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اكـد اخلـبـيـر بـالشـوؤن االنـتـخـابـية
دريـــد تـــوفـــيق  ان االنـــتـــخـــابـــات
ـبكرة التي حددت احلـكومة موعد ا
اجــراؤهـا فـي الـعــاشـر من تــشـرين
ـــقــبـل بــدعـــة ســيـــاســيــة ال االول ا
تــتــوافق مـع الــدسـتــور الــعــراقي 
ـشــكــلـة مــشــيــرا الى ان حل هــذه ا
مـرهون بـانعقـاد احملكمـة االحتادية
الـعلـيا الـتي ما زال مـجلـس النواب
فـي ســـــجــــال ســـــيـــــاسـي بـــــشــــأن
الــتــصــويت عــلى قــانــونــهــا. وقـال
تــوفـيق لـ (الـزمـان) امس انه (لـيس
هــنــاك نص دســتــوري مــذكـور فــيه
بـكـرة ولكن في حـالة االنـتـخابـات ا
ان طلب رئاسة اجلمهورية من البر
ـكن اجـراء  انتـخـابات حـل نفـسه 
ادة 46 بعد شهرين من ذلك  وفق ا
مـن الـدســتــور الــتي تــلــزم بــاجـراء
االقـــتــراع خالل مــدة اقــصــاهــا 60
ـــان) يـــومـــا مـن تـــاريخ حل الـــبـــر
ـدة غـيـر كـافـيـة واضــاف ان (هـذه ا
القــرار جــدول زمــني انــتـخــابي من
الـــنـــاحـــيــة الـــعـــمـــلـــيــة  والـــنص
الـــدســـتـــوري جـــاء من اجـل اعــادة
االنــــتـــخــــابـــات بـــنــــفس الــــســـجل
االنـتـخابي الـذي اجـريت به سابـقا
ـــدة كــافـــيـــة فــقط وبـــذلك تـــكــون ا
لـتغيـير اوراق االقتـراع وفرز نتائج
ــادة االنـــتـــخـــابــات) وتـــابـع ان (ا
الـقـانـونـيـة حل قـانـوني ودسـتوري
ـــــكـن ان حتل بــــــعـــــد اي الزمــــــة 
انـتــخـابـات عـلى سـبـيل الـطـعن في
نـزاهة االقتراع او عدم توافق الكتل
الـسيـاسيـة على تـشكـيل حـكومة او
انـهـا  غيـر مقـنعـة للـشعب) مـشـيرا
الـى ان (الدسـتور الـعراقي لم يـؤكد
ــبـكــر بــديال عن ان االســتــحــقــاق ا
يـة التي جتري االنـتخـابات التـقو
كـل اربع اعـــوام  وهــــذ يـــعـــني في
حـال اجـراؤها  فـسـوف يـتم اجراء
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رصــدت وزارة الـصـحـة والــبـيـئـة 
 5663 اصــابـة مـؤكــدة بـفـايـروس
كــــورونـــا وشــــفـــاء  3591 حــــالـــة
وبـواقع  33وفـاة جـديدة في عـموم
ـوقف الـوبـائي  الــبالد. واوضح ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
ان (عــدد الـفـحــوصـات اخملـتــبـريـة
لـيوم امس االربـعاء بلـغت اكثر من
 38الـف عــيـــنــة حلـــاالت مــشـــتــبه
اصـــابــتــهــا بـــالــفــايــروس  حــيث
رصــــدت الـــوزارة  5663 اصــــابـــة
مـؤكـدة في عـموم الـعراق) مـشـيرا
الـى ان (الـشفـاء بـلغ   3591 حـالـة

وبواقع  33 وفاة جديدة).
 وبـــحـث الــوزيـــر حـــسـن مـــحـــمــد
الـتمـيمي مع السـفيـر الروسي لدى
بـغـداد ماكـسيـموف الـبروتـوكوالت
ـــعـــتـــمـــدة وتـــبــادل الـــعالجـــيـــة ا
اخلـبـرات الـصحـيـة والـعلـمـيـة ب
الــبـلـدين. كـمــا اعـلـنت الـوزارة عن
تــنــفــيــذهــا حــمالت كــبــرى بــشـأن
ـلـتـزمـ بـأجراءات ـتـابـعـة غـير ا
الـوقــائـيـة الـتي فـرضـتـهـا الـلـجـنـة
الـعليـا للصحـة والسالمة الـوطنية
مـن جـائـحـة كـورونـا.واكـدت وزارة

في بـيـان مـقـتضب تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (فـرقـهـا الصـحـية سـتـقوم
بـحـمالت كـبـرى لـفـرض الـغـرامـات
عــلى االشـخـاص الـلـذين اليـرتـدون
الـكـمامـات واحملال الـتـجاريـة التي
تـخـالف الشـروط الصـحيـة). وعلق
عــضــو جلــنــة الــصــحــة والــبــيــئـة
الــنــيـابــيــة عن حتـالـف عـراقــيـون
حــسن خالطي عــلى قـرار مــجـلس
الوزراء بشأن تخفيف قيود احلظر
ـوجة ـواجـهة ا اجلـزئي والـشامل 
الــثـانـيـة من كـورونـا.وقـال خالطي
في تـــصـــريح مـــتـــلـــفـــز تـــابــعـــته
(الـزمـان) امس ان (حـظـر الـتـجوال
ــنع انــتــقــال ســلــســلــة عـدوى ال 
كــــورونـــا بــــشـــكـل مـــبــــاشـــر بـــ
) واضــاف انه (اسـلـوبـاً ـواطـن ا
نــــلـــــجــــا الـــــيه لــــعـــــدم االلــــتــــزام
بــاالجـراءات الــوقـائــيـة  ولــو كـان
ـدارس ـوالت وا هــنـاك الـتـزم في ا
ا احـتجـنا الى فرض واجلـامعـات 

.( واطن احلظر وتقييد حركة ا
 وقـرر مـجلس الـوزراء في جـلسـتة
ـنــعــقـدة امس االول االعــتــيـاديــة ا
تـخـفـيف إجـراءات حـظـر الـتـجـوال
ـقبل  حـيث بـدءا من يوم االثـن ا
ســــيــــكـــون احلــــظــــر اجلــــزئي من

الـسـاعـة ٩ مـسـاءا إلـى ٥ صـبـاحاً
امــا احلـظــر الـشــامل يـكــون يـومي
اجلـــمـــعـــة والـــســـبـت فـــقط من كل
اسـبوع مع فتح احملالت واألسواق
الـتـجـاريـة وفق إجـراءات الـسـالمة
تبعة. وفي اقليم كردستان  حذر ا
وزيـر الـصـحـة من مـخـاطـر ارتـفـاع
نـسبة حـاالت االصابة بـكورونا في
االقــلـيم.وقـال ســامـان بـرزجني في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الـــسـاللـــة اجلـــديـــدة لـــفـــايـــروس
كــورونــا تــنـتــشــر بــسـرعــة كــبـرى
وهـنـاك ارتـفـاع في نسـبـة االصـابة
اضية ونتوقع زيادة خـالل االيام ا
اكـــبــر في االصـــابــات خالل االيــام
ــقـبــلـة) مــشـيــرا الى ان (نــسـبـة ا
تحور من شخص انـتقال كورونا ا
ــســتــشــفــيــات الـى آخــر اســرع وا
تـــشــهــد ارتـــفــاعــا بـــنــسب دخــول
ـصاب الى ردهـات العالج وهذا ا
يــدل عـلـى ان الـفــايـروس مــنـتــشـر
بـشـكل كبـير داخل اجملـتمع) ودعـا
ــواطـــنــ الـى (اتــبــاع بـــرزجني ا
الـتـعـلـيـمـات الـصـحـيـة حلـمـايـتـهم
وحــــمــــايــــة عــــوائــــلــــهـم وارتـــداء
الــكــمــامــات وااللـتــزام بــالــتــبــاعـد
االجـتـمـاعي واالبـتـعـاد عن االماكن
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ـية بعدها مهما االنـتخابات التقو
كــان الــفـــارق الــزمــني بــيــنــهــمــا)
ومـضى تـوفـيق الـى القـول ان (حل
ــشــكــلـة مــرهــون بــأنــعــقـاد هــذه ا
احملـكـمة االحتـادية الـعلـيا الـتي ما
زال مـــجـــلس الــنـــواب في ســـجــال
ــرتـقب). عــقــيم القــرار قــانـونــهــا ا
وكـان اخلـبيـر القـانون طـارق حرب
قـــد رأى اســـتـــحــداث مـــنـــصب في
احملــكـمــة الـعــلــيـا بــانه سـابــقـة لم

حتصل في العراق. 
وقــال حــرب ان (جـلــسـة مــنــتـصف
ـان يـوم كـسـب لـلـكـتـلة الـلـيل لـلـبـر
الـتي اسـتـحدثـت منـصب أمـ عام
احملــكــمـة الــذي  اســتـحــداثه في
الـتـعـديل  وبـالـتـالي فـهـذه الـكـتـلـة
الـتي كسبت قانون االنتخابات قبل
ذلك بـاعتماد الدوائر الـصغيرة كما
هـي واقع حــــــال اجلــــــمــــــاهــــــيــــــر
االنـتخـابية لـتلك الكـتلـة السيـاسية
وبذلك حققت نصراً في االنتخابات
ـتـعـددة واقـعـاً بـاعـتـمـاد الـدوائـر ا
وحــقــقت نـصــر اخــر بـاســتــحـداث
مـنـصب أمـ عـام احملـكـمـة الـعـلـيا
فـي مــا له عالقــة بـــاالنــتــخــابــات)
مـؤكـدا ان (مشـروع القـانون انـتهى
وال مـجال لـتشريـعه وسيتم اعـتماد

تـعـديل الـقـانون الـنـافـذ مـنذ 2005
الـذي الزال نافـذ دستـوريا والسـيما
ان اصـدار قـانـون احملـكـمـة اجلـديـد
يـحتاج الى 220 صـوتاً في ح ان
تـعديل االمر 30 لـعام 2005 الـنافذ
يـــحـــتــاج الى 83 نـــائـــبـــاً فــقط اي
االغـلبية البسيطة اذا حتقق نصاب
ــان) واضــاف ان (احملــكــمــة الــبــر
االحتـادية نظرت اآلف الدعاوى ولم
تــنـظــر في دعـوى تــتـضـمـن الـطـعن
بــســبب مــعــارضــة قــرار او قــانـون
خملـالفـته ثوابت االسـالم ولم يصدر
حـكـمـاً عـلى أساس مـخـالـفـة ثوابت

االسالم) مشيرا الى انه (اذا كان ال
يــوجـد نـزاع او خالف او خـصـومه
تــــتـــعــــلق بـــثــــوابت االسـالم كـــمـــا
اوضـحـنـا سـلـفـاً فلـمـاذا نـسـتـحدث
نــــزاع وخـــصــــومـــة وخـالف عـــنـــد
تـشريع قانون احملكمة اجلديد الذي
يـــتـــضـــمن اشـــراك خـــبـــراء الــفـــقه

االسالمي?). 
ـان في جـلـسـته امس وأخــفق الـبـر
االول عـلى استكمال التصويت على
قـانــون احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا
بـسبب اسـتمرار اخلالف بـ الكتل
الـسياسية على القانون. فيما أكدت

ــتـحــدة في الـعـراق  بــعـثـة األ ا
ـسـتـقـلـة ــفـوضـيـة الـعـلــيـا ا دعم ا
لالنـتخـابات وتـقد الـعون الـكامل
ـرتـقب.وقالت إلتـمـام االستـحـقاق ا
ـفوضـية في بـيان تـلقـته (الزمان) ا
فـوض امـس إن (رئيس مـجـلس ا
جــلـيل عــدنـان خــلف اسـتــقـبل في
ي مثل األ فوضية نائبة ا مـقر ا
اخلــــاص في الــــعـــراق لــــلـــشـــؤون
سـاعدة االنـتخـابية الـسيـاسيـة وا
إنـغيـبيورغ سـولرون غِيـشالدوتير
يـرافــقـهـا كـبـيـر مــسـتـشـاري بـعـثـة
يــونـامي امــيـر أراين حــيث نـاقش

درجــات. فــيــمـا ضــرب زلــزال بــقـوة
 4.2 درجـات  محافظة بـاتنة شمال
ـركز شـرق اجلـزائـر. وأوضح بـيـان 
األبــحـاث في عـلم الـفــلك والـفـيـزيـاء
الـفـلـكـيـة واجلـيـوفـيـزيـاء أن (مـركـز
الــــــزلــــــزال حــــــدد عـــــلـى بــــــعـــــد 5
كـلـيـومـتـرات جـنـوب  شـرق مـنـطـقـة
تــازولت بــنـفـس احملـافــظـة كــمـا لم
يـشـر إلى وقوع ضـحـايا أو خـسـائر

مادية). 
ـسح اجلـيولـوجـية واعـلـنت هـيئـة ا
األمـريـكيـة  رصـد زلزال قـوي ضرب
غــربي تــشــيــلي.وأكـدت الــهــيــئـة أن
(الــزلـــزال الــذي وقع عــلى عــمق 10
كـيـلومـترات وبـقوة  5.7 درجـة على
مـقيـاس ريخـتر) مـؤكـدة انه (لم ترد
تـقارير عن خسائـر مادية أو بشرية
كـــمــــا لم يـــتم اإلعـالن عن مـــوجـــات

تسونامي الحقة). 
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اطــاحت مــديـريــة شـرطــة مــحـافــظـة
نـشآت بـعصـابة تـنفـذ ما مـيسـان وا
يــسـمى الــدكـة الـعــشـائــريـة بـدال عن
ــتــنــازعــة مــقـابـل مـبــالغ االطــراف ا
مـاليـة. واشارت مـديريـة الشـرطة في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (قوة
من الــفــوج الــتــكــتـيــكي الــتــابع إلى
مـــديـــريــة الـــشـــرطـــة وبــعـــد تـــوفــر
مــعــلـــومــات اســتــخــبــاريــة دقــيــقــة
وبـعمـلية امـنية  تـمكنت مـن اعتقال
عـصابة من سـكنة احملافـظة  تمارس
عـمليات اجـرامية بأستـخدام أسلحة
نــاريـة من خـالل إسـتـهــداف عـجالت
احلــمل الـقـادمـة الى احملــافـظـة عـبـر
مـنفذ الـشيب احلدودي) واضاف ان
ـتـهـمـ اعـتـرفـوا خالل الـتـحـقيق (ا
قـيـامـهم  بـافتـعـال مـا يعـرف بـالـدكة
الــــعـــشــــائـــريــــة بــــدالً عن االطـــراف
ــتــنــازعــة مــقــابل مــبــالغ مــالــيـة). ا
وتــمـكـنـت الـشـرطــة اجملـتـمــعـيـة في
احملــافـــظــة ذاتــهــا مـن انــقــاذ فــتــاة
ــشـعـوذين. وقـال بــصـريـة من أحـد ا
بـيان امس ان (اجملتمعية تمكنت من
إنـــقــاذ فـــتــاة بـــصـــريــة من ابـــتــزاز
الــكـتــروني مـارسه أحــد األشـخـاص
بـداعي قراءة الطالع لهـا عبر صفحة
ـبـتـز قـام الـفـيـسـبـوك) مـؤكـدا ان (ا
باستدراج ضحيته والتواصل معها
عــبـر الــبث احلي وقــام بـتــهـديــدهـا
بـنشر صـورها على مـواقع التواصل
مـــا لـم تـــدفع له مــــبـــالغ مـــالـــيـــة او
اخلضوع لرغباته الدنيئة) مبينا ان
(اجملـتمعـية استطـاعت من مواجهته
بـاألدلــة الـتي تـديـنه وتـثـبت تـورطه
ـــته حـــيث اتـــخــذت بـــحــقه بـــجــر
اإلجـــراءات الالزمــة بـــعــد أن قــامت
بــحــذف مـحــتــوى االبـتــزاز وتــأمـ

حساب الفتاة).
 واعـلـنت قـيـادة فرقـة الـرد الـسريع 
الــقــاء الـقــبض عــلى مــتـهم لــقــيـامه
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قالت وزارة الـتجـارة األمريـكيـة ان العـقـوبات الـتي فرضـتهـا على روسـيا
ستـدخل حيز الـتنفـيذ اعتـبارا من اليـوم اخلميس.واكـدت الوزارة في بيان
ـتـحـدة سـتـقـوم بـتـوسيـع قـيـود الـتصـديـر إلـى روسـيا لـهـا إن (الـواليـات ا
عارض الروسي أليكسي نافالني الذي تعتقد واشنطن أنه بسـبب قضية ا
تــعـرض لــهــجـوم كــيـمــيـائي) واضــافت أن (الــعـقــوبـات اجلــديـدة تــشـمل
الـصـادرات ذات الــصـلــة بـاألمن الـقــومي مع إبـقــاء بـعض االسـتــثـنـاءات

قبل). تعلقة بقطاع الطيران والفضاء سارية حتى االول من ايلول ا ا
 ورد رئــيس مـــجــلس الــدومــا الـــروسي فــيــتـــســيــسالف فـــولــودين عــلى
ير تصـريحـات الرئيـس األمريكي جـو بايـدن بشـأن نظـيره الـروسي فالد
. وقـال فـولـودين ان (بـايـدن أهــان مـواطـني بـلـدنـا بـتـصـريـحه وهـذه بـوتـ
ثابة تهجم فبوت هو رئـيسنا والتهجم عليه  هستـيريا ناجمة عن العجز

على بلدنا).                     
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) الفــتــا الى ان ــقـبــلـ واالربــعـاء ا
تـوقعـة ستـتركـز في مدن (االمـطـار ا
شــمــال الــبالد مــصــحــوبه بــبــعض
الــغــزارة) وتــابـع ان (هــنــاك فـرص
امـطـار مـتفـرقـة خفـيـفـة الى معـتـدلة
ـدن يـصــعب حتـديـدهـا  فـي بـاقي ا
يــعــقب ذلك ســيــطــرة مــرتـفـع جـوي
وانـخـفاض بـدرجات احلـرارة نهـاية
ـقـبل). ورجـحـت الـهـيـئة االسـبـوع ا
الــعــامــة لالنــواء اجلـويــة والــرصـد
الـزلــزالي الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ان
يـكـون طقس الـيـوم اخلمـيس صـحو
ــنـطــقــتـ مع بــعض الــغــيــوم في ا
الـــوســطى واجلــنـــوبــيــة ودرجــات
احلــرارة تــنـــخــفض قــلــيال امــا في
ـنـطـقة الـشـمـاليـة فـيـكون طـقـسـها ا
غــائـمــا مع فــرصـة لــتـســاقط زخـات
ـناطق اجلـبلـية مـطر خـفـيفـة على ا
ودرجــات احلــرارة تــنــخـفـض بـضع

ــواطــنــ ــزدحــمــة كــمــا عــلى ا ا
االســــــــــراع فـي الــــــــــتــــــــــوجـه الى
ـسـتـشـفـيـات في حـال ظـهـور ايـة ا
اعــراض عـلـيـهم). واظـهـرت أحـدث
ــتــعــلــقــة بــوبـاء اإلحــصــائــيــات ا
ــســتــجــد ارتــفــاع عـدد كــورونــا ا
اإلصـابات إلى  121مـليـونا و278
ألـــفـــا و 64 إصــــابـــة حـــتى امس

األربعاء. 
وارتـفع عدد الـوفيـات إلى ملـيون
و 682 ألـــفــا و 256 حـــالـــة وفــاة
فـيــمـا بـلغ عـدد حـاالت الـشـفـاء 97

مـلـيـونـا و 808آالف و 292 حـالـة.
ية فـيمـا رأت منـظمة الـصحـة العـا
فـوائــد لـقـاح أسـتـرازيـنـيـكـا تـفـوق
ـــواصـــلــة مـــخـــاطـــره وتـــوصـي 
نظمة حـمالت التطعيـم. وأشارت ا
فـي بـيــان امـس إلى أن (خــبــراءهـا
الـــذين يُــتـــرقــبــون صـــدور رأيــهم
تعلقة يـواصلون تقو البيـانات ا
ـشـكالت الـصـحـيـة التـي أصيب بـا
بـها بـعض األشخـاص الذين تـلقوا
ـنـظمـة متى الـلـقاح  ولـم توضح ا
يـصـدر خـبـراؤهـا الـذين اجـتـمـعوا
امـس االول اســــتـــــخالصـــــاتــــهم).
وكـانت الوكالة األوربية لألدوية قد
نافع افـادت بانها مـقتنعة تـماما 
لــقــاح أســتــرازيــنــيــكـا  مــوصــيــة
ــواصـلـة اسـتـخـدامه في حـمالت
الــتــلــقـيح.وعــلــقت نــحـو  15دولــة
ـانـيـا وفـرنـسـا وإيـطـالـيـا بـيـنـهـا أ
وإســبـانـيـا والــبـرتـغــال اسـتـخـدام
لــقـــاح أســتــرازيــنـــيــكــا في إجــراء
احـــتــرازي بــعـــد ظــهـــور مــشــاكل
دمـويـة خـطرة مـثل صـعـوبة تـخـثّر
الــدم أو اجلــلــطـات الــدمــويــة لـدى
بـعض الذين تلـقوه بدون أن يثبت
فـي الــوقت احلـــاضــر وجــود رابط

ب هذه األعراض واللقاح.
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عــقـدت اجلــمـعــيــة الـعــامـة لــلـجــنـة
ـبـيـة الـوطنـيـة الـعـراقـية  أمس األو
األربــعـاء مــؤتـمــراً إسـتــثـنـائــيـاً في
الــعـاصــمـة بــغـداد  بــرئـاســة  أكـرم
نــعـيم عــطـوان احلــمـيــداوي رئـيس
ـــؤقــتـــة الدارة الـــعــمل الـــلـــجــنـــة ا
األولــبـمي في الـعــراق.  وقـال مـديـر
ــــكــــتـب االعالمي فـي الــــلــــجــــنـــة ا
ـبيـة الوطنـية الـعراقيـة  حس األو
عــلي حـســ ان اجلـمـعــيـة الــعـامـة
صــادقت وبـاالجــمـاع عــلى أسـمـاء
الـهـيئـة الـقضـائـية الـسـباعـيـة التي
ؤتمرات االنتخابية سـتشرف على ا
ـؤتــمـر االنــتـخـابي الــتـكـمــيـلــيـة وا
ـبية. لـلمـكتب الـتنـفيذي لـلجـنة األو
وأضـاف حس  ان اجلمعية العامة
صــــوتت أيـــضــــاً عـــلى شــــرعـــيـــة
وإيـجابيـة االجراءات التي أتـخذتها
ـــؤقــتـــة الدارة الـــعــمل الـــلـــجــنـــة ا
الـرياضي في العراق. وإستطرد  ان
اجلـمعية العامة صادقت أيضاً على
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ؤتمرات التكـميلية النتخاب إقـامة ا
ـبـية اخلـبـراء واالحتـادات غيـر االو
ــثـــلي والـــعـــنـــصــر الـــنـــســـوي و
ـبـيـ يـوم اخلـمـيس الـالعـبـ األو
ــوافق لــلــخــامس والــعـشــرين من ا

ـؤتـمر شـهـر آذار اجلـاري وإقامـة ا
االنـتـخابـي للـمـكتب الـتـنفـيـذي يوم
ـــوافق اجلــــمـــعـــة الــــذي يـــلـــيـه وا
لــلــســادس والـعــشــرين من الــشــهـر
ـؤتـمر اجلـاري.  جـديـر بـالذكـر ان ا

عـبـر بــرنـامج زوم  حـيـدر حــضـره 
ـبـية ـثالً عن الـلـجـنـة األو فـرمـان 
ــــــبي الــــــدولـــــيــــــة واجملــــــلس األو

اآلسيوي.
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تـوقع مـتـنـبىء جـوي حدوث مـتـغـير
جـــوي فـي الـــبالد خالل مـــنـــتـــصف
قبل نـتيجة تـأثر الطقس االسـبوع ا
ـنخفض جوي خـماسيني قادم من
افـريـقيـا  مشـيـرا الى حدوث امـطار
فـي مـدن شــمــال الـبـالد مـصــحــوبـة
بـبعض الـغزارة.وكـتب صادق عـطية
فـي صــفـــحــته عـــلى فـــيــســـبــوك ان
تابعة (مـنخفضا خـماسينيـا حتت ا
سـيتـولد غـرب افريقـيا ويـتقـدم نحو
ـناطقـة تدريجـيا ويصل الى البالد ا
مـــنـــتـــصف االســـبــوع) مـــؤكـــدا ان
ـنـخـفض يسـبـقه ارتفـاع بـدرجات (ا
احلــــرارة وحــــ وصـــولـه تـــنــــشط
الـرياح السطـحية واليستـبعد تشكل
مـوجات غـباريـة في منـاطق من مدن
الــــــبـالد خـالل يــــــومي الـــــــثالثــــــاء

نافذ احلدودية شعار هيئة ا

الـلــقـاء حتـديث بـيـانـات الـنـاخـبـ
ــواعــيــد تــســجــيل ومــا يــتــعــلق 
الـتـحالـفـات السـيـاسيـة واسـتقـبال
رشح فضالً عن إيضاح قـوائم ا
طــبـيــعـة الــتـحـديــات الـتي يــسـعى
ــفــوضــ لـــتــذلــيــلــهــا مــجـــلس ا
وبــضـمـنـهـا مـا يــخص انـتـخـابـات
اخلــارج وصـوالً إلـى االسـتــحـقـاق
ـــرتــقب). .بــدورهــا االنـــتــخــابي ا
جـددت إنغيـبيورغ (دعم بـعثة األ
ــتـحـدة فـي الـعـراق لــلـمـفــوضـيـة ا
وتـــقـــد الــعـــون الــكـــامل إلتـــمــام

قبلة).  االنتخابات ا

دريد توفيق

عــمـلـيــات بـغـداد لـلــحـشـد الــشـعـبي
ــثـلـة بــفـوج الـطـارمــيـة في ضـرب
أوكـــــار اإلرهـــــابـــــيـــــ اجملـــــرمــــ
وإجــهـاض كل مـحـاوالتــهم اخلـائـبـة
فـي احلــــصـــــول عـــــلى مـالذ آمن في
الـقضاء  لتهديد أهلها اآلمن وبقية

مناطق العاصمة). 
مـن جــهــة اخــرى  ضـــبــطت هــيــئــة
ــنــافــذ احلـدوديــة مــســافــر عـراقي ا
بــحـوزتـه حـبــوب مـخــدرة في مـنــفـذ

زرباطية احلدودي. 
وقــالـت الــهــيــئـــة في بــيــان تـــلــقــته
(الـزمان) امس ان (مفارزهـا في منفذ
زربـاطيـة احلدودي تمـكنت من ضبط
نــحــو  390 حـــبــة مــخــدرة بــحــوزة
مــســـافــر عــراقي قــادمــاً من إيــران)
ــســافـر  ضــبـطه في مــبـيــنـا ان (ا
ــســافــرين من قــبـل مــفـرزة صــالــة ا
ـنـفـذ واحـالـته مـكـافـحـة مـخـدرات ا
وفـق مــحــضــر اصــولي الى شــعــبــة
مـــخــدرات بــدرة التــخــاذ اإلجــراءات

القانونية الالزمة بحقه).

بـعمـلـية خـطف في منـطقـة النـهروان
بـبغـداد.وذكر اعالم الـقيـادة في بيان
تـــلــقــتـه (الــزمــان) امـس أن (مــفــارز
مــكــتب مــكـافــحــة اجـرام الــنــهـروان
تـمـكنت من الـقاء الـقـبض على مـتهم

نطقة). لقيامه بعملية خطف في ا
 كـــمـــا احــبـــطت قـــطـــعـــات اجلــيش
الـتـابعـة لـلفـرقة  17 تـسـلال ارهابـيا
جـــنــــوب بـــغـــداد. واشـــارت قـــيـــادة
عــمــلــيــات بــغــداد في بــيــان تــلـقــته
(الـــــزمــــان) امس انـه (بــــنـــــاءً عــــلى
تــوجـيــهـات الــقـائــد الـعــام لـلــقـوات
ـسلحـة بشأن حـفظ االمن ومالحقة ا
االرهــابـيـ وبــاشـراف مــبـاشـر من
قـبل قائـد عمـليـات بغـداد نفـذت قوة
عـسكرية تابـعة للفوج االول لواء 55
 وشــعـبــة اسـتــخـبــارات الـفــرقـة 17
عــمـلــيـة نــوعـيــة جـنــوب الـعــاصـمـة
ـنطـقـة من خاليا داعش) لـتـطهـيـر ا
الفـتا الى انه ( رصـد حتركـات عبر
الـكـاميـرات احلراريـة لثالثـة عنـاصر
تـــابـــعـــ لـــداعـش وعـــلى اثـــر ذلك
تــمـكـنت الــقـوة الـعـســكـريـة من صـد
قتل الـتسلل بعد اشتباكات انتهت 

احد االرهابي وفرار اثن منهم).
 وقـــتــلت قــوة من فـــوج الــطــارمــيــة
الــتـابـعــة لـقــيـادة عـمــلـيــات احلـشـد
الـــشـــعـــبي أثـــنـــ من داعش خالل
عـمليـة امنيـة. واوضح اعالم احلشد
فـي بـيــان تــلــقــته (الــزمـان) امس ان
(الــقــوة نــصـــبت كــمــيــنــا مــحــكــمــا
ونـاجــحـا لـفـلـول داعش بـالـقـرب من
بـسـتـان الطـوبي بـقـضاء الـطـارمـية
ـا أسـفـر عن قـتـل عنـصـريـن إثـن
من داعش) مـؤكدا ان (هـذه العـملـية
تــأتي في سـيــاق سـلـســلـة عـمــلـيـات
أمــنــيــة نـاجــحــة تــقـوم بــهــا قــيـادة
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الــكــورس األول ونــصف الــســنــة ســتــنــطـلـق يــوم الـســبت
ـانـيـة اعـتـمـاد نتـائج ـقـبل). ورجـحت جلـنـة الـتـربـيـة الـبـر ا
امتحـانات نصف السنة والكورس االول كنتيجة نهائية في
حال استـمرار جائـحة كورونا واسـتمرار تـزايد االصابات
 مـؤكــدة ان قـرار الـتــربـيــة بـاجــراء االمـتــحـانـات الــسـبت
ـقبـل مسـتـعـجل وكـنـا نـتـوقع ان تـكـون االمـتـحـانات في ا
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ـقبل قـررت وزارة التـربيـة تعـطيل االمـتحـانات يـوم االحد ا
نـاسبة احـتفاالت اعيـاد نوروز.  وقالت الـوزارة في بيان
تلقـته (الزمـان) امس (تقرر تـعطيل االمـتحانـات يوم االحد
ــنـــاســبـــة احــتـــفــاالت اعـــيــاد ــوافق  21 آذار  وذلك  ا
درسية كافة نوروز) واضاف انه (يتوجب على االدارات ا
وضع اجلـداول االمتـحـانـية) وتابـع أن (امتـحـانـات نـهـاية

رواتـب هذه الشـريحة  امـا االن سيتم
اطـالق رواتب الف شــخص من هــؤالء
قبلة) وتابع فـي ذي قار خالل االيام ا
انـه ( شمول  250 عـاطل عن الـعمل

بــقـروض   8 مــلــيـون ديــنــار الـتي 
اطـالقـهــا مــنـذ يــومــ  ونـســعى في
قبلة تـعزيز صندوق االقراض االيـام ا
لــشـمــول اعــداد اخـرى من الــعـاطــلـ
بـذلـك سواء فـي ذي قـار اواحملـافـظات
االخـرى). فـيـمـا حذر مـصـرف الـرشـيد
ـواطـنـ من عـمـلـيـات احـتـيـال عـبـر ا
مــواقـع إلــكــتــرونــيــة تــنــتــحل صــفــة

صرف.  ا
ـكـتب االعالمي لــلـمـصـرف في وقــال ا
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس (الحـظـنـا
ــواقـع االلــكــتــرونــيـة وجــود بــعض ا
ــــدرجـــة عــــلى وســــائل الــــتـــواصل ا

ـع انـه ( شمـول الف شخص من ا
ـتـفـرغ لـذوي االعـاقـة واالحـتـيـاجات ا
اخلـاصـة بـصرف رواتـبـهم  من الذين
اسـتر كارد اسـتلـموا مـسبـقا بـطاقـة ا
فـي احملـافـظـة) واضــاف انه (كـان من
ـوازنـة يـتم صرف ـقـرر بـعـد اقـرار ا ا
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اكد وزير العمل عادل الركابي  اطالق
تفرغ عـ ا دفـعة جديـدة من رواتب ا
لــذوي االعــاقــة في مــحـافــظــة ذي قـار
.وقــال الــركــابي خالل زيــارته ذي قـار

االجــتـمـاعـي تـزعم بـأنــهـا تــابـعـة الى
ــواطـنـ الــرشـيــد حـيث تــطـلب من ا
الــتـــقــد عــلى الــقــروض او حتــديث
الـبـيانـات وارسال مـعلـومات الـبطـاقة
ـــا يــشـــمل رقم الـــبـــطــاقـــة وتــاريخ
االنـتهـاء والرقم الـسري بـاإلضافة إلى
يالد الـبـيـانات الـشـخـصيـة كـتـاريخ ا
ورقـم الـهاتـف احملـمول) الفـتـا الى ان
ـواقع تــقـوم بــاسـتـخــدام تـلك (هــذه ا
الــبـيــانـات الـتـي جتـمـعــهـا  بــتـنــفـيـذ
عـمليات احتيال على البطاقة ولغايات
غـيـر مصـرح بـها) وشـدد الـبيـان على
(ضــرورة عـدم الـقـيــام بـتـزويـد أي من
ــعــلـومــات اخلــاصـة بــالــبـطــاقـة او ا
الــبـــيــانــات الــشــخـــصــيــة ألي مــوقع
الـكـتروني كـان او ألي جـهة كـانت عدا

القنوات الرسمية للمصرف). 
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الناصرية

ذهـبية خـتلف انـتمـائاتـهم القـوميـة والديـنيـة وا بعـد ان جترع كل الـعراقـيون 
والـعـرقـيـة مـرارة استـخـدام الـسـلـطة وانـعـكـاسـهـا عـلى ادائهـم في كل مـناحي
احلـيـاة االقـتـصاديـة والـسـيـاسـية واالجـتـمـاعـية والـتي اثـرت سـلـبـا عـلى موقع

تواصل... ا هيئ خلط االنحدار ا نطقة  العراق وبقائه دوله رائدة في ا
وقـد جـرب الـعراقـيـون اسـلوب الـسـلـطة بـكل مـسـمـيتـهـا سـواءا حكم الـعـسـكر
لكي الذي واحلزب الـشمولي واالستبداد الـدكتاتوري اللهم فـقط فترة احلكم ا
اطر لـقيام دولة حديثة وباكورتها احتـرام احلياة النيابية والدستورية من خالل
ان وان كـان انـتخـاب اعـضـائهـمـا مشـكـوك بامـره لـكنه مـجـلس االعـيان والـبـر
اعطى دفـعا كـبيـرا نـحو تـكريس ومـفهـوم قيـام الـدولة واحـترام سـلطـة القـانون

فيها
وبـعـد كل هـذا االخـفـاق تـرنـو عـيـون الـعـراقـيـ كل الـغـراقـيـ نـحـو صـنـاديق
االقتـراع الجل اقامة الدولة الوطنية وقبل ذلك قـلوبهم التي تتمنى عودة العراق

نحو جادة الصواب يحدوهم االمل بحصول ذلك وهو ليس باالمر السهل...
الن القـوى السـياسيـة التي تـمسك بـزمام االمور اسـتوعـبت كل اخلطط والـعبر
لــتـكــريس وجـودهــا العــادة نـفس الــنـمط مـن احلـكم الــذي امـســكت من خالله
ـال الـسـيـاسي واالعالم ـكـامن قـوة الـسـلـطـة عـبـر ا بـالـعـراق وقـبـضت عـلى 
ـريـضـة الـتـي هـدفـهـا االساس ـنـفـلت وتـطـويـع النـفـوس ا ـشـوش والـسالح ا ا
منـافعها الشخصية واحلزبية والفـئوية وليذهب العراق إلى الهاوية وشعبه الى

عاناة... شهد ولتعود ذات ا اجلحيم ليتكرر نفس ا
وسـيـكـون يـوم االنـتـخـاب يوم مـشـهـودا في تـاريخ الـعـراق النه سـيـرسم مـعالم

مستقبل العراق كونه سيستمر دوله من عدمه...
بل سيكون عالمة فارقة حتدد هوية الدولة العراقية باالستمرار او االنهيار...
وشومـة باسم العراق الـكبير ذات االرث فان اردنـا ان نرجع هويتـنا الوطنـية ا
ـتد الي االالف الـسنـ والعمق الـتاريـخي الذي هـو شهادة احلضـاري الذي 
والدة دولة كـان لوجدهـا الفضل في رسم هويـة العالم عـلى النحو الـذي نشهد

بعد كل هذا الزمن الطويل
ـومـة اواصـر احلـيـاة بـ مـكونـاته ـد االجـتـمـاعي الـذي نـسج لـد وعـبـر ذلك ا
االجـتـمـاعـيـة بعـدزان صـهـر كل قـومـيـاته وعرقـيـاته ومـذاهـبه في بـوتـقـة واحدة
صـارت مـثال يـحـتـذى به بل عـنـون اسم الـعـراق بـكـونه امـة جـامـعـة ولـيس بـلد

يعيش القومية الواحدة او الدين الواحد...
فردة من قوة معنى ا نقول شريفة فنحن نقصد ماتعنينه هذه ا و

فال نـريـدها انـتـخابـات مشـوهه عـنوانـهـا التـزوير لـلـنتـائج  والـتدلـيس لـلحـقائق
والـتـزيف لـلـعـنـوانـ كـمـا حـصل في كل االنـتـخـابـات الـسـابـقـة والـتي شـرعت
بـوصل مـن اليـسـتـحق بـقــيـادة الـعـراق الى دفــة الـقـيـادة وكـانت الــنـتـائج الـتي
عصـفت بالبالد والعباد وجـعلتنا بلـدا يقف في مؤخرة دول العالم في كل شى

بل سنقف طويال...
الــلـهم اال فـي حـال واحــد وهــو االنـتــخــاب الــصـحــيح الــذي يــضع الــشـخص
ي عــلى ــنــاسـب وهــذا يــتم عن طـــريق اإلشــراف األ ــكــان ا ــنــاسب فـي ا ا
ال والسيطرة على السالح الغير االنتخاب وابعاد سلطة ا

قانوني وعلو سلطة القانون وحتييد االعالم
فهل يحصل ذلك...???

ـنـال ذلك التـمني لـكـننـا ندعـو الرب اعتـقـد انه صعب ا
النصافنا...
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ـئـات من الــطـلـبـة احملـتـجـ  أغـلق ا
ديـريـة العـامة لـتـربيـة ذي قار مبـنى ا
استنكارا لقرار وزارة الـتربية بتحديد
موعـد مبـكر الداء امـتحـانات الـكورس
األول ونصف السنة.وقال شهود عيان
ـتـظـاهـرين قـامـوا بـغلق ان (الـطلـبـة ا
مـبـنى الـتــربـيـة احـتــجـاجـا عـلى قـرار
الـوزارة الــتـربــيـة الــقـاضي بــتـحــديـد
قـبل موعـدا الداء امتـحانات السـبت ا
الكورس االول ونصـف السنة) الفت
ـتــظــاهـرين قــامـوا بــإخـراج الى ان (ا
بنى). فيما رجح عضو وظف من ا ا
ــانــيــة عــبـاس جلــنــة الــتـربــيــة الــبــر
الـــزامـــلي ان يـــتـم اعـــتـــمـــاد نـــتـــائج
امـتـحـانــات نـصف الـســنـة والـكـورس
االول كنتـيجـة نهـائية بـحال اسـتمرار
جــائــحـــة كــورونــا بـــهــذه االعــداد من
االصــابـــات  مـــشـــيــرا الـى ان اجــراء
قبـل هو اجراء االمتـحانات الـسبـت ا
مسـتـعـجل من الـوزارة. وقـال الـزاملي
في بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
قبل هو (اجراء االمتحانات الـسبت ا
وكـنا اجـراء مـسـتعـجـل من الـتـربـية  
نتوقع ان تكـون االمتحانـات في نهاية
الـشـهـر اجلـاري وحتـديـدا بـعـد اعـيـاد
مــؤكـــدا ان (وزارة الــصـــحــة نــوروز) 
والبـيـئـة غـيـر قادرة عـلى تـوفـيـر كـافة
مسـتـلزمـات احلـمايـة لـلطـلـبة  في ما

تــعـتــمــد الــتــربــيـة عــلى مــديــريــاتــهـا
ـــدارس لــــتـــوفــــيـــر أجـــواء وإدارات ا
كن لـهـا توفـير مـعقـمات التـباعـد وال
وكمامات بالعدد الكافي لهذه االعداد 
فينبغي ان يكـون هناك حذر شديد في
اجراء االمتحانات) وتابع ان (اللجنة
تشدد على وزارتي الصـحة والتربية 
استنفـار جهودهما فـي توفير االجواء
الـصــحــيـة إلجــراء هــذه االمـتــحــانـات
نتيجة أهميتـها في حتديد مصير هذا
الـعــام الـدراسي) مـرجـحــا ان (تـكـون
امـــتــحـــانـــات نــصـف الــســـنـــة اذا مــا
استمرت جائحـة كورونا بهذه األعداد
من اإلصابـات ولم تـكن هنـاك امـكانـية
اجـــراء امــتـــحـــانـــات نــهـــايـــة الـــعــام
الـدراسي  فـســتـعــتــمـد الــوزارة هـذه
االمتـحـانـات نـتـائج نهـائـيـة لـلـمراحل
اما الـتـعامل مع طـلـبة نـتهـية   غيـر ا
الـســادس ابـتـدائـي والـثـالـث مـتـوسط
ســـيــكـــون شـــبــيـه بــالـــعـــام الــدراسي

السابق).
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ــشــمــولــة ــواد ا وحــددت الــتــربــيــة ا
بــامـتــحــانــات نـهــايــة الــكـورس األول
فـضالً عن امــتـحــانـات نــصف الــسـنـة
لــلـــدراســة االبـــتــدائـــيــة والـــثــانـــويــة
بفروعـها كافة  كما اعلـنت عن حتديد
ـقبل مـوعدا الثـالث من شهـر نيـسان ا
إلجــــراء االمــــتـــحــــان الــــتــــمــــهــــيـــدي

الى عميد الصحافة العربية سجاد الغازي
يقول صلى الله عليه وسلم.

ان من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
وان من النـاس ناسا مـغالـيق للـخيـر مفاتـيح للـشر أتـرى ابن امنـة كان يـقصدك

عروف عنك يا ابا عماد. انت سجاد الغازي كاحد مفاتيح اخلير.وهذا هو ا
فمنذ تعرفت عليك وانت مفتاح اخلير

 حتى انك كنت حتجب عن النشر مقاالتي اذا شممت منها رائحة البارود.
سجاد.كنت وما زلت من اهل السياسة العربية اخلالصة لله وللعروبة 

افتخر اني تعلمت منك روح االنصاف واالعتدال.
اذكر اني هـاجمت السـادات بعنف بـسبب ذهـابه الى اسرائيل فـلم تنشـر مقالي

فعاتبتك فرددت علينا قائال  ..
صري . ان هناك جهات تكره مصر فوجدت ضالتها لتهاجم.مصر وا

اسالك ماذا يبقى للعرب اذا اخرجنا مصر من اجلامعة العربية.
مـصــر ام الـعــروبــة ولن تـكــون االعــربـيــة وال تـســقط عــروبـتــهــا بـخــطــأ يـرتــكـبه

احد.حكامها.
انت تـعـرف انني نـاصـري لـكـني ال اعـارض الـسـادات.ما

صر. دام زعيما 
فاتـفقنا..وسارت مسيرتنا منذ اكثر من ست عاما على
مـازرعــته يـاسـجـاد  مـن قـيم عـربـيــة في قـلـبي.  قـبل ان

تنغلق شرايينه.
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.وذكر بيان تـلقته (الزمان) للخارجيـ
ـديــريـة الــعـامــة لـلــتـقـو امس ان (ا
واالمتـحانـات حددت الـثالث من شـهر
نــيــسـان مــوعــدا لــبــدء االمــتــحــانـات
الـتــمـهـيــديـة لـلــمـتـقــدمـ لالمــتـحـان
ـنـتـهـية اخلـارجي للـمـراحل الـثالثـة ا

وتــسـتــمــر لــغــايــة الــسـابـع عـشــر من
الــشـــهــر ذاتـه). وكــانت الـــوزارة قــد 
اصــدرت قــرارا جــديــداً بــشــأن اجـراء
االمتـحانـات للـمراحل الـدراسيـة كافة.
واكــــدت الـــــوزارة في بـــــيــــان ســـــابق
(حــصــولــهــا عــلى مــوافــقــة اجلــهــات

اخملــتــصــة بــعـــدم شــمــول الــهــيــئــات
التدريسيـة والتعلـيمية والطـلبة بايام
احلظـر الشـامل للـتجوال) واشار الى
ان (اللجنة الدائمة لالمتحانات حددت
ـــقــبل مــوعـــد انــطالق تــلك الــســبت ا
االمتحانات حيث ستنتهي امتحانات

الــدراســـة االبــتـــدائــيـــة يــوم االثـــنــ
ـــوافق  29من الـــشــــهـــر ذاته  امـــا ا
امتـحـانـات الدراسـة الـثـانويـة تـنـتهي
وافق ـ 31من شهر في يوم االربـعاء ا
آذار احلــــالي عـــــلى ان يــــكــــون يــــوم
السبت ضمن ايام اداء االمتحانات). 
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متظاهرون
يغلقون مبنى
تربية ذي قار
احتجاجا على
موعد االمتحانات
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ؤسف ان تـتساقط شـبان  بـعمـر الورود على مـدينة ذي قـار الشـامخـة من ا
طـالب مشـروعة كـفلـها  الـدستـور العراقي ارضـها كل ذنـبهم انـهم طالبـوا 
اجلـديد سياسـة القمع  الجـدوى منها  فـعلتـها اآلنظمـة السابـقة وماذا كانت
الـنـتـيـجـة عـلى احلـكـومـة ان تـعــمل بـجـديـة اكـبـر وتـعـد شـهـداء ذي قـار  من
ـاليـة وغيـرها كـون ما جرى ـستـحقات ا ضـحايا االرهـاب وتقـدم لهم كـافة ا

معهم جرائم ضد االنسانية  ومرفوضة رفضا قاطعا 
ـثل الرئاسـات الثالث وينـظر بكافـة مطالب شـبانها الن يـنبغي تشـكيل وفد 
ـعــقـول  ان تـكـتــفي احلـكـومـة فـي اسـتـبـدال مـحــافظ هـذه حـلـول لـيس من ا
تـرقـيـعـيـة  يـجب ان تـكـون هـنـاك مـحـاكــمـة عـلـنـيـة  بـعـد االفـصـاح عن قـتـلـة
ـذنــبـ بـحــقـهم  مـاجـرى ـتـظـاهــرين مع انـزال اقــصى الـعـقــوبـات جتـاه ا ا
ويـجرى مـشاهـد تـدمي القـلـوب رأينـا الـبعض مـنهـا عـبر مـنـصات الـتواصل
ثل الـرئاسات الثالث االجـتماعي الـفيس بوك  بـحق الشبـان وتشكيـل وفد 
ـواسـاة والنـعـلم اين دور يـقـوم بـزيـارة عـوائل الـشـهـداء لـتـقـد الـتـعـازي وا
ــتـحــدة من االمــر? هـذه جــرائم ابـادة مـنــظـمــات احلـقــوق االنــسـان واال ا
ـشاهـدة فـقط?  وبـ احلـ واالخـر جهـات مـجـهـولة جـمـاعيـة هل اكـتـفت بـا
تـغتال الناشط هناك وبعض االحيان تضـع عبوات ناسفة بطرق خبيثة لهم
من اجل قـتـلهم مـاجـرى ويجـري جتـاه ناشـطي ثـورة تشـرين اخلـالدة بـكـافة
ـقـراطـية اين ـعمـورة اين الـد مـدن ألـعراق لـم يحـدث ذلك في كـافـة انـحـاء ا
االنـسانيـة? احقـنوا دمـاء ابناء الـعراق واعـيدوا الـنظر بـكافـة مطالب
الـشـبـان مـطـالـبـهـم بـسـيـطـة عـيش كـر فـرص عـمل هل
احلـكــومـة عــاجــزة عن تـوفــيـر ذلك  ونــحن في بــلـد من
ـعـاشي اغـنى بـلــدان الـعـالم  وابـنـاء شـعــبه واقـعـهم ا

هكذا مزري? 
اتقوا الله مع الشعب
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عمان

وأصـبـح اجملـمع الـعـلـمي الـعـراقي هـو
ؤسسة الثقافية الوحيدة التي جتمع ا
كل الــثـقـافــات الـعـراقـيــة. ثم عـلـمت ان
االخ حـسـ وانـسجـامـاً مع تـوجـهاته
ـوسـوعــيـة قـد افـتـتح له الــثـقـافـيـة وا
مـكتـبة صـغيـرة في شارع فـلسـط في
بــغـداد اسـمــاهـا (مــكـتـبــة الـبــدلـيـسي
ـؤرخ تــيــمــنــا بـالــســيــاسي االمــيــر وا
الـكـردي). ولم يكن من الـصـعب العـثور
كـتبة حيث انـها كانت تقع عـلى هذه ا
حـيث كـان يقع مـسكـنه الذي زرته اكـثر
مـن مرة في الـسابق لـكي اطلع عـلى ما

لـقاءا شكل بداية لعالقـة اخوية وعلمية
تصاعدت وتمتنت واستمرت حتى اخر
ايــام حـيـاته. ومــا لـفت نــظـري انـني لم
ـرحـوم الـدكـتـور كـمـال اجـد فـي نـفس ا
ايـة مرارة او حقـد نتيـجة ماعدنه خالل
فــتـرة الـقــتـال او بـعــدهـا وطل يــتـمـتع

بشعور وطني عالي.
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كـــان رحـــمه الـــله يـــجــد فـي شــخـــصي
ـتـواضع خـيـر عـراقي-عـربي يـتـحدث ا
ويـكتب عن القـضية الكـردية وكنت اجد
فـيه خير عراقي-كردي يـناقش القضايا
الــعـراقـيــة والـعـربــيـة. كـنــا نـنـاقش كل
ـــســـائل اخلالفـــيــة بـــأخـــوة وهــدوء. ا
ية او وعـندما كنا نـناقش رسائل أكاد
نـشـارك في مـحـاضـرات حـول الـقـضـيـة
الــكـرديــة وخـاصــة في جـامــعـة الــبـكـر
لـلـدراسـات الـعـلـيـا كـنـا نـكـمل بـعـضـنـا
الــبــعض االخـر حــتى ان احــد الـطالب
الــذين كــان من احلــزبــيــ الــبــعــثــيـ
ـــــتـــــقــــدمـــــ اعـــــتــــرض فـي احــــدى ا
احملــاضـرات قـائال (بـنــوع من الـتـهـكم)
انـه كان يتوجب علـى اجلامعة ان تأتي
بـأسـتاذ عـربي وآخر كـردي حتى يـكون
هـــنــاك تــوازن فـي طــرح االراء بــدال من
. وبـشـجـاعـته وروحه أسـتـاذين كـرديـ
ـرحة رد عليه قائال (لقـد شرفتنا نحن ا
الـكـرد باعـتـبار كـاكا دكـتـور سعـد جزءا
مـنا واذا كان دكـتور سعـد ال يروق لكم
بـــســبب آراءه فــنــحـن مــســتــعــدون الن
نـاخذه منـكم ونعطـيكم بدال عـنه خمسة
آالف كــــردي ال والــــله خــــمـــســــ الف

كردي).
ـــرحـــوم الــدكـــتـــور كــمـــال وفـــيــا ظل ا
لـكرديـته ولعـراقيـته ولم يغـادر العراق
طـيـلـة احلـرب الـعـراقـيـة- اإليـرانـية وال
خـالل ســـني احلــــصـــار الـــظــــالم وظل
يــعــاني كــمـا كــنــا نـعــاني بــسـبـب تـلك

الـــظـــروف وظل جـــزءا من نـــخـــبــة
األسـاتــذة الـذين أَطـلَـقتُ انـا عـلـيـهم
ــ (اجلـــيل الـــذهـــبي) مـن األكـــاد
الــــــعــــــراقــــــيــــــ من مــــــخــــــتــــــلف
االخــــتـــصـــاصــــات  الـــذيـن ظـــلـــوا
صــامـديـن في مـواقــعـهم الــتـربــويـة
والــتـعـلـيـمـيــة والى جـانب طالبـهم
رغـم هبـوط قـيـمـة رواتـبـهم وشـظف
الــعــيش واخـتــفــاء اغـلـب مـقــومـات
احلـيـاة من الـغذاء والـدواء والـسلع
الــضــروريــة. وظل يُــدَّرس ويُــشـرِف
عــلى طـالبه ويــرفض كل مــغــريـات
الــعــمل فـي اخلــارج خــدمــة لــشـرف
ـهــنـة الـتي الـتـصق بـهـا. وظـلـلـنـا ا
ـناسبـات العلمـية وغير نـلتقي في ا
الـعلمـية وظل يحرص عـلى دعوتنا
ـــرحــوم الـــدكـــتـــور ومــيض انـــا وا
نـظـمي فـي نادي صـالح الديـن الذي
كــان يـــشــتــهــر بــوجـــبــات الــكــبــاب
ـشوي. وكـنت احرص عـلى زيارته ا
فـي األعـــيــاد ولـم يـــفـــرقـــنـــا ســوى
االحـتالل الذي جـعلـنا نـسير كل في
اجتـاه مخـتلف ونـتبـاعد عـلى الرغم
شاعر. ولم منا في األماكن وليس ا
تــبق لــنــا ســوى وسـيــلــة االتــصـال
الـهـاتفـيـة. وعـندمـا انـتكـست حـالته
الـصحية كنت اتفـقده واستفسر عن
أحــواله بــ اآلونــة واألخــرى وهـو
ـانـيـا من خالل حــرمه الـوفـيـة فـي أ
الــدكـــتــورة الــتي صــاحــبــته طــوال
مــحـنــته مـؤكــدة أصـالــتـهــا وطـيب
مــنــبـــتــهــا.  رحم الــله االخ الــغــالي
والــعـالم اجلـلــيل واالسـتــاذ الـقـديـر
واإلنــســان الـطــيب الــدكـتــور كــمـال
مـظــهـر احـمـد وجـعل مـثـواه اجلـنـة
والـهم اهله وذويه ومـحبيه وطـلبته
الــصـبــر والـســلـوان وإنـا لــله وإنـا

اليه راجعون.

كــلـمـا افــجع بـفـقــدان شـخص عـزيـز
عـلى قلبي واجـزع خلبر انـتقاله الى
جـنـات اخلـلد اشـعـر كـما قـال شـاعر
تنبي العرب االكبر ابو الطيب ا

َوتَ لَم يَفجَع بِنَفسٍ كَأَنَّ ا
وَلَم يَخطُر لِمَخلوقٍ بِبالِ

وهـذا البـيت من احدى روائـعه التي
يقول في مطلعها

َشرَفِيَّةَ وَالعَوالي نُعِدُّ ا
َنونُ بِال قِتالِ وَتَقتُلُنا ا

نون بـدأت تقتلنا بال نـعم يبدو ان ا
قــتــال وفـي غــربــة فــرضت عــلــيــنــا
وجـائـحـة حرمـتـنا حـتى من حـضور
تـشييع او مجالس الفاحتة الحبائنا

وأقرب الناس الى قلوبنا. 
ان فـقـدان عـالم كـبيـر وأسـتـاذ جـليل
وأخ قــــريب الى الـــنــــفس وانـــســـان
تــتــركــز فــيه كل مــعــاني الــشــهــامـة
واألخـالق الـعــالـيــة كــاألخ الـدكــتـور
كـمال مظهر احمـد ليس باألمر اله
عــلى الـنـفـس بـعـد اكـثــر من أربـعـ

عاما من العالقة األخوية.
الـــتــقــيــتـه ألول مــرة في عــام 1973
عـندمـا كنت اعـد رسالـتي للـدكتوراة
ـسـالة الـكرديـة. وكنت قـد عدت عن ا
فـي ذلك الــعـــام الى الـــعـــراق جلــمع
ـــقـــابالت ــــعـــلـــومـــات وإجــــراء ا ا
ونـصـحني صـديق لـوالدي ان اذهب

لـلـقـاء الـدكـتـور كـمـال مـظـهـر احمـد في
اجملـمع الـعـلـمـي الكـردي الـذي تـأسس
بـعد اتفـاقية آذار  .1970وكـان الدكتور
كـمال هو رئيس هذا اجملمع. استقبلني
وأكـــرمــني وطــلب مـن احــد مــســاعــديه
ـرحوم حس فيض الله اجلاف) ان (ا
يــوفـر لي كل مـا احــتـاجه وان ال يـبـخل
عـــلي بـــشـيء. وبــالـــفـــعل وفـــر لي االخ
الــعـــزيــز والــكــر حــســ اجلــاف من
صادر ما استطيع ان أقول الـوثائق وا
ـعـلــومـات الـتي بــانـهـا كــانت من اهم ا
مــــكـــــنــــتــــنـي من اجنــــاز أطـــــروحــــتي
واحلـصول على الـشهادة العـليا وثَبَّتُ
ذلـك شـــاكـــرا في مـــقـــدمـــة أطـــروحـــتي
والـكــتـاب الـذي صـدر بـعـدهـا. وعـنـدمـا
انهيت زيارتي ذهبت الى الدكتور كمال
وشــكـرته وزيـادة فـي إكـرامي وكـجـزء
من سمو اخالقه ابلغني ان ال أتردد في
الـــكـــتــابـــة له اذا مـــا احــتـــجت الى اي

شيء. 
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عـندمـا عدت الى الـعراق في عام 1978
وبـعد ان تـعيـنت في جـامعـة بغداد
بـــدأت ابــحـث عن االخ صــاحب
الـفـضل الـكـبيـر حـسـ فيض
الـــله اجلــاف. ولـم يــكن االمــر
هـــيـــنــا خـــاصـــة وان اجملــمع
الـعلـمي الكـردي كان قـد الغي

يـحتفظ به من وثائق نـادرة. كان لقاءنا
حـمـيمـيا ومـنه علـمت ان االخ الدكـتور
كــمـــال كــان قــد طُــلِبَ مـــنه ان يــلــتــحق
ـسلحة أسوة باغلب بـاحلركة الكردية ا
ـوظف الـعراقيـ من األكراد بعد ان ا
ـركزية حـصلت القـطيعـة ب السـلطة ا
العراقية وقيادة البارتي في عام 1974
وعـــــــلـى الـــــــرغـم مـن انه لـم يـــــــكـن من
الـسـيـاسـيـ الـقـيـاديـ في احلـركة او
احلـزب اال ان شعوره القومي وتمسكه
بـكـرديته جـعـلته يـلبـي الطـلب ولو انه
ظل يـعتـقد ان احلـوار هو افـضل سبيل
. كما علمت حلل اخلـالفات ب الطرفـ
مــنه بــان الـدكــتـور كــمـال قــد فـصل من
شار اليه أعاله وظيفته بسبب قراره ا
ثم شُـمِـلَ بـالـعـفـو الـذي صـدر بـعد ان
ـسـلـحـة انـهـارت احلـركـة الـكـرديـة ا
بــعــد تــوقــيع اتــفــاقــيــة اجلــزائــر
( (1975وتــــــــمـت إعـــــــادتـه الى
جــامـعـة بـغـداد قـسم الـتـاريخ
ـــعـــانــاة. بـــعـــد فـــتـــرة من ا
وبــالـتــاكـيـد لـم يـكن صــعـبـا
عــــلي ايــــجــــاد ذلك الــــقـــسم
خـــاصــــة وأنه احـــد أقـــســـام
اجلـامـعـة الـتي تـعـيـنـت فـيـها.
وذهــــبـت الــــيه لــــكي الــــقي
الـتـحـيـة واشـكـره على
مــــا قـــدمه لي وكـــان
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ــهــجــرين اكــدت وزيـــرة الــهــجــرة وا
,رئـيسـة الـلجـنة الـعـليـا إلغـاثة ودعم
الــنـازحــ إيــفـان فــائق جــابـرو  ,ان
ــنــاطق احملـررة من قــضـيــة إعــمـار ا
تـنـظيـم داعش وإعـادة تأهـيـلـهـا تـعد
ـلفـات الرئيـسة الـتي تولـيها إحدى ا
احلــكــومــة اهــتــمـامــا خــاصــة ألنــهـا
السبـيل الى عودة الـعائالت الـنازحة
الى مـنـاطـقهـا االصـلـيـة وانـهـاء ملف
الــــنـــــزوح . وقـــــالت جـــــابـــــرو خالل
تــرؤسـهــا اجـتــمـاع الـلــجـنــة الـعــلـيـا
إلغــاثــة ودعم الــنــازحــ  انه (بــرغم
عـــودة الـــعـــديـــد من الـــنـــازحـــ إلى
ديارهم  اال أن مـعدل عودة مـن تبقى
مــنـهم قـد تــتـبـاطىء نــسـبـيــا بـسـبب
الـتـحديـات االجـتـماعـيـة الـنـاجتة عن
اء قلة اخلدمات العامـة كالكهرباء وا
ـشاكل هـدمـة  إلى جـانب ا والـدور ا
الـعــشـائــريـة) ,مـشــيـرة إلى ان (هـذه
اخملاوف تـشكل عقـبة رئـيسة وعـائقاً
) ,واكدت جابرو أمام عودة الـنازح
ان (إجــتـمــاع الـلــجـنــة تـمــخض عـنه
قرارات عدة  ,ابرزها مـوافقـة اعضاء
الــلــجـــنــة بــاالجــمـــاع عــلى تـــســلــيم
ـــوجــــودة في ــــواد ا الـــكــــهــــربـــاء ا
اخملـيـمـات الـفـارغـة لـلـنـازحـ الـذين

 U¹b% sŽ nAJð …d−N «

  5Š“UM « …œuŽ ‚uFð

 s Š b¹d   ≠ qOÐ—«

بـحـث رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان
مـسـرور البـارزاني مع سـفيـري اليـابان
وفــنـلـنـدا كال عـلى حـدا  تـعـزيـز فـرص
االستثمار في االقليم . وقال بيان تلقته
(الـزمـان) امس ان (الـبـارزاني بحث مع

سـفير فنـلندا لدى بـغدادفيسـا هاكي 
تــعـزيـز الــعالقـات بـ الــطـرفـ  كــمـا
شاكـل العالقة تـمت مناقشـة سبل حل ا
بـــ االقـــلــيـم واحلـــكــومـــة االحتـــاديــة
ـــوجب الــدســـتــور فــضـالً عن بــحث
وازنة) واضاف حـصة كـردستـان في ا

قبلة ان (االجـتماع تناول االنتخابات ا
وأهـمية تنفـيذ اتفاقيـة سنجار وخروج
ـســلـحـة غــيـر الـشــرعـيـة من الــقـوات ا
ـنـطـقـة وكـذلك الـتـطـرق إلـى اجلـهود ا
ــواجـهــة جـائــحـة فــايـروس ــبـذولــة  ا
كـورونـا في االقـليم) واثـنى الـبارزاني

عـــلى (دور فــنـــلــنــدا في دعـم اإلقــلــيم)
مــعـربــاعن أمــله في (تـعــزيـز وتــوسـيع
الـعالقـات ب اجلـانبـ وباألخص في
مـجـال االسـتـثـمـار واسـتـقـطـاب رؤوس

األموال).
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بــدوره  جــدد هــاكـيــ (امـتــنـان بالده
وتــقـديـرهــا لـدور االقـلــيم في مـكــافـحـة
ــــة داعش) مـــــؤكــــدا اإلرهـــــاب وهــــز
(مــواصـلـة دعم فــنـلــنـدا لإلقـلــيم). كـمـا
نـاقش البـارزاني  مع الـسفـير اليـاباني
لـدى بـغداد سـوزوكي كـوتارو  تـطـوير
آفـاق الـتـعـاون الـشـامل مع الـيـابـان في
شـتى اجملاالت. وذكر الـبيان ان (رئيس
حـكومـة االقليم وجه شـكره في مـستهل
الـلقاء إلى الـيابان عـلى دعمهـا لإلقليم
كـمــا جـدد تـرحـيب كـردسـتـان بـتـطـويـر
آفـاق الـتـعـاون الـشـامل مع الـيـابـان في

شتى اجملاالت). 
من جانبه  أشاد كوتارو بـ(الدور الذي
ـا يـجعـله عامالً يـضـطلع به االقـليم و
نطقة) الفتا الى مـهماً لالستقـرار في ا
(مـواصلة تـوطيد العالقـات واالستمرار
في دعـم كردستـان والسيـما في تـعــزيز

االستثمارات اليابانية في اإلقليم). 

عـــادوا الى مــــنـــاطـــقـــهـم االصـــلـــيـــة
وتــتـــحـــمل الـــوزارة تـــكـــالـــيف نـــقل
احملـــوالت الــكــهـــربــائــيـــة واالعــمــدة
ـــــــــــواد االخـــــــــــرى مـن واالسـالك وا
اخمليمات لالستفادة منها في مناطق
ـصـادقـة عـلى الـعـودة   الى جـانب ا
ـشـكل لتـسـهيل تـقريـر فـريق العـمل ا
إجراءات العودة لـلنازح الـساكن
في مخـيمات إقـليم كـردستـان وتذليل
كـافـة الـعـقـبـات الـتي تـعـوق عـودتـهم
إلى مناطقـهم األصلية) ,الفتة الى ان
(الـلجـنـة وافـقت على رفـع توصـيـت
ـعـنـيـة الى مـكـتب رئـيس لـلـوزارات ا
الــوزراء إللـــزام الــوزارات بــتــوحــيــد
ـــــســــاهــــمــــة فـي نــــقل اجلــــهــــود وا
الكرفانات التابعة خمليمات النازح
الى مــنـاطق الــعــودة  واحـالــة مـلف
الـنـاجـيــات االيـزيـديـات الى الـهـجـرة
ـعـنـيـة بـتـقـد بـاعـتـبــارهـا اجلـهـة ا
ــسـاعـدة لــهن  عالوة عـلى الـدعم وا
ذلك قررت اللجنة تقد كشف مفصل
عنية من جميع الوزارات واجلهات ا
إلى الـلـجنـة الـعـلـيا واألمـانـة الـعـامة
جملـلس الـوزراء يـتـضـمن إجـراءاتـهم
عد من قبل االمانة وحسب اجلدول ا
ـعـرفــة أسـبـاب عـدم تــنـفـيـذ الـعــامـة 

القرارات الصادرة من هذه اللجنة).
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اغــلـقت نــاحـيـة قــزانـيــة في مـحــافـظـة
ديــالى مــزاراً ديــنــيــاً بــســبب ارتــفـاع

إصابات كورونا .
وقال مدير ناحية قزانـــــــية مازن اكرم
لــ (الـزمـان) امس ان (الـصـحـة اغـلقت
مــــرقـــد االمـــام كــــرز الـــدين فـي قـــريـــة
االحــمـديـة في اطــراف نـاحـيــة قـزانـيـة
بـعد تزايد اإلصابات بفيروس كورونا
مـبينـا ان الهدف من االغالق الـسيطرة
عـلى اإلصـابـات ومنع تـفـاقهـمـا ( واكد
ـرقـد اجـراء وقـائي اكــرم ان  (اغالق ا
وحتـــوطي مع قــرب مــنـــاســبــة اعــيــاد
الـنوروز و توافد السـائح والزائرين
ـرقـد ـرقـد راهـنـا اعـادة فـتح ا نـحــو ا
بــالـســيـطــرة عـلى إصــابـات كــورونـا).
ومن جـانب آخـر قـال قـائـممـقـام قـضاء
ـقـداديـة حا الـتـميـمي  لـ (الـزمان) ا
ــقــداديـة ان (االســتــقــرار االمــني فـي ا
ومــحــيــطــهــا بــفــضل جــهــود الــقـوات
االمـــنــيــة واحلــشـــد الــشــعـــبي اعــطت
نظمات رسـائل ايجابية للعامل في ا
االنـسانية وخاصـة الدولية في العودة
لـتـنفـيـذ برامـجـهم في دعم عـدة ملـفات
ـــتــضـــررين من ابـــرزهـــا الــفـــقـــراء وا
االرهــــاب والــــعــــائــــدين مـن الــــنـــزوح

القسري ) .

واضـاف الـتـمـيـمي ان ( 10 مـنـظـمـات
ــقــداديــة نــصـــفــهــا دولي عــادت الى ا
وبــاشـرت في تـنــفـيـذ ســلـسـلــة اعـمـال
وبـرامج انـسانـيـة متـنـوعة مـؤكـدا بان
االسـتقرار االمني رسالة بالغة االهمية
ـنـظـمـات لـلـعمل من اجـل تمـكـ تـلك ا
وتـــقــد بـــرامج مـــهــمـــة خــاصــة وان

تضررة بشكل دن ا ـقدادية تعد من ا ا
كـــبــــــيــر من االعـــمــــــال االرهــابـــيــة) .
واشـــــار الــــتـــــمــــيـــــمي  الى ان (ادارة
ـقدادية تعتمـد مسار موحد في اليات ا
ـــنـــظـــمــــات وتـــوفـــيـــر االجـــواء دعـم ا
ـناسـبة ألداء رسـالتـها االنـسانـية في ا

دعم شرائح مختلفة). 
ـقدادية أيضا قال رئيس مجلس وفي ا
ـــقــداديـــة الـــســابق عـــدنــان قـــضــاء ا
الــتـمـيـمي لـ (الـزمـان ) إنه  ( في قـرار
غــيـر مـسـبـوق  اغالق 48 مـن مـقـالع
ـقــداديـة احلــصى والــرمل في قـضــاء ا
ثـــاني اكـــبـــر مــدن ديـــالى مـــا ادى الى
ــــواد ارتـــــفــــاع واضـح في اســـــعــــار ا

االنشائية) . 
وأضــاف الـــتــمــيــمي  أن  (إغالق تــلك
ـقالع جـاء وفق أوامر حـكومـية عـليا) ا
ــقـالع تــقع قـرب سـد  الفــتـا إلى أن ( ا
الـصـدور ونـهـر ديـالى ومـنـاطـق اخرى
وهـي مــصــدر رزق مــئـــات االســر مــنــذ

سنوات طويلة) . 
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وأوضـح الــتــمــيــمي أن  ( قــرار اغالق
مـقـالع احلـصـى مـتوقـف مـنـذ سـنوات
ـنطـقـة احملـرمـات ضمن وكـان مـحـدد 
قدادية سـد الصدور االروائـية شمـال ا
وعــددهـا 6 مــقــالع لـكن تــفــاجـأنــا بـان

الــقــرار شــمل هــذا الـعــدد الــكــبــيـر)  
مبينا أن ( اسعار بيع الرمل واحلصى
ـاضية ارتـفعت بـشكل الفت في االيام ا
بــــســـبب قـــرار االغـالق) ودعـــا رئـــيس
قدادية الـسابق الى ( تشكيل مـجلس ا
ـوارد من اجل جلــنـة عـلـيـا من وزارة ا
ؤثرة على مـحرمات سد قـالع ا بـيان ا
الـــصــدور او اي مـــنــشـــاءات اروائــيــة
اخـــــرى ومـن تـــــعـــــمـل وفق اجـــــازات
رسـمـية دون اي ضـرر بيـئي او صحي
من اجـل اعـادة فـتــحـهــا لـتــفـادي قـطع
ــــئـــات مـن االســـر ) . مــــصــــادر رزق ا
وكــشف نــائب مــحــافظ ديــالى مــحــمـد
قــتـيـبــة الـبـيــاتي  عن تـفــاصـيل مـلف
ـدارس في احملـافــظـة   فـيـمـا كــارثـة ا
اكــد انـه  يـظـم نــحـو 200 مــدرســة في

االقضية والنواحي .
وقـال  البيـاتي لـ  (الزمان) ان  (وزارة
الــتـربـيـة تـبـنـت قـبل سـنـوات مـشـروع
هدم واعادة بناء نحو 200 مدرسة في
االقــضــيــة والـنــواحي ضــمن مــشـروع
حـــمل عـــنـــون رقم واحـــد لـــكن لألسف
دارس لكن اعمارها شهد تلكا هـدمت ا
مستمر منذ سنوات ما خلق ضرر بالغ

للعملية التعليمية). 
واضــــاف الــــبـــيــــاتي  ان  (ديــــالى لم
تــتــلــقى ســوى الــوعــود دون اي شيء

كوادر  غريبة عن  مـيدان االثار ببناء
 وتــاهــيل الـــســور االثــري لــبــوابــات
نينوى باستخدام حجر احلالن  دون
االستـعـانـة باحـجـار اثاريـة مـوجودة
ا اثـار اسـتـهـجان وقـع  في نـفس ا
وانتـقادات كـوادر االثـار وتبـرئهم من
تــلك االعـــمــال الــتي  التــمـت لــلــعــمل
االثـــاري بـــصـــلـــة فــــضال  عن قـــيـــام
ـديـنـة الـقـوات االمـنـيـة قـبل سـقـوط ا
بـيــد تـنـظــيم داعش بـاســتـثــمـار تـلك
االسـوار لـتـحـويـلـهـا كـابـراج مـراقـبـة
لـعـنـاصــرهـا او تـوظـيـفــهـا لـتـضـحي
نتشرة  في كنقاط تفتيش  مثل تلك ا
الـوقت الـذي ســبق  دخـول الـتــنـظـيم

للمدينة .
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فــيـمــا نــاشــد رافت حــمـيــد اجلــهـات
ــعــنــيــة البــراز اي اشـارات تــرتــبط ا
بــاالعــمــال الـــتــراثــيــة واالثــاريــة في
ــديــنــة من اجل زيــادة الــوعي لــدى ا
ــــواطن وعــــدم فـــتـح الـــبــــاب امـــام ا
ــكن ان تـنــشـا من الـتــاويالت الـتي 
تـعلـقـة باعـمال خالل ابراز الـصـور ا
التـاهيل او الـتـرميم الـتي تقـترب من
ـــديــنــة ــعـــروف في ا الــتـل االثــري ا
عنيي حس مطالبا بان يكون لدى ا
اعالمي يـسـهم بــامـاطـة الـلـثـام حـول
ـــشــاريـع الـــتي يـــجــري االعـــمـــال وا
واطن الشروع بـها لكي تـرسخ لدى ا
التصـورات الكـاملة حـول  ما تـشهده

ـــنــاطق من اعــمـــال مــطــلــوبــة تــلك ا
والبـــعـــاد اي هـــواجس  او تـــاويالت
ـــكن ان تـــنـــشــا مـن خالل الـــقـــيــام
بواسطة اجلرافات واالليات بتجريف
ــديــنــة والـتي الــتـلــول االثــريــة في ا
ـــوقع مـــهم ومـــتـــمــيـــز في حتـــظى 
اعــمـاق كل مــوصــلي كــونـهــا تــسـهم
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تداولت مـواقع الـتواصل االجـتـماعي
صورا  لـعـدد من االليـات الـثقـيـلة من
اجلـــرافــات  وهـي تــقـــوم بـــتـــجــريف
مــقــتـــربــات تل اثــري  مـــعــروف بــتل
بــوابـة نــركــال بــاجلــانب االيــسـر من
ـــا دعـــا عــدد من ــوصل  مــديـــنـــة ا
طالبة اجلهات وصل  اهالي مدينة ا
ـعـنـيـة بـتــقـد تـوضـيـحـات بـشـان ا
عـمـلـيـات الـتـجـريف والـتـغـيـيـر الـذي
تــشـــهــده مــنـــطــقــة نــركـــال الــراقــيــة
وصل . باجلانب االيسر من مدينة ا
وقــال صـفــوان حــازم ان الــعــديـد من
اجلــرافـات فــضال عن الــيــات ثـقــيــلـة
اخـــرى  بـــدات عــمـــلـــهـــا بـــتــجـــريف
مـقـتـربـات الـتل االثـري الـذي  تـعـلـوه
بــوابـــة نــركــال االثـــريــة الـــتي يــرقى
ـتقدمة تاريخهـا للعـصور االشورية ا
والـتي اسـهم عـنـاصـر تـنـظـيم داعش
بتدمـيرهـا ونسفـها في احـد ايام عام
ا مثل هذا   2016واضاف حازم لطا
ن تنـفذين  وقع عـدد من اطمـاع ا ا
طـالـبــوا  بـاسـتــثـمـاره كــونه يـقع في
تر قلب منـطقة راقـية تصل  اسـعار ا
الواحد فيها الى خمسة مالي او ما
ـستـثمـرين ينوون دون  مشيـرا بان ا
اقـامــة مـشــاريع ســيـاحــيـة عــلى تـلك
االثار التي توقف الـتنقيب فـيها  منذ
ـــــوصل ســـــعي كـــــوادر جــــامـــــعــــة ا
ـدفـونة بالـتـنـقيب واكـتـشـاف االثار ا

فـيـها فـي منـتـصف سـتـيـنـيـات الـقرن
نـصرم .وعـد فاضل عـبد الـله ان ما ا
تقـوم بهـا بعـض االليـات التي يـجهل
عائديـتهـا بتـجريف  تـلك االثار او ما
تسهم به من تـغييـرات على اجلزرات
الوسطيـة باحلي الراقي يثـير العديد
صـلحة مـن يجري من االسئـلة حـول 
ـشـاريع مـثل تـلك االعــمـال ومـا هي ا
ـنـطـقة الـتي ينـوون الـقـيـام بهـا في ا
السـيـمـا وانـهـا تـعـد مـنـطـقـة جتـاريـة
بـاسـتـحـقـاق . ولـفت حـمـدون عـبـاس
الى ان اغـلب الـدول في الـعـالم تـولي
اهتـمـاما مـنـقـطع النـظـير بـاثـارها  و
مـكـتـشـافـاتــهـا الـتي تـعـود الى حـقب
زمنـيـة البل تـسورهـا بـاسـيجـة تـمنع
تطفـل  بل ايضا دخول الغربـاء  وا
تـــســـتـــخـــدم احلــراســـات مـن  رجــال
ـــنــــعــــون مـــثـل تـــلك مــــؤتـــمــــنــــ 
التصرفات لكن ما يجري بحق اثارنا
 يــــطـــــرح الــــعــــديــــد مـن االســــئــــلــــة
واالستفسارات التي  بدات بالتوارد.
فيـمـا ابـرز جـاسم قـاسم ان  مـا حدث
في منـطقي حي نـركال تـعيـد االسئـلة
ـا جـرى ابان حول مـدى مـقـارنـتهـا 
عـهد تـنـظـيم داعش حـيـنـمـا اسـتـباح
ــقــتــربـات عــنـاصــر الــتــنــظـيم تــلك ا
واسـهم بـتـجـريـفـهـا وتـدمـيـرهـا وقام
بنشر تلك االعمال على مواقعه فضال
عن اسـتذكـارات تـرقى لـعـهـد احملافظ
االسبق اثـيل الـنجـيفي حـيـنمـا قامت

بـتـعـريفـه بـعمـق حضـارتـه وارتبـاطه
الــــوثـــيـق  بـــالــــتــــاريخ احلــــضـــاري
لالمبراطوريـة االشورية التي تـستند
على مواقـع مهمـة من اسفـار التاريخ
العراقي القـد  مفيدا بان  االعالم ال
ستقـبلية بل شـاريع ا يقتصـر على ا
يـكـون عـلى صــعـيـد احلـاضـر بـابـراز

واقع لوحات تعريـفية ودالالت على ا
االثــاريــة  لــغــرض تــعـريـف االجــيـال
ـنـاسـبة ـهمـة وا الـقادمـة بـاالسـفـار ا
ــديــــــــــنـة الــتي حتــتـــــــــفظ  بــهــا ا
ــواقع الــتـي تــخــتــزنــهـا عــبــر تــلك ا
وتخـتـزن مـعهـا  حـضـارات سادت ثم

بادت .
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عـلى ارض الواقع مـؤكدا بان احملـافظة
خــصـصت جـزء كـبـيـر مـن مـيـزانـيـتـهـا
ـدارس لــسـد الــنـقص ــالـيــة لــبـنــاء ا ا
ـدرسـيـة وجنحت الـكـبـيـر في االبـنيـة ا
ــاضي من افــتـتـاح 106 خـالل الـعـام ا

مدرسة  جديدة). 
ŸËdA  ¡UO «

ودعــــا نــــائـب مــــحــــافـظ ديــــالى   الى
(ضـــرورة احــيـــاء مــشـــروع رقم واحــد
ـرتـبط بـوزارة الـتـربـيـة والسـعي الى ا
لف ـهدمة وانـاطة ا دارس ا بـناء كل ا
بــاحلـكـومـة احملـلــيـة النـهـا جنـحت في
ادارة مــلف االعـمــار والـبــنـاء من خالل
تـــســـريع وتــيـــرة الـــعــمـل وجتــاوز كل
ــعــرقالت) .ومن جــانب االشــكـــاالت وا
آخـــر اعـــلــنت مـــديـــر دائــرة الـــهـــجــرة
ـهجرين في محافظة ديالى  ابتهال وا
ــيـدانــيـة الــدايـنـي عن (قـيــام الــفـرق ا
ـــســاعـــدات عــلى الـــعــوائل بـــتــوزيع ا
الـــعــائــدة الى قـــرى  جــزيــرة ولــوش
احملـــطـه عـــرب ضـــاهـــر الــــهـــرامـــشه

ـقــداديــة حـيث  الــتــابـعــة لـقــضــاء ا
ـساعدات شـمول 597 عـائلـة نازحـة با

االنسانية).  
ـسـاعدات واشـارت الـدايـني الـى ان (ا
الـتي  توزيعها تضـمنت سلة غذائية
وســلـة صــحـيـة و ســلـة مالبـس وسـلـة

مـــنـــزلــيـــة لـــكل عـــائــلـــة مـــؤكــدة انه
ساعدات على االسر سيستمر توزيع ا
الـنــازحـة والـعـائـدة في عـمـوم مـنـاطق
احملـافـظـة لـلـتـخـفـيف من مـعـانـاتهم ).
بـدوره أكـد قائـد شـرطة ديـالى الـلواء
حــامـد خــلـيل الـشــمـري ان الــعـيـارات
كن ان تـكون الـناريـة العـشوائـية مـا 
لـغــة لـلـتـعـبـيــر عن مـنـاسـبـات االفـراح

واالحزان في احملافظة. 
وشــدد الـشــمـري فـي بـيــات تـلــقـته الــ
(الـزمان)  عـلى (ضـرورة انهـاء ظاهرة
اطالق الـعـيـارات الـنـاريـة الـعـشـوائـية
) مـبيـنا ـواطنـ حـفـاظاً عـلى ارواح ا
ان  (مــــشـــاهـــد ضـــحــــايـــا االطالقـــات
الـعـشـوائيـة الـتي تـردنـا عبـر مـنـاشدة
الــصــفــحــة الــرســمــيــة حتــتم عــلــيــنـا
الـتعامل بـحزم بحق اخملالـف واتخاذ
اجــراءات قــانــونــيـة مــشــددة بــحــقـهم
كـونـها ظـاهـرة تهـدد الـسلم اجملـتـمعي
وتـــعـــكــر صـــفـــو االجـــواء اآلمــنـــة في
احملافظة). واوضح قائد شرطة ديالى
ان  (هذه الظاهر تعد من الظواهر غير
احلــــضــــاريـــة الــــتـي تـــبــــاغت رؤوس
االبـرياء وتثـير اصواتـها هلع االهالي
مـوجـهـا جـمـيع تـوابـع قـيـادة الـشـرطة
بــتــكــثـيف جــهــودهــا االمـنــيــة لــرصـد
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نبض القلم

خـتلف انـظمته قـراطيـة من أكثـر الكلـمات رواجـا  اليـوم في العـالم عمومـا  الد
السـيـاسـيـة  .. تـسـمـعـهـا تـتـردد  عـلى االلـسن كـثـيـرا  و تـتـكـرر بـقـوة  وصـيـغة
ـنتديـات   كمـا اصبـحت أكثـر عرضة ـلة في الـبرامج والـسيـاسات وا روتيـنية 
ن ال يؤمن بـهـا اال لغـايات لـلـتشـويش والـنقـد واالنحـراف عن هـدفهـا احلقـيـقي 

خاصة ..  
قـراطيـة  وكيف إنـحرفت االنتـخابـات االمريـكيـة االخيـرة   مثـال  خطـير عن الـد
وقدمت صـورة حقيقيـة عن (خط سيرها) اجلديـد   فقد اخذت االنتـخابات  فيها
ـقـراطـية ـا فـيهـا امـريـكـيون يـرون في د ـفـكـرين والـسـياسـيـ   مـنحـى جعل ا
قـراطيـة) في العالم قـراطيـة هشة) وقـد ال تختـلف  كثـيرا عن أي (د امريـكا (د
وز ... ما حدث في امـريكا   وصف باختصار انه (انقالب الثـالث وجمهوريات ا
قـراطـيـة بـدال من ان تـعـمق ـقـراطـيـة ) فـالـد عـلى الـقـيم الـتي قـامت عـلـيـهـا الـد

بدأ الذي تسعى اليه .. الوحدة عززت االنقسام  وهذا خالف ا
ـقـراطـيـة  مـثال ان تـأتي بــرئـيس حـكم اربع سـنـوات ثم إنـقـلب عـلـيـهـا كـيف لـلـد
ان وشيـوخ) ونالوا من تلك الصورة وهاجم انـصاره  مؤسساتهـا التشريعـية (بر
قراطية االمريكية .. و (الهالة) التي طبعت في العقول  على  مدى قرون عن الد
قـراطية ما حـدث في امريكـا ليس حـدثا عابـرا .. بل محـطة مهـمة في تـاريخ الد
ا جتاوز ليس في امـريكـا فقط بل في العـالم ..  وعد مـا حصل  حدثـا كبيـرا  ر

في صداه  جائحة كرونا التي غزت العالم ..
قـراطية  مـنظرون  ومـريدون  عبـر تاريخـها الـطويل لهـا (مستـغلون) ومثلـما للـد
وطارئون يـركبون موجتها ويتشدقون بها للوصول الى أهدافهم الذاتية واجللوس
ان و كـراسي السـلطـة االثيـرة  وال يتورعـون عن إتـباع مخـتلف على مـقاعـد البـر
ــرفـوضــة  في سـبــيل تـلك االهــداف حتت ذريـعــة (تـمــثـيل ــا فـيــهـا ا الــوسـائل 
ـتـسـارعـة الــشـعب) الـتي لم يــعـد لـهـا مــبـرر بـعـد ثــورة االتـصـاالت والـتـواصـل ا
ـوضـوع في (ومـضـة) ووسـائل االحـتـجـاج والـتـعـبـيـر الــكـثـيـرة  وسـنـتـاول هـذا ا

اخرى...
فـهل الـشعب يـحـكم فـعال  بـعـد نهـايـة االنـتـخابـات أم  هي سـلـطـة شكـلـيـة  النـها
تتحـول بعد انتهاء الـعملية الى تـلك الفئة القلـيلة وتكون هي احلـاكمة باسمه حتى
ـصالح تلك الـفئـة .. وهذا ما يـتعارض وإن جاءت قـراراتها خـالف ما يرغب  أو 
قراطية  كونها منهجا علميا سليما  للبناء  والتنمية وإسلوب حياة تمامـا مع الد
للـتطور والـتقـدم وإحترام حـقوق الـشعب وتقـوم على االلـتزام الصـارم  بالـقوان

ومراقبة تطبيقها بدقة .
انات خير شاهد واالعتـراضات  والنقد واحلراك  والتـظاهرات ضد قرارات البـر
على مـا ذهبـنا الـيه .. وكذلك  االحـتجـاجات عـلى قرارات احلـكومـات التي تـنبثق

انات  مثال اخر ايضا .. عن تلك البر
ـفاهـيم السـياسـية ـقراطـيـة  اليـوم   أصبـحت من أكثـر ا ا سـبق ان الد يـبـدو 
صـلحة الذاتيـة  حتى وإن بدت مشروعة عرضـة للتشويش واالستـغالل وتغليب ا
شروعية (شعبية) تأخذها من  االنتخابات  وذريعة تمثيل الشعب .. ومؤطرة  
قـراطية  وليس منها حـرفتها عن معنـاها .. جعلتها أمور كثـيرة دخلت على الد

عنى واالساس الذي قامت عليه قبل االف القرون  .. تفقد ذلك ا
ولكن ..

سـؤولـية االولى في هـذا االنـحراف من خالل يجب االقـرار ان الـشعب يـتـحمـل ا
ـقـراطــيـة أسـاسـا بل صــوته وإخـتـيــاره الـذي قـد يـأتـي بـانـاس ال يـؤمــنـون بـالــد

يعتبرونها وسيلة للوصول الى السلطة  أو هم طارئون عليها .
قراطـية وينتقدها يـجب أن ينتقد نفسه ويـلومها عندما فقبل أن يـلوم الشعب الد
سـؤولية في الرقابة يأتي  الى الـسلطة باناس لـيسوا أهال لتحـمل  تلك االمانة وا

والتشريع واحلكم  ولم يقدر قيمة صوته عندما يبيعه بابخس االثمان ..
الهـدف الذاتي جعل  الدعاية االنتخابية  عـند البعض تأخذ مسارا ليس له عالقة

انية في ما بعد .. همة البر قراطية  ايضا  وال با بالد
كيف ..?.

) به عندما يتحول  في موسم اني  من (يصغر) دوره و (يسته هناك  من البر
االنتـخابات الى ساعـي أو واسطة أو وسيط  مع الـبلدية أو مع  شـركة  انشاءات
ـنطقـة لتبـليط شارع أو  مقـاوالت  أو أي جهة  اخـرى جللب (بلـدوزر) مثال الى ا
ـانـيـة اوربـيــة  من أصل عـراقي في لـقـاء أو تـسـويـته عــلى حـد مـا ذهـبت الـيـه بـر
نطقة   بل لكسب االصوات تلـفزيوني .. ليس (لوجه الله) أو (إكراما)  لعيون  ا
ان  يـحـقق له ما يـريد .. ـقـعد ( وثـير) فـي البـر في حـمـلته االنـتخـابـية  والـفوز 

وكأنه يقايض هذه بتلك .
قراطية تسجل لهم انيون سنوا  (بدعة) د مرشحـون في االنتخابات  ومنهم بر
ــقــراطــيـة  وتــعــد (إضــافــة  نــوعـيــة !!) لــلــتــجـارب ك (بـراءة اخــتــراع) في الــد
ا (تـستـفـيد) مـنـها  أخـرى غيـرهـا في هذا اجملـال  لـكي يصل ـقراطـيـة  ر الـد

ان  ويضمن حتقيق أحالمه الشخصية .. بسببها أي  طامح الى  البر
في مواسم االنـتخـابات رأيـنا هـناك من  (الـنواب) من حتـول  الى (موظف بـلدية)
ـنـطقـة) و(تقـربـا ألهلـها) حـلـة أو مديـنة  أو قـريـة معـينـة فـيبـادر( لوجه ا خـاص 
ـادة (الـسـبـيس) فـقط   أو يـعطي بـتـعـبـيـد  شارع  هـنـا أو هـنـاك  أو إكـسـائه 
عـهـدا بتـنـفـيد ذلك إذا مـا فـاز في االنـتخـابـات  أو يـنصب مـحـولـة كهـربـائـية في
عـنـية   ومع االسف جتـد هـناك من نـطـقة  أو يـسـعى في ذلك  لدى اجلـهـات ا ا
ينـشر او يبث مثل هـذه االخبار  أو يتحـول الى (مكتب تشـغيل)   او مكتب عمل
ـذكورة  فيـعطي وعـودا بتـشغـيل العـاطلـ  عن العمل على حد تـعبـير الـنائـبة  ا

وغالبا لم تنفذ أو ينفذ منها عدد بسيط   ..
ليس هـناك إعتراض  بل هو واجب وفرض أن تتمتع جميع مدن وقصبات البالد
ـا يـناسب واطـنـ عـلى حـقهم في الـعـمل  بـافـضل اخلـدمات ويـحـصل جـمـيع ا
اني أكبر بكثير من أن ينحصر بتعبيد شارع مع  مؤهالتهم  لكن واجب البر
أو نصب مـحولة كهربائـية في شارع ما  أو تعـي عدد من العاطـل في منطقته

االنتخابية  .. 
ــاني الى واجــبه أكــبــر  وهـو كــيف يــتــمــكن  أو يــســعى من خالل مــوقــعه الــبـر
ان  يلزم احلكومة بتعبيد كل شوارع البالد من (اصدار قـرار أو تشريع في البر
أقـصـاها الى أدنـاها  ولـيس مـنطـقـته التي رشح عـنـها  وهـكذا بـالـنسـبة الى كل
ـان من إصـدار قـوان ـرافق االنتـاجـيـة .. وكيـف يتـمـكن  في  الـبر اخلـدمـات وا
وتشـريعات وضوابط حتقق هدف تشغيل جميع العاطل .. عندها يكون قد حقق
ـواطنـ وبضـمنهـم ابناء مـحلـته أو  مديـنته الـتي رشح عـنها ..  اجنازا جلـميع ا
وكـيف له ان يـسـاهم من موقـعه الـتشـريـعي والـرقابي بـتـطور الـصـناعـة والـزراعة

رافق االنتاجية واخلدمية لتستوعب االيدي العاملة في البالد .. وا
ـاني أكـبـر من أن يــنـحـصـر  بـشـارع او  مـحـلــة أو مـديـنـة فـتـلك لـهـا واجب الـبـر
ـســؤولـيـة  الـوظـيـفــيـة في  الـقـريـة والـنــاحـيـة والـقـضـاء ـسـمــيـات عـديـدة  من ا
تـد عـلى مسـاحـة البالد كـلـها  في الـتـشريع ـاني  واحملـافـظة بـينـمـا واجب البـر
ـواطن كل حـسب والـرقـابـة لـكي تـؤدي مـؤسـسـات الـدولــة مـهـمـاتـهـا في خـدمـة ا

اختصاصها ..
واطـنـ من خالل ـان ..كـيف يـحـقق افـضل اخلـدمـات جلـميـع ا مـهـمـته في الـبـر
ـعنيـة  حتقق مسـتوى عاليـا من االنتاج التـشريع ورقابـة  صارمة عـلى االجهزة ا
ال العام  وبذلك يـكون قد ضمن البناء محلـته نصيبا منها وتمنع الـفساد وهدر ا

الية واالنتاجية .. رافق االقتصادية  وا .. وهكذا بالنسبة الى جميع ا
ما أكثـر الوعـود  ولو حتقق بـعضهـا  وليس كـلها لـكان حال الـبالد مخـتلفـا عما
هـو عــلـيه االن ..  اســالـيـب  اصـبــحت مـكــشـوفــة تـقــابل بــالـرفض واالزدراء من

اجلماهير ..
ـان ..  وهو حق ـرشح  أن يسـعى لكـسب االصوات لـلوصول الـى البر من حق ا

قراطية ايضا .. كفله القانون   لكن بالطرق القانونية والد
ـواطن حـرا فـي صـوته لـكـنـه يـتـحـمل مــسـؤولـيـة االخــتـيـار وانـحـراف إذا كـان  ا
الصـوت  عندما يتحول من   هدفه الوطني الى هدف ذاتي صغير ال يناسب قيمة

نحه الثقة  وتمثيل الشعب كله وليس هو فقط .. الصوت ومهمة من 
واطن قـد ارتكب  خـيانة ن ال يـستـحقه يكـون ا الصـوت أمانة .. وعـندمـا يذهب  

ا يضر البالد والعباد . وتصرف بهذه االمانة 
وتلك  مهمة صعبة ..

واطن من خاللـها عن مرشح  يـتلمس فـيه  الثقة ومهـمة وطنـية يجب أن يبـحث  ا
واحلرص   لـكي يـأتمـنه  عـلى أرضه وثروتـه  وجمـيع مـا يحـظى بـاهتـمـامه وما

يحلم به ويتمناه لنفسه  ولوطنه  ومواطنيه...
 ينبغي ان يعرف الناخب قبل النائب :

ــان  وأي مـوقع حـكـومي يــنـبـثق عــنه  وكل مـنـصب في ان الـعـضـويــة  في الـبـر
ـنافع ذاتية بل الدولة  لـيس هبة شـعبيـة  أوغنيمـة  شخصـية  أوفرصة تـغتنم 

مـــهــمــة وطــنـــيــة  عــالــيــة  خـــاصــة في الــظـــروف الــصــعــبــة
واالستثنائية ..
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مـن جـــمــــيل مــــا قـــرأت ..بــــعض الــــنـــاس كــــمــــســـائل
الرياضيات احلل طويل والنتيجة صفر ..
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عــنــدمــا يــكــون مــقــالي هــذا بــ يـدي
الـقار الـكر اكـون انا في مـستـشفى
الـعـنـايات في مـديـنـة جبـيل الـلـبنـانـية
حوالي 40 كـيلـومترا شـمال العـاصمة

بيروت.
ال تـقـلقـوا ايهـا االصـدقاء فـهذا مـا البد
مـــنه بــعــد ان فـــرض وبــاء  كــورنــا او
كـــوفـــيـــد- 19عـــلـــيـــنـــا حتـــمل كـل مــا
نــسـتـطــيع لـلـقــضـاء عـلـى هـذا الـوبـاء

وحماية انفسنا واالخرين.
قــبل  3ايــام ابـلـغــتـني وزارة الــصـحـة
الـلبنانـية ان موعد اجلرعـة الثانية من
لــقــاح فـــايــزر الــســاعــة الــعــاشــرة من
صــبــاح هــذا الــيــوم  18 اذار فـي هـذا

ستشفى. ا
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وانـا اكتب هذه التـفاصيل قبل يوم من
ـوعد العطـاء فكرة لالصـدقاء والقراء ا
من جتــربــتي مـع هـذا الــوبــاء لــعــلــهـا
تــكـون مـفـيــدة في اجـواء كـثــرت فـيـهـا
ـــزاعم واالكـــاذيب الـــتـــشـــويـــشــات وا
وخـــــاصـــــة فـي وســـــائـل الـــــتـــــواصل
االجـــتـــمـــاعـي الـــتي حـــولـــهـــا بـــعض
مــسـتـخـدمـيـهـا مـن وسـائل نـافـعـة الى
وسـائل لـلـتـشـويش واثـارة الـقـلـق ب

الناس.
وكـمــا تـعـلـمـون فـان لـبــنـان بـلـد فـقـيـر
يــعــاني من مــشــاكل اقــتـصــاديــة بــعـد
ـاضي تــفـجـيــر مـرفـأ بــيـروت في اب ا
ظاهرات اضـافة الى تفـشي الفسـاد وا
الــشــعـبــيــة الـتـي تـطــالب بــتـنــحي كل
الـسـاسـيـبـ (كـلن يـعـني كـلـن) ومرور
اكـــثـــر من  6اشـــهـــر عـــلـى مـــحــاوالت
تـشكـيل حكومـة الصالح الوضع لكـنها
لـم تــشــكل بــسب خالفــات بــ رئــيس
ـكـلف ورئـاســة اجلـمـهـوريـة الــوزراء ا
حـــول االصالح والــصالحـــيــات وعــدد
عطل كل هذا وزراء احلـكومة والثلث ا
وغـــيـــره والــبـالد تــعـــاني مـن تــفـــشي
الـوبـاء وعدم الـتـزام النـاس بـاجراءات

ـشـاكـل فـقـد احلــمـايــة. ومع كل هــذه ا
اعـــلـــنت وزارة الـــصـــحــة ان الـــلـــقــاح
مـــجــاني لــلـــجــيــمع مـن مــواطــنــ او
مــقــيــمـ وان الــوزارة تــبــلغ اجلــمـيع
ـــواعـــيــد الـــتـــلــقـــيح حـــسب خـــطــة
وضـــعــتــهــا تـــراعي الــسن واالمــراض

زمنة. ا
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وصـلت اول كـمـيـة من لـقـاح فـايزر الى
اضـي وللـعـلم هذا لـبـنـان في الشـهـر ا
اللقاح هو االغلى من ب كل اللقاحات
وشـكـلت وزارة الـصـحـة جلـانـا تـصـدر
قــرارات عن اســلـوب الــتـلــقــيح حـسب
الــعــمـر ومـن هم يـعــانــون من امـراض

مزمنة. 
- في يوم 20 شـباط تلقيت رسالة مثل
ـــقــيـــمــ غـــيــري مـن الــلـــبــنـــانــ وا
والـنازحـ  تسالـهم ان كانوا يـرغبون
بـالتلقيح تسسجيل اسمائهم فسارعت

بتسجيل اسمي واسم ام عالء,
 -فـي نـفس الـيـوم 20 شــبـاط تـلــقـيـنـا
رســـالـــة مـن الـــوزراة تـــقـــول : شـــكــرا
ــضــاد لــتــســجــيــلــكم الخــذ الــلــقــاح ا

لفيروس كورونا.
- فــــــــــــــي 21

شــبـاط تـلــقـيت رسـالــة تـقـول  ادراج
سـتهدفـة للتـلقيح اسـمك ضمن الـفئة ا
(الــعــمـر 87 عــامــا) مع رابط يــتــضـمن
ـراكـز الصـحـيـة الـتي تـعطي الئـحـة بـا
ــدن الــرئـــيــســيــة وذلك الــلـــقــاح  في ا
ـوعـد ـركــز األقـرب الــيك وا لــتـخــتـار ا

ناسب لك. ا
- فـي يــــوم  22 شـــــبـــــاط دخـــــلت الى
ـطـلـوبة ـعـلـومـات ا الـرابط وسـجـلت ا
ومـــنــهـــا مـــكــان االقـــامــة ثـم اخــتـــيــار
ــســتـشــفى االقــرب وهــو مـســتــشـفى ا
الـعـنـايـات واخـتـرت يـوم اخلـميس 25
شـبــاط الـسـاعـة الـعـاشـرة صـبـاحـا اي

بعد 3 ايام.
- فـي اليوم نـفسه 22 شـبـاط تلـقت انا
رسـالـة من وزارة الـصـحـة تـؤكـد مـوعد
تـــلــقـــيح اجلـــرعــة االولـى من الــلـــقــاح
ـستـشفى الـذي اخترت الـتلـقيح فيه وا

والوقت الذي اخترته.
ø◊U  25 Âu  Àb  «–U

وعد في  يوم اخلميس 25 شـياط  وبا
احملـدد الذي اخـترته الـساعـة العـاشرة
صـباحا تلقيت اجلرعة االولى من لقاح

فايز ضد كورونا 
كـــان كل شيء مـــنــظـــمــا ومــريـــحــا في
ن لـديهم ـسـتشـفى في جنـاح خاص  ا
مـوافقة على التـقيح من وزارة الصحة.
ــســتـشــفى حــيث وجـدت  ذهــبت الى ا
عـددا من امثـالي وكلـهم من كـبار السن
و لـديهـم موافـقة عـلى التـلقـيح في هذا
الـيوم. وبعد التاكد من االوراق وبعض
االسـئـلة عن احلـالة الـصـحيـة واالدوية
الــتي اتــنــاولــهـا ومــا اذا كــانت هــنـاك
حـساسيـة من بعض االدوية دخلت الى

امـاكن الـتـلـقـيخ وهي  8 امـاكن دخـلت
مرضـة بتلـقيحي في احـدها وقـامت ا
دة ـراقـبـة  ثـم طلـبـت ان ادخل قـاعـة ا
20 دقـيـقـة وهـنـاك وجـدت من سـبـقـني
وبـــعــد تـــلك الــفـــتــرة خــرجـت شــاكــرا
اجلـــمـــيع عـــلى الـــعـــنــايـــة والـــنـــظــام
وسـلـمـوني ورقـة حتدد مـوعـد اجلـرعة

الثانية بعد 3 اسابيع. 
ـهـم ان اذكــر ان الــتـلــقــيـح كـان ومـن ا
مـجانـا للـجمـيع سواء كـانوا مـواطن
. وقـالوا لي لـبنـانيـ او غيـر لبـنانـي
ان اجلـرعـة الثـانـية من الـقـاح ستـكون

بعد 21 يوما.
`OIK « bF  U  WF U

بــعــد يــومـ مـن الـتــلــقــيح بــاجلــرعـة
االولى تــلـقـيت رسـالـة من لـقـاح فـايـزر

فيها العديد من االسئلة 
ــزمــنـة الــقــلب والــرئـة عـن االمـراض ا
والـكلى والسـرطان والسكـري والبدانة
ثـم اســـئـــلـــة مـــا اذا كـــنت قـــد اصـــبت
بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا وســـــؤال عن
احلــــســـاســــيـــة واســــئـــلــــة عن االثـــار
اجلـانبية بعـد اخذ اجلرعة االولى مثل
 الــــتـــــعب والــــصــــداع والـم عــــضــــلي
ـفـاصل وحـرارة عـالـيـة وقـشـعـريـرة وا
والـتـقـيؤ وغـيـر ذلك فاجـبـتـهم انني لم

االحظ اية اعراض جانبية.
قــبل  3 ايــام ذكــرتـنـي وزارة الـصــحـة

وعد
 اجلـرعـة الـثانـيـة اليـوم اخلـميس  18
اذار الـساعة 10 صـباحا في مستشفى
ـعـونـات نـفـسـه (اي بـعد 3 اسـابـيع) ا

اما من اجلرعة االولى.
WM « U UIK «

االن اكتب هذا الخبركم انه ال يوجد ما
يـسـتدعي اخلـوف والتـردد مـطلـقا وان
الـلـقاحـات امنـة ولكـن قبل اخـذ اللـقاح
فـــان احلـــمــايـــة من االصـــابـــة او نــقل
الــــفــــايـــروس الـى االهل واالوالد والى

االصدقاء ومن تتعامل معهم واجب.
 وحـسب جتربتـي فانا  حجـزت نفسي
مـــــنــــذ عــــام كـــــامل اي في اذار 2020
وكــنـت اخــرج فــقط مــرتــ في الــيــوم
امـشي في ساحة البنايـة التي نسكنها
لـكني خرقت هـذا النظام بـسفرت الى
دبـي لــــــــرؤيـــــــــة االوالد واالحــــــــفــــــــاد
واالطـمئنان عليـهم وكنت حريصا على
 اسـتخدام الكـمامة والتـباعد اجلسدي
اضـافـة الى استـنشـاق الـبخـار كل يوم
لـقـتل الـفـايـروس ان كـان قد وصل الى
االنف وكـذلك غرغـرة يوميا قـبل النوم

ـلح وذلك ـاء الـدافـئ والـقـلــيل من ا بــا
لــقـتل الـفـايـروس ان كـان قـد وصل الى
احلـنجـرة (هذه وصـفات االطـباء الـتزم

بها)       
مناعة القطيع

وحــسب االطــبـاء والــعــلـمــاء فــان أخـذ
لـقاح كوفيد  19ايـا كان نوعه له فوائد

منها:
- يـقيك من اإلصـابة بكـوفيد  19أو من
ــرض خـــطــيـــر أو الــوفــاة اإلصـــابــة 

بسبب كوفيد 19
ـنـعك مـن نـقل فـيـروس كـوفـيد 19  - 

لآلخرين
- يـزيـد عـدد أفـراد اجملتـمع احملـصّـن
ـا يُـبطء مـن اإلصـابـة بـكـوفـيـد 19 - 
ــنـاعـة ـرض ويـســاهم في ا انــتـشــار ا

اجلماعية (ما يُسمى مناعة القطيع)
- مَـنْع فيـروس كوفيد 19 مـن االنتشار
والـتـنـاسُخ وهـمـا الـعـمـلـيـتـان الـلـتـان
تـسـمـحـان له بـتـكـويـن طـفـرة قـد تـكون

أقدر على مقاومة اللقاحات.
الـقـاحات اصـبـحت كثـيـرة  لكـن اهمـها
االمــريـكـيــة والـبـريــطـانـيــة والـروسـيـة
والـصـيـنيـة وهـذه معـتـمـدة من منـظـمة

ية. الصحة العا
حـالـيـا في امريـكـا هـناك عـدة لـقـاحات
لـــكـــوفـــيــد 19 خـــاضـــعـــة لــلـــتـــجــارب
السريرية. ستقيّم إدارة الغذاء والدواء
األمــريـكـيـة نـتـائـج هـذه الـتـجـارب قـبل
ـوافـقة عـلى اسـتخـدامـها ولـكن نـظرًا ا
لوجود حاجة ملحّة إلى لقاحات كوفيد
19 وألن عــمـلـيـة مـوافـقـة إدارة الـغـذاء
ـكن أن تـسـتـغرق والـدواء األمـريـكـية 
بـــ عــدة شـــهـــور إلى عــدة ســـنــوات
ســـــتُــــصْـــــدِر إدارة الــــغـــــذاء والــــدواء
تــرخـيص اســتـخـدام طــار لـلــقـاحـات
كـوفـيد  19اسـتـنادًا إلى كـمـية بـيـانات
ــا هــو مــطــلـوب عــادة.لــقــاحـات أقل 

فايزر- بيوإنتيك وموديرنا
 لــكـن يــجب أن تُــظْـــهِــر الــبــيــانــات أن
الـلقـاحـات آمنـة وفعـالة قـبل أن تتـمكن
إدارة الــغــذاء والــدواء األمــريــكــيــة من
. إصـــدار تــرخـــيص اســتـــخــدام طــار
تـــشــمل الـــلــقــاحـــات احلــاصـــلــة عــلى
تــرخـــيص اســتــخــدام طــار من إدارة

الغذاء والدواء األمريكية ما يلي:
- لــقـاح فــايـزر-بـيــوإنـتــيك اخملـصص
لـكوفيد 19. يـتميز هذا اللـقاح بفعالية
نــســبــتــهـا %95. ويــعــني هـذا أن 95
ن يأخـذون اللقـاح يتمـتعون تـقريـبا 
بـاحلماية من اإلصابـة بأعراض كوفيد
19. وهـذا اللقاح لألشخاص بعمر 16
ســنـة فـأكـثـر. ويــتـطـلب أخــذ حـقـنـتـ
ـكن إعطاء يـفصل بـينـهما 21 يـومًا. 
اجلــرعـة الـثــانـيـة بـعــد مـدة تـصل إلى
سـتـة أسـابيع بـعـد اجلـرعة األولى إذا

لزم األمر.
- لقاح موديرنا اخملصص لكوفيد 19.
يـتـمـيز هـذا الـلـقـاح بفـعـالـيـة نسـبـتـها
%94.1. وهـــذا الـــلــقـــاح لألشـــخــاص
بـعـمـر 18 سـنـة فـأكـثـر. ويـتـطـلب أخـذ
كن حـقنت يفصل بينهما 28 يومًا. 
إعـطاء اجلـرعة الـثانيـة بعـد مدة تصل
إلـى ستة أسـابيـع بعد اجلـرعة األولى

إذا لزم األمر.
تَــسـتــخــدم كل من فـايــزر- بــيـوإنــتـيك
ومــوديـرنــا احلـمض الــنـووي الــريـبي
ـرسال (mRNA) فـي لقاحـات كوفيد ا
19. بــعـد الـتـطـعــيم تـبـدأ اخلاليـا في
صـنع أجـزاء البـروت وإظـهارهـا على
أســــطح اخلـاليـــا. ســــيـــدرك جــــهـــازك
ـنـاعي أن الـبـروتـ دَخـيـل وسـيـبدأ ا
في تـكـويـن اسـتـجابـة مـنـاعـيـة وصُـنع
أجـسام مضادة.وهناك سؤال قد يتردد
كن للقـاح كوفيد 19 أن يـنقل لك هـل 
فـيـروس كـورونـا?الـعـلـمـاء يـقـولـون ال.
سـببة لكوفيد 19 الـفيروسات احلية ا
غـير مسـتخدَمـة في لقاحـات كوفيد 19
الــتـي يــجــري تــطــويـــرهــا حــالــيًــا في
ـتحـدة.وسـؤال اخـر ما هي الـواليـات ا
اآلثـار اجلانبـية احملتمـلة للقـاح كوفيد
ـكن أن يـسبب 19.الـعـلـمـاء يـقـولـون 
لـقـاح كوفـيد 19 آثـارًا جـانبـيـة طفـيـفة
بـــعـــد اجلـــرعـــة األولـى أو الـــثـــانـــيــة
وتــشـمل: األلم أو االحــمـرار أو الـتـورم
في مــكـان حـقن الـلـقـاحـواخـيـرا شـكـرا
ـسـتشـفى لـلـبـنـان ولـوزارة الـصـحـة و
ـعونـات وكادرهـا الطـبي وشكـرا لكل ا
عـلـومات امال ان مـن اطلع عـلى هـذه ا

تكون مفيدة.

ÕUI∫ محسن حس يتلقى في بيروت اجلرعة االولى من لقاح كورونا
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بسم الله الرحمن الرحيم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أتقـدم بخالص الـدعاء والـشكر والـتقـدير   إلى أساتـذة التـعليم الـعالي والـسيدات
ـســؤولـ واألخــوات واألخـوة األصــدقـاء ضــمن مــجـمــوعـات الــنـخب والـســادة  ا
ـيـة والـسـيـاسـية واالقـتـصـاديـة  والـسـادة  رجـال العـشـائـر الـكـرام  وأبـناء األكـاد
عـمومتي الـسادة النعـيم األشراف ..  الذين قدمـوا تعازيـهم  بوفاة والدتـنا احلاجة
ـرحومة   وجـميع من حضـر إلى دارنا أو اتصل هـاتفيـا" .. وكل من قرأنا كـلماته ا

الطيبة في مواساتنا عبر وسائل التواصل االجتماعي.
ن عليكم نـسأل الله العـزيز الكـر أن يحفظـكم ويحفظ عـوائلكم ومـحبيـكم.. وأن 

خيرا" وبركات ..
ونسـأل الـله أن يكـرم احلـاجة والـدتنـا .. الـتي لم تتـوقف يـوما" عن الـدعـاء للـعراق

والعراقي .. وأن يحفظ بلدنا من كل سوء .
تـقـبل الـلـه دعـائـكم .. إنـا لــله وإنـا إلـيه راجــعـون   هـو الـدائم الــبـاقي  رب الـعـزة

الرحمن الرحيم .
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 { واشنطن - ا ف ب:  قال
الــــرئـــيـس األمـــريــــكي جـــو
بــــــــايــــــــدن فـي حــــــــوار مع
تـلــفـزيــون "أي بي سي" بثّ
امس إنه يـعـتـقـد أن نـظـيره
ــيــر بــوتـ الـروسـي فالد
"قــــــــــاتـل" وحــــــــــذّر مـن أنـه

"سيدفع الثمن".
ــذيع إن عــنـــد ســؤاله مـن ا
كـــان يــعــتـــبــر أن الـــرئــيس
الـروسي "قـاتل" أجـاب جـو

بايدن "نعم أعتقد ذلك".
عــلى صــعــيــد مــتــصل قــال
بـايـدن إن انـسـحـاب جـمـيع
اجلـــنــود األمـــريـــكـــيــ من
أفـغـانـســتـان بـحـلـول األول
من أيـار كـما هـو منـصوص
عـلـيه في االتـفـاق مع حـركة
ـكـنــا لـكـنه طـالــبـان كــان 

"صعب".
وأوضح في مـقـابـلـة بـثـتـها
قـــــــــــــنـــــــــــــاة "إيـه بـي سـي"
ـكن األمــريـكـيــة األربـعـاء "
أن يحـدث ذلك لكـنه صعب"
منتقدا االتفاق الذي توصل
إلـيه ســلـفـه دونـالــد تـرامب
ـتمرديـن. وأضاف "أنا مع ا
ــوعـد بــصـدد اتــخــاذ قـرار 
مــغـــادرتـــهم" مــوضـــحــا ان
اإلعالن عـنه سيـكـون قـريـبا
بــعــد الــتـشــاور مع حــلــفـاء
واشـــــنــــطـن واحلــــكـــــومــــة

األفغانية.

وقـال بــايـدن "احلـقـيـقـة هي
أن االتـــفــــاق الـــذي تـــوصل
إليه الرئيس السابق لم يتم
الــتــفـاوض عــلـيه بــطـريــقـة

صلبة جدا". 
وأكــــد أن عـــــدم انـــــتـــــقــــال
السـلـطة بـالشـكل التـقلـيدي
بــــ إدارة تــــرامب وإدارته
من تــــشــــرين الــــثــــاني إلى
كــانــون الـــثــاني مـــنــعه من
"الـــــــــوصــــــــــول إلى هـــــــــذه
علومات" خصوصا في ما ا
ــحـتــوى االتـفـاق يـتــعـلق 
ـــتـــحـــدة بـــ الـــواليــــات ا

وطالبان.
ــتــحـدة أبــرمت الــواليــات ا

اتفـاقا تـاريـخيـا مع طالـبان
في شباط 2020 ينص على
انــســحـاب جــمــيع اجلــنـود
األمريكي بحلول األول من
أيـار مقـابل ضمـانات أمـنية
وبـدء مـفــاوضـات مــبـاشـرة
تمردين غير مسـبوقة ب ا

وحكومة كابول.
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واحـــتـــرم دونــــالـــد تـــرامب
جـــدول االنــســـحـــاب حـــتى
مـــغــادرتـه الــبـــيت األبــيض
وبــــقي اآلن  2500جــــنـــدي
أمريكي فقط في أفغانستان
حـــــيـث بـــــدأت واشـــــنـــــطن
تـدخـلـهـا عـقب هـجـمات 11

أيــــــــــلــــــــــول2001. لــــــــــكـن
فـاوضات األفـغـانيـة التي ا
بـدأت في أيـلـول/ســبـتـمـبـر
تــراوح مـــكـــانــهـــا ومــا زال
الـــعـــنـف مـــســـتـــعـــرا عـــلى
األرض. أمـــــا الـــــتـــــزامــــات
طـــالـــبـــان قـــطع الـــعـالقــات
بـشــكل دائم مع اجلــمـاعـات
اجلـــهـــاديــة مـــثـل تــنـــظـــيم
الـــقــاعـــدة فـــتــشـــعــر إدارة
بـــايـــدن أن احلـــركـــة لم تفِ

بها.
وأطــلـق الــدبــلـــومــاســيــون
األمــــريـــكــــيـــون مــــبـــادرات
حملاولة إعادة إطالق عملية

السالم.
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ــقـال هـو مـا كـتـبه مـنـاسـبـة هـذا ا
مؤخرا ديفيد شنكر الباحث االقدم
في مــعــهــد واشـنــطن لــســيــاسـات
الـشـرق االدنى عن سـيـاسـة ترامب
جتــاه ايـــران في الـــعـــراق وكــشف
خالله عن حقائق بعضها قد يكون
معروفا واالخـر مخفي عن القارىء
ـقـال من الـعـراقي. تــنـبع أهـمــيـة ا
كون كـاتبه ترك لـلتو منـصبه الذي
كـــــــان يــــــشـــــــغــــــلـه طــــــوال مــــــدة
كـمسـاعـد لـوزير اخلـارجـية تـرامب
لــشـــؤون الــشــرق االدنـى وهــو مــا
باشر عن سؤول ا يعني انه كان ا
ـــلف الـــعـــراقي. عـــرفـت شـــنـــكــر ا
واراءه من ســــنـــــ قــــبل تـــــولــــيه
ـنصب من خالل مـعـهد واشـنطن ا
ـــؤمـــنـــ بـــضــرورة وهـــو أحـــد ا
الـتـصـدي بـشـدة لـسـيـاسـة ونـفـوذ
ـنـطـقة. ورغم ايـران في الـعـراق وا

عــدم لـقــاءي به طـيــلــة مـدة تــولـيه
ــنــصب بـــعــد ذلك اال ان وصــفه ا
قال لطبيعة السياسة وجز في ا ا
األمــريــكــيـة فـي الــعـراق وزيــاراته
االثـــني عـــشــر لــبـــغــداد ولـــقــاءاته
ـــســــؤولـــ الــــعـــراقــــيـــ في بــــا
ـهـدي والـكـاظمي حـكـومـتي عـبـد ا
ـدة جتـعـلـني اقـول ان خالل تـلـك ا
تـلك الــســيـاســة هي في جــزء مـهم
ــا كــان يـؤمن به مــنـهــا انـعــكـاس 

شنكر.  
ـــقــال الــذي أهم وأخـــطــر مــا في ا
ـعــســكـر يــحــاول تـوكــيــد حـجـج ا
الداعي للبقاء في العراق باعتباره
ضـــرورة قـــصـــوى لـــلـــمـــصـــلـــحــة
االمـيـركــيـة هـو اسـتــنـتـاجه انه ال
تـتــوفـر لـلــكـاظـمي ســوى خـيـارات
مـــــحـــــدودة جتــــــاه الـــــتـــــهـــــديـــــد
االيــــرانـي.ذلك ان "اجلــــارة" كــــمــــا

يـصـفهـا تـمـيل الى(قـتل)خصـومـها
الـــســيــاســيــ فـي الــعــراق. وعــلى
الــــرغم من اشــــادته بــــالــــكـــاظــــمي
ووطنيـته وشجاعـته كأفضل رئيس
وزراء حـــكم الــعـــراق مــنـــذ(انــقالب
وعلى الرغم من   1958كما يـعتقـد)
اعـــتــرافه انـه كــان يـــرى ان فــرصــة
تـولي الـكـاظـمي لـلـمـنـصب ضـئـيـلة
جــدا في بــدايــة  2020اال انه بــعــد
ـــدة بـــات يـــشـــكك فـي قــدرة هـــذه ا
الكاظمي او اي رئيس وزراء عراقي
في الـوفـاء بـالـتزامـاتـهم في حـمـاية
االمــيـركـيـ في الـعـراق. ويـبـدو ان
انـــطـــبـــاعـه هـــذا لم يــــأت فـــقط من
ـا آلت اليه عـملـية جـهاز احـباطه 
مكـافحـة االرهاب في البـوعيـثة ضد
احــد مـقـرات كـتــائب حـزب الـله بل
ايــضـا من خـيـبــة أمـله وهـو يـصف
ــــهـــدي لــــقــــاءاته بــــعــــادل عـــبــــد ا
بـالـعـقيـمـة ويقـول عـنه انه ( اعـتاد
ـراوغة والـتالعب بـالكـلمـات حيث ا
كــان يـردد عـلى مـســامـعي اكـثـر من
مرة قوال مأثورا لديه "ايران جارتنا
وانـتم اصــدقــاؤنــا" ) حـتـى وصـلت
صـالح االمـيركـية الـهـجمـات علـى ا
فـي الـعــراق ذروتــهــا في ك2020 2
ـــدبـــر) لــلـــســـفــارة بـــاالقـــتــحـــام (ا
االمـــيــركـــيــة فـي بــغـــداد. عــنــد ذاك
ادركـت االدارة االمــــيــــركــــيــــة انه ال
ـــكن وقف هـــذه الــهـــجــمــات دون
ـبـاشرة ـسـؤولـية ا حتـمـيل ايران ا
عن (اعمـال وكالئـها عـبر اسـتهداف

ايران مباشرة). هـذا كما يبدو كان
الــدافـع وراء اغــتــيــال ســلــيــمــاني
ـهـنــدس. ثم يـشـيــر الـكـاتب انه وا
نــتــيــجــة ابالغ ايــران بـتــحــمــلــهـا
سؤولـية عما يـحصل في العراق ا
شـــهــدت االشـــهــر االخـــيــرة الدارة
تــــرامـب فــــتــــرة راحــــة لــــلــــقـــوات
االميـركيـة من الهـجمـات. لذلك فأن
تـصـاعد الـهجـمـات علـى االميـركان
فـي الــعــراق خـالل االشــهــر االولى
من فـتــرة بـايـدن هــو نـتـيــجـة عـدم
(ارســـاء ادارة بــــايـــدن لـــقـــوة ردع
امـريـكـيـة اليران). وعـلى الـرغم من
اشـــادته بـــرد الــفــعـل الــعـــســكــري
االمـريكي عـلى الـهجـوم على مـطار
اربــيل اال ان شـيــنـكــر يـحـذر ادارة
بـايدن قـائال(ال يخـطـئن احد فـيظن
ان هـذا الـرد سـيـكــون كـافـيـا لـردع
زيد من الهجمات) ألنه يؤمن (ان ا
ايــران سـتـقـاتل امـريـكـا حـتى آخـر

شيعي في العراق) كما يقول.
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ــقـال يــحـاول ان من الــواضح ان ا
الــتـــأثـــيــر في مـالمح الـــســيـــاســة
االمــيــركــيــة الــقــادمــة في الــعــراق
والـــتي ال تـــزال في اعـــتــقـــادي في
ـقال ـراجعـة والـتـطويـر. وا طـور ا
يــعـــكس وجــهـــة نــظـــر كــثـــيــر من
هـتم بسياسة اجلمهوري من ا
ـنـطقـة ومن الـقريـب امـريـكا في ا
منهم والـذين يخشـون من كابوس
عــــودة ســــيـــاســــة اوبــــامـــا الــــتي
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اســـفـــرت(في مـــآالتـــهـــا ولـــيس في
ـــنـــطـــقــة مـــقــاصـــدهـــا)عن وضع ا
ولـيس الـعـراق فـحـسب  بـأكـمـلـهـا
بـ كــمــاشــة داعش من جــهـة وفك
ايـران ووكـالئـهــا من جــهــة اخـرى.
وعـــلـى الــــرغم من تــــخــــوفي مــــثل
االخرين من سـياسـة اميركـية غـبية
وغـيـر مـسـؤولـة كــالـتي تـعـودنـاهـا
سـابــقــا اال اني اتــلـمـس(وأن كـنت
غـيــر مـتـأكــد بـعـد) مالمح ســيـاسـة
بـايدنيـة مخـتلـفة ظاهـرها الـرحمة
وباطـنها شـديد الوطـأة على ايران.
فــاألمـيـركـان كـمـا يـبـدو وعـوا درس
نـشـوء داعش واطالق يـد ايران في
نـطقـة نتيـجة سـياسة االنـسحاب ا
االوبـامـيـة لـكـنـهـم يـعـون ايـضا ان
ســيــاســة تـــرامب -ورغم مــا كــتــبه
شـيـنـكـر- لم حتـد كـثـيرا مـن توسع
الــقـــوة والــنـــفــوذ االيـــرانـــيــ في
نطقة. ال بل ان اخلطاب االمريكي ا
تشدد أعطى الشرعية للمتشددين ا
واحلــــــرس الــــــثـــــــوري في ايــــــران
وأتباعه في العراق لكي يزيدوا من
قــوتـــهم وحــمـالتــهم الـــعــســـكــريــة
وخـطـابـاتهم الـدعـائـية وهـجـمـاتهم
الـثـوريـة دون ان يـحد ذلك فـعال من
ـنــطـقـة.هـنـا الـنـفــوذ االيـراني في ا
البـــــــــد مـن االشـــــــــارة الى ان ادارة
ترامب هي من انسحبت من سوريا
وقـلــصت وجـودهــا الـعـســكـري في
الـعـراق الى ادنى حـد مـنذ ! 2014
بـالـتـالي تـبـدو سـيـاسـة تـرامب أقل

ـباشرة فاعـليـة في نتائـجهـا غير ا
ــا يـعــتــقـد الــكـثــيــرون من دعـاة
الـتـشـدد. وان هـذه الـسـيـاسة -أقل
مــا يـقـال عـنـهـا-  أنـهـا لم حتـد من
الــتــواجــد االيـــراني بل قــد تــكــون
صالح االيرانية من حيث خدمت ا
ــصــداقــيــة ال تــقـــصــد وأضــرت 
أمـيـركـا وحتـالـفـاتـهـا وبـالـذات مع
. لـــــــــــــذا فــــــــــــأن االوربـــــــــــــيــــــــــــ
سيـاسة(االحـتواء) البـايدنـية التي
بـدأت تتـبلـور والشـبيـهة بـسيـاسة
ادارة كــلــنــتــون جتـاه الــعــراق في
اضي قد بداية تـسعينات الـقرن ا
تـكـون أشــد وطـأة عـلى طــمـوحـات
ايــران االقـــلــيــمــيــة  من ســيــاســة
الـضـغط االقــصى الـتــرامـبـيـة.  أن
اجلـدل الـدائـر في واشـنـطن الـيـوم
ــنـــطـــقــة حــول االنـــســـحــاب مـن ا
سينـتهي في اعتقـادي الى سياسة
فـيـهـا مـزيـد من الـضـغط األمـريـكي
ــــقـــتـــرن الـــنــــاعم عــــلى ايـــران وا
بــخــيــارات عــســكــريــة مــفــتــوحـة.
تـشدد في ومـثلمـل يطـمح التـيار ا
ـنـطــقـة الى مـزيـد من واشــنـطن وا
الـقــوة االمـيــركـيــة اخلـشــنـة  فـان
ـتـشـدد سـيـكون الـتـيـار األيـرانـي ا
هـو االخـر اكثـر تـرحيـبـا ب(بعض)
الــقـوة االمــيــركـيــة اخلـشــنــة الـتي
تـضمـن له ادامة شـرعـيته الـثـورية
واحلفاظ عـلى مكاسـبه التي بدأها
فـي عـهـد اوبـامـا وعـززهـا في عـهـد

ترامب.

 العامل احلاسم في حتديد نتائج
ـبـكـرة هـو الـنـاخب االنـتـخـابـات ا
ـنــتــمـ وبــاســتـثــنــاء ا الـعــراقي
ألحـــزاب وكـــتـل ســـيـــاســـيـــة فـــأن
ـطلقة من الـعراقي هم الغالـبية ا
وهم الـذين مـسـتـقـلــون سـيـاسـيـا 
تـسـتهـدفهـم الدعـايات األنـتـخابـية
لـلـتأثـيـر فيـهم واقـناعـهم بـشخص

او حزب او كتلة. 
كــــانـت اآللــــيــــة   وفي الـــــعــــراق
السـيـكولـوجـيـة التي اسـتـهدفـتـها
الــدعـــايــة األنــتـــخــابـــيــة في وعي
هـي (الـعـواطف). فـفي اجلــمـاهـيـر
انـــــتـــــخـــــابـــــات(  2005و(2010
اسـتـخـدمت الــدعـايـة األنـتـخـابـيـة
ســـيـــكــولـــوجـــيـــا الــتـــخـــويف من
اآلخـــر..ولـــهـــذا حـــصل ان اعـــيـــد
انــتــخــاب فـــاســدين رغـم مــعــرفــة
ألن قـادة الــنــاخب أنــهم فــاســدون
االحزاب والكـتل السياسـية عزفوا
عـلى وتـر الـطـائـفـيـة وجنـحـوا في
تــغــلــيـب االنــتـمــاء الـى الــهــويـات
الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة
القومية. دينة ا العشيرة (الطائفة
.) عــلـى الــهــويــة الـوطــنــيــة الــتي

تـــوحّــــد الـــشــــعـــور بــــاألنـــتــــمـــاء
ـان العراقي في فـكان الـبر للـعراق
ـــثل الــشـــعب.فــفي كل دوراته ال 
مــقــالــتـه بــجــريــدة الــصــبـاح( 10
نـيـسـان  ( 2010قـال طـارق حـرب
ان ( 15نــــــائـــــبـــــا انـــــتـــــخـــــبـــــهم
الـــشــعـب  والــبـــاقي جـــاءت بــهم
الــكـيــانــات)..ايـده في ذلـك مـحــمـد
ــقــالــته (لــغــة االرقـام الــشــبــوط 
األسـبــوعـيـة الـعـدد  (116لـيـؤكـد
ان كالهما ان  310من اعضـاء بر
 2010لم يـنـتـخبـهم الـشـعب لـعدم
حــصــولــهـم عــلى االصــوات الــتي
جتـعـلـهم نــوابـا.وتـكـرر احلـال في
ــان   2014لــيــوصل الــنــاخب بــر
الــــــعــــــراقـي الى ان يــــــعــــــزف عن
انــتـــخــابــات  2018الـــتي لم تــزد
شاركة فيها على العشرين نسبة ا
لــتــعـطـى الـفــرصــة رابــعـة ــئــة بـا

ثلون الشعب. جمليء افراد ال 
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 االجناز الوطني الكبير النتفاضة
تـــشــريـن انــهـــا احـــيت الـــشـــعــور
بــاالنــتــمــاء لـلــعــراق واســتــعـادت
الـهـويـة الوطـنـيـة بشـعـارهـا (اريد

وطن) وبـــجــمـــاهـــيــر ال تـــربــطـــهــا
انــتــمــاءات حــزبــيــة وال تــوجــهـات
سـيـاسـيـة..فـتصـرفت مـعـهـا احزاب
الــســـلــطــة كـــمــا لــو كـــانــوا اعــداء
ألنه لم يــــحـــصل فـي تـــاريخ غــــزاة
نطقة ان يبلغ عدد الذين العراق وا
يـقتـلون في تـظاهـرات سلـميـة اكثر
واكـثــر من مـن سـتــمــائــة شــهــيــدا 

عشرين الف جريح ومعوق.
 ولم يـــكــتـــفي قــادة تـــلك األحــزاب
فـهي اآلن والــكـتـل بـهــذه الــفـواجـع
تـالحق الــــنـــــاشــــطـــــ بــــالـــــقــــتل
واألخـتـطـاف ألضـعـاف مـشـاركـتـهم
تـعاطف في اآلنتخـابات وترويع ا
ومـــا فـــعـــلــــته في شـــبـــاب مــــعـــهم
الـنــاصــريـة (شــبـاط  (2021يــؤكـد

أنها ال تؤمن بتداول السلطة.
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ـال   تــمــتــلك احــزاب الـســلــطــة ا
لــكــنــهـا ال والــسالح وفــضــائــيـات 
تـمــتـلـك أصـوات ماليــ الـعــراقـ
ـــئـــة او يـــزيــد بـــدلـــيل أن 80 بـــا
شاركة في انتخابات امتنعوا عن ا
 ?2018فـــكــــيف احلــــال في 2021
وقد ارتـكبـوا او شاركـوا في جرائم
قـــتـل واخـــتــــطـــاف وهــــجـــرة آالف
وازدادت أوضاع الـناس العـراقيـ

سوءا?!
ـاليـ  ولـكــسـب اصـوات هــؤالء ا
فان ما حتـتاج اليه القـوى الوطنية
والتقدمية والتـشرينيون هو دعاية
انــتــخـابــيــة تــولــد االقــنــاع لـديــهم
ـشــاركـة في االنـتــخـابـات ومـنح بـا
ـــــثل الـــــشـــــعب ن  اصـــــواتـــــهـم 

فعال..نوجزها في اآلتي:

اوال:تـــــوظــــــيف صـــــور شـــــهـــــداء
انتفاضة تشرين واخملتطف

رفع صور الشـهداء وتعـليق اعداد
كـبيـرة منـها في الـساحـات العـامة
والــــشــــوارع الــــرئــــيــــســـة وعــــلى

السيارات  يكتب حتتها االتي:
من يـعـيـد انــتـخـاب قـتـلـتـهم..فـهـو

قاتلهم ثانية ×
× ارادوا اســـــــتــــــــعـــــــادة وطـن لك
وألطفالك..فانتخب من يستعيده
×ضحوا بـأرواحهم من اجلك..فكن

وفيا لهم
 اخـتـطـفـوهم لـيرعـبـوك..فـارعـبهم

بصوتك×
ثــانـــيــا: مــشــاهــد من خــراب مــدن

الوطن
صـور من واقع كل مديـنـة اصابـها

اخلراب واألهمال مثال:
× صـــورة لــــشـــارع الـــرشــــيـــد في
بــغـــداد..فــيـه ســتـــوته..وحتــتـــهــا

عبارة:
× بـزمـنـهم..ركـبـنـا ستـوتـه بـشارع

الرشيد !
جـعــلـوا بـغــدادنـا..أسـوأ عــاصـمـة

بالعالم ×
صـــورة لــلــمــجـــاري في الــبــصــرة

وحتتها عبارة:
 × هـذا حال أغـنى مـدينـة بالـعالم

في زمانهم
صورة لكورنيش الـشطرة وحتتها

عبارة:
× كان يسمى شارع العشاق..وهذا

حاله زمن السرّاق    
سروقة باالرقام ثالثا أالموال ا

ــسـروقـة تـكـتـب ارقـام  االمـوال ا
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اربيل

صادر موثقة با
× حـجم الـفــسـاد في الـعــراق يـبـلغ
اكثر من اربعة مليارات..في 2006
ـفتـش ستـيـوارت بوين  –كـبيـر ا

  بي بي سي /9/11 االمــريــكـيــ
2006

ـرتبة الـثالثة في  *العـراق يحتل ا
قائمة الدول االكثر فسادا..

ية  –منظمة منظمة الشـفافية العا
ية  2008 الشفافية العا

 *في 2009/ 5 /18اصـدرت هـيـئـة
النزاهـة اوامر القاء قـبض بقضايا
فـــســـاد عـــلى  997بـــدرجـــة مــدراء
..لم تــنــفـذ بــأمــر من رئـيس عــامـ

الوزراء.
× الــفــســاد يــنــخـــر في مــســتــقــبل
وبـــعــد خــمس الـــشــعب الـــعــراقي 
سـنوات احلـكومـة ال تـستـطيع دفع
ـتـقـاعـدين بـسـبب الـفـساد رواتب ا

(احمد اجللبي - عام ��(2013
�رابعا :األنتحار:  عبارات مثل:
 × االنـــتـــحــار..تـــضـــاعف في زمن
حـكــمـهم بــسـبب الــبـطــاله وتـوالي

اخليبات
صـــبــرنــا خــمـس ســنــ وزدنــاهــا

عشرا فزادوا الناس قهرا ×
× لــو كـانت هــنــاك حـكــومــة تـرعى
ا رمـت بطفـليهـا في دجلة الفـقراء 
( صورة االم التي رمت بطفليها).
يـحـلّـون تـضـاعف حـاالت األنـتـحار
بـــبـــنـــاء اســـيـــجـــة عـــلى جـــســـور

بغداد! ×
خامسا:اقوالهم ال تطابق أفعالهم
األسـتـشـهـاد بـاقـوال مـسـؤول في

احلكومات ال تطابق األفعال

مثال: 
ـالكي قال ×رئيس الـوزراء نوري ا
في : 2009  تـــــخــــصـــــيص 18
25 مـلــيـار مــلـيـار دوالر لــلـزراعـة 
25 دوالر لـبـنـاء وحــدات سـكـنـيـة 
مليار دوالر لبناء السكك احلديدية
طارات 4ملـيـارات دوالر لبـناء وا

دارس...). ا
 رئـيس الــوزراء حـيــدر الـعــبـادي
تساءل في :2014أين ضاعت هذه
وكالهــمـا من الـثــروة الـضـخــمـة ?

حزب واحد!
×لـقد فـشلـنا وعـليـنا مـنح الفـرصة
ويـعـمل ـالـكي)  لـلـشـبـاب(نــوري ا

اآلن ليكون رئيس الوزراء!
سـادسا:األسـتشـهاد بـآيات قـرآنية
واحــاديث نــبــويــة وأقـوال لـألمـام

علي.
مثل:

{ ايـاك والـدمــاء وسـفـكـهــا بـغـيـر
الك حلها( األمام علي في وصيته 

األشتر)
{ ايـاك ومسـاماة الـله في عظـمته
والـتــشـبه في جــبـروته  فــان الـله
يذل كل جبار ويه كل مختال

{ ال تـكـونن علـيـهم سـبعـا ضـاريا
تغتنم اكلهم..

ان هذه األستـراتيجـية حتتاج الى
نـدوات لـكـيفـيـة تـوظيـفـهـا  ونحن
هـا لثوار تشرين مستعـدون لتقد
والقوى التقدمـية والوطنية..شرط
تـأم سالمـتـنا سـاعات نـكون في

ضيافتهم! 
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية
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من اكـبر اخلطايا االستهانة بالدم العراقي الذي يراق ظلما وعدوانا في
ـدن العراقـية تارة (صالح الـدين ) تارة  وفي غـيرها من احملـافظات وا

اخرى .
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ـعـاني  ولـيـست ثـمة من لـقـد كـانت مـجزرة ( الـبـو دور ) مـرّوعـة بـكل ا
جُـرْمٍ أعــظم من قـتل األبــريـاء ولم تــسـلم حـتـى الـنـســاء من يـد األوغـاد

القتلة .
-3-

قال تعالى :
( ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ) 

النساء /93
ـتـعـمـد ومع صـراحـة األيـة ووضـوح مـنـطـوقـهــا في اسـتـحـقـاق الـقـاتل ا

للمؤمن اخللود في النار  
تُـجترح جرائم القتل العمـدي وتُزهق أرواح األبرياء من قبل الداعشي
ـتعـمـد لألبريـاء خـلودهم في األوغـاد  ويأمـلـون ان يكـون جـزاء قتـلـهم ا

اجلنان ..!!
وهذه هي اخلرافة التي ال يصدقها عاقل على االطالق .

جعل االنسان الله سبحانه أكرمَ مخلوقاته عليه 
قال تعالى :

( لقد كرمّنا بني آدم ) 
االسراء /70

وجـعل االنسـان خـليـفـة له في االرض ( يـا داود انا جـعلـنـاك خلـيـفة في
االرض ) 
ص /26

وروي عن الرسول االعظم ( ص ) قوله :
( اخللق عيال الله )

ثابة األسرة الواحدة في كنف بارئها  فالبشرية جمعاء 
ؤمن االمام علي بن ابي طالب (ع) : ويقول امير ا

الناس صنفان :
اما اخ لك في الدين 

أو نظير لك في اخللق. 
وهكذا تتالحم اواصر االخوة ب الناس في ظل االسالم العظيم 

" واالنـسـان بـنـيـان الله "  –كـمـا جـاء في احلديث  –وعـمـلـيـات اخلطف
والـقتل والقنص لـالنسان كلـها مرفوضـة وهي ليست االّ مـحاوالت لهدم

ذلك البنيان ..!!
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واطـن ومن اخلـطايـا الكـبرى الـدفاع عن مـرتكـبي جرائم الـقتل بـحق ا
العراقي أو تبرير جرائمهم   .

انـهم البُدَّ ان يـنالـوا جزاءهم الـعادل عـلى ما اجـترحـوه بحق ضـحاياهم
األبرياء .

ـلك األردني لـلـذهاب بـنـفسه الـى مسـتـشفـى (السـلط) بـعد لـقد سـارع ا
صاب بالـكورونا النقطاع االوكسج عنهم انـتشار خبر وفاة بعض ا

وقدّم وزير الصحة استقالته بل أقيل في احلقيقة 
ـقـصـرين ما وسـارعت احلـكومـة االردنـيـة الى حتقـيق دقـيق لـيـنال كل ا

يستحقون من عقوبات 
ونـحن في الــعـراق اجلـديــد ال نـسـمـع االّ اخـبـار تــشـكـيل الــلـجـان  وال

زمنة ... صائب ا نسمع شيئا من نتائج التحقيق وهذه هي أحد ا
-5-

من حق الـعـراقـيـ عـمومـاً ومـواطـني صالح الـدين خـصـوصـا الـتـنـديد
طالبة بالقصاص العادل بل من واجب اجلميع ادانة باجملرم القتلة وا

روعة ولكن السؤال اخلطير هو : هذه اجملزرة ا
هل يـجوز صب جام الغضب وتوجيه اصـابع االتهام الى جهة بريئة من

دماء الشهداء ?
انّ االنـطالق من رواسب معيّنة الطالق أحكام مرجتلة تدين من اليد لهم

في اجملزرة يعتبر خطيئة ايضاً وليس خطأ عابراً .
لـقـد دلّت الـتــحـقـيـقـات أنَّ الــداعـشـيـ األوغـاد هم الــذين ارتـكـبـوا هـذه
ــروعــة  وانــكـشـف ان االتـهــامــات الــتي ســيــقت في غــمـرة ــة ا اجلـر
الـغـضب واالنــفـعـال وسـمّت احلــشـد الـشـعــبي لم تـكن صـحــيـحـة عـلى

االطالق .
وهـكــذا تــدق أجــراس االنــذار مــنــبـهــة عــلى لــزوم الــتــأني واالقالع عن

رجتلة قبل انكشاف احلقيقة . إصدار األحكام القاسية ا
سارعون الى كيل االتهامات عما أذاعوه وأشاعوه ? هل يعتذر ا

هذا هو السؤال وال نتوقع ان يجاب عنه ..!!
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واطن من هذه الدولة  . مشروع 
كل تـــلـك االســبـــاب ادت الـى قـــيــام
االقـلـيم بـاجـراء االستـفـتـاء بـتاريخ
 25ايــلــول  2017كـــرد فــعل لــتــلك
االجراءات الـتي اتخذتـها احلـكومة
في غــلق الــقــضــيـة الــكــرديــة الـتي
دخــلت قــرنــهــا الــثــاني وتــصــفــيـد
االقـليم لـلحـد من التـقدم والـتطـوير
ــغـــري لـــلــنـــاقــديـن عن الــفـــســاد ا
ـستـشري لـديهـا وكانت واالهـمال ا
هــنـاك فــتـرة وافـيــة لـلــحـكــومـة من
تالفي  االزمـة مع وفد االقـلـيم الذي
زاروا بـغـداد قبـل اجراء االسـتـفـتاء
ولكن حصل مـا حدث وكان مـتوقعا
ادة  140حـبرا خـاصـة في ابـقـاء ا
عـلـى الـورق والـتــهـديــد بـالــتـعـامل
واد الـغذائـية نـافد مـعهـا كمـا في ا
دة واالف الـكرد من مـواطني هذه ا
الــدولـة بــانـتــظـار إعــادة حـقــوقـهم

غتصبة على الهوية . ا
ان الــقــضــيــة الـــكــرديــة بــعــد قــرن
وصــلـت الى خــريـــطــة طـــريق حلل
داخل الــــعــــراق يــــؤمن الــــكــــرامـــة
والـسـيـادة لـلــطـرفـ اكـثـر من مـرة
ولــكن احملـاولــة لاللـتــفـاف عــلـيــهـا
ـمـاطـلـة والـتـاخـيـر تـفـقـد الـثـقـة بـا
ـتــنـفـذين و تـثــيـر شـهـوة اعـداء بـا
الـطـرفـ من اسـتــغاللـهـا بـاشـعـال
الـفـتـنـة دون ان تكـلـفـهم عـود ثـقاب
وتـكلف طـرفي الـنزاع ال سـامح الله
دمــاءا وامــواال وتـــدمــيــر الـــبــنــيــة
الـتـحيـة وتـعـطيل الـتـقدم والـتـطور
وافشاء الفـساد والرشوة في دوائر
الــدولــة كــمــا حــصـلـت في الــنــظـام
الـــســابـق وانــتـــقــلت عـــدواهــا الى

السلطات احلالية .
فـاالحتـكـام بالـدستـور بـضمـير حي
وبــحـــيــاد تــام يـــعــيــد الـــثــقــة بــ
الطـرف ويـحقق االمن واالسـتقرار
ويعزز العـراق عسكريـا واقتصاديا
وسـيـاسـيـا ولعـل اجلمـيع بـانـتـظار
ــفــاجــئــة من لــدن اصــحــاب هــذه ا
الـعقـول الرشيـدة في الـسلـطة و ما
يـصـنـعه العـقل الـسـليم تـعـجـز عنه

االسلحة .     

وسـقـوط نــظـام من وقع االتــفـاقـيـة
واسره وإعـدامه بصورة بـشعة من

قبل ألد اعدائه .
 بـعد سـقوط الـنظـام البـائد في / 9
 2003 / 4عسكريا واداريا  شارك
الـكـرد بـكل امـكـانـياتـه في تـاسيس
عـــراق جــــديـــد بـــهـــويـــة وطـــنـــيـــة
وسـاهــمت قـوات الـبــيـشــمـركـة في
اعـــادة االمن واالســـتـــقـــرار وبـــعــد
تشـكيل حـكومـة منتـخبـة  تقرر حل
ادة ((140 القضـية الكـردية وفق ا
من الــدســتـور لــعـام 2005عـلى ان
تنـجز كـاملـة ( التـطبـيع واالحصاء
وتــنــتــهي بــإسـتــفــتــاء في كــركـوك
ـتـنـازع عـلـيـها ـنـاطق االخـرى ا وا
لتـحديـد ارادة مواطـنيـها ) في مدة
اقــصــاهـا   2007 / 12 / 31ولـكن
اجراءات تنفيذها لم تكن إال لِإبعاد
تعمدين شبهة االهمال والـتاخير ا
واشــهــروهــا بــعـظــمــة الــســنــتــهم
وتفـاخروا بـها عـلى اجهزة االعالم
خالفـا لـلـدسـتــور الـضـامن لـوحـدة
العـراق إضافـة الى ارتكـاب احلنث
في الــيــمــ الــدســتـوريــة من قــبل
ـعـنـي بـتـنـفيـذهـا من اعـلى هرم ا
الـســلــطــة فـنــازال مــنــطـقــيــا لــعـدم
تـنـفــيـذهـا في مــوعـدهـا احملـدد في
حـ لم يـتفـوه احـدا داخل الـعراق
وخـارجه بـكـلـمة عن تـنـازل الـنـظام
الـســابق بــنــصف شط الــعـرب الى
ـطالب شـاه ايـران مـقـابل اسـقـاط ا
الـكرديـة داخل الـعراق وهـذا يـعني
ــا اجــراه هــنـــاك فــكــرة الــتــشــفي 
الـــنـــظـــام الـــســــابق في ســـيـــاســـة
الـتـعـريب من الـتـرحـيل والـتـهـجـير
ـتـلـكات واغـتـصاب ارض ودور و
الـكـرد عـلى الهـويـة وتـملـيـكـها الى
الوافـدين وكذلك الـتلـكأ في تـشكيل
احملـكمـة االحتاديـة الـعلـيا وقـانون
الــنـفـط والـغــاز وقــطع اسـتــحــقـاق
ــوازنــة الــســنــويـة  االقــلــيم مـن ا
افــقــدث الــثـــقــة في حل الـــقــضــيــة
ربع الكرديـة واثبتت الـعودة الى ا
ــــــاذا لم تــــــعــــــاد تــــــلك االول وإال 
ــمـتــلـكــات الى اصـحــابـهــا كـحق ا

تـوصل الطـرفـان الى حل شامل في
مـنح كــردسـتـان حــكـمــا ذاتـيـا وفق
اتــفـــاقـــيــة  11اذار  1970عــلى ان
تكـمل كافـة االمور االداريـة والفـنية
خالل خــــــمس ســــــنـــــوات وعــــــمت
االحــتـفـاالت واالفــراح ربـوع الـبالد
ـؤامرة مـاطـلة وا ولـكن االهمـال وا
احملـبــوكـة مـن احلـكــومـة بــاشـراف
مــبـاشــر من قــبل اصــحــاب الــقـرار
اللي بــعــبـوة نــاســفـة بــتــفـخــيخ ا
الغـتــيـال الـبـارزاني بـتـاريخ /29/9
 1971 وانــفـجـارهـا عــلى انـفـسـهم
قابلة وعدة محاوالت اخرى اثناء ا
الغـتيـال قادة الـكـرد كشـفت النـوايا
الــسـيــئـة لـلــحـكــومـة الــتي عـاودت
القتال في  1974 النهيار االتـفاقية
واثـنــاء االقـتــتـال كــانت كـردســتـان
ــعـارضـة مـلــجـأ آمــنـا لـكــثـيـر من ا
ومــنـهم الـيـوم اصــحـاب الـقـرار في
السـلطة وبعـد مرور عام مـن القتال
ــــريــــر وعــــجــــزهـم عن حتــــقــــيق ا
نــوايـــاهم في انــهـــاء احلــركــة بــدم
االبــريـــاء من الــطــرفــ اســتــنــجــد
صـدام حـسـ في مـؤتـمـر اجلـزائـر
بـــتــاريخ  6/3/1975بـــألـــد أعــداءه
شاه ايران بالـتنازل عن نصف شط
الــعـــرب من اخلط الـــتــايـــلك اعــمق
نـــقـــطــة فـــيه مـع اجــزاء اخـــرى من
ادة 3 االراضي الى ايران مخالفا ا
 /ب من الــــدســـتـــور انـــذاك والـــتي
تـنص ( بـان ارض الـعـراق وحدة ال
تـتـجــزا وال يـجـوز الــتـنـازل عن أي
جــزأ مـنــهــا ) لـقــاء انــهـاء احلــركـة
الــكــرديــة وعـدم مــنــحــهم احلــقـوق
ـشـروعه داخل الـعراق  الـقـوميـة ا
وفي تـــــصـــــريـح الحق لـه مـــــبــــررا
الـــتــــنـــازل بــــان اجلـــيش لـم يـــعـــد
يــســتــطــيع الـــقــتــال في الــشــمــال
فـاصــيـبت احلـركــة الـكـرديــة بـقـرح
وفي فــــتـــرة وجـــيــــزة اســـتـــعـــادت
عـافـيـتـهـا اقــوي من الـسـابق ولـكن
الـتـهـور في اتـفـاقـيـة اجلـزائـر نـتج
احلــربــ اخلـــلــيــجــيــتــ  االولى
دمــرت الـبــنـيــة الـتــحـتــيـة لــلـعـراق
والـثــانـيـة اخــلت بـسـيــادة الـعـراق

اجلــمـــيل او الـــفــضل لـــهم ان صح
الــقــول وان امــكن مــقــارنــته مع رد
التحالف اجلـميل لليـهود بتاسيس
دولـة قــويـة مــضـمــونـة لـهـم مـقـابل
معاداتهم لِ هتلر في قلب من كانوا

يعادوهم.......
بقيت مدينة الـسليمانية تارة حتت
ـلك الـشــيخ مـحـمـود وتـارة نـفـوذ ا
اخـــرى حتت ســـيــطـــرة احلــكـــومــة
ـــركــزيــة الى  14/4/1931 حــيث ا
حـدثت مـعـركة ضـاريـة بـ الـقوات
الكردية واحلكومية باسناد القوات
البريـطانيـة البرية واجلـوية ولعدم
تــكـافــؤ الــقـوة الــقي الــقــبض عـلى
الـشـيخ مـحـمــود ونـفي الى مـديـنـة
ــدة ثالثـة اشـهــر في ضـيـافـة راوة 
الشيخ عبد الـغفور الراوي ثم اعيد
طالبة الى السليمانيـة واستمرت ا
بتـنفـيذ حـكومة االنـتداب بـوعودها
فـي مـنح كــردسـتــان احلــكم الـذاتي
دون جــدوى وعــلى اثـرهــا انــدلـعت
ثــــــورتي بــــــارزان  1931 و 1943
حــــدثت فـــيــــهـــا مـــعــــارك ضـــاريـــة
اسـتــمـرت الكـثـر من سـنـتـ في كل
منهـما ودمرت  67 قرية في مواقع
الــقـتــال بـالــطـائــرات الـبــريـطــانـيـة
وبـتدخل قـواتهـا الـبريـة امالت كـفة
ــيـزان الـى ايـقــاف الــقــتــال ولـكن ا
ــنــطــقــة ظـلـت قـابــلــة لالشــتــعـال ا
كــجـــمــرة حتـت الــرمـــاد في الــوقت
نـاسب واعقبـتهـا مظاهـرات لعدم ا
ـطـالب ايـفـاء احلـكـومـة بـوعـودهـا 
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بـــــعـــــد ثــــورة  14 تـــــمـــــوز 1958
ـلكي لم تـسـتجب واسـقاط احلـكم ا
ـطالب هـذه الـسـلـطـة ايـضـا لـتـلك ا
ـــشـــروعـــة فـــأنـــدلع الـــقـــتـــال في ا
كـــردســـتـــان بـــتـــاريخ 11/9/1961
وســـمـــيت بــــثـــورة ايـــلـــول ومـــرت
ـنـعــطـفـات ومـحــطـات عـديـدة من
هـــدنــات ومـــفــاوضـــات مع جـــمــيع
ـتوالـية عـلى الـسلـطة احلـكومـات ا
بـانقالبـات عسـكـرية ومـنهـا النـظام
الــبــعـثي الــبـائــد بــعـد قــتـال مــريـر

ـوصل الــثـورة واعـدم الــشـيخ في ا
بتاريخ 14/12/1914ومن ثم تلتها
ثـورة الـشـيخ مـحـمـود ضـد الـقوات
البريـطانية الـغازية لكـردستان بعد
طرد الـعثمـاني مـنها لـعدم االيفاء
بــــوعـــودهــــا في تــــاســـيس كــــيـــان
ســـيـــاسي ذاتـي لـــلــكـــرد فـي واليــة
ـــوصـل ووصـــلت الى الـــذروة في ا
االقـــتـــتـــال عــام  1919ومـــا يـــلـــيه
نـطقة وانسـحبت تلك الـقوات من ا
واسـتـمر الـقتـال لـسنـوات وقـصفت
اثــنـــاءهــا مــديــنــة الــســـلــيــمــانــيــة
ــدفـعـيـة عـدة مـرات بـالـطـائـرات وا
واســـتــــطــــاعت الــــعــــودة الــــيــــهـــا
ــاجــورين بـــإســتــعــانــة اخلـــونــة ا
الكـــمــال مــخــطــطـــهم في مــعــاهــدة
سـايـكس بـيـكـو بتـقـسـيم كـردسـتان
الى اربـعة اجـزاء الستـحالـة التـئام
ــتـهم جــروحـهــا انـتــقـامــا عن هـز
الـشـنــعـاء عـلى يـد الــقـائـد الـكـردي
صالح الدين االيـوبي في احلرورب
الـصلـيبـية ويـشهد عـلى ذلك مـوقفا
موثقا ناطقا من اجلنود الفرنسي
عند دخولهم الى سوريا واحتاللها
وقـــفـــوا عــــلى قـــبــــر صالح الـــدين
وبــعـثـوا رسـالـة الـى كل من يـعـنـيه
ـسـلـمـ حـيث االمــر من الـعـرب وا
قــال اجلـــنـــرال غــورو  –يــا صالح
الــدين هــا نــحن قــد عــدنـا  –ولـكن
ـعنيـ بعـد ان استـلمـوا السـلطة ا
بـوسـاطـة قـوات الـتـحـالف احملـتـلـة
الراضـيـهم شـتتـوا الـكـرد مـقابل رد

ـكن حل أي قضـيـة خارجـية او ال 
داخلية واسكـاتها نهائـيا باالقتتال
مــهـمــا كــانت الـشــعــور بـالــقـوة بل
ـكـن انـهـاءها بـاحلـوار والـتـوافق 
الى االبـد وكسب الـقـضيـة لتـرسيخ
قـوة الــبالد اقـتـصــاديـا وعـســكـريـا
وتــامــ االمن واالســتــقــرار فــيــهـا
وبـدال من الـعـداء والـتـربص يـكون
الطرفـ سندا ورمـز نخوة لالخر 
وإالُ ظـهــرت من جـديـد اشـد واعـتى
من الـسـابق حـيث ظـهـرت الـقـضـية
الكردية في الساحـة السياسية منذ
ان انــتــهــجت الـدولــة الــعــثـمــانــيـة
اإلثنـية في سـياسـة احلكم والـسمة
الديـنية في احـتواء االخـر وابتداءا
قامت بـتغـيير اسـماء مـناطق ومدن
ومـهن واشـخـاص وفـرض الـتـعـليم
بلغتـها على جمـيع القوميات حتت
ســيـطـرتـهــا واوثق ذلك بـأن رئـيس
ــلـكي وزراء الـعــراق في الــعـصــر ا
ــرحـوم مــحــسن الـســعــدون كـتب ا
رســـالـــة الى إبـــنه قـــبل انـــتـــحــاره

باللغة التركية عام . 1929
وردا عـلى تـلك الــسـيـاســة انـدلـعت
ثــورة قـادهــا الــشـيخ عــبــد الـسالم
الــشـقــيق االكـبــر لـلـراحل بـارزاني 
مال مصـطـفى البـارزاني عام 1907
ضــد الـقـوات الــعـثـمــانـيـة مــطـالـبـا
احلـقوق الـقومـية لـلكـرد واستـمرت
ســـبع ســــنـــوات بـــالــــرغم من قـــوة
وجـــبــــروت تـــلك االمــــبـــراطـــوريـــة
واخــفــقت بــخـيــانــة من مــنــاصـري
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اضي قاسـيا جدا عـلينـا بعد اغـتيال والـد الناشط ـا كان االسبـوع ا ر
ـاضي,ثم اغـتـيـال عـائـلـة من ثـمـانـيـة افـراد عـلي جـاسب يـوم االربـعـاء ا
ـجـزرة الــبـو دور.وعـلى الـرغم من عـرض جـنـوبي صالح فــيـمـا سـمي 
ـا قيل انه الفـاعل احلقيـقي الذي نـفذ عمـلية اجلـهات االمنـية اعتـرافات 
فجوع بولده اخملتطف,وما وجه به الكاظمي من متابعة ما اغتيال االب ا
وقع في صالح اال ان حـجم االدانـة واالسـتـنكـار كـان كـبيـرا.فـهـناك في
واطن على ما يـقع من انتهاكات ب الـواقع حالة من عدم الرضـا لدى ا
احلـ واالخـر.وقـد اثـار انـتـبـاهي رجل عـجـوز من صالح الـديـن حتدث
اضي,مـتسائال عن الذنب الذي ة التي وقعت لـيل اخلميس ا عن اجلـر
ارتكـبوه.ولو تـوقفنـا هنا قلـيال لتذكـرنا اننـا كثيرا مـا نسمع هـذه اجلملة

بعد ان يقع حادث يثير لدى الناس هذا السؤال االنساني. 
ـة اغتـيـال تقع,او قـضـية اعـتدنـا عـلى رد الفـعل الـتقـلـيدي بـعـد اية جـر
عرفة فـساد تثار.االسـتنكـار جاهز ثم تـتبعه مـطالبـة جدية بـفتح حتقـيق 
ـتحدث انه يـتمنى ان تصل سؤول ا مالبـسات ما حصل.احـيانا يـؤكد ا
ـشكـلة الى نـتائج تـعيد احلـق الصحابه,وتـعاقب الـفاعلـ وفقا الـلجـنة ا

للقانون.
تـلقائيا تـنفجر ردود الـفعل في وسائل التواصل االجـتماعي تعـليقا على
اي انـتهـاك يـقع.غـضب شـعبي ال يـسـتـثني احـدا من الـنـقـد.وقد يـسـخر
ــسـؤول وهم يــقـولــون:اذا كـان ـدونــون من اي اسـتــنـكــار يـســمــعـونه  ا

واطن. سؤول يستنكر فماذا يصنع ا ا
 هـذه الصـورة قاسـيـة جدا وغـامضـة وال يفـهـمهـا النـاس بـسهـولة النـها

تخالف ما تعلموه من الفيزياء في ابسط قوانينها.
  نـفهم كبـشر بـسطاء ان احلـكومـة لهـا وظيفـة حراسـة القانـون وتطـبيقه
عـلى اجلميع.وفي حالة وقـوع انتهاك ضد انسـان فال بد ان يكون هناك
رد فـعل مـناسب ضـد ذلك االنـتـهاك.ال بـد من مـتـابعـة الـقـتلـة واجملـرم
والـقبض عـليـهم.هذا االمـر ليـس سوى الـعمل بـقانـون نيـوتن الذي يـقول
ـة ــقـدار ويــخـالــفه في االجتـاه.اجلــر لـكل فــعل رد فــعل يـســاويه في ا
فـعل,ورد الـفـعل عـليـهـا هـو اكتـشـافـها,ومـعـاقبـة مـرتـكـبيـهـا.ومن اخلـطا
االعـتـقـاد ان روح قـانـون نـيـوتـن ال يـنـطـبق عـلى اجملـال االنـسـاني الـذي
يـتعرض يـوميـا النتهـاكات مسـتمـرة.فكلـما كـان رد الفعـل حاسمـا وقويا

رتكبة شعر الناس انهم في امان,وسعادة حقيقية. ضد اجلرائم ا
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وحـــاول مـــونـــشـــنـــجالدبـــاخ الــرد
بـعـدهـا في الـدقـيـقـة 16 بـتـسـديدة
ضــعـيــفـة عــبـر ســتــيـنــدل من عـلى
حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء أمـسك بـهـا
ـان إديــرسـون بـسـهـولـة.وأضـاف ا
سـيـتي الـهـدف الثـاني في الـدقـيـقة
18 بعدما أرسل فودين بينية
ـيـزة جلــونـدوجـان الــذي انـفـرد
بسومير وسدد كرة أرضية سكنت
الــشـبــاك.وكــاد سـيــتي أن يــضـيف
الــهــدف الـــثــالث في الــدقــيــقــة 27
ـيزة بـعـدمـا أرسل محـرز بـيـنيـة 
جلوندوجان الذي انـفرد بسومير

لكنه فشل في ترويض الكرة.
وعـاد مونـشنـجالدباخ لـلظـهور في
الدقيقة 32 بتسديدة من تورام من
داخـل مـنـطـقـة اجلــزاء أمـسك بـهـا
إديـــــرســـــون.وواصـل دي بـــــروين

لــتــســـكن شــبـــاك كــورتـــوا.وبــعــد
مـشاركـته كـبديل بـدقيـقـت تـمكن
أســيـنــسـيــو من تـســجـيل الــهـدف
الـثالث لـلـريال بـعد هـجـمة مـرتدة
سـريعـة نفـذها فـاسكـيز من اجلـهة
رر الـكرة إلى اليـمنى لـيتـوغل و
أسـيــنـسـيــو الـذي أطـلق تــسـديـدة
ـــ احلــارس في أرضــيـــة عــلى 
الشبـاك بالدقـيقة 85.وفي الدقيقة
2+90 أنقذ سبورتيلو حارس
أتـاالنـتــا مـرمـاه من فــرصـة هـدف
رابـع مـحـقق لـلـريـال بـعـدمـا سـدد
أســيــنـــســيــو تــســـديــدة أبــعــدهــا
احلـارس بـقــبـضـة يـده بــعـيـدًا عن

مرماه.
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حلـق مــانــشــســتــر ســـيــتي بــركب
ـتــأهــلــ إلى ربع نــهـائي دوري ا
أبطال أوروبا بعد فوزه  0-2على
ضيـفه بوروسـيا مـونشـنجالدباخ
عــلى مـلـعب بــوشـكـاش أريـنـا في
إيـــاب دور الـ 16.وكـــان الــــفـــريق
اإلجنــلــيـــزي قــد فــاز ذهــابًــا عــلى
بـوروسيـا مـونشـنـجالدباخ بـنفس

النتيجة.
سجـل ثنـائـيـة مـانـشـسـتـر سـيتي
كـــــيـــــفـــــ دي بـــــرويـن وإلـــــكــــاي
جــونــدوجــان في الــدقــيــقــتـ 12
و18.جــــاءت احملـــاولـــة األولى في
باراة لـصالح سيتي في الـدقيقة ا
الـسابـعة بـعدمـا أرسل كانـسيـلو
عـرضـيـة جتـاه فـودين الـذي انـفرد
بـسومـيـر وسدد كـرة عـلى الطـائر

أبعدها احلارس لركلة ركنية.
الـرد جـاء من مـونـشـنجـالدباخ في
الـدقــيـقـة الـثــامـنـة بــتـسـديـدة من
خارج منـطقة اجلزاء عـبر إمبولو
اصــطـدمت بـقـدم ســتـونـز قـبل أن

يتصدى لها إديرسون.
وافـــتــتح ســيـــتي الــتــســـجــيل في
الـــدقــيـــقــة 12 بـــعــدمـــا أطــلق دي
بـروين صـاروخـيـة من عـلى حـدود
مــــنــــطــــقــــة اجلـــزاء اصــــطــــدمت

بالعارضة وسكنت الشباك.

الـشوط األول بـعدمـا كان مـورييل
مـهـاجم أتـاالنتـا في مـوقف مـنـفرد
يرينجي في لقطة أثارت رمى ا

احتجاج العبي الفريق اإليطالي.
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في الدقيقة  52من الشوط الثاني
أهـدر فـيــنـيـسـيــوس أخـطـر فـرص
الــلــقــاء بــعــدمــا مــر من مــدافــعي
أتـاالنـتـا بـطــريـقـة رائـعـة لـيـنـفـرد
ـرمى ويـسـدد كـرة أرضـيـة تـمـر بـا
بــجـــوار الــقــائـم األيــســر حلــارس

أتاالنتا.
احـتـسب حــكم الـلـقــاء ركـلـة جـزاء
لـصــالح ريـال مـدريــد بـعـد عــرقـلـة
تــولــوي لــفــيــنــيــســيــوس تــمــكن
رامـــوس من حتـــويـــلـــهـــا لـــثـــاني

يرينجي بالدقيقة 60. أهداف ا
ـيـريـنجي وتـألق كـورتـوا حارس ا
أمام تسـديدة دوفان زاباتـا بعدما
هـاجم الـكـولومـبي الـكرة اسـتـلم ا
نـطقة ليـنفرد ويسدد على حدود ا
تـصـويـبـة قــويـة يـبـعـدهـا كـورتـوا

ببراعة عن مرماه.
ـــا بــفــرصـــة مــزدوجــة ورد بـــنــز
مـحـقـقـة بـعـد عـرضـيـة متـقـنـة من
ا الناحية اليمنى ارتقى لها بنز
وقــابــلــهــا بــرأســيــة تــصــدى لــهـا
احلــارس لــتــرتــد لــلــفــرنـسـي مـرة
أخـرى ويـسـددهـا بـرأسـيـة جـديدة
ن وحترمه من ترتـطم بالقـائم األ

هدفه الثاني في اللقاء.
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وواصل كـــورتــوا حـــرمـــان العــبي
أتاالنـتا من تـسجـيل الهدف األول
وفي الــدقـيـقـة  ?75اسـتــلم زابـاتـا
الــكــرة بــطــريـقــة رائــعــة ويــتـوغل
ــنـطــقـة ويــطــلق تـســديـدة داخل ا
أرضية يـنجح كورتـوا في إبعادها
بــبــراعـة عن مــرمــاه.وجنح لـويس
مــوريـــيـل مــهـــاجـم أتــاالنـــتـــا من
تـقليص الـنتـيجة لـفريقـه بالدقـيقة
83 بعدما سدد ركلة حرة ثابتة
نطقة تـازة من خارج ا بطريقة 
مـــرت من فــــوق احلـــائط األبـــيض
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تـــأهل ريــــال مـــدريـــد لــــلـــدور ربع
الـنـهـائي من دوري أبـطـال أوروبا
عـقب تغـلبه عـلى أتاالنـتا بـنتـيجة
ـباراة الـتي جـمعـتهـما (1-3) في ا
عـلى ملـعب ألفـريدو دي سـتيـفانو

في إياب منافسات دور الـ16.
أحــرز أهــداف ريــال مـدريــد كل من
ــا بـــالـــدقــيـــقــة (34) كــر بـــنـــز
وسـيرجـيو رامـوس من ركلـة جزاء
(60)  ومــاركــو أســيــنــســيـو (85)
فــيـمـا أحـرز لــويس مـوريـيل هـدف

أتاالنتا الوحيد (83).
يـرينجي قـد فاز في مباراة وكان ا
الــذهـاب الـتي أقـيـمت في إيـطـالـيـا
بــنــتــيــجـة (0-1) لــيــتــأهل الــريـال
قبل بـفوزه بنـتيجة (4-1) للـدور ا
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أتاالنـتا كاد أن يـفاجئ ريـال مدريد
بـهـدف مـبـكر في الـدقـيـقة الـثـالـثة
بعد عرضية مـتقنة من مورييل من
اجلهة اليـسرى قابلـها جوسينس
نطقة بتسديدة ضعيفة من داخل ا
وصـــلت ســـهـــلـــة أليـــدي احلــارس

كورتوا.
فالفيردي نفذ هجمة مرتدة سريعة
بـعــد قـطع الـكـرة في نـصف مـلـعب
الـريـال لــيـمـرر إلى فـيــنـيـسـيـوس
نطقة الذي انطلق وتـوغل داخل ا
ا ويـعيـدها لـيمـرر الكـرة إلى بنـز
بدوره إلى فيـنيسيـوس عند عالمة
اجلــزاء ويــطــلق تــســديــدة قــويــة
ــســيــتـي في إبــعــادهــا يــنـــجح د
بتألق بعدما وقف أمام التسديدة.
ـــا جنح فـي تــســـجـــيل أول بـــنـــز
أهــداف الـلـقـاء بـالـدقـيـقـة 34 بـعـد
خــطـــأ فــادح من حـــارس أتــاالنــتــا
الـــذي مــرر الـــكـــرة بـــاخلـــطـــأ إلى
مـــــودريــــتش الــــذي تـــــوغل داخل
ـنـفرد ـا ا ـنـطـقـة ومرر إلـى بنـز ا
ـــهـــاجم ـــرمى لـــيـــضـــعـــهـــا ا بـــا

بتسديدة أرضية في الشباك.
وأطـــلق احلـــكم صـــافـــرة نـــهـــايـــة
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أعلـن احتاد كـأس اخلـلـيج العـربي لـكـرة الـقدم عـدم اقـامـة بـطولـة خـلـيجي 25 لـكرة
القدم في العراق. وذكرت جلنة التفتيش التابـعة للجنة تقييم ملفات خليجي 25 لكرة
الـقدم الـتـابـعـة لإلحتاد فـي بيـان أنـهـا تـؤكد صـعـوبـة إقـامـة البـطـولـة في الـعراق
لظـروف أمنـية الفـتـة إلى ألغـاء زيارة الـلـجنـة للـعراق والـتي كـانت مقـررة في ينـاير
على ضـوء بـعض األمور األمـنـية الـتي حـدثت قبل اضي لـتـفقـد مـنشـآت البـصـرة  ا
كتب الـتنفيذي الحتاد كأس اخللـيج سيعقد اجتماعاً الزيارة. وأضاف البيان أن ا

ستضيفة للبطولة. قبل لتحديد الدولة ا األسبوع ا
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العـب كـــــــره قـــــــدم عـــــــراقي
مـوهـوب بالـفـطـرة احب كرة
الــقـــــــــــدم مـنــذ الــصــغـر و
شق طــــريــــقه بــــالــــنــــجـــاح
ـنـتـخـبات والـوصـول  الى ا
الـــوطـــنـــيــــــــــة وهـــو العب
وسط مــــــثـل مـــــنــــــتـــــــــخب

الشباب.
  وكــــان اول ظــــهــــور له في
ــوهـــبــة بـــطـــولــة مـــراكـــز ا
وتــمـثــيل مـنــتـخب الــبـراعم
فـي بـــــطــــــولــــــة عـــــربــــــيـــــة
بـالـسـعـوديـة عام 2014 انه
ـبـدع مـنـتـظـر عـبد الالعب ا

االمير هادي.
{ مـبــدئـيــا حـدثــنـا عن نــشـأتك

ومحل الوالدة?
- مـــحل والدتـي كـــربالء من
مواليد  6 اوكتوبر  2001

{ متى بدأت مشوارك الكروي?
ـدرســة الـكـرويه - بــدأ في ا

في عـام 2011 وبــعـدهـا في
منتخب شباب العراق

{ مــــاهي أجــــمل مــــحــــطـــة في
مشوارك الكروي?

الـفـئـات الــعـمـريـة في نـادي
الــــقـــوة اجلـــــــــويـــة كــــانت
حلــظــات ومـحــطــة جـمــيــلـة

جداً.
{ مـاهو افضل نـادي من وجهة

نظرك في الوقت احلالي?
- افـضل نــادي  حـالــيـاً هـو

القوة اجلوية .
ـكن ان نـراك قـريـبا مع { هل 

نادي جديد?
- لـكل حـادث حديث  حـالـياً

الاعلم.
نـتخب { مـتى استـدعـيت الى ا

الوطني?
- لم اتـلـقى الدعـوه واتـمنى
ــســتـقــبل في ان اكـون في ا
نتخب الوطني الني الزلت ا
العب مـــــنــــتـــــخب شـــــبــــاب

العراق.
{ مـاهـو افـضل هـدف احرزته?

وماهو شعورك?
- عــــلى مـــنــــتـــخـب عـــمـــان
لــــلــــشــــبــــاب فـي بــــطــــولـــة
الـتـصـفـيـات وتـاهـلـنـا بـهذا
الــهـدف لــنــهــائــيــات اســيـا

الــقـــائــمـــة . واســتــعـــرض لــلـــقــراء االعــزاء
مباريات منتخـبنا الوطني في كاس اخلليج

التاسعة.
+ /4اذار /1988 العراق - سلطنة عمان 

1 - 1 ســـجل هـــدف الـــعــراق الـــراحل عـــلي
حس وهدف سلطنة عمان ناصر حمدان .

+ /8اذار / 1988 العراق - الكويت
1- صـفـر  سـجل هدف الـفـوز الـراحل احـمد

راضي .
+ /10اذار/ 1988 العراق - االمارات

صفر - صفر .
+ /13اذار/   1988العراق  - قطر

3- صفر سجل اهداف العـراق حبيب جعفر
والراحل احمد راضي هدفان .

+ /16اذار/ 1988 العراق - السعودية
2- صــفـــر  ســجل اهــداف الـــعــراق الــراحل

احـــــــمد راضي وباسل كوركيس .
+ /18اذار/ 1988 العـــــــراق - البحرين

1- صــفـر  سـجل هـدف الــفـــــــــــوز لـلـعـراق
. ليث حس
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أشـاد رئيـس الهـيـأة الـتـطـبـيـعـيـة إياد
ـمــيـز لــقـائــد فـريق ــوقف ا بــنـيــان بـا
الديوانية مـصطفى ناظم إلصراره على
تكملة مباراة فريقه أمام الشرطة وعدم

وافقة على سحب الفريق. ا
وقــالَ رئـيس الــتـطــبـيــعــيـة: إن الالعب
مــصــطـفى نــاظم أثــبت عــلــو كـعــبه في
بـاراة وقـدرته الـفـائـقة قـيـادة فـريـقه بـا

رياض
محرز
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بطـولة كاس اخلـليج الـعربي لكـرة القدم من
احـلـى واجـمل الـبـطـوالت ولـهـا طـعم خـاص
من ابــنـاء اخلــلـيـج الـعــربي والــكل يـشــاهـد
ويـتـابع الـبطـولـة بشـغف كـبـير النـهـا جتمع

اقوى منتخبات اخلليج العربي .
تـمر عـليـنـا هذا الـيوم الـذكرى 33 على اخر
ـنـتخـبـنـا الوطـني في بـطـولـة كاس تـتـويج 
اخلـليـج في البـطولـة الـتاسـعـة التي اقـيمت
في الـسـعـوديـة في عام 1988م عـلى اسـتاد
لك فـهد الـدولي في مديـنة الـرياض والذي ا
افـتـتح خــصـيـصـاً لـهـذه الــبـطـولـة . اقـيـمت
الــبـطــولـة في الــفـتـرة من 2/ اذار / 1988م
الى /18اذار / 1988م .شـارك في الــبـطـولـة
مـنـتـخــبـات الـعـراق والـســعـوديـة والـكـويت
والبحرين وقطر وسلطنة عمان واالمارات .
حــصل الالعـب الــراحل احــمـــد راضي عــلى
لــقب هــداف الــبــطــولــة بــرصــيــد  4أهـداف
وحــصل الالعـب حــبــيب جــعــفــر عــلى لــقب
افـضل العب في الــبـطـولـة .لـعب مــنـتـخـبـنـا

الــوطـني 6 مــبــاريــات فــاز في 4 مــبــاريـات
وتعادل في مبـارتان وسجل العبي منـتخبنا
8 أهــداف ودخل مــرمــاه مــنــتــخــبــنــا هـدف
ـشـارك في هذه واحـد. وتألف وفـد الـعراق ا
البطـولة من هشام عطـا عجاج رئيـسأ للوفد
وعـمـو بــابـا مـدربــا وحـازم جـســام مـسـاعـد
ــرمى وقــاسم ابــو حـــديــد مــدرب حلــراس ا
وكــــوركـــيس اســــمـــاعـــيـل اداريـــا   وكل من
الالعب احمـد جاسم وسهيـل صابر وعماد
هـاشم وحـسن كــمـال وحـمـيــد رشـيـد ومـعـد
ابـــراهــيم وعــدنـــان درجــال وغـــا عــريــبي
وبــاسل كـــوركــيس وحــبــيب جــعــفــر ولــيث
حــســ وعــلي حــسـ شــهــاب وعــلي عــبـد
الكاظم وكر عالوي وحارس محمد واحمد
راضي ويــونـس عــبــد عــلـي وعــمــاد جــاسم
وخلـيل عالوي وسمـير شـاكر ونـاطق هاشم
..فيـما غيـبت االصابـة كال من حس سـعيد
وسـعـد قـيس الـذي تـمـاثل لـلـشـفـاء والـتحق
بـالــفـريـق قـبــيل انـطالق الــدورة لـكن نــظـام
ــســابـقــة لم يــســمح  بــاضــافـة اســمه الى جانب من احدى مواجهات بطولة اخلليج السابقةا

حساب رودريجو وكانسيلو.
وظهر رياض محرز مرة أخرى في
الـدقــيـقـة 65 بــتـسـديــدة قـويـة من
داخل منطقة اجلزاء جنح سومير
في الــــتـــصــــدي لــــهـــا.ودفـع بـــيب
جــــوارديــــوال في الــــدقــــيــــقــــة 70
بـسـترلـيـنج والبورت عـلى حـساب
جـونـدوجـان وديـاز وفي الـدقـيـقـة
75 أقــحم أجــويــرو عــلى حــســاب
بـيـرنـاردو.وفي مـحاولـة هـجـومـية
نـادرة لـلـضـيــوف في الـدقـيـقـة 78
ســدد وولف كـرة قــويـة من خـارج
مــنـطــقـة اجلــزاء عــلت الـعــارضـة
بـقـلـيل.وسـدد بـعـدهـا تـراوري كرة
أرضــيـة من داخل مـنــطـقـة اجلـزاء
فـي الــدقــيــقـة 84 مــرت إلى جـوار
القائم.وحاول محرز تدوين اسمه
سجل بتسديدة قوية في قائمة ا

صواريخه بـتسديدة مـباشرة قوية
خملالفة نفذها في الدقيقة 35 تألق

سومير في إبعادها لركلة ركنية.
وشـكل مـونـشـنـجالدبـاخ خـطـورته
األبـرز فـي الـدقـيـقـة 41 بـتــسـديـدة
أرضــيــة قــويــة من داخـل مــنــطــقـة
اجلـزاء عـبـر إمبـولـو مـرت بـجوار
القائم لينتهي الشوط األول بتقدم

مانشستر سيتي 2-0.
وبـدأ مـانــشـسـتـر ســيـتي الـشـوط
الــــثــــاني بــــقــــوة بــــعــــدمــــا مـــرر
جونـدوجان إلى محـرز في الدقـيقة
48 لــيـسـدد الالعـب اجلـزائـري من
عــلى حـدود مــنــطــقــة اجلـزاء إلى
جــــــوار الــــــقـــــائـم.وأجـــــرى بــــــيب
جـوارديوال تـبديـلـ للـمان سـيتي
بــــــنـــــزول فـي الــــــدقــــــيــــــقـــــة 63  
فـيـرنــانـديـنـيـو وزيـنــشـيـنـكـو عـلى

في الدقيقة 89
إال أن الـــــكـــــرة
مـــرت بــــجـــوار
القـائم لـينـتهي
الـــلــــقـــاء بـــفـــوز
مانشسـتر سيتي
بــهــدفــ دون رد.
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عـقـدت جلــنـة االنـضـبـاط فـي الـهـيـئـة
نـاقشة أحداث التـطبيعـية اجتـماعا 
مـبـاراة الزوراء والـقـوة اجلـويـة التي
جـــرت حلـــســـاب اجلــولـــة الـــثـــالـــثــة
ـمـتاز  والـعـشرين مـن عمـر دوريـنا ا
وبـعـد اطالع الـلـجـنـة عـلى الـتـصـوير
الـفيـديوي لـلـمبـاراة وما تالهـا كذلك
مــراجــعــة الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة
نتشرة على مواقع ومقاطع الفيديو ا
الـتواصل االجـتمـاعي عـلى إثر حـركة
العـب الـقـوة اجلــويـة ابـراهــيم بـايش
في طـريـقـة احتـفـاله بـالهـدف ولـكون
مــثل هــذه احلـــركــات تُــعـــد مــحــرمــة

نـوعـة مـحـلـيا ودولـيـا فـقـد تـقرر و
مــعـــاقــبــة الالعـب  بــاإليــقــاف لــثالث
مــبــاريـات عــلى أن تــكــون الـعــقــوبـة
الـفـنـيـة بـالـطـرد من ضـمـنهـا مع دفع
غـرامـة مـالـيـة مـقـدارهـا ثالثـة مـالي
ادة ديـنـار عراقي اسـتـنادا ألحـكـام ا
ادة / 76 1 / 71 انضـبـاط وبداللـة ا
 1انــضـــبـــاط عـــلى أن يـــدفع مـــبـــلغ
الغرامة في مدة أقصاها خمسة عشر

يوما إلى حسابات االحتاد .
وقررت الـلـجـنـة أيـضـا مـعـاقـبـة نائب
رئيس رابـطة مشـجعي القـوة اجلوية
ضــيــاء أبــو بـــريــر بــاإليـــقــاف لــست
ـادة ( مــبـاريــات اســتــنـادا ألحــكــام ا

ادة 1 / 51 136) انضبـاط وبداللة ا
انضباط.

كـذلك معـاقبـة رئـيس رابطـة مشـجعي
ـــالــكـي بـــاإليـــقــاف الـــزوراء أمـــيـــر ا
ادة 136 مبـارات استـنادا ألحـكام ا
ـــادة 1 / 51 انــــضـــبـــاط وبـــداللـــة ا
انـضـبــاط وذلك بـعـد اطالع الــلـجـنـة
عـلى مقـاطع الفـيـديو اخلـاصة لـنائب
رئيس رابطـة جماهيـر القوة اجلوية
وكـــــذلـك ردة فـــــعل رئـــــيـس رابـــــطــــة
جـــمـــاهــــيـــر الـــزوراء ولـــكـــون هـــذه
الـتــصـرفـات تُــعـد خــارجـة عن الـروح
الـريـاضـيـة والـتـنـافس الـشـريف ومـا

حتمله من دالالت عدوانية.

باراة القوة اجلوية والزوراء لقطة 

وشـــعــوري شــعـــور جــمــيل
وفرحة التوصف.

{ من هــــو مـــثــــلك االعــــلى في
العب? ا

- الـكابـ عمـاد محـمد  هو
مـــثــلـي واقـــتــديـت به مـــنــذ

الصغر.
ـكـن لك اعـتــزال كـرة { مــتى 

القدم?
- عــــــــــنـــــــــدمــــــــــا  ارى اني
ــارســة كــرة الاســـتــطــيـع 

القدم
ـدرب الـذي كـان له { من هــو ا

الفضل في بروزك?
ــدربـ كـان لـهم - جـمـيع ا

فضل كبير.
{ مــــــــاهـي طــــــــمــــــــــوحـــــــــاتك

ستقبلية? ا
نـتـخب الـوطني - تـمـثـيل ا
ونـــــادي الــــــقـــــوة اجلـــــويه
واتمنى ان اخذ فرصتي في

القوة اجلوية.

ــواقف عـــلى الــتــعـــامل مع مــخـــتــلف ا
بـحــكــمــة وهــدوء مـســتــثــمــرا خــبـرته

العب . الطويلة في ا
ـنـتـهى وأضـافَ بـنــيـان  مـوقـفه كــان 
االحترافية ودليال على نضجه الكروي
ــعــاني بــأن ويــعـــد رســالــة واضــحــة ا

الرياضة أسمى من اخلالفات .
وأشـار  بـنـيـان إلى انـهـا دعـوة جلـمـيع
الالعب في دوريـنا لالستـفادة من تلك

ــضــيـئــة وتــطـبــيــقــهـا في الــدروس   ا
قبلة لـتكون مالعبـنا بعيدة باريـات ا ا

شاحنات. عن الدخول في ا
واخـتـتمَ  بـنـيــان بـالـقـول  أثـمن مـوقف
الـالعب مـصـطـفى نــاظم كـثـيـرا وأعـده
من األمـور االيجـابيـة الـتي حفـلت فيـها
مــبــاريـــات الــدوري لــلــمــوسم احلــالي
ـواقف وأتــمـنى أن نـشـاهــد مـثل هـذه ا

باريات. النيرة في العديد من ا

منتظر عبد االمير هادي

مـباراة الـشـرطة والـديوانـية تـمنح الـدروس اجملانـية
جلــمــيـع الــعــامــلــ في الــوسـط الــريــاضي في فن
ــــبــــاراة االدارة والــــتــــعــــامـل مع مــــســـــــــــؤولي ا

. والالعب
ـن يــتــعظ في قــادم وأهم هـــذه الــنــقــاط والــدروس 

باريات هي .. االيام وا
1- عــدم  الـدخــول في ســجـال ونــقـاش عــقـيم  مع

اجلمهور على منصات التواصل االجتماعي
ـباراة 2- من اخملـجل ان تـربـط الـتـوقع  بـنـتـيـجـة ا
(بـالقـسم ) بـالله الـعلي الـعـظيم بـأن فريـقك سيـفوز
ـباراة دون ان تـسـتـطيع وحتـدد الـنـتيـجـة وتنـتـهي ا

نافس !! هز شباك الفريق ا
3- حـركات الالعب لـلتعبيـر بفرحتـهم بالفوز  تنم
عن تـــردي واضح جـــدا بـــاحلـــركــات الـــريـــاضـــيــة
ـعــروفـة والـتي كــانت سـائـدة في مالعــبـنـا وفـارق ا
كـبـيـر  اشـارات الـيـوم وانـعـكـاسـاتـهـا عـلى الـوسط

الرياضي قبل اجملتمع العراقي
ستوى 4- االسـتخفـاف بالفريق مـهما كان فـارق ا
بــ الــفـريــقــ غــيــر الئق مــهــمـهــا كــان مــســتـوى
ــقــابل كي تــتــمــنى مــقــابــلــة ضــيــفك اســتــفــزاز  ا

بالرديف !
5- اليـلــيق بـأحـد الالعـبـ مـن الـدولـيـ  الـظـهـور
بـصورة بائـسة وهـو ( يحبـوا ) خلف سيـارة اطفال

صغيرة من ( النايلون ) !!
6- لـســنـا في سـاحـة حـرب بـل في مـلـعب ريـاضـة
البس حـتى نتـقمص رداء اجليـوش لنـكتب خلف  ا

جيش فالن !
الــتـحـدي الــذي المـبـرر له صــنـعـته ادارة الــنـاديـ
بـالـرغم ان كل مـنـهـمـا يـعـرف حـجم االخـر ويـعـرفا

حجمهما احلقيقي
ـــبـــاراة بــان الـــبـــعض مـن الالعـــبــ 7- اثـــبـــتت ا
الـدولي الزالـوا بحاجـة الى دروس وتوجيه وتـعليم
ــلــعب اثــنــاء الــلــعب واثــنــاء تــسـجــيل وهم داخل ا
ـــنــافس الـــهــدف  النه لـــيس مـن حــقك ان تـــثـــيــر ا
واجلــمــهــور بــحــركــات أقل مــا يــقــال عــنــهــا انــهـا
ـثـال صـبــيـانـيـة واسـتـفــزازيـة  مـنـهـا عــلى سـبـيل ا

(أسكت ) و (الدبح ) ..
8- الالعـب مصـطـفى نـاظم أثـبت بـانه لـيس مـجرد
ـثل مــنـتـخب بـلـده العب ( نــادي ) بل العب دولي 
خـارجيـا وفـوق كل العـواطف واالنعـطافـات ليـحافظ
عــلى كــيـــاســته واحــتــرامه لــنــفـــسه وفــريــقه بــرغم
ـبـاراة الـتي ذهـبت نـتـيـجـتـها ضـغـوطـات  أحـداث ا
ـضـيف الـشـرطـة عـلى حـسـاب الـديـوانـية لـلـفـريق ا
(0-5) في واحــــدة من أكـــثـــر مـــبـــاريـــات الـــدوري
وسم  الـترويـج لها الـعراقي هـذا ا
بـفعل الـتراشق بـعبارات الـتحدي
ــســـتــوى بـــالــرغـم من فـــوارق ا
تنابزين) وفـارق التاريخ  ب (ا
بـــكــــلـــمــــات وجـــمل الــــتـــحـــدي

لبعضهما ! ...ألستم معي ..?
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البـاحث العـراقي في شؤون االرهـاب يقدم ورقـة بحـثية
بـعنـوان(العـراق بـ فايـروس االرهـاب ودولة االنـسان)
في نـدوة افـتــراضـيـة يـقـيــمـهـا اجلـمـعــة مـركـز مـشـورة
للـدراسات والـتنـمـية بـعنـوان (ادارة التـنوع في الـعراق

وحتدياته).

التـشكـيلي الـعراقي  تـلقى تـعازي االوسـاط التـشكـيلـية
لوفـاة شقيقته في بغداد سائل الله تعالى ان يسكنها

فسيح جناته.

ـصـريـة  فـاجــأت مـتـابـعـيــهـا مـجـددا بـإعالن ـمـثـلــة ا ا
تـعـاقـدهـا عـلى تـقـد فـوازيـر رمـضـان وجتـري حـالـيًا

كتابة حلقاته بإسم (فوازير روبي).

 r U  ÂU Ë

الشـاعر الـعراقي صـدرت له ضـمن منـشورات االحتـاد العام
لألدباء والـكتّـاب في العـراق مجـموعة شـعريـة بعـنوان (غـلطة

العراقي-  نصوص السبّورات).
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صري صرية ابنة الفنان ا مـثلة ا ا
الـراحل  عـامـر مـنـيب كـشـفت عن
إصـابتـها بـفايروس كـورونا وتـلقت
امــنـــيـــــــــات زمـالئــهـــا بـــالــشـــفــاء

العاجل.
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الـريـاضي والـدراج االردني يـشـارك مع دراجـ اثـنـ
الـيــوم اخلــمـيس  في مــنـافــسـات ســبـاق بــاهـا األردن
الـدولـي في الـعـقـبــة ووادي رم والـذي يـعـتــبـر اجلـولـة
الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة.
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مـحــاولـتك الــسـيــطـرة عــلى تـصــرفـات شــريك حـيــاتك لن تـؤتي
ثمارها.

حـاول أن تـمـنح الـشـريك  االهـتـمـام دون فـرض سـطوتـك على
أفعاله.

 هناك من يتربصون بك وينتظرون منك الوقوع فى أي خطأ
صغير.

ـالية يـوم السعد اسـتمع للـشريك واجـعله يطـمئن ألوضاعـكما ا
االربعاء.

تــذكـر دومــا ان الـشــريك له مــسـاحــته اخلــاصـة وأفــكـاره الــتى قـد
تختلف عنك.

رقم احلظ وك سيـخـتـفي الشيء الـذي كـان يـقيـدك ويـحـد من 
.9

شروعات فى الفترة ادخر اموالك حتى تستطيع إقامة العديد من ا
احلالية .

ــا كـانت عـلــيه لـفـتــرة طـويـلـة رقم طــاقـتك وحـمــاسـتك أعـلى 
احلظ2.
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كن لبعض الرغبات التي استعصت عليك أن تبدأ الظهور في  
حياتك.

اسـتمـتع واخـرج مع بـعض األصـدقاء. تـغـيـيـرات مثـيـرة ورائـعة في
الطريق.

شكلة بسهولة. يوم السعد انظر للموضوعات بحيادية وستمر ا
الثالثاء.

اكــــــتـب مــــــرادف ومـــــــعــــــاني
الـكلـمـات الـتي تـسـيـر بـعكس
اجــــمع عــــقـــارب الــــســــاعـــة
نـقـطة لـتـقرأ حروف الـدوائـر ا
ـطــلــوبـة: (مــديــنـة الــكـلــمــة ا

كندية):
1-عاصمة امريكية

2-كشف حساب قابل للدفع
3-مجلة خليجية
4-مدينة امريكية
5-تخيفهم بشدة

6-مدينة لبنانية + دفن حياً

جتـنب الــتـسـرع فـى قـراراتك وراجـعــهـا مــرات لـتـجــنب الـوقـوع
باخلطأ.

الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد  6918 اخلميس  5 من شعبان 1442هـ 18 من اذار (مارس)  2021م 
Issue 6918 Thursday 18/3/2021

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

…√d*« ÷dF

بغاداد

WOKOJA  W UM

œ«u  ezU  ≠ œ«bG

قـــــــبـل ثالثـــــــة اعـــــــوام
وحتـــديــداً في  16اذار
 2018 اعــلــنت عـائــلـة
الفـنان الـرائد طه سالم
رحــيـلـه بـعــد صـراع مع
رض عن عـمر نـاهز الـ ا

88 عاما ليودع مسـيرة حافلة باالبداع
وحب اجلـمــهــور الـعــراقي والــعـربي 
سرح الـوطني و تشـيعه من مـبنـى ا
ــوكـب شــعـــبي بـــحـــضـــور رســمـي و
وســيــاسي كــبــيــر وحــشــد من تـالمـذة
ـؤســسـات الــفـنــيـة وزمالء الـراحـل وا
والـثـقـافيـة في الـعـراق وعائـلـة الراحل
الـتي ضـمت الــفـنـانــتـ شـذى وسـهى
سـالم والـدكتـور فـائز طه سـالم اضـافة
الـى احلـضـور االبـوي لـلــفـنـان الـراحل
سـامي عـبـد احلـمـيـد الـذي الـقى كـلـمـة
الــوداع االخـيـرة مـتــحـدثـاً عن عالقـته
بــالــراحل كــأخ و زمـيـل وشـريك درب
ابداعـي طويل وعن مـشاركـتهـما في
عـدة اعـمــال فـنـيـة ثم عــبـد احلـمـيـد
بشرح الـدور الفني لـلراحل وخاصة
في مــرحــلـة الــســبـعــيــنـيــات واثـره
ــــســـرح الــــعـــراقي الــــكـــبــــيـــر في ا
والسـينـما و الـدراما الـتي أثرت في
اجملــتـــمع الـــعــراقي. والـــراحل تــرك
أعـــمــاال خـــالــدة فـي شــوطه الـــفــني

ــسـرحي الـطــويل حــيث بـدأ شــوطه ا
عام  1946وعـمل مـع الـعـديـد من فـرق
التمثيل العراقية وله اعمال تلفزيونية
ـسـرحـيـات واذاعــيـة وكـتب عـدد مـن ا
ذات الـطـابع الــشـعـبي مـنــهـا الـطـنـطل
والــــبــــقــــرة احلــــلــــوب ولــــعب أدوارا
سينمـائية ومن أشهـر أفالمه أبو هيلة
وشــــايف خــــيـــر. واكـب الــــعـــديــــد من
الـفــنــانــ الــعــراقــيــ مـنــهم يــوسف
الـعـاني وسـامي عـبد احلـمـيـد وخـليل
شوقي وبـدري حسون فـريد . وكان من
ــســرح الـعــراقي الــذين أوائل كــتــاب ا
كـتـبـوا في دراما الـعـبث والالمـعـقول 
وهـومـن مــوالـيــد مــديــنــة الــنــاصــريـة
1930وكــــان والـــده عـــســــكـــريـــا .وفي
تـصـريح لـسـالم عن مـسـرحـيـته االولى
يـقـول( قـدمـنـا مـسـرحـيـة في اإلعـدادية
ــــركــــزيـــة مـن تــــألـــيــــفي وإخــــراجي ا
وشــاهـــدني الـــفــنـــان حــقـي الــشـــبــلي
فـشـجـعـني عـلى دخـول مـعـهـد الـفـنون
اجلــمـيـلـة . وحـضـر الـوصي عـبـد اإلله

ــســرحــيــة وتـــبــرع لــلــفــرقــة بـ 100 ا
ديـنــار). كـمــا يـقــول(قــوتي في صـدقي
وطيبتي  مع اآلخرين وضعفي عائلتي
ووطـني).مــشــيـرا الى انـه(يـتــفـاءل في
رؤية ابتسامة  الناس  فرغم جراحهم
يــذهـــبــون الى عــمـــلــهم مــبـــتــســمــ

مـتـفـائـلـ .هـذه االبـتـسـامـة تـشـعـرني
باألمل والسعادة).وكـان الراحل يتمنى
ان( لـو ان أعـمــالـنـا الـعـراقــيـة تـنـافس
العربية ولكنها لم تستطع اخلروج من
مـحــلــيـتــهــا).تــخـرج ســالم من مــعــهـد
الـفـنـون اجلمـيـلـة عام   1958ويعـتـبر
رائـد مـسـرح الالمـعـقـول الـعربـي حيث
كــتـب اولى مــؤلـــفــاته فـي هــذا اجملــال
بـدايـة الــسـتـيـنـيــات كـمـا ان له اعـمـال
سرح الطفل يزة في مجال التاليف 
ــات مـنــهـا ( نــال الــعـديــد من الــتـكــر
اجلــامــعــة الـــعــربــيــة - عـن الــتــالــيف
ـسـرحي عـام  2002 واحتـاد االدبـاء ا
والكتاب في العراق  2011 وحاز على

جائزة االبداع 2003.  

ــيــة الــعــراقــيــة حتــدثـت عن (الــوعي االعالمي االكــاد
ومكـافحة الـتضلـيل واالخبار الـزائفة) عـبر منـصة اريد

ضمن اسبوع الثقافة االعالميية.

لـيـتـكم تـرسـلـون احـد مـراسـلي صـحـيـفـتـكم
ـوقــرة.. واتـمـنى ان يـكـون دقــيـقـا في نـقل ا
علومة لـتطلعوا عـلى افشل وافقر معرض ا

للمرأة في وزارة الثقافة العراقية ..
 اعــتـــقـــد ان من وضع وزيـــر الــثـــقـــافــة في
مــنـصـبه هـذا غــيـر مـدرك لـعــدم  اهـلـيـته له
فـأي وزيـر لـلثـقـافـة هـذا من يـهـمش مـعرض
ـرأة في مـعـتـقدهم ـرأة ! هل يـا ترى ألن ا ا
عــورة ! الغـيـا دورهــا احلـقـيــقي في احلـيـاة
ومجاالتها أجمع ! ..ناهيك عن أعمال تراها
كـأنـهــا أعـمـال لــنـمـاذج مــدرسـيـة جملــمـوعـة
الزالت فـي مـراحـلــهـا األولى لــتـعـلـم مـعـاني
ية وإنشاء الثقافة الـلونية والدراسـة األكاد
الـــلــوحـــة ! .. في حـــ ســـنـــرى وســـتــرون
ـعارض الـعـامة الـقـادمة كـيف سـيفـتـتحـها ا
الوزير بنفـسه واليكتفي بزيـارة مدير الفنون
عـرض الـفـقـير الـتـشـكيـلـيـة فـقط ! .. بـئس ا
هــذا الــذي شــاهــدته أمس في مــبــنى وزارة

الثقافة . 
استشيط غضبا حقا.. يالالسف.
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ــصــري ــمــثل ا ــوت الـــثالثــاء ا غــيب ا
عـــــادل هــــاشم عـن عــــمــــر نــــاهــــز 82
ـهن الـتمـثـيـلـيـة عـبر عـامـا.ونـعت نـقـابـة ا
(فــيـــســبــوك) وفــاة هـــاشم والــراحل من
ــعــهـد مــوالـيــد عـام   1939 الـتــحق 
سـرحيـة في خمـسـينـيات الـقرن الفـنـون ا
ـاضي وحـصل عــلى الـبـكــالـوريـوس ثم ا
سرحي من الـدكتوراه في علم االجـتماع ا
فرنـسـا.وبـجـانب عـمله كـمـمـثل في الـعـديد
من األعمـال السينمائية والـتلفزيونية تولى
سرح هاشم عدة مناصب بارزة في هيئة ا
ـصـري وقـام بـإخـراج عـدة مـسـرحـيـات ا
أبـرزهــا الــبـهــلـوان والــفــرافـيــر ومـجــنـون
صـرية الـعديد ليـلى.كمـا قدم في السـينـما ا
من األفالم أبـرزها عـفـريت النـهار ونـاصر
56 وساعتان من الرعب وحرب أطاليا

وبـلية ودمـاغه العـالية والـطاووس وترويض
الرجل وسوق النساء وغيرها.

وبرع هـاشم في الدراما التـلفزيونـية بأعمال
رأة اجتـماعية وتاريخية أبرزها العراف وا
في اإلسالم وبـوابة احللواني والقضاء في
اإلسالم والـــفــــرســـان ودمـــوع صــــاحـــبـــة
اجلاللـة واإلمام محمد عـبده ونسر الشرق
ظهر االرسـتقراطي للفنان وغيـرها.وفرض ا
ـــصـــري عـــادل هـــاشـم أداء أدوار رجــال ا
ـسـتـشارين وعـنـاصر األعـمال والـضـباط وا

صرية وفق نقاد. اخملابرات في الدراما ا
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تــتــمـــتع شــهــد رائــد (23 ربــيــعــاً)
ـــوهـــبـــة الـــرسم بـــاالضــافـــة إلى
كـونـها خـريـجة تـربـية ريـاضـية من
جــامــعــة بــغــداد والعــبه ســكــواش

واالولـى عـــــــــلى
الــــــــعـــــــراق

وحـــاصــلـه عــلى بـــطــوالت عـــربــيــة
ومشاركة في بطوالت اسيوية.

وتــقــول شــهــد لـ (الــزمــان) (بــدأت
الرسم منذ سن صغير حيث رسمت
الـزخـارف والرسـومـات الـكارتـونـية
ولـكن لم اسـتـمـر في الـرسم وتـركته
لـسـنـ بـسـبب الـدراسـة والـتـمـرين
واالن عـــــدت الى مـــــزاولــــة الـــــرسم
بسـبب فايـروس كورونـا وايضـا قد
ــا ادى الـى تـوفــر وقت تــخــرجت 
طــــــويـل لــــــدي لــــــلــــــمــــــمــــــارســــــة
الـرسم).واكـدت ( تـلـقـيت الـتـشـجيع
من عـائـلـتـي وصـديقـاتـي بـاالضـافة
إلى االهـل) مـشــيـرة إلى أن (هــنـاك
بعض الطـقوس وانا ارسـم واهمها
تـوفـيــر مـوسـيـقى هــادئـة جـدا لـكي
تـعـطــيـني الــطـاقـة وكــذلك يـجب ان
اكــون في مــكــان خــالي من الــنــاس
فانا احب الـعزلة حـ اقوم بالرسم
واحب ان ابــــعــــثـــر االلــــوان في كل
مـكان حـتى تـزيـد مخـيـلتي في
الــــرسم حــــ انــــظــــر الى
االلوان وكـذلك احرص
على  تـوفيـر اضاءة
قـــــــويــــــة فـي وقت
الــــــــرسـم لــــــــكي
تـصبح الـلـوحة
دقـــــــــيــــــــقـه في

الرسم).
وأوضـــــحت ان
(مــــــــــــعــــــــــــظـم
رســـــومــــــاتي
تـتكـلم عن

الــطــاقــة االيــجــابـيــة وعـن تـنــاسق
الــعــمـيق فـي االلـوان فــمــعـضــهــمـا
يغلبها طابع االلوان واغلبها تكون
عـباره عن ديـكورات لـتـزين البـيوت
وكــذلك اغــلب رســومـاتي لــفــتــيـات
بشـعر مجـعد كـيرلي فانـا مولعه به
واحــب ان اعـــــــــــــــــــــــكـــس ذلــك فــي

رسوماتي). 
وأكـدت (طـمـوحي في مـجـال الرسم
ان يـتـوفر لـي متـجـر خـاص اعرض
بـه لــوحــاتي وكـــذلك ان اشــارك في
مــــعــــارض فـــنــــيــــة وان اطــــور من
مــوهـبــتي في الــرسم قــدر االمــكـان
وكـذلـك ان اتـعـلم تـصـمـيم االزيـاء)
مبيـنة (احب الرسم في الـليل فانا
احب الـــســهـــر وكــذلك بـــســبب
الـــهــــدوء فـــاحب الــــرسم في
مـكـان واجـواء هـادئـة قـدر
االمكان وااللوان القريبة

مـــنـي الــوردي الـــفـــضـي االخـــضــر
واحب الـلوحـات الـتي تكـون مـليـئة
بـااللـوان الضــــــافة طـاقـة وحـيـوية
ـــكــــان الـــذي تـــتــــواجـــد فـــيه في ا

اللوحة).
مـؤكـدة(مـعظـم لوحـاتي تـمـثـلني او
تشـبهـني الن اغلـبهن بـشعـر كيرلي
وانـا صـاحـبه شـعـر كـيـرلي وايـضا
تــعـــكس حـــبي لاللـــوان وحــبي في

البس).  تنسيق ا
ونــوهت إلـى ان(اســعــار لـــوحــاتي
جدا مناسب وحتى البعض يتفاجأ
مـن رخص االسـعــار الن اهــتــمـامي
لــيس الــسـعــر ولــكن لـكـي يـتــعـرف
الناس على اسمي وعلى رسوماتي
قـدر االمكـان كـمـا انني تـلـقيت دعم
جــمــيل جـــدا من قــبل الــنــاس وقــد
الحظت حـبهم الى لـوحاتـي واقبال

ال بئس به لشراء لوحاتي).

رجع الديني في محافظة واسط نعته االوساط الدينية وكيل ا
وت اثر اصابته بفايروس كورونا سائل الله بعـد ان غيبه ا

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

من اعمال الفنانة شهد رائد

شهد رائد

عادل هاشم
طه سالم
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ـثلـة وعـارضة األزيـاء األمـريكـيـة  جانـويري { لوس اجنـلوس  –وكـاالت - نشـرت 
جونـز صـورتـهـا عـلى صـفـحـتـها اخلـاصـة عـلى مـوقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي أثـناء

عرض االفتراضي لـ (دولتشي غابانا). إشتراكها با
 لـكنـهـا ذهبت الى ابـعـد من ذلك ونشـرت صـورة لهـا مـشبـعة بـالـبخـار وسألت

جنـمـة (ماد مـان) الـبـالغـة من الـعـمر  43 عـام مـتابـعـيـهـا الـبالـغ عددهم 1,1
مـلـيـون مـتـابع اذا كـانت اطاللـتــهـا عـاديـة او جـريـئـة? وأضـافت:(مـاذا لـو لم
ــكن أن نـلـبس ارتـدي حـذاء هل ســيـكـون كــافـيـا? انـا ال ادعـي اخلـبـرة هل 
سـروال فـضـفـاض سـتـرة من اجلـلـد دون قـميـص? هل سـيبـدو االمـر مالئم

وعد غرامي أو بهدف جذب احدهم).
ـمثلـة الهنـدية كاريـنا كابور صورة جديـدة على صفـحتها الى ذلك نشرت ا
اخلاصـة عـلى مـوقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي ظـهـرت فـيهـا بـرفـقـة صـديـقـها
شـاهد التـمثيـلية التـي شاركتهـا معه وأرفقت مـثل أمير خـان من أحد ا ا

كابور الصورة بتعليق عايدت فيه خان بكلمات حب وأمنيات طيبة.
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طربة األردنية مكادي نحاس جتتمع ا
ــطــربــة الـــعــراقــيــة نــوفــا عــمــاد مع ا
طربـة اإلسبانـية مايرا في شاركـة ا
أول ديــو يـجـمع اجلــنـســيـات الـثالث
ــطــربــة يــســـتــهــدف إحـــيــاء رائــعـــة ا
الـراحلـة أسمـهـان (يا حـبـيبي تـعالى)
بـطـريقـة عـصريـة تـعـتمـد عـلى الـلحن

االصلي.
دويتـو غـنائي يـعيـد إحيـاء أشهـر أغنـيات
أسمـهان على طـريقـة مكادي ونـوفا الـلت

وسيقية والغنائية قررتا تقد نسختهما اخلاصة من الناحية ا
لـلـعـمل اخلــالـد الـذي اعـتــبـر ثـورة في عـالـم األغـاني أيـام الـزمن
اجلميل وقدمته أسـمهان بلحن أغنـية كوبية شهـيرة للموسيقي
األرجـنتـيني أنـطونـيو مـاتشـ ومازالت حـاضرة حـتى يومـنا
هذا.وانتهى الـثنائي مكادي نـحاس ونوفا عـماد من تسجيل
طربة اإلسبانية مايرا بتوزيع موسيقي شاركة ا األغنية 
مـغـايـر مع االحتـفـاظ بـلحـنـهـا الـكوبي األصـلي وتـنـويان
طـرحـها لـلـجمـهـور العـربي بـشـكل فيـديـو كلـيب مـصور
قـبل والذى  تـصويـره عن بعد مطـلع شهـر نيـسان ا

ب عمان وكندا.

جانويري جونز
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ـرضة فـي اجليش كـانت تـعـمل 
األمريكي. 

وظـــهـــر لــلـــمــرة األولـى كــمـــمــثل
مــحـــتــرف في هـــارلم عــام 1960
ضــمن مـــســرحـــيــة شـــكــســـبــيــر
“عــطـــيل ”مع طـــاقم من الـــســود

بالكامل.
مـثل باالستـحسان وحظي أداء ا
في دور الـــديــكــتــاتــور الــدكــتــور
كـانـانـغـا فـي فـيـلم جـيـمس بـونـد

“ليف أند لت داي ”عام 1973.
ي ”عن ثـم رشح جلــــــائــــــزة “إ

جتـسـيـده شخـصـيـة الـديـكـتـاتور
األوغــنـــدي عــيــدي أمــ دادا في
فيـلم “رايـد أون إنـتـيـبي) ”غارة
عــلـى عــنــتــيــبي) الــتــلــفــزيــوني.
ويــروي الـــفــيــلم وقــائع عــمــلــيــة
كــومـانــدو إسـرائـيــلـيــة لـتــحـريـر
ركـاب طـائـرة كـانت مـتـوجهـة من
تل أبيب إلى بـاريس وهـبط فيـها
خـــاطـــفـــوهـــا في أوغـــنــدا حـــيث

استضافهم الدكتاتور.
وتـــــولى كــــوتـــــو بــــعــــد ذلك دور
سؤول التـقني دنيس باركر في ا
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{ باريس-(أ ف ب)  –تـوصل عدد من الـعلـماء
إلى أن نـيــزكـاً سـقط في جــنـوب اجلـزائـر قـبل
نـحو قـرن هـو األقدم من أصل بـركاني إذ نـشأ
ــلـيـون من كــوكب أولي ظـهــر في الـســنـوات ا
األولى لـلـنـظـام الـشـمسـي لألرض.وشـرح عالم
الـكيمياء اجليولوجـية من جامعة بريست جان
ـرجّح أن يــكـون الـنـيـزك ألـيــكس بـارا أن من ا
سـقط فـي اجلـنـوب اجلـزائري “قـبل مـئـة سـنة
ـدارات ?”بـعـد عـلى االقل ”بـفـعل “مـصـادفـة ا
رحـلة طويلة بـدأت منذ تبلـوره قبل نحو أربعة
مــلـيـارات و 565مــلـيـون عــام.وشـارك بـارا في
ـية دراسـة نـشرت أخـيـراً في حـولـيات األكـاد
األمـيركـيـة للـعـلوم عن اجلـسم الـذي الذي عـثر
عــلــيه فـي ايـار“ 2020صــائــدو نــيـازك ”وقــد
أطلقت عليه تسمية إرغ شيش  002 وهو اسم
ـنطقـة التي عثـر فيـها علـيه.وقال بارا لـوكالة ا
فـرانس بـرس إن هـنـاك رسـمـيا  43شـظـيـة من
الـنـيزك أكـبـرها “بـحـجم قبـضة الـيد.”ويـشكّل
هـذا الـنيـزك ذو الـسـطح البـنيّ الـلـون تقـريـباً

واألخــضــر من داخــله عــنــد قــطــعه شــاهــداً
ــيـزاً ”بــأكــثـر من طــريــقــة عــلى تــكـوين “
ثابة أجنة الكواكب الـكواكب األولية وهي 
وسبقت ظهور الكواكب في نظامنا الشمسي.
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ويـتـمـيـز إرغ شيش  002 بـأنه نـادر في أكـثر
من جــانب. فـمن بـ نــحـو نـيــزك مـدرج هـو
ادة واحـد من أربعة آالف فـحسب تتسم بـ “ا
ـــتــمــايــزة وهي أكـــثــر تــفـــصــيـالً من تــلك ا
ـوجودة في الـنـيازك األخـرى ألنهـا تأتي من ا
ـا يـكـفي لـيـكـون شـهد جـرم سـمـاوي كـبـيـر 
نـشـاط تكـتـونيـاً.وفـيمـا يـعود مـصدر  95 في
ـئـة من الـنيـازك األربـعة آالف إلـى كويـكـب ا
فــقـط يــتــأتى إرغ شــيش  002 مـن كــويــكب
تـبـقيـة.أما ـئـة ا واحـد هـو مـصدر الـ  5في ا
فـرادته األخـيـرة فـتتـمـثل في تـكـويـنه إذ هو
الـوحيـد بهـذا التـكوين من بـ النـيازك الـ65
ألفاً على ما الحظ جان أليكس بارا. ومع ذلك
فـهو مقـتنع بأن “صـخوراً كهذه كـانت شائعة

جـداً في بداية تـاريخ النظـام الشمسي.”ويـقدم
بـارا تفـسـيرين لـندرة هـذه الـنيـازك. فالـكواكب
األولـية التي حتـتوي علـيها اسـتخدمت “لـنمو
الـــكــواكب األرضـــيــة األخــرى ?”مــثل األرض.
وتـفــتت الـبــعض اآلخـر في لــعـبــة الـبــلـيـاردو
الـكونـية الـتي نـشأت والـتي كان سـطح القـمر
ـليء بــاحلـفـر شـاهــداً مـتـأخـراً عــلـيـهـا.أمـا ا
اجلـسم الذي تأتي مـنها نـيزك إرغ شيش 002
فـيُعتقد أن بـحكم نحو مـئة كيلومـتر.وقد تكوّن
ـليون األولى لـلنظـام الشمسي في الـسنوات ا
ـشـاركَـ في الـدراسـة مارك وفـقـاً حلـسـابات ا
شـوسيـدون من مـعهـد فـيزيـاء الـكرة األرضـية
ـــركــز الـــوطــني في بـــاريس والــبـــاحث في ا
لـلــبـحـث الـعــلـمي في جــامـعــة لـورين يــوهـان
فـيلنـوف.وأشار العـالم في جامعـة بريست إلى
أن لـدى الــبـاحــثـ مــعـلـومــات عن الـتــكـوين
عدنية “التي تعتبر بـفضل ما يسمى النيازك ا
ـثــابـة الـنــواة في الـكـوكب األولي .”أمـا إرغ
ــــرة األولى جـــزءاً من شـــيش  002فـــوفـــر “ا

{ واشـــنــــطن- (أ ف ب)  – تـــعــــمل
مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة بــكــامل
طـاقـتـهـا بـعـد أكـثـر من  20 عامـاً لم
تخلُ فيها من العنصر البشري ومن
ـــفـــتـــرض أن تـــبـــقى فـي اخلـــدمــة ا
لـسـنـوات عـدة بـفعـل عودة الـرحالت
تحدة لكن الفضائية من الـواليات ا
مـسـألة مـسـتـقبـلـهـا مطـروحـة بـقوة.
أهـولة في وقالت رئـيـسة الـبـرامج ا
نـاسا” وكـالـة الـفــضـاء األمـيـركـيـة “
كاثي لوديرز في مؤتمر صحافي في
وقت ســابـق من الــشــهــر احلــالي إن
مـحـطة الـفـضـاء الـدولـية “أصبـحت

يناء الفضائي الذي كنا نريده”. ا
ــكــوكـات الــفــضـائــيـة بــعــد سـحب ا
األميركيـة من اخلدمة العام ? 2011
بقـيت صواريخ “سويوز ”الروسـية
“مـركــبـات األجـرة ”الـوحــيــدة الـتي
تــقــصــد احملــطـة. ولــكن مــنــذ الــعـام
سبـايس ـاضي  وبـفـضل شـركـة “ ا
إكس ?”استـؤنفت الـرحالت اجلوية

تحدة. من الواليات ا
وقال مدير برنـامج احملطة في وكالة
“ناسا ”جويل مونتـالبانو “اتفاقنا
األخير مع الشركـات اخلاصة يسمح
زيد من األشخاص إلى لنا بإرسال ا

محطة الفضاء الدولية”.
ــــا أن مــــركــــبــــة “دراغـــون ”من و
“سـبــايس إكس ”تـســتـوعب أربــعـة
رواد فضـاء (مقـارنة بـثالثة رواد في
“ســــويــــوز رُفـع عــــدد أفــــراد طــــاقم

للمحطة من ستة إلى سبعة.
وينبـغي تاليـاً أن يضاف إلى مـحطة
الــفــضــاء الــدولــيــة…ســريــر جــديــد.
والـعمل جـار عـلى ذلك بـالـفعل. ومن
توقع أن تتوجه مهمة عادية ثانية ا
إلى احملطـة بـواسـطة “دراغون ”في
ــــقـــــبل من  22نــــيــــســــان/أبـــــريل ا
فــــــلـــــوريـــــدا وحتـــــمـل اسم “كـــــرو
وسيكون في عـدادها الفـرنسي توما
بـيــسـكـيه. وســيـمـكث أفـراد الــبـعـثـة
اجلـــديــــدة بــــضــــعـــة أيــــام مع رواد
الفـضاء األربعـة الذين يـشكّـلون كرو
 1عــلى أن يــعــود هــؤالء إلى األرض
بــعـــدمــا أمـــضــوا ســـتــة أشـــهــر في
الـــفــضــاء. وخالل فــتـــرة الــتــســلــيم
والتسـلّم هذه سـيكـون ما ال يقل عن

 11شـــخــصـــاً مــوجـــودين مـــعــاً في
محطة الفضاء.

وشــبّه شــ كـيــمــبـرو من “كـرو ”2
الـــــــوضـع فـي احملــــــــطـــــــة بـ”وضع
الـتـخـيـيم”. وأضاف “عـلى الـواحـد
مـنــا أن يـجـد مــكـانـأً لـلــنـوم بـجـانب

احلائط أو على السقف”.
وقــال مـديــر االسـتــكـشــاف الـبــشـري
والــــروبـــوتي في وكـــالـــة الـــفـــضـــاء
األوروبية الشريكة في احملطة ديفيد
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 خالل فـتـرة قـصــيـرة حـقـقت الـفـنـانـة الـسـوريـة الـشـابـة
اليسـار صقـر شهرة مـقبولـة في االوساط الـفنيـة اال انها
ال تزال تـطمح الى نيل الشهـرة االوسع  وهذا يبدو احد
مـشـاغلـهـا في عـالم الفن الـذي تـتـصارع فـيه الـتـيارات 
ي  رأة العا وهنا حـوار مع الفنانة :ونحن نحتفل بيوم ا
ـرأة الـسـورية ـرأة الـعربـيـة بـشـكل عام وا هل تـرين أن ا
بـشـكل خاص حـصـلت عـلى ما تـسـتحـقه من حـقوق ?من
ـرأة بل وجــهـة نـظـري ال يــكـفي يـوم واحــد لإلحـتـفــال بـا
ـرأة جـمـيـع األيـام قـلـيــلـة عـلى عـطــائـهـا  حـيـث أثـبـتت ا
رأة الـسـورية خـاصـة جدارتـها الـعربـيـة بشـكل عـام و وا
في الـســلم واحلـرب فـي جـمـيـع اجملـاالت. رأيــنـهـا األم 
مربيـة األجيال  الـطبيـبة ورأيـناها أيـضا جنـباً إلى جنب
الــرجل في الــدفــاع عن بــلــدهــا وأبــنــاء بــلــدهــا في وجه
ـرأة بـشـكل عـام في أغـلـبـيـة اإلرهـاب .في احلـقـيـقـة إن ا
الـدول العـربـيـة لم حتـصل عـلى حـقـوقهـا مـقـارنـة بـالدول
ـتـحــضـرة (كـحق إعـطــاء جـنـسـيـتــهـا ألوالدهـا مـثال لـو ا
تـزوجت من شــخص عـربي أو أجـنـبي لـيس من بـلـدهـا )
ـرأة الــسـوريــة بـشــكل خــاص فـقـد .أمــا بـاحلــديث عن ا
حـصلـت على الـكـثـيـر من حـقـوقهـا في األعـوام الـسـابـقة
منـها مسـاواتها بـالرجل في كـافة اجملاالت ودخـولها إلى
دني أو نـاصب سواء بـالشق ا ميـدان العمل وتـقلـيدهـا ا
ـرأة رائـدة في هذه اجملـاالت وأثـبتت الـعـسـكري وكـانت ا
جـدارتـهـا طـبعـا .بـرأيـي الـشـخصـي أن الـدولـة الـسـورية
ـرأة إلى حـد ما حـيث منـحتـها مـعظم حـقوقـها أنـصفت ا
ـشكلة ليست في دولة معينة فقط  بل في اجملتمع .لكن ا
بـشـكل عام حـيث أن غـالـبـيـة اجملـتـمع الـعـربي يـنـظر إلى
ـسـؤولـيـة ـرأة عــلى أنـهـا كـائن نـاقص و غـيـر جـديـر بـا ا
ـطالـبة ـنظـمات ا وهـذا هو الـفكـر الرجـعي الذي تـسعى ا
رأة إللغائه .رسالتي في هذا السياق : ال يكفي بحـقوق ا
ـرأة بالرجل بـل مساواتـها بـإنسانـيتـها بالـنظر مـساواة ا
ـسـؤولــيـة ويـجب لـهـا عــلى أنـهــا إنـسـان قــوي جـديـر بــا
احلصـول عـلى كـافـة حقـوقـهـا دون استـثـنـاء وسنـسـتـمر
ــطــالــبــة بــهــذه احلــقــوق دون كــلل أو مــلل.- في ظل بــا
الـظــروف الـدقـيـقــة الـتي جتـتــازهـا سـوريــا مـاذا قـدمـتي
لوطـنك من خالل رسالتك الفنية ?بداية لو قدمت روحي و
دمـي لبلـدي سوريا فـهو قلـيل علـيها . لـنتحـدث فنيـاً :لقد
قمت بـعدة جوالت أوربـية و عـربية رفـعت فيـها عـلم بلدي
الـغـالي سوريـا  وقـمت أيـضاً بـإحـيـاء عدة حـفالت فـنـية
ذهب ريعـها إلى بعض اجلمعـيات اخليرية. أمـا شخصيا
: فقد كـنت دائما سباقة للدفـاع عن القضايا االنسانية و
احلــقــوقـــيــة داخـل وخــارج بــلـــدي ولم أتـــوانى أبــداً عن
ـــظـــلــوم وكـل صــاحـب حق .أمــا الــوقـــوف إلى جـــانب ا
إنـسـانـياً : فـأنـا صـدقا ال أحـب التـحـدث في هـذه األمور
ـانــا مـنـي بـأنــهـا بــيـني وبــ الـلـه عـز وجل  لــكن مـا إ
أستـطيع قـوله أنه و احلمـدلله كـان لي األجر والـثواب في

ن هم بحاجة للمساعدة . مساعدة بعض 

قشرة ”هـذه األجرام السماويـة.وسقوط النيزك
عـلى األرض كــان كـذلك نـتـيـجــة مـجـمـوعـة من
الـظـروف االسـتـثـنـائـيـة كـالـنـيـزك نـفـسه.فـقـد
تـراكمت حـمم بركانـية عـلى سطح اجلسم األم
ـنـيــوم في داخـلـهـا. وهـذه تـغـذيــهـا حـرارة األ
سـتقـبلي الـقشـرة التي حتـتـوي على الـنيـزك ا
جتـمــدت لـلــحـظــات ولـكن بــدالً من االخــتـفـاء
بـالذوبان مرة أخرى اقتلعها حدث غير متوقع

من جسدها األم. 
واسـتـنـتج الـبـاحـثـون ذلك عـنـدمـا الحـظـوا أن
الـنـيزك بـرد فـجأة. والـتـفسـيـر الوحـيـد هو أن
“الـصـخـرة قـذفت في الـفـضـاء اجلـلـيدي”بـعـد
صــــدمـــــة وفـق مــــا أوضـح جـــــان ألــــيـــــكس
بـــارات.ومن خالل درس تـــركـــيــبـــة الـــنـــيــزك
اسـتنـتج البـاحـثون أن قـطع مسـافة عـلى مدى
نـحــو أربـعــة مـلـيــارات ونـصف مــلـيــار سـنـة
ــا حـمـاه من “حتــوطه كـومـة مـن احلـصى  

اإلشعاع الشمسي”
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فـيــلم ريـدلـي سـكـوت “إلي ذي
إيــتـث بــاســـنــجــر ”عــام ?1979
وأســنــد إلــيه دور الــبــطـولــة إلى
جانب أرنولد شوارزينغر في عام
 1987 في فيلم اإلثارة “رانيننغ
ما.وكان يـافيت كوتـو الذي تزوج
ثالث مرات وله سـتة أوالد يـؤكد
أن لـه روابط نـــــسب مع مـــــلــــكــــة
بــريــطـانــيـا إلــيـزابــيث الــثـانــيـة.
وأطـلق علـى سيـرته الـذاتـيـة عام
 1997 عــنــوان “ذي رويــالـــتي”

َلَكية). (ا

ـدني سيء في أيـام االحـتالل االمـريـكي وتـشـدق احلـاكم ا
ن على شعب بالد الرافدين باخلبز والسكر الصـيت بأنه 
والزيـت وح كـان العـراقي يسـيـر ذليالً امـام العـالم كون
بلـده محتالً و مـداساً ببـساطيل الـغزاة كان رمـوز العمـلية
السـياسـية  يـنفـشون ريـشهم فـرح وجـباهـهم خالـية من
تلك الـنقطة الثميـنة ويتباهون غير مـبال بأي عراقي يقول
انّ العـمليـة اجلارية سـتفضي الى نـتائج مدمـرة للبـلد النها
مـبـنـيـة على االنـقـسـام والـشـرذمـة اكـثر مـنـهـا كـيـانـاً جلمع
الـوطن الذي عانى من حكم الفـرد وحروب ضارية وحصار
. وكانت كـلمـة التـخوين تـطلق مدمـر ثم احتالل مُـذل ومهـ
على  كل مَن يـعارض العملية السـياسية وهي تنتج حروباً
طـائـفـيـة وقـوانـ وتشـريـعـات وأعـرافـاً انـقـسـامـيـة مـخـزية
نـخـرت الـبـلـد بـالـسـاعـات ولـيس بـاأليـام لـشـدة خـطـورتـها.
وكـانت فــقــرة أربـعــة ارهـاب قــد جــرى جتـيــيــرهـا لــصـالح
نتـجة حملـصول رئيس قلَّ تصـفية مـعارضي تـلك العمـليـة ا
نظـيره في العالـم منذ قامت الـبشرية عـلى هذا الكوكب أال
وهــو الـفــسـاد فـي كُل شيء الـفــســاد كـعُــرف حـاكم حتت

الشعارات الدينية.
في هذه االيـام يتـقافز دعـاة ومؤسـسو الـعملـية الـسيـاسية
من مركـبها الغارق أمام امواج يخـيل لهم انها انتهت لثوّار
تـشـريـن يـتـقــدمـهم شـهــداء الـنـاصــريـة والـنــجف والـكـوت
والـسـمـاوة والـبـصـرة وبـغـداد وبـتـنـا نـسـمع عـلـنـاً الـدعـوة
لتـغيـير مـسار الـعـملـية الـسيـاسـية أو اصالحـها جـذرياً أو
ـنـبثق مـن نبض الـشارع إزالتـهـا واحالل البـديل الـوطني ا
مكـانهـا بل انَّ هنـاك سياسـي دعـوا الى محـاربة الـعمـلية
الـسـيــاسـيـة حـتى اســقـاطـهـا وهم كــانـوا جـزءً أسـاسـاً في

قيامها.
هذه قـراءات متأخـرة جداً لفـساد العـمليـة السياسـية حتى
بـاتـت اخلـيـارات قـلـيـلـة الصالحـهـا. البـدَّ من االعـتـراف انَّ
الـعـملـيـة ذاتهـا كان بـإمـكانـهـا ان تقـارب النـجـاح لو غـيّرت
ثـوبـهـا بـعـد االنـسـحـاب االمـريـكي واسـتـدركت وعـمـلت في
الـسـنـوات الـعـشـرة الالحقـة عـلى تـأسـيـسـات وطـنـيـة تـمنع
ــقــوالت الـــثــغــرات حتـت شــعــار الـــوطن الــواحــد خـــارج ا
االنـقـسـامـيـة الـتي لن يـفـوز أصـحـابـهـا في الـنـهـايـة مـهـما
رحـلية وفيـرة ذلك انَّ هناك خطاً لـلنهاية كانت مـكاسبهم ا

طاف احملتدم كما كان له خط شروع. لهذا ا
لكن يـبـقى السـؤال االهم  كـيف سيـكون اصالح الـعـملـية
تورط بها صادقة السـياسية اذا افترضنا أنّ طروحات ا

حقاً وليست وقوداً استهالكياً لعبور االرض احلرام ?
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وكتـبت متـوجهـة إليه “لقد أديتَ
دور الـــشــريـــر في بـــعض أفالمك
لـكـنك بـطل حـقـيـقي بـالـنـسبـة لي

ولكثر أخرين أيضاً”.
وأكــد مــديـــر أعــمــال كــوتــو راين
غـولـدهـار في رسـالـة إلـكـتـرونـيـة
إلى وكـــالـــة فـــرانس بـــرس وفــاة
ـــــــمـــــــثـل مـن دون أن يـــــــوضح ا
الـظروف مـكـتـفيـاً بـالـقول “أعلم

أننا ستفتقده”.
وَلـد يــافـيت كــوتـو في نــيـويـورك
ألب هــاجــر مـن الــكــامــيــرون وأم

{ (لـــوس اجنــلـــيس) - (ا ف ب)
ــمــثل األمــريــكي يــافــيت تــوفي ا
كـوتــو الـذي كــان في سـبـعــيـنـات
القرن الـعشـرين أول أسود يؤدي
دور “شـريـر ”في ســلـســلـة أفالم
جيمس بونـد وعرف الحقاً بدوره
في فيلم “إلي ?”عن عمر يناهز
 81عـــامــاً عـــلى مـــا أفــاد مـــديــر

أعماله.
وفي مـنــشـور عــبـر “فـيــســبـوك”
االثنـ وصفـته زوجته سـيناون
تــيـــســا بــأنه كــان “أســطــورة?”
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{ واشـــنــطن- (أ ف ب)  –فـي مــشــهــد
ـا يـحـصل في أفالم الـرعب أو شــبـيه 
ـة تتـحـضر مـلـيارات األسـاطـير الـقـد
حـشـرات الـزيـز لتـغـزو قـريـبـا جزءا من
ا يـشمل الـعاصـمة ـتحـدة  الـواليات ا
واشــنـطن في حــدث نـادر حتـصل مـرة
كـل ســـبع عـــشــــرة ســـنـــة.وخالل هـــذه
الــظــاهــرة الــنــادرة والالفــتــة تــخــرج
حــشـرات الـزيـز بــأعـداد هـائــلـة بـهـدف

وت. التزاوج واإلباضة… ثم ا
ــقـــيـــمـــة في وتـــقـــول مـــيالنـي آشـــر ا
بـيتـيسدا بـضاحـية العـاصمـة واشنطن
إن “هــذا األمـر أشـبه بـقـصص اخلـيـال
الــعــلــمي ?”مــســتــذكــرة الــغــزو الــذي
عــايـشـته لـهــذه احلـشـرات سـنـة 1987
حـــ كـــانت ال تـــزال طــفـــلـــة.وتــوضح
“األرض كـانت مـغـطـاة بحـشـرات الـزيز
الـتـي كـانت تـتـسـاقط مـيـتـة. األمـر كـان

غريبا حقا كما لو أنه من عالم آخر.”
هـذا الـغـزو مـتـوقع خالل الـعـام احلالي
ـــــــــا في فـي أيــــــــار/مــــــــايــــــــو أو ر
نـــيــســـان/ابــريـل تــبـــعــا لـــلــمـــنــاطق
وسـيـطاول مـسـاحات واسـعـة تمـتد من
واشــنـطن شــرقـا إلى واليــة إيـلــيـنـوي
مــرورا بـجــورجـيــا.وشـهــدت مـيــلـودي
مـيـرين عـلى الـنسـخـة األخـيـرة من هذه
ــرأة الـــظــاهــرة في  .2004وتـــوضح ا
قـيـمة في واشـنطن الـبالـغة  46عـامـا ا
“هـي كانت حتلـق في كل مكان ”وكـانت
“تـصـطدم بـزجـاج السـيـارات ما يـجعل

أســبـوع. وبـعــدهـا ســتـعـتــمـد ســلـوكـا
مــرتـبـطـا بــاحلـشـرات الــبـالـغـة ?”قـبل
الــتــزاوج اجلـمــاعي. ويــؤكــد كـولي أن
الــظـاهــرة تــقـوم بــشـكل رئــيــسي عـلى
الـــــتـــــزاوج “إذ إن الـــــصـــــوت الـــــذي
سـتسمعونه مصدره الذكر الذي يحاول
ــا يـــلــتــقـي الــذكــر جـــذب األنــثى. حـــا
واألنـثى يـحـصل تـزاوج وتـلـقي األنثى
ــوتـا بـعــد قـلـيل بــيـضــهـا ”قــبل أن “
ويــشـيــر إلى أن الـبـيض “يــفـقـس بـعـد
سـتـة أسابـيع إلى ثمـانيـة كحـد أقصى
ثم تـتـكـرر الـدورة بـأكـمـلـها .”وتـمـضي
احلــشــرات األعـوام الـ 17الــتــالــيـة في
ـــســتـــقى من جــذور تـــنــاول الـــغــذاء ا
نـبـاتات. ويـتوقع كـولي غزو “مـلـيارات
أو حـتى آالف مـليارات ”حـشرات الـزيز
في الـربيع مشـيرا إلى أن استراتـيجية
الــبــقـاء لــدى هــذا اجلـنس تــقــوم عـلى
ـــفـــتـــرســـة له إغـــراق احلـــيــــوانـــات ا
عــدديـاً.فــرغم أن الــسـنــاجب والـطــيـور
والـكالب وحيوانات أخرى ستبحث عن
قـوتها في األيام الـتالية فإنـها ستشبع
مـن دون أن يشكل ذلك تهـديدا حلشرات
تـبقـية. وفي االنـتظار الـزيز الـكثـيرة ا
يحاول سكان العاصمة األميركية النظر
إلى هــذا الـغـزو بـبـعض من الـفـلـسـفـة
خـصـوصا لـكـونه سيـحـصل مع حتسن
الـطقس الـذي ينـتظـرونه بـفارغ الـصبر
خـصـوصـا في ظـل اسـتـمـرار اجلـائـحة

والقيود الصحية.

ـذهـلـة” ـسـلـيـة ”و”ا هـذه الـظـاهـرة “ا
وتـسجـيل أثرهـا على األشـخاص الذين
لم يـخبروها يوما في السابق. ويوضح
جــون كـولي أســتـاذ الــعـلـوم الــبـيــئـيـة
وبـيولوجـيا تطور الـكائنـات في جامعة
كـونـيـتـيـكـيت فـي هـارتـفورد “هـذا أمـر
فـــريـــد جـــدا ?”مـــشـــيـــرا إلـى أن هــذه
احلـشرات غـير مـؤذية “ودورة حـياتـها
تــمــتــد بــبـســاطــة عــلى ســبــعــة عــشـر
عاما.”ويـقدم كولي تفسيـرا علميا لهذه
الظاهرة قائال “فـور بلوغ التربة حرارة
مـعـينـة تـقرب من  62درجـة فـهـرنـهايت
(حـوالى  17درجـة مئـوية) خـالل سهرة
قـد تــكـون رطـبـة بـعض الـشيء لـكن مع
ــطــر ?”تـــبــدأ احلـــشــرات قـــلــيل مـن ا
“باخلروج من األرض ثم تغير جلدها.”
بـعدها “تـتنقل احلشرات بـ النباتات
مـن دون الــقـــيـــام بـــشيء يُـــذكـــر خالل

الــقــيــادة مــســتــحــيــلــة من دون إغالق
ـكن توقـعه خالل هذه الـنوافذ.”وعـمّا 
الـظاهـرة التي تـستـمر بـضعـة أسابيع
يــقــول أشــخــاص عــايــشـوا “غــزوات”
سـابــقـة إن عـلى الـسـكـان الـتـعـود عـلى
دخـول الزيز إلى شعـرهم أو على سماع
ـــزعــجــة لــدهس حــشــرات األصــوات ا
نـافقة بأحذيـتهم.أما بيتـر بيت فيتوقف
عـند “الـفوضى السـمعية ”الـناجمة عن
غـزو حـشـرات الـزيز. وال يـزال الـهـجوم
“الــقــوي ”لــهــذه احلــشـرات في 1987
و 2004مـــــاثال فـي ذهن هـــــذا الــــرجل
قيم في حي ـتقاعد البالغ  67عـاما وا ا
كــولــومــبــيــا هــايــتس فـي الــعــاصــمـة
الـفدراليـة.وهو يتـحدث عن تدفق “قوي
كن ومتواصل ”حلشرات الزيز “لكن 
االعــتــيـاد عــلــيه إذ يــصــبح كــخـلــفــيـة
تابعة صوتية ?”الفتا إلى أنه متشوق 
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{ الــــقــــدس- (أ ف ب)  –كــــشــــفت
إسـرائـيل الـثالثـاء عن مـخـطـوطـات
قـدس يعـود تـاريخـها من الكـتـاب ا
إلى ألفي عـام اكتُـشفت في صـحراء
يـهـودا في جـنوب الـبالد فـي حدث
وصـفــته بـأنه “تـاريـخي ”يُـعـدّ من
يت. األهم منذ مخـطوطات الـبحر ا
وقالت الـسـلطـة اإلسرائـيلـية لـآلثار
في بــيـان “لــلــمــرة األولى مــنــذ مــا
يـــقــرب من ســتــ عـــامــا ســمــحت
حفريات أثرية باكتشاف قصاصات

قدس.” لبرشمان من الكتاب ا
وأتـــاحت قــصـــاصــات اخملـــطــوطــة
كتوبة باليـونانية وفق الباحث ا
اإلســـرائــيــلــيــ بــإعــادة تــشــكــيل
مـقــاطع من سـفـري زكــريـا ونـاحـوم
من أسفـار األنـبيـاء الـصغـار اإلثني
عـشر في الـعـهـد القـد من الـكـتاب

قدس. ا
وعُـثر عـلى هـذه الـقـصـاصات خالل
حـفــريـات أثــريـة في مـحــمـيـة وادي
نحال هـيفـر في إطار عمـلية وطـنية

ترمي إلى مكافحة نهب اآلثار.
وإلجناز هـذه الـعمـلـية الـتي امـتدت
عــلى جــزء من صــحــراء يـهــودا في
الــضــفــة الــغــربـيــة الــتي حتــتــلــهـا
إسرائيل منذ  1967 وضعت سلطة

اآلثار اإلسـرائيـلـية بـتصـرف علـماء
اآلثـــار مـــســـيّـــرات درون ومـــعــدات
جــبــلــيـة تــشــمل خــصـوصــا حــبـال

النزول.
وإضافـة إلى قصاصـات البـرشمان
كـشــفت احلـفــريـات األأثـريــة قـطـعـا
نـادرة عـائـدة إلى ثـورة بـار كـوخـبا
التـي قام بـهـا اليـهـود ضد الـرومان
(بـ الــعــامـ  132 و 136 بـــعـــد
ــيالد) فــضال عن هــيــكل عــظــمي ا
لطفل محنط يعود تاريخه إلى ستة
آالف سنة وملفوف بالنسيج وسلة
يـعـود تـاريـخهـا إلى  10500 سـنة
هي األقـدم في الـعـالم عـلى األرجح

بـحسب سـلـطة اآلثـار اإلسـرائيـلـية.
وقال يسـرائيل حسـون مدير سـلطة
اآلثــار اإلسـرائــيـلــيــة الـتي تــعـرض
هذه القطع في مختبرها الواقع في
مــتــحـف إســرائــيل في الــقــدس إن
ــبـــادرة الــتـي انــطـــلــقت في هـــذه ا
 2017 تـــــرمي إلى “إنـــــقــــاذ هــــذه
القطع التراثيـة النادرة والهامة من

أيدي اللصوص.”
ومـنذ اكـتـشاف مـخـطـوطات الـبـحر
يت قـبل أكثر من سـبعـة عقود في ا
كـــــهــــوف قـــــمـــــران اســـــتــــحـــــالت
التـجويـفات الـصخـرية في صـحراء
يهودا هدفا لناهبي القطع األثرية.

باركر “نحن نـدخل الـعصـر الـذهبي
الستخدام محطة الفضاء الدولية”.
شروع اجلنوني إلى ويعود تاريخ ا
الـعـام  1984عـنــدمـا طـلـب الـرئـيس
األمـيـركي الـسـابق رونـالـد ريـغن من
وكالة “ناسا ”إنشاء “محطـة فضاء
تكون مأهـولة بشكل دائم”. وأرسلت
األجزاء األولى إلى الفضاء في العام
1998. أمـضى الـطـاقم األول أشـهـراً
عـــدة هـــنـــاك في الـــعـــام 2000 وفي

الــعــام  2011 أُجنِـــز جتــمـــيع هــذه
احملـــطـــة الـــتي بـــلغ طـــولـــــهــا 108

أمتار. 
والحظ اخلــبـيـر فـي تـاريخ الــفـضـاء
ـــان الـــذي شـــارك في روبـــرت بــــيـــر
ــــوضـــوع أن تـــألــــيف كــــتــــاب عن ا
“مـعـظم الـتــركـيـز في الـنـصف األول
من عمـر احملطـة كان عـلى إنشـائها”

وفق ما قال لوكالة فرانس برس.
أمــا الــيــوم  فال يــزال يــتــعـ عــلى

رواد الـــفـــضـــاء إجــــراء عـــمـــلـــيـــات
الـصـيـانــة لـكـنـهم بـاتـوا “يـقـضـون
مـــعــــظم وقـــتـــهم في إجـــراء مـــئـــات
التجارب الـعلمية”. وأجريَ أكثر من
ثالثـة آالف اخـتبـار في هـذا اخملـتـبر
ـدار على ارتـفاع 400 وجـود في ا ا
كـيــلـومـتـر فــوق األرض حـيث يـدور
بـــســـرعــة  28ألف كـــيـــلـــومـــتـــر في

الساعة.
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ــة األمـيـركـيـة - في كـتــابـهـا الـربــيع الـصـامت «تـروي لــنـا الـعـا
راشـيل كـارسـون أسوأ جتـربـة مـوت في أغـرب مـعركـة عـرفـتـها
اإلنسانيـة. واألديب اإلنكلـيزي جورج مكش كان يقول: إن أغلى
ـوت ـتـحـدة ألنه يـكـره ا ـوت بـعـيـداً عن الـواليـات ا أمـانـيه أن 

على الطريقة األميركية!.
- وعنـدما سـافر الـكاتب الـروسي الشـهيـر مكسـيم غوركي إلى
ـتـحـدة فـإنه لم يـكـتب سـوى روايـة األم .كانـت أشبه الـواليـات ا
بـبـيان ثـوري ضـد الـسـياسـات األمـيـركـية. كـان يـقـول: إن هؤالء
األميركان لديهم كلّ شيء يتمـناه اإلنسان إال شيئاً واحداً هو

اإلحساس باإلنسانية!.
مــيــنــاء - لــذلـك حــ دخل األديب األيــرلــنــدي أوســكــار وايــلــد 
نـيـويـورك. واسـتـوقـفه شـرطي الـكـمارك يـسـأله: هل حتـمل مـعك

نوعات? قال: نعم أحمل إنسانيتي!.
عـلومات خـاطئة - ولم يحـدث في التاريخ أن اسـتطاع إنـسان 
صـادفة ثم يكتشف أن تلك اً با في اجلغرافية أن يكـتشف عا
صادفـة كانت أكبر وأشـهر غلـطة في التـاريخ إال عندما ذهب ا
اإليطالي كريستوفر كولـومبس في نهايات القرن اخلامس عشر
يبـحث عن الهـند فـاصطدم بـأميـركا ومـات من دون أن يعرف

اذا اكتشف أميركا?!. كيف و
- والوزير األميركي السـابق ويليام بنيت حتدث في كتاب كامل
تحدة.  وشـخصية الشريف التي عن وفاة احلياء في الواليات ا
كنّا نراها في األفالم األميركـية أيام زمان لم يكن شريفاً. وإذا
كانت فلسـفة الوجود كمـا يفهمهـا الفيلسوف الـفرنسي ديكارت
تقول: »أنا أفكر إذن أنا موجود فإن فلسفة الوجود كما يفهمها

اجليش األميركي تقول: أنا اقتل إذن أنا موجود!
- في كتـاب مـذكراته  قـرارات حاسـمة يـقول الـرئيس األمـيركي
جــورج بـوش الــعــاشق لــعـالم األرواح واألشــبــاح إنه شـخص
مــتـديّن وقـد اعــتـرف خـمس عـشــرة مـرة عـنـد الــقـسـاوسـة وإن
ـعـلـومات الـكـافـيـة ولم يكن مـسـتـشاريه خـذلـوه فـلم يـقدمـوا له ا

نادماً على قراره غزو العراق. 
- ثمّ يزعم بوش في مذكراته أنه شخص قريب من السماء وأنه
كـان يصـلّي حـ اتخـاذه قـرار استـعـجال احلـرب حتـى يتـحقق
الغفران وأنه مبعوث العناية اإللـهية ليهزم الظلم وينشر العدل
وأنـه جنح في كل شيء إال في الــعــثــور عــلى أســلــحــة الــدمـار

الشامل!.
ـديـر الـسـابق وفي كـتـاب مـذكــراته أيـضـاً زمن اخلـداع يُـبـرّ ا
لـلـوكـالـة الـدوليـة لـلـطـاقـة الذريـة مـحـمـد الـبـرادعي نفـسه من دم

العراق ويغسل يديه من جثة القتيل.
 فيـعـترف أنه وقع حتت شـبـهة اخلـداع والتـضـليل وأن الـعراق
ـا اسـتـدرج إلى فخ ـتـلك أسـلــحـة الـدمـار الـشــامل إ لم يــكن 
احلرب استدراجاً فيُـلقي الديّة كلهـا على الرئيس بوش وجميع

األوباش!.  
- كــلـمـا أطـلّـت ذكـرى احلـرب األمـيــركـيـة عـلى الــعـراق تـذكـرت

صرخة محمود درويش في مديح الظل العالي:
- أمريكا هي الطاعون.. والطاعون أمريكا
- نعسنا.. أيقظتنا الطائرات وصوت أمريكا

- ولقد مـرت سنوات ثـقال منـذ أن وقف بوش يلـعب بالكـلمات
ويـعـبث بـاألوطـان ويعـدنـا بـنـبـوءته أن السـيـوف سـتـتـحول إلى
مــحـاريـث وأن الـطــائـرات ســتـنــقـلب إلى حــمـامــات بـيض وأن
الـدبابـات سـتـتحـول إلى قـطـعان من الـغـزالن وأن تلّ الـفردوس

على ضفة نهر في العراق.
- اكتشفنا الفارق الكـبير ب احلمامة والطائرة.
بـ احملراث والـبـنـدقيـة. بـ الـغزال والـدبّـابة.
بـ تـخــطـيط لـبـنــاء وطن وبـ خـطـة الحـتالل

وطن!.
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