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تعـهد وزير الـدفاع جـمعـة عناد 
ؤسسة العسكرية بإعادة هيبة ا
فـي حــال اســـتـــكـــمـــال اجــراءات
خـــطـــطـه في تـــطـــويـــر صـــفــوف
اجلـيش وجنـاح تدابـيـر اتـخـذها
لــتـعــويض مـبــالغ مـدفــوعـة  في
وقت ســـابق  الى دول لـــتـــوريــد
الـــسالح . وكـــشف عــنـــاد  امــام
عــدد من االعالمــيــ واحملــلــلــ
االمـنــيـ بــيـنـهـم (الـزمـان)  عن
عزمه االنـفـتاح عـلى دول االحتاد
االوربي  وفي مـقـدمـتـهـا فـرنـسا
الستـيراد اسـلحـة حديـثة  تـعزز
قـدرات الـدفـاع اجلـوي وحتـد من
وقال خـرق الـسـيـادة الـعـراقـية  
انه سيـزور باريس لـهذا الـغرض

قبل . خالل الشهر ا
وقال عـناد انه لم يـوقع اي عقود
جديدة مع اوكرانيا  وان زيارته
الى كييف كانت استـطالعية بعد
تلقيه دعوة من حكومتها  بشأن
تسوية مبلغ  372 مليون دوالر 
بعهـدة شركات تـصنيع اسـلحة 
اثـر فـشل صـفـقـة عـقـدت في عـهد
وزراء سـابــقـ واكـتــشـاف عـطل
عـــــجالت اســــتـــــوردت الى احــــد

صنوف اجليش .
واكــــد ان بــــرنــــامـج زيــــارته الى
اوكــرانــيـا تــضــمن االطالع عــلى
انــــواع جـــديــــدة من االســــلـــحـــة
ــــعــــدات مـن شــــأن حــــصـــول وا
مــوافـقــة الــقـائــد الـعــام لـلــقـوات
ــسـلـحــة والـلــجـان احلـكــومـيـة ا

علـيـهـا  ان تنـقل قـدرات اجليش
خطوات امام .

واشــــار الى انه يـــتــــجه لـــبـــنـــاء
هــــيـــكــــلـــيــــة جـــديــــدة لــــصـــنف
الـــــصــــواريـخ  وكــــانـت زيــــارته
اذج مـنها فرصة لالطالع عـلى 
كن ان تشـكل نقلـة نوعية الداء

القوات العسكرية .
(وأوعــــــز الـــــــوزيـــــــر الـى أحــــــد
ــــوذجـــ مـــســــاعــــديـه جـــلـب 
مـجــسـمــ من الـصــواريخ الـتي
تــســتــنــد الى قــواعــد  وتــمـتــلك
مـواصــفـات فـنـيــة من حـيث زخم

اإلطالق ومسافة الرصد) .
وعـزا تــأخـر الـوزارة في تــطـويـر
هذا الصنف الى ارتـفاع االسعار
 االمـــر الـــذي دفــــعه الى قـــبـــول

عرض صواريخ (غوينه) .
واشــــار الى جنــــاحـه في إصالح
 47 طائـرة سمـتيـة ظلت رابـضة
في مـخـادعـها مـنـذ اسـتـيـرادها 
قــبل ســنــوات نــتــيــجــة الــفــسـاد
واالهـــمـــال . وهـــذه الـــطـــائـــرات
ـــتــوسط تـــنـــتــمي الـى الــنـــوع ا

وتنقل نحو  45 راكباً . 
واكـد ان (هـذه الـعــمـلـيـة سـتـنـقل
أداء الطـيـران الى مسـتـوى اعلى

في اية عمليات حربية مقبلة).
وشـدد عــنـاد الــذي  بـدا انه يـرد
على مـزاعم تـخص زيـارته  على
الـقــول انه (لم يـوقـع اي عـقـد مع
اجلـــانـب االوكـــراني وان هـــنـــاك
تــراتـبــيــة يـجب اعــتــمـادهــا قـبل
ـوافـقة تـوقـيع اي صـفقـة تـبـدأ 
القائـد العـام وتمر بـتدقيق االمن

الـوطـني ثم الـلـجـان اخملـتـصة) 
لـــــكــــــنه عــــــرض مـــــشــــــاهـــــداته
وانطـباعـاته عن نـتائج الـزيارة 
مـــؤكـــداً اهــــمـــيـــة انــــهـــاء مـــلف
االســلــحــة االوكــرانــيــة وأتـبــاعه
الطـرق الدبلـوماسيـة والعـقالنية
في تـسـويـة تـداعـيـاتـهـا  وأشـار
الـى ان االتـــــصـــــاالت االخـــــيــــرة
تـــمـــخـــضت عن أطـالع مــيـــداني
ـارسـة عـلى أسـتـخـدام انواع و
من االســــلــــحــــة تــــعــــزز قــــدرات
اجلـــيش ومـــنـــهــا (مـــروحـــيــات
أسـعــاف ذات مـواصـفــات عـالـيـة
مــــجـــــهـــــزة بــــادوات  ووســـــائل
حلــــمـــايــــة حـــيـــاة اجلــــرحى في
ــعــارك وبـنــادق قــنص بــعــيـدة ا

ــدى يــفــتــقــر الــيــهـا اجلــيش  ا
لكنـها اثبتت فـعاليـاتها بالـنسبة

لعناصر داعش االرهابي) .
وأكـد الـوزيـر  أهـمـيـة اسـتـثـمـار
الـوقت في اجنـاز عـملـيـة تـطـوير
قـدرات اجلـيـش  مـشـيـراً الى ان
ـتــضـررة من (بـعض االصــوات ا
قرارات اتخذنـاها حتاول تعويق
ــا مــحـــاوالت اجنــاز اخلــطط و
يخـدم الـبالد ويعـيـد ألق اجليش

وهويته الوطنية) .
وأشاد الوزيـر بدعم القـائد العام
رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصــــــطـــــفى
الكـاظمي  وقال انه بـارك عمـلية
ـئة أطالق الدورة احلـادية بـعد ا
لـلــكـلـيـة الـعــسـكـريـة . مـؤكـداً ان

(درجـات الــتــخـرج من االعــداديـة
عـيار بالـنسـبـة للـمتـقدمـ هي ا
األساس في الـقبـول  مع مراعاة
مــتــطــلــبــات الــتــوازن الــذي هــو
كونات العراقية عنوان تعايش ا
وخـــصــائص الـــبــنــاء الـــنــفــسي
) . ونـفى والــبــدني لــلـمــتــقــدمــ
الوزير وجود (اي معيار مناطقي
او مذهبي او تفضيل مدينة على
اخـرى او مــحـافــظـة عــلى اخـرى

وفق اي اعتبارات او انحياز). 
وقــال ان (اطالق هــذه الــدورة 
بقرار شخصي مني برغم ما قيل
عن عـــدم وجــود تــخـــصــيــصــات
مـاليـة او غـيرهـا ). وكـشف عـناد
عن نـيــته فـتح الـقــبـول في دفـعـة
جــديـدة في الــكـلــيـة الــعـســكـريـة
خالل االســـــــــبــــــــوع اجلــــــــاري 
أنسجامـاً مع احلاجة الى ضباط
أحـــداث لـــلـــخـــدمـــة فـي جـــمـــيع

الصنوف .
وقال عـناد انـه (جنح في اعتـماد
نـظــام إعــاشـة دقــيق وصـارم في
مـعــظم الـفــرق الـعـســكـريـة وانه
يـتـجه الى تـطـبيـقه فـي ست فرق
اخرى في غـضون ثالثـة اشهر) 
مــعــتــرفــاً بــان (هــذا الــنــظــام او
التنظيم االداري كشف عن وجود
فـاسدين ومـسـتـفيـدين يـحـاولون
تـعويـقه بـعـد النـجـاح في ايـقاف
ـــــــــادي في االســــــــتـــــــــنــــــــزاف ا
تخـصيصـاته) مسـتدركاً بـالقول
(لن اخــشى فـي احلق لــومــة الئم
ـهمـة الوطـنية وسأعـمل بوحي ا
وكـلـة لي وبـالشـرف الـعسـكري ا

الذي ادافع عـنه  منـذ دخلت الى
الـكــلـيـة الـعـســكـريـة أواخـر عـقـد
الــســبــعـيــنــات ومــشـاركــاتي في
عارك الـوطنيـة وآخرها تـطهير ا
ــــدن من داعش . وآلــــيت عــــلى ا
نــــــفـــــسـي أمــــــام الــــــله ان اؤدي
واجباتي مهما غلت التضحيات
ولن تثـنـيني مـحـاوالت التـشهـير
ومــزاعم تـثــبـيـط الـهــمم . وأقـول
امـــامـــكم انـــنـي ســـأطــبـق مـــبــدأ
عــسـكــريـاً مــفــاده دع عـمــلك يـدل
عــلــيك واسـأل الــله ان يــعــيــنـني

على بلوغ االهداف) .
وأعـلن الـوزيـر عن جنـاحه ايـضاً
في تـوطـ رواتب قـوات اجليش
بأستخدام البطـاقة االلكترونية 
وقـال ( وقــعت الـيــوم اتـفــاقـاً مع
مـصــرف الـرشــيـد لـهــذا الـغـرض
ومـن شــأن اســـتــكـــمــال ســـريــان
االتفاق عـلى احملافـظات البـاقية
االتـــفـــاق شـــمل حـــتى اآلن ثالث
محـافظـات للـقضـاء على ظـاهرة
ما يعرف بالفضائي والعناصر

الوهمية في اجليش).
وأوعز الوزيـر  بناء عـلى مقترح
أحد احلـاضرين  بتـشكـيل جلنة
ـئـوية تـأسيس علـيـا لالحتـفال 
اجلــيش الــعــراقي  وقــال (انــهـا
شاركة الشعب تضحيات فرصة 
وبـــــطــــوالت اجلــــيـش عــــلى مــــر
الـــعــهــود واحلـــقب)  مــتـــعــهــداً
(بتـنفـيذ جـميع الـتوصـيات التي
ســتـخــرج بـهــا الــلـجــنـة من أجل
ــنــاسـبــة كــعـيــد وطـني اظــهـار ا

يعتز به العراقيون) .
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العـراق وال سبيل حـاليـا للـوقاية
مـن الــفـــايــروس غـــيــر الـــوقــايــة
الشخـصية عـبر التـعقيم وارتداء
الـكمـامـة والتـبـاعد االجـتـماعي)
مـبـيـنـا ان (الـعـراق مـتـواصل مع
جميع الدول التي ترعى مشاريع
إنـتـاج لقـاح كـورونـا ومن بـيـنـها
روســيـا وبــريـطــانـيــا والـواليـات
ــــتــــحــــدة ولـم يــــتم حــــتى اآلن ا
اعـتـمـاد لـقـاح نهـائي) وتابع ان
دة الـقريـبة (األمل موجـود بـأن ا
ــقـبــلــة سـتــشـهــد تـقــدمـاً بــهـذا ا
اإلطــار والــعـراق لن يــعــتــمـد أي
لـــقــاح اال فـي حــال اعـــتـــمــاد من
ية وحجزنا منظمة الصحة العا
كــمـيــة كـافــيـة مــبـدئــيـاً لــتـلــقـيح
الــفـئــات احلـرجــة األكـثــر حـاجـة
لـلــقـاح) مــشـيــرا الى ان (مــعـدل
ـئة التـعـافي وصل الى  76.8 بـا
ي ــعـــدل الــعــا وهي أعـــلى من ا
والـسبـب الرئـيس هـو اسـتـخدام
يـاً ومن ـعـتـمـدة عـا الـعالجـات ا
بـــــيـــــنــــــهـــــا الـــــعـالج الـــــروسي
بـاشرة والعالجات والعالجات ا

ساعدة).  ا
وافادت صحة محافظة الديوانية
بــتــسـجــيل  61 اصــابــة جــديـدة
واكــثــر من  150 حــالــة شــفــاء).
وإتــــخــــذت خــــلــــيــــة األزمــــة في

محافظة النجف برئاسة احملافظ
لـؤي الـيــاسـري قـرارا بـأن تـكـون
ـديـنـة مـفـتـوحـة أمـام الـزائـرين ا
لــهـا والــقـادمــ من احملـافــظـات
كــــافـــة  أليـــام األحــــد واألثـــنـــ
والثالثاء واألربعاء فقط  وتغلق
أيــــام اخلـــــمـــــيس واجلـــــمـــــعــــة

والسبت.
 ووضع رئـيس الـتـيـار الـصـدري
مقتـدى الصدر  15 شرطـاً إلقامة
صالة اجلمعة خشية تفاقم خطر
كورونـا.وقال الـصدر في تـغريدة
عـلى تـويتـر رصـدتـهـا (الـزمان) 
إنـه (مـن أجـل إقــــــــــامــــــــــة صالة
اجلــمــعــة يـجـب أن ال يـزيــد وقت
اخلـطـبـتـ أكـثـر من  15دقـيـقـة
وأن ال يصلى العصر جماعة وأن
تــــــكـــــــون الــــــصـالة في أمـــــــاكن
مـفـتـوحـة) واصـفـا من ال يـلـتـزم
بـذلك بـأنه (مـنـدس ومـلـعـون بل
لـعلـه يكـون قـاتال لـلـنـفس ويجب
تسليمه للـجهات اخملتصة لردعه
مـــــــجـــــــددا عـن اخملـــــــالـــــــفـــــــات
الــصـحــيـة).وتـضــمـنـت الـشـروط
االخـــرى الـــوصــايـــا الـــصــحـــيــة
عمول بها والتباعد االجتماعي ا
مع اســـقــاط صالة اجلـــمــعــة عن
ـــســــنـــ وحتــــر مـــشــــاركـــة ا

صاب بالفايروس فيها. ا جمعة عناد 
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
 4254 اصــابــة جــديــدة وشــفــاء
 3579 حـالـة مع  67 حـالـة وفـاة
وقف الوبائي يوم امس. ضمن ا
وقـــال بـــيـــان لـــلــــوزارة تـــلـــقـــته
(الــــزمــــان) امس انه ( فــــحص
 23186 في مـخـتــبـرات الـصـحـة
العامة  حيث  تـسجيل 4254
اصــابـــة جــديــدة و 3579 حــالــة
شفاء وبـواقع وفيات  67 حالة).
لف وحتدثت الوزارة عن تـقدم 
لـقــاح كـورونـا مــؤكـدة أن مـعـدل
ـئة التـعـافي وصل الى  76.8 بـا
ي ــعـــدل الــعــا وهي أعـــلى من ا
والــســبب يــعــود الى اســتــخـدام
ـيـاً.وقال ـعـتـمدة عـا الـعالجات ا
ــتــحــدث بــاسم الــوزارة ســيف ا
الــــبـــدر إن (فـــايــــروس كـــورونـــا
ـــعــلـــومــات بـــشــأنـه مــا زالت وا
مــــحـــــدودة وكل يـــــوم تــــظـــــهــــر
مـعلـومـات جـديدة) الفتـا الى ان
عزل عـما يحدث (العراق لـيس 
مـن تـــطــــورات بـــشــــأن كـــورونـــا
والــــتــــعــــامل مــــعـه في الــــعــــالم
والـبـلـدان اجملاورة) وأضاف أن
(اجلائحـة ما زالت خطـرة وهناك
تـذبـذب في مـعـدالت اإلصـابـة في
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قـطـفـت زيـارة رئـيس الـوزراء
مصطـفى الكاظـمي الى اقليم
كـردسـتــان ثـمـارهـا  بـعـد ان
سـؤولون هـناك بدعم ابدى ا
تــوجـــهــات احلـــكـــومــة وحل
ــنــافــذ احلــدوديــة مـــشــاكل ا
وايــــداع  250الـف بــــرمـــــيل
يـومـيا مـن واردات النـفط في
ذمـة ســومـو وسط الــتـشـديـد
علـى اجراءات االصالح وحل
ــلـفـات الـعـالــقـة بـ بـغـداد ا
واربــيل بـــضــمــنـــهــا قــانــون
االنــتــخـــابــات . وقـــال بــيــان
تـــلــــقـــته (الــــزمـــان) امس ان
(الـــكـــاظـــمي الـــتـــقى رئـــيس
ـــــــقـــــــراطي احلــــــــزب الـــــــد
الــــكـــردســــتـــانـي مـــســــعـــود
الـــبـــارزاني الـــذي اكـــد خالل
الــلــقـــاء ان كــردســـتــان جــزء

أســاس ومــتـكــامل من الــعـراق)
وبــحـــسب الـــبــيـــان  فــقـــد أكــد
(الكـاظمي حـاجة البالد الـفعـلية
لإلصـالح وأن تــكــون األولــويــة
في الــعـــمل الــوطـــني لــلـــعــبــور
بـــــالــــبالد فــــوق الــــتــــحــــديــــات
الراهنة) وأضاف أن (التـنسيق
ـسلـحـة الـعـراقـية بـ الـقـوات ا
وقـــوات الـــبـــيـــشـــمـــركـــة عـــالي
سـتوى كـان سبب انـتصارهم ا

على داعش). 
من جانبه أكد البارزاني ( توافر
الــنــوايـــا لــدى اجلــمـــيع لــبــذل
اجلـــــــهــــــــود فـي اإلصـالح وحل
ـلـفــات الـعـالـقـة بـ حـكـومـتي ا
ــركـز وكـردســتـان). كــمـا بـحث ا
الــكـــاظـــمي مـع رئــيـس االقــلـــيم
نـيــجــيـرفــان الــبــارزاني مــجـمل
األوضــــاع والــــقــــضـــايــــا الــــتي
يشهدها العراق كما جرى طرح
ـشتـركـة ب احلـكـومة ـلفـات ا ا
االحتــاديــة وحــكـــومــة اإلقــلــيم

وتأكيـد أهميـة توحيـد الصفوف
واقف في مواجهة التحديات وا
الـــراهــنـــة. واوضح الـــبــيــان ان
(الــلـقـاء شـهـد تـوافــقـاً مـشـتـركـاً
وتـأكــيـداً عــلى أهــمـيــة اعـتــمـاد
ـــتــبـــادل والــدســـتــور احلــوار ا
ـلفات كخيـمة جـامعة حلل كل ا
والــــوصــــول بــــهـــــا الى أفــــضل
صـورة تــخـدم الـشــعب الـعـراقي
بـــجـــمـــيع مـــكـــونـــاته وتـــأكـــيــد
االستمـرار األمني ضـمن القوات
ـنع فــلـول داعش من ــسـلـحــة  ا
الــــنـــفــــاذ بـــأي صــــورة وعـــودة
النازح الكامـلة وإجراء عملية
عـبّر انـتخـابـية نـاجـحة تـكـون ا
احلــقـيـقـي عن إرادة الـعــراقـيـ

ــقـراطــيـة). واخــتــيـاراتــهم الـد
وابـــــدت حـــــكـــــومــــــة االقـــــلـــــيم
استـعـدادها إليـداع مـبلغ الـ250
ألف بـــرمـــيـل يـــومـــيـــا من نـــفط
االقـــلـــيم فـي خـــزيـــنـــة الـــدولــة.
ـلــفـات الــتي بــحـثــهـا وبـشــأن ا

الــكـاظـمي مـع الـقـيــادة الـكـرديـة
أكــد الـــنــاطق الـــرســمـي بــاسم
حكومـة االقليم جـوتيار عادل أن

وازنة وملف لفات هي ا (أبرز ا
ـتـنـازع عـلـيـها ومـلف ـنـاطق ا ا
الــبـيــشـمــركـة ومــلـفــات أخـرى)

مـشيـرا إلى أن (هـناك تـقـدما في
ــفــاوضــات لــكن ال يــزال مــلـف ا
الطريق طـويال حيث إننـا بدأنا

من حـــــيث انـــــتـــــهى به رئـــــيس
الــوزراء الــســابق عــلـى صــعــيـد
ــــشـــتــــرك بــــشـــأن الــــتــــفــــاهم ا
ــــوازنــــة) وكــــشـف عــــادل عن ا
اســتـعــداد اإلقـلــيم (إيـداع مــبـلغ
الـ 250ألف بـــرمــيل يــومــيــا من
الـنـفط في خـزيـنـة الـدولـة  كـمـا
نـافذ أنه ووفقـا لـلدسـتور فـإن ا
احلـدوديــة تـدار بـشــكل مـشـتـرك
بـــ احلـــكـــومـــتـــ االحتـــاديــة
وحكـومـة اإلقلـيم وهنـاك العـديد
من القضـايا التي مـا زالت تؤثر
عــلى الــطــرفــ وهي اســتــمـرار
ـالــيـة). وأصــدر رئـيس األزمــة ا
نـاسـبة حـكومـة إالقـلـيم بيـانـاً 
مرور  59عاماً عـلى اندالع ثورة
أيلـول. وقال الـبارزاني في بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس (نـسـتـذكر
الــذكـرى الــتـاســعـة واخلــمـسـ
لـثـورة أيـلـول الـتي انـطـلـقت في
مـثل هـذا الـيـوم عـام  1961تلك
الـــــثـــــورة الـــــتـي عـــــمت ربـــــوع

كـردسـتــان واحـتـضـنت شـعـبـهـا
ــخــتــلف قــومــيــاته وديــانــاته
ومــــــكــــــونـــــــاته مـن زاخــــــو إلى
خـــانــقـــ حتت قـــيــادة واحــدة
وخــيــمـة واحــدة قــادهــا وحـمل
لـواءهـا الـزعـيم الـوطـني اخلـالد
مـصطـفى الـبارزاني) كـمـا تفـقد
الكـاظمي مـعبـر ابراهيـم اخلليل
ومجمـعا للنـازح في قاديا في
دهــوك  حــيـث وعــد بـــتـــلــبـــيــة
احــتــيـــاجــاتــهم واعـــادتــهم الى
ديـارهم في اقـرب فـرصـة. وعـقـد
الــــكـــاظــــمي فــــور وصــــوله الى
الــســلـــيــمــانــيــة اجـــتــمــاعــا مع
احملــافظ ومــســؤولـي الــوحـدات
االداريـة في احملـافـظـة.وبـحـسب
اعـالم االحتـــــــــاد الــــــــــوطــــــــــني
الــكــردســتــاني فــان (الــكــاظــمي
اســتــمع خـالل االجــتــمــاع الـذي
عقد في صالة مطار الـسليمانية
الدولي الى مطالب ومـستلزمات
احملافظة) وأضاف ان (احملافظ

قـام بتـسـلـيم الكـاظـمي مـذكرة
تـتــألف من  26نــقــطـة ضــمت
ـــــــــــــطــــــــــــالـب عـــــــــــــدداً مـن ا
ــســتـــلــزمــات الـــضــروريــة وا
ـتــعـلــقــة بـحــيـاة ومــعـيــشـة ا
). كمـا زار الكـاظمي واطـنـ ا
خالل جــــولــــتـه أحــــد مــــواقع
ــة األنــفـال. كــمــا الــتـقى جــر
ـواطن الكاظـمي بجمع من ا
ؤنـفـل من ذوي الـضحـايـا ا

واســتــمع لـــهم وأكــبـــر فــيــهم
تضـحـيات ذويـهم التي عـبّدت
الـطـريق نـحـو بـنـاء عـراق حر

قراطي.  د
وشملت جولة الكاظمي دهوك
والـسـلـيـمـانـيـة حـيث زار قـبـر
زعــــــيـم االحتــــــاد الــــــوطــــــني
الــكــردســتــاني الــراحل  جالل

الطالباني. 
كـــــمـــــا الــــــتـــــقى بــــــعـــــدد من
ـــتــظـــاهـــريـن ثم تـــوجه الى ا

محافظة حلبجة.

قــسم مـكــافـحـة اجــرام الـبـصـرة
بــإشـرافه ومـتـابـعـتـة شـخـصـيـا
لــلـقــبض عـلــيـهم) وأضـاف انه
علومات تابعـة وجمع ا (بعد ا
 الــتــعــرف عـلى مــكــان وجـود
ــكــونه من اربــعــة الــعــصــابــة ا
متهم و نـصب كم محكم
كان احملدد وإلـقاء القبض في ا
وتابع (وبعد على كافة افرادها)
الـــتــعــمق بـــالــتــحــقـــيق مــعــهم
اعـتــرفـوا الــقـيــام بـجــرائم عـدة
ــة قـتل مـواطن بــضـمـنــهـا جـر
ودفــنه فـي مــنــطـــقــة وعــره و
اتـخــاذ االجــراءات الــقــانــونــيـة
بحقهم واحالتهم الى القضاء). 

للقضاء حيث نفذ الشجعان في
فـــــوج االســــتـــــطالع إنـــــزال في
اهــوار مـيــســان بـاالشــتـراك مع
الـــلــواء االول والـــلـــواء الـــرابع
بــــواســـطــــة وإســـنــــاد طـــيـــران
اجلــيش). وافــاد قـــائــد شــرطــة
ـنــشـآت مـحــافـظــة الــبـصــرة وا
اللواء عـباس ناجي ادم بـتفكيك
عــصــابــة اجــرامـيــة خــطــرة في
احملــافــظــة.وقـــال ادم في بــيــان
تـــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
(الـعـصـابـة مخـصـصـة لـلـخطف
والـــــــــقــــــــــتـل وإطـالق ســـــــــراح
اخملـتطـف مـقـابل فديـة مالـية)
مـشــيــرا الى (تــشــكــيل قــوة من

مــــا يــــســـــمى ديـــــوان اجلــــنــــد
ــعـســكــرات الــعـامــة بــيــنـهم وا
الـــداعـــشـي م.ط.م.ع الـــذي جــاء
بـاعـتـرافاتـه انه كان انـغـمـاسـياً
خالل مـدة ســيـطـرة داعش عـلى
وصل) وأشار الـبـيان مديـنـة ا
إلى أنه ( الــقـبض عــلـيـهم في
منـاطق وأحيـاء النـور والزهراء
وتــســعــ في اجلــانـب االيــسـر
لـلمـديـنة). وفي مـيـسان  نـفذت
قوات الرد السـريع إنزاالً جوياً
في أهـــوار احملــافــظــة. واوضح
الـبيـان ان (ابـطال الـرد الـسريع
يـواصـلـون عـمـلـيـة نزع الـسالح
ـطـلـوب والـقـاء الـقـبض عـلى ا

عــلى سـتـة عــنـاصـر من تــنـظـيم
داعش بــيـــنــهـم انــغـــمــاسي في
اجلـــانـب األيـــســـر مـن مـــديـــنـــة
ـوصـل. وقـال بــيــان لــلــقــيـادة ا
تـلــقـته (الــزمـان) امس إن (فـوج
طــوار الـشـرطــة الـثــاني عـشـر
الـتـابع لــقـيــادة شـرطـة نــيـنـوى
وبـــــنـــــاء عـــــلى مـــــعـــــلـــــومــــات
تابعة استخبارية دقيقة وبعد ا
والــبــحث والــتــحــري تـمــكن من
القـاء القبض عـلى ستة عـناصر
من عـصــابـات داعش) وأضـاف
أن (اثن منـهم كانا يعمالن في
مـا يــســمى احلــسـبــة والــبـقــيـة
كانوا يـعملـون بصفـة مقاتل في

الـقـبض عـلـيهم عـشـرة عـنـاصر
وقــتـيـلــ إثـنــ من بـ هـؤالء
جــمــيــعــاً ست  قــيــادات كـانت).
وعــثــرت الـقــوات االمــنـيــة عـلى
مــضـــافــة داعــشــيـــة في قــضــاء
امــرلي.وذكـر االعـالم االمـني في
بـيــان ان(اســتــخـبــارات الــلـواء
الــثــالث بـــالــتــعــاون مع ســريــة
مـغـاويـر اللـواء والـفـوج الـثاني
والــثـالـث/ فــرقــة الـرد الــســريع
تمـكنت من العـثور على مـضافة
لـتـنـظـيم داعش ا في قـرى شـاي
ـحــافـظـة غــرب قـضــاء امـرلـي 
صالح الــديـن). وأعــلـنـت قــيـادة
شرطـة نينـوى عن إلقـاء القبض
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اعـلن الــنـاطق الـعـسـكـري بـاسم
ـسـحـلة الـقـائـد الـعـام للـقـوات ا
يـحيـى رسول قـتل واعـتـقال 12
ارهــابــيــا من عــصــابــات داعش
بـينـهم ست قـيادات بـارزة.وذكر
رسـول في بيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس ان (جــــهــــاز مــــكــــافــــحــــة
اإلرهــــاب يـــواصل عــــمـــلــــيـــاته
النوعية حيث تـمكنوا من القاء
الـــقـــبض عـــلـى احـــد عـــنـــاصــر
عـــصــــابـــات داعش فـي قـــضـــاء
احلـــويــجــة  حــيـث وصل عــدد
الـعـناصـر اإلرهـابـيـة الـتي القي
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بـالتـعليـمات الـوقائيـة والصـحية 
وكــــذلك الــــتــــقـــيــــد بــــالـــتــــبــــاعـــد
االجــتــمــاعي). وكــانت الــوزارة قـد
ــوعـد اعــلــنت في وقت ســابق ان ا

هو يوم غد االحد.

كـردسـتـان  باعـتـماد يـوم األربـعاء
ــوافق  23 مـن أيــلــول اجلـاري  ا
الكات التعـليمية باشـرة ا مـوعداً 
ــدارس  مع والـــتـــدريــســـيــة فـي ا
األخــذ بــضــرورة مـراعــاة االلــتـزام
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حددت وزارة التربية 23 من أيلول
بـاشـرة الهـيـئات اجلـاري مـوعـداً 
دارس التعليمية والتدريسية في ا
لــلـعــام الـدراسي اجلــديـد وذلك من
أجـل اعـطــاء الــفــرصــة لــلــمـالكـات
ناطة الـتربوية في اكمال االعمال ا
بـها من مراقبـة االمتحانـات العامة

للمرحلة اإلعدادية . 
ـكـتب اإلعالمـي للـوزارة في وقـال ا
بـــيــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس إن
ـديــريـة الـعـامـة لـلــتـعـلـيم الـعـام (ا
واألهــــــلـي واألجــــــنــــــبـي وجــــــهت
ــديــريــات الــعـامــة لــلــتــربـيــة في ا
احملـــافـــظــــات كـــافـــة عـــدا إقـــلـــيم
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دني في قـضـاء بيـجي في مـحافـظـة صالح الدين تـمكـن فريق الـدفـاع ا
من انـقاذ عـائلـة مصـطفى الـقيـسي شقـيق رئيس احتـاد الصـحفـي في
صالح الـدين عادل الـقيـسي مع االطفال في شـارع روتانـا بعـد احتراق
الـسيارة بـهم واخراجـهم منهـا جميـعاً واخـماد احلريق الـذي تسبب في

احتراق العجلة .

WLK∫ رئيس الوزراء يكتب كلمة في سجل زيارات قبر الراحل جالل الطالباني
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الـرشيد والرافدين اللذين تدفع التقاعد
ـــتـــقـــاعـــدين. مـن خاللـــهـــمـــا رواتـب ا
ـــيــة حــتى واحـــكــمت الــشـــركــة الــعــا
سـنـوات قـريـبـة سيـطـرتـهـا عـلى اغلب
تـقاعدين بـواسطة رواتـب الوزارات وا
بــطـاقـة الــكي كـارد لـكـن دخـول شـركـة

بـوابـة العـراق عبـر بطـاقة الـنخـيل بات
يــشـعل تـنــافـسـاً مـحــمـومـاً لـلــسـيـطـرة
الـية التي تـطلقـها الدولـة عبر الـكتلـة ا
. وتــعـــتــمــد ـــصــرفـــ احلــكـــومــيـــ ا
احلـكومة على بطاقتي كي كارد ونخيل
مــاســتـر كــارد الطالق رواتب واعــانـات

تـصدرها شـركة بوابة الـعراق.ولم تقدم
هـــيــئـــة الــتـــقـــاعــد إجـــابــات مـــقــنـــعــة
لـلـمتـقـاعدين بـشـأن نقل عـشرات االالف
ـصـرف بعـدمـا كانت مـن الرواتب الى ا
تــصـرف عــبــر الـرافــدين الـذي يــعـتــمـد
بــطـاقــة كي كـارد ومــاسـتـر كــار.واغـلق
تـقاعـدين الطـريق الـعام قرب عـدد من ا
الــبـيت الـصـيــني في احلي االشـتـراكي
في احملــافــظــة احـتــجــاجًـا عــلى تــأخـر
صـرف رواتـبـهـم.وذكـر شـهـود عـيان ان
ـتقـاعدين خـرجوا بـتظـاهرة (عـدد من ا
غــاضــبــة امس االول احــتــجــاجًـا عــلى
مـصرف الرشـيد وشركـة النخـيل اللتان
عاناتهم) على حد اتهموها بالتسبب 
قـولـهم. وكـان  احملـافظ لـؤي الـيـاسري
قــــد اتــــهم فـي وقت ســــابق الــــرشــــيـــد
والــنـخـيل بــالـتـســبب في تـضـرر 6600
مـتـقـاعـد حـيث قـال ان (الـنـخـيل قـامت
تـقاعدين من الكي بـاستبدال بـطاقات ا
ـاسـتـر كـارد الـنـخـيل بدون كـارت الى ا
عــلم او خـذ مـوافـقــة اصـحـاب الـشـأن),
مــؤكـدا ان (هـذا االمـر تـســبب بـتـاخـيـر
بـصرف رواتـبهم). فـيما شـددت اللـجنة
ـالـيــة الـنـيـابـيـة عـلى هـيـئـة الـتـقـاعـد ا
الـعامة منح حرية االختـيار للمتقاعدين
في اختيار البطاقة االئتمانية.وتتقاسم
ــيــة وبــوابــة الــعـراق  الــشــركــة الــعــا
الـهيمـنة على أكبـر مصرف حـكومي
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شـــهـــريـــة الكـــثـــر من  8مـاليـ عــراقي
شـــــهــــريــــا. الـى ذلك أطــــلـق مــــصــــرف
ـنــتــسـبي الــرافــدين ســلــفـة  5 رواتـب 
ــصــرف في وزارة الــداخـــلــيــة. وقــال ا

بـــيــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس إنه (
إطـالق خـــدمــة جـــديـــدة وهـي بـــطـــاقــة
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شـــكـــا مــتـــقـــاعــدون فـي داخل وخــارج
الــعـراق من تــأخـر رواتب دفـعــة ايـلـول
وانـهم يـدفـعـون ضـريـبـة الـتـنـافس ب
ية شـركتي بوابة العراق والشركة العا
ـا ادى ذلك الى تأخر لـلبـطاقة الـذكية 
اطـالق الـرواتب بـشـكل مــسـتـمـر. وقـال
مـتـقـاعـدو اخلـارج لـ (الزمـان) امس انه
(حــتى االن لم تـدفع مـســتـحـقـات شـهـر
ايــلــول بــرغم من مــضي ايـام عــلى دفع
الــرواتب  ,مــا اثـر ذلك عــلى اوضـاعـهم
ــعــيــشـيــة جــراء ذلك الــتـأخــيــر غــيـر ا
ـعلوم) ,مـطالبـ احلكومـة بـ (االيعاز ا
ــعــنــيــة بــعــدم تــأخــيــر لــلــمــصـــارف ا
ـتــقــاعـديـن في اخلـارج مــســتـحــقــات ا
ــلــكــون قــوتــا ســوى هــذا كــونـــهم ال 
الــراتب لــتــغـطــيــة مــتـطــلــبــات اسـرهم
ومـــبـــالغ الـــدواء وغــيـــرهـــا من االمــور
ـــهـــمـــة). ولم يـــتـــســـنـى لـ (الـــزمــان) ا
احلـصول عـلى رد من مصـرف الرافدين
تـحدث ـتكـرر بـا بـالـرغم من االتصـال ا
ــــصـــرف. وخـالل الـــشــــهـــرين بــــاسم ا
تـقاعدين ـاضيـ تفاجـأ العـديد من ا ا
بــتـسـلّم اشــعـارات من هــيـئـة الــتـقـاعـد
ـراجـعـة لـتسـلّم الـوطـنـيـة تـطـالـبـهم بـا
بـطـاقة جـديـدة من مصـرف آخـر وعادة
مـا يكون مـصرف الرشـيد الذي يـتعامل
بــبـطـاقـة (الـنـخـيـل مـاسـتـر كـارد) الـتي
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ان طالب رئيـس مجلس الـنواب محـمد احللـبوسي اللـجان النـيابية خـالل جلسـة البر
ـهـمة ـكن من الـقـوان خـصـوصا ا امس بـبـذل اقصـى جهـودهـا الجناز اكـبـر قدر 
منهـا. وعقد اجمللس جلسته الثانية من الفصل التشريعي احلالي برئاسة احللبوسي

درجة على جدول االعمال. واضيع ا ناقش خاللها ا
واكـد احلـلبـوسي  خالل مـناقـشة سـير
االجـراءات التشريعـية القرار القوان

ضــرورة   ان تـبـذل الـلـجــان الـنـيـابـيـة
كن اقـصى جهودها الجناز اكبر قدر 
ـهـمـة مـنـها. من الـقـوانـ خـصـوصا ا
وتـــضــمن جـــدول االعــمـــال مــنـــاقــشــة
قــانــون االنـتــخـابــات والــقـراءة األولى
ــسـودة مـقــتـرح تـعــديل قـانـون كــلـيـة
الشرطة رقم  37 لسنة  2000 والقراءة
ــــشــــروع قــــانــــون احلــــقــــوق األولـى 
ـشروع الـتـقـاعـديـة والـقـراءة الـثـانـيـة 
قـانـون مـعـادلـة الـشـهـادات اجلـامـعـيـة
والــقــراءة الــثــانــيــة لــقــانــون االنــديــة
الـرياضيـة. وفي السيـاق اكدت اللـجنة
واد الـقـانونـيـة الـنيـابـية قـرب حـسم ا
ـتـعـلـقــة بـقـانـون احملـكـمـة اخلالفــيـة ا
االحتـادية العليـا .وقالت في بيان إنها
عـقـدت امس اجـتـماعـا بـرئـاسـة رئيس
الـــلـــجـــنــة ريـــبـــوار هـــادي وحـــضــور
اعـضـائـهـا (الكـمـال منـاقـشـاتـهـا بـشان

عـــنــد الــقــراءة االولـى لــلــتـــعــديل فــأن
مـوافقة   85 نـائبا فقط  كافـية لتشريع
قـانون تعديل قانون احملكمة االحتادية
العليا طبقاً للمادة  59 من الدستور).
وفي مـا يـتـعـلق بـقانـون االنـتـخـابات 
حــذر عــضــو مـفــوضــيــة االنـتــخــابـات
الـسـابق سـعـيـد كـاكـائي مـن ان قـانون
انــتـخـابــات مـجــلس الـنـواب ســيـحـرم
ـشـاركـة في الـتـصويت . كـثـيـرين من ا
واوضـح في مـــقـــابـــلـــة مـــتـــلـــفـــزة انه
ـادة 39/ رابــعـا من قـانـون (بــحـسب ا
ـصادق اإلنـتخـابات لـسنة 2019 غـير ا
عــلــيـه من رئــاســة اجلــمــهــوريــة فــإن
الـغـالـبـيـة الـعـظـمى  من الـنـاخـبـ في
اخلـارج سـوف يـحـرمـون من حـقـوقـهم
شـاركة في االنـتخـابات الـدستـورية بـا
ـقبـلة) مـشيـرا الى ان (هذا احلـرمان ا
ئة سـيـكون بـشكل قـانوني اذ ان  2 بـا
ــوجــودين في فـــقط من الــعــراقـــيــ ا
اخلـــارج يــــحـــوزون هـــذه الــــبـــطـــاقـــة
الـبايومـترية ). من جـهته اعلن ائتالف
دولـة الـقانـون عن رفـضه استـخدام اي
هوية غير الهوية الصادرة عبر النظام
البايومتري.وقال االئتالف في بيان ان
ـــبــيّـــتــة ـــقـــدمــات اخلـــطــيـــرة ا (من ا
لـلـتالعب بـنتـائج االنـتخـابـات القـادمة

وتـزويـر نـتـائـجـهـا هـو اعـتـمـاد هـوية
الـناخب االلكـترونيـة غير الـبايومـترية
بــــهـــدف حــــصــــد االصـــوات تــــزويـــرا
ومــخــالــفــة لــلــقــانــون) مــضــيــفــا انه
(لـــتالفي مــا حــصـل في االنــتــخــابــات
ـانـيـة لـعـام 2018 نــؤكـد رفـضـنـا الــبـر
ـطـلق الستـخدام اي هـويـة للـناخـب ا
غــيـر الــهـويــة الـصــادرة عـبــر الـنــظـام
الــبـايــومـتــري). ودعـا الــبـيـان (الــكـتل
ـفــوضـيـة الى االلـتـزام الــسـيـاسـيـة وا
نـافسة القـانونية الـشريفة ـمارسة ا
ـكن التالعب عـبـر اعـتمـاد هـويـات ال 
بـها لتكون االنتخـابات نزيهة ومعبرةً

 .( عن اراء الناخب
وبــدأ رئــيس مـجــلس الــنــواب مـحــمـد
احلــلـبــوسي في اربـيـل امس سـلــسـلـة
لـــقــاءات لـــبــحـث مــلف االنـــتــخـــابــات
ـبكـرة ووجهـات النـظر بـشأن توزيع ا
لفات الـدوائر االنتخابيـة اضافة الى ا
ـهمة االخرى. وبحث احللبوسي  مع ا
ـــــــقـــــــراطي رئـــــــيـس احلـــــــزب الـــــــد
الــكـــردســتــاني  مــســـعــود الــبــارزاني
(مـــــجـــــمل األوضـــــاع والـــــتـــــطــــورات
الـسيـاسيـة في البـالد وضرورة فرض
الــقـــانــون وهــيــبــة الـــدولــة وتــوفــيــر
ــنـاسـبـة واسـتـكـمـال جـمـيع األجـواء ا

ــسـتـلـزمـات إلجــراء انـتـخـابـات حـرة ا
ـواطن) واشـار بـيـان تــعـبـر عن إرادة ا
ـــكــتب احلـــلــبــوسـي انه (جــرى خالل
تـعددة الـلـقاء كـذلك مـناقـشة الـدوائـر ا
لــقــانـون انــتـخــابــات مـجــلس الــنـواب
فـضالً عن عـدد من التـشريعـات الالزمة
ـقـبـلـة ومـنــهـا تـعـديل قـانـون لـلــمـدة ا
احملــكـمـة االحتــاديـة الــعـلـيــا). وبـشـأن
استمرار احلوار ب بغداد وأربيل اكد
اجلـانبـان خالل اللـقاء  (أهمـية تـوحيد
الــرؤى بــ الــقــوى الـســيــاســيـة وأن
تـتحمل مـسؤوليـاتها في سـبيل جتاوز
الـتحـديات وتخـطي األزمات فضالً عن
شاكل ضرورة استمرار احلوار; حلل ا
الـــعــالــقـــة بــ احلــكـــومــة االحتــاديــة
وحــكـومـة اإلقــلـيم في إطــار الـدسـتـور
صلحـة الوطنية والـعمل على تغـليب ا
الـــــعـــــلـــــيـــــا وحتـــــقـــــيق الـــــعـــــدالـــــة
اجملـتـمـعـيـة).وكـان مـجـلس الـنـواب قـد
صـــادق عــــلى قـــانــــون االنـــتـــخـــابـــات
ـادة الـنـهائـيـة في أواخر  2019إال أن ا
 15من القانون لم يصادق عليها حتى
اآلن وهـي مـوضع خالف بــ األطـراف
الـسـيـاسـيـة نتـيـجـة لـهـذه اخلالفات لم
تـصادق رئـاسة اجلـمهـورية احتى اآلن

على القانون.

ــشـروع قــانـون الــصــيـغــة الـنــهــائـيــة 
احملـكمة االحتادية العليا) موضحة ان
 االجـتماع تـناول ايضـا (مناقـشة الزام
ـؤسسـات بتـنفيـذ االحكـام والقرارات ا
الــتي تــصــدرهــا احملــكــمــة االحتــاديــة
وتـأكـيد نـشـرها في اجلـريـدة الرسـمـية
خالل خـمسة عشر يـوما باالضافة الى
حتـديــد اجلـهـات الـتي من حـقـهـا طـلب
تـــفــســـيــر لـــنص دســـتــوري) . واكــدت
ـواد الــلــجــنــة انــهــا (بــصــدد حـسـم ا
ـتـعـلـقـة بـالـقـانـون ومن ثم اخلالفــيـة ا
عــرضه عــلى مــجــلس الــنـواب لــيــأخـذ
مـساره الـتشريـعي والتصـويت عليه ).
من جـهته افـاد اخلبيـر القـانوني طارق
حـرب بـأن (األغـلـبـيـة الـبـسـيـطـة كـافـية
لـتـشريع قـانون تـعـديل قانـون احملكـمة
االحتــاديـة الـعــلـيـا) مـوضــحـا انه (لـو
فـرضنا ان عدد النواب احلاضرين عند
الـتصويت  169نـائبًـا كعـدد النواب في
ـاضي ـان يـوم الـسـبت ا جـلـسـة  الـبـر

تـقـسيـط إلى منـتـسبي الـداخـليـة تـمنح
ــقـدار  5 أضــعــاف حلــامــلــهــا مــبــلـغ 
الـراتب على أال يزيد عـن خمسة مالي
ديــنـار) ,داعــيـا مــنــتـســبي الـوزارة الى
(مــراجـعـة حـسـابـات دوائـرهم السـتالم
ــصـرف تــلك الــبـطــاقـات بــعــد أن قـام ا
بـتـسلـيمـهـا إياهم) واشـار الى ان (هذه
اخلـطـوة سـتـعـمم عـلى مـوظـفي الـدولة
ـــصــرف). ـــوطـــنـــة رواتـــبـــهم لـــدى ا ا
وصـــادق وزيــر الــدفــاع جـــمــعــة عــنــاد
سـعـدون عـلى اتـفاقـيـات تـوط رواتب
وظف راتب وا مـنتسبي الوزارة من ا
عـتمدة ـتعـاقد مـعهـا وا ـصارف ا مع ا
ـــركــــزي الــــعـــراقي مـن قـــبل الــــبــــنك ا
لــلـمـحـافـظـات بــغـداد و بـابل ومـيـسـان
كــمـــرحــلــة أولى. وذكــر بـــيــان خلــلــيــة
االعـالم االمــــني  انـه (ســــيــــتـم تــــوزيع
االســتـمـارات اخلــاصـة بـالــتـوطـ بـ
ــصـرف مــنــتـســبي الـوزارة الخــتــيـار ا
الــذي يـرغـبـون الــتـعـاقـد مــعه وسـيـتم
اكـمال بقيـة احملافظات تـباعا). يذكر ان
ـصـارف الـتي تـعـاقـدت مـعـهـا الـدفـاع ا
هي (الــرشــيــد و الـرافــدين والــتـنــمــيـة
الـــدولي و األهـــلـي الــعـــراقي والـــدولي
اإلسـالمي و اجلنوب اإلسالمي والعالم
اإلسـالمي والـعـراق اإلسالمي وجـيـهان
لالســتــثـمــار والــتـمــويل االســتـثــمـاري

والزراعي التعاوني).  c∫ متقاعد يتسلم راتبه من أحد منافذ صرف بطاقة الكي كارد UM

بـيـان تـلقـته (الـزمـان) امس ان (مالكات
فـرع الـوزارة فـي مـحـافـظـة االنـبار وزع
 8,530حـصة اغاثية بـ االسر العائدة
ـناطـقهـا في اقضـية الـرمادي و الـقائم
و الـكرمة اضافة الى األسر النازحة في
مــخـيم عـامـريــة الـفـلـوجـة) وأضـاف ان
(مـالك الـــوزارة في مـــحــــافـــظـــة صالح
الـدين وزعت  3,682حـصـة اغـاثـيـة ب
نـاطقهم في اقـضيـة سامراء الـعائـدين 
و الـــضــلــوعــيــة و الـــطــوز  فــضال عن
الـنازح في قضـائي تكريت و بيجي),
وتـابع جهاكير ان (فرع الوزارة بجانب
الــرصـافـة بـبـغــداد وزع ضـمن احلـصـة
الــشــهــريـة  2,064 حــصـة اغــاثـيــة بـ
االســر الــنــازحـــة في مــجــمــعي الــنــبي
يـونس و االحسان و مناطـق مختلفة ),
ولــفت الـى  مــشـيــرا الى تــوزيع 2,100

في النجف و كربالء و البصرة). 

ــرحـلـة احلـالـيـة جنــاحـات كـبـيـرة في ا
ــنــاطق بــالــســـعي الى اعــادة اعــمــار ا
ــدمــرة لـتــحــقـيق الــعــودة الـطــوعــيـة ا
  وهذا ما يتوجب تعزيزه في لـلنازح
نـاسب لهـا والعـمل على تـقد الـدعم ا
عـنوية بعد ادية وا سـاعدة ا مـنحها ا
مـا حتقق من طفرات نـوعية افضت الى
) مـــردفــة ان (واجب عـــودة الــنـــازحــ
ــواطـنــة واالنـتــمـاء الــوطـني يــفـرض ا
عــلـيــنـا ذلـك فـرضــا ال مـنــاص مـنه وال
ـكن الـتخـلف والتـراجع عنه حتت أي
مـــبــرر) .  كــمــا وزعت الــوزارة16,376
ــســاعــدات االغــاثــيــة بـ حــصــة من ا
األســر الــنــازحــة واالســر الــعــائــدة في
مــحــافــظــات االنـبــار و صالح الــدين و
بـغـداد بسالت غـذائيـة و اخرى عـينـية.
وذكــر مـديـر عـام دائــرة شـؤون الـفـروع
فـي الـوزارة عــلي عـبــاس جــهـاكــيـر في

عــلى عـصـابـات داعش الــظالمـيـة الـتي
شـهدتها احملافـظة. وأوضحت في كلمة
كتب يعنى بتقد خالل االفـتتاح ان (ا
كـافــة اخلـدمـات لـفـئـات عـنـايـة الـوزارة
الـى جــانب تــســهــيل اجنــاز مــعــامالت
الـعائدين في قـضاء سنـجار ونواحيه).
واشـــارت الـى ان (اســـتـــحـــداث هـــكــذا
مــكـــتب في الــقـــضــاء افــضل خــطــوات
ــقــدم لــلــعــائــدين في ســنــجـار الــدعم ا
وخـيـر رسالـة عـلى ان احليـاة مـستـقرة
ــثل دعــوة لـلــمــنـظــمـات فــيــهـا كــمـا 
االنـسـانـيـة من اجل الـعـمل في سـنـجار
وتـقـد خدمـاتـها اجلـلـيلـة لـلمـواطـن
اضـافة الى انه دعوة مباشرة للوزارات
ـؤسسـات احلكـوميـة للـعمل ـعنـية وا ا
في احملـــافــظــة واعــادة اعــمــار بــنــاهــا
الـتـحتـيـة). ولفـتت الـسيـدة الـوزير الى
ان (الـــــوزارة اســــتــــطـــــاعت حتـــــقــــيق

شــنـهـا اإلرهــابـيــون عـلى هـذه الــقـريـة
.وقـالت الـسيـدة الـوزيرة خالل الـزيارة
إن (الــوقت قــد حـان إلعــطــاء الـنــاجـ
الــذيـن نــحــيي شــجــاعـــتــهم الــفــرصــة
لـــلـــعــــودة إلى ديـــارهم وإعـــادة بـــنـــاء
حـــيـــاتـــهم بـــأمــان وكـــرامـــة) مـــؤكــدة
(ضـرورة تضافر اجلهود ب الوزارات
ـنــظـمـات ــؤسـسـات احلــكـومــيـة وا وا
الـدولـيـة واحملـلـيـة واالقـلـيـمـيـة لـلـعـمل
عـلى انـهاء مـعـاناة االيـزيـدي بـاعـمار
مـــنـــاطـــقـــهـم الـــتي خـــربـــتـــهـــا داعش
االرهـابـيـة ). وأبـدى الـنـجم اسـتـعداده
لـدعم االيزيـدي تـقديـرا حلجم الـكارثة
اإلنـسـانيـة الـتي حلقت بـهم أثـر جرائم
داعـش اإلرهـابي وأعـوانـهم وافـتـتـحت
جـــابــــرو مـــكـــتب الــــوزارة في قـــضـــاء
سـنجـار الذي سـيسهم بـتطـوير الواقع
الـذي تعيشه مدنها بعد احداث احلرب
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هـجرين ايـفان زارت وزيـرة الـهجـرة وا
فـــائق جـــابـــرو الـــيـــوم بـــرفـــقـــة وزيـــر
الـتـخـطيط خـالـد بـتال الـنـجم ومـحافظ
رافق نـيـنـوى جنم اجلـبـوري والـوفـد ا
لـــهم  قــريـــة كــوجـــو ذات الــغـــالــبـــيــة
االيـزيـديـة الـتـابـعـة الى قـضـاء سـنـجار
ـحـافظـة نيـنوى لـلـوقوف عـلى حجم
الــدمـــار الــذي عــصف بــالــقــريــة جــراء
دخــول عـصــابـات داعش الـظـالمـيـة في
الثالث من آب 2014 واتخاذ اإلجراءات
ـديــنـة الــعــاجـلــة لـضــمــان اسـتــقــرار ا
  . وقـال بـيـان تـلـقته وعـودة الـنـازحـ
(الــزمــان) امس ان (الــوزيــريـن اطــلــعـا
عــــلى مــــعـــالم آثــــار جـــرائـم داعش في
كـوجـو مبـينـ ان مـا تعـرضت له هذه
نطقة من خراب ودمار يصعب وصفه ا
وهـو جتـسيـد للـهجـمـة الوحـشيـة التي
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(وحدة االمة هو سر جناحها)

رسـالـة اخـاء الى من احـبه واعـتـز به نـابـعة من ثـنـايـا عـقـلي وضـمـيري
وحبي
اخلطاب

يا معاشر العرب متى نـكون امة متحابة متسـامحة يسودها الود والنية
ـلي عــلــيـنــا ان ال نـنــسى ذاكـرة احلـســنـة ... الــيـوم اصــبح الــواجب 
الـتاريخ عـلى امـة حدودهـا من احمليط الـى اخللـيج كلـهـا او اكثـرها من
معاشر العـرب ?! كما اسلفـنا في بداية السـطر االول من مضمون هذا
النداء متى نتوحد بعقولنا وطموحاتنا واهدافنا التي طال انتظارها منذ
سـنـ وعـقـود سـادت ثم بـادت واكــلـهـا الـتـأكل والـتـنــاحـر فـيـمـا بـيـنـنـا
بـعنـاوين من هـو افضل من االخـر يـصلح لـقـيادتـنا ويـكـون حاديـنا الى
عجـون بدمائنا افضل العـطايا في حتقـيق حلمنـا الذي طال انتـظاره وا
عـلى مـدى الـدهـور ... وكـم كـنت اتـمـنى ان ارى امـتي بال حـدود وهـذا
حـقاً مـن حقـوق شعـوبـنا عـلـينـا وعـلى من يقـود قـافلـتـنا حـيث ان هؤالء
الساسة والسياسيـ يتحملون هذه التركـة احملزنة التي افرزتها تقادم
االخـطـاء ومـنـهـا ظهـور جـيل كـامل ولـد في بـطـون احلـروب الـتي قـادها
ـريـضـة الـتي تـسـلـطت عـلى مـقـدراتـنـا وعـاش حـروباً شـقـاه الـنـفـوس ا
داعية ومـدمرة وعبثـية . مع االسف ان هذا اجلـيل قد تخلى عن الـكثير
الكـثيـر عن ما بنـاه االخرين من كـوكبـة وطنـية كان جل حـرصهـا كرامة
ومسـتقـبل اوطانـها واعـطوا الـصدارة في كـفاحهم االجـل وهو االسمى
واقف لـكـون القـيم الوطـنـية الـرائعـة وا وان ال جنـعل هؤالء من الـذين 
ـــشـــهـــودة في االقـــدام والـــشـــجــاعـــة ان ال جنـــعل مـن هـــؤالء رجــال ا
الـشمـوخ..? مركـن في زوايـا الـنسـيان وان نـعطـيـهم مسـاحة اكـبر وال
سيما في هذه االيام السود والرمادية الـتي اليوم تعيش وتعتاش عليها
ـضمـون هو الـهدف االسمى : في مصـارع احليـاة حيث يـبقى ويـبقى ا
ـيــزة في قــلــوبــنـا وســوف يــبـقى هــؤالء الــقــادة الــعـظــام لــهم مــكــانه 
وضمـائرنا عن مـا قدموه من عـطاءات ونـكران الذات  ..? والـذين كانوا
نظيـفو اليد والـعقول والضـمائر ولم تفـسدهم الدوالرات مثل يـومنا هذا

الذي نحن فيه ??
ولنا عضة من قول رسولنا الكر محمد (ص) :

(األرواح جـــنــود مـــجــنـــدة فـــمــا تـــعـــارف مــنـــهــا
 وما تناكر منها اختلف).  ائتلف

ا ال تشتهي السفن) (حيث تسير الرياح 

ـلك الـليـبي مـحـمد أدريس الـسـنـوسي أن يـشاهـد الـعرض االول اراد ا
للفـيلم االمريـكي بنغازي الـذي انتجـته هوليود 1955 وهي تعرف تـماما
انـها تـريـد ان تغـيض السـيـنمـا االيطـالـية الـتي بدت واقـعـيتـها اجلـديدة
تزيل االثر االستعماري من شاشاتهـا وكانت ليبيا واحدة من نتاج هذه
القساوة الـليبية الـتي لعب فيهـا جنرالت احلرب دور البـرابرة والقساة.
كـان الـفـيـلم قـصة عـاديـة عن مـغـامـر يجـد كـنـزا في الـصـحراء الـلـيـبـية
لك فـتطـارده لعـنـة الطـبيـعيـة وعـيون الـبدو الـذين يتـرصـدون. لم يعـلق ا
السنوسي بشي سوى ان اشعره من معه ان الفيلم لم يضف الى اسم
دينـة اجلمـيلـة بنـغازي في االرشيف ليـبيـا بشيء سـوى انه خلـد اسم ا
ـلك لـلـفـيـلم االمـريـكي فـقد ي لـعـنـاوين افالم الـسـيـنـمـا. مع نـقـد ا الـعـا
يـا  كمـا فعل فـيلم عـمر اخملـتار  الـكثـير من فـرصته لـيكـون فلـيمـا ا
وبالتالي تكون بنغازي وكازا بالنـكا وبغداد من ب الدول العربية التي
اتـخذتـها هـوليـود مادة ألفالم ارادت فـيـها امـريكـا ان تشـعر الـعرب ان
وائد الشرق والف ليلة وليلة واساطيـر كنوز الصحراء هي مادة لذيذة 
وائد الى الـنفط وجتارة احالمهـا . وهو تمـهيـد مقصـود لتتـحول هـذه ا
لك الـسنوسي من ضـحاياها. السالح وصنـاعة االنقالبـات التي كان ا
ــلك الــذي كــان يــثق بــالــقـذافـي وجـلــود وكل الــضــبــاط الـذي صـورة ا
ارسـلـهم لــلـتــدريب في كـلــيـات بـغــداد والـقــاهـرة ودمـشق ثـم اتـوا الـيه
لك الهاد بأحالم زرعهـا في ادمغتـهم جمال عـبد الناصـر وليأخـذوا ا
ـنـفى وكـل احالمه ان يـشـاهـد ثـانـيـة ذلك الـفـيـلم االمـريـكي الـذي الى ا
جـعل مـديـنـته بـنـغـازي عـنـوانه له . وعـرض في  80 قـاعـات سـيـنمـا في
امـريكـا وفي لـيـلة واحـدة .والـعرض الـواحـد والثـمـان كـان مـخصـصا
لــلـمــلك الـلــيـبي وحـده وفـي قـصـره  والــغـريب ان مــاكـنـة
الـعـرض الـسـيــنـمـائي الـتي  تـشـغـيل الـفـيـلم بـهـا
كـانت من صـنـع ايـطـالي.  كـان الـنـفس يـؤطـر لـغـة
الـتـشــبـيه  حـ بالدك تـخــشى ان تـفـقـد اعـيـادك

. ليصدح الصوت : للعطر وال للمأ

ايفان فائق جابرو

بغداد
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لـحه في اصرار اآلخرين عنـدما تسـتشعـر وتشـاهد بأم عـينك الرغـبه ا
ؤسـسات االنـتاجـيه او اخلـدميه بـهدف لـلذهـاب والتـواجد في اي مـن ا
االطالع او التبضع او االستمـتاع  باجنازاتها فـانك ستدرك حقاً مدى
الـشجـاعه االداريه الـفـائقه الـتي وصل الـيـها الـقـاده االداري فـيـها بل
ويـزيـدك اصـراراً وفـخـراً ورغـبـةً الـلـقـاء الـشـخـصي بـهم وذلك النـك قد
ـستقـبلـيه حاضرة عـندهم حق اليـق حيـنها وجدت نـفسك وتطـلعاتك ا
سـتصل الى قـنـاعة مـطلـقه ان قـدراتهم تـمـثلت في حتـقـيق ذلك االجناز

مقارنة بذات القدرات عند غيرهم
} } }

اعتمد بشكل فاعل على العناصر االداريه الكفوءه باجنازاتها والقادره
على التاثير االيجابي بفاعلية مطـلقه في تعزيز مكانتك للسلطه القياديه
ــكــانــتك في الــســلــطه مــهــمـا راودك وذلك بــاتــخـاذهـم بـدالء او ردفــاء 
االعتـقاد ان التـعامل معـهم مجهـد للـغايه فانك في ذلك قـد توصلت الى
ـــتــوقــعه وحــقـــقت الــتــوافق ــشـــكالت اآلنــيه وا احلل االجنع الي من ا
االيجـابي ب حـسن التعـامل ودقة االخـتيـار في من ال يشـكل في بقائه
ـؤسـسه واليـقودهم تـهديـداً ظـاهـراً على الـعـامـل وا
فــيـمـا بــعـد الى الــتـراجع الســيـمـا وان هــوالء قـيـد
االخـتيـار لم يـتقـربـوا او يحـيـطوا بك عـنـد تسـنمك
للمنصب اذن لن يتخلون عنك عند مغادرتك اياه.

بغداد

وقع القد في أبي غريب مهملة ومتروكة مع انه أهم حقل جتارب علمي تخرج فيه اآلالف فيما نقلت الكلية إلى مبان صغيرة في مبنى جامعة ≈¼UL‰∫ مباني كلية الزراعة با

يون الزراعيون يطالبون بإعادة تأهيله وإستغالله من جديد بغداد باجلادرية. واألكاد
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وكركوك. وقال حاج في تـصريح تابعته
(الـزمــان) امس إن (تـنـظــيم داعش لـديه
ـمــتــدة عـلى ــنـاطـق ا نـفــوذ قــوي في ا
الــطـريـق الـرابط بــ كـركــوك وبـغـداد)
الفتا الى ان (الـتنظـيم يتخـذ من مناطق
وادي الشـاي وحمـرين وصوالً إلى قرى
واسـعة في قـضـاء داقوق مـكـانا لـنصب
الـسـيطـرات الـوهـميـة وتـنفـيـذ عمـلـياته
اإلرهــــابــــيـــة) واوضـح حـــاج ان (تــــلك
ا ـناطق تـعـاني من فراغـات أمـنيـة  ا

والقـاء القبض عـلى متهـم اثنـ كما
أسـفـر اإلشـتبـاك عن اسـتـشـهـاد  ضابط
ـنفذة للواجب). برتبة نـقيب مِن القوة ا
ـنــطـقـة واعـلــنت قـيــادة حـرس حــدود ا
رحلـة الثـالثة من الرابـعة عن انـتهـاء ا
عملـيات (الوعـد الصادق) الـتي انطلقت
فـــجــــر األربـــعـــاء في مـــنـــاطق جـــنـــوب
مـحـافـظــة الـبـصـرة.وقــالت الـقـيـادة في
بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس ان (قـطـعات
ــنـطــقـة الــرابـعـة قـيــادة حـرس حـدود ا
واالجـــهــزة االمـــنــيـــة االخــرى بـــقــيــادة
الــعــمـيــد خــلف لــفـتــة عــذافـة انــطــلـقت
بعملية واسعة للمرحلة الثالثة لتفتيش
مــنـاطق جـنــوب الـبـصــرة ضـمن مـحـور

قضاءي الفاو والزبير).
…b²Ž« j³{

وأضاف أن (الـعمـليـة أسفـرت عن ضبط
اعتدة واسلحة ومـتفجرات واعتقال 88
مطلوبا). وفي كركوك تمكنت قوة امنية
من اعــــتـــقــــال ارهــــابـــيــــ اثــــنـــ في
احملـافـظة.وقـال بـيـان امس إن (االبـطال
في جــهــاز مــكـافــحــة اإلرهــاب ولــلــيـوم
الـثـالث على الـتـوالي يواصـلـون عمـلـية
تـفـكـيك الـشـبــكـات الـتـابـعـة لـعـصـابـات
داعـش) واضــاف ان (قــوة مـن اجلــهـاز
تمكـنت من القاء الـقبض على عـنصرين
ارهـابـيـ في كـركـوك  حـيث  اتـخـاذ
االجـراءات الــقـانــونـيــة بـحــقـهــمـا). في
غـضون ذلك حـذر الـقـيادي فـي االحتاد
الوطني الكردستاني ادريس حاج عادل
من عــودة نـــشــاط تــنــظـــيم داعش عــلى
الـطــريق الـرابط بـ مـحـافـظـتي بـغـداد
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ي شــدد وزيـر الـداخـلـيــة عـثـمـان الـغـا
ـتظاهرين وضبط السالح على حماية ا
نفلت في مـحافظة ميـسان. وقال بيان ا
ي عـقد تـلقـته (الـزمـان) امس ان (الغـا
اجــتـمـاع بـحــضـور احملـافظ عـلي دواي
ـنـاقـشـة وعـدد من الــقـيـادات األمـنـيـة  
الشـأن األمني وتقـد اخلدمات األمـنية
ي ) واكد الغا واإلنسـانية لـلمـواطن
(أهــــمـــيــــة الــــعــــمـل عـــلـى حــــفظ األمن
والقانون وتوفير احلماية للمتظاهرين
) مـشددا عـلى (دور الـعشـائر السـلمـي
في الـتعـاون مع الـقـوات االمنـيـة وحفظ
األمن) ولفت البيـان الى ان (اجملتمع
ـنــفـلت اكــدوا ضـرورة ضــبط الــسالح ا
وتفـعيل دور مراكـز الشـرطة  فضال عن
مــتـابـعــة مـروجي ومـتــعـاطي اخملـدرات
ــؤثـرات الــعــقـلــيــة). وأفـادت خــلــيـة وا
اإلعالم األمـني بــاسـتـشـهـاد ضـابط في
الـرد الـسريع بـاشـتـباكـات مـسلـحـة ب
مع عـصـابـة في مـيـسـان خـالل عـمـلـيات
فـرض األمن. وذكــرت اخلـلـيـة في بـيـان
تــلــقـته (الــزمــان) امس أن (قـوات فــرقـة
الـرد الـسـريع مسـتـمـرة في واجـبـها في
مـيـسـان بـفـرض األمن وأنـفـاذ الـقـانون
حـــيث داهـــمت قـــوة من الــفـــرقـــة وكــرا
لــعـصــابـة تــهـريب اخملــدرات في قـضـاء
قـلـعــة صـالح وتـعـرضت الى اطالق نـار
مـبـاشر مِن قـبل  افـراد هـذه العـصـابة)
مـضـيـفــا (وقـد حـصل اشـتــبـاك مـبـاشـر
اسـتطـاعت خالله قـوة الـرد الـسريع مِن
قـتل احـد افـراد  الـعـصـابـة  وجـرح آخر
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جاء في كتب التاريخ :
ا التقى احلُرَّ بن يزيد الرياحي قال له : ان االمام احلس (ع) 

" ألَنَا أم علينا ?
فقال احلُرّ :

بل عليك يا أبا عبد الله 
فقال احلس (ع) :

" ال حول وال قوة االّ بالله العلي العظيم "
≠≤≠

وّجه الى احلرّ مُوّجَه الى كلّ واحد منا ... انّ السؤال ا
واذا كان جوابُ احلُرّ سلبياً فان األجوبة عنـدنا ستكون ايجابية للغاية

وكلنا سنقول :
اننا لك يا ابا عبد الله وهيهات أنْ نكون عليك .

≠≥≠

طـاف الى أنْ يكون انّ احلُرّ الذي كـان معـانداً لـلحسـ ع انتـهى به ا
أولُ الشهداء يوم الطف ب يديه  وبذلك فاز فوزاً عظيما .

ولكن ماذا عمن يقول :
ـواظـبـةِ أنـا مـعك سـيـدي ولـكــنه ال يـهـتم بـاقـامـة الــصالة وال يُـعـني بـا

عليها?
ان احلـسـ (ع ) هـو االسالم واالسالم جـعل الـصالة عـمـود الـدين 
ــعــركــة يــصـلي فــكـيف يــكــون مع احلــســ الــذي وقف في ســاحـة ا
بـاصــحــابه صالة اخلــوف  وحــرص عـلـى أن يـؤدي الــصالة في أول
ـوقف وانثـيال السـهام من وقتـها من غـير تـأخيـر بالرغـم من صعـوبة ا

كل جانب ?
≠¥≠

نكر بعيـنيك وال تبالي  واحلس كيف تكون مع احلس وأنت تـرى ا
نكر ? عروف وينهى عن ا ا خرج ليأمر با (ع) ا

≠μ≠

كيف تكون مع احلسـ ع وانت تستمـرء االستظالل بخيـمة الفاسدين
ـا خــرج لـطـلب االصـالح في امـة جـده ـفـســدين  واحلـســ (ع) ا ا

صطفى ص ? ا
والـعـراق اجلــديـد قـد أصــبح في طـلــيـعـة الــبـلـدان الــغـاصـة بــالـفـسـاد

فسدين..!! وا
≠∂≠

كيف تكون مع احلسـ ع وانت ال تنفك عن العـمل الدائب احلثيث من
ـا اهتـمام مُـوازٍ بقـضايـا الدين أَجْلِ ذاتك  ومصـاحلك ومكـاسبك دو

والشعب والوطن ?
≠∑≠

االمـام احلـسـ (ع) جـسّـد في ســيـرته اخلـالـدة روائع االخالق فـكـان
ظلوم . روءة والعطف على ا القمة في السخاء والرفق وا

فكيف يكـون الغليظ اجلـافي القاسي الـقلب  الذي ال يُعـنى بآهة جائع
ـستـضعفـون والبـائسون من ا يـعانيه ا  وال بأن مـظلـوم  وال يعبـأ 

أالم وأوجاع حسينيّا ?
≠∏≠

وباختصار شديد : 
ويـجسّـد معـطيـاتها ان احلسـ ع منـهج وضّاء يـشع بأنـوار الرسـالة 
ــســارات  وعــلى كـل الــصــعــد ديــنــيــا وفــكــريــا وســيــاســيـا في كل ا

ـا تثبت واجتمـاعيـاً وانسـانيا  وصـحة االنـتمـاء اليه ا
نهجه وخطّه . قدار ما يكون االلتزام 

اللهم اجـعلنـا من السائـرين على نـهجه واكتـبنا في
ديوان محبيه وأنصاره انك سميع الدعاء .

ستوى ب تتطلب تنـسيقا أمنيـا عال ا
قــوات الـبــيــشــمــركــة واجلـيـش وقـوات
الـتـحـالف الـدولي لتـعـزيـز االمن فـيـها)
نطـقة سـيضمن وتابع ان (تـأم هـذه ا
االســـتـــقـــرار في مـــحـــافـــظــات  ديـــالى
وكــــركـــوك وصـالح الـــديـن). وتـــعــــتـــزم
ـانـيـة خفض عـدد قـواتـها احلـكـومة اال
فـي الـــعـــراق. وقــــالت وكـــالــــة االنـــبـــاء
ـانـيـة تـعـتزم ـانـيـة ان (احلـكـومة األ اال
خــفض عــدد جـنــودهـا  في الــعـراق إلى
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الـباحورة في لهجة أهلنـا في البصرة احلرارة الشديـدة والرطوبة العالية
مع ريـاح جنـوبـية شـرقيـة خـفيـفة جـداً يسـمـونهـا (الشـرجي) وتـبدأ فـترة
الـبــاحـورة مـع بـدايــة شـهــر تـمــوز من كل عــام وتـســتــمـر لــعـدة أســابـيع
والـباحورة ال تـضرب البـصرة فقط بل احملـافظات اجلـنوبيـة ميسان وذي
قــار وبـعـض مـحــافــظــات الــفـرات األوسـط أيـضــاً حــيث تــمــر عــلى هـذه
ـســتـمـر لــلـتـيـار احملـافـظــات أيـامـاً الهـبــة يـزيـد مـن لـهـيـبــهـا االنـقــطـاع ا
الـكـهربـائي فـيـتـلـظى أهـلنـا في اجلـنـوب في هـذه الـفـترة ويـعـانـون كـثـيراً
نـتـيـجـة احلـرارة العـالـيـة وتـزداد مـعـانـاتـهم أكـثـر بـسـبب انـقـطـاع الـتـيار
الـكـهـربـائي والـصـحـيح  عـدم وجـود الـكـهـربـاء خالل هـذه الـفـتـرة  ,وفي
الـسن األخـيرة غالـباً ما تـخرج تـظاهرات كـبيرة في مـحافظـات اجلنوب
مـطالـبة بـاخلـدمات خـصوصـا الـكهـرباء لـلـتخـفـيف عمـا يعـانـيه أهلـنا في
اجلـنوب ليس من الـكهرباء فـقط بل من الفساد وسـوء  اخلدمات األخرى
وسـوء اإلدارة وفقـدان األمن  وهيـمنـة األحزاب الـفاشـلة عل أمـور العـباد
والـبالد  ,وتـسـمى هـذه الفـتـرة أيـضاً طـبـاخـات الـرطب حيـث يبـدأ الـتـمر
بـالنضـوج نتيـجة احلرارة الـعاليـة والرطوبـة ومن الطرائف أو الـنكات عن
الـبـاحورة ان احـد الـوالة الـعـثـمانـيـ لـواليـة البـصـرة في الـقـرن الـتاسع
عتـدلة فبعد عروفة بـأجوائها اجلـميلة وحرارتـها ا عـشر وهو من تركيـا ا
ان حـلت الباكورة استـشاط غضباً خـصوصا ان البصـرة في تلك الفترة
ـهفة) الـيدوية الـوسيلة لم تـعرف الكـهرباء وال أجهـزة التبـريد بل كانت (ا
ـسؤول كانت هناك ـهمة للبـريد وفي مقرات الدولـة وقصور احلكام وا ا
مـراوح (مهفـات) كبـيرة من قمـاش تعـلق في السقف وتـسحب بـحبال من
ـهـفات ال قـبل شـخـصـ لـتـولد الـهـواء وتـبـريـد الـغـرف قـلـيال لـكن هـذه ا
جتـدي نفعا مع الـباحورة  فسـأل الوالي أهل البـصرة الذين يعـملون معه
مـا هذه احلرارة الشديدة فأجابوه إنها الباحورة أو طباخات الرطب لكي
يـنضج التـمر فرد عـليـهم بعصـبية (كـصوا الـنخل آني ما يـريد تمـر) ظنا
مـنه ان في قص النخل حل للمشـكلة التي سببهـا منخفض جوي يضرب
مـنطـقـة اخللـيج الـعربي وبـحـر عمـان وجـنوب الـعـراق سنـوياً يـسـبب هذا
االرتـفــاع الـكـبـيـر في درجـات احلـرارة  ,ومـا أن تــنـتـهي هـذه الـبـاحـورة
طـباخات الـرطب بعـد ان تأخـذ مأخذهـا من أهلـنا في محـافظـات اجلنوب
وتـنــخـفض درجـات احلـرارة في  هــذه احملـافـظـات عـن اخلـمـسـ درجـة
قليالً لبضعة أسابيع حتى تبدأ باحورة ثانية حيث تعود درجات احلرارة
في  هــذه احملـافــظـات  ومــحـافــظـات الــفـرات األوسط  بــاالرتـفــاع ثـانــيـة
لـتالمس اخلمس  درجة (درجة الغليـان ) وتبدأ هذه الباحورة مع بداية
شــهـر أيــلــول وهي كــبـاحــورة طــبــاخـات الــرطب حــيث درجــات احلـرارة
ـرتفـعـة جدا والـرطـوبة الـعالـيـة و(الشـرجي) أمـا أسبـاب هـذه البـاحورة ا
كـمـا هـو مـتـعـارف عـلـيه بـ أهل في اجلـنـوب والـفـرات األوسط هـو لـكي
يـنـضج (الـشـلب) أي الـرز ويـتـيـبس في سـنـبـلـه تـمـهـيـدا حلـصـاده. وب
الـبـاحـورتـ بـاحــورة الـتـمـر وبـاحـورة الـشـلب يــتـلـظى أبـنـاء احملـافـظـات
اجلـنوبـيـة والفـرات األوسط بـسبب درجـات احلـرارة العـالـية جـداً التي ال
ستـمر للتيار الكهربائي مـثيل له في العالم يصاحبها االنـقطاع الكبير وا
الـذي لو اسـتمـر فـانه يخـفف بعض الـشئ عن مـعانـاة أهلـنا في اجلـنوب
ـشـكلـة حـيث أجـهزة الـتـبريـد احلـديثـة في الـدوائر ويـحل لـهم جزءاً من ا
احلـكومية وفي الـبيوت التي تـخفف من وطأة احلرارة الـعالية جداً  ,وفي
ستمر للتيار رتفعة واالنـقطاع ا هـذه األجواء الالهبة ودرجات احلرارة ا
الـكـهــربـائي  من حـقــنـا ان نـتــسـاءل مـتى يـنــعم أهـلـنــا في اجلـنـوب وفي
ـدة أربعة وعـشرين سـاعة مـثلـنا مثل كل الـعراق عـموما بـتيـار كهـربائي 
دول الـعـالم ومـثل دول أفريـقـيـا الـفقـيـرة الـتي ال نـفط لـديهـا وال مـلـيارات
تـدخل خزائنـها كل شـهر لـكن لديهـا حكـام وسياسـي  وطـني ونـزيه
ومـهنيـ وغيورين عـلى وطنهم وشـعبهم هـمهم خدمـة أوطانهم وشـعوبهم
بـتلى بطبقة ال سـرقة أموال الشعب وثـروات الوطن  كما هو حـال بلدنا ا
ـزيد وال يـهمـها مـا يعـاني منه ـا حمل وتـريد ا سـياسـية سـرقت اجلمل 
الـشعب من كوارث ومـصائب وويالت منـذ سبعة عـشر عامـاً بسبب سوء
إدارتـهم و فسادهم وسـرقاتهم التي ال مـثيل لهـا والتي لن ولم تتوقف إال
عـندمـا تـتم إزاحـتهم عن الـسـلـطة بـثـورة شعـبـية كـبـرى ومـحاسـبـتهم عن

جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب والوطن.

 500جــنـدي فــقط).ويـبــلغ عــدد اجلـنـود
ـــان في الــعــراق نــحــو  700جــنــدي اال
ومــهـامـهم األســاسـيـة هي تــقـد الـدعم
الــتــدريــبي لـــلــجــيش الــعــراقي وقــوات
البـشـيمـركة في حـربهـا ضد داعش.وفي
ذات الـــصــدد قـــال مـــســـؤول في االدارة
االمـريــكـيــة ان الـرئــيس دونـالــد تـرامب
سـيـعـلن  تــخـفـيـضــاً إضـافـيـاً في عـدد
الـــــقــــوات االمــــريـــــكــــيــــة فـي الــــعــــراق

وافغانستان.
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مـصـطفى الـكـاظـمي الـيـوم الـثالثاء
نــائب رئـــيس وزراء حــكــومــة إقــلــيم
كـردسـتـان الــسـيـد قـوبـاد طـالـبـاني.
وقـال بـيـان تـلقـته (الـزمـان) امس انه
(جـــرى خالل الــلـــقــاء بــحث تـــعــزيــز
الــتــعــاون بــ مــؤســســات الــدولـة 
والـعـمل بـروح الـفـريق الـواحـد الـذي
يـنـطـلق من رؤيـة مـشـتـركـة لـتـحـقـيق
متـطلـبات ومـصالح الـشعب الـعراقي
عــمــومــا). وأكــد الــكــاظـمـي (ضـرورة
الــتـــنـــســيـق الــتـــام بـــ احلــكـــومــة
االحتـادية وحـكـومـة إقلـيم كـردسـتان
ــا يــعــالج في مـــخــتــلف اجملـــاالت 
التحـديات الكبـيرة التي تـواجه البلد
نــتــيــجــة انــخــفــاض أســعــار الــنــفط
ـــيـــة ويـــســـهم في مـــواجـــهــة الــعـــا

تأثيرات تداعيات جائحة كورونا).

 والنائب عن حتالف عـراقيون ثورة
احللفي مقـررا للجنة .وقـررت اللجنة
في اجتماعها تعديل النظام الداخلي
في ما يخص عقد اجتـماعات اللجنة
حـــيث ســـتــكـــون أمــا حـــضــوريــا أو
إلكترونيا. من جهة اخرى أكد رئيس
حتـــالف عــراقــيــون عـــمــار احلــكــيم
حاجة العراق الى (حتـالفات وطنية)
جتــمع مــكــونــاته حتت رايــة الــوطن
ــصــلـحــة الـوطــنــيـة. ونــقل بــيـان وا
كتبه تلـقته (الزمان) امس عنه قوله
انه (بحضور عدد من قيادات حتالف
عـراقـيـون نـاقشـنـا خالل اسـتـقـبـالـنا
ـــقـــراطي وفـــد كــتـــلـــة احلـــزب الـــد
الكردستاني النيابية برئاسة النائب
فـيـان صـبـري الوضـع السـيـاسي في
الــعــراق واالزمــة الــصــحــيــة وعـودة
مــجـلس الــنـواب الى عــقـد جـلــسـاته
ـــتـــرتب عـــلى ذلك واالســـتـــحـــقــاق ا
كقانون احملكمة االحتادية وحسم ما
تـبـقى من قـانون االنـتـخـابـات). وأكد
احلـكــيم (اهـمــيـة دعم الــدولـة في كل
كافـحة الفساد تعلـقة  توجهاتـها ا
وفرض هـيبة الـدولة). كـما اشار الى
(حـاجــة الـعـراق لـتـحــالـفـات وطـنـيـة
جتـــمع مــكـــونــاتـه من الــشـــمــال الى
اجلــــــــنـــــــوب حتـت رايــــــــة الــــــــوطن
صـلحـة الوطـنيـة) منـوها الى ان وا
(الــعــراق مـقــبل عــلى اســتـحــقــاقـات
مــهــمــة قــادمــة مــنــهــا االنــتــخــابـات
وضرورة توفيـر اجواء تنافـسية ب
ــثــلي اجلـــمــيع لـــضــمــان وصـــول 
لـلـشـعب الى الـسـلـطـة الـتـشـريـعـية).
واســتـقــبل رئــيس مــجــلس الـوزراء

ـلف مـفـصـلـيًـا وحـسـاسًـا كـون هـذا ا
أريقـت الجله دمـاء زكـية والبـد عـليـنا
جمـيـعاً من الـوفاء لـهـذه التـضحـيات
وحتـقـيـق مـطـالـبـهـم وعـدم االلـتـفـاف

عليها).
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بدوره اكد احلـزب اإلسالمي العراقي
ان اعــتـمــاد الـبــطـاقــة الـبــايـومــتـريـة
الـضـمـان الوحـيـد إلجـراء انـتـخـابات
نــزيـــهــة. وشـــدد في بـــيــان  تـــلـــقــته
(الزمـان) امس عـلى (ضـرورة اعتـماد
البطاقـة البايـومترية في االنـتخابات
ـقــبـلـة لـكــونـهـا الـضــمـان الـوحـيـد ا
إلجـراء انــتـخـابـات نـزيــهـة وشـفـافـة
واعــادة ثـــقــة الــشـــعب بــالـــعــمـــلــيــة
السياسية واالنـتخابات) مشيرا الى
ان (اعـتــمـاد الـبــطـاقـة االلـكــتـرونـيـة
يــبـــقـي حــالـــة الـــشك بـــوجـــود نـــيــة
لـلـتالعب بـارادة الـنـاخب  والـتـأثـيـر
في مــصــداقــيــة االنــتــخــابــات).ودعـا
احلـــزب (الــكــتل الــســـيــاســيــة كــافــة
للتضامن مع مطالب العراقي الذين
يــتــطــلــعــون الــيــوم إلى انــتــخــابـات
نــزيــهــة وتــغــيــيــر واقــعــهـم وبــنـاء
ــــســـتــــقـــر مــــســــتـــقــــبل عــــراقـــنــــا ا
ـزدهــر).من جـهـة اخــرى انـتـخـبت وا
جلــنــة تـنــفـيــذ الــبـرنــامج احلــكـومي
والتخطيط االستراتيجي  النائب عن
كـتلـة الـنـهج الوطـني حـازم اخلـالدي
رئيسا لها باالجماع بدال من رئيسهـا

الـســابق مـحــمـد عـلـي زيـني الـذي 
اعفـاؤه بنـاء على طـلبه.كـما انـتخبت
الــلـجــنــة الـنــائب عن حتــالف الــفـتح
محمد البلداوي نائـبا لرئيس اللجنة

ـسـتـقـلـ الى عـدم الـكـتل والـنـواب ا
الـرضـوخ والـقـبـول بـاالنـتـخـاب عـلى
هويـة الـناخب االلـكتـرونـية والـذهاب
الى النظـام البايومـتري فقط لـلحفاظ
عــلـى انـتــخــابــات وطــنــيــة نــزيــهـة)
مضـيفـا (وهـذه دعوة خـاصة لـرئيس
اجلــمــهــوريـة بــرهم صــالح الـى عـدم
ـصـادقـة عــلى قـانـون انـتـخـابـات ال ا
يعتمد النظام البايومتري حصراً في
احتساب اصوات الناخب في عموم
العراق وعدم منح اي استثناءات من
ــا فــيــهــا انـتــخــابــات احلــركـة ذلك 
الــسـكــانـيــة والـنــازحـ واخملــيـمـات
سـؤولـية الـتـاريخـية ونـحمـله هـذه ا

طــبــيـعــيـة ونــظــامـيــة) مـوضــحـا ان
(اجلــمـــيع يــعــلـم ان بــعض االحــزاب
اســتــحـــوذت عــلى مــا يــقــارب ثالثــة
مالي  بطاقة الكترونية اي في حال
ـئة فأن شـاركة 35 با كانت نـسبـة ا
ـــقــاعــد مــحـــســومــة لــهــذه جــمــيع ا
ـــزورة وكــأن تـــظـــاهــرات االحـــزاب ا
اكــتــوبـــر وثــورة تــشــرين في عــمــوم
العـراق ودمـاء مـئات الـشـهداء واالف
اجلـرحى ذهـبت سـدى كي تـقـوم هذه
االحــزاب بــاالســتــخــفــاف  بــكل هــذه
التضحيات لتعود من جديد بواسطة
الـــتــزويـــر "وكـــأنـك يـــا أبـــو زيـــد مــا
غـزيت") . وتـابـع (هـذه دعـوة جلـمـيع
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دعـــا عــضـــو مــجـــلس الــنـــواب عــلي
الصجري رئيس اجلمهورية الى عدم
صادقة عـلى قانون االنـتخابات اذا ا
لم يعتـمد النظـام البايومـتري حصراً
في احـتـسـاب اصـوات الـنـاخـبـ في
عمـوم الـعراق . وقـال في بـيان تـلـقته
(الـزمان) امس ان (اجـراء انـتـخـابات
نـيــابـيـة في حــزيـران الـقـادم من دون
تــفــعـيل الــنــظـام الــبــايـومــتــري فـقط
ــا يــضــمن واســتــكــمــال اجــراءاته 
حتديد من يـحق لهم االقتـراع حصرا
وفق شـروط الـنـظـام الـعـامـة  سـوف
يـؤدي الـى عـدم قـيــام اي انـتــخـابـات

في مــوكب تـــابع لــبــرنـــامج الــغــذاء
وصل الشمالية. ي في مدينة ا العا
وتبـنى فصيل يـعرّف عن نـفسه على
ــقـــاومــة اإلسالمـــيــة أنه جــزء مـن ا
ـتـحـدة ــسـؤولـيــة مـتـهـمــا األ ا ا
بـاسـتــخـدام قـوافـلــهـا لـنــقل ضـبـاط
اخملــابــرات األمــيـركــيــة.وأطــلق هـذا
الـفـصيـل اجملهـول حتـذيـرا في بـيان
جـاء فـيـه (سـيـاراتـكم سـتـحـتـرق في

شوارع العراق). 
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ووجهـت ست فصـائل لم يـسمع بـها
اثـلة في األشهر من قبل تهـديدات 
ـــــقــــاومــــة األخـــــيــــرة حتـت رايــــة ا
ـسـؤول يـقـولون اإلسالمـية. لـكن ا
إن هـذه التـهديـدات مـجرد عـراضات
إعالمـيــة.وقـال ضـابط اسـتـخـبـارات
عـــراقي لـــوكـــالـــة فـــرانس بـــرس ان
(خـمـس مـجـمـوعـات بـيـنـهـا كـتـائب
حـــزب الــــلـه وعــــصـــائـب أهل احلق
وغــيــرهـا تــقف وراء االضــطــرابـات
األخــيـرة في جــمـيع أنــحـاء الـبالد).
وتـشــكّل هـذه اجملـمــوعـات جـزءا من
قوات احلـشـد الشـعـبي وهي تابـعة
إداريـا لـلـحـكومـة وجتـاهـر بـعـدائـها
ــسـؤول ـتــحــدة.وقـال ا لـلــواليــات ا
(أعــلـنـوا جـبـهـة مــوحـدة بـعـد مـقـتل
ســلـيــمـاني وبـدأوا الــعـمل بــأسـمـاء
مـستـعـارة مـا سمح حلـكـومـة رئيس
ـهـدي الـوزراء الـســابق عـادل عـبـد ا
بحـفظ مـاء الوجه ألنـهم كـانوا حتت
إمـــرته اســمـــيـــا).  وعــنـــدمـــا تــولى
ــــعــــروف بـــقــــربه من الــــكـــاظــــمي ا
األمـيــركـيـ مع احـتــفـاظه بـعالقـات
جـيـدة مـع إيـران الـسـلـطـة في آذار
غـضـبت كـتـائب حـزب الـله واتـهـمته
مـباشـرة بالـتـآمر ضـد سـليـماني من
خالل اســتــغالل مــنـــصــبه الــســابق
كـــرئـــيس لــــلـــمـــخــــابـــرات.ويـــقـــول
مـسـؤولـون وخـبـراء لـوكـالـة فـرانس
برس إن كـتـائب حزب الـله وفـصائل
أخـرى فـهمت تـعـهـد الكـاظـمي بـكبح
ــســلــحـة عــلـى أنــهـا اجملــمــوعــات ا
محاولة لقصّ أجـنحتها.وإلى جانب
ـتصـاعدة الـهجـمـات الصـاروخيـة ا

كـثـفت هذه اجملـمـوعـات الـضغط من
خـالل وســــــــــائـل اإلعـالم غــــــــــيــــــــــر
الـتقـليـديـة.ونشـرت قنـوات مـجهـولة
راسلة تلغرام صدر على تطبـيق ا ا
حتـذيرات سـاخـرة من هجـمـات على
مواكب عسـكريـة قبل وقت طويل من
حـدوثهـا مـا عمّق االنـطـباع بـوجود
إفالت من الـعـقـاب.واسـتـهـدفت هـذه
ـنتـديـات العـراقـية مـحـطات تـلـفزة ا
ّ األسـبـوع عـراقـيـة تـنـتـقـد إيـران.و
ــاضي اقــتــحـام تــلــفــزيــون دجــلـة ا
وإحراقه. واسـتهـدفت موجـة جديدة
مـن الـتــهــديــدات قــنـوات يــو تي في
.وبــدأت احلــمــلـــة بــعــد أن صــادرت
احلكـومـة األميـركيـة موقع االنـترنت
الـتـابع لـقـنـاة االجتـاه وهي مـحـطة

تلـفزيـونيـة عراقـية مـرتبـطة بـكتائب
ـــتــحــدث بــاسم حــزب الــله .وقــال ا
لّا طالل ان (هناك الكاظمي أحمـد ا
الـعـديـد من اإلجـراءات الـتي اتـخذت
في مـــــا يــــخص احلـــــد من نــــشــــاط
ــسـلـحـة الــتي تـنـشط اجملــمـوعـات ا

خارج سلطة الدولة).=
 وعــمــلت احلــكــومــة عــلى جتــفــيف
مصـادر تـمويل اجلـمـاعات من خالل
ـنــافـذ احلـدوديـة. الــسـيـطــرة عـلى ا
وأضـاف (ستـسـتمـر هـذه اإلجراءات
الى حـــ بــــسط ســـلـــطـــة الـــقـــوات
األمـنـيــة الـرســمـيــة بـشـكـل مـطـلق).
ـسـؤولـون أن هذا قـد يـكون ويـعلم ا

خطيرًا. 
وعنـدمـا أطلق رئـيس الـوزراء حمـلة

كـافحـة الفـساد عـلى حدود واسعـة 
ـلـيـئـة بـالـثـغـرات اسـتـعد الـعـراق ا
لـألســـــوأ. وقــــال مـــــســـــؤول رفـــــيع
ـسـتــوى لـوكـالـة فـرانس بـرس في ا
سؤول اضي (سيـبتزون ا تموز ا
ويــهـــددون عــائالتـــهم ويـــحــشــدون
ـا يرتكـبون اغـتياالت). القـبائل ور
وبالفعل بعد أسابيع قُتل ناشطان
فـي مـديــنـة الــبــصـرة وانــدلع نـزاع
عــشــائــري في شــمـال بــغــداد. وقـال
مـسـؤول آخـر (إنـنـا نطـفئ احلـرائق
كـنـنا الـتركـيز بـاستـمرار لـذلك ال 
بـشكل صـحـيح علـى االستـراتـيجـية
األكبر). وقال مسؤول آخر إن (وزير
وعد الية علي عالوي تخلّف عن ا ا
الـنـهـائي احملـدد في  24آب لـتـقـد

كـــتــــاب أبـــيض حــــول اإلصالحـــات
ــان بــسـبب االقـتــصــاديــة الى الـبــر
االضـطـرابـات االخـيـرة.في األسـبـوع
ـاضي أنــشـأ الــكــاظـمي مــجـلــسًـا ا
كافحة الفسـاد سمح لقوات النخبة
في جهـاز مكـافحـة اإلرهاب بـاعتـقال
مــسـؤولــ عـادة يــصـعب تــخـيّل أن
سّـهم أحد. ونـفذّت قـواته عمـليات
بــحث في الــبـصـرة وبــغـداد لــضـبط
أسـلــحـة غـيــر مـرخـصـة من دون أن
حتـقق الكـثـير. وقـال اخلـبيـر األمني
فـــــاضـل أبـــــو رغـــــيـف إن (الـــــوضع
طاف خطير). وأضاف (في نـهاية ا
عـــلى الـــكـــاظــمـي ان يـــفــتـح حــوارا
حـقـيقـيـا مع الـقـادة الروحـيـ لـهذه

اجلماعات جتنبا للصدام).

{ بغداد (أ ف ب) - يـرى مسؤولون
ومحللون أن خطط إصالح احلكومة
العـراقية تـخرج عن مـسارهـا بسبب
مـــوجـــة جــــديـــدة من الـــتـــهـــديـــدات
األمــنـيــة نــتــيـجــة تــوســيع جــهـات
مـســلــحــة وغـيــر مــعــروفـة مـن قـبل
دائــرة ضــربــاتــهــا لــتـشــمـل أهــدافـا
جــــــــــديــــــــــدة خـالل األســــــــــابــــــــــيـع
ــاضـيـة.وشــمل االسـتــهـداف خالل ا
ـاضــيـة مـوكـبـا تـابـعـا لأل األيـام ا
تـحدة ومنـشآت حـيوية مـثل مطار ا
بـــغـــداد.ومـــنـــذ وصـــول مــصـــطـــفى
الـكـاظــمي إلى رئـاسـة احلـكـومـة في
اضي وعد بضبط العراق في أيار ا
ـســلــحـة اخلــارجـة عن الـعــنـاصــر ا
الـــســـيــطـــرة ومـــحـــاربــة الـــفـــســاد
ـســتـشــري وتــنـفــيــذ اإلصالحـات ا
االقتصادية التي طـال انتظارها.لكن
مـسؤولـ حـكومـي كـبـارا يقـولون
إنه كلما اقـتربت احلكومـة من تنفيذ
ــعـلــنــة يــتـبــيّن لــهـا أن أهــدافـهــا ا
جـهــات مــسـلــحــة يـشــتـبـه بـأن لــهـا
صالت بـإيران تـعرقـل.وقال مـسؤول
حـكـومي كـبيـر لـوكـالـة فـرانس برس
(فـي كل مـــــرة تـــــرى فــــيـــــهـــــا هــــذه
اجلماعات أننا نقترب من مصاحلها
الــعـسـكـريـة أو االقـتــصـاديـة تـطـلق
صواريخ أو حمالت دعائية لتشتيت
انتـباهـنا".وتـصاعـدت أعمـال العنف
بالـفعل قـبل أن يسـافر الـكاظمي إلى
واشنطن في منتصف آب/أغسطس.
ثـم تــــعـــــرّض مــــقـــــرّ شـــــركــــة األمن
البريـطانيـة األميركـية  جي فور اس
في الـثالث من أيـلـول اجلاري لـلـمرة
األولى الى هـجــوم بـواسـطـة طـائـرة
مــســـيّــرة أســقـــطت عــبـــوة نــاســفــة
صـغـيـرة عـلـيه). ولم تـعـلن أي جـهـة
مـــســؤولـــيـــتــهـــا لــكـن اجلــمـــاعــات
دعومـة من طهـران اتهمت الـشركة ا
بالتـواطؤ في الضـربة األميـركية في
ــاضي الـتي أودت كــانـون الــثــاني ا
بــحـــيـــاة اجلــنـــرال اإليــرانـي قــاسم
ســلـيـمـاني قـرب مــطـار بـغـداد.وقـبل
أيـــام أصـــيب أحــــد مـــوظـــفي األ
تحدة عندما انفجرت عبوة ناسفة ا
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{ دمــــــشـق (أ ف ب) - تـــــــصــــــدّت
وســائط الــدفــاع اجلــوي الــسـوري
فـــجـــر اجلـــمـــعـــة ل"عـــدوان جــوي"
إســرائـيـلي اسـتـهـدف مـحـيط حـلب
في شــمـال ســوريـا وفق مـا أوردت
وكالة أنباء "سانـا" الرسمية.ونقلت
الـوكــالـة عـن مـصــدر عـســكـري "في
الـســاعــة األولى والـنــصف صــبـاح
الــيــوم قــام الـــعــدو الــصـــهــيــوني
بـعــدوان جـوي مــسـتــهـدفـا مــحـيط
مــــديـــــنـــــة حـــــلب بـــــرشــــقـــــات من
ــــصــــدر الــــصــــواريـخ".وأضــــاف ا
"تــصــدّت وســائط دفــاعــنــا اجلـوي
لــــلــــعـــــدوان وأســــقـــــطت مـــــعــــظم
ـعـاديـة".ومـنـذ انـدالع الــصـواريخ ا
الـنــزاع في ســوريــا الــعـام ?2011
نـفــذّت إسـرائــيل مـئــات الـضــربـات
اجلــويـــة ضــد أهــداف فـي ســوريــا
مـعـظمـهـا هي مـواقع تتـمـركز فـيـها
قـوات إيــرانـيــة أو مـوالــيـة إليـران
وعـلى رأسـهـا حزب الـله الـلـبـناني.
كـــمـــا طــالـت الــغـــارات مـــرات عــدة
مواقـع للـجيش الـسوري. وال تـعلّق
إســـــرائـــــيل إجـــــمـــــاال عــــلـى هــــذه
ــا أعـلن مــسـؤولـون الـضــربـات إ
إســــرائـــيــــلــــيـــون مــــرارا أنــــهم لن
يسـمحـوا بتجـذّر إيران بـالقرب من
حــــدود إســـرائــــيـل.في األســــابــــيع
األخـيـرة اسـتـهـدفت غـارات نـسبت
الى الــدولــة الـــعــبــريــة مــواقع في
جــنــوب دمــشق وفي وسط ســوريـا
وكـــذلـك في أقـــصـى الـــشـــرق قـــرب
احلـــدود مع الـــعـــراق مـــا تــســـبّب
ـــقــتل مــقــاتـــلــ مــوالــ إليــران
وجــنـــود تــابـــعــ لـــلــنـــظــام وفق
ـــــرصــــــد الــــــســـــوري حلــــــقـــــوق ا
اإلنـــــــــســـــــــان.فـي الـــــــــثـــــــــالـث من
أيـلـول/سـبـتـمـبـر قتل  16مـسـلـحا
مــــوالـــــيــــا إليـــــران عــــلـى األقل في
ضربات شنّتها طائرات يرجّح أنها
إسرائـيليـة على شـرق سوريا وفق

ـرصــد بــعـد ســاعـات من مـا أفــاد ا
إعـالن دمـشق تـصـديــهـا لـصـواريخ
إسـرائيـليـة عـلى مطـار عسـكري في
ـرصـد مـنـطـقـة أخـرى.وقـال مـديـر ا
رامي عـبـد الـرحـمن لـوكـالـة فرانس
برس وقتـها إن القتلـى ينتمون إلى
"فـــــصــــائـل عــــراقـــــيـــــة مــــوالـــــيــــة
لــــطـــهـــران".وتــــســـبّـــبـت ضـــربـــات
إسرائـيلـية اإلثـن عـلى منـطقة في
جــنـوب غــرب الـعـاصــمـة وفي ريف
ــقــتل درعــا الــشــمــالي (جــنــوب) 
ثـالثــة جـــنــود ســـوريــ وإصـــابــة
سبعة آخرين باإلضافة إلى مدنية

رصد. وفق ا
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ـرصد وفي  28 حـزيران أحـصى ا
مـقتل سـتّة مـقاتـل مـوال إليران
أربعة مـنهم سوريـون جرّاء غارات
يُـعـتقـد أنـها إسـرائـيلـية اسـتـهدفت
مـواقع لـقوات الـنـظـام ومجـمـوعات
مـقـاتــلـة مـوالـيــة لـطـهـران في ريف
مـديـنـة الـبـوكـمـال (شـرق).كـمـا أفاد
رصد عن مقتل  12مقاتال عراقيا ا
وإيـرانــيــا في الــسـابع مـن الـشــهـر
ذاتـه في غـــــارات إســــرائـــــيــــلـــــيــــة
اســتـهـدفت أحـد مــقـراتـهم في ريف
ديـر الـزور الـشـرقي (شـرق).وتـوعّـد
األمـــ الـــعـــام حلــزب الـــله حـــسن
نــصــرالـلـه بـالــردّ عــلى مــقــتل أحـد
عـــــنــــاصـــــره فـي ســــوريـــــا في 20
تمّوز/يوليو. وقال في كلمة متلفزة
"عـلى اإلسـرائـيلـي أن يفـهم: عـنـدما
تـقتل أحـد مجـاهديـنا سـنقـتل أحد
جنودك".وتشهد سوريا نزاعا داميا
ــقـتل مــنــذ الــعـام  2011تــســبّب 
أكـثـر من  380ألف شـخص وأحلق
دمــارا هــائال بـــالــبــنى الـــتــحــتــيــة
ــنــتــجــة وأدى إلى والــقــطـــاعــات ا
نــزوح وتــشـــريــد ماليــ الــســكــان

داخل البالد وخارجها.
دان األردن بـشـدة قرار صـربـيـا نقل
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قـال مـايـكل كـوهـ احملـامي الـسـابق
للـرئيس األمـريـكي دونالـد ترامب إنه
شخص "يتصرف مثل رجل عصابات
ولـــديـه رأي ســـلــــبي جتــــاه جـــمــــيع
السود" حسبمـا جاء في كتاب جديد

. لكوه
وكتب كـوه كـتـابه اجلديـد بعـنوان
"خـائن: مـذكــرات" خالل فـتـرة سـجـنه
بسبب انتهاكات تمويل حملة ترامب

وجرائم أخرى.
ويـزعم كــوهـ أن تـرامـب قـام أيـضـاً
بـتـعلـيـقـات عنـصـريـة حول نـيـلـسون
ـــنـــحــــدرين من أصـــول مــــانـــديال وا
إسـبـانيـة. ويـقـول الـبـيت األبيض إن

كوه يكذب.
ـتــحــدثـة الــرسـمــيـة كــايـلي وقــالت ا
ماكنـاني في بيان في مـطلع األسبوع
إن "كـــوهــ مـــجــرم مــشـــ ومــحــام

مفصول كذب على الكونغرس".
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"لـقـد فـقـد كـل مـصـداقـيـته ولـيس من
سـتغـرب أن نرى مـحاولـته األخيرة ا

لالستفادة من األكاذيب".
في الـكـتـاب يـزعم كـوهـ أن تـرامب
"مــذنب بــارتـكــاب اجلــرائم نــفـســهـا"
الـتـي أودت به إلى الــسـجن ووصف
رئيـسه السـابق بأنه "غـشاش وكاذب
ومـحتـال ومـتـنمـر وعـنـصري ومـعـتدٍ
ومـخـادع".قـال إن لـديه عـقـلـيـة "زعـيم

الغوغاء".
ونــشـرت وكــاالت األنـبــاء األمـريــكـيـة
اخملتـلفة اقـتباسـات من الكـتاب الذي
صـدر يوم الـثالثـاء. فيـمـا يـلي بعض

النقاط األساسية في الكتاب.
كتب كوه في كتابه: "كقاعدة عامة
عبـر ترامب عن آراء سـيئة فـي جميع
وسيقى إلى ما يتعلق بـالسود من ا

الثقافة والسياسة".
وزعم أن دونالد ترامب قال إن رئيس
جــنــوب إفـريــقــيـا الــراحل والــنـاشط
ناهض للـفصل العنصـري نيلسون ا

مانديال "ليس زعيمًا".
: .وقال ترامب ذات مرة وفقاً لكوه
"سم لي دولة واحـدة يـديرهـا شخص
أســود لـــيـــست قـــذرة. إنـــهـــا كـــلـــهــا

مراحيض [عبارة بذيئة]".
وتــردد هـذه الــكــلـمــات صــدى مـزاعم
ــاثــلــة من عــام 2018بــأن تــرامب
أشـار إلى الـدول األفــريـقـيـة بـكـونـهـا

دول "قذرة".
فـي ذلـك الـــــــــوقـت قــــــــــال تــــــــــرامب
: "أنا لـست عنـصريـا. أنا للـصحـفيـ
أقل شخص عـنـصري قـابلـتمـوه على

اإلطالق".
وأفسدت االتهامات بالـعنصرية فترة
واليتـه األولى وال تزال تـمـثل مشـكـلة
فـــيــمــا يــقــوم الــرئــيس اجلــمــهــوري
بـحـمـلـة إلعــادة انـتـخـابه في تـشـرين
قراطي جو الثاني ضد مـنافسه الـد

بايدن.
في الـكتـاب  يـزعم كـوهـ أن ترامب
لـديه "كـراهيـة وازدراء" لـسـلـفه باراك

أوباما.
يــكـتـب كـوهــ أن "تـرامـب اسـتــأجـر

(أوبامـا مزيف) لـلـمشـاركة في مـقطع
فـيـديو قـام فـيه تـرامب بـالـتـقلـيل من
شـــــأن أول رئــــــيس أســـــود ومـن ثم

طرده".
وعـرضت وســائل اإلعالم األمـريــكـيـة
اً منـذ ذلك احلـ مقـطع فـيـديو قـد
يـظـهـر تـرامب يـعـيـد دوره كـمـضـيف
لبـرنامج "ذي أبرنـتيس" الـتلـفزيوني
ويطلق النـار على رجل يتـظاهر بأنه

الرئيس أوباما.
ويُــــعــــتــــقــــد أنه  إعــــداده من أجل
ــؤتــمــر اجلـمــهــوري لــعـام ?2012 ا
عـــنـــدمـــا  تـــرشـــيح مـــيت رومـــني
كـمـرشح جـمــهـوري لـكن لم يـتم بـثه

مطلقا.
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ووفقاً لـكوه قـال ترامب ذات مرة:
"لن أحــصل أبــداً عــلى أصـوات ذوي
األصول األسبـانية فـهم مثل السود
ـكنـهم إنـهم أغـبـيـاء جـداً بـحـيث ال 
الــتــصــويت لــتــرامب. إنــهم لــيــسـوا

شعبي".
وخــضـعت تـعــلـيــقـاته حـول أمــريـكـا
الالتــيــنــيــة لــلــتــدقــيق طــوال فــتــرة
رئاسـته خـصوصـاً بـعدمـا قـام بحط
ـكـسـيـكـيـ مـراراً وتـكراراً من قـدر ا

خالل حملته االنتخابية.
وفي عام  2019قـال الرئـيس تـرامب
أمام حشد في نـيو مكسـيكو: "ال أحد

يحب ذوي األصول األسبانية".
يقول كوه إنه بعدما التقى ترامب
بـالـقـادة اإلجنـيـلـي فـي برج تـرامب
بــــعـــد فـــتـــرة وجـــيـــزة من فـــوزه في
االنـــتــخـــابـــات اســتـــدار وقــال: "هل

تصدق أن الناس يصدقون هؤالء".
وتـودد تـرامب بـشـدة إلى الـتصـويت
اإلجنــيــلـي وقــال إنه يــؤمن بــنــفــسه
بـشـدة. ونــائـبه مـايك بــنس إجنـيـلي

متدين.
كتب كوه أن دونـالد ترامب أعجب
ـيـر بـوتـ بـالـرئـيس الـروسي فالد
ألنه كـان قـادراً عـلى "االسـتـيالء عـلى

أمـة بأكـمـلهـا وإدارتـهـا كمـا لـو كانت
شـركـتـه الـشـخـصـيـة - مــثل مـنـظـمـة

ترامب في الواقع".
وفـقـاً لــصـحـيـفــة "واشـنـطن بـوست"
قال كوه إن ترامب رأى في البداية
الـتـقرب من بـوتـ كـوسـيلـة لـضـمان
الـوصـول إلى األسـواق الـروسـية إذا
خسر في انتـخابات عام  ?2016كما

كان متوقعاً في األصل.
ومع ذلـك يــقـــول كـــوهــ أيـــضــاً إن
حملـة ترامب كـانت "فوضـوية للـغاية
ـكنهـا التآمر وغير كـفوءة بحيث ال 
فعـليـاً مع احلكومـة الروسـية" عـندما

وصلت إلى السلطة.
في عام 2016رتب كوه دفعة مالية
لــنـجــمـة األفـالم اإلبـاحــيـة ســتـورمي
دانـيــالـز الـتـي زُعم أنـهـا كــانت عـلى

عالقة بترامب.
وكانـت الدفـعة الـتي انـتهـكت قـواعد

تمويل احلمـلة من ب اجلرائم التي
. أدت إلى سجن كوه

ــا أصــر كـوهــ عــلى أنه كـان ولــطـا
يـتـصـرف بــنـاءً عـلى أوامـر الـرئـيس
لــكـن تــرامب نــفى ذلـك دائــمًــا. وفــقــاً
لكـتاب كوهـ قال تـرامب: "ال تُجدي
تــــســـويـــة هـــذه األمـــور أبـــداً ولـــكن
نــصـــحـــني الـــعـــديـــد من األصـــدقــاء

بالدفع".
"إذا  نـشره فـأنـا لـست مـتـأكداً من
كــيف ســيــكــون وقــعه عــلى مــؤيـدي.
لكنني أراهن أنهم سيعتقدون أنه من
الـرائع أن أكــون قـد مــارست اجلـنس

مع جنمة إباحية".
عــــمل كـــوهــــ عن قـــرب مـع تـــرامب
لـســنـوات وكـان يُــعـرف غـالــبًـا بـاسم
"مـســاعـده" لـكــنـهـمـا اخــتـلـفـا وأدلى
كـــوهــــ بـــشـــهــــادة قـــاســــيـــة أمـــام
ــاضـي قــبل الـــكـــونـــغــرس الـــعـــام ا

اجراءات عزل ترامب.
في عام  2018سُـجن كـوهـ بـتـهـمة
التهرب الـضريبي والبيـانات الكاذبة
وانــــتــــهــــاكــــات تــــمــــويل احلــــمالت

االنتخابية.
ـفصـول حالـياً ما ويقـضي احملامي ا
تـــبــقى من عـــقــوبــته الـــبــالــغــة ثالث
ســـنــوات في مـــنــزله في نـــيــويــورك
بــعـــدمــا أطــلق ســراحـه من الــســجن
وسط مــخـاوف من انــتـشــار فـيـروس
كــورونـا. وأُعــيـد لـفــتـرة وجــيـزة إلى
السجن إلى أن تـدخل قاضٍ فيدرالي
وحــكم بــأن احلــكــومــة اتــخــذت هـذه
اخلطـوة انتـقـاما مـنه لتـأليف كـتابه.
ووصف تــرامب كــوهــ بــأنـه "جـرذ"
وكــاذب. وقـــال كــوهــ ذات مــرة إنه
سيتـلقى رصاصـة من دونالد ترامب.
وقـــال مــــنـــذ ذلـك احلـــ إنـه تـــلــــقى

تهديدات بالقتل من أنصار ترامب.

ســفـــارتــهــا لــدى اســـرائــيل من تل
أبـيـب الى الـقـدس وعـزم كـوسـوفـو
فـتح سـفـارة لهـا هـنـاك معـتـبرا أن
القرارين يخرقان القانون الدولي.
وعـبـرت وزارة اخلـارجـيـة األردنـية
فـي بـيـان لـيل اإلثــنـ عن ادانـتـهـا
"ورفـضـهـا الـقـراريـن بـاعـتـبـارهـمـا

خرقاً صريحاً للقانون الدولي".
ونـقل الـبـيـان عن الـنـاطق الـرسمي
بـاسم الــوزارة ضـيف الــله الــفـايـز
قـــوله إن "الـــقــرارين يـــتــعـــارضــان
بـشـكل صارخ مع الـقـانـون الدولي
خــصـوصــاً قــرارات مــجــلس األمن

 476و 478و 2334الــــتي تـــؤكـــد
جـمـيعـهـا على أن الـقـدس الشـرقـية
أرض مـحتـلة تـنطـبق علـيهـا أحكام

القانون الدولي ذات الصلة".
وأضــــــــــــــاف أن "أي قـــــــــــــرارات أو
إجـــراءات تــهــدف لــتـــغــيــيــر وضع
مديـنة القدس أو مـركزها الـقانوني
وغـرافيـة تعـتبر أو تـركيـبتـها الـد
باطلة وغـير شرعية ومـنعدمة األثر
القـانوني". وأكد الـفايـز أن "حتقيق
الــسالم الــعــادل والــشــامل طــريــقه
الـوحـيدة حـل الدولـتـ الـذي يجب
أن تـتــحـرر الـقــدس الـشـرقــيـة عـلى

بينهما فيـما أعلنت صربيا قرارها
نــقل ســفـــارتــهــا في إســرائــيل إلى
قبل. القدس بحلول تموز/يوليو ا
ووافـقت كوسـوفو مـن جهـتهـا على
إقـــامــة عـالقــات دبــلـــومــاســـيــة مع

الدولة العبرية.
ويــتــمــسك االحتــاد األوروبي بــحل
الدولـت مع الـقدس عاصـمة لـهما
وتتـخذ بعـثته الـدبلومـاسية في تل
أبـيب مـقـرا. ويشـتـرط االحتـاد على
ـرشـحـ لالنـضـمـام إلـيه اعـتـماد ا
النـهج نفسـه على صعـيد السـياسة

اخلارجية.
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وأعــرب االحتــاد األوروبـي اإلثــنـ
عـن "قـلـقه الـشـديـد" و"أسـفه" بـشـأن
تــعـهــد بـلـغــراد نـقـل سـفـارتــهـا في

إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وفـي خــتـــام اجـــتــمـــاع في الـــبــيت
األبيض بحضور الرئيس األمريكي
دونـــالــد تـــرامب تـــعـــهــد زعـــيـــمــا
كـــوســوفــو وصــربـــيــا اجلــمــعــة بـ
"تــطــبــيع الــعالقــات االقــتــصــاديـة"
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إذا أردت بـنـاء دار قـوي فــعـلـيك أن تـهـتم بـاألسـاس أوال وإال فـالـدار
سـوف يـسـقط ال مـحـالـة طال الـزمـان أو قـصـر. وإن أردت بـنـاء دولة
رأة أوال فهي أسـاس كل خيـر وهي عطاء عظـيمة فـعلـيك باالهتـمام بـا
ـربية الـتي تصـنع األجيال كل معـروف. إنها األم والـزوجة واألخت وا
. اشـرف عــلى تـربــيــتـهــا تـربــيـة صــاحلـة فــأمـا صــاحلـ أو طــاحلــ
وامـنحـها الـثقة واحلـرية لـتصـونك وحتفـظك أكثـر من حفـظك لنـفسك.
إنـهـا احلـاضرة في كـل إمبـراطـوريـات العـالم الـعـظـيـمة في كل األ

ا قام اإلسالم.. وقد ضرب لنا العظيمة. فلـوال خديجة عليهـا السالم 
ـلـكة ـرأة عـنـدمـا حتـدث عن ا الـقـرآن الـكـر أروع مـثـال عن قـيـادة ا
: (قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِني أُلْقِيَ بلقيس قال تعالى وهو أصدق القائل
هِ الـرَّحْـمَنِ الـرَّحِـيمِ). . إِنَّهُ مِن سُـلَــيْـمَـانَ وَإِنَّهُ بِـسْمِ الـلـَّ إِلَـيَّ كِـتَـاب كَـرِ
عـزيـزي الرجل لـو كـان من يـحكم سـبـأ رجال ال امـرأة أفال تعـتـقد أنه
ـقـاتـلـة جـيش الـنـبي سـلـيـمـان (علـيه الـسالم)?! سوف يـأمـر جـيـشه 
لـكة وشعـبه لإلبادة الكـاملة; لـكن انظر إلى وبالـتالي سوف يـعرض 
ـهَــا الْــمَــلَــأُ أَفْــتُــونِي فِي أَمْــرِي) هــذه هي ــرأة: (قَــالَتْ يَــا أَيـُّ حــكــمــة ا
ـقراطـيـة جـدا عـندمـا تـقـود رجاال ـرأة د ـقـراطـية احلـقـيـقـية فـا الد
وتـنـظر الـقـرار الـسديـد والـسلـيم. وعـنـدما ال تـرى رأيـا صائـبـا سوف
تتوصل مع نـفسهـا إلى رأي يحفظ من هي راعـية عنـهم. (إِني مُرْسِلَة
ةٍ فَـنَاظِـرَة بِمَ يَرْجِعُ الْـمُرْسَـلُونَ). والـهـدية هي رمـز للـمحـبة إِلَـيْهِم بِـهَدِيـَّ
ـرأة الـتي نـراها الـيـوم مـظـلـومـة ومـغدور والـسالم وهـذا مـا تـنـشـده ا
حــقـهـا االجـتـمـاعي أو الـسـيـاسـي في صـنع الـقـرار فـمـا زال الـرجل
مستـحوذا ومهـيمنا عـلى السيـاسة وهذا يعـود إلى جذوره القـبلية في
ـرأة فـأمـا آن األوان لـنـصـبح دولـة مـدنـيـة بـحق وحـقـيـقي اسـتـعـبـاد ا
رأة ولـيس مـجرد شـعـارات كاذبـة?! أمـا آن األوان لبـنـاء دولة تـكـون ا
فيهـا القلب النـابض بالطـمأنينـة واخلير والفـرح والسرور وتكـون فيها
العقل والرأي الـرشيد?! نريد أن نـرى امرأة مستقـلة على رأس الهرم
ال كـمـا نـراهــا من نـسـاء ســيـاسـيـات لـكـن بـاحلـقـيـقــة يـقـودهن رجـال
ويـتـحــكـمـون حــتى في رأيـهــا وبـالـتــالي هي أول شـخص ضــد حـريـة
ــرأة.. كل ذا ال يــحـــصل من األعــلـى بل من األســاس (الـــبــيت) من ا
خالل تــوعـيــة الـبــنت واعــطــائـهــا احلــقـوق وحــريـة
التعبير فكثيرا من نسائنا يذه للتصويت لرجل
ال تـعـرفه وال تــعـرف مـا الـذي يـجـري أصال لـكن

األب أو األخ أو الزوج هو من يريد.

الرمادي
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ـثل العـراقي الـدارج حولَّ الـنعـامة فـاستـسقـيت منهُ أعـجبـني كثـيراً  ا
مقالي  النهُ ليسَّ ببعيد عن حالنا السياسي في العراق .

ــثل الــذي يـقــول  (الــنـعــامــة تـغــطي رأســهــا بـالــتـراب كُــلـنــا نــعـرف ا
وتطلع!!!!) 

وهو اسوأ مالديها لكي تراه الناس وهيَّ الترى شيء .
هـكــذا هم سـاسـة الـعــراق  مـنـذُ عـام 2003 بـدؤا  بـتــغـطـيـة رؤسـهم
وإظهـار الفـعل السيء في عـملـهم السـياسي واسـتمـروا تدريـجياً  الى
ان اوغـلـوا بــوضع  رؤسـهم بـالـتـراب  وظــهـرت كل عـيـوبـهم في االداء

السياسي  
الي واجلـاه  وهو يـغطي فـبعـضهم انـتهجَّ الـعمل الـسيـاسي لـلتـربح ا
ظلوم   كامل رأسه في التراب كي ال يراهُ احد من الشعب الصابر ا
ـنهج الـسيـاسي الذي يـلبي طـموح حزبـه ومذهبه دون واألخر اخـتار ا

واطن  اصبحَّ مصيرهُ مجهول   ثالً صادقاً وشرعياً   ان يكون 
وثالـثهم يـعتـقد ان الـشعب وبـعدَّ سبـعة عـشر عـام اعتـادَّ على سـياسة
الذل وامـتهـان الكـرامات والـلعـب على اوتـار الطـائفـية والـقومـية تارة 
وعـلى الـشـعـارات الـوطـنـيـة تارة اخـرى  لـيـمـرر  الـقـرارات والـقـوان
الـتي تسـمح له بـالعـودة بـثوب جـديـد اقل قذارةً مـن الثـوب االول الذي

اتسخَّ بسبب سوء االداء .
اود ان اعـلمـكم يـاسـادتي وساسـة عـصرنـا األفـذاذ عن شـعبـكم قـليالً

والذي الترونهُ لكنهُ يراكم ويبكي صمتاً .
ـهـانـة والـظُـلم   كـثـيـر من ان شـعـبـكم اصــابهُ اجلـوع واأللم والـذل وا
شـبـابكم بـال عمل وهم خـريـجي افـضل اجلـامعـات  وهـذا يـعـني انهم

بال مستقبل .
ـغيـب (هل هم اغـلب ابنـاء شعـبكم يـاسادتي اليـعـرف مصـير ابـنائه ا

احياء ام اموات ) واالنتظار  اكل من اعمارهم الكثير .
ايـهــا األفـذاذ من ســاســتـنــا الـكــرام يـامن آثــر عــلى انـفــسـكم ان ال
جتلسـوا  على طاولة حـوار  "تتصـارحون وتتصـاحلون"  من خاللها 
وتتناسـون  رقصتكم العـارية واخلاليـة من اي نغم  سوى صوت آن
االمـهات الـثـكالى والـزوجـات االرامل واالبـناء الـيـتامى عـلى من فـقدوا

من عوائلهم .
وت وانتم ترفعون شعارات حب الوطن . الشعب 

الشعب بال خدمات 
الشعب بال مأوى

الشعب مهجر ومهاجر
ة تفشت اجلر

وتهرأ النسيج اجملتمعي
ودولتكم فقدت السيطرة

وجثث ابنائـنا طفت على سطـوح البحار بسـبب هجرتهم الغـير شرعية
.

امــا انــتم  فــحــدثــونــا عن حب الــوطن  ووجــوب الــذود عــنه بــالــغــالي
والنفيس .

أال تـعـلـمـون ان الــشـعب عـشقَّ  الـعـراق اكـثـر مـنـكم  لم يـسـاوم عـلى
الوطن فدفع الدماء سخية  ماذا قدمتم انتم للوطن  

استعجلتـم باالنتفاع  من التـضحيات لتستـمروا في ادائكم الفوضوي
.

قراطـية والدكتاتورية التوجد عمليـة سياسية في كل انظـمة العالم الد
ـدة سـبـعـة عشـر عـام دون  إجنـاز  إال انـتم  فـتـسـتـحـقون  تـسـتـمـر 

هارة في التسويف وتغطية الفساد   جائزة ا
اي صبرً ذلك الذي يتحلى به هذا الشعب الرائع العظيم   بال كهرباء
كن ان  بال ماء صـالح لـلشـرب  بال خدمـات  ال صـحة وال تـعلـيم 
نـقـارنـها قـيـاساً بـاكـثـر الدول تـخـلـفاً  ومع ذلك الـشـعب يـنتـظـر مـنكم

اإلجنازات .
ولألسـف اســتـــثــمـــر صـــبــر ايـــوب عــلـى الــبالء  وتـــفـــرغــتم ألدارة
راكز احلساسـة في الدولة  (ام اخلبزة )  وكل صراعاتكم    حـولَّ ا
واحـد مـنــكم يـحــاول تـقـد نــفـسه عــلى انهُ  الـقــائـد الـرمــز  والـزعـيم

االوحد 
نحكم صـفة القيادة وانتم غير كن لشعب فاقد  الـثقة بكم   ان  ال 

قادرين على تقد األفضل . 
القيادة تضحية وإيثار وابداع 

ولم تــكن يــومــاً عــبـارة عـن اعالم  يــديــره وعــاظ الـسـالطــ  وبـدالت
ية تتباهون بها امام الكامرات  وكرفتات من ماركات عا

مـالبـسـكـم واعالمـكم لـن يُـحَـسـن من صـورتــكم الـبــائـســة  ولن يُـزين
هيئتكم امام من تقطعت بهم السُبل وال مُجيب لصرخاتهم .

ـواطن  هيَّ أفــعـالـكـم وإجنـازاتـكـم عـلى االرض وفي خــدمـة الــوطن وا
الكفيلة بأن تصنع منكم قادة .

ا يدور حولكم قبل ادعوكم ان ترفعوا  رؤسـكم من التراب وتنظـرون  
فـوات اآلوان  حيـنهـا  سـترون شـعـبكم عـبـارة عن بقـايا

انسان .
ـــقـــصـــود او غـــيــر لـــذا التـــوغـــلـــوا في الـــظُـــلم ا

قصــــود  ا
فالظلم ظلمات يوم القيامة .
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قال رئيس شركـة نتفلـيكس إن العمل
ــنــزل لم يــؤثـر بــشــكل إيــجـابي من ا
عــلى إنـــتــاج الــشــركــة بل ســاهم في
عـــرقــلــة تــبـــادل األفــكــار واآلراء بــ
.وعــلى خالف الــكــثــيـر من ــوظــفـ ا
الشركات الكبرى الـتي تتجه للسماح
ـنـزل بـشـكل ـوظـفـيـهـا بـالـعـمل من ا
دائم اعتـبر ريـد هاسـتيـنغـز مؤسس
نـزل ليس نتـفلـيـكس أن (العـمل من ا
جــيــدا بــالـشــكل الــكــافي). ورغم ذلك
أشــار هـاسـتــيـنــغـز إلى أن (مــوظـفي
الشـركـة الـبـالغ عددهم  8آالف و600
موظف لن يكـونوا مـضطرين لـلعودة
إلى مــكـاتـبـهـم حـتى يـحــصـلـوا عـلى
لـــقــاح لـــفــيـــروس كــورونـــا). وتــوقع
وظـف سـيـعمـلون هاسـتـينـغـز أن (ا
بــعض الــوقت من مــنـازلــهم وبــشـكل
أسـبوعي حـتى بـعـد انتـهـاء الـوباء).
وقـال هـاسـتـيـنـغز فـي تـصريـح لوول
ســـــــتـــــــريت جـــــــورنـــــــال (ال أري أي
ـنـزل فال إيـجـابــيـات في الـعــمل من ا
كن أن جنتـمع معا بـشكل شخصي
ــوظــفــون في دول خــاصــة لــو كــان ا

مختـلفـة) .وأشار هاسـتيـنغز إلى أنه
ـفــاجــأة من تــضــحــيـات (يــشــعــر بــا
وظفـ ما ساهم في جنـاح الشركة ا
الـتي يــتـابع أعـمـالــهـا أكـثـر من 200
مـليـون مـنزل حـول مـستـوى الـعالم).
وتـقوم الـشـركة مـنـذ سـنوات بـإنـتاج
أعـمـالـهـا الـدرامـيـة اخلـاصـة بهـا في
مــخــتـــلف بـــقــاع الـــعــالم حـــيث أكــد
هـاسـتيـنـغـز أن الـشـركـة توسـعت في
أغــلب بــلــدان قــارتي أوروبــا وأســيـا
مـــؤخــرا). وأضـــاف (نـــأمل أنه خالل
قـبل سـنـحصل الـشهـرين اجلـاري وا
الـوسـائل الـكـافيـة السـتـئـنـاف الـعمل
ــنـاسـب) .وقـبل  3أشــهـر بــالـشــكل ا
أعلـنت شركـة تويـتر أن مـوظفـيها لن
يـكـون عـلـيهـم العـودة إلى الـعـمل في
ـكاتب مـرة أخـرى كـما قـامت شـركة ا
فــوجـيــتـســو بـاتــخـاذ تــدابـيــر الزمـة
نزل ـوظفـيها بـالعـمل من ا للـسماح 
بــشــكل دائـم.أمـا فــيــســبــوك وغــوغل
ــوظــفــ بــإمــكـانــهم فـأعــلــنــتــا أن ا
نزل حتى نهاية مواصلة العمل من ا
الـــعــام عــلـى األقل. الى ذلك  أعـــلــنت
نصب نائب وقـراطيّة  رشّحة الد ا

الــرئـيس األمــيـركـي كـامــاال هـاريس
الــســبـت أنّه في حــال تــوافَــر لــقــاح
ستجدّ قبل مضادّ لفيروس كورونا ا
ـقرّرة في 3 االنـتخـابـات الـرئاسـيّـة ا
ــا تــشــرين الـــثــاني فــهي لن تــثق 
ســيـــقــوله الــرئــيـس دونــالــد تــرامب

بـشأن سالمـة هـذا اللـقـاح وفعـالـيّته
مـشـدّدةً على وجـوب صـدور الـتـقـييم
عن "مـصـدر مـوثـوق به".وفي مـقـابـلة
مع شبـكـة "سي إن إن" قـالت هاريس
"لن أثق في دونالد ترامب وسيتعيَّن
عـلومات الـتي تتحدّث عن أن تكون ا
فـعالـيّـة الـلـقـاح وسالمـته صادرة عن
مـــصــدر مـــوثــوق به. لـن أوافق عــلى

كالمه".
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وكانت السـلطات الصـحّيّة األمـيركية
طـلبت من حـكـومـات الواليـات اتّـخاذ
اإلجراءات الالزمة لكي تكون جاهزة
بــــــــحـــــــلــــــــول األول مـن تـــــــشــــــــرين
الثاني/نوفمبر لتوزيع لقاح محتمل
رض كوفيد-.19وقال روبرت مضادّ 
ــراكــز األمـيــركــيـة ريــدفــيـلــد مــديـر ا
لـلــوقـايـة من األمـراض ومـكــافـحـتـهـا
"سي دي سي" في رسالة أرسـلها إلى
اضي حكـومات الـواليـات األسبـوع ا
إنّه يـطلب مـنـهـا "بصـورة عـاجـلة" أن
تفـعل كل ما هـو ضروري من أجل أن
رتـقب تـكـون مـرافق تـوزيع الـلـقـاح ا
"عـمالنـيـة بـالـكـامل بـحـلـول األول من

تشرين الثاني/نوفمبر ."2020ولفت
ريــدفـــيــلــد في رســـالــته إلى ضــرورة
إزالــة كل الـعــوائق اإلداريــة وإصـدار
كل الـتـراخـيص والـشـهـادات الالزمـة
ـرافـق من الــعـمل كي تــتــمــكّن هــذه ا
ــوعــد احملـدّد بــكــامل طــاقــتــهــا في ا
والـذي يـصـادف قـبل يـومـ فـقط من
االنتـخابـات الرئـاسيـة.وكان الـرئيس
ـرشّح لـوالية ثـانـية دونـالد تـرامب ا
قرّرة في الثالث من في االنتخابـات ا
اضي تشرين الـثاني قال األسـبوع ا
ـتحـدة سـيـكـون لـديـها إنّ الـواليـات ا
"هــذا الـعــام" لـقــاح مـضــادّ لـفــيـروس
ـسـتجـدّ.وتـتسـابق شـركات كـورونا ا
عدة إلنـتـاج لقـاح مضـادّ لـكوفـيد-19
لكنّ مـعظم هذه الـلقـاحات ال تزال في
مرحلـة التجارب الـسريريـة ما يعني
أنّـه لـــيس مــــؤكّـــداً حـــتـى الـــيـــوم أنّ
أحــدهـا ســيــكـون فــعّــاالً وآمـنــاً لـكنّ
السلـطات األمـيركيـة تفضّل من أجل
عركة توفير الـوقت الثم جـداً في ا
ضــد الـــفــيــروس الــفــتّــاك أن تــكــون
جـاهـزة لـلـبـدء بـتـوزيع الـلـقـاح ما أن
تثبت فعـاليته.وقال الـطبيب أنطوني

ــعــهـــد األمــيــركي فـــاوتــشي مـــديــر ا
ـعـدية في مـنـاسبـات عدة لألمراض ا
إن اللـقاح يـجب أن يكـون جاهـزا ب
نـهـايــة الـعـام  2020والـنـصف األول
من العام  .2021وأضاف "أعـتقد أنه
بحلول نـهاية العام احلـالي سنشعر
بالراحـة ألنه سيكـون لدينـا لقاح آمن
وفـــــعــــال". وجتــــمّع آالف الــــكــــروات
الــســبت في زغــرب احـتــجــاجــاً عـلى
اإلجـراءات التي فـرضـتـها الـسـلـطات
ـسـتـجدّ ـواجـهـة فيـروس كـورونـا ا
تظـاهرون إنّهـا تنتهك والتي يقـول ا
حرّياتـهم وحقوقـهم اإلنسانـيّة.وكُتب
تظاهرون الذين على الفتات حملها ا
توافـدوا من كلّ أنـحاء الـبالد "كوفـيد
كـذبة لـسنـا جـميـعـاً مصـابـ بغـباء
كـوفـيد" و"انـزعـوا الـكـمامـة أطـفـئوا
التـلفـزيون عـيشـوا حيـاتكم بـطولـها
ــنـظّــمــون عـلى وعــرضــهـا".وأطــلق ا
الــتــجـــمّع اسم "مــهــرجــان احلــريــة"
معتبرين أنّ إجراءات احلكومة "تُقيّد
احلـــقـــوق واحلــــريـــات األســــاســـيـــة
" بال "أســـاس طــبّي أو لـــلــمــواطـــنــ

قانوني.
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ـكن الـنـظـر الى فـيـروس كـورونـا ومــا يـسـبـبه من تـفـكـيك لـلـجـسـد ال 
عزل عن كونه ظاهرة االنساني 

هـلك قد نتـجت عنه - كمـا هو معـروف- باالضافة الن هذا الفـيروس ا
الى االعاقة اجلسديـة للمريض احلـجر الصحي ومـا تبع ذلك من تغير
في سلوك الـفرد واجملـتمع من العـزلة واالغـتراب الثـقافي واالجـتماعي
ـكـان وتــغـيّـر عـادات الـفـرد وفـقـدان احلـريـة وتــأكـيـد الـذات وتـفــكـيك ا
ـلبس والقـلق الذي يسـاور الفرد واألسرة واألسرة في النوم واألكل وا

. نتيجة الواقع االقتصادي الذي شقّ حركته هذا الفيروس اللع
 أن الـسـؤال الـذي يـطـرح نفـسـه هل الـسـلـوك الـذي اكـتسـبـه الـفرد او
األسرة ال ينـطفئ منـهم? واجلواب جنده عـند علـماء النـفس السلـوكي
أمثال : بـافلوف وثـورندايك وجاثـري وسكنـر وغيرهم  فـهؤالء العـلماء
مـتـفـقـون عـلى ان الـســلـوك مـكـتـسب من الـبـيـئــة نـتـيـجـة مـجـمـوعـة من
ثيرات التي تعكس استجابات لدى الفرد واجملتمع الن هؤالء العلماء ا
الـســلــوكــيـ -  ومـن خالل جتــاربـهـم عـلى احلــيــوانــات - وجـدوا ان
اكتسـاب السلـوك يكـون اكتسـابا آليـا او بعـبارة اخرى - كـما يرون -
ان الفرد يتعـلم السلوك تـعلمًا أعـمى غير مبـصر ويضربـون أمثلة على
منها حينما نـقول للفرد ما حاصل ضرب (7x6) سيكون جوابه ذلك 
فـورا يـساوي (42) ومن دون ان يـبـذل اي مـجـهـود فكـري او عـقـلي 
قيـاسا عـلى ذلك فـأن الكـثيـر من الـسلـوك الذي سـبـبته ظـاهرة كـورونا
ـرور الـزمن حـيـنـمـا يقل سيـصـاحب الـفـرد واجملـتـمع وال يـنطـفئ اال 
التـدعـيم الـذي سـبب هذا الـسـلـوك وهو عـودة احلـيـاة الطـبـيـعيـة لـلـفرد
واجملتـمع فمـثلمـا اكتـسب الفـرد السـلوك اكـتسـابا آلـيا أو غـير مـبصر

سـيــفــقـده آلــيــا أو غـيــر مــبـصــر وحــ يـدرك الــفـرد ان
استـجـابته لـلـسـلوك الـذي سـببـته ظـاهرة  كـورونـا هو
عبـارة عن اسـتـجـابة شـرطـيـة غـير طـبـيـعيـة كـمـا يرى

علماء النفس السلوكيون.
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WŽ—e∫ مراسل (الزمان) في مزرعة البرحي
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ذاته مــكــسب لــلــبـلــد  مــضــيـفــا انه لم
يـــتــــلـــقى اي دعم مـن قـــبل احلـــكـــومـــة
وخاصة وزراعة الزراعة  لكن  زيارة
ـسؤول في مـزرعته من قـبل عدد من ا
احلـكـومـة احملـلـيـة واالحتاديـة لالطالع

على جتربتها وجناحها الباهر  . 
- امـا بـخصـوص طمـوحنـا هو الـفوز (
هرجان التمور الذي رتبة االولى )   ا
يـقام سنـويا  في اخللـيج العربي  وتتم
دعـوتنا لـلمشـاركة به  حيـث كان الفوز
لـلسنـوات السابـقة  ( للـراجحي ) الذي
يـبلغ عدد نخيله  200الـف نخله  بينما
ـتـوقع في  الـسـنـوات الـقـادمـة الـفــوز ا
سـيـكـون لـنـا كـون عدد نـخـيـلـنـا جتاوز
عـدد نخيـلة وبأصنـاف  مختـلفة  وهذا
مـا نطـمح له ويعـتبر مـكسب اقـتصادي
لـلبلـد في الظروف احلـالية  كـون حبنا
لـبـلدنـا دعـانا لالسـتـثمـار  والـزراعة به
وتـنـمـيـة اقـتـصـاده لـيـضـاهي اقـتـصـاد

نطقة   .  الدول في ا
{  هل من كلمة اخيرة تود ان توجهها ? . 
- ان االسـتـثمـار في نخـلة الـتمـر يؤدي
الى مــواجـهـة الـتـحـديـات االقـتـصـاديـة
والـبيئية  كون هـذه الشجرة تعمل على
تــوفـيــر إنـتــاج الــغـذاء وحتــقـيق األمن
الـغذائي  فـالتمـور مصـدر غذائي عالي
الـقـيمـة سهـلـة اخلزن والـنقل والـتداول
ـــكن ان تــتـــوفــر عـــلى مـــدار الــعــام و
تــسـتــهـلك طــازجـة او مــصـنـعــة حـيث
تـدخل في الـعـديـد من الصـنـاعـات التي
تــــشــــكل قــــيــــمــــة مــــضـــافــــة  وكــــذلك
االسـتـخـدامـات االخرى ألجـزاء الـنـخـلة
ـنـزليـة والـتـقـلـيـدية  في الـصـنـاعـات ا
ناخية كما انها تتكيف مع التغيرات ا
ـشاكـل االجتـمـاعـية الـنـاجتة وتـعـالج ا
عن الــبـطـالـة الـتي يـعـيـشـهـا بـلـدنـا في
الــوقـت احلـاضــر   اضــافــة الـى زيـادة
الـدخل الوطـني وتنـويع مصـادر الدخل
ـساهمة في توفـير العملـة األجنبية و ا
مـن خالل تـــصـــديـــر الــفـــائـض لـــلــدول
اخلــارجـيــة  ومن خالل الــتـعــرف عـلى
ـمــيـزات الـتي  حـبـاهـا الـله سـبـحـانه ا
وتـعـالى  لـنـخـلـة الـتـمـر ومـا توفـره من
مـنـتجـات  يـجـعلـهـا بحق ثـروة احلـياة
وركــيــزتـهــا االســاســيـة  وأحــد اعــمـدة

 اضــــافـــة إلنـــتــــاجـــهــــا من الــــتـــمـــور
ــاضـيـة والــسـنـة لــلـسـنــوات االربـعـة ا
احلـالية ليكون  مجـموع ريعها واحلمد
لــله يــتــجـاوز اخلــمــسـة ماليــ ديــنـار

عراقي  . 
{ التمور بعد اجلني كيف يتم تصريفها? 
- لـديـنا تـعـامل مع جتـار التـمـور حيث
يـتم  بيع التمور لهم والقسم االخر يتم
خــزنه في اخملــازن الــعـائــدة لــلـمــزرعـة
والـبالـغ عددها  13مـخـزن  ليـتم طرحه
ــــــواسم االخــــــرى من لـألســــــواق في ا
الـــســـنـــة  وخـــاصـــة مـــوسم الـــشـــتـــاء
وبـأسـعار جـيدة نـتيـجة لـلـطلب الـكبـير

علية .  
{ نــشــاهــد ان هــنــاك اشــجــار لــلــفــواكه 
زراعتـها بـ اشجار الـنخـيل  هل هي كذلك

مستوردة ? ? 
-  زراعة  2000شـجرة نومي حامض
و  1500شــجـرة اللــنـكي و  500شــجـرة
بـرتـقـال وجـميـع هذه االشـجـار عـراقـية
ــوجــودة وهي ومـن اجــود االصـنــاف ا
االخــرى اثـمـرت ويـتم بــيع ثـمـارهـا في

مواسم انتاجها . 
سـتقـبلـية بـعد مـزرعة { مـاهي مشـاريعـكم ا

قدادية للنخيل ? .  االردن وا
ـبـاشـرة بإنـشـاء مـزرعة لـلـنـخيل -  ا
ساحة 5500 في مـحافظة الديوانية و
دو بـــاالشـــتـــراك مع صـــاحب مــزارع
دواجن الـديوانـية السـيد عـماد االسدي
 حـيث سيـتم نقل  300فـسيـلة نخل من
ـقـداديـة لـزراعـتـهـا مـزرعـة االمـيـر في ا
فــيــهـا وســتـعــقــبـهــا فـســائل واشــجـار

حمضيات اخرى . 
{ مــاهي مــعــوقــات الـعــمل الــتي واجــهــتـكم

ستقبلية ?.  وماهي طموحاتكم ا
- نواجه مشكلة في تصدير التمور الى
عـقدة خـارج البـلد نـتيـجة لإلجـراءات ا
ولم نستطيع حلد االن تصدير اي كمية
ا يـتم تـصريـفـها داخل من الـتـمـور وا
الــبــلــد  نـدعــو الى تــســهــيل اجـراءات
الـتصدير كون تمورنا من اجود التمور
ـنطـقـة العـربـية وهـناك عـلى مـستـوى ا
اقـبـال كبـير عـلى شراءهـا   وهذا بـحد

لـــلــنــخــيـل في مــنـــطــقــة ســكـــنــاهم في
قـدادية منـطقة مـحافـظة ديالى قـضاء ا
ـاثـلـة الـهـارونـيـة / قـريـة الـرسـالـة   
ملكـة االردنية الهاشمية ـزرعتهم في ا
  وفــــــعـال  شــــــراء ارض زراعــــــيــــــة
ساحة  50دو  وفي الشهر العاشر
مـن الـعــام ذاته  اســتــيـراد  ( ( 3200
فـسيله نـخيل وال كثر من  86نـوع ولكن
كــانـت االغــلــبــيــة ( بــرحي ومــجــدول )
ـبلغ ـرغـوبـة و كـونـهـا من االصـناف ا
مـائة دوالر لكل فـسيلة عـدا اجور النقل
ـصاريف االخرى  وبـعد مرور ثالث وا
ســـنــــوات وحتـــديـــدا في الـــعـــام 2015
انـتجـت اشجـار النـخيل ثـمارهـا  فيـما
زرعة كـان عدد الـكادر الـذي يعـمل في ا
 6اشـخاص وحاليا يبلغ عددهم اربع
عــامال نــتـيــجــة لـلــتـوسـع احلـاصل في

زرعة .  ا
ــزرعـة مــنـذ {  حـدثــنـا عـن مـراحل انــتـاج ا

وسم اجلاري . العام  2015ولغاية ا
ـزرعـة 50 { فـي الـعام  2015انــتـجت ا
ــتـنــوعـة وفي الــعـام طن مـن الـتــمـور ا
 2016انتجت  125طن وفي العام 2017
انــتــجت  160طـن   فـيــمــا سـيــتــجـاوز
االنـتـاج الـعـام احلالي الــ (  ( 1000طن
ــتـــوقـع ان يـــكــون خـالل الـــعــام ومـن ا
ـــــقـــــبل  2021اكـــــثـــــر من  1500طن  ا
اضـافــة الى انـتـاج الـتـمـر فـان الـنـخـلـة
الــواحـدة تـنــتج مـا يـقـارب  25فــسـيـلـة
والـبـعض االخـر يـتـجـاوز ذلك ويـتوقف
انـتـاجـهـا لـلـفـسـائل عـنـد بـلـوغ الـسـنـة
الـتـاسعـة  حـيث  بـيع هذه الـفـسائل
ــبـلغ  150الـف ديــنـار الــعــام احلــالي 
لـلـفـسـيـلـة الـواحـدة  فـيـمـا هـناك طـلب
كــبـيـر عــلى شـراء الــفـسـائـل ومن كـافـة
مـــحــافــظــات الـــبــلــد  مـــشــيــرا الى ان
الـتـكـلـفـة االجـمالـيـة لـلـمـزرعـة جتاوزت
الــــثالثــة مــلــيــارات والــنــصـف مــلــيـار
عــراقي  مــضـيــفـا ان احــدى الـفــسـائل
الـــتي  اســـتـــيــرادهـــا والـــتي كـــلــفت
حـــــوالي   150الـف ديـــــنـــــار من االردن
انـتـجت  30فـســيـلـة  حـيث سـيـتم بـيع
بلغ  150الف دينار الـفسيلة الواحدة 
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تــعــد مـزرعــة ومــخــازن االمـيــر إلنــتـاج
الـبـرحي  في مـحـافظـة ديـالى ـ   قـضاء
ــقــداديــة ـ مــنــطــقــة الــهــارونــيــة  من ا
ـزارع الفريدة من نوعها على مستوى ا
ــســاحــة واعــداد الـــعــراق من حــيـث ا
الـنـخـيل  واالصـنـاف الـنـادرة واجلـيدة
الـتي  زراعـتـهـا وسـيـغـطـي انـتـاجـها
الــســوق احملـلـي   وان انـواع الــتــمـور
زرعـة اكثر من  86صنف ـوجود في ا ا

ذات جـــودة عــالــــة ونـــادرة  فــيـــمــا 
الــتـركـيـز عـلى  اصـنــاف مــمـة  مـنـهـا (
الـبـرحي واجملـدول )  النــا مـرغـوبـة في
االســواق الــعــراقــيــة  اضــافــة  الى ان
انـــواع الــتـــمــور االخـــرى (  االشــرسي
ـكـتـوم والبـلـكه و عـويـنة والـبـرحي و ا
ايـوب و العـنبـري السـكرة والـسلـطاني
ــديــنــة والــزامــلي الــشـــشي وعــجــوة ا

ووالخ) . 
ــزرعــة وجتــولت { ( الــزمــان ) زارت ا
ـزرعـة السـيد فـيـها والـتـقت بصـاحب ا
بــهــجـت عــلي هــواس الــربــيــعي ( ابــو
جــعــفــر ) مـن مــوالــيـد  1963طــالب في
كــلـــيــة اإلدارة واالقــتــصــاد  اجلــامــعــة
ـستنـصرية لـلعام  1984تـرك الدراسة ا
فـــيـــهــا ألســـبـــاب خــارجـــة عن ارادته 
واجتـه الى مــهـــنــة الــزراعـــة الــتي هي
مــهــنــة اآلبــاء واالجــداد مع اشــقـاءه  (
رفـعت وحس )   حيث كانت زراعتهم
بــدائـيـة في مـجــال الـبـسـتـنـه ونـتـيـجـة
للظروف التي عصفت بالزراعة اجتهوا
األخــوة الى مـهــنـة الـتــجـارة مع الـدول
ملكة االردنية اجملاورة للعراق ومنها ا
الــهـاشــمــيـة  وبــعـد ان حــصـلــوا عـلى
ملكة االردنية اشتروا ارض اقامه في ا

ــســـاحــة  20دو حـــيث  زراعـــيـــة 
زراعـتـهـا بـأشـجـار الـنـخـيل  ومـن كـافة
وجـودة في الدول الـعربـية االصـنـاف ا
ومـنها العراق  وحالـيا شقيقه ( رفعت

) متواجد فيها .  
مــضـيـفــا  انه " في الـعـام  2012وبــعـد
اســـتــقــرار الـــوضع االمــني فـي الــبــلــد
تــراودت لــديــهم فــكــره انــشــاء مــزرعــة

مـوسم بـعد مـوسم  مبـينـا انهـا حتوي
عـلى مخازن مبردة لغرض خزن التمور
في مـوسـم اإلنـتاج ثـم بـعـد ذلك بـيـعـها

واسم االخرى .  في ا
كــمـا الــتـقـت الــ ( الـزمــان  ) بـالــنـاشط
ـدني في مـجـال الزراعـة عبـد الـرحمن ا
حـسن الربيـعي  حدثنـا قائال ... عرفت
الـبشـرية زراعة الـنخيل قـبل أكثر من 6
آالف عــام واتــخــذ اإلنــســان مـن ثــمـار
الــنــخــلــة غــذاءً ودواءً ومـن جــذوعــهـا
وأغـصانـها سـكنًا وفـراشًا   كـما قامت
عـلى أشـجـار النـخـيل وثـمـارها الـعـديد
من الـصـنـاعـات التي أصـبـحت مـصدرًا
لـلثـروة   فيـما تعـانى بسـات الـنخيل
دربة في الـيوم من قلة األيدي العاملة ا
مـجـال خـدمـة الـنـخـيل فـاآلفـات تـسبب
مـوت اشجار النخيل وانتاجية النخلة
انــخـفـضـت االمـر الـذى اثــر في انـتـاج
اجـود انواع التمور   فبسات النخيل
ا عانت من لم تـندثر كليـا على الرغم 
احلـروب واالهمال فيمـا ما زالت قائمة
ويـتطلب هذا تشجيع القطاع احلكومي
واخلــاص عــلى تــبــني الــتــكــنــلــوجــيـا
احلـديـثـة في زراعـة النـخـيل وغـيره من
الـفـواكه االخرى  وخـير دلـيل على ذلك
( مــزرعـة ومــخـازن االمــيـر )  لــلـنــخـيل
الــتي اصــبــحت االولـى عــلى مــســتـوى
الـعـراق وفي الـسـنـوات الـقـادمـة تـكـون
االولـى على مـسـتـوى الـوطن الـعربي  
فـبارك الله بجهودهم وجزاهم الله خير
اجلـــزاء عــلى مـــســعــاهم االقـــتــصــادي

والوطني . 
صـــحــيــفــة الــ ( الـــزمــان ) الــدولــيــة  
اخـتـتـمت جـولـتهـا في مـزرعـة ومـخازن
االمـــيــر في مـــحــافـــظــة ديـــالى   الــتي
تــسـمى بـ ( مـديـنــة الـبـرتـقــال ) لـكـثـرة
اشـجار احلمـضيات فـيها  ولـكن اليوم
بـزغ نـورها من جـديد لـتـصطف شـجرة
الـنـخــيل مع شـجـرة الـبـرتـقـال لـتـكـونـا
ســـواعــد  عـــالـــيــة لـــتــنـــمـــيــة الـــثــروة
االقـتصادية والنهوض بالبلد الى اعلى
ـستويات الـتنموية بـسواعد اخليرين ا
مـن ابنـاء شـعـبه  ... ادامـهم الـلـه ذخرا

وظال له وجزاهم خير اجلزاء . 

تكاملة .  االقتصاد ومنظوماته ا
ـشرف العام على ادارة مزرعة  االمير ا
عـبـد الرحـمن صـالح خلف اجلـبوري  
اوضـح لــ ( الزمـان )  انه يـشـرف على
ــزرعـــة مــنــذ بــدايــة انــشــاءهــا ادارة ا
ومـتــواجـد فـيـهـا في جـمـيع االوقـات  
لـدية اطالع عـلى اغلب اصـناف الـتمور
كـون مـحـافـظـة ديـالى تـشـتـهـر بـإنـتـاج
الــتــمــور ولــكن لم ارى بــعض مـن هـذه
االصــنــاف الـتي  جــلــبـهــا من خـارج
الــبـلــد   مــبـيــنـا ان اصــنــاف الـتــمـور
ـزرعـة جتاوز الـ ( ( 86 ـوجـودة في ا ا
صـــنف مــنــهـــا ( الــبــرحي  اجملــدول 
ـديـنـة  الـصـكـعي  الـزاملي  عـجـوة ا
الـــكــرنـــفــلي  الـــعــنـــبــره  االخالص 
الـشـيشي  الـسهـلـة  ) واصنـاف اخرى
مـنها عراقية واخرى خليجية  مضيفا
زرعـة تـتم بـواسـطة ان طـريـقـة سـقي ا
الـتـنـقـيط حـصـرا  حـيث هـنـاك حوض
ـزرعـة بـطـول لـتـربـيـة االسـمـاك داخل ا
27م وعرض  13م  يـتسع لـ  150سـمكة
يـتم تـغـذيتـها بـ  100كـلـيلـو غـرام غذاء
ـقدار 90 يـومـيـا لـتـعـطيـنـا مـخـلـفـات 
كـيـلـو يـوريـا  حيـث يتم مـن خالل هذا
ــيـاه عـبـر ــزرعـة بـا احلــوض تـزويـد ا

وسائل السقي بالتنقيط 
الـ ( الــزمـان ) الــتـقـت بـرئــيس شـعــبـة
ـقدادية مـهندس زراعي زراعـة  قضاء ا
اقـدم مــالك عـبـاس نـزال والـذي حـدثـنـا
قــائال  .. ان  مــزرعـة  ومــخـازن األمــيـر
قدادية في  مـنطقة الهارويـة / قضاء ا
ــــذراع ـــــحـــــافــــظـــــة ديـــــالى   مـن ا
الـنـمـوذجـيـة من حـيث طـريـقـة الـزراعة
ـزرعة وأسـلـوب الـري احلـديـث وهـذه ا
حتــتـوي  عــلى مــا يـقـارب 3000نــخـلـة
بـرحي نـسـيـجيـة كـذلك يـوجـد في هذه
ـزرعة اكـثر من 85 صـنف من الـنخيل ا
بـعض هـذه االصـنـاف خلـيـجـيـة وكذلك
بـعض األصنـاف احملليـة مثل اشرسي.
قـــرنــفـــلي   مــيـــر حــاج  اضـــافــة الى
وجــود بـعض األصـنـاف الـنـادرة بـدون
ـــزرعـــة نـــوى   مــــضـــيـــفــــا ان هـــذه ا
مـختصة بإنتـاج فسائل لغرض البيع 
فـيمـا بلغ معـدل انتاجـها من التـمور ما
يـقـارب 250 ألـف طن سـنـويـا وبـتـزايـد

دائـماً تـتـعرض اضـعف احلـلقـات االجـتمـاعـية الى ظـلم االدارات الـسيـئة
تقاعد والسـبب هو تقاسم الغنائم وهذا ما اشرت اليه ويـدفع ضريبتها ا
في مـقالـتي على صـحيـفة الـزمان بـعنـوان اداره حكـوميه سـيئه وتـتقاسم

الغنائم السوءال هو:
ئـة من الشـعب العراقي الى مـتى تبـقى هذه الشـريحه الـتي تشكل 18 بـا
ـلف االقـتـصادي الـذي ذاق ذرعـاً بـهـذه الـسيـاسـة االقـتـصـاديـة وادارة ا
الــهش والى مــتى تــبـقـى احلـكــومــات التـســتــمع الى ذوي االخــتــصـاص
ـلف االقتـصادي والـسبـب معـروف الن كفـاءات االقـتصـاد مـبعـدون عن ا
ـنع وضع سـيـاسـات رصـيـنة الدارة وحـيـتـان الفـسـاد هـو الـسـد الـعالي 

الية.  السياسة النقدية وا
كـمـا ان عـشـعـشت هـذه االدارات ومــا جتـتـيه من مـنـافع شـخـصـيـة عـلى

حساب الشعب 
فــهل يــعــقل ان  1200 فــاســد في هـذه االدارات وبــعض رجــال االعــمـال
واصـحــاب مـصـارف اهـلـيـه وشـركـات حتـويل مــالي تـتـحـكم  40 مــلـيـون

عراقي شريف 
نـدائـي الى الـسـيــد رئـيس الـوزراء ان يــتـخـذ االجـراءات

الفورية وايقاف ماءسات شعب 
شكراً لسعت صدركم
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حقـا إنها أيـام الزمن اجلـميل في تـلك الفـترة من سـنوات األربـعيـنيات
نصرم .                واخلمسينيات  من القرن ا

درسة ومع ذلك عرفن كيف  امهاتنا كن جاهالت لم يذه يوما إلى ا
يرب ابـناءهن الـتربـية السـليـمة  كـان الله اعطـاهن ما يـنبـغي فعله في
نطاق األسرة ومعـرفة السيـاقات التي تالزمهن فـي هذا الصدد وكيف

يرض ازواجهن  الرضا دون تقصير أو اهمال   .           
رأة مـنهن بـلـباسـها الـبـسيط احملـتشـم وبابـتسـامتـهـا التي ال تـفارق  ا
ـنزلي  من سـاعة ثغـرها ال تـتـافف وال تضـجر  وهي تـمـارس عمـلهـا ا
مبكـرة من الصـباح  وحتى بـعد حـلول الظالم بـساعـات .. لم يكن نور
دينة الكهرباء قد دخل البيوت بعد في تلك األزقة القابعة في أطراف ا
شهد الذي ا جاءت به الصنـاعة على ا ; ولم يكن قد طرأ أي تغيـير 
رأة تعتمد على نفسها في كل ما تقوم به من نتحدث عنه ..لذا كانت ا
جهد سواء في طبخ الطعام أو إعداد ارغـفة اخلبز إلى كل ما تقتضيه
ـنزل غـير مـتنـاسيـة العـناية بـاطفـالهـا واالخذ بـايديـهم إلى ما شؤون ا
يلـيق بـهم  ..إنهـا األم الـتي تـريد أن يـكـون أبنـاؤهـا خيـر االبـناء..وهي
قلما تـعاقب أبنـاءها أن أخطـأوا فهذه مهـمة األب إذ ال يسـعها حـنانها
ان تمتد يـدها بالـعقاب وتكـتفي بالـنصيحـة   ; وهي ال تغادر الدار إال
لضرورة  أو في زيـارة جليـرانهـا ..وهي أن مرضت تـأبى الذهاب إلى
الطبـيب حتى وان كـانت في والدة متعـسرة إذ كيـف تكشف عن بـدنها

أمام غريب  ...هكذا هي تربيتها بل بيئتها . 
اخلالصة إنها نسيج لوحـدها فيما نشأت عـليه لتكون أما صاحلة في

تربية أبنائها  . 
 فإذا انـتـقلـنـا إلى أمهـات الـيوم  وحتـديـدا من فتـرة الـسبـعـينـيـات وما
بعدهـا جند  أن ثـمة تـغييـرات طرأت عـلى اجملتـمع عامـة وعلى االسرة
ـشـهد بـعد خاصـة ;  واول هذه الـتـغيـيـرات اختـفاء عـالم الـزقاق من ا
االنتقـال إلى دور سكنـية حديـثة متـباعدة بـعضها عـن بعض بعـد تغير
عيشـة ; وثاني هذه الـتغييـرات اقتحام ط احلياة وارتفـاع مستـوى ا
ـشـاهـدة الـتـلـفــاز حـيـاة األسـرة الــذي شـغل أفـرادهــا بـاالسـتـمــتـاع 
برامجه بـعد أن كـانوا يقـضون ليـاليـهم بالسـمر  وبـاالحاديث اخملتـلفة

ا كان سائدا من قبل . فكانت ضربة في الصميم 
ـدارس التي لم تعـد تستوعب  أما ثالث هذه الـتغيـيرات فهو انـتشار ا
الذكور فحسب بل اإلناث ايضا..وهي خـطوة وال شك لها أهميتها في
رأة من اجلهل لتساهم مع أخيها الرجل في نهضة اجملتمع. حترير ا
ا أن حديثنا يقـتصر على أمهات االمس وأمهـات اليوم فإن الكثير  و
من امـهـات اليـوم تـركن بـيـوتـهن لـلـذهـاب الى الـعـمل فـيـدعن أطـفـالهن
حتت رعايـة خـادمـة أو قريـب من األسرة ; وبـهـذا ضـعفت الـصـلـة ب

األم وابنائها بعد أن كانوا طيلة الوقت حتت انظارها .  
ا ان أمـهـات اليـوم تـوفـرت لـهن كل وسـائـل الراحـة فـي داخل الـدار 
ـشـقـة في حـ كانت فـيهـا من تـقـنـيـات حـديـثـة تـغنـيـهـا عن اجلـهـد وا
أمهـات االمس ال يسعـهن الوقـت  لساعـة   فراغ . .بل إن الـبعض من
ـوضـة غـيـر أمـهـات الـيـوم شـغـلــهم الـشـاغل الـتـقـلــيـد والـركض وراء ا
عابئـات بالقـضايا اجلـوهريـة واألخذ بيـد أبنائـهن إلى بر األمان بـعيدا

عن االنحرافات التي شوهت صورة اجملتمع .        
  ولو أن كل أم بذلت عنـايتها بـأبنائهـا ووقفت مع رب األسرة في هذا

عضالت                        الصدد لتجنبت الكثير من ا
 هذه بـعض عوامل  ومـعهـا عـوامل أخرى لم نـتطـرق إليـها أدت الوجه
االخــتالف بــ االمس والــيـوم فـي دور األمـهــات في تــربــيــة األبــنـاء. 
ــكن أن نــنــفـي أن أمــهــات الــيــوم يــخــلــون من الــعــطف ومع هــذا ال 
واحلـنــان نـحـو أبــنـائـهـن بل انـهن حــتى اسـرفن في تــدلـيـلــهم وتـلــبـيـة

ط حياتهم. طلباتهم  ; وهذا ما له من ردود أفعال سلبية على 
ــطــاف نــقــول أن الــســلــوك الــعــام تـغــيــر وان الــعـالقـات  وفي آخــر ا

االجتـمـاعيـة ضـعـفت وان االنحـرافـات قد ازدادت في
ح يشـهد الـعالم اتـصاالت شاسـعة لـتلعب لـعبـتها

في التغييرات الكبيرة التي طرأت على حياتنا .

ر طويل على جانبيه نخيل البرحي  ∫qO ½
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عــرفـات) (عـبـر الــسـفـيــر الـفـلـســطـيـني
ســمـــيح عــبــد الــفـــتــاح - أبــو هــشــام)
وتـلقيت رداً منه وكنت قد نشرت مقالة
في مــجــلـة شــؤون فــلـســطــيـنــيــة الـتي
تـصدر في قبـرص بعنـوان: العام 1990

ومصير القرار 3379.
وكــان جــورج جــبــور قــد أرسل رســالـة
بــاســمـه يـوم 14/4/1990 يــهــنـئ فــيــهـا
الـشاذلي الـقلـيبي األم الـعام جلـامعة
الـدول العربيـة على إبالغ سفراء الدول
دائــمـــة الــعــضــويــة فـي مــجــلس األمن
الــدولي 11/4/1990 عـــدم جــواز إلــغــاء
ـا أن األسباب التي دعت إلى الـقرار طا
صـدوره ما تـزال باقـية عـلمـاً بأن نـحو
ـاناً أوروبـيـاً اتخـذ قـراراً بإلـغاء 20 بـر
ـان بــانـامــا قـد الــقـرار 3379 وكــان بــر
أعــلن أن الـقـرار 3379 يــنـاقض مـيـثـاق
ي حلـقوق ـتـحدة واإلعالن الـعا األ ا

اإلنسان (مذكرة بتاريخ 18/3/1991).
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ومـن اقتـراحـاته اعـتـبـار يوم 17 أيـلـول
يـاً إلدانـة اإلرهاب (سـبـتمـبـر) يومـاً عـا
الـدولـي  وهـو الـيـوم الـذي اغـتـيل فـيه
الكونت فولك برنادوت الوسيط الدولي
بـشأن فلسـط وهو شخصـية سويدية

 اغتيالها في 17/9/1948.
وكــان قــد قــدّم مــقــتــرحــاً جــدّده الحــقـاً
وطـــــــوّره مـن وضـع مـــــــقـــــــرر خــــــاص
بـاالستـعمـار االستيـطاني إلى مـؤسسة
ـــقـــارنـــة مـــتـــخـــصــــصـــة لـــلـــدراســـة ا
لـالستـعـمار االسـتـيـطاني (25/2/1992)
وكــان قـد اقـتـرح إنــشـاء هـيـئــة مـعـنـيـة
بــحــقـوق اإلنــســان في ســوريـا عــشــيـة
مـؤتـمر فـيـينـا الـدولي حلقـوق اإلنـسان
(حــزيــران/يــونــيــو/1993) عــلــمــاً بــأن
الــدولــة الــســوريــة رشــحـتـه في الــعـام
 1987 لـــشــغل مــنــصـب مــديــر حــقــوق
اإلنـسان في اليونسكـو. وينبه الحتمال
إقـامـة الـفـاتـيـكـان عالقـات مع إسـرائيل

.(27/11/1993)
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ــواضــيع الــتي انــشــغل بــهــا د. ومـن ا
جـبور وشاطرته جزء من هذا االنشغال
" حـــلف الـــفــضـــول"  وكـــتــبت عـــنه في
جـريدة احليـاة اللنـدنية كـما خصصت
لـه مـبـحـثـاً خـاصـاً في كـتـابي " اإلسالم
وحــقــوق اإلنـســان" الــعـام 2001 و"فــقه
الـتـسـامح في الفـكـر الـعربي اإلسالمي:
الــثـقـافـة والـدولـة الـعـام 2005 وأشـدت
ـبـادرة جبـور ورياديـته ويـذكر جـبور
فـي مذكرة 17/7/1996 أنـه قابل الـعـديد
ـعـنـيـ بـقـضـايـا حـقـوق اإلنـسان من ا
إلقــنــاعـــهم بــاالحــتــفــال بــذكــرى حــلف
ـرور 1400 عــام عـلــيه وقـد الــفـضــول 

أرسـل رسـالــة ووصـلـه جـوابــهـا إلى د.
عــدنـان بـدران (مــديـر عــام الـيـونــسـكـو
بـالـوكـالـة). وقـد اسـتـعـاد جـبـور بـعض
ـــبــــكّـــرة مع ذكــــريـــاته واتــــصـــاالتـه  ا
ــيـلــو مــنـذ الــعـام 2002 ســيــرجـيــو د
ومـــراسالته بــشـــأن حــلف الـــفــضــول 
ــثالً خــاصـاً ــيـلــو قــد عـيّن  وكــان د
ـتـحدة في الـعراق لـألم الـعام لأل ا
بـعــد االحـتالل ولـكـنه قـتل في تـفـجـيـر

إرهابي في 19 آب /أغسطس/2003.
ـــذكــرات وقـــدم جــبـــور كــمـــا تــشـــيــر ا
ــنــاســبــة زيــارة مــادلــ اقــتـــراحــ 
أولـبـرايت وزيـرة اخلـارجيـة األمـريـكـية
ـنـطـقـة  األول- استـذكـار مـؤتـمر إلى ا
بــال (مــرور  100 عــام عــلــيه) والــثـاني
اإلعــداد لـــنــدوة دولــيــة حــول اإلرهــاب
ــنـاســبـة مـرور 50 عــامـاً عـلى الــدولي 
ذكرة /9/8 اغـتيـال برنـادوت) وتاريـخ ا

.1997
وفـي الـصفـحـات من  237 ولـغـايـة 256
ـذكـرات يــكـتب نـصــاً عن الـذكــريـات وا
وهـي خالصة عمـله في مـجلس الوزراء
لـنحـو عشـرة أعوام فيـتحـدث عن فكرة
كــتـابه بــاإلجنـلـيــزيـة الـذي تــنـاول فـيه
ـا كان فـكـرة االسـتـعـمار االسـتـيـطـاني 
يــجـري في روســيـا اجلـنــوبـيــة ونـظـام
ا كان األبرتايد في جنوب أفريقيا ور
هـــذا الـــكـــتـــاب هــو الـــذي أوصـــله إلى
الـقصـر اجلمـهوري وصـدر الكـتاب عن
مـركز األبـحاث الفـلسطـينيـة في بيروت
وجــامـعـة اخلـرطـوم (1970) ويـقـول أن
الــرئـيس حـافظ األسـد طـلـب تـلـخـيـصـاً
لـكـتـابه هذا وقـد كـان قد تـقـرر إصداره

مــذكــرات إيــجـابــيــة عــنه إلى اجلــهـات
سؤولة. ا
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ـطـالـعـة أود أن وقــبل أن أخـتـتم هــذه ا
ألـفت االنتباه إلى مسألة مهمة وهي ما
تـضــمـنه خـطـاب الـرئـيس حـافظ األسـد
في مـؤتـمـر قـمـة دول عـدم االنـحـياز في
اجلـزائـر (أيلـول /سـبتـمـبر/ 1973) من
إشــارة إلـى رســالــة ثــيــودور هــيــرتــزل
األب الـروحي للـحركـة الصـهيـونية إلى
سـيـسـيل رودس  أعـتى االسـتـعـمـاري
الـذين عـانت منه أفـريـقيـا والتي يـقول
فـيـها أنه يـود أن يـقوم في فـلـسطـ ما
قـــام به رودس بـــالــذات في أفـــريــقـــيــا
وكـانت تلك االستـعارة كما يـقول جبور
قــد أشـــعــرته بــالــوحـــدة الــفــكــريــة مع
الـرئـيس حيث أتـاحت له عمـليـة إعداد
اخلــطـاب لـيس الـتـعــرّف بـشـكل أفـضل
عـــلـى الـــرئـــيس مـن خالل جـــلـــســـتـــ

مـسائـيـت لـيومـ متـتالـي دامـتا 12
ـطـولـة مـعه ـنـاقـشـة ا ـا ا سـاعــة  وإ
حــول إسـرائـيل بــاعـتـبـارهــا روديـسـيـا
اآلســيـــويــة. وقــد أثــارت هــذه اإلشــارة
ـؤتــمـر السـيّــمـا من جـانب ضــجـة في ا
قـادة أفريـقيـا باجتاه تـغيـير الـنظر إلى
دور " إســـرائــيل" . (ص 246)وخـالصــة
مــا يـدوّنـه جـبــور طـمــوح يــسـتــنـد إلى
ـرحلة كـانتهـا وجتاوز ا عـودة سوريـا 
الــصـعـبـة وذلـك بـالـدفـاع عن فــلـسـطـ
وعن الـوحـدة الـعـربـيـة فـالـعـرب أبـنـاء
ـكن أن يـكـونـوا مـعـاً الـلـغـة الـواحـدة 
ـشـتـركـة ـا يــضـمن لـهم مـصـاحلـهم ا

(ص 255)

مـن "مــؤســســـة دراســات االســتـــعــمــار
ـقـارن في الـعـالم" وكرّر اإلسـتـيـطـاني ا
ـــقــتــرح في أواسط الــعــام 2019 إلى ا

الرئيس د. بشار األسد.
ـوضـوع االســتـعـمـار ومــثل مـتـابــعـته 
االســتـيـطــاني كـانت حــمـاسـته لــلـقـرار
3379 ولــلـجــمـعـيــة الـعــربـيــة لـلــعـلـوم
الـسـياسـية الـتي كان رئـيـساً لـلجـنتـها
الـتـحـضيـريـة في الـثـمانـيـنـات وحللف
الـفـضول واالعـتذار عن وعـد بلـفور من
جــــانب بــــريــــطــــانــــيــــا ولــــتــــأســــيس
مــــؤســـســـــــــــــة لـــدراســــات الـــوحـــدة
الـعربيـة وذلك قبل قيـام مركز دراسات

الوحدة العربية. 
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وكـــــان قــــد صــــدر قـــــرار بــــرقم 38 من
الـرئيس حـافظ األسد بهـذا اخلصوص
في 12/4/1973 ويـضع هذا الـقرار على
صــفــحــة الــغالف األخــيــرة والــقــاضي
ـهـمـة دراسـة إمـكانـيـة إنـشـاء " مـركز
بــحــوث ودراســات عــربــيــة لــتـوضــيح
وتـعميق فكـرة الوحدة العـربية" وربطه
بــوزارة الــتــعــلــيم الــعــالـم أو جــامــعـة
دمـشق وقد ورد  في الـقرار اسم جورج
جـبـور مـنـفرداً فـي ح ضـمت الـلـجـنة
رئــيـس مــكــتب الـــدراســات والــثــقــافــة
واإلعــداد في الـقـيـادة الــقـومـيـة ووزيـر
الـتـعلـيم الـعالـم ووزير الـتـربيـة. وح
أسـس د. خـيــر الــدين حـســيب " مــركـز
دراســات الـوحـدة الـعـربــيـة" مع نـخـبـة
ـنــشـغــلــ بـالــقـضــايـا مــتـمــيّــزة من ا
الـعربـية العـامة كان جـورج جبور أول
ركز ورفع من دعم الفكرة وتعاون مع ا

بـالقضايا العـامة ليس كإداري فحسب
بـل لــشــعـــوره بــواجـــبه الــفـــكــري ومن
مــــوقــــعه خــــاطـب رؤســـاء دول ووزراء
وســفـراء ومــنــظـمــات دولـيــة وهـيــئـات
ديـنيـة فيـما يـتعـلق بالـقضـايا الـعربـية
مـنـهـا: مـخـاطـبـته لـلـبـابـا الـذي لـم يأتِ
اجلــوالن في خــطــابه مــقـتــرحــاً جــهـداً
دبـلــومـاسـيـاً سـوريـاً مع قـداسـته بـهـذا
الـشـأن (5/2/1990) واقــتـرح  جـبـور أن
تـمنح جـامعة دمـشق شهادة الـدكتوراه

الفخرية لكل من: 
1- عـبـد الـسالم الـبـاكـسـتـانـي (احلـائز

على جائزة نوبل)
2- نـيلسـون مانديال بـطل شعب جنوب
أفـريـقـيا والـعـالم في مـناهـضـة الـفصل

العنصري.
3- مــــــوشـــــاكـــــوجي
الــــيـــابـــانـي (رئـــيس
جــــــــامــــــــعــــــــة األ
ــتــحـدة والــرئـيس ا
الــســابق جلــمــعــيـة
عــلـمـاء الــسـيـاسـة)
(24/2/1990) ونـــبّه
خلـــطـــر الـــهـــجـــرة
الــــيــــهــــوديــــة إلى
فـــــلـــــســـــطــــ وال
قــانــونــيــة قــانـون
الــــــــــــــــعــــــــــــــــودة
"اإلسـرائـيلي" /27
3/1990 وطـــــــــلب
احلـــصـــول عـــلى
أســــمــــاء الــــدول
الـــتي ســتـــغــيّــر
تـصـويـتـهـا إزاء
الـــــقـــــرار 3379
ــــوافــــقـــة مـن ا
ــعــارضـة إلـى ا
1/4/1990 وهو
مـــــا كــــنت قــــد
كـــــتــــبـت فــــيه
رســــــالـــــة إلى
األخ أبـو عمار
(يــــــــــــاســـــــــــر

وكـــنت قــد كـــتــبـت مــقــالـــة في مـــجــلــة
ــسـتـقـبل الـعـربي الـعـدد 272 تـشـرين ا
ــــوســـومـــة " األول /اكــــتـــوبـــر/2001 ا
مــؤتـــمــر ديــربن - نــصف انــتــصــار أو
ـــة?" وألـــقـــيت حـــيـــنـــهـــا نـــصـف هـــز
ـوضـوع في دمـشق مـحـاضـرات حـول ا
ـــنــــامــــة والــــقــــاهـــرة وصــــنــــعــــاء وا
واســتــقــبــلــني جــورج حــبش حــيــنــهـا
ونـايـف حـواتـمـة وقـدّمـا شـكـرهـمـا من
ـا ـدني الـعـربي  خـاللي إلى اجملـتـمع ا

حتقق في ديربن.
VCMð ô  «—œU³

أســتـطـيع الـقـول بـثــقـة ودون مـجـامـلـة
لصديقي جورج جبور: 

ـسـؤولـيـة لم أجــد شـخـصـاً في مـوقع ا
مــــثل جـــورج جــــبـــور انــــشـــغل
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يغادر حكـام كرة القدم الـعراقيـون إلى العاصمـة القطريـة الدوحة لـلمشاركـة في بطولة
دوري أبطـال آسـيـا. وسـيمـثل الـعـراق في الـبطـولـة كل من احلـكـام عـلي صبـاح ومـهـند
قاسم وواثق مـدلل بـإدارة مبـاريـات دوري أبطـال آسـيا من بـ قـائمـة تضم  23 حكـماً
ثـلون نـخبة للـساحة إضـافة إلى  22 مسـاعداً و 6 مراقـب ومـثلـهم كمـقيـمي حكـام 
ـقبل قـرر أن تـستـأنف مـبـاريات الـبـطولـة يـوم االثنـ ا حكـام الـقارة الـصـفـراء. ومن ا
ـثل نادي الـشرطـة العراق في ـقبل. و حيث سـتسمـر حتى الـثالث من تـشرين األول ا
بـاريات سـابقـة وسيـلـعب أيضـاً في الدوحـة بـعدمـا قرر االحتـاد القـاري بـأن تكـون ا ا

بنظام التجمع.
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وصـف مـــدرب مـــنـــتــــخب الـــعـــراق
لــلــشـبــاب قـحــطـان جــثــيـر تــأجـيل
ـقـبل بـطـولــة كـأس آسـيـا لـلــعـام ا
بـالقرار احلكيم الذي يصب لصالح
لــيـوث الـرافـدين. وقــال جـثـيـر  في
تـصريـح صحـفي ان تـأجيل بـطـولة
آسـيـا لــلـشـبـاب قــرار صـائب كـون
ــنـتــخـبــات تـضــررت جـراء أغـلب ا
جــائــحــة كــورونــا. وأضــاف إعـداد
نتخـبات لم يكن مثالـيًا وبالتالي ا
قرار الـتأجيل جـاء متوافـقا ويصب
في مصـلحة اجلـميع. وتابع الـفترة
اضـية كانت صـعبـة عليـنا إعداد ا
الـفــريق كـان مـتــواضـعًـا واقــتـصـر
عـــلى مـــعــســـكـــر كــربالء ولـم يــكن
ـسـتـوى الطـمـوحـات دون خوض
وديـات. ونـوه الــتـأجـيل يــتـيح لـنـا
إعــادة تـرتــيب أوراق الــفــريق قــبل
الـــبـــطـــولـــة اآلســـيـــويـــة و أبـــواب
ن يثبت جدارته نتخب مفتوحة  ا
الـــوقـت كـــافي الســـتـــكـــمـــال أوراق

الالعب احملترف في أوروبا.
WOFO³D² « W¾ON «

حـددت الهـيئـة الـتطـبيـعيـة لالحتاد
الـــعــراقـي لــكـــرة الـــقــدم مـــواعـــيــد
مـــســـابـــقـــات مـــوسم 2021/2020
وذلـك بـــعــــد اإلعالن عـن مـــوافــــقـــة
الـلـجـنة الـعـليـا لـلـصحـة والـسالمة
عـلى انطـالق األنشـطة والـفـعالـيات
الـشـبابـيـة والريـاضـية في مـخـتلف
اجملاالت بدون جمـهور مع االلتزام
بـاإلجــراءات الـوقــائـيــة الـصــحـيـة.
وأنهت الـهيئـة التطـبيعـية روزنامة
ــــســــابـــقــــات لــــلـــمــــوسم /2021 ا
الـذي ســيــتم تــزويـد األنــديـة2020
ووســائل اإلعالم بـه من تـعــلـيــمـات
وشروط الصـحة والسالمة لـلوقاية
من فـيــروس كـورونـا خالل انـطالق
باريات الرسمية.   التدريبات وا
وسـيــكــون مـوعــد انــطالق الـدوري
ــوسم /2021 ــمـــتـــاز  الـــعــراقـي ا
 بــاخلــامس والــعـشــرين من 2020
قبل بنظام أكتوبر/ تشـرين األول ا
ـــشـــاركـــة 20 الــــدوري الـــعـــام و
فـريـقـاً تـلـعب علـى مرحـلـتـ ذهـاباً

وإياباً.
‚dH « ◊u³¼

وسيـهبط فريـق في خـتام الدوري
إلى دوري الـــدرجــة األولـى فــيـــمــا
ـركز 18 سـيلـعب الـفريق صـاحب ا

ــركـز مـبــاراة مــلـحق مع صــاحب ا
الــــثــــالث بــــدوري الـــدرجــــة األولى
ليـتأهل الـفائـز منهـما لـدوري الكرة
ـمـتاز. وسـيـنـطلق دوري الـشـباب ا
ــوعـــد نــفـــسه احملـــدد النــطالق بـــا
ـشـاركة دوري الـكـبـار لـلـممـتـاز و
ــرحـلـة 20 فــريـقــاً تـلـعـب بـنــظـام ا
الــواحــدة.  وســيـــتم ســحب قــرعــة
وسم اجلديد بالـتاسع والعشرين ا
من الشـهر اجلاري في مـقر االحتاد
العراقي لكرة القدم فيما ستسحب
قــرعـــة بــطــولــة الــكــأس في الــيــوم

التالي.  
 UIÐU *« WM'

ـسـابـقـات لـلـهـيـئة وحـددت جلـنـة ا
الــتــطـبــيـعــيــة األول من نــوفـمــبـر/
ـــقـــبل مـــوعــداً تــشـــريـن الــثـــاني ا
النطالق تصـفيات احملـافظات على

رحـلة الـثانـية لـلدوري أن تـنطـلق ا
ـــنـــاطق وحتـــديــــدا تـــصـــفـــيــــات ا
بالـثالث من ينـاير/ كانـون الثاني
لـعام  2021 فــيـمـا سـيـكـون مـوعـد
انــــطـالق الــــدوري الــــعــــام لـــدوري
الـــــــدرجــــــــة األولـى بـــــــاخلــــــــامس
والـعــشـرين من مـارس/ أذار الـعـام
ـشـاركـة  24فـريـقـاً تـلـعب ـقـبل  ا
ـرحلـة واحدة بـنـظام اجملـمـوعتـ 
ـركز األول فـقط. ويـتـأهل صـاحب ا
مـن كل مـــجـــمــوعـــة مـــبــاشـــرًة إلى
ــمــتــاز فــيــمــا ســيـلــعب الــدوري ا
ــركـــزين الــثـــاني من كل صــاحـب ا
مـجمـوعـة مـبـاراة فـاصـلـة لـتـحـديد
ــتــأهل والــذي ســيــلــعب الــفــريق ا
ـركـز مــبـاراة فـاصـلــة مع صـاحب ا
ــمــتــاز. الــثــامن عــشــر بــالــدوري ا
ـسـابـقـات فـتح باب وقـررت جلـنـة ا

ـشـاركـة في بـطـولـة كـأس الـعـراق ا
والـتي ســتـكـون اخــتـيـاريــة ألنـديـة
الــدرجـة األولـى والـثــانــيـة لــغــايـة
الـــســابع والـــعــشــرين مـن الــشــهــر
ــــعـــرفــــة عــــدد األنــــديـــة اجلــــاري 
ــشــاركــة قــبـل اإلعالن عن ســحب ا
الـقرعـة. حددت الـهـيئـة التـطبـيعـية
مـوعـدا جــديـد النـطالق مــنـافـسـات
ـــمــــتـــاز ومن الـــدوري الـــعــــراقي ا
ـنـتـظـر أن يـتم اعـتـمـاده. يـذكر ان ا
 الهيئة التطـبيعية  اجتمعت  من
ـصـادقـة عـلى مـوعـد انطالق أجل ا
ــــمـــــتــــاز فـي اخلــــامس الــــدوري ا
ـقـبل بـعد والـعـشـرين من الـشهـر ا
أن رفـع احلـــظـــر عن الـــتـــدريـــبـــات
اجلــمـاعــيـة لألنــديــة الـذي تــضـمن
ــواعـيـد اجلـديـدة لـلـدوري حـيث  ا
ـسـابـقـات انطالق اقـتـرحت جلـنة ا

الــدوري في اخلــامس والــعــشــرين
من شــهـر أكــتــوبــر/ تــشـرين األول
عـلى أن تـكـون قـرعــة الـبـطـولـة في
الــتـــاسع والــعــشــريـن من الــشــهــر
اجلـاري وبـعـدهـا بـيـوم تـقـام قـرعة
بـطولـة كأس الـعـراق سيـما إلى أن
واعـيد هـناك تـوافق مبـدئي عـلى ا
الـــتي  طــرحـــهــا من قـــبل جلــنــة
ـؤمل أن تــثـبت ـســابـقــات ومن ا ا

بشكل رسمي في اجتماع اليوم.
jÝu « jH½

يــفـــتــتح نــفط الـــوسط تــدريــبــاته
ـقـبل اجلــمـاعـيـة يـوم غـد األحـد ا
ـقـرر ــقـبل ا حتـضـيــرًا لـلـمـوسم ا
انــطالقه في  25أكــتــوبــر/تــشـرين
ـــقـــبـل. وقـــال فــــراس بـــحـــر أول ا
ـشرف علـى نفط الوسط العـلوم ا
اإلدارة واجلـهـاز الفـني اتـفـقـا على

ـقـبـل مـوعـدًا حتـديــد يـوم األحــد ا
إلقامـة أول وحدة تـدريبيـة جمـاعية
لـــلـــفـــريق حتـت إشـــراف اجلـــهــاز
الــفــني. وأضـاف الــلــجـنــة الــعـلــيـا
لـلصـحـة والسالمـة مـنحت األنـدية
الــــــضــــــوء األخــــــضــــــر خلــــــوض
الـتـدريبـات اجلـمـاعيـة مع االلـتزام
بـشـروط الوقـايـة والـسالمـة. وتابع
نـــحن بـــدورنــا كـــإدارة أحــضـــرنــا
أجـهزة الـتـعقـيم وسـيدخل الـفريق
بكامل صفوفـه خلوض الفحوصات
الـطــبــيـة وإدخــال اإلداريــ بـدورة
تـخـصــصـيـة لـلـتـعــامل مع جـائـحـة
كورونا. وأشار إلى أن نفط الوسط
أعد العدة لعودة الـتدريبات بشكل
جـيـد منـوهًـا لديـنـا رغبـة أن يـكون
ـــوذجــا طـــيــبــا في نـــفط الــوسط 
التعـامل مع الظرف الـطار ونعي

سؤولـية الكـبيرة التي ا
ســــتــــقـع عــــلى
عـاتق األنـديـة
قـــادرون عـــلى
جتــــــــــــــــــــاوز

األزمة.
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نـفـس الــكالم الــذي يــتــداول الــيـوم عـن قــانـون
ـبـيـة االنـديــة  تـداوله مـسـبـقــا عن قـانـون االو
ـــكن وهـــذه واحـــدة من االيـــجــــابـــيـــات الـــتي 
نـسـجـلـهـا من اجل تـوسـيـع الـثـقـافـة الـقـانـونـيـة
ـتلـقي الـرياضـي ومن جهـة اخرى لـلجـمـهور وا
ــعـروض في مـجـلس الـنـواب بـعـد لم الـقـانـون ا
يــصـوت عـلــيه والـذي يــدقق في الـتـقــريـر الـذي
ـوضوع قـدمـناه في الـقـراءة الـثانـيـة سـيعـرف ا
حيث بدء التقرير بعبارة مقترح قانون مقدم من
قـبل نـائب رئـيس الـلجـنـة وتـبـنتـه جلنـة الـشـباب
والــريـاضـة وبـالـتـالي اخــذ هـذا الـقـانـون مـكـان
ـتبـعة ومـقعـد في سـلسـلة االجـراءات الـنيـابيـة ا
حلــ الـوصـول لــلـتـصــويت ..... الـقــانـون قـبل
ــرحـلــة الـتــعــديل وتـدوين الـتــصـويـت سـيــمـر 
الحـظات وعـقد جـلسـات وعنـدما نـبدأ بـكتـابة ا
الفقرات ستكون اجلهة القانونية هي من تتكفل
بـصيـاغـته وتكـون دائـرة الـبحـوث هي من تـتابع
حـروفه وكـلـمـاته وسـيـكـون مـسـتـشـاري رئـاسة
ـان تــتـابع تــنـســيق ومالئــمـة عــبـاراته مع الـبــر
جمـيع القـوانيـ الرياضـية والـدستـور العراقي
وهـذا كـله يـجري وبـعـدهـا تـطلع عـلـيه احلـكـومة
من خالل فــريق مــتـــخــصص من الــقــانــونــيــ
ويـنتـدب له من نـقابـة احملـام ومـجـلس شورى
الـدولـة شـخـصـيـات لالطالع عـلـيه ونـسـتـئـناس
بية الـدولية التي ابدت برأي القانونـي في االو
او رغبت هي بنفسها عـلى تقدم مشورة لنا في
الـقــانــون هــذا كــله يــجـري عــلى الــقــانــون قـبل
الــتـصـويت عــلـيه ... نــحن نـســمع ونـرى بـعض
الـتـصريـحـات الـتي تـظـهر فـي وسائل االعالم 
ونـعـتـبـر هـذه الـتـصـريـحـات هـو عـامل مـسـاعـد
وقوة لـلـقانـون من اجل ان يطـلع عـليه الـكثـيرين
سـاهمة بـتقد مقـترحاتهم ونحفـز فيهم روح ا
مـكـتـوبـة لـلـجـنة فـالـيـطـمـئن اجلـمـيع الـقـانون لم
يشرع بعـد ونعرف جيـداً ونعرف مسـبقا ايضا
ستكون هـناك ردود تنتـقص منه لعدم مـعرفتهم
بـاالجــراءات الــتي تــتــخــذ في مــجــلس الــنـواب
اضف الى ذلك القـانون يـحتـاج بعد
اكـــمــاله وعــرضـه الى اقــنــاع
االغلبية للـتصويت عليه وهذا
لــوحــده مـهــمــة صـعــبــة جـدا
اليعرفها الكثيرين. حتياتي
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نـــــفـى العب الـــــزوراء عـالء عـــــبـــــد
الــــزهـــرة مـــا تــــنـــاقـــلــــته وســـائل
الـتــواصل االجـتــمـاعي في الــفـتـرة
األخــيـرة حــول رغـبـتـه في الـعـودة
لصفوف الشرطة. وقال عبد الزهرة

في تـــصــريح صـــحــفـي  إن أنــبــاء
رغبته في الـعودة إلى الشـرطة غير
صحيحة مـؤكدًا أن البعض يبحث
عن اإلثـارة عـلـى حـسـاب احلــقـيـقـة
دون مـراعـاة احلـقـوق الــشـخـصـيـة
. وأوضـح عـبــد الـزهـرة أن لـالعـبـ
اتــصـــاال جــرى بــيـــنه وبــ مــدرب
الـشــرطـة عـبــد الـغـني شــهـد حـول
إمــكــانـــيــة تــمــثــيــلـه الــشــرطــة في
الــبــطــولـة اآلســيــويــة عــلى ســبـيل
اإلعـــارة ألنه كـــان ضـــمـن صـــفــوف
الــــــــفــــــــريـق فـي األدوار األولـى من
الـبـطـولـة. وأضـاف: أكـدت لـلـمـدرب
بأنـني سأكـون رهن إشارة الـشرطة
آسيـويا ودون مـقابل شـرط موافـقة
الزوراء لكن ال توجد نية لدي لترك
فـــريــقـي. يــشـــار إلى أن عالء عـــبــد
الـــزهــرة مــثّـل فــريق الـــشــرطــة في
الــبـطـولـة اآلسـيـويـة الـعـام
اضي لكـنه انتقل ا
لـــفــريق الــزوراء
قـــــبل انــــطالق
ـــــــــــــــــوسـم ا

اجلديد.
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اعلن نادي اربيل الرياضي تسمية
العب دولي ســابـق لــتـــدريب فــريق
ـشارك في دوري العراقي الشباب ا

متاز لكرة القدم.  ا
وذكـر الـنـادي في بـيـان صـحـفي ان
ـتكـون من احمد الكـادر التـدريبي ا

منـاجد مدرب و احـمد شكـر مساعد
مدرب و دـدار حـامد مدرب حراس
ـــرمى ســيـــقــود فــريـق الــشــبــاب ا
متاز. واوضح ان الكادر بالدوري ا
الـــــتــــدريــــبـي دعــــا الالعـــــبــــ من
الـتــولـد 2003 فــمـا فـوق الــراغـبـ
بااللتحـاق بالفريق الـشباب لغرض

الــلـــعب في دوري الــشـــبــاب لــكــرة
الـــقــدم احلـــضــور يـــوم االحــد في
لعب الساعـة الرابعة عصـرا على ا
الـثـاني لـشـهـيد فـرانـسـو احلـريري
لـــــغـــــرض اجـــــراء اخـــــتـــــبـــــارات.
وســيــنـــطــلق دوري الــشــبــاب هــذا

وسم بعد توقف طويل. ا
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ـبـيـة الـوطـنـيـة الـعـراقـية ـيـة في الـلـجـنـة األو أكـد مـديـر األكـاد
بية ـيات األو ـؤتمر األكاد  هادي عـبد الله مشـاركة العراق 
الدولي الـذي سـتـنطـلق فـعـالـياته فـي اليـونـان بـدءاً من احلادي
عشـر ولغاية الـسابع عشر من شـهر أيلول احلـالي . وقال عبد
ـؤتمر الدولي بنسخته السـادس عشرة سيعقد بدائرة الله ان ا
تواصل رقـمي عبرشبكة االنـترنيت من خالل تطبيق zoom إثر
انتـشار وباء كورونا مـن أجل إدامة التواصل الثـقافي والعلمي
بي عـبـر بـلـدان الـعـالم. ولـفت عـبـدالـله الى ان هـذه الدورة األو
ـــؤتـــمـــر ســـتـــمـــثل حتـــوالً وانـــطـالقـــة جـــديـــدة في عـــمل مـن ا
ـبـيـة الـوطـنـيـة بـعـد إنـتـشـار وبـاء كـورونـا في ـيـات االو االكـاد
بي برغم انحسار ي االو رسالـة مفادها تواصل األداء االكاد
ـبيـة.  وختم  عـبدالله حـديثه بـالقول الفـعاليـات الريـاضية األو
ان جـمـيـع االمـور الـتي تــخص مـشـاركــة الـعـراق  تــهـيـئــتـهـا
ا يظهر مشاركـة عراقية فاعلة الفتاً الى ان بالـشكل األمثل و
ية العـراقية االنسة هـنادي محمد منـسقة العالقات في االكـاد
ؤتـمر. يـشار الى ان الـدورة السـابقة يـتنـا في ا ستـمثل أكـاد
حـضـرهـا العـديـد من الـشـخصـيـات الـريـاضيـة الـبـارزة ومـنهم
ـيــة الـدولــيـة اسـيــدورز كـوفــيـلــوس ومـســتـشـار مــديـر االكــاد
ـيــة الــدولــيــة ديــونــيــســيس جــاجنــاس وعــمــيــد كــلــيـة االكــاد
ـات الدولية كونستانتيـنوس جيورديداس. جدير بالذكر االكاد
ؤتمر بدورته السـنوية هذه يرمي الى تعـزيز الثقافة ايضـا ان ا
ـبي وتـبادل ـيـة ب ريـاضـيي الـعالم ونـشـر الوعي األو االكاد

بية في العالم. يات األو علومات ب االكاد اخلبرات وا
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قبل وسم ا احمد مناجد يقود شباب اربيل ا
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اعـلن نائب رئـيس احتـاد الـسبـاحة
الـعـراقي خـلـيـل يـاسـ مـحـمـد ان

االحتـــاد عــقـــد اجــتــمـــاعه الــدوري
اليـوم واتخـذ سبعـة قرارات مـهمة.
وقـال مـحــمـد في بـيــان صـحـفي ان

االحتـاد عـقد احـتـمـاعه الدوري قي
مــقـــر االحتــاد الــكــائـن في مــســبح
ـــبي حـــيـث اجــتـــمع الـــشـــعب االو

اعـضــاء الـهــيــئـة االداريــة لالحتـاد
الـعراقي لـلسـباحـة اليوم اخلـميس
ـــصــادف الـــعـــاشـــر من الـــشـــهــر ا
اجلاري  برئاسة خالد عبد الواحد
كـبـيـان رئـيس االحتـاد. واوضح ان
مقررات االجتماع جاءت في حتديد
مـوعـد أقـامـة بـطولـة انـديـة الـعراق
ـبيـة من يوم 17-19 بـالسـباحـة االو
ايــلــول اجلــاري  و تــقـرر تــرشــيح
 خـالـد عـبـدالواحـد كـبـيـان  رئيس
االحتـاد لـعـضـويـة الـلـجـنـة الـفـنـية
ــــشـــرفـــة عـــلى لـألحتـــاد الـــدولي ا
ــبـــيــة  وتــرشــيح الـــســبــاحــة االو
 هــاشم مــحــمــد كــاظم  امــ ســر
االحتـاد لـعـضـويـة الـلـجـنـة الـفـنـية
ــــشـــرفـــة عـــلى لـألحتـــاد الـــدولي ا
فـتـوحـة  و ابـعاد ـيـاه ا سـبـاحـة ا
بعض اعضاء الـهيئة االدارية وذلك
نـظـراً لـغـيـابــهم لـثالث اجـتـمـاعـات
مـتـتـالـيـة وجتـاوز غـيـابـاتـهم احلـد
الـقـانوني حـسب قـانـون االحتادات
الـــريــاضـــيـــة رقم   16 لـــعــام 1986

والنظام االساس ألحتادنا.
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عـقـدت الـهـيــئـة االداريـة لـرابـطـة الالعـبـ الـدولـيـ
بكـرة القدم في العراق اجتماعا لرسم عمل الرابطة
واتــخــاذ عـدد من الــقــرارات. وذكـرت الــرابــطـة في
بـيــان صـحـفي  جـاء فـيه رسم مــواصـفـات الـهـيـئـة
العـامة للرابـطة وحتديـد مبلغ خمـسة وعشرين الف
دينـار اشتراك سنوي يـدفعه اعضاء الهـيئة العامة.
واضـافـت  الـرابـطـة تـشـكـيـل جلـان لـعـمل الـرابـطـة
ومــخـاطـبــة وزارة الـصـحــة من اجل تـأمــ ضـمـان

صحي مـجاني لالعب الدوليـ السابق ومفاحتة
وزارة الـنــقـل لــتــخــفــيض اجــور الــســفــر العــضـاء

الرابطة. 
واشـارت الرابـطـة الى مـفـاحتة االحتـادات الـقـطري
واالماراتي والسعودي وااليراني لتوقيع برتوكوالت
تـعــاون مع رابـطــة الالعـبـ الــعـراقـيــ . يـذكـر ان
رابـطــة الالعـبــ الـدولــيـ هـي عـضـو فـي الـهــيـئـة
ـثــلـهــا صــوت واحـد في الــعـامــة الحتـاد الــكــرة و

االنتخابات.

WLN   «—«d  WF³Ý c ²¹ WŠU³ « œU%≈

WŠU³Ý∫ جانب من اجتماع احتاد السباحة
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رابطة الالعب
الدولي خالل

إجتماع

مدرب منتخب العراق
للشباب قحطان جثير 
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عن انـتـشـار "كـوفـيد- "19ما أدى
أيضا إلى تعلـيق النشاط الكروي

في البالد لقرابة ثالثة اشهر.
وسم اجلـديد الـسبت ويـنطـلق ا
بــلــقــاء فــولــهــام وأرســنــال امــام
ـشــجـعـ مـدرجــات خـالـيــة من ا

ستمرة. بسبب تهديدات الوباء ا
وأقام برايتون مباراة استعدادية
بـــحـــضــور  2500مـــشـــجع ضـــد

تشلسي.
ــقـرر أن تـقــام مـبـاراة وكـان من ا
آرسـنـال وشـيــفـيـلـد يـونـايـتـد في
الـثـالث من تشـرين األول/أكـتـوبر
ـرحلـة الرابـعة من ـقبل ضـمن ا ا
ــيــرلــيغ كـــحــقل اخــتــبــار الــبـــر
الكتشاف امـكانية استـضافة لقاء
مع أعداد مخفضة من اجلماهير.
وخــوفــا من خــســائــر مــحــتــمــلـة
قــــدرهــــا  700مــــلــــيـــون جــــنــــيه
اسـتـرلـيـني ( 910مـلـيـون دوالر)
اعتـبر مـاستـرز انه من الضروري
لـصــحــة كـرة الــقـدم اإلنــكــلـيــزيـة
شجعون االقتصـادية أن يتمـكن ا

من العودة قريبا.
وقـال في تصـريح لـشبـكة "بي بي
سي" اإلنــكـلــيـزيــة "عـلــيـنــا إعـادة
ـلـعب فـي أسرع ـشـجـعـ إلى ا ا
ـــكن - هــــذا هـــو الـــشيء وقـت 

{ لـنـدن- وكــاالت : أكـد تـقــريـر صـحـفـي إنـكـلــيـزي أن اجلـابـونـي بـيـيـر
ريك أوبـاميـاجن مـهاجم آرسـنال وافق عـلى جتـديد عـقده مع اجلـانرز إ
دة ثالث سنوات. وبـحسب صحيـفة "ذا صن" البريـطانية فـإن أوبامياجن
سيـتـقاضى  250ألف جنـيه إسـترلـيـني في األسبـوع وسـوف يتم اإلعالن
ـقبلـة. وينتـهي عقد أوبـامياجن عن التفـاصيل رسمـيًا خالل األيام الـقلـيلة ا
قبـل وارتبط اسمه باالنتقال إلى أكثر من نادٍ وسم ا مع آرسنال بنهاية ا

أبرزها برشلونة وتشيلسي.
وخاض أوبـامـياجن  110مبـاريـات مع آرسـنال مـنـذ انـقاله إلـيه في يـنـاير/
كانون الثاني  2018وسجل  71هدفًا. وأشارت الصحيفة إلى أن آرسنال
قد يـعـلن عن حتديـد عـقـد أوبامـيـاجن قبل مـبـاراة الفـريق أمـام فولـهـام يوم
قـرر أن يجـعل العقـد اجلديد يـرليج. ومن ا السبت بـاجلولـة األولى للبـر
ـاني مــسـعـود أوبـامـيــاجن صـاحب ثــاني أعـلى راتب في الــفـريق بــعـد األ

أوزيل الذي يتقاضى  350ألف جنيه إسترليني.

{ روما- وكـاالت: أشاد ريـان كيـكز مـدرب منـتخب ويـلز
بـالـنـجم الـبـرتـغـالي كـريـسـتـيـانـو رونالـدو وذلـك بـعد أن
تــمـكـن األخــيــر من جتــاوز حــاجـز الـ 100 هــدف رفــقـة

منتخب بالده.
وقال كيكز بحسب مـا نقلت صحيفة "لـيكيب" الفرنسية:
"بإمـكـان رونـالـدو اللـعب حـتى يـبـلغ من الـعـمر  40 عـامًا

ناسب". ولكن عليه اختيار النادي ا
وأضاف: "هـو شـخص يـعـتـني بـنفـسه يـأكل بـصـورة جـيدة
ويـحــصل عـلـى الـراحــة ويـعــيش من أجل كــرة الـقــدم هـو

أفضل محترف عملت معه".
وتـابـع: "شـاهــدته مــبـكــرًا في مــســيـرته ولـم أتـوقع أن
وهبة ـلك ا يسجل كل هذا الـعدد من األهداف كان 
واحد من هؤالء الالعـب البـارع سجل  40هدفًا في
موسم واحد ومنذ تلك اللـحظة بات كل ما يقوم به الفت

للنظر".
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زيــــادة عــــدد احلـــاالت. وســــيــــتم
اإلعـالن عن تـفـاصـيل الـتـغـيـيرات

قريبا".
ـراجـعة واضـاف "سـنبـقي حتت ا
ـقـتـرحة ـزيـد من الـتـسـهـيالت ا ا
اعـــتـــبـــارا من األول مـن تـــشـــرين
األول/أكـتــوبـر لــكن لم يــعـلن عن
اي تـغــيــيــرات الــيــوم ومــا زلــنـا

نخطط لتحقيق االفضل.
وأوضـح دودون أن "الـــــــــــعــــــــــمـل
مـسـتـمـر عـلى مـدار الـسـاعـة عـلى
مـشـروع "مـونـشـوت" مع الـطـموح
لــعــودة اجلــمـــاهــيــر مــرة أخــرى
بــــشـــــكل أقـــــرب إلى وضـــــعــــهــــا

يالد". الطبيعي بحلول عيد ا
واعـتـرف مـاسـتـرز أن الـرابـطـة لم
تـــتـــوقـع أبـــدا أن يـــكـــون مـــســـار
متلئة رحلة العب ا العودة إلى ا
سلسة. وقال "اننا ننتظر لنرى ما
تــقــرره احلــكــومــة وســنــبــقى فى

حوار معهم طوال الوقت".
وتـابع "كنـا نـعرف دائـما أن شـهر
أيـلـول/سـبــتـمـبـر سـيـكـون شـهـرا
صعـبـا لـعودة احلـيـاة الـطبـيـعـية
الـــتـي كـــانـت تـــتــــحـــدث عــــنـــهـــا
احلــكــومـــة وبــالــتـــالي يــجب أن
نــــتــــوقع حـــــدوث مــــطــــبــــات في

الطريق".

ـهـاجمه - وكـاالت: أعـلن نـادي بايـرن مـيونخ الـسـماح  { بـرل
الـشاب أوليفر باتـيستا مايـر باالنتقال إلى صفـوف هيرينف
وسم واحد فقط; للحصول الـهولندي على سبيل اإلعـارة 

باريات. على فرصة جيدة للمشاركة في ا
وكـان بــاتـيـســتـا مـايـر ( 19عـامــا) قـد الـتــحق بـنـادي
اني بـايرن في  ?2016قـادما من كايـزرسالوترن األ
ــوسم و تــصــعـيــده لــقــائــمــة الــفــريق األول في ا

اضي. ا
وخاض الالعب  18مباراة لفريق بايرن للشباب
اضي وسجل 4 ـوسم ا (حتت  23عـاما) في ا

أهداف مع الفريق في دوري الدرجة الثالثة.

نتـخب اإلنكـليزي الـسابق جـون بارنـز أن مانشـستـر يونايـتد سـيكون { مـدريد- وكـاالت: أكد أسـطورة ليـفربـول وا
ـقبلـة.ويبحث بـيل عن فريق جديـد بعدمـا بات واضحـا أنه لن يكمل ـناسب للـويلزي جـاريث بيل في الـفترة ا النادي ا
ـاضي.لكن وسم ا سـابقـات في ا مـشواره مع ريـال مدريـد بعـدما غـاب عن معـظم مبـاريات الـفريق مـنذ اسـتئـناف ا
ـرتــفع لالعب مـقـارنـة بـعـمـره قـبل إجـراء أي مـفـاوضـات بـارنـز صـرح بــأن عـلى يـونـايـتـد الـتـفـكـيـر أوال في الـراتب ا
لـضـمه.وقال بـارنز في تـصـريحـات نـقلـتهـا صـحيـفة "ذا صن": "إذا أراد جـاريث بـيل القـدوم إلى الـدوري اإلجنلـيزي
متـاز ال أتخيل أن تشـيلسي أو ليفـربول سيتـعاقدان معه خصـوصا من وجهة نـظر اقتصاديـة".وأضاف: "ما يريده ا
اضـي ال أي فـريق هـو نسـخـة جائـعـة من جاريث بـيل ال تـعرف وضـعه احلـالي ألنه لم يـلعب كـثـيرا فـي العـامـ ا
تـعرف هل هـو الئـقا بـدنـيا من أجل مـواصـلة الـلـعب على أعـلى مـستـوى".وتـابع: "من ناحـيـة أسلـوب لـعبه مـانـشسـتر
سـيتي سـيكـون خياره األنـسب لكـنهم لن يـقدموا عـلى التـوقيع مـعه توتنـهام نـادي لعب له سـابقا لـكن هو من نـوعية

الالعب الذين يريدهم جوزيه مورينيو? ال أعتقد ذلك".

أمـــرنـــا. ال أبـــحث عن عـــذر. كـــان
هـنـاك الـقلـيل من الـشك ولـكن كان
ــــــفــــــتــــــرض أن نــــــنــــــظــــــر مـن ا
التـأكـيـد".وتـابع "خـطـطـنا (إلعالم
بـــاريس ســـان جـــرمـــان) لــكـــنـــنــا
ـسؤولي بي فـوجـئنـا.  أنـا آسف 
ـــكـــنـــني أبـــدا اس جي لـــكن ال 

االعتبار أننـا قللنا من احترام أي
شـخص".مـسـاء اإلثـنـ وبـعد أن
كــان بــاريس سـان جــرمــان يــعـلم
بـإصـابة سـتـة العبـ في صـفوفه
ــديــر بــفـــيــروس كـــورونــا شـن ا
الـــريـــاضي لـــلـــنــادي لـــيـــونــاردو
هـجــومـا عــلى االحتـاد الــفـرنـسي

لـكــرة الـقــدم.واشـتــكى في حـديث
مع اذاعـــة "أر أم سـي": "من غـــيـــر
قـبول أن نـعلم من الصـحافة أن ا
لديـنـا العبـا هـو العـبنـا مـصاب.
إنــهـم يــتـــواصـــلـــون ويـــعـــيــدون
ــــنـــــزل واآلن مــــاذا الـالعب إلـى ا
نـفــعل? ال أحـد من االحتـاد اتـصل
بـــبــاريـس ســان جـــرمــان. ال أحــد
اتــصل بـنــا".وبـات مــبــابي سـابع
العـب من ســـان جـــرمـــان يـــصــاب
بـــفــيـــروس "كـــوفـــيــد- "19بـــعــد
الـبرازيـليـ نيـمار ومـاركيـنيوس
واألرجـنـتـيـنـيـ أنـخل دي مـاريـا
ومــــاورو إيــــكـــاردي ولــــيــــانـــدرو
بــــــــــــــاريـــــــــــــديــس واحلـــــــــــــارس
الـكــوسـتــاريـكـي كـيــلـور نــافـاس.
وجميع هؤالء أصيبوا بالفيروس
خالل عـــطــلـــة في إيـــبـــيـــزا بـــعــد
خـــســـارة نــــهـــائي دوري أبـــطـــال
أوروبــــا ضـــد بـــايـــرن مـــيـــونـــيخ
ـــاني في  23آب.كـــمــا أصـــبح األ
ـنتـخب الفـرنسي رابع العب من ا
يستبعد عن تشكيلة أبطال العالم
بــســبب "كــوفــيـد- "19بــعــد بـول
بــوغــبــا (مــانــشــســتــر يــونــايــتـد
اإلنــــكــــلــــيــــزي) الـــــذي أعــــلن عن
إصابته قبيل الـكشف عن تشكيلة

العب VŽö∫ مشجعو اندية انكلترا على مدرجات ا

ـنـتــخب الـكـنـدي { لـوس اجنــلـوس- ا ف ب:  خـرجت العــبـة وسط ا
للسـيدات في كرة القدم ريبيـكا كوين الى العلن كاشفـة بأنها متحولة
جـنـسـيـاً في منـشـور لـهـا الـثالثـاء علـى انسـتـاغـرام.وقـالت ابـنة الـ25
نتـخب الكندي للسـيدات ببرونزيـة مسابقة كرة عامـا التي توجت مع ا
ــبــيــاد ريـو  2016وشــاركت مع بالدهــا في مــونــديــال الـقــدم فـي أو
الـسيدات عام  2019أنهـا تهدف من الكشف عن حتـولها جنسيًا الى
مــســاعـدة أشــخــاص مـثــلــهـا في الــشــعـور بــاألمــان عـلـى وسـائل
الـتـواصل االجـتمـاعي.وأوضـحت كـوين الـتي تـدافع عـن ألوان أو
أل راين في دوري كـــرة الــقـــدم األمــيــركـي "نــظـــرا ألني عــشت
كــشـخـص مـتــحـول جــنــسـيــا بــشـكل عــلــني ألعـوام طــويــلـة مع
األشخـاص الذيـن أحبـهم كثـيرا تـسـاءلت دائمـا متى سـأخرج
الى العلن" للكشف عن حتولها جنسيًا.وأضافت الكندية التي
تـلـعب حـالــيـا في فـيـتــسـيـو الـسـويــدي عـلى سـبـيل اإلعـارة
ـــثـــلـــيـــون الــذيـن ال يــرون "أردت أن يـــراني األشـــخـــاص ا
أشـــخــاصـــا مــثـــلــهـم في شــريـط األحــداث (عـــلى مــواقع

التواصل االجتماعي). 

{ لـــــنـــــدن- ا ف ب: رأى رئـــــيس
رابـطــة الـدوري اإلنــكـلـيــزي لـكـرة

الـــــقــــدم ريـــــتــــشــــارد
مـــاســـتـــرز
أنــه مــن
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فقود اقتـصاديا أو غير الكبيـر ا
ذلـك - نـــــــحـن بـــــــحــــــــاجـــــــة إلى
ـــشـــجــــعـــ مـــرة أخـــرى داخل ا
العب جلـــمـــيع األســـبــاب وهي ا

األولوية األولى".
ــا يـكـون واضـاف "أعـتــقـد أنه ر
هـنـاك تـصــور القـتـصـاد الـرابـطـة
ــكن أن يــصــمــد أمــام أي شيء
تـقــريـبــاً ولـكن إذا خــسـرت 700
يزانية اخملطط مليون جنيه من ا
لها فسوف يؤثر ذلك على األمور
وكــان عـلى األنـديـة اتـخـاذ بـعض

القرارات الصعبة للغاية".
بـــــيــــــد ان زيـــــادة عــــــدد حـــــاالت
الـفـيروس اجـبـرت احلكـومـة على
حظـر التجـمعات التـي تضم اكثر
من ســتـة اشــخــاص اعـتــبـارا من

االثن .
o¹dD « w   U³D

وقــــال رئــــيس الــــوزراء بــــوريس
جــونــسـون فـي مـؤتــمــر صــحـفي
األربــعــاء "حــالــيــا يــجب عــلــيــنـا
مـــراجــعــة اخلــطـط الــرامــيــة إلى
جتـريب عـدد أكـبـر من اجلـمـاهـير
في وقـت الحق من هـــذا الـــشـــهــر
واسـتـعـراض عــزمـنـا عـلى إعـادة
العب ومــراكـز اجلـمــاهـيــر إلى ا
ــؤتـمـرات اعـتـبـارا من األول من ا

ريبيكا كوين 
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{بـــاريس - ا ف ب:  نــفى مــدرب
منـتخب فرنـسا ديديـيه ديشان أن
يــكـــون قـــد "قـــلل من احـــتــرام أي
شــــــــخـص" رداً عـــــــــلى غـــــــــضب
ـــديــر الـــبـــرازيــلـي لـــيـــونـــاردو ا
الـــريــاضـي لــنــادي بـــاريس ســان
جــرمـان في مــســألـة إصــابـة جنم
الـفـريق كيـلـيـان مـبـابي بـفـيروس
ـسـتـجـد خالل تـواجـده كـورونـا ا
مع مــــنــــتــــخـب بالده ..ووصــــلت
نـــتــــائج فــــحـــوص الــــكــــشف عن
"كــوفــيــد- "19الــتي خــضع لــهــا
العبـو بـطل الـعـالم مـسـاء االثـن
حــ كــان الــفــريـق يــتــدرب عــلى
مـلـعـب "سـتـاد دو فــرانس" حـيث
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن
إصـابة مـبابي قـبل أن يعـلم ناديه
بـذلك.وحــرمت االصــابـة بـالــتـالي
مـبـابي الـذي ســجل هـدف الـفـوز
-1صفر على السويد السبت من
ـشـاركـة امــام كـرواتـيـا الـثالثـاء ا
في إعادة لنهائي مونديال روسيا
 2018 والـتي انـتـهت بـالـنـتـيـجة
ذاتـهـا بـفـوز فـرنـسا 4-2. وكانت
إدارة مــنــتــخب الــديــوك تــتــمــنى
احلـصول عـلى تـأكيـد من اخملتـبر
قــبل أن تُــعــلم نــادي الــعــاصــمـة

ــجـــرد انــتــشــار اخلــبــر ولــكن 
قررت إصـدار بيـان تشـير فيه الى
إصابـة مبـابي وذلك وفق ما قاله
ديــشــان. وأوضح "حــتى ال تـذهب
االمــور فـي كل االجتــاهـــات ويــتم
تــفــســيـرهــا كــيــفـمــا كــان قــررنـا
إصـدار بـيــان. كـنـا في عــجـلـة من
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قبل. تشرين األول/أكتوبر ا
وتـــابع "لــكن هــذا ال يـــعــني أنــنــا
سنتـخلص من البرنـامج بالكامل
بل علينا فقط مراجعته وجرده".
ــــنــــاســــبـــات وقــــد أفــــيــــد بـــأن ا
الـتــجــريـبــيــة الـتي  تــرتــيـبــهـا
بـالــفـعل الخــتـبـار الــعـودة اآلمـنـة
لـلـمتـفـرجـ سـتـقـتـصر عـلى ألف
شــخص كــحــد أقــصى مع وجــود

تدابير التباعد االجتماعي.
وأوضح أولــــيـــــفــــر دودن وزيــــر
الدولـة للشـؤون الرقمـية والثـقافة
واإلعـالم والـــــــــــريــــــــــاضــــــــــة ان
التغيـيرات في اخلطط التـجريبية
ســيـتـم اإلعالن عـنــهــا قـريــبـاً مع
دى الـطويل اآلن بأن هدف عـلى ا
تكـون احلشـود أكبر بـحلـول فترة

يالد. عيد ا
وكـــتب دودن في تــــغـــريـــدة عـــلى
"تــــويـــتـــر": "بــــعـــد إعـالن رئـــيس
ــراجـعـة قــائـمـة الـوزراء نــقـوم 
الـنـاسبـات التـجريـبـية الـرياضـية

ـــقـــتــــرحـــة قـــبل ا
األول مـــــــــــــــــــــن
تـــــــــشــــــــــرين
األول/أكتو
بـــــر في
ضوء

ـــدرب ديــديــيه ديــشــان حــســام ا
عـوار (لــيــون) واحلـارس ســتـيف
ـؤكد مـاندانـدا (مرسـيلـيا). ومن ا
أن مبـابي سيـغيب اخلـميس
عن مــسـتــهل مـشــوار سـان
جـــــــرمـــــــان فـي الـــــــدوري
الــفـرنـسي حـيث سـيـحل
ضيـفا عـلى لنس ضمن
رحلة الـثانية وذلك ا
بـعـد أن غـاب الـنادي
الـــــبــــــاريـــــسـي عن
ـــــــــــرحـــــــــــلــــــــــة ا
االفتتـاحية (ضد
مــتـز) نــتــيــجـة
مــــــــــوســــــــــمه
الـــــــــقـــــــــاري

الطويل.

ـشجـع كـان عودة ا األهـميـة 
العب في القـريب العاجل إلى ا
لـــكن احلــكــومـــة الــبــريـــطــانــيــة
أجــبـرت عــلى تـغــيـيــر خـطــطـهـا
ـالعب امـــــام العـــــادة فـــــتح ا
اجلــمــاهـيــر بــدءا من األول
من تـشرين األول/أكـتـوبر
ــقـبل بــســبب االرتــفـاع ا
احلــــــــــــاد فــي اعــــــــــــداد
ــصـــابـــ بـــفـــيــروس ا

ستجد. كورونا ا
وأقــــــيـــــــمت اخــــــر 92
مـــــبـــــاراة فـي الــــدوري
ـمـتـاز في اإلنــكـلـيـزي ا
ــــاضي خـــلف ـــوسم ا ا
أبــــواب مــــوصــــدة جــــراء
تــــــداعـــــــيـــــــات األزمــــــة
الــــــصــــــحــــــيــــــة
الـنـاشـئة

ـتوّجة بلقب وستلعب نـاغاساتو ا
كــأس الـعـالم لـلـسـيـدات عـام 2011
كمحترفة مع هايابوسا اليفن الذي
يـضم شـقـيـقـهـا غـنـكي وهـو فـريق
للهواة في مسقط رأسها كاناغاوا.
ـهــاجــمـة الــبـالــغـة من وســتـعــود ا
العمر  33عاما إلى فريقها شيكاغو
ريد ستـارز في دوري األميركي مع

{ طـوكيـو- ا ف ب:  أعـلنت العـبة
منتخب سيدات اليابان لكرة القدم
يـوكي نـاغـاسـاتـو إنـهـا اسـتـلـهمت
من كـفاح األميـركيـة ميـغان رابـينو
ـسـاواة بــ اجلـنـسـ من أجـل ا

حـيث اتـخـذت خـطــوة غـيـر عـاديـة
بـــاالنــضــمــام إلى فـــريق لــلــرجــال

اخلميس.

ـوسم  2021فـور انـتـهـاء انـطالق ا
عقد اعارتها لفريقها الشعبي.

وقالت ناغازاتـو التي حلت بالدها
ــركـز الـثــاني في كـأس أيــضـا في ا
ـبــيـاد  2012في الـعـالم  2015وأو
حــفل الـكــشف عن الـتــعـاقــد مـعــهـا
ـسـاهـمـة ـكـنـني ا "بـصـراحـة كم 

ب الرجال هذا غير معروف".
وأضافت "لكنني استلهمت حقا من
رســائل رابـيـنـو حـول الـفـجـوة بـ
اجلـنــسـ في كــأس الـعــالم وكـنت
أتساءل عما إذا كان بإمكاني أيضا
إرسـال رسـالة إلى اجملـتـمع". وتـعد
رابـينـو الفـائز بـالكـرة الذهبـية في
نـسـخـتـها األخـيـرة بـعد تـألـقـها في
كأس العالم وقيـادتها بالدها للفوز
بــالـــلــقب نــاشــطـــة قــويــة من أجل
الــعــدالـــة االجــتــمـــاعــيــة إذ قــادت
ـساواة احملـاوالت للـحصـول على ا
في األجـــور بـــ العـــبي والعـــبــات

ـنـتـخـبـات. وأكـدت نـاغـاسـاتـو أن ا
فـكـرة انــضـمـامـهـا إلـى هـايـابـوسـا
اليـفن هي خطـوة تأمل من خـاللها
أن تـــرسل رســــالـــة قـــويــــة وقـــالت
ـكـنـنـي ان اظـهر ان "اعـتـقـدت انه 
الـنسـاء يسـتـطعن ايـضا الـلعب في

فريق للرجال".
واضـافت "أريد أن أسـاعـد في خلق
مـجـتـمع ال يـوجـد فـيه حـدود فـيـمـا

يتعلق بنوع اجلنس أو العرق".
وأعـلـنـت نـاغـاساتـو انـهـا ال تـطـمح
لـــلـــعـب مع مـــنــــتـــخب بـالدهـــا في
ـؤجــلـة الــعـام ــبـيــاد طـوكــيــو ا او
ـقـبل "ال أسـتـطـيع حـقـا أن أتـخيل ا
نــــــفــــــسـي أشـــــارك فـي األلــــــعـــــاب

بية". األو
انـضـمت نـاغـاسـاتـو إلى شـيـكـاغـو
عام  2017وسجـلت ثمـانيـة أهداف
إلى جانب ثماني تـمريرات حاسمة

اضي. في الدوري العام ا

الالعبة اليابانية
يوكي ناعسو
في احدى
باريات مع ا
منتخبها
الياباني 

الالعب كيليان مبابي مع مدربه
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هـذا الــتـعـايش هـو رمـز الـسالم
الـذي بـشَّـر به األنـبـيـاء لـيـسـود
على األرض وتسـود معه احملبة

ب الناس.
ــولى كــثـيــرة. ومـا كــانت نِـعم ا
خص به لـبـنـان تتـمـنـاه شـعوب
كثيرة كما هنالك دول تغبط هذا
الوطن الـصغـير علـى نعمـة الله

ها وخيراتها عليه. بكل معا
VBF² « ¡UÐË

عـــوض أن يــحـــمـــد الــلـــبـــنــاني
ويـــشــكـــر بـــدأ ومن خـالل وبــاء
التـعصب والـتـحزب واإلسـتزالم
لـــلـــغــــريب واإلســـتـــقـــواء عـــلى
عن كفراً بهذه النعمة القريب 
وبدأ بعض رموز قيادات حزبية
يـــقـــتـــادون الـــوطن مـــكـــبَّالً إلى
اجملهـول. وسَنـة تـلو سَـنة أثـمر
الـكــفـر بــالـنـعــمـة اإللـهــيـة. بـات
الــــوطن مــــلـــعــــبــــاً مـــقــــاداً من
متالعب فيـما قطاعات عريضة
من الــشـعب فـي حـالــة تـغــيـيب.
فـقد لـبـنـان الـتـميـز. بـعـدمـا كان
يعـطي صار يـستـعطي. وبـعدما
كـان أمـثـولـة في خـواص كـثـيرة
بــات مــقـعــداً مــكـانـه واحـدة من
ــقــعـدة في كــراسي الــشـعــوب ا
األمـة وصار الكـالم على الزوال
يتردد على ألْسنة كُثر ب الذين

هم من األدرى بواقع احلال.
مــا يــقـــال عن لــبــنــان يــقــال عن

األبـيض. والبسـات غـنَّاء ما أن
وز والـبطيخ ثم يـنتهي مـوسم ا
مــوسم الـــبــرتـــقــال حــتـى يــبــدأ
مـوسم الـعـنب وتـتـبـاهى الـكروم
بـــالـــعـــنـــاقــيـــد عـــلى أنـــواعـــهــا
وألـوانــهـا كـمـا تــبـاهي أشـجـار
الــتــفــاح والــكــرز ومــا يــنــتــسب
إلــيــهـــمــا من ثـــمــار بــألـــوانــهــا
وطـعمـها ورائـحة زهـورها. وأما
األرض فــمــعـطــاء ونـتــاجــهـا من
احلبـوب واحلشائش والـبقوالت
من أجــود نــوع. وحــتى ال يــقـال
عن صـاحب األرض اللبـناني أنه
ال يـجدد وال يـطـور وال يـتـابع ما
يجري في عالم الزراعة لدى دول
ــتــوسط ــر بــحــره األبــيض ا عــبْ
فإنه أدخل الفاكهة األسيوية إلى
هـذه األرض وهكـذا بدت أشـجار
ـانـغـا واجلـوافـة وتـفـاح الـورد ا
جتـاور أشـجـار الــعـنَّـاب والـلـوز
والــتــ والـزيــتـون والــصـنــوبـر
ـتــجـاورة بـدورهـا مع أصـنـاف ا
من شـجيـرات الـياسـمـ والورد
عـلـى أنـواعه تـضــفي إلى جـانب
ـــزروعــة شـــتــوالً من احلـــدائق ا
الــفـل والــقـرنــفـل والــغــارديــنــيـا
ـزيد من بهـاء الطبـيعة. وخصَّ ا
يـزة الوطن الذي ـولى لبنـان  ا
يعيش فيه اجلميع على إختالف
ديـــانـــاتـــهـم جـــنـــبـــاً إلى جـــنب
والـتـبـاهي أمـام الـغـيـر بـأن مـثل

الوطن اجلار سوريا التي إنقلب
ـصطنـع وسوء تـقدير سحـرها ا
أُولي األمـر فـيـهـا لـلـعـواقب عـلى
كــبــيـر الــسـحــرة الــذي يـروم من
زعــامــات مــســحــورة في لــبــنـان
ــسـاعــدة في تـثــبـيت ســلـطـانه ا
فـــيـــمـــا أتى الــــغـــريب اإليـــراني
والــتـركـي والـروسي واألمــيـركي
واإلســرائـيــلي يـجــرف خـاصــيـة
ـمـسك بـبـقـايـا الـعـنـفــوان لـدى ا
شـرعـيـة وطـنـيـة. ويـصـعب عـلى
ـرء إيجاد تفـسير لـلحاكم الذي ا
أتــاح اجملــال أمــام الــدبــبـة لــكي
تـــأتي إلـى كـــرمه ثم إنــــتـــهى به
األمــر يــقــرر اآلخــرون إعــتــمــاده
رئيساً أو إستبداله وتنتهي معه
سـوريــا الـتي كــانت مـثل لــبـنـان
ولى عز وجل ال حتـظى بنـعمـة ا
يــنــقـــصــهــا ســوء احلــاكم الــذي
يــصــغي ويــقــود بــالـتــعــاون مع
الــــشـــعب ورضــــاه والـــنـــأي عن
اإلسـتـبداد ثم هـا هي في مـلعب
ـــتالعــبــ مــتــنــوع الـالعــبــ ا
يـتـقاذفـونـها وكـمـا لو أنـهـا كرة
وأن كـالً مــــــنـــــــهم يـــــــروم وضع
الـقـبـضـة عـلـيـهـا وتـثـبـيت الـقدم
فيـهـا بـعدمـا كـان في زمن سالف

يحلم بهواها.
ـمـانـعـة  وأمـا هــذا الـتـبـاهي بــا
ـواجهة فال ترجمة والصمود وا
له على الواقع الذي يتلخص في
أن الـدكــتـور بـشَّـار األسـد أُعـطي
رئاسـة لم يـكن عنـد حُـسْن ظنـها
به كـمـا أنه في هـذا يتـشارك مع
ــصـادَر من الـشــعب الــسـوري ا
قوى خارجية في اجلحود وإلى
درجــة الـــكـــفــر بـــنــعـــمــة من رب
العـا يـجني ثـمارهـا خامـنئي
اإليـــــرانـي وبـــــوتـــــ الـــــروسي
وأردوغــان الــعـــثــمـــاني وتــرمب
األمــــيــــركــــانـي ونــــتــــنــــيــــاهــــو
اإلســـرائـــيـــلي. وأمـــا الـــعـــشـــرة
ـهـجَّرين ماليـ من السـوريـ ا
ـهـجـورين فـهـؤالء حـالـهم من وا
حــال األلــوف من الـــلــبــنـــانــيــ

بيروت

الـسـائرين عـلى دروب مـتـفـرعة
ــعــبَّــد مـن الــطــريق األســـاس ا

. إيرانياً وروسياً
ويــصـــطف الـــشـــعب الـــلـــيــبي
وجاره الـشـعب الـتـونسي إلى
جـــانـب الـــشـــعـب الـــلـــبــــنـــاني
والـشــعب الـســوري وسـلــطـانه
ـاري في إستـعـذاب الكـفر البـشَّ
بنعـمة الـله خص بها الـليـبي
و الـتـوانـسـة. الـليـبـيـون ألنـهم
في بــــعـض مـــنــــهـم إخــــتـــاروا
الـتتـريك بديالً لـلعـروبة وبدأوا
يهـتفون كمـا تركياهـما السراج
وباشاغا بلغة الضاد للعثماني
ـــعـــاصـــر الـــذي يـــبـــحث في ا
ســجالت األحـوال الـشــخـصـيـة
عــمن هم مـن أمــهــات تــركــيـات
لــيـــؤكــد األحــقـــيــة في أوطــان
ويرُد بذلك على كيد األوروبي
وبـالـذات فــرنـسـا الــتي إقـتـحم
رئــيــســهـــا مــاكــرون الــســيــرك
الـلـبـنـاني يـريـد عالجـاً لـلـبـنان
الفـرنكوفوني فـيما أسالف هذا
الــرئـيس أوصـدوا الــبـاب أمـام
أردوغـــــــــان لـــــــــكـي يـــــــــكــــــــون
فرنكوفـونياً عضواً في اإلحتاد
األوروبي فـكان أن إسـتل سيف
العـثمـانـية يـرد به حيث هـنالك
أثـــر أقــدام تــركــيـــة في حــقــبــة

العشرينات من قرن مضى.
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لـــقــــد منَّ الـــلـه عـــلى الــــشـــعب
الـلـيـبي بـثـروة الـنـفط الـتي إذا
هم لم يــنــقــســمــوا ويــشــرعــوا
أبــواب لــيــبــيـا الــعــربــيــة أمـام
مـــتـــطــلـــعــ إلى اإلســـتــئـــثــار
ـــتــيــســـر من تــلـك الــثــروة بــا
لـكـانـت لـيـبـيــا في أحـسن حـال
وصــاحـبـة دور وقــرار ولـيـست
في إنــتــظـــار مــبــادرة من هــنــا
ومــحــاولــة وســاطــة مـن هــنـاك
جلـــمـع أهل الــــوطن الــــذي قـــد
ينـتـهي مـتـنـاثراً فـيـمـا الـثروة
الـــتي خـص الـــله بـــهـــا شـــعب
لـيــبـيــا غـدت في عــهـدة آخـرين

ويــصــبح الــلــيــبـيــون في وضع
الـبـاحث عن جنـدة مــالـيـة تـقـيه

شر العوز.
وعـنــد الـتــأمل في الــذي يـحـدث
فـي تـــــــونـس وكـــــــيـف أن هــــــذا
ــلك من نــعــمــة الــوطـن الــذي 
ـــواصــفـــات الــتي الـــله عـــلــيه ا
علـيـهـا توأمه الـفـيـنيـقي لـبـنان
غــارق في مـــنــاكـــفــات حـــزبــيــة
وصــراعــات ســـيــاســيــة تــعــطل
ـــا كـــانت مـــكـــانـــته كـــبـــلـــد طــا
الـسياحـة األوروبية إلـيه بسبب
موقعه اجلغرافي مصدر ثراء له
حيث سـاهـمت عوائـد الـسيـاحة
تلك في تطوير إقتصاده وتنمية
عمـرانه إلى أن دخل الوسواس
اخلناس في الرأس وتغلغل كما
احلــال في لـبــنــان في الـنــفـوس
وبــات الــكـــيــان عــلى نـــحــو مــا
أســـلـــفـــنــــا عـــرضـــة لإلهـــتـــزاز
فـالضـياع. وبـدل أن تقـاد تونس
بـكـل سالسـة من حـكـومـة تـكـون
الـنـعـمـة الـتي خـصـهـا الـله بـهـا
ومن خاللـهـا يعـتاش الـناس وال
يضـطرون إلى أن يصبـحوا كما
اليـ من الـسـوريـ الجـئـ ا

فإن تـونس تغرق لبـضعة أشهر
في خـضم معـوقـات حـزبيـة كـما
تــكــراراً حــال لــبـنــان فــتــتــعـطل

األحوال.
ويـا الـذين خـصـهم الـله بـنـعـمـة
رفــقـــاً مــنـه بــاخلـــلْق ســواء في
لــبـنــان أو تـونـس أو سـوريـا أو
ليـبيا وكذلك الـسودان والعراق
وكـلـها دول يـكـاد الـكـفـر بـنـعـمة
الـله عـلـيـهـا أن يـزلـزلـهـا لـيتـكم
حتـمـدون وتـشـكــرون وبـالـتـالي

تهتدون.
 فـفي احلـمـد والشـكـر والـهـداية
ـمــاحــكـات تــدوم الــنـعم وفـي ا
احلزبية والصراعات السياسية
ـرء في هــذه األقـطـار قـد يـنــام ا
وغيـرها على طـمأنينـة ويصحو
عــــــلى ال وطـــــن وال خـــــيـــــر وال

نعمة.

في حلـظـات من اإلسـتـغراق في
متابـعة األحوال في بعض دول
األمـة يـنتـهي الـتأمل إلى واقع
مـــريـــر يـــتـــلـــخص في أن الـــله
ســبـحـانه وتــعـالى أعـطى وأن
البـعض من شعـوب األمة أساء
وأحـــيــانـــاً إلى درجـــة الـــكـــفــر
بـالنعمـة وإستبـدال لذة العيش
ــسـتـد الـهــني واإلسـتــقـرار ا
ـذهبي بـالهـوس الـعـقيـدي أو ا

غلف بغطاء حزبي. ا
األمـــثــلـــة عـــلى احلـــاالت الــتي
نـشيـر إلـيهـا كثـيـرة لكن هـنالك
أربــعـاً يـنــطـبق عــلـيــهـا الــكـفـر
بالـنعمة أوالها وأكـثرها إيالماً
للـنفس احلالـة اللـبنانـية. فـلقد
ـولى عـزّ وجلّ عـلى لبـنان منَّ ا
الصغـير مساحـة بكل ما يشكل
عــوائــد له جتــعل مــواطــنــيه ال
يـحــتـاجــون إلى طـلب الــنـجـدة
ــسـاعـدة. فــالـطـبــيـعـة ثـروة وا
ـاذ واألنهـر مـنسـابة وقع أخَّ وا
في كل أصـقـاعه من حـدوده مع
فـلسـط الصـابرة عـلى الضيم
إلى أقـصى حــدوده مع سـوريـا
ُضـامـة من حُكْم أذاق الـرعـية ا
مُــرَّ الــصــبـــر. مــا بــ الــبــحــر
والــوديــان عــشـرات الــيــنــابـيع
والــشالالت. واجلــبــال مــتـوجه
عـــلى مـــدى ســــتـــة أشـــهـــر من
الـــســنـــة بــأكـــالـــيل من الـــثــلج
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رأة  قي الـعراق وفي كثير  من بلداننا  لقد أصبح العنف ضد ا
العربية  األكـثر بشاعة وتخـلف في اجلوانب الثقافيـة واالجتماعية
ســواء كــان عـلـى الـصــعــيـد الــنــفـسـي او اجلـســدي او اجلــنـسي
ــا انـطــلق من الــنــظــرة الـقــاصــرة وغــيـر ـكـن تـبــريــر ذلك طــا وال
تـحضـرة للـمرأة الذي يـفصل بـشكل قـسري ومـتعـمد بـ حقوق ا
ــرأة في مــرتـــبــة اقل من الـــرجل بــفــعل ـــرأة والــرجل. ويــضـع ا ا
جـتـمـعنـا الـعربي . رغم الـثقـافـات والـعادات والـتـقالـيـد السـائـدة 
ـتحـدة والكثـير من ـنظـمات الـدوليـة وفي مقـدمتـها اال ا حرص ا
ـرأة ــدنـيـة عـلـى مـحـاربـة الــعـنف ضـد ا ــنـظـمـات ا اجلــمـعـيـات وا
تخلفة واخلطرة ووضعت برامج وحلول للتقليل من هـذه الظاهرة ا

على طريق إنهاءها .
ـتـحـدة اتـخـذت الـقـرار 104/48 كـمـا ان اجلـمـعـيـة الـعـامـة لأل ا
ــرأة وفـصــلت ذلك بــطـريــقـة بــشــان الـقــضـاء عــلى الــعـنف ضــد ا
ـقـصـودة وحـددت مـسـتـلـزمات الـعالج واضـحـة إلشـكـال الـعـنف ا
وطرق الـتخـلص من الظـاهرة التـي بدأت تسـتفـحل وتنـتشـر بشكل
ملـفت ومـخيف في بـلدانـنا الـعربـية ومـايحـصل بالـعراق الـيوم لـهو
  خيـر دليل وخـاصة بـاألعوام  2014والى  2020ورغم ان القوان
ـارسـي هـذا الـعـنف سـواء والـعــقـوبـات الـواجب اتـخــاذهـا بـحق 
كانـوا أفرادا او هـيـئات او حـتى حكـومات لـكن بدون جـدوى للـحد
من هـذه الظـاهـرة . ان تـعريـفـاً صادراً عن اجلـمـعـية الـعـامة لأل
ـفيـد ذكره في هـذا السـياق ويـقول : "أي فعـل عنيف تـحدة من ا ا
تدفع إليه عـصبـية اجلنس ويـترتب علـيه أو يُرجح أن يتـرتب عليه
أذى أو معانـاة للمـرأة سواء من النـاحية اجلـسمانـية أو اجلنـسية
ا في ذلك التـهديد بأفـعالٍ من هذا القـبيل أو القسر أو النفسـية 
أو احلـرمــان الـتـعـســفي من احلـريـة ســواء حـدث ذلك في احلـيـاة
الــعــامـة أو اخلــاصـة." مـن هـنــا تــاتي الـدراســات ووضع احلــلـول
تأتية من إدراك عاجلة وتشريع القوان الالزمة ا ناسبة لطرق ا ا
ـرأة إالم والـزوجـة واألخت واالبــنـة والـصـديـقـة وكل عـمـيـق لـدور ا
ساواة صور الـشراكة اإلنـسانـية الـتي تمثل الـعيش وفـهم معـنى ا
ـــرأة والـــرجل  النه الجـــنـس عـــلى ســـطح االرض الـــتـــامـــة بـــ ا
غيرهمـا.و للمرأة كرامـتها اإلنسـانية في القرآن  ,و قد جعلها الله
في مسـتوى الـرجل في احلـظوة اإلنـسانـية الـرفيـعة  ,حيـنمـا كانت
ـتـحـضّرة و اجلـاهـلـة مُـهـانةً وَضـيْـعَـةَ الـقدر  ,ال في كلّ األوسـاط ا
شأن لها في احلـياة سوى كونهـا لُعبة الرجل و بُـلغته في احلياة .
فــجـاء اإلسالم و أخــذ بـيـدهــا و صـعــد بـهـا إلى حــيث مـســتـواهـا
ــــســـــتـــــوى الــــرجـل في اجملـــــال اإلنــــســـــاني ـــــوازي  الـــــرفـــــيع ا
 �...�?لـلـرجَالِ نَـصِـيب مـمَّا اكْـتَـسَـبُواْ وَلِـلـنـسَاء نَـصِـيب مـمَّا الـكر

اكْتَسَبْنَ ... �...�?�.��?وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ?
وهنـاك مـقولـة أو مـثل يقـول: (وراء كل رجل عـظيم امـرأة عـظيـمة).
ويعتقد بأن اإلمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت هو أول من نطق
قولة أن الرجل دائماً ثل أو ا ثل. ويفترض هذا ا قولة أو ا بهذه ا
رأة دائـماً تـكون في الـوراء. لم أرى أن كلـمة قـدمة ,وا يكـون في ا
"وراء" هـنـاك قـد تـعـنـي الـتـخـلف أو الـرجـوع بل هـو فـخـر لـلـمـرأة
قوله عندما تكون هي وراء عظمة الرجل وهذا مافهمته من هذه ا
ــكن أن نـسـتـبــدلـهـا بال شك لــيس ألن الـرجل في اخلـلف و لـكن 
مثالً بـل النه فعالً أحـيانـاً يـكون وراء كل امـرأة عـظيـمة رجل ألن

الرجل قد يكون دافعاً وعزاً للمرأة.
اضـية على لقـد استيـقظ اجملتمـع العراقي خالل األشـهر الـثالثة ا
ة سُـجلت اغـلبهـا ضد نـساء مـنهـا حادثة عدة وقـائع وجرائم مـؤ
انــتـحـار بـحـرق اجلــسـد من قـبل فــتـاة مـتـزوجـة (م) فـي مـحـافـظـة
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أكـدت في شـكـوى لـهــا تـعـرضـهـا لـعـنف جـسـدي ثم قـامت بـحـرق
نفسـها كرد فعل عـلى هذا العنـف وان زوجها لم يتـدخل النقاذها
أو اطفائها حـتى جاء والد زوجها كـما أشار بيان مـقتضب نشره
وقع اإلعالمي جملـلس القضـاء األعلى. في حـ سجلت الـشرطة ا
حالـة انتـحار متـعددة لـفتـيات في بـغداد وباقي احملـافظـات  بيـنما
كـشفت الـداخـليـة أيضـا عن حتـرير فـتـاة قيـدها والـدهـا باألصـفاد
دة  23يوما في جانب الكرخ من بـغداد حسب ما نقل على مواقع
وقــيــام  شـاب بــحـرق زوجــته احلــامل في مــنـطــقـة الــفــضـائــيـات 
الـبــلـديـات ورجل في كـركـوك يــقـتل زوجـته ثم يـنــتـحـر وكـثـرة هـذه

احلاالت في اغلب محافظات العراق..
رأة تعبر عن غياب مارسات ضد ا كل هذه احلوادث واجلرائم وا
ن تشـكل نصف اجملتمع ويـعني األمن اإلنساني األمن اإلنساني 
ـتـحدة "حـمـايـة احلريـات احلـيـوية وحـمـاية بـحسـب تعـريف األ ا
الــنـاس مـن األوضـاع واألخــطـار احلــرجــة والـعــامـة وخــلق الــنـظم
السياسـية واالجتمـاعية واالقتـصادية والثـقافية والتـي تمنح الناس
قـوة لـبـنـاء بـقـائـهم وكـرامـتـهم ومـعـيـشـتـهم ويـعـتـبـر األمن من أهم
أشكـال األمن اإلنـساني". إن أعـلى أشـكال الـعنف كـمـا نعـرف هو
الـقـتل وفـي هـذا اإلطـار نالحظ أن نـسـبـة كــبـيـرة من جـرائم الـقـتل
تطـال النسـاء ومن األقربـ على وجه اخلصـوص وحتت مسـميات
مخـتلـفـة فبـعض من نفـذوا عمـليـات القـتل أفلـتوا من الـعقـاب على
جرائـمهـم التبـعاهم أسـاليب مـلتـوية في عـملـية الـقتل لـلتـخلص من
ـرض ودفـنهن ـة مـثل دفعـهن لالنـتحـار أو االدعـاء با أثـار اجلر
بطريـقة مهيـنة إلخفـاء جرائمهم لـلهرب من الـعار والفضـيحة التي
تالحق العائلة دون أن تبدي السلطات احلكومية اهتماماً جادا في
معاجلة هـذا النوع من االنتـهاكات ودون أن يجـري أي تطوير على
فـروضة على مـرتكـبي هذه اجلرائم حـيث ما تزال بند الـعقـوبات ا
فـروضة على هذا النوع من اجلـرائم مخففة وتعزز من العقوبات ا

ثقافة اإلفالت من العقاب.
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إن مجـتمعـنا العـراقي ومجـتمعـاتنا الـعربـية بالـعموم أمـام خيارات
صعبة في هذا األمر فـنحن نعرف تقـاليدنا جيداً ونـحترم بعضها.
ـارسة رأة من  وفي مـجمل احلـيـاة بتـنوعـهـا ستـجـد أن تمـكـ ا
حقـها كـشريك حقـيقي لـلرجل وفي إظـهار قدراتـها سـيعـطي نتائج
ـعيـشة على كل ـا ذكرنـا وستتـحسن احلـياة ومـستوى ا معـاكسة 
ـنظـمات اإلنـسانيـة واحلقـوقيـة و كل الرجال صعـيد . نـناشد كل ا
وكل الـنـساء لـلـوقـوف بأمـانـة وبـحزم أمـام هـذه الـظاهـرة اخلـطـيرة
وذجاً شتـرك  شـتركة ونـضالنـا ا لوأدها  ولـنجـعل من حياتـنا ا
نـقـدمه باعـتـزاز لـعـراقنـا ولـتـاريـخنـا الـعـربي واإلسالمي  . دعـونا
مزوج بـاحلب لكل سـيدة ولكل رجل نقدم كل الـتقـدير واالحتـرام ا
عـمل وسعى وقـدم من جـهـده ووقته لـلـحـد من العـنف بـكل أشـكاله
ـضــمـار اإلنـسـاني وأخص هــنـا تـلك الــنـسـاء الـرائــدات في هـذا ا
الـرفـيع والـنـسـوة الـعـراقـيـات الالتي نـشـطـن لـلـمطـالـبـة بـحـقـوقـهن
راة وتشـريع قانـون احلمـاية من الـعنف االسري وحتسـ واقع ا

رأة الن حريتنا رهن بها وعليها . وليكن خيارنا دائماً حرية ا
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بغداد

وضـــعـــفـــهـم ومـــســـتـــنـــدة اي
بريطانيـا إلى اتفاقية سايكس
بـيكـو االي ضمنت مـكانـا لهذه
ـنــطـقــة اعـتــمـادا الـدولــة في ا
عـلى وعـد بـلفـور الـذي قـطـعته
على نفسها عام  1917وجدير
بالذكر أن إسرائيل قد اختارت
عدة أمـاكن لقـيامـها ومـنها في
األرجـنـتـ ومن ثم في أوغـندا
لـكـنـهـا عـدلت وانـتـخـبت أرض
فــلـســطــ كــونــهـا إلـى جـانب
مــاذكـر من أهــمـيــة تـمــثل قـلب
الـعـالم حـسب نـظـريـة مـاكـنـدر
قـلـب الـعــالم ونــظـريــة مــاهـان
الـبـحـريـة كـونـهـا تـربط قـارات
الـعــالم الــقــد اســيــا وأوربـا
وأفـريـقـيـا فـضال عـن إشـرافـها
عـــــلى الـــــبــــحـــــرين األحـــــمــــر

توسط وا
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رابـــعــا; الــعــامـل االجــتــمــاعي
وحــــقــــيـــقــــتـه أن قـــبـل قــــيـــام
إســـرائــــيـل قــــامت أفــــواج من
اليهود بالوصول إلى فلسط
وأغــراء الــفـلــسـطــيــنـ بــبـيع
ـا ـتــلـكــاتـهم   أراضــيـهم وَ
اســـــتـــــحـــــوذوا عـــــلى أراضي
واســعــة وبـــحــجج قـــانــونــيــة
وشرعـية وبـاتت مـلكـا لهم إلى
جـانب أنــصـارهم مع اجملـتـمع

العربي.
خـامــســا الـعــامل الــســيـاسي;
وهـــو األهـم من كـل هـــذا وذاك
ـساهمـة القادة ويـتجلى ذلك 
الــعــرب بـدرايــة ام ال من خالل
تـوجيه اليـهود وتهـجيرهم من
الـبالد الـعربـيـة نحـو فـلسـط
وتمثـلت بتهجيـر يهود العراق
في عهد نوري سعيد بدسيسة
مـفـتي القـدس امـ احلـسـيني
ـوقـفهم مع حـكـومـة الـكيالني
انـيـا ضـد بـريـطـانـيا ـؤيـد أل ا
ـيــة الـثــانـيـة في احلـرب الــعـا
وهــو نـصـيــر اإلنـكـلــيـز والـتي
عرفت بسنوات تـهجير اليهود
وذروتـها سـنة الـفرهود 1941
وتـبـعـهــا هـجـران أخـرى حـتى
العام 1973حتي أفـرغ العراق
من فـرقـة مــهـمـة جـدا وسـانـدة
فـي مجـال االقتـصاد والـعمران
ـال حتى خـسر الـعراق أهم وا
شـــــريـــــحـــــة مـن مـــــكـــــونـــــاته
ـوغرافـيـة وهـذا مـاحصل الـد
في الــيــمن وعــلى مــراحل عـام
 1948و 1951والــتي ســمـيت
بـــــســـــاط الـــــريح ب  120الف
مهـاحر وكـان آخرهـا منـتصف
الثمـانينـات وهكـذا عملـية نقل
يهـود الفالشا من إثيـوبيا عبر
الـــســـودان وبـــطـــلـــهــا رئـــيس
حــكــومــة الــســودان اجلــزولي

دفع الـــله عــام  1985في عــهــد
النميري

كـذلك السماح لـيهود مـصر بعد
اتفاقية السالم 1988

ومن تـــونس عــلى مــراحل ومن
ـغـرب وبـقـيـة الـدول الـعـربـيـة ا
الـتي تـعـتبـر مـسـؤولة مـبـاشرة
في هذا اجلـانب الذي عضد من
قوة إسرائيل حـتى بلغ مجموع
ـــهــجـــرين من الــدول الـــعــرب ا
العربية صوب إسرائيل مايزيد
ا خـلق حـاله من ـلـيـون  عن ا
الـــغـــضب والــكـــره في نـــفــوس

هؤالء لدولهم
ســادســا; الــعــامل الــعــســكــري
وهـوالذي مـنح إسـرائـيل الـقوة
ـــنــطـــقــة ــكـــانه في ا ومـن ثم ا
وبـالـتـالي بـروزها كـقـوة فـاعـلة
من خالل الـتـصـنـيع الـعـسـكري
والــقـوة الـضــاربـة وبـاكــورتـهـا
الــسـالح الــنــووي الــذي بــكـرت
بإنتاجه من خالل بناء مفاعلها
ــونـــا في صـــحـــراء الــنـــقب د
وبـالـتـالي تــمـكـنـهـا من ردع اي
قـوة تـهـدد وجودهـا إلى جـانب
تـصـنـيـعـهـا مـخـتـلف األسـلـحـة
ــتــطــورة حــتى أصــبــحت من ا
الـــدول الــــتي تـــصـــدر الـــسالح
ـــتــطـــور واعـــتـــمـــادهــا عـــلى ا
مـــلــيـــونــ مـــقــاتل مـــابــ في
اخلـدمه أو االحـتـياط أو جـيش

الدفاع.
ســابــعـا; الــعــامل االقــتــصـادي
ــســيــرة الــنــاجـزه ومـن خالل ا
لــــهــــذه الــــدولـــــة والــــتي كــــان
عنوانهـا االستقرار واالستمرار
نـراهـا تـقدمت اقـتـصـاديـا حتى
بـاتت دوله مـصـدرة لـكـثـيـر مـو
الـسـلع واخلـدمـات والـتي تـبـدأ
ــنــطــفــات والــعــطــور حــتى بــا
الـصواريخ واالقمـار الصنـاعية
مـــــرورا بــــاألدويــــة والــــزراعــــة
ا كائن والسيارات وغيرها  ا
جـعــلــهـا دولـه مـتــقــدمـة في كل
ا انعـكس على رفاهية جانب 
شعـبـهـا إذا مـاعلـمـنـا أن مـعدل
إعـمـار الـنـاس هـنـاك وصل إلى
 82ســنــة وهي الــثــالــثــة بــعــد
الـيــابـان والــنـرويـج إلى جـانب
عــوامل أخــرى والـــتي أهــمــهــا
قـبول العـالم بهـا كأمر واقع من
هنـا كان الـتهافت عـليـها عـربيا
ودولـيا لكـسب ودها ومايـخفيه
ـستـقبل لهـذه الدوله ومايـفكر ا
به قادتها من الشروع بالتوسع
لـــقــضم أراضي جـــديــدة مــادام
الـعــرب الهــون في مــصــائــبـهم
الــتي شـرذمـة قــوتـهم واطـاحت
بــكـبـريــائـهم واذلت عـنــفـوانـهم
ومـادام مــيـزان الـقــوى لـصـالح

هذه الدولة.

وحزيران... فمن أين امتلكت كل
هـذه القوة لتـكون دولة مـتجبرة
رغم أن شــعـــبــهــا من عــرقــيــات
ودول عــدة جــمـعــتــهم الــديــانـة
ـفــهـومـهم لـيـكــونـوا دولــة بل 

وطن ??
واحلـقــيـقـة أن اإلجــابـة واسـعـة
ومفـتـوحة عـلى الـسؤال وتـكمن

باآلتي:
اوال; الــعــامل الــتــاريـخـي حـيث
اعتـمـدت في قيـامهـا على إثـرها
احلــــضــــاري الـــذي تــــعـــتــــبـــره
مــــــــوجـــــــودا فـي هـــــــذه األرض
ـــتــمــثل بـــامــتالكــهــا األرض وا
وهــنـاك شــواهـد وأدلــة تـنــطـلق
مـنهـا وجـود الـهيـكل الـثالث في
سمى بـهيـكل سلـيمان القـدس ا
ومــاحــصل لــشــعـــبــهــا من قــتل
لك البابلي وتشريد ايام تمكن ا
نـــبــوخـــذنــصـــر عــام  586ق. م
مــنــهــا وجــلــبه الــيــهــود لـبــابل
اعـرف بالـسبي الـبابـلي كذلك
دك صالح الــدين لــعــاصــمــتــهم
أورشـلـيم وفـتـحـهـا عـام 1187م

وغيرها من شواهد.
ثـانــيـا; الــعـامل الــديـنـي ويـكـاد
يــكـون أهم عــامل ســاعـد بــقـيـام
هــذا الـــكــيـــان ولــعل إســـرائــيل
أيـــضـــا تـــنـــطــلـق من أن مـــركــز
الــديــانــة الــيــهــوديــة هــو أرض
فـــلـــســـطـــ حـــيث قـــامـت هــذه
الـــديــانـــة في أرض فـــلــســـطــ
لـتــكـون دولـة يــهـودا وهي أقـدم
الـــديــــانـــات الـــديــــانـــات حـــيث
ـنــزل عــلى نــبي الـله الــتــوراة ا
ــقــدس مــوسى ووجـــود بــيـت ا
فـضال عن وجـود بـعض الـدالئل
الـــتي يــنــطــلق مــنــهــا الــيــهــود
بــعــائـديــة األرض لــهم كــمــا في
ـبكـى والسـامرة وأرض حـائط ا
يــهــودا وارث ســـلــيــمــان وداود

وغيرها.
ثــالــثـا; الــعــامل اجلــغــرافي من
ـؤكد أن إسـرائـيل قـد اخـتارت ا
ـهم لـتـحـقـيق عـدة ـوقع ا هـذا ا
أهـداف في مـقـدمـتـهـا عـدم قـيام
كـــيــــان عــــربي مــــوحـــد يــــهـــدد
طـمـوحـات الـدول االسـتـعـمـارية
آنـذاك وفي مـقـدمتـهـا بـريطـانـيا
واستغالل مرحـلة ضعف العرب
فـي تلك الـفتـرة الى جانب تـمتع
ــــوقع ــــزايـــــا ا ـــــوقع  هــــذا ا
ـهم فهي تشرف االستـراتيجي ا
ـر عــلى قــنــاة الــســويس أهـم 
مائي في العالم و عندما شرعت
بـــريــطــانـــيــا بــاالنـــســحــاب من
ـنـطــقـة بــعـد افـول قــوتـهـا في ا
يـة الثانـية لـتعطي احلرب العـا
الـضــوء األخـضـر لــ غـوريـون
بـإعـالن قـيــام هــذه الــدولــة عـام
 1948مـسـتـغـلـ تـفـرق الـعرب

الــدول في خـلق عالقــات جـيـده
عـلى مـسـتــوى سـفـارة مع هـذه
الـــدولــة اي إســـرائــيل فـــايــران
الــشــاه والــهـــنــد تــركــيــا ودول
أوربـية اعـتـبرت هـذه الـعالقات
أمـرا مـنــهـيـا والبـد مـنـهـا حـتى
جنـحت دول عـربيـة لـلسالم مع
هـذه الـدولـة طـالـبـة الـود مـعـها
وانـهـاء زمـن احلـروب الـعـبـثـية
وســفـك الـدمــاء وهــاهـي مــصـر
رأس الــــــعـــــــرب األكــــــبــــــر اول
الـــواصـــلـــ تل أبـــيب تـــطـــلب
الـــسـالم بـــعــــد مــــســـلــــسل من
احلـــروب والــــقـــتـــال والـــدمـــاء
لــتــتـبــعـهــا دول عــربـيــة أخـرى

آخرها اإلمارات... 
s¹b « l¹uDð

ويــبـقى الـســؤال كـيف تــمـكـنت
إســـرائـــيـل من تـــطـــويع الـــدين
ألجل قـيـامــهـا واقـصـد الـديـانـة
اليـهودية وهـذا هو أهم أسباب
قـيامـها كـما سـيرد لـتكـون دولة
نـطقـة والعالم بل ذا شـان في ا
كن جتاوزه رقمـا صعبـا في ال
في الـــشـــرق األوسـط والـــعـــالم
ـفـهوم وهي الـدولـة الـقـزمـيـة 
اجلـغـرافـيـة الـسـيـاسـيـة والـتي
جتاري الكـويت مساحة بل هي
ساحة محافظة واسط ب 22
الـف كم مــربع وعــدد ســكــانــهـا
اليـتـعدى الـعـشـرة ماليـ حتى
ؤثرة بل باتت من دول العالم ا
إن جاز الـتعبيـر الدول العظمى
لم ال وهي الدولة النووية وهي
الـدولـة الـصــنـاعـيـة من الـطـراز
ـتقـدمة في األول كـذلك الـدولة ا
مـجـال الـعلـوم والـتـكـنـولـوجـيا
وهي دولــة زراعــيـــة مــكــتــفــيــة
وتــــصــــدر لـــــدول أخــــرى وهي
صاف دول الدولـة السياحـية 
في هـذا الـشـأن ولـهـا من الـقوة
أن تــطــيح بــأكـبــر جــيش وهـذا
يـفــسـر خــسـارة الــعـرب أربــعـة
حـروب مـعـهـا مـنـذ حـرب الـعام
1948حتي حرب تشرين 1973
مـــــرورا بـــــحـــــرب الـــــســـــويس

حتى تـيقـنت أن الذي حصل لم
يـطـلـع عـلـيـه أحـد ألن األطـالس
الـــتي وزعت كـــانت جـــديــدة لم
تـمــر عـلـى أي حـالــة فـحص أو
اطالع.. ويــبـقى الــسـؤال األهم
كــــيف وصـــلـت إســـرائــــيل إلى
فـلسـطـ بل احتـلتـهـا بالـكامل
نافي ولتطرد شعـبها ليعيش ا
ومـن تبـقى عـاش مـواطن درجة
ثــــانــــيــــة أو ثــــالــــثــــة بال أفق?
واإلجـــابــة عــلى ذلـك يــبــدو في
ـرحلـة صـعبـا للـغـاية في تـلك ا
ظل قــراة مــخــطــوءة لــلــتــاريخ
الــذي هـو كــثــيــر مـادلس وزور
وقــــرانـــــاه من زاويـــــة واحــــدة
لـنـشب علـى حقـيـقة مـفـادها أن
إسـرائيل دولـة معتـدية غـاصبة
وجب حـربهـا وبـالـتـالي إحلاق
ـة بـها مـهـمـا كـلف األمر الـهـز
وبـالـتالي إرجـاع الـفلـسـطيـن
أرضــهم ووطـنـهـم... ومع تـقـدم
رة الـزمن اكـتـشفـنـا احلـقيـقـة ا
ط وتــفـــكــيــر والــتي غــيـــرت 
ن كـانوا يـطالـبون الكـثـيرين 
بــإزالــة اســرائـيـل من الــوجـود
حـــتى بـــداذنــا نـــخــضـع لألمــر
الـواقع وهـو أن إسـرائـيل دوله
لـهـا من كـيـانـهـا ووجـودهـا في
ـنطقـة بل صار وجـودها أمرا ا
طـبـيـعيـا مع تـقـدم الـوقت حتى
وصـل األمـــــــر أن وجـــــــودهـــــــا
ضــروريــا كــمــا يــروق لــبــعض
ـنـطـقـة ومـنـها دول الـدول في ا
عــــربـــيــــة الحـــداث  حــــالـــة من
الــتــوازن بــ الــقــوى فـي هـذه
ـنـطـقة احلـسـاسـة من الـعـالم ا
بل صـارت عــمـلـيــة مـجــاراتـهـا
وطــلب صــداقـتــهـا أمــرا عـاديـا
حــتـى من الــدول الـــثـــوريــة بل
طـلب ودهـا حـالـة إيـجـابـيـة في
عالقات هـذه الدول مع بعـضها
وصـار من يـكـسب صـداقـة هذه
الـدولـة أصـبح كـيـانـيـا أو دولة
راســـــخــــة قـــــويـــــة التــــتـــــاثــــر
ــتـــغــيـــرات الــتي تـــعــصف بـــا
ـنـطـقـة لذا ارتـمت الـكـثـير من ا
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الديوانية

رحـلة وزع عـليـنا نـحن طـلبـة ا
األولى قسم اجلغرافيا في كلية
الـتــربـيـة جـامـعـة بـغـداد الـعـام
 1987أطــــــلـس اخلــــــرائـط من
شـركـة فـلـيبس طـبـعـة لـندن مع
بــدايــة الــعــام الــدراسي وكــنت
ــــادة اخلـــــرائط مـــــحب جـــــدا 
خصـوصا عـندمـا تتمـعن بدول
الـــعـــالم ومـــدنــهـــا وانــهـــارهــا
وجـــوارهــا اجلــغـــرافي وكــذلك
مــــعــــلـــومــــات عن مــــنـــاخــــهـــا
وتـضـاريسـهـا وانـا كنت خـبـير
ـــــدن الـــــعـــــالم إذ أحـــــبـــــبت
اجلغـرافـيا وانـا في االبـتدائـية
الحـــفـظ مـــعـــظـم مـــدن الـــعـــالم
ودولـه... ومـــــاهي إلـى دقـــــائق
قـلـيـله حــتى سـقط نـظـري عـلى
خـــريــطــة فــلــســطــ التــفــاجــأ
بـحلـول كـلمـة إسرائـيل مـحلـها
والحـد الــعـاصـمـة عــلى الـبـحـر
ـتوسط تل أبـيب ومدن أخرى ا
حـيــفـا ويـافــا ولم أجـد أي ذكـر
لـفــلـســطـ والمــدنـهــا عـنــدهـا
ثـــارت ثـــائــرتي وانـــا في قـــمــة
شـبابي مـدفوعـا بثـوريتي التي
جـمعـتـهـا من قادة كـنت احـبهم
مــثل نــكــرومــا وعــبــد الــفــتــاح
إسـمــاعـيل ومــنـغــسـتــو مـريـام
وعمـر بـخـوربس وأنـور خوجه
وغـيـرهم الرفع يـدي واطلب من
ـرحوم احـمد استـاذي القـدير ا
جنم الـدين فلـيجة تـفسيـر لهذا
الــذي حـــصل لـــيــأمــر بـــعــدهــا
الـطـلبـة بشـطب كـلمـة إسـرائيل

وكتابة فلسط بدال عنها...
ـا لـكـني غـيـر مـقــتـنع تـمـامـا 
فـعـلـنـاه...وبدأت أسـئـلـة تـطرق
مــخـــيــلــتي مــنـــهــا. هل كــتــبت
إســرائــيـل صــدفــة ام تــأكــيــد??
وكـيف وصل هــذا األطـلس إلى
أهم كــلــيــة في الــعــراق تــدرس
اجلـــــغــــرافـــــيــــا آنـــــذاك?? وهل
احلــكـومـة الــعـراقـيــة عـلى عـلم
بـــذلـك وهي الـــتـي مـــاانــــفـــكت
تــطـالب بـتـحـريــر فـلـسـطـ كل

فلسط بل حرق إسرائيل ??
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عرفة  تبـ أن لوحة سحبها مـتحف بريطاني من العرض قبل  40 عاما ظـنا منه أنها نسبت زورا إلى رامبرانت تأتي بـالفعل من مشغل الرسام وهي ستخضـع لتحاليل إضافية 
ـثل رجال ينظـر إلى األسفل كـان قد أعطي تـحف.وهذا الـبورتريه الـصغـير الذي يـحمل اسم "رأس رجل مـلتح" و إن كـانت قد رسمـت على يد الـفنـان الهولـندي وفق مـا كشف ا
رجعيـة في مجال أعمال ـتحف أشموليـ في أكسفورد سنة  1951وعـرض وقتها على أنه لرامـبرانت.لكن في العام  ?1982اعتـبرت مؤسسة "رامـبرانت ريسيرتش بـروجكت" ا
ؤكـد أن اللوحة رسمت في مشغل رامبرانت حوالي الرسام أن اللـوحة نسبت زورا إلى رامبرانت فسحبت من العـرض.لكن بعد أبحاث جديدة بواسطـة تقنيات حديثة "بات من ا
ـقام حاليا قـبل أن تخضع لتـحاليل جديدة "في .وستعرض الـلوحة ضمن معـرض "يانغ رامبرانت" (رامـبرانت الشاب) ا العام  1630بحسب ما جـاء في بيان صادر عن مـتحف أشموليـ
عرض قررت القيمة عليه آن فان كامب أن تعيد النظر في هذه اللوحة. فتمّ تحف.وفي إطار التحضير لهذا ا عرفة إن كان رامبرانت قد رسمها بيده" بحسب بيان ا مختبرات أشـمولي 
حتليلـها بواسطة تقنية تأريخ الشجر.وخلـصت نتائج تأريخ اخلشب إلى أن العمل الفني رسم على لوح متأت من شـجرة بلوط على ضفاف البلطيق قطعت ب  1618و 1628استخدم في
ا قبل نهاية القرن أعمال أخرى لرامبرانت.وفي تصريحات لصحيفة "ذي غارديان" قالت آن فان كامب إن اخلبراء الذين دحضوا صحة نسب اللوحة سنة  1982قدروا تاريخ صنعها "
السابع عشر بـعد وفاة رامبرانت".وكشفت أنـها كانت دوما على قناعـة بأن هذه اللوحة الصغـيرة أصلية كاشفـة "هذا أسلوب رامبرانت. رسومـات صغيرة لرجال كبـار في السن نظراتهم ملؤها

احلزن والتبصر".

رسالة لندن
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اء  أوقدنا نبض ا
ومنحنا للريح هويةْ
ونسخنا صورتها 

في صوت النايات سبيَّةْ 
ورزقنا النَّـْر خريراً 
يرسم معنى احلريةْ 

.....
لكن الشاطئ ينأى.. 

والزمن اآلتي من غير رتاجْ

ـطـعـون بــالـتـزويـر حــزّ الـتـدلـيـس ا
. ْ والتهج

ما أعظم تاريخ األرض 
تاريخ األثر  الضوء 

اقتـادتني روحي نـحو الرقُم األولى

صحتُ : 
نحن شجر األرض  
نفح األلواح ألطينيةْ

ما أسهل أن يتغير مجرى النهر
وينتحب النجمُ الوهّاجْ

مـا أشقى الـنـهر حـ يـغيـر مـجراه
..

ـاء   جثث تطفـو  لضباعٍ و مَلحَ ا
ورٍ  ونعاجْ

وطفا رغو األسماك النافقة  
ما ب قوارب ال تعرف أين تسير 

 أين جهات الريح 
في صخب األمواجْ ? 

ماذا تصنع جمهرة الصيادين ? 
ماذا يفـعل مَنْ ال يحسنُ فن العَومْ?

قد ينجح في احلب .. 
وتُ بحسرته مثل الشعراء  و

.....
اء  دعني أغفو فوق ا
كنوزْ يا حلم األلق ا
ما أحزنني اآلن .. 

كان الليل من أجمل أصباح الدنيا 
َلْزوزْ شّطُ شعر الشمس ا ح 

في ينبوع الطوفان 
أو في بهجة عشتار وتموزْ 

وئد النهر فبأي مياهٍ تغتسلُ الروحُ
وبأي األنهارِ أروي عطشي 
من بئرٍ أو حتى من كوزْ

مَنْ يسمع نزفي في هذا العصف ?

انطفأ النور  واجتثّوا  األشجار 
لم يبقوا نخالً كي

أنــشـــر فــوق الــســـعــفــات الـــثــكــلى
مِحَني 

أو نافـذةً حتـضن قـلبي   فـأشـاهدُ
منها  وطني.

 ÍeG « q{U

الناصرية

 fOÐ«u

قصة قصيرة

ــرعــبـــة ومــا عــادت تُــؤرق نــومه ا
أبـدا. هـدأت لـيـالـيـة وفـارقـة الـفزع
القـاتل وحتـسـنت صحـته ومـا عاد
للـشحـوب على وجـهه وال للـصداع
في رأسه من أثـر. وفي ليـله ماطرة
راعدة وبينما كان يجلس مالصقا
ــــدفــــأة وهــــمـــا لــــزوجــــته قــــرب ا
يـتحسـسان مكـامن إثارة بعـضهما
أمــام الــتــلــفــاز يــتــابــعــان فــيــلــمـاً
رومـــانـــســـيــاً قـــفـــزت زوجـــته من
مـــكــــانــــهـــا صــــارخه وهـي تـــومئ
طل على احلديقة للشـباك الكبيـر ا

نزل األمامية : ا
ـ هــنــاك.... هــنــاك.... ظل رجل مــا
ـطـلـة عـلى حـديـقة خـلف الـنافـذة ا
بـيـتـنـا. إني رأيـته عـبـر الـتـمـاعـات
ــتـوالـيــة وهـو يــنـتـقل من الـرعـد ا

نافذة إلى آخرى!!
قـالت ذلـك وهي تـرتــعش مـرعــوبـة
بــإصــرار ويـــقــ يــنـــتــابه الـــهــلع
ـعهـود عـند الـنسـاء في مـثل هذه ا
ـواقف وبينـما هي تكـلم زوجها ا
اخـذ هــو يــكــور اخملــدة الـعــتــيــقـة
حتت يـده ليـتكئ عـلـيهـا بكل ثـقله
ـا تقـولة زوجـته اخلائـفة غيـر آبه 
رعـوبة ال يـفكـر في تلك الـلحـظة ا
سـوى بـحـرارة جـسـدهـا الـذي كـان

ملتصقاً به!?
أقــنـعــته بــصـحــة مــا رأته بـالــعـ
اجملــــردة وهي بــــكــــامل وعــــيــــهـــا
ونشـوتهـا وهي ملـتصـقة به وهي

اناً مغـلضة : ـ إني رأيته تقـسم إ
بـأم عيني رجل يـتنـقل ببطء خلف
ــطــلــة عـــلى احلــديــقــة الــنــافـــذه ا

نزلنا?! األمامية 
حاول الـزوج التظـاهر أمام زوجته
ـا تقـول ألنه سبق بعـد االكتـراث 
لـه وأن ســـمع من أمـه احلـــكـــايــات
اخلـرافيـة ذاتـها الـتي تـراودها في
صـحــوتـهـا وفي نــومـهـا وبــيـنـمـا
يـــتــداوالن احلــديـث حــول مــا رأت
الزوجة وإذا بجرس الباب اخلار?
عـكاب سـالم الطـاهر: حـول ما رأت
الــــزوجـــة وإذا بــــجــــرس الــــبـــاب

اخلـــــــــارجـي يـــــــــرن ثـالث دقــــــــات
متوالية!! 

ــــا يـــــشــــبه صــــاحـت الــــزوجـــــة 
الــصــراخ بــصـوت تــنــتــابـه بــحـة
الذعر وحشرجة اخلوف والرعب. 
ـ هـا.... ألـم أقل ان هـنــاك رجالً في

بيتنا انا رأيته بأم عيني!!? 
نــهض الـزوج بـعـد أن تـسـرب الـيه
اخلـــوف والـــتــــوجس من زعـــقـــات

لحاحة.  زوجته ا
ـــثـــقـــلــة بـــدأت بـــجـــر خــطـــواتـه ا
وحركته البطيئة لكنة حتامل على
أعــصــابه لــيــكــســر خــوف زوجــته

ويــثــبت لـهــا انه رجل الــبــيت لـذا
أخـــذ مــســدسه والـــقــمه رصــاصــة
جـاهـزة لالنـطالق وانـدفع مـسـرعـاً
مر الداخلي لفضاء البيت قاطعاً ا
الــواسع الـذي يــفــصـله عن الــبـاب
طل عـلى احلديقة االمـامية بضع ا
أمـتــار تـكــفي مـتــنـفــسـاً لــلـزوجـ
الــــــلــــــذان يـــــعــــــيـــــشــــــان أجـــــواء
الـرومـانسـيـة. وبـخـطـوات سـريـعة
ـمــر الــذي يـشــطـر خــرج قـاطــعــاً ا
احلــديــقـة إلـى نـصــفــ مــتــجــهـا
صــوب الــبــوابــة اخلــارجــيــة فــتح
مـزالج البـاب اخلـارجي وخرج إلى
الـــشـــارع الـــرئـــيـس الـــذي تـــكـــتظ
جنباته باشجار الكاربيست. ينظر
ـيــنــاً شـمــاالً تـنــتــابه هـواجس
. وجأل مخـتلـفـة ب الـشك واليـق
من اجملــهـول بــهــذا الـلــيل إن صح
مــاتــقــول زوجــتــة!! ال شيء يــقـطع
ـاطـر سـوى زخات سـكـون اللـيل ا
ــنـهـمـرة وقط كـبـيـر مـبـلل ـطـر ا ا
يـــجـــري مــســـرعـــاً قــاطـــعـــاً هــدوء
طبق من جهة الشارع والصـمت ا
إلـى أخــرى بــحــثــاً عن مــكــمن أمن
أكــثـر دفــئـاً. لــيل صـامت مــهـيب ال
تـقــطــعه سـوى اشــتــعـاالت الــبـرق
تـقعـة. تدفق مـياة األمـطار يـأخذ ا
اشـكـاال مـتــعـاكـسـة وهــو يـتـسـرب
تقادم وسط على أسفلـت الشارع ا

تهالكة!!?  دينة ا ا
مـديـنـة جـنـوبـيـة مـنـسـيـة مـثل كل

ـــــنــــــسي. جـــــنــــــوب الـــــعــــــالـم ا
اجلـنوبـيـون الـعـاشقـون لـلـجـمال
مــــنـــســــيــــون وحــــتى أحالمــــهم
تستحيل إلى كوابيس بال مالمح
ــعــالم ال مــعــنى لــهـا واضــحـة ا
لكـنـهـا جتـعل اإلنسـان مـضـطـرباً

في حياته اليومية. 
ومـا أن اسـتـدار لـيـعـود إلى بـيته
ـح شــعــلـــة يــزداد أوارهــا حــتى 
عـلى اجلـانب األيـسر مـن احلائط
اخلــارجي لـلـبــوابـة الـرئــيـسـيـة..
دقق النـظـر لم يعـثـر على آثـار يد
امـــــتـــــدت إلـى جـــــرس الـــــبـــــاب
تـفـحـصـهـا جــيـداً لم يـجـد شـيـئـاً
ــــا تـــخــــشــــاه زوجــــته يــــذكــــر 
ضطربة. عاد مسرعاً إلى داخل ا
ـطــر مـثل الـبــيت بــعـد أن بــلـلـه ا
القط الذي قاسـمه مشهد الشارع
دخـل الــبــيت وجـــد زوجــته تــقف
ــــدخل ــــوزع الــــرئـــــيس  وسط ا
ــــنـــزل وهـي تـــلــــتف بــــروبـــهـــا ا
الـشتائي االخـاذ متمـتمة بـادعية
ـفترض!! وتـعويذات لـدفع الشر ا
ـ عــودي حــبـيــبــتي إلـى الــفـراش
واهــدئي ال شيء يــدعــو لــلــقـلق
ســوى تـــمــاس كـــهــربـــائي حــدث
ــطــر الــنــازل عــلى ســلك بــفــعل ا
ـــنــزوع الـــغالف عـــنــد اجلـــرس ا
الــــبــــاب اخلـــــارجي... ســـــاغــــلق
ــفــتــوح الــذي يــحـرك الــشــبــاك ا

الستائر..!

يــنـــهض فــزعــاً مـن نــومه حــالــة
ــبــكــرة الزمــته مــنــذ الــطــفــولــة ا
الـقـلـقة كـوابـيس مـرعـبـة تـنـتابه
بــ احلــ واآلخـر مــا أن يـضع
رأسه على الوسـاده الصلبة ألتي
أكــــلت أطـــراف شــــعـــره من فـــرط
صالبــتــهـا واحملــشــوة بــأشــيـاء

يجهلها??
ــتـواصل بــعــد يـوم من الــعــنـاء ا
يــغط بـنـوم ثــقـيل ويـنــقـطع عـمـا
يـدور من حــوله ومـايـكــاد يـخـيم
عليـه سلطـان النـوم حتى تـتحرك
ـرعبة يعيش شاهد ا الصـور وا
إخـراج فـيلـم سـيـنمـائـي ال قـصة
واضــحـة لـه والنـهــايــة ألحلـداثه
ـتـواصـلــة بـلـهـاثـهـا. ـتـوالــيـة ا ا
صــور ومـــشــاهـــد ال مــعــنـى لــهــا
يسـتـحيـل علـيه تـذكر تـفـاصيـلـها
في الــثـانـي. كل مـا كــان يــتـرسب
فـي ذهــــنـه اإلجــــهـــــاد والــــقـــــلق
ـــــزمن والـــــتـــــعـب والـــــصـــــداع ا

ــا جــعـله والـشــفــاه الــيـابــســة 
عرضـة الرتفاع ضـغط الدم وقرحة
المح ــعـدة والـدوار وشــحـوب ا ا
ونـتـوءات أعـصـاب يـديه وتـغـضن
وجـنـتيه وضـمـور جـسده الـنـحيل

اصال.
والـدته كـثـيـراََ مـا كـانت تـعزو ذلك
إلـى وجـــود جـن يـــســــكـن مـــعــــهم
ـنزل? وتـضـرب على ذلك األمـثـلة ا
الــدامــغـة وتــدافع عـمــا تــبـديه من
آراء بـشـراســة تـصل حــد الـزعـيق
مع من يخالـفها الرأي. تضرب من
ــثل مـعـززة ـثل تــلـو ا أجل ذلك ا
اعــتـقـادهــا بـوقـائع من جتــربـتـهـا
احلياتـية لتثبيت صـحة نظريتها
في وجـود افاعيل شـيطانـية للجن
ـلـعـون!! يـبـتـسم لـتـحـلـيالت أمه ا
األســطـوريـة بل يـراهـا ضـربـاً من
اخلــيــال جـاء نــتــيــجــة تــراكــمـات

بيئية وموروثات شعبية.
بـعـد زواجه انـقــطـعت الـكـوابـيس

أيــــهـــا الـــظــــامي...  بــــأحـــضـــان 
 الفرات

قد...وهبت العمرَّ
 في كفِّ احلياة

وأقتفيت.. احللم...في 
 درب  احلفاة

واذا الدمع  بحار
حول  أجداث  الرفات 

×××
بعوث...... من عطر الورود أيها ا

كيف أمسيت  كسهمٍ
ب أوتار  القيود
كيف حلّقت   ظمياً
ب ومضات االرعود
كيف  عانقت  الثرى
....ب اللحود هائماً
×××

كيف...صافحتَ ضريحاً
في مسافات ...الدموع
جئتُ  أرثيه......أنادي

.....وآنات الضلوع جمرة الشوقِ
حامال...حزني  جناحاً
...في محطات الشروع
فالنهارات....أستطالت

..وشموع ب زهرٍ
×××

لم ال...أرثيه....تترى
ُ وأنا .....جنحُ  احلن
غير  اني....في انتظار

الفجر....
في أفقِ السن

ساكباً ....قلبي  دموعاً
حول شباك  احلس

×××   
أيها الراحل

ماب الضباب...
قد مسكنا اجلمرَ

في كف الغياب 
حلمنا  الصاهل
رفرفَ  كجناحٍ 
في مدارات القباب
خطفت.... منا

األماني
في مسافات  السراب
واذا  احللمُ  ذبيح

بـ اصـفــاد  الـتـراب           
×××         
أيها الراحلُ

في  لون النهار
هذا   صوتي
قد  تكلس

ب قيدٍ ..وأنتظار
وغفا  احللمُ ....طويال
  مدٍّ    وبحار ب
ا عمري خريفا و

في صحارى االنكسار.
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اء   أمشي فوق ا
ْ وأغيبُ برائحةِ الط
في محض اللَّوْن

كنت أتأمل في األفق  :
 كيف انـبثق األخضـر في التلوينْ

 ?
في رفة ذِّكْرَى قُرْبَ الغيم

إنِّي أسمعُ ـمسَ اآلثاري 
ذبوح  أسمع أنات التاريخ  ا



www.azzaman.com

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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نـشهد في هذه االيام مباركة من شهر محرم ثورة امام
احلـس فهي لم تكن ثـورة في مكان وزمان مـعين بل
كـانت على امتداد الـتاريخ والعالم اجـمع ألنها راسمت

سبيل اخلالص من الظلم وطلب العدالة واحلرية. 
"ع" اكـدت عـلى ضـرورة صالح فــثـورة االمـام احلـســ
شـؤون األمــة الـسـيـاسـيــة واالقـتـصـاديـة واالجــتـمـاعـيـة
ـســاومـة عــلى احلق ورفض الــبـاطل والــديـنــيـة وعــدم ا
والـــزيف والــفـــســاد والـــضالل وكل ألـــوان اإلنــحــراف

األخالقي والثقافي واالجتماعي والسياسي. 
َـوتَ إِالَّ سَــعَـادَة فــاالمــام احلـســ  "ع"" قــال ال أرَى ا
َ إِالَّ بَرَمَا" في تـأكيـد على ان ثورته ـ واحلَـياةَ مَع الـظا
ـــدويـــة في مـــواجــهـــة الـــظـــــــــــــــلم هي الـــصـــرخــة ا
ــ والــبــغي والــبــاغــ ومــقــارعــة االســتــكــبـار والــظــا

ستكبرين.  وا
فـلـقد اسـتـطـاع اإلمام احلـسـ (ع) أن يـوقظ الضـمـير
اإلنـسـاني ويـؤثـر فيه بـاجتـاه الـقـيم احلقـة واإلنـتـصار
لـها وحتقيقها على أرض الواقع كونها لم حتدد بدين
أو مذهب أو قومية معينة بل كانت لإلنسانية جمعاء. 
"ع" الى ان يـكـون الـنـاس احراراً ودعـا االمـام احلـسـ
في دنــيـاهم بـقـوله (أال وإني لم أخـرج أشـرا وال بـطـرا
ا خرجت لطلب اإلصالح في ـا وإ وال مـفسدا وال ظا
ــعــروف أمــة جــدي رســول الــله"ص" أريــد أن آمــر بــا

نكر".  وأنهى عن ا
اال ان هــذه الـظـروف احلـســاسـة الـتـي تـمـر عـلــيـنـا من
جـائحة فـايروس الوبـائي (كورونا ) الـتي تفرض تـباعد
اجـتـمـاعـي و عـدم مـخـالـطـة و عـدم جتـمع في مـجـامـيع
كـبيـرة مع التزام بـاألجراءات صحـية بـاالرتداء الكـمامة

و الكفوف  ..
 لـكن ناقوس اخلطر يدق ولـيس هناك زمان من كورونا

مـاوصل لغـيرك قد يـصل اليك عاجالً ام
اجالً فــــتــــوكل عــــلى لــــلـه مع اتــــبـــاع
االرشــادات الـصـحـيــة اهـتـمـام في
ناعـة وكشف لله الـتغـذية وتقـويه ا

عنا هذا البالء . 
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هر  –¼V∫ نساء ينظرن الى محل الذهب لشراء مهر بناتهن لشراء ا

االيجـار كل شهـر!!!! ونشـهد في هذه
الفترة ابـتزاز شركات الـبناء اجلاهز
للمواطن الـذي يقبل شروط اضافة
ضعف سعر الـبناء لتكـلفة في سبيل
يــجـد مــآوى لـعــائــلـته مــقــابل قـسط
شــهــري مــنــمــا يــزيــد من مــعــانــاته
الـيـومـية وحـمل مـاال يـطاق لـلـهروب
من مــســكـن هــائل لــلــســقــوط او من

رعب يسمى ايجار .. شبح ا
WOK×  l½UB

ايـن مــصـــانـع احلـــديــد واالســـمـــنت
واد ـاذا الندعم ا عـمل الطـابوق  وا
الــوطــنـــيــة لــســد الـــســوق بــســعــار
مـنـاسـبـة لـلــمـواطن كـلـهـا انـتـاج من

ارضنا ..
اين دعـم احلــكــومــة لـــلــنــهــوض من

عماري ?? واقعنا ا
ــاذا النــنـــهي ظــاهــره الــتــجــاوزات
ـواطن ارض مع تــيـســيـر واعـطــاء ا
مــنــحـه الــســلف وتــنــشــيط الــســوق
وسحب اليد الـعاملة وتـداول العملة

الصعبة داخلياً ..
اين يكمن لغز ???

حتويل االراضي زراعـية الى سكـنية
ـسـاوء التي اصـبح واقع حال رغم ا
تـكـمن في مـضـامـينه لـكـنه الـتـضخم
الـسـكـاني في بـغـداد فـرضه نـفسه ..
اذا الزراعـة فـبـدل الـتـصـحـر اجـعـلـو
ــواطن الــعـراقي الــذي يــعـيش ابن ا
عن جـد وضـحى بدمـه من اجل تراب
ــلـك قـطــعــة ســكــنــيــة ولـو الــوطن 
مـئتـ متـرا حتى يـستـطيع مـجارية
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تـضج مــواقع الــتـواصـل االجـتــمـاعي
بـتـوسالت عـلى اطفـاء سـلف االسـكان
الن مـن جـانب االنــسـانـي والـقــانـوني
الــســكن حق لـكـل مـواطن دون فــوائـد
ومــذلـة ومن جــانب الـديــني ربـا الـتي
جـتمع يـحمـلـها تـلك السـلف ونـحن 
ديــني ومــدني من اي جــانب ســلــبــتم

واطن ??? حق ا
اليـخــفى عــلى اجلــمـيع ازمــة الــسـكن
الـتي نـعـاني مـنـهـا منـذ اعـوام كـثـيرة
رغـم انـنـا نـتـمـتع بـاالراضي شـاسـعـة
تفـوق عدد السـكان دون استـغاللها ال
للزراعة والللـسكن منما جـعلنا نعاني
مـن الــتــصــحــر ..هــنــاك عــدت حــلــول
كلبناء العـامودي لتقليل من اخلدمات
واقل تــــكــــلــــفـــــة او تــــوزيع االراضي
ـن يـسـتـحـقـهـا وهـذا احـد الـسـكـنـيـة 
ـــواطـن الــذي نـــحـــرم مـــنه حــقـــوق ا
نـال ..الى هنا وجعـله امنيـة صعـبة ا
الوضع قابل للدراسـة ومتأمل يكون

قبلة .. احد ملفات احلكومة ا
ـــصــــيـــبـــة بـــوجـــود مـــشـــاريع امـــا ا

كمشروع??
ان من هذه مجمعات سكـنية اين البر
الـصفـقات? الـذي حتول الى اسـتثـمار
واالرض مـن الـدولـة مــأخـوذه مــجـانـا
لـغرض اسـكان وتبـني وجتـرى علـيها
مـجمع سـكـني بتـكـلفـة الدار ٢٩٠ مـتر
يـبــاع بـقـيـمــة ١٢٥مـلـيــون ولم تـكـلف
ـستـثمـر سوى ٥٠ مـليـون مع تقـليل ا
واد البـناء لغرض االقـتصاد وتكون ا

الـدفــعـة االولى ٢٥ مــلـيــون والـدفــعـة
الـثـانـيـة عـبــارة عن تـقـد سـلـفـة من
مـصـرف الــرشـيـد بـقـيــمـة ٥٠ مـلـيـون
ــدة ثــمــانــيـة وتـســديــد ٧٩ مــلــيــون 
سنـوات اما خـريطة الـبنـاء عبارة عن
مـخـطـط يـشـغل الــبـنـاء ٧٥ مــتـر فـقط
والـبــاقي حـديــقـة وكــراج امـا قــانـون
ــســتـثــمـر ان االســتـثــمــار فـمن حق ا
يــإخـــذ اربــعـــة تــرلـــيــون من الـــدولــة
ـشـروع وتعـبـد الطـرقات لـلـستـمرار ا
ـاء والـكــهـربـاء يــقع عـلى وايـصــال ا
فروض ان عاتق الـدولة ..الـيس من ا
تـضع الـدولــة احلـد االقـصى لــلـسـعـر
الــعــقــار وتــدخــلــهــا بـشــكـل مــبــاشـر
ـــوضـــفــ بـــســـيـــران الـــعـــمل امـــا ا
ـــشــرفـــ من قـــبل وزارة االســـكــان ا
والـتعـميـر فقط لـغرض شيء روتـيني
ولـــيس لـــهم احلق بـــتـــدخل اال بـــعــد
تـشــطــيب الــعـمل وفق اســطالحــيـات
ــواطن ان مـــحــدده ..ان اســـتـــطـــاع ا
يـحـضى في مـثل هـذا الـفـرصـة يـكون
مـحـظوظ جـدا ..امـا ان لم يـكـون لديه
٢٥ مليون مقدمة ولم يكون لديه دخل
اكــثـــر ٧٠٠ الف لـــتــســـديــد الـــقــرض
الــشـــهــري لـــلـــمــصـــرف واالجــراءات
ـقــيـته الــتي يـتـكــبـدهـا الــروتـيـنــيـة ا
ـواطن.. فـسوف يـبـقى امـتالكه بيت ا

حلم لن يتحقق له ..
ـؤسـاة هل تـعــلم احلـكــومـة بـحــجم ا
ـواطن وكـم يسـتـغل الـتـي يـعانـيـهـا ا
سـك الذي يـعاني االمرين في دفع ا

من الـغبـاء ان تُثـكل امي بفـقدي وهي
اذا مُت .. التعلم 

من العار أترك زوجتي فريسة للكالب
من بعدي ....

الـــوطن حــيث تـــتــوفــر لـي مــقــومــات
احلياة...

وت المسببات ا
االنــتـمــاء كـذبــة إخـتــرعـهــا الـســاسـة

لنموت من اجلهم
وت من اجل الوطن الأُمن با

اسمع احلقيقة

حــيــاة الــصـعــبه الــتي يــتــشــتت بـ
تـوفـيـر لـقـمـه الـعـيش وكـهـربـاء ومـاء
ـواطن وسلب التـزيـدوا من معـانـات ا
حقه السبـاب تكمن بجـراءات قانونية
عـفى عـلـيـهـا الزمـن واالنـسـانيـة ابـلغ
من القانـون يكفي حرمـان من حقوقنا

..
فمن الغـباء أن ادافع عن وطن ال املك

فيه بيتا ...
من الغباء ان اضحي بـنفسي ليعيش

اطفالي من بعدي مُشردين ...

عنـدما يبتـلي الوطن بـاحلرب ينادون
للفـقراء ليدافـعوا عنه وعنـدما تنتهي
احلـرب يـنادون االغـنـياء لـيـتقـاسـموا

عليك ان تفهم في وطني ... الغنائم 
تـمــتـلئ صــدور االبـطــال بـالــرصـاص
تـــمــتـــلئ بـــطـــون اخلـــونه بـــاالمــوال
ـوت عـلى يد ـوت من اليـسـتـحق ا و

من اليستحق احلياة ..
ارحــمـوا من فـي االرض يـرحــمـكم من

في السماء
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للوعدِ أحمِلُ جمرتي بلَهاتي
وأعيد لألفراحِ نَسغَ أزاهري
وتعودُ روحي حلظةَ الهَمساتِ

ما أن بعدت وبي تَجهَّمتَ الدُنى 
حتّى غَدت طُرُقُ احلياةِ فَالتي
يا ربُّ إن يوماً كتَبتَ فراقَهُ
خُذني إليهِ بثورةِ النَزواتِ

ال أنتَ إالّ أنتَ سرِّيَ قد يَرى 
وبداخلي صَوتَ اجلنونِ يُواتي

أدريكَ تَدري كُلَّ خافيةٍ بهِ
ولذا رَجوتُكَ فاستَجِبْ دَعواتي
أكتبهُ لي حتّى بِلوحِ مَنيَّتي
وإليَّ يبقى بعدَ يَومِ وفاتي

يا ربُّ كم أدعوكَ باسمِ مُحمَّدٍ
إحفَظهُ لي يا مُنتَهى غاياتي
كم موجعٍ إنّي أراهُ وال أرى

مَن ذا سَـــــيُـــــكـــــملُ لَـــــو مَـــــضى
سَهَراتي

فأنا احلنانُ وباحلَنانِ تضمّهُ
وبضمّهِ قد تنَتَهي سَكَراتي
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وزَرعتُ في شَفةِ النَدى زَهراتي
ومَحَوتُ ذاكرةَ الوجودِ مُعلِّالً

أنَّ الغرامَ يَجرُّ للوَيالتِ
وكتَبتُ في نَفسي اِـليهِ سأنتَمي

وبِجِلدِهِ قد تَرتَمي غَمراتي 
وإليهِ قد رَحََلت سَوانحُ فكرتي
والى البعيدِ اُـحِلُّ للحُرماتِ
إنِّي وإن طافَت إليهِ قَصايِـدي
في سِحرِها مكسورةُ الشَذراتِ
ِ حَمايِـمي ستطيرُ من وجعِ احلن

وبهِ تكونُ وتَنتَهي حَسَراتي
حرفـاً بحرفٍ قَد نَـسَجتُ لِما أرى

وبهِ أنا توَّجتُ للخَلَجاتِ
ُفردي كم طِفتُ في كُلِّ الدروبِ 

أسعى إليهِ بلهفةٍ وأناةِ
علِّي وإن ظَمئت شفاهي أرتَوي 
َوجاتِ من نهرهِ في رقصَةِ ا
فَلَكم تَمنِّيتُ السَرابَ يَزورَني
حتّى أحدِّثَ عن غيابِ رواتي
قد كُنتُ أنقشُ رَغبتي وأحوكها

حتّى تُدثِّر لَيلَهُ ومضاتي
ولكم تَمنِّيتُ الطريقَ يُشيلني 
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ألقى عليَّ البحرُ ماءَ جنونهِ
فَصقلتُ في ماءِ اجلنونِ صِفاتي 

أنا عالَم وحدي أتيهُ بِكُلِّهِ
وأنا بفِردَوسي أقمتُ صالتي 

وكــتَــبتُ في ســطــرِ الــهـوى جُــمَلَ
الهَوى 

تَعِبت حياتي من فصولِ حياتي 
وتَعِبتُ من تعبي ومن سَنواتي

ألقيْتُ عِبءَ الكونِ فوقَ دفاتري 
وحَمَلتُ في سُفُنِ الَنوى راياتي

ومراكبي تاهَتْ ببحرِ هَواجِسي 
فَرجعتُ ال خيلي وال غَزواتي 

في سابقةٍ خطيرة 
استوليتُ على إرثِ أبي 
ومــــــــا تـــــــــركتُ ألخـــــــــوتي

الصغارِ أيةَ فكرةٍ  
في خطوةٍ شريرة 

أتــــخــــذتُ مـن مــــئــــزرِ أبي
وشاحًا 

ألقنعَ بهِ نونَ النسوة 
ا أكون على عكس أبي ر
الذي احتلت أمي رأسه  
وما عادَ يفكر باإلناث  

أردتُ أن أجعلَ من النون 
أجملَ وجهاً  أطول شعراً

 أصغر عمرًا 
واحدة تختزلُ النصف اآلخر 

تنام بأحضاني عند البرد 
وتشعل بي جمرا 

حتصي نظراتي … نبضاتي 
كأني االبنُ األكبر  

فرس في حقلي 
ال حتتاجُ إلى فارسٍ 

بل إلى جلامٍ يعانقُ شبقَ األنامل
وصهيلٍ أزرق يعانقُ األحالم   

يعجبني جداً غيابها الطوعي 
يدهشني حضورها القسري 

الذي يـجبرُ كلـماتي علـى االنحسارِ
وقت القرارِ 

بينما هي منشغلة في الوترِ  
لضبط حلنِ الكمنجة 

أرقصُ حافي اخلصرين 

في سماءٍ خاليةٍ من الكواكب 
أرتعشُ … ليس من نشوةٍ 

بـل من عـصفِ وجـدٍ يـنـتفُ طـقـطـقـةَ
أضالعي

ح ينـبلجُ النداءُ من جـمودِ الرجاء
 

أدركُ أنَّ التحدي فاشل  
لكن لن أصبر على وداعةِ الرضاب

متى ما استولى عليه الظمأ   
وال أسترجعُ يوماً صدى الصبر 
عــلى طـغـيــانِ الـورقِ في ظاللٍ وقت

الشعاع 
ِ أنـا ضـعـيفُ الـبـصـيـرةِ في الـسّد

وفي آفاقِ السهر
لـــذا ال أرغبُ أن أكُ حـــقـــيــبـــةً بـــيــدِ

حاملةِ قصائدي ..
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يـشــكل الـكـيــان الـصـهـيــوني الـغـاصب
للـمقدسـات واالراضي العـربية احملـتلة
ـكن خــطـر حــقـيــقي وتـهــديــد دائم ال 
الـتـهـاون مـعه او الـتـنـازل عن احلـقوق
رتـكبة ـشروعـة ومقـدار االنتـهاكـات ا ا
ـسـيـحــيـ وبـاقي ــسـلـمــ وا بـحق ا
ـكــونـات االخـرى  عــنـدمــا اقـدم عـلى ا
ـــته الـــنـــكـــراء في احـــتالل اولى جـــر
الــقــبــلـتــ وثــاني احلــرمــ واجملـازر
الــدمــويـة الــتي اقــتــرفـتــهــا عـصــابـات
الـكــيـان الـلـقــيط عـبـر حـمـالت مـنـظـمـة
مـارست ابــشع اجلـرائم في الــتـهــجـيـر
والتنكيل والـقمع والبطش حتت رعاية
دوليـة متـواطئـة ادت الى تثـبيت جذور
هـذا الــكـيـان بــالـنـار واحلــديـد  وامـام
حـــجم هـــذه اجلــــرائم واالنـــتـــهـــاكـــات
تــتــصــاعــد الـدعــوات اخملــيــبــة لالمـآل
بـالـدعـوة ( لـلـتـطـبـيع) مع هـذا الـكـيـان
الـغاصب والـتنـازل عن كل التـضحـيات
الــتـي قــدمــتــهـــا الــشــعــوب الـــعــربــيــة
واالسـالمــيــة عــبــر عـــقــود طــويــلــة من
ــواجـهـات لــتـثــبـيت احلق احلـروب وا
ــــــلك احلـق في ـــــصــــــادر الـــــذي ال  ا
الــتــفــاوض نـيــابــة عن االف الــشــهـداء
ــــشـــــردين ـــــهـــــجــــريـن وا ومـاليــــ ا
واالراضي العربية احملتلة في فلسط
ولــبـنــان وســوريـا ومــصــر   ومـازالت
اطماع الصـهاينة لتـحقيق شعارها من
الــفــرات الى الــنــيـل !!  لــهــذا تــعــتــبــر
قضيتـنا مع هذا الكيـان غير محصورة
بـاحـتـالل فلـسـطـ فـقط بـل انه تـهـديد
ـنطـقة لـلوجـود العـربي االسالمي في ا

وفـرض إرادة وواقع حـال حتت تـهـديد
الــــسالح !! و الـــيــــوم تــــتـــجــــلى هـــذه
احلقيـقة من خالل ما نـراه ونلمسه من
ـــصـــالح إعـــتـــداءات مــتـــكـــررة عـــلى ا
ـنـطـقـة تارة الـعـربـيـة واالسالمـية في ا
بـالتـرغيب وتـارة بـالتـرهيب  فـدعوات
الـتــطـبــيع ال قـيـمــة لـهــا وال تـمـثل رأي
الـشــعـوب الـعــربـيـة احلــرة األبـيـة وال
تـفــاوض سـلــمي مـا لـم تـعــاد احلـقـوق
كاملة الى أهلها الشرعيون   وال اخال
تلك االستعداد ان هذا الكيان اللقيط 
لــلـتــنـازل او الــتــراجع عن مــخـطــطـاته
التوسـعية والتغـلغل اكثر فـاكثر  فلوا
ـزيفـة ب نـظرنـا التفـاقيـات (السالم) ا
بــعـض الــبــلــدان الـــعــربــيـــة والــكــيــان
الــغـــاصب لم حتـــقق مــنـــفــعـــة لــلــدول
ــتــعــاقــدة بل مــنـحـت هـذا الـعــربــيــة ا
الـكـيـان حق الـتــطـاول والـتـجـاوز عـلى
ـسلمـ والعرب أي سالم هذا حقوق ا
ـتـعـاقـدين عـلى تـطـبيق الـذي ال يـلـزم ا
بـنـوده ?!! ويــبـدو ان سـيــاسـة اإلعـيـاء
والـضـغــوط الـتي مـارسـتــهـا الـواليـات
ـتـحـدة الراعـي للـكـيـان الـغاصب اتت ا
اؤكــلـهــا عــبـر الــتـرويج لــلــتـطــبـيع مع
(اســـرائــيل) مـــقــابل مــصـــالح خــاصــة
ومغريات معـينة للتسـويق لهذا الكيان
عبر مسميـات عديدة من (تبادل ثقافي,
وحوار علمي ,وبطوالت قارية ... ,الخ)
ويبدو ان هذه السياسة حققت موطىء
قـدم في بعض الـبـلدان (الـعـربيـة) التي
جـعـلت الكـيـان الغـاصب تـزداد شهـيته
لــعــقــد اتـفــاقــيــات ( سالم) من دون ان

يـعــتــرف بــجــرائــمه او يــعــيــد حــقـوق
ــغـتــصــبـة  أي الـشــعــوب الــعـربــيــة ا
تــطــبــيع مع طــرف غــاصب ال يــعــتـرف
بـاتـفـاق او مـعـاهـدة او حـقـوق !!! واي
تطبـيع هذا الذي يـجري ب حـكام غير
مـخـول شـعـبيـا بـعقـد اتـفاقـيات ذل و

مهانة !!! 
WLOEŽ W «

واي تطـبيع هذا الـذي يجرنا لـلغاصب
ونــحن امــة عـظــيــمـة تــمـتــلك الــقـدرات
واالمـكـانـيـات الـهائـلـة فـاي خـنـوع هذا
ونحن نرى من يهـرول نحو تل ابيب?!!
واي خنـوع وذل وعار هذا الـذي يجعل
البـعض يتـجاهل اجلـرائم الصـهيـونية
ـسـتـمـرة والتـهـديـدات احملـدقة?! واي ا
تطبيع هذا الذي صادر االراضي وازال
اسم ( فـلسـطـ من اخلـارطة ) ?!! واي
تطبيع هذا والكيان الصهيوني يرفض
التفاوض ويريـد تواقيع على بياض?!!
ان احلديث ذو شجون ولكن ما نعتقده
ان الكيان اللقيط (غدة سرطانية) يجب
اجتـثاثـها ومالم نـوقف حمـلة التـطبيع
الــــتي يــــروج لــــهــــا االعالم الــــعـــمــــيل
ــشــبـوهــة ســوف جنـد ــؤسـســات ا وا
انـفـسنـا عـبيـد حتت سـلـطة الـصـهايـنة
ـــلك ســـلــطــة الـــقــرار حـــتى عــلى وال 

انفسنا!! 
والشواهد كثـيرة وروح االنتقام والثأر
والكـراهـيـة التـي يحـمـلـها هـذا الـكـيان
الـــبـــغــيـض لن تـــتـــوقف عـــنـــد حــد او
تـتنـاسى حربـنـا ضدهم ورفـضنـا لهم 
فـمـن يـتــوهم ان حــيـاة رغــيــدة وعـيش

هـنيء يـنـتـظـره لـو عـقـد صـفـقة (سالم)
مـع الـكـيـان الـغـاصب فـهـو واهم وغـيـر
مدرك حجم احلـقد الذي يحـمله اليهود
جتــاه كل الــبــشــر ولــيس الــعـرب فــقط
النـهم يـعـتـقـدون بـانـفـسـهم(شـعب الـله

اخملتار)!! 
فـنـقـول لـكل مـحـتـار ومـصـدوم ومـغيب
عــلـيك الــوقـوف مع احلق ضــد الـبـاطل
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ظلوم ضد الـظالم فهل تعتقد ان ومع ا
الــيـهــود عــلى حق?!! اكــيـد ال وقــد امـر
ــصــطـــفى بــطــردهم من كل احلــبــيب ا
اجلزيرة العربية فال عهود لهم وال ذمة
فـكـيف نـخـالف سـنـة رسـول الـله صـلى
الـله علـيه واله وسلـم فمن غـدر بالـنبي
هـل نـــأمن جـــانـــبه ونـــطـــبع مـــعه?! بل
الــواجب ان نــتــصـالـح بـيــنــنـا ونــنــبـذ

اخلالفــــــات ونــــــعـــــزز روابـط االخـــــوة
الـعـربـيـة واإلسالمـيـة ووشـائـج احملـبة
ونسـتعيـد ثقتـنا بانفـسنا فـما يجـمعنا
ا يفـرقنا ح ذاك كأمـة أكبر وأعظـم 
سيـرضخ العـدو وسيـبقـى مبدأ األرض
مــقـابـل الـسـالم ولـيـس الـسـالم مـقــابل

السالم هو احلل ليس إال .
ÍœU¹e-السماوة « b UŠ

حـديث يـتنـاوله اجملـتمع بـشـكل مـستـمـر ألهمـيـته وأصبح
ـستـعصـيـة عن إيجـاد حل لـها لـكون الـشرع كـالقـضيـة ا
كنه التدخل فـيها إال كناصح وكذلك موقف والـقانون ال 

العرف العشائري ال يختلف عن الشرع والقانون!
ـهمـة التي يـجب التـطرق إلـيهـا دون توقف من الـقضـايا ا
هـو مـسـألـة عـزوف الـشـبـاب عن الـزواج وأغـلب األسـباب
هي وقـوف ولي أمر الفتاة عائق أمام مسيرة تكوين عائلة
لـشـاب وفتـاة بـسـبب رفع سـقف مطـالـيب ولي أمـر الـبنت
من الــشـاب اخلــاطب ووقــفــوه حـجــر عــثــرة ويـعــتــقـد أن
بـتصـرفه هذا أي ( ولي أمـر البـنت ) أنه يصـنع مسـتقبل
تكررة لألموال ونسي أن بطلباته لـبنته من خالل طلباته ا
ـتكررة أو طـلبه صَداق مـرتفع أنه يقـوم ببيع بـنته وليس ا
مكن اذا يـختار لـها حـياة سعـيدة مع زوج صـالح . من ا
حـصل أي خالف بــ الـزوجـ أن يـقـول الـزوج لـزوجـته
ال ألن والدك طلب مني مبالغ كبيرة أنـني قد إشتريتك با

حتى يزوجك لي!.
قــال رســول صــلـى الــله عــلــيـه وســلم : ( إذا جــاءكم من
تـرضـون ديـنه وخـلـقه فـزوجـوه إال تـفـعـلـوه تـكن فـتـنـة في
األرض وفـســاد كـبـيــر) . وقـال صـلـى الـله عـلــيه وسـلم :
(الـنـكـاح سنـتي فـمن رغب عن سـنـتي لـيس مني ) . ومن
خالل احلـديثـ يتبـ أن ما يقـوم به بعض أولـياء األمور
من مـطـالـيب كـبـيرة وكـثـيـرة هـو بـعـيـد عن الـشـرع وليس
مـنه. يطالـبنـا بعض الـشباب أن نـستـمر بالـكتـابة عن مثل
واضيع بسبب مـا يقوم به والد خطـيبته من طلبات هـذه ا
ـطالـيب وقـرر الـعزوف مـتـكررة حـتى أنه جـزع من هـذه ا

عن الزواج . مثل هذه احلالة من يتحمل مسؤوليته ?.
ـتــواضع أجـد أن هـذا األمــر يـتـحـمل مــسـؤولـيـته بـرأي ا
هور غاالة في ا اجملـتمع بصورة عامـة بسبب التبـاهي وا
ولـسـبب عـدم تـوفــر فـرص عـمل لـلـشـبـاب مع وجـود هـذه
الــبــطـــالــة ألن الــشـــبــاب يــفـــكــر قـــبل أي شيء في رسم
مـستـقبـله قبل الـقدوم عـلى مشـروع الزواج ولـهذا أصبح
سـبب عـدم تـوفر فـرص عـمل من الـعـوامل األسـاسـية في
اإلبـتـعـاد عن تـفـكــيـر تـكـوين أسـرة خـاصـة به بـاإلضـافـة
لـرأي بعض الـشـباب وهم يـبـحثـون عن فـتاة كـمـا يريـدها
ـوضـوع ورسـمـهــا في مـخــيـلـته .ومع أنــني قـد تـنــاولت ا
ألكـثـر من مرة عن هـذا ونـاشدت فـيه عـلـماء الـدين تـناوله
في خــطب اجلــمــعــة وكــذلـك طــالــبت وأطــالب مــنــظــمــات
ـدني وكـذلك الـبـاحـث اإلجـتـمـاعـيـ مـنـاقـشة اجملـتـمع ا
ــوضــوع مـن خالل عــقـــد إجــتــمـــاعــات ونـــدوات بــهــذا ا
اخلصوص وشرح مخاطره على اجملتمع بصورة عامة .

قـد ال أكـون وفـقت في سـرد الـقـضـيـة بكل
أبـــعــــادهـــا ولـــكـن أتـــرك لــــكم اجملـــال
لـلمساهمة في وضع احللول الالزمة
ألجل إنـقاذ الشباب وإيقاف عزوفهم

عن الزواج .

كنـا نتمنى الوصول الى ذالك النور الـذي كلما اقتربنا منه
سافة ال ندري اخللل فينا ام في مواقع االشعار و طالت ا
ـا ال االسـتـشـعــار  نـتـبع حــدسـنـا وكــأن االمـور  جتـري 
تــشـتـهـيه انـفــسـنـا نـعم هـو الــقـدر احملـتـوم ام ان تـخـيالت
عـقلـيتنـا حتى ال نـصدم  بـالواقع نـعم الواقع الـذي جناريه
بـكل مـانــحـمل من طــاقـة وقـوة وكـأنـه جـدار صـلب يــتـلـقى
ـا يدعونا الى القتال الـضربات على شرفه حروب باردة 
دائم لـكي نصل الى القمة بكل انكسار و انتصار سنصل

ـا يفتح حـتمـاً الى نهـاية ذالك الـطريق ر
لـنــا ابــواب أفـاق جــديـدة او يــغــلق تـلك
االبـواب منـادي اصـلحـوا خطـواتكم من
جـديد لكي تنـالوا االصالح في مجاالت

تلك احلياة التي حتاربون من أجلها.
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وسيقي واالذاعية اختصت بالـنقد ا
والــــغـــنــــائي فـي الـــعــــراق والـــوطن

العربي . 
.يـعــد يـحـيى إدريـس واحـد من ابـرز
وأهم أعـالم الـــــعـــــراق فـي الـــــقـــــرن
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وسيـقية واالعالمية نعت االوساط ا
ــوســيــقي يــحــيى رحــيل الــبــاحث ا
إدريس الــذي تـــوفي امس اجلــمــعــة
ــــرض  بــــعـــــد صــــراع طــــويل مع ا
وصل 1945 والراحل من  مـواليـد ا
ـتوسطة أنهى دراسته االبـتدائية وا
والــثـانــويــة في أربــيل حـصـل عـلى
شهادة البـكالوريوس من قـسم اللغة
ـسـتـنـصـرية. الـعـربـيـة من جامـعـة ا
كما حـصل على ماجـستيـر من معهد
الـبــحـوث والــدراسـات الـتــابـعـة إلى
جامعة الدول العربية  1985بعنوان
ــــســــرحــــيـــة احلس الــــقــــومي في ا
التاريـخية العـراقية مـا ب احلرب
ويــعــد الــراحل من ابــرز واهم اعالم
الـــعـــراق في الــقـــرن الـــعــشـــرين في
مــوســوعـــة الــعالمــة االديب حــمــيــد
ــطــبــعي وكــان الــراحـل قــدم واعـد ا
مـجمـوعـة من الـبرامج الـتـلـفزيـونـية
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نـظم الـبيت الـثـقافي الـفـيـلي لقـاء عـبر الـنـافذة
اإللـكـترونـيـة  مع الـفـنـان مهـنـد مـاجـد حتدث
فيه عن صـنع مجسمات صغيرة والتي تعرف
بـ(الــديــورامـا) لــلـكــثـيــر من األلــعـاب واألفالم
األجنـبية والتي تصنع من عجـينة السيراميك
مــوضـــحــا انه (مـــارس هــذه الــفـن مــنــذ ست
سـنـوات) مـشـيـرا إلى (أن فـن الـديـورامـا هو
فن الــتــرفــيـه اجلــمــاهــيــري حــيث الــوهم من
ـشـاهـد في الـفــضـاء الـطـبـيـعي الـذي وجـود ا
يــتـحــقق من خـالل تـولــيف الــوســائل الـفــنــيـة
والـتـقـنـيـة والـديـورامـا احـد أنـواع الـتـصـويـر
يـعرض فـيهـا أشـكاال مـجسـمة تـبـدو للـمتـفرج
ـصــورة وكـأنـهــا مـشـاهـد ــهـارات ا بــفـضل ا

حقيقية في احلياة الطبيعية).

العشرين في موسعة العالمة االديب
ـطبـعي. قدم وأعـد مجـموعة حمـيد ا
من الـبرامج الـتـلفـزيـونيـة واإلذاعـية
في العراق عمل محررا ورئيس قسم
الــــوســــيــــقـى في مــــجــــلــــة اإلذاعــــة
والتـلفزيـون ومجـلة فـنون. واختص
بـكـتـابـات دراسـات الـتـراث الـغـنـائي
ـــقــام الـــعــراقي من وبــالـــتــحـــديــد ا
م وإلى ايامه االخيرة هذا.كما1974
عــمـل مــعــاونــا في مــعــهــد الــفــنــون
ــسـرح ــادة ا اجلــمــيــلـة ثـم أسـتــاذ 
الــعــربي. وكــذاك ســكــرتــيــر حتــريـر
مـــجـــلـــة الـــقـــيـــثـــارة. بـــدأ نـــشـــاطه
ــارســة الــتــلــفـــزيــوني إلى جــانب 
الـنـقـد الفـني فـي الصـحف واجملالت
الـعـراقـيـة فـي بـدايـة الـثـمـانـيـات من
الـقـرن الـعـشـرين بـتـعـاون مع خـبـيـر
قـام الـعراقي احلـاج هـاشم الرجب ا
من خالل إعــداد وتــقــد ســهــرة مع

قام العراقي . ا

{ ماذا علمتك احلياة ?
- عـــلــــمـــتــــني ان اكـــون صــــادقـــا مع

االخرين .
{ ابــرز صـفـة بــشـخـصــيـة الـفــنـان حـسن

ابراهيم ?
- الهدوء ثم الهدوء.

{ حلم حققته ?
- اليوجد .

{ هل شعرت بالندم على شئ ?
- اليـــوجــد نـــدم وســـرعــان مـــاتــراني

اتخطاه وانساه .
{ آخر كتاب قراته ?

- كـــتـــاب مـــزرعــة احلـــيـــوان جلــورج
آرويل .

{ اول بلد زرته ?
- االردن 

{ اي شئ تفعله صباحا ?
- استمع لكل حوار ايجابي .
{ اول هدية تلقيتها في حياتك ?

- من عـمي وكــانت بـدلــة وقـتــهـا كـان

واجـتـهـد ابـراهيـم منـذ كـان طـالـبا في
عـهد الفنـون اجلميلة قسم تشـكيلي 
واالن يــحــرص عـلـى مــتـابــعــة زمالئه
ورواد الفن التشكيلي من خالل تبوئه
مركـز نائب لـرئيس اجلـمعـية  وخالل
جتـوالـنا فـي اروقة اجلـمـعيـة ألـتقـيـنا

بابراهيم في حوار بعيد عن الفن:
{ حـدثـنـا عن مــوهـبـة تـمـتـلـكـهـا بـعـيـدا عن

التشكيل ?
-هي لـيست مـوهبـة بل هوايـة وعشق
فـانــا مـولع بــاالسـتــمـاع الى اغــنـيـات
الــزمن اجلــمـيـل ومـنــهم مــحـمــد عــبـد

الوهاب والقائمة طويلة .
{ ماهو الشئ الذي تتفائل به دوما ?

- رداء البد ان نرتديه .
{ كلمة او عباة تزعجك ?

- يزعجني الكذب والنفاق. 
{ متى تذرف دمعة?

- لـلمـواقف االنسـانـية الـبحـته وكذلك
ظلم االنسان الخيه .

عمري سبعة اعوام .
{ اول شــــــخص تتمنى ان تراه صباحا?

- اوالدي وعائلتي. 
{ مــاذا تــعـــلــمت خالل فـــتــرة احلــظــر في

نزل ? ا
وجودة - كانت فرصة لقراءة الكتب ا

كتبتي. 
{ خـالل مـدة احلــظــر اقـيــمت الــعــديـد من
الفـعـالـيـات الـفـنـيـة وعـلى طـريـقة االون الين

هل تابعتها ?
- نعم وكـانت فرصـة ثميـنة لـلتواصل
مـع االخــــــرين وشــــــاركـت بــــــبــــــعض
الـفــعـالــيـات ونــشـرت بـعـض االعـمـال

التشكيلية. 
{ كلمة اخيرة ?

- اتـمــنى ان نـعـيش جــمـيـعــا بـحـيـاة
جـمـيـلة وسـعـيدة بـعـيـدة عن احلروب
واالزمــات وان يــحــفظ الــعــراق كــونه

احد معالم االرض احلقيقية .
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ـمثل الـهندي {  بـومباي  –وكـاالت - أعلن ا
أرجــون كــابــور إصـــابــته بــفـــيــروس كــورونــا
ــنـشـور شـاركه عــبـر حـسـابه في ـسـتـجـد  ا
إنسـتـجـرام جاء فـيه)من واجـبي أن أعـلن لكم
خــبـر إصــابــتي بــفـايــروس كـورونــا.. حــالـتي
الــصـــحــيــة جـــيــدة وســأبـــقــيــكـم عــلى إطالع
بــوضــعي الــصــحي.. لــقــد عـزلـت نـفــسي في
الــبــيـت حــسب أوامــر األطــبـــاء.. شــكــراً لــكم
لـدعـمـكم لي).ومـا هـي إال ساعـات حـتى أُعـلن
ـمثـلة الـهـنديـة مـاليـكا أرورا إصـابة حـبـيبـته ا
بالفـايروس أيضاً وبـالتحديـد كانت شقيـقتها
الــصـغــرى قـد أكـدت اإلصــابـة وأنــهـا بــحـالـة
ـتـعـلـقة صـحـيـة جـيـدة وتـلـتـزم بـالـتـعـلـيـمـات ا
ـنـزلـي.  عالقـة الــثـنـائـي كـانت قـد بــاحلـجــر ا
رُصــدت من خـالل أعـ الــصــحــافــة عــنــدمـا
شوهـدا في العـديد من احلـفالت الفـنيـة وغير
الـفــنـيـة وكـذلـك اسـتـعـرضـت لـهـمـا الــكـامـيـرا
عشـرات الصـور من نزهـات عشـاء وإجازات
ـا اكــد مـوضـوع عالقـتـهـمـا قــضـيـاهـا مـعًـا 
ـمثـلة الـهنـدية أجـبرت عـلى تأكـيد الـغرامـية.ا 
العالقـة بعد أن أصبح األمر مكـشوفاً للجميع
وعـــلــــقت وقـــتــــهـــا مـن خالل أحـــد الــــبـــرامج
احلـواريـة  (من الـصـعب لـلـغـايـة الـعـثـور عـلى
شـخص يـفـهـمك.. أرجون يـفـهـمـني يـجـعـلني
أبـتــسم وأضــحك وهــو يـعــرفـنـي من الـداخل

أعتقد أن هذا يجعل كل شيء حقيقي).
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ـسلـحة العـراقية تـحدث بأسم الـقائـد العام لـلقوات ا ا
حتـدث عن (اهـمــيـة االعالم الـرقـمـي في الـتـواصل مع
اجملـتـمــعـات احملـلـيــة والـدولـيــة) في مـؤتــمـر (الـتــقـنـيـة

اضي. الرقمية في  2020) الذي عقد االربعاء ا

d¼e  sðU

ـذيـعـة الـعـراقيـة رئـيـسـة قـسم ا
ـتـرجـمـ في إذاعـة بـغداد  ا
ـهـام رئـيـسـة شـعـبة تـكـلـيـفـهـا 

مقدمي البرامج في اإلذاعة.
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طـربة السودانية الـتي اشتهرت باغنـيتها (شيكوالته) ا
الــتي غــنــتــهــا ضــمن فــيــلـم (صـعــيــدي فـي اجلــامــعـة
اضي وت فـي القـاهرة الـثالثـاء ا األمريـكـية) غـيـبهـا ا

عن عمر ناهـــــز  58 عاما.
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ـية العراقية تلقت شكـر منتدى الفضاء العربي االكاد
اضي أمسية بعنوان (موقف ها مساء الثالثاء ا لتـقد

النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر والشعراء).
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الـتـدريـسيـة في قـسم الـلـغـة الفـرنـسـيـة بـجامـعـة بـلـيدة
أمون اجلزائـرية استضافها منـتدى الترجمة في دار ا
للـترجمـة والنشـر وبالتـعاون مع قـسم اللغـة الفرنـسية
سـتنـصرية الـعراقيـة في محاورة نـقدية في اجلامـعة ا

لرواية (ابن الفقير) للكاتب مولود فرعون.
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ـســرحي االردني صـدر له عن دار الـكـاتـب واخملـرج ا
ـصادفة)  شهـرزاد للـنشـر والتـوزيع كتـاب بعـنوان (ا

متضمنا إحدى عشرة مسرحية.
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مـثلة العـراقية تلـقت امنيات االوسـاط الفنيـة بالشفاء ا
العاجل بعد خضوعها لعملية في مفصل القدم.
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الـشــاعـر االردني شــارك في الـلــقـاء الـشــهـري لــلـبـيت
دينة الزرقاء بالقاء خاطرة. األدبي للثقافة والفنون 
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ضـبط ليو مع جوني ديب بـينما كانوا
يـشـتـرون الـسجـائـر من بـائع مـتـجول.
ـصـور كــتـابًـا ــقـرر أن يـصــدر ا ومن ا
يــروي فـيه لــقـاءه مع لـيــو ويـقـول في
الــكـتـاب إنه الـتـقى بــالـنـجم الـذي كـان
يبلغ من العمر  20عامًا في خالل حفلة
ـــوقع فـي عـــام  1994 وفـي تـــصـــريـح 
ــصــور (إنـه رأى لــيـو (بــيج  6) قــال ا
وجـوني ديب يـشـتـرون شيـئًـا من فـتاة
الـسـجائـر واحللـوى  لكـنه لم يسـتطع
ـصـور: (جاء مـعـرفـة السـبب).أوضح ا
لـيو وربت على كـتفي وقال  مـرحبًا يا
كـنك أن تـقدم لي مـعـروفًا رجـل  هل 
ــكـنك وال تــســتـخــدم تــلك الـصــورة? 
الـتقاط صـور لي الليـلة . وعنـدما سئل
عـن سبب عدم رغبتـه في نشر الصورة
لـلجمهور  تذكر ستيف أن ليو قال له:
كــنت أشـتـري الــسـجـائـر  وال أريـد أن
تـــعــرف أمـي أنــني أدخـن. في حــ أن

لـوس اجنلوس- وكاالت - أشتهر جنم
تـايتانيك ليوناردو دي كابريو بعالقته
اخلــــاصـــــة مع والــــدتـه إيــــرمــــيــــلــــ
إنـديـنبـيركن لـكن يبـدو أنه أراد التـأكد
تــــمــــامًـــا مـن أنه أبــــقى إدمــــانه عــــلى
الـــتــدخــ ســـراً عــنــهـــا.وقــد بــذل دي
كـابـريـو قـصـارى جـهـده لـلـتأكـد من أن
ا أقنع والـدته لم تكتـشف أنه مدخن 
ــصـورين بــعـدم نــشـر صــور له وهـو ا
يــشــتــري الــسـجــائــر. الــنــجم احلــائـز
جـائزة األوسكـار والبالغ مـن العمر 45
عــامًـا هـو اآلن مـســتـخـدم لـلــسـيـجـارة
اإللــكـتـرونـيـة لــكـنه لم يـكن يــسـتـمـتع
بـأكـثر من االسـترخـاء مع سيـجارة في
فـمه ومع ذلك  في التسعـينيات  كان
قــلـقًـا بـشـأن اكــتـشـاف والـدته أن لـديه
مـثل هـذه الـعـادة الـرهـيـبـة  وأنه فـعل
كل ما في وسعه إلخفاء احلقيقة عنها.
ــصــور ســتــيف أيــشــنــر أنه ويــقــول ا

كـارداشـيـان الذي تـوكّل خـصـوصا عن
أو. ج. سـيـمـبـسون (بـعـد مـا يـقرب من
مـوسمـا ومئات احلـلقات 20عـاما و 14
ـشـتقـة نـشـعر والـكـثـير مـن البـرامج ا
بــامـتـنـان بـالغ جلـمــيـعـكم أنـتم الـذين
شـاهدتـمونـا طوال هـذه السـنوات في
ـرة وحلـظـات الـفـرح األيـام احلـلـوة وا
والــــدمــــوع والــــعـالقــــات الــــكــــثــــيـــرة
واألطـفـال). وأوضـحـت سـيـدة األعـمال
وزوجـــة كــانــيــيـه ويــست (مـــوســمــنــا
ـقبل األخـيـر سـيـبث في مطـلع الـعـام ا
ســنـة ).2021 وتــابــعت قــائـلــة (لم أكن
ألصـل إلى مـا أنـا عـلـيه الـيـوم من دون
كـيـبـينغ أب ويـذ ذي كـارداشيـانـز. هذا
الــــبـــرنـــامـج صـــنـع من نـــحـن الـــيـــوم
ـتــنــة أبـدا جلــمــيع الـذين وســأبــقى 
ســاهــمــوا في صـنـع مـســيــراتــنـا وفي
الـتـغـيـير الـذي حـصل في حـيـاتـنا إلى
األبــد).كــذلك نــشــرت والــدتــهــا كــريس

ــوضــوع لم يــعــد ســراً إال أن جــوني ا
ديـب كـان يــلــقي الـنــكــات في الــسـابق
حــول مــحــاولــة دي كـابــريــو الــدائــمـة
إخــفـاء تـدخـيـنه عن والــدته إيـرمـيـلـ

إنـديــنـبـيـركـ الـبــالـغـة من الـعـمـر 77
عـامًـا). عـلى صـعيـد آخـر  أعـلن أبـطال
مــســلــسل تــلــفــزيــون الـواقـع اخلـاص
بــعـائــلـة كـارداشــيـان الــثالثـاء أن هـذا
ـشـاركـ فـيه الــعـمل الـذي جـعل مـن ا
ـيـ ســيـتـوقف في الـعـام جنــومـا عـا
ـــقـــبـل في خـــبـــر من شـــأنه إحـــداث ا
خــــضـــة في الــــقـــطــــاع.وكـــتـــبـت كـــيم
كــارداشــيـــان أشــهــر الــشــقــيــقــات في
الـعائـلة عبـر حسـابها عـلى إنسـتغرام
الـذي يضم  188مـليـون متابع (اتـخذنا
بـحزن القرار الصعب كعائلة بأن نقول
ـســلـسـل كـيــبـيــنغ أب ويـذ ذي وداعــا 
كـارداشـيـانز). وأضـافت ابـنـة احملامي
ــــتــــحــــدر مـن أصل أرمــــني روبــــرت ا
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 مـنـكم من يــسـمع خـبــرا سـارا يـتـعــلق بـإجنـاز ألحـد
أوالده.رقم احلظ.9
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ــال مـن عــمل مـــنــكـم من يــحـــصل عـــلى مـــبــلـغ من ا
إضافي.رقم احلظ .4
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ارسة  حاولوا تفـهم وجهة نظر أحبائـكم. بإمكانكم 
نشاطات فنية وأدبية.
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ضـعـوا سـلم أولـويـات لألعـمـال الضـروريـة والـعـاجـلة
.يوم السعد الثالثاء.

»dIF «

تـشـعـرون بـأن احلظ يـحـالـفـكم. وبـإمـكـانـكم مـواجـهـة
مشاغلكم وإجناز قسم منها.
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كـونـوا أكـثـر صـبـرا أثـنـاء تـصـريف أمـوركم. حـاولـوا
التقرب من األصدقاء.
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انتبهـوا إلى صحتكم تشعرون بالتعب يسيطر عليكم
نتيجة تراكم العمل.
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 يــجب تــوخي احلــذر من مــؤامــرة حتــاك ضــدكم من
وراء الكواليس.
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ـيـلون بـإمـكـانـكم الـتـعـامل مع أفـراد الـعـائـلـة الـذين 
للتعاون معكم.رقم احلظ.3
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 يحصل لـديكم تغيير إيجابـي بعد مغيب الشمس.يزم
السعد االحد.
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ـسـاء تـعـثـرون عـلى غـرض  في سـاعـة مــتـأخـرة من ا
كان ضائعا.
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بـإمــكـانـكم اسـتــغـلـوا الــوقت لـلــتـقــرب من األصـدقــاء
تمضية أوقات جميلة معهم.

 u(«
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كـلــمـات ثالثــيـة تــبـدأ من
عالمـة الــنـقـطــة الـسـوداء
ـشــتـركــة مع بـعــضـهـا وا
بأخر حرف من كل كلمة:

دن  1-قرى ا
 2-مجلة عربية

 3-من صـــــفــــات نــــســــاء
اجلنة

 4-سالح قد
 5-مدينة سورية

 6-سائل من اجلسم
 7-عملة اوربية
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بـحث رئـيس الـفـرقـة الـسـمـفـونـيـة الـعـراقـية
مـــحـــمـــد أمـــ عـــزت مع  وزيـــر الـــثـــقـــافـــة
والـــســـيـــاحـــة واآلثــار حـــسـن نــاظـم اثـــنــاء
قـر الوزارة تطوير استقبـاله له في مكتبه 
وسيـقية الـعراقيـة. واكد عزت عمل الـفرقـة ا
عــــلى اســـتــــمـــرار عـــمـل الـــفـــرقــــة من خالل

تدريباتها الستعادة عروضها الفنية. وجرت
ـعـوقـات في خالل الـلــقـاء مـنــاقـشـة بـعـض ا
عــمل الــفـرقــة ومــحــاولـة تــطــويــر عـمــلــهـا.
ـشاريع الـفنيـة التي واسـتعرض عـزت أهم ا
سـوف تــقـدمــهـا الـفــرقـة في األيـام الــقـادمـة.
مـــشـــيـــراً الى (أنَّـــهم ســـيــقـــومـــون بـــاعــادة

.( األختبارات الفنية للعازف
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يـوم كـانت بـغـداد قـبـلـة الـدنـيـا ومـحـط أنـظـار اجلـمـيع  هـبط عـلـيـنـا الـزجني
االبـيض وفق مــايـســمي نـفــسه (مـحــمـود مــرسي) وحتـلــقـنـا حــوله في نـدوة
حـواريـة دار احلـديث عن فـيـلم (شيء من اخلـوف) الـذي تـعـلـمـنـا مـنه (زواج

عتريس من فؤاده باطل باطل باطل) ..
 سألته : حضرتك بتخاف من إيه ?!

 فقال : انا بخاف منك  !!
ـسـعـودي الـذي ادار  يـومـهـا دوت الــقـاعـة بـالــتـصـفـيق يــذكـر ذلك سـعــد ا

اجللسة!
  صــرت انـا والــعم مــرسي اصــحــاب  .. قــال لي مــرة : تـعــال يــامــجـدي

ياسمرائي - هكذا كان يسميني -  خوش معناها ايه ?
 قلت له على الفور : خوش معناها كويس يا باشا !

 رد هو على الفور :  لكنها خشنة كده مكلكعة !
 ابو العال مشرف لغوي بصير في التلفزيون رد على الفور :

أراها تصغير (كيس) فبعض الناس ال يزال يستعمل كيس على األصل.
وأصلـها من الكيْس رأة كوَيـسة فهي عربيـة والعامـة يصفون الـرجل به وا
ـواد واســتــعــاروه لــوصـف ا ـة والــتــوقّــد في وصف الــعــاقل ــعــنى اخلِــفـَّ
.تقـول: هو كـيْس وكيس ومـصدره: كـيْسـاً واألعمـال باحلُـسْن.والفـعل: كاس

وجمعه: أكياس وكيَسَة وزاد كُراع: كوسى وكيسى. للعقالء
 ظلت خـوش في بـالي : قـال بـعض العـارفـ :  تَـخَوَّشَ بـدنُه: نَـحُف بـعد

سمن.تَخَوَّشَ الشيءُ: نقص.
 خوش :لـفظ فارسـي معـناه - حـسن أو جـميل - و اخـذته بالد اخلـليج عن
عنى  مثال (خوش وردة) اي (وردة جميلة) بالد فارس و ينطقونها بنفس ا
و منعاً لـلخلط  كـلمة (خـوش) تختـلف عن (خشش) في اللـغة العـربية و هو

اسم من اسماء الدخول... قلت خووووش.
 ×جاء من يـتم : حـسـبالي خـوش اولـيـد سلـمـتك الـروح ..عگـرب تـريد

تصير تلدغني وتروح !?
تـسـتـحــيل خـشـونـة اخلــوش الى رقـة   عـنـد ضــرغـام الـعـراقي :( اكـو
شاعـر خـوش شـاعر ..يـكـتب بـدمـة القـصـيـدة واكو
شاعر چان شاعر ..وهسة ماعنده جديدة واكو
واكو شاعر والله شـاعر ..ولألسف محّـد يريده
شـاعـر ..عـاش شـاعـر ..و مــات شـاعـر ومـنـذكـر

اسمه  بجريدة).
 ×زمــيل الى جــواري اطل بــرأسه وبــفــضــول مــريح
وانف مدبب قرأ ما مضى ثم اضاف مغنيا : أنه اخلوش
ه. وقد نسأل ه و ما أطخ راس ..لكن بالعشك مو خوش ز ز

دح بوصفه (خوش آدمي ) ا في عالم  فيجزل  له ا عا
كن اختصاره بنسبته الى صحابي جليل : (ما  وهذا ما
كانت على أحد نعمة إال كان لها حاسد ولو كان الرجل

أقوم من القدح لوجد له غامزًا).
 اتــراني اصــبت اواســـتــحق كــلــمــة خـــوش عــلى جــمــيع

مانضدته على الهواء مباشرة من كالم مضى ?!

عمان
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في الوقت الـذي تنـتعش فيه
احلــركــة الـــتــشـــكــيــلـــيــة في
الــعـراق حتت رعـايـة جـمـعـيـة
الفنان التشـكيلي برزت لنا
طـــاقـــات ابـــدعت فـي مـــجــاالت
الــفـــنــون الــتــشــكـــيــلــيــة كــافــة
وســـجــــلت حــــضــــورا تـــخــــطت
ـيـة احملـلـيــة الى الـعـربـيـة فــالـعـا
واقـــامت مــعـــارض وشــاركت
عارض فنية مهمة ونائب
رئــيس جــمــعـيــة الــفــنــانـ
الــتـشــكـيــلــيـ الــعـراقــيـ
حــــــسن ابــــــراهـــــيم
واحــــــــــــــــــــد مــن
الفنان الذي
ابــــــــدع في
الـــــــــــــرسـم
الـتشـكـيلي

حسن إبراهيم
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نـظــمت دار الـثــقـافـة والــنـشــر الـكـرديــة مـعــرضـا تـشــكـيــلـيـا
إلكـترونـيـا للـفنـان الكـردي فرهـاد أحمـد بـيبـو عبـر صفـحتـها
عـرض يـقـول بـيـبو (إن الـرسمـيـة في (فـيـسـبـوك).وعن هـذا ا
ـغـايرة أعمـالي دائـمـاً مـا تكـون مـيّـالة لـلـتـجـريب واحلداثـة وا
والـبـحث). وأضـاف أنه (بـالـرغم من انـشـغـاله بـتـدريس الـفن
ـارس شغـبه على في مـعهـد الفـنون اجلـميـلة بـأربيل إال أنه 
جـسـد الـلـوحـة فـهـو ربـيب جـمـهـرة من كـبـار فـنـاني الـعـراق
الـكرد بـدءاً بـعـطا صـبـري وإسـماعـيل خـيـاط وغيـرهـمـا وهو
بقـدر انتمائه للجـبل ينتمي بعمق لـتجارب فائق حسن وحافظ
الـدروبي ووليـد شـيت وفاخـر مـحمـد).و بـيبـو من مـواليـد عام
وحــاصل عــلى شــهــادة الـدبــلــوم من مــعــهـد الــفــنـون 1975
اجلـميـلة في أربـيل سنة 1997/1998 الى ذلـك اطلقت دائرة
ــاضـي مــعـــرضــهــا الـــفــني الـــفــنـــون الــعـــامــة الــثـالثــاء ا
االفتراضي 146 لـلنحات صالح هادي الكناني  ضم 15
عمالً فـنياً كما اطلـقت الدائرة معرضا  بـعنوان ( جمالية
الطـبـيعـة الـعراقـية)  لـلـفنـان عـياض عـبـد الرحـمن أم 
ضم 15 عــمالً  فــنــيـــاً بــأســلــوب أبــداعي جــســد فــيــهــا
فـأجاد جمـالـيات الـطـبيـعة الـعـراقيـة وتـنوع تـضاريـسـها 
رسم اجلـبـل والـوادي والــســهــول واالهـوار والــبــســاتـ

واالنهار.
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يحيى إدريس

جــيـنـر مـديـرة أعـمـال
الــعـائـلـة الــبـيـان الـذي
يـحـمل تـوقـيع الـشـقـيـقات
الـــــثـالث كـــــورتـــــنـي وكـــــيم
وكـلـويه إضـافـة إلى والـدتـهن
وشــقـيـقـهـن روب واألخـتـ غـيـر
الـشـقـيقـتـ كيـنـدال وكـايلي جـيـنر

وسـكـوت ديـسيـك والد أطـفـال كـورتني
الـثالثـة.ولم تـقـدم الـعـائـلـة أي تـفـسـير
لـلـقـرار. وقد جـعل بـرنـامج الـتلـفـزيون
الــواقع مـن أفـراد الــعــائــلــة جنــمـات
ـشـاهـيـر وقـد صـفــحـات مـجالت ا
ســمـحت جنـومـيـتــهن بـتـحـقـيق
مـاليــــ الــــدوالرات من خالل
خــوضــهن مـجــاالت كـثــيـرة
بـــــــــيـــــــــنـــــــــهــــــــــا إطالق
مـسـتحـضرات جتـميل
وعـــــطــــور وعــــرض
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       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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

مـنـذ سـنـوات بـعـيـدة كـنّـا نـدعـو في نـفس مـكـان هـذه
ـنع الــسـطـور كـلّــمـا سـنــحت الـفـرصـة الـى قـانـون 
ويـجــرم الــفــعل الـطــائــفي في ســيــاقـات عــمل الــدولـة
العراقـية وعموم احلـياة االجتمـاعية بالـرغم من علمنا
أنّ الكيان السياسي العـام يقوم على الطائفية. وكانت
االمــور تـتـجـه بـتـســهـيل من حــكـومـات اعــتـاشت عـلى
مــنـــتــجــات طـــائــفـــيــة نــحـــو األســوأ دائــمـــاً . وعــانت
ؤسـسات الـعسـكـرية واألمـنيـة من التـمـييـز الطـائفي ا
عملياً بدفع من السياسي في ح انَّ هناك قيادات
عـسـكـريــة عـراقـيـة وطـنـيـة كـثـيـرة تـعـمل وتـضـحي في
ـستنـقع الطـائفي الذي سـبيل العـراق وال تلـتفت إلى ا

كان يغذيه السياسيون بالطفيليات والطحالب .
وقــد أثــبت الــعـراقــيــون في مــنــاســبـات عــدة ومــنــهـا
بـاركة أنَّـهم شعب فـوق الطـائفـية انـتفـاضـة تشـرين ا
بل أنَّ من مـحـرّكـات االنـتـفـاضـة اجلـوهريـة هـو اعالء
اسم الــعــراق ونــبـــذ االنــقــســام والــتــمـــيــيــز الــعــرقي

ذهبي. وا
ــمــكـن أن يُــحـــال زعــمــاء في أيــة دولـــة أخــرى مـن ا
سيـاسيـون الى احملاكم ألنَّـهم أرسوا قـواعد الـتوظيف
ـا الـطـائـفي وســلـكـوا مـســالك االنـحـيـاز والــتـفـرقـة 
وخــاصـةً في االزمـات يـضـعـف من تالحم الـعــراقـيـ

والنكبات واحلروب .
ـنع الـيـوم نـسـمع قــراراً مـهـمـاً من رئـيس احلـكـومـة 
ـوجــبه أن تـتـضـمن اسـتـمـارة الــتـقـد  لـلـقـبـول في
الـكلـيـة الـعسـكـريـة أية اشـارة لـلـمذهب الـطـائـفي تلك
عيبة الـتي دسّها سياسيون من شذّاذ اآلفاق الفقرة ا
في جسم الـدولة. لكنّ ذلك اليـكفي والبـلد ليس كـليّات
عسـكـرية فـقط كـمـا أنّه ال توجـد ضـمـانات كـافـية في
عـدم الـغاء هـذا الـقـرار من رئيس حـكـومة جـديـد يأتي
بـعـد سـنـة ونصـف السـنـة والـبـلـد يـعـيش هـذه الـرّجة
ــصــالح وصــفــقــات الــكــوالــيس والــتــخــبط وتــبــادل ا

السرية.
ـان الـعراقي إنّ األفـضل واألضـمن أن يـتـصـدّى الـبـر
ويـنـاقش قـانــون جتـر الـطـائـفـيـة مـسـتـنـداً الى مـواد
دستـوريـة لم جتـد لهـا صـدى في الـتطـبـيق.  لـعلّ هذا
ستضـعف وهم االغلبية الساحقة القانون بات حلم ا
وصل لعموم العراقيـ من البصرة إلى النجف إلى ا

إلى زاخو.
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