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ـفكـر والكـاتب السـياسي كشف ا
البارز حسن الـعلوي عن مؤامرة
حتاك ضد العـراقي حتت غطاء
طــائــفي بـهــدف تــمـزيـق الـهــويـة
الوطـنـيـة وجر الـبالد الى مـنزلق
احلرب االهليـة. وقال العلوي في
رسـالـة نـصـيـة تـلـقـتـهـا (الـزمان)
امس (يـحـاك حلــرب طـائـفـيـة في
العراق تهدف الى تـمزيق الهوية
الوطـنية بـذرائع شتى) واضاف
(التخـلـوعائـلة شـيـعيـة من زوجة
سـنـيـة والعــائـلـة سـنـيـة من زوج
شــــيـــــعي ولـــــيـس في الـــــعــــراق
احسـاس باالنتـماء غـير االنـتماء
الــــوطــــني) مــــحــــذرا من (هــــذه
ـؤامرة الـتي يـعـد لهـا اصـحاب ا
كون االجندات التي ستـجعل ا
من الـالجــــــئـــــــ فـي ســــــوريــــــا
واالردن). ونُفّـذت عـنـاصر داعش
اعتـداء لـيل امس االول بـواسـطة
أسلـحة خـفيـفة ومـتوسـطة شرق
مـديــنـة تـكـريت مـركــز مـحـافـظـة
صـالح الـــــــــديـن اســـــــــفـــــــــر عن
اســتــشــهــاد واصــابــة نــحــو 21
مــنـــتــســبـــا في هـــيــئـــة احلــشــد
الشعبي  بعد يـوم من تفـجير
انتـحـاريّ مزدوج في قـلب بـغداد
أسـفـر عن اسـتـشـهاد  32 مـدنـيّاً
تبنّـاهما وجرح  110 اشخاص 
الـتـنـظــيم . ووصل رئـيس اركـان
اجليش الـفـريق االول الركن عـبد
االمــــيـــر يـــارالـــله ونـــائب قـــائـــد
شتـركة الفريق االول العملـيات ا
عـبـد االميـر الـشـمـري وامـ عام

منـظمـة بدر هـادي العـامري الى
صالح الـــــــدين  لـالطالع عـــــــلى
مـــوقع االعــتـــداء االرهــابـي عــلى

احلشد في منطقة العيث.
وقال أحد الضبّاط في اللواء 22
بـاحلـشد إنّ (داعـش شنّ اعـتداء
عـلى الـلـواء  22 شـرق تـكـريت 
عنصراً اسفر عن اسـتشهاد  11 
واصــــابــــة  10 اخــــرين). واكــــد
رئـــيس هــــيـــئــــة احلـــشــــد فـــالح
الــفـــيــاض  ان الــهـــيــئـــة قــدمت
مـجــمـوعــة من الـشــهـداء حـتى ال
يـضـرب االرهـابــيـون مـدنـنـا مـرة
اخرى.وقال الفـياض في تصريح
امس (نــــــحــــــتــــــاج إلى الــــــوعي
والـــبـــصــيـــرة ويـــجب أن ال يــزج
بــالــشــبـــاب لــيــصـــبــحــوا وقــود
مــــعــــارك) واضــــاف (نـــــحن في
احلـشـد سـنــحـضـر مـعـكم في كل
خطر الننـا اصبحنـا  امة صادقة
وتــعـــبــر عن مـــشــاعـــر عــراقـــيــة
حقيـقية) واشار الى ان (الهـيئة
قــدمت مــجــمــوعــة من الــشــهـداء
حتى ال يضرب االرهابيون مدننا

مرة اخرى). 
بــدوره  تـــوعـــد الــنـــاطق بـــاسم
ـسـلـحـة الـقـائـد الــعـام لـلـقـوات ا
اللواء يحيى رسول  بالقصاص
من مـــــنـــــفـــــذي هـــــجـــــوم صالح
الدين.وقال رسول في بيان تلقته
(الـــزمـــان) امس (شـــهــداؤنـــا هم
فـخر الـعـراق وعـنـوان للـبـاحـث
عن الــبــطــولــة فــطــريق اجلــنـان
يــســـتــقــبــلــهم وهم مــخــضــبــون
بـــدمـــائـــهم الـــتـي تــرسـم لـــوحــة
األبـطـال) مـشــيـرا الـى انه (فـفي

الــوقت الــذي نــزفّ فــيه شــهــيـداً
مـغـوارا أال وهـو الـقـائـد حـسـ
ســـعـــيـــدان گـــاطع أبـــو عـــلـــيـــاء
احلسـيـناوي آمـر الـفوج الـثالث
بالـلواء  22 في احلشـد وكـوكـبة
مـن رفــــاقـه خالل مـــــطــــاردتـــــهم
لعـناصـر داعش شرقي احملـافظة
 فـإننـا نـؤكـد أن قـواتنـا األمـنـية
بــتـــشــكــيالتــهــا كــافــة ســوف لن

تـتهـاون مع اإلرهـاب وسـتسـتـمر
بـدكّ أوكاره فـهي تـسـتمـد الـقوة
من شـهــدائـنـا األبـرار) مـضــيـفـا
(ولــــيـــعــــلم عـــنــــاصـــر داعش أن
القـصـاص قادم ال مـحالـة يوم ال
ـغفرة ينـفعـهم النـدم الرحـمة وا
لـشـهــداء الـعـراق كـافـة واخلـزي
والـعــار لإلرهـاب وسـيــبـقى بـلـد
ـرسـل والـصـاحل األنـبيـاء وا

شـامخـاً مـهـما حـاولت خـفـافيش
الـظالم أن تـشـق طـريق وحـدته).
واعــــــرب حتـــــالف الـــــفـــــتـح  عن
تــــعــــازيـه ومــــواســــاته الى ذوي
شهداء احلشد الذين نالوا شرف
الـشـهــادة في صالح الـدين.وذكـر
بيـان للـتحالـف امس (مرة أخرى
تــتــجــرأ الــعــصــابــة الــداعــشــيـة
بالـتعـدي عـلى أرض الوطن وفي

كل مرة يـتـصدى حـشدنـا الظـافر
لــــتــــلك الــــعــــصــــابــــة اجملــــرمـــة
ويــســطــرون مـــلــحــمـــة الــنــصــر
والثبات  فبرغم البرد والظروف
اجلـويـة وكـمـائن الـعـدو إال انـهم
صــــــــدوا االعــــــــداء ودحــــــــروهم
وكـبــدوهم خـسـائـر جــسـيـمـة في
ــــــــــعــــــــــدات شـــــــــرق األرواح وا
وأضــــاف (لـــقــــد وقف تــــكــــريت)
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كمـا توقعنا و تـوقع كل نبيل وشـريف بهذا البـلد ان للبيـت ربا يحميه
ويـرعـاه لـيـقــول لـلـبـزاز  هـذه فـرصـتك ولــيـست لـغـيـرك النك صـاحب
ـواقف النـبـيلـة في حـمايـة ابنـاء بـلدك لـتمـتـد  يد الـبزاز الى الـغـيرة وا
يدي والـد علي وعـمر بـرعايـة الرحـمن الـرحيم تـمتـد  اليه مـعلـنة وسع
اخلـير والـبـركات والـرعايـة االبـوية لـلشـهيـدين وعـائلـتهـمـا واطفـالهـما:
(بالـقول انـا من يتـكفل بـرعايـة ابنـائك وعائالتـهم) ايهـا الرجل الـشهم
النـبيل اوقف دمـوعك فانهـا ارهقـتنـا يا ابا عـلي وعمـر فلـيس ما لـدينا
قـوله اال ان نـشـاركك ذرف الـدمـوع  شـكـرا لـك ايـهـا الـكـبـيـر االسـتاذ
سعـد البزاز على مبادرتك اخليـرة التي اثلجت. قلوبـنا وعوضت علينا
شـهد شكـرا للنبل اساة بـدموع الفرح رغم قـساوة ا دموع احلـزن وا
والـوفـاء الــذي انـتــظـرنـاه مــنك اليـئــتي سـريــعـا قــبل اي نـداء  نـداءك
بـارك وبوركت وحفـظك الرحمن ببـركاته وزاد من نعـمك التي تفيض ا

عطاء البناء شعبك الذي يستحق كل الوفاء من القلوب الوفيه. 
ـواقف واحملـيـا) شكـرا لـوالد عـلي وعـمر شكـرا (ابـا الطـيب يـا طيب ا

وقف ووقعه عليه . الذي كان شجاعا صلبا رغم جسامة وقساوة ا
{ كاتب واعالمي

ـــــوت احملـــــتـــــشـــــدون بــــــوجه ا
واإلرهـــاب األعــمى واســـتــشـــهــد
منهم قـائد ومعه  11 شهيداً من
جنوده الذيـن أعطوا دماءهم ولم
يعطوا شبراً من أرضهم) مؤكدا
(بـــقــاء االوفـــيـــاء عـــلـى الـــعـــهــد
ومـلـتزمـون بـخط الـشـهـادة حتى
صنـاعـة النـصـر وبنـاء عـراق حر

أبي مستقل).
 فـــيـــمـــا قـــدم حتـــالف ســـائــرون
تعازيه السر الشهداء. وقال بيان
للـتحـالف امس (مرة اخـرى يقدم
ابــنــاء الـعــراق الــغــيــارى قـوافل
جـــديــدة من الـــشــهـــداء االبــطــال
الـــذين تـــصـــدوا بـــكل عـــنـــفــوان
وكــــبـــريـــاء لـــعـــصـــابـــات داعش
االرهـــابــيـــة الــتـي اعــتـــدت عــلى
صالح الـدين  فــكــان لـهـم رجـال
الـــعــــراق من لـــواء 22 احلـــشـــد
رصاد وسجلوا اسمى معاني با
البطولة والـفداء). واعلنت وكالة
وزارة الداخلية  لـشؤون الشرطة
عن اجـراءات امـنـيـة جـديـدة بـعد
تفجيري ساحة الطيران.وشددت
الشرطـة في بيـان تلقـته (الزمان)
امس عـلى (زيــادة احلس االمـني
ـرابطات والتعاون و االهتمام با
ــــواطــــنــــ و زيــــادة عــــدد مـع ا
ـــنـــاطق الـــتي ـــصـــادر داخـل ا ا
ضـــمن نـــطــاق مــســـؤولــيـــتــهم)
مــؤكـدة (اهــمـيــة الـتــشـديــد عـلى
تام الـتجمـعات داخل االسواق
الــشــعـــبــيــة من خالل االنــتــشــار
ــــنـــاطق الـــكــــامل وتــــغـــطــــيـــة ا
بـــــاالعـــــتـــــمــــاد عـــــلـى اجلـــــهــــد

االستخباراتي). 

ــــصـــادقه) مــــبـــيـــنـــا ان عـــدم ا
(لـرئــيس اجلـمـهــوريـة صالحـيـة
ـصـادقـة عـلى تـلك دسـتـوريـة بــا
فـهي سـلطـة تقـديـرية له االحـكام
وال اثــر عــلى دســتــوري يــتــرتب

على ذلك). 
وصــادقت رئــاســة اجلــمــهــوريـة
عــلى  340 حــكم إعــدام صــدرت
من احملـاكم الـعـراقـيـة اخملـتـصـة
بقـضايا إرهـابيـة وجنائـية.وذكر
مـصـدر ان أن (الـرئـاسة صـادقت
عـلى أكـثـر من  340 حـكم إعـدام
صـــادر مـن احملـــاكم الـــعـــراقـــيــة
اخملــتــصــة مــكــتــســبــة الــدرجــة
الـقـطـعـية وفـي قضـايـا مـخـتـلـفة
إرهـــابــيــة وجــنــائــيــة وأصــدرت
ــراســـيم اجلـــمــهـــوريــة وفـــقــا ا
لـلـدسـتـور والـقـانـون) وتابع أن
(الـرئــاسـة ال تـزال مــسـتـمـرة في
مـصادقـة األحـكـام الواردة إلـيـها
ـتـبـعة تـبـاعـا وفـقـا للـسـيـاقـات ا
ـلف بـتوخي وتـتعـامل مع هـذا ا
الـــدقـــة واحلـــذر بـــعــيـــدا عن أي

اعتبارات أخرى). 

صادقة من عدمه (للرئيس حق ا
والسـيمـا ان الـدستـور يـرتب اثر
صادقة عـلى احكام االعدام في ا
ــادة نــفـســهــا جــعـلت حــ ان ا
مصـادقـة الرئـيس عـلى القـوان

ـان جوازية  التي يشـرعهـا البر
ويعد مـصادقاً عـليهـا بعد مضي
 15 يــومــاً) الفــتــا الى أن (هــذا
احلــكـم لم يــقــرره الــدســتــور في
ادة ولم يـحدد مدة مـعينة هذه ا
للمصادقه على احكام االعدام او

اجلــــمــــهــــوريــــة في حــــال عــــدم
مـصــادقـته عـلـى احـكـام االعـدام.
وقـــال حــرب فـي بـــيـــان تــلـــقـــته
ـــصــادقــة (الـــزمــان) امس  ان (ا
عــــلى احــــكـــام االعـــدام مـن قـــبل
رئـيس اجلمـهـوريـة جاءت طـبـقاً
ويقع لـلـمادة 73 من الـدسـتور  
ذلـك ضــمن صـالحــيـــة الـــرئــيس
وليس واجباً عليه وغير ملزم له
ــصــادقــة عــلى االعــدام خالل بــا
مـــدة مــــعــــيــــنـــة) واضـــاف انه

ــواجـــهـــة الـــقــضـــاء والـــقــوات
االمنيـة العراقيـة بكافة صـنوفها
هــذا الــتــنــظــيم الــظالمـي). كــمـا
اســتــقـبـل رئـيـس الـقــضــاء وفـدا
قــضـائــيـا مـن إقـلــيم كـردســتـان.
وذكـــر الــبـــيـــان ان (زيــدان رحب
خالل اللـقاء بـالوفـد الذي حـضر
احـتـفـالـية يـوم الـقـضـاء) . فـيـما
رأى اخلــبــيــر الــقــانــوني طــارق
حـــرب انـه ال اثــر قـــانـــونـــيــا او
دســتــوريــا يــتــرتب عــلى رئــيس

الـقـانـون وفـاءً لـدمـاء الـشـهـداء)
مـؤكـدا (نـحن كـقـضـاة مـؤتـمـن
ـن بــيـده عــلى ان نــعــطي احلق 
الــدلــيل والــبــرهــان الـذي يــنص
علـيه الـقـانون) مـطالـبـا مـجلس
الــنـــواب بـ(تـــشــريع الـــقـــوانــ
اخلــاصــة بــالــقــضــاء وفق رؤيــا
مؤسسـاتية بـعيدة عن شـخصنة
الــنــصــوص) وتـــابع (نــتـــعــهــد
للـشعب بـتطـبيق الـقانـون بشكل
صحـيح والنـخشى في ذلك لـومة
الئم وهــذه امـانــة في اعـنــاقـنـا 
واوصـي زمـــــيـالتي وزمـالئي ان
يـستـمـروا في اداء مـهـامكم وفق
الـدســتـور والـقــانـون الغـيـر وان
يـتذكـروا دومـاً ان ارضـاء جـميع
وتــابع الـــنـــاس غــايـــة التــدرك) 
الـــبـــيـــان ان (زيــدان افـــتـــتح في
ـنـاســبـة مـعــرضـا يـضم خــتـام ا
أرشيف محكمة التـمييز منذ عام
1918 الـذي يؤكـد عـراقـة وريادة
نطـقة كما القضاء الـعراقي في ا
ضـم مــقـتــنــيــات تــنــظــيم داعش
االرهابي كداللة وشـاهد تاريخي
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تــعـهــد رئـيـس مـجــلس الـقــضـاء
االعـــلـى فـــائق زيـــدان  بـــأنـــزال
اقـسى الـعــقـوبـات بـحق مـنـفـذي
ـــة ســـاحـــة الـــطــيـــران في جــر
ة بغداد مؤكدا مضـيه بكل عز
واصـــرار عـــلى االســـتـــمـــرار في
احلـــــــفــــــاظ عــــــلـى اســــــتـــــــقالل
ــؤســســة.ونــقل بـــيــان تــلــقــته ا
(الــزمــان) امس عن زيــدان خالل
مـنـاسـبـة عـيـد الـقـضـاء العـراقي
الـــرابـع الـــقــول (مـــاضـــون بـــكل
ة واصـرار عـلى االسـتـمرار عـز
في احلــــفـــــاظ عــــلى اســـــتــــقالل
الــقـضــاء كــونه احملــور االسـاس
الـذي يـسـتـنـد عـلـيه بـنـاء الـدولة
ـة ــقـراطــيــة احلـرة الــكــر الــد
التي يسود فيها تطبيق القانون
عـلى اجلــمـيع) داعــيـا اجلــهـات
االمـــنــــيــــة الى (بــــذل اجلــــهـــود
االســتـثــنـائــيـة لـكــشف مـرتــكـبي
ـة ساحة الـطيـران ليـتسنى جر
وجب للقضاء القصاص منهم 
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بغداد

ال تربـطـنـي واالستـاذ سـعـد الـبـزاز أيّ عالقـة ومن أيّ نـوع كـانت..إال
تـعلّقة بكونه صحفـيّاً مُحترماً  ومهنيّـاً وشخصية عراقية حتظى تلك ا
بتـقـديـر وإحـترام عـربي ودولي كـبـيـرين وأكـاد أجـزم أنّ مـاذكرته في
هـذه الـكـلــمـات  اليـخـتــلف عـلـيه مــعـارضـوه قـبل مــؤيّـديه  أقـول هـذا
ُـعطّـرة بأريج الـغيرة والبـزاز الزال بذات الـنهج في مـواقفه الـشريـفة ا
العـراقية واإلنسانية التي حضرت وحتضر طيلة سبعةَ عشر عاماً من
الـظـروف الــصـعــبـة الـتي مــرّت والزالت عـلى الــعـراقـيــ  والـقـاصي
والداني يـعرف أنّ مـواقف هـذا الرجل لـيست حِـكـراً لطـائفـةٍ أو قومـية
دون آخرى  ويـديه البـيضاء وصـلت بإمـتداد اجلـغرافيـة العـراقية من
ـعتـاش أقصـاها ألقـصـاها...وإذا كـان مـعظـم ساسـة الصـدفـة من ا
ـيلـشيـاويـة يسـتـعرضـون تمـثـيالً بعض عـلى الـفسـاد واللـصـوصيـة وا
بردات ُصطنع  بتوزيع البطانيات وا واقف اإلنسانية.. أو السخاء ا ا
واقفه هنـا وهنـاك خالل مواسم اإلنـتخـابات.. فـإنّ البـــــزاز ســعـد 
ال يرجتـي أيّ إصطـفـاف أو أصـوات مـؤيـده له  كـونه بـعـيـداً عن هذا
ـلوّث بـأدران دخيـلة أو مـستـورده  من قبل مـعظم شـخوصه عـترك ا ا
الـتي جاءت من اخلارج وتالقحت مع نظيرتها في الداخل..!? (حاشى

بعض الشرفاء)
وأعتـقد أنّ مبادرته لعـائلة الشهـيدين علي وعمـر لم تكِنْ األولى وقطعاً
ـفجـوعة بـفقـد ولديـها  وهي لن تكـون األخيـرة لتـخفـيف ألم العـائـلة ا
داللـة ذات مـعـانـي كـبـيـرة عـلى أنّ الـعـراق وشـعـبه الزال هـو الـشـاغل
االول واألخيـر للـبـزّاز وغيـره من الشـخـصيـات  التي حتـرص على أن
تكـون مواقفها واقعيـة وليست خطابية لإلسـتهالك احملّلي  وهنا أعيد
واقف والرعاية من ا طرحته والزلت حول غيـاب مثل تلك ا سؤاال طـا
قبل  جـيـوش العـرمرم من ( حـثـلّك ) السـياسـة ومّـمن جعل من نـفسه
زعيـماً من كـارتووون..!?  أوغيـرهم من مخـتلف الـعناوين الـفضـفاضة

والفقاعية..!??
ـواقف هـذا احلـضور ...أبـارك لـلـبـزاز ومن شـابـهه في تـلـكم ا وأخـيـراً
تـابعة ألحوال أهـلهم في هذا الوطن اجلـريح بخناجـر أيادي بعضاً وا

..!? داعياً الباري عزّ وجل أن يسدّد خطاهم من أبنائه العاقّ
وأن يحفظ العراق وشعبه الصابر من كل سوء...

والله...من وراء  القصد...
{ كاتب ومحلل سياسي عراقي
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وصل وفــد اقــلــيم كــردسـتــان الى
بغداد امس االحد  لبحث تـثبيت
حـقـوق االقـلـيم في مـوازنـة الـعـام
اجلـاري قـبل اقـرارهـا في مـجـلس
النـواب. وقال مـصدر في تـصريح
امس ان (وفدا من حكـومة االقليم
وصل امس الـى بـــغـــداد لــــبـــحث
مــســـألــة تـــثــبــيـت مــســتـــحــقــات
كـردسـتـان ضــمن مـشـروع قـانـون
وازنة لـلعام اجلاري ) واضاف ا
ـــالـــيــة ان (الـــوفــد يـــضم وزراء ا
آوات شــيخ جــنــاب والــتــخـطــيط
دارا رشـــيـــد واإلقــــلـــيم لـــشـــؤون
التفاوض مع بـغداد خالد شواني
ورئــيس ديــوان مــجــلس الــوزراء

أوميد صباح).

فـيـمـا اكد الـنـائب فـالـح اخلزعـلي
انه ال جـــديـــة لـــدى االقـــلـــيم حلل
ـشـاكل العـالـقـة ومـنـهـا تـصـدير ا
نـافذ وااليرادات النفط والـغاز وا
الــســيــاديــة. وقــال اخلــزعــلي في
تـــــصـــــريـح امس انـه ( يـــــجب أن
مـوازنـة  2021 مـنـصــفـة وعـادلـة
بـأضــافـة مــواد قـانـونــيـة مــلـزمـة
للـتـنفـيـذ ب احلـكـومة اإلحتـادية
وحـــكـــومــة اإلقـــلـــيم ). ويـــواصل
االقــلـــيم مــفـــاوضــاته مـع بــغــداد
لـضــمــان حـقــوق وراتب مــوظـفي
وازنـة . وكان االقلـيم قبل اقـرار ا
رئـيـس حـكــومــة االقـلــيم مــسـرور
الـبــارزاني قـد رفض زج قــضــيـة
رواتب ومــــســـتــــحـــقــــات االكـــراد
بـالـصـراع الـســيـاسي الـقـائم بـ
بــــغـــداد واربــــيل واســــتــــخـــدامه

لــــتــــجـــويـع كـــردســــتــــان . وقـــال
الـــبــارزانـي خالل لـــقــائـه رؤســاء
الـــبـــعـــثــات والـــدبـــلـــومـــاســـيــ
عـتـمدين في االقـلـيم قبل يـوم ا
ان (الـبــرنــامج احلـكــومي يــشـمل
تنـويع االقـتـصاد وزيـادة مـصادر
دخل االقــلــيم وخــفض الــنــفــقــات
وإعادة تنظيم الضرائب وتسهيل
ـــســـتــــثـــمـــريـن األجـــانب عـــمـل ا
) واضـاف (نـرفض زج واحمللـي
ــسـتــحـقــات بـالــصـراع مـســألـة ا
ـا يــجـعـلــهـا ورقـة الـســيـاسي و
ضـغط ضـد االقـليـم والـلجـوء إلى
ســـيـــاســـة الـــتـــجـــويـع بـــحق من

يتقاضون الرواتب). 
عــلى صــعـــيــد اخــر اعــلن قــوبــاد
الـطــالـبـانـي عن تـمـاثــله لـلــشـفـاء

بشكل تام من فايروس كورونا .
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كشفت دائـرة صحة بـغداد الكرخ
عن تعذر فـريقهـا الطبي  فحص
الرئـيس التنـفيـذي لهـيئة االعالم
واالتـــصـــاالت عــلي اخلـــويـــلــدي
بـسبب مـغـادرته الى لـبـنـان عقب
ادعاء اصابـته بفايـروس كورونا
. واطـلـعت (الـزمـان) عـلى وثـيـقة
صادرة من الـدائرة حتمـل توقيع
مــديــرهــا الــعــام جــاسب لــطــيف
احلجـامي  ومـوجهـة الى وزارة
الـصــحـة جــاء فـيـهــا ( االيـعـاز
الى قـــطـــاع الــــكـــرخ لـــلـــرعـــايـــة
الـصحـيـة االوليـة لـتشـكـيل فريق
طــبي بـعــد تـبـلــيـغــنـا من قــبـلـكم
بـوجــود اصـابـة بـكــورونـا بـأسم
عـلي نـاصـر عـلـوان ويـسـكن حي

ـنــطـقـة الــقـادسـيـة) الـتــشـريع 
واضـــــافت ان (الــــفــــريـق تــــوجه
ـــذكــور لـــغــرض زيــارة ـــكــان ا ا
ــــــريض وفــــــتـح مـــــلـف طــــــبي ا
واالسـتـدالل عـلى الـعـنـوان واخذ
المــسـ وبــعـد ــسـحــات من ا ا
الـتـحـري اتـضح ان الـشخـص قد
غادر العـنوان الى جـهة مجـهولة
مع عــــائـــلـــته) واشـــارت الى ان
ــــوجـــودون هــــنـــاك (احلــــراس ا
ابـلـغــونـا بـأنه سـافــر الى لـبـنـان
وان اسرته موجودة في محافظة
النجف وبعد مطالبتهم بالعناون
رفـــضــوا تـــزويـــدنــا به) واكــدت
الوثيقة انه (وبـعد االتصال برقم
الــــشـــخـص الـــذي زودنــــا به دار
التـمريض اخلـاص من قبل مـدير
قسم الصحة العامة في الدائرة 

كـان الرد ان الـعـائـلـة في الـنجف
وطـلـب مـنه تـزويــدنـا بـالــعـنـوان
ــتـابــعـة الــكـامـل الرسـال فــريق ا
لكن لالسف الشـديد قفل اخلط).
ووجه رئـــيس مـــجـــلس الـــنــواب

مــحــمــد احلــلـبــوسي  الــصــحـة
بـإرســال مـفـرزة لــتـأكـيــد إصـابـة
اخلــــويــــلـــــدي من عـــــدمه.وقــــال
ان احللبـوسي خالل جلسـة البر
ان (رئـــاســــة اجملـــلس ســـتـــقـــوم
بالتأكد من صحـة صدور التقرير
الـطـبي الـذي ورد  بـشـان احلـالة
الــصـحـيــة لـلـخــويـلــدي وسـتـتم
مخاطبة احلكومة الصحة بذلك 
وتـتحـمل مـؤسسـاتـها أي وثـيـقة
تصدر بحق شخص مساءَل أمام

مجلس النواب) واضاف انه (
تـوجـيه الـصـحـة بـإرسـال مـفـرزة
صـحــيـة لـتــأكـيـد حــالـة اإلصـابـة
للخويـلدي بفـايروس كورونا من
عـــدمه وســيـــتم حتــديـــد مــوعــد
إلكمال االسـتجواب بـحضوره أو

غيابيا).
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سـجلت وزارة الصـحة والبـيئة 893
اصــابــة مـــؤكــدة بــكـــورونــا وشــفــاء
 1704حــــاالت مـن الــــفـــــايــــروس 
وبـــواقـع خـــمـس وفـــيــــات جــــديـــدة.
ــوقف الـوبــائي الــيـومي  واوضح ا
الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان
(مـختـبـرات الوزارة اجـرت اكـثر من
 35الف عـينة فحص حلاالت مشتبه
اصـابتها بالفايروس  حـيث سجلت
 893 اصـــابـــة مـــؤكــدة فـي عـــمــوم
الـعـراق) واضـاف ان (الـشـفـاء بـلغ
 1704 حــــــاالت وبـــــــواقع خـــــــمس
وفـيات جـديـدة). وزار فريق اعالمي
من قــــسم االعـالم والــــتـــوعــــيــــة في
الــوزارة  مـخــتـبــر دائـرة الـتــمـريض
اخلـاص بــفـحص فــايـروس كــورونـا
ديـنـة الطب  بـهـدف متـابـعة الـتـابع 
ســيـــر الـــعـــمل وتـــقـــد اخلـــدمــات
.  وقــال مــديــر اخملــتــبـر لــلــمــواطــ
حـســام حـربـي ان (الـيــة الــعـمل في
اخملـتـبـر تــكـون عـلى نــوعـ داخـلي
وخــارجـي و الــدوام مــســتــمــر عــلى
مدار اليوم وبشكل ثالث شفتات ).
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ــشـهـد الـعـراقي الـيــوم ويـتـفـحـصه بــدقه يـجـد أن هـنـالـك تـعـديـاً كـبـيـراً من يـراقب ا
ؤسسات وصارخاً عـلى الدولة والنظام واألمن العام والسلم األهلي من قبل بعض ا
اإلعالمية والـصحف وكثيـرمن مواقع التواصل اإلجـتماعي ..حيث يـجد ذلك التعدي
ـكن ظـاهـراً بـشــكل فـاضح وسـافــر إن كـان مـسـمــوعـاً أو مـقـروءا أو مــرئـيـاً ..وال 
ـؤسـسات إالّ بـإعـتبـارهـا (أعمـاالً إعالمـية إرهـابـية تصـنـيف هذه اإلعـمـال من هذه ا
ـا حتمـله من مخـاطـر جسـيمـة تهـدد السـلم األهلي بـاإلنهـيار وتـدفع بأبـناء خطـيرة) 
اجملـتمع الـواحد الى الفـتنـة واإلقتتـال الداخـلي وإشاعة الـفوضى واحلث عـلى القتل

والسحل والشنق واحلرق والتخريب ..!
وهـذه اجلهـات اإلعالمـية (أفـراداً ومؤسـسـات على حـد سواء) لم تـقم بـهذه األعـمال
اخلـطيـرة لوال أسـتغاللـها أجـواء احلريـة الواسـعة الـتي حضي بـها اإلعالم الـعراقي

ستويات بعد التغيير عام .. 2003 على كافة ا
ـعــارضــة واخملـالــفـة ونــحن هــنـا ال نــريـد أن تــكــون األصـوات واألقالم اإلعـالمـيــة ا
لـلحـكومـة ولـلعـملـية الـسيـاسيـة (أصواتـاً إرهابـيـة) والنقـصد ذلك مـطلـقاً ..فـهذه لـها
احلق - وكـما كفـله الدسـتور-  بـالتعـبيـر عن رفضـها لكـل أنواع الفـساد والـتصدي
ــســـانــدة إلي شـــكل من أشـــكـــال تــكـــمــيـم األفــواه وقـــمع احلـــريــات ولـــهــا احلـق 
اإلحــتـجـاجـات والـتـظـاهـرات ونــقل كل صـور مـعـانـاة أبـنــاء الـشـعب وإبـراز مـطـالـبه
ـشــروعـة ..ولــكن أن تـتــحـول بــعض األصــوات واألقالم والـصــفـحــات إلى وسـائل ا
لـلـتــحـريض والــشـحن واإلحـتــقـان والـتــشـويش والــبـلـبــلـة وإثـارة الــفـ وبث الـرعب
زيـفة واآلراء احلـاقـدة فهـذه ليـست وسائل لـفقـة والـفديـوات ا والفـوضى بـاألخبـار ا
إعالم شـريفـة وهي لـيـست (عـلى نيـاتـهـا) ..بل هي وسـائل إعالم مأجـورة ومـدفـوعة
الثـمن وتنـفذ أوامر مـشبـوهة تسـتهـدف العراق وتـستـهدف تدمـيره وحتطـيمه لـغايات

خارجية وداخلية خبيثة ..
عـلومات واألخبار علومـات واألخبار..إلن ا وبغض النـظر عن اآلراء بل نتحـدث عن ا
هي الــعــمل األســاسي لـلــصــحــفي قــبل أن يــكـون عــمــله أبــداء آرائه أو نــشـر آرائه
لآلخـرين ..ولكـن هنـاك البـعض ينـشيء صـفحـات خاصـة به وينـشـر فيـها مـعلـومات
وأخبار مزيـفة ومفبـركة على أنها حـوادث واقعة وينـسبها لبـعض الوكاالت واجلهات
عـلومات كـالنار في الـهشيم اإلعالمـية بعـلمهم أحـياناً أو دون عـلمـهم ..وتنتـقل تلك ا
داخل اجملــتــمع فــتــربــكه وتــدخـلـه في دوامــة من الــعـنـف والـفــوضى ...ويــبــقى ذلك
اإلعالمي الـفــطـحل يـنــشـر ويـكـذب ويـزيـف دون رادع أو مـانع إلنه مـحــمي بـحـقـوقه
ـساحـة من النـشر الصـحفـيـة التي نـالهـا من الدولـة اجلـديدة الـتي منـحته كـل هذه ا

والتعبير وحرية الرأي ..!!
ـصـيـر وهــنـا ...يـجب عـلـى الـدولـة أن تـبــسط يـدهـا قــانـونـيـاً عــلى كل من يـتـالعب 
الـشـعب الـعـراقي ويـعمـل على تـعـريض الـسـلم األهـلي لـلخـطـر حتت أي عـنـوان كان
ومهما كانت حصانته وحقوقه ..فكل شيء له حدود وضوابط وشروط ..والينبغي أن
يـبقى احلـال مفـتـوحاً بـهذا الـشـكل من غض النـظر ..إلن غـض النـظر وفـسح اجملال
منهج التي تـلعبه بعض وسائل اإلعالم (اإلرهابية) سوف لهذا الـنوع من التخريب ا
تكون عواقـبه وخيمة وكـارثية على مـستقبل الـعراق  الذي خرج لـتوه من فتنة داعش
اإلرهــابي ثم دخل في أزمــة اإلحـتــجـاجــات  الـتي أســتـنــزفـته
وكـادت تـعصف به ثم الـفراغ الـسـياسي وتـشكـيل احلكـومة
وتـلـتـهـا أزمـة كـورونـا والـوضع اإلقـتـصـادي احلرج والزال

البلد  يعيش في قلب األزمات.!
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ـديريـة الى انهـا (ستـباشر واشارت ا
بــتـــشــكـــيل مـــفــارز خـــاصــة بـــضــبط
سجلة التي ال الدرجات النارية غير ا
حتــمل اوراق ثـــبــوتــيــة) ,مــؤكــدة ان
(الـدرجـات اخملـالــفـة سـيـتـم ضـبـطـهـا
ديريـات لغرض حتويلها وايداعها با
الى هــيـــئــة الــكـــمــارك في مـــا بــعــد).
دني من إخماد وتمكنت فرق الدفاع ا
حـــريق انـــدلـع داخل مـــنـــزل وإنـــقـــاذ
خـمــسـة أشـخــاص كـانــوا داخـله في

كربالء.
وقال مـصـدر أمـني في تـصـريح امس
ـــدني في كـــربالء إن (فــرق الـــدفـــاع ا
تمـكـنت من الـسـيطـرة واخـمـاد حادث
حـريق انـدلع داخل مـنـزل في مـنـطـقـة
حي الـــغـــديـــر مـــشـــيـــد من الـــبـــلـــوك
والـسـنـدويج بـنـل سـريع االشـتـعـال),
ـــنــزل واضــاف ان (الـــفـــرق طـــوقت ا
كونة وانقذت العائـلة الساكنـة فيه ا
من خـمـسـة افــراد اصـيـبـوا 4 مـنـهم
بــحـروق بــســيــطــة والــفـرد اخلــامس
امرأة تـعـرضت حلالـة اخـتنـاق شـديد
وحروق طـفـيفـة) مـشـيراً إلى (نـقـلهم
ــسـتــشــفى بــعــجالت جــمــيـعــاً الـى ا
دني لـتـلـقي العالج اسعـاف الـدفـاع ا
ـنزل ـادية في ا الالزم اما االضـرار ا

فكانت جسيمة)
دارس واندلع حريق اخر في احدى ا
الكرفانية في محافظة الديوانية.وذكر
شــهــود عـيــان ان (حــريــقــا انــدلع في
احدى مـدارس ارياف قـضاء الـشامـية
دون معرفـة االسباب). وتمـكَّنت دائرة
الـتـحـقــيـقـات في هـيــئـة  الـنـزاهـة من
ضبط حـاالت هدرٍ لـلمـال العـام رافقت
عملـية تـنفيـذ مشروع إنـشاء مـجاميع

ـــدارس في صـــحــيـــة فـي عــشـــرات  ا
محافظة ديالى.

 وافـاد بيـان لـلـهـيـئـة تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (فـريـق عـمل مــكــتب حتــقـيق
ديالى الذي انتقل إلى  مديرية تربية
احملـــافــــظـــة تـــمــــكَّن من ضــــبط أصل
ُــخــطــطــات الـــهــنــدســيــة اخلــاصــة ا
شـروع إنـشاء مـجـاميع صـحـية في
77 مدرسةً في احملافـظة لوجود هدرٍ
لـلـمـال الـعـام نـتـيـجـة حـصـول حاالت
تالعب من قبل رؤساء وأعـضاء جلان
الـكشـف التـخـمـيـني والـتـنـفـيـذ أمـانة
واإلجنــــاز واالســــتالم) ,واضـــاف ان
(التالعب تـمـثَّل بـقيـام الـلجـان بـجلب
وصوالت شراء وهميـة تتضمن زيادة
في الكـميّـات اجملهّـزة خالفاً لـلكـميَّات
َّـا أدّى إلحداث ـطلـوبـة لـلـتـنـفـيـذ  ا
ـبــلغ يــتــجـاوز ــال الــعــام  ضـررٍ بــا
مـلـيـار ديـنـار) واشـار الـبـيـان إلى أن
(الكـلـفـة الكـلـيـة للـمـشروع تـبـلغ نـحو

ثالث  مليارات دينار)
َّ تـنـظـيم مـحـضـر ضـبطٍ وتـابع انه (
ضـبـوطات خالل الـعـملـيّة أصوليّ بـا
ُــذكَّـرة الـتـي جـرى تــنــفــيــذهـا وفــقــاً 
قضائية وعرضه عـلى قاضي محكمة
حتـقـيق بـعـقـوبـة اخملـتـصـة بـقـضـايـا
الـنـزاهـة الذي قـرّر إصـدار أمـر قـبضٍ
وحتـرٍّ بــحق 10 مُـتــهـمــ هم كلٌّ من
ــذكـورة رؤســاء وأعــضــاء الــلــجــان ا
ادة 340 من وتوقيـفهم وفق أحـكام ا
قـانـون الـعـقـوبـات فـضالً عن إصـدار
أمـر استـقـدامٍ بـحق 7 متـهـمـات وفـقاً

ادة) لنفس ا
.فيما اوضحت الهيئة تفاصيل احلكم
ـديـر الـعام الوجـاهي الـصـادر بحق ا

اإلرهابـيـة). كـمـا دمـرت قـوات احلـشد
الــشــعــبي  ثالث مــضــافــات لــداعش
شـرقي مــحـافــظـة صالح الــدين.وذكـر
اعالم احلـــــشـــــد في امـس ان (قــــوات
الـلواء  52نـفذت عـمـلـيـة أمـنـيـة بـناءً
عـلـى مـعــلــومــات اســتـخــبــاريــة قـرب
حـاوي الــزركـة شــرقي صالح الـدين),
واضــاف ان (الــعــمــلــيــة أســفــرت عن
الــــعـــــثــــور عــــلـى ثالث مـــــضــــافــــات

وتدميرها).
 كمـا نفـذت قـوات احلشـد عـملـية دهم
الحــقــة فــلــول داعش في وتــفــتــيش 

حافظة االنبار.  مناطق 
واشار البيان الى ان (قوة من احلشد
واجليش نـفذت عـمـليـة دهم وتفـتيش
الحـــقـــة فـــلـــول داعـش في مـــنـــاطق
باحملافظة) ,مبينا ان (العملية شملت
تـفـتـيش مـنـاطـق دنـهـاش وحـلـيـجـيـة
ـشـاريع وتـدقـيق ـقـالع ومـنـطـقـة ا وا
قـاعــدة بــيــانــات األشــخـاص فـي تـلك
ــنــاطق بــحــثـا عـن مــطـلــوبــ وفق ا
مـذكــرات قــضـائــيــة) فــيـمــا ضــبـطت
مديـريـة مـكـافـحـة اخملدرات فـي اربيل
كــيـلــوغــرام مـن اخملـدرات فـي قــضـاء

سوران شمالي احملافظة.
ـديــريـة في بـيــان تـلـقـته واوضـحت ا
(الــزمــان) امس ان (مــركــز مــكــافــحــة
اخملدرات في سـوران تـمـكن من ضبط
ـواد اخملـدرة كـيـلـو و20 غـرامـا مـن ا
نــوع حـشــيــشه) ,الفـتــا الـى ان (هـذه
الكمـية كـانت قد أُخفـيت بشـكل محكم
داخل قــــــطــــــعـــــة مـن مـــــادة الـالبـــــاد
اتـــخـــذت أيـــزوكــــام). وفي بــــغـــداد  ,
ـرور الـعامـة  اجراء حـازما مديـرية ا
سلجة. جتاه الدراجات النارية غير ا
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لـدائــرة الـنــافــذة الـواحــدة في هـيــئـة
االسـتــثــمــار الـذي يــقــضي بــاحلـبس

الشديد مدة 4 اعوام. 
w¼UłË rJŠ

وذكــر الــبــيــان ان (مـــحــكــمــة اجلــنح
اخملتصـة بالـنظـر في قضـايا الـنزاهة
اصــدرت حـــكــمـــاً وجــاهـــيــاً يـــقــضي
بــاحلــبس الــشـــديــد لــلــمــديــر الــعــام
السـابق لـدائـرة الـنـافـذة الـواحدة في
هيـئة االسـتثـمـار وفقـاً  ألحكـام مواد
ـشروع رقم 15  قانـون الكـسب غـير ا

لسنة 1958 النافذ).
مـبـيــنـا ان (احلـكم جــاء عـلى خــلـفـيَّـة
حترك دائرة الوقاية في الهيئة بصدد

تقاعدين في العراق WDI∫  ناهدة الدايني في لقطة جماعية مع وفد تنسيقية ا

—cM  wB  ≠ œ«bſ

تعهدت الـنائبة عن مـحافظة ديالى
فاحتة رئاسة  ,ناهدة الدايني 
ـان من اجل انـصـاف شريـحة الـبر
دني , تقـاعدين العـسكريـ وا ا
تـثـمـينـا لـدورهم الـكبـيـر في خـدمة

اضية.  الدولة خالل االعوام ا
وقـالت الدايـني خالل لـقائـها بـوفد
ـتـقـاعـدين في الـعراق تنـسـيـقـيـة ا
حــــــضـــــــرته (الـــــــزمــــــان) امس ان
تقاعدين بصنوفهم كافة خدموا (ا
الــبالد العــوام  طـوال من عــمـرهم,
وان أقل ما ينبغي أن يُقدم لهم هو
رفـع رواتـبـهم بـشـكـل يـتـنـاسب مع
الــوضع الـراهن ,يــراعَى فــيه غالء
عيشة كون الرواتب احلالية تعد ا
ن هم على رأس مـتدنـيـة مقـارنـة 
الــعــمل ونــحــاول جــاهــدين زيــادة

مستحقاتهم).
dJ  …—UBŽ

واضـافت ان (تـلك الـطـاقـات قـدمت
لـلـوطن عــصـارة فـكــرهم وجـهـدهم
ومن بـاب الوفـاء واالحـتـرام لهم ال
بـد من النـظر لـهم عـلى أنهم كـانوا
ومـا زالــوا أصـحــاب عـطــاء وهـمم
عالية وجسـوراً من اخلبرة ألجيال
ـسـتـقبل) ,مـشـيرة الـى ان (اغلب ا
اعـضــاء مــجـلس الــنــواب مع هـذه
الـــــتــــوجـه ولـــــكن هـــــنــــاك ارادات
ســــيـــــاســــيــــة حتــــول دون زيــــادة
الــرواتب وانـصـاف هــذه الـشـرائح
الـتي اجـبـر بعـضـهـا علـى التـقـاعد

بعد عام 2003.
وذات احلال ينطبق عـلى الكثيرين

عيشة  ,وكذلك العمل على تقليل ا
الـــفــــوارق الــــتي يــــتــــقــــاضــــاهـــا
ـــتـــقــاعـــدون مـن نـــفس الـــرتـــبــة ا
الــعـســكـريـة  ,فال يــصح الـتــعـامل
ــهم ــلف ا بــإزدواجــيــة مـع هــذه ا

واحلساس).
ووعـدت الـدايـني بـ(بـذل كل مـا في
ـتقاعدين وسعهـا لضمـان حقوق ا
بعد مفاحتة مجلس النواب التخاذ
االجــراءات الالزمـة بـشــأن مـكـافـأة
تراكمة نهاية اخلدمة واالجازات ا
وكــــذلك الـــســــعي بـــرفـع الـــرواتب
اسـوة بــاقـرانـهـم احلـالـيــ الـذين
احيـلوا الى الـتقـاعد خالل االعوام
ـاضــيـة  ,بــهـدف حتــقـيـق الـعـدل ا
ـتـقـاعـدين ـسـاواة بـ جـمـيع ا وا

 .( السابقي والالحق
من جــانــبه  ,ثــمـن الــوفــد (مــسـاع
الــــدايـــــني النــــصــــاف شــــريــــحــــة
ـقـاعـديـن واسـتحـصـال حـقـوقـهم ا
ـســلـوبــة مـنــذ اعـوام) ,مــؤكـدين ا
(مــفــاحتــة الـــكــثــيـــر من اجلــهــات
والـسـيــاسـيـ اال انــهم لم يـجـدوا
اذان صـــاغـــيـــة بـل عـــلى الـــعـــكس
مـــجــرد وعـــود لــتـــحــقـــيق اهــداف
ســـيــــاســـيـــة عـــلـى حـــســـاب هـــذه
الـشـريـحـة الـتي قـدمـت الكـثـيـر من
التضحيات خالل اعوام اخلدمة). 
وكـانـت الـدايـني قـد طـالـبت رئـيس
ان محـمد احللـبوسي بإدراج البـر
ـــــوازنـــــة خـــــاصـــــة فـــــقـــــرة فـي ا
ــتـــراكــمـــة بــالــراتب بـــاالجــازات ا
نـتـسبي اجلـيش احملـال الـكامـل 
الى الــتــقـــاعــد وفق قــرار مــجــلس

الــوزراء رقم 30 اســـوة بـــاجلــيش
احلالي.

 وجــاء في وثــيــقــة حتــمل تــوقــيع
ـوازنة ادة 37 من ا الدايـني ان (ا
الـعام اجلـاري تـلزم هـيئـة الـتقـاعد
الـوطــنـيـة بـصــرف مـكـافــأة نـهـايـة
ـنتـسـبي اجليش الـسابق اخلـدمة 
عـــلى ان ال يـــتــجـــاوز مــبـــلغ احلــد
االقصى 10 ماليـ ديـنـار لـلـدفـعة
الـــــــواحـــــــدة  ,اســـــــؤة بــــــــرواتب
سـتـمرين ومـخـصصـات اقـرانـهم ا
بــاخلــدمــة من مــنــتـســبي اجلــيش

احلــــــــــالـي) ,واضـــــــــــافـت انـه (
تخـصيص مـبلغ  500ملـيار ديـنار
لـهــذا الــغـرض في الــفــقـرة دال من
ـشـروع الـقـانـون ــرفق  اجلـدول ا
ـنـتـسـبي وصـرف نـهـايـة اخلــدمـة 

اجليش خالل عام 2019.
وبـقي عـدد قـلـيل لم يـستـلـمـوا هذه
ـــكـــافـــأة) ,واقـــتـــرحت الـــدايـــني ا
بـحـسب الـوثيـقـة (صـرف االجازات
نـتسبي اجليش السابق تراكمة  ا
ـادة 48/ثــانــيــا من الــتي نــصـت ا
مـوازنـة عام 2018 عـلى صـرفـهـا ,

تحدة إلى طاولة احملادثات وذلك ا
بعـد أشـهـر من هـجـمـات صـاروخـية
وعالقــــات تـــتــــسم بــــالـــبــــرود بـــ
الــبــلــديـن مع مــيل اجلـــانــبــ إلى
احلـــوار ولــــكن بــــهـــامش مــــنـــاورة
محـدود.لكن هـذا احلوار لم يـتوصل
ـنـظـور الى أي تـغـيـيـر جـذري في ا

وفق ما يرى خبراء ومسؤولون.
أعـلن ــاضي  , وفي تــشــرين االول ا
البـنـتـاغـون خـفض عـدد من الـقوات
األمريـكيـة في أفـغانـستـان إلى الفي
جندي فضالً عن خفض 500 جندي
في العراق. ويعد ذلك أحد القرارات
اخلـارجــيـة الــتي أعــلـنــهـا الــرئـيس
السابق دونالد تـرامب قبل مغادرته
الـبــيت األبــيض. قــال وزيـر الــدفـاع
األمريكي الـسابق كـريستـوفر مـيلر
إن (نـــحــــو ألـــفــــ من أصل 4500
جــنــدي ســيــغــادرون أفــغــانــســتــان
بحلول الـشهر اجلـاري) وهو العدد
األدنى مــنــذ بــدء خــوض الــواليــات
ـتـحــدة عـمـلــيـات قـتـالــيـة في هـذا ا

البـلد قـبل عـقدين ,وأشار مـيـلر إلى
ــــرتـــقـب أن يـــغـــادر 500 أنه (من ا
جــنــدي آخــرون الـعــراق بــحــيث ال
يبقى في البلدين سوى الف و500
جـنـدي أمـريكـي) مـوضـحـاً أن (هذا
القرار يعكس رغبة ترامب في إنهاء
حربي أفـغانـستـان والعـراق بنـجاح
ومـســؤولــيــة وإعــادة جــنـودنــا الى

الوطن).
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 في غضون ذلك اكدت خلية اإلعالم
األمني سـقوط ثالثـة  صواريخ قرب
مــحـــيط مـــطــار بـــغــداد الـــدولي في
ساعة متأخـرة من ليلة أمس االول .
وذكرت اخللية في بـيان مقتضب ان
ــطـار (صــاروخـ ســقــطــا خــارج ا
والـثـالث سـقـط عـلى دار مـواطن في
ـــا ســبب مــنـــطــقـــة حي اجلـــهــاد 
أضراراً ماديـة دون تسجيـل خسائر
بشرية). واعلنت الـسفارة األمريكية
في  بــغــداد  تــخــصــيص نــحــو 20
مــلــيــون دوالر لــدعـم احلــكــومــة في

السـتـراتـيـجيـة الـقـول (سـنـطلب من
اإلدارة االمريكـية اجلديـدة استمرار
اجـتـمـاعــات احلـوار الـســتـراتـيـجي
وحتديد فريق الـتفاوض اجلديد من
جانبهم) ,وأضاف (كما سـيتم بحث
ـوضـوعـات األمـنـيــة والـعـسـكـريـة ا
تـعلـقة بـتواجـد القـوات األمريـكية ا

في العراق).
اضي جـلـسة وعقـدت في حـزيـران ا
سؤول العراقي مع ضمت كبار ا
نـظـرائــهم األمـريــكـيـ عــلى طـاولـة
احملــادثــات عـــبــر دائــرة الـــفــيــديــو
ــلـفـات ــنـاقـشــة عـدد من ا ـغـلــقـة  ا
العالـقة ب الـبلـدين أهمهـا الوجود
الـعــســكــري األمــريــكي في الــعـراق.
ـيل احلـلـيفـان أكـثـر من أي وقت و
مــضـى إلى احلــوار وبـــخـــاصــة في
وجــود رئـــيس الـــوزراء مـــصـــطــفى
ـــنــاورة الــكـــاظـــمي لـــكن هـــامش ا
بــيـــنــهـــمــا يــظـل مــحـــدودا كــمــا أن
ـنـاقـشــات سـتـكـون طــويـلـة األمـد. ا
وعـــاد كل مـن الـــعـــراق والـــواليـــات
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احــبـــطت مـــديـــريـــة االســتـــخـــبــارات
العسكرية في كركوك مـحاولة لتفجير
أبراج نقل الطاقـة الكهربـائية جنوبي

احملافظة.
ــديـــريــة في بـــيــان تـــلــقــته وذكــرت ا
(الزمان) امس أن (مفارزها في الفرقة
شاة 31 الثامنة واستـخبارات لواء ا
تمـكنت من إحـبـاط عمـليـة الستـهداف
ابـراج نـقـل الـطـاقــة الـكــهـربــائـيـة في
منـطـقـة تركالن قـرب احلي الـصـناعي
ـفارز جنـوبي كـركوك) ,وأضاف أن (ا
اســتـولـت عـلـى الـعــبــوات والــقــنــابـر
ـهـيـئـة عـلى شــكل عـبـوات لـتـفـجـيـر ا
االبـراج بـعـد أن  إخـفـائـهـا بـإحـدى
ـــزارع الـــتي كـــان عـــنـــاصـــر داعش ا
يـــرومــــون وضــــعــــهـــا حتـت االبـــراج
لتفـجيرها) ,وتابع ان (العـملـية كانت
نـوعــيــة واسـتــبــاقـيــة تــمـيــزت بــدقـة
ــعــلــومــة االســـتــخــبــاريــة وســرعــة ا

التحرك). 
w Ëœ n U%

واعـلـنت خــلـيـة االعالم االمــني مـقـتل
عدد من الدواعش بـضربـت جـويت
للـتـحـالف الـدولي. وقـالت اخلـلـية في
بيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (وفـقاً
عـلـومات اسـتخـبـارية دقـيـقة وبـأمر
وتـــنــســـيق من قـــيـــادة الـــعــمـــلـــيــات
شتركة نفذ طيران التحالف الدولي ا
ضربـت جـويتـ األولى في سـلسـلة
جبال قـره جوغ واآلخـرى ضمن قاطع
كركوك) ,مؤكدا ان (الضربت اسفرتا
عن قــتل 7 عــنـــاصـــر من عـــصـــابــات
داعش وتــــدمــــيــــر 4 انــــفــــاق كــــانت
تــــســـتــــخـــدم مـن قــــبل الــــعـــنــــاصـــر
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ــنــطــقـة الــدولــيــة. وذكـرت تـأمــ ا
السـفـارة في بـيـان تابـعـته (الـزمان)
ـــــتــــــحـــــدة امس أن (الــــــواليــــــات ا
خــصـصـت نــحـو  20مــلــيـون دوالر
لدعم احلـكـومـة الـعراقـيـة في تـأم
نـطـقة الـدولـية) ,وأضاف إن (هذا ا
الـــدعم يــــشـــمل تــــمـــويل فــــريق من
ـدنـيـ إلجـراء دراسة ـهـنـدسـ ا ا
استـقصـائيـة شامـلة لـنقـاط الدخول
ــنــطــقـــة الــدولــيــة احلــالــيـــة إلى ا
ووضع خــطـط لــبــوابـــات جــديــدة),
واشار البـيان الى ان (الـعمـيد جون
تـايـكــرت كـبــيـر مـســؤولي الـشـؤون
الدفـاعـيـة في السـفـارة قـدم التـقـرير
ـسح إلى قـائـد الـنـهـائي من فـريق ا
ـسـؤولـة عن امن الـفـرقـة اخلـاصـة ا
نطـقة الـدولية الـلواء الـركن حامد ا
مـهــدي الــزهــيـري) ,وتـابـع ان (هـذا
ـثل اجنازا مـهمـا لتـأكيد التسـليم 
ـشـروع الـتـعاونـي اجلـاري حـالـياً ا
نـطقة الـدولية لـبغداد لتعـزيز أمن ا

وتأم مقر احلكومة العراقية).  U¦ŠU³ ∫  وفد عسكري امريكي خالل مباحثاته مع مسؤول عسكري عراقي

ـــســـتـــحـــقـــات ن حـــرمـــوا مـن ا
وذهـبت خــدمـاتـهم في مـهب الـريح
نتيـجة اعتراض بـعض القوى على
ـلف الـشــائك مـنـذ سـنـوات حــسم ا
وابــقـائه مــعـلــقـا حـتى االن  ,االمـر
الــذي ادى الى حـرمـان الــكـثـيـر من
ؤسسة االمنية من احلقوق افراد ا
ـــســتـــحــقــة بـــســبب الــواجـــبــة وا

توجهات سياسية معروفة).
مؤكدة ان (جـميع االمور جتري في
الـعـراق بـشـكل عـكـسي ومـخـتـلف 
تـلك ابسط احلـقوق تـقاعـد ال  فـا
ـــــكن ان واالمـــــتـــــيـــــازات الـــــتي 
تسـاعده في اجتـياز حواجـز العوز
ــالي الـذي واخلــوف من الــضـيق ا
ـــسه ويـــؤثــــر عـــلى حـــيـــاته قـــد 
الــيــومــيــة الــتي تــتــطــلب تــوفــيــر
احيتاجات اسرته من مأكل وايجار
وغـيـرهـا مـن الـنـفـقـات الـضـرورية,
فالـرواتب التي يـتقاضـونها هـزيلة
ال تتنـاسب مع العطـاء الذي قدموه
 ,ونحن نرفض بشدة اي استقطاع
ـس بهذه حتى لـو كان بـسيط ان 
ــعــطــاة مــهــمـا كــلف الـشــريــحــة ا
االمــر) ,ولـــفــتت الى انـه (من غــيــر
تـقـاعدون بـهذا ـنصف مـعـاملـة ا ا
االســــلـــوب الـال انــــســــاني وعــــلى
احلــكــومــة ان تــعــيــد حــســابــتــهـا
بـالــقـوانــ الـنــافـذة والـعــمل عـلى
ـا يـتـنـاسب مع الـواقع تـعـديـلـهـا 
والسيما بعد قرار رفع الدوالر امام
الــديـنـار الـذي قــد يـشـكل اثـر سيء
وحتـــــديـــــات كــــبـــــرى امـــــام هــــذه
الــشــريـــحــة في تــغــطـــيــة نــفــقــات

لـكن لم تـدفع حتى االن ,التي تـبلغ
بلغ  341مليار دينار ضمن ا

ـــقـــدم مع اخملـــصص بـــاجلـــدول ا
الـوثـيـقة) ,مـطـالـبـة (بـتـعـديل نص
ادة 37 من قـانـون موازنـة الـعام ا
اجلاري بـهدف الزام هـيئة الـتقاعد
بــصــرف مـكــافــأة نــهـايــة اخلــدمـة
ــتـــراكـــمــة بـــالــراتب واالجـــازات ا
نـتـسبي اجلـيش احملـال الـكامـل 
الى التـقاعد بـقرار مـجلس الوزراء
رقم 30 لـــــــــعــــــــام 2005 اســـــــــوة

باجليش احلالي). 
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ـية والعـربية بهـطول الثلـوج لتلون دن العا في الوقت الذي حتتـفل عدد من شعـوب ا
ارضـهم بـلــون الـسالم واالمـان االبــيض الـثـلـج  لـيـروي ارضــهم بـالـنــمـاء واخلـيـر 
تسـللت مـخالب اثـن من الـقتلـه واجملرم الـذي الينـتمـون الى بني البـشر لـيبـتكروا
مـشهدا تمـثيليـا مستغـل طيبـة العراقيـ ليجسـدوه وسط العاصمـة بغداد وحتديدا
ـواطنـ والكـسبـة الفقـراء الذين في سـاحتي الـطيـران والبـاب الشـرقي التي تـعج با
ة يبحثـون عن قوتهم الـيومي ليعـملوا حمـال وبائـعي الشاي ومالبس البـاالت القد
ـارين  لــيـنـادي احـد وهم يــفـتـرشــون االرصـفـة والــشـوارع الـقـريــبـة وغـيــرهم من ا
اجملرم بـكلمات تـثير عطف االخـرين وهو ينادي (يـاناس ياناس سـاعدوني ) ليهب
ـواطن لـنجـدته ليؤكـدوا غيـرتهم وشهـامتهم الـعراقـية ليـكمل اجملرم الـعشرات من ا
مـشهده االجـرامي بعد جتـمهر الـناس فجر نـفسه وسطـهم مخلـفا عشـرات الشهداء
ـواطن لنـجدة اخوانهم ليـكمل اجملرم الثاني واجلرحى واالرتبـاك االمني وجتمهر ا
ـواطن ب واطـن ليـسقط ايضـاعشرات ا ـشهد االجـرامي ليفـجر نفـسه وسط ا ا
شـهـيـد وقـتـيل وسط ارتـبـاك اجلهـات االمـنـيـة الـتي لـيس لـهـا اال االنـتـشـار واستالم
االوامـر التي التعـيد شهـيدا وتسعف جـريحا  نـعم مشهـدا مآسويا يـعيدنـا لسنوات
واطن  نـعم ماب الثلوج والدماء التي االنفالت االمني احلـاصد لعشرات ارواح ا
سـالت عـلـى ارض سـاحـتي الــطـيـران والــبـاب الـشــرقي احـزان ودمـوع وخــيـبـة امل
واسـئـلـة من امـهـات وابـاء الـشـهـداء واجلـرحى الـعـاتـبـ عـلى الـقـوات االمـنـيـة الـتي
نـطقـة اخلـضراء بـعـد تفـجـيرات اخلـميس احـتـارت كيف تـعـمل حزامـا امـنيـا حـول ا
الدامي  الـذي سـالت فـيه دمـاء االبريـاء الـكـسبـة في وقت يـتـطـلعـون الى حـيـاة حرة
سؤولـ االمني والـسياسي ة مفـعمه باالمن واالمان وان تـكون تصريـحات ا كر
سـؤوليـة وتـكون بـحـجم السـاعـات التي دحـرت فـيهـا ارهاب على اعـلى مـستـويـات ا
داعش واليوم التـخلو تفجيرات اخلميس من بصـمات داعشية وحاقدين على العراق
وشــعـبـه الـذي الحـول لـه والقـوة نــعم يـكــفـيــنـا ادانــات واسـتــنـكـارات
ـسؤول ا حـصل واليرضى شـهيـدنا بـتغـييـر ونقل ا وشـجب 
االمـنـيـ من مـكـان الى آخـر  رحم الـله شـهـدائـنـا والـشـفاء
جلـرحانـا من الكـسبـة والعاطـل عن الـعمل الـذي يفـترشون
االرصـفـة واالسـواق الـتي سالت دمـائـهم  ارضي الـطـيران

والباب الشرقي .
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االسـتـراتـيـجي والـوجـود األمـريـكي
في البالد.

ونقل بـيـان لـلـوزارة تلـقـته (الـزمان)
امس عن حس خالل مـحاضرة في
مــــركـــــز الــــنــــهـــــرين لـــــلــــدراســــات
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كـــشــــــف وزيـــر اخلـــارجـــيـــة فــؤاد
حــســ عن مــســـاع عــراقــيــة لــبــدء
ــــفــــاوضــــات مع إدارة الــــرئــــيس ا
االمـريـكي جـو بـايـدن بـشـأن احلوار

مـعـلــومـات تـلــقـتـهــا وبـعـد الــتـحـري
ـتـابـعـة تـمت إحـالـتـهـا إلى دائـرة وا
الـتــحــقــيـقــات الــتي أنــضــجت األدلـة
لـتــحــيــلــهـا واإلثـبــات في الــقــضــيَّـة ,
بدورهـا إلى جلنـة األمر الـديواني 29
لعام 2020  التي بدورها دونت إفادة
ــمــثل الــقــانـــوني لــلــهــيــئــة بــشــان ا
القـضيَّـة لتـحـيلـها إلى الـقضـاء الذي
دان أصدر أمراً بإلـقاء القـبض على ا
بـــتــهـم تـــتــعـــلـق بــقـــضـــايـــا فـــســاد
ومـحـاكـمـته وإصـدار مـحـكـمـة اجلـنح
قـــرارهــــا بـــحــــبــــسه أربع ســــنـــوات;
ــواد اســتـــنـــاداً إلى مـــقـــتــضـــيـــات ا

احلكميَّة).

o¹dŠ∫  منزل متضرر نتيجة اندالع حريق 
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ـر يوم على تأجـيل االنتخـابات الى العـاشر من تشرين ـصادفة ان  ليس من باب ا
قبل بـدال من السادس من حزيران حتى جاء االنفجاران في منطقة الباب الشرقي ا
وسـاحة الـطـيران لـيـؤكدا الـترابط بـ احلـدث من اجل اربـاك الـوضع االمني ودفع
مسـكة بالـسلطـة٠ان اجراء انتـخابات مـبكرة ـوعد الى تأجـيل جديد يـروق للقـوى ا ا
ـانـيـة سـيـقود الى في ظل تـراجع شـعـبـية جـمـيع االحـزاب والـكـتل الـسيـاسـيـة والـبر
تردي بالعراق وهذا امر اليروق اجراء تغـيرات جذرية في مجمل الواقع السياسي ا
ـوالـيـة لـها جلـهات داخـلـيـة واقـلـيـميـة وفي مـقـدمـتـهـا ايـران التـي ترى ان اجلـهـات ا
ـسـتـوى الـشـعـبي اصـبح مـوقـفـهـا حـرجـا بـعـد فـقـدانـهـا الـكــثـيـر من الـتـأيـيـد عـلى ا
واجلـمـاهـيـري كـمــا ان الـتـفـجـيـرات تـمـثل رسـالـة لـقـوى تـشـرين ان الـتـغـيـرات الـتي
كن ان تمر بدون تقـد ضريبة من الدم وهي ضريـبة ال يدفعها سوى تريدونـها ال 
ـطـالـبــة بـالـتـغـيـيـر٠كــمـا تـكـشف الـتـفـجــيـرات بـدون ادنى شك هـشـاشـة الـطـبـقـات ا
االوضـاع االمـنـيــة والـتي تـسـيــطـر عـلـيــهـا قـوى مـلــيـشـيـاويـة نــافـذة جـردت اجلـيش
واطـن وعموم الشارع والشرطة من واجـباتها التي يـتع ان تقوم بهـا في حماية ا
عرفة كن ان  نستبعد ان تكون التفجيرات  رسالة للقيادة االمريكية و العراقي٠وال
ا يجري بـالعراق وبالـتالي التصـرف على وفق ردة الفعل االمـريكية  ومن موقفهـا 
ـواليـة  اليران بـعد ان ضيق لـيشـيات ا خاللـها حتديـد كيـفيـة التـصرف جتـاه هذه ا

عليها الرئيس ترامب اخلناق ٠
وخالصـة الــقـول الــتي يـخــرج بـهــا اي مــتـتــبع لالوضـاع الــسـيــاسـيــة واالمـنــيـة ان
التـفـجـيـرات سوف تـسـتـمـر حلـ اجراء االنـتـخـابـات من اجل خـلط االوراق وافراغ
االنتخـابات من مـحتواهـا ودفع النـاس الى عدم الذهـاب الى صنـاديق االقتراع ومن
ـمسـكة ثم تـأتي نتـائج االنـتخـابات لـصـالح القـوى الـسيـاسيـة ا
ـاضيـة واضاعة بـالعـمليـة السـياسيـة على امـتداد الـسنوات ا
اربع سـنـوات من عـمـر الـعــراقـيـ وابـقـاء الـعـراق في اتـون
اخلالفـات والـفـســاد وفـتح الـبـاب عـلـى مـصـراعـيه  اليـران

واحكام سيطرتها على جميع اوجه احلياة في العراق ..
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في مـــذكــراته الــتي صــدرت  عــام 2014
ــعـروف الـدكـتـور بـهـنـام يـورد االثـاري ا
ــعـرفـيـة ابــو الـصـوف  اولى خــطـواته ا
لـلـتسـجـيل في  قـسم دراسـة االثـار الذي
افـتـتح ضـمن كـلـيـة االداب  والـعـلـوم في
السنة التي تخرج منها ابو الصوف من
ــرحـــلــة االعـــداديــة حـــيث كـــان الــعــام ا
الــدراسي 1952-1951 لــيـــشــيــر العالن
في احــدى لـوحــات االعالنـات  اخلــاصـة
بكـليـة االداب  والعـلوم  لـيتـعرف بـعدها
على  مقرر القسم الذي ابلغ ابو الصوف
بــانه  حـاصل عــلى مـعــدل جـيــد  يـؤهـله
للقـبول  في كـليات اخـر ى عديدة  اال ان
ابو الـصـوف  اكد بـانه سيـدرس في هذا
ـة الـقــسم  الـتـاريخ واحلــضـارات الـقـد
واالساطير  ومـواطن االثار في  البراري
ـا جعـل مقـرر الـقـسم يـقول واالريـاف  
ـتـقـدم  يـصـلح تـمـاما في الـنـهـايـة بـان ا
متمنيا من االخرين التقد على شاكلته
 ويــواصل ابـو الــصـوف في ســيـاق تـلك
ـــدى ـــذكـــرات الـــتي صـــدرت عن دار ا ا
االسهـاب عن تلك اخلـطوات االولى التي
عاشهـا في قسم االثـار  والتي ارتقى من
عرفية خاللها  الى  الدراسة العـلمية وا
الــغـزيـرة الـتي اهـلـتــهـا لـيـكـون من ابـرز
ـشـهود اثـاريي العـراق  تـاركا بـصـمته ا
لــهــا  فـي الــتــاريخ الــعــراقي  فــضال عن
الــعــرفــان بـه من قــبل كـــلــيــة االثــار  في
ـوصل بـان اطـلقـت اسمـه على جـامـعـة ا
ناقشة احدى قاعاتها  التي تـخصصها 
اجـسـتـير اطـاريح الـدراسـات العـلـيـا كـا
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والـدكـتـوراه ..بـعـد نـحو  70عـامـا  على
تــلك احلــادثـة  تــشــهــد كــلــيـة االثــار في
ـوصل عــزوفـا مـن قـبل طــلـبـة جــامـعــة ا
ــوصل عـــلى الـــتــقـــد لــهــا جـــامــعـــة ا
والــدراســـة فــيــهـــا  حــيث شـــهــد الــعــام
الـدراسـي اجلـديــد حــدثــا غـريــبــا تــمـثل
بـتــقــد خــمـســة طالب مــتــخــرجـ من
رحلة االعدادية  للكلية   دون ان يكون ا
لـدى احـدهـم الـرغـبــة الـفــعـلـيــة لـدراسـة
تـدنية االثار  حـيث اسهـمت معـدالتهـم ا

ذكورة . للتقد للكلية ا
WFÝ«Ë  UŠU

ـا شهـدت جتاوزا ديـنـة التي لـطا وفي ا
ـنــهــجـا عــلى االثــار بـرغم  امــتالكــهـا
ساحات واسعة تـبرز فيها اثار واطالل
ــدن االشـوريـة فــضال عـمـا الــعـديـد من ا
مخـبـوء في تاللهـا دون ان تمـتد الـيه يد
االهــتــمــام والــتــنــقــيب  وفــيــمـا  تــمــنح
اجــازات الـتـنـقـيب لـلـجـامـعـات الـغـربـيـة
كنونـات التاريخية  حيث بالكشف عن ا
اسـهــمت حـقـبـة سـيـطـرة تـنـظـيم الـدولـة
االسالمية في الكـشف عن اثار جديدة لم
يتـم الكـشف عنـها سـابقـا السيـما في تل
الــتــوبـة الــذي كــان يـربض عــلــيه جـامع
الـنـبي يـونس  حـيث اكـتشـفت فـي باطن
نـحـوتـات  التي تـلك الـتلـة الـعـديـد من ا
تــــشــــيـــر الـى احـــد احلــــقب االشــــوريـــة
الـغـابـرة .. عن هـذا احلـدث االسـتـثـنـائي
كـان لـلـزمـان لـقـاء مع رئـيس قـسم االثـار
ــوصل في كـــلــيـــة االثــار في جـــامــعـــة ا
الـدكـتور عـامـر عـبـد الله اجلـمـيـلي الذي
اكـد عـلـى تـقـد  نـحـو سـبـعـة من طالب

ـــرحـــلـــة االعـــداديـــة  الـــذيـن اكـــمـــلــوا ا
ـاضي  لـلـكـلـيـة اال ان دراسـتـهم لـلـعـام ا
اثـنــ مـنــهم سـحــبـوا فــايالت الـتــقـد
ـا ـوازي  بــسـبب جلــوئـهم لـلــتـعـلــيم ا
ـتقدمـ الى خمسة طالب اخفض عدد ا
فـقط  ليـتـلقـوا دراسـتهم فـي الكـلـية عـبر

مرحلتها االولى ..
واشــــار اجلـــــمــــيــــلي  الـى ان الــــســــبب
وصل في الرئـيـسي وراء عزوف طـلبـة ا
التقـد لكلـية االثار التـي استحدثت في
عـام 2008 بــعـد ان كــانت قــسـمــا ضـمن
وصل  عـازيا كلـيـة االداب  في جامـعـة ا

ذلك لــلـنـظـرة الـضـيــقـة من جـانب اهـالي
ـــديــنـــة نـــحـــو طالب كــلـــيـــة االثــار او ا
خريجيها  او عموما من يعمل في مجال
الـتـنـقـيـبـات االثـارية مـشـيـرا الى انه من
ضــمن الــتــوصـــيــفــات الــســاخــرة الــتي
وصـلي  لـطالب هذه يـطلـقـها اجملـتـمع ا

الكلية بكونها حفار قبور ..
ولــــفت رئــــيس قــــسـم االثــــار الى ان من
كن االشارة اليها ضمن االسباب التي 
ـرحـلـة االعـدادية في عـدم رغـبـة  طالب ا
ـنـافـذ لـلـتــقـد لـكــلـيـة االثــار هـو قـلــة ا
اخلـاصـة بـالـتعـيـ حـال اكـمـال الـطالب

وصل طلبة في جامعة ا

مــؤكـدين ان (شــركـة ســيـركــو كـانت
تـتـقـاضى 25 مـلـيـون دوالر سـنـويـا
تــسـتــقـطع من اربــاح الـشــركـة و ان
عدم  تـمـديد عـقدهـا سـيوفـر االرباح
توقع وازنـة االحتاديـة ومن ا الى ا
ـقبـلة) دة ا بـلغ خالل ا ان يرتـفع ا
نـتـسبـون ان (هـناك نـويا واوضح ا
لـدى الــبــعض لــتــغــيـيــر مــديــر عـام
الشـركـة احلـالي علي مـحـسن هاشم
بــسـبب مــعـارضــته لـعــقـد الــشـراكـة
ـا فـيه من طـويل االمـد مـع سـيـركـو 
اضـــرار كـــارثــيـــة عل ســـيــادة وأمن
ــوازنـــة بـــعــد ان الــعـــراق وكـــذلك ا
فـــشــلت كـل الــضــغــوطـــات من ثــني
كـمـا ـبـرم  ارادته في الـغـاء الـعـقـد ا
شكلـة بأمر مكتب وعجزت اللجـنة ا
رئيس الوزراء  للـنظر بأمكـانية عقد
شــراكــة طــويـلــة االمــد وهـنــا وكــمـا
اســلــفــنــا نــتــعــهــد بــادارة احلــركــة
اجلـويــة بـشــكل كـامل وأمن ولــسـنـا
بـحاجـة الى هـذه الشـركـة او غيـرها
ولذلك نرجو الغاء هـذه اللجنة لعدم
احلاجـة لهـا بعـد تعـهدنـا والتـزامنا
تطـلبات بأدارة احلركـة وتوفـر كل ا
وكــــذلك عـــدم قــــبـــول او تـــرويج اي
عـــرض لـــدخـــول شـــركـــاء اخـــرين)
ـالحــــة الفــــتـــــ الى ان (شـــــركــــة ا
ـلـوكـة لـلـدولـة بـالـكـامل حـكـومـيـة 
ونـــرغب بــــأن تـــبـــقى كــــذلك لـــعـــدم
احلـاجــة الى اي شـريك من الــقـطـاع
اخلاص ونـرفض كل الضـغوط التي
ديـر الـعام و مـجلس تمـارس عـلى ا

االدارة لــلـقــبـول بــبــيع االجـواء الى
شـــركــة  ونــؤكــد ســـوف نــســلك كل
الطرق الـتي يكفلـها القـانون اليقاف
نـتسـبون ودعـا ا تمـرير هـذا العـقد)
احلكومة ومـجلس النواب الى (دعم
مــجــلس ادارة الـشــركــة في قــرارهـا
بـــعــــدم قـــبـــول اي عــــرض شـــراكـــة
واحلـــفـــاظ عـــلى واردات الـــبالد من
اجـــواءه وعــدم الــتــفــريط بــســيــادة
الــعـــراق وســمـــائه بـــاالضـــافــة الى
الكــات الـــوطــنــيــة احلــفــاظ عــلـى ا
ـنـتـسـبي الـشـركـة). وكـان ـؤهـلـة   ا
ان حسن النـائب االول لرئـيس البـر
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تـعــهـد مــنـتــسـبــو الـشــركـة الــعـامـة
الحـة اجلـويـة الـعـراقـيـة خلـدمـات ا
بإدارة احدى تشكيالت وزارة النقل 
احلــــركـــة اجلــــويـــة فـي الـــبالد دون
ا احلـاجـة الى شراكـات اجـنـبـيـة 
ســيــوفــر ذلك ماليــ الــدوالرات من

وازنة الدولة.  االرباح 
ـــنـــتــســـبــون فـي مــنـــاشــدة وقــال ا
ـان اطـلعـت علـيـها لـلـحكـومـة والـبر
(الــزمـان) امس (نـتــعـهـد بــان نـكـون

وكـما عـهـدتـمـونا

كر الكعبي قـد طالب بفتح حتقيق
عـاجـل مع شـركـة بـريـطــانـيـة بـشـأن

الحة اجلوية. خدمات ا
fK:« WFÐU²

وقـــال الــكـــعـــبي في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الزمان) امس انه (من خالل متابعة
اجملـلس وجلـنـة اخلدمـات الـنـيـابـية
لوحظ وضوع سيـركو البريـطانية 
ان هـنـاك جتــاوز عـلى الـصالحـيـات
ــهــام اخلــاصـة بــإبــرام وجتــديـد وا
الـعـقـد مع الـشركـة الـعـامـة خلـدمات
وأضــــــاف أن الحــــــة اجلــــــويــــــة) ا
اضية (التجاوز كان طوال االعوام ا

ـا يسـتـدعي اجـراء حتـقـيق عاجل
من قــبـل هــيــئـــة الــنـــزاهــة وديــوان
ــالـيــة بـشـأن ذلك). فــيـمـا الــرقـابـة ا
كـشـف مـديـر عــام الـشـركــة عن ذمـته
ــالـيــة لـلــعـام اجلــاري.وقـال بــيـان ا
تـــلــقـــته (الـــزمــان) امـس ان (هــاشم
امـام هـيـئـة ـالـيـة افـصح عن ذمـته ا
واكد هاشم ان (الكشف عن النزاهة)
ـــســـؤول احلـــكـــومي اجـــراء ذمـــة ا
قـانـوني مــهم كـونه أحـد أهم أدوات
ــال الـعــام بـاالضــافـة الى حــمـايــة ا
ـسـؤول من الــتـشـكـيك في حـمــايـة ا

ذمته). 

وزيرة الهجرة في ندوة
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ذكورة مـوجها  بان دراسته في الكلـية ا
وزارة الـتـخـطيط لم تـشـر الى ان الـكـلـية
ـكن تــعـد من اجلــهـات الــسـانـدة الــتي 
االســتــفـــادة من خــريــجــيـــهــا في خــطط
ــركــزيــة اســوة  بــخــريــجي الــتــعــيــ ا
اجملـــمـــوعــة الـــطـــبـــيــة  او  الـــذين يـــتم
تعييـنهم على قـناة وزارة التربيـة للعمل
كــمــعـــلــمــ ومــدرســ  حـــيث يــتــبــقى
ـنـفـذ الـرئيـسي خلـريـجي كـلـيـة االثـار  ا
ـثال  بـهـيـئـة االثـار او هـيـئة لـلـتـعـيـ 
السياحة وهاتـ اجلهت  نادرا ما يتم

التعي فيهما بسبب  او باخر ..
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ـقراطيـة وعلم السـياسة.. ويـفترض بكل يعـد تعدد األحـزاب  أحد مرتـكزات  مفـاهيم الد
حـزب منـها إمـتالك نظـام داخلي وهـيكـليـة يـقودهـا أشخـاص يطـبقـون آرائهم ونـظريـاتهم
التي يـعـبر عـنـها مـذهـبهم الـسـياسي لـيـكون أحـدهم "قـائدا" هـنـاك أحزاب أخـرى تـصنع
"قوادين" يسيـرون أحوال البالد حسب أهوائهم وملذاتهم متناس شيئا يسمى األخالق
ناصب اإلنسـانيـة ألن أنفسـهم تكـون مجـردة من كل خيـر ال تفـقه سوى أسـاليب نـيل ا
قراطية وهؤالء يـنتشرون ويـتكاثرون بكـثرة في الدول النـامية حديـثة الفهم بالـتجربة الـد
ـسـتقـطـبـة لألستـعـمـال في هذا كحـال الـعـراق بـعد 2003. يـعتـبـر بـلدنـا من أهم الـدول ا
العلم نظراً لعـدة عوامل تساعد األيدي اخلارجية للسيطرة عليه أهمها إنتشار السذاجة
واجلـهل وعدم وجـود قاعـدة مـعرفـية في اجملـتمع وإنـكفـاء الـنخب نـتيـجة حـكم دكتـاتوري
دام ثالثـ عام.. اعـان ذلـك سهـولـة شـراء ذ الـقـادة بـاألمـوال وجـمـهـور أعـمى  يـسـير
خلف أبـواق الـف والـطائـفـية وتـقـديسـهم إلنـحرافـات مـذهبـية تـبـيح لهم قـتل األبـرياء في
سبيل الوصول لـلجنة!.. باإلضافـة لغياب العقـيدة الوطنية والـوالء لألرض بسبب سياسة
الـلعب على الوتـر الديني الذي يـساعد على الـتفرقة وكـسر أواصر الربط اجملـتمعي.. هذا
مـا تعمل عـليه جمـيع األحزاب التي تـوالت على رئـاسة البـيت األبيض فالزال ملـفنا حتت

الوصاية األمريكية.
ــقـراطي األمــريـكي ونــظـيـرة نــتـيـجــة لـذلك لـن جنـد فـجــوة كـبــيـرة بـ أدارة احلــزب الـد
اجلـمهوري في تعـامله مع ملف بـلدنا سوى مـفارقة صـغيرة في كيـفية بـسط ذراعهم عند
قراطي هو القـائد لدفة احلكم أزدهـرت التفجيرات تولي احلكم.. فعنـدما كان التيـار الد
فخـخاتها إلى وسط بغداد لتنشر وكثر األنتحـاريون ودخلت سيارات احلضن العربي 
أشالء األطـفـال ودمـاء الـنـسـاء عـلى كل رصــيف وشـارع حـتى خـيم الـسـواد عـلى ربـوع
ـقـراطـي مـديـنـة السالم فـأصـبـحت الـطائـفـيـة وملـحـقـاتـها هي الـصـبـغة الـتي تـمـيـز الد
وأعـوانهم في اخللـيج.. وبعد أن تـسلم اجلـمهوريـون احلكم أصبح الـوضع مختـلف قليالً
حيث كانوا يـعتمدون على تفريـق النسيج اجملتمعي وإثـارة الفوضى من الداخل وما كان
علـيهم سوى الـتحكـم باإلعالم لتـحريك قطـع الشطـرجن لإلطاحة بـاحلكـومة التي ال تـسير
ميـزة لهم. مـا نشهـده اليوم من تـفجيـر ساحة الـطيران على نـهجهم و هـذه هي الصفـة ا
عركة طويلة يحاول فيها الراعي الرسمي لداعش ا هو البداية  ا لن يكون األخير وإ ر
أن يوصل رسـالة لـلـجانب الـروسي اإليراني مـفـادها أن فـتح ملـف التـفاوض الـنووي مع
قـراطـي إيـران وأيـضا مـلف سـوريا مع الـدب الـروسي لن يـعني ضـعف سـياسـة الـد

وأنـهم يسـتـطـيـعون إعـادة اإلرهـاب الـطـائفي بـسـهـولـة.. ولهـذا سـيـكـون العـراق هـو نـقـطة
شارك .. أما ا تخاصمون وال عزاء لألبرياء من العراقي اخلالف التي يلتقي عندها ا
في الـعمـلـية الـسيـاسيـة فقـد أستـغل كـثيـر منـهم احلدث لـتأجـيج الـطائـفيـة جلعـلهـا مادة
ـلمة األصـوات متـناس بـائعي الـشاي واأللعـاب الذي تـقطعت أنتخـابيـة تساعـدهم على 

أشالئـهم عـلى أرصـفة الـسـاحة ولم يـعـيـروا أنتـبـاه للـمـرأة الـتي كانت
تشتري "الـبالة" فقد مات هؤالء الباعة من أن أجل أن يحيا باعة
ية والـدول الكـبرى فـقد عادت ـؤسسـات األ الـوطن.. وأما ا
ة وبدأت تسـتنكر مايحدث أو تشجب وإن لسخافـاتها القد
تفـاعلت أكـثر فـستـضيف لـها اإلدانـة.. وما أكـثر الـتفـجيرات
وت ـسـتـنـكـرين وال حل أمـني يـدفع ا في بالدي ومـا أكـثر ا

عن شبابنا.
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ركز شهدت قاعة جواد سليم في ا
الــثـــقــافي الـــبــغـــدادي اجلــمـــعــة
احتفالـية أدبية ونـقدية عن جتربة
ـنـعم حـمـنـدي   مع الـشـاعـر عـبـدا
تــوقـيـع ديـوانه اجلــديـد (االدريس
لـتقى الـثقافي والهـدهد) أقـامهـا ا
ـــتـــنــــبي  وشـــهـــدت فـي شـــارع ا
اجلـلــســة تــقــد عـدد من األوراق
الـــنــقــديــة   شــارك فـــيــهــا كل من
االسـتـاذة : الـروائي أمـجـد تـوفيق
والــنــاقــد عــبـداحلــســ صــنــكـور
والـنـاقـد أحمـد الـبـيـاتي والروائي
ـــلـــتـــقى صـــادق اجلـــمـل رئـــيس ا
الــذي افــتــتـح اجلــلــســـة بــتــقــد
وعـرض لـلــسـيـرة الـثــقـافـيـة وأهم
مـاقـاله النـقـاد عن جتـربة حـمـندي

وأبرز اصداراته في الشـعر وغيره
 ·وشــهــدت االحــتــفــالــيــة  قـراءات
مـوسـعـة ومـعـمـقـة قـدمـهـا الـنـقـاد
وذهـبـوا عـبـرهـا الى  مـذاهب عـدة
فـي الــــــــــقـــــــــراءة والــــــــــتــــــــــأويل
همة في واستعرضـوا  اجلوانب ا
شــعـــر الـــشــاعـــر  وغــنـــائـــيــته و
الـظواهـر البـارزة في شـعر جتـربة
تـمـتـد إلى  أكـثـر مـن أربـعـ عـاما
في  أثــني عــشــر ديــوانــاً كــونــهـا
جتربة مثيرة  للنقد  على مستوى
الرؤى والـبنـاء وااليقـاع مشـيرين
نعـم حمنـدي  يجمع إلى أن عبـد ا
فـي شــعــره كــمــا فـي شــخــصــيــته
ــــتـــنـــاقـــضـــات مــــجـــمـــوعـــة من ا
ـتـضادات الـفـكريـة الـتي جتعل وا
من اإلنـــســـان والـــوطـن واحلـــريــة

قــضـيــة جــوهــريـة  في  قــصــائـده
وشـديــدة الـتــركـيب فـي حـداثــتـهـا
ـبـتـكرة  وتـصـويـرهـا لـلـمـعانـي ا
وهي مــا تــمـنح شــعــره الـبــصــمـة
اخلــاصــة به   يــســتــخــدمـهــا  في
بالغة من كناية وتورية ·وتوظيف
تــراثـي وأســطـرة   وحتــدثــوا عن
الـــســــرد والـــصـــورة الــــشـــعـــريـــة
وظـاهــرة اإليـقــاع كــونه  عـنــصـرا
يـحــكم شـعـــــــــره  هـذا بـعض مـا
قــاله الــنـقــاد في مــداخالت قــيــمـة
وحضـر االحتـفاليـة جمـهور نوعي
ــــــــــــيـــ ونــــخــــبـــة مـن األكــــاد
واالدبــــــاء  كــــــمــــــا شـــــــهــــــدـــــت
االحتـفاليـة قراءات شعـرية جديدة
وتقـد شهـادة تقـدير ودرع إبداع

له .
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ــهــجــرين زارت وزيــرة الــهــجــرة ا
رئيسة جلنـة دراسة اسباب حاالت
االنـــتــحـــار إيــفـــان فــائـق جــابــرو
مــخــيـــمي ايــســيــان والـــشــيــخــان
الـتـابــعـ حملـافـظــة دهـوك بـرفـقـة
قـائـمـقـام قـضـاء الـشـيـخـان سردار
شــيخ يــحـيـى وذلك بـعــد انــعــقـاد
اجـتــمـاع الـلــجـنـة االول بــبـغـداد .
وجـــددت جــابـــرو خـالل لـــقـــائـــهــا
بــــــــــاألســـــــــر الــــــــــتـي تـــــــــقــــــــــطن
اخملـــــيـــــمـــــات الـــــتـــــزام الـــــوزارة
ساعدة جميع النازح على حد
سـواء بــضــمـنــهم االيــزيــدين عـلى
جتــاوز اإلبــادة اجلـــمــاعــيــة الــتي

ارتــــكـــبــــتـــهــــا عـــصــــابـــات داعش
االجـــرامـــيــة بـــحــقـــهم فـــضال عن
الـوقـوف عـلى االسـبــاب الـرئـيـسـة
حلـاالت االنــتـحـار ووضع احلـلـول
الالزمــة ومــعــاجلــتــهــا وحتــشــيــد
الدعم احملـلي والـدولي للـحد مـنها
.  خصوصا في مخيمات النازح
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وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه
(تـــمت خالل الـــزيـــارة مـــنـــاقـــشـــة
مـشــاكل الـعــوائل الـنــازحـة وسـبل
الـعــودة الـطــوعـيــة إلى مـنــاطـقـهم
ــلف بــعــد حتــقــيق وإنــهــاء هــذا ا
االســـتــــقـــرار الــــكــــامل إذ وعـــدت
الوزيرة قاطني اخمليم بالعمل على

تـــســـهـــيـل عـــودتـــهـم إلى ديـــارهم
وإنهـاء محـنة الـنزوح الـتي امتدت
لـعـدة سـنـوات عـارضـة في الـوقت
ذاته خــطــة الــوزارة بــهــذا الــشـأن
والـــــتـي هي بــــــحـــــاجـــــة الـى دعم
الوزارات االخـرى من إعمـار للـبنى
الــتــحــتــيـــة وتــوفــيــر اخلــدمــات)
مــتـــمــنـــيــة ان (تــنـــتــهي مـــعــانــاة
الــنــازحـ في كـل مـكــان  ووجـهت
السـيدة جـابرو بـاتخـاذ اإلجراءات
الالزمــة الــتي من شــأنــهــا تــقـلــيل
مــعـانــاة قـاطــني اخملــيـمــ الـذين
يـضــمـان الـعـوائل الـتي نـزحت من
مــنــاطـق ســنــجــار إبــان الــهــجــمـة
الـداعـشيـة البـربـرية).مـؤكـدة (عمل

الــوزارة بـكل قـدراتــهـا إليـجـاد حل
ــشــكــلــة الــنــازحـ جــذري ودائم 

وإنهاء معاناتهم) .
من جـهـتـها عـبـرت االسـر السـاكـنة
فـي اخملــــيـــــمــــات عـن (شــــكـــــرهــــا
ـا بــذلـته الـوزارة من وامـتـنــانـهـا 
جـــهــود لـــتــأمـــ احــتـــيــاجـــاتــهم
الــضــروريــة خالل فــتــرة الــنـزوح
إضـافــة الى الــعـمل عــلى عــودتـهم
الى مـنــاطق ســكـنــاهم االصـلــيـة)
مـــبــدين (رغـــبــتــهم بـــالــعــودة الى
مــنـاطــقـهم  مــطـالــبــ في الـوقت
ذاته بـاالســراع في تــنـفــيـذ اعــمـار
ـنكـوبة وتسـهيل عـودتهم مـدنهم ا

اليها) .
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الـعيـون السـاهـرة على سـمـاء بلـدنا
مـن خالل ادارة احلــــركــــة اجلــــويـــة
الكــات عــراقــيـة خــالــصــة وبـدون
احلاجـة الى اي شـركة اجـنبـية بـعد
ؤهلة تطـلبات البشـرية ا توفر كل ا
وحــــسب الــــســــيــــاقـــات الــــدولــــيـــة

عتمدة). ا
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واشاروا الى انه (في خضم الوضع
ـر به العـراق نـتيـجة الراهن الـذي 
االزمـــة االقــتــصــاديــة الــنــاجتــة عن
انــــــخـــــــفــــــاض
اســعــار الــنــفط
ــــيـــــا اثــــر عـــــا
تـــــــــــــفــــــــــــشـي
فـــــــــايـــــــــروس
وانطل كورونا
اقــــــــــــــــــــا مــن
ـــســؤولـــيــة ا
الـــــوطــــنــــيــــة
واالخالقــــيـــة
الـتي تـفـرض
عـليـنـا حـشد
كل اجلــهــود
واســتـثــمـار
كل الطاقات
الـــبــشـــريــة
ــــتــــاحــــة ا
لـــــتــــقــــد
الــــــــــــــدعـم
ــيــزانــيــة
الــــدولــــة)

يتـمثل الهـدف الرئيـسي للضـبط اإلداري في صيانـة اجملتمع وحـماية نـظامه العـام ووقايته
من األخـطـار واالنـتــهـاكـات والـتي تــزداد اهـمـيـتـهــا وتـتـطـور وفـقــاً لـلـضـرورات والـظـروف
االجـتمـاعية احملـيطـة وتطـور اجملتمـعات االنـسانـية والـوظيفـية لـذلك اصبـحت هنـاك اجهزة
ـكن تـصـور مـجتـمع من غـيـر نـظـام يـضـبط سـلوك مـسـؤولـة عن حفـظ النـظـام الـعـام فال 
افرادها والـذي اذا ما تُـرك دون متـابعة فـحتـماً ستـعم الفـوضى اجملتـمعيـة ولهـذا تفرض
ا يخدم الـقوان قيـوداً محددة على النـشاطات واالعمـال الفردية من قبـل جهات معيـنة و
ـؤسسـاتي فقد صـلحـة العـامة.   وفي اطـار ذلك ومن اجل النـهوض بالـواقع اخلدمي وا ا
ـتابعة واالشـراف على اعمـال جهات مـعينة من هـنية في ا رافق ا خـولت القوان بـعض ا
ـهني لضمـان انتظام سـلوكها الـعملي وحُسن االداء الـوظيفي والتي ضـمن رحم واقعها ا
منـحهـا الـنظـام بعض امـتـيازات الـقانـون الـعام واخـضعـهـا ألحكـام القـانـون اإلداري فيـما
هنة مارسـتها ألساليب القانون العام مثل القرارات التأديبية ألعضائها وتنظيم ا يتعلق 
كـما تـقـوم بأنـشطـة اخـرى كالـدفاع عن مـصـالح األعضـاء ورعايـة مـصاحلـهم وتتم إدارة
ـهنة ويـخولهم الـقانون بعض ارسون ذات ا ن  رافق بواسطـة هيئـات أعضائـها  هـذه ا

امتيازات السلطة العامة والتي نقصد بها النقابات. 
رضى ولـعـلـنـا نود مـن ذلك هـو نقـل بعـض التـصـرفـات الالمـهـنـيـة لـبـعض األطـبـاء بحـق ا
ـراجعـ لعـيـاداتهم اخلـاصة فـبـاإلضافـة الى ارتفـاع اسـعار الـكشـفـية والـتي الوجود وا
لـضـوابط تُــحـدد مـبـالـغـهـا اضـافـة الى عـدم نـظـافـة الـعـيـادات وعـدم تـوفـر ادنى الـشـروط
ـعاملـة والالمباالة ريض وسوء ا الصـحية وكـذلك الفوقـية التـي يتعـامل بها الـطبيب مـع ا
ريض مع اعطـاء وصفة طبـية (طلـسمية) طـويلة اليـقرأها اال صاحب في تـشخيص حالـة ا
ـبيـعـات ان لم تكن هي الصـيـدليـة الـذي يتـعامـل معه ذلك الـطـبيب وفق نـسـبة ربـحيـة من ا
اسـاسـاً ملـكـاً له لـتكـون احملـصـلة الـنـهائـيـة هي االبـتعـاد عن األنـسانـيـة والـتي هي اسمى
واعلى درجات الرحمـة البشرية التي جاءت بقوله تعالى "وال تـأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

وتدلوا بها الى احلكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس باألثم وأنتم تعلمون".
ولعل من اهم اهداف الـضبط اإلداري هي الصحة العامة ومهمتها
ـواطن الــصـحي لــذلك اصـبـح لـزامـاً ان احملـافـظــة عـلـى امن ا
ـعنـية دورهـا في متـابعـة سلـوكيـات بعض ؤسـسات ا تأخـذ ا
االطباء والتي اذا ما قورنت بالتضحيات اجلسام التي قدمها
اغـلب ابـناء اجلـيش األبـيض سـنـجـد ان من الـواجب الـوطني

ان نتضامن لبقاء صورتهم الناصعة عالقة في األذهان.
{ لواء دكتور

ايـامنا كـانت ساحرة عنـدما كنا نـسمو في لـيل األهوار من خالل القراءة واالغـنية وحروب
علم احلرمس على رقابنـا  كان القلة منا يهـوى أن يسمع اغنية غربـية  لكن واحد من ا
رحـلة الـثالـثة ــ نـفيـ الى هور اجلـبـايش كان قـبل أن يتـرك كل االداب ا من اهل احللـة ا
علـم ويتـع هنـا في العمق الـذي كاد يجن فـيه ح داهمه اللغـة الفـرنسيـة الى معهـد ا
احلـرمس بـشراسـة البـرابـرة   إذا التـحق الى الـدوام في مـدرستـنـا بعـد يومـ من رحـلة
سيـاحـة لـشهـرين قـضـاها فـي فرنـسـاوبسـبب ثـقـافتـه الفـرنـسـية أجـبـرنا أن نـعـيش نـشوة
وسيـقا كان سمـاع االغاني الفـرنسيـة بالرغم انـنا النفـهم معـناها  ولـكن بوح الصـوت وا
يـسـكن قـلـوبـنـا بـرهافـة تـمـر كـمـا نـسـائم لـيل الـشتـاء عـلى خـدودنـا حـ نـصـر أن نـسمع
ـعدان ومن يسمع شارل االغاني قرب الضـفاف الطيني وحتـت ضوء القمر  حـيث يغفو ا
ازنــافـور ومـيـراي مــاثـيـو واديث بــيـاف سـيـقــول عـنـا :مـاذا يــسـمع هـؤالء اجملـانــ حـتـمـا
ـمدة عـلى السـوابيط يسـمـعون خـربط بخـربط. وتسـملت بـتمـسلـت كنـا نعـرف مشـاعرهم ا
شاغب منا يُعليَّ صوت مسجل الكاسيت  الى أن شعرنا لكننا نـصر على أن نسمع  وا
انهم تعودوا عـلى اديث بياف وهي تبث في الليل احلزين لـلمعلم احللي آهات اشتياق الى
ليل بـاريس ونسـاء على ضفـاف السـ يجلـسن بأفـخاذ نصـف عارية  فـيشـتعل فيه الف
شوق الى قـدوم الصـيف ليـعاود اسطـورة اشتـياقه الى بـاريس ويسـافر الـيهـا  ومعه قرر
عيدي قد اعجبته اثنان من معلمـي مدرستنا السفر أيضـاً.لم نكن نعلم أن طعمة الـشاب ا
ـدرسـة في اخلـامس االبـتـدائي قـبل سـنوات االصـوات الـفرنـسـاويـة بـالـرغم من انه تـرك ا
والتحق مع قطيع جواميس ابيه  ولكنه اقترب من جلستنا ذات ليلة وقال لي : استاذ هذا

الصوت به بحه حزينة تشبه بحة صوت داخل حسن  ما هو اسمها ?
قلت : أديث بياف  وبالكاد نطق اسمها  وقل الادري احب سماع صوتها قبل انام

وسيقى توحدنا في عدان ا ضحكنـا وقلنا تلك هي االساطير  من اديث بيـاف الى قرى ا
ليلة اخرى زارنا طعمة واراد صورة لبياف . 

فأريته لوحة مرسومة الديث بياف بدى شعرها اجعدا كما عش لقلق وقد نثر عليه الرسام
اشرطـة مـلـونه وقـيـثـارات تـسـقط الـدمـوع من اوتـارهـا وقـفازات مـالكم   وبـرج ايفـل وهو
يرتدي قبعـة رمادية في اليوم الثاني مـرَ طعمة وهو يقود جـاموسته وقد وضع على راسها
اشياء غريبـة  قماش س ازرق  طاسة فافـون  مسبحة طويلـة  خزامة شذرية . خنجر
 أبريق نـايلون أحـمرضحـكنا  وقـلنا : طـعمة مـا الذي تـفعله  لـقد حولت جـاموستك الى
هـرج ولكنه ضحك وقـال : جاموستي حـزينة مثل مـغنيتكم مـهرج .?!لم يفهم مـا ذا يعني ا

الفرنساوية 
اذا ? قلنا 

طـربـة التي صـوتـها يـقـطر ـسـجل عـاطل  وعليَّ أن اتـذكـر ا قـال الني سمـعت ان جـهاز ا
كان حزنها على طـريقة صورتها التي معك استاذاآلن ذهب زمن جهاز التسجيل وابتعد ا
ـكان  وطـعـمـة الطـيب نـحـرته شـظـيـة في حـرب حـفـر البـاطن  وحـدي امـام الـتـلـفـاز في ا
ــاني الـنـائـي عن سـحــر تـلك الــلـيـالـي في قـريــة احملـاريث الــواقـعـة فـي عـمق االهـوار  اال
ـانية تنقل حفال للـمطربة االمريكيـة الليدي غاغا كان احلفل الشاهد قناة (االر تي ال ) اال

ال ونـبرة صوته تـخدش ثقـافة السـماع في ذكريـاتي كلها صـاخبا و
فهو لـيس سوى الصراخ والفوضى واجلـنون  وقد عملت غاغا
تـسريحتـها بتقلـيعة غريبـة علقت فيه اشـياء كثيرة تـشبه تماما
تـلك االشـيـاء الـتي عـلـقهـا طـعـمـة عـلى رأس جـامـوســـــــــــته
قلت متـذكرا ذلك الوجـه البر لـطعمه : اين انت اآلن يـاطعمه
 لو كنت حيـا اآلن لكنت اكثرنا سعادة  فلـقد قلدت تقليعتكَ

مطربة امريكية شهيرة اسمها الليدي غاغا.?!
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محتجون ضد
اجراءات
كورونا في
مدريد

ـتـحدث الـعصب الـوركي.وأوضح ا
بــاسم الــفــاتــيـكــان مــاتــيــو بـروني
الـــــســــبت فـي بــــيــــان أن الــــبــــابــــا
فــرنــســيس ســيــقــيم مع ذلك صالة
األحــد الــتــقــلــيــديــة الــتي تــبثّ من
مـكـتبـته عـبـر الفـيـديو بـسـبب وباء
كـوفـيـد-.19كــان الـبـابــا الـبـالغ 84

{ الــفــاتـيــكــان (أ ف ب) - أرجـأ
الـبابـا فرنـسـيس لقـاءه السـنوي
الــــتـــقــــلــــيـــدي مـع الـــبــــعــــثـــات
الـدبلـوماسـية الـدوليـة الذي كان
مــقـرراً االثــنــ كــمــا تـخــلى عن
إحــيــاء قـــداســ بــســبب عــودة
عـــوارض إصــابـــتـه بـــالـــتـــهــاب
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{ واشـنـطن (أ ف ب) - مـنـذ األيام
األولى لــواليــتـه عــمل جــو بــايــدن
عـلى تـأكـيـد الـقـطـيـعـة مع سـيـاسة
سلفه دونالد ترامب اخلارجية عبر
إعـــادتـه واشــنـــطـن إلى اتـــفـــاقــات
دوليـة وتصـريحاته الـودية حلـلفاء
انتقدهم ترامب. لكن في الكثير من
ــــلـــفـــات األســـاســــيـــة وأبـــرزهـــا ا
ــنــافـــســة مع الــصـــ يــبــدو أن ا
استـمرارية الـسيـاسة السـابقة هي
ــشــهــد.وتــعــهــد الــتي ســتــحـــكم ا
الرئـيس األميركي اجلـديد في حفل
تــنـصــيـبه بـ"أنــنـا سـنــعـيــد تـرمـيم
حتالفاتنـا". وعكس ذلك التعهد في
أولــى االجــــــــــــــــــراءات الـــــــــــــــــــتـي
اتــخـذهــا.فـانــضــمت واشــنـطن من
جـديـد إلى اتــفـاق بـاريس لــلـمـنـاخ
ــيـة في ومــنــظـمــة الــصـحــة الـعــا
إشـارة إلى عـودتــهـا لـلــمـؤسـسـات
متعددة األطـراف بعد أربع سنوات
من نــــهج أحـــادي مــــتــــشـــدّد. وفي
خـــطــوة أثـــارت ارتــيــاح اجملـــتــمع
الـدولي فتـح بايـدن الطـريق أيـضاً
أمام تـمـديـد العـمل بـاتـفاقـيـة "نـيو
سـتـارت" خلـمس سنـوات إضـافـية
وهي آخر معاهـدة دولية كبيرة مع
روسيا في مـجال احلد من الـتسلح

النووي.
W³¹d  WHOKŠ

وفـي انــقالب آخـــر عـــلى ســيـــاســة
رة بشأن العالقة مع ترامب هذه ا
الــســعـــوديــة احلــلــيــفــة الــقــريــبــة
لــلــرئــيـس الــســابـق يــنــوي وزيــر
اخلـارجيـة اجلديـد أنتونـي بليـنكن
وضع حد للدعم األميركي للتحالف
العسكري الـذي تقوده الرياض في
ـتـهم بـارتـكـاب عـدة حـرب الـيـمن ا
ــديــرة اجلــديــدة جتــاوزات.وأمــا ا
لالســتـخــبــارات األمـيــركـيــة أفـريل
هـيـنـز فـوعـدت بالـكـشف عن تـقـرير
ســـري بــــشـــأن اغــــتــــيـــال جــــمـــال
خــاشــقــجي الــعـام  2018عــلى يـد
عـنـاصـر سـعـوديـ في خـطوة من
شأنها إرباك ولي الـعهد السعودي
األمــيــر مــحــمــد بـن ســلــمــان الـذي
اعـتبـره مـجلس الـشـيوخ األمـيركي
"مـــســؤوالً" عن مــقــتـل الــصــحــافي
الـــســعـــودي.وبــعـــيــداً عـن مــواقف
الــقــطـيــعــة تــلك ذات الـرمــزيــة قـد
تـــكـــتـــفي إدارة بـــايـــدن في بـــعض
ــلـــفـــات بــتـــغـــيـــيــر في الـــنـــبــرة ا

ـضـاد اجلـرعــة األولى من الـلـقـاح ا
لـكــوفـيـد- .19ويــعـتــبـر الــبـابـا من
عرضـ للخطر وكان األشخاص ا
أصـيب بـالـتـهــاب حـاد في اجلـنـبـة
عــام  1957حـ كـان في الـ 21من
الـــعــــمـــر واضــــطـــر األطــــبـــاء إلى

استئصال قسم من رئته اليمنى.

عـاماً ألـغى مشـاركته في احـتفـال
في  31كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر
واألول مـن كـانـون الــثـاني/يــنـايـر
على خلـفية إصـابته "بالـتهاب أليم
بـالعـصب الوركـي" يواجـهه البـابا
بـشكل مـتقـطع مـنذ سـنوات.وتـلقى
البـابا األرجـنتيـني قبل عـشرة أيام

واألســــلــــوب ال بـــتــــغــــيــــيــــر تـــام
لالسـتـراتـيـجيـة.ويـرى بـول بوست
األسـتــاذ في جـامــعـة شـيــكـاغـو أن
الـسـيـاسـيـة اخلـارجـيـة األمـيـركـيـة
مـنـذ نـهـايـة احلـرب الـبـاردة هـدفت
ـتـحدة دائـمـاً إلى إبقـاء الـواليات ا
في الطـليعـة وأصبح هذا الـتحدي
أكـــثـــر إحلـــاحــاً مـع صـــعـــود قــوة

. الص
ـا يـتـغـيـر وقـال لـفـرانس بـرس "ر
اخلـطـاب قـلـيالً لـكن ال يـهم مـن هو
الــرئـيس الــهـدف الــنــهـائي يــبـقى
نفسه. ومع بايدن ال أنتظر تغييراً
في ذلـك".ووصـل األمــــــر بــــــإقــــــرار
بـلـينـكن أمـام مجـلس الـشيـوخ بأن
دونــالـــد تـــرامب "كـــان مـــحــقـــاً في
اتـــخــاذ مــوقف حـــازم أكــثــر جتــاه
". كـما أكـد وزيـر اخلـارجـية الـصـ
ـــقـــبـل أن واشـــنـــطن األمـــيـــركـي ا
ـعـارض خوان سـتـواصل اعـتبـار ا
غـوايـدو رئـيـساً لـفـنـزويال واصـفاً
الــــرئـــــيس نـــــيــــكـــــوالس مــــادورو
بـ"الـــدكـــتـــاتـــور الـــوحـــشي" وهي
عــــبـــارة لم يــــتـــوان ســـلــــفه مـــايك
بومـبيو عـن استخـدامها.بـاإلضافة
إلى ذلـك ال تـــــــوجـــــــد نـــــــيـــــــة من
عسكرين اليمني أو اليساري في ا
ــتــحـدة بــالــتـراجع عن الــواليـات ا
االنسحاب من أفغانستان والعراق
بــعـد سـنـوات من "حـروب ال نـهـايـة

لها".
كما أكـد بليـنكن أنه لن يتراجع عن
االعـــتـــراف األمـــيــــركي بـــالـــقـــدس
عــاصــمــة الســرائــيل الــذي أحـدث
ـية حـينـمـا أعلـنه ترامب ضـجة عـا
في بــدايــة واليــته.في هــذا اإلطــار
تــرى فــيــلــيس بــيــنــيس مـن مــركـز
دراسات "انسـتيتوت فـور بوليسي
ـــقـــرب من الـــيـــســـار ســـتـــاديــــز" ا
ــوقف دلـيل األمــيـركي أن في ذلك ا
عـلى أن بـايـدن لن يـكون راديـكـالـياً
في مـجـال الــدبـلـومـاســيـة كـمـا في
مـــجــاالت مــكـــافــحـــة الــتـــفــاوتــات
االقـتــصـاديـة والــعـرقـيـة والــتـغـيـر

ناخي. ا
واعــــتـــبـــرت أن "االجــــراءات الـــتي
اتـخـذهـا تـرامب هـدفت إلى إرضـاء
ـشهد الـعناصـر األكثـر تطـرفاً في ا
السـياسي االسـرائيـلي وما لم يقم
وقف بـايدن بإلـغائـها سـيتـحول ا
األمـيركي إلـى وسيـلة لـتـطبـيع تلك

تطرفة".ينطبق ذلك على احلاالت ا
.ويــريــد ـــوقف من إيـــران أيــضـــاً ا
بايدن الـعودة إلى االتفـاق النووي
ــوقع عـام  2015الــذي انــسـحب ا
مـنه ترامـب العتـباره غـيـر كاف في
ردع أنـشـطة طـهـران النـوويـة. لكن
بـلـيـنـكن وفـريـقه أعـربـا عن مـوقف
زعزعة صلب ضد "أنـشطة إيـران ا

لالستقرار"
 وحـذرا مـن أن عـلـى اجلـمــهــوريـة
االسالمـــيــة ان تـــقـــوم بــاخلـــطــوة
ـفاوضـات شاقة األولى ما يـنذر 
في هـــذا اإلطــار.وفـــيــمـــا يــتـــعــلق
بالصـ وإيران وكوريا الـشمالية
يـبــقى الـعــنـوان الــعـريض لإلدارة
اجلـديـدة "الـتنـسـيق مع حـلفـائـنا"
في تعـارض مع ترامب الذي غـالباً
مـا اخــتـار الـلــعب وحـيــداً في تـلك
ـلـفـات.لـكن فـي الـعـمق يـبـدو أن ا
سـياسـة أنتـوني بلـينـكن الذي من
توقع أن يـوافق مجلـس الشيوخ ا
ــقـبــلـة عــلى تــعـيــيـنه فـي األيـام ا
حتـــــظـى حـــــتى اآلن بـــــإعـــــجـــــاب

.وقــال الـــســنــاتــور اجلــمــهـــوريــ
لــيـــنـــدسي غـــراهـــام أبــرز داعـــمي
تــرامـب خالل فــتــرة واليـــته "إنــهــا
بــدايــة جــيـــدة" في تــعــلـــيــقه عــلى
الـــســـيـــاســــة اخلـــارجـــيـــة لإلدارة
اجلـــــديــــــدة. وأعــــــرب الـــــرئــــــيس
الــفـــنــزويـــلي نـــيــكـــوالس مــادورو
السبت عن استعـداده لفتح صفحة
جديـدة مع إدارة الرئـيس األميركي
جـو بـايــدن داعـيـاً إلى الــتـأسـيس
لـ"مـســار جــديـد" بــعـد ســنـوات من
ـــتــأزّمــة مـع الــرئــيس الـــعالقــات ا

السابق دونالد ترامب.
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وقـــال الـــرئــيس االشـــتـــراكي أمــام
أنـــصـــاره "نــحـن عـــلى اســـتـــعــداد
لـسـلـوك مـسـار جـديـد في عالقـاتـنا
مع حـكومـة جـو بايـدن يـستـند إلى
ــــتـــــبــــادل واحلــــوار االحـــــتــــرام ا
والـتواصل والـتفـاهم" مـضيـفاً أنّه
"على اسـتعـداد لقـلب الصـفحة" مع
اإلدارة األمـيـركــيّـة اجلــديـدة.كـانت
إدارة تـــرامـب فـــرضـت عـــقــــوبـــات

في هـذا الـبـلـد.لكن سـبق أن وصف
مـــــرشّـح بـــــايـــــدن لـــــتـــــولي وزارة
اخلارجيـة أنتوني بليـنكن الرئيس
الـفـنزويـلي بـ"الـدكـتاتـور الـقاسي"
وذكــر خالل جـلــســة تـثــبـيــته أمـام
مـجلس الـشيـوخ أنه يؤيـد سيـاسة
تـرامب الـداعـمـة لـغـوايـدو.ويـعـقب
تـــأكــيــد الـــتــأيـــيــد لـــغــوايــدو أداء
ؤيدة اجلمعيـة الوطنيـة اجلديدة ا
ـادورو الـقـسم بـعد انـتـخـابات في
كـانـون األول/ديــسـمـبـر قــاطـعـتـهـا
ـعــارضـة العـتــبـارهـا تـفــتـقـد إلى ا
الـنـزاهــة.وبـذلك بــات غـوايـدو بال
وظـيــفـة إذ أنه كـان رئـيس اجملـلس
سـابـقــا عـلى الـرغـم من أنه يـنـوي
اإلبـقــاء عـلـى هـيـئــة مـوازيــة تـضم
ـعــارضــة حــصـلت نـواب ظـل من ا
عــلى تــأيــيــد مـن اخلــارج.وتــشــيـر
تحدة إلى أن أكثر من أرقام األ ا
خـمــسـة مـاليـ فــنـزويــلي غـادروا
الـبالد منـذ الـعام  ?2015هربا من
االضـــــطــــرابــــات الــــســـــيــــاســــيــــة

واالقتصادية.
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lO∫ جو بايدن يوقع مراسيم جديدة في البيت االبيض uð

اقــتــصــاديّـــة عــدّة عــلـى فــنــزويال
تشـمل حظـراً نفطـيّاً ال يـزال سارياً
مـــنـــذ عـــام  ?2019في مـــحـــاولـــة
إلطــاحـة نـظـام مـادورو االشـتـراكي
ــتــحــدة الـــذي تــصــفه الـــواليــات ا
.وبـعد بـرود في العالقات ـستـبدّ با
بــ الــبـــلــدين اســتـــمــرّ ســنــوات
انـقـطـعت الـعالقـات الـدبـلـومـاسـيّة
نهـائيّاً بـ كراكـاس وواشنطن في
 23كانون الثاني/يناير  2019إثر
ـعارضة اعتـراف واشنطـن بزعيم ا
خــوان غـــوايــدو رئــيـــســاً مـــوقّــتــاً
لـــفــنــزويال.وبــعـــد فــوز بــايــدن في
االنتخابات األمـيركيّة هنّأ مادورو
الـــســـيـــاسيَّ اخملـــضـــرم قـــائالً إنّ
فـــنـــزويال "مـــســــتـــعـــدّة لـــلـــحـــوار
والتفاهم اجليّد مع شعب الواليات
تحدة وحكومتها" مكرّراً ذلك في ا
كــانــون األوّل/ديــسـمــبــر.ويـعــتــقـد
مـحـلّـلـون أنّ إدارة بـايـدن سـتـتّـخذ
مـوقفـاً أكثـر اعتـداالً حيال فـنزويال
وسـتـدعم الـوســاطـات الـدولـيّـة من
أجل االنـتقـال نحـو حكـومة جـديدة
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وداع لـيس كـغـيرهِ ونـدعـو الـله ان ال يـتـكـرر ذلك الـذي ودعـنـا بـه سـنة عـشـريـن بـعد
فـها نـحن نـطوي سـجل األسمـاء الـتي افلـت عن هذه الـدنـيا صـحيح االلـفـية الـثـانيـة 
انـها ال تخـتلف كثـيرا عن سابـقاتهـا اللواتي اخـذن االحبة والـصحاب اال انـها اوغلت
في خـياراتهـا االنيقـة التي غـيبت خيـرة الناس من عـيال الـله الفقـراء والعلـماء االفذاذ
ن نقـلـوا لطـلبـتهـم بأمـانة كل خـبراتـهم  ال اعـاد الله الـينـا تلك ذوي الـفـضل علـينـا 
كن تـعويضهم  فهـنا فقـدنا اطباء دافنـها اعالم ال  السنـة الضروس الـتي تخيـرت 
كـثر يحـملون من االنـسانية مـا جعلـهم يتقـون شر اجلائـحة بصدورهـم التي اصبحت
كالرماد بـعد ان عبثت بـها جراثيم الـوباء اللعـ وهم يحاولون التـصدي له ومنعه من
قتل الناس وهناك اغـتالت العب كرةٍ افرح قلوب مـحبيه بانتصـارٍ يهون عليهم مرارة
الـفراق  فكـانت اسطـورة شجـاعة جديـدة تكـتب ألصحـابها تـاريخـاً بحروف من ذهب
تـنيـر طـريق االجـيـال الـقادمـة وتـعـيـد من جديـد رسم الـشـمـوخ والـكبـريـاء عـلى جـب
ـفقودة في االجيـال العـربيـة التي فـقدت االمل في الـتفـاخر بفـعلٍ يعـيد لـها االمـجاد ا
زمن يتـزعمه االقـزام ويحـميـه السـراق واصحـاب النعـرات الوحـشيـة سيـئة الـصيت 
ولم تكـتف اجلـائحـة باولـئك الراحـل بل فطـوبى لألبـطال اولـئك من جـادو باألرواح 
تغولت لتصيب بركة البيوت من العجائز والشيوخ وأصابت الكثير من اجليران فهي
لم تفـرق ب االحبـة والصحاب فكـانت بحق سنـة قاطعـة لألرحام  ال تخـلو من الغل

واحلقد والقطيعة االجبارية ب االحبة.
فـهي تـشـبه الى حدٍ بـعـيد اولـئك الـذين تـمكـنت االحـقاد مـن قلـوبـهم وعقـولـهم واعمت
بصيرتـهم من اجلاثم  على صدور الـعباد بسرقاتهم الـتي طالت حتى كسرة اخلبز
لك غـيرها اولئك الـظلـمة الـذين اكلـوا االخضـر واليابس التي في يـد طفلٍ فـقيـر ال 
وجعلوا من جـلود الفقراء معـاطف حتميهم من البـرد في الدنيا لتـكون عليهم جالبيب
من النار يوم القيامة بحسب عدالة من ال يحتاج شهود كي يحكم بالعدل.  ال تكلمني
عن الـتسامح هـنا ففي هـذه احلياة الـطويلـة والعذابـات التي جتـلد خيـار القوم وتزرع
اجلـزع في حـدائق صـبـرهم ال مـكـان لـلـتـسـامح في هـذه الـسـنـة اجلـديدة فال مـجـال
كن تسلط على رقاب الناس فال  للتسامح مع اجلالدين ا
لـلمـظـلوم ان يـنـسى وجه اجلالد. نـتطـلع جـمـيعـا بـع االمل
ــفـــقــود الى مــا هـــو اتٍ من خــيـــر ونــودع كل من فـــقــدنــا ا

والدموع تترك اثارها دون استئذان منا وبال وداع….
{ لواء دكتور

بغداد
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سـلة" ال أكـذب او اصدق الـسيـدة سارة عـماد الـبيـاتي في مـا نشـرت على مـوقع "ا
تـحدة" مذكرة بشأن "أول نـائب عراقي يقدم هـو وعائلتـه طلب اللجـوء الى الواليات ا
ـاني في االنتخابات" ـقعد بر برم "ب الـشعب وب الشـخص الذي يفوز  بالعقـد ا
مؤكدة: "وهـذا التعاقد مـدته وفقا لدسـتور العراق أربع سـنوات يكون الـنائب خاللها
دافع عن حقـوقهم والناقل ثابة احملـامي ا ان وهـو  ثالً جلمـهوره حتت قبة الـبر
لصـوتهم وطـموحاتـهم وتطـلعـاتهم وهمـومهم ومـعاناتـهم الى السـلطـة التنـفيـذية وهو

الذي يشرع القوان التي تنظم حياتهم…".
متسـائلة: "ولكن اذا كان النـائب يرى ان الوضع في البلد مـيئوس منه وال فائدة من
ـــاذا رشح نـــفـــسه اســـاســـاً في اصالحه وال يـــوجـــد امل في حتـــســـ اوضـــاعه 
ان? هل  من اجـل الراتب واالمتيازات واخملصصات اذا جاء الى البر االنتخـابات و
فقط? والـكـارثة الـكـبرى اذا قـام الـنـائب بتـقـد طلب جلـوء لـعـائلـته في اخلـارج فهل
ـثال للشعب وهو يـعتبر عائـلته بشر والشعب اقل يستحق هـذا الشخص ان يكون 

من مرتبة البشر?".
أجابت السيدة البياتي: "نعم لقد فعلها نائب عراقي كردي هو كاوة محمد الذي قدم
تحدة االمريـكية.. ليصبح اول طلبات جلـوء لعائلته الى دائـرة الهجرة في الواليـات ا
عـضـو في مـجلـس النـواب الـعـراقي يقـدم لـعـائلـته طـلب جلـوء في اخلـارج" مضـيـفة:
"هـذا الـتـصـرف يعـبـر عن انـانـيـة وانـتهـازيـة النه نـائب مـنـتـخب ويـجب ان يعـيش في
الـعـراق حـاله حـال الـشـعب.. خــصـوصـا وان الـنـائب كـاوه مـحـمـد لـيـست عـنـده اي

عداوة او مشاكل مع بقية االحزاب الكردية وهو يجامل اجلميع". 
"النائب كاوه بـعد انتهاء الـدورة النيابيـة سوف يسافـر من جديد ويلتـحق بعائلته في
امريـكا ويـقـدم طلب جلـوء لـنفـسه لـيصـبح هـو وكل افراد عـائـلته الجـئـ في امريـكا

ويعيش هناك مستمتعا براتبه التقاعدي من مجلس النواب".
ال أحدد النـائب كاوة محمـد لكنني أقـول: نعم سيـدتي إنهم يرشحـون أنفسهم "من
أجل الـراتب واالمتـيازات واخملـصصـات" كمـا أسلـفتي مـتفـضلـة ولضـمان مـصالح
فـئـويـة; فـاالحـداث أثــبـتت أن بـعض الـنـواب يـظـنـون أنـفـسـهم ابـنـاء الـلـعـبـة االذكـيـاء
صاحلهم مستأثرين بثروات البلد ومستكثرين على الشعب والشعب قطـيع مسخر 
رواتب نظيـر جهده; ألنهم يريدونه عـبدا ال دية له "إن شئت تقـتلني فأنت محكم.. من
فـاهيم الوطـنية ذا يـطالب سـيدا في عبـده" وفعال بـانت نوايا أغـلبـهم وهم يحيـدون ا
ويفترضـون سياقات عمل تصب في مصاحلهم تضر بالعراق.. ال يقلقهم إن إستلب
رفـاهـهم عـيش الـعـراقـيـ مـنـحـدرا بـهم الى مـا دون خط الـفـقـر الـذي إلـتـافـوا عـلـيه
ـصـطـلح "خط الـكـفـاف" إلـتـفـافـا لـئـيـمـا يـوظف الـلـغـة في تـرسـيخ الـفـقـر وبـالـتـالي
يـسـرقـون آخـر "سـنت" في خـزيـنـة الـدولـة ويـغـادرون الـعـراق.. جلـوءا او جتـنـسـا او

إقامة.. يا بئس ما يأفكون.
عـاش كـاوة مـحـمـد وسـواه مـن نـواب مـلـوكـا يـتـمـتـعـون بـامـتـيـازات فـائـقـة الـرفاه..

مبطرين الى درجة لم يبلغها أحد قبل مصيبة العراق.
أتواصل مع السيدة سارة البياتي في ما ذهبت إليه من طلب كاوة

ن? مـن شـعب ال حـول وال قـوة له تـعب من االعـتـراض جلـوءا وأتـسـاءل: الـلـجـوء 
فتعلة تلبية لتهديد احلجاج: "ألجعلن فخخات ا ـوجة ا وإستسلم 
لكل رجل مـنكم شـغال في بدنه" فـإشغـال الشـعوب مـصائب
جـانـبـية تـلـهيـهـا عن محـاسـبـة السـلـطة مـنـهج قد يـتـجدد
ــكــان الـعــراقي مـعــيــدا بــلــورة نــفـسـه في كل زمــان ملء ا

وسوم بـ "بقعة ملعونة حتمل فوق أثيرها شعبا لئيما". ا

ارك الدا
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{ مـدريـد (أ ف ب) - تـظـاهـر اآلالف
امس في وسط مــدريــد احــتــجــاجــاً
عـــلى اإلجـــراءات الــتـي اتّــخـــذتـــهــا
احلــكــومــة الحـــتــواء كــوفــيــد-?19
مـنــدّدين بـ"اخلـداع" بــيـنــمـا اعــتـبـر
ــتـــظــاهــرين أن "ال وجــود" بــعض ا
.وسـار ــسـتـجـدّ لــفـيـروس كـورونـا ا
آالف األشخـاص من محـطّة أتـوتشا
إلى ساحة كـولون هاتـف "حرّية!"
وكــــان بــــيــــنــــهم عــــدد كــــبــــيــــر من
األشــــخــــاص الــــذين لـم يــــضــــعـــوا
كـمـامـات رغم إلـزامـيّـة وضـعـها في
جـميع األوقـات على الـطـرق العـامّة
خــصــوصــاً في ظـل تــفــشّي مــوجــة
ثــالـثـة أودت بــحـيــاة أكـثـر من 400
شخص كلّ يوم هذا األسبوع.وقالت
ـتـقـاعـدة مـيالغـروس سـوالنـا (71 ا
) لـوكـالــة فـرانس بـرس "يـجب عــامـاً
علـى النـاس أن يُزيـلوا الـعصـبة عن
عيونهم وأن يكونوا أقلّ خوفاً وأن
يـدركوا أنّـها مـجـرّد إنفـلونـزا سيّـئة
يـجب االنتـظـار حتّى تـمـرّ وهذا كلّ

شيء".
WOLÝ— WKOBŠ

ّــا كـانت وأضــافت "الـوفــيـات أقلّ 
عـليه في الـسـنوات األخـرى" مـقلّـلة
بـذلك من شـأن احلـصـيـلـة الـرسـمـيّة
الـتي تُشـير إلـى وجود أكـثر من 55
ألف وفـــاة و 2,5مـــلـــيـــون إصـــابـــة
مؤكّدة بكوفيد- 19في إسبانيا منذ
بدايـة اجلائـحة.وبـجانـبهـا عرضت
صـديــقـة لــهـا صــوراً عـلى هــاتـفــهـا
ـستـشفـيات زعـمت من خاللهـا أنّ "ا
فـارغـة" في بـلـد يـشـغل فـيه مـرضى
فيروس كـورونا أكثـر من ثلث أسرّة
ــركّـزة وحــيث اضــطـرّت الـعــنــايـة ا
مــراكــز عــدّة إلجالء مــرضى آخــرين
ـصـاب إلفـسـاح اجملـال للـمـرضى ا

بالفيروس.
ـتـظاهـرين كـمـا انـتـقـد الـعـديـد من ا
ـستـمـرّة كوسـيـلة حـمـلة الـتـطعـيم ا
إلنهـاء اجلائـحة.وفي مـحاولـة منـها
لــوقف انـتـشـار الــفـيـروس أصـدرت

احلكـومة قـراراً بفـرض حظـر جتوّل
لـيــلي وتــقـيــيـد حــركـة الــتـنــقّل بـ
ـنـاطق. وفي مـدريـد بـات يـتوجّب ا
عــلى الــفــنــادق أن تُــغــلق أبــوابــهــا
ية الساعة  .21,00وأوصت األكاد
الـوطـنيـة لـلطب في فـرنـسا بـتـفادي
الـتحـدث عـبر الـهاتف أو الـتـكلم في
ــشــتـرك حــتى مع وسـائل الــنــقل ا
وضع الـــكــمـــامــة لـــكــنــهـــا رفــضت
تـــوصـــيــة جـــديــدة بـــالـــتــخـــلي عن
واجهة الكمامـات اليدوية الـصنع 
انتشـار سالالت من كوفيد- 19أكثر
قـــدرة عـــلى الـــتـــفـــشي.وكـــان وزيــر
الـصحـة الفـرنسي أولـيفـييه فـيران
ونـــزوال عـــنــد تـــوصـــيــات اجملـــلس
األعــلى لــلــصـحــة الــعــامــة قــد دعـا
الـفـرنـسـيـ اخلـمـيس إلى الـتـوقف
عن اسـتـخــدام الـكــمـامـات الــيـدويـة

الـصـنع بـعـد اعـتــبـار أنـهـا ال تـوفـر
حماية كافية شأنها شأن الكمامات

صنوعة من القماش. ا
ــيـة الـطب في بـيـان وأشـارت أكـاد
إلـى أن "فــــعــــالــــيــــة الــــكــــمــــامــــات
ستخـدمة من العامـة لم تكن يوما ا
ـا أنـهـا تـوضع مـوضع تـشـكـيك طـا
بالـصورة الـصحـيحـة".وعن الدعوة
إلى تـــشـــديـــد تــدابـــيـــر الـــتـــبـــاعــد
ـسـافـة األقـرب اجلـسـدي لـتـصـبح ا
ــوصـى بــهـــا بــ أي شـــخــصــ ا
مــــتـــرين بــــدل مـــتـــر واحــــد قـــالت
ـــيــة إنه "اقــتـــراح مــقــبــول األكــاد
نـظـريــا لـكـنه غـيــر قـابل لـلــتـطـبـيق

عمليا".
ورغم "تــهــديـد" الــسالالت اجلــديـدة
ــيـة من الــفــيـروس أوصـت األكـاد
بـ"عـدم تـعـديل الــتـدابـيـر الــوقـائـيـة

احملددة أصال واحملسنة منذ أشهر"
مع أهـمـيـة الـتـذكــيـر بـالـسـلـوكـيـات
ية على الصحـيحة.وشددت األكـاد
إلـزامـيـة وضع الـكـمـامـة في وسـائل
كن احترام شترك حيث ال  النقل ا
تــدابـيـر الـتـبــاعـد اجلـسـدي "مع أن
يترافق ذلك بتدبـير احترازي بسيط
لــلـغــايــة وهــو تـفــادي الــتــحـدث أو

إجراء اتصاالت هاتفية". 
وأعـلــنت دبي أنـهـا سـتـعـيـد جـدولـة
ــواعـيـد اخلـاصـة بـتـلـقي الـسـكـان ا
اجلـــــــــرعـــــــــة األولـى مـن لـــــــــقــــــــاح
ـضـاد لـفـيروس فـايـزر/بـايـونـتـيك ا
ـســتـجــد بـســبب تـبــاطـؤ كـورونــا ا
ي في تـسـليم الـلـقـاحـات.وكانت عـا
دبي بـدأت حــمـلـة واسـعـة في شـهـر
ـــاضي كـــانـــون األول/ديــســـمـــبــر ا
لــلــتــطــعــيم ضــد فــيــروس كــورونــا

ستـجد بعـد موافقـة اإلمارات على ا
استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني
ولــقـاح فـايـزر/بـايــونـتـيك.وبـحـسب
أرقــــام رســـمــــيـــة قــــامت اإلمـــارات
بتلقيح أكثر من  2,3مليون شخص
من أصل  10ملـيـون من السـكان --

وهو معدل ب األعلى في العالم.
bOŽ«u  W Ëbł

وأعــلـنت هـيـئـة صــحـة دبي الـسـبت
عـبـر تويـتـر أنـها "تـعـمل عـلى إعادة
واعـيـد اخلـاصة بـاجلـرعة جـدولـة ا
األولـى لــــــلــــــقــــــاح كــــــوفــــــيـــــد-19
فايزر/بايـونتيك نظراً لـقيام الشركة
ـصـنــعـة لـلــقـاح بـأعـمــال تـوسـعـة ا
ـا أثـر عـلى إنــتـاج الـلـقـاح لـديـهـا 
اجلـرعـات احلـالـية فـي عدد من دول
الـعـالم".وأكــدت الـهــيـئــة أن "جـمـيع
ــتــعــامــلـ ــواعــيــد اخلــاصــة بــا ا

لـلـجـرعــة الـثـانـيـة ثــابـتـة وتـنـصح
ــواعـيــدهم اجلــمـهــور بــااللــتــزام 
راكـز اخلدمة في الوقت واحلضور 
".وتــشـهــد اإلمـارات احملـدد مــسـبــقـاً
زيــــادة في اإلصــــابـــات بــــفـــيـــروس

ستجد. كورونا ا
وتــبـدو احلــيــاة طــبــيــعـيــة في دبي
حــيـث لم يـــفـــرض إغالق أو حـــجــر
ـــراكــز صـــحـي بـــيـــنــمـــا تـــزدحـم ا
الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة والـــــــشـــــــواطىء
طـاعم.وفي الـوقت نفـسه يتـع وا
عـــلى اجلـــمـــيـع وضع الـــكـــمـــامــات
واحلفـاظ عـلى التـباعـد االجتـماعي
مـع سن اإلمــارة عــقــوبــات في حــال

مخالفة هذه القواعد.
ـــاضي وأعـــلــــنت دبـي األســـبــــوع ا
تعـليق األنشـطة الـترفيـهية وتـعليق
جـــمــيـع الـــعــمـــلـــيـــات اجلـــراحـــيــة
االخـــتـــيـــاريـــة وغــيـــر الـــضـــروريــة
طبيا.وخالل نهـاية األسبوع أعلنت
ـزيـد من اإلجـراءات اإلمـارة أيـضـا ا
االحـتــرازيـة من بـيـنـهـا حتـديـد عـدد
ناسبات االجتماعية شارك في ا ا
بـــعــشـــرة أشــخـــاص فــقـط بــدال من
 ?200بـاإلضـافـة إلى زيـادة مـسـافـة
ـقـاهي من ـطـاعـم وا الــتـبـاعــد في ا
متـرين إلى ثالثـة.وسجـلت اإلمارات
الـســبت لـلــيــوم الـثــاني عـشــر عـلى
التوالي عـددا مرتفـعا في اإلصابات
بـكـوفـيد- 19بلغ  3566حـالـة.وبلغ
العـدد اإلجمـالي لإلصابـات أكثر من
 274ألـفـا بـيـنـها  783وفـاة.وكانت
مجمـوعة فايزر األمـيركية بـالشراكة
اني أعلنتا مع مختبر بايونتيك األ
هذا الشـهر أنهـما غيـر قادرت على
تـوفـيـر كـمـية اجلـرعـات الـتي كـانـتا
الـتزمـتـا بتـسلـيمـهـا ما أثـار غضب
دول اوروبـية.وبـحـسب البـيـان فإن
ســبب الـتـأخـيــر حـصـول "تـعـديالت
عــلـى آلــيــات اإلنـــتــاج" في مـــصــنع
بـورس الـبـلـجـيـكي سـتـسـمح بـرفع
قــدرات الــتــسـلــيـم اعـتــبــارا من 15

شباط.
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حـاولت صـبـاح الــيـوم-دون جـدوى- احلـصـول عـلى اســمـاء وخـلـفـيـات شـهـداء
اخلـمـيس  21ك 2في سـاحــة الـطـيـران. أردت أن أكـون عـلـمـيـا ومـوضـوعـيـا في
ـعـلومـات حـقـيقـيـة عـمن أستـهـدفـهم داعش اجملرم. لم ا جـرى أسـتـنادا  نـقـدي 
أسـتـطع احلصـول اال عـلى أسمـاء مـجمـوعـة قلـيـلة من الـشـهداء الـذين  تداول
اســمـــاؤهم وهم جـــمــيــعـــا شــبـــاب لم يــعـــرفــوا مـن احلــيــاة ســـوى شــضـــفــهــا
وقسـوتهـا.والـسؤال الـذي ظل يلح عـلي من يـوم أمس وأنا أشـاهد دمـوع وعويل
هل كـان هـؤالء لـيـمـوتـوا لـوال فـقـرهم ـفـجـوعـ بـأبـنـائـهـم هـو االبـاء واالمـهـات ا
وعوزهم? مـاذا كان يفـعل هؤالء الـصبيـة والشـباب في سوق (الـبالـة)? هل كانوا
يـدرسـون السـوق بحـكم تـخصـصهم مـثال? أم كـانوا هـناك لـيـمارسـوا هوايـاتهم
ـاذا لـم يرفـض االبـاء ارسـال ابنـاءهـم للـعـمـل في (الـبـالة) ـفـضـلة?  الـشـبـابـيـة ا
اذا يـأتي علي دارس أسـوة بأقـرانـهم?  ويصـروا على أرسـالـهم  للـجامـعـات وا
ذي الـتـسعـة عـشـر ربيـعـا  من قـلعـة سـكر الـى بغـداد لـيبـيع الـشـاي بدال من ان
اذا سوق عالم عاصمة بلده?بل  يأتي لـيدرس في أحدى جامعاتها أو يستمتع 
البـالة اصال في بلد مثل العراق لم يـعرف البالة اال بعد حـصار التسعينات? ألم
يسـترعي انتباهكم ان  داعش وسواه من االرهابي غالبا ما يستهدفون الفقراء

أليقاع أكبر أثر مادي ونفسي?
العـديد من مثل هذه االسئلة تتقافز امامي وتلح على عواطفي لتمنعني من أكون
موضـوعيا وحياديا. أؤمن تمـاما بالقضاء والقـدر لكني أؤمن قبل ذلك باالسباب
واحلذر? وهـنـا أطـرح سؤالي الـرئـيس: هل داعش لـوحده كـان مـسـؤوال عن قتل
ة? أذا كـنتم مثـلي ترجحـون أألجابة شبـابنا أم كـان الفقـر شريكـا له في اجلر
الثـانية فعلينـا ان ال نلوم فقط داعش ومن أرسل األرهاب ليـحصد أرواح أبنائنا
ـسخ ـة. هــنـا ال أوجه األتــهـام لــلـنـظــام الـسـيــاسي ا فــكـلـنــا شـركــاء في اجلـر
واجملرمـون القـائمون عـليـه فقط  وان كـنت بالـطبع أحـملـهم مسـؤولية مـا حصل
ة . ـا أقـول كلـنـا شركـاء في اجلـر وا ويـحـصل للـعـراقيـ مـنذ سـنـوات طوال
نـحن شـركاء ألنـنا لم نـطح بـهذا الـنـظام الـفاسـد وشـركاء ألنـنا لم نـقم بـواجبـنا
كافـحة الفقر واعتقدنا اننا سنـكافح االرهاب قبل ان نكافح الفقر! نحن شركاء
أو لهذه وازنة لـهذه احملـافظة او تـلك ألننا اعـترضـنا كثـيرا عـلى تخصـيصـات ا
ـة تخصيص اقل من واحد وفي بعض السنوات الفـقرة أو تلك وسكتنا عن جر
ـائـة لـبـرامج مـكافـحـة الـفـقـر. نـحن شـركاء في أقل من نـصف من الـواحـد في ا
ـنـاقـشة ـان واحلـكـومـة  ـة ألنـني لم أسـمع أنـاس كـثـيريـن يطـالـبـون الـبـر اجلـر
ئة التـقاريـر واالحصاءات الـتي تشـير ان معـدل االميـة أكثـر سيصل الى  30بـا
تـوسطـة! أنـشغـلـنا بـلعن داعش ـئة من اطـفـالنـا ال يدخـلـون ا وأن حـوالي  60بـا
والفـكر التكـفيري أوالوهـابي أو أمريكا أو أسـرائيل دون ان نلعن
ـريح لـلـنفس ـا وصلـنـا الـيه الن من الـسـهل وا أنـفـسـنـا 
لــعن الــعــدو اخلــارجي ومن الــصــعب جــدا لــعـن الــعـدو

الداخلي.
أعـود للـسؤال الـذي طـرحته في الـبـداية هل داعش هي

سؤولة فقط عن اغتيال شبابنا ا
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اإلمارات

إن حتـديد سياسات الـرؤساء الثالثة هو
ـــثــــله ــــذهل الــــذي  ــــســــاواة ا عـــدم ا
األمـريـكـيــون الـثالثـة األكــثـر ثـراءً الـذين
جـمعوا ثـروة تفوق 168 مـليـون أمريكي

.( مجتمع
كـذلك هي ازمه مـجتـمع يـبحث عن هـوية
مـفقـودة بسـبب العـنـصريـة وأزمة نـظام
ســيـــاسي قــبـــلي مــنـــقــسم بـــ حــزبــ
ودولــتــ أمــريــكــيــتــ واحــدة ســوداء
وواحدة بـيضاء منفصلة وغير متكافئة.
وأمـزجة رئـاسـية فـردية تـخـرج قراراتـها
عــلى مــزاجــهــا اخلــاص. جــورج دبــلــيـو
بــوش لم يــعـــجــبه بــروتــوكــول كــيــوتــو
فـأخرج أمريكـا منها. بـاراك أوباما يؤمن
ناخ ودعم اتفاق باريس. دونالد بـتغير ا
تـرامب ال يـسـحب واليـخـرج بـفـوضويـته
سار وعـنجهـياته. جو بـايدن سيعـكس ا
مــــرة أخــــرى فـي ظل إحــــبــــاط الــــنــــاس
ستـقبل. أنه العقم حيث وتـخوفهم من ا
تـتغـير األرض بـاسـتمـرار من حتت أقدام

 . األميركي
ــفــكـريـن فـإن وحـسـب رأي كـلــ أحــد ا
أمـريـكا مـسـتـقـطـبة أوالً وقـبل كل شيء
مـن خالل الـــهـــويـــة. كـل من يـــشـــارك في
الــســيــاســة األمــريــكــيــة يــنــخــرط عــلى
مـستوى مـا في سيـاسات الـهوية. خالل
ـاضية في أمـريكا الـسنوات اخلـمس ا
انـدمجت هـوياتـنا احلـزبـية مع هـوياتـنا
الـــعـــرقـــيـــة والـــديــنـــيـــة واجلـــغـــرافـــيــة
واأليـديولوجـية والـثقافـية. لـقد اكـتسبت
ـدمـجـة ثــقالً كـبـيـراً في هـذه الـهـويــات ا
سـيـاسـتـنـا وتمـزق الـروابط الـتي جتـمع
. لـديـنا هـويات ال تـعد وال هـذا البـلد مـعاً
حتـصـى بــعـضــهــا في صــراع نــشط مع
اآلخـر والــبــعض اآلخــر يــصــبح خــامالً
حـتى يتم تنـشيـطه عن طريق التـهديد أو

الثروة.
والـقصة ال تـنتهي إلى هـذا احلد لصورة
االنـهيـار. هنـاك أمور حـدثت كأنـها جرت
ـوز ولـيس في أمـريكـا تـعطي في دول ا
إشـارات حمراء حول مستقـبلها. فالفشل
األمـــــريـــــكي فـي إدارة أزمـــــة كـــــورونــــا
وارتـفـاع أعداد الـوفـيـات يـعـود إلى فشل
ــصـــمم في األصل الـــنــظـــام الـــصــحـي ا
لـرعايـة النـخبـة الثـرية وإلى عـدم وجود
شـبكـة أمان اجـتـماعي لـلضـعـفاء وكـبار
ـــعــــاقـــ وإلـى عـــدم وجـــود الــــسن وا
ــواطـنــ في مــســاواة حــقـيــقــيــة بــ ا
إمـكانـية احلـصول عـلى خدمـات الرعـاية
الــصـحــيــة عـنــد الـضــرورة. لــقـد شــاهـد
الـعالـم كيف كـانت الـكـوادر الصـحـية في
سـتـشـفـيـات األمـيـركـيـة تـنـتـظـر بـفارغ ا
الـــــــصــــــــبـــــــر وصـــــــول اإلمــــــــدادات من
ـــســـتـــلـــزمـــات واألدويـــة واألجـــهـــزة ا
رضى الـصـينـيـة الـصـنع إلنـقـاذ أرواح ا

. األمريكي
ـارسات قـابل أظهـر الوبـاء انتـشار  بـا
الـشـرطـة غـيـر الـعــادلـة ونـظـام الـعـدالـة
ــعــطل وقــمع الــنــاخــبــ عــلى نــطـاق ا
واسع وعـدد كـبـيـر من أشـكـال الـتـمـيـيـز
ـتـأصــلـة ثــقـافـيــا. لـكن مـا الــعـنـصــري ا
رأيــنـــاه في واشــنـــطن الــعـــاصــمــة كــان
جتـسيدًا لـعدم الرغـبة الـفطريـة في إنفاذ
ـواجـهـة الـعصـابـات الـبـيـضاء الـقانـون 

التي شجعها االمتياز األبيض.
األخــطـر هـو تــدمـيـر الــطـبـقــة الـوسـطى

ؤثرة التـي يعود الفـضل لها الـفاعلـة وا
في صـناعة التفوق األمريكي في النصف
ــاضي وفي بــدايــة الـــثــاني من الــقـــرن ا
الـقرن احلـالي لـصـالح فـئات مـعـيـنة من
ؤسـسات األفـراد والعـائالت األثريـاء وا
الـية الوهمية. مـثل; البنوك واألسواق ا
ـتلك %1 من األمـيركـي فـفي أمـيركـا 
 30ترليون دوالر بينما البقية غارقة في
تـلـكـاتـها. الـديون وديـونـهـا أكـبـر من 
كــمـا خـلـقت مـغـامـراتــهـا الـعـسـكـريـة في
اخلـارج أزمات مـتتـالـية فـهي أكبـر دولة
ــبــلغ يــتــجـاوز 30 مــديــنــة في الــعـالم 
تــرلـــيــون دوالر. مــقـــابل تــفـــاقم ظــاهــرة
العـنصـرية فـي مجتـمعـها والـتي تتـجلى
واطن في: التوظيف في التمييز ب ا
والـتعـلـيم والـرعايـة الـصـحيـة. يـبدو أن
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يـثيروا قـضية االنـهيار والتـفكك واحلرب
األهـــلـــيــــة صـــراحـــة.  ويُــــذكـــر أن عـــالم
االجـتـمـاع الـنـرويــجي يـوهـان كـالـتـوجن
ـعـروف توقع اخملـتص بـعلـوم الـسالم وا
األحــداث الـســيـاســيـة الــكـبــرى وأبـرزهـا
انـهـيـار االحتـاد الـسـوفـيـتي. كـذلك تـنـبـأ
ـتـحـدة أيـضـا بـانـحـسـار دور الـواليـات ا
ــيـة خالل فــتــرة تـولى دونــالـد كــقــوة عـا
تـرامب الرئاسـة وأكد أن تـوليه للـرئاسة
سـيسـرع من عمـليـة (االنهـيار األمـريكي).
ـا تـنـهار في وإن الـهيـمـنـة األمـيـركيـة ر
الــــعــــقــــد الــــثـــانـي من الــــقــــرن احلـــادي
والــعـــشــرين أو تــتــآكل بـــفــعل الــشك في

الذات.
وبـعيدا عن التـنبؤات والـتوقعـات بالعقل
األمــريـــكي والـــتــفـــســيـــرات الـــنــظـــريــة
ـاركسيـة الليـنينـية فإن شـواهد الواقع ا
تـنتـصر لـفكـرة الـتآكل الـسيـاسي الذاتي
وانــهــيـار في بــنـيــة اجملــتـمع األمــريـكي.
هـنــاك خــلل في الــهــويــة داخل اجملــتـمع
األمـريكي وانقسامات خطيرة تبدو اليوم
في مـأزق وتكاد تتسبب في حرب ثقافية
أول األمــر. فــالــشـــرخ حــادث في اجلــدار
اجملـــتــــمــــعي األمــــيــــركي وإرهــــاصـــات
االنـفصال وراء أبـواب عدّة واليـات كبرى
قــائـمــة وقـادمـة وعــنـصــريـة تــتـجـذر في
الثـقافة اجملتمعية لتصبح كأنها جزء من

حياة الفرد األمريكي.
لـقـد أدت احلــوادث الـبــسـيـطــة ومـعـارك
الــطـبــقـات االجــتـمـاعــيـة إلى زيــادة لـهب
االحـــتــجـــاجـــات وأصــوات االنـــفـــصــال.
فـاشتـعـلت شـرارة الفـوضى في الـواليات
ـتـحـدة األمـريـكـيـة مـنـذ ظـهـور فـيـروس ا
ـتـحدة ـسـتـجـد في الواليـات ا كـورونا ا
حـيث رأيـنـا أن االســتـجـابـة الــفـيـدرالـيـة
لــفــيــروس كــورونــا فــشــلت. وانــقــســمت
الـواليات بالـفعل إلى مجـموعات من أجل
الــــبـــــقــــاء.وأزدادت الـــــفــــوضـى وحــــمى
الــصـراعــات الـســيـاســيـة واجملــتـمــعـيـة.
وحتـولت الـعاصـمـة األمـيركـيـة واشـنطن
إلى مـا يشبه الثكنة الـعسكرية; إذ انتشر
في األرجـــاء نـــحـــو  20ألف جــــنـــدي من
احلـــرس الــــوطــــني وقــــوات الــــشــــرطـــة
ـبــاحث االحتــاديـة خــوفـاً من أعــمـال وا
عـنف متوقَّـعة من قبـل الرافضـ لنتـيجة
االنــتــخــابــات واالعــتــقــاد بــأنـهــا كــانت

انتخابات مزورة.
ـثـيـر حـقـا في احلـيـاة األمـريـكـيـة خالل ا
الــســنـــوات الــقـــلــيــلـــة األخــيـــرة ظــهــور
ميـليـشيـات مسلـحة مـنقسـمة بـ الدفاع
عن الـعــرق الــبـيض وأخــرى عن الــعـرق
ــعــتــقـدات األســود. وهي تــعــمل طــبــقــا 
سـيـاسـيـة مـعـيـنــة وبـشـكل مـنـفـصل عن
قـــــوات األمن الـــــرســــمـــــيــــة. آخـــــر تــــلك
يـليـشيـا السوداء) اجملـموعـات تسـمى (ا
وهي مــجــمـوعــة مــسـلــحــة لألمـريــكــيـ
اإلفــريــقــيـــ يــتــزعــمــهـــا ضــابط ســابق
بـاجلـيش األمريـكي قـال إنـهـا تـعـمل على
ـواطن مـواجهـة العـنف الشـرطي ضد ا
أصــحــاب الـبــشــرة الــســوداء. تـقــابــلــهـا
مـجموعـات أخرى أسـسهـا أمريـكيون من
أصــحـاب الـبـشـرة الـبـيــضـاء يـنـتـهـجـون
ـينـيـة مـتطـرفـة مثل سـياسـات عـرقيـة و
حـركة (بوغالو) وحركـة (حفظة القسم) و
ـئـة) إضـافـة إلى مـجامـيع (الـثالثـة في ا
أخــرى. وكــلــهــا مــلـــيــشــيــات تــنــشط مع

الــفــوضى الــســـيــاســيــة واجملــتــمــعــيــة
ـمارسـة الـعنـصـريـة من قبل الـشـرطة. وا
ـا ينذر بحروب أهلـية مستقبال في ظل
باشر لألسلحة وانتشارها نـظام البيع ا

في البيوت.
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مـا يحـدث في أمـريكـا الـيوم لـيس سـببه
تـرامب فــقط بل هـو عـرض أو عالمـة من
زمن! فـهو خلل بنيوي عالمـات مرضها ا
ووظـيفي للـنظام. وكـما أشار االقـتصادي
األمــريــكـي واحلــائــز عــلى جــائــزة نــوبل
جـوزيف سـتـيـجـلـيـتـز في كـتـابه األخـيـر
(الـنــاس والـسـلــطـة واألربـاح) (2019):
)أنـتجت عصور كليـنتون وبوش وأوباما
اجملـتمعات األكثر انعدامًا للمساواة على
الرغـم من تسمياتـها السياسـية اخملتلفة.

سـيضحك البعض على مفردات العنوان:
القـبيـلة والتـقسـيم. مثـلما ضـحك الكـثير
ستـقبلـيات وكتّاب علـى تنبـؤات علمـاء ا
اضي اخلـيال الـعـلمي في بـدايـة القـرن ا
عـلى فـكـرة صـعــود األنـسـان إلى الـقـمـر
واكـتشاف األقمار الصنـاعية والسليكون
واإلنـترنت واختـراع القنـبلة الـذرية. كما
اسـتـهـز الـكثـيـر عـلى تـوفـلـر في كـتـابه
ـوجة الـثالـثـة) عنـدما صـدر في أواخر (ا
ــاضي مـتــنـبـأ ثــمـانـيــنـيــات من الـقـرن ا
بــانــهـيــار وتـفــكك االحتــاد الـســوفــيـتي
والـذي حــدث فــعال بـعــد صــدوره بـثالث
ســنــوات. فــالـتــاريخ عــقل كــبــيــر يــغـذي
الـبشرية باألفكـار والتجارب.  ليس هناك
عـائق للعقل البـشري في التوقف واحللم
ـســتـقــبل. والـزمن دورات والــتـفــكـيــر بـا
تــــاريـــخــــيـــة مــــتـــوالـــيــــة احلـــدوث. فال
لـكة إمـبراطـورية تـدوم إلى األبـد وكل 

تولد لتموت.
ـقالـة نـوعا كن إن يـكـون عنـوان ا نـعم 
مـن الـفــانـتــازيـا الــسـيــاسـيــة شـطط في
الــتـــصــورات وأحالم افــتــراضــيــة أمــام
ـكن جملتمع بهذه الـسؤال الصعب: هل 
ـاديــة والــقـوة الــعــسـكــريـة أن الــوفــرة ا

ينقسم دون أسباب ضرورية?
يـقـول الـصـحــفي األمـريـكي الالمع كـولن
وودارد عـلى هذه الفنتازيـا السياسية: ال
ا أمريكا تـوجد أمريكا ثقافة واحدة وإ
مـتعـددة ألنهـا لم تنـشأ أصال كـمؤسـسة
واحـدة بل مـجـمـوعـات مـنـفـصـلـة كـلـيـا
كونـت عنـاقيـد من مسـتـعمـرات منـفصـلة
لـها مثل علـيا وأهداف مـختلـفة. وأحفاد
ـؤسـســ لـهــذه األقـالــيم عـلـى امـتـداد ا
أجـيالـهم ال يـسـتوعـبـون ثـقـافة أمـريـكـية
مـحددة بقـدر ما يـستـوعبـون ثقـافة هذه
األقـالـيـم. وهي الـتي تـقــود روح الـشـعب

 . ستمرة لهذه األ والسمات العامة ا
d{U(« rNH  w{U*« s eK  …œuF «

والــعــودة لــلــتــاريخ ودوراتـه الــزمــانــيـة
يـنـعش الـذاكـرة: فـالـقـرن اخلـامس عـشـر
كــان بــرتــغــالـيــا والــســادس عــشــر كـان
ـانيا والثامن إسـبانيا والـسابع عشر أ
عـشر فـرنسـيا والـتاسـع عشـر بريـطانـيا
بـامتيـاز وقد وصل توسع اإلمـبراطورية
الـبريطـانيـة إلى أقصى حـدوده في العام
1935 ثم ظـهرت أميركا كقوة اقتصادية
وعـــســـكــريـــة وســـيــاســـيـــة وعــلـــمـــيــة
وتـكنولـوجيـة طاغـية ومـهيـمنـة أطاحت
بــاإلمـبـراطــوريـة الــبـريـطــانـيــة واحـتـلت
انع أن تنـهار هي األخرى مـكانهـا. فمـا ا
تـواليات ضـمن حركـة التـاريخ ومنـطق ا
الــهـنــدســيـة الــســيـاســيــة والـنــظــريـات

الدائرية النهيار الدول.
ــا سـيـحـدث ألمـريـكـا من لـست مـعـنـيـا 
ـوضـوعـيـة وال بـتـفـسـيـر أصوات بـاب ا
الــدعــاء الــذي يــشق عــنــان الــســمــاء من
ماليـ الـبــشـر الـذين شـردتــهم أمـريـكـا
وقــســـمت بالدهـم إلى دويالت وأحــزاب
وطـوائف وقـومــيـات مــتـنـاحــرة وقـتـلت
اليـ منـهم ظلـمـا وتعـسفـا ويـتمـنون ا
انهيارها وتقسيمها من باب تشفي غليل
ه. لــكـنــني ســأكـتب عن ـظــلـوم من ظــا ا
وقـائع وتـفـسـيـرات وتـنـبـؤات قـد تـسـهل
ــشـاهـدة فـتح الـبــاب اخلـلــفي والـسـري 
ــشــهــد الـعــام لــكي أتــرك عــقل الــقـار ا

يــخــتــار احلــقــيـــقــة بــحــلــوهــا ومــرّهــا.
عـندمـا كـانت اإلمبـراطـورية الـبـريطـانـية

تـسيـطر عـلى الـعالم يـوم كانت ال تـغيب
عــنـهــا الـشـمس. ظــهـر من يــنـتــقـدهـا من
سـكانهـا األصلـي بـعد إن ظهـرت علـيها
بــوادر الـــعــنــجـــهــيـــة والــقــوة ومـــنــطق
الـسيطرة ونهب الـثروات وتوزيع الظلم
ستـعمرات حـيث يختـلط التاريخ عـلى ا
ـأسـاة. يـعـود الـتاريـخ مرة أخـرى من وا
ـبـشـرة داخل أمـريـكــا حـيث األصـوات ا
بــاالنــهـيــار والـتــقــسـيم. بــدأهــا الـثالثي
الـقـائل بـفـكـرة (نـظـريـة االنـحـطـاط) وهم
ؤرخ الـشهيرين بول (إيـان موريس وا
كــيـنـدي ونــيـال فـرغــيس) حـيث يــعـتـقـد
كــيـنــدي بـأن قــوتـهــا هـو نــتـاج تــراكـمي
لــنــمـوهــا االقــتــصـادي الــســريع مــا بـ
1870-1950  بـيـنـمـا ســقـوطـهـا الـقـادم
يـعود إلى الهـيمنـة والعجـرفة واحلروب
الــتي اسـتــنـفــدت الـكــثـيــر من ثــرواتـهـا.
ويـــتـــوقع مــوريـس أن تــبـــقى الـــواليــات
ــتــحــدة بــلــدا ال غــنى عــنه جلــيـل آخـر ا
ـا ليس ثالثـة. فمع ـا جيـل لـكن ر ور
زيـادة الـتـطـور االجـتـمـاعي أكـثـر فـأكـثر
تـــشـــرع الـــثـــورات فـي عـــلم اجلـــيـــنـــات
واحلـوسـبـة والـروبـوتـات وتـكـنـولـوجـيا
الــنـانــو في إعـطــاء مـفــعـول لــتـكــويـنــنـا
ـا يحـدث حتـوالت في ما الـبيـولـوجي 

معنى أن تكون بشرا.
ـنــطق الـتــاريخ فـكـل إمـبــراطـوريـة أو
حتــالـف ســابق كـــان مــآلــهـــا الــتّــدهــور
ـطــاف من دون ــقــوط في نــهــايــة ا والـسّ
اسـتـثـنـاء. وكـمـا أشـار جـورج فـريـدمان
ــمـا تـكـون الـهــيـمـنـة األمــيـركـيـة أقـوى ربّ
هيـمنة شهدها العـالم لكنّها تخضع هي
األخـــرى إلـى احلـــدود نـــفــــســـهــــا الـــتي

خضعت لها سابقاتها.
—UON½ô«Ë ◊uI «  «R³Mð

وعـندما نـتحـدث عن السـقوط واالنـهيار
ـفكـر األمريكي تـوفلر البـد من التذكـير با
سـتـقبـل الذي تـنـبأ أحـد علـمـاء دراسـة ا
بـانهيار وتـفكك االحتاد السـوفيتي وهو
األمـر الـذي حــدث بـالــفـعل بــعـد صـدوره
ـفارقة تنـبأه أيضا بـثالث سنوات. لكن ا
ــتــحـدة األمــريــكــيـة بــتــفـكـك الـواليــات ا
نـفسـهـا إلى واليـات مـستـقـلـة. فـتوقع أن
تـندلع ثورة للسود في أمـريكا وأن تمتد
إلـى كل الــواليــات. وأن تــشــهــد أمــريــكــا
حـرائق ومـظاهـرات وأعـمـال شـغب وقتل
ـا سيقود إلى االنهيار وانـهيارا أمنيا 
واالنـفصال. وحسب تـوصيف توفـلر فقد
شـاهدنـا الـيـوم نصف الـكـوب األمـريكي
بـانـتـظـار أن نـرى نصـفه اآلخـر في الحق

األيام.  
وهـــذه الـــنـــبـــوءة تــــذكـــرنـــا بـــاألحـــداث
والــتــطــورات الــتي شـهــدتــهــا الــواليـات
اضـية وحتديدا في ـتحدة في الفـترة ا ا
ـواطن األسود فـلويد.وفي أعـقاب مـقتل ا
إطـار هذه احلـركـة شـهـدنا تـمـرد الـعـديد
مـن حــــــكــــــام الــــــواليــــــات عــــــلى اإلدارة
األمــريـــكــيــة ورفـض تــنــفـــيــذ أوامــرهــا
وقـراراتـهـا. بل يـنـكـرون عـلـيـهـا الـتـدخل
فـيـمـا يـعـتـبـرونـهـا شـؤونـا مـسـتـقـلـة في
والياتهم. ويطالبونهم بتفكيك مؤسسات
طالبات مـثال بتفكيك ركزية كـا الدولـة ا
طالبة والية جـهاز الشرطة. مثلـما حدث 
كـالـيـفـورنـيـا بـاســتـقاللـهـا عن الـواليـات
ــــتـــحـــدة األمــــريـــكــــيـــة حتت حــــمـــلـــة ا
ا دفـع الكثـير من (كـاليـفورنـيا وطنـا). 
الـبـاحثـ واحملـلـلـ األمـريـكـي إلى أن

كن الـصدع ال 
التغلب عليه!
وعـزل الـرئـيس
تــــرامب لــــيس
هـــــو األول في
احلـــــــــــيــــــــــاة
الــســيــاســيــة
األمــريـــكــيــة.
فـقد حدث في
ــــــــــــــــاضـي ا
بـــــــــــــــروائـح
كــــــريــــــهـــــة:
أنــــــــــــــــــدرو
جــونــســون
ـقـراط الــد
ي صـــــعـــــد
إلـى ســــــــــــدة

احلـكم عـام 1865 بـعـد اغـتـيـال الـرئـيس
األمـريـكـي (أبـراهــام لـيـنــكـولـن) أي بـعـد
احلرب األهلية حيث تصاعدت احلمالت
ضــد عــزله بــســبب خـرقـه قـانــون إعــفـاء
الـوزراء وإطالق نــار الـعـنــصـريـة جتـاه
الـعبيد احملررين حديثا. وهو أول رئيس
يخـضع للمحاكمة منذ ميالد أمريكا لكنه
جنح من قـرار العزل. أما الـرئيس الثاني
فـهو بـيل كلـنتون  1998بـسبب فضـيحة
مـونيكا لوينسـكي لكنه استطاع اإلفالت
ــقــابـل اســتــقــال من الــعـــزل أيــضــا. بـــا
ريـتشارد نيكسون من منصبه عام 1974
قـبل إمكـانـيـة مـسـاءلته بـسـبب فـضـيـحة
ووتـرغيت لـيقـطع الطـريق أمام إجراءات
عـزله. واخلوف أن يـتحـول العزل في ظل

التنافر احلزبي إلى ثقافة دائمة!   
شهد األمريكي اخملتصر ا

ـــشـــهـــد األمــريـــكي ســأخـــتـــصـــر لـــكم ا
بــاخلـطـوط الـعــامـة: فـنــتـازيـا الـتــقـسـيم
واالنـهـيـار لـيس جـديـدا فـعـنـد تـأسـيس
ـتــحـدة حـذر الــرئـيس األول الـواليــات ا
ـتـحـدة جـورج واشـنطن من لـلـواليات ا
مــخــاطــر احلــزبــيــة في خــطــاب الـوداع:
(إنـهـا تـثـيـر الغـيـرة فـي اجملـتمـع وتـثـير
الـشـغب والـعـصـيـان أحـيـانًـا) وحتـولت
مـخــاوفه إلى واقـع مـخــيف بــعـد أقل من
100 عـام عـنـدمـا أدت قـضـيـة الـعـبـوديـة
إلى انـدالع احلــرب األهـلــيـة. لــقـد فــقـدت
ـتـحـدة 750 ألـف شخص في الـواليـات ا
تــــلـك احلــــرب أو مــــا يــــقــــرب من 2 من
سـكانـها. ومـن الكـساد الـكـبيـر إلى حرب
فيـتنام تميز القـرن العشرين بفترات من
ــــســــاواة االنــــقـــــســــام بــــســــبب عــــدم ا
االقـتصـادية واأليـديـولوجـية الـسـياسـية

واستخدام القوة العسكرية.
وكـمـا يـقـول كـسـيـنـجـر عـراب الـسـيـاسة
األمــريـــكــيــة: إن الـــتــاريخ مـــنــجم زاخــر
ـفـاتـيح بـاحلـكـمـة الـتي قـد جنــد فـيـهـا ا
شـاكل حاضـرنا. كـذلك التاريخ الـذهبيـة 
في (بـاطنه نـظر وحتقـيق) كمـا يقول ابن
خـلدون. فما يـحدث اليوم في أمـريكا هو
فاتيحه الذهبية لفتح اضي  جـزء من ا
احلـــاضـــر وبـــاطـــنه نـــظـــر الكـــتـــشـــاف
احلقيقة. فما يحدث اليوم في أمريكا هو
ــتـــصل بــحـــلــقــات ــتـــراكم ا الــتـــاريخ ا
مــتــرابـطــة. لــكن الــدهــون اَلْــمُـتَــحَــشــمَـة
ـــتــنـــاحــرة ـــشــكـالت والــثـــقــافـــات ا بــا
ـتنوعـة تصـلبت عـلى شكل بـركان نار وا
بــدأ يــطـلق عالمــات حتــذيـريــة النـفــجـار
قــوي بــاهـتــزازات مــجــتـمــعــيــة وحـمم
ــيــتــة وغـازات بــركــانــيــة سـيــاســيــة 
عــنـصـريــة بـسـبب تــشـقـقــات في قـشـرة
اجملـتـمع األمــريـكي ونـظـامـه الـسـيـاسي
الـذي قد يؤدي إلى حـرب أهليـة. كما هو
تأصل بسبب سـياسات الهوية اخلـطر ا
الـــــذي يــــدفع األفـــــراد إلى قــــبـــــائــــلــــهم
الــســـيـــاســيـــة حــيث يـــصــبـح جــزء من
حـمـضـهم الـنـووي الـتـطـوري. أصـبـحت
ـتـحــدة مـجـتــمـعـا مــحـطـمـا. الــواليـات ا
اجلمـهـور يـحـتـقـر الـطـبـقـة الـسـيـاسـية.
الـدين الـعــام يـتـراكم بــوتـيـرة مــذهـلـة ال
. ســـتــبـــقى الــبـــطــالـــة مــرتـــفــعــة. تـــلــ
ويـسـتـغـرق الـتــعـافي الـكـامل من األزمـة
ـؤسسات تـتدهور أو ـالية سـنوات. وا ا
ـنــتـصـرة. حتــتـضــر والـفــردانـيــة هي ا
والـعـنف يـزداد بـشـكل مـتـوالي هـنـدسي
بــســبب االنــقــســام الــســيــاسي وثــقــافـة
الــــكــــراهـــيــــة. لــــقــــد جـــاءت الــــفــــرديـــة
والـديـنـامـيـكـية والـتـحـريـر عـلـى حـساب
تـضـاؤل الـتـضـامن والـتـمـاسك والـنـظـام
االجـتــمـاعـي. وتـرك هــذا خــيـارات أكــثـر
ألمــريــكــا أن حتــيــا ولـــكن أقل في األمن

واالستقرار والوحدة الوطنية.
ـيت نـعم لقـد ربحت أمـريكـا حربـ عا

وأعـــطت الــعـــالم الـــســـيــارة والـــطـــاقــة
الـنـوويـة واإلنـتـرنت ووضـعـوا الـرجال
عـــلى الـــقـــمـــر وأســـست لـــهـــا دســـتــور
ــقـراطـيـة رائـعـة. حـضـاري وقـوانـ د
لـكن شرايـيـنـها تـصـلبـت ودخلت مـرحـلة
الـشيخوخـة. وحان الوقت اآلن لالعتراف
بـأن أمـريـكـا قـد قـفزت عـلـى شـكل سـمـكة
الـقـرش. وكل هـذه االنـتـصـارات ال تـعـني
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حـينه نشرنـا اخلبر ضمن اخـبار الوكالة
فاتصل الرئيس بنا ومنح السائق هدية.
في الـيوم الـتالي اتـصل الـرئيس هـاتفـيا
وســالـــني عـن وضع الـــتــوائـم فــقـــلت له
لالسف تـــوفــيت احـــداهن فــمـــا كــان من
الـرئيس حـتى قال : اكـيد الـلي ماتت هي

الوحدة.
×××

وفـي تــاريخ امـــتــنـــا احلــديـث يــتـــمــسك
دنيـون بالسلطة حـكامنا العسـكريون وا
وال يــتــخــلــون عــنــهــا  لــكن واحــدا فــقط
بـرتــبـة مــشـيــر هـو الــرئـيس الــسـوداني
سـوار الذهب الـذي سجل له الـتاريخ انه
الــرئـــيس الــعــربي الــوحــيــد الــذي ســلم

. السلطة للمدني
مـثل االساطـير او االفالم اخليـالية وصل
الـــقــائــد الــعــســـكــري ســوار الــذهب إلى
رئـاسـة دولـتـه بـانـقالب عـســكـري كـبـيـر
وبــعـــد أن هـــدأت األوضــاع تـــخـــلى عن

ذكـرتني الـوحـدة ب لـيـبا وتـونس التي
مـاتت بـعـد  يـوم واحـد بـحـكـايـة طـريـفـة
تتعلق بالرئيس عبد السالم عارف وكان
ـنادين بالـوحدة العـربية بـعد ثورة من ا

التي كان احد قادتها. 1958 تموز 14
 كـانت (الوحدة العربـية) الشغل الشاغل
لـلــعــراقـيــ مـنــذ ثـورة  14تــمــوز  وفي
نـاهضـتهـا سقط االالف من سـبيـلهـا او 
الـقتلى واجلرحى وخسـائر مادية ال تعد
ــعــارك الى وال حتــصى وانــتــهت تــلك ا
الــنـهــايـة الـبــائـســة مـشــاريع الـتــقـسـيم

وجودة بدال من توحيدها. للكيانات ا
ومــلــخـص احلــكــايـــة  الــتـي حــدثت في
االيــام االولى من تــولي  الــرئــيـس عــبـد
الـسالم عارف رئاسة اجلمهورية صادف
ان ســـائـق ســـيــارة فـي وكـــالـــة االنـــبــاء
الـعـراقـيـة (واع) يـدعى (خـمـاس سفـيح)
رزق بـثالث تــوائم بــنـات اطــلق عـلــيـهن
اسـمـاء (وحـدة حـريـة اشـتـراكيـة) وفي
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الــســلــطــة واعــتــزل الــعــمل الــســيــاسي
بــالــكــامـل وفــضَّل االجتــاه إلـى الــعــمل

التطوعي.
ـشـيـر عـبد هـذا الـرجل واسـمه الـكـامل ا
الـرحمن محـمد حسن سـوار الذهب  كان
خـامس رئـيس للـجـمـهـورية الـسـودانـية
مـنـذ عـام 1985 عـنـدمـا تــسـلّم الـسـلـطـة
أثـنـاء انـتـفـاضـة نـيـسان / أبـريل 1985
بـصفته أعلى قادة اجليش وبتنسيق مع
قـادة االنــتـفـاضــة من أحـزاب ونــقـابـات
وحـتى تسـلـيمـه السـلـطة لـلـمدنـيـ عام
اي بعد عام واحد فقط في احلكم.1986
كـان يـشـغل مـنـصب رئـيس هـيـئـة أركـان
اجلــيـش الــســـوداني ثم وزيـــر الـــدفــاع
وذلك في عــهـد الـرئــيس األسـبق جــعـفـر
ـيـري تـقـلـد عدّة مـنـاصب في اجلـيش
ــطــاف إلى الــســوداني حــتى وصل به ا
. لكنه أُبعِد عن وزارة الدفاع كوزير مع
اخلـــدمــة (تــعــســفـــيــا) في الــعــام 1972

وأرسل لدولة قطر. 
كـان سوار الذهـب قد استـلم السـلطة في
الـسودان عقب انتفـاضة أبريل / نيسان

التي أطاحت الرئيس جعفر 1985
ــيــري بــوصــفه أعــلى قــادة اجلــيش
وبـــتــنــســـيق مع قـــادة االنــتــفـــاضــة من
أحـزاب ونقـابات قـبل أن يسـلم السـلطة
ـنـتــخـبـة في الـعـام الـتـالي. لـلـحـكـومـة ا
بــهــدوء قل مــثــيــلـه ســلم ســوار الــذهب
مــقـالــيـد الـســلـطــة لـلـحــكـومــة اجلـديـدة
ــنـــتــخــبــة بــرئـــاســة رئــيس وزرائــهــا ا
ـــهــــدي ورئـــيس مــــجـــلس الــــصـــادق ا
يرغني وبعدها اعتزل سـيادتها أحمد ا

الـعمل السيـاسي فاعطى مـثاال رائعا في
بـلـدانـنـا الـعـربـيـة  لـلنـزاهـة والـزهـد في

قراطية. احلكم والد
×× ماذا فعل في قطر?

في  قـطـر عـمل بـها مـسـتـشـارا لـلـشؤون
الـعسكرية عند الشيخ خليفة بن حمد آل
ــثـابـة ثـاني حــاكم قــطـر آنــذاك. وكـان 
قـائـد لــلـجـيش والــشـرطـة وهـو أول من
فـرز األرقــام الــعـســكــريـة وحــدد أرقــامًـا
مــنــفـــصــلــة لــلــشـــرطــة وأرقــامًــا أخــرى
لـلــجـيش ومن ثم قــام بـاسـتــبـدال الـزي
الـعـسـكـري والـبـزات الـعـسـكـريـة بـبزات
جــديــدة وحتــديــد كـل سالح عــلى حــدة
بـفـصـل اجلـيش عن الـشــرطـة وتـأسـيس
كــيــانـ مــســتـقــلــ هـمــا شــرطـة قــطـر

سلحة القطرية. والقوات ا
×× تـــفــــرغ لالعــــمــــال االجــــتـــمــــاعــــيـــة

والتعليمية
شـارك “ســوار الـذهب ”بـفــكـره وخـبـرته
ـــؤتـــمـــرات احملـــلـــيــة في كـــثـــيـــر مـن ا
هـتمَّـة بالـعمل يــة ا واإلقـليـميـة والعـا
الـتـطوعـي والدعـوة اإلسالمـيـة وكان له
دور كـــبــيــر بـــدعم الـــتــعـــلــيم والـــعــمل
الـصـحي واالجـتـمـاعي في بالده فـهـو
رئـيس مــجـلس أمـنــاء جـامـعــة كـردفـان
الـتي منـحـته درجـة الدكـتـوراة الفـخـرية
ا لدوره في قيامهـا ومؤسس كلية تـقديرً
ـساهم شـرق النيل اجلامـعية وأحد ا
في تأسيس جامعـة أم درمان األهلية.
ورأس “ســــــــوار الــــــــذهب ”عــــــــددًا من
رضى إضافة لكونه جـمعيات أصدقاء ا
ـا لـلـصـنـدوق الـقـومي لـلـسالم في رئـيـسً

ـا لـهـيئـة جـمع الـصف الـسـودان ورئـيـسً
ـعــنى بــإيــجـاد احلــلـول الـوطــني الــتي تُ
لـلقضايا السودانية وفي مقدّمتها قضية
دارفـور. وقدم بحوثًا في مؤتمرات كثيرة
عن اإلسالم والـدعــوة إلـيه والـتـحـديـات
ـسـتــويـ احملـلي الـتي تــواجـهه عـلـى ا
ي وهــو عـضـو في إحـدى عـشـرة والـعـا

ية. مؤسسة إسالمية عا
ـلك فـيـصل فـي عام  2004فـاز بـجـائـزة ا
ن قــدم خــدمـات ــيــة اخملــصــصــة  الــعــا
جـلــيـلــة لـلــدين اإلسالمي وقـالـت وكـالـة
األنــبــاء الــســعــوديـة حــيــنــئــذ إن سـوار

عبد السالم عارف
الــذهب قـد اخــتـيــر بـ  13 شــخــصــيـة
إسالمـيـة عامـة رشـحت للـجـائزة في ذلك
الـــعــام وإن االخــتــيــار جـــاء بــنــاء عــلى
"الـعـمل الـنـبـيل الـذي كـان مـحل افـتـخـار

للعا اإلسالمي والعربي
تــــوفي فـي مــــــــــثـل هـــذا الــــيـــوم  / 18
ـــــســــــتـــــشـــــفى أكـــــتـــــوبـــــر 2018) بـــــا
ـمـلــــــــكـة الـعـــــــــسـكــري بـالـريـاض بــا
الـعربـيـة السـعوديـة عن عـمر نـاهز الـ84
ـديـنـة عـامـا ودفـن حـسب وصـيـتـه في ا

نورة. ا
الى رحمة
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مؤلم وخطير هو هذا الهجوم اإلرهابي في باب الشرقي قلب بغداد  واألكثر
مـنه إيالماً هو استهداف الفـقراء دائماً  هؤالء النـاس هم الضحية دائماً في
ـشكل هـنـا  هي تلك ـعـيشـيـة واحليـاتـية  وا كل االسـتهـدافـات اإلرهابـية وا
الـغـفــلـة لألجـهــزة اخملـتــصـة في مالحـقــة ومـحــاربـة اإلرهـاب  فــبـالـرغم من
الـنجاحات الـرائعة في ضرب مـواقع وخاليا اإلرهاب من الشـمال الى جنوب
الـعراق وحمـاية بغـداد في اكثر من مـحاولة ارهـابية  إال إن االسـترخاء لدى
ـواجهـة اقتـحم االرهابـيون الـباب الـشرقي تـخصـصة في ا بـعض األجهـزة ا

وسط بغداد .
االرهـاب لم يغادر بغـداد وال العراق  ومن احملتـمل وجود خاليا أو حواضن
تابعة االستباقية كي اليعود اإلرهاب له  وهـذا األمر يتطلب الكثير الفطنة وا
مـرة أخــرى الى بـغــداد  فــالـوضع الــدولي واإلقـلــيــمي مـشــحـون بــاالزمـات
سلحة واإلعالمية القائمة ب مختلف األطراف تستهدف واحلروب اجلزئية ا
زيد من اليقظة والتحسب  وال العراق  وهذا يحتم على القيادات العراقية ا
ـطـلق الـقـاء الـلـوم عـلى هـذه اجلـهـة أو تـبـريـر مـواقف تـلك اجلـهـة  يـجـوز بـا
فـمـادام الـوطن مـسـتـهـدف فـأن عـمـلــيـة االسـتـنـفـار يـجب أن تـكـون في اعـلى
ـشكلـة التـي ابتلـى بهـا الوطن هـو هذا الـنظام احملـاصصي  مـستـوياتـها . ا
نافع والفوائد من الدولة وتـلك التركيبة السياسـية التي تشكلت على قـواعد ا
 ولـيس على أساس البنـاء الرص للمـؤسسات والدوائر  ومـثل هذا النظام
ــواقع حـسب الــضـرورة واحلـاجـة ـعـنــيـة بـالــتـغـيــيـرات في ا قـيـد اجلــهـات ا
ـثيـر للجـدل هو عنـدما يـتخذ مـسؤوال قـرارا باستـبدال هذا والـكفاءة  ومن ا
ـسؤول بـذاك تـبـدأ عمـلـيـة الهـجـوم اإلعالمي والـسيـاسي بـأن هـذا الـتغـيـير ا
يـستهدف هذه الطائـفة حلساب ذلك العرق  واالستـمرار بهذا السلوك يضع

العراق مكشوفا أمام اإلرهاب والدول التي تريد النيل من العراق .
إن دولـة مثـل العـراق الذي قـدم االف الـشهـداء وحـقق أروع االنتـصارات في
ـلـحمـيـة ضد اإلرهـاب وحـواضنه  البـد أن يـكون مـحـميـا بـقرارات ـعارك ا ا
واقع االستراتيجية األمنية عني وباخلـصوص في ا مـركزية  والبد للقادة ا

ا يؤمن ويحصن اجلبهة األمنية للبالد . أن تكون لهم حرية اتخاذ القرار 
إن نـظام احملاصصـة والتوزيعـات على العرق والـطائفة قد فـشل فشالً ذريعاً
 فالبـد للمخلصـ للبلد التخـلص منه  وبناء وتاسيـس السلطة على أساس
ـقـدور الـشعب بـعـد هذه ـواطنـة والـوطـنيـة والـكفـاءة ونـظـافة الـيـد  فـليس  ا
الـتـضـحـيـات أن يـقبـل او يـسـكت عـلى تـلك الـتـركـيـبـة الـهـجـيـنـة اخملـلـة بروح

ومعتقدات الوطنية العراقية.
ـان في حـديث مـتـلـفـز لـقـد أشـار الـشـمـري عـضـو الــلـجـنـة األمـنـيـة في الـبــر
ـسؤول األمني يلـتقون ويزورون شخصيات لـبرنامج (احملايد) بأن بعض ا
ــسـؤولـة  كـانت بــاألمس حـواضـن لالرهـاب دون أي مـســألـة من اجلــهـات ا
تـسائلـ عن مغزى وهـذا االمر يخـلق العديـد من الشكـوك كما يـحجم دور ا
واسـباب تـلك الـزيـارات  ولوال نـظـام احملاصـصـة لم يحـدث ذلك  لـذلك على
الـسـيد رئـيس الـوزراء أن يـتـخـطى هـذا الـنـموذج الـسيء في تـركـيـبـة الـنـظام

دفاعا عن العراق وامن الشعب .
ـشـاحــنـات بـ األطــراف الـسـيـاســيـة  وجـعل مـن غـفـلـة اإلرهـاب اسـتــغل ا
اجلـهات األمنية فـرصة القتحام بـغداد وضرب قلب العـاصمة  وهذا الوضع
ـواقف واجلـهود ـعـنـيـ مـراجعـة اخلـطط وتـوحـيـد ا سـؤولـ ا يـحـتم عـلى ا
عـزل عن االخر  األمـنيـة  فـليس مـسـتسـاغا أن يـشـتغل كل فـصـيل امنـي 
عـلومـة بـالسـرعة ـا الضـرورة الوطـنـية تـقـتضي وحـدة القـيـادة وانتـقـال ا وإ
الصحـاب القرار  كما يـتوجب تعزيز الفـعاليات األمنيـة بالتكنلـوجيا احلديثة

لكي يصار متابعة ومحاصرة اإلرهاب في حواضنه ومواقع تواجده .
ـواقع األمـنـيـة عـلى ـؤســسـات وا ـراكـز وا يـجب الـتـخـلص نـهــائـيـا بـتـوزيع ا

أسـاس احملـاصــصـات الـســيـاسـيـة ولــكـون هـذا االمـر
يـتعـلق بـاالمن الوطـني والـقومـي للـبالد يـجب وحتـما
ـواقع على أسـاس اخلـبرة والـوطنـية أن تـكون تـلك ا
ــســؤولـ في والــذكـاء األمــني  بــدون ذلك يــبــقى ا
ـعـنــيـة مـقــيـدين  ويــظل اإلرهـاب واعـداء اجلـهــات ا

العراق يستغلون الثغرات .
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عـصابات االرهـاب التـكفيـرية التـي تنسب نـفسهـا لالسالم زوراً وبهـتانا هي
عـاصر لـساللة اخلـوارج الذين يـكفرون كُـلّ مَنْ يخـالفهم شـؤوم ا الـوريث ا
في الـرأي ويستحلون بذلك الدماء الزكية واالرواح الطاهرة البريئة مخالف

بذلك صريحَ القرآن العظيم .
واذا كــانــوا يُــكــفّــرون االمـــامَ عــليَّ بن ابي طــالب (ع)  – وهــو أول من آمن
لك  – فـهل يتـورعون وجـاهد وافـتدى الـرسـول والرسـالة بـنفـسه وبكل مـا 

عن تكفير غيره ?!
انـهم أوبـاش رعـاع ال يُـصـغـون ال لنـداءِ الـشـرعِ وال لـنـداءِ الـعـقلِ وال لـنداء

االنسانية .
ومن هـنا فـهم يجـترحـون أكبـر اجملازر بـحق االبريـاء واآلمنـ ويزعـمون أنَّ
تــلك اجلــرائم مــاهي اال مــفــاتــيح ألبــواب اجلــنــة وهــذا هــو الـهــراء احملض
واخلرافة الكبيرة التي ال تنطلي إالّ على امثالهم من فاقدي العقل والضمير.
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ـاضي 21/ 1 /2021 وجــاء تـفــجــيـرا ســاحــة الـطــيــران يـوم اخلــمــيس ا
ة بشعـة الى مسلسل  جـرائمهم الفظـيعة وتودي بـحياة حُزمة لـيُضيفا جـر
صاب واجلرحى االمر الذي أحزن من الفقراء االبرياء وحزمة اخرى من ا

ومأل قلوبهم باالسى واللوعة والفجيعة ... العراقي جميعاً 
وانـعكست هذه اآلالم عبـر القوافي الشـجية ومنـها قصيدة االسـتاذ الدكتور

ابراهيم العاتي  –رجل الفكر والوطنية الصادقة واألدب الرفيع –
ان الدكنور العاتي  –حفظه الله  –يـعيش في عاصمة الضباب مُشرفاً على
االطـاريح والـرسائل اجلـامـعيـة الـتي يتـقـدم بهـا طالبه لـنـيل الشـهـادة العـلـيا

ية بلندن  اجستير والدكتوراه) من اجلامعة االسالمية العا و(ا
ولـكنّ قـلـبَه الـنـابض بـحُبّ وطـنه ال تـغـيب عـنـه أبـداً جراحـاتُ الـعـراقِ وأهـله
فـنراه شديـد التـفاعل مع آمال وأالم شـعبه مُـبادراً الى رسم صور الـصباح
ـقتدر وبـهذا يقـدّم للتـاريخ واألدب لوحةً الـدامي في بغداد بـريشة الـشاعر ا
ـطلق فـريـدة اصطـبـغت فـيـهـا مشـاعـر احلب الـعـميق لـلـوطن بـروح الـرفض ا
لـلـشـر واالرهـاب وفـظــائـعه الـرهـيـبـة وبـيـان مــروقه وخـروجه عـلى كل الـقـيم

قدسات . وا
واذا كـانت الـنـجـوم تألأل في اآلفاق فـانّ سـنـا قـوافيـه يتألأل فـي آفاق مالحم
رهـف فضال عن آفـاق األدب الـسمح الـعـشق الوطـني واحلس االنـسـاني ا

وار بعبق الوعي واالخالص . ا
التحية واالجالل للشهداء االعزاء .

والدعاء اخلالص لالحبة من اجلرحى بالشفاء والسالمة .
والثناء والتقدير للشاعر القدير الصديق األثير الدكتور العاتي دام مؤيداً

واليكم القصيدة :
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ربوعك يا بغداد صافية الســـــما
وإن خضّب األوغادُ نحركِ بالدمــا
و(دجلة) يجري موْجُها رغم أنفهم
أأشرق أفق بالســــــنا أم جتهّمـــا
فكم حاولوا ذبح العراق وشــعبهِ
فباءوا بخسرانٍ أشــدّ وأظلمــــا
مسوخ بقتل االبرياء تمرســــوا
ة مظلمــــا وسنّوا طريقاً للجر
الى الدين زورا ينسبون فعالهم
ومنهجهم إن ساد للدين هدمــا
وقد بر الرحمن من كل ظالمٍ
تسلط في قهر العباد وأجــــرما
ويا رب فالطف بالعراق وشعبه
وداوي فؤادا بالعراق متيّـمــا
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هلسنكي

سوار الذهب

أنــهــا فـــنّــدت بــشــكل نـــهــائي اجتــاهــات
اإلمـبراطـوريـات بل هي تـعني فـقط أنّـها
عـاشت لتـقاوم يـوما آخـر. فهـناك دولـت
تــخـوضـان مــعـارك سـيــاسـيـة بــعـيـدا عن
اجملـتمع وانـقـسامـاته وثـقافـة انـتقـامـية
ة تـذكرنـا مـا كـان يتـردد في أثـيـنا الـقـد
(إن أردتَ االنـــتـــقـــام فـــعــلـــيـك أن حتـــفــر

قبرين)?
ـتزايدة من ستـويات ا غـالبًا مـا ترتـبط ا
الــتــوتـر بــزيـادة مــخــاطـر اإلصــابــة بـألم
الـصـدر والـصـداع ومـشـاكل الـنـوم. لـيس
ــــســــتــــغــــرب إذن أن الـــعــــديــــد من من ا
األمــريـكـيــ سـيـفــتـقـدون أيـضًــا نـومـهم
ويــعــانــون من نــوبــات اكــتــئــاب بـســبب

التوترات السياسية واجملتمعية. 
تـزوج تـذكرني أمـريكـا اليـوم بهـؤالء ا
الــذين يــحــاولــون الــبــقــاء مــعًــا من أجل
األطفال ولكن ينتهي بهم األمر بجعل كل

! من حولهم بائس
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ـا يراهن البـعض على ما انـتهت عليه ر
وقـائع تنصيب بايدن من هدوء وسالسة.
ــشــهــد لــكن الــصـــورة لــيــست كــذلك. فــا
األمـريكي اجلـديـد للـتـنـصيب وسط ثـكـنة
عـسكـريـة يثـيـر الشك بـأن الـبركـان مازال
عـنـد اعـلى مـسـتـوى لالنـفـجار. والبـد من
ـتـحـدة تـعـاني االعـتـراف بـأن الـواليـات ا
من أزمه حـــقــيـــقــيــة بـــعض جــوانـــبــهــا
دســــتـــوريــــة تــــتــــعـــلـق بـــآلــــيــــة إجـــراء
االنــتـخــابـات وأخـرى تــتـعــلق بـالــنـظـام
الـسيـاسي نـفـسه وتوحـشه الـرأسـمالي
وانــحـيـازه لــطـبـقــة األثـريـاء والــشـركـات
والـبـنوك. وبـعـضـهـا يـعـود إلى انـحـسار
ــارســات ثــقـــافــة الــتـــعــايش وظـــهــور 
ة مضت. هناك عنصرية تعود لعقود قد
 أزمه قـيم وفي مقـدمـتهـا قيـمة احلـريات
ـصـلـحة الـشـخـصـيـة التـي بـدأت تـتـآكل 
األمـن بـســبب الـتــهــديـدات الــنـاجــمـة عن
اإلرهــاب. وبـعــضــهــا يـتــعــلق بــطـبــيــعـة
اجملـتمع األمـريكي وتـركيـبـته العـنصـرية
ـــاديـــة. فـــيـــمـــا يـــرتـــبط جـــانب آخـــر وا
بـالسلـوك السـياسي الفـردي غيـر السوي
لــبــعض الــســاسـة والــقــادة. ولــطــبــيــعـة
واجتـــاهـــات الــــســـيـــاســــة اخلـــارجـــيـــة
ـمنهجة االنـتهازية واحلـروب الدائمة وا
الــتي انـــســحــبت عــلى حــيــاة اجملــتــمع.
وأخـيرا جاء تفـشي وباء كورونـا ليكشف
ـــســـتـــور ويـــضــرب اخملـــفي وفـــضـح ا
الــنــمـوذج األمــريـكي الــســوبـر في مــقـتل
اقــتــصــاده ويــغــرق الــبالد بــالــبــطــالــة
ويـجعـل هذا الـسـوبـر أكثـر بـلـدان الـعالم
تــضــررا مـن الــفــيــروس إصــابــة ومــوتــا

ورعبا.
مـا نتوقـعه ما بعـد بايدن هـو اضطرابات
مـستمرة عـلى مستوى الـشارع األمريكي
وثكـنـات عـسـكريـة مـتـنـقلـة وانـقـسـامات
ســيــاسـيــة بــنــويـة كــذلك انــقــســام عـلى
مـستـوى اجملتـمع وتركـيبـته االجتـماعـية
ـبـرمج والــثـقـافــيـة. وتـصــاعـد الـعــنف ا
وزيـادة الكـراهـيـة. وتـنافـر مـجـتـمعي في
ـزاج الـسـيـاسي وانـقـسـام في اخـتـيـار ا
أدواة الــتــواصـل االجــتــمـــاعي ووســائل
اإلعالم الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. ونـــشـــاط واضح
ــيـلـيـشـيـات مـسـلـحـة لـلـبـيض والـسـود.
وخـروج بعض الواليـات عن طاعـة البيت
األبـيض في تـنفـيـذ القـرارات. ومـحاوالت
الغــتــيــال الــرئــيس بــســبـب الــصــراعـات
احلــادة. واســـتـــقـــطـــاب بــ الـــســـلـــطــة

واجملتمع ووسائل اإلعالم.
فـاحـتمـال الـتـفـكك أو الـضـعف وارد وقد
ستقبل إذا يـنذر ببداية حرب أهلـية في ا
ــنـهـج جــديـد لـألحـزاب لـم يــتم الــعـمـل 
ـنــقــسم بـ ــتـنــاحــرة ولــلـمــجــتـمـع ا ا

القبائل السياسية احلاكمة.       
ــا نـرغب أو ال ـســألـة ال تـتــعــــــــلق  وا

عــــــرفة.  ا با نرغب مع أو ضد وإ
ال أحـد في أمريـكـا يبـدو سـعـــيـدًا الـيوم.
الــيـــمــ غــاـــــــــــضب. الــيـــســار يــائس.
الــشــعب مـكــســور. والـصــحــافـة شــديـدة
االسـتـقـطـاب. الـكـل يـحـتـاج إلى قـسـطـرة

سياسية.
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الــعــراقي الــكـابــ عــدنــان درجـال
ـصـر بزيـارة نادي بـرنامج زيـارته 
الــزمــالك حــيث كــان بـاســتــقــبـاله
ـسـتـشـار  عـمـاد عـبـد الـلـواء ا
الـــعــزيــز  رئـــيس الــلـــجــنــة
ـــؤقــتــة لــتـــســيــيــر أمــور  ا
الـنــادي وحــضـور الــدكــتـور
عــمـرو حــداد مــســاعــد وزيـر
الـشــبـاب والـريــاضـة لــقـطـاع
الـــتــــنـــمــــيـــة الــــريـــاضــــيـــة

ــســتـشــار هــشـام وا
إبـــــراهــــــيم

ـكــلـفــة بـإدارة عــضـويّ الــلـجــنــة ا
َ خالل الــلـقـاء ـصـري.  اإلحتــاد ا
بـحث سُــبل الــتـنـســيق والــتـعـاون
َ اإلحتـاديـن الـعـراقي ــشـتــرك بَـ ا
صري ال سـيما وأنهـما يُديران وا
ــدةٍ شـــؤون الــكـــرة في الـــبــلـــدين 
مؤقتة حتى مـوعد انتخاب مجلس
َ بحثُ إدارة جديـد لكليـهما كـما 
قـبلة. رحـلةِ ا أمورٍ عـدة تتعـلق با
فـيـمـا ثَـمنَ "مــجـاهـد" هـذه الـزيـارة
ُـثــمـر وقَـدمَ والـلــقـاء الـتــاريـخي ا
صري للسيد الوزير درع اإلحتاد ا
صرية واقف الـكرة ا الذي أشَادَ 
والـعالقـات الـتاريـخـيـة الـتي تربط

البلدين.
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كـمــا زار وزيـر الـشــبـاب الــريـاضـة
الـعـراقي  عـدنـان درجـال  والـوفد
ـرافق له مـركـز شـبـاب اجلـزيرة  ا
في الـقـاهرة بـرفـقة الـدكـتور عـمرو
حـــداد مـــســـاعـــد وزيـــر الـــشـــبــاب
صـري والسـيد أحـمد والـرياضـة ا
ــركــزيــة عــفـــيــفي رئــيـس االدارة ا
لـلـمـدن الـشـبابـيـة بـوزارة الـشـباب
ــصــريــة والــســيــد والــريــاضــة  ا
حــسـام شــعــبــان رئــيس  مــجـلس
ــركــز والــدكــتــور مــحــمـود إدارة ا
حسن عـضو األمـانة الـفنيـة للـجنة
ـعـاونـة جملـلس وزراء الـشـبـابـيـة ا
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة الـــعــرب .
ركز واستـهل " درجال " جولـته  
شــبــاب اجلـزيــرة بــزيــارة مــبـادرة
»دراجــتك صــحــتك «بــقــاعــة ذوي
االحتياجات اخلـاصة وتفقد صالة
اجلـــمــــبـــاز وحـــمـــام الـــســـبـــاحـــة
األوليمبي ومجمع حمامات البطلة
فــريــدة عــثــمــان وصــالــة الــفــنــون
الكـمة وعدد من القـتاليـة وصالة ا

ركز. نفذه داخل ا األنشطة ا
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واخـتـتم وزيـر الشـبـاب والـريـاضة

الكـبيرة الـتي يحقـقها الـنادي على
كـــافــــة األصـــعـــدة خـالل الـــفـــتـــرة
األخـــيــرة خــاصـــة تــتـــويج فــريق
الـكرة بـلقب دوري أبـطال إفـريقـيا
والــتـــأهل لــبــطــولــة كــأس الــعــالم
ـقـرر إقــامـتـهــا في قـطـر لألنـديــة ا
قبل مؤكدًا إعجابه خالل فبراير ا
الــشــديــد بــهــذه اإلجنــازات الــتي
شـــدد عـــلى أنـــهـــا مـــصـــدر فـــخـــر
لــلــريــاضـة الــعــربـيــة بــشــكل عـام
مـستـرجعًـا ذكريـاته مع كرة الـقدم
خـاصــة أنه كــان جنم كــرة سـابــقـا
ـنـاصب عـلى وشــغل الـعـديـد مـن ا
صــــــعــــــيــــــد الـــــتــــــدريب واإلدارة.
واستعرض الكاب اخلطيب حجم
االســتــثــمـــارات الــتي يـــقــوم بــهــا
الـنــادي في مـقــر اجلـزيــرة وفـروع
مــــديـــنــــة نـــصــــر والـــشــــيخ زايـــد
ــنــشــآت والــتـــجــمع اخلــامـس وا
اجلديـدة إلى جانب آلـيات تـعظيم
مـوارد الــنــادي وتـأســيس شــركـة
األهـــلي لـــكــرة الـــقــدم إلـى جــانب
شـركـة األهــلي لـلـخــدمـات خلـدمـة
أعــضــاء اجلــمــعـــيــة الــعــمــومــيــة
ــا يــحــقق تــطــلــعـات لــلــنــادي و
جـمـاهـيـره الــعـريـضـة. وفي خـتـام
الــزيـــارة قــدم الـــكــابـــ مــحـــمــود
اخلـطـيب لـشـقـيـقه الـكـابـ عـدنان
درجـال درع وعلم الـنـادي وقـميص
ـــســيــرته فــريق الــكـــرة تــقــديــرًا 
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كــمــا زار الــكــابــ عــدنــان درجـال
ــــرافق مــــقــــر االحتـــاد والـــوفــــد ا
صـري لكـرة القـدم في  اجلبالية ا
بـــالــعــاصــمــة الـــقــاهــرة وكــان في
اسـتـقــبـاله الـسـيـد احــمـد مـجـاهـد
ـكــلّـفـة رئـيـس الـلـجــنـة الـثالثــيـة ا
بـــــإدارة شـــــؤون إحتـــــاد الـــــكـــــرة
ـصـري وحـضـور الـدكـتـور عـمرو ا
احلـــداد مــســاعــد وزيـــر الــشــبــاب
ـــصـــري ومـــحـــمـــد والـــريـــاضـــة ا
الـشـواربي وأحـمـد حـسـام عـوض

(الـــعــــاصـــمـــة اإلداريــــة واســـتـــاد
القاهرة و 6أكتوبر وبرج العرب) 
وهــذه الـــبــطــولـــة الــثــالـــثــة الــتي
تستضيـفها أفريقيـا والثانية التي
تسـتـضـيـفـهـا مـصـر وأول بـطـولة
عــالم تـقــام خـارج أوروبـــــــا مـــنـذ
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وزار وزيــر الـــشــبــاب والـــريــاضــة
ــرافـق  مــقــر الـــعــراقي والـــوفــد ا
االمـانـة الـعامـة لـلجـامـعـة العـربـية
حيث الـتقى االمـ العام لـلجـامعة
العربية الدكتور احمد ابو الغيط 
وبــــحث الـــطــــرفــــان الـــعــــديـــد من
تعـلقـة بقـطاع الـشباب اجلوانـب ا
والريـاضة وسبل تـطوير الـرياضة
في العراق كما قام  درجال بزيارة
ــلــحق االداري اجلــديــد لــبــنــايـة ا
االمـانـة الـعامـة لـلجـامـعـة العـربـية
والــذي يـتــالف مـن اربــعـة طــوابق
بني الـرئيسي قرب ويقع بجـوار ا
ميدان التحرير الذي أسهم العراق
ــائــة بــاجنــازه بـــنــســبــة 100 بـــا
وقـدرت قـيـمـة عـقــد الـتـوقـيع لـهـذا
ــشــروع  نــحــو ( 280) مــلــيــون ا

جنيه.
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كما زار الـكاب عدنـان درجال مقر
ـــــصـــــري في الـــــنـــــادي االهـــــلي ا
ـصـرية الـقـاهـرة حيث الـعـاصـمة ا
كـان بـاسـتـقـبـاله الـكـابـ مـحـمـود
اخلـــطــيـب رئــيس الـــنـــادي حــيث
اصطحب اخلطـيب ضيفه العراقي
قـر الـنادي بـاجلـزيرة في جـولـة 
شملت النصب الـتذكاري للشهداء
وصـالتي األمـير عـبد الـله الفـيصل
والـــشــهــداء وحــمــام الــســبــاحــة
ومــلــعب مــخــتــار الــتـتـش وغـرف
مـالبس الالعــبـ وقــاعـة مــجـلس

كتبة .  اإلدارة وا
وأشـــاد درجـــال خالل حـــديـــثه مع
الــكــابــ اخلــطـيب بــالــنــجــاحـات
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اخـتـتم وزيــر الـشـبــاب والـريـاضـة
الــعـراقي الــكــابـ عــدنــان درجـال
ــؤلف من ــرافق ا مــطــر والــوفــد ا
الدكتور اكرم نعيم مدير عام دائرة
ُــتــابــعــة الــدكــتــور الــتــنــســيق وا
ـستـشار نـوار صـادق مديـر عام وا
مـــكـــتب الـــوزيـــر زيـــارة رســـمـــيــة
جلـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة
اســتــغــرقت اربــعــة ايــام في اطــار
الــتــعـــاون والــتــنــســيـق لــتــعــزيــز
العالقات الرياضية والشبابية ب

البلدين الشقيق العراق ومصر .
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اسـتـهل وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة
الــعـراقي بـرنـامج زيـارته لـلـقـاهـرة
الـذي كــان غـيــر( مــعـلــنـا ) لالعالم
الــــعـــراقـي عـــلـى االطالق من قــــبل
الــســـفـــارة الــعـــراقــيـــة في مـــصــر
السـبـاب غـير مـهـنـيـة حـيث الـتـقى
ـصــري الـدكـتـور درجـال نـظــيـره ا
اشـرف صــبـحـي  وتـنــاول الـلــقـاء
العـديد من اجلوانب ذات االهـتمام
ـشـتـرك من بـيـنهـا افـاق الـتـعاون ا
في اجملـالـ الـشـبـابي والـريـاضي
وخــاصــة مــنــاقـشــة بــنــود مــذكـرة
الــتـفــاهم بـ الــطـرفــ وتـنــظـيم
ـــيــــة إعـــداد ورش ودورات أكــــاد

القادة الشباب.
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كـــمـــا حـــضــــر الـــوزيـــر الـــعـــراقي
مـبـاراتـ في بـطـولـة كـأس الـعـالم
لـــــكـــــرة الـــــيـــــد ( مـــــصـــــر 2021)
بـنــسـخـتـهـا ( 27) كـان طــرفـيـهـمـا
ــــصـــري االولى مع  ـــنــــتـــخب ا ا
مـــــنـــــتـــــخـب  االحتـــــاد الـــــروسي
واالخـرى مع مــنــتــخب بالروســيـا
والتي تستضيفها جمهورية مصر
الـعـربـية اعـتـبارا مـن الثـالث عـشر
من يـنـايـر 2021 م لـغـايـة احلـادي
والــــثـالثــــ من يـــــنــــايــــر 2021م
ــشــاركـة ( 32) مــنــتــخب والــتى
تـــــــــقـــــــــام فـى اربـع صـــــــــاالت هي

ÊU e « ≠œ«bGÐ

نظمة كرم سلوان فرنسيس بدرع تقــديري اللجنة ا
لبـطـولـة االشـبال لـلـكـرة الطـائـرة بـعـد اختـتـامـها في
ـــشــاركــة عـــدد من الــفــرق الـــتــابــعـــــــــــة بــغــداد 

لالندية.
ـكرمـة مكــــــــونـة من داود سـلمان وكانت الـلجـنة ا
وعلي يـوسف وخـالـد شـاكر الـدلـيـمي وخالـد بـشـير

وعبد الرضا الطائي وصباح مهدي العبيدي.
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اصدر الدكـتور فالح فرنـسيس كتابا
بــعـــنـــوان ابــطـــال الـــعـــراق والــطب
الرياضي الذي يخوض في تفاصيله
الـطب الــريــاضي في الــعـراق كــأحـد
فـروع الــطب احلــديـثــة الــتي اصـبح
ـــنــتــخــبــات لــهــا شـــأن كــبــيــر في ا
الـــوطـــنـــيـــة واالنـــديـــة واالحتــادات

الـريــاضـيــة سـيـمــا االسـتـعــانـة بـهم
عاجلة االصابات الـتي يتعرض لها
.وتضمن الـكتاب على اربعة الالعب
قـدمة واخلـاتمة ابواب اضـافة الى ا
واشتملت االبواب االربعة الحق  وا
على اجلـوانب العلـمية الـتي سردها

ونـاقـشـهـا الـكـاتب بـاسـلـوب عـلـمي
رائع مـع الــبــســاطــة في الــتــعــبــيـر

ودسامة في احملتوى.
ولقد اشـتمل البـاب االول على نظرة
عـــــــامــــــة فـي الـــــــطب الـــــــريـــــــاضي
كــاخــتــصـاص حــيـث كـتـب الـبــاحث
مــعـلــومـات جـيــدة عن اهم اجلـوانب
الــتي شــمـلــهــا الــطب الـريــاضي في
الــبـدايــة وقـبل ان تــكــتـمل الــصـورة
بــالـشـكل الــذي نـراه االن ومن ضـمن
االهـتـمـامـات الـتي كـانت تـشـغـل بال
ــهــتــمــ االطـــبــاء واخملــتــصـــ وا
ـتـابـعـة مـواضـيع الـطب الـرياضي
اخملــــتـــلــــفــــة مـــثـل الـــفــــحــــوصـــات

غـازي عـنتـاب الـتـركي قـادمـا من ناد
نادي سانتا كالرا البرتغالي.

وعـبــر رشـيـد عن ســعـادته الــكـبـيـرة
ـركز الـرابع بـالـتـوقيـع مع صـاحب ا
في الــدوري الــتــركي صــفــوف نـادي
غــازي عـنـتــاب مـؤكــدا انه سـيــكـمل
مشـواره في التـالق بـعالم االحـتراف
بــعـــد تــالــقه مع نـــاديه الــســابق في

الدوري البرتغالي.
واحــتــرف اســـامــة رشــيــد مع نــادي
ســـانــتـــا كالرا الــبـــرتــغــالـي لــثالثــة
مواسم متتالية ليكون هو القائد في
هدفا وسم االخـيـر كمـا سجل  25  ا
مـعه كــمـا كـانـت له جتـربـة
احــتـــرافـــــــــيــة مع نــاد
لـــــوكــــــو مـــــوتــــــيف
بـــــــلـــــــوفــــــــيـــــــديف

الفرنسي.
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اخـتـتـمت عـلى ساحـة مـلـعب اخلـضراء
وسط مـديـنـة سـامــراء بـطـولـة الـكـابـ
الـراحل عـبــاس ابـراهـيم الــذي اقـامـهـا
احتـــــاد صالح الــــديـن لــــكـــــرة الــــقــــدم
ــصـغــرة وبـأشــراف مـبــاشــر من قـبل ا
رئــيس االحتـاد عــلي الـبــدري وانـتـهت

حتـشــد وزارة الـشــبــاب والـريــاضـة والــهـيــئــة الـتــطـبــيـعــيـة
لتـسـيـيـرشؤون كـرة الـقـدم واحلكـومـة احملـلـية في مـحـافـظة
كل امــكـــانــاتـــهــا  الــبـــصــرة ووســـائل االعالم الـــريــاضـي
الستـقـبـال رؤوسـاء االحتـادين الـدولي واالسـيـوي واجمللس
واتخـذت الـسـبل الكـفـيـلة بـطـريقـة الئـقـة بي االسـيـوي  االو
الجناح اللـقاء الدولي بـ منتـخب العـراق ومنتـخب الكويت
تمهيدا القنـاع االخوة في االحتادات اخلليجـية باستضافة
دينـة بقامة الذي هـو حق طبيـعي  خليجي 25 لكرة الـقدم 
البـصـرة التي كـانت و ال تـزال واحدة من اهـم مدن الـعراق
الى ان ويــكـفي االشـارة هـنـا  انـتـاجـا لـلـريــاضـة الـنـوعـيـة 
ــعـاصـر ــبـيــة الـوحـيــدة في تـاريخ الــعـراق ا ـيــدالـيـة االو ا
احرزهـا الربـاع البـصراوي اخلـالـد االثر عـبدالـواحد عـزيز
ـبـيـة الـتي جـرت في رومـا االيـطـالـيـة في دورة االلـعـاب االو
عام 1960.. ونـالت الـبــصـرة شــهـادات تـفــوق عـديـدة في
السـنـوات الثالث االخـيـرة من خالل تنـظـيم فـعالـيـات مهـمة
العب اســهــمت في رفـع احلــظــراجلــزئي عن الـــلــعب في ا
الـعــراقـيــة من قــبل االحتـاد الــدولي لــكـرة الــقـدم  �,و هـذه
ـنتخب الفعـاليـات كانت مـباريـات للمـنتـخب العـراقي امام ا
واللقاء االستعراضي لرواد وفريق نادي الزمالك  االردني 
و اللـقاء وبطـولـة الصـداقـة  منـتـخب العـراق وجنوم الـعـالم 
ـهم بـ مـنتـخب الـعـراق الوطـني ومـنـتخب الدولي الـودي ا
وجـذبت هـذه الفـعالـيات االالف مـلكـة العـربـية الـسعـودية  ا

تيم بكرة العراق من مدن البالد كلها .. من ا
يـرى البعض ان الـبصرة وبالنـزامن مع هذه االستـعدادات 
و يجب ان مؤهـلة لرفع سقف طـموحها  نشآتهـا احلالية 
تخطط لتنظيم بطوالت قاريـة بل وحتى دولية بعد استضافة
واحلق ان الــبــصــرة بــطــولــة كــاس اخلـــلــيج الــعــربي  25
سـتـوى هـذا الـتـحدي .. نـعم تـنـظـيم الـكرنـفـال اخلـلـيجي
ضرورة قـصـوى ويـجب ان تـتظـافـر كل اجلـهـود الجناحه..
ــدربـ ولـكن فــرحـتــنــا الـكــبـرى كــمـا قــال رئـيس رابــطـة ا
الشبـاب في محافـظة البـصرة هي تنـظيم بطـوالت قارية في

ثغر العراق الباسم البصرة الفيحاء.
حتمل اما مباراتـنا امام الكـويت فهي قصـة قائمة بـراسها 
حيث كان كل لقاء ب دائما في ثناياهـا الكثير من االثـارة 
ـنتـخـبـ الـعـراقي والـكـويـتي وعـلى مـدى اكـثـر من اربـعة ا
فرصـة لتقـد وجبة كرويـة دسمة  تـستقطب االالف عقود 
من مـحبي الـفـريـقـ في منـافـسـات بـطولـة اخلـلـيج الـعربي
ـبـية وبطـولـة كـاس ا اسـيا وتـصـفـيـات دورة االلعـاب االو
ـباراة الـتي ستـقام في وتصـفيـات بطـولة كـاس الـعالم .. وا
السابع والعـشرين من الشـهر اجلاري  في ملـعب البصرة
هي ايضاً جزء من جـهود الفريق االداري العراقي الدولي 

لتنظيم بطولة كاس اخلليج العربي ( 25). 
ـوقف بــنـجـاح وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة �الـتـفـاؤل سـيـد ا
والـهـيـئـة التـطـبـيـعـيـة لـتـسـيـيـرشـؤون كـرة الـقـدم واحلـكـومة
احملـلـيـة في مـحـافـظـة الـبـصـرة ووسـائل االعالم الـريـاضي
في مـسـعاهـا  لـتـقـد مـلف الـعـراق لـتـنـظـيم خـليـجي 25
والـفـوز سـيمـهـد الـطريق لـلـعـراق لرفع تـوقع  ـسـتـوى ا با
خـاصة كـلي لـلـحظـرعن مـالعـبه 
وان اصوات احتـادات اخلـليج
الـــــعــــربـي مـــــســــمـــــوعـــــة في
االحتــــــــــــــاديــن الــــــــــــــــــدولـي

واالسيوي .
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خب الوطني يصل الى البصرة
نت ا

الفريق. من جانب اخر سـمت الهيئة
اإلداريــة لــنــادي نــفط الــوسط عــبـد
الـغــني شـهــد بـشـكل رســمي مـدربـا
ستقيل للفريق خلفا للمدير الفني ا
جمال علي اليوم السبت وستحسم

ساعد. معه تشكيل اجلهاز الفني ا
ـــدرب شــهــد ســبق وان  يــذكــر ان ا
اشــرف عــلـى تــدريب الــشــرطــة هــذا
ـــوسم ومن ثم اتـــفق عـــلى تــدريب ا
ــيــنــاء لـكــنه اعــتــذر بــعــد ان تـمت ا

مفاحتته من ادارة نفط الوسط.
ـدرب جمـال علي قدم يشار إلى أن ا
هـمة بـينـما يـحتل استـقالـته من ا
ـــركــز الـــثـــالث نـــفط الـــوسـط ا
حـــالـــيـــا في جـــدول تـــرتـــيب
ـــمـــتــاز الـــدوري الـــعـــراقـي ا

برصيد 28 نقطة.
ومن جـهــة اخـرى وقع العب
نـتخب الـوطني اسـامة ا
رشــــــيـــــــد عــــــقــــــدا
احــتــرافـيــا مع
نـــــــــــــادي

جانب من
توقيع
العقد ب
رشيد

واجلانب
التركي

نائب رئيس نادي الزمالك واللواء
ـــديــر أحـــمـــد زكـــريـــا ا
الـتنـفـيذي لـلـنادي
والـــلــواء عــصــام
الــــعــــنــــتــــبــــلي
الي ستشار ا ا
لـــــــــلــــــــنــــــــادي
ستـشار سيد وا
ـســتـشـار عــزب ا
الـــــــــقــــــــانـــــــــوني
للزمالك والدكتور
عاطف النمر
رئيس

قــطــاع الــشــئــون الــريــاضــيـة
بـالنـادي والـدكتـور  طارق
ــســـــــــتــشـار حــشــيش ا
ــالي لـلـنــادي والـكـاتب ا
الـصــحــفي عــصــام سـالم
ــــنــــــــــظــــومــــة رئــــيـس ا
اإلعالمــــيــــة بـــــالــــزمــــالك
والدكتور نبـيل عبد الفتاح
مـــديـــر الـــعالقـــات الـــعـــامـــة

بالزمالك.
ثم قـام  الكـابـ عدنـان درجال
ــســتــشـار  بــصــحــبــة  ا
عـمـاد عبـد الـعـزيز  
بـــجــــولـــة داخل
الــنــادي تـــفــقــد
نشآت خاللها ا
الــــريــــاضــــيــــة
وحــــــــــــــمــــــــــــــام
الـــــســــــبـــــاحـــــة
األولـــــــيــــــمــــــبي
بالنادي وصالة

تنس الطاولة الدولية .
وفي خـــتـــام الـــزيـــارة
اهدى رئيس اللجنة
ـؤقـتــة لـتـســيـيـر ا
أمـــــــور الــــــنــــــادي
ــســتــشــار عــمـاد ا
عـــبــــد الـــعـــزيـــز  
ضــيـــفـه الــعـــراقي 
درع وعــــــــــــــــــــــــــلــم

الــــــنادي .

واالختبارات التي جتري للرياضي
مــا قــبل الــتـدريـب واخـتــيــار الــفـرق
الرياضية وكذلك الفحوصات الطبية
الـــعــامـــة والــدوريـــة الــتـي يــجب ان
جتـــــري عـــــلى كـل الـــــريـــــاضـــــيــــ
ختلف مستوياتهم الرياضية من و
االشــبـــال والــنـــاشــئـــ والــشـــبــاب

بية. نتخبات الوطنية واالو وا
وينتقل الكاتب في الباب الثاني الى
ـــرضـــيـــة الــتـي تــصـــيب احلـــاالت ا
الــــريـــاضــــيــــ قـــاصــــدا االمـــراض
واحلـاالت الــعـامـة الــتي قـد تــصـيب
الــريــاضـيــ خالل فــتــرة تــدريــبـهم
ـسـابـقات وذكـر فـيهـا عـلى سـبيل وا

احلــــصـــر بـــعض امـــراض اجلـــهـــاز
الـدوري وفقـر الـدم وامراض اجلـهاز
ـــشـــاكل الـــتـــنــــفـــسي والـــبــــولي وا
الــصــحــيـة والــبــدنــيــة الـتـي تـواجه
ـرتفعـات والظروف الريـاضي في ا
ـناخـية اخملـتلـفة ولـقد كان الـكاتب ا
رافق للمنتخبات من اهم االطباء ا
ــنــتــخب الــوطــنـــيــة وخــصــوصـــا ا
الوطـني لكـرة القـدم لسـنوات طـويلة
تــمـكن من خاللــهـا االطالع عـلى اهم
ـشـاكل الـصــحـيـة الـتي االمــراض وا
يعـاني منـها الـرياضـيون بـشكل عام

ورياضي النخبة بشكل خاص .
وتـطـرق الـكـاتب فـي البـابـ الـثـالث

والـــرابع الى مـــخـــتـــلف االصـــابــات
ـــفــاصل الـــعــضـــلـــيــة واصـــابـــات ا
والــكــســور مع تــركــيــز خــاص عــلى
مـوضـوع تـنـظــيـر الـركـبـة ومـعـاجلـة
تـــمــزق الـــغـــــــــضـــاريف الـــهاللـــيــة
واالربــطـة الــصــلـيــبــيـة واالصــابـات
االخـرى بــاعـتـبــاره تـخــصص دقـيق
وخـيـر من اسـتطـاع ان يـنـقل خـبرته
الــطــويــلــة في هــذا اجملــال وبــشــكل
ـهـتـمـ بـالطب دقـيق لـكل االطـبـاء ا
الـــــــــــريـــــــــــاضـي وكــــــــــــــــــــذلـك كـل
ـــ فـي هـــذا اجملـــال من الـــــــــــــعـــا
مـعــاجلـــــــ طـبــيـعـ ومــخـتـصـ

وغيرهم.
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قــــرر رزاق فـــــرحـــــان الـــــعـــــدول عن
اســـقــالـــته والــعـــودة لــتـــدريب نــفط
ميسان فيـما تسلم عبـد الغني شهد

مهمة تدريب نفط الوسط رسمياً.
وقــال فـــرحــان ان قـــرار الــعــدول عن
االســتــقــالــة جـاء بــعــد ان تــمــسـكت
ـدرب والــكـادر الــتــدريـبي االدارة بــا
وانها ستحاول تـذليل العقبات التي
تــــواجه الـــفـــريق ونــــأمل أن نـــكـــمل
مـنــهـاج االعــداد الـذي رسـمــنـاه قـبل

انطالق الدوري بشكل مثالي.
وكـان رزاق فـرحــان قـد قـدم
استـقالـته من تـدريب نفط
ميـسان السـباب وصـفها
بـاخلـاصــة بـعـد ان اكـد
ان اسـتـمـراره لـيس في

مــــــصـــــلــــــحـــــة
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وصلَ وفــد مــنـتــخــبـنــا الــوطـني
لــــكــــرة الـــقــــدم إلى مــــحـــافــــظـــة
الـبــصـرة قــادمـاً من الــعـاصــمـة
ـواجـهة بـغـداد وذلك حتـضيـراً 
الــكــويت الــوديــة يــوم األربــعــاء
ــقـــبل عـــلى مـــلــعـب الــبـــصــرة ا

الدولي.
وكانَ في استقـبال وفد منـتخبنا
الــــوطـــــني عـــــضــــو الــــهـــــيــــئــــة
الـتـطبـيـعيـة أحـمد كـوجـر فيـما
ــــنــــتــــخب مـن فــــنـــدق اتــــخــــذ ا

هورايزون مقراً إلقامته.
وسـيـخـوضُ مـنتـخـبـنـا الـوطـني
لـكـرة الـقـدم أول حصـة تـدريـبـية
دينـة الرياضية له على مالعب ا
واجـهة في البـصرة اسـتعـداداً 
ـقبل االزرق الكـويتي األربـعاء ا
وذلك ضـــمن حتـــضـــيـــراتـــهـــمـــا
ـزدوجة لـلـتـصفـيـات اآلسـيويـة ا
ـونـديــال قـطـر 2022 ـؤهـلــة  وا

ونهائيات كأس آسيا 2023.
وسـيــصلُ وفـد مـنـتـخب الـكـويت
لــكـرة الـقـدم الـيـوم االثـنـ إلى
محافظة البصرة عن طريق البر.
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باراة الـنهائية بـ فريقي رواد نادي ا
ســامــراء ورواد االقــصى لــصــالح رواد

نادي سامراء 3/6.
وقــبـل صــافــرة الــبــدايــة قــرء اجلــمــيع
سورة الفاحتة على روح الفقيد الكاب
عباس ابـراهيم كان رحـمه الله من ابرز
ـنيع لهذا جنوم نادي سـامراء والسد ا

الـــنــادي ولـه دور كــبـــيـــر في اجنــازات
النادي .وحصل الالعب خالد قلعة على
جـائـزة افـضـل العب في الـبـطــولـة كـمـا
حــصل الالعب جــمــال ابــو عــابـد عــلى
هـداف الـبـطـولـة .وحـضـر حـفـل اخلـتام
كوكبـة من رواد نادي سامـراء وجمهور

غفير من ابناء مدينة سامراء .

لقاء وزير الشباب مع رئيس نادي االهلي



ريـال مـدريـد رصيـده إلى  40 نـقـطة
في وصـافــة جـدول تـرتـيـب الـلـيـجـا
بــيـنــمـا جتــمـد رصــيـد ديــبـورتــيـفـو
ــركـز أالفــيس عــنـد  18نــقــطــة في ا

السابع عشر.
ــبــاراة بــدأ ديــبــورتــيــفــو أالفــيس ا
بتـهـديد مُـبكـر في الـدقيـقة (2) حيث
سدد خـوسيـلو كـرة قويـة مرت أعلى
مـرمى تــيـبـو كــورتـوا حـارس مـرمى

ريال مدريد.
وكـــاد مــارتن أجـــيــريــجـــابــيــريــا أن
يُــــســـجـل الـــهــــدف األول ألصـــحـــاب
األرض حيث سـدد كرة عـلى الطـائر
مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة

.(12)
ا حيث وأرسل مودريتش كرة لبنز
انـفـرد بـاحلــارس بـاتـشـيـكـو والـذي
تـألق في الـتــصـدي لـتـسـديـدته عـلى
مرتـ وحول الـكرة إلى الـركنـية في

الدقيقة (14).
ونفذ توني كـروس الضربة الـركنية
ووصــلت الـكــرة لـكـاســيـمــيـرو الـذي
سـدد رأسـيـة قــويـة أسـفل يـسـار
باتشيكو في الدقيقة (15).
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وأهـدر مــيــنـدي
فرصة الهدف
الــــــثــــــاني
حــــــــــــــيـث
تـلـقى كـرة
وانـــطـــلق
وتـــــــــوغل
داخـــــــــــــل
ـنــطــقـة ا
وحــــــــاول
الـتــمــريـر
ـا لـبـنـز
لكن الكرة
قــطـــعــهــا
الـــــدفـــــاع
فـــــــــــــــــــــي
الــدقــيــقــة

 Æ©20)
وكـــــــــــــــــاد
هــازارد أن
يُــــــــضــــــــاعف
الـــنـــتـــيـــجـــة في
الـدقـيـقة (28) إذ
استـقـبل تمـريرة
مـن فــــاســــكــــيـــز
ــنـــطــقــة داخل ا
وسـدد كـرة قـوية

AZZAMAN SPORT

{ لـنـدن- وكاالت - حـسم الـسـنـغـالي كالـيـدو كـولـيـبالي مـدافع نـابـولي الـنـادي الـذي يرغب في
متاز. االنتقال إليه بالدوري اإلنكليزي ا

ـواسم األخـيـرة بـاالنـتقـال إلى مـانـشـسـتـر يـونـايتـد ولـيـفـربـول وتـشـيـلسي وارتـبط كـولـيـبـالي في ا
ومانشستر سيتي باإلضافة إلى باريس سان جيرمان وريال مدريد.

ووفـًقا لـصحـيفـة "ذا صن" البـريطـانيـة فإن رغـبة كـوليـبالي هي الـلعب في مـانشـستـر يونـايتـد ما
نح أولي جونـار سولسكـاير مدرب الشـياط احلمـر دفعة كبـيرة في الصفـقة ال سيما أنه من

دافع السنغالي. عجب للغاية با ا
ـاليـة الـتي يطـلبـهـا أوريلـيو دي لـورينـتـيس رئيس نـابولي وأشـارت إلى أن األزمـة تظل الـشروط ا

والبالغة  100مليون إسترليني.
يذكر أن عقد كوليبالي مع نادي نابولي ينتهي في يونيو / حزيران 2023.
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{ طوكـيو) ,أ ف ب) - قال مـنـظـمو
ـبـيـاد طـوكـيـو الـصـيـفي االثـنـ أو
انـهم سـيـقـلـصـون عـدد الـريـاضـي
ـــشــاركـــ في حـــفــلـي االفــتـــتــاح ا
ـؤجـلة واخلـتام فـي دورة األلعـاب ا
ـــقــــبل بــــســـبب حــــتى الــــصـــيـف ا
تــــداعـــــيـــــات فــــيـــــروس كـــــورونــــا
ـــتـــوقع أن ـــســـتــجـــد.وكـــان من ا ا
يــشــارك أكــثــر من 11 الف ريــاضي
في األلـــــعــــاب بــــيــــد أن اجــــراءات
سـتـجد ـكافـحـة فـيروس كـورونـا ا
كـنهم البقاء حتدّ من الوقت الذي 
ـبـيـة تـعـني فـيه داخـل الـقـريـة األو
عــدم تـــمــكن اجلـــمــيع مـن حــضــور
حــفـــلي االفــتـــتــاح واخلـــتــام.وقــال
منظـمون انهم سـيعيـدون النظر في
ـــشــاركــ في عــدد الــريـــاضــيــ ا
احلــفــلـــ وكــيــفــيـــة ادخــالــهم الى
االســتـــاد بــأمـــان "من أجل ضـــمــان
سالمـة وأمن الـريـاضـيـ وتـبـسيط
العـملـيات في ألـعاب طـوكيو 2020
نــعـــتــقـــد ان من الــضـــروري إعــادة
شـارك في حـفلي النـظر في عـدد ا
االفـتتـاح واخلتـام وكيـفـية دخـولهم
الى االســــتــــاد".وذكـــر تــــقــــريـــر في

صــحــيـفــة "يــومــيــوري شــيــمــبـون"
ـبية الـدولية االثنـ ان اللجـنة األو
تتوقع مـشاركة  6 آالف رياضي في
حـــــفل االفـــــتــــــتـــــاح بـــــتـــــاريخ 23
ــقـــابل تــرى تــمـــوز/يــولـــيــو.فـي ا
ــنـظـمـة ان الــتـفـاصـيل ال الــلـجـنـة ا
تـــزال قـــيــــد اإلعـــداد مع الـــلـــجـــنـــة
بـية الـدولية ومـنظـمات أخرى األو
فـيمـا "لم يـتم تقـرير مـقـاربة مـحددة
نظمة على أن بعد".وتصرّ اللجـنة ا
األلــعــاب قـائــمــة حـتى بــحــال فـشل
السيطرة على الفيروس كاشفة عن
كـافحة الـفيروس مجمـوعة تدابـير 
في تقـرير موقت من  53صفـحة في

اضي. كانون االول/ديسمبر ا
W¹d  ‰ušœ

كن لـلـرياضـي دخـول القـرية وال 
بية القـادرة على استيعاب 18 االو
ألف شـخص قـبل أكـثـر من خـمـسـة
أيام على بداية مسابقاتهم ويتعيّن
عـلـيهـم مغـادرتـهـا قبل فـتـرة يـوم
من انتهـاء مشاركتـهم.وألقى ارتفاع
االصابات في الـيابان وبـاقي انحاء
الــعــالم بــظالل جــديـدة قــبل ســتـة
أشهر فـقط من حفل افتـتاح االلعاب

ية ؤجـلة بعـد احلرب العـا االولى ا
الثانـية.وأقرّ وزير اإلصالح اإلداري
والـتـنــظـيـمي الـيـابـاني تـارو كـونـو
كن اضي ان "أي شيء  األسبوع ا
أن يـحــدث" لاللــعــاب فــيــمــا نـقــلت
تـــقـــاريـــر عن نـــائب رئـــيس ســـابق
ــبـيــة الـدولــيـة يــطـرح لـلــجـنــة األو
ـتـحـدة امــكـانـيــة اسـتـشــارة األ ا
حـول إمـكانـيـة الـسيـر بـااللـعاب من
عــدمــهــا.وتــراجع الـــدعم الــشــعــبي
الســتــضـافــة االلــعـاب فـي الـيــابـان
فــاظـهــر اســتــطالع مــطــلع الــشــهـر
اجلـــــاري ان اكـــــثـــــر من % 80 مع
ـــــبــــيــــاد الــــغـــــاء او تــــأجـــــيل االو
تحدث باسم احلكومة مجددا.لكن ا
كـاتـســونـوبـو كـاتـو قـال االثـنـ ان
بالده مــلـتـزمــة بـاقـامــة االلـعـاب في
موعـدهـا اجلديـد.وفي نهـاية كـانون
االول/ديــسـمــبــر اخــتــار مــنــظــمـو
ـبــيــاد طـوكــيـو مــديــرا ابـداعــيـا او
جــديــدا إلعـــادة تــصــمــيـم افــتــتــاح
وخــــتـــام اكــــثـــر "بــــســـاطـــة". ورأى
نظمون ان ان قرار استبدال فريق ا
ابــــداعـي من ســــبــــعــــة اشــــخــــاص
سـيـحسّن الـفـعـاليـة ويـعـيد تـشـكيل

حــفالت االفـتـتــاح الـبـاذخــة لـتـكـون
"منسجمة مع الوضع احلالي".

و أعـــاد رئــيـس الــوزراء الــيـــابــاني
بياد يوشيهيدي سوغا ومنظمو أو
ـؤجل عــامـاً جـراء طـوكـيـو 2020 ا
ـسـتـجـد تـفـشـي فـيـروس كـورونـا ا
الــتــأكـيــد اجلــمــعــة عــزمــهم إقــامـة
ــــقــــبل رغم األلــــعــــاب الــــصــــيف ا
الـــتــــقـــاريــــر الـــتـي أشـــارت إلى أن
احلـكـومـة اتخـذت قـراراً غـيـر مـعلن
بـاإللــغــاء.وقــال سـوغــا في جــلــسـة
انية "أنا مـصمم" على استضافة بر
ـــبـــيـــة "آمــنـــة" في دورة ألـــعــاب أو
طــوكـــيــو كـــداللــة عـــلى "انـــتــصــار
الــبــشــريــة عـــلى فــيــروس كــورونــا
نـظمة سـتجـد".وأشارت اللـجنـة ا ا
ـبــيـاد طــوكـيـو 2020 في بـيـان ألو
اجلمعة إلى أنها "تركز بشكل كامل"
عــلى االســـتــعـــدادات الســتـــضــافــة
ـبيـاد بالـتنـسـيق مع احلكـومة األو
اليابانية ومدينة طوكيو واللجنت
ـــــبــــــيـــــة ــــــبــــــيـــــة والــــــبــــــارا األو
.ونــقــلت صــحــيــفــة "ذا الــدولــيــتــ
ز" الـبريطانـية عن مصدر داخل تا
االئـــــتالف احلـــــاكم فـي الــــيـــــابــــان
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{ مدريـد- وكاالت - وجَّه نـادي ريال مـدريد تهـديدًا واضـحًا إلنـتر ميالن بـشأن صـفقة
غربي أشرف حكيمي ظهير النيراتزوري. ا

ـاضي نـظـير 40 مـلـيون كـان حـكيـمي انـتـقل من ريـال مدريـد إلنـتـر مـيالن في الصـيف ا
يورو مقسمة إلى دفعات.

وحـسب صـحـيفـة "كـوريري ديـلـلـو سبـورت" فـقـد ظهـرت حـالة من الـتـوتـر ب إنـتـر وريال
غربي. مدريد عقب عدم تسديد النيراتزوري للدفعة األولى من صفقة الظهير ا

وأوضـحت أن الــدفـعــة تـزيــد قـيــمـتــهـا قــلـيــلًـا عن 10 ماليـ يــورو وكـانت تــسـتـحق في
اضي. ديسمبر/كانون أول ا

ـديـر الـتـنـفـيـذي إلنتـر اتـفـاقـيـة مـوقـعـة من ريال وأشـارت إلى أن لـدى جـوزيـبي مـاروتا ا
قبل. مدريد بتأجيل الدفعة إلى 30 مارس/آذار ا

وقالت إن فـلورنتـينو بـيريـز رئيس ريال مـدريد طلب من إنـتر ضمـانات إضافـية على دفع
ـيرجني في أمـوال صـفقـة حـكـيمي فـي موعـدهـا وهـدد بالـعـمل عـلى إعـادة الالعب إلى ا

حال اإلخالل باالتفاق.
وذكرت الصحيـفة أن صفقة حكيمي تهدد مشـاركة إنتر في البطوالت األوروبية ألن الئحة
ـنافـسـات يوم  31 مـارس/آذار أن ـشاركـة في ا نح رخـصـة ا االحتـاد الـقـاري تشـتـرط 
ـتـأخرة جتـاه األنديـة األخـرى والنـاشئـة عن االنـتقـاالت التي يـكون الـنـادي سدد الـديون ا

حدثت حتى  31 ديسمبر/كانون أول السابق.

ـا كـمـا تـعــاون جـيـدا مع كـر بـنـز
ــهـــاجم ومـــرر بـــكـــعب الـــقــدم إلـى ا
الــفـرنـسي لــيـســجل الـهــدف الـثـاني
ـلعب للـفريق الـزائر.وغـادر هازارد ا
في مـــنــتــصـف الــشــوط الـــثــاني في
إشارة إلى عدم عودته بعد إلى كامل
لـيــاقـته بـعــد مـوسم أول ابــتـلي فـيه
بــإصـابـتــ خـطــيـرتـ فـي الـكـاحل
ومـــوسـم ثــــان يــــعج بــــاإلصــــابـــات
ـــــــرض.ومـــــــا زال أمـــــــام الـالعب وا
الـبـلـجـيــكي الـكـثـيـر إلثـبـات جـدارته
بــاالنـتــقـال إلـى ريـال مــدريـد مــقـابل
100 مـــلـــيــــون يـــورو واســــتـــعـــادة
ـــســـتـــوى الـــذي كـــان يــــقـــدمه مع ا
ـا يـعـتـقـد أنه تـشـيــلـسي لـكن بـنــز

على الطريق الصحيح.
ا "في تشيلسي كان العبا وقال بنز
يزا واآلن عليه كـتابة تاريخ جديد
في ريــال مـدريـد".وتــابع "أعـتــقـد أنه
يـبلـي بالء حسـنـا إنه أفـضل كـثـيرا
من أي وقت مــضى ويـبــذل الـكــثـيـر
من اجلهد وقدم مبـاراة رائعة اليوم.
نحن بحاجة لرؤية أفضل نسخة من

هازارد".
وقـال ديفـيـد بـيـتوني مـسـاعـد مدرب
سـؤولـية ريـال مدريـد الـذي تولـى ا
في غيـاب زين الـدين زيدان إلصـابته
بـكــوفـيـد-19 إن مـعــنـويــات هـازارد
سترتفع باألداء الذي قدمه مؤكدا أن
ثل حتى الالعبـ الذين يتمـتعون 

كفاءته بحاجة إلى الثقة للتألق.
وأضــاف "إنه العب مــبـدع وتــلــقـائي

ن مــــــرت بــــــجــــــانب الــــــقــــــائـم األ
لباتشيكو.

ـا في تـســجـيل الـهـدف وجنح بـنــز
الــثــاني لـريــال مــدريــد في الـدقــيــقـة
( ?(41حــــيث مــــرر له هــــازارد كـــرة
ــنـطـقــة لـيُــسـدد بــقـوة عـلى داخل ا

 احلارس باتشيكو.
وســجل هــازارد الــهـدف الــثــالث في
الدقـيـقة  ?46الذي انـفـرد بـاحلارس
بـــاتــشـــيــكـــو وســدد عــلـى يــســاره
ـلكي لـينـتـهي الشـوط األول بـتقـدم ا

بثالثية نظيفة.
وأرسـل لــوكــاس بـــيــريــز عـــرضــيــة
وصلت لـرأس خوسـيلـو الذي ارتقى
ـ ـيـز وســدد كـرة عـلى  بـشــكل 
كــورتـــوا وســجل الـــهــدف األول في

الدقيقة (60).
ــا الـهــدف الــرابع في وســجل بــنــز
الــدقـــيــقــة (70) إذ تــلـــقى تـــمــريــرة
ســحـــريــة من مــودريـــتش وانــطــلق
وراوغ وســـدد صــــاروخـــيـــة أقـــصى

يسار حارس أالفيس.
وواصل الريال السيطرة على الكرة
لـكن بـدون أي خـطـورة أخـرى تُـذكـر
بـينـمـا تراجع العـبـو أالفيس تـمـاما
ـيـرجني  3نـقـاط ثـمـيـنـة لـيـحـصـد ا

خارج أرضه.
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تـــعــرَّض أحـــد العـــبي ريــال مـــدريــد
لإلصـابــة وقـالت صـحــيـفـة "مـونـدو
ديبورتيـفو" اإلسبانـية اليوم األحد
إنَّ استبدال ماركو أسينسيو جناح
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اخلمـيس قوله إن احلـكومـة أعلنت
بــالــفــعل ســراً اســتــحــالــة تــنــظــيم
ـبيـة هذا العـام بسبب األلعاب األو
يـاً ال سـيـما تـفـشي كـوفـيد- 19عـا
في الــيـــابــان.وحلـــفظ مـــاء الــوجه

بية في طوكيو فيروس كوروناما زال يهدد إقامة األلعاب األو
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نــفــســهــا واألمــر ذاته بــالــنــســبـة
ــــبـــاراة مـــقــــررة اجلـــمــــعـــة بـــ
واشـــنـــطن ويـــزاردز ومـــيــلـــووكي

باكس.
وارتــفـع بـــالـــتــالـي مـــجـــــــــــمــوع
ــؤجــلـة مــنــذ انـطالق ــبـاريــات ا ا
ـــــــوسـم احلــــــالـي في كـــــــانــــــون ا
ــاضي الى 19 االول/ديــســـمــبـــر ا
مــبـــاراة بــيـــنــهــا  18بـــعــد تــاريخ
الــعــاشـــر من الــشــهــر احلــالي مــا
يــشـــيـــر الى انـــتـــشـــار ســـريع في
صــفـوف انــديـة الــدوري االمـيـركي

في االونة االخيرة.
وكـشـفت الـرابـطـة بـان 502 العب
خـضـعـوا لـفـحـوصـات لـلكـشف عن
جائـحـة كوفـيد- 19منذ 13 الشـهر
احلـالي تـبـ ان نـتـيـجة  11مـنهم

ــيــرجني فـي الــشــوط الــثــاني من ا
ـبـاراة لم يـكـن بـهـدف مـنح الالعب ا

بعض الراحة.
وأشـارت إلـى أنَّ "أسـيـنــسـيــو شـعـر
بانـزعاج في ساقه كـما شـوهد وهو
يضع الثلج عند الوصول إلى مقاعد
ـاءات واضـحة من البـدالء وقـام بإ
األلم".وأوضـــحـت أنَّه "رغم مـــغـــادرة
أسيـنسيـو للـملـعب وهو يـعرج لكن
ريال مدريد لم يصـدر أي بيان بشأن

إصابة اجلناح اإلسباني".
وذكرت أنَّ "أسينسيو سيحصل على
راحة من التدريبات مع الفريق حتى
ـقــبل وعــنــد اسـتــئــنـاف الــثالثــاء ا
الـتـدريـبات سـيـظـهـر مـدى اسـتـمرار
معانـاة الالعب من اآلالم أو تعرضه

إلصابة عضلية".
œ—«“U¼ Èu²

ذكّــــر إيـــديـن هـــازارد ريــــال مـــدريـــد
ـدرب بـقـدراته  وأبــدى الالعـبـون وا
ثـــقــتــهم فـي قــدرته عــلـى اســتــعــادة
مسـتواه الـقد بـعد أداء مـحبط في
أول مــــوســـمــــ في الـــنــــادي عـــقب
انـضـمـامه من تـشـيـلـسي في صـفـقـة

قياسية.
وفي مـــشـــاركــــته اخلـــامــــســـة فـــقط
ـوسم بـالـتـشـكـيـلـة األسـاسـيـة هذا ا
بـــعــد غـــيــابه ثـالث فــتــرات بـــســبب
ــرض ســجل هــازارد اإلصــابــة أو ا
هدف ريـال مدريـد الثـالث قبل نـهاية
الـشوط األول بـعـدما سـيـطر بـبـراعة

على تمريرة توني كروس.

زالتان إبراهيموفيتش

جاءت ايجابية.
وبحسب بروتوكـول الرابطة يجب
عـــزل أي شــخص تــكـــون نــتــيــجــة
اخـتـبـاره إيـجـابـيـة أو  حتـديده
عــلى أنه كــان عــلى اتــصـال وثــيق
بـــشـــخـص مـــصـــاب فـي احلـــجـــر

الصحي.
اضي يتع على ومنذ األسبوع ا
الالعـبـ واالجـهـزة الـفنـيـة الـبـقاء
في مــقـر إقــامــتـــــــــــهم في جــمـيع
األوقـــــات خـالل خــــوض الـــــنــــادي
بـاريـاته الـبـيـتــــــــــيـة بـاسـتـثـناء
نشآت التوجه الى صالة اللعب وا
الــريــاضــيـة اخلــاصــة بــفــرقـهم أو
ـــارســة األنـــشــطـــة األســاســـيــة
بـــــاســـــتــــــــــــــثـــــنـــــاء الـــــظـــــروف

االستثنائية.

مــارس/آذار إلى نـوفـمــبـر/تـشـرين
ثان وتأجيل جميع السباقات بعد

دة أسبوع لكل جولة. ذلك 
وعن ذلك قـال رئـيس مـجـلس إدارة
االحتـــاد الــســـعــودي لــلـــســيــارات
والدراجات النارية األمير خالد بن
ســلــطــان الـــعــبــد الــلـه الــفــيــصل:
"نـتـطـلّع قُـدمًـا النـطـالق أول سـباق
لـلجـائزة الـكبـرى في الفـــــــورموال
ـــــمـــــلــــــكـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 1 في ا

الســــــــعودية".
وواصل: "عــــلـى الـــرغـم من تــــرقب
اجلميع لهذا احلدث الكبير فإنني
مــــتــــأكـــد أن مــــحــــبّـي الــــســــبـــاق
مـلـكة يـتـفهـمون ـتـحمـسـ في ا ا
الــــواقع احلــــالي الــــذي فــــرضــــته
اجلــائــحــة عـلـى اجلــدول الـكــامل
وســيــنــتــظــرون بــشــوقٍ أســبــوعًـا
واحـدًا إضـافـيًـا حلـضـور الـسـبـاق

ملكة". الذي طال انتظاره في ا
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ـنـظـمـة لـسـبـاقات أعـلـنت اجلـهـة ا
فورموال 1 تعـديل مـواعيـد انطالق
سـبـاقـات مـوسم 2021 وتـأجـيـلـهـا
ـــدة أســبـــوع في ظـل اســتـــمــرار
ــفـروضــة عــلى الــســفـر الــقــيــود ا
الــدولي بـســبب جــائــحـة فــيـروس

ستجد. كورونا ا
وبــنـاء عـلى ذلك فـقـد تـقـرر تـأجـيل
إقــامـة ســبـاق جــائـزة الــسـعــوديـة
الــكـبــرى والــذي كــان مــقـررا له أن
يــقـام خالل الــفـتـرة من  26إلى 28
نـوفــمـبــر/تـشــرين ثـان لــيـقـام في
5 الــــــــــــــفـــــــــــــتــــــــــــــرة مـن  3 إلـى 

ديسمبر/كانون أول 2021.
ــوسم وتـــنــطــلق ســبـــاقــات هــذا ا
بسباق جائزة البحرين الكبرى في

ــقـبل بـعـد أن   28مـارس/آذار ا
نـقل السـباق االفـتتـاحي التـقلـيدي
ـقــرر إقـامـتـه في أسـتــرالـيـا من وا
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ـواجهة مـنافسيه. ويحتـاج إلى ثقة 
تـــعــرض لـــلـــعـــديـــد مـن اإلصـــابــات
ويـحـتــاج ألن يـصـبـر عــلـيه اجلـمـيع
رغم عـدم وجـود الـكـثـيـر من الـصـبـر

في كرة القدم".
ـــتـــلك مـــوهـــبـــة كـــبـــيــرة وخـــتم: "
وسـيـعـود شـيـئـا فـشـيـئـا إلى أفـضل
مـسـتــويـاته ونـحن نــحـتـاج مـنه أن

يفعل ذلك حقا".
oŽU  œ—

وجه دوفان زابـاتـا مهـاجم أتاالنـتا
كــلـمــات سـاخــرة لـلــسـويــدي زالتـان
إبـراهيـمـوفـيتش جنـم ميالن خالل
مبـاراة الفـريقـ في اجلولة  19من

الدوري اإليطالي.
ــبــاراة بـــفــوز أتـــاالنــتــا وانـــتــهـت ا
بـثـالثـيـة نــظـيـفــة وجنح زابـاتـا في
إحـراز الــهـدف الـثــالث لـفــريـقه عـلى

ملعب "سان سيرو".
ـوقع "كـالــتـشـيـو مــيـركـاتـو" ووفـقًــا 
اإليـطـالي فـإن زابـاتـا قـال إلبرا قـبل
ــكــنك إنــهــاء ــبــاراة: "ال  نــهـــايــة ا
مـبـاراة بـدون احلـصـول عـلى ركالت
جــــزاء.. هل تـــريــــد إحـــراز الـــهـــدف

الثالث عشر?".
وجـاء ذلك بـعـد انـتـظـار قـرار تـقـنـية
الـفيـديـو حـول إحـدى اللـعـبـات التي
طـــــالب خـاللـــــهـــــا العـــــبـــــو مـــــيالن
باحـتسـاب ركلـة جزاء.ورد إبـرا على
زابـاتـا: "ما الـذي تـتـحـدث عـنه? لدي
بـاريات التي أهداف أكـثر من عـدد ا

لعبتها أنت في حياتك".

{ باريس- وكـاالت - وجه مسـؤولو بـرشلونـة أنظـارهم صوب إحـدى الصفـقات اجملـانية
قبل. يركاتو الصيفي ا من باريس سان جيرمان في ا

ووفقًـا لصـحيـفة "مـوندو ديـبـورتيـفو" اإلسـبانـية فـإن خوان بـيرنـات ظهـير سـان جيـرمان
ضمن جدول أعمال برشلونة منذ فترة طويلة.

ـقبل ويـعـاني الالعب من وأشـارت إلى أن عـقـد بيـرنـات مع بـاريس يـنـتـهي في الـصـيف ا
إصابة خطيرة في الركبة لذا ال يخطط النادي الفرنسي لتجديد عقده.

وأوضـحت أن اإلدارة الـرياضـيـة في برشـلـونة تـرى بيـرنـات بديـلًـا جيـدًا جلوردي
ألـبا ال سيمـا وأن النادي الكـتالوني في طريـقه لالستغنـاء عن جونيـور فيربو هذا

وسم. ا
رشح في االنتـخابات يضعـون الصفقات يذكر أن إدارة برشلـونة احلاليـة وا
اجملـانــيـة كــأولـويــة بـســبب مـعــانـاة الــنــادي الـكــتـالــوني من أزمـة اقــتـصــاديـة.

وأضــاف: "نـــحن نــتـــفـــهم تــمـــامــا
ونـتـفق مع قـرار فـورمـوال 1بـإعادة
تـــــعـــــديل تـــــقـــــو مـــــوسم 2021

ومـتأكـدون تـمامـا بـأن ذلك اإلجراء
لن يــــؤثّــــر أبــــدًا عـــلـى احلــــمـــاس
واإلثارة والـتوقــــــــعات خـصوصًا

سـتــســعى احلــكــومـة مــســبــقـاً إلى
ضـــمـــان أن تـــنــظـم طـــوكـــيــو دورة
ـبـيـة لـعام 2032 وهي األلـعاب األو
ــتــاحـة (بــعـد الــنـســخــة الـتــالــيـة ا
بـــاريس 2024 ولــــوس أجنــــلـــيس
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ا ـهـاجم الـفـرنـسي كـر بـنـز قـاد ا
فريقه ريال مدريد لتحقيق االنتصار
بــنـتــيــجـة (1-4) عــلى ديــبـورتــيــفـو
أالفيس  في إطـار منـافسـات اجلولة

 20من الليجا.
ـا هـدفــ في الـدقـائق وسـجل بــنـز
( 41و70 ) كما سجل كـاسيميرو في
الـدقـيـقـة (15) وهـازارد في الـدقـيـقـة
(1+45) بينما سـجل خوسيلو هدف
أالفـيس الـوحيـد في
الدقيقة (59).
وبـــــــهـــــــذا
االنتـصا
ر رفـــع

{ رومـا- وكــاالت - بــات سـتــيـفــان الــشـعــراوي جنم شــنـجــهــاي شـنــهـوا
ـيــركــاتـو الــصـيــني عــلى أعــتــاب الـعــودة إلى الــدوري اإليــطـالي خـالل ا

الشتوي اجلاي.
ووفـقًــا لـشـبـكـة "ســكـاي سـبـورت إيـطــالـيـا" فـإن الـشــعـراوي سـيـجـري

الكشف الطبي في روما اليوم السبت قبل توقيع العقود مع الذئاب.
ـــتــد إلى ورغم أن عـــقــد الـــشـــعـــراوي مع شـــنــجـــهـــاي شــنـــهـــوا 
يــونـيـو/حـزيـران 2022 لـكـنه يـحـتــوي عـلى بـنـد يـســمح لـلـجـنـاح

اإليطالي بالرحيل في العام احلالي.
يــذكـر أن الــشـــــــــــــعــراوي انـتــقل من رومـا إلـى شـنــجـهـاي
شـنـهـوا في صـيف 2019 نـظــــــــــــــيـر 16 مـلـيـون يـورو
كـــمــا ســـبـق له الـــلـــعب مع جـــنـــوى ومـــيالن فـي الــدوري
ـدة  6أشــهـر عـلى سـبـيل اإليـطـالي كـمـا مـثل مـونـاكـو 
اإلعارة.ويـعـاني رومـا حـالـيًـا من أزمـة تـمـرد الالعـب
عـلى اجلـهاز الـفـني واإلدارة بـسبب رفـضـهم لـطرد

جــيــانــلــوكـــا جــومــبـــــــار مــديــر الــفــريــــــق
السابق.

2028) وفقاً للصحيفة.وقال نائب
ـتحـدث باسـم احلكـومة الـيـابانـية ا
مـانـابـو سـاكـاي إنه "ال يـوجـد شيء
ـــقــال حـــقــيـــقي" في مـــا يــتـــعــلق 
ــز" ووصـــفـــهـــا مـــات كــارول "تـــا

ـبيـة األستـرالية رئيس الـلجـنة األو
بأنها "شائعة ال أساس لها". 
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وقـال كـارول "سـتـكـون هـذه األلـعاب
مـخـتـلـفـة للـغـايـة مع الـتـركـيـز على

الرياضي ومسابـــــقاتهم".
ــديــر الـتــنــفـيــذي لــطـوكــيـو وأكـد ا

2020 توشيرو موتو في
مـقـابــــــــلـة مع وكـالـة فـرانس برس
امـس أن "إقــــــامــــــة األلــــــعــــــاب هي
سياستنـا التي ال تتزعزع" من دون

استبعاد فرضية غياب اجلمهور.
ووســــــــط تــزايــد الــشــكــوك أعــلن
ــبـيـة الــدولـيـة رئــيس الـلــجـنـة األو
اني تـومـاس باخ في مـقابـلة مع األ
وكالة كـيودو اليـابانــــيـة اخلميس
أن "ليس لـدينـا في هذه الـلحـظة أي
ســـبب لـالعـــتـــقـــاد بـــعـــدم انـــطالق
ــــــبـــــــيــــــاد طــــــوكـــــــيــــــو في 23 او

تموز/يوليو"
.وتابـع قبل سـتة أشـهـر من انطالق
بـيـاد الصـيفي "لـهذا الـسبب ال االو
توجـد خـطة بـديلـة ونحن مـلتـزمون
تماما الجنـاح هذه االلعاب وجـعلها

آمنة".

{  لــــوس اجنـــــلــــيس) ,أ ف ب) -
أعــلـنت رابــطــة دوري كـرة الــســلـة
األمـيــركي لـلــمـحــتـرفــ اخلـمـيس
ـقـبـلـة ــبـاريـات الـثـالث ا تـأجـيل ا
ــمــفــيس غــريــزلــيــز لــعــدم قــدرة
األخـيـرة عـلى جتـهـيـز احلد األدنى
من الالعب (8) خلـوضهـا بـسبب

ستجد. فيروس كورونا ا
ـبـاريـات وأوضــحت الـرابـطــة أن ا
ـؤجـلـة هي ضـد بـورتالنـد تـرايل ا
باليــــــزرز اجلــــــمــــــعــــــة واألحــــــد
وســاكــرامــنــتـــو كــيــنــغــز االثــنــ
بحسب البروتوكول الصحي الذي

وضعته الرابطة.
وكـــانت الـــرابــطـــة أجــلت مـــبــاراة
غــريـــزلــيــز األولى ضـــد بــورتالنــد
كــانت مــقــررة األربــعــاء لألســبـاب

ـراحل األخــيـرة من أنّه يُــقـام فـي ا
ـــوسـم الـــتي تــــشـــهــــد احـــتـــدام ا
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طلب احـد االخوة ان اتـقدم بـشـرح مبـسط  عن االقتـصاد الـدائري
حـيـث كـثــر احلـديث عــنه في هــذه  الــفـتــرة وبـالــذات بــعـد الــركـود
ي نتـيجـة اجـتيـاح اجلائـحـة  (كوفـيد) النـسبي فـي االقتـصاد الـعـا
جـميـع دول العـالم ومـا جـر في اذيـاله من نـتـائج سـلـبـيـة اقـتـصـادية
كن القول ان االقـتصاد الدائري هو وصحية واجتـماعية ببسـاطه 
ستمر نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر واالستخدام ا
شـاركة للـموارد. تـستـخـدم األنظـمة الـدائريـة بـإعادة االسـتخـدام وا
واإلصالح والتجـديد وإعـادة التصـنيع وإعـادة التدويـر إلنشـاء نظام
وارد إلى احلد األدنى ا يقـلل استـخدام مـدخالت ا حلقـة مغـلقـة 
ويخـفّض انـبـعـاثات الـنـفـايات والـتـلـوث وانبـعـاثـات الكـربـون. يـهدف
ـعدات نـتـجات وا االقتـصـاد الدائـري إلى احلفـاظ عـلى استـخـدام ا
وارد. والبنيـة التحـتية لفـترة أطول وبـالتالي حتسـ إنتاجـية هذه ا
¨لعملية أخرى: ˙مادة تصنيعية   يجب أن تصبح جمـيع "النفايات" 
إما منـتجًـا ثانويًـا أو موردًا مـستـرجعًا لـعمـلية صـناعـية أخرى أو
ـثـال الـسمـاد. هـذا الـنهج كمـوارد مـتـجددة لـلـطـبيـعـة عـلى سـبيل ا
الـتـجـديـدي يـتـنــاقض مع االقـتـصـاد اخلـطي الــتـقـلـيـدي الـذي لـديه

¨من اإلنتاج. ˙خذ تصنع تخلص  وذج قائم على فكرة 
يقـتـرح مـؤيدو االقـتـصـاد الدائـري أن وجـود عـالم مسـتـدام ال يـعني
ـكن حتـقـيـقه دون انـخـفـاضًـا في نـوعــيـة احلـيـاة لـلـمـسـتـهــلـكـ و
. احلجة هي أن خسارة اإليرادات أو التكاليف اإلضافـية للمصنع
كن أن تكون مربحة مثل النماذج اخلطية اذج األعمال الدائرية 
اثلة. نتجات وخدمات  ما يسمح لنا باالستمرار في االستمتاع 
ان ذلك يـعــني أن االقـتــصـاد الــدائـري أكــثـر اســتـدامــة من الــنـظـام
ـستـخدمة وارد ا االقتصـادي اخلطي احلـالي. فهـو يعـتمـد تقلـيل ا
ـوارد ويساعـد على تـقليل والنفـايات الـناجتة عن الـتسرب يـحفظ ا
الـتـلـوث الــبـيـئي. رغم ذلك يــجـادل الـبـعض بــأن هـذه االفـتـراضـات

فاضالت احملتملة. مبسطة; أنها تتجاهل تعقيد النظم احلالية وا
ـكن لالقـتـصـاد الـدائـري أن يـغـطي نـطـاقًـا واسـعًـا حـيث أظـهـرت
سـتخـلصـة من األبحـاث أن البـاحثـ ركزوا عـلى مجاالت النـتائج ا
ـنتجـات واخلدمات مختـلفة مـثل التطـبيقـات الصنـاعية مع كلٍ من ا
ـمـارســة والـسـيـاســات لـفـهم الــقـيـود الـتـي يـفـرضـهــا االقـتـصـاد ا
الـدائــري بـشـكل أفــضل الـوجــوه احلـالــيـة اإلدارة االسـتــراتـيــجـيـة
للحـصول عـلى تفـاصيل حول االقـتصـاد الدائـري والنتـائج اخملتـلفة

مثل تطبيقات إعادة االستخدام احملتملة وإدارة النفايات.
ـعـدات ــنـتـجـات والـبــنـيـة الـتـحــتـيـة وا يـشـمل االقــتـصـاد الـدائـري ا
واخلـــدمـــات ويــنـــطـــبق ذلـك عــلـى كل قـــطـــاع صــنـــاعـي. ويــشـــمل
ـوارد (البـيولـوجيـة) مثل ـعادن) وا وارد  الـتقـنيـة-الفـنيـة (مثال ا ا
(الغـذاء األليـاف األخـشاب إلخ). تـدعـو معـظم مـدارس الفـكر إلى
تـجددة وتؤكد التحول من الـوقود التـقليدي إلى اسـتخدام الـطاقة ا
ـسـتـدامـة. ويـشـمل ـرنــة وا عـلى دور الـتـنـوع كـخــاصـيـة لألنـظـمـة ا
ال والـتمـويل كجـزء من النـقاش األوسع نـطاقًـا وقد منـاقشـة دور ا

دعا بعض رواده إلى جتديد أدوات قياس األداء االقتصادي.
ـاذج ــوذج االقـتــصـاد الــدائـري هــو تـنــفـيــذ  أحـد األمــثـلــة عـلى 
لـكـية الـتقـلـيديـة (مـثل اإللكـتـرونيـات واألثاث التـأجـير في مـنـاطق ا
كن ـنتج للـعديد من الـعمالء  والنقل). من خالل اسـتئجـار نفس ا
للـمـصـنـع زيـادة إيـرادات كل وحـدة وبـالتـالي تـقـلـيل احلـاجة إلى
زيـد لزيـادة اإليرادات. غـالبًـا ما يـتم وصف مبـادرات إعادة إنتـاج ا
الـتـدويــر عـلى أنــهـا اقـتــصـاد دائـري ومن احملــتـمل أن تـكــون أكـثـر

النماذج انتشارًا.
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 تـطـويـر االقـتـصـاد الـدائـري بـشــكل أكـبـر من قـبل االقـتـصـاديـ
البيـئي الـبريطـاني ديفـيد بيـرس و ر. كيني تـرنر في عام .1989
وارد الطـبيعـية والبـيئة أشـاروا إلى أنه  تطوير في اقتصـاديات ا
اقتصاد مفتوح العضوية مع عدم وجود ميل داخلي إلعادة التدوير
عـاجلـة البـيـئـة كمـخـزون للـنـفـايات. في أوائل األمر الـذي انـعـكس 
الـتـسـعـيــنـيـات من الـقـرن الــعـشـرين بـدأ تـيـم جـاكـسـون في جـمع
األسـاس الـعــلـمي لــهـذا الـنــهج اجلـديـد فـي اإلنـتـاج الــصـنـاعي في
ـا أدى إلى نـقل مـجـمـوعـته  (اسـتـراتـيـجــيـات اإلنـتـاج الـنـظـيف) 
اإلنتاج الـصنـاعي بعيـدًا عن نظـام خطي استـكشـافي نحو اقـتصاد
فـوضية األوروبية قدم إلى ا دائري أكثر. في تـقرير لعام  1976ا
˙إمكانات اسـتبدال القـوى العاملـة بالطاقة ?¨رسم مقدمي بعنوان 
التقرير رؤية االقتصاد في احللقات (أو االقتصاد الدائري) وتأثيره
 والقـدرة الـتنـافـسـية االقـتـصـادية وتـوفـير على خـلق فـرص الـعمـل
وارد ومـنع النـفـايات. نُـشر الـتـقريـر في عام 1982 حتت عنوان ا
كـتـاب (وظـائف من أجل الـغـد: إمــكـانـات اسـتـبـدال الـقـوى الـعـامـلـة
بــالــطـــاقــة) . لــقـــد ركــزت بــعض الـــدول الــكــبــرى فـي الــركــون الى
اساسـيات االقـتصـاد اخلطي وبـالذات دولـة الصـ حيث  حتـديد
تـعـزيـز االقـتـصـاد الـدائـري بـاعـتـبـاره الـسـيـاسة الـوطـنـيـة فـي خـطة
الص االقتصادية  اخلمسية الـ 11 التي بدأت في عام 2006.
فهـذا النـمـوذج له قيـمـة مهـمة وكـبـيرة كـجـزء من االستـجابـة لـنهـاية
ـساهـمـة في االنتـقال ـواد الرخـيـصة عالوة عـلى ا عصـر النـفط وا
ـكن لالقـتصاد إلى اقتـصاد مـنخـفض الكـربون. تـماشيًـا مع هذا 
ـؤتـمـر خـفض الـدائـري أن يـسـاهـم في تـلـبـيـة اتــفـاقـيـة بـاريس 21 
االنبـعاثـات التي تـعهـدت بها 195 دولة في اتـفاقيـة باريس سي أو
بّي 21. أن استراتـيجـيات االقتـصاد الـدائري قـد تؤدي إلى خفض

قدار النصف. كن أن تسد الفجوة  االنبعاثات التي 
يالحظ حالـيـا التـراجع في استـخـدام العـملـيـات الصـناعـيـة اخلطـية
اط احلـيـاة التي القـائـمة عـلى مـبدأ (تـأخذ وتـصـنع وتتـخـلص) وأ
تعتمد عليها احـتياطياتٍ محدودة إلنشـاء منتجات ذات عمر محدد
قـابل تأخذ والتي تنـتهي في مـدافن النـفايات أو في احملـارق. في ا
قـاربـة الـدائريـة رؤىً من األنـظـمـة احليـة. إنـهـا تعـتـبـر أن أنظـمـتـنا ا
ـكن ــواد الـتي  يـجب أن تـعــمل مـثل الــكـائـنــات احلـيـة وجتــهـيـز ا
تغذيـتها مـرة أخرى في الدورة -سـواء كانت بـيولوجـية أو تقـنية  .
رتـبطة ـغلقـة) أو (التجـددية) ا ومن هنا تـأتي مصطـلحات (احلـلقة ا
ـكن تطـبيق الـتسـميـة االقتـصاديـة الدائـرية الـعامـة على عادة بـها. 
طـالبة بـها بـتعـبيـر يخـتصر العـديد من مدارس الـفكـر اخملتـلفـة أو ا
صـطلـح (من مهـد إلى مـهد) عـلى الـنقـيض من االقـتصـاد اخلطي
هد إلى الـلحد)  التي تـوضح طريقة عمل القائم على فـكرة  (من ا

وارد إلى النفايات) .  (ا
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ـوازين الـدخول مـتـعمـداً االخالل 
على االحداث بأخالقية غير مشرفة
   وهـكـذا يـختـلط احلـابل بـالـنابل
عـــــلـى وقع  االحـــــتــــدام احلـــــاصل
بـيــنــهـمــا  ويــظل الــهـر يــســتــمـتع

بفائض قيمة من الوقت  .
 UŽUMI « „UÐ—«

 ال جــدوى من الـتـنــطع  والـزعم ان
االمــــور حتت الــــســــيــــطــــرة حــــ
تتواصل  االخـتالطات  وتـستشري
لـعـبـة اربـاك الـقـنـاعـات واالسـتـناد
الـى االنـتـظـار  الــسـائب عـلى غـرار
مـا تـفـعـلـه اخلنـازيـر  فـي  مـحـاولة
ســحب  خـصــومـهــا الى  الـوحل  
ـفـضـل لـديـهــا في خـوض ـكــان ا ا
صــراعـاتــهــا    وعــنـدهــا يــحـصل
تــــلــــوث اجلـــــمــــيع  وتــــلـك ابــــشع
ـــعـــارك الـــتي مـــكـــاســـبـــهــــا من  ا

تخوضها  
ظـلمـة والهر  بـأمتـياز    الـغرفـة ا
ـتـنـطـعـون لالمـسـاك به االســود وا
مـالمح مـــشـــهــد ســـيـــاسي عـــراقي
عـنـدمـا تـتـراجع فـرص اعـطـاء ادلة

وفـشل فـيـهـا عـلى رؤوس االشـهـاد
وهــــو يــــداري هـــــذا الــــفــــشل االن
بـادعــات احلـضـور واالمـسـاك بـكل
اخليـوط  . الشك انه صانع اغـطية
بـامـتـياز يـريـد بـهـا حـجب حـقـائق
ــــته حتت طــــائـــلـــة تــــاثـــيث هـــز
اخلـراب الــذي تـسـبب به من خالل
ســـــــحـب االنـــــــظـــــــار الـى دائـــــــرة
احـتـمـاالت واقـعة االمـسـاك بـالـهر
بــيـــنــمـــا الــنـــتــيــحـــة خــلط اوراق
وتـســويق الـتــزيـيف  واالعــتـيـاش
ــزيـد من االنـتـظـارات  عـلى امل بـا
كــسـب بــعض  الــوقت  والــوهم ان

وقف  سينجلي لصاحله  . ا
  هو يـرفض الوقـائع القـائمـة على
االرض ويـــــــفــــــضـل االصــــــطــــــدام
بـاالضـواء السـاطـعة عـلى غـرار ما
تفعل  احلـشرات الطـيارة اللـيلية 
والنتـيجة كـثرة  احلشرات الـنافقة
انتحاراً في محيط تلك االضواء .
ـهـمـة  عـمـومـا هـنـاك مـن يـتـطـوع 
االمـساك بـالهـر االسـود في الغـرفة
ـظــلــمــة لــفـســاد  نــســيج الــنــيـة ا

يـالـهـا من مـهـمـة مـعـقـدة اذا كـانت
ـراهـنة عـلى مـجيء الـضوء   او ا
انتظار ان يـعلن الهر تـسليم نفسه
بـعـد ان يـتـخـلى عن اسـبـقيـاته في
االفـالت حــــــــراً    او حــــــــصـــــــول
مـتـغيـرات تـقتـضي االنـصراف الى
مـهـمـة اخـرى تـتـوفـر فـيـهـا فـرصـة

التنفيذ بدون اية تعقيدات .
 احلـــال ان بــعـض الــســـيــاســـيــ
ورًطـــــــوا انــــــفـــــــســـــــهم فـي اعالن
استـعدادهم ألجنـاز مهـمة  من هذا
ثل العراقي( اخو النوع اقتداءً  با
ا يزعمون انهم االن اخيته)   ور
ــظــلــمــة يــحــاولـون فـي الــغــرفــة ا
االمـسـاك بالـهـر  ويلـفـقون بـيـانات
زائـفـة عن سـير تـلك الـعـملـيـة  اما
ــاذا يــخــوضــون  ذلك   ادعــاءً او
تـنـفيـذاً  فـلالمر صـلـة حتـمـاً باكـثر

من محرك واحد . 
هــــنــــاك من يــــريــــد ان يــــبــــقى في
الـــــصــــورة رغـم انــــتـــــهــــاء اجـــــله
الــــســـيـــاسي  لــــقـــصـــوره في اداء
سـؤوليـة التي الـقيت عـلى عاتقه ا
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والـــصــحــة والـــبــتـــرول.  وبــبــاقي
ــقــومــات االسـاســيــة لالقــتــصـاد ا

الوطني .
ادة ( (4من خـمس فـقرات تألـفت ا
ـسـالـة تــكـوين  اجملـلس تـعـلـقـت 
وفي حــــ عــــاجلـت الــــفــــقــــرة (أ)
والـفـقــرة (ج) الـيـة اخـتــيـار رئـيس
اجملـلس واسـاتـذة اجلـامـعـة فـإنـها
جــعــلت من  الــفــقـرات (ب) و (د) و
(هـ) مـبــهـمــة بـخــصـوص اخــتـيـار
ــثــلي االمــ الــعــام اجملـــلس او 
ــثــلي الــوزارات ــؤســســات او  ا
ؤسسات ـثلي ا علوم ان  .ومن ا
ـشـرع الحـقا بـشـركة قـد حـصرهم ا
ـؤسسـة العـامة الـنفط الـوطنـية وا
ـؤسـسة االقـتـصـادية لـلـصـناعـة وا
ـشرع مسـالة  االرتباط ولم يحدد ا
ـادة ـؤسـســة بل مـنــــــــحت ا مـع ا
(4) اجملـــلس االعــــلى لـــلــــبـــحـــوث
صالحـية مـفاحتـة اي مؤسـسة لـها
اي عالقة وثيـقة بالـبحوث العـلمية
فــيـــلب مــنـــهــا تـــرشــيـح ثالثــة من
ـؤهالت يخـتار اعضـاها من ذوي ا
ـشرع اجملـلس واحد مـنـهم .وعاد ا
ادة (12)  ليـؤكد عـلى الفـقرة في ا
ــادة( (4اي خـــمـــســة من (ج) من ا
اسـاتـذة اجلـامعـة لـتـألـيف اجمللس
واد ( االعلى لـلبـحث العـلمـي اما ا
6) و (7) و (8) من الــقــانــون فــقــد
الية . وحتدثت تناولت اجلوانب ا
ــادة (8) بـــشـــكل اكـــثـــر دقـــة عن ا
وضـع مــيـــزانــيـــة اجملــلس بـــشــكل
الي من مـستـقل يضـمن له الـشق ا
مهـمته الـتي تعتـمد اعـتمادا وثـيقا
يـزانـيـة  وبرمـجـتـها بـإعـداد تـلك ا
على وفق  رؤى  اجمللس واساليبه
دون ان يـــعــنـي ذلك الـــتــنـــازل  عن
راقـبة الذي يـضمن حسن عنـصر ا
ال العام والتخضيض التصرف با

اجملـلس  ,وهي :((دراســة اخلـضـة
االقــــتـــصــــاديـــة الــــعــــامـــة ووضع
وازية لها والتي اخلطط العلمية ا
تساعد عـلى اجنازها )). فضال عن
ـــعـــاهـــد انـــشـــاء اخملــــتـــبـــرات وا
ـــــؤســــســــات الـــــتي تـــــخــــتص وا
بـالـبـحـوث ووفق الـسـيـاقـات الـتي

يرسمها.
ـعاهد  اضافـة الى االشراف على ا
القـائـمـة واعـادة تـنـظـيم اعـمـالـها.
وانـشـاء مــركـز لـلـوثـائق الــعـلـمـيـة
ومــتــابـــعــة الــبــحــوث في اخلــارج
والـعـــــــمل عـلى تــزويـد الـعـامـلـ
فـيها بـالبـحوث الـعلـميـة واشتراك
ـــــشـــــرع في دراســـــات اجملـــــلس ا
اجلـــانب الـــتـــطـــبـــيـــقي  اذ اشـــار
بـوضـوح :- ((واذا كـانت الـبـحوث
اجلـامـعــيـة تـغـلب عـلــيـهـا الـصـفـة
الــنـــظــريـــة فــان بـــحـــوث اجملــلس
تـنـصب على الـنـواحي الـتطـبـيقـية
بـــحــكـم ارتــبـــاطـــهــا بـــاحلـــاجــات

العملية.
 يـــتــألـف قــانـــون مــجـــلس االعــلى
لــلـبـحـوث الـعـلـمـيـة من (14) مادة
ـــادة (1) الى  ارتـــبـــاط .اشـــارت ا
ـجـلس الوزراء . اجملـلس االعـلى 
وجبة قد غير ان ملحق االسـباب ا
ــادة حــيــنـمــا ربض نــاقض تــلك ا
جلس الوزراء او مجلس االعـلى 
بـــرئـــيـس اجلـــمــــهـــوريـــة  ,وكـــان
الــتــخــبط جــلــيــا حــيــنــمــا ربــضه
مــبـدئــيـا بــرئــاسـة اجلــامـعــة عـلى
اساس مـرحلة انـتقـالية ال تـتجاوز

. السنت
ادة (2) من القـانون على  نصت ا
عـــمل اجملــــلس عــــلى الــــنـــهـــوض
بـالـبـحـوث الــعـلـمـيـة االسـاسـيـة و
الــتـطــبـيــقـيــة والسـيــمـا تــلك الـتي
تتـعلق بحـقول الـصناعـة والزراعة

w dF  qšb

يعد البحث العلمي اساس نهوض
وتقدم اجملتمعـات و الوسيلة التي
كن فال  تـمـكـنهـا من بـنـاه ذاتـهـا 
عـرفة اال عن الـغوص في اعـمـاق ا
فـــقــد طـــريق  الـــبـــحث الـــعـــلـــمي 
اصبح العـلم وتطبـيقاته  في شتى
ـيادين هـو العـنصـر الفـاصل ب ا
الـتقدم والـتخـلف والبـحث العـلمي
عـــــنـــــصـــــر اســـــاس فـي جـــــمـــــيع
ؤسـسات االقـتصـادية والـثقـافية ا
و الـسـيــاسـيـة والـتـكــنـولـوجـيـة ..
ويـــعـــد الــــبـــحث الــــعـــلـــمي االداة
االسـاسيـة والضـرورية لـلتـنمـية و
ــوارد الـبـشــريـة الـتي اسـتــثـمـار ا
اصــبـحـت تـمــثل الــعـنــصــر االبـرز
ـعــرفـة ولــعـالم لــعـصــر مـجــتـمـع ا
ـنافـسة وتـنمو تتـزايد فـيه درجة ا
فيه االبتكارات و الـتقدم في حقول
نافـسة الدولـية التي تعـتمد على ا
وسـرعة احلـصول عـلومـات  دقـة ا

عليها.
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يــــعــــد قــــانــــون اجملـــــلس االعــــلى
لـلـبحـوث الـعلـمـية رقم  116لسـنة
1963 الصادر في 8 من ايلول عام
1963 اولـى احملـــــــاوالت اجلــــــادة
لــتـــأســيس الـــبــحـث الــعـــلــمي في
العراق  ,اذ في ضوء هذا الـقانون
 تــــــأســـــيـس اجملــــــلس االعــــــلى
لـلـبحـوث العـلـميـة . وفي االسـباب
وجـبة إلصدار هـذا القـانون فان: ا
(( سـعت مـجـاالت الـبـحث وتـنـوعه
وتــعــدد مــراكــزه ادى  الى انــشــاء
مــجـلـس يـشــرف عــلى مــؤســسـات
الـــبــحث اخملــتــلـــفــة ويــنــسق بــ
اعمالهـا ويضع الخ لها )). ووضع
ــشـرع الــقــانـوني فـي احلـســبـان ا
الـــوظــائـف الــتـي يــتـــصـــدى لـــهــا

ادة والـوظيـفـية . في حـ الـغت ا
 30قـــــــانــــــون اجملـــــــلس االعـــــــلى
لــلــبـحــــــــوث الــعـلــمــيـة .(جــريـدة
الــوقـائع الـعــراقـيـة  الـعـدد 1382

اذار 1967).
قانـون مجـلس البـحث العـلمي رقم

 172لسنة 1980
اصــدر قـــانـــون مـــجـــلس الـــبـــحث
الـعلـمي رقم 172 لسـنة 1980 في
11تـــــــــــشــــــــــريـن االول 1980.و
ـوجـبه تـأسـيس مـجـلس الـبـحث
العلمي بعـد الغاء اجمللس السابق
ـــادة (20).ســــيــــجـــد عــــلى وفـق ا
ـوجـبـة إلصدار الـقـار لألسـباب ا
ـــشــرع هـــذا الـــقـــانـــون (ادجلـــة) ا
الــقـانـوني الــذي رب تـأسـيس هـذا
ـاغـوجي اجملــلس بـاخلــطـاب الــد
ــــنــــحل  فــــمع حلــــزب الــــبــــعث ا
الـكـلــمـات االولى  لـعــرض اسـبـاب
اصـــدار هـــذا الـــقـــانـــون ســـنـــجــد
عـبــارات من قـبــيل (قـيــادة احلـزب
والـــثـــورة ) و (االطـــار الـــوحــدوي
ـــاضي اجملـــيــد االشـــتـــراكي ) و(ا
المـتـنـا الـعـربـيـة) و(قـيـادة احلـزب
والثورة ) والـعبارة الـوحيدة التي
اسـتـوقـفـتـنـي هي تـمـكـ اجملـلس
((من الــعــمل بــعــيــدا عـن الــروتـ
احلـكــومي وان ال يـسـلك في تـأديـة
عتاد ذلك العمل طريق التـسلسل ا
في الـــســـلـــطـــة والـــصالحـــيـــة في
االجـهـزة احلـكـوميـة )).وبـتـقـديري
ان هـذا اعــتـراف صـريح  بـبـروقـرا
طـــيــة اجــهـــزة احلــكـــومــة في ذلك

العهد.
تالف قـانون  172لسـنة  1980من
خـمـسـة ابـواب و22 مـادة . جـاءت
في مــجـمــلـهـا تــكـرارا لــلـقــانـونـ

السابق .
قــدم هــذا اجملــلـس مــجــمــوعــة من
االصالحـات الـتي رسـمت سـيـاسـة
الـبـحث الـعـلـمي لـسـنـوات قـادمة 
ومن اهـمـهـا اسـتـراتيـجـيـة الـبحث
الــعــلــمي 1980-2000 فــضال عن
انـعـاش قــواعـد الـبـحـث الـعـلـمي .
ولــكن كـــالــعــادة وفـي ضل نــضــام
جـــاهـل لم يـــكـــتب لـــهـــذا اجملـــلس

بـــاالســـتـــمــرار. وفـي جــرة قـــلم 
الغائه عام 1989. واعتقد ان بروز
هـــيـــئــة الـــتــصـــنـــيع الـــعــســـكــري
بــإمـكــانـيــات وصالحـيــات كـبــيـرة
اذ كـانت وراء الــغـاء هـذا اجملـلس 
تبـنت هـيـئـة الـتصـنـيع الـعـسـكري
ــتــكــامـلــة من الــتخ ي ــشــاريع ا ا
والبـحث والتـصنـيع والدخول الى
ــيـادين الــتـكــنـلــوجـيــة مـبــاشـرة ا
كن لو وبإمكانات كـبيرة  وكان 
ابـــعــدت عـن اجلــانب الـــســـيــاسي
ــنــظــومــة والــدعــائـي ان تــؤسس 
بــحـث عــلــمي يــســـهم في نــهــضــة

العراق .
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صـــــــــدر نــضـــام مـــراكــز الـــبــحث
الـعلـمي في وزارة الـتـعلـيم الـعالي
حتت تــسـمـيــة نـضـام رقم 1لـسـنـة
199. وصــدر من مــجــلـس الـوزراء
في 1/1/199. يــتــاف الـــنــظــام من
خـمـســة عـشـر مـادة  كــان نـصـيب
هيـئة البـحث العلـمي منهـا مادت

ـادة (1) .جـاء في الــفـقـرة )ا) من ا
ـوجب هـذا الـنـظـام هـيـئة تـشـكل 
ـتـخصـص غـير لـلـبحـث الـعـلمـي ا
مــتــفــرغــة تـرتـب بـوزيــر الــتــعــلـيم
الـعــالي .  في حـ مـنـحت الـفـقـرة
(ب)الوزير صالحية تـسمية رئيس
الــهــيــئــة واعــضــاؤهــا .واشــتــرت
الـفــقـرة (ج)  عــلى رئـيـس الـهــيـئـة

ـنهـجا  ,اذ نصت له تـخضـيضـا 
عـــلى :- يــعـــد اجملــلس مـــيــزانــيــة
ســـنــويــة ويــقــدمـــهــا الى مــجــلس
ـنحـة(الفـقرة ا) . الـوزراء لتـقريـر ا
يزانية حسب ويتصرف اجمللس 
نضـام خاص .(الـفقـرة ب)وتخضع
حـسـابـات اجملـلس لـتـدقيـق مراقب

احلسابات العام.(فقرة ج)
العدد (جـريدة الـوقائع الـعراقـية  ,

 23 , 826ايلول )1963
قانـون مجـلس البـحث العـلمي رقم

16لسنة 1967
تـعثـر اجمللس االعـلى لـلبـحوث في
ناة اليه ;بسبب تنفيذ الواجبات ا
االوضــاع الـسـيـاسـة الـتي مـر بـهـا
لــذا الــغـي هــذا اجملــلس الــعـــراق 
ليـولد مـجلس جـديد عـلى انقاضه
سمي مجلس البحث العلمي الذي
تـأسس عــلى وفـق قـانــون الــبـحث
الــــعـــلـــمي رقم  16لـــســـنـــة 1967

والصادر في  11شبا 1967.
ـوجـبـة إلصـدار هـذا ان االسـبـاب ا
القانون تكمن بان :((اجلهات التي
تـعـنـي بـالـبـحـث الـعـلـمـي بـنـوعـيه
االسـاسي والت بـيـقي هـي جـامـعة
بـــغــــداد وجلـــنـــة ال اقــــة الـــذريـــة
ومجلس البحث العلمي لذا اصبح
من الضـروري تأليـف هيئـة تشرف
عــلى تــنــســيق اعــمـال الــبــاحــثـ
واالفادة من خـبـراتهم في اكـثر من
مــؤســســة واحـــدة بــغــيـــة تــدعــيم
وتــطـويــر اسس الــبــحث الــعــلـمي
واالفــادة من الــثــروة الــطــبــيــعــيـة

كن)). للبلد الى اقصى حد 
تألـفت مواد هـذا القـانون من (33)
ـــادة االولى الى مـــادة . .اشــارت ا
تـأسـيس مـجـلس الــبـحث الـعـلـمي
ـــــــجــــــلـس الــــــوزراء . ان ورب ه 
مجلس البحث الـعلمي له استقالل
مـالـي واداري ومـيـزانـيـة مـسـتـقـلة
ويـتـمـتع بـاألهـلـيـة الـكـامـلة  وهي
الن الـــتــمـــتع عـــبـــارة ال داع لـــهـــا 
بــــاالهــــلــــيــــة هي مـن مــــوجــــبـــات
شرع عنوية  ولعل ا الشخصية ا
الي اراد منها التأكيد على الشق ا
ادة (2) تأليف . في ح تناولت ا
هــيــئـــة عــلــيـــا تــتــألـف من رئــيس
الـوزراء او مـن يـنـوب عـنه رئـيـسـا
ومن رئـيس جامـعـة بغـداد ورئيس
مـجــلس الـبــحث الـعــلـمـي اعـضـاء
ووظـيـفـة الـهـيـئـة اخـتـيـار اعـضـاء
اجملـــلـس . امـــا رئـــيـس اجملـــلس 
فــــيــــرشـــــحه رئــــيـس الــــوزراء من
االساتـذة العـراقيـ . واعضاء من
اســــــاتـــــذة اجلـــــامــــــعـــــة من 6-4
واعضـاء ال يتـجاوز عـددهم السـتة
مـعـروفـ بـبـحوثـهـم الـعلـمـيـة في

ؤسسات . الوزارات وا
ــادة (4) فال تــعــدو كــونــهــا امــا ا
تــكــرار لــلــمــادة (2) من الـــقــانــون
الــسـابق —قــانـون اجملــلس االعـلى
لــلـبــحــوث الــعـلــمــيـة —واالضــافـة
الـوحـيـدة هي الـنــهـوض بـقـطـاعي
ـــعـــدنـــيــة . االســـكــان والـــثـــروة ا
وتتـكرر االغـراض التي يسـتهـدفها
ــادة () من الـقــانـون اجملــلس في ا
ادة (3) من قانون رقم نفـسه في ا

116 لسنة 1963. 
نح ـشرع الـعـراقي ان  لـقد اراد ا
هـــذا اجملـــلس قـــوة وتـــأثـــيـــرا في
مـــســرة الــبــحث الــعـــلــمي فــجــعل
ادة لرئيس اجمللس سلة الوزير (ا
 ( 7وتكـون قرارات اجملـلس ملـزمة
ـادة (6 لـلــجــهـات ذات الــعالقــة (ا
ا وازم الـدوائـر بتـزويـد اجملـلس 
ـواد ـادة  (12وعــاجلت ا يــلــبه (ا
من  13لغاية  29االوضاع االدارية

واعـضائـها احلـصـول على شـهادة
الـدكـتـوراه ومـرتبـة عـلـمـيـة ال تـقل
عن استاذ مساعد وله خبرة ال تقل

عن  10سنوات في اختصاصه.
ادة (2) فحددت مهـام الهيئة اما ا

وهي : 
1- حتديـد االهـداف العـامة واال ار
لـــســــيـــاســــة الــــبـــحث الــــعــــلـــمي
ــتــخـصـص لـلــمــراكـز الــبــحـثــيـة ا

وجب هذا النظام . شكلة  ا
ــــراكــــز -2ومــــتـــــابــــعــــة بــــرامج ا
والـوحدات الـبحثـية لـلوقـوف على

تنفيذ االهداف العامة .
3- انـعـاش حـركة الـبـحث الـعـلمي
تخصص في تشكيالت الوزارة. ا
4- تــــوضـــيف نـــشــــا ات الـــبـــحث
ـتخـصص خلدمـة قاعات العـلمي ا
الـعــمل اخملــتـلــفـة واالشــراف عـلى
حـركــة الـتـعــاون وتـقـويــة الـعالقـة
ــراكــز والــوحــدات ومــدهــا بــيت ا

البحثية وحقل العمل .
5- الـتـوصـيـة باسـتـحـداث والـغاء
مـراكـز الـبحث الـعـلـمي والـوحدات
الــبـــحــثــيـــة ودراســة مــقـــتــرحــات
اجلـامــعــات والــهــيــئــة الــعــراقــيـة
لالخــتـصـاصــات الـطــبـيـة وهــيـئـة

عاهد الفنية .  ا
كـان من الـواضح ان الـهـيـئـة كانت
اقــرب الى جلن اســتــشــاريـة لــيس
لـهــا هـيــكل تـنــظـيــمي  وان اغـلب
ا جعلها غير قراراتها توجيهية 

فاعلة على العموم .
 wLKF « Y×³ « q³I²

لقد غاب العراق عن خارطة البحث
الــعــلــمـي لــعــدة ســنـــوات بــســبب
ـتـعـاقـبـة وعدم سـيـاسـة األنـظـمة ا
اســتــقاللــيــة اجلــامــعــات وغــيــاب
ستقلـة التي تنضم الية الهيئـات ا
وتقرير البـحث العـلمي في البالد ,
اليـونسكو عـن البحث الـعلمي عام
 2013يـــوضـح بـــجالء الـــســـبـــات
الـبــحـثـي الـعــراقي ويـعــزوهـا الى
انــعـــدام الــبـــيــئــة الـــتــحـــتــيــة في
اجلامعات  وغياب مراكز البحوث
ـــتــــخـــصــــصـــة فـــضـال عن عـــدم ا
ــراكـز اســتـقـاللـيــة اجلــامـعــات وا
الـبـحـثـيـة وغـيـاب االسـتـراتـيـجـيـة
الــواضــحــة لــلــتــطــويــر واالنــتــاج
ـعـرفي في الـبالد . لـكن احلـقـيـقة ا
ـــــرة تـــــكــــمـن في عـــــدم كـــــفــــاءة ا
اجلــامــعــات الـعــراقــيــة في انــتـاج
ـا يـنـعـكس سـلـبـا على الـبـاحث ;
االنـتـاج الـبـحـثي مـسـتـقـبال  فـمن
اخملــيف ان يــتـخــرج  الــطــالب من
الــــكــــلـــيــــة ولـم يط لع عــــلـى اخـــر
ومن الــبـــحــوث فـي اخــتـــصــاصه 
اخملــيف اال يـعــرف الـطــالب الـيـات
الـبـحث العـلـمي قـبل الـوصول الى

مرحلة الدراسات العليا . 
ـوارد البـشريـة التي تـمتـلكـها ان ا
اجلامـعات العراقـية من تـدريسي
وتالميذ هي موارد هائـلة  ولكنها
حتـــتــــاج الى دورات تـــأهــــيـــلـــيـــة
ومـناهـج تالئم حـاجات مـسـتـمـرة 
وتـعـمل في الـوقت نـفـسه الـســوق 
عـلـى تـنــمــيــة الـتــفــكــيـر الــنــقـدي

والقدرات البحثية للتالميذ .
انــنــا بـــحــاجــة مــاســة الى ادخــال
ـشكلة بني على ا نضام الـتعلـيم ا
problem based learning
وادخال مستجدات البحث العلمي
الى احملــــاضـــرات دون الــــتـــقــــيـــد
ـنــهـجي الـذي الـكــامل بـالــكـتــاب ا
يـــجب ان يـــعــمل عـــلى بـــنــاء روح
االبـداع لـدى الــتـلـمـيـذ وتــنـمـيـته 
نحه الـثقة بالعـمل في اي بيئة و

دون مشكلة .

كـاشـفـة عن مالبـسـات هـذا احلـدث
اذا حصل. او ذاك    و

 هــكـــذ تــتـــجــدد دوامـــات الـــعــنف
واستيالد   اخلصومـات   ويتكاثر
عـدد الـذين يـسـتـطـعـمـون احلرائق
وتـظل هــيـأة الـنــزاهـة  عـنــد حـالـة
احلــبـــو  بــالــصـــوت والــصــورة  
ويـتــولى الـفــاسـدون تــرقـ قــيـود
الــشــرفــاء  وتــســتــمــتع (اجلــيـوب
الـبــشــريــة) الــتي تــســلــلت الــيــهـا
مـلـيــارات اخلـزيـنـة الــعـراقـيـة  مع
مالحـظــة جــوهـريــة ان الــبـعض ال
يسعى الى الفـساد   بل ياتي اليه
صاغرا وفق تطبيقات الوحل التي

تتطلع اليها اخلنازير .
عقـول والالمعقول ان كل  ضمن  ا
احلـكـومـات الـعراقـيـة الـسـابـقـة لم
تـــعـــر االهـــتـــمـــام الالزم الـى اشــد
ـــشـــاكل الـــتي ضـــربت الـــبالد   ا
وضــــمـن هــــذه الـــــدائــــرة ايــــضــــا
السنـات  ثم هل جتري تتـشـعب ا
قـبلـة ضـمن فرضـية االنـتخـابـات ا
ــنع الــتــزويـر    ومــتى نــاجــحــة 
يــقــتـنع ســيــاسـيــون ان الــطـريــقـة

شرفة لهم هو الصمت  . ا
 (اجلثة الـبائته تسـد الطريق) كما
يـقـول الـشـاعـر االمـريـكـي ويـتـمان

عـيب اخملضـرم هنـاك من يدعي وا
انه لوحده مع حـاشيته  مـوقع ثقة
ال تـــرقـى الـــيـه الـــشــــكــــوك وعـــلى
االخرين  مبايـعته ألنقاذ البالد من

غليان االزمات  . 
q UA  WNł«u

ــواجـهـة الـعــالم عـلى عــجـلـة االن 
مـــشـــاكل    بـــعـــضـــهـــا مـــؤجل  
والــبــعـض االخــر اســتــجــد ضــمن
مـتــغـيـرات لم تـكن في احلـسـبـان 
ولــذلـك كل شي يـــتــطـــلب االســراع
ولـيس الــتــســرع  الوقت في الــيـد
لـكي نتـسـلى باالنـتـظار الـسائب  
لـــنـــتــوقـف عــنـــد ثالث خـالصــات
ـكن تـأجـيل تـأثـيـرهـما  االولى ال
تتعلق بأستحـقاقات سقوف زمنية
ـالسـنات تـنـتـشل الـبالد من هـدر ا
ـــكن حــلـــهــا اال عــلى قـــضــايـــا ال
ـتابـعة مـن خالل غرفـة عـملـيات بـا

وطنية تتوخى العملف 
 مـع الــكف من وضع الــراي الــعــام
الـعـراقي بـوجـبـة الـسـمن والـعـسل

فهي ليست جاهزة تماما.
خـالصــة ثــانــيــة   لــنــعــيــد قــراءة
ـا ـيــادين  اســبـقــيـاتــنـا في كـل ا
ـتوازن فـيـهـا فـرضـيـة الـتـعـاطي  ا
مـع يـقـيـني ان الــذين يـدعـون انـهم

صناع احداث ليسوا  سوى بيادق
ـشـهـد ولـذلك عـلـيـهم الـتـحلي في ا
نزلة بالتـواضع   هم ليسـوا في ا
ن يــــقــــتــــنع االمــــنــــة)  والــــويـل 
ــتــجـر بــأوهــامه (ادخــال الــفــيل 
االطـبـاق) صــاحب هـذا الـتــحـذيـر
وزيـر اخلارحـيـة الروسـيـة الفروف
احـد انــضج مـهــنـدسـي الـواقــعـيـة
الـــســــيـــاســـيــــة   اي  الـــتـــشـــاور
والـــتــحــلي بــاخـالقــيــات الــتــداول
الـهــاد ولـيس بــأخالقـيــات بـاعـة
ـتعفنة الـذين اليتورعون االجبان ا
مـن الـــــلــــجـــــوء الى اســـــتـــــخــــدام
االصـوات الــعـالـيــة لـيـغــطـوا عـلى

تهرؤ اجبانهم 
ـتاح اخلالصـة الثـالثـة    الوقت ا
االن لـيس لـتــصـفـيــة حـسـابـات بل
فرد على قياس ان احلالة للبيع با
التي تعيشها البالد تقتضي النأي
ـطلوبة ان عن الوحل  والـفرصة ا
يكـون للـحياء الـسيـاسي  حضوره

ؤثر  ألن غيابه  بيت الداء  .   ا
ان نتائج الفحص واضحة ال لبس
فــيــهـا(مــا يــؤلم الــشــجــرة)  اعـني
الــــعــــراق (لـــيـس الــــفــــأس) الـــذي
ـها ان يـواصل حتـطـيـبهـا  مـا يـؤ

قبضة الفأس من خشبها)......
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هل هو رثاء? أنا أعتبره إحتفاءً

سـيكـون حـديثـنا عن رزاق االنـسان 
الـصــديق وذكـريـاتي عــنه ألنـنـا كـنـا
نـــعـــمل في جـــريـــدة (الــزمـــان) وهــو
مسـؤول الـصفـحـات الثـقـافيـة ونحن

عيته!
 eO d² « …u

كنت بـصدد اصـدار كتابي الـسياسي
الــثــالـث (االمــريـــكــان والـــدجــاجــات
اخلـــمس) هـــو عــــبـــارة عن مـــقـــاالت
ساخرة ذهـبت الى غرفة رزاق اطلب
منه ان يـكـتب بحـدود خـمسـة اسـطر
لـتكـون تـقـد للـكـتـاب كان مـشـغوال
فـي كــتــابـــة عــرض او نــقـــد لــديــوان
قـلت له : يومـان كافـية واسـتلم شـعر
مـنك مـا طلـبت قال لـي وهو مـستـمر
ــاذا بـــالــكــتــابــة اســتــريح اجــلس 
مـسـتـعـجل! واسـتـمـر يـكـتب ويـتـكـلم
ـادة مـعـي! ثم نـهض قــائال: اعــطي ا
للتنضيد وارجع!   لدى الراحل قدرة
على التركـيز  على اكثر من شيء في
نــفس الــوقت  ألنه كــان يــجــمع بـ
احلـديث معي والـكتـابة في مـوضوع

اخر
W b «Ë WŽd «

عـاد من الـقــسم الـفـني لـيـخـرج ورقـة
بـــيـــضـــاء ! قـــلت له : هل ســـتـــكـــتب
الــتــقــد االن? نــعـم  اكــتــبه ونــحن
نـتـاقش في مـوضوع هـام جـدا? وبدأ
يكـتب وهو يتـكلم وكأنه يـسألني هل
تـعرف ان ((الـصحـافة احلـرة مشـكلة
وتـقـيــيـدهـا مــشـكـلـة أكــبـر? قـلت له :
كــيـف? وانــا اعـــرف ان الـــصـــحـــافــة
بالـنـسـبة لـرزاق اشـبه باالدمـان فـهو
يـــتـــعـــاطى وال يـــكــتـب ويـــنــشـــر في
الصـحف  فقط فمـنذ عشـرات السن
وهـــو يــعــيـش في عــالم الـــصــحــافــة
ونـحن نسـتفـاد من جتربـته رد قائال:

يــعـني كـل من يـتــبــادر الى ذهـنه رأي
حتى لـوصـدم وأذى مشـاعر الـغـالبـية
الكبرى من النـاس او تناول شخصية
عـامـة بـالـتـجـريح والـتـشـهـيـر يـنـشره
حتت حـجة حـريـة الصـحافـة ا ال ترى
ان حريـة الصحـافة في نشـر مثل هذه
االراء والـكـتـابـات من دون قـيـود وبال
ضــغـوط مـشــكـلــة كـبـرة ! وتــقـيــيـدهـا
مشـكلة كـبرى ألنهـا ستكـون في خدمة
احلـــاكم! درس تـــعـــلـــمـــته في خـــمس
دقــائق جـعـلــني اسـتـغــرب ذلك الـفـكـر
ـــتـــألق لـــلـــراحل واثـــنــاء الـــوقـــاد وا
ــا يــقــول قــدم لي الــورقــة تــأمالتي 
وفـيـهــا مـا سـوف انــشـره بـالــكـتـاب 
وجـــــاء بــــهـــــا "يــــطـــــيب لـي أن أقــــرأ
الــسـيـاســة من خالل كـتــابـات حـمـدي
الـعـطـار إذ تـبتـعـد هـذه الـكـتـابات عن
ـديح الــشـعـارات والــهـتـافــات وكـيل ا
والـثنـاء لهـذا الشـخصـية او تـلك كما
أنها ال تـأخذك بعـيدا إلى خارج زمنك
ــا هـو وواقــعك ومن اهــتــمـامــاتك 
ــــا تــــضـــــعك في راهـن ويــــومـي وإ
صـمـيم هـذا الـزمن وهـذا الواقع وفي
صميم العالقة بـ السياسة واحلياة
الـــيـــومـــيـــة وذلك ال يـــعـــني ان هـــذه
الـكــتــابـات ال تــصـلـح لـغــيــر يـومــهـا
وتـــصـــلح ألن تـــضـع هــذا الـــيـــوم في

ستقبل. التاريخ وفي دائرة ا
ولكي يـعزز(الـعطار) من عـمق حضور
كــتــابــاته في الــواقع فــإنه ال يــكــتــفي
باألحداث السيـاسية وما يترشح عن
ــا يـغص في األخــبـار مـن نـتــائج وإ
الــتـــراث الــشــعــبي مــتــلــمــســا لــهــذه
األحـداث واألخـبـار حـضـورا أخالقـيـا
ونفسيا وتاريـخيا واجتماعيا وهذه
واحدة من سـمات كـتابات الـعطار وال
نريد أن نـكشف كل السـمات أمل من
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وزع جنال الـناقـد الكـبـير رزاق ابـراهيم حـسن نسـخـاً من كتـابهـما
بـحق والـدهـما الـراحل في احـتـفـالـية تـكـر اقـيـمت له الـسبت في
بـنى االحتاد الـعـام لالدباء والـكتـاب الـعراقـي قـاعة اجلـواهـري 

ستقل االسـتاذ سعد فيمـا اوعز رئيس مجـموعة االعالم العـراقي ا
الـبـزاز الى جريـدة (الـزمـان) تسـلم مـسـودة كتـاب يـعـكف احملامي
وسـام رزاق ابـراهـيم حسن عـلى اعـداد تـمـهيـدا لـطـبعه عـلى نـفـقة
(الزمـان) وذلك اثر رسـالة تـلقـاها الـبزاز من عـائلـة الراحل تـقترح
ـنشـورة في اجلـريـدة واصـدارهـا في كـتاب. جـمع بـعض كـتـابـاته ا
وألـقى سـكرتـير حتـريـر (الزمـان) قـصي منـذر نص رسـالـة موجـهة
ـآثـر الراحل من رئـيس الـتحـريـر تـضمـنت قـرار الـبزاز واالشـادة 
الـذي رافق (الـزمــان) في مـسـيــرتـهـا ســنـوات طـويـلــة. وفي الـيـوم
الـتــالي زار احملــامي وسـام اجلــريــدة لـتــقـد الــشــكـر الى الــبـزاز
وقفه مشفوعا بباقة ورد الستجابته السريعة والتعبير عن االمتنان 

qŠ«dK  »U²  l³DÐ eŽu¹ “«e³ «

 …bz«d « tðdO * ÎUMOL¦ð

والـظـروف تـســاعـد عـلى تــنـمـيـة هـذه
وهبة او انهائها. ا
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حينما سافر الى الهند لغرض العالج
شـاهدات تدخل  كـتب مجـموعـة من ا
في مجـال ادب الرحالت  وكـانت لديه
ـسـابــقـة جـواد رغــبـة في االشـتــراك 
ـــا انـــني كـــنت قـــد الـــســـاعـــاتـي  و

ــســـابـــقـــة وفــزت اشـــتـــركت بـــهـــذه ا
بــــــاجلــــــائــــــزة االولـى عـــــام ? 2016
وبـتوجيه من االسـتذ تـوفيق التـميمي
-  له الــذكـــر الــطــيب- الــذي نــتــمــنى
رجـوعه لـعــائـلـتـه ولـلـوسط الــثـقـافي
طـلب مـني مــسـاعـدة رزاق في تـنـظـيم
وحتضير مخطوطته (وقائع وايام في
الـعـاصــمـة الـهــنـديـة) وجتــهـيـز بـاقي
ــسـابـقـة  وقــد اشـتـرك فـعال شـروط ا
ـســابــقــة وكــنت اتــوقع فـوزه بــهــذه ا
ـنافـسة بهـذه الدورة الـثامـنـة ولكن ا
كــانت قـويـة وفــاز االسـتــذ يـاسـ طه
حـــــافـظ عن مــــــخـــــطــــــوطـــــته (أوراق
ركـز االول  واالستاذ أوكـرانية) فـي ا
ـخطـوطته (يا (يوسف هـداي ميس) 
عـلي) وافرق بـ يـوسف ورزاق كانت
نــصف درجـــة  وفي الــتــفــاته طــيــبــة
وانـسـانـيـة وحتـدث ألول مـرة في هذه
ـسـابـقـة  تـرحـيل مـخـطـوطـة رزاق ا
الى الــسـنـة الـقـادمــة ألعـادة اشـتـراكه
سابقة ألسباب سابقة ! ولم تـقام ا با
يـعـرفــهـا اجلـمــيع وبـقـيت مــخـطـوطـة
رزاق (وقـــائع وايـــام في الـــعـــاصـــمــة
د لهـا يد الدعم الهـندية) تـنتظـر من 
لــطـبـاعــتـهــا ونـشــرهـا ونـحـن نـطـالب
احتـــاد االدبـــاء ان يـــلــتـــفت الـى هــذه
اخملـطوطـة من باب لـوفاء لـتاريخ هذا
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شاعر راحل

بشواظِ ناركَ يا محطَ رجائي.. 
آهٍ بني..!!! 

علي.. علي.. علي.. 
قلبي يئنُ وتكتوي أحشائي.. 

أتـــنـــامُ في صـــمتِ الـــقـــبــورِ مـــبـــعـــثــرَ
األشالءِ.. 

 .. وأنا أعيشُ مع الضياءِ مكابراً
 .. وأكونُ معدوداً من األحياءِ

يــــــا ويحَ نــــــفــــــسيَ يــــــا حـــــبــــــيـــــــبَ
مشــاعري.. 

يا كوكبي في الليلةِ الظلماءِ.. 
يا كلَ شئٍ في الوجودِ أحبهُ.. 

وفقدتهُ في حلظةٍ سوداءِ.. 
أفال يعزُ عليكَ تدمي مقلتي.. 

وتـــــــــــشــــــــــلُ مـن فـــــــــــرطِ األســـــــــــيـ
أعضــــائي..

أخواكَ يا طفلي احلبيبِ تسائال..
.. في حيرةٍ سذاجةٍ بلهاءِ

خورسَ العيونِ أنا أترجمُ عنهما..
ي بتعاستي بشقائي.. بتأ

رفقاً بأِمكَ يا عليُ تبدلت.. 
 .. وبدت تخيفُ كلبوةٍ عمياءِ

مزمومةَ الشفت تنهشُ صدرها.. 
 .. تمسي وتصبح في أمرِ بكاءِ

قد عذبتني بالسؤالِ تقولُ لي.. 
هل ماتَ حقاً سلوتي وهنائي.. 

فلتلعبُ األيامُ بي ما حيلتي..
.. وأنا أسيرُ معاقلَ األرزاءِ

ما تبقى من الثواني لعمري
راحال من ظالمها لظالم
ابدي وليلة دون فجر

افتح الع ال ارى اي شيء
من حياة او من كثير ونزر
تد كونا وامامي الظالم 
كفهر جامدا في صقيعه ا
اسكن الثلج والظالم وحيدا

عاريا من دمي وصوتي وصبري
وكأن العمر استحال ظالما

واستحالت ايامه محض صفر
وكأن االرض التي عشت فيها

بسم  الله الرحمن الرحيم
ايتها االخوات.. ايها االخوة

السالم عليكم
اسمحوا لي ان احييكم واشيد بهذا التـكر الذي يليق بقامة باسقة كزميلنا الراحـل رزاق ابراهيم حسن صاحب االجنازات االبداعية الدالة على جهاده الفكري
عـرفيـة حيث كـان رحمه الـله متـنوع االهـتمـامات بـحيث شـملت مـؤلفـاته وكتـاباته جـوانب عدة من الـثقـافة واألدب والصـحافـة والتـوثيق االعالمي وهي ومثابـرته ا

عايير. جملها خير ارث تركه لوطنه وعائلته التي اظهر جنله الشاب احملامي وسام وفاء لهذا االرث الذي يعد ثروة وطنية بكل ا
سـتقل االسـتاذ سـعد الـبزاز الذي اوعـز الى جريـدة (الزمـان) بتحـمل نفـقات طـبع كتـاب اقترح في وانـتهـز الفـرصة ان انقل لـكم حتيـات رئيس مـجمـوعة االعالم ا
واصلة معها في عـمان وبغداد وستتولى اجلريدة طـبع الكتاب فور استكمال اعداده من تميـزة خالل رحلة ا رسالة الراحل الى البـزاز ويضم باقة من مقاالته ا
ي خارجي. فاجئ بنشاط اكاد قبل السيد وسام جنل الراحل. وفي اخلتام اقدم اعتذار الدكتور احمد عبد اجملـيد رئيس التحرير عن حضور الفعالية الرتباطه ا

وشكرا لكم والسالم.
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فـي جـريـدة الـزمـان كـنت ارى ذلك
االصــرار الـــغــريـب في ان يـــكــتب
وال يبالغ في تشويه صفاء للناس
نـظرته الـواضحة بـحذلـقات يـلجأ
.كـان يـكتب ـثـقـفـ الـيـهـا بعض ا
بـسهولـة تسـاعد الـقاريء على ان
يــعــرف ان رســـالــة الـــكــلـــمــة هي
الــصــدق في نــقـد اخــطــاء الـواقع
وتعـريـته.انه بـكلـمـة اخـيرة اديب
شــعــبي عــاش مـع الـنــاس وكــتب

لهم.
حـديث فـيه الـكـثـيـر من االمـتـنـان
واالعـــتـــراف والــتـــقـــديـــر. كـــنت
استمع وفي ذاكرتي صوت اديبنا
ولـقــائي به.وكـنـت اتـذكـر الـراحـل
ـتــعــبــة في اخــر مـرة خــطـواتـه ا
شــاهـدته فــيـهــا عـائــدا من شـارع
تنبي.  اظن ان اصدقاء ومحبي ا
الراحل قالوا كـلمتهم عنه.ومن لم
يقدم شهادة كالمية قدم كلمته في
كـــتـــاب صـــدر عـن الـــراحل يـــضم
مجـموعة مقـاالت لكتاب مـختلف
قـدموا وجـهـات نـظـرهم عـنه وعن
ادبه.وقــد  تــوقــيع الــكــتـاب في
نهايـة تكر الراحل.كـما ان تعهد

ــاضي اقــيم في احتـاد الـســبت ا
االدباء والكتـاب في العراق تاب
ــوسـوعي رزاق لـلــراحل االديب ا
ابـــــراهـــــيـم حـــــسن شـــــارك فـــــيه
ـثـقــفـ حتـدثـوا في مــجـمـوعــة ا
وذكريـاتهم شـهادتـهم عن الـراحل
وعالقـــاتــهم االنـــســانــيــة مـــعــهم
وعاد الى به.لـقـد تشـعب احلـديث
ـــكــان الــوراء فـي الــزمن حـــيث ا
الــــذي ولـــد فــــيه رزاق ابــــراهـــيم
ومن ثم مـجيـئه الى بـغداد حـسن
ورحـلة عـمله الـصحـفي في مجـلة
وغــــيـــــرهــــا من وعي الــــعـــــمــــال

الصحف.

øÎUO³Fý ÎU³¹œ√ s Š rO¼dÐ≈ ‚«“— ÊU  q¼

s Š œ«“u½

بغداد
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كل عمري اضحت مالذا كقبري

انها ليلة اضاعت ذنوبي
ومشت في طريقها دون ستر
نسبت لي امواتها لست ادري
من دعاني حلتفهم لست ادري
وذنوبي عواصف تتشظى
في كياني وتستبد بامري
انها ليلة اخملاض لروح

اسقطت حملها بشدة عسر

…bOB  dš«®
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جــريــدة الــزمــان بــاصــدار كــتــاب
لـالديب الــــراحـل كــــان مـــــوقــــفــــا
تـضامـنـيا رائـعا.   وقـد اشار ابن
الــراحل وسـام رزاق ابـراهـيم الى
ان هــنــاك ســعــيــا جــديــا الصـدار
اربـعة كـتب له بـعد اجنـازها.وبال
شك فـهــذا كـمــا اعـتــقـد اجــمل مـا
ــكن ان يــقــدم ألديب مــوسـوعي
تمـيز ببسـاطة واصرار كـبير على
ن كانوا ـثقفـ  ودعم ا العـطاء

وتــشــجـيع. بــحـاجــة الى دعم
اظن أنـــني اســتـــطــيع ان
اطـــــــلـق عـــــــلى رزاق
ابراهـيم باالديب
الـــــشــــعــــبي
الـــــــــذي
بـدأعام
ال وظل

وفــيـا لــهـذه
الــفـــكــرة.لــذا وانــا
اقـــــرأ مــــا كـــــتــــبه
شـــــعــــرا ونـــــثــــرا
خــاصـة مـا نـشـره

ـؤازر لـلـعـائـلـة خالل مـحـنـة فـقــدهـا له في اسـطـنـبـول قـبل نـقل ا
جثمـانه الى بغداد ومـواراته الثرى فـي مقبرة الـعائلـة في النجف.
ويـتـضـمن كـتـاب (رثـاء ومـقـاالت) الـذي اعـده وقـدمه جنـال الـنـاقد
ـهـندسـة ربـاب تـفـاصـيل عن حـيـاته ومـسـيرته وسـام وشـقـيـقـته ا
ـواقف الـتي قـيـلت بـحـقه في حـيـاته وبـعـد ــقـاالت وا االبـداعـيـة وا
ـتـوسط. امـا وفـاته. ويـقع الـكـتـاب في  186صـفـحـة من الـقـطع ا
االحــتـفــالـيــة فـشــهـدت كــلـمــات رثـاء وذكــريـات عــقـود من الــعـمل
ـمـارسة االبـداعـية في الـتـألـيف والنـقـد االدبي ونظم الـصـحفي وا
الشعـر والكتابـة الصحفـية قدمهـا القاص حنون مـجيد واحملامي
محـمـد السـيد جـاسم والشـاعر حـامد حـسن اليـاسري واالديب
جنـاح كــبـة والــكــاتب عـكــاب سـالـم الـطــاهـر والــصـحــفي عـادل
الـعرداوي والـشاعـر مـنذر عـبد احلـر والـقاص والـروائي شوقي
كـر حــسن والـنــاقـد يــوسف جــويـعــد واحملـامي طــارق حـرب

والدكتور حسن عبد عيسى. 

الكاتب وابداعاته االدبية والثقافية
ويـطــبع الـكـتـاب ضــمن مـنـشـورات

االحتاد!
WLðU)«

نحن نـفتـخر  –في جريـدة الزمان-
أذ كــــان الـــراحـل يــــعــــمل مــــعــــنـــا
كــــمــــســـؤول عــــلـى الـــصــــفــــحـــات
وكـثير ما كان يطرح افكار الثقافية
وأراء جـديـدة يــبـتـكـرهـا في مـجـال
وبـتـواضع ـواد الــثـقـافــيـة  نــشـر ا
ومن دون خـــجل احــيــانـــا يــتــبــنى
افكـار غـيره من االدبـاء لـكنه يـشـير
الـيـهم بــاعـجـاب فال ضـيـر لـديه ان
ا هي مـفيدة يـطبق فكـرة االخر طـا
كـان مـنــظـره وهــيـئـته وصـحــيـحــة
تـبعث احليـوية فـينا وحتـرضنا ان
ا يقدمه من نقدم االفضل مـقارنة 
نـتـاجـات مـتـمـيـزة في مـجـال االدب

والنقد والشعر.
لم نـتـعود ابـدا ان تكـون صـامتـا يا
رض ولم يـستـطع ا صـديقي رزاق 
ان يـــجــعــلـك صــامــتـــا ابــدا حــتى
انـتــقـلت الى عـالم اخلــلـود بـعـد ان
خــلــدت نــفــسك بــاالعــمــال االدبــيـة

والثقافية  رحمة الله عليك
{ الـكـلـمـة مـهـيـأة لاللـقـاء في احـتـفـالـية

تكر الراحل

ا هي دقة وفوضى وقلـبا لالوضاع ا
ونظام ومقدرة الكاتب على االفادة من
الـعاطـفـة اجلـياشـة وحتـويـلـها الى فن
او نص له ضـوابط واصول. وال يـعني
الــضـــوابط واالصـــول هــو الـــتــحـــجــر
واجلـــمــود فــالـــكــتــابــة عـــنــده ايــضــا
يــقـــول لي الــراحل مـــغــامــرات الفـــكــار
ــوهـبـة لــيـست كــافـيـة تــوفـر الـبــيـئـة ا

الـقار أن يـبـادر إلى الـتـعرف عـلـيـها
وأن يتمتع باكتشافها فضال عن متعة
الـقــراءة"كم كـانت هـذه الــشـهـادة ومـا

حتدثنا به درسا لي!
œUO(«Ë ‚bB «

الـكـتـابـة عنـد رزاق هـي صورة جتـمع
الــصـدق لى جــانب احلـيــاد االحـاطـة
والــتـــحــلـــيل  هي لـــيس اضــطـــرابــا

باقة ورد وكتاب وسام رزاق ابراهيم 

احدى احتفاليات (الزمان) باصدارات منتسبيها
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أكــدت نـــائــبـــة رئــيس وزراء االحتــاد
الــروسي تــاتــيــانــا غــولــيــكــوفــا أن
الــلــقـاحــات الــروســيـة ضــد فــيـروس
كورونا ناجعـة ضد جميع السالالت
ا فيـها اجلـديدة التـي  اكتشـافها
في بـريـطـانـيـا. قـالت غـولـيـكـوفـا في
تـــصــريح امـس أنه (ســـيــتم تـــزويــد
السـلـطات الـصـحيـة في روسـيا بـ17
ــضـاد مــلــيــون جــرعــة من الــلــقــاح ا
ـقرر أن لفـايروس كـورونا وأنه من ا
يتم تطـعيم حوالي  20مليون روسي
في الــربع األول من الــعــام اجلــاري).
وفي الــســيــاق ذاته أوضــحت نــائب
رئيس الـوزراء الـروسي أن (األبـحاث
حـــول مــصــدر كــورونـــا مــســتــمــرة)
مـــشــيـــرة إلى أن (اخلــفـــافــيـش تــظل
ــصــدر األكــثــر تــرجــيــحــا لــظــهــور ا

الوباء). 
rOFDð WOKLŽ

وأطـــلــقـت روســيـــا بــدايـــة األســبــوع
اجلـاري عـمـلـيــة الـتـطـعـيم اجلـمـاعي
ضد كورونا التي تـشمل جميع فئات
. وسجلت السلطات السكان الراغبـ
الـصــحـيـة الـروســيـة امس ألول مـرة
منذ أكثـر من شهرين أقل من  21ألف
إصـــابـــة جـــديـــدة خالل  24ســـاعـــة.
وأصـــبح إجـــمـــالـي عـــدد اإلصـــابــات
بـالـفـيـروس التـي سـجلـت في روسـيا
مــنـذ بــدايــة اجلـائــحــة ثالثــة ماليـ

و 698273إصـــابــة مـــنـــهــا 68971
حـالـة وفاة و 519987حـالـة نـشـطـة
وثالثـــة ماليـــ و 109315حــــــالـــــة
شـــفــــاء. وتــــعــــد حــــاالت رد الـــفــــعل
فـرط للقـاح مودرنا ضد التحـسسي ا
ــسـتــجـد "نـادرة" فــيـروس كــورونـا ا
وظـهــرت فـقط لـدى  10أشـخـاص من
ب أكثر من  4مالي تـلقـوا اجلرعة
تـحدة وفق ما األولى في الواليـات ا
ذكرت السلطات الصحية اجلمعة.ولم
تـؤد أي من هـذه احلـاالت الـعشـر إلى
الـوفـاة.كـتـبت مـراكـز الـسـيـطـرة عـلى
األمـراض والـوقـايـة مـنـهـا "بنـاءً عـلى
هــــذه الـــفـــحـــوصـــات األولـــيـــة فـــإن
الـصــدمـات الـتــحـسـسـيــة عـقب حـقن
لـقــاح مـوديـرنـا ضــد كـوفـيـد- 19هي

حدث نـادر".ودرست الـوكـالة الـصـحة
العامة الفـدرالية الرئـيسية في البالد
كـانون ـمـتـدة من  21 خالل الـفـتــرة ا
األول/ديــــســــمـــبــــر إلى  10كــــانـــون
الثـاني/يـنـاير  108حاالت مـحـتـمـلة
 اإلبالغ فـيـهــا عن حـصـول رد فـعل
4,041,396 حتـــــــســـــــسـي مـن أصل 
جرعـة أولى  حقنـها.وتـب بـالفعل
أن عــشـر حــاالت فـقط تــشـكل صــدمـة
حتسسـية بيـنها ست حـاالت تطلبت
ــســتــشــفى (تــمـت مــعــاجلـة دخــول ا
احلــــــــــــاالت األخـــــــــــرى فــي قـــــــــــسـم
ـــثل ذلك  2,5صــدمــة ).و الـــطــوار
حتـسسـيـة لـكل ملـيـون حـقنـة. ويـبلغ
ـعـدل بـالـنـسـبـة لـلـقـاح فـايزر 11,1 ا
حالـة صدمـة لكل مـليـون حقـنة وفـقًا
لـــدراســة ســابـــقــة أجــراتـــهــا مــراكــز
الـســيـطـرة عــلى األمـراض والــوقـايـة
منها.ومن ب احلاالت العشر يعاني
تسعة أشخاص بالفعل من ردود فعل
ـثال حتسـسـية سـابـقة عـلى سـبيل ا
لــبــعض األدويــة أو األطــعــمـة ولــكن
لـــيس بــــعـــد تـــلــــقي لـــقــــاح.ظـــهـــرت
العـوارض بـعد  15دقـيقـة من احلـقن
لدى تسعة منهم وأكثر من  30دقيقة
لدى حـالة واحدة.واجلـدير بـالذكر أن
هـــؤالء األشــخــاص الـــعــشـــرة الــذين
تتراوح أعمارهم ب  31و  63عامًا
كانـوا جـميـعًا من الـنـساء. ولـوحظت
هـذه الــغـلــبـة أيــضًـا في ردود الــفـعل
التـحسـسـية جتـاه لقـاح فايـزر ولكن
كن تفسير ذلك بكـون نسبة النساء
اللواتي تلق اللقاح أكبر من الرجال
(ثــلـثــ من الـنــسـاء مــقــابل ثـلث من
الـرجــال).وأشـارت مــراكـز الـســيـطـرة
عــلى األمـراض والــوقــايـة مــنــهـا إلى
ضرورة جتهـيز البـنية الـتحتـية التي
يـتم فـيـها إجـراء الـتـطـعـيـمـات لعالج
فرطة وأن ردود الفعل التـحسسيـة ا
ــرضى إلى تــكــون قـادرة عــلى نــقل ا
ــســـتــشــفى إذا لـــزم األمــر. وتــقــول ا
شـركــة النـتـاج الــلـقـاحــات والـتـرز إن
ـــراحل األولى من جتـــارب الــلـــقــاح ا
أثبـتت أن جـرعة واحـدة من اللـقاح ال
ـرض. تـوفـر احلــمـايـة الـكــافـيـة من ا
رحلة الـثالثة من ولوحظ أيضا فـي ا

ـــضـــادة الــــتـــجـــارب أن األجـــســـام ا
واخلاليـا تي في الــدم بـعـد جـرعـتـ
كـــانت أكـــثـــر مـــنـــهـــا بـــعـــد جـــرعـــة
واحـدة.ونـوه ألـبــرت بـورال الـرئـيس
الــتـنــفـيــذي لـشــركـة "فــايـزر" إلى أن
اجلـرعـة الـثـانــيـة تـضـاعف احلـمـايـة
الــتـي يــوفــرهــا الــلـــقــاح ولــهــذا من
اخلـــــطـــــأ االكــــتـــــفـــــاء بـــــاجلـــــرعــــة
األولى.وحــــذرت شـــــركــــتـــــا فــــايــــزر
وبــيـــونــتــيك من أنـه لــيس لــديــهــمــا
مــعـلــومــات بـعــد عن احلــمـايــة الـتي
توفرها اجلرعة األولى بعد اليوم 21
مـن احلـــصـــول عـــلى الـــلـــقـــاح ومن
احملــتـمل أن تــتـراجع هــذه احلـمــايـة
بعد  21يوما ولن يكون هذا مفاجئا
بالـنظر إلـى الطريـقة الـتي يعـمل بها
ـشــكـلــة أن جـمـيع ـنــاعـة.وا جـهــاز ا
اللقاحات اجملازة حـاليا ضد فيروس
كـورونـا تـســتـخـدم تـقـنـيـات جـديـدة
وهو مـا يصـعّب تقـييم مـدة احلمـاية
الـــتـي تـــوفـــرهـــا اجلـــرعـــة األولى.إذ
اعتمد لقاح أوكسـفورد-أسترازينيكا
ولـقــاح سـبــوتـنــيك-في عـلـى أشـكـال
معدلة وراثيا من الفيروسات الغدية
وهي مـجــمـوعـة فــيـروسـات تــخـتـرق
الكـثير من اخلاليـا اخملتـلفـة وتسبب
طـائـفـة من األمـراض مـنـهـا الـعـدوى
الــتـنــفـســيـة. وبــيـنــمـا اســتـخــلـصت
أكـــســـفـــورد هــذه الـــفـــيــروســـات من
الشمـبانزي فقـد استُخـدم في اللقاح
الـروسي خـلـيـط من نـوعـ بـشـريـ
من الفيروسات الغـدية.وعدل العلماء
الفيـروس وراثيـا ليصـبح آمنـا وغير

قادر على التكاثر داخل اخلاليا.
5ðËdÐ ÃU²½«

ـسؤول  لكـنهم أضـافوا إلـيه اجل ا
ـوجود عن إنتـاج البـروت الـشائك ا
عـــلـى ســـطح فـــيـــروســـات كـــورونـــا
ساعـدة اجلسم عـلى التـعرف علـيها
في حــال غـــزت اجلــسم.وتــســتــخــدم
الــفــيــروســات الــغــديــة في لــقــاحـات
لــلــســـرطــان والــعالج اجلــيــني مــنــذ
ـنع ســنـوات لــكــنـهــا لم تــسـتــخــدم 
عــدوى فــيـــروســيــة ســوى في لــقــاح
مـــضـــاد لإليـــبـــوال الـــذي أجــيـــز في
ــــــتــــــحــــــدة في عــــــام الــــــواليــــــات ا

.2019واســـــتــــخــــدمت فـي لــــقــــاحي
مودرنا وفايـزر-بيونـتيك تقنـية أكثر
تـطـورا. إذ يتـضـمن الـلـقـاحـان أجزاء
دقـــيــقــة ال حـــصــر لــهـــا من احلــمض
ــرســال الـذي الــنــووي الـريــبــوزي ا
يـنـقل الـتـعلـيـمـات الـوراثـيـة لـلـخاليا
لـيـوجـهـهـا إلنـتـاج الـبـروت الـشـائك
عـــلى ســـطح فــيـــروس كـــورونــا. ولم
يــســبق إجــازة أي لــقـاحــات من قــبل
تعـتمد عـلى هذه الـتقنـية لالسـتخدام
كن مقـارنة هذين البشـري.ولهـذا ال 
اللقـاح بـأي لقاحـات سابقـة.ويقول
يكروالت رونالد كورلي أستـاذ علم ا
بجامعة بوسـطن إن هناك الكثير من
األمـور الــتي مــا زلـنـا ال نــعـرفــهـا عن
هذين الـلقـاحـ مثل تـأثيـرهمـا على
الــنـاس مـن مـخــتــلف األعــراق ومـدة
احلــمــايــة الـتـي يـوفــراهــا.أمــا لــقـاح

ـاديـة لــلـعـدوى كــاجلـلـد أو بـعض ا
األنـــواع من خاليــا الـــدم الــبـــيــضــاء
ـنـاعة واإلشـارات الكـيـميـائـيـة. لكن ا
ــكــنــهـا حــمــايــتك من الــفــطــريــة ال 
ــــفـــــردهـــــا وال تـــــتـــــأثــــر ـــــرض  ا
بـالـلـقـاحات. ولـهـذا حتـتـاج لـلـمـنـاعة
الــتـكـيــفـيــة الـتي كــمـا يـدل اســمـهـا
تتـكيف مـع التـحديـات التي تـفرضـها
مـسـببـات األمـراض.وتـعـتمـد فـعـالـية
الـــلــقــاحـــات عــلى حث اجلـــسم عــلى
إنــتــاج خاليـا مــنــاعـيــة الــتي يــنـتج
بـعــضـهــا أجـسـامــا مـضــادة. وتـقـول
والـتـرز: "هذا يـسـتـغـرق وقـتـا".ولـهذا
بينما يـترقب العالم تـوزيع اللقاحات
اجلـديدة لـلـقـضـاء على الـوبـاء يـبدو
أن مــعـظم الــنــاس عـلــيــهم االنـتــظـار
ـتـوقع حـتى تـعود لـفـتـرة أطـول من ا

احلياة إلى طبيعتها.

d³²∫ لقاح كورونا بيد طبيب في اخملتبر

"كورونافاك" فيتضمن جزيئات خاملة
من فـيـروس كـورونـا. وهـذه الـطـريـقة
شــائـعــة مـنــذ أواخـر الــقـرن الــتـاسع
عـشر. لـكن لـيس من الـواضح إلى أي
مدى تدوم احلمايـة التي يوفرها هذا
اللقاح ألنه لم تـسبق إجازة أي لقاح
مـصـنـوع مـن أجـزاء من الـفـيـروسـات
التاجية. وأخيرا تشير والترز إلى أن
ـضـادة لـلـفـايروس إنـتـاج األجـسـام ا
يـسـتـغـرق بـعض الـوقت ولـهـذا فـفي
األســبـوعــ األولــ بـعــد احلــصـول
عـلـى الـلـقــاح لن تـكــون مـحــصـنـا من
رض مـهما اخـتلـفت احلمـاية التي ا
تــوفـــرهــا اجلــرعـــة األولى من أي من
ضـادة لـكـورونا.وتـفـسر الـلقـاحـات ا
ــنــاعــة الــفــطــريـة ذلك بــالــقــول إن "ا
ــســبــبــات تــســـتــجــيب عــلى الــفــور 
األمـراض" سواء مـن خالل احلـواجز
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ـتوحـشـة بـفـتاوى مـراجـعـها بالـرغم من انـتـهـاء العـمـلـيـات العـسـكـريـة ضد الـدولـة ا
ونصوصهم التكفيرية وسلوكهم اخملالف لإلنسانية واحلداثة أو سلطة العقل .

فـأن عـنــاصـرهـا ومــنـذ سـقــوط دولـة الـرعـب والـفـكــر الـظالمي عـام  2017مـازالـوا
يـشكـلون أحـد ابرز مـصادر الـتهـديد لـلسـلم اجملتـمعي  والـدولة من خالل اسـتمرار
الـعـمــلـيـات االجـرامـيـة الـتي تـنـفـذهـا بـ احلـ واالخـر  لــتـغـدوا من خـالل نـشـرهـا
واذاعـتهـا في وسائل االعالم اخملـتلفـة احد مـنافـذ الدعايـة لوجـودها وحـضورها في
الواقع  الـذي أضحى مـرتبـكاً وخطـراً جراء تـلك االفعـال االجراميـة على الـتجـمعات

ناطق التي شهدت سيطرة عناصر داعش على مناطقها . السكانية في ا
لذلك فـأن الـعـمـليـة االجـرامـية االخـيـرة في قـلب الـعاصـمـة بـغداد  –الـبـاب الـشرقي
وسـاحة الطـيران- جاءت لـتوكيـد حضور تلك الـذئاب البـشرية ولـتبعث رسـالة دموية
جديدة الى الـشعب العراقي الذي عانى سنوات من الرعب واالرهاب والبشاعة التي
صنـعت من السـاحة الـعراقـية مـيدانـاً للجـرائم اليـوميـة التي راح ضـحيـتهـا عشرات
االالف مـن الناس نـتيجـة الصراع الـطائفي الـذي كشف من مسـتويات غـير مسـبوقة
ــســتـقــر في تــاريخ الـعــراق والــعـالم من الــتــكـاره والــعــنف والـصــراع الــعـقــائـدي ا
االسـالمي  . وهذا التـحدي الـفكري واالحـتراب الطـائفي تـعمق ضـمن ايديولـوجيات

الالهوت السياسي الطائفي  الذي يخبوا حيناً ويظهر احياناً .
ليـعـيش في مـسـتويـات مـتـبـاينـة ومـخـتلـفـة من الـتعـايش والـتـكـاره ب ابـنـاء اجملـتمع
از بـالـتعـدديـة والتـنوع الـديـني والعـرقي والـعقـائدي  الـذي اضحى الـواحد الـذي ا
عضالت التـي يعاني منـها بدالً من احـتسابه ضرورة جلـمال فضاءاته يشكل احـد ا
ة البـشعـة التي راح ضحـيتهـا أكثر من  140شـهيد وجريح لم الثقـافية . ان اجلـر
تـكن مفاجـئة أو غريـبة في بـيئة مـازالت تشهـد حتديات أمـنيـة وسياسـية واقتـصادية
معـضالت فكـرية مـجتـمعـية راسخـة ليس يـسيـراً القـضاء عـليـها . صـحيح ان وقوع
ـفجع انسـانياً يـكشف من جهـة اخرى عن استـرخاء االجهزة هذا الفـعل الصادم وا
ـا ان التـحديـات ما االمـنـية واالسـتخـبـارية الـتي كان يـنـبغي لـها ان تـظل مـتوثـبة طـا
زالت تـواجه الـدولـة واجملـتمع  إذ ان الـتـحـدي الفـكـري الـذي ما زال قـائـمـاً ويـشكل
ـا يــؤمن به هـؤالء مــصـدراً إلنــتـاج الــتـطــرف وتـكــفـيــر االخـر لـكـل مـا هــو مـخــالف 
تـعصـبون.  واذا مـا انتـهى التـعصب والـتطـرف في اوربا بـعد الف عام ـتطـرفون ا ا
ذهب الـكـاثولـيـكي فأن نـهـايته كـانت بـعد صـراع وثورات من سيـطـرة الكـنيـسـة او ا
ـانيا وحركـات تنـويرية وفـلسفـية وتـضحيـات جسـيمة راح ضـحيتـها نـصف سكان ا
طيـلة حرب الـثالث عاما ( (1648 – 1618فقـد دفعت اوربا ثـمن احلرية بـاهضاً
قـراطيـة على واسـتمـرت تلك احلـروب والثـورات حتى انـتصـر العـقل والقـانون والـد
عتـقد وعـدم قتل او إرهاب أي انـسان جراء االسـتبـداد والدكتـاتوريـة  واالعتراف بـا
ـا يؤمن ومـا يـفكـر . حـتى" تخـلى الـكـاثولـيكـيـون البـابـويون عن اختالفه مع االخـر 
الـتفـكير نـهائـياً بـعد أن تطـورا وجددوا الهـوتهم الـديني وصـاحلوه مع احلـداثة إبان
اجملـمـع الـكنـسـي الـشـهيـر بـأسـم الـفـاتيـكـان الـثـاني  1965-1962م " لـذلك فـأنـنا
بـحاجـة الى ثورة فـكريـة حتطم الـنصوص الـتي تكـفر االخـر منذ  700عـام ومازالت
سيحي وااليزيدي والصابئة .. تشكل مصـدراً للغلو والتعصب وتكفير الشيعة وا
ة  فوق رؤوسهم وعنوان ؤتمرات يعقدها فقهاء الدين   يحـملون اآلية الكر بحـاجة 
لـــهم " بــسم الــلـه الــرحــمن الــرحــيم  أن الــذيـن آمــنــوا والــذيـن هــادوا والــنــصــارى
والـصـابئـ من آمن بالـله والـيوم االخـر وعمل صـاحلـاً فلـهم أجرهم
عنـد ربهم وألخـوف علـيهم وال هم يـحزنـون " (البـقرة -32).
مـؤتـمـرات لـيس العالن االسـتـنـكـار والـتـنـديـد والـشـجب من
ـا تـكـفـيـر نـصـوص الـتـطرف هـؤالء الـفـقـهـاء و الـعـلـماء وا
والـعــمـلــيـات الــتي تـزهـق أرواح الـنــاس .. واحـتــرام حـريـة

معتقدات وافكار االخر الذي يشترك معك أنسانياً . 

السماوة

»dO¼œ dOLÝ ÊU½bŽ

في ربيع عام1965وشباط1997ظهـرَفي االفق جنم له ذيل أستمرعـدة أيام تبعتهُ
ومن تـلك الظـواهر تُـبنى عقـائد مـختـلفة أمـطارغـزيرة جـداً وسببت أضـراراً كثـيرة
حــول مــايــســـمى (اآلفــة الــربـــانــيــة) مــثـل هــبــوب األعــاصـــيــروتــفــجـــرالــبــراكــ
أوأنتشـاراألوبئة واألمراض بـأعتبـارأنها متـزامنة مع أخـرى سماوية  مـثل النجوم
ذنبـة أوأقتـراب كوكب صـغير من آخـر كبـير ويـتذكرُ الـناس أن مـثل تلك اآلياتِ ا
األلهيـة سبـقتْ أحتالل االنـكليـز ألرضِ العـراق ويومهـا لم يكن يـعرفُ لـغةَ احملتل
ـعـلم والـفالح سـوى نـزريـســيـرمن أبـنـاء الـبــلـد بـعـدهـا بــأيـام كـانت عـلى لــسـان ا
فـأيقـنَ احملـتل وجـنرالـهُ (سـتانـلي مـود) أنـهم أمـام شـعب ذكي والـطـالب والـتـجـار
وفريد فـعاجلهم بـخطاب معـسول بالـدهاء والوعيـد }إن جيوشنـا لم تدخل مدنكم
لك فـيصل في نـزلة قـاهرين أو أعـداء بل محـررين { ثم زاد علـيه ا وأراضيـكم 
هـؤالء أول خــطـاب لـه مـتــعـهــداً مـبــاشـرته بــأجـراءاألنــتــخـابــات عـلى نــحـوســريع 
كانواعـلى يق أن الـعراق غني بـالثروات والـعقول والـطاقات لـكننا لـم نشاهد من
األنتـخابـات سوى الالفتـات ولم نلـتمس من كل احملـررين سوى الـدمار واألنفالت
كنـا شـعـباً يـهـتم بالـعـلم والـفن وكنـا قـامات الـشـعرواألدب فـأصـبـحنـا نـبحث في
تـخوم ـرق وهي نتـيـجة عـلى ورق مـضمـونهـا التـهتمْ أيـهـا ا ـزابل عن اخلـبز وا ا
سـاك ألنهـا من خسائس األمـور.ومن حُرقة الـشعورعـلى بلـدٍ مقهور بالفـقراءِ وا
يـستـحـسنُ القـولَ أن األوطـان كاجلـبال تـصمـدُ عـليه ماليـ األقـدام  فالتؤثـر فيه
كـأنـهـا نـحلـة رقـيـقـة على جـدار وتـتـنـاوله مائـةِ يـد فـتـزيلهُ مـن األركان الن طـبـيـعة

األيادي على خالفٍ من طبيعة االقدام . 
لقد غـابَ أوغُيّبَ النجم أبـو ذويل عن سماءنـا مختفيـاً أو خائفاً مـن (جنوم الظهر)
الـتي مـرت عـلى الـعـراق بـعـد عـام 2003وعـن هـذا الـنـجم الـغـريب جـاءت نـظـريـة
أثارت اجلدل صـاحبها عالم الفـضاء البريطـاني فريد هويل  نشرتـفاصيل عنها
في مـقـال كُـتب بـتاريخ 1حـزيـران من عام 1979وبـحـسب مـاتـوصل ألـيه (تـوجد
ـذنبـات عـلى كوكب ـذنبـات أذ يُفـتـرض أن سقـوط عـناصـر ا عالقـة بـ األوبئـة وا
ذنب تـوجد شروط األرض يُمـكن أن يؤدي الى أنتـشار األوبئـة فعلى سـطح نواة ا
ـا في ذلك ظـهـورفـيـروسـات وبـكـتـيـريـا ـيـتـة  ـادة ا مـثـالـيـة ألنـبـثـاق احلـيـاة مـن ا
األمـراض .أن وباءاً شـامالً كاألنـفلـونزا مـثالً يبـدأ نتـيجـة لتـغيـر فجـائي أو ألعادة
تنتـقل فيما بعد من أنسان آلخر أن موجات تركيب وراثي لـفيروس أو بكتريا ما 
ـكن أن تـعـكس تـطـور جـديـد ألشـكال احلـيـاة عـلى ـتـكـررة  األمـراض اجلـديـدة ا
ـا تـوجـد عـلى األرض وتـصـيب مـسـبـبـات ـذنـبـات حـيث تـوجـد ظـروف أفـضل  ا
ـذنــبــات) ذلك َبـعضُ ـرض األرض عــنـدمــا يـخــتــرق مـدارهــا بـقــايــا مـثل هــذه ا ا
فأستحسنَ علميـتها كثيروأستهزأ ماتنـاولته النظرية الغريبـة 
بهـا جمع كبـيرلـكن طرفاً مـحايـداً جعل منـها شـاهداً على

أنتشاراألوبئة واألمراض في هذا الزمان وكل زمــان .
في اخلـتـام لـيس لـنـا إال أن نـتـذكـر قـول الـله تـعالـى( وَمَا

نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا)

ـبـصـر والـبـصـيـر يدرك حـقـيـقـة مـفـادهـا أن احلكـومـات الـتي تـشـكـلت سـابـقا بات ا
ـعتـاد   خضـعت وستـخضع خـاضهـا السـياسي ا واحلـكومـة احلاليـة التـي مرت 
لــصـراعـ (داخـلي وخــارجي) أسـهـمـا مــنـذ وهـلـتــهـا في رسم مالمـحــهـا وحتـكـمـا
بقـدرتهـا علـى "الوفـاء" باإللـتزامـات الوطـنيـة والقـيـام باإلصالحـات التي رفـعتـها هي
ـعـنى أن الوزارة وقـبـلهـا األحـزاب واحلـركات الـفـائـزة عـبر بـرامـجـها اإلنـتـخـابيـة 
اثلة كسـابقاتها مكـبلة بقيود عـصية على الكسـر توافقية حلد بـعيد منزوعة اإلرادة ا

بشكل جلي .
ـقـراطـية )_ ـشهـد الـدرامـاتـيـكي أعـتـاد عـلـيه الـعراقـيـون بـعـد كل جتـربـة (د هـذا ا
واسـمـحـوا لـنـا أن نـضع هـذه الـكـلـمـة بـ مـعـقـوفـت  _يـجــريـهـا الـشـعب عـله يـرى
ـظلـمة نـهارات مـشـرقة  ولـكن سرعـان ما بصـيصـا في آخر الـنـفق وتتـبدل لـيالـيه ا
يصطدم حـلمه بواقع مليء بالـتناقضات الـغير مبررة . الـسؤال هل سنبقى ندور في

آل أم سيكون لنا رأي انتخابي آخر? شهد وا ذات الفلك و نكرر ذات ا
ونسعى إلى ون  جر الـناس وعويا إلى فـضاءات التـفاؤل  أحيانـا نحاول نحن احلـا
ولكن ـغايـرة  سـرات والـلحـظات ا تبـيان أن الـقـادم سيـحمل في طـياتـه الكـثيـر من ا
وب ا ال تـشـتهي سـفن جـماهـيـر الداخل وتـطـلعـاتـهم  جتري "الـريـاح اخلارجـيـة" 
"مـطـامح اخلــارج ومـطـامع الــداخل الـسـيــاسي" تـضـيـع رفـاهـيــة شـعب حتـولت جل

أحالمه "التنعم" ببرمجة التيار الكهربائي !!  2*2
ـتـأخرة ـؤرخـ عن العـقـود الزمـنـية ا الـقـصص واحلكـايـا التـي سيـكـتبـهـا الرواة وا
وسيتسـائل : كيف لوطن يكـتنز في جوفه قـبل بغرابـة  سيقـرأها اجليل ا للعراقـي 
ثروات الدنـيا وخزائنـها لوطن أسـمه بالد ما ب الـنهرين لـبالد تعج بفـرص النماء
والـتقـدم يـعيش أبـناءه فـقـرا مدقـعـا واقعـا مظـلـما مـناخـا اجـتمـاعيـا مـفزعـا (نزاع
طائـفيـة تصـفيـات تالشي القـيم ضيـاع   تهـجير  تـفجـير فـساد. .مـافيات وووو.
كيف لـبـلـد "اخلمـسـة أالف عام" أن يـسـمح لـآلخريـن بانـتـزاع سيـادته والـتـحكم  (..
صيره ورسم مالمح مستقبله  كيف لوطن الرجال أن يسمح لثلة سياسية فاسدة
تصـدون بأجوبة محتـالة أن تبدد ثـرواته وتسرق حلـظاته وجتوع أطـفاله  هل فكـر ا
ومتى سيعترف منطقية لهذا الكم الهائل من األسئلة التي سيطرحها اجليل القادم? 
مـا يـسـمى بـالقـادة الـسـيـاسيـ بـأنـهم أس الـفشل واخلـراب الـسـيـاسي بدال من أن
تفاقمة??! شاكل البـالد ا يقولـوا كذبا وبهتانـاً أنهم سيجدون حـلوال 
 وهل سنشـهد واقعاً سياسياً وانتخابيا مغايراً ويتنامى وعيا
جــمــعــيــا يــفــضـي ل "والدة الــدولــة" أم ســنــبــقى في غــيــاهب
الفـوضى اخلالقة إلى األبد? ; وهل ستنضب أحـزمة التكفير
الـنـاســفـة ونـشـهـد اجنـالء آخـر قـطـرة دم بـريــئـة مـراقـة عـلى

شوارع بغداد وأزقتها?
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كــان الري كــيـنغ الــذي رحل الــسـبت
ـقــابالت وجنم عن  87عــامــاً مـلـك ا
سـموع ـرئي وا اإلعالم األميـركي ا
أمــــضى أكــــثـــر من  60عـــامـــاً وراء
ــذيــاع وأصــبـح بــرنــامــجه الــذي ا
اســتــمـر من  1985إلى  2010عـلى
ـراً إلــزامـيـاً شـبــكـة “سي إن إن ”
شاهير. للمسـؤول السياسـي وا
ــسـؤولــون االعالمـيـون وقــد عـرفه ا
ــفــتــشــ في الــعــراق ابـــان ازمــة ا
الــدولـيــ واقـام في بــغـداد بــضـعـة
اشهـر لتغـطيـة مقدمـات احلرب على

العراق واسقاط النظام.
dO³  ÕUMł

وقـد حجـزت (سي ان ان) له جـنـاحا
كــبـيــرا في وزارة االعالم الــعـراقــيـة
لـهـذه الـغـاية. كـان يـتـنـقل بـ غرف
الوزير ومـدير عام االعالم اخلارجي
بــكل حــريــة. تــرك الري كــيـنغ وراءه
ســـــجالًّ يـــــضـم أكــــثـــــر من  40ألف
مقابـلة أجراها مـنذ العام  1985من
الـزعـيم الـفـلـسـطـيـني الـراحل يـاسر
عـــــرفــــات إلى الـــــرئــــيـس الــــروسي
ــيــر بــوتــ الــذي ســارع إلى فـالد
نـعــيه مــروراً بــهـيالري كــلــيـنــتـون
ن صـنعوا ومارلـون براندو وكـثر 
األحـــــداث.نـــــبــــأ وفـــــاته فـي لــــوس
أجنــلــيس أعــلــنــته الــســبـت شــركـة
“أورا مــــيــــديــــا ”الــــتـي شــــارك في
تأسيسها وقد نعته “ببالغ احلزن”
في بــيــان نــشـــرته عــلى حــســابــهــا
الــرسـمـي في شـبــكـة “تـويــتـر.”ولم
حتدد “أورا مـيـديـا ”سـبب الـوفـاة
ستـشفى بعدما أصيب لكنّه أُدخِل ا

ـستـجد وفق ما بفـيروس كـورونا ا
افادت شبكة “سي إن إن ”األميركية
في مـطلع الـشهـر اجلـاري.واعتـبرت
“أورا مـيـديا ”في بـيـانـها أن “آالف
ـقــابالت الـتي أجــراهـا الري كـيـنغ ا
واجلــوائـز الــتي نــالــهــا والـتــقــديـر
ي الذي حظي به على مدى 63 العا
عــــــامـــــاً أمــــــضـــــاهـــــا فـي اإلذاعـــــة
والــــتــــلــــفــــزيــــون ووســــائل اإلعالم
الــرقـمـيـة لــهي دلـيل عـلـى مـوهـبـته
ـــرّ عـــلى الـــفـــريـــدة كـــإعالمي.”لم 
الــبـيت األبــيض أي رئـيس أمــيـركي

مــنـذ جـيــرالـد فـورد إالً أجـرى الري
كـيـنغ مقـابـلـة معه إمـا بـعد انـتـهاء
واليته وإما قبلـها كما كانت احلال
مع جـــورج دبـــلـــيـــو بـــوش وبــاراك
أوبــــامـــــا ودونــــالــــد تـــــرامب. ومن
بـرنــامــجه أعــلن الــرئــيس الــراحل
جاك شـيراك عام  1995خفض عدد
الـتـجـارب الــنـوويـة الـفــرنـسـيـة في
.وفـــيـــمـــا وصــفت احملـــيط الـــهــاد
الـــــصــــحــــافـــــيــــة في “سي إن إن”
كـــريــســـتـــيـــان أمـــامـــبـــور الـــراحل
ـــــــــــــــرئـي بـ”عــــــــــــــــمـالق اإلعــالم ا

ـا كـان ـســمـوع ”أشـاد بــوتـ  وا
يتمتع به من “مهنيـة كبيرة.”وعلى
مــدى األعـوام اخلـمـســة والـعـشـرين
الـتي قدّم فـيـهـا برنـامـجه احلواري
كــان يـــحـــرص عــلى الـــتــعـــاطي مع
ضــيــفـه بــحــرارة وبــأســـلــوب شــبه
حـــــمـــــيــــمـي بل حـــــتى بـــــشيء من
اجملــامـــلــة. وقـــال في هـــذا الــصــدد
لـوكالـة فـرانس بـرس عام “ 1995ال
يـــهـــمـــني أن أجـــعـل الـــنـــاس غـــيــر
.”وهــو اســاســاً عـلـى مـا مـرتـاحـ
أوضح في احلديث نفسه إلى وكالة

فـرانس بـرس لم يـكن يعـتـبـر نـفسه
صـحــافـيـاً بـل كـان يـفــضَل لـنــفـسه
صـــفــــة ســـمّـــاهـــا بـــاإلنــــكـــلـــيـــزيـــة
“إنفوتـينر ?”عانيـاً بذلك أنه يجمع
ــعــلـومــات والـتــرفــيه.وكـان لالري ا
ميز الذي طبع ذاكرة كينغ هندامه ا
ــشـــاهــدين إذ عُـــرِف بــنـــظــارتــيه ا
ـلفوفة الكـبيرتـ وأكمام قمـيصه ا
ـتعددة باستـمرار وربطـات العنق ا
اللون التي كان يضعها وبسراويله
ذات احلــمّــاالت.في بـــروكــلــ وُلِــد
الـــراحـل واســـمه احلــــقـــيـــقي الري
زايــــــــــغــــــــــر فـي  19تــــــــــشــــــــــريـن
الــثــانـي/نــوفــمــبـر  1933لــوالــدين
مــهـاجـرين روسـيـ وتــيـتّم الـطـفل

اليهودي وهو بعد في العاشرة.
WOF Uł WÝ«—œ

ولـشدّة تـأثره بـوفـاة والديه لم يـعد
ـدرسـة ولم يـتابع يـبـذل جـهـداً في ا
قطّ دراسة جامعية.لكنه كان مع ذلك
يـحــلم بـالـعـمـل في اإلذاعـة وانـتـقل
إلى فـلـوريدا لـيـجـرب حـظه.وأصبح
الري مـنـسّق أسطـوانـات في مـحـطة
ـيـامي وغــيّـر شـهـرته إلى إذاعــيـة 
كينغ إذ اعـتبر مـدير احملطة أن اسم
عـائــلـته “عــرقي لـلــغـايـة ”ويـعـكس
قدّم اجلديد أصوله.وغالباً مـا كان ا
في اإلذاعــة يـــســجّل بــرنـــامــجه في
ـــــــارة إلى مـــــــطـــــــعم ويـــــــدعـــــــو ا
ميـكـروفونه.في الـعام   1978انتقل
من فــلـــوريــدا إلـى واشــنـــطن حــيث
أطــلق بــرنـــامــجــاً حــواريــاً إذاعــيــاً
وطــــنــــيــــاً ثم قــــدمـه في مــــحــــطــــة
تلفزيونـية محلية. ومـا لبثت محطة
“سي إن إن ”أن رصـــدتـه وضـــمـــته
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{ ســيــبــيــتس (كــرواتــيـا (أ ف ب) -
تكابد بارا فرباناس البالغة  75عاما
الـطقس اجلـلـيـدي في وسط كـرواتـيا
حـيث تـمـضي لـيـالـيـهـا داخل سـيـارة
تخييم بعدما بـات منزلها غير صالح
لـلـســكن عـلى غـرار مــئـات الـعـائالت
ـدمّــر نـهـايـة ـشــرّدة مـنـذ الــزلـزال ا ا

الشهر الفائت
فـــقــد اضـــطــر كـــثــر إلى الـــعــيش في
مــقــطــورات تــخــيــيم أو حــاويــات أو
وقـتة بعد الزلزال آوي ا غيرها من ا
الـذي أودى بـحـيـاة سـبـعـة أشـخاص

في  29كانون األول وأتى على منازل
ومزارع ومدارس

تُسجل أصال مواسم شتاء قاسية في
مـــنــطــقــة ســـيــســاك فـي قــلب الــريف
الـكـرواتي حـيث ال تـزال نـدوب حـرب
االســـتــقالل في تـــســعــيـــنــات الــقــرن

اضي ظاهرة للعيان ا
ـنـطـقـة ويـأبى سـكـان كــثـر في هـذه ا
ــــغــــادرة الــــزراعــــيــــة الــــفــــقــــيــــرة ا
الضـــــــطــــــــرارهم إلـى االعـــــــتـــــــنـــــــاء
بـــحـــيــــوانـــاتــــهم عـــلـى غـــرار بـــارا
فرباناس الـتي ال تزال تشـعر بالرعب

بــسـبـب االرتـدادات الــزلـزالــيــة الـتي
نـطـقة بـاستـمرار. لـكنـها ال تضـرب ا
تسـتـطيع تـرك قـطيـعهـا الـصغـير من
سـتـة أغـنــام ورأسي مـاعـز تـسـتـعـ
بــهـا لــصـنع اجلــ الـذي يــوفّـر لــهـا
مردودا للبقـاء... من دون ذكر قططها

وكلبها
ـسنّة "أشـعر باخلوف رأة ا وتقول ا
الــدائم. هـذه أســوأ جتـربــة أمـرّ بــهـا
رغم أنني قاسـيت الكـثير لألسف من
حرب وعمـليات جـراحية وتـتكئ بارا
على خشـبة تقوم مـقام عكـاز لتعاين

أحيانـا منزلـها احلجـري الذي يعاني
تشققـات ظاهرة. وفي الـليل تنام في
مــقــطـورة تــخــيــيـم يــعــلــوهــا غــطـاء
بالســتـيـكي لـيــقـيـهـا من الــثـلج. كـمـا
تــسـتــعـ بــجـهــاز تـدفــئـة كـهــربـائي
صــغـيــر قــرب سـريــرهـا لــكـســر حـدّة
الصقيع. وفي قرية بتـرينيا الزراعية
ـباني اجملاورة غـطى الـثـلج أطالل ا
فــيــمــا يــنــتــشـــر الــركــام في الــطــرق
وحلـة. ووضعت شمـوع وباقة زهر ا
في موقع شهد مـقتل فتاة في الـثالثة
عشرة من العمر بسبب سقوط حجار
عليـها في الـزلزال الذي قـضى أيضا
على خمـسة سـكان آخرين في الـقرية

عينها وعازف أرغن في كنيسة
وفي كل يــوم يــصــطف الــســكـان في
طوابـير حـول الشـاحنـات حيث يـقدم
مـتطـوعـون أطبـاقـا ساخـنـة محـضرة
من طـهـاة بـعـضـهم حـائـزون جنـوما
في دلــيل مــيـشـالن الـشــهــيـر ويــقـول
مـارين مـيـداك رئيـس االحتاد الـدولي
ــطـــاعم الـــقــائـــمـــة عــلى خلــدمـــات ا
ــــشـــــروع إن أكــــثــــر من  150ألف ا
وجبـة طعـام جرى تـوزيعـها في إطار
بادرة من جـانب حوالى مئـة مطعم ا

كرواتي.
وبـعد أربع سـاعـات فـقط من الـزلزال

كان قـد جرى توزيع  800وجبة على
ــتــضــررين. ويــوضح مــيــداك وهـو ا
صاحب مطعم في زغرب "ذهبت فورا
كـان. احلـرارة تقل عن درجـت إلى ا
مـئـويـتــ وهـؤالء الـنـاس في حـاجـة
إلى تنـاول طـعام سـاخنـتـكبّـد حوالى
خـــمــســـ ألف شــخـص أضــرارا في
ــركــز ـــزارع احملــيــطـــة  ـــنــازل وا ا
الزلـزال وفق الـسلـطات احملـليـة وقد
أثار هذا الوضع شـكوك البعض إزاء
عـمـليـات اخـتالس مـحـتمـلـة وثـغرات
شـابت عـملـيـة إعـادة اإلعمـار مـا بـعد

احلرب.
œU H « W× UJ

ـدعون الـعـامـون في قـضـايا وأعـلن ا
مكافـحة الفـساد فتح حتـقيق في هذا
الـشـأنــويـوضح يـوزيب لـيــكـيـفـيـتش
وهــو مـيــكــانـيــكي في سن  41عــامـا
يقـيم في سيـبيـتس التي تـعد حوالى
ست نسمة أن أكثـرية منازل القرية
الزراعية الصغيرة باتت غير صاحلة
ـا في ذلك مـنـزله الـزهري. لـلـسـكن 
سـكن يبـدو في وضع طبـيعي فهـذا ا
من اخلــــــارج لـــــكـن داخــــــله مــــــليء

بالتفسخات والركام
ــيـــكـــانـــيــكـي وزوجــته ويــتـــكـــدس ا
وأبناؤهما الـثالثة داخل مسكن نقال

مـــجـــاور قُـــدّم لــهـــمـــويـــروي يــوزيب
"لـيـست لـديـنـا مـراحـيض وال حـمام".
وتــضـــطــر الـــعــائـــلــة لالســـتــحـــمــام

باستخدام محارم مبللة
وأقـــيــمت مــئـــات احلــاويــات أخــيــرا
ــقــيــمــة في ثــكــنــات أو لــلـــعــائالت ا
مـدارس أو لـدى أقــارب لـهم وتـوضح
كاتا ليكيفـيتش والدة يوزيب البالغة
نـازل يجب أن تخضع  63عاما أن "ا
للـترمـيم أو إعـادة البـناء الـفوري كي

ال يغادرها السكان من غير رجعة"
تضـررة بشدة جراء نطـقة ا وتدفع ا
احلـرب والـتي تـسـجل نـسـبـة بـطـالـة
ـعــدّل الــوطـني تــقـرب من ضــعــفي ا
فاتورة باهـظة جراء النـزوح القسري

على غرار بقية مناطق البالد
وتعـيش كاتـا في مقـطورة تخـييم مع
زوجــهــا بــعــدمــا نـقـال الـدواب الــتي
ــلـكـانــهـا إلى مــزرعـة عـلى مــسـافـة
حوالى خـمـس كـيلـومـترا تـقصـدها
يوميـا حللب األبقار واالعـتناء بـبقية

احليوانات
ورغم كل شيء تـبدي كـاتا امـتـنانـها
ألنـهــا وعـائـلـتـهــا لم يـصـابـوا بـأذى.
وتقـول "ال نزال عـلى قيـد احليـاة أما
ادّيـات فيـمكن تـعويـضهـا بشكل أو ا

بآخر"
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إلى فـريـق بـرامــجـهــا الـلــيـلــيـة عـام
.1985وعـــنــدمــا احـــتــفل في 1997
ــــرور  40عــــامـــــاً عــــلـى انــــطالق
ـهـنـيـة قال إنه “فـخور” مـسـيرته ا
بـالـنـجــاح الـذي حـقـقه مــعـتـبـراً أن
الـــفــــضل فـــيه يــــعـــود إلى وصـــفـــة
بسـيطة شـرح مكـوّناتهـا بقوله “أنا
فـــضــولـي. أطــرح أســـئــلـــة مــثـــيــرة
لـالهـــتــــمـــام. لــــست هــــنـــا إلحـــراج
(ضـيــوفي) لــقــد أحـبــبت دائــمـاً أن
.”وكانت يكـون الضيـوف مسـترخ
طقـوس برنـامجه نـفسـها كـل مساء:
من االســـــتـــــوديــــو اخلـــــاص به في
واشنـطن كـان الري كيـنغ يـطلّ على
الـــشــاشـــة وفي اخلــلـــفــيـــة أضــواء
ــديـنـة ويــحـاور ضـيــفه بـأسـلـوب ا
غيـر مـتوتـر قبل أن يـجيب الـضيف
فـي اجلــزء الــثــاني من احلــلــقــة عن
األسـئلـة الـتي ترده بـالـهاتف من كل
أنــحـــاء الــعـــالم . وكــان الـــبــرنــامج
يُـــعــرض سـت مــرات في األســـبــوع
ويـــشــاهَــد فـي أكــثــر من  200دولـة
.وجتـاوز عـدد مـشـاهـدي الري كـيـنغ
ـا جــعـله جنم ـلــيـون كل لــيـلــة  ا
الـــقــنــوات الـــفــضـــائــيـــة وســمح له
بــالـــتــفـــاوض عــلى راتب يـــتــجــاوز
ســبـعــة مـاليــ دوالر سـنــويــاً.ومع
ذلك في عـام  2010مع تـراجع عـدد
مشاهـديه غادر الري كينغ قـناة تيد
تـــيــــرنـــر وواصل مــــقـــابالتـه عـــلى
مـوقـعه اخلـاص قـبل أن يـوقع عـقـداً
مع قناة “روسيـا اليوم ”احلكـومية
عـام .2013وتــزوج الــراحل ثــمــاني
مرات من سبع نـساء مخـتلفات وله

خمسة أبناء. الري كينغ خالل مقابلة مع نائب رئيس الوزراء االسبق طارق عزيز 
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{ لـندن (أ ف ب) - أعـلن منـظمـو مهـرجان
غالســتـونـبــري الـذي يـســتـقــطب في الـعـادة
تـفـرجـ اخلـميس سـنويـا عـشـرات آالف ا
إلـغـاء احلــدث لـلـسـنـة الـتــالـيـة عـلى الـتـوالي
بـسـبـب جـائــحـة كــوفـيـد-.19وكــتب مــايـكل
وإمـــيـــلي إيـــفــيـس في بـــيــان عـــلى حـــســاب
ــهـرجــان عـبــر تـويـتــر (رغم بــذل قـصـارى ا
ـــــهـــــرجـــــان هــــذا جـــــهـــــدنـــــا لن يـــــقـــــام ا
الـعام).ويستقطب هذا احلدث السنوي الذي
يـقام في حقول في جنـوب غرب إنكلترا في
العادة أكثر من مئتي ألف شخص في نهاية
ــكن ــاضي  حــزيــران.وكــمــا فـي الــعــام ا
لـألشـخـاص الـذيـن اشـتـروا تـذاكــر لـلـحـدث
اإلفـادة مـنـهـا حلـضـور نـسـخة 2022 الـتي
ـيـزة جـدا.ويدرّ نـظـمـون بـأن تكـون  وعـد ا
مـهرجـان غالسـتونـبري في كـل موسم أكـثر
من مـئة مليون جنـيه استرليني (136 مليون
ـنـطـقة. دوالر) عـلى االقـتـصـاد احملـلي في ا
ـوســيـقي ضـربـة قـويـة في وتـلــقى الـقـطـاع ا
بـريـطـانـيـا أكـثـر الـبـلـدان األوروبـيـة تـضررا
جـراء جـائـحـة كـوفـيد- 19مع أكـثـر من 93
ألف وفــاة خــصـوصــا بــفـعـل الـقــيــود عـلى
تـتالية التـجمعات الـكبيرة وتـدابير اإلغالق ا
الــتي أحلــقـت أذى فــادحــا بــالـــعــامــلــ في
الـقطاع الذي تـبلغ قيمته 5,8 مـليارات جنيه
اسـترلـيني (7,97 مـلـيار دوالر).وقـد حذرت
ــهــرجــانـات مــنــظــمــة قــائــمــة عــلى قــطــاع ا
ــوســيــقـيــة في بــريــطـانــيــا مـطــلع الــشــهـر ا
اجلــاري مـن خـــطــر وجـــودي يـــتـــهـــدد هــذه

الفعاليات.
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الـــكــاتب واحملــلل الـــســيــاسي الــعـــراقي نــال شــهــادة
ـعـنونـة (الـعـمـلـيات الـنـفـسـية ـاجـسـتيـرعن رسـالـته ا ا
لـتــنـظـيـم داعش عـبـر مــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي –
ـوذجـا) وتـلقى تـهـاني زمالئه االعالمـي الفـيـسـبوك 

ية. واالوساط االكاد
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ـمــثل الـسـوري يــشـارك في بـطـولــة مـسـلـسل (350 ا
غـرام) مــجـسـدا شـخـصــيـة فـايـز األشــقـر وهـو زعـيم
مافيا كما يتابع دوره في ثاني مواسم مسلسل (سوق

احلرير).
qL'« ‚œU
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ـمـرضـة رغد في ـمـثـلة الـسـوريـة جتـسد شـخـصـية ا ا
ــسـلــسل االجـتــمـاعي(ضــيـوف عــلى احلب) تــألـيف ا

سامر محمد إسماعيل وإخراج فهد ميري.
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أنــور حـديــد وذلك بــعـد نــشــرهـا عــبـر
صـــفـــــحـــتـــهــا اخلـــاصـــة عــلـى مــوقع
الــتــــــــــواصل اإلجـتـمـاعي صـوراً لـهـا
من قـــضـــــــــائـــهــمـــا إلجـــازتـــهــمـــا في

كسيك. ا
ــجــمــوعـة من وأرفــقت هــذه الـصــور 
ــــوجـي تــــدل عـــــلى احلـــــمل وقــــد اإل
تـضـمنت زجـاجـة حلـيب لألطـفـال قلب
أبــيـض بــريق دمــيـــة دبي مــحــشــوة

ووجه طفل.
وتــلــقت دوا لــيــبــا فــور نــشــرهــا هــذه
الـصـور الــكـثـيـر من الـتــعـلـيـقـات الـتي
تساءلت عن حقيقة حملها فيما هنأها
ــتــابــعـ الــبــعـض اآلخــر لــتـفــاجـئ ا
بحذفها كل التعابـير واكتفت بالتعليق

بقلب أسود اللون.
يــذكــر أن دوا لــيــبــا وأنــور حــديــد بـدآ
عالقتـهمـا في صيف عام  ?2019حيث
أفـادت تقـاريـر أن دوا ليـبـا انتـقلت إلى
لــوس أجنـلــوس لـتــعـيـش بـالــقـرب من

أنور.

{ لـوس اجنـلـوس - وكـاالت - ضـجـة
ـية كبـيـــــــــــرة أثـارتهـا الـنـجـمة الـعـا
دوا لـيبـا حــــــــول حـــــمـلـهـا بـطـفـلـها
ي األول من حـبـــــــيــبـهـا الـنــجم الـعـا
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والــــشـــهــــادات الـــتــــقــــديـــريــــة بـــ
ـــؤســســات والــشـــركــات الــراعــيــة ا
للـحـفل والفـنانـ الـفائـزين بجـوائز

عرض. ا
ـــعـــرض الـــذي حـــضـــره نـــقـــيب و ا
الـفـنـانــ  الـعـراقـيـ جـبـار جـودي
وعدد غفير من جمـهور فن التصوير

ÊU½bŽ ÊUD×  ≠ œ«bGÐ

ــديـر الـعـام لـدائـرة الـفـنـون افـتـتح ا
الـعــامـة عـلي عــويـد صـبــاح الـسـبت
عـرض السـنـوي الرابع واالربـعون ا
للـصور الـفوتـوغرافـية الـذي اقامته
قر اجلمعـية العـراقية لـلتصـوير - ا
العـام  في قاعة كـولنـبكيـان التـابعة
لــدائـرة الــفـنــون في مـنــطـقــة الـبـاب

الشرقي. 
ـنـاسـبـة والـقى عـويــد كـلـمـة بـهـذه ا
التـي سبـقهـا عـزف النـشـيد الـوطني
وتالوة آيٍ من الــذكــر احلــكــيـم قـال
فيها (كل التقدير واالحترام الى هذا
بـارك والكبـير الذي بذل من اجلهد ا
قبل هذه اجلـمعـية التي تـربطنـا بها
عالقة حميمـة كوننا نعمل في صف

واحد).
واضـاف أن (مـا شـاهـدنـاه اليـوم من
اعـمال فـنـية وصـور رائـعة ومـعـبرة
دلـيـل واضح عـلى ان هــنـاك حــرفـيـة
متميزة واعمال ترتقي بالصورة الى
ية مبارك للفائزين ومبارك الى العا
اجلــهـــد الــذي بــذل مـن خالل جلــنــة
الـتــحـكـيـم وايـضـاً ادارة اجلــمـعـيـة
مـتــمـثـلـةً بــرئـيـسـهــا االسـتـاذ هـادي

النجار). 
و شــــارك عـــويـــد بــــتـــوزيع الـــدروع

الـــفـــوتـــوغـــرافـي فـــضالً عن رئـــيس
اجلــمــعـيــة هــادي الـنــجــار ووسـائل
االعالم ضـم اكـــثـــر من  150 عـــمالً
فــنـــيـــاً فـــوتــوغـــرافـــيــاً لـ  فـــنـــانــ
مشـارك تـوزعت الى ثالثة مـحاور
ــلـــون واحملــور االحــادي  احملـــور ا

اللون ومحور االبتسامة.

األمر. استـيقـظت في الصبـاح عارية
في فــراشـه) مــوضــحــة أنه اعــتــدى
علـيهـا عـندمـا كانت تـشارك في فـيلم
إكـس إكس إكـس مـن إخـــــــراجـه مع
ــمـــثــلــ فــ ديــزل وســامــويل إل ا

جاكسون.
وأكـدت آزيا أرجـنـتو لـوكـالـة فرانس
ـقـابـلـة فـيـما نـفى بـرس مـضـمـون ا
نـاطق باسـم روب كوهـ االتـهـامات
اجلمعـة. ونقل في بيـان تلقـته وكالة
فرانس برس عن كوه نفيه القاطع
االتــهــام الــبــاطل تـمــامــاً بــاالعــتـداء
اجلــنــسي الـذي وجــهــته ضــده ازيـا
ارجـنـتو.وأضـاف (عـنـدمـا عـمال مـعاً
كـانت تــربـطـهـمـا عـالقـة عـمل رائـعـة
وكــان الــســيـــد كــوهــ يــعـــتــبــرهــا
صـديـقـة لـذا فـإن هـذا االتـهـام الـذي
يــــعـــــود إلى عــــام 2002 مــــفـــــاجئ
وخـصـوصـاً في ضـوء مـا قـيل عـنـها

في السنوات األخيرة).
 واتُهمت أرجـنتو نفـسها عام 2018
ـمـثل بـاالعـتـداء اجلـنــسي من قـبل ا
األمريكي جيمي بينيت بسبب أفعال
في فنـدق في كاليـفورنـيا عنـدما كان
في السابعة عـشرة. وبعدما نفت في
البداية أي عالقة جنسية مع الشاب
عـادت وتـراجـعت لـكـنـهـا أنكـرت مع

ذلك روايــة جـيـمـي بـيـنــيت في شـأن
الواقـعـة.ورداً على تـقاريـر صـحافـية
تزعم أنـها دفـعت لـلمـمثل األمـريكي
الـــــــــــشـــــــــــاب 380 ألف دوالر
أوضـحت آزيـا أرجـنـتو (أن
رفـيـقهـا في ذلـك الوقت
الــطــبّــاخ الــشــهــيــر
أنتوني بوردان
ال قدم لـهـا ا
مـــــــن أجــــــل
تلـبيـة طلب
ساعدته
اقتصادياً
. وأوردت
ــمـــثــلــة ا
اإليطـالية
اتهاماتها
اجلـــديــدة
في كــتــاب
ســيــصــدر
26 فـــــي 
كــــــــانــــــــون
الـــثـــاني في
إيـــــطــــالــــيــــا
بــــــــعـــــــنـــــــوان
(تــــشــــريح قــــلب

متوحش).

حتقق الكـثير من النجاح و التقدم في النصف الثاني
من 2021. رقم احلظ 9.
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تــمــر بـفــتــرة من اإلضــطـراب بــالــنــسـبــة الى احلــيـاة
األسرية,و لكنها سرعان ما تنتهي .
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األوضـاع العـائلـية قد تـكون مـضطـربه خالل النصف
األول من السنة.
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ـهنيـة ستكـون جيدة على ادية و ا إجماال األوضـاع ا
مدار 2021 رقم احلظ 4.
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انتقـال الى موقع افـضل ولكن ستـكون هنـاك ضغوط
هني او الصحي. تتعلق بالوضع ا
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 2021 غنـيـة بـالـفـرص الدسـمـة والـواعـدة بـاالفضل
وضوعية . سؤولية وا شرط التحلي با
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ال تتـرك واجـبـاتك للـحـظة االخـيـرة بل كن جاهـزا لـها
واستبق احللول والتسويات.
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هنيه بسبب تعاطيك مع  تكتـسب اخلبرة في حياتك ا
مواقف و مشاكل متنوعه.
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يزه لك,فنـجد اإلبداع و اخليال تـعتبر 2021 سـنة 
و الكثير من احلظ يرافقك.
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اذا اردت احراز تـقدم او تغـيير بادر الـى التحرك وال
تتلكأ.رقم احلظ  7.
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 بــعض الـتــحـديــات في الـعــمل خالل الـربع األول من
. السنة. يوم السعد االثن
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يـــجب مــراعـــاة الــظــروف وال تــكـن عــقــبـــة في طــريق
التغيير انفتح على اجلديد .
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اكتب مـرادف ومعـاني الكـلمات
الــتي تـــســيــر بــعـــكس عــقــارب
الـسـاعة.اجـمـع حـروف الـدوائر

طلوبة: نقطة لتقرأ الكلمة ا ا
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1- اندهاش

2- تخيف االخرين

ارس  -3

4- ورود

كان 5- اترك ا

6- قطيعي

الــكــاتب واالعالمي الــعــراقي تــلــقى تــعــازي االوسـاط
سائل الله تعالى ان االعالميـة والثقافية لوفاة صهره

يسكنه فسيح جناته.

مديـر الـتكـامل الـتـكنـولـوجي في وكـالـة (ناسـا) ضـيفه
ناقشة كتابه(ب منـتدى مؤسسة عبد احلميد شومان 
الـعــقــول) بــجــلــســة أدارهــا الـوزيــر االردنـي الـســابق

هندس مثنى الغرايبة. ا

ه من االعالمي الــعــراقـي  تــكــر
ــســاء كــأفــضل مــديــر مــؤســســة ا
عالقـــات عــامـــة من بـــ الــقـــنــوات
الـفــضـائـيـة احملـلـيـة. وتـلـقى تـهـاني

. زمالئه االعالمي

أسـتاذ االدب والنـقد في جـامعـة بيـر زيت صدر له عن
دار الـشــروق لــلـنــشــر والـتــوزيع كــتـاب من تــرجــمـته
ه بـعـنـوان (حـكـايـة إيـسـيـدور) وهي مـجـمـوعـة وتـقـد

انية. نصوص مختارة من أدب اللغة األ
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ـية ي العـراقي تـلـقى تـعازي االوسـاط االكـاد االكـاد
لـوفــاة والـده سـائــلـ الـلـه تـعـالى ان يــسـكــنه فـسـيح

جناته.

ازيا ارجنتو

خوضه سـباق الـترشح لـلرئـاسة في
عـام 2020  كــتــبت فـي صــفــحــتــهـا
اخلــــاصـــة عــــلى مــــوقع الــــتـــواصل
اإلجــتــمــاعي: (جــو بــايــدن وكــامــاال
هــاريـس والــشــعب األمـــريــكي لــقــد
أعــطـــيــتم الــعــالـم واحــدة من أعــظم
األعـمـال الـلـطـيـفـة والـشـجـاعـة الـتي
شهدتـها اإلنسـانية على اإلطالق.. ال
شيء سـوى احلـب لـقـائــدنـا اجلـديـد
ـنـتـخـبـ لـدخـول الـبـيت ونـائـبـته ا
وقع الفن لم تتردد األبيض( .ووفقا 
غاغا التي إختارت بايدن حليفاً لها

{  واشـنــطن  –وكـاالت -ال يــعـتــبـر
دعم الــنـجـمـة لــيـدي غـاغــا لـلـرئـيس
األمـــريــكـي جــو بـــايــدن جـــديــداً بل
تـــربــطــهــا به عـالقــة مــنــذ ســنــوات
وحتـديــداً حـ كـان نـائـبــاً لـلـرئـيس
األمــريــكـي الــســابق بــاراك أوبــامــا
وتعاونت معه قبل 3 سنوات بوضع
مـشروع خـاص يـهدف إلـى مكـافـحة
اإلعــتــداء اجلــنــسي في اجلــامــعـات

األمريكية.
ؤيدين لبايدن وتُعد غاغا من أبرز ا
ومـــنــذ الـــلــحـــظــة األولـى من إعالنه

لــلــتــصــدي لإلعــتـداء اجلــنــسي في
ــشــاركــة بــتــجـــربــتــهــا اخلــاصــة ا
وصــرّحت في مــقــطع فــيــديــو: (لــقـد
تــمـكـنـت من إجـتــيـاز أزمــة اإلعـتـداء
اجلنـسي الذي تـعرضت له وأنه من
الــــضـــروري اخلـــروج مـن الـــصـــمت
ــــة لـــــلـــــتـــــعـــــريف بـــــهـــــذه اجلـــــر
ومكافحـتها).كمـا أطلقا حـملة البيت
األبــــيض (اتس اون اس) وتــــهـــدف
إلى نـــشـــر الـــوعي لـــلـــحـــمـــايـــة من
اإلعــــتـــداءات اجلـــنـــســـيـــة. وضـــمن
احلــمــلــة نــشـرت غــاغــا فــيــديـو إلى

جــانب بــايـدن يــوجّــهـان
فــيـه رســالــة قـــويــة ضــد
الــــتــــحــــرش اجلـــنــــسي
ــسـؤولـيـة مـؤكـدين أن (ا

تقع على اجلميع).
ومـن جــــــــهــــــــتـه وصف
بايـدن ليـدي غاغـا (أنها
من أشـجع الـنـاجـ من
إعـتـداء جـنسـي بسـبب
دورهـا فـي رفع مـســتـوى
الــــوعـي حــــول اإلعــــتــــداء
اجلـنـسـي في اجلـامـعـات).
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عقيل مهدي يوسف الذي ولد عام 1951
في مـديـنـة الـكـوت ,لم يـكن في خـلـده ان
, ـثالً وكـاتـبـاً ومخـرجـاً ونـاقداً يصـبح 
لــكن حـبـه لـلــقــراءة والـدراســة وخــاصـة
ـسرح والـتـمثـيل واالخـراج دفعه علـوم ا
, الن يـكـون كـذلك ويـؤلف ثـمـانـون كـتـابـاً
سـرحي والتمثيل توزعت ب االخراج ا
ـسرحي ,هو االن وعلم اجلـمال والـنقد ا

ـركزي في احتاد االدباء عضو اجمللس ا
والـكـتــاب في الـعــراق ورئـيـســاً لـرابـطـة

سرحي. النقد ا
بعد تـخرجه من كلـية الفـنون اجلمـيلة -
ـسرحية عام 1972 توجه قسم الفنون ا
ــســرح الى بــلـــغــاريــا لــدراســـة عــلــوم ا
وبـالــتـحــديـد في جــامـعـة فــيـتس ,حـيث
ـــاجـــســـتـــيــر حـــصل عـــلـى شـــهــادتـي ا
والـدكــتــوراه عـام 1983/1982  .يـقـول

دكتور عقيل عن دراسته في بـلغاريا (لقد
مـنحـتـني دراسـتي الـعـلـيـا فهـمـاً مـعـمـقاً
ـســرح وعـلم اجلـمـال والـنـقـد لـقـضـايـا ا

سرحي).  ا
ويـعــد الــدكـتــور عـقــيل من اجملــديـ في
ـــســرح الـــعــراقي ,فــهـــو طــاقــة حــركه ا
مــتــجـددة ومــثــقف عــلى مــســتــوى عـال,
تلك جتربت ,االولى حياتيه (عملية )
ــيـة) نــاهـيك عن روحه واالخـرى ( اكـاد
الـطـيبـة وتـواضـعه اجلم ,فهـو مع احلق
والعدل ( حد السيف) ال يـطمع بالوظيفة
العليا ولـكنها تأتي اليه  ,ويعدها خدمة
ـستـحقـ لها, فعـليـة يقـدمهـا لالخرين ا
ـســرحـيـة كـان رئــيـســًا لـقــسم الــفـنــون ا
واســـــتــاذاً كـبــيـراً ضــمن اسـاتــذة كـبـار
امـثـال الـراحل الـكـبـيـر االسـتـاذ الـدكـتور
ســامي عــبـداحلــمــيــد واالســتــاذ الـراحل
ربي الكبير االسـتاذ اسعد عبدالرزاق وا
وبـقـيـة االسـاتـذة الـكـبـار في هـذا الـقـسم

الكبير. 
بعـدها تـبوء مـنـصب عمـيد كـليـة الفـنون
اجلـمـيـلـة 2005-2012  وكـان بـحق من
نصب ,وقاد االخيار الذين تـبوءوا هذا ا
هذه الـكلـية الـعرقـية الـتي تكـاد ان تكون
جامعـة لكـونهـا تضم سـتة اقسـام علـمية
ــعـهـودة وعــلـمـيـته كـبـيـرة ,وبـجـدارته ا
الواسعة وجتربته في الـعمل الفني فترة
طـويـلـة اسـتـطـاع قـيـادتـهـا بـشـكل مـتـزن

بـــرشت ,قــــال : ان بـــرشـت الـــذي يــــعـــد
صـــاحـب نـــظـــريــــة (الـــتـــغــــريب ) الـــتي
درســنـــاهــا وعــمت الـــعــالم اجـــمع تــعــد
انــطالقـــة جــديــدة مــتـــجــددة في حــركــة
ـدة ي وال زالت وسـتـبـقى  ـسـرح الـعـا ا
طـويـلـة جداً ,ومـسـرحـيـاته الـتي كـتـبـها

واعدها دليل اكيد على ما اقوله.
وفي سـؤال اخـر لي عن الــسـيـر الـذاتـيـة
بدع العراقي ,اجاب: لعدد كبير من ا
ـــكـــان اعـــداد اعـــمـــال من الـــضـــروري 
ــسـرح الــوثـائــقي لـتــعـريف شـبــيـهــة بـا
ـدعـيـنـا العـراقـيـ وكـذلك من ـتـلـقي  ا
رحل مـنــهم عــلى ان تـكــون هـذه الــسـيـر
كان ـــــــنهجـها الثالـوثي ( الزمان + ا

بهر. وضوع) وشكلها اجلمالي ا + ا
والــدكــتــور عــقـــيل مــهــدي ســبق وان
اشــــــــــرف ونـاقش عـدد كـبـيـر جداً
ــــاجـــــســــتــــيــــر مـن رســـــــــــائل ا
واطــاريح الـدكــتــوراه في كــلــيـة
الــفــنـــون اجلــمــيــلـــة بــبــغــداد
واحملـافــظـات ,وكـان وال زال
ـــنح طـــلــبـــته مـن عــلـــمه
الــــــــــــــــواسـع ومــن خـالل
تــــخــــصـــــصه الــــعــــام
والــدقـيـق في عــلـوم
ـــــــســـــــرح وعـــــــلم ا
اجلـــمــــال والـــنـــقـــد

سرحي.  ا

ي عــلى مـســتـوى رفـيع وعـلــمي واكـاد
لـلــغـايــة. في عـام 2006 تـلــقــيـنــا دعـوة
انـيا عن طـريق معـهد ( غـوتة ) لزيـارة ا
جلامعة هالـة العريقة ,وبالذات في كلية
ـعـلـومـاتـيـة وكـان بـرفـقـتـنـا االتـصـال وا
الفنان التـشكيلي الراحل ابـراهيم محمد
ــهـمــة جـداً مع وفي احـدى اجلــلــسـات ا
رئيس جامعة هالة وعدد كبير من عمداء
الكـلـيات حتـدث مـهدي وبـلـغته الـعـلمـية
ـيـة عـن كـلـيـة الـفــنـون اجلـمـيـلـة االكـاد
بشكل مبـهر اضافة الى حـديثه القيم عن
ـتلقي في سرح في رفع مـستوى ا دور ا
ان العراق كـذلك حتدث عن الفالسـفة اال
(هوسرل ,برشت ,كييركجارد  ,غوته ...)
وكنت شخصياً اقوم بالترجمة من اللغة
ـانيـة وبـالـعكس, العـربـيـة الى اللـغـة اال
وقــد اثــنـى رئــيس جــامــعـــة هــالــة عــلى
واضـيع العلـميـة التي اثـارها الـدكتور ا
عــقـيـل في كـلــمــته وكــذلك بــقـيــة عــمـداء
ـشـاهـدات الـكـلـيـات. وتـوجت زيـارتـنـا 
عمـلـيـة في الفـنـون الـتشـكـيـليـة ووجـدنا
الــطـلــبــة وهم يــصـمــمــون من اعــمــالـهم
اجلــمــيــلــة وكـان هــذا يــعــد في اجلــانب
التطـبيقي ,وانبهـرنا كثـيراً عنـد زيارتنا
ـثله من حـضارة لـ ( باو هـاوس ) وما 

ية. انية وعا رمزية ا
وفي سؤال لي ,كـيف يـقـرأ عـقـيل مـهدي
سـرحي الكبيـر برتولد نـظر ا الكاتب وا

ـمـثـلـة { رومـا (أ ف ب) - اتـهــمت ا
اإليــطـــالـــيـــة وإحــدى الـــنـــاشـــطــات
الــبـارزات فـي حـركــة (مي_تــو) (أنـا
أيــــضــــاً) آزيــــا أرجــــنــــتــــو اخملــــرج
األميركي لفيلم فاست أند فيوريوس
روب كــوهـــ بـــاالعـــتــداء عـــلـــيـــهــا
جنسيـاً في مقابلـة نشرتهـا اجلمعة
صــحـــيــفـــة كـــوريــيـــري ديال ســـيــرا
ـمـثلـة واخملـرجة اإليـطالـيـة.وكانت ا
البـالغة  45عاماً في طـليـعة من أثار
مسألة االعتداءات اجلنسية في عالم
السـيـنمـا مـساهِـمـة بذلك في إطالق
حملة #مي_تو إذ أعلنت في 2017
أنـهــا تـعـرضـت لالغـتـصــاب من قـبل
نتج الهولـيوودي األمريكي هارفي ا
وينست عام 1997 عندما كانت في
احلــاديــة والــعــشــرين. وكــشــفت في
مـقـابـلتـهـا مع الـصـحـيفـة اإليـطـالـية
(عن اعـتـداء جـنـسي من جـانب روب

كوه عام 2002). 
ـــرة األولى أحتــدث وقـــالت (إنـــهــا ا
. لـقــد اغـتـصــبـني فــيـهــا عن كـوهــ
بــعــدمــا جـعــلــني أشــرب +جي إتش
بي+ وكـــان لــديه زجــاجـــة مــنه) في
إشـــارة إلـى مـــخــــدّر يــــســــتـــخــــدمه
ــــغـــتـــصـــبـــون.وأضــــافت (في ذلك ا
الــوقت لم أكن أعــرف حــقــاً مــا كـان
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ــطـــرب حــســ نــعـــمــة امــنــيــات تــلــقى ا
االوسـاط الـفـنيـة وعـشـاق صـوته الـشجي
بـالصحة الدائمة بعـد خضوعه لعملية في
ــاء االبـيض مــنـهـا احـدى عــيـنــيه الزالـة ا
عـلى يـد احد اطـبـاء الـعيـون الـبـارع في
بـغـداد وســيـخــضع لـعــمـلـيــة ثـانـيــة بـعـد
اء االبيض منها ايضا اسـبوع الزالة ا
وطـمأن نعمة محبيه (على سالمة صحته)
وانه (لن يــحـتــاج الى نــظـارة طــبــيـة بــعـد
تـماثله لـلشفـاء الن نظره سـيكون (6 على
6) (الــزمــان) تـــتــمــنى له دوام الـــعــافــيــة

والتألق.
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شـــاركت الـــفــنـــانـــة يـــاســـمــ
صـبري جـمـهورهـا بـصورة من
احتفالهـا بـعيد ميالدها الـ 33
وذلك مـن خالل حـــــســـــابـــــهـــــا
الـــــــــــشــــــــــــخـــــــــــصـي عـــــــــــلـى
(انــسـتـغـرام).وظــهـرت صـبـري
فى الصورة وهى تطفئ شموع
ـكونة من 4 يالد ا كيـكة عيـد ا
أدوار دائـريــة الـتي  تـزيـنـهـا
بالذهب. و الى جانـبها زوجها
رجل األعمال أحمد أبو هشيمة
.وتـفـاعل مـعـهــا عـدد كـبـيـر من
مـتـابعـيـهـا وجاءت الـتـعلـيـقات
كاآلتى :  (عـيد مـيالد سعـيد يا
ياسم - كل سـنة وانت طيبة
وبخير  - عقبال مليون سنة ).
 واسـتــطـاعت صـبـرى أن تـقـدم
عـــددا من األعـــمــــال الـــفـــنـــيـــة
اجلـيــدة وسـاعــد جــمـالــهـا فى
تــواجـدهــا بــشـكـل كـبــيــر عـالم
السينما والتليفزيون ولعل من
أبــرز أعـــمـــالـــهـــا (جـــحـــيم فى
الـهنـد) و(الـديزل) وفي الـدراما
مــــــســـــلــــــسـل (جـــــبـل احلالل)

و(فرصة تانية).

{ كـان (أ ف ب) - بـيــعت لـوحـة
لـــلـــرســـام بـــيـــار ســـوالج كـــانت
ـــلــوكـــة لــلـــشــاعــر والـــرئــيس
السنغالي السابق ليبولد سيدار
سـنــغـور بـسـعــر يـقـرب من 1,5
مـلـيون يـورو الـسـبت في مـديـنة
كـان غـرب فـرنـسـا وفق مـنظـمي
ـزاد.وقـالت دار كــان لـلـمـزادات ا

إن (هـــذه الـــلــــوحـــة الـــزيــــتـــيـــة
رسومـة على قـماش الكـانفاس ا
مع خــلــفــيـة صــفــراء قــريــبـة من
زاد الـلـون الـذهبـي بيـعت فـي ا
بسعر  1,21مليون يورو (1,48
ــصــاريف). مــلــيـــون يــورو مع ا
وأشــارت الــدار إلى أن الــلــوحــة
بــيــعت لــشـخـص أوروبي شـارك
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 W¹dŁ√ W¹bI½واشنـطن  —وكـاالت - بـعـدما }
خطـفت أمانـدا غورمـان األضواء
خالل حـــفل تــنــصـــيب الــرئــيس
األمـريكي جـو بـايـدن حـ ألقت
هــــذه الــــشـــاعــــرة ذات األصـــول
اإلفـريـقـيـة قـصـيـدة من تـألـيـفـهـا
ــــواطــــنــــ إلى دعت فــــيــــهــــا ا
الوحـدة حظيت الـشابـة البـالغة
من العـمر 22 عامـا عـلى العـديد
من عـــروض الــعـــمل. وحـــصــلت
غورمان التي ألقت قصيدة (التل
الـــذي نــــتـــســــلــــقه) خالل حــــفل
تنـصيب بـايدن رئـيسـا للـواليات
تـحدة عـرض عـمل من جامـعة ا
مـورغـان قـدمـه رئـيـسـهـا ديـفـيـد
ويلسون والذي غرّد على تويتر
قـــــائال: (اآلنـــــســـــة غـــــورمـــــان..

نــحـتـاجـك كـشــاعـرة في جــامـعـة
واليــة مــورغــان.. اعــتــبــري هــذا
عـــــرض عـــــمل مـــــنـــــا). وأشـــــار
ويـلـسـون إلى أن (الـعـرض الذي
قـدمه جاء عـفـويـا بعـدمـا أعـجبه
أداء أمــانــدا في حــفل تــنــصــيب
بـايــدن) الفـتـا إلى أن (انــضـمـام
الـشـابــة لـلـجـامـعــة سـيـسـهم في
إثـراء منـظـورها بـشـأن القـضـايا
التي تتنـاولها في كتابـاتها كما
ؤسـسة الـتعـليـمية ستـستـفيـد ا
قابل منـها).ووفق ما ذكرت في ا
صـحـيـفـة (بـالـتـيـمور صـن) فإن
غـورمان لم تـرد بـعـد عـلى عرض
الــعـمـل الـذي حــصــلت عـلــيه من
جــامــعـة مــورغــان مــشــيـرة إلى
حـصـولــهـا عـلى عـروض أخـرى.
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{ اسالم اباد (أ ف ب) - قـضى شاب دهـسا بـقطار في
باكسـتان خالل تصويـره مقطـعا بكامـيرا صديقه خالل
شي عـلى سكـك حديد بـغيـة نشـر التـسجـيل عبـر تيك ا
تـوك عـلـى مـا أعـلن مـسـؤولـون فـي الـشـرطـة وهـيـئـات
اإلنـقـاذ الـسـبت.ووقـعت احلـادثـة اجلـمـعـة في ضـاحـية
روالبندي قرب العاصمة إسالم آباد.وقال الناطق باسم
هيئة اإلغـاثة احملليـة رجا رفاقت الزمـان لوكالة فرانس
بــرس إن (الـشـاب حــمـزة نــافـيــد الـبـالغ  18عـامــا كـان
ـشي عـلى سـكة حـديـد حـ كـان صـديق له يـصوره)
مـشـيـرا إلى أن (الـقـطـار الـذي كـان يـتـحـرك صدمـه لدى
ـــشي عـــلى ـــصـــور خـالل ا الـــتـــقـــاطـه الـــتـــســـجـــيل ا
ــكــان غــيـر أن الــســكــة).وهــرعت فــرق اإلســعــاف إلى ا
الشاب كان قد تـوفى.وأشار الناطق باسم هـيئة اإلغاثة
ــسـعـفـ أنه كـان إلى أن أصــدقـاء الـضـحـيــة أبـلـغـوا ا
يـصور مـقـطع فيـديـو لنـشره عـلى تـيك تـوك وحسـاباته
األخــرى عــلى شــبــكــات الــتـــواصل االجــتــمــاعي.وأكــد

مسؤول في الشرطة احلادثة.
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رأة العراقية قد ال اتي بـامر جديد عندمـا احتدث عن مظلوميـة ا
او العادات االجتماعية البالية التي وعن الظـروف االمنية الصعبة
لـكنـني سـأتنـاول اليـوم  الطـريقـة التي تمس كـرامتـها وشـموخـها
يتـعامل بـها قـانون العـقوبـات العراقي رقم (11) لـسنة (1969)

ة االغتصاب.  عدل مع جر ا
ادة (398) توقف االجـراءات القـانونـية بـحق مغـتصب الـفتاة فـا
غتصب من ضحيـته.اي االجراءات العقابية من في حال تـزوج ا
ـادة (398) فــا مـالحـقــة وحتــريك الــدعــوى او الـتــحــقــيق فـيــهــا
تـنص:اذا عقـد زواج صحيـح ب مرتـكب احدى اجلـرائم الواردة
فـي هـــــذا الـــــفــــصـل وبـــــ اجملـــــني عـــــلـــــيـــــهـــــا اوقف حتـــــريك
والتـحقـيق فيـها واالجـراءات االخرى.واذا كـان قد صدر الدعـوى
اوقف تــنــفــيــذ احلــكم .وتــســتــانف اجــراءات حــكـم في الــدعــوى
الـدعــوى او الـتـنــفـيـذ حــسب االحـوال اذا انـتــهى الـزواج بـطالق
صــادر من الــزوج بــغــيــر ســبب مـــشــروع او بــطالق حــكــمت به
احملكـمـة السبـاب مـتعـلـقة بـخـلق الـزوج وسوء تـصـرفه وذلك قبل

انقضاء ثالث سنوات على وقف االجراءات. 
ادة (398) واحـدة من اخطر االنتـهاكات حلقوق وبـذلك تشكل ا
وكـرامـتهـا وآدمـيـتـها  حـيث يـتـعـرض جـسمـهـا لالنـتـهاك ـرأة ا
مثـلمـا تـتعـرض ارادتهـا في الـزواج من شخص مـا الى االنتـهاك
ـرتــكب كـمــا عـلى وهـكــذا فـان االصالح ســيـؤثــر عـلـى ا ايـضــا
ة لن ـغـتـصب ان يـفـهم ان من يـرتـكب اجلـر الـضـحـيـة وعـلى ا
ينـجو بـفعـلته. لقـد اصدرت سـلطـة االئتالف االمر رقم  31لـسنة
اخلــاص بـــتــعــديـل قــانــون الـــعــقــوبـــات وقــانــون اصــول 2003
احملـاكــمـات اجلـزائــيـة الـذي قــرر في الـقــسم الـثــالث مـنه فـرض
ـادة 393 ـة وفق ا ـرتـكب اجلـر عـقــوبـة الـسـجن مـدى احلـيــاة 
ـادة ــة وفق ا ـرتــكب اجلـر وفـرض عــقـوبـة الــسـجن 15 سـنــة 
. اال ان هــذا االمـر لـم يـلــتــفت الـى بـشــاعــة وخــطــورة هـذا396
ــادة 398 ــرأة. وقــد جــاء  في نص ا االنــتــهــاك عــلى حـــقــوق ا
ة االغتصاب  بإيقاف عـاجلة األثار السلبية التي تنـشأ عن جر
اجراءات الـتقـاضي ضد اجلـاني إذا ما عقـد زواج صحـيح بينه
وبـ ضـحــيـته وبـذلك تــتـعـرض الـضــحـيـة الى جــنـايـتـ األولى
األعتـداء على شرفـها وأغـتصابـها واألخـرى تعرضـها لـلقتل من
قبل األهل وقـد ترتـكب جـنايـة ثـالثـة فيـمـا إذا نشـأ في أحـشائـها

جن بر بأجهاضها أو قتلها بجنينها.
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ـرأة الـنـيـابـية ان ـعلـومـات الـتي اسـتـقـيـنـاهـا من جلـنـة ا تـفـيـد ا
النائب انتصار اجلبوري قد جمعت تواقيع ل 66نائبا إللغاء هذه
ادة في الـدورة النـيـابيـة السـابقـة و رفع طـلبـها الـيى الـلجـنة ا
الـقـانـونيـة ..والـلـجـنـة بـصدد الـعـمل عـلى تـشـريع قـانـون يـنصف
ـــرأة الـــعـــراقـــيـــة من هـــذا االنــــتـــهـــاك الـــصـــريح حلـــقـــوقـــهـــا ا
ملكة وانسـانيتها.وسبق ان جنحت عددا من الدول العربية مثل ا
االردنيـة الهـاشـميـة وبـيروت وفـلـسطـ ومـصر وتـونس في الـغاء

غتصب الفتاة. الفقرة اخلاصة 
نـاهضة العنف ـانيات من الدول الـعربية  كمـا سبق إلئتالف البر
ـناهـضة ـرأة ان اعلـن عن اجناز صـيـاغة اتـفـاقيـة عـربيـة  ضد ا
نـطقة العربـية  خالل مؤتمـر رعته جامعة رأة في ا العـنف ضد ا
الـــدول الـــعــربـــيـــة في شـــهــر كـــانـــون االول من عــام  2016في
وتـناولت االتفـاقيـة تنـسيق اجلـهود على جمـهورية مـصر الـعربـية
سـتوى االقلـيمي لوضع وتـطوير الـتشريـعات والسـياسات التي ا
مارس ضدهم. حتمي النساء والفتيات من كافة اشكال العنف ا
ـرأة النيـابيـة مشاريع لـقوانـ تنتـظر البت ان  في حقـيبة جلـنة ا
فـيـهـا مـثل قـانــون مـنـاهـضـة الـعـنـف االسـري قـانـون الـنـاجـيـات
االيـزيـديـات قــانـون حـمـايـة الـطــفـولـة  وتـعـديـل بـعض الـفـقـرات
اخلاصـة باموال القاصرين وقانون ختان االناث وغيرها. ونأمل
ان تــنــجح الـلــجــنــة في تــشـريـع عـدد مــنــهــا قـبل نــهــايــة الـدورة

التشريعية احلالية. 
ان حـمـايـة االسرة والـطـفـولة الـعـراقـية أمـانـة في اعـناق الـسـلـطة
وان تـشريـع القـوانـ في هذه التـشـريـعيـة
الـفـتـرة الـعـصـيـبـة الـتي تـشـهـد تـصـاعـد
بــكــافـة اشــكـاله وتــيـرة الــعــنف االسـري
وصـوره  أمر ضروري حلـمايـة االجيال
القـادمة وضمانة نشوئها في بيئة سليمة

تخلو من كافة اشكال العنف. 
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{  لـــنـــدن - مـــدريـــد (أ ف ب) -
يـــــواجه ســــتــــة مـن كل عــــشــــرة
مــتــاحف فـي بــريــطــانــيــا خــطـر
اإلغالق بـسـبب جائـحـة كـوفـيد-
على ما كـشفت جمـعية آرت ?19
فـانـد مبـديـة قـلـقـهـا من أن تـفاقم
تدابير اإلغالق الثالثة في البالد
ؤسسات التي تكافح أزمة هذه ا
من أجل البقاء.وكشفت اجلمعية
الـتي خـلـصت إلى تـقـديـرهـا إثـر
مـسح أجــري نـهــايـة  ?2020في
بـــيــان إلـى أن (تــدابـــيــر اإلغالق
اجلــــديــــدة الـــتي دخــــلت حــــيـــز

التنفيذ مـطلع كانون الثاني  قد
تـفاقم بـصـورة كـبيـرة هـذا الرقم
ـتـاحف إلى مـا ســيـدفع بـعـض ا
إغالق أبـوابــهـا نـهــائـيـا).وقـالت
مديـرة اجلمـعـية جـيني والـدمان
إن (تـــدابــــيـــر اإلغالق األخـــيـــرة
تـــســـدد ضـــربـــة قــــويـــة وتـــرغم
مـتـاحـفنـا ودور الـعـرض الـفـنـية
لـــديـــنـــا عــلـى الــكـــفـــاح من أجل
البقاء) مبدية أسفها (ألن بعض
ـتـاحف الـصـغـيـرة خـصـوصـا ا
وهي ضروريـة جدا جملتـمعـاتنا
ـوارد الكافـية للـصمود ال تملك ا

حتـى نهـايـة الشـتـاء).وقال مـدير
متـحف فلـورنس نايـتينـغايل في
لـندن ديـفـيد غـرين إن (اجلـائـحة
تكاد تقـضي علينـا) مضيفا (إذا
مــا اســتــمــر الــوضع قــد نــفــقــد
ـالـيـة بــالـكـامل وهـذا مالءتـنــا ا
يعني أنه من الصـعب التكهن ما
إذا كـنا سـنـتـمـكن من إعـادة فتح

أبوابنا).
ــؤســســات الـثــقــافــيـة ودفــعت ا
فــاتــورة بــاهــظــة جــراء تــدابــيـر
ـكـافحـة اجلـائـحـة التي اإلغالق 
أودت بــحـيــاة أكــثـر من  93ألف

كسيكي خافيير كامارينا الذي ا
ــســرح مــنـذ لم يــعــتلِ خــشــبــة ا
شـهــور عن امـتـنـانـه إلسـبـانـيـا
فقال (أن أكون هنا أمامكم نعمة
وأنـــــــــا أحــــــــــيـي مـن كـل روحي
ـبـذولـة في هـذا الـبـلد اجلـهـود ا
لـلـدفـاع عن الـثـقـافـة).كـان 1200
شــخص يــجـلــســون قــبـالــته في
مـقــاعـد وصـلـوا إلـيــهـا مـتـبـعـ
عالمات إرشاد دقيقة بعد فحص
حــــرارة أجــــســـامــــهم وكــــانـــوا
يــرتـــدون بــزّات أو مـــعــاطف من
الــفــرو لـكــنــهم كــانـوا يــضــعـون
ـسـرح الـذي غنى كـمامـات.هـذا ا
ـواقع فـيـه كـامـاريــنـا هــو أحـد ا
الثقافـية التي سمـحت السلطات
اإلسـبـانـيـة بـإعـادة فـتـحـهـا مـنـذ
الــصــيف الــفــائت بــعــد تــدابــيـر
ــــشـــددة ولــــكن وفق احلــــجـــر ا
شـروط صـحـيـة صـارمـة ومـنـها
مثـالً االكتـفـاء بجـمـهور مـحدود
وتـــرك مــســافـــة بــ احلــضــور
وإقــامـــة نــظــام تــهــويــة جــديــد
ـشــرب وغـرفـة تــعـلـيق وإبـقــاء ا
ـعـاطف مــغـلـقـ وسـوى ذلك. ا
ـواقع الـثــقـافـيـة وال تـزال هــذه ا
تــــعـــمـل عـــلـى الـــرغـم من جتـــدّد
ــا هي تـــفــشـي الــوبـــاء خالفـــاً 
انـيا على احلال في فـرنسـا أو أ

ثال. سبيل ا
وتـــــرتّب هــــذه الـــــشــــروط عــــلى
الـــــصـــــاالت أكالفـــــاً بـــــاهـــــظـــــة
واستـثمـارات ضـخمـة في بعض
ـلـكي الـذي ـسـرح ا األحـيـان. فـا
ـــلــكــة في ــلك وا حـــضــر إلــيـه ا
مــنـتــصف أيـلــول الـفــائت أنـفق
مــلـيـون يــورو لـتـعــقـيم الــصـالـة
ــــقـــصـــورات وحــــتى األزيـــاء وا
بـاألشـعـة فوق الـبـنـفـسـجـية.ولم
تــــوفـــــر اإلجـــــراءات اجلـــــديــــدة
الفنان فـباإلضافة إلى فواصل
التباعـد واحلماية بـينهم تُجرى
للـموسـيـقيـ فحـوص منـتظـمة
ويـضـعـون كـمـامـات بـاسـتـثـنـاء
أولــــــئك اخملــــــتــــــصــــــ بـــــآالت

اسـتـرليـني ( 3,08مالي دوالر)
منذ بدء اجلائحة.

عـلـى صـعـيــد مـتـصـل  أصـبـحت
إسبانيـا اشبه بواحة ثـقافية في
عـــالم يـــشــهـــد حتــوّالت بـــســبب
ــكن جـــائــحــة كـــوفــيــد-19 إذ 
ـا هـي احلـال في فــيـهــا خالفــاً 
كثير من البـلدان األوروبية فتح
ـــســـارح ودور الـــســـيـــنـــمــا أو ا
قـاعـات احلــفالت عـلى الـرغم من
جتــدد ارتـــفــاع اإلصــابــات.أمــام
لكي في مدريد سرح ا جمهور ا
اضي عـبّـر الـتـيـنور األسـبـوع ا

شـــخص في بــريــطـــانــيــا أكــثــر
بــلـدان أوروبــا تـضــررا لـنــاحـيـة
عـدد الـوفــيـات.وأقـرت احلـكـومـة
الــبــريـطــانــيـة مــســاعـدة طــارئـة
لـلــقـطـاع الــثـقـافي بــقـيـمـة 1,57
مـلـيـار جــنـيه اسـتـرلـيـني (2,15

مليار دوالر).
وأعــلـــنت جـــمـــعـــيـــة آرت فـــانــد
اجلـمـعـة عن هـبـة مـقـدارها 750
ألف جـــنــيه اســتـــرلــيــني (1,03
مـــلـــيـــون دوالر) إضـــافـــيــة لـ23
مؤسـسـة ثقـافـية مـا يـرفع قيـمة
دعـمـهـا إلى  2,25مـلـيـون جـنـيه

الـــنـــفخ.وقـــال وزيـــر الـــثـــقـــافـــة
االســــبـــاني خـــوســـيـه مـــانـــويل
رودريـــغـــيـــز أوريـــبس لـــوكـــالــة
فـرانس بـرس عـلـيـنـا إقـامـة هـذه
األنشـطة ونسـتطـيع ذلك مشدداً
عـلى ضـرورة إثـبـات أن الـثـقـافـة
مــكــان آمن.إّال أن الــوبــاء أجــبــر
بــعض الــصــاالت عـلـى أن تـقــفل
أبـوابــهـا مـجــدداً كـدار لـيــسـيـو
لألوبرا في برشـلونـة في تشرين

الثاني.
ولم تتمكن أماكن ثقافية عدّة من
إعادة فتح أبـوابهـا بفعل تـدابير
حـظــر الـتـجـول وقــلق اجلـمـهـور
والصـعوبـات االقـتصـادية وهي
تــكـافح مـن أجل الـصــمــود.وقـال
ـيـدو مـديـر جـمـعـية خـافـيـير أو
نوتـشي إن فـيفـو الـتي تضم 54
ـوسـيــقـيـة في قـاعــة لـلـحــفالت ا
ـئـة مـنـطـقـة مـدريـد إن  80في ا
(من هـذه األمـاكن) لم تـفـتح مـنـذ
آذار. واضــــاف (إنــــهــــا حلــــظــــة

يأس).
ورأت مـــســـؤولـــة الـــثـــقــافـــة في
منطقة مدريد مارتا ريفيرا دي ال
كروز (أن أماكن موسـيقى البوب
الـــتـي تـــقــــام فـــيــــهــــا احلـــفالت
وسـيـقيـة احليـة سـتحـتاج إلى ا
الـلـقـاح لــلـنـهـوض مـجـدداً).وفي
االنتظار حترص السلطات على
إجــراء فــحــوص ســريــعــة. فــفي
بـرشـلـونـة حـضـر  500شخص
وقـوفـاً حفـلـة مـوسـيقـيـة وكـانوا
ملتصق بعـضهم ببعض لكنهم
كـــانــوا يـــضــعـــون الــكـــمــامــات
وأجريت اختـبارات لهم في إطار
دراسة سريـرية في كانون األول.
وتــبـــيّن بــعــد ثــمــانــيــة أيــام من
احلــفـلــة أن أيــاً مــنـهم لـم يُـصَب
بـالـفــايـروس.ورأى اخـتـصـاصي
عدية بوريس ريفولو األمراض ا
الـــذي أجــرى هـــذه الـــدراســة أن
ـكـن أن تـشــكل هــذه الــوصــفــة 
احلل األكــــثــــر أمــــانــــاً إلحــــيـــاء

األشطة الترفيهية.
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{ رومــــــــــــا (أ ف ب) - أعـــــــــــاد
شخص مـجهـول أكثـر من مئتي
قطعة نـقدية تاريـخية إلى موقع
بــيـــســتـــوم األثــري في جـــنــوب
إيـطـاليـا بـعـدما اعـتـرف لـكاهن
محلي بسـرقتها عـلى ما أعلنت
ـوقع ـؤسـســة الـقـائـمـة عـلى ا ا
فـي بــيـــان اخلــمـــيس.وجــاء في
البيان حتت غطاء سر االعتراف
(في الــكــنــيـســة) أعــاد شـخص
مجهول بواسطة كاهن في رعية
مـحـليـة كـيـسا يـحـوي أكـثر من
مـئـتـي قـطـعـة نـقـديـة أثـريـة إلى
مـتـنـزه بـيسـتـوم األثـري طـالـبا

ـديـر إعــادتـهــا شـخــصـيـا إلـى ا
غــابـــريــيل زوكـــتــريـــغل.وأشــار
األســتـاذ اجلــامـعي فــيـديــريـكـو
كـــاربــــونه إلـى أن (ســـبـع قـــطع
نــــقــــديــــة من أصل  208كــــانت
مــزيــفـــة) مــوضـــحــا أن (جــزءا
كـــبــــيـــرا مـن هـــذه الـــقــــطع هي
سبائك برونزية).وأضافت إدارة
ـوقع هـذه احلـلـقـة األحدث من ا
ســـلـــســـلــــة إعـــادات من جـــانب
أشخاص نادم على انتهاكات
ارتكبوهـا في حق التراث قرروا
أن يــعـيـدوا مــا اسـتـولــوا عـلـيه

بصورة غير قانونية.

ـزاد عـبـر الـهـاتف من دون في ا
إعــــــــــــطـــــــــــــاء مـــــــــــــزيــــــــــــد مـن
الـــتـــفـــاصـــيل.وشـــارك ســـبـــعـــة
ـزاد بـيـنـهم سـتة مـزايـدين في ا
عـبـر الــهـاتف من دون أن يـكـون
بينهم أي متحف.ولفتت دار كان
لـلـمـزادات إلـى أن (الـسـعـر جـيـد
جدا للوحة من هذا النسق). هذا

زايدات عليه العمل الذي بدأت ا
بـ 600ألف يـــورو كـــان مـــقـــدرا
بـــســـعـــر يـــراوح بـــ  800ألف
ومــــــلـــــــيـــــــون يـــــــورو وفق دار
زادات. وقـدم بيـار سوالج هذه ا
اللوحة التي حتـمل عنوان لوحة
في  60×81 كــانـون االول 3 سم
لصـديـقه ليـوبـولد سـيدار 1956
ســنــغــور بــعــد وقت قــصـيــر من

إجنازها كما اوضحت الدار.
وكـــانت الـــلــوحـــة مـــوجــودة في
مـــنـــزل الـــرئـــيـس الـــســـنـــغـــالي
وزوجـته في فـيـرسـون قـرب كـان
حـــيـث عــــاش الــــزوجــــان مــــنـــذ
الـــثــمـــانــيـــنــات.وكــان الـــرئــيس
الـــســنـــغــالـي الــســـابق من أشــد
ــعـجــبـ بــالــرسـام الــبـالغ من ا

العمر 101 عام.
وكـتب سـيـغـور في الـعـام 1958
ــرة األولى الـــتي رأيت فــيــهــا) ا
لـــوحــة لـــبــيــار ســـوالج دهــشت.
كأنـني تـلقـيت ضـربة في مـعدتي
أســقــطــتــني كــمــا يــســقط مالكم

بضربة قاضية).
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{ بــــانـــــكـــــوك (أ ف ب) - شـــــوهــــد
تـــمـــســاح ســـيــامـي من نــوع مـــهــدد
باالنـقراض يـقدر طـوله بثالثـة أمتار
في أكبـر محمـية وطـنيـة في تايالند
لـــلــمــرة الــثــانــيـــة فــقط خالل عــشــر
ســـنـــوات وفق مـــا أظـــهـــرتـه صــور
ــتـــنــزه نــشـــرهــا مـــســـؤولــو هـــذا ا
الـسـبت.و تـصويـر هـذا الـتـمـساح
ــيـــاه الــعـــذبــة الـــذي يـــعــيش فـي ا
بواسطـة مصيـدة فوتوغـرافيّة خالل
وجوده على الضـفة بعد خروجه من
ـــاء  في مــحــمــيـــة كــانغ كــراشــان ا
ـنطـقة احلـدودية ب الوطـنية في ا
تايالنـد وبورمـا.وكان هـذا النوع من
الــتــمــاســيح مــوجــوداً بــكــثــافــة في
جــنــوب شـرق آســيــا لــكنّ أعــدادهـا
تـــــراجـــــعـت بـــــشـــــكـل كـــــبـــــيـــــر في

ــنـطــقـة.وأدرجـت هـذه الــتـمــاسـيح ا
ــهـــددة بــاالنــقــراض في الــقــائــمــة ا
احلــــمـــراء لالحتـــاد الــــدولي حلـــفظ
الطـبيـعة.ويـعتـقد مـسؤولـو احملمـية
أن عــدد الـتــمـاســيح من هـذا الــنـوع
التـي ال تزال في الـطـبيـعـة ال يتـعدى
الـعــشـرين بـســبب الـصــيـد وفـقـدان
ـوائل.وقـال مـديـر احملـمـيـة مـانـون ا
بـــروســـونـــغــنـــيـــرن إن (صـــور هــذا
الـتـمـسـاح الـتي الـتـقـطت في كـانـون
األول دلـــيـل عـــلى أن مـــتـــنـــزه كـــانغ
كــراشــان الــوطــني مــنــطــقــة مــهــمـة
لــلـــحــفــاظ عـــلى احلـــيــاة الـــبــريــة).
وأوضح أن (طــول الــتـمــســاح نــحـو
رة ثالثة أمتار)  مشـيراً إلى (أنها ا
الثـانيـة فـحسب خالل عـشر سـنوات
يشاهد فيها تمساح من هذا النوع).
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