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وجه رئـيس احلـكـومـة مـصـطـفى
الكاظمي خالل جلسة استثنائية
جمللـس الوزراء في مـحـافـظة ذي
ـــزيــد من قـار  الــوزراء بـــبــذل ا
اجلـهـود لـتـنـفـيـذ الـقـرارات الـتي
تصب في انـهـاء حالـة الـتهـميش
الـتي تعـيـشـها احملـافـظة مـؤكدا
ان ذي قــار تـــتــمـــتع بـــعـــمــقـــهــا
التـأريخي واحلـضاري وسـنعمل
بكل اجلهود من أجل أن تستعيد
عــافـيـتــهـا. وقـال بــيـان لـلــمـكـتب
االعالمي تلقته (الزمان) امس ان
(الـــكــــاظـــمي تــــرأس اجلـــلــــســـة
االستثـنائيـة جمللس الوزراء فور

وصـولـه الى مـحــافـظــة ذي قـار 
ـزيـد حـيث وجـه الـوزراء بـبــذل ا
من اجلــهــود لـتــنــفـيــذ الــقـرارات
واشار الـتي تــخص احملـافـظـة) 
الكاظمي  بحسب البيان الى ان
(وضع ذي قــار يـــســتــحق وقــفــة
جـادة مـن احلـكــومـة  وعــازمـون
عــلـى اتــخــاذ قـــرارات تــصب في
صـــالح احملـــافــــظـــة وأهـــلـــهـــا)
واضاف ان (الـناصـرية  يجب أن
يـكـون لـهــا وضع خـاص وتـطـلق
ـشــاريع وتــوفـيــر فـرص فــيـهــا ا
الــعـــمل كــونــهــا قــدمت الــكــثــيــر
ويـجب أن نعـطـيـها وهي مـديـنة
تعرضـت للتـهمـيش وحتتاج الى
االهــتــمــام بــواقــعــهــا). والــتــقى

الكـاظـمي خالل الـزيـارة عددا من
شـيوخ الـعـشـائر  حـيث اسـتمع
ـشــاكل الـتي تـعــاني مـنـهـا الى ا
احملــافـــظــة تــتــعــلق بــاخلــدمــات
ــــعـــيــــشي وحتـــســــ الــــواقع ا
وتـوفــيـر فـرص الـعــمل وحتـقـيق
االســتــقــرار. واكــد خالل الــلــقــاء
(نراهن عـلى حكـمة عـشائـرنا في
احملافـظة مـن أجل التـعاون مـعا
خلـــدمـــة أبـــنـــائـــهـــا) وتــابع ان
(احملــافــظــة تـــتــمــتع بـــعــمــقــهــا
الـــتــأريـــخي واحلـــضــاري وهي
قدّمت التضحيات وتستحق منا
الـكـثـيـر وسـنـعـمل بـكل اجلـهـود
من أجل أن تـسـتـعيـد عـافـيـتـها)
مـــبـــيــنـــا ان (هـــنــاك نـــحــو 270

مــشــروعــا مـــتــلــكـــئــا  ألســبــاب
مختـلفة بعـضها يـتعلق بـالفساد
وســـــــوء اإلدارة وســـــــنـــــــقـــــــوم
ــسـتـطـاع من ـعــاجلـتـهـا قـدر ا
خالل إنـــشـــاء صـــنـــدوق خـــاص
إلعــــمــــار احملـــافــــظــــة). واجـــرى
الـــكـــاظـــمـي جـــولـــة في عـــدد من
مناطق ذي قار وصوال الى جسر
الــزيــتــون  والــتــقـى بــجــمع من
واطن واستـمع الى مشاكلهم ا
ــتــابــعــتــهــا. كــمــا وجه ووعــد 
الـكـاظـمي خالل لـقـائه مـجـمـوعـة
من عــوائل شــهـداء الــتـظــاهـرات
بــتـلــبـيــة احــتـيــاجـاتــهم. واشـار
رئيس احلـكومـة الى  أن (شهداء
تـشـرين هم فــخـر لـلـعـراق ألنـهم

خرجـوا من أجل الوطن وهـتفوا
باسمه وطالبوا بتحقيق حلمهم
فـي اإلصالح وفي حـــــيــــاة حــــرة
ة) ولفت الى ان (احلـكـومة كـر
مــــضت بـــخـــطـــوات مـــهـــمـــة في
احلـفــاظ عـلى حــقـوق الــشـهـداء
وحتـقـيق العـدالـة لـلـقـصاص من
ـتـورطـ الـقــتـلـة ومـحـاســبـة ا

ــضي قــدمــا من أجـل تــنــفــيـذ وا
اإلصالح ومالحــقـة الــفــاسـدين).
كــمـا اجــتــمع خالل زيــارته عـدداً
من احملـــاضــريـن الــعــامـــلــ في
ـعـهد مـديـريـة تـربـيـة ذي قـار وا
الـــتـــقــني مـن بــ مـــتــظـــاهــري
احملافظـة.واستـمع الى طروحات
الــشــبــاب الـذين نــقــلــوا مــطـالب
مــجــامــيـعــهم وزمـالئـهـم. واعـلن
األمـــ الــــعـــام جملـــلس الـــوزراء
حميد الغزي عن إستثناء ذي قار
من جـــمــيع اإلجـــراءات لإلســراع
بتـمويل مشـاريعـها. وقـال الغزي
في تـصـريـح امس ان (احلـكـومـة
قررت استثـناء ذي قار من جميع
اإلجــــراءات لـــــتـــــمـــــويل كـــــافــــة
مـــشــاريــعـــهــا وتـــخــصــيص 50
مليار ديـنار للمـحافظة). الى ذلك
 اصــــدرت نــــقــــابــــة احملــــامــــ
ناسبة الذكرى العراقي بيانا 
االولى النتـفاضـة تشـرين. وقالت
النـقـابة في بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس انــــهـــــا (حتــــيـي الــــذكــــرى
الـــســـنــويـــة االولى النـــتــفـــاضــة
تشرين التي اشـتعل أوارها على
امتداد االرض العراقـية والسيما
فـي بــغـــداد ومـــنـــاطق اجلـــنــوب
والـــفـــرات االوسط فـي تـــعـــبـــيــر
واسع عن عـمق الـوعي الـشـعـبي
ـعـانـاة الـقـاسـيـة الـناجتـة عن وا

ـتــرديــة الــتي سـادت االوضــاع ا
في الــعــراق بــعــد احـتـالله ســنـة
 2003 واثــارهـــا اخلــطــرة عــلى
صـعيـد بـناء الـدولـة واستـقاللـها
وســـيـــادتـــهـــا وحـــجـم االضــرار
الـــكــبــيــرة الــتـي حلــقت بــحــيــاة
ـعـاشـية الـشـعب االقـتصـاديـة وا
واالجتمـاعيـة والثقـافية الـناجتة
عن ســـوء ادارات احلـــكـــومـــات)
واضـــاف (لـــقـــد وقف احملـــامــون
العـراقـيون ونـقابـتـهم الى جانب
ــسـاهـمـات انـتــفـاضـة الــشـعب 
مــؤثـرة مــنـذ انــطالقـهــا بـرغم ان
تواصلـها قد كـلف العراق اعداداً
هــائــلـة من الــشــهــداء واجلـرحى
ــصــابــ الــذين نــالــتــهـم يـد وا
ـة وهم يــعـبـرون بـصـورة اجلـر
سلمية عن مطالبهم) مشيرا الى
ان (احملــــامــــ الـــعــــراقــــيـــ لم
يكونوا جزءاً من هـذه التجمعات
االحتـجاجـية فقـط بل أدّوا مهام
الدفاع عن حـقوقـهم امام احملاكم
وضمان اطالق سـراح العديد من
عـتقـلـ واحملتـجزين مـنهم من ا
السلطات االمنية)  وجدد البيان
الــدعـوة الى (اجــراء مــحـاكــمـات
ن قـام بــعـمــلـيــات الـقـتل عــادلـة 
واالغـــــتــــــيـــــال واالخــــــتـــــطـــــاف
كــمـطـلـب شـعـبي لــلـمـنــتـفــضـ 
عــاجـل ومــلح ال مـــنــاص مــنه اال
االستجابة له وفـاءً لدم الشهداء
مـن أبـــنــــاء الـــشــــعب فــــضال عن
مـتـابــعـة رؤوس الـفـسـاد االداري
ــــال الــــعــــام ـــــالي وســــراق ا وا
ـنهـوبة واجراء واعادة االموال ا
االنـــتـــخــابـــات الـــعــامـــة وأعــادة
الــنـصـاب الــقـانـوني لــلـمـحــكـمـة

االحتادية العليا).
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عــائـلــة امـنــة قـرب مــطـار بــغـداد
الــــدولي يــــوم 28 أيــــلــــول ذهب
ضــحــيــتــهــا  ســتــة مِـن الــنــسـاء
واالطـفـال االبـريـاء اقـدمت  هـذه
اجملــامـيع في ســاعــة مـبــكـرة مِن
فــجــر امس االثــنــ عــلى إطالق
صــاروخــ نــوع كــاتــيــوشــا مِن
مـنـطقـة شـقق حي الـسالم / حي
اجلــــهــــاد بــــاجتــــاه مــــنــــطــــقــــة
اجلـادرية) واضاف بـيـان تـلـقته
(الـــزمــــان) امس ان (الـــصـــاروخ
األول سقط خلف فندق بابل قرب
ــطــاعـم والــثــاني ســقط أحــدى ا
قرب اخلـطوط اجلـوية الـعراقـية
ا ادى الـى حرق عـجـلة مـدنـية
ـــواطـــنـــ ولَم تـــعــــود ألحـــد  ا
تؤشـر اي خسـائـر  بشـرية). كـما
افـاد مـصـدر في وزارة الـداخـلـية
بسـقوط صـاروخي كـاتيـوشا في
مـــحــــيط مـــطـــار بـــغـــداد دون ان
يـــتــســبـــبــا في وقـــوع خــســائــر.
وجتددت عـمـلـيات الـقـصف عقب
لــقــاء جـمـع رئـيس اجلــمــهــوريـة
بـالـسـفــيـر األمـريـكي لـدى بـغـداد
مـاثــيـو تــولـر امس االول لــبـحث
إجـــراءات الـــعـــراق في حـــمـــايــة

البعـثات الدبـلوماسـية وترسيخ
سلـطة الـدولة في فـرض القـانون
لتحـقيق االمن واالسـتقرار. فـيما
الـــتـــقى صـــالح  رئـــيس ديـــوان
ـــالــيـــة رافل يـــاســ الـــرقـــابــة ا
لـالطالع عـــــلى عـــــمل الـــــديــــوان
وخــطــطه في مــكـافــحــة الـفــسـاد
الي . وذكر الـبيان ان االداري وا
(صــالح شـدد خـالل الـلــقــاء عـلى
أهـمــيـة الـدور الـذي يــضـطـلع به
ـالية في احلفاظ ديوان الرقابة ا
ـــال الـــعـــام ومــكـــافـــحــة عـــلى ا
ـــــــالي الــــــفـــــــســـــــاد اإلداري وا
واالرتـقـاء بـاألنـظـمـة اإلداريـة في
ــا يــعــزز مــؤســـســات الــدولــة 
الــشــفــافـيــة والــنــزاهـة) مــؤكـداً
تخذة (دعمه الكامل لإلجراءات ا
من قــبل الـديـوان لــتـحــقـيق هـذه
األهداف). من جانبه ثمن ياس
(اهتمام ودعم رئيس اجلمهورية
ـالـيـة في الـقـيام لـعـمل الـرقابـة ا
نوطة به وتطوير عمله هام ا با
صـاعب التي تواجهه) وتذليل ا
مـستـعـرضـاً (سيـر عـمل الـديوان
ـــوضـــوعـــة لـــلـــمــدة واخلـــطـط ا

قبلة).  ا
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اكــد رئــيـس اجلــمــهــوريــة بــرهم
عـركة ضد اإلرهاب ال صالح ان ا
تـزال مـستـمـرة ويـجب مـواصـلة
ــــكـــــافـــــحــــة اجلـــــهــــد األمـــــنـي 
نـــشــاطـــاته.وقــال بـــيــان تــلـــقــته
(الـزمـان) امس ان (صـالح الـتقى
رئيس أركان اجليش الفريق أول
الـركن عـبــد األمـيـر يـارالـله وفي
مستهل اللـقاء أشاد بالدور الذي
ختلف تقوم به القوات األمنية 
تــشـكــيالتــهــا في مالحــقـة فــلـول
تــــنـــظـــيـم داعش الـــذي يــــســـعى
لــزعـزعــة االمن) واكــد صـالح ان
ــعـــركــة ضــد اإلرهــاب ال تــزال (ا
مستمرة ويـجب مواصلة اجلهد
ـــكــافـــحـــة نــشـــاطــاته) األمـــني 
مشددا على (ضرورة فرض األمن
واالسـتــقـرار في الـبـالد وحـمـايـة
ــراكـز احلــكـومــيـة الــبـنــايـات وا
والبعثات الدبـلوماسية وترسيخ
سلـطة الـدولة في فـرض القـانون
ومـــواجـــهــة اإلرهـــابـــيـــ ومــنع
االعـمـال اخلـارجـة عن الـقـانون)
وأشـــار الى ان (تـــعـــزيـــز قــدرات
القوات األمنية تدريباً وتسليحاً
وتـطـويـر إمـكـانـيـاتـهـا الـقـتـالـية
شترك يسهم والتنسيق األمني ا
ــجـــابـــهــة الـــتـــحــديـــات وســد
الثـغرات األمـنيـة كمـا حصل في
ـعارك ضـد داعش بـعـد حتـقيق ا
قوات اجلـيش واحلـشد الـشـعبي
والـبـيشـمـركَـة انـتصـارات كـبـيرة
ـدن عـلـى اإلرهـابــيـ وحتــريـر ا
من بــراثــنـهـم). وأصـدرت خــلــيـة
االعـالم االمـــني بـــيـــانـــاً بـــشــأن
استهداف مـنطقـة اجلادرية قالت
فـــيه إن (اجملـــامــيـع األجــرامـــيــة
األرهـــابــيـــة عــاودت مـــرة أخــرى
ـواطـن اآلمـن في استـهداف ا
مناطق سكناهم وبعد استهداف
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الـعشـائـرية والـقـبلـيـة والقـومـية
هـي األرجـح عـــــــــلـى حــــــــســــــــاب
ـستقـلة والنـزيهة الشخـصيات ا
ألن اخلــيـار بــالــنـســبـة لــلــنـاخب
مــعــروف  كــون يــتـــأثــر بــدوافع
الـــقـــومــيـــة او الـــعــشـــائـــريــة أو
الـديــنــيـة مــؤكـدين ان هــنـاك من
يرى بـداخل الـعمـلـية الـسـياسـية
والعارف بدهالـيزها  أن الدوائر
ُـــتـــعــدّدة لـــيـــست هي اخلـــيــار ا
ـمتدة األمثل للـخروج من أزمته ا
مــنـذ اعــوام.  وتــشــهـد الــســاحـة
حـراكــا يـضم الــرئـاســات الـثالث
وقـوى سيـاسـيـة فـاعلـة لـلـتوصل
إلى اتــفــاق بـشــأن حتــديــد شـكل
الــدوائــر االنــتــخـابــيــة من حــيث
الـعـدد واحلـدود اجلـغـرافـيـة لـكل

محافظة. 

الــــقـــــوانــــ وأولـــــهــــا قـــــانــــون
االنتـخـابـات متـوقـفة عـلى قـانون
احملكمة  فآليات مثل التفسيرات
والنصـاب والطـعون كلـها تعـتمد
عــلى رأي احملــكــمــة دســتــوريـا)
ـتـرابـطة ولفـت الى ان (العـالقة ا
ـكن فــكــهـا بــ الـقــانــونــ ال 
بـــحـــال من األحـــوال فـــفـي حــال
إقرار قانـون االنتـخابات من دون
قـانون االحتـاديـة سـيـحـدث خلل
دســـــــتــــــــوري وقـــــــانــــــــوني ألن
االنتخـابات حتـتاج إلى مـصادقة
مـن احملـــكـــمـــة الـــتي يـــســـتـــلـــزم
وجــــودهــــا إقـــــرار قــــانـــــونــــهــــا
اخلـاص).ويــتــوقع مـراقــبـون أن
ـان إذا مــا اعـتـمــد الـدوائـر الـبــر
ـقبـلة تـعدّدة في االنـتخـابات ا ا
سـتكـون كف وحـظـوظ الـزعـامات

تشـريع قـانـون انتـخـابي مـنصف
وأشمل يعكس اإلرادة احلرة في
االنـتــخـاب من دون تــأثـيـرات او
ضـغـوط من أي نـوع لـضـمان ان
تــكــون مــخــرجــات االنــتــخــابــات
ثـلـة لإلرادة احلقـيـقيـة جلـميع
). بدوره  أكـد الـنـائب ـواطـنـ ا
عـن حتـــالـف ســـائــــرون بــــرهـــان
ــعــمـوري ان جــمــيع الــقــوانـ ا
وأولـــهـــا قـــانـــون االنـــتـــخـــابــات
مــتــوقـفــة عــلى قــانـون احملــكــمـة
االحتـــاديـــة.ووصف الـــعـــمـــيــري
قـانــوني االنـتــخـابـات واحملــكـمـة
االحتــاديــة بــالــتـوأم واشـار في
تــــصــــريـح امس الى ان (هــــنــــاك
خالفـــات عــلى قــانـــون احملــكــمــة
االحتــاديـة بــشـأن عــدد الــفـقــهـاء
والــنــصـاب) مــؤكــدا ان (جـمــيع

ــــتــــظــــاهــــرون وأكـــدت عــــلــــيه ا
رجعيـة الدينـية العلـيا. والتقى ا
رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
ــمـثــلـة اخلــاصــة لألمـ الــعـام ا
تـحدة في الـعراق جـين لأل ا
وجــرى هـــيـــنـــيس بالســـخـــارت 
خـالل الــلـــقـــاء تــأكـــيـــد أهــمـــيــة
ــقـبـلـة االنـتــخـابـات الـنــيـابـيـة ا
وضـرورة تـوفــيـر أقـصى درجـات
الـنــزاهـة والـشــفـافـيــة في جـمـيع
تحدة مراحلهـا وتنسـيق األ ا
مع مــفــوضــيــة االنــتــخـابــات في
الــرقـابــة عـلــيـهــا لــتُـضــفي عـلى
ـصداقـية والـثقـة لدى نتـائجـها ا
ـثـلـيـهم الـنـاخـبـ في اخـتـيـار 
بــــعــــيـــــداً عن ســــطــــوة الــــسالح
والـتـزويـر والتـالعب. وقـال بـيان
ان (اجلانب اتفقا على استكمال

ــؤمّـل إجــراؤهـــا في ـــبـــكـــرة ا ا
ـقــبل الــذي يـعــد من حــزيــران ا
ــــطـــالـب الـــتـي رفـــعــــهـــا أبــــرز ا

اخـتـيـار احملـطـة) مؤكـدا ان (في
حـالـة االنتـهـاء من هـذه الـعـمـلـية
يعـني دون حـدوث اي مشـكالت  
االنــتــقــال الـى مــرحــلــة تــشــكــيل
احلـكـومــة والسـيـمــا تـعـودنـا في
راحل الـسابـقة ان الـتشـكيل قد ا
يـــــنــــتج عـن تــــوافـق او ائــــتالف
مـجـمـوعـة من الـكـتل او االحـزاب
اما وكـان ذلك يـسـتـغـرق اشـهـر  
في حــــال افـــرزت االنـــتـــخـــابـــات
قـبـلة  150 شخـصـية مـسـتقـلة ا
من االقـضـيـة  عـلى اسـاس دوائر
صغيرة و ترشيح فردي كما نص
الـقـانـون  فـكــيف ســتـكــون الـيـة
الـتشـكـيل او الـتكـلـيف). ويـسعى
مـــجـــلس الـــنـــواب إلى أعـــتـــمــاد
ُــتــعـــدّدة أو الــتــرشح الــدوائـــر ا
انية الفردي في االنتخابـات البر

وجتــري بــعــد خالل  24 ســاعــة 
ذلك عـملـيـة الـعد والـفـرز الـيدوي
لـغــرض مـطـابــقـتـهــا الـكـتــرونـيـا
بــواقع احملــطــة الــواحــدة من كل
مركز اقـتراع انتخـابي وفي حالة
حـدوث اختـالف  بنـسـبـة خـمـسة
ـئـة من اصـوات تـلك احملـطة  بـا
فـــيـــصــــار ذلك الى اعـــادة الـــعـــد
والــــفــــرز الـــــيــــدوي في جــــمــــيع
محـطات مـركز االقـتراع لالعـتماد
على افـرزته اليـة العد) متـسائال
(من سـيــحـدد احملـطــة الـتي يـراد
فـيـهـا اعــادة الـعـد والـفـرز اذا مـا
عـلــمـنــا ان عـدد مــراكـز االقــتـراع
 8877 تــقــريــبــا في انــتــخــابـات
 2018 حـــيث ســـيـــؤدي ذلك الى
حـــــدوث ســـــجـــــال ومــــشـــــاكالت
متـوقـعة بـسبب عـدم حتـديد الـية

دهـالــيـز الــظالم الـســيـاسي  اذا
تــبـدأ بــالــيـة رسم الــدوائــر الـتي
قـــســــمت مـــجـــلـس الـــنـــواب الى
فـريـق  فـمـنـهـم من يـسـعى الى
ـا اعــتــمــاد الـدوائــر الــكــبــيــرة 
ينـسجم مع قـواعده اجلـماهـيرية
نتشرة على مستوى احملافظة  ا
واخرين يـرغـبون بـأقرار الـدوائر
الــــصـــغـــيـــرة عــــلى اعـــتـــبـــار ان
ـناطق الـناخـبـ يـتـوزعـون في ا
الطرفية وبالـتالي ان هذه الرغبة
قــد ال تـــنــســجم  مـع امــكــانــيــات
احلـــــــــــزب ذاتـه) واضـــــــــــاف ان
ــســتـقــلـة ــفــوضـيــة الـعــلــيـا ا (ا
لالنــتـخـابــات تـعــمـد بــعـد اجـراء
ـادة  38 عـمـلـيــة االقـتـراع وفق ا
اجــــهــــزة تـــــســــريـع الــــنـــــتــــائج
االلكتـرونية وتـلتزم بـإعالن عنها

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

حـــــذر الــــــبــــــاحث فـي الــــــشـــــأن
االنتـخابـي دريد تـوفيق من ثالث
ـــــر بــــــهـــــا قــــــانـــــون مـــــراحـل 
االنـتـخـابــات وفق نـظـام الـدوائـر
ـتـعـددة الـذي مـتـوقع ان يـنـجـز ا
ـــان بـــعــد تـــعـــديـــله داخل الـــبـــر
الــتــوصل الى تــوافق ســيــاسي 
ـراحل كــفـيــلـة مـؤكــدا ان (هــذه ا
بـــأدخـــال الـــعـــراق فـي دهـــالـــيــز
ـا فــيــهـا من الــظالم الـســيــاسي 
مـشـكالت تـكـمن في الـيـة اخـتـيار
احملـطـات االنــتـخـابـيــة وتـشـكـيل
احلكومة. وقـال توفيق لـ(الزمان)
ر امس ان (هنـاك ثالث مـراحل 
بها قـانون االنـتخابـات كفـيلة كل
دريد توفيق مـــرحـــلـــة ان تـــدخل الـــعـــراق في

ن االربــعـاء لــغـرض فــسح اجملـال 
ــوظــفــ بــاداء زيـارة يــرغـب من ا
أالربـعـيـنـيـة). بدوره  قـال مـحـافظ
ـثنى أحمد منفي جودة انه (تقرر ا
تــعــطـيـل الـدوام الــرســمي لــيـومي
األربـعـاء و اخلـمـيس مـن االسـبوع
احلــالي في جــمــيع دوائـر الــدولـة
بــاسـتــثـنـاء اخلــدمـيــة والـصــحـيـة
ـنـاسـبة حـلـول أربـعـيـنـية مـنـهـا 
.( اســــتـــشــــهــــاد اإلمـــام احلــــســـ
ويـــواصل اآلالف الـــتــوجه ســـيــراً
عـلى األقدام صوب محافظة كربالء
إلحــيـاء زيـارة ذكـرى أالربـعـيـنـيـة 

وسط إجراءات أمنية ووقائية.
شرفة عن الى ذلـك أعلنت اللجـنة ا
مــنح جـائـزة نـوبل لــلـطب عن مـنح
جـائزة العام إلى كل من األمريكي
هــــارفي الــــتــــر وتــــشـــارلــــز رايس
والـبريطاني مايكل هيوتون بسبب
اكـتـشـافهم فـيـروس الـتهـاب الـكـبد
سي.ويـتسبب التـهاب الكبد - سي

في نحو  400ألف وفاة سنويا.

ــيــة والــســلــطــات الــصــحـــة الــعــا
الصحية احمللية). 

 فـيما حددت األمانة العامة جمللس
ــقــبـل عــطــلـة الــوزراء اخلــمــيس ا
ــــؤســـســـات رســــمـــيـــة جلــــمـــيع ا
ناسبة ذكرى بـأستثناء اخلدمية  
اربــعــيـنــيـة االمــام احلــسـ عــلـيه

السالم. 
وقـررت أالمـانـة في بـيـان مـقـتـضب
(تــعـــطــيل الــدوام الــرســمي لــيــوم
ـقـبل فـي دوائـر الـدولة اخلـمـيس ا
كـافــة تـزامـنـاً مع ذكـرى أربـعـيـنـيـة
اســتـشــهــاد اإلمـام احلــسـ عــلـيه
السالم  مـستثنـية من ذلك الدوائر

اخلدمية كافة). 
ثنى واعـلنت مـحافـظتا مـيسـان وا
تــــعــــطــــيـل الــــدوام الــــرســــمي في
احملـــافـــظـــتـــ لـــيــومـي االربـــعــاء
. وقـال مـحافظ ـقـبلـ واخلـمـيس ا
مــيــســان عــلي دواي في بــيــان انه
(تـقـرر تـعـطـيل الـدوام الرسـمي في
دوائـــر الــــدولـــة كـــافـــة لـــيـــوم غـــد

وتـابع ان (الـسلـطـات الصـحـية في
الــعــراق وشــركـاؤهــا تــعــمل بــجـد
لـلحد من انـتشار اجلـائحة) داعـيا
ـعـنـية جـمـيع اجلـهـات االعالمـية ا
بـنشر مـعلومات بـشأن كورونا الى
ــســؤولــيــة ودقـة (الــقــيــام بــذلك 
عـاليـة والـتحـقق  منـها من مـنظـمة

وجـود تفشي وشيـك للفايروس في
عــمـوم الـبالد) مــؤكـدا ان (الـعـراق
حـــالـــيـــاً في مـــرحـــلـــة االنـــتـــشـــار
اجملـتــمـعي وتـعـرف بـأنـهـا إصـابـة
األشـخاص بـالفـايروس في مـنطـقة
مـا دون مـعـرفـتهم مـصـدر اإلصـابة
أو كــيــفـيــة الــتــقـاطــهم لــلــعـدوى)

قــار سـجـلت  285 اصــابـة جـديـدة
بـــكــورونــا وحـــالــة وفــاة واحــدة).
واكـدت دائـرة صحـة بـابل تسـجيل
 99 اصــابـة جــديـدة و 177 حــالـة
شــفـــاء. وقــالت الــدائــرة في بــيــان
ـوقف تــلـقــته (الـزمــان) امس إن (ا
الــوبــائي حملــافــظــة بــابل تــضــمن
تـسجيل  99 اصـابة جـديدة و117

حالة شفاء وحالة وفاة واحدة).
وحــذرت وزارة الـصــحـة في اقــلـيم
ـــواطـــنـــ مـن عــدم كـــردســـتـــان ا
االلــتـــزام بــاجــراءات الــوقــايــة من
كـورونـا وقالت فـي بيـان (انهم اذا
لم ينتبهوا الى انفسهم فان حاالت
االصــابـة بــالــفـايــروس والـوفــيـات
ســتــتـفــاقم خالل فــصــلي اخلـريف

والشتاء).
ـية  وانـهت مـنـظـمـة الصـحـة الـعـا
الـسجـال بشأن وجـود تفش وشيك
ـثل لـكـورونـا في الـعـراق. واشـار
ـنـظـمة أدهـم اسمـاعـيل في بـيان ا
تــابــعــته (الــزمـان) امـس الى (عـدم
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اعـلـنت وزارة الصـحـة والبـيـئة عن
تــســجــيل  3808 اصــابــة مــؤكــدة
بــكــورونــا و  4676 حــالــة شــفــاء
جديدة ووفاة 65 مـصابا. واطلعت
(الــزمـان) عـلى احـصـائـيـة الـوزارة
لـــلـــمـــوقف الـــوبـــائي لـــيـــوم امس
االثـن  جـاء فـيـها ان (مـخـتـبرات
الـــوزارة اجــرت  21915 فـــحــصــا
وســـجـــلت  3808 حـــالـــة اصـــابــة
جـديدة فـي عمـوم العراق) مـشـيرة
الـى ان (عدد حـاالت الـشـفـاء بـلغت
 4676 وبـواقع وفيات  65 حـالة).
و ســجــلت مــحــافــظــة ديــالى 125
اصـــابــة جـــديـــدة بــكـــورونــا خالل
اضـية. وقال مصدر ان الـساعات ا
(ديــالى سـجـلت  3 وفــيـات بـسـبب
كــورونـا و  125 إصــابـة جــديـدة).
وافـاد مـصدر ثـان في مـحافـظة ذي
قـار بتـسجيل  285اصـابة جـديدة.
ـصـدر إن (دائـرة صـحة ذي واكـد ا

اربـع جـــثث بـــواســـطـــة اجـــهــزة
ومـعـدات االنـقــاذ ومـنـهـا أجـهـزة
الـقـطع والـفـصل الـهـيـدرولـيـكـيـة
اخلاصـة بـعمـلـيات االنـقـاذ حيث
اضـطـرت الى قص حـطـام عـجـلـة
نــوع تــويــوتــا إلخــراج اجلــثث)
الفتا الى (انقاذ شخص على قيد
احلـــيــاة لـــتــجـــري له عــمـــلــيــات
اإلسـعـاف الـفـوري قـبل نـقـله إلى
مستشفى الـرمادي لتلقي العالج
افاد االزم فيـهـا). وفي الـنجف   
ـصرع واصـابة 7 مصـدر امني 
اشـــخــاص بـــحــادث ســيـــر عــلى
طــــــريـق كـــــــربـالء جنـف. وقــــــال
ـــصـــدر في تـــصـــريح امس إن ا
(ثالثـة اشخـاص لـقوا مـصـرعهم
واصـيـب اربـعـة اخــرون نـتــيـجـة
حادث سير اصطـدام عجلة باحد
ـــــواكب عـــــلى طـــــريق كـــــربالء ا
ـــزيــــد من جنف مـن دون ذكــــر ا

التفاصيل).

اجلــنـائــيـة لـلــتـحــقـيق بــأسـبـاب
انــدالع احلــريق الــذي اســتــغـرق
اخماده سبع ساعات متواصلة).
واستـدعى احلريق الـكبـير تدخل
 35 فــرقـــة اطــفـــاء لــلـــســيـــطــرة
واخـــمــاد الـــنــيـــران وحــصـــرهــا
وعزلـها عـن االبنـية الـقريـبة بـعد
. ـــواطـــنــ ان انـــقـــاذ عـــدد من ا
ونــعى جـهــاز مـكــافـحــة االرهـاب
وفــاة اربـعــة من مــقـاتــلــيه جـراء

حادث سير غربي العراق.
وقـال اجلـهـاز في بـيـان امس إنه
(يـــنـــعى أربـــعـــة من مُـــقـــاتـــلـــيه
ـنية أثر الغيارى الـذين وافتهم ا
حـادث سـيـر مــؤسف عـلى طـريق
هــيت الـــرمــادي في احملــافــظــة).
ــدني قــد وكــانت فـــرق الــدفــاع ا
افــــادت بـــأنـــتــــشـــال اربع جـــثث
وانـقــاذ مــواطن من حـادث ســيـر
في االنبار. وذكر الـبيان إن (فرق
دني تمـكنت من انتشال الدفاع ا
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ــدني أعــلن مــديــر عــام الــدفـاع ا
الـلـواء كـاظم سـلـمـان بـوهان ان
ـدني سيـطرت على فرق الـدفاع ا
احلـــريق الـــذي انــدلـع في ســوق
ـعـظم في مـجـمع كـلــيـات بـبـاب ا
بــغــداد. وقــال بــوهــان في بــيــان
تــلــقــته (الــزمــان) امس إن (فــرق
ـدني تـمـكنت من اطـفاء الـدفـاع ا
السـيـطرة واخـمـاد حريق مـجمع
ــعــظم دون الــكــلــيــات في بــاب ا
تــســـجـــيل خـــســـائــر بـــشـــريــة)
واضاف ان (الـفرق بـذلت جهوداً
واطن مضنيـة إلنقاذ عـدد من ا
والــــعـــمــــال احملـــتـــجــــزين داخل
الــسـوق بـالــتـزامـن مع عـمــلـيـات
االخماد والـسيـطرة على الـنيران
الـــتي عــانـــقت ســـحــبــهـــا عــنــان
الــســمـاء) وتــابع انه (عــلى أثــر
ذلك  اســتــدعــاء خــبــيــر االدلــة
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الــــــوطــــــنــــــيــــــ الـــــــعــــــظــــــمــــــاء في
شـوارعنا".وتابع "أنـا على وشك القيام
بـزيـارة صغـيـرة مفـاجـئة".وقـال ترامب
إنه "تـعـلّم الـكـثـيـر عن كـوفـيد- "19في

ستشفى. صراعه مع الفايروس في ا
ـدرسة احلقـيقيـة. ليست وتـابع "إنها ا
مــدرسـة قـراءة الـكـتب أنـا أدركت ذلك
وفـــهـــمـــته وهـــذا األمـــر مـــثـــيـــر جــدا
ستشفى لالهـتمام".وبعـد ليلتـ في ا
قـال أطبـاء الرئـيس األميـركي األحد إن
تـــرامب قـــد يــتـــمـــكن من الـــعــودة إلى
الــبـيت األبــيض االثـنـ إذا اســتـمـرت
حـــالــته فـي الــتـــحــسن لـــكن طــبـــيــبه
الـشـخصي تـرك أسئـلـة عدة بال إجـابة
ـضاعفـات احملتـملة.وخالل ـا فيـها ا
مـــؤتـــمـــر صــــحـــافي عـــقـــد األحـــد في
مــســتـشــفى وولـتــر ريــد قـال األطــبـاء
الـذين يشرفون عـلى معاجلة ترامب إن
حــالــته تـدهــورت اجلــمـعــة في الــبـيت
األبــيض لـدرجـة أنه احـتـاج إلى إمـداد
ـدة سـاعـة تـقـريـبـا. كـمـا بـاألكــسـجـ 
أصـــيـب بـــحـــمى ونـــوبـــة ســـعـــال مـــا

ستشفى. استوجب نقله إلى ا
وأوضـح طـبـيب الـبــيت األبـيض شـون
كــونـلي الـذي أكـد أن تـرامب لم يـعـاني
قـصـورا في الـتنـفس "كـنت قـلقـا بـشأن
احـتـمال حـدوث تطـور سـريع للـمرض
لـقـد أوصـيت الـرئيس بـاحلـصـول على

أكسج إضافي".
وأقـر الــطـبـيب بـأنه لم يـكـشف عن ذلك

فـي الــيــوم الــســابـق لــتــقــد صــورة
"متفائلة". حتى إن كبير موظفي البيت
األبـيض مارك مـيدوز قـال للـصحـافي
اضية إن الساعات األربع والعشرين ا
كـانت مـقلـقـة للـغـاية.وتـابع كـونلي أنه
صــبـاح الــسـبت حـدث فــصل آخـر من

. انخفاض نسبة األوكسج
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والـسـبت أيـضـا قدم األطـبـاء لـلـرئيس
عالجـا ثالـثا هو ديـكسامـيثازون دواء
من عـائلة كورتـيكوستيـرويد فعال ضد
األشــــكــــال احلــــادة مـن كــــوفــــيـــد-19
ــديـسـيــفـيـر ومـزيج بــاإلضـافـة إلى ر
ــــضــــادة من مــــخــــتــــبـــر االجــــســــام ا
كن أن "ريـجينيرون" وكلها عالجات 
يـستمـر في احلصول عـليهـا في البيت
األبـيض.لكنّ كونلي رفض وصف حالة
رئـتـي تـرامب وقـال "لـقـد قـدمـنـا بـعض
ـتـوقـعـة لـكن لـيـس هـناك الحـظـات ا ا

أي شيء مهم من وجهة نظر طبية".
وعـمل ترامب األحد عـلى إعطاء صورة
رئـــــــيـس يـــــــعـــــــمل رغـم وجـــــــوده في
ـسك بإحكـام بزمام ـستـشفى وهو " ا
ـا قـال روبـرت أوبراين الـقـيـادة" وفـقا 
مـسـتشـاره لألمن القـومي لـشبـكة "سي

بي إس".
وبـدأ الرئـيس إجراء اتـصاالت هـاتفـية
والـتـغـريـد عـلى تويـتـر. مـسـاء الـسبت
وصــــبــــاح األحـــد روى الــــعـــديــــد من
ـقـربـ والـشـخصـيـات أنـهم تـكـلّـموا ا

ـستـشفى بـالتـصفـيق لدى مـغادرتـها ا
كـسيك عـلى كرسـي متحـرك.وسجّـلت ا
 757ألــــفــــا و 953إصــــابــــة مــــؤكــــدة
بـكوفيد- 19و 78ألـفا و 880وفـاة منذ
ظــهـور الـوبـاء ألول مـرة في الـبالد في

شباط/فبراير.
وفـي 11 آب/أغــــــســـــــطس أظــــــهــــــرت
الـفحوص إصابة  78شـخصا تـتخطى
ـــئـــة عـــام تـــوفي  23من أعـــمـــارهم ا
ـعـطـيـات ـئـة) وفق ا بـيـنـهم (29,3 بــا
ـتــعـلـقــة بـاجلــائـحـة.ومن الــرسـمـيــة ا
احلــاالت األكـثـر إثـارة لـلــدهـشـة شـفـاء
مـــصـــاب يـــبــلغ  118عـــامـــا من واليــة
تــابـاسـكـو (الـواقــعـة في جـنـوب شـرق
ـكـسـيك) ـطـلـة عـلى خـلـيج ا الـبـالد وا
بـعـدما شـخّـصت إصابـته بـكوفـيد-19

في 25 تموز.
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وألـــقى الـــرئـــيـس األمــيـــركـي دونـــالــد
تــرامب الـتــحـيــة عـلى أنــصـاره خـارج
ـــســـتـــشـــفـى الـــذي يـــعـــالج فـــيه من ا
كورونا بعدما غادره لفترة وجيزة في
جــولـة داخل مــوكـبه قــال عـلى تــويـتـر
إنـهـا "زيـارة مـفـاجـئـة".وشـوهـد ترامب
ـوكب واضـعـا كمـامـة داكنـة وهو في ا
يـــحــيي أنـــصــاره قــبـل أن يــعــود إلى
ـــتـــابـــعــة مـــســـتـــشــفـى وولـــتــر ريـــد 
الــعالج.وكــان تــرامـب قــد نـشــر قــبــيل
اجلـولة تسجيل فيـديو على تويتر قال
فـيه "سـنـقـوم بـزيـارة مـفـاجـئـة لـبـعض
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مـعه عبر الهاتف: ابنه إريك ومستشار
حـملته جيسون ميـلر حتى مذيعة قناة
فــوكس نـيــوز جـانـ بــيـرو...حـتى إن
الـــرئــيس الـــســبــعـــيــني أراد طـــمــأنــة
األمـيركـي بـنفـسه من خالل بث صور
ـسـتـشــفى ونـشـر لـه "في الـعـمل" مـن ا
مـقطع فيديو على تـويتر مساء السبت
قــال فـيه "أشــعـر بـتــحـسن كــبـيـر اآلن
نــحن نــعــمل بــجـد كي أشــفى تــمــامـا.
أعـتقـد أنني سـأعود قـريبـا أتطلّع إلى
إنـهاء احلـمـلة (االنـتخـابيّـة) بالـطريـقة
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ـركز حـثت دراسـة علـمـيـة تداولـهـا ا
الــعــراقي االوربي لــلـتــنــمـيــة مــقـره
بـــلـــجـــيـــكـــا عـــلى ضـــرورة دراســـة
وفـــحص مـــؤهالت رأس الـــســـلـــطــة
ـركزي الـنـقـديـة او مـحـافظ الـبـنك ا

من قبل صناع القرار. 
وقالـت الدراسـة التـي اطلـعت عـليـها
ـتــتـبع لــتـاريخ (الـزمــان) امس (ان ا
ـركــزي الـعــراقي ودور هـذه الـبــنك ا
ا ؤسـسة احلـيـوي تتـولد لـديه و ا
اليقبل الشك ان عملية تنصيب رأس
الـسـلطـة الـنـقـديـة احملافـظ  يجب ان
تـكـون مـدروسـة وتـتـطـلب مـزيـدا من
الـفـحـص  والـتـأني  من قــبل سـلـطـة
الـقـرار و أن يـأخــذ قـرار الـتـنـصـيب
جــمـلــة من الــعــوامل آهـمــهــا تـاريخ
ــــؤســـســـة ودورهــــا احلـــيـــوي في ا
صيـاغة القـرار االقتـصادي والـنقدي
ــالي لـلــبـلـد. كــمـا ان الــعالقـة مع وا
ــالــيــة الــدولــيــة ذات ــؤســـســات ا ا
الـصـلـة تـعـتـبـر مـحـورا آسـاسيـا في

عملية االختيار).
‰UBðô«  «—UN

ـنصب يـتطلب ان واضافت ان هذا ا
(يتحلى من يشغله ان تكون لديه من
مـــهــارات االتــصـــال واالخــتــصــاص
ـقـدرة وثـقل الـعالقـات والـكـفـاءة  وا
ا يـؤهله الخذ والتاريـخ الوظيـفي 
زمـــام األمـــور وضـــمـــان اســـتـــمـــرار
ــطــلــوب ـــؤســســة بــأداء دورهـــا ا ا
واحلـيـوي وخـصـوصـا لـبـلـد يـعـاني
من أزمات اقـتصاديـة ومالـية بـاهظة
وتتطلب كثيـرا من اجلهد والتنسيق

ومــنـظــمـة االنــكـتــاد لـســنـ عــديـدة
وتـاريخ عــبـدالـبـاسط تــركي بـخـدمـة
ــالــيــة الــدولـــة الــعــراقــيــة ووزارة ا
لعـشرات الـسـن شـاهدا ومـعيـنا له
ـنصب) . واكدت الدراسة ان لتبوء ا
(خدمة علي محسن أسماعيل  كأم
عــام جملــلس الــوزراء لـعــشــر ســنـ
مـتــتـالـيــة سـاعــدته في االطالع عـلى
ـالــيـة أمــور كـثــيـرة تــخص اإلدارة ا
والتنسـيق االداري واالقتصادي ب
الوزارات لذلك كانت عملية تنصيب
هـذه الـشـخــوص وبـغض الـنـظـر عن
الحظات هنا وهناك  سلسة بعض ا
ركزي  أوال ؤسـسة البنك ا ومقنعة 
ــــــصـــــرفـي واحملـــــيط واجلـــــهـــــاز ا
اخلــارجي ثـانــيـا. حــتى ان حـكــومـة
ـهـدي وعنـدما شـرعت بـعـملـية عـبدا
تـــغــيــيــر احملــافظ فـــانــهــا اقــتــرحت
ـالـية الـدكـتـور عـلي عالوي ( وزيـر ا
احلـــــالي ) بــــديـال وطــــرحـت اســــمه

ان في وقتها).  للبر
ووصـــــفت الـــــدراســــة ســــؤاال امــــام
احلكـومة ومـسـتشـاري الكـاظمي في
ضـوء عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر االخــيـرة
ــركـــزي :  فــهل أن حملـــافظ الــبـــنك ا
عـمـلـيـة الـتـنـصـيب األخـيـرة اتـخـذت
واصـفـات مـقـيـاسا تـلك الـعوامـل وا
لــهـا  في ضــوء مـا شــهـدتـه من لـغط

وشكوك وألسباب عدة ? 
خـتــامـا نــقـول أن اإلجـابــة عـلى هـذا
السـؤال واضـحة  ومـعـلومـة لكل من
طلعـ والعارف بـأمور االقتصاد ا
ــــــال  ومــــــقــــــارنــــــة مــــــا حــــــدث وا
ـواصـفـات ومــتـطـلـبـات    شـاغـلي

يـاً واعالمياً ومـحلـل امـني في مـقر اجلـهاز والتي في حـوار مفـتوح جمع  25اكـاد
كشف رئـيس جـهاز مـكافـحة اإلرهـاب الفـريق األول الـركن عبـد الوهـاب السـاعدي عن
نع  استراتيـجية جهاز مـكافحة اإلرهاب اجلديـدة والقائمة عـلى مسارين  األول هو ا
سـار األول يعمـل على منع اجلـماعات اإلرهـابية والـثاني هـو الوقايـة  وأشار الى ان ا
ـنـشـئة من الـعـمل علـى األراضي الـعراقـيـة ومـواجـهـتـهم من خالل مـواجهـة الـظـروف ا
لالرهـاب فـي الـعـراق بـاإلضـافـة الى مــكـافـحـتـهم عـسـكــريـاً من خالل حـمالت اجلـهـاز
ناطق طاردة فلـول داعش اإلرهابي كحملة الـفرسان األخيرة في ا العسكـرية اجلديدة 
احملررة  وجتـفيف مـنـابع التـمويل اإلرهـابي والـتدريب لـقوات جـهـاز مكـافحـة اإلرهاب
الدارة احلرب في ظل البيـئة الهجينة التي تتكون وكأنها حذوة الفرس تبدأ من احلضر
 –محـافظـة نينـوى وتمـر بكركـوك وصالح الدين وديـالى وشمال بـغداد وتنـتهي بـالقائم
فـي مـحــافــظــة االنــبــار  بـاإلضــافــة الى الــعــمل عــلى مــواجــهــة ظـاهــرة االنــتــحــاريـ
سار الثاني ؤدية الى اإلرهاب .امـا ا واالنتحاريـات ومكافحـة أفكار التـطرف العنيـف ا
فأنه مسار الـوقاية من اإلرهاب من خالل تشغيل موارد الـدولة في ضوء االستراتيجية
نهاج الوزاري حلكـومة األستاذ مصطفى كافحة اإلرهاب والتي تـتوازى مع ا الوطنيـة 
الــكـاظـمي رئــيس الـوزراء واسـتــراتـيـجــيـة االمن الــوطـني الـعــراقي  وبـالـتــالي حتـديـد
واجـهة اخملاطر االستراتـيجية للدولة نفرد جلهاز مـكافحة اإلرهاب  مساحات العـمل ا
ـواجهة موجات ـشتركة  من أفعال اجلمـاعات اإلرهابية والـشراكة مع القـوات األمنية ا
اإلرهـاب العـاتـية بـاإلضافـة الى التـعـامل مع األجهـزة االستـخبـاريـة لتـنسـيق مسـاحات
الـعمل واخملـاطـر الـتي تهـدد االمن الـوطـني العـراقي  بـاإلضـافة
الى اشـراك مـؤسسـات الـضـبط االجـتـمـاعي واجملـتمـع األهلي
لــدورهـــا الـــفـــذ في الـــوصــول الـى اجملـــتــمـع والــتـــعـــامل مع
ـدافـعة ـؤسسـات احلـكـوميـة وا احـتـياجـاته عـبـر نـقلـهـا الى ا

عنها خللق عراق خال من التطرف العنيف واإلرهاب .
{ أستاذ االمن الوطني - جامعة النهرين 

كر احملمداوي

{ مـكـسيـكو) ,أ ف ب) - شـفـيت امرأة
مـكـسـيكـيـة كـانت تـعاني مـرضـا رئـويا
حــادا ومـزمـنــا من كـوفـيـد- 19بــعـدمـا
ـستـشفى لـتلقي أمضت  11يـوما في ا
كسيكي للضمان عهد ا العالج وفق ا
االجـــتــمــاعي.وكــانـت دونــا مــاريــا قــد
خـــضـــعـت لـــفـــحص كـــشف اإلصـــابـــة
بـكوفيد- 19وجـاءت نتيـجته إيجـابية
لــكـنّـهــا لم تـكن تــعـاني ارتــفـاع ضـغط
الـدم وال داء السكري أو البدانة وهي
عــــــــــوامـل تــــــــــفــــــــــاقـم خــــــــــطــــــــــورة
ـــعـــهـــد اإلصــــابـــة.والـــســــبت أعـــلـن ا
ــكـسـيــكي لـلــضـمـان االجــتـمـاعي في ا
بــيــان أن "هــذا األمــر ســاهم في تــكــلّل
عالجـهـا بـالـنجـاح".وكـانت دونـا مـاريا
قــد أدخــلت في  22أيــلــول/ســبـتــمــبـر
ـــســتـــشــفى احلـــكــومـي في مــديـــنــة ا
غـواداالخـارا بواليـة خالـيـسكـو (غرب)
إثـــر مــــعـــانـــاتـــهـــا مـن ســـيالن األنف
وارتـفـاع احلـرارة وصـعـوبـة الـتـنفس
ـسـاعـدة لـكــنّـهـا لم حتـتج إلى جـهـاز ا
عــلى الـتـنـفس.ونـقـل الـبـيـان عن مـديـر
ـسـتشـفى دافـيـد سانـشـيز قـوله إنـها ا
"بــقــيـت مــرحــة ولم تــغب عن الــوعي
وكـــانـت تـــتـــحـــدث مـع األطـــبـــاء. وفي
الـنـهـاية طـلب مـنـا االعتـنـاء بـانفـسـنا.
لـقد حتـسّنت حالـتهـا بشكل جـيد جدا
وزالـت العـوارض".وعـادت إلى منـزلـها
ـعهـد صورا ـاضي. ونشـر ا اجلـمـعة ا
لــهـا تـبــدو فـيـهـا وهـي حتـيي األطـبـاء
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الـــداخـــلي واخلـــارجي). وان نـــظــرة
سـريـعـة السـمـاء وتـاريخ الـشـخوص
ــركـزيـة ومــنـهـا حملــافـظي الـبــنـوك ا
ــركـــزي الــعـــراقي يـــتــضح الـــبـــنك ا
األهمـيـة والدقـة الـتي يجب ان يـكون
عــلـيه هـذا الــقـراركــمـا يــؤكـد ان تـلك
ذكـورة كانت ـواصفـات ا االليـة  وبا
شـــاخــصــة ودائــمــة حـــتى قــبل عــام
2003 وان أسـمـاء  شـخـصـيات مـثل
صــبـحـي فـرنــكــول وحـسن الــنــجـفي
وطـارق الـتكـمـجي شـاهـد كـبـيـر على
ذلـك. امـــــا بـــــعـــــد عـــــام 2003 فــــأن
شــخـصــيـات مــثل ســنـان الــشـبــيـبي
وعــبـدالـبــاسط تــركي وعـلي مــحـسن
ــواقع الــتي إســمــاعــيل وطــبــيــعــة ا
ــهـام شــغــلــوهـا قــبل تــنــصـيــبــهم 
احملــافظ دلــيـل إضــافي عــلى رســوخ
آلية االختيار تلك حيث خدم األول (
ـتـحدة الـشـبيـبي ) في مـجـال األ ا
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بغداد

.. فـهل اإلمـام احلـسـ مـحـتـكـر لـلـشـيـعة فـقط? ومـاهي يـقـولـون دائـما شـيـعـة احلـسـ
نزلـة الرفيعة? اجلواب بـديهي دون تعقيدات مقومات الفـرد الشيعي لكي يـحظى بهذه ا
ان يـتصل بالـقلب اي النيـة والعقل اي الـتفكر أو صـعوبات مـثل ما يعتـقدون إن اإل
مـارسات شـاعـر اي اإلنتـمـاء والعـقـائديـة والـشعـائـر اي ا والـعمـل اي فعل اخلـيـر وا
ان احلقيـقي هو سالمة القلب واحلـماية من شرور النفس التقلـيدية الدينيـة... لكن اإل
ألن الـنـفس اإلنسـانـية خـيـر وشر وإن فـكـرة الصالح هي تـغـلُّب اخليـر عـلى الشـر اما
اإلصالح فـهـو مـحـاربـة الـفـسـاد واجلـهـاد من أجل سـيـادة الـعـدل .. لـذلك قـال الـنـبي
االعـظم مـحـمـد: أفضـل اجلهـاد كـلـمـة حق في وجه سـلـطـانٍ جـائـر .  اجلـور هـو زيادة
ـستضـعف الـذين فأما يـسكتـون لضعـفهم وقلة الظـلم الذي يقع عـلى الناس والـكثرة ا

حيلتهم أو يسكتون جلبنهم وتخاذلهم واستسالمهم للظالم .
ـكـافـحـة الـظـلم وحـفـظ اإلسالم مـنه تـقـررت الـثـورة احلـسـيــنـيـة والـتي يـطـول الـبـحث و
والـشـرح فـيـهـا... حـتـى قـال اإلمـام: إن لم يـسـتـقم دين مـحــمـد إال بـقـتـلي فـيـا سـيـوف
أساويـة الدموية مكن أن يسـتقيم بـإرادة الله دون هذه احلادثـة ا خذيني.. وكان مـن ا
لـكن يـريـد اللـه أن يوعـز لـنـا بـرسـائل الـتـأريخ اإلسالمي إن هـنـاك من ثَـبَّت نـفسـه على
الـفـضـيـلة واصـلح حـاله قـبل أن يـصـلح قـومه والـداللـة واضـحـة.. أن حرب الـطف هي
ارادة ربانيـة وإنسانـية في ذات الوقت ألن اإلنـسان وإن كان امـام معصـوم من اخلطأ
له األختيار وهنـا مضمون الرسالـة. احلرب الدينية كـانت ثورة إنسانية رسـالتها العدل
ـعاني الـعظيـمة.  عـظمـة الثورة ضد الـطغـيان واحلق ضـد الباطل بـصور جـسدت كل ا
هي سبب خلودهـا لقد تخلدت ذكراها جزاء حجم التـضحيات وكرم النفوس وشجاعة
سلم األرواح فهي لم تكن معـركة من طرف بل ملحمة تـأريخية قدَّموا فيـها أبطال ا
عركة لم تكن شيعي وسني أو أنفسهم قـراب لإلنسانية والدين . ال يفهم البعض أن ا
مؤمن وكـافر أو مـصلح ومـفسـد لم تكن ديـنية فـقط بقـدر ما كـانت إنسـانيـة . الصورة
ا اإلنـسـانـية اجلـلـيـلـة يـنتـجـهـا لـنا اإلمـام احلـسـ بـقولـه: ماخـرجت اطـراً وال بـطـراً إ
خرجت لإلصـالح في أمة جـدي . األمة لم تـكن مسـتقـيـمة احلـكم كان حـاكمـها  يـحكم
باإلعوجـاج من بعد أن استقام عود اإلسالم على أمـوال خديجة وسيف علي وجهادهم
جموعة شعائر مع الرسول الكر . هـذه العظمة التأريخية السامية يختزلها البعض 
ـان ــان ال من قـريب وال مـن بـعــيـد ألن اإل ـنــسب لـلــدين أو اإل تــقـلــيـديــة صـوريــة التُ
ـباد من اجلـوهر ـؤسف هـو حتويل ا والعـقيـدة همـا مـبدأ ولـيست طـقوسـا واحلال ا
ـعركـة احلسـينـية هي ثـورة عـظيـمة وعـميـقة عـليـنا ـظهـر... لذلك أقـول دائمـاً أن ا إلى ا
فـهمـهـما وفـهم أسبـابهـا والرسـائل التي بُـعثت مـنهـا ألنهـا من دون ذلك التعـني شيـئًا
واهمالنا لـنص الرسالة ال يعني إال ذهاب الـدماء والتضحيات هبـاء .  الثورة احلسينية
ـاذا نـحـرف مـسار ـثل والـقـيم ولـيس الـتـمـثـيل والـقـيـمـة..  قـضـيـة تـقـوم عـلى أسـاس ا
الـقـضـيـة ونـقلـل من شأنـهـا بـسـبب مـفـاهـيمـنـا اخلـاطـئـة عـنهـا الـتي تـعـمـمت بـالـتـزييف
ـاذا حتـولت القـضـية من مـبـاد ومُثل عـالـية إلى لـطم وتـمن وقيـمـة حتى والـتـحريف?  
أصــبـحت مـاركـة مــشـهـورة والــقـوم يـنـتــظـرون مـجيء مــحـرم احلـرام من أجل الــقـيـمـة
... احلس لم يقـاتل ويُقتل من أجل الطعام الـذي اليعطى للفقراء!  والهريسـة.  أخيراً
فــإذا ودد مــحــبــته وإحــيــاء ذكــراه اطـعــمــوا الــفــقــراء واذكـروا
ساكـ واصلحوا أنـفسكم وثوروا عـلى الظلم والفـساد فهذه ا
هي الرسـالـة.. أن تكـون لديـنـا مشـاعر قـبل الـشعـائر حتـابوا
هكذا انـتم حتبـون احلس فـاحلس لألمـة وأمته من تـشبهت

به فيقول احلديث: شيعتنا من تشبهوا بنا قوالً وفعالً .

ـركـزي مــنـاصب مــحـافـظـي الـبـنـك ا
ــركــزيــة عــلى الــعــراقي والــبــنــوك ا
ـنـطـقـة او الـعالم). ووجه مـسـتوى ا
عـضـو في جلــنـة الـنـزاهـة الـنـيـابـيـة
استفـسارا الى مـكتب رئـيس مجلس
الـوزراء مــصـطـفـى الـكـاظــمي بـشـأن
أوامــر الــتــعــيــ والــتــكــلــيف الــتي

اصدرها الكاظمي مؤخرا.
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 وتضمنت وثيقة رسمية وقعها
ـيالي عضـو الـلجـنـة النـائبـة سـعد ا
اطلـعت علـيـها (الـزمان) امس اربـعة
اســـتـــفــــســـارات كــــان االول بـــشـــأن
ــكـــتب عــبـــارة رئــيس اســـتــخـــدام ا
الــــوزراء بــــدال من رئــــيس مــــجـــلس

الـــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء .
واســــــتــــــفــــــســـــرت
الــوثـــيــقـــة عن عــدد
االوامــر الـديــوانــيـة
بـــتــــعـــيـــ رؤســـاء
الـــهـــيـــئـــات ووكالء
الـوزرات والـدرجات
اخلــــــــــاصــــــــــة ومن
بدرجـتهم  الـصادرة
ـــــكـــــتـب خالل مـن ا
حـكــومـة الــكـاظـمي.
ـيالي عن وتسـاءل ا
ســبب عـــدم تــوقــيع
رئــــــــيـس الــــــــوزراء
بنـفسه عـلى االوامر
ذكـورة وهل هـناك ا
ــديــر تــخــويل مــنه 
ــكــتب بــالــتـوقــيع ا

عليها . 

ـــيــالي عـن الــســـنــد كــمـــا تــســـاءل ا
الـدسـتـوري والـقـانـوني الصـدار تـلك
االوامــــر دون ارســـال تــــوصــــيـــة من
ــــان مــــجـــــلس الـــــوزراء الى الـــــبــــر
ادت للتصويت عليها وفق احكام ا
8/خــامـــسًــا و61/خــامـــسًــا- ب من
الـــدســـتـــور. من جـــهـــة اخـــرى حــذر
انـية كر النـائب عن كتـلة بـدر البـر
احملـــــمــــداوي  من ان الـــــتــــعــــديالت
الـدسـتـورية الـتي اقـتـرحـتـهـا رئـاسة
اجلـــمــهـــوريـــة تـــهـــدف الـى إعـــطــاء
صالحــــــيـــــات واســـــعـــــة لــــــرئـــــيس

اجلمهورية. 
وقـــال احملـــمــــداوي في تـــصـــريح إن
(الـــتـــعـــديالت الــــدســـتـــوريـــة الـــتي

اقـتـرحـهـا رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم
صالح يـجب احلذر منـها فـهي تريد
إعـطــاء صالحـيــات واسـعــة لـرئـيس
اجلـمـهـوريــة وإفـراغ مـنـصب رئـيس

الوزراء من صالحياته احلقيقية).
ـانــيـة مــوضـحــا  أن (الــلـجــان الـبــر
اخملــــتــــصــــة ســـــوف تــــصــــدر تــــلك
قـتـرحات وجتـري تعـديالت عـليـها ا
وفق ما يـنسـجم مع نظـام احلكم في
اني كـما العـراق وهو الـنظـام البـر
أن هــذه الـتــعـديـالت سـوف يــصـوت
ان ومن قـبل الشارع علـيهـا في البـر
العـراقي وبكل تـأكيد سـيكـون هناك
رفض ألي مقترح  يـقترحه صالح ال

ينسجم مع نظام احلكم).

مـعــهـمـا اعـتـرفـا بـانـتــمـائـهـمـا لـتـلك
العـصابـات اإلجـراميـة واشتـراكهـما
بعـدة عـملـيـات إرهابـيـة ضد الـقوات

ــــواطـــنــــ حـــيث  األمـــنــــيـــة وا
إيــــداعـــهــــمـــا الــــتـــوقــــيف التــــخـــاذ

اإلجراءات القانونية بحقهما). 
وفي الــنــجف الــقت مــفـارز الــوكــالـة
الــقــبــــض عــلى عــصــابــة لــلــســطـو
ــســلـح و عــلى أحــد اجلــنــاة بــعــد ا
ـــــواطـــــنـــــ ورود بـالغ مـن أحـــــد ا
بــتـعـرضــة الى عـمـلــيـة سـرقــة مـبـلغ

مالي من منزله . 
وذكـر الــبـيـان انه ( تـشــكـيل فـريق
عــمـل مــخــتص من مــفــارز الــوكــالــة
ديـريـة إستـخبـارات الـنجف وبـعد
تكثيف اجلـهد اإلستخـباري  إلقاء
الـقــبض عـلى أحــد أفـراد الـعــصـابـة
ــكــونــة من ثالثــة مـتــهــمــ الـذي ا
أعترف من خالل الـتحقيـقات األولية
مــعه  بــقـيــامـهم بــعـمــلـيــة الـســطـو
ـسـلح وسـرقــة مـبـلغ مـالي مـقـدارة ا

سبعة مالي دينار).
ـــــتــــــهم مــــــؤكـــــدا انـه ( ايــــــداع ا
التـوقـيف كونـه مطـلوبـا وفق أحـكام
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اطـــاحـت وكـــالــــة االســــتـــخــــبـــارات
ـــــســــؤول مـــــا يـــــســـــمى جـــــهــــاز
االستخـبارات في والية الـفلوجة في
تــــنــــظــــيـم داعـــــش ومــــعــــاونه في

بغداد.
وقالت الوكالـة إنه (من خالل متابعة
عناصر عصـابات داعش والقصاص
مـــــنــــــهم ألـــــقـت مـــــفـــــارز وكـــــالـــــة
ـديــريـة ــتـمــثـلــة  االســتـخــبـارات ا
اســـتــــخــــبــــارات بــــغــــداد في وزارة
الــداخــلـيــة الــقـبض عــلى أحــد قـادة
ـا داعش اإلرهــابــيــة الــذي يــعــمـل 
يسمى مـسؤول جـهاز االستـخبارات
كـنى في واليـة الـفـلـوجـة بداعـش وا
ولى وشقيقه الذي يعمل ابو سالم ا
مـعـاونـاً لـه بـعـمـلـيـة اسـتـخـبـاراتـيـة
مشـتركـة بـ مديـريتي اسـتخـبارات
بــغـــداد واســـتـــخــبـــارات الـــشـــرطــة

االحتادية).
مبينا ان (عملية إلقاء القبض جاءت
بعـد متـابعـتهـما من قـضاء الـفلـوجة
ـنطـقة  الدورة إلى بغـداد حتديداً 
ومـن خالل الـــتــحـــقــيـــقــات األولـــيــة

(الشـرطة اجملـتمـعيـة التـابعـة لدائرة
الــــــعـالقــــــات واالعـالم في الــــــوزارة
تـمكـنت من إحـبـاط مـحاولـة انـتـحار
جماعي لعائلة مكونة من أم وبناتها
ـــطــلــقـــات الــثالث وأطــفـــالــهن في ا

نينوى).
مبينا ان (العملية جاءت على خلفية
ورود مـنـاشـدة للـشـرطـة اجملـتـمـعـية
تــفـيـد بــعـزم عــائـلـة مــوصـلــيـة عـلى
االنـتــحـار من فـوق اجلـســر الـعـتـيق
بـــاحملــافـــظـــة األمــر الـــذي دعــا الى
التـنسيق مـع قيادة شـرطة احملـافظة
ـنع الـعـائـلـة من والـتـحـرك الـسـريع 
االنــتــحــار حـيـث اتـضـح أن األسـرة
تـعانـي تعـنـيفـا جـسـديا ولـفـظـيا من
قــبـل األب فــضال عن ســـوء احلــالــة

عيشية لها). ا
وتــابع الــبــيـان ان (الــشــرطــة قـدمت
ـعــنــوي والـنــفــسي لألسـرة الــدعم ا
وأخذت تـعهـدا خطـيا من األب بـعدم
تـعنـيف أسـرته مـستـقـبال ورعايـتـها
واالهـتـمـام بـشـؤونـهـا كـمـا تـعـهدت
ـواصلـة مـتابـعـة أحـوالهـا وتـقد

الدعم الالزم لها). 

ـادة 443 والزالت اجلــهــود تــبــذل ا
بـالبـحث عن بـقـيـة أفراد الـعـصـابة).
ونفت قيـادة عمـليات األنـبار للـحشد
ــرابــطــة عـلى تــعــرض قــطــعـاتــهــا ا
احلـــدود الــعــراقـــيــة الـــســوريــة الى
ضـربــة جـويـة أمـريـكــيـة بـحـسب مـا
تـــــــداولـــــــتـه مــــــواقـع الـــــــتـــــــواصل

االجتماعي.
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وقـال قـائد عـمـلـيـات األنبـار لـلـحـشد
قـــاسم مـــصــــلح في بـــيــــان تـــلـــقـــته
(الزمان) امس أن (قواتـنا على أعلى
اســتـعــداد في مــنـاطق الــتــمـاس مع
اجلــــيـش الــــســــوري وطــــول قــــاطع
الــعـمــلــيـات غــرب االنــبـار  ,ونـنــفي
تـعــرض قـواتــنـا الى قــصف جـوي),
وأضـــــاف ان (الـــــوضـع األمـــــني في
مناطق غرب االنبار يـشهد استقرارآ
أمـنيـا ملـحـوظآ بـعـد عمـلـيات الـفتح

.( ب ا
ــــــــــــوصـل ,افـــــــــــادت وزارة  وفـي ا
الـداخــلـيـة بـانـقـاذ عــائـلـة كـامـلـة من

انتحار جماعي في نينوى.
وقـــالـت الـــوزارة في بـــيـــان امس ان
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افـتـتح مـحـافظ صالح الـدين عـمار
جبر خلـيل ثالث مدارس في قضاء
العلم  ,نفذت ضـمن برنامج تـنمية

االقاليم .
دارس وجتول احملافظ في اروقة ا
ـرافق الــتــعـلــيـمــيـة واطــلع عــلى ا
واخلـدمـيــة فـيـهـا  ,وأكـد ان قـطـاع
التـربيـة والتـعلـيم يحـظى باولـوية
واهــتـمــام مــبـاشــر من قــبــله كـونه
االســــاس فـي تـــــقـــــدم ونـــــهــــوض

الشـعوب  ,لهـذا  الـشروع بـبـناء
ــــدارس في اعــــداد كـــــبــــيــــرة من ا
مـخــتـلف اقــضـيـة احملــافـظـة إال ان
ـالـيــة الـتي ضـربت الـبالد االزمـة ا

ادت الى توقف االعمال فيها).
الكــــات من جــــهـــــتــــهم اشـــــادت ا
الـتـعلـيـمـية واهـالي الـقـضـاء بدور
لف الذي احملافظ ومتابعـته لهذا ا
ســـيـــســـهـم في فك االخــــتـــنـــاقـــات
ويـــســـاعــد فـي االرتــقـــاء بـــالــواقع

العلمي بصالح الدين .
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ÕU²²∫ محافظ صالح الدين خالل تدشينه مدرسة بناحية العلم «

الـتي بدأتها بهـا" مشيرا إلى أن األيام
ـقـبـلــة سـتـشــكّل "االخـتـبـار الــقـلـيـلــة ا

احلقيقي".
وتــصـــاعــد اجلــدل األحــد بــشــأن عــدم
اتـــخـــاذ االحــتـــيـــاطـــات الالزمـــة ضــد
فـــيــروس كـــورونــا مـن جــانب الـــبــيت
األبــيض وعــائــلـة تــرامب لــكن أيــضـا
بــشـأن قـرار الــسـمـاح لـنــائب الـرئـيس
ـواصـلة حـمـلـة الـرئـيس مـايك بـنـس 
النـتخـابات  3تـشـرين الثـاني/نـوفمـبر

في حال عجز ترامب عن ذلك.

W∫ الرئيس االمريكي ترامب يحيي انصاره من داخل السيارة uł

إن أول مؤأمـرة كونـية ضد الـبشـرية قـادها إبلـيس عنـدما حرض أبـانا آدم وأمـنا حواء
على عصيـان أوأمر ربهما بعدم اإلقتراب من الـشجرة ونهاهما عن األكل منها  إال إن
إبـليس بـخـبـثه الـناجم عن غـروره وتـكـبره وحـسـده إسـتطـاع أن يـغـوي أبانـا آدم وأمـنا
حـواء في عـصيـان ربه نكـاية وإنـتـقامـا من ذلك الكـائن الطـيـني الذي تـفوق عـليه حـظوة
وحضوراً وتقـرباً عند الله تعـالى فكانت أول عملـية حتريض وقعت على الـبشرية قادها
ـتـقدم عـلى أقرانه  وهـو الذي إبلـيس  السيـمـا أنه يرى نـفسه  بـأنه اخملـلوق الـناري ا
عصا أمر ربه بـالسجود لكائن خلق من ط .  فبسـبب إبليس حدثت أول حملة تهجير
في الكون من جنـان الله العليا الى أرضه السـفلى عقوبة ألبينـا آدم على مخالفة أوامر
ربه ... وكـانت أول عقـوبـة تنـفـذ علـى األرض . وبعـد أن تـشكـلت أول اسـرة على أرض
الله من أبـينـا آدم وزوجته حـواء وإبنيـهمـا قابـيل وهابيـل واقليـما األخت الـتوأم لـقابيل
ولبودا األخت الـتوأم لهابيل  إذ كان أبونـا آدم يزوج ذكر كل بطن بأنثى األخرى وأن
قابـيل أراد أن يـتزوج بـأخت هـابيل وكـان أكـبر من هـابـيل وأخت قابـيل أجـمل فأراد
قابيل أن يسـتأثر بهـا على أخيه وأمره آدم عـليه السالم أن يزوجه إيـاها فأبى فحدث
تــنـافس بــ قـابـيل وهــابـيل لــلـزواج من إقــلـيـمــا  وكـان هــذا أول تـنـافـس ونـزاع عـلى

صالح يحدث على األرض كما ورد في قوله تعالى: ا
َ × لَـئِنْ بَـسَطْتَ إِلَى يَـدَكَ لِـتَقْـتُـلَنِى مَـا أَنَا (قَـالَ القْتُـلَنَّكَ قَـالَ إِنَّـمَا يَـتَـقَبَّلُ الـلَّهُ مِنَ الْـمُتَّـقِ
َ × إِنِّى أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ بِبَاسِطٍ يَـدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَـالَمِ
َ × فَـطَـوَّعَتْ لَهُ نَـفْـسُهُ قَـتْلَ أَخِـيهِ فَـقَـتَلَهُ فَتَـكُـونَ مِنْ أَصْـحَـابِ الـنَّـارِ وَذَلِكَ جَـزَاءُ الـظَّالِـمِـ
× فَـبَعَثَ الـلَّهُ غُرَابًـا يَـبْحَثُ فِى األرض لِـيُـرِيَهُ كَيْفَ يُـَوارِى سَوْأَةَ فَأَصْـبَحَ مِنَ الْـخَاسِـرِينَ
أَخِـيهِ قَـالَ يَـاوَيْـلَتَـا أَعَـجَـزْتُ أَنْ أَكُونَ مِـثْلَ هَـذَا الْـغُرَابِ فَـأُوَارِى سَـوْأَةَ أَخِى فَـأَصْبَحَ مِنَ
ائدة: 27-31). اذ أن القـران الكر اشـار الى هذه احلـادثة ووثق فـيها ) (ا الـنَّآدمـ
أول حـالة صـراع وأول دعوة لـلسالم مـاب االخـوة سواء كـانوا أفـراداً ام جمـاعات او
صـير وقبلـها خسران دوال وأول اشارة الى إن مصيـر القتلـة والظا جـهنم وبئس ا
ة قتل وعدوان على األرض  وتوثق أول معلم الدنيا واالخرة  كما انها توثق أول جر
وتى وهـو الغراب الـذي جازاه البـشر فيـما بعـد بالطـرد والنفي للـبشريـة بطريـقة دفن ا
ووصفه بأبـشع األوصاف. ومع كل هـذا مازال ابـالسة األرض يـتأمـرون ومازال أغلب
ضعاف البـشر مخدوعـ ومنفي ومـهجرون ومقـتول واقوياؤهم
يتنافـسون ويتصارعون ويتقـاتلون ويكنزون االموال وكانهم ال
يـعـلـمـون إنـهم زائــلـون راحـلـون ... فـمـادامت هـنـاك مـصـانع
كبرى الدوات احلـرب والدمار والتخريب النفسي فلن تتوقف
مـاكـنـة القـتل ...وسـيـبـقى الـغـراب أول معـلم لـلـبـشـريـة يرقب

العالم من عزلته في انتظار ان يواري سوءاتهم.



www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

اكـد وزيـر الـنـفط احسـان عـبـد اجلـبار
اسـمــاعــيل حــرص الـوزارة بــضـرورة
ــصـــافي في الــبالد تــطـــويــر قــطــاع ا
واالسـتـثــمـار االمـثل لـلــنـفط والـغـاز 
جـــــاء ذلك خـالل حــــفل وضـع حــــجــــر
االساس للوحدات االنـتاجية اجلديدة
حـافـظـة االنـبار في مـصـفى حـديـثـة 
بــطــاقـة 20 الف بــرمــيل  بــهـدف رفع
طــاقـته االنـتـاجـيـة الى مـعـدل 36 الف
بــرمــيل بـــالــيــوم  وبـــحــضــور وزيــر
الـتـخـطيـط خـالـد بـتال ورئـيـس جلـنة
ــانــيــة هــيـبت الـنــفط والــطــاقــة الــبـر
احلــلـــبــوسي ووكــيـل الــوزارة حــامــد
ـــدراء الـــعـــامـــ يـــونـس وعـــدد من ا

سؤول في الوزارة .  وا
ونـقـل بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس عن
اســـمــاعـــيل قـــوله ان (الـــوزارة تــولي
اهــتــمــامــا كــبــيــرا لــزيــادة الــطــاقـات
نـتـجات الـنـفطـية في االنـتـاجيـة من ا
ـشـاريع مـحـافــظـة االنـبـار مـن خالل ا
التي تـنفـذها والـتي تستـهدف تـطوير
الـوحدات االنـتاجـيـة وأضافـة وحدات
جـديـد النتـاج مـشتـقـات نفـطـية عـالـية
اجلـودة وصـديـقـة لـلـبـيـئـة فـضال عن
ـــواطــــني تـــوفــــيــــر فــــرص الـــعــــمـل 
احملــافـــظـــة). واضــاف اثـــنـــاء لـــقــائه
الكــات الـــهــنــدســـيــة الــعـــامــلــة في ا
مـحـافظـة االنـبـار ان (الوزارة مـاضـية
بـخـطــطـهـا لـتـطـويــر جـمـيع قـطـاعـات
الصناعـة النفطـية وفق أسس ومعاير
ـيـة   داعـيـاً الى بذل ومـواصـفـات عا
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زيـد من اجلهود التـمام ذلك مـشيدا ا
بـدور الـعــامـلـ في الـقــطـاع الـنـفـطي
لتفانيهم في تطوير االنتاج ومواصلة
الــــعـــمل بــــالـــرغـم من الـــصــــعـــوبـــات
Æ©– 19 ـتـمـثـلـة ب(كـوفـيد الصـحـيـة ا
واشـار ان (الـوزارة تعـمل عـلى تنـفـيذ
مـشاريع كـبيـرة في مـحافـظة االنـبار 
مـنـها اضـافـة وحدات أنـتـاجيـة اخرى
ـصفى حـديـثـة بواقع 35 الف بـرميل
لـتـصل طـاقته االنـتـاجـية الى 70 الف
بـــرمـــيل بـــالـــيـــوم وبــذلـك ســـيــغـــطي
احــتــيــاجــات احملــافــظــة من الــوقـود
فضال عن استمـرار جهود الوزارة مع
ـــعـــنـــيــة في ـــيــة ا الـــشـــركـــات الــعـــا
استئناف  مشـروع استثمار الغاز في
ـشاريع حـقل عكـاس والـذي يعـد من ا
ــهــمـة في قــطـــــاع الــســتـراتــيـجــيـة ا

الغاز) . 
وقال مدير عام شركة مصافي الشمال
قاسم عبد الرحـمن ان (مصفى حديثة
يعمل االن بطاقة 16الف برميل وبعد
انــتـهــاء واجنــاز  الــعـمل بــالــوحـدات
اجلديدة ترتفع  الـطاقة االنتاجية الى
معدل 36 الف برمـيل  واستـناداً الى
توجيه الـوزير ستـقوم الشـركة بدعوة
ــتـخـصـصـة في ـيـة ا الـشـركــات الـعـا
ـصـافي لـلتـفـاوض مـعـها في انـشـاء ا
أضـــــافــــة وحـــــدة انـــــتـــــاجــــيـــــة وفق
ـواصفـات االوربيـة احلديـثة بـطاقة ا
35الف بـرمـيل بـالـيــوم لـتـرتـفع طـاقـة

صفى الى 70 الف برميل).  ا
من جــانـبــهـمــا اشـاد الــسـيــدان وزيـر

الـــتــخـــطــيـط ورئــيـس جلــنـــة الـــنــفط
ـانيـة بجـهود اسـماعيل والـطاقة الـبر
نـشآت ومالكـات الوزارة في تـطويـر ا
النـفطـية في محـافظـة االنبار بـاضافة
الـوحدات االنتـاجيـة لقـطاع الـتصـفية
واالسـتـثــمـار االمـثل  لـلــغـاز وشـمـلت
ـديــنـة حــديـثـة جــولـة  وزيــر الـنـفـط  
الــلــقــاء بـــعــدد من شـــيــوخ ووجــهــاء
ـديـنــة واحلـكـومـة احملــلـيـة والـقـادة ا
االمـــنــــيــــ مـــؤكــــدا عـــلـى اهـــمــــيـــة
االسـتـقـرار اجملـتـمـعي واالمـني الـذين

ـــثـالن عـــامال أســـاســــيـــا لـــنـــجـــاح
االســتــثـمــار في احملــافــظــة .واعــلـنت
ـنــافـذ احلــدوديـة عن مــجـمل هــيـئــة ا
ــتـــحــقــقـــة من اإليــرادات اإليـــرادات ا
الـكـمـركيـة والـضـريـبـيـة لـشـهـر ايـلول
لعام 2020 والتي بـلغت  100 ملـيار
و 979مـــلــــيـــونـــا و929 الـف ديـــنـــار
والنـاجتة من حـركة التـبادل الـتجاري
ـنـافذ احلـدوديـة. واكـدت الهـيـئة في ا
في بيان تلقته (الزمان) امس (سعيها
ـضي الى تـعـظيم الـدائم والـدؤوب وا
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احلـديــثـة في عـدد من احملـافـظـات
اسـتــنـادا الى تـوجــيـهـات الــسـيـد
ــهــنـدس مــحــمـد وزيــر الـزراعــة ا
كــر اخلـفــاجي. حـيث قــام فـريق
مــــــخــــــتـص من دائــــــرة وقــــــايـــــة
ــزروعـات بـبـحث الـيـات تـطـويـر ا
عمل تـربيـة النـحل وانتـاج العسل
وتــطـبـيق االسـالــيب احلـديـثـة في
عــمـلــيـة تــدقـيـق الـبــيـانــات وفـتح
الــسـجالت اخلـاصــة بـهـذا الـشـأن
من خالل القـيام بـزيارات ميـدانية
حملـافظـات (كـركـوك- صالح الدين
- نــيـنـوى - ديــالى واالنـبـار ) من
اجل وضع قـاعدة بـيانـات رصيـنة
العــداد اخلــطط االســتــراتــيــجــيــة
لــهــذا الـــقــطــاع فــضال عن بــيــان
ـناحل اعداد خاليـا النـحل وعدد ا
ـنــتـجــة  فـضال عن والـكــمـيــات ا
تــوفـيــر اجــازات تـســجـيـل لـكــافـة
ــــنـــــاحل واصـــــدار الــــبــــاجــــات ا
ـشاكل الـتـعريـفيـة لـهم ومتـابـعة ا
الـتي تـواجـهـهم من اجل تـذلـيـلـها
خـــدمــــة القـــتـــصـــادنــــا الـــوطـــني

ومنتجنا احمللي. 
كمـا تواصل الـدائرة الـتنـسيق مع
اجلـــامــعـــات في احملـــافـــظــات من
خالل كـــلـــيـــات الـــزراعـــة من اجل
تــبـادل اخلــبـرات واالســتـفـادة في
مـجـال الفـحص اخملـتـبـري لالفات

واالمراض الـتي تصـيب النحل في
الــعـــراق بــغـــيــة احـــداث نــهـــضــة
تـنـمـويـة لـزيـادة االنـتـاج وحتـس
نـوعـيـته من جـانب والـوصـول الى

االكتفاء الذاتي من جانب اخر. 
ـزروعـات وقـام مـالك قـسم وقـايـة ا
التـابع إلى مـديريـة زراعة الـبصرة
ووحـدة الـوقـايـة في شـعـبـة زراعـة
سـفــوان بـتـنـفــيـذ حـمـلــة مـكـافـحـة
حشرة سوسة النخيل احلمراء في
مـزارع الــنــخـيـل في قـاطـع شـعــبـة
زراعة سفوان وبإستخدام مبيدات
مــتـــخــصــصـــة وبــطــريـــقــة الــرش
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ـديرية الـقيام بـصيانة كمـا بينت ا
صائد الـفرمونية حلشرة وادامة ا
ســـوســـة الـــنــــخـــيل.  و أيـــضـــا
ــــصـــائـــد أســـتــــخـــدام نــــوع من ا
الـفـرمـونـيـة اجلـافـة نـوع الـكـتراب
فـيـمـا قـامت شــعـبـة زراعـة الـزبـيـر
ووحدة الوقاية بجولة ميدانية في
مـــقــاطـــعــة الـــبــاديـــة اجلــنـــوبــيــة
حملـاصيل الـطمـاطم وذلك لـلتـحري
عن االمراض واالصابات احلشرية
والـــفــــايـــروســـيـــة الـــتـي تـــصـــيب
مــحــصــول الــطــمـاطـم و اعــطـاء
الـنـصـائح واالرشـادات لـلـمـزارع
لزيادة إنتاج هذا احملصول وكذلك
. اكدت دعمـاً وتشـجيـعاً لـلمـزارع
ــيــاه واالهـوار جلــنــة الــزراعــة وا
النيابيـة بان احلزام االخضر حول
ــــدن خـــطـــو ة مــــهـــمــــة لـــزيـــادة ا

االراضي الزراعية. 
وقال رئيس الـلجنـة سالم الشمري
ـــدن في بــــيــــان امس ان (اغــــلـب ا
تـــعــيش واقـــعــا صــحـــراويــا حــله
ــــســـاحـــات االمـــثل زيــــادة عـــدد ا
زروعة باالشجار والنباتات التي ا
لـهــا الــقــابــلــيــة عـلـى الـتــاقــلم مع
االجـواء احلـارة اجلـافـة وتقـلل من
نــسـبــة الـغـبــار الـداخــلـة لــلـمـدن).
واضـاف ان (اللـجـنة تـدعم الوزارة
في خـطــواتـهـا نــحـو حتــقـيق هـذا
الهدف والذي سـيكون له مردودات
ايــجــابــيــة لــلــزراعــة واســتــصالح
ـزيــد من االراضي خـدمـة لـلـواقع ا
الزراعي باستمرار االكتفاء وزيادة

االيرادات).
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ـهـنـدس أكـد وزيـر وزيـر الـزراعـة ا
ـبـاشـرة مـحـمــد كـر اخلـفـاجـي ا
بـــتــصــديــر الــتـــمــور الى عــدد من
الدول العـربية واألجنـبية وإشراك
الـقـطـاع اخلـاص في تنـمـيـة قـطاع
النخيل وتصديـر التمور للنهوض
باالقتـصاد الوطـني وإيجاد موارد
دخل إضـــافــيــة خلــزيــنــة الــدولــة.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
اخلـفاجـي شدد عـلى تـسهـيل كـافة
االجــراءات اخلـــاصـــة بـــعــمـــلـــيــة
تــصــديــر الــتــمــور ســواء كــان في
مـجـال مـنح اجـازات الـتـصـديـر او
شــهــادات الـــسالمــة بــعــد تــدقــيق
اإلجــراءات األصـولـيـة وبـضـمـنـهـا
عــمـلــيــات الــتـعــفــيــر والـتــبــخــيـر
وخملــتــلف األصــنــاف من الــتــمـور
ا عـروفة بـجودتـها و العـراقيـة ا
يضـمن القـيام بـأساليب تـسويـقية
ـــنــتج تـــؤدي إلى اإلقـــبــال عـــلى ا

العراقي).  
الفـتا إلى (اسـتمـرار مـنع استـيراد
التمـور ومادة الدبس بغـية حماية
ـنــتج احملــلي وتــوفـيــر اجلـدوى ا
ـنـاســبـة ألصـحـاب االقـتـصــاديـة ا
البـساتـ وحتقـيق نهـضة شـاملة

هم) . في هذا القطاع ا
وأوضح اخلــفـاجي أن (الـتـصـديـر

ســيــشــمل عــددا مـن الــدول مــنــهـا
اإلمـارات وبــنـكالديش وبـاكـسـتـان
غرب ومـاليزيا ومصر وسوريا وا
وتــركــيـا والــهــنــد وان الـكــمــيـات
ـــتـــوقع تـــصـــديــرهـــا تـــصل إلى ا
700الـف طـن ومن مــــــــخـــــــتــــــــلف
احملــافـظـات ومـنـهـا كـربالء وبـابل
وديـــالى والــبـــصــرة . مــبـــيــنــا أن
(حـمــلـة كـبــيـرة شـهــدتـهـا الـوزارة
ـاضـيـة لـوضع مـلف خالل األيـام ا
تـــصـــديــر الـــتـــمـــور ضـــمن حـــيــز
التطبـيق من جانب ودعم أصحاب
ــصـدرين من جـانب الــبـسـاتـ وا
آخر) واضـاف ان (الـوزارة اقامت
ـتـخـصـصـة ومن خـالل دوائـرهـا ا
ــــــنـح شــــــهــــــادات الـــــــسالمــــــة
لـــلــمــصــدرين ومـــواصــلــة الــعــمل
ـــــعـــــامـالت اخلـــــاصــــة الجنـــــاز ا
بــالــقــطـــاع اخلــاص وإشــراكه في
كافة مراحل التـطور التي يشهدها
ـنـتـجـات قـطـاع الـنـخـيل وإعـادة ا
ية العراقية للسوق العربية والعا
ومـنــهــا الــتــمـور). ,اعــلـنت وزارة
الــزراعــة ومـن خالل دائــرة وقــايـة
ـزروعات عـن تفـعـيل ملف تـربـية ا
الـنــحل وإنـتــاج الـعــسل لـتــطـويـر
قطاع النـحل في العراق عن طريق
بــحث آلـيــات عـمـل تـربــيـة الــنـحل
وعـــقــــد وكـــيل وزارة الــــصـــنـــاعـــةوإنـتــاج الـعــسل وفــقـا لألســالـيب

عادن لـشؤون التـخطيط يوسف وا
ـنـاقـشـة مـحـمــد جـاسم اجـتـمـاعــا 
سـبل الـتـعـاون والـتـنـسـيق لـتـأم
مـفـردات الــبـطـاقـة الـتــمـويـنـيـة من
مـــادتي الـــســــكـــر وزيت الـــطـــعـــام
نـتجـة محلـيا بـحضور مـدير عام ا
الــشــركــة الـــعــامــة لــلــمــنــتــوجــات
ــديــريــة الــغــذائــيــة ومــديــر عــام ا
دير الـعامة لـلتـنميـة الصـناعيـة وا
فوض لشركـة االحتاد للصناعات ا
الغذائية ومعاون مدير عام الدائرة
الـــفـــنـــيـــة .واشـــار الـــوكـــيل خالل
االجــتــمــاع بــحــسب بــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس الى (تـوجه الوزارة
ـسـتمـرة بـالـعمل مع وتـأكـيـداتهـا ا
القـطاع اخلاص لـيكـون شريك مهم
لـلـقــطـاع الـعـام مـن اجل الـنـهـوض

بالصناعة العراقية .
مـــؤكـــدا عــلـى اهــمـــيـــة الـــتـــعــاون
والـتــنـسـيق بــ الـقـطــاعـ الـعـام

واخلــاص لــتــلــبـــيــة احــتــيــاجــات
ــنــتــجــات الــســـوق احملــلــيــة من ا
ـــواد الـــوطـــنــــيـــة وخـــصـــوصـــا ا
ــنـتـجـات الــتي تـخص مـفـردات وا
الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة حـيث تـخـلل
االجــتــمــاع مــداوالت ومــنــاقــشـات
نـاسبة ومداخالت لـوضع الرؤى ا
لـتـعــزيـز تـأمـ مـفــردات الـبـطـاقـة
الــتـمــويـنــيـة من مــنـتــجي الــسـكـر

وزيت الطعام) .
واضــاف انـه (جــرى االتـفــاق عــلى
رفع توصية الى الوزير بخصوص
الــتــنــســيق بــ الـشــركــة الــعــامـة
لـلــمــنــتـوجــات الــتــابـعــة لــلـوزارة
وشـــركـــة االحتـــاد لـــلـــصـــنـــاعـــات
الـغـذائـيـة احـدى شـركـات لـلـقـطـاع
اخلــاص لـــتــلـــبـــيــة حـــاجــة وزارة
الـتـجارة وتـأمـ مفـردات الـبطـاقة
التمـوينية من مـادتي السكر وزيت
الـــطـــعـــام عالمـــة الــبـــنت وعـالمــة

الدار).
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ـالية إيرادات الـدولة لـتخـطي األزمة ا
ر بها بلدنا احلبيب من خالل التي 
الـــعــمـل بــروحـــيـــة الــفـــريق الـــواحــد
وتـكاتف جـهود كـافة الـدوائر الـعامـلة
نافذ احلدودية لتحقيق إيرادات في ا
عـالـيــة تـنــسـجم مع الــدعم احلـكـومي
وتـوجـيهـات رئـيس الوزراء مـصـطفى
الـكــاظــمي في تــعـزيــز الــواقع االمـني
وفـرض هــيـبـة الـدولــة وتـوفـيــر بـيـئـة
ـــنــــافـــذ آمــــنـــة لــــلـــعــــامـــــــلــــ في ا

احلدودية).
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اعـــلن ديـــنــــدار زيـــبـــاري مـــنـــسق
الـتـوصــيـات الـدولـيــة في حـكـومـة
االقــلــيم عـن مــشــاركــة االقــلــيم في
تـحدة اخلـاصة اجتـماعـات اال ا
بـاتـفــاقـيـة حـمــايـة االشـخـاص من
االخـــتــــفـــاء الــــقـــســــري. وقـــال ان
(االجـتـمـاعـات تأتي ضـمن الـلـجـنة
الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية
عـاهدات اخلـاصة بـاالتـفاقـيـات وا
ـعنـية بـحـقوق االنـسان الـدوليـة ا
لـذلك سـيـلـقي وفـد حـكـومـة االقـليم
ية و تقرير كلمته امام اللجنة اال
 حـــول الــتــزامـــات االقــلـــيم ضــمن
اتـفـاقيـة حمـايـة جمـيع االشـخاص
من االختـفاء القـسري ضمن تـقرير
جــمـــهـــوريــة الـــعـــراق الـــشــامل و
اخلـــطــوات الــتـي قــامت حـــكــومــة
االقــلـيـم في هـذا اجملــال). واضـاف
(في اطـار االجـتـمـاعـات سـيـتـطـرق
وفــــــد االقــــــلــــــيم الـى الــــــويالت و
الــكـوارث الـتي تـعـرض لـهـا شـعب
االقـلـيم الـذي عـانى طـوال الـتاريخ
مـن اكـبـر واخـطـر هـجـمـات االبـادة
اجلمـاعيـة و اجلرائم االخـرى على
يدي نـظام الـبعث حـتى عام 2003

و كـــانت احــدى هــذه اجلــرائم هي
االختفـاء القسري و راح ضـحيتها
االآلف من ابــنـاء الـشــعب الـعـراقي
معظمهم من اقـليم كوردستان كما
ســيــسـلـط الــضـوء عــلى ان شــعب
كـردسـتان بـكافـة مـكونـاته الـدينـية
والقـوميـة كان ضحـية اكـبر عمـلية
اخـتـفـاء قـسـري في تـاريـخ الـعراق
ة االنـفـال بدءا من ـتـمثـلة بـجـر ا

اختـفاء الكـورد الفـيليـ ب عامي
1990Æ1980 وانـــــــــفــــــــال 80 الف
بــــــارزاني و182 الف مـن ابــــــنـــــاء
ح الـزيباري كرمـيان وبهـدينان. وا
الى (ضـــرورة ان يــكـــون اجملـــتــمع
ـا تـعـرض له الـدولي عــلى درايـة 
ابـنـاء االقـلـيم قـائال: سـنـتـطـرق في
االجـــتـــمـــاعـــات الى ان االخـــتـــفــاء
القسـري بحق شعب كـوردستان لم

يــنــتــهـي بــزوال نــظــام الــبــعث بل
مازال مستمرا خاصة بعد هجمات
ارهــابــيي داعش وخــطــفــهم الآلف
. لـــذلك عــلـى اجملــتــمع ـــواطــنــ ا
ـتحـدة ان يطـلعوا الدولي واال ا
عـن قــــرب عــــلـى هــــذه اجلــــرائم و
الــتـحــديـات والــتـعــامل الـقــانـوني
حـسب مـبـاد حـقـوق االنـسان مع
ــقـر مـعــتــقـلي داعش). وكــان من ا

عقد اجتماعات الدورة (19) للجنة
اخلـاصـة بـاتـفـاقـيـة حمـايـة جـمـيع
االشـخـاص من االخـتـفـاء الـقـسـري
نصرم في في بداية شهر نـيسان ا
ــــتـــحــــدة بـــجــــنـــيف مــــقـــر اال ا
ـشــاركـة وفــد من حـكــومـة اقــلـيم
كـوردسـتـان ولـكن بـسـبـب انـتـشار
وبـاء كـورونـا تاجـلت االجـتـمـاعات
وحــــددت يــــومي 5 و7 مـن شــــهـــر
ناقشة تقرير تشرـن االول اجلاري 
جـمـهـوريـة الـعــراق في مـقـر بـعـثـة

تحدة ببغداد. اال ا
WLJŠË WÐd&

ووصف رئــيس اجلـمـهــوريـة بـرهم
صــــالح الــــرئــــيس االســــبق جالل
ـعـلّم الكـبيـر) وأكد الـطالـباني بـ(ا
انه مهما تمر السنوات على رحيله
فــإن جتــربــته وحــكــمــته تــبــقــيــان
مـصدر إلـهـام لنـا.  وقـال صالح في
ناسبة بيان تلقته (الزمان) امس 
الـذكرى الـثـالثـة لرحـيل الـطالـباني
انه (مـرت ثـالثـةُ اعـوامٍ عـلى رحـيل
الـزعيـم الوطـني الـكبـيـر مام جالل
ومـــا زلــــنــــا نـــســــتــــذكـــر مــــآثـــره
ونسـتحضـر أفكاره الـنيّرة وحـكمة
ـعـلـم الـكـبــيـر فــمـهـمــا تـمـر هــذا ا

الـــســـنــوات عـــلـى رحــيـــلـه تــبـــقى
جتربته وحكمته مصدر إلهام لنا)
ام مضيفا  إن (االخالص والوفاء 
جالل ونـهــجه يـكـون قـبل كل شيء
بـاحـترام الـثقـافـة السـيـاسيـة التي
أفنى عمره من اجـلها والدفاع عن
ــدرســة الــكــبـيــرة الــتي خــلــفــهـا ا
وراءه واستطـاع بنضـاله وكفاحه
من حـمايـة حقـوق الـشعب الـكردي
وحتريـر العراق من الـدكتـاتورية).
ومــضى صـالـح قـائال (الــيـوم وفي
خـضـم االزمـات الـتي نـعـيـشـهـا في
العـراق وفي إقلـيم كردسـتان جند
بادئه في أنفسـنا أحوج ما نـكون 
جــــمع الــــكـــلــــمــــة ونـــبــــذ اخلالف
واقف لتـجاوز االزمات وتوحيـد ا
سؤولية مـشتركة من اجل خدمة
واطن جميعا). وتابع (في هذه ا
ــــيــــراث ـــــنــــاســــبـــــة أؤكــــد أن ا ا
الـسيـاسي للـزعـيم مام جالل أكـبر
مـن أن يـــوضع في أُطــــرٍ حـــزبـــيـــة
ضـيـقـة لـكـونه يـشـكل جـزءاً مـهـماً
من الـتــاريخ الــسـيـاسـي لـوطــنـنـا
حــــتـى اصــــبـح الــــقـــــدوة ورمــــزاً
لــلــنــضــال والــكـــفــاح بــكل مــعــنى

الكلمة).

أمــــا بعــــــــــــــد

جالل الطالبانيبرهم صالح

يُقـــال إن احلديث ذو شجون  ويـقصدون بذلك أنه مـترابط يجّر بـعضه بعضا
ا يـفـيض عن ـرء فـيه إال ويـجـد نـفـسه مـتـحـدثـا ومـسـترسـال   ما أن يـبـدأ ا
تـد  البد لـه من أسباب ودواعٍ وأهداف احلـاجة والضـرورة  وهكذا حديـث 
ـرء في  وإال لــكـان مـجـردَ ثـرثـرة التـغـني والتُـســمن من جـوع وأحـيـانـا يـجـد ا
ـستـفـيض  مـا يـدفع عـنه ضـررا او هـمّـا او حـزنـاً جـثم عـلى صدره الـكالم ا
ـعـاجلـة ـبـاح   عـلى حـ غَـرّة ! فـكـتم األنـفـاس  ولم يـجـد أمـامه اال الـكالم ا
نـفذ الوحيدَ ا اليسـر  ويجد فيه ا ـثقل  مايـعتريه من عثـرات العمر والزمن ا

تاح لكي يتنفس هواءً طبيعيا وصحيا  ا
وأنــا الـيـوم  أحــاول ان اقـول َمــا أقـول  بـقــصـد واحــد فـقط  هـو الــبـحث عن
(حــل) ! فـمـا هــو هـذا احلل  وكـيف الــوصـول الـيه  ومــاهـو الـثــمن لـكل هـذا
اإلضطراب الذي نراه . هذه كلها اسئلة  تتصارع في عقول وصدور الناس 
احلائـرين الـذين اليـجـدون االجـوبـة الشـافـيـة الـوافيـة  الـتي تـضع الـنـقـاط على

احلروف !! 
احلـيــــاة مـوقــف . هي تـأتي وتـروح  وهـو بـاقٍ كـالـيـقـ ! يـعـبـّـرعن كل شيء
ويـكشف عن كل األسرار واخلـفايا  واإلنـسان بال موقف هـو ظل إنسان  بال
لون اوطـعم او رائـحـة ! وهـذا اليـرضى الـله  سـبـحـانه  بطـبـيـعـة احلـال  فـهو
خلـقنـا لنـرتقي ونـكون شيـئا ذا قـيمـة . هكـذا علـمتـنا األيـام  التي لم نـكن عند
حسن ظـنها بنـا ! فكان ان تخـبطنا ! مـاب حق وباطل  وصار عـلينا ان ندفع
ـلكه مـعـللـ النـفس باألوهـام واألحالم الـتي الأساس لـها من ثمـنـا باهـضا ال
الصـحة او العافـية ! إن من اصعب االمور ان تـضيع امنيـاتنا  بالـنعيم من ب

ـفاجـآت غير احملـسوبـة  وكأن شـيئـا لم يحدث  ايديـنا في جلـّـة  الدهـشة وا
في ح كنا نعتقد اننا نعّض عليها بالنواجذ ! 

ـلك : حـياتـه  وقد فـرطـنا ! فـانـقطع ليـس سهال ان يـفـرط االنسـان بـأغـلى ما
عمـلـنـا عن كل شيء  فـلنـتـبؤا مـقـعـدنا هـنـاك  حـيث الينـفع الـعـويل او الكالم
الذي اليـأخذ واليـعطي ! انهـا خسارة فـادحة نـدفع ثمنـها بـاهضا  عـرفنا ذلك

ام لم نعرف !
ا يـتلذذ بالتـفريط بحياة والعَـجبُ العُجاب  ان الـبعض اليفرط بحـياته فقط وا

كن اصالحها ابداً اآلخرين وهنا الكارثة التي ال
وحـديـثي الـيـوم عن " اولي األمـر " الـذين هم سـاهـون  عن مـا يـفـرضه عـليـهم
ذلك   من واجـبات والتزامات وحقوق  فليس معـقوال ان تكفل انسانا وتضيعه
! وان تـتـحـكم في رقـاب نــاس  ائـتـمـنـوك عـلى امـل ان تـبـقي رؤوسـهم عـزيـزة
مرفـوعة  ولـكنك لم تـفعل !  بـل فعـلت العـكس تمـاما !هل سـأل هؤالء  انفـسهم
ـواقعـهم فيـما يـتعـلق بـرعايـة اآلخرين وحـمايـتهم  ام يومـا  هل هم جـديرون 
ا ـال العـام ! و اتخـذوهـا وسيـلـة لتـحـقيق اجلـاه احلـرام والتـفـ في سرقـة ا
يـخطـر عـلى البـال واخلـاطر  واليـخـطر ! مـتـناسـ أن الـله يرى كل شيء ولن
يسـتطيـعوا الكـذب عليه  جلّ وعال . ان الـكذب فادح الـعقاب امـا الصدق فانه
عـظيم الـثواب ! ولـكـنهم اليـدركون ! ان سـرقـة شعب وجتـويـعه هو اإلثم األكـبر

وهو اخلط الذي اليوجد ماهو اكثر احمرارا منه ب كل االلوان !
تحضرة  يتحمل الوزيـر مسؤولية إهمال "سائق قطار " لدى شـعوب االرض ا
 فيـقدم إعتذاره للشعب ويقدم اسـتقالته على الفور ! وهو في واقع احلال ليس
 مـسـؤوال عن اهـمـال الـسـائق الـذي اليـعـرفه اصال ولـكـنه يـفـعل ذلك احـتـرامـا
لوظـيـفـته الـتي لم يكـن جديـرا بـهـا والتـي تقـتـضي مـنه احلـرص على مـصـلـحة
البـالد والعباد  !هـذا هو ماحدث هـناك ! اما مـايحدث هنـا  فحدّث وال حَرج !
فـنــحن سـبــاقـون في ابـتــكـار الــوسـائل واالسـالــيب لـســرقـة الـشــعب وابـتـزازه
وتــرويــعه بل ونــحــقق في ذلـك ارقـامــا لـم تـخــطــر حــتى عــلـى بــال " غـيــنــيس
ومؤسـسته لألرقـام القياسـية " هم يؤمـنون بوجـود شعب ونحن نـؤمن بوجود "
هم هو من يعرف مكان "لـقمة الصياد "ليصل اليها ركزي " . ا خزائن الـبنك ا

اوال !!
اقـول مـا اقـول مع مـرور عــام كـامل عـلى نـداءات احلـق والـعـدل واحلـريـة الـتي
اطلـقهـا شـباب تـشريـن  في ساحـة التـحـرير عـبر تـظـاهراتـهم السـلـميـة والتي
قـدموا  خاللها نحو 700شـهيد و 25000 الف جـريح وثالثة اآلف معتقل  
شروعة التي كفلها الله والشرائع والقيم  وهم لم يطـالبوا باكثر من حقوقهم ا

ومع هـذا استكثروها عليـهم إن دماء الشباب ليست ماءً
ولن تـكـون  فـاحذروا فـوق مـاحتـتـمل الـطـاقـات وفوق
ـثليَ عادة مـايحتـمل الصـبر!!" شكـوت وما الـشكوى 

/  ولكن تفيضُ الكأسُ عند امتالئها "
والشكوى لغير الله مذلة.

فال هـيـامَ هـنا و ال تـدعْ فـؤادَكَ يسـتـرطبْ نـاظـراً  لـغـزلٍ بـتـغـنجٍ وإجـتـرار
بل إنَّ إنـتـصـارَ مـوظـفـة تـعيلُ الغـرامَ وما عـادَ في الـوجـنـاتِ من إحـمـرار

ُقعد وأخوتَها السبعةَ الصّغار.. أباها ا
فاتَتْـها بهـجةُ الـعرسِ ف (عَنَّـسَت) لكنّـها راسـخة وال تأبهُ إن بَـصُرَت زفةَ
َودّة ألخوَتِها غرام من ألفِ فعنـدها من البر ألبيهـا ومن ا عرسٍ في قِطار
قِـنطـارٍ وقـنـطـار. مُـحـتـشـمةُ  وبـحـجـابٍ هيَ ومُـتَـنَـعِـمـة وبـوجهٍ بـشوشٍ بال

وحاضرةُ احلرف فال تَتَلكأ وال تَحتار.. إستهتار. ال تصافحُ رجالً
ولكن يا إنتِصار!

الشقاءُ على (إِنَّ هَـذَا عَدُوّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُـخْرِجَنَّكُمَـا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْـقَيـ)
الـرّجلِ وحـدُهُ بـأمــر جـليٍّ - ال دبـلــومـاسـيـةَ فـيـهِ وال تـأويلَ - من الـواحـدِ
هـكـذا قالَ الـلهُ وهكـذا فَـسَّرَ األخـيار: إنـها فـي دستـورهِ: (تَشْـقَيـ) القـهّار
? لمَ اإلصـرار? ولمَ ومـا هي ب (تَــشْـقَـيــا) فـلِمَ الـعَــنَتُ والـتـشــبُّهُ بـالــرّجـالِ
نَسَـفتِ نصّـاً إلهـيـاً محـكمـاً فخَـرَجتِ خـارجَ أبوابِ الـدّار? أوَمَا عَـلِمتِ أنَّ
ـرأةَ مـاخُـلِـقتِ إلّـا سَــكَـنـاً لهُ مِن بـعـدِ شــقـاءِ يـومِهِ ومَـودّةً في احلُـجُـراتِ ا
زَ وال في الوجهِ إكفـهرار? فوجهكِ اآلن ورحمةً لهُ وإسـتقرار ,فال أزَّ وال 

ُختار! –إنتصارَ- الينقصُهُ إلّا شنباً ليُشبِهَ وجهَ برهم ا
إن كانَ الطاقةَ ليَ في مناطـحةِ دستورِ(خولةَ)حرمُ يانبيلَ احلرفِ ياعمّـاهُ 
ليكِ اجلبار! أفَرأيتني لو كان أفأتَجَرَّأ على مناكفـةِ دُستور ا أخينا اجلار
أفـأخرجُ لـرغيفِ خـبزٍ وكـسوةٍ وقـلمٍ وقرطـاسٍ ودِينار? أمرُ اإلسالمِ قـائماً
بل لــكــنتُ اآلن مُــرضــعــاً لــصَــغــيــرتي,أغـمِــزُ لــهـا بــ فَــخِـذيَّ في ظاللٍ
لكـنّه الهَمُّ والـهضمُ واآلهُ يـاعمَّـاهُ جعـلني شـبيـهةَ ذي الـلغـو برهم وسَمَـار
طـموعةً سـمار رشـيقةً كـا بل نسـخة من أنـاقةِ أبي مـازنِ النّـجارِ ُختـار  ا
! فـما ذاكَ إلّـا أنَّ الـنـاسَ عن حـقـيقِ اخلـيـراتِ وَلّوا وأوَّاهُ عـمَّـاهُ ـنـشـار كا
ونـسـوا أنّهُ تـكـافل ولـغـيـرةِ الـرّجـالِ فَـفَـهِـمـوا أنّ "الـتَـعُـدُّدَ" شـهــوة األدبـار
أن يَمـنحـوا درهماً في وباتَ سـنامُ اخلـيرِ عـندَ الشـواربِ والّلـحىً إختبـار

ُتَسولٍ منهار. بل أمسى أمرُ التكافلِ عندَهُمُ:    زقاقٍ 
 (فَاظْفَـرْ بِذَاتِ الـوظيفـة; تَرِبَتْ يَـدَاكَ)ثيبٍ أو من األبكـار! ويالـلعارِ يـاعمَّاهُ
ُخـتـار! أفَحَـقَّاً ُـصـطفـى ا ويا لـلـعار! فـمـا هكـذا ربَّـاهُمُ النـبيُّ اجلـميلُ : ا
باتَ شقاءُ القارورةِ ودراهمُها أمنيةً ومغنماً للرجالِ األخيار! أوَحَقّاً عمَّاهُ
وعـلـيكِ شـرطُ الـنـكـاحِ : [عـليَّ دراهمُ الـكـسـوةِ والـرّغـيفِ يـا إمـرأة عـمَّـاهُ 
َ أفهكذا هـو القسطُ وهكذا هو الـعقد واإلشهار? فال خا دراهمُ اإليجار]

زواجٍ والقالدةً وال عطراً (باريسياً ولو مُقَلَّداً) وال كرستالةً في إسوار?!
رار ِ شـقاًء  التتزوَّجي يـا إنتـصارُ ! ال تـتزوَّجي مادامَ الـدلوُ  في اجلُـبَّ
ثُمَّ إنَّ عـنـدكَ ثـمــانـيـةَ أزواجٍ وإنَّـهمُ خلـيـرُ مـشـروعٍ لـفِـردَوس وإسـتـعـمـارَ 
ـا في وخـيـرُ إسـتـثـمار وهمُ بكِ أولى من عَـريسٍ بـئـيـسٍ تـعـيسٍ مُـبَـحـلِق 

جعبَتِكِ من دينار.
ويحيا العَنَـتُ وقبلة على جبينِكِ حبيبتي إنتصارَ. يحيا العَنَسُ يا إنتصارَ
ثمّ أنّ بـابَ وال ذنبَ وال تـثـريبَ عـلــيكَ وتـوَجّـهي بـأوزارٍ غـيـرِ هــذا لـلـغـفّـار
وكَم ـنحَ بـكـرمٍ ومدرار  لـيُـنزِلَ عـلـيكِ من الـسـماءِ ا الرزق هـو اإلسـتـغفـار
بِدأً مِن والة وكَم من (رجلٍ) سَتُورِدِينَهُ يا إنتصار وستَـلفحُهُ بِسببِكِ النّارُ

نزوالً الى أمرٍ في نـاصيـةِ احلُـكمِ يَرمَـقونَكِ بـإحـتقـار
عَـــمــائـمَ كــاحلـــةً ضـــالّـــةٍ تَــســـرقُ وتـــدلّسُ جَـــهــرَةً
ثمّ أولــو  رَحِـمٍ ال شــاغلَ لـــهم اال حَكَّ بــإفـــتِــخـــار
مــنـــاخــيـــرهُم بـــســذاجـــةٍ ومــغـــرمــون بـــاألهــازيجِ
وال نـنـسى أولي قـرابـةٍ ذوو والـتـخـاصمِ واإلنـكـار

خسَّةٍ وطَمَعٍ ُلؤماءُ وأشرار. 
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{ بــــاكـــو (أ ف ب) - طـــالب رئـــيس
اذربــيــجـــان إلــهــام عـــلــيــيف االحــد
بـانــسـحـاب الــقـوات االرمــيـنــيـة من
إقـلــيم نـاغـورني قــره بـاغ في الـيـوم
عارك بـ االنفصـالي الثامـن من ا
ــــوالـــــ لــــيـــــريــــفـــــان واجلــــيش ا
االذربـيجـاني داعـيا ارمـيـنيـا ايـضا
الى االعـتذار.وقـال علـيـيف في كلـمة
متلفزة لالمـة "ليس لدي سوى شرط
واحــد" لـــوقف اطـالق الـــنــار "عـــلى
ــسـلــحــة (االرمـيــنــيـة) أن الـقــوات ا
تـغادر اراضـينـا" مطـالبـا بأن يـبادر
رئــيس الـــوزراء األرمــيــني نـــيــكــول
باشينيان الى "االعتذار أمام الشعب

االذربيجاني".
W×{«Ë WDš

وأضــاف "فــلــيــقل +اريــد أن اســحب
قـواتـي من االراضي احملـتــلـة (...)+
فـــــــلـــــــيــــــقـل إن قـــــــره بــــــاغ لـــــــيس
ارمـــيــــنــــيـــا".وطــــالب بــــأن يــــحـــدد
باشينيان "خـطة واضحة" النسحاب
ـتـنـازع عـلـيه ارمـيـنـي من االقـلـيم ا
متابعا "في حال كـهذه سنعيد نظام
وقف إطالق الـنــار" مـشـددا عـلى أن
مـا تــقــوم به اذربــيــجــان هــو إعـادة
إحـقـاق "الـعـدالة الـتـاريـخـيـة".وكثف
ـسلـحون االنـفـصالـيون األرمن في ا
نــــــاغـــــورنـي قـــــره بــــــاغ واجلـــــيش
األذربـيـجـاني األحـد تـبـادل الـقـصف
ـدفـعي الـذي اسـتـهـدف خـصـوصـا ا
الـعـاصـمـة اإلنـفـصـالـيـة وثانـي مدن
أذربــيــجــان في الـــيــوم الــثــامن من
الــقـتـال الــدامي.كـمـا كــثف الـطـرفـان
الـتـصـريــحـات الـنـاريـة مــتـجـاهـلـ
دعــوات اجملــتـــمع الــدولي إلى وقف
إطالق الـــنـــار وحــمل كـل مــنـــهـــمــا
الــطــرف اآلخـــر مــســؤولـــيــة انــدالع
ـعـارك. وفـرّقت الـشـرطـة اإليـرانـيـة ا
تــظــاهــرات داعــمــة ألذربــيــجــان في

نـزاعـهــا ضـد أرمــيـنــيـا حـول اقــلـيم
ناغـورني قره بـاغ نُظـمت في شمال
غرب إيـران حيث توجـد أقلـية أذرية
وازنـــــة وفـق مـــــا أفـــــادت وكـــــالـــــة
فـــــارس.وخـــــرجت الـــــتــــظـــــاهــــرات
اخلـــمـــيـس في تـــبـــريـــز عـــاصـــمـــة
محافظة أذربيـجان الغربية وفق ما
أفادت الوكالة اإليـرانية التي نشرت
أشرطـة فـيديـو قصـيرة صـورت على
مــا يــبـدو بــواسـطــة هــواتف.وقـالت
الـوكــالـة إن تــبــريـز شــهــدت "جتـمع
نـحو  500شـخص نـادوا بـشـعـارات
لــصــالح إنــهـــاء احــتالل قــره بــاغ"
اإلقــلــيم االنــفــصــالي ذي األغــلــبــيـة
األرمــنــيــة فـي أذربـيــجــان.وأضــافت
وكـالة فـارس لـيل اخلـميس اجلـمـعة
إن "البـعض حاولـوا تعـكيـر األجواء
بــشــعـارات إثــنــيــة (لــكن) الــشــرطـة
تدخلت لوضع حد" لـلتجمع.ونشرت
الـوكـالــة شـريــطي فـيــديـو يــظـهـران
عـشـرات األشــخـاص مـتـجـمـعـ في
الـشارع يـنـادون "قره بـاغ" أو "حتـيا
أذربـيجـان" بـاللـغة االذريـة.وتـدخلت
ـنع متظاهـرين من التجمع الشرطة 
في زجنـان وأردبيل.وأضـافت وكـالة
فــــــارس أن "بــــــعض األشــــــخـــــاص"
أوقــفـــتـــهم قـــوات األمن فـي زجنــان
إلطالقـهم "شـعـارات اثـنـيـة" دون أن
تــقــدم تــفــاصـــيل أخــرى.تــوجــد في
إيــران أقــلــيــة اذريــة وازنــة تــتــركــز
أســـاســــا في شــــمـــال غــــرب الـــبالد
وتشير تقديرات الى أن عدد افرادها
يــــبـــلغ  10ماليـــ من إجـــمــالي 80
ملـيون مواطن إيـراني.انفـصل إقليم
نــاغـــورني قــره بـــاغ الــذي تــقـــطــنه
أغـلبـيـة من األرمن عن أذربيـجـان ما
أدى إلى حـرب خـلـفت  30ألف قـتيل
مـطـلع الـتسـعـيـنـات. وجتمـد الـقـتال
مــــــنـــــــذ ذلـك احلـــــــ رغـم حــــــدوث

ـــكـــرمـــة) ,أ ف ب) - أدى { مـــكـــة ا
معـتمرون يـضعون كـمامات الـعمرة
ـسارات ـكـرمة مـلـتزمـ  في مـكة ا
حتـتـرم تدابـيـر الـتـباعـد االجـتـماعي
وسط احتيـاطات صحـية مكـثفة مع
اسـتــئـنــاف الــسـلــطـات الــسـعــوديـة
ناسك التي  تـعليقها قبل جزئيا ا
سبعـة أشهر بسـبب جائحـة كوفيد-
صلـ على دفعات .19ودخل آالف ا
ــكــرمـة ـســجــد احلــرام في مــكــة ا ا
لـــــلــــــطــــــواف حــــــول الـــــكــــــعــــــبـــــة
كن شـرفة.وجتذب الـعمـرة التي  ا
أداؤهـــا فـي أي وقت طـــوال الـــعـــام
ــسـلـمـ من جـمـيع أنـحـاء ماليـ ا
العـالم كل عـام ولكن  تـعلـيقـها في
آذار فـي إطــار إجــراءات احـــتــرازيــة
غــيـر مــســبــوقـة اتُــخــذت لــلــحـدّ من
تـــفــشّي اجلـــائــحــة.وفي  23أيــلــول
ــاضي أعــلــنـت وزارة الــداخــلــيــة ا
السعودية أنـها ستسمـح باستئناف
الـعـمـرة من خالل ثالث مـراحل تـبدأ
بـالسـمـاح بأداء الـعـمرة لـلـمواطـن

ـمــلـكـة في 4 ــقـيـمــ في داخل ا وا
تــــشــــريـن األول وبــــعــــده بــــشــــهـــر

للمعتمرين والزوار من خارجها.
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وفي خطوة أولى سيؤدي العمرة 6
آالف مــعــتـمــر في الــيـوم.واالســبـوع
ــاضي قــال وزيـر احلـج والـعــمـرة ا
مـــحــمـــد بــنـــ لــقـــنــاة اإلخـــبــاريــة
ـرحلة التـلفزيـونيـة السعـودية "في ا
األولى سـيــكـون أداء الـعـمـرة دقـيـقـاً
وخالل فـترة مـحددة" مـشـيرا إلى أن

ــعـتـمـرين "سـيـتم تــقـسـيـمـهم عـلى ا
ــسـجـد مــجـمــوعـات لــلـدخــول إلى ا
احلــــرام".وذكــــرت وكــــالــــة األنــــبـــاء
الــســعــوديـــة أن الــرئــاســة الــعــامــة
ــسـجـد ـســجـد احلـرام وا لــشـؤون ا
الــــنــــبـــوي اتــــخـــذت "الــــعــــديـــد من
اإلجـــراءات االحـــتـــرازيـــة".وســـيـــتم
ـسـجـد احلـرام عـشـر مـرات تـعـقـيم ا

يوميا وتعـقيمه قبل دخول كل فوج
وبـعد خـروجه مـنه. وسـيمـنع أيـضا
الــوصـــول إلى الـــكــعـــبــة واحلـــجــر
األسود.وسيتم أيضـا "جتهيز أماكن
مــخـصــصـة لـلــعـزل في حــال ظـهـور
أعــــــراض كــــــورونــــــا" عــــــلـى أحـــــد
ـعـتـمرين.وسـيـواكب كل مـجـمـوعة ا
من  20أو  25معتمرا مرافق صحي

وســـيــتم تـــخــصـــيص فـــرق طــبـــيــة
لــلــتــدخل إن اقـتــضى األمــر.وكــتـبت
وزارة احلج والــعــمــرة عـلى تــويــتـر
انـيـة وبـقـلوبٍ األحـد "في أجـواءٍ إ
مـــطـــمـــئـــنـــة.. أول فـــوج من أفـــواج
ــــعـــتــــمـــرين يــــبـــدأ الـــنــــسك وفق ا
اإلجـــــــــــراءات االحـــــــــــتـــــــــــرازيـــــــــــة
ــتّــبــعــة".ونـشــرت الــوزارة مــقــطع ا

فـيـديـو يـظــهـر مـعـتــمـرون يـضـعـون
كــمـامـات يــنـتـظــرون دورهم لـدخـول
ــسـجـد احلــرام وآخـرين يــطـوفـون ا
حول الـكعبـة تارك مـسافات كـبيرة
بــيـــنــهم.وعـــادة مــا يــفـــيض صــحن
ــعـتـمــرين اآلتـ من كل الــكـعــبـة بـا
بـــقــاع األرض.وفي  18من تـــشـــرين
ـعــتــمـرين من األول  ســيُـزاد عــدد ا
ـمـلـكة ـقـيـمـ داخل ا ـواطـنـ وا ا

ليصبح نحو  15ألف معتمر
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وســيــســمح بــدخـول  40ألف مـصل
ـكـي ألداء الـصالة.وفي إلى احلــرم ا
األول من تــشـرين الـثـانـي/نـوفـمـبـر
ســيـــســمـح لــلـــقــادمـــ من اخلــارج
بـــالــدخـــول وســـيـــتم رفع الـــطـــاقــة
االستيعابية لتصبح  20ألف معتمر
في اليـوم ويسمح لـ 60ألف شخص
بــأداء الــصالة فـي احلــرم.وســتــقـرر
وزارة الــصــحــة الــســعــوديــة الـدول
ـكن الـقـدوم مـنـهـا بـنـاء عـلى الـتي 
عـدم وجـود مـخـاطـر صـحـيـة تـتعـلق
ـسـتـجـد.وكـانت بـفـيـروس كـورونـا ا
وزارة الداخلـية السـعودية أوضحت
أن الـقـرار اتّــخـذ "اسـتـجـابـة لـتـطـلّع
ـــســلـــمــ فـي الــداخل كـــثــيـــر من ا
واخلـــارج ألداء مــــنـــاسك الــــعـــمـــرة
رحلة والزيارة".وأكدت الـوزارة أن ا
الـرابعـة لن تبـدأ سـوى "عنـدما تـقرّر
اجلـــهــة اخملـــتـــصّــة زوال مـــخـــاطــر
اجلـائحـة" وحـينـئـذ ستـرفع الـنسـبة
إلى  %100من "الطاقة االستـيعابية
.علَّقت الطبيعـية" للحرم الـشريف

ــــمــــلـــكــــة "مــــؤقــــتــــاً" في مــــطــــلع ا
آذار/مارس أداء مـنـاسك العـمرة في
إطـــار إجــــراءات احـــتـــرازيــــة غـــيـــر
مـسـبوقـة اتّـخذتـهـا لـلحـدّ من تـفشّي
اجلــائــحــة.كــمــا شــمــلت اإلجــراءات
ـسـبـوقـة فـريـضة االحـتـرازيـة غـيـر ا
احلج التي اقتصر أداؤها هذا العام
على حوالى  10آالف حاج جميعهم
ــمــلــكــة في حــ شــهــد مـن داخل ا
ــــاضـي أداء حــــوالى 2,5 الــــعــــام ا
مــلـيــون حــاج الــفــريــضــة.وسـجّــلت
السعودية أكثر من  335ألف إصابة
مـــــؤكـــــدة بـــــالـــــفـــــيـــــروس و4850
وفـاة.وجتـني السـعـوديـة في الـعادة
مـــلـــيـــارات الــدوالرات ســـنـــويـــا من
ثّل الـسـيـاحـة الـدينـيـة.وغـالـبـا مـا 
هذا احلدث حتديًا لوجستيًا ضخمًا
حـيث تـكـتظ احلـشـود الـضـخـمـة في
قدسة الصغيرة نسبيًا ما األماكن ا
يـــــجــــــعـل احلـــــاضــــــرين عــــــرضـــــة
لـلعـدوى.والسـياحـة الديـنيـة حيـوية
بالنسبة جلـهود السعودية في وقف
االرتــهـان لــلـنــفط وتــطـويــر مـصـادر
دخل بـديلـة كـونهـا تـساهم في ضخ
 12مــلـــيــار دوالر في االقــتــصــاد كل
عـام وفـقـا ألرقام حـكـومـيـة.وتـسعى
"رؤيــة  "2030الـــتي يـــقـــودهــا ولي
الـعهـد األميـر محـمـد بن سلـمان إلى
مـلـكة أكـبر وقف اعـتمـاد اقـتصـاد ا
مـصـدّر للـخـام في الـعالم كـلـيـاً على
النـفط.وتأمل احلـكومـة في استـقبال
 30ملـيون حـاج سنـويا بـحلـول عام

2030.

سـتمرة اشتـباكات عـلى غرار تـلك ا
مــنــذ سـتــة أيــام.ودعت إيــران الـتي
تـربـطـهـا عالقـات جـيـدة بـجـارتـيـهـا
أرمـــيـــنـــيــا وأذربـــيـــجـــان إلى وقف
األعــــمــــال الــــعــــدائــــيــــة وعــــرضت

وساطتها. 
œö³ « ‚uIŠ

وعبـر القـائم باألعـمال اآلذريـيجاني
في بــغــداد نــصــيــر مــحــمــدوف عن
تـسـاؤله عن الـعـدالـة في الـنـظر الى
حــقـوق آذربـيـجـان الــتـاريـخـيـة  في
اذا اراضيهـا وتعديـات أرمينـيا و

ـعـتدي? يـتم الـتـضامن مع الـطـرف ا
ـدوف فـي تـصـريح خص به وقـال 
وســـائل اإلعالم الـــعــراقـــيــة (أود أن
ـاذا إعترفـت بعض الدول في أسأل 
الــعالقــات الــثــنـائــيــة عــلى احــتالل
أراضينا التاريخية من قبل ارمينيا
ــــتــــحــــدة وكــــذلـك في إطــــار األ ا
وحــركــة عــدم االنــحــيــاز ومــنــظــمـة
الـــتـــعـــاون اإلسـالمي ومـــنـــظـــمـــات
أخرى)?  واضاف (اآلن عـندمـا تكون
هـــنــاك حــرب عـــادلــة عــلى األراضي
الـــتـــاريــخـــيـــة و الـــتي كـــانت حتت

باغ الـتي تشـهد مـعارك بـ اجليش
األذربيـجاني واالنـفصـال بدعم من
يريـفـان.وأوضحـت وزارة اخلارجـية
األرمينـية في بـيان في اليـوم التالي
لدعوة الـرؤساء الـروسي واألميركي
والـفـرنسـي إلى إنهـاء الـقـتـال "نحن
عــلى اسـتـعــداد لـلـتــعـامل مع الـدول
الــتي تـشـارك فـي رئـاسـة مــجـمـوعـة
ــنــظــمــة األمن مــيــنــسـك الــتــابــعــة 
والـتـعــاون في أوروبـا لـوقف إطالق
الــنـار عــلى أسـاس اتــفـاقـات -1994

1995".

½Ê«dO∫ آلية تلتهما النيران في ناغورني قره باغ

االحــتالل مــنـذ  30عــامًــا فــقــد حـان
الـوقت للـتـعبـيـر عن الذات واحـترام
ســـيــــادة أذربـــيـــجـــان وسالمـــتـــهـــا
اإلقــلـيـمــيـة من جـانب جــمـيع الـذين
أعــربـوا دائــمًـا عـن دعـمــهم في هـذه
الـقـضــيـة الــعـادلــة.  أين الـتــضـامن
اإلسالمي?  و أين الـعـالم اإلسالمي?
) وقالت أرمـينيـا امس اجلمعـة إنها
مــســـتــعــدة لــلــعــمـل مع مــجــمــوعــة
الوسـاطة الـتي تشـارك في رئاسـتها
تـحـدة وفرنـسا روسـيا والـواليـات ا
لوقف إلطالق النار في ناغورني قره

دعونا نفهم مـعنى الغريب فالـدارج انه تعبير عن إنـسان في غير بلده ال
يعرف فيـها أو في منطـقة غير التـي يعرف فيهـا ولنتوقف عـند معنى انه
ال يـعـرف فـيـهـا; فـالـغـريب إذن من يـسـيـر مـعك وأمـامك وخـلـفك ولـكن ال

تعرفه وكم من غريب ب أهله رغم أنهم يحبوه لكن ال يفهموه.
غربة الهوية وانتحال االنطباع

جتد تعصبا واندفـاعا لكن بال فهم يعطي الـكينونة لعـقيدة وفكر يتصف
به من يـخـالـفه ألنه بـكل بـسـاطـة غـريب; إنـنـا نـتـعـامل مع كـيـنـونـة أخـرى
ونسـميـها بـاسم الغـريب الذي يـنظـر إليـنا ويـشير لـنا لـكن نقـول من هذا

الدعي الذي يسمي نفسه باسم عقيدتنا.
لو سـألت الناس عـن منقـول يخـالف النص رغم انـه أضحى من االعـتقاد
ا تكفرك لبدعة تقولها العلمانيون وهم تستغرب كالمك ثم تستنكره ور
األُخر تشكلت لديهم انطباعات عن هذا الغريب غير حقيقته فيمرون قربه
واصفـاته وهم يتصورونه كيـنونة أخرى جهال وال يعرفوه بل يطـالبون 
وكسال; واغـلـبهم يـزعم عـقـائد يـجـهل ماهـيـتهـا ومـا لديه مـعـتقـد ال يـعدو

أكثر من رؤية النطباع.
ـا الفـهم واالنـطبـاعات عـلـوماتـية ودرجـتـها لـيسـت وحدهـا السـبب وإ ا
احلاجبة للفهم وهي تشـكل عقلية اإلنسان لـكونها تأتي مع التعلم األولي
من البيئة ولـيس تعلمـا أو معرفة من ذات النـفس وال يزيحهـا أو يصوبها
بسـهـولة; فـبـعض من يظن نـفـسه إسالمـيا يـتـحدث عن تـقـليـديـة أنكـرها
اإلسالم نفـسه أن يقـيـد القـلب البـشري وعـقـله لألمور وقـال لهم الـقرآن
نفسه أن القـرآن مثاني ومن الواضح انه يـقول أن القرآن طـيات وحمال
ـتـغـيـرات الـضـرورية أوجه وعـلـيـكم أن تـفـكـروا بـاسـتـمـرار كي تـقـودوا ا
الدالـة عـلى اإلبـداع في الـبـشـر والذي هـو خـلقُ الـله الـله الـذي أعـطاهم
النـماذج واألمـثـلة عـلى أن اإلنسـان مـكلف بـأمريـن وهي الساللـة (خالفة
ـقاصـد في الفـكرة األرض) وعمـارتهـا; وهذه مـتـجددة حتـتاج إلى فـهم ا
والـعـبـرة والـنــظـرة في ذات الـوقت تـوارث الــعـلـمـانـيـون تــقـلـيـديـة أخـرى
وأفكار منقولـة ومنتحلة عن إسـقاطات تاريخيـة ألقوام أخرى وإسقاطها
على دين مختلف تماما ومحتوى أوسع فاإلسالم مثال في احلقيقة ليس
ـا دين وشـريـعـة فـأمـا الـدين فـهـو مـتـداخل كـقـيمـة مع ديـنـا الهوتـيـا وإ
السلوك وهو ما ال جنده في التقليـدية التي ما انفكت تظهر حاملة السم
اإلسالم لكـنـهـا تقـصـد شـيئـا غـيـر اإلسالم أو فـهمت انه اإلسـالم لكـنـها
ـقـاصـد تـتـحـدث عـن شيء من الـتـاريخ غــيـر مـلـزمــة به أصال ال يـعـيــر ا
اهتـمـام فـجمـد حـيوي وأوقـف متـحـرك وأما مـنـاداة الـعلـمـانـي بـحـقوق
ـلكية اخلـاصة والعامة وال ـقراطي وا اإلنسان وحكم الـشعب عند الد
يـدرون إن في اإلسالم مـا هـو أكــثـر مـنـهـا نـضـجــا وصـاحلـة لـلـصـيـاغـة
الدستـورية بشـكل دقيق; وهذا كـله لتغـلب االنطبـاعات والتـقليـدية الغـالبة
لتـقيـيـد العـقل; وتـخادم كـبيـر ب الـتـقلـيديـتـ وحتولـها إلـى شخـصانـية
تضيع معها احلقيقة فيزداد اإلسالم غربة وتختفي الهوية والكينونة عند
ـوارد بل تفـسد وتـصبح النـاس فتـضيع عـوامل اإلنتـاج وتبـدد الطـاقة وا
ـعاشي الذي يـقبل غـريزيا حـاالت اإلنكار معيـقة لـلفهم في ظل الـضيق أ

والتطرف عن أبناء الشعب ونخبه من حيث تدري وال تدري.
هذا الغـريب يتعـصب السمه من يجـهله; حيـنما يـأتي إلى ذكره جاهل أو
متـعـصب من حـكام الـغـرب أو مـواطنـيـهم الـذين يحـركـهم حـقد وكـراهـية
نتيـجة تعـصبـهم وانطبـاعات وصفـية اسـتحدثت إلثـارة الكراهـية واندالع
حروب صـليـبيـة ظاهـرها الـدين وباطـنهـا اقتـصاديـة هذه االنـطبـاعات لم
ـراجـعـتـهـا لـكن الـيـوم وبـعـد ظـهور تـراجع ولم يك داع أو دافع مـوجب 
ـعـرفـة رؤسـاء في الـغـرب ودوله الـكــبـرى تـنـقـصـهم األهــلـيـة واخلـبـرة وا
راجـعة وتمـحيص لإلسالم الـغريب في نفس السيـاسيـة فالبد أن ندعـو 
من يـزعـمه ومن يـتـعـامل بـانـطـباعـات مـزيـفـة ومـنـقـول مـشـاعـر الـكـراهـية
ـا لـيــعـيـش الـعــالم في سالم  واالبـتــعـاد عن والـزيف عــنه ال لـشـيء وإ
الـثـيــوقـراطـيـة الــتي حتـكم في الــغـرب والـشــرق هـنـا وهـنــاك وان تـغـطت

ولبست لبوس العلمانية.
إن الـثـيــوقـراطـيــة كـمـقـدس الــرأي تـنـتــشـر لألسف بـ
األفراد واألحـزاب واحلكـومات واألقـوام وهذا يـقلل
من الـكــرامـة اآلدمـيــة وحـسن اســتـخــدام اإلنـسـان
لعقله األمور وهو أمر ضـحالته وأسنة تؤذي جمال

احلياة واإلنسانية في صواب فهمها.
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عـلـنة عن ـسـربـة) وا في حـمـاة تصـاعـد الـتصـريـحات و الـتـهـديدات (ا
احـتـمـال اغالق الـسـفـارة االمـريـكـيـة بـبـغـداد  والـتي رافـقـتـهـا وتـلـتـها
اعالنات عدد من الدول االوربـية و دول العالم االخـرى بأحتمال اغالق
سفاراتها في بغداد بسبب االخـطار احملدقة بها من سالح اجملموعات
نـفـلتـة و اخلارجـة عن الـقانـون.. أعلن مـسـؤول امريـكي رفيع مـؤخرا ا
الحدى شبكـات التلـفزة االمريكـية  انه اذا ارغمنـا على سحب بعـثاتنا

الدبلوماسية و اغالق سفارتنا ببغداد سيكون لذلك ثمن يجب دفعه .
ـسؤول االمـريكي هـذا عن طبـيعـة الثـمن الذي يـنبـغي دفعه لم يوضح ا
ـعـنـية بـذلك  وهي الـعراق بـطـبـيعـة احلـال  غيـر ان الـرئيس واجلـهة ا
االمريـكي ترامب قد اشـار الى مثل هـذا الثمن مـنذ شـهور عنـدما طلب
الى السفير االمريكي ببغداد ماثيو تولر ابالغ رئيس احلكومة السابق
ـسؤولـيـة عن قتل اكـثر من 700 ـتـهم با الذي ارغم عـلى االسـتقـالة وا
مـتظـاهـر وتخـريب االقـتـصاد الـعـراقي  بتـهـديد تـرامب الـقيـام بـفرض
عقـوبـات على الـعراق اذا طـالـبت برحـيل القـوات االمـريكـية من الـعراق
بطـريقة غـير ودية  وقـد جاء هذا الـتهديـد بعد اتـخاذ الكـتل السيـاسية
ان قرارا باخراج الـقوات الدولية ومنها االمريكية من الشيعية في البر

العراق .
ولتوضيح هذا التهديد قال تـرامب امام الصحفي :(ان العقوبات  اذا
مــا فــرضت عـــلى الــعــراق ســتـــكــون الــعــقــوبـــات عــلى ايــران ال شيء

بجوارها.. )
ـتحـدة ومـعهـا الـدول االوربـية الى الـتـوضيح وهي وحتـرص الواليـات ا
تـتحـدث عن احـتـمال غـلق سـفـاراتهـا بـبغـداد او اتـخـاذ عقـوبـات اجتاه
ـمارسة ـا تهدف  العراق انـها لن تـطال الشـعب العراقي و حـكومته ا
ضغوط حـقيقـية لدفع هـذه احلكومـة اتخاذ اجـراءات اكثر حـزما واكثر
عملـية حلمايـة البعثـات الدبلـوماسية من االخـطار احملدقة بـها ومالحقة

و اعتقال اجلماعات التي تقوم بها .
وهذا احلذر الذي تبديـه واشنطن و العواصم االوربيـة االخرى احلليفة
جتاه العراق و شـعبه و حكومـته بأن ال تطالـهم العقوبـات وكذلك الثمن
الـذي يـنبـغي دفـعه في حـال ارغـمت هـذه الدول عـلى اغالق سـفـاراتـها
ببـغداد فـان عددا من االجـراءات التي تـطال تلـك اجملموعـات ومن يقف
وراءهـا حسب  سـوف لن تـؤذي الـشعـب العـراقي وحـكـومته . ان ذلك
يـعني و يـتـطلب اخـذ الـتحـذيـرات االمريـكـية - االوربـية  –الدولـيـة بكل
جـديــة و اهـتـمـام وعـدم سـمـاع احلـكـومـة لـبــعض مـسـتـشـاريـهـا الـذين
يــوصف الــبـعض ب(الــوشـاة) الــذين يــعـمــدون الى خــلط االوراق امـام
ـسلـحة اخلـارجة عن ـباشـر عن اجملمـوعات ا احلكـومة بـالـدفاع غـير ا
الـقـانـون بالـزعم ان من يـطـلق الـصـواريخ ويـهـاجم الـبـعثـات هم داعش
وخالياه التي لم تنته بتحرير االراضي العراقية التي احتلها من دنسه
 والتشديد على هذا اخللط باالوراق بشكل مريب  الذي ينبغي النظر

اليه بأقصى درجات الشك و احلذر .
ـسـؤوليـة الـوطـنـية الـعـالـية في اتـخـاذ الـقرارات ان حـصـافة الـراي و ا
ومـعــاجلـة مـا يـواجـهه الــعـراق وشـعـبه من اخـطــار و تـهـديـدات هـو مـا
يتطلبه ذلك من ضرورة و واجب جتنب  فرض العقوبات
ـا و دفع االثــمــان الـغــالــيـة جــراء اي اســتـهــانــة 
يـحـدق بـنـا من اخـطـار وجـراء خـلط االوراق الـتي
يـسـوقـها الـبـعض من اصـحـاب الـرؤيـة الـقـاصرة

سؤولية الوطنية... وضعف ا

بغداد
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{ لـــنـــدن (أ ف ب) - أســـفـــر وبـــاء
كـــوفــيــد- 19وانــخــفـــاض أســعــار
الـنـفط الـذي تـسـبب به عن خـسـائر
فادحة لدى شركـات النفط العمالقة
التي جتد نفسـها مرغمة على احلدّ
من أنـــشــــطـــتـــهـــا في االكـــتـــشـــاف
والتنقـيب بشكل كبـير.ومع التحول

إلـى طـاقــة صـديــقـة لــلــبـيــئـة أكــثـر
والــذي من شـأنـه أن يـغـرق الــطـلب
عـلى الــذهب األســود بـشــكل كـبــيـر
ـدى الـطـويل بـات مـسـتـقبل عـلى ا
قطاع بأكمله قاتماً.ويلخص احمللل
من "بـي في إم" ســتـــيــفن بـــريــنــوك
لــفـــرانس بــرس األمـــر بــالــقــول إن

"اســتـكــشـاف الــنـفط تــلـقى ضــربـة
قـوية هـذا الـعام مع انـهـيار الـطلب
وأســعــار والــنــفط بــســبب الــوبـاء
ي".في بـحر الشـمال تراجعت العا
مـلكة أنشـطة الـتنـقيب  %70في ا
ـــتــــحـــدة و %30فـي الــــنـــروج ا
ــقـارنــة مع اخلــطط الــتي كـانت بـا

مـــقـــررة قــــبل األزمـــة وفق دراســـة
ــركـــز "وســتـــوود" حـــول الــطـــاقــة
نــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــرت أواخـــــــــــــــــــــر
أيـلـول/سـبـتـمــبـر.وخـفـضت شـركـة
"إكـسون مـوبـيل" األميـركيـة بـنسـبة
 %30أي مـا يـساوي  10مـلـيارات
دوالر عـلى االقل اسـتثـمـاراتـها وال
واد سـيـما في مـجـال اسـتكـشـاف ا
الــنـفــطـيــة والـتـنــقـيب عــنـهــا. كـمـا
خـفــضت أيـضــاً اإليـطــالـيــة "إيـني"
والـبـريـطـانيـة "بي بي" والـنـروجـية
"إيـكــيـنــور" والـســعـوديــة "أرامـكـو"
أيضـاً من أنشطـتها.تدفـع الشركات
ـتـعـامـلـة مـع الـشـركـات الـعـمالقـة ا
لـلــطـاقـة أيـضــاً الـثـمن غـالــيـاً كـمـا
مجـموعة "سي جـي جي" الفرنـسية
التي تعـمل في مجال حتـليل موارد
بــاطن األرض والــتي تــتــوقع هــذا
الـعـام تـراجعـاً بـنـسـبة  %40برقم
أعــمــالـهــا.عــلى اجلــانب اآلخــر من
األطلسي تشهد أكثر من  30شركة
استـكشـاف وإنتـاج حال إفالس في
ـتحـدة مـنذ مـطلع الـعام الـواليات ا
بــحـسـب مـكــتب "هــايـنــز أنــد بـون"
للمـحاماة في تكـساس. وإذ ما بقي
سـعـر خـام غـرب تـكـسـاس الـوسيط
دة عـالق عـند  40دوالراً لـلبـرمـيل 
طـويـلـة فإن  150شـركـة أخـرى قد
تـنـضم إلـيـهـا بـحـلـول عـام ?2020
وفق تقـديرات محـلل من "ريـستاد
ايـــــنـــــيـــــرجي".ويـــــوضـح بـــــيــــارن
شـــيــــلـــدروب احملـــلل لـــدى "ســـيب"
لـفرانس بـرس أن "األسـواق لم تـعد
تـعـلـق آماالً عـلـى مسـتـقـبل الـنـفط"
ــو مـحــتـمل (في مـضــيـفــاً "بـدون 

اســتـكــشـاف الــذهب األسـود) مـاذا
ــكن لـلـقـطــاع أن يـفـعل?". وأجـاب
عـلى الـتسـاؤل قـائالً: الـتركـيـز على
الـــربــحـــيـــة مع إنـــفـــاق أقل.تـــبــدو
رافـــايــــيال هــــاين من "جـي بي سي
إينـيرجي" أكثـر تفاؤالً فـهي تتوقع
ـتــحـدة أنـه "في خـارج الــواليــات ا
حيث تـستـغرق األمـور وقتـاً أطول
سوف تسـتأنف برامج الـتنقيب في
كــافــة مــنــاطـق الــتــزويــد الــكــبــرى
وسـتـقـتـرب من مـسـتـويـات مـا قـبل

قبل". األزمة العالم ا
تخفيضات هائلة

اضي وأكـدت لفـرانس بـرس "في ا
رأيـنـا أن التـحـفيـضـات الهـائـلة في
االنـفـاقـات في مـيزانـيـات الـشـركات
الكـبرى لم تؤثـر فعالً على إنـتاجها
ـسـتـقـبـلي ألن الـبـحث عن حـقول ا
جــديــدة هـو بــدرجــة أقل مــســألـة
جنـــاة".لــكـن مــكـــافـــحـــة االحـــتــرار
ـنـاخي يـغـيـر الصـورة إذ تـعـتـبر ا
الــشـــركـــة الــبـــريــطـــانــيـــة "بي بي"
وشـركات أخـرى أن طـلب الـنفط في
الـعــالم قـد بـلغ ذروته بـالـفـعل وهـو
لـن يــــــكف عـن االنـــــحــــــدار من اآلن
.بـحـسب ويـسـتوود ورغم فـصـاعداً
التغييرات التي اتخذت نحو إنتاج
طـاقات صـديـقـة لـلـبـيـئـة أكـثـر فإن
خــطط طــريـقــة الـشــركــات الـكــبـرى
تظهر أن الـشهية نحـو االستشكاف
ال تــزال قــائــمــة لــكـنــهــا تــصــطـدم
بـانـتعـاش أسـعار اخلـام.وتـراجعت
أسعار الـبرنت وخام غـرب تكساس
الـوسـيط بــشـكل غـيــر مـسـبـوق في
آذار/مارس ونيسـان/ابريل وتبدو

عالقة عند نحو  40دوالراً للبرميل
وهـو سـعر مـنـخفض جـداً بـشكل ال
يــتــيـح لــلـعــديــد مـن الـفــاعــلــ في
الــقــطــاع ال ســيــمــا األمــيــركــيــ

حتـقيق مـعدل عـائـد متـكافئ.وتـبرز
ــقـابل مــشــاريع اســتـكــشـاف في ا
ــتـجـمـد صـاعـدة كــمـا في احملـيط ا
الشـمالي والذي يـعتقد أنـه يحتوي
عـلى  %13من احــتـيـاطــات الـنـفط
و %30من احـــتــــيـــاطــــات الـــغـــاز
كـتشفـة في العالم الطـبيعي غـير ا
وهي مـهـمـة باتـت أكثـر سـهـولة مع
تــراجع الــغـطــاء اجلــلـيــدي بــشـكل
مـتـسـارع.وأعـلـنت شـركـة "غـازبروم
نـيفت" الـروسـية و"شل" اإلنـكـليـزية
اإليــرلــنــديـــة عن حتــالــفـــهــمــا في
تــــمـــوز/يـــولــــيـــو لالســــتـــكـــشـــاف
والـــتــــنـــقـــيـب في شـــبـه اجلـــزيـــرة
القطبية.من جـهتها وافقت حكومة
دونــــالــــد تــــرامـب عــــلى مــــشــــروع
مـــنـــتــصـف آب/أغــســـطس يـــفــتح
اجملـال أمـام التـنـقـيب عن مشـتـقات
الــنـفط فـي أكـبــر مـنــطـقــة مـحــمـيـة
ـتـحدة في طـبـيـعـيـة في الـواليـات ا
أالسـكـا.ويـشـمل مـشـروع الـتـنـقـيب
ساحـة نحو 70 منـطقة سـاحليـة 
ألـف كـــلم مــــربع أي مــــا يـــســـاوي
ـحـاذاة احمليط مـسـاحـة إيرلـنـدا 
ـتـجـمـد الـشـمـالي.وتـرى هـاين أن ا
ـشاريع "لـيسـت مستـدامة من تلك ا
الــنـــاحــيــة االقـــتــصـــاديــة واألزمــة
احلــالــيــة جتــعل حتــقـيــقــهــا أكــثـر
ــكن لإلرادة صـــعــوبــة" رغـم أنه "
الــسـيــاسـيــة أن تـتــفـوق عــلى هـذه

االعتبارات".
−WŽuL∫ منصة نفط في مجموعة علمية بالبحر
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وبعتها هناك ) . 
ـا تـكـون تـلك الـكـتـب ثـمـيـنـة جدا { ر

هل قرأت عناوينها 
ـكـتـبـة دفع لي سـتـ الف - (صـاحب ا

دينار  الله يرزقه )
{ مـا قصـة الصـمون الـذي تشـتريه من

الفرن  بالدين
ــســطـر ــوجــودين بــا ـ  (كل الــعــمــال ا
يـشــتـرون الـصـمـون بـالـدين ويـسـددون
ديـونـهم هـذه  عـنـدمـا يـشـتـغـلـون وانا

واحد منهم ونشتري وياه  جاي)
{ هل بيتكم ملك او ايجار 

رحوم والدي ـ (ال مـلك   وال  ايجـار  ا
عـمل في الشاجلية كـان عامل حداده  
 وجـمع مبـلغ واعطاه الى خـالي  مقابل
غـرفــة مع مـرافـقـهـا  مـعـزولـة عن بـقـيـة
بــيت خــالى وبـعــد وفــاة والـدي تــنـازل
ـشـتـمل مجـانـا ولـكن مازال خـالي عن ا

بأسمه).
{ كـل شي مـــعـــلق الـــبـــيـت   وفــرص

ستقبل غير مضمون. الشغل   ا
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ومــرتــ شــربت بــيـره    مــرة مــعـزوم
بعرس اسطه ومرة بعرس جيرانه)

{ هل تفكر تكملة دراستك 
ـ (ويـن الوكت يوم اشتغل  يوم انتظر
كـبرت عـلى الدراسه اريد اسـاعد اخوي

على تكملة دراسته)
{ هل تفكر للمستقبل  ?

ـ (كـلشي بيومه    بس لو عندي فلوس
اشــتــري سـيــارة واشــغــلـهــا تــكـسي  

تعجبني هذي الشغلة)  .
{ هل حـصلت علـى اعانه مالـية بسبب

كورونا
اســمـعت - (الــله وايـدك  مــاكـو كــلـشي

بالتلفزيون بس)
×كـانت هـنـاك اسـئـلـة اخـرى تـزدحم في
ذهـني ولـكن احـسسـت انه يريـد انـهاء
احلــــوار بــــعــــد ان شــــاهــــدت رجال في
مـتـوسط العـمر نـزل من سيـارة وجتمع
يــــبـــــدو انه احــــد حـــــوله الـــــعــــمـــــال  
(االسـطوات) ويسعى الى اخـتيار عمال

للعمل معه!! هكذا انتهى احلوار

- (سـبـع سـنـوات    بـعـد وفـاة والدي
نـزلت اشتغل   اي شغل  هل تتصور
 لـي حق اخــتـــيــار الــشـــغل اي شــغل
عـامل بناء  تنظيف بلوعات  حدائق
 حــــمـــاله مـن لـــوريـــات الـى مـــخـــازن
وبـالـعـكس حـفـر  اي شـغل  تـطـبيگ

هم ينطوني اجور ) تهد دور ا
{  بـالشهر الواحـد كم يوم تشتغل   
- (بعض االشهر عشر ايام في الشهر
سـبع ايام  وفي احدى االشهر خمسة
عــشـر  بـ يـوم ويـوم ومـرة عـشـرين

يوم واكثر)
{ ماهو اجرك في اليوم الواحد .

- (مـرات خـمـسـة وعـشـرين الف ديـنار
بـــالــيــوم  مــرات ثـالثــ الف  مــرات
تــوصـل لــلــخــمــســـة والــثالثــ الف 
حــــــــــسب أيــــــد صـــــاحـب الـــــعــــــمل 

واالســطة ).
{ كيف حتصل على عمل

سطر من الساعة الرابعة - (نـنتظر با
الـفـجـر ونـتـرقب سـيـارات  تـتوقف  او
اســطه يـاخـذني لــلـعـمل ويـاه   وهـذا

اسهل لي من االنتظار )
{ هل تعلمت مهارات  من شغلك

- (يـــعــني  اعــرف تــطـــبــيگ  وشــغل
يكولون اخلـلّفه  ولكن اليثقون بعملي 

عمرك ما يساعد)
{ ما هي اصعب االشغال

ـ اصــعب االشـغــال احلـمـاله   تــكـسـر
الظهر

{ هل قرات كتاباً في حياتك 
(مــرة اهـداني اسـتـاذ جـامـعي في حي
الـــكــفـــاءات كــتـــاب( دع الــقـــلق وابــدأ
احلـــــيــــاة)   مــــا قــــرأتـه حــــتى االن 
مــاعـنـدي وقت  اشـتـغــلت في حـديـقـة
دة يـوم  اهداني هـذا الكتاب بـيته 
وخـمـسـة وسبـعـ الف ديـنـار  وكيس
مـالبس  وست وجبـات اكل من اكـلهم
اخلـــاص  ثالث مـــرات يـــومـــيه الـــله
يـعـطـيـعه الـعـافـيـة  زوجـته عـامـلتـني
ابـوي الـله يـرحـمه روالي مـثـل ابـنـهـا 
ــيــاســة بــلـــيــله من الــلــيـــالي قــصــة ا
ـقداد  ومرة انطتني مريه  في حي وا
ـنـصـور بـگـد عـمـر امي كـارتـونه  من ا
ــتـنــبي الــكــتب اخــذتــهــا الى شــارعِ ا

بغداد
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مــسـبــقـة حــ يـكــون عـلـيـك اجملـاهـرة
دفعة واحدة  بكل ما لديك من اهداف 
ال صـور   ال اسمـاء  صريـحة  .  وهذا

احلوار واحد منها.
ـكـان :- رصـيف لشـارع الـربيع  حي ا

قرب تقاطع اجلسور  اجلامعة  
الـزمن :- السـاعة السـابعة مـساء  يوم

االربعاء 2020/9/3
{ قـــــلـت لـــــلـــــعـــــامـل ج  م  خ.... هل
تــشـرفـنـي وتـسـمح لي  بــأجـراء حـوار
لـن اشـــيــر الـى اســمـك وبــدون مـــعك  
صـــــور  هــــدفي اعـــــطــــاء صــــورة عن
اريـد ان اسلط سـطر   اوضـاع عمـال ا
الـــضــوء عــلى واقــعــكـم  ال عــلــيك لن
اكــلـفك الـكــثـيـر من الــوقت   هي اشـبه
بـالـدردشـة   بـ اب وابن   أنـا بـعـمر

والدك ان لم اكن اكبر 
قــــال :- (والـــدي تـــــــوفى مـــنــــذ ســـبع

سنوات )
ــطـبــات ومع ذلك  وفي كــان ذلك اول ا
حلظة اضافية تبدد  بعض احلذر لديه
مـنـي  كـنت اطـمح ان يـكـون  مـطـمـئـنـا
مع قـناعـتي ان االطمـئنـان اول جسور

احلوار .
قــلت له  :-هل اشـتـغـلت هـذا الـيـوم  ـ
(ال  لـو انه  اشـتـغـلـت هـذا الـيـوم  ما
بـقـيت هـنا  ارجـع للـبـيت بـعد انـتـهاء

الشغل).
{ قـــلت لـه كم ســـنـــة صـــار لك بـــهــذا
ناسبة لك.  الشغل  وماهي االشغال ا

ـ (احلمد لله على كل شيء)
{ هـل فــكــرت بــالـــزواح عــمــرك فــوق
اخلـمسـة والعـشرين سـنة االن عـلى ما

اعتقد .
ـ (عــمـري اربـعــة وعـشـرين ســنـة بـعـد
وگـت خل نــعــيش اوال   الــظــرف  مــا
يـسـاعد  انـا وامي واخوي نـعيش في

غرفة واحدة) 
ــال { هـل لــديــكـم دخل مــالي غـــيــر  ا

الذي حتصل عليه من عملك.
ـ (اخــوي في الــصـف الـرابـع االعـدادي
وهـو يشتغل العـصر  أبسطيه   وايام
 الـعطلـة   امي كانت تبـيع في السوق
حـاجات نسـائية ولـكن اتمرضت عدنه
150الف ديــنـار مــخـلــيـنــهـا عـلـى كـتـر
ـعاملة راتب لـلعايـزات وامي  تمشي 
اعـــانـه الى وزارة الـــعـــمل والـــشـــؤون

االجتماعية)
{ هـل تــدخن  او تـــتــنـــاول مــشــروب

اقصد خمر  .
ـ (نـوبات ادخن   اشتـري جگايـر مفرد
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تــكن هـنــاك قـيــود عـلى اإلطالق -
ولهذا الـسبب يجب أن يـنتهي كل

شيء على الفور.
في بـلـجـيـكا  عـلى األقل  لـم تكن
الـسلـطـات الصـحيـة لـتفـرض مثل
هـذه الـقيـود لـوال تضـلـيل منـظـمة
ـيـة. عادة مـا يـتـخذ الـصـحـة العـا
اجمللس البلجيكي األعلى للصحة
ـا (BSHC) نـهــجًـا بــسـيــطًـا  
يــعــني أنـه يــشــجع الــنــاس عــلى
تـــبـــني أســــلـــوب حـــيـــاة صـــحي

(Natural News)أصـدر ائتالف
ـهـنـي من األطـبـاء وغـيـرهم من ا
الـصــحـيــ في بـلـجــيـكـا خــطـابًـا
مفتوحًا يـدعو إلى اإلنهاء الفوري
"  وضعـها لـكل سيـاسة "طـوار
استجابة لفيروس ووهان التاجي
(كـوفــيـد -19) فـضالً عـن حتـقـيق
واسع النـطاق مع منـظمة الـصحة
ــيـة (WHO) بــزعم تــزويـر الــعــا

وباء.
برر نقالً عن االفـتقـار التـام إلى "ا
ستمرة الطبي" لعمليات اإلغالق ا
وارتــداء الـقـنــاع اإللـزامي  يـقـول
الــتـــحــالف إن هــنـــاك حــاجــة إلى
نـقــاش مـفـتـوح لــلـسـمــاح جلـمـيع
اخلـــبــراء ذوي وجـــهـــات الــنـــظــر
اخملتلفة بفرصة تمثيلهم وإسماع
أصواتهم  دون رقابة أو انتقام.
ـوقعـون عـلى الرسـالة من يـحذّر ا
أن إجـبـار الـنـاس عـلى الـبـقـاء في
عـزلة مع مـنعـهم من االنـخراط في
الـتـجارة الـعـادية والـسـفر بـحـرية
وحــــتى الــــذهــــاب إلـى الــــعــــمل 
سيـكون له تأثـير سلبـي أكبر على
ا لو لم دى القصيـر والطويل  ا
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يــنـــاســبـــهم  بـــدالً من مــحـــاولــة
إجــبـارهم عــلى االلــتــزام بــبـعض
الوصـفات احلـكومـية ذات احلجم
الواحد التي تـناسب اجلميع مثل
الــذي جـاء من مــنـظــمــة الـصــحـة

ية. العا
عـالوة عـــــلـى ذلك  فــــــإن أحـــــدث
العـلوم ال تدعم حـتى نهج منـظمة
ــيــة  الـذي يــضـر الــصـحــة الــعـا

ا يساعدهم. الناس أكثر 
تقول الـرسالة: "بـعد الذعر األولي
الـــذي أحــاط بــكــورونـــا  تُــظــهــر
ـوضـوعيـة اآلن صورة احلـقائق ا
مخـتـلـفـة تـمـامًـا - ال يـوجـد مـبرر
طــبي ألي ســيــاســة طــوار بــعـد

اآلن"
"لــــقـــــد أصـــــبــــحـت إدارة األزمــــة
احلــالـيـة غــيـر مــتـنـاســبـة تــمـامًـا
وتــسـبب ضـررًا أكــثـر من أي نـفع
تــقـدمه"  كـمـا تـشـرح. "نـدعـو إلى
وضـع حــــد جلــــمــــيع اإلجــــراءات
ونطالب باستعـادة فورية حلكمنا
ـقراطي الـطـبـيعي والـهـياكل الـد

الــقــانــونــيــة وجــمــيع حــريــاتــنــا
دنية." ا

إن احلــاجــة إلـى الــتــطــعــيم ضــد
فـيروس كـورونـا هو فـرض صارم
آخــر يـحـمل مـعـه عـواقب صـحـيـة
دائــمــة  حـيث يــرى أنه ال تــوجـد
طريقـة إلزالة السموم بـشكل فعال
.mRNA رسال من لقـاح الرنـا ا
ـزيد  اطـلع عـلى احللـقة ـعرفـة ا
The Health الـتـالـيـة من تـقـرير

:Ranger
تـنــتـهك قـيــود كـورونـا الــصـارمـة
ـية تـعـريف مـنظـمـة الصـحـة العـا
لــلــصــحــة فـي عـام 1948 حـددت
يـة الصـحة مـنظـمـة الصـحة الـعـا

على النحو التالي:
"الـصـحـة هي حـالـة مـن الـرفـاهـية
اجلسـدية والـعقـلية واالجـتمـاعية
الــكــامـلــة ولــيـسـت مـجــرد غــيـاب
ــرض أو اإلعـــاقــات اجلـــســديــة ا

األخرى."
وقّعي الـرسالة  فإن النهج وفقًا 
ـية ـنـظمـة الـصـحة الـعـا احلـالي 
ــكــافــحــة كــورونــا هــو انــتــهــاك
واضـح لــهــذه األخالق الــراســخـة
ألنــهـــا تــمس الـــرفـــاه الــعـــاطــفي
واالجــتـــمــاعي لــلـــبــشــر  كل ذلك
بـاسم احلـفـاظ عـلى سالمـتـهم من

فيروس.
إن إجـبـار الـنـاس عـلى الـبـقاء في
منـازلهم مـكمّـم دون أي اتـصال
بشري يعـد أيضًا انتـهاكًا حلقوق
اإلنــســـان األســاســيــة  كــمــا هــو
احلـال مـع مـطـالـبـة األشـخـاص بـ
غـامرة "الـتـقنّع" عـنـدما يـقـررون ا
ــتـــلــكــاتــهم اخلــاصــة - خــارج 
خـاصـة وأن كــونـهم اجـتــمـاعـيـ

يـــحــمـي في الـــواقع من الـــعــدوى
الفيروسية.

تـــــوضح الـــــرســــالـــــة: "أظــــهــــرت
الــــــدراســـــات أنـه كـــــلــــــمـــــا زادت
االلتزامات االجتمـاعية والعاطفية
لــدى الــنـــاس  زادت مــقــاومــتــهم
رجح أن يكون للفيروسات". "من ا
لــلـعـزل واحلـجـر الـصـحي عـواقب
وخــــيــــمــــة.وتــــضــــيف: "اخلــــوف
ــســتــمـــر والــشــعــور والــتــوتـــر ا
بــالــوحــدة الــنــاجم عـن الــتــبــاعـد
االجتماعي لها تأثير سلبي مثبت

على الصحة النفسية والعامة"
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في وقت مــبـكــر  حـذرت مــنـظــمـة
ـيـة من أنه إذا فشل الـصـحة الـعـا
ـنحنى"  فإن العالم في "تـسوية ا
مـا يـصل إلى 3.4 من األشـخـاص
الـذين أصـيـبـوا بـفـيـروس كـورونا
فـترض وتـون. كـان من ا سـوف 
أن تـــســـتــغـــرق هـــذه الـــعــمـــلـــيــة
أسـبـوعـ فـقـط  كـمـا قـد تـتـذكر 
لـكــنـهــا ال تـزال قـائــمـة بـعــد سـتـة

أشهر.
ـية أخـبـرت مـنـظمـة الـصـحة الـعـا
الـــعـــالم أيـــضًـــا  والــتـي أثــبـــتت
صالتــهــا بــصـنــاعــة الـلــقــاحـات 
ـنـاسـبــة  أن انـتـشـار فـيـروس بـا
ط غــيــر كــورونــا ســيـــؤدي إلى 
ـوسـمـيـة  طــبـيـعي من الـعـدوى ا
وهـــو ادعـــاء آخـــر بـــدأ مـــنـــذ ذلك

. أثبت العلم زيفه. احل
توضح الرسالـة أن "مسار كورونا
اتـبع مـوجـة طـبيـعـيـة من الـعدوى
ـوسم اإلنـفـلونـزا". "كـما مـشـابـهة 

dD∫ عمار مسطر بانتظار قوت يومهم
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ؤكـد إن معظم مـجتـمعات هـذا العـصر صارت تـشهـد الكثـير من الـنزاعات من ا
والتوتـرات السيـاسية والعـسكرية واالمـنية بفـعل الصراع على احلـكم وفي بلدنا
مـا بعد عام إنهيار النظام السابق 2003 صار مـجتمعنا يشهد توترات ونزاعات
أكـثر حـدة في ظل ظـروف محـليـة وعـربيـة ودوليـة بالـغة الـدقـة والتـعقـيد وهـو أمر
تـعـرض له مـعـظم كـتـاب الـروايـة الـعـراقـيـ من الـذين عـاصـروا احلـكـومات الـتي
سـبقت عام إنهيـار النظام السابق 2003 باالعـتماد على الذاكرة لـتحليل اسباب
شهد القائم حاليا في ا أستفحل منها في ظل ا الصراعـات والنزاعات مقارنة 
ـعـرفي لـتـفادي تـلك األسـبـاب وحـلـحلت حـ لم تـلـتـفت احلكـومـات إلى اجلـانب ا

مسبباتها.. 
في هذا السياق استطيع أن أقول أن مجتمعنا اليوم ال سيما جيل الشباب صار
ـعرفي وهو يرى في ذاكـرة الرواة من انـها اكـثر صدقـا في ظل غيـاب اجلانب ا
ـا يصـعب معه أمـر يشـكل في تـقديـرنـا خطـورة كـبيـرة قد تـتـضاعف مـسـتقـبال 

حلحلة الصراعات والنزاعات القائمة إن طال األمر كثيرا.. 
وهذا ما يذهب إليه معظم الرواة العراقي وهم يستقصون ويقارنون ب ما كان
يحـصل من نزاعات وصـراعات  األمس واليـوم . أباحت كل شيء ومنـها جتريد
ـدنــيـة وحــقه في احلــيـاة لــلـعــيش بــكـرامــة عـلى األرض اإلنــسـان مـن حـقــوقه ا
وإستـغالل ثروات األرض الـظاهـر منـها ومـا في بواطـنهـا   لتـضمن له مـستـقبال
افـضل كـمـا نص عـلـيه الـدسـتــور والـقـانـون وهـو أمـر يـجب الـتـنـبه له قـبل فـوات
األوان ال سيـما وإن بـلدنـا صار يـشهـد إسـتفـحاال غـير مـسبـوق في ظل  ظروف

إجتماعية بالغة التعقيد والتناقض والتعقيد.. 
جتـمعـنا أمـر يثيـر أكثـر من تساؤل إن عملـية تـغيـيب شواهد  الـدمار الـذي حل 
نظم في ثـروات بلدنـا وخيراته سـتقبل اجملـهول الذي يـنتظـره جراء العـبث ا عن ا
عـرفي حتى صـارت ذاكرة الـعراق وحـدها كـما في ظل غيـاب واضح لـلجـانب ا
يـدونـهــا هـؤالء الـرواة هي الــتي تـصـدق وفــيـهـا يـتـم إسـتـذكــار كل شـيئ حـتى
ـكن اخفـائـها صـارت مـثل مخـزون قـابل لـلتـصـديق على وفق شـواهـد عديـدة ال 

أمام الزمن القادم.. 
إن ذاكـرة بـلــدنـا وحـدهـا صـارت هـي الـتي تـعـرف مــا جـرى ومـا يـجـري االن من
فـوضى مـلـطخـة بـدماء وفـسـاد وحكـايـات لم يـعد يـصـدقهـا ال األولـون وال الذين
يأتون مـن بعدهم وستظل أشـياء كثيرة هي وشـواهدها مخـفيه لكنهـا بيد أسياد
الـقـوم من سـاسـة وقضـاة ورؤسـاء  وغـيـرهم لـكن ال يريـد أيـا مـنـهم يـصدق ذلك
ويـتـذكـر في ظل هــذه مـشـاهـد  مـخـتـــــــــلـفـة بـ األمس والـيـــــــــوم ولـكل مـنـهـا
ال الـذي أخذت رائـحة األخـــــضـر األمريـكي تزكم إنوف حكـايتهـا منـها فسـاد ا
ـصــارف وبـنـوك دول بــعـيـدا عـن بـلـدنــا بـاتت هـذه مــجـتـمــعـنـا وهـي تـغــــــص 
ـشـاهــد في بـلـدنــا الـذي يـفــــــــتـرش أرضه اطـفــال عـلى أرصــفـة الـــــشـوارع ا
يـقتـنـصـون اخلـبز كـاحلـيـوانات الـسـائـبـة فوق قـمـامـات وفـضالت تقـذفـهـا كروش
ــال الــعـام.. لـم يـبق أصــحــاب الــكـروش جملــتــــــــمــعـنــا شيء في ارض ســراق ا
السـواد سوى ذاكرة مخـزونة سيتم أرشـفتهـا من قبل روائي جـدد منذ أن توغل

احملـتل في بــلـدنـا لـيــنـفث رائـحـة بــشـر لم يـألــفـهـا أحـدا من
وت مؤدجلة وصـار فيها قــــــبـل حتى صارت رائحـة ا
ــرء أكـثـر خـوفــا من مـصـاعب ونــزاعـات قـد حتـدث له ا
مسـتقـبال مصـحوبـا بخـوف من غد مـبهم في ظـل غياب

معرفي.. 
يقـابل ذلك كله أمـنيـات يتـمناهـا أفراد مـجتـمعـنا عسى
أن تـتحقق في يـوم ما ولكن من دون جـدوى نتمنى أن ال

تطول بها الذاكرة  اخملفية?..

عـلى مـدى سـت واربـع  سـنـة مـضت
اجــــــريت الــــــعـــــديــــــد من احلـــــوارات
الـصــحـفـيـة بـعـضــهـا صـيـد في مـيـاه
صــافـيـة تــتـوفــر لـهـا كـل مـسـتــلـزمـات
وبعـضـهـا االخر في احلـوار الـنـاجح  
مـــيـــاه عـــكـــرة  مع شـــخـــصــيـــات من
مــــخــــتــــلف االصــــنــــاف والــــوظــــائف
ــــواقف ســـيــــاســـيـــ قـــادة رأي وا
عـسـكريـ ادباء اذكـيـاء  او اغبـياء
فــنـــانــ وفــنــانــات رؤســاء عــشــائــر
مــصـــابــ بــورم اجلــاه الــعــشــائــري
لـصـوص مـنـتـفـخـ بـاغـطـيـة الـعـفة 
قـــتــله عــاهـــرات عــلى وزن  نـــقــيــبــة
ــومـســات الـفــرنـســيـات بــاعـة رأي ا
وبـاعـة هواء اعـني مسـؤولـ امنـي
وفـق توصـيف بولـيـفي اصحـاب مهن
ي واخرين غيرهم  مـتعددة  اكاد
ـقـابـالت اجـريـتـهــا في بـغـداد اغــلب ا

دن العراقية وفي العديد من ا
االخــرى وفي عــواصم ومــدن عــربــيـة
واجــنــبـيــة   صــنـعــاء عــدن دمـشق
عـمّــان بـيـروت   الـقـاهـرة  طـرابـلس
اثــنـا  بــودابـست هـافــانـا بــوغـوتـا
اســتــطــنـبــول  في مــطــارات   وعـلى
هـــوامش مــؤتـــمــرات ونــدوات وورش

عمل وحفالت ايضا.....
فـي غــرف وقـــاعـــات مــكـــيـــفــة   وفي
الــفـضـاء الــطـلق   وعــلى ارصـفـة  ال
اكــــتـــمــــكم ان امـــتـع  الـــلــــقـــاءات هي
الــلــقــاءات الـعــفــويــة  بـدون مــواعــيـد

قال صورة ا

هـــــو احلــــال فـي كل عـــــام  نــــرى
مـزيـجًـا من فـيـروسـات اإلنـفـلـونزا
ـنــحــنى: أوالً فــيــروسـات تــتـبـع ا
األنف  ثـم فـيـروسـات اإلنـفـلـونـزا
A و B تلـيهـا فيـروسات كـورونا.
ال يـوجـد شيء مـخـتـلف عـمـا نراه
عـــادة "لــذا فـــإن مــا نـــســتـــمــر في
مواجـهته هـو "عالج" أسـوأ بكـثير
شـكلة"  كـما تؤكـد الرسالة. من "ا
عالوة عـلى ذلك  فإن االخـتـبارات
زيف  واجلهل عيـبة  والعـلم ا ا
نـتـشـر حـول كـيـفـيـة عـمل جـهاز ا
ناعة البشـري  جتعلنا نتعرض ا
ـا يضـر بنا لالستـبداد الـطبي  

بشكل جماعي.
ــفـتــوحـة ــكن قـراءة الــرسـالــة ا
بالكامل بالكامل على هذا الرابط.

https://
greatgameindia.com/

belgium-who-
investigation-coronavirus/
ــزيــد مـن أحــدث األخــبــار حــول ا
فــــــيــــــروس ووهــــــان الـــــــتــــــاجي
(COVID-19) وكـفـاح الـبـشـرية
لـلهـروب من بـراثن قيـود الـسالمة
.Pandemic.news العامة على

قالة تشمل: مصادر هذه ا
GreatGameIndia.com
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?Belgian health experts
demand full investigation
into WHO for faking CO-

VID-19 pandemic
by: Ethan Huff.

natural news- Tuesday,
September 29, 2020
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سـتشري لـقد غـيّر وبـاء كورونـا ا
ا العالم كما لم يحدث من قبل  
في ذلك احلروب الكـبرى واألوبئة
ــاضي. تــتــكــشف الــعــواقب في ا
االسـتـراتـيجـيـة واجلـيوسـيـاسـية
واجلغـرافية االقـتصاديـة لكورونا
ببطء. الفيروس القادم من الص

سيغير العالم "
# يــشــمـل اإلرهــاب الــبــيــولــوجي
االنـتــهـازي 101 ســؤاال حـاســمـا

حول كورونا
يعتمد كـتاب تشوهان على كل من
ـصدر ـفتـوح ا الـذكـاء العـلـمي وا
لــفـحص األدلـة احملــيـطـة بـأصـول
اخملـتــبـرات الـصــيـنـيــة لـفـيـروس
ووهان التاجي (كوفيد -19). كما
أنهـا مسـتمدة من خـبرة تـشوهان
اخلــاصـة أثـنـاء وجـوده في كـلـيـة
الطب وفي قوة الشرطة الهندية.
يـثيـر كتـابه أيضًـا ما تـقول مـجلة
101 Great Game India إنه 
"ســـؤال حـــاسم" حـــول فـــيـــروس
كـورونـا ووهان الـتـاجي تـسـتحق
إجــابـات. فـي حـ  اســتــبــعـاد
مــســألــة أصـــولــهــا فـي اخملــتــبــر
الــصــيــنـي من الــنص الــرئــيــسي
ووضــعــهــا في مــلــحق   طــرح
ـ تـسـتـحق قــضـايـا أخـرى في ا

الدراسة.
ــرفق عـــبــارة عن "االســـتــبــيـــان ا
مــــزيـج حـــــكـــــيم مـن األســـــئـــــلــــة

كـــتب ضـــابط شــرطـــة في الـــهــنــد
يـــــدّعي أيــــضًـــــا أنه خــــبـــــيــــر في
األسلحة البيولـوجية كتابًا جديدًا
يــشـــيــر إلى أن فـــيــروس كــورونــا
ووهـان التـاجي (كـوفـيد -19) هو

نتاج اإلرهاب البيولوجي.
الــدكــتــور شــاراد س. تــشــوهـان 
يؤكد   (IPS) ضابط شرطـة هندي
فـي كـــتـــابـه : "كـــورونـــا: اإلرهـــاب
الــبـيـولـوجي االنـتـهـازي? فـيـروس
من الـص يـستـعد لـتغـييـر تاريخ
الـعالم" بـأن الـتجـارب الـتي جتري
عـلى فـيـروسات كـورونـا الـشبـيـهة
بـالـسـارس في الـصـ الـشـيـوعـية
هي الـتـي أدت إلى إطالق فـيـروس

ووهان التاجي (كوفيد -19).
ألكــثــر من عــقــد من الــزمــان  كـان
الـبـاحـثـون الـصيـنـيـون يـتالعـبون
بــفــيــروس كــورونـا  كــمــا يــشــيـر
تــشــوهــان فـي كــتــابه. بــعــد ذلك 
عنـدما كـان االقتـصاد الـصيني في
حـــــالـــــة من الـــــفـــــوضى  ظـــــهــــر
الـفـيـروس اجلديـد فـجـأة ألول مرة
في عـــــمـل من أعـــــمـــــال اإلرهـــــاب
البيولوجي االنتهازي  كما يصر.
"مــــا بـــدأ عـــلى شـــكـل تـــفـــشي في
الــصــ قــرب نــهــايــة عــام 2019
ـيـة"  وفـقًـا أصــبح اآلن كـارثـة عــا
Great Game India لـــتـــقـــريــر
وهي مــجـــلـــة حــول اجلـــغــرافـــيــا

السياسية والعالقات الدولية.

الـتوضـيحـيـة والتـحقـيق وهو ذو
قـيـمة فـي حد ذاته  بـغض الـنـظر
عن اإلجــابــة لــتــســهــيـل الــتـداول
وضـوع"  حسـبما الفـعال حـول ا

ذكرت اجمللة.
وتـضـيف: "يــعـد الـكـتــاب مـرجـعًـا
منـفردًا جلميـع القضايـا اخلالفية

تعلقة بوباء كورونا.  ا
هل تكفي رواية الـدكتور لي مينج
يان لألحـداث كدلـيل على اإلرهاب

البيولوجي?
شخص آخر ينـشر رواية اإلرهاب
الــبــيــولـــوجي هي الــدكــتــورة لي
مـيــنج يـان  الـذي أبــلـغـنــا عـنـهـا
بلغ عن أنها تقدمت كنوع من ا

اخملــــالـــفـــات مـع االدعـــاءات بـــأن
فـيــروس كــورونــا هـو فـي الـواقع

سالح بيولوجي.
ظــهـرت الـدكـتــورة لي مـيـنج عـلى
قـنـاة فـوكس نـيـوز وأمـاكن أخرى
لـتـشـير إلى أن الـفـيـروس اجلـديد
"جـاء من مخـتبـر عسـكري لـلحزب
الشيوعي الصـيني". وقد اقترحت
كذلك أن حكاية السوق الرطب في
ووهــان " اســتــخــدامــهــا لــلــتـو

كفخ."
شكك البعض في شرعية ادعاءات
الدكتـورة لي مينج  بـينما يـعتقد
الــــبــــعض اآلخــــر أنــــهــــا تــــقـــول
احلـقـيـقــة. هي حـالـيًــا لـيـست في

الص الشيـوعية  على الرغم من
أنـها عـاشت هنـاك قـبل تقـد هذه

زعومة. اإليحاءات ا
تــتـضـمن االدعــاءات األخـرى الـتي
قدمتها الـدكتورة لي مينج االدعاء
بــــأنـــــهــــا حــــاولـت الــــذهــــاب إلى
رؤسـائـها حـول مـا اكتـشـفته فـيـما
يتعلق بالفيروس  لكن  رفضها
وجتـــاهــــلـــهــــا. كـــمـــا أعــــربت عن
مـخاوفـها من أنـها قـد "تخـتفي في
أي وقت" لـطــرحــهـا أســئــلـة  رغم
أنــــهــــا ال تــــزال في دائــــرة اإلعالم

اليوم.
هــــنـــــاك شيء واحـــــد مــــؤكــــد: إن
فــيـروس كــورونـا ووهــان الـتـاجي

(كوفيد -19) ليس حدثًا طبيعيًا 
ولم يظهر بشكل عفوي بطريقة ما
دون حتـريض من "العـلم". مع ذلك
 من اآلمن االفـــتـــراض أن هـــنـــاك
عــلـى األقل بــعـض احلــقــيـــقــة في
االدعـاءات الـقـائـلـة بـأن الـفـيروس
اجلـــديـــد هـــو سالح بـــيـــولـــوجي
صيني  إن لم يـكن سالحًا نـفسيًا
صينيًا  تصميمه إلحلاق أقصى

درجات الرعب باجلماهير.
Twitter كــتب أحـد مــسـتــخـدمي
Great Game ردًا عـلـى تـغـريـدة
India في شـــــهـــــر آذار (مــــارس)
ـــاضـي  كـــانت من بـــ أول من ا
كــشف فــيـــروس ووهــان الــتــاجي
(كـوفـيـد - (19كـسالح بـيـولـوجي
مـحـتمل: "هـذا مـقـلق للـغـاية". "إذا
ؤكد أن كان هذا صحيـحًا  فمن ا
مـــســـؤولـي مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة
ــيـة WHOيــتــعــاونـون مع الــعــا

". الص
قالة تشمل: مصادر هذه ا
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Indian biological weapons
expert says covid-19 is

“bioterrorism”
by: Ethan Huff

Natural News- Tuesday,
September 29, 2020

من زمن األمـام احلــسـ وهـذه األنـسـانـيـة في عــطش شـديـد الى دمـاء الـشـهـداء
صلحة ولعل هـذا العطش يزداد كلما أزدادت في حـياتنا آفات األنانيـة ونسيان ا
ــصـلــحـة الـزائــلـة وكل حــديث عن األمـام احلــسـ البـد أن اخلـالـدة فـي سـبـيل ا
صـيبـة على الـرغم من تقـادم عـهدهـا وتبـاين موطـنهـا والريب أنهـا تثـير يالمس ا
الـعـطف واحلـنـان في نـفس أقل القـراء إحـسـاسـا وأقـساهم قـلـبـا  .. أعـلن اإلمام
إذ سأل ـنورة يـومـذاك  ـدينـة ا رفـضه مـبايـعـة يزيـد أمـام الولـيـد بن عـتبـة والي ا
الولـيد األمـام احلسـ قائالً نـحن ال نطـلب إال كلـمة?فـلتـقل بايـعت واذهب بسالم
فلـتـقلـهـا ما فـلـتقـلـها وأذهـب يا أبن رسـول الـله حقـنًـا للـدمـاء إلى جـموع الـفـقراء
وهل الـبـيـعـة إال أيــسـرهـا إن هي إال كـلـمـة ..احلـســ (مـنـتـفـضًـا): كـبـرت كــلـمـة
ومـا شــرف الـله ســوى كـلـمــة..ثم  قـرر األمـام ـرء ســوى كـلــمـة ومـا دين ا كــلـمــة
اخلروج في اللـيلة الثـانية قاصدا قـبر جده (ص) فصلّى ركـعت فلمـا فرغ منها
جعل يقول:"اللهم إنّ هذا قبر نبيّك محمّد وأنا ابن بنت محمّد وقد حضرني من
ـنـكـر وأنـا أسـألك يا ذا ـعروف وأكـره ا األمـر مـا قـد عـلـمت الـلهـم وإني أحب ا
اجلالل واإلكرام بـحق هذا القـبر ومن فيه إال مـا اخترت من أمـري هذا ما هو لك
رضى"..في طريق احلـس عليه السالم كثرعـدد الناصح له بعدم اخلروج إلى
رأة  ثمّ وكـان مـنهم الـقـريب والـغـريب  والشـيخ والـشـابّ  والـرجل وا العـراق 
جندُ الـصحـابيّ  والـتابـعيّ  والصـديق  والعـدّو .وكـانت إجابـة اإلمام احلـس
لكلّ واحـدٍ تخـتلفُ عن إجابـته لآلَخـر  ولكنّ احلـقيقـةَ واحدة . وسـكتَ عن إجابة
البـعض ثم قصد كربالءالتي ( لـو أعطيت حقهـا من التنويه والتـخليد حلق لها أن
تصـبح مزارا لكل أدمي يعرف لبني نوعه نصيبـا من القداسة وحظا من الفضيلة
ألنــنـا النـذكـر بـقـعـة من بـقـاع هـذه األرض يـقـتــرن أسـمـهـا بـجـمـلـة من الـفـضـائل
ـنـاقب أســمى وألـزم لـنـوع األنـسـان مـن تـلك الـتي أقـتـرنـت بـاسم كـربالء بـعـد وا

مصرع احلس فيها ..محمودالعقاد..
ولعل أول ما يـلفت انتباه النقاد العرب في القصـيدة العربية حسن مطلعها وقد
يطـلق عليه بـراعة االستـهالل أو حسن االبتـداء أو حسن االفتـتاح لكن الـقصيدة
ـوضوعـات فكان البـد للـشاعـر من مقدرة عـاصرة جـاءت متنـوعة ا احلسيـنيـة ا
فنـية تمكـنه في االنتقـال من غرض إلى آخر وهـو ما أطلق علـيه النقـاد مصطلح
بـراعـة التـخلص أو حـسن التـخـلص فالـشاعـر رحيم الـشـاهربـدأ قصـيدته بـقوله
.. وا حسـ من إمام...وفي قـصيـدة احللي بن عظـيم يا حـسـ وأنت دام حسـ

العرندس يقول :أيقتل ظماناً حس بكربال ..وفي كل عضو من أنامله بحر
أما مـحمد مـهدي اجلواهـري فيـأتي بعبـقريتـه قائالً  ..كأنَّ يَـدَاً مِنْ وَرَاءِ الضَّرِيحِ
...”تَــمُــدُّ إلى عَــالَـمٍ بــاخلُــنُـــوعِ وَالــضَّـيْــمِ ذي شَـرَقٍ حـمــراءَ  مَــبْــتُـــورَةَ اإلصْــبَـعِ
.....ويـبـدع عـبـد الـرزاق عـبـد الــواحـد بـقـوله :قَـدِمتُ  وعـفـوَكَ عن مَـقـدَمي مُـتْــرَعِ
مَـــزيـــجـــاً من الــــدّمِ والـــعَـــلـــقَمِ وَبـي غَـــضَب جَلَّ أن أدَّريـه .ونَـــفس أبَتْ أن أقـــولَ
سرحيات اكظِمي...كأنَّكَ أيقَظتَ جرحَ العراق ..فَتَيَّارُهُ كلُّهُ في دَمي ..أما أجمل ا
الــتي تــنــاولت األمــام احلــســ كــانت  (ثــأر الــله) بــجــزأيــهــا (احلــســ ثــائـرًا)
و(احلس شـهيدًا) لعبد الرحمن الـشرقاوي التي يستنطـق فيها شخصية األمام
ـسلم الـصامت الـساكت عن قول علـيه السالم ويخاطب من خاللـها ضمير ا
يـطـلب الـشـرقـاوي عـلى لـسـان احلـسـ أن يـتـذكـره احلق في كل زمـان ومـكــان 
اجلميـع مستـخدمـا عبـارة فلـتذكروني ونـأخذ بـعض من بعـضهـا }فلـتذكروني ال
بـسـفكـكم دمـاء اآلخرين بل فـاذكـروني بالـنـضال عـلى الـطريق لـكي يـسود الـعدل
فـيـمـا بـيـنـكم فـلـتـذكــروني بـالـنـضـال فـلـتـذكـروني عـنـدمـا تـغـدو احلـقـيـقـة وحـدهـا
كاسـب صرن ميزان نـافع وا فلـتذكروني حـ تختـلط الشجـاعة باحلـماقة وإذا ا
الـصـداقـة واحلق فى األسـمـال مشـلـول اخلـطى حـذر الـسيـوف فـلـتـذكـروني ح
ـزيف بـالـشـريف فـلـتذكـروني  حـ تـشـتـبه احلـقيـقـة بـاخلـيـال وإذا غدا يـخـتلط ا
البـهتان والتزييف والكـذب اجمللجل هن آيات النجـاح فلتذكروني في الدموع وإذا
ؤمـن وإذا اختفى صدح البلـبل في حياتكم ليرتفع حتكم فـاسقوكم في مصير ا
الـنـبـاح وتـلـجـلج احلق الـصـراح فـلــتـذكـروني إذا شـكـا الـفـقـراء واكـتـظت جـيـوب
األغـنيـاء فـلتـذكـروني عنـدمـا يُفـتِى اجلـهول وحـ يـستـخـزى العـلـيم وعنـدمـا يهن
احلكـيم وح يستعلى الذلـيل وإذا تبقى فوق مائدة امـريء ما ال يريد من الطعام
وإذا الـلـسـان أذاع ما يـأبى الـضمـيـر من الـكالم فـلتـذكـروني إن رأيتـم حاكـمـيكم
يكذبـون ويغـدرون ويفتـكون واألقويـاء ينـافقون والـقائمـ على مـصاحلكم يـهابون
القـويّ وال يراعـون الـضعـيف والصـامـدين من الرجـال غـدوا كأشـباه الـرجال {
في هذا اإلطـار أصبح احلس بن علي الشهيد ابن الشهيد رمزا  للحق والثبات
سـتوى ليس فـقط للـمسلـم ولكن في ـبدأ رغم اخليـانة ومثـالًا عـلى هذا ا على ا
الـــتـــاريـخ اإلنـــســـاني أجـــمـــعـه   وفي حـــيـــاة األمـــام احلـــســـ قــــصص لألهل
واألصحـاب. عبد الـله الرضيع . رقيـة .السجـاد زين العابدين  أم الـبن  زينب
ومـن صـحـابـته احلـرالـريـاحي الــعـبـاس أبـا الـفـضل وآخـرين  الـكـبـرى .الـقـاسم 

وحبـيب بن مـظاهـر ومن عـلى طـريق الشـهـادة مؤمـن أن
طمــئنة راجعة الى ربها راضية مرضية . النفس ا

ـؤمـنــون الـوقـوف بـ حـرمي ومن عـظــمـة مـايـعـتــقـده ا
األمامـ الـشهـيـدين احلسـ وأخـيه العـبـاس وقلـوبهم
ـكانـة والـشهـادة  ((أيا ـقام وا ولى بـا وجلـة سـائلـ ا
كــاشف الــكــرب عـن وجه عــبــادك الــصــاحلــ أكــشف

الكرب عنا)) .
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نــو".وســجـل لــبـــرشــلــونـــة فــيـــلــيب
كوتينيو في الدقيقة 10 بينما سجل
إلشبـيليـة لوك دي يـوجن في الدقـيقة

.8
بهذا التـعادل رفع برشلـونة رصيده
ــــركـــز اخلـــامس إلى 7 نــــقـــاط في ا
بــجــدول الـــتــرتـــيب فــيـــمــا يـــحــتل
ـركـز السـادس بـالرصـيد إشـبيـلـية ا

نفسه.
ـبـاراة بـضغط مُـبـكر بـدأ إشبـيـلـية ا
ـتوقع وجنح لـوك دي يوجن عكس ا
فـي تـــــــســــــجـــــــيـل الـــــــهــــــدف األول
لألندلسـي في الدقـيقة 8 بتـسديدة
صاروخـيـة داخل مـنطـقـة اجلزاء في

منتصف مرمى احلارس نيتو.
وأتى التـعادل سـريعًـا من البـرازيلي
فيليب كوتينيو جنم برشلونة الذي
اســـتــــغل تــــمــــريـــرة بــــاخلــــطـــأ من
خيسوس نافاس مدافع إشبيلية في
منـطقة اجلـزاء ليُـسدد أقـصى يسار
احلـارس يـاسـ بـونـو في الـدقـيـقة

.10
وكـــاد أنــطــوان جـــريــزمـــان مــهــاجم
برشلونة أن يُـضيف الهدف الثاني
حـيث تــلـقى تــمـريـرة فـي الـعـمق من
أنــسـو فــاتي وســدد بـجــانب الــقـائم
ن لــلــحــارس يــاســ بـونــو في األ
الــدقــيــقــة 21.وتــألق يـاســ بــونـو

ألـغـاه بداعي الـتـسـلل بـعـد الـرجوع
إلى تقنية الفديدو في الدقيقة 67.
وجنح كـورتـوا حــارس ريـال مـدريـد
في الــتـصــدي النــفـراد من كــارلـوس
العب لــيـفــانـتي في الــدقـيــقـة 77 ثم
تـــــســــديــــدة أخــــرى مـن بــــاردي في

الدقيقة 78.
وحــاول فــيـرالنــد مــيـنــدي الــظـهــيـر
األيـسـر لريـال مـدريـد تـهـديـد مرمى
لـيـفانـتي بـتـسـديـدة قـويـة من خارج
منطقـة اجلزاء تصـدى لها احلارس
أيــتـور فـيــرنـانــديـز عـلـى مـرتـ في

الدقيقة 84.
واستمرت محاوالت ريال مدريد لكن
دون أي فــعــالــيــة حــقــيــقــيــة حــتى
ا الـهـدف الـثاني أضـاف كر بـنـز
للـمـيـرجني في الدقـيـقة 95 إذ تلقى
تــمــريــرة في الــعــمق مـن رودريــجـو
جــويس لــيـنــفــرد بـاحلــارس أيــتـور
فيرنانديز ويُسجل أول هدف له هذا
ــلــكي الــنــقـاط ــوسم ويــحــصــد ا ا

الثالث.
‰œUF² « a

ســقـط بــرشــلــونــة في فخ الــتــعــادل
ـــــثــــله خالل اإليــــجــــابي بــــهــــدف 
مــواجـــهـــة إشـــبـــيـــلـــيــة  فـي إطــار
مــنــافــسـات اجلــولــة اخلــامــسـة من
الليـغا في معـقل البلـوجرانا "كامب

ن من زمـيـله كاسـيـمـيـرو وسدد األ
كــــرة رأســــيــــة مــــرت أعــــلـى مــــرمى

ليفانتي.
ولم تــظـهـر أي مــحـاوالت خــطـرة من
كال الطرفـ في الدقـائق األخيرة من
الـشـوط األول لـيـنـتـهي بـتـقـدم ريـال

مدريد بهدف دون رد.
ومع بـــدايــة الـــشــوط الــثـــاني حــرم
القائم األيسر حلارس ليفناتي أيتور
ا من ـهاجم كـر بنـز فيـرنانـديز ا
تسـجيل الـهدف الـثاني لـريال مـدريد

في الدقيقة 50.
وأضاع فـينـيـسيـوس فرصـة خطـيرة
ُـضـاعـفـة الـنـتـيـجـة في الـدقـيـقة 52
حـيث سـدد كــرة قـويـة داخل مـنـطـقـة
ن اجلــزاء مـرت بــجــانب الـقــائم األ

حلارس ليفانتي.
«uð—u  o Qð

وتــألق تــيــبـو كــورتــوا حــارس ريـال
مدريـد في الـتصـدي لتـسـديدة قـوية
من العب ليـفانتي بـاردي في الدقـيقة

57  ليُحافظ على تقدم فريقه.
ـيز وواصل كـورتـوا تـألـقه بـتـصـدٍ 
بـقــدمه لـتـســديـدة أخـرى من بـاردي

العب ليفانتي في الدقيقة 60.
وســجـل ســيــرجــيــو رامــوس مــدافع
وقائـد ريـال مدريـد الـهدف الـثاني
ـبـاراة بـكـرة رأسـيـة لـكن حـكم ا

مُــبــكــرًا بــتــســجــيل هــدف الــتــقــدم
بــــتــــســــديـــــدة قــــويــــة من الــــشــــاب
فيـنـيسـيـوس جونـيـور أقصى يـسار
احلــارس أيـــتـــور فـــيـــرنـــانــديـــز في

الدقيقة 16.
 وجاء الرد سريعًا من فـوكسيفيتش
مـهـاجم لـيـفـانـتي بـتـسـديـدة رأسـية
اصطدمت بالعارضة األفقية قبل أن
ترتد أمام الدفاع الذي شـتتها بعيدًا

في الدقيقة 30.
ـا وأهــدر كــر بــنــز
مـهاجـم ريال
مــــــدريــــــد
فــــرصــــة
تـسـجـيل
الــــهـــدف
الـــثــــاني
للـمـيرجن
ي فـــــــــــي
الـدقــيــقـة
35 حـيث
تـلقـى كرة
عرضـية من
الــــطـــرف

 ôU Ë ≠ b¹—b

حقق ريـال مدريـد االنتـصار بـنتـيجة
(0-2© عـــلـى لــــيـــفــــانــــتي فـي إطـــار
مــنــافــســات اجلــولــة اخلــامــســة من

الليغا.
ـباراة فـيـنـيـسـيوس وسـجل هـدفي ا
جـــونــيـــور في الــدقـــيــقــة 16 وكــر

Æ©90+5) ا في الدقيقة بنز
وبـهــذا االنـتــصـار رفع ريــال مـدريـد
رصــيـــده إلى 10 نـــقــاط فـي صــدارة
جدول تـرتيب الـليـجا بيـنمـا يتـجمد
رصـيـد لـيـفـانـتي عـنـد 3 نقـاط في

ركز الثامن عشر. ا
ودفع زيدان بنـاتشو فيـرنانديز
ن بـعد في مـركـز الـظـهـيـر األ
إصابة كارفاخال وأودريوزوال.

VFK « WDš

وظهر أسيـنسيو في التـشكيلة
ن األســاســيــة كــجــنــاح أ
حيث عاد زيـزو لالعتماد

على طريقة (4-3-3).
وكشر ريـال مدريد

عن أنـيـابه

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعلن العـبو نـادي الطـلبـة الريـاضي اضـرابهم عن الـتدريـبات بـسبب عـدم احلصـول على
الية. مستحقاتهم ا

وذكـر مصـدر من داخل اروقـة االنـيق ان العـبي الـطـلـبـة اعلـنـوا اإلضـراب عن الـتـدريـبات
اضي ودفـعة الـ الـية لـلمـوسم ا بسـبب عدم الـتزام ادارة الـنادي بـتسـديد مـسـتحـقاتـهم ا
50% لــلــمــوسم احلــالي.واوضح ان الــكــادر الــتــدريــبي حث الـالعــبـ عــلـى االســتــمـرار
بالـتدريـبـات حل مـجيء رئيس الـنـادي عالء كاظم لـكنـهم أعـلنـوا رفضـهم الـقاطع بـسبب

إعطاء االدارة موعداً لغاية اخلامس من الشهر اجلاري.
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15 مليار دينار .

ـتـحــدث الـرسـمي لـوزارة وشــدد ا
الـتـخـطـيط عـبـدالـزهـرة الـهـنداوي
ان (بــتــال  لم يــرفض او يــحــجب
ـاليـة اخملصـصة الـتخـصيـصات ا
ا طلب موقف لعب احلبيـبية إ
وزارة الـــــشـــــبــــاب والـــــريـــــاضــــة
ـشـروع وهل ما زال بـخصـوص ا
ضــمن سـلّم أولــويـات الـوزارة في
ـالــيـة ام ال الســيـمـا ظـل االزمـة ا
بعـد  زيارة الكـاب عـدنان درجال
إلـى  الــتـــخـــطــيـط وتــأكـــيــده ان
ـراكـز الـشـبـابـيـة تـمـثل األولـوية ا
بالـنسـبة للـوزارة حالـياً ألن طلب
ــذكـور آنــفـا ـبــلغ ا تــخـصــيص ا
كــان قـبل تـســنم   الـوزيـر احلـالي
ــهـــامــة وطـــلــبـت الــشـــبــاب ذلك
ــوجب كــتـــاب رســمي بــتــوقــيع
وزيــرهـا  الــســابق بــتــاريخ 26/
شـبـاط 2020 ولـكن بـسـبب أزمـة
كــورونـــا والــتـــغـــيــيـــر الــوزاري
ـــالــــيـــة لم يــــتم الـــبت واألزمـــة ا

باألمر.

واوضـح الــــهــــنــــداوي ان ( طــــلب
الــتــخـــطــيط رأي وزارة الــشــبــاب
والـريـاضـة مـا هو سـبب الـتـأخـير
ــشـروع الن في تــنـفــيــذ فـقــرات ا
إطالق هذه التخصيصات مرهون
ـوقف  الـشـباب  بـنـاء عـلى سلّم
أولوياتـها)  مؤكدا ان  (الـتخطيط

vHDB  rOJ(« b³Ž
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جنح نـادي اربـيل الـرياضـي بابـرام صـفـقـت
من الـــعــيـــار الـــثـــقــيـل اســتـــعـــداداً لـــلــمـــوسم
اجلـديـد.وذكر الـنـادي في بيـان ان نـادي اربيل
تعـاقد مع الالعب اجلنـوب افريقي ويـليام تواال
الــذي ســـبق وأن لــعـب مع أنــديـــة في الــدوري
ـمــتــاز.واضــاف ان اربـيل اجلـنــوب افــريــقي ا
تعـاقـد الـبـرازيـلي ايرتـون سـانـتـوس قـادما من
ــمـتـاز وقـد سـبق له وأن الـدوري الـقـبـرصي ا
لـعب مع بـنــفـيـكـا الــبـرتـغـالـي فـلـومـيــنـيـنـسي

فالمينغو وبوتافوغو البرازيلي.
تصاعـد في قيمة من جهة اخـرى مع التطـور ا
وأهميـة بطـوالت االحتاد اآلسيـوي لكـرة القدم
أعـلن االحتـاد عن إعادة هـيـكة بـطـوالت الفـئات

UGOK « …—«bB  ‰U¹d « œuIð U1eMÐË ”uO OMO  WOzUMŁ

ه برشلونه في نفس اجلولة b»—…∫ الريال يحتل الصدارة بعد تعادل غر

زين
الدين
زيدان

حــارس إشـــبــيـــلــيـــة في الــتـــصــدي
لــتـســديـدة قــويـة من الــشـاب أنــسـو
فـاتي مـهاجم بـرشـلـونـة عـلى حدود
مـــنــطــقـــة اجلــزاء في الـــدقــيــقــة 28
ن .وانطلق ميـسي على الطرف األ
وتـوغل فـي مـنـطــقـة اجلـزاء وأرسل
تـصويـبـة قـوية مـرت بـجـانب الـقائم
ــغــربـي يــاســ ن لـــلــحـــارس ا األ

بونو في الدقيقة 43.
وانــتـــهى الــشــوط األول بــالــتــعــادل

ثله. اإليجابي بهدف 
ومع بـدايــة الـشـوط الـثــاني انـطـلق
جريزمـان في منطقـة جزاء إشبـيلية
وســدد كــرة ضــعــيــفــة تــصــدى لــهــا
بـسـهـولـة احلـارس يـاسـ بونـو في

الدقيقة 48.
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ــديـر الــفـني وقــرر رونـالــد كـومــان ا
لبـرشلـونة الـدفع بتـرينـكاو وبـيدري
بــدال مـن جــريــزمــان وأنـــســو فــاتي
وعـلى اجلـانـب اآلخـر أشـرك جـولـ
ـديـر الـفني إلشـبـيـلـية لـوبـيتـيـجي ا
ــغــربي مــنــيــر احلـدادي الــثــنــائي ا
ويوسف الـنـصيـري بدال من سـوسو

وأوكامبوس.
وانــطــلـق يــوسف الــنــصــيــري عــلى
الـطـرف األيـسـر وحـاول تـمـريـر كرة
عــرضــيــة اصـطــدمت بــاخلــطــأ بـ

الــلـعب ضــد لـيــفـانــتي بـعــد تـلــقـيه
البطاقة الصفراء مبكرة.

وحــصل كــاســيــمــيــرو عــلى بــطــاقـة
صـفـراء في الـدقــيـقـة الـثـالـثـة خالل
مــواجـهـة لــيـفـانــتي والـتي فــاز بـهـا
الـــــريـــــال (0-2)  ضـــــمـن اجلـــــولـــــة

اخلامسة لليجا.
وقـال العب الـوسط في تـصـريـحـات
ـلكي: "لقد للمـوقع الرسمي لـلنادي ا
حــصـــلــنــا عــلى ثالث نــقــاط مــهــمــة
للغاية تضعنا في صدارة اجلدول".
وأضــاف: "عــلـيــنــا أن نـواصـل جـمع
الـــنـــقـــاط في كل مـــبـــاراة هـــذا هــو
فـتاح.. عـندمـا تعـمل بجـد حتصل ا
كـافـآت والفـريق عـمل بـشكل عـلى ا
جـيـد.. كـنـا نـعـلم أن لـيـفـانـتي فـريق
جـيـد ونـعــرف كـيف يـلـعب كـرة قـدم

يزة".
وعن حصوله على البـطاقة الصفراء
ـبـكـرة قــال: "يـجب أن أعـرف كـيف ا
ألعب بالبطاقة الصفراء وأنا معتاد
كنني تـغيير أسلوبي على ذلك.. ال 
في اللـعب بعد الـبطـاقة لقـد صمدت
ـكنـنا جيـدًا".وختـم كاسـيمـيرو: "ال 
وسم في بـدايته وما أن نشتـكي فا
زال بـــإمــكــانــنــا الـــتــحــسن.. هــنــاك
اسـتــراحـة دولـيـة قــادمـة وبـعـد ذلك

باراة التالية". سنركز على ا

أقـــدام مـــدافع بـــرشـــلـــونـــة أراوخــو
لترتطم بالعـارضة األفقية حيث كاد
أن يُـسجل بـاخلـطأ فـي شبـاك فـريقه

في الدقيقة 63.
واشـتـكى ألـبــا من إصـابـة عـضـلـيـة
أثناء محـاولته السيـطرة على إحدى
ـلـعب وقرر الـكرات لـيُـغـادر أرض ا
كـــومــان الـــدفـع بـــالـــوافـــد اجلـــديــد
سيـرجينـيو دست بـدال منه لـيحظى
بــأول ظــهــور رســمي له مع الــفــريق

الكتالوني.
وتألـق بونـو في الـتصـدي لـتسـديدة
قوية من ميسي داخل منطقة اجلزاء

في الدقيقة 81.
وأهـــدر فــريــنــكـي دي يــوجن فــرصــة
تسـجـيل الهـدف الـثاني حـيث تـلقى
كـرة عـرضـيـة في مـنـطـقة اجلـزاء من
بوسكيتس لكنه سدد بجانب القائم
األيـســر لـلــحـارس يـاســ بـونـو في

الدقيقة 82.
ولم يــخـلق أي من الــفـريـقــ فـرصًـا
خـــطـــرة فـي الـــدقـــائق األخـــيـــرة من
باراة لـتنتـهي بالتـعادل اإليجابي ا
ويـفـقـد بـرشـلـونـة أول نـقـطـتـ هـذا

وسم. ا
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كـشف الــبـرازيـلي كـاســيـمـيـرو جنم
ريـال مــدريـد عن كـيــفـيـة مــواصـلـته

ـا سـتـحــــدده سـتـكـون مـلـتـزمـة 
شروع ). اجلهة صاحبة ا

واعــــرب الــــهــــنــــداوي  عن أســــفه
حلــجم االتـهــامــات الـتـي وجـهــهـا
منفي لـلوزارة من دون دليـل نافيا
وجـــود اي نــــوايـــا طـــائــــفـــيـــة او
مــنــاطــقــيــة او مــاديــة   الـوزارة 

ـشـاريع ـكن ان تـتـحـكم بـواقع ا
ـا هـنـاك في مـخـتـلف اجملـاالت إ
مــعـايــيـر تـخــطـيــطـيــة ومـحـددات
مــــالـــــيـــــة وفــــنـــــيـــــة واجــــراءات
قــانــــــــونـــيــة  تــتــعـــلق بــالــيــات
التـنفـيذ لـلمـشاريع وهي مـعروفة
لـــلـــجـــمـــيع مـــوجـــهـــا الـــدعـــوة 
للـراغبـ   باالطالع عـلى  اوليات
مـشـروع مـلـعـب احلـبـيـبـيـة زيارة
ـعرفـة احلقـيقة وزارة الـتخـطيط 
كــمــا هي بــعــيــدا عن الــتــشــويش

وخلط األوراق .
واصــــــــفـــــــا الـــــــكـالم عن  زيـــــــادة
ــالــيــة إلحـدى الــتــخــصــيـصــات ا
احملـافـظات ألسـبـاب مـناطـقـية او
طـائـفـيـة بــأنه عـارٍ عن الـصـحـة 
فهذه الزيادة لم تكن في وقت هذه

 . احلكومة
ـا في عـهد احلـكـومـة السـابـقة إ
وان جــــمــــيـع اإلجــــراءات لــــهـــذه
الـزيـادات كـانت وفـقـاً لـلـسـيـاقات
والــــصالحــــيــــات  الـــقــــانـــونــــيـــة

منوحة . ا
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ـــاجـــد ان الـــلـــجـــنـــة مــــاجـــد ا
ســتـتـوجه الــلـجــنـة الى اربـيل
لزيـارة ملـعب فرانسـو حريري
لـــيـــكـــون ايـــضــــــــــا مـــلـــعـــبًــا
احــتــيــاطــيــا بــعــد تــرخـيــصه
واالطالع عن كـثب عـلى مرافق
ــلــعب ومــطــابــقــــــــــتـهــا مع ا
ـعايـير اخلـاصة ـتـطلـبات وا ا
ـالعـب دوري االبـــــــطـــــــــــــال

االسيوي.
وتــتـألــفت الــلــجـنــة من مــاجـد
ثـــامـــر مـــديـــر تــــــــــراخـــيص
االنــديــة وجلـنــة الــتــراخـيص
برئاسة حـس فالمرز وكامل
عـــداي وقــصـي ايــاد وســـمــيح

صبيح.

آلـــيــــته بــــنــــاءً عـــلـى عـــدد االنــــديـــة
ـشـاركة.رئـيـسـة الـلـجنـة الـنـسـوية ا
الــدكــتـورة ازهــار مــحــمــد قـالت: ان
الـهـيـأة الـتـطـبـيـعـيـة تـولي اهـتـمـاما

كبيرا بالرياضة النسوية.

واضــافت: تــســعى الــلــجــنــة إلقــامـة
واهب دوري من شأنه الـكـشف عن ا
النسويـة لالرتقاء بواقع هـذه اللعبة
الـــتي تــشـــهــد تـــطــورا ســريـــعــا في

مختلف بلدان العالم.
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نوقـشت اطروحـة دكتـوراه في كـلية
االعالم بــجـامــعـة بــغــداد  بـعــنـوان
ــــعــــاجلــــة االعـالمــــيــــة لالزمــــات ا
الــــريــــاضـــيــــة في الــــتــــلــــفــــزيـــون
ـؤسـسات وانـعـكـاسـهـا عـلى قـرار ا

الرياضية.
وهــدفت اطــروحـــة الــطــالب ســاري
حتـسـ ريـشـان  الى الـتـعـرف على
عـاجلة االعالمـية لالزمات طبـيعـة ا
الـريـاضـيـة فـي البـرامـج الـريـاضـية
بـالـقـنـوات الـفـضـائـيـات الـعـراقـيـة
فــــضال عن مــــعــــرفــــة االطـــر الــــتي
اسـتـخــدمـهـا الـقــائم بـاالتـصـال في
اعــداد الــبـــرامج الــريــاضــيــة الــتي
تــــنــــاولت  االزمــــات الـــريــــاضــــيـــة
وايـــصـــالـــهـــا الى صـــنـــاع الـــقــرار
ؤسسات الرياضية. الرياضي في ا
وتــوصــلت الــدراســة الى أن هــنــاك
اخـتالف ب الـقوات الـفـضائـية في

حتـديـد الـهـدف الـرئـيس من عـمـلـية
مــــعــــاجلـــــة األزمــــة كال عـــــلى وفق
الـبـرنـامج الريـاضي الـتـابع لـها اذ
ركــزت قـنــاة الـعــراقــيـة الــريـاضــيـة
ـــقــتــرحــة ودجــلــة عــلـى احلــلــول ا
لالزمات بـينمـا ركزت قـناة الشـرقية
نـيـوز عـلى  أهـمــيـة االزمـة لـصـنـاع

لعب احلبيبية في مدينة الصدر اخملطط النهائي 
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ــؤســسـات الــقــرار الــريـاضـي في ا
اضية. ا

 وأشــارت الــدراسـة إلـى تــوجــهـات
القـنـوات الـفـضـائـيـة الـتي كـان لـها
األثر في عـرض تداعـيات األزمات و
تــعـرض اصـحـاب الـقـرار الـريـاضي
لـلـمــؤسـسـات الـريـاضــيـة لـلـبـرامج

التصريحات الصحفية التي ادلى
ـــتـــفـــذة بـــهـــا مـــديـــر الـــشـــركـــة ا
للمشـروع  فالح منفي والتي اتهم
فـيـهــا  وزيـر الـتـخـطــيط الـدكـتـور
خــــالـــد بـــتــــال الـــنـــجـم  بـــالـــغـــاء
ـاليـة اخملصـصة الـتخـصيـصات ا
شروع ملعب احلبيبية والبالغة
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اكـدت وزارة الــتـخــطـيط  انــهـا لم
تـتــخـذ اي قـرار او اجـراء بـحـجب
اليـة عن مشروع التـخصيصـات ا
عن مـــلـــعب مـــديـــنـــة الـــصـــدر في

احلبيبية.
وجــاء تـــأكــيــد الـــوزارة ردا عــلى

 —Ëeð hOš«d² «
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فـاحتت الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة الحتاد
كــرة الـقـدم االنــديـة كـافــة لـتــسـجـيل
مـشــاركـتـهــا من عـدمــهـا في الـدوري
ـــفــتــوحــة الــنــســوي لـــلــســاحــات ا
والــدوري الـنــسـوي لــكـرة الــصـاالت

للموسم 2021/2020.
شـاركة حيث سـيـحدد عـدد االنديـة ا
ـفـتـوحـة آلـية في دوري الـسـاحـات ا
الـبــطـولـة وتــصـنـيف الــفـرق ونـظـام
الـبــطـولـة بـشـكل عــام كـمـا تـقـرر ان
يسـمح جلـمـيع من هنَّ دون الـثالث
ـشــاركـة وجلـمــيع االنـديـة عـامــا بـا

العراقية.
فـيــمـا حـدد مــنـتـصف شــهـر تـشـرين
االول احلالي موعدا أخيـرا لتسجيل
ـشــاركـة في االنــديـة الــتي تـرغب بــا
دوري كـرة الــصـاالت الـذي ســتـحـدد
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زارت ادارة وجلــنـة تــراخـيص
االنـدية في الـهيـأة التـطبـيعـية
مــــلـــــعب الـــــبــــصـــــرة الــــدولي
ـلـعب لالطالع عـلى مــنـشـآت ا
لـــغــرض تــرخــيـــصه آســيــويــا
لــيـــكــون مــلــعــبًــا احــتــيــاطــيــا
ـشاركة في لالنـدية الـعراقـية ا
دوري ابــطــال اســيــا الســيــمـا
بــعـد اخــتــيـار الــفــرق الــثالثـة
مـــلــــعب كـــربـالء الـــدولي و
ـالحــظــات تــســـجــيـل بــعض ا
الــتي تــخص عــمــلــيــة االدامــة
والــصـيــانــة في بــعض مـرافق

لعب. ا
واعلن مدير تراخيص االندية

الرياضية بالقنوات الفضائية النها
ـــفــضــلــة فـي تــغــطــيــة الــوســائل ا
تـــفـــاصـــيـل االزمـــات الـــريـــاضـــيـــة
وتداعياتها والحـتوائها تصريحات
ــا مــخــتــلــفــة األطــراف مــتــعــددة 
يـجـعل معـلومـاتـها مـؤكـدة وقاطـعة

وغير قابلة للتكذيب.

كتب االحتاد الـدولي لكـرة القدم عـمرا جـديدا للـهيئـة التـطبيـعية
لتـسيـير شـؤون كرةالـقدم في الـبالد امده تـسعـة اشهـر ستـفتح
الـباب لـلـكـثـيـر من الـتـأويالت التـي لن جتـدي نفـعـاً مـهـمـا بـلغت
اهمـها تمهيد حدتها .. تسعـة اشهر ستكـون  مليئة بالـتحديات 
ــنـتــخب الــوطــني لــلــتــاهل الـى الـدور احلــاسم الــطــريق امــام ا
ـؤهـلة لـنـهـائيـات بـطولـة كـاس الـعالم 2022 التي للـتـصـفيـات ا
والـتـحـدي الثـانـي الذي يـتـربص سـتـقـام في مالعب دولـة قـطـر 
الهيئة التطبيـعية هو تسيير منـافسات بطولة دوري اندية العراق
ـمـتـازة عـلى نـحـو مـخـتـلف يـتـجـاوز فـيه اخـطاء لـفـرق الدرجـة ا
و( مـنع ) الــتـاجــيل حتت اي ظــرف كـان االحتـادات الــسـابــقــة 
تماما مثلما فعل االحتـاد االسيوي لكرةالقدم الذي لم ( يرحم )
فـريق نـادي الـهالل الـسـعـودي الذي تـعـرض الى ظـرف صـحي
غيـر مـسـبوق بـاصـابـة  اكـثر من (10© من العبـيه الى فـايروس
كورونـا في بطـولة انـدية ابـطـال اسيـا ( مجـموعـة غرب الـقارة )
وتـقـرر ابــعـاده عن مـنــافـسـات الـتي اقــيـمت  مـؤخــرا في قـطــر 
بذريعـة انه لم يسجل اضـية  البطولـة وهو حامل لـقب البطـولة ا
( 35) العـبــا في اسـتــمـارة مــشـاركــته في الــبـطــولـة الــقـاريـة..
واالستقرار على الية تـسيير مباريـات بطولة فرق الدرجة االولى
تـقــتــنع بـهــا ادارات االنــديـة حتــدي غــيـر ســهل يــواجه الــهـيــئـة
التـطبـيـعيـة .. كـما  ان اعـادة تنـظـيم اللـجـان العـاملـة في الـهيـئة
تطـلبات الـتنظـيميـة للمـرحلة التطـبيعـية ضرورة قـصوى لتـلبيـة ا
نـتخبات وا مـتاز  القادمـة التي حتتـاج اليهـا منافـسات دوري ا
ؤيدين للتمديد هو رئيس نادي اربيل الرياضي الوطنية .. اول ا
 الدكتـور عبدالـله مجـيد الذي قـال ان الهيـئة التـطبـيعيـة لتسـيير
حتـــتـــاج الى وقت اطـــول الداء شـــؤون كـــرةالـــقـــدم في الـــبـالد 
الوف منعته الن الظرف الصحي غـير ا وكلة الـيها  الواجبات ا
عـارضـة لـعمل ـدة زمـنـية غـيـر قـصيـرة. امـا فـريق ا من العـمل 
الـهـيــئـة الـتــطـبـيـعــيـة  الـذي (خــسـر) رهـانه عــلى تـغـيــيـر رئـيس
سيـفسر التـمديد على انه  بـتدخل (حكومي) واعضاء الهـيئة 
وان التمـديد كان يـجب ان يكون لـثالثة اشهـر على ابعـد تقدير
تـعني ان الن مصـادقة  االحتـاد الـدولي على الـنظـام الـداخلي 
الـهـيـئـة التـطـبـيـعـيـة عـلى اسـتـعـداد لـتـحـديـد مـوعـد االنـتـخـابات
دة ثم مـغـادرة السـلـطة االداريـة التي اوكـلت الـيهـا  واجرائـها 
زمنيـة مؤقتة . الـذين يتطـلعون لـواقع افضل لكـرة القدم يـتمنون
جهودهما عـارض لعمـل   الهيـئة التـطبيـعية , ـؤيد وا ان يوحد ا
و ـاضـيـة  لـصـالح الـلــعـبـة الـتي عـانـت الـكـثـيـر في الــسـنـوات ا
اخلطـوة االهم بـهذا االجتـاه هي الـتـخلي عن تـعـليق االخـفـاقات
والـتعـامل الواقعي مـع متطـلبات االدارية على شـماعـة الظروف 
ـرحـلـة الـراهـنـة هـو احلل من وجـهـة نـظـر ا
فــالـتـمــديـد ال يـعــني ان عـمل الـكـثــيـرين 
الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة سـيـكـون بـعـيـدا عن
الن الـتـحــديـات كـمــا اسـلـفت االنـتـقــاد 
والـعمل الـقـادم  سيـفرز ثـغرات صعـبة 

بال ادنى شك 
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العمـرية لتحمل مسـمى كأس آسيا اعتباراً من
عام 2021. كمـا تقرر أن حتمل بطوالت آسيا
لـكــرة الـصـاالت والــسـيـدات لــكـرة الـصـاالت
والـشـبـاب حتت 20 عـامـاً لــلـصـاالت والـكـرة
الشاطـئية مسمى كـأس آسيا وذلك بعد قرار
ـكـتب الـتـنـفـيـذي فـي االحتـاد اآلسـيـوي لـكرة ا
ـتـخـذ من جلـنة ـصـادقـة عـلى القـرار ا القـدم ا
الـتــســويق في االحتــاد.وقــال داتــو ويــنــدسـور
جـون أمـ عام االحتـاد اآلسيـوي لـكرة الـقدم:
كـانة "نـحن نؤمن أن هـذه الـتغـيـيرات تـعـكس ا
ـا سيـنـعـكس على اجلـديدة لـهـذه البـطـوالت 
ـســابـقـاتــنـا حـيث تــعـزيـز الــقـيـمــة الـتـجــاريـة 
سـيكـون هـنالك فـوائـد كبـيـر لالحتاد اآلسـيوي

ولالحتادات الوطنية". 
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قـــال يــــورغن كـــلـــوب مـــدرب فـــريق
لــيــفـربــول إن فــريـقه صــنع "الــنـوع
ــة اخلـــطـــأ" من الــتـــاريخ بـــالــهـــز
الـسـاحـقـة الـتي تـلـقـاهـا من أسـتـون
ـمـتاز فـيال في الـدوري اإلجنلـيـزي ا

لكرة القدم.
وخسـر ليفـربول بـنتـيجة 2-7. وهو
أول حامل لـقب يتلـقى سبـعة أهداف
في مـــبـــاراة بــــالـــدوري مـــنـــذ فـــوز
ســـنـــدرالنــد عـــلى أرســـنــال 1-7 في

سبتمبر/ أيلول عام 1953. 
وسجل أولي واتكـينز ثالثـية بيـنما
ســاهم جــاك غــريــلــيش فـي خــمــسـة
أهـداف - سـجل اثـن وصـنع ثـالثة
ـته الرابـعة - ليـتـكبـد لـيفـربول هـز
فــقـط في الــدوري اإلجنــلـــيــزي مــنــذ
يـنــايـر/ كـانـون الــثـاني عـام 2019.
وفاز لـيـفربـول بـأول لقب له مـنذ 20
ـاضـي حـيـث أنـهى ـوسـم ا عــامــا ا
ـوسم بــفـارق  18نـقــطـة عن أقـرب ا
مـنافـسـيه مانـشـسـتر سـيـتي.وسجل

لعب التنس لـكني استمـتعت باألمر.
كن هم خوض أكبر عدد  اآلن من ا
باريات ومحاولة الفوز. أحتاج من ا
إلـى الــــــــــوصـــــــــول إلـى إيـــــــــقـــــــــاع
أعلى.”وخضع نـيشـيكـوري جلراحة
ن بعـد بطولـة أمريكا رفق األ في ا
ـفترض فـتوحة Æ2019 وكان من ا ا
ـــــاضي في أن يــــعـــــود الـــــشــــهـــــر ا
فالشــيـنج مــيـدوز لــكـنه اضــطـر إلى
االنــسـحــاب بــعـدمــا جـاءت نــتـيــجـة
فحص فيروس كورونـا إيجابية رغم
أن النـتـيجـة حتـولت إلى سلـبـية في
وقت الحق.وشــارك نـيـشــيـكـوري في
بــطــولـة كــيــتـزبــوهــيل في الــنـمــسـا
ـــصـــنف ـــاضي لـــكـن ا األســــبـــوع ا
ـيـا سـابـقا خـسـر مـباراته الـرابع عا
االفـتتـاحـية هـنـاك.وقال نـيـشيـكوري
الـذي يحـاول نـيل الثـقـة قبل فـرنـسا
ـــفـــتــــوحـــة الـــتـي تـــبـــدأ أدوارهـــا ا
الـرئـيـسـيـة في  27سـبـتـمـبـر أيـلـول
“مــبــاراة الــيــوم أفــضل مـن مــبـاراة
اضي.”وأضاف “أعتـقد األسبـوع ا
أنه في بعض الـلحظـات لم أكن أملك
ـرور الـوقت أحتسن. الـثقـة... لـكن 
ــــزيـــد من إذا جنـــحـت في خـــوض ا
ـفــتــوحـة ــبــاريــات قـبل فــرنــســا ا ا
فـــســيــكــون األمــر مـــنــاســبــا وخــرج
فــيــلــكس أوجــيه-الــيـاســيم وكــارين
خـتــشـانــوف مـبــكـرا من الـدور األول
فـتوحة للتنس في لبطولة إيـطاليا ا
رومــا يـوم االثــنــ بـعــد أن حتـول
الـالعــبـــون من الـــبـــطــوالت عـــلى
العب الصلـبة إلى الرمـلية في ا
أوروبا.وخسر أوجـيه-الياسيم
أمـام دومــيـنـيك تــيم الـبـطل في
ـفتـوحة الدور الـرابع ألمريـكا ا

اضي.  األسبوع ا
وخـســر يـوم االثـنــ بـنـتــيـجـة 6-4
و 5-7أمــــام الـــــصـــــربي فـــــيــــلـــــيب
كراينوفيتش بينما خسر ختشانوف
صنف  11بنتيجة 3-6 و6-3 و-6 ا
1 أمام الـنرويـجي كاسـبر رود.وودع
الــفـرنـسـي بـنــوا بـيـر الــذي أصـيب
بـــفــيـــروس كــورونـــا وانــســـحب من
ـفـتـوحــة قـبل مـبـاراته في أمـريـكــا ا
الـــدور األول بــــطـــولــــة إيـــطــــالـــيـــا
ة 2-6 و1-6 أمـام اإليطـالي بـالـهـز
يــانــيـك سـيــنــر.وأنــقــذ ســيــنــر أربع
مـــحــاوالت لـــكــســـر إرســالـه وكــســر
إرســـال بــــيـــر أربع مــــرات لـــيــــهـــزم
ـيا.وتـفوق جـريجور صنف 24 عا ا
يتـروف على جيـانلوكـا ماجر -7 د
5 و 1-6ليتـأهل للدور الـثاني بيـنما

AZZAMAN SPORT

يـركاتو { رومـا- وكاالت  -كـشف تقريـر صحفي إسـباني أن هناك 4 أنديـة أبدت اهتـمامهـا الكـبير بـالتعـاقد مع أحد العـبي برشلـونة قبل سـاعات من انتـهاء ا
الصيفي.

دافع الـفرنسي ـبيك لـيون الـفرنسـي إضـافة إلى رومـا ونابولـي من إيطالـيا يـرغبـان في ضم ا وقالت صـحيـفة "سبـورت" الكـتالـونيـة إن أندية سـتاد رين وأو
صامويل أومتيتي.

ويبحث برشلونة عن عرض مناسب لبيع أومتيتي من أجل التعاقد مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.
شـاركة مع برشلونة مرة أخـرى بات مجهولًا واآلن عليه أن يـبحث عن فرصة للعب خـارج البارسا إما على سبيل وبحـسب الصحيفة فإن مـصير أومتيتي في ا
كنه الـلعب بانتظام مـشيرًا إلى أن هذا لن يجده اإلعارة أو بـشكل دائم.واعترف رامون بالنيـس السكرتير الـفني لبرشلونـة أن ناديه يسعى لبيع أومـتيتي كي 
ـدافـع في الـعالم إلـى العب تالحقه اإلصـابات في البـارسـا.وأوضحت الـصـحيـفة أن وضع أومـتـيتي غـريب للـغـاية نـظرًا ألن الالعـب حتول من أحـد أفضل ا

سابقات. اضي سوى في 14 مباراة فقط في كافة ا وسم ا بشكل مستمر.ولم يشارك صامويل أومتيتي صاحب الـ27 عاما مع برشلونة خالل ا
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ـنـتـظـر أن يـصل مـهـاجم بـاريس سـان مـن ا
جـيــرمـان الــسـابق إديـنــسـون كــافـاني يـوم
ـقـبـل إلى إجنـلـتـرا لـالنـضـمـام إلى األحـد ا
صـفـوف فريـق مانـشـستـر يـونايـتـد.وخاض
العب مـنتـخب أوروغواي الـبـالغ من العـمر
 33عاما مفـاوضات مع مانشسـتر يونايتد

بـالـفعل. وعـلى الـرغم من عـدم الـتوصل إلى
رجح عـلى نحو اتفـاق حتى اآلن فـإن من ا
مـــتــزايـــد أن يـــنـــضـم الالعب إلى الـــفـــريق
.ومـنذ ـدة عامـ اإلجنـلـيزي من خـالل عقـد 
غــادر بــاريـس ســان جــيـــرمــان في نـــهــايــة
يــونـيــو/ حــزيـران ال يــرتـبـط كـافــاني بـأي
عـقــد.واكـتـنف الــغـمـوض مـغــادرته الـفـريق

الـفــرنـسي بـعــد خالف مع نـيـمــار. ويـشـعـر
كـافـاني أن مازال لـديه الـكثـير لـيـقدّمه لـكرة
الـقدم األوروبيـة.ورصد مـانشـستـر يونـايتد
انـطبـاعـا إيـجـابـيا بـشـأن رغـبـة كـافاني في
اللعب لصاحله وإذا تأكد هذا االنطباع من
ـقـابـلـة وجــهـا لـوجه فـإن الـطـرفـ خالل ا
ـتوقع أن سـيوقـعان عـلى اتـفاق.ومن غـير ا

يــتـــجــاوز أجــر كـــافــاني الـــهــيـــكل احلــالي
لألجـور. وبـالتـالي ال تـرى إدارة مـانشـسـتر
يــونــايـتــد وجــهــا لــلـمــقــارنــة بــ كــافـاني
وألـيـكسـيس سـانـشيـز الـذي كان يـتـقاضى
أسـبـوعـيا 350 ألف جـنـيه إسـتـرلـيني دون
ـبـلغ.كـما أن يبـرهن عـلى اسـتـحـقـاقه هـذا ا
تـــرى إدارة الــنـــادي أن سِن كـــافــانـي لــيس
مشكلة وأن خبرته ستسهم في تطوير أداء
ـدرب الالعــبــ األصــغــر ســنــا في فــريـق ا
النرويجي أولي غونـار سولشاير.ويبدو أن
مـفـاوضات مـانـشسـتـر يونـايتـد مع جـيدون
سانشو جناح فـريق بوروسيا دورتموند لم
حتـرز تـقـدُّمـا. وعـلى الـرغم من هـذا ترفض
مــصـادر في الــنـادي الــتـعــلـيق عــلى مـا إذا
ـنتخب كانت مـحاوالت النـادي لضمّ العب ا
اإلجنـــلـــيـــزي ذي الـــعـــشـــرين ربـــيـــعـــا قـــد
واجهة انتهت.ويتأهب مانشسـتر يونايتد 
انتـقـادات لكن إدارة الـنادي تـرى في سجِلّ
كافاني ما يبرر خطوة ضمّه.وسجَلّ كافاني
إجــمــاال 341 هــدفــا في 556 مــبــاراة عــلى
مستـوى األندية بـينها 200 هدف في 301
مباراة مع باريس سان جـيرمان. كما سجل
كافاني 50 هدفا في 116 مبـاراة دولية مع
مـنتـخب أوروغواي.وبـاإلضـافة إلى ذلك لم
يـــنسَ مــســـؤولــو مــانــشـــســتــر يـــونــايــتــد
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قال اليـاباني كي نـيشيـكوري إنه بدأ
يـســتـعـيـد الـثـقــة بـعـدمـا حـقق فـوزه
األول في عام واحد يوم االثن عقب
ـرفق لـكنه التـعـافي من جـراحة في ا
ـباريـات في ـزيـد من ا يـحـتـاج إلى ا
ـفتـوحة ظل انطالق بـطولـة فرنـسا ا
لــــــــــلــــــــــتــــــــــنـس بــــــــــعــــــــــد أقـل مـن
.وأصـبح نـيـشـيـكوري أول أسـبـوعـ
رجل من آسـيـا يـبـلغ مـبـاراة نـهـائـيـة
في الـبـطوالت األربـع الكـبـرى عـنـدما
ـفــتـوحـة ظــهـر في نـهــائي أمـريــكـا ا
Æ2014 وحـقق الـالعب الـبــالغ عـمـره
30 عـــامــا انـــتــصـــاره األخــيـــر عــلى
األراضـي الـــصـــلـــبـــة في فالشـــيـــنج
ميدوز عندما وصل إلى الدور الثالث
ــاضي.وقــال فـي مــســابــقــة الـــعــام ا
نيشيكوري للصحفي بعد الفوز -6
 4و6-7 عـــــلـى ألـــــبــــــرت رامـــــوس-
بـيـنـيـوالس في الـدور األول لـبـطـولـة
فـتوحة “كنت سعـيدا جدا إيطالـيا ا
لـعب الـيوم وحتـقيق بالـوجـود في ا
فـــــــــــــوزي األول فـي بـــــــــــــطــــــــــــوالت
.”وأضـاف “ال أشـعـر أني احملـتـرف

مـسـتـعـد بـنـسـبة
ــئـــة في 100 بـــا

ـدير الـرياضي لـبـاريس سان جـيرمـان رسائل ه لـيـوناردو ا { بـاريس- وكاالت - وجَّ
ا عـلى انتقـادات األخير لـسياسـة النادي حـادة وقوية لـتوماس تـوخيل مـدرب الفريق ردً

الباريسي في سوق االنتقاالت.
وقال لـيونـاردو في تصـريحـات أبرزتهـا صحـيفـة "لو بـاريزيـان": "تصـريحات تـوخيل لم
ـا وليس فقط في كـرة القـدم فترة خـطيرة تـعجبـني أو تعجب إدارة الـنادي. نـعيش جمـيعً

للغاية وال يعجبني عدم إدارك أو تقبل األوقات الصعبة التي نعيشها".
ا لـتصـريـحاته وسـنحـاول حل األمور داخـليًـا. نتـعامل بـوضوح وأضاف "ال أفـهم سبـبً

إذا لم يكن هناك شخص سعيد معنا نتحدث معه دون مشاكل. 
ا قـرر البقاء يجب عليه احـترام اإلدارة والسياسة الريـاضية للنادي".وبسؤاله لكن طا

: "نحاول حل مشاكلنا داخليًا.  هل ستتم معاقبة توخيل ردَّ
مـا قاله تـوخـيل غـيـر مقـبـول عـلى اإلطالق فـاألمـر ال يتـعـلق بـفـترة االنـتـقـاالت بل نـظام
ـا مستـمر في الـنادي يجب أن تـكون سـعيدًا والـرغبة في الـنادي ويبـقى األهم أنه طا
ــعــانــاة والــتــحــدي من أجـل الــفــريق والــتــحــلي بــروح الــتــضــحــيــة في هــذه الــفــتــرة ا
احلرجة"وشدد "الكل يعمل إذا جنحنا في ضم العب جدد فال توجد مشكلة وإذا لم
نسـتطع يـجب أن نتـطلع لألمـام هذه هي الـروح التي نـبحث عـنهـا نحن هـنا لـسنة في

محاكمة".
ــتـــــــــبـقــيــة مـن سـوق ــتــاحـة فـي األيــام الــثـــــــالثــة ا وأشـار "نــبــحـث عن الــفــرص ا
االنـتـقاالت وإذا لم نـنـجح في ضم صـفـقـات جديـدة أعـتـقد أنه سـيـكـون أمرا مـفـهـوما
ـناسب ـــــــشـاكل مالـية واآلن لـيـــــس الوقت ا قيـاسا بـهذه الـفتـرة كل األنديـة تمـر 

." لشراء العب

ية األربع.ورغم بطوالت التـنس العا
نافسة بعد خسارتها خروجها من ا
قـبل أيام أمـام الـتـشيـكـيـة كارولـيـنا
بـلـيـسـكـوفـا إال أن كـثـيـرين أظـهـروا
ا أحـرزته على دعمـا لهـا وإعجـابا 
صـفــحـاتـهـم عـلى وسـائـل الـتـواصل

االجتماعي.
وكـانت مـيـار قـد شـاركت مـؤخـرا في
األدوار الــرئــيــســيــة لــبــطــولــة بـراغ
الدولية للتنس لـتكون ثاني مصرية
بعد مـروة علـواني تصل إلى مـرحلة
كـــهــذه.ويـــذكــر أن تـــصــنــيـف مــيــار
ــــقــــرر أن احلــــالي هــــو 171 ومن ا
بـيـاد طـوكـيو 2021. تـشارك فـي أو
وكانت الصحـفية ر أبـو الليل قد

فاز مـارين شـيلـيـتش بـصعـوبة 6-7
و2-6 و 4-6عـلى الـكـسـنـدر بـوبلـيك
قبل حيث ليحجـز مكانه في الـدور ا
ــصـنف الـسـادس ديـفـيـد سـيـواجه ا
.وفي قرعـة السـيدات صـعدت جوفـ
ـصنـفة البـلـجيـكيـة إليـسه مـيرتـنز ا
 11للدور الثـاني بفوزها 3-6 و6-1
عــلى هـســيه سـو-وي بــيـنــمـا فـازت
على ـصـنـفة 21  ايـلـيـنـا ريبـاكـيـنـا ا
إيكاتريـنا ألكـسندروفا 6≠ صفر و-6
4 في  61دقيـقة.وتـفوقت األوكـرانية
ديـانا يـاسـترمـيـسكـا عـلى اإليطـالـية
كــامـيـال جـيــورجي 5-7 و7-6 و6-4
في مـباراة عـانت خاللـهـا الالعـبـتان
خطأ مع اإلرسال األول وارتكبتا 28 
مــزدوجــا.وخــرجت دونــا فــيــكـيــتش
ـصــفـنـة 16 من الـبــطـولــة عـلى يـد ا
أمـانـدا أنيـسـيـمـوفا بـعـد أن خـسرت
باراة في شوط فاصـل لتنـتهي ا
لصـالح الالعـبـة األمريـكـية 6-7 و-7
6. وأعـفت الـقرعـة مـصـنـفـ بارزين
مـثل نــوفـاك ديـوكـوفــيـتش ورفـائـيل
نـادال وسـتـيــفـانـوس تـيـتـيـبـاس في
منـافسـات الـرجال وسـيمـونا هـاليب
وكارولينا بليسكوفا وصوفيا كين
في مـنـافـسـات الـسـيـدات من خـوض

الدور األول.
وقــفـزت جنـمــة الـتـنـس الـتـونــسـيـة
أُنـس جــابــر فــرحـــا حلــظــة فــوزهــا
مساء أمس على منافستها اليابانية
ـفـتـوحة في بـطـولـة روالن غـاروس ا
للتنس في فرنسا لتتأهل إلى الدور
ـيـة الـثــالث في هـذه الــبـطـولـة الــعـا

همة. ا
وحالـيا أنس ذات الـ  26عامـا هي
ــصـــنــفــة رقم 35 عــلى مـــســتــوى ا
الــعــالم وكـــانت قــد أخــبــرت بي بي
اضي أن هـدفـها سي نـهايـة الـعـام ا
لـعام 2020 سـيـكـون أن تـصـبح من
بـــ أفــــضل عـــشـــرين العـــبـــة عـــلى

مستوى العالم.
وجاء خبر فور أنس جـابر بعد يوم
ـية من إعالن انـسحـاب البـطـلة الـعا
األمــريـكـيــة سـيـريــنـا ويـلــيـامـز من

البطولة بسبب إصابة في كاحلها.
ــصــنــفــة وويــلــيــامــز هي حـــالــيــا ا
الـتاســــــــــعـة عـلى مسـتـوى الـعالم
وكـــانت قــــــــد فــازت بـــبــطـــــــــــولــة
روالن غـاروس عـدة مـرات في كل من
عـــــــام 2002 و2013 و2015. وفي
مـؤتـمـر صـحــفي قـالت ويـلـيـامـز إنه
ينبـغي عليـها البـقاء في البـيت نحو
أربعة إلى ستة أسـابيع كي تتعافى
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الـبـصـمـة التي
تـــركـــهـــا زالتــان
إبـراهـيـمـوفـيتش
عــــــلـى الــــــفــــــريق
عـنـدمـا انـضم إلـيه

حـ كــان عـمـره 34
عـــــــــامـــــــــا في 2016.
وحـال إتـمـام الـصـفـقة
ســتـكـون إحــدى أولـيـات
مــــبـــاريــــات كـــافــــاني في
صفوف مـانشستـر يونايتد
أمــام نــاديه الــســابق بــاريس

ـزمـعـة في يـوم سـان جـيـرمـان وا
 20أكـتوبـر/ تـشرين األول عـلى مـلعب

األخير في دوري أبطال أوروبا.
كافاني انضم الى

باريس

يورغن
كلوب
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مـحـمـد صالح هـدفي لـيـفـربـول لـكن
ــدرب دين أســتــون فـــيال بــقــيــادة ا
سمـيث تـفـوق على حـامل الـلقب في

ملعب فيال بارك.
وقـال كـلـوب لـبي بي سي: "من يـريـد
أن يـخـسـر 2-7 مـنــذ سـنـوات قــلـنـا
ألنــفـــســنـــا أنــنـــا نـــريــد أن نـــصــنع
الـتاريخ. كـان هـذا تـاريـخـا ولكن من

الواضح أنه النوع اخلطأ".
وأضـاف: "كـانت لـديـنـا
فـــــرص كــــبـــــيــــرة لم
نـــســتــغــلـــهــا لــكن
عــــنـــدمـــا تــــســـمح
بـتـســجـيل سـبـعـة
أهــــــــــــــــــــداف فـي
مــرمـــاك فــلــست
مـــتـــأكـــدا من أنه
ـــكن الـــقــول إن
كن النتيـجة كان 

أن تــــــصـــــــبح 7-7.
وقـــال كـــلـــوب: "لـــقــد
ارتــكـبــنــا الـكــثــيـر من

عــلــمــا أنــهــا كــانت قــد أصــيــبت في
فتوحة للتنس بداية بطولة أمريكا ا
ـاضي ولم شـهـر سـبــتـمـبـر/أيـلـول ا
تتح لها فترة لالسـتراحة بسبب بدء
البـطـولة احلـالـية في فـرنـسا.ويـقول
مــراسل بي بـي سي لــلــتــنس راسل
فـولـر إن ولـيـامز ذات الـ 39 عـاما
بــحـاجــة "إلى احلظ" خــاصـة وأنــهـا
كانت قد تعرضت إلصـابة في الركبة
اضي وال يتوقع أن والظهر الـعام ا
نراها تشارك في مـباريات قبل بداية
الــــعــــام الــــقــــادم.واحــــتــــفى اإلعالم
التونسي والعربي بفوز أُنس جابر
وهي لــيـست غـريــبـة عـلـى مـثل هـذه
يـة; ففي عـمر الـ 17 البـطوالت الـعـا

 لوكا
يوفيتش

الـتــواصل االجــتـمــاعي لـ"سب وقـذف
عــدد من الــشــخــصــيــات الــريــاضــيــة
ــثــلــونه"ا وإنه ــؤســسـات الــتي  وا
ومن بـــعــــد ورود شـــكـــاوى من نـــوادٍ
واحتـــادات وشـــخــصـــيـــات تـــنــتـــمي
صري تقرر إحالة للوسط الرياضي ا
مـخـالـفـات مـنــصـور لـلـنـيـابـة الـعـامـة
لـــــكـــــونـــــهــــا حتـــــمـل مــــخـــــالـــــفــــات
جنائـية.ويـترتب على الـقرار بـإيقافه
ـمـنع مـنـصـور من تـمـثـيلـه لـنادي أن يُ
الزمالك أو ترأسه الجتـماعات مجلس
إدارته مع تــكــلــيف نــائــبه بــالــدعـوة

 ôU Ë  ≠ …d¼UI «

ـبية في مـصر منع قررت اللـجنة األو
رئــــيس نـــادي الــــزمــــالك مــــرتـــضى
مـــنــــصـــور من مــــزاولـــة أي نـــشـــاط
ـدة أربع سـنوات ريـاضي في الـبالد 
ه  100ألف جـنـيه مـصـري مع تـغر
( 6365دوالر). وفي بــيــانـــهــا قــالت
ــبـــيـــة وهي اجلـــهــة الـــلــجـــنـــة األو
ـسـؤولـة عن االحتــادات الـريـاضـيـة ا
واألولـيـمـبـيـة في مـصـر إن مـرتـضى
مـنـصـور اسـتـخـدم القـنـاة الـتي تـبث
بـــــاسـم نـــــادي الـــــزمـــــالك ووســـــائل
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الـــقـــاهـــرة; فــبـــعـــد وصـــولـــهـــا إلى
مجموعة أفضل 50 العبة نائشة في
الـــعــــالم وهـي في سن 16 لم تــــعـــد
ــنــافــســة فـي مــبــاريـات قــادرة عن ا
الـناشـئـات لـصعـوبـة تـأم تـكـاليف
الـية السـفـر وبسـبب الـصعـوبـات ا
التي واجهـتها اضـطرت إلى مغادرة
ـيـة في إسبــــــــــانيـا لـينـتهى أكاد
ــــــطــــــاف في جــــــامــــــعــــــة بــــــهـــــــا ا
بــيــــــــــبـيــردين األمـريــكـيــة لـتـدرس

الطب الرياضي.
وقـالت مـيـار لـلـصـحـفـيـة: "في (تـلك)
الـكـلـيـة كــانت أفـضل األشـيـاء الـتي
تــعــلــمــتــهـا مــرتــبــطــة بــأمــور عــلى
الصعيـد الشخـصي وكيفيـة التعامل

النتخابات عامة الختيار رئيس جديد
للزمالك.وفي تصريحـات تليفزيونية
ـتـثل رد مـرتـضى مـنـصـور بـأنه لن 
بيـة ألن عضويته لبيان الـلجنـة األو
ــصــري تــمــنـحه ــجـلـس الـنــواب ا

"احلصانة".
ـصري خاطب وكان مجـلس النواب ا
ـبية بخصـوص التحقيق اللجنة األو
مع مرتضى مـنصـور مطالـبا بتـعليق
إتخـاذ إي إجـراءات في هـذا الـسـياق
إال من بـــــعــــد صــــدور إذنٍ بـــــذلك من

مجلس النواب.
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{ لندن- وكاالت - أعلن شـيفيلد يونايتـد  تعاقده مع ريان بريوستر
دة 5 سنوات في مهاجم لـيفربول الشاب البالغ من العمر 20 عاما 
مـتاز.ولم يكشف نـافس في الدوري اإلجنلـيزي ا صفـقة قيـاسية للـنادي ا
شـيفـيلـد عن تفـاصيـل الصـفقـة لكن وسـائل إعالم بـريطـانيـة ذكرت أنه دفع

23.5 مليون إستـرليني للتعاقـد مع العب منتخب إجنلترا حتت 21 عاما.وقال
ـواهب كـريس وايـلـدر مــدرب شـيـفـيـلـد في بـيـان: "تــعـاقـدنـا مع واحـد من أبـرز ا

الواعدة في البالد من ليـفربول".وأضاف: "أبدت الكثير من األندية رغبتها في التعاقد
ـقـبـلـة لـكـنه كـان هـدفـنـا مـعه هــذا الـصـيف وثـارت الـكـثـيـر من الـتـكـهـنـات عـن وجـهـته ا

الرئـيسي ويـسعدنـا احلصـول على خدمـاته".ويحـتل شيفـيلـد يونايـتد الـذي لم يهز الـشباك
ركـز قبل ـوسم بـعد 3 مبـاريـات ا مـتـاز حـتى اآلن هذا ا ولم يـحـقق أي نـقطـة في الـدوري ا

األخير وسيواجه آرسنال اليوم األحد.

{ مـدريـد- وكاالت - كـشف تـقـرير صـحـفي إسـباني عن
ــديـر الـفــني لـريــال مـدريـد مـحـاوالت زين الــدين زيـدان ا
السـتعادة مـستـوى مهـاجمه الصـربي لوكـا يوفـيتش الذي

ظهر به مع فريقه السابق أينتراخت فرانكفورت.
وكــان يــوفــيــتش قــريــبًــا من الــرحــيل عن ريــال مــدريــد هـذا
الــصـيف ولـكن عـلى مــا يـبـدو أن هـنـاك شيء تــغـيـر بـعـدمـا
ـوسم.وبـحسب اعـتـمد عـلـيه زيـدان في مـبـاريـات الـلـيـجـا هـذا ا

ـمكن أن موقع "ديـفيـنسـا سـينـترال" اإلسـباني فـإن يوفـيتش من ا
وسم احلـالي خاصـة بعد يـكون أحـد مكـاسب ريال مدريـد في ا
توقـع أن يعتـمد عـليه زيدان إصـابة إيـدين هازارد حـيث من ا

يرجني. ا في هجوم ا إلى جوار بنز
وأضــاف الــتــقــريـر أن زيــدان الــتــقى بــيــوفـيــتش قــبل
تـدريـبــات الـريـال صــبـاح الـيـوم اجلــمـعـة وذلك من
أجـل نــقل ثــقـــته لــلــمـــهــاجم الــصـــربي والــذي من
احملـــتــــمل أن يــــكــــون كـــارت رابـح لـــلــــريــــال هـــذا
ـوسم.وشــارك يــوفـيــتش مع ريــال مـدريــد بــشـكل ا
أساسي خالل آخـر مبارات في الدوري اإلسباني
أمام كلًا من ريال بيتيس وبلد الوليد على الترتيب.

الالعب نيشيكوري في احدى مباريات التنس
ــاضي مع حتــدثـت نــهــايــة الـــعــام ا
مــيــار وكــتــبت عـــنــهــا لــصــحــيــفــة
الغـارديـان البـريـطانـيـة وقالت إنـها
انـطلـقت "بـسـرعة صـاروخـيـة" ضمن
ـية تـصـنـفـيات رابـطـة الـنـسـاء الـعـا
لـلـتـنس عـام 2019  فـبـعـد أن كـانت
خارج التصنيف دخلت خالل عشرة
أشـهـر لـتـصـبح من بـ أفـضل 200

العبة.
كمـا شـرحت كيف أثـرت الـصعـوبات
الـية عـلى مـسار حـياتـها. إذ تـقول ا
إن الــتـــحـــاق مـــيـــار بـــجـــامــعـــة في
تـحـدة حتصل فـيهـا على الواليـات ا
Collage) تدريب تنس فيما يسمى
Tennis) كان خـيارهـا الوحـيد بـعد
ـرحــلـة الـثــانـويـة في االنـتــهـاء من ا

فـــــازت في نــــهـــــائي روالن غــــاروس
لـــلـــنــاشـــئــات فـي فــرنـــســا (2011)
وحقـقت إجنازات مـهمـة طوال الـعام
ـــاضي حــتى ســـطع جنــمـــهــا.لــكن ا
شابـة أخـرى في الرابـعـة والعـشرين
من الــعــمـــر مــصــريــة اجلـــنــســيــة
واسـمهـا مـيـار شـريف أصـبحت هي
األخرى مصدر فرح وإلهام للجمهور
الـعـربي بـعد مـشـاركـتـهـا هي أيـضا

في بطولة روالن غاروس احلالية.
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ودخــلت مــيـار تــاريخ الــريــاضـة في
بــلـدهــا كــونـهــا أول العـبــة مـصــريـة
تـشــارك في الـدور الـرئــيـسي إلحـدى
بطوالت الغراند سالم لتصبح بذلك
العبـة عربـية أخرى تـصل إلى إحدى

مع الـناس وكـيـفيـة الـتعـاطي مـعهم
بـطـريـقـة جـيـدة حـتى عـنـدمـا تـسـوء

األمور.
 كمـا تعـلمت أنه عـلي االستـمرار في
التدريب حتى عنـدما ال تسير األمور
عـلى مـا يــرام وعـلي االسـتـمـرار في
التدريب في وقت االمتحانات وأثناء
االنهماك في مشاكلي اليومية فعليّ

دائما أن أعطي أقصى ما لديّ. 
هـذه األشــيـاء تـسـاعــد عـلى تـطـوري

كشخص. 
وعــنــدمـا تــصــلـ فـي الـنــهــايـة إلى
رابـطــة العـبـات الـتــنس احملـتـرفـات
يكـون كل ما عـليك فـعله هـو التـركيز
عـلى الـتـنس وسـيـكـون األمـر سـهالً

للغاية".

األخـطــاء وأخـطـاء جــسـيـمــة بـشـكل
واضح. بـــدأ األمـــر بـــالـــهــدف األول
وحـــول (بـــاقي) األهـــداف ارتــكـــبـــنــا
رمى أخطاء جسيمة".وغاب حارس ا
األول لفريق ليفربـول أليسون بيكر
باراة بسبب إصابة في الكتف عن ا
حــيث أهــدى بــديــلـه أدريــان الــهـدف

األول لفريق فيال.
وكـشف كـلــوب عن أن الـبـرازيـلي
بيكر لن يعـود مباشرة بعد
فــــــتــــــرة الــــــتــــــوقف
الــــــدولـــــيـــــة.وقـــــال
كـــــلــــوب: "إنـــــهــــا
(سـتـكـون فـتـرة)
طـويــلـة. يــبـدو
أن األمــــــــــــــــــــــر
ســـيــســـتـــغــرق
بـــــــــضـــــــــعــــــــة
أسابـيع لـكنـنا

سنرى".
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نـابـولي األحد عن احلـضور إلى مـلعب
ـواجهة "ألـيانز سـتاديوم" في تـورينو 
رحـلـة الـثـالـثة من يـوفـنـتـوس ضـمن ا
الـدوري اإليـطـالي لكـرة الـقدم مـتـذرعا
سـتجد مـا سيؤدي بـفيروس كـورونا ا
إلـى اعتـبـاره خاسـرا صـفر- 3بـحـسب

ــسـتــمـدة من لــوائح رابــطـة الــدوري ا
قــــوانـــ االحتـــاد االوروبي لــــلـــعـــبـــة
(ويـفا).وتـواجد العـبو يـوفنـتوس على
ـلـعب وأجـروا تمـارين االحـماء أرض ا
باراة كما حضر الطاقم ـعتادة قبل ا ا
الــتـحـكـيــمي.وأعـلن الــنـادي اجلـنـوبي
الـــســبت عـن أن نــتـــيــجــة العـــبــ في

صـفوفه جاءت إيجابـية بـ"كوفيد-"19
ــــاس ــــقـــــدونـي اجلــــيـف ا وهـــــمـــــا ا
والـبـولـنـدي بيـوتـر زيـلـنسـكي في ظل
تــقـــاريــر تــتــحــدث عن اصــابــة مــدرب
الـفـريق جيـنارو غـاتوسـو أيضـا وهو
مـا نفاه النادي في تغـريدة نشرها قبل
سـاعات على "تويتر" قال فيها "األخبار

ــتـعـلــقـة بــاصـابـة الــسـيـد غــاتـوسـو ا
بـكوفيد-19 ال أسـاس لها مـن الصحة"
مـشيرا إلى أن "الـفريق سيـقوم بإجراء

."( قبلة غدا (االثن سحات ا ا
ـبـاراة وكــانت الـرابـطـة قــررت اقـامـة ا
بــنـاء عـلى قـوانـ "ويــفـا" الـتي تـنص
عـلى ضرورة اقامـة اي مباراة في حال

تــواجــد 13 العــبـــا ســلــيــمــا صــحــيــا
خلــوضــهـا من بــيـنــهم حــارس مـرمى
وهــو مـا يـنــدرج عـلـيـه وضع نـابـولي.
ـديـنـة لــكن الـسـلـطـات الـصــحـيـة في ا
اجلـنـوبيـة قررت عـدم الـسمـاح للـفريق
بـالسـفر إلى تـورينو خـشيـة من تفشي

الفيروس.
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لـم يــشــهـــد الــتــاريـخ االقــتــصــادي
إنـهــيـارا مـثـل مـاشـهــدته  اسـواق
فــبـعــد كل انـهــيـار ـيــة  ــال الـعــا ا
ـعـافاة يـحـصل انـهـيـار رغم حـزم ا
والــشــواهـد الــتي تــقــدم لالســواق
الـتاريـخيـة كثـيرة بـدءا من الكـساد
ي عـام  1929وصـوال الى ما الـعـا
ــالي عـام 1938 يــعـرف بــالــذعــر ا
ا يـسمى بـاالثنـ االسود مـرورا 
عـام 1987ومـن ثم ازمــة الــفــقــاعـة
عـام  2008ومــا بـيـنــهـا من ازمـات
ــــــال اخـــــــرى. ورغم ان اســــــواق ا
الزالت تـعـاني نـتائج إنـهـيـار أزمة
الفقـاعة رغم ما ضخ لـها من اموال
ـعـافـات لـنـصـدم بـاالنـهـيـار الـذي ا
سـبـبته كـورونا.فـلـحظـة انـتشـارها
اصـدمت اجلـائـحـة بـورصـة الـعـالم
الـعـمـالقـة(وول سـتريـت)وجـعـلـتـها

تـمـر بـأسـوأ إسـبـوع فـي تـاريـخـها
فـهـي ال(تـشــبه أي شيء تــعــامـلــنـا

معه في حياتنا).
ويـــؤكــد بـــعض خـــبـــراء االســواق
ـــالــيـــة إن(اخملـــضـــرمـــ الـــذين ا
حـضروا أزمـة الرهن الـعقـاري عام
 2008لم يـشهـدوا) إنهـيار مـثل ما
حـــــدث.فــــفـي الــــنـــــصف االول من
شــــهـــراذار ومع ظــــهـــور احلـــاالت
األولـى لـــــكــــــورونــــــا فـي أوروبـــــا
حـصـلت حـالـة مـن الـذعر وامـريـكـا
الـــعــام (جتـــاوز خـاللـــهـــا مـــؤشــر
اخلــوف ) VIXمــؤشــر تـــقــلــبــات
اخلـيـارات لدى  ( S&P 500رقمه
الـتــاريـخــيـة األعـلـى لـعـام ?2008
مـسـجال رقمـا قـياسـيـا جديـدا عـند
حــيث  82.69نـــقـــطــة في  16آذار
تعرض داو جونـز من أسوأ جلسة

له منـذ انهـياره عام 1987 ليـسقط
ئة). ولكـونها جائحة بنسبة 12با
غـير تقـليـدية فـان تقيـيم مخـاطرها
يــعـــد(شــائـــكــا بـــشـــكل خــاص ألن
وضوعـية بالـفيروس ال معـرفتنـا ا
تــزال تــتــطــور سـاعــة بــعــد ســاعـة

ويوما بعد يوم).
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ورغم مـــــروم ست أشـــــهـــــر عـــــلى
كـــان ال بـــد لــلـــبـــنــوك اجلـــائــحـــة 
ـــــركـــــزيــــة أن تـــــعـــــمل بـــــشـــــكل ا
لــتـجــنب إنـهــيـار الــنـظـام جــمـاعي
ي من خالل مـا تـقـدمه ـالي الــعـا ا
وذلك بـاسـتـمرار من حـزم الـتـعـافي
اعــتــمــادهــا عــلى إســتــراتــيــجــيــة
تـــقــلـــيـــديـــة وهي خـــفض أســـعــار
الفائدة لـتحفيز الـنمو.ويرى بعض
االقتـصاديـ أن(خفض الـفائدة لن

تــــســـاعــــد في تـــشــــجـــيـع إنـــفـــاق
ــسـتــهـلـكــ والـشــركـات)بــسـبب ا
ـنـزلي وتـوقف اسـتـمـرار احلـجـر ا
الشـركـات وانعـدام سالسل االمداد
ويـعــلق بــعض وغــلق االقــتــصــاد 
ـــالـــيــ مـن ان (قــرارات خـــفض ا
أســعــار الــفـائــدة إلى مــســتــويـات
صـفـريــة وتـوفـيـر امــوال رخـيـصـة
لـلمـستـثمـرين الفائـدة منـها النه لم
يعد لها وعاء استثماري قادر على

استيعابها). 
يـشـيــر صـنـدوق الـنــقـد الـدولي ان
ي بلغت 9 خسـارة االقتصـاد العـا
تـريــلـيـونـات دوالر في الـربع االول
من عام  2020وهي (تـوازي حجم
ـــانــيـــا والــيـــابــان). اقــتـــصــادي أ
بــالـتـعـاون مع وبــدراسـة لإلسـكـوا
تشير الى صارف العـربية احتاد ا
ــالـــيــة الـــعــربـــيــة  إن األســـواق ا
ـئة من قيـمتـها فقط خسرت  25با

في الربع األول من عام 2020
وفي هــونغ كــونغ تــراجع مــؤشــر
ئة فيما هانغ سينغ بنسبة  4,4با
سجـلت بورصـة سيـدني انخـفاضا
ـئـة وويـلــيـنـغـتـون بـنـسـبـة 5,6بـا
ئة على خلفية إعالن العزل 7,6با

التام في نيوزيلندا)
وفي أوروبـا هـيـمن الـتراجـع على
األسواق فخسـرت بورصة باريس
ــئــة وفـرانــكــفـورت 4,40 4,44 بـا

ئة. ئة ولندن 4,79 با با
اضــافـة الـى ذلك حــذر الــصــنـدوق

من(وجود مخاطر 
جــراء كـــبـــيـــرة ونــتـــيـــجـــة أســـوأ
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الضبابية الـشديدة حيال مدى قوة
الـتــعـافي)الـتي وجـهت لالقـتـصـاد
في وقت جلـــأت فـــيه اغـــلب الــدول
ــــنـــحـى من اجل الـى تـــســــطــــيح ا
احملــــــافــــــظــــــة عــــــلى الــــــسـالمـــــة
ـهم ان االجتــاه الـعـام الـصــحـيــة.ا
مـضـطـرب فـاحلـدث ليـس سهال وال
يـوجــد امل في االنــتـهــاء مــنه ومـا
بــ االمل في الــتــشــافي يــســتــمـر
ي في خطر الكساد. االقتصاد العا
ان الـتحـذيـرات بشـأن انـهيـار مالي
دفع الـدول الى حتــفـيــز االقـتــصـاد

بحزم معافات منعا للكساد. 
وكــانت قــمــة الــعــشــرين قــد قـررت
ضخ((5تــــريــــلــــيــــونــــات دوالر في
ـي لـــلـــحـــد من االقـــتــــصـــاد الـــعـــا
تـــــداعـــــيــــــات كـــــورونـــــا واالغالق
وفي امريكا اقر مجلس االقتصادي
الــشـيــوخ خـطـة (تــاريـخــيـة) تــبـلغ
قـيـمــتـهـا ألـفـي مـلـيـار دوالر ورغم
اال كـونــهـا خــطـة انــعـاش ضــخـمـة
ـفـوضـات .واقر انـهـا ال زالت قـيد ا
االحتــــاد االوربي خـــطــــة إنـــعـــاش
ضـخمـة قـيمـتـها  750ملـيـار يورو
والتي سيتم تمـويلها للمرة األولى
في تـاريخ الـتـكـتـل بـواسـطـة قرض

جماعي.
ورغم خــطط االنـعـاش لـهـذه األزمـة
سـيـكون تـاثيـرهـا (أبطـأ بـكثـير من
معظم التوقعـات.وسيتباطأ بدرجة
ــرتـفع من ــســتـوى ا أكـبــر جـراء ا
الـــــبـــــطـــــالــــــة ونـــــقص اإلنـــــفـــــاق

الرأسمالي).
ـسـتـثـمـرين ويـعـتـقـد الـبـعض أن(ا
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منذ سنوات ونحن نتحدث بهوس غريب عن مصطلح (ما بعد)... ما
وت ما بعد احلداثة ما بعـد الفلسفة وما بعد كورونا. وكأن بعد ا
(ما بـعـد) أصـبحت لـصـيـقة مع حـيـاتـنا ومـصـطـلحـاً عـلـميّـاً يـجوب
العوالم والكتب واجلامعات والدراسات العلمية والثقافية بل أصبح
مُوضـةً ثـقـافـيـة مثـل مُوضـة األزيـاء واإلكـسـسوار ومـارِكَـةً لـلـمـثقف
ـفكـر لـكي يـتـبـاهى بـهـا في كـتـاباته وتـعـطـيه امـتـيـازاً عـلى رفـعة وا

ثقافته ومنزلته. 
اليوم تمتلئ األدبيات الـصحية واالجتماعيـة واإلعالمية بهذه الكلمة
ـنجمون وقـارئو الطوالع رض نفـسه مثلمـا كثر ا وصارت وكأنهـا ا
للحديث مـا بعد كورونـا ومنهم من يـحاول التمـسك بأهداب الدرس
ـسـتـقـبل من خالل قـراءة مـعـطـيـات والـتـحـلـيل الـعـلـمي الكـتـشـاف ا
ـعـيش ووضع سـيـناريـوهـات لـلتـفـاؤل أو الـتشـاؤم أو بـقاء الواقع ا

األوضاع كما هي.
ـستـقبل وال عـلى فكرة (مـا بعـد كورونا) ال نعتـرض على الـتنـبؤ با
توقعة فهي من واجب أهل الفكر والعلم في تقد الـسيناريوهات ا
ألن التنـبؤ ليس عـليه جمـرك كما يـقال بل العـكس هو تقـد خدمة
ـسـتـقـبل لـلـبـشـريـة في الـتـحـضـيـر لـقـادم األيـام وإيـجـاد احلـــلـول 
أجـمل.  وقــصـة الـفــايـروس الــيـوم ومــا أحـدثه من رعب نــفـسي في
كن العالم ومـا تركه من آثار سـيئـة على االقتـصاد واحليـاة كان 
دوي الذي هز الـعالم بقوته اجلبارة لوال ر دون هذا الزلزال ا أن 
هذه الـوسـائل االتـصالـيـة الـسريـعـة وهـذه األقمـار الـصنـاعـيـة التي
ـتـوالـيـة وهـذا الـسـبـاق احملـمـوم في نـشر تـفـزع البـشـر بـالـصـور ا
ـعـلـومـات والـفـيـديـوهـات والـصـور واإلشـاعـات وصـوَر الـتـضـلـيل ا
والـدليـل علـى ذلك أن مـا حـدث عام  1918من انـتـشـار األنـفـلـونزا
اإلسـبانـيـة الـتي تـعـد أكـبر جـائـحـة في الـتـاريخ احلـديث و(الـكـارثة
الطبية األشد فتكاً في العالم) حسب وصف األطباء وخلّفت مالي
الضحايـا لم يعلم بانـتشارها سـوى اإلسبان في البـداية أما أوربا
فلم يسمع بها إال عدد قـليل من مواطنيهـا ولم تعش رهبة الفيروس
رغم قوته التدميريـة وآثاره القوية ولو حـدث هذا األمر في عصرنا
رض وضـحـايـاه لـرأيـنـا الـيـوم صـورة الـقـيـامة الـتي وبـنـفس قـوة ا

كن وصفه باحلروف! نقرأها في قصص القرآن من فزع ال 
وبقـدر مـا ضخم اإلعالم صـورة اخلـفـافيش الـصـينـيـة وأثار زوابع
ـتـلـقي فإنه أيـضـاً أصـبح حتت رحـمة احلـكـومات وهمـيـة لـكسب ا
و وضعه في احلجر الـصحي وحسـبما ذكرت مـنظمـة (مراسلون
بال حدود) فـإن بـعض احلـكومـات حـاولت إخـفاء احلـقـائق عن مدى
انتـشـار اجلـائـحـة والتالعب بـالـتـقـاريـر أو عمـدت إلى نـشـر أخـبار
زائفـة وإعاقـة عمل الـعديـد من الصـحفـي الـذين تعـرضوا لـلتـهجم
والـتــحـقـيق وأحــيـانـاً حــتى لالعــتـقـال. كــمـا عـبــرت عن قـلــقـهـا من
استخدام حكومات بعض الدول ألزمة كورونا كذريعة لتحجيم حرية
ــعـلــومـات إلى اإلعالم فـوضــعت قــيـوداً عــلى حق الــوصـول إلى ا
ـستـقـلة حتت يـديـا ا جانب مـراقـبـة احملتـوى اإلعالمي ومالحـقـة ا
ذريعـة تـرويج مـعلـومـات كاذبـة أو أخـبار مـلـفقـة لـلـتشـكـيك بصـدقـية

ا تقدمه من معلومات. مؤسسات الدولة 
أمـا الـتــحـدي األخـطـر فــهـو سالمـة اإلعـالمـيـ فـفـي الـسـابق كـان
ـسؤول عـمـا يـقدمه راسل مـسـؤوالً عن حـياته واآلن أصـبح هـو ا ا
إضافة إلى مسـؤوليته عمن يـخالطه لذلك بـات الصحافي من أوائل
ــتــأقـــلــمــ مع الـــوضع اجلــديــد وجـــنــبــاً إلى جـــنب مع األطــبــاء ا
ـا ســبب ــعـاجلــ الــصــحــيــ في خــطـوط الــنــار األمــامــيــة.  وا
تـعـرُّضــهم لـعبءٍ نــفـسي وضــغط كـبـيــر في مـحــاولـة تـوفــيـر جـمع
علـومات الالزمة حـول فيروس كـورونا في العـالم في الوقت الذي ا
يعانـون فيه من عبء آخـر وهو اخلـوف من انتشـار العـدوى خاصة
ضـطرين للنـزول إلى الشوارع والذين يُـجرون لقاءات لإلعالمي ا

ستشفيات. مباشرة من الشوارع وا
وهنـاك حتدي مـضمـون الـرسالـة اإلعالميـة فـقد لـوحظ ظهـور ثالثة
ــعــاجلـة ــعــاجلـات اإلعـالمــيـة فـي زمن كــورونــا هي: ا أنــواع من ا
عـاجلـة الـنـاقـصة ـثيـرة والـتي تـتـعـمـد التـضـلـيل والـتـشـويش وا ا
عتمدة تكاملـة ا عاجلـة ا علـومة وا وتعتمد عـلى التهوين من قـيمة ا
على الـشفـافيـة والصـدقيـة في الـطرح. كـما لـوحظ أيضـاً أن وسائل
اإلعالم التقـليديـة أصبحت مـصدراً مهـماً للـجمهور مـع أن شبكات
التواصل االجتماعي كسرت االحتـكار شبه الكامل لألخبار مِن قِبل

وسائل اإلعالم. 
ـديـرة تـطـويـر الـبـحـوث والـبـيـئـة في كـلـيـة الـصـحـافـة ويـشـيـر بـحث 
بجامـعة كـارديف البريـطانـية إلى أن اخلوف كـان السـمة األبرز في
ـستـجد هـا جلائـحة كـورونا ا محـتوى كل وسـائل اإلعالم في تقـد
ـكـنة ا تـكـون بـنظـر الـبعض  حيث سـاهـمت هـذه األخطـاء الـتي ر
وقابـلـة لـلتـعـويض أو التـراجع في أضـرار مـبـاشرة عـلى أشـخاص
تلقي يشعر بالـذعر ومن ثم سيدفعه لفعل كثر; فاخلوف سيجعـل ا
أشـياءَ أسـوأ كـتـعـمـيم الشـائـعـات أو الـوقـوع فريـسـةً لـهـا أو إلـقاء

اللوم على مجموعة معينة ومعاملتها على هذا األساس.
ويتـفق الكـثيـر من البـاحثـ على أن اإلعالم الـتقـليـدي سيواجـه بعد
جائحـة كورونـا أزماتٍ تـخص االستـمراريـة والتـمويل بسـبب ضعف
االشتراكات واإلعالنات وهذه الـتحديات ستـواجه اإلعالم التقليدي
احلـكـومي واخلـاص عــلى حـد سـواء. لـكـن يـبـدو أن وسـائل اإلعالم
ستُـمْـنَى بخـسائـرَ اقـتصـاديـة كبـيرة نـتـيجـة لـتراجع عـوائد اإلعالن
ـطبـوعة وصعـوبات عـمـليـات اإلنتـاج. فقـد تـتوقف بـعض الـصحف ا
ــســتــجــدة الـــتي تــضــافــرت مع عن الــصــدور حتـت وطــأة األزمــة ا
زمـنة وسـتقـلّص بـيوت إنـتاج كـبرى عـملـياتـها وسـيتم شـكالت ا ا
. والنـدري مـتى تـسـتـمـر قـصـة (احلبـل على صـرف بعـض العـامـلـ

اجلرار) كما يقال!
ومع كل التحديات السلبية هـناك في األفق آثار إيجابية لإلعالمي

ـستـقبـلية; ولصـناعـة اإلعالم حسب تـوقعـات البـحوث والـدراسات ا
فـهذا الـفـيـروس سـيـشـجع الـصنـاعـة عـلى إجـراء تـغـيـيـر جذري في
ـوذج أعــمـال ـكـن وصـفه بــأنه ( آلـيــات عـمــلـهــا وصـوالً إلى مــا 
جديد); حيث سيتم تخفيف أعداد العامل واالعتماد على مناوبات
لـبـعـض الـوقت والـســمـاح ألعـداد كــبـيـرة مـن الـكـوادر بــالـعـمل من
نزل والقـيام بتـغطيات مـيدانيـة عن بعد كمـا سيتم إعـادة صياغة ا
عاجلات أولويات اجلمهور وصناع األجندات اإلعالمية بعيدا عن ا
كن عـنى. و التـرفيـهيـة واألخبار اخلـاطفـة لالهتـمام واخلـاليـة من ا
وصـوفـة بـ(الـتقـلـيـدية) في أيضـا إعـادة االعـتبـار لـوسـائل اإلعالم ا
ــصـداقــيـة ونـوع ـعــروفـة بـ(اجلـديــدة) من نـاحــيـة ا مـواجــهـة تـلـك ا
احملـتـوى حـيث يـكـون اجلـمـهـور أكـثـر حـرصـاً عـلى تـدقـيق مـا يـرد

عبرها وأبعدَ عن الوقوع ضحية لشططها.
ـال واالقتـصاد من جـديد ومثـلمـا غيـرت اجلـائحـة مفـاهيم سـلـطة ا
فـإنـهـا صـنـعت أفـكـارا جديـدة لـعـمل اإلعـالمي وابـتـكـرت لـلـمتـلـقي
خرائط للعقل الختيـار األولويات وتنظيم األفـكار وإلقاء الضوء على
ـهم أن يـعمل الـدمـاغ البـشـري بطـريـقة واعـية مع ـظلـمة. ا الزوايـا ا
ـعـلـومـات دون خـوف ولـيس كـمـا يـحـدث الـيـوم; فال نـهـار يـسـعـد ا

تلقي وال ليل يسر األحبة الكلُّ مرعوب عاطل ومعطَّل!! ا
{ استاذ دكتور

بـاتـوا فـي حـيـرة من أمـرهم حـيث
أن خــــيــــار ســــحب أمـــــوالــــهم من
الـبـورصــة وحتـويـلـهــا إلى مـراكـز
أخــــرى لم يـــعـــد مــــجـــديـــا)في ظل
احلـــــذر واخلـــــوف الـــــذي يـــــقــــود
ا يشهده ستثـمرين عبر العـالم  ا
االقتصاد من تعـثر وعدم استقرار
واصـبـحت (الـشـهــيـة لـلـمـخـاطـرة)
مــفــقــودة في ظـل عــدم الــســيــطـرة
حتى اآلن على فـيروس كورونا في
الــــعـــالـم (واحـــتــــدام الـــتــــوتـــرات
اجلـــيـــوســـيــاســـيـــة بـــ الـــصــ
والــــــغــــــرب) ورغم كـل احملـــــاوالت
اجلــادة وحـزم الــتـعــافي الــنـقــديـة
الزال الـقـلق مـهـيـمن عـلى ــالـيـة وا
ـال مع تـراجع كــبـيـر في أســواق ا
ية واخلوف اغلب البورصات العا
ي. الي العا هو ان ينهار النظام ا
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لــقــد شـــوهت كــورونــا االقــتــصــاد
ستـثمرين فازداد حـزن ا واتعـبته 
ـال وفــقـد االقــتـصـاد فـي اسـواق ا
اهم داعم لـه وهـو االسـتـثـمـار غـير
ـــبــاشــر رغم جــرعـــات الــتــعــافي ا
وخــطط االنـعــاش الــتي قـدمت ولم
ــــال في تــــفــــلح أغــــلـب أســــواق ا
ــــنـــطــــقـــة الــــعـــالم(اخلــــروج من ا
احلــمــراء)فــالـوضع صــعب واآلتي
أصـعب وعـلى اجلـمـيع االسـتـعداد
اال اذا نشط االنفاق القتصاد كساد
االســــتــــهـالكي وتــــغــــيــــرت طــــرق

التعافي.
وهذه مسؤولية وقرار.

{ استاذ دكتور
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بغداد

الــعـــمــلـي دون عــنـــاء وخــطـــابــات
وازنة. يزانيّة وا وتقلّبات في ا
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ــســتــديـــرتــ تــظــهــر في كــلـــتــا ا
أحـداث  لـو شـئـنـا أن نـقـول  أنّـهـا
ساخـنة ومتـسارعة يـلزمهـا قواعد

مارسة السياسيّة في ا
شـاركة وبعدها النقد والـتحليل وا
ظـهـور الـنـتـائـج بـتـحـقـيق أهـداف.
فـجـداول األعـمـال وخـطط األشـواط
تــسـلّـط الـضــوء عــلى مـصــفــوفـات
العب وأروقة متغيّرات كاملة في ا
الـسيـاسـةمن أجل حتقـيق األمـجاد
وتـــدوين  صــفــحــاتـــهــا في عــصــر
تــوثـــيق واسـع وواضح ومــتـــعــدّد
الـــوســـائـل الـــتـــكــــنـــولــــوجـــيّـــة ال
الـــتــكــنــوقــراط فـــحــسب. في إطــار

ستديرت  ا
ـعطيـات  والنتائج تُنـاقش جميع ا
تـعلّقة بـها   ولو  بطرفٍ واألمور ا
خـــــــفي فـي تـــــــلك الـــــــتي تـــــــخص
الـسيـاسة. وال غـرابـة أن نرى ثـمار
ـنـحـة وأحـمال احملـنـة  والـنـتائج ا
ــاط اإلعالم تــبـــقى مـــوثّــقـــة في أ
ـتعـدّد وأذهان اجلـمـهور.  فـمثالً ا
يــحــدث اآلن مـــايــحــدث في  جتــدّد
نـزاع  إقـلــيم نـاگـورنــو كـربـاخ بـ
أرمـيـنـيـا  وآذربـيـجـان بـعـد سـكون
دام أكثر من خمسة وعشرين عاماً.

ـقراطي مـثالً تـأسّس احلـزب الـد
في الــعـام 1792 من قــبل ثـومـاس
جـــفـــرســـون وكـــان بـــإسـم احلــزب

قراطي اجلمهوري.   الد
وتـشــكّل في الـهــنـد أكــثـر من 200
حزب سيـاسي  بعد اسـتقاللها في
الـــعـــام 1947 لم يـــبـق مـــنـــهـــا االّ
ثـمـانـيـة أحـزاب وطـنـيّـة وأكـثـر من

ذلك أحزاب واليات. 
وفـي بــريـــطـــانــيـــا تـــأسّس حــزب
الـعـمّـال في الـعام 1900من إحتاد
نـقـابـات وأحـزاب أشـتـراكـيّـة كانت
عاملة في القرن التاسع عشر. أمّا 
حـزب احملــافـظـ فـقـد تـأسّس  في
الـــــعـــــام  1834 مـن مـــــجــــــامـــــيع
الـســيـاســيـ احملــافـظــ وبـعض
الــتــيّــارات الــلــيــبــرالــيّـة فـي إطـار

احلفاظ على اإلمبراطوريّة.
 وهـنـا نـتذكّـر  أنّ كـرة الـقـدم كانت
ـد جـسـور ومـاتـزال واسـطـة خـيـر 
ــصـاحلــة بــ دول مــتـخــاصــمـة ا
وغـالـبـاً مـانــرى أنّ الالعـبـ أكـثـر
شـــهــرة من رؤســـاء دول وأســـمــاء
أندية  الكرة أكـثر شهرة من أحزب

البلدان. 
وعندما يهنـأ اجلمهور بفوز فريقه
في مالعب الـــكــرة كم يـــتــمــنّى أن
يـــقــــطف ثـــمـــار  بـــرامج األحـــزاب
الـــســـيــاســـيّـــة عــلـى أرض الــواقع

تـشـتـرك مالعب كـرة الـقـدم وأروقـة
الـسـيـاسـة بـالـعـديـد من الـعـنـاوين
ـفـردات وفي مــقـدّمـتــهـا قـواعـد وا
اللعـبة فيهـما أمام أنظـار الشعوب
وتـــــــراكـب األحـــــــداث وإمـــــــتــــــداد
اإلحـداثيّـات. فمـثـلمـا هنـاك أحزاب
ومـنظّـمـات سيـاسيّـة تـوجد أنـدية
وفـــرق لــــكــــرة الــــقــــدم تـــشــــكّــــلت
اضي مـنذ وتـأسّست  عـلى مـدى ا

عقود .   
وهـنـا نـورد مـثـاالً ونـذكـر  بأنّ أول
مـبــاراة  مـحــلـيّــة لـكـرة الــقـدم  في
الـتـاريخ قـد أقـيـمت فـي لـنـدن  يوم
1863/12/19بـــــــ فــــــريـــــــقــــــ
مـحلـيّيـ وإنّأول مـباراة كـرة قدم
دولــــيّــــة قــــد أقـــــيــــمت  بـــــتــــاريخ
30/11/1872 بــــ  انــــگــــلــــتــــرا
وأسكتلندا  عـلى أرض ملعب لعبة
ـضـرب (كـركت) في غـرب الـكـرة وا
أســكــتـــلــنــدا وفــاز  بـــهــا الــفــريق

األسكتلندي .
 وفي أروقة السياسة  تأسّست 
وإنــتـشـرت أحـزاب ومــنـظّـمـات في
دول الـــعـــالم وفق  رؤيـــة وبـــرامج
وآلـــيّــــات عـــمل وأهـــداف ومـــوارد
تـــتـــفــــاوت من مـــكــــان آلخـــر مـــثل
إمــكــانــيّــات فــرق الــكــرة ودرجــات

الدوريّات وجمهورها.
تـحدة األمـريكـيّة  فـفي الواليـات ا
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وصل ا

بـــاخلـــدمــات االســـاســـيــة فـــقط بل
طــــالـــبت بــــوطن حــــر مـــســــتـــقل 

واسقاط نظام احلكم الفاسد .
فــــانــــدفع الــــشــــبــــاب في االول من
تـــشـــرين /  2019في انـــتـــفـــاضــة
ـدن في جـنوب عـظـيـمة اجـتـاحت ا
الــــعـــــراق ووســــطـه اضــــافـــــة الى
الـعـاصـمـة بـغـداد  حـيث اصـبحت
ـطـعم الـتـركي سـاحـة الـتـحـريـر وا
رمـزا وطـنـيـا النـتـفـاضـة شـعـب ثار
عـــــلـى من خــــــدعـــــوه مـن احـــــزاب
ومـيـلـيـشـيات عـمـيـلـة حـكمت حتت
ـشــبـوهـة ــوقـراطـيــة ا غـطــاء الـد
ــزورة وبـشـعـارات واالنــتـخـابـات ا

دينية زائفة .  

ـناطق . بل  تـخريب في بعض ا
الــصـنــاعـة والــزراعـة والــتـعــلـيم 
وانعدمت اخلـدمات العـامة من ماء
ـنـاطق  وكـهــربـاء في كــثـيـر مـن ا
ـتـطــلـبـات الــصـحـيـة نـاهــيك عن ا

واالساسية .
حــتى وصل الـشـعـب إلى مـسـتـوى
من الظلم لم يعد بإالمكان حتمله. 
وفـي خــضم هــذا الــظـلـم واخلـراب
اضـافـة الى الـفـقــر والـقـهـر  ظـهـر
ــؤمن جــيل جــديــد من الــشــبــاب ا
بــــالـــوطـن وبــــعــــدالـــة قــــضــــيــــته
واستحقاقه مـن الثروة التي يزخر
بـهـا الــبـلـد . فـخـرجـت طـلـيـعـة من
الشعب بانتفاضة عارمة لم تطالب

منذ أالحتالل االمريكي للعراق عام
 2003والى يــــومـــنـــا احلـــاضـــر 
اصــبح نــظـــام احلــكم في الــعــراق
مــجـرد اقـطــاعـيـات مــيـلـيــشـيـاويـة
فــاسـدة  بـددت وســرقت مـلـيـارات
الـدوالرات مـن مـيـزانـيـات الـدولـة 
اضـــــافـــــة الى اتـــــاوات االحـــــزاب
ومـكـاتـبهـا االقـتصـاديـة في ابـتزاز
ـــواطـــنـــ واالســـتـــحـــواذ عـــلى ا
ــــوارد احلـــدوديــــة اضــــافـــة الى ا
الــنــفط الــســـائب دون رقــيب . ولم
نـشهـد اي منـجز لـصالح الـطبـقات
ـعــدومــة من الــشـعب الــفـقــيــرة وا
الـعراقي حـتى اصـبح اكـثر من 40
ـئـة من السـكـان دون خط الـفـقر بـا

كبيرهم القابع في طهران وزمرته.
هكـذا انـتفض الـشعب الـعراقي في
الــشـــوارع والـــســـاحــات الـــعـــامــة
وكـانت ثـورة شـعـبـيـة رائـعـة هـزت
كراسي الفاسدين واسقطت رئيس
وزرائهم خـادم االجنـبي . واجبرت
االحـزاب ومـيلـيـشـيـاتـهـا الـعـمـيـلة
السـتـبدال مـفـوضيـة االنـتخـابات 
ــــطــــالب الــــشــــعب في واالقــــرار 
انــتــخــابــات مــبــكــرة  تــقــوم عــلى
ــتــعــددة الــدوائــر االنــتــخـــابــيــة ا
لـــلــخـالص من هــيـــمــنـــة األحــزاب

الفاسدة العميلة .
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واالكــــــــــثــــــــــر مـن هــــــــــذا وذاك ان
االنـتـفـاضـة الـتـشـريـنـيـة الـبـاسـلـة
قــضت عــلى الــطــائــفــيــة وكــسـرت
حـاجز اخلـوف عنـد اجلـميع  بـعد
عـودة الــوعي الــوطــني الــعـراقي 
ــد الـــشـــعـــبي قـــويــا  فـــأصــبـح ا
ويـتــقـوى يـومـا بــعـد يـوم نــتـيـجـة
رفـده بـاجـيـال جــديـدة تـتـطـلع الى
فجر عراق جديد ومستبقل زاهر .
تظاهرين السلـمي مقتنعون إن ا
تـمامـا بـأن استـمراريـة االنـتفـاضة
وتـصـعـيـدهــا  هـو اخلـيـار االوحـد
لالنتصار الناجـز على السياسي
الــــذين جــــاءوا عــــلى الــــدبــــابـــات

واســـتــمـــرت هــذه االحــتـــجــاجــات
العـفوية اشـهرا عـديدة رغم جرائم
السلطة ومحاوالتها اليائسة لقمع
االنتفاضة . فاعطى الشباب الثائر
خـالل االيــــــام الـــــــثالث األولـى من
االنتفاضة اكثـر من سبع شهيدا
 ثم اسـتـمـرت حـكــومـة عـادل عـبـد
ــــهــــدي ومـن ورائــــهــــا االحـــزاب ا
الـفـاســدة الـعـمـيـلــة في اسـتـخـدام
ـــفـــرط حـــتى بـــلـغ عــدد الـــعـــنف ا
ـغـيـبـ اكـثـر من الف الـشـهـداء وا
شـــاب في عـــمـــر الـــزهـــور . وعــدد
ـعــوقـ اكــثـر من 30 اجلــرحى وا
الـف . واســــتــــمـــــرت اغــــتــــيــــاالت
الـنـاشطـ والنـاشـطات حـتى بـعد
تـوقف االنـتـفاضـة نـتـيجـة جـائـحة
كـورونـا . . كمـا  اغـتـيال الـعـديد
ساندين لالنتفاضة. ثقف ا من ا
ولـم يـتـحـرك الــعـالم (احلـر) لـوقف
ــســتـمــرة الســكـات هــذه اجملـازر ا
الــنـاشــطــ  والـنــخب الــوطـنــيـة
الـعـراقـية . كـمـا لم تـتحـرك امـريـكا
وحـلفـائهـا اال بـعد ضـرب السـفارة

نطقة اخلضراء . االمريكية في ا
ويـبدو ان االمـريكـان قد امـتعـضوا
الن من جـلـبــتـهم الى الـســلـطـة من
الـــرعــاع والـــفـــاســـديـن قـــد آثــروا
االسـتـحواذ عـلى مـوارد الـبـلد  مع

االمـريـكـية واصـبـحـوا دمى بـايدي
حكام طهران .

ــسـتــمـرة ان انــتـفــاضــة تـشــرين ا
تــمـــثل نــقـــلــة نـــوعــيـــة في تــاريخ
العراق احلديث  وقد اعطت درسا
في اسـالـيـب الـنـضـال واالحـتـجاج
اجلـمـاهيـري الـسـلـمي  وفي حجم
التضحيات اجلسام التي قدمتها .
في الــــذكـــرى الــــســــنـــويــــة االولى
لالنـتــفــاضـة نــدرك جـيــدا ان مـا
ثل سوى مقدمات نحو حتقيقه ال
حتـقيق االهـداف السـاميـة للـشعب
ـــنـــتـــفض  وان الـــتـــضـــحـــيــات ا
اجلسام التي قدمت يجب ان تكافأ
نـجزات ثـورية لـلتخـلص نهـائيا
تحكمة افيويـة ا يليـشيات ا من ا
قـدرات الناس ومـستقـبلهم .  ان
جتــديــد االنــتـــفــاضــة فـي عــامــهــا
الـثـانـي يـتطـلـب حتـشيـد مـزيـد من
اجلمـاهيـر الغـاضبـة واالرتقاء الى
مـــســتـــوى االهــداف والـــشــعــارات
الـسـاميـة الـتي خـرجت االنتـفـاضة
الجلها  وادامة زخم االحتجاجات
لــلــخالص نــهــائــيــا من الــطــغــمــة
احلـــاكــمــة اجلـــاهــلـــة  ومن يــقف
وراءهــــا  وحتــــقـــيـق االســـتــــقالل
ــبـجل الــنــاجـز لــلـعــراق وطــنـنــا ا

وبيتنا الذي يأوينا .

ـنـطـقـة هي  األغـنى تـعـتـبـر هـذه ا
في تـصديـر الغـاز في العـالم حيث
يــنـــطــلق مـــنــهـــا الــغـــاز الــروسي

واإليراني واآلذري.
لـــقـــد أوردت وســــائل األعالم بـــأنّ
روســيـا  تــدعم أرمــيــنــيــا في هـذا
الـــــنـــــزاع  وأنّ تــــــركـــــيــــــا تـــــدعم
آذربـيـجـان الـتي تـقـتـرب من ايران
مـن حـــــــــيـث مــــــــــواقـف أخـــــــــرى.
واقـفهـا ترتـبك على فـالسـياسـة  
العب هناك احلدود في حـ أنّ ا
خــــالـــــيــــة من الــــكــــرة واحلــــكّــــام
واجلــمــهــور  وتـــلك هي الــصــورة
اآلنــيّـــةالــســائـــدة والــقـــادم ربّــمــا

. سيختلف في الرواق
ومـــــابــــ  تـــــســــلـــــسل األحــــداث
الـسـيـاسـيّـة الـسـاخـنـة والـقـرارات
باشرة بشأنها  ومواقف التسلّل ا
ـالعب وكـــــرات عـــــرضـــــيّــــة في ا
يـتــبـادر الى الــذهن طــبـيــعـة حـدّة
الـــقــرار الـــنــاجع واحلـــاسم الــذي
يرضي اجلماهـير  واجلمهور.  إنّ

الكرات العرضيّة
(مـثـلمـا الـقـرارات السـيـاسيّـة غـير
ـباشـرة) التصل احلـاسمـة وغيـر ا
الى الـهــدف مـبــاشـرة  بل حتــتـاج
الى مـــتــابــعــة بــضــربــة أخــرى أو
أكـــثــر أمّـــا  الـــقـــرار الـــســيـــاسي
فـــتــضــعف فـــاعــلــيّـــته إذا لم يــكن
مـبــاشـراً  ومـدبّـبــاً لـيـأخــذ طـريـقه
رغوب الذي نحو حتقيق الـهدف ا
أوجده. فـالقرار الـسياسي الـسليم
يــنـطـلـق لـيـأخــذ طـريــقه لـلــتـحـقّق
بــــزمـن خــــطّـي مــــعــــيّـن لــــصــــالح
اجلـمـاهـيـر.  وفي صـورة مـوازيـة
ــــكـن   أن تــــضل  كـــــرة الــــقــــدم
مــرمـاهــا بــسـرعــة مـقــاســة والـتي
كـانت أعالهـا   129كـيــلـومـتـر في
الـسـاعة من ركـلـة حـرّة سُدّدت  في

إسپانيا يوم 2001/10/19.
وهنا أورد معلـومات أساسيّة  في

اطار الفحوى علّها تكون مفيدة.
-  كـــتــــلـــة األرض  الـــتي نـــعـــيش
عـليـهـا والتي تـبـنى علـيـها مالعب

الـكـرة  في العـالم هي (6 × عـشرة
مـرفـوعـة لألس 24) أي  6 بـلـيـون

ترليون طن تقريباً.    
- تــــتــــراوح كـــتــــلــــة كـــرة الــــقـــدم
ــسـابــقـات بـ ـســتـخــدمـة في ا ا
400 و 430 غــــــرام  في حــــــ أن
ضرب هي كتلة كرة لعبة الكرة وا

 163غراما.
 واألهداف الـتي تسـجّل وحتتسب
هي بـهـذه الـكـتل الصـغـيـرة مـقابل
قـرارات سـيـاسـيّــة تـتـراوح مـابـ
انـعدام الـكتـلة في نـظر اجلـماهـير
وقرارات ذات وزن ثقيل كـما يطلق
عــلـــيــهـــا في تـــعــبـــيــر دارج. وفي
احلالت يتجسّد ويسمو  دور

حــكّــام الــســيـاســة وحــكّــام الــكـرة
وأيّــــهم أقــــرب الى الـــهــــدف أمـــام
ــهــتــمّــ ــنــاصــرين وا أنــظـــار  ا

. واحمللّل
 «dÔ Ë ¡Uš—Ë  ¡U Ý WÝUOÝ

¡«e'«WIDM

ـراوغــة في الــسـيــاسـة تــشـتــرط ا
ـهـارة والـقـابـلـيّـة والـكـرة وجـود ا
ـسـتـويـات عـالـيـة لـلـوصـول الى
الـــهــدف. فـــيــقـــال عن جنم الـــكــرة
ي ليونـيل مسّي أنّه يستطيع العا
أن يــراوغ بــالــكــرة في مــســاحـات
صغـيرة ولـو بخـزّانة مالبس.  أمّا
الـسـيـاسي فـربّـمـا اليـحـتـاج حتى
أن يــقـــوم من مــقــامه لـــكي يــطــلق
تـصـريـحـاً لـذلك لـتـتـنـاقـله وسـائل
إعالم مـوالــيــة أو مـعــاديـة. يــقـول
الــنـجم  مــسّي وهـنــا أتـرجم:  إذا
كانت كرة القـدم قد علّمـتني شيئاً
فـهــو أنّك تـسـتـطـيع أن تـغـلب  اذا
إمـتـلــكت حـبّــاً كـافـيــاً لـشيء. وفي
واقف الـسياسـيّة  هـناك الكـثير ا
ّــا يــقــال حــتى مــايــتــضــمّن  أنّ
الــكـــرة في مـــلــعـب الــشـــخــصـــيّــة
الــفالنــيّـــة أو احلــزب كــذا وبــاتت

عبارة يألفها اجلمهور.
وفي جـمــيع بـلــدان الـعــالم هـنـاك
مــواقف ســيــاســيّــة بــطـعـم خـاص
ومثلها بعض مباريات كرة القدم.

لكنّ ماتتـمنّاه الشـعوب هو الرخاء
وسـخاء الـقرار ات فـي عيش رغـيد
ونتـائج باهرة لـلمجـموع بضـمنها
خــضــرة األرض في عــمــوم الــبــلــد

مثلما هي خضرة ملعب الكرة.
ـــبــاراة كــرة إنّ الـــوقت الــرســـمي 
الـقـدم  يـبـدأ  بـصـافـرة والـنـتـيـجة
الــنـهـائـيّـة تُـسـجّل مع صـافـرة في
ـتــد الـبــرنـامـج الـســيـاسي حــ 
لــفـتــرة أطـول بـكــثـيــر  تـتــعـدّد في
مـساره الـعنـاوين واألخـداث وعلى
ــيّـز ــسـار أن  ــعــني في ادارة ا ا
بـ األهـداف وأولـويّـاتـها وأدوات
حتـقـيقـهـا وأن يعـطي لـنفـسه أكـثر
من منـطقتي جـزاء وإدخال األعداد
من الـبدالء األكـفّـاء الذيـن ساهـموا
باحلصص الـتدريبـيّة والتجـريبيّة

قبل ذلك دون تردد.
وهـــنــا نـــضـــيـف إذا كـــان الـــلــون
األحـمـر هـو جـمال لـونيّ في األدب
والشعر ففي مالعب الكرة وأروقة
اجملــتـــمع والـــســيـــاســة هـــو لــون
لـــبــطــاقـــة تــخــرج الالعـب بــســبب
جتــاوزه قــوانـــ الــلــعــبــة وكــذلك
تـــداول وجــــود خـــطــــوط حـــمـــراء

عتمدة. عاييررها ا
 وإذا كــانت تـقــنـيّــة الــڤـديــو ( ڤـار

Video- Assisted Referee )
هي وسـيـلـة إسـتـرجـاع حق الـفرق
الـالعـبـة  فـقـانـون عـادل  وشـفّـاف
ـيّـز بـ بـعـيــد عن احملـسـوبـيّــة 
اخملــــطىء واخلــــاطىء هــــو الـــذي
ــواطـنــة حـ يـســتـرجع حــقـوق ا
ـواطن ضرّ سّ ا يـلـحـقـهـا غـ و
في جـــــمـــــيع مـــــفـــــاصل الـــــعـــــمل

واجملتمع.
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اذا كــانت بالزمــا  دم الـشــافـ من
ڤــــــايــــــروس كـــــورونــــــا هـي عالج
لـلــمـصـابـ بــهـا كـمـا قــيل فـمـتى
ـكـافـحـة أمراض تـتوفّـر مـثـيـلـتهـا 

فسدين? الفساد  ومعاجلة ا
ي عراقي - عضو معهد { أكاد
تحدة  ملكة ا الفيزياء في ا

بغداد
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اهـدت جريدة (الـزمان) الى كـلية االعالم بـاجلامعـة العـراقية عـددا من الكتب
واالصدارات التي في حـوزة مكتبـتها. وقال مـصدر ان اجلريدة اهـدت مكتبة
ؤلفات نحو ـصادر وا الكليـة التي تعرضت الى حريق اتلف مـحتوياتها من ا
مجـلـدا من مجـلدات (الـزمـان) للـسـنوات الـسـابقـة. وكان 20 كتـابـا ومجـلة و 155
الدكـتور هـاني عاشـور التـدريسـي في الكـليـة قد تـولى حمـلة جلـمع الكـتب لتـعويض
ـؤلفـ عـلى دعم ـيـ وا ـكـتـبـة عمـا فـقـدته من مـقـتـنـيـاتـهـا. وحث عـاشـور االكـاد ا
اضي. وسبق للزمان ان اهدت كتبة بعد تـعرضها حلريق الشهر ا مشروع احياء ا
دينة من مخالب وصل اصدارات مختلفة وعددا من مجلداتها بعد حترير ا مكتبة جامعة ا

تنظيم داعش عام 2013 .

رسالة بغداد
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يعـرفـهـا اجلـميع . بـشـخـصـية(رزاق الـنـجـار)
نــســـتــطــيع أن فـــهي عالقــة تـــواد واحــتــرام 
نــصـنــفــهـا ضــمن حــقل الـعـالقـة الــصـوفــيـة.
ـثـقـفـ .وعـرفـوا تـوأمـان عـرفـهـمـا مـجـتـمع ا
أيـضاً ;أن الـسيّـد جاسم ال يقـصد عـند زيارته
لـلمدينة إال صاحبه الروحـي أوالً .تستقبلهما
قـاهي  يـتصـفـحون اجلـديد من ـكـتبـات وا ا
االصـــــدارات  والـــــدوريـــــات من الـــــصـــــحف
واجملـالت العـراقـيـة والـعـربـية ,وحتـتـويـهـمـا
ــقـــاهي عــبــر تـــعــلــيــقـــاتــهــمــا الـــثــقــافــيــة ا
وطــروحـاتــهـمــا الـســيـاســيـة . الــسـؤال مـاذا
ـعـرفي..? وهل كـان هذا من أحـدث عـمـقـهمـا ا
أسـبـاب مـا وصال إلـيـه من مـصـيـر? االجـابة :
بــنـــعم . فــفي نـــعم ;كــان الــواقـع الــســيــاسي
حـصــراً غـيـر قـادر عـلى اسـتـيـعـاب طـروحـات
ــثــقف اجلــدلي . مــاذا حــصل بــعــد تـعــاقب ا
الـسـنـ واألحـداث أن اتـخـذ (رزاق الـنـجـار)
قـراره بعدم الركـود في بقعة واحدة  مـلتحقاً
ـقاومـة الفـلسـطيـنـية حـد االستـشهـاد على بـا

أرض لبنان.
ـبـنـيـة عـلى أُسس أُسـريـة مع كـذلك الـعـالقة ا
وهي عالقـة مبنـية على الود بـيت(آل عمران) 
والـوفاء. فـالسـيّد أقام الـصلـة مع أفراد أُسرة
عـاقـروا الـثقـافـة عـبـر اختـصـاصـات مخـتـلـفة
سرح والتشكيل والكتابة السياسية .فعبر كا
ـــمـــثـل والـــشـــاعـــر(عـــزيـــز عـــبـــد اخملـــرج وا
ديـنة  يـراقبـون هذه الـصاحب) كـان مثـقفـو ا
فـشـخـصـيـة  . ويـعـتـزون بـهـا كـثـيـراً الـعالقـة 
(عـبـد الصـاحب) دالـة على جـهد غـيـر طبـيعي
في صـقل اخلـاصـيـة الـذاتيـة فـهـو مـجدد في
ـثل بـارع على سـرحي  و مـجـال االخـراج ا
ـسرح  وشـاعر مارس مـبكراً كـتابة قـصيدة ا
الـنــثـر .والـسـيّـد جـاسم تــسـتـهـويه مـثل هـذه
الـشخـصيات  ال لـشيء  سوى كوّنـها مكـملة
عرفي. شهدت األجيال تلك العالقة لـوجوده ا
وبـاركـوها عـبر تـطـلعـهم إلى  تـطورهـا .هذه
الـعالقة إلى ماذا انسـحبت من مصـير? فعزيز
تـألقة  والتجرد اسـتقبلته رهافـة الصوفية ا
مـن بـــهـــرجــــة احلـــيــــاة . وحـــ رحـل خـــلّف
ــــوذجــــاً يــــحــــمـل قــــيّــــمه اخلــــاصــــة وهل
الــنـجل(ســعـد عـزيــز عـبـد الــصـاحب) فــنـانـاً
مجتهداً  ومثقفاً جريئاً في طروحاته . وبقي
ـدينة عـبد الـصاحب عالمـة فارقـة في تاريخ ا

عطاء مثل زميله السيّد جاسم. ا
ــثـــقف (عــبــد وتـــأتي الــعالقـــة مع (ورشــة) ا
الــرزاق رشـــيــد الــنــاصــري)  وهـي بــقــالــيــة
مــزدوجــة الــوظــيــفــة  حــيث حتــتــوي زوايـا
ـصـادر من الكـتب  وكـثـيـراً ما الـدكـان عـلى ا
ـثـقـفـ يـقـفـون أمـام الـدكـان وهم كـنــا جتـد ا
يـتحـاورون  عن بُـعد يـحـملـون دزيـنـة الكـتب 
وبــعـض مــنــهم يـــجــلس داخل الـــبــقــالــيــة .
ـمـتــلـئـة  ورشـاقـته والــسـيّـد يـقف بـقــامـته ا
الـدائـمـة  كـأنه اسـتـنـبت عـلى األرض بـقوة .
مـرة جتـده بـقـيـافته االعـتـيـاديـة كـمعـلم وفي
أُخـرى يـرتـدي (الـدشدائـة مع الـسـتـرة ) وب
يــديه كـتــاب ضـخم كـأن يــكـون جـزء من رأس
ـال  أو كتـاب في الفلـسفـة. وقد أربك رجال ا

ـــديــنــة والـــفــاعل ـــكن الــفـــصل بــ  ا ال 
تــمـامــا مـثــلـمـا ـفــكـر)  ـبــدع ــ ا الــعـقــلي(ا
كان واإلنسان ألن اسـتحالة التفـريق ب ا
ـكان حـامل للـجينـات على شـتى صنـوفها ا
وتـــــداخالتـــــهــــا  والـــــتي تـــــضــــفـي عــــلى
الــشـخــصـيــة خـصـائـص مـتـفــردة. من هـذا
ـــنــطـــلق ســـوف تــكـــون مــداخـــلــتـــنــا عن ا
ـفـكر(عـزيـز الـسيّـد جـاسم)معـززة  بـعالقة ا
ـدينـة بالـنموذج في مـجال الـوعي وتطور ا
وخـلـق الـنـمــوذج احلـامل ـعــرفي  احلــقل ا
لــعـدته الــتي ال تــسـتـســلم ســوى  لـلــمـؤثـر
ـكـتـسب ــ الـذي يرفع الـعـقـلي ــ اجلـيني وا
ـكتسـبة ذاتيـاً . وخير عرفـية ا من قـيمـته ا
مــثل لــنــا عــلى هــذا عالقــة مــديــنـة(أوروك)
. ومدينة(الناصرية) بـنماذجها كتاريخ قد
كـحـاضـنـة مـنـتـجـة لـلـمـعـرفـة عـبـر الـتـاريخ
تـمـاثـلت مـعـها بـشـطـريه الـقـد واحلـديث 
ا قـيـاس  التـبادل اجلـدلي  حـد الـتطـابق 

فكّر. ينتجه العقل ا
ركـزيـة في مـديـنة ال شك فـي ;أن السـلـطـة ا
وفي هــذا اجلــمع أُوروك كــانـت لــلــمــعــبـــد 
ـقدس ثـمة تبـاين في طبـيعـة السلـطة ب ا

رمـوز اآللهة سواء في الوظـيفة أو التسلط.
األمــر الـذي أحــدث تــبـايــنـاً  في مــعـطــيـات
ـدينة  مـتمركزاً في شـخصيـة(جلجامش) ا
عـبـد بـعض من سـلوكه  الـتي بـارك آلـهـة ا
الــســلـبي مــثل( اخــذ األطـفــال من أحــضـان
األمـهات واحلـاقهم فـي معسـكرات الـتدريب
والـدخول إلى مـنزل الـعرائس قـبل الزوج 
ـدن) . كل هذ واالعـتـداء على اجلـيران من ا
رفع مـقـيـاس الـتـذمـر عـنـد الـرعـايـا وحـدث
جـــراء هـــذا أن خـــلـــقـت(أوروروــ أنـــكـــيــدو
)بــدافع من اإلله(شــمش). إن االمـســاك هـنـا
بـاخملـلق الـذي صـعّد وجـوده حـدّة الـصراع
داخل احلـــاضــنــة ومـــكــوّنــهــا الـــســيــاسي
واالجـتـمـاعي. ألن الـوافـد كـمـا يـصـفوه أي
دينة غير مقبول . فقد الـدخيل على مكوّن ا
ا  .  وجـوده  بـإرادة وفـعل إلـهـي أيـضـاً
أحـــدث وجـــوده انــعـــطــافـه ايــجـــابـــيــة في
ارساته لك في الـتخـلص من  شـخصـية ا
الالإنـــســانــيــة  والــصــعـــود إلى قــعل قــتل
حــارس الــغـابــة(خــمـبــابــا). لـذا اجــتــمـعت
األسـباب للتحـريض والتعبئـة لقرار اغتيال
(أنــــكـــيـــدو) حــــسب رأي الـــبــــاحث(نـــاجح

عموري ).  ا
ــقـدمـة ; مــا نـوّد الــتـركـيــز عـلــيه من هـذه ا
إن(الـــســيّـــد جـــاسم) تــمـــاثل في مـــعـــرفــته

وســلـوكه االجـتــمـاعي والـســيـاسي مع هـذا
وذج أنكيدو. فهو وافد من مدينة صغيرة
بـاجتاه مدينة أكـبر ثم أوسع(بغداد)  وكان
له دور كــبـيـر الــتـأثــيـر في الـبــنـيـة الــعـامّـة
ـديـنــة الـكـبـيــرة كـمـا سـنـرى من ــكـوّنـات ا
سـكـوت عنه مـسـار التـحـليل والـبـحث في ا

في شخصية السيّد ضمن عالقاته العامّة.
هـنـا ال بــد من الـفـحص الـدقـيق لـتـشـكـيالت
ــديـنـة  لـكي نـصل إلـى اسـتـنـتـاج يـخص ا
ـثقف. ذلك ألن الـسيّد الـعالقة بـينـها وب ا
جـاسم امــتـدت تـأثـيـراته نـتـيـجـة فـعـالـيـاته
ـدينة  ومنها الـفكرية(العـقلية) إلى خارج ا
وأصـبح لـه مـوّقــعـاً في الــعـاصــمــة بـغــداد 
ودلـيلنا على هذا ية  الـثقافة العربـية والعا
اصـدار بيـانات اسـتنكـار العتـقاله واغـتياله
وتـكرار االحـتـفاء واسـتذكـاره. وهذا ـياً  عـا
بـــطــبـــيــعـــة احلــال أثّـــر وأغــاظ الـــســلـــطــة
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ديـنة وحـصـراً (مديـنة ـكـان ;ا مـا نـعنـيه با
ـكان الذي شـهد عالقات ألنها ا الـناصريـة) 
ـقاهي مـتالزمـة ونامـيةومـنـتجـة. ولنـبـدأ با
بــاعــتــبــارهــا احلــاضـنــة الــتي يــلــتــقي في
فـكـر(عزران)  ثـقـفون. فـمـقـهى ا رحـابـهـا ا
إال أن بـالرغم من وجودها في سوق شعبي 
شـخــصـيـة صـاحـبـهـا جـاذبـة لـآلخـرين. لـذا
ــثـقـفـون يـلـتـقــون دائـمـاً داخـلـهـا وتـدور فـا
بــيــنــهم حــوارات يُــشــارك خـاللــهــا(عـزران)
ـقهى ويُلبي احتياجات بـحيوية هو يُدير ا
اجلـــلّــــاس إال أنه ســـمـــعـــيــــاً يـــنـــشّـــد إلى
احلـوارات الدائـرة .لذا يُـشارك بـطرح الرأي
أثـناء توفر الفرصة. وعزران ليس شخصية
عــاديـة  بل مـثـقف من طــراز مـتـمـيّـز  لـديه
تـركـزت في مـبـحث ما اهـتـمـامـات فلـسـفـية 
دار فـي حقل فـلسـفـة(افالطون سـقراط) وله
كـتب مـخـطـوطـة لـم تـر الـنـور. وكـان الـسـيّد
تـسـتهـويه هـذه اخلصـيـة فيـرتـاد مقـهاه مع
وهي من أقــــرانه . ثم مــــقـــهـى (الـــتـــجــــار) 
ـديـنـة وهي عـنـوانـهـا تـنـتـسب إلى جتـار ا
لــكــنـهــا فــتـحـت مـجــالــهــا لـلــمــربـ كــذلك 
عـلـم ديـنـة من ا ـثـقفـ فـجل أُدبـاء ا وا
يـول السـياسـية السـيّمـا ذوي ا ـدرس  وا
يـلـتقـون في رحـابهـا . كذلك مـقـهيي (الـلواء
والـعروبة) .وقد وصفناهمـا هكذا لتقاربهما
 فـهمـا متقـابلـت  ويحـتل كل منـهما رأس
الـسوق الكبـير جهة بـناية احملافـظة اللواء
سـابـقاً. وكـانت تـشهـد صراعـات مـستـمرة 

حـــيث كـــانت مـــقـــهى الـــعـــروبــة يـــرتـــادهــا
الـقـومـيـون والـبـعـثيـون  وقـريـنـتـهـا الـلواء
يــرتـادهــا الـيــسـاريــون عـمــومـاً .وال نــنـسى
كبـيرة ـساحـة  مـقـهى(أبو أحـمد) صـغيـرة ا
ـقـهى تـخـتـلف الـعـالقة بـروادهـا . في هـذا ا
بــ صـاحـبـهـا وروادهـا فـهـي مـبـنـيـة عـلى
الــود واحملــبـة. وأبــو أحـمــد يــراعي األدبـاء
ن يتعذر دفعهم  ثمن الشاي. وال يطالبهم
ـثـقـفـ يـلـتـقون به عـلى األطـالق. كان جل ا
الســـيّــمـــا الــوافـــدين كــزائـــرين إلى داخـــله 
فيـكون لقائـهما في مقـهى أبو أحمد ـدينة  ا

الشهيرة.
ــقــاهي  وغــيــرهـا هـي ورش عـمل إن هــذه ا
ثـقافي تُنتج داخلـها األفكار وتطـور للكتابة
سـرحيـة ألن من ب والـتـخطـيط لألعمـال ا
ـــســرحــيــون كــتــاب ومــخــرجــ روادهــا ا
. تـوضع  اعالنـات الـعـروض عـلى ـثــلـ و
كــذلك االعالنــات عـن الــنـدوات . جــدرانــهــا 
ومن بـ روادها الفنانون التـشكيليون .كان
الـسـيّد جـاسم يتـواجد مع أقـرانه ويتـصدر
مـا كـان يـتحـلى به من مـجـالـسـهم باحلـوار 
سـرعـة بديـهـيـة وعمق مـعـرفي .فهـو يـحظى
بـاحترام خـاص . وعالقته مع اجلمـيع مهما
اخـتـلـفت األجـيـال يسـودهـا االحـتـرام والود
وقـوة التلقي وحـساسيته عـبر االصغاء إلى
طـروحــاته األدبـيـة والـفـكــريـة .فـهـو مـفـكـرو
تعلمنا شـاعر وروائي وناقد من طراز كبـير 
الســـيّـــمـــا طــــروحـــاته في مـــنـه الـــكـــثـــيــــر 
مــجـلـة(اآلداب) الـلــبـنـانـيــة. ومن خـصـائص
الـــتــحــلي بـــخــاصــيــة ارجتـــال اخلُــطب في
حــــــــتـى لُـــــــــقِبَ احملــــــــافـل  الــــــــعـــــــــامّــــــــة 
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ال شك إن الـعالقـات لتي كـان يُقـيمـها الـسيّد
جـاسم مع أقرانه وعلى تـباين األجيال  كان
مــبـرره كــامن في انـتــمـائه الــيـســاري .فـهـو
سـيـاسي مثـقف  ومفـكـر جدلي  يـبحث عن
األكـثر صـالحاً لـلواقع .فـتحـوالته نابـعة من
عرفة التي تؤدي إلى قـدرته على اإلحاطة با
جـدل احلـركـة الـعقـلـيـة  ووضع كل مـعـرفته
ـكتسبة ضمن ميـزان خلق التوازن الفكري ا
. وهــذا بـــطــبــيــعــة احلــال أدى إلى احــداث
نـقالت نوعية عبر أزمنة غير قصيرة. فعنده
البقاء لألصلح. فبنيته الفسلجية تنحو إلى
الــفـحص الـدائم لـلـمــكـتـسب ومـداورته وفق
قـانـون الـوجـود والـديالـكـتـيك   الـذي يـشكل
ثـقـفـ حتـتكم نـاظـمـاً له. لـذا فـعالقته مـع ا
إلـى قانـون احلـوار الـدائم واحلـيـوي; األخذ
قـبـول الــصـالج ورفـض الـطـالح. والــعـطــاء 
ـا هذا الـسلوك الـعقلي الـبحت من أوقعه ر
في اشـكـالـية الـفـهم عنـد اآلخـرين والسـلـطة

السياسية حصراً . 
لــكـنــنـا نــحـتـكـم إلى قـانــون الـتــقـارب الـذي
ديـنـة كمـكـان منـتج لـلمـعـرفة مـنذ ارتـبط بـا
الــقِـدم. ولــتــكن سـيــاحــتـنــا لــرصـد الــعالقـة
عـرفة  وحتـريك ما بـاآلخر من بـاب تبـادل ا
ركـــد جـــرّاء مـــســـيـــرة الـــوجـــود. فـــعالقـــته

ا يحمله من مثل هذه الكُتب  األمن يومهاً 
عهود .وح فضنوا أنهم أمسكوه باجلرم ا
ــديـر أنه اقــتــيـد إلـى دائـرة األمن اكــتــشف ا
قـامـوس الـلـغة االنـكـلـيـزيـة للـبـعـلـبـكي . وقد
نـشر هـذه الطرفـة في مجـلة اآلداب اللـبنـانية
ــنـــصــرم. ورشــة في ســـتــيـــنــيـــات الــقـــرن ا
ــثــقــفـ الــنــاصــري تــســتــقــبل الــزوار من ا
مـثل(عــبـدالـرحـمن طـهـمـازي الـفـنـان قـتـيـبـة

الشاعر شريف  جمعة الالمي) وغيرهم . 
ومع الـقـاص والـروائي(عـبـد الـرحـمن مـجـيد
الـربــيـعي)  شـهـدت األجـيـال الــثـقـافـيـة تـلك
الـعالقـة  فـقد بـارك الـسيّـد نـاقـداً مجـمـوعته
الــبــكــر واجلــريــئــة في الــتـجــريـب( الـســيف
كـذلك روايـته( الوشـم)  وكانت والـسـفـيـنـة) 
عالقـاتهما قد امتـدت إلى بغداد حيث أقاما 
وعـمال في الوظائف الثـقافية كـوزارة الثقافة
لـعبد الـرحمن ومجـلة وعي العـمال بالـنسبة

للسيّد .
ــمــثل أمـــا عالقــته مـع الــكــاتب واخملـــرج وا
ـسرحي (مهدي السمـاوي) فكان اللقاء معه ا
يـعتـبر مـعجـزة كان يـتمـناهـا السـماوي كـما
وصـفها  نفسه بعـد أن شجعته على حتقيق
هـذا اللقاء . حـدثني عن اللقـاء قائالً : السيّد
يـــعـــرف عن أعـــمـــالي أكـــثــر مـــني ! أخـــذني
سرح بـحديـثه طيـلة الـساعـات سيـاحة فـي ا
شهـد العراقي الـروماني ومـا كان يحـفل به ا
سرحي ي من مدارس للفن ا والـعربي والعا
 مــدارس  ومـــؤلــفــات وإخــراج . أســهب في
ــدرســة(بــريــخت) واجــتــهـادات طــرح رأيه 
(عــوني كــرومي وصالح الــقــصب ) بــعـد أن
عــرّج عـلى( يـوسـف الـعـاني  خــلـيل شـوقي
نـاهـدة الـرمـاح) وغـيـرهم. هـكـذا كـان الـسـيّـد
ــعـرفـة. مــوسـوعــيـاً في ضــروب الـثـقــافـة وا
ــعــرفـة الــتي تــأكل صــاحــبـهــا في الــعـراق ا

وترديه قتيال .
انـــتـــبه الـــروائـي(جـــمـــعـــة الالمي)إلـى هــذه
الــعالقــات  فـعــاجلـهــا في روايــته(الـثالثــيـة
ـــــــثــــــــقف ــــــــنـــــــاضـل وا األُولـى). وكـــــــان ا
)من بـ الشـخصـيات الـعـضوي(خـالد األمـ
ــوســوي وكـر فـي الـروايــة. كــذلـك عــزيــز ا
الـبقـال .كانت عالقـة السـيّد مع األمـ مبـنية
عل احـترام وجهات الـنظر حلداثـة السياسي
ـثقف الفتي. كان يـتميّز بصـغر سنه وكبر وا
مــعــارفـه . فــهــو ســيــاسي من طــراز خــاص
وتــنـــظــيــمي بـــارع يــديــر خاليــا الـــتــنــظــيم
الـشـيوعي في الـنـاصريـة بجـدارة تـنظـيمـية
ـطـاف في قـصر مـثـقف وشـاعـر . انتـهى به ا
الـنهاية سيء الـصيت وحسبـما ذكر الراحل
(كـر الـقـصـاب)  وقـد شـاهـده صـدفـة أثـنـاء
ـعـتــقل قـائالً : كـان خــروجـهم إلى تـوالــيت ا
خـــالــد يــســيـــر عــلى أطـــراف أصــابــعه  ألن
جالوزة نــاظم كَـزار أحـرقـوا سـاقـيه بـالـقـطن
ه بـعد ـغمـس بالـكحـول. مات مـعانـياً من أ ا
بترت ساقيه بسبب مرض الغنفرينا .ابتدأت
عالقــة الـسـيّـد به أثـنـاء وقــوفه أمـام بـقـالـيـة
الــنـاصــري  فـأعـجب بــثـقــافـته  وخــاصـيـته
الـسيـاسية الـقوية. كـذلك عالقته مع الروائي

والــــقـــاص والــــشـــاعـــر
ــــــتــــــرجم (أحــــــمـــــد وا
الــبــاقــري وقــيس لــفـته
مـــراد) .هــذه الــعالقــات
ـــــــتــــــشـــــــعــــــبـــــــة في ا
اخـتصـاصات مـبدعـيها
وفّــرت لـلــسـيّــد فـرصـة
إقـــامــة حــوار مـــبــاشــر
ـعـنى وغــيـر مـبـاشـر. 
رسـخت من جتـربته في
ــديـنـة . واقـع وتـاريخ ا
ـــعـــرفـــيــة ألن الـــعـــدة ا
والــثــقــافـيــة لــشــخـصه
تــــمـــيّــــزت بــــالـــســــعـــة
والـــتـــنــوّع وشـــجـــاعــة
ــوقف. وقــد وضّـحــنـا ا
ذلـك في كـتـابــنـا(لـكي ال
تــــنـــكــــســــر مـــســــاحـــة
ــــكــــرس الــــبــــيــــاض) ا
ــاذج مـديــنـة لــتــاريخ 
الـنـاصـريـة. أمـا عالقـته
بــــــطـــــاهــــــر الـــــنـــــداف
الـــشـــخص الـــبـــســـيط
مـهنياً واجتماعياً  لكن
الـــســيّــد كــان يـــهــتم به

ويـتخذ من واجهة دكانه ملـتقى للمثقف .ثم
واللقاء ديـنة  ركـزية في ا زيـاراته للمكـتبة ا
ـثـقف(صـبـري حـامـد) . بـأمـيـنـهـا الـقـاص وا
الـكـل كـان يـتـطـلع إلى وجــود الـسـيّـد بـيـنـهم
كاظم اخلالدي  أحمد ومـنهم(صالح البدري 
اجلـاسم  حيـدر عبد احلـس اجلـاسم رملة
اجلــاسم قــاسم دراج  حــســ الــســلــمـان 
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بـضـع مـكـتـبـات لـتـسـويق الـصـحف والـكـتب
والـدوريـات لكـنـها واجـهات مـهـمة لـلـمشـهد
الـثـقافي لـلمـديـنة هي (مـكتـبـة األهالي جلـبر
غــفـوري / مــكـتـبــة طـاهــر غـفــوري/ مـكــتـبـة
الـوعي الوطني). فاألُولى تـغير مكـانها  بعد
أن كـــان مـــوقــــعـــهـــا خـــلف مــــقـــهى الـــلـــواء
وصـــاحــبـــهــا عــضـــو في احلــزب الـــوطــني
ـــقـــراطي ولـه عالقـــة بـــأمـــيـــنه(كـــامل الـــد
اجلــادرجي)  كــان يــتـكــفل بــتــوزيع جــريـدة
احلــزب األهـالـي). أمـا الــثـانــيـة فــقـد حــفـلت
ــطـبــوعـات والــدوريـات والــصـحف بــشـتى ا
احملـلية والعربية. والـثالثة واضح انحيازها
خاصة في شـخصية (كاظم لـليسار الـعراقي 
ـناضل من بـ عائلـة منـاضلة. كل شـناوة) ا
ـراكـز الـثـقـافـيـة الـتي هـذه الـشــخـصـيـات وا
يــرتــادهـا الــســيّـد جــاسم بــاسـتــمــرار كـانت
ــثــقــفــ مع بــعض  شــاهــدة عــلـى عالقــة ا
وعالقـة الـسـيّد بـهـا وبهم من خاللـهـا. فأنت
ـكـتـبـة أو تـلك مـحـمّل تـراه يـخـرج من هـذه ا
أو كـاظم بــرزم الـكــتب  هـو ورزاق الــنـجــار 
ـقـرّب لـلــسـيّـد  بـثـقـافـته عـجــمي الـصـديق ا
ــوسـوعـيـة  والــفـلـســفـيـة .كـان شــخـصـيـة ا
مــتــمــيّـزة مـن بـ جــيــله واألجــيــال األُخـرى

الالحـقة. كـانت جتمعـهما جـلسات طـويلة
ـطروحـة لـلنـقاش في أزمـنـتهـا ومـادتهـا ا
كـما شهد على ذلك عدد من الذين حضروا

مجلسهم.
خـاصـيـة العالقـة والـتـأثيـر:  كل مـا أمـلته
والتي اتكأت على عـلينا الـذاكرة الفرديـة 
ذاكـرة جـمـعيـة  وضـعت شيء من مـشـهد
وســيـرة واســعـة بــالــتـأكــيـد وغــفـلت عن
غـيره. وهذه خاصية مالزمة لكل من يروم
ــدن والــشــخــصــيــات تــســجـــيل تــاريخ ا
ـا االسـتــثـنـائـيـة عـبـر الـتـاريخ. ونـحن إ
سـجّلنـا انطبـاعات مزيج بـالتاريخ  الذي
ـفكر(عـزيز السـيّد جاسم) بـجهده شـيّده ا
وطــيـبـته وسـعــة قـلـبه ومــلـكـته الـعــقـلـيـة
حـيث اسـتـفـاد من عـالقاتـه لـتطـويـر ذاته
ــســتـنــدة إلى ;أن ال شيء حــقــيـقي دون ا
ـــكــاشـــفـــة. فــقـــد فـــاض عــلى احلـــوار وا
اآلخـــريـن بـــفـــيض احـــســــاسه الـــوطـــني
وحـسـاسـية انـتـمائه إلـى مديـنـة جنـوبـية
ـاء .إنـهـا مـديـنـة عـائـمـة عـلى مـســوّرة بـا
ـياه  تـسـتنـشق عـبـير غـمـر مـسطـحـات ا
قـصبه وبرديه  وحتمل من نـكهة سومر 

اذجها. ومالحم أرضها وعقول 
رحم الـله السـيّد جـاسم أباً وأخـا ومعـلماً
نـسـتلـهم مـنه دائمـاً الـعِبَـر من شـخصـيته
الـفذة ولـيـاقته الـعقـليـة الفـائضـة فتـقوى
تهـا واصرارنا عـلى استعـمال العقل عـز
الــذي أكـدت عـلـيه مــدوّنـات الـسـيّــد كـتـبـاً
سـتبقى دروسـاً دائمـة لألجيال  وأفـكاراً 
نتج فـهي دليل قـاطع على عالقـة العـقل 
ــديــنـة. فــبــدون الـعــقل يــؤول األمـر إلى ا

ستمر. اخلراب .. واخلراب ا
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احلـاج...!! والقـصـة للـرجل الـصالح عـبد
بارك ..الـذي قضى عمره يذهب الله بن ا
عاماً لـلجهاد فـي سبيل الله وعـاماً يعمل

رحم الـله شـاعـرنـا الكـبـير مـحـمـد علي
اخلـفـاجي الـذي جـسـد تـفـاصـيل قـصة
إنـسـانـيـة عظـيـمـة حدثت في تـاريـخـنا

في هذه القصيدة الرائعة ..
وفي سنة صاح في دمه هاتف احلج..

فايقظ أجراسه النائمة ..
 حــيث قـــام الى نــفــسـه وقــد صــار في

سره بشراً من جتلي  ..
ـــــــظــــــــالم  أعــــــــطـى الـــــــزكــــــــاة ورد ا
والـــصـــدقـــات... أكـــرم حلــيـــتـه وهـــيــأ

إحـــرامه وودع آخــر جـــار له  ثم اســلم
ناقته للفالة..!

 لــكـــنـه في الـــطــريـق وهـــو يــقـــطع ذاك
دى... ا

رأى حــائـطــاً مــائالً لــيـتــامى وداراً من
الــطـ آيــلــة لــلـســقــوط...ورأى أمـاً من

الفقر تلهي الصغار بطبخ احلصى..
رأى اجلوع يورق في القسمات..!

 فـصـاح علـى الفـور : لـبيك الـلـهّم لـبيك
لــبــيك.. لـبــيك.. لــبــيك عــنـدهــا حط عن

رحـــله  شـــد إحـــرامـه وثـــبّت لـــلـــهـــدي
أقـــدامه ...

وراح يـــــهــــرول بـــــ صـــــفـــــا نــــفـــــسه
ومــروتــهـا......ثم طــوّف في ذلك الــبـيت

سبعاً وهو يردد :
لــبـــيك الــلّـــهم لــبـــيك فــتـــردد من حــوله

الطرقات...!
ـسـاء.. صـعـد الـسـطح... كـان كـمن في ا
يــصــعــد الــعــرفــات وفي كــفه قــطع من
حصى فـاستـدار الى جهـة ورمى الـفقر
بــاجلــمــرات وهـــو يــردد لــبــيـك الــلــهّم

لبيــــك ...
فتردد من حوله الـطرقات ح انفق ما
عـــنـــده دون أن يـــدرك احلج... عـــاد الى
وقــال : أحج الى أهــله خــجالً يــتــوارى

الله في السنة القادمة ..
 لـكـنـه في الـطــريق والـفــجـر مـا زال لم
يـرسـل الـوهج أو تـوقـد الـشـمس ضـوء
السـراج توسمه نـفر عـابر فدنـوا نحو

ناقته ألقوا عليه حتيتهم قائل له :
مــرحــبــا أيــهــا احلــاج.. مــرحــبــا أيــهــا

في مـــزرعــتـه يــعـــيـل أهــلـه وفي الـــعــام
الـثـالث يـذهب لـلـحج ..وفـي الـعـام الذي
أراد فيه احلج وبعـد أن أدى حقوق الله
عــلـــيه من زكـــاة وغــيـــرهــا ودّع عـــيــاله
وأصحـابه وخرج وحـيداً عـلى ناقته في
الــلـيل  وعــنـدمــا كـان يــجـد الـســيـر في
الــطـــريق شـــاهــد مـــنـــظــراً إرتـــعــدت له
أوصــاله  وأهــتــزت له مــشــاعـره حــيث
وجــد إمــرأة  في الــظالم تــنــحــني عــلى
كـومـة من قـمـامة وتـلـتـقط منـهـا دجـاجة
ميـتة  تـضعـها حتت ذراعـها  وتـنطلق

في اخلفاء... 
فنادى عـليها وقـال لها : ماذا تـفعل يا

أمة الله ?
فقالت له : كما ترى أريد أن أصنع منها
طـعــامـاً ..فــقـال لـهــا : كـيف وهي مــيـتـة
ـيت حرام في شـرع الـله ..! فقـالت يا وا
هـذا :  أترك اخلـلق لـلخـالق فـلله تـعالى
في خلقه شؤون  فقال لها عبد الله إبن
ــبــارك : نـاشــدتك الــله أن تــخــبــريـني ا
ـرأة له : أما وقد أقسمت بأمرك فقالت ا

عليّ بالله.. فألخبرنَّك.
فـأجـابته ودمـوعـها جتـري  : إن الـله قد
ـيـتـة... أنـا أرمـلـة فـقـيرة وأم أحلّ لـنـا ا
ــوت والـدهن  ألربـع بـنـات  قــد غـيّب ا
وأشـتـدت بـنـا احلـال والـعـوز واجلـوع 
ال وطـرقت أبـواب الـناس ونـفـد منـي ا
فلم أجد للـناس قلوباً رحـيمة  فخرجت
أتــلــمس عــشــاء لــبــنــاتي الالتـي أحـرق
لهيب اجلـوع أكبادهن فـرزقني الله هذه

يتة  أفمجادلني أنت فيها ? ا
وهـنا نـزل عبـد اللـه من على ظـهر نـاقته
وجـــــلس عـــــلى األرض وأخـــــذ يــــبـــــكي
ودموعه تـتحادر عـلى حليته وقـال لها :
ـال كـله خـذي هـذه األمــانـة وأعـطـاهــا ا
الــذي كـان يــنــوي به احلج فــقــالت هي
مـصـروفك لـلـحج كـمـا أرى ..فـقـال لـهـا :
الحــاجـة لي بـاحلـج ...أنـتم أبـر وأوصل
ـال أم الــيــتـامي عــنـد الــله  ..فــأخــذت ا
ورجــعت إلى بــيـتــهـا فــخـرجن بــنـاتــهـا
الـصـغـار يـسـتـقـبـلن أمـهن كـأنـهن فـراخ
الــنــعــامــة يــتــهــادين مـن اجلــوع ..فـزاد

ــبـــارك وهــو يــرى هــذا نــحـــيب إبن ا
ـنـظـر الذي قـطّـع قـلـبه ..بـعـدهـا عاد ا
إلى بــيــته وبــقي اليــخـرج مـن الـبــيت
خــجالً من الــنــاس الــلــذيـن شــاهـدوه
وهــو يـشـد الــرحـال الى احلج  حـتى
عاد الناس من احلج بعد أشهر...وفي
ــنـــام رأى  رجالً يــشـــرق الــنــور من ا
وجهه يـقول له : السـالم عليك يـا عبد
الـله ألـست تـدري من أنـا ? أنـا مـحـمد
رســول الـــله أنــا نـــبــيـك في الــدنـــيــا
وشـفــيــعك في اآلخــرة جـزاك الــله عن

أمتي خيراً .
ـبـارك : لـقـد أكـرمك يـا عـبـد الـله بـن ا
الـله كـمـا أكرمـت أم اليـتـامى وسـترك

كما سترت اليتامى.
فيا من تتباهون بكثرة احلج والعمرة
والطـواف حول الكـعبة  طـوفوا حول
الفقراء حتماً ستجدون الله عندهم !
رحم الـله الـرجل الـصـالح عـبدالـله بن
بارك ورحم الـله الشاعر مـحمد علي ا

اخلفاجي ..

wÐU³ « ÍœUN « b³Ž

كربالء

ال شئ لنا

ال شئ لنا
وكل شئ لكم

لكم تسع وتسعون نعجة
ولنا نعجة واحدة

أخذ من التاريخ األنتصارات
وتركتم لنا الهزائم
أخذ النصر في بدر

 وتركتم لنا  األنكسارة في احد
أخذ

فتوح بخاري وسمرقند
وبالد ما وراء النهر

واعطيتمونا
سقوط بغداد وضياع غرناطة

------------------------
ـة حــزيــران في حـرب وتــركـتـم لـنــا هــز

األيام الستة

يقـدم نص الشـاعر كـاظم الاليذ (ال شئ
لنـا  ) ترجمـة بال تصرف عن مـصير ال
ـا  أحاطـنا مـنذ قرون ـكن جتنـبه طا
ـشـاعـر فـالــقـصـيـدة  تــدل عـلى عـمـق ا
جتـاه  مـاجــرى  تـرافـقـهــا دربـة فـائـقـة
جتلت في دقة الـلفظ وتشـخيصات هي
األقرب إلى الـصواب تـتعـلق باسـتبداد

ـغاالة شـيئـتهم  وا الـطغـاة والرضـوخ 
في امتـهان األنسـان  التي تـختبئ وراء
ـصـيـره الـظـاهـر من احلـيــاة والـلـعب 
واجـــتـــراح الــــويالت واالهـــوال  إن فن
الـصـيـاغـة للـجـمل الـشـعـريـة يـصل الى
درجة اإلتقـان في عرض مشـاعر متـفلتة
ومــرتــهــنــة بـوجــود مــتــأرجح وقــائــمـة

مفتوحة للكثير من اخليبات واخلسائر
ـوت حــيث يــحل األنــكـســار ويــصــبح ا
أكـثـر حـضورا من غـيـره أزاء مـا يـجري
من وعـد متـكرر بـالـعدل والـذي يتالشى
ة غـيـر مـرة لـيـصـبح مـحظ ذكـريـات مـؤ
يــســـودهــا إتــبـــاع الــرغــبـــة في إيــقــاع
الـقصـاص بـاآلخرين عن قـصـد لتـحويل
قدار الوافر من الهزائم النظر عن ذلك ا
وجــعـل الــنـــاس تــســـعى إلـى الــنـــجــاة
بـنـفسـهـا  إن النص يـصل إلى حـمـولته
ـألوف فى الـدالليـة وينـزاح عن معـيار ا
مــعـــانـــيه ودالالته  جتـــري مـــضــاعـــفــة
تشعبات القصيدة بحوادث استطرادية
مـثل سـجادة مـتـداخـلة االلـوان تـبدأ من
االسالف والـى مــــابــــعـــــدهم وتـــــتــــسع

عاني التكرارها   : بتناوب ا

أخذ حسن سريع
وأعطيتمونا

علي حسن كيمياوي
هكذا تشتغل  قصيدة الاليذ في مدارات
سـتبدة اإلحتـجاج على إرادة الـسلـطة ا
والتي تسعى دائما إلى زوال الفرق ب
احلـقـيـقـة واخلطـأ واسـقـاط الـقـنـاع عن
إدعـــاءتــهـــا الـــتي تـــفــتـــرض إن حـــيــاة
ــكن فــهــمــهــا قـبل األنــســان واقــعـة ال 
اكـــتـــمـــال احـــداثــهـــا خلـــلق حـــالـــة من
الغموض وااليهام الذي يتيح الوانا من
الهـيمنـة والتعـسف  ويسقـينا بـجرعات
ــفــتــوحـة مــضــاعــفــة ألحالم الــعـيــون ا
الراكضـة أبدا وراء طرف غـائب ومفقود

:
كاظم الاليذمنكم الضباط

محمد علي اخلفاجي

عزيز السيّد جاسم

ومنا اجلنود
قاولون ومنا العمال منكم ا

منكم التجار ومنا صباغو األحذية
لكم النفط
ولنا الدخان

لكم اخلزينة مترعة
وال اخلزينة فارغة

إن الــشـاعــر الاليــذ يـســتـشــهـد بــوقـائع
اضي ومن وأحداث  يستـحضرها من ا
زمن عـاش الـنـاس فيه حتـت ظالل رماح
الطـغاة واكتـووا بحروبـهم  ووضعوهم
ميت حـينـما تقـاسموا بـطقوس الـفقـر ا
ثــروات بـــلــدانـــهم بــقـــسط من الـــبــاطل
مادعى الشاعر  إلى القول في النهاية :

لكم كل شئ
وال شئ لنا
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شاركون مازال الضبـاط العراقيـون ا
بـحـرب تشـرين 1973 "حـرب أكـتـوبر
او رمـــضـــان او گــيـــبــور" عـــلى قـــيــد
احليـاة  وشـهادتـهم بـالتـاريخ حتـفر
بـانــقـاذ دمــشق وحتـريــر ثـلث ارضي
اجلــوالن الــســـوريــة وكــامل ســيــنــاء
ـصــريـة  ومـا حـصـل من تـداعـيـات ا
ـة حلد االن  وتـأثـيـرات مـا زالت قـا
فـاحلـرب اسـتـمـرت 20 يـومـا لــكـنـهـا
الـــقـــوى وتـــداعـــيــــاتـــهـــا  بـــعـــد كل
اضـية وما يحل السنـوات الطويـلة ا
حــــالـــيــــا جــــراء تـــأثــــيــــراتـــهــــا الى
االن(اجلـوالن مـحــتل  مـصـر واالردن
اقـــامت عالقـــات دبـــلــومـــاســيـــة لــكن
الـــعـالقـــة مـــتـــوتـــرة حلـــد االن  دول
اخلليج تسير نحو التطبيع والسالم
 الـعـراق مـا زال يـعـاني من تـدخالت
امريكـية إسـرائيلـية نتـيجة مـشاركته
بـــقـــوة بـــتــلـك احلــرب الـــتي دفـع مــا
ـــئــة مـن الــقــوات يــقـــارب من 80 بــا
الي والسياسي سلحة مع اجلهد ا ا
الـــضــخـم)  وشــهـــادات صــحـــفــيــ
يـؤكــدون ان جـهـد عـراقـي ال مـثـيل له
والـــبــعـــثـــة الـــصـــحــفـــيـــة اإلذاعـــيــة
والــتـلـفــزيـونـيــة قـامت بــدور شـجـاع
ـــعــركــة من وكـــبــيــر بـــنــقل احــداث ا
الـــقـــاهـــرة ودمـــشق وأرض الـــقـــتــال
ومــرابـطــة مــحـسن حــســ ومـحــمـد
سعيد الصحاف ومعاذ عبد الرحيم 
وبـقــيت دمـاء 835 شـهـيــد مـدفـونـ
بـاجلـوالن والـغـوطـة والـسـيـدة زيـنب
ئات  واخرين مـفقـودين وجرحى بـا
شاهـد على مـوقف العـراق من قضـية
فــلـــســـطـــ وانـــتــزاع االســـتـــعـــمــار
والصهـاينة لألرض الـعربيـة . ويؤكد
ـتقـاعد ـلحق الـعسـكري ا السـفيـر وا
ـــؤرخـــ الـــعــرب وعـــضـــو احتـــاد ا
الـباحث سـلـيم االمـامي امـر لواء ابن
ـدرع 12 بـرتـبــة مـقـدم ركن الـولــيـد ا
بــحـرب تــشـريـن  اول الـويــة وصـلت
الى ارض مـعركـة اجلـبـهـة الشـمـالـية
الــســوريــة  واوقــفت تــقــدم الــقــوات
االسرائـيلـية بـاجتاه دمـشق  ودمرت
هـاجمة الى مسافة وإعادت القوات ا
كبيرة وأبـعدت اخلطـر وأنقذت شرف
األمــة الـعــربــيـة والــنــسـاء واالطــفـال

بسوريا العربية.
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وعلـمتنـا احلرب نـحن ضبـاط العراق
ـشـاركـة درس ـســلـحـة وا والـقـوات ا
مهـم في التـاريخ  ومن يـريـد احلوار
السـيـاسي التـركـيز عـلى ذالك احلدث
ـهـم ودروس ابـعـادهــا الـعـســكـريـة ا
والستراتيجية والسياسية  والرؤية
الـــبـــعـــيـــدة االمـــد ونـــعـــيش الـــيـــوم
تأثيراتـها بعـد كل السنوات الـطويلة
الـتـي مـضت دخــلـنــا احلـرب يـوم 12
تــشــرين أول 1973 حــ هــاجــمــنـا
أربعة ألوية مـدرعة للعدو  وقد أورد
مـــوشي دايـــان وزيــر قـــوات الـــدفــاع
االسـرائـيـليـة في كـتـاب له بـالـنـسـخة
االنـكـلـيـزيـة عن تـلك احلـرب إن أعـلى
مـــعــدل خلـــســائــرهـم عــلى اجلـــبــهــة
الــسـوريــة كــان يـوم وصــول الــقـوات
العراقية واندفـاع التصادم والصدمة
والـتـصادف  وأقـر اجلـنـرال يـعـقوب
عـمـيـدور قـائـد اسـتـخـبـارات اجلـبـهة
الشمالية االسرائيلية مع سوريا  أن
جــيش الـعــراق أوقف تــقـدمــهم لـضم
زيد من أرض العرب بإجتاه دمشق ا
ودرعـــا  ودرس مـــهم مـــســـار خـــطــة

ـصـري الـراحل جمـال عـبد الـرئيس ا
الــــنــــاصــــر الــــتـي بــــدأهــــا بــــحــــرب
االســتــئــنــزاف عــام 1967 بــإخـراج
الـــدبـــابـــة والــــطـــائـــرة والـــصـــاروخ
ــعــركــة وتــطـبــيق االســرائــيــلي من ا
ــســـانــدة واســـنــاد االحتــاد خـــطط 
ا ادى الى فشل السوفيـتي انذاك  
الـقـوات االسـرائـيـلـيـة وتـدمـيـر كـبـيـر
حلق بــــجــــيـش الــــدفــــاع وحتــــطــــيم
أسطورة بنيت اعالميا  لذا من يفهم
ط احلــرب  يـكــون ربح نــصـفــهـا 
يز ويعلم الـله اننا قـاتلنـا باندفـاع 
بشـهادة قادة جـيوش الـعالم .  ويرى
تقـاعد صبـيح عمران الفريق الـركن ا
الـطــرفـة ضـابط ادارة وحــركـات لـواء
ابن الوليـد برتبـة نقيب ركن حـينها 
ـثل ان بـقـاء هـؤالء احلــكـام الـعـرب 
بـــقــاء الــكــيــان الــصــهــيــوني وبــقــاء
التحرك االستعمارية للوطن العربي 
من ضـــــرورات تــــرســـــيخ الـــــكــــيــــان
الـصهـيـوني  واحلركـات الـسيـاسـية
التي تتالت على احلكم وتاييد احلزم
بــقـا ء الــكــيـان  لــذلك حــرب تــشـرين
ذكــرى خـالــدة في قــلب كـل من شـارك
فـيهـا  اضـافـة الى مـشاعـر الـعـراق
والـعـرب الـشـرفـاءً كـانت هـمـة وفـزعة
واصرار على قتال الـعدو الصهيوني
ـــانـــنـــا ان من خـــطط لـــهـــا ال رغـم ا
تـنـقــصـهم الـعـمـالــة واخلـيـانـة لالمـة
والـــشــــعب  لـــذلك كــــانت فـــزعـــة من
ـشاركـة اشقـاءهم الـعرب في العـراق 
احلــرب  واشــدد الــقــول فــزعــة كــمـا
نـســمـيــهـا النـهــا ابـتـعــدت عن كل مـا
تتـطلبه االعـداد للـعمـلية الـعسـكرية 
ابتدات من انذار القطعات التي كانت
مــنـهـمــكـة فـي الـتـدريـب عـلى الــقـتـال
وحتولت في لـيلة وضـحاهـا الى حلة
الـقتـال حـيث تـداخلت اعـمـال االركان
مـع اعــمـــال االســتـــعـــداد الــقـــتــالي 
واعــمـال الـقــيـادات مـع شـحـذ الــهـمم
لـالســراع في الـــتــنـــفــيـــذ فــتـــداخــلت
االعمـال من االدامة الـفنـية  لألسـلحة
ـعــدات الى تـهــيـيـتــهـا لـلــقـتـال ثم وا
لـلـحـركـة  لـنـصـبح في صـبـاح الـيوم
الثالـث في مواجهـة طيـران العدو في
مـنطـقـة الـفقـيه اي فـجـر يوم الـعـاشر
من اكـــتــوبـــر عــام 1973 ودافــعـــنــا
وحررنـا مـا يـقارب من 40 كيـلـو مـتر

مربع مـن ارضي اجلوالن الـسـورية 
ولو أتيح لنا القتال حلررنا اكثر لكن
حـــال دون ذالك وقف اطـالق الـــنــار 
يـبـقى الـوضع عـلى مـا هـو علـيه الى
مـا شاء الـله  ويـنـحـدر االسـوا حتى
ظــهــور قــائــد عــادل ثــوري وشــجــاع
ووحــدوي  او الى ان يــظــهــر االمـام
احلـــجـــة عـــجل الـــله فـــرجه  وبـــعــد
سنوات الـعمـر تتجـلى ستـفوق األمة
الـعـربــيـة واإلسالمـيـة مـن غـفـوتـهـا 
لتثور على واقع أنظمة حتكم وحترر
االرض والــعـرض . وحتــدث الــفـريق
ـتقاعـد سعـد العلـكاوي الذي الركن ا
كــان بــرتـــبــة مالزم دفــاع جــوي امــر
رعـيل لـبـطـاريـات مـقـاومـة الـطـائرات
حلــمــايــة الــويـة الــقــوات الــعــراقــيـة
درعة  بشهادة ان قيادة اللواء 12 ا
قـدم الـركن سلـيم االمام ادت بإمـرة ا
ـــعــركــة  دوراً كـــبــيـــراً قي مـــحــور ا
ولـلتـاريخ ان لـقـيادة احلـرب رجـالـها
وشــراســة وشــجـاعــة افــشــلت تــقـدم
احــــتالل دمــــشـق  واذكـــر مــــوقف ال
يـــنـــسـى عـــنـــد عـــودتــــنـــا لـــلـــعـــراق
واستـقبـالنا بـاحلدود الـسوريـة نحو
مدينة الرمادي حتى العاصمة بغداد
باجتاه تـكريت  ان اجلـماهـير وقفت
قــادمــة من الــبــصــرة واربــيل وكــافـة
ــنــاطق لــتــســتــقــبل الــقـوات  واي ا
ـــطــــاعم واحملالت ُـــر بـه ا مــــكــــان 
واصالح الـعـجالت يـتم مـجـانـا لـرتل
القـوات الـعائـدة  وبـقيت ذاكـرة يوم
ـدة ثــمـان ســاعـات دخــولـنــا بـغــداد 
واسـتـفــبـالـنـا من الـقــيـادة الـعـراقـيـة
والرئـيس الراحل احـمد حـسن البـكر
ال تـنـسى عـلى مـر الـتـاريخ  وارادت
اجلـــمـــاهــــيـــر ان تـــرفـع الـــدبـــابـــات
والـعـجالت عـلى رؤوسـهـا واكـتـافـهـا
وادت الـتـحـيـة والـهـتـافـات الـقـومـيـة
للـضـبـاط واجلنـود . ودونت ذكـريات
ـتقـاعد الـدكتـور اكرم لواء الـشرطـة ا
ـشـهــداني  وسـيـطـرة عـبــد الـرزاق ا
الــشــرطــة الــعــراقــيــة عـلـى اإلوضـاع
االمـنيـة الـداخـليـة بـايـام احلرب رغم
ذهــاب مـــعــظم اجلــيـش الى الــقــتــال
خارج الـبالد  واشـار عن ذكـرى أيام
حـرب تــشـرين 1973 يـقــول وقـتــهـا
كــنت بــرتـبــة مالزم اول في مــديــريـة
حتقيق االدلـة اجلنـائية  وكـان شهر

ــبــارك  وفــجــأ رن هــاتف رمــضــان ا
الـــبــيت االرضي حـــوالي اخلـــامــســة
عــــصـــراً  واذا صــــوت احــــد رفـــاقي
ـــرحـــوم مــــؤيـــد بـــشـــار بـــالـــعــــمل ا
ويــخـبــرني بـصــوت مـرتــفع مـخــتـلط
بالـبهـجـة  مبـروك سيـدي لقـد عبـرنا
ـصري خط الـقنـاة واسـقط اجلـيش ا
بـــارلــــيف  واســــرعت لــــلـــمــــذيـــاع 
واســتــمـعت لــلــبـيــانـات الــعــسـكــريـة
احلـمــاسـيـة من اذاعــة صـوت الـعـرب
تـــؤكــد الــبـــشــرى  بــعـــبــور اجلــيش
ـــصــري قـــنــاة الـــســويس الـــعــربي ا
وجنـاحـه في اخـتــراق خط بــارلـيف 
واســــــقـــــاط اســــــطــــــورة اجلــــــيش ا
السرائيلي الذي ال يقهر وذاعات تبث
انشـودة الـله اكـبر اخلـالـدة  وتوالت
الــبــيــانـات واخــبــار عن انــتــصـارات
صري في متحـققة ودخول اجلـيش ا
عمق منطقة سيناء  واستعادتها من
العدو الصهيـوني  كما جاءت اخبار
عن اشـــتـــراك اجلـــبـــهـــة الـــســـوريـــة
ــعــارك بــاجتــاه اجلــوالن  وبــعـد بــا
فترة بث التلفزيون العراقي بيانا من
الـقـيـادة الـعـراقـيـة بـان الـعراق تـلـقى
خــبـــر احلــرب من االذاعـــات ولم تــتم
مفاحتته للمساهمة في هذه احلرب 
ومـع ذلك قـــــررت الــــقـــــيــــادة ارســــال
الـــقــوات الــعــســكـــريــة الى اجلــبــهــة
الـسـورية لـلـمـشـاركـة في احلـرب ضد
الـــعــدو الـــصــهـــيــوني  وفـي الــيــوم
الــتـالي شــهـدنــا في شـوارع بــغـداد 
حترك الدبابات العراقية تسير ارضا
على السـرف لعدم تـوفر عدد كاف من
ناقالت الدبابات  كما  اشتراك

طـائرات الـقـوة اجلـوية الـعـراقـية في
ــعــارك فـوق ســيــنـاء وفي اجلــبــهـة ا
الـســوريـة  كـانت احلــالـة الـشــعـبـيـة
العـامـة ابتـهاج والـفـرح  والتـضامن
شـاركة في واسنـاد لـقرار الـقيـادة بـا
ــــواطـــنــــون في احلــــرب  وشــــارك ا
توديع قطـعاتنـا العسـكرية ودبـاباتنا
تـجـهـة الى جبـهـات القـتـال . وعلى ا
اجلـانب االمنـي  فقـد كـانت مـسـاندة
اجملـتـمـع وتـوقف شـبه تــام لـلـجـرائم
واســتــنــفــار جــهــود قــوات الــشــرطـة
انــعــكــاس تــام عـلـى االســتـقــرار رغم
احلــرب  فـقــد جـاءت حــالــة ابـتــهـاج
والتعاطف مع قرار احلرب  في وقت

القوات العراقية  والستطاع اجليش
ــــصـــري الـــتـــقــــدم إلى األمـــام ومع ا
اصرار إسرائـيل أن السادات يـتحمل
مسؤولـية ضيـاع اجلوالن في سوريا
 والـسمـاح لـلقـوات اإلسـرائيـلـية من
عـــبــور جــيـــوشــهــا قــنـــاة الــســويس
ومـــحـــاصـــرة قـــطــعـــات من اجلـــيش
ـــصـــري واجـــبـــار الـــســـادات عـــلى ا
التسـليم وقبـول الهدنة ووقف اطالق
الــنــار . وحتـدث الــدكــتــور طه جـزاع
الـــكــاتـب والــصـــحــفي  كـــنتُ ال زلتُ
شـابــاً يـافــعـاً  أسـتــعـد لـلــتـوجه إلى
الـكـليـة حـ انـدلـعت حـرب الـسادس
من تــشـرين األول اكــتــوبـر في الــعـام
١٩٧٣  وكـــانت أيـــامـــاً رمـــضـــانـــيــة
مشهودة باقـية في الذاكرة رغم مرور
ما يقرب من نصف قـرن على حدوثها
 حيث وافق ذلك اليـوم الذي اندلعت
فـيه احلـرب  يــوم الـعـاشـر من شـهـر
ـا كـان بـيـتـنـا قـريـبـاً من رمـضـان  و
ـقـابـلـة ـنـطــقـة ا الـشـارع الــعـام في ا
ـــعــمـل بـــســـكـــوالتــة كـــلـــيـــة اإلعالم
باجلـامـعة الـعراقـية حـالـياً  فـقد كـنا
نـطـقـة وحـتى رجـالـها نـحن شـبـاب ا
ونــسـائــهـا وشــيـوخــهـا وأطــفـالــهـا 
نــهــرول مــنـذ الــصــبــاح إلى الــشـارع
الـــعـــام لـــتـــوديع قـــطـــعـــات اجلـــيش
ـنـقـولة الـعـراقي  ورؤيـة الـدبـابـات ا
عـلى الــنـاقالت الـطـويـلــة  يـعـتـلـيـهـا
اجلـنـود ونـحن نــودعـهم بـالـهـتـافـات
احلــمـاسـيــة والـدمــوع  ونـتــمـنى أن
يأخـذونا مـعهم إلى جـبهـات القـتال 
وشـاهـدتُ بـنـفـسي شـبـانـاً يـركـضون
س وراء الناقالت حتى يـتمكنوا من 
أحـذيــة اجلـنــود وتـقــبـيـلــهـا وهم في
غـمـرة عـارمـة من الـبـكـاء  في مـشـهد
يعكس مقدار احلـماسة واالندفاع في
نفـوسـهم . وحـ ينـقـطع الـشارع من
مــرور اآللــيــات الــعــســكــريـة وحتــمل
الــضــبـــاط واجلــنــود  فــإن اجلــمــيع
يـعودون إلـى بيـوتـهم لالنـكـبـاب على
أجــهــزة الــراديــو وســمــاع احملــطـات
االذاعيـة العـربيـة واألجنـبية  وتـنقل
أخـــبـــار احلـــرب الـــتـي كـــان الـــعــرب
يــحـلــمـون بــأن تـرد بــعض كـرامــتـهم
الــتـي أُهــدرت قــبل سـت ســنــوات في
ـــــة اخلــــــامس مـن حـــــزيـــــران هـــــز

ـــــروعة . ا

ـسيـرات اجلـمـاهيـريـة لزوار األربـعـ في كل سـنة وفي كـنت أرى صـور ا
لـكلّ مرّة كـنتُ أتعجّب من قـدرة وقوّة هـؤالء الزوّار . كيف يـستطـيع الزائر
ـسافة أن يـسيـر مسافـة تفـوق الثـمان كـيلـومتراً عـلى أقلّ تقـدير  وهي ا
ـئة من الـكيـلومـترات من احلـدود ما بـ مـدينـتي النـجف وكربالء وتـفوق ا
سـافـة من حرم اإلمـام علي عـليه الـسالم في النـجف إلى حرم إن قـسنـا ا
اإلمـام احلـسـ وأخـيه أبي الـفـضل الـعـبّـاس عـلـيـهـمـا الـسالم في كـربالء
ـسافـة كلّـها دون نـقصـان من احلرم في وكـثيـر من الزوّار يـفضـلّون طيّ ا

النجف إلى احلرم في كربالء مشياً على األقدام.
كنتُ أعجب دائماً وتراودني األسئلة الكثيرة : ماذا يفعل هؤالء ?!

لـيونيـة العـجيبـة والتي تـتكرر في ـسيـرة ا ـاذا ?!! وما الـهدف من هذه ا و
كل عام ?!!

أسـئـلـة وأسـئـلـة كـثـيـرة كـانت جتـول في خـاطـري  أسـئـلـة مُـشـكّّـكـة حـيـناً
وأسـئلة ترافقها الكـثير من عالمات االستفهام أحـياناً والكثير من عالمات
الـتـعـجّب في أحـيـان أخـرى. ولم أكن ألقـنع نـفسي بـالـكـثـيـر من االجـابات
الـتي كنت أسمعها من حولي هنا وهناك في مـحاولة لتفسير هذه الظاهرة
ـسيرة األربـع هذه شـبيه وال مثيل فـي العالم أجمع الـفريدة فـعالً فليس 
سـيرات ال في التـاريخ القد وال احلـديث إلّا هذه ولم يـحصل مـثل هذه ا
لـيونـية الـتي تنـطلق تـلقائـياً ومن دون دعـوة من أحدٍ ومن دون ـسيـرات ا ا
وّلة منذ سـنوات طوال وما زالت مستمرة الى اآلن بل إنّ جـهةٍ راعية أو 

وتيرتها وقوّتها تزداد سنةً بعد سنة وسط تعجُّب وذهول العالم أجمع .
في هــذه الـســنـة فـقط  أتــاني اجلـواب عــلى طـبقٍ مـن فـضـة وذلك بــعـدمـا
شـاركتُ بـنفـسي في مـسيـرة أربـع االمـام احلـس ع ألوّل مـرّة وأنا في
ـسـيـر الـطويل شكٍّ مـسـتـبـ بل ويـق بـأنّـني لن اسـتـطـيع أن أكمـل هذا ا
ـسـير سـيـراً علـى األقدام بل كـنت عـلى يقـ من أنّـني سـوف أتوقف عن ا
بـعد ساعاتٍ قليلة ألكمل الطريق إلى كربالء في أحد الباصات اخملصّصة

. دينت للركّاب وبعضها مجاناً وتبرّعاً خلدمة الزوار ما ب ا
غـرب والعشاء سـير في مسـاء يوم اجلمـعة بعـدما أدّينـا صالتي ا بـدأنا ا
ؤمنـ في النجف وانـطلقت مـسيرتـنا الطـويلة إلى كربالء في مـقام أميـر ا
. انـطلـقـنا في مـسـيـرتنـا من مـكـانٍ يُقـال له "صـحن الـتوديع " في احلـسـ
ــشّـايـة إلى كـربالء. كــنت مع مـجـمـوعـة من ــطـهّـر وبـدأت رحـلـة ا احلـرم ا
األصـدقـاء واألقـربـاء شـبـابـاً وصـغـاراً وكـبـاراً. كـانت أقـدامـنـا تغـوص في
طر الذي تساقط في فترة بعد الظهر على الطرقات وحل نتيجة ا التراب ا
الـتــرابـيـة في أوّل الـطـريق من الـنـجف إلـى كـربالء. كـنّـا نـتـعـجّب أن كـيف
تـسير الـناس على هـذه الطرقـات وفي كلّ خطوة كـانت أقدامنـا تغوص في
الـوحل الـكـثـيف وفي الـكثـيـر من األحـيـان تنـزلق وكـأنّـنـا نسـيـر عـلى رغوة
الـصابون تمـاماً. كنّا نـسير ونحن في خـشية وخوف أن تـنزلق بنا األقدام
سـير فـتنـكـسر رقـبتـنا او يـنكـسر عـمودنـا الـفقـري وكدنـا أن نتـوقف عن ا
عـدّة مـرّات فـي أثـنـاء الـطـريق لـوال أن رأيـنـا حـمـاسـة الـكـثـيـر من الـشـبّـان
وحلة أمامنا وهم يردّدون الهتافات بصوتٍ عال الـسائرين على الطرقات ا

وهم يسيرون بسرعة وكأنّهم يسيرون على مرمرٍ مرصوف.
ـوحـلـة وصلـنـا إلى بـعـد مـسـيـر سـاعـة او أكـثـر عـلى الـطـرقـات الـتـرابـيـة ا
طـرقـات معـبّـدة نوعـا ًً مـا وكـنّا في طـريـقنـا نـتبـع السـائـرين أمامـنـا وكذلك

بعض الكتابات على اجلدران التي تشير إلى " الطريق إلى كربالء" .
وصـلـنـا إلى الـعـامود رقم واحـد بـعـد مـسيـر سـاعـاتٍ ثالث من حـرم أمـير
ـؤمن عـلي ع وهو العـامود األوّل الذي ينـطلق الكـثير من الـسائرين منه ا
إلى كـربالء. وبـحـسب قول أحـد الـسـائرين مـعـنا فـإنّ عـدد الـعوامـيـد التي
حتـدّد مـسـيـر السـيّـارة إلى كـربالء احلـسـ ع هـو ألف وستـمـئـة. شـعرت
بـالـوهـن وانـا أفـكّـر بـأنّـني لن أسـتـطـيع الـقـيـام بـهـذا األمـر
ولـكـنّـني سرعـان مـا حتمّـست بـعـدما رأيت الـطـرقات
مـليئـة بالزوّار السـائرين واألوالد تركض هـنا وهناك

وكأنه نهار مشع وليس بليل مظلم موحش.
{ كاتبة لبنانية

قدم الركن سليم االمامي خالل حواره مع جنوده في حرب تشرين  1973 درع ا uŠ»—∫ امر لواء ابن الوليد ا

النـاس في بغـداد على مـدى شهرين 
فـــجــــاءت اخــــبـــار احلــــرب وفــــرحـــة
ـــشــاركــة انـــتــصـــارات الــعــربـــيــة وا
العراقـية  وفي بـداية تشـرين الثاني
1973 سافـرت الى الـقاهـرة  بسـفرة
شــخـصــيــة شـاهــدت اجــواء مـا بــعـد
احلرب حيث الـتعتـيم واطفاء انوار 
كما الحـظت دبابات وآلـيات عسـكرية
صــهـيــونـيـة والــتي غــنـمـهــا اجلـيش
ــصـــري  تــســتـــعــرض في شــوارع ا
الـقـاهـرة تعـزيـز لـلـمـعنـويـات الـعـامة
خاصة بعـد حصول ثغـرة الدفرسوار
الــشـــهــيـــرة  كــمـــا شــاهـــدت دبــابــة
عـــســكــريــة اســرائــيــلـــيــة من غــنــائم
صـري معـروضة في مدخل اجليش ا
جــامــعــة الــقــاهــرة  وفــوهــتــهــا الى
االســفل وبــعض الــنــاس يــصــعـدون
فوقهـا  والتـقطت لهـا صور   وكنت
اراجع كلية احلقوق بجامعة القاهرة

اجستير . للتسجيل على دراسة ا
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وشـــدد الــــســــيــــاسي والــــصــــحــــفي
اخملضرم مـعاذ عبد الـرحيم على ان 
حـــرب تـــشــرين تـــمـــثل جنــاح بـــاهــر
لـلـقوات الـعـربـيـة عـندمـا عـبـرت قـناة
السـويس وحطـمت أسطـورة اجليش
اإلسرائـيلي كـاقوى جيـش فى الشرق
ـصريون األوسط  وادهش اجلنود ا
عــــبـــور خط بـــرلـــيـف الـــذي أقـــامـــته
إسرائيل في سينـاء على ضفاف قناة
السويس  وبـاتت العملـية البـطولية
ية عاهـد العسكريـة العا تدرس في ا
 ولكن االنتصار العظيم ضاع وذهب
الحـــقــا من جـــراء تــصــرف الـــرئــيس
صـري الـسادات عـنـدما قـام بـزيارة ا
إســرائـــيل بــعــد خـــمس ســنــوات من
احلرب  وعـقـد معـاهـدة كامـب ديفـيد
معهـا في أمريـكا  ولو أخـذ السادات
ـصـري بـرأي رئـيس أركـان اجلـيش ا
الـــفـــريق اركـــان حــرب ســـعـــد الــدين
لـلـشـاذلي  عـنـدمـا أسـتـطـاع اجلـيش
اإلسرائيـلي عبور خط قـناة السويس
واجـــبـــار الـــســـادات عــلـى الــتـــراجع
والــتــفــريط بــانــتـصــار عــربي كــبــيـر
ســيـخــلـده الــتـأريخ  ولــو اسـتــمـرت
احلرب اسـبوع واحـد اخر  السـتطاع
اجلـــيش الـــســـوري من دفع الـــقــوات
ــسـاعـدة اإلســرائـيـلــيـة إلـى الـوراء 
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ثالثـة أعوامٍ مـرّت على جتـربة اسـتفـتاء اسـتقالل إقـليم كـردستـان العراق.
ثالثُـة أعوام والنزاع الكرديّ مع احلـكومةِ الفيدرالـيّة في بغداد يتطوّر وال
. ثالثةُ أعوام واخلالفات القـائمة ب اجلانـب هي ذاتها. ثالثة أعوام يُـحلّ
وال تـزال جتـربـة اسـتـفـتاء اسـتـقالل اإلقـلـيم الـكـردي غـير خـاضـعـة لـلـنـقد
ولـدراسةِ العوامل اخلارجيّة والداخـليّة الّتي أدّت إلى تأجيل االستقالل أو

إلى طيّ صفحة االستفتاء إلى زمنٍ آخر. 
في الــعـودة إلى االسـتـفـتـاء ثــمـة عـوامل داخـلـيـة وخــارجـيـة كـثـيـرة كـانت
الـسبب في عـدم تثـبيت نـتائج االسـتفـتاء رغم أنّه جنح وأيّـد سكـان إقليم
تـنازع عليهـا من الكرد والعرب ـناطق الكردسـتانية ا كـردستان العراق وا
والـسـريـان اآلشوريـ االسـتقـالل عن العـراق لـكنّ هـذا النـجـاح لم يؤدي
إلى االسـتـقالل ذاك أن ظـروفـاً مـوضوعـيّـة داخـلـيّة وخـارجـيـة كـانت تقف

عائقاً أمامه. 
ـشاكـل واخلالفات الّـتي نـتجت عن جتـربـة استـفـتاء اسـتقالل من ضـمن ا
كـردستان العراق كان من اسبابها ضعف الكرد اعالميا في التركيز على
حـقوقهم وعدالـة قضيتهم تـاريخيا  و عـدم شرح وتقد وتوضـيح القضيّة
الـكرديّة للقوميات اجلارة للكرد وعلى وجهِ اخلصوص القوميّة العربيّة; إذ
أثـبتت جتـربة االسـتفتـاء أن العـرب ال يعرفـون القـضيّة الـكرديّـة جيداً ولم
يـتـعـرّفـوا عـليـهـا بـشـكـلـها الـصـحـيح ولم يـدرسـوهـا ولم يـنـجح الـكرد في
تـصدير قضيتـهم وشرحها للنـاس لتأييدها والوقـوف إلى جانبها. بل على
الـعـكس كانت الـشـعوب أيـضـاً تعـارض االسـتفـتـاء وجتده خـرقـاً لسـيادة

"الوطن العربي" وإسرائيل ثانية. 
بعد تولّي رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني منصبه
شـروع الّذي يعـمل علـيه البارزاني في رئـاسة الـوزراء بدا واضحـاً أنّ ا
إلى جـانب التنمية ومحاربة الفساد في إقليم كردستان العراق هو تعريف
ـتــلـقّي الـعـربي بـالــقـضـيّـة الـكـرديّــة والـعـمل عـلى تـصــديـر جتـربـة إقـلـيم ا

كردستان العراق إلى خارج احمليط الكردي. 
في يوم  26آب/أغـسطس من العام اجلاري أُجريت لـرئيس حكومة إقليم
كـردستان الـعراق مسرور بـرزاني مقابلـة تلفـزيونيّة مـشتركة مع اإلعالم
ُـقابـلـة هي األولى من نوعـها مـنـذ تسـلّمه الـعـراقي والعـربي وكانـت هذه ا

منصبه في رئاسة وزراء اإلقليم قبل عام. 
بـالـنسـبةِ إلي لم يـكن اخـتيـار القـنوات الـتـلفـزيونـيّة عـبـثيّـاً على الـعكس
فـهي جـزء من الـسيـاسـة واالستـراتـيجـيّـة الّتـي ينـفّـذها الـبـرزاني في طرح
الـقــضـيّـة الـكـرديّـة والـتـعــامل مع بـغـداد فـالـقـنــوات اإلعالمـيّـة هـذه تـمـثّل
ـتحدة األطـراف العـراقيّة الّـتي تشكّل احلـكومة الـعراقـيّة وتمـثّل الواليات ا

األمريكيّة والسعوديّة وقطر. 
واحلـال أنّ الـقـضـيّـة الـكـرديّـة في الـعـراق قـبل أن تـكـون قـضـيّـة مـفـهـومة
ومـحقّة في وجـهةِ نظـرِ العراقـي بحاجـةٍ أن تكون قـضيّة مـفهومـة ومحقّة
من وجـهةِ نـظر الـعرب والـدول العـربيّـة كذلك; فـتجـربة االسـتفـتاء بـيّنت أن
الـشـائـعـات الّـتي كـانت األطـراف الـعـراقـيّـة تُـطـلـقـها بـحـقّ الكـرد هي الّـتي
ُـتـلـقي الـعـربي ولـيس الـوقـائع واحلـقائـق فوفـقـاً لـوجـهـةِ نـظر تـصل إلى ا
ــتـلـقّي الـعــربي الـقـضــيّـة الـكـرديّــة تـمـثّل خــطـراً وجـوديّـاً له فــهي تـمـثّل ا
والي لبعض اجلهـات العراقيّة وجهات إسـرائيل ثانية كمـا حاول اإلعالم ا

إعالميّة عربية وتركية الترويج له. 
وفي مـطلق األحوال فإنّ إقليم كردستان العراق بحاجة إلى خطّة إعالميّة
قاالت وبـحثيّة ومعرفـيّة متكاملـة تعمل على تقد األبـحاث والدراسات وا
لـلـقـار الـعـربي وتـقـدّم له مـنـتوجـاً مـصـوّراً تـوضّح له الـقـضـيّـة الـكـرديّة
وجـودة في إقليم دن الكـرديّة وبالـعمران واحلـضارة ا وتـعرّفه بـالكرد وبـا

كردستان العراق. 
تـالـيـاً ال يُـمـكن لـلـقـضـيّـة الـكـرديّـة أن حتـقّق مـبـتـغـاهـا دون أن يـتـمّ تـقد
صـورتها الصـحيحة جليـرانها العـرب والفرس والترك وال
يُـمـكن أن يـلقى الـكـرد تأيـيـداً شعـبـياً عـربـياً دون أن
يـفهم العرب القضيّة الكـرديّة بشكلٍ جيد ويجدونها
صاحلـهم القوميّة ويـقتنعـون أنّها ال تشكّل مالئـمة 

خطراً على قضاياهم العامّة.
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في  5 تـشـريـن األول عام  1924تـنـازل
الـــشــريـف حــســـ بن عــلـي عن عــرش
ة ـلكة احلجاز لنجله األكبر إثر هز
قــــواته أمــــام زحف قــــوات آل ســـعـــود
الــذين واصــلـوا تــقـدمــهم في احلــجـاز
حـتى أحكـموا سـيطـرتهم عـليـها ولكن
لـم تـكن هـذه نـهـايـة أسـرة شـريف مـكـة
الـــذي جـــلس اثــنـــان من أبـــنــائـه عــلى
عـــــرشي الــــعــــراق واألردن فــــمن هــــو
الـشـريف حـس بن عـلي?ولـد الـشريف
حـــــــســــــ بن عـــــــلي عــــــام  1845فـي
إسـطـنبـول بـالدولـة الـعثـمـانيـة وتوفي
فـي عـمــان بــاألردن عـام .1931وتــقــول
ــعــارف الـبــريــطــانـيــة إنه ظل دائــرة ا
أمـــيـــرا عـــلى مـــكـــة بــ عـــامي 1908
و 1916ثـم مــلــكـــا عــلى احلـــجــاز بــ
عــامي  1916و.1924وبــعــد حــصــوله
عـلى دعم من بـريطـانيا فـي سلسـلة من
ــعــروفـــة بــاسم مــراسالت الـــرســائل ا
-مــكـــمـــاهــون قـــاد الـــثــورة احلـــســـ
الــعـربـيـة ضـد احلـكم الـعـثـمـاني خالل
ـية األولى.وشهـدت الفترة احلـرب العا
تـــمـــوز عـــام  1915 وآذار عـــام 1916
- مــكــمــاهـون حــيث مــراسـالت حـســ
فوض تـبادل السير هنري مكماهون ا
الـسامي الـبريطـاني في مصـر واألمير
حـــســ بن عـــلي أمــيــر مـــكــة في ذلك
الـــوقـت الـــرســائـل الـــتي قـــدم فـــيـــهــا
الـبـريـطـانـيـون تـعـهـدات مـعـيـنـة جتـاه
الـعرب مـقابل دعم العـرب للـبريطـاني
ضــد الــعــثـمــانــيـ خـالل احلـرب.وفي
حــــزيـــران عـــام  1916بــــدأت الـــثـــورة
ـانـيـا الــعـربـيـة ضـد تـركـيـا حـلـيـفـة أ
وهـي الثـورة الـتي عـمل الـبـريـطـانـيون
بــجــد عـلى تــشـجــيـعــهـا.وفي  تــشـرين
األول عـــــام  1916نـــــصـب الـــــشـــــريف
حـسـ بن عـلي نـفسه "مـلـكـا على بالد
الـــعــرب" عــلى الــرغم من أن احلــلــفــاء
اعــتـرفــوا به رسـمــيـا فــقط كـمــلك عـلى
احلــجـاز.واجته ضـابط االسـتـخـبـارات
الــبــريـطــاني تــومــاس إدوارد لـورانس
لــلـجـزيـرة الـعـربــيـة وعـمل مع الـقـوات
الــعــربــيــة غــيــر الــنــظــامــيــة لــعــامــ
. وأصـبـح لـورانـس ضـابط مــتــتــالــيــ
اتـصال ومستشـارا لفيصل جنل زعيم
الــثــورة الــشــريف حـســ بن عــلي في
مــكــة.وقـد كــان لـورانس الــذي اشـتــهـر

ـيزا بـلـقب لـورانس العـرب تـكتـيـكيـا 
ومـــنــظـــرا مــؤثــرا لـــلــغـــايــة في حــرب
الـعـصـابـات ضـد األتـراك.فـقـد هـاجـمت
قـــواته غــيــر الـــنــظــامــيـــة الــصــغــيــرة
والــفــعــالـة طــرق االتــصــاالت واإلمـداد
الــتـركــيـة وحـالت دون مــشـاركـة اآلالف
مـن الـقــوات الـتــركـيـة فـي الـقــتـال ضـد
قـوات احلـلفـاء بقـيادة اجلـنرال إدوارد
الـلنـبي.وكان الـهدف األسـمى للورانس
هـــو مــســاعـــدة الــعــرب عــلـى حتــقــيق
الـنـجـاح الـعـسـكـري الـذي من شـأنه أن
يــــــؤدي إلـى احلــــــكم الــــــذاتـي بــــــعـــــد
احلـــرب.وفـي يــونـــيـــو/حـــزيـــران عــام
 1917حــقــقت الــقــوات الــعــربــيـة أول
انـتصـار كبـير لـها حـيث استـولت على
الـــعـــقـــبــة وهـــو مـــيـــنــاء ذو أهـــمـــيــة
اســتــراتـيــجــيـة عــلى الــبــحـر األحــمـر

واسـتمـر النـجاح حـيث شقـوا طريـقهم
تـدريـجـيـا شـمـاال.وبـعـد نـهـايـة احلرب
ــيـة األولى وانــتــصـار احلــلــفـاء الــعــا
وانـهيار الدولة العثـمانية مثل حس
فـي مؤتمر فـرساي للـسالم ابنه الثالث
فــيــصل لــكــنه رفض الــتــصـديـق عـلى
مـــعــاهــدة فــرســاي ( ?(1919رافـــضــاً
االنـــتــداب عـــلى ســوريـــا وفــلـــســطــ
والــــــــعـــــــراق مـن قـــــــبـل فـــــــرنـــــــســـــــا
وبــريــطــانــيــا.وفي الــواقع أن أنــظــمـة
االنــتـداب كـانت قـد سـبـقـتـهـا خـطـوات
ية األولى فقد تـمت أثناء احلرب العـا
كـانت بـريـطـانـيـا وفرنـسـا وروسـيـا قد
تـوصلت في مـايو/أيار عام  1916إلى
وجبها اتـفاقية سايكس بيكو والتي 
ســـــيــــتم تـــــدويل اجلــــزء األكـــــبــــر من
ـا زاد الـوضع تــعـقـيـدا .و فــلـسـطــ

قـــيـــام آرثــر بـــلـــفــور وزيـــر الـــشــؤون
اخلـارجية الـبريطاني حـينئـذ بتوجيه
رســـالــة إلـى الــلـــورد لــيـــونــيل والـــتــر
روتـشيـلد (وعد بـلفـور) يعرب فـيها عن
تـعاطفه مع "إنشـاء وطن قومي للشعب
الـيـهودي في فـلسـط مع تـفهم أنه لن
ــسـاس يــتم عــمل أي شيء من شــأنه ا
دنية والدينـية للمجتمعات بـاحلقوق ا
ـــــوجــــودة في غـــــيــــر الــــيـــــهــــوديــــة ا
".يــذكــر أن لــورانـس حــضـر فــلــســطــ
ـؤتمر مع فيصل وكان يأمل بأن يعاد ا
ــــشــــرق الـــعــــربي رسـم احلــــدود في ا
عـنية ـناطق ا اسـتنـادا إلى معرفـته با
وسـكانها فطرح مقـترحات تلغى خطة
الـتـقـسـيم الـتي  االتـفـاق عـلـيـهـا عام
 1916بـــــ ســــيــــر مـــــارك ســــايــــكس
ثـل عن بـريطـانيا وفـرانسـوا بيـكو 

وفـرنسـا.وقد اقـترح لـورنس حكـومت
مـنفصلـت للمـناطق الكرديـة والعربية
فـي الـــعــــراق احلــــالي. كــــمـــا اقــــتـــرح
حـكـومتـ مـنفـصلـتـ للـعرب في بالد
الـــرافـــدين واألرمـن في ســـوريـــا.وكــان
لـــورانس قـــد درس خالل عــامي 1915
ـعلـومـات الواردة و 1916الـتـقاريـر وا
ـــــنــــــاطق دراســـــة مـن كـــــافـــــة تــــــلك ا
ــسـتــقـبل مــعــمـقــة.كـمــا بـحث الحــقـا ا
الـــســـيـــاسي لـــلــمـــنـــطـــقــة إلـى جــانب
مــــــتــــــطــــــوعــــــ من ســــــوريــــــا وبالد
الـــرافـــديـن.غــيـــر أن الـــبـــريـــطـــانـــيــ
والـفرنسـي كانـوا قد اتفـقوا قبل بدء
مـؤتمر باريس عـلى مستقبل األراضي
الــــعــــربـــيــــة الـــتـي كـــانـت خـــاضــــعـــة
لـتركيا.وفي  20مارس/آذار عام 1920
ؤتـمر حـضـر منـدوبـون من فـلسـطـ ا

الـسـوري الـعام في دمـشق الـذي أصدر
قـــرارا بــرفض وعــد بــلـــفــور وانــتــخب
فـيـصل األول جنـل الشـريـف حسـ بن
ا في وحدة ( علي ملكا على سوريا ا
).ولكن بعـد أسابيع قـليلة ذلـك فلسطـ
ـنـاطق التـابـعة سـابـقا قـسم احلـلـفاء ا
ـهزومة في لـإلمبراطـورية الـعثـمانـية ا
و مؤتمر السالم الذي عقد في سان ر
بـــإيــطـــالــيــا في إبـــريل/نــيـــســان عــام
.1920وبـــحــلــول يــولــيــو/تــمــوز عــام
 1920أجـبـر الـفـرنـسـيـون فـيصـل على
ــلـكــته وغــادر فــيـصل الــتــخــلي عن 
ســوريــا إثــر االحــتالل الــفـرنــسي.وفي
غـضـون ذلك أقـامت بـريطـانـيـا منـطـقة
نـفـوذ فـي الـعـراق ولـتخـفـيـف مـقـاومة
احلـكم البـريطاني قـررت بريطـانيا في
مـارس/ آذار عـام  1921رعـايـة فـيـصل
كــمــلك لــلــبالد وقــد ظل جــالــســا عـلى
الـعـرش حـتى عام .1933وتـقـول دائرة
ــعـارف الـبـريـطــانـيـة إنه في مـارس/ ا
آذار عـام  1924نـصب الشـريف حس
بـن علي نـفسه خـليـفـة للـمسـلمـ لكن
احلـرب مع عبد العـزيز آل سعود كانت
وشــــيـــكـــة وشن إخـــوان طـــاعـــة الـــله
ـــوالـــ آلل ســـعـــود هـــجـــومــا عـــلى ا
الــطـائف في ســبـتـمـبــر/أيـلـول من ذلك
الــعــام ولم يــكـن الـشــريـف حـســ بن
عـــــــلـي مــــــســـــــتـــــــعــــــدا لـــــــصـــــــد ذلك
الـهـجـوم.وجنـحت قـوات آل سـعـود في
دخـول الـطائـف ومكـة عام  .1924وفي
 5أكـتـوبـر/تشـرين األول من ذلك الـعام
تـــنــازل الــشــريف حــســ بن عــلي عن
الـعـرش لـنـجـله األكـبـر عـلي وقـد نـقـله
الــبـريــطـانـيــون إلى قـبــرص.ويـذكـر أن
جـــدة صــمــدت أمــام حــصــار قــوات آل
سـعـود حتى  17ديـسمـبر/ كـانون أول
عـام .1925وعـاش الـشـريف حـس بن
عــلي في قـبــرص حـتى عـام  ?1930ثم
عــاد إلى الــشــرق األوسط لــيـعــيش مع
ابــنه عــبــد الــله في شــرق األردن حـيث
تـوفي عام .1931ولـلـحسـ بن علي 4
أبـناء هم علـي وعبداللـه وفيصل وزيد
و خــــلـف عـــلـي والـــده فـي عـــام 1924
كـثـاني ملـوك احلجـاز  لـكنه تـنازل في
الـعـام الـتـالي وأصـبح عـبـد الـله مـلـكا
عــلى شـرق األردن (األردن فـيــمـا بـعـد)
وأصـبح فيصل ملكا على العراق باسم

فيصل األول.
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منزل بدر شاكر السياب

وأبن سيرين والشـاعر بدر شاكـر السياب
والشـاعر مـحمـود الـبريـكان ومـقبـرة بيت
طالب النقيب ومـقبرة باشا عـيان ومقبرة
بــيـت صــالح بـــيك وغـــيــرهـــا من مــقـــابــر

لشخصيات عراقية وبصرية .
ــقـبــرة أحـد رافـقــنـا خـالل جـولــتـنــا في ا
مـسـؤولي الـوقف الـســني بـالـزبـيـر عـامـر
العثمـان  قائالً :( مقبـرة احلسن البصري
لها تاريخ عريق  وموقـعها غرب البصرة
 25كم( وأكـد الــعـثــمـان ) هــنـاك مــشـروع
أستثـماري من هـيئـة أستثـمار الـبصرة ..
ألنــشــاء  450 مــحالً جتــاريـــاً عــلى أحــد
ـقـبرة  وهـذا طـبعـاً جتـاوزً على أطراف ا
حرمة األمـوات وستـندثر عـدة قبور خالل
ـقـبرة زمـع إقامـتـهـا با تشـيـيـد احملالت ا
قريباً .(مشـيراً : (مناشـدتنا نوجـهها عبر
البرنامج لـلحكـومت األحتاديـة واحمللية
ولـلــوقف الـســني في بــغـداد والــبـصـرة 
ــشـروع لـلــتـدخل الــســريع أليـقــاف هـذا ا
الـذي ســيــقــتـطـع عـشــرة أمــتـار مـن عـمق
ـقــبـرة  ألجـل بـنــاء احملالت الــتـجــاريـة ا
ـقــبــرة  حـيـث هـنــاك قــبـور داخل حــرم ا
جـديـدة ســتـكـون مـن ضـمن الـقــبـور الـتي
جترف ويـبـنى فـوقـهـا حوالي  450محالً

.( جتارياً
كـادر عــمل بــرنــامج (كالم الــنــاس) لــهـذه
احلـلـقـة ضم في األعـداد والـتـقـد : عـلي
اخلالدي مدير التـصوير ومخرج ميداني
: عـمــر اجلـابـري
الـــتــــصــــويـــر :
مـــــصـــــطـــــفى
ــنــصــوري ا
ـتــابـعـة : ا
ســـــعــــدون
اجلــابــري
ونتاج وا
: حــسـام
الـــــــــدين
محمود.
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عـلـومات االردنـيـة اعلن ان ـكتـبـات وا رئيس جـمـعيـة ا
ـاضـيـ مـؤتـمـرهـا اجلـمـعـيـة عــقـدت االحـد واالثـنـ ا
التـاسع عشر احتفاال بلواء الرصـيف لواء للثقافة لهذا

العام.
 d(«b³Ž —cM

الشـاعر الـعراقـي صدرت له مـجمـوعة شـعريـة بعـنوان
(مـطـر صــاعـد الى الـسـمـاء) ضـمن مـنـشـورات احـمـد

الكي للنشر والتوزيع ببغداد. ا
ÍbF « rþU  œË«œ

 uK¹u  u ËUÐ

الــروائي الــبـرازيــلي صــدرت له عن مــؤســســة شـمس
لـلـنـشـر واإلعالم بـالـقـاهـرة الـتـرجـمـة الـعـربـية لـروايـته

(تعاليم محارب النور) للمترجم ياسر شعبان.

Í—ÒdC²  lÐU²ð »U¹œ
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الــعـرائــســيـ الــعــراقـيــ وقـال في
ركز في (فيسبوك)(بصفتي صفحة ا
ـــركــز الـــثــقـــافي الـــعــراقي رئـــيس ا
لـــلــطــفــولــة و فـــنــون الــدمى و احــد
العامل في مـجال مسرح الدمى في
الـعـراق .. كـاتـبـا و مـخـرجـا  اتـقـدم
بادرتي للعمل على تأسيس احتاد
الــعـرائــسـيــ الـعــراقـيــ  و أدعـو
جــمـيع الــعـامــلـ في حــقـول فــنـون
الــدمـى من مــؤلــفــ و مــخــرجــ و
) و ( العــبـ مــصــمــمـ و مــحــركــ
صـانـعـ من احملـتـرفـ و الـهواة و
من كال اجلنسـ  من بغداد و باقي
احملافظـات  الى احلضور في نـقابة
الفنان العراقي يوم اخلميس ١٥
تــــشــــريـن االول اجلــــاري حلــــضـــور
ـؤتــمـر الـتـأســيـسي لالحتـاد الـذي ا
سيكـون بضيافـة و ورعاية الـنقابة).

”U¹ 5Ý« ≠ œ«bGÐ

ـركـز الـثـقافـي العـراقي دعـا رئـيس ا
للـطفولـة و فنـون الدمى حـس علي
هــــــــارف الى تــــــــأســــــــيـس احتـــــــاد

{ واشــنــطن  –وكــاالت - يـــتــنــاول
ـغـني األمــريـكي جـون بـون جـوفي ا
الــقــضـايــا الــسـاخــنــة في الــواليـات
ــتـــحــدة مـــثل جــائـــحــة فـــايــروس ا

ÊU e « ≠  ËdOÐ

طـربة اللبنـانية مايا دياب تتعاون ا
مـع فــريـق طـــبي تـــشـــيـــلي من أجل
رفأ تضررين من إنـفجار ا متابعـة ا
في بــــيـــروت الــــذي وقع يـــوم  4آب

اضي. ا
ولـذلك تــواصـلت سـفـيــرة لـبـنـان في
تـشــيـلي جــومـانــة خـداج مع ديـاب
ـسـاعـدة بـعــد أن كـرّست مـهـمـاتــهـا 
تضررين من إنفجار بيروت بشكل ا
كامل وعـرضت خـداج مبـادرة طبـية
مع مايـا تتـضـمن تعـاون ب أطـباء
جراح من تشيلي وطبيب إسباني
سـيـشـكـلـون مـعـاً فريـق عـمل مـوّحد
مع دكــتـور اجلـراحــة فـادي الــهـاشم
والدكـتـور أنـيس مراد.وعـبّـرت دياب
عـن فــخــرهـــا بــالـــفــريق الـــطــبي في
لـبنـان وإعـتبـرت أنه األكـثر إحـتـرفاً
وتـمــرسـاً بــالـطب وقـالـت: (بـالـوقت

نع بـأن يـكون هـنالك نفـسه هـذا ال 
رؤيـــة مــخــتـــلــفــة ألطـــبــاء أجــانب
تضرري ومعاجلة ما خلدمة ا
تـــــــســــــــبـــــــبت بـه كـــــــارثـــــــة
بـيـروت).ووصل مـنـذ أيـام
هـذا الـفـريق الـطـبي من
تـشـيـلي الى بـيـروت
وإجــتـمـع مع مــايـا
والــطـبــيـبــة نـدى
ســـــــــــويـــــــــــدان
للـتـشاور بـخـطة
مــــــــعــــــــاجلــــــــة
أشــــــخــــــاص
تــــضــــرروا
فــــــــــــــــــــــي
اإلنــفــجــار
من مـخـتلف

األعـــــمــــــار بـــــشــــــكل
مجاني.

االصـدقـاء في حـالـة بــحث عـنك ال جتـعـلـهم يـبـحـثـون
عنك طويال بادر انت بلقائهم.

qL(«

سـتجـد الـكثـيـر من االمـور السـارة في الـعـمل و التي
ستجعل حياتك االجتماعية افضل.

Ê«eO*«

ستواجه  سفراحـد االصدقاء سيـشعرك بـفراغ كبـير
جتديداَ في صداقاتك .
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حـيـاتك الـعــاطـفـيـة افــضل من الـسـابـق أنت بـحـاجـة
رقم احلظ .2 لبعض البصيرة 

»dIF «

وسـطـاء قـد يـسـهّـلـون لك األمـور الـعـمـلـيـة أكـثـر. يـوم
السعد االربعاء.

¡«“u'«

ن حـولـك. ال تصـرف انـتـبـاهك  أعطِ اهـتـمـامـاً الـيـوم 
بسهولة عن األمور احمليطة بك.
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حياتك العـاطفية سـتغلي باحلـماسة. ال تكن مـتشائما
.يوم السعد الثالثاء. 

ÊUÞd «

طروق أمامك. قد يفاجئ من وضوع ا ال تخرج عن ا
فاجئ.  حولك بتركيزك ا

Íb'«

يـجب أن تـنـتـبه لـصـحـتك الـتي هـزّتـهـا احلـسـاسـيـات
اخملتلفة أو تتحمّل االضطرابات.

bÝô«

قـد تتـفـاجئ بسـرعة جتـاوب زمالء الـعمل مع افـكارك
. .يوم السعد االثن

Ë«b «

الـواقـعـية مع احلـبـيب وفي الـعمـل توفـر عـليـك الكـثـير
من الضغوط .رقم احلخظ .9

¡«—cF «

ال تدع جلّ همك انـهاء العـمل بل كيف تـنهيه بـالشكل
االمثل .رقم احلظ .5

 u(«
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ثالث مـجموعات تـشكل كلمات من
خــمــسـة حــروف يــكــمل بــعــضــهـا
بـعضا بـواسطة احلرفـ االخيرين
من كل كـلــمـة.في خــانـات الــعـمـود
الـــوسط حتـــصـل عـــلى الــــكـــلـــمـــة

طلوبة:  ا
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(أ)
مـادة تضـاف لالطعـمة  –من سور
الـقـرآن الـكر  –تـنـاثر  –الـسـهر
 –اجـحـاف  –حتـذيـر  –يـلـحـقـا -

شعور
(ب)

مـدينة عـراقية  –عـاصمة اوربية –
ـــة الــــرائـــحـــة من الـــغــــازات عـــد
–ادعــاءات  –نــقــيـض امــســاك –
اعداد  –حتق احلق  –مواد مقوية

للزراعة
(ج)

نـائبه  –يـنصت  –خـضع  –ايـدي
لـلشغل  –لـعبة تسليـة الكترونية –
لـلــبـيـع والـشـراء  –لــظـاه  –مــكـره

وخبثه

الــــصـــحــــفي الــــعـــراقي نــــعـــته
االوسـاط االعالمية بعد ان غيبه
سائـل ـاضي  ـوت السـبت ا ا
الــله تــعـالى ان يــســكـنه فــسـيح

جناته.

ـؤسـسـة الـعـربـية ـيـة االردنـيـة صـدر لهـا عن ا االكـاد
لـــلــدراســات والــنــشــر كــتـــاب بــعــنــوان (دراســات في
احلـضـارة الـعـربـيــة االسالمـيـة اسـتـراتـيـجـيـة الـرصـد
ومـنهجـية الـتطـبيق) ويقع في 256 صـفحـة من القطع

الكبير.

ـتمــرس في جـامعـة دبـلن بايـرلـندا يـدير البـروفـسور ا
في 12 تـشرين االول اجلاري الندوة االفتراضية التي
تقـيمـها شـبـكة الـعلـمـاء العـراقيـ في اخلـارج بعـنوان

(قضايا معاصرة في الطاقة البديلة).

مـثلة الـسوريـة عبـرت عن سعادتـها لـلمشـاركة لـلمرة ا
االولـى في اجلـزء احلــادي عــشـر مـن مـســلــسل (بـاب

احلارة) بدور (اعتدال).
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الـصحفي العراقي صاحب زاوية (عزيزي عزوز) التي
كانت حتـظى بـشـعبـيـة ب قـراء مـجـلة (الف بـاء) نـعته
االوسـاط الـصـحـفـيــة سـائـلـ الـله تـعـالى ان يـسـكـنه

فسيح جناته.

مايا دياب

نشور في صحيفة في تصريحها ا
الـزمـان بـالـعدد 6775 الـصادر في
بلغ من 2020/10/3 و استالم ا
قـبل الـفنـان ايـاد الطـائي بـتوقـيعه
احلي وصورة هويـته الصادرة من
ــوثــقــة عـلى وزارة الــثــقـــــــــافــة ا
ـذكور في اصل مـسـتـند الـصـرف ا

اعاله.
ان نقابة الـفنان الـعراقي وقفت
وتــقف مع كل الــفــنـانــ الـذين هم
ــســـانــدة بـــحـــاجــة الـى الــدعـم وا
عنـوية ولم تبـخل عليهم اليـة وا ا
ــال واجلـــــهــد وهـو مــنـهــجـهـا بـا
الـذي نــؤمــــــن به السـتــراتـيــجـيـة
عـــمـــلـــــــــهــــا ومـــا زالت تـــخـــطـــو
بخـطوات راسخة يـعرفهـا القاصي
والـــدانـي عـــلى الـــرغـم من شـــحـــة
ـالــيـة وانـحـســارهـا مـنـذ ـوارد ا ا
انطالق االحتـجاجات الشـعبية في
2019/10/1  واعـقـبـتـهـا انـتـشـار
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تـعـقـيـبـا عـلى مـا جـاء في لـقـاء مع
ــمـــثـــلــة مـــيالد ســـري نـــشــر في ا
اضي ورد الرد (الزمان) الـسبت ا
الــــتــــالي من نــــقــــيب الــــفـــنــــانـــ
الـعــراقـيــ جـبــار جـودي نــنـشـره
عـمال بحق الـرد (انـطالقا من مـبدا
ـــا ورد في حـق الـــرد وتـــفـــنــــيـــدا 
الـــــــصـــــــفــــــحـــــــة رقــــــــــم 11 من
ـوقـرة الـصـادرة في صـحـيـفـتــكم ا
2020/10/3 نرفق لكم طيا مستند
ـؤرخ في 2018/11/7 الــصــرف ا
مــوقــعــا من قــبـل االمــر بــالــصـرف
الـسـيـد نـقيب الـفـنـان الـعـراقـي
والفـنانـة اسيـا كمـال نائب الـنقيب
والـفـنـان فـاضل وتـوت امـ الـسـر
ـوجبه صرف مـساعدة والذي  
مـالـيـة للـفـنـانة مـيالد سـري قـدرها
(2500) ملـيونان وخـمسـامئة الف
ا جاء دينـار الجراء عمـلية خالفـا 

جــائــحــة كــورونـا
فــــــلـم تــــــتـــــــوقف
مـــــســــــيـــــرتـــــهـــــا
االنــســانـيــة جتـاه
الــفــنـانــ بــسـبب
ذلك التجني عليها
بـــاخــفـــاء وانـــكــار
احلقائق ومواقفها
جتــــــاه اجلــــــمــــــيع
ومنهم صاحبة هذا
الـتـصـريح اخملـالف
ـــــــــا ورد فـي اعاله
وقـــلـــة من فـــنـــانــ
اخــــرون يــــكــــيــــدون
ويـلــفـقــون لـلــنـقــابـة
الـتهم الـكـيديـة بدون
اي ســــنــــد قـــانــــوني
يـثــبت مـا يـدعـون وال
وازع اخــــــــــــالقــــــــــــي

يردعهم).
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في حلقة ثـانية من بـرنامج (كالم الناس)
في البصرة يواصل جولته االستقصائية
حـيث يـتــجه طـاقم عـمل الــبـرنـامج الـذي
تعـرضه قـنـاة (الشـرقـيـة) ويعـده ويـقدمه
علي اخلالـدي نحـو قضـاء أبي اخلصيب
جـنــوب مـديــنـة الــبـصــرة  لألطالع عـلى
أكـبــر حـمــلـة إعــدامــات جملـامــيع كـثــيـرة
لـســيـدة الــشــجـر (الــنـخــلــة) مع جتـريف
األراضي الزراعية في الـقضاء  وحتويل
األراضي من زراعيـة الى سـكنـيـة وخارج
الــضــوابط الــرســمـــيــة بــالــرغم من عــدة
إســتــغــاثــات أطــلــقــهــا ســكــان الــقــضـاء
للحكـومت األحتادية واحملـلية لكن المن
مـجـيب .وبـ اخلـالــدي : خالل جـولـتـنـا
اإلستـقصـائـية زرنـا جـزيرة ( الـبوارين )
ــهــمــلــة شــرق الــبــصــرة وقــرب مــنــفـذ ا
الشالمـجـة احلـدودي مع أيـران  وأيـضاً
هــنــا في جــنــوب أبي اخلــصــيب يــوجــد
معـمل لألسـمـده الـكـيمـيـاويـة  وهـو كان
ـهـمة واألن ـعـامل احلـيويـة وا يعـد من ا
أصبح خربة  وبجواره ميناء أبو فلوس
الـذي يــعـمـل حـالــيـاً ولــيس بــكل طـاقــتـة

ويحتاج الى تأهيل .
وحتــدث مــواطن من مــنــطــقــة (طــويــلــة)
جنـوب شـرق أبي اخلصـيب وهي مـديـنة
ـنـطـقـة بـأكـمـلـها زراعـية ريـفـيـة قـائال: (ا
ـتـنـوعـة ووفرة كانـت عامـرة بـزراعـتـها ا
يـاه فيـها  لـكن خالل بدايـة احلرب مع ا
أيـران هـاجـر سـكـانـهــا جـمـيـعـاً  كـونـهـا
حتت نيران ومرمى الهـاونات األيرانية).
مضيـفاً (طويـلة كانت تـزرع فيهـا أشجار
ـوز وبـكـثـافـة وكـذلك أشـجـار الـعـنـبـة  ا
ــنــاطق وهــذا غــيــر مــوجــود في كــافــة ا
الـزراعـيـة بـالــبالد  األن األهـمـال اصـبح
ـيـاه من كل واضـحـاً عـلـيـهـا وغـمـرتـهـا ا
جـانب واصـبــحت غـيـر صـاحلــة لـلـسـكن
بسبب نسيـانها من قبل حكـومة البصرة
احملـلـيــة  نـأمل أن تــكـون فــيـهـا مــحـطـة
لـلـكـهــربـاء وأخـرى لـلــمـاء لـغـرض عـودة
بـــعض ســـكـــانـــهـــا) . وخالل جتـــوالـــنـــا
شاهدنا عديد صيادي األسماك يستقلون
(الـشــخــاتــيـر) وكـل واحـد مــنــهم يــحـمل
بــشــخـتــورتــة مــولــد كــهــربــاء صــغــيـر 
يـــســـتــخـــدمـــونـــهـــا بـــصـــعق األســـمــاك
ـنطـقة وموتـها..هـؤالء يـسمـونهم بـلـغة ا

والـدارجـة بـ ( الـنـتالـه ) كـونـهم يـنـتـلون
األسـمــاك بـواســطـة عــدة خـاصــة بـذلك 
وهذا صيـد جائر وحـرام أيضاً  وعـندما
سالنا هـؤالء الصيادين عن هـذه الطريقة
ـمـنـوعـة قـانـونـيـاً أجـابـونا : احملـرمة وا
تـهن مـهـنـة صـيـد األسـمـاك مـنذ (نـحن 
زمن .. وطريقـة النتل بـالكهـرباء هي غير
محرمة )بحـسب قولهم .. فيـماهناك قسم
آخـر من الـصـيـادين يـسـتـخـدمـون شـباك
الــصــيــد وأشــار هــوالء(هــنــاك مــتــابــعـة
أحـيـانـاً من قـبل الــشـرطـة الـنـهـريـة عـلى
الـصــيـادين مــسـتــخــدمي طـريــقـة الــنـتل
بــالـــكــهـــربــاء) ..وأكـــد صــيـــاد آخــر ( أن
دوريـات زوارق الـشـرطـة الـعراقـيـة تـلـقي
الــقـــبض عـــلى الـــصـــيــاديـن اخملــالـــفــ
وتصادر شباك الـصيد وحتيل هؤالء الى
الـقضـاء الـعـراقي ويـحـكم عـلى  اخملـالف
بـالـسـجن ســتـة أشـهـر مع غــرامـة مـالـيـة

تقدر بـ 5 مالي دينار).
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تــوجه فــريق الــبــرنــامج بــعــد ذلك نــحـو
ــنــطــقـة كـمــرك أبي اخلــصــيب الــواقع 
الـســاحل الــسـيــاحـيــة  الــذي بـدأ عــلـيه
األهـمـال واضــحـاً .. كـونـه اليـعـمل اآلن 
ونقطـة كمرك أبـي اخلصيب كـان لها دور
كافحـة التهريب  كـونها تقع على مهم 
ضــفـــاف شط الـــعــرب وقـــبــالـــة احلــدود

األيرانية .

واوضح أحــد الــنــاشــطــ ضــد جتــريف
البسات من سـكنة أحدى بـسات قضاء
أبي اخلصيب قائالً : (أنا أريد ان أضيف
لبرنامـجكم عدة نقـاط بخصوص جتريف
ئات أشجار البسات والقلع العشوائي 
النـخيل  بـساتـينـنا كـانت عامـرة بزراعة
عـدة أنـواع من أشـجـار الـنـخيـل واهـمـها
الــبــرحي واحلـالوي والــبــر والــســايــر
واخلستـاوي وغيرهـا  أن سكان الـقضاء
يـبــلغ عــددهم 450 الف مـواطـن  وعـامل
الــنــزوح من أبي اخلــصـــيب بــلغ حــوالي
ـئة  تـراجعـوا عن مهـنة الـزراعة  90 با
حــــيـث أن جتــــارة األراضي الـــــزراعــــيــــة
وحتويـلهـا الى أراض سـكنـية  أصـبحت
جتـارة مـربــحـة لــهم بـبــيع هـذه األراضي
ـدن) .مؤكـداً (عمـليات لناس قـادم من ا
ـتــاجــرة بــاألراضي الــزراعــيـة الــبـيـع وا
كانت بعلم وأمام أنظار قائممقام القضاء

وكأن السلطة غائبة هنا).
من جــــانــــبه قــــال احلــــاج ابــــو يــــاســـ
لـ(الـــزمــان) (فـي قــضـــاء أبـي اخلــصـــيب
وحـدهــا كـان فــيـهــا حـوالي 16 مـكــبـسـاً
للتمور  ونـقوم بتصـدير أنواع راقية من
تمـورنـا الى أمـريكـا وروسـيا وبـقـية دول
الــعــالم  واآلن نــســتــورد تــمــورا رديــئـة
النـوعيـة من دول اجلوار)!الفـتاً  الى (أنه
يوجـد في قضـاء أبي اخلـصيب 12 نهراً
وأشهرهـا نهر حـبابة والـسراجي وبويب

دراسـته فــيـهـا  لــكن خالل جتــوالـنـا في
غرف باحة البيـت وسطحه وجدنا بعض
األهــمـال الــواضـح ألحــدى الـغــرف الــتي
سقط جزء كبير من سقفها. ودار السياب
ـؤسسات أصبـحت منـتدى ثـقافـيا يـتبع 
وزارة الثـقـافـة مـنـذ عام 2014 وباألصل
هـذه الدار تـعـود مـلـكـيـتـهـا جلـد الـشـاعر
السياب  واحـد أقاربه الذي جتـول معنا
قال : (كنا نتمنى أن جتري وزارة الثقافة
صيـانـة وتـأهيـل لهـذا الـدار الـذي أصبح
مــزاراً لــلــوفــود الــثـــقــافــيــة من الــعــراق
وخارجه  وطـالبـنا أن يـكون قـبراً رمـزياً
لـلـسـيــاب هـنـا في الـدار لـكـن لم يـتـحـقق
مطلبنا هذا) مضـيفاً (موضوع بناء قبر
رمـزي لـلـسـيـاب هـو أيـضـاً وصـيـتـة
قـبل وفــاته في الــكــويت  والــبـيت
كان يـؤي إسرته واعـمامه وعـماته
أيضـاً .(الفـتـاً (ولـده غيالن رفض
أكـثـر من مـره تـسـلـيم مـقـتـنـيـات
والده  لوزارة الثقافة خوفاً من
فقـدانـهـا في ظل هـذه األوضاع
الصـعبة). احملـطة األخـيرة في
هـذه احلـلـقــة األسـتـقــصـائـيـة
قبرة احلسن البصري كانت 
األثريـة وسط قضـاء الزبـير
غـــرب الـــبـــصـــرة .والـــتي
ضمت قـبـور مـهـمـة جداً
منها احلـسن البصري

وحمدان ونهر خوز  الـبواخر واللنجات
كانت تمر من أمام بسات القضاء قادمة
يـة عدة وتتجه نـحو ميناء من موانئ عا
عـقل) .مضـيفـاً (أنا أبو فـلوس ومـينـاء ا
كــنت طــفالً أتـــذكــر تــصــديــر ا احلــنــطــة
وغـيـرهـا من مـنـطـقـة الـعـشـار قـرب مـقـام
عـلي  هــذه احملــاصـيل تــصــدر لـلــخـارج
بواسـطـة بواخـر ولـنجـات واألمـور كانت

جيدة في ذلك الوقت).
ورافق كــامــيــرا كالم الــنــاس مع مــواطن
خـصــيــبــاوي .. أسـمه مــصــطــفى جتـول
كدليل لنا قال(ابو اخلصيب مدينة تسود
الطـيـبة عـلى أهـلهـا األصـليـ  سـكانـها
الـقـدمـاء الـكـثـير مـنـهـم هـجروهـا بـسـبب
األهمـال ونقـص واضح باخلـدمات  األن
نــرى نـزوح الــكــثــيــرين مــنـهـم .. وعـودة
ـــتــهــنــون الــزراعــة  عــوائل جــديــدة ال
أشتروا أراضـي زراعية وحـولت لهم الى
أراض سـكــنــيـة) مــضـيــفــاً (تـرون جــسـر
بويب وهي منـطقة سـكن شاعـرنا الكـبير
الراحل بـدر شاكـر السـياب  هـذا اجلسر
مهدد بالـسقوط في أي وقت بـسبب قدمة

ودون أجراء أية صيانة عليه) .
w UIŁ Èb²M

وزار الـبـرنـامـج مـسـكن الــشـاعـر الـراحل
الـســيـاب في قــريـة چــيـكـور جــنـوب أبي
اخلـصــيب  هــذه الـدار الــتي ولــد فـيــهـا
السـيـاب وعـاش فـيـهـا وأكـمل بـعـضا من
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(أشـرس معـركـة ستـخـوضـها في حـيـاتك هي أن تُـحقق ذاتـك كمـا تُـريد  في
عـالـم يـبـذل قُـصـارى جـهـده ; لـيـجـعـلـك كـالـبـقـيـة) نص راق لي وجـدته ضـمن
ن  يـرجـو مـرسـلـوهـا ان تـكون رسـائل صـبـاحـيـة اتـصـفـحـهـا بـ عـشـرات 
ودون ان اعـلم من مرسـلهـا رميـتها اجلمـعة هـذه او الفـائته او الـقابـله مبـاركة
مرتـده بـرسـالة الى صـاحب اسـتـحسـنـهـا مع عبـارة سـاخـرة : (صايـر حـكيم

زمانك)!. 
ـدرسة قـلت وانا اصـب الشـاي بـالـيانـسـون  واتـطلـع الى اندالع احلـيـاة في ا
البـطريـاركية الـتي حتتـنا بعـمان ( هي حكـمة مـلطوشه  لـيست لي). بـعد ثوان
جـاء الـرد هي لـ (د .خالـد مـنـصور الـدريس) وال اعـرف الـرجل فـان كانت له
حـفنة حكم مثلها لدعوته الى (أطراف احلديث). الذين يدفعونك  –او يطعنوك
ـقدمة .. شرط اال تكـون الطعنة سـينمائية من اخللف يـدفعونك الن تكون في ا
ليـست مثل طعنة ذلك الدعي الذي قتل شـيالن ووالديها بدم كشراب الرمان !
ـكـنـني ان انـضــد بـضع سـطـور من جتـربـتي ومـثـلـمـا ـهـم : صـفـنت وقـلت  ا
يعـلمنـا اخلائنـون لتخصـصاتهم في الـتنمـية البـشرية : هل أنـا مختلف ? وهل
ـا يـكـون الـرد واضـحـا سوف ـكن ان يـسـابـقـني الـيه غـيـري ? ر ما انـتـجه 
ذيع يقولون طبقة حلظر التـجوال. كل ا اعيـده مرت بعد تأمل في احليـاة ا
شـاهدين ..وهم اليـعـرفونـهم  واليفـرقون بـ زلـيخه وعـزيز مـصر : أعزائـي ا

..ولكنها عادة جرت فصارت سنة متبعه.
سـتـضافـون إنهم قـد درجوا عـلى قول  البـطـولة في الـسؤال  في حـ يجـد ا
ـكن لـلــمـشـاهــد الـعـزيـز ان  يــدخل احلـمـام سـائــد مـثل من يــلت الـعـجــ ; 
سيرة احلوارية مسـتمرة  عليك ان تكون  متنبي زمانك ويسـتريح ثم يعود وا
ا ا لم تـستـطـعه االوائل. هل جددت او حـورت في يـوميـات حيـاتك  : تـأتي 

يؤهلك لنيل براعة اختراع ?
  ثـمـة مـصـطـلح نط فـجـأة هـكـذا فـي حـياتـنـا االن حتـديـدا مـنـذ مـطـلـع الـسـنة
الـكـابسـة عـلى اخلـوانيق 2020. مـنـاعة الـقطع  –كـلـنا اوالد تـسـعة  –يـطبق
عـلـيـنـا كـمـا هـو مـعـلن  (حـيث بـلغ  عـدد سـكـان الـعـالم فـي لـيـلـة رأس الـسـنة
ـسـماة عـمـورة ا ـيالديـة 2020 نـحو 7.75 مـليـار نـسـمـة. يقـطـنـون هـذه  ا ا
ـبدأ : حيث  إسـتراتيـجية ـلكـة السويـد اول من طبق هذا ا باالرض الـيباب .
رض كن من الناس  (منـاعة القطـيع) على فكرة أنه عنـد إصابة أكبر عـدد 
معـ مثل كـورونا فإن مـعظمـهم سيـتماثـلون لـلشفـاء - رغم الوفـيات الكـبيرة
احملـتـمــلـة- ومن ثم سـتـكـون لـديـهم مـنـاعـة ضـد الـفـايـروس وهـو األمـر الـذي
رض فـي النـهـايـة.لـعل أقـرب تـشبـيه إلسـتـراتـيـجـية سـيـسـاعـد عـلى حتـجيـم ا
(منـاعة القطـيع) هو السماح لـلفايروس بأن يـتغذى على أكـبر عدد من الناس
ته بعدما يصاب ا يـكوّن مناعة ضده لدى اجملـتمع والنتيجة تراجـعه وهز

(بالتخمة).
لـكة االردن افضل مـن تعاطى مع اجلـائحـة  ..قليال مـايدور حديث  مـاتزال 
كن ان يتـواصل معك بلغـة العيون ب إثـن وتكـون كورونا ثالـثهما .. الـكل 
خلف الـكمامة ليت الذي خلق العيون السودا خلق القلوب اخلافقات حديدا .
ـا هـذه الــقـلـوب حــديـد ولـذيــذ االلـفـاظ ـا قـال صــفي الـدين احلــلي : إ وقــد

مغناطيس.
 إن وجـد إني اغـرد خـارج الـســرب ولـست مـنـسـاقـا وفق
روح الـقـطـيع إعـيـدوا قـراءة النـص من جـديد هـل طبـقت
قـول الــدريس إن لم يــكن مـلــطــوشـا: (أشــرس مـعــركـة
سـتخوضـها في حـياتك هي أن تُحـقق ذاتك كمـا تُريد 
في عــالم يـبــذل قُـصـارى جــهـده ) لـيــجـعــلك كـالـبــقـيـة

قصود هو القطيع ! وا
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ــمــثل مــحـمــد حــداقي في كــشف ا
لقاء إذاعي أنه حـالياً يـقوم بقراءة
دوره في مسلسل حارة القبة الذي
يــشـارك فــيه مــجــدداً مع اخملــرجـة
رشـا شربـتـجي .وحتـدّث عن سبب
مثـل للعمل مع شربتجي محبة ا
ـمـثل كـمـا قـائالً: (رشـا تـعـتــني بـا
تعـتني بـقلبـها ونفـسها حـتى أنها
كن أن تزعـجه من كثـرة االعتناء
واالهــتــمــام بــالــتــفــاصــيل).وكــان
حـــداقـي قـــد وقف أمـــام كـــامـــيـــرا
شـربـتجي فـي أكثـر من عـمل نـذكر
طر آخر- غزالن في  منهم يوم 
غـــابــــة الـــذئـــاب - تـــخت شـــرقي

والوالدة من اخلاصرة..
من جــهــة ثــانــيــة يــقــوم مــحــمــد
ـشاهد حـداقي حالـياً بـتصـوير ا
ــتـبـقـيــة من مـسـلـسل األخـيـرة ا
(بـعــد عـدة ســنــوات الـذي كــتـبه

بـسـام جـنيـد ويـخرجـه عبـد الـغني
ـــؤســســة بالط وهـــو من إنــتــاج ا
الـــــــعــــــامـــــــة لـإلنــــــتـــــــاج اإلذاعي

والتلفزيوني السوري.
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محمد حداقي

كـورونـا والـعالقـات الـعـرقـية وعـنف
الـشرطـة في 2020 في ألـبـوم فريـقه
بون جوفي اخلامس عشر واألحدث
لكـنه يـقول إنه يـطرح تـساؤالت دون
أن ينحـاز لطرف.وقـال (أقول إن هذا
مــــوضـــوعـي ولـــيس ســــيـــاسي... ال
أنـحــاز إلى أي طـرف). لــكـنه أضـاف
(حــاولت أن أعــتــبـر نــفــسي شــاهـدا
عـــلى الـــتـــاريخ. وإذا كـــنت أشـــاهــد
ـــكـــنــــني تـــدوين الـــتـــاريخ فــــقط 

ا أطرح تساؤال). احلقائق ور
وتــأسس فــريق الــروك بــون جـوفي
الذي أُدرج فـي قاعـة مـشاهـيـر الروك
آنـــــد رول عــــام 2018 في 1983 وال
يـــزال واحـــدا من أكـــبـــر الـــفـــرق في
وسيـقى األمريكـية.وسجل صناعـة ا
الــــفـــريق األلـــبــــوم في آذار من عـــام
2019 في نـــاشــفـــيل وكــان يـــخــطط
إلصــــــــــــــداره فــي أيــــــــــــــار 2020. 

جولة لعلي اخلالدي في (ابو اخلصيب)
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فــازت الـفــنـانـة اإلنــكـلــيـزيــة اإلسـبــانـيـة
BP  األصـل مر  ايسـكروفيت  بـجائزة
  Portفـي لـنـدن عن بــورتـريه لـوالــدتـهـا

وهـي  تــشـــرب الــشـــاي حتت اسم (مالك
عـلى مـائـدتي) و اخـتيـار الـصورة من
وقـال ب 2657 مــشــاركـة من 88 دولــة 
عـــنــهـــا   الــنـــقــاد (أن الـــبـــراعــة تـــكــمن

Na- جـنيه استـرليني وعـمولة فـي تقدير
 tional Portrait Gallery Trusteesبـقيمة
7 جـنـيه استـرلـيني (مـتـفق عـليـها 000 
عرض الـوطني للصـورة والفنان). بـ ا

بــنـــجــاحــهــا في تـــوصــيل احــســاس أن
ــا األشـــيــاء عــلى الـــطــاولــة تـــتــحــرك 
ــســة ســريــالــيــة خــفـيــفــة إلى يــضــيف 
35 الـصـورة .. وتـبـلغ اجلـائزة  هي000

تــوسّخ الـــعــراق بــالــشــعـــار الــســيــاسي واحلــزب
ــال الــســيـاسـي وبـكـل مـا قــيل انه الــســيــاسي وا
سـياسي وحـتى بالـذي يقـدم نفـسه دينـياً وهو الى
الــنــخـــــاع مــاض في بـــرنــامج ســيـــاسي. تــوسخ
الـعـراق كـثـيــــراً ولم تـعـد هـنـاك فـرص كثـيـرة بل
ربّـــمــا لم تــعـــــــــــــد له فــرصـــة عــلى االطالق في
خـــــالل جــيـل كــامل أن يـــنــظّف نـــفــسه ويـــظــهــر
مــشـــــــرقـاً حتـت الـشــمس حــتى لــو كــان ثـــــوبه
مـلـطـخـاً بـبـعـض بـقـايـا الـبُـقع هــنـا وهـنـاك لـبـعض

الوقت.
الــــعـــــــــــراق طـــــوال قــــرن كـــــامل كـــــان زاخــــراً
بـــالـــســـيّــــاســـيـــ واالحـــزاب حـــتـى في فـــتـــرات
االسـتـــــــــبداد غـيـر انَّ الـسـيـاسـة كـانت تـتـوافر
ـعــــــاني الـســـــامـية مـهمـا شابـها عـلى بعــض ا
من خـــــسّـة وتــلـوث ذلـــــــــك انَّ عـنــصـر اخلــيـر
كـان أقـــــــــــوى من عــنـصــر الــــــــــشـرّ  وإنْ لم
ــســـــتــويـات يـكــــــن أقـوى فــقــد كــان مــوجـوداً 

معينة.
طلق طـلق للشر ا عنى ا اليوم السـياسي رديف ا
في الـفسـاد والعـمالـة واخليـانة واجلُـ  والتـخلّف
ــادي عــبــر ــعــنـــوي لــلــقــيـم وا والـــدجل والــقــتـل ا

التصفيات التي ال حصر لها.
الـسنـوات الـثـمـاني عـشرة األخـيـرة وقـبـلهـا لـنـعد
عـشــرين سـنـة تـسـبـقـهـا انــحـدر مـعـنى مـصـطـلح
الـــســيــاسي من درجـــة ســوء واطــئــة الى درجــات

تنزلق نحو الهاوية.
كـانت دائـماً هـنـاك درجة ضـبط لـسوء الـسـياسي
قد يتأخّر مفعولها وتـوقيتها لكن يبقى لها مؤشر

واضح على وجودها .
بـعـد ذلك لم نعـد نـحتـاج الى تـفسـيـر أو تبـرير أو
حتى توصيف أسباب جموع الغضب من الشباب
العـراقي اخلارج من بـقاع الـيأس والـدمار بـاحثاً
عن أمل يراه قـريبـاً وسواهم في ظـلمـات السُحت

. احلرام يرونه بعيداً
ّـا حدث لـقـد توسّخ الـعراق كـثـيراً تـوسّخ أكـثر 
له أو فـيه في أية حـقـبة بـالتـاريخ أو قبل الـتاريخ 

اء الطهور. والبدَّ من هدير ا

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       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
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{ لنـدن (أ ف ب) - أعـلـنت دار األوبرا
ـلـكـيـة في لـنـدن رويـال أوبـرا هاوس ا
األحـد أنـهـا سـتـعـرض للـبـيع فـي مزاد
علـني لوحة لـلرسـام البريـطاني ديـفيد
هـوكني تـمـثل مـديـرها الـقـد بـسبب
الــصـعـوبــات الـتي يـعــانـيـهــا الـقـطـاع
الــثــقـافي الــبــريـطــاني جــرّاء جـائــحـة
ـديـر احلـالي لـلدار كـوفـيد-.19وقـال ا
أليكس بـيرد في بـيان (إن بيع الـلوحة
الـتـي رسـمـهـا ديــفـيـد هـوكــني وتـمـثل
مدير الدار ب العام  1945و1970
الـسـيـر ديــفـيـد وبـسـتـر يـشـكّل جـانـبـاً
حـيويـاً من خـطـتهـا لـلـتـعافي في وقت
تـــــــــــــواجـه أكـــــــــــــبــــــــــــر أزمـــــــــــــة فـي
تـــاريــخــهــا).وأوضـــحت رويــال أوبــرا
هــــاوس لــــوكـــالــــة فــــرانس بـــرس (أن
اللـوحة سـتبـاع في مزاد عـلني تـنظّمه

دار كــريــســتـيــز في  22تـشــرين األول
اجلـــاري).وتــــوقـــعت صــــحـــيــــفـــة ذي
أوبـــزرفـــر أن يـــحـــقـق بـــيع الـــلـــوحـــة
إيرادات تراوح ما ب  11و 18مليون
جنيه اسـترلـيني (ب  12و 20مليون
يـورو). وأوضح بــيـرد (أن األربـاح من
بيع اللـوحة ستُسـتَخدَم لتـمك أفضل
فـنـاني الـعــالم من الـعـودة مـجـدداً إلى

خشبة الدار).
ـــؤســــســـات الـــثــــقـــافـــيـــة ومُـــنــــيت ا
الـبـريـطـانـيـة عـمـومـاً بـخـسـائـر مـالـية
كــبــيــرة جــرّاء اإلقــفــال خالل مــرحــلــة
ـرتـبط بـاجلـائـحـة الـتي أدت احلـجـر ا
إلـى وفـــــــــــاة  42ألـف شـــــــــــخـص فـي
بـــريــطــانــيــا .ولـم تــشــذّ رويــال أوبــرا
هـاوس عن هـذه الـقـاعـدة إذ تراجـعت
مـداخـيـلــهـا بـقـدر يـفـوق الـنـصف مـنـذ

وقـــدّمـت عـــروضـــاً من دون جـــمـــهـــور
اكتفت ببثها عبر اإلنترنت.

بداية األزمة الصـحية رغم أنها أعادت
فـــتح أبــوابـــهــا فـي حــزيــران الـــفــائت
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