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اسـتـقـبل الـزعـيم الـعـراقي الـكردي
ــــقـــــراطي رئـــــيس احلـــــزب الـــــد
الكردستاني مسعود البارزاني في
اربــيل اول امس رئـيس مـجـمـوعـة

ـسـتـقل االسـتاذ االعـالم العـراقي ا
ســعـد الــبــزاز الـذي يــقـوم بــزيـارة
عـمل الى اقـلـيم كردسـتـان . وجرى
في الـلـقاء بـحث عـدد من الـقضـايا
اخلـــاصــة بــالـــشــؤون الــعـــراقــيــة
واســــــتــــــعـــــراض الــــــتــــــطـــــورات

الــســـيــاســيــة ومــا ســتــؤول الــيه
احـوال الـبالد مـا بـعد االنـتـخـابات
ـزمع عقدها في تشرين انية ا الـبر
ــقــبل. كــمــا الــتــقى الــبـزاز االول ا
عـددا من الـقـيـادات الـسـيـاسـية في

االقليم . 

سعد البزازمسعود البارزاني
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اسـتـعـرت حـرب الـكـهـربـاء في الـعـراق
اثــر جتـدد االعـمـال الـتـخــريـبـيـة الـتي
طــــالت ابــــراج الـــطــــاقـــة في بــــغـــداد
واحملــافــظـــات والــقت بــظاللــهــا عــلى
ـنـظـومــة الـوطـنـيـة وتـراجع انــهـيـار ا
ســاعـات الــتـجــهـيــز فــضال عن تـوقف
ـيـاه  االمـر اغـلب مـحـطـات تـصـفـيـة ا
الـــذي دفـع احلـــكـــومـــة الـى الـــتـــأهب
ـشـتـركـة وتـوجـيه قـيـادة الـعـمـلـيـات ا

بـحـمايـة هذه االبـراج من االسـتهـدفات
ـتكررة التي يراهـا البعض استنزاف ا
ــوارد الــبالد تـقـف خـلــفــهـا اجــنـدات
مدعومة من اخلارج فـيما دعا خبراء 
وزارة الــكـهــربـاء الـى تـعــمـيم جتــربـة
اخلــصـخـصـة لـتـشـمـل جـمـيع مـنـاطق
بـغداد وحـتى احملافظـات بعد جنـاحها
فـي زيونة واليـرموك. وقال اخلبراء ان
(جتـربة خصخصة الـكهرباء في زيونة
والـيـرمـوك و احلـارثـيـة  القـت جنـاحا
ووصـل التجـهيز الى 24 سـاعة يـوميا

دون احلــاجـة االهــلـيـة) واضــافـوا ان
(مـــجــــمـــوع اســـتـــهـالك الـــذروة قـــبل
اخلـصـخـصـة كان 89 مـيـغـاواط وبـعد
ــشـروع 62 مــيـغـاواط اي ان نــسـبـة ا
االســتــهالك تـتــراوح بـ  25 الى 30
ـستـهـلـك ـئـة  حـيث كـان اعـداد ا بـا
ــشـروع 13655 اشــتــراكـا قــبل قــبل ا
وبـعد اخلـصخـصة 18174 اشـتـراكا)
واشــاروا الى ان (ايــرادات الــكـهــربـاء
كانت قبل اخلصخصة تبلغ مئة مليون
شروع بـلغ  مليار ديـنار وبعـد اجناز ا

و 750 مــلــيــون ديــنــار) مــؤكــدين ان
(مــعـدل كـلـفـة الــكـهـربـاء لــكل مـشـتـرك
96250 ديــنـــار شــهــريــا وهــذا الــرقم
يــنـخـفض كـثـيــرا خالل فـصل الـشـتـاء
نـتـيجـة انخـفاض االسـتهالك  كـما ان
هـنـاك انـخـفـاضـا في صـيـانـة الـشـبـكة
ـئــة بـسـبب واحملــوالت بـواقع  50 بــا
الـقـضـاء عـلى الـتـجـاوزات وانـخـفاض
االحــمــال عــلى الــشـبــكــات و تــرشــيـد
االســــتــــهالك) واوضـح اخلــــبـــراء ان
(حــاجــة الــعــراق من الـكــهــربــاء عــنـد

الـذروة حسب تأكيدات وزارة الكهرباء
هي 28 الـف مـيــغـاواط واذا انــخـفض
تــــرشــــيـــد االســــتـــهـالك الـــنــــاجت عن
ئة سيكون قدار 35 بـا اخلـصخصة 
احلـاجة فـقط لـنحو  18 الـف ميغاواط
ـــكن حتــقــيـق اكــتــفــاء 24 ســـاعــة و
يــومـيـا) الفـتـ الى ان (االمـوال الـتي
سـيتم جبـايتها تـكون حافـزا الستدامة
الـكهربـاء والتوسع مـستقـبال بواسطة
الـــــقـــــطـــــاع اخلــــاص بـــــعـــــيـــــدا عن
الــبـيـروقـراطــيـة والـفــسـادهـا وحـسب
احلـاجـة و الـطلب  ويـسـهم هـذا االمر
بـــتـــحــريـــر مـــلـــيــارات الـــدوالرات من
ـكــبـلــة بــدعم الــكـهــربـاء و ــوازنــة ا ا
ذهـابها بـاجتاه تطويـر البنى التـحتية
والـى قـــــــطـــــــاعـــــــات اخـــــــرى مـــــــثل
ـصافي والـزراعة الـبـتروكـيمـاويات وا
قال عـضو حتالف والـصناعـة). بدوره 
ـراقـب مـن اجل الـنـزاهـة انه (ووفـقـا 
فـإن أزمـة الكـهـرباء سـياديـة تـعطل كل
والسـيــمـا ان الـفـسـاد مــرافق احلـيـاة 
لف ـنع حـلحـلـة ا الـسـيـاسي هو مـا 
وازنة العامة) الـذي يستنزف نصف ا
واضـاف ان (توقف الكهـرباء يعطل كل
مـرافق احلـيـاة فـغـيـابـهـا كـان الـسبب
الــرئـيس في تـراجع االقــتـصـاد وبـقـاء
ـصانع معطـلة وارتفاع الـبطالة  وال ا
نــيــة جــدّيــة لــدى أحــد في إصـالحــهـا
وحتــريك عــجــلــة احلــيــاة لــلــنــهـوض
مـجـددا). وأعلـنت الوزارة تـعرض خط
قدس - نصر  132 كي في الذي يغذي
مـشـروع ماء الـكـرخ إلى عمل تـخـريبي
جـديــد يـهـدف لـقـطع مـيـاه الـشـرب عن
. واوضحت الوزارة في بيان ـواطن ا
امس ان (احلـكومة مسـتمرة في اتخاذ
الـــتــــدابـــيـــر الـــرامــــيـــة إلى حـــرمـــان
اإلرهـابـي من الـوصول إلى الـوسائل
الــتي تــمــكــنــهم من شـن اعــتـداءاتــهم
ـتـوخى وبـلـوغ أهـدافـهم ومـنع األثـر ا
مــنــهـا إلى جــانب حتــســ وحـمــايـة
واطن وتـوفير اخلـدمات التي تـليق با

بـرغم الـتـحـديـات الـتي تواجـه البالد).
ونــفــذت هـيــئــة احلـشــد الــشـعــبي مع
قـطعـات عـسكـرية أخـرى عمـليـة أمنـية
واســعـة من ثــمـانــيـة مــحـاور لــتـأمـ
خـطـوط نـقل الـطـاقة الـكـهـربـائـية.وفي
وقـت ســـابـق اكــــدت خـــلــــيــــة اإلعالم
احلـكـومي مـقتل  7أشـخـاص وإصـابة
 11 آخـريـن بـهـجـمـات طـالت شـبـكـات
الـكهربـاء وأدت إلى تخريب  61 خـطا
رئـيسـا للطـاقة. وأصـدر رئيس الوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمـي سـلـسـلـة قرارات
ا تعرضت لـه منظومـة الطاقة نـتيجـة 
ــاضــيـة مـن تـوقف خـالل الـســاعــات ا
ولــضــمــان مــعــاجلــة ســريــعــة تــوفــر
الـكـهـربـاء لـلـمـواطـنـ في ظـل ارتـفاع
حــرارة الـطـقس. واشـاد رئــيس خـلـيـة
حـماية ابراج الطاقة رشيد فليح بدعم
اهــالي مــحــافـظــة نــيـنــوى في تــأمـ
أالبراج.وكان وفد امني رفيع قد وصل
امـس  الى نــــيـــــنــــوى لإلطـالع عــــلى
اخلــطـــة اخلــاصــة بــحــمــايــة االبــراج
الــكـهـربــائـيـة.وصــدر وزيـر الـداخــلـيـة
ي تــوصـيــات خـاصـة عــثـمــان الـغـا
بـحمايـة االبراج.وذكر بـيان للوزارة ان
ـي عــقــد اجــتــمــاعــاً في مــقــر (الــغــا
عـملـيات الوزارة بـحضـور نائب وكيل
الـــــوزارة لـــــشــــؤون االمـن االحتــــادي
ومـديري شرطـة الطاقة ومـكتب الوزير
والــعـمـلـيـات نــاقش اخلـطـة اخلـاصـة
بـحـمـايـة مـنـشـآت الـطـاقـة والـكـهـربـاء
واألبـراج وأهميـة حماية أبـراج الطاقة
الــكـهــربـائــيـة واخلــروقـات األخــيـرة).
وحـذرت الـنائـبـة عالـية نـصـيف من ما
دراء العام وصـفته محاوالت ألحـد ا
فـي الوزارة من استغالل القصف الذي
تــعــرضت لـه مــحــطـة كــهــربــاء صالح
الـدين احلـراريـة إلنشـاء شـبكـة جـديدة
تـقـدر بـأكـثـر من 30 مـلـيـون دوالر في
حـ أن األضرار الـناجـمة عن الـقصف
التـتجاوز خمـسة آالف دوالر . على حد

تعبيرها .
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اعــرب مــتــقــاعــدون عن اســتـيــاؤهم
بــسـبب تـأخــيـر صـرف مـســتـحـقـات
رواتـب تـمـوز اجلــاري عن مــوعـدهـا
ـقرر شهريا حتـت اعذار وصفوها ا
ـسـوغة  مـطـالبـ احلكـومة بـغـير ا
ـشـكـلة ومـعـاقـبة بـوضع حـد لـهذه ا
ـقـصـرين سواء في هـيـئـة التـقـاعد ا
الـــعــامــة او في مــصـــرفي الــرشــيــد
نـع تكرار التـأخير خالل والـرافدين 
ـقــبـلـة فــيـمــا دعـا رئـيس االشــهـر ا
اجلـمعية االنسانية لـلمتقاعدين عبد
ـصـرفـ الـرضــا شـيـاع احلـفـاظي ا
وحتــديـد قــسـمي الــبـطــاقـة الــذكـيـة
وعدها فـيهما الى صـرف الرواتب 
احملـدد دون تأخـير . وقـال احلفاظي
لـ (الـزمـان) امس ان (نـطالب ادارتي
ـصـرف وحتـديـدا قـسـمي الـبـطـاقة ا
الـــذكــيـــة فــيـــهـــمــا بـــصــرف رواتب
ـتــقـاعـدين في مـواعـيـدهـا احملـددة ا
وعـدم تأخـير صـرف االستـحقاق الن
ذلك يـؤثـر عـلى الـشـريـحـة الـواسـعة
ـسـتحـقات الـتي تـعتـاش عـلى تلك ا
الــواجب دفـعـهـا في الـيـوم االول من
كـل شــــهـــر) واضــــاف ان (هــــيــــئـــة

الـتـقاعـد تقـوم بارسـال التـمويل الى
ـصرف قبل خمـسة ايام من موعد ا
الـــصـــرف  حـــيـث بـــاشـــر قـــســـمي
احلـــاســـبـــة والـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة
منوحة بـإستقطاع مبـالغ القروض ا
لــلـمـتــقـاعـدين اضــافـة الى انه عـادة
يـكون التأخير بـسبب تعطيل الدوام
ؤسـسات ولكن هذا ال الـرسمي في ا
ـوعـد يــجـيــز تـأخـيــر الـصــرف في ا

الـشـهري  ونـحن نـتـابع مع الـهـيـئة
ـنع حـدوث اي تـلــكـؤ قـد يـؤثـر ذلـك 
ـتقـاعدين) مـطالـبا عـلى التـزامات ا
ـصرف بـ (صـرف الـرواتب ادارتـي ا
فـي الـيــوم االول من كل شـهــر وعـدم
ــتـــقـــاعــديـن الــذين اثـــقـــال كــاهـل ا
ـعـيـشة وغالء يـواجـهـون صـعوبـة ا
االسعار في ظل الظرف الراهن الذي
تـشـهـده البالد) مـؤكـدا ان (الـرشـيد
بــاشـر بـإطـالق الـرواتب وسـيــتـبـعه
بـذلك الرافدين). وفت الـهيئة  وجود
خــــــلـل ادى الـى ايــــــقــــــاف صــــــرف
الــرواتب.وذكـرت الــهـيــئـة فـي بـيـان
امـس ان (مـــــــــواقـع الـــــــــتــــــــــواصل
االجـــتــمـــاعي تـــداولت مـــعــلـــومــات
مــفـادهـا وجــود خـلل الــكـتـروني في
الـــتــقـــاعـــد أدى الى إيــقـــاف صــرف
ـسـتـحقـيـها) واضـاف انه الـرواتب 
ـعـلـومـات وسـيتم (ال صـحـة لـتـلك ا
رفـع الـرواتب الـتـقـاعـديـة حال ورود
ـاليـة). بدوره  الـتـمويل من وزارة ا
عـاقبة طـالب متـقاعـدون احلكومـة 
نع ـقـصـرين عن تـأخـيـر الرواتـب  ا
ـشـكـلـة شـهـريـا. وقـالـوا في تـكـرار ا
احـاديـث لـ (الزمـان) امـس ان (هـناك
تــعـــمــدا مــقــصــودا ســواء اكــان في

الــهـيــئـة او في الــرافـدين والــرشـيـد
ــســتــحــقــات في بــتــأخــيــر اطالق ا
ـقـرر  وهــذا االمـر يـؤثـر مــوعـدهـا ا
عيشية) وتساءلوا عـلى اوضاعنا ا
ـتـقــاعـد اجلـديـد عـنـد (مــاذا يـفـعل ا
تـأخر راتبه وكيـف سيلبي مـتطلبات
اســرته وتــكـالــيف الـدواء وااليــجـار
وغــــيـــــرهــــا من االمــــور االخــــرى?)
ان بـ( فتح مـطالبـ احلكومة والـبر
ــوضــوع إلنـــهــاء هــذه حتـــقــيق بـــا
ــعــانــاة ووضع حل نــهــائي لــهـا  ا
والســـيــــمـــا ان هـــنـــاك من يـــحـــاول
عطاء االسـتخفـاف بهذه الـشريحـة ا
الــتي قــدمت ســنــوات شــبــابـهــا في
ـواطن) وشــاروا خــدمــة الــدولــة وا
الـى انه (بـــرغم مـن تـــأكـــيـــد ادراتي
ــصــرف عــدم الــسـمــاح لــلــمــنــافـذ ا
ومـكـاتب الصـيرفـة بـإستـقطـاع جزء
من الراتب  اال ان هـذا االمر مستمر
ـــكـــاتب حــــتى االن وبـــعض هــــذه ا
حتـدد تسعيرة عـلى الراتب واحيانا
يـصل االستـقطاع الى  7 االف ديـنار
يــضــاف الى اســتــقــطــاع الــبــطــاقـة
ــثل الــذكـــيــة وبــالــتــالـي فــأن ذلك 
سـرقة لـلراتب) داعـ احلكـومة الى
ــصـارف وحتــديـد (مــتـابــعــة عـمل ا

الـــيـــات االســـتـــقـــطــاع لـــوقـف هــذه
ــلــيـارات الــســرقـات الــتي تــقــدر بـا
الـية شـهـريا). وعـزاعضـو اللـجنـة ا
النيابية عبد الهادي السعداوي عن
اســــــبـــــــاب تــــــأخــــــر اطـالق رواتب
ـوظـفـ الى مـشـاكل ـتـقـاعـدين وا ا
اداريــة وفـنـيـة.وقـال الـسـعـداوي في
تــــصـــريـح امس ان (هـــنــــاك بـــعض
ـشاكل الفنية واالدارية كانت سببا ا
ـالية في تـأخر رفع الـتخـصيـصات ا
ا ـوظـفـ  ـتـقـاعـدين وا لـرواتب ا
ادى الـى تاخـرهـا ايـام عدة ) نـافـيـا
(وجــود اي مــشــاكل اقــتــصــاديـة او
نـقص بالسـيولة الـنقديـة تقف خلف
هـذا الـتـأخـيـر) وتـابـع ان (اجلـهات
اخملـتصة تسعى الى عدم تكرار هذه
ـقبلـة ونتوقع ـشكلـة في االشهر ا ا
ان يــتم اطالق الـتـخـصـيـصـات). في
تــطـور  اطــلــقت مــديـريــة الــشـؤون
ــالــيـة الــعـامــة في هــيــئـة احلــشـد ا
الــشـعـبي  فـروقــات األثـر الـرجـعي
ــنـتـسـبـي احلـشـد لالشــهـر الـثالثـة
ـاضية. ودعا بيان للـهيئة (عناصر ا
نافذ الـبطاقات احلـشد الى التـوجه 
الـذكية لـتسلم مـبلغ الفـروقات البالغ
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ســـجــلت وزارة الــصـــحــة والــبـــيــئــة
 8030اصــابـة وشــفـاء  5789 حــالـة
وبـــواقع  29وفـــاة جـــديــدة. واوضح
الـــذي ــــوقف الـــوبــــائي الـــيــــومي  ا
اطـــلــــعت عـــلـــيـه (الـــزمـــان) امس ان
(الـفحوصات اخملـتبرية الـتي اجرتها
الــوزارة حلـاالت مــشــتـبه اصــابـتــهـا
بــالـفـايـروس بـلـغت  45 الـف فحص
حــــيث  رصـــد  8030 اصــــابـــة في
جـميع احملافظات) مؤكدا ان (الشفاء
بـلغ  5789 حــالـة وبـواقع  29  وفـاة
جـديدة) وتـابع ان (اكثر من  28 الف
ضاد شـخص تلـقى جـرعات الـلقـاح ا
نتشرة في بغداد في مـنافذ التلقـيح ا
واحملـافظـات). وعزت الـوزارة الزيادة
ــواطــنــ لـالصــابــات الى تـــهــاون ا
بـاالدجـراءات الوقـائيـة. وقالت عـضو
الــفــريق االعالمي لــلـوزارة ربى فالح
ــوقف ان (االرتـــفــاع الـــذي شــهـــده ا
الــوبـائـي الـيــومي دلـيـل واضح عـلى
ــــواطـــنــــ بـــاالجـــراءات تــــهـــاون ا
الـوقائيـة والعزوف عن تلـقي اللقاح)
مـؤكـدة ان (االستـمرار بـهـذا التـهاون
قـــد يـــؤدي الـى زيـــادة اكـــبـــر بـــعــدد

جـائـحـة كـورونـا بعـد ظـهـور مـتـحور
دلــتـا.وقـال انه ( الـعـثـور عـلى هـذه
الـساللـة في  98  مــنـطـقـة عـلى األقل
فـي الـعـالم وهــذا الـنــوع من الـعـدوى
خـطـر للـغـايـة ويسـتـمر في الـتـحور)
تـغيرات واضـاف انه (باالقـتران مع ا
األكـثر ضراوة مـثل دلتا الـتي سرعان
ــهـيــمـنـة في مــا أصـبـحـت الـساللـة ا
الـعديـد من البلـدان فنحن في مـرحلة
خطرة) مشددا على (مراقبة الطفرات
اجلــديـدة لـكـورونــا والـتـكــيف مـعـهـا
بـاسـتـمرار) الفـتـا إلى (أهـميـة إجراء
ـبـكر فـحـوصـات العـدوى والـكشف ا
ـصـابـ وعالجـهـم ومـراعاة وعـزل ا
كــــافــــة االحــــتــــيـــاطــــات مـن ارتـــداء
ــسـافـة الــكـمــامـات واحلـفــاظ عـلى ا
االجـتماعية وتهـوية أماكن التجمع)
ودعـا غـيبـريـسوس (اجملـتـمع الدولي
إلـى تــقـــاسم الـــلـــقــاحـــات وأجـــهــزة
الـــتـــنــفـس واألدويــة واالخـــتـــبــارات
وتـــســريع الــتـــطــعــيم) ومـــضى الى
الــقــول ان (هــذه هي أفــضـل طــريــقـة
إلبـــطــاء اجلـــائــحـــة وإنــقــاذ األرواح
وحتـــفــيــز االنـــتــعــاش االقـــتــصــادي
ي ومنع ظهور متحورات جديدة العا
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أفـاد شـهود عـيـان باسـتـهداف قـاعدة
عـ االسـد اجلـويـة بـثالثـة صواريح
كـاتـيوشـا.وقال الـشـهود في تـصريح
امـس إن (ثالثـة صـواريخ كــاتـيـوشـا
اسـتهـدفت محـيط قاعـدة ع االسد 
دون وقـــوع إصـــابـــات). واعـــتـــقـــلت
مــديـريـة االسـتــخـبـارات الـعــسـكـريـة
ادة 4 إرهـاب مـتـهمـا مـطلـوبـا وفق ا
في مـحافظة السليمانية. وقال وزارة
الــدفــاع في بــيــان امس انه (بــتــتـبع
حــثـيث ومـراقــبـة دقـيــقـة لـتــحـركـات
ــديــريـة ألـقت مــفــارز ا ــطــلــوبــ  ا
بــالــتــعـاون اســايش الــســلـيــمــانــيـة
ــطـلــوبـ وفق الــقــبض عـلى أحــد ا
قـضـايـا إرهـابـيـة) وتـابـع ان (مـفارز
شـعـبة االسـتـخبـارات الـعسـكـرية في
الـفرقة العـاشرة واستخـبارات الفوج
ـشـاة 39 تــمــكـنت من الــرابع لــواء ا
الـقبض على شاحنة محملة بالفواكه
ــســتـــورد في ســيــطــرة والـــدجــاج ا

الــشــهــيــد الــرائــد اوس عــلى طــريق
سـامـراء  –االنـبـار) مـؤكـدا ان (هـذه
وجب نوعة من االستيراد  ـواد  ا
نتج تـعليمات وزارة الزراعـة لتوفر ا
احملـلي مـنـهـا وقـد  تـسـلـيـمـها الى
اجلـهات اخملتـصة التالفهـا). وانقذت
الـشرطة اجملتمعية امراة من محاولة
االنـتحار وفتاة من ابـتزاز الكتروني.
وقــالـت الــشــرطــة في بــيــان امس ان
(مـفـارزهـا انـقذت امـرأة مـتـزوجة من
مــحـاولـة االنــتـحـار بــسـبب تــعـنـيف
ـــفـــرط والـــدائم لـــهـــا في زوجـــهـــا ا
مـحـافـظة نـيـنوى) واضـاف ان (هذه
ــــفـــارز قــــدمت الــــدعم الــــنــــفـــسي ا
ــعـــنــوي لــلــزوجــة واخــذ تــعــهــد وا
اصـولي مـن زوجـهـا بـعـدم تـعـنـيـفـها
مـــســتــقــبـال وإال ســيــعـــرض نــفــسه
لـلمـساءلـة القـانونـية بـعد أن تـمكنت
مـن إجـراء الــصــلـح والـتــراضـي بـ
ـا يضمن حقـوقهما وفق الـطرف و
الــقــانـون) مــؤكـدا (احــبـاط عــمـلــيـة
ابـتـزاز الكـتـروني بحق فـتـاة من قبل

شــخص تـعــرف عـلـيــهـا عــبـر مـواقع
الـتــواصل االجـتـمـاعي في مـحـافـظـة
األنــــبــــار) وتــــابـع انه ( اتــــخــــاذ
ـبتـز كـما اإلجـراءات الالزمـة بـحق ا
قـــامت بـــحــذف مـــحـــتــوى االبـــتــزاز
وتــأمــ حــســاب الــفــتــاة). وفـكــكت
الـقوات االمنيـة شبكة مـتهمة بـتنفيذ
عـمليات إرهابية بينها مهاجمة منزل
مــــديـــر شـــرطــــة مـــحــــافـــظــــة بـــابل
الـسابق.وذكرت خلية  االعالم االمني
ــفـارز االمــنـيـة فـي بـيـان امس  أن (ا
تـمكنت من الـقاء القبض عـلى خمسة
ادة مـتـهـمـ في بـابل وفـق أحـكـام ا
الـرابعة من قانون مـكافحة االرهاب)
مـشيـرا الى انه (بعد الـتحقـيق معهم
اعـتـرفـوا بـتـنـفـيـذ عـمـلـيـات ارهـابـية
ـواطـنـ واسـتـهـدفـوا دار لـتــرويع ا
مـدير شرطة احملافـظة السابق اللواء
عـلـي كـوة الـزغـيـبي بـواسـطـة رمـانـة
هــجـومـيـة وحــادث اعـتـداء عـلى دار
ــواطـنـ في مـنـطـقـة احلـمـزة أحـد ا
ـواطن الحـقــة ا الــغـربـي وقـامــوا 

نطقة ابو خستاوي واعتدوا نفسه 
عــلــيه بــواســطــة رمــانــة هــجــومــيـة
وبـنـادق كالشنـكوف). وهـددت قـبيـلة
فـي مــــحــــافـــــظــــة ذي قـــــار بــــإغالق
الـــقـــنـــصــلـــيـــة الـــفـــرنـــســيـــة وسط
الـناصـريةاحـتجاجـاً على مـا وصفته
إسـاءة القنـصل لها . وقـال شيخ عام
عـشائر احلسينات بـاحملافظة  قيصر
ال عـجـيل احلسـينـاوي ان  (القـنصل
ارس دور القوات احملتلة الفرنسي 
بــتـــفــكــيـك الــلــحـــمــة الــعـــشــائــريــة
بــاحملــافــظــة والســيــمــا مع قــبــيــلـة
احلــسـيـنـات). وأضـاف ان (الـقـنـصل
اتهم في أكثر من مجلس بعدم وجود
أصل لـقبيلـة احلسينـات وأنها مجرد
جتمع) عـادا ذلك (جتاوز كل احلدود
ـسمـوحة لـعمـله باحملـافظـة وتدخل ا
فـي شأن ال يـعـنـيه إطـالقـا). وشـهدت
. احملـافظة انـدالع نزاع ب عـشيرت
وقــــال شـــهــــود عـــيــــان  إن (نـــزاعـــاً
عــشـائـريــاً انـدلع بـ عــشـيـرتـ في
قــضـــاء الــشــطــرة اســتـــخــدمت فــيه

تـوسطة أوقع االسـلحـة اخلفـيفـة وا
).وفي بـغـداد  الــقت مــصـابـ اثـنـ
وكـــالــة  وزارة الــداخـــلــيـــة لــشــؤون
الـشـرطـة الـقبض عـلى مـتـهم يـسـتقل
دراجـــــة نـــــاريــــة بـــــحـــــوزته ثـالثــــة
كــلـيــوغـرامــات من مـادة الــكـرســتـال
اخملـدرة مـع قـنـبـلـة يـدويـة ومـسـدس
قـرب سـيطـرة جسـر ديالى. واخـمدت
ـــدني حــريـــقــا داخل فـــرق الــدفــاع ا
مـــرآب لـــلــعـــجالت فـي مــســـتـــشــفى
الـكاظـمية الـتعلـيمي .وذكرت مـديرية
ـــدنـي في بـــيـــان تـــلـــقـــته الـــدفـــاع ا
(الــــزمـــان) امس أن (فــــرق االطـــفـــاء
تـمكنت من اخـماد حريق اندلع داخل
ـســتــشــفى) مــرآب لــلــعــجالت فـي ا
واضـاف ان (الفـرق جنحت فـي ابعاد
الـنـيران عن 75 عـجـلة مـخـتلـفة  في
مـا احترقت ست عجالت أخرى جراء
هـــــذا احلــــادث) وتـــــابع ان (ســـــبب
احلادث كان نتيجة احتراق حشائش
ــتــوقــفه في قــريــبــة من الــعــجالت ا

رآب).  ا
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تــوقــعت الــهــيــئــة الــعــامــة لـالنـواء
اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعة
لــــوزارة الـــنـــقل  ارتــــفـــاع درجـــات
احلــرارة بــدءا من الــيــوم الــثـالثـاء.
وقــالـت الــهــيــئـــة في بــيــان تـــلــقــته
(الـــزمــــان) امس ان (طـــقس الـــيـــوم
ناطق الـثالثاء سيكـون صحوا في ا
كـــافــة  ودرجـــات احلـــرارة تـــعــاود
.( االرتفاع من جديد وتستمر ليوم
ورجـح خــــبــــراء ارتـــــفــــاع درجــــات
احلـرارة في نـصـف الـكرة الـشـمـالي
ـعـدالت غـيـر مـسـبـوقة هـذا الـقـرن 
ــنـاخي.وشـهـدت نــتـيـجـة الــتـغـيـر ا
تحدة مناطق شمال غرب الواليات ا
وغـرب كـندا درجـات حـرارة قيـاسـية
ـاضــيـة بــلـغت 49.5 خـالل األيـام ا
درجـة مـئـويـة  وتـسـبـبت فـي مـئات
احلـرائق والـوفيـات وأجـبرت سـكان
قــــريـــــة صــــغــــيــــرة عـــــلى الــــفــــرار
مـنها.وطُلب من سـكان نيويورك عدم

اسـتخدام األجهزة عالية الطاقة مثل
الغساالت واجملففات وحتى مكيفات
الــهــواء من أجل تــخــفــيف الــضـغط

على شبكات الكهرباء. 
وقــالت تــقــاريـر إن (كــنــدا ومــنـاطق
أخــرى في نــصف الــكــرة الــشــمـالي
أصـبـحت غيـر صاحلـة للـسكن عـلى
نــحــو مــتــزايــد). وشــهــدت مــنــاطق
أخــــرى حـــول الـــعـــالـم من روســـيـــا
والـهـنـد والعـراق مـوجـات مشـابـهة.
وأعــلن عــلـمــاء الـفــلك أن تــيـارا من
اإلشــعــاع من أكــبـر تــوهج شــمـسي
شــوهـد مـنـذ سـنـوات كـان مـسـؤوال
عـن تـــعــــتــــيم تــــقــــني في نــــهــــايـــة
األسبوع.واكتُشف التوهج الشمسي
فـي الــثـــالث من الـــشــهـــر اجلــاري 
وكـان أول حـدث يُـسـجّـل مـنـذ ايـلول
عـام .2017وهــرب االنـفـجـار الـقـوي
لـلطاقة من الشمس وضرب الكوكب
ـا تـسـبب في بعض االضـطـرابات
الـتقـنية وانـقطـاع التيـار الكـهربائي

احملتمل فوق احمليط األطلسي.
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 أعــلـن الــفــاتــيــكــان امس أنّ الــبــابــا
فــرنــســيس الــبـالغ  84 عــامــاً خـضع
جلــــراحـــة األحـــد في رومــــا بـــســـبب
الـتـهـاب في الـقـولـون.وجـاء فـي بـيان
لـلفـاتـيكـان نُشـر قبـيل منـتصف الـليل
أنّ (قداسة البابا استجاب بشكل جيّد
ّ حتت لـــلـــتـــدخّـل اجلـــراحي الـــذي 
تـأثــيـر الـتـخـديـر الـعـام). وأضـاف أنّ
الـبـابـا أدخِل إلى مـسـتـشـفى غـامـيلي
اجلـــامــعي "إلجـــراء جــراحـــة مــقــرّرة
مـسبقاً" بسبب تشكّل جيب على جدار
ـيل إلى االنتـشار مع تـقدّم الـقـولون 
ضاعفـات احملتملة لهذه الـعمر.ومن ا
احلــالــة تــضـــيّق غــيــر طــبــيــعي في
ـستـشفى الـقـولون.وصل الـبابـا إلى ا
مــنـتـصف الـلـيل فـي سـيّـارته يـرافـقه
سـائـقه ومـسـاعـد قـريب.وأفـاد مراسل
ــكــان بـأنّ وكــالــة فــرانس بــرس في ا
وسـائل إعالم عدّة كانت مـوجودة بعد
ــســتــشــفى الـذي ظــهــر األحــد قـرب ا
تـــــــولّى شـــــــرطـــــــيّــــــون حـــــــراســــــة

مـــداخـــله.وأشــرف عـــلى الـــعـــمــلـــيّــة
الـبروفسور سيرجـيو ألفييري رئيس
وحـــــــدة جـــــــراحـــــــة األمـــــــعـــــــاء في
ـسـتـشـفى.وأمضـى البـابـا لـيـلته في ا
غـــرفـــة في الـــطــبـــقـــة الـــعــاشـــرة من
ـسـتـشـفى.ووجّه الـرئـيس اإليـطـالي ا
سـيرجـيو مـاتاريال الـذي يقـوم بزيارة
دولــة لــفـرنــسـا رســالــة دعم لــلـحــبـر
األعــظـم نــاقالً إلــيه "تــعــاطف جــمــيع
".كــذلك تــدفّــقت رســائل اإليــطــالـــيّــ
الــــتـــضـــامـن عـــلى حــــســـاب وكـــالـــة
الــفــاتــيــكــان الــرســمــيــة عــلى مــوقع
ثـال كـتبت فـيـسـبوك. وعـلى سـبيـل ا
بــيـنــا من صـقــلـيــة "فـلــيُـرشــد الـروح
الـــقـــدس يَـــد اجلـــرّاح".وُلـــد الـــبـــابـــا
فــرنــسـيس في  17 كــانــون األوّلــعـام
 1936 فـي األرجنت وفـقد جزءاً من
. كـما رئـته الـيـمـنى في عـمر  21عـامـاً
أنـه يعانـي مشكـلة في وركـه.وهو كان
احـتـفل ظـهـر األحـد بـصالة الـتـبـشـير
الــتـقـلــيـديّـة من نــافـذة دار الـقــدّيـسـة
مـارتـا في حـضـور مـصـلّـ جتـمّـعوا

في ساحة القديس بطرس.

ــواطن) االصـــابــات اذا لم يــلـــتــزم ا
ــمــكن ان نـشــهـد واضــافت انه (من ا
رفع تـوصيات جديـدة اذا ما استمرت
الــزيـادة بــاالصـابــات مـعــتـمــدة عـلى
ـوقف الـوبـائي وتـقو مـسـتـجدات ا
الـــــوضع) مـــــشــــيــــرة الى ان (قــــرار
االغـالق او فــرض حـــظـــر الــتـــجــوال
ـوقف الـيـومي ورؤيـة يـعــتـمـد عـلى ا
الـلـجـنـة العـلـيـا للـصـحـة والـسالمة).

ورصــدت وزارة الــصــحـة الــروســيـة
 24353 إصـــابــــة خالل الـــســـاعـــات
قرر ان يكشف رئيس ـاضية. ومن ا ا
الـوزراء البريطاني بوريس جونسون
عن خـططه لرفع آخِر القيود الصحّية
بدءا من  19 تـموز اجلاري وسـيدعو
مـواطـنـيه إلى أن يتـعـلّـموا الـتـعايش

بحذر مع كورونا. 
ـؤمل رفـع تـلك الـقيـود في وكـان من ا
ــاضي غــيــر أنّ هـذا  21 حــزيــران ا
ـوعــد أُرجئ شـهـراً بـسـبب انـتـشـار ا
ــتــحــوّرة دلــتـا الــتي تــعــد شــديـدة ا
الـعـدوى وبـاتت تمـثّل حـالـيّـاً غالـبـيّة
ـمـلـكة حـاالت اإلصـابـة اجلـديدة في ا
ـتّــحـدة.وسـيـعـقـد رئـيس احلـكـومـة ا
مــؤتـمـراً يُــلـقي خالله وزيــر الـصـحّـة
ـملـكة كـلـمته أمـام الـنوّاب.وخـرجت ا
ــتّــحـدة تــدريــجــيّـاً من إغـالق ثـالث ا
لـكنّها أبقت عـلى بعض القيود.وأتاح
بــرنــامج الــتــطــعــيم الــذي أُطــلِق في
ـاضي تقـد جـرعتَي كـانـون االول ا
ـئـة مـن الـسـكّـان لــقـاح لـنـحـو 64 بــا
ـنظـمة ـدير الـعام  . وحذر ا الـبـالغـ
ـيـة تـيـدروس أدهـنـوم الـصــحـة الـعـا
ــر غـــيــبـــريــســـوس من أن الــعـــالم 
ــرحـلــة خــطـرة لــلـغــايـة في تــطـور

ربى فالح
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حـسم فـريق الـقـوة اجلــويـة بـكـرة الـقـدم امس
ـمـتاز بـعـد الـفـوز عـلى االثنـ لـقـب الـدوري ا
فـريق الـنفط بـأربـعـة اهـداف مـقابـل هدف في
ـباراة الـتي جـرت علـى ملـعب الـتاجي وذلك ا
ضمـن منـافسـات  اجلولـة اخلامـسة والـثالث
ـمـتاز وبـأنتـظار حـفل التـتويج لدوري الـكرة ا
الــرسـمي.وســجل اهــداف الــلـقــاء من كــتـيــبـة
ن حـسـ في الـدقـيـقة الـصـقور الـالعـبـون ا
76 واحــســان حــداد في الــدقــيــقـة  52 و 21
ولـؤي مـاجـد فـي الـدقـيـقـة  82  فـيــمـا سـجل
هـدف النفط الالعب وليد كر في الدقيقة 61
وحلــسـاب ذات اجلــولـة تــغـلب فــريق الـكـرخ .
بــاربــعـة اهــداف مــقــابل هــدفــ لــفــريق نــفط
ـبـاراة الـتي احـتـضـنـهـا مـلـعب الـبـصــرة في ا
السـاحـر احـمـد راضي  بـيـنـمـا حـصـد فريق
امـانـة بـغـداد الـعالمـة الـكـامـلـة اثـر فـوزه عـلى
باراة فريق السماوة بهدف مقابل هدف في ا

التي جرت على ملعب امانة بغداد.
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حــال مــطـــابــقــة نــتــائج الــعــدّ والــفــرز
الـيدويـ بـفعل الـطعن مع نـتائج الـعدّ
) الفـــتـــا الى والـــفــرز اإللـــكـــتــرونـــيــ
ـفّضـيـة باسـتقـبـال طلـبات (اسـتـمرار ا
كافأة مـوظّفي االقتراع وحتديـد مبلغ ا
وظّـفي مـؤسّسـات الـدولة 150 ـالـيـة  ا
ألـف ديـنـار مع تـوجـيه كـتـاب شـكـر من
رئـاسة مجـلس الوزراء ويكـون للطـلبة

ـعـاهد مـكـافأة وخـريـجو اجلـامـعات وا
 250ألـف ديــنـار)  وضــاف الــبــيــان ان
ـــفــوضــيــة نـــظــمت دورة تـــدريــبــيــة (ا
ـرشّــحــات بـشــأن قــانـون اســتــهـدفـت ا
االنـتـخـابات وآلـيـة احتـسـاب األصوات

وشروط احلمالت االنتخابية).
وكـــان عـالوي قـــد قـــال انه حتـــدث مع
اجلـانب االميركي عن اخلطـأ الكبير في

األصـابع الـعـشرة  حـيث سـيـتم سحب
هــذه الـبــطـاقـات بــعـد انــتـهــاء عـمــلـيـة
ـفـوّضـية الـتـصويت) واشـار الى ان (ا
شــكـلت جلـنـة مـركــزيـة بـرئـاسـة األمـ
فـوّض وعـضويـة عدد الـعام جملـلس ا
ـوظّـفـ اخملـتـصّـ في اجلـوانب مـن ا
اإلداريــة والــقـانــونــيـة وتــكــنـولــوجــيـا
كاتب ـتابعة اسـتعدادات ا ـعلومات  ا
االنـتخابـية في احملافظـات بشان إجراء
الـقرعـة فضلًـا عن تشـكيل جلان فـرعية
ـــكــاتب االنـــتــخــابـــيــة لــتـــهــيــئــة في ا
طلـوبةبإشراف ومـتابعة ـستلـزمات ا ا
مـن رئـيس اجملـلس وأعـضـائه) مـؤكـدا
انـهـا (وضـعت شروطًـا وضـوابط تـنظّم
آلـيـة احلمـالت االنتـخـابيـة لـلمـرشـح

اسـتـنادًا إلى قـانـون االنتـخـابات رقم 9
لــسـنـة  2020 عـن تـشـكــيل فــرق لـرصـد
اخملــالــفــات اخلــاصّــة بــهــذه احلــمالت
ارسة الـدعاية بالـتنسيق مع وأمـاكن 
ــديــريــات والــدوائــر أمــانـــة بــغــداد وا
البلدية التابعة لها فضلًا عن التنسيق
مـع هـيــئــة االتّــصــاالت واإلعالم بــشـأن
ــرئــيـة أو مــخــالــفـات وســائل اإلعالم ا
فـوّضـية ـسـمـوعة كـمـا سـتسـتـقـبل ا ا
الـشكاوى الواردة إليها بشأن مخالفات
الــدعــايـة االنــتــخـابــيــة  وحـال ثــبـوت
اخملــالـفــة فـإنــهـا ســتـفــرض الـعــقـوبـة
الـالزمة بـحق اخملالف وحتـميـله اآلثار
ـتـرتـبـة على ذلك) وتـابع ان (اجملـلس ا
اصـــدر قــرار يـــنص عـــلى الــزام مـــقــدّم
الـطـعن في أي مـركـز أو مـحـطّـة اقـتراع
يـؤدّي الى إعادة الـعدّ والـفرز الـيدوي
وفـق أحـكــام الـبــنـد /38أولًــامن قــانـون
بــتــقــد انـــتــخــاب مــجـــلس الــنـــواب 
تـأمينات مقـدارها  مليون ديـنار ويقيّد
ـبلغ إيـرادًا نهـائيًا خلـزينـة الدولة في ا
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اسـتهداف القائد الـسابق لفيلق القدس
فـي احلــرس الـــثـــوري االيـــراني قـــاسم
ســلــيـمــاني  داخل االراضي الــعـراقــيـة
وهــو كـان قـادمــاً بـدعـوة من احلــكـومـة
الــعــراقــيــة. وكــشف  عالوي عن اعالن
اجلــانب االمــيـركي ارهــاقه في الــعـراق
نطقة. وانه سيقلل تدخله في البالد وا
وهــذه اول تـصــريـحـات تــمـيل لــصـالح
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شـدد رئـيـسـا اجلـمـهـوريـة برهـم صالح
وائــتالف الــوطــنــيــة إيــاد عالوي عــلى
اهـمـيـة تـسـخـيـر كل االمـكـانـات الجناح
ـواطن االنــتـخــابـات واسـتــعـادة ثــقـة ا
ـقـراطـيـة . وقـال بـيـان بـالـعــمـلـيـة الـد
تــلــقــته (الــزمــان) امـس ان (اجلــانــبـ
سـتجـدات السـياسـية واألمـنية بـحثـا ا
واخلـدمــيـة وتـأكـيـد حـفظ أمن وسالمـة
ـواطـنـ وتوفـيـر اخلـدمات والـطـاقة ا
ومــجـابـهـة األعـمــال الـتـخـريــبـيـة الـتي
تـتعرض لها خطـوط إمدادات الكهرباء
ومــواصـــلــة اجلــهــد األمـــني جملــابــهــة
اإلرهـاب) وتـابع ان (الـلـقـاء تـطرق الى
ــقــبــلــة وأهــمــيــة دعم االنــتــخــابــات ا
اإلجـــراءات الـــضـــروريـــة إلجنـــاحـــهــا
ا وضـمـان اسـتـقاللـيـتـهـا ونـزاهـتـهـا 
واطن وتـمكينه يـسهم باسـتعادة ثـقة ا
ـارسة حـقه الدسـتوري بـعيداً عن من 
الـــتــزويـــر والــتالعـب وتــأمـــ فــرصــة
ــشــاركـة الــواســعــة في االنـتــخــابـات ا
ـفـوضـية الـعـلـيا ـرتـقـبة). ووضـعت ا ا
ستقلة لالنتخابات  اليات الستخدام ا

بطاقة الناخب قصيرة االمد. 
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فوضية في بيان تلقته (الزمان) وقـال ا
امس انـه (بــهــدف تــرصـــ الــعــمــلــيــة
االنــتـخــابـيــة وضـمــان إجـرائــهـا وفــقًـا
لـلـمعـاييـر الدولـية في  10تـشرين األول
ـــقــبل وضــعـــنــا آلــيـــات الســتــخــدام ا
ا الـبطـاقة اإللـكترونـية قـصيـرة األمد 
يـضـمن دقـة الـتـصـويت من خـالل إبراز
ــسـتــمـســكـات الــرسـمـيــة فـضــلًـا عن ا
ــطـابــقـة ألصــحـابــهـا إجــراء عـمــلـيــة ا
ـــادة /39خــــامـــسًـــا / ج من ــــوجب ا
الـقانون االنتـخابي باستـخدام بصمات
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ــهــجــرين في مــحـافــظــة ديــالى ابـتــهــال الــدايـني اعــلــنت  مــديــر دائـرة الــهــجـرة وا
ـســاعـدات عـلى الـعــوائل الـعـائـدة ـيـدانـيــة بـتـوزيع ا لــ(الــزمـان) عن (قـيـام الــفـرق ا
تفرقة الـتابعة لهـا حيث  شمول اكثر نـاطق ا والنازحـة في مركز قضاء بـعقوبة وا

ساعدات االنسانية). من  1500 عائلة عائدة ونازحه با
ـسـاعدات واشـارت الـدايـني الى ان (ا
الــتـي  تــوزيــعــهــا تــضــمــنت ســلــة
غــذائـيــة  وسـلــة صــحـيه لــكل  عـائــلـة
نـازحة) مـؤكدة انه (سـيسـتمـر توزيع
ـــســـاعـــدات عـــلـى االســـر الـــنـــازحــة ا
والـعـائـدة في عـموم مـنـاطق احملـافـظة
لــلــتـخــفـيـف من مـعــانــاتـهم).  ويــقـول
مــسـؤولـون ومــواطـنـون في مــحـافـظـة
ديــالـى وخــصــوصــا مــركــزهــا قــضــاء
ـيــاه وانـخــفـاض بــعـقــوبــة  ان شح ا
مــنـاسـيـبـهـا فـي نـهـر ديـالى واألنـهـار
ـــتـــفـــرعـــة عــنـه دفع بـــالـــعــديـــد من ا
أصـحاب البسات واألراضي الزراعية
فـي احملـافـظــة الى جتـريـف اراضـيـهم

استعداداً لبيعها كقطع سكنية.
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ومـع أن جتـريف الـبـسـاتـ واألراضي
الــزراعـيـة أمــر لـيس بــاجلـديـد إال أن
مــشــكــلــة اجلــفــاف قــد تــشـكـل ذريــعـة
كــبــيـرة تــدفع بــأصــحــاب الـبــســاتـ
ــزارع الى جتـريف مـســاحـات أكـبـر وا
مـن االراضي الـــزراعــــيـــة مــــا يـــدعـــو
ـعــنــيـة لــلــتـحــرك الــفـوري اجلــهــات ا
وتـنسـيق اجلهود لـلحد من هـذا العمل

الكارثي.
مــديــر الـــزراعــة في مــحــافــظــة ديــالى
حــســ خــضــيــر قــال لــ(الــزمــان) أن
ـياه في احملافظـة لم يكن سببا (شح ا
زارع رئـيسا في جتريف الـبسات وا
ــيــاه لم يــكن مــوجــودا قــبل ألن شـح ا
).  وأضـــاف خـــضـــيـــر أن مـــوســـمـــ
(جتريف البسات واألراضي الزراعية

اإلعـالمية والـدينـية الى اطالق حمالت
تــثـقـيف وتـوعـيـة لــلـحث عـلى تـعـاطي

واجهة الوباء). لقاح كورونا 
واكد فاضل أن (لقاح فايزر يعد االكثر

اقـباال عـليه في احملـافظـة وهو مـتوفر
ــراكـز الـصـحـيـة وعـدم اقـتـصـاره في ا
ـنح الـفرصـة ألكبر عـلى منـافذ مـعيـنة 
ـواطـنـ لـتـعــــاطي الـلـقـاح عـدد مـن ا

ومــــواجــــــهــــة جتـــدد مــــوجـــات وبـــاء
كــورونـــا) . وبــ فــاضل ان (الــلــقــاح
واجـهة كورونا لـيس السبـيل الوحـيد 
بل االلـــتــزام بـــالــتـــدابــيـــر الــوقـــائــيــة

ـزارعـ كــان يـتم الــعـمـل به من قـبـل ا
ـيـاه وأن سـبب الـتـجـريف قـبـل ازمـة ا
يـأتي من اجل حتـقيق مـكاسب مـادية)
مـؤكـدا أن  (الـبـسـاتـ التي تـقع داخل
ـدن او القريبة منها  حتويلها الى ا
مـناطق سـكنيـة وبيعت بـأسعار عـالية
ــيــاه).  وشــدد مــديـر قــبـل ازمـة شـح ا
الــزراعـة   عـلى أن  (جتـريف األراضي
الــزراعـيـة أمـر مـرفــوض وهـو مـخـالف

للقانون والتعليمات). 
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وفي نـاحيـة الوجيـهيـة التابـعة لـقضاء
ــقــداديــة قـال مــديــر الــنـاحــيــة حـا ا
الـــتــمـــيــمـي لـ(الــزمـــان) ان  (حــرائق
ضـخمة ضربت بـسات زراعيـة عمرها
عـــشــرات الــســـنــ في اطـــراف مــركــز
ًــا خالل الــنــاحــيــة  لــتــلــتــهم  75دو
اضي).  واضاف التميمي  االسـبوع ا
انـه (  فـــتـح  حتـــقــــيـــقًــــا والــــفـــاعل
مـجـهـول مشـيـرا الى ان هـذه احلرائق
هي االكــبـر في الـنـاحــيـة مـنـذ سـنـوات
وسـببت اضرارا ببسات مهمة عمرها

.( عشرات السن
ومـن جـانـب آخــر قــال مــديــر الــصــحـة
الـعــامـة في دائـرة صـحـة ديـالى  نـبـيل
ـتـعـاط فـاضل لــ(الـزمـان) ان (عـدد ا

لــلــقــاح كــورونــا في ديــالـى جتـاوز 26
ألـف شــخص- عــدد ســكــان احملــافــظـة
يــتــجــاوز  1.6 مــلــيــون- وهـي نــســبـة
بـعيـدة عن مسـتوى الطـموح والـتحدي
الـوبائي اال ان االقـبال نحـو اللـقاحات
ـؤسـسـات في تـزايـد مـسـتـمـر داعـيـا ا

الـضرورية في ظل تزايد اإلصابات في
ديــالى وعـمـوم احملـافــظـات وتـوقـعـات
ــوجـــة ثــالــثــة مـن كــورونــا تــضــرب

العالم).

ايــران من عالوي الـســيـاسي الــوحـيـد
الــذي لم يــزر ايـران ووجه في الــسـابق
نـقـدا لتـدخـلـها في الـعـراق لكن عالوي
يــبــدو مـحــبـطــا من اجلــانب األمــريـكي
ايـضـاً.  وكـان في اسـتـقـبـال سـلـيـمـاني
نــــائب رئــــيـس احلـــشــــد أبــــو مــــهـــدي
ـهنـدس الذي قـتل معه. وقـال الرئيس ا
ـهندس الـسابق تـرامب في حيـنها ان ا
لم يـكن مـقـصـودا لـكن الـعـمـلـيـة حـققت
هـدف في ضـربة واحـدة بحـسب قوله.
وقـال عالوي في حديث تـلفزيوني انه (
الــتـقى بـســفـيــرين احـدهـمــا مـقـرب من
ـتـحـدة االميـركـيـة اكـد انـها الـواليـات ا
ارهـقت في الـعـراق وهي غيـر مـستـعدة
لالسـتـمـرار في الـشـأن الـداخـلي لـلبالد
وتـــعـــمل عـــلى تـــخــفـــيف اعـــدادهم في
ـنطقة) مـبينا (بقـاء االميركان لم يكن ا
مــنـــظــمــاً من خـالل قــواعــد االشــتــبــاك

واحترام سيادة العراق). 
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ـراقـبــ ان تـصـريـحـات ورأى بــعض ا
عـالوي ذات هـدف انــتــخــابي. وأضـاف
عـالوي انـه (حتـــــــــدثـت مـع اجلــــــــــانب
االمـــيــــركي عن اخلـــطــــأ الـــكـــبـــيـــر في
اسـتهداف القائد الـسابق لفيلق القدس
فـي احلـرس الـثـوري االيـراني الـشـهـيـد
قـاسم سـليـماني في االراضي الـعراقـية
وهــو كـان قـادمــاً بـدعـوة من احلــكـومـة
الـــعــراقـــيــة). واكـــد (احــتـــرام احلــشــد
ـقـاتـل مـنه واقـتــرحت عـلى الــشـعــبي ا
مـسعـود البـارزاني تشـكيل قـيادة قوات
مــسـلـحـة بــضـمـنــهـا احلـشـد الــشـعـبي
والـبـيـشمـركـة) الفـتا الى ان( الـدسـتور
نح لـلقـائد الـعام لـلقوات الـعراقي لـم 
ـسلحة القيادة العامة وانه كتب على ا

سياط االميركان وبسرعة). UI¡∫رئيس اجلمهورية يلتقي أياد عالوي

وعــــرضـه عـــلـى قــــاضي الــــتــــحــــقــــيق
اخملــتص) وتــابع ان (الــعــمـلــيــة تـأتي
ضـمن سلـسلـة عملـيات نـفذتـها مالكات
مـكتب حتقيق الهيـئة في األنبار بفروع
دائـرة تقـاعد احملافـظة أسـفرت عن منع
هــدر مــبـــالغ كــبــيــرةٍ نــاهــزت عــشــرات
ـــزورة وغــيــر ــعـــامالت ا ـــلــيـــارات  ا
الـقانونـية كان من بـينهـا معامـلة ألحد
ــنــتــمــ لــداعش). كــمـا اإلرهــابــيــ ا
أعـلـنت الهـيئـة صـدور  قرار حـكمٍ بحق
ـثـنى أحـد أعــضـاء مـجـلس مـحـافـظـة ا

 . دة سنت يقضي باحلبس 
وذكــر الــبــيــان ان (مــحــكــمــة جــنــايـات
ـدة الــنـجف اصـدرت حـكــمـاً بـاحلـبس 
ثنى سنت بحق أحد أعضاء مجلس ا
وذلك عــلى خـلـفـيـة تــلـقـيَّه رشـا مـقـابل
إكــــمـــال مـــوافــــقـــاتٍ أصــــولـــيــــة عـــلى
تـخصـيص قطعـة أرض إلنشـاء مشروع
اسـتـثـماري) وتـابع ان (احملـكـمة وبـعد
ــتــحــصـلــة في اطالعــهــا عــلى األدلــة ا
الـــقـــضـــيـــة واألوراق الـــتـــحـــقـــيـــقـــيــة
همّة التي اشتملت عليها والـشهادات ا
ــتـهم ضــمــنــيـاً بــالــواقــعـة اعــتــراف ا
ـقصـرية وصـلت إلى الـقـناعـة الـتامـة 
ُـدان; فــقـررت احلـكم عـلـيه اســــتـنـاداً ا
إلـى مــقــتــضــيــات الــقــرار 160 لــســنــة
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الــقــضـاء وبــحـضــور رؤســاء احملـكــمـة
االحتـاديـة الـعـلـيا جـاسم مـحـمـد عـبود
واالدعـــاء الــعــام ســالـم مــحــمــد نــوري
وهـيئة اإلشراف القـضائي مسلم متعب
مــدب). فــيــمــا اوقـفـت هـيــئــة الــنــزاهـة
الــعـامــة هـدر أكــثـر من مــلـيــاري ديـنـارٍ
وضـبط 17 مــعـامـلـةً مــزورة في تـقـاعـد

األنبار.
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وذكـرت دائـرة التـحقـيـقات بـالـهيـئة في
بـيـان تـلقـته (الـزمـان) امس ان (مالكات
الـهيـئـة في مكـتب االنبـار وبعـد تلـقيـها
مــعـلـومـاتٍ تـفــيـد بـإقـدام مــديـر تـقـاعـد
الـفـلـوجـة بـتـحـريـر مـعـامالتٍ تـقـاعـديـة
بـصورةٍ مخـالفة لألنـظمة والـتعلـيمات
َّ وبـعـد اسـتـحـصـال األمـر الـقـضائي 
الـتـحَـرُّك لـلـتـقـصي والـتـحـري عـن مدى
ــعــلـومــات الـواردة لــلـمــكـتب صــحـة ا
تـمـكـنت من ضبط 17 مـعـاملـة تـقاعـدية
ثــبت من خالل مـخــاطـبـة اجلـهـات ذات
الـعـالقـة أن أولـيـاتـهـا مزورة) وأضـاف
ـعامالت انـه ( إيقـاف صـرف مـبـالغ ا
الـبـالـغة اكـثـر من مـليـاري ديـنـار حيث
أثـبـتت عمـليـات مـخاطـبة اجلـهات ذات
ــعــامالت تــزويــرهــا الــعـالقــة بــتــلك ا
وجـرى تــنـظـيم مـحـضـر ضـبط أصـولي
ــضـبــوطـة فـي الـعــمـلــيـة ـبــرزات ا بــا

ـعقـدة بالـتنـسيق مع مـجلس الـقضاء ا
ـتـحـدة األمـريـكـية. االعـلى والـواليـات ا
ــقــيـم لــلــبــرنــامج في ــمــثل ا وقــالـت ا
الــعـراق زيـنــة عـلي احـمــد في تـصـريح
ـشـروع ســيـنــطـلـق يـوم غـد امـس إن (ا
الـثالثـاء بحـضور رئـيس الـقضـاء فائق
ثـل عن الـسفـارة االمريـكية زيـدان و
قيم لبرنامج اال مثل ا لدى بغداد وا
ـــــائي) واضـــــافت ان ـــــتـــــحــــدة اإل ا
ـشـروع يعـزز ويـدعم القـدرات إلجناز (ا
نـظمة عـملـيات التـحقيـق في اجلرائم ا
ـهارات واخلـبرات ويـركز عـلى تعـزيز ا
والـتقنيات واالجـراءات الالزمة للقضاة
ـــعــنــيـــ بــالــعـــمــلــيــة وغـــيــرهم من ا
عقدة). الية ا الـتحقيقية في القضايا ا
ـتــحـدة قـد أطـلق وكــان بـرنـامج اال ا
ــاضـي مــشــروعــا لــتــعــزيـز في  ايــار ا
جــهـود الــعــراق في مـكــافـحــة الـفــسـاد

بتمويل من االحتاد االوربي. 
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الى ذلك  ادى الــقــاضي حــيـدر حــنـون
زايــر الـيــمــ الـقــانـونــيـة أمــام رئـيس
ــرسـوم ــنــاســبـة صــدور ا الــقــضـاء 
ـنـصب رئـيس اجلـمـهـوري بـتـعـيـيـنه 
مـحـكمـة أسـتئـناف مـيـسان االحتـادية .
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(زايـر ادى اليـم القـانونيـة اما رئيس

ـــــكــــتـب االعالمي الـــــنــــخــــيـل.وقــــال ا
للمصرف في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (الــتــعــلــيـمــات اجلــديــدة تــضـمــنت
اسـتحـصال االجـور مقـدما لـقاء تـسليم
الـسـلفـة لـلـمسـتـفيـد الـتي قدرت بـنـحو
صرف ئة) مشيرا الى ان (ا خـمسة با
حـدد مـبـلغ الـسـلـفـة كـحـد اعـلـى عـشرة
ـــدة ســـداد خـــمس مـاليـــ ديـــنـــار و
سـنـوات ويجب ان يـغـطي صافي راتب
ـئـة لــلـقـسط ـسـتـلف  50 بــا ــوظف ا ا
الـشـهري عـلى ان ال تكـون بذمـته سلـفة
سـابقـة غيـر مسـددة). من جهـة اخرى 
شــهـدت أســعـار صــرف الـدوالر مــقـابل
الـــديـــنـــار في الـــبــورصـــة الـــرئـــيـــســة
بـــالـــعـــاصـــمـــة ومـــحـــال الـــصـــيـــرفـــة
اســتـقــرارا.وسـجــلت بـورصــة الـكــفـاح
ـركـزيـة  147.150 ديـنـارا واحلـارثـيـة ا
مــقـابـل مـئــة دوالر  وهـو ذات الــسـعـر
الــذي ســجــلــته اول امـس. واســتــقـرت
اســعــار الــبــيع فـي مــحــال الــصــيــرفـة
بــاألســـواق احملــلــيــة فـي بــغــداد عــنــد
 147.500 ديـنـار  بـينـمـا بلـغت اسـعار
الشراء  146.500 دينار لكل مئة دوالر.
ـــتـــحــدة كـــمـــا كــشـف بــرنـــامج اال ا
ـــــــائـي في الـــــــعـــــــراق عـن إطالق اال
مـشروع جديد يـهدف الى تعزيـز عملية
ـالية نظـمة وا الـتحـقيق في اجلـرائم ا

وظـف ومـنتـسبـي القوات وسـتشـمل ا
وأضـاف أن (مـدة ( ـواطـنـ االمـنـيـة وا
تـسـديد الـقرض عـشـر سنـوات وبفـائدة
ــئــة). من جــانــبه  اصــدر خــمـــســة بــا
مـــصـــرف الـــرشــيـــد تـــعـــديال جـــديــدا
وظـفي الدولة لـتعـليـمات مـنح السـلف 
ـــاســــتــــر كـــارد وحــــامـــلـي بـــطــــاقــــة ا
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حـــدد مــصـــرف الـــرافــدين مـــدة ســداد
قـروض  50 مــلـيــون ديـنــار عـلـى عـشـر
ـئـة. وذكر سـنـوات وبـفائـدة خـمـسة بـا
ــكـتـب االعالمي لــلـمــصـرف في بــيـان ا
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (قـروض 50
مـليون ديـنار ستـكون للـبناء والـترميم
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بـين الله سبحانه في كـثير من اآليات الى إن فطـرة كل أنسان هي نفخة من
روحه بغض النظر عن اختالف األديان واأللوان وغير ذلك.

وهـذه الـنفـخـة هي مـا تدفع كـل انسـان لـلشـوق الى أصـله  وإن كل انـسان
ـعرفة عـرفة الالزمـة خلدمة هـذا الشـوق ولتحـقيق ا يـحمل بـالفطـرة أدوات ا
الـتي يصبو إليها " والله أخرجكم من بطـون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً وجعل

لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون ".
ولـهذه اآليـة صدى في الـفكـر التربـوي احلديث يـتجـلّى بنـظريـة (جون لوك )
ولـود البشري يولد كـ ((الـصفحة البـيضاء )) سليـماً ومستعداً الـقائلة إن ا

للتشكيل العقلي واألخالقي بعد تلك اللحظة من حياته.
إذ أنّ الـفـطـرة واحـدة في كل إنـسان ال فـضل إلنـسـان به عـلى انـسـان آخر

من ذكر وأنثى فالناس كلهم خلقوا على قوله تعالى " من نفس واحدة ".
يـة اإلنـسان وإن اخلـالق سبـحـانه قد سـاوى ب الـناس في هـذا تـتضح عـا
ـساواة يتأكد جـميعاً وبـ جميع شعـوب االرض (ذكراً وأنثى)  وفي هذه ا
لـنا جميعـاً إن ما مِن أّمة إال وأرسل الله لهـا رسوالً منها يـخاطبها بـلسانها
"لــكل قـوم هــادٍ" لــكن وراء كل ذلك اإلشــتـراك بــإهـداف اجــتـمــاعــيـة تــرتـبط
بـالعـالقات االنـسانـيـة نفـسـها بـعالقـات الشـعوب والـقـبائل فـيـما بـ أفراده

عالقـة ( األرحـــام ) .
وتـؤكــد اآليـات الـقــرآنـيـة عــلى هـذا االشــتـراك بـاألهــداف لـيُـصــار الى بـنـاء
مـجـتـمـعـات سـلـيــمـة ركـائـزهـا احملـبـة واخلـيـر والـعـدل " يـا أيـهـا الـنـاس إنّـا
خـلقناكم من ذكـر وأنثى وجعـلناكم شعـوباً وقبائل لـتعارفوا إن أكـرمكم عند
الـله أتـقاكم " ويـؤكد سـبحـانه في آيـة اخرى عـلى أن كال اجلـنسـ همـا قد
خُـلـقـا من نـفـس واحـدة "يـاأيـهـا الـنـاس أتـقـوا ربـكم الـذي خـلـقـكم من نـفس
واحـدة وخلق منـها زوجها وبث مـنهمـا رجاالً كثيـراً ونساء وأتـقوا الله الذي

تساءلون به واألرحام".
ـرأة في الـدين االسالمي وبــشـكل واضح ال يـقـبل الـتـأويل  لـقـد كــرّم الـله ا
ـساواتها بالرجل  كما ووضع لها خصوصية وميزة في بعض احلاالت لم
تـوضع جلنس بشـر آخر ومقـصدنا الـرجل  فاإلسالم جاء رحـمة للـبشرية
ـرأة  وليخـلق لهـا حياة لم جـمعـاء وقد غيَّـر بذلك وجه الـتاريخ القـبيح عن ا
تـعـهـدهــا الـبـشـريـة في كل حـضـاراتـهــا من قـبل  ونـرى ذلك في بـعضٍ من

اآلتي وهي جزء من دالئل عدة  كيف ...?
ــعـروف"  "وعــاشـروهن  1- في قــوله تـعــالى :"ولــهن مـثل الــذي عــلـيــهن بـا

عروف"  " واسكنوهّن من ح سكنتم من وجدكم " با
 2- وكـرمها وهي أم وجب لها الطاعة :"ووصينا االنسان بوالديه احسانا "

" وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناً " 
أخت رأة في كل مسـمياتـها وصفاتـها وترابـطها مع اآلخر : أم   3- كـرّم ا
بـنت  عمّه  خاله . فأمر بصلة الرحم وأكّدَ الرسول النبي األكرم (ص) في
ـرأة  حـيث قال عـنـهن ((القـوارير )) أكـثـر من حديث عن احـتـرام وتقـدير ا
التي تقبل التعامل برفق دون االيذاء وإنّ الله عزّ وجل قد وضع اجلنة حتت
رأة وساوى بينها وب الرجل أقـدام األمهات  لقد رفع االسالم من شأن ا
ان والطاعة ومُساوية له في جزاء في أكـثر األحكام فهي مأمورة مثله بـاال
ـعـروف والـنـهي عن اآلخـرة ولــهـا حق ابـداء الـرأي واألمـر بــا
ـنـكـر والتـمـلك والـبيع والـشـراء  وما الـى ذلك كله من ا
حـقوق  بيّنها لـها االسالم وحرّم ما كان قبل االسالم
ة تُـمارس بحقها ابتداءً من وأد من أفـعال ُمنكرة وظا
الــبــنــات ودفــنــهن وهنّ أحــيــاء أو رمــيُــهن فـي اآلبـار

وتهن والتخلص مِنهُّن.

تـسـعى جـمـيع األ والـدول لـتوسـيع قـاعـدة الـعـلم لـديـهـا من خالل تـوسيع
ـؤسـسات الـسـاندة عـاهـد واجلـامعـات وا ـدارس وا الـبـنى الـتحـتـيـة لهـا كـا
ـواد الــعــلـمــيـة ومــواكــبـة كل والــداعـمــة لـهــا وحتــرص كـذلك عــلى تــنــويع ا
الـتــطـورات الـتي تــسـتـجـد عــلـيـهـا و الــتي تـسـعـى الى ايـصـالــهـا الى أبـنـاء
مـجتـمعهـا وخصـوصا من الشـباب الـذين هم عماد كل مـجتـمع وأساس اية
دولـة اضافـة الى السـعي من اجل التـوسع العـمودي لـلعلم مـن خالل العمل
ــاجـســتـيـر عـلى فــسح اجملـال لــلـدراســات الـعـلــيـا بــكـافــة مـسـتــويـاتــهـا كـا
والـدكتوراه وبجمـيع درجاتها. على أن تـعمل الدول وحكومـاتها على ضمان
ؤسـسات التـربويـة والعلـمية ن يتـخرجون من هـذه ا االسـتفـادة القصـوى 
وتـوفيـر فـرص العـمل لكل من يـتـخرج مـنهـا من كـوادر وسطى ومـتقـدمة من
ـتـنــوعـة في إنــتـاجـهـا ـصــانع ا خالل انـشــاء مـراكـز الــبـحـوب الــعـلـمــيـة وا
ـؤسسات الصحـية واخلدمية اء وا والـدوائر اخلدمية كـمحطات الـكهرباء وا
ـزارع واحلقـول الـزراعـيـة بـنـوعيـهـا الـنـبـاتي  واحلـيواني االخـرى وإنـشـاء ا
ودعـمها بكـل ما يساعـدها على النـهوض وكذلك تـشجيع ودعم كافـة انشطة
الــقـطــاع اخلــاص لـغــرض اســتـيــعــاب كـافــة الــكـوادر الــتى تــضـخــهــا تـلك
ـختلف الـتخـصصات وهـذا مانراه ـؤسسات الـتربـوية والعـلمـية سنـويا و ا
تقدمة التي  تسعى الستغالل كل ما موجود لديها مـوجود فعال في الدول ا
ا تـمـتلك من ثـروات بـدال من تسـليم من طـاقـات   وتسـخيـرهـا لالستـفـادة 
صير بلدانهـا لهذا الجند كفاءة علمية ثـرواتها جلهات اجنبية تتـحكم بها و
في تـلك البلدان مركـونة على الرصيف تـنتظر من يتـكرم عليهـا بفرصة عمل

. حتى ولو عامل بناء او عازق حقول وبسات
ــنـا الـذي يــسـمى نـامــيـا وهــو ال يـعـرف لــلـنـمــو  مـعـنى بـيــنـمـا جنــد في عـا
ـعـاهد ـئـات من ا دارس و ا وخـصـوصـا مجـتـمـعـاتنـا الـعـربـيـة االالف من ا
واجلـامــعـات  تـضخ عـشــرات األلـوف من اخلـريـجــ كل عـام الى الـشـارع
دون أي امل في احلـصول عـلى مكان لـلعمل يـناسب تـخصصـاتهم او حتى
بـدون تخـصصـاتهم  فـيمـا تضخ جـامعـاتنـا العـشرات من حـملـة الشـهادات
الـعـلـيـا سـنـويـا  (وغـالـبـا مـا تـكـون تـخـصـصـاتـهم انـسـانـيـة بحـتـة فـالجند
تـخصص عـلمي يـنفع لـتطـوير الـبلـد اال مانـدر)  ليـلقـوا نفس مـصيـر حمـلة
الـشهادات االولية فال مؤسسـات حكومية تستـوعبهم وال يوجد قطاع خاص

كنه االستفادة منهم.
تـرى ما هي الـغايـة من  كل هذا فلـو قلـنا مـؤامرة علـى هذه األمة فـسيـنبري
ؤامـرة ( الـتي هي بـحد ذاتـهـا مؤامـرة كـبرى لـنـا  اصحـاب  نـظريـة الـغـاء ا
ـتآمـرين يـصولـون ويـجـولون في بـلـداننـا دون اعـتراض ) تـسـتهـدف جـعل ا

ؤامرة? ليقولوا لك .. أالزلت تؤمن با
إذاً .. اتـمــنى ان اجـد من يـفـسـر لـي هـذا الـوضع بـشـكل مــقـنع وبـعـيـد عن

ؤامرة التي ينفون وجودها. ا
 الـيس إنهاء الـصناعة والـزراعة احمللـية وجعل اقـتصاد البـلدان يعـتمد على
ــنــتــجــاتـهم الــتـجــارة فــقط  هــو اجــراء يـســتــهــدف جــعل بــلـدانــنــا ســوقـا 

صدرين والتجار .. اليس هذا هو التآمر بعينه?  ستفيدين منها فقط ا وا
ـنع عـنـهم ايـة فـرصـة عمل اال وعـنـدمـا نـحاصـر الـشـبـاب من اخلـريـج و
ـسـلـحـة او التـنـظـيـمـات اإلرهـابـية فـرص االنـضـمـام لألحـزاب وفـصائـلـهـا ا
لـيكونوا وقودا للنار التي تشعلها تلك االحزاب والتنظيمات  ومن ورائها من

اجل البقاء في السلطة او التنافس عليها... اليس هذا هو التآمر بذاته?
 وان جتـعل امة تكره نفسها وتسخر منها من اجل التشبث
ــا اوصــلــهــا إلــيه حــكــامــهــا بــاالجــنــبي النــقــاذهــا 
ــصــنــعــ خــارجــيــا..الـيـس هــذا هــو الـتــآمــر بــكل ا

تفاصيله?
اال تــبــاً لـشــعــوب تــصـدق كل مــاتــســمع وتــكـذب كل

ماترى.
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مــقــابـلــة الــرئــيس صـدام بــغــيـاب أي
مـسؤول مـصري أو عـراقي و الـلقاء
في إحــدى دور الـضــيـافــة في مـنــطـقـة
ــطــار.. الـــرضــوانــيــة الـــقــريــبـــة من ا
جـلسنـا الدكتور الـباز وأنا في إحدى
غــرف الــدار بــانـتــظــار قــدوم الــرئـيس
ـكــان وقــد الحــظـت وأنـا صــدام إلـى ا
أجـامل الـدكتـور البـاز في احلديث أنه
كـان قــلـقـاً جـداً وهـو يـحـمل بـ يـديه
مـلـفـاً فـيه عـدد من األوراق وعـلى غـير
عـادته كـما كـان يفـعل من قبل فـهو لم
يـبــتـسم ولم يـتـحـدث وكـان يـجـيب عن
ـا مــجــامالتي بــاقــتــضــاب شــديــد.. 
يـفصح عن مـدى ما وصـلت إليه األزمة

من خطورة".
: "وصل الــرئـيس يــســتـطــرد الــيـاســ
ــكــان ودخـل إلى الــقــاعـة صــدام إلى ا
الـــرئــيــســة واســـتــدعــيـت إلــيه.. بــادر
الــرئــيس بــالــســؤال: الــدكــتــور الــبــاز
ـا أجـبـته بـاإليـجـاب قال: مـوجـود? و
ـكــان الـذي (يــتــفـضـل).. هـرعت إلـى ا
يـجلس فيه الـدكتور الباز واصـطحبته
إلـى حـيث مـكــان الـرئـيس فـي نـهـايـة..
رحب الـرئـيس بـالـدكـتـور الـبـاز وبـعد
ـصافـحة والـعنـاق سأله عن الـرئيس ا
مـبـارك فأجـابه الـباز أنه بـخـير ويـبلغ
الــرئــيس صــدام احـتــرامه وحتــيـاته..
وحـ انتحى الرئيس بضيفه ليجلسا
كان فـي إحدى زوايـا القـاعة غـادرت ا
وأغـلقت علـيهمـا باب القـاعة.. توجهت
إلى الـغـرفـة الـتي كـنـت أجلـس فـيـها..
وفـيمـا أنا أرتـشف فنجـاناً من الـقهوة
دخـل عليّ الـفريق حـس كامـل.. وبعد
تـبادل الـسالم سألـني عن الرئـيس وما
إذا كــان لـوحـده أم أن لـديـه اجـتـمـاعـاً
فـأجـبـته أنه يـسـتـقـبل الـدكـتـور أسامه
الــبــاز مـبــعــوثـاً من الــرئــيس حــسـني
مـبـارك.. وقـد أحـسـست أن لـديه شـيـئاً
مـــا.. وأنه عـــلـى عـــجــلـــة مـن أمــره إذ
قـابلـة فأبـلغته سـألني: هل سـتطـول ا
أنـني ال أستطيع تقـدير ذلك فمثل هذه
ــقـابالت وفـي ظـروف أزمــة خـطـرة ال ا
وعد ـكن حتديـد زمنـها أو الـتكـهن 
انــتـــهــائــهــا.. جــلـس الــفــريق حــســ

فــهـمــمت أن أطــلب له فـنــجـان قــهـوة..
لــكـنـه اعـتــذر وقـال أنـه شـرب الــكـثــيـر
مـنــهـا قـبل قـدومه وبـعـد حلـظـات من
ـؤكـد أن : من ا الــصـمت.. حتـدث قــائالً
ـوضوع يـتعـلق باألزمـة مع الكويت.. ا

www.azzaman.com
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ـوانئ اسـتــقــبــلت الــشـركــة الــعــامــة 
العراق  التـابعة لوزارة الـنقل ارصفة
مــيــنــاء ام قــصـــر الــشــمــالي 4 سـفن
محملة ببضائع مختلفة بينها سفينة

محملة بالسيارات .
وقــال مـــديــر عــام لـــلــشــركـــة فــرحــان
مــحـــيــسـن الــفـــرطــوسي انـه (حــسب
توجـيـهات وزيـر الـنـقل ناصـر حـس
الحة الشبلي ووفقا اللتزام عمليات ا
يـناء البـحريـة والـتنـسـيق مع ادارة ا
اسـتــقــبـلـت ارصـفــة مــيـنــاء ام قــصـر
الــشـمــالـي الــيـوم اخلــمــيس  4سـفن
محملة ببضائع مختلفة بينها سفينة

محملة بالسيارات .
MSC LIS-  موضـحاً  ان (الـسفـينة
BON حتـــمل 1280 حـــاويـــة  رست

على رصيف 15+14).
والسـفـيـنة    MAG PEARLحتمل
100 حــاويــة رست عــلى رصــيف رقم
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والــســفـــيــنــة   BAGDAحتــمل 87
حاويـة ايـضـاً رست عـلى رصـيف رقم

.20
JABAL ALI/1   امــا الـــســـفــيـــنــة

فـــتــــحـــمل 335 ســـيـــارة رسـت عـــلى
رصيف رقم  21. واجتـمـعت مـتـمـثـلة
بـالــفــرطــوسي   اخلــمـيـس  بـلــجــنـة
الـعــوائـد واألجــور بـحــضـور مــعـاون
دير العـام احمد جـاسم نعيم رئيس ا

اللجنة  . 
وقال مدير عام الشـركة ان (توجيهات
الـشــبـلـي وتـوجــهـات اإلدارة الــعـلــيـا
لــلــشــركــة هي جـــعل مــوانئ الــعــراق
جاذبة للتـجار ويحصل ذلك من خالل
ـتـبــعـة من قـبل تـسـهـيـل اإلجـراءات ا
شغلة لالرصفة " الشركة والشركات ا

.
وأكــد ان ( جلــنــة الــعــوائــد واألجــور
األخـــذ بــــنـــظــــر االعــــتـــبــــار الـــوضع
ـر به بلـدنا ودول االقتـصادي الـذي 
العـام  كـمـا حـثهم عـلى تـقـلـيل مـبالغ
ــســـتــطـــاع عــلى أن اجلــبـــايــة قـــدر ا

اليتضرر الطرفان) . 
مـوضــحــا ان (قــرب اتــخــاذ إجـراءات
إداريـة واقتـصـاديـة جتـعل من جـمـيع
أرصــفـة مــوانـئ الـعــراق تــعــمل عــلى
مـدار  24ســاعـة ومــنــهــا مــا يــتـعــلق
بــتــقــلــيل نــســبــة الــعــوائــد واألجـور

اخلاصة بالشركة)  .

وتبنت  الشركة إعـادة تأهيل وتطوير
شارع الـفراهـيدي في الـبصـرة . وقال
الفـرطوسي انه (اثـنـاء استـقبـاله عدد
من مثقفي البـصرة: أن موانئ العراق
ــثــقــفـ من الــداعــمــ لـلــثــقــافــة وا
وحسب توجيهات وزير النقل الكاب
نـاصــر حــسـ بــنــدر الـشــبــلي بـدعم
قطـاعات اجملـتمع كـافة تـداولنـا اليوم
حـول تـطــويـر شــارع الـفــراهـيـدي من
خالل وضـع عــــــدد من االكــــــــــــشـــــاك
وإعــادة الــنــافـــورة لــلــعـــمل وتــرمــيم
مـــــــشـايـات الـســابـلـة بـاإلضـافـة إلى
إعــــادة االنارة وتأهيل الساحة خالل

فترة قصيرة).
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نـظمة من جانـبه قدم عضـو اللـجنـة ا
صـفــاء الــضــاحي لــفـعــالــيــات شـارع
الـفراهـيـدي شـكـره وامـتـنـانه لـلـمـدير
العام وموانى العـراق على هذا الدعم
واالســتــجــابـــة الــســريــعـــة مــطــالــبــا
ــؤســســات احلــكــومــيــة األخـرى أن ا
حتـــذو حـــذو مـــوانئ الـــعـــراق بـــدعم
ثقف وباجملاالت األخرى  ثقف وا ا
ونظمت الشركـة محاضرة تـخصصية
ـــهــنــيــة حــول الــصــحـــة والــسالمه ا

وتـأثــيــرهــا عــلى مـؤســســات الــدولـة
ــواصــفــة الــدولــيـة واجملــتــمع وفق ا
ISO 45001:2018. و قال مدير عام
الـشــركـة مــحي الــدين عـبــدالـرزاق ان
(هــــذه االنـــشــــطــــة تـــأتـي تـــنــــفــــيـــذاً

lO∫ صدام حس وملك السعودية فهد بن عبد العزيز يوقعان اتفاقية u

لتوجيهـات وزير النقل الـكاب ناصر
حسـ الشـبـلي وبأشـراف قسم ادارة
اجلـودة في مـقـر الـوزارة بـالـتـنـسـيق
مع شــعـبــة ادارة اجلــودة لـلــشــركـة 
تـضـمــنت احملـاضــرة شـرحــاً مـفـصالً

ـواصـفة الـدولـية لبـنـود ومتـطـلـبات ا
ـهـنـية وطرق احلـفـاظ عـلى الـسالمه ا
لالفراد من احلوادث احملتملة التي قد
تسبب بإصابات لـلعامل وأضرار أو

تلفيات للممتلكات العامة).
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سأجتاوز فساد احليتان لن أُحَدثكم عن ذكاء احلوت موبي ديك وعِناد القبطان
إيهـاب ومهارة ستاربكس. سأجتاوز أسمـاك القرش واألسود والنمور ألحدثكم
عن فسـاد األرانب واألغنام البـعض من مسؤولي الشـعب ومدراء األقسام (وَما

ُ نَفسي إِنَّ النَّفسَ لَأَّمارَة بِالسّوءِ إِلّا ما رَحِمَ رَبّي إِنَّ رَبّي غَفور رَحيم). أُبَر
الشـعب أحرار وعبيد األحرار ندرة يؤمنون باحلق العبيد كثرة يؤمنون باألقوى
ـسؤول األعـلى. األحـرار ينـصـرون الضـحـيـة والعـبـيد يـدافـعون عن واألغـنى بـا
اجلالد دوماً. احلُرُّ أشعث أغبرُ الرأس إنْ كان في احلراسةِ كان في احلراسةِ
ـسؤول نصف ُقَـدمة وال يـبالي. عـبد ا ُـقَدمـة كان في ا وال يبـالي. إنْ كان في ا
رآة لـتصـفيف شعـره ولصـقه باجلل! وبـربطة عـنق مغـايرة كل يوم ساعـة أمام ا
حـذاؤه أغـلى مـا فـيه! يـدخلُ مـجـلس الـعـزاء يـقفُ اجلـمـيع فـوق رأسهِ عـلـى قدمٍ
واحدة يُـرحبون ويودعـون يفتـحون باب سـيارته اجلكـساره يسـلمونه طـلباتهم
ا تبـتعد السيارة يرميها من يستـلمها بشماله مبتسـماً واعداً باخلير اجلزيل حا
! الـشـعب مـنـذ واقـعة الـطَّف لم ـنـافـقـ الـنـافـذة! ويـشتـمـهم: أبـوكم ال أبـوكم يـا ا
ظـلوم عـيب وعـار والقـلوب عـاريَّة! خـاصةً والـظالم ابن يـنـصر مـظلـوماً فـنصـرُ ا

زياد وَليُّ النعم!
كل موظَّف صـغير يريد أنْ يصـعد درجة في السُّلَّم الـوظيفي حَقٌّ مشروع لكن:
هل يـوجـد مـســؤول حـصل عـلى كـرسـيه لـكـفــاءته ونـزاهـته فـقط بال وسـاطـة وال

ضغوط وال عالقات? 
ض عـليه في الوظيـفة غير سـنوات قليال عـاشها فضـائياً إذا صار موظف لم 
! مـوظف ابن مـسـؤول رفـيع طـالب مـسائي مـسـؤوالً سـيـصيـر مـسـؤوالً فـضـائيـاً
ـنـجل أبـيه تُضـافُ شـهادته يـصـدر األمر اإلداري بـتـوليه يـحـصد الـشـهادات 

إدارة قسم! وهكذا تُدار األمور!
? ـواطـن ـوظـفـ وا ـسؤول هل يـفـهم أنه يـقـبض مـعـاشـاً خلـدمة ا هـذا الـطـفل ا
واطن يـسـأل أين اخلـدمات? ومن سـيـتـحوَّلُ عـائـقـاً أمام هـذه اخلـدمـة! ثمَّ يأتـي ا
? وإذا شعر مجرد واطن سؤول ينتظر خدمـات وهدايا ا أين تأتي اخلـدمات وا
شـعـور بـوجـود خـطـر عـلى كـرسـيه سـيـقفُ سـاعـات وأيـامـاً أمـام أبـواب شـيـوخ
العـشائـر وقـادة األجهـزة األمنـيـة والنـواب وغـيرهم! شَـحَّاذاً مـتـوسالً إعادته إلى
كـرســيِهِ بـأي ثَــمن وإذا عــاد يـفـرح بـه األهل واجلـيــران واألقـربــاء واألصـدقـاء
صـلـح والـكل يـنـظر إلـيه كـقدوة وبـطل جنحَ في اسـتـعادة مـنـصـبهِ رغم أنفِ ا

وأنفِ النَّزاهة والقضاء!
ا يحفظ من الـقرآن لكن إذا دعاه سـؤول الصغيـر يصلي ويصـوم ويتفاخـر  ا
لهى الليلي يذهب لـئال يغضبه ويكيت خمـسمئة ألف دينار في دفعة مديـره إلى ا

واحدة! وشَدَّة يا ورد شَدَّة! 
نحني من وأمام اجلـواري يتفاخر بـعشرة سنوات نفـاق على الكرسي بظـهره ا
شدة احـترام مسـؤوليه على اخـتالف مشـاربهم! بدفع الـرَّشاوى كل شهـر مقابل

بقائه على الكرسي كأي مستأجر ذليل!
نـصب أكثر من مئة أو ألف موظَّف منافق يـخدمونه ينجزون معامالته حلالوة ا
دون أنْ يـحـضـرَ وال حـتى يـحـرك أصـبـعه. وبـعض الـرخـيـصـات يـتـغـزلن بـوجـهه
ـسؤول الـصغـيـر منـذ عـشرة سـنوات األغـبـر األصفـر الصـقـيع كاجلـلـيد! هـذا ا
يأكل بـبالش يركب ببالش وقود سيارته ببالش يسكن ببالش يسافر ببالش!
 نـنـتـظـر قـراراً من مـجـلس الـوزراء أو قــانـونـاً من مـجـلس الـنـواب يـحـظـر بـقـاء
مـسـؤول الـشعـبـة ومديـر الـقـسم ألكثـر من أربع سـنـوات! هنـاك مـوظف مـنذ زمن

صدام وهـو عـلى نـفس الـكـرسي! تـصـوروا حـجم الـنـفاق!
ورأيت بعـينيَّ مديـر قسم يحـمل حقيـبة مديـرهِ ويفتح له
شي أمامه ظـننته صـهره ابن أخيه باب الـسيـارة و
أو مخـلـوقـاً من هـذا الـقبـيل الـرائج في عـصـر الـقرود
هذا الـطفل مـنـذ تعـييـنه إلى يومـنـا مديـر قسم الـعابث
ـاجن منـذ أكثـر من عـشرة سـنوات يـعيث في األرض ا

!! فساداً
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حتـرك الـسيـد أحمـد حـس من كـرسيه
وهـو يأخـذ نفـساً عـميـقاً مـتمـتمـأ: (ما
ــلك فــهـد لم الــفــائـدة اآلن?.. ال بــد أن ا
يــعـرف بـعــد أن اجلـيش الــعـراقي قـد
دخـل إلى مـــديـــنــة الـــكـــويت وانـــتـــهى

األمر)".
في مـحـاولـة أسـبق لـنـزع فـتـيل األزمة
ـصـري األسـبق حـسـني زار الــرئـيس ا
مــبـارك بـغــداد في شـهــر تـمـوز 1990
والــتــقى الــرئـيـس صـدام حــســ إثـر
تـصـاعـد األزمـة بـ الـعـراق والـكويت
الـتي بلـغت ذروتـها في اخلـطاب الذي
ألـقاه الـرئيـس صدام يوم 17 تـموز في

ذكرى قيام ثورة تموز.
كان : "كنت قـريبـاً من ا يـروي اليـاس
الـــذي جـــلس فـــيه الـــرئـــيـــســـان وكــان
واضــحـــاً أن الــرئــيس صــدام في أشــد
ــوقف الـكـويـتي حــاالت الـغـضب من ا
فـيـما يـحاول الـرئـيس مبـارك الـتهـدئة

وإعـطاء الوعد باحلديث
ـشكالت مع احلـكـومـة الكـويـتيـة حلل ا

بالوسائل األخوية كما ذكر".
تـركـزت طـروحـات الـرئـيس صـدام على

نقاط ثالث:
األولـى: قـــضـــيـــة أســـعـــار الــــنـــفط في
ية ودور الكويت وبعض األسواق العا
دول اخلــلـيـج في االنـخــفـاض الــكـبــيـر
لـــــهـــــذه األســــعـــــار من خـالل جتــــاوز
حـصصها في اإلنتاج وإغراق األسواق
ـا أدى إلى أزمة مـاليـة حادة بـالـنفط 
فـي الــعـــراق اخلــارج لـــتـــوه من حــرب
الـــثــمــاني ســنـــوات مع إيــران والــتي
اسـتنـزفت أموالـه وطاقاتـه وتالـياً فإن
االنـخـفـاض في أسـعـار الـنـفط سـيـتجه
بــالــعــراق إلى كــارثــة اقــتــصــاديــة في
الــوقـت الـذي يــرزخ حتـت وطــأة ديـون

هائلة لكثير من دول العالم.
الـثــانـيـة: قـضـيـة جتـاوز الـكـويت عـلى
حــقـول الـرمـيــلـة الـعـراقــيـة في جـنـوب
الـعـراق واسـتـخـراج الـنـفط من بـعض
ـــكـــامـن الـــتي تـــعـــدّهـــا احلـــكـــومـــة ا

العراقية ملكاً للعراق.

ــنـافــذ الــبــحــريـة الــثــالــثـة: قــضــيــة ا
نـافذ ـعروف أن هـذه ا لـلعـراق.. فمن ا
ضـيقة وضحلة وتقـيد إمكانات العراق
ســــواء فـي تــــصــــديــــر الــــنــــفط أم في
ــبـادالت الــتـجــاريـة فــبـعــد الـتــطـور ا
الـكبير في حجم ناقالت النفط والسفن
الـــتــجـــاريــة لـم تــعـــد مــوانئ الـــعــراق
ـة قــادرة عـلى اســتــيـعــاب هـذا الــقــد
الـــتــطـــور في الـــوقت الـــذي تــتـــحــكم
الــكــويـت بــجــزيــرتي وربــة وبــوبــيــان
الــلـتـ تــغـلـقــان قـدرة الـعــراق إلقـامـة
يـاه العـمـيقـة باإلضـافة مـوانئ عـلى ا
إلى ســيـطـرة الـكـويت عـلى جـزء كـبـيـر
مـن خـور عـبــد الـلـه الـذي يـفــصل بـ

البلدين .
الــرابــعــة: هـواجـس بـدأت تــكــبــر لـدى
ــســـؤولــ الــعــراقـــيــ أن الــكــويت ا
حتـاول تخريب االقتـصاد العراقي في
كـل مـــــا ورد فـي الـــــنـــــقــــــاط الـــــثالث
بــاإلضـافـة إلى مــسـاهـمــة الـكـويت في
تــدهــور الــعـمــلــة الــعــراقـيــة من خالل
ـا ــتـاجـرة بــهـا بـأســعـار مـتــدنـيـة  ا
يــضــيف عــبــئــاً آخــر عــلى االقــتــصـاد
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ــصــري حــســني يــبـــدو أن الــرئــيس ا
مـبارك حمل هذه الهموم العراقية كلها
إلـى الــكــويت في مـــســعى حلل بــعض
ــــشـــكالت وصــــوالً إلى نـــزع فــــتـــيل ا
األزمـة وقد حاول قبل أن يتوجه إلى
الـكـويت أن يـحـصل عـلى تـطـمـيـنات
مـن الـرئــيس صــدام بــأن الــعـراق لن
يــتـخـذ أيـة إجــراءات ضـد الـكـويت..
وعــنـدمــا نـهض الـرئــيـســان مـبـارك
وصـــدام مـن مـــكـــان جـــلـــوســـهـــمــا
للمغادرة كان الرئيس مبارك يؤكد
هـذه الــنـقـطـة وسـمع من الـرئـيس
صـدام ما يطـمئنه بـشرط جتاوب
الكويتي مع الهواجس العراقية
وإبـداء استـعدادهم إلعادة الـنظر

في سياستهم ازاء العراق.
غــادر الـرئـيس مــبـارك والـتـقى
بــعــد ذلك الــقـيــادة الــكـويــتــيـة
وبـرغم اجلهـود التي بذلـها لم يـستطع
احلــــصـــــول عــــلى أي وعـــــد كــــويــــتي
ا لالسـتجـابة لـلمـطالب الـعراقـية وإ
أكـــدت لـه الـــكـــويت أن كل مـــا يـــقـــوله
الـعـراق غـيـر صـحـيح وأن الكـويت لن
تـفرط بحقوقها سواء في مياه اخلليج
الـعـربي أم في حـقول الـرمـيلـة جـنوبي
الـعـراق لكن الـرئيس مـبارك وبـالرغم
مـن ذلك حـاول االسـتـمرار فـي جـهوده
لـــنـــزع فــتـــيل األزمـــة مــؤكـــداً ذلك في
اتـصاالته مع الـرئيس صـدام من جهة
ـسـؤولـ الـكـويـتـيـ من جـهة ومع ا
أخـــرى إال أن جــهـــوده لم تــســـفــر عن
شـيء وتـــســـربت أنـــبــــاء كـــثـــيـــرة عن
حتـركات للجـيش العراقي وعن حشود

عسكرية عراقية قرب حدود الكويت..
ويـبـدو أن هذه األنـبـاء أقلـقت الـرئيس
ا دفعه إلى إيفاد مستشاره ـصري  ا
الـسياسي الدكتور أسامة الباز ليحمل

رسالة خاصة إلى الرئيس صدام.
يـشـيـر الـيـاسـ إلى أن مـسـؤولـ في
وزارة اخلـارجـيـة اسـتـقـبـلـوا الـباز في
ــطــار "وحــسب الــتــعــلــيــمـات الــتي ا
تــلـقـيــتـهــا فـقـد صــحـبـتـه لـوحـده إلى

وصف الـشاعـر العـراقي الـكبـير حـميد
ســعـيـد كــتـاب صــديـقه الـدكــتـور نـد
أحــمــد الـيــاسـ (40عــامــاً مـع صـدام
) على الـغالف األخـير لـلكـتاب حـسـ
بـــأنه شـــهــادة من قـــبـــيل الــشـــهــادات
الـتـاريـخيـة األمـينـة الـتي ال تـغرق في
ــتــخــيل بل يــنــقل فــيــهــا الــشــائـع وا
بـأمانة ما عـاشه وما رأى وما سمع..
إنـها شـهادة جتـيب عن أسئـلة وتـفكك
إشــكـاالت وتــصــحح اخـطــاء وتـواجه

أكاذيب.
وأنت تـلحظ دقـة وصف الشـاعر حـميد
ســعـيـد في جــمـيع صـفـحــات الـكـتـاب
الذي اتبع األسلوب السردي في تناول
األحـداث فـتحت عـنوان (حـدثـان لهـما
مــغـــزى) يــتــنــاول الـــيــاســ الــزيــارة
ــفـاجـئـة لــلـشـاعـرة ســعـاد الـصـبـاح ا
وهي شـاعرة ومن العائـلة احلاكمة في
الـكويت عشية دخول القوات العراقية
لــلـكــويت وقــصـة االتــصــال الـهــاتـفي
ـلـك فـهد لـلـعـاهل الـسـعـودي األسـبق ا
بن عــبـد الـعـزيــز في الـلـيـلــة نـفـسـهـا
بـــاحــثــاً عـن الــرئــيس صـــدام حــســ

للحديث معه لكنه لم يفلح في ذلك.
يــقــول الـيــاسـ إن الــدكــتـورة ســعـاد
الـــصـــبـــاح وصـــلت إلى بـــغـــداد عـــلى
طــائــرتــهــا اخلــاصــة من جــنــيـف يـوم
1990/8/1 أي قـــبـل دخـــول الـــقــوات
الــعــراقــيـة إلـى الـكــويت بــيــوم واحـد
واســتـقــبـلــهـا الــرئـيس صــدام حـسـ
مــسـاء الـيـوم نـفــسه وكـانت األزمـة قـد
بـــلــغت ذروة اخلــطـــورة "وفي ســاعــة
مـــبـــكـــرة من يــوم 1990/8/2 كـــلـــفت
ثـنى وسط بـاصـطـحـابـهـا إلى مـطـار ا
بــغـداد حـيث جتــثم طـائـرتــهـا وكـانت
أنــبــاء دخــول الــقــوات الــعــراقـيــة إلى
الــكـــويت تــهــز الــعــالـم.. كــانت مالمح
الـــدكـــتــورة الـــصـــبــاح تـــنم عـن هــلع
وارتـــبــــاك ونـــحن نـــصـل إلى صـــالـــة
ــــطـــار وحــــ دخـــلت الــــشـــرف في ا
الـصالـة بادرتـني وهي مـرتبـكة طـالبة
االتـصـال الهـاتـفي بابـنهـا في جـنيف..
كـنت أعرف أن االتصـاالت الهاتـفية في
حـــرج شـــديـــد لم أكن أدري مـــا أفـــعل
طـلبت إليها إمـهالي بضع دقائق كنت
فـي حيرة من أمري ولم يكن أمامي إال

احملاولة".
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بــعـد ألي ووقت عــصـيب من االنــتـظـار
زاد من هـلع الدكتورة الصباح ورعبها
 تــأمـ خط لـهـا لالتــصـال بـولـدهـا
فـــســألـــته عن حــالـه وطــلـــبت مــنه أن
يــنـتـبه وأن ال يـغــادر مـكـانه وأكـدت له
األمر مرات عدة وابلغته أنها قادمة (ال
تــغـادر مـكــانك أؤكـد عــلـيك ذلك).. كـان
ـطار يعج بحركة كبيرة من الطائرات ا
الـعـموديـة الـتي تنـقل ضـباطـاً لم يكن
أحـد يعرف وجهتـهم توجهت الصباح
إلى طـائرتها اخلاصة وتسلقت سلمها
بـسـرعـة ناسـيـة من شـدة ارتبـاكـها أن
تـــلـــقي حـــتى حتـــيــة الـــوداع في تـــلك
الــلـحـظـات.. وكـانت طــائـرة الـدكـتـورة
الــصــبــاح هي آخــر طــائــرة تــقــلع إلى

خارج العراق في ذلك اليوم.
: "بــدأت أتــســاءل عن يــقــول الــيــاســ
مـجيئها في ذلك الـتوقيت إلى بغداد...
وعن سـر احلـاحـهـا لالتـصال بـابـنـها..
ولـقـد توصـلت في حـيـنه إلى التـحـليل
اآلتـي: إن الرئـيس صدام حـس أرسل
فـي اسـتـدعــائـهــا قـبل يــوم من دخـول
الـقوات العراقـية إلى الكويت ليـبلغها
بــاألمــر بــحــكم عالقــاتــهــا احلــمــيــمـة
بـالعراق  وبالرئيس وعـائلته وأعتقد
بـل ولديّ شـبه يقـ أن الرئـيس صدام
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ـا عـرض عـلـيـهـا حـسـ ر
أمــر تــعــيــ ابـنــهــا أمــيـراً
لــلــكــويت لــكـونـه من أفـراد
عـائلة الصباح ولكون والده
كان من الطامح لإلمارة". 
يــضـيف: "قـد يـكـون هـذا أحـد
األســــرار الـــتي تــــعـــلن ألول
مـرة ولــكن احلـقـيـقـة الـكـامـلـة
سـتبقى مـع الدكتـورة الصباح
غـيــر أني أعـتـقـد أنـهـا اعـتـذرت
عـن الــــــعــــــرض الــــــذي قــــــدمه
الـرئيس وال أدري كـيف اعتذرت
أو كــيـف رفــضت ولــكن مــجــرى
األحـداث فـيـمـا بعـد أكـد أنـها لم
ـا تــتـقــبل الــعـرض ولم تــقـتــنع 

حدث".
ـلك واحلــدث الـثـاني هـو اتـصـال ا
فـهـد بـعـد مـغادرة الـدكـتـورة سـعاد
الـصـبـاح فـبـمـجـرد عـودة الـيـاسـ
إلـى الــقــصـــر اجلــمــهـــوري أعــلــمه
مــوظــفــو االســتــعالمــات أن الــســيـد
أحـمـد حـسـ رئيس ديـوان الـرئـاسة
مــوجــود في مــكــتـبـه وأنه ســأل عـنه
وعــــنــــدمــــا دخل إلـى مــــكــــتب رئــــيس
الـديـوان أشـار إليه بـاجلـلوس ووجه
كالمـه إليه هامـساً وهـو يحمل سـماعة
لك فهـد يريد احلديث معي الـهاتف: (ا
وأنـا في انـتظـار حتويـله إليّ).. سادت
الــغــرفــة حلــظــات من الــصـمـت قـطــعه
صــوت رئـيس الــديـوان [نـعـم.. تـفـضل
ــلك).. ولــكـي يــجــعل رئــيس جـاللــة ا
الـديوان الـياسـ يسـمع ويشـهد على
لك فهـد كان يبعد سماعة مـا سيقوله ا
الــهــاتف عن أذنه قــلــيالً ألن الــصـوت
ــلك فـهــد ونـبـرات كــان عـالــيـًا.. قـال ا
صـوته تـعـبر عـن قلق وارتـبـاك: (يا أخ
أحـــمــد.. أين األخ أبــو عــدي.. أريــد أن
أتــكـــلم مــعه.. اتـــصــلت مــرات عــديــدة
ويـقـال لي إنه في اجلـبـهـة ولـيس لديه
تـلفـون هناك.. ضـروري.. ضروري جداً
أن أكـــلم األخ أبــو عــدي.. األمــر خــطــر

يجب أن أكلمه).
أجـــاب الــســيــد أحـــمــد حــســ وهــو
ـــوقف يـــحـــاول الـــتــمـــاسك فـي هــذا ا
احلـسـاس واحلـرج: (والـله يـا صـاحب
اجلـاللـــة.. ال أعــرف أيـن هـــو الـــســـيــد
الــرئـيس صـدام.. ســمـعت فـقط أنه في
ـــكن اجلــــبـــهـــة.. ولــــكن أين وكــــيف 
االتـــصــال به.. فـــهــذا مـــا ال أعــرفه وال

أستطيعه).
لك فهد: (يا أخ أحـمد هذا غير أجـاب ا
مـعقول.. ومع ذلك حـاول أن تبلغه بأي
شـكل أنـي أريـد أن أكلـمـه قولـوا له أن
فـهـد يـرجـوه بـحـكم األخـوة والـعـروبـة
والـصداقـة التي جتـمعـهمـا أن يوقف
ـنــاطق الـتي اجلــيش الـعــراقي عـنــد ا
وصـل إليهـا داخل األراضي الـكويـتية
وأن ال يـدخـل مـديـنـة الـكـويت.. لـيـتـرك
ــوقف وحل ــعــاجلــة ا لــنــا الــفــرصــة 
ــشــكالت.. لـيــأخـذ اجلــيش الــعـراقي ا
جـزيـرتي وربـة وبوبـيـان.. وأنا اتـعـهد
لـألخ صــدام أن حتل هــذه الــقــضــيــة..
ــــا يــــرضي والــــقــــضــــايــــا األخـــرى 

العراق).. 
أجــابه رئـيـس الـديـوان قــبل أن يـضع
ســمـاعـة الـهـاتـف: (حـاضـر يـا صـاحب
اجلـاللــة.. ســـأبـــذل كل جـــهـــدي إلبالغ

الرئيس بكل ما ذكرته.. حتياتي).
ة.. كا وانتهت ا

: "وجه الــسـيــد أحـمـد يــروي الـيــاسـ
حــســ كالمه إليّ: (حــقــيـقــة ال أعـرف
مــكـان الــســيـد الــرئـيـس.. لـقــد جـاءني
ـلك ايـعـاز بــتـلـقي نـداء تـلـفـونـيـاً من ا
فــهـد.. وأن أقـول له مـا سـمـعـته اآلن)..
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أنــا عـلـى يـقــ أنـهم لن يــسـتــطـيــعـوا
ـطالب إقـناع حـكومـة الكـويت بعـدالة ا
الــعـراقــيـة ومــشـروعــيـتــهـا...أن حــكـام
الــكــويـت يــراهــنــون عــلى االســتــقــواء

باألجنبي".
بـدأت نبـرات صوت حـس كـامل حتتد
: مـاذا وهــو يـقـول مـخــاطـبـاً الــيـاسـ
يـــريــد الـــكــويــتـــيــون يـــا أخي.. إنــهم
يـخـنـقون الـعـراق حتـى خور عـبـدالله
الـذي ال يـعـدو أن يـكـون سـاقـيـة (هـكـذا
ســمّـى اخلــور لألمــانــة الــتــاريــخــيــة)
يـشاركـون العـراق فيه ويـهيـمنـون على
ــا ال يُــبـقي ــنــاطق الــعـمــيــقـة فــيه  ا
ـيـاه الــضـحــلـة هل هـذه لــلـعــراق إال ا
عدالة?.. وهل هذه هي األخوة العربية?
وسـادت حلـظات صـمت تفـجـر بعـدها
غــاضــبــاً.. وقــال: يــجـب أن نــأخــذهـا..
سـألته: نـأخذ ماذا? قـال بحـدة: الكويت
.. يـجب أن نــحـتـلــهـا ونــأخـذهـا طــبـعــاً
لـيـنـتـهي الـظـلم الـتـاريـخي الـذي حلق

بالعراق.
…Q UH*« W b

فـاجأة لم تُذهله يـعترف الـياس أن ا
بـل صعـقـته.. وأنه حـاول أن يسـتـجمع
قـواه لـيـقول شـيـئـاً لكن قـبل أن يـتـكلم
أجـابه حسن كامل: (أعـرف ما ستقول..
أنـتم الـدبلـوماسـيون تـهونـون األمور..
ـــســائل بـــاجملــامالت وتـــريــدون حل ا
الـتي لم يـعـد لـهـا مكـان بـعـد أن بـلغت

.( األزمة طريقاً مسدوداً
وأضـاف وهو يغادر كرسيه إلى خارج
ـتـحـدة لم الــغـرفـة: (إن الـعـالم واأل ا
يـكونوا يومـاً مع احلق.. وفلسط هي
ــثـال سـأقـابل الــرئـيس بـعـد خـروج ا
الـــبـــاز.. وســـأحــاول إقـــنـــاعه أن احلل
الـوحــيـد هـو أن "نـأخـذ الـكـويت".. كـان

.. يستخدم هذه العبارة نصاً
صـمت اليـاس وسـمع صوت الـرئيس
صـدام وهو يتحدث إلى الـدكتور الباز
قـريـبـاً من بـاب الـقـاعـة في إشـارة إلى
قـابـلة فـأسـرع إلى فـتح باب انـتـهـاء ا
الـقــاعـة وسـمع الـرئـيس يـقـول لـلـبـاز
وهـــــو يـــــودعه: (ســـــلّم لـي عـــــلى أخي
الــرئــيس مــبــارك.. وأبــلــغه رجــائي أن
يـــضــــغط عـــلى حـــكــــام الـــكـــويت حلل
ـشكلة ونـحن سنلتـزم بضبط النفس ا
ولـكن لصـبرنـا حدود أيـضاً.. ونأمل أن

ال تصل األمور إلى حد االنفجار).
فـي الــيــوم الــتـــالي فــوجـئ الــيــاســ
بــحــسـ كــامل يــدخل إلى مــكــتـبه في
الـقصر اجلمهوري وكان مبتسماً وهو
يـسـأله: (هل فـهـمت شـيئـاً من الـدكـتور
أســامـة الــبــاز بـعــد مـقــابـلــته لــلـســيـد

.(? الرئيس.. هل كان متفائالً
أجـابه اليـاس أنـه لم يسـأل الباز ألن
ذلـك خــارج نـــطــاق واجـــبه ومــهـــمــته
مــضـيـفـاً أنـه الحظ أن الـبـاز من مالمح
وجـهه أنـه عـابس وال يـدري مـا إذا كان

غير مرتاح أو أن هذه هي طبيعته?
أجـــابه حــســـ كــامـل: ال.. البــد أنك لم
تالحــظه جـيــداً.. الـسـيـد الــرئـيس كـان
مــرنـاً مــعه.. وضــحك مـواصالً: واضح
أنـك تــريــد أن تـــعــرف جــواب الـــســيــد
الــــرئـــيـس عـــلـى مــــقـــتــــرحي (بــــأخـــذ
الـكويت)... أقـول لك أن السيـد الرئيس
ـا طـرحــته فـهــو مـا يـزال لم يــقـتــنع 
يــأمل أن تـسـفــر اجلـهـود الــعـربـيـة عن
إقـناع حكومة الكويت.. لكنني واثق أن
الــكــويـتــيــ لن يــســتـجــيــبــوا لـشيء

وسترى..
وخـرج حس كـامل من مكتـب الياس

متوجهاً إلى عمله.
في احلـلقة القـادمة أسرار زيارة األم
ـتـحـدة ديـكـويالر الـسـيد الـعـام لأل ا
اكوف مبعوث الـرئيس السوفيتي بـر
غــوربــاتــشــوف إلى بــغــداد.. ومــوقــفــا
طــارق عـزيـز وحـســ كـامل من دخـول

الكويت.
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االنــســان عُــرضــة أللــوان مـن االبــتالءات واألعــراض  فــقــد يُــمــنى بــعــد حــادثِ
اصطـدامٍ بكـسور في ساقه فـيفـقد الـقدرة على الـتوازن واالعـتدال دون االسـتناد

الى عكّاز ...
وهنـا تظهـر معـادن الرجال  ومـا ينـطوون علـيه مِنْ أخالق فتـرى صاحبَ اخللق
الــكـر يــحـاول وبــشـتى األســالـيب أنْ يــخـاطـب الـرجل الــكـســيـر بــأعـذب ألـوان

اخلطاب ويتحاشى ايذاءَهُ بأية اشارة موجعة .
وأما الوقح الـلئيم قانه يـتلذذ بان يسـميه (األعرج) الكـسيح بعيدا عن مـقتضيات

األدب واللياقة .
انّ أصحاب النزعة الشريرة طالّبُ مدرسةٍ واحدة .

رض ... فمنهم من يشمت با
ومنهم من يُعيّر به ..!!

ومنـهم مَنْ يردد أوصافاً للطعن والـتشهير فيسمّي من يـشكو من تلكؤ في الكالم
باألخرس  ومن يشكو من ثقل في السمع باألطرش ..!!.

ـلكـون ذرةً من احليـاء وهم مِنْ أكبـر اخملترقـ للـخطـوط احلمراء وكل هؤالء ال 
أخالقيا ودينيا واجتماعيا .

-2-
ومن أثمـن الدروس أخالقيـا قضيـة رواها أنس عن الـرسول االعظم مـحمد (ص)

حيث جاء في اخلبر :
" مَرَّ رجل برسول الله (ص) 

فقال رجل : 
يا رسول الله :
هذا مجنون .

فأقبل عليه فقال :
أَقُلتَ مجنون ?

عصية  ولكنّ هذا مصاب  " قيمُ على ا انّما اجملنونُ ا
صـاب البُدَّ أنْ نواسـيه في مصابه  ولـيس من الصحـيح أنْ نسمح النـفسنا انّ ا

باستخدام ما ال يليق من العبارات .
-3-

وأصحـاب اللهو واجملـون  والتمـرد والعصيـان كثيـرون الى حَدٍّ ال يسـتطيع معه
البـاحث انْ يحصـيهم ولـيس منهم مَـنْ يُدرك عمقَ خـطورةِ عصـيانِهِ وتـمرده على

الله وما ينتظره من عقوبات صارمة ..
ُـصّـر عــلى انـتـهــاكـهـا هـو ـســتـهـ بـاحلُــرمـات وا ان هـذا ا

اجملنون  الذي يُحسنُ الظن بنفسه ويحسبها سوية ..!!
-4-                                                

وهــكـذا كـان يـحـرص الـرســول (ص) عـلى انـقـاذنـا من
ـمــارسـات الــفـجّــة في األقـوال الـتــدحــرج الى هـاويــة ا

واألعمال .
وهنا تكمن العظة .

إنـخـفض سعـر بـرميل الـنـفط  وإنخـفـضت معـهـا اإليرادات وأصـبح هـناك عـجز
تقاعدين والنفقات وظف وا تشضـى عنه عدم القدرة على تغطية نفقات رواتب ا
العـامة احلاكمة  فـالنذهب لالقتراض اخلـارجي والداخلي  ومن ثم إزداد سعر
برمـيل النفط وبإزديـاده إزدادت اإليرادات النفـطية  لكن!!! هـناك توقف شبه تام
ـنــظـومــة الـطـاقــة الـكــهـربــائـيــة   ومـرة اخـرى إنــخـفـض سـعـر بــرمـيل الــنـفط 
وإنخـفضت مـعـها اإليـرادات وأصبـح هنـاك عجـز تـشضى عـنه عـدم القـدرة على
تقـاعدين والـنفقـات العـامة احلاكـمة  فـالنذهب ـوظفـ وا تغطـية نـفقات رواتب ا
إلـى اإلدخار اإلجـبـاري للـمـوظـف أو عـلـيـهم  ومن ثم إزداد سـعر بـرمـيل الـنفط
ـنـظـومـة وبـإزديـاده إزدادت اإليـرادات الـنـفـطـيـة  لــكن!!! هـنـاك تـوقف شـبه تـام 
الطاقـة الكـهربـائية  ومـرة ثالـثة إنـخفض سـعر برمـيل النـفط  وإنخـفضت مـعها
اإليرادات وأصـبح هناك عجز تشـضى عنه عدم القدرة على تـغطية نفقات رواتب
ـتقـاعديـن والنـفقـات الـعامـة احلـاكمـة  فالـنـذهب إلى تخـفـيض قيـمة ـوظفـ وا ا
الـديـنـار الـعـراقي أمـام الـدوالر األمـريـكي وبـنـتـيـجـة أمـام الــــعـمالت األجـنــــبـيـة
األخـرى  ثم إزداد سـعـر بـرمـيل الـنـفط وبـإزديـاده إزدادت اإليـرادات الـنـفـطـية 

لكن!!! 
ـنظـومة الـطاقـة الكـهربـائيـة  ومرة أخرى هنـاك توقف شـبه تام 

انخـفـاض  ومن ثم زيـادة تتـبـعـها مـرات أخـرى  ومرات
والــتـــعــلــيـم والــســكـن واخلــدمــات والـــصــحـــة والــبــنى

التحتية!!!!!!
نوال نردد وعلى هل ا

على هل رن طحينج ناعم  
وللحديث بقية....

حميد سعيد

d bI Ë dJ
تـتقـدم (الزمـان) بالشـكر والـتقـدير للـسادة رئـيس مهـندس
ديـر العام في شـركة السـكك احلديد الـعراقية أقدم مـعاون ا
wK  b?L?  ÕU? ?  —bO? Íu والسـيد  u?*« dH?F?  v u?  œUL?

q للـمساعدة U  ÃU ?  ÊU b الي ومعـاونه السيد  ديـر ا ا
الـقيـمة الـتي أبدوهـا في استـحصـال ديون سـابقـة للـجريدة

بذمة الشركة متمنية لهم دوام التوفيق والسرور.

سعاد الصباح
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ح دخـلت الشـارع الضـيّق تفـاجأت
ـارة يـجرون مـسـرع ثالثـة مـنهم با
إلى صــيـــدلـــيــة الـــســـعــادة وأربـــعــة
خـرجـوا من بـاب الـبـنـاية الـتي تـضّم
اطـبّـاء تـوزعــوا عـلى جـسـد اإلنـسـان
يـــحــاولـــون أن يــأكـــلــوا من هـــمــومه
وآالمه لــقــمـــة لــهم او يــرشــدونه إلى
الــســريــر اخلــاص يــكــمل دفـع إجـور
وقّع عـليـها وهي لم جتر العمـلغـيّة ا

بعد.
وهـو في الطـريق إرتـطم بـرجل يـتآلم
تــســابق شــفــويّــاً إلى اإلعــتــذار مــنه
لينهي األمر بلـحظات قبل أن يخضع
جللـسات خاصـة يتربّـع فيهـا الرجال
لـيـقـسـمـوا بـأنّ مـا جـرى كـان فـظـيـعاً
وعـلـيـه أن يـدفع مـبـلــغـاً عن تـصـرّفه.
تـــــصــــــوروا إن كُلّ الــــــذي جـــــرى إنّ
ارتطامي بالرجل قـد دفعني إلى جهة
أخــرى لم يــتــحــرّك من مــكــانه ثم انّه
ــاذا يـــكــرر اخـــذ يـــقــهـــقه. ال أعـــرف 
قــهــقــهـاتـه إنّ أقّل مــا يـعــنــيه ذلك إنّ
نـقبـضة مع امـرأة ترافـقه قد نفـسه ا
افـصـحت عن إزالـة جـبل من الـهـمـوم
قـــبل أن يـــأخـــذ طـــريــقـه إلى طـــبــيب
العالج الـنفـسي ّاعتـقدت أنـني وفرّت
ـال يعـادل قهـقـهاته عـليه مـبـلغـاًمن ا
الـسـعـيـدة. إالّ إني حملت من تـقـاطـيع
رأة التي معه أنّها بدت كئيبة وجه ا
مـنـقـبـضة وأخـذت تـنـظـر بـحـمـاقة لم
يـساعـدهـا لسـانـها عـلى الـنـطق كنت
رأة مـجـبـوراً ان أسـير مـع الرجـل وا
إلـى طـــريق آخـــر خـــفّت فـــيـه حـــركــة
اشـ عـرفت أنّ الـسيـارات تـسحب ا

الكثير منهم من حرّ الشمس. 
رأة جتـبرني انْ اصعد كانت أوامر ا
مع زوجها كما نـوّهت به عند ركوبنا
الــسـيــارة إنـطـلـق بـنــا مـسـرعــاً كـنت
خلف الرجل انظر إليها حتاوره وهو
يعاود قهـقهاته في الـشارع انظر إلى
قسمـات وجهـها ميّـزت منهـا الغضب
واحلــنق والــشــزر وتــقــطــيب الــوجه
أيقنت عنـدها أنّ الشيـطان وكما جاء

في األمثال ابتـلع الرجل سريـعاً لكنّه
رأة.  لم يستطع إبتالع ا

تسارعة شاركت السائق القهـقهات ا
رأة من ذلك زادت أصواتنا ارتعبت ا
وزادت في عـبوسـة وجـههـا نـظراتـها
زادت مع ميالن رقبـتها مـثل لعّابة لم
تـنـزل من الـيـدينِ. الـشـارع هـو اآلخـر
زاد مـن ســرعـــة الــســـيــارة أشـــجــاره
ـورفـةزادت من حــفـيـفـهـا ـتــوزّعـة ا ا

بهواء لطّف وجوهنا. 
أمـرت زوجهـا ان يـتوقّـف عنـد الـبيت
طـلي بالـلون األحمـر يتـخلـله اللون ا
االسود. أشار زوجها إلى البيت وانا
ـاذا الـلون انـظر إلـى البـيت تـسـآلت 
ـأل كلّ جـــدران وخـــطـــوط األحـــمـــر 
سوداء متوزّعة عليه? حتى القهقهات

إنتهت. 
تـرجّل الـسـائق مع زوجـته يـرافـقـاني

بعد خطوات ضعيفة منّي. 
سألت ثانية الرجل بعد سؤال نفسي
. وأنّ األحمر لون اساسي عن اللون
ّ إنتظرت منْ عـاود قهقهـاته ثالثة ثمّ
اردف قــائالً:عــبــاءة امــرأتي ســوداء

ولون البيت احمر فسّر ذلك. 
اكـثر مِن قـهـقـهـاته شعـرت بـعـدها إنّ
ارتــطــامي بــالــرجـل ذي الــدشــداشـة
الـــــبــــيـــــضـــــاء لم تـــــكن مـن األلــــوان
ـرأة قــهـقــهـات األســاسـيــة. قـطــعتِ ا
زوجهـا. وقالت :ال تـتركه حـتى ال يفّر

تقهقه منك ايهّا الزوج ا
. قــــالت ذلك وهي مــــقـــطّـــبـــة الـــوجه
ـرأة والتي لم تعـجّـبت مِن امر هـذه ا
تـقهـقه مـرّة واحـدة كـانت تـقـابل فرح
ــال. رفــعت زوجـــهــا وقــهــقــهـــاته بــا
صـوتي أمـامــهـا :كـيف جتـمـعـ بـ
ــــال انـــا اعـــرف إنّ الـــقـــهــــقـــهـــة وا
إبـتسـامـة أيّ امـرأة تـزيل همّـاً كـبـيراً
ــرأة اجلـبـلـيـة ال فـمــا عـسـاهـا هـذه ا
تزيل اإلبتسامة والقـهقهات همومها.
أين الـرقة? أين الـعـواطف الـتي يـثقل
ــــرأة? ال... ال.. كُلّ شيء بـــهــــا قـــلب ا
تغـيّـر حتى قـلـوب النـسـاء حاولت أن
اتــــــخــــــلّـص من
ـــــوقـف الـــــذي ا
امــرّ بـه حــتى ال
أقـع ضـــــحـــــيــــة
الــــــــلــــــــونـــــــ

أحـــــســــــست إنّ
الـشـارع يـضـيق
وال مـــفّـــر لي إألّ
ان اصــــــــــــــــــــرخ
واصـــــــــــــرخ فـي
أرضـيـة الــغـرفـة
الـــتي إرتـــمـــيت
عـلـيــهـا من حـلم
جــعــلــني انــظــر
إلـى تــــقــــاطــــيع
وجـــــــــــــــهـي فـي
ـرآة أحاول ان ا
اســـــــــــتــــــــــرجـع
قــهــقــــهــاتي في
السيارة. وجدت
إنّ الـســاعـة هي
اخلـــــــامـــــــســـــــة
صـــبــاحـــاً وقــد
زادت قـهـقـهـاتي
في الـغـرفـة وقـد
اتـــــركــــــهـــــا إلى

شارع آخر. 
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ــاذا ال يــنـــقــطع الــتــيــار الــكـــهــربــائي في اغــلـب دول الــعــالم حــتى مع  
الـعواصف الثلجية ومع األعاصير والرياح السريعة التي تقتلع األشجار
والـبيوت ? لقد شاهد العراقيـون وغيرهم األعاصير والعواصف الشديدة
الـتي تـضـرب الـعـديد من الـدول وكـيف يـبـقى الـتـيار الـكـهـربـائي صـامدا
واإلنـارة مـوجودة فـيـها حـتى وان وصـلت سرعـة الـرياح الى  120كم في
دن الـسـاعـة وحـتى وان ضـربت أمـواج الـبـحر الـعـاتـيـة الـسـواحل فـان ا
الـساحـليـة تبـقى مضـاءة وحتى وان ارتـفعت درجـة احلرارة في الـصيف
فـوق مـعدالتـها كـمـا هو احلـال في كـندا ومـناطق من أمـريـكا وأوربـا هذه
انـيـا احتـفـلت إحدى األيـام  فـان الـتيـار الـكهـربـائي ال يتـأثـر أبدا ,وفـي أ
ـرور أكثـر من خمـسة أعـوام دون ان ينـقطـع عنـها الـتيار انـية  ـدن األ ا
ـثل ما تـتعرض له الـكهـربائي ,فـاين العـراق وكهـربائه الـوطنيـة لوتـعرض 
الـعديد من دول العالم من أعـاصير وأمطار غزيـرة وسيول وظروف جوية
ليارات من الـدوالرات التي صرفتها حكومات صـعبة جداً ? وأين مئات ا
الـفـشل والـفـسـاد عـلى كهـربـائـنـا الـتي مـا عادت وطـنـيـة مـقـارنـة مع هذه
الــدول الـتي تـضـربــهـا األعـاصـيـر واألمــطـار الـغـزيــرة والـعـواصف الـتي
تـستمر أليام و أسابيع مثلـما يحدث في بعض دول جنوب شرق آسيا أو
تـنـخـفض فـيـهـا درجـات احلـرارة الى  40 درجـة حتـت الـصـفـر كـروسـيا
والـص وآيسلـندا وبعض دول أوربا وال يـنقطع التـيار الكهـربائي فيها ?
ـلـوكـة لــشـركـات  لــكـنـهــا رصـيـنـة وكــهـربـائـهـم لـيـست وطــنـيـة بل هـي 
وشـركات وطنيـة محبة لـوطنها يـديرها أشخـاص وطنيون حـريصون على
شـعبهم ووطنهم لـذا فهي ال تنقطع أبداً ,وأيـن العراق من الدول األفريقية
الـفقـيرة التي التـمتلك  ثـرواتاً وأمواالً كـبيـرة مثل العـراق و تقع على خط
االسـتـواء حـيث تـرتفع فـيـهـا درجات احلـرارة صـيـفـاً الى درجة الـغـلـيان

ومع ذلك لم ينقطع فيها التيار الكهربائي ?                
WHOH  U “    

ان كـهـربـاءنـا الوطـنـيـة ال مـثـيل لهـا في كل دول الـعـالم  فـهي في الـشـتاء
ومع أول زخـات خفيفة للمطر ينقطع الـتيار الكهربائي وتعيش احملافظات
ـطر حتى في ظـالم دامس حتى بات الـناس يـدعون أال ينـزل الله تـعالى ا
ال تـنـقطع الـكـهـرباء بـعـد ان كانـوا يـقيـمـون صالة االستـسـقاء لـكي يـنزل
طر وانقطاع التيار الكهربائي طر خير ورحمة   ,ومع نـزول ا طر الن ا ا
ــولـدات يـوقـفـون تـشـغـيل مـولـداتـهم خـوفـا من احلـوادث فـان أصـحـاب ا
ـاطـرة في ظالم و منـقـطـع عن ـضى أغلب الـعـراقـي األيـام ا وهـكـذا 
تد في الـعالم إال من لديه مـولد خاص وهم قلة  ,أمـا في الصيـف الذي 
الـعراق الى ستة أشـهر فاحلال نـفسه  حيث ينـقطع التيـار الكهربائي مع
بــدايـة االرتــفـاع فـي درجـات احلــرارة وتـزداد ســاعـات انــقـطــاع الـتــيـار
الـكهربـائي كلمـا ارتفعت درجـات احلرارة ألنهـا تتنـاسب طرديا مع احلر
حـسب نـظـريـة خـبـرائـنـا الـكـهـربـائـيـ لـتصـل في شـهـري تمـوز وآب الى
عـشرين سـاعة انقـطاع في بـعض مدن اجلنـوب وهذا هـو حال العـراقي
كل صـيف حيث يتلظون من شـدة احلر دون أية حلول من كل احلكومات
ـناشـدات التي ومـنذ ثـمانـيـة عشـر عامـاً رغم التـظاهـرات و االعتـصام وا
تـقـابلـها احلـكـومات بـوعـود كاذبـة وإجراءات آنـيـة سرعـان مـا تنـتهي الن
احلـكومات والسياسيـ الفاشل والفاسدين قـد سرقوا األموال الكبيرة
اخملـصـصـة لـبـنـاء مـحـطـات الـكـهـربـاء أو لـصـيـانـة احملـطـات والـشـبـكـات
شـكلة الـكهرباء في الـكهربـائية وتـقاسمـوها بينـهم ولهذا ال حـلول قريـبة 
الـعـراق  وال احد يـعـلم الى مـتى سيـبـقى العـراقـيون يـعـانون من انـقـطاع
الــتـيـار الـكــهـربـائي فـالــعـلم عـنــد الـسـيـاســيـ الـفـاســدين الـذين راحـوا
يـستوردون الكهـرباء والغاز لـتشغيل بعض مـحطات الكهـرباء الغازية من
لـيـارات الدوالرات سـنويـا بدالً من بـناء مـحطـات تولـيد الـكهـرباء إيـران 
اذا ال يجد اخلـبراء في قطاع ليـارات لتنتهي أزمـة الكهرباء  ,ثـم  بـهذه ا
ــهـنـدســ حال لـلـعالقــة احلـمـيــمـة بـ الــتـيـار الـكــهـربـائي الــكـهـربـاء وا
والـظروف اجلوية بحيث يصبح العراق مثل بـقية الدول العربية واألجنبية
شـكلة ال تـأثيـر للظـروف اجلويـة على الـتيار الـكهـربائي فـيها وحل هـذه ا
بـسـيـطـة وليـست صـعـبـة وتكـمن في الـعـمل بـتـوزيع خطـوط الـكـهـرباء في
ـدن بـواسـطـة الـكـيـبالت حتت األرض بـدال من األعـمـدة واألسالك الـتي ا
ــدن وتـســبب احلـوادث وهي تــكـلف أمــواالً أكـثــر من الـكــيـبالت تــشـوه ا
بـاإلضـافـة الى إنـهـا تـسـبب هـدرا كـبـيرا لـلـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة ناهـيك عن
تـعرضـها لـلتجـاوز والسـرقة بـسهولـة والكـيبالت مـعمـول بها في كل دول
الـعالم حـتى الفقـيرة فلـماذا هذا اإلصـرار على التـوزيع بواسطـة األعمدة
ـاذا ال تـتـجه وزارة الكـهـربـاء للـطـاقة كـلـفة والـغـير أمـيـنة  ,و واألسـالك ا
الـشمسيـة ومراوح الهواء لتـوفير الكـهرباء وما أكثـر الشمس والهواء في
بـلـدنـا وهي وسائل ارخص مـن بنـاء احملـطات وصـديـقـة للـبـيئـة ? وأخـيراً
البــد من ان نـسـأل مــتى تـنـتــهي مـعـانــاة الـعـراقـيــ من انـقـطــاع الـتـيـار
الـكهربائي صيفا وشتاءاً ? ومتى يعـمل بنظام التوزيع بالكيبالت بدال من
األعـمدة واألسالك ? ومتى ينعم العـراقيون بتيار كهـربائي مستقر? ومتى
ـولـدات الـتي شـوهــدت شـوارعـنـا ومـدنـنــا? ومـتى يـنـتـهي تـرفـع أسالك ا
ـولـدات ومــتى يـنـتـهي الــهـدر في اسـتـهالك الــتـلـوث الـذي تـســبـبه هـذه ا
ولدات الـبنـزين والكـازوهو بـكمـيات كبـيرة جـدا  شهـريا والـذي يصـرف 
ــنـزلـيـة واحملـال نـاهــيك عن األمـوال الـتي تـصـرف ـنــاطق ولـلـمـولـدات ا ا
شـتقات ـشتـقات و سـيتـحقق  لـلعـراق فائض في هـذه ا السـتيـراد هذه ا
تـغنـينـا عن استـيرادهـا بالـعملـة الصـعبـة ومتى .. ومـتى أسئـلة كـهربـائية
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بغداد

مــسـألــة االرتـبــاط األسـري واحــتـيـار
ـــنـــاسـب من دون تـــدخل الـــشــــريك ا
عــشـائــري أو أسـري وحتــاشـيًــا أليـة
ضـغـوط أخـرى خــارجـيـة من شـأنـهـا
التـأثير عـلى قرارها وتـقيـيد حريـتها
ــــــلـــــــبس واخلــــــروج ـــــــأكل وا في ا
والــزواج واإلجنـاب والــوظــيـفــة ومـا
ّــا حتـــتــاجه احلـــيــاة من ســـواهــا 
حرية للتعبير عن اإلرادة التي أحلّها
الـله اخلـالق فـي حـيـاة كلٍّ من الـرجل
ـــرأة عـــلى الـــســـواء. ومـــراجـــعــة وا
بسيـطة لإلحصـائيات الـتي تصدرها
ــدنــيــة في عــمــوم الــعـراق احملــاكم ا
ـسـجـلة بـخـصـوص حـاالت الـطالق ا
ـشـكـلة. كـفـيـلـة بتـوضـيح آثـار هـذه ا
هـذا إذا اسـتـثــنـيـا احلـاالت الـكـثـيـرة
الــتي ال حتــصى الــتـي جتــري خـارج

هذه الدوائر الرسمية.
ــرأة الـغــربـيــة بـتـطــلـعــاتـهـا تــبـقى ا
وقـدرتـهـا عـلى الـتـعـبـيـر عن إرادتـهـا
وإمـكـانـيـاتـهـا الـفـرديـة هي الـنـموذج
ـكن االحــتــذاء به في أوسـاط الــذي 
اجلــنس األنـثــوي الـرقــيق في بــلـدان
شــرقــنـا ومــنه الــعــراق. فـقــد أثــبـتت
قـــدرتـــهـــا عــلـى مــجـــاراة الـــرجل في
ـــواجــهــة ـــســاهـــمــة  اإلدارة وفي ا
الـتـحـديــات احلـيـاتـيـة الـكـثـيـرة وفي
إلهام غيـرها من نساء شـعوب العالم
ـــاجـــدات ومـــنـــهنّ فـي الـــعـــراق. فـــا
ــؤمــنــات ــتــحــرّرات ا الــعــراقــيــات ا
بـالــلـيـبـرالــيـة واحلـريـة الــشـخـصـيـة
والواثقات بقدراتهنّ في إثبات الذات
والـكــفـاءة أثـبـ في مــواقف كـثـيـرة
ــســؤولــيــة أنـــهنّ عــلى قــدر وافٍ بـــا
والوفاء باألمانة. وما أكثر ما شهدتُ
شخصيًـا من أمثال هـذه النخب التي
ال تـــتـــوانى فـي الـــدفــاع عـن حـــقــوق
ـــا يــحــفظ زمـــيالتــهنّ وزمـالئــهنّ و
األمانة الوطنيـة واإلنسانية التي في
أعــــنـــاقــــهـنّ. فــــهنّ الــــزوجــــات وهنّ
علّمات ربيات وهنّ ا األمهات وهنّ ا
وهنّ طـــالـــبـــات الـــعـــلم والـــثـــقـــافـــة
ـــدافـــعـــات عن حـــقـــوق اإلنـــســان وا
واحلــــريـــصـــات عـــلى بـــنـــاء الـــوطن
ـواطن وهنّ الــسـائـرات في طـريق وا
الـتـضـحــيـة والـشـهـادة واخلـدمـة من
دون مـــقــــابل فـي أحـــيــــان كـــثــــيـــرة.
ــرأة هي احملـرّك الـفـعـلي وسـتـبـقى ا
للـعالم إذا أُتـيحت لـها فـرصة اإلبداع

وحرية الفعل واحلركة.

وبــقــدراتــهــا الــبــشــريــة وطــاقــاتــهــا
اإلنـسانـيـة واإلبـداعيـة إذا مـا تـوفرت

لديها الفرصة للتعبير عن الذات.
شـرق الـعربي ـرأة في ا صحـيح أن ا
وعـــدد مـن الـــبــلـــدان اإلسـالمـــيـــة قــد
شهـدت بعض التـقدم فـصارت وزيرة
ونائبة واحتلت مناصب إدارية سواء
بـفـضل كـفـاءتـهـا أم بـدعـمـهـا من كـتل
وأحزاب الـسلـطة إالّ أنّ مـا تلـقاه من
مـعــوّقـات ومـا تـصــادفُه من مـصـاعب
ومـن عــثـــرات أمــامــهـــا تــكـــاد تــكــون
كارثـية. فهي ال جتـرؤ لغـاية الـساعة
إالّ ما ندر كي تخرج بحريتها وتعبّر
عن آرائها وتـكشف ما تـريد قوله بكلّ
حـريــة ومن دون إحــراج. فـهي في كلّ
األحوال مـا تزال خـاضعـة في العـديد
من جــوانــبـهــا وأنــشـطــتـهــا لــلـرجل
ؤسسة التي نزل أم في ا سواء في ا
تعمـل لصاحلـها أم لصـالح الكـتلة أو
ـلي علـيـها احلـزب الذي يـطـوّعهـا و
مـا يـنـبـغي قـوله سـواء لإلعالم أم في
احملــافل الــوطــنــيــة والــعــامــة. وهــذا
انـتـقـاص من كـرامتـهـا وعـزة نـفـسـها
وعـدم إقرار صـريح بـقـدراتهـا وحـرية

تعبيرها ونشاطها وفكرها.
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ال أريد إجراء مقـارنة للمـرأة الشرقية
مع نظـيرتـها في الـغرب بـقدر ما أودّ
الــتـأكــيــد عـلـى حـريــة كل إنــسـان في
الــتــعــبــيـر عـن مـواقــفه وعـن رغـبــاته
رأة وإرادته. ففي الـوقت الذي جنـد ا
نزل الغربيـة تبتعد أكـثر عن أجواء ا
بحـثـاً عن وظيـفـة أو مهـنـة تؤمّن لـها
نــفـقـات احلــيـاة الـصــعـبــة في بـلـدان
ــقـابل الــغـرب عــمـومًــا جنــدهـا في ا
تهمل دورها البشري في الطبيعة كأمّ
مـنــتـجـة ومــتـوالـدة لـلــحـيـاة من أجل
ـومـة هـذه احلـيـاة في هـذه الـقارة د
الــعــجــوز الــتي ابــتــعــدت عن مــهــمّـة
اإلجنــاب وتـوالــد الـبــشــريـة بــحـسب
مــشــيــئــة اخلــالق األســاســيــة. وهـذه
ـرأة الـغـربـيـة الـتي ال نـقـطـة ضـعف ا
تــقــدّر هــذه الــنــعـمــة الــكــبــيـرة الــتي
أحالتهـا جانبًا حـتى عمر متـقدّم قلّما
يــســمح أو يـتــيح لــهــا اإلجنـاب بــعـد
تقدم الـعمر وفـوات األوان. وهذا أحد
األســبـاب الــتي حــثّت وشــجّـعت دوًال
غربـية ومـنهـا أوربا السـتيـراد البـشر
من دول ومــنــاطـق أخــرى من الــعــالم
تعـاني من الـتخـلف والفـقر واحلـاجة

خروجهـا عن شرنقـة الكنـيسة ووالية
رجال الدين عليها وعلى حريتها كي
تــكــمـل دورة احلــيــاة وتــثــبت ذاتــهــا
بفـعل إرادتهـا الصـائبـة ونزولـها إلى
مـــعـــتـــرك احلـــيـــاة بـــقـــوة. فـــجـــاءت
مــســـاهــمــتــهــا في إدارة مــؤســســات
الـــدولــة وتــنــمــيــة الــقــطــاع اخلــاص
مــتــوازيــة مع حــاجـات اجملــتــمع إلى
ـا تــمـتــلـكه من فــكـر دورهــا الـرائــد 
ـا تـكـتـنـزه من ودرايـة وطـول بـاع و
قدرات تـدريبـية ومـعرفـية سـريعة في
سـوق العـمـالـة وفي تـسيـيـر الـعمـلـية
ــصــانع ــعــامل وا اإلنــتــاجــيــة في ا
ـــتــوســطــة بــأدواتــهـــا الــثــقـــيــلــة وا
واخلــفـيــفـة. فــهي من جـهــة ال تـعــبـأ
صاعب وال تدع طبيعة العمل تقف با
حـــائالً دون تـــمـــكـــيـــنـــهـــا من كـــسب
ــهــارات واإلبــداع وحتــقــيق أفــضل ا
الـــنــتـــائج. وهــذا شـــأن الــكــثـــيــر من
ــبــدعــات في هــذه الــقــارة الــنــســاء ا
الالئـي عـــزّزن من مـــواقـــعـــهنّ في فنّ
ـناصب الـعـلـيـا الـتي كانت اإلدارة وا
حــكـرًا عــلى الـرجـل وذلك بـفــضل مـا
ــرأة الـــغـــربـــيـــة من بـــراعــة أبــدتـه ا
ـــواقـع الـــتي ومــــهـــارة ودرايــــة في ا

تسلّقتها.
ـرأة الـيـوم جنـدها نـظـرة إلى واقع ا
حاضرة وبقوّة في مـواقع متقدمة في
ــؤســســات ـــنــظــمــات الــدولـــيــة وا ا
الــــوطــــنـــــيــــة تــــرأس جلــــانًــــا ودوالً
وحكـومات وإدارات عـامة نـاهيك عن
ــصـــانع ـــعــامـل وا تـــواجـــدهـــا في ا
وورش صــنـاعــيـة وزراعــيـة ومــكـاتب
جتـارية وشـركـات عـامـة وخـاصة. بل
تُـــعـــدّ أوربــا أكـــثــر قـــارة في الـــعــالم
تديرها نساء كـفوءات ومبدعات. ولو
َلكات والـكفاءات النسائية أحصينا ا
الـتي حتـكم دول الــعـالم لـرصـدنـا أن
نـصفـهنّ أو مـا قـارب ذلك قـادمات من
أوربا أو منتـميات لهـذه القارة. وهذا
ــسـاحـة االحـتـرام يـعــطي مـفـهـومًـا 
والـتــقـديـر واالعــتـراف الـتي تــولـيـهـا
رأة في أوربا والـغرب عـمـومًا لـدور ا
احلـــيـــاة والـــذي ال يـــقلّ أهـــمــيـــة عن
الــرجـل الــذي مــازال قــابــضًــا بــيــديه
الــعــنـيــدتــ دفـة احلــكم واإلدارة في
تـخلّفـة ومنهـا منطـقتنا اجملتمـعات ا
الشرق-أوسـطيـة التي تأبـى التقـاليد
والعـادات واألعـراف الديـنـية الـبـائدة
ـــرأة الـــشـــرقـــيــة االعـــتـــراف بـــدور ا

فـي مـــــــــــعـــــــــــظـم اجملــــــــــاالت وسـط
ـتـنــوعـة جنـد هـذه مــجـتـمــعـاتـهــا ا
األخيرة في تطور متواصل وباجتاه
تـنـمـيــةٍ وتـقـدمٍ في مـسـارات احلـيـاة
ــتـنــوعـة عــلى غـيــرهـا من شــعـوب ا
كن القارات األخـرى. وهذه احلـالة 
ـيًـا. بل هي نـابـعـة االعـتـداد بـهـا عـا
نـفتح على الدور من الفكر الـغربيّ ا
ـرأة بغضّ ـهمّ الـذي تـضـطلـع به ا ا
الـــنـــظـــر عن أصـــلـــهـــا ونـــشـــأتـــهـــا
رأة شيء مقـدّس عند ووظيفـتها. فـا
ـــكن إلـــغــاء اإلنـــســـان الـــغـــربيّ ال 
ـــســـاواة مع دورهـــا وحــــقـــهـــا في ا
رفيقـها الرجل أو الـسماح بـتعنـيفها
أو االستـخفـاف بـطاقـاتهـا وقدراتـها
التي تـوازي في الكـثيـر منـها قدرات
الرجل إن لم تـتـفوق عـلـيه في بعضٍ
مــنـــهـــا. بــطـــبــيـــعـــة احلــال هـــنــاك
اســتـثــنـاءات حلــاالت ال تــتـوافق مع
طبيعة تريبة جـسدها الناعم ورقتها
ــألـوفــة قــيـاسًــا مع هــيـئــة الـرجل. ا
وهذا ليس من داعٍ لـلخوض به ألنه
ال يقدّم وال يـؤخّر من حقـيقة واقـعها
ووضـــعـــهـــا الـــعــــام في الـــقـــوانـــ
الوضعية والـتشريعات الـتي يسنّها
الـغـرب تقـديـرًا لـكـفاءتـهـا واحـتـرامًا
لقـدراتهـا ومسـاهمـتهـا في بنـاء أطر
رأة الدول التي تعيش في كنفها. وا
األوربـيــة هي مـدعــاة دائـمـة لــلـفـخـر
ـوذج يُـحـتـذى به وإثـبـات الــذات و
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صدقَ مَن وصف أوربا بجنّة النساء
عـــلى األرض. فــقــد ســـاعــدتــهــا آراء
ــتــحــررة والــفــكــر الــرجـل األوربي ا
ـســتـمـدّ مـن مـفـكــريـهـا الــلـيـبــرالي ا
وكــتــابــهــا وفالســفــتــهــا وبــاألخصّ

من طبـيعـة النـفس البـشريـة أن تولي
اهـتـمامًـا خـاصـا بـالـنسـاء بـشـكـلهنّ
وتــكـويـنــهنّ وجـمـالــهنّ ووظـيــفـتـهنّ
نّــوجــاذبــيـتــهنّ األنــثــويــة وطـبــيــعـة
ســـلـــوكـــهنّ ونـــظــراتـــهنّ وحـــتى في
مـشيـتـهنّ ومـلـبسـهنّ ومـأكـلـهنّ. فهنّ
أفــضـل خــلق الــلـه في كلّ هــذا وذاك
وهنّ الـوجه احلــسن لـلــسـعـادة حـ
يــكـمــلنَ دورة احلـيــاة وتـمــتـزج هـذه
ـاء واخلضـرة والعـشرة احليـاة مع ا
احلـسـنـة الـطـيـبة دون اسـتـغالل لـكلّ
ــعــروفــة بـهنّ صــفــاتــهنّ الــرقــيـقــة ا
عمومًا ومن دون تخصيص. فاخلالق
الـــــذي صـــــنـع حـــــواء من ضـــــلع آدم
لـتــرافـقه وتـســعـده وتـشــاركه اجلـنّـة
بـــحالوة ثــمــارهـــا ونــظــارة أرضــهــا
وجمال طبـيعتـها قد أجاز لـها أيضًا
أن تكـون شـريكـة لـلرجل في كلّ شيء
وان تــــتــــســــاوى مــــعه فـي احلق في
احلــيــاة والــعـمـل واإلبـداع. ال بـل قـد
جـاد عـلـيهـا بـأفـضل مـا في اخلـلـيـقة
وهي مـــشـــاركـــة اخلـــالق في اخلـــلق
بنـعمـة اإلجناب الـتي ال يقـوى علـيها
الـــرجـل. وبـــذلك يـــكـــون اخلـــالق قـــد
حـبــاهـا بـنــعم أكـثــر من الـرجُل الـذي
ـا ـيـزة و وهـبه هــو اآلخـر نـعـمــة 
ــرأة عـلـى احلـمـل واإلجنـاب يــعــ ا
وملء األرض بنـيـنًا وبـنات جملـد الله
ـــاء الــبــشــريــة وتــطــورهــا نــحــو و

األفضل.
قـد تـختـلف نـظـرة الـبشـر من مـنـطـقة
ألخـــرى ومـن دين آلخـــر ومـن مـــذهب
رأة بـحـسب الثـقـافات لـغيـره حـول ا
والــعـــادات والـــتـــقـــالـــيـــد واألعــراف
. فــفي أوربـــا الــتي تُــعــدّ والـــقــوانــ
أفـضل قارة من حـيث احـتـرام حـقوق
ـسـاواة مع الرجل ـرأة وتمـتـعهـا  ا

واجلـوع كي تسـتـثمـرهـا في تسـيـير
مـاكـنـتــهـا االقـتـصـاديـة واإلنـتـاجـيـة
واخلـدمـيـة. فــصـارت وعـاء لـلـهـجـرة
الـشـرعـيــة وغـيـر الـشـرعـيـة مـا قـلب
احلـاجــة هـذه إلى مــأسـاة ومـشــكـلـة
ية في السنوات وأزمة مهاجرين عـا

األخيرة.  
ـقـابـل نالحظ كـثـرة الـوالدات في بـا
الـعـالم الـشـرقي واإلسالمي بـصـورة
ـــســـاحــة خـــاصـــة. وهـــذا بــفـــضل ا
الـشـخـصيـة الـتي تـتـيـحـهـا األعراف
ـــســتـــنــدة إلـى الــعــرف الــقـــائــمــة ا
الـعشـائـري والـقبـلي والـديـني بـكون
"الــــــــزواج نــــــــصـف الــــــــديـن" وإلى
القـوان الـوضعـية والـشرعـية التي
تشجع إتـمام أشكـال الزواج وتعدده
مـن دون مـــحـــدوديــــات لـــدى بـــعض
ـذاهب. وقد أسـهـمت هـذه جمـيـعًا ا
إضـافـة ألسـبـاب غـيـرها مـثـل تنـامي
الــبــطــالـة وشــيــوع اجلــهل واألمــيـة
والــبــطـالــة في الــسـنــوات األخــيـرة
بزيادات انـفجـارية في بلـدان الشرق
التي تـفتـقر أصالً إلى اسـتراتـيجات
للتخـطيط السكـاني واحلضري كما
يـــحـــصل في الـــعـــراق عـــلى ســـبــيل
ثال. وال بدّ من مالحظة ما أنتجته ا
هـذه الـزيجـات غـيـر الـرصيـنـة وغـير
ــتــكــافــئــة في الــعــديــد مــنــهــا من ا
ـعـادلة مـشاكل ومـآسٍ عـلى طـرفي ا
فــكــثــرت حــاالت الـطـالق وتـعــرضت
أسـر بـأكـمـلـهـا لالنـفـكاك واالنـحالل.
وكانت من نـتـائجـها زجّ هـذه األسر
أنــفـســهـا أو ألبــنـائـهــا في مــتـاهـات
الــــشـــوارع والـــســــاحـــات واألمـــاكن
ـارة الـعـامـة لــلـعـمل في اسـتـجـداء ا
ـــــركــــبـــــات وخــــروج وأصــــحـــــاب ا
الـعـديـدين مـنـهم عن سـواء الـسـبـيل
لـلـعـمل في أعـمـال غـيـر شـريفـة وفي
مــجــال الـــدعــارة والــكــسب احلــرام.
وهـذا بــطـبـيــعـة احلــال قـد جـعل من
هــذه احلــالــة ظـاهــرة مــســتـعــصــيـة
حتـتــاج جلـهـود كـبـيــرة وكـثـيـرة من
أجـل إعــــادة أخالقــــيــــات اجملــــتــــمع
الــعـراقي إلـى طـبــيـعــتـهــا الـوطــنـيـة
ـــا يــكـــفل حــقــوق واحلـــضــاريــة و
ـواطـنـ ومــنـهم مـسـاواة جـمــيع ا
ـرأة مع الـرجل ورفع كـافـة الـقـيـود ا
عنـها ومنـحها مـساحـات من احلرية
واحلــركــة وإمـكــانـيــة الــتـعــبــيـر عن
نـــفــســهــا بــالـــقــبــول أو الــرفض في

©≥® WO ö _« W —«œù« …œUOI «

ـضـمـون بـ احلـزم هـنـاك فـرق في ا
دير وهـناك فرق ايضـا ب ا والظلم 
ـديـر الـسـيـكـوبـاثي. ورغم الـظـالم وا
تــبــاين طــريــقــة عــمل تــلـك الــنــمـاذج
الـــقـــيـــاديــــة االداريـــة الـــتـي تـــتـــعب
منظمـات االعمال وتـربك االداء وتثير
الــفــوضى وعـدم االســتــقــرار وتـدخل
نظمة في مـرحلة التراجع في دورة ا

حياتها.
يــــفـــرق الـــفـــكـــر االداري بـــ اإلدارة
واســاس ــة احلــازمــة واالدارة الــظــا
ذلك الفـرق هو(نقـطة أساسـية تـتعلق
بــــــالــــــعـــــدل)الــــــذي هــــــو نـــــقــــــيض
فــاإلدارة احلـازمـة (وإن بـلـغت الـظـلم
مـرحـلـة عــالـيـة من الـشـدة إال انـهـا ال
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ومـن هنــا فإنـه ال مـفـر مـن أن يـحتـل
الـــقــمــح مــوقـع الـــصــــدارة عــلـى أي

جـدول أعمـال سياسـي.
ـؤكـد لـلـقـمـح أهـمـيــة ثـقـافـيـة فـمن ا
ـكـانـته ـنـطـقــة نـتـيـجــة  بــارزة فـي ا
احملـوريـة. ولـم تــأت تـســميـة اخلـبـز
ـــــصـــــنــــــوع مـن دقـــــيــق الـــــقـــــمـح ا
صـادفــة حيـث "عـيشــا" مـن قـبيــل ا
تــتــرادف مــع "الـعــيـش" أي احلــيــاة.
وهــــو رمــز جلــمــيـع الـــهــبـــات الــتـي
مــنـحــهــا الـلــه لـبـنــي الـبـشـــر ولـذلك
يـحــظــى االحـتـــرام كـنــعـمـــة حـضـــر
الـعــادات والـتـقالـيـــد إلقـاءهـــا علــى
االرض أو وطـــأهــــا بـــالـــقـــــدم وفــي
حـــال حـــدث ذلــك يـسـارع الـشــخص
ـغـفــرة مـن الـلـه عـن فـعـلتـه بـطـلـب ا

تلـك.
عجنات واحللويات خاصة. صنع ا
ويخضع إنتاج الـقمح إلى العديد من
ــيـة االتــفــاقـيــات والــبـورصــات الــعـا
بـشكل مـنـظم ويـدير جتـارة احلـبوب
ي لـلحبوب) في العالم (اجملـلس العا
كن أن ا  التي تـقدم مـنظـوراً جيـداً 
تــكــون عــلــيـه الــفــرص والــتــحــديـات
الــرئـــيــســيــة لــعــام 2020 في ســوق

احلبوب .
ــهـمـة ـعــاهـدات ا ومن االتــفـاقــات وا
الـــتى تـــنـــظم حـــركــة جتـــارة الـــقــمح
واحلــبـوب بــشـكل عــام والــتي حتـقق

األمن الغذائي هي:
-معاهدة العون الغذائية االولى سنة

.1967
- معـاهدة تأمـ الغـذاء الدوليـة سنة
1999. - مـــعـــاهـــدة تـــأمـــ الـــعــون
الـغـذائي وتـطـويـر الـزراعة فـي الدول

احملتاجة والفقيرة .

وكـذلك بوصـفـها الـركـيزة األسـاسـية
ــــثل فـي االمن الـــــغــــذائـي حــــيـث 
مــــحــــصــــول الـــــقــــمح مــــحــــصــــوالً
استراتيجياً يدخل في غذاء اإلنسان
بشـكل مبـاشر أو غـيـر مـباشـر وهو
مـصـدر الـغــذاء الـرئـيس في الـعـراق

بصورة عامة
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ويـتـصـدر األمن الـغـذائي االولـويـات
الـــقــصــــوى عــلـى جــــدول األعــمـــال
ـي مــنــذ ســـنـوات عـــدة وفـقـا الــعـا
ـائـيـة لـلهـدف االول مـن اهــداف اال
تحـدة لاللفية التـي حـددتهـا اال ا
دقـع وهــو: "الـقضــاء عـلـى الـفـقــر ا
واجلـوع وتـقـتــرن محـاربــة اجلـوع
فـي حــقــيــقـــة االمــر بـــزيـــادة وفـــرة
القـمـح إذ يتمـحور الـنظـام الغذائي
ــــثــل قـــــرابــــة ثـــــالـث حــــولــه. اذ 
ــا ــتــاحــة مــجــتــمــعــة  األغــذيـــة ا
يـــجــعـــله مـــرتـــبـــطــا بـــاالســـتـــقــرار
ــثـل الــقـول الــسـيــاسي. ويــلـخص ا
شـهور هـذه االهـميــة للـقمـح حيـن ا
ـلـح يـشــيـر الــى انـه : "بـاخلـبــز و ا

نتحـد".

يـــعـــد مــــوضـــوع جتــــارة احلـــبـــوب
ودورها في تعـزيز األمن الغذائي من
هـمـة الـتي يـتم الـتـطرق ـواضـيع ا ا
لــهـا فـي كل احملـافـل الـدولــيــة مـنــهـا
ستوي السياسي ية وعلى ا والعا
ـا لها واالقتصـادي بصـورة خاصة 
من األهـميـة الـغذائـيـة وباخلـصوص

محصول القمح.
وبدوره يـعد الـقمح من أهم احلـبوب
التي تنمي الطاقة الغذائية لالنسان
حــيث تــعــد الــيــوم جتــارة احلــبـوب
ـيــة جـزء من الــنـظــام الـغـذائي الــعـا
الـــذي يــســـمح بــســـدّ الــفـــجــوة بــ
ـاط الــعـرض والــطــلب. وتــتـطــور أ
جتــارة احلــبـوب والــبــذور الـزيــتــيـة
ـية بشـكل مستـمر نظـراً الرتفاع العا
مــســـتـــويـــات الـــدخل وتـــزايـــد عــدد
ــا يـــســـاهم في تـــغـــيــر الــســـكـــان 
اخلـيــارات الـغــذائـيـة أن مــحـاصـيل
احلـبــوب بـصـورة عـامــة ومـحـصـول
الــــــــقـــــــــمح مـن أهـم احملــــــــاصـــــــــيل
االسـتــراتــيــجـيــة بــحــكم أهـمــيــتــهـا
الـــغــــذائــــيــــة ودورهـــا األســــاس في
الـتـنمـيـة االقـتـصـادية واالجـتـمـاعـية

ناخية. البيئية وا
وفـي هــــذا الــــصـــــدد يــــشــــار إلى أن
مــوازنـة وزارة الــزراعــة بـلــغت نــحـو
426 مـــلـــيــون دوالر فـي عــام 2015.
وبـحــلــول عـام 2019 تـراجــعت هـذه
ـــوازنــــة إلى 142 مـــلــــيـــون دوالر ا
وبـــاتت تـــغــطّـي بــصـــورة أســاســـيــة
ــوظـــفــ فـــقط مـــا يـــجــعل رواتـب ا
الـوزارة عـاجـزة عـن مـعـاجلـة انـعـدام
األمـن الـــغـــذائـي واالســـتـــجـــابـــة ألي

واد الغذائية. صدمات في أسعار ا
وعند اخلوض في تأثـيرات انخفاض
او انعـدام االمن الـغذائي عـلى الواقع
الـــعـــراقي جنـــد أن لــكـل انــخـــفــاض
ائـة في الـدخل تـزيد بنـسـبة 1 في ا
مــــؤشـــرات انـــعـــدام األمـن الـــغـــذائي
لألطـــفـــال دون سن اخلــامـــســـة عــلى
النحو الـتالي: معـدل الوفيات بـنسبة
ـــائــة وانـــتـــشـــار نـــقص 0.51 فـي ا
الـوزن(الــوزن بـالـنــسـبـة إلـى الـعـمـر)
ـائــة وانـتــشـار بـنــسـبـة 0.24 في ا
الـهزال (الـوزن بـالـنسـبـة إلى الـطول)
ــائــة وانــتــشــار الــتــقُّــزم 0.42 في ا

ائة.  بنسبة 0.42 في ا
وعـنـد قيـاس أثـر الـنـزاع عـلى انـعدام
األمن الـغــذائي بـاسـتــخـدام اجملـمـوع
ـسـلـحة من الـكلـي لنـقـاط الـنزاعـات ا
قـاعــدة بـيـانــات األحـداث الـرئــيـسـيـة
لــلــعــنـف الــســيــاسي يــتــضح أن كل
ــــقــــدار وحــــدة واحــــدة في زيـــــادة 
ـســلـحـة مــجـمـوع نــقـاط الـنــزاعـات ا
يـقابـلـها ارتـفـاع في مؤشـرات انـعدام
األمن الــغـذائي عــلى الـنــحـو الــتـالي:
ائة معدل الوفيـات بنسبة 3.6 في ا
انتـشـار نقص الـوزن بـنسـبة 2.8 في
ائة انتـشار الهزال بـنسبة 2.1 في ا

حيث تتحمل سواءً من خالل اإلنتاج
او االســـــــــتـــــــــيـــــــــراد او اخملـــــــــزون
االســتــراتـيــجي اهــمــهـا مــحــاصـيل

احلبوب (القمح والرز)
واجلـديـر باالنـتـبـاه ان مـفـهوم األمن
الـغذائي لم يـعـد يقـتـصر عـلى مـجرد
حتــقـيق االكــتــفـاء الــذاتي مـضــمـون
ســـيـــاسي بـل أصـــبح مــــضـــمـــونـــاً
اجــتــمـــاعــيــاً يـــهــدف إلى الـــكــفــايــة
الــغـــذائـــيــة الـــصـــحــيـــة لـــكل أفــراد

اجملتمع.
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وفيما يـخص العراق يعـتبــر تأميــن
توافـــر القـمــح فــي الـوقــت الراهــن
قضـيـــة ذات أهمـيــة بالـغــة لـكل مـن
االمـن الــــــغـــــذائـي واالســـــــتـــــقـــــرار
ـســتـقـبل الـسـيـاسـي حــالـيـاً وفـي ا
حيث يشــكل القمــح مــا يزيــد علــى
ثــــلــث اســــــتـــهـالك الـــســــــكـــان مــن
الســعرات احلراريـــة والبروتينــات
وقــــد تــصــل الــنــســــبــة إلــى 50%
 وحــــسب فـــي بــــعــض الــــبــــلـــــدان
ـــركـــزي لإلحـــصـــاء فـــإن اجلــــهـــاز ا
ـزروعـة حملـصـول القـمح ـسـاحـة ا "ا
فقط حسب طريـقة الري بالـغمر لعام
2019 بـــلــغت نـــحــو 6.331 مالي

دو وكـانـت كـمــيـة اإلنــتـاج 4.343
ماليــ طـن في حــ بــلــغت كــمــيــة
ـطــريـة ـنــاطق ا احملــصـول حــسب ا

947.047 ألف طن.
حــيث تـعــد مــحـاصــيل احلــبـوب من
ــهــمــة ذات احملــاصــيل الــغــذائــيــة ا
العالقة الوثيقة باألمن الغذائي وأن
زراعــة احلـبــوب تـنــتــشـر في مــعـظم
مـنـاطق الـعـراق ويـخـتـلف زراعـتـهـا
من منـطقة إلـى أخرى تبـعاً لـلظروف

فـقــد ورد ورد لـلــمـرة األولى مــفـهـوم
االمـن الغــذائي كـمفـهـوم وصفـي في
مـــجـــــال ســــيــــاســــات االغـــذيـــــة في
مـنتـصف الـسـبعـيـنـيات. وقــد تـطور
فهوم وتـوسع بعـد أن كان يـقتصر ا
عـــلى اإلمــــدادات الـــغــــذائـــيــــة عـــلى

ستوى الوطني. ا
وأخذ مفهـوم االمـن الغـذائي يتداول
في أهم اروقـــة جتــارة احلـــبــوب في

ـضامـ التـي  العـالم خصـوصاً ا
ي طــرحـهـا في مــؤتـمــر الـقـمــة الـعـا
حـول األمن الـغـذائي في عــام 1996
نـص عــلى أن الــركــائــز األربع لالمن
الـغذائـي هـي توافـر الـغـذاء وإمــكان
احلــصــول عــلــيـه واالسـتــفــادة مـنـه
واســــــتــــــقــــــرار االمــــــــدادات مــــــنـه
وســنــتـنــاول األبــعــاد األربـعــة لألمن

الغذائي وبشكل مفصل .
ان مــنـاقــشــة الـعالقــة بــ الـتــجـارة
واألمن الغـذائي مهـمـة جـداً للـسوق
احلالـيـة غـير أن فـهـم كيـفيــة تطـور
ـسـتقـبـلـيـة مهـم االســواق وآفـاقهـا ا
أيضــاً لتـحديد أكـثر مـسائل الـنقاش

أهمية.
ـثل االكـتــفـاء الـذاتي الـركن األهم و
في األمـن الــغــذائـي إذ يــتم تـــوفــيــر
ـواد الغـذائية واطـن من ا حاجـة ا
عن طــريق اإلنــتــاج احملــلـي وكــلــمـا
زادت نـسـبـة االكـتـفـاء كـلـمـا ارتـفـعت
نـسـبـة مـسـاهـمة اإلنـتـاج احملـلي في
وضوع توفير الغذاء"وتأتي اهمية ا
من اهــمـــيــة الــتــدخل احلــكــومي من
خالل الــسـيــاسـة الــزراعــيـة في رسم
خــــطط ســــلـــيــــمــــة لــــلـــوصــــول الى
مــســتــويــات مـرتــفــعــة من االكــتــفـاء
الـذاتي من ســلع الـغــذاء االسـاسـيـة
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ـائـة انـتشـار الـتـقُّـزم بـنـسـبة 1.2 ا
ـائـة. وترتـبط مـؤشـرات قـياس في ا
ـــــؤشــــرات نــــقص اجلـــــسم هــــذه 
ــغـذيـات الــدقـيـقــة اخملـتـلــفـة مـثل ا
معـدالت انتـشار اإلصـابة بـفقـر الدم
ونــقص الــيـود ونــقص الــفــيـتــامـ

"ألف".
حيـث أشارت آخـر تـقديـرات مـنظـمة
األغــذيــة والــزراعــة ان الــعــراق هــو
الـــبــلــد الـــوحــيــد الــذي يـــعــاني من
ارتـفـاع عـمق الـعـجـز الـغذائـي الذي
يــــــــــــــصـل إلـى 185 ســـــــــــــعـــــــــــــرة
حــراريـــة/فــرد/يــوم مـــا يــعــني أنه
يــنــبـغي زيــادة مــتـوسـط الـســعـرات
ـتـوفـرة بـنـسـبة 2.7 في احلـراريـة ا
ــائــة انـتــشــال الـذين يــعــانـون من ا
نــقص الـتــغـذيــة من حــالـتــهم وهـذا

اثل ما عليه اليمن والسودان .
إذ يتب بان االنـتاج الالزم لتحقيق
االكتفاء الذاتي من احملصول يتزايد
من 137.5 مــلــيـون طـن عـام 2010
ليـصل الى نـحو 539.6 ملـيون طن

عام 2020.
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ومن هــــنــــا يــــبــــرز دور احلــــنــــطـــة
كــــــمـــــحــــــصـــــول مـن احملـــــاصــــــيل
ــهـمـة في الــقـطـر اإلســتـراتـيــجـيـة ا
رتبة األولى من ب السلع ويحتل ا
االسـتـهالكـيـة بـصـفـة عـامـة والسـلع
الـغـذائـيــة بـصـفـة خـاصـة ويـعـتـبـر
ـفردة األولى في غـذاء الفرد اخلبز ا
العراقي وهو احملصول الذي يعتمد

عليه في تغذيته اليومية.
ومن كـل مـــا ذكـــر أعاله يـــتـــضح أن
االجتـاه الـصـحـيح الـذي يـنـبـغي أن
يــســلـــكه الـــعــراق لــتـــحــقـــيق أمــنه

الـــغــذائـي يـــتـــمـــحـــور حـــول جتــارة
تـلك إمكـانات هـائلة احلبـوب  ألنه 
من مــوارد أرضــيــة ومــيــاه ولــكــنــهــا
مــسـتــثــمـره بــطـريــقه بــدائـيه فــعـلى
ـثــال لـو اســتـخــدمـنــا طـرق ســبـيـل ا
الـزراعة احلـديـثة ورفـعـنـا مسـتـويات
اإلنـتـاجيـة من احلـبـوب إلى مـسـتوى
اإلنــتــاجـــيــة في مــصــر أو في الــدول
تـقدمـة التي تـتراوح ب 5.8- 5.4 ا
طن/هـكتـار سـوف يتـحـقق فائض من
احلبـوب لدى الـعـراق يقـدر بأكـثر من
ـسـاحـة 10.5مـلـيـون طـن في ضـوء ا
زروعـة سنة 2019 والبـالغة 16.9 ا

. مليون دو
ـــرويــة ــســـاحـــة ا أمــا لـــو أخـــذنـــا ا
ــزروعـــة بــاحلــبــوب والــتي تــقــدر وا
بنـحو  9.4ملـيون دو فـان الفائض
عن حــــاجـــة الــــعــــراق من احلــــبـــوب
سيكون بحدود 4 مليـون طن سنويا
ــعـنـى آخـر إن اعــتـمــاد الــوسـائل و
احلـديثـة في الـزراعـة ستـرفع اإلنـتاج
الـكـلي لـلـعـراق من احلـبـوب وجتـعـله
ــصـدرة لـهــا وهـذا األمـر من الـدول ا
ـكن أن يـنـطـبق عـلى مـعـظم الـسـلع

نتجة في العراق. الزراعية ا
فكـلـما زادت نـسبـة مـساهـمة الـزراعة
في الــنـاجت احملــلي اإلجـمــالي وقـلت
نسـبـة العـمالـة الـزراعيـة من مجـموع
األيدي العـاملة ارتفـعت قيمـة الكفاءة
االقــتـصــاديـة الـزراعــيـة وهــذا مـا لم
يــؤشـــر في الـــكــفـــاءة االقـــتــصـــاديــة
الزراعية في الـعراق ومن ثم انعكاس
ذلك عـــــلى مـــــجـــــمل اجتـــــاه جتــــارة
احلـبوب في الـعـراق في تـعـزيز األمن
الــــغـــذائي وفـي تـــفـــعــــيل دورهـــا في

التجارة الدولية للحبوب   .

تصل إلى الـظـلم) فالـظـلم فيه قـسوة
انـســانـيـة واداريـة عـالــيـة الـشـدة لم
ـارسه اال من فقـد الـقـيم االخالقـية
ويـــحــمل فـي ســلـــوكه مــركـب نــقص

شديد .
بل هو ان الظلم سلوك بـشري مشاع
أبــشع شـيء عــنــد الــبــشــر واالسـوء
ــســؤولــيـة ن يــتـحــمل ا ســلــوكــيــا 
االداريـــة حــيث يــلــجـــا الــيه الــقــادة
ن يـعـتـقـدون االداريـ لـلـتــخـلص 
ــنـظـمـة. فــالـقـائـد انه عــنـيـدهم في ا
االداري اذا ماكـانت نفـسـيته خـبيـثة
ـشاكل السـباب وشريـرة فهـو يثـير ا
دنيـويـة وشخـصيـة نفـعـية يـغلـفون
هــذا اخلـبث وهــذا الـشــر في اغـلــفـة

ـا (يـصـعب عـلى الـظـلـم الـسـمـيـكــة 
الـــكــثـــيــر من الـــنــاس اخـــتــراق هــذه
االغــــلـــفــــة الـــســــمـــيــــكـــة ومــــعـــرفـــة
ا احلقيقـة)واالسباب التي جتـعله ظا

وغاشما.
ـ بـشـكل وقـد ذم الـله الـظــلم والـظـا
مـــبــاشـــر وواضح في آيـــات عــدة من
القرآن الكر مثل قوله تعالىَ(أَمَّا مَنْ

ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ (الكهف87) 
ـا يَـعْـمَلُ (وَالَ تَـحْــسَـبَنَّ الـلّـهَ غَـافِالً عَـمـَّ
ـمَـــا يُـــؤَخــرُهُمْ لِـــيَــوْمٍ ــالِــمُـــونَ إِنـَّ الــظـَّ
تَـشْـخَصُ فِــيهِ األَبْـصَـار(ابـراهـيم 42)
الِمُ وقــوله تــعــالى (وَيَــوْمَ يَــعَضُّ الــظـَّ
عَلَى يَـدَيْهِ يَقُـولُ يَا لَـيْتَنِـي اتَّخَذْتُ مَعَ

الرَّسُولِ سَبِيلًا) (الفرقان 27).
كما ذم الله من يساند الظالم وحذره
ذِينَ فـقـال تـعـالـى (وَلَـا تَـرْكَـنُـوا إِلَى الـَّ
ـارُ وَمَـا لَـكُم من كُمُ الـنـَّ ظَـلَــمُـوا فَـتَـمَــسـَّ
دُونِ الـلَّهِ مِنْ أَوْلِــيَـاءَ ثُمَّ ال تُـنـصَـرُونَ)

(هود113) 
آيات عظـيمة في سـور عظيـمة حددت
بوضوح الـظالم ومن يسـانده في تلك
نـتظر والـعذاب ا البـشاعة الـسلوكـية

للظالم مع نصرة الله للمظلوم.
وحــديث قـدسي عـن الـرســول مـحــمـد
(ص)(ثالثــة التـرد دعــوتـهم: الــصـائم
ودعـوة واإلمــام الـعــادل حــتى يـفــطـر

ــظـلـوم يــرفـعـهــا الـله فـوق الــغـمـام ا
ويـفــتح لـهـا أبـواب الــسـمـاء..ويـقـول
الــرب: وعــزتـي ألنــصــرنك ولــو بــعــد

.( ح
وعـن االمـــــام عـــــلـي (ع ) (إذا دعـــــتك
قدرتك عـلى ظـلم النـاس فـتذكـر قدرة

الله عليك).
وحـــــديـث الــــــرســـــول وكـالم االمـــــام
تــذكــيـر بــآيــات الـقــران الــكـر عــلي
وتـاكـيد لـلـبـشـر ان التظـلـمـو احد الن

قدرة الله اقوى منكم.
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ـديـر الـظالم ويـفـسر الـفـكـر االداري ا
هــــو من(يـــحــــرمك أبـــسـط احلـــقـــوق
الــوظــيـفــيــة الـتـي تـتــوقع احلــصـول
عــلـيــهـا لــيــصل األمـر في مــرات حـد
حرمـانك مزيـدا من احلقـوق).والظالم
بيته مثل بيت الـعنكبوت واهن ولكن

اكثر البيوت شراسة ووحشية.
ـدير وتـعـرض الـدراسـات فـرقـا بـ ا

دير السيكوباثي. الظالم وا
فــالــســيــكــوبــاثي Psychopathy او
عتل نـفسـيا(يتـسم باجل ويـتمتع ا
بــعـــقــلـــيــة خـــطــرة مـــؤذيــة يـــخــطط
ـــــارس ســــــلـــــوكـــــا لـالحـــــتــــــيـــــال
ويــتـقن يـتــلـذذ بــالـنــفـاق  انــتـهــازيــا
الـــتـــمـــلـق وقـــد يـــصل به االمـــر الى

مــعـاداة اجملــتـمع) وهــو اشـد ظــلـمـا
نظمة. واخطر للعامل وا

المح ومن اخلــصــائص الــعــامــة وا
الـــــرئـــــيـــــســـــة لـــــلـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة
الـســيـكـوبـاثــيـة(الـقـدرة الــفـائـقـة في
التأثـير عـلى اآلخرين بعـذوبة الكالم
وكثـرة الوعـود التي غـالبـا ال يوفون
بهـا وبـلطـفهم الـزائـد وقدرتـهم على
اســتــيــعــاب كل من يــتــعــامل مــعــهم
ــؤقــتــة بــشــهــامــتــهـم الــظــاهــريــة ا
ووعودهم البـراقة ولكن من يـتعامل
مــعـــهـم عن قـــرب ولــفـــتـــرة كـــافـــيــة
سيـكتشف حـقيـقتهم وعـندمـا نسأل
أقرب النـاس إليهم يـصدمنـا التباين
ب صـورتهم الـظـاهريـة التي يـراها
الناس وب حـقيقتـهم التي ال يراها

قربون منه). إال ا
والــشـخـصــيـة الـسـيــكـوبـاثــيـة الـتي
تـصل إلى مـناصب  إداريـة مـتـقـدمة
ومـرمـوقـة(جتذب إلـيـهـا شـخـصـيات
ا يؤدي حتمل صفات السيكوباث 
ــنــظــمـات إلى تــكــويـن مــا يــسـمـى ا
ـنظات السيـكوبـاثية وتـصبح هذه ا
حاضنا لـهذه الصفـات) وبذلك يكون
ـرؤوس ـنـظـمـة وا تـأثـيـرها عـلى ا

واجملتمع أكثر ضررا وأشد أذا.
ـديـرالسـيـكـوبـاثي(تـضـعف عـنده وا

وظــيــفــة الــضــمــيــر) وهــذا يـعــني ان
مـركب الـنـقص الذي يـحـمـله يـسـيـطر
عـلـيه لـذلـك جتـده في(مـيل دائم نـحـو
الغرائز ونـحو حتقيق مـا تصبو إليه
الــــنــــفس دون شــــعــــور بــــالــــذنب أو

التأنيب الذي يشعر به أي إنسان).
وصاحب  الـشخـصيـة السـيكـوباثـية
يــتــلـــذلــذ بــالــوعـــود الــتي يـــقــدمــهــا
لـلــمـرؤوسـ دون أن يــفي بـأي شيء
منها. عـندما تـقابله وتتـحاور معه قد
(تنبـهر بلطـفه وقدرته على اسـتيعاب
مـن أمــامه و مـــرونـــته في الـــتـــعــامل
وشهامته الـظاهرية ووعـوده البراقة
ولكـن ح تـتعـامل مـعه لفـتـرة كافـية
أو تــســـأل عن تــاريــخـه جتــد حــيــاته
شـديـدة االضـطـراب ومـلـيـئـة بـالفـشل
والـــــتــــــخـــــبط)والـــــقــــــســـــوة وظـــــلم

بسبب وبدون سبب. االخرين
ــــديـــر الــــســـيـــكــــوبـــاثي وال يـــضع ا
(اللوائح الـتزاما بـها بل إنه يضـعها
حــتى يـجــبـر اآلخـريـن عـلى كــسـرهـا.
تارة جتده ودودا وأخرى ينقلب إلى
وحش كــاسـر )وهــذا الــتـقــلب يـحــيـر
رؤوسـ وتضـطـرب عنـدهم طريـقة ا

دير. التعامل مع هذا ا
احذر الذئب في ثوب احلمل 
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قـبل سـنـوات ومن (الـزمـان) كـتـبت حـسن عـيـال
ا افـضل مقـدمي الـبرامج احلـواريه الـريـاضيـة 
يـــتــمــتع بـه من ثــقــافـه ورؤى ريــاضــيه .. اال ان
عيـال غاب عن الظـهور لـفترة طـويله رغم افـتقار
قـدمي برامج بـاستـثناء القـناة الـتي يعـمل فيهـا 
الـزمـيل هشـام مـحـمد الـذي يـقدم ويـعـد بـرنامج
تع واتمنى له وقت اضافي في برنامج شيق و

التواصل وعدم االنقطاع .
بارك امتعـنا حسن عيال خالل شهر رمضـان ا
طـيـلـة الـشـهـر الفـضـيل بـبـرنـامج بـيت الـريـاضة
وكان في قمه االعــــداد والتـقد وكانت حلقاته
 واحــــــــدة اجـــــــمـل مـن االخـــــــرى عـن طــــــــريق
استضافة شخـصيات ونخب رياضيه   وكانت
جـميع احملـاور ولـيـدة السـاعه وعـيال مـقـتـــــدرا
كما اعـده في محاورة ضيـوفه رغم ان كل حلقه
جتـاوزت الــسـاعه والـنـصف وســجل لـبـرنـامـجه

االمتياز.
في فـــتــرة تــولي زمـــيــلـــنــا مــحـــمــد خــلف ادارة
الـرياضـيـة العـراقـيه والذي واكـبـته صحـفـيا في
ـاضي وهــنـا في جــريـدة تـســعـيــنـيــات الـقــرن ا
الـزمان بـعـد االحتالل مـجـدا مثـابرا يـحب عـمله
الصحفـي لذلك استمـر في عالم الصحـافه طيلة

هذه الفترة .. 
وال اريد ان انقل عن ابي طـيبة جتربـته الناجحه
فـي الـريـاضـيــة الـعـراقــيه عـنــدمـا اشـرك كـوادر
مــكــاتـب الــعــراقـــيه في احملــافـــظــات في اعــداد
وتــقــد بــرامج خـاصـه عن جـمــيع احملــافــظـات
العراقـيه حتى صـار سباق بـالتألق بـ الكوادر
االعالمــيه والـــفــنــيه فـي بــرامج كــانـت نــاجــحــة
ـعــنى الــكـلــمه وكـســبــنـا في حــيـنــهـا خــامـات
تـسـتــحق الـتـقـديـر والـثـنـاء واتـمـنى عـلى زمـيـلي
حـيــدر شــكــور الــذي اعــرفه شــهـمــا وبــطال من
خالل عـــمــــله الـــرائع الــــذي واكب الـــقـــطـــعـــات
الـعسـكريه واالمـنـيه في عمـلـيات حتـرير االرض
ان يكون حليـفه النجاح في ادارة القـناة وتفعيل
الـبــرامج الــتـخــصــصـيـه واسـتــقــطـاب الــكـوادر
االعالمـيـه الـكـفـوءة لـكـسـب بـرامج يـومـيه تـدخل
ــــنـــافـــســـة مع عــــلى خط ا
الـقــنـوات االخــرى الـتي
لـــهــا بــرامـج ريــاضــيه
يوميه رغم انـها ليست

رياضية.
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ــارك األنــبــاء الــســعــيــدة لــنــجــوم الــد
بـتـأهــلـهم بــعـد اكـتــسـاح روسـيـا (4-1)
لــتـخــطف وصــافـة اجملــمـوعــة الــثـانــيـة

برصيد 3 نقاط فقط.
s J —≈ …«œUN

ر اجلولة االفـتتاحـية شهدت حـدثًا لم 
مــرور الــكــرام وذلك عــنــد سـقــوط العب
ـاركي كـريـستـيـان إريـكسن الوسـط الد
ـلعـب بشـكل مـفـاجئ خالل عـلى أرض ا

مواجهة فنلندا.
اليـ حـول تـلك احلـادثـة خـلـعت قـلب ا
ـــارك الـــعــــالم ال ســـيـــمــــا العـــبي الـــد
ــدرجـات واجلــمــاهــيــر احلــاضـرة فـي ا
آنــــذاك حـــيـث كـــاد الـالعب أن يــــفـــارق
احلـيـاة لـوال الـعـنــايـة اإللـهـيـة ثم تـدخل

ناسب. األطباء في التوقيت ا
ـسـتــشـفى واسـتـقـرار وبـعـد نـقــله إلى ا
حالـة إريـكـسن بـعـد ذلك بـدا وأن العبي
ـارك عازمون عـلى حتقـيق شيء ما الد
من أجل زمــيـلــهم وهـو مــا تــأجل حـتى

رحلة اجملموعات. اجلولة اخلتامية 
ـارك في طـريــقـهـا بــعـبـور ومـضت الــد
ويـلـز والـتـشـيك في األدوار اإلقـصـائـيـة
لـتـضـرب موعـدًا مـع إجنلـتـرا في نـصف
النهائي عـلى أمل مواصلـة إنعاش قلب
إريـكــسن بــاألخـبــار الــسـعــيـدة وبــلـوغ
باراة النهائية ألول مرة منذ 29 عامًا. ا

w{U*« ŒU M «
ريرة تعيد إلى األذهان حادثة إريكسن ا
ارك أثناء بطولة عسكر الـد ما حدث 
يورو 1992 في السويـد حيـنمـا اضطر
ــمــيـــز كــيم فـــيــلــفــورت العب الـــوسط ا

مباراة األربعاء.
وذكرت صـحـيفـة "الـديلي مـيل" أن سـاكا
تعافى من اإلصـابة التي تـعرض لها في
الـــكـــاحل خـالل مـــران مـــنـــتـــخب بالده
ــــشــــاركــــة أمـــام والــــتي حــــرمــــته من ا

أوكرانيا في دور الثمانية.
وشـارك سـاكـا أسـاســيًـا من الـبـدايـة في
ـانيا في دور الـ فوز إنكـلترا 0-2 على أ
16 وفي الــفــوز 0-1 عــلـى جــمـــهــوريــة
التشـيك في آخر مبـاريات إجنلـترا بدور

اجملموعات.
وأضـاف ساوثـجـيت "يـفـتـرض أن يـكون
ـا وعـلى مـا يـرام. سـيـعـود للـتـدريب الئـقً

بصورة كاملة مع الفريق".
وتسعى إنكلترا للوصول لنهائي بطولة
كبرى ألول مرة منذ فوزها بكأس العالم

بلي. في 1966 في ستاد و
ارك حتضيرات الد

ـواجهة نارية ارك  يستعد مـنتخب الد
ضـد إجنـلـتـرا في نـصف نـهـائي بـطـولة
يورو 2020 والـتي سـتـقـام عـلى مـلـعب

دينة لندن. بلي  و
ــاركي فــاجــأ اجلــمــيع ــنــتــخب الـــد  ا
بوصـوله للـمربع الـذهبي ألول مـرة منذ
عام 1992  الـذي شـهـد آنــذاك تـتـويـجه

بلقبه الوحيد في أ أوروبا.
ـرحـلـة لم يـكن ـارك لـهـذه ا وصـول الـد
يتـصـوره كـثيـرون بـعد الـبـداية اخملـيـبة
لــلــفـــريق بــخــســارتـه في أول جــولــتــ
ـــرحــلـــة اجملــمـــوعــات أمـــام فــنـــلــنــدا

وبلجيكا.
رغم ذلك حـــمــلـت اجلــولـــة اخلــتـــامــيــة

ــارك ذكــريــات جــمــيــلــة في ولــدى الــد
بـلي الذي شـهد انـتصاره 0-1 على و
إجنلتـرا ببـطولـة دوري األ األوروبية
ـنـتـخـب في آخـر مـواجـهـة جـرت بـ ا

اضي. اخلريف ا
ـارك وقــال سـيــمــون كــيــيـر قــائــد الــد
"هـدفنـا قـبل الـتـوجه إلى الـبـطـولـة كان
ـبـلي. سـأكـون كـاذبا إذا الـعـودة إلى و
قـلت إنـنـا راضـون بـالوصـول إلـى الدور

قبل النهائي".
ــــكن الــــقـــول إن وفي هــــذه األثــــنــــاء 
إيــطــالــيــا كـــانت الــفــريق األكــثــر إثــارة
لإلعــجــاب حــتى اآلن في (يــورو 2020)
حيث تغلب فريق روبرتو مانشيني 2-1
عــلى بــلـجــيــكـا مــتــصــدرة الـتــصــنـيف
ـي في دور الــثـمــانــيــة لــيـواصل الــعـا
ـــنـــتـــخب األزرق ســـجــــله اخلـــالي من ا

الهزائم في 32 مباراة متتالية.
ـنـتـخـب اإليـطـالي لـلـتـحـطم وتـعـرض ا
بعدمـا خسر 4-0 أمام منـتخب إسبـانيا
لكنه ثـأر بشكل في نهائي (يورو 2012© 
نـسبي مـن تلك اخلـسـارة بـعـدمـا تـغلب
على اإلسبان بدور الـ 16 في (يورو  0-2

Æ©2016
ـبـلي وأكـد مـانـشـيـنـي "سـنـذهب إلى و
كـفـريق ال يـزال بـإمـكـانه تـقـد الـكـثـير.
إســبــانــيــا خـصـم صــعب لــلــغـايــة مــثل
بلجيكا. سنجهز أنفسنا ونستعد لذلك".
ـدرب اإليـطـالي "الـفـريق يـتـقـدم وشـدد ا
من مــبــاراة إلى أخــرى. وال يــزال هــنـاك

." مجال للتحس
وال يتـمـتع مـنتـخب إسـبـانـيا هـذا الـعام
بنفس األداء الـراقي الذي قـاده للـتتويج
بـلـقــبـ مـتـتــالـيـ في الـبــطـولـة عـامي

Æ20122008 و
درب لـويس إنريـكي صعد  لكن فـريق ا
بهر للدور قبل النهائي بـعد انتصاره ا
قبل أن 3-5 على كـرواتيا في دور الـ 16 
يـلـجـأ لـركالت الـتـرجـيح الجـتـيـاز عـقـبة

سويسرا في دور الثمانية.
وكشف إنـريـكي "نحـن فخـورون لـلغـاية.
سيـكون مـن السـخف أن نعـتـقد أنـنا أو
ــتـــأهــلــ إلـى قــبل الـــنــهــائي أي من ا
ســنــكــتــفـي بــالــوصــول لــهــذا احلــد في
الــبــطــولــة كـــلــنــا نــريــد الــوصــول إلى

النهائي والفوز باللقب".
واجهة نظيره يستعد منتخب إجنـلترا 
قـبل عـلى مـلعب ـاركي األربـعـاء ا الد
ــبــلي فـي إطــار مــنــافــســات نــصف و
نـــهـــائي كـــأس األ األوروبـــيـــة (يــورو

Æ©2020
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ديـر الفني وتلـقى جاريث سـاوثجـيت ا
نتـخب األسود الثالثـة دفعة قـوية قبل
ارك بـعـدما ـرتـقبـة أمـام الـد بـاراة ا ا
اقـتـرب بـوكـايـو سـاكـا من الـتـواجـد مع

زمالئه بعد تعافيه من اإلصابة.
وقال ساوثجـيت مدرب منتـخب إنكلترا
إن اجلـنـاح بـوكـايـو سـاكـا سـيـكـون في
كـامل الــلـيـاقــة وجـاهــزًا لـلـمــشـاركـة في

اكتـشـاف حـاسته الـتـهـديفـيـة من جـديد
بعدما أحرز 3 أهداف في آخر مبارات

وذلك عقب تسـجيل رحيم سـترلينج أول
نـتخب إجنـلترا  3أهداف في الـبطولـة 
الــــــذي لـم يــــــتـــــــلق أي هـــــــدف خالل 5

مباريات.
ـانـيـا مـنـذ 55 وأدى الـفـوز األول عـلى أ
عـامـا مــنـذ نـهـائـي مـونـديـال 1966 إلى
إثــارة الــنــشــوة في دور الـ  ?16ويـدرك

معسكر إجنلترا ما هو على احملك.
وقال ك "لـقد كـانت بطـولة رائـعة حتى
اآلن. لـكن خـالصـة الـقــول هي أن لــديـنـا
رؤيـة للـمـكـان الـذي نـريـد أن نـكـون فيه

وينبغي أن نفوز بالبطوالت الكبرى".
سار الصحيح وأضاف ك "نحن على ا
ولكن لدينـا مباراة صعـبة للغـاية قادمة.
لديـنـا مـشجـعـيـنا هـنـاك أيـضًا سـيـكون
لـعب ونريد لدينا 60 ألف شخص في ا
أن جنــعــلــهم فــخـوريـن بــنـا وان جنــعل

أصدقاءنا وأسرنا فخورين بنا".
ارك الـفـائزة بـالـبطـولة ولن تكـون الـد
ـــنــافـس الــســـهل حــيث عــام 1992 بــا
أظهـرت أيـضا الـوحـدة وكـذلك الدعم من
األمة بـأكمـلهـا بعـدما ارتدت مـن صدمة
رؤيـة إريـكـسن وهـو يــخـضع لـعـمـلـيـات
اإلنعاش على أرض
ــــلــــعـب بــــعــــد ا
إصـــــــــابـــــــــته
بـــــنـــــوبـــــة
قــلـــبــيــة
فــــــــــــــــي
ــبــاراة ا
االفتـتاح
يـــــــــــــــــــــة
لـــلـــفـــريق
بـالـبـطـولة
ضـــــــــــــــــــــد

فنلندا.
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ــلــعب يــســتــعــ مــنــتــخب إنــكــلــتـرا 
بلي لتحـقيق حلم جماهـيره بحصد و
لقب كـأس األ األوروبـيـة يورو 2020©

للمرة األولى في تاريخه.
ــــــدرب جـــــاريث ويــــــحـــــتـــــاج فــــــريق ا
سـاوثـجـيـت لـلـحـفـاظ عــلى تـركـيـزه في
مــبــاراتـــ لــلــفــوز بــثــانـي لــقب كــبــيــر
إلجنلترا بعـد التتويج بـكأس العالم عام

Æ1966
وسجل هاري ك قائد منتخب إنكلترا
هـدفـ لـيـقـود مــنـتـخب األسـود الـثالثـة
عــلـى أوكــرانـــيــا أول أمس لــلـــفــوز 4-0 
الـسـبت في الـعـاصـمـة اإليـطـالـيـة رومـا
ليـضـرب مـوعدا فـي الدور قـبل الـنـهائي
ـارك غـد األربـعـاء عـلى مـلـعب مع الـد

بلي. و
قـابل تلـتقي إيـطالـيا مع إسـبانـيا في ا
الـيـوم  الــثالثـاء في مـبــاراة الـدور قـبل

لعب. النهائي األخرى على نفس ا
ومع السماح بتواجد 60 ألف متفرج في
ـــربع ـــدرجـــات حلـــضــور مـــبـــاراتي ا ا
ـبـاراة الـنـهـائـيـة سـيـحـظى الـذهـبي وا
نتـخب اإلجنليـزي بدعم اجلمـاهير في ا

قبل النهائي ونهائي محتمل.
وبـلــغت إجنـلــتـرا الــدور قـبل الــنـهـائي
للـمرة الـثالـثة بعـد عامي 1968 و1996
ـرة األخــيـرة وانـتــهت مــسـيــرتـهــا في ا
ـة بـركالت الـتـرجـيح أمـام بـخـسـارة مـؤ
ـانـيـا الذي تـوج بـالـلـقب في مـنـتـخب أ

طاف آنذاك. نهاية ا
وكان سـاوثجـيت هو الالعب الـذي أهدر
ركـلـة اجلـزاء احلــاسـمـة في ذلك الـوقت
ـكـنه اآلن تـعـويض هـذا اإلخـفاق لـكن 
ـدة ربع قـرن كـمـدرب في الـذي اسـتـمـر 

نصف النهائي الكبير.
وبـعــد أن خـســر أمـام كــرواتـيــا في قـبل
نــــهــــائـي مــــونــــديــــال 2018 أعــاد كـ
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شـاركة في بطـولة كأس الـعرب للنـاشئ والـتي ستقام نتـخبات ا أعلن االحتاد الـعربي لكـرة القدم هويـة ا

غرب نهاية الشهر اجلاري. في ا
وقال االحتاد الـعربي عبر صفحته الرسـمية  إن كأس العرب للناشـئ ستشهد مشاركة  16مـنتخبًا مبينا
ـشـاركة في ـنـتـخبـات ا ـقبل.وجـاءت ا ان الـبطـولـة سـتقـام في الـفـترة من 29 تـمـوز وحتى الـ  15من آب ا
غـرب وتـونس و اجلـزائر و الـسـعـودية و الـكـويت واإلمـارات والبـحـرين والـعراق الـبطـولـة كـالتـالي مـصـر وا

وفلسط وليبيا وجيبوتي و لبنان وموريتانيا والصومال و اليمن.
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أعـلن االحتاد اآلسـيوي لـكرة الـقدم
أمس االثـن  عن إقـامـة مواجـهات
دوري أبـــطـــال آســـيـــا مـن مـــبــاراة
واحـدة ابــتـداءً مـن دور الـثــمـانــيـة

وحتى نهاية البطولة.
وقـال االحتــاد اآلســيــوي في بــيـان
رسـمي  إن مـباريـات دور الـثمـانـية
والـدور قــبل الــنــهـائي ســتــقـام في
مالعب مركزية في الشرق والغرب
بـسـبب مـسـائل مـتـعـلـقـة بـجـائـحـة
فــيـروس كــورونــا مــشــيـرا إلى أن
باب التقد سيفتح أمام دول غرب
آسـيــا الـتي تــرغب في اسـتــضـافـة
ـــــبـــــاراة الـــــنــــهـــــائـــــيـــــة في 23 ا

قبل. نوفمبرتشرين الثاني ا
وأضاف أن مباريات دوري األبطال
وكـأس االحتاد اآلسـيـوي في الـعام
ــقــبـل ســتــقــام أيــضــا في أمــاكن ا
مـركـزيـة وتـقـام مـواجـهـات األدوار
اإلقـــصــائــيــة في الـــبــطــولــتــ من

مباراة واحدة.

ويـقـام ربع الـنـهـائـي لـدوري أبـطال
آســـيــا في 16 أكــتـــوبــر/ تـــشــرين
األول ونــــصف الــــنـــهــــائي في 19
نوفـمبر/ أكتـوبر والـنهائي في 23 

قبل. تشرين الثاني ا
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نتخب الوطني كشف علي عدنان العـب ا
العراقي ونادي فانكوفر الكندي  أسباب
عدم جتـديد عقـده مع ناديه الكـندي الذي

يلعب في الدوري األميركي.
وقـال عدنـان إن إدارة النـادي طلـبت مني
جتديد العـقد لكنـهم اعتذروا من جتديده
فـي أمـريـكـا مـؤكـدين أن هـنـالك إجـراءات
يـصـعـب عـلـيــهم احلـصـول له عــلى فـيـزا
امـريـكـيـة عـلى أن يتـم التـجـديـد في كـندا
ــــعـــامــــلـــة ــــا ادى الى رفــــضه هــــذه ا

للعراقي وقرر عدم التجديد.
ـدة سـنـتـ وانه وأضــاف ان عـقـده كـان 
تـلـقى عــروضـا كـثــيـرة من داخل وخـارج
العراق لكنه قرر أن يوافق على عقد قدم
لـه من أحـد االنـديـة الـتـركـيـة ولم يـفـصح
عـن اسم الــــنـــــادي وســــيــــتـم اإلعالن عن

التعاقد قريبا.
واوضــح ان االدارة كـــــــــــــــــــــــانــت
مـــتــــمـــســـكــــة به إال أنه رفض
الــبـقــاء وقــرر عــدم جتــديـد

الـعـقـد بــشـكل نـهـائي ولـم يـعـود لـلـفـريق
مـــجـــددا الفـــتــا الـى انه اصـــبح جـــاهــزا
لالنــضـمــام لـصــفــوف اســـــود الــرافـدين
وانه ســـــيــــكـــــون الى جـــــانب زمـالئه في
حتــقــيق االجنــاز واحلــلم لــلــوصــول الى
نـهائـيات كـأس العـالم وإسعـاد اجلمـهور
الـــــــــــــــعـــــــــــــــراقـي
ــــــتــــــعــــــــطش ا
لـــرؤيــة جنــوم
الــــــــــــكــــــــــــرة
العـراقية في
ـــونـــديـــال ا

قبل. ا
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افــتـــتــحت الــدورة الــتــدريــبــيــة
اآلســيـويـة فـئـة ب الـتي اقـامـهـا
االحتــاد الــعــراقي لــكــرة الــقــدم
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كـــونك بــطال ال يــعــنـي انـــــــك بــاحــسن حــال 
حــيث ال تـســتـطــيع ان تـأكل  الــتـاج  وهــــــــذه
قولة تنطـــــــــبق قوال وفعال على ابرز االبطال ا
في الــــعــــراق اصـــحــــاب االوســــمـــة وااللــــقـــاب

واجلوائز.
ـاضي جـمـعـتـني صـدفـة جـمـيـلـة مع االسـبـوع ا
رئــيس نــادي شــقالوة كــاكــا فــرهـاد  واخــذني
فـضـولي الـصحـفي لـلـحـديث عن ابـرز اجنازات

النادي ومحطاته
ديــــنة اجلـبليـة التـي تبـعد عـنا بـاكثر شقـالوة ا
من 300 كيـلومتـر وسلـسلة جـبلـية شاهـقة تضم
ب جنـباتها نـاديا عريـقا باجنازات كـبيرة وبنى

حتتية جميلة .
حـيث يـضم الـعـديـد من الـريـاضـات الـتي تـغـيب
عن االنـديــة صــاحـبــة الـعــيش الــرغـيــد ويــحـفظ
ـدينـتهم ونـاديهـا اذ انهم سـجلوا العبـوه العـهد 
ارقاما قـياسيـا وحصدوا اوسمـة ذهبيـة وفضية
في مــشـاركــات اقــلـيــمــيـة ودولــيــة رغم ازمــتـهم

ادية . ا
الــنــادي  الــذي ال يــتــجــاوز عــمــره الــــــــــعــقــد
ــالـيـة ـــــــنح ا االربــعـيــني والــذي تـوقــفت عـنه ا
الـقادمـة من الـشـؤون الـرياضـيـة في االقـلـــــــيم
مـنـذ ســتـة اعــوام تـقــريـبــا  يـعـيـش االن وضـعـا
مـتـرنــحـا وازمـة مــالـيـة خــانـقـة خــصـوصـا وانه
ـالـيـة الـتي يـقــــــــدمـها ـعـونـات ا يـعـتـمـد عـلى ا
ـومــة الــريــاضـة في ــديــنـة مـن اجل د اهــالي ا
مـديـنـتــهـمـكم هي جــمـيـلـة هــذه الـوقــــــــــفـة من
اهـالي شقالوة ولـكـنهـا سـتكـون اكــبر لـو جاءت
من اجلــــهـــات الـــرســـمـــيــــة ســـواء كـــانت وزارة
بــــــــية باعتبارها ام الرياضة والشباب او االو
الــــريـــــاضــــات والـــــراعي
الـرســـمـي لهـا في ظل
مـيـزانـيـة مـالـيـة كـبـيـرة
تــــصــــرف لــــهــــا ودعم

حكومي.

غادرته ألسـباب عائلـية.عودة فـيلفورت
إلى الـديـار جـاءت بـسـبب مـرض ابـنـته
الــتي كــانت تــبــلغ حــيــنــهــا  7ســنـوات
ومــصـابــة بــسـرطــان الــدم حـيـث كـانت
ـا أجــبــر الالعب حــالــتـهــا تــتــدهــور 
ـــعـــســـكــر ـــاركي عـــلى مـــغــادرة ا الـــد
والغيـاب عن مواجهـة فرنسـا في مرحلة

اجملموعات.
فيلفورت كان يـخطط آنذاك لعدم العودة
ـعــسـكـر بـهـدف الـبـقـاء من جـديـد إلى ا
ـكـنة نـظرًا بجـوار ابـنته ألطـول فـترة 
لتدهور حالتهـا لكن عائلته أصرت على
عـودته من أجل اسـتــكـمـال الـبـطـولـة مع

منتخب بالده.
وبـالــفـعل عــاد فـيــلـفــورت لـلـظــهـور في
نصف النهائي وسجل ركلة ترجيح ضد
ـارك هـولـنـدا أسـهــمت في وصـول الـد
انيا وقد تمكن للمباراة النهائـية ضد أ
آنــذاك مـن تــســـجــيل هـــدف االنــتـــصــار
ـنـتـخب بالده (0-2)  ومن ثم الـتـتـويج
ـاضي بـالــلــقب الـوحــيــد.وال يـتــشــابه ا
بـاحلـاضـر في هـذا اجلـانب فـحـسب بل
ارك فارقة في امتالك كتيبة الد تكمن ا
احلــالــيــة احلـــارس اخملــضــرم كــاســبــر
شــمــايــكل وهــو ابن األســطــورة بــيــتـر
شـمـايــكل.وكـان شـمــايـكل األب احلـارس
ارك في يورو 1992 نـتخب الـد األول 
وأسـهم بـشــكل كـبـيــر في وصـول فـريـقه
ــنــصـــات الــتــتــويج لـــيــبــدو أن جنــله
يـتـحـسس خـطــاه نـحـو صـنـاعـة اجملـدد
ـتـجـذرة في مـجـددًا لـبـالده ولـلـعـائـلــة ا

مالعب كرة القدم.
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علي عدنان

اجلـديـر بـالـذكـر أن مـواجـهـات دور
الـثـمـانـيـة لـبـطـــــولـة دوري أبـطال
آسـيا أسـفرت عن مـواجهـة الهالل
والـنـصر الـسـعوديـ مع اسـتقالل
طهران وتركتور سازي اإليراني

كـــــمـــــا يـــــواجه اســـــتــــــــــــقـــــلــــول
الطاجـيكي بيرسـبوليس اإليراني
ــواجـهــة األخــيـــــــرة يــلـعب وفي ا
الـشــارقــة اإلمـاراتي أمــام مــواطـنه

الوحدة.

الـلـجنـة الفـنـية والـتـطويـر قسم
ـدرب والتي تعـليم وتطـوير ا
يحاضر فيـها اآلسيوي الدكتور
ــــشـــرف كــــاظم الــــربــــيـــعـي وا

الدكتور قاسم لزام.
درب وقالَ مـدير قسم تـعلـيم ا
في اللجنة الـفنية وسام جنيب
إن الـدورة التـدريبـيـة اآلسيـوية
ستستمر  للفترة من  /73 حتى
2021/7/24 فـي قـــاعــــة ومالعب
كـلـيـة الـتـربـيـة الـبـدنـيـة وعـلـوم
ــــشـــــــــــاركــــة الـــــريــــاضـــــة و

. 42مدرباً
وأضــافَ الـدورة تــشــتــمل عــلى
احملاضـرات النظـرية والعـملية
وهي فـرصـة مـنـاسـبـة لـتـطـويـر
قــــدرات مـــــدربــــيـــــنـــــا من خالل
احملــــــاضــــــريـن اآلســــــيــــــويـــــ
شرف على هذه الدورات. ا

ـتلك واخـتـتمَ جنـيب  الـعـراق 
ــدربـ الــشــبـاب الــكـثــيــر من ا
ـميـزين الـقـادرين على تـطـوير ا
كــــرة الــــقـــــدم الــــعــــراقـــــيــــة في

قبلة. السنوات ا
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طـالـبـت جلـنـة الـشـبـاب والـريـاضة
ان الـعراقي بتوفيـر تقنية في البر
العـب الـــعـــراقـــيــة الـــفـــديـــو في ا
ـنتخب الوطني في واكبة ودعم ا

ؤهلة لكأس العالم. التصفيات ا
وقال رئيس اللجنة عباس عليوي
إنـه على الـهـيئـة الـتـطبـيـعيـة لـكرة
العب القدم أن توفر تقنية الفار با
العـراقية الـتي ستـكون مخـصصة
ـنــتــخب الــعــراقي في ــبــاريــات ا
ؤهـلـة لـكـاس الـعالم الـتـصـفـيـات ا

في دولة قطر.
وأضـــــاف أن جلـــــنــــة الـــــشـــــبــــاب
والريـاضة الـنيـابيـة على اسـتعداد
ــســاعـــدة إلى الــهــيــئــة لــتــقــد ا
الــتــطــبــيــعــيــة من خالل مــفــاحتـة
ـــالـــيــة رئـــاســـة الــوزراء ووزارة ا
لــتــوفــيــر االمــوال الالزمــة لــشـراء

مــنــظــومــة الــفـار
وتـــوفـــيـــر هـــذه
الـــتــقـــنـــيــة في
ــــــــــالعــــــــــب ا

العراقية.
وأوضــــــــــــح
عـلــيـوي أن
الـــتـــقـــنـــيـــة
احلــــــديــــــثـــــة

ـنــتـخب الــعـراقي في سـتــسـاعــد ا
لـعب جـمـيع مـبـاريـات الـتـصـفـيات
عــلى أرضه وأمــام جــمــــــــــهــوره
ــا يـؤهــله ذلك إلى نــهـائي كـاس

العالم.
وأشــــار عـــلـــيــــوي إلى أن هـــنـــاك
تعاوناً ب اللجنة ووزارة الشباب
والـــريــــاضـــة لــــتـــوفــــيـــر جــــمـــيع
ـــســتــلــزمــات الـــضــروريــة الــتي ا

نتخب العراقي. يحتاجها ا



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

U¹U u « w   «—ÒuDð

“dO³Ý ‰«u √ vKŽ

WÐuF   “ËU&Ë jÐU{ —Ëœ b ł√

V¹—b² UÐ W−NK «

 ÕdDð Âd−Ž

© u³Š «bŠ ÍbÐ®
ـرتـقب صـدوره (نـانسي 10) عـبر ا
نـشرهـا الـ(برومـو) عـلى صفـحتـها
اخلـــاصّــة عـــلى مـــوقع الـــتــواصل
اإلجـتــمــاعي. وشـاركـت اجلـمــهـور
مـقــطع فـيــديـو تــرويـجي لألغــنـيـة
وكـتـبت (مـا رأيـكـم بـإصـدار أغـنـية
?) وحـصــد الــفـيــديـو جــديـدة غــداً

ـــشــــاهـــدات بـــعـــد آالف ا
ســاعـات قــلـيــلـة من

عرضه.
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ـطربـة الـلبـنـانيـة نـانسي طـرحت ا
عجرم أغـنية (بدي حـدا حبو) على
يوتـيوب من كـلمـات أحمـد ماضي
وأحلان زيـاد برجي وتـوزيع هادي
شرارة. وظهرت عجـرم في الفيديو
كــلــيـب تــقف عــلى شــاطئ الــبــحــر
بــفــســتــان أحـمــر. وكــانت شــوقت
عـجـرم اجلـمـهــور ألغـنـيـتـهـا (بـدي
حـــدا حــبـــو) والــتي تـــعــدّ
األغـنـيـة الـرابـعـة
مـن ألــــبــــومــــهــــا
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rKO∫  نور حميد في كواليس فيلم (الثأر)

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - طــلــبت شــركـة
ـشـتـركة عـلى مـالـيـة االنـسـحـاب من الـوصـايـة ا
أمــوال الــنــجــمــة األمــريــكــيــة بــريــتــني ســبــيــرز
بـالتـشارك مع والـدها جـيـمي سبـيرز مـعتـرضة
عـلى مـا أدلت به بريـتني أمـام احملكـمة األسـبوع
ـــاضـي حـــســــبـــمــــا ذكـــر مــــوقع ديـــلـي مـــيل ا
الـبـريـطـانـي وسـبق أن تـوجـهت سـبـيـرز بـطـلب
عـبر محـاميها إلنـهاء الوصـاية القانـونية عـليها
اضي بشـهادات الذعة ضد ثم أدلت األسبـوع ا
الـتـرتـيب الــقـضـائي بـأكـمــله ووصـفت سـبـيـرز
الوصـايـة بأنـها (مـسيـئة لـهـا) وطلـبت استـعادة
وتـيرة حيـاتهـا الطبـيعـية. واستـندت الـشركة إلى
غنـية أمـام احملكـمة يوم  23 حـزيران شهـادة ا
ــاضـي كــســـبب في رغـــبـــتــهـــا الـــتــخـــلّي عن ا
الـوصـاية قـائـلـة إنـهـا (اعـتـمدت
عــلى تــوكــيالت تــفــيــد بــأن
الــوصـــايـــة طــوعـــيــة وأن
ن جـــمـــيـع األطـــراف 
فـــــيـــــهم بـــــريـــــتـــــني
ســــــــبــــــــيــــــــرز
مـــوافـــقــون

عليها).

شـهرين مـتـواصلـة وتـعد هـذه الـتجـربة
االولـى لي بـــدور الــبـــطـــولــة وواجـــهت
صـــعــوبـــات بــالـــلــهـــجــة الـــلــبـــنــانـــيــة
درب اخملتص ). وجتاوزتها من خالل ا
وعـن اخــتـــيـــاره لــهـــذا الـــدور اكــد ( ان
ـثـلـ عـراقـيـ اخملـرج كـان قـد طـلب 
ـثل لـبنـاني و اخـتـيـاري عن طـريق 
وهــو صـديق لي بــعـدمـا قــدم لـلــمـخـرج
مــشــاهـــد وصــور والـــســيــرة الـــذاتــيــة
شاهـد التي جسـدتها ومتابـعة بـعض ا
فــتم اخــتـيــاري لــبـطــولــة الـفــلم ) .وعن
احـــداث الــفــلم قـــال ( حــول احــد جتــار
اخملــدرات الــذي جــســده احــمـد شــوقي
وهــو يـعـيـش في حي شـعــبي بــبـيـروت
ـهـنـة بـائع لـلـخـضـروات كـان يـسـتـتـر 

واحمد شوقي من لبـنان وقال حميد لـ (
الزمـان ) ان ( الفـلم يتـحدث عن مـافيات
اخملـــدرات في عـــمـــوم الـــوطن الـــعـــربي
نافسة فـيما بينـها والصراعات التي وا
راح ضحـيتـهـا عدد من االبـرياء واجـبار
الــبــعـض لــلــعــمل ضــمن صــفــوف هــذه
ـافيـات  والـفيـلم سـيـعرض قـريـبا في ا
عــدد مـن صــاالت الــســيــنــمــا في الــدول
الـعــربـيــة ) وعن دوره قــال( اجـسـد دور
ـتـورطة في ضابـط يالحق العـصـابات ا
الـــعـــمل بـــاخملـــدرات وبـــالـــتـــعـــاون مع
البوليس الـدولي االنتربول بـهدف القاء
الــقـبض عــلى تــلك الـعــصـابــات وكـشف

السـموم الـتي يتـاجرون بـها والـفيلم 
تصويره في لبـنان وبيروت  وعلى مدى

 ÊU³Fý 5 («b³Ž

قـيم في بيروت صدر له عن فـكر والكـاتب العراقي ا ا
مركـز دراسات الوحدة العربـية كتاب (دين العقل وفقه

الواقع) يقع في  320 صفحة.
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ـــصــمـم في (الــزمـــان) تـــلــقى ا
تـهاني زمالئه لزفـاف ابنته منى
امس االثــنـــ  مــتــمـــنــ لــهــا
ولــزوجـــهــا عــبـــدالــرحــمن داود

سلمان حياة هانئة سعيدة.
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اجـستيـر في اجلامعـات االردنية اجنـزت بحثا طالـبة ا
سـتحـضرات علـميـا السـتخـدام باطن نـهر دجـلـة في ا

الطبية.

  6ſ d³ł —bOŠ

أمون ضيـفه منتدى أستـاذ اللغة االنـكليزيـة في كليـة ا
أمـون للـترجـمة والنـشر في مـحاضرة التـرجمـة بدار ا
ـقـارنـة الــعـربـيـة بـ ـقــارن : ا بـعــنـوان (أزمـة األدب ا

الدراسات الثقافية ودراسات الترجمة).
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شـاعــر الـزجل الــسـوري شــارك في مـهــرجـان الــكـفـر
للـشعـر والزجل الـذي نظـمته مـديريـة التـراث الالمادي
ـدة ثالثة في وزارة الثـقـافة ومـديـرية ثـقـافة الـسـويداء 

ايام.
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ـيـة السـوريـة اعدت كـتـاب (اخملتـار من جـبران االكاد
ـيـخـائـيل نـعـيـمـة) الـصـادر عن الـهـيـئـة خـلـيل جـبـران 
العامة السورية للكتاب ضمن سلسلة ثمرات العقول.

ÊUŠdÝ wKŽ

ـلــحن الـعــراقي  انـتـهـى من تـسـجــيل وطـرح اغــنـيـته ا
اجلديـدة (جنمـة الليل) كـلمـات الشـاعر محـمد الـكعبي

غتربة نوال خان. طربة العراقية ا واداء ا

 VMýuÐ√ œ«œË 

الشـاعرة االردنيـة شاركت في أمسـية شعـرية اقامـتها
جلــنــة الــشــعــر في احتــاد الــكــتــاب واألدبــاء بــعــمـان

وأدارها عضو االحتاد عوده السوالقه.

X¹dÐË√ ÂÒbIð ¡U¹“ú  WO «dF « —«b «
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مـــؤكـــدا ان (مـــا قــدمـــته الـــدار من
عـــرض أزيـــاء جـــمع بـــ عـــظـــمــة
الــــتــــأريـخ الـــعــــراقـي والــــتــــنـــوع
ـوســيـقي الــفـلــكـلــوري والـتــراث ا
ــوصــلـي لــيــقـــدم صــورة فـــنــيــة ا
مـتـكـامـلـة نـالت أعـجـاب احلـضـور
مـعـربـا عن (أمـلـه بان ودهـشـتـهم )
يـكـون هـذا التـعـاون بـداية لـلـعـديد

wðUO³ « e¹eF « b³Ž bL×  ≠ œ«bGÐ

شــاركت الـدار  الــعــراقــيــة لألزيـاء
في حـفل  اخـتـتام مـهـرجـان (صنع
اضي الذي في العراق) اخلميس ا
ـعـادن اقــامـته وزارة الـصـنـاعـة وا
ـــــوصل بـــــحـــــضـــــور وزيـــــر فـي ا
حـيث الـصــنـاعـة  مــنـهل  اخلــبـاز 
ـوصل احلـدبـاء) قـدمت اوبــريت (ا
فـكـرة واخراج اخملـرج ارا يـسـايان
وسيقى وشعر محمد اخلفاجي وا
من احلان عـلي ابو شهـد والعازف
عـلي حـسـن.ووفـقـا لـصـفـحة وزارة
الـــثــقــافــة في (فـــيــســبــوك) (جــمع
االوبــريت بـ الـتــنـوع احلـضـاري
فـي وادي الــــرافــــدين  تـــــلك الــــتي
نـــشـــأت عـــلى  ارض نـــيـــنـــوى مع
مـحـاكـاة لألزيـاء الـفلـكـلـوريـة التي
). وفي خـتـام ـوصـلـيـ تـوارثـهـا ا
ـهــرجـان أعـرب وزيــر الـصــنـاعـة ا
عادن عن شـكره وامتـنانه للدار وا

ÊU e « ≠  ËdOÐ

طرب هاجمت أجنيال بشارة طـليقها ا
الــلـبــنـاني وائل كــفـوري بــسـبب قــيـمـة
النـفقة الـتي تتـلقاهـا لطفـلتـيها مـيشيل
ومـــيالنـــا مـــنه مـــؤكـــدة (أنـــهـــا غـــيـــر
كـافــيـة).وعـبـر بـهـا عــبـر (انـسـتـجـرام)
نــشـرت أجنــيال بـشــارة صـورة الــشـيك
الــذي يـــكــشـف قــيـــمــة الـــنـــفــقـــة الــتي
تتـقاضاهـا من وائل كفـوري مبـينة أنه
لم يــحــتــســبــهـــا عــلى ســعــر الــصــرف
الــرســمي لــلـدوالر في لــبــنــان والـذي ال
ـئـة من الـسـعـر تـتـجـاوز قـيـمـته  10 بـا
احلـــقــيــقـي حــسب مـــوقع وطن خــارج
الـــســرب. واعـــتــرضت بـــشــارة بـــشــكل
واضح على احتساب النفقة اخملصصة
البـنـتـيـهـا بـالـدوالر عـلى سـعـر الـصرف

الرسمي. 
ويُظهـر الشيك الـذي تلقّـته من كفوري 
بقيـمة ستـة مالي ليـرة لبنـانية كـنفقة
شــهـريــة البـنــتـيــهـمــا الـتي تــبـلغ 4000
دوالر مبـدية اسـتغـرابهـا من احتـساب
الدوالر عـلى سعر  1500 ليرة في ح

مـن األعـمــال الــثــقــافـيــة والــفــنــيـة
شـتركة بـ الصنـاعة والثـقافة). ا
هــذا وحـــضــر  الــعـــرض عــدد  من
ـــســؤولـــ والـــدبـــلــومـــاســـيــ ا
وشـخـصــيـات سـيـاسـيــة وثـقـافـيـة
بارزة في احملافـظة وجمهـور غفير
من االعالمـيـ والـفنـانـ ومـحبي

التراث الفلكلوري.

المـس ســـعــــر الـــصـــرف فـي الـــســـورق
السـوداء حاجز الـ 18000ليرة لـبنـانية.
ويبدو أن أجنيال قد تعرضت النتقادات
وهـجوم مـتـابعـيـها وهـو الـذي يفـسره
ردها في وقت الحق عـليهم حـ كتبت:
(وقـت األم هي الـــلي بـــتـــدفع اشـــتـــراك
ي واالنــتــرنت ــوتــور وا الــكــهـــربــا وا
ازوت والـصيانـة واألدوية واحلـكما وا
ونـشـاطات الـوالد الـيـومـيـة ومالبـسهن
والـتـوصـيالت وغـيـرهـا أل أكـيـد مـاراح

يكفوا). 
ويعيش وائل حـالياً جنـاح أغنيـة (كلنا
مـــنــنــجـــر) من مــســـلــسل (داون تــاون)
والــتي حــقـق من خاللــهــا أكــثــر من 22
سلسل مليون مشاهدة عـبر يوتيوب. ا
مـن بـطــولــة الــنــجــمــة اجلــزائـريــة أمل
بوشـوشـة سامـر إسـماعـيل سـتيـفاني
صليبـا كارمن لبس سـارة أبي كنعان
ومن إخـراج زهيـر قـنـوع وبهـذا الـعمل
رة األولى الـتي يقدم فـيها تكون هـذه ا
وائل شارة مسلسل رغم مشواره الفني

الطويل.
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لـقـد تـكـاسـلـت بـعض الـشىء  وعـلـيـك الـعـمل بـجـهـد
اليوم لتعويض ما فاتك.

qL(«

كـنك اخلـروج مع أصدقـائك وقـضاء وقت فـى اللـيل 
تع معهم.

Ê«eO*«

هـام وحـان وقت االنتـهـاء منـهـا قبل  تراكـمت عـلـيك ا
أن يطلبها رؤسائك.
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ستكون اليوم مصدر إلهام للكثيرين من حولك بسبب
تفاؤلك وحماسك.

»dIF «

ال تـشـتت انــتـبـاهك بــالـتـفــاصـيل الـكــثـيـرة.قــد تـقـابل
يزا اليوم. شخصا 

¡«“u'«

قــدم الـنــصـيــحـة لــلـمــحـيــطـ بك وتــبـادل اخلــبـرات
رقم احلظ.3 معهم

”uI «

ال تتـسـرع في الـتعـبـير عن مـشـاعرك وحـاول قـضاء
الكثير من الوقت مع الشريك.

ÊUÞd «

ـزيد ال تهـمل عالقـتك بـعائـلـتك فهـم يحـتـاجون مـنك ا
من االهتمام والرعاية.

Íb'«

فـكــر بــعـقــلك ومــشـاعــرك مــعًـا وال تــلــتـفت آلراء من
حولك أنها حياتك أنت.

bÝô«

تـهتم بـالتـفاصيل الـدقيـقة وحتب الـفضـول وال مجال
للخوف في الفترة احلالية.

Ë«b «

ـزاجـيـة جـيدة الـيـوم لـذا حـاول اسـتـغاللـها حـالـتك ا
علقة. جيدًا في إنهاء القضايا ا

¡«—cF «

مـكــأفـأة كــبـيــرة سـوف جتــدهـا فى انــتـظـارك بــسـبب
تفانيك فى شغلك .

 u(«
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مجـموعة من الـكلمات
ـكن كـتــابـتـهـا الـتـي 
أفـقيا ورأسيا في ذات
الـوقت وهـو ما يـظـهر
من خـالل كــــــتـــــــابــــــة
مـــرادفــــات ومــــعـــاني

الكلمات االتية:
 1- ولد اخلنزير

 2- نشفق
 3- دفنا حياً

ح من البيض  4- ا
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شفائها من فـايروس كورونا إذ أنها
تتعـرض للـتآكل إلى حـد بعيـد ما أثر
عـــلى تـــنــــفـــســـهـــا). الـى ذلك كـــشف
اإلعالمي مــحـمــود ســعـد عن إصــابـة
الفنانة ليلى طـاهر بفايروس كورونا
ــســـتــجـــد  مـــؤكــدا أن (حـــالــتـــهــا ا
مسـتقـرة  و تخـضع للـعالج) حسب
مــوقع صــدى الـبــلــد.يـذكــر أن طــاهـر
اسمـها احلـقيـقي شيـرويت مصـطفى
إبــراهـــيم فــهــمي من عــائــلــة تــمــتــد
جذورهـا إلى أصـول تركـية. وهي من

مواليد  13 اذار عام 1939.
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ـــصـــريــة دالل ـــمـــثـــلـــة ا مـــا تــزال ا
عـبدالـعـزيـز في حالـة حـرجـة للـغـاية
رغم أن مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي
أفادت أن حالـتهـا في حتسن. وكشف
ـصـري مــحـمـد عـلي خـيـر اإلعالمي ا
آخــر الــتــطــورات الـصــحــيــة لــوالـدة
ي سمـيـر غا الـفنـانـت نـيـلي وا

حـيث أشـار (أنــهـا مـا تـزال في غـرفـة
ـركـزة إذ لـم تـطـأ قــدمـهـا الــعـنـايــة ا
األرض وال تسـتطيع مـغادرة فـراشها
بــعـد كــمـا أنـهــا مـوصــولـة بــأنـبـوب
أكسـج مُـعلَّق في أنـفهـا).وأشار أن
(عبدالعزيز تتواجد في غرفة معزولة
دون تواجد جهاز تلفاز كي ال يصلها
نبأ وفاة زوجهـا الفنان القـدير سمير
غـــا واســـتــعـــاضت الـــعــائـــلــة عن
ــنـصـات الــتـلـفــاز بـجــهـاز تـشــغـيل ا
ـدفـوعــة من أجل الـتـرفـيه الـرقـمــيـة ا
ـــســــلـــسالت ــــشـــاهــــدة ا عـــنــــهـــا 
سـرحـيات الـسـينـمـائيـة). وأفادت وا
ــعـالج مــصـادر طــبــيـة مـن الـفــريق ا
وقع البـوابة (أنها لعبدالـعزيز وفـقا 
شـاكل كبيـرة في الرئة رغم تتعـرض 

دالل عبدالعزيز

ÊUM  ‰uI¹ UL  wK¹ËU¹
اني ولـده  البكر  يرافـقه في اداء صالة الفجر .إنه حريص عـلى هذا الطقس اال
قبل كـل عملـية جراحـية  البد ان يـؤديهـا بدقة وخـشوع وجتل  .   ابنـته  في حالة
إنتـظار للـنجاحـات اليومـية ; هنـاك اجيال من طـرائق العالج هو في حـالة تواصل
مع آخر تـقنياتـها ..  انه طبيب نـطاسي متخصص بـطب وجراحة العـيون  يتحدث
سـرة عن  (الفيمتو ليزيك) وابـتسام عن تقنية (الفيـمتو سمايل). ح ظهر معي

على الشاشة تلقيت مهاتفات من مقرب الستشارته عن بعد في ظل اجلائحة ..
كن ان  قالـت إحداهن : عيني ستنـقلع احس كأن عيني حجـر في محجرها .. ال

ارى احلروف بشكل افضل .. لعلها الكورونا  ... قاتل الله كل اجيالها !
  ضحـك صاحبي وزوجته بعـد تلهف الستـشارة وتطوع الطـبيب الكر ان يرسل
لهـا مـاتشـاء من االدويـة مع رفقـة ذاهـب الى الـعـراق ..عدلت عن الـرأي مـستـدلة

على فشل التعليم عن بعد ..فكيف بالطب حتى عبر الشاشة ?
ـوبـايل ..كل  الـبـلوى مـن تقـنـيـات الـتـواصل احلـديـثة). قال لـهـا (يـامـدام اتـركي ا
أطـمـأن زوجـهــا .. انـهـا لن تـبـحـلق وتـنـقب وجتــري مـسـحـا زلـزالـيـا عـلى حـسـابه

االلكتروني بعد االن ..
 كــان صـاحــبي جنــمــا هـو يــصف نــفـسه بــانه قــريب من اوسط ســمــا اقـرب الى
ــكن ان يــســـقط مــثل نــيــزك او شــهــاب يـــهــوي الى االرض بــفــعل رجم االرض 

. الراجم
  في رد عـلى مـعجـبـة بـفـنه رمـزت احـداهن الى اسـمهـا بـزهـرة الـقـرنـفل : رد هو
ايـحفظ من الشعر (يأبـى القرنفل أن يغادر روضه والـفل والنسرين والريحان )
قام تلـقفـها  مـحمـد الشامي  أداهـا  من مقـر غنـائه حتت اجلسـر ذي الطـابقـ 

دمي ا
صبوغات !  علقت هي :هذه بقدر عمر بناتك ; استح يارجل على شيباتك ا

ـثل سـماه ـدونـة .. بطـريـقة   كاد يـفـطس من الـضحك وهـو يـطلـعـني عـلى هذه ا
ايادراضي في مسلسل شلع قلع (كنان )..ياويلي .حتصل في أحسن العوائل !
ياويـلي الشـكـسبـيريـة افضل من كـان يؤديـها الـراحل الـكبـير سـامي عبـد احلمـيد
المح العـربيـة في مـسرح شـكسـبـير شـهادة  الـدكتـوراه عام 2004 فقـد نـال في ا
وعــلى كـبــر  ...يــاويـلـي..احلـيــاة مــا هي إال ظل يــسـيــر بــاسـتــمــرار العب بـائس
يرويها ثم ال يـعود يُسمع. احلياة حـكاية سرح متـغطرس ومضطرب عـلى خشبة ا

أحمق بعلو صوته وحنقه دون أن يوضح شيئا.
كن ان تتـعملق بـحجم  غيالن  ثمـة افكار  مـجهريـة صغرى بـحجم  نـانو متـري 
االساطـير .. يامـا حكى لي صباح عـطوان عنـها وانا اردد في مقـطع حذف سهوا

دارس مو تلميذ بس اشتغل حارس! : وانا الكَضيت عمري با
قـيم االن في او ترخت الهولـندية يسـتذكر ايـام حراسته اللـيلية في  كان صـباح ا
مدرسـة البراضـعية في الـبصرة: يـاويلي قرأت  ثـلث  االدب السوفـيتي على ضوء
مصـبـاح ( لوكس) عـلى الـبنـزين  في لـيال غـاب عنـهـا القـمـر .. ذلك الضـوء الذي
عـظـم صـغـائــر االمـور في عــيـني لــتـجـعـل بـشـهــادتي االبـتــدائـيـة  انــهي دراسـتي

اجلامعية وكونت بعناد  مني صباح عطوان الى االن ..
ن انه: عبد الـرزاق عبد  بـصوت كنـان ضحكت انـا.. ثم رددت ما احـفظ و ادري 
الـواحد الـذي اسرف فـي  إمتـداح ارض الكـنـانة في  رائـعـته ( هذي ذرى مـصر)

وهي قصيدة من شواهقه حتى لكزته ام خالد  :
  وَيلي نسيت بغداد ? قالت لي فجفلني

ذبوح جتفيال سؤال زوجتي ا
نسيت بـغداد ? ويـل أمي وويل أبي

لو ليلة بت عن بغداد مشغوال...

عمان
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ـــلك عـــالم ســـفـــلي اخـــر يــدور لــكـــنه 
ويـتـحـكم به وهـو عـالم اخملـدرات حـيث
يـقوم بـاسـاليـب يتم من خـاللهـا تـهريب
البس الــــداخـــلـــيـــة اخملـــدرات عـــبــــر ا
واخلضروات والـفواكه او ابـتالعها من
قـبل فتـيـات واخراحـهـا بطـرق مـختـلـفة
ـوت احد وهـنا تـبـدا احلكـايـة دراميـا 
االشــخـــاص فـــتـــبــدا شـــقـــيـــقــتـه الــتي
طاردة مثـلة جوزيت فـرح  جتسدهـا ا
افـراد الـعـصـابـة لـكـنـهـا تـفـاجـا بـابـنـها
الــذي يـتـعـاطـى الـسـمــوم لـكـنـهــا تـمـلك
ادواتـها كـمـمـثلـة وهي قـويـة وعنـيـفة و
بـذات الـوقت انسـانـة طـيـبـة قـادرة على
قيادة كل شئ لكنها ضعيفة حتت تاثير

االمومة) .
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عاد مـؤخـرا من لـبـنان
ــــــمـــــثل الــــــعـــــراقي ا
نــــورحــــمــــيــــد بــــعـــد
انـتـهـائه من تـصـوير
مـشـاهـده في  الـفـيـلم
الــلــبـنــاني (الــثــائـر)
الـذي قــام بـبــطـولـته
وهـــــو مـن تـــــالـــــيف
واخـــــــراج اخملــــــرج
الـــلـــبــــنـــاني نـــوفل
مــرتـضى وبــطــولـة
جــــوزيـت فــــرح من
لـــــبــــنـــــان وطــــالب
عـزيـزي من سـوريا
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نانسي عجرم

بريتني سبيرز
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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

ينـفر النـاس عمـوماً من سمـاع كلـمة ضرائب فـهي كلـمة مخـيفة
مرادفـة لـلعـقـاب في الـعراق ومـعـظم الـدول العـربـيـة. في ح انَّ
ـتــقــدمـة بــالــرغم من عـدم خــلــوهـا من الــضــرائب في الــبـلــدان ا
التـنفيـر هي جزء من وعي اجملـتمـعات وثقـافتـها وسلـوكيـتها في
احليـاة وهي مـفردة مـلـتصـقـة بالـواجب الـوطني والـنـزاهة وحب

التراب والسجل الوظيفي. 
كن ارسـاء ثقافة حقوق ضريبة الدولة اال من خالل التثقيف ال 
ـاذا حتـصـلـها الـدولـة? واين الـدقـيق بـشـأن مـاهـيـة الـضـريـبـة? و
ـواطن وما تصـرفهـا? ومـاذا تفـعل بـها? ومـا اهمـيـة ان يدفـعـها ا

خطورة أن يتهرب منها? 
الضـريبة في سيـاق حقوقـها وواجباتـها انها تـعني توفـير فرصة
الي وامكـانية للدولة لتحس اخلدمات العامة التي يفيد منها ا
ـيـسرة ـسـتـشـفـيـات والـطـرقـات وتـوفـيـر مـصـادر الـطـاقـة ا في ا
والـرخـيــصـة والـتـعــلـيم بـأنــواعه كـافـة فــضالً عن حتـقـيق دوران
سـيـولـة مـالـيـة مـسـتمـرة حتـت جـهـاز تـنـفـيذ مـصـالـح الـبـلـد عـبر

ؤسسات.  مختلف الوزارات وا
واطن من الكلمة والشـرط االول الذي ينبغي توافره كي ال ينفر ا
ال االصلي هو انـها تسـتحصل عن قـيمة االربـاح وليس رأس ا
ـكن مــحـابـاة الـغــني عـلى حـسـاب وانّـهـا تـســتـقـطع بـعــدالـة ال 

الفقراء. كما ينبغي مراعاتها للظرف العام للبالد. 
 إنَّ الـعـراقـي الـذي يـرى االغـنـيـاء اجلُـدد مـا بـعـد حـرب احـتالل
االمريـكان للبالد يزدادون ثراءًً فاحشاً ولن يصدق انَّ الضرائب
ـكن أن تــعـرف الـيـهم ســبـيالً هـو ذاته الـعــراقي الـذي سـيـظل
يـعتـقـد كلـما دهـمته كـلـمة ضـريبـة انهـا تـستـهدف رزقه ومـعيـشة
أطفـاله وتعـاقبه وتـقص جنـاحي طمـوحاته فـي حياة أفـضل وهو
يعـيش في واقع مرير وبـائس ال تتوافـر فيه اخلدمـات االساسية
من كهـرباء وماء صـالح للـشرب اال في توقـيتات تـعيسـة كما ان
ـواطنـون قـبل خـمـسة اخلـدمـات الـعامـة الـتي كـانت يـتمـتع بـهـا ا
عـقــود لم تـعــد مـوجــودة في امــور كـثــيـرة تــخص وسـائل الــنـقل

والصحة والتعليم والزراعة والصناعة فضالً عن األمن. 
واطـنـ زمن قريب وربّـمـا ال يـزال مسـتـمراً في  لقـد مـرّ علـى ا
بـعض األمـاكن كـانـوا يــدفـعـون الـضـرائب الـكـبــيـرة لـتـنـظـيـمـات
ومــلــيـــشــيـــات واشــخــاص نـــافــذين. وذلك احلـــال حــطم الـــثــقــة

ؤسسات الدولة وحقوقها. 
في خالل عقـدين تقريـباً لم أرَ أو أسمع مادة اعالمـية لها ثـقلها
تصل الـى الناس وتـشرح لهم مـا معـنى الضريـبة? ومَن يجب أن
يـدفـعـهـا? وكم عدد الـذين يـتـمـتـعـون باإلعـفـاء من دفـعـهـا? وكيف

يجري التصرف بتلك االموال? 

في أوج الـصخب والـفـوضى نسـيتُ أنَّ الـغرفـة ال تـعود لـنا; وأنَّ
إطاللـة صـاحـبـهـا عـلى حـ غـرَّة سـيـضـعـنـا في مـأزقٍ ال يُـحـمـد
عـقـبـاهُ; بـالـوقت الـذي اسـتلَّ الـغـجـري كـرَّاسة مـن حتت قـميـصه
وراح يقـرأ من قـصـائده الـتي كـتـبهـا أخـيراً عـن الوشق والـغـرفة

عجب من الشعراء العرب.. علَّق أحدهم: تزدحم با
ِربد احلقيقي هنا. - ا

َّا شـجَّع ثُلَّـة الشـعـراء الصـعالـيك علـى قراءة قـصائـدهم تبـاعاً
في مجـلس احلاضرين الـذين مازالوا يـتدفقـون على الغـرفة التي
أجـهل هـويـة صـاحـبـهـا; لـقـد اخـتـرت مـفـتـاحهـا مـن استـعـالمات
الفنـدق بلحظة صعلكة نافرة; امتألت الغرفة بالزائرين بينما كان
أحد الـشعراء الـصعالـيك ينـشد قصـائده وقوفـا عند الـباب.. نعم
كان مـهـرجانـا عـفويـا لم نـصدق انه يـحـدث اآلن.. أحد الـشـعراء
الـعرب جـاء بـكامـيرته وانـهمك بـالتـقاط الـصور لـنا جـميـعا بـينـما
هرجان التي كانت مجمل القصائد حرص آخـر لتسجيل وقائع ا
ـا وصل الدور ـتجـبـرة; و به هـجـواً واضـحـاً للـحـرب ولـلسـلـطـة ا
لــلــشـاعــر الـقــروي لم يـتــردد من قــراءة قـصــيـدة تــمـجــد احلـزب

الشيوعي; قال في مقطع منها:
.. - هذا رجل احمر شرط السك

وكان يـقصد الشـاعر رشدي العامل; بـدأ البعض يتـسرَّب خلسة
عـقول أنْ يغامـروا بالبقـاء معنا والوشق من الغـرفة إذْ ليس من ا

راح يهتف:
- أين هــذا الـــعــار لــيــأتـي ويــتــعــلـم أصــول الــثــقـــافــة من هــؤالء

الصعاليك?
ا وصل االحـتدام هذا احلد; تبخَّر اجلميع واعتذر البعض منهم
بأدب جم حتت ذريـعة كـاذبة مفـادها االرتـباطات الـكثـيرة لهم مع
شـعـراء آخـرين.. لـكن هـذه احلـجَّـة لم تـنـطل عـلى الـوشق فـتـدفَّق
ــزوجــاً بــســيل من الــلــعــنـات عــلى ـاش الــشــتــائم من فــمه  رشـَّ
ـؤسـسـة الـثقـافـيـة الـتي سـمـحت لهـم بدخـول الـفـنـدق.. شـعرت ا
شع الذي كان حيـنها أنَّ الغـرفة صارت شاحـبة وفقدت الـوهج ا
يبـرق بعيون اجلميع بينما وجد الـشاعر القروي الفرصة مناسبة

لتوبيخ الوشق قائالً:
قذعة; جعلت اجلميع يهرب من الغرفة. - شتائمك ا

لم يـرد الــوشق واكـتـفـى بـإشـعــال عـقب ســيـجـارة الــتـقــطـهـا من
الـطـاولـة فـلقـد نـفـدت الـسـجـائر لـديـنـا. واحلق أنَّ الـوشق يـشـعر
بـاخلـوف ويـسـاوره الـقـلق عـلى أفـعـال ارتـكـبهـا قـد تـصل به إِلى
ض على خروجه من األمن العامة إالَّ أسابيع بعد اإلعـدام; فلم 
اعتقالهِ مع زمرة من الصعاليك في حانة الغابات; ولوال كبر سنه
واعتالل صـحـته ومعـرفـة السـلـطـة بإدمـانه عـلى اخلمـر لـكان في
ـعدومـ ولذا لـيس عجـباً أنْ يـرتبك هـذا الوشق أحـيانا عداد ا
فـمن صـحــبـتي الـطـويـلــة الـتي أمـضـيـتــهـا مع الـوشق بتُّ اعـرف
ـا زاد من هــواجـسه ورغــبـاته دون احلــاجـة إِلى الـكـالم مـعه. و
قـلـقه أنَّ الـغــجـري الحظ شـيـئــًا غـريـبـاً في سـقف الــغـرفـة يـشـبه

الالقط; قال بصوت شابه االرتعاش:
- كل ما حتدَّثنا به التقطه هذا اجلهاز!

 وحسم األمر الشاعر القروي قائال:
طر..  بتل ال يخشى من ا - ا

وبرغم هـيمنة اخلـوف علينا كـان البد من طرده بجـرعات إضافية
من الــعــرق.. اتــفــقــنـا عــلى الــصــمــود في الــغــرفــة حلـ مــجيء
صاحـبها الذي جنهل هويته; اقـترح القروي بضرورة ذهابي إِلى
ـزيد من الـعـرق الفل وحـ أجـبتـه أنَّ النـقود الصـاحلـية جلـلب ا

التي بحوزتي ال تكفي ردَّ منزعجاً: 
ـعـصـمك في الـباب - خُـذْ خـاتـمي هـذا وبـعه مع الـسـاعـة الـتي 

كان.. الشرقي وتدبَّر خمرتنا; وإالّ غادرت ا
كان الـشاعر الـقروي يـراهن على محـبتي الـعميـاء لهُ ح أصدر
أوامـره لي وقـد جنح من فـرض سـيـطرتـه علـى عواطـفي فـي تلك
اللـحظات بعد أن وضع خاتمه الفضي بيدي ولذا هرعت بالنزول
اً اسـتـلف مـنهُ بـعض الـدنـانـير عـسى أنْ أصـادف صـديـقـاً كـر
ـغـادرة الـفـنـدق سـمـعت الـشـاعـر الـسـوداني وبـيـنـمـا كـنتُ أهـمُّ 
وب قرب اسـتـعالمات الـفـندق يـردد الرقم  813 كـان يوسـف احلبـُّ
ـعـتـوق عـدتُ بـتؤدة ألسـتـطـلـع األمر ثـمالً وقـد وقف إِلـى جـنـبه ا
ـوب إِلى الـغـرفـة.. وألنَّ وهـمـسـتُ لـصـديـقـي حـتى يـصـعــد بـاحلـبـُّ
عتوق كان ثمال هو اآلخر كاد يفضحنا عندما قال باسترخاء: ا

- صديقنا احلبُّوب أضاع مفتاح غرفته في نادي األدباء.
ـعــتـوق بـكـل قـوتي وأخــبـرتهُ وأنــا أكـزُّ عـلى  ضـغــطت عـلى يــد ا

أسناني:
فتاح بحوزتي.. - ا

ـعتـوق بصـعـقةٍ مـباغـتةٍ ارتعـد جـسد ا
وبلـسان خدر وعيـن تائهـت غمز لي

قائال:
- هــا? فهمت.. فهمت..
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-(أ ف {  (فــرنـسـا) -ســانت إتـيـ
ب)  –أتـاحت عـملـية كـبـيرة شـملت
إجالء  1800 شـخص تعطيل قنبلة
تــزن  500  كــيــلــوغــرام تــعــود إلى
ية الثانية  بالقرب من احلرب العا
مــديــنــة ســانت إتــيــان في جــنـوب
شـــــرق فــــرنـــــســــا األحـــــد وفــــقــــاً

للسلطات.
واكـــــتُـــــشـــــفـت الـــــقـــــنـــــبـــــلـــــة في
نـيـسـان/أبريل  2020 خـالل أعـمال
حـــفــر وقـــد ألـــقــاهـــا سالح اجلــو
ـلـكي الـبريـطـاني في آذار/مارس ا
 1944 خـالل غــــــارات هـــــدفـت إلى
تــــدمــــيــــر مـــصــــانـع في مــــديــــنـــة
الريـكامـاري الصـغيـرة كان اجليش
ـاني يسـتخـدمهـا أثنـاء احتالله األ

فرنسا. 
وبـــادر جــــهـــاز إزالـــة األلـــغـــام في
مــديــنـــة لــيــون إلى دفن الــقــنــبــلــة
ـة اخلطـر على الـسكـان على الـعد
عــمق أكــثــر من ثالثــة أمــتـار حتت
األرض بــانـتـظـار تــعـطـيــلـهـا الـذي
حـصل األحد ونـقلـها إلى موقع في

شمال فرنسا.

ـسؤول في مـقـاطعـة ال لوار وقـال ا
تـومـا مـيـشـو لـوكـالـة فـرانس برس
إن مــئـات االشــخـاص شــاركـوا في
العملية بينهم  130 شرطياً تولوا
فـرض طوق أمـني في محـيط موقع
الــقـنــبـلـة الــذي أخـضع لــلـمــراقـبـة
بـواسطة كاميرات الـفيديو وطائرة
مــســيــرة.  فـيــمــا قُــتل رجل مــسـاء
ـترو الـسـبت في إحـدى مـحـطـات ا
فـي باريس نـتيـجة شـجار مع رجل
آخـر لم تُعرَف اسبابه بعد على ما
أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية.
ـصــدر أن الـشــجـار بـ وأوضـح ا
الـرجل حصل على رصيف محطة
بـــيــرسي عـــلى مــقـــربــة من وزارة
ــالــيــة  في جــنـوب االقــتــصــاد وا

شرق باريس.
واضــاف أن أحـدهـمــا طـعن اآلخـر
فـــدافع األخــيـــر عن نــفـــسه وألــقى

شتبه به على سكة القطار. ا
ــصــدر ان الــرجـل الـذي واضــاف ا
كـان عـلى الـسـكة عـاد ووجه طـعـنة
ـغدور الذي ثـانيـة في البـطن إلى ا

كان على الرصيف.
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فـيسـبوك فكـرة وزارة الدفاع بـأنها
غــبـيـة قــائـلـة إنــهـا تــعـكس قـوالب
ـــرأة كـــدمـــيـــة ـــطــــيـــة عن دور ا

جميلة.
ـان وطــالــبت نــائــبــة رئــيس الــبــر
أولــيـنـا كــونـدراتــيـوك الـســلـطـات
بـــاالعــتــذار عــلــنــا عـن هـذا اإلذالل
لـلـنسـاء الـلـواتي يدافـعن بـالسالح

عن استقالل أوكرانيا.
سلـحة األوكرانية وتـضم القوات ا
أكــثــر من  31 ألـف امــرأة بـيــنــهن
أكـثـر من  4100 ضــابـطـة. وقـاتـلت
أكــثـر من  13500 امــرأة أوكـرانــيـة
وال لـروسيا ضـد االنفـصاليـ ا
فـي شرق الـبالد منـذ اندالع الـنزاع
ـسـلح الـدامي قبل سـبع سـنوات ا

بحسب كوندراتيوك.

رمــز االزدراء بــالــنــســاء من قــطـاع
ــا اعــتــبـرته الــتــجــمـيـل مـنــددة 
حتـيـزا جنـسـيـا وكراهـيـة للـنـساء.
وتـساءلت كاترينا رومانينكو وهي
مـسـتـخـدمـة أخـرى لإلنـتـرنـت ماذا
ســـتـــرتــدي الـــنــســـاء في الـــقــوات
الـبـحريـة? هل سيـرتـدين البـيكـيني

والزعانف?.
وقـــــد وضع نــــواب أوكـــــرانــــيــــون
مـقربـون من الرئـيس السـابق بترو
بـوروشـينـكـو أحذيـة نـسائـيـة أمام
وزيــر الــدفــاع الـذي كــان مــوجـودا
ان داعـ إياه إلى حتـت قبـة البـر
انــتــعـالــهــا لــلـذهــاب إلى الــعـرض

العسكري.
كــذلـك وصــفت الــعــضــو في حــزب
غـــولــوس إيــنـــا ســوفــســـون عــبــر

ويـنـتـعـلن أحـذيـة نـسـائـيـة سـوداء
بــكـعب مـتـوسـط الـطـول كـجـزء من
الــزي الــعـســكـري الــنــسـائي خالل

العرض بحسب الوزارة.
ـشاركة في وقـالت إيفـانا مـيدفـيد ا
الـتـمـارين في تـصـريـحـات نـقـلـتـها
الــوكـالـة الـرسـمــيـة لـوزارة الـدفـاع
األوكـرانـية الـيوم نـتمـرن باألحـذية
الـــنــســائــيـــة ذات الــكــعـب لــلــمــرة
األولـى. األمر أصـعب قلـيال مقـارنة
مع األحـذية الـعسكـرية لـكننـا نبذل

قصارى جهدنا.
وأثـارت الـصور ردود فـعل غاضـبة
عـلى مـواقـع التـواصـل االجتـمـاعي

ان. واحتجاجات في البر
وعـلـقت مـاريا تـشـابرانـوفـا إحدى
مـستخدمات اإلنتـرنت قائلة الكعب

{ كــــــــيـــــــيف (أ ف ب)  –تــــــــواجه
الــسـلــطـات األوكـرانــيـة انــتـقـادات
شـديدة بسـبب انتشار صـور تظهر
جـــنـــديـــات يـــتـــدربن عـــلـى عــرض
ـقـرر إقـامـته الـشـهر عـسـكـري من ا
ـقبل وهنّ ينـتعلن أحذيـة نسائية ا
ذات كـــعب عـــال بــدالً من األحـــذيــة

العسكرية التقليدية.
 وانـدلعت الفضيحة بعد أن نشرت
وزارة الـدفـاع صـورا لتـمـارين على
ــنـاســبـة الــعـرض الــذي سـيــقـام 
الـــــذكــــرى الــــثـالثــــ الســـــتــــقالل

أوكرانيا في  24آب/أغسطس.
ـنشورة على وتـظهر هـذه الصور ا
صــفــحــة الـوزارة الــرســمــيــة عـلى
ـدرسـة فــيـسـبــوك تـلـمـيــذات في ا
ــوه ــشــ بــزي  الــعـــســكــريــة 
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{ بـرست (فرنسا) (أ ف ب)  –غاب
ــــنـــارات عـن أبـــراجــــهم حــــراس ا
ـضيـئة في هـذا العـصر لـكنّـها لم ا
تــنـــطــفئ إذ وجــدت طــريــقــهــا إلى
الـــبــــقـــاء من خـالل الـــتـــحـــوّل إلى
مـضافـات لعـشاق الـبحـر البـاحث
عن أمـاكن إقـامـة غريـبة تـوفّـر لهم
مــثـالً غـرفــة نــوم عــلـى ارتــفـاع 30
متراً أو مشهداً بزاوية  360 درجة
أو حـــتى مـــغـــامــرة انـــعـــزال عــلى
جــزيـرة صـخــريـة صـغـيــرة تـشـبه

قصة روبنسون كروزو.
عـلى مرمى حـجر من ميـناء لوريان
في مــنـطـقـة بــريـتـاني الــفـرنـسـيـة
تـنـتـصب مـنـارة كـيـربل التـي باتت
خـــارج اخلـــدمـــة مـــنــذ 1989. أمـــا
ـنارة الـيـوم فتـغيـرت مـهمـة هذه ا
الـتي كـانت حـراستـهـا موكـلـة على
مـدى نـحـو  50عـامـاً (!)  إلـى امرأة
. فــــفي تـــــدعى أونــــوريـن لــــوغـــــ
أعـالهـا اسـتــعـيض عن الــفـانـوس
بـغرفة استديو مكيّفة تضم حماماً
ومـطـبـخـاً صغـيـراً وهي الـوحـيدة
ـكن الـنوم فـي جزئـها في فـرنـسا 

العلوي.
الـكـة فالـيـري بيـرجـيرون وتـقـول ا
احلـجـوزات مـكـتمـلـة حـتى تـشرين
األول/أكــتـوبـر ولـكل ايـام الـسـبت
حــتى ســنـة  2022 ويــبـلغ  الــطـلب
ذروتـه عــادةً فـي مــنـــاســـبـــة عـــيــد
الـعشاق عندما يـبلغ إيجار الغرفة

لشخص  650 يورو في الليلة.
وتـمـكن باتـريك من حتـقيـق أمنـيته
ـتمثلة في أن يـبيت ليلته في هذا ا
ـنــاســبـة عــيـد ــكــان  كـهــديــة  ا
مـــيالده الــســبـــعــ ومن ســريــره
هيب في شهد السماء ا اسـتمتع 
جــزيـرة غـروا إي بـيل إيل. ويـروي
كــنت أحـلم بـذلك مــنـذ مـدة طـويـلـة
! عـندمـا كـنت صـغـيراً وكـان رائـعـاً
كــنت أشـاهــد تـقـاريــر إعالمـيـة عن
مـنارة جومـان وكانت تفـتنني بكل

ما للكلمة من معنى.
ـنـارات ال تـزال قـائـمـة فـجـاذبـيـة ا
وخــصــوصـاً فـي األحـوال اجلــويـة
الـسيئة. وتقول فـاليري بيرجيرون
الـتي دفعت ملـيوناً ونـصف مليون

ـنارة عام يـورو لالستـحواذ عـلى ا
 2018 بــعـد إعالن عــبـر الـشــبـكـات
االجـتماعية أثنـاء عاصفة أليكس 
ات هـاتفـية حتى بـقيت أتـلقى مـكا
الـــســـاعـــة الــتـــاســـعـــة مــســـاءً من
أشــخــاص يــسـألــون عــمــا إذا كـان
احلـجز متاحاً ألنـهم كانوا يرغبون
في أن يـعـيـشـوا جتـربـة الـعـاصـفـة

نارة, من أعلى ا
وفـي جـزيــرة لــيل فــيـيــرج شــمـاالً
أتـيحَ لإليـجار أخـيـراً منـزل حراس
ـنارة بـعدمـا نُفـذت أعمـال ترميم ا
ـبـنى العـائد إلى واسـعـة في هذا ا

العام  1845وفي منارته.  
وتـشرح مرشدة منـارات ليل فييرج
ــــون أن كـل مـــا مــــاغــــالي كــــازاد
ــرء لــقــضــاء لــيــلـة أو يــحــتــاجه ا
لـيلـت متـوافر من مطـبخ  وحمام

وغرفة معيشة وغرفة طعام وسوى
ــنـــزل الــبــيــئي ذي ذلـك في هــذا ا
الـطبـقت الـذي يستـوعب ما يصل
إلـى تـســعــة أشـخــاص في مــقـابل
 350 يـورو لـليـلـة الواحـدة. وتـوفر
ـنـزل من من ـلـتـصــقـة بـا ــنـارة ا ا
قـبـتهـا التي أعـيـد تأهـيلـهـا منـظراً
ــــيـــاه الــــبــــحـــر دائــــريــــاً مـــذهـالً 
ـرجــانـيـة الــفـيـروزيــة ولـلــشـعب ا
ـنــتـشــرة فـيــهـا وتـطل الــكـثــيـرة ا
أيـضاً على شقيقـتها الكبرى وهي
مـنارة أخرى بطول  82,5متراً هي
ــنـارة األعــلـى في أوروبــا. وهــذه ا
الــــتي وضــــعت في اخلــــدمـــة عـــام
ـــنــارة  1902 لـــتـــوســيـع نــطـــاق ا
الــصـغـرى بــاتت الـيـوم مــفـتـوحـة

للزوار.
إلـى الشـرق  عـنـد خـلـيج مـورليه 

ـنارة في إيل ـنـزل حـارس ا ـكن 
لـــويه أن يــســتــقــبـل مــا يــصل إلى
عـــشـــرة أشــــخـــاص لـــكنّ وســـائل
الــراحـة فــيه مـحــدودة. وأقـيم هـذا
ـنـزل عـلى جزء من صـخـرة وهو ا
ـة الـتي ال مـالصق لـلـمـنــارة الـقـد
ــكن دخـولـهـا كــونـهـا ال تـزال في

اخلدمة.
ويـــقــول عــضــو اجملـــلس الــبــلــدي
لـكـارانـتك جـان بـاتـيـست بـاتـو عن
اجلــزيــرة الــتي اتــخــذتــهــا طــيـور
ـكن نــورس كـثــيـرة مـوطــنـاً لــهـا 
لـلناس أن يعيشـوا هنا على طريقة
روبـنـسـون كـروزو لقـضـاء لـيـلة أو

عطلة نهاية أسبوع.
وفـيـما جنـحت جتـربة حتـويل عدد
ـنارات ومنـازل حراسها قـليل من ا
ألغــراض سـيـاحـيــة لـيـست احلـال

كذلك بالنسبة إلى غالبية تلك التي
لـم تـعـد في اخلــدمـة.ويــشـدد مـارك
بـوينتود رئيس اجلمـعية الوطنية
ــنـارات الــتي تـعــمل عـلى لــتـراث ا
ــبـــاني أن مــنــارات إنـــقــاذ هــذه ا
ـكن أن تـكـون لـهـا الـبــحـر أيـضـاً 

حياة ثانية.
ـتحمّس لـلحفاظ ويـضيف الرحل ا
ـبـاني األسطـوريـة ثـمة عـلى هـذه ا
كن القيام بها. يكفي أمـور كثيرة 
بــعض اخلــيــال مـشــيــراً مـثالً إلى
مـشـروع إنـشاء سـكن لـلفـنـان في
تـيفينـيك. وهذه اجلزيرة هي موقع
قامة ـنارة الوحيدة في فـرنسا ا  ا
داخل الـبـحـر في مـنـطـقـة مـعـروفة
ائيـة العـنيفـة تتـناثر بـتيـاراتهـا ا
ـاء فــيـهـا الـصـخــور عـلى سـطح ا

حيث قضى العديد من البحارة.

الــبــالغ  38عــامــا لــوكــالــة فــرانس
بــرس ســيــكــون لــديــنـا  19 بــرجــا
بـحـلـول نـهايـة الـسـنة. وأوضح أن
بــإمـكــان كل بــرج إنـتـاج  400 ألف
نـبـتة في الـسنـة متـوقعـا أن يصل
اإلنــتــاج الــســنــوي بــعــد اكــتــمــال
األبــراج كـلـهـا إلى ثــمـانـيـة ماليـ
نـبـتة. تـزرع جانـغل نـبتـات عطـرية
مــــثـل الـــريــــحــــان والــــبــــقــــدونس
ـعـمّر والـبذور والـكـزبرة والـثوم ا
ــسـتـنـبـتــة مـثل اخلـردل والـفـجل ا
األرجــــواني واحلــــبق الــــيــــابـــاني
والـــواســـابي وكـــذلك أنـــواعـــا من

اخلس واألعشاب.
زرعة منتجاتها الطازجة وتـوجه ا
كن لـشـبـكات الـتـوزيع الكـبـرى و
رؤيـة أعـشابـها مـعـروضة مـنذ اآلن

تاجر الباريسية. في بعض ا

ـغـذيـات في نـور مـصـابـيح لـيد بـا
لــلــنــمــو الـنــبــاتي وسط جــو دافئ
ـــزرعـــة عـــلى ورطـب. وحتـــتـــوي ا
بــرجي إنــتـاج تــتـكــدّس األحـواض
فـيـهـمـا عـلى ارتـفـاع عـشـرة أمـتار.
وقـال رئيس جـانغل جـيل دريفوس

2022  تــصــمــيــمــا مــنــهــا عــلى أن
ــــــزارع تـــــــصـــــــبح األولـى بـــــــ ا
الــعــمـوديــة لــلــخـضــار في الــبــلـد.
تـسـتـخدم جـانـغل أسلـوب الـزراعة
بال تـربـة فـي مـادة خـامـلـة فـتـنـمو
ـيـاه مـشـحـونة الـنـبـتـات وتـروى 

{ (فـــــــــرنــــــــســــــــا) (أ ف ب)  –فـي
ـنطـقة صـناعـية مـسـتودع واسع 
عـلـى مـسـافـة مـئـة كـلم من بـاريس
تـــنــمـــو أعــشـــاب عــطـــريــة وبــذور
مــســتـنــبـتــة في أحــواض مـكــدّسـة
الـواحـد فوق اآلخـر غارقـة في نور
زهـــريّ وبــنــفـــســجيّ مــنـــبــعث من
مـصابـيح ليـد للنـمو الـنباتي. أهال
ـزرعة الـعمـودية بـكم في جـانغل ا
ـــرتــبــة الـــطــامـــحــة إلى احـــتالل ا

األولى في فرنسا.
ـالي السـابق جيل أسـس اخلبـير ا
دريــفــوس ورجل األعــمـال نــيــكـوال
سـيـغي هـذه الشـركـة الـناشـئـة عام
2016  وفـتـحت جانـغل أول مـزرعة
لـها في شـاتو تيـيري بشـمال شرق
فــرنــســا. غــيـر أنــهــا تــعــتـزم فــتح
مــوقــعــ آخــرين بـحــلــول نــهــايـة

ـــأهــولـــة. ونُــقل األول لـــلــرحالت ا
وهـــو لــــيـــو بـــومـــيـــنـغ إلى مـــوقع
األشـغال بواسطة ذراع ميكانيكية
بـيـنـمـا خـرج اآلخـر تـانغ هـونـغـبـو
بــبـسـاطــة من خالل غـرفــة مـعـادلـة

الضغط.

مـــأهــولـــة لــلـــصــ عـــلى اإلطالق.
وكـلّف الرواد الثالثة مـواصلة بناء
احملـطة وخرج اثـنان منـهم صباح
األحــد مـعــاً إلى الـفــضـاء لــتـنــفـيـذ
أعـــمـــال في هــذا اإلطـــار عـــلى مــا
افــادت وكـالـة الــفـضــاء الـصـيــنـيـة

{ بــكــ (أ ف ب)  –خـــــرج رائــــدا
فــضــاء صـيــنــيـان األحــد مــعـاً إلى
الــفـضـاء وهي الـطـلـعــة الـثـنـائـيـة
األولـى للـصـ بهـدف الـعـمل على
بــنـاء مـحــطـة الــفـضـاء الــصـيــنـيـة
اجلــــديـــــدة تــــيــــانـــــغــــونغ. وكــــان
الـــصـــاروخ لــونـغ مــارتش - 2 إف
أقــــلع في  17 حــــزيـــران/يـــونـــيـــو
الـــفــائت من مــنـــصــة في صــحــراء
) حامالً غـوبي (شمـال غرب الـص
ثـالثــة رواد فــضــاء صــيــنــيــ ثم
الـتحمت مـركبتـهم بوحدة تـيانخه
وهـي الوحـيـدة من وحـدات مـحـطة
تــيـانـغــونغ الـثالثـة مــوضـوعـة في
ــــدار. ويـــتــــوقع أن يــــبـــقى رواد ا
ـهـمـة الــفـضـاء الــثالثـة في هــذه ا
ثـالثـة أشــهـر.  وهــذه أطـول رحــلـة
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ويــرى سـاشـا بـايـلي أن بـيـبل كـان
ا لعالم اسـتثناءً لكنّ ذلك أظهر ر
الـفن اجلـمـاهـيـري أن هـذا الـقـطـاع
نافسة. ويعتبر اجلديد قادر على ا
ـــشـــفـــر يـــكـــون األقــوى أن الـــفن ا
واألكــثــر أهــمــيـة عــنــدمــا يــســاعـد
. وتـراوح ــتـواضــعــ الــفــنـانــ ا
األسـعار احملددة سـلفاً لـبيع القطع
فـي مــعــرض كـــريب طــوكـــيــو بــ
بـضع مئـات من الـدوالرات وما ب
. ومن بـ األغـلى تلك  50- 40 ألـفـاً
الـتي حتـمل تـوقيـع مكـسـيم  وهو
ــــغـــني فــــرقـــة ذي االسـم الـــفــــني 
ـوسـيـقي بــروديـغي الـبـريـطــانـيـة 
اإللـكـتـرو بـانـك الـذي حتـول أخـيراً
كن إلـى الفن بنـسق ان اف تي. و
إجــراء عـمـلـيـات الـشـراء في مـوقع
ـعرض أو على مـنصةبـلوك تش ا
آرت إكـــســـتـــشـــيـــنـج   بـــواســـطــة
ــــشـــفــــرتـــ داي الــــعـــمــــلــــتـــ ا

وإيثيريوم. 

ـعلـومات وغـير مـركزيـة  لتـخزين ا
ونــقـلـهـا تــؤدي دوراً أسـاسـيـاً في
الـعمالت الرقـمية كالـبيتـكوين. فقد
كـناً بسـهولـة أن يصبح أي بـات 
عـــمل فـــنـي افـــتــراضـي خـــاضـــعــاً
لــلــمــعــامالت الــتــجــاريــة إذا كـان
مــــرتـــبــــطـــاً بــــالـــــان اف تي (نـــان
فــاجنــيــبل تــوكـنــز) وهــو أســلـوب
تـشـفـيـر عـبـر الـرمـوز غـيـر الـقـابـلة
لـالسـتــبــدال يــتــيح مــنـح شــهـادة
قــائــمـة عــلى بــلــوك تـشــ تــثـبت
أصـالـة أي مـنـتج رقـمي. باتت دور
ــزادات الـكــبـرى تـبــيع بـانــتـظـام ا
قــطــعــا رقـمــيــة بـنــسق ان اف تي
وفـي آذار/مــارس الـــفــائـت أصــبح
األمـيـركي مـايك وينـكـلمـان (بـيبل)
بــ الــفــنــانــ الــثالثــة أصــحــاب
األعـمال األعلى ثمـنا خالل حياتهم
فـي الــعـــالم إذ بــيـع أحــد أعـــمــاله
الــرقـمــيـة في مــقـابل  69,3مــلـيـون
دوالر إثــر مــزاد لــدار كــريــســتــيـز.

هــانــيـا  الــشــبح الـســاخــر المـرأة
مـنـتـقـمـة في احلـكـايـات الـيـابـانـية
عـمـلي هـو نفـسه  وكـذلك عمـلـيتي
اإلبـــداعـــيـــة. لم يـــســـبق إليـــتـــشي
هـاتانـو  أن باع أي عـمل افتراضي
 لـــكــنـه يــوضـح أن لــديه شـــعــوراً
بــإمـــكــانــات هــذه الــســوق فــيــمــا
تُـعرض خـمسـة من أعمـاله من هذه
الـفئـة ضمن مـعرض كـريب طـوكيو
الـذي افتـتح في صالـة عرض بحي
هاراجوكو في العاصمة اليابانية.
ـديـر الـعام ـعرض ا ويـقـول أمـ ا
ـبــيـعــات عـبـر اإلنــتـرنت ــنـصــة ا
بـــلــوك تــشـــ آرت إكــســتـــشــيــنج
ـتخصصة في هـذا القطاع ساشا ا
) هـذا أول مـعرض بـايـلي ( 27عـامـاً

شفرة يُقام في طوكيو. للفنون ا
وسـاهمت تـقنيـة بلـوك تش خالل
األشـهــر األخـيـرة في طـفـرة الـنـمـو
الـكـبيـرة التي شـهدتـها سـوق الفن
ـية وهـي تقـنيـة آمنة الـرقمي الـعا

{ طوكيو (أ ف ب)  –يعمل إيتشي
هـاتانو خبيـر وشم في طوكيو لكنّ
عـــــدد زبــــائـــــنه وهـم غــــالـــــبــــاً من
األجــانب تــراجع بــشـكـل مـلــحـوظ
خـالل اجلائـحة. لـذلك عـندمـا سمع
عن الـنـهـضـة الـكبـيـرة لـسـوق الفن
الـرقمي بفضل تقنية سلسلة الكتل
) لـلتـعامالت الـرقمـية (بـلوك تـش

قرر اغتنام الفرصة.
وقــال إيـتــشي هــاتـانـو ( 44عــامـا)
لــوكـالـة فـرانس بـرس في صـالـونه
ــاطه ــليء بــأ الــضــيق لــلــوشم ا
ـفضلة وهي شـخصيات مـستمدة ا
من الـفـولكـلور الـيابـاني من الرائع
بـالـنسـبة إلى فـنـان أن تُفـتح أمامه
سـوق جـديـدة  فهـذا يـوفـر الكـثـير

من االحتماالت.
وال يـنزعج هـاتانو من االنـتقال من
اجلـــلــد الـــبــشـــري إلى الــفـن غــيــر
ادي. ويقول وهو يرسم بواسطة ا
قـلم على جـهازه اللـوحي شخـصية

{ نــيـودلــهي (أ ف ب) - طـلــبت مــحـكــمـة
هـنديـة من احملـامـ الـتزام قـواعـد الـلـباس
والسلـوك أثناء احملاكـمات االفتراضـية بعد
أن ظهـر بعضهم خالل هـذه اجللسات وهم
يـرتدون قـمـصانـا مـلونـة أو يـركبـون دراجة
سـكوتـر.وقالت مـحكمـة الله أبـاد العـليا في
واليــــة أوتــــار بـــــراديش إن (اجلــــلــــســــات
ـقامة في االفتـراضية يـجب أن تشـبه تلك ا
قاعة احملـكمـة كما أن االبـتعـاد عن الطابع
ـالبس والـسـلـوك الــرسـمي عـلـى صـعـيـد ا
غـيــر مـقـبـول). وتـعـمل أكـثـريـة احملـاكم في
ـاضي إثـر الـهــنـد افـتــراضـيــا مـنــذ آذار ا
فـرض الـبالد تـدابيـر إغالق ألشـهـر بـهدف
احتـواء انتشـار وباء كـوفيد-19. وجاء في
أمـر احملـكـمـة بـحسـب قنـاة ان دي تي في
يـــجب أن يـــفـــهم احملـــامـــون أن ظــهـــورهم
ـنزل أو لـسمـاع الـقضـايـا افتـراضيـا من ا
ا كـتب أو الغرفة يجب أن يـكون امتدادا  ا
يُــعــمل به في قــاعــات احملــكــمـة ويــجب أن
يـتعـاملوا مع ذلـك باجلديـة عيـنها كـحضور

جلسة داخل احملكمة.
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