
Printed in Iraqwww. azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23.Issue 6923 Wednesday 24/3/2021الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6923 االربعاء 11 من شعبان  1442 هـ 24 من اذار (مارس) 2021م

طبعة العراق 
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وجــهت احلـكـومــة وزارة الـتـجـارة
بـاستنفـار اجلهود لتـوفير مفردات
الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة وإعــطـاء
حـصـص إضـافـيـة لـلـمـواطـنـ مع
قـرب شـهـر رمـضـان . وقـال رئـيس
احلـكومة مـصطفى الـكاظمي خالل
جــــلـــســـة مـــجــــلس الـــوزراء امس
(وجــهـــنــا الــتــجــارة بـــاســتــنــفــار
اجلـهـود لتـوفـير مـفـردات البـطـاقة
الـــتــمـــويــنــيـــة وإعــطـــاء حــصص
إضــافـيـة مـع قـرب شـهــر رمـضـان)
مـــشــددا عــلـى (الــقــوات االمـــنــيــة
مـحـاسبـة الـتجـار الـذين يحـاولون
واد الـغذائية). الـتالعب باسـعار ا
وكـــشـــفت وزارة الـــداخـــلـــيـــة  عن
اجــراءاتــهــا في مــتــابــعــة أســعـار
ـــواد والــســلع الـــغــذائــيــة.وقــال ا
ـــتــحــدث بــأسـم الــوزارة الــلــواء ا
خـالــد احملـنـا في تـصـريح تـابـعـته
(الــزمـان) امـس ان (الـوزارة اعـدت
ـتـابـعـة األسـعـار وسـنـركـز خـطـة  
ـواد الـغــذائـيـة الـتي فــيـهـا عــلى ا
ــنـتــجـات دعــمـتــهــا الـدولــة مـثل ا
واحملـــــاصــــيل وفـق الــــروزنــــامــــة
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عــد اخلــبــيــر الــقــانــوني طــارق حـرب
ـســتـقــلـة ـفــوضــيـة الــعـلــيــا ا قــرار ا
لالنـتخابـات بالغـاء انتخـابات اخلارج
خـطوة مهمة للـحد من التزوير وتسهم
بـتـرشـيق نـفقـات الـدولة  فـيـمـا رحبت
اطـــراف بـــاخلـــطـــوة واخـــرى رأتـــهـــا
جتـاوزا على احلق الـقانون الـذي كفله
الـــدســتـــور الي مــواطـن في اخــتـــيــار
ـان. وقال ـثـيلن عـنه داخل قـبة الـبر
حـرب في بيان تلـقته (الزمان) امس ان
ـفـوضـيـة (قــانـون االنـتـخـابـات مــنح ا
الـصالحـية بـإلـغاء انـتـخابـات اخلارج
وهــذا لن يـؤثــر عـلـى نـتـائـج االقـتـراع
ـشـاركـة في عــلى اعـتـبـار ان  نـســبـة ا
ـاضــيــة كـانت جــمــيع االنــتـخــابــات ا
مـتـدنـيـة فضـال عن ترشـيق الـنـفـقات)
وأضــاف ان (انـتــخـابــات اخلـارج عـام
 2018 قـد خـضـعت لـلـتـزويـر). ورحب
الـقـيـادي في جـبـهـة االنقـاذ والـتـنـمـية
الــعــراقــيــة أثــيل الــنــجــيــفي   بــقـرار
هـني. وقال ـفـوضيـة الذي وصـفه بـا ا
الــنـجـيـفي في تـصـريح امس ان (قـرار
تعددة ـفوضية مهني  فمع الدوائر ا ا
ـسـتحـيل فـتح هـذا الـعدد  يـكـون من ا
مـن صـنـاديق االقـتــراع في الـسـفـارات
والــدولــة اخملـتــلـفــة وهــذا االمـر غــيـر
ـكن)  مــبـيـنــا ان (اجلـمــيع يـعـلم أن
االنــتـخـابــات الـتي جــرت في الـسـابق
لـلــعـراقـيـ في اخلـارج كـان يـشـوبـهـا
تـزوير كـبير وهـناك عـدد من النواب لم
ـــان اال من خالل يـــصـــلــوا الـى الــبـــر
عــمـلــيــات تـزويــر نـتــائج انــتـخــابـات
ـفـوضيـة مـهني اخلـارج  ولـهـذا قرار ا
وســوف يــتـضــرر مـنـه بـعض الــنـواب
الـــذيـن بـــنـــوا فـــوزهـم عـــلى أصـــوات
اخلــارج) عـلى حـد قـوله. واثـار الـقـرار
ردود أفـعال متـباينـة  ففي الوقت الذي
ــاني عــلى ان الـقــرار هـو اكــد فــيه بـر
خــطـــوة مــهــمـــة لــضــمــان شـــفــافــيــة

االنـتخابات وجناحها بـالنظر للظروف
احلــالـيـة الـتي يـعــيـشـهـا الـعـراق وكل
فوضية دول الـعالم  اقترح اخر عـلى ا
تـكـرار جتـربـة مخـيـمـات الـنـازح في
اقـلــيم بـفـرض الـبـطـاقــة الـبـيـومـتـريـة
ــصـوتــ في اخلـارج. حــصـرا عــلى ا
وقـــال الــنـــائب عـن حتــالف ســـائــرون
جــمــال فــاخــر ان (إلـغــاء انــتــخــابـات
اخلــارج هــو خـطــوة مــهــمـة لــضــمـان
شــفـافـيــة االقـتــراح وجنـاحه بـالــنـظـر
لـلظروف احلالية التي يعيشها العراق
وكـل دول العـالم)  مـؤكـدا ان (أصـوات
مــواطــني اخلــارج ال تــقل اهــمــيــة عن
ـواطـن داخل الـعـراق على اصـوات ا
اعـتـبار انه حق قـانوني لـهم بـصفـتهم
يــحـمـلـون اجلـنــسـيـة الـعــراقـيـة ولـهم
ثـليـهم)  مبـينا ان احلق فـي اختيـار 
(الـتجارب الـسابقـة والظروف احلـالية
ــيـــا من اجلــوانـب االقــتـــصــاديــة عـــا
والـصحيـة جتعلنـا مرغمـ على إلغاء
انـــتــخـــابــات اخلـــارج واخــتـــيــار أقل

الضرر). 
من جانبه   اقـترح النائب احمد مدلول
ـتلكون ن  فـوضية   الـسماح  عـلى ا
الــبــطــاقــة الــبــايــومــتــريــة حــصــريــا
قبلة كما بـالتصويت في االنتخـابات ا
هـو معمـول به في انتـخابات مـخيمات
الـنـازح في االقـليم. واوضح اجلـربا
فـي بـــــيـــــان امـس ان (هـــــذا االجـــــراء
سـيـحـرم مواطـنـ عراقـيـ من حـقهم
فـي الــــتـــصــــويت)  مــــشــــيــــرا الى ان
ـشــكـلـة مـركـبـة وكـان االجـدر تـكـرار (ا
اإلجراء الذي  العمل به في مخيمات
الــنــازحــ من خالل فــرض الـبــطــاقـة
ن يـسمح له بالـتصويت الـبايومـترية 
امـا البـقية فـال يسمح لـهم بالـتصويت
مكن حتقيق نسبة جيدة فـحينها من ا
ـقـبـولـيـة في نـتـائج من الــشـفـافـيـة وا
اخلـارج). كـما عـلق النـائب عن حتالف
عــراقـيـون يـوسف الــكالبي  عـلى قـرار
ـــفـــوضـــيـــة بــإلـــغـــاء انـــتـــخـــابــات ا

اخلــارج.وقـال الـكالبـي في بـيـان امس
إن (الــغـــاء تــصــويت اخلــارج رغم انه
السـباب فنيـة ولوجستـية بحتة اال انه
اوقـف هــدرا كــبــيــرا بــاالمــوال وبــابـاً
خطراً من ابواب التزوير والتالعب) .
 واضـــــاف انـه (من يــــــحـــــرص عـــــلى
الــتـصـويت لــيـعـد قـبل االنــتـخـابـات).
فـوضيـة قد قـررت عدم إجراء وكـانت ا
انــتـخــابــات الـعــراقـيــ في اخلـارج .
ــفـوضــيــة في بــيـان تــلــقـته وذكــرت ا
(الــزمـان) امس أن (قـانـون انـتـخـابـات

مــجــلس الــنــواب رقم  9 لــعــام 2020
نـص عـلى تــصـويـت عـراقــيي اخلـارج
لصالح دوائرهم االنتخابية باستخدام

البطاقة البايومترية حصراً) .
ــــفـــوضـــيـــة واجـــهت  واضـــاف ان (ا
مــعــوقـات فــنـيــة ومــالـيــة وقــانـونــيـة
وصــحـيــة أهــمـهــا أن إكـمــال عــمـلــيـة
تــســجـيـل الـنــاخــبـ الــعــراقــيـ في
ــراحـلـهـا كـافـة اخلــارج بـايـومـتـريـاً 
حتــتـاج الى  160 يــومـاً فـي الـظـروف
تـبقـية هي 40 ـدة ا ـثـاليـة  بيـنمـا ا ا

يـــومــاً فــقط)  مـــشــيــرا الى ان (وزارة
اخلـارجـيـة اعـتـذرت عن إجـراء عـمـلـية
الــتـســجـيل واالقــتـراع في الــسـفـارات
والــقـنـصـلــيـات الـعــراقـيـة إلســتـحـالـة
ـرحـلـة الـراهـنـة ولـهـذه اقـامــتـهـا في ا
الــدورة االنـتــخــابـيــة  اضـافــة الى مـا
ســتـسـتــغـرقه عـمــلـيـة فـتـح حـسـابـات
ــفـوضــيـة في جــاريـة بــاسم مــكـاتب ا
خــارج الـعــراق  ومـا يــتـطــلـبه ذلك من
مــوافـــقــات أمــنــيــة ومــالـــيــة من تــلك

الدول). 
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اعــلـنت وزارة الـصــحـة والـبــيـئـة عن
تـــســـجـــيل  4494 اصـــابـــة مـــؤكـــدة
بكورونا و 4125 حـالة شفاء وبواقع
 30 وفــاة جــديـدة في عــمــوم الـبالد.
فـــيـــمـــا طـــالب مـــواطـــنـــون الــوزارة
بـالكشف عن مصيـر لقاحات كوفاكس
ؤمل ان تـصل العراق الـتي كان مـن ا
ــاضي بــحـسب اعالن يــوم االثــنـ ا
الـوزيـر حـسن مـحـمد الـتـمـيـمي الذي
افــاد بـذلك خـالل زيـارته الى مــحـافظ
واطنون في ذي قـار قبل ايام. وقـال ا
احـــاديث لـ(الــزمــان) امس (يــبــدو ان
الـصحـة عاجـزة عن توفـير الـلقـاحات
لــلـمــواطـنــ والســيـمــا بـعــد تـأكــيـد
الـتـمـيـمي  وصول دفـعـة من لـقـاحات
ـاضي مـرفق كـوفـاكـس يوم االثـنـ ا
اال ان اجلهات الرسمية لم تفصح عن
سـبب تـأخيـر مـضادات كـورونـا حتى
االن)  داعـــ الــوزارة الى (تــوضــيح
ذلك عــبـر الــقـنــوات الـرســمـيــة  كـون
الـعراق بحاجـة ماسة لهـذه اللقاحات
الــتي تــعــزز مــنــاعــة االشـخــاص من
االصـابـة بـالفـايـروس في ظل الـزيادة

ـؤسـسات الـصـحـية الـتي تـشـهدهـا ا
كـون تـأخيـر هذه الـلقـاحات قـد يؤدي

وقف الوبائي).  الى تفاقم ا
وكــان الــتـمــيــمي قــد كـشـف عن قـرب
وصــول أول دفـعــة من لـقــاح كـورونـا
ـقــرر ان تــتـســلـمــهـا الــتي كــان من ا
بـغداد امس االول من مرفق كوفاكس.
وقف الوبـائي اليومي فـيمـا اوضح ا
 الـذي اطلـعت علـيه (الزمان) امس ان
(عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة بـلـغت
اكـــثـــر من  29 الـف عـــيـــنـــة حلــاالت

مـشـتـبه اصـابـتـهـا بـالـفـايروس اذ 
رصد  4494 اصـابة مـؤكدة بـكورونا
فـي عـمــوم الــعـراق)  مــشــيـرا الى ان
(الـشفاء بلغ  4125 حـالة وبواقع 30

وفاة جديدة).
ه اكــــــــد االمـــــــ الـــــــعـــــــام  بـــــــدور
ـيـة تـيـدروس ــنـظـمـةالــصـحـة الـعــا
أدهــانــوم غــيــبـريــســوس أن انــعـدام
ـساواة في احلصول على اللقاحات ا
ـضـادة لـكورونـا بـ الـدول الغـنـية ا
والــــفــــقــــيــــرة يــــتـــزايــــد ويــــصــــبح
فاضحا.وقال غيبريسوس  إن (بعض
الـدول تـتـسـابق لـتلـقـيح كل سـكـانـها
فـي حـ أن دوال أخـرى لــيس لــديـهـا

ـكن أن يـوفر هـذا األمر أي شيء   و
دى الـقصير لـكنه شعور أمـانا على ا
زائـف بـاألمـان)   واضــاف ان (الـهـوة
بـ عـدد الـلقـاحـات الـتي أعـطيت في
الـدول الغنية  وتلك التي أعطيت عبر
مـنصة كوفاكس تتزايد وتصبح يوما
بـعـد يوم فـاضـحة أكـثر)  مـشـيرا الى
ان (الـدول الـتي تـقوم حـالـيـا بتـلـقيح
أشــخــاص أصــغـر ســنــا وفي صــحـة
جـيـدة وبـأمـكـانـهم مـواجـهـة مـخـاطر
ضـئيـلة في اإلصـابة بـكورونا   وهذا
يــجــري عــلى حــســاب حــيــاة طــواقم
طـبية وأشخاص مسـن ومجموعات
أخـرى عرضة خلـطر اإلصابة في دول
أخـرى). وتـهـدف آلـيـة كـوفاكـس التي
ـنظـمة إلى تـوفيـر جرعات أنـشأتـها ا
ـئـة مـن الـسـكان لـقـاح لـنـحـو  20 بـا
ولــنــحـو  200 دولــة ومــنــطــقــة هـذه
الــسـنـة  كــمـا تــتـضـمـن آلـيـة تــمـويل
تـهدف إلى مـساعدة  92 دولـة فقـيرة.
ـنـظـمة قـد أعـلـنت أن الـعالم وكـانت ا
عـلى وشك فـشل أخالقي كارثي إذا لم
يــتم اتـخـاذ تـدابـيـر عــاجـلـة لـضـمـان
الـــتــوزيـع الــعـــادل لــلـــقــاحـــات ضــد

كورونا. 
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قــضت الـهــيـئـة الــثـانـيــة في مـحــكـمـة
جــــنــــايـــات صـالح الــــدين بــــاالعـــدام
ؤبد عـلى عناصر بارزة في والـسجن ا
داعـش. وقـال مـجـلس الـقـضـاء االعـلى
فـي بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(احملـكمة اصدرت ستـة احكام باالعدام
ـؤبـد بـحق احـد وحـكــمـان بـالـسـجن ا
ابـــرز عــنــاصــر عـــصــابــات داعش في
ادة الرابعة / اوال صـالح الدين وفق ا
مـن قـانــون مـكــافـحــة اإلرهـاب رقم 13
لــعـام  2005).  فــيــمـا أعــلـنـت هـيــئـة
الــنــزاهــة االحتــاديــة عـن صــدور أمـر
اسـتـقدام خلـمـسـة مسـؤولـ محـلـي
فـي محـافـظـة ذي قـار مُـشـيـرةً إلى انه
ــــســــتــــقـــــدَمــــ احملــــافظ مـن بــــ ا
األسـبق.وذكرت الـهيئـة في بيان تـلقته
(الــزمـان) امـس ان (احملـكــمـة أصـدرت
أمــر اســتـــقــدام بــحق كل من احملــافظ
األسـبق ونـائب رئيس هـيـئة اسـتثـمار
احملـــافـــظـــة إضـــافـــة إلى رئـــيـــســـهــا
الـسـابق) واضـاف ان (أمر االسـتـقدام
شــمل مـديــر عـقــارات الـدولـة الــسـابق
ومـــديـــر قــسـم األراضي في مـــديـــريــة
زراعـــة احملـــافـــظــة) مـــشـــيــرا الى ان
(مـوضوع االسـتقدام في الـقضـية التي
حــقـقت فـيـهــا الـهـيـئـة وأحــالـتـهـا إلى
ادة الـقضاء جاء استـناداً إلى أحكام ا

331 مـن قانـون الـعـقـوبات) وتـابع ان
شاريع (الـقضيـة تتعـلَّق بإحالـة أحد ا

االستثمارية خالفاً للقانون). 
 واكـدت الـهيـئة في وقت سـابق صدور
أوامـــــر اســــتــــقـــــدام بــــحـق عــــدد من
ـسـؤولـ احمللـيـ في احملـافـظة في ا
قــضـايـا حـقــقت فـيـهـا وأحــالـتـهـا إلى
الـقضـاء تتـعلق بـشبـهات فـساد أوهدر

للمال العام. 
الى ذلك  كــشف عــضــو جلـنــة الــنـفط
انـية امجد العقابي  عن والـطاقة البر
مــلف فــســاد يــخص اغــلب مــوافــقـات
مــحـطــات الـوقــود الــتي حـصــلت بـ
عــامي  2019-2020. وقــال الـعــقـابي
فـي تصـريـح امس ان (اغـلب مـوافـقات
مــحــطــات الــوقــود الــتي حــصــلت في
عـامي  2019 و 2020 مـزورة) مـبـيـنا
ان (هــذا الـتـزويـر حـصل بـاالتـفـاق مع
نتجات النفطية ودائرة شـركة توزيع ا
التخطيط في هيئة توزيع بغداد حيث
ان اغـلب االراضي التي حصـلت عليها
ــوافـقـات هي تـابــعـة لـلـدولـة رغم ان ا
عـقـارات الدولـة لم تعـطي اي موافـقات
السـتـثمـارها) مـشـيرا الى ان (الـلجـنة
سـتعمل على فتح حتـقيق فيها اضافة
الى مـطالـبتـنا لـلجـنة مـكافـحة الـفساد
ـلف واالطـاحة احلـكـومـية بـفـتح هذا ا
ـتـورطـ فـيه عــلى اعـتـبـار انه من بــا
لفات واكثرها فسادا وهدرا ). اخطر ا
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تــصــريح تــابــعــته (الــزمــان) امس ان
(الـقـمـة الـتي تـعـقـد يـوم غـد اخلـميس
ســتــجــمع رئــيـس الـوزراء مــصــطــفى
الـكاظـمي والسيـسي والعاهل االردني
لـــبــحث مـــلــفــات خـــاصــة بــالـــطــاقــة
والـتجارة البينية واالستثمار). وتركز
اجــتـــمــاع الــقــاهـــرة الــذي عــقــد بــ
الــــرؤســـاء الــــثالث عـــلـى الـــتــــكـــامل
والــتـــعــاون االقــتــصــادي بــ الــدول
نـاطق الـصنـاعـية وتـعـزيز وتـطـويـر ا
ــشــتـركــة  والــتــعـاون في قــطــاعـات ا
الــطـاقــة والـبــنـيــة الـتــحـتــيـة وإعـادة
اإلعمار. كما ضيفت العاصمة األردنية
ـاضي قـمة ثالثـية عـمان في  25 آب ا

ــــلك األردن جــــمـــــعت الــــكــــاظــــمـي 
والـرئيس. وقـال الكـاظمي خالل الـقمة
إن (مــنــطـقــتــنــا لـيــست بــحــاجـة إلى
حُـرُوب  وصراعات جديـدة  بل بحاجة
ألن نـقف جـمـيعـاً مع بـعـضنـا  ونـعمل
مـن أجل حتـــقـــيق مـــا تـــصــبـــو إلـــيه
شُـعُـوبـنـا من أمن واسـتـقـرار وتـنـمـية
وحـــيــاة أفـــضل  وأن نـــعــمل لـــصــنع
الـسالم). وانـعـقـدت الـقـمـة وقـتـهـا في
ظـل إجـراءات صــحــيــة مـشــددة  بــعـد
إصابة وزير االتصاالت العراقي أركان
شـهـاب الـشـيبـاني بـفـايـروس كـورونا
إثــــر وصـــوله إلـى األردن حتـــضـــيـــراً

للقاء.

تــصــريح امس إن (االجــتـمــاع تــنـاول
ــواضـيع ومن ــلـفــات وا جُــمــلـة من ا
ديـنـة االقتـصـادية ومـشروع أبـرزهـا ا
الـــــتــــكــــامُـل الــــصــــنـــــاعي الـــــثُالثي
وبــروتـــوكــول الــتــعـــاون الــصــنــاعي
الـعراقي األردني إضـافة إلى الـتباحُث
ُشـتركة بـشأن النـشاطات الـصناعـية ا
ومن بينها الصناعات البتروكيمياوية
والــصـنــاعـات الــنـســيـجــيـة واالدويـة
بيدات الـزراعية ودراسة الـبيطريـة وا
الــتـكــافـؤ احلـيــوي ودراسـة الــتـوافـر
اضــافـة الـى الـصــنـاعــات الـدوائــيـة).
بــدوره   اشــار رئــيس اجملــلس وزيـر
الــتـــخــطــيط خــالـــد بــتــال الــنــجم أن
(الـزيـارة سـتشـهـد إضافـة إلى لـقاءات
ثنائية ب الوفدين الوزاري العراقي
واألردني  مـبـاحـثـات ثالثيـة بـحـضور
ــنــاقــشــة ــصــري   الــوفــد الــوزاري ا
مــذكـرات الـتــفـاهم الــتي أبـرمت خالل
ــتــبــادلــة في وقت ســابق الــزيــارات ا
مــؤكــدا ان (هـذه وآلــيــة تـفــعــيـلــهـا)  
الــزيـارة تــأتي اســتـكــمــاالً لـســلـســلـة
الــزيــارات الـثــنـائــيــة والـثـالثـيــة بـ
الـعـراق واألردن ومـصر  اسـتـناداً إلى
مـا جـاء في مـخرجـات الـقـمة الـثالثـية
الـتي عـقدت بـ زعـماء الـدول الـثالثة
ــاضي). من جـانـبه فـي عـمـان الـعـام ا
قـــال نـــائب رئــيـس جلــنـــة الـــعالقــات
اخلـارجـية الـنـيابـيـة ظافـر الـعاني في
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حتــتـضن الــعـاصــمـة بــغـداد يــوم غـد
اخلـميس قمـة ثالثية بحـضور العاهل
االردنـي عـبــد الـلـه الـثــاني والــرئـيس
ـــصــري عــبـــد الــفـــتــاح الــســـيــسي ا
ناقشة التكامل االقتصادي ب الدول
الـثالث في اطـار الـتـعـاون والـتـنـسيق
ــــشـــــتــــرك. وقــــال رئــــيس الــــوزراء ا
مـصـطـفى الكـاظـمي في تـصريح امس
ان (حــراكــا دبـلــومــاسـيــا واســعـا في
الــعـراق  حـيث ســتـشـهـد بــغـداد قـمـة
عــراقــيــة مــصــريــة اردنــيــة   وهــنــاك
زيـارات مهـمة مسـتمرة لـلبالد من قبل
فــعـالـيـات دولـيـة اخـرى)  واضـاف ان
(الـــــبالد بــــدأت تـــــتــــحـــــول مــــركــــزا
دبـلومـاسيًا مـهمًـا لقادة الـدول نتـيجة
لـــدور الــعــراق احملـــوري الــطـــبــيــعي
ونــعـمل بـجــد عـلى أن يــكـون لـنـا دور
ـنـطـقـة). وناقشَ مـهم في الـتـهـدئـة بـا
األمـ الـعـام لِـمـجـلس الـوزراء حـمـيد
نـعـيم الـغـزي  خـالل اجتـمـاع عُـقـد في
مـقر األمانـة العامة   بِـحضور عدد من
عني  الفقرات سؤول ا الـوزراء وا
اخلـاصة بـاجمللس التـنسـيقي الثُالثي
ـصــري فـي ضـوء الــعــراقي األردنـي ا
الـتـحـضـيـر النـعقـاد الـقـمـة الـرئـاسـية
رتقبـة .وقال وزير الصناعة الـثُالثية ا
ـــعــادن مــنـــهل عــزيـــز اخلــبــاز في وا

الـــزراعــيـــة كــالــبـــيض وغـــيــرهــا)
واضـاف ان (الـوزارة سـتـنـسق مع
واد كبار جتار اجلملة بان تكون ا
مــتـاحـة دون رفع االسـعـار تـزامـنـا
مـع حلول شهر رمـضان). وطمأنت
ـواطنـ بـأنـها وزارة الـتـجـارة   ا
تـــســـعى جـــاهـــدة لـــتـــجـــهـــيـــزهم
ـفـردات البـطاقـة التـمويـنيـة قبل
حــلـول رمــضـان . وذكــرت الـوزارة
فـي بيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس أن
ــركــزيـة في (جلــنــة الــتـعــاقــدات ا
ـعـامل الـوزارة تـعـاقـدت مع أحـد ا
الــوطـنـيـة لـشـراء  80 ألف طن من
مـادة الـسـكر لـتـوزيع دفعـة جـديدة
ضـمن مفردات البطاقـة التموينية)
 مــشــيـرا الى ان (الــهــدف من هـذه
الـتـعـاقدات هـو اسـتـكمـال احلـصة
الـكــامـلـة وجتـهـيـزهـا لـلـمـواطـنـ
خـالل شـهـر رمـضـان بــعـد تـوجـيه
ــواطــنــ رئــيـس الــوزراء بــدعم ا
بـاحلــصـة الـغـذائـيـة خالل الـشـهـر
ـــرتــقب)  وتـــابع أن (جــمـــلــة من ا
الـتـعـاقـدات سـتـقـوم بـهـا الـتـجارة
ــــقـــبــــلـــة لــــغـــرض خـالل األيـــام ا
جتهيزها مفردات البطاقة في سلة
واحدة بعد االستثناء من تعليمات

الـعقـود احلكـوميـة ونسـبة 1 /12
ــوازنـة الـعـامـة لـلـدولـة األمـر من ا
ـبـاشر من الـذي سـيـتيـح الشـراء ا
ـيــة في ــنــاشئ احملــلــيــة والــعــا ا
جتـهيـز مفـردات التمـوينـية). فـيما
اتـــهم الـــنــائـب  آراس حــبـــيب من
وصـفهم بالطفيلي بانتهاز حلول
رمـــضـــان لــــرفع أســـعـــار الـــســـلع
ـواد الغـذائيـة. ودعا حـبيب في وا
بــيــان تــابــعـتـه (الـزمــان) امس ان
احلكومة إلى (توفير مواد إضافية
لـلـمـواطـنـ ضمن الـتـمـويـنـية من
خـالل استـثـمار االرتـفـاع احلاصل
فـي أسـعــار الــنـفط)  مــشــدداً عـلى
(مــراقـبـة و مــحـاســبـة من يـنــتـهـز
ـهـمـة مـثل ـنـاسـبـات ا الـفــرص وا
شــهـر رمـضــان لـيـتالعـب بـأسـعـار
ـواد الغـذائيـة التي تـمثـل القوت ا
الـــيــومي لــلــمــواطن)  واعــرب عن
اعـتقاده أن (تقلـبات االسعار حيث
يـنتـهـز الطـفيـليـون منـاسبـة مهـمة
مـثل شهر رمضان لرفع سعر مواد
غــذائــيــة تــدخل في صــلب الــقـوت
ـكن أن حتل الــيــومي لـلــمـواطـن 
بإعادة سعر صرف الدوالر على ما
كـان عـلـيه)  مـبـيـنـا ان (األمـر ليس

بهذه البساطة الن من شأن ذلك أن
يـدخلنـا في أزمة أكبـر والسيما مع
غياب احللول البديلة)  مشيرا الى
ـطلوب من اجلهـات الرسمية ان (ا
ومـع ارتـــفــاع أســـعـــار الـــنـــفط أن
تــضـخ مـواداً إضــافــيــة ســواء في
الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة أو من خالل
مـــنـــافـــذ أخــرى فـــضالً عـن زيــادة
مـــراقـــبـــة األســـواق ومـــحـــاســـبــة
ــتالعــبــ بــقــوت ــضـــاربــ وا ا
الـنـاس).وتـشـهد األسـواق احملـلـية
واد ارتـفاعاً غيرمسبوق بأسعار ا
الـغـذائـيـة واخلـضـروات والـفـواكه
مـع قـرب حــلــول رمــضــان.وبـلــغت
سـعـر قـنيـنـة الزيت  3 االف ديـنـار
بـعد ان كانت  1500 دينار   فـيما
ارتـــفع ســعــر كــيـس احلــلــيب الى
 2500  بــعــد ان كـان  1500 كــمـا
ارتـفع سـعـر الـكـيـلـوغـرام من مادة
الـسـكـر الى  1500 ديـنـار بـعـد ان
كـان  750  ديــنـارا اضـافـة الى ان
اسعار البقوليات بجميع اصنافها
واالرز زادت بــحـدود من  750 الى
الف ديــنـار لــلـكـيــلـوغــرام الـواحـد
نـاهـيك عن ارتـفـاع اسـعـار االدوية

والسلع اخلدمية االخرى.
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عــلـى صــعــيــد الــدراســات األولــيـة
والــعــلــيــا) مــجــددا (الــتــزام وزارة
ـنـهج الـتـكـامل الـنوعي الـتـعـلـيم 
مـع اجلـــهـــات ذات الـــعالقـــة الـــتي
مــنـهــا وزارة الـصـحــة والـنــقـابـات
الــقــطــاعــيـة واســتــحــضــار تـاريخ
وسـمعة الـتعليم الـطبي في العراق
ـــــنــــظــــمــــات فـي اخلــــارج أمــــام ا
واجملــالس الــدولـيــة). وأعـرب وفـد
ــخــرجـات الــنــقــابــة عن ثــقــتــهم 
الــتــعــلــيم الــطــبي في اجلــامــعـات
هـنية الـعراقـية وتلـبيـة احملددات ا
فـي هــذا اجملــال من خالل اجملــلس
الـوطني لالعتـماد كلـيات الطب في
الـعـراق مـثـمـنـ إجـراءات الوزارة

في هـذا االجتاه ومراعاة مـتطلبات
ـهـنة الـطـبيـة والـتكـييـف العـلمي ا
فـي مــجـــال مـــعـــادلــة الـــشـــهــادات
مـؤكدين في الوقت نـفسه استعداد
الـــنــقـــابــة وطـــاقــمـــهــا لـــلــتـــكــامل
ـشـتـرك مع والـتــعـاون والـتـفـاعل ا
مـؤسسات الـتعلـيم العالي من أجل
طـيـلـة خدمـة اجملـتـمع. وفي سـياق
مـتصل أجرت اجلـامعات والـكليات
احلـكـومـيـة واألهـلـيـة االمـتـحـانـات
الـنــهـائـيـة لـلـفـصل الـدراسي األول
ونـصف الـسـنـة لـلـدراسـيـة األولـية
ـسـائـيـة حيث ادى الـصـبـاحـية وا
مـلـيون طـالب االخـتبـارات مـوزع
بـــ أكــثــر من ألـــفــ وســتـــمــائــة

خـتلف وأربـعـة وخمـسـ قسـمـا 
ية. التخصصات األكاد

ووجـه عــــبـــد الــــصــــاحـب رؤســـاء
اجلـــامـــعــات وعـــمـــداء الــكـــلـــيــات
ورؤسـاء األقسام والـفروع العـلمية
ـتـابـعـة سـير االمـتـحـانـات بـدقة )
عـــالـــيـــة ومــوضـــوعـــيـــة واتـــخــاذ
اإلجـراءات الكـفيـلة بتـأم سـيرها
ألبــنـائـنـا الــطـلـبـة بــالـشـكل األمـثل
وانـــعـــقــاد مـــجـــالس اجلـــامـــعــات
والـكـلـيات مـدة االمـتحـان ومـراعاة
الــتـعــلــيـمــات الـنــافـذة والــقـرارات
الــصــادرة بـهــذا الــشـأن والســيــمـا
تـوجيـهات الـلجـنة الـعلـيا لـلصـحة

والسالمة الوطنية).

وبعد ذلك  إطالق (مكتبة أصدقاء
). من جـانب اخر ـوصل الـكـنـديـ ا
كـرمت نـقابـة األطـباء وزيـر الـتعـليم
العالي والبحث العلمي  نبيل كاظم
ــســاعي عــبــد الـــصــاحب تــقــديــرا 
وخــطــوات الـــتــكــامل مع الــنــقــابــة
الـقـطـاعـيـة لـدعم وتـطـويـر الـتـعلـيم

الطبي في العراق.
وأكـد عبد الـصاحب  لدى اسـتقباله
نـــقــيب األطــبـــاء  جــاسم الــعــزاوي
وأعـــضـــاء من مـــجـــلـس الـــنـــقـــابــة
ـضي بـتـرصـ مجـاالت الـتـعـليم (ا
الــطــبي ودعم الــكـلــيــات اخملـتــصـة
وتـوفــيـر مـنـاخـات الـبـحث الـعـلـمي
الـتـطـبـيـقي لـلـتـدريـسـيـ والـطـلـبة

يــنـفـذ حـالـيـا 50 مــشـروعـاً يـشـمل
كـلـيات الـهنـدسة وكـلـيات الـتربـية
االسـاسية وكلـيات التربيـة للبنات
والـعـديد من اخملـتبـرات الهـندسـية

تخصصة).   والطبية ا
واوضـح الــبــيــان ان (األعــمــال في
ـسرح ال ـركزيـة وقـاعـة ا ـكـتـبـة ا ا
تـــزال جــــاريـــة حـــالـــيـــا وان تـــلك
ـشاريع  سـاعدت بعودة  60 الف ا
طالب حالياً إلى احلرم اجلامعي).
وخالل الـزيارة عقد مؤتمر صحفي
ــســتـوى من نــاقش ضــيف رفــيع ا
ــشـــاريع الـــســـفـــارة الــكـــنـــديـــة ا
ـقـدم واخلـطـة احلــالـيـة والـدعم ا

ستقبلية. ا
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ــــتــــحــــدة اعــــلـن بــــرنــــامـج األ ا
ـسـتـوى ــائي ان حـدثـا رفــيع ا اإل
انـطـلق امس  الثـالثاء  مع أصـدقاء
ـوصل الــكـنـديــ  بـشـأن مــكـتـبــة ا

وصل. اعمار جامعة ا
وقـــال بـــيـــان لـــيــونـــامـي تــابـــعـــته
(الـــزمـــان) امس ان (بـــرنــامج األ
ـائي في الـعـراق نـظم ــتـحـدة اإل ا
ـستـوى مع السـفارة زيـارة رفيـعة ا
وصل امس الـكـنديـة إلى  جـامعـة ا

الثالثاء). 
ــائي واضـــاف ان (الــبـــرنــامـج اإل
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هـجرين ايـفان دعت وزيـرة الـهجـرة وا
فــــائـق جــــابــــرو  اجملــــتــــمع الــــدولي
ـنـظـمـات الى دعم جـهـود احلـكـومة وا
فـي مساعـدة النـازح من خالل اعادة
نـاطق العودة. اعـمار الـبنى التـحتـية 
وذكـــرت الــــوزارة في بـــيـــان تــــلـــقـــته
(الــزمـان) امس ان (جـابـرو اسـتـقـبـلت
في مــبــنـى الــوزارة قــائــمــقــام قــضـاء
تـلكيف باسم يعقـوب بلو ومدير مكتب
اعــمـار سـهل نـيـنــوى سـاالر سـلـيـمـان

بوداغ واالب ارام روميل   حـيث تناول
الــلــقــاء بــحث أوضــاع الــعــائــدين في
قـدمة من تـلـكيف واخلـدمات األخـرى ا
قـــبـل الــوزارة)  واضـــاف الـــبـــيــان ان
شاكل التي تواجه (الـلقاء استعـرض ا
الـعـائدين بـغـية احلـد مـنهـا وتـذليـلـها
وإيـــجـــاد احلـــلـــول الــنـــاجـــعـــة لـــهــا
بـالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة من
نـظـمات الـدولـية الـوزارات االخـرى وا
واحملـلـية)  واكـدت جـابـرو ان (الوزارة
تـاحة من اجل تـعمـل بكل إمـكانـاتهـا ا
مــسـاعـدة آالف الـعـائالت الـعـائـدة الى

نـظـمات مـنـاطـقهـا االصـلـية)  ودعـت ا
الـدوليـة واحمللـية الى (اخـذ دورها في
ــشــاريع الــتي مـن شــأنــهـا تــنــفــيــذ ا
الـنهوض بواقع العـائدين والعمل على
اعـادة اعـمـار البـنى الـتحـتـيـة وتهـيـئة
ـنــاسـبـة له)  مــشـددة عـلى الــظـروف ا
ـناطق على (اهـميـة ان حتافظ جـميع ا
طـابعها االنساني والـتعايش السلمي)
مــشـيــدة (بـالــتـعـايـش الـسـلــمي الـذي
تـشهده قـرى ونواحي واقضـية مناطق
ســهل نــيــنــوى بــ أبــنــاء الــطــوائف
ـذاهب الدينية)  ومضت جابرو الى وا

الـقـول ان (ابـناء مـنـاطق سهل نـيـنوى
بـكل طوائفـهم ومذاهبهم مـتحابون في
مـا بـينـهم يـشاركـون بـعضـهم الـبعض

االفراح واالحزان). 
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التواصل االجتماعي امس.



ـبــرحـة الـتي حــرمـته من الــنـوم وأثـقـلت وآالمه ا
عـلـيـه حـيـاته). و(الـزمــان) بـدورهـا تـدعــو نـقـابـة
الــفـنــانـ ووزارة الــثـقــافـة
والــــســــيــــاحــــة واآلثـــار
وجلــنـــة الـــثــقـــافــة في
مـجلس النواب ووزارة
الـصـحـة إلى إبـداء أي
ـسـاعـدة إلى قــدر من ا
الـفنـان محـمد حـس
عــــبـــد الــــرحـــيم
ومــــــــؤازرته
في مـــحـــنــة

رض. ا
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مـنـذ أسبـوعـ يالزم الـفنـان مـحـمد حـسـ عـبد
الـرحيم سرير الـعافية نـتيجة اإلصـابة في ظهره
وخالل مــراجـعــته األطــبـاء أشــاروا إلـيه بــإجـراء
ادي على حتمل عـملية جـراحية اليقوى وضـعه ا

تكاليفاها. 
ـسارح وقـال عبـد الرحـيم الذي شـهدت له ا

وشــاشــات الــتــلــفـزيــون أدواراً ظــلت
راسـخـة في الـذاكـرة الـعـراقـيـة إنه
(مـريض ويـحتـاج إلى الـتفـاتة من
ـــســـؤولــــ في الـــدولـــة أحـــد ا
لـلتـكفل بعالجه وإجـراء عمـلية
جـراحــيـة تــنـهي مــعـانـاته
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خـــارجـــيـــة. ودانت حـــســـام الـــدين في
دعو لـقمان حاجي تـصريح (تصـريح ا
كـر الـذي يقـيم في بـريـطانـيـا ويدعي
ــثل الـــزرادشــتـــيــة وهـــذا غــيــر انـه 
صـحيح; فهو ليس رجل دين و طرده
ثـلهـا سابـقا من مـنـظمـة مدنـية كـان 
ـثـلـيـة الـديـانـة كـمــا انه اسـتـقـال من 
الـــزرادشــــتـــيـــة في اوقــــاف اإلقـــلـــيم).
وأضـافت ان (اطرافا خارجية وراء هذا
الـشـخص تـريـد خـلـط االوراق وحتاول
زعــزعـة الـتــعـايش الــسـلـمـي في اقـلـيم
كــوردسـتــان الـذي احــتـضن الــديـانـات
الـثـمـانـيـة في حـب ووئام) مـشـيـرة إلى
أن (صـالح الـدين االيــوبي قـائــد كـردي
حـرر الـقـدس ببـطـولـة وشجـاعـة ونحن
ـثل الـكورد كـزرادشـتـيـة نـفـتـخـر به و
جـمـيـعا).  واكـدت حـسـام الـدين (نحن

ضــد مـا صــدر عن هـذا الــشـخص وهـو
ـثل الـزرادشـتـيـة وسـنـقف كــاذب وال 
مـع وزارة اوقـــاف كـــردســـتـــان التـــبــاع
االجـراءات القـانونـية ضـد هذه االفـعال
ـشيـنة). وكان  لـقمـان يزعم أنه زعيم ا
أتـــبــــاع الـــديـــانــــة الـــزرادشـــتــــيـــة في
كــردســتـان قــد نــشـر قــبل ايــام مــقـطع

فيديو يسيء إلى االيوبي.
كـما اغتال مسلحـون مجهولون ضابطا
فـي جهـاز اخملـابـرات الـوطـني الـعراقي
نـصور فـيما اودى خالف في مـنطـقة ا
ـنـطـقـة عـائـلـي بـحـيـاة شـيخ عـشـيـرة 
ـــشـــتل بـــبــغـــداد. وتـــنـــاقــلـت مــواقع ا
الــتـواصـل االجـتــمـاعي مــقــطع فـيــديـو
يــظـهــر اقـدام مــسـلــحـ عــلى اغـتــيـال
مـحمـود ليث حسـ الذي يعـمل ضباط
بـرتـبـة مـقـدم في اجلـهـاز وسط مـنـطـقة

وسـائـل الـتـواصل االجـتـمـاعي بـإهـانـة
الـشـخـصـيـة اإلسالمـيـة الـكـردية صالح
الـــديـن األيـــوبي). ولـــفت الـــبـــيـــان الى
(تـــواصـل الــوزارة مـع احتـــاد عـــلـــمــاء
ــعـــنــيــة الـــدين اإلسالمـي واجلــهـــات ا
والـقـانـونيـة من أجل اتـخـاذ اإلجراءات
الـقـانـونـيـة بـحق هـذا الـشـخص ولـكن
عـطـلـة عـيـد نـوروز حالـت دون ذلك لذا
فـقد قررنا البدء باإلجراءات بعد انتهاء
مثل الرسمي الـعطلة). اوضـحت أن (ا
لــلـزرادشـتـيـ أدان هــذا الـفـعل وأشـار
ثل الـزرادشـتيـ وسـلوكه إلـى أنه ال 
مُـعـادٍ لـقـيم الـتـعـايش الديـني). وأدانت
ـثـلـة الديـانـة الـزرادشتـيـة في أوقاف
إقـلـيم كـوردسـتـان آوات حـسـام الدين
اإلسـاءة الــتي وجـهـهـا بـيـر لـقـمـان إلى
األيـوبي متـهمـة إياه بـأنه يـنفـذ أجندة
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ــنــصــور ثم الذو بــالــفــرار وفــتــحت ا
الــقــوات االمــنــيــة حتــقــيــقــا بــاحلـادث
ـنفـذين . وافاد مـصدر لـتـحديـد هويـة ا
قتل شـيخ احد العـشائر ضمن أمـني 
شتل بالعاصمة بغداد نتيجة مـنطقة ا
ـــــصــــدر في خلـالف عــــائــــلـي. وقــــال ا
تـصـريح امس ان (خالفـاً عائـلـياً دفع ٤
اشـــقـــاء الـى قـــتل شـــيخ عـــشـــيـــرتـــهم
بــــواســــطــــة اســــتــــخــــدام سـالح نـــوع
شـتل). كما كالشـنكوف ضـمن منطـقة ا
اكـد مصدر ثـان انفجـار رمانة هـجومية
عـــلى مــنــزل ضــابـط مــنــســوب لــوزارة
ـديــنـة الــدفــاع ضـمـن حي اجلـواديـن 

الشعلة. 
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ـصـدر ان (رمــانـة هـجــومـيـة واوضـح ا
انـفجـرت على مـنزل ضابط بـرتبـة مقدم
مـــنــســـوب لــوزارة الـــدفــاع ضـــمن حي
دينـة الشعلـة) مشيرا الى اجلـوادين 
ان (االنــفــجــار لم يــخــلف اي اصــابـات
تـــذكـــر فــــقط اضـــرار مـــاديـــة). وأعـــلن
سـكـرتـير رئـيس الـوزراء الـفـريق الركن
مـحـمـد حـمـيـد الـبيـاتي انـه سيـتم رفع
عــدد من الــســيـطــرات في بــغــداد.وقـال
الـبـياتي في تـصـريح امس انه (تـنفـيذا
سـلحة لـتوجـيه القـائد الـعام لـلقـوات ا
مـصـطـفى الـكـاظـمـي سـيـبـاشـر اجلـهد
الـفـنـي بـالـتـنـسـيق مع قـيـادة عـمـلـيـات
بـغداد برفع سيطـرات جانب الرصافة)
ــرحـلـة االولى ســيـتم رفع مــؤكـدا ان (ا
ــــوال بــــاجتـــاه تــــقــــاطع ســــيــــطــــرة ا
ـسـتـنصـريـة وسـيـطرة تـقـاطع الـقطن ا
الـطبي بـاجتاه تقـاطع الفـنون اجلمـيلة
وســيـطــرة سـاحـة عــنـتــر بـاجتـاه رأس
احلــواش وحتـــويــلــهــا الى مــرابــطــات
ــروري وضــمــان لــلــتـــخــفــيف الــزخم ا
ســـــرعــــة وصــــول مـــــوظــــفـي الــــدولــــة
دني لـدوائرهم). وتمكـنت فرق الدفاع ا
مـن السيطرة عـلى حريق اندلع في عدد
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 تــفـجـرت لـلـمــرة االولى قـضـيـة تـخص
االديان في اقليم كردستان حيث قدمت
مــديــريـة الــتــســامح الــديـنـي الـتــابــعـة
لــوزارة األوقــاف في حــكــومــة اإلقـلــيم
االثــنــ شــكـوى رســمــيــة إلى االدعـاء
الـــعـــام بـــحق شـــخـص أهـــان الـــقـــائــد
الــــتــــاريــــخي صـالح الــــدين األيــــوبي.
وذكــــرت الـــوزارة في بــــيـــان امس أن
(الـتـعـايش الـديني فـي إقلـيم كـردسـتان
هــو أحــد أهم أسس وزارة األوقـاف في
إقـلـيم كـردسـتـان االسـتـراتـيـجـيـة وهو
مصدر افتخار لدى كافة سكان اإلقليم).
واضــاف الــبـيــان انه (في يـوم  19 من
آذار اجلــاري قـام شـخص يـقـيم خـارج
أراضـي اإلقلـيـم وعبـر بـث مـباشـر عـلى
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من احملـال التـجارية فـي مدينـة الصدر.
ـدني ان ـديــريـة الـدفــاع ا وذكــر بـيــان 
(فـرقهـا طوقت وعزلـت احملال التـجارية
احملـتـرقـة وابـعـدت خـطـرهـا عن احملـال
اجملـاورة داخل السـوق وانهت احلريق
دون تـــســجــيـل اصــابــات او خـــســائــر
ـادية). بـشـريـة مع حتـجـيم اضـرارهـا ا
والـقت مـديـريـة مـكـافـحـة إجـرام بـغـداد
الـقـبض عـلـى مـتـهـمـ اثـنـ بـقـضـايا
جتــارة األعـضــاء الـبـشــريـة والــسـرقـة.
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
كافحة جرائم (قـوة من جلنة الرصافـة 
االجتـــار بــالــبـــشــر وجتـــارة األعــضــاء
الـبشـرية تمـكنت من إلـقاء الـقبض على
ـتهـم بـعد تـوفر مـعلـومات عن احـد ا
مـكانه في منـطقة ساحة الـواثق ببغداد
ـتـهن بيع األعـضـاء البـشـرية وبـعد و
ـوافقـات الـرسمـيـة ونصب كـم أخـذ ا

ـشهود) له الـقبض عـليه وبـاجلرم ا
مـؤكدا ان (مـفارز مكـتب مكافـحة إجرام
الـقـدس تـمكـنت من الـقـبض عـلى مـتهم
ادة  444ق.ع الى مطلوب وفق أحكام ا
ة سرقة مكافحة إجرام كركوك عن جر
مبلغ  180مـليون دينـار حيث  اتخاذ
اإلجـراءات القانونيـة واحالته الى جهة
الطلب أصوليا ). وفي محافظة االنبار
احـــبــطت الـــشــرطـــة اجملــتـــمــعـــيــة في
احملـافـظـة مـحـاولـتي ابـتـزاز الـكـتروني
مـــارســهــا شـــخــصـــ بــحق فـــتــاتــ

احــداهــمــا ابــتــزاز شــخص لــشــقــيــقــة
زوجــته. وقــالت الــشــرطــة في بــيـان أن
(الــعـمـلـيـتــ تـمـتـا عــلى خـلـفـيـة ورود
مـنـاشدتـ الى اجملـتمـعـية عـبـر خطـها
الـــســـاخن اجملـــاني 497) واضـــاف ان
ـبتزين (مـفارزهـا تمكـنت من مواجـهة ا
ة بـاألدلة التي تثبت تـورطهما باجلر
واتـخـذت بـحـقـهـمـا اإلجـراءات الالزمة
بـعـد أن قـامت بحـذف مـحتـوى االبـتزاز

.( وتأم حسابي الفتات
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 اظن ان الـنص اجلـيد يـحـمل دائمـا عـطـر هديـة تـقدم لـنـا.لكـني لـو بدأت من
خـاتـمـة مـقـال فـاضل الـسـلـطـاني في اخـر كـلـمـاته حـ قـال:(الـرؤيـة اجلـيدة
مـسالـة تدريب).كـيف نفـهم هذه الـعبـارة التي قـد تبـدو للـبعض مـجرد حـذلقة

يلجأ اليها الكتاب احيانا.?
ـاذا?النـنـا لـسـنـا مـتـخـصـصـ جـيـدا في  اعـتـرف ان هـذا الـتـدريب صـعب.
اكـتشاف الـعالم واالحساس به.نـحن ال نندهش بـسهولة,واذا انـدهشنا فالن
هـناك شـيـئا مـاديا يـصـيبـنا بـالدوار,ومـا اكـثر االشـياء الـبـراقة الـتي صارت

تشغلنا الى حد الغيبوبة عن العالم.
ـقال بـصورة   هل اقـول نحن نـهـمل العـالم من حولـنـا.اظن ان هذا مـا قاله ا
شـعريـة تثـير فـضولـنـا الذي لم يـعد يـنتـبه لشـيء.وفي العـزلة نـكتـشف البـعد
قال اضي علـينـا كما يـقول كـاتب ا االخـر للحـياة لـيس هذا فـقط بل يهجـم ا
وحتـدث اشق واصـعب مـحاكـمـة  في الـتاريخ.انـهـا مـحاكـمـة الـذات.ما احلل
كن ان نحس بالعالم من حولنا,وكيف نقدره ونتفاعل معه.وكيف اذن?كيف 
قال مقاله.مـا اخلطوات التي يتع علينا يـكون التدريب الذي ختم به كاتب ا
حوها فـعلها لنجد انفسنا نعيش في طيات الواقع باصغر تفاصيلها ال ان 

من حولنا وكأنها بال وجود.
  اظن ان الـعــقل الـبــشـري يـتالعـب بـنـا احــيـانـا عــلى حـســاب الـواقع الـذي
ـشكـلة الى مركـز التفـكير شكـلة ما تـندفع هذه ا نـعيشه.فـلو تعـرض احدنـا 
وتـستقر هـناك وتكـون مثل عقدة تـتحكم بـتفكيـرنا.حتدث في هـذه العملـية لنا
جـميعـا بال استـثناء.وقـد نقـول لشخص نـعرفه انت تـفكر بـشيء يشـغلك.هذا
االنـشـغال يـتضح في نـظـرات العـيون,وفي طـريـقة احلـديث ايـضا.انـا اسمي
وجـودات كـلـها الى هـذا الـتـوهان بـشـفط الواقع,وكـأن قـوة جبـارة تـسـحب ا
شكـلة.ولعل هـناك من يسـتغرب كـيف وصل الى البيت بـسيارته داخل تـلك ا

النه كان هائما مع فكرة ازعجته.
  هـذا كله هو نسـيان احلياة بـرمتها,واذا مـا تكرر هذا االسـلوب معنـا كثيرا
س بـراءة االشيـاء من حـولنـا.وسنـكون فـسنـكـون كائـنات تـفـقد الـقدرة عـلى 

اشبه بدمى تتحرك لكنها ال تعبر بدفء عن حياتها.
  في بـعض االحيان تنـتصر احلـياة لنفـسها منـا.بأي سالح?باسئـلة االطفال
ــرات قــال لـي ولـدي ودعــابــاتــهم,ومــحــاولــتــهم لــفــهم االشــيــاء.في احــدى ا
الـصـغـير,بـابـا حلـمت بك. حـلـمت?قال حـلـمت احـبك.صدمـني هـذا اجلواب
الـطـفولي,ورجـني كـمـا لو كـنت قـنـيـنة بـبـسي.كـنت افـور من الداخـل متـمـتـعا
بـشعور جديد اذاب عددا ال محدودا من افكار بالية تشغل عقلي على الدوام
وال اسـتطيع تكسـيرها بتمـارين خاصة اقوم بهـا لكن كلمتـ اثنت من طفل

فعلتا بي كل هذا.
  حـاولت في احلـقـيقـة ان امـتص قـوة الـرؤيا في مـا قـاله ولـدي.لم اشـعر ان
ي الـعالم امـتصته فـكرة تـسلـلت من اخلارج لـتغزو كـياني وتـقصـيني عن عا

تنوع.قذقتني كلمتا ابني الى مسرح احلياة بكل سعته. ا
  مـا الـغريب في حـلم ابـني?الغـريب فـيه ان احلب كان مـضـمون احلـلم.لـنقل
كـان حلما بال تفاصيل الن تدفق احلب حل مـحل اي تفصيل اخر.هذا يعني
ان احلب هـو احلــلم وان احلـلم هـو احلب.هــكـذا تـبـنى تــفـاصـيل احلـيـاة اذا

اردنا ان نعيش ونحن نقدر العالم من حولنا.
ـنسي.وعـلـيـنا ان نـتـدرب علـى الرؤيـة جـيدا  اذن الـعـزلة تـفـتح بـابا لـلـواقع ا
لـنكتشف جـمال ما حـولنا.لـكن من من مثقفـينا انـبهر بـالواقع من حوله ونقل
لـنا عدوى احساسه ودهـشته.من استطاع ان يـفتح عيوننـا لنقول كيف لم نر

ما حدثنا عنه فالن في كتابه الرائع.
  هل اتـفقنا عـلى تغطيـة مالمح االشياء بسـتار ثقيل لـندعي ان الثقـافة تعني
نـطق ببنـائه وطالئه بلون نراه كـلنا على اقـصى حدود الوضوح الـذي يقوم ا
انه لـون احلــقـيــقـة الـوحــيـد.?الم يـحـن الـوقت لـلــبـحث عن نص
يـساعدنـا على تدريب انـفسنـا على االحسـاس بالعالم ال

نسيانه.?
  اذن نـحن امام مهمة فنية وجـمالية ال تبتعد عن حلم
طـفل صـغيـر يـعـبر عن نـفـسه وهـو يقـتـرب من شـجرة
احلياة ويلمسها باصابعه بحنان ال ندرك سر معانيه.

(1)
الى حسن جمال الدين

جـيـنـات مـصـطـفى جـمـال الـدين.من الـقـوة بـحـيث صـيـرت ابـنـاؤه بـاالجـمـاع
ادباء.وكتابا ماهرين.

وهـذا حسـن يؤكـد.انه اسـتمـرار لـساللة تـمـتهن الـكـتابـة بال مـعلـم.والنـموذج
والـدهم الـعـظـيم.شاعـر الـعـراق الـكـبـير مـصـطـفى جـمـال الـدين رضـوان الله

عليه.
ن انك يـاحـسن فـنـان تشـكـيـلي ومـا حـسـبـتك.اديـبا فـوق مـسـتـوى الـكـثـير 

هنة. يحمل هذه الصفة او ا
انه  التعويض االلهي الذي اختطف الوالد يانعا يقدمه الله.لهذه العائلة

ة.ولو لم يكن االبناء الكر
على سنة ابيهم.لتركتهم العناية االلهية حلالهم.

وروث من مصطفى جمال الدين. سلمت ويسلم.االثر العبقري.ا
(2)

طــاب صــبــاحك يــا ســردار. انك تــرى   احلـديــد ومـن  يـحــمـل. من الــنـاس
يـحلقون حتمـلهم طائرة في السـماء فلماذا ال حتـلق االرواح الى سماء تتسع

فوق ماتتسع االرض.
. وسيقي بدع من الرسام والكتاب والشعراء وا نعم انها ارواح ا

الذين ينتمون الى عالم متسامي.احس به االنبياء فاسموه اجلنة.  
ن وصل نعم انها جنتنا على االرض.وجنة الله في السماءخاصة 

تعالية على االحقاد والضغائن. الى حالة من تكامل الروح االنسانية ا
وعـلى قـسـاوسـة االديـان ان يـلتـزمـوا بـتـعـالـيم انـبـيـائه ويـذهـبـوا طـائعـ الى
سـمـائهم الـزرقـاء لـتـبقـى خضـراؤنـا لـنا نـحن الـكـتـاب واالدبـاء والصـحـفـي

وسيقي ومن ينحت احلجر ليجعله من البشر. وا
ومن تـتحول حنجرته اوحنجرتها كاسـمهان وام كلثوم وزهور حس ومحمد
عـبـد الـوهاب ومـحـمـد الـقـبـاجني وعـبد احلـلـيم.حـافظ وكـاظم الـسـاهـروزكـية

جورج الى فرقة سمفونية قائمة بذاتها.
ارجـو ان تتحملوا اجتـهاداتي فانا اعرض افكارا حلـماية اهل العبقريات من

اهل اجلهل.
ال طائعا. ا يأتيه ا ال وهو يفتح ابواب اجملد.ا ان الساهر مافكر با

اليـة ورضا عـلي في شظف وعوز وقـد عاش فـنانون كـعزيـز علي وصديـقة ا
قـام فهم والـفقـر صنوان عـدا القـباجني الذي اعـتمـد على جتارته امـا قراء ا

قام للهواية والترف فحفظ كبرياء الفن. وترك غناء ا
ـؤسف ان اولي االمـر في الـعـراق لم يـطـلعـوا ولم يـتـعـايـشـوا مع تاريخ من ا

بلدهم. ولهذا غادرت عبقريات فننية واندفنت عبقريات.
(3)

مـاليك.يوم يـسجل لـلنـظام احلالي انـه احيا سـنة من سـ نظـام ا
ن يــدفع وحتـجب عن وضـعــوا لـكـل وظـيــفـة ســعـر..تـبــاع 

العلماء النهم فقراء وقد يستحرمون الرشوة.
سـيأتي يـوم تنفـجر فـيه.هذه.الـسرقات كـما تـنفـجر بالليع
الـشــارع.لـكن الـلـصــوص سـيـكـونــون في لـوس اجنـلـوس

يلعبون قمار.

بغداد

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6923 Wednesday 24/3/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6923 األربعاء 11 من شعبان  1442 هـ 24 من آذار (مارس) 2021م

«d³O Ë s¹uJ²Ð —«dſ vKŽ WO½Ëd²J √ W ½ ‚öÞù bF² ð UÐ—Ë√

W¹UL( …b¹bł WO Uš nOC¹ Íe d*«

U½Ë—u  s  W¹bIM « ‚«—Ë_«
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ركـزي العراقي عن اضـافة خاصيـة جديدة حلـماية االوراق الـنقدية من أعلن الـبنك ا
الـبكـتـريـا والـفيـروسـات ومن ضـمنـهـا ساللـة كـورونا الـتي سـيـتم طـرحهـا قـريـبًا إلى

التداول.
وقـال الـبـنك في بـيـان مـقـتـضب تـلـقـته
(الـزمان) امس انـه (سيـضيف خـاصية
جــديـدة حلـمــايـة االوراق الـنــقـديـة من
الـبـكـتـريـا والفـيـروسـات ومن ضـمـنـها
ساللــة كــورونـا الــتي ســيـتـم طـرحــهـا
بيد قـريبًا إلى التداول وذلك بإضافة ا
الــبـيــولـوجـي الـذي طــورته الـشــركـات
تـخصـصة بـطبـاعة االوراق يـة ا الـعـا
الــنـــقــديــة بـــالــتــنــســـيق مع اجلــهــات

اخملتصة). 
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ركـزي األوربي قد اجرى وكـان البـنك ا
مــبـاحـثــات عـامـة واخــتـبـارات ســعـيـا
التّخاذ قرار بشأن تأسيس يورو رقمي
ــوحــدة 19. وتـــأتي لـــدول الــعـــمــلـــة ا
اخلـطوة في وقت يسرّع تفشي كورونا
الــتـخـلي عن األوراق الـنـقــديـة بـيـنـمـا
يــراقـب صــانــعــو الــســيــاســات بــقــلق
صــعـود عــمالت خــاصـة مــشـفّــرة عـلى
ا غـرار بيتـكوين. في ما يـلي توضيح 
سـيعـنيه الـيورو الـرقمـي للـمنـطقة  ,اذ
سـيكون الـيورو الرقـمي أو االفتراضي
نـســخـة إلـكـتـرونـيـة من أوراق الـيـورو
ـعـدنـية وسـتـكون الـنـقـدية وقـطـعـها ا
عــمـلــة رسـمــيـة يــكــفـلــهـا الــبـنك. كــمـا
ســتــسـمـح ألول مـرة لألفــراد بــاإليـداع

مباشرة لدى البنك. 
وقــد يـكـون ذلـك أكـثـر أمــانـا من إيـداع
صـارف التـجاريـة التي األمـوال لـدى ا
قـــد تــــفـــلس أو االحـــتـــفـــاظ بـــاألوراق
الــنـقــديـة الــتي تـتــعـرّض لــلـســرقـة أو
ـكن الــضـيــاع. وعـلى غــرار الـنـقــود 
ــنـظـومـة االحــتـفـاظ بــاألمـوال خـارج ا
ـصرفية في محفظة رقمية مثال.ومن ا
شـأنــهـا أن تـسـمح لألفـراد والـشـركـات
الـقيام بعمليات الـدفع اليومية بطريقة
سـريعة وسهـلة وآمنة بـحسب ما أفاد

ــســألـة). وقــد يــتـجــنّب الــنــاس فـتح ا
حـسابات تقليديـة لصالح تلك الرقمية
ـــصــارف مـــا من شـــأنه أن يـــضـــعف ا
الـتجارية في منطقة اليورو ,وقد تكون
اخملاطر أكبر في أوقات األزمات عندما
ــدخــرون الــهـرب إلـى األمـان يــفــضل ا
الـذي يـوفره الـيورو الـرقمي ومـا يدفع
ـتعامل بالـتالي لسحب أموالهم من ا

صارف التقليدية.  ا
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ولـتجنّب ذلك قد يـقترح البنك األوربي
احلـد من مـبـالغ الـيورو الـرقـمـيـة التي
ــــكـن لــــكل شــــخص امــــتـالكــــهـــا أو

اســتـبـدالـهـا. كــمـا سـيـنــظـر الـبـنك في
ــرتــبــطــة بــاخلــصــوصــيــة ــســائل ا ا
وضـمان عدم استخـدام اليورو الرقمي
في عـملـيات غسل األمـوال عندمـا يقيّم
إيـجــابـيـات وسـلـبـيـات إطالق الـعـمـلـة
ـقـبلـة. تـعد االفـتـراضيـة في الـشـهور ا
الـعـمالت الرقـميـة الـصادرة عن جـهات
خـاصة مـتقلـبة لـلغايـة. فمـثال خسرت
بـيـتـكوين نـصف قـيـمـتهـا تـقـريبـا مـنذ
بــلـغت أعــلى ســعـر لــهـا أواخــر الـعـام
 2017 عــــــنــــــد  20 ألـف دوالر اي مـــــا
يــعـادل 17030 يــورو. لــكن في االعـوام
ركزية تنظر صارف ا األخـيرة بدأت ا

في مـسـألـة طـرح أمـوالهـا االفـتـراضـية
اخلـاصة بها والتي تعرف بعملة البنك
ـركزي الرقميـة كبديل ثابت وخال من ا

اخملاطر. 
ـركـزي الـصـيـنـي جتارب وبـدأ الـبـنك ا
اسـتخدام العملـة الرقمية في أربع مدن
اضي كما بدأ بنك فرنسا في نيسان ا
اخـتبارات مشابهة.  ,أعـلن بنك اليابان
أنـه سـيــكـثّف أبــحـاثه في هــذا اجملـال.
كـما أعلن بنك التسويات الدولية وهو
ركزية في كانون صارف ا شـبكة من ا
ــاضي تــأســيس فــريق عــمل الــثــاني ا
ـســألـة. ويــطـلق مــكـرّس لــلـبــحث في ا

الــبــنك األوربي عــنــدمــا نـشــر تــقــريـرا
بـــشـــأن األمــوال االفـــتـــراضــيـــة. وأكــد
ــصـرف أن الـيــورو الـرقـمي ســيـكـون ا
كن مـكمّال للنقود ولن يحل مكانها. و
إصــــدار أو حتــــويل مــــبــــالغ الــــيـــورو
الــرقـمـي بـاســتـخــدام تـقــنـيــة سـجالت
عروفـة باسم بلـوك تش احلـسابـات ا
أو سـلـسلـة الكـتل وهي قاعـدة بيـانات
ـكن تــنـقـيـحــهـا وهي ذاتـهـا عــامـة ال 
ـشـفرة الـتي تـعـتـمد عـلـيـهـا العـمالت ا
عـلـى غـرار بـيـتـكـوين. لـقـد عـزز تـفـشي
اجلائحة عمليات الدفع اإللكترونية في
ستـهلك األوراق الـنقدية ظل جتـنّب ا
ــعــدنــيــة خـــشــيــة انــتــقــال والــقـــطع ا
ـانـيا يـقال إن األوراق الـعـدوى. ففي أ
ــشـهـد اذ الــنـقــديـة ال تـزال تــتـســيّـد ا
يـتـوقع أن ينـفق الـزبائن ألول مـرة هذا
ــزيــد من األمـوال بــاسـتــخـدام الــعـام ا
الـبــطـاقـات مـقـارنـة بــالـنـقـود بـحـسب
تــــقـــريــــر صــــدر مـــؤخــــرا عن شــــركـــة
يـورومـونـيـتـور إنتـرنـاشـونـال ألبـحاث
الـسـوق. وعـلى غـرار مصـارف مـركـزية
أخــرى حـــول الــعــالم يــخـــشى الــبــنك
األوربـي كـذلك من أن يـتــخـلّف عن ركب
الـعـمالت االفـتـراضـيـة الـتـي أصـدرتـها
جــهــات اخلـاصــة أجـنــبــيـة عــلى غـرار
بـيتكوين أو لـيبرا العـملة التـي ينتظر
أن تـطـلقـها شـركـة فيـسبـوك. وفي حال
قيم في منطقة حتوّل عدد كبير من ا
الـيـورو السـتـخـدام عـمالت افـتـراضـيـة
ــركــزي تــعــمـل خــارج نــطــاق الــبــنك ا
األوربـي فـــقـــد يـــؤثـــر ذلك عـــلى مـــدى
فـعالية تدابـير سياساته الـنقدية. وقال
خــبـيـر االقــتـصـاد لــدى شـركـة بــكـتـيت
إلدارة الثروات فريدريك دوكروزيت إنحل
خـطـة فـيـسـبـوك تـأسـيس عـمـلـة لـيـبـرا
ركزية في سـرّع وتيرة تـفكيـر البنـوك ا

ـــركــزي األوربي مــبـــاحــثــات الـــبــنك ا
تــســتــمــر لــثالثــة شــهــور وســيــجــري
ســلـــســلــة اخــتـــبــارات بــشــأن جــدوى
الــيــورو الــرقـمـي عـلى مــدى الــشــهـور
قـبـلـة.ويـهدف الـبـنك  التّـخاذ الـسـتـة ا
قـرار بـحـلول مـنـتصف  2021بـشأن إن
ــشــروع بــحـسـب مـا كــان ســيــطــلق ا
أفــاد.لــكن ال يــتـوقع أن يــدخل الــيـورو
الــرقـمي حـيـز االسـتـخـدام في أي وقت
قــــريب. وقــــال مـــصــــدر مــــطـــلـع عـــلى
ــبـادرة ــشــروع إن ( حــتى تــبــصــر ا ا
الــنـور ســيـسـتــغـرق األمــر مـا بـ 18

شهرا إلى ثالث أو أربع اعوام). 
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اجلـاريـة في الــعـراق السـيــمـا عـلى
الـصـعــيـد  الـعــلـمي وكل مــاحتـقـقه
ــيـة في االونـة ــؤسـســات االكـاد ا
االخــــيــــرة من اجنــــازات عــــربــــيـــة

ية). وعا
وكـــانت (الـــزمــان) قـــد تـــلــقت االف
رســائل االمـنــيـات بــالـشــفـاء لــعـبـد
اجملـيـد من قطـاعـات عـدة في قارات
الـــــعــــالم فــــضـال عن اطــــمــــئــــنــــان
سؤولـ وعلى رأسهـم الرئاسات ا

الثالث.

اإلصابة بفايروس كورونا وعودته
الى جـانـب زمالئه الـصـحـفـيـ في

ؤسسة. ا
وقــــال الــــغـــبــــان ان (الــــزمــــان من
ــؤسـســات االعالمـيــة الــرصـيــنـة ا
وقـدمت الكـثـير لـقطـاع الـتعـليم من
الـــدعـم عــبـــر نـــشـــر نـــشـــاطـــاتـــنــا

واجنازاتنا العلمية) .
ؤسسة واضاف الغبـان ان ( هذه ا
ـهـنـيـة عـالـيـة ومـبـدعة في تعـمل 
طريـقة تـناولـها لالخـبار واالحداث
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تـمـهل ايهـا الـزائـر. إمش الهـويـنا.
واقْــرأ الــفــاحتـــة. انت في مــقــبــرة

حماة الديار.
حـــــ وضــــــعتُ  مـع الـــــصــــــديق
االعالمي البارز  شعالن اجلبوري

دينة  برنامج زيارتي 
الـضـلوعـية الـبـاسلـة  كـانت زيارة
مقـبرة الشهـداء في مقـدمة مفردات
الـبـرنـامج.  وهـكـذا كنـا مـتـوجـه
اليها : الصـحفي شعالن اجلبوري
ومـقـدم الـشـرطـة ومـعـاون مـديـرهـا
ــعـركــة  حــسـ ابــراهـيم اثــنـاء ا

عبدالله اللجي.   إمشِ الهوينا..
 وفي مـدخل مـقـبرة حـمـاة الـديار 
كان صـوت يشق الصـمت  اسمعه

جــيـــدا.. صـــوت تــطـــلـــقه مالئـــكــة
الرحـمة : تمـهل ايهـا الزائر.. امشِ
الهوينا.. تلفع باخلشوع.. انت في
مقبـرة حماة الـديار. ارواحهم تطل
عليكـم من عليائهـا. من حق عينيك
ان تــذرف الــدمع.. لـــكن الــشــهــداء
حـمـاة الـديـار  يـرفـضـون الـبـكـاء..
انها بطولة  ايها الزائر  مقترنة
 بــالـشــهـادة . عــنـد مــدخل مـقــبـرة
حــمــاة الــديــار  قــرأنــا الــفــاحتــة.
ووثــقــنــا. 148 شــهــيــداً قــدمــتــهم
الضلـوعية وهي تـتصدى لالرهاب
الـــــداعـــــشـي. أطـــــفـــــال وشـــــبــــاب
وشـــيـــوخ.. كــــانت رايــــة الـــعـــراق
ـقبـرة. رحم الله تشـمخ عالـيا في ا

الشهداء. الفاحتة.

طارق يوسف اسماعيل

ـــلـك عـــلي أخـــر بـــديـــعــــة بـــنت ا
األمـيرات الـعراقـيـات التي تـوفيت
ـاضي قد دُفـنت في مقـبرة العـام ا
الـعـائـلـة اخلاصـة  بـلـنـدن بـجانب
زوجـهـا الـشـريف حـس بـن علي

بناءً على وصيتها.
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ـة ومن خـالل هـذه الـزيــارة الـكـر
ـلك عـبد الـتي يـحلّ فـيـهـا جاللـة ا
الــله الــثــاني ضــيـفــاً عــزيــزاً عـلى
الـعراقـيـ فأنـها فـرصـة ننـتهـزها
ــــة أيــــضـــاً لــــنــــوجّه دعــــوة كـــر
لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة والــوقف
الــسـني ودائـرة اآلثــار كي تـبـذل
جــــهـــود مـــثــــمـــرة القـــتــــفـــاء أثـــر
الـشـهـيـدتـ الـشـريـفـتـ نـفـيـسـة
وعـبديّـة ونـقل رفاتـهمـا وضـمّهـما
ـقبرة بجـانب عوائـلهم في رواق ا

لكية وحتت قبابها العالية. ا
ــــلك عــــبــــد الــــله تــــأتي زيــــارة ا
ـلــكـيــة بـعـد ــيـسّــرة لـلــمـقـبــرة ا ا
انـقـضـاء ثالثـة وأربـعـ عـامـاً من
أول زيـارة هـاشـمـيـة لـهـا قـام بـهـا
ــــلك حــــســــ بن طالل الــــراحل ا
(طـيّب الـله ثـراه) عام 1978  بـعد
عــشـرين عــامـاً مـن مـذبــحـة قــصـر
الرحـاب عام 1958 فكـانت زيارته

الـتـاريـخـية إلـى بغـداد في حـيـنـها
بـدايـة عـهـد جـديـد زاهـر وصـفـحـة
بـــيـــضـــاء نــــاصـــعـــة وزاخـــرة من
العالقـات التـاريخيـة الوطـيدة ب
البـلدين وبـ الشعـب لم تـنقطع
إلى يـــومــــنـــا هـــذا بـل في تـــطـــوّر
مسـتمـر ووتيـرة متـصاعـدة وصلة

أقوى.
ـلك عـبـد وتُـصـادف زيـارة جاللـة ا
ــــبــــاركـــة الــــله في هــــذه األيــــام ا
والـعـراقـيـون يـسـتـذكـرون أحـداثـاً
ـــة في مـــثل هـــذه األيــام قـــبل مـــؤ
ثـمانـيـة عـشـر عـامـا حـيـنـمـا كانت
غـربـان الـشـر عام 2003 تـدك مدن
الـعـراق ليل نـهـار ومن شـماله إلى
جنوبه لتدخل فيما بعد بجنودها
األقــذّاء وعـمالئــهـا األذالء وتُـدنّس
مدينـة السالم بغـداد وتنشـر فيها
اخلـراب والـفسـاد بـعـد أن حـطّمت
احلجـر والبـشر.  فـعسى أن تـكون
زيـــارة حــفـــيـــد الـــرســـول األعـــظم
الـشــريـفــة هـذه عـنــوانـهــا الـسـلم
والـسالم ب الـعراقـيـ جتمـعهم
عـــلى الـــوئـــام والـــوالء لـــبـــلـــدهم
وتــــنــــفض عن عــــقــــولــــهم غــــبـــار
الـشـحنـاء والبـغـضاء وتـنـزع الغلّ
من صـــدورهم.وإذا مـــا عُــدنـــا إلى
تأريخ الـعالقات األردنـية العـراقية
عـبر مسـيرتـها الـطويـلة جنـد إنها
عالقـة عمـيقـة وثـيقـة الصـلة مـنذ
انسـالخهمـا عن الدولـة العـثمـانية
وتـأسـيس دولتـ مـستـقـلتـ عام

لـكية الـتي بوشر قبـرة ا تعـتبـر ا
الــعـمل بـهـا كـبـنـاء عـام 1924 من
ـعماري مـيّزة بطـرازها ا عـالم ا ا
واإلسالمي وسـتُدرج ضـمن قائـمة
ي منظـمة اليونـسكو للـتراث العا
بـعـد أن يُـنـاهـز عـمـرهـا مـائـة عـام
سنة  .2024يرقـد حتت ثـرى هذه
ــقـبــرة ثـمــانــيـة أضــرحـة تــعـود ا
للعائلة الهاشمية الشريفة توفوا
فـي أزمــان مـــخــتــلـــفــة مـن الــقــرن
ــاضي وفـي ظـروف ومـالبــسـات ا
ـلك فـيصل األول مـتـبـايـنـة هم: ا
ة بنت ناصر لكة حُز وزوجته ا
وابـنـته األمـيـرة رفـيـعـة وشـقـيـقه
ـلك غـازي وزوجـته ـلك عــلي وا ا

لكـة عاليـة واألميرة جلـيلة بنت ا
ـلك فـيـصل الـثـاني ـلك عـلي وا ا
وقبرين لشـخصيتـ كانتا األقرب
واألوفى لـلمـلك فيـصل همـا جعـفر
الــعـســكــري ورسـتم حــيــدر فـيــمـا
ـقــبـرة ثالثـة رفـات هم: افــتـقـدت ا
ــلك عـلي ــلـكــة نـفــيـســة زوجـة ا ا
وابــنـتــهـا األمــيـرة عــبـديّــة حـيث
دفـنــتـا –كـمــا يـقــال ويــعـتــقـد-في
ـعـظـم بُـعـيـد أحداث مـقـبـرة بـاب ا
 14تــمــوز 1958 والــشــخـــصــيــة
الـثـالـثـة هـو األمـيـر الـشـهـيـد عـبد
اإللـه بن عـــلي الـــذي مـــزّق األراذل
أشالءه الــطــاهــرة صــبــيــحــة ذلك
الــيــوم الـــدامي كــمــا أن األمــيــرة

1921 فــاتــســمـت الــوشــائج بــ
الـبـلـدين والـعــروّة بـ الـشـعـبـ

بـطـابع الـود واأللـفـة والـتـضـامن.
وخالل هـذه الـعـقـود الـطـويـلة من
الــزمن جـرت بــيـنــهــمـا مــحـاوالت
ـــــشـــــاريع وحـــــدويّـــــة عـــــديـــــدة 
وانــدمــاجـــيــة فــاألردن والــعــراق
دولـتــان مـسـلــمـتـان مــتـجـاورتـان
وبينهما امـتداد جغرافي طبيعي
تــــولى قــــيـــادتـــهــــمـــا فـي بـــدايـــة
تــأســيـســهــمـا أمــيــران شـقــيــقـان
شريفان يعود نـسبهما إلى األمام

احلسن بن علي بن أبي طالب. 
VOB  ‰ö

أولى تـــلك احملـــاوالت كــانـت عــام
1943 من خـالل مــــشــــروع دولــــة
الهالل اخلـصيـب أعقـبهـا مشروع
ســوريـــة الــكـــبــرى ثـمَّ مــعـــاهــدة
حتـالف وأخـوّة الـذي  الـتـوقـيع
علـيه عام 1947. وفي عام 1955
انضمَّ الـعراق واألردن إلى مـيثاق
بـغــداد (حـلف بــغـداد) مع تــركـيـة
واجـهة خطر وإيران وباكـستان 
ــد الـشـيـوعي الــسـوفـيـتي. وفي ا
عـــام 1958 أُعــــلن عن تــــشــــكـــيل
ـمـلكـتـ عُرف احتـاد عـربي ب ا
بــ (االحتــاد الــهــاشـمـي) ردّاً عـلى
انـبــثــاق اجلــمــهــوريــة الــعــربــيـة
تـحدة بـ مصـر وسورية. وفي ا
عـــام 1989 تــــشــــكّل فـي بــــغـــداد
مــجـلس الــتــعــاون الـعــربي وضمَّ
الــعـراق واألردن ومـصــر والـيـمن

غايته حتقيق الـتكامل االقتصادي
تــدريــجــيّــاً وقــيــام ســوق عــربــيـة
مـــشــــتـــركـــة. إال أن جــــمـــيع هـــذه
ـشـاريع الوحـدويـة الطـمـوحة لم ا
ترى الـنور ولم يـكتب لـها الـنجاح
ـعــقّـدة في بــسـبب الــسـيــاســات ا
ـنـطـقـة وما رافـقـهـا من تـطورات ا
وأحـــداث مـــؤســــفـــة خــــاصـــةً في

العراق.
أمــــــا الــــــيــــــوم وفـي ظل ظــــــروف
إيجـابـيـة وأجـواء مـشـجّـعـة فـثـمّة
خـريـطــة تـفـاهـمــيه جـديـدة جتـمع
األردن ومـــصـــر والـــعــراق أُطـــلق
عــلــيه الــشــام اجلــديــد. تــبــلــورت
ونـضـجت هـذه الـفـكـرة أثـنـاء قـمة
ثالثـة انــعــقـدت في الــقـاهــرة عـام
2019  أعـقــبـتـهــا قـمـة ثــانـيـة في
نــيـويـورك وثـالـثـة في عـمّـان كـان
الــهـدف االقـتـصـادي هـو الـعـنـوان
األهم ومن بــــعـــدهــــا الـــعــــنـــاوين
الـسـيـاسـيـة اخملـتـلـفـة مع مـراعـاة
مــصــالح وخــصــوصــيــة كـل بــلـد.
ونــحن كـشـعــوب وأحـرار في هـذه
الـدول نـتـطـلّع ونـأمل أن يـرى هذا
الـتـحـالف اجلديـد الـنـور بـوضوح
أكثر ونتائج أجدر تعود بالفائدة
عـلى اجلـمـيع أثنـاء انـعـقاد الـقـمة
الـرابـعــة الـتي سـتـجــمع الـزعـمـاء
الثالثـة قريبـاً في عاصمـة الرشيد
بــغـداد.الــلـهـم بـارك لــنـا ولــبـلــدنـا
ولـشـعـبـنــا وأرضـنـا هـذه الـزيـارة

وما بعدها ... إنه سميع مجيب.

فيصل الثاني
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مـع حلـول اخلـامس عشـر من شـهر شـعـبـان تتـجـدد ذكرى الـثـورة العـراقـية الـكـبرى

التي وُصفت بانها ام الثورات  فقد امتد تاثيرها الى البالد العربية  واالسالمية.
و على رغم وضوح مـعالم الثـورة في اهدافهـا و مسار االحداث فـيها وكـثرة ما كتب
ـا للتحـريف ايضا والسـبب في ذلك كونها اول ثورة عنها فـقد تعرضت لـلتعتيم ور
طلوبـة في قيام اية ثورة شعبية اذ توفرت على قائد عراقية تـكاملت فيها العناصر  ا
تاريخي وقاعـدة شعبية وسـيعة واصرار العـشائر العراقـية على التضـحية و اجلهاد

مهما بلغ االمر.
فلقـد شهدت ثورة العشرين اروع صور اجلـهاد ضد احملتل وانصع اشكال التالحم
ـيرزا مـحمـد تقي الـشيـرازي مع العـشائـر العـربية ب الـقيـادة التي كـانت متـمثـلة با
قـاومة احملتل ملـبية نداء مرجـعيتهـا العليا.  و التي حملت كل مـا تمتلك حـتى الفالة 
ـقاومـة اضـطر احملـتل  من االسـتـسالم الرادة الشـعب والـرضوخ بـاصرارهـا عـلى ا
نحـهم االسقالل وتمـكينـهم من توكيـد ارادتهم احلرة في اخـتيار ـطالب الـعراقيـ 

اول حكومة وطنية و تنصيب اول حاكم عربي بعد قرون مديدة.
فتشكلت الدولة العراقية الول مرة بدستور وجيش وملك مختار من قبل الشعب.

ـعاصر فهي التي اججت روح وقد تركت ثـورة العشرين آثارهـا على تاريخ العراق ا
الـبسـالة عـند الـشعب الـعراقي واطـلقت شـرارة االنتـفاضـات والثـورات وكان آخـرها
االنــتـفــاضـة الــشـعـبــانـيــة الـتي انــدلـعت في الــذكـرى الــواحـدة والــسـبـعــ من ثـورة

العشرين..
ـائـة مـن قـيـام الـثــورة البـد من اخـذ والـيــوم اذ حتل عـلـيــنـا الـذكــرى الـواحـدة بــعـد ا

الدروس والعبر من احداث الثورة وما اكثرها.
والبد ايضا مـن مواجهة محاوالت الـتعتيم التي تـعمل على التقـليل من اثر الثورة في

وجدان الشعب و انكار اي دور للمرجعية الدينية في تاجيج وقيادة الثورة.
ـيرزا محـمد تقي الـشيرازي بدوافع و مـن اشكال هذا الـتعتـيم التنـكر لقائـد الثورة ا

طائفية و اهداف حزبية ضيقة.
فمع مجئ الـنظام البائد الى حكم العراق اُزيل النصب التذكاري الذي اقيم على قبر
قائـد الـثورة في الـزاوية اجلـنـوبيـة الـشرقـية من الـصـحن احلسـيـني الشـريف وازالة
الـصـورة التـاريـخـية لـقـائـد الثـورة الـتي كـانت مـعلـقـة فـوق مـقبـرته وقـد صـاحَبَ هذه
االجـراءات تـعتـيم اعـالمي تام فـي الصـحـافـة و وسـائل االعالم  فـاذا ذُكـرت الـثورة
فـهي تُذكـر بشكل مـقتـضب مبتـورة الراس وكأنـها ثـورة بال قائد  االمـر الذي عكس

زوجا بالطائفية و الشوفينية الذي جُبل عليه النظام السابق. شعورا 
ومع االسف استمـرت حالة الـتعتيم حـتى بعد سـقوط النـظام السابق في  .2003اذ
كـان يفـتـرض اعـادة االعـتـبـار لـقـائـد الـثـورة بـان يـعـاد الـنـصب الـتـاريخـي و  تـعلـيق
ــؤتـمــرات والـنـدوات صـورتـه فـوق مــقـبــرته بل اكـثــر من ذلك كــان يـفــتـرض اقــامـة ا
ـيرزا الشـيرازي وتبـرز آثاره الـعلمـية والـوثائق التي تـركها ـعارض تظـهر مكـانة ا وا

عاصر. والتي هي جزء من تاريخ العراق ا
الزال هناك من يحـاول ان يتنـكر للحـقيقة الـناصعـة وهي; إن ثورة العشـرين انطلقت
قدسة  'و قيـام اول مؤتمر لرجاالت الثورة في الصحن احلسيني من مدينة كربالء ا
الشريف وانـعقاد اول اجتماع الول حكومة عراقية وطنية في بيت شهيب الذي الزل
قائـمـا حتى يـومـنا هـذا وهـو يحـكي وقـائع ذلك الـيوم الـتـاريخي الـذي الزال حـيا في
ـة في اقدم احياء كربالء في باب دينة القد ذاكرة اهالي كـربالء وهو احد بيوتـات ا
الـطـاق. فــكـان البـد من حتـويل هــذا الـبـيت الى مـتـحـف لـلـثـورة لـتـذكــيـر ابـنـاء الـيـوم

شرق لبالدهم . برجاالتهم العظام الذين صنعوا التاريخ ا
ـسـؤولـ عـلى محـافـظـة كـربالء تـسمـيـة احـد شـوارع كـربالء واحد كـان يـفـترض بـا
مدارسـها بـاسم قائـد الثـورة. كمـا يفـترض عـلى وزارة التـربيـة حتمل مـسؤلـيتـها في
شحن ذاكـرة النـشأ اجلـديد بـتاريخ هـذه الثـورة العـظيـمة وبـسيـرة قائـدها الـذي لوال

ا ا اعطت اُكلـها حتى يومنا هذا  و ـا كانت الثورة و فتواه 
ـا كان هناك دسـتور و جيش كانت هـناك دولة عـراقية  و

للبالد.
هذه احلقـائق ال يستطيع غربال الطائفية و الشوفينية من

محوها من الذاكرة العراقية.
الن من يتنكر لتاريخه ال حاضر له وال مستقبل.
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وذجا في شـجاعة اسـتثنـائية وحتـديا خطرا بـرحيل نوال الـسعداوي فـقدنا امـرأة ا
. لتقاليد اجتماعية متخلفة وأنظمة استبدادية وفهم عصابي للدين.من قبل متطرف
ـرأة واجلنس 72)..وزادهـا .. وقوفـهـا ضد خـتان اول كـتـاب منـحـها الـشـهرة هـو (ا
اإلناث..وباصـدارها رواية( سقوط االمام )حاربتـها اجلهات الدينية ,ووصـفتها بأنها

ملحدة وطالبت باحالتها للقضاء.
وظهر اسمها في التسعينات في قوائم اإلعدام. سجنها السادات

اتهمت بالـردة والزندقة لـكتابتـها مسرحـيه بعنوان. (اإلله يـقدم استقالـته في اجتماع
وبـعـقل طبـيـبة الـقـمـة).خسـرنـا امـرأة كاتـبـة وروائيـة بـفـكر  جـريء 

أمـراض صـدرية ونـفسـيـة.. قد ال تـتكـرر بـالرغم من أنـها لم
حتقق شهـرة ب بسـطاء من دافعت عـنهم كـالتي حقـقتها
ـثــقـفــ وبـرغم مــا يـحــسب عــلـيــهـا من ســلـبــيـات بــ ا
وحتفظـات.الرحمة لك دكتوره نوال السعداوي  وستبق

ـثيـرة للـجدل... بـينـنا في مـؤلفـاتك التي تـعدت االربـع ا
واحلكم للتاريخ.
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ـفــتـونـ بـأنـفـسـهم أنّـهم يـسـتـطـيـعـونَ الـضـحكَ عـلى ذقـون الـنـاس  يُـخـيل لـبـعض ا
كـاشفة اآلخـرين وجهاً لوجه ويـعلنون أنّـهم على أ االستـعداد  فـيطلـقون التـحديات 

وأمام عدسات القنوات الفضائية ..!!
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ـواخـذات واالخـتـراقـات انـهـم بـذلك يـريـدون إصـدار صك الـبـراءة النـفــسـهم مِنْ كُلّ ا
الي واالداري للخـطوط احلمراء  ويُثبتـون أنّهم بعيدون عن كل مالـهُ عالقة بالفساد ا

.
-3-

ـكاشـفة العـلنـية فانّ ذلك –بزعـمهم- هـو الدلـيل القاطع وح يـرفض اآلخرون هذه ا
على نظافتهم ..!!
وهذا وَهْم كبير .

-4-
ن دعاهم الـيهـا واستـنكـافاً من ـواجهـة استـصغـاراً  ان اآلخـرين قد يـرفضـون تلك ا

جعله نِدّاً لهم .
-5-

والسؤال اآلن :
لفات ويصدر القرارات ?! فتون بنفسه نَفْسَهُ قاضياً يدقق ا كيف جعل هذا ا

-6-
كـيف قـفز بـنـفسـه الى مسـتـوى القـضـاء العـادل الذي ال تـلـحقـه شبـهة وال يُـثـار حوله

غبار ?!
-7-

تـلبـس به  –ظـاهرةً شـائـعة وقـد أصـبحت ظـاهـرة الـتنـديـد بالـفـساد  –من بـعض ا
تـمرس وهي ال تـخرج عَنْ كَـوْنِهـا أحدى االضـاليل واألحـابيل الـتي ال تنـطلي عـلى ا

بفهم حقائق االمور .
-8-

ومن أقبح صفـات االنسان أنْ يُطنب في مـدح نفسه ويشيـد بفتوحاته واجنازاته في
حـ انّ الـنـجـاحـات الـتي يـحـرزهـا الـوطـنـيـون اخملـلـصـون تـتم االشـادة بـهـا من قـبل

ؤثر البليغ . راقب للشان العام  فيكون لها وَقْعُها ا واطن وا ا
-9-

انّ توجـيه الـشكـوك واالتهـامـات واإلمعـان في النـقـد القـاسي ح يـنـصب على جـهة
واحدة وبشـكل مركـزي ويغضي عن مـعظم اجلهـات األخرى  يشي بـأنَّ ثمة دوافع

وخلفيـات يشوبها الـكثير من احلزازات والـعُقَد النفـسية  فتكون
ـا احملـصــلـة الـنـهـائـيـة الـفـشـل الـذريع في اقـنـاع اآلخـرين 

فتون بنفسه ..!! يريده ا
-10-                                           

وأخيراً :
إنّ اثارة الفتنة عمل شيطاني خبيث .

ال يقبله احلريصون على مصلحة البالد والعباد .

في مـــطــلع الــكـــتــاب يــشــيـــر مــؤلــفه
الـــبــــروفـــيــــســـور د. طــــارق يـــوسف
ه ولكن إسماعـيل … الى حصـيلـة مؤ
لـيس غـريـبـة عن الـشـيـوعـيـ ولـهـذا

راجعة . تدعوك للتأمل والقراءة وا
أن هـذا احلــزب الـعــريق فــقـد صــفـته
الثورية على إثر انحرافات آب 1964.
وبــعــد أن قـــضت جــبــهـــته مع حــزب

البعث على ما تبقى منه . 
ثم صــدرت شــهـــادة وفــاته بــاحــتالل
الـعـراق عام 2003 بـعد أن تـخـلى عن
تــــقــــدمـــيــــته وانــــغــــمـــاسـه في وحل

قيته  الطائفية ا
وعــلى تـبــيـان الــتــجـربــة الـبــسـيــطـة
ـتــواضـعــة  أود أن أقـدم والـقــراءة ا
صفحـات على تلك احلـصيلـة احملزنة
التي تـوصل بهـا الـبروفـيسـور طارق

يوسف إسماعيل . 
 …b b  W UO

خط آب 1964. هي دعــــــوة الـــــرفـــــاق
الـسـوفـيـيت في سـيـاسـتـهم اجلـديـدة
جتاه أحـزاب وبـلدان الـشرق االوسط
فــانـدفــعــوا في الـضــغط عــلى قــيـادة
احلــزب الـــشـــيــوعي الـــعــراقـي بــحل
تنظيـماته واالندماج مع مـشروع عبد
السالم عـارف في االحتاد االشـتراكي
الــــعــــربي عــــلى غــــرار مع حــــدث مع
جمهورية مصر الـعربية أبان حكومة
عــبــد الـــنــاصــر عــام 1961 والــذي لم
يــحـــقق آمــرا مـــلــمــوســـا عــلى أرض
الــــــواقع   وظـل يــــــراوح فـي بـــــاب
االمــنـيــات  ومع هــذا كــله جــوبه من
ــصـري بــعض قــطــاعــات اجملــتـمـع ا
بالـرفض التـام . كان خالصـة التوجه
اجلديد جاء تلبية لـنظرية السوفييت
اجلــديــدة لـــلــتــطـــور الالرأســمــالي 
ولـتـنفـيـذ االجتـاه اجلـديـد لـلـسـيـاسة
اخلـارجـيـة الـسـوفــيـيـتـيـة في الـعـالم
الـــعـــربـي والـــشـــرق االوسط  بـــدأت
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االحزاب الـشـيـوعيـة بـتغـيـر خطـابـها
إذعاناً للسوفييت وأشيد بجمال عبد
الـــنــاصـــر بـــأنه الـــداعي الـــرئـــيــسي
واقف مع للـصداقـة والـتضـامن في ا
الـسـوفــيـيت  وأدعي أن جتــربـته في
ـثال االفـضـل لطـريق احلـكـومـة هي ا
التطور الالرأسـمالي  رغم مالحقاته
ـصــرين وزجــهم في لــلـشــيــوعــيــ ا
الـسـجـون  ويــبـدو أن قـيـادة احلـزب
الشيوعي العراقي كانت تتحرك بهذا
االجتاه  أي سـال لـعابـها . وفي أول
ــركـزيــة لـلــحـزب إجــتـمــاع لـلــجـنــة ا
الــشـيــوعي الــعــراقي يـومــهــا صـوت

بـاالغـلـبــيـة لـصـالح رأي الــسـوفـيـيت
ـرحوم عزيـز احلاج الذي بأستـثناء ا
صــوت ضــد هــذا الـــتــوجه  وحتــفظ
رحـوم آراخاجـادور عليـه  وقد برر ا
الـشـيــوعـيـ الــعـراقـيــ دعـوة عـبـد
السالم عارف بالـتحوالت االشـتراكية
ا في بلد لم تعد به تنـمية متطورة 
تـركت ظاللـهـا الـســلـبـيـة عـلى عـصب
احلياة االقتصـادية  وفي الوقت كان
نـــظــام عـــارف يـــعــانـي الــكـــثـــيــر من
الـنـكـسات فـي الـداخل  فـقـد أرتفـعت
البطـالة حتى أنه  تـسريح أكثر من
20 ألف عــامـل بــحــلـــول خــريف عــام
1965. وكــان لالقــتـــصــادي الــعــراقي
الكبيـر خيري الدين حسـيب بصماته
وجـهـوده واضـحـة عـلى هـذه الـدعوة
لــلـــتــحـــوالت . وفي يـــومــهـــا لم يــكن
ضي عـاماً واحـداً على مـجازر الدم
الــتـي أرتــكــبت بـــحق الــشـــيــوعــيــ

وجـــمــــاهـــيـــرهـم من قـــبـل إنـــقالبي8
شباط 1963. وكان الـصراع الـداخلي
ب قـادة احلـزب الشـيـوعي في حمى
عنـفـوانه  وأثـنـاء ذلك  واصل عـزيز

عـلن عـلى بـطـن وا احلـاج هـجومـه ا
خط آب في أوسـاط جـمـاهـيـر احلـزب
الـــشــــيـــوعي وهـــاجـم نـــظـــام عـــارف
والسوفييت على حـداً سواء  منتقداً
ــوقف الــســوفــيـــيــتي لــلــتــدخل في ا
الـشــؤون الــتي تـخـص الـشــيـوعــيـ
الــــعـــراقــــيـــ . وعــــنـــدمــــا أنـــعــــقـــد
الكونفرنس احلزبي في نيسان 1965
ــواقف عـلى طـفت تــلك الـشــكـاوي وا
السـطح وتـرك االستـيـاء أثره بـاجتاه
سـيـاسـة جـديدة ومـوقـف من حـكـومة
عــارف وطـرح مــبــدأ الــعـمـل احلـاسم
والــذي تــبــنـاه عــامــر عــبــدالــله عــبـر
إنـــقالب عـــســكـــري بـــعــد عـــودته من
اخلـارج مع رفـاقه بــهـاء الـدين نـوري
وعــبـــد الــسالم الــنـــاصــري  والــذان
رفضـا مبـدأ ودعوة عامـر عبـدالله في
الترجيح على جبهة عريضة مع قوى
ـعــارضـة االخـرى وعــبـر أنـتــفـاضـة ا
شــعــبــيـة تــطــيح بــحــكــومــة عـارف 
وأصــبـــحــوا الـــثالثـــة قــادت احلــزب
الـــــفــــعـــــلــــ فـي بــــغـــــداد . وكــــانت
االستـخبـارات الـعسـكـرية تـراقب تلك

الــتـــطــورات عـن كــثب داخـل مــواقف
احلـزب الـشـيـوعـي  وقـد تـمـكـنت من
ـا فيـها اختـراق كل منـظمـة حزبـية 
ــركــزيـة  وعــنــدمــا بـدأت الــلـجــنــة ا
الـتـحـضـيـرات لـلعـمـل احلاسـم بـداية
1966 بـدأت الــقـوات االمــنـيــة حـمــلـة
على احلزب ووقع بقبضتهم ستة من
ــركــزيـة كــوادر وأعــضـاء الــلــجــنــة ا
مــحــمــد اخلـــضــري  إبــراهــيم عــبــد
الــســادة  عــلي عــرمش شــوكت  أرا
خـاجـادور  الـذي خـطـف في مـنـطـقـة
ـارة في كـرادة مــر ولـفت أنــتـبــاه ا
الشارع بـصراخه  أنا الـشيوعي أرا
خاجـادور بـلـغـوا احلزب بـاعـتـقالي 
بـــعـــد هـــذه الـــواقـــعـــة حتـــولت تـــلك
الـــصـــرخـــات الى اهـــزوجه حـــزبـــيــة
ا (يانـاس كـولـوا للـحـزب أرا ألـزم) 
في ذلك مــسـؤول الــقـسم الــعـســكـري
للحزب ثابت حـبيب العاني قد قوض
الحظ خــطط ( الــعــمـل احلــاسم ) . ا
في لوحة الـقادة الشـيوعيـ بالغالب
واقف جتاه التقـلبات الـسريعـة في ا
االحــداث من حل احلــزب واالنــدمــاج
مع نــظــام عـــارف وفق مــبــدأ خط آب
الى إسقاطه عبر إنقالب عسكري .  
االنتفاضة احلزبية 17 أيلول 1967 .
  بــعــدهـــا بــثالثــة ســـنــوات وقــعت
االنتـفـاضـة احلـزبـية 17 أيـلول 1967
والـتي شــيـعت ومــا زالت في أوسـاط
الـشـيـوعـيـ أنـشـقـاق عـزيـز احلاج 
ولـــصـــقت بـه كـــتــهـــمـــة بـــعـــيـــداً عن
ــراجــعـة ــوضـوعــيــة والــعـدالــة وا ا
وحتديد أسبابها . وبعد أن طفح الى
ـركـزية العـلن الـصـراع ب الـلـجـنة ا
ومنظمـة منطقـة بغداد  وقد أصدرت
ركزية منشوراً داخلياً باسم اللجنة ا
مناضل احلـزب تدعو به احلـملة على
نشق حسب تسـميتها لهم لكوادر ا
تــنـــظــيم بــغـــداد فــتــحـــدوا الــقــيــادة
بالـدعـوة الى اجتـمـاع طاريء لـلـكادر
تقدم في 17 أيلول . وهذا االجتماع ا
ترأسه عـزيز احلـاج وقدم فـيه تقـريرا
مفصال بشأن األزمة في داخل احلزب
. وبـعــد نـقــاش طــويل تـوصــلـوا الى
االعتراف باآلتي .(( أن احلزب يعاني
من أزمــة  هــيــكـلــيــة  وســيــاســيـة 
وفـكــريـة عـمــيـقــة أخـمـدت كـل طـاقـته
وأعـاقت أنـشـطـته وهي تـعـود زمـنـيـاً
ا كان الى ثورة تموز عام 1958 

دى عـلى احلزب له أثر مـدمـر بعـيـد ا
وأسهم في التـفريط في ثـورة الشعب
)). تعـود نشـأة قـيادة هـذه اجملمـوعة
الى بعض االعضاء في منـظمة بغداد
ـثــقــفـ  وخــصـوصــا في تــنــظـيـم ا
واللجان الطالبيـة والتي كان يقودها
في الــبـدايــة جنم مــحـمــود وأعــضـاء
آخرين في مـنـظمـة احلـزب الشـيوعي

العراقي في بريطانيا . 
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وكــان مـن بــ هـــؤالء األفــراد خـــالــد
أحمد زكي  الذي كان نـاقداً وغاضباً
عـلى ســيـاسـات احلــزب ( خـصـوصـا
خط آب )  وكـــــان له اتــــبــــاعــــا بــــ
العـراقيـ في لـندن  والـذي عاد الى
بــــغــــداد عـــام 1966 حـــيـث جنح في
تـوسـيع دائـرة نــفـوذه ولـدى وصـوله
ــنــظــمـة أســنــدت إلــيه مــســؤولــيــة ا
عروفـة باسم (خط حس القائمـة وا
) . والـتي أيـدت الـدعــوة إلى الـكـفـاح
ـســلح  كـمــا تـبــنـاه وعــمل عـلــيـهـا ا
دنية سابقـا  وقد ضحى بـوظيفـته ا
مــســاعــداً لــرئــيس مــنــظـمــة الــسالم
ـفكـر برتـراند يـة الفـيسـلوف وا العـا
رسل  والذي كان مـؤمناً بـالشيـوعية
رغم مـالحـــظــــاته عــــلى الــــتـــجــــريـــة
الـســوفــيـيــتـيــة . وفي فــتـرة وجــيـزة
ـركـزيـة جـمـاهـيـرية حـقـقت الـقيـادة ا
كـــبــيـــرة في أوســـاط الـــشــيـــوعـــيــ
وأصدقـاؤهم حـيث مـال الـعـدد األكـبر
الى جــــانـــبـــهـم من الـــكــــادر الـــوسط
ا عـزز من هذا االنعطاف تقدم و وا
معهم هـو مواقفـهم الراديكـالية جتاه
حكـومة عـارف والـوقوف عـند أخـطاء
ــــســـتـــقل من ـــاضـي ومـــوقـــفـــهم ا ا
السياسة السـوفييتيـة وتأثيرها على
ـصـيـرية  فـتـعـرضوا الى قراراتـهم ا
مصير اليـرحم من االعداء واألصدقاء
عـلى حـد ســواء  وقـد قـرأت في وقت
ســابـق شــهــادة حــيـــة لــلــمـــنــاضــلــة
العراقـية هيـفاء زنـكنه بنت الـعشرين
عــامــاً ومــا تـعــرضت لـه من إنــتــهـاك
أخالقي وســيــاسي في أقــبـيــة قــصـر
النهاية لتوجهـها النضالي الشيوعي
اجلـــديــــد  وهي بــــنت ذلك الــــنـــسب
ا أعـطـاها زحـماً العـائـلي اجمليـد  
الى مواصـلة ثـبات نـضالـها الـوطني
الى يومنا هـذا في الدفاع عن العراق
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ـا الشك فيـه ان الوظـيـفـة الـعـامـة هدفـهـا االسـاسي خـدمـة اجلـمـهور اي
ـنفـعة ـصلـحـة العـامـة والتي تـؤدي بـشكل او بـأخـر الى حتقـيق ا حتقـيق ا
ـعـروفـ بـأسم الـعـامـة وهـذه اخلـدمـة يــقـدمـهـا ادوات الـوظـيـفــة الـعـامـة ا
وظـفـ العـمـوميـ والـذين تـربطـهم بـالدولـة ارتـبـاطات قـانـونيه من خالل ا
عالقة تـنـظيـمـية حتـددهـا القـوانـ واألنظـمـة الوظـيفـيـة والتي تـرسم مـسار
ـوظف بدائـرته وزمالئه ورؤسائه في العـمل والتي تـختلف من لعالقة ذلك ا
عمل ألخـر وفـقاً لـنـوع الوظـيـفة وطـبـيعـة عمـل موظـفيـهـا وقد يـنـتج عن هذه
العالقة احتكاك عمل بسبب تفاوت اخلبرات او النجاح واألبداع في مجال
العـمل (وطـبـعاً هـذه من مـقـومات الـعـمل اإلداري) والـذي ينـتج عـنه احـقاد
داخلية لدى البعض بـسبب قلة معرفـتهم الوظيفيـة او التعود على مصادرة
ـا يـنـتج عـنه تــولـد نـوايـا شـريـرة لـديـهم من اجل الـكـيـد جـهـود األخـرين 
للنجاح الـوظيفي من خالل التقـرب لرئيس العمل وبث سـمومهم واحقادهم
ـفـاهيم ال انـسـانيـة من اجل تـشـويه صـورة ذلك النـجـاح على وترجـمـتهـا 
ستوى تـفكيرهم والـذي ال يكلفهم شكل ايقونات لـتغير احلـقائق وجعلـها 
اال الوقـوف عـلى اعـتـاب مـسؤولـيـهم مـتـوددين ألن يـسمع تـشـويـهم لـصور

زمالئهم.
وبطبيعة احلال فأن القانون الوظيفي قد اكد على حُسن العالقة الطيبة ب
وظفـ وجعـلها من اولـويات األنـتساب الـوظيـفي ألن األنتاجـية األبـداعية ا

للعمل تتحقق من خالل الرضا الوظيفي للموظف وليس تكدرهم.
ـديـر الـنـاجح هـو عـدم األتـكـال عـلى من يـعـتـمـد وال شك ان من مـقـومـات ا
الصـعـود علـى اكتـاف وسـمعـة زمالئه مـداريـاً فشـله في األبـداع في انـتاج
واطن ومـاهو جـدير مايـخدم الـوظيـفة والـتي تعـود بضاللـها عـلى خدمـة ا
نافق في اعمالهم جتدهم يتعاملون بوحشية بالذكر ان اغلب الفاشل وا
واطـنـ وتـعمـد األسـاءة لـهم لـكونـهم يـعـانون من عـدم احـتـرام الذات مع ا

وكما نعلم فإن (فاقد الشئ ال يُعطية).
وهنـا صار من الالزم تـرويض وتطـوير الـذات الوظـيفي من
ـا يـخـدم ــهـني لـلـمــوظف و خالل مـتـابـعــة الـسـلـوك ا
مـخــرجــات الــعـمـل الـوظــيــفي والــتي اهــمـهــا خــدمـة
ـواطــنـ وادامــة صـلـة الــتـعــاون والـتي هـي غـايـة ا

الوظيفة العامة.
{ لواء دكتور
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 { مـوسكو - ( ا ف ب):  قتل ثالثة جنود
روس امس الـثالثـاء عـنـدما قـذف بـاخلـطأ
مـقعـدهم لدى إقالع طـائرة قـاذفة من طراز
تــوبــولـيف- 22إم قــرب كــالـوغــا وفق مـا
قـــالـت وزارة الـــدفـــاع لـــوكـــاالت األنـــبـــاء
الــــروســـيـــة.واوضــــحت الـــوزارة "في 23
آذار/مـــارس أثــنــاء االســتـــعــدادات عــلى
األرض لـرحلة جوية بطائرة من طراز تو-
 22إم  ?(...) 3تعطل نظام مقعد الطرد
عن طـريق اخلـطأ" مـضـيفـة أنه "نـظرا إلى
ظـالت قتل االرتـفـاع غـيـر الـكـافي لـفتـح ا
ثـالثــة أفــراد من الــطــاقم".ونــقــلت وكــالــة
"تــاس" لألنــبــاء عـن مــصــدر عــســكـري إن
ـسـتـشفى. جـنـديـا رابـعـا جنـا ونـقل الى ا
وقــالت وزارة الـدفـاع إنه  إرسـال جلـنـة
حتـقــيق إلى مـكـان احلـادث.وتـضم قـاعـدة
تـشـايـكـوفـكـا اجلـويـة في مـنـطـقـة كـالـوغا
أنــــواعــــا مــــخــــتــــلــــفــــة من الــــقــــاذفــــات

االسـتـراتـيجـيـة الروسـيـة شـارك بعـضـها
فـي احلــرب في ســوريــا حـــيث انــخــرطت
روسـيـا الـعام  2015 فـي دعم نظـام بـشار
األســد.وتـوبــولـيف تـو- 22 إم هـي قـاذفـة
اسـتـراتـيـجـيـة تـعـود رحـلـتـهـا األولى إلى
الـعـام  1977وتــسـتـوعب أربــعـة طـيـارين
وأفــــــراد طـــــاقـم.في كــــــانـــــون الـــــثــــــاني
حتطمت قاذفة من هذا الطراز عند 2019
هــبـوطــهــا قـرب مــورمـانــسك (شـمــال) مـا
أسـفــر عن مـقـتل ثالثـة من أفـراد طـاقـمـهـا

وإصابة آخر.
ـــتــحـــدث بـــاسم الـــكــرمـــلــ أن وأعـــلن ا
ير بوت سيتلقى الـرئيس الروسي فالد
مـساء الثالثاء أحد اللقاحات الثالثة التي
طـورتـهـا بالده لكن بـعـيـدا عن اإلعالم.قال
ـتـري بـيـسـكـوف لـلـصـحـافيـ "لم يـتم د
تـطعيم الرئيس بعد لـكننا نتوقع (أن يتم)
".اضـاف "لن بـحـلـول نـهـايـة الـيـوم مـسـاءً

نُــظــهــر ذلك ويــجـب تـصــديـق مــا نــقـول"
مـشيرا إلى أن بوت "ال يحب تلقي اللقاح
أمــام الـكــامـيــرات".كـمــا رفض بـيــسـكـوف
تـأكــيـد مـا إذا كـان بـوتـ سـيـتـلـقى لـقـاح
"سـبوتـنيك-في" الشـهيـر أو أحد اللـقاح

اآلخرين اللذين طورتهما الدولة. 
وأوضـح بــيـــســـكـــوف "ســـتـــكـــون إحــدى
الــلـقـاحـات الــثالث ولن نـقــول أيـهـا عـلى
وجه الــتــحــديــد" مـشــيــدًا بـ "فــعـالــيــتــهـا

ومصداقيتها". 
ــيــر ويــأتـي ذلك غــداة وعــد قــطــعه فالد
بوت ( 68 عـاما) بأخـذ اللقاح في إعالن
طـال انتظاره بعد أن كان قد وعد بذلك في
ـاضي عندمـا أطلقت بالده كـانون األول ا
حـملـة التـلقـيح لسـكانـها.تـلقى الـعديد من
قـادة الـعالم الـلـقاح ضـد فـيروس كـورونا
بــيــنــهـم الــرئــيس األمــيــركي جــو بــايــدن
ــلــكــة إلــيـزابــيث والــبــابــا فــرنـســيس وا

ـسـؤولـ بـذلك أمام الـثـانـيـة.قام بـعض ا
الـكامـيرات في رسـالة تـهدف لـنشـر الثـقة
.ورغم اإلعالن عن جنــاح ــواطــنـــ بـــ ا
"سـبـوتـنـيك-في" واعـتـماده في  56 دولـة
فــإن روسـيـا تــسـعى القــنـاع سـكــانـهـا في
تـلقي اللقاح حيث ال يـزال جزء كبير منهم

مترددا. 
وتـلـقى حـتى اآلن  4 مـالي شـخص فـقط
جــرعـتــ من الــلـقــاح ومـلــيـونــان آخـران
ـئة من اجلـرعـة األولى أي ما يـعادل  4بـا
ـعـدل ســكـان روسـيــا بـفــارق كـبـيــر عن ا
ــمـلــكـة ــتـحــدة وا ــعــلن في الـواليــات ا ا
ــتـحــدة.أظـهــر اسـتــطالع لـلــرأي قـام به ا
ـسـتـقل في أوائل آذار أن مـعــهـد لـيـفـادا ا
نـحو ثلثي الروس يعتقدون أن كوفيد-19
هـو "سالح بيولوجـي" صنعه اإلنسان وال
ن  استطالع آرائهم ئة  ينوي  62 بـا

تلقي اللقاح.
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{ لـــــــــنـــــــــدن - (ا  ف ب) : احـــــــــيت
بـريطـانـيا الـدولـة األكثـر تـضرراً من
فــايــروس كـورونــا في أوروبــا امس
ذكـرى ضـحايـا الـوبـاء بـعـد عـام على
فـــرض أول إغـالق في الـــبالد.وعـــنـــد
تــمــام الــســاعـة  12,00) 12,00ت غ)
لزمت البالد دقيقة صمت إلحياء هذه
الــذكــرى احلــزيــنــة وتــكـر "مـاليـ
" حــول الــعــالم.وتــوقــفت ــنــكــوبــ ا
ـان وأمام األعـمال واحلـركـة في الـبـر
ستشفـيات وفي أماكن أخرى حتية ا
لـــذكــرى  126 ألف شـــخـص تـــوفــوا
بـسبب الـوبـاء والـطواقم الـطـبـية في
ـقـام األول.كـمـا دعي الـبـريـطـانـيون ا
في "يـوم الـتــأمل" هـذا إلضـاءة الـنـور
أو شــــمــــعــــة أو هــــاتف خــــلــــوي أو
مصبـاح يدوي على عـتبة مـنزلهم في
لكة الـيزابيث الثانية ساء.وقالت ا ا
في رســالــتـــهــا "فــيـــمــا نــتـــطــلع الى
مـستـقـبل أكـثـر إشراقـا مـعـا نـتوقف
اليوم لـنتأمل احلـزن واخلسارة التي
ال يــزال يـــشـــعـــر بــهـــا الـــكـــثــيـــر من
األشـخـاص والـعـائالت ولـنعـرب عن
تقديرنا لـلخدمات الهـائلة التي أداها
األشـخــاص الـذين قــدمـوا لــنـا الـدعم
اضـيـة".في مـساء 23 طـوال السـنـة ا
آذار/مــــــارس  ?2020قــــــرر رئـــــــيس
الــوزراء بــوريس جــونـســون اإلعالن
ـــمــــلـــكـــة عـن اإلغالق الـــفــــوري في ا

تـحدة بـعـد أن أقرته دول أوروبـية ا
أخــرى وكـان عــدد الـوفــيـات بــسـبب
الفايـروس يبلغ حـينهـا أكثر من 300
حـالــة.بـعـد مـرور عـام تــشـهـد الـبالد
ثـــالـث إغالق الـــذي فــــرض في أوائل
ـيـتـة كـانـون الــثـاني لـوقف مــوجـة 
تحور للغـاية تُعـزى إلى الفايـروس ا
الـبـريـطــاني األكـثـر عـدوى وسـجـلت
أكثـر من  126 ألف حـالـة وفاة وهي
احلـصيـلـة األعـلى في أوروبـا وأكـثر
من  4,3 مليون إصابـة بينهم رئيس
الـــوزراء بـــوريس جـــونــســـون وولي
العـهـد األميـر تشـارلـز.واعتـبر األمـير
تشـارلز أن البـريطـانيـ خرجوا "من
ـتجـددة في هـذه األوقـات مع الـثـقـة ا
بـعـضـهم الـبـعض" مـعـتـبـرا أن الـعام
ــاضي "امــتـحـن إصـرار ومــقــاومـة" ا
.وقــال رئـيس مــجـلس الــبـريــطـانــيـ
الـعمـوم لـيـنـدسي هـويل في بـيان "لم
يـنج أي مـنا مـن محـنـة كـوفـيد -?19
من صدمـة احلرمـان من حريـاتنا إلى
احلــــزن عــــلـى فــــقـــــدان أحــــد أفــــراد
األســرة".وأضـــاف "لــذلك مـن الــعــدل
بـــعـــد مـــرور عـــام أن نـــأخــذ الـــوقت
الكـافي للـتفـكيـر فيـما عـانيـناه كـأمة
وأن نحـيي ذكـرى العـديد من األرواح
ـنـكـوبـة".ودعـا الـتي زُهـقت واألســر ا
جـــونــــســـون الــــبـــريــــطـــانــــيـــ إلى
االستـفادة مـن هذه الـذكرى "لـلتـفكـير

ـاضي وهو في مـا حدث في الـعـام ا
أحـــــد أصـــــعـب األعـــــوام في تـــــاريخ
بالدنـــا".قـــال وزيــــر الـــصـــحـــة مـــات
هانكوك لشـبكة سكاي نـيوز "لقد كان
ـا األصعب عامـا صـعبـا للـغـاية ور
منـذ جيل" مـؤكدا أنه "من الـضروري"
اســتــقــاء الـعــبــر.تـعــتــمـد احلــكــومـة
ـا اُتـهـمت بـسـوء احملـافـظـة الـتي طـا
إدارتـهـا للـوبـاء وتـأخـرهـا في تـقـييم
مدى األزمـة اآلن على حـملـة التـطعيم
الــواسـعــة الـنـطــاق وهي أحــد أكـثـر
احلـمالت تـقـدمًـا في الـعـالم من أجل
رفع الـقيـود تـدريـجيـاً بـحـلول نـهـاية
شـــهــر حــزبــران.مــنـــذ إطالق حــمــلــة
الـتطـعـيم الـواسـعـة في أوائل كـانون
ـتـحـدة تـلـقى مـا ـمـلـكـة ا األول في ا
يقـرب من  28مـلـيـون شـخص جـرعـة
ـضــاد لـفــايـروس أولى من الــلـقــاح ا
ــلــكــة إلــيـزابــيث كــورونــا ومــنــهم ا
الــــثــــانــــيـــــة ورئــــيس الــــوزراء و
حتصـ حوالي  2,3مـلـيون شـخص
تحدة ـملكـة ا .وتسـتخدم ا بجرعـت
لـــــقـــــاحـي فـــــايـــــزر/بـــــايـــــونـــــتـــــيك
وأسـتـرازيـنــيـكـا/أكـسـفـورد وأجـازت
لــقــاحــا ثــالــثــا هــو مــوديــرنــا الــذي
ســـيــكــون مـــتــاحــا "خـالل األســابــيع
قبلة" وفقًا للـحكومة.ويتمثل هدف ا
احلـكـومـة في تـقـد جـرعـة أولى من
الــلـقـاح لألشــخـاص الــذين يـبــلـغـون

أكثـر من  50عـامـا بـحـلـول مـنـتـصف
نيسانوجلميع البالغ بحلول نهاية

تموز. 
وأقرت احلـكومـة أن البالد قـد تواجه
مـــــــشــــــــاكل فـي إمـــــــدادات لـــــــقـــــــاح
استـرازيـنيـكـا في نيـسـان ناجـمة عن

ـصنـعة تأخـر في تـسلـيم اجلـرعات ا
في الـهنـد دون التـطـرق إلى خـطتـها
لــرفع اإلغالق.ويــشــكل الـتــزود بــهـذا
الـلـقاح الـذي اعـتـبـرته وكـالـة األدوية
األوروبـــيـــة اخلـــمــيـس "آمــنًـــا" بـــعــد
مخاوف من آثاره اجلانبية خالفاً مع

ــنع االحتــاد األوروبي الـــذي هــدد 
ــنــتــجــة عــلى تـــصــديــر اجلــرعــات ا
أراضـيه.اعــتـبـرت لــنـدن أن مـثل هـذا
اإلجـراء ســيـكـون "غـيــر مـجـد" ودعـا
جونـسون االثـن إلى "تـعاون دولي"

بشأن اللقاحات.
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اضي بعـد اتفاقية سايكس القرن ا
بـــيــكـــو وحـــتى كـــارثـــة حــلـــبـــجــة
وباديـنان وبالـيسان وكـرميان التي
كثف تعرضت لـلقصف الكـيماوي ا
ــــــخـــــــتـــــــلف أنـــــــواعـه أواخــــــر

الثمانينات.
Ã«u « qOJA

 بعـد أن فشلت قـنابل النـابالم التي
اســتــخــدمـت هي األخــرى قــبل ذلك
بعـشـرين عـامـاً ناهـيك عن تـشـكيل
رتزقة العاطل أفواج وألوية من ا
عن الــــعــــمل أو مـن خالل شــــيـــوخ
وأغـوات الـعشـائر الـذين عـرفوا في
ـــنـــطــقـــة بــ (اجلـــحـــوش) حـــيث ا
جـندتـهم احلـكـومـات ضـمن مـا كان
يُــســمى بــاألفــواج اخلــفــيــفــة مــثل
(فـــرســــان صالح الـــديـن األيـــوبي)
و(ســـرايــا أبــو فــراس احلــمــداني)
الســتــخــدامـهـم في مــقـاتــلــة أبــنـاء
جــلـدتــهم. ورغم مــحـاوالت الــزعـيم
عـبـدالـكــر قـاسم في إرسـاء األمن
والـــسالم في كـــردســـتـــان وإجـــراء

التـفاصيل التـاريخيـة لألحداث فقد
فــــــرضـت احلــــــرب عـــــــلى شـــــــعب
كـردستـان بسبب مـطالـبته بـحقوقه
ــشــروعـة فـي الـعــيش احلــر عـلى ا
ــارســة حــقه في تــقــريــر أرضـه و
مصيره وواجه أشكاالً مختلفة من
ــؤســـســات الــعـــســكــريـــة وشــبه ا
الـعسـكـريـة التي تـفـنـنت في قـمعه
ومــارست كـل األنــظــمــة أســالــيــبــاً
وحـشيـة في مـحـاربـة ثـوار الـشعب
ـــــعـــــروفـــــ الـــــكــــــردســـــتـــــانـي ا
بـالبـيشـمرگـة وهو مـصطـلح كردي
يعني أولئك الرجال والنساء الذين
ـــوت فـي حتــقـــيق يـــســـتـــبـــقــون ا
أهـــدافـــهم أثـــنـــاء احلــروب حـــيث
قـاتــلـوا بـبـسـالـة كل األنـظـمـة الـتي
تعـاقبت على حـكم العراق بـأسلحة
بسيطة لم تـتجاوز البنادق وبعض
ـتـوسـطـة في مـقـاومة ـدفـعـيـات ا ا
جــيـوش امـتــلـكت أحـدث األســلـحـة
الثـقيلـة والطيـران بكل أشكـاله منذ
ـمـلكـة في مـطـلع عـشـريـنات قـيـام ا

إصالحــات مــهــمــة بــالــتـعــاون مع
الـزعــيم مــصـطــفى الــبــارزاني إثـر
عـــودتـه من مــــنــــفـــاه فـي االحتـــاد
الـسـوفــيـيـتـي بـعـد قــيـام ثـورة 14
تـموز 1958م  إال أن الـطـاقم الذي
كان يحيط بالـزعيم عبدالكر عمل
ا على تخريب كل تلك احملاوالت 
أدى إلى انـدالع االنـتـفـاضـة ثـانـيـةً
والتي حتولت إلـى ثورة عارمة في
أيــلــول 1961 م حــيـث اســتُــخــدم
ضـــدهـــا شــتـى أنــواع األســـلـــحــة
حتــــديــــداً بـــــعــــد االنــــقـالب عــــلى
عـــبــدالـــكــر قـــاسم حـــيث أسس
انـقالبـيـو شـباط  1963 مـيـلـيـشـيا
أطـــلــقـــوا عـــلــيـــهـــا أسم (احلــرس
الــقــومي) وكــانـت مــســؤولــيــتــهـا
ـعــارضــ لــهم من تــصــفــيـة كـل ا
ـقـراطـيـ عـراقـيـ تـقــدمـيـ ود
; وذلك من خالل وكـــردســـتـــانـــيـــ
عمليات االغـتيال التي شملت آالف
من خــــيـــرة الــــكـــوادر فـي بـــغـــداد
وكـــردســـتــان ثـم تــلـى ذلك وبـــعــد
انقالبهـم على الرئيس عـبدالرحمن
عــــارف في  17تــــمــــوز 1968م أن
اســتـــخــدمـــوا اجلـــيش بــقـــســاوة
إلحـــراق كـــردســـتـــان بـــالـــنـــابـــالم
وبـرامــيل الــبـنــزين والــديـنــامـيت
حـتى أسـسـوا مـيـلـيـشـيـا (اجلـيش
الـشـعـبي) الـتي فـتـكت بـكـردسـتـان
ونـفذت عـملـيات التـهجـير الـقسري
لـلـكـرد إلى جـنـوب وغـرب الـعـراق
ومــــارست أبــــشـع أنــــواع الــــقــــتل
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والـــتــعـــذيب واإلرهـــاب والـــســلب
والنـهب بحق األهالي يـداً بيد مع
مـــــا كـــــان يُـــــســـــمـى بــ (األفــــواج
اخلـفــيـفـة) حـتى بــلغ عـدد الـقـرى
التي  تدميرهـا بالكامل أكثر من
ا حتويه من  4500  قرية 
مــــزارع وبــــســــاتـــ ومــــســــاجـــد
وكنائس ومدارس ومراكز صحية
وتـهـجيـر سكـانـها إلى صـحراوات
العراق اجلنوبية ومن ثم إبادتهم
ودفـن الـكـثــيـر مــنـهم وهـم أحـيـاء
حيث بلغت أعدادهم أكثر من 182
ألف نـسـمـة من الـنـسـاء واألطـفـال
والــشــيــوخ في واحــدة من أبــشع
عـمـلـيــات اإلبـادة اجلـمـاعــيـة بـعـد

ية الثانية. احلرب العا
W dJ  «b Ë

     ويــتـذكـر اجلــنـود الـعــراقـيـون
ـيـلـيـشـيـات وحـتـى عـنـاصـر تـلك ا
الــــتـي كــــانت تــــقــــاتـل إمــــا أمـــام
الــوحــدات الـــعــســكــريــة أو تــأتي
لتمـسك األرض بعدهـا ماذا كانوا
يــفـعــلـون بــاألهـالي وكــيف كـانت
تـتـعـامل مـعهـم قوات الـبـيـشـمـرگة
حـيـنـمـا يـقـعـون جـرحى أو أسـرى
بأيديهم وكيف يتخلى البيشمرگة
ـشـرب ــأكل وا عن حـصــتـهم في ا
واألغــطـــيـــة لـــصـــالح األســـيــر أو
اجلـــريح بــيـــنــمــا كـــانت أجــهــزة
االسـتـخـبـارات الـعـسكـريـة واألمن
الـعــســكــري يـتــفــنـنــون بــتــعـذيب
ــوت األســـرى واجلـــرحى حـــتـى ا

أمـام األهـالي في مـراكـز الـقـرى أو
ـدن. وحــيــنــمـا شنّ الـبــلــدات أو ا
داعـش هــجـــومـه الــهـــمـــجي عـــلى
الــعـــراق وكــردســـتـــان مــنـــتــصف
2014م تــــــصـــــدت لـــــهـــــا قـــــوات
البيشمرگة ببطولة أذهلت وأتثبت
للـعـالم أجمع جـدارتـها وبـسـالتـها
في الــقـتـال واحـتـرامــهـا لـقـوانـ
احلــــرب والــــتــــعــــامـل مع أســــرى
وجــــــرحـى الــــــعــــــدو وحــــــقــــــقت
انـتــصــارات أبــهـرت الــرأي الــعـام
ــا جــعل من مــصــطــلح ي  الــعــا
ـيـاً (الـبـيــشـمـركـة) مـصـطــلـحـاً عـا
متـداوالً يـرمز لـلـبسـالـة والنتـصار
ـدنـيـة واحلـضـارة علـى الـتخـلف ا
واإلرهـــــاب رغم أنـــــهـــــا قــــاتـــــلت
بأسلحة بسيـطة مقارنة بتلك التي
تــمـتـلــكـهـا داعـش وهي ومـا تـزال
تـعـاني من حـصـار الـذين يـقـودون
ؤسـسة الـعـسكـريـة واألمنـية في ا
الـــبـالد ســـواء في الـــتـــســـلـــيح أو
الـــــــــــــتـــــــــــــدريـب أو الـــــــــــــرواتـب
واخملـصــصـات ورغـم ذلك فـرضت
نــفـــســـهــا كـــمــعـــادلـــة حــضـــاريــة
ومـؤسـســة مـهـنــيـة حتـتــرم الـقـيم
الــعـــلــيـــا لإلنـــســان واحلـــضــارة.
وأصـــــبــــحـت احــــد اهم الـــــرمــــوز
ــيــة في مــكــافــحــة اإلرهـاب الــعــا
خـاصــة في حـربـهــا الـضـروس مع
تــــنـــظــــــــيم الــــدولـــة اإلسـالمـــيـــة

(داعش).
kmkinfo@gmail.com 

سـتعـمرين الـكبار مـثل ما قـسم ا
الــــــــوطـن الــــــــعــــــــربـي إلى  دول
وإمـارات قـسمـوا كـردسـتـان إلى
أجـــزاء وأدغـــمـــوهـــا فـي أربـــعــة
كـــيــــانـــات هي تــــركـــيـــا وإيـــران
والــعــراق وسـوريــا في اتــفـاقــيـة
سـايـكس بيـكـو ومنـذ ذلك احل
والـــشــعب الــكــردســتــاني رافض
لـهـذا التـقسـيم واالحـتواء بـشتى
الوسائل خاصـةً وأن انتفاضاته
كـانت قــد بـدأت مع مـطــلع الـقـرن
الـــعـــشـــريـن وحتـــديـــداً في عـــام
1907 حيث قاد الشيخ
عــبــدالـسالم بــارزاني انــتـفــاضـة
عارمـة ضد احلكم الـعثمـاني بعد
أن رفـضت تـلك الـسلـطـات تـلـبـية
مــــطــــالـــيـب شـــعـب كـــردســــتـــان
واسـتخـدمت الـقـوة في قـمع تـلك
االنـــتـــفـــاضـــة وأســـر قـــائـــدهـــا
ـوصل في وإعـدامه في مــديـنــة ا
 14كانون األول 1914م ومن
حــــيـــنـــهـــا وبـــدون اخلـــوض في
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ـاطهـا ومـجاالتـها لـيست قـادير فـإنّ مسـارلت احلـياة وأ ـتجـهـات   وا بـداللة اإلجتـاهات وا
نتج األفضل. دياتها يتكيّف السلوك البشري والتصميم  على حتقيق ا  مستقيمةو

ـنـفّذة تـظـهـر  احلـدود والتـعـبـيـر األصدق وارد الـبـشـريّـة اخملطـطـة وا وعـندمـا نـتـعـامل مع ا
سـتوى األعـلى واألفضل  بـهـدف عمـليّ  أسمى  يـضيف طـاقة بـناء الى احلـركة واألعمق بـا
تزاحمة التـوافقيّة للـمجتمع ومنـها مسارات ومسـيرة التعلـيم اجلامعي ومنصّـاته اإللكترونـيّة ا

في الوقت احلالي.
وحــسب جـدول اجنـازلت اجلـامـعـات ومـعـايــيـر الـتـصـنـيف حتـتلّ اجلـامــعـة مـنـزلـتـهـا لـتـأخـذ
 تسلسالً مـتقدّماً  في  قوائم الشهرة  أو  التـوصيف بشأن محدّد دون اخلوف من اخليار

األفضل الذي وُضع من قبل پاترك مگّنس كفلسفة جلوانب احلياة اخملتلفة.
يّة  مـرتبة الشـهرة والشأن  في تصـنيف معتـمد مبنيّ على في كلّ عـام حتتل اجلامعـات العا
أسس مـتفق عـليـها في إطـار هيـئاته الـعامـلةا. فـفي أمـيركـا مثالً  كـلّنـا يسـمع عن جامـعات
هارڤـرد وإم آي تي  وكـاليـفـورنـيا وسـتـانفـورد  وپـرنسـتـون وشـيكـاغـو وجامـعـات أخرى في
ـتحدة جامعتا أوكـسفورد  وكامبردج من ب ملكة ا أميركا    5,300جامعة وكلـيّة  وفي ا
أكثر من � 150جامعة ومـعهداً للتعليم العالي وفي ألهندآي آي تي  وفيها � 993جامعة وفي
الصـ جامعـة پك لـدى الص   2,688 جـامـعة وكـليّـة لغـاية الـعام 2019. أمّـا في كوريا

اجلنوبية التي تمتلك  203 جامعة و  127كليّة  فتُعتبر جامعة سيئول  هي األفضل
تقدّمة راتب ا  اإلحصائيّة للعام 2019. � و في اليابان التي فيها 795جامعة  فجامعات ا

هي طوكيو  وهيتوتسوباشي وڤاسيدا/كريو. 
ـكن أن التـكون كن أن نـقـول بـأنّه  ـتطـلّـبـات لـبـلوغ مـرتـبـة مـا  عـايـيـر وا وح نـسـتـقـرأ ا
اجلامعة مشهـورة ولكن يجب أن تكون ذات شأن في مسيـرتها التعليمـيّة والتكنولوجيّة  دون

أن يتّسع البَون ب الشهرة والشأن.
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نشـور   في عدد صحـيفة ـنشور والـطبشـور  هو عـنوان مقـالي ا  احملاضـرة اجلامعـيّة ب ا
قرّرات الزمان الصادر  بتاريخ � 2018/10/13حيث تضمّن آليّة ومسار  إيصال مفردات ا
ـصادر ـقـرّر وا ـنـهـجي ا ـأخـوذة من  الـكـتـاب  ا الـدراسـيّـة لـلـطـالب عن طـريق احملـاضـرة ا

ساعدة.    العلميّة ا
نـشور في ـقاربـات  وا قـال اآلخر فـكان بـعنـوان  التـعلـيم اجلامـعي األهلي..  تـقريب ا أمّـا ا
عدد الـصحـيفـة الصادر في 2018/12/19.� وهنـاك مقاالت أخـرى نُشرت من قـبل إعالمي
سار  وبـحرفيّـة مركّزة تـخص مسيـرة التعلـيم اجلامعـي ودوره في تطوير مرمـوق بنـفس  ا
ؤسسات اخلدميـة واألنتاجيّة ومنها اجلامعات األهليّة وتدوين منجزاتها بهذا اإلطار وليس  ا

فقط تخريج طلبة.
ـقـام مـواضـيع ربّـمـا اليــنـتـبه الـيـهـا االّ من لـديـه  خـبـرة في الـتـعـامل مع ــقـال وا قـد يـضع ا
مـتـغـيّــرات الـتـعــلـيم اجلـامــعي  اإللـكـتـرونـي والـصـفّي. وقــد تـبـرز أسـئــلـة مـســتـقـاة من هـذه
عـنيّة في إتـقان التـعامل مع احلـاسوب والبـرامجيّـات وجتاوز األعطـال التقـنيّة وضـوعات  ا ا

قابل فاجئة أثناء احملاضرة اإللكترونيّة سواء في الدرس العملي أو النظري. وبا ا
هل هـناك مـعايـير  موضـوعيّـة واضحـة  في آليّة تـمديـد خدمـة تدريسـيّ اجلامعـات بعـد بلوغ
نجزات سن التـقاعد اجلـديد? أال يكـون األجدر أن تتأمّـل اجلامعات وتـقرأ السـيرة العـلميّـة وا
ـوافقـة على تـمـديد خـدمـته لتـقارن مع الواضـحـة التي  حـقّقـهـا التـدريـسي الذي لم حتـصل ا
مـايـقدّمه الـتـدريـسي الـذي وافـقت عـلى تـمديـد خـدمـته? ومـتى نـعـطي  فرصـة لـلـشـبـاب الذين
ـعلومات  في تاز  وكـذلك التعـامل اجليد مع تـكنولـوجيا ا يجيـدون اللغـة اإلنگلـيزيّة بـشكل 

هني الصحيح? عصر الذكاء اإلصطناعي بعد التحقق من إختبارهم ا
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كـلغة أجـنبيّـة تدخل اللـغة اإلنگـليزيّةفـي مناهجـنا التـدريسيّـة منذ الـدراسة اإلبتـدائيّةوتـستمر
ـصادر العـلمـيّة في الـدراسات الطـبيّة ـنهجـية وا حـتى الدراسـة اجلامعـيّةحـيث تكون الـكتب ا
ـبـادىء العـلـميّـة والنـظـريّات وفـصول والـهنـدسيّـة وأقـسام الـعـلوم الـصرفـة والـتقـنيّـة. ولـفهم ا
ستـوى اليقل عن جيّد في الـلغة اإلنگـليزيّة قراءة الـكتب يجب أن يكـون التدريسي والـطالب 

وكتابة ونطقاً وإستيعاباً وأحياناً كنتُ أحتدّث الى الطلبة مجازاً بوجوب
 التفكير من الـيسار الى اليم تناغمـاً مع طريقة القراءة. وهنا  نقـول أنّ اللغة اإلنگليزيّة هي
ثـابة لـغة تـدريس ثانـية أو الـلغة الـلغـة األجنـبيـة التي تـستـخدم داخل الـصف الدراسي فـقط 

عرفيّة بعد اللغة األم وهي العربيّة. العلميّة ا
عرفة الـتصريحيّة  والصريحة هو النحو إنّ معيار  تعلّم  وإتـقان اللغة اإلنگليزيّة في إطار ا

صطلحات ومعانيها  وسالمة النطق وإجادة كتابة   وا
احملـاضرات وفهـمها في الـدراسات األوليّـة والعـليا عـلى حدّ سواء.   ويـجدر اإلشارة الى أنّ

أهمية ذلك تكون أكثر ثقالً في  
منـصّات التعـليم اإللكتـروني بسبب متـابعة احملاضـرة من قبل متلـق أكثر بـضمنهم الـعامل
يّة وجامـعات أخرى عند الـطلب. إذن على تدريسيّ جـامعاتنا ـواقع تعليمـيّة ومؤسسـات عا
ا تـفرضه عليهم قـدرات  اللغة اإلنگـليزيّةوأن تُسـتحدث آليّة لتـأم ذلك والتحقق أن يـتحلّوا 

منه.
إنّ اإلخـتـبـارات الـورقـيّـة احلـالـيّـة في الـلـغـة اإلنـگـلـيـزيّـة لـقـبـول طـلـبـة الـدراسـات الـعـلـيـا غـير
كـافيـةويجب إعـتمـاد معـاييـر مضـافة وقـرضهـا حتى في الـترقـيات لـلعـلمـيّة لـلتـدريسـي وآلـية

قابلة بنجاح.  باشرة مع إختصاصي أكفّاءبشرط إجتياز هذه ا قابلة ا ا
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ـتلـكـنا حـتى إذا شـعرنـا به في مـنصّـات الـتعـلـيم وغيـرهـا. وألنّ العـلوم أن ال جنعل اخلـوف 
اخملـتـلـفـة في تـطور مـسـتـمـر عـليـنـا تـهـمـيش احلبـوط وتـشـكـيل الـشخـصـيّـة الـعـلمـيّـة بـقـواها

كن فعله نلخّصه في أدناه: ومقوّناتها. ولعلّ من بعض ما
ـضـافــة بـداللـة الـثـوابت ـيّـاً ومـخـرجــاتـهـا ا - تــرسـيم حـدود اجلـامــعـة  ومـدخالتـهـا  أكــاد
تلك ـزاج والقرار اآلني ألنّ الـتعلـيم  ـألوفة ولـيس با عـتمدة وا ـيّة ا عـرفيّة الـعا تغـيّرات ا وا
تغيّرات ستراتيجيّة ومؤشّرات الفشل محددة  مثلما هي خانات النجاح. علينا أن ننظر الى ا
باشر وليس بصفحات معلنة عامة.  يّة  وبا هنيّة األكاد قام بنفس الع ا في البسط وا

- عالقـة مرتـبة اجلـامعـة بفـرص العـمل  الـتي يحـصل علـيهـا اخلـرّيجـون لهـذا السـبب وليس
لغيـره. فهنـاك بعض اجلامـعات في العـالم يفـاحت طلبـتها قـبل تخرّجـهم  لللـعمل مبـاشرة لدى
ؤسـسات حل ؤسـسات عـند الـتخـرّج أو يشـجّعون بـرواتب شهـريّة  تـدفعـها لـهم ا بـعض ا

التخرّج لينتظموا بالعمل بعدها. 
ومثل هـذا النمط كـان معـموالً به قـبل العام 2003ب اجلامـعات العـراقيّة احلـكوميّـة والقطاع

الصناعي.
- ح تمـتلك اجلامـعة مرتـبة علـميّة مؤثـرة فهذا يـعني أنّهـا ذات شأن وشهـرة في إنتاجـيّتها
عتمـدين للتدريس سـواء كان التعلـيم بدخول القـاعة الدراسيّة ومسـاهماتهـا على الصعيـدين ا
ـرتبـة األعلى أو  الـتعـلـيم اإللكـتروني. وبـعالقـة جدلـيّة فـإنّ رواتب خـرّيجي اجلـامعـات ذات ا
تكون أعـلى مع إتسـاع فرص الـعمل كمـا أسلـفنا. بـاإلضافـة الى ذلك هنـاك منافع إجـتمـاعيّة
تقدّم وقع اإلجتماعي ا ا تصل الى ا شـهورة  ور عديدة يحصل عـليها خرّيجو اجلامعات ا

حتى في فرص الزواج!
وقعها ولم يؤثّر على تقدّمة  رتبة ا ط التعليم اإلللكتروني قد أبقى اجلامعات ذات  ا - إنّ 
قوّمات من إدارة ومناهج ومالكات التدريس وعدم إستثناء إنتاجيّتـها ورصانة شأنها بسبب ا
ـيّة والتي وجب الـتصـنيـفات الـعا أيّ من معـاييـر تقـو الطلـبة وطـبيـعة األسـئلـة اإلمتـحاتيّـة 
تتابعـها منظمة اليونسكو منذ تأسيسها في   1946/11/14وإنعقاد مؤتمرها األول في نفس

الشهر من ذلك العام.
دخل الى -إمتالك الـرؤية الـكامـلة في عـنوان الـفصل الـعلـمي وتفـاصيل مـفرداته وهـذه هي ا
توسـيع خـبـرة الـتدريس. ومـن هنـا تـنـطـلق اخلدمـة  اجلـامـعـيّة بـإمـتـيـاز والـتي يجب الـتـفـكـير
 بـتقد الصـحيح دائماً دون تـردد. إنّ العطاء األفـضل في التعلـيم اإللكتروني اليُـنسى وكلّما
وضوعيّة لنيل مرتبة ـقوّمات رصينة ستتسع قاعدة تابعيها وسامعيها  تقدّمت به اجلامعة 

أفضل.
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 ومع تزايـد عدد اجلـامـعات والـكلـيّات الـرسـميّـة واألهلـيّةفي الـعراق  حـالـيّاً وبـلوغـها أرقـاماً
ليست بـالقـليـلة فإنّ من الـضروري أن تـضع وزارة التعـليم الـعالي والـبحث العـلمي  بـخبرة
مختـصّ  مهنـي حقيـقي أكفّـاء   معاييـر اً تفصيـليّة لتـحديد تسـلسل مرتبـة  اجلامعات
عـايـير هـو تصـنيف بـلووم والكـليّـات الـعامـلة مـثلـما في الـدول األخـرى. وإنّ في مقـدّمة هـذه ا

. عرفي في وضع األسئلةاإلمتحانيّة ومدى التزام اجلامعات به في منظور للمختصّ ا
ـهنيّة احلـقّة واإليثار  إنّ احلـرص على مسيـرة التعلـيم يدعو  ويفـرض على اجليع الـتحلّي با
عايـير بشكل سنوي مـثلما  تتم مراجعـة جداول عامل التأثيـر في مؤسسات النشر راجعة ا
وضوع قـبل غيـره األهمّـية القـصوى  بـخطوات  عـملـيّة   وجودة يّـة وإيالء  ا العلـمي العـا

. عمول بها حاليّاً عالية  لفحص بنية توكيد اجلودة ا
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لعلّ من الواجب أن تكون  السطور التالية هي  البدء  للمقال ال اخلتام.
هـندس عبـداحلليم إبـراهيم احلجّاج ـؤمن أسـتاذنا الدكـتور ا برحـمة الله في نـعيم األبرار ا
وافق  � 2021/3/16. لقـد كان آخر ظهور له رحمه الله  الذي وافـاه األجل يوم الثالثااء ا
على صفحتـه اخلاصة للتواصل واتس آپ هو الساعة الثانية االّ أربع دقائق من بعد ظهر يوم

اجلمعة 2021/3/12.� .
رحل عنّا مغـترباً  بعيداً عن وطنه وأحبّته  لكنّ بصماته وعطاءه  الواسع الثرّ  باقي في كلّ
. إنّه أبو منقذ الـذي يطول احلديث عنه وال يدرك مانكتبه إالّ موقع وركن مع أهله عراقـيّاً وطنيّاً
بادرة في الـسياسات الـعلميّـة والتخطيط الذي تـشرّف بالعـمل معه. لقد كـان آيقونة الـفكرة وا
التربوي والتقـني في مسيرة منظمة الطاقة الذرية العراقيّة واجلهد الهندسي في وزارة الثقافة
واإلعالم في خـطّـة تـطـويـر اإلرسـال اإلذاعي والـتـلفـزيـوني  1997- 2000في سـنيّ مـا قـبل
ـتمـيّز في بـعض جوانب اإلحـتالل عنـدما كـان وكـيالً للـوزارة للـشؤون الـهنـدسيّـة  وعـطاءه  ا
ـثـابر تـبقى الـقـطاع الـصنـاعي والـتعـلـيمي.   إنّ صـفحـات اإليـثار والـسـخاء الـعمـلي الـنقي ا

ناصعة  ولو تزاحمت ألوان الكتابة على سطورها لتحكي  عن جود  وجودة العطاء.
ة ولـنـا وكلّ محـبّـيك الطـمـأنيـتـة والسـلوان من  قـرير الـعـ برحـمـته تعـالى ولـعائـلتـك الكـر

الغفور  الرحمن.
ـان والـبـنـاء عـامـرة حـتى وإن تالشت آثـار اخلـطـوات على وتـبـقى الـنـفـوس  األصـيـلـة  باإل

. الطريق القد
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بغداد
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كانت تنقش على جلد ناعم وانيق
 وبــــخـط عــــربي دقــــيق .. وكــــان
حمـلة الرسـائل من امهر الـفرسان
 وافضلهم فصاحة في الكالم  و

شجاعة  وكياسة  ووسامة .
وفي عــصــر اخلــلــفــاء الــراشــدين
ــنــورة مــركــزا ــديــنـــة ا ..كـــانت ا
الســتالم الــرسـائـل الـتـي  تـرد من
االمــصــار االسالمــيـة  وجــبــهـات
الـــقــــتـــال الــــتي  خــــاض فـــيــــهـــا
ــســلـــمــون االوائل فــتــوحــاتــهم ا
صـيرية  .. في مـعارك القـادسية ا

 واليرموك وغيرها .
امــا في الـــعــصــر االمــوي .. فــقــد
وضـع اخلـلــيــفـة مــعــاويـة بن ابي
سـفـيـان  نـظـامــا بـريـديـا مـبـتـكـرا
يتـناسب  وحـجم  واتسـاع  رقعة
الــفــتــوحـــات االسالمــيــة .. وكــان
ركز  البريدي الرئيس في مدينة ا
البصرة  ال يبعد عن مكة .. سوى
مــــســـيــــرة ثالثــــة ايــــام  وكـــانت
اخلـيـول الـعربـيـة االصـيـلـة  تـنقل
الــرســائل بــســرعــة مــدهــشــة الى
مـــئــــات احملـــــطـــات الــــبـــريــــديـــة

اجلديدة.  
ـمالـيـك في مـصر  .. وفي عـصـر ا
كــان اخلـلـيـفـة بـيـبـرس يـسـتـخـدم
احلـمـام الـزاجل لـنـقل الـرسـائل ..
ويبـني  االبـراج الـعـاليـة  لـتـكون
دالـــة  لـــلـــحــمـــام الـــذي يـــنــطـــلق
بـتـغـريـدة  .. ثم يـعـود من االماكن

البعيدة .
الــعــبــاســيــون  .. ولــعــوا  ايــضـا
بـالـشــؤون الـبـريـديـة .. وكـان ابـو
ـنـصـور مـغـرمـا بـالـبـريد جـعـفـر ا
وتـطـوراته .. امـا هارون  الـرشـيد

ذكريـات حمـيميـة  و ( فالونزية )
ناديل الورقية ( .. الى ان غزتنا ا
كــلــيـنــكس)  الــتي نـســتــخـدمــهـا
لــغــايــات  ثم نــرمــيــهــا فـي ســلـة

النفايات  .
كــانت الـرســائل الـبــريـديــة تـكـتب
بجـهـد وانـاقة .. وبـحب ولـيـاقة ..
وال نــنــسى ابــدا كـتــابــة اجلــمــلـة
أثورة ( شكرا لساعي البريد ) . ا
كــان وصــول الـرســائـل  يــحــتـاج
الـى ايـــام وشـــهـــور .. واحـــيـــانـــا
تــعــود الــيــنـــا الــرســائل حــزيــنــة
ملـتوية  كمـا هي .. بسبب تـغيير
في الـعـنـوان .. او من تـقـاعس في

خدمة االنسان .
كان االشوريون .. 

اول من اهتدى الى سـرعة وصول
الـرسـائل .. وكـانت االمـبـراطـورية
االشـوريـة سبـاقـة في بنـاء الـطرق
الــــســــريــــعـــة .. بــــهــــدف وصـــول

ركز خالل ايام . الرسائل الى ا
وفـي صـــــــــــدر االسـالم ..  كـــــــــــان
الـرسـول الـعــربي ..  يـهـتم كـثـيـرا
بـرسـائله الـتي ارسـلت  الى مـلوك
الـفـرس  والــروم  ومـصـر والـشـام
والــبــحــريـن  وعــمــان  وجنـران ..

فــقــد جــعل من الــرســائل عــنــوانـا
حلضارة دولته .
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ومن طرائف استخدامات البريد ..
اهــــــتـــــــدت بـــــــعض االقـــــــوام الى
اســتـــخـــدام احلــلـــيب فـي كــتـــابــة
ـكتـوبـة على الرسـائل الـسريـة   ا
جلـود مدبوغـة وناعمـة .. والتظهر
حروف كتابتها  اال في حالة وضع
الرماد فوقها .. وبعضهم استخدم
( مـرارة ) الــسـلـحـفــاة  في كـتـابـة
رســائـــله الـــتي تـــقـــرأ  في الـــلــيل

والظلمات .
لـكن بـعض احلــكـام الـقـسـاة   من
غالظ الـــقــلــوب .. كــتـــبــوا رســائل
الـتـهــديـد والـوعـيـد واالهـانـة عـلى
رؤوس  مـحـلوقـة لسـعـاة البـريد ..
ومـا ان  يــصل سـاعي الــبـريـد الى
صنعة من كان .. يرفع الفروة  ا ا
عـلى رأسه .. ويكـشف عن محـتوى
الـرسـالـة .. وبـعـد الـقـراءة  يـقـطع

رأسه  جزاء فعل لم يرتكبه. 
وفي الـــقــــرن الـــســــادس عـــشـــر ..
هـيمنت عـائلـة اوربيـة واحدة على
نـــظــام الــبــريـــد .. وهي عــائــلــة  (
تداولة تاكسيس) ومفردة تكسي ا
في يومـنـا هـذا .. مـشـتقـة من اسم
العـائلةنـفسهـا وكان احلدث االبرز
.. ظـهـور اول طـابع بـريـدي مـخـرم
االطراف .. وبالـلون االسود حامال
راس  فـكـتـوريـا مـلـكـة بـريـطـانـيا 
وهـذا الــعـصـر   الـفــكـتـوري .. هـو
الـذي مـنـح شـكـسـبـيـر تـلك الـقـدرة
ــسـرحــيـات الــفـائــقـة فـي كـتــابـة ا

العظيمة .
كــان الــطـابـع الـبــريــدي اخــتــراعـا

Íœ«bI*« r U  

بغداد

مـــهــمــا  مـن اخــتــراعـــات الــقــرن
الـتـاسع عشـر ..  وكـان سبـبـا بان
تــكـون الــرسـائل مــدفـوعــة الـثـمن
وبــاجــر زهـيــد .. وكــانت وسـيــلـة
ـــســـرحـــيــات  لـــنـــقـل اخـــبـــار  ا
والـــلـــوحــــات  واالخـــتـــراعـــات 
والتجمعات الثقافية والعلمية .
في وسط الـسـبعـينـيات من الـقرن
ــــاضـي ..  كـــــنت في بـــــاريس  ا
وكــانت قـيـمــة الـرسـالــة الـواحـدة
الـتي تـصلـني من بـغـداد .. ال تقل
قــيـمــة عن رســائل بــاريس .. ومـا
فـيــهـا من مــتـعــة بـصـريــة  وقـيم
جمالية وفكرية .. وكم كنت ابحث
عن رســــائل االهل  واالصـــدقـــاء 
بـلـهـفة  ومـتـعـة ..  وسط كم هائل
من رسـائل االعالنـات الـتـجـارية 
واشعارات  الضرائب احلكومية.

ومرة كتبت .. 
وانـــا اســـتــقـــبل احـــد االصـــدقــاء
الــــــقــــــادمــــــ من بــــــغــــــداد  الى

باريس/...
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هــذا الـــذي الـــلـــقـــاء الـــذي حــدث
يخرج من دائرة النسيان تماما ..
كان قادمـا من بغداد الى باريس..
شـــاب  عـــراقي اســـمـــر  مـــازالت
حـــرارة الــشــمس تــلــفح وجــهه ..
أل عـــيـــنـــيه .. ومـــازال الـــفـــرح 
نـحـه حبـا وامال وعـطر الـوطـن 
وســعــادة  كــنــا قـــد احــتــضــنــاه
بشوق ورغبة .. متناس عذابات
الـغـربـة واالمـهـا .. نـبـحث بـلـهـفة
في حـقـيـبــته  عن الـرسـائل الـتي

جاء بها الينا ) .. 
والــيـوم .. تـصــلـنـا  الــرسـائل من

مـشرق الدنـيا ومـغربـها .. قبل ان
يــرتــد لـنــا طــرف .. وقـبـل ان نـهم
بـكـتابـة حـرف .. وال داعي لنـشـكر
ساعي البريـد .. هذا العامل باجر

زهيد .
فـي عــــــــام  ( 1971)  اهـــــــــتــــــــدى
ـهـنـدس االمـريـكي والول مـرة .. ا
بنـقل  رسائل الـكـترونـية بـسيـطة
مـن جهـاز الـى اخـر .. عبـر بـرامج

جديدة و مبتكرة .
لـكن االكثـر دهـشة  .. كـان في عام
1989.. وهو العام الذي انتشرت
فـــيه  خــدمــة اســتــخــدام الــبــريــد
االلـــكــتـــروني .. بـــشـــكل  جتــاري
واسع ومنتظم  وكان بحق حدث
تـــــاريــــخـي فــــاصـل بــــ بـــــريــــد
السـلـحـفـاة .. وبريـد الـبـاشوات 
جتــــســــد  بــــاخـــتــــراع الــــبــــريـــد
االلـــكــتــروني مــتـــعــدد الــوســائط
ـهـمـات / في الـنص والـصورة وا

واالصوات .
وهــكــذا .. حـلـت عــلــيــنــا  نــعــمـة
استخـدام الرسائل االلكـترونية ..
ونـــعــمـــة الــتـــواصل الـــتــفـــاعــلي
الـسـريع   فـال قـلق .. وال انـتـظار
اليــــام  واســـابـــيـع  وشـــهـــور ..
لـــقــــدوم  ســـاعـي الـــبــــريـــد .. وال

بخشيش .. وال  حتشيش .
لكن هذا االختراع الـسعيد / ايها
الـعـزيـز  .. قـتل فـيـنـا رومـانـسـيـة
القراءة واحالمهـا  واضاع علينا
شـغف االنـتظـار ودهـشة االنـبـهار
اليـــ من الـــعـــمـــال .. واحـــزن ا
والـعـامالت  و قـطع ارزاق الـذين
ـــطــابع  ويــصــمــمــون يــديــرون ا

الرسائل و الكارتات ..&

مـرة اخــرى .. اجـد نـفــسي اكـتب
عن ( نـهـاية اجملـتمـع التـقلـيدي )
وتعقيـدات احلداثة  وكيف .. ان
تـكنـولوجـيا الـتواصل واالتـصال
ط حـياتنا ساعـدت على تغـيير 
  واتــصــاالتــنــا  وتــقــالــيــدنــا 
واحوالنا .. حتى تالشت  الكثير
من مفـردات كلمـاتنا  وعـاداتنا 

ورومانسياتنا  وتأمالتنا .
هـل اذكــــركم  بــــاقالم  احلــــبــــر (
البانـدان )  ..  وكيف كنـا نحتفظ
بهـا لـسـنـ طـوال  كانـت سجال
حلـيـاتنـا  ولهـا مـوقع خاص في
قـلـوبـنـا ..  وكـأنـهـا وسـام تـكر

على صدورنا .
كنا  نكتب رسائل الشوق  وادب
ـدادها  واسـرارها  الـتوق   .. 
.. الـى ان جــــــاءت اقـالم اجلـــــاف
الـلـعـيـنـة  الـتي ال تـصـمـد سـوى
اليـام .. وكأنـهـا عـلى عـلى عـجـلة
من امـرهـا  والى قـارعـة الـطريق

مصيرها .
ــنــاديل ( الــچــفــافي ) و قــصــة ا
الــتي نـشـتـريـهـا ونـسـتـخـدمـهـا 
ونغـسلـها  ونـكـويهـا  ونحـتفظ
ـدة طــويـلـة .. ولــنـا مــعـهـا بـهــا 
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الـنفس تـلك األنشـطة الـسيـاسية
الــتـي بــدأنــا نــرصــدهــا مــؤخـراً
والـتي تــشي بـشيء مـن الـتـفـاؤل
وتـصب في إمـكـانـيـة اخلروج من
الـنـفق بحـيث ترى سـوريا الـنور
بعد كل ذلك الـظالم الدامس الذي

تشهده منذ عقد ومنها:
 -لقـاء الدوحـة الثالثي الروسي-
الـتـركي-الـقـطـري الـذي خُـصص
وضوع السوري و بروح لبحث ا
إيـجـابيـة مـلـموسـة حـيث أعـلنت
األطراف الـثالثة عن سعيـها نحو
فـكفكـة األزمة والـعمل على حـلها.
وأعتـقد أن هـذا اللقـاء على درجة
عـاليـة من األهـميـة ذلك ألن الدول
الثالث ذات تـأثير دولي وإقـليمي
مهم وبالذات في حتريك األحداث
في ســــوريـــا. والــــذي يــــزيـــد من
أهمـية هذا الـلقاء أن اجملـتمعون
ســوف يــســتــمـــرون بــالــتــواصل
ــهــمــة إذ نــأمل أن إلجنــاز هـذه ا
يـــكـــون له دورة في رسم مـــعـــالم
الـفصل األخـيـر من الـكـارثـة التي
حـــلت بـــالـــعـــرب "بـــطـــبـــعـــتـــهـــا

السورية".
- إن الــلـقــاء الــروسي-اإلمـاراتي
يــصب في ذاتِ االجتـــاه ســيّــمــا
بــعــد تـصــريح الـوزيــر اإلمـاراتي
بـأنه بـالده تـسـعـى إلى أن تـعـود
سـوريــا إلى اجلـامـعــة الـعــربـيـة
ـــا أول خــــصــــوصــــاً وهــــو لــــر
تـصريح عن مـسؤول عـربي كانت
بالده قد أعادت فتح سفارتها في
ســـوريـــا مـــنـــذ أكـــثـــر مـن عــام.?

أغلب التقارير اإلعالمية أجمعت
عـــــلى أن الــــــعـــــرب ورغـم أنـــــهم
أصــحـاب"الــدار" كــانــوا الــطـرف
األضعف في التأثـير في مجريات
األمـور في سـوريـا وأن الالعـب
الــدولــيــ واإلقــلــيــمــيــ هم من
يـــــحــــرك األحــــداث فـي ســــوريــــا
كـلومة كل يبـحث عن مصاحله ا
?وحتقيق أجنداته اخلاصة على
حسـاب سوريـا وبالـنتـيجـة على
. أمــا حـــســاب الـــعــرب جـــمــيـــعــاً
الــثــانـيــة فـإن تــلك الــتـقــاريـر لم
تولي اهـتمـامـاً للـبحث والـتركـيز
عـلـى آفـاق الـسالم احملــتـمـلـة بل
كـــانت تـــنـــكـــأ اجلـــراح فـــتــروي
قــصص الـقــتل والـدمــار  وكـأني
ـسرح لفصل عـديها يـهيئون ا
جــــــديـــــــد مـن احلـــــــرب ومـــــــنح
ـــقــاولـــيي مــســـاحـــات جـــديـــدة 
احلــروب لــيـمــارســوا رغــبــاتـهم
اخلبـيـثة بـإذكـاء روح العـداء ب

األخوة.
(3)

 -إال أن مــــــا يــــــشـــــــيع األمـل في

وبنـفس الـوقت فإن دولـة بـتأثـير
اإلمـارات "الـســيـاسي" وعالقـاتـهـا
ـكن أن ـتــمـيـزة مع واشــنـطن  ا
تُــســتـثــمـر حــتى ال يــكـون قــانـون
"قيـصـر" األمريـكي عـائقـاً جلـهود
حتــقـــيق الــسالم وهـــذا عــلى أي
حال ما ذكره الوزير اإلماراتي في

ذات اللقاء.
- مــا صــدر عن مـــجــلس الــوزراء
الـــســعـــودي األســـبـــوع الــفـــائت
والـدعـوة الـصريـحـة بـاعـتـبار أن
احلـل في ســــوريــــا لن يــــكـــون إال

سياسي.
- دون أن نغـفل أهـمـيـة مـا يرشح
مـن أخـبـار عن تــطـبـيع لــلـعالقـات

صرية-التركية. ا
جموعـها تب أن هي مؤشـرات 
ـفاهيم قد يدفع هناك حتول في ا
األمـور جتاه بـلورة مـبادرة جادة
تــنــهي األزمــة في ســوريــا. فــدول
اخلـلــيج الـعـربـي الـثالث إضـافـة
إلى ســمـة االعــتـدال الــتي مـيّـزت
ســيـاسـة الـكــويت وعُـمـان -الـتي
يـزورها وزيـر اخلارجـية الـسوري
ا تـمثل عامالً مهماً لعدة أيام- إ
ــــدُّ الـــســـــالم بـــدفــــعـــة قــــويـــة

منتظرة.
(4)

إن الدولة الـسورية اليـوم تمكنت
بــرغم إطــالــة أمـدّ احلــرب وبــرغم
قــــوى اإلرهـــاب واالرتــــزاق الـــتي
تـكـالـبت عـلى الـبالد من كل حـدب
وصـــوب حتت يـــافـــطـــة اجلـــهــاد
ـزعـومــة اسـتـطـاعت أن حتـافظ ا
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عـلـى تـمـاسـك الـدولــة وجـيــشـهـا
ومـؤسسـاتـهـا وبسط الـسـيـطرة
ـــئـــة من عـــلـى أكـــثـــر من 70 بـــا
األراضي الــســوريــة وهــو عـامل
مـشـجـع ألن يـكـون هـنـاك مـبـادءة
عـــربــــيـــة تــــعـــيــــد ســــوريـــا إلى
حـاضـنــتـهــا الـعـربــيـة كـمــقـدمـة
للـسـيـر بـخـطى عـمـلـيـة وبـرعـاية
عربيـة نحو إبرام مـيثاق سوري
ــعـارضـة تـصــيـغـه احلـكــومـة وا

معاً. 
كـننـاً جمـلة وأن مـايجـعل ذلك 
ـتـوازنـة لـبـقـيـة الـدول ـواقـف ا ا
ـوضـوع الـسـوري الـعـربـيـة من ا
وعــلى رأســهـا مــصــر واجلــزائـر
والـــعــــراق وتـــونس وبــــالـــطـــبع
األردن. هــذا دون أن تـبـدأ األمـور
من نـقـــطـة الـصـفـر بل من حـيث
مــــــا  االتـــــــفــــــاق عــــــلــــــيـه في
اجتماعـات األطراف السورية في
جــيــنــيڤ وأســتــانــا وسـوتــشي

وغيرها.
ـناسب ألن -وأعـتـقد أنه الـوقت ا
يــأخــذ الــعـرب مــجــتـمــعــ عـلى
عـــاتــقـــهم اســتـــكــمـــال خــطــوات
االتــصـال مـع األطــراف الــدولــيـة
ـــؤثـــرة لـــوقف واإلقـــلـــيـــمــيـــة ا
الــــتـــدخـل بـــالــــشـــأن الــــســـوري
وانــسـحــاب الـقــوات األجــنـبــيـة
ا في وتعزيز الـتحالف العربي 
ذلـك سـوريــا والـعــراق الجـتــثـاث
قـوى اإلرهـاب والـتـشـدد وإخراج
ـــــــرتــــــزقـــــــة من عـــــــلى األرض ا

السورية.

-امـا فيـما يـخص األكراد فـإنني
أعــتــقـــد بــأنه األســهل فــاألكــراد
والـعـرب بـالـنـهـايـة "أمـتـان توأم"
وإذا مـــــا صـــــفـــــيت الـــــنـــــوايـــــا
ــــؤثــــرات وتــــخــــلــــصـــــنــــا من ا
ـكـن تـرتــيب اخلــارجــيـة فــإنـه 
األمـــور في مـــنـــاطـق الـــكـــثـــافـــة
الـسـكـانـيـة لألكـراد وفق مـفـاهـيم
اإلدارة الـذاتـيــة في إطـار سـيـادة

الدولة السورية.
(5)

-وبـــعــد; فــلــقــد كــان لي لــقــاءات
وعـلى فتـرات من الـزمن مع رموز
ــعــارضــة الــســوريـة وعــلى من ا
هـامش مؤتـمرات فـكريـة وثقـافية
في عــمّـــان واســطــنـــبــول ومــكــة
وبـاريـس والـقـاهــرة وأعـتـقـد أن
ـفــاهـيم وتـبـدل األهـداف تــغـيـر ا
لـــــكـل من ســـــبـق وانـــــخـــــرط في
ـثل مـنـصة وضـوع الـسوري  ا
جديـدة النطالق عـملـية سـياسـية

مؤهلة للنجاح. 
فــاالنـفــتــاح الـروسي اخلــلــيـجي
الــتــركي وتــضــيــيـق مــســاحـات
عارضة اخلالف سوف يشـجع ا
واحلــكــومـة لــلــتــواصل واتــخـاذ
خــطــوات جــريـئــة إيــجــابــيـة من
شأنـها أن تـعيـد لـسوريـا السالم
ووحـــدة أرضــــهـــا وشــــعـــبــــهـــا.
فـســوريـا قــلب اجلــسـد الــعـربي
ولن يـقـوى اجلـسـد عـلى احلـركه

بقلب عليل.
والله ومصلحة العرب من وراء

القصد.

(1)
"محمد كعوش"

ــســكــونـ بــدايــة أنــعي لــكل ا
بـهــمـوم أمـة الـعـرب وأشـواقـهـا
واحـداً من أصـدق الـشـخـصـيات
ـعـروفـة الذي رحل الـعـروبـيـة ا
مــنـذ أيــام وال زال قـلـبـه يـنـبض
حـتى آخــر حلـظـة في فـلـسـطـ

ـانـه بـأن هـذه األمــة ومـهـمـا وإ
انـــكــفــأت البــد يــومــاً أن تــعــود
فـتـضـمـد جـراحـهـا وتـسـعى إلى
ـتـقـدمـة. أنـعي الـلــحـاق بـاأل ا
لـكل الـشــرفـاء صـديـقـي الـنـبـيل
ـــرمــوق الــكـــاتب الـــصــحـــفي ا
األسـتــاذ مــحـمــد كـعــوش الـذي
شتركة أن رحلَ وكانت أمنيتنا ا
نرى سوريا وقد حط بها السالم

. فنزورها معاً
رحـــمـــة الـــلـه عـــلى أبي يـــوسف

واسعة..
(2)

ـني هذه األيـام حيث -أكـثر مـا آ
حلـت ذكرى احلرب الـلعيـنة على
ســوريــا مـــســألــتــان: األولى أن

 …d «c « W «Ë—
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هــو مُــحـبــاً لــلـريــاضــة في صــغـرهِ
وعـــنـــدمـــا كـــبـــر خـــطى خـــطـــواته
الـعـمــلـيـة في هــذا اجملـال ولِـد في
مـــديـــنــة بـــغـــداد عــام 1990 وهــو
ــنــتــخب مــدرب الــقــوة الــبــدنــيــة 
ياحي الوطـني أنه الكـاب  كـرار ا
ولـتـســلـيط الــضـوء عـلى مــسـيـرته

الرياضية
{ مـن اين بــدأت خـطــواتك تــتــجه نــحـو

عالم الرياضة?
- بــدأت مـنــذ الــصـغــر كــنت مـحب

لهذه الرياضة واجد فيها نفسي.
{ كم من بـطولـة احرزت? وكـيف تصف

شعور الفوز الذي نلته للمرة االولى?
- بــطـوالت كــثــيــرة عـلى مــســتـوى
العـراق وكـان شعـور ال يوصف الن

طعم الفوز جميل جدا ورائع.
{ هل واجــهت صـعــوبــات في اخلـوض

بهذا العالم?

- نـــــعـم واجــــهـت الـــــكــــثـــــيـــــر من
الــصـــعــوبــات خــصــوصــا ان هــذه
الــريــاضــة اقــصــد بــنــاء االجــسـام
والــقــوة الــبـــدنــيــة يــواجه الالعب
صــعـوبــات كــثــيــرة جـدا مـن حـيث
الدعم وااللـتزام والـتجـهيـز وكذلك
ادي الذي هو اساسي جدا الدعم ا
ألننا نعلم ان هـذه الرياضة حتتاج
 الى دعـم مـــــادي وغــــــيـــــرهــــــا من

الصعوبات.
ـعوقات ومنـها قلة { كيـف تعاملت مع ا

الدعم احلكومي?
- الدعم احلـكومي ضـعيف جدا بل
يـكـاد يـكـون صفـر ومـقـتـصـر عـلى
دعم كـرة الــقــدم مع الــعــلم ان هـذه
الــريـاضــة وكــثــيـر من الــريــاضـات
الــفـرديـة او االلـعـاب الـفـرديـة جتـد
فـيــهـا نــتـائج قــويـة جــدا ونـحـقق
فــيــهــا اجنــازات قــويـة عــكـس كـرة
الــقــدم ومع كل االسـف جنـد الــدعم

معدوم او قليل.
{ كـيف ترى ثقافـة اجملتمع من الـناحية

الرياضية?
- ثقافة جيـدة وبدأ  الرياضي يقرأ
ويــطـــلع ويــبــحث ويـــثــقف نــفــسه

جيدا.
{ هل يـحتـاج مـجتـمـعـنا لـغـرس عادات

رياضية?
- اكـيـد يـحـتـاج من حـيث ان يـكون
الـريـاضي مـثـال لـإلنـسـان اخلـلوق
ــــــتــــــواضع واحملـب لــــــلــــــكل الن ا
الـريـاضة حب واحـتـرام وان يـكون

قلبه واسع ومنفتح ومثقف.
{ مــا رأيك بــالــواقع الــريــاضي لــلــعــبه

القوة البدنية في العراق?
- لـهـا مــسـتـقـبل جــدا قـوي انـشـاء

لله.
{ هل يـــجــد الـــريــاضـي الــتـــقـــديــر في

العراق?
- مع كل االسف ال .

}
الــــــــــى

مــاذا يـــطــمح
ياحي? كرار ا

- انــشــاء لــله نــحــو
ية. العا

{ كــلــمــة اخــيــرة تــود
قولها?

- كل الـشـكـر والـتـقـديـر
لحضـــــــرتـك عـــــــلـى هــــــذه
االسـئلـة اجلميـلة والـرائعة
وأتـمنى لك كل الـتوفيق ان
شــــاء الــــله يــــا رب حتــــفظ
العراق وأهله وتبعد االذى
عـن اجلـــــــــمـــــــــيع واكرر

شكري وأمتناني
لكم.
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بـطـولـة كــاس اخلـلـيج الـعـربي لـكـرة
الــقــدم اخلــامـــســة الــتي اقــيــمت في
الــعـراق في الــفــتـرة من 23/ اذار -
الى 9/ نــــيـــســــان في عـــام 1979م
ــبـاريــات عـلى اد وجــرت جـمــيع ا
ملـعب الشـعب الدولي وكـان مسـرحاً
جمـيالً الول استـضافـة للـعراق لـهذه
البـطـولة الـتي جمـعت ابـناء اخلـليج
الـعـربي وشـارك في الـبـطـولـة كل من
العراق واالمـارات والسعـودية وقطر
والبـحـرين والكـويت وسـلطـنة عـمان
.وتـوج مــنـتـخـبــنـا الـوطـنـي بـالـلـقب
االول له فـي بــطــولــة كــاس اخلــلــيج

درب الراحل عمو بابا بقيادة ا
اليكم مـباريات منـتخبـنا الوطني في

البطولة
- /23اذار/ 1979 الـــــــــــعـــــــــــراق -

البحرين
فوز العراق  4- صفر  سجل اهداف
الـعــراق حـســ سـعــيـد  3والـراحل

ناظم شاكر .
- /27اذار / 1979 العراق  - قطر
فـوز الـعراق 2- صـفـر سجـل اهداف

العراق حس سعيد . 2
/30 +اذار / 1979 الــــــــعــــــــراق -

الكويت
فــوز الــعــراق  1 - 3 ســجل اهــداف
الــعــراق فالح حــسن وهــادي احــمــد

ومهدي عبد الصاحب .
- /4نـــيـــســان / 1979 الـــعــراق  -

االمارات
فوز العراق   5- صفر سجل اهداف
الــعــراق هـادي احــمــد ومـهــدي عــبـد
الــــصـــاحب وفالح حــــسن وحـــســـ

سعيد وعادل خضير .
- /6نـــيـــســـان/ 1979 الـــعـــراق  -

سلطنة عمان
فوز العراق  7- صفر  سجل اهداف
العراق حس سعيد 4 وفالح حسن

2 و عادل خضير
- /8نـــيـــســان / 1979 الـــعــراق  -

السعودية
فوز الـعراق  2- صفـر سجل اهداف

العراق فالح حسن وحسن فرحان .
W uD « s  ÂU —«

- اقــيـمـت في الـبــطــولـة  21مــبـاراة
3 ـعدل 3 سجل خاللـها  70هدف 

باراة الواحدة . في ا
- لعب منـتخبـنا الوطني  6مباريات
ـعـدل سـجل من خـاللـهـا  23هـدف 
ــــبـــاراة الـــواحـــدة ودخل 3 8 في ا

مرمى منتخبنا هدف وحيد.
- اول هدف سجل في البطولة سجله
الـالعب حـــســـ ســـعـــيـــد في مـــرمى

البحرين .
- اســرع هــدف ســجل فـي الــبــطــولـة
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. إنه يــــعـــرف تــــمـــامــــا مـــكـــان
ــمـكـن أن يــكـون وجــوده. مـن ا
يفـكر في هـذا لكـنه لم يـتحدث
معي عنه في الوقت احلالي".

U1eM  .d

كـــــــمــــــا لـم يــــــرغـب فــــــاران في
ا عن التعليق على غياب بنز
ـنــتــخب الـفــرنـسي صـفــوف ا
بــعـــد أن قـــال مــدربـه في ريــال
مــدريـد الــفــرنــسي زين الــدين
زيـــدان إنه ال يـــفــهـم ذلك بـــعــد
األداء اجلــيــد الــذي يـقــدمه في

يرينجي". "ا
وفي هــذا الـصــدد قـال: "لـست
األنـسب لـلـحديث عـن كر في
ــنــتــخب الـــوطــني. نــحن في ا
نـــفس الـــنـــادي مــنـــذ ســـنــوات
وفزنا 4 مرات بـدوري أبطال
ـنـتـخب أوروبـا. مع مــدرب ا
لدي 8 سنـوات ألـعب فيـها
حتت إمـــــــرتـه ال أشـــــــعــــــر
بـالراحـة عـنـد احلديث عن

هذا األمر".
ومع ذلـك أشــــــاد فـــــاران
ـــهـــاجم الـــفــرنـــسي بـــا
مـــشــيـــرا إلى أنه: "أحــد
أفــــضل الـالعــــبــــ في
الــــعـــــالم ويـــــتــــمـــــتع
بتكوين بدني وعقلي
جـيــد وبـات حـاسـمـا
أكـــــثـــــر مـن أي وقت
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كـان أولي جـونـار سـولـسـكـاير
جـزءا من تـشـكـيـلـة مـانـشـسـتر
يونـايتـد عنـدما كـانت ماكـينة
جلمع األلقاب في فترة أليكس
ـدرب فــيـرجـســون لـذا يـدرك ا
تـوقع منه الـنرويـجي تمـامـا ا

في أولد ترافورد.
ركـز الثاني ويحـتل يونايـتد ا
ــــيــــرلــــيج ووصل فـي الــــبـــر
ـراحل مـتـقـدمـة في الـكـؤوس
لـكن هـذا ال يـرتـقـي لـلـمـعـايـيـر
ــطـــلــوبــة خـــصــوصـــا بــعــد ا
ـة أمـام لـيـسـتـر سـيتي الـهـز
في كــأس االحتـاد اإلجنـلـيـزي

أمس األحد.
ــــا خـــفف مـن الـــصـــدمـــة ور
اجـتـيـاز يـونايـتـد عـقـبـة ميالن
في دو  16بالدوري األوروبي
قـبـلهـا بـثالثـة أيـام لكن ال زال
الشعـور سائدا بضـياع فرصة

كنة للتتويج بلقب.
واستبعد سولـسكاير األيقونة
تألق لوك برونو فرنانـديز وا
شـــــاو والــــركــــيـــــزة ســــكــــوت
مـاكـتـومـيـنـاي من الـتـشـكـيـلـة
األساسيـة خالل اخلسارة (-3
1) ضـــــد لـــــيــــســـــتـــــر في دور

الثمانية.
ـــة أن ــــا تـــعـــنـي الـــهـــز ور
يونايتد اكتـسب سمعة سيئة
بأنه ال يتمتع بالنفس الطويل

والقدرة على احلسم.
اضي خسر في وسم ا ففي ا
قــــبـل نــــهـــائـي كــــأس االحتـــاد
اإلجنــلـيــزي وكـأس الــرابـطـة
والــــــــــــــــدوري األوروبــي وفـي
ـــوسم الـــذي يـــســـبــقـه غــادر ا
دوري أبـطــال أوروبـا من دور

الثمانية.
ورغم ظــهـور عالمـات لـلـتـطـور
حتت قــيــادة ســولــســكــايــر ال
يـــرضى اجلـــمــهـــور عن خـــلــو
خـــزانــــة الــــنــــادي من ألــــقـــاب
جــديـدة حــيث كــان الــتــتـويج
األخـــــيـــــر في 2017 حــ فــاز
الــشــيــاطــ احلــمــر بــالـدوري
ـــدرب جـــوزيه األوروبـي مع ا

مورينيو.
وقــــال جـــاري نـــيـــفــــيل زمـــيل
ســــولـــســــكـــايــــر الـــســــابق في
يــــونـــايـــتــــد حملـــطــــة ســـكـــاي
ســبـورتس "أنــا مــحــبط قــلـيال
بصفتي من مشجعي يونايتد
ألنـــــنـي اعـــــتـــــقـــــدت أن كـــــأس
االحتــاد اإلجنـــلــيـــزي فــرصــة

جيدة لنا حقا للفوز بلقب".
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اعلن نادي الديوانية الرياضي الدخول في معسكر تدريبي في محافظة أربيل.
ـمـتاز وقـال رئـيس الـنـادي حـسـ الـعنـكـوشـي في تـصـريح صـحـفي  إن الـدوري ا

نتخب الوطني. سيتوقف حتى نهاية الشهر احلالي بسبب استحقاقات ا
واوضح أن ادارة الـنادي قـررت اسـتـغالل فـترة الـتـوقف فـالـفريـق سيـشـد الـرحال
دة 10 ايام اسـتـعداداً مسـاء الـيـوم صوب كـردسـتـان العـراق لـيـعسـكـر في اربـيل 
مـتاز ـقـبلـة في دورينـا.يذكـر أن التـطبـيـعيـة قررت ايـقاف الـدوري ا لألستـحقـاقات ا

نتخب الوطني في معسكر تدريبي اوزباكستان. بسبب دخول ا
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سـابقات الـعربية تـشكل نـسخة 2021 من بـطولة كـأس العرب اكـبر ا
بـكـرة الـقـدم الـتي انـطـلـقت من لـبـنـان عام 1963 انـعـطـافـة كـبـيرة في
توقع واجلدوى الفنية يزة من حيث التنظيم ا مـسيرتها ونقلة نوعية 
اذ سـتعـود الـبـطولـة وهي الـعـاشرة بـعـد انقـطـاع لـتسع سـنـوات وقد
شـهـدت قبـلـهـا وفي الـعـديد من نـسـخـهـا تـذبذبـا في اوقـات اقـامـتـها
شـاركة ـشاركـة وجلوء بـعض دولـها احـيانـنـا الى ا ومـحدوديـة في ا
بية وان لم نتخبات االو ـشاركة با بـالصف الثاني من منتخباتها او ا
يـشـكل كل ذلك مـثـلبـة كـبـيـرة في جنـاحهـا كـأكـبـر جتـمع كـروي عربي
رة بثقله نقول انعطافة بعد ان دخل االحتاد الدولي للعبة (فيفا) هذه ا
االعـتبـاري والتـنظيـمي والـفني عـلى خط البـطولـة وتنـظيـمها وقـد اعلن
اضية عن اعتراف ومصادقة الفيفا رئـيسه جياني انفانتينو اجلمعة ا
عـلـيهـا وضـمن اجـنـدته الـرسـمـيـة كـما اعـلن عن مـواعـيـدهـا قـرعـتـها
وتـصفيـاتها وادوارهـا النهائـية التـي ستجري فـي قطر للـفترة من االول
شـاركة ـقبل من الـعام اجلـاري و الى الـثامن عـشر من كـانون االول ا
كل الـدول الـعـربـيـة ال 22 ومن الـقـارتـ االسـيـويـة واالفـريـقـية وعـلى
قبلة 2022 العب ذاتـها التي ستجري عـليها مباريات كـأس العالم ا ا
في قـطر وبـتوقـيتـات متـشـابهـة وهي رسالـة واضحـة بان بـطولـة كأس
العـرب بشكلها واجراءاتها الـتنظيمية. ستكـون ضمن التحضير لكأس

قبلة و( بروفة) لها. العالم ا
سـابـقة كـأس الـعرب سـبـوق  االهـتمـام الـدولي االستـثـنائي غـيـر  ا
حـظي بـأهـتـمـام االوسـاط االعالمـيـة حـيث اطـلـقت تـسـمـيـات عـلى هـذه
الـنسخة منها (كأس الـفيفا للعرب) و (كأس العـالم العربية) وستجري
قبل كما اعـلن وعلى وفق الئحة تنص على قـرعة البطولة في الـشهر ا
( تـأهل) عشرة منتخبات مشاركة الى االدوار النهائية ( مباشرة) وهي
صـنـفـة بحـسب الـفـيفـا الـذي سـيعـلن ذلك في حـيـنه اما ـنتـخـبـات ا ا
ـنـتـخـبـات ال12 االخـرى فـسـتـخـوض تـصـفـيـات تـتـرشح عـنـهـا سـتـة ا
مـنـتـخـبـات لـيـصـبح الـعـدد 16تـخـوض نـهـائـيـات الـبـطـولـة عـبـر تـوالي

ادوارها صعودا الى النهائي.
ـميـزة سـيكـون امام مـنتـخـبنـا الـوطني واذ يـشـارك في هذه الـنـسخـة ا
سـابقـة واالكثر اسـتحقـاقات مـهمة وكـبيـرة وهو بطـل اربع نسخ من ا
نـتـخـبـات الـعربـيـة هـو بـطل بـطـوالت اعوام احـرازا لـلقـب من ب كـل ا
1988 في مشاركة تتضائل ازاءها مشاركته  1985  1966 1964
ــعـتـرف بـهــا دولـيـا حلـد االن وهي من في بــطـولـة خـلـيـجي 25 غـيـر ا
الـبطـوالت اخلـلـيجـيـة التـي لم تعـد من االهـمـية الـكـبيـرة كـمـا كانت في
مـراحلها االولى واصـبحت ضعيفـة فنيا  وقـد جتاوزها زمن اصبحت
ـية وبـطـوالتهـا اخملتـلفـة القـوية نـتخـبات الـعربـية تـتـطلع نـحو الـعا فيـه ا
قبـلة سيكون منتخبـنا الوطني امام استحقاقات فنـيا.في بطولة العرب ا
ومـكـتـسبـات عـدة اولـهـا الـدفاع عـن االلقـاب االربـعـة واحلـصـول على
ــكـتـسـبــات الـفـنـيــة واالعـتـبـاريــة وحتـسـ الـتــصـنـيف الــدولي لـلـكـرة ا
الـعراقية في بـطولة حتت اشراف (الـفيفـا) تنظيـميا وقد خـصصت لها
راتب جـوائز مالـية ضـخمـة وامتيـازات كثـيرة لـلمنـتخـبات الـتي حترز ا
شـاركة عـموما وهي االولى فـيهـا اضافـة للمـنتـخبـات ا
التـتعارض كما اعلن مع االستحــقاقات الدولية
االخـرى لــلـمــشـاركــ فـيــــــــهـا ومــنـهــا مـثال
تــــصــــفـــــيــــات كــــأس الـــــعــــالم وســـــيــــرتــــفع
ــنــتــخــبـات مــســــــــــتــواهـا الــفــنـي بــوجــود ا
الـعربـيـــــــــة القـويـة من القـارة االفـريقــــــــية

في ساحة التنافس.
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رافييل
فاران

مــــضـى. كل يـــــوم أســــتـــــمــــتع
بـالــلــعب مــعه أكـثــر. إنه العب
كـبـيـر ويـتـمــتع بـلـيـاقـة بـدنـيـة

رائعة".
ــدافع الــفــرنــسي ولم يــرغب ا
ـــــقــــارنــــة بــــ مــــدربــــيه في ا
نتخب والنادي اإلسباني. با
وفـي هــذا الــصــدد قــال فـاران
ــــقــــارنـــة إنه "من الــــصــــعـب ا
بـينـهمـا. أنا مـحظـوظ ألن لدي
مـدربــ جـيــدين. جتـربــتـهــمـا
كالعـبـ تسـمح لـهمـا بـفهـمـنا
جــــيــــدا ويـــــعــــرفـــــان مــــا هــــو
ـــــســـــتـــــوى الــــعـــــالـي (لــــدى ا

اجلميع). 
لـكنهـما يـتمـتعان بـشخـصيات
مـخـتـلـفــة مـدربـان مـخـتـلـفـان
وكالهـــمـــا يـــتـــمـــتـع بـــثـــقـــافــة

النجاح".
وفي مقابلة مع محطة إذاعية
قــال فــاران إن زيـدان ســيــكـون
مــرشـــحــا "طــبــيــعــيــا" خلالفــة
ـــنـــتـــخب ديــشـــامـب كـــمــدرب 
الــديـوك.واعـتـبــر ديـشـامب في
تصريحات تـلفزيونية أنه "من
احملــتــمل أن يـــقــود زيــدان في
وقـت أو آخــر" اجلــهـاز الــفــني

للمنتخب الفرنسي.
يشار إلى أن عـقد ديشامب مع
مـنتـخب فرنـسا سـينـتهي بـعد

مونديال قطر 2022.

كــــان مـــدرب مـــنــــتـــخب
فــــرنــــســـــا ديــــديــــيه
ديــــــــــــــشــــــــــــــامـب
صريـحا بـهذا
اخلــصـوص
قـــــــائـال: "لم
يـــخـــبــرني
أنه يـريـد
تــغــيــيـر
النادي
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وكان الفوز على لـيستر يعني
مـواجــهـة سـاوثــهـامــبـتـون في
قــبل الــنــهــائي مــا يــجــعــلــهــا
فـــرصـــة مـــتـــاحــة لـــلـــعـب ضــد
تشـيلسي أو مـانشستـر سيتي

على اللقب.
وبــــــــدال مـن ذلـك ســــــــيـــــــــوجه
يــونــايـــتــد كل تـــركــيـــزه نــحــو
الـــــدوري األوروبـي عـــــنـــــدمــــا
يــــــواجـه غــــــرنـــــــاطــــــة في دور
الـثـمــانـيـة وبـعـدهــا قـد يـلـعب
ضــــد أيــــاكس أمــــســــتـــردام أو

روما في قبل النهائي.
وشـــدد نـــيـــفـــيل عـــلى حـــاجـــة

سولسكاير للفوز بلقب.
ـــا كــانـت األولــويــة وتــابع "ر
ــــركـــز الـــثــــاني في الحــــتالل ا
وسم لكن الدوري في بداية ا
الــفــوز بــلــقب يــجب أن يــكــون
الـــهـــدف الـــرئــيـــســـــــــــي وال
يتبقى سوى الدوري األوروبي

اآلن".
وأضاف "أؤمن بـشدة بـأن هذه
اجملموعة من الالعب حتتاج
لــلــتــتـويـج بــلـقـب حتت قــيـادة
أولي وفي نــقـطــة مـا يـجب أن
تـطـارد مـانـشــسـتـر سـيـتي
وتـهـزمه في مـبـاراة مـهـمـة

في بطولة كبرى".
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جتــــــــنب مــــــــدافـع ريـــــــال
مدريد الفرنسي رافائيل
فـاران احلـديث عـمـا إذا
كـــــــــان ســـــــــيـــــــــحـــــــــاول
االســتــمـرار في الــنـادي
األبـــــيض لـــــســـــنـــــوات
عـديدة وأيـضـا الغـياب
الــطـويل لــزمـيــله كـر
ـا عن الــلـعب مع بــنـز

"الديوك".
 وينتهي عقد فاران في
صـــــــــــــــــــــــــــــيــف 2022
ويـــــســـــعـى الـــــنــــادي
ـلكي لـربط الالعب ا
الـــفــرنـــسي لـــفـــتــرة

أطول.
 وعـــــنـــــدمـــــا ســـــئل
فـــاران في مـــؤتــمــر
صـــــــــحـــــــــفـي خالل
مـعــســكـر مــنــتـخب
فــرنــســا عــمـا إذا
كــان يــرى نــفــسه
يــرتــدي قــمـيص
ريــــال مـــــدريــــد
لـــــــســـــــنــــــوات
عــــــــــــديـــــــــــدة

أجـاب: "نـحن على بـعـد يـوم
نـتخب من مـباراة دولـيـة مع ا
الوطـني نـحن نركـز على ذلك.
ال أريــــد اإلجــــابـــــة عــــلى هــــذا

السؤال".
وأكد الالعب نفسه قبل بضعة
ـكـن أن يـفــكـر في أشــهــر أنه 
مــغــادرة مــدريــد لـلــخــروج من
مــنــطـقــة الــراحــة اخلــاصـة به
ومـحـاولـة خـوض مـغـامـرة في

ناد آخر.
وعــنـد ســؤالـه أيـضــا عـن هـذا

األمــــــــــــر
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قـــررت ادارة نــادي الـــشـــرطــة
الـــريــــاضي مــــعـــاقــــبـــة العب

فريقها الكروي مازن فياض.
وذكــــــر الــــــنــــــادي في بــــــيـــــان
صــحـفي  ان الـهــيـئـة اإلداريـة

لـــنــادي الـــشـــرطــة الـــريــاضي
قـــررت إبــعـــاد العب فــريـــقــهــا
بـــكـــرة الـــقـــدم مـــازن فـــيـــاض
بــــســــبب تــــقـــــاعــــسه عن أداء
واجـــبـه في مـــبـــاراة الـــفـــريق

األخيرة أمام نفط الوسط.
واضـــاف ان اإلدارة كــانت قــد
اسـتمـعت آلراء مـدرب الـفريق
الـــكـــســــنـــدر الـــيــــتش ومالكه
سـاعد ومـعالج الـفريـق عبد ا
الـرحـمن جـابر لـلـوقـوف على
ـــــــــذكـــــــــور ادعــــــــــاء الـالعـب ا
باإلصـابـة و=رفضه االشـتراك
ـذكـورة ــبـاراة ا كــبـديل في ا
ــــا إذ اتـــــفــــقت اآلراء خـالفــــا 
ذكره الالعب ما أوجب إنزال
الــــعــــقـــوبــــة بـــحــــقه وخــــســـر
الـــشــرطـــة امــام نـــفط الــوسط

بهدف نظيف.
ومن جـهــة اخـرى تـأهل نـادي
يناء الى ربع نـهائي بطولة ا

كأس العراق بكرة القدم.
وقــال الـنــاطـق بـاسـم جلــنـة
ـــســابــقــات فـي الــهــيــئــة ا
الـــتــطـــبـــيــعـــيـــة قــحـــطــان
ـــــالــــــكي فـي تـــــصــــــريح ا
ــيـنـاء صــحـفـي ان نـادي ا
تـــــأهل الـى الــــدور ربع
نــــهـــــائي مـن كــــاس
الـــــعــــراق بــــعــــد
انــــــســــــحــــــاب
مــــــنـــــافــــــسه

نـــــــــــــوروز.
واوضـــح

ان

ســـجــله الالعـب حــســ ســـعــيــد في
الدقيقة االولى في مرمى قطر .

+ هــداف الــبـطــولــة كــان من نــصـيب
الالعب حــسـ ســعـيــد بـرصــيـد 10
أهـداف وهـــــو الـرقم الــقـيــاسي حلـد
االن بــــ هـــــدافي بــــطـــــوالت كــــاس

اخلليج .
+ افـضل العب فـي الـبـطــولـة كـان من

نصيب الالعب فالح حسن .
+ افـضل حـارس مــرمى في الـبـطـولـة
كان من نصيب احلارس رعد حمودي
.+ احــتــســبت فـي هــذه الــبــطــولـة 4

ضربات جزاء .
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نـادي نــوروز انـسـحب واعـلن
ــبــاراة بــسـبب عـدم خــوض ا
اصـابـات في صـفـوف الـفـريق
بـــفــــيـــروس كـــورونـــا

ستجد. ا
ـــقـــرر وكــــان من ا
ان يــقـــام الــلـــقــاء
في الـبـصـرة يـوم

اخلميس 
قبل. ا

عدنان درجال يرفع بطولة كأس اخلليج

كرار
ياحي ا

العبان من فريق الشرطة



مُـحــبـة لــلـفن درس وتــخـرج من كــلـيـة
الفنون اجلميـلة جامعة بابل موهوب
في التمثيل واألخـراج والتأليف.ومعه

كان هذا احلوار:
{ كُل مــنــا في مــرحـــلــة الــطــفــولــة له حــلم

خاص ماذا كان حلم ذو الفقار خضر?
- كــان حــلــمـي ان اكـون
ضـمن مدرسـة الـبالـية..
ولــكن حــيــنــمــا كــبــرت
حـقـقت جـزء بسـيط في
الـــفــنـــون االدائـــيــة في
ـسـرح في بـعض الـتـجـارب ا
ط الــدرامــا ــســـرحــيــة مـن  ا

دانس.
شوار الفني كيف كانت? { بداية ا

- كــــــانـت وال زالـت كــــــالــــــنــــــحـت في
الـصـخـر.. مـنذ دخـولي لـكـليـة الـفـنون
ـسـرح فـي جـامـعـة اجلـمــيـلـة بـقــسم ا

بابل.
ـسـرح? ومـاذا { حـدثـنـا عن جتـربـتك مع ا

تعني لك اخلشبة?
سـرح هو الـشغف.. هـو االساس.. - ا
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دير العام لدائرة خليفة بحضور ا
الـفـنـون الـعـامـة عـلي عـويـد .وضم
ــعـرض الــذي أقــيم عــلى قــاعـات ا
دائــرة الــفــنــون في بــغــداد وحــمل
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أفـتـتح وزيــر الـثـقـافــة والـسـيـاحـة
واآلثــــار حــــسـن نـــاظـم االثــــنـــ

مـعـرضــاً تـشـكـيـلـيــاً لـلـفـنـان مـحي

 rþU  rÝU  VM¹“ ≠ œ«bGÐ

ذو الـفقـار خضـر هـو فنـان سرت في
عـروقه الفـنون مـنذ الـصغـر اذ نشأ

وتــرعـرع في بـيـئـة وعـائـلـة
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ــطــرب الــكــويــتي نــبــيل شــعــيل طــرح ا
أحـدث أغـنيـاته (عـطـوه جوه).األغـنـية من
كـلـمات جـبل وأحلـان وتوزيع مـيثم عالء
الـدين.ومن كلمات األغـنية :(عطوه جوه..
تـرى تـوه يـحب تـوه.. أنـا هـاآلمن بـالذات
أحــبه مـهــمـا لى ســوه).وكـان شــعـيل قـد
طـرح مؤخـرا أغنـيته (األسـد) من كـلمات
الـعـالـيـة وأحلان حـمـد اخلـضـر وتوزيع
ربيع الصيداوي ومكس وماستر جاسم
مــحــمـد.واصــدر شــعــيل اغــنـيــة وطــنــيـة
ـــاضي بـــعـــنـــوان (سـالم يــا الـــشـــهـــر ا
الــكــويـت) من كــلــمــات عـــلي الــفــضــلي
وخــلف كــلــكــول وأحلـان فــهــد الــنــاصـر
وتـوزيع محـمد هـمام ومـيكس ومـاسترنغ
جـاسـم مـحـمـد وهـنـدسـة صـوت صـهـيب
الـــعــوضي ومـــحــمـــد الــعـــلي وإشــراف
مـوسيقي لـعبدالـله العمـاني والكليب من
تـــوقـــيع اخملـــرج أحـــمـــد عـــبـــد الـــواحــد

ومساعد مخرج شيخة البصيلي.

عـنــوان (تـشـكـيل)  65عـمـالً فـنـيـاً
.وقـال ناظم خالل االفتتاح متنوعاً
ـعرض تـضمن مـجمـوعة إن (هذا ا
من الـلـوحــات بـأسـالـيب مــخـتـلـفـة

هـو احلب بـالنـسـبـة لي.. ولي جتارب
في الـتألـيف واالخراج والـتمـثيل مـنذ

دراستي للمسرح.
{ اول عـــمـل درامي حــــقق لــــذو الـــفــــقـــار

الشهرة?
- مــسـلــسل مــصــيــر احلب عـام 2007

للكاتب احمد هاتف.
ن تــتــأثـر مـن الـفــنــانـ الــرواد سـواء  }

يا? محليا او عربيا او عا
- مـحـلــيـا.. الـرائع بــهـجت اجلـبـوري
والراحل عـبد اخلالـق اخملتار.. عـربيا

يا جوني ديب. احمد زكي وعا
{ بـرأيك الى ماذا يـفتـقر الـفن والفـنان في

العراق?
- يـفــتـقــر الى الـكـثــيـر اولـهــا انـعـدام

ؤسسات اخلاصة لالنتاج للفني. ا
{ مــحـبــة اجلـمــهـور وخـاصــة الـنــسـاء هل

تؤثر على حياتك الشخصية مع العائلة?
- ال تـأثـيـر لـذلك مـادام كـان الـتـعـامل

انساني محبة واحترام.
{ ما هـو تعريـف الفنـان احلقيـقي بالنـسبة

لك?

- الـفـنـان احلـقـيـقي هـو ذلك اخملـتلف
ؤمن بفنه ورسالته الفنية. ا

{ حــدثــنــا عـن دورك في مــســلــسل دفــعــة
بـيـروت ومــا رأيك في االعـمــال الـتي جتـمع

جنسيات مختلفة? 
- دوري عــبــد الـكــر وهــو طـالب في
كلية الـطب في اجلامعـة االمريكية في
اضي له بيروت في ستينيات القرن ا
عالقة حب مع طـالبة كـويتيـة.. وهكذا
اعمـال مـشـتركـة مـهـمـة للـفـنـان بغض
الـنـظـر كـان مــحـلـيـا او ال من اجلـانب

الفني.
{ اثــنـاء تــصـويــر مـســلـسل دفــعـة بــيـروت
اصـبت بـفـايـروس كـورونـا في بـيروت كـيف

واجهت هذا األمر?
- كـانت ايــام عـصـيــبـة.. واحلــمـد لـله
ـواجهـتي الـنـفسـيـة لـها جتـاوزتـهـا 

قبل الفسلجية.
{ اين يــجــد ذو الـفــقــار نـفــسه في الــعـمل

سرحي? الدرامي او السينمائي او ا
سرح كالهما دراما. ولكل السينما وا

مجال له طقسه اخلاص.
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صري عـلي احلجار على ـطرب ا أطل ا
ـاضي حيث مـسـرح الـزمالك االسـبـوع ا
أحــيـــا حــفال غـــنــائــيـــا احــتــفـــاال بــعــيــد
األم.واسـتــمـر احلـفل مـدة ثالث سـاعـات
حـيث غـنى احلـجار مـجـموعـة من أغـانيه
ضــــمــــنــــهــــا رمـى رمــــشه واعــــذروني و
الـلـيـل.وغـنى ألول مـرة أغـنـيـة من ألـبـومه
اجلـديـد الذي سـيـطرحه قـريـبا (لـو عـايز
من بـيـنـهـا أسـيـبك لـيه )  وغـنـى احلـجار
لـزوجـته هدى واهـداهـا أغنـيـته الشـهـيرة
) كـمـا غنى لـوالدته (انـتي طـلعـتيـلي مـن
الـراحلة أغـنيته (دعـوتي في الفـجر ياما)
وتـــلــقـى هــديـــة من أحـــد احلـــضــور هي
صـورة مــطـبـوع عـلـيــهـا صـورتـهـا واسم

األغنية.
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ـية العراقية اشرفت على دورة علمية الكترونية االكاد
ــشـكــاة الــثـقــافـيــة بـعــنـوان (امن اقــامـتــهـا جــمـعــيـة ا
ــعــلــومـاتــيــة وكــيــفـيــة احلــفــاظ عــلى حــسـابــاتك من ا

االختراق).
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اخملـــرجـــة الــــســـوريـــة اجنـــزت
تـصويـر مسـلسل (حـارة القـبة)
بـجـزئـيه األول والــثـاني. تـألـيف
أسـامـة كوكش وبـطـولـة عـباس

النوري سالفة معمار.
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ــــدرب األردني اعــــلـن رحــــيــــله عن فــــريـق الــــوحـــدة ا
السـعودي لكرة الـقدم بعد اخلسـارة أمام فريق الع
ـــــاضي ضــــمن ـــــبــــاراة الــــتي جــــرت األحــــد ا في ا

منافسات دوري احملترف السعودي.
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ضـابط شـعـبـة اجلـرائم االلـكـترونـيـة تـضـيـفه اخلـميس
وحـدة االرشـاد الـنـفـسي والـتـوجـيه الـتـربـوي في كـلـية
الـعـلـوم بــجـامـعـة الــبـصـرة في مــحـاضـرة الـكــتـرونـيـة

بعنوان (االبتزاز االلكتروني).
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ـسـرح الراقـص بسـوريـا اعـلن ان الـفـرقة مديـرفـرقـة ا
قدمت عـلى مسـرح دار األسد للـثقـافة بحـماة عـرضها
سـرحي (ألوان شـرقيـة) جسدت من خالله الـفلـكلور ا

والتراث الشعبي الشرقي.
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الشـاعر العراقي صدر له كتـاب ضم نصوصا شعرية
بعنوان (سنلتقي ذات قبلة).
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التـشكـيلي ورسـام الكاريـكاتـير االردني نـعته االوساط
شهد الفـنية مستذكـرة مسيرته االبدا عيـة في اغناء ا

التشكيلي االردني والعربي.
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الشـاعر الـعراقي عضـو منـتدى الـقلم للـثقـافة والـفنون
ـنصة احتـفى به البـيت الثـقافي فـي احلسـينـية وعـبر ا

للحديث عن رحلته مع الشعر الشعبي. األلكترونية
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قـدري).وأضافت: (الـهـدايا ال تـكـون أبدًا
عالج للـجروح.. واحلب لـم يكن حـقيـقيًا
إذا  مــنـحه لـنـسـاء أخـريـات.. خـرجت
من الــعـالقــة بـشــعــور عــمــيق بــالــسالم
واحلـريـة ومـتـحـمسـة لـفـتـرة جـديدة من
حـيــاتي). وكـان كــوافـو قــد أثـار ضــجـة
كبـيرة في بـداية الـعام احلـالي بالـهدية
التي قدمها لساويتي التي كانت عبارة
عـن ســيــارة فـــارهــة بــالـــلــون األبــيض
والــــتـي حتــــوّلـت الى حـــــديث وســـــائل

اإلعالم الفنية في العالم.
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أنـفصـلت النـجمـة ساويـتي عن حبـيبـها
الـــنـــجم كـــوفـــو بـــعــد  3  ســـنــوات من
واعـدة واحلب إثر إكتـشافها خـيانته ا
لها.وأعلنت ساويتي خبر إنفصالها عن
كـوافــو عـبــر صـفـحــتـهـا اخلــاصـة عـلى
مــــوقـع الـــــتــــواثـــــصل اإلجـــــتــــمـــــاعي
وكـتبت:(أنـا حالـيـا سيـنغل لـقد حتـملت
الـــكـــثــيـــر مـن اخلـــيــانـــة واألذى خـــلف
الـكــوالـيس بــسـبب روايــة خـاطــئـة يـتم
تـــــــــــداولــــــــــــهـــــــــــا والـــــــــــتـي حتـط مـن
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احلـــفــاظ عـــلى ابـــنــاءهـــا. ومن بــ
األفالم الــــــتـي كـــــرسـت لــــــلـــــشــــــكل
الـــكالســـيـــكي لألم فـي الـــســـيـــنـــمــا
ـــصــــريــــة دعـــاء الــــكــــروان خـــان ا
اخلليلي حـكاية حب التـلميذة ب
القـصرين فـيلم إمـبراطـورية وفـيلم

ال تسألني من أنا. 
و في نهايـة اخلمسـينيـات من القرن
ـاضي قــدمت فـايــزة أحـمـد واحـدة ا
مــن أروع األغــــــــــــــــــــانــي لــألم سـت
احلـــبـــايب الـــتي مـــا زالت تـــراودنــا
لـــيــومــنـــا وهي من تــألـــيف حــســ
وسيـقار محمد عبد السيد وأحلان ا
الـوهـاب و في أوائل الـسـبـعـيـنـيات
قــدمـت الــســيــدة فــيــروز واحــدة من
أعــذب أغــانــيــهــا لألم وهي أمـي يـا
مالكي واألغـنــيـة من كـلــمـات سـعـيـد
عــــــــــقـل ومـن أحلــــــــــان األخــــــــــوين
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اضي ذكـرى عطرة هي مرت االحـد ا
وفي السطـور التالية جنول عيد االم
في السينـما العربـية التي خصصت
لـهـا اجــمل واروع االفالم الى جـانب
ـلـحـنـ االغـاني الــتي تـغـنت بــاالم 
وشــعـــراء ومــطــربــ كــبــار مــازالت
تــغــنـى الى يــومــنــا هــذا وإرتــبــطت
ــصــريـة صــورةاألم في الــسـيــنــمـا ا
بـــعــذراء الــفـن أمــيــنـــة رزق وكــذلك
بفردوس محـمد وآمال زايد وحلقت
ـة مخـتـار والتي يـراها بركـبـهن كر
كــثــيــرون أخــر أمــهـــات الــســيــنــمــا
صريـة الالئي تميـزن بالتـعبير عن ا
األم الـــبــــســـيـــطـــة من خالل صـــورة
مـالئــكــيــة تـــعــكس مالمـح الــطــيــبــة
ـرأة والـعــطـاء ودفء مـشـاعــر تـلك ا
الـتـي تـضـحي بــحـيـاتـهــا في سـبـيل
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نفت جنيـفر لوبيز وخـطيبهـا اليكس رودريغـيز  أنباء فسخ
خـطـوبـتـهـمــا ووضـحـا من خالله بـأنــهـمـا ال يـزاالن عـلى
ـشـاكل الـتي عالقـة وأنــهـمـا يـعـمالن عـلى حـل بـعض ا
ـواقع تـواجــهــهـمــا. ويـأتي الــبـيــان بــعـد أن ضــجت ا
اإلخـبـارية فـي أمـيـركـا بـنبـأ فـسـخ خـطـوبتـهـمـا الـتي
. يذكر أن الثنائي أجال حفل إستمرت قرابة العام
ــاضي بـــســبب زفــافـــهــمـــا مــرتــ خـالل الــعـــام ا
فـايـروس كــورونـا. وبـعـد أن ظـهـرت شـائـعـات بـأن
العب فـريق يانـكـيـز كان يـحـادث جنـمة مـاديـسون
. ومع ذلك  نفت مصادر قريبة ليـكروي فيس تا
صدر إنه اضي. وقـال ا منه الشـائعـات الشهـر ا
رأة. ولكن ليكروي اعترفت بأنهما ال يعرف هـذه ا
حتـدثا عبـر الهـاتف  لكنـهما لم يـلتقـيا قط. وقالت
للصـفحة السادسة هذه هي احلـقيقة مضيفة أنه
لم حتدث بيـنهما عالقة جسـدية ... وبأنها مجرد
أحـد معـارفه. ولم يـعـلق أي مـنـهمـا عـلى خـبر

اإلنـفـصــال جـتى اآلن لـكـن رودريـغـيـز
ح الــبـالغ مـن الـعــمـر  45 عــامًـا أ
إلى االنــفــصــال بــشــكل غــيــر

مباشر على اإلنستغرام.

كــذلك شــاديـة طــرحت عـدة رحــبـاني
اغــاني تــخص عـالـم األمـومــة مــنـهم
أغنـية سـيـد احلبـايب ويا روح مـاما
وأمي وغـيرهـا ومن أشـهـر أغانـيـها
أغـــنــيـــة مــامـــا يــا حـــلــوة وهي من
كلـمـات كمـال مـنصـور وأحلـان منـير
مراد مارسيل خليفة قدم أغنية أحن
إلى خــبـز أمـي من كـلــمــات مـحــمـود
درويـش وحلن مـــارســـيل خـــلـــيـــفــة
محمـد فوزي قدم أغنـية مامـا زمانها
جـايـة و قـام بتـلـحـ وغـنـاء أغـنـية
أحن قــلب أنـتِ يـا أمـي مع الــفــنــانـة
الـلبـنـانـية نـازك في فـيـلم كل دقة في
قــلــبي إضــافــة الى مــغــنــ شــبـاب
عــديــديـن قــدّمــوا اروع احــســاس و
نـاسـبـة الـفرحـة ومـنـها كالم لـهـذه ا
ـــطـــرب ســـعـــدون جـــابــر اغـــنـــيـــة ا

الشهيرة (مي ياام الوفا).
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ــنـلـوجــست الـكــبـيـر اليـخــتـلف اثـنــان عـلى ان اعــمـال ا
الــراحـل عــزيـــز عـــلي كــانـت تــردد وتـــؤدى في اي وقت
وزمـان وانـتـعـشت كـلـمـا تـضـاعف احلـيف والـظـلم عـلى
الشـعوب ويـقيـنا مـرت ايام سـوداء وخاصـة بعـد سقوط
الــنــظــام الــســابـق اتــعــبت وارهــقـت الــشــعب الــعــراقي
ومواطنه الذي كـان عاشقا لـلحياة والـسالم قبل ان تمر
عليه ما اطلق عليهـا ايام السود واجلور والظلم والقحط
وبـقـيت اغـانـي ومـنـلـوجــات الـكـبـيـر عــزيـز حـاضـرة الى
يومـنا هـذا وان من يركـز على كـلمـاتهـا واحلانهـا وحتى
االداء الـرائع الـذي تـمـيـز وابـدع فيـه يـراوده االحـساس
احلقيقـي كانها كـتبت وحلنت وادت الـى مثل هذه االيام
ومثال على ذلك عنـدما نستـمع الى علي قائال ( منه منه
مصايـبنه كـلهه منه ) و ( الـشك جبـير والركـعه زغيره )
نلوجات التي هزت و( دكتور ) و( الراديو ) وعشرات ا
اجملتـمع العـراقي واقلـقت احلكـومات التـي تعاقـبت على
حـكم الـعــراق فـكـان الـشـعـب يـعـشق مـايــقـدمه عـلي من
االذاعـة أمـا عـلـى الـصـعـيــد الـرسـمي فــقـد أخـذت تـلك
الفـئـة بالـتـنـبه إلى خطـورة مـا يقـدمه عـزيـز علي من دار
بـطن للـحكـومة من تـأثيـر على اإلذاعة ومـا لذلك الـنقـد ا
ـسـتـمع الـعـراقي.فــفي الـثـالث عـشـر من كـانـون األول ا
كان الفنان عزيز علي يلقي مونولوجه الثالث وهو 1950
- مـونـولـوج الـسـفـيـنـة- ومــونـولـوج صـلي عـلى الـنـبي-
ومـــونـــولـــوج اســـكـت لـــتـــحـــجـي من دار اإلذاعـــة تـــلك
ـهـنـدس الـبث نـاجي صالح ـثـيرة وإذا  ونـولـوجـات ا ا
ونولوج يدخل بصورة مفاجئة على الـفنان أثناء إلقاء ا
وهمس في إذنه إن نـوري السـعيـد قد جـاء إلى اإلذاعة
ـواجهة نـوري السـعيد وانه في حالـة عصبـية اسـتدعي 
ـا ســلم عــلى الــبــاشـا رد عــلــيه الــسالم بـاقــتــضـاب و
وانـفـجـر يـلـوم الـفـنــان قـائال له بـاحلـرف الـواحـد (لـيش
تـتدخل بـالـسـيـاسـة?) فـرد علـيه الـفـنـان قـائال (بـاشـا يا
سياسة أني فنان.مو سياسي) فسال السعيد (طيب إذا
أنت فـنــان أذن لــيش مــتـرضى الــنــاس والـفــنــان يـونس
الـنـاس يـغــني لـهم ويـزيل هــمـومـهم ويـفــرحـهم). هـكـذا
كانت مـنلـوجات عـزيـز مؤثـرة على الـصـعيـدين الشـعبي

والسـيـاسي وبـقي النـاس يـرددونـها
ا حتمل من معان في كل االزمان 
واحلـــان واداء مــــؤثـــر مــــؤكـــدا ان
الفـنـان يـواجه اقـسى انـواع الـظلم

واجلور بكلمته وفنه.

ذو الفقار خضر

دير العام لدائرة الفنون العامة وزير الثقافة والسياحة يفتتح معرضاً تشكيلياً للفنان محي خليفة بحضور ا
عدسة - أدهم يوسف

تؤرخ حـيـاة الفـنان في
مــخــتـــلف مــراحــلــهــا).
وأضـــاف (هـــذه األعـــمــال
رائـــعـــة مـن وجـــهــــة نـــظـــر
متذوق) بدوره قال عويد إن
ـــــعــــــرض الــــــذي ضم (هــــــذا ا
عـشـرات األعـمـال الــفـنـيـة عـكس
واقع الـفن الـتـشـكـيلي وإبـداعه في
الـعـراق) مــشـيـراً الى أن (الــفـنـان
مـحي خــلـيــفـة اسـتــطـاع من خالل
ـعــرض ارســال رســالــة بـأن هــذا ا
اإلبـداع حـاضـر بـرغم كل الـظـروف

التي حتيط بنا).
و قــــال الــــفـــنــــان مــــحـي إن (هـــذا
عرض هـو انتقالـة الروح والبدن ا
الى فـــســحـــة من الــراحـــة في زمن
الـــــصـــــراعــــات واالنـــــســـــان الهث
فيه).وأضاف (ارتأيت تكون اعمال
ـة وحـديـثــة ابـتـعـادا عن هـذه قـد
الـصـراعـات) معـتـبـراً أن (االعـمال
هـي فــــســــحـــة وواحــــة لــــلــــتــــأمل

واالسترخاء للروح البدن).

ÊUOHM¹ eOG¹—œË—Ë eOÐu
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ُـعـد ـشـروعـات ا جتـمـع شـجـاعـتك من أجل حتـقـيق ا
لها منذ مدة .

qL(«

رقم  حتـافظ عـلى صـحـتك بـاتـبـاع نـظـام لـيـاقـة بـدنيـة
احلظ.9

Ê«eO*«

دافع عن أفــكــارك وخــطـطك بــالــتـأكــيــد الـذاتـي حـتى
 . تشكك تتغلب على ا

—u¦ «

انت ال تهتم باإلجهاد الذي يعاني منه عقلك يجب أن
تبحث عن االسترخاء.

»dIF «

ســوف يـتــجــاوب من حـولـك بـإيــجــابـيــة مع حــمـاسك
وسوف يحاولون تشجيعك أكثر. 

¡«“u'«

 قم بـالـتـسـجيـل في بـعض األنشـطـة الـتـرفـيـهـيـة التي
ستكون غذاء لعقلك.

”uI «

كـنت تــشـعــر إلى حــد مـا بــعـدم الــتـقــديـر في الــعـمل
سيختفى هذا اليوم.

ÊUÞd «

أدخل التـغـيـير فـي روتيـنك الـيـومي قد يـجـذبك نـظام
اللياقة البدنية.

Íb'«

قـد حتــصل عـلى فــرصـة عــمل رائـعــة بـراتب مــرتـفع
وامتيازات أكثر.

bÝô«

 تــقـوم بـعـمـل جـيـد ودقـيق هــذا سـوف يـلــفت انـتـبـاه
رؤسائك .

Ë«b «

فـكـر في االهـتـمـام بصـحـة عـقـلك جـنـبًا إلى جـنب مع
جسمك.

¡«—cF «

سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
عـلى  9مـربـعـات كـبـيـرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
9 الـالزمـــــــة من  1 الى 
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.

dO…∫  محطات من مسيرة الفنان ذو الفقار خضر
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قـهورة باحلـروب وأحياناً فرص السالم ثـمينـة للشـعوب ا
ال تتكرر لـذلك يجب أن يتم الـتعامل مـعها بإيـجابيـة كاملة
بـعـيـداً عـن مـؤثـرات خـارجــيـة كـانت في االصـل سـبـبـاً في
اندالعهـا. واالمثـلة كثـيرة وأبرزهـا ما جـرى في سوريا في
خالل عقد كـامل وكذلك مـا يجـري في اليـمن منـذ سنوات

أقل.
الـيــوم تـبــدو االيـدي اخلــارجـيــة في حتــريك حـرب الــيـمن
ــكن ألحــد جتــاوزهــا وكــان ذلك الــوضــوح واضــحــة ال 
ـهم االشـارة الى الـعـامل اجلـغـرافي مـبـكـراً أيـضـاً. ومن ا
أســاسي في أزمــة الــيــمن وتــداعــيـاتــهــا وانــعــكــاســاتــهـا.
فـالـسعـوديـة تـعـد الـيـمن مـجـاالً حـيـويـاً في اسـتـراتـيـجـيـها
تاخمة نطقة بحكم ا االمنية واالقتصادية والسياسية في ا
ـهـمـة وذات احلـدوديـة واالشــتـراك في احلـدود الــبـحـريــة ا
البعد العسكري ومهما فعلت ايران فإنها التستطيع شغل
ــنـيـون هـذا اجملــال احلـيــوي ألن احلـوثــيـ في الــنـهــايـة 

أصالء وسيذهبون للخيار الوطني ال محالة.
سبق أن ضخت السعودية مليارات الدوالرات عبر سنوات
طــويــلــة في مــشــاريع داخل الــيــمن لــكـن لــعــبــة الــتــنـازع
قدرات اليمن جعلت السياسي ب االطراف التي تمسك 
السيما الدعم السعـودي ال يؤتي ثمـاره في استقـرار البلـد
قرب بعد نهاية حكم الرئيس الـراحل علي عبدالله صالح ا
من الرياض عقوداً قبل أن ينتقل للمحور احلوثي في لعبة
سياسـية كان يـجيدهـا طوال عـمره إال انه وقع في النـهاية

ضحية لها.
هناك تداعيات كـثيرة وآثار خطيـرة حلرب اليمن ولن ينفع
أحداً شيء سوى الـتمسك بـخيـار وقف احلرب مهـما كان
تحـارب والبدء بخط شروع اخليار صعباً ومـرّاً لبعض ا
ــرض مـــوحــد مـن اجل الـــسالم ووقف كـــارثـــة اجلـــوع وا
والتردي في كل مناحي احلـياة. وبعد ذلك تـأتي التفاصيل
عايير السياسيـة التي حتكمـها توازنات قـبلية أصالً قـبل ا

السياسية أو متداخلة معها.
أي طـرف مـهـمـا كـانـت حـجـجه سـوف يـتــحـمل مـسـؤولـيـة
تـاريخـيـة أمـام الـشـعب الـيـمـني الـذي ال يـنسـى اذا أسهم
ذلك الطرف في اضاعة فـرصة وقف هذه احلرب التي من
ـمـكن ان تـسـتـمـر عـشـريـن سـنـة مـقـبـلـة حتت الـتـأثـيـرات ا
اخلـارجـيـة ولـيس من حل إال أن يــنـبـري لـهـا ابـنـاء الـيـمن
ساعـدة من العرب أوالً ومن ثمّ العـالم ليقولوا وحدهم و
كلمة واحدة اعرف انها ال تـلغي اخلالفات بينهم لكن من

مكن أن توقف النزيف. ا

دارت عـلــيه ودالت وتــواصـلت وتــتــالت ثم ارتــقت ومـاجت
ونـزلت فـسـاحت وهـو يـقــلب الـوجه ذات الـيـمـ مـرة وذات
الـشـمـال مـرات حـتى صـار مــثل طـيـر كـسـيـر اجلـنـاح حط
ـصــيــدة سـبــاع لـكــنه ظل يــحــاور ويـنــاور ويـزرع رأسه
الـعـالي في حـلق مـدفع صــامت فـتـحـيـر به الـرمـاة وتـبـكي
عـلى مـنظـره الـعـتـاة فال من قـائل أريـحـوه وال من أفـتى به
وجـعـله من الـطـلـقـاء وال مـن قـال له ادخل بـيـتك فـأنت آمن
ومـؤتـمن أمـا هـو فـمـا زال يـحس بـيـدٍ عـلـيـا تـمـسـد شـعره
تنـبي يجلجل ويأتيه وحتمي جمجمته وصـوت أبي الطيب ا
من شقٍّ بـعـيد : يـا أيـهـا الـدرويش الـعـابـد الـعـاشق الـبديع
طمئن إني واحلقُّ ألراك قاعداً بجفن الردى وهو نائمُ !! ا
أما هـم فلـقـد الـتـأمت دائـرتـهم الكـبـرى الـتي عـرضـهـا مثل
طولـهـا وطـولـهـا مـثل بـحر عـظـيم فـحلَّ عـلـيـهم وبـاء اجلدل
حتى كاد واحدهم يكسـر عظم ثانيهم وثـالثهم يبصق بوجه
رابعهم فـاشتـدت بينـهم نتـوءات الكالم وداخـوا وكانوا في
سبـيـلـهم النـهـاء األمر بـالـفـرار لـوال خزرة صـارمـة حـازمة
آمرة أعادت مجـلس القيل والـقال وما سيـقال الى خاصرة

البدء التي بعدها القرار.
قــالَ صــغــيــرُهُــهم جــســمــاً وعــمــراً وعــقالً : بــولــوا بــدربِهِ
فيـتـزحلق فـتـنكـسـر رقبـتُهُ فـنـضحكُ عـلـيه ببـيـاض أسنـانـنا

كثيراً فيموتُ قهراً وكمداً ومهانة.
زادَ أوسطُهُم الذي لوّح بالوسـطى : لنرمي على وجهه سلةَ
جوائـح فيـمـرض وتـتـوزع نواقـيطُ أنـفـاسه عـلى الـكـورونات

السابحات الباكيات.
فـاهَ أخــبـثُـهُم وأجــيـفــهم : ضـعــوا بـكـأسـه عـشـبــاً مـدواخـاً
واصعدوا به فوق رأس جـبل واتركوه نـهباً وطـعماً لـلسباع
ّوا وللكواسر والطير والنمل وعند مفتتح الشمس هلمّوا و
عظامَهُ وحليَتَهُ وحـروفَهُ واجعلوا مـنها حطبَ وليـمةٍ صاخبةٍ
بـــاذخــةٍ تـــكـــادُ تــصـــيحُ فـال ضــريـح له وال مَن يـــحـــزنــون

ويصرخون ويشقّون اجليوب ويقصون النواصي.
منّت علـيهم امـرأة الكبـير قالت دعـوه يعـيش بينـنا ولنـتخذه
ـاعونه حارسـاً وخادمـاً وساقـياً وراعـياً فإن جـاع رميـنا 
أرذل الـفــتــات وإن عــطش أمــرنـاه بــأن يــشـرب مـن سـطل
الـبـعـيــر حـتى يـبــيـد حـيـلُهُ وتــتـهـشش عـظــامه ويـركّ نـظـره
ويقـصر لـسـانه فنـسـير به مـربوطـاً مـسحـوالً صوب أرض
يـــبــــاب وعــــاقــــول وشـــوك وأفــــعى
وعـقـارب وصـقـور وذئـاب ووحـشـة

كأنها قبر ملعون !
كـــان هـــو يـــســـمع ويـــضـــحك وهم
يتـصـايـحـون ويـتـجـادلـون حـتى فزَّ

من قوة أذان الفجر اجلميل.
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{ موسـكـو -(أ ف ب): فـتـحت روسـيا
حتــقـيــقـا أمس بــعـدمــا "تـعــارك" فـيالن
خالل عــــرض فـي ســــيــــرك في شــــرق
الـــعـــاصـــمـــة واقـــتـــربـــا مـن مـــدرجــات
ـــتــفـــرجـــ إلى اجلـــمـــهــور مـــا دفـع 
ـكـان.وأظـهرت الـهـروب مـذعـورين من ا
لقـطات فيديو أحـد الفيل خالل عرض
سيـرك األحد في مـدينـة قازان عـاصمة
تـــتــرســتــان عــلـى بــعــد أكــثــر من 800
كـيــلــومـتــر شـرق مــوســكـو وهــو يـدفع
بـاآلخــر ويـبـدأ في الــدوس عـلـيه وسط
تفـرج للخروج من تدافع حـشد من ا
القـاعة.وقال سيرك قازان إن "اجلمهور
شـهـد شــجـارا بــ الـفـيــلـ الـهــنـديـ
جيـني وماغدا" مضـيفا أن احلاضرين
"لم يكـونـوا في خطـر".وأوضح السـيرك
في بـيـان "عــلى الـرغم من طـبـع الـفـيـلـة
الهـاد لكن مزاجها يـتقلب خصوصا
في فـصل الــربـيع. وقـد يــكـون الـفـيالن
ســعــيــا إلى جــذب انــتــبــاه مــدربــهــمـا
فـحـاوال إظـهـار حـبـهـمـا من خالل نـوبـة
الـــغـــيـــرة".كــذلـك قــد يـــكـــون انـــقـــطــاع
ــتـفــرجــ خالل فــتـرة الــتــواصل مع ا
اجلــائــحــة أثّــر عـلـى احلــيـوانــات وفق
الـــبــيـــان.وقـــال فــرع قـــازان في جلـــنــة
سـؤولـة عن التـحـقيـقات في الـتحـقـيق ا
اجلـرائم الــكـبـرى في بــيـان إنه يـدرس
"كل الـــظــــروف احملـــيـــطـــة بـــاحلـــادث".
وأضاف الـبيان "سيجرى تقو قانوني
بـشـأن تصـرفـات عـمال الـسـيـرك الذين
سـمحـوا للـحـيوانـات بإظـهار الـعدوانـية
خالل العـرض".وتابـعت جلـنة الـتحـقيق
ــــدربـــ في الـــوقت "بــــفـــضل تـــدخل ا
ــــــــنــــــــاسـب لـم يــــــــصـب أحـــــــــد من ا
".وتُعـتبر الـسلوكـيات العـنيفة تفـرج ا
لـدى احلــيــوانـات شــائــعــة نـســبــيـاً في
عــروض الــسـيــرك الــروسي مــا يــثــيـر
مـخــاوف بـشــأن مـعــامـلـتــهـا.فـي الـعـام
 2018 هــاجـمـت لـبــؤة طــفـلــة تــبـلغ من
الـعـمـر أربع سـنوات في سـيـرك مـتـنقل
في جــنــوب روســيـا وهــشــمت الــفــتـاة
ر خـالبـها.وقـبل ذلك بعـام هـرب 
خالل عرض سيرك في سيبيريا وعضّ
امرأة في احلضور. وفي  2012 هاجم
فهـد طفالً يبـلغ من العمـر سبع سنوات
في وجـهه ورقـبـته في مـنـطقـة مـوسـكو
ر في الـعام نـفسه طفالً بيـنما خـدش 
في الــثـــالــثــة من الــعـــمــر في رأسه في
ســـيــرك مـــتـــنـــقل في أقـــصى الـــشــرق

الروسي.
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لء اســتـبــيـان حـول ظــروفـهم
ــهــنــيــة واألســريــة فــضال عن ا
خـــوضـــهم اخـــتــبـــارًا قـــصـــيــرًا
لإلدراك.. بـعد ذلك تـمت مـقابـلة
ـدة ثـمـاني ـشـاركــ كل لـيـلـة  ا
لــيــالٍ مــتــتــالــيــة وأجــابــوا عن
أسئـلة حـول مزاجـهم واحلاالت
ـزمـنة الـتي قـد يـعانـون مـنـها ا
وأعـــراضــهم اجلـــســديــة  –مــثل
الــصـداع والــسـعــال والـتــهـاب
احللق  –وماذا فـعلوا خالل ذلك

اليوم.

الــواقع لألداء اإلدراكي خــاصـة
مع تقدمنـا في السن..  وبحسب
الــبـاحــثـ ربط عــدد كـبــيـر من
الــدراســات الــســابــقــة اإلجــهـاد
بــاخملــاطــر األكــبـر لــلــعــديــد من
ـرض الـنـتـائج الـسـلـبـيـة مـثل ا
ـــــــزمـن أو ســـــــوء احلــــــــالـــــــة ا
الـعــاطــفــيــة. وعــكــفت الــدراسـة
احلـاليـة الـتي نشـرت نـتائـجـها
Emo- في عـدد مـارس من مـجـلـة
 tion اسـتـخـدم البـاحـثـون فـيـها
بـيـانات  2.711 مـتـطـوعـا قـامـوا

بـنـسـلـفـانـيــا األمـريـكـيـة: تـشـيـر
الــــدراســــة إلى أن الــــضــــغــــوط
كن أن تفيد اليومية الصغيرة 
الــدمـاغ عـلـى الـرغم من كــونـهـا
يـدا: من مـصـدر إزعـاج.. وقـال أ
ــــمــــكن أن تــــؤدي مــــواجــــهـــة ا
الضـغـوطات إلى خـلق فرص لك
حلل مـشكـلة مـا. وأضـاف: لذلك
قـــــد ال تـــــكـــــون جتـــــربـــــة هــــذه
ـتعـة ولـكنـهـا قد الـضغـوطـات 
ـشـكـلة جتـبـرك علـى إيجـاد حل 
مــا وقــد يـكــون هـذا مــفــيـدًا في
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أظهـرت دراسـة طبـيـة حديـثة أن
األشــخـــاص الــذين أبــلــغــوا عن
عــدم تـعـرضــهم لإلجـهــاد كـانـوا
أكــثـر عــرضــة لــتــجــربــة صــحـة
يـومــيـة أفـضل وحــاالت صـحـيـة
مــزمـنــة أقل.. ومع ذلـك كـان من
ــرجح أيـضًــا أن يـكـون لــديـهم ا
وظــيـــفـــة إدراكــيـــة أقل. ووفـــقــا
لــلــبــحث الــذي أجـراه الــدكــتـور
ــيــدا أســتــاذ طب ديـــفــيــد أم. أ
البـاطـني في كلـية الـطب جامـعة

درس طــيف الــنــور الــذي يــعــكــسه
ـكن لعلـماء الفـلك قياس الـسطح 
الـبـصـمــات الـكـيـمـيـائـيـة لـلـمـعـادن
ــوجــودة عــلى ســطح الــكـويــكب. ا
ـذنبات ويـتيح درس الـكويكـبات وا
الــتي تـقـتــرب من األرض لـلـعــلـمـاء
حتـــســ فـــهم تـــاريخ اجملـــمـــوعــة

الشمسية وعملها.

شـأن هـذا احلـدث الـسـمـاح لـعـلـماء
الــفــلـك حتــســ فــهم تــكــوين هــذا
اجلـسم الصـخري الـذي يُقـدّر قطره
بـ 900 متر. وأوضحت ناسا عندما
تـــضـــرب أشـــعــة الـــشـــمس ســـطح
وجودة عادن ا الـكويكب تمتص ا
وجية في الـصخر بعـض األطوال ا
وتـعكس أخـرى. وأضافت من خالل

مـلـيون سـنـة على 75 مـن الكـائـنات
احلـــــيـــــة عــــلـى األرض. وقـــــد مــــر
ـسمى  2001 اف او 32 الـكـويكب ا
عـنـد أقـرب نـقـطة مـن كوكب األرض
عـــنــد الــســاعــة  14,00ت غ األحــد
وفق مـرصـد باريـس. وذكرت وكـالة
نـاسـا أنه كـان يـتـنـقل بـسـرعة 124
ألف كــيــلــومـتــر في الــســاعـة. ومن

سـافـة الفـاصـلة خـمـسة أضـعـاف ا
بــ األرض والـقــمـر لــكن ذلك كـان
كـافـيـا العـتـبـار أن احلـدث يـنـطـوي
عـلى خطر محـتمل. وحتصي وكالة
نــــاســــا وتـــــســــجل كـل األجــــســــام
الـــســـمــاويـــة الـــتي قـــد تـــصـــطــدم
بــاألرض وتـســبب أضـرارا هــائـلـة

كـمـا حصل مع كـويـكب أتى قبل 66

{ ســـيــول-(أ ف ب)  –عـــبــر أكــبــر
كــــويـــكب يــــقـــتــــرب من األرض في
 2021 األحـد عـلى مـسافـة مـلـيوني
كـيلومـتر وفق وكالة نـاسا ما أتاح
لـعلمـاء الفلك فرصـة دراسة صخرة
تـــكــــونت فـي بـــدايــــة اجملـــمــــوعـــة
الـشـمـسـية. هـذا اجلـسم الـصـخري
مـر عـلى مسـافة تـمـثل ما يـقرب من

{ سـيدني- (أ ف ب)  –ال يـزال جنوب
شـرق أسـتـرالـيـا يـشـهـد االثـنـ هـطول
أمـطار غـزيـرة تـفـاقم الـفـيـضـانـات التي
أرغــمـت آالف األشــخـــاص عـــلى إخالء
مـــنـــازلـــهم وتـــســــبـــبت بـــإغالق مـــئـــات
ــيــاه الـــكــثــيــر من ــدارس. وتــغـــمــر ا ا
ناطـق الساحـلية فـي نيو سـاوث ويلز ا
الـواليــة األكـثـر اكـتـظـاظـاً بـالـسـكـان في
ـا في ذلك أحـيـاء من سـيـدني الـبـالد 
الـتـي لم تـشــهـد ارتــفـاعــاً في مـســتـوى
ـيـاه مـنـذ عـقـود. ويقـول مـارتن كالرك ا
وهو صـاحب مقهى فـي بورت ماكواري
إن األضـرار ال تــصـدق بـعــدمـا غـرقت
ـــعـــدات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــتي كـــافـــة ا
ــقـهى في مــيـاه بـلغ يـســتـخـدمــهـا في ا
. وأظهـرت مشاهـد جوية ارتفاعـها مـتراً
ــنــاطق الـســاحــلــيـة الــتُـقــطت لــبــعض ا
نازل غـارقة بشكل جزئي صفـوفاً من ا
ـدن شــهـد خالل ــيـاه إذ إن بــعض ا بـا
ـكـيات بـضع سـاعـات تـسـاقط أمـطـار 
تــعـادل كـمـيـات األمـطــار الـتي تـتـسـاقط

عادة خالل ثالثة أشهر.
ـــســـعـــفــــون في بـــعض  واســـتــــخـــدم ا
األحـيـان قـوارب فرق اإلغـاثـة الـبـحـرية
. ولم يتمّ اإلعالن عن ـنكوبـ سـاعدة ا
أي حــالــة وفـاة ولـم يـصـب أي شـخص
بـجــروح بـالــغـة. ودُعي االثــنـ ثــمـانــيـة
مالي نـسمـة إلى جتـنّب التـنقالت غـير
الــضــروريــة والــعــمل من مــنــازلــهم إذا
ـنـاطق تـساقط أمـكن. وسـجّـلت بـعض ا
 250 مــــــلـم مـن األمــــــطـــــــار خالل 24
ساعـة. وقال جو دانستان وهو صاحب
مـحل ورود في ونــدزر إحـدى ضـواحي
ــيـاه تـواصل االرتـفـاع. هـذا سـيـدني ا
مــرعب. والـوضع مـخــتـلف تـمــامـاً عـمـا
كـــان عــــلـــيـه في أواخــــر الـــعـــام 2019
ـنــطــقــة حـرائق عـنــدمــا واجــهت هــذه ا
غــابــات غــيــر مــســبـــوقــة وقــيــوداً عــلى
يـاه بسبب فـترة طـويلة من استخـدام ا
اجلـــفــاف. وقـــالت رئــيـــســة وزراء نـــيــو
سـاوث ويـلز غالديس بـيـريجـيـكلـيان إن
 18ألف شـخص تـلـقـوا تـوصـيـة بإخالء
مـنــازلـهم وأنه  إعـالن حـال الــكـارثـة
الـطــبـيـعـيـة في  38 مـنـطـقـة. أضـافت ال
أعـرف مـتى تاريـخـيـاً واجهـنـا مـثل هذه
ــنـــاخــيــة الــســـلــســلـــة من الـــظــواهـــر ا
الــقـصــوى في خـضـم جـائــحـة. وتــلـقت
خـدمات الطوار  8800 نـداء مساعدة
عـــلـى األقل مـــنـــذ بــــدء األزمـــة وقـــدّمت
ئات األشخاص.وأعلن مكتب ساعدة  ا
ناخية ال األرصاد اجلوية أن الظروف ا
تـزال مـعـقّـدة االثـنــ قـبل أن يـتـحـسّن

الوضع خالل األسبوع.

مـقـارنـة بالـسـنوات الـسـابـقة فـيـما
بـدت هوان هـوان مهـتمـة جدا. لكن
ي الـــبـــانـــدا واألطـــبـــاء حـــراس دبـَّ
الـبـيطـريون لن يـتأمـلوا كـثيـرا بأن
يـــثــمـــر تـــزاوجــهـــمــا إذ ال تـــوجــد
ضـمانات لـلحمل حـتى بعد جوالت
عـدة. وضـعت هـوان هـوان فـي عام
 2017 يــوان مـيـنغ أول بـانـدا ولـد
في فـرنسـا بعـد تلـقيح اصـطناعي.
وسيتم إرسال هذا الباندا الصغير
الــذي أصــبح بــحــجم والــدته هـذا
الـعام إلى الص حيث يعيش 500
دب بــــانــــدا في األســـر و 2000 في

البرية.

مـــدة  24إلى  48 ســـاعـــة فـــقط في
الـسـنـة وفي الـبريـة تـضع صـغارا
. لـكن فـي األسـر تــعـيق كـل عـامــ
الـنـافـذة الـضـئـيـلـة لـلـفـرص معـظم
مــحـاوالت اإلجنـاب فـيـمـا يـبـدو أن
ذكــور الـبـانــدا تـفـقـد االهــتـمـام في
كــثـيـر من األحـيـان في الـتـزاوج أو
أنـهـا ال تـعـرف طـريـقـة األداء نـظـرا
ـــارســـتـــهـــا عـــمـــلـــيـــة إلى عـــدم 
الــتــزاوج. لــكن كــمــا اتــضـح كـان
زوجـا البـاندا في بوفـال متـعاون
ونــشـطـ حـسـبــمـا ذكـرت حـديـقـة
احلــيــوانــات. كــان يــوان زي أكــثـر
راحـة مـع نهـج الـتـقـارب والـتزاوج

{ ســــانت ايــــنــــيـــان ســــورشــــيـــر
(فـرنسا) - (أ ف ب): أعلنت حديقة
حـيوانـات فرنـسيـة األحد أن اثـن
مـن دبب الباندا العمالقة في األسر
تــــزاوجـــا خالل عــــطـــلـــة نــــهـــايـــة
األسـبـوع وهـو أمـر نـادر عـلى امل
أن تــؤتي هـذه اخلـطــوة بـثـمـارهـا.
وقـــالت احلــديــقــة إن هــوان هــوان
ــعـارة مـن الـصـ أنــثى الـبــانـدا ا
إلـى حـديـقــة حـيـوانــات بـوفـال في
وسط فرنسا تزاوجت ثماني مرات
يــوم الـســبت مع شـــــريـكــهـا يـوان

زي.
وتـتـمتع إنـاث الـبانـدا بـاخلصـوبة

الــعـمل الــذي أجنـزه هــو وعـائــلـته
عـلـى مـدى أعـوام بـخـمـسـمـئـة ألف
درهـم مـــغـــربي (أكـــثــــر من نـــصف
مـلـيون دوالر) وقـد كانـوا يـبيـعون
تـمورا تصل قيمة الكيلوغرام منها
إلى  150درهـــــمـــــا. وعـــــلـى غــــرار
آخــرين طـردوا من الـعــرجـة يـقـول
ـلك إن له "حقـوقـا تاريـخـية" عـبـد ا
فـي األرض مــــســـــتــــدال عـــــلى ذلك

بوثيقة تعود إلى عام 1939. 
¡öš«  UOKLŽ

وسـبق أن طـرد مـزارعـو فـجـيج من
ـقـابـلـة من أراض عــلى الـنـاحـيــة ا
الـــوادي.إذ تــعــود آخــر عـــمــلــيــات
اإلخالء الــتي نــفـذتــهـا الــسـلــطـات
اجلـزائـريـة إلـى عام  1975 تـزامـنـا
سـيـرة اخلضـراء" الـتي عـبر مـع "ا
ــــغـــاربــــة نــــحـــو خـاللـــهــــا آالف ا
الـصـحـراء الـغـربـيـة إلعالن أحـقـية
ـنطـقة الـثريـة بالـثروات ـغـرب با ا
ــــنــــجـــمــــيّــــة إثــــر حتـــررهــــا من ا
االسـتعمار اإلسباني.شهدت فجيج
مـذاك موجة هجرة نحو كبرى مدن
أوروبـا ما أفرغ الـواحة من نصف
أهـــالـــيــهـــا وقــد ظـــلت مـــنـــازلــهم
زارع وبـسـاتـينـهم خـاليـة.يـأسف ا
عـــبـــد اجملـــيـــد بـــودي ( 62عـــامـــا)
لـلـخسـارة األخـيرة ويـقـول مشـيرًا
إلـى عمـلـيـة اإلخالء الـتي جرت في
ـاضي وطـالت سـبــعـيـنـات الـقـرن ا
عـائـلتـه "تركتُ الـكـثيـر من أشـجار
ـا يـجب الـنـخـيل وصـارت أطـول 

حلصد تمورها".

وتـــشـــمل أشـــجـــار تـــمــر مـن نــوع
ـلك ـزارع عـبـد ا "عــزيـزة".ويـقـول ا
بـوبكري من فجيج إن عائلته تعمل
في بــســاتــ الـنــخــيل مــنــذ ثالثـة
أجـيـال.ويـضـيف الـرجل الـبـالغ 71
ـغـرب عــامـا "تــركـتـنــا اجلـزائــر وا
نـعـمل دون مشـاكل وال نـعرف اآلن
مــا الـــعــمل". ويــوضح أنه اضــطــر
لـــلــــتـــخـــلي عن  30 ألـف شـــجـــرة
بـعـضـهـا غـرسـها جـدّه.يـقـدّر قـيـمة

الــوادي الـذي تـقف عـنـده احلـدود
ـيـاه اجلــوفـيّـة. مــسـتــفـيـدين مـن ا
ـغـروسـة حـديـثا ـنـاطق ا وتـنـتج ا
مــحـــصــولًــا أوفــر مـن الــبــســاتــ
الــتـقــلـيــديـة احملــاطـة بــأسـوار من
الـطـوب والـتي تـتم سـقـايـتـهـا عـبر
شـــبــكــة قـــنــوات تـــقــلــيـــديــة وفق

. زارع ا
ـنـطـقـة الـتي أخـلـيت هـذا تـغــطي ا
األســـبـــوع نـــحـــو  1500 هـــكـــتـــار

إلـيـهـا وهي تـواجه صـعـوبـات في
جـذب الـسـياح. الـصـعـوبات مـاثـلة
ــنــاظـر ــعــمــار وا رغم جــمــالــيــة ا
الـطـبـيـعـيـة الـتي يـأمل الـسـكان أن
تُــشــمل مــســتــقــبال ضــمـن قــائــمـة
ي.ويجعل الـيونسـكو للـتراث العـا
ضـعف السياحـة السكان مـعتمدين
عـلى الـنـخيل في مـعـيشـتـهم.وعلى
ـزارعـون امــتـداد الـسـنـ غـرس ا
أشــجـار الــنـخـيل فـي مـنـاطق وراء

احلــــدود عــــام  1845 واخلـالفــــات
الـدبلوماسيـة الالحقة ب اجلزائر
والــربـاط حـوّلت فـجـيج إلى طـريق
مـسدود.اعتادت القبائل األمازيغية
ــنـطـقــة قـبل الــتـنــقل بـحــريـة في ا
تـرسـيـم احلـدود أمـا الـيـوم فـصار
االنـتقال لـزيارة أقارب عـلى مسافة
قــريـبـة من احلــدود يـتـطــلب رحـلـة
عــبـر الـطــائـرة إلى اجلــزائـر.بـرّرت
اجلـزائــر خـطـوتـهـا األخـيـرة بـعـدم
ـتفق ـزارعـ بالـقـواعـد ا الـتـزام ا
عـلـيهـا وبنـشـاط عصـابات تـهريب
ـنــطـقـة.لــكن سـكـان مــخـدرات في ا
فــجـيج يـرفـضـون تــلك الـتـبـريـرات
بـشدّة.يـقول مـحمـد اجلياللي الذي
يـرأس جمـعيـة محـليّـة إن "عمـليات

الطرد قرار سياسيّ".
WOðUOŠ qſUA

ويـتزامن الطـرد مع تصاعـد التوتر
بــ الـبـلـدين فـي األشـهـر األخـيـرة
على خلفية ملف الصحراء الغربية
ـغـرب يـعـتـبـر ـتـنـازع عـلـيـهـا. فـا ا
الـــصـــحــراء الـــغـــربـــيــة جـــزءا من
ــــمــــلــــكـــة وهــــو مــــوقف أقــــرته ا
واشـــــنـــــطـن في آخـــــر أيـــــام إدارة
ـقــابل تـدعم دونــالـد تــرامب. في ا
اجلـــزائــر جـــبـــهــة بـــولـــيــســـاريــو
الــسـاعــيـة الســتـقاللــهـا عـلـى بـعـد
مـئـات الكـيـلومـتـرات من الصـحراء
الـــغــربــيــة يـــهــتم ســكـــان فــجــيج
ـشاغل حياتية أكثـر حيوية.تبعد
فــجــيج مــســيــر ثالث ســاعــات عن
مـديـنتي وجـدة والـرشيـديـة األقرب

ـــغـــرب) - (أ ف ب): { فــــجـــيـج (ا
يـتحمّل مزارعـون مغاربة في واحة
ـــعـــزولـــة عـــلـى احلــدود فـــجـــيج ا
اجلـزائـريـة عبء الـتـوتـر اإلقـلـيـمي
بــــعـــد أن طــــردتـــهم اجلــــزائـــر من
بـــســاتـــ نــخــيـل عــمـــلــوا فـــيــهــا
ألجـيال.أغلقت احلـدود ب البلدين
ـ عام  1994 لـكن اجلـزائر الـغر
ـقـيمـ في بـلدة سـمـحت لـبعض ا
ـغـربيـة احلـدودية فـجـيج (فـكيك) ا
بالعبور نحو بسات العرجة التي
يـــســـمــيـــهـــا اجلــزائـــريـــون واحــة
ـاضــيـة ألـغت الــعـرودة.و األيــام ا
اجلـزائر ذلك احلقّ ونـشرت جنودا
لـتنفيـذ قرارها.يقول مـحمد جباري
( 36 عـاما) العاطل عن العمل الذي
انـــضـم إلى االحـــتـــجـــاجـــات ضـــد
الـــقــــرار إن "اجلـــمـــيع يـــشـــعـــرون
بــــالـــظــــلم. ... الــــزراعـــة مــــوردنـــا
الـوحـيـد ال تـوجـد وظـائـف هـنا ال
تــوجــد مـصــانع".شــارك اخلــمـيس
نـحو أربعـة آالف شخص أي نحو
نـــصـف عـــدد ســـكـــان فـــجـــيج في
تـــظــاهـــرة غـــاضــبـــة ضــد الـــقــرار
اجلـــزائــري.من جــهــتـــهــا نــظّــمت
ـــغــربـــيــة احملـــلــيّــة الـــســلـــطــات ا
ـزارعــ "لـتـدارس اجــتـمـاعــا مع ا
ـمــكــنــة لـلــتــخـفــيف من احلــلــول ا
تـداعيات القرار" الذي وصفته بأنه
"مـؤقت وظـرفي". تـقع واحـة فـجيج
فـي طـريق قــوافل قـد عــلى سـفح
جــبــال األطـلس والــصـحــراء.بـدأت
الـتـجـارة في الـتراجع بـعـد تـرسيم
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صرية يسرا جتربتها مثلة ا روت ا
مع فيروس كورونا التي أًصيبت به
اضية إضافة إلى األثار الفترة ا
اجلانبية التي تعاني منها بعد
تعافيها مع الفيروس.
وقالت يسرا خالل لقائها مع
برنامج  et بالعربي: أنا دلوقتي
وضعي الصحي مختلف قبل
إصابتي بكورونا مش بصحتي
ئة بتعب أسرع وبنهج  100با
ا كتير وفي آثار جانبية بتجيلي و
بسأل بيقولولي بسبب كورونا.
وأضافت:أنا جالي كل األعراض
كن ومحدش كان متوقع إني 
أعدي من األزمة ولكن ببركة دعاء
الناس عديت حقيقي الدعاء بيغير
األقدار.
تعاف من كما وجهت رسالة إلى ا
الفيروس قائلة: لو طلعت سلبي
مش كفاية والزم تاخد بالك فيما
بعد.. كل مريض يعدي منها لكن
الزم تاخدوا بالكم بعد كورونا ألن
اآلثار اجلانبية قد تصبح أسوأ من
كورونا.
على جانب آخر تنافس الفنانة
قبل وسم الرمضاني ا يسرا في ا
سلسل حرب أهلية ويشاركها
البطولة الفنان باسل اخلياط.
ومسلسل حرب أهلية من بطولة
يسرا وباسل خياط وجميلة
عوض ومن تأليف أحمد عادل
وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج
مشترك ب سينرجى والعدل
جروب.
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