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أعـلن مـحـافظ ذي قـار أحـمـد غـني
مـوافـقة رئـيـس الوزراء اخلـفاجـي
عـلى تــعـيـ مـصـطــفى الـكـاظــمي
 1850خــريــجــاً بــأجــر يــومي في

ئات في فيما احتج ا وزارة النفط
الـنــاصــريــة وكــربالء لــلـمــطــالــبـة
بــاخلــدمـــات وفــرص عـــمل . فــفي
تــظـــاهـــر اهـــالي قـــضــاء كــربـالء 
ـائية وارد ا الهنـدية امـام دائرة ا
ياه.وقال احتجاجا على أنـقطاع ا
ــتـــظــاهــرين شــهــود عـــيــان ان (ا

طالـبوا احلـكومـة احملـليـة بإيـجاد
شكـلة تبط النهر حلول سريعة 
وحتـــســــ الـــوضع اخلــــدمي في
واشاروا الى ان (اهالي مناطقهم)
القضاء طالبوا بعادة العمل بشط
ابــو رويــة الــذي جــرى تـــبــطــيــنه
بـــشــكـل خـــاطئ من قـــبـل الــوزارة

ـاء). الـذي تــســبب في انــقــطــاع ا
واصـل  مــئــات وفي الــنـــاصــريــة 
احملـتـجـ مـن خـريـجي الــكـلـيـات
ـعــاهـد احــتـجــاجـاتــهم لـلــيـوم وا
الـثـالث عـلى الــتـوالي امـام مـبـنى
ديوان احملافظـة للمطـالبة بفرص.
تـظاهرين وقال شهود عـيان ان (ا
اغـلــقــوا مــبـنـى ديـوان احملــافــظـة
ـوظـف مـن الـدخول الداء ومنـع ا
اعـمــالـهـم والـقــيـام  بــغــلق شـارع
ــــــبـــــنى االمـــــام عـــــلـي اجملـــــاور 
احملــافــظــة بــاالطــارات احملــتــرقـة
,للمطالـبة بالتعـي وايجاد فرص
واضـافوا ان (احملـتج عمل لهم)
نـددوا بـرفع اســمـاء لـلـتــعـيـ في
الــشـــركــات الـــنــفـــطـــيــة من غـــيــر
مـهـددين فـي حـال عدم احملـتجـ 
ـشـروعة). ـطالـبـهم ا االستـجـابـة 
قال اخلـفاجي في بيان من جانبه 
تـلــقـته (الــزمــان) امس ان (رئـيس
الـــــوزراء وافـق عـــــلى تــــــعـــــيـــــ
األولى مجـموعـتـ من اخلريـج
تـضم ألــفــاً والــثـانــيــة تـضم 850
خـريـجـاً وسـيـتم تــعـيـيـنـهم بـأجـر
مــتــهــمـا يـومـي في وزارة الـنــفط)
(جـــهـــات وصـــفـــهـــا بـــالـــفـــاســدة
بـــــالـــــوقـــــوف وراء تـــــصـــــعـــــيــــد
االحـــتـــجــــاجـــات وأربـــاك االمـــور
.( ـوظـف ـديـنـة واعـاقـة دوام ا با
وكانت النـفط قد اطـلقت تـعيـينات
اسـتنـاداً إلى قـرار مـجلس جديـدة
الــــوزراء بـــــتـــــشـــــغــــيـل األجــــراء
.وقـالت الوزارة فـي بيان اليومـي
سابق إنه (اسـتنـاداً لقرار مـجلس
الــــوزراء بـــــتـــــشـــــغــــيـل األجــــراء
اطـلـقت الـوزارة مـوقـعا اليـومـيـ
الـكـتـرونـيــا لـلـتـقــد عـلى الـعـمل
بـــصـــفـــة اجـــر يـــومي الصـــحـــاب
االختـصـاصات الـهـندسـيـة). وقرر
مجـلس الوزراء في جـلسـة سابـقة
,الـســمــاح لــلــشــركـات الــنــفــطــيـة

بـــتــــشـــغــــيل األجـــراء الـــرابــــحـــة
اليـومي مـن ذوي االختـصاصات
وفق اإلعالن الـهـنـدسـيـة والـفـنـيـة
والـتــنــافس الــشــفــاف. في تــطـور
اعلن اخلفاجـي عن اطالق خمسة
مـلــيـارات ديــنـار لــتـطــويـر الــبـنى
ديـنـة اور االثريـة.وذكر التـحتـيـة 
احملـافظ في بـيـان تـلـقتـه (الـزمان)
امس ان (االمـانــة الـعـامــة جملـلس
الـوزراء اطـلـقت خـمـسـة مـلـيـارات
ديـنـار لـتــطـويـر الــبـنى الـتــحـتـيـة
الفـــتــا الـى ان (هــذا ــديـــنـــة اور)
ـبــلغ هــو ضــمن تــخــصــيــصـات ا
الفـــتــا صــنـــدوق اعــمـــار ذي قــار)
وتــابـع ان (اخلــدمـــات ســـتــشـــمل
اسـتــحــداث شـوارع مع خـط نـاقل
لـلمـاء الـصـالح لـلـشـرب فـضال عن
خدمات اضافيـة اخرى). كما اتفق
اخلــــفــــاجـي مع وزيـــــر االعــــمــــار
واالسـكـان والــبـلـديــات واالشـغـال
على العـامـة نـازن مـحـمـد وسو ,
ـنـفذة سحب الـعـمل من الـشـركـة ا
ـشـروع مـجـســر تـقـاطع األسـكـان
الصناعي واحالته ألحدى شركات
الــــــوزارة إلجنــــــاز مــــــا تـــــــبــــــقى
مـــــــنـه.واوضـح اخلــــــــفــــــــاجي ان
(اجتـمـاعـا جـمـعه بـالـوزيـرة جرى
خالله االتـفـاق عـلى سـحب الـعـمل
ــنــفــذة لــلــمــجــسـر من الــشــركـة ا
ومبـاشـرة أحد تـشـكـيالت الوزارة
عبر شركاتـها احلكوميـة الرصينة
بـإجنــاز مـا تــبـقى مــنه خالل مـدة

محددة). 

{ عـمان - (أ ف ب) - أصـدرت محـكمة
أمن الــدولــة األردنــيــة اإلثـنــ حــكــمـا
بـالسجن  15عـاما بحق رئيس الديوان
ـــلــــكي األســـبق بــــاسم عـــوض الـــله ا
والـشـريف حـسن بن زيـد في مـا يـعرف
بــقــضــيــة "الـفــتــنــة" واســتـهــداف أمن
األردن.وأصـدرت احملـكـمة حـكـمهـا بـعد
إدانـتــهـمـا بـتـهـمــتي "الـتـحـريض عـلى
مـناهضة نظام احلـكم السياسي القائم
ـملكة" و"القيـام بأعمال من شأنها في ا
تـعريض سالمة اجملـتمع وأمنه لـلخطر
عـلى ما أفادت مراسلة وإحـداث الفتنة"
لــوكــالـة فــرانس بــرس تــابـعـت وقـائع
احملـاكـمـة.وحـوكم عـوض الـله وبن زيد
رغم أن احلــكــومـة فــقط فـي الـقــضــيــة
اتـــهــمت في الـــرابع من نـــيــســان ولي
الــعـــهــد الــســابق األمــيــر حــمــزة (41
األخ غير الشقيق للعاهل األردني عاما)
ــلك عــبــد الـلـه الـثــاني وأشــخــاصًـا ا
آخـرين بالـضلـوع في "مخـططـات آثمة"
هـــــــدفـــــــهــــــــا "زعـــــــزعـــــــة أمن األردن
واسـتـقـراره".ووضع األمـير حـمـزة قـيد

اإلقـــــــامـــــــة اجلـــــــبـــــــريـــــــة إال أنـه لم
يــحـاكم.ووصـل عـوض الـلـه والـشـريف
حـــسن الـى احملـــكـــمــة حتـت حـــراســة
مــشــددة مـرتــديـ زي الــسـجن األزرق
بحسب ومـكبلي األيدي خلف ظهـريهما
صـــور ومـــقــاطـع فــيـــديـــو نــشـــرتـــهــا
الـسـلطـات.وتـابع الصـحـافيـون مـقاطع
قـصيرة بثت مـباشرة من قـاعة احملكمة
ونـقلت في خـيـمـة أقـيمـت الى جانـبـهـا
ـقـاطع تالوة األحكـام.وفي بـداية تـلك ا
تال رئــيس جـــلــســة الـــنــطـق بــاحلــكـم
ـقــدم الـقــاضي الـعــسـكـري احملــكـمــة ا
ـــســـاعـــيـــد وقـــائع الـــدعــوى مـــوفق ا
وتــفــاصــيـل الئــحــة االتــهــام. وقـال إن
عـوض الـله والشـريف حـسن يـرتبـطان
"بــعالقـة صـداقـة مـنـذ عـام 2001 كـمـا
يرتبط األخير بعالقة القربى والصداقة
".وأضـاف بــاألمـيـر حــمـزة بن احلــسـ
أنـــهـــمـــا حــمـال "أفــكـــارا مـــنـــاهـــضــة
وحتــــريـــضـــيــــة ضـــد نـــظــــام احلـــكم
مـلكـة وشخص الـسـياسي الـقائم فـي ا
ـساعيد أن لك عبـدالله".وأكد ا جاللـة ا

"إرادتـيهـما التـقتا في مـشروع إجرامي
ــعـالم مــحـدد األهـداف مــنـظم واضح ا
ـناهضة يـهدف الى ترجـمة أفكـارهما ا
ــنـاوئــة الى واقع والــتــحــريـضــيــة وا
ـشـروع مـشـيــرا الى أن هـدف ا عــمـلي"
"إحــداث الـفــوضى والـفــتـنــة والـفــرقـة
و"بث خــطـاب داخـل اجملـتــمع األردنـي"
الـكراهـية جتاه نـظام احلكم الـسياسي
الـــقــائم".ودين الـــشــريف حـــسن كــذلك
بـتـهـمـة حـيـازة مـادة مـخـدرة وبـتـهـمـة
تـعاطي مادة مخـدرة (احلشيش) وحكم
عــلــيه بــالـســجن لــســنــة واحـدة ودفع
غـرامـة مـقـدارهـا  1000 ديـنـار (1400
. لـكن احملـكمة دوالر) لـكل من الـتهـمت
وهي السجن 15 تـطبق العقـوبة األشد
تهم عـاما.وأكد محـاميا الدفـاع عن ا
مــحــمــد الــعــفــيف وعـالء اخلــصــاونـة
لـوكـالة فـرانس برس أنـهمـا سيـطعـنان
في الـقرار. وقرارات محكمة أمن الدولة
قابلة للطعن خالل  30 يوما من صدور
ـاضي احلــكم.وأفـرج في  28نــيـسـان ا
عن  16 شـخـصـا كـانـوا أوقـفـوا أيـضا

في الـــقـــضـــيــة بـــعـــد مـــنــاشـــدات من
شـخـصـيـات وعـشـائـر لـلـمـلك عـبد الـله
ب"الـصـفح عـن أبنـائـهـم الذيـن انـقادوا
وراء هـذه الــفـتـنـة".لـكن لم يـتم اإلفـراج
عـن عـــوض الــــله وبن زيــــد "الرتـــبـــاط

واخـتالف أدوارهما وتباينها والوقائع
ـنـسـوبـة إلـيـهـمـا ودرجـة الـتـحـريض ا
تـهمـ الذين الـتي تخـتلف عـن بقـية ا
وفـقا لـتصـريح صدر  اإلفـراج عـنهم"

عن النائب العام حملكمة أمن الدولة.
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رجـحت الهـيئـة العـامة لالنـواء اجلوية
والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
ان يــكـون طـقس الــيـوم الـثـالثـاء غـيـر
مــسـتـقـر بــسـبب مـوجـة غــبـار جتـتـاح
الـوسط واجلـنـوب.  وقالـت الهـيـئة في
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (طـقس
الـيوم الثالثـاء سيشهـد تصاعـد الغبار

ــــــنــــــطــــــقــــــتـــــــ الــــــوســــــطى فـي ا
ودرجات احلرارة تـنخفض واجلـنوبيـة
ولفت الى ان قـلـيال عن اليـوم السـابق)
ـقبل سـيكون (طـقس يوم غـد االربعاء ا
صـــحـــواً في عـــمـــوم الــبـالد ودرجــات
احلـرارة مستـقرة). واقتـرن هالل القمر
ـــريخ امس فـي الـــعــراق والـــزهـــرة وا
حـــيث شـــاهــد ودول الـــوطن الـــعـــربي
اليـ الظـاهرة بـالعـ اجملردة.وهذا ا
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حـددت وزارة الـتربـية أمس االثـن
درجــة الـــقـــرار لــلـــصـــفــوف غـــيــر
ــــراحل ــــنــــتــــهــــيــــة جلـــــــمــــيع ا ا

الدراسية.
وبــــــيـــــنـت وثـــــيـــــقــــــة صـــــادرة عن
وحـصلت عـلـيهـا (الـزمان) الـوزارة
أن (درجـــة الــقــرار هي  5درجــات
لــلـصف اخلـامـس االبـتـدائي و 10
درجات للصفوف التي تعتمد نظام

الكورسات).
واضـــافـت الــــوثـــيــــقــــة   ان (هـــذا
اإلجـراء جاء بعد ان قررت الوزارة
انــهــاء الــعــام الــدراسي واعــتــمـاد
درجــة امـتــحــانـات نــصف الــســنـة
نتيجة نهائية ونـهاية الكورس األول
نـتهـيـة للـعام راحل غـيـر ا لـطلـبـة ا

الدراسي  2022-2021 ).
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سـتـقـبل عـلى ضوء كن ان اضـع نفـسي مع من يـحـاولـون قـراءة ا
معطيات الواقع.

فـاقـول ان اخملــطط االقـلــيـمـي والـدولي يــتـجه نــحـو تــفـكـيـك الـوحـدة
ـسـاعـدة جهـات رسـمـية.حـيث يـجـري حـاليـا اشـعـال نار الـعـراقيـة 

الفتنة الطائفية .
والـتـبـريــر قـوي جـدا فـالـتـدخل االيــراني صـارخ وسـافـر في الـشـأن
الـعــراقي.الن االسالمــيـ الــشـيــعــة.عـاجــزون عن ادارة الـدولــة امـا
بسـبب قصور  في التجربة.واما بسـبب ارتباطات خارجية لها فضل

تورط في هذا اخملطط. على ا
ـاذا يـخـتـارون من لـيـست لـهم قـاعـدة سـيـاسيـة مع صـمت أ عـرفـتم 

االسالمي على خصمهم?.
تذكـروا ان السيد الكـاظمي اخر مسؤول مـسالم .وسندخل بعده في

االزمة دخول احلامل في شهرها العاشر.
انهـا نوع اقل من احلروب االهلية.انها احتكاكات ومشاريع.لتفصيخ

العراق. والعمل جار.غربا وشرقا.
ا من ضـلع الصدريـ او غيرهم لهـذا فستـظهر مـجموعـة فدائـية ر

نع التفصيخ. ال ندرى. 
وهذا االنحدار لم يأت من فراغ فالقرار في العراق شيعي كامال.وال
ــســتـوى يــحــسب لــســنـة الــعــــراق اي قــدر من االهــتـمــام.رغم ان ا
شـروع التامري عـيشي لشيـعة العراق. يـنحدر الى الهـاوية. لكن ا ا

مرتاح.
اعلن انـا اقـدم سـياسي عـراقي يـواصل عـمـله بال انقـطـاع مـنذ ست
وسـتـ سـنـة كـتـبـا ومـنـفى وسـجـنـا وكـدحـا ان الـعـراق مـقـبل عـلى
االنـشـطـار الـطـائفـي كمـرحــــلـة اولى يـاتي بـعـدهـا انـشـطـار من نوع

اخر.
ان االحـتـكار الـطـائـفي لـلـسـلطـة كـان سـنـيـا فاصـبح شـيـعـيـا.اقـصد

القرار وليس وجود سنة في احلكومة.
اخـاطب عـقالء وحكـمـاء الشـيـعة بـان يـتداولـوا  بـشجـاعـة وينـاقـشوا

مسبباته اوال مع انفسهم.وثانيا مع شركائهم السنة.
ـسـؤولـ عن حتــريك الـشـارع وهم اهل االعالم وعـلى اراهن عـلى ا
ئـة من الـقوة ـتـلك  اكـثر من سـبـع بـا رأسهم سـعـد البـزاز الذي 

االعالمية في العراق.
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اصيبت بـريطانيا بصدمة كبيرة خلسارتها بطولة كاس
ا اوروبـــا لـــيــلـــة اول امـس  وتــصـــدر شـــعــار قـــلب
ــكــســور الــواجــهــات االعالمــيــة ومــواقع بــريــطــانــيــا ا
التواصـل االجتمـاعي. فيمـا استنـكر بوريس جـونسون
رئــيس وزراء بـريــطــانـيــا امس  االثـنــ تـعــرض بـعض
نـتخب االنكـليزي لـكرة القـدم إلساءة عنـصرية العبي ا
ـة الـفـريـق أمـام نـظـيـره اإليــطـالي في نـهـائي بـعــد هـز

بـلي اللـندنـي وبعد بـطولـة أوروبا  2020 في استـاد و
تــعــرض ثالثــة العـــبــ ســود لإلســـاءة بــعــد إهــدارهم
ـبــاراة قـال ركالت الــتـرجــيح الــتي حـســمت نــتـيــجــة ا
نـتخب االنـكـليـزي يسـتحق جـونسـون عبـر تـويتـر ان (ا
اإلشـادة به كـبطل ولـيس الـتعـرض لإلسـاءة العـنصـرية
عـبـر وســائل الـتـواصـل االجـتـمــاعي). وأضـاف رئـيس
ــســؤولــون عن هــذه الــوزراء الــبــريــطــانـي ان (هــؤالء ا

اإلساءة الفظيعة يجب أن يخجلوا من أنفسهم).

حسن بن زيدباسم عوض الله
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االقـتران هـو األول من ثالث حاالت ب
ـريخ خالل ثـمــانـيـة كــوكب الـزهــرة وا
أشــهـر. واجــتـاحت مــوجـة حــرّ شـديـد
قــسـمـا كــبـيــرا من إسـبـانــيـا تــسـبـبت
بــــــارتـــــفــــــاع درجـــــات احلــــــرارة إلى
ـا دفع الـسـكـان مـســتـويـات قـصـوى
والـــســـيـــاح إلى تـــفـــادي اخلـــروج في
غـلقة الـشمس واالحـتماء في األمـاكن ا
ـكـيّـفة وأحـواض الـسـباحـة. وألـغيت ا
مـئـات الـرحالت اجلـويـة في بـكـ كـما
أغـلقت مدارس ومواقع سياحية بسبب
تــسـاقط أمـطـار غـزيــرة تـرافـقـهـا ريـاح
ـواطـنـ عـنـيـفـة.وحـذرت الـسـلـطـات ا
ــنـــازل بـــســبب بـ(عـــدم اخلـــروج من ا

العاصفة).
 ويــتــوقع تــسـاقط مــا يــصل إلى مــئـة
مـليـمتـر من األمطـار في بعض األماكن.
ولـقي أكثر من  50 شـخصا حـتفهم في
صـــواعق بـــرق ضـــربت الـــكـــثــيـــر من
بينهم  11شـخصا الـواليات في الهنـد 
بـحسب مـا افادة به في قـلـعة تـاريخـية
الـسلـطات الـهنـدية. وسـجلت الـواليات
ـتحدة االمريكية وكندا درجات حرارة ا
اعــلى من مـعـدالتـهـا الــطـبـيـعـيـة خالل
وسط حتـذيرات من االسـبـوع اجلـاري 

موجة قيظ خطرة. 
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ســجــلت وزارة الــصــحـة والــبــيــئـة
ارتـــفــــاع غــــيــــر مــــســــبـــوق امـس 
بــاصـابـات كــورونـا تـخــطى حـاجـز
في تــطـور الــتــســعـة االف اصــابــة 
يـثيـر مخـاوف اخملتـص من دخول
الـــعـــراق دائـــرة اخلـــطـــر وفـــقـــدان
الــســـيــطــرة عــلى اجلـــائــحــة الــتي
بـرغم تـواصـل انـتـشـارهـا الـسـريع 
حـــمالت الــتـــطــعــيـم بــالــلـــقــاحــات

ضادة. ا
ــوقـف الــوبـــائي الـــيــومي  واكـــد ا
,الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
ان (الــفـحـوصــات اخملـتـبــريـة الـتي
اجــرتــهــا مـالكــات الــوزارة حلـاالت
مـشتبه اصـابتهـا بالفـايروس بلغت

حـيث  اكــثـر من  42 الـف فـحص
رصـــد  9149 اصـــابـــة في جـــمـــيع
مـبـينـا ان (الـشفـاء بلغ احملـافـظات)
 7098 حــــاالت وبــــواقع  44وفــــاة
مشيرا الى ان (اكثر من 39 جديدة)
الـف شخص تـلـقى جـرعـات الـلـقاح
ـنتشرة ـضاد في منـافذ التـلقيح ا ا
فـي بـغــداد واحملــافـظــات). وحـددت
ــســـتــثــنــاة من الــوزارة الـــفــئــات ا

التلقيح ضد كورونا. 
تـحدث بـاسم الصـحة سيف وقـال ا
الـبـدر في تصـريح تابـعته (الـزمان)
ـــكن إعـــطـــاء لـــقـــاح امـس إنه (ال 
كـورونا لبعض الفئات منها النساء
18 احلــــــــــوامـل ومـن هـم دون سـن 
عــامــاً ومـن لــديــهم حــســاســيــة من
وتابع انه (ال مكونات اللقاح نفسه)
ـوظـفـ عـلى وجـود لـقـرار يـجـبـر ا
مــؤكـدا ان (الـوزارة تــلـقي الــلـقـاح)
ــوظــفـ بــجــلب بــطــاقـة طــالــبت ا
فـحص كـورونـا بـشـكل أسـبوعي أو
ولم تـتــطـرق الى بــطـاقــة الـتــلـقــيح
ـلـقـح ـوظـفـ غـيـر ا مـحـاسـبـة ا
وأنـه ال يـوجــد أي نص أو قــرار من
قــرارات الـلـجــنـة الـعــلـيـا لــلـسالمـة
ومـضى الــوطـنـيــة يـشـيــر إلى ذلك)
الـى الـقول ان (وزارة تـنـفـذ حـمالت
مـحدودة الجراء التـطعيم في بعض
مـشـيـرا الى ـؤسـسـات) الــدوائـر وا

(إمــكـانـيـة تــوسـعـة هـذه الــتـجـربـة
مــشــددا عـلى ــقــبـلــة) ـدة ا خـالل ا
راكز (ضـرورة تلقي اللقاحات في ا
اخملـــــصــــصـــــة). وأعــــلـــــنت وزارة
الـصـحـة والـعالج والـتـعـلـم الـطـبي
تسـجيل نحو  21 إصـابة اإليـرانية
جـديدة بالـفايروس خالل الـساعات
ــاضـيـة.وذكـرت الـوزارة في بـيـان ا
أنـه ( تــســجــيل  20 ألــفــا و829
مـشـيـرة إصـابــة جـديـدة بـكـورونـا)
الى (ارتفاع إجمالي عدد اإلصابات
مــنــذ تـفــشي الــفــيـروس إلـى ثالثـة
مالي و 394 ألفا و 279 إصابة)
واضـــافـت انه ( تـــســـجـــيل 182
حـالـة وفاة جـديدة لـيـرتفع إجـمالي

الوفيات إلى  86 ألفا).
ــتــحــدث بــاسم احلــكــومـة  واكــد ا
أنه سوف يـتم إصدار ما الـيابـانيـة
الذي يـسمى بجـوازات سفر الـلقاح
تـخـطط الـيـابـان إلصـداره لـلـسـماح
لألشـخاص الذين  تطعيمهم ضد
كــورونــا بـالــســفـر دولــيــا مـجــانـا.
واوضـح بيان امس ان (كبـير أمناء
مـجـلس الوزراء كـاتسـونـوبو كـاتو
اكـد انه بدءا من  26 تـموز اجلاري
سـوف يتمكن األشخاص من التقدم
لـــلــحـــصــول عـــلى الــشـــهــادات في
حـيـث سـيــتم مــجــالس الــبــلــديــات
تـسـجـيـلهـم كمـقـيــــــمـ في الوقت
الـــــذي حـــــصــــــــــلـــــوا فـــــيه عـــــلى

اللقاحات).
 وتـــتــــطـــلع الـــيــــابـــان إلى قـــبـــول
جـوازات سفـر اللـقاح اخلـاصة بـها
مـن بــيــنــهـا فـي أكـثــر من  10 دول
إيـطاليا وفرنـسا واليونان. وأفادت
جـامـعـة جـونـز هـوبكـنـز األمـريـكـية
بـارتفاع إجمالي عدد اإلصابات في
الـعـالم إلى أكـثر من 186.7 مـلـيون
وإجمالي الـوفيات إلى أكثر إصـابة

من اربعة مالي وفاة.
تحـدة قائمة  وتـصدرت الواليـات ا
الـدول من حيث عدد الـوفيات جراء
الـفيروس بتسجيل  607 الف وفاة
تـلتها البرازيل بتسجيل  533 الف
حــالـة وثـم الـهــنـد بــتـســجـيل 408

الف حالة وفاة. 
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اتــهـم مــســـتـــثـــمــرون عـــراقـــيــون
دائـرة مـسـجل الـعالمـات واجـانب
التـجاريـة بـتعـمـد تأخـيـر تسـجيل
عالماتـهم الـتـجاريـة وعـدم ترويج
مــعــامـالتــهم مــنـــذ تــشــرين االول
2018 فيـما نـفت وزارة الـصنـاعة
ـعـادن وجـود تـأخـيـر بـتـسـلـيم وا
ــعــامـالت بــعــد اعــتـــمــاد نــظــام ا
االتـــمــــتـــة الـــذي حــــد من حـــاالت
راوغـة الـتي االبـتزاز واسـالـيـب ا
ستثمرون. واكد قد يتعرض لها ا
ان مسـتـثـمـرون لـ (الـزمان) امس 
(مــســـجل الــعالمـــات الــتـــجــاريــة
يحجم عن ترويج طـلبات الفحص
قدمة من الشركات االجنبية منذ ا
عام  2018 بـذرائع غـيـر قـانـونـيـة
واشاروا الى ان (نحو وال عمليـة)
ألـــفي طـــالب فـــحـص مـــقـــدم عــام

 2018 لم يــنـجــز اي مــنــهــا حـتى
ـقـدمة اما طـلـبـات الـفـحص ا االن
للدائرة عام  2019 فلم ينجز منها
اي طـــلب وعــــددهـــا يــــبـــلغ 8490
فـيـمـا يــبـلغ عـدد الـطـلـبـات طـلـبـا 

قدمة خالل عام  2021ولم تنجز ا
ايـضا  5650 فـحـصـا). وبـالـنـظـر
لـتـعـمـد الـتــأخـيـر ووضع عـراقـيل
فـــأن عـــدد ـــســــتـــثـــمــــرين امـــام ا
الطلـبات اخـذ بالـتنـاقص واضطر
عدد كبير من اصحابها الى تركها
او الـذهــاب الى اقـلــيم كـردســتـان
نظـرا لوفرة للـتسجـيل في دائـرته
الـتـسـهـيـالت وسـهـولـة احلـصـول
عــلى اجــازات الــتــســجــيل. وقــال
مسـتـثـمـرون كـانـوا يـنـتـظرون في
استـعالمـات الـدائرة بـبـغـداد قرب
مــبـــنى وزارة الــتـــعــلـــيم الـــعــالي
والبـحث الـعلـمي ان (عـدد طلـبات
التسجـيل لعام  2021 يبلغ اربعة

االف حتى االن). 
وفي رصــــد قــــامـت به (الــــزمــــان)
قـدمة اتضح ان نـسبـة الطـلبـات ا
ـئة من شركـات عـراقيـة تـبلغ  2با
وان هنـاك نـحـوعـشريـن الف طلب

فحص لم يتم اجنـازه منـذ تشرين
اقل من الثاني  2018 حتى الـيوم
الــضــئـــيل وال يــذكـــر بــالــنـــســبــة
حـيث ان اي لـلـشـركـات االجـنـبـيـة
شركـة اجنـبيـة تـرغب باالسـتثـمار
او تــنـــوي الــدخــول الـى الــســوق
فـأنـهـا مطـالـبـة بـالـقـيام العـراقـيـة
باخلـطـوة االولى للـتـصـنيع داخل
وهي تــسـجـيل عـالمـتـهـا الـعـراق 
الــــتـــجــــاريــــة مـن اجل حــــمــــايـــة
مـــــنــــتـــــوجـــــهـــــا من الـــــتـــــزويــــر

والتقـــــــليد.
اكـد خبـراء ان (تسـجيل  بدورهم 
العالمـة الـتـجـاريـة في اي بـلد في
العـالم ال يـسـتـغرق اكـثـر من سـتة
طلوبة في ـراحل ا اشهر الكمال ا
احلصـول علـى العالمـة الـتجـارية
وصــدور شــهـــادة تــســجـــيــلــهــا).
ووصف اخلبـراء (عمـليـة التـأخير
في دائــــرة مــــســــجـل الــــعالمــــات

ـــوجب الـــتـــجــــاريـــة بـــاالهــــدار ا
ـسـاءلة للـمـحاسـبـة الـقانـونـية وا
مـنـاشـدين الـوزيـر مـنهل االدارية)
(الـــتــدخـل اليــقـــاف هــدر اخلــبـــاز
ـــــــلـــــــيـــــــارات الـــــــدنـــــــانـــــــيــــــر ا
مـوضـحــ ان (كل طـلب سـنـويــا)
تــســـجـــيل يــدر  670 الف ديـــنــار
للخـزينة احلـكوميـة وبحال ضرب
ــــعـــامالت ــــبـــلـغ بـــعــــدد ا هـــذا ا
وهـو ـسـجل ـتـأخـرة عـمـدا من ا ا
مـــــوظف بـــــدرجـــــة كــــبـــــيـــــرة في
يـكـون اجملـمـوع نـحـو 32 الـوزارة
اي مــا يـعـادل نـاجت مـلـيــار ديـنـار
اي عمل دوائر الضريبة والكمارك
سـجـل في هـذه احلالـة أحلق ان ا
ـال الـعام يـتـعـ عـلى اضـرارا بـا
هـيــئـة الــنــزاهـة الــتـدخل اليــقـاف
نزيـفه). وقـال مسـتـثمـرون اخرون
ان (تسـجـيل الـعالمـات الـتـجـارية
يـحــظى بــاهـتــمـام كــبــيـر في دول

الــــعـــــالم فـــــضال عـن ان قــــانــــون
ــــشــــرع في الــــدول الــــعالمـــــات ا
يخضع التفاقية دولية ابرمت منذ
وقــد اولـت جــمـــيع الـــعــام  1885
الـدول هـذا االمـر اهـتــمـامـا بـالـغـا
وكان العراق احد هذه الدول التي
صـادقـت عــلـيــهــا وقــد صــدر اخـر
قـانـون عـراقي خــاص بـالـعالمـات
الـتـجـاريــة نـافـذ مــنـذ سـنـة 1957
في وقت وصدر معه نظام لـلتنفيذ
جتـتـهـد الــدول لـتـسـجـيـل عـمـلـيـة
تسـجيل الـعالمات الـتجـارية ,فأن
دائــرة الــتـــســجــيل فـي بــغــداد لم
قدمة تصدر اي فحص للطـلبات ا
وهي تــتـجــاوز عــشــرة االف طـلب
مؤكدين ان (هذه منذ العام 2018)
حالة غـريبة جـدا لم تكن قـائمة او
مـوجـودة سـابـقـا في الـدائـرة اليـة
ــدة اي قـــبل ا مــرحـــلــة ســابـــقــة 
ــاضــيــة حــيث تــبــوأ الــقــلــيــلــة ا

ـنــصب مــوظف رفــيع اليــتـوانى ا
عن تعقيد العملية وعرقلة حصول
واالدهـى ان هذا التـسـجـيل الالزم
ـســؤول يــتـعــمــد عـدم الــتــوقـيع ا
وهي نجزة عامالت ا حتى على ا
نادرة جـدا حـيث يـتـأخـر الـتـوقيع
دة تطول السنة او السنت فقط 
وال يذكر مسجل الـعالمات السبب
او يــعــتــذر مــنــهــا.  وهــنــاك االف
الشـهادات مـطـبوعـة ومـقدمـة اليه
للتوقـيع لكنه يـعمد الى جتـميدها

دون وجه حق). 
ـستثـمرون عـلى ان  هذه وشدد ا
الــدائــرة اصـــبــحت جـــهــة طــاردة
لالستـثمـار في الـعراق وقـد قدمت
ـستوى االداري اسوأ مثـال على ا
واالنـتـاجي احلـكـومي حـتى انـهـا
اصـبـحت مــادة لـلـتــنـدر وتـوصف
بـانـهــا (مـقــبـرة طـلــبـات تــسـجـيل
العالمات التـجارية). واضافوا ان

(مسجل العالمات قد يتذرع بكثرة
لـكـنه ـوظفـ  الـعـمل وقـلـة عـدد ا
في حـقـيــقـة االمـر يــغـطي جـوانب
الفشل او تـعمـد التأخـير حيث ان
قـــبل ــــوظـــفــــ كـــان ذاتـه عـــدد ا
ـنصـب وكـان االنـتاج الـتـحاقـه بـا
اضـعــاف مــا يـنــجـز يــومــيـا). من
جهـتهم عـد مراقـبون وخـبراء هذا
الـتـصـرف (خــطـرا النه يـؤدي الى
خلق نوع من الفساد الذي لم تكن
تعـرفه هذه الـدائرة سـابقـا). فيـما
نــــفت الــــوزارة وجــــود تــــاخــــيـــر
مـؤكدة اعتماد عامالت  بترويج ا
نــظــام االتــمــتــة لــتــفــادي ابــتــزاز
ــتـحـدث بـأسم . وقـال ا ـواطـنـ ا
الــــوزارة مــــرتــــضى الــــصــــافي لـ
(الزمـان) امس ان (قسم الـعالمات
الـتــجــاريـة وبــعــد تـســلم اخلــبـاز
اعـتـمـد نـظام مـسـؤولـيـة الـوزارة 
واطـن االتمـتة لـتـفادي ابـتـزاز ا

ــعـامالت الـتي وتـسـهــيل اجنـاز ا
اضـية تـلكؤا ـدة ا شهدت خالل ا
في اجنــــازهـــا الســــبـــاب مــــنـــهـــا
الـبـيـروقـراطـية الـتـي عـادة تـعوق
تـقـد اخلـدمـة لـلـمـواطن واجنـاز
عتادة معاملته ضمن التوقيتات ا
اما االن فـهـنـاك اقـبال كـبـيـر على
الـقــسم نــتــيـجــة االجــراءات الـتي
تــتــسـم بــالــســـرعــة وعــدم وجــود
وتــابع ان (هــذا صــعــوبــة تــذكــر)
ن االمــر ســـاعـــد ذوي الــعـالقــة 
بـتــقــلـيل يـســكــنـون احملــافــظــات 
نـفــقـات الــذهــاب وااليـاب اضــافـة
رواغة الى ابعادهم عن اسـاليب ا
الـتي قـد يـتـعـرضـون لـهـا من قـبل
نــافــيــا (وجـود تــأخــيـر الـبــعض)
ـــــــــعـــــــــامـالت فـي الـــــــــوقت بـــــــــا
مــــشــــيــــرا الى (مــــضي احلــــالي)
الوزارة بـتطـوير جـميع مـفاصـلها

خدمة للصالح العام). 
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ـدني في اخمـاد حريق اندلـع داخل اقسام مـبنى وزارة الـصحة جنحت فرق الـدفاع ا
ديـرية ـوظفـ . وقال بـيـان   بـنى من ا ـعظم  ,بـعـد اخالء ا ـنطـقـة البـاب ا والـبـيئـة  
ـدني تلـقته (الزمـان) امس ان (فرقـها جنحت في اخـماد احلـريق الذي اندلع الدفاع ا
). بـدورها  ,اكـدت ـوظـفـ ـبـنى من جـميع ا في عـدد من اقـسام الـوزارة بـعـد اخالء ا
الوزارة انهـا (فتحت حتقيقا باحلريق الذي نشب في النفق العمودي اخلاص خلدمات
الكـهربـاء والـتبـريـد دون تسـجيل اضـرار في مـكاتب واقـسـام الوزارة جـميـعـها). كـما
تمكنت فـرق االطفاء اخماد حـريق اندلع داخل مبنى محـكمة بداءة البـياع.وذكر البيان
أن (الـفـرق تـمـكـنت من الـسـيـطـرة واخـمـاد حـريق انـدلع داخل غـرفـة مـتـخـذة كمـكـتب
لـلـمحـامـ داخل مبـنى مـحكـمـة بداءة الـبـياع) ,مـشيـرا الى ان (الـفـرق طـوقت وعزلت
احلـريق ومنـعت امـتـداد الـنيـران داخل اروقـة احملـكـمة وانـهت احلـادث دون تـسـجيل
©≤’ qO UH ادية ).                         ( اصابات بشرية مع حتجيم االضرار ا
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ـيـناء يـعمل بـوتـيرة عـاليـة ومـستـمر ا
في إجنازه).

واوضـح الـفـرطــوسي ان (مــعـدل رسـو
ـيـنـاء بـلغ نـحو الـسـفن عـلى ارصـفـة ا
73 ســفــيـنــة وتــفــريغ ومــنـاولــة نــحـو
23366حـاوية امـا حجم الـبضـاعة بلغ
مــعـدل تـفـريــغـهـا نـحـو 609116 طـنـا
وذلـك خالل فــــتــــرة شــــهــــر حــــزيــــران

اضي.  ا
…œUNý `M

يــذكــر ان مــيــنــاء ام قــصــر الــشــمــالي
يـسـعى لـتـقد الـتـسـهيالت لـلـشـركات
والـعمالء والزبائن بعد ان منح شهادة
ـيـة (االيـزو) خـالل الـعام اجلـودة الـعـا
2021 بــهـدف  جـذب الـشـركـات ورضـا

الزبون.
واعـــلـــــــــــــنت الـــشـــركـــة عن تـــنـــامي
احلـركـة الـتـجـاريـة في مـيـنـاء ام قـصر

اجلنوبي. 
وقـــــال الـــــفـــــرطـــــوسـي لـــــنه (حـــــسب
تــوجـيـهـات لـشـبـلـي بـضـرورة تـعـظـيم
مــوارد الـشـركـة شـهــد مـيـنـاء ام قـصـر
اجلـــنــوبي حـــركــة جتـــاريــة  لــلـــســفن

تنوعة ). عدات ا وا
ـيـنــاء اسـتــقـبل سـفــيـنـة مــبـيـنــا أن (ا
بـــحـــمـــولـــة 642 حـــاويـــة رست عـــلى
رصـــــيف رقم 5 واجلــــنــــيــــبــــة ايــــراج
بـحـمـولة 8300 طـن من مادة الـكـلـنـكر

الـتي تدخل في صناعة األسمنت رست
على رصيف  6فيما  تفريغ 40 عربة
قــطــار مــايــعـادل 1600 طـن نـفـط عـلى
خــزان الـنـاقـلـة الـفــرات الـراسـيـة عـلى

رصيف رقم  11 لغرض التصدير ).
ـيناء ست سـفن جتارية كـما اسـتقبل ا
متنوعة البضائع رست على ارصفته
وقــــــال الــــــفــــــرطــــــوسي انـه (حــــــسب
تـوجـيهـات الشـبلي بـضرورة أن تـكون
مــوانئ الــعــراق عــلى جــهــوزيــة تــامـة

الفــتــا " الى  تــوجــيـهــات وزيــر الــنـقل
الـكابـ ناصر حـس الـشبلي بـتهـيئة
عدات إلجناح وارد البشـرية وا كـافة ا
عـمـلـيـة إرسـاء واقالع وشـحن وتـفـريغ

شتقات النفطية). السفن وناقالت ا
مــبـيـنـا (أن مــيـنـاء ام قـصــر الـشـمـالي
اسـتـقبل سـفيـنة بـحمـولة 746 حـاوية
رسـت عــلى رصــيف رقم 11وســفــيــنــة
بـحــمـولـة مـتـنـوعـة رست عـلى رصـيف
رقم 19 وسـفـيـنـة بـحـمـولة 49 سـيـارة
رسـت عـلى رصــيف رقم 20 وســفــيــنـة
بـــحـــمـــولـــة 341 ســـيـــارة رست عـــلى
رصــيف رقم 20 وســفــيــنــة بــحــمــولــة
299 حـــاويــة رسـت عــلى رصـــيف رقم
27 وجــرت الــعــمــلــيــات بــالــتــتــســيق
الحة البـحرية وادارة والـتعاون بـ ا

ميناء ام قصر الشمالي).
واعـلـنت الشـركة عن ايـرادات ميـناء ام
قصر الشمالي التي تزيد عن  19مليار
ـيناء ديـنار فـيما اشـرت عن انتـاجية ا
في رسـو السفن على ارصـفته ومناولة
عدد احلاويات  وحجم تفريغ البضاعة

اضي .  خالل حزيران ا
وقــــــال الــــــفــــــرطــــــوسي انـه (حــــــسب
تـوجـيـهات الـشـبـلي ان ايرادات مـيـناء
ام قـصر الشمالي بلغت نحو 19 مليار
و  246 مـــلـــيــون ديـــنـــار خالل شـــهــر
ـاضي وهـو ايـراد يـشـير ان حـزيـران ا
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ـتـنـوعـة ونـاقالت السـتــقـبـال الـسـفن ا
ـشـتـقـات الـنـفـطـيـة الفـتـاً إلى تـظـافـر ا
ـــوانئ من أجل جـــمــيع اجلـــهــود في ا

حتقيق أعلى نسبة من اإليرادات). 
مــبـيــنـاً أن مــيـنــاء ام قـصــر الـشــمـالي
اسـتقبل الـيوم السبت سـفينة بـحمولة
 782حـــاويــة رسـت عــلى رصـــيف رقم
11وســفــيــنـة بــحــمــولـة  21592طــنــاً
خــشب باليـود رست عــلى رصـيف رقم
 12وســفــيــنــة بــحــمــولــة  1019طــنــاً
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اعـــلن االحتـــاد الــعـــام لــلـــجـــمــعـــيــات
الـــفالحـــيـــة  في  مـــحــافـــظـــة ديــالى 
ــــاً من بــــاحـــتـــراق اكــــثـــر من  15دو
الــبــسـاتــ في الـشــريط الــزراعي بـ

اطراف بعقوبة وناحية العبارة.
وقــــال رئــــيس احتــــاد اجلــــمــــعــــيـــات
الــفالحــيـة بــديــالى رعــد الـتــمــيـمي لــ
(الـزمان ) امس إن  ( حـرائق مجـهولة
ــصـدر نــشـبـت في الـشــريط الـزراعي ا
ـمـتـد بـ قـريـة الـدوريـ في نـاحـية ا
الـعـبـارة شمـال شـرقي بـعقـوبـة وقـرية
خـرنابات في اطراف بعقوبة ما تسبب
ــــاً من بــــاحـــتـــراق اكــــثـــر من 15 دو
الــبـسـاتـ وهالك 5 بــسـاتــ مـثــمـرة
بـالـكامل ) .  واكـد الـتمـيـمي  ان  (فرق
االطـــفــاء اخـــمــدت احلـــرائق ومـــنــعت
متد على امـتدادها للحوض الزراعي ا
ضــــفـــاف نـــهـــر ديــــالى )  مـــؤكـــدا ان
(اسـبـاب احلـرائق مـجـهـولـة حتى االن

وقيد التحقيق ) . 
WHÝU½  «u³Ž

وإحـبـطت الـقـوات االمـنـيـة مـحـاولـت
لـتفـجيـر أبراج لـلطـاقة الـكهـربائـية في
مـحافـظتي نـينـوى وديالى .وذكـر بيان
امـس أن (القـوات األمـنـيـة ضـمن قاطع
عـمـلـيـات نـيـنـوى وكـذلك فـي مـحـافـظة
ديـــالى تــمـــكــنت مـن تــفــكـــيك عــدد من
الـعبوات الـناسفة كـانت مزروعة أسفل
أبــراج الـطـاقــة الـكـهــربـائـيــة واحـبـاط
مـحاولة اسـتهداف هذه االبـراج). فيما

ـسـتـمـرة لـقـطـعـات الـشـرطـة األمـنـيـة ا
االحتــاديـة في مالحــقـة اخلـارجـ عن
ـواد الــقــانــون من جتـار ومــتــعــاطي ا
اخملــدرة ألـقت قـوة من الـلـواء الـثـاني
الـفـرقة األولى شـرطة احتـادية الـقبض
واد عـلى مـتـهمـ بـتعـاطي وتـرويج ا
اخملـــدرة في مـــنـــطـــقـــة الـــبـــلـــديـــات 
يــسـتـقالن دراجـة نـاريــة وبـحـوزتـهـمـا
كـــيس صـــغــيـــر يــحـــتــوي عـــلى مــادة
الــكـــرســتــال اخملــدرة بــاإلضــافــة الى

حيازتهما مسدس صوتي).
dOG  fO

وتـــابع ان (قـــوة من الــلـــواء اخلــامس
عـشر عمليات الـفرقة االولى باالشتراك
مـع مفارز استخبارات اللواء  ,اعتقلت
واد تاجـرة وتعاطي ا تهـم  احـد ا
اخملــدرة في مـنـطـقــة الـكـرادة بـحـوزته
كـــيس صـــغــيـــر يــحـــتــوي عـــلى مــادة
الــكــرسـتــال اخملـدرة) ,مــشــيـرا الى ان
(قـوة من الـلـواء الـثـاني الـفـرقة االولى
شـرطـة احتـاديـة بـاالشـتـراك مع مـفارز
اســتــخــبــارات الــفــوج الــثــاني لــلــواء
ومـــفـــرزة مـن مـــركـــز شـــرطـــة بـــغـــداد
اجلـديدة تمكنت من إلـقاء القبض على
ـــادة 432 ــــطــــلـــوبــــ وفـق ا احــــد ا
ـديــريـة الــعـامـة تــهـديــد). واعـتـقــلت ا
ؤثرات الـعقـلية ـكافـحة اخملـدرات وا
ـتــهـمــ بـتـجــارة وتـرويج عــددا من ا
اخملــدرات في اربع مــحـافـظــات.وقـالت
ـــديــريــة فـي بــيــان امـس ان (مــفــارز ا
ـديريـة تمكـنت من القاء الـقبض على ا
ـواد  14مــتــهـمــا بــتــجـارة وحــيــازة ا

احسان عبد اجلبار اسماعيل
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ـديــر الـعـام لــلـشـركــة الـعـامـة الــتـقى ا
ـــهــنــدس ـــوانئ الــعــراق الـــدكــتــور ا
فــرحـان مــحـيــسن الـفــرطـوسـي الـيـوم
اخلــمـيس مــشـغــلي احـد االرصــفـة في

ميناء أم قصر اجلنوبي
وقــــــال الــــــفــــــرطــــــوسي انـه (حــــــسب
تـوجـيـهـات وزيـر الـنـقل نـاصـر حـس
الــشــبــلي بــضــرورة تــعــظـيـم ايـرادات
ـوانـئ لـذا كـان اجـتـمـاعـنـا الـيـوم من ا
ـــعـــوقـــات أجـل الـــوقـــوف عـــلـى اهم ا
ـــشـــاكل والـــســـعـي لـــوجـــود الـــيــة وا
واجراءات من شأنها حتقيق زيادة في
 اإليــرادات وذلـك بــاســتــخــدام الــيــات

ومعدات وطرق حديثة).
œuNł d UEð

وأضــاف ( انــنـا عــلى أعــتـاب مــرحــلـة
جـديدة من التطور والـبناء في مفاصل
ـوانئ كـافـة والبـد أن تـتـظـافـر جـميع ا
اجلـهـود من أجـل حتـقـيق تـطـور كـبـير
وتــوفــيــر أعــلى نــســبــة مـن اإليـرادات

دعما لالقتصاد الوطني) .
واســتـقــبل مـيــنـاء ام قــصـر الـشــمـالي
جـــنــوبي الــبـــصــرة عــددا مـن الــســفن
تـنوعة الـتجـارية احملمـلة بـالبضـائع ا

رست على ارصفته 
وقـال الفرطـوسي (اعددنا خـطة لزيادة
ـوانئ ــنـاولــة الــبـحــريــة في ا حــجم ا
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أفــاد مـصـدر أمــني  بـاسـتــهـداف بـرج
لـنقل الـطاقة الـكهـربائيـة ببـغداد. وقال
ــصــدر في تــصــريح امـس إن (عــبـوة ا
نـاسـفـة اسـتـهـدفت بـرجـا لـنـقل الـطـاقة
الــكـهـربــائـيــة في مـنــطـقـة الــنـهـروان ,
اســفـرت عن تـضــرر الـبـرج). الى ذلك ,
تــمـكن جـهـاز األمن الــوطـني من الـقـاء
الـــقـــبض عــلـى اثــنـــ من ابـــرز جتــار
اخملــدرات بـحــوزتـهــمـا تــسـعــة  كـلــيـو
ــــمـــنــــوعـــة في ـــواد ا غــــرامـــات مـن ا
الـعاصـمة. وقـالت خلـية االعالم االمني
فـي بــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس انه
(بـجـهد اسـتخـباري نـوعي وبـعمـليـت
منفصلت ,تمكنت قوة من جهاز األمن
الـوطني بعد ورود معـلومات من مفارز
ـــــنـــــتــــشـــــرة في بـــــغــــداد اجلـــــهــــاز ا
ـوافقات الـقضـائية ,من واسـتحـصال ا
ـواد الــقـاء الــقـبض عــلى ابــرز جتـار ا
اخملـــــدرة ومــــســــاعــــده  وقـــــد ضــــبط
بـحوزتـهمـا اربعة كـيلـو غرام  من مادة
الــكـرسـتـال و واربـعــة كـلـيـو غـرام  من
مـادة احلـشـيشـة فـضال عن اربـعة االف
حـبة مخدرة وميزان الكتروني وادوات
تـــعـــاطي) ,ولـــفـت الى (تـــدوين اقـــوال
ـتـهــمـ ابـتـدائـيـاً وتـسـلـيـمـهـمـا الى ا
اجلــهـات اخملـتـصـة التـخـاذ االجـراءات
الالزمــة بــحــقــهــمــا). واطــاحت قــيـادة
الـشـرطة االحتـاديـة بخـمسـة مـتهـم

ـواد ثـالث مـنــهم بــتــعــاطي وتــرويج ا
اخملــدرة واثــنــان بــقــضــايــا الــتــهــديـد
.وذكـــرت الـــقــيـــادة في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـــزمـــان) امـس أنه (ضـــمن اجلـــهـــود
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ـعيـشـية تـردي األوضـاع اخلدمـيـة واألمـنيـة اثـرت بشـكل او بـاخـر على احلـيـاة ا
والـصـحيـة لـفـئة هـشـة جداً مـن العـراقـي ودائـمـا مـا تصـنف (حتت خط الـفـقر)
ـعــدومــة في الــعــراق وغـالــبــاً مــا تـســحق فـي ظل االربـاك وهي من الــطــبــقــات ا
احلاصل في الـساحة السياسية والشارع العراقي علما انها الفئة الوحيدة التي
تـعنى بـجـمالـيـة بغـداد واحملافـظـات ال بخـرابـها كـما يـعـمد ويـسعـى البـعض على
ــبـاني والــبـنـاء وغــيـرهـا من حتــقـيق ذلك فــهم قـادرون عــلى نـظـافــة الـشـوارع وا
االعمال الـشاقـة اال انهم ال يـتمـكنون من نـظافـة النـوايا وبنـاء القـلوب ومـا يجري

غلقة. خلف الكواليس ا
ظلومـة في مقدمـة االستفهـامات التي تطـرح حول أسباب وتأتي هـذه الشريحـة ا
ـعـيـشي واالنـساني عـدم شـمولـهم بـقـوانـ جـادة ومـنصـفـة لـتـحـس واقـعـهم ا
فـتردي أوضـاع الـعمـال العـراقيـ سيـما أولـئك الذين يـعمـلون بـاألجور الـيومـية
اثــرت بـشـكل مـبـاشــر عـلى حـيـاة اغـلـبــهم حـيث لـقي أحـد الــعـمـال حـتـفه جـراء
اإلعــيـاء وهـو يـنـتـظـر عـلـى إحـدى األرصـفـة الـتي عـادة مـا يــتـجـمع فـيـهـا عـمـال

يبحثون عن أجر يومي مقابل القيام بأعمال شاقة.
ركزية واحمللية أي اهتمام تـعاقبة ا هذه الشـريحة لم تشهد على مر احلكومات ا
وحتى يـومنا هذا رغم اخملـاطر الصحـية التي تـواجهها والـوقوف لساعـات طويلة
حتت اشـعـة الـشمس الالهـبـة وهي بـانتـظـار من هم بحـاجـة خلـدماتـهم ومـجلس
الـنــواب اكـتـفى بـإنـهـاء تـقــريـر ومـنـاقـشـة مـشـروع قــانـون الـضـمـان االجـتـمـاعي
اضي دون العودة الى اكمال التصويت على بنود والتقاعد للعمال في حزيران ا

القانون لتحقيق العدالة اإلنسانية والقانونية وانصاف هذه الشريحة الضعيفة.
ــثــلـو الــشــعب بــحـمـالتـهم ـضي اغــلب  ومن رحـم الـواقع الــعــراقي الــبـائـس 
واطن ـهمـة والـتي تمـس حيـاة ا االنـتـخابـيـة دون الرجـوع الى تـشريع الـقـوان ا
دني وغيـرها من القوان كقـانون النفط والـغاز والضمـان االجتماعي واخلـدمة ا
ـقــبـلـة وبـ الـصـراع ـرجح ان تـرحل الى الـدورة الــنـيـابـيـة ا ـهـمـة الـتي مـن ا ا
ـال السـيـاسي واستـرجـاع احلقـوق ضاع ـنفـلت وا االنتـخابـي وحرب الـسالح ا
ـة وراتب تـقــاعـدي ومــنـزل يـأويه ـواطن الــعـراقي في ضــمـان عـيــشـة كــر حق ا

وعائلته كما يجري في بقية البلدان.
ان تشريع الـقوان من واجب السلطة التـشريعية وواجبها أيـضا اكمال ماعليها
امام الـله والشعب والدسـتور فثورة اجلـياع التي انـطلقت شرارتـها من بغداد ثم
بقـية احملافظات قدمت الكثير من الدماء من اجل استحقاق احلق وازهاق الباطل
ان ان يعلم ان الشعب العراقي ولم تتـراجع يوماً وعلى البر
ـة اتسـمت بالـشجـاعة وطـول البال وعـليه وعشـائره الـكر
ـكوار) في ان ال يـنسـا انهم من حـرر الـعراق بـ(الـفال وا
ـدافع والرشـاشـات وال يخـشـون لـومة الئم فـاتـقوا زمن ا

الله فيهم قبل فوات األوان.

انــــــابـــــيـب رسـت عـــــلـى رصـــــيـف رقم
13وسـفينـة رست على رصيف رقم 14
لـتـحـميـل احلاويـات الـفـارغة وسـفـيـنة
بـحمولة 92 حـاوية رست على رصيف
رقم 20 وسـفيـنة بحـمولة 113 حـاوية
رسـت عــــلـى رصـــــيف رقم 20 وجــــرت
عـمــلـيـات الـتـفـريغ والـشـحن واالرسـاء
واإلقالع بــالــتــعــاون والـتــنــســيق بـ
الحـة البحرية وإدارة مـيناء ام قصر ا

الشمالي).

وانئ العراقية فرحان محيسن الفرطوسي خالل لقائه مشغلي االرصفة في ميناد الفاو UI¡∫ مدير عام ا
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ان كان الـذين اخذوه و ضـربوه هم الـطرف الـثالث فـبخـوت انت يا ابـو حس
فمـثلك و مثل اجلماعة الـذين اخذوك- ان كانوا الطرف الـثالث- مثل الغزال ب
سرب ذئـاب وارجو انك تسـتثمـر جناتك فتبـحث عن مكان امـن فمن تركك هذه
ـرة- يـبـدو ان خاطـفـيك فـيهم شـيء من اخوة يـوسف فـلم يـقتـلـوك بل الـقوا بك ا
ستقبل ولست تعـلم فلعل متربصا الى غيـابة اجلب- لن يكرر ابقائك حيـا في ا

لطوم عليهم. بك يفعل ما يضيفك لقوائم ا
اكرر نـصيحتي لك ان كنت متأكدا ان خاطفك و ضاربك و مبقيك حيا
من الـذيـن قـنـصوا الـنـاشـطـ فـأنـت مـحـظـوظ وان كـانوا
ـتـهم الـتقـلـيـدي الـذي تعـرفـهم و نـعـرفهم خـطـفـوك غيـر ا

فبحث اخر.
اجن بنـفسك فبعض من صعدوا عـلى اكتافكم و اكفانكم

تعة. حائرون با

ثنى اخملدرة في محافظات البصرة وا
ونـينـوى وكركوك وضـبطت بـحوزتهم
مــادة الــكــريــســتــال اخملــدرة وحــبـوب
مــخـدرة إضــافــة إلى أدوات الـتــعـاطي
ومــشـــروبــات كــحــولــيــة وسالح غــيــر
ـتهـم إلى مـرخص) ,مـؤكـدا (إحالـة ا
ادة الـقـانـونـية الـقـضـاء وفق أحـكـام ا

 28مخدرات). 
ــدني في وجنــحت مــديــريــة الــدفــاع ا

اخـمــاد حـريق انـدلع بـصـهـريج نـفـطي
مـحـمل بـ36نــحـو لـتـر من مـادة الـنـفط
األسـود على الطـريق السريـع فلوجة –
ـديـرية في بـيـان تلـقته بـغـداد.وذكرت ا
(الــزمـان) امس إن (مـفـارزهـا في مـركـز
الــفـلـوجـة تـمــكـنت من الـســيـطـرة عـلى
ـادة الـنـفط االسـود صــهـريج مـحـمـل 
احـترق على الـطريق السـريع فلوجة –
بــغـداد حـيث  اخـمـاد ألــسـنـة الـلـهب

ـتصـاعدة من الـصهـريج بعـد انقالبه ا
فـي حـــادث ســــيـــر واحلـــد مـن تـــوسع
الـنيران وانتشارها وفتح الطريق أمام
ـــارة وبــدون اي أضــرار الـــعــجالت وا
بــشــريــة). من جــهــة اخـرى  ,احــبــطت
نافذ احلـدودية محاولة تهريب هـيئة ا
حـاويـة حتـتـوي عـلى مـواد كـيـمـيـاوية
في مـيـنـاء أم قـصـر الـشـمـالـي حتـتوي

على مواد كيمياوية. 

الـكـردي هــو شـعــبـنـا ونــحن لم نـدفع
مـوازنـة اإلقـلـيم حــتى االن فـمن غـيـر
عقول أن يكون موظفو اإلقليم بدون ا
رواتب). وتـــــابـع ان (هـــــذه لـــــيـــــست
ـا دفع رواتب عن موازنـة اإلقـلـيم وإ
طريق سلفة تـقدم لإلقليم ومن ثم يتم
قطـعهـا من احلسـابات خالل الـعمـلية
احلـسـابـيـة اخلـتـامـيـة نـهـايـة الـسـنـة

اجلارية).
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وابـدت جهـات سـيـاسـيـة مـعـارضـتـها
لـقـرار مـجـلس الـوزراء  عـادّة إرسـال
200 مليـار دينـار إلى االقلـيم مخـالفة
قانـونـيـة. وبـعـد مـرور أكـثر مـن ثالثة
شهـور عـلى مصـادقـة مجـلس الـنواب
ـــوازنـــة االحتـــاديــة  عــلـى قـــانــون ا
تـسـتـمـر بـعض اجلــهـات الـسـيـاسـيـة
تـعلـقة بـحقوق واد ا بإعاقـة تنـفيـذ ا

القليم في القانون. 
و تثبـيت تفاصـيل حصـة القليم في
ــوازنـة الـتي ادة (11) من قـانـون ا ا
تـبـلغ 129 تـرلـيـون ديــنـار. وبـاشـرت
ـالـيـة واالقـتـصـاد في االقـلـيم وزارة ا
. ــــوظــــفــــ امس بــــصـــــرف رواتب ا
وذكـرت الـوزارة فـي بـيـان امـس انـهـا
وظـف في (باشـرت بتـوزيع رواتب ا
اإلقليم لوزارات عدة بنسبة استقطاع
ئـة من قيمـة تلك الرواتب). في  21با
الـية علي غضون ذلك  ,ترأس وزير ا
عـبــد األمـيـر عـالوي جـلـســة مـتــابـعـة
تـنـفــيـذ مـشــاريع الـورقــة اإلصالحـيـة
ــديـر الــورقـة الــبــيــضــاء بـحــضــور ا
التنفـيذي للجنـة االصالح االقتصادي

عالء السـاعدي ووكيـل الوزارة  طيف
ـــــســــتـــــشــــارين ســــامـي وعــــدد من ا

ديرين العام . وا
وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(االجــتــمــاع نــاقش مــحــاور اإلصالح
التي حددتها الورقة البـيضاء متمثلة
ــالـــيـــة الـــعـــامــة بـــنــظـــامـي اإلدارة ا
ـالـية ضـمن خـطـواتـها عـلـومـات ا وا
ـالي ـهــمــة لـتــحــقـيـق االسـتــقــرار ا ا
ــســتــدام ومــنح فـــرصــة لــتــحــقــيق ا
اإلصالحــات الـــهــيــكـــلــيــة األخــرى.),
وتابع ان (االجـتمـاع تطـرق الى بحث
عـلومات تنفـيذ مـشروع نظـام إدارة ا
ـتــكـامل الــذي سـيــسـهم في ـالــيـة ا ا
زيـادة ســرعـة الـتــواصل االلـكــتـروني
للـوزارة وباقي الـوزارات الجل توفـير
معـلومـات دقيـقة تعـزز الدور الـرقابي
الـيـة وعـدم جتاوز على احلـسـابـات ا
ـوازنة ـقـررة با ـالـية ا االعتـمادات ا
باإلضـافة الى تـسهـيل عمـليـة تطـبيق

موازنة البرامج واألداء). 
واكد عالوي ان (تـطبيـق نظام اإلدارة
علومات سيعزز الية ونظام إدارة ا ا
حـصول الـدولـة عـلى األمـوال الـالزمة
ومــراقــبــة االنــفـــاق احلــكــومي الــذي
ســـيـــؤدي الـى انـــفـــاق هـــذه األمـــوال
الية بكفاءة وفاعلية وفقـا للسياسة ا
لــلـــدولــة) ,مــشـــيـــرا الى ان (الــوزارة
مستـمرة في مـتابـعة مـضمـون الورقة
ـــالي الـــبـــيـــضـــاء إلصـالح الـــشـــأن ا
واالقتصادي التـي ستضع اخلطوات
الـرئــيــسـة ألعــداد مــوازنــات لالعـوام

قبلة).  ا
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مـشـكلـة احلـاكم الـعربي أنـه يعـيش خـارج العـصـر في زمن سـيكـولـوجي مـرتبط
نهـجية)..يؤول قـول الله على اض يشـعره بأنه امـتداد للـخليـفة..يفـكر بنـفس(ا
وال يـغـادر الـسـلطـة اال يـوم يـخـصه عـزرائيل هـواه..ويـشـرعن حـتى اسـتبـداده! 
أو يقتل. لم يدرك احلاكم العربي أن زمن األلفية الثالثة أشرق فيه جيل بالـزيارة
جديد بـثقافة جديدة وطموحات مختلفة وتواصل نفسي واجتماعي عابر للقارات

ومستمر على مدار اللحظات..وانه يكبر وينمو فيما جيل الكبار يقل ويشيخ.
 وغبـاء احلاكم الـعربي أنـه ظل على يـق اخلـليـفـة..أن امتالك الـسلـطة والـثروة
بتـكرات التـكنولـوجيا ومـة البقـاء حاكمـا..معززا هـذا اليقـ  معا يـضمن له د

بأن أحاط نفسه بثالثة (سواتر):
وزادهـا مـيـلـيـشـيات . لـم يـنتـبـه الى أن مـا كان أمن خـاص ومـخـابـرات وشـرطـة
يفعـله اخللـيفـة غيـر العـادل من خطايـا يظل مـحصـورا ضمن حـدوده اجلغـرافية
شـعــوبـا وأن مـا يــفـعــله هــو الـيــوم يـعــرفه الــعـالم حلــظـة بــلـحــظــة..وأن الـعــالم 
طالبـ بتحقيق صار قوة تضـعف سلطة احلاكم غـير العادل وتنـاصر ا وأنظمـة
ة لبـشر وصـفت أمتـهم بأنهـا كانت خـير أمة العدالـة االجتـماعـية واحليـاة الكـر

أخرجت للناس صيرها حكامها أفقرها حاال وأشدها بؤسا.
وغـبـاء السـلطـة أنهـا لم تدرك ان امـتالكـها الـثروة يـفضي بـالـنفس الـبشـرية الى
الولع بهـا وتصير حلكامـها كماء البحر..كـلما جمعوا منـها ازدادوا ضمئا.وأنها
تخلق من حـولهم فئـة انتهازيـة منافقـة تريهم وجه الوالء لـها فيمـا يدفعهـا انتهاز
ال العام فتبعد الناس عن ستقبل وضعف الضمير الى سرقة ا الفرصة وقلق ا
احلاكم وتـنخر في هيكل السلطة لينهار في حلظة تصيب احلاكم بالدهشة كيف
مـرة يوم ـسـتكـيـن أطـاحـوا به..وكادوا ان يـطـيحـوا بـهم في العـراق مـرت ان ا
عـلقة ومـرة يوم رأوا الالفتـات ا دخلت اجلـماهيـر قصـورهم وفرّوا مـنها هـارب
ـطعم التـركي وادركوا ان جماهـير ساحـات التحـرير اقتـربت من الفرصة على ا
فتعاملوا معهم كما لو كانوا صير من سحل قبلهم في الشوارع التي تـذكرهم 
ــئـات وجـرحـوا واعــاقـوا اآلآلف في ســابـقـة لم يــشـهـدهـا اعــداء غـزاة فـقــتـلـوا ا
ـ يــطـالــبـون بــحـقـوق الـتــاريخ الـســيـاسـي في الـعــراق ان يـقــتل شـبــاب مـســا

مشروعه.
وبالدة احلـــاكم الــعـــربي أنه ال يـــدرك أن أكــثـــر من نــصف شـــعــبه هـــو  جــيل
وأنه من موالـيد 1965 فـنـازال!..وأن هذا شـبـاب  من موالـيد 1975 فـصاعـدا
اجليل الـذي وحّده الفـقر والـشعور بـاحليف صار كـما الـروافد جتمـعت في نهر
ثـقـافي اجـتـمـاعـي نـفـسي بـعـد أن يــئس من احـزاب الـسـلـطــة وأحـزاب مـحـنّـطـة
بـاديـولـويـجـيـات وتـنـظيـرات ال تـقـدم حـلـوال وال تـعـالج واقـعـا بـائـسـا وال تـضـمن

مستقبال يحقق طموحات اختلفت نوعا وكمّا عن طموحاتنا نحن الكبار.
 كل غبـاءات السلطة هـذه هي التي أدت الى ارتكابـها خطايـاها..ليس فقط بحق
شـعـوبـها بل بـحق نـفـسـهـا ايـضـا..فأيّ مـصـيـر آل الـيه زين الـعـابـدين وحـسني
مبـارك واحملسوبون عليـهما! وأين صار ما جمـعوه من أموال طوال ثالث سنة!
ـلـوك!الــذي عـزا تـظـاهــرات احملـتـجـ الـى تـنـاولـهم وأي حـال وصل الـيـه مـلك ا
ان الفـضيحـة ستالحقهم حبـوب الهلوسـة فيما كـان هو الذي يـهلوس!.واألوجع 
ال واالعتبـار..فهل يعتبر بعـد عار الدنيا وخسـارة اجلاه وا

احلكام الباقون والقادمون?.
 قد..لـكنها لن تنفـع مع من ال تزال سيكولوجـيا اخلليفة

قراطيا!. UL¦²Ýù« l¹—UA—متحكّمة فيه حتى لو كان د  cOHM²Ð tÒłu¹ jHM «
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ودعت احلـــكــــومـــة االحتـــاديـــة  200
ـصـرفي مـلـيـار ديـنــار في احلـسـاب ا
حلــكــومــة إقـــلــيم كــردســـتــان ضــمن
الــقـــرض الــذي طــالـــبت به حـــكــومــة
ـوظف حتى االقليم لـتمويل رواتب ا

تنفيذ بنود موازنة العام اجلاري .
وكشف وثيقـة اطلعت علـيها (الزمان)
ــبـــلغ امـس األحــد في امس (ايـــداع ا
حـسـاب حـكـومـة االقـلـيم ,الذي سـبق
وأن كـان مقـرراً إرسـالـه من احلـكـومة
االحتادية إلى كردسـتان كقرض حل
صـــرف مــــســـتـــحــــقـــات االقـــلــــيم في

وازنة).  ا
وكــــان رئــــيس الــــوزراء مــــصــــطــــفى
بلغ الكاظمي قـد كشف عن تفـاصيل ا
في لــقـاء مــتــلــفــز  قــائال إن (الــشـعب

بـــــخــــطـط زيــــادة وادامـــــة االنـــــتــــاج
بــاالعــتــمــاد عــلـى مــحــور الــتــطــويــر
بـاجلــهـد الـوطــني عــبـر الـتــعـاون مع
ـــيــة) ,واضــاف ان الــشـــركـــات الــعـــا
شارك فـي اطفاء ابار (الوزير كـرم ا

باي حسن وخباز).
واشـاد اسـمـاعــيل (بـاجلـهــد الـوطـني
ــتـــمــثـل في شــركـــة نـــفط الــشـــمــال ا
واجلـهــات الــسـانــدة لــهم في اطــفـاء
حــرائق االبـــار الــتي تـــعــد مـن اعــقــد
واصـــعب احلـــوادث في الـــصـــنـــاعـــة
الـنــفـطــيـة) ,مـثــنـيــاً عـلى (دورهم في
اطـفـاء االبـار بـوقت قــيـاسي وتـوفـيـر
الي من العـملـة الصـعبة من خالل ا
ايقاف نزيف الهدر نتيجة االستهداف

التي تسبب بها االرهاب). 
من جـــــانــــبـه ثــــمـن احملــــافـظ راكــــان
اجلبوري ,حرص الوزارة على تطوير

شركة نفط الشمال. 
WŽUM  d¹uDð

وقال ان (الـزيـارة تـاتي حـرصـاً مـنهم
لـــلـــوقـــوف عـــلـى خـــطط الـــتـــطـــويـــر
والنهوض بهذا القطاع) ,مؤكداً (دعم
ادارة احملافـظة جلـمـيع اجلهـود التي
تهدف الى تـطويـر الصـناعة الـنفـطية
اكد والـغـازيـة في احملــافـظـة). بـدوره,
وكـيـل الـوزارة لــشــؤون االســتــخـراج
كر حطاب ,ان االجتـماعات نـاقشت
سبل النـهوض في الـصناعـة النفـطية
واالســراع في تـــنــفـــيــذ خـــطط ادامــة
وزيادة االنـتـاج من احلـقـول النـفـطـية
لشركة نفط الشمال واالستثماراالمثل
صـاحب للـعملـيات الـنفـطية . للغـاز ا

كـــمــا عـــقـــد الـــوزيـــر اجـــتـــمــاعـــاً مع
ـســؤولــ في شــركــة غـاز الــشــمـال ا
,نــاقش خالله ســبل تــطــويــر وزيــادة
االنتـاج واالستـثـمار االمـثل من الـغاز
اجلـاف والـسـائل والـكـبـريت . مـثـمـناً
(جهـود الـعـاملـ في قـطـاع الـغاز في
الـــعـــمل عـــلى زيـــادة االنـــتـــاج ورفـــد
محطات الطاقـات الكهربائـية بكميات
واوعــز جـــيـــدة من الـــغـــاز اجلـــاف) ,
اسماعيل (بتـنفيذ مشـاريع االستثمار
لـزيـادة انــتـاج الـغـاز) ,مـؤكـدا (دعـمه

ومساندته لهذه اجلهود). 
وكـــانت الــــوزارة قـــد اكــــدت في وقت
ســـابق حـــرصـــهــــا عـــلى دعم قـــطـــاع
التوزيع الـعام واخلاص لـدورهما في
ـقـدمة ـسـتـوى اخلـدمـات ا االرتقـاء 

للمواطن . 
وقـــــال بــــيـــــان ان (الـــــوزارة تــــنـــــفي
خـصـخـصـة احملـطـات احلـكـومـيـة في
ــنـتـجـات الــنـفـطـيـة), شـركـة تـوزيع ا
مـــشـــيـــرا الى (اســـتـــمـــرار مـــشـــاريع
ــواصــفـات تــطــويــرهـا وفـق احــدث ا
الــعــصـــريــة واخلـــدمــيــة) ,وتــابع ان
ـسـاحات (الـشـركـة سـتـقـوم بـإحـالـة ا
واالراضي الشاغرة التي تمتلكها الى
االسـتـثــمـار من اجـل زيـادة االيـرادات
ــقــصــود بـذلك ـالــيـة لــهـا ,ولـيس ا ا
محـطـات تـعـبـئة الـوقـود احلـكـومـية 
والســــيــــمـــا ان هــــذا االجــــراء يــــأتي
تشـجـيعـاً ودعـماً من الـوزارة لـلقـطاع
اخلـــاص مـن اجل اقــــامــــة مـــشــــاريع
جديـدة تـهـدف الى توفـيـر فـرص عمل

واطنينا).  اضافية 
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وجه وزير النفط  احسان عبد اجلبار
اسماعيل  ,بتنفيذ مشاريع االستثمار
وزيــادة انــتــاج الــغـاز فـي مــحــافــظـة
كركوك  ,مؤكدا حـرص احلكـومة على
الـنـهـوض بـقــطـاع االنـتـاج في شـركـة
نــفط الــشــمــال والــعــمل عــلى ادامــته

وتطويره.
 وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(اســمـــاعــيـل يــرافـــقه وكـــيل الــوزارة
لــشــؤون االســتــخــراج كــر حــطــاب
ـسـؤولـ في دوائـر مـركز وعدد من ا
الوزارة عقـد خالل زيارتـه الى كركوك
اجــتــمــاعـا مــوســعــا في شــركــة نــفط
الـشــمـال  ,اوعـز خالله بــاالسـراع في
شـاكل والـتحـديـات الفـنـية معـاجلـة ا
واالقـتــصــاديــة واالمــنــيـة واالنــطالق

مصطفى الكاظمي
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شـاء الله في كل شيء).. وهـنا ابتسم
الـرئــيس مـبـارك أيـضـاً مـوجـهـاً كالمه
إلى عـصـمت عـبـداجملـيـد: (مـعـلـيش يا
عــــصــــمت تــــفــــاهم أنـت واألخ طـــارق

عزيز).
فـي هـذه األثنـاء كـان مـئـات اآلالف من
ـــواطــنــ يــتـــجــمــعـــون في ســاحــة ا
االحـتفـاالت الكـبرى في بـغداد احـتفاالً
بـــقــيــام مــجـــلس الــتــعـــاون الــعــربي
وانـتـظاراً لـوصـول القـادة األربـعة إلى
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ــلك احلــسن ــغــربي ا وجـه الــعــاهل ا
الـــثــاني الــدعــوة إلـى الــقــادة الــعــرب
حلـضـور مؤتـمر لـلقـمـة العـربيـة يعـقد
غـربـية مـلـكـة ا بـالـدار الـبيـضـاء في ا
بــتـاريخ 23أيــار 1989 وقــد اسـتــثـنى
ــصـري حـســني مـبـارك من الــرئـيس ا
الـدعـوة ألن عضـوية جـمهـورية مـصر
الــعـربـيـة في جـامـعــة الـدول الـعـربـيـة
كـــانت قـــد عــلّـــقت بـــقــرار مـن الــقـــمــة
الــعـــربــيــة إثــر قــيــام أنــور الــســادات
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كــان قـادة مــجـلس الــتـعـاون الــعـربي
وخــصـوصـاً الـعـراق قـد قـرروا إنـهـاء
مـقاطـعة مـصر وإعادة عـضويـتها في
ا جـامـعـة الـدول العـربـيـة لـذلك وحـا
عـلم الرئيس صدام حـس بعدم دعوة
الـرئـيس حسـني مبـارك إلى قمـة الدار
ـلك احلـسـ الـثاني الـبـيـضـاء أبلغ ا
بــــضـــرورة دعـــوة الــــرئـــيـس مـــبـــارك
حلـضور القمة وإال سيـقاطعها العراق
ومــعـه بــقــيــة دول مــجــلس الــتــعــاون
الــعــربي ونــظــراً إلى حــراجــة مـوقف
سـألة ـلك احلـسن الثـاني من هـذه ا ا
فـقد أجرى اتصـاالت مع القادة العرب
لك ـعروف عن ا شـكلـة فا حلل هـذه ا
احلـسن الثـاني كرهه ألي تـغيب عربي
عن مــؤتـمـرات الـقـمــة الـتي تـعـقـد في
بـالده فـكـيف إذا كـان الـتـغـيب يـشـمل
دوالً عـــدة هي األعــضــاء فـي مــجــلس
الــتــعــاون الـعــربي وبــعــد مــشـاورات
ـلك يـبــدو أنـهـا كـانت مـضـنـيـة نـقل ا
احلــسـن الــثــاني إلى الــرئــيس صــدام
حـسـ مـقتـرحـاً سـعوديـاً أن يـحـضر
الــرئـيس مـبـارك إلى الــدار الـبـيـضـاء
خالل انـعـقـاد الـقـمـة ويـنـتـظـر إلى أن
جتـتــمع الـدول الـعـربـيـة وتـقـرر إعـادة
عضوية مصر إلى اجلامعة العربية..
: "خـالل مــتــابـــعــتي يـــقــول الـــيــاســ
ـبــعـوثــ ومــا تـرشح من لــزيــارات ا
مــعــلــومــات في الــقــصــر اجلــمــهـوري
بــبـغـداد فــأن الـرئـيس صــدام حـسـ
قتـرح بشدة وعـدّه إهانة رفض هـذا ا
كـــبـــيـــرة إلى شـــعـب مــصـــر الـــعـــربي
والـرئيس حـسني مـبارك فـكيف تـعقد
الـقـمة فـيمـا يـنتـظر رئـيس جـمهـورية
مـصر العـربية وهي أكـبر دولة عـربية
في مــقـره بــالـدار الــبـيـضــاء مـنــتـظـراً
(عــطف) قـادة الـدول الـعـربـيـة األخـرى
الـسماح له بحضور اجـتماعاتهم وقد
ـلك احلـسن الـثـاني بـرفض  إبـالغ ا
ـقترح كـما أبلغ الـرئيس صـدام لهذا ا
ــمــلــكـــة الــعــربــيــة ــلـك فــهــد مــلـك ا ا
ــلك الـــســعـــوديــة بـــذلك فــلـم يــجـــد ا
احلـسن الثـاني بداً من توجـيه الدعوة
إلـى الـرئـيس حـسـني مـبـارك حلـضـور
الـقمـة حاله حـال بقـية الـقادة الـعرب
اسـتـجـابـة مـنه ومن الـسـعـودية ودول
عـربـيـة أخـرى إلصـرار الـرئـيس صدام
ـصري حـسـ على حـضور الـرئيس ا
إلى الـقمة مع كامل عضـوية جمهورية

مصر العربية في اجلامعة العربية".
ــلك احلـسن وفـي هـذه الـقــمـة حـاول ا
الـــثــاني أن يـــرتب لــقــاء خـــاصــاً بــ
الـرئيس صـدام حس وحافظ األسد
ولـكـنه لم يوفق في مـسعـاه وقد شـهد
الـيـاسـ بنـفـسه كمـا جـاء في كـتابه
مـــوضـــوع الــعـــرض تــفـــاصـــيل هــذه

احملاولة التي لم يكتب لها النجاح.
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يــتـعــرض كـتـاب (40 عــامــاً مع صـدام
) إلى أمــــــر ظـل الــــــنــــــاس حــــــســـــــ
يــتــداولـونـه كـثــيــراً ومـازال يــعــضـهم
يـــؤمن أنه صـــحـــيح وهــو مـــوضــوع
شــبـيه صـدام وحـسـب الـيـاسـ فـأن
الكثير من أجهزة اإلعالم روّج بل وما
زال بــعـضــهـا يــفـعل ذلك أن الــرئـيس
صـدام حس كان له شبيه يستخدمه
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الــــوقــــوف ومــــبــــادلــــتـه مالمح الــــود
والتوجه نحوه حيث التقينا وتعانقنا
ثـم قـــادنـي من يـــدي إلـى حـــيـث كـــنت
أجــلس وجـلـس إلى جـانــبي فـقــدمـته
إلـى السـيـد نـوري الـويس وبـعض من
كـان جالسـاً من أعضاء الـوفد العراقي
لـــلــتـــعــرف عــلـــيه وألن الـــظــرف كــان
ر حـساسـاً في ذلك الوقت والـعراق 
ــوقف ـــحــنــة احلـــصــار الــظـــالم وا
الـسعودي مـعروف فقـد حتدثت بحذر
عـن أوضــاع الـــعــراق بـــعـــد انــتـــهــاء
ا يـعاني عـبـارات اجملامـلة وعـرّفـته 
الــعــراقــيــون من آثــار احلــصــار ومن
خـالل احلـديث شــكـوت له مــوقف وفـد
وزارة اخلـــارجــــيـــة الـــســـعـــوديـــة في
االجـتماعات التحـضيرية التي تسبق
الـــقــــمـــة وإصـــراره عـــلـى اســـتـــمـــرار
احلـــصـــار عـــلـى الـــعـــراق فـــابـــتـــسم
الــتــويـجــري ابــتــسـامــة ذات مــغـزى
ـسـؤول وقـال: إن هـذا لـيس موقف ا
كـلــهم في الـسـعـوديـة فـأنـا أعـرف أنه
مــوقـف بــعض الــعـــامــلــ مع األمــيــر
ســـعــــود الـــفـــيـــصـل وطـــفق يـــشـــرح
بـإسهـاب مدى تـأثره وتأثـر الكـثير من
ـا يـعـانـيه ــسـؤولـ الـسـعـوديــ  ا
شـــعـب الـــعـــراق وفـــجـــأة صـــمت ثم
أمـسك بيدي وهو يقرب رأسه موجهاً
كـالمه إلي وإلى السيد الويس ليبوح
بـهـذا الـسر: أتـعـلـمون مـا الـذي أحدث
هـذا الـشـرخ ب الـعـراق والسـعـودية?
أنــا ســأكــشف لــكم سـرّ ذلـك.. قـال ذلك
: لـــقـــد حــدث وخـــفض صـــوتـه قـــلــيـالً
الـشرخ مـنذ اللـحظـة التي أعلن فـيها
قـيام (مـجلس الـتعـاون العـربي) الذي
ضـم الـعـراق ومـصـر واألردن والـيـمن
مــضــيــفــاً: كـيـف فـاتـت عـلـى الـرئــيس
ـــوجــودة بــ صـــدام احلــســاســـيــة ا
الــســعــوديــة والــيــمن من جــهــة وبـ
الـسعودية والهاشمي في األردن من
اجلــهـة األخـرى? إن الـسـعـوديـة عـدّت
هــذا اجملــلس هــو مـحــاصــرة لــهـا من
كـنها الـشمـال واجلنوب وهـو أمر ال 
أن تـــتــجـــرعه فـــكــان دخـــول الــعــراق
لـلكويت الـفرصة الـذهبيـة للتـعبير عن
مـشـاعر الـسعـودية فـكـان موقـفهـا هو

هذا الذي ترونه". 
يــــذكـــر الـــيــــاســـ "حـــ أجــــبـــته أن
الـعالقـات جـيدة وطـبـيعـيـة ب األردن
والـيمن من جهة والسعودية من جهة
أخــرى بـفــضل اجلــهـود الــتي بـذلــهـا
الـــــرئـــــيـس صـــــدام حـــــســـــ إلزالـــــة
احلــســاســيــات وتــغــلــيب الــثــقــة بـ
الــــبـــــلــــدان الــــثالث ردّ عـــــليّ أن ذلك
صـحـيح ولـكن احلسـاسـية ومـا خـلفه
تـاريخ الـعـالقـات بـ البـلـدان الـثـالثة
مـــازال يــعــيش في أعـــمــاق الــنــفــوس
وإزالـته تتطلب جهـداً ووقتاً أكبر قال
ذلـك وهـو يــنـهـض من مـكــانه مــودعـاً
ومـطلقاً عبارات التمني بأن تزول هذه
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إذن مـجلس التعاون العربي هو الذي
أثـار حـفـيظـة الـسـعوديـة عـلى الـعراق
وجـعـلـها تـعـمل عـلى تـشديـد احلـصار
االقـتصـادي علـيه فمـا هي خفـايا هذا

اجمللس ودواعي تأسيسه?
لم يـولـد مـجلس الـتـعاون الـعـربي ب

الـعراق واألردن ومصر واليمن في 16
شـــبـــاط 1989 مـن فـــراغ أو من خالل
مــداوالت مـقـطـوعـة اجلــذور فـالـفـكـرة
ـلك حس صـاحبهـا العاهل األردني ا

ـتشدد وقف ا لـكي نفـهم أسباب هـذا ا
ـــرونــــة أمــــام احلــــلـــول وافــــتــــقــــاد ا
ــقــتـــرحــات الــتي طــرحــهــا بــعض وا
ــشـكـلـة البـد من الــقـادة الـعـرب حلل ا
الـــعــودة قــلـــيالً إلى وراء فـــقــد كــانت
الــعالقــات الــعــراقـيــة الــســعــوديـة في
أحــسن حـاالتـهـا وأزهــاهـا مـنـذ تـولى
ــلك فـهـد بن عــبـد الـعــزيـز احلـكم في ا
العام 1982 ونظراً للعالقات احلميمة
الـتي كـانت قـائـمـة بـ الـرئـيس صدام
ـلك فهـد بن عـبد الـعـزيز إذ حـسـ وا
كـان األول نائـباً لـرئيس مـجلـس قيادة
الـثورة في العراق والثانـي ولياً للعهد
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة فـقد في ا
أتــــاح وجــــود الــــرجــــلــــ عــــلى رأس
الــســلــطــة في الــبــلــدين الــشــقــيــقـ
الـفرصـة لتـنميـة العالقـات وتوطـيدها
وبـنـاء أسس مـتيـنـة لـلتـعـاون انـعكس
عـلى مـوقف الـسـعـوديـة الـتي سـاندت
الـعـراق بـقـوة في حـربه الـضـروس مع
ـسانـدة السـعودية إيـران وقد لـعبت ا
ـالية واالقـتصادية دوراً ـساعدات ا وا
مـــهـــمـــاً في تـــعــزيـــز قـــدرات الـــعــراق
الــعــســـكــريــة واالقــتــصــاديــة في تــلك
ـبـالـغـة الـقول إن احلـرب ولـيس مـن ا
ـوقف انــعـكس أيــضـاً عـلى دول هــذا ا
اخلـلـيج الـعربـي األخرى الـتي اتـخذت
ـوقف نفسه بـحكم التأثـير السعودي ا
عــلــيـهــا. كــانت الـعـالقـة بــ الــرئـيس
ـلـك فـهــد أكـثــر من حــمـيــمـة صــدام وا
وأخـويـة.. ويـذكر الـدكـتور نـد أحـمد
الـيـاس في كـتابه مـوضوع الـعرض
أن الـرئـيس صـدام حـسـ أمـر بـإعداد
ـدارس اســتــقــبــال كـبــيــر من طــلــبــة ا
الــعـراقــيـة لـلــمـلك فــهـد حــيث اصـطف
دارس على عـشرات اآلالف من طـالب ا
ـطار صـدام الدولي طـول الـطريق من ا
إلى مـدخل  مدينة بغـداد وهم يحملون
ـــلك فـــهــد والـــرئـــيس صــدام صـــور ا
لك فهـد بزيارته الـشهيرة حـينمـا قام ا
لبغداد بهدف التهنئة بانتصار العراق

في حربه مع إيران وتوقف احلرب.
يـقـول: "بـحـكم عـملي رئـيـسـاً لـلـمراسم
الـرئـاســيـة (الـتـشـريـفـات) فـقـد تـلـقـيت
تـوجــيـهـاً واضـحـاً من الـرئـيس صـدام
حـســ بـتـوفـيـر مـسـتـلـزمـات الـراحـة
لك واإلقـامـة اجلـيدة كـافـة لـلمـرحـوم ا
فــهـد ومــرافـقـيه وقــد اخـتــار الـرئـيس
لك صـدام حـسـ بنـفـسه مـقر إقـامـة ا
وهـو قصر (صقر القـادسية) وهو أكبر
قــصـور الـضــيـافـة وأهـمــهـا ويـقع في
ضــاحــيــة الــرضــوانــيــة الــغـربــيــة من
ـستـلـزمات ـطـار.. وفـعالً  توفـيـر ا ا
كـــــافــــــة بـــــالـــــتـــــعــــــاون مع األخـــــوة
الـسعوديـ الذين وصلـوا قبل زيارة
ا ـلك فـهـد حـيث  إعداد الـقـصـر  ا
يــتــنــاسب والــوضع الــصــحي لــلـمــلك

فهد".
Â«b  Ÿu œ

طـوال تـلك الـزيـارة كـان واضـحـاً مدى
احلـميمة في عالقات الـرجل وقربهما
من بـعـضـهمـا خالل الـفعـالـيات كـلـها
ـا في الــتي تـمت في أثـنــاء الـزيـارة 
ذلك تــوقــيع الــزعــيـمــ عــلى االتــفـاق
األمـني ب البلدين ويذكر الياس أن
الـرئـيس صـدام حـسـ وخـالل إحدى
ـلك فـهـد أيـام تـلك مـنــاسـبـات لـقـائه ا
الــزيــارة طـرح عــلــيه فــكـرة عــقــد هـذا
االتـفاق األمني وعرض عليه مسودته
ـوافــقـة بل ــلك فـهــد بـا فــلم يـتــأخـر ا
وحتـــمـس لــذلـك فـــتم إعـــداد كل شيء
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خالل ســـاعــات لــتــهــيـــئــة االتــفــاقــيــة
وتـــوقـــيـــعـــهــا مـن الـــزعــيـــمـــ وسط
احـتفـالية حـضرهـا اجلانبـان العراقي
والـسـعـودي أعـقـبـتـهـا مـراسم تـقـلـيد
الـرئيس صـدام حس وسـام الرافدين
من الدرجة األولى لضيفه السعودي.
تـعطينا احلادثة اآلتية دليالً على مدى
عـمق الـعالقة بـ الرجـل ومـا تمـثله
من مـعنى في هذا اجملال فـبينما حان
لك فـهـد للـعراق بـعد مـوعـد مغـادرة ا
انــتــهـاء زيــارته اصــطـحــبه الــرئـيس
ـــطــار وتــوقــفت صـــدام حــســ إلى ا
سـيارتهما قريباً جداً من الطائرة بعد
إجـــراءات مــخــتـــصــرة لـــلــفــعـــالــيــات
الــتـقـلـيــديـة لـتـوديع الــرؤسـاء بـسـبب

الوضع الصحي للملك فهد.
ـا يـسـمح كــانت الـطـائــرة مـصـمـمــة 
لــلــمــلـك فــهــد بــصــعــودهــا عن طــريق
مـــصـــعــد كـــهـــربـــائي بـــدالً من الــدرج
ــعــروف لــلــصــعــود إلى الــطــائـرات ا
ـلك وبــعــد أن تـعــانق الـرجـالن وقف ا
صـعد الذي بدأ بـالتحرك فـهد وسط ا
ن الحظوا إلـى أعلى وكان الياس 
ـوقف بل مــدى تـأثـر الـرئـيـس بـهـذا ا
ـن شاهدوا الـدموع وهي تنـهمر من
لك صعد يتحرك با عينيه فيما كان ا

فهد إلى داخل الطائرة.
إذن مــا ســرّ ذلك الــتــصــلب كــلـه الـذي
أبــدته الــســعــوديــة كــله في مــواجــهـة
أحــداث الـكــويت ورفــضـهــا أي حـلـول
وسـط أو مــبـــادرة عـــربـــيـــة الحـــتــواء

الوضع وجتنب الكارثة? 
ـيط الـلـثـام عن هـذا الـسـر الـيــاسـ 
بـقوله: "هذا السؤال يجيب عنه موقف
ـمـلـكـة حـدث فـي الـدار الـبـيـضـاء في ا
ـغـربـيـة خالل انـعـقـاد مـؤتـمـر الـقـمة ا
اإلسـالمي في العام 1994 أيـام شـغلي
مـنـصب سـفـيـر جـمـهـوريـة الـعراق في
الــــربــــاط وكـــنـت أجـــلـس في بــــاحـــة
االسـتقبال بفنـدق الدار البيضاء حيث
يـقيم وزيـر خارجـية الـعراق حـينذاك
الـسيـد محـمد سـعيـد الصـحاف.. كنت
أجــلس في صــالــة الـفــنــدق مع بـعض
أعـضـاء الوفـد الـعراقي ومـنـهم السـيد
ملكة نوري الويّس سفير العراق في ا
األردنـية الـهاشـميـة في انتـظار الـسيد
الـصـحـاف وخالل حـديـثـنـا دخل إلى
بــاحـة الــفـنــدق بـعض أعــضـاء الــوفـد
الـسعـودي وفي مقـدمتهم الـسيـد عبد
الـــعــزيــز الــتـــويــجــري وكـــان يــحــتل
مـنـصب نـائب رئيس احلـرس الـوطني
لك عـبد الله الـسعـودي الذي يقـوده ا
بن عــبــدالــعـزيــز (األمــيـر ولي الــعــهـد
حــــيــــنــــذاك) والــــذي تــــرأس الــــوفـــد

ؤتمر". السعودي إلى ا
يــضـــيف: "كــنت عــلـى مــعــرفــة جــيــدة
بـالسـيد عبـد العـزيز التـويجـري بحكم
عـمـلي رئـيـسـاً لـلـمـراسم في الـرئـاسة
ــقــابـلــة الــرئـيس وكــان هــو يـحــضـر 
صـدام حسـ عديـد مرات مـبعـوثاً من
(األمـير) عـبد الـله بن عبـد العـزيز ولي
الــعـهــد الــسـعــودي آنـذاك وتــوطـدت
عـالقاتنا من خالل جـلوسه مرات عدة
فـي مــكـــتـــبي واألحـــاديث الـــفـــكـــريــة
والـتاريخـية التي كـانت جتري بـيننا
حـيث كـان الـرجـل مـثـقـفـاً كـبـيـراً مـلـماً
ـعــرفــة واآلداب والــتـاريخ بــحــقــول ا
وكــان يــعــشق الــعــراق ويــعــدّه مـنــبع
احلـضارة واإلنسانية العربية وما إن
الحـظـني عبـدالعـزيـز التـويجـري حتى
ـا دفـعني إلى ابـتـسم واجته نـحوي 

ـنـاسـبـات ومـنـهـا بـديـالً له في بـعض ا
الـــذهــاب إلى جــبــهـــات الــقــتــال خالل
احلــرب الـعــراقـيــة اإليـرانــيـة أو خالل
ــدن الــعــراقــيــة جتــوالـه في بــغــداد وا

األخرى.
يــشـــهــد الــيــاســ اآلن وقــد عــمل مع
صــدام حـسـ ثـمـاني ســنـوات رئـيـسـاً
لـلـمراسم أن حـكايـة البـديل أو الشـبيه
ـراد منها هـذه أكذوبة فجـة ورخيصة ا
ثـلم رجولة صدام والنيل من شخصيته
وشــجـاعـتـه فـصـدام حــسـ  لـيس من
أولـئك الـذين يخـافون عـلى حيـاتهم أو
يــجـــفــلــون أمــام األحــداث اجلــســام أو
ـــلـــمــات يـــرتـــعــبـــون من األخـــطــار وا
فـــــالــــرجل كـــــان من مــــعـــــدن نــــادر في
الـشـجـاعـة وقوة اإلرادة والـشـكـيـمة في
مــواجــهــة األخــطـار لــيس هــو من ذلك
ـعـدن الرخـيص الذي يـرتـضي لنـفسه ا
أن يــحــتــمي خــلـف شـبــيـه أو يــنـزوي
لــيــتــرك غــيـره يــواجه اخلــطــر. يــقـول:
"ثــمــاني ســنـوات رافــقــته وهــو رئـيس
وقـائد للعـراق وقبلها عـايشته سنوات
طــوال مــنـاضالً وقــائــداً في احلـزب لم
ـس ولــو لــلــحــظــة واحــدة أنه رفّ له أ
جـفـن خـوفـاً أو ارجتـفت شـفـتـاه رعـبـاً
فـي أشد األحـداث هـوالً وخـطـورة.. كان
مـوكبه الـرئاسي مكـوناً من سـيارة نوع
مـرسيـدس "غيـر مصـفحـة" ومعه مرافق
واحــد وتـتــقـدم ســيـارته ســيـارة نـوع
تـيـوتا وتـتبـعـها سـيارة نـوع "بيك آب"
فـيها ثالثة من رجال حمايته باإلضافة
ـتواضع ـوكب ا إلـى السـائق وبـهذا ا
كــــان يـــصـل إلى مــــقـــره فـي الـــقــــصـــر
ــثل هــذه الــكــيــفــيــة كـان الــرئــاسي و
ــرور في يــغـــادره من دون أن يــقــطع ا
الـــشــوارع ومن دون حــراســات أخــرى
وكـان يـأمـر حـمايـته أن يـوقـفـوا مـوكبه
الـــبــــســـيط عـــنــــدمـــا تـــضيء اإلشـــارة
احلـمراء عند تقاطعات الطرق كما أنه
كــان يـتـوجه إلى جـبـهــات الـقـتـال عـلى
عارك احلـدود مع إيران عندما تـشتد ا
وحــيـنـمــا تـصل إلـيه مــعـلـومــات تـفـيـد
ــوقف عـلى اجلــبـهـة وشـدة بــحـراجـة ا
ضــغط الـعـدو عــلى الـقـوات الــعـراقـيـة
سـلحة بـصفـته القـائد الـعام لـلقـوات ا
فقد كان يرفض إال أن يكون حاضراً مع
قــادة الـقـطـعـات الــعـسـكـريــة الـعـراقـيـة
ـقــاتـلـ لـيـمـنـحــهم دفـقـة مـعـنـويـة وا
واقف عـظيمـة كانت تؤدي في مـعظم ا
ــعــارك لـصــالح إلى تــغــيــيــر مــجــرى ا
الـقـوات الـعـراقـية.يـعـلق الـيـاسـ على
هـذه الـقـضـبـة: "الـشـبـيه!!".. يـا لـهـا من
فـريّة وضـيعـة ال تطـال قامـة هذا الرجل
الـنـادر ب الـرجال.. ويـقول: "في الـعام
1989 عــقـد مـؤتـمـر الــقـمـة الـعـربي في
ــمــلــكـة مــديــنــة الــدار الـبــيــضــاء في ا
ـغربـية وفي الـيوم األول من اجـتماع ا
الـقـمـة خـرج الـرئـيس صـدام من مـقره
ـلك احلسن الـثاني الـذي خـصصه له ا
وكـــنت أســيـــر مــعـه مــتـــقــدمـــاً بــعض
اخلــطــوات بــحـكـم واجـبي وحــيــنــمـا
قـر شـاهدنـا موكـباً وصـلـنا إلى بـاب ا
مـن الـــســـيــــارات تـــتـــوســــطه ســـيـــارة
مـرسيدس بيـضاء موديل السبـعينيات
كـــان في انـــتــظـــاره وقـــد فــتـح مــرافق
ــرســيــدس الــرئـــيس بــاب الــســـيــارة ا
الــبــيـــضــاء إشــارة إلى الــرئــيس لــكي
يـــســتـــقــلـــهــا فـــالــتـــفت الــرئـــيس إليّ
وســألــني: مــا هــذه الــســيــارة? فــبــادر
مـــرافـــقه لـــيـــجـــيـب: إنـــهـــا الـــســـيــارة
ـصـفـحـة الـتي  جـلـبـهـا مع الـرفاق ا
من بـغـداد بطـائـرة نقل عـسـكريـة ضمن
إجــراءات أمن الـرئــاسـة لـتــوفـيـر األمن
لــســيــادته فــابــتــسم الــرئــيـس صـدام
ــرافق ركـن هـذه الــســيـارة وطــلب من ا
جـانـبـاً وعـاد لـيـسـألـني: أيـن الـسـيارة
ـغربي ـلكي ا اخملـصـصة من الـقصـر ا
فـأشـرت إلـيـهـا وكـانت خـلـف الـسـيارة
ـذكورة ويـقف إلى جانـبها ـصفـحة ا ا
ــغـــربي فــاجته مـــرافــقه الــعـــســكــري ا
نـــحـــوهـــا وكـــانت غـــيـــر مـــصـــفـــحــة
واسـتـقـلهـا ووجـهه يـشـرق بابـتـسـامته
احملـببة فهل مثل هـذا الرجل يلجأ إلى

التخفي وراء شبيه?!!
قـبل سنـتناول قـصة قصور في الـعدد ا
سـاجد التي بـناهـا في جميع صـدام وا
ـراسم أنــحـاء الــعــراق وحـرج رئــيس ا
رافق عـندما اختفى في بغداد الوفد ا
لـلـشيخ زايـد آل نـهيـان رئـيس اإلمارات

تحدة! العربية ا
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ـتـانـة والـقـوة خالل احلـرب بـلـغت الـعالقـات الـعـراقـيـة الــسـعـوديـة ذروتـهـا من ا
وقف السعودي بقوة بعد زمن اإليرانيـة العراقية وبعد انتهائها فـلماذا انقلب ا

يسير من دخول العراق إلى العراق.
فتقد ـتشدد وا ـملكة العربـية السعودية ا الواقع أن التـوقف عند ظاهرة موقف ا
أليـة مـرونـة من دخـول اجليـش العـراقي لـلـكـويت ومن ذلك قـبول الـسـعـودية ألن
تحالفة معها ومن ثم تكون أراضـيها مركزاً لتجمع القوات األمريكية والقوات ا

جعل هذه األراضي منطلقاً للهجوم على العراق يستحق االهتمام والدراسة.

ند
الياس

نشرت صحيفتكم الغراء الزمان في عددها ليوم اجلمعة  10 تموز 2021 
عمودا ألخي وزميلي عماد أل جالل  بعنوان" ليجمعنا جامع الرحمن .

وقـد هزني مقتـرح  األخ عماد بإكـمال جامع الرحـمن بدل حتويله إلـى استثمـارها تهديده
وكالهـمـا خـسـارة...واقتـرح بـدال عن كل ذلك أن نـبـني جـنـبه كنـيـسـة لـتعـزيـز فـكـرة تآخي
وصل . إن فكرة اخينا عماد آل االديان التي حج من أجلـها بابا الفاتيكان بغداد واور وا
جالل في غايـة االهـميـة وهي بـالضـبط سـتكـون استـعـادة حديـثـة لفـكـرة متـأصـلة عـند كل
ـتمـثـلة بـالتـعـايش الديـني ب بغـدادي مثـلي وامـثالي مـنذ خـلق بـغداد زمن الـعبـاسـي وا

ـناسبات الدينية لألخرين. سـيحي واليهود...وكان اجلـميع يحتفل بأعياد وا سلم وا ا
وجتد ان بغـداد ملـيئة بـاجلوامع والـكنائس عـلى مقـربة منـها . وألنـنا عشـنا ونـحن اطفال
ونـحن نرى جـامع اخللـفاء تـقابـله كنـيسـة في قلب بـغداد مـنطـقة الـشورجة وحـتى اللـقالق
كـان عشها سنـويا فوق قبة الـكنيسة وكـان البغادة يؤمـنون ان عودة اللقـالق معناها عودة

الصيف... والله مقترح  جميل جدا.. احيي عليه اخي وصديقي عماد آل جالل...
واذا كـان هناك مخـاوف من ان التكلـفة ستكـون عاليـة بل ثقيلـة على خزينـة العراق...اقول
ان الكـنائس تـبنـيهـا دولة الـفاتـيكان ...وتـكمـلة جـامع الرحـمن قد تـتكـفل به منـظمـة العمل
االسالمي او السعـودية او االمارات او اي جهة أخـرى.. لنعمل عـلى إعادة روح التعايش
ا يزل حـيا خلود جـامع اخللفاء تـقابله كـنيسة األقـباط وخلود عـدد النصارى الـديني النه 

ـنطـقة رأس الـقـرية وسط شـارع الرشـيـد...و...و....و....لنـعود
إلـى مـا تــربـيــنــا عـلــيه كــمـواطــنـ عــراقــيـ نــحـتــرم االديـان

احترامنا آلبائنا وعوائلنا وأهلنا وعشيرتنا
ـوضـوع انه جامع 'الـرحمن 'لـنغـيره الى واذا كان الـعـيب با
اي اسم من اسـمـاء  الله ال 99 اسـمـا الـتي نـدعـوالـله بـها.
والـله من وراء الـقـصـد.بـارك الـله بـاألخ عـمـاد آل جالل عـلى

مقترحه الراقي الداعي لتعايش النفوس قبل االديان .

-1-
للشعراء أدواتُهم الفنية في التعبير  وهم يكرهون الصمت اذا ما واجهوا ما يكرهون ..!!

وهناك من القوافي ما يعدل أعنف الصفعات .
اسمع ما قاله " عـبد اجلبار بن احلسن البيهـقي " في من كان يقابل قاصديه بِوَجْهٍ عابِسٍ

 كما أنّه كان يَرُدُهم خائب دُونَ أنْ يقضي لهم حاجة :
وَجْهُ أبي العباسِ ما أَصْلَدَهْ 
نَعَمْ ويوم البعث ما أَسْوَدَهْ 
يخيبُ مَنْ يرجوه في يَوْمِهِ 
ثم مَعَ اخلَيْبَةِ يَخْشى غَدَهْ 

والسؤال اآلن :
عاصرين ? كَمْ مِنْ شبيهٍ البي العباس العَبوس مِنَ السلطوي ا

ـعـروف بالـبغـدادي يُـشيـد بِرَجُلٍ وعـلى العـكس من ذلك تـرى الشـاعـر (محـمـد بن علي ) ا
يفوق االلف من الرجال فيقول :

رُبَّما كانَ واحد 
يغلبُ األلف زَائِدا 

رُبَّ ألفِ رأيتُهم 
ال يُساوون واحدا 

-2-
هلبي) البخالء فيقول : ويصفع ابو منصور (محمود بن علي ا

ال كَيْ تضن به  يا جامع ا
تطمعُ واللهِ في اخلُلودِ مَعَهْ 

الَ مِيتُ مَعَهُ  هَلْ حَمَلَ ا
أما تراه لِغَيْرِ مَنْ جَمَعَهْ 

وقال أيضا :
يا جامعاً للمال يا مانِعَاً 
ألم تَِثقْ بالرازق الباعِثِ ?
ال على نَفْسِهِ  مَنْ شَحَّ با
جَادَ به قهراً على الوارِثِ 

-3-
ويـصـفع (عـلي بن مـحـمـد احلـمـيري) بـقـوافـيه رجال رآى فـيه (حـمـاراً مـحـمـوالً علـى بغل)

فيقول :
أبو الفضل أخو النقص 

وعُمُّ اخلَرْق واجلَهْلِ 
حمارِ لبني آدمَ 

محمول على بَغْلِ 
-4-

عافي) في نَقْدِه احلاد لِمُجايَليه فيقول : ويتطرف (لطف الله بن ا
ذَهَبَ الذين يُعاش في أكنافِهِم 
وهم الكرامُ السادةُ األشرافُ 
وبقيتُ في خَلَفٍ كأنَّ وُجَوهَهُم 
خُبْزُ الشَعيرِ اذا عاله جَفافُ 

انّ رهـافة الـشاعـر تـدفع به الى تشـبـيه مَنْ لم يَحْـتَـضِنْه بـخـبز الـشعـيـر اجلاف وهـو على
روءات قد دُفنت .. خطأ كبير اذا اعتقد أنَّ السخاء قد مات وان ا

نعم قـد يكثـر األنانـيون والـنرجسـيون ولـكنَّ ذلك ال يعـني انقراض الـوجوه الـبارة احملـسنة
التي ال يخلو منها اجملتمع االنساني على امتداد مسيرته..

-5-
ظفر بن احلسن) على قومٍ لم يجد منهم فائدةً وال عائدة فيقول : وينقم ابو الفتح (ا

وَضَرَبْتُهُم عَرْضَ اجلدارِ 
فليسَ منهم فائِدَهْ 

وغسلتُ من معروفهم 
كلتا يديّ بِواحده

ن يعاشرهم فيقول : ويضيق الشاعر ذرعاً 
فَسَد الزمانُ فما ترى 

االّ ذئاباً أو ذُبَابا 
فابسطْ حسامَك في الذئابِ 

فال تدعْ ظِفْراً ونابا 
واصْبُبْ على الذبان من 
عَذَباتِ مِقرعكَ العَذَابا 

وهكذا تكون فورة الشاعر ...
انها ثورة وليست فوره ..!!

-6-
ويصب (ابو احلسن محمد بن احلسن) جام غضبه على (ابن حمدان) ويهجوه قائال :

أبو بكر بن حمدان 
بِال أَصْلٍ وال فَصْلِ 

كأنَّ الله صوّرهُ 
مِنَ اإلعجابِ والبُخلِ
اذا شاهدتَ طَلْعَتَهُ
دعوتَ عليه بالثُكلِ 

ترى ما شِئتً مِنْ حَمَقٍ 
ترى ما شِئتَ مِنْ جَهْلِ 

فابن حمـدان جامع لصفات السوء من عُجْب وبخل وحماقة وجهل ...
ولم يُبق الشاعر له باقية .

والسؤال اآلن :
وما هي الفائدة من استعراض هذه الشواهد من الهجاء ?

واجلواب :
ـنـكـرة تـرويـض الـنـفس لالبــتـعـاد عن االتـســام بـالـصـفــات ا

ن يُرجى وال يُهجى .  والقبيح من األقوال واألفعال فيكون 
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ـني مـا وصـلت الـيه الـشـقـيـقـة تـونس من حـاالت تـفـشي كـورونـا الـلعـ بـشـكل سـريع يـؤ
نـظمومة الـصحية وفـقدان الرعاية في ووصـلت االحوال في هذا البـلد الى  حافة انـهيار ا
ومن جملـة االسباب التي سـتلزمات الـطبيه الـضروري واالساسيـة  ـشافي بعد فـقدان ا ا
ـرض ـواجـهـة هـذا ا ـواطـنـ من الـتــطـعـيم  اوصـلت تـونس الى هــذا احلـال هـو عـزوف ا
الـلـعـ حـيث تـقـدر حـاالت االصـابـة الـيـومـية بـ 16 سـتـة عـشـر الف اصـابه وهـذا الـعـدد
قبلة اذا لم يـتعاون الناس مع اجلهات اخملتصة مرشح الى التصـاعد السريع في االيام ا
ـهـمـة والضـروريـة ومـنـهـا وابرزهـا الـتـطـعيم في مـواجـهة الـوبـاء بـالـعـديد من االجـراءات ا

والوقاية . 
ـا ســيـحـدث في الـعـراق بـعـد حتــذيـر اجلـهـات الـصـحـيـة الن ان مـا يـجـري في تـونس ر

خاطر صـعبة اذا لم تتـخذ التدابـير االساسية في ـر  العراق سوف 
الوقـاية والـتثقـيف خملتـلف لشـرائح االجتـماعيـة باخـذ اللـقاحات
ـهــمـة في مـواجــهـة الــوبـاء وعـدم االســتـمـاع الى الــدعـايـات ا
الـفارغـة التي حتـذر من أخذ الـلقـاحات السـباب واهـية وغـير
عـلـمــيـة ال تـسـتـنـد الى اي حـقـائق عـلـمـيـة  مـؤكـد ان االزمـة
واطن بـاحلفـاظ على نـفسه سـوف تسـتفـحل اذا لم يتـعـاون ا
واسـرته وعنـد ذاك لن يفـيد النـدم ح يـقع (الفـاس بالراس)

فهل نحن فاعلون .

بـن طالل ولـكن لـيس كـمـجـلس تـعـاون
ا كـان يطـرح على الـرئيس عـربي وإ
صـدام حـس خالل احلـرب اإليرانـية
الـعـراقــيـة فـكـرة تـشـكـيل فـيـلق عـربي
يــضم تـشـكــيالت عـسـكــريـة من بـعض
ــســانـدة لــلــعـراق الــدول الــعــربـيــة ا
ومـنـها األردن ومـصر والـيمن غـير أن
الـرئـيس صـدام حـسـ كـان يـرد على
ـلك حـسـ بـلطـف أن الوقت مـقـتـرح ا
لـم يـحن بــعـد وأن تــشـكــيل مــثل هـذا
ـسانـد للـعراق قد الـفيـلق العـسكري ا
ـعــادلـة ويـغـيــر مـوقف بـعض يــقـلب ا
دول الــعـالـم من احلـرب ألنــهـا ســتـتم
بـصـبـغة إقـلـيـميـة وسـتـصور وكـأنـها
حـــرب عـــربـــيــة شـــامـــلـــة ضـــد إيــران
ـلك حـسـ يـبـدي "الـوحــيـدة" وكـان ا
تـفهمـه لهذا الـتحلـيل لكنه اسـتمر في
ــــراحل طـــــرحه وخــــصـــــوصــــاً فـي ا
الـعـصـبـيـة من الـعـدوان اإليرانـي على

العراق..
وبـعد أن وضعـت هذه احلرب أوزارها
في 8 آب 1988 بـــرضــوخ اخلـــمــيــني
ــتـحــدة بـوقف إطالق لــقـرارات األ ا
ـة كــمـا الــنـار وجتــرع مــرارة الـهــز
أعــلن ذلك رسـمـيــاً بـدا وكـأن مـشـروع
الـفيلق الـعربي لم تعـد له حاجة أو أن
الـظـروف قـد جتـاوزته إال أن مـنـاقـشة
الــفـكـرة اسـتـمـرت في الــلـقـاءات كـلـهـا
لك الـتي جـرت بـ الرئـيس صـدام وا
ـعـمـقة حـسـ ونـتـيـجـة لـلـحـوارات ا
بـ الـقائـدين نـضـجت فكـرة تـأسيس
مـجـلس الـتـعـاون الـعـربي الـذي يضم
الــعــراق ومـصــر واألردن ثم أضــيـفت

اليمن.. 
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يــشــيــر الــيــاســ في كــتــابه إلى أن
ـصرية كـانت تصر على أن احلـكومة ا
يــــكــــون هـــذا اجملــــلـس ذا طـــبــــيــــعـــة
اقـتـصاديـة مـحـضة وكـانت تـعلن ذلك
فـي وسـائل إعالمـهـا كـلـهـا ويـبـدو أن
الــســبب هــو اخملــاوف الــتي انــتـابت
الـسعودية ودول اخلـليج من قيام مثل
هـــذا اجملـــلس وهـــو يـــذكـــر فـي هــذا
اجملـــال أن وزراء خــارجـــيــة الـــعــراق
ومــصـر واألردن خــرجـوا من الــقـصـر
اجلــــمــــهــــوري في 17 شــــبــــاط 1989
بـبـغـداد لـعـقـد مـؤتـمـر صـحـفي إلعالن
قـيـام مجـلس التـعـاون العـربي وفيـما
ــلـك حــســ كـــان الــرئــيـس صــدام وا
والــرئــيـــســان حــســني مــبــارك وعــلي
عـبـدالـله صـالح يـتـنـاولـون الـشاي في
الـقـصـر جـاءهم الـسـيـد عـصـمـت عـبد
اجملــيـد وزيـر خـارجــيـة مـصـر آنـذاك
وكـــان في حــالـــة انــفــعـــال وانــزعــاج
واقـتـرب من الـرئـيس مبـارك لـيـقول له
إن وزيـر خارجية العـراق السيد طارق
ؤتمـر الصـحفي عـزيز لم يـؤكد فـي  ا
أن أهــداف مـجــلس الـتــعـاون الــعـربي
هـي أهداف اقتصادية فقط وأنه أشار
إلـى الــتـــعـــاون بـــ دول اجملـــلس في
اجملــاالت كـافــة وكـان الــرئـيس صـدام
ــلك حــســ قــريــبــ من الــرئــيس وا
حـسني مبـارك ويستمـعان إلى شكوى
عـصمت عبداجمليـد وألن الياس كان
قـريباً منهم جميـعاً بحكم واجبه فقد
شـاهـد الـرئـيس صـدام يـطـلـق ضـحـكة
خــفــيــفــة وهــو يــأخــذ بــيــد الــرئــيس
مـبارك موجهاً كالمه إلى عصمت عبد
اجملـــيــد: (يـــا دكــتـــور هل تـــريــدنــا أن
نــتــعـاون اقــتــصـاديــاً ونــتـخــاصم في
ـيادين األخـرى? نحـن متـعاونون إن ا
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مـفكـر وباحث عراقي لـه أكثر من سـبع
كـتابا ومـؤلفا في قـضايا الـفكر والـقانون
والـسـيـاسـة الـدولـيـة والـصـراع العـربي-
ـدني االسـرائـيـلي واالسالم واجملـتـمع ا
وحـقوق االنسان.  له مـساهمات مـتميّزة
في إطــار الـتـجــديـد واحلـداثـة والــثـقـافـة
والـنقد. هـو نائب رئيس جـامعة الالعنف
(أونـور).  انـشـغل  فـي قـضايـا اجملـتـمع
ـدنـيّ واألديـان والـدسـاتـيـر والـقـوانـ ا
ـا فـيـهـا الـنـزاعـات واحلـروب الـدولـيّـة 
حتى أصبح ومـسائل التسامح والالّعنف
رائــــداً من رواد نـــشــــر ثـــقــــافـــة احلـــوار
والـتـسـامح . وهـا نحن الـيـوم امـام أجدد
أصداراته  "في احلاجة إلى التسامح ...

ثقافة  القطيعة وثقافة التواصل " .
اذا حتتاج منطقتنا كتاب يبدأ  بسؤال "
الى الــتـســامح أكـثــر من غـيــرهـا? لــنـجـد
اإلجابة على هذا السؤال من خالل طرحه
لألمـــور بــطــريــقــة ســلـــســة ومــنــطــقــيــة
اسـتــعـرض فـيـهـا  كـيف تـطـورت  فـكـرة
الـتـسـامح وتـعـززت مـكـانـتـهـا لـدى نـخب
فـكرية وسـياسية وثـقافيـة ودينية الى ان

اصــبــحت حــالـة مــلــحـة بــســبب ســيـادة
الـكراهـية واالنتـقام والـنزاعات ومـحاولة
الــغـاء االخــر وخـاصــة بـعــد ان انـتــشـر 
االرهــاب في الــعــديــد من دول مــنــطــقــنـا
الـعــربـيـة والـذي حـاول ان  يـدمّـر الـفـكـر
احلـضـاري واالنـسـاني والـتـراثي ولـيحل
الــتـعـصب والـتــطـرف كـلـغــة سـائـدة بـدل
احلـوار  والـتـسامـح. فهـو يـؤكـد على أن
الـثقافـة اجلديدة التي نـحن بحاجـة اليها
تــقـوم عـلى مـفـاهــيم مـخـتـلــفـة فـالـقـوة ال
تـعني استخدام العـنف بل تعني التمسك
ـــــواطـــــنــــة بـــــاحلق وتـــــأكـــــيـــــد قـــــيم ا
ـساواة. ولـقد تنـاول الكاتب بـأسلوبه وا
الـرائع تـطور الـتـسامح وتـطـور القـوان
واالنــظـمــة الـدولــيـة وخــاصـة في مــجـال
الـالعـنف واحلـوار والـتــسـامح والـسالم
حـتى اصـبح هـذا الكـتـاب اشبه بـدسـتور
ي لـنـشـر رسـالـة الـتـسامـح في الـعالم أ
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ــفــكـر ـيي وا فــهــا هـو مــجــدداً  األكــاد
الـعــربي الـكـبـيـر د. شـعــبـان   يـتـحـفـنـا

ـزيد من انتـاجاته الـفكريـة واحلضارية
 له مـساهمات مـتميزة في اطـار التجديد
ـقــراطـيـة والــتـغــيـيــر والـتــسـامح والــد
ــواطـــنــة وتــعــكس مــؤلـــفــاته وكــتــبه وا
ـتنـوعة إنـشـغاالت خـاصة ومـسـاهمـاته ا
ـــقـــراطـــيــة بـــقـــضــايـــا احلـــداثـــة والــد
دني واهـتمـامات واالصـالح واجملتـمع ا
ـتـجـدد لـقـضـايا فـكـريـة لـتـطـوير الـفـهم ا
حـقوق االنسان ونـشر ثقافـته وخصوصاً

من خالل وسائل االعالم. 
ولـد في مـدينـة النـجف األشرف (الـعراق)
ألســرة عــربــيـة كــبــيـرة إنـه الـبــاحث في
الـقضايا االستراتيجـية العربية والدولية
ومـختص في الـقانـون الدولي وخـبير في
مــيـدان حـقـوق االنـســان واسـتـشـاري في
ـنـظـمـات والـدوريـات الـثـقـافـية عـدد من ا
واإلعالمـــيــة.بــالــنـــســبــة له تـــأكــيــد قــيم
الـــتـــســامـح ال تــعـــني غـضّ الــطـــرف عن
االرتـــكـــابــــات واالنـــتـــهـــاكـــات حلـــقـــوق
  يـــعــتــبـــر ان نــشـــر مــبــاد االنـــســان
الـــــتـــــســـــامح وســـــيـــــادة روح احلق في
االخــتالف تــتـطــلب إعـادة الــتــفـكــيـر في
ـوروث الثقافي وأخـذ التراث في سياقه ا
الــتــاريــخي
وإعـــــــــــــادة

بـنـاء الـعالقـة بـ الثـقـافـة والـدولـة وب
اجملـتـمع والـسـلـطـة  فال يـوجـد مـجـتـمع
ـعزل عن اغراء االقـصاء أو الالتسامح
ـة االّ إذا أثــبـت هـذا اجملــتــمـع قــوة عــز
ويــقــظـة دائــمــة.تــنـاول في كــتــابه حــالـة
الـتــسـامح ونـشـر ثـقــافـة الـتـسـامح الـتي
تتطلب رفض التطرف والتشدد وتوسيع
هـوامش احلـريات الـعـامة وفي مـقـدمتـها
ـــــــعــــــــتـــــــقــــــــد واحلـق في حـــــــريــــــــة ا
الـتـعـبـيـر.الـتـسـامح يـعـني اتـخـاذ مـوقف
ايـــجــابي فــيه اقــرار بـــحق اآلخــرين في
الـــتــمــتـع بــحــقـــوق االنــســـان وحــريــاته
االســــاســــيــــة. وحـــــسب اعالن مــــبــــاد
التسامح التي صدرت عن اليونسكو " إن
الـــتــســامح يـــعــني االحــتـــرام والــقــبــول
ـنا والـتـقديـر للـتـنوّع الـثري لـثـقافـات عا
وألشـكـال التـعـبيـر ولـلصـفـات االنسـانـية
ـعـرفة لـديـنـا ويـتـعـزز هـذا الـتـسـامح بـا
واالنــفـــتــاح واالتــصــال وحـــريــة الــفــكــر
عتقـد..." وهكذا فالتسامح  والـضمير وا
يـعــني الـوئـام في سـيـاق االخـتالف وهـو
ـا هو لـيس واجـبـاً أخالقـياً فـحـسب وا
واجـب ســيــاسي وقـــانــوني األمــر الــذي
يـعني قبول وتـأكيد فكرة الـتعددية وحكم

قراطية ونبذ  التعصب. القانون والد

ـــرء حـــر في ان الـــتـــســـامح يـــعـــني أن ا
عتقـداته وأنه يقبل أن يتمسك الـتمسك 
عتقـداتهم وكما أن االختالف اآلخـرون 
مـن طـبــيـعــة االشـيــاء فال بــدّ من اإلقـرار
بــاخـتالف الــبـشـر بــطـبــعـهم ومــظـهـرهم
وأوضـاعهم ولـغاتـهم وسلـوكهم وقـيمهم
وهـذا يـقـود الى اإلقـرار بحـقـهم بـالـعيش
بــسالم ودون عـنف أو تــمـيــيـز ألي سـبب
كـــان: ديــنـــيــاً أو قـــومــيـــاً أو لــغـــويــاً أو
اجــتــمـاعــيــاً أو جــنـســيــاً أو ثـقــافــيـاً أو
...الــتـقـوى والـتــشـاور والـتـآزر ســيـاسـيـاً
والـتواصي والـتراحـم والتـعارف والـعفو
ـغـفرة وعـدم االكـراه وكـلّـها والـصـفح وا
مـن صفـات " التـسـامح" مؤكـداً  على حق
االخـــتـالف بــ الـــبـــشـــر. ومـــنـــذ اعالن
الـيـونـسـكو قـبل عـقـد ونـصف من الـزمان
تـقريـباً فـقد انـعقـد الكـثيـر من الفـاعلـيات
واألنـشـطـة بـشـأن نـشـر ثـقـافـة الـتـسـامح
وصــدرت كــتب ومــطــبــوعــات وتـأســست

منظمات وشبكات لهذا السبب.
رغم انـنا على الصعيد الفكري أو العملي
مـا تـزال تـفـصـلـنـا هـوّة سـحـيقـة عن قـيم
الــتــسـامـح االنـســاني الــتي تــكـرست في
مـجـتـمعـات سـبـقتـنـا عـلى هذا الـصـعـيد
األمـر الـذي يـحـتـاج الى مـراجـعـات ونـقد

ذاتي السـيـما من جـانب الـنخب الـفكـرية
والـســيـاسـيـة احلـاكـمــة وغـيـر احلـاكـمـة
ـقـاربة فـكـرة التـسـامح والتـعـاطي معـها
ايـــجـــابـــيـــاً عــلـى الــصـــعـــيـــد االخالقي
. واالجتماعي السيما بعد اقراره قانونياً
ـعتـقد واحلق تـوقّف الـكاتب عـند حـرية ا
ـبـحث األخـير فـي االختالف ولـعل هـذا ا
يــعـتـبـر جــديـداً في تـنــاول من يـتـصـدّون
لـفـكـرة الـتـسـامح الـتـي تـعـتـبـر مـنـظـومة
سـامية حلقـوق االنسان.فقـيم التسامح ال
ـســاواة والـعـدالـة تــسـتـقـيـم بـدون قـيم ا
شاركة وقبول وعـدم التمييز واحلق في ا
اآلخـر. من الناحـية االجتـماعيـة فإن عدم
ط حـياة مـعيـنة الـتـسامح يـعني فـرض 
بـغض الـنظـر عن التـطورات الـعاصـفة
اط متنوعة  الـتي شهدها العـالم  أل
مـختـلفة  مـتداخـلة  متـفاعـلة .أما من
الــنـاحـيــة الـثـقــافـيـة فــإن الالّتـسـامح
ــفــاهــيم يــعــني الــتــمــسك بــالــقــيم وا
ة والـتقليـدية ومحـاربة أي رغبة الـقد
ط فـي الـــتــــجـــديـــد أو أي شــــكل أو 

للتغير.
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و ســـبق لــلــدكـــتــور شــعـــبــان ان عــالج
مـواضيع مـهمة في كـتبه وكـان قد صدر
له الـعديد من الـكتب حول الـتسامح لعل

اهمها كتاب 
" فـــقه الـــتــســـامح في الـــفــكـــر الـــعــربي

اإلسالمي "
حــيث عــالج اإلفــتــراء عـلى اإلسـالم بـأنّه
دين يــنــفي الـتــسـامح ويــعـزز بــعض مـا
ـؤلف هذا يـسـمَّى إرهابًـا حـيث فضح  ا
اخلــطــأ الـقــائم عــلى اجلـهل والــتــعـصب
والـتـحـيـز محـتـكِـمًا إلـى القـرآن والـسـنَّة
وسِـيَر اخلـلفـاء وحوادث الـتاريخ والـفكر

اإلسالمي.

بـاالسـتـنـاد إلى اجلوهـر الـديـني والـدفاع
ة والــشـواهـد. بــقي أن نـقـول ان بــاحلـجـَّ
الـــتــســـامح لـــيس ايـــديـــولــوجـــيـــا مــثل
االيـديـولـوجيـات األخـرى بل هـو جزء من
مـنظومة ثـقافية وعـلينا ان نـتعاطى معه
عـلى هذا االسـاس الذي يـسهم فـي تنـمية
اجملـتـمع من خالل سنّ منـظـومة قـانونـية
ال تــعــتـرف بــالــتـمــيــيـز أو الــتــعـصب أو
بـل بـــاحلق  في الــــتـــطـــرف أو الــــعـــنف
الـعيش بسالم ودون خوف  دون تعصب

أو انغالقو اقصاء أو إلغاء اآلخر.
نسقة العامة ستشارة الدولية وا {  ا
للمجلس الدولي للحوار الديني واالنساني /
مقره النرويج .
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مـــراثـي جــواد
احلــــــــطــــــــاب
مـــنــبـــثـــقــة من
واقــــــــــــــــــــــــــــــع
مـــــوضــــوعـــــته
وطـــبـــيـــعـــتـــهــا
الـــوجــــدانـــيـــة
تـقوم على تـقنية
ا ـونـولـوج)  (ا
حتـتاج إلـيه هذه
ــــــوضــــــوعــــــة ا

الـعـاطـفـيـة من جنـوى داخـلـيـة تـتـطـلـبـها
ــونـــولـــوج) والــوصف ــزاوجـــة بـــ (ا ا
الـسردي لوقـائع األحداث من خالل لغة
بـصرية متفرّدة.أما السـمة الفنّية البارزة
األخـــرى فـــهي إشـــاعـــة الـــتـــســـاؤالت;
ـونـولـوج) إلى الـسـؤال بـاالنـتـقــال من (ا
ــشـاهـد الـبـصـريـة تـارة أو من وصف ا
إلى الـسـؤال تارة أخـرى لـتظلّ األسـئـلة
األسـلــوب األكــثــر تــعـبــيــراً عن هــول مـا
يـحدث وقـسـوته وغمـوضه جاء ذلك من
خالل تـوظــيف الـشــاعـر بـيــاض الـورقـة
كـن للـفظ اسـتـيـعابه أو ـا ال  لإليـحـاء 

سكوت عنه.  حتديد ا
تـطلبات  شـاعر استجـاب لنداء نـفسه و
الــواقع الــتـــاريــخي ومــا حـل بــالــعــراق
فـوجــد نــفـسـه مـنــخــرطـاً في اســتــذكـار
فجائعه ليقدم لنا مرثياته بروح احلداثة
ووعـــيــهــا مــجــدّداً فـــــــيــهــا ومــعــيــداً
االعـتبـار لهذا الـغرض الـذي حتوّل معه
ــــــطي إلى هـمّ حــــــداثـي جتــــــاوز كـل 

ومألوف.
{ من مقدمة صالح هويدي -الشارقة غالف الكتاب
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صـدر عن الـدار الـعـربـيـة لـلـعـلـوم نـاشـرون فـي بـيـروت كـتاب
بـعـنـوان "الكـلـمـة الطـيّـبة" يـتـضـمن (أحاديـث ونصـوص أدبـية
وإذاعـــيـــة) لـألديب واإلعالمـي الـــراحل رشـــاد بـــيـــبي حتـــيط
ـهنية الثـرية أعدها للـنشر غا أ. بيبي ـحطات من حياته ا
ـنشورة في وراجع نـصوصـها محـمود شـريح.تعود األوراق ا
هــذا الـكـتــاب إلى مـا بــ الـعـامـ  1949و 1963 وكــانت
وُجـدت قـبل نحـو ثالثة أعـوام ب أعـمـال إذاعيـة مخـتلـفة. وال
شك فـي أنهـا مجرد جـزء من نـصوص أخرى كـثيـرة ضاعت.
وتـرجع األوراق كـلهـا إلى فتـرات عمل رشـاد بيـبي في محـطة
الـــــــشـــــــرق األدنى لـإلذاعــــــة
الـعربـية حـتى العام 1956
وعــمـله في اإلذاعــة األردنـيـة
فـيمـا تعـود البـقيـة إلى برامج
أدبــيـة وأحـاديث كـان أعـدهـا
بيبي إلذاعة الكويت وغيرها;
كـما يتضمـن الكتاب مقاالت
عـــــدة كــــان رشــــاد بـــــيــــبي
نــشـرهــا في مـجــلـة مــحـطـة
الـشرق األدنى  –الـتي أدّى
فـيـهـا دوراً حتـريريـاً مـهـماً
وفـي مـجـلـة "الـقـافـلـة" الـتي
تـــــــصــــــــدر عن شـــــــركـــــــة
أرامـكو.تقـتصر أعـمال هذا
الـكتاب على ما خطّه رشاد بيبي بقلمه في ح ضمت أوراقه
أيـضـاً مـخـتـارات قـصـصـيـة وشـعـريـة كـثـيـرة قـدمـهـا آخـرون
لــلـبـرامج الــثـقــافـيـة الــتي كـان يـديــرهـا. وفي األوراق جـداول
ـسـاهـمـ من كـتّـاب ومـحـدثـ من بـلدان بـأسـمـاء عـشـرات ا
مــخــتـلــفــة وأتـعــابــهم حـيــنــهـا مــا قــد يـفــيــد الـبــاحــثـ في
ـسـتقـبل.يسـتعـرض الكـتـاب تاريخ كـتابـة كل نص أو إذاعته ا
علومات اخللفية عن هذا النص حـيث ورد فضالً عن بعض ا
ـجــمـوعــة من الـصـور أو ذاك. وتــزيـنت صــفـحــات الـكـتــاب 
الـفوتـوغرافيـة تخص "مـحطـة الشرق األدنى لإلذاعـة العـربية"
ـراحل مـخـتـلـفة والـتي ال تـقل أهـمـيـة في اإلضـاءة لـيس على
كانـة التي وصلت إلـيها حـياة رشـاد بيبي فـحسب بل علـى ا
احملـطة وبرامجها واتساع دائرة االستماع إليها وتأثيرها في
ـنـطقـة. وتشـمل الـصور شـخـصيـات سيـاسـية بـارزة وجنوم ا
ن جذبتهم احملطة فشاركوا في برامج الـفن والنثر والشعر 
فـنيـة أو مقابـالت وأحاديث.يتـألف الكـتاب من مقـدمة وخـمسة
أبــواب جــاءت حتت الــعـنــاوين اآلتــيــة: الـبــاب األول "خــواطـر
الـصبـاح" البـاب الثـاني "كلمـات في منـاسبـات عامـة" "الباب
الـثالث "من مكتبتي" البـاب الرابع "رسائل من وحيها" الباب

اخلامس "قصائد" وأخيراً ملحق صور.

إصدارات الدار العربية للعلوم

سـيـريـوس روبرتس عـمـيل في قـسم الـتحـقـيق اإلجـرامي يتم
تـكلـيفـه بقـضيـة لقـاتل متـسلـسل يتـخذ من الـطعن في الـبطن
ــة ولـشـدة ذكــائه يُـخـفي ســبع طـعـنــات أسـلـوبــاً في كل جـر
ـة والشـرطـة ال تمـلك أي دليل جـمـيع األدلة من مـسـرح اجلر
عـليه واألغـرب من هذا كله أنه "يـأخذ جـوارب ضحايـاه"!يبدأ
ـستشارة سـيريوس ومـعه فريق التـحري وزوجته تيـانا آرثر ا
الـسابقة في مكتب التحـري بجمع خيوط اجلرائم والبحث عن

رابـطٍ مــــا يـــــكــــشـف ســــر
اختفاء اجلوارب ومحاولة
مــعــرفــة الــســبب فـي عـدم
وجـود أي أثر للـمقاومة من
ـة الـضـحـايـا.. إال أن جـر
جـــديـــدة تــقع; مـــنـــفــذتـــهــا
امــرأة وضـحــيـتــهـا امـرأة
تُــقــتل بـنــفس الــطـريــقـة وال
عـالقة لـهـا بـقـاتل اجلوارب
سـتـقـود فـريق الـتـحـري إلى
حـقـيـقة صـادمـة تـكشف عن
هــويـة قـاتل الـضـحـايـا الـذي
ـوتوا أخـتـار لـضحـايـاه أن 
من دون جورب. فما هو "لغز

اخـتـفـاء جـوارب اجلثـث" هذا مـا سـتـجـيب عـنه الكـاتـبـة لـيان
سليمان في رواية جعلتنا ننتظر نهايتها بشوقٍ وترقبٍ.
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صـــــــدرت حـــــــديــــــثـــــــا عن (اآلن
نــــاشــــرون ومـــــوزعــــون) روايــــة
لـلعُماني هالل الشيذاني بعنوان
( لن يـزال يحل اخلريف).وتـمتدُّ
األحـــداث في عــــدد من مـــراحل
الـروايــة إلى خـارج اجلــغـرافــيـا

الـعـمانـيـة لـكنـهـا تظـلُّ أسيـرتـها عـبـر شـخوص األبـطـال الذين
يتـرددون بـ إقدام وإحـجـام واتفـاق وتـضاد مع قـيم اجملـتمع
العُـمـاني الـتي تبـقى تالحـقـهم حـتى في أبـعد األصـقـاع.وتـقدم
ـــتــوسط الــروايــة الـــتي جــاءت في  536صــفـــحــة من الـــقــطع ا
مقـاربات حضارية واجتـماعية عديدة وتـتطرق إلى الصراعات
ـكن مشاهدتها في أي مجتمع االجتـماعية وتناقش تفاصيل 

من اجملتمعات. غالف الرواية
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الكل يـترقب انتهاء ازمه كورونا وأخواتها بـالساللة واجلينات فما عادت حياة
ـتـحـورة الـبـشـر أمـانــا وهـدوء. أزمـات مـتـوالــيـة من الـفـيـروســات والـسالالت ا
باأللوان اخملـتلفة. كأن الدنيا تريد أن تخبـرنا بأننا سنعيش نذير سوء ونوائب
اليـ وهم يودعون محـزنة وامل مفـقود في استـمرار اجلائـحة. فقـد غادرنا ا
. وآخـرون يعـيشون رعب األهل واألحبـاب باجلـلطات الـدموية وقـلة األوكـسج
الـسـجن اإلجـبـاري بـانـتـظـار األمل. هـنـاك من ال يـغـادرنـا جـسـديـا لكـنـه غادر
. فيـزداد الـفقـير جـوعا وظيـفته وقـطّع رزقه. وهـناك اجلـوع والفـقـر تأكل بـاأل

وت. وفقرا والغني رعبا في التفكير با
صار علينا اليوم أن نتعايش مع فيروس كورونا كأنه من أهل البيت وصديقا
عزيزا وقـدرا مكتوبا ال مـفر منه. مثلـما علينـا أن نتعود على الـلقاحات التي ال
نعرف سـرها وحـقيـقتهـا وعلى حـروب شركات الـلقـاح وفضـائحهـا وخفـاياها
ـدمـرة وأزمـات األوطـان من احلـروب ـبـطــنـة. وصـدمـات االقـتـصـاد وأثــاره ا ا
والــفـقــر والـقــمع واالسـتــبـداد. فــنـحن حــقـا نــعـيش زمن الــعـجــائب واألهـوال
والـكـوارث حـتى ضـاق بــنـا األمل وصـار االكـتــئـاب عـنـوانـا حـيــاتـيـا ال يـقـبل

االفتراق كأنه " لصقة جونسن " األصلية!      
صار الفـيروس نقمة ونعمة لكن نقمته أكبر دون شك. فقد تعرض الكثير إلى
دمـار حـقيـقي في عـمله وصـحـته وتدهـورت حـاالتهم الـنـفسـيـة بسـبب الـتبـاعد
االجتـماعي فانتشرت ظـواهر القلق والتـوتر واالنفعال والـكآبة وصار اجلميع
يتـوجس أخـباره اجلـديـدة وطرق تـفـنـنه الختـراق األجـساد بـاألبـيض واألسود
واجهة فـيروسات حتمل جنـسيات عديدة واألصفر. وزاد هـمنا وقلـقنا باننـا 
من بـلـدان مـتـخـلـفـة ومـتـطـورة عــلى حـد سـواء. تـتـجـول بـ الـبـلـدان دون فـيّـز
وجوازات. فهـناك صيـنية وأفـريقية وهـندية وأوربـية وبرازيلـية وأسيـوية وهناك

مركبّة هندية-بريطانية. والندري ما اجلديد القادم!         
هناك مـن يرى بأنها نعـمة في الدروس والتجارب حـيث تغيّر منظـورنا للحياة
بـطرق لم تـخـطـر عـلى بال أحـد. فـقـد اعـتبـره الـبـعض جتـربة تـعـلـيـميـة نـاجـحة
بامـتياز وعـلم الـبشـر االبتكـار لكـي يسـتمـر باحليـاة. ولقّـن احلكـومات دروسا
بـلـيغـة في مـواجهـة األزمـات واستـخـدام حكـمـة السالم والـتـضامن بـعـيدا عن
احلروب وعـنجهية السالح. صحيح أن الفيـروس اللع علّم البشر ما ال يعلم.
وفتح أبـوابا كـانت مغـلقـة وعسـيـرة الفـهم لفـهم احليـاة. ومع ذلك الكل يـسأل:

أين نحن ماضون !? 
هنـاك سيناريوهات األول يقـول: ليس أمام البشر إال االعـتراف بالعلم وبقوته
في مـواجـهــة الـفـيـروس واالنــتـصـار عـلــيه. فـهـو األمل بــعـد الـرب في خالص
البـشرية منه ومن انتشاره السـريع وَتَحَوُّره االنشطاري اخملادع ألنه صراع
وجــودي سـيـنـتـصـر فــيه الـعـلم قـطـعــا. وسـيـخـسـر في الــنـهـايـة صـوت اجلـهل

واخلرافات وصراع جتّار اللقاحات.     
ة التي ـستمد من جتارب الفيـروسات واألوبئة القد هنـاك السيناريو الثاني ا
ـرور األيـام سنـشـعر حـدثت في الـعـالم بأن هـذا الـفـيروس له عـمـر مـحدد و
بتالشـيه ونفـقـد وجوده مـعنـا فـجأة كـما حـدث في إسـبانـيا في الـعام 1919
الي لكنه فجأة اختفى من حـياة الناس دون إن يكون هناك أدوية أو فقـتل ا

ا!      ا يحدث األمر نفسه.. ر لقاحات. ر
أمـا أنــا فـأنــا أؤمن بـرحــمـة الــرب عـلى الــبـشـر مــثـلــمـا أؤمن بــرحـمــة الـعـلم
عدة والقولون عليهم.حيث ينبغي إن نتذكر فضائل العلم على مرضى القلب وا
والـكـبد والـعـيـون والسل والـضـغط والـسكـر ورحـمـة التـخـديـر وتقـنـيـات الطب
الكثـيرة. فال ننشـغل بقلق الفـيروس ونسمح له أن ينـسينا جـمال العلم وقوته.

اضي.  هناك أمل إن يكون الفيروس من ا
ـرض خـطـيـر ومـزعج لـكـننـا نـحـتـاج الـصـبـر وكـمـا قـيل "الـصـبر دون شك ا
ـؤسسات مـفتـاح الفرج  .“مثـلما نـحتاج أيـضا الـوقاية مـنه بااللتـزام بتـعاليم ا
ـصـارحة والـشـفـافيـة في مـحـاربته. فال نـتـفـاءل كثـيـرا وال نـغلق الـصـحيـة وا
أبـواب الـرحـمة والـتـفـاؤل. ألنـنـا كـلـنا "فـي الهـوى سـوى". فـقط نـحـتـاج مـعـرفة
احلقـائق. ومن هذه احلقائق بأن معظم العلـماء يتفقون على الرغم من اختالف
ـسـتـقـبل. تـوقـعـاتـهـم واجـتـهـاداتـهم بـأن كـورونـا سـيـكـون قـريـنًـا لـلـبـشـر في ا
سـتقبل يعتمد إلى حد كبير على مقـدار استئناف التباعد االجتماعي; ونوع فا
الـوقايـة التي سـيـبتـكـرها الـبشـر. لـكن التـغيـيـرات السـلـوكيـة الشـخـصيـة مثل
ا يساعد على وقف غسل الـيدين وارتداء األقنعة ستسـتمر إلى زمن طويل 
موجـة العـدوى. وبالتـالي; فـالوقايـة هي التـي تقرر مـا سيـكون عـليه الـعالم في

قبلة.  الفترة ا
وألن العـالم فيـه من الظـا ووحـوش السـيـاسة وجتـار األدوية والـلقـاحات
وعبـيـدا لـلمـال والـسـلطـة واجلـاه فـأننـا عـلـينـا مـعـرفة الـلـعـبة وطـريـقـة لعـبـها
واحـتواء مـضـارهـا لـلـتـقـلـيل من الـصـدمات الـنـفـسـيـة. فـنـحن نـعـيش صـراعا
محـموما ب الدول وصنّاع اللقاحات. فالـكل يريد أن يسيطر على هذه السوق
ليارات على صاحب اللقاح األجنح واألكثر فعالية. الكبيرة التي ستدر مئات ا
 هنـاك أيضا اخلـوف من التوزيع الـغير الـعادل للـقاحات بـ الدول. فالـفقيرة
ا هـناك لعـبة تمـارسها ستنـام دون خبـز ولقاح تـنتظـر رحمة بـعض الدول. ر
بـعض الـدول مع جـينـات الـبـشـر لـتقـلـيل الـسـكـان أو اسـتثـمـار جتـارة الـلـقاح
ليارات لتعويض خسائرها وإنفاذ اقتصاداتها من االنهيار لالستـحواذ على ا

والركود االقتصادي. 
ستبقى البشرية لسنوات حتت كابوس الفيروسات اجلديدة وارتداء الكمامات.
ستقبل. عالم ينتهي بكورنا وآخر يتشكل سنعيش دوامة قلق التفكير ورعب ا
بالـفيروسات اجلديدة. لـيس أمامنا من حل إال تقويـة مناعة األمل إليقاف دورة
ــدن واحلـارات وتـنــشـيط الــقـلـوب الـقـلـق والـيـأس بــهـدف عــودة الـروح إلى ا

بفيتام احملبة واألمل!  
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الى مرحـلة مـا بعد خـروجه حيث له
ان يــســتـــعــ بــاجملــالـس احملــلــيــة
نـظمات االجـتمـاعييـة في حتقيق وا

ذلك. 
ان مــــراقـــبــــة ومـــتــــابـــعــــة اوضـــاع
ــوقــوفــ واحملــكـــومــ من كــافــة ا
الـنــواحي (الــقـانــونـيــة والــصـحــيـة
والــدراسـيـة واالجــتـمـاعــيـة) هي من
صـــلب واجـــبـــات ومـــهـــام واهــداف
قـانـون االدعاء الـعـام الـتي فصـلـتـها
ـادة (2) في دعـمه مـواده وخـاصـة ا
ــقـراطي االحتـادي في لـلــنـظـام الـد
الـعـراق وحـمـايـة اسـسه ومـفـاهـيـمه
شروعية واحترام في اطار احترام ا
تــطـــبــيـق الــقـــانــون واالســـهــام مع
الــقــضــاء واجلــهــات اخملــتــصــة في
الـــــكــــشـف الــــســـــريع عـن االفــــعــــال
اجلرميـة وحمايـة االسرة والطـفولة
وقوف احد والتي يُشكل احملكوم وا

افرادها. 

والفئات الـعمرية وغـيرها من برامج
االصالح والــتـأهيـل التي يـحـتـاجـها

النزالء. 
وهــذا مــا يــثــيــر الــتــســاؤل عن دور
جــهـــاز االدعـــاء الــعـــام الــغـــائب في
الــتــصـريـح او الــتـعــلــيق عــلـى هـذه
االرقــــــــام رغـم ان مـن اهم اهــــــــداف
قـانـون االدعـاء العـام رقم(49) لـسـنة
ـــــــــــــــــــــادة(/2 2017 حـــــــــــــــــــــســب ا
رابــــعــــاً)هــــو(مــــراقــــبــــة تــــنــــفــــيــــذ
االحكـام  والعقـوبات وفق الـقانون)
كن حتقيقه اال من خالل وهو ما ال 
بـاشر ـيـداني وا الـعمل والـتـواجد ا
فـي كـــــافـــــة مــــــراكـــــز الـــــتــــــوقـــــيف
والـــــتــــــســـــفـــــيـــــرات ودور االصالح
االجـتـمـاعي (الـسـجـون) كـمـا ان من
مـهــام االدعـاء الــعـام الــتي بـيــنـتــهـا
ادة(5/ تـاسـعــاً) (رقـابـة وتـفـتـيش ا
ـــواقـف واقــــســـام دائــــرة االصالح ا
الــعــراقــيــة ودائـرة اصـالح االحـداث

االنـقـاذ والصـحـة من أبـرز األسـباب
لــلـوفــيـات وهي طــبـعــا تـشــمل فـقط
ــسـجــلـة لــلـنـزالء حـاالت الـوفــيـات ا
الــذيـن يــعـــانـــون من امـــراض ســوء
الــتـغــذيـة والــفـشـل الـكــلـوي ومـرض
فارز السكـري مع التـأكيد عـلى أن ا
والكـوادر الـصحـية غـائبـة في بعض

السجون. 
هذه االعداد واسبـاب الوفاة التي 
ـــكن الـــتـــصـــريح عـــنـــهـــا هـــو مــا 
التصريح به لكنه بالـتأكيد ال يشمل
عــشــرات الـــوفــيــات غــيـــر مــعــروفــة
االســبــاب والـتي تــسـجـل عـلى انــهـا
طـبــيـعـيـة او تـوفـي بـأجـله احملـتـوم
رغم ان الــــســــبب قــــد يـــكــــون ســـوء
ــعـامــلــة او الــتــعــذيب اواكــتــظـاظ ا
ـرافق الــغــرف والــقـاعــات وغــيــاب ا
الصحية واخلدمية الى جانب تعذر
تنفـيذ البـرامج االصالحية  وتـقسيم
ــســجــونــ حـــسب نــوع اجلــرائم ا

الـــعـــقـــابـــيـــة والـــتي تـــســـمى (دور
االصالح) من دون وجــود اي بـوادر
اوعالمــات لـتـطــابق االسم مع واقع
ـكـن اخـتـصـاره بـان حـالــهـا الـذي 
الداخل فـيهـا مفقـود واخلارج مـنها

امّا متوفي او مولود. 
ـعديـة كاجلرب فانـتشـار األمراض ا
وغــيــره وعـدم وجــود مــسـتــلــزمـات

زيـــادة وارتــفــاع حـــاالت الــوفــاة في
الــســجــون الــعــراقــيــة الــتي بــلــغت
حوالي(130) سجـينـاً خالل النصف
االول مـن الــــــعـــــــام احلـــــــالي 2021
والـتي كــشـفــتـهــا تـصــريـحــات احـد
اعضاء مفوضـية حقوق االنسان في
ــــزري الـــــعـــــراق تـــــبـــــ احلـــــال ا
ــــؤســــســـات ــــأســــاوي لــــهــــذه ا وا

وتقد التـقارير الشهـرية عنها الى
ـعـنيـة) وكـذلك ما بـيـنته اجلـهات ا

الفقرة عاشراً. 
ـــادة (12) بـــفـــقـــراتـــهـــا كـــمـــا ان ا
الـثـماني قـد بـيـنت بـشكل تـفـصـيلي
دعي العام في دائرة وموسع دور(ا
االصالح الــــعــــراقــــيــــة) وتــــزويـــده
بقرارات واحكام العـقوبة والتدابير
الـــســـالــــبـــة لــــلـــحــــريـــة ووجـــوب
مــــــــتــابــعــة عــضــو االدعــاء الــعـام
تنفيذ االحكام والـقرارات والتدابير
والعـقـوبات اخلـاصة بـاالعدام كـما
بيـنت دور االدعـاء العـام في طلـبات
االفــراج الـشــرطي ومـراقــبـة صــحـة
ـفـرج عــنه شـرطـيـا بــتـنـفـيـذ قـيـام ا

الشروط وااللتزامات. 
ــهــام تـبــدأ من هــذه الــواجــبــات وا
ــوقــوف او الـــيــوم االول لــدخـــول ا
احملـكـوم ومتـابـعـة ظـروفه واحواله
ؤسسة العقـابية بل وتمتد داخل ا
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رجو ليست كافية لتحقيق الطموح ا
من الـعمـلـية الـتـعـليـمـية ولـهـذا فمن
الـضــروري جـداَ تـكــوين جلـنــة عـلـيـا
قـررات من بداية ـراجعـة ا للـمناهج 
الــــســــنــــة األولـى لــــلــــطـالب وحــــتى
ـنع وجـود إزدواجيـة فى الـدكـتـوراه 
ة منها ناهج وإزالة األجزاء القد ا
والـتى طــرأ عـلـيـهــا تـطـور من خالل
ــجــمــوعــة كــبــيــر من االســتــعــانــة 

األطباء.
الـتـعـلـيم الـطـبي فى الـعـراق يـحـتـاج
إلى ثـورة حقـيقـيـة لتـصـحيـحه حيث
أنه مــتــدنـي جــداً وأن ال أمل فــيه إال
بـثورة حـقـيـقيـة لـتصـحـيـحه. وسبب
ذلك هــو أن الــعــديــد من األســاتـذة ال
يــلـقـون إهـتـمــامـاً بـتـطـويــر الـتـعـلـيم
صيـبة اآلن هو الطبي ومـناهـجه وا
أنه أصـبح هـناك وجـود فـرص جـيدة
أمـام الـطلـبـة غـيـر الكـفـوئـ لـدراسة
الـــطـب من خالل الـــتـــعـــلــيـم الــطـــبي
ــهن ــوازي لــلــدخــول إلى ا األهــلي ا
الــــطـــبــــيــــة والــــذي أطـــلــــقه بــــعض
هنة ال وليس با ستثمرين حبـاً با ا
حـــــيـث حتـل رؤوس األمـــــوال مـــــحل
الـكـفـاءة وهــذا مـا يـؤكـد أن نـتـائـجه
ليست جيدة عـلى اإلطالق نظراً لعدم
ا سـيؤدي وجود ضـوابط حتـكمـه 
ـــنــظـــومــة الـــطــبـــيــة إلى إنــهـــيــار ا
ـسـتشـفـيات ـزاحمـة بـالعـمل في ا وا

والدراسات العليا.

{ بـــروفــيــســـور مــتــخــصـص بــعــلم
الــفــســلـــجــة والــعــقــاقـــيــر الــطــبــيــة
ـــؤســـســـات ومـــســـتـــشــــار بـــإدارة ا
الــصـحــيـة وخــبــيـر دولي بــالـصــحـة

البيئية

أمــاكـن مــهـــجـــورة ومـــأوى لـــلــقـــطط
والــفـئــران ورفض عالج الــفــقـراء إال
بعد دفع األموال بل ورفض استقبال
احلـاالت الـطـارئـة وتـركـهـا دون عالج
ــــوت  وآخـــرهــــا تــــأســـيس حــــتى ا
مستشفيات خاصة ال هدف لها سوى
الربح والتربح واالجتـار على حساب
ــواطن..! عالوة عــلى تــدني صــحــة ا
مــسـتــوى الـعالج حــتى لـلــقـادرين أو
الـــذين تــدبـــروا أمــورهم لـــلــعالج في
مسـتشـفى خاص في ظل عـدم وجود

البديل احلكومي. 
فـمـا بـالـكـم بـتـخـريج أطـبـاء حـصـلـوا
عــلى شــهــادة الــطب من كــلــيــات طب
أهــلــيــة ... ومــا أدراك بــالــدراســة في

الكليات األهلية في العراق !!!
rOKF « …œu

إن العراق يـفتقـر إلى مؤشرات جودة
ـية الـتـعلـيم الـطـبي وفـقـاً ألنظـمـة عـا
مـشـهـود لـهـا بـرقي تـعـلـيـمـهـا الطـبي
تـحدة (حيث كبـريطانـيا والواليـات ا
الــتـدريس بــالـلـغــة اإلنـكــلـيــزيـة الـتي
يــجـيــدهــا طـالب الــطب في الــعـراق).
ولــهــذا يـــجب إعــادة أســاس تــركــيب
نظـام التـعـليم الـطبي في الـعراق إلى
مـا كان عـلـيه عـنـد تأسـيس أول كـلـية
طب في جـامـعة بـغـداد أال وهـو نـظام
التعليم الطـبي البريطاني الذي ثبت
جنـــاحه ألقـــصى حــد وعـــلــيـه يــجب
تشكيل مجلس تعليم طبي يعمل على
وضع السـياسـات التـعلـيمـية الـطبـية
في الـدولـة بأفـضل صـورهـا مـسـتـنداً
بذلك على األنـظمة الـطبية الـتعلـيمية
ـذكـورة أعاله ــتـطــورة ا في الـدول ا
وفي بريطانيا على وجه اخلصوص.
لقد أصيب التعـليم الطبي في العراق

أن الــعــراق يــتـخــلف اآلن عـن جـمــيع
ي في الدول العربية بأعداد األكاد
كــــلــــيــــات الــــطب فــــكــــيف تــــســــمح
احلـــــــكــومـة إلى إنـشــاء كـلـيـات طب
أهــلـــيـــة وكـــلــيـــات طب اجلـــامـــعــات
احلـــكـــومـــيـــة تـــفــــــــــتـــقـــر أســـاســـاً
ـــيـــ كـــفـــوئـــ في تـــدريس ألكــــاد
ـنهـاج الطبي بـأفضل طرقه مفردات ا

ستحدثة. ية ا العا
وفـي الــــعــــراق إذا كــــانت األوضــــاع
ــســـتــشـــفــيـــات احلــكـــومــيــة داخل ا
واخلــــاصـــــة قـــــد وصـــــلت إلـى هــــذا
ـتردي لـيس فقط سـتـوى السـيئ وا ا
ا على مستـوى اخلدمات الطـبية وإ
ــــســــتــــوى األخالقي أيـــضــــا عــــلى ا
والقانوني فالبد أن هناك شيئا خطأ
بل خـطيـر أصاب الـتـعلـيم الـطبي في
مــقــتل وأدى إلـى تــدهــور مــنــظــومـة
الــصــحــة بـأكــمــلــهـا وهــددت صــحـة
الـــعـــراقـــيـــ وراح اآلالف ضـــحـــايـــا

لإلهمال والفشل الطبي.
دعـونــا نـقـولـهـا بــصـراحـة إن الـوهن
والضعف و(الشـيخوخة)  قد أصابت
الـتـعـلـيـم الـطـبي في الـعـراق بـجـمـيع
عناصره من الطلبة الذين حتول عدد
مـــنـــهم في الـــســنـــوات األخـــيــرة إلى

عقاقير ومواد طبية «جتار»
ومناهج وطرق تدريس لم تـتغير منذ
تـأسـس الـتـعـلــيم الـطــبي في الـعـراق
وكــلـيــات ودراسـة تــعـاني الــفـوضى
وبـــالـــتـــالي تـــخـــريج طـالب فــاقـــدين
ـــوهـــبـــة وااللـــتـــزام لـــلـــمـــهـــارات وا
بـأخالقـيـات مـهنـة الـطب ومـواثـيـقـها
قـدس والنـتيـجة إنـهيار وبقـسمـها ا
في اخلــدمـات الــصـحـيــة احلـكــومـيـة
وحتـول مــسـتـشـفـيــات احلـكـومـة إلى

زال بحاجة ألعداد كـبيرة من األطباء
ولــكـن ذلك يــجب أن ال يـــحــدث عــلى
ــتـخـرج حــسـاب نــوعـيــة الـطـبــيب ا
وخاصة من كلـيات طب أهليـة تفتقر
ـي الـذين حصـلوا على إلى األكاد
خبراتهم من جامعات دولية مرموقة
والــذين يــتـابــعــون بـشــغف آخــر مـا
تـــوصل إلــيه الـــتــعــلــيـم الــطــبي من
أســالـيـب في الـتــدريس ومن تــقــيـيم

للطالب.
وبهـذا فنـحن نحـذر من مغـبة إنـشاء
كليات طب أهلية ومن إهمال العدالة
في تــوفـيـر عــنـايــة وخـدمـة صــحـيـة
لـلـمـواطـن حـيث أنـه من الـفروض
ــواطــنــ في جــمـيع أن يــتم عالج ا
مـــحـــافـــظـــات الـــعـــراق عـــلى نـــفس
سـتـوى وال يـصبح هـنـاك فرق في ا
ـــســتــوى بــ بــغـــداد الــعــاصــمــة ا

واحملافظات األخرى.
وهــنـا ال بــد من اإلشــارة إلى أنه في
ــثــال هــنــاك مــصـــر عــلى ســبــيل ا
كـلــيـات طب بــهـا أعـداد ضــخـمـة من
أعـضــاء هـيـئـة الـتــدريس وبـعـضـهـا
يكفي  5كليات طب مختلفة في ح

ـعـنـيـ بـقـضـيـة ـهـتــمـ وا إن كل ا
الطب في العـراق يعترفـون بأن هناك
مشـاكل غير مـحدودة تـواجه التـعليم
الطبي فلم يحدث تطوير في التعليم
الطبي منذ تأسيس أول كلية طب في
العـراق رغم ثورة التـطويـر والتغـيير
الـــتي حــدثـت في كــلـــيــات الـــطب في
الـعـالم لـكـنـها لـم تصـل إلى الـعراق
فـانـعكس ذلـك بالـطـبع عـلى مـسـتوى
اخلـدمــات الـطـبــيـة وكـفـاءة الــطـبـيب
والـــتــعــلــيم الــذي يـــعــاني من حــالــة
االنهيار. القضية خطيرة ويجب فتح
ــلف إذا أردنـا خــلق مـنــظـومـة هـذا ا
صحـية مـناسـبة والئـقة للـمواطن في
ـشكـلة العـراق فـأولى خطـوات حل ا
هـو أن نـضع أيـديـنـا عـلى أسـبـابـهـا.
ــكن فـــأوضــاع الـــطب في الـــعـــراق 
ـا وصــفــهــا »بــالـــكــومــيــدي ?«ور
الـعبـثي ولـكنـه وضع خطـيـر للـغـاية
ألنه يـــرتـــبط بـــصــحـــة الـــعـــراقـــيــ

وأرواحهم.. 
أنـقـذوا الـتـعـلـيم الـطـبي في الـعـراق
وأعــيـدوه إلى بــريــقه ورونــقه حـتى
يطمئن الـعراقيون عـلى صحتهم وال
يــخـــافــون من دخــول أمـــاكن الــعالج

احلكومية أو اخلاصة.
إن الـــعــنـــصــر االســـاسي في تـــقــد
اخلـدمـة الـطـبـيـة اجلـيـدة في الـعراق
هو الطبـيب الكفوء وأسـاس الكفاءة
ـستـمر هو الـتعـليم الـطبي اجلـيد وا
لـلطـبـيب من خالل الـدراسـات العـلـيا
الــتي تـــأتي عــلـى خــلــفـــيــة أهـــمــيــة
حـــصـــوله عــلـى الــتـــدريب الــنـــظــري
والـعـمـلي وإرتــبـاطه الـوثـيق بـحـيـاة

هن األخرى. اإلنسان على عكس ا
ــــفـــتــــرض أن كل االطــــبـــاء إنـه من ا
الــعـامــلـ بـالــصـحــة يـتــحـولـون من
طــبـيب إلى مــتــخـصص وأن % 40
من هـؤالء األطــبـاء يـجـب أن يـكـونـوا
متخصصون في طب األسرة والباقي
في التـخصـصـات اخملتـلفـة وهذا لن
يــحــدث ســوى عن طــريق الــدراسـات

العليا.
WO  UBOB

إن العـراق يـعـاني من نـقص "فاحش"
في الـتـخصـصـات الـطـبيـة اخملـتـلـفة
ويجب على الدولـة أن تدعم إستمرار
مسـيرة تـعلـيم األطبـاء لرفع كـفاءتهم
بـــشــكل مــســتــمـــر وســد الــعــجــز في
الـتخـصـصات الـنـادرة. ولكن الـطـامة
الـكـبـرى أنه حـدث في الـعـراق الـيـوم
خــصــخـصــة دراســة الــطب من خالل
تـأسـيس كـلـيـات طب أهـلـيـة سـتؤدي
بـدورها إلى هـدر الـتعـلـيم الـطبي في
الــعـراق من خـالل قـبــول طـلــبـة غــيـر
ـيـا لـدراسـة مـؤهـلـ عــلـمـيـاً وأكـاد
الـــطب في كــلـــيــات طب اجلـــامــعــات
احلـكـومـيـة الـتي هي أسـاسـاً تـعـاني
من تـردّي الـكــفـاءة في تـدريس الـطب
ـتطورة ـية ا وفق أحدث الـطرق الـعا
لتدريس الـطب. صحـيح أن العراق ال

ـناهج بـ"شـيخـوخـة" ألن مضـمـون ا
وطــرق الــتــدريس لـم يــتــغــيــرا مــنـذ
أنــشـئت أول كــلــيـة طب فـي جـامــعـة
بغـداد حـيث منـذ ذلك الـوقت حدثت
تطورات جـديدة وكبـيرة في التـعليم
حــول الــعــالم لم تــدخل إلـى كــلــيـات
ـــأســاة أن الـــطب فى الـــعـــراق بل ا
مـنــاهج الـتـعـلــيم الـطـبي والــتـعـلـيم
ـسـتمـر في الـعـراق هي من الـطـبي ا
ـنـاهج تـخـلفـاً مـقـارنة مع أي أكـثر ا

كلية طب عربية أخرى. 
إن الــتـــعـــلـــيم الـــطــبـي فى الـــعــراق
"مـتـخلف جـداً" وأن مـعـلـومـاته غـير
حديـثة تـمامـاً كمـا أن هيـكل التـعليم
وطــرق الــتــدريس فــيه تــنـتـج طالبـاً
ـا مـعـلــومـات زائـدة ولـكن لـديــهم ر
ـهارات وخـصوصاً نقص كـبير في ا
هارات الـسريـرية (اإلكلـينيـكية) أو ا
الــــقــــدرة عـــلـى اتــــخــــاذ الــــقـــرارات

السليمة. 
فالـطب ليـس علـماً بـايولـوجيـا فقط
بل يـحـتـاج الـطـبـيب أن يـكـون مـلـمـاً
بـعـلم الـنفـس والظـروف اجملـتـمـعـية
الــتـي تــشــهــدهــا الــبالد وعالقــتــهــا
بــاألمـراض ومــجـمــوعــة كـبــيـرة من
الــعــلــوم الـســلــوكـيــة واجملــتـمــعــيـة
واإلداريـة الــتي يـسـتــفـيـد مــنـهـا فى
حــيــاته وهــو مــا ال يـدرس فــعــلــيـاً
وهـــذا األمـــر نـــتـج عـــنه فـــوضى في
ستوى التعليم الطبي وتدهور فى ا
ونـتـائــجه بـالـطـبـع ضـعف مـسـتـوى

. اخلريج
ـــاضـــيـــة حــدث خـالل الـــســـنـــوات ا
ــنــاهج الـــكــثــيــر مـن الــتــطـــور في ا
الطبية حول الـعالم لكنها مازالت لم
تطبق في العراق وكذلك وبشكل عام
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واالختالس…) وحرف الكاف حرف له
عـدة معـاني وهـنا جـاء لـلتـشبـيه كـما
في قوله تعالى ( ثم قـست قلوبكم من
بـــعــد ذلك فـــهي كــاحلـــجــارة او اشــد
قـســوة) وقـول الـشـاعــر انتِ كـالـوردة
ساً وشـذا-جادها الغـيثُ على غُصن
شرع العراقي في نَضر.وهو مافعله ا
ــادة (77) من قـــانــون الـــعــقـــوبــات ا
الـــعـــســـكـــري ذي الـــرقم 19 لـــســـنـــة
2007اذا اسـتـعـمـل الـتـشـبـيه بـحـرف
الــكــاف واضـــاف بــعض اجلــرائم اذا
ـة مــخــلـة نــصت(كل من ارتــكب جــر
بــالـــشـــرف كـــالـــتـــزويــر واالخـــتالس
والـسـرقـة وخـيـانـة االمـانـة والـنـصب
واالحـتــيـال وشـهـادة الــزور والـيـمـ
ـواقعة الكـاذبة والـرشوة والـلواط وا
ســـواء كــان فـــاعالً ام مــفـــعــوالً به او
وسـيـطـاً يحـكم عـلـيه بـاسـقـاط جـميع
احلـقوق الـتي اكـتسـبـهـا كونه طـالـباً
دارس العـسكريـة وبحرمانه من في ا
ـــــدارس) وهـــــذا حـق دخـــــول تـــــلـك ا
مايؤيده الـقاضي الدكتـور حيدر علي
ــقـــاله عــلـى مــوقع مـــجــلس نـــوري 
الــقـضــاء األعــلى بــتـاريخ 2020/3/8
من ان هذه اجلرائم وردت على سبيل
ــــثـــال ال احلــــصـــر في ق ع ع  وان ا
لــلـقـاضي ســلـطـة مــطـلـقـة فـي تـقـديـر

بــالـشــرف اال اذا ورد بـخــصـوصــهـا
وفـيما عدا ذلك تـعتبر نص تشريعي
جـــرائم عـــاديـــة ال يـــجـــوز قـــانـــونــاً
اســـتــبـــعــاد من صـــدر بــحــقـــة حــكم
ــــــشــــــاركــــــة ــــــوجـــــــبــــــهــــــا من ا

باالنتخابات.. 
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ونـحن النـؤيـد والنـتفـق مع مـاجاءت
به محكمة التمييز لألسباب التالية:
1- ان اجلــرائم اخملــلـة بــالــشـرف لم
ـادة (21/ 6) من قـانـون حتـدد في ا
الـعـقوبـات رقم 111 لـسـنة 1969 -
ا اي لم ترد على سـبيل احلـصر وا
ـثـال السـتـعـمال وردت عـلى سـبـيل ا
ــشـــرع حــرف الـــكــاف(كـــالــســـرقــة ا

اوضـــحت الــــهـــيـــئـــة الــــقـــضـــائـــيـــة
لالنــتـخـابــات في مـحـكــمـة الـتــمـيـيـز
ـــعــيـــار االســاسي االحتـــاديــة بـــان ا
ـــشـــاركـــة في ـــرشح مـن ا إلبــــعـــاد ا
ــة االنــتـــخـــابـــات أن تـــكـــون اجلـــر
احملـكــوم عـنــهـا من (اجلــرائم اخملـلـة
بـــالــشـــرف) وهــذه اجلــرائـم مــحــددة
ــادة (21/ 6) من ـــوجب إحــكـــام ا
قــانـون الــعــقــوبـات رقم 111 لــســنـة
1969وهـي (الـــســــرقـــة واالخــــتالس
والتـزوير وخـيانـة األمانه واإلحـتيال
والرشوة وهـتك العـرض) إضافة الى
جـرائـم اخـرى وصـفت بــانـهـا مــخـلـة
بـالـشـرف بصـدور قـرارت تـشـريـعـية)
ة معـينة مـخلة كن اعتـبار جـر وال

ـا لبـيـان اجلرائم سـبيل احلـصـر وا
ــكن الــقـول اخملــلــة بـالــشــرف.لـذلك 
بـأنــهـا اجلـرائم الـتـي تـدل عـلى سـوء
ســـلـــوك مـــرتــــكـــبـــهـــا وتــــكـــشف عن
ـثل الـعــلـيـا واألخالق اسـتــهـتـارة بــا
احلــمــيــدة بــحــيث تــوجـب احــتــقـاره
وتفقده احترام الـناس وجتعله بعيداً

عن ان يكون موضع ثقتهم .
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ـادة الرابعة ا كانت الـفقرة ج من ا و
من قانـون تقـاعـد الشـرطة واألمن رقم
14 لـسـنـة 64 قـد أعــتـبـرت الــتـزويـر
والــــســـرقــــة واألخـــتـالس والـــرشـــوة
وخيـانـة األمانـة وغـيرهـا من اجلرائم
اخمللـة بـالشـرف فان عـبـارة (غيـرها)
ــــادة تــــعــــني أن الــــواردة فـي تــــلك ا
اجلـرائـم اخملـلـة بــالـشـرف التــقـتـصـر
ـا ــذكــورة فـقـط وا عــلى اجلــرائم ا
تـــشـــمل اجلـــرائم الـــتـي تـــمـــاثـــلـــهــا
ـة وتــشـابـهــهـا فـعــلـيه تــعـتـبــر جـر
نصوص شهادة الزور امام احملاكم ا
ــــادة (145) ق ع ب عـــــلــــيــــهـــــا في ا
ة استعـمال وثائق مزورة امام وجر
ادة ـنـصـوص عـلـيـها فـي ا احملـاكم ا
(155) ق ع ب مـن اجلــــرائم اخملــــلــــة
بـالـشـرف  ألنـهـا التـخـرج عن كـونـهـا
صــــورة من صــــور الـــتــــزويــــر تـــدمغ

دنـية رقم ماسـاقهـا قانـون اخلدمـة ا
ثال في 24لسنة 1960 على سبيل ا
ـــــادة (7) وهي الـــــفـــــقــــرة (4) من ا
جرائم السرقـة واالختالس والتزوير
واالحـتـيـال ومـافي نـحـوهـا كـجـرائم

خيانة االمانة والرشوة وغيرها.
ج- كـذلك تعـتـبـر من اجلـرائم اخملـلة
ـتـعـلـقـة باآلداب بـالـشـرف اجلـرائم ا
ـنصـوص عـليـها واألخالق الـعامـة ا
في الــــبــــاب (23) مـن الــــــــقــــانــــون

ذكور. ا
ثانياً- وبـ في فتواه ذي الرقم أ ح
1 / 321 في 1965/12/20 بـنـصـها
اآلتي (لم يـعـرف قـانـون رد االعـتـبـار
ـة اخمللـة بـالـشـرف ولم يـع اجلـر
اجلـهــة الـتي تـقــررهـا رغم انه عـرف
ــة الـسـيــاسـيـة وعــ اجلـهـة اجلـر
الــتي تــقــررهــا  كــمــا ان الــقــوانــ
االخـرى الـتي ذكـرت اجلـرائم اخملـلـة
بــالــشـرف فـي نـصــوصــهـا كــقــانـون
ـدنـية االنـضـبـاط وقـانـون اخلـدمـة ا
وقــانـون انــتــخـاب الــنـواب وقــانـون
ادارة االلــويـة وقــانــون اجلـمــعــيـات
ا وغيرها لم تـضع تعريفـاً لها  وا
اكتفت بضـرب االمثلة علـيها ببعض
اجلــــرائم كــــالـــتـــزويــــر واالخـــتالس
وخــيـانــة االمــانـة والــرشــوة ال عـلى

جرائم عادية بأنها مخلة بالشرف .
2- لــقــد تــضــمن قـانــون الــعــقــوبـات
الــــعــــراقي رقم 111 لــــســــنـــة 1969
ـادة جــرائم مــخـلــة بـالــشــرف غـيــر ا
(21/ 6)  كــــــجـــــرائـم الــــــتـــــخــــــريب
ــوجب قــرار مــجــلس االقــتــصــادي 
ـــنــــحل ذي الـــرقم قـــيـــادة الـــثـــورة ا
ـنصوص واد ا 609لسنة 1987. كا
ــاســـة بــأمن عـــلــيـــهــا في اجلـــرائم ا

الدولة..
3- ان مـجـلس الـقـضاء األعـلى سـبق
ة وان اعتبر (الدگة الـعشائرية) جر
مـخـلة بـالـشـرف بـعـد ان  تكـيـيـفـها
وفق قـانون مـكـافـحة االرهـاب الـنـافذ

رغم عدم وجود نص تشريعي.
ـــشــرع الـــعـــراقي لم يـــعــرف 4- ان ا
ـة اخملـلــة بـالـشـرف ولم يـبـ اجلـر
ــقــصـود بــهـا بــقــدر مـاتــطــرق الـيه ا
ديوان التـدوين القـانوني في قراراته

ونذكر منها لالستئناس :
اوالً - فـتـواه ذي الـرقم أ ج  1/ 321

في 1962/9/23 موضحاً ماياتي:
ة اخمللـة بالشرف : آ- تعريف اجلـر
وهي الــتي تــخل بــاعـتــبــار وسـمــعـة
مــرتـكـبـهــا في الـهـيــئـة االجـتــمـاعـيـة

وجتعله منبوذاً من مواطنيه.
ب- مـن اجلــرائـم اخملــلـــة بـــالـــشــرف
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ــشـهــد الــسـيــاسي في الــعـراق أربك ا
ن هم مــســؤولـ في ادارة ويـنــبــغي 
ـاضـيـة الـدولـة االعـتـبـار بـالـتـجـارب ا
وهذا هو اوان االعتبار فهل من يسمع
امـام احلـكــومـة الـعـديــد من الـتـجـارب

اضية منها واحلاضرة..  ا
نـقـرأ في الـتـقـريـر الـسـري الـذي اماله
ـــلك فـــيـــصل قـــبـــيل وفـــاته فـي عــام ا
1933© ان القـبـائل اقوى من احلـكـومة
فـهي تـملك اكـثـر من مـئـة الف بـنـدقـية
بينما احلكومـة تملك خمس عشر الف
بـــنــدقـــيـــة وقــد عـــلق عـــلى ذلـك قــائالً
(التـوجــد في بــلــد من بالد الــله حــالـة
حـكـومــة شـعب كـهـذه)  –عـبـد الـرزاق
احلسـني - تـاريخ الـوزارات العـراقـية

ج 3ص228
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والـواقع ان احلـالـة الــتي أشـار الـيـهـا
لك في تـقريـره قـد تبـدلت كثـيراً بـعد ا
وفـاتـه وصـار اجلــيش الــعـراقي اكــثـر
الـعــدد قـوي الـعــدة واحـست الــقـبـائل
جتــاهه ضــعــيـــفــة التــقــدر عــلى شيء
.(فـالـقـتـال بـ الـقبـائـل واحلكـومـة لم
يتوقف اال بـعد احلـركة الواسـعة التي
قام بهـا عدد من القـبائل العـراقية ضد
احلكومة في عامي  1936 – 1935فقد
حــاولت الــقــبــائل حــيــنــذاك أن تــقــوم
(بـثـورة) مـثل ثـورة 1920 وقـد أيـدهـا
انـذاك بـعض رجـال الــدين في الـنـجف
وبعض السياسي في بغداد فأرسلت

والــصــخب والــتـزويــر خــلــواً تــامـاً 
ـقـدورها فـاحلكـومـة احلـالـيـة لـيس 
تــهـيــئــة االجـواء االمــنه والــسـلــيــمـة
لالنتـخابـات فهـناك اعـداد كبـيرة من
ـسـلـحـ الــتـابـعـ لالحـزاب الـتي ا
تـسيـطـر عـلى الـسـلـطـة والـذي يـطلق
نـفلت) وقد عليـهم جمـاعة (الـسالح ا
اتــخــذت هــذه اجملـــامــيع من عــنــوان
ـا الـدفــاع الـكــفـائي غــطـاء مــقـدس 
جــعـل من هــو فـي مــســـؤولــيــة ادارة
ــغــامـرة في الــدولـة الــتــعـقـل وعـدم ا
مواجهـة أخطـائهم وجتـاوزاتهم على

الناس والدولة. 
أن سـيــاسـة احملـابــاة الـتي تــتـبــعـهـا
احلـــكـــومــــة في الـــتـــعــــامل مع هـــذه
اجلماعات قد اضعف الـدولة وجعلها
عاجزة عن القيام بواجباتها في كبح
جماح هـذه اجلمـاعة الـتي تمادت في
ـشـ الـذي تـصـرفـاتـهـا وسـلـوكـهـا ا

ان الوضع الـراهن في العـراق يحـتاج
الى تـخــطـيط ومــعـاجلــة مـوضــوعـيـة
قدار مايتحمله ظروفه احمللية. وان
من الـــوســــائل اجملـــديــــة في ذلك هـــو
وجود حكومة قوية بعيدة عن سياسة
ــســاواة احملــابـــاة وتــســلـك ســبــيـل ا
والـــعـــدالـــة حـــقـــاً  وتــرعـى احلـــيــاة
ــقـــراطـــيـــة لــلـــشـــعب وجتـــعــله الـــد
ارسـة فـعلـية حـيث تـتيح ارسـهـا 
له حرية ابداء الـرأي والتصويت دون
ان تسمـح لفئـة منه بـأن تفـرض رأيها
بـقــوة الـسالح عــلى الـفــئـات االخـرى.
فليس يكفي ان يكتشف الشعب نظرياً
خــطــأ الــطــريــقــة الــتي ســارت عــلــيـة
الـعــمـلـيــة الـسـيــاسـيـة بل يــنـبـغي أن
يــعـتــاد عـلى  الــطــريـقــة الـصــحـيــحـة
ويدرك نتائجها في مجال التطبيق. ال
أنكر أن حتقيق االنتخابات في الوقت
احلـاضــر سـوف اليـخــلـوا من الــعـنف

على ان يـربطـوا في عنق الـقط جرس
حـــــتى اذا داهـــــمــــهـم ســــمـــــعــــوا به
واسـتـطــاعـوا الـهــرب مـنه في الـوقت

ناسب.  ا
اليـخـفى ان هـذا الــرأي الـذي اتـفـقـوا
عـليـة صـحـيح من الـنـاحيـة الـنـظـرية
ولكن عـيـبه الـوحـيد انه غـيـر عـملي .
ـسـكـوا ـكـن لـلـفـئــران ان  اذ كـيف 
بعنق القط ويشدو علية اجلرس دون

أن يأكلهم?
- عــلى احلــكــومــة حــرمــان االحــزاب
الــتي لــديــهــا فــصــائل مــســلــحــة من
ـشـاركـة بـاالنـتــــــــخابـات فـي حـالة ا
عـدم تـنـفــيـذ الـتـعــلـيـمـــــــات الـواردة
اعـاله عـــــمـالً بـــــقــــــانـــــون االحـــــزاب

والدستور.
- وعلـى احلكـومـة ايـضـاً الـكشف عن
ـتـورطـة بـقـتل الـنـاشـطـ اجلـهـات ا
تظاهـرين السلـمي ومحـاسبتهم وا
أمــام الـــقــضـــاء وانــزال الــعـــقــوبــات

بحقهم 
- الضـرب بـيـد من حـديد عـلى كل من
يـــحـــاول تــزيـــيف االنـــتــــــــــخـــابــات
والعـبث بـاالصـوات كـما فـعل اسالفه
له من قـبل  يـفـــــــــتـرض مـعـاقـبـتـهم
ايضـاً فهي سـلسـلـة خبـيثـة متـتابـعة
احلـلـقـات كل حـلــقـة فـيـهـا تـؤدي الى
احللقـة التالـية اذاً على احلـكومة ان
تــقـطـع الـســلــســلـة مــنــذ االن فــتـريح

احلـكـومـة اليـهـا جـيـشـاً قـويـاً بـقـيادة
ـراس هــو الـفـريـق بـكـر رجل شـديــد ا
صدقي استطاع هذا الرجل أن يضرب
القـبـائل واحـدة بعـد االخـرى ضـربات
ـيتـة وادركت الـقـبائل أن ساحـقـة و
االحوال قد تـغيـر وان احلكـومة قادرة
عــلـى الــغــلـــبــة ) يـــعــقــوب ســـركــيس

(مباحثات عراقية ) ج 3ص74
وامــامـــنــا من الـــتــجــارب في زمـــنــنــا
احلاضر عام 2008 (صولة الـفرسان)
ــالـكي وفـرض الـقـانـون في حـكـومـة ا

عام 2017 حكومة العبادي 
- فــعــلى احلــكــومــة الــقــيــام بــدورهـا
االخالقـي والــــقــــانــــوني لــــلــــحــــد من
ــسـلــحـ اخلــارجـ عن تـصــرفـات ا
الـقـانـون عن طـريق احلـوار والـتفـاهم
والــعـمل اجلــاد والــصــريح عــلى نـزع
الـــسالح من هـــذه الــفـــصـــائل (واخــر

العالج الكي) كما يقال
ان الـــبـــيـــان الـــصـــادر عن اجـــتـــمـــاع
الــرئـــاســات بـــخــصــوص تـــصــرفــات
ــســلــحــ اخلــارجـ عـن الــقــانـون ا
اشتـمل على افـكار ومـنطـلقـات نظـرية
في دعم الدولة لغرض فـرض سلطتها
ولم يــحـــدد الــوســائل الــعـــمــلــيــة في
تـطـبـيق ذلـك ان هـذا يـشـبه مـاورد في
القصة الرمـزية حول اجتـماع الفئران
ثل واالعـتذار) حيث بحث (مع فارق ا
اجـتـماع الـفـئـران عن طـريـقـة يـنـجون
بـهــا من خـطــر الـقط واتــفـقــوا اخـيـراً
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بغداد

44لـســنـة 2007 الــذي كـان يــعــتــبـر
ة الهروب من اخلدمة العسكرية جر
مخلة بالشرف وسبب استغرابنا هو
ان الـوطن مـلك جلـمـيع ابـنـاءه وليس
مــلك حلــكــومــة ســابــقـة بــعــيــنــهـا او
شــخص بــعـيــنه والــدفـاع عـن الـوطن
واجب مـقـدس في زمـانـنـا هـذا ايـضـاً
صلحة ان تبقى سنقبل ومن ا وفي ا
ة الهروب من اخلدمة العسكرية جر
ــة مــخـلــة بــالــشـرف وعــلى اقل جــر
تـقـديـر ولـو في حـالـة احلـرب الن هذا
يـؤثر عـلى مـكـانة وسـمـعـة بلـدنـا ب

البلدان.
وعــلـيه كــان عـلى مـحــكـمــة الـتـمــيـيـز
االحتــــاديـــة ان تــــوسع من مــــفـــهـــوم
اجلرائم اخملـلة بـالشـرف الن ماذهبت
الـيه اليـتـفق مع الـسـيـاسـة اجلـنـائـية
في مكافحة الفسـاد السيما وان بلدنا
الـــعــزيــز ومع جتــربـــة االنــتــخــابــات
لـيارات قبل انـية قـد فقـد آالف ا البـر
ــراتب االخـيــرة دولـيـاً ان يـصــنف بـا
فـيـمـا يـخص الـفـسـاد وعـلـيه نـقـترح
ـشــرع الـعـراقي حتـديـد اإلطـار عـلى ا
الــعــام لـــلــجــرائـم اخملــلــة بـــالــشــرف
والـتـشـديــد عـلـيـهـا ويـتـرك الـتـكـيـيف
والــتــطــبــيق لــلـــمــحــاكم  وحملــكــمــة

التمييز الرقابة على التكييف..

مـرتــكـبـهـا بـسـوء الــسـلـوك وجتـعـله
بعيداً عن الثقة.)

ــا تــقــدم نــســتــنــتج ان اجلــرائم و
اخملــلــة بــالـشــرف لم يــنص عــلــيــهـا
ـا ـشــرع عـلى ســبـيل احلــصـر وا ا
ثـال وترك نص عـليـها عـلى سـبيـل ا
للمحكمة ان تـقيس على ذلك وتعتبر
من اجلــرائم الـعـاديــة جـرائم مــخـلـة
بــالـــشـــرف حـــسب اســـتــنـــتـــاجـــهــا
تهم الن والظروف احملـيطـة بها وبـا
عاني ال بااللفاظ قاصد وا العبرة با
باني فليس من العدل واالنصاف وا
ــــة الــــزنــــا او الــــلـــواط او ان جـــر
االغــتــصــاب او تـزيــيف الــعــمــلـة او
تـــعـــاطـي اخملـــدرات واالجتـــار بـــهــا
والــقـتل بــدافع دنيء وامــثــالـهم هي
جــرائم غـيــر مـخــلـة بـالــشـرف بل ان
هنـاك من اسـاتـذتنـا من له راي اكـثر
من ذلك عـندمـا يـذكر انه يـفـترض ان
جـمـيع اجلـرائم الـعـمـديـة هي مـخـلة

بالشرف .
ولو وجهنا سهـام النقد والعتب الى
ــــشـــــرع الـــــعــــراقـي وهــــو ســـــبب ا
مــوضــوعــنــا فــانــنــا نــســتــغــرب كل
االسـتــغـراب عن ســبب الــغـاؤه قـرار
ـنــحل ذي مــجــلس قــيــادة الــثــورة ا
الرقم 61 لسـنة 1988بالـقـانون رقم
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الفريـق الزائر لـكنه خـرج منـتصرا في
طـاف بعد أن أضـاعت إنكـلترا نهايـة ا
ثالث مــحــاوالت مـن بــيــنــهــا اثــنــتــان
أنـــقــذهـــمـــا احلــارس جـــيــانـــلـــويــجي
دونـاروما.وتـقـدم بـونـوتشي لـلـتـسـديد
بعد مـحاولة بـيلـوتي الضائـعة وسجل
ركـلـة إيـطـالـيـا الـثـالـثة وأعـاد الـضـغط
ـــنــتـــخب اإلنـــكـــلــيـــزي. وســدد عـــلى ا
مـاركـوس راشـفـورد في الـقـائم قـبل أن
يسـجل فـيـدريكـو بـرنـارديسـكي الـركـلة
الـرابــعـة لــلـمــنـتـخـب اإليـطـالـي.وأنـقـذ
دوناروما بـعد ذلك محـاولة من جيدون
سـانــشـو وتـصــدى جـوردان بـيــكـفـورد
حارس إنـكـلتـرا لتـسـديدة جـورجـينـيو
لـيــمــهـد الــطـريق أمــام نــهـايــة حتـبس
األنفاس حيث أوقف احلارس اإليطالي
محاولـة بوكايـو ساكا لـيمنح بالده
الـنـصـر.وأبـلغ دونـارومـا شـبـكة
راي ســـــــــبـــــــــورت "كـــــــــنــــــــا
اسـتـثـنـائـي ولـم نـتـنازل
عن شـبــر واحـد. كــلـكم
تـــعـــلــــمـــون من أين
بـدأنـا. هـذا شيء
ال يـصدق نـحن
فـــــــــــــــريـق رائـع
ونــــــســــــتــــــحق

اللقب".
dJ  ·b

وأضـــــــــــاف "لـم
نـــكـن نـــريـــد أن
نتـرك الـبـطـولة
وكــــــمـــــــا قــــــال
أتــــــشـــــــيــــــربي
(مــــــــــــــــــــــــدافــع

2020 أمـام إنـكــلـتـرا وأفـلت
من مأزق إضاعة مـحاولت
من عالمة اجلزاء ليـنتصر
2-3 ويـسـكت اجلـمـاهـير
صاحبـة األرض باستاد
ــبـــلي.وبـــعـــد فــوزه و
بـــالـــقــــرعـــة لـــيـــخـــتـــار
الـــتـــســـديـــد أوال أضـــاع
أنـــدريــــا بـــيـــلــــوتي ثـــاني
محاولة إليطاليا من عالمة
اجلـــزاء لــــتـــتـــوتـــر
أعـــــــــــصــــــــــاب

الـــــعــــنـــــاوين
الـرئـيـسـيـة في

ستقبل". ا
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ــــنـــــتــــخب أظــــهـــــر ا
اإليطالي أعصابا من
حـــــــديـــــــد فـي ركالت
الـــــتـــــرجـــــيـح الـــــتي
حسمت نـهائي بـطولة

أوروبـــــــــــــــــــا

والركود االقتصادي العميق الناجم عن
القيود االنتصار بأمل وارتياح.

وقال مـشـجع يدعى جـيـانلـوكـا إيانـيلي
(25 عامـا) ويدرس لـيـعمل مـترجـما في
روما "األمر مثل العيش في حلم ال تريد
االستيـقاظ منه. اسـتيـقظت إيطـاليا من

كابوس الوباء".
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ســخــر لــيــونـــاردو بــونــوتــشي مــدافع
إيـطـالـيـا من خـسـارة إنـكـلـتـرا لنـهـائي
يورو 2020 على يـد األزوري بعـد فوز

األخير بركالت الترجيح
بونـوتـشي سـجل هـدف تـعادل إيـطـالـيا
بـاراة الـتي انـتهت (1-1) وذهبت في ا
إلى ركالت الـتـرجـيـح كـمـا سـجل ركـلـة
تـرجيـحـيـة ساهـم بهـا في فـوز مـنـتخب
بالده بــــلـــقـب الـــيــــورو عـــلـى حـــســـاب

إنكلترا.
وقال بـونوتـشي في تصـريحـات لشـبكة
"راي سبورت": "إنه حلم أصـبح حقيقة
ـــدرب والـــفــــضل في ذلـك يـــعــــود إلى ا

والفريق بأكمله".
وأضاف "عـنـدما الـتـقيـنـا في سرديـنـيا
كـــان هـــنــاك شـيء مــخـــتـــلف مـــقـــارنــة
ـاضي اكــتــسـبــنــا الـثــقــة والـيــقـ بــا
ـثابـة اجلليـد على واالحتاد كـان هذا 

الكعكة الذي جعلنا أساطير".
وعن الـلـعب أمام جـمـاهـيـر إنـكـلـترا في
ـبـلـي عـلق بـونــوتـشي: "إنه مـلــعب و
شـعـور فـريـد ونحـن نـستـمـتع بـه رؤية
58 ألف شـخص يـغـادرون قـبل تـسـلـيم
الكـأس أمـر يسـتـحق االستـمـتاع واآلن
الكأس قـادمة إلى رومـا لقـد ظنـوا أنها
كـانت تــقـيم فـي لـنـدن آســفًـا لــهم لـكن

إيطاليا قدمت درسًا مرة أخرى".
وزاد "قلـنـا خالل فتـرة اإلحـماء مـا كان
ـدرجــات مـجـرد ضـوضـاء يـحـدث في ا
ة كل نحن لـديـنا 34 مبـاراة دون هـز
مـا احـتجـنـا لـلـقـيـام به هـو بـالـظـبط ما
فعـلنـاه حتى اآلن لـلوصول إلـى هنا

ليس أكثر من ذلك وال أقل".
وأكــمل: "هـــذا الــنـــصــر من أجل
اجلماهيـر اإليطالـية قلـنا منذ
اليوم األول إننـا نعتـقد أننا
ـكـنـنا الـقـيـام بـذلك. من
حق اإليــطــالـــيــ فــقط
االحــتـفــال فـي جـمــيع

أنحاء العالم الليلة".
وواصل: "شــــعــــرنـــا
بــخـــيـــبــة أمل بـــعــد
الــفــشل فـي الــتــأهل
إلى كــــأس الــــعــــالم
لـكـن عـلــيك دائــمـا أن
ـــان تــــتـــحــــلى بــــاإل
وتسعى إلى الـقمة وال

تستسلم أبدا".
: "هـذه نــهــضــة كـرة وأ
القدم اإليطالـية. أنا متأكد
درب اآلن أن هذا الفريق وا
ســــيــــحــــتالن الــــكــــثـــيــــر من
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نـــــزل اإليــــطـــــالــــيـــــون إلى الـــــشــــوارع
والـســاحـات بــأعـداد كـبــيـرة  بــعـد فـوز
منـتخبـهم الوطـني على إنـكلـترا لـيحرز
لـقب بـطــولـة أوروبـا 2020 واحـتـفـلـوا
بـالـنـصــر الـذي يـنـظـر إلــيه عـلى نـطـاق
واسع على أنه انتفاضـة بعد الفشل في

التأهل لكأس العالم األخيرة.
ـوسـيقى وانطـلـقت األلـعـاب النـاريـة وا
في شــــوارع الـــبالد بــــعـــد الـــفـــوز 3-2
بـركالت الـتــرجـيح عـقـب الـتـعـادل 1-1
ـشــجــعـون بـعــد وقت إضــافي ولــوح ا
الـســعـداء بــاألعالم وغـنــوا في أمــسـيـة
باراة النـهائية التي أقيمت حارة بعد ا

بلي في لندن. باستاد و
وقـال سـتـيـفـانـو جوتـشـي وهو مـشـجع
بـ اجلــمـاهــيـر الــضـخــمـة فـي سـاحـة
بياتـزا ديل بوبولـو في روما "إنه أمر ال
ــكن أن يـــنــتــابـك شــعــور يــصـــدق ال 
أفــضل مـن هــذا إنه شيء مـــذهل لــقــد

باراة النهائية". فزنا با
ــنــتـخب ــدرب ا وأشــاد اإليـطــالــيـون 
الـوطــني روبــرتـو مــانـشــيــني لـقــيـادته
الـبالد للـخـروج من أعـمـاق خـيـبة األمل
عـنـدمـا فشـل الـفريـق في الـتـأهل لـكأس
العالم 2018 في روسيا وقيادتهم إلى
لقبـهم األول في بطـولة أوروبا مـنذ عام
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وقــال الـــرئــيس اإليـــطــالي ســيـــرجــيــو
تنـون للغاية ماتاريال في بيـان "نحن 
إلى روبرتو مـانشـيني والالعـب الذين
مـثـلــوا إيـطـالـيــا بـشـكل جــيـد وشـرفـوا

الرياضة".
وتفجرت السعادة من شمال إلى جنوب
البالد بعد ركـلة الترجـيح األخيرة التي
أنـقـذهـا حـارس إيـطـالـيـا جـيـانـلـويـجي
دونـاروما مـن بوكـايـو سـاكـا واحـتـشد
ــشــجــعـون فـي ســاحـة دومــو بــوسط ا
مــديــنــة مــيالنــو وأطــلــقت الــســيــارات

أبواقها في نابولي.
ـشجـعون لالحـتفـال أيضا في وجتمع ا
جيسي وهي الـبلـدة التي يـنحدر مـنها

مانشيني في وسط إيطاليا.
وقـال مـشـجع في جـيــسي يـحـمل عـلـمـا
عـمالقا إليـطـالـيـا في مـقابـلـة مع شـبـكة
سـكــاي تي.جي24 الــتـلــفــزيــونــيـة "إنه
انتصـار مهم لـلغـاية إليطـاليـا وخاصة

لنا".
وهذا أول لقب كبير حتقـقه إيطاليا منذ
فــوزهـــا بــكــأس الـــعــالم 2006. وواجه
نتخب اإليطالي فشال متكررا منذ ذلك ا
احل وتعرض إلى خسـارة ثقيلة أمام
إســبــانــيــا في نــهــائي بــطــولــة أوروبـا

.2012
وقال جـيـوفانـي ماالجـو رئـيس اللـجـنة
ــبـيــة اإليـطــالــيـة "مــنـحــونــا لـيــلـة األو

ساحرة".
وقـابـلت إيـطـالـيــا الـتي عـانى شـعـبـهـا
كــثـــيـــرا خالل أزمــة فـــيــروس كـــورونــا
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بي نتائج مشرفة في بطولة التشيك الدولية أللعاب القوى. حقق منتخب العراق البارا

ـنـتـخب الـوطـني مـشـاركـته بـحـصـيـلة 20 مـيدالـيـة مـلـونـة حـقـقـها 10 العـبـون في وأنـهى ا
منافسات االلعاب اخملتلفة.

وتـمكن العـبـو العـراق من حـصد 12 مـيدالـيـة ذهبـية و5 مـيدالـيـات فضـيـة وثالث ميـدالـيات
سـابقات دورة بـرونزيـة. وتعـد هذه الـبطـولة مـرحلة إعـداد للـمنـتخب الـوطني قـبل الدخـول 

بية في طوكيو. االلعاب البارا
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ـــدرب الــــســــويــــدي إريك رفـض ا
هــــامــــرين 64 عــــامــــاً أي عــــرض
تـدريبي يـقدم له لـقيـادة منـتخـبنا
الــــوطـــــنـي في الـــــتــــصـــــفـــــيــــات
ـونـديـالـيـة احلـاسـمـة 2022 في ا
حــال مـفــاحتــته رســمــيـاً مـن قـبل
االحتـاد الـعـراقي بـســبب الـبـيـئـة
ـــشــكالت ــعـــقـــدة وا الــكـــرويـــة ا
ــسـتــمـرة آخــرهـا عـدم اإلداريـة ا
دفع الهيئة التطبـيعية مستحقات
زمـيــله الـســلـوفـيــني سـتـريــشـكـو
كـاتــانـيـتش الــذي تـقـدم بــشـكـوى
رسمية الى االحتاد الدولي الفيفا

في هذا الصدد.
وقال ايـفان كاتـو رئيس اجلمـعية
الـعــراقـيـة الــسـويـديــة في حـديث
صـحـفي منـذ أسـبوعـ تـواصلت
ــدرب الـســويـدي شـخــصـيــاً مع ا
ــــعـــروف ايـــرك هـــامـــرين الـــذي ا
اشرف عـلى تدريب مـنتخب بالده
لـألعــــــوام  2009-2016 و قــــــاد
ــنــتــخب االيــســلــنــدي لــلــفــتــرة ا
2018- 2020وقــد طــرحت عــلــيه
فـــكــرة تــدريب مــنـــتــخب الــعــراق
ــقـبــلــة وعــلى ضـوء لــلــمــرحـلــة ا
اجــابـتـه سـأقــوم بــإبالغ الـهــيــئـة
الـتـطــبـيـعـيـة الــتي سـوف تـتـولى
الـتـفـاوض مـعه بـشـكل مـبـاشر إن
كـانـت تـعـده من ضـمن خـيـاراتـهـا

قبلة." قترحة للمرحلة ا ا
ـذكور ـدرب ا وأضـاف أنه أطلع ا
على العـديد من اجلوانب اإلدارية
ـشـكالت التي الـفـنيـة من بـيـنهـا ا
تــواجه طـبـيـعــة الـعـمل وقـد زوده
بـــأمـــاكن جتـــمع وتـــدريب العـــبي
اسـود الــرافـدين واخــر تـشــكـيــلـة

رسـميـة لـعبت في الـتـصفـيات في
العـب الـــتي ســـوف ـــنــــامـــة وا ا
ـنتخب ضمن حتتضن مـباريات ا
ـؤهــلـة الــتـصــفـيــات احلــاسـمــة ا

ونديال قطر  .
ـدرب هامـرين طلب منه وأكد ان ا
مـهـلـة قـصـيـرة لـلـتـفـكـيـر ودراسـة
الــــعـــرض االولـي واجـــراء بــــحث
شـامل عن واقـع الـكــرة الـعــراقـيـة
عـبـر طـاقـمه الـتـدريـبي واحملـلـل
والوقوف على إمكانيات الالعب
أومــتـابــعــة مـســـــــــتــويـاتــهم في
األنـــديــة الـــتي يـــحـــتــرف فـــيـــهــا
ــغـــتــربـــون ومن ضـــمــــــــــنـــهــا ا
الــــســــويـــد وبــــقــــيـــة الــــدوريـــات
االوروبــيـــة فــضال عـن تـــــــــقــد
رؤاه اخلـــــــاصــــــــة واالفــــــــادة من
خـدمـاته في مـجال االدارة الـفـنـية
وإعــــداد بـــــرامج لـــــلـــــتــــطـــــويــــر

والتخطيط الستراتيجي.
وأردف قــائالً: تــفـاجــأت  بــرفـضه
الــفــكــرة تــمـامــاً وقــد تــوصل الى
نــتــائج بــعــد الــبــحـث واالتــصـال
ــدربـــ الــســابــقــــــــ الــذين بــا
عــمـلــوا مع مــنـتــخـــــــبــاتـنــا بـأن
الـبـيئـة الـكرويـة الـعراقـيـة معـقدة
وغــيــر صـــاحلــة لــلــعـــــمل فــيــهــا
وتـــعـــانـي من مـــشـــكالت عـــديـــدة
ومـتــراكـمـة ســواء عـلى مــسـتـوى
ـنـتـخـبــات الـوطـنـيـة او األنـديـة ا
ـــواهب عـــلى الـــرغم من وجـــود ا
واخلــــامــــات الــــواعــــدة لــــعل من
ابرزها امـتناع الهيـئة التطـبيعية
ـــدرب عن دفـع مـــســــتــــحــــقــــات ا
الـسـابق ســتـريـشـكــو كـاتـانـيـتش
لـسبـعة أشـهر مـتواصـلة وقـد قدم
االخيـر شكـوى رسمـية لـدى جلنة

ــــدربـــ الـالعـــبــــ الـــســــابــــقـــ وا
واالعالمـيــ وشـخــصـيــات ريـاضــيـة
أخـرى وفـقــا لـعـبــد الـوهـاب.وأكـد أن
حفالً بـسيطـاً سيـسبق الـلقـاء حدد ما

بـ الـســادسـة والـنـصف والــسـابـعـة
مساءً يحييها مطربان اثنان من مصر
وآخر عراقي فضالً عن فرقة مارشال

إضافة الى عروض اوكراباتيك.
ولــفت عـبــد الــوهــاب إلى أن جــوائـز
كثـيرة وكـبيـرة غـير مـسبـوقة أبـرزها
سيـارة حـديثـة نوع تـويـوتا النـدگروز
VXR 2022 وسـيــارة كـوروال 2022
عدد 2 دفع رباعي واجهزة كهربائية
وجــوائـــز عـــديــدة أخـــرى لن تـــشــمل
ـــلـــعـب فـــقط بل اجلـــمـــهــــور داخل ا
ستشمل كل من يقتني بطاقات القرعة
وقع التي سـيتم طرحـها أيـضًا عـبر ا
اإللكـتروني وسـيـكون سـعرهـا (ثالثة
االف ديـــنــــار فـــقط.يـــذكــــر ان مـــلـــعب
الـشـعب الــدولي يـسـتــوعب بـالـضـبط
وحـــسـب احـــصــــاء وزارة الـــشــــبـــاب

والرياضة 29 ألفاً و400 شخص.
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ـســابـقـات دعـت ادارة الـزوراء جلـنــة ا
في الــهـيـئــة الـتـطــبـيـعــيـة الحتـاد كـرة
الـقدم الى تـمديد مـوعد مبـاراة نهائي
بــطـولــة الـكــأس الـتـي جتـمع الــفـريق
ه الــتــقــلــيــدي الــقــوة االبــيـض بــغــر
اجلـويـة وذلك من اجل احلـصـول على
فـــتــــرة راحـــة اكـــبــــر.وحـــددت جلـــنـــة
ـسابقات في وقت سابق يوم اجلمعة ا
وافق السـادس عشر من تموز ـقبل ا ا
باراة النهائية احلالي موعدا القامة ا
لــــبـــطـــولــــة الـــكـــأس بــــ الـــنـــوارس
ؤمل ان يـحـتضـنـها والـصـقـور ومن ا
مــلـعب الــشـعب الــدولي.وقـال الــنـاطق
االعـالمي للنـادي في تصـريح صحفي
ان ادارة الـــزوراء ســـتـــخـــاطب جلـــنــة
سابقات بكتاب رسمي تدعو فيه الى ا
o∫ تشكيلة فريق الزوراء بكرة القدمتـمديد موعـد نهائي بطـولة الكأس الى d
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ـتـحــدث بـاسم وزارة الـشـبـاب أعـلن ا
والـــريــاضـــة مـــوفق عـــبــد الـــوهــاب
وافـقة الـرسمـيـة لفـتح أبواب مـلعب ا
الـشـعب الـدولي لـلـجـمـهـور الـريـاضي
ألول مرة بـعـد جـائحـة كـورونـا.ويأتي
هـذا الـقـرار بأمـر مـن رئيـس الوزراء
مـصــطـفى الــكـاظــمي رئـيـس الـلــجـنـة
الـعلـيـا لـلـصـحة والـسالمـة الـوطـنـية
ــشـاهــدة مــبـاراة نــهــائي كـأس وذلك 
الـعـراق بـ الــقـوة اجلـويـة والـزوراء
ــقـــبل.وأوضح عــبــد يــوم اجلــمـــعــة ا
ـــبـــاراة الـــوهــــاب أن بـــيع تــــذاكـــر ا
سيكـون الكترونـياً اون الين مع األخذ
باحلسـبان أن يكون الـشخص الراغب
" لـقـح باحلـصـول على تـذكـرة من ا
ــلــقح ســيــكـون الفــتـا إلـى أن "كـارت ا
ـلـعب عـنـد ملء ضـمن تـذكـرة دخـول ا

اســتـمــارة احلـصــول عــلى الــبـطــاقـة
لـقح لوزارة الصحة وسيرسل كارت ا
إلثـبــات أنه غــيــر مـزور".وكــشف عــبـد
الــوهــاب عن آلــيــة تــوزيع اجلــمــهـور
وأســعـار الــتــذاكــر مــبـيــنــا أن ســعـر
كشوفة والتي حددت التذكرة للجهة ا
بـ 8 االف شـخص سـعـر الـتـذكرة بـ 5
ـــقـــصــورة آالف ديـــنــار أمـــا جـــهــة ا
فـســيـكـون عــدد اجلـمــهـور فـيه 2000
شــــخـص يــــوزعـــــون عــــلى جـــــانــــبي
ـقـصــورة من ضـمن الـتــذكـر  تـمـنح ا
ــــعـــدل 250 تــــذكـــرة 500 تـــذكــــرة 
مـجـانــيـة لـكل فــريق (الـزوراء والـقـوة
تبـقية فـتباع اجلوية) أما الـ 1500 ا
الــتــذكــرة الــواحــدة بــســعــر 10 آالف

دينار.
ـقـصـورة وتـقـرر ان يـخـصص وسط ا
لـلـشــخـصـيـات الــريـاضـيـة بــضـمـنـهـا

جيانلويجي
دوناروما
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 لـست ضـد تـكـر اي جنم ريـاضي عـراقي كـافح من
اجل رفع رايـة بــلـده في احملــافل الـعــربـيـة واالســيـويـة
والـدولــيــة  وأعـد خــطــوة وزارة االتـصــاالت بــاصـدار
طابع بريدي باسم الراحل احـمد راضي  مهمة وجزء
من الـوفــاء لالعب كـبــيـر سـاهـم في صـنع الــعـديـد من
ــالـيـة افـراحــنـا الــريـاضــيـة  كـمــا ان حل مــشـكـلــته ا
ـوافقـة مـجـلس الـوزراء  خـطـوة نـوعـيـة اخـرى تـعزز
قــيـمــة الــريــاضي الــنــجم  .. ولــكن وزارة االتــصـاالت
مـطــالـبــة بـاصـدار طــابع بــريـدي اخـر لــلـربــاع الـدولي
اخلالـد الـذكر ابن الـبصـرة الـفيـحـاء عبـدالـواحد عـزيز
ــبـيـة ــيـدالــيـة االو الـذي طــرز اسم الـعــراق بـالــفـوز بـا
الوحيدة في تـاريخ العراق الـرياضي في دورة االلعاب
ـــبـــيـــة الـــتي في رومـــا 1960.. هـــنـــاك عـــدد من االو
الريـاضيـ الرواد الـكـبار يـستـحـقون ان تـتابع الـدولة
ومؤسـسـاتـهـا الـرياضـيـة  شـؤونـهم بـذات احلرص ..
وفي سيـاق رد الـدين للـريـاضيـ الـنجـوم الـسابـق 
ارى ان فكرة إنشاء صندوق دعم الـرياضي الدولي
العراقي التي طرحهـا الدولي السابق ليث حس في
محـفل اعالمي   تـستـحـق التـطـبـيق لـيـحـظى كل جنم
رياضي بـالتـقديـر الذي يـستحـق وهو عـلى قيـد احلياة
او بعد وفاته  وتـنتهي بـذلك مسالة الـتحيـز لنجم على
حسـاب اخـر من قـبل السـلـطـة الريـاضـيـة الرسـمـية ..
وفي الــسـيــاق ذاته يــثــيـر عــدم تــفـعــيل قــانــون الـرواد
ـمـيزة الريـاضـي من جـهـة توفـيـر الرعـايـة الصـحـية ا
اجملـانــيـة ومـنــحـهم قــطع اراضي ســكـنـيــة الف عالمـة
استنكار  مجلس النـواب شرع القانون منذ سنوات 
لـكن احلــكـومــات احملـلــيــة  في هـذه احملــافـظــة او تـلك
تتـلكىء في تـنفـيذ الـقـانون  وتـستـكثـر على الـرياضي
الـرائــد الــعالج اجملــاني او قــطــعــة ارض مـســاحــتــهـا
ـرات عـديـدة 200م .. الـريـاضـيـون الــرواد نـاشـدوا و
ـبـيـة الـوطـنـية وزارة الـشـباب والـريـاضـة والـلـجـنـة االو
الـعــراقـيـة والــلـجــنـة الـريــاضـيــة في مـجــلس الـنـواب 
بـالـتـدخل لـدى احلـكـومـة لـتـنـفـيـذ الـقـانـون كـمـا شـرعه
مجلس النواب  ولكنهم وجدوا االذن الطرشة من هذه
اجلـهـات الــتي تـؤكـد لــيل نـهـار ان وجــودهـا هـو لـدعم
ورعـاية ومـتـابـعـة الـريـاضـيـ  والواقـع ال يتـرجم ذلك

احيانا .
ـبـية الـوطـنـية  وزارة الشـبـاب والـرياضـة والـلـجنـة االو
العراقيـة واللجـنة الرياضـية في مجـلس النواب  يجب
وكـلة اليـها بدعم الـرياضي سؤولـيات ا ان تنهض بـا

االحـيــاء الــذين كــافــحـوا من اجـل رفع اسم الــعـراق 
ــتـقــدمــة الـذكــر  عــلى عــلم تـام  واجلـهــات الــثالث ا
بتطلـعات الرياضـ احلالي الـذين يتمنـون ان يحظوا
بـتـدريب نـوعي  وغــطـاء مـالي يـسـاعـدهـم عـلى تـنـفـيـذ

برامجهم التدريبية  لتحقيق اهدافهم .
 واعــود الى اصــدار الــطــابع الــبــريـدي  بــحـق الـنــجم
الــدولي الــراحـل احــمــد راضي  واقـــول انه مــعــنــوي
ولكـنه حـيوي جـدا الي ريـاضي يحـظى به  مـثـلمـا هو
اعـتــراف رسـمـي بـدور الــريـاضي فـي بـنــاء مـجــتـمع 
واشـــــــرت الى الـــــــربـــــــاع الـــــــدولي
عبـدالـواحد عـزيـز باالسم  النه
حـــــقق اهـم اجنـــــاز ريـــــاضي
دولي لــــــلـــــعـــــراق عـــــلـى وجه
االطالق  وهــــــــو أولـى بـــــــأي

تقدير معنوي .

إيطاليـا) دائمًا كنا عـلى بعد سنـتيمتر
واحـــد وفــــعـــلــــنـــا ذلك".وتــــابع "هـــدف
ـبـكر كـاد أن يـقتـلـنا إجنلـتـرا الـهدف ا
كنك لكننـا ال نستسـلم أبدًا".وواصل "
أن تستـقبل هـدفا ولم يـكن األمر سهالً
ألن إجنـلـتـرا تــدافع جـيـدًا لـكــنـنـا كـنـا
رائـــعــــ ونـــســـتــــحق كل هـــذا".وورث
دونـارومــا قـفـازات مــرمى إيـطــالـيـا من
احلــارس األســـطــوري جـــيــانــلـــويــجي
بــــوفـــون وعـن هـــذا قــــال دونــــارومـــا:
"بـــوفــــون هـــو األفـــضـل عـــلى اإلطالق
ساعدة أحاول أن أبذل قصارى جهدي 
الـــفـــريـق فـــهـــو رقم 1 ســـنــــرى كـــيف
سـأؤدي في مـسيـرتي وأيـن ينـتـهي بي
ـبـاراة 1-1 بعـد وقت األمـر".وانـتـهت ا
إضـافي لــيـلــجـأ الــفـريــقـان إلى ركالت
الـترجـيح.وانـفـطـرت قلـوب اإليـطـالـي
في ركالت الـــتـــرجـــيح من قـــبل حـــيث
أضاع روبرتو باجيو مـحاولته بطريقة
مفـجعة لـتخـسر إيـطالـيا أمـام البرازيل
في نهائي كأس العالم 1994.وانتفض
نـتخب اإليـطالي لـيفـوز بكأس الـعالم ا
2006 بتغلبه 3-5 عـلى فرنـسا بركالت
الـتـرجيح وبـعد 15 عـامـا أخـرى أضاف
لــقـبـا أوروبــيـا إلى حــصـيـلــته بـطــريـقـة
ــاثــلــة.ورغم فـوز دونــارومــا بــعـد ذلك
بــجـائـزة أفـضل العب فـي الـبـطـولـة قـال
روبــرتـو مــانــشـيــني مـدرب إيــطـالــيـا إن
ـــــهــــارة االنـــــتـــــصـــــار ال يــــعـــــود إلـى ا
رء إلى القليل فـحسب.وأضاف "يحتاج ا
مـن احلظ في ركالت الـــتــرجــيـح. أشــعــر
بــبــعض األسف إلنــكــلــتــرا ألنــهـا قــدمت
بــطـولـة رائـعــة. لـقـد تـطــور هـذا الـفـريق
(مـنتـخب إيطـاليـا) كثـيرا وأعـتقـد أن ما

زال بإمكانه التحسن".

ـــنــازعـــات اخلــاصــة فض ا
بــــاالحتــــاد الــــدولي لــــعـــدم
ـســتـحــقـات اإليـفــاء بـدفـع ا
الـية اخلـاصة بـالطاقم ا

التدريبي.

اريك هامري

يـــوم واحـــد او يـــومـــ او تـــأجـــيـــله
الشــعـار اخـر من اجـل احلـصـول عـلى
فــتـرة راحـة اكــبـر بـعــد االرهـاق الـذي
اصـاب عنـاصر الـنوارس وبـقيـة الفرق
احملـلـية جـراء خـوض لقـاءات الدوري
االخـيـرة بظـروف اسـتثـنـائيـة وبـدرجة
حــرارة عـالـيـة. واضـاف عــبـد الـرحـمن
رشــيــد ان الــزوراء ســيــلـعـب مـبــاراته
ضــمن مــنـافــســات اجلـولــة الــسـابــعـة
ــمــتــاز امـام والــثالثــ من الــدوري ا
الــــكــــرخ الـــيــــوم الـــثـالثـــاء فـي حـــ
ســيــخــوض اجلــويــة مــواجــهــته ضــد
ــيــنــاء  وبــالــتــالي فــان اجلــاهــزيــة ا
ـنافس في الـبدنـية تـصب في صالح ا
ــســابـقــات اقــامـة حــال قــررت جلـنــة ا
ــوعــد نـــهــائي بـــطــولـــة الــكــأس فـي ا
احملــــدد النه ســــيـــحــــصل عــــلى يـــوم

اضافي للراحة.

مصطفى الكاظمي
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ـــــؤتــــمـــــر الـــــدولي االول لـالحتــــاد الـــــدولي رئــــيـس ا
ــؤتــمـــر يــنــعــقــد ــيــــــــ الــعــرب اعـــلن ان ا لالكـــاد
افـتراضـيـا عـلى مـنـصـة زووم لـلـمدة من 12  الى 14

قبل. ايلول ا
 nÝu¹ r¦O¼

ـطــرب الــعــراقي يــحــيي خالل ا
ايـام عـيــد االضـحى حـفـال فـنـيـا
في احــــدى صــــاالت عــــنــــكــــاوا

باربيل.
 lOÐd « 5 √

 ‰uÝ— bL×  ‰uÝ—

ي العراقي صـدر له عن دار الشـؤون الثقـافية االكـاد
الـعــامــة كــتــاب (الـتــنــويــر االنـســاني) ويــقع في 232

صفحة من القطع الكبير.

UN¦¹b×Ð W−{ dO¦ð UſUſ

 ‰Ułd « sŽ
كــبــيـرة بــحـديــثــهـا عن الــرجــال الـذين
ارتــــبــــطت فـــــيــــهم اذ قــــالـت(كل رجل
واعـــدته طــلـب مــني الــزواج وال
أســتـــطــيع أن أرفض).وانـــتــشــر
الــفــيــديــو الــذي تــقــول فــيه ذلك
بشكل كبير على مواقع التواصل
االجـتـمـاعي وتنـاقـلـته الصـحـافة

ية. العا
وكـانت غــاغـا قــد نـشــرت صـورة
على صفحتها اخلاصة مستلقية
عـلى الـسـريـر وفـي فـمـهـا قـطـعـة
اس. وبدت عينـاها مرسومتان أ
بالكـحل حتى مسـتوى حاجـبيها
وتـرتـدي ثـيـابــاً فـضـيـة وأرفـقت
الـصورة بـرسومـات مثل زجـاجة
شمبانيا قلب اسود ووجه نائم.
وحـظـيت الـصـورة بتـفـاعل كـبـير
من مــعــجــبــيــهــا ومــتــابــعــيــهـا.
وانـشـغلـت غاغـا مـؤخـراً بإطالق
ـاكياج اجلـديدة التي مجـموعة ا
تـــــــتـــــــضـــــــمن 16 قـــــــطـــــــعــــــة.

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - اثـارت
ـيـة لـيـدي غـاغـا ضـجـة الـنـجـمـة الــعـا

االذاعية الـرائدة امل القـباني التي
ــوت االحـد مــشــيـرة في غــيـبــهــا ا
بـــــيــــان (ان اإلذاعـــــيــــة
الــرائــدة الــراحــلــة هي
ــذيع الــكــبــيــر زوجــة ا
حـافظ الـقـبـاني ووالـدة
اخملـــــــــــــرجـــــــــــــتــــــــــــ
الـســيـنـمــائـيـتــ دنـيـا
الــــقــــبــــاني وايــــنــــاس
الــــــقــــــبــــــاني وهـي من
مـــــؤســــــسـي الـــــعــــــمل
اإلذاعـي الــــعـــــراقي في
بـــواكـــيـــر عـــمل إذاعـــة
بـغــداد وتـعـد من أوائل
النساء اللواتي حصلن
علـى شهـادة الدكـتوراه
في األدب العربي مطلع

الستينيات).

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

نـعت نــقـابـة الــفـنـانـ الــعـراقـيـ

{ كـــان (أ ف ب) - لـــقي فـــيـــلم فالغ
داي أحــدث أعــمــال شــون بن الــذي
أخـرجه ومـثّل فــيه إلى جـانب ابـنـته
وجنـله تـرحـبـيـا حـارا خالل عـرضه
في كان السـبت إذ صفق احلاضرون
له دقائق عدة لـيقـلب صفحـة الفشل
الـذريع لـلـمـمـثل قـبل خـمس سـنوات

هرجان السينمائي الدولي. في ا
وحـضـر الـنـجم األمـريكـي البـالغ 60
ـرشح لنيل عاما عـرض هذا الـفيلم ا
الـسعـفـة الـذهبـيـة إلى جـانب ابـنته
الـتي مـثّـلت في الـعـمل مع شـقـيـقـهـا
هـــــوبــــــر جــــــاك بـن الـــــذي أدى دور
البـطولـة للمـرة األولى في أحد أفالم
والــده.وقــال شــون بن لــدى وصــوله
على السـجادة احلمـراء قبل العرض
(لـقـد وثـقـنا بـالـسـيـنـاريـو مع قـصة
ـكن أن تفـاجـئنـا ونـأمل أن تـفاجئ

اجلمهور أيضا).
ويــســتــنــد هــذا الــفـيــلـم ذو الـطــابع
الـكالسـيـكي الـتـقـلـيـدي لـكن مع أداء
تمثـيلي وُصف بأنه مـقنع إلى قصة

أبنـائه لـكن مـاضيه يالحـقه ويـطيح
بـكل جــهـوده كـمـا حــصل مـعه عـنـد
تلقيه تهديدات من دائنيه على مرأى

من ابنته. 
وحتــاول األخــيــرة (ديالن بن) بــنــاء
نــفــســهــا رغم كل شيء وهـي تــبـذل
قصارى جهدهـا إلعادة نسج العالقة

مع والدها.وتـدور أحداث الفـيلم ب
ســبـــعـــيـــنــيـــات الـــقــرن الـــعـــشــرين
وتــســعــيـــنــيــاته. وقـــد اســتُــخــدمت
تـقـنــيـات رقـمـيـة فـي نـصف مـشـاهـد
ــمــثل شـــون بن لــتــصــغــيـــر شــكل ا
الـشهـيـر الـذي ظهـر سـابـقا في افالم
لـكـلـيـنت إيـسـتـوود (مـيـسـتـيك ريـفر
الذي فـاز عنـه بجـائزة أوسـكار سـنة
2004)  وتــيــريــنس مــالك (ثــ ريـد
الين) أو غـــوس فــان ســـانت (مـــيــلك
الذي فاز عنه بـجائزة أوسكـار ثانية

العام 2009). 
ولــــــشــــــون بـن تــــــاريـخ طــــــويـل مع
هرجان إذ شـارك للمرة األولى في ا
ـنــافـسـة قــبل ربع قـرن كــمـمـثل مع ا
شـيـز سـو الفـلـي لـنـيك كـاسـافـيـتس
وهـــو يــشــارك لــلــمـــرة الــثــالــثــة في
الــسـبــاق لـنــيل الـســعـفــة الـذهــبـيـة

كمخرج.
وكــــانـت مــــشـــــاركــــة شـــــون بن
السابقة قد انتهت بفشل ذريع
مع فــــيـــلم ذي السـت فـــايس

تــقــبل عــلـى احلـيــاة بــعــد آخــر نــزهــة مع أصــدقــائك
وفرحتك من قلبك بها. 

qL(«

تسـير األمـور كمـا تـشتـهي. وال تدع الـسمـنة تـسيـطر
عليك.رقم احلظ .2

Ê«eO*«

تـشعر بـالتوتـر قليالً لـكنك تبـدأ مسيـرة عمل تسـتمرّ
مدة طويلة.

—u¦ «

حــذار االنـفـعــاالت الـتي تــدفـعك إلى الــقـيـام بــأعـمـال
طائشة تثير غضب الشريك.

»dIF «

تفهـمك لوضع الشريك يـترك انطبـاعاً جيداً لديه .رقم
احلظ .3

¡«“u'«

فــكّـر في مــسـتــقـبــلك إذا أردت احلـفــاظ عـلـى صـحـة
رشيقة رقم احلظ .3

”uI «

سؤولـية جتاهك في حال مواجهتك الشريك يـشعر با
أمراً ما.رقم احلظ.8

ÊUÞd «

شـاريع الواعدة امامك فـرصة لالنـخراط في بـعض ا
ربحة.رقم احلظ.4 وا

Íb'«

ـغريـات التي تـكـون نتـيجـتـها أكـثر من تقـاوم جمـيع ا
سيئة وتدافع عن صحتك بشراسة. 

bÝô«

ال تثق بالـشريك بسبب جتاربك السـابقة التي علمتك
 . قرب احلذر حتى من ا

Ë«b «

يـعـاكـسـك هـذا الـيـوم ويـحـمـلك هـمـومـاً كـثـيـرة لـكـنك
تتحرر من هذه األجواء الضاغطة.

¡«—cF «

تـواظب على مـا بدأته عـلى صعـيد الـريجـيم وتتـحسن
تدريجياً وتستعيد رشاقتك.

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

الــشـاعــر االردني شــارك مع الــشــاعـر مــحــمــد تـركي
دينة حجـازي في امسية شعرية موسيقية اقيمت في ا
األثـريـة أم قيس  –جـدارا بالـتـعاون مع مـديـرية ثـقـافة

إربد.

ي الـعـراقي يـحـاضر في الـنـدوة الـتي تقـيـمـها االكاد
ـقـبل ـهــنـدسـ الـعـراقـيـة مــسـاء الـسـبت ا جـمـعـيـــة ا
بــعـــنــوان (الـــغــازات الـــدفــيـــنــة فـي الــعـــراق ووثــيـــقــة

االنبعاثات).

الــشـاعــرة االردنـيــة صـدر لــهـا عـن دار الـبــيـروني في
عـمـان ديــوانـهـا الـشـعـري الــسـادس بـعـنـوان (مـرافئ

الغيم).

كـتـبي الـعـراقي تـلقى الـكاتـب وا
تــــهــــانـي االوســــاط االعـالمــــيــــة
والـثقـافـيـة لـتـعـافي ولـده شـاه
من اصـــــــابـــــــته بـــــــفـــــــايــــــروس
كورونا.متمن له دوام الصحة.
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ـشـاركـ في ـهـنـدســــــــة الـعـراقـيـة تـتـولى تـدريب ا ا
دورة (االتـوكــــــاد لـلـرسم الـهـنـدسـي)  الـتي يـنـظـمـهـا
ـركــــــــز الــتــدريــبـــــــي لــنـقــابــة الــنــفط والــغـاز في ا

ميسان.

بيال حديد

أيضـاً وهم يقـومون بـرسم مجـموعة
ـــــتــــــعــــــلــــــقـــــة من الــــــلــــــوحــــــات ا
بـالطـبـيعـة).وأضـاف أن(هذه الـفـكرة
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أقـامت دائـرة الـفـنـون الـعـامـة األحـد
اضي  فعـاليـة ورشة رسم طبـيعة ا
لـ  11فـــــنـــــانــــــاً تـــــشــــــكـــــيــــــلـــــيـــــاً
مــحـتــرفـاً.وشــهـدت الــفـعــالـيــة الـتي
قر الدائرة رسم احلر  أقيمت في ا
 حـضـور وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحة
ــســـتــشــار والـــثــار حـــسن نــاظـم وا
ديـر العـام لدائرة الثـقافي للـوزارة ا
الفنـون وكالة الدكـتور سعـد اسكندر

. فضالً عن عدد من الفنان
وفي كــلـمــة له خالل الـفــعـالــيـة قـال
ناظم إنه (في دائـرة الـفنـون العـامة
كانت هنالك ورشة للرسم استضيف
فــيـــهــا مـــجــمـــوعـــة من الــرســـامــ
الفنان العراقي في وزارة الثقافة
والــســيـاحــة واآلثــار ومن خــارجــهـا

الـى أن (هـــذه الــــورشــــة شيء مــــهم
ــتـوقـفـة ألنــهـا تـســتـأنف أعـمــالـنـا ا
بـسـبب كــورونـا لـكـنـنـا قـدر اإلمـكـان
نــســـتـــــأنـــفــهـــا ونــحــيـي فــنـــونــنــا

اجلميلة).
رسم احلر  بدورها قالت مسؤول ا
ــرسم احلــر نــظـم الــيـوم إن (قــسم ا
ديـر العام سعـد اسكندر وبإشراف ا
ورشـة رسم لـلـطـبـيـعـة والـواقـعـيـات
ــشــاركه  11فـــنــانـــاً تــشـــكــيـــلــيــاً
وضوع عن محتـرفاً).وأضـافت أن (ا
رسم الطبيعـة وحسب رؤية كل فنان
وأســـلــوبـه ومــدرســـته) مـــؤكــدة أن
(الورشـة الغـرض مـنهـا مد اجلـسور
والتواصل مع الـفنـان التشـكيلي من
الــــوزارة وخـــارجــــهـــا مـن أســـاتـــذة

.( وفنان

هي اســـتــــئـــنـــاف لـــلـــعـــمـل الـــفـــني
التـشـكيـلي العـراقي الـذي هو مـجال
فني متميز في بلدنا خاصة) مشيراً
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لن تتـخيل الـفنـانة الـكبـيرة زيـنب ولم يـخطر
في بـالـهـا يـومـا ان تقـضي الـربـع االخيـر من
ـنـافي فـقـد صـبـرت كـثـيـرا في حـيــاتـهـا في ا
أيــامـهــا االخــيـرة في بــغــداد يـحــدوهـا األمل
للـبـقاء.. فـهي حتب بـلدهـا وتعـشق شـعبـها..
وعـسى ان تهدأ االمـور يومـا. يومهـا اجلميل
ر بـأنـسيـابـية عـالـيـة ابتـداءً من الـتحـاقـها
بـوظــيــفــتـهــا صــبــاحـا لــتــمــارس الــتـدريس
بـأخــتـصــاص الـلــغـة الــعـربــيـة في (ثــانـويـة
نـصور للبنات) وقـد اكتسبت حب واحترام ا
زميـالتهـا  كـذلك طـالـبـاتـهـا الالئي يـنـتـظرن
بــلـهــفــة سـاعــة قــدومـهــا فــهي ال تــنـسى ان
تقـتطع جزء من الدرس لتعـليم طالباتها حب
الـوطن والـتــفـاني خلـدمــته  هـذا الى جـانب
حتقـيقهـا نتائج مـتقدمـة في البكـلوريا قالت
ـدرسـة (عــنـدمـا اسـمع عـنــهـا يـومـا مــديـرة ا
تـصفيق في احـدى الصفـوف فال بد أن يكون
هـذا الصف تابع للست زيـنب). وح انتهاء
الـدوام ال تــذهب ألخــذ قــسط مـن الـراحــة في
ـهـام الـتى يـجب بـيـتـهـا فـأمـامـهـا سـيل من ا
إجنـازها فالبد من الـذهاب الى مـبنى االذاعة
والـتلفزيون ألداء عمال دراميا ما وأن انتهت
البد مـن الذهاب إلى مقـر نقابة الفـنان فهي
ـركــزي لــلـنــقــابـة وأن عــضــوة في اجملـلـس ا
قارب الـنهار على االنـتهاء فهي بـطريقها الى
سرح الفني احلديث) فرقـتها االثيرة (فرقـة ا
حــيث يـتــســابق سـائــقــو االجـرة إليــصـالــهـا
وبــاجملــان ومــحــظــوظ من حــصل عــلـى هـذه
الفـرصـة. هذه الـفرقـة التي انـتمت الـيهـا عام

1957  ومن خاللـهـا حازت عـلى عـدة جـوائز
ثـلة في يوم تقـديريـة أهمهـا جائـزة افضل 
ي عن ادائها في مسرحية (بيت ـسرح العا ا
بـرنارد البـا) باالضافـة الى اشتراكـها في فلم
سـعيـد افنـدي عام 1957  وفـلم احلارس عام
1967 وكالهـما احـدثـا قـفـزة نوعـيـة بـتاريخ
السـيـنـما الـعـراقيـة رغم شـحـتهـا وقـد حصل
ـهرجـان قرطاج الفـلم على اجلـائزة الـفضـية 
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ـسـرحـيـة في مـسـرحـيـة بـرزت في ادوراهـا ا
(أني امك يـا شاكر) و(االم في صورة جديدة)
كـذلك في (اخلرابـة) و(تمـوز يقـرع النـاقوس)
و(نــفـــوس والــشــريــعـــة) ودورهــا االبــرز في
(الــنــخــلــة واجلــيــران) (ســلــيــمــة اخلــبــازة)
و(هـامـلت عـربـيـا) و (بـغـداد األزل). ال يخـفى
عن اجلــمــيع ان نـــضــالــهــا الــســيــاسي كــان
متـزامنـا مع عمـلهـا الفـني فهي دائـما تـبحث
عـن عــمل يــتــحــدث عـن مــعــانــاة الــشــغــيــلــة
ـرأة العـراقيـة  وعنـد دخولـها والكـادح وا
الـفــرقـة وهي بــكـامـل لـيــاقـتــهـا وحــيـويــتـهـا
ـبــذول مـنــذ سـاعـات ــعـتــادة رغَم اجلـهــد ا ا
الـصبـاح االولى تسـأل عن زمالئهـا فردا فردا
ـا فــيــهم حـارس عـن شـؤونــهم واحــوالـهـم 
الـفرقـة (أبو كـاظم..وسنـفرد مـقاال خـاصا عن
هــــذا احلــــارس االســــتــــثــــنــــائي) وصــــاحب
الــكـافــتــيــريــا (لـويـس) وحـ يــحــ مــوعـد
ـمـثـلـ لـكي تـرتـدي الـتــمـرين تـدخل غـرفـة ا
مالبس الــعــمـل وتــمــارس دورهــا كــمــمــثــلــة
ملـتزمـة ومطـيعه مهـما كـان اخملرج كـبيرا او

وضوع البد ان شـابا.  قبل الدخول في هذا ا
نـتعـرف عـلى زوجهـا الـفـنان لـطـيف صالح ..
سرحية منذ ان كان طفال ويقول بدء حـياته ا
سرح من خالل جارنا (الفنان توفيق عـرفت ا
البـصري) الذي حـصل على بـطاقتـ للدخول
واحـــده لي واالخــرى ألخـــيه الـــفــنـــان قــصي
الـبصـري وعنـدما خـرجنـا من العـرض ونحن
مبـهـورين جدا عـقدنـا الـعزم عـلى انتـاج عمل
فني في بـيتنـا حيث لـدينا غـرفة كبـيرة فارغة
واستـعملنا الشراشف وسـتائر البيت لغرض
صنـع الستـارة والكـواليس وجلـبنـا الكراسي
ألهل احملــلـــة وخــفـــنــا من تـــزويــر بـــطــاقــات
الـدخول واقـتـرح قصي ان لـديه جـواز والدته
نـتـهي الـصالحيـة لـغرض تـقـطيـعه وجـعله ا
بطاقات دخول.. وكانت خطة ناجحة واستمر
الـعـرض اليام..  وعـنـد دخـوله االعـدادية الف
ـعاونة الفنان مسـرحية(االب كان السبب) 
الـبارزين فيصل العـيبي وصالح جياد اللذان
ـسـرحيـة في ثانـوية صمـمـا ونصـبا ديـكور ا
ـيـة الفـنون .تـخـرج من اكاد البـصـرة للـبـن
اجلـمــيـلـة عـام 1969 ومن زمـالئه في الـدورة
الــفــنـان الــراحل فـاضـل خـلــيل .. انــتـمى الى
سرح الفني احلديث عام 1968 اخرج فـرقة ا
ـفتـاح) في مـحـافظـة الـبـصرة .. مسـرحـيـة (ا
اشتـرك في مسرحيات عديـدة (العروسة بهيه
)( اخلرابـة)(النفـوس)(انا ضمـير متـكلم) (جد
بـاالضـافـة عــنـوانـا) و(اخلـان) .كــان لـلـفـرقــة 
ـسـرحـيـة مـسـاءً نـشـاطـا خـاصـا لـلـعـروض ا
جـال الدراما التـلفزيونـية .. انتجت الـكثير
منـهـا واالبرز كـانت تمـثيـلـية (عـبود يـغني) .

الـعـمل بــأضـاءة الـشـمــوع وسط تـرحـيب من
اجلمهور.

سـرح الى بيـتهمـا هي وزوجها حـ غادرا ا
رأوا سيـارة غريـبة قـرب بيتـهم .. جتاهـلوها
ودخـلوا الـبيت ولـكنـها انذارآ بـأن حان وقت
االعــتـقــال.وبـعـد مــضي سـاعــة من الـزمن رن
جــرس الـبــاب فـتح الــبـاب زوجــهـا وانـدهش
بـحــضـور الـسـيــد سـمـيــر الـشـيـخــلي عـضـو
الـقيـادة مع اثنـ من الرجـال.وبعـد ان قامت
الــسـيــدة زيـنـب بـواجب الــضــيـافــة قـال لــهـا
الــشــيـخــلي (انــا آت لك بـأسم الــقــيـادة وهي
تــسـلم عـلـيك وتـقـول لك بـأمـكـانك ان تـطـلـبي
ـنـصـور) كذلك بـيتـآ في ارقى امـاكن بـغـداد(ا
سـيارة احدث طراز) قالت له مـبتسمة (وماذا
بــعــد?) قــال )ان تــتـــركي احلــزب الــشــيــوعي
الـعراقي).قـالت: وهل احلـزب الشـيوعي ثـوبا
ارتـديه كما اشـاء او اخلعه كـما اشاء ان هذا
وضـوع بـعـيـد جـدا.. نـهض الـسـيـد سـمـير ا
الشـيخلي مغـادرا البيت بعـد ان شكرها على
الضيافة. اذن حانت ساعة االعتقال ال محال.
ولـكن كـيـف اخلالص ? لم يـغـمـض لـهـا جـفن
تـلك اللـيـلـة وقـررا الذهـاب الى دولـة الـكويت
كـأقرب دولة لـلعراق لـكن احلصول عـلى فيزا
الدخول يحتاج وقتآ كما ان اجازة السفر من
الـدائرة حتـتـاج الى عذر مـقنـع وقد سـاعدهم
في ذلك الـفنـان فالح هاشم الـذي سبـقهم الى
الـكـويت في ابـتـكـار فـكـرة وقـال لهـم سـأحرر
لـكم برقية بـوفاة والدة زوجهـا (والتي تسكن
الـكويت ) واوصت بـضرورة دفـنهـا بحـضور
ولـدها لـطـيف صـالح وفـعال وصـلت الـبـرقـية

ضني في تمثيلية كان يـومها واثناء العمل ا
(قل لـلصوجـر) تالـيف الفـنانـة زينب واخراج
ع.ن.ر(عـمانـؤيل رسام) والـذي استـمر الـعمل
فيـها مـن ظهر الـيوم الـى اليوم الـثانـي فجرا
لـضـعـف الـتـكـنـولـوجـيـا وقـدم االجـهـزة وكان
االســتـوديـو بـاردآ جــدآ فـمـا كــان من الـفـنـان
لـطيف صـالح إال ان خلع (جـاكيتـه) ليدفئ به
تـبادلة زيـنب ومن هنا بـدأت مشـاعر احلب ا

بــيـنــهـمــا واسـتــمــر اكـثــر من عـام الى ان 
زواجـهما في يوم 1971/1/13.وكـان الشهود
امـام الـقاضي كل من الـراحل يـوسف الـعاني
والـفنان  كـر عواد والراحـلة ناهـدة الرماح
ـقدم ـهر قـالوا ا .. وحـ سأل الـقاضي عن ا
ــا اثـــار دهـــشــة ـــؤخــر ديـــنـــار  ديـــنـــار وا
احلــضــور وضـــحــكــاتـــهم وفي اثـــنــاء حــفل
الزواج مـثّل الفنان كر عواد مشهد اخلطبة
واخـذ الدينار ووضعه في جـيبه ومضى غير

قابل لالرجاع.
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كـان قرارآ صعـبآ جـدا ان تغـادر هذه الـسيدة
بـلـدهـا وشـعـبـهـا الـذي احـبـته واحـبـها .لـكن
الــهـجـمه الــشـرســة من قـبل الــسـلــطـات عـلى
ـســتـمـرة ــضـايــقـات ا الـقــوى الـيــسـاريـة وا
والتوجس من االعتقال باالضافة الى مغادرة
شتركات في مسرحية (بيت اغلب الـفنانات ا
بــرنـانـد الـبـا) اخـراج الـراحل الـكـبـيـر سـامي
عبـد احلميد وتـاليف الكاتب االسـباني لوركا
ـسـرحـيـة من الـنـسـاء .. فـقد وكـان كل كـادر ا
تـوقف العمل مع ان اجلمهور حـاضرا بكثافة
اال ان الـسـلـطـات اطـفـأت الـكـهـربـاء واكـمـلـوا

حـقيـقـية عن والـد يُـدعى جـون فوغل
(شــون بن) يــعــيش عــلى الــســرقـات
الــصــغــيــرة ولم يــنــجح فـي تــوفــيـر

طلوب ألبنائه. التعليم ا
وبــســلــوك مــؤثــر ومـــثــيــر أحــيــانــا
للشفقة يكافح األب من أجل احلفاظ
عـلى مـظاهـر احلـيـاة النـاجـحـة أمام
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{ لـندن -  وكاالت - كـشـفت عـارضـة األزياء
الشـهـيرة بـيال حـديـد عن دخولـهـا في عالقة
حب جديدة ونشرت صـورة على حسابها
اخلــــــاص عـــــــلى مـــــــواقع الـــــــتــــــواصل
االجـتـمـاعي مـع حـبـيـبــهـا اجلـديـد مـارك
ــان لـتــعـلن رســمـيــاً دخـولـهــا عالقـة كـا
جديـدة بـعد ان كـانت قـد ارتـبطت لـفـترة

بالفنان ذا ويكند قبل ان ينفصال.
وتــســاءل كــثــر من هـــو حــبــيب الــنــجــمــة

ـوقع ـعلـومـات وفـقـا  ـيـة وأشــــــــارت ا الـعـا
الـــفـن ان مـــارك يــــــــــــــــــعـــمـل كـــمــــديــــر فـــني

وتـتـضــمن أعـمــاله تـصــمـيم إحـدى ألــبـومــات تـرافـيس
ـصـادر ان (عالقـته سـكـوت حـبــيب كـايـلي جــيـنـر وأضـافـت ا
ـاضي بـشـكل سـري قـبل ان بـبـيال بـدأت في بـدايـة الـشــهـر ا

ينتشر اخلبر) .
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قــبل خـــمس ســنــوات.
فـقـد أثـار الـعـمل خالل
عرضه في كـان ضحـكا
بـــــــ احلــــــــاضــــــــرين
وانــتــقــادات الذعــة من
الـصـحـافـيـ والـنـقاد
خـــصـــوصـــا بــســـبب
ـــزج بـــ األنـــواع. ا
حـــــــتـى أن اخملــــــرج
نـــفـــسه أقـــر بـــأنه
تلقى صفعة في

كان.

وحـصلـوا على اجـازة السـفر كـذلك الفـيزا .ثم
سافـرت الى لندن وبعدها الى بلغاريا والتقت
هنـاك بـكـثـيـر من الفـنـانـ ولـفـترة مـن الزمن
وعـــنـــدمــا حـــضـــر رئـــيس حـــكـــومـــة الــيـــمن
ـقراطـية الـشـعبـية عـبدالـفتـاح اسمـاعيل الد
وعـرضوا حالهم عليه اصـطحب زينب ونخبة
من الــفــنــانــ مــعه في طــائــرتــة الــرئــاســيـة
اخلـاصـة الى بـلـده الـيـمن اجلـنـوبي.. وهـناك
عـيــنت في وزارة الــثـقــافـة الــيـمــنـيــة بـصــفـة
ناسـبة لعـملها مسـتشار ووفـرت لها الـبيئـة ا
ـســرح الـيــمـنـي.. حـيــنـهـا الـفــني لـتــطـويــر ا
اسـست فرقة (الـصداقة) ضمت اغـلب زمالئها
ندالوي اسماعيل خليل ـهاجرين: صباح ا ا
انــوار الـبــيـاتي نــضـال عــبـدالــكـر بــديـعه
ابــراهـيـم عـلي كــامل ريــاض مـحــمـد خــلـيل
احلـركــاني عــبـود احلــركــاني فـاروق داود..
وقد بـدأت الـفرقـة انتـاجـها في مـسرحـية( في
ــنـدالوي غــرفــة الـتــعــذيب) تــالــيف صــبــاح ا
اخــراج سالم الــصــكـر كــذلك مــســرحــيـة (االم
ملوك لـبرشت ) اخراج سالم الصكر و(راس ا
جـابر ) اخـراج لـطيف صـالح.وبـعد اضـطراب
الـوضع الـسـيـاسي في الـيـمن اُجـبـر اجلـمـيع
ـغـادرة الى دمـشق واسـتـمـرت بـالعـمل عـلى ا
حتت اي ظـروف وشاركت في مسـرحيات عدة
وانـضم لـهم في دمـشق الفـنـان جـواد االسدي
ـان خضـيـر وعنـدما كـذلك عادل طه سـالم وا
اضــطــربت االحــوال ايــضــا في دمــشق قـررت
الــرحــيل الى الــســويــد وهــا هي مــحــطــتــهــا
ـرضها الـغريب فهي ال االخـيرة فقـد احست 
تـقـدر ان تـعـيش بال مــسـرح رغم تـقـدمـهـا في
السن ويـبقى الـعراق يتـنفس معـها فيـحدوها
االمـل بـالــرجـوع الـى احـضــان الـوطن. وهــنـا
انبـثـقت فـرقـتـهـا اجلـديـدة حتت عـنـوان(فـرقة
ســومــر الــعــراقــيــة) حــيــنــهــا اصـدرت وزارة
ـبـدع الـثـقـافـة الـسـويـديـة كـتـابـا خـاصـا بـا
االجـانب فكانت الصورة االولى لـها باالضافة
الى الــفــنــان لـــطــيف صــالح والــفــنــان داوود
كوركـيس وكان مشروعها االخير مسرحية (يا

غريب اذكر هلك) .  
ودعت احلــيـاة عـام 1998 وعـنـد تــشـيـيــعـهـا
ئـات في السـاحـات وقطـعت الشـرطة جتـمع ا
الـشــارع في مـســيـرة حـافـلــة بـعـدد كــبـيـر من
ـــطــر كـــان غـــزيـــرا لــكن الــســـيـــارات مع ان ا
قبرة حيث سيرته نحـو ا اجلمـهور استمـر 
دفــنت هـنــاك وزوجـهـا لــطـيف صــالح يـصـرخ

صرخته الكبيرة (الى اين انت ذاهبة ).
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إلى  80شـطيرة بيـتزا في الساعة
بـسعـر يراوح ب  7و 13,6يـورو
مـع ضـــمـــانـــات خـــاصـــة بـــجــودة
ـــــنـــــتـــــجـــــات (عـــــجـــــ طـــــازج ا
وخـضـروات عـضـويـة وأجـبـان من

أنواع محمية قانونا).
كان وظف في ا وتـقتصر مهمـة ا
عـلى تبـسيط العالقـات مع الزبائن
وإدارة الـــطـــاوالت الـــقـــلـــيــلـــة في
ـوقع لـكـنـهم ال يـتـدخـلـون الـبـتة ا
في عـملية التصنيع.ويطمح باتزي
لــكي يــصــبح ســلـســلــة حــقـيــقــيـة
ـطـاعم الـوجـبات الـسـريـعـة عمال
بـنـموذج مـشابه لـشبـكات رئـيسـية
فـي هــذا الـــقـــطـــاع وفق فـــيــلـــيب

دير العام لهذه الشركة غـولدمان ا
التي تضم 35 شخصا اليوم.

ويـــقــول غــولـــدمــان نـــحن بــصــدد
االنـتـهاء من الـتوقـيع عـلى افتـتاح
مــطــاعم فـي مـواقـع مــخــتـلــفــة في
بــــاريـس واعــــتــــبــــارا من آذار أو
نــــيــــســـــان  ســــنــــدخل الــــســــوق
الـسـويـسـريـة. وقـد جـمـعت بـاتزي
رأس مـال استثمـاريا بقيـمة عشرة

مالي يورو عام .2019
ولـيـست بـاتزي أول شـركـة حتاول
إطالق مــطـاعم لـلـبـيـتـزا احملـضـرة
ـــتـــحــدة .فـــفي الـــواليـــات ا آلـــيـــاً
تـواصل شركات ناشئـة محاوالتها
فـي هـــذا اجملــــال رغم فــــشل ذريع
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{ لــوس اجنـــلــوس) ,أ ف ب) -
حـــــقـق فـــــيـــــلـم بـالك ويـــــدو من
اســتـوديــوهـات مــارفل انــطالقـة
صـاروخـيـة عـلى شـبـاك الـتـذاكـر
في الصاالت األمريـكية  حاصدا
إيرادات قـدرها  80ملـيون دوالر
بـ اجلــمــعـة واألحــد وهـو رقم
قيـاسي مـنـذ بدء اجلـائـحة وفق
شــركـــة مــتــخــصــصــة.وفي هــذا
ــــشــــتـق من أفالم ذي الــــعــــمل ا
أفـــنــــجـــرز تــــؤدي ســـكــــارلـــيت
جـــوهــــانـــســــون دور نـــاتــــاشـــا
رومانوف القـاتلة الـروسية التي
أصـــبــحت بـــطــلــة خـــارقــة. وقــد
حـصـد الــفـيـلم 60 مـلـيـون دوالر
عبر منصة ديزني + و78 مليون
ـــســـتــوى الـــدولي دوالر عـــلى ا
لــيــصـل إجــمــالي اإليــرادات إلى
218 مليون دوالر حتى قبل بدء
.وهـذه عـرض الـفـيــلم في الـصـ
أول مـــــرة تــــــعـــــلـن ديـــــزنـي عن

ــتــأتـــيــة من الــبث إيـــراداتــهــا ا
الــتـــدفــقي خالل عــطــلــة نــهــايــة
األســــبــــوع بـــحــــسـب مــــجــــلـــة

هوليوود ريبورتر.
واســتـحــوذت أعـمــال من إنــتـاج
استـوديوهـات يـونيـفرسـال على
راكز الـثالثة التـالية: اف 9 أي ا
رتـبة الـثانـية فاست سـاغا فـي ا

ـــعــــرض عـــلى وتـــقــــوم فـــكــــرة ا
الـغـوص في أسـبــاب تـأثـيـر هـذه
الـــشــخـــصـــيــات الـــعـــمــيـق عــلى
اجلــمــهـور (كــمــا قــالت الــفــنــانـة

البالغة 22 عاما). 
وقــد حــادت الــفــنـــانــة قــلــيال عن
أسلوب األنيمي فرسمت األبطال
الـراحـلـ بـطــريـقـة رسم لـوحـات

زيــتــيـة عــائــدة إلى شــخــصــيـات
حقيقية.

تـــقـــول جـــيـــنـــيـــبـــهـــا (أرى هــذه
. الـشـخصـيـات كـأنـاس حـقـيـقـي
ـثــابــة أفـراد عــائـلــتي. لـذا هم 
قـررت أن أرسـمـهـا بــحـيث تـشـبه
أشخاصا حقيقي قدر اإلمكان).
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لـــكن بــفــارق كــبــيـــر عن الــفــيــلم
ـــــــتــــــصــــــدر مع 10,9 مالي ا
دوالر أي أقــل مــن نــــــــــــــــــــصـف
إيـــراداته خـالل عــطـــلـــة نــهـــايــة
األســـبـــوع الـــســـابـــقـــة. واحـــتل
ـرتـبـة الــثـالـثـة فـيـلم ذي بـوس ا
بـايبي: فـامـيـلي بـيزنس مع 8,7

مالي دوالر.
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عـــلى اجلــانب مـــا شــكّل مـــقــدمــة

لشعار (نايكي) الشهير. 
وتـقدّر دار سوذبيـز التي ستعرض
األحـذيـة لـلـبـيع عـلى اإلنـتـرنت في
الــفـتـرة من 23 تــمـوز/يـولـيـو إلى
الـــثـــانـي من آب/أغـــســـطس بـــأن
يـــراوح ســعــر زوجي األحــذيــة في
ــــزاد بـــ 800 ألـف دوالر و1,2 ا
مــــلـــيـــون دوالر بــــحـــسـب بـــيـــان
زادات إلى أن لـلدار.وأشارت دار ا
(هـــذه الــقـــيــمـــة هي األعـــلى عــلى
زاد على أحـذية ريـاضية اإلطـالق 

.( للعدائ
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مُـنيت به شركـة زومي التي حوّلت
نـشـاطهـا في أوائل عام 2020 إلى
صـــنع األغــلـــفــة الـــقــابـــلــة إلعــادة
الـتدوير بعدمـا أنفقت ما يقرب من
375 مـــلــيــون دوالر فـي مــحــاولــة
إلنــشـاء شــبــكـة مــطـاعـم لـلــبـيــتـزا
احملــضــرة عــلى يــد روبــوتــات في
مـــــخــــتـــــلف أنـــــحــــاء الـــــواليــــات
ـتحدة.كمـا جمعت شركـة بيكنيك ا
الــنـاشـئـة الـتي تــتـخـذ من سـيـاتل
مــقـرا أخــيـرا  16,3مــلـيـون دوالر
ــواصــلـة تــطــويــر آلـتــهــا لــصـنع
ـطاعم والـتي ال تزال الـبـيتـزا في ا
بـحـاجـة إلى مـشغّل لـلـعـمل خالفا

لـباتزي.
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العـراقـيـون ال يـحتـاجـون مَن يـعيـد عـلى أسـمـاعهم انَّ
مسـؤولـ وسياسيـ وقطاع طرق ولـصوصاً وعمالء
ليـارية التي للـخارج وبعـض الشواذ نـهبوا األمـوال ا
كانت مخصصـة لبناء قطاع الكـهرباء الذي انهار بعد

احتالل العراق وتواصل الدمار فيه حتى اليوم. 
 تـــلك حـــقـــائق يـــعـــرفـــهـــا الـــقـــاصي والـــداني بل ان
الـعـراقـيـ لـديـهم شـهـادات ووثـائق عـيـنـيـة عن أولـئك
ـكـنهم قـول مـا لم يـقل بـعـد وما  ال الـفاسـدين كـمـا 
يـتـوافـر جلهـات رسـمـيـة وانَّ اعـادة الـتـذكـيـر بـها من
دون أن تـكون هـناك إجـراءات حقـيقـية ضـد الفـاعل
إنَّما هو نوع من التسويف وتوسيع فتح اجلروح. 

شكلة واحللول معاً مثلما تعرف العراقيون يعرفون ا
الــسـلــطـات ذلك أيــضـاً ولــكن مــا احلل لـلــخـروج من
مأزق انك تـعـرف الـبالء وتـعـرف وسيـلـة الـتـصدي له

وال تفعل شيئاً. 
 الكهرباء هي مشكلة النظام السياسي برمته فليست

القضية 
ا  اكـمـال الـنـقص الـبـالغ عـشـرة آالف مـيـغـاوات وا
النـقص في اإلرادة وانتظـار قرار اخلارج هـو ما يقف

وراء كل هذه االنهيارات. 
الـعـراقي الـذي سـيــجـتـاز شـهـري تـمـوز وآب من دون
كـهـربـاء ومن دون أمل في ان يــأتي تـمـوز مـقـبل وقـد
جـــرى اصالح األحـــوال  هــــو ذات الـــعـــراقي الـــذي
انتـمى الى شهـر تشـرين بوصـفه الشـهر الذي اورقت
فيـه اإلرادة الشـعـبـية الـعـراقـية بـعـد أن كـثـرَ الظنُّ في
انــهـا شــجـرة ضــربــهـا يــبــاس الـتــخـويـف والـتــجـويع
والــتـنـكــيل والـتــغـيـيب وأنَّ ال أمـل حلـيـاة في عــروقـهـا

وأغصانها فضالً عن ثمارها. 
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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

ـصـعد وب من يـدهِ إِلى حـيث ا ـعـتوق صـديـقـنـا احلبـُّ جـذبَ ا
بـينما انطلـقت إِلى منطقة الصـاحلية مطمئـناً مادامت الغرفة
وب وهــو ال يـخـتــلف عن طـقــوسـنــا الـعـبــثـيـة; لـلــشـاعــر احلـبـُّ
اشـتريتُ لوازمنا بعـد أنْ وهبني عقيد عسـكري يكتبُ القصة
بـعض النـقود وعـدتُ خفـافاً صـوبَ الفـندق وقـبل دخولي إلى
اء يـتسـرَّب من أسفل الـباب وراح يـنتـشرُ الـغرفـة فوجـئتُ بـا

: سريعاً في رواق الفندق فصرختُ مستنجداً
- غرقنا يا ناس..

ـاء يـغـطي أرضـيـة الـغـرفـة ومـازال يـنـهـمـر من حـوض كـان ا
الـسباحة الـذي يطفو في داخـله القروي بنـصف إغفاءة; جاء

القرار سريعاً من الوشق:
- لنترك الغرفة مادام صاحبها قد عاد لها..

ـعـتوق  انـسـحبـنـا عـلى عجلٍ مـن الغـرفـة وتركـنـا احلـبُّوب وا
ا هـبطـنا إِلى الصـالة لم يـعترض يـخرخـران في نوم عمـيق 
طـريقـنا رجـال أمن الـفنـدق وجنحـنا بـالفـرار والقـروي مازال
شــعـره احملــنَّى يـقــطـر مــاءً وحـ أصــبح الـفــنـدق الــشـاهق
بــنـوافــذه الــتي تــســطع بــاألنـوار اجلــلــيــديـة خــلف ظــهــورنـا
اسـتــقـبـلـنــا جـسـر اجلـمــهـوريـة كـان الــوقت لـيالً ومن هـدوء
ـكــان الـذي يـحـيط بـنــا أدركـنـا أنَّ الـسـاعــة كـانت مـتـأخـرة ا
ولـيس هـنـاك مـن مـكـان نـلـوذ به غـيـر حـديـقـة األمـة. انـطـلـقت
ـتـعـثــرة بـالـرؤى ولـذَّة احلـبـور الهــثـة عـلى رصـيف خـطــانـا ا

جسر اجلمهورية والوشق يترنَّم بسعادة: 
- (حن يا دليلي.. يا دمعة سيلي.. )

وأخـذ الغـجـري يهـزُّ أكتـافه بـرقصـةٍ جـنوبـيةٍ تـشـاطر تـرنيـمة
الـوشق بـينـما الـشـاعر الـقروي يـطـمئن نـفـسه مردداً بـصوتٍ

مرتعشٍ من البرد:
هم لدينا عرق.. - ا

 وعـبرنـا اجلسـر بـسالم حتى وصـلنـا إلى حديـقة األُمَّـة التي
شـرَّدين منهم من كان سخ عشرات ا تـَّ تـوَّزع على عشـبها ا
يـقـظـاً مـازال يـشرب خـمـراً ومـنـهم من اسـتـغـرق بـنـوم قلق;
نهكة ونحن وعـند ساقية ملـيئة بالنفايـات خذفنا بأجسـادنا ا
نـتـوسَّـد األحـراش اجلــافـة وغـفـونـا عـلى مـضض.. أيـقـظـتـنـا
ـة مــزدحــمـة شــمس الــبــاب الــشــرقي مــبــكــرا وحــديــقــة األُمـَّ
بـالهائـم واجلنود الـذين عمدوا بشـتَّى احلجج تأخـير موعد
ـدونَ عـشب الــتـحــاقـهم إلى اجلــبــهـات مــثـلــنـا كــانـوا يــتـوسـَّ
احلـديـقـة الـقـذر فِـراشـاً لـهم! اكـتـشـفـنـا أنَّ الغـجـري لم يـكن
مـعنـا يبدو أنَّهُ تـسلَّل حتت جُـنح الظالم ونـحنُ بغفـوةٍ عمـيقةٍ
والـتـحق إلى وحـدته الـعـسـكـريـة في جـبـهـة الـشـمـال بـيدَ أنَّ

: شاعرنا القروي سخرَ من ظنوننا قائالً
ـربـد ويـعـود إلى - ال أصـدّق أنَّ الـغــجـري يـتـرك مـهـرجـان ا

اجلبهة?
وقـبـل أنْ يـنـهي زعــيـمـنــا الـوشق مــهـمَّـة ســقي شـجـرة األثل
ــتــدفق من فــجــوة في ــالح! ا ــاء ا احلــزيــنــة من صــنــبــور ا
سـروالهِ الرمادي كُنَّا حينـها نسمع خرير تساقط إدرارهِ مع
سـحابة من الـبخار تـتصاعـد منهُ; أطل الغـجري بُغـتةً بعـين
المـعت يحملُ جريدةً مـليئةً بشيءٍ جنهلهُ سـرعان ما فتحها

: سلوق صرخ الوشق مبتهجاً وفاحت منها رائحة اللفْت ا
- أنتَ شاعر خرج من ثقب جدار حقَّاً. 

كـانت فـرحـة الـوشق عـارمـة فهـو نـبـاتي ويـنـدر أنْ تـراهُ يأكل
فضلة سلوق من أطـعمته اللذيـذة وا ; ويحسب اللـفْت ا حلـماً
ـعونـة نابه الـوحـيد; وهـنـا يكـمن سرّ لـديه لـسهـولة تـنـاولهـا 
ة التي ال حتـتـاج إلى جهـد وفم عـامر مـحـبته لألطـعـمـة الطـريـَّ
ـلك سوى نـابه الـوحيـد. يحرص بـاألسنـان وألنَّ الوشق ال 
ـطاعم مـتبـرعاً عـلى تنـاول حسـاء العـدس والفـاصولـياء في ا
ـشويَّـة الـتي يغـدقُ بهـا الـكثـير من لـنا بـحـصَّتهِ من الـلـحوم ا
مـحبيه عندما يصادفونه في مطعم أو حانة. لكنَّهُ كان يرفضُ
ـوجَّهـة لهُ من أدبـاء الـزيـتـوني حـفـاظـاً على دعـوات الـطـعـام ا
كـبريائه الكاتدرائي كمـا يسميه القروي فهـو يتطيَّر منهم وال
يـطيق رؤيـتهم ويـحتـقـرهم ويراهم صـواميل غـبـيَّة في مـاكيـنة
الـسـلطـة.. لـذا كانَ يـتـركهم في حـرج عـندمـا يـعرضـونَ عـليه
مـغـرياتـهم ويـفـضّل البـقـاء جائـعـاً كان
يـسـتـثـني بـعـضـهم ويـعـلّل ذلـك لـطـيـبة

: قلوبهم; ويقول عنهم متهكماً
- إنَّ قلوبهم معنا وسيوفهم علينا…

{ بـانــكـوك (أ ف ب)  –تـواجه
تايالنديات شاركن في مسابقة
اضي احتمال جمالية الشهر ا
تــوجــيـه اتــهــامـــات جــنـــائــيــة
بــحـــقــهن عـــلى خـــلــفـــيــة عــدم
وضــعـهن كـمــامـات إثـر ثـبـوت
إصـابة 22 شـخـصـا بـفـيـروس
كــورونـا بــعــد مــشــاركـتــهم في
احلدث على ما أعلنت الشرطة

األحد.
وقــالت الـشـرطــة إن الـفـحـوص
أثـبــتت إصـابـة  13مــتـســابـقـة
وتـســعـة أشـخــاص مـرتــبـطـ
سـابـقة “مـلـكة جـمـال غـراند
ساموت ساخون ”التي أقيمت
فـي بــــــــــانـــــــــكــــــــــوك أواخـــــــــر
حــزيـــران/يــونــيــو بــفــيــروس

كورونا.
وتــكـافـح تـايـالنـد حــالــيــا ضـد
مـوجة ثـالثة قـاتلـة من كـوفيد-
9539 19 مــــع اإلعــــالن عــــن 
إصــابــة جـديــدة الــســبت و86

وفاة.
وقـــال نــائـب مــفـــوض شـــرطــة
الـــعــاصـــمـــة بـــيــا تـــاويـــشــاي
للـصحـافيـ في بانـكوك األحد
“يُــرجح أن مـشـاركــ كـثـيـرين
سابـقة بيـنهم متـسابقات في ا

”. انتهكوا القواعد والقوان
وأوضـــــــحـت الــــــشـــــــرطــــــة أن
ــنــظـمــ حــصــلــوا عـلى إذن ا
لتنظيم احلدث لكن كان عليهم
االلتزام بعشـرين قاعدة محددة
بينها إلزامـية وضع الكمامات.
وقال بـيا إن (األشـخاص الذين
حـضــروا احلــفل ولم يــضــعـوا

الــكــمـامــات (خــرقــوا) مــرسـوم
الــطــوار وقــوانــ مــكــافــحـة

األمراض).
ولـــــفــــــتت الـــــشــــــرطـــــة إلى أن
ـنـظـم الـسـلـطات حتـقق مع ا
ـسـابـقـة التي ـشـاركـ في ا وا
أقـيــمت عـلى مــسـتــوى مـحـلي
وهم يواجهـون احتمـال توجيه

اتهامات جنائية لهم.
وتُـظـهر صـور نـشرتـهـا صفـحة
احلـــــدث عـــــلى فـــــيـــــســـــبــــوك
ــــتــــأهالت ـــــتــــســــابــــقـــــات ا ا
لـلتـصفـيات الـنهـائيـة بفـسات
وأوشحـة لـكن من دون كمـامات

أو مسافة تباعد آمنة بينهن.
ولم يـصـدر بـعـد أي تـعـلـيق من

. نظم ا
ـاضي وفي أواخـر األســبـوع ا
أعـلـنت احلــكـومـة الــتـايالنـديـة
حظـر جتول في بـانكـوك وتسع
مقاطعات أخرى تشهد انتشارا
كـبيـرا لفـيـروس كورونـا يدخل
حـيـز الـتـنـفــيـذ االثـنـ يـشـمل
منع اخلـروج إلى الشـوارع ب

السـاعة 9 مـساء و 4 صبـاحا.
وسـجــلت تـايالنـد في اجملـمـوع
336 ألــــــفـــــا و371 إصــــــابـــــة
بـالفـيـروس بيـنـها 2711 حـالة
وفـــاة. وقـــد سُـــجـــلت أكـــثـــريــة
اإلصـابـات منـذ نـيـسـان/أبريل.
سـتـشـفـيات في وتـنـفـد أسـرّة ا
تــايالنـد بـسـرعـة فـيـمـا تـواجه
احلكـومة التـايالندية انـتقادات
بـســبب بطء حــمالت الــتـلــقـيح
والعدد القليل من الفحوص في

البالد.

b½ö¹Uð w  ‰UL−K  WIÐU  ÊQAÐ oOI%

U½Ë—uJÐ …bŽ  UÐU ≈ bFÐ

UN² —UA  ‰öš WK¦2  «d¼u−  W dÝ

 ÊU  ÊUłdN0
{ كـان (فرنـسا) (أ ف ب)  –يـتألق
ـمثل الفـرنسي من أصل جزائري ا
طـاهـر رحـيم إلى جـانب األميـركـية
جــــودي فـــوســـتـــر فـي فـــيـــلم (ذي
مــوريـتــانــيـان) الــذي يـتــزامن بـدء
عـــــــرضه فـي فـــــــرنــــــســـــــا في 14
تــمــوز/يـولــيـو اجلــاري مع وجـود
جنــمــيه فـي مــهــرجــان كــان وهـو
فـيـلم قـوي يـشكل إدانـة لـلـتـعسف
إذ يـتـناول قـصـة موريـتـاني سُجن
في مـعـتـقل غـوانتـانـامـو األمـيركي
بــتـهـمـة اإلرهـاب ويــكـافح إلثـبـات
بــراءته.  ويــؤدي طـاهــر رحـيم في
وريتـاني محمدّو ولد الـفيلم دور ا
صـالحي الذي اشـتُبه ظـلماً بـكونه
دة  14عـاماً في إرهـابـياً واعـتُـقِل 
هــذا الــسـجـن الـعــســكـري من دون
تــــــوجــــــيـه تــــــهم إلــــــيـه ومن دون
مـحاكـمته. أمـا دور محـاميـته التي
جنـحت بفضل إصـرارها القضائي
ضــــــد اإلدارة األمـــــيــــــركـــــيــــــة في
حتـريـره فـتـتواله جـودي فـوسـتر.
ـشــهــد يـدور في ويــبــدأ الـفــيــلم 
ــوريــتــانـــيــة لــكــنه الــصـــحــراء ا
ســرعــان مـا يــنـتــقل إلى الــزنـازين

ــظــلــمــة لــلــقــاعــدة الـواقــعــة في ا
جــــزيــــرة كــــوبـــا حــــيـث اعـــتــــقل
صـالحي عـــلى غـــرار نـــحـــو 800
(أســــيــــر حـــرب) آخــــر مــــنـــذ 11
ايـلول/سبتمبر  .2001وقال طاهر
رحـــيم لــوكــالـــة فــرانس بــرس ردا
عـلى سؤال عن الفيلم خالل موسم
اجلـــوائـــز األخـــيــر (إنـــهـــا قـــصــة
حـقيقية تـستحق ويجب أن تُروى.
مــا حـدث لــهـذا الــرجل أمـر فــظـيع
لـكنه يـحمل في قلـبه رسالة مـغفرة
وسـالم وهــــــــــذا هــــــــــو األهـم فـي

الواقع).

ك{ ان (أ ف ب) - سُـــــــــــــــــــرقـت
ــمــثــلـة مــجــوهــرات من غــرفـة ا
الــهــولـيــووديــة جـودي تــورنـر-
سميث في مديـنة كان الفـرنسية
خـالل وجــــــودهـــــــا حلــــــضــــــور
ـهـرجـان الـسـيـنـمـائي الـدولي ا
عـــــلـى مـــــا أفـــــادت الـــــشـــــرطــــة
الــقــضــائــيــة فـي مــديــنــة نــيس

الفرنسية.
وأوضـح مـــصــدر فـي الـــشـــرطــة
لــــــوكـــــالــــــة فـــــرانـس بـــــرس أن
ـوضـوع) (الـتـحــقـيق جـار في ا
مؤكدا معلـومة نشرتهـا صحيفة
نـــــيس مـــــاتـــــان ومــــجـــــلــــة ذي
هـــــــولـــــــيـــــــوود ريـــــــبـــــــورتـــــــر
ـتــخـصـصـة.ولـم يـكن واضـحـا ا
عـــلى الــفــور مـــا إذا كــانت هــذه
احلـلي عـائـدة لـلـمـمـثـلـة أم أنـها
اسـتـعـارتـهـا من عالمـة جتـارية
ـــــارســــة شــــائـــــعــــة في وهي 
صدر إلى مهرجان كـان.وأشار ا
أن (السرقـة ارتُكبت اجلـمعة في
غــرفــة الـــفــنــدق وقـــد اتــصــلت
ــمـثـلــة ومـحـيــطـهـا بــالـشـرطـة ا

خالل الــنــهــار) مــشــيــرا إلى أن
(قـيـمــة اجملـوهـرات ال تـصل إلى
ـا عـشـرات آالف الــيـورو خالفـا 
ذكرته معلومـات صحافية وهي
ليست طائلة مـقارنة مع عمليات
ســرقـــة ســابـــقـــة عــلـى ســواحل
الـريـفـيـيـرا الـفـرنـسـيـة).وأضاف
صدر (ال نـستـبعد أي فـرضية ا
ــكــنــنـا قــول أي شيء حــتى ال 

اللحظة).
وقد تعرّف اجلـمهور إلى جودي
تـورنر-سـمـيث وهي بـريطـانـية
اجلنسية في مسلسل ترو بلود
األمريكي. وهي بـرزت خصوصا
بدورها في فيـلم كوين أند سليم
لــلـمـخــرجـة األمـريـكــيـة مـيــلـيـنـا
ماتسـوكاس سنة .2019وكبرت
ــمــثــلــة في عــائــلــة مـن أصـول ا
جـامايـكيـة بـداية في بـريـطانـيا
ـتــحـدة. وهي ثم في الــواليـات ا
مـدعـوة هـذا الـعـام في مـهـرجـان
كـان لـلمـشـاركـة في نـقـاشات عن
دور الـــنـــســــاء واألقـــلــــيـــات في

السينما.
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{ نـيويورك (أ ف ب)  –تـطرح دار
ســوذبـيــز لـلــبــيع في مـزاد في 23
تـمـوز/يـولـيـو زوجـ مـن األحـذية
الــــريــــاضـــيــــة صــــنــــعــــهـــمــــا في
الــسـتـيـنـيـات بــيل بـويـرمـان أحـد
مــؤسـسي شــركـة (نـايــكي) ومـهّـدا
لظهور العالمة التجارية الشهيرة
مع تـقديرات بتحـقيق مبلغ قياسي

قد يتخطى مليون دوالر. 
ويُـــظــهــر زوجـــا األحــذيـــة الــلــذان
صُــمـــمــا لــلــعــدّاء الــكــنــدي هــاري
يدالـية البرونزية جـيروم احلائز ا
ـبـيـاد في ســبـاق مـئــة مـتـر فـي أو
طـوكـيو الـعام 1964 سـهـماً أحـمر

{ بانكوك (أ ف ب)  –تزين صور
عشـرات من شـخـصـيـات االنـيمي
جـــــدارا فـي صـــــالـــــة عـــــرض في
بانـكـــــوك مع وجـود منـصة أمام
كل مـــنـــهـــا لـــوضـــــــــع الـــزهــور
عـلـيـهـا كــتـحـيـة لـهـؤالء األبـطـال
اخلــيـــالــيــ الـــذين مــاتـــوا قــبل

أوانهم.

ويــــــــضم مــــــــعـــــــرض (ذي 2 دي
أفــــتــــراليـف) الـــــــــــذي أقــــامــــته
الفـنانـة جـينـــــيبـهـا نيـفاسـابوت
50 شـــــــــخـــــصــــيــــة شــــاءت أن
تـمــارس طـقـوس احلــداد عـلــيـهـا
بـعـدمــا أحـبــتـهـا في مــسـلـسالت
(مـانـغـا) الـشـعـبــيـة الـتي ظـهـرت

فيها. 
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{ بـاريـس (أ ف ب) - يقـدم مـطـعم
ــيــزة فـي وسط بــاريس جتــربــة 
لـزبائنه إذ يتيح لهم تناول شطائر
بـيتزا محـضرة على يد روبوت من
دون أي تدخل بشري ما قد يسرّع
فــتـح صــفــحــة جــديــدة في مــجــال
ــطــاعـم عــنــوانــهــا الــطــبــاخــون ا

اآلليون.
ويُــعــد مـــطــعم بــاتــزي الــصــغــيــر
الــــــــواقـع فـي حـي بــــــــوبــــــــور في
الـعـاصمـة الفـرنسـيـة ثاني مـطعم
مـن هذا الـنـوع يـفـتح أبـوابـه بـعد
مــطـعم مـشــابه افـتُـتـح في تـشـرين
الـــــثــــاني 2019 فـي مــــركــــز فــــال
دوروب لــــــــلـــــــتــــــــســـــــوق شـــــــرق

بــاريس.وفي اسـتـطــاعـة الـروبـوت
في مطعم باتزي الذي يعمل خلف
واجـهـة زجـاجيـة صـنع بـيـتزا في
غـضـون خـمس دقـائق عـلـى مرأى
مـن الزبـون الذي يـرسل طـلبه عـبر

كان. جهاز آلي موضوع في ا
ـــد الـــروبـــوت بـــذراعـه اآللـــيــة و
الــــعــــجــــ ثم يــــضع صــــلــــصـــة
الـطماطم ويضيف احلشوة (وهي
اخلــطــوة الـوحــيــدة الـتـي حتـصل
بــعـيـدا عـن نـظـر الــزبـون) قـبل أن
يـضع البيـتزا في الفرن ويـخرجها
ثم يـوضبها في صندوق التوصيل

اخلاص بها.
ــكن لـلــروبـوت صـنـع مـا يـصل و


	p1
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8

