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قررت احلكـومة اعتـماد البـطاقة
التـلقيـحية لـلمسـافرين بدال من
فـــــــحـص بـي سي ار بــــــــدءا من
نــتــيــجـة ــقــبل  تــشــرين االول ا
ارتــفــاع االصــابــات والــوفــيــات
وجة بفايروس كورونا بسبب ا
الــثـــالــثــة الـــتي تــعـــد ســريــعــة
االنـتـشـار  فـيـمـا رصـدت وزارة
الـصـحـة والـبـيـئة  6264اصـابة
وشـفـاء  5158حـالـة وبـواقع 35
ــــوقف وفــــاة جــــديـــدة. واكــــد ا
الـذي اطـلعت الـوبـائي الـيـومي 
عــــــلـــــــيـه (الـــــــزمـــــــان) امس ان
(الــفـحـوصــات اخملـتـبــريـة الـتي
اجرتـهـا الوزراة حلـاالت مشـتبه
اصابـتـها بـالفـايروس بـلغت 39
الـف فـــــحص حــــــيث  رصـــــد

 6264اصـــــــابــــــة في جـــــــمــــــيع
احملافـظات) مبـيـنا ان (الـشـفاء
بلغ  5158حالة وبواقع  35وفاة
جديدة) وتابع ان (اكـثر من 18
الف شــــخص تــــلـــقى جــــرعـــات
ضاد في منافذ التلقيح اللقاح ا
ـــــــنـــــــتــــــشـــــــرة في بـــــــغــــــداد ا
واحملافظات). وسجـلت محافظة
ذي قــار ارتــفـــاعــاً بـــاإلصــابــات
ـاضـيـة. وقـال خالل الـسـاعـات ا
مـصــدر طـبي في تــصـريح امس
ان (نـتـائـج الـتـحـلـيل اخملـتـبـري
رصدت  801اصابـة بالـفايروس
 فـي ســــابـــقــــة لم تــــشــــهــــدهـــا
احملـافـظـة مـنـذ تـفـشي كـورونا).
واكدت الـشركة الـعامة لـتسويق
ــسـتـلـزمـات الـطـبـيـة االدويـة وا
الـتبـعـة للـوزارة في بـيان تـلـقته
(الـــزمــان) امس (وصـــول دفــعــة

جـــديـــدة من لـــقـــاح فـــايـــزر الى
بـــــــغــــــداد  حـــــــيث  تـــــــوزيع
الـــــصـــــنــــاديـق بــــ اســـــطــــول
الــبـــرادات الــذي نـــقل جـــرعــات
الـلـقـاح وبـوقت واحـد الى نـقاط
ا فيها التلقيح في احملافظات 
اقــلــيم كــردســتــان). من جــهــته
اوضـح مـديــر الـصــحــة الـعــامـة
رياض احلـلفي ان (قـرار مجلس
الـــوزراء بــاعـــتـــمــاد الـــبــطـــاقــة
الـتـلــقـيــحـيـة لــلـمـســافـرين جـاء
بـسبـب ارتفـاع اعـداد االصـابات
الذي تشهده البالد الى اكثر من
 7االف مـع ارتــــــــفــــــــاع اعـــــــداد
ـوجة الـوفـيـات نـظـرا لـدخـول ا
ــتـحــورة الــتي تــعـد الــثـالــثــة ا
ســريـعــة االنـتــشـار) مــبـيــنـا ان
(الــلــجـــنــة الـــعــلــيـــا لــلـــصــحــة
والسالمة الوطنية لم تقدم حتى

االن اية تـوصيـات بشـأن احلظر
الـشـامل خالل مـدة مـا قـبل عـيـد
االضـحى الن هــذا االمـر يـجـري
وقف الـوبائي حتديـده حـسب ا
الـيـومي) مـشـددا عــلى (اهـمـيـة
ـــواطــنــ بــااللــتــزام تــوعــيى ا
باالجـراءات الوقـائيـة من ارتداء
الـكـمـامـة والـتـبـاعـد االجـتمـاعي
واخـذ اللـقـاح لـلحـد من خـطورة
قـال انـــتــشــار الــوبــاء). بــدوره 
ــدني مــديـــر إعالم الـــطـــيـــران ا
جــــهـــــاد الــــديـــــوان ان (رئــــيس
الـوزراء مصـطـفى الكـاظـمي قرر
اعتماد بطاقة الـتلقيح بجرعت
بدال من الـفـحص اخملتـبري بس
ســي ار بــــــــــــــــدءا مــن االول مـن
قبل لـلمـسافرين تشـرين االول ا
غـادرين مع تدقيق القادمـ وا
الـــبــــطـــاقـــة ضـــمن احلـــاســـبـــة

مشـيرا بـالتـعـاون مع الـصـحة) 
ـدني الى ان (سـلـطـة الـطـيـران ا
سـتـمـنع مـغـادرة اي مـسـافر اال
بوجود بـطاقة التـلقيح اذ يأتي
ــتــطــلــبـات هــذا االجـراء وفــقــا 
اغــــــــلـب الـــــــــدول االوربــــــــيــــــــة
والــعـربـيـة).وعـلــقت الـسـعـوديـة
الـرحالت اجلـوية بـدءا من امس
األحـــد مـع ثالث دول بــــيـــنــــهـــا
اإلمارات بهدف مواجهة انتشار
مـتـحـورة جـديـدة من كـورونا لم
حتـــددهـــا. وقـــالت الـــداخـــلـــيـــة
الــسـعـوديــة انه (سـيـتم تــعـلـيق
الرحالت من اإلمـارات وإثيـوبيا
وفــــيـــتـــنـــام ويـــشــــمل الـــقـــرار
مــواطــنـــيــهــا واألجـــانب الــذين
سـيـكون عـلـيـهم االلتـزام بـحـجر
مـؤسـسي) وأضـافت أنه (تـقـرر
بـاشر أو واطـنـ ا مـنع سفـر ا
ــبــاشــر دون احلــصــول غــيــر ا
عـــلى إذن مـــســبق مـن اجلــهــات
ـعـنيـة بـاجتـاه الـدول الثالث) ا
مـؤكدة ان (الـقـرار اتـخذ في ظل
اســــتـــمـــرار تــــفـــشـي كـــورونـــا
وانتشار ساللة جـديدة متحورة
من الـفـايـروس لـكـنـها لـم حتدد
إن كــانت مــتــحــورة دلــتــا الــتي
رصــدت في الـهــنــد ودفـعت دول
عـــدة لـــفـــرض قـــيـــود صـــحـــيــة
جــديـــدة).وكـــانـت اإلمـــارات قــد
اضي تسجيل أعلنت األسبوع ا
تحـورات دلتا وبـيتا إصابـات 
وألـفــا وقـررت تـعــلـيق الـرحالت
مع الـهــنـد وذلك بـعـدمـا خـفـفت
الـــقــيـــود عـــلى الـــســفـــر جلــذب
الـــســيـــاح. وفي انـــدونـــيــســـيــا
انـــتــــشـــر اآلالف من عــــنـــاصـــر
اجلــيش والــشــرطــة في شـوارع
جــزيــرتي جــاوة وبــالي لــفـرض
تــــدابــــيــــر جــــديــــدة تــــرمي إلى
احــتــواء تــفــشي كــورونــا الــتي
تـشـهـد طـفـرة غـيـر مـسـبوقـة في
اإلصـابات. وبـات نـظام الـرعـاية
الصـحيـة على شـفا االنـهيار مع
ــســتــشــفــيـات الــتي اكــتــظـاظ ا
اصـبـحـت عـاجـزة عن اسـتـقـبـال
ـا دفع ــصــابــ  مــزيــدا من ا
ــرضى إلـى الـســعي بــعــائالت ا
عاجلة لتأم قناني األكسج 
ــصـــابـــ واحملـــتــضـــرين في ا

نازل.  ا

ـوافـقـة عـلـيه فـسـيـتم طـرح تـمـت ا
ـــوضـــوع فـي جـــلـــســـة مـــجـــلس ا
الوزراء يوم غد الثالثاء) الفتا الى
ان (فـي حـال اجــراء االمــتـحــانـات
فــيــجب ان يــكـون الــدخــول شـامال
ـادة كــون الــطـلــبـة لم تــصل لــهم ا
طـلوب). فيما ستوى ا الـعلمية بـا
مـــنــحت وزارة الــتـــعــلــيـم الــعــالي
والــبــحث الــعــلــمي   اجلــامــعــات
ـدة صالحـيـة تـقـد االمـتـحـانـات 
ـــتـــحـــدث بــاسم أســـبـــوع. وقــال ا
الــــوزارة حــــيــــدر الــــعــــبــــودي في
تـصريح امس إن (الوزارة لم تتخذ
أيّ قـرار بـتأجـيل امـتحـانـات طلـبة
اجلـامـعـات الـذي حـدد يـوم  25من
الـشـهـر اجلاري) واشـار الى (منح
اجلـامعات صالحـيات تقـد موعد

دة اسبوع).  االمتحانات 

نـصـف الـسـنـة كـدرجـة جنـاح.وقال
مـقـرر الـلـجـنـة طـعـمـة الـلهـيـبي في
تـصريح امـس إن (درجات احلرارة
وتــــســــجــــيـل ارتــــفــــاع في اعــــداد
اصـــــابــــات كــــورونــــا كـــــانت أهم
اسـبـاب تـأجـيل امتـحـانـات الـثالث
ـتوسط وعليه فأن الـلجنة قدمت ا
مــقـتــرحـات الى الــوزارة بـاعــتـمـاد
الــدخـول الــشـامل او درجــة نـصف
ــتـوسـط كـدرجـة الــسـنــة لـلــثـالث ا
جنـاح) مـبـيـنـا ان (الـلـجـنـة قـدمت
ـقـتـرحـات خالل اجـتـمـاعـهـا هـذه ا
االخــيــر وصــوتت عــلى رفع كــتـاب
الـى الــــوزارة وامـــــانـــــة مــــجـــــلس
الــوزراء بـــاعــتــمــاد درجــة نــصف
ــرحــلـة) مــؤكــدا ان لــطالب هــذه ا
قـتـرحات (الـوزارة سـتطـرح هـذه ا
وإذا ما خـالل اجتماع هيئة الرأي 
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اجــلت وزارة الـتـربــيـة امـتــحـانـات
الــــســــادس االعــــدادي الى  21 اب
ـــقــبـل بــســـبب ارتــفـــاع احلــرارة ا
وانــقـطــاع الـكــهـربــاء. وذكـر بــيـان
لــلـوزارة تـلـقـته (الـزمـان) امس انه
(تـقـرر تأجـيل امتـحـانات الـسادس
ـقبل نـتيجة االعدادي الى 21 أب ا
ارتــــفـــاع درجـــات احلـــرارة وقـــرار
الـوزارة االخير بـتأجيل امـتحانات
ــتــوسط) ولـــفت الى ان الـــثــالث ا
(االجــراء يــأتي كـون االمــتـحــانـات
يــــــجب ان جتــــــري بــــــطـــــريــــــقـــــة
دعت جلـنـة مــتـسـلــسـلـة).بـدورهــا 
الــتــربــيــة الــنــيــابــيـة الــوزارة الى
الـسـمـاح بالـدخـول الـشامل لـطـلـبة
الــثـالث مـتـوسط أو اعـتـمـاد درجـة
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سجلت محكمة بدءاة خانق في
مـحـافـظـة ديـالى اول دعـوى ضد
احلــكـــومـــة ووزارة الـــكـــهـــربــاء
الخــفــاقـهــمــا بــتــوفــيــر الــطــاقـة
ـنـظـومة الـوطـنـية في وانـهـيار ا
ظل ارتـــفـــاع درجـــات احلـــرارة .
وجنـحت الــشـركـة الـعــامـة لـنـقل
الـطـاقـة فـي اعـادة تـشـغـيل ثالث
خطوط لنقل الطـاقة في محافظة
صالح الــدين بــعــد ان تــعــرضت
لــلــتـخــريب. واطــلــعت (الــزمـان)
عـــلى الــــدعـــوى الـــتـي قـــدمـــهـــا
ـــواطن نـ .م . ن الى مــحـــكــمــة ا
بــدءاة خــانــقــ ضــد احلــكــومـة
ووزير الـكهـرباء ,يشـكو خاللـها
من الضـرر الـذي حلق به بـسبب
انـطـفـاء الـكـهـربـاء وحـرمـانه من
خــدمـة اســاسـيـة الــتي تـســبـبت
بخسارة مادية قدرها مئة مليون
دينـار. واضاف ان (الـدستـور قد
كـــفل لي حـق الــتـــقــاضـي ضــمن
ادة  19ثـالــثـا واســتـنـادة الى ا
ـرافـعات ادة  142من قـانون ا ا
ـدنـيـة الذي عـد قـطع الـكـهـرباء ا
ـكن الـلـجوء ـسـائل الـتي  من ا
بـهـا الى الــقـضـاء لـلـفـصل فـيـهـا
علـى وجه االستـعـجال) ,مطـالـبا
ـدعى عــلـيـهـمـا احملـكــمـة الـزام ا

باعادة الطاقة وحتمليهم الضرر
الــذي حلق بي). وتــرأس رئــيس
الــوزراء مـــصــطـــفى الـــكـــاظــمي
اجتـماعـاً طارئـاً ضم احملافـظ

وحــضـره أعــضـاء خــلـيــة األزمـة
ــعـــاجلـــة أوضــاع اخملــتـــصـــة 
الـــطـــاقــة الـــكـــهـــربــائـــيـــة.وقــدم
الـكاظـمي في مـسـتهل االجـتـماع
(شـرحاً ألبـعـاد األزمـة وجـذورها
ـرتـبـطـة بـسـنـوات من اإلهـمـال ا
والسـياسـات اخلاطـئة واحلـلول
ـواطن الـتـرقـيـعـية الـتي يـدفع ا
ثــمــنـــهــا من نــقص في ســاعــات
الـتجـهـيـز وتذبـذب في اخلـدمة),
واضـــــاف ان (هــــنـــــاك من وضع
الــعــراق في زاويــة حــرجــة أمـام
اســتــحـقــاقــات شـعــبه وإنــنـا ال
ــــنــــطق الــــدعــــايــــة نــــتــــكــــلـم 
االنــتـخــابـيــة فـهــذه مـســؤولـيـة
تـأريــخـيـة وأخالقــيـة ويـجب أن
نـصـارح شـعبـنـا بـعـد أن عـجزت
ـــتـــعــــاقـــبـــة عن احلـــكــــومـــات ا
مـــصـــارحــته لـــســـبب أو آلخــر),
مبيناً أن (اجلميع يتحملون هذه
ــــــســـــؤولـــــيـــــة حـــــكـــــومـــــات ا
) ,وتـابع الــبـيـان ان وسـيـاسـي
(االجــتــمـــاع خــرج بــجـــمــلــة من
ــقـررات أهــمـهــا قـيــام الـهــيـئـة ا
التـنسـيقـية لـلمـحافـظات بـإعادة
احتساب حصص احملافظات من

احملــافــظــة إلى عــمل تــخــريــبي.
وذكر بيـان خللـية االعالم االمني
امس ان (قيادة عملـيات البصرة
ـتـداولـة عـبر ـعـلومـات ا تـنـفي ا
مــــــــــواقـع الــــــــــتــــــــــواصـل
االجـتمـاعي بـشـأن تـعرض
احملـطـات الكـهـربـائـية إلى
عـــمل تـــخـــريـــبي من قـــبل
بــــــعـض األشـــــــخــــــاص).
واحــبـطت قــوات احلــشـد
الـشـعــبي تـفـجـيـر أبـراج
ــحـافــظـة نــقل الــطـاقــة 
نـــيــــنــــوى.وذكـــر بــــيـــان
لــــلــــحـــشــــد ان (قـــوة من
الــلـواء  25عــثـرت خالل
عمـليـة امـنيـة على ثالث
عـبـوات نـاسـفـة مـحـلـيـة
الـــصــــنع كـــانت مـــعـــدة
لــتــفـــجــيــر بـــرج لــنــقل
الـطاقـة الـكـهربـائـية في
نـينـوى). وشـهـدت عدد
من احملافظات عـمليات
مــتــتــالـيــة لــلـعــنــاصـر
اإلرهــابــيــة لــتــفــجــيــر
أبـــراج نـــقـل الـــطـــاقــة
بـــــــهـــــــدف االضـــــــرار
ـنـظومـة الـوطنـية , با
وهــو مـــا اثــر بــشــكل
كـــبــــيــــرعــــلى نــــقص

ساعات التجهيز.
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غـادر بغـداد الى لـنـدن امس رئـيس اركـان اجلـيش فـريق اول الـركن
عبـد االميـر يار اللـه وقال مـصدر لـ(الزمـان) ان (يار الـله سيـمضي
يوم في الـعاصمة الـبريطـانية حلـضور اجتـماع رؤساء اركان دول

ناهضة لداعش). التحالف ا
ـسـلحـة مـصطـفى الـكـاظمي  الى ذلك اصدر الـقـائـد العـام لـلقـوات ا
امرا بـتـعيـ اللـواء الـركن غالب كـر عـبود رئـيـسا جلـامـعة الـدفاع
للدراسات العسكرية العليا الـعليا بدال من الفريق الركن سعد مزهر

عبد االمير يار اللهمحسن العالق الذي  نقله الى رئاسة اجليش.

متاز بـكرة القدم بـلقاء فريـق الديوانيـة مع فريق القاسم بـينما واجه Í—Ëœ: إنطلقت أمس األحـد ثالث مواجهـات في إفتتاح الـدوري ا
يناء وعلى ملعب النجف جرت مباراة فريق نفط الوسط مع فريق زاخو. فريق الطلبة على ملعب الشعب فريق ا

وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان). واجهات على ا نتيجة ا
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اتـفــقت بــغــداد والــقــاهـرة عــلى
خــارطــة عــمـل تــعــزز الــتــعــاون
والـتــكـامل الـثـنــائي في مـجـالي
استكماال الصناعـة واالقتصاد  
خملــرجـات الـقــمـة الـثالثــيـة بـ
الــعــراق ومــصــر واالردن. وقــال
بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس ان
عـادن منهـل (وزير الـصناعـة وا
عــزيـــز اخلــبــــاز  اجــرى جــولــة
ـصـرية مُـباحـثـات مع نـظيـرته ا
نيـفـيـن جامـع الـتي تزور بـغداد
بــحـــضــور الــســـفــيــر حــالـــيــا  
ـصري لـدى بـغداد ومُـديـر عام ا
الـــدائـــرة الــــعـــربـــيـــة في وزارة
اخلــــــارجــــــيـــــــة) واضــــــاف ان
(اجلـانـبــ اسـتـعـرضـا عـدد من
ـدن الصـناعـية لـفات شـملت ا ا
واالدويـــة الـــبـــشـــريـــة والـــغــزل
والـــنــســـيج والـــدبـــاغـــة وكــذلك
ـبــيـدات االدويـة الــبــيـطــريــة وا
الــــزراعــــيــــة ومــــلف صــــنــــاعـــة
الـفــنـاديــوم وامـكــانــيـة انــتـاجه
داخل العراق) مبيـنا ان (الـلقاء
شـهد االتـفـاق عـلى تشـكـيل فرق
فـــنـــيــــة مـــتـــخـــصـــصـــة من كال
اجلـانـبـ لـعـقد لـقـاءات ثـنـائـية
ـــلـــفــات والـــتـــبـــاحـث بـــشـــان ا
ـــــطـــــروحـــــة ورسـم خـــــارطــــة ا
ــشــتـرك). لــلــتــعــاون والــعـمـل ا
واعــــــرب اخلــــــبــــــاز عن (أمــــــله
بــتــحـقــيـق الــهـدف مـن الــزيـارة
الــــتـي اعــــقــــبت قــــمــــة بــــغـــداد
وتـــأكــيـــدات قــيـــادات الــبـــلــدان
الـثالثة عـلى التـعـاون والتـكامُل
اإلقــــــــتـــــــصــــــــادي وتـــــــدعــــــــيم
مؤكداً ُشـتركة)  اإلستـثمـارات ا
(الــرغـبـة اجلــادة بـاإلنــتـقـال من

ُـفـاوضـات إلى مـرحـلة مـرحـلة ا
العـمل احلقـيقي من خِالل وضع
وحتــديـــد أولـــويــات الـــتـــعــاون
وتــذلــيـل الــصـعــاب) الفــتــاً إلى
(أهمـيـة اإلستـفادة من اخلـبرات
ـصريـة في آلـيات الـتـعاون مع ا
الــقـــطـــاع اخلـــاص وإســتـــغالل
مــوارد الــدولــة بــشــكل ســلــيم 
ـــتــلك والســيـــمـــا ان الــعـــراق 
طــاقـــات وخـــبــرات كـــبـــيــرة في
اجملـال الـصـنـاعي ويـحـتـاج إلى
مُواكـبة الـتطـور واللـحاق بركب
الـتقـدُم بـالـتعـاون مع األشـقـاء)
وتــــــابـع ان (الـــــــتـــــــعـــــــاون في
الــــصــــنـــاعــــات الــــدوائـــيــــة من
ُهـمة ولـها األولـوية واضـيع ا ا
ــتـــلك مــصــانع كــون الــعــراق 
ـــئــة من لألدويـــة تُـــغــطي 12بــا
حــاجــة الـســوق وهُــنـاك حــاجـة
ماسة ألن يكون قادراً على تلبية
إحـــتـــيـــاجـــاتـه من األدويـــة إلى

جـانب صـناعـات اُخـرى كـالـغزل
والــنـسـيج واألدويــة الـبـيــطـريـة
ومــجــاالت الــتــدريب والــتــأهـيل
ونقل الـتكـنولـوجيا) داعياً إلى
ــلــفــات (طــرح ومُــنــاقـــشــة كُل ا
ُـشـتـركـة لـلـتـوصل والـقــضـايـا ا
إلى تفـاهُـمات تـكون خـطوة إلى
األمـــام مع األشــقـــاء الــعــرب في
تمثيل صنـاعي حقيقي وحتقيق
الــتــكــامُـل لــتــوطــ صــنــاعــات
يـــحـــتـــاجــــهـــا الـــســـوق في كِال
البـلديـن) ومضى الى الـقول ان
ــبـــاحــثـــات تــهــدف الى (هــذه ا
وضـع االسـس الـــــنـــــهــــــائـــــيـــــة
لـفات الـتي سـيتم لـلمـجـاالت وا
التعاون والعمل بها ب العراق
واالنـــــطـالق نـــــحــــو ومـــــصـــــر 
الـتطـبيق الـفعـلي لهـذا التـعاون
في ظل العالقـات السـتراتـيجـية
بــ الــبـلــدين) من جـــانــبـــهــا 
شـــددت جــــامع عــــلى (ضـــرورة
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وضع خُطة عمل فعلية لتنفيذها
عــلى أرض الــواقع بــتـوقــيــتـات
مُشيرةً  ( يلتزم بـها كِال الطرف
إلى ان (هـذه الـزيـارة تـأتي بـعـد
الـزيــارة الــتـاريــخــيـة لــلــرئـيس
صـري وملك األردن إلى بـغداد ا
ولـقـاء رئـيس الـوزراء مـصـطـفى
الــكـــاظــمي لـــتــرجــمـــة الــعالقــة
ُستوي وتعزيز التعاون على ا
الــصــنــاعـي واإلقــتــصــادي بــ
البـلـدان الثالث) مؤكـدة (وجود
رغبة حقيقية باخلروج عن إطار
ُـــشــاورات إلى اإلتــفــاقـــيــات وا
مـشــروعــات وتـعــاون  لــتـوفــيـر
فُـرص الـعــمل في كِال الـبـلـدين)
واســتــطــردت بــالــقــوا ان (لــدى
ُــدن مــصــر خـــبــرة في إقـــامــة ا
ـــنـــاطـق الـــصـــنـــاعـــيـــة وفي وا
قـطـاعـات مـخـتـلـفـة مـنـهـا الـغزل
والــنـسـيج واألدويــة الـبـيــطـريـة
وان بِـالدها والـدبـاغـة وغـيـرها 
مُستعدة للتعاون مع العراق في
هذه اجملـاالت) معربة عن املها
ــبـاحــثـات الى ( تــرجـمــة هـذه ا
تــعــاون صــنـــاعي واقــتــصــادي
ينسجم مع العالقـات التاريخية
واالخــويـة الـتـي تـربط الــبـلـدين
واخلـروج بـنـتـائج ايـجـابيـة في
صرية ظل توجيهات احلكومة ا
بــــــالــــــتـــــعــــــاون مـع الــــــعـــــراق
واالســـــتــــفـــــادة من اخلـــــبــــرات
ــتـــبــادلـــة). ووصــلـت الــوزيــر ا
ـرافق لـهــا الى بـغـداد والـوفــد ا
امس في زيــارة رسـمـيــة تـلـتـقي
خاللــــهـــا  وزيـــري الــــتــــجـــارة

والتخطيط. 
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نتجة وفق الطاقة الـكهربائيـة ا
تعـداد سـكّان احملـافظـة ودرجات
حــــرارة االجـــــواء والــــرطـــــوبــــة
الـنــسـبـيـة والـنــشـاط الـصـنـاعي
والـــــــتــــــجــــــاري واحلـــــــكــــــومي

والــســيـاحـي و الـتــأثــيـر
البـيـئي وبـالتـنـسيق مع
وزارة الكـهـرباء واألمـانة
الـعـامـة جمللـس الوزراء),
مــــشــــيــــرا الى (الــــتــــزام
احملــافــظــات بــاحلــصص
الـــتي حتـــدد لــكـل مــنـــهــا
وقــيــام قـيــادات الــشــرطـة
واحملــافـــظـــ بـــحـــمـــايــة
ــنـــشــآت الــكـــهــربـــائــيــة ا
والـــــعـــــامـــــلـــــ فـــــيـــــهــــا
وتخـصـيص مفـارز خـاصة
بذلك  ,وتوفير وزارة النفط
ـادة الــوقـود الـدعـم الالزم 
ـولـدات األهـلـية ألصـحاب ا
ـقـبـلـة), ولألشـهـر الــثالث ا
واضـاف ان (االجـتمـاع حث
ــــواطـــنـــ عـــلى ضـــرورة ا
تــرشـيــد االســتـهـالك فـضال
عن تــولي قـيــادة الـعـمــلـيـات
ـشتـركـة حـمايـة أبـراج نقل ا
الـــطــاقـــة وتــخــصـــيص قــوة
هـام). واعلنت خاصـة لهـذه ا
الـشركـة الـعامـة لـنقل الـطـاقة
الشمالية اعادة تشغيل ثالث

خـــطـــوط فـي مــحـــافـــظـــة صالح
الدين بعد ان تعرضت للتخريب.
ونـفـت قـيـادة عـمـلــيـات الـبـصـرة
ـــتــداولـــة بــشــأن ــعـــلــومــات ا ا
تعرض احملـطات الـكهربـائية في

شاريع اسكانية وبكلف مناسبة ومعـاجلة العشوائيات 
إلسـكــان ابـنـاء احملــافـظـة في مــنـازل الئـقـة) مـؤكـدا ان
ـقبلة ستشـهد وصول فرق فنيـة لشركات تركية (االيام ا
في جـميع اجملـاالت لالطالع عـلى الفـرص االسـتثـمـارية
وتـقو الـواقع للـشروع بالـعمل) ومـضى الى القول ان
(احملـافــظـة حـريـصـة عـلى مــواصـلـة الـعـمل من اجل ان
تـكـون ذي قــار بـيـئـة امـنــة لالسـتـثــمـار وجـاذبـة لـرؤوس
). وتابع ان (مجاالت عدة االموال لـتوفير فرص للعاطل
ستـعمل عـليـها الـشركـات منـها قـطاع الـسكن والـزراعة
همة). شاريع اخلدمية ا والطاقة النظيفة وغيرها من ا
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اعـلـن مـحـافظ ذي قـار احــمـد غـني اخلــفـاجي الـشـروع
بتـنفيذ مشاريع اسـتثمارية في مجـاالت الزراعة والطاقة
الـنـظيـفـة والبـنى التـحـتيـة في احملافـظـة. وقال اخلـفاجي
في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (بـحث خالل زيـارته
ستـثمرين ورجـال األعمال الى تركـيا مع مجـموعـة من ا
ـشـاريع اخلدمـية في العـاصمـة انـقرة تـنـفيـذ عدد من ا
واالستـثمارية في مجال الـسكن والزراعة وتطـوير البنية
التـحتية وغيرها و االستـفادة من جتربة بلدية أنقرة في
دعم عمل بـلديات احملافظة ومـلف أدارة األعمار والبناء
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تـوقعت الهيئة العامة لالنواء اجلوية
والـرصـد الـزلـزالـي الـتـابـعـة لـوزارة
الــنــقل  ارتــفــاع درجــات احلــرارة
بـدءا مـن يـوم غــد الــثالثــاء . وقـالت
الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (طــقس الــيــوم االثــنـ ســيــكـون
صـحوا ودرجات احلـرارة تنخفض
قـليال فـي عمـوم احملافـظات) وتـابع
ان (طـقس يوم غد الـثالثاء سيـشهد
ارتــــفــــاعـــــا بــــاحلــــرارة فـي اغــــلب
ــنــاطق). واجــتــاح إعـصــار إلــسـا ا
مـنطـقـة الـكـاريبـي مصـحـوبـا بـرياح
عـاتيـة ومـهـددا بـفيـضـانـات مـدمرة
في هـايـتـي.وإلـسـا أول إعـصـار في
ــوسـم في احملـــيط األطـــلـــسي من ا
الـدرجة االولى على مقـياس سفير-
ســيـمــبــسـون حــيث تـراجــعت قـوته
اول امـس وبــلـــغت ســـرعـــة ريــاحه
 120كـيلـومتـرا. وطـلبت قـبرص من
اســرائــيل واالحتــاد االوربي مــدهـا
بــطـــائــرات مـــتــخــصـــصــة من اجل
ـساعـدة في اخـماد احلـرائق التي ا

اججتها الرياح القوية. 
وفي كـــــنــــدا  اســـــتــــعـــــد اجلــــيش
لــلـمـسـاهــمـة في مـكــافـحـة احلـارئق
ـضــاعـفــة احلـصــيـلـة الــتي تـهــدد 
ـوجـة حـر غيـر مـسـبـوقة ـأساويـة  ا
ــبـيـا وفــتـاكـة تــضـرب مــقـاطـعــة كـو

تحدة.  والواليات ا

WOŽ«—“ l¹—UA  cOHM²Ð ŸdA½ ∫ włUH)«

 —U  Í– w  WO bšË



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

الــتـقـنــيـة الـطـبــيـة إحـدى تــشـكـيالت
اجلــامــعــة الـتــقــنـيــة الــشـمــالــيـة في
محـافـظة كـركوك. وأوضـح في كلـمته
أن (وزارة الــتــعـلــيم راعـت في خــطـة
االستـحداثات عـلى مسـتوى الكـليات
واألقـــســـام في اجلــامـــعـــات ضــرورة
اســـتـــيـــعـــاب الــــزيـــادة في اإلقـــبـــال
ـؤسـسـات اجلـامـعـيـة وااللـتـحـاق بــا
نظـرا لـتزايـد مؤشـر الـنمـو السـكاني
واحلـاجة الى تـوفـيـر االختـصـاصات
ـطـلــوبـة) مـشـيـرا الـى أن (الـتـعـلـيم ا
ثل حقال علـميا مـهما كونه التقـني 
ـــكن يـــقـــدم فـــرصـــا تـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
اسـتــثـمـارهــا في قـطــاعـات واسـعـة).
رحلة الراهنة وأضاف أن (حتديات ا

وما رافقـها من ظروف مـعقدة صـحيا
واقـتـصاديـا اسـتـدعت من مـؤسـسات
الــتـعــلــيم الـعــالي والــبـحـث الـعــلـمي
انفتـاحا على جـامعات الـعالم لتـعزيز
مــسـارات الــتـعـاون الــعـلــمي وإجـراء
مراجعـة للـبرامج الدراسـية على وفق
رؤيــة تـلــبي االحـتــيـاجــات الـعــلـمــيـة
والــتــقـنــيـة في الــتــخـصــصـات كــافـة
ــواكـــبــة الــتي تـــفــرضــهــا وتــأمــ ا
ـستدامة). وفي مستلـزمات التـنمية ا
هـــذا الـــســيـــاق زار عــبـــد الـــصــاحب
الكلية الهندسية التقنية واستمع الى
ـهــام الـتي تــدريـســيـيــهـا في ضــوء ا
ـؤسـسـات اجلـامـعـية تـضـطـلع بـهـا ا

اخملتصة.

الـتـي تـضم تـنـوعــا وطـنـيــا يـسـتـحق
ـتــابـعــة والـدعم الالزم). الــعـنـايــة وا
بـدوره أعــرب مـحـافظ كــركـوك  راكـان
سـعـيـد اجلــبـوري عن تـفـاؤله بـزيـارة
وزير التعـليم الى احملافـظة مؤكدا أن
(كــركــوك مـــديــنــة اجلـــمــيع وتـــنــظــر
للمـؤسسات اجلـامعية بـاهتمـام كبير
كــونـهـا تــغـذي مـفــاصل الـدولــة كـافـة
الكات الـعـلمـيـة والثـقـافيـة وتـرفد بـا
ا يحتاج إليه من خدمات). اجملتمع 
 وافتتح عبد الصاحب مبنى القاعات
الـدراسـيـة واخملــتـبـرات الـعـلـمـيـة في
كـليـة الـزراعة بـجـامـعة كـركـوك. وأكد
خالل فعـاليـات االفتـتاح  أن (تـوسيع
ـطــلـوبـة خــارطـة الــبـنى الــتـحــتـيــة ا
يرتبط بـرؤية اجلامـعة ونظـرتها على
اســـتــيـــعــاب الـــواقع ورسم األهــداف
ـعـرفـة ـمـكـنــة عـلى صـعـيـد تـقـد ا ا
ـســؤولـيـات الــعـلــمـيـة والــنـهــوض 
خــدمـة اجملــتـمـع وحتـقــيق الـتــنـمــيـة
ية). وتعزيز بـنيته الـثقافيـة واألكاد
ولدى اطالعه على الـقاعات الـدراسية
واخملــــــتــــــبــــــرات حـث عــــــلـى ( إيالء
اخملتـبرات وحتـديثـها أهـميـة قصوى
لــغـرض تـلــبـيــة مـتـطــلـبــات الـتـدريب
والـبـحـث الـعـلـمي ومــواكـبـة الـتـطـور
والســيـمــا في مــجـال الــتــخـصــصـات
النادرة). وتفـقد عبد الصـاحب الكلية
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وجه وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
الـعـلـمي  نــبـيل كـاظم عـبـد الـصـاحب
بـدراسة مـشـروعي جـامعـة احلـويـجة
وجامعـة تقنـية مخـتصة في مـحافظة
كـركــوك. وشـدد عـبــد الـصـاحب خالل
االجـتـمـاع مع مـحـافظ كـركـوك  راكان
سـعــيـد عـلى (مـراعـاة الــتـخـصـصـات
ـطلـوبـة في االستـحـداثات وتـشـكيل ا
ــتــابــعــة وبــلـورة جلــنــة مــخــتــصــة 
ـعتـمدة التـفاصـيل وفـقا لألولـويات ا
وأهــمـــيــة الــتـــكــامـل بــ اجلـــامــعــة
ومـؤسـسات احملـافـظـة كـافـة وامـتداد
الــــتـــــعـــــاون الى مـــــعــــظـم اجملــــاالت
االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيــة
واالجـتـمـاعـيـة والـصـحـيـة وتـسـخـيـر
ــــؤســـــســــة اجلــــامــــعــــيــــة قــــدرات ا
وإمكاناتها البحثية لصياغة واقتراح
عاجلة احللول التـطبيقيـة لعملـيات ا

والتطوير). 
…cðUÝ√ rŽœ

ودعـــــا عــــبــــد الــــصــــاحـب  الى (دعم
أســـاتـــذة اجلـــامـــعـــة ومـــوظـــفـــيـــهــا
واســـتــثــمــار صالحـــيــات احملــافــظــة
نـاسـبة لـتوفـيـر األراضي الـسكـنـيـة ا
لـهم كونـهم شـريحـة مـهمـة تـسهم في
إحــداث الــتــنـمــيــة الـعــلــمـيــة وتــقـدم
خـدمات جـليـلـة للـمـجتـمع في كـركوك
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ضبـطت الهـيئـة العامـة للـكمـارك حاويـة حجـمها 40 قـدماً مـربعـاً حتتوي عـلى نـكهات
صناعـية سائلة وبـاودر مخالفة. وقالت الـهيئة في بيان أمس أن (أجـهزتها في مركز

واد اخملالفة). كمرك أم قصر اجلنوبي عثرت على احلاوية وهي حتتوي على ا
واطــاحت قــيــادة عــمــلــيــات بــغــداد
بــثالثـة إرهــابـيــ واعـتـقــال آخـرين
بــتــهـمــة جتــارة وتــرويج اخملـدرات.
وذكـــرت الــقــيــادة في بـــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس ان (قـطـعـات الـقـيـادة
تـواصل عـمـلـيـاتـهـا االسـتـبـاقـيـة في
مالحـــقــة اخلــارجــ عـن الــقــانــون
تابعة نـظمة وا ة ا ومحاربة اجلر
ـــيــــدانـــيــــة وتـــكــــثـــيـف اجلـــهـــود ا

االستخبارية).
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مــؤكـدا ان (الــعـمــلــيـات اســفـرت عن
الــقـاء الـقــبض عـلى ثـالثـة مـتــهـمـ
باإلرهاب وأربعة من جتار ومروجي
الكــــــات اخملـــــدرات) وتــــــابـع ان (ا
الهندسية والفنية في القيادة تنفيذاً
لتوجيهات الـلواء الركن أحمد سليم
بـــهــــجت  بــــاشــــرت بـــرفـع الـــكــــتل
الــكـونــكـريــتـيــة وفـتح الــشـوارع في
مــنـــطـــقــة حـي حــطـــ اســـتــجـــابــة
ـــنــاشــدات األهـــالي واســهـــامــاً في
ـنطقة عـوقات التي تواجه ا تذليل ا
ـروري). والـقت  والسـيــمـا الـزخـم ا
مديريـة شرطـة جندة بغـداد القبض
عـلى شــخص لـقـيـامـه بـاطالق الـنـار
عـــلى احــد الــدور الــســـكــنــيــة.وقــال
ـديـريـة في بـيان امـس ان (دوريات ا
جندة الصـمود  تـمكـنت من القبض
عـلى شخص قـام بـاطالق الـنـار على
احدى الـدور الـسكـنيـة اثـر مشـاجرة

اخملــدرة). في تــطــور  أفــاد مــصــدر
أمـني بـوقــوع شـهـداء وجـرحى اثـر
تـــعــرض داعـــشي في االنـــبــار.وقــال
صـدر في تصـريح امس إن (خاليا ا
داعش أقـدمت عـلـى شن هـجـومـاً من
خمس محاور ضمن مقتربات بحيرة
ـا أسـفـر عـن اسـتـشـهـاد حـديــثـة  

اربـــعـــة أشــخـــاص واصـــابـــة ثالثــة
اخــرين). واتــلــفت الــهــيـئــة الــعــامـة
لـلـكـمــارك ثالث ارسـالـيـات حتـتـوي
عــلى مـــقـــطــعـــات دجــاج مـــخــالـــفــة
لــلـشــروط في مــركـز كــمـرك ام قــصـر
الـشـمــالي.وذكـرت الـهـيــئـة في بـيـان
امس أن (مالكاتها في مركز كمرك ام

قـصـر الـشــمـالي قـامت بـإتالف ثالث
ارســالـيـات حتــتـوي عــلى مـقــطـعـات
دجــاج مــخــالــفــة لــشـروط وضــوابط
االســـتــيــراد) وأضــاف أن (عـــمــلــيــة
االتالف تمت من قـبل جلـنة مـختـصة
شــكــلت لــهـذا الــغــرض من اجلــهـات
وتابع ـذكـور)  ـركـز ا الـعـامـلــة في ا

ضـمن منـطـقة مـديـنة الـصـدر وضبط
بــــحــــوزتـه سالح غــــيـــــر مــــرخص).
وافادت مديرية مكافحة اجرام بغداد
ـتـهمـ بـقـضـايا بـاعـتقـال عـدد من ا
جـنــائـيـة بـيــنـهـا الـســرقـة والـتـزويـر
وتــــزيــــيـف الــــعــــمـالت. واوضــــحت
ــديـريــة في بــيــان امس أن (مــكـتب ا
مــكـافــحـة اجــرام احلـبــيـبــيـة اعــتـقل
مـتـهـما بـسـرقـة اكـثـر من اربـعة االف
دوالر من داخـل مـــحل لــــبـــيع زيـــوت
ديرية السيارات) مبينا ان (مـفارز ا
نـفـذت أوامـر قــبض قـضـائـيـة اخـرى
ـطـلـوب ـتـهـمـ وا بـحق عـدد من ا
بــقـضـايـا جـنـائــيـة مـخـتـلــفـة بـيـنـهـا
الـسـرقة والـتـزويـر وتزيـيف الـعـمـلة
ضمن مكاتـب مكافحـة اجرام الشعب
ـدائن والـنـهروان وحي والـكرامـة وا
الـــعــامـل والــغــزالـــيــة واحملـــمــوديــة
واحلرية والكـاظمية). واعـلنت وكالة
شــؤون الـــشــرطــة الــتــابــعــة لــوزارة
الداخلـية القـبض على خمـسة جتار
مــخــدرات مـتــلــبـســ بــعـد مــطـاردة
وتــبـادل إطالق نــار وسط احلــلـة في

محافظة بابل. 
WÞdA « “—UH

واشـــار بـــيــان امـس الى ان (مـــفــارز
الــشـرطــة تــمـكــنت من الــقــبض عـلى
خـــمــــســــة جتــــار مــــخـــدرات ضــــبط
بـحـوزتـهم الـف و 500 حـبـة وعـشـر
غـــرامـــات مـن مـــادة الـــكــــريـــســـتـــال

البـيان ان (مالكـات الـهيـئة في مـركز
كمـرك ام قـصر اجلـنـوبي وبنـاء على
مـــعــلـــومــات مـن جــهـــاز اخملــابــرات
الـوطـنـي تـمـكـنت مـن ضـبط حـاويـة
حتـتــوي عـلى مــواد خـطـرة ســريـعـة
االشـــــتـــعــــال مـــخــــالــــفـــة لــــشـــروط

االستيراد).

UMO¡∫ بواخر في ميناء أم قصر تفرغ حمولتها
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كــثــرة مــؤتـمــرات الــقــمــة والــقــاعــدة والــزيــارات والــتـصــريــحــات في كل
االجتاهات وتوقع االئـتالفات وتوقع االحتادات واعـادة التاريخ الى الوراء
الحـيـاء هـذه وتـلك من االتـفـاقـات واالتــفـاقـيـات وكـثـرة الـتـايـيـدات الـدولـيـة
والـتـبـرعــات لـهـذه اجلـهـه وتـلك وتـنـقــلت اجلـيـوش واالسـاطــيل وجتـمـهـرة
وجتمـعت هـنـا وهـناك وحتـركـة حـامالت الطـائـرات  بـتـراكم غيـر مـتـناسق
شهد غريب على االرض يكانو او لعبة بيديه واذا  كانه لعبة بيد طفل 
تد طوال وعرضا شماال وجنوبا مشهد حتى امكانية تصوره وتصويره
غريبـة جدا وال في اخليـال العـلمي ماهـذا من جهـة اخرى انتـقلت افواج
تـناسق تـكـامل وا بشـر متـدرب ومـسلح وخملـتلـف الصـنوف والـتـخطـيط ا
,من اين بدء واين نشا وهل ولد من بطن امه مدرب ومتميزوبطل ومتحدي
ومتنقل بفـاعلية وفعـالية و امتلك ارض دولـة او اكبر من دولت وانه دخل
ـكان دونرد وال اي كـان وقف بوجـهه احملور بكل امـان وحترك من مـكان 
الـعــراق يـعـمـل في غـرب الــعـراق واليـعــمل في شــرق الـعـراق ويــعـمل في
ويعـمل في شـمـال الـعراق واليـعـمل في جـنـوب العـراق ويـعـمل في شـمال
افريقيا واليعمل في شمـال اسيا نام واستيقض لـيضج عليه الكل وتنقلت
اخبـاره من هـنا مـحـمي ومن هنـاك يـقاتل ومـقـتول تـسلـيـحه متـكـامل قوته
مـتــكــامل ارصــدته في كل مــكــان حتـويالتـه الى كل مــكـان اســمه في كل
مـكـان ساعـده كل مـن كـان وتطـاول عـلـيـنـا مـفـتـخـرا تـاسـيـسة فـي العـلن
والسـر وتـكشف كل شـيئ بـتصـريح هـذا وهذامن هـنـا وهنـاك وبـاثبـاتات
ومـشـكـلـته ان الـكل يـسـاعـده والـكـل يـعـاديه جـرحـاه تـعـالج في كل مـكـان
اموالة ترصد مـن كل مكان داخة به اخلـيل اال يحق لنا ان نـطلب مؤتمرا
كـان ونـقلب الـطـاوة على راسه في يعـقـد في اي مكـان الزاحـته من هـذا ا
اضيق مكان ونـنهي مهـزلة وجوده لـنرى السام في اي
مـكـان وكل مـكـان من بـالدنـا وبالد اجلـيـران  مـؤتـمـر
سـاعدين لداعش فـي السر والعالن للمتـضررين وا
كشـوفة  والغاء قضية داعش والكل هزلة ا النهاء ا

يطويها في خانة النسيان.

مـثل هـذا الـيوم 3 تـموز 1963  كـانت حـركـة حسـن السـريـع ضد حـكم
الـبـعث والـقـومـيـ  1963 سـبــبـاً أن تـعــلن الـســلـطــة تـطـبــيق الـشــريـعـة
ـعـتـقـلـ الـشـيـوعـيـ وكـان الـعـدد بـحـدود الـعـشرة آالف اإلسالمـيـة بـا
فطلبت فتاوى قتل واخـذتها من محسن احلكيم (هـذه فتوى قتل غير التي
افتاهـا احلكـيم ألحد مـقلـديه بتـحر األنتـماء لـلحـزب الشيـوعي ولم تكن
فتوى قتل وكانت  1960 أما فتوى القتل اجلماعي هذه فكانت في تموز
1963 وجنم الـديـن الـواعظ مــفـتي بــغــداد في حـيــنـهــا ومـحــمـد مــهـدي
اخلالـصي واخذهـا منـهم عبـد الـغني الـراوي إال أن طه جابـر العـلواني
اقنع الـراوي بـانهـا فتـاوى سـياسـيـة ونصـحه أن ال يـذهب لتـنـفيـذها في
نقـرة الـسلـمان ومـعـتقالت بـغـداد واحملافـظـات وكان الـتـنفـيـذ بعـد خمس
رتدون ساعات من استشارة الراوي للعـلواني(كتاب العلواني الردة وا
ة) مذكرات الراوي مذكرات هاني الفكيكي(أوكار الهز
لقاء مع مـحسن الشـيخ راضي التفـاصيل اوردناها
ــذاهـب بــالــعــراق / اجلـــزء الــثــاني في األديــان وا
وكتاب العقـاب والغلو في الـفقه والتراث اإلسالمي

ال إسالم بال مذاهب وطروس أُخر).

رتل أمني يتجه نحو أحد األهداف

بغداد
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بـعد ان اجـتـاحت الـعـالم اعـتى جـائـحـة عـبـر الـتـاريخ وتـوقـفت احلـياة في
جـمـيع مـفـاصـلـهـا واصـبح الـركـود في جـمـيع مـفـاصل احلـيـاة الـتـجـاريـة
واالقتصاديـة والفنيـة والعلمـية دون استـثناءً لشيء والـتي ادت الى انهيار
الـواقع اخلـدمي واالقــتـصـادي وكـذا الـعــلـمي وكـان ال بـد لــلـدولـة ايـجـاد
كن كن خـاللها تمشـية الوضع وصوالً الى الـنتائج التي  البدائل التي 
من خاللهـا حتقـيق مـوازنة بـ ما مـخطط لـه وما اسـتجـدت من امور آلت
مــا آلـت الــيه من وضـع غــيـــر مُــهـــيئ له وال مـــتــوقع وبـــأحــداث ســـريــعــة

ومتالحقة.
ناسبة والتي توصلت وسعت السلطات التعليمية جـاهدة إليجاد البدائل ا
بـالـنـهـايـة الى ضـرورة الـدراسـة اإللـكــتـرونـيـة كـحل وسط يـضـمن حـقـوق
الدولة من جـهة والطالب الـذي ينتـظر النـجاح لالنتـقال الى مرحـلة جديدة

يستطيع من خاللها حتقيق احالم الطفولة.
رثون كبير تماشياً مع الوضع السائد في اغلب انطلقت عملية الدراسة 
الدول اال انه خابت اآلمال عندما جتد الطالب يطلب ان تكون محاضراته
عصـراً عـلى اعـتـبار ان فـتـرة الـصبـاح لـلـنـوم كونه سـهـران لـيالً امـا على
ـعارك التـلـفاز او انه يـلـعب الـبوبـجي او الـفورتـنـايت وغيـرهـا من العـاب ا
ّت لديـهم نزعةً اجرامية اخليالية التي حـطمت عقول األطفـال والشباب و
وولدت جيالً الـبعض منـهم لديه نـزعة اجرامـية بالـفطرة سـتُلقي بـنتائـجها
ـسـتقـبل الـقريب امـا األسـاتذة الـكـرام فالـبـعض منـهم اتـخذوا من على ا
ـواد والالمباالة دون التـقييد الكترونـية التـعليم ذريعـة قانونـية للتـسريع با
فـترض ان يتـلقـها الـطالب اما ـادة الدراسـة وعلمـيتـها الـتي من ا بقيـمة ا
ـواد على مساع الطلبة البعض االخر اتكل على احد ابنـاءه ليقوم بألقاء ا
عبـر قـنـاة الـتـلكـرام (من بـاب مـسـاعـدة األبن ألبيـه) في مهـازل يـنـدى لـها

ا كان عليه وضع األستاذ  اجلب اذهبت 
(قم للمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم وفــــــه التبجيـــــــــــــال  

علم ان يكــــــــــون رســـــــــــــــوال  كـــــــــــــــــــــــاد ا
اعلـــــــــــــــــــــــمت أشرف او اجـــــــــــل من الذي 

يبنــــــــــــــــــي وينشــئُ أنفســــــــــــــــــــــاً وعقــــــوال)
كن احلياد عنها رغم الظروف  ان قدسية التعليم من الثوابت التي ال 
ـتـغـيـرات الن مــنـهـا تـنـشـأ اجـيـال من الــعـلم مـنـهم الـطـبـيب الـقـاهـرة او ا
ـعـلم وغـيرهـا فـهل تـسـتـطيـع ان تفـكـر ولـو لـلحـظـة بـخـطورة ـهنـدس وا وا

ستقبل القريب? ا
وهذه دعوة ألعاده احلسابات وتنظيم الوضع على بداية
السـنة اجلـديـدة ووضع ضوابط لـلـتعـلـيم اإللكـتروني
في حـال اسـتـمـر الــوبـاء ال سـامح الـله الن ازدهـار

ستقبل. البلد وتقدمه بيد شباب ا
{ لواء دكـتور

لـعـملـيـات خـطف وابـتـزاز كـمـا حصل
مع بعثة الصيد القطرية قبل سنوات.
في تـــطـــور  نــــفت وزارة الـــثــــقـــافـــة
والــسـيــاحـة واآلثــار الـتــقـاريــر الـتي
تـــداولـــتـــهـــا وســـائـل اإلعالم بـــشـــأن
استعـداد العـراق الستقـبال أفواج من
ـسـيـحـيـ وقـيـام بـعـثاتٍ احلـجـاج ا
ـانــيـة وايـطـالـيـة آثـاريــة أمـريـكـيـة وأ
بحـمالت تنـقيب في مـدينـة النـاصرية
ــقــبل. مــطـــلع شــهــر تــشـــرين األول ا
وقالت الوزارة في بيانٍ امس ان (هذه
الــتـقــاريـرعــاريــة عن الـصــحـة ألنــهـا
مــخـالـفـة لــتـعـلــيـمـات جلـنــة الـصـحـة
والـسالمـة). وفي تـونس  اكد الـهالل
ـهـاجـرين لـقوا األحـمـر  أن عشـرات ا
مـصــرعـهم غــرقـا جــراء انـقالب قـارب
قـبالـة الـسواحـل.وذكر الـهالل األحـمر
مهاجرا ان (احلادث أودى بـحياة  43
 في مــا  إنــقـاذ  84آخــرين قــبــالـة
سـواحل مـيـنـاء جـرجـيس) وتالب ان
ــنــكــوب انـــطــلق بــاجتــاه (الـــقــارب ا
إيــطـالـيــا من مـديـنــة زوارة الـلـيــبـيـة
وكـان علـى متـنه مـهـاجـرون من مـصر
والــســودان وإريــتــريــا وبــنــغالديش

وانقلب بعد تعطل محركه). 

وسـتـمــهـد لـرحالت حـجــيج مـسـيـحي
منـتظـمة شـهريـا. واكد مـدير مـفتـشية
آثار وتـراث ذي قـار عامـر عبـد الرزاق
ان (هـذه الـرحالت اتـفق عـلـيـهـا وزيـر
اخلارجـيـة  فؤاد حـسـ خالل زيارته
لــلـــفـــاتــيـــكــان مـع رئــيـس مــؤســـســة
و سيحي هناك ر السياحة واحلج ا

كبافاريني).
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نتظرة مؤكدا ان (هذه الرحلة احلج ا
ســـتـــكــون أكـــبــر  حج مـــســيـــحي في
ـنـطـقـة أور األثـرية). وبـرغم الـتـاريخ 
ـر بـهـا الـعـراق فـإن الـظـروف الـتي 
هـذه الـرحالت لـهــا أهـمـيـة كـبـيـرة في
إنـعـاش واقع السـيـاحـة في احملـافـظة
ـواقع األثــريـة في الــتي تـضم أكــبــر ا
الــعــالم . كــمـت تــســتــعـــد احملــافــظــة
استقبـال عشر بعـثات تنقـيب أمريكية
ــــانـــيــــة وروســــيـــة وفــــرنـــســــيــــة وأ
وســلــوفــاكـــيــة إلى جــانب الـــبــعــثــة
اإليطالـية الـعاملـة اآلن وتنـقب بشكل
خـاص فـي مـديــنـتـي تل زرغل والرسـا
األثـريـتــ  فـيـمـا sتـكــون احلـكــومـة
مطـالبـة بتـوفيـر حمـاية عـاليـة خشـية
ـــنــقـــبـــ االجــانب تـــعـــرض هــؤالء ا
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احــبــطت الــقــوات االمــنــيــة هــجــومـا
الســـتـــهــداف مـــطــار بـــغـــداد الــدولي
بصواريخ غراد التي عـثر عليها دخل
ســـاحـــة في مـــنــطـــقـــة حي اجلـــهــاد.
وقـالت خلـيـة االعالم االمـني في بـيان
تـــلــقـــته (الـــزمــان) امـس إن (قــوة من
الـلـواء الـســادس في الـفـرقـة الـثـانـيـة
بالشرطة االحتادية تمكنت من احباط
طار استهداف ثكنات عسكرية قرب ا
بنحو عـشر صواريخ  من نوع غراد)
وأضاف أن (قـوة امنـية ألقـت القبض
و تـفـكـيك ـشـتـبه بـهم  عـلى احـد ا
الــــــصـــــواريـخ مـن قـــــبـل اجلــــــهـــــات
اخملــتـصــة). وفي ظل اســتـمــرار هـذه
الهـجمات   تسـتعد مـحافـظة ذي قار
سيحي الستقبال أكـبر رحلة لـلحج ا
لـزيــارة مـســقط رأس الـنـبـي إبـراهـيم
وتالوة الــصالة اإلبــراهــيــمــيــة كــمـا
ستستقـبل بعثات للـتنقيب عن اآلثار
ا قد تـعيدها إلى خـريطة الـسياحة
الـــديــنــيــة واألثــريـــة الــتي تــراجــعت
بــــســــبب احلــــروب واالضـــطــــرابـــات
األمنية والسياسية منذ التسعينيات.
وتــضم الــرحــلــة  13ألف مــســيــحي
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زار الــــــــــوكـــــــــــيـل اإلداري لــــــــــوزارة
االتصاالت أشرف اجلنابي محافظة
عاون عية عادل األعرجي ا األنبار 
الـفــني لـلـشــركـة الـعــامـة لالتـصـاالت
ـــعـــلـــومـــاتـــيـــة وتـــفـــقـــد الـــوفــد وا
االتصاالتي حال وصولهم لـلمحافظة
ـعـلــومـاتـيـة مـديــريـة االتـصــاالت وا
هندسة سهيلة وكان في استقبالهم ا
ــديــريـة وعــدد من الــقــيــسي مــديــر ا
ـــتــقـــدم كـــمـــا رافــقـــهم في الــكـــادر ا
جـولـتـهم قـائمـقـام الـرمـادي الـدكـتور

ابراهيم العوسج. 
ورحــبـت الــقــيــسي بــالــوفــد الــزائــر
وقدمـت لهم شـرحـاً مـوجزاً عن وضع
ــديــريـة ــشــاريع الــتي تــنــفــذهــا ا ا
قـدمة لـلمـواطن وواقع اخلدمـات ا

كــمــا عــرّجـت في حــديــثــهــا لــلــقــفـزة
الكبيرة التي شهدتـها البنى التحتية

اخلــــاصــــة بـــــخــــدمــــات االنـــــتــــرنت
واالتـصــاالت خالل الـفـتـرة الــقـلـيـلـة
اضية وحسب توجـيهات ومتابعة ا
االدارة الـعـلــيـا في وزارة االتـصـاالت
والـــشــــركــــة الـــعــــامــــة لالتــــصـــاالت
ــعــلـومــاتــيـة.  بــعــدهـا زار الــوفـد وا
ديــوان  مــحــافــظــة األنــبــار والـتــقى
بالـسيد احملـافظ علي فـرحان وجرى
ـشـاريع خالل الـلــقـاء بـحث تـنــفـيـذ ا
الـــكــــبـــرى الــــتي تــــخـــدم مــــواطـــني
احملـــافــظــة واســتـــعــرض الــطــرفــان
سـتـقبـليـة لـلمـشـاريع التي اخلـطط ا
تنـوي مـديريـة االتصـاالت تـنفـيذيـها
و الــتــاكــيــد عــلى ضــرورة تــوفــيـر
ــديــريـة ـالكــات ا الــدعم واالســنــاد 
ــالــيــة وتــوفــيــر الــتــخــصــيــصــات ا
ناسبـة للنهوض بـقطاع االتصاالت ا
عـلومـات في مـحافـظة وتكـنـلوجـيـا ا

األنبار. 
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وزير التعليم في إجتماع بكركوك
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االخ العـزيز الدكتور احـمد عبداجمليد
احملتـرم رئيس حتـرير جـريدة الـزمان
الـغراء ...ال اود االطـالة في الـرد على
تـعــقـيب االســتـاذ شــكـيب كــاظم عـلى
مـــقـــالــتي عـن الــصـــحــافـــة في عـــهــد
عــبـــدالــكـــر قــاسم الـــذي نــشــر في
جـــريـــدتــكم يـــوم الـــســبت 2/7/2021
سـوى انــني اعــتــمـدت عــلى مــصـادر
مـــوثـــوقـــة وفي مـــقـــدمـــتـــهـــا رســـالــة
ماجـستـير قدمت الى جـامعـة بوسطن
ـتـحـدة االمـريـكـيـة عـام في الـواليـات ا
 1966ولـم تــــتــــرجم الى الــــعــــربــــيــــة
The Press in Iraq وعـــــنــــــوانـــــهـــــا
  1966-1869وكــاتـبــهـا هـو صــحـفي
ــكــتب يــســاري عـــراقي كــان مــديــرا 
وزيـر االرشــاد في عـهـد عــبـد الـكـر
قاسم وعـاصـر هـذه الفـتـرة وهـو جزء
من احـــداثــهــا  واعـــتــمـــد الــصــحف
وقــد تــوفـاه االجل ــصــادر انـذاك  وا

.مع وافـر الشكر
والتقدير.
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ـطـعم الـتــهـمت الـنـيـران بـســتـانـا مـجـاورا 
نـطـقة اجلـادرية صـباح امس . سـيـسبـان 
وهـرع مـواطنـون الطفـائـها دون جـدوى قبل
وصـول فرق االطـفاء . وقـال شهـود عيان ان
(الـريـاح اسـهـمت في اتـسـاع رقـعـة الـنـيران
الـتي اليعـرف سبب انـدالعها)¨ واضـافوا ان
ـكان بـعد ـدني وصـلت الى ا (فـرق الـدفاع ا
نـحو عشـر دقائق من ارتفـاع السنـة النيران

نطقة).  التي مأل دخانها سماء ا
ـدني احلـريق واخــمـدت مـديــريـة الـدفــاع ا
الــذي انـدلع بـالــبـسـتــان بـإشـراف مــديـرهـا
الــلــواء كــاظم بـوهــان دون ذكــر مــزيـدا من
الـتفاصـيل). وتسبب بـالون حارق أطلق من
غــزة بـانــدالع حـريق فـي حـقـول فـي جـنـوب
اسـرائيل وفق ما أفادت خدمة االطفاء بعد
اثل ردت عـليه اسـرائيل يـوم عـلى هجـوم 
بـشن غـارات عـلـى اهـداف في الـقـطـاع.وقال
بـيان جلـهاز االطفـاء االسرائيـلي انه (أخمد
حـريـقا في مـنطـقة اشـكول قـرب احلدود مع
غـزة) واشـار الى ان (أحـد خـبـراء احلرائق
أفــاد بـأن احلـادث نـاجـم عن بـالـون حـارق).
واخــمـدت فــرق االطـفــاء في اشـكــول أربـعـة
حـرائق صغيرة تسببـت بها بالونات حارقة
أطــلـقت من غـزة.وردت اســرائـيل في سـاعـة
مـبـكـرة من صـباح اول امس بـغـارات جـوية
اسـتهـدفت موقـعا لـتصـنيـع االسلـحة تـابعا
حلـــــــــــمـــــــــــاس  دون االبـالغ عـن وقـــــــــــوع
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ــــاضي  أعـــــلــــنت اصـــــابــــات.وفي أيـــــار ا
إسـرائيل وحـركة حـماس التي تـسيـطر على
قـطاع غزة وقفا إلطالق النـار أنهى تصعيداً
دمـوياً ب الطـرف استمرّ 11 يـوماً وأسفر
عـن سـقـوط 260 شــهــيـدا بــيــنـهم 66 طــفال
ومـقـاتلـون وفي اجلـانب اإلسرائـيـلي سقط
13 قــــــتــــــيالً بــــــيــــــنــــــهـم طــــــفـل وفــــــتـــــاة
وجـنـدي.وتـفـرض إسرائـيل عـلى قـطـاع غزة
ـلـيـوني فـلـسـطـيـنـي حـصـاراً مـنذ ـكـتظ  ا
نــحـو 15 عــامــا.ولم يــكن هـنــاك أي مــؤشـر
ــسـؤولـة عن فــوري الى هـويـة اجملــمـوعـة ا
إطـالق البـالـون األخيـر من غـزة.وتـأتي هذه
اضي اثلة الشهر ا احلرائق بعد حوادث 
ردّت عـلـيهـا اسرائـيل بتـنـفيـذ غارات جـوية
ضـد أهداف في القطاع. واجـتاح مئة حريق
غـرب كــنـدا وكـالـيـفــورنـيـا  فـيـمــا تـسـيـطـر
ناطق مـوجة قيظ غيـر مسبوقـة على هذه ا
ــئــات. واســتــمــر عــدد أســفـــرت عن وفــاة ا
احلــرائق بـاالرتـفـاع في مـقــاطـعـة بـريـتـيش
كـولـومبـيا الـكنـدية ووصل إلى 152 حـريـقا
مـن بـــيـــنـــهــا 89 انـــدلــعت خالل الـــيــومــ
. و إجالء نحـو ألف شخص من ـاضيـ ا
فـانكوفر حيث أتى حـريق غابات على نحو
ــئــة من لــيـتــون.ويــقــدر اخلــبـراء أن 90 بــا
مـوجــة احلـر هـذه الـتي أطـلـقت في إطـارهـا
انـذارات بــدرجـات حـرارة مـرتـفـعـة جـدا في
مــنــاطق يـعــيش فــيــهـا ماليــ األشــخـاص
وتـسببت بـوفاة نحو 700 شـخص في كندا

ـــتــحــدة نـــاجــمــة عن و 16فـي الــواليــات ا
ــنــاخي.وقـالـت كـبــيـرة األطــبـاء االحــتـرار ا
الـشـرع في بريـتيش ولـومـبيـا ليـزا البوانت
ـنـاخـيـة الـقـصـوى في بــيـان أن (الـظـروف ا
الــتي عــرفــتــهــا بــريــتــيش كــولــومــبـيــا في
ــاضي عــامل مـــهم يــســهم في األســبـــوع ا

ارتــفـاع عـدد الـوفــيـات). وأكـد رئـيس وزراء
كـــنــدا جـــاســ تـــرودو (نــحـن عــلى أهـــبــة
سـاعدة بـريتش كـولومـبيا وكل االسـتعـداد 
أرجــــاء الـــبالد). وشــــكـــلت اوتــــاوا مـــركـــز
عـمـليـات في مـقاطـعة ألـبـرتا اجملـاورة التي
تــضـربــهــا مـوجــة احلـر . وقــال وزيـر األمن

دني يخمدون حريقاً في بستان باجلادرية ببغداد œUL∫ رجال الدفاع ا «

وصـدام فـي مـعــتــقل الــتــاجي ثم في
الـــســــجن رقم واحــــد في مـــعــــســـكـــر
الـرشــيــد وفي الــســجن تــعــرف عـلى
أفــكـاره وحتــلــيالتـه وطـمــوحــاته عن
كـــــــثـب وكـــــــان صــــــــدام إذ ذاك في
الـعــشـريــنـيــات من عــمـره فــرأى فـيه
ؤلف كما يقول "مشروع قائد كبير ا
ـــطــــالـــعـــة من خالل حــــرصه عــــلى ا
عـمقـة ومن حيث عالقته ناقـشة ا وا

مع رفاقه في السجن". 
ؤلف أحداثاً كثيرة ويسرد ا
اجليش العراقي في الكويت

لـعل أهم مـا ورد في الـكـتـاب األحداث
الــــتي رافـــــقت دخــــول الـــــعــــراق إلى
الـــكــويـت وقــد تـــنـــاولـــهــا الـــكـــتــاب
ـؤلف أن أمير باستـفاضـة إذ يروي ا
الكويت الشـيخ جابر األحمـد الصباح
وكــان زار الـــعـــراق في 1989/9/23 
عـنــوان الــزيـارة الــتــهـنــئــة بـانــتــهـاء
احلــــــرب مـع إيـــــــران في 1988/8/8

والتي امتدت لثماني سنوات.
ست بـحكم مـوقعي رئـيساً ويقـول: "
لـلـمراسـم في رئـاسـة اجلـمهـوريـة في

العراق ما يأتي:
- إن الـرئــيس صــدام حــسـ لـم يـكن
مرتاحاً كـثيراً لـلزيارة بـسبب شعوره
أنـهـا جاءت مـتـأخـرة وأنه كـان يـأمل
أن تـــكـــون خالل تــــلك احلـــرب إلعالن
التـضـامن واإلسـنـاد العـلـني لـلـعراق
أو أن تــــتم بــــعـــد انــــتــــهــــاء احلـــرب

مباشرة.
- لم يكـن أميـر الـكـويت وال مـرافـقوه
مرتـاحـ أيـضـاً لـهـذه الـزيـارة وكان
من السهل االسـتنـتاج أن تـلك الزيارة
كانت ثقيلة علـيهم أو كأنها شر ال بدّ

منه!
- وبـرغم مــراسم االحـتــفـاء وتـقــلـيـد
الرئيس صدام حـس وسام الرافدين
ألمير الـكويت إال أنه كـان واضحاً أن
فــتــوراً واضــحــاً يــلــقي بــظالله عــلى
لقاءاتهما وأحاديثهما خالل الزيارة.
- طـلـب إليّ الـرئــيس صــدام حــسـ

خالل تــــــلـك الـــــزيــــــارة إعــــــداد نص
مـعـاهـدة بــ الـعـراق والــكـويت عـلى
ـلك فـهد غرار تـلك الـتي وقـعـهـا مع ا
ـمـلكـة الـعربـية بن عبـد الـعزيـز ملك ا
السعـودية الذي سـبق أن زار العراق
نـاسـبة للـغـرض نفـسه أي الـتـهنـئـة 
انـتـهـاء احلـرب مع إيـران وكـان نص

عـاهدة قـصيـراً ويتكـون من بـضعة ا
أسطـر يؤكـد احتـرام البلـدين لـسيادة
كل مــنـهــمــا وحـدودهــمــا اإلقــلـيــمــيـة
والتعاون حلفظ األمن واالستقرار في

البلدين.
-  طـلـب إليّ الـرئــيس صــدام حــسـ
عاهدة ترتيب مراسم التـوقيع على ا
بعد مراسم تقلـيد أمير الكويت وسام

الرافدين".
مـا جـرى بـعـد ذلك أن الـيـاسـ نـفـذ
ـــا في ذلـك طـــاولــة أمـــر الـــرئـــيس 
التـوقـيع وبـعد مـراسم تـقـليـد األمـير
وسام الـرافدين جـلس الرئـيس صدام
واألمير جابر في إحدى زوايا القاعة
التـي  فيـهـا الـتـوسـيم وبـعـد شرب
الـقـهـوة أشـار الرئـيـس صـدام حـس
إلى الـــيـــاســـ أن يـــجـــلب مـــشـــروع
ـــعـــاهـــدة وكـــان قــــد وضـــعه عـــلى ا
ــعــدة لـــلــتــوقــيع وحــمل الــطــاولــة ا
شـروع  الـذي كـان من ورقـة واحدة ا
مـــوضــــوعـــة فـي حـــافــــظـــة خــــاصـــة
بـــالـــرئــاســـة تـــســـلم الـــرئـــيس مـــنه
احلافظـة وفتـحها وقـبل أن يعـرضها
: عــلى األمــيــر وجه كالمه إلــيه قــائالً
(األخ جابر.. هذا مشروع معاهدة ب
الـعـراق والـكــويت مـعـد لــلـتـوقـيع من
قـبـلــنـا وهــو يـخص احـتــرام سـيـادة
بلـديـنـا وحـدودهـمـا والـتـعـاون حلفظ
األمن واالستقرار بينهما وهو النص
لك فهد نفسه الذي وقعناه مع األخ ا
وعــنــدمـــا حــاول الـــرئــيس صــدام أن
يـســلّم الــنص لألمـيــر جــابـر لالطالع
عـلـيه تــردد أمـيـر الـكــويت في تـسـلم
احلافظة وعوضاً عن ذلك وجّه كالمه
: (يـــا أخ إلى الـــرئـــيـس صـــدام قـــائالً
صـــــدام أرى أن نـــــتـــــرك هـــــذا األمــــر

للمختص في بلدينا).
: "بــرغم أن الــرئـيس يـقــول الــيــاســ
صـــدام حــــاول أن يــــتـــسـم ردّ فـــعــــله
بـالـهـدوء إال أنـني وبـسـبب مـعـرفـتي
به الحــظت أن رد األمــيـــر وقع عــلــيه
كــالـــصـــاعـــقــة فـــالـــتــفـت إليّ وأعــاد
احلـافـظـة مـع ابـتـسـامــة ال تـخـلـو من
األلم والغـضب وخيـبة األمل وعـندما
غـادر الـرئــيس صـدام حــسـ لــيـتـرك
أمير الكويت يأخـذ قسطاً من الراحة
ـــغــادرة وفي طـــريـــقه إلى ســـيـــارتـه 
ــكــان الـــتــفت إلى من كـــان مــعه من ا
: هل ــســـؤولــ الـــعــراقـــيــ قـــائالً ا
ـعاهدة ?.. إن مـشروع ا فهمـتهم شـيئاً
كان لصالح الكويت ولطـمأنة حكامها
وأبنـائـها.. فـكيـف يرفـضهـا? وابـتسم

ــــــاءة بــــــرأسه مع إ
تــعــبــر عن الــدهــشــة
واالســـــــــتـــــــــغــــــــراب
والصدمـة ثم أضاف
وهــــويـــهـم بــــدخـــول
السيارة: كنت أخشى

من هواجس قـد تـدور بخـلـد إخوانـنا
في الكـويت بـعـد انتـصـار الـعراق في
احلـرب مع إيــران فـأعــددنـا مــشـروع
عاهـدة لطمأنـتهم وإزالة مـخاوفهم ا
ولكن يـبدو أن قـلوبـهم ليـست صافـية

بعد.. ثم مضى في موكبه".
1990 œ«bG  WL

ـؤلف بـعد ذلـك إلى مؤتـمر يتـطرق ا
القمة الـعربية في 1990/5/28 الذي
أعــقب تــلك الـــزيــارة ولم تــكن األزمــة
الـعـراقـيـة - الـكـويـتـيـة قـد طـفت عـلى
الـسـطح بــعـد وإن كــانت قـد صـدرت
تـلـمــيـحــات من اجلـانب الــعـراقي عن
مــعـانــاة الــعــراق بــســبب انــخــفـاض

أثـار كــتــاب أصــدرته في الــعــاصــمـة
األردنـيـة عـمـان (دار دجـلـة.. نـاشرون
ومــوزعــون) بــعــنــوان (40 عــامــاً مع
ـؤلـفه الـدكـتـور ند  ( صدام حـسـ
أحمد الـياس اهـتمام العـراقي في
ــا تــضـمــنـه من حــكــايـات كل مــكــان 
وأحاديث لم يتم التطرق إلى معظمها

في أي كتاب سابق.
ويكتسب هذا الكتاب أهميته من كون
مـؤلـفـه رافق الـرئـيـس األسـبق صـدام
حـــســـ مـــنـــذ الـــعـــام 1964 حـــتى
تـقــاعــده من الــوظــيـفــة بــعــد شــغـله
مـنــاصب إعالمــيـة ودبــلــومـاســيـة ثم
ـــراسم فـي ديــوان مـــنـــصب رئـــيس ا
رئاسـة اجلـمهـوريـة في عهـد الـرئيس
صــدام وعــيــشه مـع الــرئــيس حــيــاة
السجن واألوكار احلزبية قبل انقالب
 17تــمــوز 1968 الــذي نـــفــذه حــزب
الـــبــعـث فــيـــمـــا اهــتـم الــعـــراقـــيــون
بالكتاب ألن مؤلـفه سار فيه كما قال
في مقدمة الـكتاب: "سـيرى القار في
مـــا ســـجـــلـــته من مـــذكـــرات فـي هــذا
ـا كتب الكـتـاب مـا يـناقـض الكـثـيـر 
ــغـالــطـات وكـان لألسـف مـلــيــئـاً بــا
ــال أو واالدعــاءات الــكــاذبـــة طــلــبــاً 
ســـلـــطـــان لـــذلك فـــأنه ســـيـــجـــد أني
ســجــلت حــتى عــلى من أحــبــبــتــهم
أموراً سـلـبيـة وأخـطـاء ارتكـبـوها من
دون أن أغــفل مــا قـــدمــوه من أعــمــال
جلـيـلة وإجنـازات بـاهـرة كمـا أثـنيت
على األعـمـال اجليـدة التـي قدمـها من
تــقـــاطــعـت مــعـــهم عــنـــدمــا كـــنت في

سؤولية وأشرت إلى أخطائهم". ا
جاء الـكـتاب في 176 صفـحـة لـيوثق
جـــوانب مـــهـــمـــة من االحـــداث الـــتي
عــاشــهــا الــيــاسـ بــرفــقــة الــرئــيس
األســـبق صـــدام حـــســـ عـــلى مـــدى

اربع عاما من العالقة بينهما.. 
ـواقع في شـغل الـياسـ عـديـدا من ا
الــعـراق قــبـل االحــتالل كــان ابــرزهـا
ـراسم والتـشريـفات رئاسـته لدائـرة ا
في رئـاسة اجلـمـهـوريـة الـتي اسـتقى
ـعــلـومــات الـواردة في مـنــهـا أغــلب ا

كتابه.
يـتحـدث الـكـتـاب بـسـرديـة سـلـسة عن
مرحلة مـهمة من حيـاة العراق وحياة
الــرئــيس صــدام من خالل مــعــايــشــة
الياس لبعض االحداث وقسم منها
ــاط الـلــثــام عــنه لــلــمـرة األولـى مـا
أعـطي الـكــتـاب أهـمـيــة خـاصـة فـوق

أهميته.
: "وال أدعي أني يـــــقــــول الـــــيـــــاســـــ
وضـعت كل شيء في هــذا الـكـتـاب أو
لم أكن مـــنـــحــازاً لـــكن حـــســـبي أني
حاولت واجتهدت أن أكون موضوعياً
ــدح الــفــارغ وبــعــيــداً عن الــهــوى وا
والـنـفاق والـتـدلـيس الـلـذين ال طـائل
من ورائـهـمـا انـسـجـامـاً مع تـربـيـتي

أســعــار الـــنــفط في
ــيـة األسـواق الــعــا
ـــــــا ســــــــبب أذى
كــبــيـراً لـالقــتــصـاد
ــــنـــهك الـــعــــراقي ا
بــســبب احلــرب مع
إيـــران.. وقـــد عــزت
الـــكـــثـــيــــر من تـــلك
الـتـلـمــيـحـات سـبب
ذلك االنخـفاض إلى
زيـادة إنتـاج الـنـفط
فـي بـــــــــــــعـض دول
اخلــــــــــلــــــــــيـج وفي

مقدمتها الكويت.
الــــتـــــلــــمـــــيــــحــــات
الــعـراقــيــة حتــولت
خالل مؤتمـر القمة
إلى خـطــاب رسـمي
ألــــقـــــاه الــــرئـــــيس
صــدام حـــســـ في
ـؤتـمـر واتـهم فـيه ا

بـعض دول اخلــلـيج عالنــيـة بــأنـهـا
حتـــاول إضــعـــاف الـــعـــراق من خالل
زعــزعـة اقــتــصــاده عن طــريـق إغـراق
ــيـــة بــالــنـــفط خــارج األســواق الـــعــا
حصص منظمة أوبك والذي أدى إلى
انـخـفــاض كـبـيــر في أسـعــار الـنـفط..
متهماً تلميـحاً أمير الكويت وبعض
قـادة دول اخلـلـيج بـإعالن حـرب عـلى
الـعــراق.. ثمّ أطــلق عــبــارة ذات داللـة
واضــحـة: إن الــعــراق لن يــســكت ألن
ــثل حــربــاً اقــتــصــاديـة عــلــيه ذلك 
وقال: قطع األعناق وال قطع األرزاق.
ؤلف أن تلك العبارة كانت وفي رأي ا
الـشـرارة األولى لـلــحـرب.في مـحـاولـة
من الرئيس صدام حس بعد انتهاء
ـؤتـمـر الـتـخـفـيف من وقع خـطـابه ا
ألحّ عــلى الــشـيخ زايــد آل نــهــيـان أن
يسـتـضيـفه في الـعراق لـبـضعـة أيام
بعد مغـادرة القادة الـعرب وقد حاول
الشـيخ زايد االعـتذار متـعلالً بـوضعه
الــــصـــــحي إال أنـه اســــتـــــجــــاب في
النهاية نتـيجة إحلاح الرئيس صدام
عـليـه حيـث اصطـحـبه بـعـد ذلك في
رحـلـة إلى مـنـطـقة انـشـكي فـي شـمال

العراق إذ قضيا يوم هناك..
ــؤلف أن الـــرئــيس صــدام يــعــتـــقــد ا

استهدف من هذه اللفتة ما يأتي:
ـشـكـلـة الـتي أثـارها في 1- حصـر ا
خـــطـــابه بـــالـــكـــويت وحتـــمـــيـــلـــهـــا
سـؤولـية األكـبـر عن أزمة انـخـفاض ا

أسعار النفط.

2- طمأنة بقية دول اخلليج عن نيات
العراق .

3- التأثير العـاطفي على الشيخ زايد
للمـبادرة في حل مـشكـلة زيـادة إنتاج

النفط..
4- إقـنـاعه بـضـرورة مـسـاعدة األردن
ومنظمـة التحـرير الفـلسطـينية ودفع

بقية دول اخلليج في االجتاه نفسه.
جـهــود عــربـيــة ودولــيــة لـنــزع فــتـيل
األزمـة شـرح الـكـتـاب جـمـيع اجلـهـود
الـعـربـيـة والـدولــيـة الـتي بـذلت لـنـزع
فـتــيل األزمــة بــ الــعــراق والــكـويت
والـتي فــشـلت جــمـيـعــهـا كــمـا شـرح
ـســؤولـ الـعـراقـيـ مـوقف بـعض ا
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اجلـفاف والقيظ في بريتيـش كولومبيا غير
مـسبوقـة) متوقـعا (صيـفا طويال وصـعبا).
ــقـاطــعـة جـون بــدوره  قـال رئــيس وزراء ا
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ند الياس

bOKI∫ صدام حس يقلد امير الكويت بوسام الرافدين

العـقائـدية والـسيـاسيـة التي حتضّ
عـــلى الـــصـــدق والـــصـــراحـــة وعـــدم
االجنرار وراء شـخـصـنـة األمـور فلم
أكتب وأنـا مـغمـض العـيـن من دون
ان بدور الكلمة قناعة وتمحيص وإ
وقدسيـتها فـكلنـا سنرحل ويـبقى ما
خـطـتـه أيـديـنــا شـاهــداً عـلـيــنـا أمـام

األجيال".
ــؤلف عن بــدايـات تــعـرفه يـتــحـدث ا
بصدام حس بالقول: "كانت عالقتي
ــة وعــمـيــقــة بـالــرئــيس الـراحل قـد
صدام حسـ فقـد التـقيـته في العام
 1964بعد انـقالب عبـدالسالم عارف
على حزب الـبعث العـربي االشتراكي
في تـشــرين الـثـانـي من الـعـام 1963
وكــان صـــدام حـــســـ يـــنــشـط ســراً
إلعادة تنـظيم حـزب البـعث وتضـميد
جــراحه بـــعــد أن عــيّـــنــته الـــقــيــادة
القـومـيـة للـحـزب عضـواً في الـقـيادة
الـــقـــطـــريـــة لــلـــحـــزب فـي الـــعــراق".
يـــــواصـل: "كـــــنـت مع صــــــدام حـــــ
استـأجرنـا داراً في عرصـات الهـندية
ببـغـداد سكـنـتهـا وعـائـلتي لـتـصبح
وكراً حـزبـياً يـجـتمع فـيه مع أعـضاء
ـكتب الـعـسـكـري لـلـحـزب كـمـا يتم ا
فـيه طــبع بـيــانـات احلـزب ونــشـراته
على آلـة الرونـيو الـتي جلـبهـا صدام
ـفــارقـة أني لم أعـرفه إلى الـوكـر.. وا
إال بــاســمه احلــركي (ســامي) حــتى
عــرفت اســـمه احلــقـــيــقـي عن طــريق

مصادفة".
في 5 أيـلول 1964 اكـتشـفـت أجـهزة
األمن الـوكــر وشـنّت هـجــمـتــهـا عـلى
ـحاولـة القـيام احلزب مـتهـمة إيـاه 
ؤلف بانقالب ضد السلـطة فالتقى ا

-1-
هناك مَنْ يرى نفسه كامالً من جميع اجلهات فال يُصغي لِناقِدٍ أو ناصح أو واعظ ...

اذا ?
النّ الغرور يدفع به الى االعتقاد باستغنائه عن الناس ألنهم ال يصلون الى مستواه..!!

وحـ يكون في موقـع السلطـة يُصبح من زُمـرة الطواغـيت الذين ال يعـترفون عـلى أنفسهم
بذنب وال تقصير ..

ومن هنا تكثر خطاياه وأخطاؤه ..
ويقع الناس في شدّةٍ جَراءَ سياساتِه العوجاء وخططه العرجاء .

-2-
انّ العالِم كلما ازداد عِلْماً ازداد يقينا بانه لم يَجْنِ من العلم اال قليال .

الن العلم إنْ اعطيتَه كُلّكَ ال يُعطيك االّ بعضه ...
والراضون عن انفسهم يزدادون جهالً يوماً بعد يوم وهم ال يشعرون. 

وإنْ أخطأوا في محـفل من احملافل العامة وصُـحِحَتْ لهم أخطاؤهـم يُصرون على اخلطأ 
وال يُذعنون الى ماهو الصواب  .

جـاء في الـتـاريخ انّ احلـجـاج بن يـوسف الـثـقـفي  –وهـو عـتل زنـيم مـعـجب بـنـفـسه غـايـة
االعجاب - قرأ آية من القرآن حيث قرأها هكذا ..

نتقمون)  (إنا من اجملرمون 
فقالوا :

لَحَنَ األمير 
فأنشد :

إنْ يسمعوا ريبةً طاروا بها فَرَحاً 
مني وما سمعوا مِنْ صالحٍ دَفَنُوا 

وهـو اصـرار قبـيح على اخلـطأ ومـنه نـعلم عـناده وجـحوده في كـل القـضايـا ال في قضـية
احلُكم واضطهاد الناس وسلبهم حرياتهم وحقوقهم فقط .
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صرّ قـابل فان كـتب األدب تذكـر قصة طـريفـة تبـ مدى الفـرق ب احلَـجّاج العـنيـد ا وبا

ن يرشده الى الصواب . ستجيب  على اخلطأ وب الرجل اخلالي من العُقَد ا
قالوا :

عظمة ويقول : سجد احلرام أمام الكعبة ا انّ االصمعي سمع رجالً يدعو في ا
" يا ذي اجلالل واالكرام "

فقال له االصمعي :
" مُنذُ كَمْ تدعو " ?

قال :
منذ سبع سن فلم أر اإلجابة فقال األصمعي :

(انك تلحن في الدعاء فأنّى يستجاب لك ?
قل :

يا ذا اجلالل واالكرام) 
ففعل الرجل  

فأجيب " 
تاريخ الغرابي /ج 2ص  229

لم يتعرض الرجلُ الداعي على االصمعي بل بادر الى التسليم باخلطأ 
نشود . وهكذا يجب ان يكون التعامل مع االخطاء بغية الوصول الى الصواب ا
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ا يُعرض جاميع من سياسيْ الـصُدفة ال يستجيبون  ونحن في "العراق اجلديـد" ابتُلينا 
ـشـكالت العـالـقـة في البالد  –وهي من عـليـهم من آراء صـائـبـة وخطط سـلـيـمة لِـحَلّ كُلّ ا

ـشكالت اء وانـتـهـاء  الـكثـرة بـحـيث ال حتـصى ابـتداء بـالـكـهـربـاء وا
التـعليم والـصحة  –مروراً بجـرائم الفـساد الكـبرى الـتي اثقلت
رارة كاهل الـبالد والـعبـاد وجـعلت حـيـاة العـراقـي تـغص بـا

واألعباء .
-5-                                               

ان االعتراف باخلطأ فضيلة 
والعصـمة من اخلطـأ ليست االّ لالنبـياء واألوصياء (ع) وأين

نحن منهم ?

يقـيناً أن لـكل نظام سـياسي اتـباع واضداد  فـلكل حكم حـاشية واعـداء  بصرف الـنظر
ـقـراطيـته أو شـمـولـيـته  وبـعيـداً عن ورعه أو إسـرافه  وبـغض الـنـظـر عن قربه أو عن د
بـعده عن الدين والالهـوت  فحكم علي " عـليه السالم " ناصـبه الكثيـر العداء  وبالـتأكيد
ــان والــدين واألقــرب  الــذي اسـلم وآمـن وقـاتل أن أول من نــاصـبـه الـعــداء شــركـاء اإل
وانـحـرف  اســتـشـهــد األكـبـر عــلى يـد األصـغــر األحـقـر  لــكن الـدين واحلق والــقـضـيـة

والتاريخ باقٍ شاهد . 
ا يزل حكم " علي " العداء  حتى راح البغض له يتعمق حيث لقد ناصب الكـثير الكثير و
تـتوارثه األجـيـال  فـكل جيـل يبـغض حـكمـه أكثـر من سـلـفه وهو لم يـراه ولم يـعـايشه ولم
يقرء حتى عن عهـده   ويقيناً أن ما ينطبق على حكمه " عليه السالم " ينطبق على غيره 
وحكم غـيره أولى بـاخلالف والعـداء  بلـحاظ أن كل مـعاني الـفضـيلـة جتسـدت في علي "
نصف احلكيم الزاهد الورع الكاظم  وغيرها ؤمن العادل ا سلم ا عليه السالم "  هـو ا
من الفـضائل أكـثر  فـال خالف ب اجلـميع بـاغضـيه وموالـيه  أنداده واتـباعه  عـلى ما
كان يحمل من صـفات  هو الدين والتـدين  هو العدل واإلنصاف  هـو الزهد واحلكمة 

هو العلم والفضيلة  هو النزاهة واالستقامة  هو الفاضالت من الصفات . 
لـقـد اخـتـلف بـاغـضـو حـكم عـلي عــلى كل شيء  اال عـلى ثـابت واحـد هـو دولـة اإلسالم 
سـلمـ في مواجـهة غـيرهم  أما فالـوالء للـدولة ال خالف عـليه  وهـو مصدر وحـدة كل ا
فـي العـراق فلم يـقف خالف ابنـاء الوطن بـعد سـنة 2003 حتى عـلى الـوطن  فقـد ناصب
البعض العـداء جلميع من في الدولة ومن عليـها  حتى راح يهاجم كل من تصدى أحسن
تصـدي أن يتقـبل غيره في سـدة احلكم حتى أم أسـاء واألمر مبـرر مفهـوم بذاته  فلـيس 
عارضة تـتصيـد السقطـات بقصد قراطيـة  وليس في ذلك بأس فـا في الـبلدان األكثـر د
قـراطيـة تبـحث عن اخطـاء احلاكم وسوء ادارته العـودة حاكـمة  لـكن معارضـة األكثـر د
وفسـاده واخطـائه وسقـطـاته  ولكن ال تُـلفّق وال تـنسب مـا لـيس فيه  وال تـفتـري األكاذيب
وال تلـجأ لـوسائل الـتواصل االجـتمـاعي ظلـماً وعـدواناً دون ورع أو رادع  فـتخـطّأ وتُزلل
رصاد والقضاء لة وتتهم باخليانة  فالقانون با وتكّذب وتتبال وتُـزّني وتُكّفر وتُخرج من ا
واقف متـصدي . وفي الـعـراق كل شيء جائـز مقـبـول  أكذب وأنـسب لغـيـرك ما لم يـفعل
ـقراطـية وأتـهم وأوشي وفسّـد وتعـدى وأرمي بـالقـذارات فكـلهـا جائـزة مـقبـولة بـاسم الد
وحرية الرأي والفكر والنشر  ويقيناً أن من شب على شيء شاب عليه  حتى راح العقل
نافس ومـهاجمة الغث س بالـسمعة والـنيل من ا اجلـمعي يتقـبل انتهاك اخلـصوصية  وا
والـسمـ  الـشـريف والوضـيع  الـفـاسـد ومن صان نـفـسه  لـكن مـا ال يجب أن يـتـقـبله
ـســاس بـالـوطـن وحـاضـره ـعــارض  ا الـعــقل الـفــردي واجلـمــعي  وضـمــيـر احلــاكم وا
نـصف الزاهد  ومسـتقـبل أجيـاله  فاحلـاكم ذاهب والوطن بـاق  تصـدى للـحكم فـيه  ا
والدكتاتـور القاتل  وتوالى على سـدة السلطة فـيه  الشريف والوضـيع  الباني والهاد 
ّـاه ومن وضــعه  والـتـاريخ حـفظ لـكلٍ حـسـنــات وسـيـئـات حـكـمه . ال بـأس في نـقـد من 
سـاس بالـعراق  فـكرامته احلاكم وتـشخـيص أخطـائه وفضح فـساده  لكـن البأس كـله ا
ـكن جتـاوزه  بلـد شـرّف وكـرّم وأعلّى فضـيـلـة وسمـعـته مـحذور ومـكـانـته خط أحمـر ال 
وقع  بـلد ملـئت  أخباره ورفع وأغـنى وآوى ونصـر  بلد الـغنى والدين والـعلم واألدب وا
ساس الدنيا وشغـلت احلكّام والشعوب  بلد اسمعت فضائله من به صمم  فهل يجوز ا
بكـرامة وطن من أجل سـلطـة متـداولة  وحكم زائـل  ومنصب فـائت وغنـيمـة ذاهبة  وكل
ـقراطيـة زائفة  ـقراطـية  بأسـاً لد واطـنة  وبغـطاء الد ذلك باسم الوطـنيـة  وبشعـار ا
تـفسّد الـشريف  وجتّـرم البـريء  وتمس وطن  وتُـذهب حاضـر  وتنـسب ما لـيس فيه 
قراطية تعني لك احلق في أن تتحدث  قراطية  نعم الد وكل ذلك جائز حتت غطـاء الد
ـقراطيـة أن تلفق وتـنقـد  وتبدي الـرأي  وتسمع من صّم آذانه عن احلـق  ولكن ليس د
وتدعي وتكذب وتـنسب ظلماًوعدوانـاً  وتهاجم وطن وتمس تاريخ وحاضـر . ويقيناً أن ما
آل الـيه وضع الـعـراق ال يـسـر مــحب وال يـقـنع مـنـصف وال يـوأمّـل مـتـطـلع  فـقـد انـتـشـر
ال  وبُعـثرت الثـروة  وتراجعت اخلـدمات  وتفـشى الفقـر  وارتفعت الـفساد  واهـدر ا
نسب البطالة  مرة بسوء اإلدارة  وأخرى بتواطؤ احلكام  وثالثة باسم تعويض الظالمة
 ورابـعـة في مـحـاولـة السـتـرداد حـكم زال  ويـقـيـنـاً لم يـكن اإلرهـاب والـطـائـفـية وتـكـالب
األعداء وتواطؤ الـباغض بعيداً عما آل إليه احلال  فـنجاح جتربة العراق  يعني اجلدارة
قراطية تطلعت اليها شعوب باحلكم  واألحقية في اإلدارة  وانتقال التجربة  وشياع د
ـنطقة واإلقـليم  وكل ذلك غير جـائز محظـور . لقد وقف العـالم مراقبـاً ما حدث ويحدث ا
في الـعراق  ويـقـينـاً أن ذلك كـله بـلحـاظ مـحوريـة الـعـراق واهمـيـة دوره  وحجم تـأثـيره 
ـرضه يستأسد األضـعف الذي راح يتح الـفرص بالعراق بصحوته يـنتعش اإلقليم  و
. والالفـت أن يُـــهـــاجـم الـــوطـن حـــتى فـي صـــحـــوتـه ومـــحــــاوالت عـــودته  وإال فــــهل من
قراطيـة حجم الهجمة التي شـنها من يدعي الوطنيـة بعد جناح الزيارة األولى لرئيس الد
فرنسي الى العراق بعد سنة 2003 فراح البعض يصور احلجر  واآلخر يدعي الكسر 
قـبور الـذي خلّف القـصر  وهو يـعلم علم الـيق أن مـا من قصر إال وثالث يـشيد بـآثار ا
ـقـبـور مـدمـر مـقـصـوف  فـدار الـظـالم خـراب  وتـبع هـذه الـزيارة األبـرز واألهم وخـلّـفه ا
عاصر  زيارة احلبر األعـظم التي حبس متخذ الـقرار انفاسه كي تنجح بتاريخ العـراق ا
ا ا يليق  وقُدم لها  ـسيح ومسلمي العراق  فأعد لها   كيف ال وهي األولى بتاريخ ا
ـا يُشّرف الوطن ويُكـرم الضيف  فخرج تستحق  وتكـاتف الشعب والسلـطة الخرجها 
ـتـنـاً مـسـروراً مـنـشـرح الـصـدر واألسـاريـر  كـيف ال وقـد احـتـفل به الـوطن  الـضـيف 
واستـبشـر به االتباع  وحج مـوطن سيـدنا إبراهـيم  فغادر الـعراق ورسـائله تتـوالى تترا
لتعبر عن امـتنانه حلسن االستقبـال وكرم الضيافة  فقـتل الباغض غيضاً  وراح يهاجم
كل اشراقـة مشرفـة  وتال تلك الزيـارة قمة الـثالث التي كانـت تكاملـية في مـعانيـها  بعد
مقاطعـة وصّد وترك  فلم يحدث أن يـزور رئيس مصري العراق منـذ اكثر من ثالثة عقود
 فكسرت هذه الـزيارة قطيعة وصد وترك  ولم تكن حفاوة االستقبال وكرم الضيافة اقل
من سابقاتها  فـغادر الضيفان مبتهجان مسروران لتـكاملية الضيافة ومخرجات اللقاء 

دسـوسـة تـهاجم  والـعـقول وقبل أن يـغـادر الـضيـفـان راحت األقالم ا
ريـضـة تبـتـكر والـنـفوس الـضـعيـفـة تسـتـشيط غـضـباً وحـسداً ا
وكراهيـة  كفاك الباغض حـقداً والكاره مكـرا واحلاسد كيداً
فـالــعـراق قــائم وغـيـره مــغـادر  والـتــاريخ يـســجل والـذاكـرة
حتـفظ واالقالم تـدون  وعــلى كل من اسـتــهـدف الـعـراق من
مدعي الوطـنيـة قراءة تاريخ من اسـتهدف ودس وتـآمر  فكل
واطنة  ذهب الباغض فيها مؤامرة حيـكت بلباس الوطنية وا

وذكره السيء باق  والعاقبة ألبن الوطن البار . 
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البـارزين من دخـول القـوات الـعراقـية
إلى الـــكـــويت وتـــداعـــيـــات ذلك عـــلى
الوضع الـعراقي كـمـا تطـرق إلى قمم
مــجــلس الــتــعــاون الــعـربـي والــقــمـة
الـعــربـيــة في الـدار الــبـيــضـاء 1989
ــلك والــقـمــة الــتي عــقــدت بــجــهـود ا
ــمــلــكــة الـهــاشــمــيـة حــسـ عــاهل ا
األردنـيــة والــتي جــمـعـت الـرئــيــسـ

صدام وحافظ األسد.
»U J « ZNM

اتبع الدكتـور ند أحمـد الياس في
ــنـهـج الـسـردي وروى هـذا الــكـتـاب ا
لــنــا من خالله أحــداثــاً كــان شــاهــد
عيـان عـليـها ولـم يعـتمـد عـلى من قال
ـا هـو الذي قـال كل ما ومن كتب وإ
جرى أمامه وحتدث عن كل ما شاهده
من الرئيس وهو لم يغفل عن تسجيل
حـوادث بــســيـطــة قــد يـراهــا الــقـار
لــيــست ذات أهــمــيــة في ســيــاق هـذا
السرد لكنها ستكـون مهمة للباحث
ــجــمـله رسم .الـكــتـاب  والـدارســ
صـورة عن شـخـصـيـة الرئـيـس صدام
حــســـ من خالل رجل الزمـه عــقــوداً
طويلـة منذ سـنوات مـا قبل السـلطة
إذ بدأت هذه العالقة بعد انهيار أول
جتـــربـــة حلــــزب الـــبـــعث فـي تـــســـلم
السلطة يوم 18 تشرين الثاني 1963
وبعـد نـحـو تـسـعـة أشـهـر من ثورة 8
شـباط 1963 التي خـطط لـهـا احلزب

ونفذها.
ســيالحظ الـــقــار أن ال تــعـــقــيــد في
مــــــنــــــهـج هــــــذا
الــكـتــاب ولــغــته
وســيـــنــتـــقل من
فـصل إلـى فـصل
فــــيه بــــسالســــة
كـــــــبــــــــيــــــــرة ثم
سـتـتــكـون له صـورة نــهـائـيــة عـنـدمـا
يـفــرغ مـنه عن أحــداث خـطــيـرة مـرّت
ـعــلـومـات ال بـالـعــراق وسـيـغــتـني 
يـجـدهـا في أي كـتـاب سـابق قـرأه عن
.. وتـلك هـذ فضـيلـة هذا صدام حـس
ناسب الكتاب الذي سيحتل موقعه ا
ـئـات من الـكـتب الـتي ألـفت عن بـ ا
.ضم الـكـتاب مـلحـقا من صدام حـس
الصور التـي توثق جانبـا من العالقة
ــهـــمــة في حــيــاة وبــعض االحــداث ا
الرئـيس صدام..  الـكـتاب ال يـستـغني
عــنه أي بــاحث فـي الــشــأن الــعــراقي
إليراده معلـومات بقـيت خفيـة وتنشر

ألول مرة.
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ازمـة الـكـهـربـاء في الـعـراق بـدأت مـنـذ اسـتـهـداف التـحـالـف الدولـي بـقـيادة
تحدة وبريطانيا بالطائـرات والصواريخ  البنى التحتية ومحطات الـواليات ا

الطاقة الكهربائية عام 1991 في حرب اخلليج.
ـسـتـهدفـة انـشـئت في اخلـمـسيـنـات والـستـيـنـات والـسبـعـيـنات  •احملـطات ا
ية رصيـنة وتدار بكوادر فنية والـثمانيات على مدى 40 عـام من شركات عا

هندسية عراقية.
ـستوى عـملهـا قبل التـدمير   •أعـيدت احملطـات الى اخلدمة  لـكن ليست 
وتـؤثر شدة منـاخ الصيف القـاسي وارتفاع درجات احلـرارة فوق ٥٠ مئوية

نظومة خاصة بشهر تموز وآب. على ا
 •تـقـادم خـطوط الـنـقل واحملـطـات مع الـزمن  والـتـوسع الـعـمـراني وارتـفاع
الـكثـافة الـسكـانية  دون ان يـتم انـشاء محـطات جـديدة جـعل الضـغط هائل

نظومة احلالية. على ا
تعـاقبة من ايجاد احلل  •بـعد 2003 لـغاية 2019 لم تـستطع احلكـومات ا
تـرديـة والفـسـاد والسـرقات  و9 وزراء كـهـرباء الـصحـيح بـسبـب العـقـول ا
نـهايتهم االستقالة او اإلقـالة او سحب اليد وجميعـهم بحقهم دعاوى جزائية
ومـشـاكل بـالـقـضـاء  ويـتـحـمل مـعـهم رؤوسـاء احلـكـومـات ودورات مـجـلس

سؤولية. النواب ا
 •انـشئت محطـات غازية مـحدودة االنتاج تـعتمد عـلى الغاز الـرخيص الثمن
في أمـاكن على طول احلدود العراقية اإليرانية  كوّن ايران ثالث بلد بالعالم
ـشـكـلـة ان العـراق ال يـنـتـج الـغاز بـعـد روسـيـا وقـطـر بـإنـتـاج الـغـاز  لكـن ا

ستحقات السنوية إليران. ويقطع احيانا لعدم دفع ا
ستورد  وفقط احلاجة من  •يدفع سنويا 1 مـليار دوالر إليران ثمن الغاز ا
تعاقبة اَي خبرة 5/1 حتى 10/1 من كل عـام  وترفض سلطة احلكومـات ا
وخـطة من كـفاءات عـراقيـة تقـدم حلل ازمـة الطـاقة  وكـأنهـا معـجزة رغم ان

ال والعقول. اداراتها متوفرة والعراق باد ثري با
 •يــحـتـاج الــعـراق بـ 24 الى 25 الف مــيــگــا واط لالسـتــهالك فـي فـصل
الـصيف وبـحدود 14 الى 15 الف مـيـگا واط في فـصل الشـتـاء  لكن يـنتج

معدل ب 17 الى 18 الف ميگا واط حالي.
انـيا والص إليجاد حل لـقضية الطاقة في  •عام 2019 تـدخلت امريكا وا
الـعراق كوّن عالقـتها التـجارية واالقـتصاديـة تأثرت بـسبب تردي الـكهرباء 
لكـن الهيمنة االمـريكية اخذت الـعقود لشركة جـنرال اللكتـرك االمريكية التي
ـهـمــة بـسـبب الــصـراع اإلقـلـيــمي واسـتـهــداف الـشـركـة لم تـسـطع إجنــاز ا
بـصواريخ الـكاتـيوشـا والهـاونات والـعبـوات النـاسفة لـألرتال الـفنـية وتـهديد
ـا يـؤدي لـتـوقـف خط الـغـاز االيـراني  وايـضـا تـخـصـيـصـات الـعـامـلـ  

يستفاد منها بطرق غير سليمة من يقف بادارة وزارة الكهرباء.
ستقيل والـوزير الذي قبله  مـرشح كتلة سائرون  •وزيـر الكهرباء احلـالي ا
 وهـناك شخـصان يتـابعـان مسؤولـية الـعقود والـتأثـيرات واخذ نـسب مادية
نظومة الكهربائية  قاول التي تعمل على صيانة وتاهيل ا من الشركات وا
وبـعـلم الكـتـلـة وحتـى جمـيع اركـان الـدولة  وذالـك معـروف من اصـغـر حتى
جلس اعـلى موظف بالوزارة  اضـافة لتـأثيرات بعض نـواب كتلة سـائرون 

النواب على اداء الوزارة وكوادرها.
نـظـومـة وتـوقفت بـالـكـامل يوم 1 و 2021/7/2 بـسـبب الـضغط  •انـهـارت ا
نشأ التي تنصب بسبب عقود تردية ا واد األولية ا الـهائل عليها  وبعض ا
فـاسدة  اضـافة السـتهـداف ابراج نـقل الـطاقـة بعـبوات نـاسفـة في الشـمال
سيب احلـرارية احلـيوية في والـشرق  وصواريخ كـاتيـوشا أوقفت مـحطـة ا
الـفـرات االوسط  وسـؤال اين شـرطـة الـطـاقـة ومـنـظـومـة مـراقـبـة الـكـامـرات

شتركة واالمن الوطني. احلرارية لقيادة العمليات ا
 •مـا يقوم به رئيس احلكومة حاليـا خطوات فارغة لن حتقق شيئا  ونرفض
تـكــرار احلـديث بـانه ال يــتـحـمل مــسـؤولـيـة 17 عـام  احــد اركـان الـســلـطـة
ـنـصب والـدولـة ويـعـمل مع احلـكـومـة مـنـذ سـنـوات  ومن رشـحه ووضـعه 
رئـيس الوزراء ذات الـكـتل واألحزاب والـشخـصـيات الـفاسـدة التي ادت الى
انـهيار الكـهرباء واخلـدمات ومعـاناة اخلريجـ وثقل العـيش اقتصـتديا على

األسرة.
 •رئــيس احلــكــومــة والــوزراء وفــريق االســتــشــاريـ
يـتحمل كامل الذمة الشرعـية واألخالقية امام القانون
قـبـلة. ـدة ا ورب الـسـماء  ولـيـنتـظـر مصـيـره خالل ا

والشعب من يقرر.
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ناسبة زواجـهما  متمـن لهما حـياة سعيدة  داع
. ديد والرفاه والبن الله عز وجل لهما بالعمر ا
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ـاضي أن تعـود إلـيه باحلـن  ولـكن هـذا ليس صـحـيحـا  بل يجـبرك يجـبرك ا
احلـاضـر الـقـبـيح عـلى أن تـعـود لــذكـريـات كـان الـبـؤس فـيه سـيـدا  مـسـتـذكـرا
ـتـراكم حلـظـات جــمـال وبــراءة طـفــولـة  وحـاالت صــدق نـادرة وأدهــا الـكــذب ا
ـتالحق الـذي يـطـاردنـا في كل مـكـان فــتـجـتـمع الـصـور اجلـمـيـلـة لـلـمـراجـيح وا
وللعـربات واأللعـاب البسـيطة والـباليـة وتتحـول إلى لوحة كـبيرة ومـتحفـا للصور
اضي زيـد من ذكريـات ا تـعبـة التـي يرهـقهـا . إننـا بحـاجـة إلى ا في الذاكـرة ا
الذي لن يـعود مـطلقـا لكـننـا ال نتـمكن من فـعل شيء إال أن نكـون جزءا من لـعبة

األلم والصبر والعذابات التي حتكمنا ليل نهار . 
الذ مـن حـرب الــهــمـوم ــاضي مــثل شــبح لــكــنه مـرغــوب فــيه ألنه ا يــطــاردنـا ا
عـقد الـذي يتحـكم فينـا ويحـيلنـا إلى أخشاب والعـذاب ووطأة الزمن الـصعب وا
تـنـتــقل من مـكـان إلى آخــر بال وعي وال فـهم ولــيس لـنـا إال أن نـوافـق ونـسـتـمـر
ــتـجــبــرون والـفــاســدون يــحـاصــرونــنـا ــوافــقــة عـلى كـل شيء  فـاحلــكــام ا بـا
تـسـلطـون الذين ـسـؤولون مـجـموعـات من الـلصـوص وحـتى بعض الـرجـال ا وا
ـنعـوننا من نظنـهم مالئكـة هم شياطـ يحـاوروننـا ليخـدعونـا ويتحـكمـون بنا و
فعل شي ولـيس لنا إال أن نوافقهم بـكل طريقة وال نعتـرض أبدا مهما كان حجم

صاعب . األلم ومهما كان العذاب ومهما كانت ا
همـومة لكنها عذبة وا تختـلط علينا الصـور وتبقى األجمل منـها صور الطفولـة ا
ـاضي سهل يـسيـر بـريء غيـر معـقـد غيـر مريض ال تـوجد على أيـة حال صـور 
فيه أحـجام كبـيرة للـمؤامرات وال حـكايات كثـيرة عن الفـساد وعن اخلراب وعن
وارد والناس عارك اجلانبـية والفوضى والتحـكم األسود با احلروب واألوبـئة وا
وحـركـة اجملتـمع الـذي لم يـعد يـهـتدي لـشيء سـوى أن يـتخـبط ويـنهـار ويـتراجع
فـترسـة ونحن ويـتحـول إلى غابـة حتـكمـها الـضبـاع وتعـود ملـكيـتـها لـلوحـوش ا
لك من أمـرنا إال أن جنلس بـهدوء وعـقالنية دون أن فيـها ضـحايا مـؤجلـون ال 

نعترض أو نتساءل عن موعد الذبح ووقت اإلعدام . 
ـاضي مـلـكنـا ولـو كان احلاضـر لـيس مـلكـنـا هو لـهم وا
مجـرد خيال نـسرح فيه ونـهرب إليه وعـلينـا أن نستـثمر
ــكــنـة لــنـحــلق ونــسـرح مع ذلك اخلـيــال بــكل طـريــقـة 

ذكريات ذلك الزمان .  
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اللعـب على احلبـال والتـناقض اصـبحـا سمـة بارزة ومالصقـة للـكتل الـسيـاسية

العراقية 
وهنـاك من هو يبدع فيـها كثيرا والـذي جتده باالمس على يـسار الزعيم الفالني

واليوم على  االخر 
ال يـعلـم من يجـيـد هذه الـلـعبـة انـها اصـبـحت منـتـهيـة الـصالحيـة  وقـد ال توتي
اكلهـا قريبا . بل ستنعكس بالـسلب عليه وتفقده  اجلماهـير الكبيرة التي لم تعد

شاريعه وببرنامجه  االنتخابي  تثق فيه و
ولقد حتـولت العمليـة السياسيـة في العراق الى مجرد لـعبة استعـراض فيها قلة
شاهـدين  اما الـوعود الـتي يتحـدثون عـنهـا هي مجرد من االبطـال وكثـرة من ا
كذبة ابـدعوا في قولها وتفننوا في وصفها ووجـدوها جميلة فتسللت الى قلوبهم

وصارت واقع حال .
ـشاهـد اال ان يـكون جـزءا من هذا االسـتعـراض  وداعـما لـكل مشـاهده ويابى ا
شاهد فـهو يرقص مع قاتله ونـزيف دمه مستمر  النه وان كان بـطال في بعض ا

فاهيم . هو االخر بارعا في اللعب في ا
ن يــؤمــنـون ال ارى في االفق الــقــريب انــفــراجــة ولــست 
ظلم لكنني على يق ان بوجـود الضوء في نهاية النفق ا
لـعـبـة الـسـيـاسـة فـي الـعـراق تـشـبه لـعـبـة الـشـطـرجن في
ــلـك والــشـــرطي فـي صــنـــدوق واحـــد وهــو الـــنــهـــايـــة ا

التابـــوت.
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ــجـلس الــنـواب  اعـداد هــذا الـقــانـون الول مــرة عـام 2008 حـيـث عـرض 
عـلومـاتيـة) وتمت قـراءته مرت و بدورته الـثانـية حتت اسم (قـانون جـرائم ا
تـأجيـله للـدورة الـثالـثـة وأقرَّه اجملـلس عام 2011 اال ان احـتـجاج واعـتراض
ـيـة ومـنـهـا (هـيـومـان رايـتس ووجت) وأطـراف حـكـومـيـة مـنـظـمـات حـقـوقـيـة عـا
ان أمريـكيـة أدى الى ان تـتدخل احلـكـومة االمـريكـيـة إلجبـار احلكـومـة والبـر

أعـيد الـقـانـون للـعـرض حيث  عـلى سحـب والغـاء القـانـون. وفي عام 1919 
تغـيير تسميته الى (قـانون مكافحة اجلـرائم االلكترونية) لـتفادي االحتجاجات
ـعلـومات. واالعتـراضات عـلى انتـهاك الـقانـون حلـرية الـتعـبيـر وحريـة تداول ا
وتـمت قـراءة القـانـون قـراءة ثانـيـة عام 2020 في مـجـلس النـواب و االتـفاق
على تـمريره ولكن  تأجيـله بسبب اعتراض منـظمات حقوقيـة عراقية ودولية
تـعـنى باحلـريـات الـعـامة وحـريـة الـتعـبـيـر وحتذيـرهـا من الـتـداعيـات اخلـطـيرة
احملتـملـة لتصـويت مجـلس النـواب العراقـي على (قانـون يكـمم األفواه ويـنتهك
علوماتية احلريـات)!!! وقد  تغيير مسـمى القانون الدعاء أنه ال ينتـهك حق ا
بل يحـارب اجلرائم االلـكـترونـيـة ولكن قـراءة متـأنـية لـلقـانـون تؤكـد أنه ما زال
شروع ادة الثانية من ا ينـتهك حرية التعبير. على الرغم من إدراج نص في ا
األخــيـر تـشــيـر إلى أنه يــهـدف إلى "تـوفــيـر احلـمــايـة الـقــانـونـيـة لـالسـتـخـدام
علـومات ومـعاقـبة مرتـكبي األفـعال الـتي تشكل شـروع للحـاسوب وشـبكـة ا ا

اعتداء على حقوق مستخدميها".
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علوماتية: أبرز االعتراضات على مشروع قانون جرائم ا
1- انـتـقـدت مـنظـمـات حـقـوقـيـة جـمع الـقانـون بـ اجلـرائم االلـكـتـرونـيـة وب
ـتــعـلــقـة بــهـا فـي مـيــدان الـصــحـافــة واإلعالم والـنــقـد احلــريـات والــقـوانــ ا
السـياسي وما يـنشـر عن قضايـا الفسـاد ومن شأن تـشريعه أن يـهدد أعداد
الحقة القانونية. كما ان بعض مواد كبـيرة من العراقي بالداخل واخلارج با
القـانون فضـفاضـة ويفرض عـقوبـات مغلـظة وغـرامات باهـضه على اخملـالف
ويقيـد حرية الصحفي في متابعة انتشار الفساد في جهات معينة مثال كما
ـعاقـبـة صـحـفي انـتـقـد أحد الـسـيـاسـيـ او كـشف فـساد ـكن اسـتـخـدامه 
بعضهم. فضال عن انه يضم موادا تنطوي على إجراءات خطيرة تسلب حرية
الـرأي والـتـعـبيـر وتـمـنح الـسـلـطـة صالحـيات واسـعـة إلصـدار عـقـوبـات تـكمم
األفواه ووصـفـته بأنه قـانون كـا لالصوات ولـلحـريات بل  وصف مـشروع

كن أن يضع نصف الشعب في السجن. القانون بأنه 
ـقترح "الـترويج لألعمـال اإلرهابية" دون 2- إضافـة إلى ذلك يجرّم الـقانون ا
ـقصـود بـ "التـرويج" خاصـة وأن اإلرهاب تعـريف محـدد لهـذه األعمـال وما ا

غير مُعرَّف بشكل واضح في القانون العراقي.
ادة (38) مـنه التي نصت على صيانة 3- القـانون يعد مخالفا للدستور في ا
حق التـعبير. وبذلك فان التصديق عليه يعد شـرعنه رسمية للديكتاتورية وقمع

احلريات.
4- القـانون يـهدد حـرية الـصـحافـة وينـتهك حق اخلـصـوصيـة للـمواطـن ألنه
ـواطـنـ عـلى يـعـطي الـسـلــطـات احلـكـومـيـة احلـق في إجـبـار الـصـحـفــيـ وا
ا في ذلك الشـخصيـة منها حتت ـعلومات والـبيانـات  اإلفصـاح عن جميع ا
هم بـاحلـبس أو الغـرامة الـكـبيـرة في حـال امتـنـعوا عن اإلفـصاح طـائـلة تـغـر

وتقد هذه البيانات.
انية الـنافذة على إقـرار القانون 5ويبـدو ان سبب إصرار بعض اجلـهات البـر
هـو مـخـاوفـهـا من حـمالت الـتـسـقـيط الـتي تـتـعـرض لـهـا بـعض الـشـخـصـيات
ـال العام وغـيرها من السـياسيـة وكشف عمـليات أو تـهم الفسـاد والتالعب با
الـفـضــائح في مـواقع الــتـواصل االجـتــمـاعي األمـر الــذي يـسـبب الــكـثـيـر من
احلرج لـقادة هذه الكتل. وبـعد أن أصبحت وسائل الـتواصل االجتماعي أداة
لالحتـجاجـات الشـعبـية وكـان اإلنتـرنت ومواقع الـتواصل الـسبب الـرئيس في
ان وخارجه إلى ما حتريـكها واتساعها. إضافة إلى حاجة أحزاب داخل البر
بـات يـعــرف بـ "اجلـيـوش اإللـكـتـرونــيـة" وهي مـنـصـات عــلى مـواقع الـتـواصل
االجتـماعي حتمل عنـاوين مزيفـة يسخّرهـا احلزب أو قيـادات سياسيـة وأمنية
عـارضة لـها وقد يـحرمـها الـتشـريع اجلديد من هـاجمـة اجلهات واألحـزاب ا

هذه اجليوش.
إعادة مجلس النواب النظر في القانون:

شروع ان الـعراقي نفس ا في 23 نـوفمبر/تـشرين الثاني 2020 نـاقش البر
ــشـروع واجــراء تـعـديالت عــلـيه في الــقـراءة الـثــانـيـة و  اعـادة الـنــظـر بـا
ؤبد. ولكن بعد الضجة التي اثيرت عاد مجلس االستـمرار بعقوبات السجن ا
النـواب لقـراءة القـانون قـراءة ثالـثـة وأجرى عـليه تـعديالت وخـاصة في مـجال
ؤقت ب ؤبد) الى احلبس ا العـقوبات حيث خفض احلد األعلى الـذي كان (ا

خمس سنوات وسنة واحدة.
ادة رقم ـشروع الـقانـون مـادة (جتمـيـليـة) لـتطـييب اخلـواطـر وهي ا أضيـفت 
(4)  تـنص عــلى: ((تـضـمن احـكــام هـذا الـقـانـون حــريـة األفـراد ومـؤسـسـات
عارضة ؤسسـات االعالمية في التعـبير عن الرأي وحـرية ا دني وا اجملتـمع ا
وضوعية والنقد البناء في احلدود التي اقرها الدستور والقوان النافذة.)) ا
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اجلرائم والعقوبات: وتضمن جتر األفعال التالية:
علومـات االلكتـرونية ونظم 1- جرائم الـتعدي عـلى سرية وسالمة الـبيانـات وا

علومات. وتضمنت: ا
عـلومـاتيـة أو اجهـزة احلاسوب كل من تنـصت ألي رسائـل عن طريق شـبكـة ا
او مـا في حـكـمـهــا او الـتـقـطـهـا او اعـتـرضـهــا دون تـصـريح بـذلك من اجلـهـة

الكة. اخملتصة او اجلهة ا
كل من دخل عـمــداً دون ان يـكـون مــصـرحـاً له مــوقـعـاً الـكــتـرونـيــاً او نـظـامـاً
مـعـلـومـاتيـاً او أحـد اجـهزة احلـاسـوب او مـا في حـكمـهـا وقـام بـاالطالع على
ـملوكة للغير او قام علومات ا محتـواها او نسخها او قام بإلغـاء البيانات او ا

بحذفها او تدميرها او افشائها او تغييرها.
كل من دخل عــمـداً مـوقـعـاً او نـظــامـاً او اجـهـزة حـاسـوب او مــا في حـكـمـهـا
بقـصد احلـصول عـلى بـيانـات او معـلومـات تـمس االمن القـومي او االقتـصاد
الوطـني للـبلد او قـام بإلـغاء بـيانـات او معلـومات تـمس االمن القـومي للـبلد او

االقتصاد الوطني او حذفها او تدميرها او تغييرها.
ـعلومات او 2- جرائم الـتهديـد واالبتزاز وتـضمنت  كل من اسـتخدم شـبكة ا
أحد اجـهزة احلاسوب او ما في حكـمها بقصد تـهديد او ابتزاز شخص اخر
حلـمـلـة عـلى الـقــيـام بـفـعل او االمـتـنـاع عـنـه ولـوكـان هـذا الـفـعل او االمـتـنـاع

مشروعاً.
3- اجلـرائم الـواقـعة عـلى الـبـطاقـات االلـكـترونـيـة وتـضمـنت كل من اسـتـخدم
علومات او أحد اجهزة احلاسوب وما في حكمها للوصول الى ارقام شبـكة ا
او بـيـانات الـبـطـاقات االلـكـتـرونـية او مـا في حـكـمهـا بـقـصـد استـخـدامـها في
احلصـول على بيانات الغير او امواله او ما تتيحه تلك البيانات او االرقام من

خدمات.
4- جرائم الـنظـام العـام واآلداب وانتـهاك حـرمة احلـياة اخلـاصة.. وتـضمنت
عـلـومـاتـية كل من اسـتـخـدم اجـهزة احلـاسـوب او مـا في حـكـمهـا او شـبـكـة ا
بـقـصــد نـشــر او تـرويج او شـراء او بــيع او اسـتــيـراد مـواد ابــاحـيـة. ومــنـهـا
ـعــلـومـاتـيــة او أحـد اجـهـزة احلــاسـوب ومـا في حــكـمـهـا اســتـخـدام شــبـكـة ا
كالـهواتف النـقالة في انتـهاك حرمـة احلياة اخلاصـة او العائـلية لألفراد وذلك
بالـتقـاط صور او نـشر اخبـار او تسـجيالت صـوتيـة او مرئـية تـتصل بـها ولو
ـعـلـوماتـيـة او أحـد اجـهزة كـانت صـحـيـحة. وكـذلك كل من اسـتـخـدم شـبكـة ا
احلـاســوب ومــا في حــكـمــهــا بــقـصــد حتــريض او اغــواء ذكــر او انـثـى عـلى

ارسة الدعارة او في مساعدته على ذلك.
ـسـاس بـالـقيم الـديـنـية ـواد غيـر مـفـهـومة مـنـهـا جرائم ا وقـد جـاء القـانـون 
ُطبق للقانون في إشكالية واألسريـة واالجتماعية وهي غير واضحة وتـدخل ا

فهم النص.
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السليمانية

تــاركـاً كل الــدمـاء وعــوائل الـشــهـداء
ـ بـ"وطن حـر وشـعب سـعـيـد" احلـا
في األهــوار لــلــقــدر; وبــعــد أن أكــمل
خـمس سـنـوات في مـوقعـه ولم تـقبل
الـسلـطـة جتديـد بـقـائه  وفي باريس
ـعارضة ; حتديـداً ركض إلى جبـهة ا
ـمـزق شغل وعـندمـا عـاد إلى وطـنه ا
قــلــمه  لــتـشــجــيع الـنــفس الــطــائـفي
(بـصيـغـة اليـسـارلأللفـيـة  الثـالـثة)...
هكـذا ذاق   الـشعب من (الـيـسار بس
بــاالسم) األمــرين..ولــكن عــنــدمــا قـاد
الـيـسـار الـفيـتـنـامي  حـرب الـتـحـرير
ستعمر ; بعد لتوحيد الوطن وطرد ا
االنــتـصــا ر لم يـنــتـظــر يـومــاً واحـداً
لتباحث وتقاسم السلطة ب الشمال
واجلــنــوب ; مع خــروج آخــر جــنـدي
أمــريـــكي مــهــزوم رفـع عــلم الــوحــدة
فــيــتــنــام ألنــهم كــانــــــــوا يــســاريـ
بـــالــفـــعل وصـــدق من قـــال : إذا كــان
إنـهــيـار اإلحتـاد الـسـوفــيـتي وسـائـر
ـــنـــظـــومـــة إالشـــتـــراكـــيـــة من دول ا
اإليــجـابــيـات كــون هـذا اإلنــهـيــار قـد
كـــشف عن هـــشــاشـــة االنــتــــــــــــمــاء
وضـحـالـةالـكـثـيـرين ألطـيـاف مـثـقـفي
ـاركسي وكـأن هذا اإلنـهيار اليـسار ا
ضـــروريـــاً لـــلــــكـــشف عن الـــوعـــــــي
الـزائف واالنـتـهـازي لـهـذا الـنـمط من
ـثقـفـ ;وأصـــــــبح الـيـسار عـنـدنا ا
نـــــوعــــيـــــ :الــــيـــــســــاري الـــــهــــوى
واالمــــــــــريـــكي الــــنـــهج ; والــــثـــاني

إدانــة (الـيــسـار كــفــكـر) ألن مــاحـصل
ـنــطـقـة لـيس لـهــذا الـتـيــار في هـذه ا
بسبب ( رداءة فكر اليسار) بل بسبب
تـصرف قـادة الـيـسـار  ليـس فقط في
منـطقـتنـا بل في مركـز اإلدعاء بـقيادة
ي أي (اإلحتــاد فـــكــر الــيــســـار الــعــا
السـوفيـتي) حيث طـبقت اإلشـتراكـية
ـفـهــوم :الـعـدالـة  في تــوزيع الـفـقـر
بـالـتـسـاوي ; ويـسـار الـدول الـنـامـيـة
كان ببغـاء لترديد مـا يصدر من خلف
الـــســـتـــار احلــــديـــدي دون اعـــتـــبـــار
خلـــصـــوصـــيـــة كل شـــعب وبـــيـــئـــته
وجــذوره الــتـــأريــخــيه ; وأنــا (شــفت
ثل الـعـراقي وما بـعيـني كـما يـقـول ا
احــد كــلـي) كــيف كــانــوا في الــعــراق
ــــجــــدون (أنــــور خــــوجــــة) قــــائــــد
الـــيـــســاراأللـــبــانـي وهــوالـــذي حــول
ساجد في بلده إلى مراقص بنايات ا
; إذاً كـان يقـود الـيسـار في مـنـطقـتـنا
أشـخــاص لم يـكـونــوا يـسـاريـ ; بل
مـقـلـدين (حـال من كـان واليزال غـربي
قلدين) لم يأتوا  ; الهوى) وطرف (ا
ـا يـتمـنـاه أكـثريـة الـناس وال يـأتوا 
في بــلــدانــنــا ; لــذا تــرانــا وحلـد اآلن
ــقــيــتـة) مع نــعــاني من (الــتــبــعـيــة ا
األسف ...وكـمـا حتـدثـنـا في مـوضوع
ثـقـفـ وكذلك أخـر حول إزدواجـيـة ا
السياسي وأشرنا إلى واقعة حدثت
أيــضـاً في الــعـراق :في بــدايـات عــقـد

ـــلــكــيــة ; فــمــا قـــام به الــيــســار في ا
ـنـطـقة الـعـراق نـذيـرالـشـؤم لـهم في ا
عـمــومـاً والـعـالـم الـعـربي واإلسالمي
خــصــوصـــاَ  وحــفظ الــنــاس صــورة
الــــيـــســـار وبـــيـــده حـــبل لإلعـــدام أو
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ـؤسفـة عنـدما تذكـرت هذه الـصوره ا
اطلعت على ( إحـتجاج ) أحد األخوة
) وهـــو يــــهـــاجم  من (الـــيــــســـاريــــ
وبــعـصــبـيــة  (الـرأســمـالــيـون وكالب
..... وهم ـــثــقـــفـــ حـــراســـتـــهم مـن ا
ة اليسار ; يعبرون عن فرحتهم بهز
ــــــــــأزقـه وبــــــــــأزمــــــــــتـه ; وهم (أي
الــــــــــرأســــــــــمــــــــــالــــــــــيــــــــــون وكـالب
حــراســتــهم.....كــذا...) فــرحـ ألنــهم
يـعتـبـرون  إنتـصـارهم على الـيـسار ;
إنتصارا للتأريخ وإنتصارا  للحقيقة
; وهو بهـذه احلالة الـعصبـية يصرخ
ويـقـول إن الـعـالم بال يـسـار عـالم بال
صـــراخ ضــــد الـــظـــلـم والـــعــــدوانـــيه
وإستغالل االنـسان ; وعـالم بال يسار
عـالم فـقـراء بال مـحـامـ ;بال أشـبـاح
تـخـيف الرأسـمـالـيـة وعـالم بال يـسار
عــالم بـال قـيــمــة أخالقــيــة إيــجــابــيـة
.....ألخ) ويؤكـد في النـهايـة (....وكما
أعـــلن بــيــان الــشـــيــوعــيــة عن خــوف
الـرأســمـالـيــة من شـبح الـشــيـوعـيـة ;
عـلــيـنـا أن نـخـلق أشــبـاحـنـا..!!) عـنـد
طرح صـورة تصـرف الـيسـار النقـصد

(الـــطـــبــــقـــيـــة ) و(االجـــتــــمـــاعـــيـــة)
) وأخـطر و(طـمـوحـاتهم كـعـسـكـريـ
ـدى تـقـبل من هـذا دون مـعـرفــتـهم 
أي واحــد من الـقــائـمــ بـالــتـغــيـيـر
لـ(فكـر الـيسـار)....    حـرك (اليـسار)
الــشـارع الــعـراقي مــؤيـداً (الــزعـيم )
فقـط ألنه كان يـتـحدث عن الـكـادح
ولم تمـر  شهـور ; نعم شـهور وليس
أعواما  بدأ الـصراع ب الـعسكر ..!
وبـدون تـعـمق الـفـقراء مـن الشـعب ;
راسـمـاً له صورة  الـقـائـد الـشـيوعي
بـــإمــتــيــاز; وانــتـــشــرت في الــعــراق
ظـــــاهـــــرة رمي احلـــــبل لـإلعــــدام أو
الـــســـحـل...! كل ذلك دون أن يـــكـــون
لليسار أية  قوة تنفيذية في السلطة
 ولم تــمـر فــتـرة حــتى  قـام الــزعـيم
طاردتهم كـما كانـوا مطاردين أيام

ـلكي في الـعراق قبل سـقوط احلـكم ا
) و (مظلوم ) ;كان الناس  (كادح
يتمـنون أن يأتي الـيوم الذي يـنقذهم
من ظلم الـظا ; وقـام مجـموعة من
ضــبــاط اجلــيش الــعـراقـي بـعــمــلــيـة
إسقـاط الـنظـام وإعالن اجلـمهـورية ;
وتوجه (اليسـار..) إلى الشارع بشكل
أوحى لــلـنــاس بــأن هـؤالء هـم الـذين
أسقـطـوا  النـظـام وهذه هي اخلـطوه
االولـى لـــتــخـــلـــصـــهم مـن (اإلقـــطــاع
)مصـاصي دم الـشعب و(الـرجعـي )
أذنـــاب اإلســتـــعــمـــار و(الــيــمـــيــني )
الشـرير جـاسـوس الغـرب الرأسـمالي
الـــبـــغـــيـض...كل ذلك بـــدون إعـــطـــاء
الـفرصـة ألنـفـسهم ولـلـنـاس ليـعـرفوا
طـبـيـعـة (الـضـبـاط األحـرار-هـذا كـان
إسم القائم بالتـغيير) وإنتماءاتهم

اضي ;رفع السبعـينيـات من القرن ا
أحد مثقـفي (اليسار) صـوته محتجاً
عــلى الـركــود وعــدم إنـتــفـاضــة ضـد
ـنـطـقـة قائالً ـر في بلـده وا الـواقع ا
(أيـا جـيـلي ..أيـا جـيـلي مـسيـحَ مات
ــنــفى...; غــريــبــاً دون تـرتــيل ; في ا
مـــــــــــســــــــــيـح آخــــــــــر آتـي...فــــــــــمـن
يـحمـيه..يـاجـيلي..?) ومـرت الـشـهور
وليس سـنوات العـقد إخـتار صاحب
الصـرخة  (غـربـة) ليـعيش كـما يـريد
تــاركــاً خــلــفه بــؤس الــنـاس دون أن
يتـرك إرسال الـلعـنة لـتخـلفـهم وأكاد
أجــــزم أنه وفـي دواخــــله وبــــعـــد أن
ـــنــفـى صــاح مـــلىء فــمه : إخـــتــار ا
(حـــــيـل بـــــيـــــهم...خـــــلـــــصـــــنـــــا من
...!!) ويــسـاري آخـر وفي ـتــخـلـفـ ا
بـــلـــدي أيـــضــاَ وفي نـــفس الـــفـــتــرة
الــزمــنـيــة أيــضـاً أقــام الــدنـيــا وهـو
يـنــادي الشـعــال ثـورة جـيــفـاريـة في
ــسـتـضــعـفـ قـلـب األهـوار مـوطن ا
طريـقاً جلـلب السـعاده واحلـرية لهم
ـر سوى شـهور ولكل الـشعب..ولم 
قـلـيـلـة فـاجـأ الـنـاس في بـلـدي بـهـذا
الثـوري (حتفـه !) وظهـر على شـاشة
الـتلـفزيـون مـعلـنـاً إستـسالمه لـلذين
أشـعـلـوا  نــار الـثـورة ضـدهم قـائالً:
رأيت نــفــسـي ظــهــري عــلى احلــائط
وأمــامي الـــرفــاق في احلــكم... مــاذا
أفـعل غـير إنـسـجـام مـعـهم...?وكانت
جـائـزته الـعـيش الـرغـيـد في بـاريس
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هي وأولى هـــذه الـــتـــحـــديـــات  ـــة ســـا
الـتي ستـنـطلق ـصـيريـة  اإلنـتـخابـات ا
وهي إنـتـخـابات ـقـبل فـي تشـرين أول ا
ســتـــحــدّد مــصــيــر األحــزاب الــفــاســدة
وإقـصائـهـا عن الـسـلـطة إنْ والـفـاشـلـة 
وإبـعـاد السالح جـرت بـنـزاهـة وعـدالـة 
ــنـفـلت عـنـهـا وهــذا أخـطـر مـاتـعـاني ا
وتـخـشى منـه إيران وأحـزاب الـسلـطة
أو تـعــمل عـلى ولــهـذا تــريـد تـأجــيـلــهـا
حـتى ولو بأيـة طـريقـة كـانت تـزويـرهـا 
بـــإســـتــــخـــدام اخلـــطف واالغـــتـــيـــاالت
والـتـهـديـد والـتـرهـيب كـمـا والـتــزويـر 
إمـا حـصــلت في االنـتـخـابـات الـسـابـقـة
الــتــحـــديــات األخــرى فــهي لــيــست أقل
ا هي خـطراً على حـكومة الـكاظمي وإ
مثل أزمة عـصي تعيق حـركة احلكـومة 
الـكـهربـاء وأزمة كـورنا وأزمـة السالح
وتـهــديـده لــلـدولـة ــنـفــلت (الالدولــة) ا
ومــحــاولــة أخــذ دورهــا في الــســلــطــة
ـصـيـريـة  مــسـتـنـدة عـلى والــقـرارات ا
دعــمــهــا اخلــارجي وتــنــفــيــذ مــشــاريع
سـيــاسـيـة وديـنـيـة خـارجــيـة إقـلـيـمـيـة
وهــذه كـلــهـا مــعـرقالت واخــطـار تــهـدد
احلـكومـة وعمـلها فـي تنفـيذ بـرنامـجها
االصـالحي كــمــا تــريــده ثــورة شــبــاب
في حـــ يـــشــكل تـــشــريـن الــغـــاضـــبــة
الـسـيـنـاريـو احلوثي  –الـيـمـني خـطراً
آخـر ليس هـو أقل من خـطر الـسيـناريو
وهــو ســيـدخل الــعــراق في حـرب األول
اهــلــيــة مـفــتــوحــة مع مــكــونــات شـعب
الــعـراق وأقــلـيـاتـه بل يـهــدد بـتـقــسـيم
الــعـراق االكــيـد وحتــويـله الى دويالت
وأمـراء طـوائـف يـكـون اخلـاسـر األكـبر
مـنه الشعب الـعراقي بكل مـكونّاته في
حـ يـكـون الـرابح األكـبـر هم األحزاب
التي اليـهمها سوى الـطائفيـة الوالئية 
اخلـضوع واالنـبطـاح ألجندات إقـليـمية

الــبـغـيض قــبل الـغـزو بـأســابـيع فـهل
يـتكرر السـيناريو االمـريكي الثاني في
هـــــنـــــاك فـي احلـــــقـــــيـــــقــــة الـــــعـــــراق
سـيــنـاريـوهـان األول هـو الـسـيـنـاريـو
الذي نـفذته ادارة بـايدن في االفـغـاني 
وتـركت الباب افـغانـستـان وإنسـحبت 
من الــعـودة الى مــفــتــوحـاً لــطــالــبــان 
وهذه ـدن االفـغـانـيـة الـسـيـطـرة عـلى ا
كـــارثــــة مـــفـــتــــوحـــة حلـــرب أهــــلـــيـــة
أمـا الـسـيــنـاريـو اآلخـر فـهـو افـغــانـيـة
الــذي تــدعــمه الــســـيــنــاريــو احلــوثـي
وتـنفـذّه أحزابـها وأذرعـها في طـهران 
وتــصــرّ عــلى طــرد وإخـراج الــســلــطـة
وغـلق أمـريــكـا وعـمالئـهـا من الـعـراق 
مــعـسـكـراتـهــا وقـواعـدهـا الــعـسـكـريـة
ان العراقي مستندة الى قرار البر فـيه
إذن األحــادي اجلــانب فـي الـتــصــويت
حالهما أمرّ الـعراقيـون أمام خيـارين أ
هـمـا الـسيـنـاريـو االمـريكي- من اآلخـر
األفــغــاني أوالــســيــنــاريـو احلــوثي -
والشـعب العـراقي يـنتـظر أحد الـيمـني
وهـــو غــارق في الـــفــوضى اخلـــيــارين
وحــــكـــومـــة والــــصـــراع الــــســـيــــاسي
وأزمات أمـام حتديـات كبـرى الـكـاظمي
ـكـن لـهــا أن تــخـرج مــنــهـا كــبــرى ال

الــتــصـعــيــد األمــريـكي الــعــســكـري في
لـه تــــداعـــــيـــــاته وســــوريـــــا الـــــعـــــراق
وانــعــكــاســـاته عــلى مــنــطــقــة الــشــرق
يقـابل هذا الـتـصعـيد األوسط بـأكـملـهـا
فـشل فـي الـدبـلـوماسـيـة االمـريـكـيـة في
إحـــــــتــــــــواء إيـــــــران فـي مـــــــؤتـــــــمـــــــر
واإلصـرار عـلى فـرض شـروطـها فـيـيـنـا
عـــلى الـــنـــظـــام اإليـــراني وإخـــضـــاعه
لـلتـوقيع عـلى االتفـاق النـووي بطـبعته
من خـالل الـضـغط الـعـسـكري اجلـديـدة
ومـاجـرى عـلى احلـدود والــدبـلـومـاسي
الـــعـــراقـــيـــة –الـــســـوريـــة  من قـــصف
امـريـكي على مـسـتودعـات ومـعسـكرات
هــو أحـد أدوات الــفــصــائـل الــوالئــيــة 
الـــضــــغط االمـــريـــكـي- االوروبي عـــلى
والـثـاني الـردّ والضـغط مـؤتـمـر فـيـيـنـا
األمـــريــــكي اآلخـــر جـــاء عــــلى لـــســـان
الـرئيس بـايدن نـفسه حيـنمـا قال( بأن
إيــران سـوف لـن حتـصل عــلى اسـلــحـة
ـا إسـتـفزّ نـوويـة وأنـا في الـسـلطـة) 
ـنع مـفـتـشي اجلـانـب اإليـراني فـقـام 
مــنـظــمـة الـطــاقـة الــذريـة الــدولـيـة من
ـفاعالت الـنوويـة االيرانـية في دخـول ا
ـفتش من إيـران تماماً نـطنز وطرد ا
كــمــا حـصل فـي الـعــراق قــبل اإلحـتالل

وظــهــرت تـصــريــحـات الــرأي الــعـام به
ســـــاخــــنــــة ألبـــــرزقــــادة فـي احلــــشــــد
همـا هادي العامـري زعيم كتلة الـشعبي
الــــفـــتح ومــــنــــــــــظــــمـــة بــــدر وقـــيس
اخلــــــزعـــــــلي زعـــــــيم عـــــــصــــــائـب أهل
((تطالب أمريكـا الرحيل فوراً عن احلـق
الــعـراق وإنــهـاء الــهـدنــة وبـدء الــعـمل
الــــــعــــــســــــكــــــري ضــــــد الــــــتــــــواجــــــد
عنى أننـا دخلنا من حرب االمـريكي))
ــفـتــوحـة الى احلـرب ا الــتـصــريـحــات 
هي مرحلة ماقبل إعالن رحلة  وهـذه ا
ـــفــــتـــوحــــة الـــعــــلـــنــــيـــة مع احلــــرب ا
وهــذا يـــتــوقف تـــمــامـــاً عــلى أمـــريــكـــا
من مـفـاوضـات إنــسـحـاب إدارة بـايـدن 
كـــمـــا صـــرّح وزيــر مـــؤتـــمــر فـــيـــيـــنــا 
اخلــارجــيــة األمـريــكي بــلــيــنــكـ أمس
فـاوضات وفـشلـها بـعـد إنسـداد ا األول
فـي الـتـوصـل الى تـوافــقـــــــــات تــعـيـد
الى االتـفـاق الـنووي كـمـا تـريده إيـران 
واشـــنـــطن واالحتـــاد األوروبـي وهــذا
ـكن الـقول مـاتـرفـضه طهـران وبـهذا 
فاوضات الـدبلوماسية أن الـفشل في ا
الى الذهاب الى احللّ قـد يضطـر اآلخر 
ــواجــهـة كــمـا قــيـامــهـا الــعـســكـري وا
بــقــصف الــفـصــائل الــوالئــيــــــــــة عـلى
وهـو أقرب احلـدود الـعـراقـية الـسـوريـة
اإلحـتماالت كمـا هي على األرض تماماً
أي تــرجــيح فــرضــيــة احلــرب  رغم كل
ـــعــطــيـــات و(تــهــديـــدات إســــــرائــيل ا
وحربها ـباشرة وإستـعدادها للـحرب  ا
هي أقرب الى الـسيـبرانيـة داخل إيران)
تــصــريح ــرتــقب الــواقع اإلفــتــراضي ا
بـايـدن كفـــــــــيل بجـعل فـرضيـة احلرب
أقــــرب من غـــيــــرهـــا(لن أســــمح إليـــران
ـا أنا بـإمـتالك الـسـالح الـنــــــــووي طـا
في الـــســلــطـــة)...فــهل إقــتـــربت ســاعــة

واجهة..??  ا

مـن جــهــة أخــرى عــلـى قــيــادة الــبالد
ومانشهده من وتـنفيذ اجـندة الطرفـ
تـصعيد أمريكي ضـد ايران وتلويحها
ـقـابل تـهـديـد ـواجـهـة  وفـي ا لــهـا بـا
ــنــطــقــة  وقــيــامــهـا أذرع ايــران في ا
عـسكرات واالرتال بـقصف القـواعد وا
هــو اعالن حـرب بـيــنـهـمـا االمــريـكـيـة 
(غـيـر معـلنـة) اليـوم تـتصـاعد وبـشكل
خــطــيــر هــذه الـتــلــويــحــات بــاحلـرب
الـعـلـنـيـة ب الـطـرفـ بـعـد ان دخلت
مـــــفـــــاوضـــــات فـــــيـــــيـــــنـــــا فـي نـــــفق
وفشلت امريكا في وقف احلرب الـفشل
فـي الــيـــمن بـــســـبب تـــعـــنت احلـــوثي
بــتـوجـيـهــات ايـرانـيـة وفــشل امـريـكـا
بــتـشــكـيل حــكـومــة لـبــنـانــيـة بــسـبب
تـدخالت ايران فيـها كمـا هو االمر في
الـعـراق والـصـراع الـقـائم بـ الـدولـة
والـالدولـــة ووقـــوع الـــكـــاظـــمي حتت
الـتـأثـير واخلـوف من بـطش الـفـصائل
ـسلـحة وتـهديدهـا له كلـما يـقدم على ا
خــــــــطـــــــوة لــــــــضــــــــبط سـالحــــــــهـــــــا
واحلــوادث الــتي واجـــهــهــا ـــنــفــلـت ا
سك مـعروفة  رغم سياسـة الكاظمي
الـــعــصـــا من الــوسـط أو الــســـيــاســة
وإســتـمــالـة اآلخـرين كي الــتـوفـيــقـيـة 
اليــغــضـبــهـا وهـي سـيــاســة فـشل في
إحــتــواء الـفــصــائل وتــرويـضّــهم بل
الــعــكـس هم من إســتــطــاع تــرويــضه
وإحــضـــاره الى إســتــعــراض احلــشــد
واالشراف على اإلسـتعراض الـشعـبي 
ولـو إعالمـيـاً ليـقـول لآلخـرين هـا أنا
وأنا اقـود احلـشد الـشعـبي وفـصائـله 
مَـن يـــخـــرج عن مَـن يـــضـــبـط إيـــقـــاع 
الـــقـــانـــون مـن الـــفـــصـــائل فـــيه وهي
سـيـاسة يـعـتقـد خـاطئـاً إنه سـيروّض
ويحيّدهـا عن القيام بقصف الـفصائل 
أو يـوهم ـصـالح األمـريــكـيـة وضــرب ا

وسـرقـة ونـهب ثـروات الـشـعب ودولـيـة
وهـذه طــامـة كــبـرى وكــارثـة الــعـراقـي
الذي وهـو الـسيـنـاريـو األسـوأ  كـبـرى 
يــخـشــاه الـعـراقــيـون بــكل قـومــيـاتـهم
لـهـذا صـرنــا نـسـمع نـغـمـة( وأطــيـافـهم
اإلقليم السني)  تعود ثانية على ألسن
وهي  تـمهـيد الـبـعض من السـياسـي
إلعـالن االقــلــيم الـــذي دفــعت االحــزاب
الــطـائــفـيــة لل(الـقــوى الـســنـيــة )دفـعـاً
إشــبـــاعــاً لـــرغــبــتـــهــا في وإضـــطــراراً
اإلسـتحواذ على الـسلطة وتـفردها بها
حتت نـــظــام احملــاصــصــة الــطــائــفــيــة
لهذا نحن نرى بنظرة سوداوية القميء
الـى االوضــاع الــســيـــئــة وفــشل األداء
احلــــكـــومـي وإســـتــــشــــراء الـــفــــســـاد
في السـلطة وتـنمر السالح الالمـحدود
وسيـطرته عـلى مفـاصل الدولة ـنفـلّت ا
جـعل دون رادع أو مـعـاجلـة وقـراراتـهـا
من الــعـراق  دولـة فـاشـلـة ويـسـمّـيـهـا

اآلخرون (الالدولة).
XKHM  Õö

 وهـــذا أقـــسى مـــايــعـــاني مـــنه شـــعب
أن مستقبله من امن وإستقرار الـعراق 
واالحــزاب ـــنـــفــلّـت يـــهـــددّه الـــسالح ا
ـواجــهـة لـهــذا نـعــتـقــد أن ا الــفـاســدة
االمــريــكــيــة- االيــرانــيــة حــتــمــيــة في
الـعـراق ألن كل مـنهـمـا يـعمل لـتـحـقيق
مــشــروعه االســتــراتــيــجي عــلى ارض
وهـذا مايـعكس وإنطالقـاً منـها الـعـراق
فـــشل الــعـــراق واحــزابه مــنـــذ الــغــزو
تـبعـيـة هذه واالحـتالل الى االن بـسـبب
إمــا لــلــســـيــاســة واالجــنــدة االحـــزاب 
االمــريــكــيـة أو لــلــســيـاســة واالجــنـدة
شـروع الـوطني االيـرانـية في غـيـاب ا
شهد السياسي  والـقرار الوطني في ا
بــسـبب الــصـراع احملـتــدم بـ أمــريـكـا
من جـهة وإيـران وعـمالئـها وعـمالئـهـا
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شـخصيـةً مدنيـةً جامعـةً لكل ساكـنيها.
لـقـد كـنـا نـفـخـر عـلى زمـالئـنـا وانـدادنا
ـعــقل.وحــيــنـمــا أصـر بــأنــنـا نــســكن ا
ـركزية والـديّ على ارسـالي لالعدادية ا
فـي العشـار في الصـف الرابع االعدادي
ركزية آنذاك كانة وسمعة االعدادية ا
لـم أشــعــر ان زمالئي فــيــهــا من ابــنــاء

ترفة أفضل مني. العوائل الثرية وا
 لـقـد كـنت ابـاهيـهم بـأني الـعب الـتنس
واجه يـومـيـاً في مـلعب الـبـورت كـلب ا
وأن ابي كـان يـصـحـبنـا لـفـندق لـبـيـتـنا
شـط الــعــرب لـــتــنـــاول الــشـــاي حــسب
الـتقـاليـد االجنليـزية لـتقـد الشاي في
واني وأخوتي كنا نذهب يوميا الـفندق
لــلـمـســبح او لـلـســيـنـمــا او لـلـنـادي او
لــسـواهم من امــاكن الـتــرفـيه الـكــثـيـرة
ــعـقل ولم الــتي كـانـت مـتــاحـةً لي في ا
تكن متاحةً لهم رغم ثراء عوائلهم. هذه
ـعـقل لـنا الـثـقـة الـتي مـنـحـتـهـا بـيـئـة ا
أزعـم انهـا أثّـرت في شخـصـيات كل من
ـعقل. وفي احلـلـقة عـرفـتهـم من أبنـاء ا
الـقـادمة اغـوص أكثـر في تـأثيـرات هذه

عقلية فينا. البيئة ا

نــفـهم ســر ذهـاب الـبــصـريــ لـلــمـعـقل
ـا تـتـيحـه لهم من يـومـيـا لالسـتـمتـاع 
وسـائل الـتـرفـيه االجتـمـاعي. لـقـد كانت
ــقــصــد الــتــرفـيــهي االول ــعــقل هي ا ا
لــلــبـصــريـ وعــوائــلـهم. وهــكــذا افـهم
ايـضا سر امتالء البصرة في الستينات
والــسـبـعـيــنـات بـأبـنــاء وعـوائل بـغـداد
ـا لالسـتـمـتاع لـيس فـقط لـلـتـبـضع وأ
ـا لم يـألـفـوه. هـنـا ال أقـول ان بـكـثـيـر 
بــغــداد لم تــكن فــيـهــا أمــاكن تــرفـيه أو
بل بـالـعـكس كـانت فـيـهـا اماكن ريـاضـة
اكـثـر بـحكم كـونـهـا العـاصـمـة ولثـقـلـها
عقل كانت الـسكاني والـسياسي. لـكن ا
تـتـمتع بـشخـصـية حـضاريـة مـتنـوعة م
أرهـــا اال في مـــدن الـــريف االنــكـــلـــيــزي
اجلـميـلة.أن اخلـليط الـرائع من الـبيوت
والـشـوارع الواسـعة ـبـاني اجلمـيـلة وا
واحلــدائق ــكــســوة بــخــضــرة دائــمـة ا
ـنـظّـمة بـاشـكـال هـنـدسـية الـواسـعـة وا
ـــــــتــــــعــــــددة والــــــنــــــوادي ا رائــــــعـــــــة
وأشـارة واالسـواق الــعـامــرة االغــراض
ومــزيج شط ـــرة أربــعــة الـــضــوئــيـــة
ـــعـــقل والـــتــرك الـــعـــرب مع شـــطــوط ا

والــعــطل والـراحــة الى زيــادة مـلــحـوظ
لء وقت الـفراغ عـلى الـطـلب اخلـاص 
لــيس فــقط لالغــنـيــاء كــمـا كــان احلـال
بل حـتى للـطـبـقـتـ الـوسطى تـقـلـيـديـاً
والـعاملـة. ترافق ذلك مع ثـورة تعلـيمية
وتـكنولـوجية تـمثلت باخـتراع السـينما
والـــــفـــــونــــوغـــــراف واالســـــطـــــوانــــات
ــوســيــقــيــة. كــمــا بــدأ الــنــاس آنــذاك ا
بـاالستـمـتاع اكـثر بـاالنشـطة الـرياضـية
اخلـارجـية  و تـشـكيل انـديـة رياضـية
فـي كل اوربا وبـخـاصـة في أنكـــــــلـترا.
وقـد كان الفـتا مـثالً حضـور أكــــــثر من
 الـف مــتــــــــــفـــرج لـــنـــهــائـي كــأس120
االحتـــاد االنـــكــلــــــــــيــزي بـــ بـــيــرنت
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أثــرت هــذه الــتـغــيــيــرات االقـتــصــاديـة
بال شك في والـثـقافـيـة والتـكـنولـوجـية
طــريـقــة تـصــمــيم وبـنــاء(مـاركــيل) عـام

لذلك كان نصيب الترفيه والفن .1916
والــثــقـــافــة والــريــاضــة مــلــحــوظــاً في
ـديـنـة بـشـكل لم يـكن مـألـوفاً تـصـمـيم ا
بل للعراقي آنذاك. من هنا لـلبصري 

عــلى سالسـل الـتــوريــد الـتي تــتــطـلب
وانئ ونقل الـبضائع اهـتمامـا أكبر بـا
والـتكنولوجـيا واالشخاص التي باتت
تـتـطـلب تـنظـيـمـا وادارً وتـنسـيـقـاً عال
ستمر للمواد االولية لـضمان التدفق ا
والـعـمل الـرخـيص. هـذا يـعـني أهـمـية
يـنـاء الـعراق الـوحـيد(الـبـصرة) أكـبـر 
وتـزويـده بـأحـدث التـقـنـيـات. أمـا على
ـو الــصــعـيــد االجـتــمــاعي فـقــد ادى 
الــطـبـقــة الـوسـطى الــكـبـيــر في بـدايـة
القرن العشرين وحتديد ساعات العمل

شـهدت بدايات القرن العشرين حتوالت
ثــقـافـيـة كـبـرى انـعــكـست عـلى احلـيـاة
االجـتمـاعية في الـغرب وبالـتالي أثّرت
في اعـتـقـادي في طـريـقـة بنـاء االنـكـلـيز
لـلمـعقل كمـدينة جـديدة تعـكس رؤيتهم
وحاجتهم فاخـرة ورغبتهم بـا لـلحداثـة
ـوانئ وكل الـتسـهيالت لـلـسكن الدارة ا
الـلـوجـسـتـيـة احلـيـويـة لـهم ولـقـواتـهم
والقــتــصـادهـم. لـقــد غــيــرت حـقــبــة مـا
يـسمى باالمـبريالـية اجلديدة من اسس
ي وصـار اكثـر اعتـمادا االقـتـصاد الـعا

وجزيرة السندباد وجسر هيل ـطار وا
والـــبـــواخــر وشـــقق االعـــراس فـــيـــهــا
الـــكــبــيـــرة الــصــافـــة بــانــتـــظــام عــلى
ـلـكــة عـالـيـة(الـثـورة) ويـخت ا ــيـنـاء ا
ومـــطـــارهــا الـــدولي الـــرائع اجلـــمـــال
ومـسـابحـهـا الكـثـيرة ـترف وفـنـدقهـا ا
وســـــيــــنـــــمــــاتـــــهــــا ومـــــســــارحـــــهــــا
كل وسـاحـات لعـبـها الـوفـيرة الـغـفيـرة
ـــعـــجـــون بـــطـــيـــبـــة هـــذا اخلـــلـــيـط ا
وسـحـنـة الـبـصــريـ الـسـاكـنـ فـيـهـا
ولـــغـــة االوربــيـــ الــذيـن تــغـص بــهم
يـجــعل مــنــهـا ــعـقـل ارجــاء ومــرافق ا
ـكن ان يـعـرف سـر بـهــاراً بـصـريـاً ال 
خـلـطته ونـكهـته اال من عـاش تفـاصيل
مـاركيل ابـتداء من زقـزقة طـيور الـفجر
وسيقى الشجية التي تمأل وانـتهاءً با
جــوانب وحـدائق نـاديـي الـبـورت كـلَب
ــيــنــاء في أمــاسـيــهــمــا الـعــائــلــيـة وا
الـعجيبة. هذه اخللـطة احملببة لنفسي
لـم اجـــــدهــــــا في كـل مـــــدن الــــــعـــــراق

االخرى(التي زرتها).
هــــذا اخلــــلــــيـط من اجلــــمــــال والــــفن
والــريـاضــة والـثــقـافــة مـنح (مــاركـيل)
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ـشـروعيـة مع مبـدأ حـرية الـقاضي في ا
االقتناع ألنه ال يجوز للقاضي أن يبني

اقتناعه على أدلة غير مشروعة.
ويـنطـبق هذا الشـرط على الـدليل سواء
أكـــان دلـــيل تــقـــلـــيــدي أم الـــكـــتــروني
وتــأكـيـداً لــكل مـا ســبق قـررت مـحــكـمـة
ــصـريـة: (ال يــضـيـر الــعـدالـة الــنـقض ا
إفالت مجرم من العقاب بقدر ما يفيدها
االفـتـراء عـلى حـريـات الـنـاس والـقبض

عليهم دون وجه حق).
ــصـري فـي قـانـون ــشـرع ا كــمـا ذهب ا
اإلجــراءات اجلـنــائـيــة إلى الــنص عـلى
ادة مـبدأ مشروعية الـدليل فقد قررت ا
/Ø271 ضـرورة أن يصـدر االعتراف عن
إرادة حـرة غـير مـعيـبـة أو خاضـعة ألي
ــعــنـوي ـادي أو ا نــوع من الــتـأثــيــر ا
عـالوةً عــــلـى وجــــوب اســــتـــــنــــاده إلى
إجـراءات صحيحة منـصوص عليها في
ــادة /336/ والـــتي جــاء فــيــهــا: (إذا ا
تــقــرر بــطالن أي إجــراء فــإنـه يــتــنـاول
جــــمـــيـع االثـــار الـــتـي تـــتــــرتب عــــلـــيه

مباشرة).
شرع العراقي على مبدأ من جهته أكد ا

طــريــقــة احلــصــول عــلــيـه إال إذا كـان
صــحـيـحـاً ومــطـابـقـاً لــلـقـانـون أي أن
تكون إجراءات جمع األدلة اإللكترونية
صــحـيــحـة ومــطـابــقـة لــلـقــانـون حتت
طـــائـــلــة عـــدم قـــبــولـــهـــا في اإلثـــبــات

اجلنائي.
وبـناءً عـليه ال يكـون الدليل مـقبوالً إال
إن كـان مـشـروعـاً ومـشـروعـيـة الـدلـيل
تــتـحــدد بــتـقــيـده بــقـواعــد وإجـراءات

احلصول عليه احملددة بالقانون.
وال يــــتـــعــــارض هــــذا الـــشــــرط حـــول

يــشــتــرط لـقــبــول الــدلــيل اإللــكــتـروني
كـأسـاس يـسـاعـد على إظـهـار احلـقـيـقة
اجلـنائية مـجموعة من الـشروط يصبح
مـن خاللــــهــــا مــــقــــبــــوالً في اإلثــــبــــات

اجلنائي وهذه الشروط هي:
أوالً- مشروعية الدليل اإللكتروني:

عروفة في يعكس هذا الشرط القاعدة ا
الـتـشـريـعـات اجلـزائـيـة وهي: (شـرعـية
اجلـرائم والـعـقـوبـات) والـتي تـنـسـحب
بـدورهـا عـلى قـواعد اإلثـبـات اجلـنائي
بـحيث ال يجوز قبول أي دليل أياً كانت

مـخـرجاتـهـا فإنـهـا ال تعـدّ أدلـة منـتـجة
في الــدعـوى إال إذا  مـنــاقـشـتــهـا بـ
اخلصوم وعلى القاضي إذا قدمت إليه
أن يـقوم بطرحـها للمنـاقشة ب أطراف
الــدعــوى.وتــأكـيــداً لــذلك فــقــد تــضـمن
قــانــون أصــول احملــاكــمــات اجلــزائــيـة
ادة /212/ الـعـراقي هـذا الـشـرط فـي ا
والـتي جاء فيها: (ال يجـوز للمحكمة أن
تـسـتـنـد في حكـمـهـا إلى دلـيل لم يـطرح
لـلمنـاقشة أو لم يـشر إليه فـي اجللسة
وال إلـى ورقة قـدمـهـا أحـد اخلـصوم من
ـــــكّـن بـــــاقـي اخلـــــصـــــوم من دون أن 
اإلطـالع عــلــيــهــا ولــيـس لــلــقــاضي أن
يــحـــكم في الــدعــوى بــنـــاءً عــلى عــلــمه
ـا سـبق نـخـلص إلى أنه الـشـخـصي).
البـد من توافر عدة شروط لقبول الدليل
كـن االعتـماد عـليه اإللـكـتروني حـتى 
كـدلـيل مـقـبـول أمـام الـقـضـاء اجلـزائي
وقــد تـضـمـنت الـتـشــريـعـات اإلجـرائـيـة
ـا يـنـعـكس اجلـنـائـيـة هـذه الـشـروط 
عـــلى ضـــرورة االلـــتـــزام بــهـــا من قـــبل

القاضي واخلصوم على حد سواء.
           {  لواء حقوقي

الــعـراقــيـة أنـه ال يـجــوز االسـتــنـاد في
احلــكـم عــلى أدلــة قــائــمــة عــلى الــشك

والظن.
ثــالــثــاً- ارتــبــاط الــدلـيـل اإللــكـتــروني

ة: وضوع اجلر
يعني هذا الشرط ضرورة وجود عالقة
بـــ الــــدلـــيل وبـــ الــــواقـــعـــة مـــحل
ـة وهـذا أمــر بـديـهي تــتـطـلـبه اجلــر
ـنـطق فـالـدلـيل مـقـتــضـيـات الـعـقل وا
يـــجب أن يــكـــون مــرتـــبــطــاً ومـالئــمــاً
ــة ويــهــدف إلى إثــبــاتــهــا أو لــلــجــر

نفيها.
- أن يـــتـم مـــنـــاقـــشـــة الـــدلـــيل رابـــعـــاً

اإللكتروني بشكل شفوي:
يــحــكم هـذا الــشــرط الـدلــيل اجلــنـائي
بـشكل عام سـواء أكان دليل تـقليدي أم
دلـيـل الـكـتـروني ويـشـكل هـذا الـشـرط
قـاعدة مهـمة للـعدالة اجلـنائيـة بحيث
ال يـحـكم الـقـاضي إال بـوقـائع نـوقـشت
في جـلسات احملاكمة وخضعت لتبادل

النقاش ب أطراف الدعوى.
وهـــــكــــــذا فـــــإنه أيــــــاً كـــــانت األدلـــــة
اإللــــكـــتـــرونــــيـــة بــــغض الـــنــــظـــر عن

مـــشـــروعـــيـــة الــدلـــيل بـــشـــكل صـــريح
ـادة /213/ من وواضـح فـقـد نــصت ا
قــانــون أصــول احملــاكـمــات اجلــزائــيـة
عــلى: (ال يــكـتــسب احلــكم الــصـادر من
احملـكمة صفة الصحة ما لم يستند إلى

ــقــررة في الــقــانــون والــتي  األدلــة ا
احلــصــول عـــلــيــهــا بــطــرق مــشــروعــة

.( ونزيهه وإال كان احلكم باطالً
ثانياً- يقينية الدليل اإللكتروني:

أي يـجـب أن يـكـون الـدلـيل اإللـكـتـروني
يـقــيـنـيـاً ال ظـنــيـاً حـقـيـقــيـاً غـيـر قـابالً
لــلــشك بــحــيث تــؤدي هــذه األدلــة إلى
احلــقــيــقــة بــشــكل مــبــاشــر بــعــيــد عن
ـتهم االحـتـمال والـظن ألن األصل في ا

. البراءة حتى تثبت إدانتهِ
واســتـــنــاداً إلى ذلك فــإن كــافــة األدلــة
اإللـكـتـرونـيـة سواء أكـانت مـخـرجـاتـها
الــكــتــرونــيــة أم ورقــيــة أو أشــرطــة أو
أقـــراص يــجب أن تــخـــضع لــتـــحــقــيق
الــقـــاضي اجلــنــائي وتـــقــديــره بــغــيــة
الــوصـول إلـى احلـقــيـقــة الــبـعــيـدة عن

الشك واالحتمال.
وتـطبـيقـاً لذلك قـررت محـكمـة التـميـيز
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ـقبل رسميـا بعد تصدره متـاز للموسم ا تأهل نادي نوروز الى الـدوري الكروي ا
مجموعته بدوري الدرجة االولى. وتمكن فريق نوروز من الفوز على فريق اجلنسية
بنـتيـجـة هدف من دون رد  ضـمن منـافـسات اجلـولة  13 واألخيـرة لدوري الـدرجة
بـارة التي مـتـاز. وسجل هـدف نادي نـوروز خالل ا ؤهـلة لـدوري الكـرة ا االولى ا
اقيمت على مـلعب الساحـر احمد راضي بالـعاصمة بغـداد الالعب ابراهيم غازي
ـتأهل ـبـاراة بهـذا الـفوز اصـبح نوروز الـفـريق الثـاني ا خالل الشـوط الـثاني من ا

متاز إلى جانب فريق الصناعة. الى الدوري ا
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{ لـــنــدن- وكــاالت: شــقـت إنــكــلــتــرا
طريقها إلى الدور نصف النهائي من
بـطـولـة كـأس أوروبـا 2020  بـفـوزهـا
ـنــتـخـب األوكـراني بــربـاعــيـة عــلى ا
نــظـيـفــة مـسـاء الــسـبت عــلى مـلـعب
بي في الدور ربع النهائي. روما األو
وأحــرز أهـداف الــلــقـاء كـل من هـاري
ك  4 و 50 وهـــاري مــــاجـــوايـــر 46
وضـربت وجـوردان هــنــدرسـون 63.  
إنـكــلـتـرا مـوعــدا في دور األربـعـة مع
ـاركي الـذي كان تـعلب نـتـخب الد ا
نتـخب التشيكي  1-2 في وقت على ا
نتخب اإلنـكليزي سابق . وتمكـن ا
من افتـتـاح التـسجـيل في الـدقيـقة
الـــرابــعـــة عـــنـــدمـــا مـــرر رحـــيم
ـيـزة ســتـرلــيـنج كــرة بـيــنـيــة 
واجه كــ من خاللــهــا احلـارس
قــبل أن يــضــعــهــا فـي الــشــبـاك.
ــنـــتــخب األكـــراني الــرد حـــاول ا
ســريــعــا في الــدقــيــقــة الــســادسـة
ــهـاجم عــنـدمــا وصــلت الـكــرة إلى ا
ـــتــــشــــوك عـــلى رومــــان يــــار

مشـارف مـنطـقـة اجلزاء
ليـتقـدم بهـا قبل أن
دافع جون يغلـق ا
ســتــونــز الــطــريق
أمــــامه.  وأخــــطـــأ
مـــدافع إنـــكــلـــتــرا
كـــــايـل ووكـــــر في
الــــــتــــــعــــــامـل مع
الكرة لـتصل إلى
تشوك الذي يار
تــخــطى ســتــونـز
فـي الــــنـــــاحــــيــــة
اليـسـرى لـيواجه
احلـــارس جــوردان
بيـكفـورد الذي أنـقذ
محاولته في الـدقيقة

بــقـــيت إجنـــلــتــرا .17
مـــــســـــيـــــطــــــرة عـــــلى
اجملــــريـــــات في وسط
ـــــلـــــعـب بـــــفـــــضل ا

احلركة الدؤوبة لسترلينج ومايسون
مـونت وجـادون ســانـشـو واحـتـسب
احلكم ركلة حرة الجنلترا في الدقيقة
نـفـذهــا لـوك شـاو عـلى رأس كـ  29
ـرمى. وكـادت الـذي عـلت مـحـاولـته ا
إنكـلتـرا تعـزز تقـدمهـا بهـدف ثان في
الــدقــيــقـة 33  عــنــدمــا ارتــدت الــكـرة
خــارج مــنــطــقــة اجلــزاء إلى ديــكالن
رايـس الــذي أطـــلـــقـــهــا صـــاروخـــيــة

وتصدى لها احلارس.  
ـدافع األوكـراني وأرغـمت اإلصـابــة ا
سيـرجي كريـفتـسوف
علـى اخلرج من
ـلــعب لــيـدخل ا
مــكــانه فــكــتــور

تسيـجانـكوف ومرر سـترليـنج الكرة
إلى شاو في الناحية الـيسرى ليمرر
األخــيـــر داخل مــنــطـــقــة اجلــزاء إلى
سـانــشـو الــذي اسـتـدار حــول نـفـسه
ليسدد كرة ردها احلارس في الدقيقة
. وقبل نهـاية الشوط األول بـدقيقة39
واحـدة عـكس األوكـراني أولـكـسـنـدر
زيــنـتـشـيـنــكـو كـرة عـرضـيــة قـطـعـهـا
الدفـاع لتـصل إلى زميـله شابـارينـكو
ـرمى. الـذي ســددهـا قـويـة بــجـانب ا
ـنــتـخب اإلنــكـلــيـزي أن واســتـطــاع ا
يعزز تقدمه بعد حلظات على انطالق
الـشـوط الثـاني عـنـدمـا ارتـقى هاري
مــاجـوايـر لــركـلــة حـرة نـفــذهـا شـاو
لــيــضـع الــكــرة بــرأسه في الــشــبــاك.

وسـجل كـ هـدفه الـثـاني في الـلـقـاء
والـثـالث لـه بـالـبـطـولـة بـالـدقـيـقـة 50
والهـدف جاء أيـضا من صـناعـة شاو
الـذي رفع كـرة عـرضـيـة من الـنـاحـيـة
الـــيــســرى ارتـــقى لــهـــا كــ بــرأسه
لــيــضــعــهــا بـ قــدمي احلــارس إلى

داخل الشباك. 
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ودخـل جـــــوردان هـــــنــــــدرســـــون إلى
تـشـكـيلـة إنـكـلـتـرا عـوضا عـن ديكالن
رايس ووصـلت الـكـرة داخل مـنـطـقة
اجلــزاء األوكــرانــيــة إلى ســتــرلــيــنج
الـذي أعــادهـا لـلـوراء بــرأسه نـاحـيـة
كـ فاصـطـدم األخـير تـسـديـدة على
الطـاير تـألق احلـارس األوكراني في

إبـعـادهـا بـالـدقـيـقـة 62. ومن الـركـلـة
الركنـية النـاجتة عن التـصدي والتي
نفذها مونت سـجل هندرسون هدف
إنكلترا الرابع في الدقيقة 63  بعدما
تـابع الـكــرة بـرأسه دون رقـابـة. ومع
االطمئنان على الـنتيجة دخل كيران
تريبييه وجود بيلينجهام وماركوس
راشـفورد إلى تـشـكيـلـة إجنلـتـرا بدال
من شاو وفيليبس وسترلينج. وجاء
ـلـعب الـدور عــلى كـ لــيـخـرج مـن ا
ويــدخل مــكــانـه دومــيـنــيـك كــالــفـرت
لــوين وتــألـق احلــارس اإلنــكــلــيـزي
بيكفورد في التصـدي لتسديدة قوية
ومــبـاغــتـة أطــلـقــهـا مــاكـاريـنــكـو في
الدقيقة 75  ليمر بعـدها ربع الساعة

ـباراة بفوز األخير بهـدوء وتنتهي ا
انكلترا برباعي نظيفة.
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ـارك عـلى نـظـيره وفـاز مـنتـخب الـد
الــتــشــيـكـي بـهــدفــ لــهــدف  ضـمن
مــنــافـــســات ربع نــهــائي كــأس األ
األوروبــــــيــــــة يـــــورو 2020.  ســــــجل
تـومــاس ديالني وكــاسـبــرج دولـبـرج
ارك في الدقيقت  5 و 42 بينما للد
أحــرز بــاتـريك شــيك هــدف مــنــتـخب
بالده الـــوحــــيـــد في الــــدقـــيـــقـــة .49
وواصل أحفـاد الفـايـكنج مـغامـرتهم
لــيـتــأهـلــوا لـلــدور قـبـل الـنــهـائي في
انتـظار الـفائـز من مواجـهة مـنتـخبي
إجنلترا وأوكرانيا. بدأت اإلثارة منذ
الـــدقــائق األول لــلــقـــاء حــيث تــقــدم
ـاركي بـهدف مـبـكر من نـتـخب الد ا
ركنية لـعبهـا يانس الرسن من اجلهة
اليـمنى وارتـقى لـها تـوماس ديالني
برأسه في الشباك. ارتفعت معنويات
ــارك بـعــد هــذا الــهـدف العــبي الــد
وكــاد دامــســجــارد أن يــهــز الــشــبـاك
بهـدف ثـان إال أن احلـارس التـشـيكي
تومـاس فاسلـيك أنقـذ مرماه بـبراعة
بخالف مـحـاوالت أخرى أقل خـطورة
مـن ديالنـي ومــــارتن بـــــرايــــثــــوايت.
ـنـتــخب الـتــشـيــكي صـدمـة امــتص ا
الـــبـــدايـــة وســـعى إلدراك الـــتـــعــادل
بـتـسديـدة لـتـوماس هـولـيش أنـقـذها
كـاسـبـر شــمـايـكل وأخـرى لـتـومـاس
رمى. وتـلقى رفاق سوتشـيك خارج ا
باتريك شيك طعنة أخرى من عرضية
يزة بوجه القدم اخلارجي ليواكيم
مـايـلـي قـابـلـهـا كــاسـبـر دولـبـرج في
ارك بهدفه الشباك ليعـزز تفوق الد
ــنـتـخب الــثـالث في الــبـطـولــة. بـدأ ا
الــتـشـيــكي الـشــوط الـثـاني بــانـدفـاع
هـجـومي شـديـد إلنـقـاذ موقـفه حـيث
ســدد أنــطـونــ بــاراك كـرة أبــعــدهـا
شــمـايـكل بــصـعــوبـة بـعــدهـا أمـسك
اركـي بتـسديـدة سهـلة احلارس الـد

من مقصية لباتريك شيك.
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وتــابع أن الـتــطـبــيـعــيـة تــعـاني مــرحـلـة
صـعبـة جـدا بـسبـب عدم صـرف مـبـلغ ما
يقارب 7 مليارات ديـنار ميـزانية االحتاد
ناشدات مشيرا إلى أن من الدولة رغم ا

ــشـــوار مع رســمـي عن عـــدم تــكـــمـــلـــة ا
ــنــتــخـب ألن خالفه مــالــيــا فــقط وقــد ا
ينـتهي مع صرف مـستـحقـاته. يشار إلى
أن احتــاد الــكـــرة صــرح في وقت ســابق
بـأنه حدد األسـبـوع احلالـي للـبت بـشكل

درب كاتانيتش. نهائي في مصير ا
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ومن جــــهـــة اخـــرى كــــشـــفت الــــهـــيـــئـــة
الـتـطبـيـعـيـة الحتاد كـرة الـقـدم الـعراقي
يوم السبـت حقيقـة تسميـة مدرب جديد
ـــنـــتـــخـب الـــوطـــني خـــلـــفـــا لـــقـــيـــادة ا
للسـلوفينـي سريتشـكو كاتـانيتش. وذكر
في مصدر صحفي  أن مصدر في الهيـئة
كــاتـانــيـتش أبــلغ الــتـطــبـيـعــيـة بــرفـضه
ــنـتــخب الـوطــني لــعـدم تــسـلم تــدريب ا
الـيـة حـتى اآلن مبـيـنا أن مـستـحـقـاته ا
التطبـيعية سـتسلم ما بـذمتها من أموال
لـــلــــمـــدرب كـــاتــــانـــيـــتـش حـــال تـــوفـــر
ـالي وأنـها أبـلـغـته بذلك الـتخـصـيص ا
ـــــصـــــدر أن وطـــــمــــــأنـــــته. وأضــــــاف ا
التـطـبيـعـية لم تـقـرر ولم حتدد حلـد هذه
ـدرب الـقـادم لـقـيادة الـلـحـظـة تسـمـيـة ا
ـنــتـخب الـوطــني مـوضـحــاً أن هـنـالك ا
ـدربـ ستـتم دراسـتـهـا ما سـيـراً ذاتيـة 
بــ الــلــجــنــة الــفـــنــيــة ومــجــلس إدارة
الـتــطــبــيــعــيـة الخــتــيــار أحــد األســمـاء
نافسات نتخب في ا وتسميتها لقيادة ا
صدر إلى ؤهلـة لكـأس العالم. ونـوه ا ا
أن نــهــايـــة االســبــوع احلــالي أو مــطــلع
ـقـبل سـيـتم االتـفـاق مع أحد األسـبوع ا
ـنتـخب مـستـبـعداً في ـدرب لـقيـادة ا ا
ـدرب مــحـلـيـاً. الـوقـت نـفـسه أن يــكـون ا
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أكــد مـصــدر مــقـرب
ـدرب السـلـوفـيني من ا
سـريـتـشـكـو كـاتـانيـتش أن
مشـكلـته مع احتـاد الكـرة مالـية
بــحــتـــة وال يــوجــد خالف فــني.
ــــصـــــدر في تـــــصــــريح وقــــال ا
ـــدرب لـم يـــســـتـــلم صــــحـــفي  ا
الية منذ ما يقارب مستحقاته ا
أشــهـر وبــالـتــالي امــتـنع عن 6
حـضـور قـرعــة تـصـفـيـات كـأس
الـعـالم وكـذلك لم يـسـلم احتـاد
ـنـتخب الـكرة خـطـة حتـضيـر ا
ؤهـلة للـتـصفـيـات احلاسـمـة ا
لــكـأس الــعــالم. وأشـار إلى أن
ــدرب في أكـثـر االحتـاد وعـد ا
من مـرة بتـسـديـد مسـتـحـقاته
الـية لـكـنه لم يلـتزم بـسبب ا
تـأخر صـرف مـوازنـة االحتاد
ــالــيــة. الــعــراقي من وزارة ا
وزاد عــدم االلـــتــزام بــصــرف
ـــــدرب وجــــــهـــــازه رواتـب ا
الــفــني دفع كــاتــانــيــتش
ــنــتــخب لالبــتــعــاد عن ا
حل تسديد مستحقاته.
وأوضح أن كاتانيتش لم
يقدم شكوى إلى االحتاد
الدولي حول مـستـحقاته
ــالـــيــة مــا يـــدلل عــلى ا
احـــتــــرامه الـــعـالقـــة مع
احتــــاد الـــكــــرة. وتـــابع:
ـدرب لم يــعـتــذر بـشـكل ا

ـبي الـتــشـيـكـي مـيـروسالف مـدربـي األو
ـــديــر الـــفــنـي في االحتــاد ســـوكــوب وا

االنـــكـــلـــيـــزي جـــون ويــــتل الـــلـــذين 
تـعيـينـهـما والـتـعاقـد معـهـما مـؤخراً من

قـبل الـتــطـبـيـعـيـة لم يـتـسـلـمـا أي مـبـلغ
لغاية اآلن وهـما يواصالن العـمل حالياً
ـالـيـة وبـانــتـظـار صــرف اخملـصـصــات ا

لدفع مستحقاتهم.
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كنت وما زلت متـابعا بـشغف مباريـات بطوالت كرة
ـيـة وخـاصـة بــطـوالت الـكـرانـد اسالم الـتـنس الــعـا
ي والــبــطــوالت الــتي يــشــارك فــيــهــا الــبــطل الــعــا
االســبـاني رافــائــيل نـادال الــذي يــعـجــبــني كـثــيـرا
لدمـاثة خلـقه واحتـرامه للـعبـة وقوانيـنهـا وللـمنافس
ـلعب اضافة ولروحه القـتالية وتـركيزه الكـبير في ا
الى مــهـاراتـه الـعــالـيــة الــراقـيــة وااللـقــاب واالرقـام
الـقـياسـيـة الـتي حـقـقـهـا في مـسيـرته الـتي ال زالت
تـخــلب االلـبـاب مع اعــجـابي واحـتــرامي السـطـورة

التنس الالعب روجر فيدر.
ـبـاريـات كـانت تــسـتـوقـفـني ومن خالل مـشـاهــدة ا
ا فـكرت فـيها واسـتغـربت من استـمرارها حالـة طا
تـقدم الـذي يُظـهر اهـتمـاما كـبيرا في بالد العـالم ا
بصـحة االنـسان فـمـا بالك  بـصحـة الفـتيـان. وهذه
احلالة هي قـيام الولـد او البنت التـي جتلب الكرات
ـنــاشف لالعب بـعــد كل نــقـطـة ــنـاولــة ا لالعــبـ 
تقـريبـا لـيمـسح يديه ووجـهه وانـفه وفمه ثم يـعيـدها
ـكــان اخملـصص. واجلــمـيع لــهم لـيــضـعــوهـا فـي ا
يــعـرف شــدة تــعــرق الـريــاضي اثــنـاء بــذل اجلــهـد
البدني وخاصة بعض الالعـب ومنهم البطل نادال
الـذي يـتعـرق بـصـورة شـديـدة جـدا اضـافـة الى ما
بذول يخرج احيانا من االنف والفم نتيجة اجلهد ا
واقـول في نـفـسي كـيف يـسـمح لـهـؤالء الـفـتـيان ان
ـبلـلة بـالـعرق وغـيره مـئات نـاشف ا يحـمـلوا هـذه ا
ــبـاريــات واحـتــمــالـيــة ان يــلـمــسـوا ــرات خالل ا ا
اعــيــنـهـم او افـواهــهم او انــوفــهم وهي حــالــة غــيـر

صحية البتة!
وجـاء الـكــوفـيـد  19 وال نـنــسى الـدعــاء عـلى الـذي
صــنــعه مــتــعـمــدا ان كــان هــذا الــتـفــســيــر لــسـبب
انتـشاره صـحـيحـا ليـؤثر في الـتـنس كمـا في باقي
االلعاب الـرياضـية. وكان الـتأثيـر في التـنس يحمل
امرا سلبيـا وآخر ايجابـيا. فاما االمر الـسلبي فهو
ـبـاريـات وجـمـيـعـنـا يعـلـم ما غـيـاب اجلـمـهـور عن ا
للـجمـهور من اثـر سـحري عـلى الالعبـ ومسـتوى
ـنــظــمـون ــبــاريـات وروعــتــهـا وهــذا االمــر بــدأ ا ا
ـعــاجلـته والــسـمـاح بــحـضــور اعـداد مـعــيـنـة من
ا قامة حاليا  بلدن ا تفرج كما في بطولة و ا
ـنافـسـة والـبـهـجـة لـلـعـبـة. امـا االمر ـتـعـة وا اعـاد ا
االيجـابي بـرأي وهذا هـو بيت الـقـصيـد فهـو عدم
ـسـؤولـ عن جـلب الـكرات قـيـام االوالد والبـنـات ا
ا يـقوم ـناشف من الالعـبـ وا نـاولـة وتسـلم ا
نـشفة في مـكان مخصص الالعب بنفـسه بوضع ا
ـلـعب والـذهاب الـيه كـلـمـا اراد ان يـسـتـخدمه في ا
وبـذلك تـخـلـصـنا مـن امر كـان فـيه شـيء ما يـسيء

الى الفتيان واللعبة ولو انه غير مقصود.
والذي اتـمنـاه ان يسـتمـر العمـل بهذا
االمــر حــتى بــعــد الـتــخــلص من
جــائــحـــة كــورونــا ان شــاء الــله
والنه ثبت ان ال تاثير بذلك على
الالعـب او عـلى سـرعـة اللـعـبة

او جماليتها.
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ردت الـهـيـئـة االدارية
لـنــادي الــقـوة اجلــويـة
الرياضي على التصريح
الـــذي أدلى به الـــكـــابـــ
حمـادي احـمـد بعـد نـهـاية
مــــبــــاراة الـــــفــــريق امــــام
الـــشـــرطـــة في الـــدوري
متاز. وقـالت الهيئة ا

في تـــصــريـح صــحـــفي إن تـــصــريح
كــــابــــ الــــفــــريق حــــمــــادي احــــمـــد
بخـصـوص إشـراك الالعبـ الـشـباب
تـبـقـيـة لـلـفـريق فـسر ـبـاريـات ا في ا
بــــشــــكل خــــاطـئ من قــــبل الــــبــــعض
ـاء الـعـكـر. واضافت  ـتصـيـدين بـا ا
أن تـصـريح حـمـادي من وجـهـة نـظره
هو إلعـطاء الـفرصـة لالعبـ الشـباب
من قـبـل اجلـهــاز الـتــدريـبـي الـذين لم

ـــشـــاركـــة في تـــســـنح لـــهم فـــرصـــة ا
اضية بعد ضـماننا بنسبة اجلوالت ا
كــبـيــرة الــتــتـويج بــالــلــقب. وتــابـعت
الهـيـئـة االدارية لـنـادي القـوة اجلـوية
الـــريــــاضي أن العـــبـــيــــنـــا عـــلى قـــدر
ـسؤولـيـة لـلـدفـاع عن شـعـار الـنادي ا
والتتويج باللـقب لم يحسم حتى هذه
اللـحـظة وبـانـتـظار أربع مـبـاريات في
غـايـة األهــمـيـة نــسـعى فـيــهـا حلـصـد

تبقية ليكون فريقنا متصدرا النقاط ا
بـكل شي من اعــتالء الـصــدارة وأكـثـر
فـوز ومــسـجل لالهــداف. واوضـحت 
ـهـنــيـة وحـيـاديـة أن إدارتـنـا تــعـمل 
وبـعيـدة كل الـبـعـد عن هـذه األسـاليب
الـتي اتـهــمـنـا فـيــهـا الـبـعض دون أي
دليل. وبخـصوص الشق الـثاني الذي
يـخص نادي الـطـلـبـة الـريـاضي اكدت
ــــثـل رأيه الــــشــــخــــصي االدارة أنه 

ـثل رأي الـهـيــئـة اإلداريـة لـنـادي وال
الــقــوة اجلــويــة الــريـاضـي واجلــهـاز
التـدريـبي وأن الـهـيـئة االداريـة تـنـظر
جلميع األندية بحـيادية وتقف مسافة
واحـــدة مع اجلـــمـــيع كـــون لـــهـــا حق
ـمتـاز. وتابعت التواجـد في الدوري ا
ـمـتـاز بـأن نـاديـنـا هـو بـطل الـدوري ا
بـشـكـل كـبـيــر ولـعب كل مــبـاريـاته من
أجل خــطف الـنــقــاط الـثالث واســعـاد
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جـمـاهـيـره وأن كل مـااثـيـر في اإلعالم
هو استـهداف ألكبر نـاد في العراق له
ـسـتـوى احملـلي تـاريخ مـشـرف عـلى ا
والـعـربي واآلسـيـوي وظلـم كـثيـرا في
حـقـبـة الــسـتـيـنـيـات والــسـبـعـيـنـيـات
والثمـانيـنيات والـتسعـينـيات من قبل
ـــتـــواجـــدين عـــلى هـــرم الـــريـــاضــة ا
الــسـابــقـة بــعــد حـرمــانـنــا من الــقـاب

. عديدة وبشهود أغلب الرياضي

ÊU e « ≠œ«bGÐ 

جــددت الــهـيــأة الــعـامــة الحتــاد كـرة
ـتحركة ثـقتها السلة عـلى الكراسي ا
بــرئــيس االحتــاد خــالــد رشك  وذلك
في االنـتـخـابـات اخلـاصـة بـاحتـادات
ـبـيـة الـعـراقـيـة الـتي الـلـجـنــة الـبـارا

جرت ظهر اليوم السبت. 
ـبـيـة في وذكـر إعالم الــلـجـنـة الـبــارا
ؤتـمر االنـتخابي بيـان صحـفي  أن ا
عــقــد بـحــضـور جلــنــة مـشــرفــة عـلى
االنتـخابـات وهي مـشتـركة من وزارة

الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة والـــلـــجـــنــة
ـبيـة العـراقـية والـتي تضم كل البـارا
من عـلي فـاضـل عـبـد الـزهـرة رئـيـسـاً
واألعـــضــاء وصــفـي كــر الــكـــنــاني
مـعاون مـديـر دائرة الـتـربيـة الـبدنـية
ونـشــأت عـزيــز وبـارق الزم و مــحـمـد
عــبـــاس الــسالمـي مــقــرراً . واضــاف
البيـان أن نتائج االنـتخابـات اسفرت
عن حــصـول رشك  23 صــوتـاً فــيــمـا
حـــصل نـــائب رئـــيس االحتـــاد عـــبــد
الكر باقر محمود على  20 صوتاً.
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قــالت الـــعــداءة الــذهــبـــيــة في حــديث
صــحـــفي  عــلـى مــدى ســنـــة ونــصف
السنة كان التركيز ينصب على بطولة
العرب واحلصول على الرقم التأهيلي
ـبيـاد وفـعال كـان ما نـصـبـو اليه لالو
مـتر بـتـحـقيـق الـرقم الـتـأهيـلي بـ 200 
ــكــثف. وبـخــصـوص بـعــد الــتـدريب ا
ـبيـاد طوكيـو اوضحت االستـعداد الو
ـؤمـل اقـامــة مــعــســكـر حــسـ : مـن ا
تــدريـبـي خـارجـي في تــركـيــا من اجل
همة شاركة ا االستعداد االمثل لهذه ا
ونــحن االن بـانــتــظــار سـمــة الــدخـول

عسكر. لاللتحاق با
uO uÞ ¡«uł√

الفــتـــة الى ان  اغــلـب ابــطــال الـــعــالم
ـعسـكرات في مـدينة يفـضلون اقـامة ا
ا تمتاز به من اجواء انطاليا التركية 
حــارة ورطــبــة تــشــبه الى حــد كــبــيــر
اجواء طوكيـو اليابانـية. ونوهت دانة
حـسـ الى ان الـلـعـبـة تعـانـي من قـلة
الـدعم وكـذلك جـمـيع االلـعـاب الـفـردية
ــتـــحــقـــقــة مـن قــبل رغم االجنـــازات ا
اصحـابـها عـلى الـصعـيـد الدولي ولم
نـــتـــلق اي اشـــادة او تـــهـــانٍ من قـــبل
ــبــيــة بـــشــكل مــبــاشــر الــلــجـــنــة االو
بـاسـتـثـنـاء وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة
عــدنــان درجــال الـذي اتــصـل بي بــعـد

شيرة االجناز االخير في بطولة العر
الى ان احتاد العـاب القوى يـفتقر الى
مــلـعـب ومـقــر اســوة بــبــاقي االلــعـاب
االخرى وجـمـيع الـتـمريـنـات تـقام في
ملـعب كلـية الـتربـية الـرياضـية مـقابل
بدل ايجار. واضافـت حس ان هنالك
تـواصال من قـبل الـكـثـيـر من الـفـتـيات
بعد حتقـيق االجناز للـدخول في غمار
الــلــعــبـة وهــنــاك عــروض احــتــرافــيـة
ورعــايــة عــديـدة  رفــضــهــا من قــبل
االحتاد كـونه الراعي الـوحيـد مطـالبة
اجلـهــات احلــكـومــيـة بــتــوفـيــر الـدعم
ا يتـناسب مع االجناز والتسـهيالت 
الــذي حـقــقــته في احملــافل الــدولــيـة .
وتابـعت حسـ انـها  واجـهت العـديد
من الـصــعـوبــات خالل فــتـرة انــتـشـار
العب وقاعات اجلائحة عنـدما كانت ا
احلــديـــد مــغــلـــقــة اال انـــهــا واصــلت
ـكـشـوفـة الـتـدريــبـات في الـسـاحــات ا
بـعـدهـا دخـلت مــعـسـكـراً تـدريـبـيـاً في
اقلـيم كردستـان على نـفقـتهـا اخلاصة
وكـذلك على نـفـقـة االحتـاد للـمـحـافـظة
ستوى الـفني خالل تلك الفترة على ا
مبينـة ان  تلك الفـترة  التـركيز على
الــتــمــريـن في قــاعــات احلــديــد لــعــدم
وجـــود مــضـــمـــار الجــراء الـــتـــمــارين
ـيـدانـيـة لـذا بـدى تـغـيـيـر واضح في ا

تقاسيم العضالت.
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أقـامت كـليـة الـفـنون اجلـمـيـلة بـجـامـعة
شاريع تخرج هرجان السنوي  ديالى ا
ـرحـلـة الـرابـعــة لـقـسم الـفـنـون طـلــبـة ا
التـشـكيـليـة وقسم الـفنـون السـينـمائـية
والتـلفـزيـونيـة الذي تـواصلت فـعالـياته
ــــدة يــــومــــ  وأقـــــيم عــــلـى هــــامش
ـرحـلـة ـهـرجـان عــرض افالم لـطـلـبـة ا ا
الـثـالـثـة في قـسم الـفنـون الـسـيـنـمـائـية
والتلـفزيونـية فضالً عن مـعرض ألعمال
ــــاكـــــيــــاج طـــــلــــبـــــة الــــقـــــسم فـي فن ا
ـهرجان السـينـمائي.  وحضـر افتـتاح ا
ـعـرض الـفـني رئـيس جـامـعـة ديـالى وا
ـنـعم عـبـاس كـر و عـمـيـد كـلـية عـبـد ا
العلوم باجلامعـة حتس حس مبارك
و نقيب الفنان العراقي جبار جودي
وجــمع من األسـاتــذة والـفــنـانـ مــنـهم
الـفــنـان مـحـمـود أبــو الـعـبـاس ومـديـرة
مـعـهـد الفـنـون اجلـمـيـلة لـلـبـنـات جـنان
ــرســـومي و مــديـــر مــعـــهــد الـــفــنــون ا
اجلــمــيـلــة لــلـبــنــ ولـيــد اخلــالـصي و
ــسـرحــيـة في نــقـابـة رئــيس الـشــعـبـة ا
الــفـنـانــ ضـيــاء سـامي .وعــبـر رئـيس
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لحن جمال ح كان ا
فاضل .. ابن النـاصرية
مـديـنة الـشـعـر والـغـناء
طـالـبـا في جـامـعـة بـغداد
كـلـيـة اإلدارة واالقـتـصاد 
ولـــشـــغـــفـه وعـــشـــقـه لـــعـــالم
وسيقى والغناء  اشترى بثمن ا
بدلته اجلـامعيـة عودا .. وظل يعزف
بـه حـــتى تـــعـــلـم رغم اخـــتـــصـــاصه
ـوسيقى  لكنه البعيـد عن الغناء وا
حـاول قـدر اإلمـكــان اجلـمع بـيـنـهـمـا
وطــمــوحه وولــعه بــهــذا لم يــتــوقف

حتى اختار هذا العالم طريقا له .
 وبـــدأت خـــطــواته الـــواثـــقــة بـــهــذا
الـطـريق رويـدا.. رويـدا بـ مـلـحـني
اطلق جـيـله آنـذاك . فـفي عـام  1977 
أول حلن له  واعـتـبـره مـغـامـرة غـير
مـأمـونـة عـنـدمـا قـام بـتـلـحـ أغـنـية

جــــامـــعـــة ديـــالـى عن ســـروره  ألجـــواء
البـهـجة والـتـفاعل الـكبـيـر اللـذان شمال
كل مــرافق الـكــلــيـة مــشـيــراً إلى (الـدعم
الكامـل لنشـاطات كلـية الفـنون اجلمـيلة
الـتي تزرع الـفـرح واألمل في الـنـفوس).
قـــائالً وفـــقـــا لـــصـــفـــحـــة الــكـــلـــيـــة في
(فيـسبوك) ( اكـثر مـا يشـجع طلـبة الفن
عـلـى االبـداع في مـســيـرتـهم الــدراسـيـة
وجود أسـاتذة اكـفاء قادرين عـلى صقل
ــهــارات الـــفــنــيــة ـــواهب وايــصـــال ا ا
ية)  ـواد األكاد بأساليب تـقترن مع ا
مبيناً ( ان ما شاهدناه اليوم من اعمال
ــتــعـــددة يــعــطي فـــنــيــة فـي اجملــاالت ا
مـؤشـرا لـبنـاء جـيل يـتـحـلى بـالـثـقة في
النـفس واالبـتكـار وكـذلك جيـل متـسائل
ومـتـأمل ومـتــسـامح ومـنـفـتح و يـقـدس

القيم اإلنسانية وهويته الوطنية). 
 من جانبه أكـد عميـد الكلـية عالء شاكر
ـــهــرجــان مـــحــمـــود عــلـى أن (أجــواء ا
ــعــرض لم تـــكن لــتـــحــقق غـــايــتــهــا وا
العلمية والتـربوية لوال تكاتف كل طاقم
الكـليـة من تدريـسيـ وموظـف وطـلبة
ـسائي الكـلـية في الـدوام الـصبـاحي وا
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زار وفـد فــني من وزارة الـثــقـافــة والـســيـاحـة
واالثــار بـرئـاســة مـديــر عـام دائـرة الــسـيــنـمـا
ــســرح أحـمــد حـسن مــوسى فــرع نـقــابـة وا
الـفـنانـ في مـحـافـظـة نيـنـوى.وتـضـمن الـوفد
الـفــنـان مـحـمـود ابـو الـعــبـاس ومـديـر مـنـتـدى
سـرح إبراهيم حنـون ورئيس جمعـية احياء ا
وسـيقي جـاسم حيـدر.والتـقى الوفد التـراث ا
بـرئيـس فرع نـقابة الـفنـان فـي نيـنوى ونـخبة
ـديـنـة واســتـمع إلى مـقـتـرحـاتـهم من فـنـاني ا
وكانت الـفكرة األبرز التي خـرج الوفد بها هو
سرح إحـياء لـيالـي نينـوى الفـنيـة علـى قاعـة ا

الوطني في بغداد بدعم من وزارة الثقافة.

بعدهـا قام عام  1978 بتلح بعض
ـطــر) لــلــشــاعـر مــقــاطع (أنــشــودة ا
ؤمل الكبـير الـسياب الـذي كان من ا
طـرب حس نعمة ولم أن ينشدها ا
يـتـحـقق ذلـك في حـيـاته وحـتى هـذه

اللحظة .
 تميـزت مسـيرة جمـال فاضل الفـنية
بـــعــطــاءات زاخــرة  كـــانت تــصــدح
بـأنـغـامــهـا اجلـمـيـلـة .. فـطـربت لـهـا
القـلـوب  كمـا في لـعيـونك احلـلوات
عـمري وشـبـابي بـصـوت عـلي جودة
وأغــنـيــة " بــسـكــوت " حملـمــود أنـور
ـضــر مـحـمـد و" وأغـنــيـة " إله هـو " 
شـــارعـــنه اشـــتـــعـل " لــصـالح عـــبــد
الغـفـور و " الصـنـوبر أليك واله اليك
" و" هـــله عــيـــني هالويـن " حلــســ
نـعـمة والـقـائـمـة تـطـول . رحل وترك
لنا أرثا خـالدا من األغاني العـاطفية
الــتي لم تــنــفــذ في حــيــاته ألســبـاب

مادية.

ــطــرب (مـــاجتــيــنـــا ) الــتي أداهـــا ا
حس نعمة وهي من كلمات الشاعر
عــادل الـعــضــاض والـتي حــقق بــهـا
ــســـتـــوى احملــلي  جنـــاحـــا عــلـى ا
ـنوال على واستـمر فـاضل في هذا ا
تقـد احلان جمـيلـة تضـاهي أعمال
مـلـحــني األغـنـيـة الــذين سـبـقـوه في
ـضــمـار  كــمــا جـاء عــلى حـد هــذا ا
قـوله في إحـدى لـقـاءاته ( أنـني أريد
أن أكـون مـلـحـنـا مـتـمـيـزا في تـقـد
احلـاني ) هـكـذا كـان طـمـوحه وفـعال
أصــبح مـتــمـيــزا ومـلــحـنــا مـعــروفـا
عـاصـر مـطــربي الـسـبـعـيـنـات وحلن
لـهم أغــانـيـهم أمــثـال  : يـاس خـضـر
وحسـ نـعمـة وصالح عـبـد الغـفور
وعـلي جـودة ومـحـمـود أنـور  وهذا
ما ظهر بـأغنيـة (ماجتينـا) التي تعد
الـبـذرة االولى  وهي بـاكـورة أعمـاله
ومن األحلــان الــتي كــان يـعــتــز بــهـا

كثيرا .

بـــــــدرع اإلبـــــــداع..  حــــــيـث شـــــــعــــــرت
بـــاالحــتــفــاء). كــمـــا  تــكــر عــدد من
ـوظفـ الـذين ساهـمـوا في استـكـمال ا
هـرجان . و رفع الـستار حتضـيرات ا
عن نـصب تـذكـاري لـلـكـتـاب في جـامـعـة
ـهــرجــان جـرى ديــالى. وعــلى هــامش ا

ـهرجـان الـذي اقيم بـالتـعاون وان هذا ا
مع قسم النـشاطات الطالبـية في رئاسة
اجلامعة هـو تقليد سـنوي تقيـمه الكلية
مــــنـــبـــثق من رؤيـــة ورســـالـــة واهـــداف
اجلــامـــعـــة في دعـم مـــواهب الـــطـــلـــبــة
وتوظيف طاقاتهم في خدمة اجملتمع) .
و بارك نـقيب الـفنـان الـعراقـي جـبار
ـشـاركــ وخـطـواتـهم جـودي جلــمـيع ا
ـتقـدم.وعبر ليـئة بـالوعي ا النـاضجـة ا
ـهـرجان عن الـفـنانـون الـذين حـضـروا ا
ـا رأوه مـن تـمــيـز في االداء ســعـادتــهم 
افضـى الى خلق اعـمـال فـنيـة بـعثت في
مـضـامــيـنـهـا رســائل مـحـبـة وسالم الى
هـرجان كرم رئيس العالم . وفي خـتام ا
الـفـنان مـحـمـود ابو الـعـباس اجلـامعـة 
لــعــطـائـه الــفــني الــكــبــيــر وتـشــجــيــعه
لــلـمـواهـب الـطالبــيـة  وعـقـب حـضـوره
هرجان كتب  ابو العباس في صفحته ا
في (فـيـسـبـوك)(في مـديـنـتي الـتي بـدأت
ـسرح .. بـعقـوبة .. بهـا أولى خـطوات ا
وبدعوة من زميل دراستي الدكتور عالء
شـاكــر مــحـمــود عــمــيـد كــلــيـة الــفــنـون
ي اجلــمـيـلــة بـجـامــعـة ديـالى .. لــتـكـر

تــوقــيـع رســالـــة تــفــاهـم عــلـــمي وفــني
وثــقـافـي بـ كــلـيــة الـفــنـون اجلــمـيــلـة
ونــقـابــة الـفــنـانــ الـعــراقـيـ تــضـمن
شتركة شاريع الفنية ا للطرف اقامة ا
ــســيـرة وتــبــادل اخلــبــرات لــتـطــويــر ا

الفنية.
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طرح الـفنان اإلماراتي حسـ اجلسمي أغنية
جــديــدة بــعــنــوان (فــوق) من أحلــانه وتــوزيع
الفـنان حسـام كامل وكلـمات أحمـد الصانع

حيث يقول فيها:
أنا اللي فوق

وعندي احساس ما يخطي
مهما كنت عاجبني

عندي ذوق.. وعندك ذوق
حاول تبعِد وتبطي
ألنّك ما تناسبني
وخَل الشوق ..

وقول إن اخلطا فيني
ألنّـي فوق..

وقد حلن اجلـسمي أغنية فوق بأسلوب حديث
ومــتـطـوّر عــلى مـقــام الـكـورد مــبـرزاً حــرفـيـة
عـالـيـة في اسـتـخدام الـصـوت وقـوّته وهـو ما
يــظــهــره في كل حلن جــديـد يــقــدمه واضــعـاً
يّـزة تـؤكـد نـضـوج مـوهـبـته وشـغفه بـصـمـة 
للموسيقى بأسلوب ومنظور خاص به ال يشبه

أحد.
وقد طـرحت األغنيـة بشكل حـصري عبـر قناة
حسـ اجلسمـي الرسمـية عـلى اليـوتيوب من
خالل فـيـديـو خـاص تـضــمن كـلـمـات األغـنـيـة
كـــامـــلـــة وعـــرضـت عـــبـــر جـــمـــيع اإلذاعـــات
اخللـيجيـة والعربـية وبـاتت متوفـرة في جميع

وسيقية اإللكترونية اخملتلفة. تاجر ا ا
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طـالب الـدراسات الـعـلـيا نـال شـهادة الـدكـتـوراه من قسم
الصـحافة بـكليـة االعالم في جامـعة بغـداد عن  اطروحته
ــوســومـة (دور الــصــحــافــة االلـكــتــرونــيــة في تــشــكـيل ا

واطنة). اجتاهات الشباب العراقي ازاء ا
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اخملــرج الـعــراقي نـعــته االوسـاط
ــوت الـــفـــنـــيـــة بـــعـــد ان غــيـــبـه ا
ولى سـائل ا اضي  اخلـميس ا

أن يتغمده بواسع رحمته.
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نفى – الكـاتب العراقي يشارك كتـابه (مرايا االغتراب وا
ـنفى) في مـعرض انـطـباعـات حول الـشعـر العـراقي في ا

قام حاليا في مصر. القاهرة الدولي للكتاب ا
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الناقد الـسينمائي العراقي ضيفته جمـعية الثقافة للجميع
ـاضي للحـديث عن جمـاليات الـسينمـا وتوقيع اخلميس ا

كتابه محطات سينمائية.
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ــســـاعــد في كــلـــيــة الــدراســات اســتــاذ اصــول الـــفــقه ا
االسـالمـيــة بـجــامـعـة مــحـمــد بن زايــد االنـســانـيــة بـدولـة
االمـارات ضـيـفه قـسم علـوم الـقـرآن والـتـربـيـة اإلسالمـية

وصل ضمن (برنامج االستاذ الزائر). بجامعة ا
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الــقـاص االردني صـدرت له حـديـثـاً مــجـمـوعـة قـصـصـيـة
بــعــنـوان (الــبــيــدر) تــقع في  224 صــفــحــة من الــقــطع

. توسط وتضم  103 قصة قصيرة وقصيرة جداً ا
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ـركز الـثالث عـلى مسـتوى الوطن القـاص العراقي فـاز با
سابقة ( صالح هالل األدبية للقصة القصيرة) العربـي 
دورة الـروائي الـكـبـيــر الـراحل فـؤاد حـجـازي عن قـصـته

(بقايا رجل وثوب امرأة).
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خـبيـرة التـوعـية الـصحـية االردنـيـة القت  مـحاضـرة حول
ــشــاركــة اجملـــتــمــعــيــة من أجـل احــتــواء كــوفــيــد-19 (ا
والـسـيـطـرة عـلـيه) فـي إطـار الـتـعاون بـ مـنـتـدى الـبـيت

لكية للتوعية الصحية. العربي الثقافي واجلمعية ا
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زوجـا وزوجة ولـكن والـدان وعـائـلـة لـبـعـضـنا
الـبعض). وقـد التـقى خان وراو أثـناء تـصوير
فـيلم في الـعام  2001 كـانت فـيه راو مسـاعدة
لــلــمــخــرج وتــزوجــا في كــانـون األول 2005.
ويُـعــرف خـان وهـو مـسـلم بـالـتـزامه قـضـايـا
إنـسانيـة وسياسـية. وهو قـال في العام 2015
ـثقـف سـلمـ وا إن (تزايـد الـتعـصب ضـد ا
فـي الـهـنـد دفع بــزوجـته راو الـهــنـدوسـيـة إلى

غادرة البالد).  التفكير 
كذلـك كان يـعـمل عـلى إعـادة لـفـيـلم هـولـيوود
الــشـهــيـر (فــوريـسـت غـامب) الــصـادر الــعـام
ـقـرر  1994 بـعـنـوان (الل سـيــنغ شـادا) من ا

طرحه في نهاية عام 2021.

{ بــومــبــاي (أ ف ب) - أعــلن جنم بــولــيـوود
عـامـر خـان الـسـبت عـن انـفـصـاله عن زوجـته
اخملـرجة كيـران راو بعد زواج اسـتمر خـمسة

عشر عاما.
شهـوران بيانا قاال فيه وقـد أصدر الزوجان ا
إنهـما اتفقـا على االنفصال لـكنهمـا سيربيان
ابـنـهـمـا سـويـا وسـيـسـتـمـران في الـعـمل عـلى
مــشــاريع مـشــتــركـة.وأضــاف خـان وراو (في
هذه الـسـنـوات اخلـمس عـشرة اجلـمـيـلـة التي
أمــضــيـنــاهــا مــعــا تـشــاركــنــا حــيـاة مــلــيــئـة
ـت عالقـتـنا بـاخلـبـرات والـفرح والـضـحك و
في الـثــقـة واالحـتــرام واحلب" لـكن "نـود اآلن
أن نــبـدأ فـصـال جـديــدا في حـيــاتـنـا. لـم نـعـد

ومــكـافـحـة تـلك الـتـجـارة قـائالً) ذا
كـان بــإمـكــانــنـا أن نــقـول شيء عن
ــســلــسـل ســنــقـول ال طــريق هــذا ا

لالجتار بالبشر).
صري إلى (أنه سيؤدي كما أشار ا
ـــســــلـــسل دور اجلــــنـــرال أي فـي ا
(زعــيم) في أحــيــاء شــعــبــيــة تـدور
فيـها أحـداث العـمل). أما عن الدور
الــذي ســـيـــلـــعــبـه خــولـي اكــتـــفى
ــصـري بـالـقــول: أن (خـولي فـنـان ا
ي وأدواره من أدوار كـــبـــيــــر وعـــا
الـقــوة دون الـكـشف عن تـفـاصـيل)
ــفــاوضــات عـادت من مـؤكــداً أن (ا
جــديـد بـ قـصي خــولي والـشـركـة

نتجة للمشروع).  ا
وشـارك خولي سـابقـاً ببـطولـة عدة
أعمال مشتركـة منها سرايا عابدين
عـن حـــــيــــاة اخلـــــديــــوي
إسماعيل خمسة ونص

ومسلسل 2020.
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بـعــد الـنــجـاح الـذي حــقـقه الــفـنـان
قــصي خـولي في الـدرامــا الـعـربـيـة
ـاضية شـتركـة خالل السـنوات ا ا
يـــتـــجه خـــولي نـــحـــو خــوض دور
ــصـري ــســلــسل ا الــبــطــولــة في ا
اجلـــــــنــــــــرال فـي حـــــــال جنــــــــحت
ــفــاوضــات بــيــنه وبــ الــشــركـة ا
ـنـتـجـة.واجلـنـرال مـسـلـسل دراما ا
ــــفــــتـــرض أن مـــصــــري كــــان من ا
لـــكن يُـــعــــرض في رمـــضـــان  2018 
تـــصـــويـــره تـــأجل بـــســـبب ضـــيق
الـــوقت وحـــالــــيـــاً ســـيـــتم إجنـــاز
ــســلــسل لــيـشــتــرك في الــســبـاق ا
الــــرمــــضـــــاني لــــعــــام 2022.  ومن
ـتـوقع أن يشـتـرك خـولي ببـطـولة ا
اجلــنـرال إلى جـانب الــفـنـان مـاجـد
صري صـري حيث كـشف ا ا
ــســلــسل يــتــحــدث عن أن ا
فـــكـــرة االجتـــار بـــالـــبـــشـــر
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طـربة اللـبنـانية إلـيسـاانها أعلـنت ا
حققت أول مـليـار مشاهـدة بأعمـالها
الـفـنـيـة علـى قنـاتـهـا الـرسـمـيـة على
يـــوتـــيـــوب.وكـــتـــبت إلـــيـــســـا عـــلى
صفحتـها (رغم إنو الـقسم األكبر من
أرشـيـفي الغـنـائي عـلى قـنـاة روتـانا
عا يـوتـيوب فـخـورة وسعـيـدة حقق
أول مــلـــيــار مــشــاهــدة عــلى قــنــاتي
اخلــاصــة! تــابــعــوا الــصــفــحـة لــكل

األعمال اجلديدة).
ـطــربـة الـلـبــنـانـيـة الى ذلك عــبّـرت ا
باسـكال مـشعالني عن حـبهـا الكـبير
ألغنية شو بخاف اعشقك التي كانت
قد طـرحتـها سـابقـا وحقـقت حيـنها
جناحـا كبـيرا عـلى يوتـيوب.وأعادت
مـــشـــعـالني نـــشــــر األغـــنـــيــــة عـــلى
صـــفــحـــتــهــا اخلـــاصــة عـــلى مــوقع

الـتواصل االجـتـمـاعي وعـلّقت
عــلــيــهــا بــالــقــول(من االغــاني
اجلــديـدة بــحــبـهــا كــتـيــر شـو

بخاف اعشقك استنى). 
وكــــانـت عـــــبّــــرت بـــــاســـــكــــال
مـــشـــعالنـي عن غـــضـــبــهـــا من
الـطـبـقة الـسـيـاسـيـة في لـبـنان
معترضة عـلى األوضاع السيئة
الــتـي يــعـــاني مـــنـــهـــا الــشـــعب
اللبـناني. ونـشرت باسـكال صورة
من بــاب الـتـبــانـة في طــرابـلس ألب
يـحمل ابـنه وكـتـبت عـلى صفـحـتـها
اخلــاصــة: (صــبــاح اخلــيــر يــاعــيب
الــشــوم عــلــيــكن قــلــبي عــلى وطــني
لــبـنـان حــزين لـبــنـان يــنـهـار لــبـنـان
يـــنـــتـــفض مـش مــســـمـــوح يـــلي عم
بـيــصــيــر فــيــنـا .الــله يــكــون مــعــنـا

ويحمي لبنان والناس).

إذا أبــديت بــعض االهــتــمــام بــالــتــحـديــات واخلــطط
فسوف تكَون أصدقاءً جدد. 

qL(«

اسـتغل الـفـرصة لـلـتواصل مع أشـخـاص يشـاركونك
بنفس العقلية.رقم احلظ.3

Ê«eO*«

متعة إذا أبديت قد تظـهر بعض العالقات اجلديـدة وا
رد فعل إيجابي.

—u¦ «

اكمل خطـطك بأفكار اآلخرين وابـدأ في العمل بطاقة 
مركزة.رقم احلظ .2

»dIF «

تــشــعــر بــإحــســاس رائع وصــحــتك جــيــدة وتــشــعـر
يوم السعد االربعاء. بالثقة

¡«“u'«

عـلـيك بـالتـفـاؤل فـمـا كـان يـبدو غـيـر مـتـاح قـد أصبح
اآلن في يدك.

”uI «

ـكنـك البـدء في تطـبيق ـقدمـة في الـعمل و أنت في ا
أفكار جديدة. 

ÊUÞd «

ـكن التـغلب عـلى الـعقـبات الـتي تراهـا أمامك في ال 
الوقت احلالي.

Íb'«

حيـاتك اخلاصـة في االزدهار. اسـتغل الـوقت حملاولة
اكتشاف فرص جديدة. 

bÝô«

يـجب أن تـغـيـر مـدخـلك والتـوصل إلى اسـتـراتـيـجـية 
جديدة.رقم احلظ .5

Ë«b «

تشعـر بالراحة الـتامة فيمـا يخص ذاتك واألمور التي
تقوم بها.

¡«—cF «

ال تسمح لـآلخرين بتغييـر رأيك أو خططك كثيرًا. يوم
. السعد االثن

 u(«

Âu−M «Ë X½√ UOŽUÐd «

اكـتب اجــوبـة الـتــحـديـدات
الــتي تــســيــر عــكس دوران
الـــســاعـــة لــتـــصل الى ربط

صحيح للكلمات:
 1- من الوان الغناء

 2- هيبة
 3- مدينة سورية
 4- حامل العلم
 5- يقدم االعذار

سي  -6 
 7- أحصنة

 8- مدينة سعودية
 9- توقره وحتترمه

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7009 اإلثن 25 من ذي القعدة 1442 هـ 5 من تموز (يوليو) 2021م
Issue 7009 Monday 5/7/2021

 ·dA  a¹—Uð ÆÆUM²Ž«–≈
يـقيـنـا عـنـدمـا نـستـذكـر تـاسـيس االذاعـة االم نـعـرج على
تـاريخ انـطالقـهـا كـاول اذاعـة في الـشـرق االوسط وثـاني
اذاعة في الوطن الـعربي والتـي احتفـلت مؤخرا بـالذكرى
لتاسـيسهـا وكان لـ ( الزمان ) صـفحات لـلحديث عن 85
ذكرى التـاسيس فـضال عن احلوارات والـتحـقيـقات التي
الي ناسبة التي سـتبقى عالقة في قلوب ا اجرتها في ا
تـابع  نعم منذ تـاسيها في السنوات ستمع وا من ا
نصرمة يـوم كنا اطفاال وشـبابا يوم انـتمينا لـها عودتنا ا
ـهنـية الـتي صارت تالزمـنا في على احلب واالخالص وا
عـمــلــنـا االذاعي وبــفــضـله حتــقق مــرادنـا وجنــاحــنـا في
ـسـتـمع الـكـر من خالل تـاسـيس اسـمـاء لـنـا حفـظـهـا ا
بـرامج مـنـوعــة صـارت عـنـاوين مـهــمـة في تـاريخ االذاعـة
الــتي لـــقــيت الـــدعم من قـــبل مــشـــرفي ومــدراء ورؤســاء
هنية االقسام في اذاعة بغداد  نعم تعودنا من اذاعتنا ا
والصدق واالخالص الذي حتم علينا ان نستذكر في كل
مناسـبة الـرواد الذين سبـقونـا في االذاعة والذين تـعلـمنا
مـنـهم ابـجـديـات االذاعـة ولم تـكن االذاعـة وبـرامـجـهـا قط
السم محـدد بل كـانت السرة واحـدة مـتراصـة تـتالف من
بـدعة كـتاب ومـخـرج ومـقدمـ وفنـي االف االسمـاء ا
واداريـ كــونــوا االسـرة االذاعــيــة الـتـي عـلى اســاســهـا
اسـتـمــرت بـتـالـقــهـا والـقــهـا طـوال اكـثــر من نـصف قـرن
مضى وستبقى   هكذا تعلمنا مهنية اذاعتنا عندما تريد
ان تستذكـر وتكرم روادها ومـبدعيهـا  ويقينـا اتذكر يوم
احـتـفـلـنـا بـعـيـد تـاسـيـس اذاعـتـنـا في ثـمـانـيـنـيـات الـقـرن
نصـرم عنـدما كـان االستـاذ سعد الـبزاز يـتبـوء منصب ا
مدير عام االذاعـة والتلفـزيون وجواد العـلي مديرا الذاعة
حـرص الـبزاز وقـتـهـا عـلى ضـرورة اعـداد قـوائم بـغـداد 
باسمـاء الرواد من الـعامـل في االذاعة ومـنهم الـراحل
ـا قدموه خالل مـسيرتهم هم  الى دار احلق بهدف تـكر
اإلذاعيـة وفـاءا منه لـلـعائـلـة اإلذاعيـة  والـيوم مع االسف
وعـندمـا نـسـتـمع لـبـعض الـبـرامج االذاعـيـة تـغـيب اسـماء
الــرواد االذاعــيـــ بل ويــبـــرزون اســمــائـــهم كــمـــقــدمــ
ـبدعـ في بـرامـجهم ومخـرجـ عـلى حسـاب عـشـرات ا
وعـندمـا نريد االذاعية والـتي اسسـوها وثـبتـوا اسمائـها 
سـتحـق التـكفي الـسطـور لذكرهم ان نستـذكر الـرواد ا

وكلهم يستحقون التكر واالستذكار
ـشرفة ويقيـنا نـعتب على اجلـهات ا
الـتـي هـمــشت اجلــهــود االبــداعــيـة
اإلذاعـيـة الــتي لـهـا تــاريخ مـشـرف

في إذاعتنا احلبيبة  بغداد .

بغداد

 œ«uł ezU
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قصي خولي

جمال فاضل

إليسا 

معرض تشكيلي لطلبة الفنون
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

مثل غيري من مالي العراقي  اتابع باهتمام برامج قناة
(الـشـرقـيــة)ومـنـهـا (حــصـاد الـشـرقــيـة) الـذي يــبث يـومـيـا

الساعة العاشرة مساء .
اهـمـيـة الـبــرنـامج تـكـمـن في تـقـد  بـانــورامـا  عـراقـيـة في
شهد السياسي شجونها وهمومها وتعقـداتها .. ويشكل اا
ن يـريـد ان يــتـابع الـشـأن واالقـتـصـادي خــارطـة واضـحــة 

العراقي بهمومه واتراحه وافراحه.
واحلق يـقـال  ان ( قـنـاة الـشـرقـيــة ) هي الـقـنـاة الـعـراقـيـة
الوحـيـدة الـتي استـقـطـبت غـالبـيـة الـعـراقيـ الـذين يـجدون
فيها ضالتهم  مسـتغن بذلك عن اهم الفـضائيات العربية

واالجنبية .
ـسائي .. ولعـل الفـضـيـلـة الـواضـحـة ان بـرامج احلـصـاد ا
ـســؤولـون والــطـبــقـة  احلــاكـمــة  وابـنـاء الــشـعب يـتـابــعه ا

العراقي  على حد سواء .
كثـيرا مـا اكون ضـيفـا على بـرامج الشـرقيـة  واخرهـا كان
يـوم اخلــمـيس  الــفـائت في 7/1  .. ضـيـفــا عـلى ( بــرنـامج
زمنة شكـلة ا وضـوع قيد النـقاش عن ا احلصاد ) وكان ا

في شحة  الكهرباء .
وضمن ما قلته .. كان يـتعلق بضرورة تشـكيل (خلية ازمة)
ـالية  يديـرها  خبراء ترتبط بهـا وزارة الكهربـاء  والنفط وا
الطاقة من غـير االحزاب السـياسية الـفاسدة  وتكـون خلية
االزمة هذه في  انعقاد مستمر الى ان تنتهي ازمة الكهرباء
.. وقد استـجاب  السـيد رئـيس الوزراء مصـطفى الـكاظمي
سريـعـا ..على الـرغم من وجـوده  في رومـا   علـمـا اني قد
ـغادرته الـعـراق في مثـل هذه الـظروف انتـقدتـه في حديـثي 
احلـرجــة واخلــطـرة جــدا  بــسـبـب الـتــدني الــكــبـيــر وغــيـر
سبـوق في جتهـيز الـطاقـة الكهـربائـية  وكـان علـيه تاجيل ا
زيارته على الرغم من اهميتهـا.. الن في السياسة التزامات
ـصـري ـا فـعل الـرئـيس ا ومـبـاديء وتـضـحـيـات .وذكـرتـه 
عبد الفتـاح السيسي  يـوم اعتذر عن حضور   مـؤتمر قمة
ئات من بغداد  بسبب حادث قـطار ادى الى موت وجرح ا
صري .. وسجل السيسي سابقة وطنية مؤثرة . االخوة ا
لكن الـغـريب ان مـقدم الـبـرنامـج الزمـيل سـعـيد  الـشـبيب 
حاول  ايـجـاد مـبررات لـسـفـر الكـاظـمي الى خـارج الـعراق
ـشـكـلــة   واظن ان هـذا لـيس فـي صـلب عـمـله وفي ذروة ا
كمقـدم برامـج محايـد وناجـح  وليس نـاطقـا  باسم حـكومة
او جـهة سـيـاسـيـة بـعـيـنـهـا.واسـتـغـربـت اكـثـر .. الن ( قـناة
الشرقـية) لم تـكن يومـا  قنـاة حكـوميـة .. والزميـل الصديق
سعد البـزاز هو ابعد مـا يكون في خدمـة توجهات سـياسية

كثيرا ما تكون  بعيدة عن توجهات شعوبها .
ديرية االذاعة والتلـفزيون  ورئاسته  لتحرير اتذكر ادارته 
جـريـدة  اجلـمـهـوريــة  حـيـنـهـا خــرج عن تـوجـهـات االعالم
ـــوقف احلــكـــومـي عـــلى الـــرغم مـن صــعـــوبـــة وخـــطـــورة ا

السياسي واالعالمي انذاك .
تجددة.. اعتقد ان مـشكلة الـكهرباء  والـبحث عن الطاقـة ا
كـن حـلـهـا اال  بكـسـر االرادات اخلـارجـيـة الـتي تـعـمل ال 
ــشــكـــلــة مــزمـــنــة  من دون حل .. ال في عــلى ان تــكـــون ا
نـظور الـقـريب وال البـعيـد  . ان تـعطـيل الكـهـرباء .. يـعني ا

تعطيل الصناعة والزراعة والتعليم والصحة .
اظن  ان ( خــلــيــة االزمـــة ) الــتي اســتــجـــاب لــهــا الــســيــد
ا سـتعـيد الـنظـر  باعـادة االتفـاقات الكـاظمي بـسرعـة ...ر
ــانـيـة.. النـهـا الـوحـيـدة الـتي االولـيـة مع شـركـة سـيـمـنـز اال
ســوف تــعــطـل وتــكــســر االرادات اخلـــارجــيــة االمـــريــكــيــة
وااليرانية ..وتـعيدالـطاقة الـكهربائـية لسـابق عهدهـا .. علما
ـكن ان يـكـون من الـداخل لـعـدم  وجـود كوادر ان احلل ال

عراقية لبناء منظومة كهربائية معتمدة و متخصصة .
ان االرادة الوطـنـية وحـدهـا .. هي التي سـتـنقـذ الـعراق من
شـحـة الـكـهـربـاء .. فـهل يـســتـجـيب رئـيس مـجـلس الـوزراء
لهذه االرادة الوطنية .. وينقذ العراقي من
الكارثة التي يتصدون لها اليوم  بغضب
شعـبي عـارم وخـطـيـر  قـد يـتـحول الى

عصيان مدني شامل..?
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ــســتــقــلــة لإلنــتــاج الــفــرنــســيــة ا
سألـة البيـئية الـشديـدة االلتزام بـا
أن ثـمة تغييراً حقيقياً في العقلية
هرجان ولـكن األمر معقد بالـنسبة 
كــان الـــذي يــجب أن يــحــافظ عــلى
مــســتــوى احــتــفــالي مــعــ كــأهم
مـــــهــــــرجـــــان ســـــيــــــنـــــمـــــائـي في
الـعـالم.وأقرّت بـأن جتوّل الـعامـل
في قــطــاع الـســيـنــمـا كل ســنـة في
أنـحاء العالم من كان إلى البندقية
إلـى ساندانس وبـرل لـيس جيداً
لـلكـوكب  وخصـوصاً أن اجلـائحة
عـلمتـنا أن في اإلمكان الـقيام بذلط
بـطريقـة مختـلفة من خـالل اعتماد
صــيــغــة غــيــر حــضــوريــة لـبــعض
الــلـقـاءات أو اجلـلــسـات.أمـا مـديـر
مـهــرجـان لـيـزارك الـسـيـنـمـائي في
جـبال األلب غيّـوم كالو الـذي يعمل
عــلى وضع مـيـثــاق لـلـمــهـرجـانـات
الــدولـيـة فـي هـذا اجملـال فـرأى أن
تــنـظـيم اي شيء يـؤدي حـتـمـاً إلى
تـلوث لكـنه شدد علـى أن للسـينما
قوة إيجابية كما مثالً عندما يأتي
ــشـــاهــدة فــيــلم  20ألـف شــخص 

. ويغادرون مقتنع
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ــتـــبع فـــرانس بـــرس أن الـــنــهـج ا
ــهــرجــان .ورأى أن ا مـــشــجع جــداً
يـطلق إشـارة على اآلخـرين جمـيعاً
أن يــحــذو حــذوهـا. ويــأمل في (أن
ــمــثــلــون أيــضًــا بــأنــهم يــشــعــر ا
مـلزمـون باالهـتمـام وباالنـتباه إلى
بـصـمتـهم البـيـئيـة). وأشار إلى أن
(هـذه اإلجـراءات تعـكس بدء عـصر
جـديد في السينما).فمسالة مراعاة
الـــبــيـــئــة بـــاتت رائـــجــة فـي عــالم
الــسـيــنـمــا بـرمّــته إذ عـلى ســبـيل
ــثــال حلظ تــصــويــر أحــد أجـزاء ا
ســلـسـلـة أفالم ســبـايـدرمـان إعـادة
ـستخدمة واد ا تـدوير أطنان من ا
فـيه في حـ نسج مـهرجـان برل
سـجادته احلمـراء من شبـاك لصيد
الــســمك أعــيــد تــدويــرهــا أمــا في
ساعدات فـرنسا فستـكون بعض ا
لـلـقـطاع مـشـروطـة بتـدابـيـر بيـئـية
بـــحـــلـــول ســـنــة  2024. ولـــكن في
نـاخ  هل من اجلائز خـضم أزمة ا
االســـتـــمــرار فـي جــمـع فــرق عـــمل
سـيـنمـائـية ومـنـتجـ وصـحافـي
مـن كل أنـحـاء الـعـالم وسط أجـواء
احتفالية حلضور مهرجان?الحظت
كارول سكوتا من شركة أو أي كور

رتبطة به والتي تعتبر أهم نقطة ا
بــيـئــيـة ســوداء فـيه إذ تــشـكّل مع
ـئـة من بــصـمـته اإلقــامـة  89 فـي ا
الـكـربـونـيـة ولـكـنه فـرض عـلى كل
مــشــارك فـيه يــأتي بــالـطــائـرة دفع
مــسـاهــمـة قـدرهــا نـحـو  20يـورو
ـــهــرجــان الــريع عـــلى أن يــســدد ا
ـــســـاهـــمـــات ـــتــــأتي من هــــذه ا ا
ـــشــاريع تــعــويـض مــوثــوق بــهــا
ومـناسبة تختارها جلنة علمية من
خـبـراء مـسـتـقـلـ عـلى مـا أوضح
ـفـوض الـعـام لـلمـهـرجـان تـيـيري ا
ـو لـوكالـة فـرانس بـرس. وقال فـر
ـو نـحن نـســعى جـاهـدين إلى فــر
أن نـــــكــــون قــــدوة.ورغـم كل شيء
نـظمون أنـفسهم أن تـنظيم يـدرك ا
ي أصــبح مــثل هــذا احلــدث الــعــا
ـكن حله يـشـكّل حتـدياً بـيـئيـاً ال 
عــــــلـى الــــــفــــــور ولـــــــكن مـن خالل
إجـــراءات مـــتـــوســـطـــة وطـــويـــلــة
األجـل.والحظ اخملــــرج والــــنــــاشط
ســـيــريل ديـــون الــذي يُـــعــرض في
ـهـرجان فـيلـمه الـوثائـقي أنيـمال ا
عن انـهـيار الـتنـوع الـبيـولوجي أن
ثـمة عمالً ضخماً يـنبغي القيام به
لــكـنه اعــتـبـر في تــصـريح لــوكـالـة

سـتكون معـظم السيارات الـرسمية
كـهربائـية وسيـكون االعتـماد أكثر
عـــلى وســـائل الـــنــقـل الــعـــام أمــا
اإلجـراء األكـثـر رمـزيـة فـيـتمـثل في
خـفض الـوزن اإلجـمـالي لـلـسـجادة
سـتخـدمة إلى الـنصف احلـمـراء ا
ـعـتـاد بـ أي أنـه سـيـكـون أقـل من ا
 950 كـــيـــلــوغـــرامـــاً.ولم يـــخــفض
ــهـرجـان حـجم الـرحالت اجلـويـة ا

فـي صـمـيم اهـتـمــامـاته نـظـراً إلى
ـلـحّـة في هـذا الـشـأن. الــضـرورة ا
هـرجان ـنطـلق اتخـذ ا ومن هـذا ا
سـلـسلـة إجـراءات تهـدف إلى احلدّ
بــحـــجم غــيــر مــحـــدد من تــســبــبه
بـانـبـعاثـات ثـاني أكـسيـد الـكـربون
وتــولــيـده الــنــفـايــات إضــافـة إلى
تــخـصـيص قـسم لـعـرض أفالم عن
ـــوضــوع.وفي هـــذا اإلطــار هـــذا ا

تــســتــخــدمــهــا لــنــقــلــهم وجــبــال
الـنفـايات الـتي تخـلّفـها في بـضعة
أيـام رغم إقبالـها على عرض أفالم
تـتـبــنى الـقـضـيـة الـبـيـئـيـة كـأفالم
نـائب الرئيس األمريكي السابق آل
ناخ التي سبق أن غور عن كارثة ا
عـرضـت ضمـن مـهـرجـان كـان.وأكد
أهم مـهـرجان سـينـمائي في الـعالم
هـذه السنة أنه يضع حماية البيئة

{ بـــــــاريـس (أ ف ب) - يـــــــطـــــــبع
الـهاجس البيئي ببـصمته مهرجان
كـان السـينمـائي هذه الـسنة إذ أن
هـذا احلدث الذي يـختزل الـصناعة
ـعتادة على البهرجة الـسينمائية ا
واألجـواء االحتـفالـية يـعتـزم احلدّ
من بـــصـــمــته الـــكـــربــونـــيــة عـــبــر
مـجموعة إجراءات بيـنها االمتناع
عن اسـتخدام القناني البالستيكية
وفـــرص تـــعــويض مـــالي عـــلى كل
مــشــارك يــأتي بــالــطــائــرة.ومع أن
ـي كثـراً من ليوناردو جنـوماً عا
دي كـابـريو إلى جـوليـيت بيـنوش
اتـــخــذوا في الــســـنــوات األخــيــرة
مـواقف حتضّ على حـماية الـبيئة
وكــذلك صـبّت أفالم عــدة في خـانـة
هـذه القضـية تفـتقر هـذه الدعوات
إلـى الفـاعلـيـة في الواقع نـظراً إلى
ـوذجاً أن الـفن الـسـابع ال يـشـكّل 
صــــاحلـــاً في هـــذا اجملــــال بـــفـــعل
اسـتـهالكه موارد كـثـيرة وعـملـيات
تـــــــــصـــــــــويـــــــــر األفـالم عـــــــــبـــــــــر
ـــهــرجـــانــات الـــقــارات.وجتـــسّــد ا
الــسـيــنـمــائـيــة هـذا الـتــنـاقض إذ
تــلـوث الـبـيــئـة بـطـائــرات الـنـجـوم
ـشـاركـ فـيهـا والـسـيـارات التي ا
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{ لـنـدن  –وكـاالت - شـارك دارين مـاكـغـرادي الـذي كـان طـاهـياً
شـخصياً للملكة إليزابيث الثـانية  و في التسعينيات وعمل أيضاً
قـطع فيديو عـبر صفحته مع  األمـيرة ديانا جتربـته مع األخيرة 
عـلى (يـوتـيـوب) لـإلحـتـفـال بـعـيـد مــيالدهـا الـسـتـ وكـشف عن
سـعـادتهـا بـقضـاء بـعض الوقت مع  12من رجـال اإلطـفـاء. وأشار
الى أن ديـانا كانت طـاهيـة سيئـة وإتصـلت ذات مرة بفـريق إطفاء
قـصر كنسينغتون بعد ظهور رائـحة الغاز أثناء محاولتها حتضير
ـعـكـرونـة. وكشـف أن ديانـا كـانت حتـضـر الـطـعـام لـنـفـسـها في ا
عـطالت نـهايـة األسبـوع إذا لم تـخرج وتـذكـر أنهـا حـاولت صنع
ـا دفـعـهـا إلى ـعـكـرونـة الـتـي تـركـتـهـا عـلى الـنــار بـعـد ذلك -  ا
االتـصـال بـفـريـق إطـفـاء الـقـصـر. وتـابع(كــنت أطـبخ لألمـيـرة من

االثـنــ إلى اجلــمـعـة وفـي عـطالت نــهـايـة
األســـبـــوع أتـــرك الـــطـــعـــام في
الـــثالجــــة وكـــانت حتـــضـــر
الـطـعـام بــنـفـسـهـا أحـيـانـاً
وكــنـت أضع مالحــظــات
صـــغـــيــرة عـــلى عـــلب
ـسـاعـدتـها الـطـعـام 
فـي ذلـك).وقــــــــــــال
مـاكغـرادي: (قالت
: لن لـي الحــــــقــــــاً
تـــــصــــدق أنـــــني
قـمت بالطهي في
عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة

األسـبـوع... لـكـنـني
كــدتُ أضـــرم الــنــار في
الـقصر بـأكمله).وأضاف
أن (ديـانـا كـان لـهـا تـأثـير
كـبـيــر عـلـيه وأنـهـا حـاولت

دائماً حثَّه على التقدم).

حـوض االســتـحـمـام بـسـبب سـكـته
قـلـبـية بـحـسب الـرواية الـرسـمـية.
ولـكن عـلى مـر الـسـنـ شـكك كـثر
بـتلك الروايـة. وقد حقق الـصحافي
سـام بيرنـيت في القضيـة لسنوات
وخــــلص إلـى أن جنم مــــوســـيــــقى
الـــروك تــــنـــاول جـــرعـــة زائـــدة من
ـــلـــهى اخملـــدرات في مـــراحـــيض ا
الــلـيـلي ذي روك انـد رول سـيـركس
الـــذي ســـاعــــد في إدارته.وتـــوضح
ـلـهى الــلـيـلي الـذي روزمــونت أن ا
أغـلق أبوابه مـنذ فـترة طويـلة كان
مـكاناً مـجنونـاً إلى حد ما مـضيفة
ـثـقـفـون وأتـباع كـان يـتـردد عـلـيه ا
حــركـة الــهــيـبــيـز والــبـرجــوازيـون
والـنــجـوم مـثل مـيك جـاغـر (مـغـني

فرقة رولنغ ستونز).

ـــنــعــزل ــوقع ا وايـــلــد.ولم يـــحل ا
ـثوى موريسـون األخير دون تدفق
ـاضـيـة اليــ عـلى مـر الـعــقـود ا ا
لـتـكر الـنجـم الراحل ويـرتقب أن
كان كثر هذا األسبوع.وكان يـزور ا
مـنــزل مـوريـسـون األخـيـر شـقـة في
ـبـنى رقم 17 الــطـابق الـثــالث من ا
في شارع بوتريي في حي ال ماريه
الــبـوهــيـمـي الـشــهـيــر في بـاريس.
ــلـوكــاً لــلــعــارضـة ــنــزل  وكــان ا
إلــيـزابــيت زوزو الريـفــيـر وانــتـقل
مـوريسون إلـيه مع صديقـته باميال
كــــورســـون أمـالً في الــــهـــروب من
صـخب حـياة الـشـهرة في الـواليات
ـــــتــــحـــــدة وتـــــكــــريـس نــــفـــــسه ا
لـلكتابـة.ولم تطل إقامته في باريس
أكـثـر من ثالثـة أشـهـر إذ توفي في

شـكلت صدمة ألبنـاء جيله. ويعدّها
مـؤرخـو الـفن كـمـؤشـر عـلـى نـهـاية
ـوسـيقى حـقـبة الـتـفـاؤل في عالم ا
خـالل ســـــتــــــيــــــنـــــيــــــات الــــــقـــــرن
الــعـشــرين.إلى جــانب مـوريــسـون
ـقبـرة الشـهيـرة الواقـعة يـرقد في ا
في الــطــرف الــشــرقـي لــلــعــاصــمـة
الــفـــرنــســيــة عــدد من أعالم األدب
والـفن من بينهم موليير وأوسكار
وايـــلــد وإديث بــيـــاف ومــارســيل
بروست وفريديريك شوبان.وتقول
صــــوفي روزمــــونـت وهي نــــاقـــدة
مـوسيقيـة من عشاق فرقة ذي دورز
إن مــــوريـــســــون كـــان يــــحب هـــذه
ــقـبـرة بـشـكل خــاص. وغـالـبـاً مـا ا
كــان يــأتي إلى هــنــا لـلــمــشي كـان
يـــريــد أن يُــدفـن بــجــانـب أوســكــار

{ بـاريس  –وكــاالت - في الـذكـرى
اخلـــمــســ لـــوفــاة مـــغــني الــروك
األمـريـكي الـشهـيـر جيم مـوريـسون
1971-1943 ال يـــزال ضـــريـــحه في
مـــقــبــرة بـــيــر الشــيـــز في بــاريس
.وتــعـدّ ذكـرى مــقـصـداً لــلـمـعــجـبـ
رحــيــله مــوعـداً ســنــويـاً لــعــشـاقه
لوضع الورد وإضاءة الشموع على
قـبره وزيارة عـدد من األماكن التي
قـصـدهـا خالل األشـهـر األخـيرة من
حياته.صحيح أن وباء كوفيد - 19
حـــال دون حـــريـــة الـــتــنـــقل إال أن
عــائــلــة مــوريــســون كــانـت ال تـزال
تــخــشى تــدفق الــزوار هــذا الــعـام
بـحسب وكـالة فـرانس برس.وكانت
وفـاة قائد فـرقة ذي دورز (األبواب)
في  3تـمـوز  1971عن  27عـامـاً قـد

الـــســـيـــارة ويـــضـــحـــكــان بـــشـــكل
عــفـوي.وكــان غـوفـ يــامـان والـد
الـنجم التـركي جان يامـان قد نشر
قـبل أيـام صـوراً من جـمعـة مـكـونة
من الـعـائـلـة واألصدقـاء في تـركـيا
بـعـد أن سـافـر إلـيهـا يـامـان بـرفـقة
خـطـيـبـته. وأخـذ احلـبـيـبـان إجازة
من الـعمـل ليـجتـمعـا بعـائلـة يامان
فـي داللة أن عـالقـتـهمـا الـتـي بدأت
قــبل بـضـعــة أشـهـر أخــذت مـنـحى
أكــــثــــر جـــديــــة واقــــتـــرب مــــوعـــد

زواجهما.

وهـــــو جـــــالـس عـــــلى كـــــرسـي من
اخلــشب عـلى ضــفـة الــبـحـر وإلى
جــانـبه صـحـن من الـفـواكه والقت
صـــورته إعــجـــاب عــدد كــبـــيــر من
مـتابعـيه الذين أثنـوا على وسامته
وتـمـنـو له أطـيب الـتـمـنـيـات. وكان
يـامـان قد نـشر مـؤخـراً صورة عـبر
خــاصـيــة الـســتــوري في صـفــحـته
اخلـــاصـــة عــلـى مــوقـع الــتـــواصل
اإلجــتــمــاعي ظــهــر فـيــهــا بــرفــقـة
خـطيبة اإلعالمـية اإليطاليـة ديليتا
لــيـوتــا وظـهــر الـثــنـائي من داخل

ريـهانا ضجـة كبيرة بـعد أن نشرت
عـبر صفحتهـا اخلاصة صوراً لها
البس تـسـتعـرض فيـها جـسمـها 
داخــلـيـة مـثـيــرة مع حـمـالـة صـدر
بـرتقالـية من الدانـتيل وصندل من
الــريش الــوردي كــمـا انــهــا زيّـنت
جوهـرات ذهبيـة مكدسة عـنقهـا 
مـع مــاكـيــاج نــاعـم وشــفــاه ورديـة
زاهــيـة. كــمـا نـشــر الـنـجـم الـتـركي
جـــان يـــامـــان صـــورة جــديـــدة في
صـــفـــحـــته اخلـــاصــة عـــلى مـــوقع
الـتــواصل اإلجـتـمـاعي ظـهـر فـيـهـا

البس الـداخـلـية عـلى فـرشـتـهـا بـا
وهـي تــقـــوم بـــبـــعض اإليـــحــاءات
اجلـريـئـة والقت صـورتهـا إعـجاب
عـدد كبيـر من متابعـيها.وكان رواد
مــواقع الــتــواصل االجـتــمــاعي قـد
تـداولوا مؤخراً مقطع فيديو يظهر
ـية مـنع رجـال األمن الـنـجـمة الـعـا
ريـهـانـا الدخـول الى احـد الـنوادي
الــلـيـلــيـة وذلك بـســبب نـســيـانـهـا
لـهـويـتهـا وقـد حـقق هذا الـفـيـديو
انـتـشـارا واسـعـا ونـسب مـشـاهـدة
عــالــيـة. عــلى صــعـيــد آخــر أثـارت

{ لـــــــــــــــــــــــــــوس
اجنــــــلــــــوس –
وكـــــــــــــــــــاالت -
نـشـرت النـجـمة
يـة ريهـانا الـعـا
صـــوراً جــديــدة
فـي صــفــحــتــهـا
اخلـــاصـــة عــلى
مــوقع الـتـواصل
اإلجـــــتـــــمـــــاعي
ظـــهـــرت فـــيـــهـــا
وهـي جــــالــــســــة
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األبـــقـــار بـــقـــيت مـــهـــتـــمـــة أكـــثـــر
لـلموسيقى حتى عـندما وُزّع عليها
الـــعـــلف. وتـــروي أن الـــوضع كــان
ـعـتــاد ولـكن لـيس مــخـتـلـفــاً عن ا
أسـوأ. لقد كان أمراً ألن احليوانات
كــــــان تــــــســــــتــــــمـع بــــــاحــــــتـــــرام
.وبعـد نهـايـة احلفـلة لـلـموسـيقـيـ
الـــتـي امـــتــدت  15دقـــيـــقـــة راحت
األبـقار والعجول تـشخر بهدوء في
ـرعى اجملاور فـي انتـظار احلـفلة ا
الـــتـــالــيـــة أن يـــاكــوب ال يـــعـــتــزم
الـــتــوقـف بــعـــدمــا وصـل إلى هــذه
الـدرجـة.ويـخـتـتم قـائـالً (أعـتـقد أن
ــتـــعــاً جــداً في األمـــر ســيــكـــون 
قـبلـة: فصـغار الـسنـوات الـقلـيلـة ا
األبــقـار سـتـنـشــأ وتـكـبـر عـلى وقع
ـوسـيـقى الـكالسـيـكـيـة  فـالوضع ا
الـطبيعي للبقرة في هذا احلقل هو

وسيقى). االستماع إلى ا

ـفـرده في بعض أحـيـانـاً ويعـزف 
األوقـات غالـباً مـا يرافـقه واحد أو
وسـيقـيـ الذين يـأتون أكـثـر من ا
لـقـضـاء بـضعـة أيـام في مـؤسـسته
مـدرســة الـتـشـيـلـو االســكـنـدنـافـيـة
الـتي افـتـتـحت فـي عام  2016لـدعم
ـوسـيـقيـة.ويـرى يـاكوب ـواهب ا ا
أن الـعزف عـلى منـصة صـغيرة في
الـهـواء الـطـلق أمام هـذا اجلـمـهور
ـســبــوق يـســمح لــضــيـوفه غــيــر ا
بـاالسترخاء.ويقـول لو سنحت لهم
الـفــرصـة لـلـعـزف أمـام األبـقـار قـد
يــــتـــيـح لـــهـم ذلك الــــتـــخــــلص من
ـا اإلجــهــاد واالســتــمـتــاع أكــثــر 
يــفـعــلـونه.وجـاءت عــازفـة الــكـمـان
روبـــرتـــا فـــيـــرنـــا ( 22عـــامـــاً) إلى
سـتـيـفـنـز سـعـيـاً إلى تـكـوين نـظرة
مـختـلفـة إلى األمور جـعلـت عقـلها
.وتالحـظ روبـرتا أن أكـثـر انـفـتـاحـاً

وتتمتع بصحة جيدة.
ويـالحظ هاوغـارد إنـها بـاتت أكـثر
ـــــكن هــــــدوءاً واســـــتـــــرخــــــاء. و
االقــتـراب مـنــهـا بــسـهـولــة.ويـؤكـد
يـــــاكــــــوب أن لألبــــــقـــــار ذوقـــــهـــــا
وتـفضـيالتهـا وهو مـا قد ال يدركه
شـخص عادي.ويشرح أنها تتفاعل
قطوعات بـشكل مختلف بـحسب ا
ويـــضـــيف عــنـــدمـــا عــزفـــنـــا مــثالً
ــعــاصــر مــقــطـــوعــة من الــنــمط ا
وتـــتــسم بـــوتــيـــرة أكــثـــر ســرعــة
امــتــعـضـت بـعض األبــقــار وغـادر
ـوقع.ويـضيف أعـتـقد قـسم مـنـها ا
ــقــطـــوعــات األقــرب إلى أن نـــوع ا
أصـــوات األبـــقـــار وإلى خـــوارهــا
يـشـبه في الـواقع صوت الـتـشيـلو
وهـــذا هـــو ســـبب اجنـــذابــهـــا إلى
ــــوســـيــــقى الـــصــــادرة عن هـــذه ا
اآللــة.ومع أن يــاكــوب يــاتي وحـده

يـقيم ياكوب في منطقة ريفية غنية
بـطبيعتها اخلضراء تقع على بعد
نــحـو ســاعـة جــنـوب كــوبـنــهـاغن
وفـــيـــهــا أنـــشــأ هـــذا األســـتــاذ في
ـيـة مـارشـال فـي بـرشـلـونـة أكــاد
مـدرسـة تشـيـلو ويـقـدم حفالت في
ـــنــطــقـــة.ويــذكّـــر الــرجل أنـــحــاء ا
الـثالثيـني بأن إقامـة هذه احلفالت
ــــكـــــنــــة خالل لـم تــــكن دائـــــمــــا 
اجلـائـحة فـقرر االنـتقـال إلى ثاني
أفــــــــــــــضـل شــيء: الــــــــــــــعـــــــــــــزف
لــلــحـيــوانــات.وفي اخلــريف أقـنع
يـــــاكـــــوب مـــــزارعـــــاً من مـــــحـــــبي
لـلـمـوسـيقـى بأن يـجـعل حـيـواناته
ــنـــتــجــة لــلــحـــوم تــســتــمع إلى ا
ـوسـيـقى الـكـالسـيـكـيـة لـتـحـس ا
رفـاهيتها.ويروي موغينز هاوغارد
قـائالً (عـنـدمـا أخـبـرني يـاكـوب عن
ذلك لـم أجد هـذه الـفـكرة مـجـنـونة
بـل شــعـــرت بـــأن فـــيه شـــيــئـــاً من
اإلثـارة. لـلـمـوسـيـقى تـأثـيـر مـهد
عـــلى جـــســـمي لـــذلك تـــوقــعت أن
ــاثـل عــلى يـــكــون لـــهــا تـــأثــيـــر 
األبـقـار ولم أكن مـخـطـئـاً).ويـشـير
الــــرجالن إلى أن الـــبــــدايـــة كـــانت
ـقـطـوعـات بـتــعـويـد األبـقـار عـلى ا
الــكالســيـكــيـة بــواسـطــة مـكــبـرات
الـصوت في حـظيـرتهـا خالل فصل
الــشــتــاء ثم مــا لــبــثـت آذانــهـا أن
تـــطـــورت وأصــبـــحـت تــدريـــجـــيــاً
جـــــــمـــــــهـــــــوراً مـن ذوّاقـــــــة هــــــذه
ـوسـيـقى.ويؤكـد عـازف الـتشـيـلو ا
الـــذي يـــديـــر أيـــضـــاً مـــهـــرجـــانـــاً
مــوســيــقـيــاً في مــنــطــقــة شـارانت
الـفرنسية أن (اجلـميع الحظوا منذ
ـــــرة األولى أن األبـــــقــــار أحـــــبت ا
األمـر).يضيف لهذا الـسبب مضينا
شروع مشيراً إلى أن االبقار فـي ا
تـتـعود حـاليـاً على الـفكـرة وكانت
الـنتيـجة أنها بـاتت في مزاج جيد

{  كـــوبــــنـــهـــاغن (أ ف ب) - كـــان
اركي يؤدي خالل عازف تشيلو د
جــائــحــة كــوفــيـد- 19مــقــطــوعـات
أوركــســتـرالــيــة أمـام جــمــهـور من
األبـقار تعويضاً عن عدم تمكنه من
إحـياء حفالت أمام جـمهور بشري
وقـرر االسـتمـرار في هـذه التـجـربة
حـــتـى بـــعـــد إعـــادة فـــتح قـــاعـــات
وسيقية.ويقول صاحب احلفالت ا
ـــشــروع يـــاكـــوب شــو فـــكـــرة ا
لـــوكــالــة فــرانس بــرس (من
خـالل الــعــزف لـألبــقــار
أواصـل نـوعـاً مــا كـنت
أفـــعــــله دائـــمـــاً خالل
ــهــنــيـة مــســيــرتي ا
كــعـازف مــنـفـرد إذ
أنــــــني شـــــغـــــوف
ـوسـيقى بـنـشر ا
الـــكالســـيــكـــيــة
خــارج قــاعــات
احلــــــــــــــفـالت
ـوسـيقـية). ا

كـانت لويز تـصطدم بوجـوده يوميا في
ـــدرســـة حتت أنـــظــار أولـــئك الـــذين ا
شــاهــدوا الــفــيــديـو. ولـم يُـقــبض عــلى
ـتـهم إال بعـد الكـشف قبل نـحو عـشرة ا
أيــام عـن الــشــكــوى في وســائل اإلعالم
الـسنغالـية. ورغم تواضع حـجمها فإن
هـذه التظاهرة تشكل أول جتمع نسوي
في الـــســنـــغــال الـــبــلــد اإلفـــريــقي ذي
اجملـتـمع الـذكـوري لـلـغـايـة حـيث تـبقى
حـاالت االغـتـصـاب غالـبـا طي الـكـتـمان
فـي اإلطار الـعـائـلي وفـق إيـفـا راسور.

الفرنسية في سالي جنوب دكار بتهمة
ــتــهم الــذي يــقـول إن اغــتــصــابــهــا.  ا
الـعالقـة حـصـلت بالـتـراضي هـو شاب
في سن  19عـاما وابن صحافي معروف
فـي الـبالد مــا أعـطـى الـقــضـيــة صـدى
إعالمـيا كبيرا. كمـا يواجه الشاب تهمة
نـشـر فــيـديـو حـمـيم لـلـفـتـاة الـقـاصـرة.
ـتـظـاهرات وقـالت إيـفـا راسـور إحدى ا
لــوكــالــة فــرانس بــرس( رغم الــشــكـوى
ــدة شـهـر ــقـدمــة لم يُـفــعل أي شيء  ا
وسُــمح له بــإنــهـاء ســنـتـه الـدراســيـة).

ـرأة وهي جمعيـة أنشئت بـعد قضية ا
اغـتـصاب مـراهـقة أثـارت ضـجة كـبـيرة
تظاهرات اللواتي في الـبالد. وحملت ا
جـلسن ضمن دائـرة الفتات كُتب عـليها
أوقــفــوا اإلفالت مـن الــعــقــاب ودعــونـا
نـحطّم العـنف وليس النـساء أو أوقفوا
ثــقــافـة االغــتــصــاب. وارتـدت كــثــيـرات
مـنهن قميصا كُتب عـليه العدالة جلميع
ـســتــعـار الـ(لــويــز). لـويــز هــو االسم ا
لـفتاة في سن  15 عـاما تقـدمت بشكوى
ـدرسـة فـي أيـار ضـد أحـد رفـاقـهـا في ا

{ دكـــار (أ ف ب) - تـــظـــاهــرات
ـدافــعــات عن حــقـوق عــشــرات ا
الـنـسـاء الـسـبت فـي دكـار بـوجوه
مـكشـوفة لـلتنـديد بـتراخي الـقضاء
ـــفــرط فـي اجملــتـــمع والـــتـــســـامح ا
الــــســـنــــغـــالـي جتـــاه الــــعــــنف ضـــد
ــرأة.وجتــمـعت حــوالى ثالثــ امـرأة ا
ــكــان الــتــقــلــيــدي في ســـاحــة األمــة ا
لـلـتظـاهرات في الـعـاصمـة السـنـغالـية
بـنـاء عـلى دعـوة مـن جتمـع الـنـسـويات
ـنــاهـضــة الـعــنف ضـد في الــســنـغــال 
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سـابقة عام 2020  عـندمـا فازت بـا
وســجــلت رقــمًــا قـيــاســيًــا خــاصًـا
بــهــا.فــيــمـا الــتــهم خــصــمــهـا دان
كـيـنـيـدي  34شـطـيـرة في الـبـطـولة
الـسنوية التي تـستضيفـها سلسلة
مــطــاعم الـوجــبــات الـســريــعـة (زد

بركر). 
ـتـسـابـق وشـارك  14مـن أفـضل ا
تحدة في احملـترف في الواليات ا
ــسـابــقـة حـيـث حـصل الــفـائـزون ا
عــلى جــوائــز بـقــيــمـة  4350دوالرًا
ـــا في ذلك اجلـــائــزة أمـــريـــكــيًـــا 
الــكــبــرى  1750 دوالرًا أمــريــكــيًــا

نقدًا.

{ واشـــنــطن  –وكـــاالت - تــقــاسم
ـشـتـركـ فـي مـسـابـقة اثـنـ من ا
ســنــويـــة تــقــام في واشــنــطن ألكل
ــركـز األول حــيث تـنـاول الــبـرغـر ا
كـالهـــــمــــا  68 شـــــطــــيـــــرة في 10

دقـــائق. 
وشــاركت الــفـائــزة بـالــلـقب الــعـام
ـركز األول ـاضي مـولي شـويلـر ا ا
مع مــنـافـسـهـا دان كــيـنـيـدي حـيث
تناول كل منهما  34شطيرة في 10
دقـــائق لـــيــكـــون مــجـــمــوعـــهــا 68

شطيرة. 
ولـم تـــســـتـــطـع مـــولي تـــنـــاول 35
سـنـدويـشًـا كانـت قد تـنـاولـتـها في
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