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لم يكـن فجـر الـتاسـع عشـر من رمـضـان في السـنـة األربـع من
الهـجرة فجـيعة شـأن كل ما فجـعنا به بـعدها  بل هي ثـاني اكبر

فجيعة بعد وفاة سيدنا الرسول محمد (ص) في منزلق التيه..
توهم اخلـوارج أنهم بـقتـل اخللـيفـة علي ومـنافـسه اللـدود معـاوية
ومسـانده عـمر بن الـعاص يـكونـوا قد خـلصـوا األمة من الـشرور
واســتــعــادوا وحــدتـهــا وفــاتــهم أنــهم لم يــعــوا الــفــرق بـ عــلي

ومخاصميه فحلت الكارثة بالعالم اإلسالمي بقتله
فـسرون أسباب سيـدنا علي كـناه الرسول بـ "أبـو تراب" وعدد ا
التـسميـة فبعـضهم قال لـكثرة ركـوعه وخشوعه مالمـساً بجـبهته
الـتـراب وقـيل الـكثـيـر غـيره لـكن قـلـة ذكـرت أن سيـدنـا الـرسول
ـينه لـلمـحتاج كنـاه أبو تراب لـزهده بـالدنـيا وعطـائه كل ما في 
وابن الـسـبل والـيـتـيم واألرامـل لـتـجـرده كان مـتـصـدقـاً بـكـل ما
ة بـحقه "الـذين ينـفقون طيـبة الـنفس من عـطاء فـنزلت اآليـة الكـر
أموالـهم بالـليـل والنـهار سـراً وعالنيـة.." وكانت اآليـة "والعـصر
إن اإلنـسـان لــفي خـسـر إال الـذين أمـنــوا وعـمـلـوا الـصـاحلـات

وتواصوا باحلق وتواصوا بالصبر.." هي توصيف لإلمام.
فات الـبعض أن اإلمـام عـلي كان قـدوة مبـكرة لـلنـزاهة حـ تولى
ـا مـعنـاه "جـئتـكم بـجلـبابي الـيـة قائالً  اخلالفـة فـأشهـر ذمـته ا

هذا.." فأن وجدتموني اخرج بغيره فقد خنت األمانة.
ـسلـمـ وأشجـعـهم لكـن اخلوارج تـعـاموا عـما يـعـنيه كان أول ا
اإلمام وألنه مـؤمن بقـدر الله لم يلـجأ لـ"الـدهاء" كمـا فعل مـعاوية
وأبن الـعـاص هـربـاً من سـيـوف اخلـوارج بل ذهب لـيـواجه قـدره

ؤمن ويفوز بجنة اخللد مع نبيه وابن عمه وأخيه بشجاعة ا
رحل سيـدنـا اإلمـام إلى جنـة اخلـلد إمـام الـعدالـة وهـو يوصي "
.. ونـظـمـوا أمـركم فـإني كـونـوا لـلـظـالم خـصـمـا ولـلـمـظـلـوم عـونـاً
سـمعت رسول الله (ص) يقول صالح ذات الب أفضل من عامه
الـصالة والــصـيـام وأن الـبـغـضـة حـالــقـة الـدين... والـله الـله في
األيتـام فإني سـمعت رسـول الله (ص) يـقول من عـال يتـيمـا حتى
يسـتغني أوجب الـله له اجلنة كمـا أوجب ألكل مال اليـتيم النار...
والله الـله في جـيرانـكم فإنـهم وصـية نـبيـكم مـا زال يوصـينـا بهم
ــسـاكـ حـتى ظــنـنــا أنه سـيــورثـهم... والــله الـلـه في الـفــقـراء وا
فـأشـركــوهم في مـعـايــشـكم... والـله الــله في الـنـســاء ومـا مـلـكت
انـكم فـإن آخر مـا تكـلم به رسول الـله (ص) أن قال أوصـيكم أ
ـانـكم... (أعــيـان الـشــيـعـة بــالـضـعــيـفـ نــسـائـكم ومــا مـلـكـت أ

للعاملي: ج1 ص533).
إنـهـا الفـجيـعـة الثـانيـة الكـبـرى وال شفـاء من الفـجـيعـت إال في
ــارسه في حتــويل وصــايــاه وقــبــلــهــمـــا كــتــاب الــله ســلــوكــاً 
االنـتـصــار لـلـمـســتـضـعــفـ وإعـانــة الـفـقــراء واأليـتـام واألرامل
رأة في توفير اخلبز والكرامة لكل الناس فهو األمام واحتـرام ا
ـــســاواة الــبـــشــر الــذيـن هم "إمــا أخـــوة في الــدين أو الــداعـــيــة 

اخللق"...
إن ذكــرى اسـتـشـهـاد فـارس اإلسالم الــذي قـال عـنه جـبـريل في
مـعـركـة احـد وهـو يـذود عن رسـول الـله مـا لم يـكن ضـمـن كـتاب

الله "ال فتى إال علي وال سيف إال ذو الفقار"  
عسى نـستلهم معنى تمسكه برسالة السماء التي انزلها الله على
...لــنــكن رحـيــمـ بــكل الــنـاس بــدون تـعــصب بل بـروح رسـوله
األخـوة الـتـي بـشـر بــهـا اإلسالم لـنــكن حـريــصـ عـلى الــعـطـاء
بـتـجرد يـحمـيـنا من مـغريـات الـفسـاد...لنـحـترم اجلـيرة ونـحرص
عليـها نحمي شعبنـا بكل طوائفه بال تمييز ونـقدم العطاء بتجرد

أبو تراب
ـســلـمـ بــغض الـنــظـر عن وســيـظل ســيـدنــا عـلي إمــامـاً لــكل ا
دارس الصوفية جمـيعاً ال تعرف بعد سيدنا مذاهـبهم حتى أن ا
الــرســول قــدوة ســوى "أبـــو تــراب" الــقــائل "الـــســاكت عن احلق
شيـطان أخـرس"..لنـنتـصـر لإلمام في ذكـرى استـشهـاده بسـلوك
وصايـاه نصـون كرامـة أهلـنا ونـحتـرم جيـراننـا بال تعـسف وبكل

نزاهة.
{ رئيسة كتلة االحتاد الوطني الكردستاني
في مجلس النواب العراقي
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جـائحة كـورونا وتطـبيق اجراءات
الــتــبــاعـد االجــتــمــاعي والــشـروط
الـوقـائيـة االخـرى بعـد ان سـجلت
الـــصــحــة مــؤخـــرا زيــادة بــاعــداد
االصــــابــــات في عــــمــــوم الــــبالد)
واضــاف ان (قــرار احلـظــر يــشـمل
ـــــــــطــــــــــاعم ــــــــــوالت وا غـــــــــلـق ا
ــقــاهي ودور والــكــافــتــيــريــات وا
ــتـنــزهـات وقــاعـات الــسـيــنــمـا وا
ــسـابح ــنــاسـبــات واألعـراس وا ا
والــقــاعـات الــريـاضــيــة وغـيــرهـا
فـضـال عن مـنع إقـامـة الـتـجـمـعـات
الـبـشـرية بـأشـكـالهـا كـافة) وتـابع
ان (اجملــلس قـرر إيــقـاف الـتــعـلـيم
احلــــــضـــــوري في اجلــــــامـــــعـــــات
ــدارس وجــعــلـه إلــكــتــرونــيـاً) وا
وتـــابع ان (الــكـــاظــمـي وافق عــلى
اسـتقالـة التمـيمي عقب الـتصويت
ــكـــلــفــة عـــلى نــتـــائج الــلـــجــنـــة ا
بـالتحقـيق في حريق ابن اخلطيب
بـاعفـاء مديـر عام صـحة الـرصافة
ـا وفــرض عـقـوبــات انـظـبــاطـيـة 
يـتناسب مع خطورة احلادث بحق
ــسـتـشـفـى سـلـمـان كل مـن مـديـر ا
حـامد عـلي ومعـاونه االداري نعيم
كــاظـم مــزيــعل ومــســؤول الــدفــاع
ـــــدنـي احـــــمـــــد جـــــســـــام عـــــلي ا
واعـفـاؤهم من منـاصـبهم وتـنزيل
ـــســـتـــشـــفى وفق درجـــة مـــديــــر ا
الـقـانون) مـشيـرا الى ان (اجمللس
صـوت على إعفـاء مدير عـام صحة
الـــرصــافــة مـن مــنــصـــبه  وإلــزام
الــوزارة بـاتــخـاذ مــا يـلــزم بـصـدد
تـنـفـيذ ذلك وفق الـقـانون  اضـافة
الـى إنـــهـــاء حـــالـــة ســــحب الـــيـــد
ـنـصـوص عـلـيـهـا بـقـرار اجمللس ا
رقم   140 بـــحق وزيــر الـــصــحــة
ومـــحــافـظ بــغــداد) مـــشــددا عــلى
(الـــوزارة وتـــوابـــعـــهــا مـن دوائــر
ومـستـشفـيات ومؤسـسات صـحية
االلـــتـــزام بـــتـــطـــبـــيق األنـــظـــمـــة
والـتـعلـيـمات واإلعـمـامات الـنـافذة
ـــــرضى ـــــا يــــضـــــمن سـالمــــة ا
ـالكات ـراجـعـ وا ـرافـقـ وا وا
ومــنــهـا الــتــقـيــد بــعـدد الــطــبـيــة 
ـرافقـ وحتديـد ساعـات الزيارة ا

واخــتـــيــار الــعــنـــاصــر الــكــفــوءة
ـهــام االسـتــعالمـات وتــكـلــيـفــهم 
والـــتــأكـــد من تــوفـــر مــتـــطــلـــبــات
الـسـالمة وشـروط األمـان مـن إنذار
مـبكـر ومنـظومـات إطفـاء احلرائق
والـــتــعــامل بــحـــزم مع اخملــالــفــ
ـــقـــصـــرين فـي جتـــاوز قـــانــون وا
الـوزارة وتـعـلـيـمـاتـها) داعـيـا الى
ادة   12 مـن قانون (تـفعيل نص ا
الــــتــــعــــديل الــــثــــالث مـن قــــانـــون
نـتـظـمـة بـإقـليم احملـافـظـات غـيـر ا
رقم  21 لـعام 2008 إلنـهاء حـالة
تـنازع اإلختصـاص ب احملافظات
ــرجــعــيــة بــشــأن مــا والــوزارات ا
ـديريات يـتعـلق بدوائر الـصحة وا
الـعـامـة لـلتـربـيـة وإلـزام الوزارات
ـادة واحملــافـظــات بـتــنـفـيــذ نص ا
آنـفا) واضـاف البـيان ان (اجمللس
صـوت عـلى قانـون يتـعلق بـتنـظيم
حـــقــوق ضــحــايـــا ابن اخلــطــيب 
ـــان). وكــانت واحـــالــته إلـى الــبــر
كـلفـة بالـتحـقيق بـحريق الـلجـنـة ا
ــســتــشــفى  قــد اوصت بــإعــفـاء ا
الــتــمــيــمي و مــديــر دائــرة صــحــة
من منصـبيـهما و بـغداد الـرصافـة 
حتـميلهم مـسؤولية الـكارثة  التي
راح ضــحــيــتــهـا مــئــات الــشــهـداء
واجلــرحـى. ووقـال مــواطــنــون في
احــاديث امس ان (فـرض عـقـوبـات
عــلى اطـراف مـعـيـنـة دون االخـرين
فـي الـفــاجــعـة يــوضح انــتــقـائــيـة
كلفـة بالتحقيق التي كان الـلجنة ا
ـــــفـــــتـــــرض ان تـــــســـــهـم في مـن ا
اسـتـجـالء احلـقـيـقة  لـكـن علـى ما
يــبــدو ان لــكل حــادثــة حتــصل في
الـــــبـالد اكـــــبـــــاش فــــــداء يـــــلـــــقى
ـسؤولـيـة علـيهم) واضـافوا ان بـا
(الـفاجعة التي حصلت وما سبقها
مـن حــوادث مــأســاويــة  تــتــطــلب
جـهدا اكبر وحتقيقا اوسع لتحديد
ــقــصــرين بــعــيـدا عـن اجملـامالت ا
والـتـدخالت الـسيـاسـية وان االمـر
ال يـــقــتـــصــر فــقـط عــلى تـــعــويض
ــلف بــأقــالـة الــضــحــايــا واغالق ا
). فــيــمــا افــادت ــوظــفـــ بـــعض ا
مــعـلـومــات عن تـرشـيـح مـديـر عـام

صــــحـــة بـــغــــداد جـــاسب لــــطـــيف
ـنـصب وزيـر الـصـحة احلـجـامي  
ـسـتـقيل الـتـمـيمي. خـلـفـا للـوزار ا
واوصت جلــنـة الـصــحـة والـبــيـئـة
الـنــيـابـيـة بـأخـتـيـار وزيـر مـسـتـقل
يـتـولى مهـام الصـحـة. وذكر عـضو
وسوي في تصريح اللجنة جواد ا
امس ان (الـلجنة رفعـت توصياتها
الى احلكومة الختيار وزير مستقل

حلـقيـبة الـصحة) واضاف انه (
حتــــديـــد ثـالث شـــخــــصــــيـــات من
ـارسـون الــعـامـلـ في الـوزارة و
مـهـامـهم فـيـها). وسـجـلت الـصـحة
امـس  6143 اصـــــابـــــة مـــــؤكـــــدة
بــــكـــورنـــا وشـــفـــاء  7242حـــالـــة
وبـواقع  42وفـاة في عمـوم البالد.
وقف البـوائي اليومي  واوضـح ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
ان (عــدد الـفـحــوصـات اخملـتــبـريـة
الـتي اجـرتهـا الوزارة بـلـغت اكـثر
من  38 الـف عيـنـة حلاالت مـشـتبه

اصــابـتــهـا بــالـفــايـروس حــيث 

تـسجيل  6148 اصـابة مـؤكدة في
الــبالد) واضــاف ان (الــشـفــاء بـلغ
 7242 حـــالـــة وبــواقع  42 وفـــاة
جــديـدة في عـمـوم الـبالد) مـشـيـرا
الـى ان (اكـثــر من  20 الـف تـلــقـوا
جـرعـات الـلقـاح في مـراكـز الوزارة

نتشرة في بغداد واحملافظات). ا
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حــقق فــريق الــنــفط بــكــرة الــسـلــة امـس الـثـالثـاء
فـوزا مسـتـحـقا  عـلى فـريق الـشــــــرطـة  بـنتـيـجة
ـبـاراة الـتي احــتـضـــنـتـهـا 80 - 77  نـقـطــة في ا
صــالـة الــشـعـب وذلك ضـمن مــنــافـســات الـدوري

الــتــمــيــمي و أعــفــاء مــديــر دائــرة
صـحـة الرصـافة وثالثـة مسـؤول
اخــــــرين فـي مـــــســــــتـــــشـــــفـى ابن
اخلـــطــــيب. وقـــال بـــيـــان امس ان
(حـظـر الـتـجوال الـشـامل سـيـطبق
دة ابتداء من  12 آيـار اجلاري  و
وذلك للحد من انتشار عـشرة ايام 

جــائــحـة كــورونـا  بــفـرض حــظـر
ـدة عـشـرة أيام الـتـجـوال الـشامل 
وايــقـاف الـتــعـلــيم احلـضـوري في
ــــدارس وجـــعـــله اجلــــامـــعـــات وا
الــكـتـرونـيـا  فــيـمـا وافق اجملـلس
عــلى طــلب اســتــقــالــة قـدمـه وزيـر
الــصـحــة والــبـيــئـة حــسن مـحــمـد
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صـادق مجلس الـوزراء في جلسته
الــــتي عــــقــــدهــــا امس الــــثـالثـــاء
على بـرئـاسـة مـصطـفى الـكـاظـمي 
تـوصـيـة الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحة
ـــواجــهــة والـــسالمــة الــوطـــنــيــة 

من مـشاريع الـبحث ومـخابـر البحث
الــــعــــلـــمـي في احلــــقل اإلشــــعـــاعي
والـبـيئي فـي اجلزائـر لهـذا  خـسرته
اجلـزائر قـبل العـراق وخسـره العالم

العربي أجمع .
ويــــبـــقـى الـــســــؤال مــــتى تــــنـــتــــبه
احلـــكـــومـــات الـــعـــراقــيـــة الـى هــذه
ُــشــردة الـتي الــقــامـات الــعــلــمـيــة ا
تــعــيـش في الــغــربــة الــقــســريــة في
اخلـارج  ?ومتى يـكون هـناك بـرنامج
حـــكــومـي عــراقي مـــخــلـص وفــعــال
لــتـوفــيــر الـبــيــئـة اآلمــنـة لــلــعـلــمـاء
والـكـفاءات الـعراقـيـة لكي تـتم اعادة
هــذه الـكـفـاءات الـعـلــمـيـة والـقـامـات
الـكـبـيرة في األخـتـصاصـات الـنادرة
نــحــو الــعـــراق لــتــســتــفــيــد مــنــهــا
اجلـــامــعــات واألجـــيــال الــعـــراقــيــة

 1977 والـــفــيـــزيـــاء احلــيـــويــة في
 1983 وأخــيـرا دكـتـوراه الــفـلـسـفـة
الـــتي نــاقــشـــهــا بــجـــامــعــة وهــران
اجلـــــزائــــريــــة عــــام   2011 حــــول
أخـالقــيـــات الــبـــحث الـــعــلـــمي. وله
صـفـحة يـوميـة على فـايسـبوك حتت
اسـم (رڤـان في الــذاكـرة). كـمــا أنـتج
عــدة مــؤلــفــات حــول الــتــفــجــيــرات
الـنـوويـة مـنهـا: يـرابـيع رڤان2001
جـرائم فرنسا - الصحراء اجلزائرية
2000  اسـتـعمـال األسـلحـة احملـرمة
دولـيـا وهو مـؤلف مشـترك مع وزارة
اجملــــاهـــدين اجلــــزائـــريــــة .وشـــغل
الــعـبـودي مـنــصب أسـتـاذ الــتـعـلـيم
الـعـالي بـجـامـعة وهـران مـنـذ الـعام
 1984  وكــــان بـــاحــــثـــاً فـي حـــقل
اإلشعاع والبيئة وعضو ومدير عدد
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تـوفـي امس الـثالثـاء الـبـروفـيـسـور
الـعـراقي عبـد الكـاظم الـعبـودي وهو
فـي غـربــته الــقــسـريــة في  اجلــزائـر
بـــســـبب  عــدم اســـتـــقــرار الـــعــراق
وغـيـاب االهـتـمـام بالـعـلـمـاء وفـقدان
األمن بالنسبة لعلماء نادرين فضلوا
الــغــربـة الــقــاســيـة وعــيــونـهـم عـلى
الــعـراق .. و الـعــبـودي اخملـتص في
الـفــيـزيـاء الـنـوويـة ولم يـبـخل عـلى
بــلـده الـثـاني اجلــزائـر حـيث  سـخـر
الـــســنــوات األخــيـــرة من عــمــره في
تــوثـيـق جـرائم الــتـجــارب الـنــوويـة
.ويـحوز الـفـرنـسيـة ضـد اجلـزائريـ
الـــعـــبــــودي  عـــلى ثالث شـــهـــادات
دكـتـوراه في الفـيـزياء الـنـووية سـنة
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ـتمـثـل في وادي الـرافـدين مـنذ وا
الـقـدم مع تـعـزيــز أمـنه وسـيـادته
تُــمــثل عـــامالً مــحــوريـــاً ونــقــطــة
انـطالق في مــواجـهـة الــتـحـديـات
كافحة اإلرهاب وتعزيز تعلقة  ا
ــــنـــــطــــقــــة ومــــواجــــهــــة سالم ا
الـتـحــديـات الـبـيــئـيـة ومــسـبـبـات
ـنـاخي والتـصـحر). كـما التـغـير ا
استـعرض رئـيس مـجلس الـنواب
مـحــمـد احلــلـبــوسي مع  الــوفـد 
الـتـعــاون بـ الـعــراق والـواليـات
ــتـــحـــدة في اجملـــاالت األمــنـــيــة ا
واالقـــتــــصــــاديـــة والــــثــــقـــافــــيـــة
والـتـجاريـة وكـذلـك الصـحـيـة في
ظل مــكــافــحــة جــائــحــة كــورونـا
فــضال عن بــحث أهــمــيــة تــفـعــيل
مـخــرجـات احلـوار بــ الـبــلـدين.
وتــعـــرضت قـــادة عـــ االســد في

مــــحــــافظ االنـــــبــــار الى هــــجــــوم
صـاروخي . وقـالت خــلـيـة االعالم
االمـني في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان)
امـس ان (صــــــــاروخـــــــــ نــــــــوع
كاتـيوشـا سقـطا في سـاحة فـارغة
بالـقـاعدة  دون تسـجـيل خـسـائر
تذكـر). وأفادت مـصادر  بـتعرض
قـاعـدة بـلـد إلى قـصف بـصـواريخ
ــصـادر ان الـكــاتـويــشــا. وقـالت ا
(أكثـر مـن ثالثـة صواريـخ سقـطت
عـــلى قــــاعـــدة بـــلــــد اجلـــويـــة في
مـحــافـظــة صالح الـدين  من دون
ذكـــر مــــزيـــدا من الــــتـــفــــاصل عن
االضــرار الــتـي قــد خــلـــفــهــا هــذا
القصف). واكـدت تقـارير صحـفية
 ان مقـاتالت بـريطـانـية سـتـنضم
إلى الـقـتـال ضـد بـقـايـا داعش في
العـراق وسـوريا ونـقـلت صحـيـفة

بـريـطـانـيـة عن مـصـادر قـولـهـا ان
(ثــمـانـي طـائــرات مــقــاتــلـة شــبح
ــــلـــكي تـــابــــعـــة لــــسالح اجلــــو ا
الـبــريـطـانـي وعـشـر طــائـرات من
طــــــراز اف  35 بي مـن مـــــــشــــــاة
البـحريـة األمـريكـيـة ستـرسل على
مـ الـسـفـيـنـة إتش إم إس كـوين
إلـيزابـيـث إلى آسـيـا برفـقـة ست
ــلـكــيـة سـفن تــابــعـة لــلـبــحــريـة ا
وغواصة و  14طائـرة هلـيـكوبـتر
ـلكـية  بحـرية ومـشـاة البـحريـة ا
لدعم عـمـليـات مكـافـحة داعش في
العراق وسوريـا). فيمـا اشار قائد
الــقــوات اجلــويــة الــبــريــطــانــيـة
ارشال السـير مايك ويـجستون ا
إلى أنـه (ال يــــســـــاوره شك في أن
التـطرف الـعـنيف واأليـديـولوجـية
السامة التي يستند إليه داعش ال

نـطقة) مؤكدا تزال متـجذرة في ا
(الـقـيـام بـعـمــلـيـات لـدعم حـكـومـة

العراق ومحاربة فلول داعش). 
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سـجـلت جـامـعـات بـغـداد والـكـوفـة
ــسـتـنــصـريـة وبـابـل والـبـصـرة وا
حــضـورا ومـشــاركـة وتـنــافـسـا في
ـي الـذي تــصــنــيف اجلــودة  الــعـا
أعــلــنـت نــتــائــجه لــلــعــام اجلــاري
لـــــتـــــقــــيـــــيم خـــــمــــــــــــــســــة آالف
وخــمـسـمـئــة جـامـعــة مـوزعـة عـلى

ثمان دولة.
وقـــــال رئــــيس جـــــهــــاز اإلشــــراف
والـتقو العلمي  صالح الفتالوي
إن( نـتائج نـسخـة العام 2021 من
عـلـنة في ي ا تـصـنيف  QS الـعـا
ـوقع الرسمي للتـصنيف  أظهرت ا
خـمس جـامـعـات عـراقيـة حـكـومـية

هـي جـامــعــة بــغـداد 801 -1000
والـــــــــــــكــــــــــــوفــــــــــــة 801 -1000
ــســتــنــصــريــة 1001+ و بــابل وا
 1001+ و الــــبــــصــــرة 1001+) 
الفـتـا الى (زيادة مـلـحوظـة في عدد
اجلـامـعات الـداخلـة في الـتصـنيف
بـــالــقــيـــــــــاس الى نــتـــائج الــعــام
ـاضي التي أشرت ثالث جامعات ا
Qs فـــقـط).  يـــذكـــر أن تـــصـــنـــيف
الــبـريـطـاني يــعـتـمـد عــلى خـمـسـة
مــعـايـيـر رئــيـسـة في الـتــقـيـيم هي
ــئـة ــيـة 40 بــا الــســمــعـة األكــاد
ـئـة ونـسـبـة وأربـاب الـعـمل 10 بـا
ـئـة الــطـلـبــة لـلـتــدريـسـيـ 20 بــا
ـئـة والـطـلـبة واالقـتـبـاسات 20 بـا

ئة. والتدريسي الدولي 10با
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وجه مــحــافظ ذي قــار احــمــد غــني اخلــفـاجي  بـتــسـهــيل عــمل الــفالحـ
ا يحقـق النجاح لهذه سوق  حملصـولي احلنطة والشـعير   زارعـ ا وا
ـهـمـة االقـتـصـاديـة. ونـقل بـيـان تلـقـته (الـزمـان) امس عن اخلـفـاجي خالل ا
ركز تـسويق احملاصـيل في الناصريـة القول انه (ضرورة لقـائه بالعامـل 
ا يـحقق النجاح لهذه و اعتمـاد التوقيتات الزمـنية لتجاوز العـمل التقليدي 
شتـركة جلميع ـهمة  االقـتصادية) واضاف ان (الـتعاون يـحقق الفوائـد ا ا
نـاسـبة الـتي تـساعـد على االطـراف  ونشـدد علـى العـمل وتأمـ االجـواء ا
توقعة من هذه العملية) ـسوقة  ا سوق وحتقيق الكميات ا تسهـيل عمل ا
داعيـا الى (تنسـيق اجلهـود ما ب دائـرة جتارة احلبـوب واجلهات الـساندة
). وكـانت احملافـظـة قد افـتـتـحت اربعـة مـراكز ـزارعـ مع الـفالح وا لـهـا 
السـتالم   محـصولي احلـنـطة والـشعـير  وجتـري العـملـية كـما مـخطط لـها
ـطـلوبـة. علـى صعـيد ـسـوقة ا ـشـرف عـلـيهـا لـتحـقـيق الكـمـيات ا بـحسب ا
مـتـصل  تـواصل اقـسـام مـديــريـة تـربـيـة احملــافـظـةعـمـلـيــات   الـتـعـاقـد مع
دارس الـعاملـ فيها داخـل االقضية وفقا السـماء ا احملاضـرين اجملانيـ 

راجعة الكمال التعاقد معهم.  والنواحي وعبر جداول حددت مواعيد ا
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ـؤسسات ومـراكز الـبحث العـلمي وا
همة. العراقية ا

عبد الكاظم العبودي

ضـــــحــــايــــا داعـش من الـــــنــــســــاء
واألطـفال) داعـياً إلى (إعادة إعمار
ـوصل وبناء الـكنائس فـي مدينة ا
مـسـتـشـفى لـلـنـسـاء الـنـاجـيـات من
إرهـاب داعش). ووجه حس دعوة
لــرئـيس مـجـلـس الـنـواب اإليـطـالي
روبيرتو فيكو لزيارة العراق. وذكر
الــبــيـان ان (حــسـ الــتــقى رئـيس
مـجلس الـنواب اإليـطالي في روما
وجـرى خالل الـلـقـاء تـأكـيـد أهـمّـيـة
ـا الــدفع بــالــعالقــات الــثـنــائــيّــة 
يُـــحـــقّق مـــصـــالح كـال الــبـــلـــدين)
واعـرب حسـ عن (رغـبة احلـكومة
تـفعيل أطر التعاون مع إيطاليا في
مُــخــتــلِف اجملـاالت) ووجـه حـس
(دعـوة  لفيـكو باسم رئـيس مجلس
الـنـواب مـحـمد احلـلـبـوسي لـزيارة

العراق). 

(هـذه الـزيارة كـان لـها اثـر إيـجابي
وبـعد انـساني ومـثلت رسـالة سالم
ومـحبـة للـعالم) داعـيا إلـى (انشاء
مــركــز حلــوار األديــان في الــعـراق
وأن يــــتــــوسع احلــــوار لــــيــــشــــمل
األقـليات كـافة). كما الـتقى حس 
وزيـــر خــــارجـــيـــة دولـــة حـــاضـــرة
الـفاتيـكان بول ريتـشارد غاالغر في
رومــا. واكــد حــســ خـالل الــلــقـاء
(تـطلّع العراق لتفـعيل أطر التعاون
مع الـفاتـيكـان في مخـتلِف اجملاالت
وذلـك في ضوء ما يجمع اجلانب
مـن عالقــات مُــتــمــيّــزة) الفــتــا الى
(الــعــراق مــلــتــقى الــديــانـات الــتي
تـتـفق كـلـهـا عـلى احـتـرام اإلنـسان
وكـــرامــته وإشـــاعــة ثـــقــافـــة وقــيم
الـــسالم) واضـــاف ان (احلــكـــومــة
تعمل على إعادة النازح وتأهيل
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دعــا وزيـر اخلـارجـيـة فـؤاد حـسـ
رئـــــــيـس الـــــــقـــــــسم اإلسـالمـي في
اجملـــلس احلـــبــري بـــالــفـــاتــيـــكــان
ــونـــســنــيــور خــالــد عــكــشه الى ا
انـــشــاء مــراكــز حلــوار االديــان في
الـعـراق.وذكـر بيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس ان (حس التقى على هامش
زيـــارته الى الـــفــاتـــيــكــان  رئـــيس
الــــــقــــــسم اإلسـالمـي في اجملــــــلس
احلبري  وبـحثا العالقات الثنائية
وسـبل تـطـويـرهـا من خالل احلوار
ـــا يــســـهم فـي تــعـــزيــز الـــبـــنــاء 
الــــعالقــــات بــــ الــــعــــراق ودولـــة
حـاضرة الفـاتيكـان كما تـطرقا إلى
الـزيـارة التـاريـخـية لـقـداسة الـبـابا
إلـى العراق) واشـار حس الى ان

حسن التميمي
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بــحث رئــيس الـــوزراء مــصــطــفى
الكاظمي مع وفـد حكومي امريكي
بـرئــاسـة مــنـسـق الـبــيت االبـيض
لـشــؤون الـشـرق األوسـط وشـمـال
افـريـقــيـا بــريت مـكـغــورك الـيـات
انـسـحــاب الـقــوات االجـنــبـيـة من
العراق. وقال بيـان تلقته (الزمان)
امس ان (الكـاظـمي اسـتـقـبل وفدا
حكوميا امريكـيا برئاسة مكغورك
وضم مسـتشـار اخلارجيـة  ديريك
شوليت ومساعـد الوزير  لشؤون
الــشــرق األدنى جــوي هــد ونــائب
مــســاعـــد وزيــر الــدفـــاع لــشــؤون
الــشـــرق األوسط  دانـــا ســـتــرول
وجـــــرى خـالل الـــــلـــــقــــــاء بـــــحث
ـشـترك في التـنـسـيق والـتعـاون ا

مــخــتــلف اجملــاالت) واضـاف ان
(اللقاء شدد على تـفعيل مخرجات
احلوار الـستـراتيـجي ب الـعراق
ـتـحدة  والسيـمـا ما والواليـات ا
قـاتلة يتعـلق بانسـحاب الـقوات ا
من الــعــراق وتـــطــويــر الــتــعــاون
وتــــــــوســــــــيـــــــــعه فـي اجملــــــــاالت
االقــــتــــصــــاديـــــة والــــثــــقــــافــــيــــة
والـــتـــجـــاريـــة) مـــشـــيـــرا الى ان
(الــكــاظــمي والــوفــد اســتــعــرضـا
الـــتـــعـــاون فـي اجملـــال الـــصـــحي
ومكـافحـة جائحـة كورونـا وكذلك
ساعدة في تـوفير الـدعم لتأهيل ا
ــؤسـســات الـصـحــيـة في بـعض ا
العراق).وشـدد رئيس اجلمـهورية
بــــرهم صــــالح عــــلـى تـــخــــفــــيف
الـتـوتـرات اإلقـلـيـمـيـة ومـحـوريـة
الــعــراق فـي مــواجــهـــة حتــديــات

ــنــطــقـة. األمن والــبـيــئــة في كل ا
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(صالح اسـتقـبل الـوفد احلـكومي
األمـريـكي  ونـاقـشـا خالل الـلـقـاء
الـعالقـات الـثـنـائــيـة بـ الـبـلـدين
وســـبل تـــعـــزيــزهـــا فـي اجملــاالت
السيـاسية واألمـنية واالقـتصادية
والــثـــقــافــيـــة في ســـيــاق احلــوار
ــصـالح االسـتــراتــيـجي  ووفق ا
شـتـركـة حـيث  الـتـأكـيـد على ا
أهمية مواصلة العمل في مكافحة
اإلرهـاب واسـتـئــصـال جـذوره في
ـــنـــطـــقـــة) واكـــد صـــالح ان كل ا
(الــعـــراق يـــنــطـــلق مـن ســيـــاســة
متوازنـة تدعم مـسارات نـزع فتيل
األزمـات وتـخـفــيف الـتـوتـرات في
ـنــطـقـة) مـشـيــراً إلى ان (مـوقع ا
ــــتـــمـــيـــز الـــعـــراق اجلــــغـــرافي ا

مصطفى الكاظمي
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باراة ندية متاز بـكرة السلة.وشـهدت ا الـعراقي ا
قـــويــة في جــمــيـع اشــواطــهــا لــكن الـــتــكــتــيــكــات
والـتغيـيرات الـتي اجراها مـدرب الشرطـة حسمت

باراة بهذا الفارق البسيط.    ا
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ومـديـر عـام الـشـركـة أسـامـة جـهاد
ـــتـــابـــعـــة قـــاسم الـــهـــمــــاشي و
وحــضــور مـبــاشــر من قــبل يــاسـر
ـديـرية عـامـر عـبد اجلـبـار مـديـر ا
وفي هــذا الــصــدد اقـامـت مالكـات
ـــديـــريــــة ورشـــة عـــمل في وزارة ا
شاريع التحول الثقافة للتـعريف 

االلكتروني. 
وقـــدم الــــوفـــد االتـــصـــاالتي الـــذي
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تستـمر مالكـات مديريـة االتصاالت
ــعـلـومــاتـيــة الـتـابــعـة لـلــشـركـة وا
ـعـلـومـاتـية الـعـامـة لالتـصـاالت وا
ـوضـوع بـجــوالتـهـا الـتـعــريـفـيـة 
اتمتـة العمل والـتحول اإللـكتروني
فـي عـــــمل وزارات الـــــدولـــــة وذلك
تنفيذا لتـوجيهات وزير االتصاالت
أركــان شــهــاب احــمــد الــشــيـبــاني
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كــشف الـــقــيـــادي فـي كــتـلــة الــنـهج
الـوطـنـي مـهـنـد الــعـتـابي عن وجـود
مافـيات تـزوير وصـفهـا بالـكبرى في
روريـة الستة في مواقع التسـجيل ا
تخـمة بـقيم مالـية ضـخمة بغـداد ا
تـــصـل إلــى 420 مـــلـــيـــار ديـــنـــار
ســنــويا ,تـضـيع وسط فـوضى عـدم
ــتــابــعــة واســتــفــحــال الــفــســاد , ا
بـحـسب قـول الـعـتـابي الـذي اكـد في
تـصــريح امس ان (عـمــلـيـة الــتـزويـر
تأتي من خالل تدوير وتـكـرار أرقـام
وصـــوالت الــرســوم الــتي يــدفــعــهــا
ـواقـع لـغـرض ـواطــنـون في تــلك ا ا
ـركـبـات أو اسـتـخـراج نـقل مـلـكـيـة ا
الــــرخـص ومـــا إلـى ذلك) عــــلـى حـــد
تــعــبــيـره  ,الفــتــا الى انه (من خالل
ـــلف الـــرســـوم الــتي مــتـــابـــعــتـــنــا 
تــســتــحــصـلــهــا مــواقع الــتــســجـيل
نـتـشرة في بـغداد روريـة الـستـة ا ا
اثــنـان مـنــهـا رئـيــسـيـان الــتـاجـيـات
واحلـســيـنـيــة مـضـافـا لــهـمـا مـواقع
الـغــزالـيـة والــكـاظـمـيــة والـطـوبـجي
والرسـتمـية ,فـقــد بلـغنـا أن األموال
ستحـصلة كرسوم مـركبات لغرض ا
ـلـكـيـة او إجــازات الـسـوق أو نـقل ا
غـيرهـمـا تـتـجاوز 35 ملـيـار ديـنار
ـا يتجاوز 420 مليار شهرياً أي 

دينار سنوياً).
ـــوضـــوع  وتـابع ان (الــخـــطــر بـــا
مـا وصــلــنــا مـن مــعــلــومــات تـفـيـد
بالغ بـذهـاب أكـثــر من نصف هذه ا
لصالح مافيات تقـوم بعملية تـزويـر

رورية وضحاياها. وقال احلوادث ا
ـرور الـعـام الـلـواء احلقـوقي مـديـر ا
ــنـاسـبـة طـارق اســمـاعـيـل حـسـ 
رور الـسابع واالربعون ان اسبوع ا
(الــهــدف من هــذا األسـبــوع تــوعــيـة
ركبات في اإلسهام والعمل سائقي ا
اجلــاد وااللـتــزام الـطـوعـي بـأنــظـمـة
ــرور ,من اجـل تـــفـــادي وقــوانـــ ا
ـفـجـعة), ـروريـة ا وقـوع احلوادث ا
ــــرور واشــــار الى ان (مـــــديــــريـــــة ا
بــاشـرت وضـمن خــطـتــهـا بـتــكـثـيف
رورية والسيما في برامج التوعية ا
ـخـاطر اخملـالـفات مـجال الـتـوعيـة 
رورية التي تسبب حوادث مرورية ا
,حـــيث  إجـــراء حـــمالت مـــكــثـــفــة
ـروريـة لـلــتـوعـيـة عـلى اخملــالـفـات ا
ـــــروريــــة لــــلـــــحــــد مـن احلــــوادث ا
وضحـاياها ,وضمن هـذا اإلطار يتم
ـــطـــبـــوعــات تـــوزيع الـــكـــراريس وا
والــبــوســتــرات الــتي حتــتـوي عــلى
لـغرض ـرور  , مـفـاهـيم وإجـراءات ا
ــــــواطن بــــــاحلـــــقـــــوق تـــــعــــــريف ا
والواجبات ,فضالً عن زيـادة الوعي
روري ,ألنه كـلـمـا زاد أدراك الـفـرد ا
بــالــقــوانــ والــتـــعــلــيــمــات كــلــمــا
انـخــفـضت نـسـبــة ارتـكـاب األخـطـاء
ـروري), الــتي تــؤدي إلى احلــادث ا
ـزيد من ـرور لـبـذل ا داعـيا (رجـال ا
ـواطن من اجلهـود والتـعاون مع ا
رورية وخلق اجل حتقيق السالمة ا
نــظــام مــروري مــنـتــظم ومــتــحــضـر
ومتطور ونـحن جادين لتـحقيق هذه
الـرسـالــة اإلنـسـانـيـة) ,مـشـددا عـلى

ــركــبـات  ,الــتـعــاون مع (ســائــقي ا
ــرور الــذين يــتــحـمــلــون الــظـروف ا
اجلــويــة الــقــاســيــة لــلــحــفــاظ عــلى
تـلـكاتـكم وخـلق أنسـابـية مـرورية
عــالــيـة وادعــوكم لاللــتــزام بـقــواعـد
ــرور واالبــتــعــاد قــدر اإلمــكــان عن ا

اخملالفات).
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ـديــريـة  عـدد احلـوادث  وأحـصت ا

اضي رورية والوفيات منذ العام ا ا
وحــتى االن. واوضـح اســمــاعــيل ان
ـروريـة مـنـذ (احـصـائـيــة احلـوادث ا
الـــعـــام  2020وحـــتـى اآلن بـــلـــغت
 8185حـــادثـــاً ,راح ضـــحــــيـــتـــهـــا
2152 شـخـصـاً و 8383مـصـابـاً),
مـبـيـنـا ان (غـالـبـيـة أسـبـاب تـسجـيل
هــذه احلــوادث تــعــود الى الــســرعـة
اضــافــة الى وجــود حــالـة ــفــرطــة  ا

تـراسه مـدير عـام دائـرة الـتـخـطيط
تـابعـة ادم القـريشي شـرحا عن وا
تــقـــدم الــعــمـل احلــاصل في وزارة
دة الـسابـقة حيث الثـقافـة طيلـة ا
 عرض برامج تـخصصـية تسهم
في تــطــويــر عــمـل وزارة الــثــقــافـة
وتــنـفـيــذ مـشـاريع اتــمـتـة نــوعـيـة
كـذلـك تـمت مـنــاقـشـة خـطــة الـعـمل
اجلــديــدة الــتي تــســهم فـي اكــمـال
مـشــروع الـتــحـول الــرقـمي لـوزارة

الثقافة.
من جانبه اثنى وزير الثقافة حسن
بذولة من قبل ناظم على اجلهود ا
فريق عمل وزارة االتـصاالت حيث
وجـه مــــعـــالــــيـه مالكــــات الـــوزارة
بــتــذلــيل كــافــة الــعــقــبــات الجنـاح
مـــشــروع الـــتـــحــول الـــرقــمي و
عايشة االتفاق على اكمال عمـلية ا
ـتـطـلبـات بـالـتـنـسـيق ب وجـمع ا
فـــريـق عـــمل الــــشـــركــــة الـــعــــامـــة
ـعـلومـاتـية بـرئـاسة لالتـصاالت وا
هـندس قـصي عادل وفـريق عمل ا
وزارة الـــثـــقـــافــــة واكـــمـــال كـــافـــة
ــســتــلـزمــات اخلــاصــة بـتــنــفــيـذ ا

شروع. ا
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مهند العتابي

 حيـث يتم اسـتـحصـال الـرسوم مـن
خــالل وصــــوالت يـــقـــوم بــــعـــضـــهم
بــــتـــزويــــرهـــا مـن خالل تــــكـــرار رقم
الوصل ثالث مرّات وكـذلك بلـغنا أن
بــعـضــهم حتت طــائـلــة الـقــانـون من
خالل أوامــر قــبض لم نــحـصـل عـلى
نـــسخ لـــكن مــــا أكــــدتـه لـــنـــا بــعض
اجلــــهـــات تــــخـــشى اإلفـــــصــــاح عن
نفـسها ,أن هنـاك تكـتمـا يغـطي على
هذه الـعمـليـة وتدخالت لـتسـوية امر

تورط بها).  ا
WOŽuð  öLŠ

ولم يتسن لـ (الزمـان) احلصول على
برغم ـرو الـعـامـة  , رد من مـديـريـة ا
االتـصـال بـالـرائـد فـادي عـمـاد. فـيـما
ـديريـة حـمالت تـوعـيـة على جتـري ا
ـــروريــــة لـــلــــحـــد من اخملـــالــــفـــات ا

بيروت
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جـعل الـله سبـحـانه وتـعالى من الـعـمل سـبيـال وحيـدا لـلحـصـول عـلى الرزق
وتـأم الطعام والـكساء ومسـتلزمات احلـياة االخرى ولهـذا فال جند انسانا
من بـني البشر يسـتطيع ان يحصل عـلى مأكله وملبـسه واحتياجاته االخرى
ـتـطـلبـات الـتي تـقوم عـلـيهـا احلـيـاة البـشـرية دون عـمل وسعي لـتـأمـ تلك ا
ا الـطالب الـذي يسـاعده ذويه حتى سـوى الطـفل الذي لم يـبلغ الرشـد او ر
يـكمل دراسـته رغم ان بعـضهم يحـاول العـمل خالل دراسته لـتأمـ البعض
من مـتطـلبـاته وكذلك الـنسـاء التي تـكون مـسؤوليـة اعالـتهن  عـلى ذويهم من
ابـائهن واخوانـهن او ازواجهن  مع انهن دخـلن في مجاالت الـعمل اخملـتلفة
ـساعـدة ذويهـن في توفـيـر متـطلـبـات احليـاة لـهن ولعـوائـلهن ويـنـطبق هـكذا

حال على العوائل واجملاميع البشرية والشعوب واال الكبيرة.
عـلـيه فـان االمــة الـتي  تـعـمـل وحتـصل عـلى ارزاقـهـا واقـواتـهـا من عـمـلـهـا
وكـدها وتعبها فسيبارك الله سبـحانه وتعالى في جهدها  ويجعل اخلير كله
في عــمـلـهـا ورزقـهـا  ,وعـلــى الــعـكس من ذلك فـان اال الـتـي تـعـتـمـد عـلى
غـيـرهـا  فال بـد لـهــذا الـغـيـر ان يـنـفـذ صـبــره ويـقـطع االمـداد عـنـهـا والـذي
بـالتأكيد هو لم يقـدمه اال بـــــــــعد أخذ شيئا اكبـر منه وقد يكون يخدش بل
ويـنقض استـقاللهـا وينتـقص من سيـادتها وخـصوصـا عندمـا اليجـد مقابال
لـتقـد الـعون لـتـلك اال الـكســــولـة التي تـنـتظـر من االخـرين ان يـستـغـلوا
ثـرواتها ليـعطوها فـتات فضالتهم لـتعيش علـيها كمـا هــــو حال بعض اال

وخـصوصا ذات الـثروات الهـائلة الـتي تسعى الـــــــى االسـتعانـة  بشركات
ية كبيـرة الستخراج واسـتغالل ثرواتهـا عن طريق االستثـمار  يضطر عـا
بـعض تلك اال وخـصوصـا الضـعيـفـــــة بقـوتهـا العـسكـرية و الـبشـرية من

حيث عدد السكان وصغر مساحتها وامكانياتها الفنية والتكنولوجية.
 اذاً فـإن اخلير كـله والبـركة أجمـعها في الـرزق الذي يـأتي بعد جـهد وتعب
ا دم يجـري نتيجة للجهد اجلهيد وكـد وعرق يسيل من جب ابناء االمة ور
الـذي يذله هؤالء االبناء لتأم العيش الرغيد المتهم وابنائها والبؤس والفقر
بل والـذل كله في رزق يأتي من جهد وكد الغير فانه سيكون
ا تضم تربة تلك من فتات فضالتهم رغم انهم يأكلون 
اال الـضعيفة بـقدراتها العـسكرية والسـكانية وصغر
مـساحتها وامكـانياتها الـفنية والتـكنولوجيـة الضعيفة

ان لم تكن معدومة..

جــديـدة تــشـهــدهـا بــغـداد ,ألّـا وهي
ـركـبــات عـلى طـريق جـسـر انـقالب ا
الـدورة الـسـريع الـتي تـعـود أسبـابه
الى السـرعـة في القـيـادة واستـخدام
الهاتف  ,اذ إن هذا األمـر يؤثـر على
ـــرور) ,وتـــابع ان انــــســــيـــابــــيــــة ا
ـتـحــقـقـة ألربـعـة أشـهـر (اإليـرادات ا
فـــقط بـــلــغت  158مــلـــيــاراً و557

مليون دينار). 
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شيعتك باخلـضراء خانوك وقـتلوك ثانـية يا أبا احلسن.
لكون تذكرة الطائرة  جاءوا ال 

وانت القائل..إذا خـرجت بغير فامتلـكوا القصـور 
ثوبي هذا فأنا خائن.

لـو كان غـيـره ما اخـتـلف االمر فـنـحن في رحـابة احلـريـة التي مـنـحنـا ايـاها
ال واخملابرات الـدستور احلالي. فحيث يوجـد.حكام وحكومة بيـدها سلطة ا
تـوجد معارضة دستورية تعطي الشرعية للحكومة .فنحن ال ندعو الستخدام
صلحة ا نخاطب الوزارة بتعديل ما نراه مضرا  العنف لتغيير الوزارة وا
ـا يـخدم الـعراقـيـ من وجـهـة نظـرنـا.وقـد يرى الـسـيـد رئيس الـوزراء انه ا
الـنــاس وانه لم يـات اليـذاء احــد.كـائن من كــان وهـو مـحق في كـالمه.فـنـحن
مـعارضون ولسـنا اعداء والكـاظمي كان معـنا معارضـا نظيفـا.فلم يقف على

ابواب سفارة ولم يتعاون مع غزاة.انه كان مثلنا..
عـارضة قـراطي يـقوم.عـلى ثنـائيـة احلـكومـة الدسـتوريـة وا لـكن النـظام الـد
ـعارضة فـعليه ان يـسعى اليـجادها حـتى يسـتقيم واذا جـا حاكم ولم جتئ ا

احلكم.
عنيون بها من اهل السلطة. هذه الرسالة يجب ان يقرأها ا

××××
ـسـلـحـة الـكـرديـة الن اجلـيش الـبـشـمـركـة هم اجلـيش الـكـردي.هم الـقـوات ا
الـعراقي يـقـوده منـذ تـأسيـسه ضـباط قـوميـون عـرب.اوانه مع الـعرب بـشكل

عام حتى لو كان رئيس االركان كرديا.في العهود السابقة.
مع االعتذار ان نتكلم عن اجليش ورئيس االركان ابو طل يكون مستمعا.

دينة. والتاريخ يقول اليفتى ومالك في ا
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انا مازلت امارس العمل الصحفي وابعث الى الشرقية وزمانها بكتاباتي.
يـحق لي الـقـول بـان من حـكم بـصـفـة ثـوري قـومـيـا ام اسالمـيـا او لـيـبـرالـيا
ال العام  كـلماخال مع  خزينة امـريكيا ام بريطانـيا قد سطا  ويسـطو على ا
ال دوا ايديهم على ا ال.وان الرجعي بلغتنا وعمالء االستعمار لم  هـذا ا
الــعــام ولــكـنــهم ســجــلــوا اراضي الـدولــة الــتي تــســمى االمــيـريــة بــاســمـاء
نـسـائـهم.وبــنـاتـهم وزوجـات ابــنـائـهم.فـلـم جتـد احلـكـومـات الـالحـقـة اسـمـاء
ـطلوب لديها ولـم تعرف امالكهم الى يومنـا هذا رغم قوان ضمت محيط ا

تهم وحجزت اسماء من فيه. ا
UMOłôË UMŠ— ô

 اتصل بي تلميذي السابق وزميلي احلالي وهو مذعور وكنت قد اثنيت عليه
فــاذا به يـرجــوني ان ال اذكـره وال اعــلن انه كـان من طـالبي وانه االن كـاتب
لـكـنه يـعـاني مـن فـوبـيـا مـرعـبـة فـهـو خــائف اذا جـلس في مـكـان وكـان احـد

.معارضا او مغضوبا عليه. اجلالس
قـلت اذن اترك الـصحافـة وان كنت مـتقاعـدا.الن صحـافة رأي وموقف وانت
تـخشى اذا كنت تعـرف شخصا له موقف سـياسي.او له رأي.فمن اين ناتي
ــاذا التــعـلـن انك اعــلـتــمي بال مــوقف وبال بـاعـالمي ضــمن.مـواصــفــاتك  و
صـديق وبال رأي..ماذا يـبـقى منك .كن.عـطارا في مـحـلتك فـهذا وحـده الذي
يالئـمك .وانت رجل طيب ونزيه.علـيك ان تقاطع مقـهى زناد . ومطعم احلاتي
ـا يـعـني انك من بــغـداد الـتي ولـد.وعـاش فـيـهـا النه يـطـبخ بـاجـة بــغـداديـة 

شعراء وكتاب معارضون .حتى التتهم منهم.رد علينا ..وهل كنت
ـا ستـكون انت رئـيس وزراء ام اشخـاص من امـثالي...هـنا تـوقـفت وقلت ر

انت رئيس وزراء قال ليش ال.
حـدث هــذا قـبل عــشـر ســنـوات..حــ اصــبح.من يالزم الــبـيت ويــخـشــيـمن
مـعـرفـتي له وزيـرا وانـا كـنت مـشــغـوال بـتـالـيف  كـتـابي عن عـمـر الـذي طـبع

الحقا.
من منا كان على صواب.

اوصـيكم مـعـارفي ال تكـونـوا من اهل الـنضـال.وكـونوا كـصاحـبي هـذا الذي
ـرض لم يـعـلن عــنه.رحـمه الـله فـقـد ـاضي  تـوفي الـعــام ا
كـان صـادقـا مع نـفـسه وعـارفـا  بـبـواطن الـزمـان. اما
نـحـن فــمن ســمـعــنــا وقــرأ لــنــا في جــريــدة ةاحلــريـة
الـبـغـداديـة عـام 1956 .هـو الـذي يـقـرأ نـفس الـكالم

في هذه السنة.وكأننا يازيد ال رحنا والجينا.

ويـقــوم فـريق فــني مـخــتص بـاعـادة
هذة االحـواض الى مسـارها وسوف
ـــاديـــة بـــعـــد رفع تــــقـــدر االضـــرار ا
احلادث). مؤكدا (عدم وجود خسائر
الكـــات او اضــــرار بـــشـــريــــة وان ا
الهندسية والتقنية وجميع منتسبي
السكك عازمـون على مواصـلة العمل
بالرغم من كـل التحـديات). وتواصل
ـالكـات الــهــنــدســيــة والــفــنـيــة في ا
كثفة في تأهيل الشركة  حمالتهـا ا
ـــصــــفى اخلـط الـــفــــرعـي الـــواصـل 
الــدورة لـتــأمـ ســيــر قـطــارات نـقل
وانئ احواض الـنـفط االسود عـبـر ا

العراقية.
 UNOłuð cOHMð

وقال مـدير عـام الشـركة طـالب جواد
كـــاظم احلــــســـيـــنـي انه (تـــنــــفـــيـــذاً
لـتوجـيـهـات الـوزير  بـتـحـس أداء
خـطــوط الـسـكك لــلـقـطــاعـات كـافـة ,
تـواصـل مالكـات الـشــركـة حــمالتـهـا
كـثفـة على مـحاور قـطاعـات محيط ا
مـنطـقة بـغداد لـتـسهـيل عـملـية سـير
قـطــارات الـنـفـط االسـود بـانــسـيـابـة
عـــالـــيـــة دون تــوقـف الخــتـــزال وقت
الـــوصــول الـى مــنــصـــات الــتـــفــريغ
ـوانئ العـراقـية), لـتصـديـرها عـبـر ا
الكـات قـامت بـتاهـيل واضـاف ان (ا
وادامــة اخلط الـفــرعي الــواصل الى
مـــنــصــات الــتـــحــمــيـل في مــصــافي
الـــــدورة بــــعــــد ان كـــــان هــــذا اخلط

مــتـهــالك ,و  رفع كـفــاءته لــتـامـ
ســيــر قــطــارات نــقل الــنـفـط االسـود
بـــــواســــطـــــة احـــــواض الــــشـــــركــــة
الـتـخـصـصـيـة  الى مـوانئ الـبـصـرة
بانسيابية عالية ,باالضافة الى رفع

ـرور وقـيــادة الـشـرطـة احملـافــظـة وا
واجلهـات السـاندة االخـرى لتـسهيل
ركبات ,وان مرائب انسيابية سير ا
الــنــجف عـلـى جـاهــزيــة تـامــة لــنـقل
الــــزائـــرين وضـــمـــان عــــودتـــهم الى
مـــنـــاطق ســـكــنـــاهم) ,مـــشــيـــرا الى
(وجـــود احملــــافظ لـــؤي الـــيـــاســـري
ـديـنة ومالكـات الشـركـة في مرائب ا
ـركـبـات من ـتـابــعـة تـنـظـيم ســيـر ا
ـــرائب الـــعــامـــلــة داخــــل وخـــارج ا
ــروري في مــركــز لــتــقــلـــيل الــزخم ا
ـديــنـة). وأعـلــنت الـشـركــة الـعـامـة ا
لـلسـكك احلـديـد الـعراقـيـة تـفـاصيل
حــادث الــنــبـاعـي فـيــمــا اكــدت عـدم
تسـجيل أي خـسائـر بشـرية. وذكرت
البيان انه (بعد ان بدأت سكك حديد
العـراق تـستـعـيد عـافيـتـها وبـاشرت
بـــاصالح الـــعـــديــد مـن خــطـــوطـــهــا
كـإعــادة تـاهـيل الـقــنـاطـر واجلـسـور
باالضافة الى صـيانة خطـوط السكة
وتـــاهــيل احملـــطــات وانــتـــهى االمــر
نـتجات النفطية بتوقيع عقود نقل ا
من الــدورة وبـــيــجي الى ام قــصــر 
حــــاول الــــبــــعض الــــنــــيّـل من تــــلك
االجنـــــازات مـن خالل تــــــضـــــخــــــيم
عوارض واحلوادث البـســـيطة التي
حتصل جراء الـعمل). واشار الى ان
(آخـر ما حـصل حـادث بـ مـحـطتي
ـــشـــاهـــدة والـــدجـــيل  اذ خـــرجت ا
االحـــواض عن مــســـار خط الـــســكــة
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كـفـاءة قـطــاعـات خـطـوط الـسـكك من
عـابـر الـنظـامـية ورفع خالل ادامـة ا
اوامـــر احلـــذر وصـــيـــانـــة مـــفـــاصل
القـطاعـات وازالة االنـقاض الـقريـبة
من خـــطـــوط الـــســـكـــة من مـــحـــطـــة
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وافق وزير النـقل ناصر حـس بندر
ئة الشبلي عـلى صرف نسبة 35 با
ــوانئ ـــوظــفي الـــشــركــة الــعـــامــة 
ـتـحـقـقـة خالل الـعـراق من االربـاح ا

نصرم .  العام ا
وقـــال مــديــر عــام الـــشــركــة فــرحــان
الفـرطوسي في بـيان تـلقـته (الزمان)
امس إن (الـشـبلـي وافق عـلى صرف
ــئــة من أربـاح الــعـام نـســبـة 35 بـا
ـــاضـي بـــ مــوظـــفـي الـــشـــركــة), ا
واضــاف ان (صـرف نــســبــة األربـاح
لـلــمـوظـفـ ســيـكـون في اقـرب وقت
ـــوافــــقـــات ـــكـن والســـيــــمــــا ان ا
األصولـية قد اكـتمـلت وسيـتم العمل
ــقـــبــلــة). بـــصــرفـــهــا خالل االيـــام ا
واعلنت الـوزارة عن مشاركة 5 االف
مــركـــبــة لـــتـــأمــ عـــودة الـــزائــرين
الـقــاصـدين مــرقـد االمـام عــلي عـلـيه

السالم بذكرى استشهاده. 
 U³ d  dO uð

وقـــال مـــديـــر عــــام الـــشـــركـــة كـــر
اجلـابـري انه ( تـنـفـيـذاً لـتـوجـيـهـات
ــركــبــات لـنــقل الــوزيـر ,بــتــوفــيــر ا
ــركــبـات من الـزائـرين , تــهـيــئـة ا
الـقـطـوعات الى اقـرب مـكـان لـلـمـرقد
وبسعات مختلفة خلدمة الزائرين).
 مـــبــيـــنــا ان (قــسـم الــنــجـف بــاشــر
بــعــمـلــيـة الــتــفـويج مــنــذ يـوم امس
ـبــاشــر مع مــجـلس وبــالــتـنــســيق ا
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ـنـصور الـكاظـمـيـة وسـاحة عـدن و ا
مـــرورا بـــاخلط الـــقـــوسي مـع ازالــة
مــعــبـر غــيـر نــظـامـي قـطــاع مـحــطـة
احملــمـوديـة خــدمـةً لــلـصــالح الـعـام

ودعماً لالقتصاد الوطني). 

مـهـدي رشـيـد احلـمـداني أجـتـمـاعـا
فنيا موسعا للجنة التوجيهية لسد
مـكـحـول لــلـتـبـاحث بــشـأن تـسـريع
ـشـروع وتــائـر الـعــمل في تـنـفــيـذ ا
وقــــد حــــضــــر االجـــتــــمــــاع كال من
ـديـرين الـعــامـ لـلـهــيـأة الـعـامـة ا
لـــلــــســــدود واخلــــزانــــات ومــــركـــز
الــدراســـات والــتـــصــامــيـم ومــركــز
ــشـــاريع الــشـــمــالـــيــة دراســــــات ا
إضـــافــة إلى مـــديــر عـــام الــشـــركــة
ــنـفــذة شــركــة الـرافــدين الــعــامـة ا
لتنفيذ السدود وعدد من اخملتص

. عني وا
وأكــــد الــــوزيـــر خـالل األجـــتــــمـــاع
(ضرورة تـكثيف اجلـهود في تنـفيذ
اجلـسـر اخلـدمي والـدور الـسـكـنـيـة
لـلمالكـات الـعامـلـة وكذلك الـتـوجيه
بــالـــتــعـــاقــد مع عـــدد من اخلــبــراء
ـــكـــائن الـــدولـــيــــ واســـتـــيــــراد ا

عدات الالزمة) . وا
كـــمــا أكـــد (ضـــرورة الـــتــعـــاون مع
الـــقـــوات األمـــنــــيـــة والـــقـــطـــعـــات
اسـكة لألرض لـتوفـير الـعسـكريـة ا

ـنتـسـبي الوزارة احلـمايـة الالزمـة 
شروع . العامل با

وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس أن
(الـوزيـر قـام بـوضع حـجـر األساس
شـروع سد مكـحول والذي سـيوفر
20 الـف فـــرصـــة عـــمل لـــلـــشـــبـــاب
ـائي وحتــسـ وتــعـزيــز اخلــزين ا
وصل ومـنظومـة الثرثار أداء سد ا
عالوة عـــــلى تـــــولــــيـــــد الــــطـــــاقــــة

الكهربائية).

علوماتية Wý—Ë∫ جانب من ورشة العمل التي اقامتها مديرية االتصاالت وا
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ـــيـــاه حــــذرت جلـــنـــة الــــزراعـــة وا
واالهــوار الـنـيـابـيــة من انـخـفـاض
منـاسيب ميـاه الفرات خالل الـفترة

قبلة. ا
وقال رئـيس اللـجنـة سالم الشـمري
في بيـان صحـفي ان (تركـيا حتاول
بـ احلـ واالخـر اسـتـخـدام ورقة
ـيـاه لتـنـفيـذ مـاتخـطط له بـدولتي ا
مسرى نهر الفرات بشكل خاص) .
واصــــاف ان (اعالن مـــــســــؤول في
شــــمـــال ســــوريــــا عن انـــخــــفـــاض
منسوب مياه نـهر الفرات باكثر من
 5امـــتـــار والول مـــرة في تـــاريـــخه
..امر خطير ويـنذر باالمر نفسه في

العراق).
ودعا الشمري مـجددا احلكومة الى
(االسراع بتوقـيع اتفاقيـة مع تركيا
حول حـصة العـراق من ميـاه نهري
دجــلــة والــفــرات وعــدم اســتــخـدام
االمـــر كـــورقــــة ضـــغط لـــتــــنـــفـــيـــذ

أهدافها).
ـائية وارد ا سالم الشمريوترأس الـسيد وزيـر ا
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اكـد مـدير عـام الشـركة الـعامـة لتـجارة
احلــبــوب ان كــمــيــات احلــنــطــة الــتي
ـسـوقـ ســوقت من قـبل الـفالحـ وا
و اســتالمـهــا في صـوامـع ومـخـازن
الـــشــركــة فـي مــحــافـــظــات الـــبــصــرة
ــثـنى ومــيـســان وذي قـار والــكـوت وا
والـنــجف والـديـوانـيـة وكـربالء وبـابل
وصـومعة الرصافة ببغداد بلغت حتى
االن (  ( 353,815الـف حــــــــنــــــــطـــــــة

بانواعها. 
وقــال انه (بـعـد مـرور اســبـوعـان عـلى
بـدء حملـة تسويق  احلـنطة تـصاعدت
وتـيرة التـسويق في عمـوم احملافظات
وجتـــاوزت الـــكـــمـــيــات الـــتي ســـوقت
مـوسم 2021 عــمـا  تـسـويـقه الـعـام

ا يقارب  220 الف طن) . اضي  ا
وكـشف عن اجلـويـبـراوي ان (اجـمالي
كـــمــيـــات احلــنـــطــة درجـه اولى الــتي

ســـوقت  بـــلـــغت اكـــثــر من  303,108
اطــنـان  فـيــمـا بـلـغـت كـمـيــة احلـنـطـة
درجـة ثـانيـة بـلغت 50,021 طـنـا  اما
احلـنطة درجة ثالثة التي سوقت بلغت

686.240 طنا .
واخـتـتم بـالقـول  إن (حـمـلة الـتـسويق
تـتـصاعـد وتيـرتهـا ومازالت واسط في

مقدمة احملافظات العشره التي باشرت
فـي حــمــلــة الـــتــســويـق  حــيث ســوق
فالحــوهــا احلـنــطـة خملــازن الـشــركـة 
ـستـلمه اكـثر من حـيث بـلغت الـكمـية ا
105,584 طــــنـــــا وحــــلت صــــومــــعــــة
الـرصـافة عـاشرا بـكمـية بـلغت  4,438
الـف  طن . من جـانـب اخـر تــوقـفت في

الـــثالثـــ من نــيـــســان كـــافــة اعـــمــال
االسـتالم والتـجهـيز في فـروع ومواقع
الـشركـة إلجراء عـمليـة اجلرد الـفصلي
ــتــحــركــة لــلــمــوجــودات الــثــابــتــة وا

عدات كافه . واالثاث وا
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واعــــلــــنت مــــديـــريــــة زراعـــة ديــــالى 
اســـتـــكـــمـــال جـــمـــيع االســـتـــعـــدادات
والـتحضـيرات حلصـاد اكثر من نصف
مــلــيــون دو من الــقــمـح والــشــعــيـر
ــوسم مـــرجــحــة انـــخــفــاض إنـــتــاج ا
احلــــالي بـــنـــحــــوالـــربع بــــســـبب شح

االمطار.
وقــال مـديــر الـزراعــة حـســ خـضــيـر
الــــــعــــــزاوي لــ ( الـــــزمــــــان ) امس ان
(كــوادر دائـــرته في عــمــوم احملــافــظــة
اكــمــلت االســتــعــدادات إلطالق حــمــلـة
احلـصـاد التي تـشمل 485 ألـفاً و537
دو قــــــمح و32 ألــــــفـــــاً و 418دو
شــعــيـر). وبــ  الــعـزاوي  انـه (تـمت

(1)
قـبل بـضع ســنـوات  وفي اصـبـوحـة
ثقـافيـة في قاعـة اجلواهـري باالحتاد
الـعــام لالدبــاء والـكــتـاب في الــعـراق
كنتُ احتدث عن القراءة والكتابة وما
يتصل بهمـا. كانت االصبوحة بادارة
الــدكـتــور مـاهــر اخلــلـيــلي. ولــعـلــهـا
مفاجأة لي  ح قصدتني  الناشطة
ــدنــيــة نــقــيــة اسـكــنــدر. وكــان ذلك ا
لقاؤنا هو االول . وتناولنا في لقائنا
موضـوعـات ثقـافـية مـتنـوعـة. وكانت
ـــفـــاجــأة الـــثـــانــيـــة حـــ دعـــتــني ا
الـنـاشـطـة نــقـيـة ( ام سالم ) لـزيـارة
بعشيـقة. والتـحدث في ورشة ثـقافية
ــكــتـبي. في مــكـتــبــتـهــا عن الــعـمل ا
. ومـضت وافـقـت ان لم اقل حتــمـسـتُ
سنوات قليلة  ولم ننفذ ما عزمنا

عــلـــيه . واســـتــجـــدت عــوامـل دفــعت
باجتـاه ذلك. انـدلـعت االحتـجـاجات .
وســالت دمــاء  اثــر عــنف مــتــبـادل .
أسـاوي . ثـم غزا ـشـهـد ا طـال هـذا ا
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العـراق  كـما بـقيـة الـعالم  فـايروس
كـورونـا . ونـامت دعـوة الـزيارة عـلى
وسادة النـسيـان. واوشكتُ ان اطوي

ملفها.   بصحبة الصفار
ولـكن .. قـبل اكـثـر من شـهـر .. قـريـبـاً
ة من بيت احلـكمـة  في بغـداد القـد
 وعـــــلى ضــــفـــــاف دجــــلـــــة  كــــانت
مجـموعـة تصحـب الصديـق  التراثي
عروف رؤوف الصفار ( ابو رامي ) ا
 وكـنـت ضـمن هــذه اجملــمــوعـة  في
جــولــة تـــراثــيــة حتت ســـقف الــبــيت
الـشـمـراني.  هـنـاك الـتـقـيت مـجـددا 
ـدنــيـة نــقـيــة اسـكــنـدر . الـنــاشـطــة ا
بادرت ام سالم لـلـقـول : سفـرتـنا الى
بــعـشــيــقــة بـحــزاني ال زالت قــائــمـة.
وتــســـارعت االســـتــعـــدادات .. تــقــرر

السفر..
ـاضي وصـبــاح اخلـمــيس نــيـســان ا
وفي ســاحـــة عــدن   كــنـت الــتــحـــق
باجملـموعـة. وتـنطـلق بـنا الـكوسـتر 
ــوصل باجتاه بعـشيــــقـة  مرورا با

. ح انطـلقت بنـا سيارة الـكوستر 
وسائقـها الـشاب لـيث اجلبوري  من
ســـاحــــة عـــدن  صـــبــــاح اخلـــمـــيس
اضي  وهي تقل ستة من الرجال  ا
وتـسـعـة من الــنـسـاء  كـانت بـدايـات
قـلق تـسـاورني . وكـلـمـا ابـتـعدنـا عن
بغـداد  كانت مـساحـة القلـق تتسع .
ولـلـقـلق مـا يـبـرره. فـانـا انـسـان عـبر
نـحـو بـدايــة ثـمـانـيـنــاته . ولـلـعـمـر (
ـوبــة )  ان صح الــقــول. رغم اني  حُ
في الكثير من تـصرفاتي  اتمرد على
موضـوعة الـعمـر  بشـكل ال عقالني 
بـعض األحــيــان. ومن جـهــة ثـانــيـة 
فانـا مـسافـر مع مـجمـوعـة ال اعرفـها.
فـقـط  اعـرف من الــنــسـاء  الــســيـدة

نــقــيــة اســـكــنــدر. مــعــرفــة لــقــائــ .
ـــصــادفـــة. صــحــيح ان وفــرتـــهــمــا ا
عمرها ونضجـها وتنظيمـها  للسفرة
 تمنح اطمـئنانـاً انا راض عنه  لكن
ذلك ال يـــكـــفـي. واعـــرف من الـــرجـــال
ـنـدائي الـصديق هـنـدس الـعراقي ا ا
حتـسـ سـعـيــد .. ابـو انـور. مـعـرفـة
عدة سنوات . وهذه ضمانة مشجعة.
ـعلومـت  فـان سفرة ماعدا هـات ا
أقطع  فيها مايزيد على الف كيلومتر
مع وسط نــســوي الــتــقي أشــخــاصه
الول مــــرة  ووسط رجــــالي الــــتــــقي

اشخاصه الول مرة ايضاً 
ان ذلك يرجح ان ما نويت عليه  كان
مخاطرة غير محـسوبة النتائج. ذلكم

الكاتب مع احد وجهاء سنجار

رعد الدهلكي

ُـتـبقـية والـتي تشـمل مـحطـة الرحـمة ا
في مُــحـافــظـة بـغــداد ومـحــطـات غـرب
بـلــدروز ومـدخل جـلـوالء في مُـحـافـظـة
ديـالى ومـحـطات راوة وغـرب الـرمادي
في مُـحافظـة األنبار ومـحطة عوفي في
مُـحافـظة بابل)  مـؤكداً ان (هذا الـعقد
ُهمة الـتي ستُسهم شـاريع ا يُـعد من ا
في فـك اإلخـتـنـاقـات وتـعــزيـز الـشـبـكـة
الــوطـنــيــة وتُـثــبت إمــكـانــيـات شــركـة
الــزوراء الـعــامـة فـي تـنــفـيــذ مُـخــتـلف
ـشاريع األعمال الكهربائية ومشاريع ا
الـطاقـة الشـمسـية إذ نـفـــــــذت الـعديد
ـــــشـــــاريع فـي عـــــمــــــــــوم مـن هـــــذه ا

ُحافظات) . ا
ـولدات وطـالب كـربالئـيـون اصـحـاب ا
االهــلــيـة الى الــعــمل بـنــظــام تـشــغـيل
اخلـطـوط الـذهبـيـة تـزامنـا مع سـاعات
تـشـغـيل الـتـيـار الـكـهـربـائي احلـكومي
كـما هو معمول به في بقية احملافظات
 مــشـيـريـن الى ان (بـقـاء احلــال بـهـذا
الـــشـــكـل مع ارتـــفـــاع درجـــة احلـــرارة
الــصـيف قــد يـخــلق حـالــة من الــتـوتـر

 .( واطن النفسي لدى ا
واطن ايهاب مـحمد لـ (الزمان) وقـال ا
امـس من منطقـة الشبانات (55)  عاما
ان (تـراجع التجهيز للطاقة الكهربائية
لــلـمـواطـنـ اثــر سـلـبـا عــلى حـيـاتـهم
الـعـامة وهـذا يعـني ان انـقطـاع التـيار
الـكـهـربـائي ادى الى عـدم تـمـكـنـهم من
يـاه باالضـافة الى تـشـغيل مـضخـات ا
انـعـادم وسـائل التـبـريد خـصـوصا مع
ارتــــفــــاع حــــرارة الــــصــــيـف الالهب)
مــضــيــفــا ان (عـدم اســتــمــرار الــتــيـار
الـكهربـائي يعني تعـطيل للـحياة حيث
ـشكلة مع شـهر رمضان تـزامنت هذه ا
واطـن صـائمون السـيمـا وان اغلب ا
وهـم بـــحـــاجـــة الـى اجـــواء مـــريـــحـــة

تـــــخـــــلـــــصـــــا من حـــــرارة الـــــصـــــيف
مشيرا الى ان (انقـطاع التيار الالهـب)
الـــكــهــربـــائي يــســـتــمـــر حــتى اوقــات
ـــواطــنـــ الى ـــا دفع ا الـــســـحـــور 
وبايالت) لغرض اسـتخدام مصابيح ا
تـهـيـئة وجـبـة الـسحـور بـسـبب الظالم

الدامس الذي غطى اغلب البيوت).
وسـوقـت الـشـركـة الـعامـة لـلـصـنـاعات
ـطـاطيـة كمـيـات جديـدة من مُـنتـجات ا

مصنع إطارات بابل التابع لهـا .
ŸUD  eON&

وأشـــارَ مُــديــر عــام الــشــركــة : حــيــدر
نــاصـــر ظــاهـــر إلى جتـهــيــز الــقــطـاع
اخلــاص بِــمُـنــتــجـات مــصــنع إطـارات
بـابل في النـجف من حبـيبـات مطـاطية
مُــخــتـلــفــة األحـجــام وبــكـمــيـة 11 طن
و160 كـغمـاً ومطاط الـركليم ( شـيتات
مـطـاط مـعاد احلـيـويـة ) بـكمـيـة اربـعة
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اسـتــغـرب عـضـو مـجـلس الـنـواب  عن
محافظة ديالى رعد الدهلكي اجراءات
هـيئة الرأي في وزارة الكهـرباء بتقليل
الــراتـب الــشــهــري لــلــعــقــود واالجــور
ــ فـيـهــا بـعــيـدا عن الــيـومــيـة الــعـا

الــضـوابط والــتـخــصـيـصــات الـتي 
وازنة االحتادية . ادراجها ضمن ا

وقــال الـدهـلـكي  لـ ( الـزمـان )امس  ان
(مــجـلس الـنـواب ســبق له واسـتـجـاب
ـــطــالـب مــوظـــفي الـــعــقـــود واالجــور
الـيـوميـة ان وضع تخـصـيصـات مالـية
ـوازنــة بـغـيــة اصـنــافـهم لــهم ضـمـن ا
وعـوائلهم خالل هذه الظروف الصعبة
ـا ينسجم واهمـية الواجب والعمل و
الـــذي يـــقــومـــون به وخـــطــورتـه عــلى
حـيــاتـهم )  مـبـيـنـا ان  (انـصـاف هـذه
الـشــريـحـة من ابـنـاء الـشـعب الـعـراقي
كــان هــو الــهــدف االســاس لـدى اغــلب
الــقــوى الـوطــنــيـة والــتي اســتــطـاعت
حتـقيق االفضل لـهم بانـتظار التـطبيق

من قبل وزارة الكهرباء ) . 
واضـاف الـدهلـكي  ان  (خـطوة وزارة
الــكــهــربــاء بــتــقــلــيل مــبــالغ الــرواتب
ــوظـــفي االجـــور الــيـــومــيــة احملـــددة 
والــعـقــود دون اي سـنــد قـانــوني هـو
ـوازنـة الــتـفـاف واضح عـلـى قـانـون ا
وقـرار ظـالم خـصـوصـا في ظـل ارتـفاع
سـعر الدوالر مـقابل الديـنار والذي اثر
بـشكل كبير على القيـمة الشرائية لتلك

الرواتب ) . 
وشـدد الـدهلـكي  على  ( اهـميـة اعادة
الـنـظر في هـذا القـرار وبحـال االصرار
عـلـيه فـسـيـكـون لـنـا تـواصل مـع جلـنة
ـانية بـغيـة اتخاذ الـنفط والـطاقة الـبر
االجـــــراءات الالزمـــــة الســــتـــــضــــافــــة

ــسـؤولـ في الـوزارة لـلـوقـوف عـلى ا
رفوض واجملحف اسـباب هذا القرار ا

تمهيدا للعدول عنه ) .
وتـواصـل شركـة الزوراء العـامة إحدى
ــعــادن شــركـــات وزارة الــصــنــاعــة وا
ُــبــرم مع جــهــودهــا إلجنــاز عــقــدهــا ا
الـشركة العـامة لتوزيع كـهرباء الوسط
ُــتـضــمن إنــشـاء ونــصب وتـشــغـيل وا
33/11Kv  40مــحـطـة تـوزيع ثـانـويـة
MVA 31.5 فـي مُــــــــــخــــــــــــــتــــــــــلـف
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وقــالَ مُــديـر عـام الـشـركـة هــادي عـلـي
طــه في تصـريح لـلـمكـتب اإلعالمي في
الــــوزارة تـــلــــقـــته (الــــزمـــان) امس ان
(مالكــات الــشـركــة وبــجـهــود حــثـيــثـة
تـمكـنت من إجناز وتـسليم  34 مـحطة
شــمـلت مـحـطـات الــوفـاء والـروضـتـ
واخلــــيــــرات في مُــــحـــافــــظـــة كــــربالء
ومـحطات حـمورابي واحلكـمة وسومر
ومـــزارع الــــدولـــة والـــواثق واحلـــرس
ــســيح وأور والــنــقـــلــيــات ومــقــبــرة ا
واخلــــنــــســـاء والــــزويــــة وأم الــــقـــرى
واحلــــمـــراء فـي مُـــحــــافــــظـــة بــــغـــداد
ومــحــطــات الــوجــيــهــيــة والــرازي في
مُـحــافـظـة ديـالى إضـافـة إلى مـحـطـات
ـيـالد واحلزام اجلـديـد والـسـديـر في ا
مُــحـافـظـة الـنــجف ومـحـطـات الـدوالب
والـنيل والطـابوق والقـاسم ومصطفى
راغـب والـبــكــرلي فـي مُــحــافـظــة بــابل
ومـحـطـتي احلـفـريـة والـشـحـيـمـيـة في
مُــحـافــظــة واسط فـضالً عـن مـحــطـتي
غــمـاس وحي اجلــامـعــة في مُـحــافـظـة
الــديــوانـــيــة ومــحــطــات ســد حــديــثــة
وجـزيـرة الكـرمة وبـروانة في مُـحافـظة
األنــبـار  الفـتـاً الـى ان كـوادر الـشـركـة
تُـواصل العـمل إلكـمال احملطـات الست

اطـنـان و410  كـغـمـاً والـتي تـدخُل في
صـنـاعـة الـتـارتـان الـذي يُـسـتـخـدم في
ـالعب وريـاض األطـفـال لِمـنـع حاالت ا
األذى وفـي صنـاعة واقـيات وأرضـيات
ـائـيـة وكـعـوب الـسـيـارات والـعـوازل ا
األحـذية وفي صـناعـة اإلسفـلت لتـقليل
الـضــجـيج ومـنع الـتـخـسُـفـات وأطـالـة
عُـمر إطار السيارة وكذلك تُستخدم في
صــنــاعــة مــواد مــطــاطــيــة أخـرى يــتم
تـصنيعـها في الشركـة وحسب الطلب)
ُــنـتـجــات تُـنـتج  الفــتـاً إلى ان (هـذه ا
ية وتـخضع في جميع بِـمُواصفـات عا
مـفـاصل تصـنـيعـهـا لِفُـحـوصات جـهاز
الـتقيـيس والسيطـرة النوعـية العراقي

وحتمل فترة ضمان كافيـة) .
وأضـــافَ  أن (الــشـركــة سـوقت أيــضـاً
مُـنتجاتها من إطارات بابل والديوانية

مُـخـتـلـفـة األنـواع واألحـجـام والـتي 

ُـواصفة اإلنـكلـيزية تـصنـيعهـا ضِمنَ ا
دنـــلـــوب بـــالـــنـــســـبـــة إلطـــارات بـــابل
الـصـالون وبـيرلي اإليـطالـيـة بالـنسـبة
إلطارات ديوانية وبفترة ضمان كافية)
 مُــبـديـاً اسـتـعــداد الـشـركـة لــتـجـهـيـز
مُـنتجاتهـا عِبرَ مراكزها الـتسويقية أو
الــتـواصـل عِـبــرَ زيـارة مــوقــعـهــا عـلى
https://scti- الــــشــــبـــكــــة الــــدولــــيـــة

.(iraq.com/
وتــسـتــعــد الـشــركـة الــعـامــة لـلــحـديـد
والـصلب إلفـتتـاح خط اللـحام الـطولي
في مــصــنع األنـابــيب احلـديــديـة بــعـدَ

إكمال نصب مُعدات اخلـط .
ويـــــــعــــــد (اخلط األول مـن نــــــوعـه في
الـعراق والـتي  إستـحداثه وفـقّ عقد
ُــشـاركـة مع إحــدى شـركـات الــقـطـاع ا
اخلـــــــاص بـــــــطـــــــاقــــــة 125 ألـف طن
سـنــــــــويـاً إلنتـاج األنـابيب احلـديـدية
ـلـــــــحـومة طـوليـاً وبأقـطار تـبدأ من ا
16ولـغايـة 60   إجن وبـطول  12 مـتراً
وبِــسُــمك من 6 ولــغــايــة 30 مــلــمــتـراً
ــيـــة حــيث ُــواصـــفــات الـــعــا ضِـــمنَ ا
تُـستـخدم هـذهِ األنابـيب في نقل الـنفط
ومُـشـتقـاته والـغاز إضـافـة إلى العـديد
مـن االستخـدامات األخـرى .وقـال بيان
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان (مـــصـــنع
األنــابـيب احلــديـديــة الـتــابع لـلــشـركـة
ـلــحـومـة يــخـتص بــإنـتـاج األنــابـيب ا
حـلزونياً بطاقة ( 200 ألف طن سنوياً
لِـــســد احــتـــيــاجــات وزارة الـــنــفط من
األنــابــيب احلـلــزونـيــة وبِــمُـواصــفـات
ياً وبإفتتاح اخلط قـياسية مُعتمدة عا
اجلـديـد سـيـكـون للـمـعـمل الـقُـدرة على
تــلـبـيـة حــاجـة وزارة الـنـفط وتــغـطـيـة
احلــــاجـــــة احملــــلــــيــــة مـن األنــــابــــيب
احلـــلــزونـــيـــة واألنــابـــيب الـــطــولـــيــة

طلوبـة) .  ُواصفات ا بالكميات وا
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تــهـيـئـة  354حــاصـدة لـتــنـفـيــذ حـمـلـة
احلـــصـــاد والــتـــنــســـيق مـع مــديـــريــة
ـنتـجات النـفطيـة لتـأم الوقـود لها ا
مــشـــيــرا الى ان اجــتــمـــاعــا ســيــعــقــد
لـتـشــكـيل غـرفـة عـمـلـيـات مـشـتـركـة من
ـنــتــجـات االجــهــزة االمـنــيــة ودوائــر ا
ـدني والزراعة الى الـنفـطية والـدفاع ا
جــانب وضع خــطــة مــحــكـمــة لــتــأمـ

احلملة من أي تهديدات محتملة) .
ورجـح الــعـــزاوي (انــخـــفــاض انـــتــاج
ـــاضي بــنــســبــة ــوسم ا الــقـــمح عن ا
%25 بــــســــبب شـح االمــــطــــار وقــــلـــة
ـــــوسم ــــــائـــــيـــــة خـالل ا االيـــــرادات ا
احلـــــالي) مـــــســـــتــــدركـــــا  (لـــــكن رغم
الـتحـديات والعـراقيل اسـتطعـنا اجناز
%85 من اخلــطـة الــشـتــويـة لـلــمـوسم
احلـالي) .ومـن جـانب آخـر قـال النـائب
عـن مــحـــافـــظـــة ديـــالى عـــبـــد اخلـــالق
الــعـزاوي لـ ( الـزمــان )  ان  ( الـقـوات
االمــنـيـة حـقـقـت اجنـازات مـهـمـة خالل

ــاضـيــة من خالل عــمـلــيـة االيـام الـ7 ا
الـوقف العسكـرية في اعادة فتح 50%
ــغــلـقــة والـتي من الــطــرق الـزراعــيـة ا
بـعـضـها مـغـلق مـنذ  14سـنـة مـتتـالـية
بـــســـبب االوضـــاع االمـــنـــيـــة الـــغـــيـــر
مـــســتـــقــرة) . واضـــاف الــعــزاوي  ان
(عـمـلـيـة الـوقف الـعـسـكـريـة هي االكـبر
بـعد 2003 فـي هذا احلوض الـذي يعد
االكـبر من نـوعه علـى مستـوى ديالى  
مـــــؤكــــدا بــــان انـــــهــــاء خـاليــــا داعش
االرهـابي في الوقف تـعني انهـاء نافذة
لــــلــــشـــر كــــانت  تــــقف وراء %30 من
اخلـروقات االمنيـة). واشار  العزاوي 
الـى ان ( اهـــمــــيـــة عــــمـــلــــيــــة الـــوقف
الـعـسكـرية انـهـا ليس مـحـددة بتـوقيت
زمـني وهي تضم صـفحات مـتعددة في
ان واحــد لـيس الـتــمـشـيـط فـحـسب بل
اعـادة االنـتـشـار االمـني ومـسك االرض
والـسـعي إلعـادة االسـر الـنـازحـة وهذه

امور هامة جدا ) .

هـو حــسـاب الــعـقل . لــكن لــلـعــاطـفـة
حــسـاب مــنــاقض . والــعــاطــفـة  في
كـــثـــيـــر مـن االحـــيـــان  تـــفـــضي الى
اخملاطـرات غـيـر احملـسـوبة.   من هم

اآليزيديون ?  
 من جـــهـــة ثـــالـــثـــة  فـــانـــا اســـافــر

ومخاطر الوباء
في ذروتها . وال اريـد التحـدث اكثر .
..  انــا مـــســافــر نــحــو مــدن واخــيــراً
واريـاف مـكـون دينـي  اعـرف القـلـيل
ــصــادر قــد ال تــكـون الــقــلــيل عــنه. ا

منصفة . 
واهل الـديـانة اضـافـوا لـلـغـمـوض ما
يجعـل ديانتـهم ( االيزيـدية ) تـكتسي
بغطاء من غمـوض مضاف . لكن عدم

 —bB « 5

Husseinalsadr2011@yahoo.com

 ÂƒUA «Ë ”QOK  ô

w “u « d U

بغداد

 ·Ë—e  —b  …Ëö
ـكن أن الـسـاخـر مـنـهـا واجلاد  الشك أن بـعضـاً من األمـثـال الـشـعـبـيـة
تتـحـول إلى سـتـراتـيـجـيات سـيـاسـيـة وتـسـتـخدم كـفـلـسـفـة حـكم وتـوظيف
ا ألنـنـا شـعـب فطـري ويـعـيـش عـلى الـبـركـة كـنا نـتـوق لـتـذوق حالوة ور
زروف لكننـا أكتشفنـا بعد وقت طويل أنهـا نوع من التمثيل هي اجلدر ا
مجـرد وعود في هـذا الزمـان اجلاف عـلى خالف عـهد اجلـاهلـية أذ كَـانُوا

يصنعونها فتؤكل بعد الصيام . 
قال تعالى (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن
بِـعُـونَ إِلَّـا الـظَّنَّ وَمَـا تَـهْـوَى الْـأَنفُـسُ وَلَقَـدْ جَـاءَهُم من رَّبـهِمُ إِن يَـتـَّ سُلْـطَـانٍ 
الْهُـدَيـ ) وقـد تـبـلـورت وتـشـكـلت تـلك( احلالوة) فـأصـبـحت عـدوى أنـتقـلت
وتفـ البعض بـطبـخها أعراضهـا الى جمـيع مؤسـسات الدولـة واجملتـمع 
منـها ديـنية فأضاف لـها بـعض النـكهـات وأنواع جـديدة من الصـــــبغـات 
ثم وعود كـاذبة وآمال زائـفة  تـلك الطـبخة الـلعـينـة فتكت وأخرى طائـفيـة 
بـأجــيـال فــكـانـت وهم وخـديــعـة ألنــهــا أسـتــنـدت عــلى طــهي الـــــــــعــقـول
والتـثـقـيف عـلى شـرب مـغـلي  ورد( لـسـان الـثـور) عـلى أنه يـداوي الـعاقل

واجملنون .
وليس من  باب الـتمني فـأني أقول أن الـعراق الزال حتى هـذا اليوم بـخير
يسـيـر فـتـلك مـنـابع دجـلـة والـفـرات وذاك شط الـعـرب وتـلك الـنخـيل وأن
رحمـاً والدًا مـثـلـه التعـقـم فـيه الـعـقـول و الـرجـال وال جتـتزأ مـنـه الـفـراسة
هــو الـعــراق  الـذي بـاغـت الـزمـان وأفــلت عـنه واألصـرار عـلى احلــضـور 
بــقــدرة مــتــمــرســة شــر األقــدار   لــيس من الــعــقل أو حــسن الــتــفــكــيــر
أستفـزازأرهاصـات  احليـاة دوماً آلمـالنـا وتسـخيـر الشـر ألرواحنا  ومن
الشاهد عـلى هذا البـيان أني سمـعت عن زعيم حزب عـراقي وطني مدني
أن تبـدأ بأسم الله أفترض عـلى أعضـائه (من موضع التـشبـيه ) ركعتـان 
ا الرحمن الرحيم بالنزاهة وأن تقسـم بالله في اخلتام على النزاهة  ولر
ـثل نـوع من الـشـكـوك يـعـتـقـد الـبـعض أن في هـذا(حـال صح الـتـعـبـيـر) 
اخملفـيـة عـلى األعـضاء واخلـشـيـة من صـعوبـة تـدارك مـواقف مـظلـمـة بـعد
ضـيـئـة في التـأيـيد ,وأن قوة األنتـخـابات  لـكـني أرى أنه من الـعالمـات ا
وقـف بـضـمـانات احلزب قـد أجـبـرتـه عـلى هـذا الـتـقـليـد لـذلـك بـرر هـذا ا
قانونية واقـعية التقبل الـشك والتضلـيل و تغني عن كثرة في أشـياء نظرية
القيمـة لها بـعد جلـد الروؤس بالـفوؤس  أن هذا الـتقلـيد  مارسـته أحزاباً
ـقـراطـيـة والـبـنـاء وتمـاسك كبـرى رفـعت سـاريـات أعالمـهـا عـلى قـمم الـد
اآلليات وأرتـفاع حظـوظهـا عند الـناخبـ والنـاخبات  وهي في حـساباتي
أنـهـا من مـنـطق احلـرص عــلى احلـيـاة وتـضع حـداً لــلـفـصـام بـ مـاضي
األحوال وحاضر احلال وأن من الواجب حتماً جتديد تذاكر الدخول اليى
ـان  بـروح وطنـيـة مـخـلصـة وقـيم راسـخـة ومـنهج خـال من مـسـبـقات البـر

الــشــروط عــلى خــدمــة شــعب عـــظــيم و بــنــاء وطن آمن
وسعـيـد  نـحن فـينـا من الـعـقـول واألفكـار مـايـغطي
ضوء الشمس ونـور القمـر  صحيح أننـا  خرجنا
من بـاب األسـتـقــامـة و الـنـزاهــة  بـجـدارة لـكن من
اخلطأ التفكير بعدم القدرة واألصرار في الدخول

من باب العدالة الكبير .
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ـعــرفـة بــديــانـة مــكـون عــراقي  قـد ا
يـشــجع الــســفــر الى مـدنـه واريـافه 

وليس العكس. 
                    رغم ذلك..?!

رغم ذلـك  شـــــاركتُ فـي ســـــفـــــرة مع
مجموعة

 حامالً توجسـاتي وقلقي . وفي ذلك
تمردتُ

ـطـيـة مـؤذيـة . ونـهـارات حتل عـلى 
ثقيلة .

وتمردي يناديني :
سافر.. وال تتردد.

واستجبتُ لندائه..
وكان ما كان ..

يتبع ... ... 3

  WO «dF « UF U'«Ë b UF*« W K  v ≈ q u  ŸËdA
ÓU œUO  ‚«dF « W “√

ÊU e « ≠ n M «
انطلقت فـي معهد الـعلمـ للدراسات
الـعـلـيـا صـبــاح اول امس  فـعـالـيـتـان
االولى تــوقــيع كــتــاب (ازمــة الــعــراق
ســيـاديــا) الى طــلــبــة الــدكـتــوراه في
الـعــلـوم الــسـيــاسـيــة من قــبل عـمــيـد
عهـد زيد العـكيلي  ويـعتبـر الكتاب ا
عـتمدة في صـادر األساسـية  ا احد ا
لــلـمــقــرر الــدراسي لــلــفـصـل اجلـاري
(الـسـيــادة الـوطـنــيـة وبـنــاء الـدولـة).
ــيــة وحتــسب هـــذه الــبــادرة االكـــاد
ـعـهد لقـسم الـعـلـوم الـسيـاسـيـة في ا
باقـرار تـدريس مـوضـوعـة (الـسـيادة)
كـمــقــرر لـطــلــبـة الــدراســات الـعــلــيـا
واختيار استاذ الفكر السياسي عامر
حسن  فـيـاض  ومـشاركـا في مـشروع

(أزمة العراق سياديـا) أستاذًا للمادة
وتعتبر هذه اخلطوة احدى توصيات

مشروع  السيادة.  
عـهد اما  الـفعـاليـة الـثانـية فـاطالق ا
ـسـابـقــة الـبـحـثـيــة حـول (الـسـيـادة ا
صـلحـة الوطـنـية) . الى الـباحـث وا
وطـــلــــبـــة الــــدراســـات الــــعـــلــــيـــا في
ـعاهـد وهدفـها حتـفيز اجلامـعات وا
ــصـالح الـبــاحـثــ لـلــكــتـابــة حـول ا
الوطنـية العـليا الـعراقيـة. وتعد  هذه
ـشروع سـابقـة البـحثـية اسـتكـماالً  ا

السيادة. 
وحددت الـلـجـنـة الـتحـضـيـريـة تاريخ
مــنــتــصف تــمــوز 2021 اخــر مــوعــد
لتسلم البـحوث وتشكلت جلـنة علمية

lO∫ جانب من توقيع ازمة العراق سياسياًلهذا الغرض. u

نقية اسكندر

-1-
في غمرة االنفعال من حدّة الصعوبات والتحديات التي يواجهها الشاعر
قد يـتطـرف ويبـتعـد عن شواطـئ التـوازن واالعتـدال فيُـطلق من االحـكام

ماال يصح على االطالق من قبيل قول الشاعر :
خلت الديارُ فال كر يُرْتَجَى 
مِنْهُ النوالُ وال مَليح يُعْشَقُ

ان الــدنــيــا ال تــخــلــو من االســخــيــاء والــنــبالء  ونــحن ال نــنــفـي امــكـان
آثـر ولـكنـنا نـنـفي غيـابـها الـكامل عن ـكـارم وا االنخـفاض فـي منـسوب ا

مسرح احلياة...
ثم انّ اجلمال ينبوع ال ينضب فلماذا اختار الشاعر اليبس التام ?

-2-
ويسـتـخـدم شاعـر آخـر ثـقافـته الـنـحويـة لـيـزرع بذور االحـبـاط في نـفوس

الناس
وضوعية والعقالنية أيضا  وهو في هذا خارج عن حدود ا

اسمعه يقول :
فالرفعُ مِنْ بعدِهِ نَصْب وفاِعلُهُ 
عمّا قليلٍ بِحَرْفِ اجلَرِّ يَنْكَسِرُ 

يقول :
انّ الفاعل وإنْ كان مرفوعـاً االّ انّه سينكسر بعـد قليل بحرف من حروف

اجلر ..!!
وكأنـه حريص عـلى أنْ يـسـلب الـبـسمـة من الـشـفـاه حيـث أنَّ البـسـمـة قد

تعقبها غصة وحسرة ..!!
وأين هذا من قول القائل :

كما أحسنَ اللهُ فيما مضى 
كَذَلَكَ يُحسنُ فيما بَقي 

ــؤمن وبـ الـقــنـوط  فـتـراه انّ حـسن الـظن بــالـله يـحــول بـ االنـسـان ا
يعيش واثقا من رعاية ربه وعنايته  

وهـذا الـعـنــصـر مـهم لـلــغـايـة فـانه يــسـبغ عـلـيـه سـمـة الـسـكــون الـنـفـسي
واالستقرار فيجعله مطمئنا واثقا ..

ونظيرُه قول اآلخر :
وكيفَ أخافُ الفقرَ واللهُ رازِقِي 

ورازقُ هذا اخللقِ في العُسرِ واليُسرِ
تكفّل باألرزاقِ للخلق كلُهّم 

وللضب في البَيْدَا وللحُوتِ في البحرِ 
ان الله سبحانه ال يتخـلى عن مخلوقاته من احليـوانات فكيف يتخلى عن

كرّم  –وهو االنسان ? خليفته ا
وجميل قول القائل :

لي في القناعةِ كنز ال نَفَاذ لَهُ
وعِزّة أوْطأَتْنِي جبهةَ األسدِ

أُمسي وأصبحُ ال مسترفداً أحداً 
يسورٍ على أَحَدِ  وال ضَنِيَناً 

رء عن أنْ يطرق أبواب اخملـلوق  كما فالقناعـة كنز وعزّ يسـتغني بهـا ا
انه يـــأنف من  الـــبــخـل واالمــســـاك مـــتى مـــا كــان قـــادراً عــلـى الــعـــطــاء

واالحسان...
-3-

ويقول آخر :
بالني الزمانُ وال ذنبَ لي 

بلى إنّ بلواهُ لِألَنْبَلِ 
والضعف هنا في نقطت :

االولى :
تزكـيـةُ النـفس وتـبرئـتُـها مـن الذنـوب  وكـأنّ الشـاعـر معـصـوم من اخللل
ـعـاصي والذنـوب بـيـنمـا هـو في احلقـيـقة ال يـخـلو من الـعـيوب والزلل وا

والذنوب ..!!
الثانية :

ـدح نَـفْـسَه وأنْ ـرء أنْ  انه يـجـعل نـفـسـه األنـبل من الـنـاس  وقـبــيح بـا
يبالغ برفعتها الى احلدّ الذي يجعلها األنبل واألفضل ..!!

وأين هذا من قول الشاعر :
اني اذا ما نابني 
أمر نَفَى تَلَذُذِي 

واشتد مِنْهُ جزعي 
وجهّتُ وجهي للذي .. 

انّ نـوب الـزمــان كـثـيــرة ولـكن اخملـرج مــنـهـا هـو
الـتـوجهُ نــحـو الـرب الـعــظـيم الـقــادر عـلى كـشف
الكربات وحتـقيق األمنيـات وهو أرحمُ الراحم

وأسمعُ السامع .
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أعـلــنت جــائـزة الــشــيخ زايــد لـلــكـتــاب عن أســمـاء
الفائزين في دورتها الرابـعة عشرة وفازت بجائزة
ـية شخـصـيـة الـعـام الثـقـافـيـة هـذه السـنـة األكـاد
الفـلسـطيـنيـة الدكـتورة سـلمى اخلـضرا اجلـيوسي لـدورها

في نشر الثقافة العربية.
وأجنـزت اجلــيـوسي عـدة أعــمـال ذات طــبـيـعــة مـوســوعـيـة
خـصت بـها الـشـعـر الـعـربي احلـديث واألدب الـفـلـسـطـيني
واحلـضـارة األنــدلـسـيــة إلى جـانب الــتـرجـمــات الـتي قــامت بـهـا
ــسـرح والـشــعـر واألدب الـشــعـبي بـحــسب مـا ذكـر ألعـمـال من ا

وقع االلكتروني جلائزة الشيخ زايد للكتاب. ا

رسالة ابو ظبي
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الهايكو العربي وقضية التشكيل    2-2
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اشـتـغـاالت اإلنـسـان وفي اجملـاالت
كــلـهــا ;ألنـهــا تـؤثـر وتــتـأثــر بـهـذه
اجملـــاالت ;عـــلى الـــرغم من اتـــهــام
بـعض الــنـظـريـات لـطــبـيـعـة الـقـيم
ـراوغــة مـنــذ هـجـوم الــفـلــسـفـة بــا
ــيــتــافــيــزيــقــيــا احلــديـــثــة عــلى ا
ادي وتـبـنيـها الـتـحلـيل الـعلـمي ا
لكن اجلمال مندمـجا بالقيم سيظل
احلـاجة االسـاسيـة التي تـهفـو لها
روح اإلنـسـان سـواء كـانت حـسـيـة
بــصـريــة أو ســمــعــيـة أو تــأمــلــيـة
ذهــنــيـــة عــاطــفــيــة مــشــاعــريــة أو

معرفية.
  إن اإليجاز والتـكثيف يؤديان في
فكلما الهايكـو مهمة ذات أثر بـالغ 
زاد التكثيف الذكي في التعامل مع
الــلـغـة جنــد إطالق الــداللـة يــتـخـذ
أبــعـادا أوسع في الـتــشـظي ولـعل
أهم متطلبات الـتكثيف العمل على
اتقـاء اإلبهام ومـحاولة جـر القار
ــقــاصــد ــقــاصـــد الــنص ولــيـس 
ـبدع فـقـد تـكـون مـقـاصـد ا ـبـدع  ا
مخـتلـفة عن مـقاصـد النص ولذلك
لن تـكـون مـهــمـة الـقـار اسـتـقـراء
الــغـــيب في الـــتـــعــرف عـــلى مُــراد
ألن مـسـؤولـيـته تـكـمن في ــرسل  ا
ـتـاح مـقـاربـة لـغـة الـنص كـونـهـا ا
ــكن لــلــنــاقــد أن الــوحــيــد الــذي 
سـاعــيـاً لــتــفـكــيـكه يـتــعــامل مـعـه 
والـكشف عن مـخزونه ومـرجعـياته
ومن ثم إعـادة تـركـيـبه داللـيـاً بـعـد

. راميه لدى القار اخلروج 
ويــــواصل الـــرجـــبـي مـــرونـــته في
التعامل مع مشهدية الهايكو التي
اهـتم بـها مـعظم مـنـظري هـذا الفن

يقول في هايكو (رحمة):
 ال تقطفي الوردة 

دعيها تموتُ على صدرِ أمها 
فقد شَمَمْتِ روحَها كاملة !!

ـشــهـديــة هــنـا ال تــتـأتى إال من فــا
خالل مـســتـوى تــأويـلي يُــلحّ عـلى
النص ليقسمه على مشهدين  وإال
فــهــو في قــراءته الــهـادئــة مــشــهـد
واحد شـجرة ورد هي األم  ووردة

اســتـنـفــد عـطــرهـا من قــبل ابـتـزازٍ
أرهقها امتصـاصًا وقهراً  وتركها
ـوت والــعـنـوان دعـوة بـانـتــظـار ا
لـرحمة الـوردة من انـتظـار اإلجهاز
عـلـيهـا بـالقـطف  تُرى أيـهـما أكـثر
رحمة  قطفها وإراحتها من قسوة
ـوت أم تــركـهـا تـنـتـظـر ا االنـتـظـار
على صدر حنان األمومة..?العنوان
ال يـشـرح لـنـا األرحم بل يـؤشـر لـنا
بسيـميائيـة محفزة عـلى التعددية
أن هـناك خـياراً ثـالثـا ظل مسـكوتاً
عنه في ثنايا النص وهو أن تثور
الوردة عـلى مبتـزيها لـو قُدّر للورد
أن يثور. ان الوردة ال تغفر حسب
ن بل تــمــنح مـع الــغـفــران عــطــرا 
ثالي وفـي هذا الكرم ا أساء إليها 
دعــوة لــلــتــأمل وحثٌّ عــلى تــرمــيم
الـــضـــعف اإلنــــســـاني. وقـــد جنـــد
فهوم الغفران ومعطياته حضورا
في الــفــكــر الــديـــني وفي الــعــلــوم
االجـتمـاعـيـة. ومـثل هـذا الـهـايـكو
ـــوســـوم (إحـــســاس الـــهـــايـــكـــو ا

داخلي):
ظـلٌّ يـــتــــحـــركُ أيـنَ ذهـــبتْ          
 شــخـص مــا يــجــري خــلــفكَ طــولَ

الوقتْ 
ال تُتعبْ نفسكَ ,إنَّهُ أنتْ !!

كـما أن الـهـايكـو الـعربي ال يـخشى
ــتـكــلم  فـهــو في الـلــغـة ضــمــيـر ا
الــعـربـيــة ضـمـيــر الـفـاعــلـيـة الـذي
نحه نبض الفعل يحرك احلدث و
بادرة القصـوى  يقول الرجبي وا

في هايكو (صعود):
 أصعد إلى جبال رم

الزهـورُ الـصـغـيـرةُ تنـحـني خـائـفةْ
قدمي تدوسها فتنزف رائحةْ !!

أية قيمة عليا وأي سمو أن تدوس
بـقـدمك الـورد فـيـمـنـحك عـطرا  إن
ســيــمـــيــائــيـــة الــعــنـــونــة هــنــا بــ
(صـعـود) تــلـخص مُـرادَ الــهـايـكـو
وتــنــهض بـالــداللــة الـرائــعــة الـتي
تـنتج عن سـمو مـتعـالٍ على احلـقد
ـثل ولـذلك والـشـرور والـتـعـامل بـا
ابـتـدأ الهـايكـو بالـصـعود إلى قـمة

جــبل رم فــالــعــنــوان هــنــا يُـكــثّف
ــ تـكـثــيـفــا داللـيـا في مــقـاصـد ا
الـتـعبـيـر عن سـمـوٍّ مـطـلق وطـيـبة
وتـــــســـــامح نـــــفــــيـس أن نــــدوس
بــأقـــدامــنــا كــائــنـــا بــالغ اجلــمــال
ثل وال يردُّ كالوردة فال يقابلنا با
شــرّ فــعــلـــنــا بــشــر مــثــله ولــكــنه
ـنـحـنـا أرقى آيات الـبـهـاء بـنزفه
عـطـرا. وهـذا السـلـوك ال يـصدر اال
عن مـثـاليـة مـتـعـالـيـة خملـلـوقات ال
تــوجـد إال فـي الـقــمم. إن الــشــاعـر
ــوذجـــا ســلــوكـــيــا نــادرا ــقـــدم  يُ
يــــحــــاول من خاللـه الـــتــــعــــريض
بـالـشــرور واألحـقـاد الــتي جتـتـاح
عـاصر وتقـسم االنسـانية العـالم ا
تـمثـلة بـالقـلة الى قـسمـ (أنـا) ا
الــقـلـيـلــة الـتي مـثـلــتـهـا (الـزهـور)
الـبــريـئـة وقـد هـيـمــنت عـلـيـهـا الـ
(أنــا) الــتي مـثــلت الــطـغــيــان بـكل
ـتجـبرة والـقادرة غـطرسـة الـقوة ا

على سحق العُزَّل.
wIOI  dO Q

إن (أنـا) مـحــمـود الـرجــبي لـيـست
ــنـعــزلــة عـلى هي األنــا الــذاتـيــة ا
فـرديـتــهـا والـتي تــعـود عـلى (أنـا)
ـؤلف بل هي التـأشيـر احلقـيقي ا
لــنـمــاذج غــادرة أو مــغـدورة وإذا
كـانت الــزهـور هــنـا مــغـدورة أمـام
األنـا الـغـادرة  فإن هـايـكـو (عبث)
ــــتــــكــــلم في أقــــصى ــــثل أنــــا ا
عانـاة االنسانية غدورية وقـمة ا ا
واجلــــدب الـــروحي الــــذي يُـــشـــيع
الـعنـوان عبـثيـة البـحث عن جواب
ـتـضـرعة لـنـداءات األمل الـوحـيد ا
لـلـغـيـوم الــعـابـرة بـأن جتـود عـلى
صحراء الروح بـغيث..وبالرغم من
قـوة اجلــبل وتــمــاسـكه وقــربه من
الـــغــيــوم نــســبــيــا  إال أن عــوامل
السلب في الهايـكو تكاد تكون هي
ـهـيـمـنــة عـلى فـضـاء الـشـعـر من ا
خالل عــدم تـعــدد نـوافـذ اخلالص
فــــاألمل هــــو اجلــــبل الــــوحــــيـــد 
والـروح صحـراءً قاحـلة  والـغيوم
عـــابـــرة ال مـــقـــرَّ لـــهـــا فـي فـــضــاء

الشاعر.   
األملُ جبل وحيد 

في صحراء روحي القاحلةْ   
ينادي الغيوم العابرةْ !! 

ثم يـــــســــكـت الـــــنص عن رد فـــــعل
الـــغـــيـــوم جتــاه الـــنـــداءات  لـــكن
وصــفـهـا بـالـعـابـرة يــجـعـلـهـا غـيـر
ـا يـجعل األمل عـابئـة بـاجلواب 
في حـالة حـصـار بعـوامل الـسلب 
لـكن عدم الـتصـريح بـالرفض يـترك
الـباب مـفـتوحـا إلدامـة حالـة احللم
التي يعـززها التشـبيه باجلبل قوة

ومة. ود
في هايكو (الغـياب) جند لونا آخر
من ألــوان عــذاب الـفــقــدان ولــوعـة
عبـر مـشـهديـن ينـدمـجان االنتـظـار
ببـعـضهـمـا ويـعمل الـعـنـوان على
ـ بـبـراعـة تَـضـمر تـبـئـير لـوعـة ا
قــيـــمــة احلـب ولــهـــفــته لـــتــواصلٍ
منـتـظـر ويـتداخل الـعـنـوان بـا

تــداخـال جــدلــيــا مــبــهــرا من خالل
جمالية احلزن وشوق االنتظار:   

نافذة ال تُغادر الطريقْ   
يتـساقطُ الصـبرُ عنْ شجـرةِ حزنها

إمرأة تنتظر !!
وبـهـذا الـلـبس الـذي يُـعـدُّ سـمة من
ســـمــات الـــنصّ احلـــداثي والــذي
يــشــوبه نــوع من احلــيــرة يـتــألق
جـمــال الـهـايــكـو هل الــنـافـذة هي
رأة هي شـجرة احلزن رأة هل ا ا
هل هي الـــــنــــافــــذة والـــــشــــجــــرة
مـندمـجتـ معـا  فضال عن إيـجاز
الـقـصر الـذي اخـتزن طـاقـة االبداع
رأة في الداخل فأي عزيز تنتظر ا
أهي تـنـتـظــر زوجـاً حـبـيـبـا فـلـذة
كبدٍ أم أما أم والدا  وأيّ أمر غيّبَ
ــر الـذي أحـال الــصـبـر ــنـتـظَ هـذا ا
عــلى ثـــمــر يـــتــســاقـط من شــجــرة
الغياب التي حتولت لشجرة حزن.
إن تــفـــاصــيل األحـــداث والــوقــائع
الـــتـي تـــشـــرح أســـبـــاب الـــغـــيــاب
ـــرأة الــتـي تــنـــتـــظــر وعالقـــته بـــا
ــرارة مـــســـكــوت عـــنــهـــا  فــهي
اخـتـصــارات زمـنـيــة وإقـصـاء لـكل

فـي هـــايـــكـــو اجلـــمــــال يـــتـــألق
الـــتــشــكــيل بــطــرح أرقى الــقــيم
اإلنسانية الـتي تتألق في مظهر
مـن مــظــاهـــر الــطـــبــيــعـــة عــبــر
مـشــهـدين رائــعـ مـتــداخـلـ 
فالـشاعر الـرجبي وقـد تمكن من
الـتـعـامل مع سـمات الـهـايـكو لم
يعد منصاعاً لـقواعده التقليدية
 ألنـه صـــــار قـــــادرا عـــــلـى دمج

شهدين في التشكيل: ا
على صخرةٍ في البحر 

طائـرُ النـورس تسحـره األسماكُ
اجلميلة 

فيموت جائعاً !!
ــشـهـد األول  طـائـر الـنـورس  ا
اجلائع على صخـرة في البحر 
ـــشــــهـــد الـــثــــاني  األســـمـــاك ا
اجلميلة التي يصمت النص عن
ياه وصف مـنظـر تهـاديها فـي ا
وألـوانـهـا وفـتـنـة حـركيـتـهـا من
ـــــوج  وهــــو مــــشــــهــــد خالل ا
مندمج بـاألول من خالل اشتباك
ــفــعـول الــفــاعـل (األســمــاك) بــا
ـتـصل بـالـفـعل (تـسـحـر) وهـو ا
ضـــمـــيــر الـــهـــاء الــعـــائـــد عــلى
النورس  ويأتي الـسطر الثالث
بضـربة فـاتنـة  ذلك أن النورس
ـعلي قـيمـة اجلمـال على حـياته يُ
ــوت جــوعـاً عــلى مــفــضال أن 

افتراس هذا اجلمال وتغييبه.
    إن هـــذا الـــهـــايــكـــو يـــنـــجح
جناحاً مبهـراً في إيصال رسالة

بــالــغــة األثــر لإلنــســان  فــإذا كـان
الــطــائـر احلــيــواني يــتـمــتع بــهـذه
احلـسـاسـية اجلـمـاليـة الـتي تـدفعه
إلى التضحية بحياته من أجل منح
 قــــيم اجلـــــمــــال الــــفــــرصــــة عــــلى
التواصل واالستمـرار إثراءً للحياة
 فـماذا يـجـدُرُ باإلنـسـان ذي الوعي
ــتـقــد والــقــيم والــذوق الـراقي أن ا
يفعل.! إن الهـايكو أراد أن يقول ما
قالته األديان السمـاوية والفلسفات
ــلــتـزمــة من كـون الــقــيم عـنــصـراً ا
أســاسـيــاً في دفع االنــســان لــلـرقي
راتب  والسمو بإنسانيته ألعلى ا
ذلك أن نـظـريـة الـقـيم جـزء أسـاسي
مـن فـلــســفـة الــعــلـوم عــمــومـا وان
النـظريات الـغربية الـتي دعت لعزل
ــعــارف والــســيــاســة عن الــعــلم وا
صـلـحة والـقـوان الـقـيم وأحـلت ا
الذرائـعيـة محلـها كـانت السبب في
الـــعـــدوان عـــلى االنـــســـان وخــراب
الـبلـدان وتهـشيم قـيم اجلمـال التي
تـمـنـح الـروح اشـتـراطـات وجـودها
وأمــنـهـا وســعـادتــهـا فـهــنـاك فـرق
شــاسع بــ الــقــانــون والــقــيــمــة 
الـقـيــمـة تـنـطــلق من الـداخل بـدافع
اني  والقانون يُفرضُ من ذاتي إ
اخلارج بـاشتـراطات وقـسٍر أحـيانا
ا يـعزز دور القـيمة أمـام القانون

ويزيدها أهمية وبهاء.
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ــجـــد الـــقــيم إن هـــذا الـــهــايـــكـــو 
اجلـمـالـية الـتي بـاتت مـرتبـطـة بكل
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ـدرجـة ــتـهـمــ الـغـائــبـ ا الى ا
ـا اســمـائـهـم و عـنـاويـن سـكـنــهم 
ؤشرة ـواد ا كـنتم مـتهـم وفق ا
بـينة ازاء اسمـائكم في القـضيـة ا
ــا ان مـحالت اقــامــتـكم ادنــاه  و
مـجهـولة لـذا اقتـضى تبـليـغكم في
الـــــصـــــحف احملـــــلـــــيــــة عـــــلى ان
حتضـروا امام احملكـمة العـسكرية
االولى خالل مـدة ثالثـ يـوما من
نــشـــر هــذا االعـالن في الـــصــحف
وعنـد عدم حضـوركم سوف جتري
محاكمتكم غيابيا وحتجز اموالكم
نقـولة ويطلب من ـنقولة وغـير ا ا
ـوظـفـ الـعـمـومـيـ الـقاء كافـة ا
الــقـبض عــلـيــكم وتـســلـيــمـكم الى
اقــرب جــهــة عــســكــريــة او مــركــز
شــرطـــة ويــلـــزم االهــلــيـــ الــذين
يـعلـمـون مـحل اخـتفـائـكم بـاخـبار

سؤولة بذلك. اجلهات ا
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كـون الـروي مـقـيـدا بـالـسـكـون
وهـذا الـقيـد وقـوف عنـد الـداللة
ـقـصـودة وإصـرار عـلـيـهـا في ا
ضــــرورة الـــتـــجــــدد وأهـــمـــيـــة
احلـــــركــــيـــــة الــــتـي هي شــــرط
اإلبــــــداع فـــــإذا فــــــارقـــــتـه إلى
اجلـمـود والسـكـونـية فـإن سـمة
ا اإلبـداع تنـتفـي عن النص حـا
يـــتـــقـــولب في شـــكلٍ أو جـــســد
واحـد فــضال عن الــتــجـمــعـات
الصوتـية التي جنـدها في أكثر
مـن صــوت وال ســـيــمـــا صــوتــا

الدال واجليم.

الـفـاعلـيـات الـسـلـبـيـة التـي حدثت
فـيـهـا. وقـد يـعـتـمـد الـهـايـكـو عـلى
جـمــالـيـة االيــقـاع كـمـا فـي هـايـكـو

(إبداع):
اإلبــداعُ مــاء يــجــري كي يَــتَــجــدَّدْ 

ال يأخذُ شكالً أو جسداً
حتى يَتَجَمَّدْ !!

إن جـمـالــيـة اإليـقـاع هــنـا ارتـكـزت
على الـطاقة العـروضية والـقافوية
معا  إذ اعتـمد الهايـكو على طاقة
ــتــدارك وروي الــدال الـذي بــحـر ا
يـتـسم صـوته بــالـقـوة  فـضال عن

غالف الكتاب
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الدوحة

بــرزت عــلى الــســاحــة األمــنــيــة وبــرزت لــهـا
ـــاســة لـــتـــقــوم هـــذه الــشـــركــات احلـــاجــة ا
ـسـاعـدة جـهـاز الـشـرطـة في بـعض االعـمال
التي تـستـهدف حتـقيق األمن. ومـنهـا خدمات
ـطارات حفـظ االمن في األمـاكن احلسـاسـة كـا
والـــســـفـــارات. وال شك أن الـــتــوسـع في هــذه
الــشــركــات ومــا حتــتــاجه مـن خــبــرات رجـال
الـشـرطة واالمن سـيـوفر فـرصـا جيـدة لـتعـي
ـتـقــاعـدين من رجــال الـشــرطـة من مــخـتـلف ا

الرتب. 
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وتعـد اخلصـخصـة إحدى مـجاالت االسـتثـمار
ـوارد احلــكـومـيـة وتـوفـيـر اجملـال وتـنـمـيـة ا
ـارس دوره في احلـياة لـلقـطـاع اخلاص كي 
االقتـصادية واالجـتمـاعية من خالل اسـتخدام

اإلجراءات الرشيدة واألساليب احلديثة.
لقـد اتخذت دول عـديدة خطـوات متقـدمة نحو
إعـادة هـيـكـلــة االقـتـصـاد بــطـريـقـة تـدعم دور
القـطاع اخلاص وافـساح اجملـال له للمـشاركة
ــهـام الــتي تــقــوم بــهـا في أداء الــعــديــد من ا
احلـــكـــومـــات عـــبـــر الـــتـــوسع في ســـيـــاســـة
اخلـصــخــصــة بـاعــتــبــارهـا جــزءا وعــنــصـرا
حـاسـمـا فـي عـمـلــيـة حتـريـر االقــتـصـاد ورفع
كـفــاءته وتـقـلــيل الـبـيــروقـراطـيـة احلــكـومـيـة

. والقضاء على الروت
متطلبات جناح اخلصخصة في األمن:

ومن أجـل الـتــوسع فـي عـمــلــيــة خــصــخــصـة
اخلدمات األمنية فانه يجب البدء باآلتي:

أوال: تــوفـــيــر الـــقـــنــاعـــة الــتـــامــة بـــضــرورة
ـدن ـا يــواكب االتـسـاع في ا اخلـصــخـصـة 
والـكــثـافـة الـســكـانـيـة الــتي حتـتـاج لــتـوفـيـر

خدمات أمنية دقيقة.
ثـانـيـا: اقـتـنـاع الـقـيـادات اإلداريـة والـقـائـم
عــلى إدارة الـــدولــة بــأن اخلــدمـــات األمــنــيــة
مـسـؤولـيـة مـجـتـمـعـيـة يـجب اشـراك الـقـطـاع
اخلــاص بــهــا مع تــوفـــر الــقــدرة الــوطــنــيــة
لـلـمسـاهـمـة في تطـويـر هذا الـقـطاع من خالل
خـــصـــخـــصــــة بـــعض اخلـــدمــــات األمـــنـــيـــة
وجتسـيدهـا في إطار تـعاوني يـهدف لـتطـوير
اجلودة والـنوعيـة وتطـوير الـعنـصر الـبشري
ــراد واآللي لــلــمـــهــام واخلــدمــات األمــنــيــة ا

خصخصتها.

ــا رافق انـــشــاء الــشــركـــات األمــنــيــة نـــظــرا 
اخلـــاصـــة في الـــعـــديـــد مـن دول الـــعـــالم من
اســـاءات وانــحـــرافـــات فـــقـــد تــدخـــلت األ
ــتــحــدة فــوضـعـت عـام  2010مــدونـة اال ا
تحدة بشأن قواعد السلوك الدولية خلدمات ا
الــشــركــات االمــنــيــة اخلــاصــة حــيث عــرفت
ــدونــة هــذه الـشــركــات بـأنــهــا "أي نـوع من ا
األعمـال أو الكيانـات بأي صيـغة كانت (سواء
كـانت مـلـكـيــة خـاصـة أو عـامـة أو مـؤسـسـة)
الــتي تــقــوم بـحــراســة وحــمـايــة األشــخـاص
ــواكب الـرســمــيـة ـمــتــلـكــات كــمـرافــقــة ا وا
ـؤسسـات ومـواقع محـددة وحمـاية وحمـاية ا
مـتـلـكات أو أيـة أمـاكن أخـرى أو أي نـشاط ا
آخــر ألجــله تــقــوم الــشــركــات أو األشــخــاص
بــــحـــــمل أو اســـــتــــخـــــدام الــــسـالح إلجنــــاز

واجباتهم.“
كــمـا أن االتــفـاقــيـة الــدولـيــة حـول الــشـركـات
العـسكـرية واألمـنيـة اخلاصة الـتي قدمت إلى
ـعـني بـدراسـة ــتـحـدة الـعـامـل ا فـريق األ ا
ـرتــزقـة كـوسـيـلـة إلعـاقـة مــسـألـة اسـتـخـدام ا
ـصـير ـارسـة الـشعـوب حلـقـهـا في تقـريـر ا
عَـرَّفَ كُالًّ من الـشـركـات الـعـسـكـريـة واألمـنـيـة
اخلـــاصــة فـي مــادتـه الــثـــانـــيــة كـــمـــا يــأتي:
"الـشـركـات العـسـكـريـة واألمنـيـة اخلـاصة هي
منـظمة تـنشأ اسـتناداً إلى تـشريع دولة طرف
لتـقدم على أساس مأجور خـدمات عسكرية أو
أمنـية من خالل أشخاص طبيعي أو كيانات
قانـونـية تـعـمل وفق تـرخيص خـاص وتـشمل
ـتـعـلـقة اخلـدمـات الـعسـكـريـة إلى اخلـدمات ا
ـا فــيـهـا الـعــمـلـيـات بـاألعـمــال الـعـســكـريـة 
الـــقـــتــالـــيـــة والــتـــخـــطــيـط االســتـــراتـــيــجي
واالستـخبارات والـدعم اللوجـستي والتدريب
والدعم الـتقني وغيـرها أما اخلدمـات األمنية
ـســلـحــة لــلـمــمــتـلــكـات فــتــشـمل احلــراســة ا
واألشخـاص وتـفـعـيل تـطـبيـق إجراءات األمن
ـتضـمنة عـلومـاتيـة والنـشاطـات األخرى ا وا
اســـتــخـــدام وســائل تـــقــنـــيــة لــيـــست ضــارة
صالح باألشـخاص والبـيئـة بغرض حـمايـة ا

شروعة لعمالئهم". واحلقوق ا
ويشكل تأسيس الشركات األمنية اخلاصة في
الــعــديـد مـن الـبــلــدان الــيــوم ومــا تـقــدمه من
عاصـرة التي خدمـات امنـية أحـد القـضايـا ا

جــزئــيــاً إلى الــقــطــاع اخلــاص أو تــأجــيــر
هـمة خدمـات إدارة محـترفـة تضـطـلع بهـا 
ـنـشـأة علـى هذا الـطـريق. وتـهدف تـسـيـير ا
اخلصـخصة األمنـية إلى إيجـاد محور أمني
تعـاوني ب الـسلـطات األمـنيـة للـدولة وب
ا يـضمن اضطالع األخير القـطاع اخلاص 
في مـســؤولـيـة تــطـبـيق اإلجــراءات والـنـظم
ــرافق اخلـدمـيـة والـتـجـاريـة األمـنـيـة عـلى ا
ـا يـوفر اخلـدمة والـصنـاعـية والـتعـلـيمـية 
واطن وتخفف اجليـدة التي يستـفيد منهـا ا

من كاهل العبء عن األجهزة احلكومية.
يـــرى اخلـــبـــراء األمــــنـــيـــون أن عــــمـــلـــيـــة
"اخلـصـخـصـة" في اخلـدمـات األمـنـيـة تـتـيح
الــفـرصــة لـلــقـطـاع اخلــاص لـلــمـشــاركـة في
ـرافق تــسـيــيــر وإدارة بـعض األعــمــال أو ا
ـنـوطــة أسـاسـا بــأجـهـزة الــشـرطـة واألمن ا
الــداخـــلـي: مـــثل حـــراســـة وتــأمـــ بـــعض
ـؤســسـات أو األمـاكن الــعـامـة أو حــمـايـة ا
األشــخـاص ذوي األهـمـيـة أو إسـنـاد بـعض
األعـمـال اخلـدمـيـة لـشـركـات األمن اخلـاصة
مثل مـدارس تعليم السـياقة والفحص اآللي
الــســنـــوي لــلــســيــارات وحــراســة احملالت
ــدارس واجلـامـعـات الــكـبـرى واألسـواق وا
ــــا يـــؤدي الى ـــصـــارف.. وغــــيـــرهـــا  وا
ــســاهــمــة في تــعــزيـز وحتــقــيق األمن في ا
اجملــتـمع وخـلق بــيـئـة مـســتـقـرة لــتـحـقـيق
التـنمية فضال عما يـوفره خلزينة الدولة في
مــصـــروفـــات قــوة الـــشـــرطــة واحلـــراســات

الرسمية.
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Privatization أضحت عـمـليـة اخلـصخـصة
في اجملــال األمــني أو الــشُــرطي إحــدى أبـرز
ُـســتـجـدة في الـســاحـة األمـنـيـة الـتـطـورات ا
ـخـتلف ـية وفي مـخـتـلف دول العـالم  الـعـا
نظمـها السياسـية ودرجة تقدمـها. كما برزت
احلـــالـــة كــذلـك في الـــدول الـــنــامـــيـــة تـــأثــراً
بــســيـاســات أو تـوجــهــات اخلـصــخــصـة في
اجملــال االقـتـصــادي واإلداري. بـاإلضـافـة إلى
زيـادة حـجم األعـباء األمـنـيـة وتـشابـكـهـا على
اجلهـاز األمني وبروز أنشطة حديثة منها ما
يــرتـبـط بــالــتــقـنــيــة احلــديــثــة في ظـل ثـورة
ــعــلــومــات وثــورة االتــصــاالت. كـمــا بــاتت ا
Private Securi-  الشركات االمنية اخلاصة
ty Companies الــيـوم ظــاهـرة مــتـصــاعـدة
عـلى الـساحـة الدولـية مـنذ عـقد الـتسـعيـنات
ــسـلــحــة الــتي انـدلــعت في إثــر الــنـزاعــات ا
الـكـثـيــر من بـقـاع الـعـالـم حـيث تـقـوم الـدول
بتـبني سـياسـة توكـيل شركـات تقـوم بأعـمال
مـتـعـددة بـدال من تـكـلـيف الـقـوات احلـكـومـية
بــهــا تـلك األعــمــال الــتي تـرافـق الـقــطــاعـات
الـعسـكريـة بدءاً بـتجـهيـز القـوات العـسكـرية
ـؤن والــذخـيـرة بـالـطــعـام واألجــهـزة ونــقل ا
واحملروقـات كمـا أصبـحت الشـركات األمـنية
اخلاصـة تلعب دوراً مـهما في حتـقيق أهداف
السـياسة اخلارجية لـلدول الكبرى بسبب أن
الشـركات األمـنيـة اخلاصـة تـستـطيع حتـقيق
أهــــداف هـــذه الـــدول وأهـــداف شــــركـــاتـــهـــا

العمالقة.
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ـنـشأة عـلى اخلـصـخـصـة هي عـمـلـيـة إدارة ا
أساس جتـاري من خالل نقل مهـمتهـا كلياً أو

ثــالـثــا: ان يـتم تــأطـيـر عــمل هـذه الــشـركـات
بتـشريعات ونـظم حتدد مجاالتـها وشروطها

وضبطها.
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بــــدأت الـــــدول بــــالـــــتــــوسـع في مـــــجــــاالت
اخلـصــخــصــة الــتي تــخــفف من الــعبء عن
ـرور وغـيــرهـا من خالل إدارات الــشـرطــة وا

ثال: على سبيل ا
ـــروريــة مــثل 1- اســـنــاد بــعض األعـــمــال ا
يـكانـيكي ـركبـات الفـحص اآللي وا فحص ا
ـتــانــة واألمـان وتــنــسـيق وتــوفــر شــروط ا
عـمـلـيـة تـأمـ الــسـيـارات بـأنـواع الـتـامـ

وكـــذلك إدارة وتـــســـيـــيـــر مـــدارس تـــعـــلـــيم
السياقة.

ــؤســسـات أو 2- حــراسـة وتــأمــ بــعض ا
األمــــاكن الـــعــــامــــة واألمـــاكـن احلـــســــاســـة
ــــصــــارف ــــطــــارات والــــســـــفــــارات وا كـــــا
ـسـتـشـفـيـات ومـكـاتب الـسـفـر والـطـيـران وا

تاحف واألماكن األثرية. وحماية ا
3- حــمـايــة األشــخـاص ذوي األهــمــيـة وفق

ضوابط امنية تمنع االستغالل..
4- حـــراســـة احملـالت الـــكـــبـــرى واألســـواق

والت ومخازن األغذية والبضائع. وا
ــدنـي ومــنــهـا 5- بــعض خــدمــات الــدفــاع ا

خدمة إطفاء احلرائق.
6- خدمـات تسهيل اصدار الوثائق الرسمية
ــدنـــيــة كــاجلـــوازات وبــطـــاقــات األحـــوال ا

والوثائق الشخصية.
صفحة 7- حمـاية ونقل النـقود بالعـجالت ا

واألمينة.
ـنـشآت ـدارس واجلـامـعـات وا 8- حراسـة ا

التعليمية.
9- هــنـاك بـعض الــدول وسـعت من مـجـاالت
اخلصـخـصة في اخلـدمـات األمـنيـة فـأدخلت
اخلصـخصة في مجال التحـقيقات اجلنائية
وسـمـحت بـتـأسـيس شركـات أهـلـيـة تـمارس
الــتــحـقــيق وإعــطـاء اخلــبــرة واالسـتــشـارة
اط من احلوادث عـاونة في التـحقيق بـأ وا
والـــقــضــايـــا مع وجــود حتـــفظ واسع لــدى
جـــهـــات االخــتـــصــــــــــــاص (فـي الـــقـــضــاء
والـشـرطــة) من هـكـذا شــركـات والـســلـبـيـات
ـتـوقـعة من عـمـلهـا. ولـكن البأس اخلـطـيرة ا
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من تــــأســــــــــيـس مـــراكــــز أبــــحـــاث تــــقـــدم
الــــدراســــات في اجملــــاالت األمـــنــــيــــة الـــتي
حتتاجها الداخلية واجهزة الشرطة واألمن. 
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وهـنـاك بال شك مـخـاوف وسلـبـيـات متـوقـعة
من أن تتـحـول هـذه الـشركـات الى اخـطـبوط
للـتدخل في الشـأن األمني أو إساءة الـتعامل
او الـــتــعـــامل مع الـــنــاس بـــاإلســاءة واالذى
واالسـتـغـالل ولـنـا في تـصــرفـات الـشـركـات
األمنـية األمـريـكيـة في الـعراق فـي السـنوات
األولى من االحـتـالل األمـريــكي ومـا أداه ذلك

من إزهاق أرواح مواطن أبرياء.. 
ـواطن في كمـا أنـهـا سـوف تـثقل مـن كاهل ا
حتمل نـفـقات خـدمات كـان يـجب ان تتـوالها
فترضة في الدولـة من منطلق مسـؤوليتهـا ا

واطن. خدمة ا
تشريـعات عربية لـتنظيم عملـية اخلصخصة

األمنية:
وقــد اصــدرت الــعــديــد من الــدول الــعــربــيـة
ومنها اقطار اخلليج العربي تشريعات تنظم
ـدنية التي عمـلية اخلـصخصـة في االعمال ا
ــكن اشـراك الــقـطــاع اخلـاص في ادارتــهـا

ومن هذه التشريعات:
دولـة قـطـر أصـدرت قـانـون رقم (19)  لـسـنـة
2009 بـتـنــظـيم مــزاولـة اخلــدمـات األمــنـيـة

اخلاصة في دولة قطر: 
ـلــكـة الـبــحـرين أصــدرت قـانـون رقم (24)
لـسنة 2006 بـشأن شركـات األمن واحلراسة
ــتـحـدة اخلـاصـة دولــة اإلمـارات الــعـربــيـة ا
أصـدرت القـانـون االحتادي 37 لـسـنة 2006

بشأن شركات األمن اخلاصة
دولة فـلـسطـ أصدرت قـرار مجـلس الوزراء
رقم (2) لـسنة 2018م بـنظـام تنـظيم مـزاولة

اخلدمات األمنية اخلاصة
رسـوم الـتشـريعي رقم ٥٥ سوريـا أصـدرت ا
لـلعام 2013 بشـأن منح الترخـيص لشركات

خدمات احلماية واحلراسة اخلاصة
كمـا أن العـراق أصدر أيـضا قـانـونا لـتنـظيم
الشـركات األمـنية اخلـاصة كـما اصدرت دول
عـربـية اخـرى تـشـريـعـات لتـنـظـيم الـشـركات

االمنية.
{ خبير امني وقانوني
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بيروت
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فـتوحة على بعضـها ال سيّما في ظل الطور ا
الـــرابع من الـــثـــورة الـــصـــنــاعـــيـــة والـــذكــاء
االصطـناعي فقد غاب القـادة الكارزميون مثل
كـاسـترو وقـبـله جـيفـارا والـيوم تـقـاعد راؤول
الذي عـاش بجلباب أخـيه. ويبقى أمام كارنيل
الـسـيـر بـالـدولـة االشـتــراكـيـة بـالـتـدرج ولـكن
بالـضبط نحو العلم والتكنولوجيا في أجواء
أكــثـر حــريـة وانــفـتـاحــاً في مــراكـمــة مـا هـو
يادين االقـتصادية واالجـتماعية متـحقق في ا
والـثـقـافـية والـصـحـيـة والـريـاضـيـة في إطار
ـــبــادىء مـــشـــروع "جتــديـــد الــثـــورة" وفـــقــاً 
شروعية الدستورية وحكم القانون وشرعية ا
ـنـجـز الـسـيـاسي والـثـقافـي والتـخـلص من ا
البيـروقراطية احلزبـية كيما تـكون كوبا أكثر
ـة - قــدرة في مــواجــهــة الـتــحــديــات "الــقــد
ـستـقـبل خـصـوصاً اجلـديـدة" وأكـثر ثـقـة بـا
بالعـلم والتكـنولوجيـا. وكان بليـخانوف الذي
اركسية" هو الذي قال أن يسميه لين "أبو ا
حـــامـل الـــتـــغـــيـــيـــر هـــو األنـــتـــلـــجـــنـــســـيــا
والــتــكــنـولــوجــيــا وذلك قـبـل قـرن ونــيّف من
الــزمــان وأعــتــقــد أن هــذا الــرأي هــو األكــثـر

انطباقاً على واقع كوبا الراهن.
{ باحث ومفكر عربي

نـوع من الـتـذمّـر شـهـد احــتـجـاجـات لـفـنـانـ
ـدني اسـتـغـلّـتـها ومـجـمـوعـات من اجملـتـمع ا
تـفاقـمة ـعارضـة مـستـفيـدة من الـعقـوبـات ا ا
اضي التي تـعاني مـنها. خالل الـعقـد ونيّف ا
حاولت كـوبـا أن تتـوجّه بحـذر وتدرّج بـاجتاه
االنــفــتـاح عــلى األنــتــرنت والــهــاتف الــنــقّـال
واالستـثمـار اخلارجي مـحاولـة االلتـفاف على
ـطـعـون به من نـظـام الـعــقـوبـات األمـريــكي ا
ـتحدة ومستـفيدة من سياسات جانب األ ا
الرئـيس األمريكي بـاراك أوبامـا للتـخفيف من
الـضــغـوط الــتي تـتــعـرّض لـهــا إالّ أن مـجيء
الرئـيس دونالد تـرامب عطّل من مـهمة تـطبيع
الــعالقــات بل مـارس أقــسى درجــات الــضـغط
علـيها وال سيّما في العام 2019  حيث باشر
ـتوجّـهة إلـيهـا لغرض بحـجب أعداد الـسفن ا
الــســيـاحــة وقــام بـــإغالق وكــالـة "ويــســتـرن
صـرفي وحتويل العمالت يونـيون" للتـبادل ا
حيث كـان الكـوبـيون الـذين يعـمـلون بـاخلارج
ــبـالغ إلى أقــاربـهم. حـ يـقـومــون بـإرسـال ا

ـوسوم "كـوبـا احلـلم الـغامض" صدر كـتـابي ا
(دار الـفارابي 2011) جـئت فيـه على خـمـسة
حروب عـاشتـها كـوبا وانـتصـرت فيهـا وبقي
أمـامـهـا "حربـان" أولـهـمـا احلـريـة وثـانـيـهـما

وتــعــتــبــر كــوبــا إحــدى الــبــلــدان اخلــمــســة
ـتبقيـة في العالم (الـص كوريا الشـيوعية ا
الشـمـاليـة فـيـتنـام والووس) وقـد عانت من
حصـار أمـريكي ومـحـاوالت اختـراق وإطـاحة
بـسـبب خـيـارهـا االشـتـراكي كـمـا كـانت أحـد
أسبـاب التوتر خالل فتـرة احلرب الباردة ب
الـشـرق والــغـرب وجنم عـنـهـا مـا عُـرف أزمـة
الــصــواريخ (أكــتــوبــر/تـشــرين األول 1962)
وظلّت هـافانا مصدر قـلق لواشنطن في عموم

أمريكا الالتينية.
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ــا" الـنــاطــقــة بـاسم ومع أن صــحــيــفـة "غــرا
احلـزب عـنـونت افـتـتـاحـيـتـهـا "مـؤتـمـر كـوبـا
يــنـعــقـد" مع صــورة لـفـيــديل كـاســتـرو حـامالً
ـؤتمـر نـاقش قـضايـا عـقـديّة بـنـدقيـة إلّـا أن ا
كثـيرة باحـثاً عن "حـلول انـتقالـية" خـصوصاً
وأنـهـا تـعـيش أزمـة اقـتــصـاديـة واجـتـمـاعـيـة
عـمـيـقـة ومـزمـنـة تـفـاقـمت خالل تـفـشي وبـاء
كورونـا إلى درجـة أصبـحت الـشوارع خـالـية
من الـسـيّــاح الـذين كـانــوا يـتـوافــدون إلـيـهـا
ــــواد الــــغـــذائــــيــــة شــــحّـــة وازداد نــــقص ا
ـتـاجـر طــويـلـة واألسـعـار والـطـوابـيـر أمــام ا
مرتـفعـة ولم يـنفع مـعهـا زيادة الـرواتب وبدأ

ـلكـية اخلـاصة وإدارة مـشاريع اقـتصـادية با
صـغــيــرة لــلــمـواطــنــ وســمح لالســتــثــمـار
ؤتـمـر مـيـجـيل ديـاز كـانيل األجـنـبي.اخـتـار ا
) وكان قد شغل أمـيناً عامـاً للحزب ( 60 عـاماً
مـنــصب رئــيس الـوزراء الــذي اسـتــحـدث في
الـعـام 2018. وهــكـذا يـتم االنــتـقــال بـصـورة
سلـمـية وسـلـسة من "جـيل الـثـورة" إلى "جيل
الدولـة" فهل سـتشـهد الـبالد تطـوّرات جذرية
أم أن الـتـغيـيـر سيـكـون عابـراً? ولكـي يُطـمئن
" غـرّد عـشــيـة انـعـقـاد كـانـيل "احلـرس الــقـد
ؤتمر قائالً: "إنه مؤتمر االستمرارية" مؤكّداً ا
عــلى أن اخلـطــوط الـتــوجـيــهـيـة لـن تـتــغـيّـر.

ـؤتــمــر الــثــامن لـلــحــزب الــشــيـوعي طــوى ا
الـكوبي (أبريل/نيسان 2021) صـفحة طويلة
من تـاريـخ كـوبــا "الـثـوري" امــتـدّت ألكــثـر من
ســتـة عــقــود من الــزمــان حـكـم فـيــهــا فــيـديل
كـاسـتـرو الـزعـيم الـتـاريـخي مـن الـعام 1959
ولـغـايـة الـعام 2008  وأعـقـبه شـقـيقه راؤول
كــاســتـرو الــذي تــولّى مــنـصب األمــ الــعـام
لــلــحــزب من الــعـام  2011 إلى الــعـام 2021
وقرّر اخلـلود إلى الراحـة والتقاعـد السياسي
مــفـســحـاً في اجملــال لـلـجــيل اجلـديــد لـتـولّي
نـاصب العليا ال سيّما بعد تعديل الدستور ا
(ديـسمـبر/ كـانون األول 2018) الـذي اعترف

التـكنولوجـيا. وما لم تـنتصر بـهذين احلرب
فإن استمرار الوضع على ما هو عليه سيكون
. فالعالم متجه إلى صعـباً إن لم يكن مستحيالً
اإلقـرار بـالـتـعـدديـة والـتـنـوّع وتـوسـيع دائـرة
احلـريـات وال سيّـمـا حـريّة الـتـعـبيـر فـلم تـعد
سيـاسة "احلزب الـواحد" مـقبـولة أو مـنطـقية
مثـلما ال بـدّ لهـا من ولوج عـالم التكـنولـوجيا
ـعـقول بـقاء الـوضع على مـا هو إذْ ليس من ا
عـلـيه. والـتــكـنـولـوجـيــا حتـتـاج إلى رأسـمـال
وهذا األخـير يحـتاج إلى بنـية حتتـية وهياكل
ارتـكـازيـة وإمـكـانـات وتـسـهـيالت خـصـوصـاً
وأن ســيــاسـات احلــصــار الــظــالم جــعــلــتــهـا
جميـعها متـهالكة ومتـآكلة.بعـد انتهاء احلرب
األهــــلـــيـــة فـي روســـيـــا 1923 ألـــقى لـــيــنــ
مـحـاضرة قـال فـيهـا: إنـنا انـتصـرنـا ولكن مَن
يبـني روسيا? أليس الـرأسمال? وهذا لن يأتي
إال بـشـروطـه ولـيس بـشـروطــنـا ولـذلك ابـتـدع
مشـروع "رأسمالـية الـدولة".مـا ينـتظـر "جزيرة
احلــريـة" لــيس تـغــيـيــراً فـوقــيـاً أو اســتـبـداالً
شكـليـاً فهـذا الشـعب الذي اجـترح عـذابات ال
حدود لـهـا يحـتاج إلـى تغـيـيرات جـذرية وإن
كانت تـدرجية في إطار الـتوجّه االشتراكي فــ
ــتـحـرك وأرخــبـيالته كـوبــا جـزء من الــعـالم ا
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ا كانت بحـجم الكارثة  ـكن عبورهـا  وإ لم تكن حـادثة مستـشفى ابن اخلطـيب  قضية 
ـوتون أطـفال وشبـان وشيوخ ونـساء  الصـحة حددت مستـشفى يحـترق وعشـرات الناس 
ـواطــنـون الـذيـن اشـفـروا عــلى االخالء واطـفـاء الـعـدد ب82شـخـصـاً و110مـن اجلـرحى وا
الـنيـران يحـكـون بأن األرقـام اكـثر من ذلك  وبـالرغـم من ذلك فأن احلـدث جـلل والسـبب هو
الفساد والرشـوة واإلهمال  ولعل هـذا الذي حدث في مستـشفى ابن اخلطيب لم يكن األول
ــا سـبـقه في مــسـتـشـفـى الـيـرمـوك مـوت  13طـفال أو 15طـفال وقــد سـمي من اجلـهـات وإ
ـعرفة األسبـاب ولم تخرج بـنتيـجة أو تعلن عن سؤولـة في الصحـة باحلادث وشكـلة جلان  ا
أسـباب هذا احلــــادث  واألمـر كذلك لكارثـة ابن اخلطيب شكـلت جلان لتشـخيص األسباب

 ?..
ــتـابــعـون يــقـدرون هــمـة وإجــراءات رئــيس الـوزراء الــسـيــد مـصــطــفى الـكــاظـمي الـنــاس وا
واقف الصـلبة في مـواجهة مـثل هذه االحداث وغـيرها عسى أن باإلجـراءات التي اتخـذت وا

تتخلى بعض األطراف السياسية عن التدخل لتمضي احلكومة بإجراءاتها .
في سـنة 220وقع في بـغداد وحـدهـا حوالي 700حـريق وشـكلت جلـان ولم نـعرف األسـباب
ـهـمـة حـتى تـلـك احلـرائق الـتي اسـتـهـدفت االرشـيـفـات وفـايالت بـعض الـوزارات والـدوائـر ا

تصلة بقضايا ومعامالت الناس . ا
سؤول العامل في أساة تضيف لـلحقائق عن واقع السلطة واداراتها والـكثير من ا هذه ا
دوائرها وطريقة عمـلهم  فقد بات الفساد هو القوة الـفاعلة في مؤسسات الدولة  واإلهمال
طريـقـة للـكـثيـر من الـعامـلـ في دوائر الـدولـة  واالنتـمـاءات االنتـهازيـة لألحـزاب والـكيـانات
ـقدراتها السيـاسية بـغية احلمـاية أو التـدرج السريع للـوصول الى مواقع الـدولة والتالعب 

وحياة وحقوق الناس .
ـستشـفيات الرسـمية في أي مـكان من بغداد واحملـافظات  يـشعر إنه زار أماكن من يزور ا
ـراجع يتـحمل جزءاً واطن ا عامـة ال تخـلو من  الـفوضى يـنقـصها الـعديـد من النـظام  قـد ا
ـتـداعـية وال عن سـؤولـيـة لـكـنه لـيس مسـؤوال عن االفـرشـة الالنـظـامـية والعن الـغـرف ا من ا
رضى كأنـك تدخل الى مـسلخ ال تـتوفر طريـقة الـنظـافة اال مـقبـولة  عـندمـا تزور أحدا مـن ا

فيه مستلزمات التهوية الكافة وال شروط السالمة للراقدين فيها أو للزائرين للمرضى .
ـتازة ـسـتـشـفى الـتـركـي بـاحلـلـة  كانـت الـبـنـايـة  ـرضى في ا في وقت سـابق زرنـا أحـد ا
ودواخلهـا موزعة الـغرف بشـكل جيد  إال إنـها تغطـيها االوسـاخ واألوراق واكياس الـنايلون
اذا هـذا اإلهـمـال  قـال بـالنص ـا سئـلـنـا أحـد الـعامـلـ فـيـهـا  ـمـرات  و ـتطـايـرة داخل ا ا

شسويله قابل الطعه بلساني .
هـذا الـوضع أسـبــابه عـامـلـ األول ضـعف اإلجـراءات الــعـقـابـيـة الـتي تـأتـي بـعـد الـتـفـتـيش
سـتـمرة لـلـدائرة والـعـاملـ فـيهـا والثـاني تـدخل األحـزاب والكـيـانات الـسـياسـية ـعايـنـة ا وا
سـؤول يـخشى حـساب وتـعدد مـواقـفهـا وكثـرة تـدخالتهـا بشـؤون الـدولة ودوائـرهـا بحـيث ا
ا خلق ذلك ضـعف احلسـاب وغياب قصـر كونه جلـماعة فالن أو تـلك اجلهـة السيـاسيـة  ا

تابعة . ا
مشـكـلتـنـا نحن في الـعـراق  كل مـسؤول في أي مـكـان يتـواجـد فيه  يُـعـتبـر هـو السـلـطة ال
ا هو فوق الشعب  وهـذا بالضبط سببه سلطة فوقه  وليس مـهمته هي خدمة الشـعب  وإ
األحـزاب والـكيـانات الـسيـاسيـة  فـهي تدفع بـالنـطيـحـة واجلربـة الى عديـد مواقع الـدولة وال
ـسؤول  هـذا الوضع تسـأل  أو باألحـرى ال تريـد أن تسـمع رأي النـاس بأداء وعـمل هذا ا
أوصل البالد الى مرحلة لم تشـهد مثلها كل سلطات العـراق  احملسوبية والفساد واإلهمال
ـرتشـ  بـالـتأكـيـد هذا ـعـامالت الـناس وكـثـرة الوسـطـاء والـسمـاسـرة وا وعـدم االهـتمـام 
ستـشفى ابـن اخلطيـب وقبلـه مستـشفى الوضع يـتسـبب العـديد من الـكوارث مـثلـما حصـل 

اليرموك . 
ا مجلس النواب إنها كارثة بكل تـفصيالتها  ليست الـسلطة وحدها مسـؤولة عن ذلك  وإ
سؤولية الـكارثة  فأين كانت اللجان الصحية واالجتماعية من هذه الكارثة الم يكن شريك 
من واجـبـهـا وغـيـرهـا من الـلـجـان ومـا اكـثـرها مـن حتـديد اخلـلل ووقـفـه قبـل ان يـتحـول الى

مصيبة تستهدف الفقراء فقط وليس غير الفقراء .
طلوب هو كثـرة اللجان التحـقيقية  ألن بكثـرتها يضيع التـشخيص  فاألمر يجب أن لـيس ا
يترك لسلطة الدولة وال أحد يتصرف كأنه فوق السلطة يعطي رأياً ويتراجع عن االخر  فمن
ـصيـبـة الـتي تسـقط دونـها وزارات ووزراء  وهي فـتـرض أن يعـي اجلمـيع بـأن مثل هـذه ا ا
صـيـبة ذاتـها الـتي خـتمت فـشل بنـاء الـسلـطة عـلى أسـاس الكـيانـات الـسيـاسيـة والوالءات ا
الطـائـفـيـة  وعـلى اجلـميع اإلقـرار بـضـرورة احلـريـة لرئـيس الـوزراء بـاخـتـيـار وزراءه وليس
بـفرضـهم عـليه  ونـعتـقـد إذا ما ظل الـوضع الـعراقي هـكذا  فـيـقيـنا إن دولـة الـعراق ذاهـبة
لـلتشـرذم والتـفكك  وهـنا مسـؤوليـة الشـعب وكل اخليرين والـوطنـي تـدارك الوضع وحسم

القرار.
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في رومـــــــا وكـــــــذلـك مـــــــبـــــــاراة في دور
الثمـــانية.

وأشارت تقارير إلى أن االحتاد األوروبي
(يويفـا) سيزيـد قائــــــمـة كل منتخب من
 23إلى 26 العبا خالل البطولة لكن هذا

القرار لم يتم تأكيده بعد.
وأضـاف جــرافـيــنــا "أود تـوجــيه الـشــكـر
لـلـحـكـومـة عـلى الـسمـاح بـإقـامـة بـطـولة
أوروبـا هــنــا في إيــطــالـيــا وإجــراء هـذا
ـمـكـنـة احلـدث بــأقـصى درجـات األمـان ا

." فيما يتعلق بالالعب
ËU K  “u

اقتـنص فريق أتـلتـيك بيـلبـاو فوزا مـثيرا
من مـلـعب مـضـيـفـه إشـبـيـلـيـة بـهـدف من
ـرحـلـة الـرابـعـة والـثالثـ دون رد  في ا

من الدوري اإلسباني.
وخـطف إيـنـيــاكي ويـلـيــامـز هـدف الـفـوز
الـقـاتل لـبـيـلـبـاو في الـوقت بـدل الـضـائع

للمباراة.
الفوز رفع رصيد بيلباو إلى 45 نقطة في
ـركـز التـاسع وتـوقف رصـيـد إشبـيـلـية ا

ركز الرابع. عند 70 نقطـــــة في ا
ويـــتـــصـــدر أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد جــدول
ترتيــــــــب الـدوري اإلسباني بـرصيد 76
نـقــطـــــــة ويــحل ريـال مــــــــدريـد ثــانـيـا
بــــرصــــيـــد 74 نــــقــــــــــطــــة بـــــــــــفـــارق
ـركز األهـــــــداف عن بـرشلـونـة صـاحب ا

الثـــــالث.

الـالعـبـ اجلـيــدين الـبـقـاء فـي مـنـازلـهم
وهذه خيبة أمل كبيرة".

وأكـمل مـدرب اآلزوري: "آمل أن يـتـكـرر ما
حـدث مع اإلنـتـر وأن تـعـود إيـطـالـيـا إلى
األلـقـاب بـعـد سـنـوات عـديـدة في بـطـولـة
ــقـبــلــة.. من الـواضـح أنه يـجب أوروبــا ا
علـينـا القـيام باألشـياء بـشكل جـيد وعدم

ترك أي شيء للصدفة".
U Ë—u  ÕUI

ـرشــحـ قـال مــسـؤولــون إن الالعـبــ ا
لـالنضـمـام لـتشـكـيـلـة روبرتـو مـانـشـيني
مـدرب إيـطـالـيـا في بـطـولـة أوروبـا لـكـرة
ــقــبـل حــصــلـــوا عــلى الــقــدم الـــشــهـــر ا

التطعيم ضد كوفيد-19.
ومنحت وزارة الصحة في البالد األولوية
لـتـطــعـيم العـبي كــرة الـقـدم قــبل بـطـولـة
أوروبـــا الـــتي ســـتـــنـــطـــلق فـي االســـتــاد
بـي في روما عـندمـا تواجه إيـطالـيا األو

قبل. تركيا يوم 11 من الشهر ا
وقال جـابريـيلي جـرافيـنا رئـيس االحتاد
اإليـطــالي لــكــرة الــقــدم "تــلـقى  12العــبـا
الــتــطــعــيم الــيــوم في رومــا و 14أو 15
آخـرين في مـيالنـو.. عـدد الالعـبـ حـدده
مانشيـني وسيتم قيدهم بـعد ذلك عندما
نــرسل قـائـمـة الـفــريق الـرسـمـيـة لالحتـاد

األوروبي لكرة القدم".
وسـتــقـام كـل مـبــاريـات إيــطـالــيـا في دور
اجملموعات أمام تركيا وسويسرا وويلز

ــديـر الـفـني وأكـد روبـرتـو مــانـشـيـني ا
نتـخب إيطالـيا أن إنتـر ميالن استحق
لقب االسكوديتو الذي توج به ألول مرة

منذ 2010.
وقـال مـانـشـيـني في تـصـريـحـات نـقـلـها
مـوقع "فـوتبـول إيـطالـيـا": "إنتـر اسـتحق
الـــلــقـب فــقــد خـــلق فـــجــوة كــبـــيــرة مع
ـنــافـسـ وكــان لـديـهم تــغـيـيــر مـثـيـر ا

لإلعجاب من ناحية السرعة".
وأضــاف: تـمــكن أنــطــونــيــو كـونــتي من
جعل الالعـب يقـدمون أفضل أداء وفي
مـثل هـذه الـبـطـولـة الطـويـلـة هـذه مـيزة

مهمة.
ـوسم احلـالي تـطـورًا مـلـحـوظًا وشـهـد ا
لـالعـبـ الـدولـيـ اإليـطـالـيـ نـيـكـولو
بـاريال وألـيسـانـدرو باسـتـوني مع إنـتر

ميالن.
وعـلق مـانـشـيـني عـلى هـذا األمـر قـائـلًا:
"من الـضـروري إعـطـاء مـسـاحـة لالعـبـ
الــشـبــاب فــإذا كــان لـديــهم اإلمــكــانـات

ستخرج".
كــمـا كــان مــاتـيــو دارمــيـان حــاســمًـا في
ح األســابـيع األخـيـرة لـكـن مـانـشـيـني أ
إلى أنه قـد ال يتم اسـتـدعاؤه لـلـمشـاركة

في بطولة أوروبا (يورو 2020).
وقال: "دارميان قدم موسمًا جيدًا للغاية
ـكـنـنـا إحـضـار أكـثر من لـكن لألسف ال 
 26العــبًـا.. ســيــتــعـ عــلى الــعــديـد من
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تـوج إنـتـر مـيالن بـطال لـلـدوري اإليـطالي
"2021-2020 للمرة 19 في تاريـخه بعد
11 عــامـا كــامــلــة لم يــتـذوق فــيــهــا طـعم

سكوديتو.
ويـتـصدر إنـتـر جـدول ترتـيب الـكـالتـشـيو
بـرصـيـد 82 نـقــطـة بـفـارق 13 نـقـطـة عن
أتـاالنــتـا ثــاني الــتـرتــيب الــذي جـمع 69

نقطة بالتساوي مع ميالن ويوفنتوس.
وحــسم نــيــراتـزوري الــلــقب قــبل نــهــايـة

سابقة بأربع جوالت. ا
وخـالل مـــســــيـــرة الـــلــــقب كـــانـت بـــعض
احملـطــات فـارقــة في رحــلـة تــتـويج إنــتـر
بـــالـــلــــقب وقـــادته
لـكـسر هـيـمـنة
يـــوفـــنـــتـــوس
التي استمرت
 9ســــــنــــــوات

متتالية.
‰u « WDI
تــعــد اجلــولــة
22 هي نـقـطـة
الـتـحـول الـتي
قــــادت إنـــــتــــر

ÊU e « ≠œ«bG
نـطـقة الـشـرق إلى حـزيران تـأجـلت مبـاريـات بـدور اجملمـوعـات لـكأس االحتـاد اآلسـيـوي 
بسـبب صعوبات التعامل مع وباء كوفيد-19.وذكر االحتـاد اآلسيوي للعبة في بيان صحفي
أن االحتاد اآلسـيوي وافق على مقـترح من احتاد هونغ كـونغ لتعديل جـدول مباريات مـنطقة

الشرق باجملموعة العاشرة في كأس االحتاد
.وأضـاف:  تـأكـيـد القـرار مع األخـذ في االعـتـبـار الـتـحـديـات احلـالـيـة بـسـبب كـوفـيد-19
ـقرر أن تـلعب ثـالي للـمـباريـات.وكان من ا ـزيـد من الوقت لـلتـأكد من الـتـنظـيم ا ولـلسـماح 
مبـاريات اجملمـوعة العـاشرة في هونغ كـونغ في الفترة من 14 إلى 20 أيـار لكنـها تأجلت

إلى 29-23 حزيران.
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بغداد- الزمان
اعــلـــنت جلـــنــة الـــركـــبي الــعـــراقي  عن
ــنـــتـــخب الـــوطـــني لـــركــبي تـــشـــكــيـل ا
ــدرب حــسـ الـشــاطــئــيــة وتــسـمــيــة ا
عـدنــان مــديــرا فـنــيــا لــلـمــنــتــخب الـذي
ســـيــــجـــري االخـــتــــبـــارات خالل االيـــام

قبلة. ا
وقال رئـيس جلنة الـشاطـئية عـلي خالد
فـي تـصـريح صـحـفي  ان فـكـرة تـشـكـيل
مـنـتـخب شـاطـئيـة لـيس بـاجلـديـد حيث
ـنـاسب لـتـشـكـيـله كـنـا نـنـتـظــر الـوقت ا

وتمسيه الطاقم الفني له.
واضاف ان الـلجـنة اتـفقت عـلى تسـمية
ـنـتـخب الــوطـني حـسـ عـدنـان العب ا

ـتلكه من ا  نـتخب الشـاطئـية  مدربـا 
مــؤهـالت وخــبــرة تــســاعــده في قــيــادة

نتخب. ا
واشـار خـالـد الى ان ركـبي الـشـاطئ من
ــهـمــة في لــعـبــة الــركـبي الـفــعــالـيــات ا
وعـمـلنـا علـى ان يكـون الركـبي الـعراقي
ية. يحتوي على جميع الفعاليات العا
واوضح ان ركــبـي الــشــاطئ يـــلــعب في
مالعب كـرة الــقـدم الـشــاطـئـيــة وبـنـفس
الــقــيـاســات ويــكــون عــدد الالعــبـ في
ـعـتـمد ـلـعب 5 العـبـ فـقط والـوقـت ا ا

. 14 دقيقة مقسمة على شوط
يــذكـــر ان عـــلـي خــالـــد ســـبـق وان قــاد

نتخب الوطني االول للركبي. ا

األولى ببطولة أسـيوط الدولية في
مـصـر وكـان تـرتـيـبي الـسـادس في

البطولة .
{ بـــعـــد عــام 2003 غـــادرتي الـــلــعب
واجتـهـتي لإلدارة في الـعـمل الـريـاضي
ــــبي.. كــــيف كـــان الــــتـــدرج في الــــبـــار

ناصب? ا
- بـعـد األحـداث الـســيـاسـيـة سـنـة
2003 أصـبــحت رئـيـســة الـلــجـنـة
الـــفــرعــيــة في مـــحــافــظــة ذي قــار
ـــكــتب بـــعــدهـــا نـــلت عـــضــويـــة ا
ــبــيـة الــتـنــفــيــذي لـلــجــنــة الـبــارا
الــوطــنـيــة الـعــراقــيـة ثم تــســنـمت

مــــنـــصب رئـــيـس احتـــاد الـــقـــوس
والـــســهم وكـــذلك مـــنــصـب رئــيس
ـــكــــتـب الـــنــــســــوي عـــام 2017. ا
حـصـلت كوثـر حـس عـلى شـهادة
ــاجــسـتــيــر عـام 2016 وفي عـام ا
2018 شغـلت منـصب األم الـعام
بـيـة العـراقـية خـلـفاً للـجـنة الـبـارا
لألمــــ الـــعــــام الــــســـابق فــــاخـــر
اجلـمالي لـتـصبـح  أول امرأة تـنال
نـصب في الرياضة الـعراقية هذا ا
ــبــيـة أو ســواء في الــريــاضــة األو
ــبــيــة. الـــيــوم هي تــســعى الـــبــارا
لـلـحـصـول عـلى شـهـادة الـدكـتوراه
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لم يكـن قرارا غريـبا ان تـقوم الـهيـئة االدارية لـنادي الـشرطـة ( بطرد )
ــرمى عــمــاد هــاشم وحـســ عــبــد الــواحـد واالردني مـدرب حــراس ا
ـــــــا ـدرب الـصـربي الـتـيش   ر هـيـثـــــــم شـبـول وتـــــــبـقي عـلى ا
ــسـاعــدة مـدرب ــسـاعــد  الن لــديــهـا الــقـنــاعــة بـان اجلــهــاز الـفــني ا
درب وقـــــــد يـضغـطون رمى كـانـوا يتـدخـلون بـشـؤون ا حــــــــراس ا
عـــــــلـيه في سـبيل وضـع التـشـكـيل الـذي يرغــــــبـون به او يـصادرون
ــدرب او يــضــعــونه خــلف ظــهــورهم فـي الــوحــدات الــتــدريــبــيـة رأي ا
ـباريـات الـرســـــــمـيـة وهو يـظهـر مـثل فزاعـة امـام االخرين  هـكذا وا
فــهـمـنـا من قـرار الـطـرد وقـد يــكـون االمـر اكـبـر او اصـغـر من ذلك من

يدري ?
النرغب هنـا وصف االدارة بانهـا متعـجرفة او تـنظر الى اجلـهاز الفني
سـاعد بانه اضـعف احللقـات في النـادي ويجب حتمـــــــــيله اخلروج ا
ـبكـر من منـافسـات بـطولـة اسيـا ببـســــــاطـة شديـدة لكـونهـا االعرف ا
بـكل مايـجـري في النـادي والـفريق بـوجه اخلـــــــصوص ولـكن بـالوقت
ـســــــؤول االول عـن هذه ـطـرود هـو ا ذاته اليـعـقل ان يـكـون الـثالثي ا
ـدرب يـخـرج منـهـا وكـأن االمـر اليـعـنيه  النـتـائج الـسـلـبـية  فـيـمـا ان ا
ا الن عقده مع االدارة اليسمح لها بطرده في هذا الوقت  خاصة ور
درب االجـنبي ينـظر الى بـنود العـقد بعـينـ واسعتـ ويدقق بكل ان ا
صـغيـرة وكبـيـرة ويبـدي الرأي بـها من دون ان يـسـمح للـضغـوطات ان
ـا يـصل به االمـر الى حد ـدرب احمللي الـذي ر تـسـري علـيه بـعـكس ا

التوسط من اجل العمل مع هذا الفريق او غيره ?
قبل مـدة قصيـرة قرأنا خـبرا في صـحيفـة معروفـة وواسعة االنـتشار 
ـيـة عـاليـة  لم يـقـول من خالله  مـدرب مـعـروف ويـحـمل شـهـادة اكـاد
اعـرف ســبب اقــالــتي من تــدريب الـفــريق  نــحن نــصـدق مــاقــاله هـذا
درب احمللي اليعرفون عن موضوع اقاالتهم درب الن فعال اغلب ا ا
وابـــعـــادهم (طـــردهم) مـن الـــفـــرق بل هم اليـــعـــرفـــون مع اي  من

الالعب تتـعاقد االدارة وكم العب اجـنبي وكم حارس مرمى
واليــعــرفــون كم مــهــاجم ومــدافع والعب وسط وكــــــم
وسم الن العب جاء ليجلس على دكة البدالء طيلة ا
ــدرب عـنـد الــبـعض او الـعــديـد  من الــهـيـــــــئـات ا
االداريــة اليــســمح له الــتــدخل بــهــذه الــشـــــــــؤون
وعـليـه ان يقـبل االمـر برحـابـة صدر ويـقـتصـر عـمله
عـــلى الـــتــــدريب فـــقط وقـــد اليـــســـمـح له بـــوضـــــع
الـتـشكـيل الـذي يـرغب به الن االدارة هـنـا هي سـيدة
ــــوقـف وهي من تــــتـــــحــــكم بــــكل االمــــور االداريــــة ا
والـــــــفـنية وهـو يتـفرج علـيهـا بدون كــــالم او ابداي

الرأي ?
ــزيـد من االســئـلــة عـلـى طـاولــة الـثالثي سـيــتم طـرح ا
ـبــــــــعـد ولـكن سـيـكـون اجلـواب واحـدا مـوحــــدا من ا
اجلـمــــــــيع وهــو النـعــلم مـاهــو الــسـبب بــابـعــادنـا بــهـذه
ذلـة بـيــــــنـمـا االدارة ستـكون الـطريـقـة ا
اكـثــر من ســعــيــدة النــهــا قــامت بــطـرد
ـســاعــدين وســتـعــمل عــلى تــنـــــظـيف ا

درب ـتــــــــطفلـ على عمل ا الفريق من ا
االجنبي ?
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كــوثــر حــســ امــرأة عـراقــيــة من
مـحافـظة الـثقـافة والـفن واإلبداع 
مـن ذي قـار الــتي حتــتــضن زقـورة
أور فـــضالً عـن فـــيض أبــــنـــائـــهـــا
ثـقـفـ وكـذلك األبـطال الـفـنـانـ ا
الـــريــــاضـــيــــ  امـــرأة تــــتـــصف
ــواظــبـة واإلخالص ـثــابــرة وا بــا
بــالــعــمل ولــهــا قــدرة عــلى حتــمل
سؤولـية التي تُـلقى على عـاتقها ا
ـرحـلة حـ كـانت في ا في الـعـمل.
الثـالـثة بـكـليـة الـتربـيـة الريـاضـية
بجـامعـة البـصرة تـعرضت لـهجوم

صاروخي سنة 1991 افقدها كلتا
ساقيها.

{ كــوثــر حــســ الــتي تــشــغل الــيــوم
ـبـية منـصب األمـ الـعام لـلـجنـة الـبارا
الـوطنيـة العـراقية مـنذ عام 2018 متى

?( عوق دخلتِ عالم رياضة (ا
- دخـــلتُ اجملـــال الـــريــاضـي عــام
1994 كالعـــبــة فـي فــريق الـــعــاب
الـقـوى ضمن الـلـجنـة الفـرعـية في
ذي قار ودخلت في مـنافسات رمي
الـثــقل والـقــرص والـرمح بــعـدهـا
ـــنــتــخب انــضــمــمـت لــصــفــوف ا
الوطـني وكانت مـشاركتي الـدولية

∫ لقاء ôU
محافظ النجف
نتخب مع ا

الوطني للصاالت
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وجه نادي الشرطة الرياضي
انـذاراً نــهـائـيــاً لالعـبــيه بـعـد
اخلــــــروج من دوري أبــــــطـــــال

آسيا.
وذكر الـنادي في بـيان صـحفي
ان الـــهـــيـــئــة االداريـــة لـــنــادي
الـــــشـــــرطـــــة تـــــدارسـت خالل
ــاضــيــ وبــشــكل الــيــومـــ ا
معمق مـشاركة فـريق الكرة في
الــبـــطــولـــة اآلســيـــويـــة الــتي
ــمـلــكـة انــتـهت مــؤخــرًا في ا

العربية السعودية.
وأضــــاف ان االدارة وبــــعـــد
االســــتــــمــــاع إلـى جــــمــــيع
أطــراف الـقــضـيــة اتـخـذت
ـا فـيـهـا مـصـلـحة قـرارات 
الــنـادي عـمــومًـا والـفـريق

بشكل خاص.
وبــــ ان االدارة قــــررت
تــوجـــيه إنــذار نـــهــائي
جلـــــمـــــيع الـالعـــــبــــ
وضــــــرورة احــــــتـــــرام
شــعــار الـــكــيــان الــذي
ثـلونه بالـشكل الذي
يـــــــــؤمن حـــــــــضــــــــورًا
تـنافـسيًـا يـليق بـتاريخ

الــنـــادي وإجنــازاتـه. وتــابع أن االدارة
قــــررت خــــصم  %5من عــــقــــد حـــارس
ـرمى مـحـمـد حـمـيـد لـلـموسـم احلالي ا
وكذلك اضـافة مدرب لـياقة ومـحلل فني

الك التدريبي للفريق. إلى ا
ـركـز االخـير يـذكـر ان الـشـرطـة احـتـل ا
في اجملـــمــوعــة االولى بـــدوري أبــطــال

آسيا برصيد 3 نقاط.
ومن جهـة اخرى سمـت الهيـئة االدارية
لنـادي الشرطـة الرياضي كـادراً جديداً
ــسـاعـدة مـدرب فـريق كـرة الـقـدم االول

الكسندر اليتش.
وقــــال مــــصــــدر في ادارة الــــنــــادي في
تصريح صحفي  ان ادارة النادي وبعد
ـدرب الـكـسـنـدر الـيتش الـتـشـاور مع ا
ـساعد اجلديد سمت الكـادر التدريبي ا

للفريق.
ــســاعـد الك الــتـدريــبي ا واوضح ان ا
اجلـديـد سـيـتـألف من الـصـربـي ديـجان
مدرب مـساعد أول وهـاشم رضا  مدرب
مــســاعــد ثــاني وحــســ جــبــار مـدرب
حــــراس مــــرمى بــــنــــظــــام االعــــارة من
مــنــتــخب الــشـــــــــــبـاب بــعــد مــوافــقـة
الـهــيـئـة الـتــطـبـيـعـيــة عـلى طـلب نـادي

الشرطة.
يـذكــر ان مــدرب الــلــيــاقــة الــبــدنـيــة لم

يحسم أمره لغاية اآلن.

في الـــتـــربـــيــة الـــبـــدنــيـــة وعـــلــوم
الـــريـــاضــة وتـــنـــتــظـــر مـــنــاقـــشــة
قبل. أطروحتها خالل شهر تموز ا
{ مـاهو شـعـورك والـتـأريخ يـسـجل لـها
أنـهـا أول امــرأة تـشــغل مـنــصب األمـ

العام في الرياضة العراقية?
ــسـؤولــيــة كــبــيـرة - بـالــتــأكــيــد ا
ا ـنـصب ال يـأتـي بـسـهـولـة وإ وا
بــعـــمل مــتــواصـل واحلــرص عــلى
الــتــدرج في الـــعــمل اإلداري وبــكل
األحوال هذا األمـر لم يأت بسـهولة
ا جـاء عن طريق جـهود كـبيرة وا

مبذولة في العمل. نصب تاريخي رياضي w∫ كوثر حس تتوسط الكادر الرياضي النسوي لتسنمها  —U  VBM
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الــتــقـى مــحـافـظ الــنــجف لــؤي الــيــاسـري
اجلـــــهـــــازيـن الـــــفـــــنـي واإلداري والعـــــبي
مـنـتــخـبـنـا الـوطـنـي لـكـرة الـصـاالت عـلى
ــقــام في هــامش مــعــســكــره الـــتــدريــبي ا
مــحــافــظــة الــنــجف  األشــرف اســتــعــداداً
ؤهلة لحق اآلسـيوي ا خلوض مبـاريات ا

إلى كأس العالم.
ــزيـد من  وقــالَ الـيــاســري البــد من بــذل ا
عـسكـر ورفع وتيرة اجلهـد والعـطاء في ا
التـحضيرات بـغية حتقـيق نتيـجة تشرف
اسم العراق على الصـعيد القاري وتسهم

ونديال. في خطف بطاقة التأهل إلى ا
 وبــيّن الــيـــاســري  ان حتــقــيـق الــنــتــائج
ـنتـخـباتـنـا الوطـنـية في مـخـتلف اجليـدة 
األلـعـاب ومـنـها كـرة الـصـاالت سـيـعـكس
صــورة إيـجـابـيــة عن ريـاضـتــنـا إقـلــيـمـيـا

ودوليا.
 واخــتـتـم مـحــافظ الــنــجف األشــرف لـؤي
الــيــاســري حــديــثـه بــالــقــول يــتــطــلب من
ـــؤســســـات الـــريــاضـــيــة أن تـــتــعـــاضــد ا
وتـــــتــــكـــــاتـف من أجـل حتـــــقـــــيق احلـــــلم
ـونـديالـي  بـتـوفيـر جـمـيع أنـواع الـدعم ا

نتخبنا الوطني لكرة الصاالت.

منتخب الشاطئية للركبي

لــتـصــدر جــدول تـرتــيب الــبـطــولــة وبـدء
ـمــيــزة حــيث اســتــمــر عـلى ســلــســلـتـه ا

صدارة الترتيب حتى اآلن.
وفي تـــلك اجلـــولـــة ورغم صـــعــوبـــتـــهــا
اســتـطـاع إنـتـر أن يــتـصـدر اجلـدول بـعـد
فــوزه عـلـى التـســيـو (1-3) فــيـمــا خــسـر
مـــيالن أمــام ســبــيــزيــا (0-2) لــيــتــراجع
الـروسـونــيـري لـلـمــركـز الـثــاني ويـنـتـزع

نيراتزوري الصدارة.
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اجلـــولـــة 23 كـــانت فـــارقـــة في مـــشـــوار
الــــفــــريق األســــود واألزرق فـي الـــدوري
ه ميالن في مباراة بعدمـا اصطدم بغـر
ال حتـتمل الـقـسمـة عـلى اثـن اخلـسارة

فيها كانت ستعيد إنتر للمركز الثاني.
واستطاع رجال كـونتي الفوز على ميالن
(0-3) لـيـبــتـعـد إنــتـر بـصـدارة الــتـرتـيب
بفارق 4 نـقاط كـامـلة إذ بـلغ الـنقـطة 53

يالن حينها. مقابل 49 نقطة 
االبتعاد بالصدارة

كـانـت اجلـولـة 25 شــاهـدة عــلى ابـتــعـاد
إنتر أكثر بالصدارة وتوسيعه الفارق مع

ميالن إلى 6 نقاط كاملة.
إنتـر حقق فوزا صـعبا لـلغاية عـلى بارما
(1-2) فيـمـا واصل ميالن هـفـواته وسقط

أمام أودينيزي بالتعادل (1-1).
نقاط الكالتشيو

أمـا اجلـولـة 27 فـكــانت الـدلــيل األكـبـر
على أن إنتر سيتوج بطال للكالتشيو
حـيث بـدأ اجلـولـة بـفـوز درامي عـلى
تـورينـو الـذي صعب األمـور بـشدة
قـبل أن يـنـجح الوتـارو مـارتـيـنـيـز
في تسـجيل هـدف قاتل بـالدقـيقة

85 قاد إنتر لفوز مثير (2-1).
وفي نفس الـيـوم تلـقى ميالن
ضـربـة قـاصـمـة بـعـدما سـقط
عــــلى أرضه أمـــام نـــابـــولي
مـــهــزومــا (0-1) لـــيـــتــسع

الفارق إلى 9 نقاط.
WI « W u

وشـهـدت اجلـولـة 29 تـأكـيـد
فوز إنتـر باللقب بـنسبة 99%
بـعـدمـا حـقق فـوزا صـعـبـا عـلى
ــقــابل بـــولــونــيــا (0-1) وفي ا

سقط منافسيه في فخ التعادل.
وتعادل مـيالن مع سامـبدوريا
(1-1)  بـينـمـا تعـادل أيـضا
يـوفــنـتــوس في الـديـربي
مـع تــــــوريــــــنـــــو (2-2)
ليصل الفـارق ب إنتر
ووصــيــفه مــيالن إلى
 11نقطـة وب إنتر
ركز ويوفنتـوس با
الــــــثـــــالـث إلى 12

نقطة.
طموح مانشيني
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ـقيـمـة بـعـمـان تـلـقت تـعـازي االوساط ـذيـعـة الـعـراقـيـة ا ا
ـوت اثـر اصـابته االعالمـيـة بوفـاة شـقـيـقـها الـذي غـيـبه ا

ضاعفات فايروس كورونا.

ي الـعـراقي اشـرف عـلى االكـاد
ادارة وحتــــريــــر اجلــــزء 12 من
كـتـاب (احـاديـث الثـالثـاء كـتـابات
) والـصـادر عن ـثـقـفـ عـراقـيـ

دار الذاكرة للنشر والتوزيع.

WHÞUB  sLŠd «b³Ž

يـدالـية الـفضـية العب مـنـتخب الـكاراتـيه االردني احـرزا
ي التي جتري فعالياتها في منـافســــــــــات الدوري العا
في مديـنة لشبـــــونة البـرتغــــاليـة. وجاء فوزه بوزن 67 

كغم.
wLK « bL×

رئيس معـهد رصانـة ضيفه ملـتقى احلوار الفـكري مساء
االحـد فـي جـلـسـة حـواريـة بـعـنــوان (مـسـتـقـبل الـعالقـات
تغيرات اجليوسياسية في العراقـية السعودية في ضوء ا

الشرق االوسط).
ÍËôbM*« ÕU³

الــفــــــــنــان الـعـــــــــراقي صــدر له كــتــاب بــعـنــوان (انـا
) يـقع في 320 صــفــحـة من الــقـطع ونـقــابـة الــفـنـــــانــ

الكبير.
bO:«b³Ž bOLŠ ÊU ſ

ـديـر الـعـام لـدائـرة الـبـحث والـتـطـويـرفي وزارة الـتـعـلـيم ا
الـعـالي والـبحث الـعـلـمي قـرر مجـلس الـوزراء اعـفاءه من
مـنـصـبـه واعـادته تـدريـسـيـا في جـامـعـة بـغـداد بـنـاء عـلى

طلبه.
W³¼Ë w¼«“

انت محب للـخير تساعد األخـرين  لديك أفكار جيدة
غامرة . وتعشق ا

qL(«

 عليك بـتطوير نـفسك واللـجوء لذوى اخلـبرة اجلميع
يقدر ما تفعل.

Ê«eO*«

تـقــضي وقـتًـا لــطـيف مع صــديق وهـو انــسـان طـيب
يستحق اخلير.

—u¦ «

ـكن أن تـسـتـمـر مـشـتـتـة كـمـا هي عـلـيك حـيـاتك ال 
بالعودة إلى أسرتك .

»dIF «

علـيك بـالراحـة واحذر احلـركات انت مجـتـهد لـلغـايـة 
العشوائية.رقم احلظ.9
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ال ال يغنيك عن العائلة وال يعوضهم عنك هم جمع ا
في حاجة إليك.

”uI «

مـهـمـا كــانت مـصـاعب احلـيــاة والـضـغـوط من حـولك
فأنت تستطيع التحدى .

ÊUÞd «

البــد من الـــتــوقف عن الــتــدخــ فــورًا آالم الــصــدر
تعاودك مرة ثانية.

Íb'«

تستـطيع تطويع كل شيء لصاحلك لديك القدرة على
ذلك ببساطة.

bÝô«

ـرة ستـكـون الـعواقب اهتم بـنـفـسك وصـحتك فـهـذه ا
وخيمة للغاية.

Ë«b «

ــنــحك حب اآلخــرين حتب الــعــمل بــإخالص وهــذا 
وتقديرهم لك.

¡«—cF «

حــاول أن تـــتــكـــيف مع األمـــور من حـــولك اكـــتــسب
خبرات األخرين.

 u(«
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ـنـاسب مع ضع الـكـلمـات فـي مـكانـهـا ا

احلـل الــصــحـــيح لــتـــكــتـــشف الــكـــلــمــة

طلوبة:  ا
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قــربـان  —مــبـارك  —أرجـوان  —نــهـرو -

جنم - أوبل - جنــران- مـهـنـد - طـروب

- فــانــتــوم - حــمــيم - جــودة - ورع -

محرم - هيل - يافا  —عقار .
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ـطـرب الـرائـد يـاس خـضـر تــلـقى ا
تـعـازي االوســاط الـفـنــيـة وعـشـاق
صـوته  لـوفـاة زوجـته (ام مازن) 
ضـاعفات مسـاء االثنـ متأثـرة 
اإلصـــابــــة بـــفـــايــــروس كـــورونـــا
سـائـلــ الـله تـعـالى ان يــسـكـنـهـا
فـســيح جــنـاتـه. واشـارت مــصـادر
مقربة من العائـلة ان (عقيلة خضر
تــوفت في مــنــزلــهــا بـبــغــداد بــعـد
تـدهــور حـالــتـهـا الــصـحــيـة جـراء

اإلصابة بالفيروس الوبائي).  
ــطـرب ــوت االثـنــ ا كــمـا غــيب ا
ـصــري مـاهـر الــعـطــار عن عـمـر ا
يناهز  83عاما وأعلن فهد العطار
ابن شقـيقه عن وفاته عـلى حسابه
بـ(فيس بـوك) وقال خالله (انـتقل

البيت .. هدية البزاز الى العائلة

ي الـعـراقي نـشـرت مـجـلـة الـدبـلـوماسـي الـدولـية االكـاد
ـعـنـون ( الـدبـلـومـاســيـة ومـفـهـوم األمن الـقـومي) مـقـالـه ا
ـقال بـاللـغة الـعربـية في وسبق نـشر ا بـاللـغة اإلنـكلـيزيـة 

صحيفة (الزمان) طبعة العراق .
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طرب إلى رحمة الله تـعالى عمى ا
ماهر الـعطار الـسالم أمان ألبويا

إنـــــــا لـــــــله وإنـــــــا إلـــــــيه
راجعـون ال حول وال قوة
إال بـــالــله وداعـــا عــمـــيــد
عــائـلــة الـفن والــعـطـارين

برجاء الدعاء).
وكان الـعطـار قبـيل وفاته
تـعــرض لـوعــكـة صــحـيـة
شــــديـــدة  نـــقــــله عـــلى
إثــــــــــرهـــــــــــا إلـى أحــــــــــد
ــســتــشــفــيــات وكــشف ا
ــــطـــــرب أحــــمــــد ابــــنـه ا
العـطار فى تـصريح (عن
تـــعــرض والـــده تـــعــرض
لـوعـكــة صـحـيــة شـديـدة
حـيث عانى مـن ضيق فى

الـتنـفس بـشكل قـوى ونـقل سريـعا
ستشفى). باإلسعاف على ا

تتطلب إحضار ضيف وإيهامه إنه
في مــكـــان تــســيــطــر عــلــيه داعش
لــوهـــلــة ثم يــتـم حتــريــر الــضــيف
والكـشف له عن احلقـيقـة وإنه كان

في مقلب الأكثر. 
والــبـرنــامج الـثــاني الـذي  وقف
عــرضـــــــــــه هــو ( طـــلــقــة تــوني)
ــثـل مــشــــــــــــاهــد أثــارت الــذي 
لــغـــــــــــــطـــا إجــتــمـــاعــيــا وعــدت
ـــعــــايــــــــــيـــر الــــبث مــــخـــالــــفــــة 
الـتــلـفـزيـوني وخــالـفت تـعــلـيـمـات
الـهـيــــــــــأة الـتي أصـدرت الـعـديـد
مـن الــــــــقـــــــــــرارات الــــــــتـي أوقف

نــتـيـجـتـهـا عـديـد
الــــــــــــبــــــــــــرامـج
الــتــلــفــزيــونــيـة
خـالل ســـنـــوات

ماضية.

الفجر : 3:38
الظهر : 12:04
غرب : 6:51 ا
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- (اللهم انك عفو كر حتب العفو فاعف عنا) (اللهم بلغنا ليلة
القـدر وارزقنا فيهـا على قَدَر قدرك). (اللـهم انا نسألك احلسنى

وزيادة) واحلسنى هي اجلنة والزيادة هي لقاء الله فيها.

—bI « WKO  WOŽœ√
اســـتــضـــاف الـــبـــيت الـــثـــقـــافي في
الــســمــاوة  في قــاعــة عــبــد اجلــبـار
بـجــاي أمـســيــة رمـضــانـيــة اقـامــهـا
اجملـلـس الـثــقــافي الــكــسـنــزاني في
ـثـنى بـالـتـعـاون مع بـيـتـنا الـثـقـافي ا
وتـضــمــنت قــراءات  قـرآنــيــة مـدائح
نـبــويـة شــريـفــة حــضـرهــا جـمع من
ثقـف وبعض الـعوائل السـماوية . ا
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شكَـلَّت قنـاة (الشـرقيـة ) خط الصـد االول في صراع الـكلـمة احلرة
رغم الـتـحـديـات والـصـعـاب دفعـت تلـك القـنـاة اجملـاهـدة  ثـمن كـلـمة
احلق كــواكب من الـشـهــداء عـلى طـريق كـشـف احلـقـائق وانـصـاف

واطن  الوطن وا
واطن الصادح واستحـقت ان تكون  أيقـونة االعالم احلر وصـوت ا
ـتجـدد  االخ سـعد الـبزاز اما مـركـز اشعـاعـها  وابـداعهـا ا بـاحلق 

فشهادتي به مجروحة.
اذا كـانت مـدارس الـصـحــافـة ومـنـاهـلـهـا تُــمـثل مـرتـكـزات  االبـداع
ومصــــــــانع االبطـال  فان البـزاز قائـد االبداع ومصـنع الشـجاعة
في اثبـات احلـــــقوق مـنذُ كان الـرجال يخـشون الكالم مع انـفسهم
ــــاضي كـــانت كــــلـــمـــتـهُ تـــصـــدح بــــاحلق في دواوين فـي الـــزمن ا

. السالط
ثل الـعليا ان اليخـوضها إال من تـسلح با اإلعالم معركـة شرف وإ
وأثر على نفسه إال ان يـترك بصمة مشرفـة .اإلعالم الناجح يصنعهُ

ـوت من اجـله ابـطـال الـكـلـمـة ـون بـاحلـريـة و احلـا
طبل احلرة ويستفاد منهُ اصحـاب الدكاك وا
ـتـسـلـقـ عـلى حـسـاب دمـاء شـهـداء الـكـلـمة وا
احلـرة.الـصـحـافة مـنـظـومـة قـيمـيـة تـمـثل عـنوان

ثورة اليخوض غمارها إال الشجعان .

اإلعـالمي الـلـبـنـاني اعــلن عن مـعـانـاتـه من حـالـة صـحـيـة
صـعبـة إثـر إصـابـته بفـايـروس كـورونا مـا اسـتـدعى نـقله
ــســتــشـــفى حــيث تــبـــ أنه يــعــانـي من نــقص في إلـى ا

ضاعفات األخرى. األوكسيج مع بعض ا

عن االمـام علي - رضي الله عـنه- قال: (أَحْـبِبْ حَبيـبَكَ هَوْنًا
مَّا عسَى أن يكونَ بغيضَكَ يومًا مَّا وأبغِضْ بغيضَكَ هَوْنًا مَّا

عسى أنْ يكونَ حبيبَكَ يومًا مَّا)
.
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عـلبة في ينصح اطـباء التـغذيـة جتنب األطعـمة ا
رمضـان فبـعد صـيام أكـثر من  15ساعـة فإن
ـصـادر الغـذائـية اجلسم يـحـتاج إلى الـعـديد من ا

الـتي بـالـتـأكـيد
لن نــحــصـل عــلــيــهــا
بـــشــــكل كــــبــــيـــر من
ـــعــلـــبــة األطــعـــمــة ا
فـلذلـك يـفضـل تـناول
األطــعــمـــة الــطــازجــة
عـلـبة واالبتـعـاد عن ا

بقدر اإلمكان.
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اقام قـسم التربية الفنـية في كلية الفنون
ـوصل حلقـة نقـاشية اجلمـيلـة بجامـعة ا
حــول الـــفـــضــاء فـي مــســـرح االطـــفــال
بـعـنـوان(الـفـضــاء في مـسـرح االطـفـال)
تـقد الـتدريسـي انور مـحمد زكـي عبر
مــنـــصــة (مـــيـــيت) بــحـــضـــور عــدد من

اساتذة الكلية.
وتـنـاولت احلــلـقـة مـحــاور عـدة بـدءاً من
مــفـهـوم الــفـضــاء بـشــكل عـام ومــفـهـوم
الـفضاء في مسرح الطفل بشكل خاص
وتضـمن عـنـاصـره وتـكويـنـاته واهـمـيته
ـعـرفي فـضالً عن اجلــانب اجلـمــالي وا
لـلـفـضـاء بـالـنـسـبـة لـلـطـفل والـهـدف هـو
تــعـريف جــمــالـيــة الــفـضــاء في مــسـرح
االطـفــال بـالـنــسـبـة لـلــمـتـلــقي (الـطـفل).
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قــررت هــيــأة اإلعالم واآلتــصــاالت
ــــســـؤولـــة عن مــــنح تـــراخـــيص ا
الــهــاتـف الــنــقـــال وتــنــظـــيم عــمل
وســـائـل اإلعالم في الـــعـــراق وقف
بث برنـامج تـلفزيـوني يـقدمان
خالل شـهـر رمــضـان عـبــر قـنـاتـ
فـضــائـيــتـ مـحــلـيـتــ وهـمـا من
ـــــقـــــالـب الـــــتي ضـــــمـن بـــــرامج ا
أصـبـحت رائجـة في الـتـلفـزيـونات
الــعــربــيـة وتــخــصص لــهــا أمـوال
طـــائـــلــة وتـــســـبـــبت بـــردود فـــعل
مـــتـــبـــايـــــــنـــة بـــ راض عـــنـــهـــا

وساخط. 
الـبــرنـامج األول الـذي مـنع عـرضه
بـــقـــرار من الــــهـــيـــأة هـــو ( طـــنب
رسالن) ويحـكي قصـة الصراع مع
داعش من خـالل مشـاهـد تـمـثـيـلـية

في هـــذه الـــريـــاضـــة وهي تـــقــوم
بــخــطــواتـــهــا بــطــريــقــة ســريــعــة
ومـــــدروســـــة مــــا أثـــــار إعـــــجــــاب
مـتـابـعـيـهـا الـذين شـجـعـوهـا عـلى
مــواكــبـة نــشــاطـتــهــا الـريــاضــيـة.

{ ريـــودي جـــانـــيـــرو - وكــاالت -
تــواكـب الــراقـــصــة الـــبـــرازيــلـــيــة
مـتـابعـيـهـا بتـفـاصيل إجـازتـها في
بـلـدهـا األم الـبـرازيل وفـاجـأت في
الـعديـد من مـنشـوراتهـا مـتابـعيـها
بـاألمـاكن الـطـبيـعـيـة اخلالبـة التي
قـصـدتـهـا وكـان أخـرهـا عـلى أحـد
الـشـواطئ إذ نشـرت في صـفحـتـها
اخلـــاصــة عـــلى مـــوقع الـــتــواصل
اإلجـتـمـاعي فـيــديـو جـديـد ظـهـرت
فيه جـالسـة على أرجـوحة بـإطاللة

غيب. الفتة وهي تستمتع با
وكانت لورديانا قد مارست مؤخراً
ريــــاضــــة الـ (اكــــروجـــا) ووثــــقت
خــطــواتــهــا بــفــيــديــو نــشــرته في
صــفــحـتــهــا اخلــاصــة عـلـى مـوقع
الــــتــــواصـل اإلجـــتــــمــــاعي
ظـهـرت فـيه بـرفـقـة شـريـكـها
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ـسـتـقل مـنح رئـيس مـجـمـوعـة االعالم ا
االستـاذ سـعد الـبـزاز بيـتاً مـلـكاً صـرفاً
نقذ مع كامل اثاثه الى عائـلة الشهـيد ا
ـوصل الذي مـحمـد جـاسم محـمـد من ا
انـقـذ سـبـعـة من ضـحـايـا حـادثـة عـبارة
ــوصل  قــبل ان يــغـرق وهــو يــحـاول ا

انــــــــقـــــــاذ الـــــــضـــــــحـــــــيـــــــة

تطوع إلنقاذ الغرقى وأنتشال جثث ا
توفـ منـهم  واليوم أنـا أقف مرفوع ا
الـرأس أمام عـوائل الـنـاجـ في حـادثة
شـؤوم  ولـدي الشـهـيد غـرق العـبـارة ا
محمد فـعل اخلير للـناس األبرياء الذين
غـرقـوا نـتـيــجـة عـمل أرعن قـام به مـالك
العبـارة والعاملـ معه  كنـا نتمنى أن
ـلف يـكـون حتـرك حــكـومي جتـاه هـذا ا

هم). ا
وبـــعــد ان جــرى تـــكــر آســـرة الــبــطل
ـديـنــة) زيـنت مــحـمـد  (بــقالدة فــارس ا
صــدر والــدة الــشــهــيــد   إالعالن عن
ـسـتـقل مـنح رئـيس مـجـمـوعـة األعالم ا
األستاذ سعد البزاز  بيت جديد ومؤثث
ــنـــطــقــة راقــيــة وسط أم لــلــعــائــلــة و
ــــوصـل ) حــــيث زف الــــربـــــيــــعـــــ ( ا
ـدينة اخلالـدي البـشرى لعـائلـة فارس ا
قـائالً لـهم : (أبــشـركم أن األسـتـاذ سـعـد
ناشدتـكم حول طلبكم البزاز إستجـاب 
لــدار ســكن  واوعــز  بــشــراء دار ســكن
ـوقع حــديـثــة الــبـنــاء طــابـو صــرف و
ــديـنــة مع تـأثــيـثــهـا بــأحـدث ــيـز بــا
األثاث).و تـسلـيم مفـاتيح الـدار لوالد
الفارس محمد  وتعالت أصوات البكاء
ـــديــنــة فـــرحــاً مـن قــبل أســـرة فــارس ا
وكـــذلك تــزايــد الــبــكـــاء فــرحــاً من قــبل

احلضور في القاعة .

الثـامنـة.ومنـحت قنـاة (الشـرقيـة) ضمن
الذي عـرضت ـديـنـة)  بـرنـامج (فـارس ا
احلـــلــقــة االولـى مــنه مــســـاء اجلــمــعــة
دينـة الى عائلة اضية قالدة فـارس ا ا
مــحــمــد  وقــام مــقــدم الــبــرنــامج عــلي
ـديـنـة اخلـالـدي بـتـقـلـيـد والـدة فـارس ا
محمد بالقالدة بحضور والده واخوته

اخلمسة.
وعن ذلـك قـــال مـــقـــدم
بــــــرنــــــامـج ( فـــــارس
ديـنـة ) لـ( الـزمان ) ا
(حـــــسـب تـــــوجـــــيــــة
مــؤسس مـــجــمــوعــة
قـــنـــوات الــشـــرقـــيــة
األستاذ سـعد البزاز
 وعــــلى خــــلــــفــــيـــة
حادثة غـرق العبارة
الــــســـيــــاحــــيـــة في
مديـنـة أم الربـيـع
قـبل سنـتـ  قـمـنا
بـــالـــتــــنـــســـيق مع
مـكـتب قــنـاتـنـا في
أربـيل حــول خـطـة
مــدروســـة تــمــامــاً
لــــغـــرض تــــكـــر
أســـرة الـــشـــهـــيــد
الــــــــــبــــــــــطـل أبـن

ـــديـــنــة ) ـــوصل احلـــدبـــاء ( فـــارس ا ا
الفقـيد مـحمد جـاسم محمـد تولد 1995
الــذي نــذر نـفــســة أن يـنــقــذ عـدداً من ?
الـغرقى في احلـادثـة )مـضيـفـا(الشـرقـية
من خالل مـكــتـبـنـا في أربــيل أجـتـمـعـوا
لـغـرض أرسـال ثـالثـة من كـوادرنـا لـدور
النـاج ولعـائلة فـارس نيـنوى الشـهيد
مـحـمـد  وحتـرك الـزمالء أحـمـد الطـائي
وعــصــام سـهــيل وســفـيــان عـامــر لــتـلك
دني العـوائل بإسم مـنظـمات اجملتـمع ا
وليس بـإسم الشـرقيـة لتـحقـيق مفـاجأة
للعوائل  و حتـديد قاعـة كبيرة وسط
ـوصل يـكـون الــلـقـاء فـيـهـا  وبـالـفـعل ا
جتمـعت العـوائل هـناك  عـلى الرغم من
أن عدد من تلك الـعوائل رفضـوا الدعوة
 وطـلب مــديـر مـكـتب الــقـنـاة في أربـيل
مني ان أدخل قاعة احلفل حامالً (لوگو)
الشرقـية  وهي مفـاجأة كانت لـلحضور
الـــذين طـــال أنــــتـــظـــارهم فـي الـــقـــاعـــة
اليـعـرفـون سـر دعوتـهم وحـضـورهم في
الـقــاعـة  وأوضـحت  لـلــحـضـور  سـبب

كان). دعوتهم لهذا ا
 وابــتــدأت فــعــالــيـة االحــتــفــاء بــفـارس
ـديـنـة حـيث طـلب اخلـالـدي من عـائـلـة ا
ــسـرح الــشـهــيـد مــحـمــد أن يـحــضـروا 
الــقـاعــة   وقــال لـهم  اخلــالــدي (ولـدكم
ديـنة قـام بـعمل بـطولي الفـقـيد فـارس ا

عـلى طـريـقـتة اإلنـسـانـيـة عـقب سـمـاعة
بحـادثة الـعبـارة  حيث قـرر أن يتـطوع
بـــالــبــحث عن األحـــيــاء بــهــذا احلــادث
ـــؤلم وسـط جـــريــــان مـــيـــاة الــــنـــهـــر ا

السريعة .
وفــعالً نـفــذ الـراحل الــفـارس مــحـمـد 7
عمـلـيات أنـقاذ ألشـخـاص كانت الـرياح
الــقــويـة قــد جــرفــتـهم الـى سط حـوض

النهر).
وقالت والـدة البـطل محـمد ( احلـمد لله
ولدي مـحـمد نـال الشـهـادة بعـز وشرف
ألجل أنـــقـــاذ أرواح بــــشـــريـــة بـــريـــئـــة
ـيــاه الــسـريــعــة بـعــد غـرق جــرفــتـهـم ا
الـعـبـارة  حــيث في يـوم احلـادث طـلب
ولـدي مـحـمـد مـني مـبـلغ  5آالف ديـنار
ــؤسف  ــوقع احلـــادث ا لـــكي يــذهـب 
لكني أعتذرت له كوني كنت ال أملك هذا
بـلغ فقـلت أذهب خلالك واقـترض منه ا
ـبــلغ). مـضـيــفـة (بـالــفـعل ذهب ولـدي ا
ــبــلغ وتــوجه بــســيــارة خلــالـه واخــذ ا
ـكان احلادث  واسـتطـاع أنقاذ األجرة 
اء 7 أشخاص وبـعدهـا اتعبه جـريان ا
الـسـريع في حــوض الـنـهـر الـذي امـتأل
باألحياء واألموات من ركاب العبارة) .
أمــا والـد الــراحل مــحـمــد فـقــال (ولـدي
ـــوصل غـــيـــرته ـــديـــنـــة أبن ا فـــارس ا
الـعــراقـيـة جـعــلـتـة يـنــظم لـعـشـرات من

كــمــا قــام الــبــرنـامـج  بـتــكــر ثالث من
الـنـاجيـات من حـادث غـرق الـعـبارة هن:
سحر طه محمد   وعهد طه ياس تبلغ
من الــعــمـر  10ســنــوات   وفــاتن عــبـد
اجلـبـار الـبـالـغـة من الـعـمـر 8 سـنوات 
هن ذكورات  تـكر جميع الـناجيـات ا
ـبــلغ ثالثـة مـاليـ ديـنــار لـكل واحـدة
مـنــهن .من جـانــبـهم اشـاد أولــيـاء أمـور
ـوقف الـبـطـولي لـلـشـهـيـد الـنـاجـيـات بـا
ـنـقـذ مـحـمـد الـذي أنـقـذ بـنـاتـهم وعـدد ا
أخــر  من الــغـرقـى حـتى اتــعــبه جــريـان

ياه السريع ونال شرف الشهادة . ا
وفي الـــيــوم الــثــاني قــام كــادر بــرنــامج
ـديـنــة) بـزيـارة قــبـر  الـشــهـيـد (فــارس ا
ــنـقـذ مــحـمــد ووضع بـاقــة من الـورود ا
على قـبـره  وقراءة سـورة الـفاحتـة على
روحـه وعــــلى أرواح شــــهــــداء الــــعـــراق
األبـــطـــال . وضم  فـــريق عـــمل بـــرنــامج
ـدينـة ) لـهذه احلـلقـة: األعداد : (فارس ا
عـمار الـسـعد  الـتـقد : عـلي اخلـالدي
مـــديـــر الـــتـــصـــويـــر : أحـــمـــد الـــطـــائي
ــصـــورين : عــصــام ســهــيل ومــحــمــد ا
ـــلـــكي ووســـام خـــيـــون و م . مـــصــور ا
مـراسلون : جمال البدران سفيان عامر 
تابعة اإلعالمية ا كرافيك : هاني حسن 
: سـعـدون اجلـابـري مـونـتـاج وتـنـفـيذ :

حسام الدين محمود.

دينة)علي اخلالدي يتوسط والذي الشهيد محمد فريق عمل (فارس ا
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{ لــيـفــربـول (أ ف ب)  –احــتـشــد خـمــسـة
آالف شـــخص من دون وضع كــمــامــات وال
الـتـزام الـتـباعـد االجـتـماعـي  واستـمـتـعواً
غـناءً ورقصاً ضمن مهرجان موسيقي أقيم
في شـمـال إنـكـلـتـرا األحـد شـكّل أول حـفـلة
مـوسيقية حـضورية يؤذن بهـا بعد احلجر

كنشاط جتريبي.
وسيـقية بـيعت الـتذاكر بـأكملـها للـحفلـة ا
الــتي شــهـدهــا مــوقع ســيـفــتــون بـارك في
لـيـفربـول في إطار خـطة حـكـوميـة الختـبار
إجـراءات الـسالمـة الـتي تـعتـزم الـسـلـطات
الــبـريــطــانـيــة تـنــفـيــذهــا اعـتــبـاراً من 21
ـوعد احملـدد لرفع حـزيـران/يونـيو وهـو ا
ـفـروضة الحـتواء فـيروس مـعـظم القـيود ا

كورونا.
واعــرب مــات بـــيــري عن ســعــادته بــكــونه
أصـبح قـادراً أخـيـراً! عـلـى الـقـيـام بـاألمور
الـعادية التي يفعلها الناس العاديون فيما
كــان يــحــتـضن أصــدقــاءه في مــكــان لـيس

سرح. بعيداً من اخليمة التي تضم ا
أمــا فــريــا بــيــغـلـي فـقــالت “مـن اجلــيـد أن
كن تـعاوَد (احلفالت) الختبار ما إذا كان 
أن تـــســـيــر األمـــور بـــهــذه الـــطـــريـــقــة في

الصيف.”
وسـبق لـلـحـكـومـة الـبـريـطـانـيـة أن أجـازت
ـــشـــجـــعــ حـــضـــور عـــدد مـــحـــدود من ا
األنـشطـة الرياضـية كـمباراة كـرة القدم في
ـبلي بـلـندن. ويـعـكف البـاحـثون مـلـعب و
عــلى تــقــو مــخــتــلف وســائـل الــتــهــويـة

والتباعد.
ـــشـــاركــ فـي هــذا وكـــان عـــلى جـــمـــيع ا
ـهـرجـان الـذي يـسـتـمـر يـومـ اخلـضوع ا
ــضـادة لــلــكـشف عن الخــتـبــار األجــسـام ا
اإلصـابة بكـوفيد قـبل دخول موقـع احلفلة
عـلـى أن جتـرى لـهم فـحـوص بـعـد احلـفـلـة

. أيضاً
نـظـمـ طـريـقة كـذلك طُـلب مـنـهم تـزويـد ا
كنـاً تتبعهم في االتـصال بهم لكي يـكون 
حـال ب الفـحص أنهم مصابـون بفيروس
كـــورونـــا.وأظـــهـــرت أحـــدث اإلحـــصـــاءات
احلـكومـية أن أكـثر من 34 مـليـون شخص
تـلـقوا عـلى األقل جـرعـة واحدة من الـلـقاح
في بـريـطـانـيـا الـتي تـوفـي فـيـها 127 ألف
شــخص من مـضــاعـفــات فـيــروس كـورونـا

منذ بدء اجلائحة.

علـى صعـيـد آخـر تـوفـيت الـسبت
في جزيـرة مـايـوت الفـرنـسـية في
احمليط الهـندي امرأة يُـعتقـد أنها
تبلغ 118 عاماً وتُـعتـبَر تـالياً من
ـعــمّـرين في فــرنـسـا بـ أكـبــر ا
على ما أفادت عائلتها.ويُرجّح أن
تـكــون تــافــا كـولــو الــتي شــيّـعت
األحـــد من مـــوالـــيـــد 22 كـــانــون
األول/ديــــســــمــــبــــر 1902 وهـــو
التـاريخ الـذي يـظـهـر عـلى بـطـاقة
هويتها. لكنّ تردي وضع األحوال
الشخصـية في مايـوت يجعل هذا

التاريخ عرضة لشيء من الشك.
وتُعَـدّ األخت أندريـه واسمـها في
قيـود الـنـفـوس الـرسـمـيـة لـوسيل
راندون عـمـيدة الـسنّ في فـرنـسا
وحـتـى في أوروبــا وبـقــيت عــلى
قـــيـــد احلـــيـــاة رغـم إصـــابـــتـــهـــا
بـفـيــروس كـورونـا واحــتـفـلت في
شــبــاط/فــبــرايــر الــفــائت بــعــيــد
مولدها الـ 117في تولون (جنوب
شــرق فــرنــســـا).أمــا تــافــا كــولــو
عروفـة بـ"كوكو" فـرأت النور في ا

قاطعة مامودزو عام باسمانتي 
 1902فـي ظـل الــــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام
االســتــعــمـاري ولـم تــبــرح يــومـاً
بلـدتهـا.وتـزوجت تافـا كـولو أربع
مرات لكنها لم تُرزق أوالداً إال من
زوجهـا األول وكـانت لـها ابـنـتان
ولــــــدتــــــا عـــــــامي 1930 و1935
وتوفيـتا قـبلـها. وكان لـتافـا كولو
في الــعـام 2019 وفــقــاً إلحــصـاء
ـــركــز اجلـــامــعي في أجــري في ا
مــايــوت عــشــرة أحــفـاد و43 من
أبناء األحفاد و59 من أبناء ابناء
األحفاد. وكـانوا يـصفونـها بـأنها
"امــرأة مـــتــواضــعـــة ومــكـــافــحــة

ة جدا". وكر
وكــانت "كــوكــو" تــقــيم مع إحــدى
حـفـيـداتـهــا وفـقـدت الـقـدرة عـلى
التنقل لكـنها كانت تـتمتع بذاكرة
جيدة جداً ومن هـنا أطلق عـليها
ـكـتـبـة".وكـانت تـافـا كـولو لـقب "ا
ديـد يـكمن تؤكـد أن سـرّ عمـرهـا ا
في نــظـامــهــا الــغــذائي الــصـحي

. جداً
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1-3 وسط مــزيج من الــتــصــفــيق
والـــصـــافـــرات فــيـــمـــا رفـع أحــد
ــشـجــعــ الفــتــة كــتب عــلــيــهـا ا
(سابير كلنا معك).وقالت بيرمان
ـاضـي (ال أعـرف مـا إذا الـشــهـر ا
كنت رائـدة أو أول (حـكمـة) تـفعل
ــسـار من ذلك أنـا أخــوض هـذا ا
أجـلي).وأشــارت إلى أنــهـا تــلـقت
تـهـديـدات عـلى وسـائل الـتـواصل
االجـتـمـاعي لـكـنـهـا تـلـقت أيـضـاً

دعماً ال سيما من زمالئها.
ووصـفت رئــيـسـة احتــاد احلـكـام
اإلسـرائــيــلــيــ رونــيت تــيـروش
بـيـرمــان بـأنــهـا شـجــاعـة وقـالت
(إنها بـدأت مسـاراً تاريـخيـاً لكرة

القدم اإلسرائيلية).
وتـــطــبـق في إســـرائـــيل قـــوانــ
تــعــتــبــر من األكــثــر تــســاهالً مع
ـنـطـقة ـثـلـي في ا مجـتـمـعات ا
ـثلـي كمـا أنهـا تعـتـرف بزواج ا
ـثــلــيـة في اخلـارج لــكن تــبــقى ا
اجلـــنــــســـيــــة من احملــــرمـــات في

األوساط اليهودية الدينية.
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يـاله من يـوم عـظـيم وسـاحـر يـجيء في الـعـام مـرةً واحـدة
ويالـيـته يطـبع صـورته وصوته عـلى جـميع أيـام الـعام ذلك
ي حلـريـة الصـحـافـة الـذي أنطق الـسـيـاسـي اليـوم الـعـا
لـونـة التـي ترفـرف فوق والزعـامـات بكالم يـشـبه االحالم ا
رؤوس الصحافي في يوم ال يرجون منه سوى أن يتذكره
ُتـغنون بحـرية التعـبير الـيوم في أسابيع أو السياسـيون ا
مجرد أيـام مقـبلة في مـا تبـقى من العام حـتى نلـقى العام
الـذي يـلـيه وقت انـهـمـار الـتـهـاني والـوعـود الـتي اعـتـادهـا
الوسط الصـحافي في مـعظم الـبلـدان العربـية تـلك الوعود
ورسـائل الــتـأيـيــد الـتي تــتـبـخــر مع أول رأي يـحـلـق قـلـيالً

خارج السرب.
الصحـافي  في كل منـاسبة تـخصه يـكرر أنه ال يريـد أكثر
ــعـلــومـات من دون من تـوفــيـر احلــريـة في الــوصـول الى ا
تعسف وحجب ومالحقة ألنّ رسالته احلقيقية هي التنوير
ــبـعـثــر في الـظالم. وســيـكـون بـاحلـقــائق ولـيس بــالـكالم ا
الـصـحـافي وأشــدّد هـنـا بـالـقـول الــصـحـافي الـذي يـدرك
ـتطـفلـ عليـها أمـينـاً على اسـتخدام معنـى مهنـته وليس ا
ـنـاسـبـة حتت شـروط ـعـلـومـات في أمـاكـنـهــا وأزمـانـهـا ا ا
مـراعـاة مـصـلحـة اجملـتـمع وأمـنـه واسـتقـراره وقـوت عـيش

الناس أوالً وقبل أي شيء.
لقد قُـتِلَ عدد كبـير من الصـحفيـ عبر االغتـياالت اخملطط
لهـا ولـيس في قصف من نـيـران عشـوائـية ولم تـنـجح أية
حكـومـة في كشـف القـاتـل أو اجلـهـات التـي تقف خـلـفهم
ـعــاشــة وأقـوال شــهـود ــرئـيــة وا بـالــرغم من انّ الــدالئل ا
العيـان كانت دائـماً تـختـصر الطـريق نحـو احلقـيقة إال انّ

أحداً ال يقبل الكشف عنها.
صحـافـة قـويـة تـعـني أنّ اجملتـمع مـتـمـاسك ودولـته مـعـافاة
هـابة التي يلتزم بها اجلميع من والقانون فيه هو السلطة ا

دون احلاجة الى مالحقة من شرطي.
نـاسـباتـية بـاتت تـغرق كل شـيء وتغـطي على الشـكلـيـات ا
احلــقــوق االســاســيــة الــتـي يــجب أن تــؤديــهــا الــدول إزاء

الوضع الصحفي فيها. 
هنـاك تـسـويف كبـيـر وعـدم ارتقـاء الـنـقابـات الى مـسـتوى
مـؤهل في مـتـابــعـة قـرارات احلـكـومـات وســيـاقـات عـمـلـهـا

ومواقفها ازاء االعالم.
ـنع أن تبـقى الصـحـافة مـنـارةً ال تنـحني  غيـر انّ ذلك ال 
أبداً برغم تلـقيها الـسهام والطـعنات حتى لـو اجبرت على
الـهـجـرة وهـجرتـهـا تـعـني أن اجملـتـمع نـاقـص االهلـيـة في

توفير مناخ احلرية الالزم لعيشها.
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صطـلحات نـقدية فـنية حـاولتُ كثيـراً تدجيج الـقصـة 
ي تع حـصد أهم جوائز األوسـكار العا كنـة لفلم 
 لــكـنـنـي فـشـلتُ مــثل تـلـمــيـذٍ غضٍّ يـكــره مـعـلّم درس

احلساب وعصاه ذات الفقار الكثيرة .
دهش الذي كائن بديع واحد اتـكأ عليه هـذا الشريط ا

شال اسم أرض الرحّالة . 
ـذهــلـة فــرانـســيس مــاكـدورمــانـد  أمـا ـمــثـلــة ا هي ا

الباقون فثانويون تمامًا لكنهم رائعون .
سأجـمّل أحزان الـفلم وأسمـيها أشـجاناً لـذيذة  وتلك
إحـدى احلـيل الــتي أجلـأ إلـيـهـا لــعالج بـعض أعـطـاب

الروح .
فـاقـدو أمل ومحـبـطون ومـرضى ومـفلـسـون وصعـاليك
خسـروا أعـمـالـهم ومـدخراتـهم وعـائالتـهم فـهـاموا في
أرض يباب ال زرع فيـها وال نهر وال طيـر  ومساكنهم
سـيارات ضـيقـة  حتويـرها وتعـديلـها فـصارت بـيوتاً

ا أوهامهم . قريبة من مخيالهم وقلوبهم ور
لم حتـدث عـمـليـة قـتل واحـدة وال صفـقـة مـخدرات ولم
يظـهر بطل يـضرب التراب بـعصاه فـتظهـر نافورة نفط
أو منـجم ذهب أو شـتـلة عـنب تـتـوالد فـتـصـير بـسـتان
كرم شاسع وأغنيات موسم حـصاد ونبيذ بكر يسوره
فـلسـون ويسـكرون ويـرقصـون على ضوء ـشردون ا ا

احلطب والعيون الدامعة .
سـتـيـنـيـون وسـبـعـيـنـيـون أحـسـنـهم حـظـاً هـو من تـدبّر
سـطل مـاء نـظف به بـعض أجـزاء جـسـده  حـتى يـكاد
الـناظـر إلـيـهم يـشمّ عـفن أجـسـامـهم من خـلف شـاشة

التلفزيون .
أحــبـبت األداء اإلسـتــثـنـائي لـلــبـطـلـة فــرانـسـيس  ولم
شـهد مقـزز حقاً  وهي أكرهـها حتى عـندما ظـهرت 
ـقــعــد مـرحــاض افــتـراضي داخل جـالــســة تـتــغــوط 
سيارتها الصغـيرة احملورة الى كرفان بحجم زنزانة .
كـانت حتـاول اسـتـعمـال مـنـديل ورقـي  وكانـت مـائدة
طعامها مالصقة للمرحاض اجلوال أو حفرة التنك .
ركزها موقد شردون ليالً على شكل دائرة  يتجمع ا
خـشب مـشـتعل  ويـبـدأ كل واحد مـنـهم بسـرد قـصته
ــوحــشــة واألســبــاب الــتـي دفــعــته إلـى هــذه األرض ا

الفقيرة .
أمــراض كـثــيــرة تــسـتــوطن هــذه األجــســاد الـبــائــسـة
ــكـان الــذي يـشــبه ســانـتــا كـلـوز الـيــائـســة  وزعـيم ا
احلـمــيم مـا انــفك يــحـدثــهم عن احلـريــة الـشــخـصــيـة
والتطهر واالنعتاق من سطوة اآللة وسلطة العمل وقوة
ـصيـر . التـكافل والـتكـاتف كان اإلجـابة عـلى أسئـلة ا
مـصدهم وسـاتـرهم  فـهم يـتقـاسـمـون الـطعـام الـقـليل
مـكن وصـوالً الى السـجائـر وأعـقابـها . لـقد والـدواء ا
ذكّـروني كثـيـراً بصـعالـيك األدب والـفن  وكانـوا نبالء
وصــــبـــورين فـي تـــأويل وجتــــمـــيل
حـيـواتـهم اإلكـراهـيـة  حـيث الـفك
ــــــتـــــوحـش ظلَّ الــــــرأســـــمــــــالي ا

يطاردهم حتى النهاية .
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{ ســانـتــا كـروز (االكـوادور) (أ ف
ب)  –مـع وصــــوله إلـى أمــــيــــركـــا
اجلـنوبيـة جمّد كـوفيد- 19بـشكل
كـامل تقريبـا النشاط الـبشري على
جــــزر غــــاالبــــاغــــوس في احملــــيط
الـهـاد غـرب اإلكـوادور لـتـتـسـيّد
الـــسالحف الـــعــمـالقــة وســـحــالي
اإلغــوانـة وغـيـرهـا من اخملـلـوقـات

توطنة األرخبيل. ا
وأدى إغـالق بدأ في شبـاط/فبراير
 2020واسـتـمر أربـعة شـهور بـعد
اكـتـشـاف أولى اإلصـابات بـكـوفـيد
ـــنـــطــــقـــة إلى تــــوقف كـــامل فـي ا
لـــلــســيـــاحــة وتـــعــلــيـق شــبه تــام

لألبحاث العلمية.
ويـقـول خـوان كـارلوس مـونـسـايو
(50 عـــامـــا) الـــذي يـــديـــر مـــركـــزا
لـلـغطس واضـطّر لـصـرف موظـفيه

الــســتـة (كــانت تــداعــيـات كــوفــيـد
قـاسية للغاية.. كان اإلغالق فوريا
 بـ ليلة وضحاها). ويتابع (لم
يــــكـن لــــديــــنـــــا الــــوقت الـــــكــــافي
لالسـتـعـداد). ومـنذ تـمـوز/يـولـيو
أعــيــد فـتـح األرخـبــيل الــذي يـضم
234 جـزيرة جزئيا أمام السياحة
لـكن عـدد الزوار اقـتصـر على سـتة
ا آالف فـحسب كل شـهر مقـارنة 

معدله 23 ألفا قبل الوباء.
ولـم تـتـعــاف جتـارة مـونــسـايـو إذ
يـنـطـلق قـاربـه أحيـانـا إلـى الـبـحر
وعـلى مـتـنه زبـونـان فقـط يدفع كل
مــنـهــمـا مــبـلــغـا قـدره  160دوالرا
عــلى األقـل في حــ يــحــتــاج هـو
إلـى خــمــســة زبــائن لــيــتــمــكن من

حتقيق الربح. 
ويـشير إلى مـراكز غطس أخرى لم

لـهذه الدرجة من دون رؤية احمليط
مـــــنـــــذ كـــــنـت في رحـم والـــــدتي).
ويـعـيش 30 ألـف شخص فـقط في

في وزارة الـسـيـاحـة مونـيـكـا بـايز
أن الـسـياحـة تراجـعت بـنسـبة 75
ـئـة عـن الـعـام 2019 عــنـدمـا فـي ا
زار اجلـــــــزر 271 ألـف شــــــــخص
ــطـــارات والــقــيــود جـــرّاء إغالق ا
عـلى الـسـفـر التـي فرضـهـا الـوباء.
وتــشـيـر إلى أنـهـا أدركت عـلى إثـر
ذلـك احلـاجة إلـى سـيـاحة “قـائـمـة
أكــثـــر عــلى االســتــدامــة.. كــمــوقع
تــراث طـبـيـعي مـن أجل الـبـشـريـة.
هـذه هي مـسـؤولـيتـنـا أمـام الـعالم
بــأســره. ووجــد الــعــلــمــاء أيــضــا
أنـفـسهـم بال عمل خـصـوصا خالل

اإلغالق.
ويــقـول عــالم األحــيـاء في جــزيـرة
ســانــتــا كــروز (واحــدة مـن اجلـزر
ـأهولـة) بياليـو سالـيناس األربع ا
مــازحـا (لـم أقضِ قط وقـتــا طـويال

تـعــد تـمـلك أمـواال كـافـيـة لـتـجـديـد
رخصها قائال (من ب  12مركزا)

لم يعد هناك إال ستة تعمل
ويــضــيـف (كل شيء تــغــيّــر ألنــنــا
نـــتـــوجّه إلى الـــعـــمل لـــكن في ظل
شـيء من اخلــوف) عـلى الــرغم من
أن عـلى السـياح اخلضـوع لفحص
كـوفيد بـنتيـجة سلـبية قبل اجمليء
إلـى اجلـزر. وأغــلــقـت الـعــديــد من
األعـمـال التـجـاريـة أبوابـهـا بيـنـما
طـاعم مهـجورة. بـاتت الـفنـادق وا
الـى ذلك خــسـر قــطــاع الــســيــاحـة
أكـــثــر من 850 مــلــيــون دوالر بـ
آذار/مــــارس 2020 وآذار/مــــارس
2021  بــحــسـب تــقــديــرات غــرفـة
الـسـيـاحة احملـلـيـة. ويـعتـمـد نـحو
ئـة من االقـتـصـاد احمللي 85 فـي ا
ـسـؤولـة عـلى الـسـيـاحـة. وتـذكـر ا

هـذه اجلزر البركانـية الواقعة على
بــعــد نــحــو ألف كــيــلــومــتــر غـرب

اإلكوادور. 
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ويــضم األرخــبـيل أكــثـر من 2900
نوع من الكائنات ال وجود لربعها

في أي مكان آخر في العالم.

{ نـيس (فرنسا) (أ ف ب)  –رُصِد
فـي األيــام األخــيــرة حــوت رمــادي
لـلـمـرة األولى عـند سـواحل الـبـحر
ــتـــوسط الــفــرنـــســيــة األبـــيض ا
يُـعـتـقَـد أنه ضل طـريـقه بـعـيـداً من
احملــيـط الــهــاد عــلى مــا أفــادت
األحـد الـشبـكة الـوطنـيـة للـثديـيات

البحرية.
وســــبق لــــعـــجل احلــــوت هـــذا أن
ـغــرب في مــطـلع شــوهــد قـبــالــة ا
آذار/مـــارس ثـم عـــنـــد الـــســـواحل
اإليـطالية خالل األسـابيع األخيرة
قــبـالـة نــابـولي ثم رومــا فـجـنـوى
ويـبـلغ طوله ثـمانـية أمـتار وعـمره
نــحـو  15شــهـراً. ويــبـدو أنه تـائه
ـــتـــوسط فـي الـــبـــحـــر األبـــيض ا
ويـحـاول اخلروج مـنه للـعودة إلى
مـوطنه الطبـيعي الواقع في شمال

. احمليط الهاد
وأشــار عــضـو الــشـبــكــة الـطــبـيب
الــبــيــطـري أدريــان غــانــيــيه الـذي
شــاهــد بـنــفــسه احلـوت اجلــمــعـة
قــبـالـة بـورم لـيه مــيـمـوزا (جـنـوب
شـرق فـرنـسـا) إلى أن حـوتـاً سبق
أن شــــوهـــد مـــرتـــ فـي الـــبـــحـــر
ولكن تـوسط عام 2010  األبـيض ا
قـبالة إسـرائيل وإسبانـيا أما هذا
الـعجل فـهو األول قـبالـة السواحل
ـعـتـاد أن الــفـرنـســيـة. ومن غـيــر ا
يــكـــون هــذا الــنــوع من احلــيــتــان
مـــوجــوداً في مــثل مـــيــاه الــبــحــر
ـــتــوسط نـــظــراً إلى أن األبـــيض ا
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمى مـن هــذه
احلـــيــوانـــات تــعـــيش بـــ بــاخــا
كـاليفورنيا في الشتاء وأالسكا في
الــصـيف. وأوضح أدريـان غـانـيـيه
ــنــتــمي إلى مــجــمــوعــة أبــحـاث ا
احلــيـتـانــيـات (الـيـونــانـيـة) وهي
جــمــعــيـة مــقــرهــا مـديــنــة أنــتـيب
ـولود الـفـرنسـيـة أن هذا احلـوت ا
في كـالـيـفـورنيـا قـد يـكـون تاهَ في
بـحـر بـوفـور خالل مـوسم تـغـذيـته
األول وبــــــدالً من أن يــــــعـــــود إلى
احملــــيط الـــهـــاد عــــبَـــرَ احملـــيط
األطــــلـــسـي ثم عَـــلِـقَ في الــــبـــحـــر
ــــتــــوسط . وشــــوهــــد األبــــيـض ا
احلـوت لـلمـرة األولى قبـالة أنـتيب
قـبالة مـانديلـيو ال نابـول اخلميس
وبـعـدهـا مـيـنـاء بـورم لـيه مـيـموزا
اجلــمـعـة حــيث تـمـكــنت سـلـطـات
ــــيــــنـــاء مـن إعـــادتـه إلى عـــرض ا

البحر.
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{ دكـار (أ ف ب)  –لـم يـكن مـحـمد
ديــــوب يــــعــــرف أحـــدا مـن هـــؤالء
األمـــوات الــذين ووروا الــثــرى في
جـبّانـة دكار حـيث كان يـشارك مع
… فـقد قاده آخـرين في دفن متـوف
الـعـمل اخلـيـري مع رفـاقه إلى هذا
ـكان لدفن هؤالء اجملهول  وفق ا
الــشــعــائــر اإلسالمــيــة في مــقــابـر

العاصمة السنغالية.
فـــمـــنـــذ تــــسع ســـنـــوات يـــتـــولى
مـــتــطــوعــو “جـــمــعــيـــة الــرحــمــة
توف واإلحسان ”إقـامة جنازات 
مـجـهـولي الـهـويـة وفـقـا لـلـشـعـائر

اإلسالمية.
وبـدون ذلك سيـنتهي األمـر برفات
ـوتى في مـقبـرة جـماعـية هـؤالء ا
حـــسـب أعـــضـــاء في اجلـــمـــعـــيـــة
يـتحفظون على ذكر أسمائهم وهو
أمـــر يـــفـــرضه الـــواقـع إذ إن هــذا
االمــر غـيـر مـرغـوب به في بـلـد 90
 %مـن ســـــكــــــانه مــــــســـــلــــــمـــــون

ومحافظون إلى حد ما.
فـي يـوم ربــيــعي دفــنت  28جــثــة

مــجـهــولــة الـهــويـة تــعـود إلى 23
رجـال وامرأتـ وثالثـة أطـفال في
مـــراسم الئـــقــة حـــضـــرهــا مـــئــات

األشخاص.
حـشـدت اجلمـعـية شـبـكتـهـا ولكن
لــيـسـوا جـمــيـعـهم أعـضــاء فـيـهـا.
فـبـعضـهم حـضر بـصفـة إنـسانـية.
وقــد جـمـعــهم الـتـفــاني والـشـعـور
بـــــالــــواجـب حــــول أشـــــخــــاص ال

تربطهم بهم أي صلة.
وقــــال مـــحــــمـــد ديــــوب وهـــو في
الـعشـرينات من الـعمر “جـئت وأنا
ـستقبل. أقوم صيري في ا أفـكر 
بـــذلك ألنـــال الـــثـــواب في اآلخــرة

رة األولى.” وهذه ليست ا
يـتذكر مـحمد غـييه وهو إمام حي
شـعـبي في الـعـاصـمـة كـيف ولدت
ـؤسـسـة اخلـيريـة الـتي كـان أحد ا

مؤسسيها.
وقال “في أحد األيام رأيت سيارة
تــدخـل اجلــبّــانــة وتـــخــرج مــنــهــا
بـســرعـة. وعـنـدمـا اسـتـفـسـرت عن
ـوضوع قيل لي إنهـا عملية دفن ا

{  ســــــيـــــدني (أ ف ب)  –غــــــطت
سـيـدني اإلثنـ سُحُب من الـدخان
مـنـبعـثة من عـملـيات حـرق وقائـية
ـديـنـة األكـبر تُـنـفَـذ في ضـواحـي ا
ا دفـع بالسـلطات في أسـترالـيا 
إلـى احلدّ من عـدد هذه الـعـملـيات
داعـــيــةً الــســكــان إلـى الــبــقــاء في
مـنازلهم. وأعـلنت إدارة اإلطفاء أن
“ريـاحاً ضعيفـة وانقالباً (حرارياً)
خـالل الــــلــــيل أديــــا إلى امــــتــــداد
الــدخـــان إلى اجلــزء الــســفــلي من
ـدينة.”وأُلـغيَت رحالت الـعبّارات ا
بــعــد تــســجــيل زيــادة مــلــحــوظــة
ـستـوى تلوث الـهواء إذ بـلغ أكثر
من 190 اســتــنـاداً عــلى مـســتـوى
التلوث باجلسيمات الدقيقة بي أم
2,5 أقل من 2,5 مـيكـرون). ويلـجأ
عـنـاصر اإلطـفـاء األستـرالـيون إلى
تـقـنـيـة احلـرق لـتـنـظـيف أرضـيات
الـغـابـات سـعـيـاً إلـى احلؤول دون
انـــدالع احلــرائق فـــيــهـــا لــكـــنــهم
اضـطروا إلى خـفض عـدد عمـليات
احلـــرق هـــذه االثـــنـــ نــظـــراً إلى

ارتفاع مستوى التلوث. 

ÎUM œ ÊuMÒ R¹ ÊuO UGMÝ ÊuŽÒuD²

W¹uN « w uN−  5 u²* ÎUIzô

مــوتى مـجـهــولي الـهـويـة وإن ذلك
كـان يـحـصل في كـثيـر من األحـيان
في مقبرة جماعية من دون احترام
لـلشـعائـر اإلسالمية ?”مـن طقوس
الــغـسل والــتـكـفــ والـصالة عـلى
ـــــتـــــوفـى. وأوضح “نـــــحن روح ا
ــوتى بـــالــطـــريــقــة نـــتــولى دفـن ا

الصحيحة من أجل الله.”
وتى تـطوعـون ا عـادة مـا يجـمع ا
ـستشفيات العـامة كما فعلوا من ا
فـي ذلـك الــــــيـــــــوم فـي داكـــــــار من
مــسـتــشـفى “لــو دانـتـيك .”وقــالت
اجلــــمــــعــــيـــة إنـه يــــتـــعــــ عــــلى
ـسـتـشـفـيـات االحـتـفـاظ بـاجلـثث ا
 45يــــومـــا قــــبل أن تــــتـــمــــكن من

تسليمها إليها.
ـــســـتـــشــــفـــيـــات عـــلى ولـم تـــرد ا
اسـتـفـسارات وكـالـة فـرانس برس.
وال يـعرف عدد األشخاص من دون
وتون كل عام وماذا هـوية الذين 
يـــحـــدث لــرفـــاتــهـم إذا لم تـــتــوكل

راسم الدفن. اجلمعية 
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{ الـــــــقـــــــدس (أ ف ب) - قــــــادت
ســابـــيـــر بــيـــرمـــان أوّل حــكـــمــة
مــتــحــولــة جــنــســيــاً في الــدوري
اإلســرائــيــلي لــكــرة الــقــدم أولى
مــبــاريــاتــهـــا في الــدرجــة األولى
االثــنـــ مـــنـــذ إعالنـــهـــا أواخــر

ـاضي تــغـيـيـر اسـمـهـا نـيـسـان ا
وتـقـد نـفــسـهـا كـأنــثى.وجـعـلت
هذه اخلـطوة من بـيرمـان البـالغة
 26عــامــاً والــتـي كــانت تــمــارس
التـحـكـيم كـرجل يدعـى ساغي في
الـدوري اإلسـرائـيـلـي لـكـرة الـقـدم

مـنـذ 2011 أول حـكـمـة مــتـحـولـة
جنسياً في الدوري.

ونزلت بـيرمان إلـى أرضية مـلعب
سـامـي عـوفــر في حــيـفــا االثــنـ
بـاراة الـتي انـتـهت بـفوز إلدارة ا
هابـويل حيـفا عـلى بيـتار الـقدس
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