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احــــالت وزارة الـــنـــفط  مـــشـــروع
مـصفى الفاو االستـثماري مع بناء
مــجـمـع لـلــبـتــروكـيــمـيــاويـات إلى
شــركـة صــيــنـيــة حـكــومـيــة. وقـال
الـــوزيـــر احـــســـان عـــبـــد اجلـــبــار
اسـمــاعـيل عـقب تـوقـيع االتـفـاقـيـة
ـــــــــــشـــــــــــروع امـس ان (هــــــــــــذا ا
االسـتـثـماري سـيـكون بـطـاقة 300
ألف بـرمـيل يـوميـاً وسـيـمثل نـقـلة
نـــوعــيـــة في قـــطــاع الـــتـــصــفـــيــة
وصــنـاعـات الـبـتــروكـيـمـيـاويـات).

وهـــــبـط خـــــام بـــــرنت إلى 75.49
دوالر لـــلـــبـــرمـــيـل بـــعـــد االتـــفــاق
الــسـعــودي االمـاراتي. وتــراجـعت
أسـعار النفط بفعل مخاوف بشأن
ــســـتـــقــبل بـــعــد أن الـــطــلـب في ا
أظـهرت بـيانـات أن واردات الص
فـي الـــــنـــــصـف األول من الـــــعـــــام
تـــــراجـــــعـت وسط قـــــلـق بـــــشــــأن
اإلمــدادات مـع تــعــافي الــعــالم من
فـايروس كورونـا.وهبط خام برنت
ئة  20 سـنتا بعد ارتفاعه  1.8 با
اول امـس. وانــــــــخـــــــفـض غـــــــرب
ـــقــدار 23 تـــكــســـاس الـــوســيط 

سـنتًا لـلبرمـيل بعد أن قـفز بنـسبة
ــــــئــــــة في اجلــــــلــــــســـــة 1.6 بــــــا
ـاضيـة.واظهـرت بيـانات صـينـية ا
امس انخفاض وارداتها من النفط
دة ئـة خالل ا اخلـام بنـسبة  3 بـا
مـن كــانــون الــثـــاني إلى حــزيــران
ـاضي  وهو أول مـقارنـة بالـعام ا
انـكـماش من نـوعه منـذ عام 2013
  حـــــــيث أدى نـــــــقص حـــــــصص
ــــصـــافي الــــواردات وصـــيــــانـــة ا
ية إلى كبح وارتـفاع األسعار الـعا
الـــــشـــــراء.وأدى اخلـالف بـــــشــــأن
ســيـاسـة اإلمـدادات داخل مـنـظـمـة

راكز كون تاخـيرها قد يعوق لـهذه ا
الــســيــطــرة عــلى اجلــائــحــة . وقـال
مــــواطــــنــــون لـ (الـــزمــــان) امس ان
تخـصصة ـركز الصـحيـة ا (مـعظم ا
ــضـاد بــإعــطــاء جــرعـات الــلــقــاح ا
اعـلــنت بـعـد مـراجــعـتـهـا لــكـورونـا 
عـدم امتالكـها لـقاحـات كافـية سوى
اسـتـرازيـنـيـكـا اجلـرعـة الـثـانـيـة مع
ايــقـاف الــتـطـعــيم لـلــراغـبــ بـأخـذ
اجلـــرعــة االولى لــلـــقــاحــات فــايــزر
واســتــرزيــنــكــا
وســيــنــوفــارم 
بـــــــرغم دعــــــوة
الـــــــــــــــــــــــوزارة
وتـــــأكــــيـــــدهــــا
اهـميـة مراجـعة
ـــــــــــــراكـــــــــــــز ا
ـــنــتـــشــرة في ا
بــــــــــــــغــــــــــــــداد
واحملــــافـــظـــات
لـلـحـصـول على
الـــــلــــقـــــاحــــات
ـــــــــضــــــــادة) ا
واضـــــافـــــوا ان
(تــأخـيــر مـوعـد
اجلـرعة الثـانية
لـــلـــمـــواطـــنـــ

الــذين تــلـقــوا اجلــرعـة االولى خالل
اضـية قد يـعوق السـيطرة االشـهر ا
عـلى اجلائـحة الـتي تسـجل ارتـفاعا
غـير مـسبـوق باالصـابات الـيومـية)
داعــ الــوزارة الى (تــأمــ وصـول
ـضـادة لـلـفـايروس الى الـلـقـاحـات ا
ـا يــسـهل عـلى ــراكـز الـصــحـيـة  ا
ـــواطــنــ اخـــذ هــذه الــلـــقــاحــات ا

واكتساب مناعة من الفايروس). 
وســـجـــلت الــوزارة  9635 اصـــابــة
بــفــايــروس كــورونــا وشــفـاء 5813
حالة وبواقع  47وفاة جديدة . واكد
الــذي ـــوقف الـــوبـــائـي الــيـــومـي  ا
اطـــلـــعت عـــلــيـه (الــزمـــان) امس ان
(الفحوصات اخملتبرية التي اجرتها
مـالكــات الـــوزارة حلــاالت مـــشـــتــبه
اصـابتها بالفـايروس بلغت اكثر من
 43 الـف فــــحص حـــــيث  رصــــد
 9635 اصــــــــابــــــــة في جــــــــمــــــــيع
احملــافــظـات) واضــاف ان (الـشــفـاء
بـــــلغ   5813 حـــــاالت وبـــــواقع 47
وفــاة جــديـدة) وتــابع ان (اكــثـر من
 37 الـف شـــخص تـــلـــقى جـــرعـــات
ـضـاد في مـنـافـذ الـتـلـقـيح الـلـقـاح ا
ـنـتـشـرة في بـغـداد واحملـافـظـات). ا
فـي تــطـور  اكــدت االمــانــة الــعــامـة
لـلعتبة احلسـينية  انها غـير معنية

بــتـرشـيح صــفـاء احلـسـيــني لـشـغل
مـنصب وزير الصحـة. وقالت العتبة
في بــيـان امـس إنـهــا (غـيــر مـعــنـيـة
بـترشيح احلـسيني الـذي كان يشغل
مــوقع مـديــر عـام مــسـتـشــفى االمـام
زين الـعـابدين الـتابع لـلـعتـبة لـشغل
مـنـصب وزيـر كـمـا اعـلن اول امس).
ومـع استـمـرار كـورونـا في الـتـحور
ـية من حـذرت مـنظـمة الـصـحة الـعا
حتـــور جـــديـــد أكـــثـــر شـــراســـة من
ـتحـورات السـابقـة حيث شـكّل ما ا
ـئة مـن اإلصـابات نـسـبـته  70 فـي ا
فـي كل من تـشــيـلي واألرجــنـتـ في
أمــريـكـا الالتــيـنـيــة خالل األسـابـيع
ـــاضــــيـــة.و تــــوثـــيق األخــــيـــرة ا
(المــبــدا) ألول مــرة في بــيــرو  وقـد
هـيمـنة ـتحـور اآلن الساللـة ا بـات ا
فـي ذلك البـلـد الـذي خـسر  195ألف
شـــخص  بــحـــسب أرقــام جـــامــعــة
جـونـز هـوبكـنـز األمـريكـيـة وهـو ما
يـبـلغ ثالث أضـعـاف معـدل الـوفـيات
لــــلـــفــــرد بــــالـــوبــــاء في الــــواليـــات
ــتـــحــدة.وأرجــعت تــقــاريــر ســبب ا
ارتــفــاع الــوفــيــات في الــبــيــرو إلى
عــــوامل ال صــــلــــة لـــهــــا بالمــــبـــدا
كــانـخـفـاض مـعـدل الــتـطـعـيم ضـد 
ـئة حــيث بـلـغت الـنـسـبـة  11 فـي ا

لـلـشـعـبـ الـصديـقـ وتـطـويـرها
فـي مختـلف الصعـد من أجل خدمة
ـشــتـركـة لـلــبـلـدين وكل ــصـالح ا ا
ـنطـقة) وشـدد صالح عـلى (عمق ا
الـــروابط الــتــاريـــخــيــة مع ايــران
وضــرورة تــوسـيع آفــاق الـتــعـاون
الـثـنـائي بـ الـبـلديـن في اجملاالت
كـــافــة) مـــشــيـــراً إلى أن (الــعــراق
ــــســـتــــقـــر ذا ــــقـــتــــدر واآلمن وا ا
ـتـوازنـة مع الـســيـادة وبـعالقـاته ا
مـحـيـطه الـعـربي واإلسالمـي يُمـثل
عـــاملَ اســتــقــرارٍ ومـــركــزاً لــتالقي
ـنـطـقة ـشـتـركة لـدول ا ـصـالح ا ا
ويــعـزز الــسـلـم واألمن اإلقـلــيـمي)
مـشـيـداً بـ(مـواقف طهـران ودعـمـها
لـــلـــعـــراق والســـيـــمـــا فـي مـــجــال
مــــحـــاربــــة اإلرهــــاب ومـــواجــــهـــة

عصابات داعش). 
أكــد عـــلــوي (أهــمــيــة مـن جــانــبه 
الــعـالقــات الــوثــيــقــة الــتي جتــمع
الـبـلدين والـشعـبـ ودعم القـيادة
اإليـرانـيـة ألمن واسـتـقـرار الـعراق
وتـــعــزيــز الــتـــعــاون والــتـــنــســيق
الـــثــنـــائي في مـــواجــهـــة اإلرهــاب
والــــتـــطـــرف وإرســــاء الـــسالم في

نطقة).  ا
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 كأني ....في مدائنها غريبُ
 وبدد    حلمَنا الغول ُ الرهيبُ
 يصافحني..... الترابُ فكلّ يومٍ

 ننزُ    دماً ... لنا   ندب  خضيبُ
وت ... عنواناً  ومسرى  كأن ا
..... في دربي  دبيبُ  ولألحزانِ
وشى  تسلل..حامضُ احلزنِ  ا
.....ال قلبُ يجيبُ  على األنفاسِ

  وها.. تتخطفُ   االحزابُ روحي
  كما... يتخطفُ  األنعامَ     ذيبُ
......والثريا    تساقطت......الفراقدُ
غيبُ   وأدرك  فجرَ  ذي  قاري  ا
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بغداد
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أعلن حدادكَ في الناصريةْ 
هُنا البُكاء هُنا اصطالءْ

 هنا الرضيعْ هنا الصريعْ 
هنا القتيلْ هنا الصهيلْ 

نيةْ!  هنا ا
 ××

أعلنْ حدادكَ في الناصريةْ
فما بكي العراقْ اال بع الناصريةْ

وما ابتسمَ العراقْ اال بع
الناصريةْ 

! فتلك ( اور) من ألفِ عام نبيةْ
××

أعلنْ حدادكَ في الناصريةْ 
 ( هي مدينةُ (يسوعْ
تطفو على دمٍ خَشوعْ
(وبَردي))ومشحوفٍ )

وقصيدةٍ 
وطيرٍ مهاجرْ من قلبِ شاعرْ 

! وبسالةٍ وقضيةْ
××

أعلنْ حدادكَ في الناصريةْ 
 ( خُذْ ( كربالءْ ) والكبرياءْ

خُذْ الطفوفْ 
نابرَ كلها  خُذْ ا

تحدة ) خُذْ (األ ا
إن ظل منها ضميرْ 

ليس أجيرْ 
وخُذْ طقوسَكَ البابليةْ 

**
أعلنْ حدادَكَ في الناصريةْ 

فهنا الهباتْ 
ماتْ  هنا جراحُكَ وا
هنا واهباتُكَ للرزيةْ

**
أعلنْ حدادكَ في الناصريةْ 

قلْ للعراقْ 
يامُخيفا اليُطاقْ

هوّنْ علينا موتَكَ فينا 
نحنُ وُلدكَ 

نحنُ صُناعُ الهويةْ 
××

أعلنْ حِدادكَ في الناصريةْ 
ا أمٌّ بكتْ وطن بكى   فلطا

أب بكى وصوامع 
(  ذَرَفتْ دموعا ( سومريةْ
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كربالء
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اخلـارجيـة فؤاد حـس اتـصاالً هـاتفـياً
ن الـــصــفــدي من نـــظــيـــره األردني أ
ُـروع.وذكـر مُـعـزيـاً بـفـجـيـعـة احلـريق ا
بـيان تلـقته (الزمـان) امس ان (الصفدي
ـلك عـبـدالله نـقل الى حـس  تـعـازي ا
الــثــاني ومــواسـاته حلــكــومــة وشـعب
الــعــراق) مــؤكــدا (تـــضــامن حــكــومــة
ـملـكـة الـهاشـمـيّة مع حـكـومة وشـعب ا
وشـــعب الـــعـــراق فـي مُـــواجـــهـــة هــذا
احلـادث األليم واسـتعـداد مسـتشـفيات
ـملـكة الستـقبال اجلـرحى و تقد أي ا
مـســاعـدة مـطـلــوبـة). وشـهـدت جـوامع
حافـظة االنبـار اقامة قـضاء الفـلوجـة 
صالة الــــغـــائـب عـــلـى ارواح شـــهـــداء
ـسـتـشـفى  في حـ وصل امس وفدا ا
من شــيـوخ عــشـائــر احملـافــظـة الى ذي
قــار لــتــقـد الــتــعـازي وزيــارة مــكـان
حـريق مركز العـزل في مدينة الـناصرية
لـــقــراءة ســورة الـــفــاحتـــة عــلى ارواح

يتغمد ضحايا احلريق بواسع رحمته)
واضــاف ان (الــرئـيـس تـلــقى بــرقــيـات
ـير تـعـزيـة من الـرئـيس الـروسي فـالد
بـوتن والــعـاهل الـسـعـودي سـلـمـان بن
عــبـد الــعــزيـز وولي عــهــده مـحــمـد بن
سـلمـان والرئـيس الفـلسـطيـني محـمود
عـبـاس وسلـطـان عُـمان هـيـثم بن طارق
آل سـعيـد وأميـر الكـويت نواف األحـمد
اجلـابر الـصبـاح ونائـبه مشـعل االحمد
اجلـابـر الـصـبـاح وأمـيـر قـطر تـمـيم بن
حـمـد آل ثاني ونـائبه عـبـدالله بن حـمد
آل ثـانـي والـرئـيس الــلـبـنـانـي مـيـشـال
عـــون اعـــربــــوا خاللـــهـــا عـن عـــمـــيق
سـائـل مـواسـاتـهم لـلـشـعب الـعـراقي 
الـعــلي الـقــديـر أن يــتـغـمــد الـضــحـايـا
ـصاب نَّ على ا بـواسع رحمـته وأن 
بـالـشـفـاء الـعـاجل وأن يـحـفظ الـعـراق
وشــعـبه من كل مـكــروه ويـنـعم عــلـيـهم
بــاخلــيــر والــسالم). كــمــا تــلـقـى وزيـر
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وحــدت فــجـــعــيــة حــريق مـــســتــشــفى
احلـس في مديـنة النـاصرية التي راح
ضــحـيــتـهــا نـحـو  60 شــهـيـدا  جـرح
الــعــراقــيــ الــنــازف  حـــيث شــهــدت
ــحـافــظـة جــوامع قــضـاء الــفــلـوجــة 
االنـبار اقـامة صالة الـغائب على ارواح
سـتـشفى  فـي ح بادر عدد شـهـداء ا
من شــيــوخ احملـافــظــة بـزيــارة ذي قـار
ــواسـاة ذوي الـشـهــداء.وتـلـقى رئـيس
اجلـمهـورية بـرهم صالح بـرقيـات تعازٍ
من ملوك ورؤساء الدول بفجيعة حريق
مـستشـفى احلس في النـاصرية. وقال
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (صـالح
تــلــقى اتــصــاالً هــاتــفـيــاً مـن الـرئــيس
ـصـري عبـد الفـتـاح السـيسي مـعـزّياً ا
ـولى أن الــشـعب بـالــفـاجـعـة  داعــيـاً ا

ـسـتـشـفى.واطـلـعـت (الـزمان) بـحـريق ا
ان جاء فيها ان (رئاسة على وثيقة للبر
مــجـلـس الـنــواب قـررت تــكــلـيف جلــنـة
الـصـحـة والـبيـئـة الـنـيـابيـة لـلـتـحـقيق
سـتـشفى لـلكـشف عن أسـباب بـحـريق ا
ـقـصـرين ورفع الـفـجـيـعـة ومـحـاسـبـة ا
مكنة) تقريرها وتوصياتها بالسرعة ا
. وكـــانت جلـــنــة حـــكـــومــيـــة قــد زارت
ـستـشفى احملـافظـة للـتحـقيق بـحريق ا
ـدير قـصـرة. واعلن ا وحتـديـد اجلهـة ا
دني اللواء كـاظم سلمان الـعام للدفـاع ا
بـوهان تفاصـيل جديدة تخص احلريق
الــذي انـــدلع في مـــركــز عــزل مـــصــابي

كورونا في الناصرية. 
وقـال بــوهـان في تـصـريح امس (لـديـنـا
كـشـوفـات دوريـة ذكرت فـيـهـا جـمـلة من
السلبيات واخملالفات في جميع الدوائر
مــنـهــا الـصــحـة وهــنـاك كــتب رسـمــيـة
ـواطن ـشــفى  اشــعـرنــا فـيـهــا ادارة ا
اخلـلل  حـيث قـام ضـابـط مـركـز الـدفاع
ـسـؤول بـزيـارة تـفـقـديـة اخرى ـدني ا ا
) وأضاف قـبل حصـول احلادث بـيوم
ـشفى ركـز وجد ان ادارة ا ان (ضـابط ا
لم تـنـفـذ اي مـنـهـا واشـر ذلك في سـجل
ـشـفى واحـتـفظ بـصـورة من الـسجل) ا
ـشفى بـكـتاب وتـابع ان (ابـلـغنـا ادارة ا
رسمي خالل شهري اخلامس والسادس
بـــأن هـــنـــاك تـــســــرب في مـــنـــظـــومـــة
غذي لـلردهات وهذا خطر االوكـسج ا
جــدا) ومــضـى الى الــقــول ان (جــمــيع
ستشفى في الحظات لم تبادر ادارة ا ا
مـــعــــاجلــــتـــهــــا اطالقــــا حــــتى وقـــوع

الفجيعية).
 دعـا مـقـرب من رئـيس التـيـار الـصدري
مـقـتــدى الـصـدر الى إقـالـة مـحـافظ ذي
قـار احــمـد غـني اخلـفــاجي بـعـد حـريق
ـستـشفى.وقـال صالح مـحمـد العراقي ا
في تـغـريـدة عـلى تـويـتر

إنه (كـخـطـوة أولى البد من الـعـمل على
إقـالـة احملـافظ بـعـد إقـالـة مـديـر صـحـة
الناصرية والـعمل على تطبيق األنظمة
سـتشفيـات احلكومية الـصارمة داخل ا
في جـمـيع احملافـظـات). وطالب الـصدر
في وقـت سـابق  احلــكـومــة الـعــراقـيـة
ــوضـوع حـرق ـقــصـرين  ــعـاقـبــة ا
ـسـتـشـفـيـات سـواء في الـنـاصـرية أو ا

غيرها من احملافظات. 
وقـدمت رئيـسة جـميـعة جـمعـية الـبيـئة
ـتحدة ـملـكة ا والـصحـة العـراقية في ا
جــيــهــان بــابــان  الــتــعــازي و صــادق
ـواساة لـعـوائل الشـهداء و الـضحـايا ا
ولـكل الـشـعب  بـفـجـيـعـة حـريق مـركـز
ــرضى كــورونـا في الــنــقـاء اخلــاص 
مـستشـفى احلس الـتعلـيمي بذي قار
ــروعـة مــؤكـدة ان (هــذا الـفــجــيـعــيـة ا
تــكـــشف مــجـــدداً عن عــيــوب أنـــظــمــة
ـهنـية في الـعراق الـسالمـة و الصـحة ا
ــتــابــعــة وضــعـف األرادة و األدارة و ا
عـــلى تـــنـــفــيـــذ األجـــراءات و انـــعــدام
احلــوكــمــة و سـعــة انــتــشــار الــفــسـاد
ـــالي الـــتي ادت الى اهــدار األداري و ا
ـليارات في مشاريع صحية وهمية او ا

متلكئة).
 وفـي الــنـــجف  عـــقـــد احملـــافـظ لــؤي
الــيــاســري مـؤتــمــرا بــحــضــور نـائــبه
ــدني ومـــديــري الـــصــحـــة والــدفـــاع ا
ـناقـشـة استـعدادات احملـافظـة ودائرة
ؤسسات ستشفيات وا الصحة بشان ا
الـصحيـة. كمـا بحث اليـاسري مع نائب
رئـيس مـجـلس الـنـواب حـسن الـكـعـبي
واالمــ الـعـام جملــلس الـوزراء حــمـيـد
الغزي ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد
جـوحي والـفريق مـحـمد الـبـياتي خالل
زيـــارتـــهم الـى احملـــافـــظــة  أفـــتـــتــاح
مـستـشفى الـنجف التـعلـيمي وإدخـالها

الى اخلدمة. 

ضــحـايـا الــفـجــيـعـة. فـي غـضـون ذلك 
كــشــفت وزارة الــصــحــة والــبــيــئــة عن
احـصــائـيـة بــعـدد شـهــداء الـفـجــيـعـة .
وقـالت الوزارة في بـيان تـلقـته (الزمان)
امس  (نــنـفي صـحـة مـا يـتم تـداوله من
أرقـــام لــلــضـــحــايـــا في بـــعض مــواقع
الــتـــواصل اإلجــتــمــاعي) واضــاف انه
دني والطب (بعد انتهاء أعمال الدفاع ا
العدلي في ذي قار  فأن مجموع شهداء
فـجيعة ردهة العزل الـنقاء في مستشفى
احلس بلغ †39شهيد معلوم الهوية و
21 شـهـيد مـجـهول الـهـوية) ولـفت الى
انه (يتم حاليا اتخاذ االجراءات الالزمة
لـتـحـديـد هـويـات االشـخـاص مـجهـولي
الــهــويــة وســيــتم اإلعالن عن ذلـك حـال
إكــمــال االجــراءات الـطــبــيــة الــعــدلــيـة

الالزمة). 
وكــلـفت رئــاســة مـجــلس الـواب جلــنـة
الـصـحـة والـبيـئـة الـنـيـابيـة لـلـتـحـقيق
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اســـتــبــعـــد رئــيس حــركـــة الــوفــاء
الـعراقـيـة الـنـائب عـدنـان الزرفي
وجــود عــامل خــارجي في تــكــرار
حـوادث احلــرائق في مـؤســسـات
سـتشفـيات  مؤكدا في الدولة وا
حديث تلفزيـوني تابعته (الزمان)
امس ان (تـكــرار احلـرائق يــهـدف
الى تعطـيل العملـية االنتـخابية)
مـــشــددا عـــلـى الــقـــول ان (واجب
احلـكــومـة هــو حـمــايـة الــشـعب).
وقـال ان (هــنــاك من يــتــحـدث عن
مـشـكــلـة واحـدة تـتــعـلق بـاخـراج
الــقــوات االجــنـــبــيــة من الــعــراق
ــــشـــاكـل االخـــرى ويــــتــــجـــاهـل ا
ـتـعـلـقـة بـحـيـاة الـشـعب). ورأى ا
الـــزرفـي ان (اســـتــــهـــداف ابـــراج
ـثل جزءا نـظومـة الكـهربـائية  ا
من االصـرار عــلى تـنــفـيــذ اعـمـال
تخـريـبـيـة وان النـظـام الـسـايسي
واحلـــــــــكــــــــومـــــــــة اليــــــــدركــــــــان
عــــمـــــلــــهــــمـــــا).ورأى ايــــضــــا ان
(الـنــاصــريـة مــسـتــهــدفـة بــسـبب
الوعي الـثوري البـنـائهـا) مشـيرا
الى ان (الـنـظـام يـرفض الـتـعـاون
االســتــخــبـــاري الــدولي بــرغم ان
اجلــهــاز االمـــني الــعـــراقي اثــبت
فشله وال بد من االستـعانة بطرف
عـلومات دولي في مجـال توفيـر ا
االســتــخــبـــاريــة).وتــوقع الــزرفي
بكرة الذي يخوض االنـتخابـات ا
ـــــقــــبل في  10 تــــشـــــرين االول ا
بــتـــحــالف عـــابــر لــلـــمــنــاطـــقــيــة
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شــكـا مــواطـنــون من تــأجـيل مــوعـد
تـلقي اجلـرعة الـثانـية مـن اللـقاحات
ـضادة لفايروس كورونا في معظم ا
ــراكــز الــتــابـعــة لــوزارة الــصــحـة ا
والــبـيــئـة وحتـديــدا في الـعــاصـمـة
الـتي تـشـهد نـقـصا بـلـقاحـات فـايزر
واسـتـرازينـيكـا وسـينـوفارم  داع
الـوزارة الى تأم وصـول اللقاحات

تــلــقــته (الــزمـان) امـس ان (صـالح
اسـتـقـبل فـي بـغـداد عـلـوي والـوفد
ـرافق له  الـذي اعرب عـن تعازي ا
الـــقــيــادة اإليــرانــيـــة إلى الــشــعب
الـعراقي بفـجيعـة حريق مسـتشفى
احلــسـ في ذي قـار) واضــاف ان
(اللقاء بحث العالقات الثنائية ب
الـــبــلــدين اجلـــارين وأهــمـــيّــتــهــا
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بــحـث رئــيس اجلــمــهــوريــة بــرهم
صــــالح مع وزيــــر األمن الــــوطـــني
اإليــراني مـحــمـود عـلـوي  تــعـزيـز
ا يـسهم الـسـلم واالمن االقلـيـمي 
شـتـركة حـفـاظا ـصـالح ا بـتالقي ا
توازنة. وقال بيان على العالقات ا
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تـوقع مـتنـبىء جوي  تـأثر الـطقس
ـوجـة تـعـرف بـأسم جـمـرة الـقـيظ
الــــتي تــــســــجل خاللــــهــــا درجـــات
تـسـتـمر احلـرارة مـعـدالت مـرتـفعـة 
 13 يــومـا. وقـال صـادق عـطـيـة في
ــوجــة احلـارة تــصــريح امس ان (ا
تـبـدأ من مـنـتـصـف الـشـهـر اجلاري
وتـستـمر  13 يـومـا يسـجل خاللـها
الــــطـــقس اعــــلى درجـــات احلـــرارة
والسـيــمــا في مــنـاطق والــرطــوبــة 
اجلـنوب). وشهـدت مختـلف مناطق
ـاضي ــغــرب نـهــايـة األســبــوع ا ا

ارتـفاعا في درجة احلـرارة تسببت
ــواطـنـ فـي إصـابـة الــعـديــد من ا
بـألم فـي الـرأس وجفـاف حـاد وفي
ــــنـــاطق وصـل األمـــر إلى بــــعض ا

الوفاة.
 وقـالت مديرية األرصاد اجلوية في
ـــوجــة احلـــرارة مــا ـــغــرب ان (ا ا
تــزال مـسـتـمـرة في عـدد من جـهـات
ـــغــــرب وحتـــديـــدا في وأقــــالـــيم ا
مـــنـــطـــقـــة الـــغـــرب الـــتي احـــتـــلت
الـــصــــدارة ثم تـــلـــيــــهـــا األقـــالـــيم
اجلـنوبـية الـشرقيـة). وأفادت هـيئة
ـــسح اجلــيـــولــوجي األمــريـــكــيــة ا
بــتـسـجــيل زلـزال بـقـوة  5.2 درجـة

قـــبــالــة ســواحـل جــزيــرة تــايــوان.
وأوضـحت الهيئـة أن (مركز الزلزال
وقـع عـلى بــعـد  9.3 كــيـلــومـتـر من
جــنـوب شـرق مـديــنـة خـواالن الـتي
يـقـطنـها  350 ألـف شخص بـينـما
كــان مـصـدر الـزلـزال عـلى عـمق 10
كـيلـومترات  ولـم تصـدر السـلطات
أي إنــــذار مـن إمــــكــــانــــيــــة وقــــوع
تـسونـامي). وضربـت أمطـار غزيرة
وريــــاح قــــويـــة عــــدد مـن مـــنــــاطق
ـتـحـدة  وأظـهـر فـيـديـو الـواليـات ا
من ضــواحـي مـديــنــة فــيالديــلــفــيـا
ــكـان بــعـد فــيــضـانــات اجـتــاحت ا

سقوط امطارغزيرة.

واساة اسر شهداء فجيعة مستشفى احلس التعليمي امس  U…∫ وفد من شيوخ عشائر االنبار يزور الناصرية  «u

?UI¡∫ رئـيس اجلـمهـوريـة الـتـقى في بـغـداد امس بـوزيـر االمن الـوطني
االيراني 

كوناتـية ان (ينتقل والطائفيـة وا
حريق الـناصـريـة الى مكـان اخر)
دون حتــديـد اسـم وطـبــيــعــة هـذا
كـان  واضاف انه (يـجب فرض ا
االمن بـــــقــــوة مع االســــتــــعــــانــــة
بـــاجملــتـــمع الـــدولي) مـــؤكــدا ان
(تـشـكـيل الـلـجـان اجـراء حـكـومي
فاشل يدل على التسويف ويتع
اعـتــمـاد الــتـحــقـيق اجلــنـائي في
فـجـيــعـة مـسـتــشـفى احلـسـ في
النـاصريـة). واضاف ان (الـروت
والعـقـبات االداريـة عرقـال افتـتاح
ـسـتـئــفى الـتـركي فـي مـحـافـظـة ا
الـنــجف) مـوضــحـا ان (الــلـجــنـة
الية النـيابية خـصصت ترليون ا
ـشاريع دينـار الجنـاز استـكمـال ا

توقفة). ا
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تـعـادل فـريـق الـطـلــــبـة بـكـرة الــقــــــدم امس االربـعـــــــاء مع فـريق احلـدود
بـهـدف لـكل مـنـهـمـا وذلك ضـمـــــــــن مـبـاريـات اجلـولـة الـسـابـعـة والـثالثـ
ــمـــــــتـاز الــتي احـتـضــــــــنـهـا مــلـعب الـســاحـر احـمـد لــدوري الـكـــــــرة ا

راضي. 
وحلسـاب ذات اجلولة تـعادل فريق امـانة بغـداد مع فريق نفط مـيسان بدون

باراة التي احتضنها ملعب أمانة بغداد. أهداف في ا

vHB  ¡UM  qO  jHM «
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ـصدرة لـلـبـترول (أوبك) الـبـلـدان ا
وروســــيـــا ومـــنــــتـــجــــ آخـــرين
ـعـروفـ باسم أوبك بالس  إلى ا
اضي انتهاء احملادثات األسبوع ا
بــشـأن زيـادة اإلنــتـاج دون اتـفـاق
لـــكن االمـــارات والــســـعــوديـــة قــد
تـوصـلـتـا امس الى تـسـويـة بـشأن
اتـــفــــاق االنـــتـــاج في اوبك. وقـــال
مـــــصـــــدر في تـــــصـــــريح امس ان
(اإلمـارات ستـحصل عـلى مـستوى
إنــتـاج مــرجـعي أعـلـى يـبـلغ 3.65
مـــلـــيــون بـــرمـــيل في االتـــفـــاقــات

النفطية مستقبال).  احسان عبد اجلبار

ـــواطــــنـــ إلـى جـــانب فــــقط مـن ا
إصــــرار الــــشــــركـــات عــــلـى وجـــود
وظف في مواقع عملهم والكثافة ا
الـــكـــبـــيـــرة في األســـواق واألمـــاكن
ـــــواصالت. الـــــعـــــامــــة ووســـــائل ا
وتـــوصـــلت دراســـة جـــديــدة إلى أن
لــقــاح اإلنـفــلــونــزا قـد يــوفــر بـعض
احلــــمــــايــــة من اآلثــــار الــــشــــديـــدة
لـكـورونا. وتـشيـر الـدراسة اجلـديدة
إلـى أن تــلـــقي لـــقـــاح اإلنـــفـــلـــونــزا
الـسـنـوي قـبل اإلصابـة بـكـورونـا قد
يـقلل من احـتمـاليـة اإلصابـة بعدوى
شــديــدة في جــمـيع أنــحــاء اجلـسم
ـرضى سـيـتمـتـعون وبـالـتـالي فأن ا
بــدرجــة مـعــيــنــة من احلـمــايــة ضـد
ــرتــبــطــة بـــهــذا اآلثــار الــشــديــدة ا
الـفـايـروس مثل الـسـكـتة الـدمـاغـية
واإلنـتان والـتخثـر الوريدي الـعميق
وتـشير البيانات التي  جمعها من
ـــرضى بـــأنـــحـــاء الـــعــالـم وجــرى ا
ـؤتـمـر األوربي لـعـلم ـهـا في ا تـقـد
األحـــيـــاء الـــدقـــيـــقـــة الـــســـريـــريـــة
ــعـديــة  إلى ان (أولـئك واألمــراض ا
الــذين تـلـقـوا لـقــاح اإلنـفـلـونـزا قـبل
األصـابة بــكورونـا كانـوا أقل عرضة
لـزيارة قسم الطـوار وأقل احتماال
ركزة).  أن يدخلوا وحدة العناية ا

عدنان الزرفي
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ـنظمـة االهتمـام اجلاد واحلـقيقي با
رأة). بحقوق ا

مـشيـرا الى ان (هـنـاك حـاجة فـعـلـية
رأة لسن تـشـريعـات حتـفظ حقـوق ا
وكـرامـتـهـا وتـوفـر بـيـئـة مـجـتـمـعـية
وأســريـــة آمـــنـــة وكـــذلك في بـــيـــئــة

العمل).
…√d*« 5JLð

وتابع ان (احلكومة دأبت على تنفيذ
ـرأة نــشــاطــات في مــجـال تــمــكــ ا
مـــنـــهـــا تــــقـــد الـــدعم الــــنـــفـــسي
واالجــتـــمــاعـي لــلـــنــســـاء الـــلــواتي
تــعــرَّضن لالعــتــداءات وخــاصــة في
نـاطق احملـررة إذ  اقـرار قـانون ا
الــنـــاجـــيـــات االيــزيـــديـــات ونـــســاء
االقـلـيـات االخـرى الـذي يـعـد مـنـجزاً
كــبــيــراً لــلــعــراق بــاجتــاه تـعــويض
الــنــســاء الالتي تــعــرضن لــلــخــطف
والــســـبي واالنـتــهــاك اجلــسـدي من
قـــــبل داعـش االرهــــابـي فـــــضال عن
اعــداد قـــانــون مـــنــاهـــضــة الـــعــنف

األسري).
 مـــبــــيـــنـــا ان (وزارته عـــمـــلت عـــلى
تـطـبــيق بـرامجَ من شــأنـهـا حتـسـ
ـعـيشـيـة واالقتـصـادية أوضـاعهن ا
رة إلنشاء عبـر منـحهن قـروضاً مـيسـَّ
مــشــاريع صــغــيـرة فــضال عـن مـنح

اعانات اجتماعية شهرية لنحو 500
ألف امــرأة). مــشــددا عــلى (تــفــعــيل
مــبــاد حــقــوق اإلنــســان وتــعــزيـز
الـدور الـقيـادي لـلـمـرأة واالسـتـفادة
من قـدراتهـا في الـتـعـامل الـفاعل مع
جــــائـــــحـــــة كــــورونـــــا في مـــــا حثَّ

احلــــــكــــــومــــــات في
اجملـــتـــمع اإلسالمي
عــــلى مـــــجــــابـــــهــــة
انــتــهــاكــات حــقــوق
اإلنسـان الـتي تـطال
ــــــــــــــرأة مـن خـالل ا
الـتــمـيــيـز اجلــنـسي
فـي الـــتـــشـــريـــعـــات
الوطنية  واحلد من
اخلـــطــــاب الـــديـــني
تـطـرف الـذي قسم ا
الـــــعــــــالم االسـالمي
وقـدم صـورة قــاتـمـة
عـن احلـــــــــــريــــــــــات
واحلـقـوق في الـدين
االسالمي) ,داعــــيــــا
الــــــــــــــى (  دعــــــــــــــم
ومـــســـاعـــدة الـــدول
األعــــــضـــــاء الــــــتي
عــانت ظــروف عــدم
االســـــــتــــــقــــــرار في

الــتــجــارب العــتــمـــاده الــيــة الــنــقــد
ـشــروط وهـو ان يــكـون مــخـصص ا
ـواد الغـذائـية حـصرا  وفق لشـراء ا
نـــظــام الــدفـع االلــكــتـــروني من اجل
احملافظة على نظام اجتماعي رص
وتعـزيـز االمن الـغذائي الـذي يـرتبط
بــقــاعـدة بــيـانــات مــركـزيــة رصـيــنـة

تشمل الدوائر ذات العالقة). 
وحـث الــــركـــــابي فـي وقت ســـــابق ,
احلــكــومــات في اجملــتــمع اإلسالمي
رأة على مجابـهة انتهـاكات حقوق ا
سيء ـتطرف ا واحلد من اخلطاب ا
للشريعة السمـحاء وتنفيذ سياسات
ساواة وبرامج من شـأنهـا حتقـيق ا
في احلــــقـــــوق والــــواجــــبــــات بــــ

  . اجلنس
وقــــال الـــركـــابـي في كـــلــــمـــته خالل
ؤتمر الوزاري ضمن اعمال الدورة ا
ـصري الـثـامـنة بـحـضـور الـرئـيس ا
عبـد الفـتاح الـسيـسي واالم الـعام
للمنـظمة يـوسف بن احمد العـثيم
ـنظـمات ثـلي ا والدول االعـضـاء و
الــدولــيــة واالقــلــيــمــيــة ان (احــتـرام
رأة وضمـان حقوقـها في اجملتمع ا
هو جـزء ال يتـجزَّأ من مـباد حـقوق
اإلنـسـان وواجب شــرعي وانـسـاني
ووطني يفـرض على الـدول االعضاء
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الـــتــهــديــدات واخملـــاطــر االمــنــيــة
ـاء والــكــهـربــاء بــشـكل وانــعــدام ا

تام).
وب الـعبـيدي   ان (االسـر نزحت
لعدم اتخاذ اي تدابير أو حتوطات
امـنـيـة بـعـد مـجـزرة الـبـو بـكر قـبل
أسـابـيع والـتي راح ضـحـيـتـها 10
ضـــحـــايـــا وجـــرحى اغـــلـــبـــهم من
احلــشـد الــعــشـائــري الفــتـا الى ان
الـقـرى احلـدوديـة مع صالح الـدين
الزالت حتت مرمى نيران العناصر
اإلرهـابـيـة وعـرضـة جملـازر بـشـرية

جديدة).
  UL−¼ WNł«u

ووصف الــعــبــيــدي قــرى الــعـظــيم
احلـدوديـة مع صـالح الـدين بـأنـهـا
(مـلـتـهـبة أمـنـيـا مـنـذ عـدة سـنوات
ولم تشهد إجراءات حتـص فاعلة
ـواجـهـة الـهـجـمـات والـتـعـرضـات

ستمرة) . االرهابية ا
ومن جـانب آخر قـال نـائب مـحافظ
ديــــالى كــــر عـــلي زنــــكـــنـــة   إن
(عـبــارات الـشــجب واالسـتــنـكـار ال
جتدي نـفعـاً وحتى أنـها أصـبحت
مـعـيـبـة بـاعـتـبـار  ال تـوجـد حـلول
انـيـة وسريـعـة ومـوضـوعيـة لـلـحد
من هـذه الـعـمـلـيـات اإلجـرامـيـة في

ـــشــاريع إعــادة اإلعــمــار تـــبــنــيــهــا 
ـصـاحلـة والـتـمـكــ االقـتـصـادي وا
الــوطــنـيــة لــضـمــان الــعـودة اآلمــنـة

للنازح إلى أوطانهم).
مؤكدا (اهمية توفير الدعم واالسناد
لــلـنــسـاء في مــخـيــمـات الــنـزوح في

UÐU ∫  مدير عام الشركة العامة لتجارة احلبوب يدلي بصوته في انتخابات مجلس االدارة ²½«
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اكد مدير عام الشركـة العامة لتجارة
احلــبـــوب بــاسـم نــعـــيم الـــعــكـــيــلي
احلـــاجـــة من مـــجــلـس اإلدارة الــذي
ـــوظـــفــ فـي جــمـــيع تـــوجه آالف ا
فــروع و مـــواقع الــشــركــة مــنــذ بــدء
عــمـلــيـة اإلقــتـراع أن يــكـون مــعـيــنـا
لـلـشركـة و أن يـنـهض بـواقـعـها وان

هنية واإليثار . يتحلى با
شرفة على وقال ان (اللجنة العـليا ا
االنتـخابـات بـذلت جهـوداً كبـيرة من
أجل احـتـواء جــمـيع االسـتـفـسـارات

والدعم الفني للمرشح ).
وأضـاف أن (عــمـلــيـة االقــتـراع الـتي
تـمـت الـيـوم النــتـخــاب ثالث أسـمـاء
يـكـون مـنهم اثـنـان أعـضـاء دائـمـي
وثــالـث عــضــو احــتـــيــاط  من اصل
(21) مــرشح مــوزعــ عــلى أقــســام

وفروع و مواقع الشركة).
واكـد انه (خالل مـتـابـعـتـنا خلـالصة
رشحـ و جدنـا انهم مزيج خدمـة ا
من كـل الـتــخــصــصــات في مــفــاصل
الـشــركـة  والـذي نــتـمـنــاه أن يـكـون
ـسـؤولـيـة وان الـفـائـزيـن عـلى قـدر ا
يضـعـوا في نصب أعـينـهم مـصلـحة
وظف في مقدمة األهداف الشركة وا
ــجـلس وان ال تــكــون مـشــاركــتــهم 
ــكـاسب اإلدارة وســيـلــة لـتــحــقـيق ا

الشخصيه لهم ).
وأشـــــــار الى ان (مـــــــجــــــلس اإلدارة
ـنـتـخب نـريـد أن يـكـون عـند حـسن ا
ظن جـــمــيع مـــوظــفي الـــشــركــة وان
يــضع أمـام أعـيــنه الـســبل الـكـفــيـلـة
الـــتي تـــنــــمي وتـــوظـف الـــطـــاقـــات
الـــبـــشـــريـــة وأن يــبـــحث عـن فــرص
لـتــطـويــر األداء و اخـتــزال الـوقت و

والتي تـعد خـطوة ايـجايـبيـة خلدمة
واطن). ا

وتــفـقــد مـديـر عــام الـشــركـة الــعـامـة
لتجارة احلبوب باسم نعيم العكيلي

اليوم فرع الشركة في ديالى .
ـوقع واطـلع على الكـات ا والتـقى 
وقف التسـويقي النهائي لـلكميات ا
ـراكــز تـسـويـق احملـافـظـة ـســوقـة  ا
واآللـيــات الـكـفـيـلـة بــاحملـافـظـة عـلى
سالمــة اخلـزين .واســتـعــرض مـديـر

فرع ديالى اجمالي الـكميات التي 
اســـتـالمــهـــا فـي احملـــافــظـــة والـــتي
جتاوزت مـائه واثنـان وثمـانون الف
و ثالثــمــائـة وخــمس وثــمــانـون طن
مضاف لـها بحـدود تسعون الف طن
ـسـوق لصـومـعه خـان بـني سـعد  ا
وسم ليـكون إنـتاج احملـافظـة لهـذا ا

مائتان واربع وسبعون الف طن . 
مــوزعـــة عــلى ثالث مـــركــز تــســويق
كاآلتي مـركـز تسـويق بـعقـوبة (مـائة
واحـدة وثالثـون وأربــعـمـائـة وتـسع
وعـــــشـــــرون  الـف طـن ) . ومـــــركـــــز
تـســويق إلــبــنــاكــر بــلــغت الــكــمــيـة
ــــســـــوقــــة (اربـع وعــــشـــــرون الف ا
وأســــمــــائـه وســــته وســـــتــــون) طن
واخيـرا مركـز تسـويق بلـدروز بلغت
ـسـتـلـمـة ( سـته وعـشـرون الـكـمـيـة ا
الف ومــائــتـان و تــسـعـه وثـمــانـون)

طن. 
واكـــد لـــعـــكـــيـــلي خالل حـــديـــثه مع
مسوولي الوحدات (ال نريد أن يكون
ــواقع ضــحــيـة مــوظــفـيــنــا في كل ا
وظف سواء لالجتهادات  جمـيع ا
كــــان مــــخــــطـي أو مــــصــــيـب نــــحن
مــسـوولــ عـنه وواجــبـنــا الـوقـوف
ـا يخدم ه  معه و نـعمل على تـقو

وفي سـيــاق آخـر قـال مــديـر زراعـة
ديـالى حـسـ خـضـيـر الـعزاوي لــ
(الــزمـان)  إن  (حــمـلــة الـتــسـويق
انـتـهـت بـإنـتـاج 274306 طـنـاً من
وسم احلـنطـة وهـو معـدل يـفـوق ا
ــــيـــــاه الـــــتي ـــــاضـي رغم شـح ا ا

واجهت اخلطة الشتوية) . 
وبـــــ الــــعـــــزاوي   ان ( خلــــطــــة
ـنـتـهي بـلغت الـشـتـوية لـلـمـوسم ا
ـا مــقـررة اسـتــبـعـد 498386 دو
ـــا ألســــبـــاب مـــنــــهـــا 13180 دو
ـسـاحـات مـخــتـلـفـة فــيـمـا بـلــغت ا
ـــتـــضـــررة جـــراء احلـــرائق 145 ا
ـــا مــشــيـــرا الى تــخـــصــيص دو
أربعـة مراكز اسـتالم تابـعة لوزارة
التجارة الستالم مـحصول احلنطة
وتـســويـقه لــلـمـطــاحن اضـافـة الى
ثالثة مـراكز تـابعـة لوزارة الـزراعة
تــسـلــمت احملــصــول كـبــذور تـوزع

وسم القادم ) . زارع ا على ا
واكد العـزاوي   ان ( ديالى حققت
االكـــتـــفـــاء الـــذاتي من مـــحـــصــول
احلـــنــــــطــة رغـم ظــروف الـــشـــحــة
ـائية ائـية وانـحسـار االيرادات ا ا
الفــــتــــا الى ان حتــــديــــد اخلــــطــــة
الــشــتـويــة الــقـادمــة يــعـتــمــد عـلى

ائي). وقف ا ا

منـاطق خـانـق وحـوض حـمرين 
والـشيخ بـابـا واطـراف ناحـيـة قره
ـدنـيـون تـبه والـتي يــدفع ثـمـنـهـا ا

االبرياء) . 
وعـزا زنـكـنـة أسـبـاب الـهـجـمـات  
إلى (ضـعـف اجلـهـد االســتـخـبـاري
واالمـــنـي اضـــافـــة الى قـــلـــة عـــدد
القـوات األمـنيـة في مـناطق الـفراغ
االمـنـي الـشـاســعـة حـيث يــتـجـول

االرهاب بكل حرية) . 
ودعـــا نــائـب مــحـــافظ ديـــالى الى
(وضع احلــلـول ووقف نــزيف الـدم
شـــبه الـــيــومـي)  مــحـــمال قـــيــادة
ـسؤولية شـتركة (كل ا العمـليات ا
الــقـانــونــيـة والــعـســكـريــة إزاء مـا
نـاطق باعتبارها يحصل في تلك ا
قــد اعـلــنت فـي وقت ســابق وجـود
ـركــزيـة تــنـســـيق بـ احلــكـومــة ا
وحـكـومــة االقـلـيم بـتــأمـ مـنـاطق
ناطق الرخوة أمنيا) .  التماس وا
وتـــســاءل زنــكـــنــة بـــالــقــول  (أين
الـتــنـســيق? وأين االمـان?? وفي كل
يــــوم تــــنــــزف الــــدمــــاء)  داعــــيـــا
الــســـيــاســيــ إلـى  (الــتــوقف عن
زايـدات والـتجـاذبات الـسـياسـية ا
الــــتي ال تـــــصب في مـــــصــــلــــحــــة

واطن وامنهم) .  ا محمد ابراهيم ضيفان العبيدي
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حث وزيــــــر الــــــعــــــمل والــــــشـــــؤون
االجــــتــــمــــاعــــيــــة عــــادل الــــركــــابي
,احلـكــومــات في اجملـتــمع اإلسالمي
رأة على مجابـهة انتهـاكات حقوق ا
سيء ـتطرف ا واحلد من اخلطاب ا
للشريعة السمـحاء وتنفيذ سياسات
ساواة وبرامج من شـأنهـا حتقـيق ا
في احلــــقـــــوق والــــواجــــبــــات بــــ

اجلنس ,
فـيمـا الـتقى خالل مـشـاركته بـاعـمال
الـدورة الـثـامــنـة لـلـمـؤتـمـر الـوزاري
ـنـظــمـة الـتـعــاون االسالمي لـلـمـرأة
نـعقـد في الـقاهـرة بوزيـر التـموين ا
ـصـري عـلي والـتــجـارة الـداخـلـيــة ا
ـشترك صـيلحي,لبـحث التـعاون ا ا
وتــبـــادل اخلـــبـــرات بـــ الـــبــلـــدين

 . الشقيق
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وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(الـلـقـاء بــحث تـعـزيـز الـعالقـات بـ
الــبــلـديـن الــشــقــيــقــ  ومــنــاقــشـة
مـوضوع نـظـام الـبطـاقـة الـتمـويـنـية
ــــطــــبق في مــــصــــر وامــــكــــانــــيـــة ا
االســـتــفـــادة من اخلـــبـــرات في هــذا
اجملال  ,والسيـمـا انه يـعد من اجنح
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اجلهد لـلنـهوض بواقع الـشركة ومن
خالل تبني مشاريع حديثه و عمالقة
تــزيـد من ربـحــيـة الــشـركــة وتـضـمن

مكاسبها).
واعــــلن مــديـرعــام الـشــركــة الـعــامـة
واد الـغذائـية قـاسم حمود لتـجارة ا
مـنصـور ان (الـشركـة مـسـتنـفـرة بكل
جــهــودهـا بــشــكل عــام  وعـلـى كـامل
االسـتــعـداد لـلـبــدء بـتـجـهــيـز الـسـلـة
الـغذائـية لـلـمواطـنـ بعـد اسـتكـمال
كامل االجراءات والـتحـضيرات) وان
ان (الــشــركــة تــواصل الــعـمـل الـلــيل
بالنـهار وعلى مـدار االسبوع لـتوفير
مـفـردات الـسـلـة الـغـذائـيـة -الـسـكر ,
زيت الـطــعـام  ,الـرز  ,الـبــقـولــيـات ,
معـجون الـطـماطم - لـضمـان وصول
ـواد الـغـذائــيـة لـلـمـواطـنـ بـشـكل ا

منتظم).
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وتــزامـنــا مع وصــول مــادة احلـمص
اجملـــروش الـى الــشـــركـــة فـي مـــركــز
مـبيـعـات الـكرخ تـفـقـد وزير الـتـجارة
يـــرافــــقـه مـــنــــصــــور وصــــول مـــادة
ـادة احلـمـص واطـلع عــلى نـوعــيـة ا
اضــافـة الـى مـتــابـعــة وصــول بـقــيـة
ــواد اخلـاصــة بـالــسـلــة الـغــذائـيـة ا
وثمن الـوزيـر (اجلهـود االستـثـنائـية
ـبـذولـة فـي تـنـفـيـذ مـشـروع الـسـلـة ا
ـواد الــغــذائــيــة وعـمــلــيــة اســتالم ا
تمهيدا"  الطالق جتهيـزها للموطن
خالل االيـــام الـــقــادمـــة ومن جـــانــبه
اعـــرب حـــمـــود عن اســــتـــكـــمـــال كل
االجــراءات لــلـــمــبــاشـــرة بــعــمـــلــيــة
الــتـجـهــيـز لـلــمـواطــنـ خالل االيـام
الـقــادمـة وانه كـل اجلـهـود تــبـذل من
اجل اجناح مـشروع الـسلـة الغـذائية

البلدان التي شهدت نزاعات مسلحة
وتمويل رائدات االعمال في اجملتمع
اإلسالمي تــــشـــجـــيـــعـــاً لـالبـــتـــكـــار
والتنمية وخاصة في البلدان الهشة
لــلـحــد من الـتــراجع احلــاصل جـراء

ازمة كورونا). 

صري بوزير العمل والشؤون االجتماعية في القاهرة UI¡∫ جانب من لقاء وزير التموين ا     

مصلحة الشركة وتام السالمه من
اخلطأ ). 

واســـتــعــرض مــســـوولي الــوحــدات
اإلحـتـيـاجـات الــتي تـنـهض بـالـعـمل
و التركيز عـلى اجلهد الهندسي و
ضـرورة النـهـوض بالـعـمل للـمـرحله

قبلة .    ا
qLŽ bIHð

الـعكـيـلي وعلـى هامش زيـارته لـفرع
ديــالى تـفــقـد عــمل الـوحــدات وتـابع
مـيـدانـيا اخلـزن في بـنـاكـر الـسـايـلو
ووجه عـلـى ضـرورة احملـافــظـة عـلى

اخلزين االستراتيجي . 
مـن جــانـب آخـــر كـــشف مـــديـــر عــام

جتــــارة احلـــبــــوب إلى أن ســــايـــلـــو
الـنــاصـريـة جــهـز مـطـحــنـة الـضـامن
االهـلـيـة بـاحلـنـطـة احملـلـيـة الغراض
الكـات الـطــحن الـتـجـريــبي. وقـال  ا
الــعــامــلـــة في ســايــلـــو الــنــاصــريــة
بـاشـرتب بـتـجـهـيـز مـطـحـنـة الظـامن
االهــلــيــة بــكــمــيــة (15) طن حــنــطــة
محـليـة انتاج  2021 لغـرض الطحن
الــتــجــريـبي .مــشــيــرا الى ان الــفـرع
سـيــبـاشـر  الــيـوم  جتـهـيــز مـطـاحن
احملــافــظــة بــاحلــصـة الــســادسه من
مـــوقـع الـــرفـــاعي ومـــركـــز تـــســـويق
االصالح . الــعــكـــيــلي اوضح الى ان
مـــواقع فــرع نــيــنـــوى بــاشــر الــيــوم

بتجهيز احلصـة السادسة للمطاحن
ـئة بعـد ان وصل امـر جتهـيز 25 با
من احلصة السـادسة وكانت الـكمية
اجملهزة هذا اليوم  422.760 طناً
واالســتــمـــرار في جتــهــيــز مــطــاحن
ـئة) محـافـظـة دهوك بـحـصة (25 با
االخيـرة من احلصـة اخلامـسة حيث
بلـغت الـكمـية اجملـهزة 15993.000

طن. 
واخـتتم أن مـواقع نـيـنوى مـسـتـمرة
ـسوقـة ضمن في استالم الـكـميـات ا
النـشاط الـيومي حـيث بلـغت الكـمية
ــــســــوقــــة لــــغــــايــــة هــــذا الــــيـــوم ا

80121.000 طن.
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حتـتــفي جــمــعـيــة الــعالقـات الــعــامـة
العـراقـيـة أيـبرا االلـكـتـرونيـا بـالـيوم
ي لــلــعالقــات الــعــامــة وإطالق الــعــا
وقـع اإلليـكـتـروني ضـمن مـبـادرتـها ا
ـيــة الــتي تـمــثل حــدث اتــصـالي األُ
شـاركة دول عـربيـة واجنـبيـة. وقال
رئيس اجلمعيـة محمد جـبار الكريزي
في بــيـــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
ــيـة ـتــحــدة تــرعى أيــامـا عــا (األ ا
مــتـــنــوعـــة مــثـل حــريـــة الــصـــحــافــة
واإلذاعــــــة وغــــــيــــــرهــــــا من األيــــــام
اخملـصصـة لـفـعـالـيـات مـتـعـلـقة بـذلك
اليـوم في أنحـاء العالـم كافة مـن هنا
ي جاءت مبادرتـنا الطالق اليـوم العا
لـــلـــعـالقـــات الـــعــــامـــة عـــبــــر مـــوقع
الـــيـــكــــتـــروني خـــاص) ,واضــاف ان
بـادرة تأتي ألسـباب عـدة منـها ,أن (ا
ـارسـة الـعالقـات الــعـامـة أصـبـحت
ـؤســســات احلـكــومــيـة ضـرورة فـي ا
ــؤسـسـات والـشــركـات الــتـجــاريـة وا
اإلعالمـــيـــة  وان االحــــتـــفـــاء بـــيـــوم
العالقات الـعامـة يشـترك فـيه العالم).
بدوره  ,قال رئـيس الـلـجـنـة الـعـلـمـية
للـمـلتـقى الـعـراقي للـتـربيـة اإلعالمـية
الــرقــمـــيــة مــحــمـــد ولــيــد صــالح ان
بادرة تسعى الـسعي جلذب انتباه (ا
اجلمهور إلى األسـاليب العلـمية التي
ـارســة الــعالقـات تـعــتــمـد عــلــيـهــا 

العـامـة في إطار مـنـظومـة الـشفـافـية
وحتــــســــ الــــصـــــورة الــــذهــــنــــيــــة
سـؤوليـة اجملتـمـعيـة مع استـدامة وا
عـمل الــوسـائط االتــصـالــيـة لــتـعــزيـز
الـتــمـاسك اجملــتـمــعي وبـنــاء الـسالم
واحلــــد من الــــصــــراع ومــــســــاعـــدة
وتـابع اجملـتــمع في أثــنــاء األزمـات) ,
(نسـتـعـد لـوضع الـلـمسـات الـنـهـائـية
لبـرنـامج اإلحـتـفـاء االلـكـتـروني بـهذه
ـنـاسـبة ,كـأول مـبـادرة لتـخـصـيص ا
ي لــلـعالقــات الـعـامــة بـسـبع يـوم عـا
ـيــة تــنــطــلق مـن الــعـراق لــغــات عــا
وبـإشــتــراك دول عــربــيـة وأجــنــبــيـة
فـــضالً عـن إصـــدار الــــعـــدد األول من
مـجــلـتـهــا الـعــلـمـيــة احملـكّــمـة نـصف
الـســنـويــة بــعـنــوان مـجــلــة أيـفي لي

للعالقات العامة).
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اعلنت نـاحية الـعظيم في مـحافظة
ديــالى   بــنــزوح عــدة عــائالت من
مـنــاطق اطـراف الــنـاحـيــة شـمـالي
ديالى واحلدوديـة مع صالح الدين
بسبب التـهديدات األمنـية وانعدام

اخلدمات.
وقال رئيس مجـلس ناحيـة العظيم
الـسـابـق مـحـمـد إبـراهــيم ضـيـفـان
العـبـيدي  لــ (الـزمان)   ان 8 أسر
نــــزحت مـن قــــريــــة  الــــبــــو بــــكــــر
احلدوديـة مع صالح الـدين بـسبب
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شـعبـاً بـأسره يـريـد أن يـعيش عـلى مـائـدة األوطان دون مـصـائب تزداد ثـخـنـاً وغلـظـة
وت هو الـراوي  يضحك من بكـائه ويبكي  مر شعب يروي مـوته وا موائد األحـسان 
يـنـتـظر ضـوئـاً بـاهت يـتـسرب الى األنـ  في الـيـقـظة صـامت وفي مـنـامه  واألحالم 
عــيــنــيه  أغـــمض جــفــونه عـــلى فــكــرة طــال شـــرحــهــا وأفــضى الـــشــرح الى فــكــرة
ـسطر) رجال في(ا مشـاعره يكـتبـها في الطـرقات وأوراقه رمـاها في اخللـوات أخـرى
هم في احلقـيقة يبـحثون عن بضع ـظاهرات ـدينة واألشجـاروالنساء وا ينظرون الى ا
متى يـنتـهي الـنحـيب والعـزاء? كل األشيـاء التي في اخملـيلـة والعـقـول أفكـار دريهـمات
نـحن محشـورين في مضائق وشـعاب القـلق والندري هل هو أحـببنـاها تنـتهي بالـبكاء
ـوت فـوضى دمـوية شرطـا مـسـبـقاً لـلـبـقاء فـي هذا الـبـلـد الذي اليـحـمل أسـمـاً غيـر ا
خالفـات كالـقيح قـراطيـة جهـنمـية  فـمن شمـوليـة ودكتـاتوريـة الى د وأطاللة ظالمـية 
هي (اجللـجـلـة) بعـيـنـها هي أعـراض لـتـصدعـات أكـبـر وأعمـق  ا مـضى أكـثرعـنـفـاُ 
هي حلم األغـنـياء في فهـذا يـؤنب وذاك يحـذر لـكن الـغايـة لـيس أنا وأنت أوالـعـراق 
البقاء وتـقد الوعود للفقـراء على أنهم سيرثون األرض والـسماء  مشهد صادم أنك
نطـلب أشـياء فـتـأتي غيـرهـا أسوء فـتـكاً تـرى خزائـن ومجـازرمـفتـوحـة على حـد سـواء
لـكن مـتى ينـتهي بـصراحـة هوأمـرخارج الـعـقل و التـفسـير وأشد أمـراً
واألهم مـنه مـتـى سـيـطـفـأون الـنار الـضـحك والـنـفـاق واألبـتـزاز 
واحلــريق ?أاليــفــهم الــبـعـض من هــؤالء أن أنـوفــهم مـن خـشب

ومن كان (أنفه من خشب أال يسته بالفوؤس). 
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ة لالحتفاء بديواني السابع ( ال باب للبيت قضيت هذا االسـبوع في مصر بدعوة كر
ـا احبـبته وعـشته ) الصـادر حديـثا في الـقاهـرة  وقـد اعادتـني الزيـارة الى منـاخ طا
منذ نعـومة اظفاري قارئا لروايات يحيى حقي و جنيب محفوظ وجمال الغيطاني حيث
عز يقظا ية وكـنت اسير في شارع ا بدعة التي تنـقل احمللية الى العا البيئة احملـلية ا

مخافة ان تدعوني احدى شخصيات الروايات احملفوظية فال اسمعها .
نادية تـنضح حبا ومودة خصـوصا اذا ما اكتشفوا وكنت اتأمل الـوجوه واالصوات ا
عراقـيتي  ومـع تساؤل اكـثرهم عـن العـراق اليوم كـنت اجيـب متـحفظـا لكي اقـطع اية
حـوارات تـخـدش الـصـورة اجلـمـالـيـة الـتي أعـيـشـهـا في حلـظـة مـا قـبل سـبـعـ عـامـا

الرائعة .
ـكن جتـنــبـهـا مع ســائـقي الـتــكـسي الـذين يــسـتـفـردون بك اال ان هــذه احلـوارات ال 
ـصـري الـذين عـاشـوا في الـبـصـرة وديـالى وبـغـداد وكيف ويـحـدثـونك عن اقـاربـهم ا

اذا ال يسمعون اال اخبار  الدمار اليوم ? و كانوا يحبون العراقي الكرماء 
ـشـكالت البـنـيـوية والـتـشوهـات الـعـميـقـة الـتي تركـتـها ومن العـبث ان تـنـاقش معـهم ا
دكتاتوريـة صدام على اجلسد الـعراقي  لكنك تـكتفي بأن تشـير الى تفاؤل مـستقبلي

بعراق مرفه وحديث وفاعل في محيطه العربي وان تأخروا في التواصل معه.
وعـلى الـرغم من كارثـة كـورونا وآثـارها عـلى الـثقـافة وعـلى فـعالـيـات معـرض القـاهرة
الـدولي لـلـكتـاب في دورته الـثـانيـة واخلـمـس اال ان االقـبـال في احلـضور كـان جـيدا
عروضة ثناء شاركات الـعراقية كانت كبـيرة ومتنوعـة ونالت االصدارات العراقيـة ا وا
ـعـرفي للـمـؤلـف الـعـراقيـ وبـراعة ـصريـ الـكبـار الـذين اشـروا الغـنى ا بـدعـ ا ا
قـولة البـلهاء االخـتيار في تـرجمـاتهم  لكن الـذي اسعـدني إكثر انـني لم اعد اسـمع ا
التي يـرددها بـعض الـعرب ( مـصر تـؤلف ولبـنان يـطـبع والعـراق يقـرأ)  والتي مـردها
طبـوعات سنـوات الدكتاتـورية والتي اثـرت سلبا الـى صرامة الرقـابة على احلـريات وا
على التألـيف والطباعة حد انها منعت عالم اجتماع ومفكرا كبيرا مثل د. على الوردي

من الكتابة واحملاضرة اواخر الثمانينيات.
ـعـروفة بـالـتعـاقـد مع مـؤلفـ ودور نـشر ـصريـة ا وسعـدت أكـثـر برغـبـة دور الـنشـر ا

همة ولطبع اجلديد من االصدارات . عراقية العادة طباعة الكتب العراقية ا
لم يقلقـني هاجس الغربـة ولم اقربه طوال اسبـوع لكني ومع حوارات هامـة مع مثقف
وفـنان مـصري وعـربا  كبـارا زادت قناعـتي بضرورة احلـضور العـراقي دراميا في
ــصــري بــوجه خــاص لــتــقــد الــصـورة ـشــهــد الــعــربي وا ا
احلقيـقية لعراق مـا بعد الدكـتاتورية واالجـابة على السؤال

اذا حصل كل ما حصل ?  االهم .. 
مصر لـيست مجرد باب للعراق على العرب بل هي الباب
والبيت مـعا  وان التغيير في الـصورة والعالقة يبدأ بها

وتلك مصر التي نحب.
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الوقت هـو اثـمن سـلعـة في احلـياة . وقـد يـتـمثل ذلك الـوقت تـمـثيالً حـقـيـقيـاً في ادراكـنا
لساعات اليوم بدءاً من الصباح وحتى اطاللة النور لليوم الثاني على التوالي. 

او قد يكون تصوراً حلقيقة تتمحور في (( اآلن )) .
تساوية في الـتوزيع العادل على االفراد ثابة مـلك وحيد يتمـيز بتقد الفـرص ا او هو 
كـننا شـراءه او بيعه او تـعديله او خزنه كـافه في اجملتمع الـواحد ولكن الـوقت كذلك ال 
وذج ـكـنـنا اسـتـثـمـاره عن طـريـق تـكويـن حـاله مـسـبـقـة ال او ايقـافـه او تـاجيـلـه ولـكن 
ـهـام الـتـوازن بـ الـعـمل والـفـراغ وبـ الـنــشـاط الـفـاعل واخلـمـول وكـذلك احلـال بـ ا
دركـات واقعـية  ذات االولويـة وغيـر االولويـة . وفي ضوء مـاتقـدم من مـدخالت تمـهيـديه 
سبق لـلوقت يـنبغي ان يـتمثل عالقه بالطـاقة الـنفسـيه للفـرد فان التـصور االسـتثمـاري ا
بوضع االهداف موضع يـنظم تطبيـقها لنقـلل من العبء الواقع على الذاكـرة االنسانية ال
سـيما عند تـدوينها على ورقـة مخصصة الجـراءات التنفيـذ فضال عن تنظيم الـعمل طبقا
الحـتيـاجـاته.  وفي كل مـا تـقـدم من تصـورات مـنـطـقيـة عـلـميه يـنـبـغي ان نـسأل انـفـسـنا
ـكن ان تـكـون سـبـبـاً في تـبـدد ـتـغـيـرات احلـيـاتـيـة الــتي  ـنـطـقـي االتي .مـا ا الـسـؤال ا

سبقة ? نطقية ا الطاقات النفسية السيما بعد استدراكنا للتصورات ا
ـقال ان مـستـنـزفات الـطـاقة الـنـفسـيـة للـفرد ولالجابـة عـلى هذا الـسـؤال يرى صـاحب ا
كـثـيـرة من حـولـنـا اليـسع اجملـال في ان نـحـصـيـهـا كـافه ولـكـنـنـا يـنـبـغي ان نـاخـذ بـنـظر
االعتـبار اقربـها بل اكثرهـا تاثيـرا وداللة وارتبـاطا مستـمرا ضمن اجملـال النفـسي للفرد
وفي حـدود مـؤشـرات فـاعـله .  فـقـد تـتـمـثل احـيـانـاً كـثـيـرة في ضـعف االهـتـمـام او عدم
رتـبـطة بـشخـصيـة الفـرد ومتـطلـباته الـقدرة عـلى االجناز لالعـمال والـواجبـات االولويـة ا
بعـثرة غير ـستلزمـات ا برر تـوافر الوقت وكذلك احلـال االشياء وا احليـاتية وتاجـيلهـا 
واد الزائدة عن ستلزمات وا نظمة من حـولنا سواءً كانت في البيت او العمل السيما ا ا
احلـاجـة والــتي مـضى عـلى عــدم االكـتـراث بـهـا وتــركـهـا ايـام وشـهــور وسـنـ مـتـعـدده
واحـتـلت مكـانـاً نـحن في امس احلـاجة الـيه (الـسـكـراب). ومسـبب هـو االخـر يـشكل في
طيـاته استنزافـاً لطاقة نـفسية جمـالية تعـكر من مزاجنـا في قبول الواقع احلـياتي البيتي
تراكمة والتي غيرت من مظـهر االشياء وجمالها . وكذلك ؤسسي اال وهي االتربـة ا او ا
تبع طبـقا للحـالة احلياتيـة الضاغطـة  وفي اشارة لسبب هو احلـال الرتابة او الـروت ا
ـتكامل الفـراد العـائلة في االخر الـتغيـير الـسريع احلاصل في عـدم القـدرة على اللـقاء ا
ـؤسسة عـلى مـائدة الطـعام او الغـراض احلوار الـودي فضالً عن ان الـبيت الـواحد او ا
ستلزمـات واالجهزة البديلة سـتلزمات الضروريـة وازدياد ا هـملة لالجهزة وا الصيانة ا
ـكـان على ـفـرط وازدحام تـواجـدها في مـكـان واحـد رغم بقـاء ذلك ا كنـتـيجـة لـلـتسـوق ا
ـطـبخ ). وكـذلك احلـال ابـتـعـادنـا عن الـقـيـام بـالـنـشـاطات سعـته مـن قبـل (مـستـلـزمـات ا
زيارة نزلية   تنظيم احلديقة ا تنظيم البيت وترتيبه ونظافته  اكلة اليوم  اليومية (العمل 
االصدقاء وتأدية الـواجبات  تلبية الدعوات اخملتلفة  صلة الرحم  ) وفي ضوء ما تقدم
من اسـباب استنـزفت من خاللها الطـاقة النفـسية ينـبغي ان ندرك جيـداً ان اعادة الطاقة
تحققة النفسية وجتددها تتكون من خالل كم االعمال او االهداف ا
التي جـئـنا من اجـلهـا فضالً عن اعـادة تـصحـيح تصـوراتنـا على
وفق مــا تـقــدم من اسـبــاب وذلك العـتــقـادنــا الـعـلــمي اجلـازم ان

طلقة للمعنى احلقيقي للحياة االنسانية. ومة ا العمل هو الد
{ استاذ دكتور
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فــأبــدعت وأجـادت في عــمــلـهــا سـواء في
مــيـدان الـســرعـة أم االتـقـان ويــكـفي تـلك
الهـيئـة أنهـا أعادت بالـتعـاون مع اجلهد
ــنــشــآت الـــهــنــدسي والــفــنـي لــلــدولــة ا
الـكــهـربـائـيــة والـبـتــرولـيـة الــتي دمـرهـا
الـقـصف األمريـكي في الـعام 1991 وكـان
ذلك بــحـد ذاته مـعـجـزة كـبـرى ويـكـفـيـهـا
أنـها أعـادت طـاقـة الـكهـربـاء واالتـصاالت
نـتجـات الـنفـطيـة خالل أشـهر قـليـلة وا
فروض على عـلى رغم احلصار القـاسي ا
الـعراق آنذاك ولعل من أعقد االجنازات
التي نـفذتـها الهـيئـة إعادة تعـميـر جسر
اجلــمـهـوريــة في الـبـاب الــشـرقي والـذي
كان مـدمراً نتيجـة القصف الهجمي ومن
مــفـاخـرهـا أنـهـا اسـتـطـاعت إعـادة سـقف
ؤتـمرات التي القـاعة الـكبرى في قـصر ا
كــانت مـدمــرة بــالـكــامل بـســبب الــقـصف
األمــريــكي إذ كــان تـســقــيف الــقــاعـة في
األصل مـــعــقـــداً من الـــنــاحـــيــة الـــفــنـــيــة
ـعــمــاريـة وال تــســتـطــيع تــنـفــيـذه إال وا
الشـركـة األجنـبيـة الـتي نفـذت بـناء قـصر
ؤتـمرات فـالـقاعـة على كـبر حـجمـها لم ا
تـكن تستنـد إلى أي ركائز أو أعـمدة غير
أن الهـيئة استطاعت باستخدام الكفاءات
الهـندسـية العـراقيـة أن تعيـد هذه الـقاعة
ا كانت إلى وضـعها بل وبصفة أفضل 

عليه.
ويكـفي الهيئة فخـراً واقتداراً أنها أقامت
اجلـسر ذو الطابقـ الواصل ب الكرادة
وبـ مـنـطقـة الـدورة في زمن قـيـاسي لم

يتجاوز األشهر.
يــقـول الـيـاسـ في ثـنــايـا كـتـابه: "لـيس
هـدفي من ذكـر ذلك كله اإلشـادة بـ(حـس
كـامل) وتسويغ ما حـصل عليه من مواقع
ومــسـؤولـيــات كـبـرى فــلـلــرجل أخـطـاؤه
وخـطـايـاه.. وسـبــحـان من ال يـخـطئ! وله
إيـجـابـيـاته وحـسـنـاته وقـد اسـتـعـرضـنا
بعـضها بـتجرد ومـوضوعيـة ولعل أبرز
أخــطـــاء حــســـ كــامـل وخــطـــايــاه ذلك
الـغرور الذي تلبسه بـحيث أفقده توازنه
وأعـمـاه عن رؤيــة تـواضع صـدام حـسـ
أو تــلــمــسـه وهــو أمــر قــاد ســلــوكه إلى
انحـراف شديد جعله يتـعامل بشيء كبير
مـن الــتـــعـــالي واجلـــفـــاء والــتـــســـلط مع
سؤوليات سواء الكثيرين من يتحملون ا
في احلـزب أم الدولـة.. ولعل قـمة الـكبـائر
في تـصرفاته ذلك العقوق الذي واجه به
عـمّه وأب زوجـتـه وولي نـعـمــته الـرئـيس
صـدام حـسـ إذ هـرب من الـعـراق سـنـة
1995 مع شـقيـقـيه وزوجتـيـهمـا ابـنتي
الـرئيس صدام وخدم بـتصرفه ذاك شاء
أم أبي جهات أجنبية وأدى إلى انكشاف
وثــائق جـديـدة عن الـتـصـنـيع الـعـسـكـري
ا يسمى ا أعطى رئيس فرق التفتيش 
(أســلــحــة الــدمــار الــشــامل) في الــعــراق
سوغات لـكي يعيد النظر التـابعة لأل ا
في تـقـريـره الـذي كــان في طـريق أكـمـاله
عن خـلو الـعراق من هـذه األسلـحة لـتبدأ
مرحـلة جـديدة من الـتفـتيش والـتضـييق
وتــشــديــد احلــصــار الــظــالم عــلى شــعب
الــعــراق".نـعـم لـلــرجل إجنــازات مــذهــلـة
حـققها لـكنه لألسف الـشديد أضاع ذلك
ـا ارتـكــبه من خـطــيـئـة "الــعـقـوق" كــله 
جتـاه مـن أوصـله إلـى مـا وصل إلــيه من
جـاه ومسؤوليات!!معـلوم أن حس كامل
كـان له الدور الـكـبـير في تـطـويـر احلرس
اجلمـهـوري وتـوسـيـعه فـقـد رفـد عـنـدما
كــان مــســؤوالً عن جــهــاز األمـن اخلـاص
ــسـؤولــيــة الــتــصــنـيع وقــبل تــكــلــيــفه 
الــــعــــســــكــــري احلــــرس اجلــــمــــهــــوري
ــتـــطــوعـــ وخــصـــوصــاً مـن أبــنــاء بـــا
ّ الــــعـــشـــائــــر ومن الـــبــــديـــهي أن ذلك 
بـتوجـيه من الرئـيس صدام وإسـناد منه
وكـــان مالك احلـــرس اجلـــمـــهـــوري لــواءً
واحـداً حسب تنظيـمات اجليش العراقي
وهـيــكـلـيـته وتــطـور هـذا الـلــواء لـيـكـون
الك فـرقة ثم فيـلق وأكثـر وال يسـتطيع
أحــد أن يـنــكـر الــدور الــعـظــيم واحلـاسم
الـــذي أدته قـــوات احلــرس اجلـــمـــهــوري
ـعـارك مع الـقـوات اإليـرانـيـة فـقد خالل ا
كان لـها الـفضل في حـسم الكـثيـر من تلك
ـعارك لـصـالح الـقـوات الـعـراقـيـة وكان ا
لتـعاونهـا وتنـسيقـها مع قطـعات اجليش
الـعـراقي الـبـاسل األخـرى الـدور الرئـيس
في حـسم احلرب لصالح العراق في /8/8
1988 لـيس هـذا فــقط بل صـرف حـسـ
كــامل اهــتــمــامــاً وعــنــايـة بــإشــراف من
الـرئيس صدام بقوات صغيرة تابعة إلى
رئاسـة اجلمهورية كان يطلق عليها اسم
" وأخــذ يــشــجع أبــنـاء "قــوات الــطــوار
الـعــشـائــر عـلـى الـتــطـوع فــيـهــا مـقــدمـاً
نـتسـبيهـا حوافـز كبيـرة فتـوسعت هذه
الـقوات وتطـورت مهاراتـها و حتديث
سالحـها إلى أن أصـبح اسـمهـا "احلرس
اجلـمهوري اخلاص" الـذي أصبح ظهيراً
لــقـــوات احلــرس اجلــمـــهــوري واجلــيش
الــعـراقـي بـصــفــة عـامــة وأســهــمت هـذه
الــقـوات بــنـحــو يـبــعث عــلى الـفــخـر في
حــــسم مـــعــــارك فـــاصـــلــــة خالل احلـــرب

العراقية اإليرانية.
ـقـبلـة: مـن هو سـامـي الذي في احلـلـقـة ا
استـأجر بـيتـاً لنـد اليـاس وحوّله إلى
وكـر حـزبي تـطـبع فـيه نـشـريـات احلـزب?
وكــيف أفــلـت صــدام حــســ من قــبــضــة
رجـــال األمن الـــكـــامــنـــ فـي بــيـت نــد
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ا له من أهـمية كبرى في عارك  من هـذه ا
ــقـــابل وتـــدمــيـــر قــدرته بـــســبب إربـــاك ا

ديات القصيرة لسالح "الهاون".  ا
كـانت معارك اجلـيش العـراقي تعـتمد في
درعـة والطائرات عمـومها عـلى القوات ا
ـدفـعـيـة بـعـيـدة ـروحـيـات وا ـقـاتـلــة وا ا
سلحة العراقية دى ويبدو أن القوات ا ا
كـانت تفتـقر إلى وحـدات كبيـرة في مجال

سالح (الهاون) لقلته لديها. 
انـتـبه حــسـ كـامل إلـى هـذا األمـر وبـدأ
الــعـمل مـن خالل مـســؤولـيــته عن هـيــئـة
الـتــصـنــيع الـعــسـكــري وبـســرعـة تــامـة
لــيـفـاجئ مـرة أخـرى الــرئـيس والـقـيـادة
الــعـسـكــريـة بـنـمــاذج من سالح (الـهـاون)
ـــخــتــلـف األحــجـــام  تــصـــنــيـــعــهــا و
وانتـاجهـا في هيـئة التـصنـيع العـسكري
الــتي يــرأســهــا ولم يــكــتف بــذلـك فــأقـام
مــعــرضــاً ألنـــواع هــذا الــسالح كــافــة في
حـــدائق الـــقــصـــر اجلــمـــهــوري بـــعــد أن
اســتــأذن الـــرئــيس صــدام الـــذي افــتــتح
ــعــرض الـهــائل بـحــضـور بــنـفــسه هـذا ا
الــقــيــادتــ الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة
والـوزراء وكان يوماً حافالً ومشهوداً في
تــاريخ تـلـك احلـرب لـتــمـكن هــذا الـسالح
ـهم من سـدّ ثـغـرة كـان اجليـش العـراقي ا

يشكو منها.
ـعرض أن كل ومن طـرائف افـتـتـاح هـذه ا
ـعرض أهديت له مـسؤول حضـر افتتاح ا
قــــطـــعـــة مـن هـــذا الـــسـالح إعـــرابـــاً  من
صـنّع عن قدرتهم وإمكـاناتهم تصنيع ا
سلحة من األعداد الـتي تطلبها الـقوات ا

هـذا السالح ومـهـمـا كانت وقـد تـطورت
بـعـد ذلك إمـكـانـات الـتـصـنـيع الـعـسـكري
وأخـذ مــهـنـدســوهـا وفـنــيـوهـا وعــمـالـهـا
ا حتتاجه من ـسلحـة  يـرفدون القوات ا

ذخيرة وأسلحة خفيفة وقطع غيار.
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كــانت الــطــائــرات اإليــرانــيـة عــاجــزة عن
الـوصول إلى العاصـمة بغـداد بفضل قوة
الـدفــاعـات الــعـراقــيـة غــيـر أن الــطـائـرات
الـعراقية كانت تصل إلى أبعد مكان داخل

إيران.
وفي أحــد أيـــام احلــرب هــزّ الـــعــاصــمــة
ـركـز الـرئيس بـغداد انـفـجـار هائـل طال ا
ــركــزي لــبــنـك الــرافــدين جـــوار الــبـــنك ا
الـعـراقي ولم يـكن أحـد يـعـرف سبـب هذا
االنـــفـــجــــار وقـــد ذهـــبـت الـــتـــحــــلـــيالت
والــتــأويالت وحـــتى اخلــيــاالت بــعــيــداً
وأبــدى الــكــثــيــرون اعــتــقــادهم أن ســبب
االنفـجـار هو حـقـيـبة مـتـفـجرات وضـعـها
ـتــعـاونــ مع إيــران في طـابق من أحـد ا
طـوابق بـنك الـرافـدين وفـجـرهـا عن بـعـد
وبـقي هـذا االعـتـقـاد سـائداً إلـى أن حدث
انـفجار آخـر في مـنطـقة كـرادة مر قرب
مـســتـشــفى ابن ســيـنــا وغـيــر بـعــيـد عن
القـصر اجلـمهـوري واعتقـد الكـثيرون أن
سـبب هـذا االنـفـجــار الـهـائل الـذي خـلف
خـسـائـر بـشـرية ومـاديـة هـو وضـع مواد
شـديـدة االنـفـجـار في فـوهـة أحـد اجملاري
كان غير أن اخملتص وجود في ذلك ا ا
والفـنـي الـذين جـمعـوا بـعض مـخلـفات
واد الـتي تفجـرت توصلوا إلى نـتيجة ا
حـاسـمــة وهي أن ذلك االنــفـجــار نـتج عن
صـاروخ وبعد هذه احلادثة تتابع سقوط
الصـواريخ عـلى بـغـداد مـسـبـبـة خـسـائر
بـــشـــريـــة ومـــاديـــة كـــبـــيـــرة وهـــلع لـــدى
ـواطنـ وكـانت األضـرار التي خـلـفـها ا
الـصـاروخ الـذي اسـتـهـدف مدرسـة "بالط
الشـهـداء" االبـتـدائـيـة في مـنـطـقـة الدورة
كـارثيـاً جـداً إذ ذهب ضحـيـته الكـثـير من
األطـفال األبـريـاء.بـعد أن تـابـعت اجلـهات
ــوضــوع الـــعــراقـــيــة اخملــتـــصــة هـــذا ا
ؤكـد أن إيران ال ولعـلـمهـا االستـخبـاري ا
تـمتلك مـثل هذه الـصواريخ وهي من نوع
(سكـود) تـبـ أن العـقـيـد معـمـر الـقذافي
زوّد إيــران بـأعــداد مــنــهـا مـع طـواقــمــهـا

الفنية التي تعمل على إطالقها.
ــسـلــحـة الــعـراقــيـة كـانـت لـدى الــقـوات ا
صـواريخ "سـكـود" أيـضــاً غـيـر أن مـداهـا
كـان محـدوداً فهي ال تـصل إلى العـاصمة
اإليـرانية طـهران حتـى وإن أطلقت قـريباً
من احلــدود بــ الــبــلــديـن وألن الــقـوات
اجلويـة العـراقية أخـذت تتجـنب الوصول
إلى طــهــران بــســبب الــدفــاعــات اجلــويـة
عادية التي قويت بعد مدة من احلرب ا
فقـد بدأت القيادة العسكرية تفكر بالبحث
تـوفر لديها عن صـواريخ أبعد مدى من ا
ـــســـتـــحـــيل إقـــنـــاع االحتـــاد وكـــان مـن ا
ثل الـسوفـيـتي آنذاك بـتـزويد الـعـراق 
هـذه الـصواريخ لـذا اجتـهت األنـظار إلى
التـصنـيع العـسكـري وجهـات فنـية أخرى
شكـلة وقد وضع الـفنيون في حللّ هـذه ا
هـيـئـة الــتـصـنـيع الـعــسـكـري والـفـنـيـون
اآلخـــرون الــــذين تــــنـــافــــســـوا مــــعـــهم 
الــتـصـامـيم اخلــاصـة بـتــطـويـر صـواريخ
ســكـود لـتــصل إلى مـديـات أبــعـد وهـكـذا
بدأت الـهيـئة بإشـراف مباشـر من حس
كامل بـعمليـة التطـوير هذه وحقـقت فيها
نـتــائج مـذهـلــة حـيث قُـصـفـت الـعـاصـمـة
طــهــران بــأعــداد مـنــهــا رداً عــلى قــصف
ـا دفع اإليرانـي بـعد ذلك إلى بـغداد 
الــتـــوقف عن تـــوجــيـه صــواريـــخــهم إلى
عاصـمة العراق. لم تـكتف هيئـة التصنيع
ــتـعــلـقـة الــعـســكـري بــاخـتــصـاصـاتــهـا ا
بـــاإلنـــتـــاج احلـــربي بل تـــعـــدت ذلك إلى
دنـية اخملـتلـفة وإلى تـنفـيذ الصـناعـات ا
مـــشــاريع اإلعــمـــار والــبــنــاء اخملـــتــلــفــة
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بـيـة التي أثيـر الـكثـيـر حـول اللـجـنـة األو
تـرأسهـا عدي جنل الـرئـيس صدام حـس
وأشيع الكثير من القصص والتلفيقات قد
يــكــون الـقــلـيل الــقـلــيل مـنــهـا صــحـيــحـاً
ـمارسة واتـهمت خالل ترؤس عـدي لها 
الــتـجــارة واســتـغالل الــنــفـوذ والــفــسـاد
وخـصـوصـاً خالل مـرحــلـة احلـصـار لـكن
) يتطرق كـتاب (40 عـاماً مع صدام حسـ
إلى وثـيقة مهـمة جداً كتـبت بخط الرئيس
صـدام حس وتـوقيـعه موجـهة إلى ولده
عـدي وهي في عداد الوثائق اخلطرة التي
تـفصـح عن موقف الـرئـيس من االسـتغالل
والـفـسـاد ومـدى تـعـلـقه بـالـنـزاهـة والـقـيم
واالسـتقـامـة وفـيـمـا يـأتي أنقـل نص هذه
الــرسـالــة وقــد حـذف مــؤلف الــكــتـاب من
ــقــصــود بــهـا الــرســالـة اسـم الـشــخص ا

ألسباب إنسانية وموضوعية.
يقول الرئيس صدام في رسالته:

ولدنا عدي حفظه الله
السالم عليكم 

ــا نالحــظه ويـالحــظه مــعــنــا اجملــتــمع
العراقي:

ـبية أن (........)  نـائب رئيس الـلجـنة األو
يـصول ويجـول في حومة الـرياضة أو أن
الريـاضة غطـاء ليصول ويـجول في حومة
ـبــيـة في ــعـامالت" بــاسم الـلــجـنــة األو "ا
الـــوزارات ودوائــر الـــدولـــة ومن بـــ مــا
عـرفنـاه عـنه أنه وأهـله أصـحـاب مـلـكـيات
وجتـارة تمـتـد جتـارتـهم من الـسـكـائر إلى
مــســمــيــات أخــرى عــديـدة حــتـى صـاروا
ــبــيـة أو " بــاسم الــلـجــنــة األو ـتــلــئــ "
بــاسـمك ومن بــ مـا ســمـعـنــاه أيـضـاً أن
(.......) لم يـسـجّل لـه في تـاريخ الـريـاضـة
أنه كـان من ب العبـيها الـبارزين أو حتى
عروف من العبيها وآخر ما قام من ب ا
به (.......) أنه هـو وليس غـيره من اخـتار
ـــدرب ـــدرب الــــيـــوغـــسـالفي ثـم طـــرد ا ا
الـيوغـسالفي وال نـعرف كـيف سـتسـترجع
ـبـالغ الـتي اقـتـطعـت من أمـوال الشـعب ا
درب في ظـروف احلصار وأعطـيت لهذا ا
وقيل إنه أصبح رئيس نادي الفروسية أو
الــســبــاق أيــضــاً. عــلى أيــة حــال أن هــذه
ــا أن الــتــفــاصــيـل لــيــست هي األهم وإ
ـبيـة الوطـنيـة.. جلنة تتـحول الـلجـنة األو
الـرياضـة إلى واجـهة لـلـتجـارة وأن يـكون
ـا واجـهــتـهـا يــعـنــون بـالـتــجـارة أكــثـر 

يعنون بالرياضة فهو الشيء السيّء.
ولــدنـا عــدي.. في بــلـدنــا مـثل مــا هـو في
بــلــدان أخـرى تــوجــد جتــارة.. بــعــضــهـا
نـــظــيـف وبــعـــضـــهــا غـــيـــر نــظـــيف ومن
مـســؤولـيـة الــدولـة أن تــرجح بـوسـائــلـهـا
ـناسـبـة من غـير أن تـثـقل عـلى الـسوق ا
ما هو نظيف ليغدو الصنعة الطاغية على
مـا هـو غـيـر نـظـيف يـعـضّـدهـا ويـشـد من
أزرهـا كل حــرٍّ غـيـور شــريف ونـزيه وهي
حـالـة سـيـسـتـمـر فـيـهـا الـصـراع مـا بقـيت
التـجارة والتـجار.. ولكن مـا يهمـنا هو أن
سـميـات منـطبـقة عـلى مضـمونـها تبـقى ا
فاهيم وأهـدافها وأن ال تختـلط األلوان وا
ــثل فال يـــجــوز أن يــكــون فـي صــدر من 
الـشباب في مـيدان الـرياضة من هـو تاجر
في ظل احلـــــصــــار واألســــوأ أن تــــكــــون
الـتجارة هي األسـاس والرياضـة واجهته
ـواصـفـات الـتي ـثـل ا وال أرى في رجل 
أسمـعـهـا عـنه غيـر هـذا بل أنـني مـتـشكك
حـتى في بعض الوفود التي تزور العراق
حتت الفـتــة كـسـر احلـصــار ويـسـتـقــبـلـهـا
ــكـن أن يــؤدي نــفس (.......) أو من هــو 
الـدور الذي وضـعناه لـه في هذه الـرسالة
مـن آخـــريـن غــــيـــره.. وفـي هـــذا الــــصـــدد
يـنــبـغي بل يــجب أن أدخل إلى مــوضـوع
جـوهـري بــوصف آخـر ألقــول إن كـثـراً من
الـنـاس تـوجه بـاإليــحـاء أصـابع االتـهـام
إلـيك يـا ولــدي عـدي وإنـهم يــقـولـون في
إيـحاءات االتهـام إن هذا مـا كان لـيحصل
لــــــوال أن عــــــدي يـــــريــــــد ذلك وإذا أرادوا
الــتـخـفـيف يـقـولــون إن عـدي يـسـكت عـلى
هذا.. ومرة أخرى أقول يا ولدي إذا كان
يـــصـــيـــبك فـــعالً أي شيء جـــدي مـن هــذا
الـوصف فبئس احلال والولـد.. إن شعبنا
يا ولـدي اختارنـا فرساناً وقـادة عقيدة له
ولم يخترنا جتاراً في السوق النتنة ومن
يـريد أن يـنغرس في
سـوق نتنـة عليه
أن يـــــــــــــدعـي
ويـــــــعــــــمل
حتـــــــــــــــــت
الفـــــــتـــــــات
أخـــرى وإال
صـــــــــــــــــــــار
الـــتـــنـــاقض
ســـــــــــبــــــــــة
مــضــاعــفــة
عـلـيـنـا وال
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أظـنك ولـيس من اإلنـصـاف أن تـقـبل أن
يُـسب والـدك عـلى هـذا بـعـد أن قـدم ومـا
زال روحه والـولد فداءً للـمباد والشعب
واألمـة.. إن دعاء أم شهيـد لصدام حس
بــأن يـحـفـظه الــبـاري هـو وشــبـلـيه عـدي
وقـصي هو االستحقاق الصحيح لطريق
الـتضـحـيـة واإلخالص لـلمـبـاد والـفداء
لــلــشــعـب واألمــة ولــيس الــوصف الــذي
ـثـله بـوصف يـنـطـبق عــلى (......) ومن 
ـــبـــيـــة وعـــنـــاويـــنـــهــا غـــيـــر وصف األو
ومــهـمــتـهــا وألقـول بـوضــوح وبـوصف
أدق فـإنني سـأعمم عـلى الوزراء ودوائر
ثل الـدولة أن ال يـتـقـبـلـوا مـراجـعة مـن 
ـبــيـة عن أي أمــر ال يـخص الــلـجــنـة األو
ــنــصـوص عــلــيـه في الــلــجــنـة الــعـمـل ا
ـبــيـة واســتـحــقـاقـهــا الـقــانـوني في األو
شـؤون الرياضة حصـراً وسأطلب منهم
إبالغ الـرئـاسة عن أي شـخص يـراجـعهم
ـبـية بـخالف ذلك بل وعـلى الـلـجـنـة األو
أن حتـصــر نـشـاطــهـا فـيــمـا يــنص عـلـيه
قـانـونهـا وال تـتـحـول إلـى "امـبـراطـورية"
مـعامالت من طراز آخر وسأأمر باعتقال
من يـخـالف أمـرنـا هـذا أو أن تـصدر أنت
تـعـمــيـمـاً واضـحـاً تـقــول فـيه: بـلـغـنـا أن
ــثل الــبــعض يــنــسب إلى نــفــسه بــأنه 
ـبيـة في مراجـعات ال تـتصل اللـجـنة األو
ـــبــيــة بـــعــمل وواجـــبــات الــلـــجــنــة األو
الـقـانـونــيـة وهي جلـنـة عـلـيـا لـلـريـاضـة
وشـؤون الـريـاضـيـ وأنـنـا (أي أنت يـا
عـدي) ال تـأمـرون أو تـوجـهـون بـهـذا وأن
تـبــعث بــنــســخـة من هــذا الــتــعـمــيم إلى
ديــوان الـرئـاســة لـتـنــبه الـرئــاسـة دوائـر
الـدولـة والــوزارات إلى ذلك وتـعــتـبـر من
يقـوم به مـحتـال يتـوجب اعـتقـاله ليـحال
إلى الـقـضاء.. وبـانـتـظـار اخـتـيار أي من
احلـلّـ ســوف أؤجل إصـدار األمـر الـذي

أشرت إليه.
ولدي عدي.. إن لم نصحح أي شأن سيّءِ
فـأن اللـه والـشـعب سـيـصـححـانـه وأنـنا
أهل لـنصـحح بعـد االتـكال عـلى الله أي

عوج والله أكبر
توقيع صدام حس 

12/2/2001
ـقــصــود بــهـذا يــعـرف الــعــراقــيــون أن ا
الـزجر هو أصيل طـبرة وهو لم يكف عن
ديــدنـه ذاك فـمــارس األمــر نــفــسه مع من
ـا يـثـبت صواب جـاءوا بـعد االحـتالل 
هـاجسه وصـحـة اإلجـراء الذي تـضـمـنته

الرسالة.
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كــان الـرئــيس صــدام مـولــعــاً بـالــتـاريخ
وهـــاجـــسه أن يـــرتـــقي الـــعـــراق واألمـــة
الـــعـــربــيـــة وأن ال تـــواجه تـــقـــدمـــهـــمــا
االنــحــدارات والـنــكــسـات كــان هــاجـسه
عـمــيــقـاً بــشــأن الـعــراق الــذي مـرّ عــبـر
تـاريخه بانتكاسات كبرى ووطأت أرضه
غـزوات لـتـدمـر حـضـارة تـزخـر بـالـثـقـافـة
والـفـنـون والـتـقـدم حـيث كـانت بـابل في
يـومــهـا عـاصـمـة الـعــالم كـمـا أصـبـحت

بعدها بغداد عاصمة الدنيا.
 هـاجسـه هذا كـان يـعـيش مـعه ويـحرك
عـقله لذا أراد أن يعيد إلى بغداد مجدها
وازدهـارها وأن تـصبح مـثـلمـا كانت في
عـهـدهـا الـزاهـر قـبـلـة لـلـثـقـافـة والـفـنون
ؤلـف الـدكـتـور ند والـعـمـارة ويـذكـر ا
الـياس أن الـرئيس صـدام كان في كـثير
من األحـيـان يــتـحـدث مع بــعض أعـضـاء
ــوضـوع فــيــقـول: إن الــقــيـادة عن هــذا ا
بـغداد في نـظـر من قرأ عـنـها ولم يـزرها
ـنصـور والرشيـد ومن ثم ما هي بـغداد ا
أوردته كـتب الـتـاريخ عـنـهـا وما أورثـته
قــصص ألف لـيــلـة ولـيـلــة عن ازدهـارهـا
(وأنـا) - القـول لـلرئـيس صـدام - أخشى
أن يـصـدم الـزائـر لـهـا فيـجـد مـديـنـة غـير
تـلك الـتي فـي خـيـاله وتــصـوره لـذا فـأن
إعـادة الـروح إلى بـغـداد يـجب أن تـكـون
ـهمات األسـاس في عمـلنا بـالتزامن من ا
مع ارتـقاء شعب العراق في شتى مناحي
احليـاة االقتصادية والتعليمية والثقافية
والـفـنــيـة وهـكـذا بـدأت حـمـلـة الـتـحـديث
والـبنـاء ففي بـغداد وحـدها أنـشئت في
عهـده جـسور عـدة على نـهـر دجلـة منـها
ـعـظم وجـسـر األعـظـمـيـة (جــسـر بـاب ا
وجـسر صـدام عـنـد مـصب قـنـاة اجليش
وجـسـر اجلـادريـة اجلـسـر ذو الـطـابـق
في الـكرادة وجـسر عـلى نهـر ديالي عـند
نهـايـة قـناة اجلـيش) فـيـما لم يـشـيد في
بـغــداد مـنـذ تــأسـيس الــدولـة الـعــراقـيـة
احلــديـثــة ســوى ســتـة جــســور ال غــيـر
ـلـكي وواحـد خـمــسـة مـنـهـا في الــعـهـد ا
فـقط في العـهد اجلـمهـوري قبل الـرئيس

صدام.
لم يـكن في بــغـداد سـوى طـرق وشـوارع
ضــيــقــة لم تــكن قــادرة عــلى اســتــيــعـاب
الـتطور احلـادث في بغـداد فشـقت الطرق

والــــــــــــشـــــــــــوارع
الــــســــريــــعـــة
والــعــريــضـة
داخــــــــــــــل
بـــــغـــــداد
وحــولــهـا
وأخـــــذت
الشركات
احملـــلـــيـــة
واألجـنـبـيـة
تــتـنــافس في

الــــهـــاشــــمـــيــــة رغب في إحــــدى زيـــاراته
ـقبـرة بعد ـتعددة إلـى بغـداد أن يزور ا ا
وضوع الـعثـور على رفات ابن أن سـمع 
ـلك فـيـصل الـثـاني ودفنه عـمه وصـديقه ا
ـلكـية.. وقـد وجه الـرئيس ـقبـرة ا داخل ا
صدام الـعامل في الرئاسة بتنظيم زيارة
ـلـكـيـة حيث ـقـبـرة ا لـلـمـلك حـسـ إلى ا
طلـوبة حيث صحب اتـخذت اإلجراءات ا
ــقـبــرة في مـوكب ــلك إلى تـلك ا ـؤلف ا ا

مهيب..
لك : "مـا زلت أذكر عـيـني ا يـقول الـياسـ
حسـ مغـرورقتان بـالدمع فـيما كـان يقرأ
ــلك فــيـصل ســورة الـفــاحتــة عــلى قــبــر ا
الـثاني كمـا الحظت أنه كان يـحاول حبس
الدمـوع في عـينـيه وهو يـتـجه نحـو بقـية
ـلـكـيـة لـيـقـرأ سـورة الـفـاحتـة األضـرحـة ا

أيضاً..
q U  5  Òd

لم يـنل شــخص في عـهـد صــدام حـسـ
من الــــتــــجــــريح والــــهــــجــــوم واالتــــهـــام
والــسـخـريــة مـا نــال حـسـ كــامل ولـعل
ــأسـاة الـكــبـرى الـتي حــلّت به وبـأهـله ا
بـعد أن عـاد إلى الـعراق بـعـد تمـرده على
ـيـدان الـرئـيس صـدام حـسـ أفـسـحت ا
خليـال الـكثـيرين الـذين نسـجوا الـقصص
واحلــكـايــات الــتي يـقــتــرب بـعــضــهـا من

ريض. قصص اخليال ا
يــؤخــذ عــلى حـــســ كــامل أنه ال يــحــمل
شـهـادة دراسـيـة تـخـوله أن يـحـمل الـرتب
العـسكرية التي حملها فمن مدعٍ أنه كان
شـرطياً ومن قائل أنه كـان مفوض شرطة

أو جــنــديــاً أو عـــريــفــاً "ضــابط صف" في
اجليش إلى غير ذلك من أقوال.

: "بالـطبـع فأنـا ال أستـطيع يقـول الـياسـ
أن أدعي عـــكس مــا قـــيل ويــقـــال كــمــا ال
أسـتطـيع أن أدعي أن حـسـ كـامل مؤهل
دراسـيــاً وعـلـمـيـاً غـيـر أن الـشـهـادة أمـام
الـتــاريخ واإلنـصـاف وإعــطـاء كل ذي حق
حـقه تقـتضـيني بـالرغم من أن الـود كان
مفـقـوداً بـيـني وبيـنه خالل عـمـلي رئـيـساً
راسم في رئـاسة اجلمـهورية أن لـدائرة ا
أقول إن الرجل وقد انتقل إلى رحمة ربه
كــان كـفــاءة نــادرة تـتــمــتع بـكـل عـنــفـوان
تـابعة فـلقد القـدرة اإلدارية والعـملـية وا
بـــدأ فـــرداً من حـــمـــايـــة الـــرئــيـس صــدام
حـس ثم إلى أحد مرافقيه بعد أن حمل
رتـبة عسـكريـة وبعـد ذلك أصبـح مسؤوالً
عن جـــهـــاز األمـن الـــرئـــاسي اخلـــاص ثم

مديراً له. 
هـنـاك من يـسـأل دائـمـاً: (كـيف تـطـور أمر
حـســ كـامل لـيـرتـقي إلى مـنـاصب عـلـيـا
ـسـؤوليـات في الدولـية ومـهمـة في سلم ا

العراقية?
هذا الـسؤال يحيلنا إلى ثـمانينيات القرن
ـــاضـي ســـنـــوات احلــــرب الـــعـــراقـــيـــة ا
ــسـمــاة في اإلعـالم الـغــربي اإليــرانــيــة ا
(حـرب اخلليج األولى) فعـندما كانت هذه
احلــرب مـسـتــعـرة وعـلى أشــدهـا وكـانت
مـعــاركـهــا بــ كـر وفــر أتـعــبت الـقــيـادة
العسكرية العراقية وعلى رأسها الرئيس
ـتــكـررة صــدام االخـتــراقـات اإليــرانـيــة ا
لألراضي الـعراقية بوساطة الزوارق عبر
ــمـتــدة بـ حـدود ـائــيـة ا ـســطـحــات ا ا
الـبلدين (االهـوار) وكانت لدى اإليـراني
إمكـانات هائلـة لتحقـيق هذه االختراقات
عـبـر زوارق تـخـتـرق االهـوار وتـنـاور بـ
ـنـتـشـرة فـوق غـابـات الـقـصب الـكـثـيـفـة ا
ـياه فـيـمـا كـان اجلـيش الـعراقي سـطح ا
يـفتـقـر إلى قـوات خاصـة لـهـذه األغراض
ثل هـذه احلاالت ـتلك زوارق مـعـدة  وال 
عادية لـكي يواجه االختراقات اإليرانية ا
ـعــلـومـة وقــد الـتـقط حــسـ كــامل هـذه ا
وبـدأ يـعـمـل بـكـتـمـان شـديــد مـسـتـعـيـنـاً
بــكــادر في جــهــاز األمن اخلــاص فــأنــشــأ
ورشـة خاصـة لتـصـنيع الـزوارق من مادة
(الـفايـبـر كالس) والتـي كانت مـتـوفرة في
الــــــــــــعـــــــــــــراق مـن خـالل مـــــــــــــصــــــــــــنـع
البـتروكيمياويات وعـندما اكتمل تصنيع
اذج الـزوارق بـأحـجـام مـخـتـلـفـة فـاجأ
حــســ كـامـل الـرئــيس صــدام والــقــيـادة
هم العـسـكـرية الـعـراقـية بـهـذا االجنـاز ا
وحــ سـئل عن إمـكـانــيـة تـصـنـيع أعـداد

كـبيـرة من هـذه كـان رده إيجـابـيـاً وقد 
تصـنـيع كمـيـات ليـست بـالقـلـيلـة من هذه
الــزوارق فـــعالً وجــهـــزت بــهـــا الــقــوات
ــســلــحـة بــالــتــزامن مع تــدريب بــعض ا
الـقـطـعـات الـعـسكـريـة عـلى اسـتـخـدامـها
وهـكذا جابت هذه الـقطعـات مياه األهوار
بــ غـابــات الــقــصب والـبــردي لــتــفـاجئ
ــا لم تــكن تــتــوقـعه الــقـوات اإليــرانــيـة 
وبــهــذا خــرجت مــيــاه األهــوار مـن دائـرة
تــفـرد الــقـوات اإليــرانـيــة في اخــتـراقــهـا
ـنــطـقــة أو تـلك من خالل واحـتالل هــذه ا

تلك االختراقات".
أعـطى هذا االجناز كـما يضـيف الياس

ركز حس كامل لدى الرئيس دفعة قوية 
صـدام والقـيـادة العـسـكريـة وهـو ما دفع
الـــرئـــيـس صــدام إلـى إســـنـــاد هـــيـــئــة
الــتـصـنـيع الـعــسـكـري حلـسـ كـامل
وكـــانت هــذه الـــهــيـــئــة مــتـــواضــعــة
اإلنتـاج ويقـتصـر معـظم عمـلهـا على
تـصـنـيع "اخلـراطــيش" والـيـسـيـر من
ـــعـــارك في قـــطع الـــغـــيـــار.. كـــانت ا
احلرب العراقية اإليرانية وفي الكثير
مـن صــفـــحــاتـــهــا مـــعــارك الـــتــحــام
وتـداخل وكـان سـالح "الـهـاون" يـلـعب
دوراً مهـماً وأحياناً  حـاسماً في كثير
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تشـييد اجملمـعات السكنـية احلديثة وسط
بغداد وفي اطرافها وخصص الكثير منها
إلى أسـاتـذة اجلـامـعـات والـعـلـمـاء وكـان
الفـتاً أن ترتـفع في بـغداد عـمارات شـاهقة
لم تعـهـدها الـعاصـمة بـغـداد من قبل كـما
 تـشييد عـديد من العـمارات ذات الطابع
ـعـمـاري الـعـربي - اإلسالمي قـرب وبـ ا
ـتـمـيـزة ـنــشـآت ومـنـهــا الـبـنـايــة ا تـلك ا
(مركـز صـدام للـفـنون) الـتي شـهدت أكـبر
مـعـارض الـفــنـون الـتـشــكـيـلـيــة الـعـراقـيـة

ية وأروعها. والعربية والعا
لم يــكن فـي بــغــداد فــنــادق كــبــرى أو مــا
يـطلـق علـيه فـنـادق "اخلـمس جنـوم" وكان
الفـنـدق الـوحـيـد الـذي يـعـدّ مـعـقوالً وإن
كـان ال يرقى إلى مـفهـوم الـفنـادق الكـبرى
هــو فـنــدق بــغـداد الــذي شـيــد في أواخـر
ـلكي. أمـا الـفنـادق األخـرى التي الـعهـد ا
كـانت في بـغداد فـهي صـغـيـرة ومـحدودة
فـــتم في عـــهــد الــرئـــيس صــدام تــشـــيــيــد
الفـنـادق الـكبـرى ومـنـهـا (فنـدق الـرشـيد
ــنـصــور وفـنــدق بـابل وفــنـدق وفــنـدق ا
عــشــتـــار شــيــراتــون وفــنــدق فــلــســطــ
ميـريديان وفـندق نوفتـيل) باإلضافة إلى
فنـادق كـبـرى في مديـنـة الـبصـرة ومـديـنة
ـوصل ومـديـنـة بـابل األثـريـة فـضالً عن ا
مـجــمـعــات سـيــاحـيــة راقــيـة في مــنـطــقـة
كردسـتـان شمـالي العـراق كـما  تـشيـيد
ــســرح الـوطــني ومــســرح الــرشــيـد في ا
بـغداد و استـمالك مـنطقـة واسعـة على
ضـفاف دجـلـة في جـانب الكـرخ إلقـامة دار
شـروع توقف بسبب األوبـرا إال أن هذا ا

اندالع احلرب مع إيران.
ــؤتـــمــرات مــقــابل فــنــدق وبــني قــصــر ا
الـــرشـــيـــد الــذي هـــو من مـــعـــالم بـــغــداد
الــرائــعــة وعــلـى رغم تــهــد الــطــائــرات
والـصواريخ األمـريكـية له سـنة 1991  إال
أن الـرئيس صـدام وجه بـترمـيـمه وإعادته
ـهـنــدسـ والـفـنـيـ كـمــا كـان وبـأيـدي ا
والعـمال العراقي فـأبدعوا وأجادوا كما
شـيدت ثالثة صروح كبرى في بغداد برغم
ظــروف احلـــرب مع إيــران مــنـــهــا (نــصب
اجلــنــدي اجملــهـول وســاحــة االحــتــفـاالت
واالســتــعــراضـات الــكــبــرى اجملـاورة له..
تـميز) ونصب ونـصب الشهيـد (الرائع وا
قــوس الــنـــصــر وبـــرج صــدام ومـــتــنــزه
الـــزوراء وجـــزيـــرة األعــراس.. الـخ) هــذه
الـبــروج الــفـنــيــة واحلـضــاريــة صـمــمــهـا
فـنـانـون ومـهـنـدسون عـراقـيـون ونـفـذتـها
إيــادٍ عـراقـيـة أصـبـحـت من مـعـالم بـغـداد
ونــدعـو اإلله أن ال تـمـتـد إلـيـهـا يـد الـعـبث
والــتـخــريب والــهــدم كـمــا حــدث لــنـصب
ــتـحف الــعـراقي ــسـيــرة) في ســاحـة ا (ا
الــذي صــمــمه الــنـــحــات الــعــراقي خــالــد
الرحـال والذي يحكى مسيرة العراق منذ
كـلـكـامش وحـتى الـعـصـر احلـاضـر حـيث
جـرى اقتـالعه لـتـتـحـول مـادته الـبـرونـزية
إلى أواني مـنـزلـيـة في (سـوق الـصـفـافـيـر
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في حلـظة تفـكير وجتلٍّ من الـرئيس صدام
لك لك فـيصل الثاني حـفيد ا ذكر حـفيد ا
فـيصل األول ولم يـكن مـكان دفـن جثـمانه
مــعـــروفــاً بـــعــد أن قــتـل في أول يــوم من
الـثورة العسكرية في  14تموز 1958 وإن
ـلـكـية ـقـبـرة ا كان يـقـال إنه مـدفـون في ا
غـير أنـه لم يكـن هنـاك أي مـعـلم أو إشارة
قـبرة إلى مـكان دفـنه فلم يـكن في داخل ا
لك غازي ـلكـية حيـث دفن جده ووالـده ا ا
ــلـكــة عــالـيــة و تــكـلــيف من ووالــدته ا
ــوضـوع حــتى  الــتـوصل يــبــحث في ا
ـلـكـيـة ـقـبـرة ا إلى مــعـرفـة أحـد حـراس ا
وكــان مــازال عــلى قـــيــد احلــيــاة وشــهــد
لك فيصل الثاني وأسهم في دفن جثمان ا
ــكـــان الــذي يــعــرفـه هــو في حــدائق في ا
ـلـكـية وأخـرج الـرفـات بـإشراف قـبـرة ا ا
أطــبــاء مــخــتــصـــ وأجــرى عــلــيه أبــرز
األطــبـاء االخـتــصـاصـ في مــعـهـد الـطب
الـعدلـي فـحـوصـاً ومـقارنـات وتـأكـد لـهم
ـا ال يـقـبـل الـشك أن الـرفــات يـعـود إلى
ـلك فيـصل الـثاني فـأمـر الرئـيس صدام ا
ــلك أن يــعـــد له قـــبــر إلى جـــانب والـــده ا
راسم تـليق بدفن غـازي و ذلك كله 
ــا يـشـابه ــلك كـمـا  بــنـاء الــقـبـر  ا

قبور أهله الذين دفن إلى جانبهم.
جـاء في الـكتـاب مـوضـوع الـعرض أن
ــلك احلـــســ بـن طالل مــلك ا
ــــــمــــــلــــــكــــــة ا
األردنـيـة

ـولدات االهـليـة في تزويـدنـا بالـكهـرباء نكـون غيـر موضـوعـي إن أنـكرنـا دور ا
على مدى سنوات طويلة .. 

ولكم أن تتصوروا حالنا بدونها ..
ا نـعود  من جديد الى عـصر الاللة والـفانوس و (البُـطل) بضم الباء بدونـها ر
ن ال يعـرف (الـبُطل) من االجـيـال اجلديـدة هـو قنـيـنة يـوضع فـيهـا خيط أو .. و
فـتـيل من الـقـطن أو الـبـردي وتـمأل بـالـنفـط االبيـض  ويغـلق فـمـهـا بـالـعـج أو
الطـ ويـشـعل رأس اخليط او الـفـتـيل الـظاهـرفـوق الـعجـ لالنـارة في الـليل 

الية  .. لك الفانوس أوالاللة عندما تكون  فوق قدرته ا وهو وسيلة من ال 
ونتـذكر نحن جـيل اخلمـسيـنات وما قـبلـها معـاناتـنا مع (البُـطل ) ودوره الكـبير
خـاصـة في الــدراسـة وإجنـاز الـواجـبـات الـبــيـتـيـة ولـذلك نـضــطـر الى إكـمـالـهـا
تـابـعة دقـيـقة من ومـتـابعـة دروسـنا خالل الـنـهار وشـطــــرا بسـيـطا من الـلـيل 

االهل .
ـولــدات االهـلــيـة قــامت بـدور وزارة (كـهــربـاء وطــنـيـة) لالنـصــاف نـعــتـرف أن ا
بكـاملـها دون أن تـكـلف الدولـة نفـقات ونـثريـات ورواتب وإيفـادات وموظـف الخ
ـلـيـارات الـتي صـرفـت عـلـيـها ـسـاءلـة عن ا أوتُـتـهم بـالـفـسـاد  وسـوء االدارة وا
قدوره ـاضيـة .. فهي ال تـكلف صـاحبـها غـير مـبلغ بـسيـط   خالل السـنوات ا
توفـيـره  وال حتـتـاج الى أن يـكـون لهـا مـوقع الـكـتـروني وإعالم وعالقـات عـامة
وناطق بـاسمها يتـحدث نيابـة عنها أو يـبرر إخفاقهـا أو فشلهـا  .. فهي تتحدث

عن نفسها بايجابياتها وسلبياتها ..
كن أن نـغفل جـشع البـعض وإستـغالل حاجـة الناس لكـن في الوقت نفـسه ال 
ــا يـجــعل األسـر تــئن  من عـبــئـهــا عـلى في الـصــيف لـزيــادة سـعــر االمـبــيـر 
ميـزانيتها خاصة  األسر الـفقيرة التي حتسب حسـابا لالمبير الواحد زيادة أو

نقصان  دون سماع ألنينها ..
دينة والبالد عموما ولـدة االهلية أصبحت جزءا أساسيا في الـبيت واحمللة وا ا
وفي الوقت نـفسه مصدر خطر كامن بـانتشارها العشـوائي ب البيوت وإمتداد
أسالكهـا بـشـكل فـوضوي في الـشـوارع وأمـام البـيـوت وفـوقهـا ومـصـدرازعاج
ـتصاعـدة منـها واحـتماالت انـدالع احلرائق بـسبب هذا بضـجيـجها واالدخـنة ا
االنـتـشـار غيـر الـنـظامي في االزقـة الـضـيقـة وأمـام البـيـوت أو داخـلهـا وارتـفاع

درجات احلرارة ووجود كميات كبيرة من الوقود قابلة لالشتعال والتوسع..
دن واحملالت  لسـنوات طويلة عنـية في ا  كل ذلك يـحدث أمام انظار اجلـهات ا
دون حل ومـعاجلـة أو الـتحـسب السـوأ االحـتمـاالت وهي احلـرائق ال سـمح الله

لكي تكون بعيدة عن البيوت ..
لذلك ..

ـهم وتــضع  في احلـسـبـان أدعــو احلـكـومـة الى  أن تــلـتـفت الى هــذا اجلـانب ا
ـولـدات االهـليـة  بـاتـخـاذ اجـراءات الـسالمة إحـتـمـال االسـوأ فـتـلزم أصـحـاب ا
واألمان بـدقة ومتـابعة شديـدة من الوحدات االداريـة واجملالس البلـدية  والدفاع
ـولــدات  في الــشــوارع الـعــريــضـة ــولـدات وكــذلك ضــرورة نــصب ا ــدني وا ا
ـسـافـة مـعـقـولـة  ولـيس في االزقـة والـسـاحـات الـكـبـيـرة  بـعـيــدا عن الـبـيـوت 
الـضـيـقة أو بـ الـبـيوت أو داخـلـهـا أو أمامـهـا لـتجـنب احلـرائق الـتي أصـبحت
ـستـمر ومنـها حرائق ـدمرة وتـكرارها ا ظاهـرة خطيـرة في العـراق في أثارها ا
ـولدات االهلية اضـافة الى اخطارها الكـهرباء بسبـب التماس أو احملوالت  أو ا

البيئية  والصحية وازعاج العوائل بضجيجها ودخانها ..
وعسـى أن تكـون  احلرائق االخـيـرة جرس انـذار وتنـبيـه  لهـذا االمر قـبل فوات

االوان  ..
فهل من مجيب ?..
-  نرجو وندعو ..
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ـا فيـهم احلـكـومة  والـنـاطق بـاسمـهـا والـرئاسـة  عـلى لـسان حتـدث اجلـمـيع  
رئيـسـهـا عن  سـوء االدارة والفـسـاد وهـما الـسـبب في كل مـا حل بـالـعراق من

كوارث  وفواجع وأخرها في مستشفى احلس في الناصرية ..
ريض والطبيب .. كل مرض له أعراض  ال تخفي على ا

رض  خبيث) هو خراب سوء االدارة والـفساد هما اجلزء الظـاهر أو أعراض (
الضمائر وانحطاط االخالق وفقدان الوازع الديني  ..

ـسـؤول لـلمـناصب رض  الـلعـ اسـباب في مـقدمـتـها سـوء إختـيار ا ولهـذا ا
ـقـايـيـس الـوظـيـفـيـة ـنـاسب فـي مـكـان ال يـسـتــحـقه في ا وتـعـيـ الــرجل غـيـر ا
ناصب تـعطى على أساس أنهـا هبات وعطايا  ومنح واالبداعـية .. حيث كانت ا
لالحـزاب  واالشخاص   ومحاصصة  فرضت على البالد  والوزارات  وليس
ا خلق حالة من االحباط  قتلت واطنة   على أساس الكفاءة  واالختصاص وا
سؤولـية والتنافس  الـشريف  ب العـامل في تقد بـادرة  واالبداع وا روح ا

ختلف الوسائل .. االفضل للمؤسسة .. فابعدت العناصر الكفوءة 
في مواسم تـشكيل احلـكومات بـعد ظهـور نتائج  االنـتخابـات  كنا نـسمع ونقرأ
في  االعالم  مـا يتـردد من اقـاويل وكـلـمـات واتـهامـات وروايـات غـريـبـة عن بيع
ــنـاصب  وكـأن الـبـالد في حـالـة بـورصــة ومـزادات لـشـراء وزارات مــعـيـنـة  ا
وليس اسـتحقاقا شعبيا  وانـتخابيا وواجبا ينتـدب اليه الشعب من يراه مناسبا
ـدة مـعـيـنة خلـدمـة الـبالد  وتـسـهـيل أمـور الـعـبـاد  وتسـيـيـرأعـمـال احلـكـومـة 
ـا ألتزم به يحـاسب بعـدها علـى االخفاق  وال يـثاب عـلى االجناز  النه تطـبيق 

حزبه او كتلته  أمام الناخب  في البرنامج االنتخابي والوزاري  ..
ال يكـفي الـتشـخـيص لـوحده فـهـو ظاهـر ويـعرفه الـقـاصي والـداني بل ال بد من
العالج   .. وعـالج هذه الـكوارث هـو بالـعودة الى الـسيـاقات االداريـة والعـلمـية
والوظـيفية الـصحيحة في إخـتيار االشخـاص للمنـاصب وبخالفه يكون احلديث
عن سـوء االدارة والفـسـاد ال مـعـنى له  ولن يـوقف مـسلـسل الـكـوارث أو يـبرر

الفشل ..
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اضي (مضيف سومري ميساني علق االسـتاذ صباح الفرطوسي على مقالي ا
هـاشـمي) بعـبـارات جمـيـلة إعــــتـدت علـيـها مـنه في تـعلـــــــيـقاته  الـلـطيـفـة على

مقاالتي ..
اللـقب أوقعني في حيرة وتساؤل هل هو صباح أخر غير االستاذ  صباح الذي
ـرحوم ـاضي عن طـريق أخـيه صديـقي ا أعرفه مـنـذ  مـطلع سـبـعيـنـات الـقرن ا
رحوم صالح  مـهودر ?.. صديق مـشتـرك حل هذا االلـتبـاس فأكـد أنه شقـيق ا

فعال ..
وقـعت في هـذه احلـيـرة النـنـا أمـضـيـنـا  شـطـرا من عـمـرنـا نـحـن االثـنـ -  انا
وصالح  رحمـه الله  - ولم نـعرف أو نـسأل بـعضـنـا من أي القـبائل والـعشـائر
ـفــروض عـلـيـنـا النـنـا واالفـخـاذ والـطــوائف نـحن .. كـان لـقـاؤنــا لـيس بـالـقـدر ا
ـنـطـقة او الـتـقـيـنـا في رحـاب اجلـامـعة  فـحـسب  أو كـان يـقـوم عـلى أسـاس  ا
ــذهب أو الــقــومــيــة   بل يــقـوم عــلى مــشــتــرك  بــيـنــنــا هــو احملــبـة الــدين او ا
واالخالص  والـوفـاء .. نخـتـار من بـ هـذا الـطـيف الـرائع من مـخـتـلف االلوان
الـذي يـشكل حـديـقة غـنـاء جمـيـلة .. نـختـار الـزهر الـبـديع والعـطـرالشـذي الذي
يـنــاسب الـذوق والــروح بـوعي وارادة .. لـذلـك تـسـتــمـر الـصــداقـة طـول الــعـمـر
ويسـتمـر التـواصل  واللـقاءات حـتى وإن كان بـعيـدا عن مقـر االقامـة والعمل ..
فقـد كـان صالح رحمه الـله مـثال  يأتي من الـعـمارة لـيزورني في بـيـتي  ببـغداد
ضي يومـا كامال معا في كل اجازة  بـعد التـحاقنا بـالعسـكرية بعـد التخـرج و
ـكن أن يكون .. كان مـثقـفا ومـولعـا بالقـراءة  .. كان مـشروعـا أدبيـا كبـيرا .. 
شـاعـرا أو روائـيـا أو كـاتـبـا كـبيـرا أو مـؤرخـا بـارعـا - لـو أمـهـله الـقدر ..   في
زيارته لـنا  في الـبيت كـان يذهب مـباشـرة الى مكـتبـتي ويخـتار مـنهـا ما يـختار
ومنـها إصدارات وزارة االعالم وكانت رخيصة الثـمن أو أحصل عليها باجملان
 .. ويـطـلق الـوعـود بـارجـاع ما يـخـتـاره  وأعـرف أنه ال يـرجعـهـا ونـضـحك مـعا
لتـأكيـد ذلك ...وعاد  الى الـعمـارة  في أخر لـقاء عـلى  أمل لـقاء جديـد   .. لكن

القدر لم يسعفنا لنلتقي مرة اخرى فقد اختاره الله الى جواره ..
وفــاة عــزيــز .. أب أو أم .. إبـن أو أخ  أو صــديق أو قــريب ..  تــكــســر الــقــلب

ا كبيرا  لن تشفيه  االيام وتقادم االزمان .. وتلحق بالنفس  أ
كل شيء يـتحول الى ماض اال حلظة كسر الـقلب تبقى حاضرة في الذهن طول

العمر ..
رحم الله كـل عزيز علـينا فـارق احلياة و تـرك ذكريات جـميلـة   هي إرثنا الذي

نعيش عليه  ونسترجعها دائما علها تخفف بعض ألم الفراق ..
في كل االحـوال .. هي رادة الله وليس  لنا اال الرضا بالقضاء والوفاء بالترحم

على من فقدناه  ..
وانا لله وانا اليه راجعون ..
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ال تــتــألم إذا أنــكــر أحــدهم فــضــلك عــلــيـه  فــاضـواء
الشوارع تُنسى في النهار ... ( لغزالي).
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فـــعـت في الـــبـــلـــدة احلـــدوديـــة.ولم رُ
يتسن على الفور التحقق من الوضع
عـــلى األرض لـــكـن انــتـــشـــرت عـــلى
وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي صـور
ــقــاتــلي طــالــبــان وقــد بــدا عــلـيــهم
االرتــيــاح فـي مــا يــبــدو أنــهــا بــلــدة
حـدوديـة. إذا تـأكـدت الـسـيطـرة عـلى
ســبــ بــولــداك فــســيــكــون الــتــقــدم
األحــــــدث الـــــذي حتـــــرزه احلـــــركـــــة
ـتـشـددة بـعـد الـسـيـطرة اإلسالمـيـة ا
ـعـابــر احلـدوديـة في عـلى عــدد من ا
األســــــابـــــيـع األخـــــيــــــرة مع ســــــعي
ـــــتــــمـــــردين إلـى قــــطـع اإليــــرادات ا
اجلـمـركـيـة الـتي حتـتـاجـهـا حـكـومـة
كابـول ليـتمكـنوا بـالتـالي من جنـيها

بأنفسهم.
ويـأتـي إعالن طـالــبــان بـعــد أيـام من
قتال عـنيف في مـختلف أنـحاء والية
قندهـار حيث اضـطرت احلـكومة إلى
نـشـر مـقـاتــلـ من الـقـوات اخلـاصـة
للحيلولة دون سقوط عاصمة الوالية
ــعــبــر مع تــقــدم طــالــبــان بــاجتــاه ا
ـــتــحـــدث بــاسم احلـــدودي.وســعى ا
طـالـبـان ذبـيح الـله مـجـاهـد في بـيان
قـيـمـ هـناك إلى طـمأنـة الـتـجـار وا
بـــقــوله إن "أمـــنــهم مـــضــمـــون".لــكن
سؤولـ األفغان أصـروا على أنهم ا
ما زالوا يسـيطرون على الـبلدة.وقال
تحدث باسم وزارة الداخلية طارق ا
عريـان إن "ارهابـيي طالـبان حتـركوا

ـنـطــقـة احلـدوديـة" في بـالـقــرب من ا
مـنطـقـة سـب بـولـداك لـكن "الـقوات
األمنـية صـدت هجـومهم".لـكن سكـانًا
جــرى االتــصــال بـــهم فــنــدوا مــزاعم
احلــكـــومــة. وقــال راز مـــحــمــد وهــو
صـاحب مــتـجـر ويــعـمل بــالـقـرب من
ــنــطـقــة "ذهــبت إلى مــتــجــري هـذا ا
الـصـبـاح ورأيت أن مـقـاتـلي طـالـبـان
مــنــتــشــرون في كل مــكــان. إنــهم في
الـبـازار وفي مـقـر الـشـرطـة ومـنـاطق

اجلمارك.  
ـعارك ـا سمـاع صوت ا كـنني أيـضً
ـــعـــبـــر فـي مـــكـــان قــــريب".ويـــعــــد ا
عابر أهمية من احلدودي أحد أكثر ا
الـنـاحـيـة االســتـراتـيـجـيـة بـالـنـسـبـة
ــكن الــوصــول عــبـره لــطــالـبــان إذ 
مــبــاشــرة إلـى إقــلــيم بــلــوشــســتــان
الـبــاكـسـتــاني حـيث تــتـمـركــز قـيـادة
طالـبان منـذ عقـود وينتـشر عـدد غير
ـقـاتـلـ االحـتـيـاطـي مـعـروف من ا
ــرســلــون إلى أفـــغــانــســتــان الــذيـن يُ
للـقتـال.وبـعد سـاعات من اإلعالن عن
ــعــبـر رأى مــراسل وكــالـة ســقـوط ا
فـــــــــــرانـس بـــــــــــرس فـي اجلـــــــــــانـب
الـباكـسـتـاني نـحو 150 من مـقـاتلي
طـــالــبــان يـــركــبــون دراجـــات نــاريــة
ويــلـــوحــون بــرايـــات احلــركــة خالل
مطالبتهم بالـسماح لهم بالعبور إلى

أفغانستان.
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وبـــلــوشــســتـــان وجــهــة يـــقــصــدهــا
ــقــاتــلــون لـــتــلــقي الــعالج الــطــبي ا
وتـــعــيـش فــيـــهـــا عــائالت كـــثـــيــرين
مـنــهم.ويـربط طــريق سـريـع رئـيـسي
احلـــدود بـــالــعـــاصــمـــة الـــتــجـــاريــة
الـبــاكـسـتــانـيـة كــراتـشي ومـيــنـائـهـا
الواسع على بـحر العـرب والذي يُعد
ركـيـزة أسـاسـيــة لـتـجـارة الـهـيـروين
األفـــــغــــاني الــــتـي تــــدر مــــلــــيــــارات
الـدوالرات وشكـلت مـصـدرًا أسـاسـيًا
لـــتـــمــويل حـــرب طـــالــبـــان عـــلى مــر
.وقــبل بــضـعــة أســابـيع من الــسـنــ
ـتحـدة النـهائي انسـحاب الـواليات ا
من أفــغـانـســتـان تــقـدمت اجلــمـاعـة
ـتشددة في مـعظم أنحاء اإلسالمية ا
البالد فيـما لم تعد احلـكومة تـسيطر
سوى على عـدد من عواصم الواليات
التي عـليـها تـزويدهـا باإلمدادات عن

) ,أ ف ب) - انـتـقـد الرئـيس { برل
األميركي األسبق جورج دبليو بوش
انـية انـسحاب في مقـابلـة مع قنـاة أ
قوات حلف شـمال األطلـسي (الناتو)
من أفـــغـــانـــســـتـــان امـس األربـــعــاء
مــعــتــبــرا أنه خــطــأ" سـتــعــاني مــنه
الـنسـاء والـفـتـيات األفـغـانـيـات" على
حد قوله.وقـال الرئـيس األسبق الذي
أرسـل الــــقـــــوات األمــــيــــركـــــيــــة إلى
أفـــغــانـــســـتـــان خــريف 2001 بـــعــد
أيـلــول/سـبـتــمـبـر في هـجـمـات  11 
ـقـابــلـة مع قـنـاة دويــتـشه فـيـلي إن ا
الـــنــســاء والـــفــتـــيــات األفــغـــانــيــات
ســـيــــعـــانـــ مـن ضـــرر ال يـــوصف".
واضــــاف "هـــذا خـــطـــأ.. ســــيـــتـــركن
ليُذبحن من قبل هؤالء الوحوش جدا

وهذا يحزنني.
WO½UG «  «u

وأعلنت حركة طالبان التي تشن منذ
شـهـريـن هـجـومـا عـلـى عـدة جـبـهـات
ضد القوات األفغانية سيطرتها على
هم مـعبـر سـبـ بـولـداك احلـدودي ا
مـع بــاكـــســـتــان فـي واليــة قـــنـــدهــار
اجلنوبية مـسجلة تقـدمًا جديدًا منذ
تـسريع الـقـوات الـدولـية انـسـحـابـها
من أفـــغـــانـــســـتــان.وإن قـــالت وزارة
الـداخـلـيـة األفـغـانـيـة لـوكالـة فـرانس
بـرس إن الـقـوات األفــغـانـيـة "صـدت"
هجوم طـالبان فـقد أكد مـصدر أمني
باكـستـاني أن راية طـالبـان البـيضاء
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النــهــيــار فـنــدق في شــرق الــصـ 17
قـتيالً إثر انتهاء عـمليات اإلغاثة وفق
مــــا أعــــلن الــــتــــلــــفــــزيـــون الــــوطــــني
األربـعاء.وقع احلادث بعـد ظهر االثن
في مــــديـــنـــة ســـوجـــو الـــســـيـــاحـــيـــة
والـتـاريـخـيـة عـلـى بـعد  80كـيـلـومـتـرا
غــرب شـانـغـهـاي.وحتــدثت احلـصـيـلـة
الــسـابـقــة عن ثـمـانــيـة قـتـلـى وتـسـعـة

مفقودين. 
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و تــأكـيـد امس األربـعـاء وفـاة هـؤالء
األشـخاص الـتسـعة الذيـن لم يكن لدى
فـــرق اإلنــقــاذ أي مـــعــلــومـــات عــنــهم
بــحــسـب تــلــفــزيــون "سي سي تي في"
احلــــكــــومـي.وأوضــــحت الــــقــــنــــاة أن
األشـــخــاص الــذين خـــرجــوا من حتت
األنـــقــاض عــلى قــيـــد احلــيــاة هم في
ستشفى.فتح فندق وضع مـستقرّ في ا
"ســـيــجي كـــايــوان" أبــوابـه في الــعــام
2018 مع 54 غرفة وصالة حفالت

اخلــارجـيـة الــصـيــنـيـة جــاو لـيــجـيـان
بالهجوم.

وقـال في مـؤتـمـر صـحـافـي إن "الـص
طــلــبت مـن بــاكــسـتــان تــوضــيـح هـذه
ــنـفــذين وإنـزال الــقـضــيــة وتـوقــيف ا
عــقـاب شــديـد بــهم" داعـيــاً إسالم أبـاد
ــواطــنـ إلـى "ضـمــان أمـن وسالمــة ا

ـشـاريع" ـؤسـســات وا الــصـيـنــيـ وا
ا كـانت الـصـيـنـيـة في هـذا الـبـلـد.لـطـا
ــوظــفـ الــصــيـنــيــ الـذين سالمــة ا
يـعملون في مشاريع بـناء في باكستان
ليارات تـثير قلق بك التي تستثمر 
الــدوالرات في الــسـنــوات األخــيـرة في
هــذا الــبــلــد الــتي تــقــيم مــعه عـالقـات
وثــيـقـة.في نــيـسـان/أبــريل اسـتـهـدف
ـكث السـفير هـجوم فـندقـاً حيث كان 
الـصــيـني في جـنـوب غـرب بـاكـسـتـان.
وأسـفـر الـهـجوم عن أربـعـة قـتـلى على
األقـل وعــشـــرات اجلـــرحى. مـن جـــهــة
أخــرى بــلــغت احلــصــيـلــة الــنــهــائــيـة

{ طـــهــران ,واشــنـــطن  (أ ف ب) -
تحدة دانت إيران "تدخّل" الواليات ا
في االحــتــجــاجــات الــتي تــشــهــدهـا
كـوبـا مـحـمّـلـة واشـنـطن مـسـؤولـيـة
شـاكل االقتـصاديـة التي تـواجهـها ا
فـروضة هافـانـا بسـبب الـعقـوبـات ا
تحدث باسم عليها منذ عقود.وقال ا
وزارة اخلـارجــيـة اإليــرانـيـة ســعـيـد
خـطـيب زاده في بـيـان لـيل الـثالثاء
إن كـوبـا تـواجه "عـقـوبـات الـواليـات
ـا ـتــحـدة األمـيـركـيــة الـواسـعـة  ا
ـعـيـشي جـعل االقـتـصــاد والـوضع ا
لـشــعب هـذا الــبـلـد الســيـمـا في ظل
تـفشـي وباء كـورونـا يـواجه ظـروفا
مــــعــــقــــدة".ورأى أن واشــــنــــطن هي

ـشـاكل ــسـؤولـة الــرئـيــسـيـة عـن ا "ا
الـعـديـدة الـتي يـعـاني مـنـهـا الشـعب
الــكــوبي" لــكـنــهــا "ظــهــرت في ثـوب
الــداعم لـالحــتـــجــاجـــات الـــكــوبـــيــة
وحــــاولت الـــــتــــدخل فـي الــــشــــؤون
الــداخـلــيـة لـهــذا الـبــلـد عــبـر اخلـرق
الــــواضـح لــــلـــــقــــواعــــد الـــــدولــــيــــة
احملددة".وانـدلعت اعـتبـارا من األحد
تــظـاهـرات غــيـر مـســبـوقــة في كـوبـا
احـتـجـاجـاً عـلى األزمـة االقـتـصـاديـة
اخلانقـة التي أدّت إلى تفـاقم النقص
في الـــغـــذاء والـــدواء وحتـــوّلت إلى
صدامات مع الـشرطة.واتّـهم الرئيس
الكـوبي ميـغيل ديـاز كانيـل واشنطن
مـارسـة سيـاسـة "خنـق اقتـصادي"

لـــــــبـالده والــــــــســـــــعـي إلـى إثـــــــارة
"اضطرابات اجـتماعيـة" فيها بـينما
حضّ الـرئـيس األمـيـركي جـو بـايدن
الــنــظــام الــشــيـوعـي في كــوبـا عــلى
"اإلصغاء" لشعبه.وشدد خطيب زاده
عـلى أن إيـران "تـسـتـنـكـر الـعـقـوبات
األمـيركـيـة غيـر الـقـانونـيـة التي هي
ــــصــــاعب ـــهـم في ا الــــعــــنــــصــــر ا
االقتـصاديـة للـشعب الكـوبي وتدين
أي تـــدخل أجــنـــبي في شـــؤون هــذا
الـبـلـد".كــذلك أبـدى تـضـامن طـهـران
"مع كـوبـا حكـومـة وشـعـبا" مـطـالـبا
"بـــالـــوقـف الـــفـــوري لـــلــــعـــقـــوبـــات
األمــــــيـــــركــــــيــــــة األحـــــاديــــــة ضـــــد
كــوبـا".وتــعــاني إيـران مـن عـقــوبـات

وقـاعـات مؤتـمرات بـحـسب موقع سي
تـريب اخملـتص بـالسـفـر.وبث تلـفـزيون
"سـي سي تي في" الـــثـالثـــاء مـــشـــاهــد
لـعمـال إنقـاذ بلبـاس برتـقالي وخوذات
يـزيـلون بـأيديـهم الركـام على كـومة من
االنــــقــــاض وحتـت بــــنــــيــــة فــــوالذيــــة
مــنـهـارة.يــبـلغ عـدد ســكـان سـوجـو 12
مـليـون نسـمة وهي معـروفة بـحدائـقها

وقنواتها وتلقب بـ"بندقية الشرق".
ــبــاني في وتــكــثـــر حــوادث انــهــيــار ا
الـصـ وتـعـود في غـالبـيـتـهـا لـتراخي
مـــعــايـــيـــر الــبـــنـــاء أو الــفـــســـاد.فــفي
آذار/مـارس 2020 قـضى 29 شـخـصـا
جـراء انـهـيار فـنـدق مـخصّص لـلـحـجر
الــصـحي في مــديـنـة كــاجنـو في شـرق

 . الص
وأظـهــرت حتـقـيـقـات الـسـلـطـات أنه 
تـشييد ثالثة طوابق من دون ترخيص
فـــوق الــــطـــوابق األربـــعــــة الـــتي كـــان

بنى. يفترض أن يقتصر عليها ا
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امس األربـعاء عن "انـزعاجـها الـشديد"
من انــفــجــار حــافــلــة في شــمــال غـرب
بـاكـسـتـان أسـفـر عن  13قـتـيالً بـيـنـهم
تــســـعــة صــيــنــيــ ودعت إلى إنــزال

نفذي "الهجوم". "عقاب شديد" 
وكـانت احلافلة تقلّ مـهندس وخبراء
مـسـاحة وعـامـل في مـجـال الصـيـانة
ــيـكـانــيـكـيــة صـيـنــيـ يـعــمـلـون في ا
مـشروع بناء سدّ داسو في إقليم خيبر

بختونخوا.
وصــرّح مــسـؤول إداري مــحـلـي كـبــيـر
بـــدون الـــكـــشـف عن اســـمه لـــوكـــالـــة
فـــرانـس بــرس أن "االنـــفـــجـــار أشـــعل
ــركــبــة إلى الـوادي" احملــرّك مــا جـرّ ا
ــقـتل 13 شــخـصــاً بـيــنـهم وتــسـبب 
تــســـعــة صــيــنــيـــ مــضــيــفــاً أن 28

صينياً آخر أُصيبوا بجروح.
ـسـؤول طـبـيـعـة االنـفـجـار.من يـحـدّد ا
»½U−H—∫حافلة تندلع فيها النيران نتيجة انفجار في باكستانجــــهــــته نــــدد الـــنــــاطق بــــاسم وزارة

nDš∫ الصحفية االيرانية مسيح علي جناد التي تعرضت للخطف في نيويورك

اقـتصـاديـة أميـركـية مـعـظمـهـا أعاد
الـرئــيس األمـيـركي الــسـابق دونـالـد
تــرامب فــرضــهـا عــلى طــهــران بــعـد
انـسـحـابه األحـادي الـعام  2018من
االتـــــفـــــاق حـــــول بـــــرنـــــامـــــجـــــهــــا
الـــنــووي.ومـــنــذ انـــتــصـــار الــثــورة
اإلسالمـــيـــة الـــعـــام 1979 شـــهـــدت
الـعالقــات بـ إيـران وكـوبــا تـقـاربـا
ــســتــوى الــدبــلــومــاسي مع عــلى ا
إدانـة طـهـران لـلـعـقـوبـات األمـيـركـية
عـلى هـافـانـا وتـأيـيـد األخـيـرة حلق
إيـران فـي تـطـويــر الـطـاقــة الـنـوويـة

السلمية.
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من جـــهــــة اخـــرى أعـــلـن الـــقـــضـــاء
األمــــيــــركي الــــثـالثـــاء أنّـه وجّه إلى
أربـــعــــة "عــــمالء لـالســـتــــخــــبـــارات
اإليـــرانــيــة" تــهــمــة الــتــآمــر خلــطف
صحافية أميركية من أصول إيرانية
ـتـحـدة وتنـشط تـقـيم في الـواليـات ا
في مـجـال "فـضح انـتـهـاكـات حـقـوق
اإلنسان" في اجلمهورية اإلسالمية.
ولم يــكــشف الـقــضــاء األمـيــركي عن
اسم هــذه الـصـحــافـيـة لــكنّ مـسـيح
عـلي جنـاد الـصـحـافـيـة والـنـاشـطـة
قيمة في نيويورك والتي اإليرانية ا
أسّـست حركـة لـتـشجـيع الـنـساء في
بلـدهـا األمّ عـلى خلع احلـجـاب بدت
في تغريدة عـلى تويتر وكـأنها تؤكّد
أنّ مؤامرة اخلطف كانت تستهدفها.
وقــالت وزارة الـعــدل األمــيـركــيـة في
تّهـم األربعـة وجمـيعهم بيـان إنّ ا
رجـال سـعـوا مـنـذ "حـزيـران/يـونـيـو
 "2020إلى خطف "كاتبة وصحافية
فـضـحت انـتـهـاكـات حـقـوق اإلنـسان
رتكبة من قبل احلكومة اإليرانية". ا
ــدّعــيـة الــعــامـة ونــقل الــبـيــان عن ا
تّـهـم أودري سـتروس قـولـهـا إنّ ا
األربعـة خـطّطـوا "القـتيـاد ضـحيـتهم
بالقوة إلى إيران حيث كان مصيرها
ســــيـــــكــــون فـي أحــــسـن األحــــوال

مجهوالً".
وقـالت الــنـاشـطـة الـنــسـويـة مـسـيح
عـــلي جنــــاد إنـــهـــا هــــدف مـــخـــطط

اخلــطف هــذا. وكــتــبت فـي تــغــريـدة
ـكتـب التـحـقـيـقـات الـفدرالي "شـكـرا 
(أف بي آي) الحــــــبـــــاطـه مـــــخــــــطط
االســتــخـبــارات اإليــرانـيــة خلــطـفي"
وصـورت نـفـسـهـا أمـام نـافـذة تـظـهر
مـــنــهـــا ســيـــارة شــرطـــة. وأكــدت أن
الــســيــارة تــقف أمــام مـنــزلــهــا مــنـذ
. ووفــقـاً لـلـقـرار االتّـهـامي أسـبـوعـ
ـتـهـمــون إلى االسـتـعـانـة فـقــد جلـأ ا
"بـخـدمـات مــحـقّـقـ خـاصّـ لـرصـد
وتـصـويـر" ضـحـيـتهـم وأقـاربهـا "في
مـنـاسـبــات عـدّة" في الـعـامـ 2020
ـــتـــحـــدة و2021.  ومن الـــواليـــات ا
حـيث تقـيم راهـنا تـنـتقـد عـلي جناد
النظام اإليراني وسـياسته وقد تلقت
دعـــمـــا من جنـــوم كـــبـــار من أمـــثــال
مـثلـة ميـريل ستـريب التي صـعدت ا
ــســرح خالل مــؤتــمـر مــعــهــا عــلى ا

رأة العام .2016 حلقوق ا
وأكـدت في نـيـسـان/أبريـل في مـقطع
ان السويدي "بنظر مصور أمام البر
النظام اإليراني كل امرأة تناضل من

أجل حقوقها األساسية مجرمة".
وبــحـث الــعــمالء عن طـــريــقــة لــنــقل
ـتـحدة الـصحـافـية خـارج الـواليات ا
وقـد اسـتـعــلم أحـدهم خـصـوصـا عن
زوارق سريـعة تـقـترح "عـملـية إجالء
بــحـــريـــة مـــســتـــقـــلـــة" انــطـالقــا من
نــيــويــورك ورحـــلــة بــســفـــيــنــة بــ
نـــيـــويــورك وفـــنــزويال "الـــتي تـــقــيم
عـالقـــات وديـــة مع إيــــران" بـــحـــسب

النيابة العامة.
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وكانت الشـبكة الـتي كشفـتها أف بي
آي تستهدف ضحايا آخرين يقيمون
تحدة ملـكة ا خصوصا "في كـندا وا
ــتــحــدة" وقـد واإلمــارات الــعــربـيــة ا
ـراقـبـة حـاولــوا اسـتـخـدام وســائل ا
ــدعـ نــفــسـهــا حــيــالـهم بــحــسب ا

. العام
والـــعـــمالء األربـــعـــة هم عـــلـي رضــا
شورغي فراهـاني محمـود خاضع

وكيا صادقي وأميد نوري
وبـــحــسب الــبـــيــان يــشـــتــبه في أنّ

إيرانيا خـامسا يـقيم في كاليـفورنيا
ؤامرة. شارك في تمويل هذه ا

ـدعي العـام مارك لـيسـكو "كل وأكد ا
ـتـحدة يـجب شـخص في الـواليـات ا
نأى من أي مضايقات أو أن يكون 
تهديد أو مساس بسالمته اجلسدية

من قبل قوة خارجية".
وتفـيد منـظمـة "مراسـلون بال حدود"
غــيــر احلـــكــومــيــة أن إيــران هي من
أكـثر دول الـعـالم قمـعـا للـصـحافـي
وتمارس رقابة "شديدة" على األخبار
ــرتـبـة  174من وقـد أدرجــتـهــا في ا
أصل  180فـي قـــائـــمـــتـــهـــا حلـــريــة

الصحافة في .2021
ــنــظــمــة أن "قــمع حــريـة وأضــافت ا
االعالم ال تقـتـصر عـلى داخل البالد"
مشيرة إلى أنه منذ العام  ?1979ما
ال يقـل على  860صـحـافـيـا "اوقـفـوا
أو اعـــتـــقـــلـــوا أو اعــدمـــوا من قـــبل
الـسـلــطـة". في كـانـون الــثـاني/نـايـر
 2016بادلت طهران الصحافي لدى
"واشـنـطن بـوست" جـايـسن رضـيـان
بـسبـعـة إيـرانيـ كـانـوا مسـجـون

تحدة. في الواليات ا
أوقف رضــيــان مــراسل الـصــحــيــفـة
األمـيـركـيــة في إيـران مع زوجـته في
 22تموز/يوليو  2014بعدما كانت
طـــهــران وافــقت لــلـــتــو عــلى إجــراء
فاوضـات حول برنـامجهـا النووي ا
الـذي تــشـتـبـه األسـرة الـدولــيـة بـأنه
يـتـضـمن شـقـا عـسـكـريـا. وأفـرج عن
زوجــته بــعــد شـهــرين. أمــا رضــيـان
الــذي اتــهم ب"الـتــجــسس" حلــسـاب
ـــتــحــدة فــأمــضى 544 الــواليــات ا
يــومـــا في ســجن إيـــوين في شــمــال
طــهــران حــيث أكــد تــعــرضـه لــسـوء
عاملة وحرم من النوم وهدد بقطع ا

الرأس.
تعتقل إيـران أكثر من عشـرة غربي
يـحــمـلــون بــغـالــبــيـتــهم اجلــنـســيـة
اإليـرانــيـة أيـضـا فـي الـسـجن أو في
اإلقــامــة اجلــبـــريــة مــثل الـــبــاحــثــة
الفـرنسـية االيرانـية فـاريبـا عادخلاه

. سجونة منذ سنت ا
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األفــغـانــيــة.فـفـي واشـنــطن في وقت
ســـــابـق من هـــــذا األســـــبـــــوع قـــــال
ـتــحـدث بـاسم وزارة الــدفـاع جـون ا
كـيـربي إن الـنــجـاح في صـد طـالـبـان

سـيــعـتــمـد عــلى قـادة الــبالد ولـيس
عــــلى مـــــا ســــتـــــفــــعــــلـه الــــواليــــات
ـتـحـدة.وقـال كــيـربي لـلـصـحـافـيـ ا

"إنهم يعرفون ما يتع عليهم فعله".

طـريـق اجلـو إلى حــد كــبـيــر.وأثـارت
الــسـرعـة الــهـائــلـة لـلــهـجــمـات الـتي
خـاضتـهـا طالـبـان عـلى عدة جـبـهات
مــــخــــاوف من إنــــهــــاك قــــوات األمن

WÝ«dŠ∫ قوات افغانية حترس قاعدة باغران اجلوية بعد انسحاب حلف االطلسي بغداد
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قد يـكون العـنوان صـادم ومكتـئب وقاس ان يكـون للحـمائم حـفلة شـواء  لكنه
رضى الكورونا في مستشفى احلس حدث فعال عندما احترق جناح العزل 

التـعـليـمي في النـاصريـة  ومع احلريـق اي كانت أسـبابه احـترق واخـتنق 60
بريئا وعشرات اجلرحى .

هــذا مـوت تــراجـيــدي ودرامي وقــدري اليـأت إال بــقــدريـة لم يــتــحـسب لــهـا او
سؤول ليـبرر .ويرمي األمر على يحـتاطوا فتمـوت الناس بحفـلة شواء ويظـهر ا
دني. ومع ـديـر او تـأخر فـرق الـدفـاع ا قـناني األوكـسـجـ وعبث من يـرافق ا
خـتلف ـديـنة الـباسـلة ــ الـطـيبـة اجملاهـدة ستـ حـمامـة  كل هذا تـفقـد هذه ا

األعمار .
حتتـرق بجنون اإلهمال وتلك الالابـالية والنستقبل سوى الـتصريحات واللجان

التحقيقية وجبر اخلواطر.
ــقـدر لـه عن طـريق ــوت ا ـوت في هــكــذا شـاكــلــة يـقــتــرب من صـورة ا هــذا ا
اإلهـمـال .ان تـبـني جـنـاحــا مـؤقـتـا ومن مـواد قـابـلـة لالشـتـعـال الـصـغـيـر وهم
يعـرفون جـيـدا ان النـاس بسـبب همـومـها تـدخل اي مكـان وفي فـمهـا سيـكارة
.واحيـانا بـسبب مصـيبـتهـا تمـشي وتتصـرف بدون وعي. وفي الـنهـاية يـحترق
سـؤول ال يـعـرفون مـا قاله كل شيء واغـلى ما يـحتـرق هم الـبشـر . واغـلب ا
يسـوع :اإلنسان بناء الله ملعون من هدمه . لكـنهم يهدمونه بلحظة . ويحرقونه
بلـحظة .ويعـطوه صفـة الضحـية بلـحظة .وفي النـهاية يـكرمون رمـاده ويسمونه

شهيد وعلى ذويه ان يستلموا حقوقه .
ة . تنتظرنا اليوم لنراجع فيها تدابير الوقاية من ؤ تلك الـتراجيديا اإلنسانية ا
ـصـائب احلـوادث . من نـكـبـات هـذه الـبالد الـتـي ابتـلـت بـأمـور تـعددت فـيـهـا ا
(داعش  الـعــطش  الـفـاسـدون  غــيـاب الـكـهــربـاء  لـهـيب الــصـيف  الـدلـتـا
احملورة لـلكـورونا) وأحـزان اخرى ان تـراكمت سـتحـول هذه البالد مـن جنائن

معلقة الى مجاهيل مطلقة.
حفـلة شواء حلمائم الناصرية . عـنوان مسرحية سيكتـبها من يريد ان يستعيد
تأريـخ مآسي البالد وتـوقف أحالمها عـند لهـيب احلرائق .او تكـتب على شكل
رواية تـتعقب حـياة الضحـايا وأحالمهم وإيـتامهم .او احـدهم سيكتـبها مـلحمة

شعرية كل إيقاعها النحيب والعويل واالسى.
حـفلة شواء تكـررت مرت وفي مركـزين صحي .واحد
في بـغداد وأخـر في الـنـاصريـة . وعـنـدما يـلـتـقي حزن

الناصرية ببغداد تنهمر دموع العراق كله.
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ؤسف ان طـبـيعـة تمـوز شـهر االنـقالبات قـد تـغيـرت.لم يـعد هـذا الشـهر  من ا
كمـا كان شهرا سـاخنا تلـتهب فيه الـدنيا فيـنزوي البغـدادي في مكان بارد ان
قـدسة الـتي جربـها قبـله كلـكامش ثم صـحا فـوجد عـشبة وجد لـيغـفو غفـوته ا
خلـوده قـد سرقت.في الـسابـق كان تـموز يـخفي حتـت امواج سـخونـته التي ال
تـطـاق انـقالبـات مـتـكـررة.وفي الـوقت الـذي كـان فـيه الـبـغـداديـون يـنـامـون كان

هناك من يخطط النقالب يصل به الى السلطة.
  يبـدو انني احتدث عن مـاض لم يعد موجـودا.فشهـر تموزنا الـيوم تغـير وفقد
ة.هو الـيوم شهر احلـرائق والفرن الكـبير الـذي يحمصـنا بهوائه طبـيعته القـد
ـسـك الـذي يـفـقـد نـضـارته في سـرعة اجلـاف الـسـاخن.عـمـلـية دبغ لـلـجـلـد ا
قيـاسية.هـناك عمـلية دبـاغة طبـيعـية حتدث في الـشوارع والبـيوت الن الكـهرباء
تنـقطع كالعادة في هذا الشهر وفي شهر اب ايضا.اضف الى هذا احلر الذي
ال يحـتمله بعير طرفة بن العبد يعلو دخان احلرائق في البنايات الرسمية,وكان
اضي,وحريق مستشفى ذي قار في اخرها حريق وزارة الصحة يوم االثن ا
ـصـابـ بـكورونـا.هل هـذا واقـعي?هل مـا نـعـيـشه هـو حقـيـقـة نـسـتـطيع قـسم ا

حتملها والى اي حد?
  يبـدو ان السياسي اعتادوا على هذه القصص وصار الذهن جزء من عملية
البؤس اليومي.يصطدم الذهن بحالة اغتيال ناشط او حريق.يصرخ اجلميع ثم
سؤول ان يبـقى في منصبه دون ينـتهي كل شيء.وال اعرف هل من مـصلحـة ا

ان تكون هناك حلول حقيقية لهذا الوضع.
اظن انـنا نسـينـا فاجعـة ابن اخلطيب,لـتطل علـينا فـاجعة اخـرى تسقط حـكومة
بكـاملهـا.واقصى ما سـنسمـعه تعـويضات لـلمتـضررين وجلنـة حتقق في سبب
احلــريق.انــني احتــدث بـقــلق كــبـيــر من كل مــا يــحـدث.ومع
ضـعف الـقطـاع الـصـحي حتـصد احلـرائق االمـكـانـيات
الـبسـيـطـة مع ارواح االبريـاء الـغـاليـة.وال اظن ان هـناك
وت يـتجلى في شـخصا يـطيق ان يبـقى في منـصبه وا

اشكال عديدة.
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. يتهم قار كانت الـفلسفة نقمة عـلى أصحابها في أكثر القـرون شرقاً وغرباً
الفـلسفة بالزَّندقة وتُحصى عليه األنفاس فكيف بالفيلسوف! إن زل في شبهة
دينـية رُجم أو أحرق مِن قِبل عـامة النَّاس أو تـقتله السُّلـطة تقربـاً لقلوب هؤالء
قري نفح الطيب).  حتى إلى فترة وكثـيراً ما تُحرق كُتب أصحاب الفلـسفة (ا
قـريـبـة كـان الــعـديـد مِن الـدول تـمـنع تـدريـس الـفـلـسـفـة خـصـوصـاً أوان فـورة
حـوة «الـديــنـيَّــة وإن سـمـحت بــهـا فـلــتـكــريس ضالل الـفالســفـة. ظـلت »الــصـَّ
الفـلسفة ملـعونةً مع أنها كـسائر العلـوم تبحث في قضايـا الوجود وترد على
ظر حرمها الفـقهاء وكفروا مَن طالعَ تسـاؤالت اإلنسان عنها وألنـها تتطلب النـَّ
كتـبهـا وإنْ كـان مِن باب الـفضـول وقصـة الفـقـيه ابن عقـيل احلنـبلي(ت:513
ـنـتـظم). كذلـك احلال مـع ابن رشد(ت: 595 هـجريـة) مـعـروفـة(ابن اجلـوزي ا
ة) سُـجن بـسـبب الـفـلسـفـة واضـطـر إلى جـحـد مـا كـتـبه(نـفح الـطَّيب).  هـجـريـَّ
استـخدمت عناوين بلـيغة إلقصاء الـفلسفة وشيـطنة الفالسفـة ويأتي كتابا أبي
حـامـد الـغزالي (ت: 505هـجريَّـة): (مـقـاصـد الـفالسـفـة) و(تـهـافت الـفالسـفة)
ـقدمة مـنها ففي األخـير وصمـهم بالغـباء واحلُمق وهـو القائل في تـصنيفه: با
(فلـما رأيت هذا العِرق مِن احلـماقة نابضاً عـلى هؤالء األغبياء انـتدبتً لتحرير
هـذا الـكــتـاب). لـكن مــا ال يـخـطــر عـلى الـبــال أن يُـصـنف فــيـهم كـتــاب عـنـوانه
هرسـتـاني(ت: 548هـ) »مـصـارعـة الـفالسـفـة ?«حملـمـد بن عـبـد الـكـر الـشـَّ
ولـلـعـنـاوين داللـتـهـا فـ(الـتَّهـافت) يـعنـي ضعـفَ اخلصم وخـيـبـته بـيـنـمـا تـعني
ـصـارعـة) قـوته. فـإذا أشـار الـغزالـي إلى الـفالسـفـة بـاحلـمقـى اعـترف لـهم (ا
هرستاني بالـعقل واحلِجة موجهـاً جدله مع مقاالت أحد الـكبار فيهم وهو الشـَّ
ـبرز في عـلوم احلِكـمة وعالمة ابن سـينا (ت: 428 هجـريَّة). فـقال معـترفاً: (ا
الـــدَّهــر في الـــفــلــســـفــة... وال يـــلــحــقـه الحق وإن ركض اجلــواد) (مـــصــارعــة
افعي صـارعة إمـام في مـذهبـهمـا الشـَّ هـافت وا الفالسـفة). كـان مصـنفـا التـَّ
درسة الـنظاميـة وكان مِن تقـليدها وعقـيدتهـما األشعريَّـة واالثنان درسـا في ا
. حاز األول لقب (حجة اإلسالم) ال تقـبل مدرساً إال أن يكون شافعيـاً وأشعريَّاً
ـاني عُـرف بـ(طــراز الـشّـريــعـة).اسـتــخف الـغــزالي في تـهــافـته بــخـصـمه والـثـَّ
واستضعفه بينما عظمه الشَّهرستاني: (فأردتُ أن أصارعه مصارعة األبطال
وأنـازله مـنـازلـة الـرجـال) .لم يـسـرع إلى الـتـكـفـيـر والـتـفـسـيق (وشـرطت عـلى

نفسي إال أفاوضه بغير صنعته). 
قـيض لــلـغـزالـي أنّ يـرد عـلــيه ابنَ رشـد بـعــد أكـثـر مِـن مـائـة عــام في تـهـافت
هافـتكمـا قُيض لـلشـهرستـاني نصـير الـدين الطّوسي (ت: 672هـجريَّـة) يرد التـَّ
ـصـارع) طُــبع الـكـتــاب مـلـحـقـاً بـ عـلـيه بــعـد الـفـتـرة نــفـسـهـا فـي (مـصـارع ا
(مصـارعة الفالسفة).كَفَر الغزالي الفالسفـة وبعدها كُفْر وأُحرق كتابه (إحياء
علـوم الدين) وأُحـرقت كتب ابن رُشد وقـبلهـما أُحـرقت كُتب ابن سيـنا وعدّ مِن
هــافت) بـ الــفالسـفـة ــصـارعـة) و(الــتـَّ الـزَّنــادقـة بــعـد وفـاته. إنـه تـاريخ مِن (ا
والـفـقهـاء لم يـنجُ مـنهـا أحـد لكـنّ ال الفـقه ألـغى الفـلـسـفة وال الـفـلسـفـة ألغت
الفـقه كلُّ عـلمٍ له مريـدوه مـهمـا شبت الـنـيران في الـكتب وحـولـتهـا إلى رماد.
اهـريّ ابن حـزم(ت: 456هـجـريَّـة) قـال عــنـدمـا حُـرقت كـتـبه وهـذا الـفـقــيه الـظـَّ
بأشـبيليَّة: (إن حترقوا القرطاس ال حتـرقوا الذي/ تضمنه القرطاس بل هو في
صدري) (ابن اخلـطيب اإلحاطـة). لقد طـالت تهمـة التفـلسف الفـقهاء أنـفسهم
لرأي أو لـقـراءة كتـاب(عيـدان شؤم الـفلـسفـة). أقول: تـعني
ظر واستيـعاب التَّقـدم العلمي الفـلسفة حُبَّ احلِـكمة والنـَّ
قـافـة يـعـني احلِـرمـان مِن وإقــصـاؤهـا مِن الـتـعـلـيم والــثـَّ
ـعـرفـة اإلنسـانـيَّـة عـلى الرَّغـم مِن تاريخ أغـنى منـاهل ا

العداء بينها وب الفقه. 



لـــيــلى عـــبــد الــلـــطــيف وزيـــرة الــعــمل
ويـــوصـــفــهـــا انـــهــا ســـنـــيـــة في حــ
الـدكـتوره لـيلى عـبد الـلـطيف الـتمـيمي
هي شـقيقة النائب مـاجدة التميمي عن
الــتــيــار الــصــدري وهي شــيــعــيــة امــا
الــكـارثـة عـنــدمـا يـورد اسم شــخـصـيـة
تـــولت مـــنـــاصب رفـــيــعـــة في الـــدولــة
الــعـراقـيــة عـلى انه انــثى في حـ هـو
ذكــر ومن قـيـادي احلـزب الـبـارتي فـفي
صــفـحـة 485 يــدرج اسم نــائب رئـيس
الــوزراء روز نـوري شــاويس وبـجـانب
اســــمـه (ســــنـــيــــة كــــرديـه) وكــــذلك في
الــصــفــحـة 486 يــذكــر الــوزيــر جـاسم
مـحمد جعفر ويصفه ان سني تركماني
فـي حـــ الـــرجل شـــيـــعي تـــركـــمـــاني
ومـــحــســوب عـــلى االئــتـالف الــوطــني
الـشـيعي وشـغل منـصب وزير في اكـثر
مـن وزارة مــنــهـــا الــشــبـــاب واالعــمــار
ونـفس الشي بـالنسبـة للنـائب والوزير
رائـد فـهـمي جـاهـد يـصـفه بـالسـني في
حــ الـرجل مـسـيـحـي الـديـانـة ونـفس
اخلـــطـــا يـــتـــكـــرر عـــنـــدمـــا يـــصف في
ـدني الــصـفــحـة 495 وزيــر اجملـتــمع ا
دخـيل قاسم حـسون انه سـني في ح
الـــرجل لــيس مـــســلم لـــيــكــون ســـنــيــا

ا هو يزيدي الديانة . اوشيعيا ا
الحظات التي الى هـنا واكتفي بـهذه ا
سـجـلتـهـا على مـذكـرات الدكـتـور جواد
الحـظات هـاشم واعـتقـد ان مـثل هذه ا
عـنــدمـا تـؤشـر عـلى كــتـاب لـشـخـصـيـة
مـرموقـة عاصرت شـخصـيات سيـاسية
مـــؤثــرة في مــســـيــرة الــعــراق البــد ان
تـتوخى الـدقة في الـسرد والـتوثيق مع
ذكرات دائما حتمل طابعا اتـفاقنا ان ا
شـخـصـيـا وكان االفـضل لـلـسـيـد جواد
ان يـبتعـد عن كثيـر من التفـاصيل التي
افــــــقــــــدت مـــــــــــذكـــــــراته الــــــدقــــــــــــة

وضوعية  .  وا
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بغداد

مـثل هـذه القـرارات وتـواريخـها ووقت
ــوافــقــة عــلـيــهــا مــهــمـة لــكل بــاحث ا

متخصص فضال عن عموم الناس .
ـغالطـات التي يذكـرها الكاتب - ومن ا
ديـنة التي تـخصصت ان تـكريت هي ا
فـي تــزويــد اجلــيش الــعــراقي بــكــبــار
ضــبـاطه صـفـحـة (391) مــا تـفـضل به
الـدكـتــور مـجـانب لـلـحـقـيـقـة من حـيث
ديـنـة تكـريت فضال احلـجم الـسكـاني 
عن اجلــانب الــتـعــلـيــمي وفي مـقــارنـة
ــسـتـوى ســريـعــة جنـد ان الـضــبـاط 
الــقــيــادة قــبل الــبـعـث وبـعــده لم يــكن
لـتكريت هذا الكم مـن القادة بدليل ايام
احلـرب العـراقيـة االيرانـية ومـا بعـدها
وكــان اجلــيش الــعــراق يــضـم ســبــعـة
فـيـالـق عـدا قـوات احلـرس اجلـمـهوري
لـم يـكن من قــادة الــفـيــالق والــفـرق اال
عـدد قـلـيل جدا جـدا من تـكـريت وليس

كما يذكره الكاتب .
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- عـمـلـيـة اقـالـة الـبـكـر واستـالم صدام
حـسـ مـقـالـيـد الـدولـة واحلـزب ورغم
ـــوضــوع كـــثــرة الـــروايـــات عن هــذا ا
وااللـية الـتي تمت بـها وما تال ذلك من
حــمـلــة تـصــفـيــات واعـدامــات وسـجن
لــقــيــاديــ في احلــزب والــدولــة يـورد
الــدكــتـور جــواد هــاشم في الــصـفــحـة
(245) ومـــا بــعـــدهـــا وكــانه حـــاضــرا
وشـــاهـــدا عـــلى ذلك ودون ان يـــســـنــد
الـرواية الى مصدر او شخصية معينة
لـكـي تـعـتـمـد روايـته كـمـصـدر مـوثـوق
والـروية بـاختصـار تتـخلص في دعوة
خــيــر الـله طــلــفـاح الجــتــمـاع في داره
الـساعة الـعاشرة صـباحا من يوم /16
تــمـوز/ 1979 وضـم االجـتـمــاع احـمـد
حــسن الــبـكـر  ,صـدام حـسـ ,عــدنـان
خــيـر الـله ,هــيـثم االبـن االكـبــر ألحـمـد
ـوضـوع هـو تــنـحـيـة حــسن الـبـكــر وا
الــبـــكــر من جــمــيـع مــنــاصــبه واحالل
صـــدام حـــســـ مـــحـــله وكـــان هـــنــاك
اعـتـراض من البـكر عـلى هذه الـطريـقة
ولـم يــوافق وســـحب هـــيــثم مـــســدسه
واطـلق رصـاصـة اصـابـت عـدنـان خـير
الــلـه بــخــدش بــســيـط وبــعــد ان افــهم
ـتلك اي سـند او صـدام الـبكـر انه لم 
ســـلــطــة الفي اجلـــيش وال في اجــهــزة
اخملــــــابــــــرات والحــــــتى فـي احلـــــرس
اجلــمــهــوري وافق الــبــكــر ووقع عــلى
خـطاب كـان معـد له ليذيـعه شخـصيا .
ـؤلف واذا كانت هـكـذا يـورد الروايـة ا
الـروايـة توحي بـشي من الـقنـاعـة على
ــسـتـوى االعالمي اال انــهـا ال تـصـلح ا
ان تـكـون رواية مـعـتمـدة ألي باحث او
صدر ـؤلف  ا لم يـسنـدها ا دارس طـا
شــخـصي او وثـيـقـة مـعــتـبـرة السـيـمـا
وانه يــذكــر تـفــاصــيل دقـيــقــة عن هـذا
االجــتــمــاع هــذه اســئــلــة حتــتــاج الى

اجابات مقنعة العتمادها .
- اوغـل الـــدكــــتــــور جـــواد هــــاشم في
ـذهـبـية فـي هذه مـسـالـة الـطـائـفـيـة وا
الـطـبعـة عـند حـديثـه عن قيـادات حزب
ــنـحـل من الـذين اعــدمـوا في الــبـعث ا
سنة (1979) والـكل يعلم  ان البعث ال
ــوضــوع وان الــبــعث شــان لـه بـهــذا ا
حـزب علـماني فـمن غي الصـحيح قوله
ـتآمرون هم (عدنـان حسن احلمداني ا
–هــكــذا مـكــتــوب- شــيـعي غــا عــبـد
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الــدولـة واحلــزب والــذي كـان يــعـتــمـد
عـلى اخلـبرات واخـتـيار الـشـخصـيات
ـهنـية وهذا مـا يتـحدث عنه الـدكتور ا
جـواد هاشم وكيف كان يستع البكر
وصـدام بـخبـرته هو والـدكـتور فـخري
قـدوري حـتى بعـد اعـفائـهـما كـوزيرين
وانـتـقـالـهـما لـلـعـمل مع صـدام حـس
وان مــا يـــرفع من تــقـــاريــر فــنــيــة عن
طــريــقــهم يــأخـذ مــســاره عــبــر صـدام
حـس جملـلس قـيادة الـثورة والوزراء
ـوافقـة هـذه االشارة اكـدها وحتـصل ا
الـــكــــاتب في اكـــثـــر مـن صـــفـــحـــة في
مـذكراته كمـا في صفحة 174 وغـيرها
من الـصـفـحـات وهـذه حتـسب لـلـكاتب
ــا اراد ان يــبــرر ســبب اخــتــيـاره ور

واسناد مناصب رفيعة له .
- يـنسب الـدكتـور جواد هـاشم لنـفسه
االخـبار عن احملاولة االنقالبية للعميد
عـبـد الـغـني الـراوي وكـيف سـارع الى
االخبار عنها عندما اخبره احد اقاربه
والـذي كـان متـورطـا معـهم وكـيف كان
حــلـــقــة الــوصل بــ قـــريــبه والــبــكــر
وصـدام لـقمع هـذه احملـاولة وبـالـتالي
بـــدال مـن تـــكـــر قـــريـــبه الـــذي وشى
بـجمـاعته اعـدم معهم  بـدل العـفو عنه
ولـيكون الـتكر لـلدكتـور جواد هاشم
بـبـندقـية ولـيـذهب قريـبه نـتيـجة خـطا
غــيــر مــقــصــود ونــعــتــقـد ان الــكــاتب
يـحـاول تـبرأة نـفـسه من عـملـيـة اعدام

قريبه ليس اال .
ــذكـرات مــوضـوع ـفــيـد في ا - ومـن ا
مـهم لم يـنـشـر اال علـى لسـان الـدكـتور
جــواد اال وهـو مــضـوع تــأمـيم الــنـفط
حـيث يـشـيـر الى ان الـفـكرة ومـن عمل
عــلـيـهـا ونـادى بــهـا اوال هـو الـقـيـادي
الــعــسـكــري والــبـعــثي صــالح مــهـدي
عـــمــاش ولــكـــنه لم يـــكــمل مـــا بــدأ به
إلعـفـائه من منـاصبـه وارساله كـسفـير
الى مــوسـكـو ولـيـتـولى صـدام حـسـ
اكــمـال الــبـقـيــة ويـنــسب هـذا االجنـاز
الـكـبـيـر الى نـفـسـه ولـيـصـدر الـتـقـرير
الـسـيـاسي لـلمـؤتـمـر القـطـري الـتاسع
ســـنـــة 1982 والـــذي اعـــتـــبـــر صـــدام
حـسـ بـطل عـمـلـيـة الـتـأمـيم بـرمـتـها
عـلومة ومـهنـدسها واذا صـحت هذه ا
فـيـكـون اول من يكـشـفـها هـو الـدكـتور
جـواد هـاشم ولم يسـبق ان نـشرت في
ــعـتــمـدة ــؤلـفــات ا وســائل االعالم وا
بــشـأن تــأمـيم الــنـفط الــعـراقي ويـورد
ــؤلف مـقـولــة غـيـر مــسـنـدة وهي ان ا
ـفـاوضـات مع سـبـب تـاخـر او تـعـثـر ا
ـراحل هو : الـشركـات في مرحـلة من ا
(ان صـدام كان يريد ان يـنسب التأميم
- ان حـــــــــــصـل  –الـى جـــــــــــهـــــــــــوده
الـشخصية.) وبالفعل هذا الذي حصل

الحقا .
ـلــفـته لــلـنــظـر اشـارة - ومن االمــور ا
الـــدكــــتـــور جـــواد هـــاشـم الى تـــاريخ
مـوافقة ايـران على القرار 598 جمللس
االمن حول ايقاف اطالق النار الشهير
ويـذكر شهر تموز سنة 1988 في ح
ـعـلن من اجلـانب الـعـراقي وبـصورة ا
رسـمـيـة هـو  8/8/1988واتـذكـر انـني
ـعـارضـة قـرات مــذكـرات الـنـاشـطـة وا
االيــرانــيــة شــيــرين عــبــادي الــفــائــزة
بـــجــائـــزة نــوبـل والــتي تـــورد تــاريخ
ا اعلـنه العـراق ايضا واعـتقد مـغايـر 

بـدايـة اقول اي مـذكرات البـد ان حتمل
بـ ثـنايـاها انـطبـاعات شـخصـية عن
ـا يــبــتــعـد عن مــســيــرة كـاتــبــهــا ور
ـــوضـــوعـــيـــة وبـــقـــدر تــعـــلـق االمــر ا
باجلوانب الشخصية للكاتب وهو حر
فـيها وكذلك في آرائه للوقائع التي مر
بــهـا ســواء اكـان مــسـؤوال رســمـيـا او
ـا شــخــصـيــة اجــتــمـاعــيــة عــامه ور
االثــنـان مـعـا بــعض االحـيـان  امـا ان
يــكـون هـنــاك طـرح لـوقــائع ومـرويـات
تــفــتــقـــد الى الــســنــد او الــدلــيل وفي
احـيـان جتـافي احلـقيـقـة والـواقع هـنا
البـد التـصويب والـتقـييم والـتصـحيح
وهـذا ما وجـدته عنـد مطالـعتي لـكتاب
الـدكتـور جواد هـاشم بطـبعـته الثـالثة
ـدى 2019 ويـزعم الــصـادرة عن دار ا
كـــاتـــبـــهـــا انـــهـــا جـــاءت بـــإضـــافــات
واحــصــائــيـات وتــصــحــيح لألخــطـاء
ـطـبـعـيـة والـلـغـويـة واضافـة مالحق ا
ذكـرات في صـفحة (5) ويـقول كـاتب ا
الحق الــثالثــة عــشـر ســتــكـون هــذه ا
مـصدرا مـوحدا ودائـما لـلبـاحث اوال
ولـلسياسي ثانيا.} في ح لم جند
ذلـك في مالحقه وفي م مؤلفه بدليل
وجـــود الـــكـــثــيـــر من الـــتـــنـــاقـــضــات
واالخـــطــاء الـــتي اضـــافــهـــا الى هــذه

الطبعة وادناه بعض منها :
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ـؤلف عملت وزيـر للتـخطيط - يـقول ا
ومـسـتـشـار في مـجـلـس قـيـادة الـثورة
وكــنت قــريــبــا مـن الــبــكــر واول وزيـر
للتخطيط بعد انقالب 68 وكلف بأكثر
مـن وزارة في ان واحـد ويـذكـر عالقـته
بــحــزب الـــبــعث من اول الــكــتــاب الى
نـهايته ولكن لم يذكر مستواه احلزبي
وهـل انتمى الى حزب البعث من عدمه
اذا مــا عـلـمــنـا بـعــد اعـفـائه من وزارة
الـتخطيط اصـبح قريب جدا من صدام
حـس وغـرفته قـريبـة من غـرفة صدام
حــسـ ولـو انه يــشـيـر ضــمـنـا وعـلى
اسـتـحيـاء وبصـورة غيـر مبـاشرة الى
انــتـمــائه حلـزب الــبـعث كــمـا وارد في

الصفحة (71) من الكتاب .
ــؤلف اســتــخــدم صــيغ - وجــدت ان ا
مـبهمة ال تنسـجم مع منهجية واصول
ـرجع الـبـحث بـعـدمـا وصف كـتـابه بـا
ـصـدر لـلـباحـثـ ومن هـذه الـصيغ وا
ــتــكـررة (قــال لي صــديق او حتـدثت ا
مـع احـد االصدقـاء او صـديـق مـشـترك
او قــال لي احــد احلــضـور ) وتــكـررت
كـثيرا هذه العبارات دون االفصاح عن
ذكرات االسـماء ونعتقـد ان مثل هذه ا
ـهمـة والوقائـع التي يشـير الـيها من ا

مـرحــلـة تـاريـخـيـة مـهـمـة البـد واسـنـاد
الـكالم الى قـائله والـفعل الى فـاعله من
بـــاب االمــانـــة الــعـــلــمـــــــــيــة واصــول
الـبـحث وبـاإلمكان مالحـظة الصـفحات

 .(468(17,19,73,172,398,431,441)
- حتـــدث الـــدكــتـــور جــواد هـــاشم عن
الـعـديـد من الـشخـصـيـات وعن سـيرهم
الـسـيـاسـية واالداريـة ولـكـنه اخـطأ في
في تـوصيف الكـثير مـنها وعـلى سبيل
ــــثـــال يـــذكــــر طه يـــاســــ رمـــضـــان ا
ـوصـل عام 1929 اجلـزراوي ولـد في ا
وهــذا خـطـا كــونه مـولــود سـنـة 1939
ويـقـول عنه عـمل عـريفـا في اجليش ثم
مـــــوظــــفـــــا في مـــــصـــــرف الــــرافـــــدين
ن عـزلـوا واخـرجـوا والــصـحـيح انه 
من الـكـلـيـة الـعـسكـريـة بـعـد مـا يـسمى
الــــردة وعـــمل مــــوظـــفـــا فـي مـــصـــرف
ــوصل (صـــفــحــة 59) الـــرافــدين فـي ا
ويــعــود في صــفــحـة 161 لــيــصف طه
اجلـزراوي  (فهذه الشخـصية اجملهولة
ــسـتــوى الـعــلـمي االصل والــديــانـة وا
الـتي بدأت من الـقاع لـتتـسنم في غـفلة
ــنــاصب الــرســمــيــة مـن الــدهــر ارفع ا
كـانت كل مـؤهالتـهـا رتبـة نـائب ضابط
فـي اجلــيش وانــتــمـــاء حلــزب يــتــلــفع
بـاجلـلبـاب الـقـومي العـربي ورغم انـها
تـــنــتــمـي في الــظــاهـــر الى الــقـــومــيــة
الــكـرديـة.) ونالحظ هـنــا تـغـيـرت رتـبـة
اجلـزراوي خالل صفحات اما موضوع
قـومـيـته وديـانـته سـنـراه في صـفـحات
اخــرى يـتــنـاقض تـنــاقـضــا صـارخـا ال
يـليق بشـخصيـة وزارية وبحـثية تدون
الـتاريخ  اما اخلطأ اجلسيم والقاصم
الـذي ارتـكبه الـوارد في صفـحة (329)
عـنـدمـا يـدرج اسـمـاء القـيـادة الـقـطـرية
ويــذكــر في الـتــســلـسل (4) طـه يـاس
رمـضان اجلزراوي (يزيدي) ويقصد ان
ديـانته هي اليزيديه والكارثة يعود في
الـصفحة (463) لـيدون امام الـتسلسل
(6) من اعـضاء القـيادة القـطرية حلزب
الـــبـــعث في تـــمــوز 1968) طـه يـاسـ
اجلـزراوي _سـني  ( _ وفـي الـصـفـحة
476 والـتسـلسل 19 مـن اجلدول وزير
الـصنـاعة/طه اجلـزراي/عسـكري سني
ونــســال هل كـان هــذا الــرجل مـدني ام
عـسـكـري وهل كـان يـزيـدي ام مـسلم ام
عــد الـديـانـة كـمــا يـوحي بـذلك كـاتب
ـــذكــرات ونـــعـــتــقـــد الــتـــســاؤل وارد ا
ومـشـروع ألي بـاحث بـغض الـنـظـر عن

شخصية اجلزراوي وانتمائه .
ـؤسسي - اشـارة الكـاتب الى الـنظام ا
الـذي كـان يسـود في زمن الـبكـر وحتى
عـندمـا كان صـدام الشخـص الثاني في
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الــســفـرة  واتــفــقـنــا عــلى الــلـقــاء في مــقـر
الـرابطة . وبعـد ساعة من عودتي من خارج
بـغداد  وفي مقر الرابطـة  من بعد الظهر 

كنت وجها لوجه مع احلاج ابوجعفر .
فـــوجــئتُ اذ وجـــدته مــحــبـــطــا. الن احلــاج
صـادق مـتـفـائل ومـبـتـسم دائـمـا. ابـدى عدم
رضـاه عـن نـكـول نـصف اعـضـاء اجملـمـوعـة
ـشـاركـة في السـفـرة.  وبصـراحـة كنت عن ا
غــيـر مــتــحـمس لــلــسـفــرة . ابــديت لـلــحـاج
صـــادق ذلك . وهــكــذا اضــفـت له مــســتــوى
جــديــدا من عـدم الــرضـا. ســيــمـا ان لي وله
صـديق اعالمي معروف من اعـضاء الرابطة
وقف  اعـلن عـدم رغبـته بالـسـفر. تـذرعت 

الصديق الصارح احلاج بعدم
رغـبتي بالسـفر .  هنا افـصح ابو جعفر عن
عـدم رضا اكثر حدة  حـ قال ما مضمونه
: مـادمتمـا ( انت وصديقـنا الصـحفي ) غير
مـشاركـ في السـفرة  وامـام العـدد الكـبير
مـن الـذيـن لم يــشــاركـوا  فــانــني  والــكالم

للحاج صادق  سالغي السفرة.
كــان مــحــبـطــا جــدا. كــان في مــوقف حـرج.

اتــمــسـك بــفــرصــة الــســفــر  داخل وخــارج
بشـكل قـد يبـدو مبـالغ فـيه .مقـارنة الـعـراق 
بــــصــــحــــتي الــــعــــامــــة  الــــتي تــــتــــطــــلب
الـعناية.وعـمري الذي دخل العـام الثمان .
وحتديداتكورونا .جتاوزت  كل ذلك . ان لم
اقـل تــمــردت عـــلى كل ذلك . بـــشــكل جتــاوز
ــعـــقــول.وهــكــذا عــنــدمـــا اعــلــنت رابــطــة ا
اجملـالس الـثقـافيـة عن نـيتـها تـنـظيم سـفرة
لـلـقاهـرة حلضـور مـعرض الـقاهـرة  الدولي

سجل عليها. للكتاب  كنت اول ا
و تـــســجــيل 35 مـــشــاركــا في الــســفــرة.
وعـنـدمـا حل وقـت الـتفـاصـيـل  والـشـيـطان
يـكمن في التفاصـيل عادة  لم يشترك سوى

22 شخصية في السفرة.
 }}}}

يــومـهـا كــنت عـائـدا من زيــارة عـمل الحـدى
اجلـامـعـات الـعراقـيـة خـارج بـغـداد. وصلت
ـعـظم الـساعـة الـثـانـية بـعـد الـظـهر . بـاب ا
وعـبر الـتلفـون  تكلـمت مع الصديق االديب
احلـــاج صــادق الــربــيــعـي  رئــيس رابــطــة
شرف على اجملالس الثقافية البغدادية  وا
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ــقـابـل في مـوقـف اكـثــر حــراجـة. وكــنت بــا
وامـام وضع الـصـديق ابـو جعـفـر  اتـصلت
هـاتـفـيـا بـصـديـقـنـا الـصـحفـي  وسمـع ابو
ـبـررات عدم جـعـفـر كالمه. اقـنـعـني كالمه 
ـشـاركـة. دون شك لدي مـسـتوى واطئ من ا
الـرغـبـة بـالـسـفـر . سـيـمـا ان اخـر زيـارة لي
لــلـقـاهـرة كـانت في الــشـهـر االول من الـعـام
ـاضي. كانت عواطـفي مع السـفر  وعقلي ا
شـاركـة. والعـاطـفة ال يـعـول علـيـها. بـعـدم ا
حـيث انهـا تعـتمـد اخليـال. وفي االستـجابة
لــهــا نــوع من اخملــاطــرة. والن الــرغــبــة في
شاركة متعادالن  كان الـسفر  وقرار عدم ا
ـرجح.  ولـعـوامل ـشـاركـة هـو ا ـيـل الى ا ا
غـيـر قـلـيـلة مـنـهـا الـدافع الـصـحـفي  قررت
ـشاركة. فانـا استطيع  بـعونه تعالى  ان ا

احفر بأصابع
نــحـيــلـة في قــلب الـصــحـراء  او فـي مـرمـر
صــلـد   لــيـتــدفق شالل صــحـفي  يــعـوض
الــتــعب والــتـداعــيــات .وهـكــذا الــقــيت كـرة
بـاجتـاه ابو جـعـفـر  تعـبـيرا عن مـشـاركتي

قدمة الدوالرية. في السفرة. ودفعت ا
لــكن ذلك مــشــهــد واحـد مـن عـدة مــشــاهـد 
الزالت حتـيـط بـالـسـفرة وتـقـيـدنـي.. ومـنـها

الس
ومـنـهـا الـسـفـر الى هـيـت.. ومـعـرض بـغداد
لـلكتاب. وكورونا الذي ضرب اوتاد  خيمته

. قررت السفر .. امام بيت شاه
وكان ما كان ..

كـانت جلنة الـسياحـة والسفـر في الرابطة 
ويـــراســـهـــا الــصـــديق  نـــاجي يـــوسف  و

احلاج صادق الربيعي 
تـتـابع موضـوع سفـرتـنا. وفي الـثاني عـشر
ـاضي  افـتـتح مـعرض من شـهـر حـزيـران ا
بــغـداد لــلــكـتــاب. وبـاشــراف ومــتـابــعـة من
احلـــاج صــادق الــربــيــعـي  رئــيس رابــطــة
اجملــالس الــثـقــافـيــة  تـولــيت مـشــاركـة مع
الـعزيز شـاه ادارة جناح الـرابطة. وحقق

اجلناح جناحات ملموسة.
عرض  وفي صـباح اليوم االخير من ايام ا
وهـو صباح االثنـ  جاء شاه لـلجناح 
وكــان في حـالـة انـفـلــونـزا حـادة. وتـتـداخل
اعــراض كــورونــا مع اعــراض االنـفــلــونـزا.
طــلـبت من شـاهــ الـعـودة لـلــبـيت.ومـسـاء
الـتقيته في بيته . كان متعبا. يوم اخلميس
24 حـزيـران  اقـام شـاهـ في بـيـتـه ثـوابا
عــــلى روح عـــمـه من طـــرف زوجــــته. وكـــان

بصحة جيدة.
وافــتـرقـنـا.  صـبـاح اجلـمـعـة 25 حـزيـران 
كـنت متوجـها الى هيت حلـضور مهـرجانها

الثقافي .
وصـبـاح الـيـوم الـتـالي  الـسـبت  عـدت من
ــســحــة فـي مــقــر الــرابــطــة . هــيـت الخــذ ا
ومــسـاء االحـد ومن احلـاج صـادق تـسـلـمت
سـحة. وكـنت سـليـما من كـورونا. نـتـيجـة ا
عــصـر االحـد مـررت عـلى شــاهـ في بـيـته.
حيث اخبرني انه مصاب بكورونا.ولم يكن
وضـعه مـقـلـقـا. كـان ذلك قـبل  12سـاعـة من
الــســفــر. وكل اخلــيــارات صــعــبــة. صــبــاح
االثــنـ  الــثـامن والــعـشـريـن من حـزيـران

كـنت في الطائرة مع اجملمـوعة  في طريقنا
لــلـقـاهـرة. كـان وضــعي الـنـفــسي والـعـمـلي
صــعـبــا .  مـخــتـلـف الـتــوقـعــات حتـيط بي.
.. فهو وعـقلي ومشـاعري مع الـعزيز شـاه
العصا الذي اتوكا عليها في خريف العمر .
تـركته بـ يدي خـالق رحيم . ورعـاية اخته

الطبيبة ووالدته ومحبيه.
مــحــمـال بــالــتــداعــيــات والــقــلق  في اطــار
ـســتـوى لـلـمــشـاركـة في مــنـرغـبـة واطــئـة ا
الـســفـرة صـعـدت الـطـائـرة الـعـراقـيـة الـتي
حـلقت بنا في العـاشرة والنصف من صباح
ـــصـــادف 28 حــــزيــــران 2ّ021 االثـــنـــ ا
مـتوجهـة نحو الـقاهرة. كـان الوفد كـبيرا اذ
ضم 35 مــشــاركــا  من مــخــتــلـف االجــيـال
واالهــتـمـامــات. امـضـيــنـا سـاعــتـ طـيـران
فـعـلي . لـكـنـنا ربـحـنـا سـاعـة واحدة  وهي
فــرق الـتــوقــيت. وفي مـطــار الــقـاهــرة كـنت
سباقا  بشراء شريحة مصرية ( اوراجن ) 
صــاحــبــتـنـي حـتى الــعــودة. ولم تــتــعـرض

اتصاالتي الية مشاكل.       
صرية.. مفاجأة من السلطات ا

وقـبل تـقـد اجلـوازات  فـاجـاتـنـا سـلـطات
ـطار بـضرورة شراء طـابع ثمنه  25دوالر ا
 لـلـصـقه. بـوضـوح ان شـراء الـطـابـع  كان
فروض انـنا دفعنا رسم ضـريبة مضـافة. فا
الـفيزا في بغـداد. وامام الكسـاد في النشاط
ـطار ان ال الـسـيـاحي  كـان عـلى سـلـطـات ا

تلجأ الرغام الزائر
. عــلى دفع رسم اضــافي. ودفـعــنـا مــرغـمـ
ـطار.والتـقطت اولـةصورة.  وامام غـادرنا ا
ـصـري الــبـاص  كــان الـدلــيل الـســيـاحـي ا
مـايـكل وزمـيـله بـانـتـظـارنـا. وبـدات الـرحـلة

ثيرة.. ا
نــحـو الــفـنــدق تـوجه بــنـا الــبـاص. الــدلـيل

مـــايــكل يـــتــحـــدث.  ولم تــكن هـــذه زيــارتي
االولى لـلـقـاهـرة. فـقد زرتـهـا  لـلـمرة االولى

في االسبوع االخير 
مـن شـهــر نــيــســان عـام 1973 ضــمـن وفـد
اعالمـي كبير. يومهـا التقينـا االستاذ محمد
حــسـنـ هــيـكل.  كــانت مـصــر عـلى ابـواب

حرب اكتوبر. 
ـصري مـحـمـد انور ويـومـهـا قال الـرئـيس ا
الــسـادات  في هـذا الـعـام ســنـحـرر ارضـنـا
احملـتلـة سلمـا او حربـا. كان الوفـد العراقي
ـهمة اعالمية وسياسـية وهندسية. وكنت
ــهــمــة الــهــنــدســيــة . واخــر زيـارة ضــمن ا
لــلــقــاهـــرة كــانت في االســبــوع االخــيــر من

اضي. الشهر االول من العام ا
قـبل ان جتـتاح كـورونا الـعالم. لـذلك لم تلق
شروحات الدليل مايكل   صدى كبيرا لدي.
في الـفندق استلمنا الغرف. وحكاية الفندق
 مــوقـعـا وخــدمـات  تــطـول. فـاخــتـيـاره له

الكثير  وعليه األكثر. 
شـرف على الـسفرة ان وجـاءنا اشـعار من ا
مـا بـعد ظـهر يـوم الـوصول  كـان وقتـاحرا.
غـادرت الفـندق النفـذ البـرنامج اخلاص بي.
تـوجهت نحو مكتبـة مدبولي .السلمها كتب
. وفي مقـدمـتهـا كـتاب اصـدقـائي الـعراقـيـ
االهـوال واالحـوال  تـالـيف الـدكـتـور احـمـد
عـبداجمليد  وكتـاب مع اجلواهري .. تأليف
الـــتــربـــوي گــاني يـــاســ . مـــكــتـــبــة ريش
ـقهى الـتـراثيـة. وبـادارة العم  جـدي. وفي ا
كـنت بـانـتـظـار الـطـيـر الـصـعـيـدي اجلمـيل.
ــلــكـة مــشــاعــري تــقــول  ان لــديه عــيــون ا
الـفرعـونية نـفرتـيتي .( ومـعنى هذا االسم :

اجلميلة اتت ).

(l )
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في الرابع عشر من الشهر احلالي  حلت الذكرى الثالثة والست لثورة الرابع
عـشر من تموز عام 1958 الـتي قادتها حركـة الضباط األحرار بـقيادة الزعيم
الـوطـني عـبـد الكـر قـاسم الـذي بـنى خـالل  اربع سـنوات ونـصـف مالـم يبـنه
قامت ثورة 14 تـموز وكان قائدها النظيف الذي لكي خالل 38 عـاما الـنظام ا
ـلك شيئـا ال  جكسـارة اليوم وال طـائرة اليوم وال غادر الـدنيا مـغدورا وهو ال 
ـصانع الـقائـمة الـيوم مـنها سـتشـفيات وا ـدارس وا فلـة اليـوم  بل بنى االف ا
اكتـمل في زمانه ومنها كـان ضمن اخلطة وشرع بـتنفيذه او اكـملته احلكومات
وبـنى في كل مـحافـظه احـياء سـمـيت مديـنة التـي جاءت من بـعده جـاءت بـعده 
الثـورة في كل محـافظـة وأكبـرها مـدينـة الثـورة في بغـداد ولم يسـمهـا  باسمه
لكـن االخر كل يـسـميـهـا باسـمه ولـكن مـا هو صح يـبـقى هـو الصح هي مـديـنة
الثـورة في كل محافـظة واصدر قانـون االحوال الشـخصية وهـو افضل. قانون
في الـشـرق االوسط وشـمـالي افـريـقـيـا واصـدر قـانـون االصالح الـزراعي رقم
نتفـعة  من هذا النظام 30لـسنة 1958هـذا القانون الذي وقفت ضـده القوى ا
االقطـاعي الظالم ال نهـا مستفاده من فـيض االنتاج الذي ينـتج بأيدي الفالح
اإلقـطــاع اصال مـلـكــيـات ارض ألسـاس قـانــوني لـهـا بل ــغـلـوب عـلـى امـرهم ا
ـقدار عمالة ووالء االشـخاص والعوائل الى احملـتل  منحت لهم االراضي من
لك  واصدر قـانون النفط ا ال  وهنا تـصح عبارة وهب االميـر  لك الـذي ال 
رقم   80 وعــنــدمـا وقــعه الــزعــيم قــال الى  احملــيـطــ به تــعــالــوا نـوقـع عـلى
ـالكـة لـلـشركـات الـنـفـطيـة  سـتـثأر ويقـصـد بـذلك ان الـقوى الـدولـيـة ا اعـدامـنـا
لـتضـررها من هـذا القـانون وأنـهت ثورة 14 تـموز عالقـة العـراق بحـلف بغداد
االسـتعـماري واخلـروج من دائرة االسـترلـينـي وبنى بـلد وجـيش وكاد ان يـنقل
ساعدة الـعراق نقله نوعية اال ان االوباش ومن وقف ورائهم اجهضوا الثورة 
اسـيـادهم وأسـيـاد من تـعـاون مـعـهم االمـريـكـان وبعـض احلـكـام العـرب الـذين
ـصيـر يلدانـهم  لذا كـان االنقالب الـفاشي االسود يريـدون ربط مصـير الـبلد 
ـا فعـلوه في 8 شبـاط و سـيبـقى هذا الـيوم وصـمة عـار في جـب الـقائـم به 
بالـشعب من قتل وهتك اعـراض وتعذيب حيث كـانت كأنها  سـبعة قرون وليس
ـقبور بعظمة أوباش البعث ا سبـعة اشهر الفتـرة التي حكموا خاللهـا العراق  
نعم قـال علي شـكلـة ان  اللـسان لـيس فـيه عظـمه لكـنه مـثل سائـد  لسـانهـم وا
صالـح السعدي ام سر القطر للحزب استعانوا باألمريكان قال جئنا بقطار
وبـاعـوا مـديـنـة الكـويت ب 80 مـلـيـون دوالر وهي  تـعـادل 30 مـلـيـون امـريـكي
صائب للناس وربطوا مصيرهم لقد كان  مجيئهم  سببا في  ا دينـار عراقي  
باألجـنـبي  والـسـؤال الذي يـطـرح نـفـسه للـبـعض الـلي يـخرج فـي الفـضـائـيات
دارس بـنى ا مـا لـذي مـا تـريـدون معـارضي الـثـورة ويلـوم الـزعـيم عـلى الـثورة
واوجـد نـظـام الـتـغذيـة فـيـهـا وبدء الـتـصـنـيع ودعم الـزراعـة  وشرع بـالـصـنـاعة
ويأتي اناس  ينتقدون  الزعيم ويحملوه اخطاء من جاءوا بعده ,هل يصح ذلك
وبـعـضــهم من كـان يـعـمل بــشـكل  مـتـنـفــذ في الـنـظـام الـســابق  مـا لـذي فـعـله
الـبعـثيـون الذي عـادو بـقطـار امريـكي عام 1968 مـا لذي فـعلـوه غيـر احلروب
ومـن ثم جاء واإلعـدامات وعـبث االنـفـاق لـلـمـال العـام وحـصـار واخـيـر احتالل
ـمــنـهج واخلــطف واإلفـقـار لـصــوص وقـطـاع طــرق بـعـد 2003 حـيث الــقـتل ا
وضـياع فـرص الـعمل مـع ازدياد اعـدد اخلـريجـ وغـيرهـم جيـوش عـاطله عن
العـمل وزياده في مـعدل الـبطالـة والفـقر واخلنـوع للـدول اإلقليـميـة في قرارتهم
التي ال تـمر مالم يوافق احلاكم االجنبي. عجبـا لهذا النوع من الناس باي فكر
ان ثورة الـرابع عشر مـن تموز ثـورة فاصـلة  بـ عهد تفـكرون  ومـاذا تريـدون
ـسـتـشـارين اإلنـكـليـز فـي الوزارات عـهـد كـان الـقرار بـريـطـاني مـن خالل ا ين
وب حـرية القرار الوطني الـذي ال يرضي الدول االستعماريـة والقوى الرجعية
وذيـولـهــا  في الـداخـل واخلـارج  ولـذلك كــان االنـقالب الــفـاشي في 8 شــبـاط

االسود نقطة العار اال بدية في تاريخهم .  
لـو اســتـمـر الـزعــــيم في احلــكم الى الـيـوم فـمـاذا كــان  سـيـكـون عـلـيه   حـال

العراق  .  

-1-
ترجتف احلـروف من هول الـفاجعـة الكـبرى التـي حلّت بِثـلة من األعـزاء الراقدين
في مسـتشفى احلس فـي الناصرية فـقد دخلوه لالسـتشفاء فـتحولوا الى قِطَعٍ

متناثرة متفحمة ال يُعرف بعضها وال يُشخص .
-2-

سلم في كل العالم يتهيأون لتقد الضحايا من األنعام قراب لله تعالى انّ ا
والــقــرابـ الــتي تُــقَــدم في الــعـراق - ونــحن عــلى مَــقْــرُبهَ من عــيــد األضـحى -
الـضـحايـا البـشريـة في أبـشع وأخطـر عمـليـة  بهـا الـتقـرب الى شيـاط االنس

واجلن وليس لله الرحمن الرحيم ..!!
-3-

انَّ قَـتْلَ انـسـانٍ بـريء واحد  –سـواء كان الـقـتل بـالـرصـاص او بـاحلـرق او بـأية
ثابة قتل البشرية جمعاء . وسيلة غادرة اخرى  –هو 

قال تعالى :
(مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغيرِ نَفْسٍ أو فسادٍ في االرض فَكأنّما قَتَلَ الناسَ جميعاً) 

ائدة / 32 ا
-4-

ـا اسـتـطاعت أنْ ـلـيـارات من الـدوالرات تـعويـضـاً عن نـفس واحـدة  ولـو دُفِـعَت ا
تقـايضـهـا  ذلك ان االنسـان هـو أكرمُ اخملـلـوقات عـلى الـله واعزُّهـا وال يُـقايض

ال مهما كانت أرقامهُ ومقاديره .. با
-5-

ان الـقـافلـة اجلديـدة من ضـحايـا مـستـشفى احلـسـ في النـاصـرية اذا أُضِـيفَتْ
الى ضحـايا مستشفى ابن اخلطيب تشكل أرقامـا قياسية قد ال تخسر الدول ما

اثلها في حروب ومعارك حاميّة الوطِيس مع أعدائها .
-6-

ــرافق والــنــواحي وفي انّ تــردي اخلــدمــات في (الــعــراق اجلــديــد) شــمل كلَّ ا
طـلـيعـتـهـا اجلـانب الـصـحي  الذي انـحـدر الى مـسـتـويـات قيـاسـيـة رهـيـبة أودت
ـواطــنـ الـعـراقــيـ االعـزاء الـذين ال ذنـب لـهم سـوى انـهم بـحـيـاة الـكــثـيـر من ا
عراقيـون توّلى زمام السلطة في بلدهم مَنْ ال يُعيـر اهتماماً حلياتهم بدليل تكرار

األخطاء مرّةَ بعد مرة ليكون احلصاد مزيداً من االنفس العزيزة .
-7-

سـتمـرة هو سـؤوليـة  والتـستـر على جـرائمـهم ا انّ زرع الفـاسدين في مـواقع ا
ظلوم . خيانة لله وللرسول وللشعب العراقي ا

طلوب انزال العقوبات الرادعة بِحَقِ كُل مَنْ قصّر وأدّى تقصيره الى مثل هذه وا
الفواجع دون ابطاء .

-8-
ـؤسـسـات والـدوائـر الـرسـمـيـة لـقـد كـثـرت احلـرائق هـذه االيـام فـي الـعـديـد من ا

ستندات اخلاصة بالعقود ... السيما تلك التي تضم الوثائق وا
والسر واضح 

ال العام   انها حرائق متعمدة الخفاء عمليات السرقة والقرصنة والتالعب با
ثم انّ احلرائق امـتدت لـتصل الى األجسـاد البشـرية التي يـجب أنْ تُصان  وان
واطنون صيـبة التي يعانـيها ا تُؤّمن لـها احلماية في اشارة واضـحة الى عمق ا
ناصب عـلى أساس فئوي العـراقيون في ظل نظـام احملاصصة الـبغيضـة ومنح ا
ـهنية تلحظ فـيه الوالءات السـياسيـة لهذه الـكتلة الـسياسـية او تلك عـلى حساب ا

والكفاءة والوطنية والقدرة على النهوض بأداء الواجبات .
وال حول وال قوة االّ بالله العلي العظيم .

-9-
كنه أنْ يصلح الفساد ... ان الفاسد ال 

وهنا تكمن الطامة الكبرى .
-10-

الرحمة والرضوان للشهداء األعزاء واخللود لهم في جنات النعيم 
روّع . صاب في هذا احلريق ا والشفاء العاجل الكامل لِكُلّ ا

ـصابـ  مقـرونة بـخالص الـدعوات لهم واسـاة الصـادقة لعـوائل الشـهداء وا وا
بالصبر والسلوان  .

واخلـزي والـعـار في الـدنـيـا وجـحـيم الـنـار في اآلخـرة
لــكل من خــان وارتــضى لــنــفــسه أنْ يــكــون من عــبــيـد

الشيطان ...
انا لله وانا اليه راجعون .

(وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون)
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القاهرة

اجلــلــيل شــيـعـي مـحــمــد عـايـش سـني
ومـحـمـد مـحـجـوب سـني ) واعـتـقـد اي
عـراقي فـي ذلك الوقـت لم يـكن يـهتم او
ـؤلف يــعـلم هـذه االمـور اال اذا قـصـد ا
ان صــــدامـــــا كــــان يــــعـــــدم ويــــصــــفي
بـالتساوي ب السنـة والشيعة واخطأ
ـــؤلـف ايـــضـــا في تـــوصـــيف بـــعض ا
ؤلف الـشـخصـيـات وهي الـتي الزمت ا
من بــدايـة الـكـتـاب الى نـهـايـته فـيـقـول
(اعـــدم صــــدام قـــيـــاديـــون اخـــرون في
احلــزب واجلـيـش مـنــهم الـلــواء الـركن
ولــيـــد مــحــمــود ســيــرت امــر الــقــوات
ــسـؤولــة عن حــمـايــة بـغــداد ) وهـذه ا
ـعـلومـة مغـلوطـة وغـير صـحيـحة في ا
جـزئـهـا االخـيـر كـون ولـيـد سـيـرت كان
قـائـد فيـلق في الـسلـيـمانـيـة وجلب من
هـنـاك مـخفـورا الى بـغـداد ولم يكن في
بـــغـــداد اســاســـا وتـــكـــررت مــثـل هــذه
ــلــحــقــات الــتي االخــطــاء ايــضــا في ا
احلــقـهـا في طـبــعـته االخـيــرة لـلـكـتـاب
ــؤلف انــهـا مــفــيـدة ومــصـدر ويــزعم ا
ألنـهـا معـززه بإحـصائـيات ومـعلـومات
ـلـومـات خـاطـئـة ولـكـن عـنـدمـا تـكـون ا
ســيـقع فـي الـغـلـط من يـعــتـمــد عـلــيـهـا
وبــالـتــالي تـنــتـفـي الـفــائـدة الــعـلــمـيـة
والـبحـثـية مـنهـا فلـيس من الصـحة ان
ـذاهـب بـجـانب كل يــذكـر الـديــانـات وا
اسـم وزيــــــر او رئـــــيـس وزراء عــــــنـــــد
لكي تـأسيس الدولة العراقية والعهد ا
وما تاله من اجلمهوريات لغاية 2003
ورغـم ذلك اخطـأ كـثـيـرا في الـتـوصيف
لـعدد غـير قـليل مـن الشـخصـيات وكان
االفـضل االبـتـعـاد عن هـذا االسـلوب او
ان يـــســال ويـــســتــبـــصــر االمـــور قــبل
ـثال ان كـتـابـتـهـا ويقـول عـلى سـبـيل ا
تـايه عـبـد الـكـر وزيـر الـنـفط االسـبق

والــــقــــيــــادي في
حـــــزب الــــبـــــعث
ســــني فـي حـــ
الـــرجـل لم يـــكن
ـــا ســـنـــيـــا وا
كــان نُــصَــيــريـاً
امــا بــالـنــســبـة
لـلوزراء ما بعد
2003 فـــــــــــــلـم
يــــــــــــــوفـق فـي
الــــــتـــــوثــــــيق
بــــالـــنـــســـبـــة
اليهم واخفق
ايـضا عـندما
ركـــــــز عــــــلى
قـــومــيــاتــهم
ومـــذاهــبــهم
فـفي صفحة
482 يـــذكــر
وزيــــــــــــــــرة
الــــبـــيــــئـــة
مــــشــــكــــاة
عــــــــــمـــــــــر
وبـجانـبها
كــــــلـــــمـــــة
شــيــعــيــة
فـي حـــ
انـــــــهـــــــا
ســــنـــيـــة
وكـوردية

وكـذلـك يـذكـر الـوزيرة

عرض القاهرة في جناح مكتبة ارسالن 

غالف الكتاب
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يـزال الـصـفـقـة األعـلى قـيـمـة مـالـية
لبايرن في الصيف احلالي يستعد
حالـيا لـيصبح الـقائـد اجلديد خلط

الدفاع البافاري.
وتعـاقد بـايرن مع أوبـاميـكانو (22
ـاني لـيـلعب عـامـا) من اليبـزيج األ
دورا مــؤثــرا في الـفــريق بــدايـة من
ـقــبل حـيث بـلــغت قـيـمـة ـوسم ا ا
الصفقة 42.5 مليون يورو (50.27

مليون دوالر).
وقال صالح حميديتش خالل تقد
الـالعـب إلـى وســــــــــائـل اإلعـالم: "ال
يـحـتاج (أوبـامـيـكانـو) لـفتـرة تـأقلم
طـويلـة وسيبـدأ االعتـماد عـليه من
ـــدافع الـــبـــدايـــة". وبـــعـــد رحـــيل ا
الـنـمــسـاوي ديـفـيــد أالبـا إلى ريـال
مدريـد هذا الـصيف ورحـيل جيروم
بواتينج عن صفوف بايرن وانتقال
خـافي مـارتـينـيـز لـلـعب في الدوري
الـــقــــطــــري يـــنــــتــــظـــر أن يــــكـــون

السابعة على الرغم من حقيقة أن
مــــوســــمه كــــان مـــتــــحــــفـــظًــــا مع
بـرشــلـونـة ولم يـحـقق سـوى لـقب

الكأس وجائزة هداف الليغا.
وأضـافت الصـحـيفـة أنه ال يـوجد
أي العب جنـح في فــــــرض اســـــمه
ـــاضي بــــشـــكل واضح ـــوسـم ا ا
مؤكـدة أن هنـاك العبـ مرشـح

لكن ليس في حجم ميسي.
وأوضــــــــــــــحـت أن
قـــــــائـــــــمــــــة
رشـح ا
هــــــــــــــــذا
الــــــعـــــام
ســـتــــكـــون
مــــلــــيــــئــــة
بـاألســمـاء
ألنــــــــــــــــه ال
يــوجـد اسم

ôU Ë ≠b —b
كشف تـقريـر صحـفي إسباني عن
ــنـــافــســة ــرشــحـــ  الالعــبـــ ا
األرجـنـتـيني لـيـونـيل مـيسي جنم
برشلونـة على الكرة الـذهبية هذا

وسم. ا
وقاد ميـسي مؤخرًا مـنتخب بالده
لـلـتـتويج بـلـقب كـوبا أمـريـكـا على
حــسـاب الـبـرازيل وفــاز بـجـائـزتي
أفـضل العب وهـداف الـبـطـولة
لـــــــيــــــرفـع الـــــــبـــــــرغــــــوث
األرجنـتيـني أول األلقاب

الدولية في مسيرته.
وبــــحـــسب صــــحـــيـــفـــة
"مــونــدو ديــبــورتــيــفـو"
اإلسـبــانـيـة فـقـد أعـادت
بطـولة كـوبا أمـريكا
تــقـيــيم مــيـسي
كـــــمــــــرشح
لــــلـــــكــــرة
الــذهـبــيـة

ÊU e « ≠œ«bG
خيم التـعادل السلبي عـلى مواجهة نفط الوسط وضـيفه الديوانية والـتي أقيمت  على ملعب

متاز. النجف الدولي حلساب اجلولة 37 من عمر الدوري العراقي ا
ـسـتـوى الطـمـوحـات واخـتفت الـلـمـسـات الفـنـيـة والـهجـمـات اجلـادة على ـباراة  ولم تـرتق ا

مرمى الفريق لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
ورغم أفـضـلـيـة نفط الـوسط في الـشـوط الـثـاني إال أنه لم يـستـغل الـفـرص الـتي سـنحت له

باراة بالتعادل. لتنتهي ا
ـركـز اخلامس بـينـما رفع الـديوانـية رصـيده ورفع نـفط الوسط رصـيده إلى 62 نقـطة في ا

ركز 16. إلى 38 نقطة في ا
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بغداد- الزمان
ــســابــقــات أوضح رئــيـس جلــنــة ا
بـاالحتـاد الـعـراقي الــدكـتـور حـيـدر
هـددين بالـهبوط عوفي أن حـديث ا
عـن وجـود تـالعب في الــنــتـائـج مـا
هو إال مـحاولـة يائسـة للـتنصل من

سؤولية. ا
وقـال عــوفي في تــصــريح صــحـفي
من لـديه دلـيل عـلى الـتالعب يـقدمه
وستـطبق العـقوبـات القاسـية التي

دونت في اللوائح.
وتابع: الهـيئة التـطبيعـية بشخص
رئـــيـــســـهـــا إيــاد بـــنـــيـــان وجلـــنــة
سابـقات تتابع عن كـثب مباريات ا
هـددة بـالـهبـوط وال يـوجد الـفـرق ا
مــا يـثــيـر الــشك وجــمـيـع الـنــتـائج
طــبـيــعـيــة خـصــوصـا وأن األنــديـة
بــــدأت تـــشـــعــــر بـــقـــلـق الـــهـــبـــوط
وتـضــاعـفت جــهـودهــا عـلى خالف
الـفرق الـتي ضـمـنت مواقـعـها ومن

الطبيعي أن يتراجع طموحها.
وأشـار إلى أن الـلـوائح نـصت عـلى
عـقـوبـة قـاسـيـة مـنـهـا الـهـبـوط إلى
درجــة أدنى وخــصم 10 نــقــاط من
الفريق الـهابط وغرامة مـالية تصل
إلى 25 مــــلـــيـــون بــــاإلضـــافـــة إلى
حرمان مدى احلياة لألشخاص في
حال ثبوت التالعب في أي نتيجة.
وأكـد أن مــا يـثـار في بـعض مـواقع
التواصل حالة طبيعية ألنصار تلك
األنـــديــة الفــتـــا أتــمــنـى من جلــنــة

االنضباط التركـيز على تصريحات
ــسـؤولــ في األنــديـة وتــطــبـيق ا
لوائـحـها بـحق من يسـعى لإلساءة
إلى الــــــدوري ويـــــتـــــهـم اآلخـــــرين

بالتالعب دون أي دليل يذكر.
يـشـار إلى أن الـصـراع بـ األنـدية
ــهـددة بــالـهــبـوط في أوجه وسط ا
إشــــاعــــات في مــــواقع الــــتـــواصل
بـوجـود تالعب في بـعض الـنـتـائج

باتفاق ب األندية.
ومن جــهــة اخــرى قــررت الــهــيــئــة

ـكـلـفـة بـإدارة احتاد الـتـطـبـيـعـيـة ا
الـــكــرة الــعـــراقي تــأجـــيل مــبــاراة
نــهــائي بــطــولـة الــكــأس لــلــمـوسم
2020≠2021 بـــ فـــريـــقي الـــقـــوة
ـقـرر إقــامـتـهـا اجلـويـة والــزوراء ا
ــقـبـل لـتــقــام يـوم يــوم اجلــمـعــة ا
ـوافق 19 يــولــيـو/تــمـوز اإلثـنـ ا
اجلــــاري. وجـــاء قـــرار الـــتـــأجـــيل
حدادا على أرواح فاجعة الناصرية
الـتي خـلـفت 78ضـحـيـة فـضال عن
صاب إثر نشوب حريق عددٍ من ا

.وتـبــتـهلُ في مــسـتــشـفـى احلـســ
الهـيئة التـطبيـعية إلى الـله العزيز
الكـر أن يرحم الـضحـايا بواسع
رحـــمـــته ويــلـــهم أهـــلــهـم وذويــهم
ــــــن الــصــبـــر والــســلــوان وأن 
ــصـابـ بــالـشــــــفــاء الـتـام عـلى ا

العاجل.
يــشــار إلى أن مــديــنــة الــنــاصــريـة
شــــهــــدت لــــيــــلــــة أمـس احــــتـــراق
مــســتــشــفى احلــســ في فــاجــعـة

رجت أرجاء العراق حزنا.

متوافق مع منهـاج الكاب عدنان
درجـال وأهـدافنـا واحـدة لتـطـوير
الـــكــرة الــعــراقـــيــة وهــنــاك رؤيــة
واضـــحــــة نـــخــــطط من خـاللـــهـــا
ـيز وبـالتـالي سـأكون ـسـتقـبل 

بجانبه في االنتخابات.
واشــار الــسـفــاح ان جتــربـتي في
قـطـر الشك أنـهـا مـنـحـتـني فـرصة
االطالع على الثـورة الهائـلة التي
جلأت لـها قـطر في الـرياضـة تلك
الـتـجـربـة منـحـتـنـي خـبـرة إدارية
أسـعى لـتـطـبــيق جـزء مـنـهـا عـلى
أقل تـــقــديـــر من خالل عـــمــلي في
االحتاد إذا وفقت في االنـتخابات
ـقبـلـة. واكد الـسـفاح ان حـظوظ ا
ـنـتــخب كـبــيـرة في ظل الــقـرعـة ا
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أعـلن وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان درجال
ــبــاشــرة بــإطـالق ثالثــة مــشــاريع ريــاديــة في ا

قدسة. محافظة كربالء ا
وقال درجال في مؤتمر صحفي عقده في كربالء
ـثلة األم اخلاص لأل بـحضور محـافظها و
ـمثلة ـتحدة في الـعراق إيريـنا فوياشـكوفا وا ا
ـائي في ـتــحــدة اإل ــقــيـمــة لـبــرنــامج األ ا ا
ـبـاشـرة بإطالق الـعـراق زيـنـة أحـمـد إنه تـمت ا
ثالثـــة مــشــاريع ريـــاديــة في مــحـــافــظــة كــربالء

»%œU∫ احدى اجتماعات احتاد الكرة
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e∫ يسعى الفريق البافاري الى تعزيز صفوفه قبل انطالق منافسات البوندسليغا eF
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أعـــــــلـن جنم الـــــــكـــــــرة
الــعــراقــيــة الــســابق
يـــونس مـــحـــمـــود
تــــــــــــــــرشــــــــــــــــحـه
بانتـخابات احتاد
زمع إقـامتها الكرة ا

قبل. في شهر أيلول ا
وقــــــال الــــــســــــفــــــاح في
تــــــصــــــريح صــــــحــــــفي
حـســمت الـتـرشح ألحـد
ـنــصـبـ نـائب أول ا
أو نـــــائب ثـــــاني و
ـــقـــبـــلــة األيـــام ا
سـتشـهـد حسم
وجـهتـي على

أي منهما لكن الترشح على موقع
نــائب الـرئــيس  حـســمه بـشـكل
نـــهـــائي مـــضـــيـــفــا ال أخـــشى أي
ســيـــنــاريـــو والــذي يـــهــمـــني في
االنـتـخـابـات احلــالـيـة هـو وجـود
مجـموعـة منـسجمـة تمـثل مجلس
ــقــبل ألن جنـــاح الــعــمل اإلدارة ا
يـــــأتـي من جنـــــاح اجملـــــمـــــوعـــــة
وانسجامها وبالتالي أنا ألتمس
مقبوليتي لدى الـهيئة العامة لكن
الـذي يـهمـني أن تـكون اجملـمـوعة
مـنـسـجـمـة كي نـسـتـطـيع حتـقـيق
ــســتــوى تــقــدم مــلـــحــوظ عــلـى ا

اإلداري.
واوضـح الــــــســــــفــــــاح إلى اآلن ال
تــوجــد مـجــمـوعــة مـعــلــنـة لــكـني

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24 .Issue 7018 Thursday 15/7/2021 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7018 اخلميس  5 من ذي احلجة 1442 هـ 15 من تموز (يوليو) 2021م

الالعـب تـــاجنــاي نـــيـــانـــزو في أن
يــلــعب دورا أكــبـــر مع الــفــريق في
وسم الثـاني له مع بايـرن بعدما ا
أفــســدت اإلصـابــات مــوسـمه األول
مع الـــفـــريـق.ويـــنـــتـــظـــر أال يـــجــد
أوباميكانو صـعوبة في التأقلم مع
الــفــريـق ومــديــره الــفــني اجلــديــد
ناجـلسـمان حيـث سبق له أن عمل
ـدرب بـنــجـاح حتت قــيـادة نــفس ا
في اليـبـزيج.وقـال أوبـامـيـكـانو عن
نــاجـلــسـمــان: "عــرفـته مــنـذ فــتـرة.
يـسـاعــد كال من الالعـبــ الـشـبـان
وأصــحــاب اخلــبــرة ولــديه دائــمــا
رغـبـة تامـة في حتـقـيق الـفوز.. إنه
مـــــدرب رائع بـــــالــــفـــــعل. أشـــــعــــر
بــالــســعــادة لــلـعــمل حتـت قـيــادته
مـــجــــددا".وعـــلـى عـــكس لــــوكـــاس
هـيــرنــانــديــز وبــنــيــامــ بــافـارد
زمـيـلـيـه الفـرنـسـيـ في بـايـرن لم
يـحظ أوبـاميـكـانـو باالسـتـدعاء من

ألوبـامـيـكـانـو دور قـيـادي في دفاع
درب جوليان الفريق حتت قيـادة ا
ـديـر الـفـنـي اجلـديد نـاجـلـسـمان ا
لـبـايـرن.وأشـار حـمـيديـتش إلى أن
ـكنـه أن يبـدأ قـيادة أوبـامـيـكانـو 
الـــفـــريق من خط الـــظـــهـــر قــائال:
"نـــحـــتـــاج هـــذا وهـــو يـــعـــلم ذلك

أيضا".
ويخـوض أوبامـيكـانو جتـربته مع
بــايـــرن وسط تـــوقـــعــات هـــائـــلــة
ــشــاركــة غــيــر خــصــوصــا بــعــد ا
ــقــنـعــة لــنــيـكـالس سـولـه مـدافع ا
ــــاني ــــنــــتــــخب األ بــــايــــرن مـع ا
(مـانـشافت) في بـطـولـة كأس األ
األوروبــــيــــة (يـــورو 2020) الــــتي
اخـتـتـمت قـبل أيـام والـتي شـهدت
مــشـــاركــة واحـــدة فــقـط لالعب مع

انشافت في مباريات البطولة. ا
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ومـع هـــــذا ال يـــــزال األمل يـــــراود

ــديـــر الــفــني ديـــديــيه ديـــشــامب ا
لـلمـنتـخب الـفرنـسي للـمشـاركة في

يورو 2020.
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وتـرك أوبـامـيـكـانو انـطـبـاعـا جـيدا
لـــدى حــمـــيـــديـــتش عـــنــدمـــا أدلى
بكلمـات مقتضبـة لدى توقيعه على
العـقد مع بايـرن وقال حمـيديتش:
"لـم أشـهــد هــذا من قـبـل. وقع عـلى
الــعـقــد وقــال: بـعــدمــا وقـعت اآلن

سأدلي بحديث بسيط".
وأوضـح أوبـامـيــكـانــو قـائال: "كـان
مـــــهــــمــــا لـي أن أعــــبـــــر عن مــــدى
سعادتي واقتناعي بالتواجد هنا".
ـتـد عقـد أوبامـيـكانـو مع بـايرن و
حـــتـى حـــزيــــران/يـــونــــيـــو 2026
ويــرغب الـالعب في أن يــكــون قـوة
فاعلـة ضمن صفـوف الفريق حيث
تعهد قائال "أريد أن أكافح من أجل

هذا النادي الكبير".

 ليونيل ميسي

هـداف في أوروبـا هـذا الـعـام على
الــــرغم من أن مــــنــــتـــخـب بالده لم
يتجاوز دور اجملموعات في بطولة

أ أوروبا.
ووفـقًـا لـلـجوائـز الـفـرديـة في كأس
ــــكـن أيــــضًـــا األ األوروبــــيــــة 
تـــــرشـــــيـح احلـــــارس اإليـــــطـــــالي
جــيـنــالــويــجي دونــارومــا (أفـضل
العب) الــبـرتــغــالي كـريــســتـيــانـو
رونـــالــدو (الـــهـــداف) واإلســـبــاني
بــيـدري جــونـزالــيس (أفـضل العب

شاب).
وهناك أيـضًا البـلجيـكي كيف دي
بـرويـن جنم مـانــشــسـتــر ســيـتي
الـفـائـز بـلـقب الـدوري اإلجنـلـيـزي
ــتـــأهل لــنــهـــائي دوري أبــطــال وا
أوروبـــا عــــلى الـــرغـم من الـــوداع
ــــبـــــكــــر من "يــــورو 2020 أمــــام ا

إيطاليا.
وقد يكون اإليطالي فـيدريكو كييزا
أيــضًــا العب يــوفــنــتــوس ضــمن
رشح رغم عدم حتقيقه إجناز ا
كـبيـر بـخالف اليـورو كـذلك نيـمار
ـا وهـاري دا سـيـلــفـا وكـر بــنـز

. ك
ويـعــد اإليـطـالي جــورجـيــنـيـو
ــرشــحــ أيــضًــا من ضــمن ا
الـكـبـار لـلجـائـزة ولـكن بـفارق
كـبــيـر عن مـيــسي بـعــد الـفـوز
ببـطولـتي دوري أبطـال أوروبا
مـع تــــشــــيـــلــــسـي وكـــأس األ

األوروبية مع إيطاليا.
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بـعد فـتـرة قصـيرة مـن انتـقاله إلى
ــاني صــفــوف بــايـرن مــيــونخ األ
ـدافع الـفـرنـسي دايـوت يــسـتـعـد ا
أوبــامــيــكــانــو اآلن لــيــلــعــبـد دورا

قياديا في دفاع الفريق البافاري.
وخلص حـسـن صـالح حـمـيـديـتش
ــديـر الــريـاضي لــبـايــرن صـفــقـة ا
انــتـقــال أوبـامـيــكـانــو لـبــايـرن في
عــــبـــارة واحــــدة قـــائـال إن الالعب
"وقع عـلى الــعـقــد وأدلى بـكــلـمـات

قليلة".
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ولــكـن أوبــامــيـــكــانــو
الــــــــــــــذي ال

بــــارز أقــــرب من غــــيــــره.وأشـــارت
ا "مـوندو ديـبـورتيـفـو" إلى أنه ر
يــكـون الــفـرنــسي جنــولـو كــانـتي
نافس العب وسط تشـيلسي هـو ا
ــــيـــــسي بـــــعــــد أن قــــاد األقـــــوى 
تــشــيـــلــسي لــتــحــقــيق لــقب دوري
سـتوى مذهل كما أبطال أوروبا 
فاز بـجائزة أفـضل العب في نهائي

دوري أبطال أوروبا.
وعـــلـى الـــرغم مـن خـــروج كـــانـــتي
ـبـكر مع فـرنـسـا من "يورو 2020 ا
ـكن اسـتـبـعـاده من قـائـمة لـكن ال 

. رشح ا
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وكــشــفت الــصــحــيــفــة أيــضًــا عن
ــا تـكــون ضــمن أســمــاء أخــرى ر
ـرشـحـ مـثل الـفرنـسي كـيـلـيان ا
مـــبــــابي مــــهــــاجم بــــاريس ســـان
جـيرمـان علـى الرغم من عـدم فوزه
بـالــدوري أو دوري أبـطـال أوروبـا
وإهــداره ركـلـة اجلــزاء الـتي أنـهت
ــنـــتــخب الــفــرنــسي في مــشــوار ا

"يورو 2020.
وكـــــذلـك الـــــبــــــولـــــنــــــدي روبـــــرت
لــيــفــانــدوفــســكي مــهــاجم بــايـرن
ـتـوج بـاجلـائـزة في مـيــونخ وا
عـام 2020 حــيـث حــقق لــقب
الــبــونــدســلــيــجــا واحلـذاء

الذهـبي كأفضل

الـتي وضـعتـنـا في مجـمـوعة تـعد
أســهـل نــســـبـــيــا مـن اجملــمـــوعــة
الــثــانــيــة ولـــوجــود مــنــتــخــبــات
تمرسنا على مـواجهتها وبالتالي
تـعد الـتـصـفـيـات فرصـة حـقـيـقـية
لـتـحـقـيق حـلم الـتـأهل مـرة أخرى
للمونديال ولدي معلومات مؤكدة
درب سـتحسم خالل بأن قـضيـة ا
قبل وهناك اتفاق مع اليوم ا
مدرب أجـنبي له خـبرته ويـعد من
درب البـارزين ووزير الشباب ا
والرياضـة عدنان درجال والـهيئة
الـتــطـبــيـعــيـة عـلـى وشك االتـفـاق
ــيــز بــشـــكل رســـمي مع مـــدرب 
ـدرب وبــالـتـالي سـيــحـسم مـلف ا

سريعا.
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أربع مـواجــهـات ضــمن مــنـافــسـات اجلــولـة الــثـالــثـة
لـبـطـولـة انـديـة الـعـزاق بـالـكـرة الـطـائـرة اجلـاريـة في
رحـلـة الثـالـثة من السـلـيمـانـية.وفـي اولى مبـاريـات ا
دور اجملموعات تغل سـيدات اكاد على سيدات فتاة
الـنـجف بـثالثـة اشـواط مقـابل الشيء ضـمن مـبـاريات

اجملموعة A وبواقع 25-11-25-17-25-7.
كـما فاز نـادي قره قوش عـلى فريق نـادي السـليمـانية
بثالثة اشواط مقابل الشيء ضـمن مباريات اجملموعة

B بواقع 25-22-25-18-25-12.
رة وحـقـقـن سيـدات افـروديت فـوزهـن الـثالـث وهـذه ا
عـلى حسـاب سـيدات دربـندخـان بـثالث اشواط مـقابل
الشي ضمن مباريات اجملموعة A بواقع 25-23--25

.25-12-20
كـمـا هزم نـادي فـتـاة اربيل سـنـحاريب بـثالثـة اشواط
B مـقـابل شـوط واحـد في خـتـام مـبـاريـات اجملـمـوعـة

منافسات دوري الطائرة النسويبواقع 15-25-25-22-25-23-25-12.
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ـــكـــتب اكـــد عـــدنـــان طـــعـــيس عـــضـــو ا
كتب بيـة العراقـية  ان ا الـتنفيـذي لالو
الــتـنـفــيـذي بـرئــاسـة رعـد حــمـودي عـقـد
اجتـمـاعات مـتـتالـيـة بفـتـرة قصـيـرة كان
ــنــاقــشــة اجلــوانب اخــرهــا فـي بــغــداد 
الــريـاضــيـة وتــذلـيـل كل الـعــقـبــات الـتي
تـــــــواجه الـــــــريــــــاضـي الـــــــعــــــراقـي في
ـبـيـاد ـقـبـلـة أهـمـهـا او االســتـحـقـاقـات ا
طـــوكـــيـــو. وبــــ طـــعـــيس; أن خالفـــات
ـكــتب الــتـنــفـيـذي وجــهـات الــنـظــر في ا
انتهت والتي رافقت عملنا بفترة قصيرة
بـعد االنـتخـابـات ليـتم بعـدهـا االستـقرار
االداري وهـذه مسالة طبيعية حتدث بعد
كل انـتخـابـات مبـينـا أن الـوضع استـقر

وصـار اجلمـيع يـسـعى خلـدمة الـريـاضة
بيـة اليوم تدعم رياضيي الـعراقية واالو
الـعراق بـشـكل كـبيـر.واضـاف ان اللـجـنة
ـبــيـة الـعـراقـيـة مـتـواصـلـة بـعـمـلـهـا االو
بـرئـاسـة رعـد حـمـودي من خالل تـضـافر
اجلـهـود من جـديـد  بـشـكل جـيـد خلـدمة
الــريــاضـة الــعـراقــيــة وخـدمــة ريــاضـيي
ــقــبــلــة الــعــراق في احملـــافل الــدولــيــة ا
ــبــيــاد طــوكـيــو والــذي من وأهــمــهــا او
ــؤمل أن تــغــادر الــبــعــثــة الــريــاضــيــة ا
الــعـراقــيــة الى الـيــابـان لــلــمـشــاركـة في
ـبـياد بـعـد اسـبـوعـ تـقـريـبـا .واكد األو
ــكـــتب طـــعـــيس; ان رئـــيس واعـــضـــاء ا
الـتنفيذي يتوسمون من رياضيي العراق
ـبــيـاد حتـقــيق أفـضـل الـنــتـائـج في األو

لـلـمـسـاهـمـة في بـنـاء الـقـدرات
الـشبابية وتطويرها وتأهيلهم

للمرحلة القادمة.
ـشـاريع الـثالثـة وأضــاف أن ا
ـعلـومـاتـية هي مـشـروع نـظم ا
وتـطبيق كربالء الذكية وقاعدة
بـيـانات كـربالء وكذلك مـشروع
تـصـنـيع الـسـمـاد الـعـضوي من

الـــنــــفـــايـــات فـــضـال عن مـــشـــروع
مطابقة الوظائف.

ــقـبـل وهـذا مــا يــطــمح له كل ا
عراقي.

وتـرأس الـكــابـ رعـد حـمـودي
إجــتـــمــاعــاً إعــتـــيــاديــاً دوريــاً
لــلـمــكــتب الـتــنــفـيــذي لــلـجــنـة
ـبـيـة الـوطـنــيـة الـعـراقـيـة األو
ـقـرهـا بـشــارع فـلـسـطـ في

العاصمة بغداد اليوم.
ـكـتب الـتــنـفـيـذي واسـتـكـمـل ا
مـتعلقات اجلـلست الـسابقت

ـناقـشـة فقـرات جدول بـاالضافـة 
ـقـر جللـسـة اليـوم حيث أعـماله ا
تـــدارس اجملــتـــمـــعــون جـــمـــلــة من
ـطروحـة التخاذ بـية ا الـقضايـا األو
عـدد من القرارات الـتي تتعـلق بالعمل

ـبي الــوطـني.وضمّ إجــتـمــاع الـيـوم األو
أحــد عــشـــر شــخــصــاً هم الــرئــيس رعــد
حـــمـــودي ونـــوابه الـــثالثـــة إيـــاد جنف
وحـيدر اجلميـلي والدكتور أحـمد حنون
وســبــعــة أعــضــاء هم الــدكــتــور حــسـ
الــعـــمـــيـــدي والـــدكـــتـــور عـــادل عـــيــدان
والـدكتـور هـردة رؤوف والدكـتورة بـيداء
كـيالن والـسـادة جـمـيل الـعـبـادي وبـاسم

مـحـمد وعـدنـان طـعـيس بـاإلضـافة
ــكـــتب الـــتــنـــفــيــذي ــقـــررة ا
. الـــســـيــــدة بـــشـــرى حـــســـ

يونس محمود



كوّن من معكرونة غذي ا "سوبا" ا
ــأكــوالت احلــنــطـــة الــســوداء أو ا
البحرية; تقدّم اليابان وفن العيش
فيها خـيارات كثيرة لـلذّواقة.يُحرّم
ــاكـــثــ في عــلى الـــريــاضـــيـــ ا
الــفــقــاعــة الــصــحــيــة في الــقــريــة
ـــبـــيـــة الـــتـــجــوّل فـي شــوارع األو
الــعـاصــمـة طــوكـيــو. ولـكن ســيـتم
تقد الطعام الياباني إضافة الى
مأكوالت من مطابخ أخرى ودولية
ـبــيـة.تـقـول في الـكــافـيـتــيـريـا االو
البـروفيسورة مـوتوكو تـاغوتشي
مديرة معهد التغذية الرياضية في
جامعة واسيدا في طوكيو: "يُعرف
ــــطـــبـخ الـــيــــابـــاني واشــــوكـــو (ا
ُـــدرج في الـــتــراث الــتـــقــلـــيــدي ا
ي لـليـونسـكو) بـكونه الـعا
صحـيًا ويـوفّر تـوازنًا
غــــــــــذائــــــــــيًـــــــــا
تازًا".وت

AZZAMAN SPORT
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{ طـــــوكـــــيـــــو (أ ف ب) جتــــاوزت
حــصـيــلـة الـوفــيـات الــنـاجــمـة عن
كـــوفــيــد- 19في الــعـــالم األربـــعــة
ـسار ماليـ وفـاة فيـمـا اسـتعـاد ا
الـوبـائي نـشـاطه كـنـتيـجـة لـتـفشي
مـتـحـور دلـتـا خـصـوصـا فـي آسـيا
حـيث أعـلـنت اليـابـان اخلـميس أن
بية سـتقام في الفترة األلعاب األو
مــا بـ 23 تــــمــــوز/يــــولــــيـــو و8
آب/أغـسـطس خـلف أبواب مـغـلـقة

في طوكيو.
وأعــلن رئــيـس مــنــظــمــة الــصــحـة
ـــيـــة تــــيـــدروس أدهـــانـــوم الـــعــــا
غيبـرييسـوس األربعاء أن حـصيلة
كـوفـيد-19 جتـاوزت عـتـبـة ألـيـمـة
تــتــمــثـل في أربــعــة ماليــ وفــاة"
وحـــذر بــأن "الــعــالم بـــلغ مــرحــلــة
ـــتـــحـــورات خـــطـــيـــرة" بــــســـبب ا

اجلديدة ورفع القيود الصحية.
وتـســبب فــيـروس كــورونـا بــوفـاة
4,004,966 شــخــصــا في الــعــالم
مـنـذ أبـلغ مـكـتب مـنـظـمـة الـصـحـة
ــيــة في الـــصــ عن ظــهــور الـــعــا
ـــــــرض نــــــــهـــــــايــــــــة كـــــــانـــــــون ا
األول/ديسمبر 2019 حسب تعداد
أجرته وكالة فرانس برس استنادا
إلى مصـادر رسمـيّة اخلـميـس عند
الـسـاعـة 10,00 ت غ. وفي الـقـارة

اآلسـيويـة الـتي تضـررت بـشدة من
مـتـحـوّر دلـتـا األكـثـر فتـكـا أعـلـنت
كـلفة اإلشراف الوزيرة الـيابانـية ا
ــبــيــة تــامــايــو عــلـى األلــعــاب األو
ماروكاوا اخلمـيس إثر اجتماع مع
بـياد وبينها عـنية باألو اجلهات ا
بـيـة الـدولـية "اتـفـقـنا اللـجـنـة األو
عــلـى عــدم حــضــور جــمــاهــيــر في

طوكيو".
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ويــأتـي اإلعالن بـــعــد ســـاعــات من
قرار احلكومة اليابانية فرض حال
طوار صحـية في طوكيـو اعتبارا
22 مــن اإلثــــــــــــنــــــــــــ وحــــــــــــتـى 
آب/أغـــســــطس في وقـت تـــشـــهـــد
ـدينـة ارتفـاعـا في عدد اإلصـابات ا
بــالـــفــيــروس يــراوح حــالــيــا 900

إصابة يومية.
وقــبل اإلعالن قـال رئــيس الـوزراء
الياباني يوشيـهيدي سوغا "أعتقد
ـكـنـنـا تـنظـيم األلـعـاب بـشكل أنه 
آمن لـلـغـايـة بـفضل هـذه الـتـدابـير"
نع مضيـفا "علينـا تعزيز الـتدابير 
انــتــشــار الــعــدوى مــرة أخــرى في
أنـحـاء اليـابـان بالـنـظر إلى تـأثـير
تحوّرات اجلـديدة" خصوصا أن ا
ـثل 30 في مــتـحـور دلـتــا أصـبح 

ئة من اإلصابات في اليابان. ا

وتـواجه إنــدونــيـســيـا رابع أكــبـر
دولـــة فـي الـــعـــالم مـن حـــيث عـــدد
الـسكـان أسوأ مـوجـة وبائـية مـنذ
بداية اجلائحة مع تسجيلها مئات
الوفيات وأكثر من 30 ألف إصابة

جديدة يوميا.
ويـرزح الـنظـام الـصـحي في البالد
حتت ضـــغط كـــبـــيـــر جــراء تـــدفق
ـرضى فيـمـا بدأ اإلنـدونـيسـيون ا
تــنـاول عــقـار اإليــفـرمــكـتــ وهـو
عالج مضاد للطفيليات أطلق عليه
ـعـجزة" ضـد كـوفـيد-19 "الـعالج ا
رغم الـتـوصــيـات الـرسـمــيـة بـعـدم

استخدامه.
ـبـيـعات في وقـال يـويون رئـيس ا
شـــركــة أدويـــة في احـــدى أســواق
العاصمة جاكرتا "نفدت إمداداتنا
في الوقت احلـالي بعدمـا جاء عدد
كــبـيـر من األشــخـاص لـشـراء" هـذا

الدواء.
ووسّــعت الـبالد قـيــودهـا األربـعـاء
في حـ اتـخذت إجـراءات صـارمة
مــنــذ الـســبـت في جــزيـرتـي جـاوة

وبالي.
وسـتـطــبق الـقـيــود اجلـديـدة الـتي
سـتــبـقى حـيــز الـتـنـفــيـذ حـتى 20
ـدن تـمـوز/يـولـيـو عـلى عـشـرات ا
من ســومــطـــرة (غــرب) إلى بــابــوا

الغربية (شرق).
وفي أجزاء أخرى من آسـيا فرض
إغالق في مـــديــنــة هــو تـــشي مــنه
الفـيتنـامية. واعـتبارا من اجلـمعة
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بـاريس) ,أ ف ب) - لــذيــذ صـحي
ـطـبخ الــيـابـاني ومـتــنـوّع. يـقــدّم ا
الــتـــقــلـــيــدي مـــيــزات عـــدّة جلــذب
بـياد ـشاركـ في أو الـرياضـي ا
طـوكــيــو إلـيـه. لـكن هل عــلــيـهم أن
يـنــغــرّوا به أو احلــرص عــلى عـدم
تغـيير نـظامهم الـغذائي كثـيرًا قبل
ــنـافــســات?يـخــنــة "أودين" طـبق ا

{ رومـا- وكـاالت - وجه جـيـانـلويـجي دونـارومـا حـارس مـرمى مـيالن رسـالة وداع إلى
الروسونيري بعدما اقترب من االنتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.
ورحل دوناروما عن ميالن هذا الصيف بعد انتهاء عقده وفشل في التوصل التفاق حول

توقيع عقدٍ جديد قبل أن يساهم بقوة في تتويج منتخب إيطاليا بلقب "يورو 2020. 
وكـتب دونارومـا عـبر حـسابه عـلى "انسـتـجرام": "بـعض اخليـارات صعـبـة لكـنهـا جزء من
ـدة ثماني سـنوات ارتديت هذا احلـياة فقـد وصلت إلى ميالن عنـدما كنت طـفال صغيرا 
الـقمـيص بكل فـخر قـاتلنـا عانـينـا انتصـرنا بـكيـنا احتـفلت مع زمالئـي في الفريق مع
ـدربـ كل من كـانـوا ومـا زالـوا جـزء من الـنـادي جـنـبًـا إلى جـنب مع مـعـجـبـيـنـا الـذين ا

ا كانت عليه العائلة لسنوات عديدة". يشكلون جزء ال يتجزأ 
 وأضـاف: "لقـد حقـقت أيـضًا أهـدافًـا شخـصيـة مـهمـة مع قـميص الـروسـونيـري مثل أول
ظـهـور لي في سن 16 في الـدوري اإليـطـالي لـقـد عـشت سنـوات غـيـر عـاديـة لن أنـسـاها

أبدًا".
وتـابع: "حـان الـوقت اآلن لـنـقـول وداعًـا لم يـكن اخـتـيـارًا سهـلًـا أي شيء غـيـر ذلك ومن
ـكنـني أبـدًا شـرحه ألنه من الـصعب ـا ال  نـشـور ال يـكفـي لشـرح ذلك أو ر ـؤكـد أن ا ا

شاعر من خالل كلمات". التعبير عن أعمق ا
ـكـنني قـوله هـو أنه في بـعض األحيـان يـكون مـن الصـواب اخـتيـار الـتغـيـير وأكمـل: "ما 

ومواجهة التحديات اخملتلفة والنمو واالكتفاء".
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سيكون على تسعة مالي شخص
دة أسـبوع البـقاء في مـنازلـهم 

بــعــد تـســجـيل 8 آالف إصــابـة في
دينة. ا

dOHF∫ مالكات طبية تتعفر من فايروس كورونا
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يـوم ولـيس بــكـمـيــات كـبـيـرة. ولن
أجـرب شـيـئًـا ال أعـرفه قـبـل يـوم
ــنـافـســة) سـتــكـون حــمـاقـة (من ا
كبيرة".والرياضيون معتادون على
التكـيف على أي حال وسيـطبّقون

روتينهم خالل الرحالت البعيدة.
تـقــول راكـبــة األمـواج الــفـرنــسـيـة
جـوهـان ديـفـاي "عـنـدمـا أذهب إلى
بــلـدان أعـلم أنـني لن أتـمـكن فـيـهـا
من التسوق في السوبرماركت كما
أريـد أحــضـر دائــمًـا أشـيــاء مـعي
مــثـل زبـــدة الــلـــوز والـــقـــلـــيل من
العسل ألتنـاوله الصباح. بـالنسبة

 زين الدين زيدان

{ أنعش ميلـواكي باكس طموحـاته من جديد وقلص تقـدم فينيكس
ـباراة صـنـز أمامه بـعـدمـا تغـلب عـليه  100-120مـساء األحـد في ا
ـواجـهـة الـفـريـقـ في نـهـائي دوري كـرة الـسـلـة األمـريـكي الـثـالـثـة 

. للمحترف
وأصبـح فيـنـيكـس صنـز بـذلك متـقـدمًـا على مـيـلـواكي باكس 1-2 في
واجهة التي حتسم لصالح الفريق األكثر فوزا خالل سبع مباريات. ا
ـبو  41نقـطة و 13متـابـعة و6 وسـجل الـنجم جـيـانيس أنـتيـتـوكو
ت يلواكي بـاكس الذي استـعاد توازنه بعـد هز تمـريرات حاسمـة 

. متتاليت
بو إلصابة في الركبة وجاء ذلك بعد أسبوع من تعرض أنـتيتوكو
شـاركة في آخـر مبـارات للـفريق في الـيسـرى كانت قـد حرمـته من ا

نهائي منطقة الشرق.
على اجلانب اآلخر سجل كريس بول 19 نقطة و9 تمريرات حاسمة

ة. وأخفق في إنقاذ فينيكس صنز من الهز
واجـهـة مـساء بـاراة الـرابـعة فـي ا ويـسـتضـيف مـيـلـواكي باكـس ا

األربعاء.

اإلنتـرنت في الفـترة من 23 يولـيو
إلى الثاني من أغـسطس (آب) بأن
يــتـراوح ســعـر زوجي األحــذيـة في
ـــزاد بـــ 800 ألف دوالر و1,2 ا
مـلـيــون دوالر حـسب بـيــان لـلـدار.
زادات إلى أنّ »هذه وأشارت دار ا
الــقـيــمــة هي األعــلى عــلى اإلطالق
. زاد على أحذية رياضية للعدائ
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في أبــريل (نــيــســان) حـطـم زوجـا
أحـذية ريـاضـيـ من نوع »نـايكي
إير ييزي  «1كان ينـتعلهـما مغني
الــــراب كـــانـــيـــيـه ويـــست األرقـــام
الـقيـاسـية إذ بـيـعا في مـقابل 1,8
مـــلــيــون دوالر فـي مــزاد نــظّـــمــته
أيـضاً »سـوذبـيز ?«في دلـيل على
حيـوية هذه الـسوق الـتي أصبحت
ـزادات تـؤدي دوراً حـاسـمـاً لـدور ا
التـقـلـيـديـة الراغـبـة في اسـتـقـطاب

جمهور شاب.

{ نــــــيــــــويــــــورك - تــــــطــــــرح دار
»سوذبيز «للبيع في مزاد في 23
يولـيو (تمـوز) اجلاري زوج من
األحـذيـة الـريـاضيـة صـنـعـهـمـا في
الــســتـيــنــات بـيـل بـويــرمــان أحـد
مؤسسي شركة »نايكي ?«ومهّدا
لظهور العالمة التجارية الشهيرة
مع تقديـرات بتحقيق مـبلغ قياسي
قــد يــتــخـــطى مــلــيــون دوالر. وفق

وكالة الصّحافة الفرنسية.
ويُـــظــهـــر زوجــا األحــذيـــة الــلــذان
صُــمــمــا لــلـــعــدّاء الــكــنــدي هــاري
ــيــدالــيــة جــيـــروم احلــائــز عــلى ا
البـرونزيـة في سبـاق مائـة متر في
ـــبــيـــاد طــوكـــيــو عــام ?1964 أو
سهماً أحمر على اجلانب ما شكّل

مقدمة لشعار »نايكي «الشهير.
وتــــقـــدّر دار »ســــوذبـــيـــز «الـــتي
ســتــعــرض األحــذيــة لــلــبــيع عــلى
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{ مدريـد- وكاالت - أكـد اإلسبـاني ماركـو أسيـنسـيو العب ريـال مدريـد والذي سيـمثل
ـوسم ـيـرنـغي في ا ـبـيـاد طــوكـيـو هـذا الـصـيف اسـتـمـراره مع ا مـنـتـخب بالده في أو
قبل.وقال أسينـسيو في تصريحات نـقلتها صحـيفة "موندو ديبورتـيفو" اإلسبانية ا
الــيـوم: "أنــا ال أفــكـر في أي بــديل آخــر أعـتــزم االسـتــمــرار في ريـال مــدريـد
وحتـقيق أشيـاء عظيـمة".وأضاف: "لـدي الكثـير ألقدمه لـلنادي اآلن تـعافيت
ـئة مـن تلك احلـواجز الـعقـليـة الـتي تظـهر مع إصـابات بـنسـبة 100 با

ئة . كهذه أنا قادر تمامًا على األداء بنسبة 100با
ا يـتـوقـعه أنـشيـلـوتي مـني لـقـد حتدثت مـعه قـلـيـلًا وتـابع: "سأفـي 
ـتلك وأعـطاني مـشـاعـر طيـبـة لـلـغايـة بـأفـكار واضـحـة".وأكـمل: "
خـبـرات كـبـيـرة وأنـا مـتـأكـد من أنـني سـأتـعـلم الـكـثـيـر مـنه".وعن
ا كـانت لـدينـا عالقة مـدربه السـابق زين الـدين زيدان قـال: "لطـا
رائعة وقلنا األشياء بوضوح لكن قرار عدم إشراكي في نصف
ـني ألنـني كـنت جـاهـزًا نـهـائي دوري األبـطـال ضـد تـشـيــلـسي آ

ئة.  بنسبة 100با
وأردف: "هذا قراره بـكل تأكيد وله أسبابه التي ال أعرفها وأنا

أكن له مودة كبيرة على كل ما ساعدني به".

شجعـ عن دعمهم لالعب كرة { لندن- وكاالت - عـبر العديـد من ا
الـقدم اإلنكـليزي ماركـوس راشفورد عبـر اجلــــــــثو عـلى ركبة واحدة
بـجـوار لـوحة جـداريـة لالعب في جـنـوب مـانـشــــــــستـر  تـرمـيـمـها

مؤخرا.
وأوضـحت وكــالـة األنـبــاء الـبـريــطـانـيــة "بي إيه مـيـديــا" أن نـحـو 200
شخص يحمل بعضهم الفتات عليها عبارة "حياة السود مهمة" قدموا
هــذا الــدعم "الــعـاطــفي والــقــوي" لالعب بــجـانب جــداريــة له تــعـرضت

للتخريب مؤخرا قبل أن يجرى ترميمها.
ـنتـخب ـة ا و تـشـويه الـلـوحـة اجلـداريـة لالعب بـعـد سـاعـات من هـز
اإلجنـلـيـزي أمام نـظـيـره اإليـطـالي بـضـربـات الـتـرجـيح مـساء األحـد في
نـهـائي كــأس األ األوروبـيـة (يـورو 2020)  فـيــمـا اعـتـبــرته الـشـرطـة

حادثا عنصريا.
تـظاهـر الم تـوراي أمام احلـشد بعـد اجلثـو على الـركبـة بجوار وقال ا
اجلـداريــة أمـس الـثـالثـاء إن اإلســاءات الــعــنــصــريــة الــتي وجــهت عــبـر
اإلنـترنـت إلى راشفـورد وكذلـك بوكـايو سـاكـا وجادون سـانـشو "أشـعلت

حركة مناهضة العنصرية" في مانشستر.

مـن بـ أكـثـر من خـمـسـ قـطـعـة
ـزاد ســتــطــرح »ســوذبــيــز «في ا
أيــــضـــاً زوجـي أحـــذيــــة من نـــوع
»كـــونـــفــرس فـــاســـتـــبــريك «كــان
أســطــورة كـــرة الــســلــة األمــيــركي

مايـكل جوردان قد انـتعلـهما خالل
مـــبــاراة الـــتـــأهل لــدورة األلـــعــاب
بية في لوس أجنليس 1984 األو
مع سـعر تـقـديري يـتـراوح ب 80

ألف دوالر ومائة ألف).

أمـا كـوريـا اجلـنــوبـيـة الـتي كـانت
ــوذجــا لــنــاحــيــة طــريــقــة تــعــد 
الـتصـدي للـفيـروس فأعـلنت نـحو
1300 إصـابــة جــديــدة اخلــمـيس
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{ لندن- وكـاالت - يبدو أن تـشيـلسي مصـمم على التـعاقـد مع النرويـجي إيرليـنج هاالنـد مهاجم بـوروسيا
ـاضـيـة تـفـيـد بـأن ـيـركـاتـو الـصـيــفي احلـالي.وكـانت أنـبـاء قـد تـرددت بــقـوة خالل األيـام ا دورتــمـونـد في ا
تـشيـلسي لـديه رغبـة في استـقدام هاالنـد هذا الـصيف قـبل أن يرد مـسؤولـو دورتمـوند عـلى تلك األنـباء بأن
انيـة فإن تشـيلسي علم قبل.وبحـسب صحيـفة "بيـلد" األ وسـم ا هاجم الـنرويجي مـستمـر مع الفريق في ا ا
بـأن دورتمـونـد لن يتـخلـى عن هاالنـد هذا الـصـيف بأقل من 150 مـلـيون جـنـيه إستـرلـيـني.ومع ذلك أفادت
ـطلوب جلـلب هاالند بلغ ا الصحـيفة بـأن الروسي رومان أبـراموفـيتش مالك الـنادي اللـندني وفر بـالفـعل ا
إلى ستامفورد بريدج.وأشارت إلى أن تشيلسي سيتحتاج لعقد تلك الصفقة إلى بيع الثالثي كالوم هدسون

أودوي حكيم زياش وتامي أبراهام.

كوّنات وطرق تابع "بفضل وفـرة ا
طـهـيـهـا يـوفّـر الـطـعـام الـتـقـلـيدي
توازنًا جيدًا غنيًا بالكربوهيدرات
مع الـقلـيل من الدهـون والبـروت
عــالي اجلـــودة والــفــيـــتــامـــيــنــات
فـترض ـعادن الـضروريـة. من ا وا
أن يأكل الـرياضيـون وجبات غـنية
بـالـكـربـوهـيـدرات وقـلـيـلـة الـدهون
قــبل مــنـــافــســاتــهـم (...) الــطــعــام
الـيـابـاني الـتــقـلـيـدي هـو في رأيي
ــــــكن أفــــــضل نــــــظـــــام غــــــذائي 
لــلـريــاضي".وتــضــيف تــاغــوتـشي
"األطعمة اخملمـرة مثل الناتو (فول
الــصــويـــا) أو مــيــســـو (الــعــجــ
اخملـمـر) صـحـيـة ولــكن لـهـا نـكـهـة
خــــاصــــة يـــــجب عــــلـى األجــــانب

االنتباه إلى ذلك".
T UH  dOOG

ويــنـــصح اخملـــتـــصــون بـــتـــجــنب
ـــفـــاجئ فـي عــادات الـــتـــغـــيـــيـــر ا
األكـل.إذ تـرى أخـصـائـيـة الـتـغـذيـة
الـرياضـية الـكـنديـة أيف كريـبو أن
"الـقــاعـدة الــذهـبـيــة هي أال جتـرب
أبــــدًا شـــــيــــئًــــا جــــديــــدًا في يــــوم
نافسة فنحن ال نعرف أبدًا كيف ا
ســـــيــــــتـــــفـــــاعـل اجلـــــسـم. يـــــحب
الـريـاضــيـون روتـ حـيــاتـهم لـذا
فــــإن اجلـــــهــــاز الـــــهــــضـــــمي قــــد
يـــتــأثــر".وتــتــابـع "بــاإلضــافــة إلى
إرهـاق السـفر واإلجـهـاد اللـذين قد
يحدثان الكثير من التغييرات فإن
اخملـــاطــر كـــبــيــرة جـــدًا. اإلجــهــاد
والـقـلق سـيجـعالن عـمـليـة الـهضم

أكثر صعوبة".
وتـفـسّـر كـريـبـو الـتي تـشـرف عـلى
الـــنـــطــام الـــغـــذائي لـــلـــعــديـــد من
ــبـــيــاد "مع الـــريــاضـــيــ فـي األو
الـوصول (إلى طـوكيـو) قبل عـشرة
ـــــكن ــــنـــــافـــــســــات  أيـــــام مـن ا
أكوالت للرياضي جتربة بعض ا
فـي األيــام الـــقـــلـــيــلـــة األولى قـــبل
الـــعـــودة إلى الــــنـــظـــام الـــغـــذائي
التقـليدي قبل يـوم أو ثالثة أيام

سابقة". من ا
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ـسـافـة 800 ويــؤكـد بـطل الـعـالم 
متـر الفرنـسي بيار-أمـبرواز بوس
ـتـواجـد في األرخـبـيل في حـديث ا
عــبـــر الــهــاتف مـع وكــالــة فــرانس
بـرس "بـالـطـبع ســأتـذوق" الـطـعـام
الـيـابـاني مضـيـفًـا "ولكـن ليس كل

لهذه الوجبة (الفطور) أنا متطلبة
كــثـيــرًا لـدي آلــة صـغــيـرة لــصـنع
الـقهـوة أحـضرهـا مـعي أيضًـا".قام
جـــان-بــاســكـــال كــروشـــيه مــديــر
الـفــريق الـفــرنـسي فـي مـنــافـسـات
الـكايـاك بإعـداد وصـول رياضـييه
إلـى الـيـابـان في كـومـاتـسـو (غـرب
الــــبالد) قـــبل 15 يــــومًـــا من بـــدء

منافساتهم.
ويــكـشف "لــقـد اخــتـبــرنـا وجــبـات
الـطـعـام فـي الـفـنـدق مـع الـطـبـيب.
نــأكل جـيـدًا: خـضـروات مـطـبـوخـة
عـلى الـطــريـقـة الـيــابـانـيـة وفـواكه

طـازجة...اتـفقـنا مع الـطاهي هـناك
عـلى قـوائم الـطعـام. سـيـكون األرز
كـوّن الرئـيسي وهـو مغـذي جدًا ا
ــا في ذلك أولــئك لــلــريـاضــيــ 
الــذين يــتــبـعــون أنــظــمـة غــذائــيـة
. لذلك يجب أن خاليـة من الغلـوت
نـأكـل الـطـعـام الـيـابـاني مع بـعض

التعديالت".
ولــكن مـاذا عن الـريــاضـيـ الـذين
لــــديـــهم عـــادات أكـل كـــارثـــيـــة في
بالدهـم?تــرى كـــريــبـــو "الـــريــاضي
الذي يعـاني من نظام غذائي سيء
ويـبــدأ في تــنـاول األكل الــيــابـاني

في حـصـيـلة هـي األعلى مـنـذ ظـهر
الـــــوبـــــاء.وأشـــــارت احلـــــكـــــومــــة
األســتــرالــيــة اخلـمــيـس إلى أنــهـا
ســتـــســارع فـي إيــصــال 300 ألف
جـرعـة من الـلـقـاحـات إلى سـيدني
في وقت تـواجه كـبـرى مـدن الـبالد
الــتـي تـــشــهـــد إغـالقــا لـألســـبــوع
الثالث على التوالي صعوبات في

السيطرة على تفشي دلتا.
ـتحور دلتـا بارتفاع عدد وتسبب ا
اإلصـابــات بـكــوفــيـد في الــواليـات
ــتـحــدة أكـثــر بـلــد تـوافــرت فـيه ا
الـلقـاحات وفق بـيانـات السـلطات

الصحية.
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من جــهــة أخــرى قــالـت الــنــاطــقـة
بـاسم وزارة الــصـحـة الــتـونــسـيـة
نـــصـــاف بن عـــلــيـــة اخلـــمــيس إن
الـــــــوضع الــــــــصـــــــحـي "كـــــــارثي"
ـنظـومـة الصـحـية "انـهارت" في وا
الـبـلــد الـذي يـسـجـل أخـيـرا أعـداد
إصـابـات ووفــيـات غـيـر مــسـبـوقـة

محليّا جراء تفشي الوباء.
وفي الــبـرازيل الـتي ســجّـلت ثـاني
أعـلى عــدد مـعــلن لــلـوفــيـات جـرّاء
كوفيد أكدت السلطات أن دلتا بدأ
يــنــتــشــر ســريــعــا في واليــة ســاو
بـاولـو األكــثـر كـثـافـة ســكـانـيـة في

البالد. وفي أوروبا حـذّرت فرنسا
مواطنيهـا اخلميس من السفر إلى
إسـبــانــيــا أو الــبــرتــغــال لــقــضـاء
عـــطالتــــهم نـــظــــرا الرتـــفـــاع عـــدد
اإلصابات عن الناجمة عن دلتا في
الـبلـدين.وتـدهور الـوضع الـصحي
بـشــكل حـاد في األيـام األخـيـرة في
إسبانيا مع تسجيل عدد كبير من
اإلصابات بكوفيد- 19ب الشباب
وقـررت كـاتـالـونــيـا (شـمـال شـرق)
الثالثاء إعادة فرض قيود صحية.
وفي الــبــرتــغــال ارتــفــعت نــســبـة
ـتحـور دلـتا بـ الـعدد اإلجـمالي ا
لإلصـابــات بـفــيـروس كــورونـا في
ئـة وفقا البالد إلى نحو 90 في ا
لـــتــــقـــاريــــر.وجتـــاوزت اجلــــزائـــر
األربعـاء عتـبة 500 إصابـة يومـية
بــكــوفــيـد- 19لــلــمــرة األولى مــنـذ
تـشرين الـثاني/نـوفمـبر 2020 في
وقت تـــزداد اخلــشــيـــة في الــدولــة
ـغـرب الـعـربي األكـثـر سـكّـانـا في ا

من موجة وبائية جديدة.
وفي روسيا التي سـجلت االسبوع
اضي عـددا قيـاسيـا من الـوفيات ا
الـــيــومـــيــة في مـــوســكـــو وســانت
بـطــرسـبــرغ يـزداد الــوضع سـوءا
في حـ أن حـمـلـة تلـقـيح الـسـكان

بطيئة جدا.

W∫ زوجا أحذية من نوع كونفرس فاستبريك انتعلهما مايكل جوردان c √
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{  اخـتار االحتـاد األوروبي لـكرة الـقدم
(الـيـويـفا) امس  5 العـبـ من إيطـالـيا
الــــفـــائـــــــــــزة بـــالــــلـــقب و3 العــبـ من
إجنــلــتــرا وصـيــفــة الــبــطل ضـــــــــــمن
ـثـالي لـبـطـولـة أوروبـا "يـورو الـتـشـكــيل ا

.2020
و اختـيار حـارس إيطـاليـا جيـانلـويجي
دونـاروما - الـفائـز بـجائـزة أفضل العب
في الــبـطــولــة - بــجــانب ثــنــائي الــدفـاع
ليوناردو بونوتشي وليوناردو سبيناتزوال
والعـب الــوسط جـــورجــيـــنــيـــو واجلــنــاح

ثالية. فيدريكو كييزا في التشكيلة ا
وفازت إيـطـالـيا بـبـطولـة أوروبـا ألول مرة
مـــنــذ 1968 بـــعــد أن أنـــقــذ دونـــارومــا
مـحاولـتـ من عالمة اجلـزاء في الـطريق
نـحو الفوز (2-3) عـلى إجنلـترا بركالت
الـتــرجـيح بـعــد تـعـادل الــفـريـقـ (1-1)
ـبـاراة النـهائـية عـقب وقت إضافي في ا

يوم األحد.
ثـالي الذي اختارته كمـا ضم التشـكيل ا
ن جلـنـة فــنـيـة في الــيـويـفـا الــظـهـيـر األ
لـلـمـنـتـخب اإلجنـلـيـزي كـايل ووكـر وقـلب

ـهـاجم رحـيم الـدفـاع هـاري ماجـوايـر وا
ســـتـــرلــيـــنـج. ودخل أيـــضـــا العب وسط
إسـبـانـيـا بـيدري الـفـائـز بـجـائـزة أفضل
العـب شــــاب في الـــــبــــطــــولــــة بــــجــــانب
ـــاركـي بـــيـــيـــر-إمـــيل هـــويـــبـــيـــرج الـــد

والبلجيكي روميلو لوكاكو.
تــــــهـي هــــــذا اإلعـالن خالل 8 وســــــجل
سـتـرلـيـنج  3أهـداف مع إجنـلـتـرا بـيـنـما
أحـرز لوكاكو  4أهـداف مع بلجيكا التي
خـــرجــت مـن دور الــثـــمـــانـــيـــة عــلـى يــد

إيطاليا.
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لــــــيـس اال وهــــــذا مــــــاحـــــــصل مـع كل
الــرؤوسـاء الــذين تــنـاوبــوا عــلى سـدة
احلكم في هذا الـبلـد بدأ من اول رئيس
وهـو ابـو احلسن بـني صـدر الـعـلـماني
واحملسوب على اليسـار عشية تاسيس
الـــــنــــظــــام فـي رســــالــــة لــــلـــــعــــالم ان
ـــقــراطــيــة في إيــران هي الــهــدف الــد
نـغمس األسمى الى ابـراهـيم رئيـسي ا
بــفـكـرة اسـتــمـرار مـنـهج واليــة الـفـقـيه
والــذي يــعــد من اكــثــر رؤوســاء ايــران
تـــشــــددا بـــعـــد جتــــربـــته فـي احملـــاكم
االيرانية قاضيا وراعيا الستمرار نظام
اجلمـهـورية اإلسالمـية اذا مـاسـتثـنيـنا
طـــبــــعـــا عـــلي خــــامـــنـــئي وفــــتـــرتـــيه
الرئاسيتان  عـقد الثمانيـنات بعد مقتل
رجـائي في تـفــجـيـر من عـمل مـجـاهـدي

خلق  1981.
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نعم الـقيـادة االيراني تـعي كل مايـحيط
بـها واعـني هـنـا مجـلس اخلـبـراء الذي
كـان يسـيـر سيـاسة الـبـلد من قـبل اكـبر
ـؤيـد من قـبل هـاشــمي رفـسـنـجـانـي وا
رشد... وتنظر ايران لكل مايحيط بها ا
من قـضـايـا ومـشـاكل فـان كـانت مـعـقدة
سؤولية كما اختارت من يتحمل هـذه ا

ـضــطــربـة مــنــطـقــة الــشــرق األوسط ا
مرورا  بـعـزلتـها الـدوليـة القـاتلـة التي
البت العالم عليها وجعلها دولة مثيرة
ـــكن الــــوثـــوق بـــهـــا لـــلــــمـــشـــاكـل ال
وانـخـفـاض قـيمـة عـمـلـتـهـا االمـر الذي
تــرك اثـرا بــالــغـا في تــردي االقـتــصـاد
اإليـراني وغـيرهـا من مـشـاكل اسـهمت
إلى حـد كبـيـر بتـقـويض دور ايران في
ـنطـقـة ومنـذ قـيام نـظـام اجلمـهـورية ا

اإلســـالمية في شباط 1979 ...
فــالــقــيــادة االيــرانـــيــة ذكــيــة جــدا في
اختيار األشخاص الذين يتولون قيادة
ـرشد ـنـاداته منـرا ايـران والتي تـتم 
نفسه وتـبقى عملـية االنتـخاب صورية

في فتـرتي محـمود جنــــــــاد وخامـنئي
ـــا  اشـــــــــــتــــد الـــعــــداء مع الــــغـــرب
ـا هدات الـعـاصـفة وحتـديدا امـريـكـا و
بـعض الـشيء جـاؤوا بـاالصالحـ من
وزن رفـــــســــــنــــــــــجـــــانـي وخـــــاتـــــمي

وروحاني... 
وهــنـا ايـران تــكـون قــد قـطــعت شـوطـا
طـويـال في تـرسـيـخ نـظـامــهـا الـذي من
اولويات اهدافه قيادة العالم االسالمي
ـرة مـذهــبـيـا مـهـمـا كـلف االمـر وهـذه ا
رغم ماتـعانـيه من مشـاكل في مـقدمـتها
احلصار والتصعيد في مفاوضات فينا
حـول الـنـووي وغـيـرهـا وهـاهي الـيـوم
تــتــواجــد بــقــوه فـي الــيــمن وســوريــا
ولـبــنــان والــعــراق بـحــضــور مــبــاشـر
وحتى فـي افريـقيـا وان كـان حضـورها
ثـــقــــافـــيـــا وديـــنـــيــــا والـــيـــوم دخـــلت
ـنيـعة بـعد شـروع خروج افغـانسـتان ا
أمـريــكـا مــنـهــا اعـتــمـادا عــلى قـومــيـة
الــهــزارة والــطــريق الــذي ســلــكه عــبـد
الـــكــر خــلــيــلـي وحــزب الــوحــده في
مدينـة هرات ...صحـيح ان زي الرئيس
يـخــتـلف بـ انـتــخـابـات وأخـرى فـمن
معم بـعـمامـة بيـضاء الى زي اجلـاكيت
والــبـنــطـلــون إلى عـمــامـة ســوداء لـكن
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الديوانية

الــفــارق الــوحــيــد هــنــا ان الــعــمــامــة
الــسـوداء هي من تــنـال رضــا وتـأيــيـد
ـرشــد في الـقــرارات احلـاســمـة كـون ا
ــطــلق مع نــظــام واليـة صــاحــبــهــا بـا
الفقـيه وارث مؤوسس هذا الـنظام اية

الله اخلميني .
Í—u  ”d

اكانت عليه قبل واليوم ايران اقوى 
سـنـوات لـعـدة اسـبـاب لـعل اولـهـا هـو
تـطــابق رؤى وتـوجــهـات الــرئـيس مع
ـرشد وخـلـفـهمـا قـوة تـعد األولى في ا
ايران وهي احلـرس الـثوري الـذي كان
له الفضل االكبر باستمرار نظام والية
ـاضـية الـفقـيه خالل الـعقـود االربـعة ا
رغـم جــســـامـــة الــتـــحـــدي من احلــرب
العراقيـة اإليرانيـة الى احتالل العراق
ـشـاكل الـداخـلـية مـرورا بـاحلـصـار وا
ــتـــكــررة وحتــديـــدا االنـــتــفـــاضـــات ا
خصـوصا السـنوات اخلـمسـة االخيرة
.وثــانـيــهــمـا وهــو االهم تــراخي حـزم
االدارة األمـريـكـيـة في مـواجـهـة ايـران
ـقراطـي خصـوصـا بعـد وصول الـد
لرئـاسة امريـكا ونـهج بايـدن بضرورة
عودة ايـران للـعالم بـدون سالح نووي
ــفـاوضـات ولـيس احلـرب عن طـريق ا

وكــمـا فـعـل قـبـلـه اوبـامـا الــذي انـعش
ايـران وهي في طـريـقـها لـلـنـهـايـة بـعد
الـعــجـز الـكــبـيـر الــذي دق كل مـفـاصل
الدولـة خـصوصـاً اجلـانب االقتـصادي
ـــــثــــلـــــثه الـــــزراعي والـــــصــــنـــــاعي
واخلـــدمـــاتـي بــعـــد ان ضـخ عـــشــرات
ـلـيـارات من الـدوالرات احملـجوزة اي ا
ــا ســاهم بــرجــوع ايــران... اوبــامــا 
وهـذا مــايـعـمـل عـلـيه بــايـدن رغم نـهج
ايـران فـي الــعــالم عــمــومــا ومــنــطــقـة
الــشــرق األوسط خــصــوصــاً من خالل
بـاشر بشوون باشـر وغير ا تدخلـها ا
العديـد من الدول بل اصبح الـعديد من
ــهـد ــا  الــدول طــيــعــة بــيــد ايــران 
الـطـريق بـالـسـمـاح لـقـيـام دولـة تسـهم
ـنطـقة التي هي إلى حد مـا في ارباك ا
اســاســـا تــعــاني عــدم االســتــقــرار عن
طـريق الـتــوسع واخـضـاع الـعـديـد من
ــنــاطق ان لم تــكن دول لــهــيـمــنــتــهـا ا
لتحقيق احللم وهـو عودة امبراطورية
فـارس بعـد ان خـفت بـريقـهـا وهـذا هو
الهدف االول الـذي يدور بخلـد الزعامة
االيـرانيـة الـدينـيـة والسـياسـيـة وحتى

التطلعات الشعبية.
{  دكتور

تــمــخــضت االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة
االيـرانــيـة عن فـوز الـصــقـور بـشـخص
ابــــراهــــيم رئــــيــــسي بــــعــــد تـــهــــذيب
وتـشخـيص وتـمحـيص من سـيـكون له
الــدور الـقــادم بــقـيــادة ايـران او لــنـقل
قـبـله وهي واجـهـة ايـران الـرئـاسـيـة ا
شاكل الـكبيـرة التي تنـؤ بها مثقـلة بـا
فـاحلـصار الـذي سـاهم كـثـيـرا في هدر
مقدرات هذه الدولة وحـد من تطلعاتها
الى مشكلة سالحها النووي الذي كتب
عــلـيـه بـعــدم الـنــجـوز مـن قـبل الــقـوى
عـيتهـا إسرائـيل التي تراه الكـبرى و
خـطــرا عـلـيــهـا وحتـســبه ايـران فـاعال
اســاسـيـا يــنـقــلـهـا الـي قـوة رادعـة في
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خـففت مبـادرة ال تخطـر إال في ضميـر من هو حادب عـلى لبنـان الذي يزداد
واطن وليسوا إكـتواؤه حتت بصر وسمع من يُـفترض أنهم حراس الـوطن وا
ـارونـيـة يـوم الـذين عن واجـبـهم ســاهـون. وجـاءت إحـتـفـالــيـة الـبـطـريـركــيـة ا
بادرة وتضيء على ما كاد األربعاء  7يوليو/تموز  2021تـرسم مالمح هذه ا

أثره يضيع وسط ضوضاء التالعبات والتحزبات.  
لك عـبدالعـزيز رحمة ملـكة العـربية السـعودية بـدءاً با هـنا احلادب طرفـان: ا
د ووضع مبـاد نـهج يسـير الـله علـيه الـذي أسس وبـنى وجمع الـصف ووحـَّ
في هـديـه الـذين يــواصــلــون من بـعــده إبــنــاً بـعــد إبن وصــوالً إلى أن يــكـمل
ـا يـعني مـقـامه الروحي إلى ـسـيرة. والـبـطريـرك بـشارة الـراعي  األحـفاد ا
بـدئية هي التي مـا يتمـنى اللبـنانيـون توافرها جـانب خطابه الـوطني من أن ا

واطن. لدى أهل احلُكْم فال يبقى هذا اإليذاء من جانبهم للبنان الوطن وا
ـتواصـلة عنـاداً يستـهدف الـتعقـيد كان عـلى مدى سنـوات األزمة اللـبنـانية ا
ــفـاصل الـنـظـام إمـا ال يــعـاجلـون األمـور لـضـيق ذات األفق أو ـمـسـكـون  ا
إلرتـباط إنـتهـوا أسـرى في شبـاكه أو ألنهم إلى األمـريْن مـعاً يـوظفـون األزمة

للصالح اخلاص على ركام الصالح العام.
ـمـلـكــة الـعـربـيـة الــسـعـوديـة الــكـثـيـر من وعــلى مـدى هـذه الـســنـوات تـلـقـت ا
اإلســاءات الـــتي وحتت األضـــواء الــكـــاشــفـــة ولــيـس في اخلــفـــاء عن أُولي
ـتجني إلى الفعل اجلنائي تدريباً فاصل تلك جتاوزت الكالم ا اإلسـتئثار با
مجاهدين" وتمويناً عسكرياً لهم وشحن مشاعرهم بأقسى مفردات" ?
ـواطــنـيــهـا وأرضــهـا وركــاب بـعض الـتــشـفي بــغـرض إحلــاق أشــد األذى 

مطاراتها ومحطات تكرير نفطها ما طاب لهم اإليذاء.
في ظل هـذه األجـواء التي تـسـتهـدف عالقـة جتاوزت الـطـقوس الـرسـميـة ب
ـملكـة قيـادة وشعبـاً ولبـنان الـوطن والشعب والـرئاسـات وكانت عالقـة خير ا
عـلى لبـنـان في سراء سـنـواته وضرَّائـها كـانت الـدبلـومـاسيـة الـسعـودية في
ـثلو سـعي دائم إلبقاء لـبنـان في منـأى عن الزلزلـة التي ال يـتحـملهـا وكان 
ـمـلـكة يـضـاعفـون الـبذل ومن دون أن هـذه الدبـلـوماسـيـة في لـبنـان سـفراء ا
يـسجل أي منـهم عبارة تخـدش الكبـرياء أو تشـعل ناراً أو حتى تـرمي حطباً
عـلى النار. وبـ ضائـقة سيـاسيـة لبنـانيـة وأُخرى كان الـسفـير وليـد بخاري
نـصب في أكثر األزمـات السيـاسية صـعوبة الـذي شاءت أقداره أن يـشغل ا
ـبـادرات تتـحـول أحـيانـاً إلى عـنـوان جلـسـات وندوات في لـبنـان يـبـتكـر من ا
تـنـويـريـة في رحـاب الـسـفـارة يـهـدف من عـقـدهـا الـرد علـى الـذين يـسـيـئون
بـالتذكـير عـلى صداقة وعالقـة شعـبية وسـياسـية تعـود إلى الزمن الـسعودي
لـلـتأسـيس والـذي تاله الـزمن الـلـبـنـاني لـلتـأسـيس. ولم يـكن إحـيـاء مـنـاسـبة
تـحف الـلبـناني إحـتفـاليـة الـيوم الـوطـني السـعودي قـبل سـنتـيْن في رحـاب ا
عنى والرقة ا كان اإلختيار رسالـة بالغة ا كان في فنـدق وإ مـسألة ضيق ا
من أن لـبـنـان التـراث والـتـاريخ والـسـيـادة حـاضر في الـبـال الـسـعـودي كـما
حـضــور احلــرص عــلى بــقــاء مــيـثــاق الــطــائف في مــنــأى عن تالعب الــذين

سؤولية الوطنية. يفتعلون التعامل معه بالكثير من عدم ا
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تـمثلـة بأن يكـون هنالـك حيز لـلممـلكة في إحـياء منـاسبة ـبادرة ا لكـن تبقى ا
عزيزة على الشعبيْن السعودي واللبناني هي األمر الالفت.

في طــريـقـي يـوم اخلــمـيس 8  تــمـوز  2021  لـلــمـشــاركـة كــكـاتب فـي الـيـوم
ـسـبـوق يـشـهده الـصـرح الـبـطـريـركي الـرابض علـى أجمل الـتـاريخـي غيـر ا
قــطــعــة أرض في اجلــبل الــكــســرواني ويــبـدو كــمــا لــو أنه بــحــكم اإلمــتـداد
الـبانـورامي للبـحر من بـيروت الـتي فجـروا ميـناءهـا وقتـلوا وجـرحوا ودمروا
ـرجـعـيـة ـوافـقـة عـلى رفع احلـصـانــة بـطـلب من ا ومع ذلك يـعـطـلـون بـعــدم ا
ـنـزهـة عن الـغـرض هـو اآلخر مـنـارة كـتـلك الـتي حتـدد الـهدف الـقـضائـيـة ا
لـلـسـفن الـتي تـمـخـر عـبــاب الـبـحـر... في طـريـقي إلى الـصـرح أزوره لـلـمـرة
الـثانـية بـعـد األُولى قبل نص قـرن عـادت بي الذاكـرة إلى منـاسـبة خـيرة في
رحـابه جمعتْنا ثالث قـامات شعرية عـروبية الهوى الوطـني (األخطل الصغير
وعـمر أبـو ريـشة والـشاعـر الـقروي رشـيـد سلـيم اخلـوري) وصحـافي (فؤاد
ـيداني في بـعض أقطـار األمة لـكي حتـقق الصـحيـفة مـطر) يـواصل اجلهـد ا
الـتي هو محرر الـشؤون العـربية فـيها ("الـنهار") تطـلُّعهـا أن تصبح صـحيفة
يـتساوى فيها االهتمام بـالشؤون العربية مع االهتمـام احمللي التقليدي. ولقد
عوشـي الزوار األربعـة وآخرين بـإفاضة أكـرم صاحب الـصرح البـطريـرك ا
خالل مـأدبة غـداء جـمعـتْـنا به احلـديث عن لـبنـان الـعروبي واجلـوار الـعربي
الـصـالح وعـدم غـضـبه ألن "سـلـطـان" ذلك الـزمن نـال مـنه غـمـزاً ولـفـظـاً كـما
ـعوشي" "سـلطـان" الـزمن الراهـن حيث تـرك اجملـال أمام تـسـميـته "مـحمـد ا
- ـا كان يـجـري طـبْـخه بريـطـانـياً ألنه أحـبط مـحاولـة إسـتـهدفـت ربط لبـنـان 
أمـيركيـاً في أواخر اخلـمسـينات وهـو إنشـاء ما إصطُـلح على تـسمـيته حلف
بـغداد. وهذا تـمامـاً فعله الـنظـام الثوري اإليـراني الذي مـنع لفظ إسم صدَّام

ا صدّام فقط ألن بقية اإلسم يحرَّم على صدَّام حمْلها. حس كامالً وإ
مـا سمعـناه من الـبطـريرك الـراعي في شأن اجلـوار العربي ومـصلـحة لـبنان
في عالقـاته الـسـوية مع الـدول الـعـربيـة وبـالـذات مع الـسعـوديـة الـتي تـشكل
ا مـاضياً وإسـتمـراراً رافعة لـلبـنان ولألشـقاء العـرب من وهداتـهم ذكرَّني 
ا يعني أن عوشي حول العرب والعروبة  دونـته من رؤى قالها البطريرك ا
نـاسبة هـذا الصرح مـبني على أسس خلـصها الـبطريـرك الراعي في كلـمته 
ملكة ارونية با اإلحتـفالية بعمل تأليفي غـير مسبوق هو "عالقة البطريـركية ا
الـعـربـيـة الـسـعـوديـة" أعـده األبـاتي انـطـوان ضـو  وتـولى إصـداره بـالـشـكل
ـرفـق بـالــصــور اإلعالمـي نـوفـل ضـو الالئق طــبــاعــة إلى جــانب الــتــوثـيـق ا
ـملـكـة الـعـربـية ـارونـيـة وا ـناسـبـة هي "مـئـويـة العـالقة بـ الـبـطـريـركيـة ا وا

السعودية".
مــا إسـتــوقـفــني كـمـا الــذين أصـغــوا بـكــثـيـر مـن اإلنـتـبــاه إلى كـلــمـة كل من
ـشتـرَك في الـكلـمتـيْن كان الـبطـريرك الـراعي والـسفـير بـخـاري أن اجلامع ا

 ." "احلوار حالً والسالم واقعاً والسيادة حقاً
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ـارونية ئويـة األُولى لعالقـة الكـنيـسة ا لـيس من مبـالغة الـقول إن إحـتفـاليـة ا
ـعاني الطيـبة. وهو في إنعـقاده وبالذات في بـالسعوديـة كانت حدثاً مـكتمل ا
ارونـية الـسيـاسيـة بأمل أن الـصرح الـبطـريركي بـرسم الطـيف احملتـار في ا
تـؤكد ثوابت باتت خارج رؤيتها وال تـبالي في أنها تقفز في خـطابها التعبوي
وحـراكـهـا الـسـيـاسي فـوق هـذه الـرؤيـة. وهي إذا فـعـلت وإسـتـعـادت الـنـظرة
ئـوية ـوضوعـية لـواقع حـال الوطن تـكون إحـتفـالـية الـصرح الـبـطريـركي  ا
عالقـة لـبنـان اإلبن الـضـال حـالـياً بـالـدولـة الـعربـيـة احلـادبـة من دون مـطالب

مناسبة خيرة حدثت ومن شأنها إيقاظ من طالت غفوتهم.
في الـسياق نفسه أستحـضر قول أحد رموز العمل الـسياسي والدبلوماسي
السـفيـر السابق لـلمـملكـة لدى لـبنان الـدكتـور عبدالـعزيـز خوجة الـذي جسد
بـعدمـا شغل مـنصب الـسفـيـر بضع سـنوات حـال لبـنان الـفائض صـراعات

سياسية وخالفات عطلت مسيرته بأبيات من الشِعر أختار منها اآلتي:
لـبنان في قلبنا نار تؤرقـنا.. خوفاً على بلد قد عزَّه األزل •كأن لبنان ال أرض
ــكـسـور وال نـسَب.. وأهـل لـبـنــان من لـبـنــان قـد رحـلـوا  •جــرح عـلى األمل ا
ـستنجِد إحتدوا يـنحرني..  لبنـان عد أمالً فاجلرح يندمل  •يـا ساسة البلد ا

.. هذي بالدُكمُ والسهل واجلبل
خالصـة القول إنه ال بد لليل اللبناني القـا السواد بفعل إنتساب لبنان إلى
ـزدوجة جنـباً إلى جنب مع سـوريا والعراق وإيـران أن ينجلي. زمن الـعتمة ا
ملكة احلادبة على عهـدها بأن لبنان على نحـو ما قاله السفير بخاري في فـا
رحـاب "دير اخمللص" في "وجدانها وسيبقى" وأمـا اإلهتمام الذي إعتاد عليه
لـبـنـان في أزمـات محـنه وهـي كثـيـرة فـإن إسـتـعـادته في إنـتـظـار أن يـهـتدي
مـعـطـلـي مـسـيـرته. والــراعي من جـانـبه لـن يـهـدأ له بـال قــبل أن تـبـرأ جـراح
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قابل لوحظ انحسار في ئة  .في ا با
اخلــصــوبــة في بــلــدان جــنــوب أوربـا
والسيّمـا في كلٍّ من إيطـاليا والـيونان
وإسـبـانـيـا حـيث وصـلت الـنـسـبـة 20
ـئة  في بـدايـة حـقبـة الـسـبـعـيـنات بـا
. أمّـا في فـرنسـا فـهـنـاك إشارات مـثالً
على انـخفـاض نسـبة الـنسـاء اللواتي
ال يـفـكـرنَ بــاإلجنـاب والـتي ال تـتـعـدى
ــكن إضــافـة ــئـة  .و نــســبـة 5-3 بــا
ــئـة  من الــنــسـاء غي نــســبـة 4-2 بــا
الـقـادرات عـلى اإلجنـاب بـسبـب العـقم
الــطــبــيــعي أو مــوانع أخــرى تــتـعــلق
بــالــصــحــة الــعــامــة ومــا ســواهــا من

الظروف القاهرة.
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لـقــد كـان لـلـرعـايـة االجــتـمـاعـيـة الـتي
تـــبــنـــتــهـــا دول الــغـــرب األوربي ومــا
رافقـهـا من إجـراءات احلمـايـة لألسرة
وتسهيل وسـائل العيش واحلـياة بعد
همّ يـة الـثـانـيـة الـدور ا احلـرب الـعـا
في تغـيير الـنظـرة لإلجناب واالبـتعاد
عن األنــانـيــة لـدى بــعض األســر الـتي
انصـبّ همُّـها فـي فتـرة ما عـلى الـعمل
ــتــعــة وتــأمـــ الــعــيش والــراحــة وا
الـزوجـيـة دن التـفـكـيـر بـغـريـزة األبوّة
الــتي تُــعــدّ ثـمــرة الــزواج بــ الـرجل
ـرأة. واسـتـمـرّ هـذا لـفـتـرة سـنوات وا
وحتـقـقت بـعض الـزيـادة في الـوالدات
عـمـومًـا حلــ بـروز واقع آخـر جـديـد
متعـلّق بالسـياسة واالقـتصاد وكـيفية
تأمـ العـيش الـرغيـد بسـبب التـحوّل
الوحشيّ باجتاه الرأسـمالية ما خلق
حـــالــةً من عــدم الــيــقـــ في طــبــيــعــة
الـــســوق في اجملـــتــمــعـــات األوربــيــة
نـاهـيك عن حـاالت من عـدم االسـتـقـرار
في احلياة االجتماعية لألسرة. حينها
اخـتلّ الـتـوازن بـ مـسـؤولـيـة رعـايـة
األطــفـال وهــدف الـبــحث الــصـعب عن
وظيفـة ناهيك عن شـروط العمل التي
رأة العـاملـة حل تدخّل لم تُنـصف ا
نظمات لصاحلها ما هيّأَ النقابات وا
لهـا مسـاحة أكبـر من احلريـة للـتفـكير

باإلجناب ولرعاية األطفال. 
ـكن اإلشـارة إلى حـقـيقـة قـائـمة هـنا 
ب دول شرق أوربا وغربها ايضًا في
مــســألــة اخلــصـوبــة ألســبــاب عــديـدة
ــكن أن تُـضــاف إلى مــســألـة أخــرى 
ـنـصـفـة أحـيـانًـا شـروط الـعـمل غـيـر ا
والــبــحث عـن وسـيــلــة لــكــسـب الـرزق
وتأم احلياة وهي تكمن في معاناة
إضافيـة ترافق مسـألة اإلجناب عـندما
يـتــعـلّقُ األمـر بـكــيـفـيـة تــربـيـة الـطـفل
رتبطة بـالعمل. فالعملية بغياب األم ا
مكلّفـة للزوجـ معًا السيّـما الزوج
تعلّم حيث ظـروف التعليم تفرض ا

كن غـرافـيـتهـا. ومـا  الـسكـانـيـة ود
مالحـظــتُه مـنـذ تـلك احلــقـبـة احلـرجـة
ولـغايـة الـسـاعة اقـتـصـار اإلجناب في
السنـوات األخيـرة على أسرة صـغيرة
ال تتجاوز الطفل مع استثناءات في
ـلتزمة ديـنيًا أكثر من كنف العائالت ا
غيرها والتي ترقى إلى احترام طبيعة
احليـاة التي أمـر بهـا اخلالق في بـناء
األســرة عـــبــر الـــتــكـــاثــر الـــطــبـــيــعي
ــرأة في ومــشـــاركــة كلٍّ من الـــرجل وا
عــمـل اخلَــلق عــبــر االرتــبــاط األســري
الـــشـــرعي الـــذي تــقـــدّسه األديـــان في

عمومها. 
كما تُـظهـرُ هذه الـدراسة في جانبٍ من
حتليالتها قوّة اخلـصوبة لدى النساء
األوربـيــات والـرغـبـة لــديـهنّ لإلجنـاب
أكثر من الـرجال. وبنـاءً على البـيانات
تاحة فيها والتي شملت دوالً القيّمة ا
أوربـية عـديـدة فـقـد لوحـظ ضعف في
ســــوق الــــزواج في فــــتـــرة احلــــربـــ
الـكـونـيـتـ بـسبـب النـقص فـي أعداد
الرجال الذين انـشغلوا بـهما أو الذين
فـقدوا حـيـاتهـم أو هاجـروا إلى بـلدان
أخـــرى لــتـــأمـــ أرزاقــهم مـــا أحــدثَ
فـجـوة كـبــيـرة في عـدم عـثـور الـنـسـاء
والشـابات عـلى شـركاء احلـياة بـهدف
تـكـوين أسـرة وبـنـاء الـبـيت الـعـائـلي.
وهذا ما يفسّرُ حـقيقة حصول زيادات
مهـمة فـي أعداد الـوالدات في الفـترات
ب احلـربـ الكـونيـتـ وما بـعدهـما
ح بدأ االقـتصـاد باالنتـعاش وعودة
ــاكـنـة الـصــنـاعـيــة لـلـعـمـل مـا مـهّـدَ ا
للتفكيـر اجلادّ باإلجناب وزيادة أعداد
األسرة تـعـويضًـا لـلنـقص احلـادّ الذي
ضـربَ الــقـارة والــعـالم عــلى الـسـواء.
ومــاتــزال كلٌّ من بــلــغـاريــا والــتــشـيك
وروسـيـا في مـقدمـة الـبـلـدان األوربـية
ـكن وصـفُهـا بالـفـتيّـة من حيث التي 
كـثــرة اإلجنـاب في صـفـوف نــسـائـهـا
حيث تـشـيرُ اإلحـصـاءات إلى اقتـصار
نـسـبـة الـنـسـاء غـيـر الولـودات أي مَن
رفضن االجنـاب ألي سـببٍ كان إلى 8
ـعـدالت في بـقـية ـئة  مـقـارنـة مع ا بـا
الـدول األوربيـة بـنـسـبـة تصل إلى 14

ـسـألة عـليـهـمـا االبتـعـاد عن االلـتزام 
ـسـتـطاع. اإلجنـاب أو تـأخـيـرهـا قـدر ا
وأحيانًا يتمّ تفـويت الفرصة باإلجناب
بـرّرات أو شكل هذا بسـبب مثل هـذه ا
ــكن مالحــظــة زيـادة في الــتـأجــيل. و
ــــنــــخـــرطــــات في أعــــداد الـــنــــســــاء ا
مـؤسسـات تـعـليـمـية أو وظـيـفـية عـلـيا
أخــذت مــنــهنّ الـوقـت واجلـهــد لــغــايـة
رفـض الــتــفـكــيــر اســاسًــا فـي مــســألـة
اإلجنــاب وبـنــاء الـبــيت األســري الـذي
ـومة يُعـدُّ من أركـان بنـاء اجملـتمع ود
بـقاء اجملـتمـعـات متـمـاسكـة ومـتكـاثرة
ومــتــوارثــة. ومن الــدول الــتـي تــأثـرت
ـانيا والـنمسا بهذه الـظاهرة كلٌّ من أ
وســويـسـرا أكــثـر مـن غـيـرهــا مـا حثّ
حــكـومــاتـهــا لــلـتــدخل وإيـجــاد أجـزاء
احلــلــول بــهــدف الــتــقــلـيـل من تــأثــيـر
رأة العاملة التي تفكرُ الضغوط على ا
بـاإلجنـاب من خالل تـطـويـر سـيـاسـات
رعــايــة األطــفــال والــنــظــر في مــســألـة
تــيــسـيــر اإلجــازات عن الــعـمل لــفــتـرة
تـاح لرعاية معقولـة تتيح لـها الوقت ا
الــطــفـل من دون ضــغــوط أو إجــحــاف
ـــشــروعـــة في األمــومــة بــحــقـــوقــهــا ا
الكـامـلة. وكل ذلـك بهـدف التـوفـيق ب
شـروط الــعـمل وواجـبـات الــبـيت الـتي

تتطلبها رعاية األطفال.
قوان وأنظمة ولوائح مقيدة

ال تــقـتــصـر أســبـاب الـعــقم أو الــرغـبـة
الـشــاردة الّالأبـالــيـة فـي عـدم اإلجنـاب
عـلى واقع حـال الزوجـ أو خـيـارهـما
الــتــوافــقي في شــكـل بــنــاء بــيــتــهــمــا
األسري بقدر مـا يتعلّق ذلك بـجملة من
Impossible de charg-االشـتـراطات
er les résultats complets
?Réessayer
?Nouvel essai…
?Nouvel essai…
عقدة أحيانًا من التي  والظروف ا
تــفــرض واقـعَــهـا عــلى طــبـيــعـة حــيـاة
الـزوجــ ومـنـهـا بـطــبـيـعـة احلـال مـا
يــتــعــلّق بــالــتــطــلــعــات الــشــخــصــيــة
والــظــروف االقــتــصــاديـة الــتي حتــيط
. وهذه مسألة غاية في بهما بشكلٍ أدقّ
األهمـية في ضوء األزمـات االقتـصادية
ــتالحـقــة الـتي تــتـعــرض لـهــا بـلـدان ا
العـالم أجمـع وال تقـتصـر حصـرًا على
قــارة أوربــا لـوحــدهــا. وحـيـث إنّ مـثل
هـذا القـرار يـرسم طـبـيعـة الـعالقـة ب
الشريـك فـإنّه يفتـرض أيضًـا البحث
ــنـاسب بـقـنـاعـة اخلـيـار عن الـشـريك ا
تخَـذ ب الطـرف في مسـألة االتفاق ا
عــــلى اإلجنــــاب من عــــدمه وكــــذلك في
تـقـريـر حـجم األسرة وفـقًـا لـلـمـعـطـيات
الـبـيـتـيـة وطـبـيـعـة ظـروف األسرة قـبل
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بغداد

ـرحـلة ـا تـكـون هـذه ا تـكـويـنـهـا. ور
قـبـل االرتـبــاط من أسس االتـفــاق بـ
ـفــتـرضــ قــبل تـقــريـر الــشــريـكــ ا
ا مسـألـة الـزواج واالرتبـاط الـزوجي 
لـه من أسس اجـــتـــمـــاعـــيـــة وشـــروط
يـفـرضهـا أحـيـانًـا الـواقع االجـتـماعي
واجملـتـمع الـذي يـخـتـلف من مـجـتـمع

آلخر ومن بلدٍ لغيره.
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من األســـبــاب والــظــروف الـــتي تــقف
عائقًـا أمام موضـوعة اإلجناب تـتعلّق
بـالقـوانـ الوضـعـيـة وشكل األنـظـمة
والــلـوائـح الـتـي تـصــدر من اجلــهـات
الــــرســــمــــيــــة في أيــــة دولــــة بــــهــــذه
اخلـــصـــوص. ولــعـلَّ واحــدًا مـن هــذه
يــتـعـلّق بــسـوق الــعـمل ومــا تـواجـهُه
طـبــيـعـة هـذا الـســوق من حتـدٍّ بـشـأن
ـــســتـــقــرّة بــلـــوغ الـــوظــائـف غــيـــر ا
واحملـــفـــوفــة بـــشــتـى اخملــاطـــر الــتي
تواجهُ طالبي العمل سواءً في مواقع
. يُضافُ القطاع اخلـاص أو احلكوميّ
إلــيـهــا كـمــا أوضــحـنــا في الـســطـور
أعاله شــكـل وطــبــيــعــة الــســيــاسـات
اجملتـمـعيـة التي تـخصّ بـناء الـعائـلة
قـتصـرة حتديـدًا في أحيـانٍ كثـيرة وا
ساعـدات الضـعيـفة التي على شـكل ا
تــقـدمـهــا احلـكـومــات في مـوازنــاتـهـا
الـسـنـويـة احملـدودة لـلـعـائالت والـتي
بـالـكـادّ تُـؤمّنُ وتـوفّـرُ احلـدّ األدنى من
تـزايدة يـومًا االحتـيـاجات الـيومـيـة ا
بــعـد آخـر بــسب طـبـيــعـة الـتــحـديـات
ـتالحـقـة وطـنـيًـا الـكـثـيـرة واألزمـات ا
ّــا يُــصــعّبُ الــقـرار ــيًــا. وهـذا  وعــا
بــتــبـنّي فــكــرة اإلجنـاب أســاسًــا لـدى
الشـركاء قـبل ارتباطـهمـا رسمـيًّا. هذا
عالوة عـلى لــوائح وأنـظـمــة تـزيـد من
ـرأة العـامـلة بـفرض تعـقـيد أوضـاع ا
ســـــــاعـــــــات طـــــــوالٍ مـن الـــــــدوام في
مؤسـسـات ودوائـر عامـة أو خـاصة ال
تتالءمُ عادة مع طبيعة األم احلامل أو
رضـعة من حـيث إفسـاح اجملال األم ا
أمــامــهـا لــلـتــمــتّع بـامــتــيـازات تــلـيق
بـأمـومــتـهـا أو في فـتـرة حــمـلـهـا قـبل
ّـا يـجـعـلُـهـا تـخـشى فـقدان الـوالدة 
ـنـطـقـيـة. وظـيـفـتـهـا لـهـذه األسـبـاب ا
نـاهـيك عن فـرض الرجـل ذكوريـتًه في
الــكــثــيـر مـن األحـيــان عــلى شــريــكـته
بـــتـــحــــمـــيـــلـــهـــا الـــعـبء األكـــبـــر من
مسؤوليات البيت األسري وتهرّبه من
ـسـؤولـيـات الـتي تـفـرضـها جـزءٍ من ا
شــراكـــة الــبــيت األســـري بــ الــرجل
ـرأة. وبـالـرغم مـن الـتـفـاهم الـقـائم وا
همّ في احلياة في احترام هذا الشقّ ا
الزوجية في اجملتـمع الغربي أكثر من
غـيـره في مجـتـمـعـات أخرى مـخـتـلـفة

كاجملتمعات الشرقية عادة إالّ أنّ مثل
هذه احلاالت ليست مـحرّمة احلصول
ــتـمــدنـة حــتى في أوســاط الــبـلــدان ا
ّــا ــنـــفــتــحــة مــثل أوربــا. وهــذا  وا
يــؤشّـــرُ ارتـــفـــاع نـــسب األســـر غـــيــر
الــراغـبــة بـاإلجنــاب في صــفـوف دول
جنوب أوربا في العـموم والتي تشهد
أكــثـــر من غـــيـــرهـــا حــاالت انـــتـــهــاك
ــرأة وعــدم وتــعـــنــيف ضــدّ حــقــوق ا
طلوبة شاركة ا مساواة جندرية في ا

في تقاسم أعباء البيت األسري.
هـناك مَن يـتـوقع انـصيـاع هـذا اجلزء
ا شهدته من أوربا أيضًـا والتحـاقَه 
مـجتـمـعـاتُ دول شـمـال وغرب ووسط
وشـرق أوربـا عـمــومًـا من حـيث يُـسـر
تطـبيق حزم الـقوانـ واألنظـمة التي
تـسـعـى لـتـقـلـيـص الـفـرق بـ حـقـوق
ـــســاواة اجلـــنـــســـ عـــلـى أســـاس ا
بـيـنـهــمـا كـمـا تـتـطـلـبُه الئـحـة حـقـوق
اإلنـسـان. فاجلـهـود حـثـيثـة لـتـحـس
رأة الـعاملـة ومنحـها مزيدًا أوضاع ا
من احلـــقـــوق الســـيّـــمــا فـي حـــقّـــهــا
ا له من فوائد في بالتفكير باإلجناب 
اســتــمــرار الــوالدات وتــأمــ الــقـوى
ستـقبل بـلدان الـقارة واحلدّ العـاملـة 
غرافي الزاحف بقوّة من التغيير الد
والذي يخشى منه السكان األصليون
فيما لو بقيت أوضاع النساء من دون
مـــراعـــاة وال تـــشــجـــيع عـــلى احلـــمل
واإلجنــاب لــتـجــديــد الـنــسل وتــأمـ
الـبـشـر. وهـذه حـكـمـة اخلـالق الـقـديـر
بارتباط وثاق اجلنـس ضمن مفهوم
الــــزواج الـــــذي من ثـــــمـــــاره إجنــــابُ

األطفال وتكوين األسرة.
نـخـلص من الـتـقـرير أعـاله من أنّ ما
ّن وُلدن في يعـادل ربع نساء أوربـا 
العقـد األول من القـرن العـشرين عشنَ
حـــيــاتــهنّ الـــزوجــيــة بـال أطــفــال. ثمّ
سرعـانَ مـا تراجـعت هـذه النـسـبة في
العقـود التالـية لتقـف في حدود معدّل
امــــرأة من كلّ عـــشــــر نـــســـاء رفـــضن
اإلجنـاب في بــدايـة عـقـد األربــعـيـنـات
واخلــمـســيـنــات. لـكــنـهــا ازدادت مـرة
أخرى في بداية عقد الستينات لتصل
مــــعـــدالت رفض اإلجنـــاب لـــلـــنـــســـاء
ـولودات في نـهـايـة عقـد الـستـيـنات ا
ئة  في بلدان شـمال أوربا إلى 15 با
ـئة  في بلـدان غربـها. وبـقيت و18 با
ــؤشــرة في مــعــدالت عـــدم اإلجنــاب ا
حـقبـة مـوالـيد نـسـاء الـسبـعـيـنات في
جــنــوب أوربـا في حــدودهــا الـعــلــيـا
تمامًـا كما كـانت عليه في الـعقد األول
ـنصـرم أي واحدة من كلّ من القـرن ا
أربـع نــســاء بــقـــ خــارج حــســابــات

ؤشرة في أعاله. األمومة لألسباب ا

نـشـرت مـؤسـسـة روبـرت شـومـان في
واحـدٍ من أعــدادهـا الـســابـقـة دراسـة
قــيّـــمـــة ألـــقت فـــيــهـــا أضـــواءً حــول
الـتـركيـبـة الـسـكـانيـة في اجملـتـمـعات
األوربــــيــــة وعـــــزوف الــــنـــــســــاء عن
االجناب مـا يـشكّل كـارثـة مجـتـمعـية
تـــلـــقي بـــظاللـــهـــا عـــلى مـــســـتــقـــبل
غرافيا السـكانية في هذه القارة الد
العجوز التي الحـقتها هذه الـتسمية
لهذه األسباب وغيرها. وبحسب هذه
الـــــدراســـــة الـــــتـي جـــــرت في 2017
وجـــذبت انـــتـــبــاهـي نــظـــرًا لـــلــواقع
اخلـطـيـر الـذي اسـتـعـرضـته فـإنّ "ما
يقـرب من ربع الـنـساء الـلـواتي وُلدن
في أوروبا في الـعـقد األول من الـقرن
الـعـشــرين لم يـنـجــ أطـفـالًـا" حـيث
يُـقـدّر مـتــوسط مـعـدل اخلـصـوبـة في
ئة  ب النساء تلك احلقبة ب 23 با
ولودات في 1900ما يقرب من ربع ا
النـساء الـلواتي ولـدن في أوروبا في
الـعــقـد األول من الـقـرن الــعـشـرين لم
ينجـ أطفالًـا. مثالً مقـابل معدل -7
ئة  لصالح فـكرة اإلجناب في  10 با
األربعـيـنيـات واخلـمسـيـنيـات أي ما
مـعـدلُه واحـدة مـن كلّ عـشـر نـسـاء لم
يكن لديـهنّ أطفال. فيـما ترتـفع نسبة
الـــعــــزوف عن اإلجنـــاب في نـــهـــايـــة
ــئـة  في الــسـتــيـنـيــات لـتــبـلغ 15 بـا
ـئة  في غـربـها شـمـال أوربا و18 بـا
مع مالحظة زيادة مـقلقة في جـنوبها
في بداية السبعينيات لتصل إلى 25
ـئة  من مـجـموع الـنـسـاء ألسـباب بـا
ـــعــيـــشــة تــتـــعــلّـق بــســـبل تـــأمــ ا
والـقوانـ الـتمـيـيزيـة بـ اجلنـس
وغيرها من السـياسات األسرية التي
قـبولـية في نـظر نـساء ماتـزال دون ا
ـعــطـيـات هـذه الــقـارة. وتــدعم هـذه ا
دراسـات مـعمـقـة عـديـدة أخـرى قامت
بـهــا عـدة جـهـات بــحـثـيـة لــلـتـقـصي
ـغـرافـيـا ومــنـهـا مـعـهــد فـيـيـنـا لــلـد
ـــيـــة "فـــيـــتـــجـــنــــشـــتـــاين" واألكـــاد
عـهد الـوطني النـمسـاويـة للـعلـوم وا
ـوغـرافـية الـفـرنـسي لـلـدراسـات الـد
ــتــخــصص في الــدراســات  INEDا
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ان العـراق كان في نـطقـة اخلضـراء ا
الـسـبـعـيـنـيـات ومـا قـبـلـهـا يـعـدّ األقل
نسبة في تعـاطي اخملدرات. وبنشوب
بـدأت احلـرب الــعــراقــيــة االيــرانــيــة 
اخملـــدرات تـــدخل الــعـــراق..بل انـــهــا
بــدأت تــزرع ايــضــا بـحــسب تــقــاريـر
االستـخـبارات االمـريكـية الـتي عزتـها
ـــالي الى ان انـــقــــطـــاع الـــتـــمــــويل ا
لـلجـمـاعـات االرهابـيـة ادى الى زراعة
اشــــهـــر نــــبـــتـــة مــــخـــدرات تــــســـمى
ـنــاطق في مــحـافــضـة (الــداتــواره) 
فــيـمــا افـادت تــقـاريــر حـديــثـة ديـالى
كتب مـكافحـة اخملدرات التابع لأل
ـرين رئيس تحدة تـقول بوجود  ا
األول عــبــر احلــدود الــشــرقــيــة الــتي
تربط الـعراق مع إيران وافـغانـستان
والثاني يوصل إلى أوروبا الشرقية 
ـــرات بـــحـــريـــة عـــلى إضـــافـــة الى 
اخلليج العربي تربط دول اخلليج مع
بعضـها..وثغرات واسـعة تستـخدمها

العصابات اإليرانية واألفغانية.
X e «d  WD

 اجلـديـد أن الـعـراق لم يـعـــد مـحـطـة
ــا تــرانــزيت لـــلــمــخـــدرات فــقط وإ
حتــوَّل إلى مــنـــطــقــة اســـتــهالك بــ
اوساط الشـباب حتديـدا . واالكثر من
ان فـالحــ في مــيــســان وديــالى ذلك
كانوا يزرعـون الطماطـة توجهوا اآلن
الى رزاعــــة اخلــــشـــخــــاش والـــقــــنب
والنـباتـات اخملدرة األخـرى وجنحت
في تـسـويـقهـا الن الـربح فـيـهـا سريع

ومغري.
فـارقـة ان التـقاريـر الرسـميـة تفـيد وا
بـــــأن مــــدنـــــا عــــراقــــيـــــة ذات طــــابع

سيـكولـوجيـة..دوامة تـوالي اخليـبات
وايــصـــالـــهم الى حـــالـــة االحـــســاس
والشـعور عـنى من احليـاة بانـعـدام ا
بــان وجــودهم فـي الــعــراق ال قـــيــمــة
له..وكــان امــامــهم حالّن:الــهــروب من
الــعــراق (الـــهــجــرة) او الــبـــقــاء فــيه
اضطـرارا.وألن قـسمـا كبـيـرا منـهم ما
فانه راح يفتش عن عاد يطيق الـواقع
وســائل تــمـكّــنه من الــهــروب من هـذا
فــوجـدهــا في ثالثـة:اخملـدرات الـواقع

هلوسات واالنتحار. وا
كـنــا حتـدثــنــا في مـقــالــة سـابــقـة عن
االنـتـحـار وأوردنـا بـاألرقـام تـضـاعف
حـــاالته بــ الـــشــبــاب فـي زمن حــكم
األسالم الــسـيـاسي مــوثـقـة بــتـقـاريـر
ــيــة تــتــمـتع رســمـيــة وصــحــافــة عـا
ـصـداقـيـة..ونـوجــز هـنـا مـا يـثـبت بــا
تــــــضـــــــاعف تـــــــعــــــاطـي اخملــــــدرات
هلوسـات ب الشبـاب لتروا حجم وا
كـارثــة ال تـعــيـرهـا ســلـطــة اسـتــغـنت

ا تستوجب من اهتمام. وطغت 
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ولــيـقـرأهـا من هم في  ثـمــة حـقـيـقـة 

ديـني(كـربـالء مـثال) جـاءت في مـقـدمـة
احملــــافــــظـــات فـي نـــســــبــــة تـــعــــاطي
ـســتـشـفى وان احـصـائــيـة  اخملــدرات
تـخصص في االدمـان افادت الرشـاد ا
ــراجـعـ زادت عـلى 70 بـان نــسـبـة ا
ـئـة وأن الــتـعـاطي الــذي كـان عـلى بــا
صعيـد الشبـاب والراشدين صار اآلن
ـــراهــقـــ واالطــفــال عــلـى صــعـــيــد ا
ايضـا!.وان مخدرات مـا كانت مـعروفة
في الـعـراق صار الـشـبـاب يـتعـطـونـها
بــاآلالف. فــوفـقــا لــوكـالــة عــراق بـرس
اطـــلـق قـــسم الـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة
ـســتـشــفى الـبــصـرة الــعـام صــرخـة
سـاعدته بـعد رواج تـعاطي استـغاثـة 
مادة (الـكرستـال) ب الـشبـاب ابتداءا
ــــراهـــقـــ ووصـــوال الـى طـــلـــبـــة بـــا
اجلـامــعــات. والــكــرســتــال هــذا الـذي
ـهــشم يـصل يــشـبه زجــاج الـســيـارة ا
ســــعــــر الـــغــــرام الــــواحـــد مــــنه 200
يـجـعل متـعـاطـيه يـنـسى واقعه دوالرا
ويـحلق مـنـتشـيا فـي اخليـال. لم يدرك
حكام االسالم الـسياسي كـارثة اضرار
فـهي اخملــدرات بـ اوســاط الــشـبــاب
عـلى صــعـيـد الـشــاب تـؤدي الى: تـلف
اجلــهــاز الــعــصــبـي تــعــطل الــطــاقــة
وت ا ارتكاب جـرائم سرقة  االنتاجـية
واالنــتـحــار. وعـلى صــعـيـد ــفـاجيء ا
االسرة يصبح فيها الـشجار افتتاحية
الـعـدوان قتل ـساء الـصبـاح وخـتام ا
احد افـراد االسرة  اخلـيانـة الزوجـية
ـارسـة الــبـغـاء والـدعـارة والـقـوادة
واكــراه مـحــارمه عـلـى الـزنــا!..والـزنـا
بــاحملـارم!!.فــيـمــا تـؤدي عــلى صــعـيـد
اجملــــتـــــمع الـى تــــهـــــرؤ الـــــنــــســـــيج
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انـــحــرافــات ســلــوكــيــة االجــتــمــاعي
زيــادة مـعـدالت واخالقــيـة وجـنــسـيـة
وتــراجع الــقــيم االخالقــيـة ــة اجلــر
فــضال عن انــهـا تــشـغل االصــــــــيـلــة
ـدمـنـ ومالحـقـة ـعـاجلـة ا الـدولـة 
ـــتــــعـــاطـــ جتــــار الــــمـــخــــدرات وا
واضـعـاف الــطـاقـة االنـتـاجـيـة وشـلل

التنمية.
افـادت التـقـارير في الـعاصـمـة بغـداد
ـهــلـوســات بـ بـانــتـشــار تـعــاطي ا
الــــــــــشـــــــــــبــــــــــاب. ومـع تـــــــــــعــــــــــدد
اكــسـتـازي انــواعـهــا (سـوبـيــتـاكس 
باركيـزول..) فان اكـثرها شـيوعا هي
حـبوب »ال سي دي..«وكـلـهـا تـعـمل
عــلى جـعل مـتــعـاطـيـهـا يــفـقـد صـلـته
ــعـنى ان الـشـاب الـعـراقي بـالـواقع
أزوم نـفسـيا..وجد ا اخملـذول احملبط
فيها فرصة لـلهرب من واقع اخليبات
والفـواجع الى الـتحـلـيق في عالم من

النشوة واالنطالق بال حدود.
ان الـسلطة ال تدرك ومرة اخرى نقول
يـكفي ان حجم مـخاطـر هذه احلـبوب
نـقــول عــنــهـا ان مــتــعـاطــيــهــا يـذبح
والشـاهد االنـسان كـمـا يذبح دجـاجـة
عـلى ذلك ان داعش كـانت تـسـتـخـدمه
مع مـقـاتـلـيـهـا الـذين كـانـوا يـفـجرون
انــفـســهم ويــتـلــذذون بـقــتل اآلخـرين

ذبحا او حرقا.
هي انتشار وثالث الكوارث االخالقية
فـوفـقـا (األيـدز) بـ اوسـاط الـشـبـاب
لـتــصــريح مـديــر عــام صـحــة الــكـرخ
لـفـضـائـيـة الـشـرقـيـة فـان االيـدز عـاد
الى الـعـراق بـعـد خـلـوه مـنه لـثالثـ
سـنــة وان بــغــداد تــشــهــد اصــابـات

كــثـــيــرة بـــ الــشـــبــاب والـــشــابــات
. تزوج تزوج وغير ا ا

اعــتـــاد عــلـــمــاء الــنـــفس في الـــعــالم
استخـدام احليـوانات (الفـئران عادة)
الجراء اختـبارات علـيها تـساعد على
فهم االنسـان ح يتـعرض للـضغوط
مــــــثـال. وعــــــلـى مــــــدى 14 ســـــــنــــــة
كـان الـعـراق فـيـهـا مـخـتـبـرا األخـيـرة
ســيـــكــولـــوجــيـــا عــلـى ارض الــواقع
تعـرض فيـها الـعراقـيون الى ضـغوط
لم حتــــصـل في تـــــاريخ الــــشــــعــــوب
وقــدمت نـظـريــات جـديـدة ــعـاصـرة ا
لعلـماء النـفس..جنود علـيهم بواحدة

منها نوجزها في اآلتي:
(هنالك عالقـة طردية ب تـزايد اقبال
الـــشـــبــاب عـــلـى تــعـــاطـي اخملــدرات
ـهــلـوسـات وبـ تــزايـد شـعـورهم وا
بــاالغـــتــراب واالحـــســاس بـــانــعــدام
عنى من احلياة  اذا كان حكاّم ذلك ا
الوطن يـزدادون ثراءا ويـتركـون اهله

يزدادون فقرا).
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ألن األطباء النـفسي وعـلماء النفس
اخملــتـصـ بــالـصـحــة الـنـفــسـيـة هم
األقـــــدر عــــلـى الــــتـــــعــــامـل مع هــــذه
فـان لـديــنـا اسـتـراتــيـجـيـة الـقـضـايــا
للـتعـامل معـها واحلـد منـها  وكل ما
نطلبه من السلطـة هو توفير الفرصة
لــنــا ألنـقــاذ جــيل كـامل مـن الـشــبـاب
يتـعرض اآلن الى اخـطر ثالثـة قاتـلة:
ـــــــــهـــــــــلـــــــــوســــــــات اخملـــــــــدرات وا

واأليدز..ورابعها االنتحار.
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية

ما يعنينا هـنا ليس تعداد ما افسده
وال حـــكـم كــتـل واحـــزاب اسالمـــيــة 
بل مـا احـصـاء قـبـائح لـيس لـهـا حـد
فـعـلـوه بـأكــبـر شـريـحـة اجــتـمـاعـيـة
ـتـمـثـلـة وأقــواهـا طـاقـة انـتـاجــيـة..ا
بـــاكـــثــــر من عـــشــــرة ماليـــ شـــاب
عــراقي.فــبـــرغم انــهم عـــانــوا ثــمــان
ســــنــــوات عـــــاشــــوهــــا في احلــــرب
العراقية االيرانيـة تلتها ثالث عشرة
فـان ما سنـة من حصـار على الـعراق
يــعـانــونه االن في زمن حــكم احـزاب
االسالم الـــســـيـــاسـي..أمـــرّ وأقـــسى
ليس لفضاعته فقط بل وألنه وأوجع
ـقراطي ألن الـنظـام د نـطق عـكس ا
ـعــنى انه يــعـتــمـد مــبــدأ الـعــدالـة
وأن قـادتـهم اسالمـيون اآلجـتـماعـيـة
بــيــنــهم مــعــمــمــون يــفــتــرض انــهم
يــطـبـقــون حـكم االسالم في الــعـدالـة

والنزاهة ورعاية الناس.
ـــة الـــتي ارتـــكـــبـــهـــا هــؤالء اجلـــر
الـذين (الـقـادة) الـفـاشـلـون سـيـاسـيا
انـهم اسـتـفـردوا بـالـسـلـطـة والـثروة
ادخــــــلـــــوا الـــــشـــــبــــــاب في دوامـــــة
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أقام البيت الثقافي في النجف أحـد تشكيالت دائرة العالقات الثقافية الـعامة في وزارة الثقافة والسياحة واآلثار يـوم اجلمعة  حفل توقيع كتاب( حفريات
ـؤلـفه األديب مهـدي هـادي شـعالن  بحـضـور رئـيس أحتاد األدبـاء والـكـتاب في احملـافـظـة الروائي مـحـمـود جاسم عـثـمـان  و عدد من في ذاكـرة أدبيـة ) 

شهدي . ؤرخ  عبد الرزاق ا شخصيات األدب والشعر  والثقافة وأدار اجللسة األديب وا
ـثقفـ في احملافـظة  وفي هـذه االصبـوحة األدبـية وددت أن أسلط ا يـقدمه من دعم لألدبـاء والشـعراء وا وقـال شعالن في كـلمـة (نشـكر الـبيت الثـقافي الـنجـفي 
دة  50عاماً فجزأت احلقب الى الضوء على ماتطـرقت له في كتابي (حفريات في ذاكرة أدبـية )  إذ ركزت على كتابة مـذكراتي طيلة مسيـرتي األدبية والشعرية 

فصول  وتطرقت الى مامررت به طيلة األعوام السابقة .
ثـقف  فتارة يـكون  منصة من جهته أشـار مدير البيت الـثقافي النـجفي رشيد جبـار ان ( البيت الثقـافي النجفي يحـرص على ان يكون بيت األدبـاء والشعراء وا

اتزخر به مدينة النجف من مفكرين وأدباء  و تراث وأرث ثقافي وأدبي) . إلنطالقهم وتارة يكون الداعم ومسلط الضوء على إبداعهم واعمالهم الثقافية  سيما 
شهدي  مثمناً جهودهم وعطائهم الثر .  وفي نهاية األصبوحة  قدم درع األبداع وشهادة تقديرية للمحتفى به  وقدم شهادة تقديرية  عبد الرزاق ا

رسالة النجف
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رئيس إحتاد أدباء نينوى يتحدث لـ(الزمان ) عن معاناة ادباء احملافظة :
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الــتي  اغـرقـتـهـا ثـقـوب رصـاصـات
ـة  فـتـحـول مـثل تـلك احلـرب الـظـا
الـثـقوب  الى يـنـابـيع من  االمال 
بــغـد مــوصــلي ابــرز وفـيــمــا يـلي 
حصـيلـة احلوار مع  رئـيس احتاد

ادباء وكتاب نينوى :
 { الـتـقيـتـم مـؤخرا مـع مـحـافظ نـيـنوى
لغرض التباحث حول اهم  الشؤون اتي
تـشغل بـال  االحتاد السـيمـا توفـير مـقر
مــنـــاسب لالحتـــاد مــاهي ابـــرز مــحــاور

اللقاء  الذي جرى ?
عية بعض األساتذة من أعضاء -
ركزي كتب الـتنفيـذي واجمللس ا ا
الحتاد أدباء العـراق التقيـنا السيد
مـــحـــافظ نــــيـــنـــوى األســـتـــاذ جنم

اجلبوري..
وكان هـمنـا األول من هذا الـلقاء أن
نـحــصل الحتــادنـا عــلى مــقـرا دائم
والئـق; غـيـر أنــنـا لم نــخـرج بـشيء
ــكن حتــقــيــقه مـن هـذا مــلــمــوس 
الـلـقـاء وعـلـمـنـا أن احملـافـظة اصال
ـقــر الـذي تـشـغـله مـهـددة بـإخالء ا
ــعـ عــلى مـبــدأ (جــيـتك يــا عــبـدا
ـعـ عاوز تعـيـني لـقـيـتك يـا عـبـدا

تتعان)
يــا صـديــقي ال أعـتــقــد أن سـيــكـون
هناك مقر الحتـاد أدباء نينوى على
ـــدى الــقـــريب وال عــلـى الــبـــعــيــد ا

أيضا; هذه مسـألة حتتاج إلى قرار
لكه في الوقت الراهن. ال 

حتــدثـــنــا مع الــســـيــد احملــافظ عن
شاريع كمهرجان ابي تمام بعض ا
ونــــعـــمل حــــالـــيـــا عــــلى مـــشـــروع

ه إلى احملافظة. هرجان لتقد ا
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ـشـاريع األخرى فـنحن نـبحث أما ا
عـن رعــــــاة وداعــــــمــــــ إذا أردنـــــا
تنفيذها ويعود سبب تشاؤمنا إلى
أننـا استشـفيـنا من السـيد احملافظ
بأن ليس هناك تخصيص وال حتى

مال في احملافظة.
ـركز الـعام لالحتاد { اجـرى وفد من ا
ـــوصـل وابـــرزت جــــولــــة في مــــديــــنــــة ا
ــديـنـة في تــصـوراتـهـم عن مـا تـشــهـده ا
ـعطـيـات التي الـوقت احلاضـر  مـاهي ا
تــــبـــلــــورهـــا مـــثـل هـــذه الــــزيـــارات وهل
ركـز العام ستـقتـصر عـلى اعضـاء في ا
ام هــنــالك بــرامج لــزيـارات يــحــظى بــهـا

ادباء الوطن للمدينة ?
-أقــمــنــا عـام 2018 مــهــرجـان ابي
هرجان تمام للـشعر العـربي وهو ا
الـــــعــــربـي األول الـــــذي يــــقـــــام في

وصل منذ عام 1971. ا
كتب التنفيذي وزيارة أعضاء من ا
ركـزي سبـقـتهـا زيارات واجملـلس ا
لـلكـثـيـر من ادبـائـنـا ونـعـمل حـالـيا

عـلى اسـتضـافـات كثـيـرة ألدباء من
محافظات أخرى.. لكن هذا األمر يا
ال وهـذا ما صـديقي يـحتـاج إلى ا

ينقصنا.
اكـيــد سـمـعت بــأنـنـا كـنــا مـهـددين
بـإخالء مـقـرنـا لـوال تـدخـل األسـتاذ
أســامــة الــنــجــيـــفي في الــلــحــظــة
لك بيتا أن ن ال  األخيرة فكيف 

يدعو الناس الي بيته.
نــحن عــام 2018 جــلــبــنــا األدبــاء
لـيـروا ما حل بـنـينـوي ونـحاول أن
جنيء بـــهـم الـــيـــوم لــــيـــروا كـــيف
استطاع النينويون إعادة مدينتهم

إلى احلياة.
{ مـاهي روزنامـة االحتـاد بشـان اقـامة
ـهرجـانـات الـشـعـريـة  خـصـوصـا تلك ا
التـي سـتـجـري بالـتـنـسـيق والـرعـايـة مع
ــــركــــز الـــعــــام  لالحتـــاد  وابــــرزهـــا ا
ـهرجان ابي تـمام وما رتقـبة  النـسخـة ا
هي ابـرز ما ستحفل به تـلك النسخة من

جانب تصوراتكم القامتها ?
-مـهرجـان ابي تمـام حسب اخلـطة
ـوضــوعـة سـيــقـام شـهــر تـشـرين ا
الــثـــاني ولن يــخــتـــلف كــثــيــرا عن
ــهـرجــان الـذي ســبـقـه وسـنــعـمل ا
على أن تكـون هناك مشـاركة عربية
كــمــا أنـنــا سـنــعــمل عـلـى تـســلـيط
الـضـوء عـلى جتـارب مـوصـلـية من

خـالل بـــعض الـــنــدوات الـــنـــقـــديــة
رافقة. ا

كـمـا أنـنـا نـعـمل عـلى إقـامـة جـائزة
محـمود جـنداري للـسرد الـقصصي
فضال عن مؤتمرا لـلسرد ومهرجان
نينويون الثالث للشعراء الشباب.
كـما تـعلم كل هـذه األنشـطة حتـتاج
إلى دعم مالي وألننا في محافظة ال
يــحـفل مــسـؤولــوهـا بــالـثــقـافـة وال
ثقـف اال مـن يجيـد منـهم نفض بـا
الـــغــبـــار عن األكــتـــاف وهــذا مــا ال
جنـيــده نـحن عـلــيـنـا إذا أن نــحـفـر
الـصـخـر بـاظــافـرنـا من أجل إقـامـة

نشاط ثقافي.
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ــــومــــة { يـــــحــــرص االحتـــــاد عــــلـى د
ـديـنـة من انــشـطـته  واحــتـضـان ادبــاء ا
خـالل تـــــلك االنـــــشـــــطـــــة  هل لـــــكم ان
حتــدثــونــا عن جــانب من تــلك االنــشــطـة

التي اقيمت ?
-األنشـطة ضـمن منـهاجـنا الـثقافي
متنوعة ونحاول أن نغطي فيها كل
ـوصل فـنحن فـواصل الثـقـافة في ا
نـعـمل دائـمـا عـلى تـسـلـيط الـضـوء
وصـلـية عـلى الـتـجارب الـثـقافـيـة ا
الــقــارة فــضـال عن تــوفــيـــر مــنــبــر
للشباب واحتـضانهم للوصول بهم
ومعهم إلى غد أجمل وأكثر ابداعا.

هـواجس  وامـال  حتـدث عـنـها
ــنــعم االمــيــر  الــشـــاعــر عــبــد ا
رئــــيـس احتــــاد ادبــــاء وكــــتـــاب
نينوى  خالل لقائي معه ابرزها
ـــهم الـــذي حـــاول من احلـــراك ا
ـكتب خالله وفـد يـضم اعـضـاء ا
ــركــزي لالحتــاد الــعــام الدبــاء ا
وكـتـاب الـعـراق  اضافـة لـنـخـبة
ـــديــنـــة  في لـــقــاء  من ادبـــاء ا
مـسـؤولي احملــافـظـة والــتـشـاور
مـعـهم حـول ابرز الـقـضـايـا التي
ـثقـفة في تشـغل  بال  الـنخب ا
ـديـنـة وابـرزهـا احلـصـول على ا
مـقـر دائــمي الحـتـضــان انـشـطـة
االحتــــاد واطالق الــــكـــثــــيـــر من

الــفــعـالــيـات الــتي بــاتت حــبـيــسـة
االفـكــار دون ان تـرى الـنـور بـسـبب
هـذا الــعــائق  فـمن حــوالي ســنـ
دينة وادباء مضت اعقبت حترير ا
وصل ومـثقـفيهـا يحـاولون نفض ا
ـسـاهـمـة  بـوضع غــبـار احلـرب وا
لــبــنــات االمـل  والــبــنــاء  حلــجب
حـقـبة الـظالم والـشروع بـاسـتقـبال
ـعرفـة  عـبـر انشـطـة االحتاد نـور ا
..ما ابرزه االمير في سـياق اللقاء 
ـــثل   اال صــراخــا من جــانب ال
مــثــقف حـريص  يــريــد القـرانه من
االدبـــاء ان يـــكـــونـــوا اشـــعـــاعـــات
دينة  عرفة الـتي تتخلل نـوافذ ا ا
وصل وتؤطر االمل  لـكل ارجاء  ا
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وصل ا

ـتـلــقي يـفـكــر ويـفـكـر  الـتي جتــعل ا
ويــحـدث نـفـسه ويــغـوص في اعـمـاق
ذاته  لـــيـــصل الـى رؤيـــة حـــقـــيـــقـــة
مـجــتـمــعـيــة مـعــيـشـة  بـعـ كـامـرة
ـتـجـول في فـضـاءت مـحيط الـكـاتب ا

الواقع العراقي  . 
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 وحـ نــأتي الى الــنـصــوص لــنـقف
عـند الـبنـاء الذي تبـنتـه الكاتـبة وهي
مـــثـــلت كــــعـــامل بـــنــــاء ألم بـــأدواته
العـمرانيـة ليتـعامل مع مـفاصل نصه
ـسـرحي بــصـورة عـامـة وجــزئـيـاته ا
ــتـمـثـلــة بـفـضـاء الـنص ـتـعـددة وا ا
واحـداثه  وشــخـصــيـاته وحــواراته 
وقـد اجـادت في ذلك  فـكــانت حـافـلـة
بــالـتـدرج والـوصــول لـهـرمـيـة وذروة
ـشـعة احلدث   وتـفـجـيـر شـمـسـهـا ا
عن طـريـق خـلق بــضــوء أكــبـر وأعـم 
شـخـصـيـات واقـعـيـة فـاعـلـة درامـيا 
أمـسـكـت بـزمــام احلـدث . ولــو بـدأنـا
بـتـحـلـيل بـنــيـة الـشـخـصـيـات في كل
نص  جنـدهـا شـخـصـيـات مـتـخـيـلـة
لــكــنــهــا تــنــقــلب عن طــريـق الــقـراءة
تـعمـقة الى شـخصيـات ذات حقـيقة ا
المح ومـرجـعـيـة واقـعـيـة مـوجـودة ا
في أذهاننا  ليتوافـق انفعالـيا معها
ا كانت تلك الشخصيات  قناعا  لر
لــلــذات الــكــاتــبـة  تــتــســتــر ورائــهـا
لـتنـطقهـا بلـسانـها ومـا يعـتمل جوف
تفـكـيـرهـا ويـسـبـر في أغـوار نـفـسـها
ـلـتـهب ـنـتـفـضـة ضـد هـذا الـواقع ا ا
سـتـعصـية عن بـقضـايـاه ومشـاكـله ا
احلل والــوصـول الى نـهــايـة الـنـفق .
وهـذا يـعـطي انـطـبـاعـا أنه لـو تـسنى
للذات الـكاتبة أن تـفكر علـنا وبصوت
مـســمـوع عــالٍ ألعـلـنـت عن الـكــلـمـات
نفسهـا واحلوارات ذاتها بانـفعاالتها
الـتي حتـدثـت بـهـا تلـك الـشـخـصـيات
ـتــخــيـلــة عــلى الـورق  لــذا نــراهـا ا
ـسـرحي مـتنـفـسا جـعـلت من النص ا
لـها ولـلـقار  سورا يُـتـخفى خـلفه 

لـتنـتقـد واقعـا معـاشا عـلقـما طـعمه 
مـتوجـعا مـلـمسه  مع حـلمـيـة وجود
ـواقف التي مخـرجـا لتـلك االحزان وا
والـكـاتـبـة تـدمي ضـمـيـر االنــسـانـيـة 
اجملـتـمع تــواجه بـهــذه الـنــصـوص  
ـرعـبة  كأنـسـان جُرد من بـحقـيـقته ا
أمتيازاته والقابه الرئاسية وحقه في
العيش الكـر اآلمن في بلده اجلريح
ـنــتـفض ضــد الـعــنـجــهـيـة والــظـلم ا
والفـساد   اال ان على الـرغم من هذه
الــرؤيـــة الـــذاتـــيــة جنـــد احلـــيـــاديــة
ـوضــوعـيــة في الـكــتـابــة وحتـاور وا
شـخـصـيـاتـهــا الـتي ارتـدهـا كـأقـنـعـة
حتدث بـلسـانها لـتفـتح لهـا نافذة من
دون باب  فتطل منهـا بأشاعة بعض
سـرحـية مع احلـريـة لشـخـصـياتـهـا ا
كامل سيطرتها على النص عن طريق
مسك خيوط الكتابة العنكبوتية التي
تــديـرهــا بـأنــامـلــهـا الـفــنـيــة في دقـة
مـتــمـيـزة لــلـشـخــصـيـة الـرئــيـسـة في
الــنص . والـتي تــرمي بـظاللــهـا عـلى
سـلــوك بـقــيـة الــشـخــصـيــات الـتي ال
يتـجاوز عـدهها فـي كل نص اثن او
ثالث شـخــصـيــات فـعــالـة مــتـحـاورة
ــســرحــيـة  تــســيـر مــعــهــا احـداث ا
الحظ هـــنـــا انـــهــــا تـــطـــلق عـــلى وا
الـشـخـصـيـات اســمـاء عـمـومـيـة غـيـر
مـسـمـاة اي انـهـا ال تـعـطـيـهـا اسـمـاء
بــعــيــنــهــا بـل تــقــول في تــعــريــفــهــا
لـلـشـخـصـية مـثال : ( الـشـخـصـيات ..
رجل  امـــــــــرأة  شـــــــــاب  طــــــــــفل 
ذيع اجملموعة السياسية  الكاتب  ا
زيد من االطالع كتاب )ينظر  ...الخ) 
 23 22 ص 25 ستـارة زرقاء شـفافة 
29   (وهذا دليال عـلى انها حتاول
جعل هذه الشـخصيات اقنـعة تتخفى
فتطلق بها وهـذا ما اوردناه سـابقا  
عليها اسماء عامة ال خصوصية فيها
ـسـرحـيـة تـدور في غـمـارهـا احـداث ا
وتــســيــر مع فــضــاءتــهــا الــزمــانــيــة

كانية مؤثرة فيها ومتأثرة بها . وا

اذ نـرى مـثال في مــسـرحـيــة الـرحـلـة
ومـســرحــيــة مــونــودرامـا من 200 ?
فصل واحـد ومسرحـية سـتارة زرقاء
الـكاتب او مـوت أحمر ..الخ شفـافة 
) تـبدو الشـخصـية الـرئيـسة مـنفردة
في تـفـكيـرهـا وسـلوكـهـا  تـبحث عن
حـلول حتـتـضن الـشخـصـية االولى 
وهـــذه اجملــــمــــوعـــة تــــعــــكس حـــال
اجملتمع وفي ان سلـوكهـا ما هو اال
فهي ـا يـجـري من احـداث  ردة فـعل 
تــســيــر مــتــوازيــة مـع الــشــخــصــيـة
ــطـاف الــرئـيــسـة  لـيــنــتــهي بـهــا ا
مـلـتــحـمـة مـتـمـاهـيــة تـتـحـدث بـلـغـة
واحدة مـتـمردة ثـورية  أعتـمدت في
كـل ذلك الــــــكــــــاتـــــبــــــة في حتــــــريك
شـخـصـيـاتـهـا عـلى االيـقـاع الـهـرمي
وبـشكل تـولـيفي  ـتـوهج  والـبـناء ا
فــيـمــا بـيــنـهـا اوال  ومع مــحـيــطـهـا
الزمـكاني ثـانيا  بعـبارة اخرى  ان
هـنـاك شـخـصـيـات تـسـيـر فـي فـضاء
احلـــــدث وهي لــــــيـــــسـت من هـــــواة
ـستوى ـركزية  تقع  الشـخصـية ا
مـغـايـر لـها  اال ان اصـواتـهـا تـتـحد
ـتــألف من عــنــاصــر عـدة ـركـب ا كــا
ـسـمى مـغـاير  لـيـنـتج واقـعا آخـر 
وبــكـيـنـونــة أخـرى . يـدور في حـراك
درامي  ثم لـيعـود الى مـصـدر جذره
ــوسـيــقى الــداخـلــيـة االول . كـانت ا
لــلـنـصـوص مــتالزمـة مع االحـداث ال
تــنـفك تــعـزف حلن الـنــزيف الـدرامي
ـعـية احلـوارات داخل كل ـتـوجع  ا
نص ولم تتبدل طوال تلك النصوص
جــمـيــعـهـا  اال ان الــكـاتـبــة حـاولت
ــهـارة فـنـيـة مـتـمـيـزة  ان تـبـعث و
فيـها احليـاة احيـانا وبقـوة مطردة 
لــــكـــنــــهـــا ســـرعــــان مـــا تــــعـــود مع
شـخـصـياتـهـا الى مـا كـانت عـليه من
ــســتــدعي اخلط الــدرامي احلــزيـن ا
لــصــرخــة االلـم والــتــمــرد عــلى هــذا
ـتـشظي  لـيـحـدث الـتـكامل الـواقع ا
فـي الـبــنــيــة الــعــامــة لــلــنــصـوص .

فــتـعــزف في الــنـهــايــة حلـنــا جــمـيال
بـأيــقــاعـيــة مــتـنــامـيــة مــنـطــلــقـة من
ـنـكـوكـيـة لالحـداث وبـ الــتـنـقالت ا
حلظـات دراميـة وبنـيات صـراعية من
دون الـــتــأثـــيـــر عـل ســيـــر الـــتـــوالي
ــتــجه نــحــو الــدرامي وتـــســلــســله ا
الـذروة .   ونــأتي لــعــنــصــر اخـر من
ــســرحي اال وهــو عــنــاصــر الــنص ا
ــكـان  فــاتـصـف في هـذه الــزمــان وا
ـومـة والـتـواصل  الـنــصـوص بـالـد
لــكـنـه تــواصل مــوتــور مع احلــريـة 
وذلك وفــقــا لــعــبــارات (حــتى  مــنــذ
...وكــأن الـكـاتـبـة تـريـد ان تـقـول : مـا
كـتبـته هو قـصـة اثبـات وجود وكـيان
بـأكـمــلـهـا من خــلـقـهـا حــتى خـرابـهـا
وتهـد تلك اآلمال الـطموحـة على يد
مـغــتــصــبي احلــيــاة وسـراق االحالم
بـظلـمهم ونـفوسـهم اجلشـعة . فـضاء
ـكـانـي والـزمـاني تـمـثل الــنـصـوص ا
بــــكـــــرة تــــدور وتـــــدور بال تـــــوقف .
فـتعـلنـها بـصوت مـسمـوع انهـا قصة
ـرأة الــعـراقــيـة الــصـابــرة والـشـاب ا
الــعــراقي والــطــفل والــشــيخ .. انــهـا
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    اما اذا نـأتي لعـنصـر مهم اخر في
ـــســـرحي اال وهـــو احلـــوار الـــنص ا
ـسـرحي الــذي بـ الـشــخـصـيـات  ا
فـــاتـــسم بـــبـــنـــاءين وهـــمـــا احلـــوار
اخلـــارجي وهـــو مـــاكـــان يـــدور بـــ
شــخـصــيـتــ او اكـثــر عــلى خـشــبـة
ـسـرح وهـو االكــثـر تـوظـيــفـا هـنـا  ا
نــســتـشــهــد من الــنــصــوص مـثال : (
السـيـاسي الول بـصوت الـكاتب : هل
تـفرطـون بـدماء ابـنـاءكم وتـسامـحون
القتـلة الذين اشـعلوا نـار احلزن على
ابــنـاكم حـ سـلــبـوهم احلـيـاة بـدون
رحـمـة (هيـاج بـ الـعـامة )) في نص
ـــرأة : مــــاذا ? / الـــكـــاتب : اخـــر : (ا
ــســألـة لــتــنــتــهي فــقط ... أقــول أن ا
ســـهــلــة جــدا  قـــلم بــارع ووصــفــات

الــنــصــوص  تــعــلــيال وانــعــكــاســا
لـصـورة مَثَـلت أمـام عـيني  بـطلـتـها
الـكــاتـبــة (أطـيــاف رشـيـد ) ولــسـبب
واحـــد  هــــو الــــروح الــــشــــعــــريــــة
ـتفلـسفة الـتي تشربـتها والواقـعية ا
سرحية لدى حوارات الشخصيـات ا
الكـاتبـة . فكـان كل نص يُـقرأ مـنفردا
غــيــر مــألــوف  مـن الــعــتــبــة االولى
ــــســـرحي الى خــــاتـــمـــته لـــلـــنص ا
فتوحة التي عمدت الكاتبة جلعلها ا
لتضع خواتيم ذات نهايات مفتوحة 
القار أمام حتدي صعب في البحث
عن نــهـايـة جـديـرة بـغـلق ذلك الـنص
ورسم بــاب اخلــروج وســدهــا بـوجه
درامية االحداث  فجاءت الـنصوص
من جــمــيع نــواحي طــبــقــات الــنص
ـعــنـويــة عـرضــا لـلــفـكـرة ـاديــة وا ا
ــعــاش ــبــســـطــة لــواقع احلــيــاة ا ا
وايـصـالــهـا مـع وجـود رؤيــة ذاتـيـة
وجـمـالـيات صـيـغت بـشـكل ابداعي 
ــتـعـة الـقــرائـيـة وانـاقـة وفي غـايـة ا
سرحية  هذا الفن ترتيب الثيمات ا
ـــتـــمــيـــز الـــذي يـــبـــاين الـــســـردي ا
سرحي السرديات االخرى بفضاءه ا
ـفتـوح وعنـاصـره التي حتـتاج الى ا
تــقــنــيـة فــنــيــة ومــهــارة عــالــيــة في
توظـيفـها  فشـكلت الـكاتـبة (اطـياف
ـتـمـيزة بـابـداعـهـا ورهـافة رشـيـد ) ا
حـسـهــا الـكـتــابي وأنـاقـة اســلـوبـهـا
الفني  نقطة حتول  وعالمة فارقة 
ـا سبقها  وانعطـافة  مهمـة وقيمة  
ومـا كــتب في سـني الـكـتـابـة االدبـيـة
السـيـمـا الكـتـابـة النـسـويـة العـراقـية
احلـالــيـة . فــهي تـعــد من الـكــاتـبـات
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كـمـا أنـنـا لم نـتوقف
مـنـذ عام †2013عن
ــــــكـــــتــــــبـــــة رفــــــد ا
ــــــــوصــــــــلــــــــيــــــــة ا
بــاصــدارات مــهــمــة
ألســمــاء مــوصــلــيـة
اغـــــنـت الــــســـــاحــــة
الــثـقــافـيــة واألدبـيـة
آخــــــــــرهـــــــــا كـــــــــان
لـألســـــــاتــــــــذة طالل
حسن وجـاسم خلف
الــــــيــــــاس ونــــــواف

السنجاري.
ونـعــمل حـالـيـا عـلى
إصـــــدار كـــــتـــــابــــ
يــســلــطــان الــضــوء
عــــــلـى جتـــــــربـــــــتي
الــــــــــشــــــــــاعــــــــــرين
عـــــــبــــــدالـــــــوهــــــاب

رحـوم مزاحم عالوي إسمـاعـيل وا
وفاء منا لألساتذة لوالهم ما كنا.
ـــركــز الـــعــام الحتـــاد ادبــاء { يــقـــوم ا
وكـــتــاب الــعـــراق بــطــبــاعـــة مــنــشــورات
واصـدارات االدباء  فـكم بـلغـت نتـاجات
ـبـادرة ادبـاء مـحـافـظـة نـيـنـوى من تـلك ا

ميزة ? ا
- كـما قـلت لك سابـقـا نحن نـساهم
في نـــشــر نـــتـــاجــات ادبـــائـــنــا في

جــاهـزة  أمـزج اخملــتــلـف لـيــصــبح
ــسـألـة ... آه ... مـؤتــلـفــا ولـنــنـهي ا
احلياة أسهل بـكثير ) وينـظر للمزيد
 20 من االطالع ( ص  10 11 . 19 
 25  30  104 ... ( وهــــــــنـــــــاك
احلـوارات الداخـلـية االحـادي امـا ما
ــنــاجــاة ) وهـنــا تــكـشف تــسـمى ( ا
الكاتـبة عن مكـنونات الشـخصية من
دواخــلــهــا لــيــســـتــطــيع اجلــمــهــور
االحاطة بجوانب الشـخصية اخلفية
والـدقـيقـة ومـا يتـعـلق بهـا مـثال نرى
فـي قــــول الــــنـص االتي ( هــــذا هــــو
احلــال في كل لـيــلـة ... كل لــيـلـة .. ال
أحد يـرد وكـأنه طارق خـفي ... لو أن
أحــد مـعي  أحــد اســأله وانــظـر في
عـــيــنه ألعـــرف ان كـــان يــســـمع هــذا
الــصـوت مـثـلـي .. هـذا الـطـرق .. هل
هـو فـي رأسي فـقط ...) ص 81- 80
وهناك احلوار اجلـانبي الذي وظفته
الكاتبـة بفنية عالـية ايضا في بعض
الـنــصــوص وهــو احلــوار الــداخـلي
الـتي تـتـكلم بـه الشـخـصـية من
دون ان تــــســـمــــعـــهــــا بـــقــــيـــة
الشخـصيات نـراه مثال في هذا
ـا كنت سـأحب نعته النص (ر
أيــاي بــالــفــاشــلــة  فــالــوحــدة
قـاسـيـة ...قـاسـيـة جـدا ... أكـثـر
قــســـوة من كل نـــعــوت الـــفــشل
ــــــريـــــرة  كـــــنـت ســـــأحب ان ا
صــنـــفـــني بـــالـــعـــجــوز وكـــأني
الــوحــيـــدة الــتي مــرت عــلــيــهــا
احلــروب والــثــورات والــســنـون
فــغـزلن لـهـا ذوائـب بـيض ونـهـر
جــفت دورته عـنـد آخــر صـهـيل )
جنـد ص  91 ويــنــظـر ص 25.  
ان سـرحية  في هذه احلـوارات ا
الـكـاتـبـة قـد سـلـطت الـضـوء على
ر به الـقـضايـا اجملـتـمعـيـة ومـا 
بـلد الـعـراق  من مـحن اقتـصـادية
وأسرية وسياسية وبيئات نفسية
غـارت في اعـماق الـتـمزق الـفـكري

والـــعـــاطــفـي وتــنـــاهت فـي الــتـــيه
والضـبابيـة لرؤيـة مستـقبل يضيء
ـستـقـبـل الجـيال الـعـتمـة ويـبـنـي ا
عـانت مـا عـنته مـن ويالت احلروب
والفقر وخذالن احلـكام لشعبهم في
حـــفظ كــرامـــة االنـــســان الـــعــراقي
والـعــيش في بـئــة آمـنــة مـســتـقـرة
نال االعن رغيدة . فهو حـلم بعيد ا
قــلب الــعـراقي الــنــابض بــاحلــيـاة
يـأبـى الــرضـوخ لــهــذا الــواقع ولن
يــتــراجع في اصــراه عــلى تــغــيــره
بــأذن الـله .  هــكــذا جنــد الـكــاتــبـة
بـدعة  ( أطيـاف رشيد ) العراقـية ا
قـد اســهـمـت في إعـطــاء نــبـذة  عن
حـقـيـقــة يـدركـهـا الـكــثـيـرين لـواقع
مـؤلم يـعـيـشه الـعـراق بـكل اطـيـافه
بــصـورة ســرديــة عـالــيــة الـفــنــيـة
واالداء االســلـــوبي الـــراقي بــلـــغــة
مــقـروءة ســلـســلـة من دون االخالل
ــهــارة الــكــتـــابــيــة في الــبــنــاء بــا
الــــــســـــردي والــــــبالغـي لـــــلــــــنص

سرحي.   ا

ــركــز الــعــام يــقــوم احتــادنــا وا
أيــــضــــا بــــدور مــــهم فـي نــــشـــر
نـتــاجـات األدبــاء عــلى مـســاحـة
الوطن.ليست لـدي إحصائية عن
مـسـاهـمـة أدبـاء نـيـنـوى في هذا
ــشــروع غـــيــر أنــني اعــرف ان ا
احـمــد جـارالــله وخــلـيل هــيـاس
ـــســاهــمـــ في هــذا كـــانــا من ا

شروع وغيرهم كثير. ا

     ايـنــمــا حتط فـراشــات الــقـار
وانظـاره ح الـقراءة عـلى أغصان
ــخــتـلف ـكــتـوب  عــتـبــة الـنـص ا
مرجـعيـاته التجـنيـسية  تكن غاية
مــراده تـــوجــيـه طــاقــة الـالشــعــور
ــتـولــدة لـديه  وهـو يــغـوص في ا
أعــمــاق مـــنــجــز اآلخــرين بــاجتــاه
حـــيــادي مـــقــ  كــــأنه يــــريـــد من
صاحب النص السير باجتاه واحد
 االّ أن الــنص يــصــدمه بــعــقــبـات
نفعلة ومطبات وتعرجات النفس ا
وهي تؤرخ وما يسبر في أغوارها 
لـسـيـرة اجـتـماعـيـة وايـدلـوجـية أو
حــوادث واقـعــيــة أراد كــاتــبــهـا ان
يلقيها في روع القار  مع تواطئ
جمالي خاص  واسلـوبية مـتفردة
في الــكــتــابــة  يــكــون لــهــا الــقـول
الـــفــصل فـي جتــســـيــد االنـــطــبــاع
ا تـراه العيون  وحتسه االبداعي 
ـــة وتــتــفـــاعل مــعه . ــتــأ الـــروح ا
حتفزت كثيرا  ح اتممت قراءتي
االولى لـنصـوص مسـرحـية لـكاتـبة
عــراقــيـة مــبــدعـة حــركت بــقـلــمــهـا
ـمـتـنع نـزعـة واسـلـوبـهـا الـســهل ا
القـراءة التحـليلـية الوصـفية لدي 
ولكل من يقرأ (سـتارة زرقاء شفافه
ـعـنـونة ـسرحـيـة ا  ) الـنـصـوص ا
بــعــنــاوين  جتــعل مــنــهــا عــتــبــة
ا يريد النص ان يستهدفه مضيئة 
من مـوضوع ورو وايـدلـوجـيات 
حــرصت الــكــاتــبــة الى ايــصــالــهـا
تـلقيـها بكل فـنية كـتابيـة وموهبة
خالقة متجددة  فكتبتُ ما جال في
خـــــاطــــري   بـــــعـــــد قــــراءة تـــــلك

لـلـقـراء لـفـهم احملـتـوى األدبي الذي
بـــنى عـــلــيه األديب

نصه أو قصيدته.
في كــتـابه (خــفـايـا
الــنص.. قــراءة في
نصوص عـراقية)
الــــــــــــذي صـــــــــــدر
ـاضي األسـبــوع ا
عـــــــن دار "األمــــــل
اجلديـدة" بدمشق
وضع الـــــــكــــــاتب
الـــعــراقـي ســـعــد
الــــدغــــمــــان بـــ
ــفــاهــيم بــعض ا
الــتـي اعــتـــمــدت
علـى مدى عـقود
وبــــاتت أســـســـاً
اعـتمـدهـا النـقاد
خـارطـة طريق ال

يــــحــــيـــدون عــــنــــهــــا في

أعمالهم النـقدية إال أنه من (وجهة
نـظــر شـخــصـيــة) كـمـا
يــــــــقــــــــول لم
يـــلـــتـــزم بـــتك
اخلـــــــارطـــــــة
وانتـهج نهـجاً
موازياً وليس
ا كان مغايراً 
مـــعـــتـــمـــداً إذ
ســـــــعـى قــــــدر
إمــــــــكـــــــــانه أن
يـطـرح أسـلـوباً
نــقــديــاً بــأسس
مبسطة مشوقة
هــادفــة بــعــيـداً
عن أي آثـــار قـــد
يــــــخـــــلــــــفـــــهـــــا
األسلـوب الـقد
في الــنـقـد وهـو
لـيس اسـتـرضـاء

لنـصوص أو أصـحابـها مـا لم تكن
ــســتـوى الــنص األدبي أو أن ال
تـــعــتـــمــد عـــنــاصـــر الــنص األدبي

بصفة سليمة صحيحة متقنة.
WF ô ¡UL «

اختـار الكـاتب أسماء المـعة تـشهد
لــهــا الــســاحــة األدبــيــة بــاإلبــداع
كـالشـاعر حـميـد سعـيد والـشاعرة
ـوسوي (نـخـلة الـعراق) سـاجدة ا
وســــــــركــــــــون بــــــــولـص وعــــــــلي
الــــســــوداني وكــــاظم احلــــجــــاج
وطـالـب عـبـد الـعـزيـز وغـيـرهم من
رواد احلركة األدبيـة والشعرية في
الـعـراق من الـذين تركـوا بـصـمات
ثابـتة في مـسارات احلـركة األدبـية
العراقيـة بخاصة والعـربية بعامة.
سعى الدغمان إلى تـضم الكتاب
بـعــضـاً من الــنـصــوص الـشــعـريـة
واألدبــيـة األخـرى لـشـعـراء وكـتـاب
ا ـبدعـ ر وروائـي عـرب من ا

لـم يـوفق الــكــاتب في طــرحه أو مـا
اتخـذه منهـجاً في الـنقد لـكنه بادر
إلـى إخـــــراج الــــقـــــار مـن دوامــــة
الـلـبس بـ مـا تــنـاوله الـشـاعـر أو
الروائي من مفردات وب ما كرسه
الـنـاقـد من مـفـاهـيم قـد تـربك فـهـمه

بنحو عام.
يــقــول الــدغــمــان إن الــنــقــد األدبي
مـدارس ومـذاهب ومـعـتـقـدات  مـثل
أي جــنس أدبي أو فــني لــذا كـانت
أصوله وطـرق أدائه تخـتلف حسب
ذهب درسة النقدية أو ا اختالف ا
النقدي الذي يعتمده الناقد وغالبا
مـا يذهـب النـقـاد إلى طرح مـفـاهيم
ـــتــلـــقي (الـــقــار يــصـــعب عـــلى ا
الـــعــادي) فـــهـــمــهـــا واســـتــيـــعــاب
مــحـتــواهــا وذلك نـاجت مـن ثـقــافـة
واسـعـة يـتـمـتـع بـهـا أولـئك الـنـقـاد
قــادتــهم إلى أن يــرســمــوا خــطـوط
أعـمـالـهـم ويـفـكـوا عــبـرهـا طالسم

القـار العادي اسـتكـشاف كنـهها
لـذلك كـانت مهـمـة الـنقـد عـبارة عن
كـشف ما يـلف الـنص من غـموض
ــؤلف (قــاصـا أو مـا يــذهب إلــيه ا
كان أم روائـيا) وحتى الـشاعر من
ـعـنى في قــصـد يـضـمـنه أبـيـاته (ا
قــلب الـشـاعــر) هـذا الـذي في قـلب
الـشاعـر من مـعاني يـقـدمهـا النـاقد

wK OA « …d U

واشنطن

ÎôË«b  tKF Ë bIM « jO  v ≈ vF  b b  »U
الـنـصــوص الـتي يـتـعــرضـون لـهـا
بــالـنـقـد مــعـرفـاً الــنـقـد بــأنه بـنـاء
هـادف إن كـان من دون جتـريح أو
استـخفـاف بالـنص أو كاتـبه وهو
عكس ذلك إن انـطلق بـغيـر الهدف

الذي من أجله كتب. 
ويـأمل الـكـاتب من اخـتـيـار عـنوان
كتـابه (خفايـا النص) أن يـكون قد
ــفـهـوم أوصـل الـفـكــرة عـلى وفق ا
فاهيم األدبية الذي ارتآه وبسط ا
بـطــريـقــــــتـه الـتي أخــتـارهـا وأن
يــكــون الـــكــتــاب إضــافـــة مــؤمــلــة
لــلــمــكــتـبــة ولــيــلــقـى صــداه لـدى

القراء.
W bI  ôUI

احــتـوى الــكــتـاب عــلى مــجـمــوعـة
مــقـاالت نــقــديــة سـبق أن نــشــرهـا
الكاتب في صحف ومواقع مختلفة
عــلى مـــدى ســنــ طــوال وألنــهــا
تـــدخـل ضـــمن مــــســـمى الــــنـــتـــاج

الـفـكـري فـقـد سـعى إلى جـمـعـها
في كتـاب لتـكون دالـة على مـنهج
نـقــدي أراد له أن يــقــدم لـلــقـار
غاالة بصفة مبسطة بعيداً عن ا
ـفـردات الـنـقـديـة فـي اسـتـخـدام ا
ــعـتــمــدة بـنــحــو دائم ولــتـكن ا
مسـعى نحو الـتغـيير الـذي يطال
مفاصل احلياة كلها فلِمَ ال يكون
الـنـقـد وهـو األهم بـ األجـنـاس
األدبــــيـــة مـن بـــ فــــصـــول ذلك
التـغـيـيـر نـحـو الـتـبـسيـط وليس

التعقيد.
(خـــــفــــايـــــا الـــــنص.. قـــــراءة في
نــصـوص عـراقـيـة) كـتـاب جـديـر
بالقـراءة فهو يسـعى إلى تبسيط
الـــنــقــد بـــحــيث يــصـل إلى غــيــر
اخملتـص كـما أنه يـلقي أضواءً
كاشفة على جتارب مهمة ألسماء
عــربــيــة وعـــــراقــيــة وبــطــريــقـة

جدية.

قـــضــايــا الــنــقـــد األدبي شــائــكــة
ومـعــقـدة بـعض الـشيء إال انـهـا
ضـــرورة مـــلـــحـــة لـــفـــهم الـــنص
األدبي شـعراً كـان أم نـثراً أو أي
جــــنـس أدبي آخــــر كــــالــــقــــصــــة
والـروايـة فهي تـسـتـجلي خـفـايا
ما احتواه ذلك النص من مفاهيم
أو مــــفـــردات قـــد يـــصــــعب عـــلى

نعم االمير عبد ا

غالف الكتاب 

غالف الكتاب 

ستارة زرقاء شفّافة للكاتبة أطياف رشيد 
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ـــواقف لــتـــلـــطـــيف األجـــواء في ا
الـصـعبـة. وهـو مـا يرويه الـدكـتور
عصام نعمان عن خفّة دمه وسرعة

بديهته.
¢ÎU Oz—¢ b e «

اليـوم يـعيش الـرئيس احلص في
ـتــواضع في حيّ عـائـشـة مـنـزله ا
بــــكّــــار بــــبــــيــــروت بـــعــــيــــداً عن
االســتــعـراضــات الــتي يـقــوم بــهـا
بــعض الــســيــاســيـ فـي لــبــنـان
جلــهــة احلـــمــايـــات واحلــراســات
وقـطع لـلـطـرقـات. وعـلى الـرغم من
ظــروفه الــصــحــيــة الـصــعــبــة ظل
يـســتـقــبل أصــدقـاءه بــ الــفـيــنـة
واألخـــرى وقـــلـــبه عـــلى بـــيـــروت
اجلـريـحـة الـتـي أراد لـهـا الـبـعض
تـبديل ثـوبهـا.لم يعـمد احلص إلى
تـأسـيس حـزب تــابع له لـيـسـتـفـد
منه بـعد خـروجه من السـلطة ولم
يـفـعل ذلك وهـو فـي قـمـة الـسـلـطـة
أيــضــاً فـــبــقيّ زاهــداً ومـــتــرفــعــاً
وراقــــيّـــاً في تــــعـــامـــلـه كـــمـــا ظل
حـريصـاً مـثـلـمـا هـو مـعـروف على
كــــونه ابـن الــــدولــــة احلـــــقــــيــــقي
وخـادمـهـا الـفــعـليّ دون الـتـفـكـيـر
بـأي امـتـيـاز خـارج حـكم الـقـانون
فـقد آثـر أن يخـدم لبـنان بعـيداً عن
احلزبـوية والـتحـزّب ويكـاد يكون
من رجــاالت الـدولـة الــقالئل الـذين
عـملـوا حـقيـقـة وواقعـاً إلصالح ما
كن إصالحه في بلـد نظامه قائم
عــــلى الـــتـــجـــاذبـــات اخلـــارجـــيـــة

اإلقليمية والدولية.
× سـلـيم أحـمـد احلص  20كـانـون
األول /ديــســمــبــر  ?1929وتـزوج
من ليلى فرعون توفيت عام 1990

ولهما ابنة وحيدة: وداد.
t UH R  s

?The Development of Leb-
anon's Financial Market

بيروت 1974
ــســتــقــبل بــيــروت نــافــذة عــلى ا

1981
فترقبيروت 1983 لبنان على ا

نقاط على احلروف بيروت 1987
حـرب الــضـحـايــا عـلى الــضـحـايـا

بيروت 1988
عـلـى طـريق اجلـمـهـوريـة اجلـديدة

بيروت 1991
عـــهــد الـــقــرار والـــهــوى بـــيــروت

1991
زمن األمل واخليبة بيروت 1992

ذكريات وعِبَربيروت 1994
للحقيقة والتاريخ بيروت 2000
مـحـطـات وطنـيـة وقـوميـة بـيروت

2002
نحن والطائفية بيروت 2003

عصارة العمر بيروت 2004
صوت بِال صديبيروت 2004

تـعـالــوا إلى كـلـمــة سـواء بـيـروت
2005

وقف بيروت 2006 سالح ا
فـي زمن الشـدائـد لبـنـانـياً وعـربـياً

بيروت 2007
ما قل ودلّ بيروت 2008

***
ـنــاسـبــة تـكـر  *كــلـمــة حتـيــة 

الدكتور سليم احلص 
الـسـيدات والـسـادة جتمّع الـلـجان
والـــروابط الـــشــعـــبــيــة  –مـــكــتب

ؤسسات االجتماعية  ا
أيها احلفل الكر

حتــــيـــة حــــارة ومن خاللــــكم أحيّ
الـشــخـصـيـة الـوطـنــيـة الـعـروبـيـة
الــكـبــيـرة الــدكــتـور ســلـيم احلص
هـيب النجاح وأتمـنى الحتفـالكم ا

والـــتـــوفـــيق ولـــلـــدكــتـــور احلص
الـــصـــحــة والـــســـعــادة وألمـــتـــنــا

العربية العزّ والسؤدد.
إن مــبــادرتــكـم بــتــكــر الــدكــتــور
احلص تــســتــحق الــتــقــديــر فــفي
ـعــاني الـوطـنـيـة ـاً  ـه تـكـر تـكـر
احلـــقــــة والــــعـــروبــــة الـــصــــادقـــة
واإلنـسـانــيـة اخملـلـصــة فـقـد أفـنى
الرجل حياته مكـافحاً ومنافحاً عن
حــقــوق الــعــرب لــيس في لــبــنــان
فــحــسب بـل في جــمــيـع الــبــلــدان
العربية وخـصوصاً دفاعه الذي ال
يـلــ عن حــقـوق الــشـعب الــعـربي
الــفـلــسـطــيـني والســيّـمــا حـقه في
ـصـيــر وعـودة الـالجـئـ تــقـريــر ا
وإقــــامـــــة الـــــدولــــة الـــــوطــــنـــــيــــة
الـفلـسـطـيـنيـة وعـاصـمتـهـا الـقدس
الــشــريف تــلك احلــقــوق الـثــابــتـة
وغـير القـابلـة للتـصرّف أو الـتنازل

حتت أي مبرر كان.
ولـهـذا فــإن مـبـادرتــكم هي مـبـادرة
ـة لـلـمُـثل والـقـيم الـتي نـاضل كـر
من أجـلهـا طـويالً الدكـتور احلص
وإذْ أحــيـيــكم عـلى هــذا االخـتــيـار
ـبـادرة تمـثـلـنا ـا أعـتـبر هـذه ا فإ
جـــمــيــعـــاً وهي بـــاسم كل من آمن
بـطـريق األمة الـعـربيـة ومـشروعـها
الـنـهـضـوي احلـضـاري في احلـرية
والــكــرامـة واالســتــقالل والــتــحـرر
ـقــراطـيـة وحـقــوق اإلنـســان والـد
والـتـنـمــيـة والـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة
والــتــجـدد احلــضــاري. ولــعل هـذه
هـي األهـــداف الـــعــــامـــة لـــلــــربـــيع
العربي حيث عانت بلداننا وأمتنا
طــويـالً من الــهــيــمـــنــة األجــنــبــيــة
ومـــشــاريـــعـــهـــا اإلمــبـــريـــالـــيــة –
الــصـــهــيــونـــيــة ومن االســـتــبــداد
ـعـتّق والـديـكـتـاتوريـات والـقـمع ا
وآن اآلوان لــتــعـزيــز مـســاهــمـتــهـا
ودورهـا في الـلـحـاق بـركب الـعالم
ـشـتـركة ـتمـدّن وفـي ظل الـقـيم ا ا
لإلنـسانـيـة! لـعـلـهـا خسـارة لي في
عــــدم حــــضـــــور هــــذه الــــفــــرصــــة
الـتـاريخـيـة واالستـمـاع إلى كلـمات
ـــفـــكـــريـن وقــادة رأي وشـــهــادات 
وسياسي مرموق بحق الدكتور

احلص وعذري أنني كنـت مرتبطاً
ـــواعــيـــد خــارج في وقـت ســابق 
لـبـنـان لـهــذا أقـدّم اعـتـذاري ولـكم
ـــودّة واالحـــتـــرام مـــنّي خـــالـص ا
ولــــلــــدكــــتـــــور احلص الــــصــــحــــة
والــســـعــادة. ومـــعــاً مع الـــدكــتــور
احلـص عـلى طــريق احلق والــعـدل
والـقـيم الـوطنـيـة واإلنـسانـيـة تلك
التي عمل وضحّى من أجـلها فكراً
ـارسـة وخـلـقـاً رفـيـعـاً وكـتـابـة و
ســــواءً كـــــان في مـــــســــؤولـــــيــــاته
الرسـمية أو في مهـماته الشـعبية
وتسنّى لي مثل الكثيرين من الذين
يحضرون احـتفالكم الـتعرّف عليه
منذ سنوات فوجدت فيه التواضع
ـنـقـطع الـنـظـيـر اجلـمّ واإلخالص ا
والــنـزاهــة واالسـتــقـامــة الـلــتـان ال
حـدود لهـما وعـفّـة اللـسان والـنبل
ـعرفي الـوفير فضالً عن مـخزونه ا
ومـــــســــاهــــمــــاته االقــــتــــصــــاديــــة
واحلـقـوقـيـة الرصـيـنـة الـتي أغنى
ـكـتـبـة الـعـربـيـة وصـدق من بـهـا ا
أطـلـق عـلى الـرئـيس سـلـيم احلص

"ضمير لبنان".
حتــــيـــة لـــدولــــة الـــرئــــيس احلص
ـنحي وحتـيـة الحـتـفالـكم وشـكـراً 

فرصة مخاطبتكم
أصافحكم بحرارة

{ باحث ومفكر عربي
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سؤول قوياً إلى أن يطلب أمراً لنفسه" "يبقى ا
h(« rOK

أغلبية صامتة
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مع نهـايه شهر حـزيران ودخلـنا شهـر تموز والـكل يعلم مـامعنى شـهر تمـوز وشهر
اب في العـراق يعني حر شـديد ال يوصف وشمس عـامودية والنـار ارحم بنا والكل
طـبـعا كـمـا في الـسـنـوات الـسـابـقـة مـنـذ عـشـرون سـنه الـكل تـقـول وتتـكـلم إصالح
الكـهرباء واستيراد الكهرباء من الـدول اجملاورة ولكن صفقات ال حدوث لها ووعود
ال اسـاس لـهــا من الـصـحـة فـقط كالم عـلى ورق أيـن أنـتم من الـشـعب من األطـفـال
والشـيوخ من خـيم الالجـئ من الـنـازح من مـا أصـعب كلـمة كـهـرباء ومـا أسفي
ـستـشـفـيـات واالستـثـمـار ونـهب أمـوال شعب ـوالت وا عـلى بـلـدي التي كـثـرة فـيه ا
كـكــامل الحــول له وال قـوة ســواء انه ولــد في الــعـراق شــعب يــحب بــلـده وال يــريـد
اخلروخ واالبـتعـاد عنه ال يـريد الهـروب النه ال يعـرف الذلـة واالهانه ال يـعرف سوى
الـصـمـود والصـبـر انه شـعب الـعـراق وابـطـال الـعراق كـلـنـا بل كل الـبـلـدان تـشـهد
مـامـعــنى أبـنـاء وجـنــود الـعـراق هل من حل هـل من مـنـاشـده الــتـعب واإلرهـاق بـدا
لل ولـكن صبرا ايهـا الشعب فأنك واجـهت األكبر واألكثـر وبقيت صامدة يلـزمنا وا

أمام اي حتدي كلنا العراق.

بغداد
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في ضحى يـوما صيفي وبـينما كـنا منهـمك بلـعبة الكـرات الزجاجية  ‘‘الـدعبل‘‘
فـتـحت الـبـاب الـعـمـة  ‘‘امـيـنـة ‘‘بـفـوطـة الـرأس الـسـوداء وثـوبـهـا الـنـيـلي الـذي لم
نشاهـدها يومـا بألوان زاهـية رمقت نـظراتهـا  تارة ولـلشمـال تارة اخرى لـعلها
تـلتـقط احـد صبـية احملـلـة لتـكلـفه جلـلب لهـا حاجـة من الـبقـال الـذي يجـاور مسـجد
ا بضاعة للبيت من دكان  ‘‘محمد عرب‘‘ ما ان شاهدنا  ‘‘سيد خليل ‘‘او ر
العمـة أمينة واقـفة هرعـنا متسـابق لـلظفر بـهذا العـمل واخلدمة النهـا ستدر عـلينا
ير ا چكليت  ‘‘ بعـد اجنازها بكعك ابو الدهن او حلقوم ازبري وان لم يوجد فر
في كل ما ترسلنا او تكلفنا ‘‘امينة‘‘هذا ما عودتنا عليها العمة  ‘‘نحلة ‘‘او  ‘‘
بـشـي بـالبـيـت مع قـبـلـة عـلى رؤوسـنـا ودائـمـا مـا نـشـاهـدهـا تـبـتسـم مـعـنـا وتـعرف
األسامي جلـميع صبية وصـبايا احمللـة وبعد العصـر من نفس اليوم سـمعنا صراخ
ـرة مع رجـال ونـسوة وعـويل من بـيت الـعـمة  ‘‘امـيـنة ‘‘وكالـعـادة تـسابـقـنـا هذه ا
عرفة ماذا في بيت العمة  ‘‘امينة ‘‘وهنـا انصدمنا نعم الصبية ألننا وألول احملـلة 
مرة نشـاهد العمة امينة تبكي وتضرب على راسها وهناك شخص مغطى بشرشف
ابيض مـورد بورد ازرق لم نشاهد مـنه شي الن رجال احمللة طردونـامن تلك الغرفة

الصغيرة وبدات نسوة احمللة بترتيب البيت 
هناك.. خارج البيت دار احلديث ب صبية احمللة 

هل يعقل ان العمة امينة تعرف البكاء ?
ومتى تعلمت البكاء ?

ومن علمها تبكي وهي التي لم تفارقها الضحكة يوما ?
ما هي اال ساعـة وجميع مـراسيم الـغسل والتـكف لـشقيقـة العمـة أمينـة أكملت من
ـثابة مخـتارة احمللة األقـارب من اجليران وهنـا صاحت العمة  ‘‘ام احمد ‘‘وهي 
ـشهـد فصاحت من جهـة النـساء اذ ال تمـر حادثـة سعـيدة او حـزينـة اال وتتـصدر ا
غـطاة بـخـاولي جديـد وحتته على بـعض االوالد وكـنت من بيـنـهم حلمل الـصوانـي ا
الكعك واجلـكليت علمنا به بعد ان سارت اجلنازة وبـدأنا نتلمس ونغتلس النظر بعد
رفع جـزء من اخلـاولي  وبعـد وصـولنـا لـلمـقـبرة تـقـاسمـنا نـحن الـصـبيـة مـحتـويات
ـيـز اجلـكـليـت التي الـصـيـاني آه .. كم لـذيذة طـعم كـعك الـعـمـة امـيـنة وكم طـعـمه 
يـز النه مطحون تعطـيه لنا الـعمة أميـنة هو نفس الـذي نشتـريه من احملالت ولكنه 

بحنان وطيبة العمة امينة رحمها الله .
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ـصري الـشهـير مـا تتـبغـدش ففي مـصر ام الـدنيـا عنـدما يـصفون ثل ا ا تـردد ا طـا
الشخص الـذي يعمل باالتكيـت او يتصف بالنزاكـة غالبا مايقولـون له ما تتبغدش في
ـيـة في العـصـور اخلوالـي وما ان تـقوم اشـارة الى اهل بـغداد عـاصـمة الـثـقافـة الـعا
بجـولة في شوارع احلبيبـة العاصمة بـغداد ترى االف البشـر ان لم اكن مخطئا اقول
الي يـرمون نفاياتهم في الشوارع دون مباالة للذوق العام وبدون حسيب او رقيب ا
شـهورة تزخر بـالطسات فاحلسـيب نائم في سبـات عميق فاغـلب شوارع العـاصمة ا
واحلفر لـتتبادل امانة العاصـمة ومحافظة بغداد الـتهم على من تقع مسؤولية اصالح
تـهالـكة . احلق يـقال ان مـجتـمعـنا بـعد تـلك احلفـر والطـسات الـتي انـهكت عـجلـتي ا
االنفتاح الذي حصل ما بعد 2003 وظهـور وسائل التواصل االجتماعي بدأت تظهر
عادات غـريبة عـلى مجـتمعـنا االسالمي احملـافظ وفي كافة نـواحي احليـاة فلقـد بدأنا
نـرى ابـتـذال بعض الـنـسـاء وعالنـية فـي شوارع الـعـاصـمة وحتـت يافـطـة احلـرية في
البس الـفـاضـحة واخلـادشـة لـلـحـياء و وصـل احلد الى ـأكل واخـتـيـار انـواع من ا ا
التـعري تماما امام الناس وفي احدى موالت العاصمة عندما كنت برفقة صديق لي .
ينـتقدني الـبعض على هـذا الكالم ولكن احلق يـقال على الـدولة ان تعمـل جاهدة على
وضع حـد لـلـمـمـارسات اخلـاطـئـة في اجملـتـمع وان يـنـظم كل شي بـقـانـون لـقد وصل
ا نراه مـن ابتذال في بـعض الطرقات وان االمر بـنا اننـا نخجل اخلـروج مع عوائلـنا 
ـأهوله فال ـناطق الـسـكنـيـة وا تـقـوم الدولـة بـاخـراج محالت بـيع اخلـمـور من داخل ا
يـجـوز وضع محـل اخلمـور بـجانب مـحل لـلـمواد الـغـذائيـة ولم تـفـكر الـدولـة في حال
راهـق الـذين يرون اقـبال الـشبـاب والرجـال االكـبر سـنا مـنهم عـلى هكـذا محالت ا
مـاذا سـيكـون مـصيـرهم وكـيف سـيفـكـرون وهم مـراهقـ وفي اخـطر مـراحل احلـياة
ناهيـك عن انتشـار اخملدرات بكـافة انواعـها وهنـا يجب على الـدولة تشـديد العـقوبات
واد الـسامة والـتي تدمر اجملتـمع وتسئ لالخالق والذوق على كل من يـتعامل بـهذه ا
ــة واالنــتـحــار . امــا اصـحــاب الــدراجـات الــنــاريـة الــعـام وتــزيــد من حــاالت اجلـر
وخـصـوصا الـدلـفري ومـا يـقوم بـه البـعض من اسـتهـتـار في قـواعد الـسـير وانـتـهاك
حلرمـات الطرق فحدث وال حـرج واقول نعم انهم لم يجـدوا عمال غير هذا االن الذوق
ا ـارة في الشوارع .و العـام يوجب عليـهم االلتزام بـقواعد الـسير واحتـرام الناس ا
ـتشبـه بـالنسـاء مع التـنمر الـذي يحصل اننا الـعراق دولـة اسالمية ومـا نراه من ا
عليـهم في الشـوارع ومانسـمعه من كـلمات نـابيـة بحق هوالء من الـبشـر يوجب علـينا
وضوع . ما ـسألة واحالتها للـمشرع العراقي التخاذ قـانون خاص بهذا ا حل هذه ا
نراه من مـظاهر سلبية في اجملتمع بشكل عام يعكس حالة من االحباط لدينا بأن هذا
اجليل سيـأخذ البلد الى منـزلق خطير ال يحـمد عقباه وعلى اولـياء االمور اتخاذ كافة
ظاهر الـسلبية والـعادات الدخيلة التـدابير النقاذ ابـناءهم من كل ا
عـلى مـجـتـمـاعـتـنـا وهـنـا نـؤكـد علـى دور احلـكومـة فـي تنـظـيم
احليـاة االسـرية واجملـتـمـعيـة بـقـوان واضـحـة وان يـفعل دور
شرطة االداب بدل الشرطة اجملتمعية التي لم يبرز دورها حلد

تخلفة في اجملتمع . االن في معاجلة الضواهر ا
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ه ومـا تمثل من حيـاة او ما كانت تمـثل من حياة ومن خرائط من زمن تلـكيف القد
قد مـرت عليـها ومن ذكريـات مازالت حتاصـر معاني عـشاقهـا وفي مراحل مخـتلفه
من زمن ولئ وادبر .ان هـذه البلده والتي تتكون من اثتا عشر محله تمتد من شنكو
والى عبـرو ومرورا بدخو وكيـزي ومرتشموني وشـعيوتا وسامـونا وشمامي واسمر
واورو وقـاشـات ويـلــدا ان اغـلب هـذه احملالت بـاتت عـبـاره عن هـيـاكل من بـيـوت ال
اكثر والـكثير منها بات ايل لـلسقوط والتشققـات باديه في كل زاويه منها وعليه فان
بـعض هـذه الـبـيـوت بـحـاجه الـئ اعـادة تـاهـيل مع احملـافـظه عـلى مـا لـهـا من شـكل
اذج اما االخرى والتي الينفع معها اي حل فان ازالتها اجد من اي عمل اخر و
اضـي اي احملافظه عـلى ما كـان لها ـاذج واشكـال حتاك ا وان يعـاد بنـاءها علئ 
ـاضي مع احلداثه ليـتم الوصول الى شـكل جميل اذج مع مزج ذلك ا من شـكل و
وراق. وهنـا علينا ان نؤكد عـلى كنيسه ماريوسف والتي تـقع في محلة كيزي والتي
ـمـكن ان تـتحـول الئ دار لـلتـراث تـعرض فـيه الـيات مـاقـامت عـليه تـلـكيف في من ا
السـابق وما كـان فيـها من صـناعـات متـعدده كـالدنك واجلـاروشه ومعـامل الراشي
وايضـا صور الشخاص لـهم باع في احلياة الـتلكـيفيه ولهم ذكـرى مازالت حتاصر
ـعموره دن الـتاريخـيه وفي مخـتلف ارجاء ا وحتاك الـذاكره احليه .ان الـكثـير من ا
حتافظ عـلى ماضـيهـا بـهذا الـشكل من بـاب تكـر مـا كان لـها من ارث جـميل .مع
اني ارى وفي ظل ما نـعيش من اوضـاع ان هناك اهـمال لهـذه االشياء وعـدم تقدير

عاني االصيله.. لهذه ا

مــرّتــان قـــدر لي أن أشــارك بـــهــمــا
االحـتــفــاء بــدولــة الــرئـيـس سـلــيم
احلص األولى- حـــ طـــلب مـــني
جتـمع الـلجـان والروابط الـشـعبـيّة
ه وذلك ناسبـة تكر إلقـاء كلمـة 
في أيـار/مـايو .2012ومع أنني لم
أحضر االحـتفالـية إال أنّني أرسلت
ــنـاسـبـة أرفق نـصّـهـا في كـلـمـة بـا

قالة×. خاتمة هذه ا
والـثـانـيــة حـ قـدّر لي أن أشـارك
ـركز الـعربي لـتطـوير في اخـتيـار"ا
حــكم الـقــانـون والــنـزاهــة" لـســلـيم
احلص بـاعـتـبـاره "شـخصـيـة حـكم
الــقــانــون واإلدارة الــرشــيــدة" في
إطـار جلنـة ضـمّت كالًّ من د. وسيم
حـرب د.عصـام سلـيمـان د. عصام
نـعمـان د. ساسـ عسـاف وكاتب
هـــذه الــســـطـــور وذلك فـي الـــعــام

 ?2018وأتـــــــــشــــــــرّف
بــــكــــوني عــــضــــواً في

ركز.  مجلس أمناء ا
وقــــــد وضـــــــعت هــــــذه
اللـجـنـة تـقـريـراً خـطـياً
يـــســتــعـــرض مــبــادىء
ومــــــــؤشـــــــرات حــــــــكم

الـــــقــــــانـــــون الـــــتي 
اعـتـمادهـا لـقـياس أداء
الـــــــــرئــــــــــيـس احلص
ورصــد مــدى احــتـرامه
بادىء والتزامه بهذه ا
ــــــواقــــــفه أو ســـــواء 
قــراراته أثـــنــاء تــولــيّه
ـــــنــــاصب الـــــعــــامــــة ا
واحلــكـومـيّـة. وقـد بـيّن
هذا الـتقريـر مدى عمق
التـزام الـرئيس احلص
ـــبـــاد قـــوالً وفــــعالً 

"حكم القانون". 
وكـــــنـت قـــــد تـــــابـــــعت
بـاهـتـمـام بـالـغ مـسـيرة

سـليم احلص وهي حـافلـة بالـعديد
ــنـــجــزات خـــصــوصـــاً حــ من ا
أصـبح رئـيـسـاً للـوزراء لـلـفـترة من
 1976ولـغــايـة الـعـام  2000حـيث
رافق كـالّ من رؤسـاء اجلـمــهـوريـة:
إلــيــاس ســركــيس وأمــ اجلـمــيّل
وإمـيل حلــود كــمــا شـغل وزارات
هي: الــصـــنــاعــة والــنــفط واإلعالم
واالقــتـصـاد والــتـجــارة والـتــربـيـة
الوطنيـة والفنون اجلمـيلة والعمل
غترب إضافة إلى واخلارجية وا
: انتخابه نائـباً عن بيروت لدورت

في العام  1992والعام .1996
وضمن هـذا السـجل احلافل يُعـتبر
احلص ابن الـدولة وخـبـيراً مـعتـقّاً
بجميع مفاصلها إضافة إلى عمله
ـدني بعـد تركه في إطـار اجملتـمع ا
الـعمل في الـدولـة حيث شـغل عدة
مـواقع مـنـهـا رئيـس مـجلـس أمـناء
ـكافـحـة الفـساد نـظـمة الـعـربيـة  ا
الـــتي تـــأســـست في الـــعــام 2005
بادرة من نـخبة من الشـخصيات
ة الفـكـريـة والـثـقافـيـة ودعـوة كـر
من د. خــيـرالــدين حــسـيب ومــركـز
دراسـات الــوحـدة الــعـربــيـة وكـان
أمـيــنـهـا الــعـام ومـا يــزال د. عـامـر
خـيّـاط ويـشـرّفـني أنـني عـضـو في

مجلس أمنائها.
إذا أردنـــا أن نــرسم شـــكل لـــبــنــان
ذهبـية فيمكن العابـر للطائفـية وا
أن نـتخـيّل شـخصـية سـليم احلص
ا حتـمل من نقـاء وصفـاء سريرة
وطـيـبـة وتـلك تـمـثّل مالمح لـبـنـان
الـذي نـحـبّه ونـتـمـنّـاه. وتـعبّـر تـلك
الـصـورة عن "ضـمـيـر لـبـنان" احليّ
والــنـابض بــالـوطـنــيـة والــعـروبـة
ومــثل تـلك الــصـفــات كـانت غــالـبـة
عــلى مـجــمل ســلــوكه خالل تــولـيّه

ناصب الرفيعة. العديد من ا
وقــد عــمل احلص عــلى إعالء شـأن
الــــدولـــة خـالل تـــرؤسـه خلـــمس
حكومات لبـنانية ضمن ما هو
مـتـاح من إمـكـانـات وظـروف
وحتـديـات وضـغـوط وهو
القـائل "لديـنا الكـثير من
احلـــريّــة والـــقــلـــيل من
ـــقـــراطـــيـــة" ألنه الــــد
ـقـراطـيـة يــدرك أن الـد
كــأســلـــوب وإدارة حــكم
تـتـطـلب قوانـ وأنـظـمة
ـقـراطـيـة ومــؤسـسـات د
وفصالً لـلسلـطات وقضاء
مـستـقل ورقـابة وشـفافـية
وهـذه لن تـتـحـقق إال بـقـيام
دولـــــــة أســـــــاســـــــهـــــــا احلق
ـواطــنــة ودولــة من هـذا وا

الـقـبـيل تـقـوم عـلى
احلــــريــــة

الــــتـي ال غــــنى عــــنــــهــــا كــــأســــاس
ــتـكــافـئـة واحلــيـويـة لـلـمــواطـنـة ا
ومـــســــاواة ضـــروريـــة فـي جـــمـــيع
ـواطـنــة ال تـسـتـقـيم اجملـاالت ألن ا
دون مــســاواة وهـذه تــتــطــلّب عـدم
الــتـمـيــيـز الــقـانـونـي والـواقـعي أيّ
ُضمر وحتتاج عـلن وا اجملتمعي ا
إلى عدالـة والسيّمـا اجتمـاعية وإالّ
ستكون نـاقصة ومبـتورة ومشوّهة
ـواطـنـة فال ولـكي تـكـتـمل صـورة ا
بـد مـن شـراكة ومـشـاركـة فـي اتـخاذ
الـــقـــرار وخـــصـــوصــاً فـــيـــمـــا هــو
مـصـيـري من الـشـؤون الـعـامة وفي
تـوليّ الوظـائف الـعلـيا دون تـميـيز
أي شــــراكـــة فـي الــــوطن الــــواحـــد
ـكن احلديث عن ـنـظومـة  وبـهذه ا
ـــقــراطي مــواطـــنـــة وعن تـــوّجه د
بــاحــتــرام حــقــوق اإلنــســان وكــان

احلص يـدرك أن ذلك يـتـطـلّب ثـقـافة
ـا يحتاج إلى ارسة في آن ور و

تطور طويل األمد.
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في الـيوم الـتـالي لـتـحـريـر اجلـنوب
من االحــتـالل اإلســرائـــيـــلي الـــعــام
 2000تـوّجه احلص  وكـان رئـيـسـاً
للوزراء مع أعضـاء مجلس الوزراء
لـعقـد جلـسـة في مدرسـة بنت جـبيل
ُحررة وكانت تـلك خطوة شجاعة ا
وجــريــئــة وفـيــهــا رمــزيــة كــبــيـرة
نــاهـــيك عن حتــدٍ وفـــعل مـــواجــهــة
ثـقــافــيـة عــلــمـاً بــأنه كــان في أشـد
حلـــظـــات احلــــرج حـــ اجـــتـــاحت
إســـرائـــيل اجلـــنــوب فـي "عــمـــلـــيــة
ـــــعـــــروفــــــة في عـــــام اجلــــــلـــــيـل" ا
سؤولية 1978وهو كان في سدة ا
ـــعـــروف عـــنه وعـــلى طـــول وهـــو ا
تـاريـخه تـأيـيـده لـلـمـقاومـة ورفـضه
لـلمـشـاريع االستـسالمـية تـلك التي
تـريــد "حتـيـيـد" لـبــنـان تـارة بـحـجـة
ـنطقة أو كي جتنيـبه الصراع في ا
ال يــكــون "سـاحــة مــفــتــوحـة" له أو
بزعم عدم "تكـافؤ القوى" وغير ذلك
من الكالم احلق الذي يُراد به باطل.
ـشاكل في كان رأي احلص أن أس ا
نطـقة هو االسـتعمار االسـتيطاني ا
حـــــيـث تــــتـــــوّسع "إســـــرائـــــيل" في
األراضي الـفـلـسـطـيـنـيـة في الـضـفة
الـغــربـيـة وقــطـاع غــزة إضـافـة إلى
الـقــدس الـتي تــعـتـبــر قـطب الـرحى
ـــ الـــعـــربي بـــالـــنـــســـبـــة لـــلــــعـــا
واإلسالمي ولذلك عارض اتـفاقيات
أوسلـو العام  1993من منـطق أنها
لم تسـتجب لـلـمطـالب الفـلـسطـينـية
والــــعــــربـــــيــــة في حـــــدهــــا األدنى
خــصـــوصـــاً قـــيـــام دولـــة وطـــنـــيــة
فـلـسـطـيـنـيـة عـلى حـدود الـرابع من
حزيـران /يونـيو 1967وعاصـمتـها
القدس الشرقية وتأم حق العودة

صــير. في إطار حـــــق تقـــــرير ا
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تُـعـتـبـر الـطـائـفـيّـة أحـد ألـد أعـداء
احلـص وعــــــــلـى الـــــــــرغـم من أن
الـنــظــام الــطـائــفي مــكــرّس عُــرفـاً
وبــصـــورة أخــرى قــانــونــاً ضــمن
اتفاق الطائف  -1989وهو االسم
الــذي تُــعـرف بـه "وثـيــقــة الــوفـاق
الـوطـني الـلبـنـاني" الـتي وُضعت
ـتنازعـة في لـبنان بـ األطراف ا
وذلك بـوســاطــة سـعــوديـة في 30
أيـلـول/سـبـتـمـبر 1989في مـديـنة
الــطـــائف و إقــرارهـــا بــقـــانــون
بـــــــــــتــــــــــاريـخ  22تـــــــــــشــــــــــريـن
األول/أكتوبر 1989مُنهيّاً احلرب
األهـلـية الـلـبـنانـيـة التي دامت 15
عاماً- إال أن احلص لم يُسجّل في
تـــاريــــخه أيّ مــــوقف يـــحــــمل في
ثـنـايـاه بُـعــداً طـائـفـيـاً في جـمـيع
مـراحل حـيـاته سـواءً حـ تـولّيه
سؤولية أو ح يكون خارجها ا
ولــعل ذلك مــا جــعــله شــخــصــيــة
جـامــعــة ومــوّحــدة بــ مــخـتــلف

. الفرقاء السياسي
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الــنـزاهـة ال تــسـتــقـيم أحــيـانـاً مع
ذهبية االستقطابات الطـائفية وا
فـما بـالك إذا كـان النـظام طـائفـياً
فـــثــمـــة مـــحـــاوالت جـــرت إلزاحــة
ــشـــهـــد الــســـيــاسي احلـص عن ا
بـــاسم الـــطــائـــفــة أحـــيـــانــاً. وفي
Salim Elـــوســـومــة مـــذكـــراتـه ا
Hoss: For Truth And Histo-

ry -2000: Experiences in
" Governance 1998لـلـحـقـيـقـة
والـتـاريخ- جتـارب احلـكم مـا بـ
 1998و ?"2000يــــــــتـــــــــنــــــــاول
احملــــاوالت الـــتـي تــــعـــرّض لــــهـــا
الغـتــيــاله ســيـاســيــاً بـقــوله "لــقـد
حاولوا اغتيالي إلزالتي من ذاكرة
الـبـلـد ولـكن خـدمـتي لـوطـني هي
أغــلى مــا أمــلك وأتــرك ألحــفـادي.
ولستُ نادماً على شيء ولم أعمل
لــــنـــفـــسي ويـــداي لم تـــتـــســـخـــا

وضميري مرتاح".
أمـــا اجلــــهـــات
الــــتي حــــاولت
إزاحــــتـه فــــهي
جـــــــمـــــــاعــــــات
لـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة
مــــخـــــتــــلــــفــــة
بـعــضـهـا جـرّاء
مــــــــــــواقــــــــــــفـه
الــــعـــــروبـــــيــــة
الـــــــرافـــــــضــــــة
لــــــلــــــحــــــلــــــول
االســتــسالمــيـة
حــــــــيـث كــــــــان
مــوقــفه داعــمــا
لــــلــــمــــقــــاومـــة
. دائــــــــــــــمـــــــــــــاً
والبعض اآلخر
ــــــــــــتـــــــــــورط ا
بـــــالـــــفـــــســــاد
نــــــــاهـــــــيـك عن
منافـسات حول
الــــــتــــــمـــــثــــــيل
الـــــســـــيــــــاسي
لـــبـــيــروت دون

أن نــنـسى دور األجــهــزة األمـنــيـة
الــســوريـة الــتي كـانـت مـتــحـكــمـة
بالقرار اللبناني كما هو معروف.
وعـــــلـى الـــــرغم مـن تـــــوافـــــقه مع
الرئيس إميل حلود إال أن مذكرات
الـرئيس احلـص تبـيّن اخـتالفهـما
حـول الـعـديـد من األمـور. وبـسبب
ــصـلـحـة ه ا اسـتــقاللـيـتـه وتـقـد
الـلبـنانـية عـلى ما سـواها تـعرّض
مـرة أخـرى لــعـمـلـيــة اغـتـيـال راح
ضحيتها مرافقون له كما تعرّض
إلى تـــهــديــدات مـــبــاشـــرة وغــيــر
مــبــاشــرة من جــهــات مــقــرّبــة من

األجهزة األمنيّة السورّية.
وأخبرني الصـديق الدكتور وسيم
حــرب أنه وفـريــقـاً مــعه الـتــقـطـوا
اإلشـارة التي صـدرت عن الـرئيس
احلص وهي أقـرب إلى شيـفرة ال
طـائــفــيــة فــقــرروا الـعــمل مــعه
وإلى جـانـبه بحـمـاسة
وانـــــدفــــاعــــة

كــبـيـرتـ إال أن الـظـروف لم تـكن
لــتـســمح بــتــطــويـر حــالــة عــابـرة
للـطائفـية وتقاسـم الوظائف وهو
مـا أكـدّه الــدكـتـور عـصــام نـعـمـان
الـــذي عـــمل وزيـــراً في حـــكـــومـــة
ـــــقـــــربـــــ احلص وهـــــو أحـــــد ا
األســـاســـيــ مـــنه. وكـــان احلص
عــلى رغــبـــته في إجنــاز عـــمــلــيــة
التغيير بالتدرج إال أنه كان يدرك
اخملــاطــر اجلــمّـــة الــتي حتــيط به
وبــــفـــريـــقـه. ولـــذلك كــــان شـــديـــد
ـسـؤولـيـة عـلى فـريقه احلـرص وا

الذي كـان يحـاول تنبـيههم خـشية
حصول احملذور.

وعـــلى الــرغـم من تــقـــديــر احلص
ـواقف سـوريـا إال أنه يـشـير إلى
اخـتالفـاته مـعـهـا وهـو مـا يـذكره
وسـوم "ب في الـفصل اخلـاص ا
ســوريــا وبــيــني" ولــعل ذلـك كـان
مصـدر احتـرام من جانب الـرئيس
حافظ األسد الذي كان يقدّر نزاهة

احلص ووطنيته وعروبته.
وعـن آخــر مـــعـــركــة انـــتـــخــابـــيــة
خاضها حتى وإن لم يكن مضطرا

كما يـقول لكـنه أراد طرح برنامج
شكالت الداخـلية فضالً عاجلـة ا
عن مــــــواجـــــهـــــة الـــــهـــــجـــــمـــــات
اإلســــرائـــيــــلـــيــــة الــــتي ســــبـــقت

االنسحاب في العام .2000
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أذكـــر أنـــني زرتـه ثالث مـــرات في
ـتواضع ببـيروت: مرة مع منزله ا
مجـموعة شخـصيات عـربية كانت
تـــشــارك فـي مــؤتـــمـــر بــبـــيــروت
وثـانـية بـرفقـة الدكـتـور خيـرالدين
ركز حسيب وثـالثة مع وفـد من ا
الــعــربي لـتــطـويــر حــكم الـقــانـون
والـنـزاهـة بـرفــقـة الـدكـتـور وسـيم

حرب.
كـــمـــا شــــاركتُ مـــعـه في عـــدد من
ـؤتـمـرات داخل لـبـنـان وخارجه ا
منها مؤتمر في الشارقة اإلمارات
وأخـرى في الــدوحـة قـطــر وكـنتُ
في كل مرة أعـجب بكالمه وإتزانه
وحكمته وعـمق جتربته فضالً عن
تــواضــعه وهــدوئه. وكــنـت أنــظـر
: األولى: كــونه إلــيه من زاويـــتــ
أسـتاذا لـالقتـصاد فـي اجلامـعة
األميركية ببيروت وظّف علمه
خلــدمــة بــلــده. والــثــانــيــة:
كـسـيـاسيّ مـسـتـقل تـمـتّع
بـكــفــاءات إداريــة نـادرة
ملّحها بظرافة شخصية
اســتـخــدمــهـا كــوسـيــلـة

سليم احلص

سليم احلص مع الرئيس السوري بشار االسد

احلص خالل قمة بغداد 1978

كلف سعد احلريري احلص مع رئيس احلكومة ا
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الشـاعـر الـعـراقي ادار الـثالثـاء اجللـسـة الـتي اقـامـها
الـبـيـت الـثـقـافي الـبـابـلـي جملـمـوعـة من الـشـعـراء حتت
شـعــار(جتـارب الـشـعــراء الـشـبـاب فـي الـعـراق.. بـابل

وذجا). ا
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ـركـز الثـالث مـنـاصـفةً مع الشـاعـرة األردنـية فـازت بـا
الشـاعر السوري صـباح عيـسى في مسابقـة مهرجان
(همـسـة) الـشـعـري واألدبي في مـصـر عن قـصـيـدتـها

(أغنية مبتورة).
wFOÐd « bL×
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نـائب رئيس جـامـعـة اليـرمـوك في االردن رعى انطالق
فعـاليات ورشة الكتابة اإلبداعية في مكتبة احلس بن
طالل الذي تـعـقـده جـامـعـة اليـرمـوك ونـادي الـكـتاب و

بدعم من وزارة الثقافة.

الليلة الى ساعة مبكرة من فجر يوم 11
تــمــوز عــنــدمــا جــاءت االخــبــار بــفــشل
مـحاولة االنقالب فكتبت اخلبر واحلقته

بتلك اخللفية.
ات خالل تـلك الساعات تـلقينـا عدة مكا
(عـلى الـتـلـفـون احلـكـومي) من الـرئـيس
الـبكر ونائب رئيس مـجلس قياة الثورة
صـــدام حـــســــ عن الـــتــــطـــورات وعن
الــوزيـر ســعــدون غـيــدان الــذي كـان في
ـغــرب في زيــارة رسـمــيـة طــريـقه الـى ا
وانـقطـعت اخـبـاره بانـقـطاع االتـصاالت

غرب. با
كـــــان خـــــبـــــر االنـــــقـالب من األخـــــبـــــار
االعـتـيـاديـة وقـد ورد في مـعـظم وكـاالت
األنباء واإلذاعات. وبعد نشره في نشرة
الـوكـالــة أذيع من إذاعـة بـغــداد ونـقـلـته
ا في ذلك الـصحف العراقية جميعها  
ا يؤكد أن اخلبر ال يتعارض اخلـلفية 
مع الـسـيـاسة اإلعالمـيـة لـلـعراق.وخالل
الـيــومـ الــتـالــيـ هــاجـمت الــصـحف
الـعراقـية ومـنهـا بشـكل خاص صـحيـفة
الـــثــــورة ومـــجـــلـــة ألف بـــاء اجلـــنـــرال
أوفـقيـر.بـعد ثالثـة أيام اتـصل بـالوكـالة
عـبـد الكـر الـشيـخـلي وزير اخلـارجـية

وكـاد ان يـؤدي بي الى االعـدام بـأمر من
الرئيس احمد حسن البكر.اخلبر يتعلق
ـغرب ضد بـفشل مـحاولـة االنقالب في ا
ـلك احلسن الثاني اثناء احتفاله بعيد ا
مــيالده يـوم 10 تــمـوز 1971 فـي قـصـر
الـصــخــيــرات وهــو خــبــر تــنـاقــلــته كل
وكــــــالالت االنــــــبـــــاء ووســـــائـل االعالم
شكـلة كانت في اخلـلفية ـغربية لـكن ا ا
الـتي كـتـبــتـهـا في اخـر اخلـبـر كـمـا هي

العادة في حترير االخبار.
ــديـرعـام كـنـت في ذلك الـوقـت مـعــاونـا 
واع ونـائـب رئـيس الــتــحـريــر وعـنــدمـا
جـاءت اخــبـار مــحـاولـة االنــقالب تـركت
مـكتبي في الطـابق الرابع في مبنى واع
الـقـد على شـارع أبي نـؤاس وأنتـقلت
إلى قــاعــة الـتــحــريــر في الــطـابق األول
ألتـولى بـنـفـسي األشـراف عـلى األخـبـار
وجـهة أو إعـدادها لـلبـث في نشـراتنـا ا
إلى الــصــحف واإلذاعــة والــتــلــفــزيـون
وبقيت أتابع أخبار االنقالب من وكاالت
األنـبــاء واإلذاعـات ومـراســلي وكـالــتـنـا
حـتى الــســاعـة اخلــامـســة فــجـر الــيـوم
الــتــالي اضـــاقــة الى تـــبــلـــيغ اجلــهــات
الـرسمـية بـالتـطورات. وسـهرنـا في تلك

في عـهــد الـرئـيس احــمـد حـسـن الـبـكـر
اسـتـفسـر أول األمـر عن الصـحـفي الذي
ـا جـاء فيه حـرر اخلـبر وأبـدى تـفهـمه 
لــكـــنه قـــال إن احلـــجي (أي الـــرئــيس )
غــاضب جــدا وانه سـيــتــصل بــكم بــعـد
قـليل ويوجه عقوبة لكاتب اخلبر والذي
نـطـلـبه تـنــفـيـذ الـعـقـوبـة دون اعـتـراض
وسـنعـمل فـيمـا بـعد عـلى إلـغـائهـا وقد
فـهمـنا إن الـشـيخـلي كان يـتحـدث باسم
صـدام حسـ الذي كان نـائبـا للـبكر في
مــجــلس قــيــادة الــثــورة. وبــعــد دقــائق
اتـصـل الـرئــيس الــبــكــر وكـان غــاضــبـا
بـــــالـــــفـــــعل وأمـــــر أن اذهـب إلى وزارة
األعالم الســتالم أمــر فـصــلي مــهـددا إن
من يـكـرر مـثل هـذا اخلـبـر سـأرسـله إلى
نـاظم كـزار ( نـاظم كـزار هـو مـدير األمن
الـعام وهـذا التـهديـد يعنـي اإلعدام على
األغــــلـب).ذهــــبت فـي احلــــال إلى وزارة
الـثقـافـة واإلعالم لتـسـلم أمر فـصلي من
رحـوم شفيق الـكمالي ولـكنني الـوزير ا
وجـدت إن أمر الفصل قد خفف إلى "أمر
ــدة سـتـة أشـهـر أي تـنـســيب" لـلـوزارة 
الـعــمل فــيــهـا ثم لـم الـبث ســوى فــتـرة
قـصـيـرة حـتى أوفـدت مع الـزمـيل كـمـال

ال تـتردد في وضع اسـتراتـيجـيات لـلعالقـة مع الناس
و اال وقعت فريسة االحتيال. 
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رتاحـة تنعكس إيـجاباً عـلى صحتك. وهذا نفسيـتك ا
قربون منك. ما يالحظه ا
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قـوتك الـعـضـلــيـة سـتـكـون بـازديـاد. حـيـاتك الـعـائـلـيـة
ستجلب لك الرضا العميق.
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هذا يوم جـيّد جداً تتمتع خالله بـالقدرة على مواصلة
سيرة حتى خط النهاية.  ا
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الـشـريك سـيـعـرف كـيف يشـجّـعك ويـدعـمك. سـيـكون
هناك تشارك لطيف.
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قد تـرتـكب خـطأ فـادحـاً في إهمـال أعـمالك وسـتـندم
الحقاً على التقصير. 
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ـالـيـة و الـيـوم تـسـتـقـطب بـعض الـعـروض والـفـرص ا
ناسب لتحس الوضع احلالي. ا
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قـــد ال تــــكـــون األوضــــاع أفـــضـل عـــاطــــفـــيـــاً إذ إن
احلسابات تشير إلى توتر وضغط.
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قد تسـافر في رحلة عمل او استجمام. تكون األجواء
العاطفية سلسة وجيدة.
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مشـاعـر سـلبـيـة ومـواجهـات مع الـشـريك أو احلـبيب.
يوم السعد االربعاء.
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حتصل على فـرصة جيدة لتـفسير مـشاعرك وتنشط
التنقالت واالتصاالت. 
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ال عـذر لـديك لـلـتـقاعس وال حـجّـة لـلـتـهـرّب من تـنـفـيذ
فروضة عليك. الواجبات ا
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اكتب مـرادف ومعـاني الكـلمات
ـشتركـة فيـما بيـنها الرباعـية وا
بــــحــــيث تــــســــيــــر وفـق اجتـــاه
الـسـهـم.اجـمع حــروف الـدوائـر

طلوبة: واقرأ الكلمة ا
(العب كـــرة قـــدم خــــلـــيـــجي 8

:( حروف من مقطع
1- قوة محركة للجسم

2- الشعور
3- من مخلفات النار

4- رجل الدير
5- اصوب

عادن 6- من ا
7- طويل االمد
8- يشتكي

ي الـعـراقـي ضـيـفه مــركـز االبـتــكـار واالبـداع االكــاد
ــاضي في حــوار افـتـراضي اداره الـعـراقـي االثـنـ ا
عــضــور الـــهــيــئـــة االداريــة لـــلــمــركـــز عــلي الـــبــكــري

بعنوان(رؤية مستقبلية الى براءات االختراع).

قائـد عمـليات بـغداد تـلقى تـهاني قيـادة عمـليـات بغداد
من ضبـاط ومراتب ومـوظف مـدني لـترقيـته الى رتبة

فريق ركن.

عـنونـة (هني طـرب السـوري اطلق أغـنيـته اجلديـدة ا ا
تـلت كـلمـات) من تـلحـيـنه و كلـمـات الشـاعـرة اللـبـنانـية

وذلك عن طريق صفحته على(فيسبوك). منى كمال

الـنـاقـد الـعراقـي صدر لـه ضمن
مـنشـورات االحتاد الـعام لالدباء
والـــكـــتـــاب في الـــعـــراق كـــتـــاب
بــــعـــــنــــوان(مـــــيـــــريل ســـــتــــريب
وشـخصـيـات سـيـنـمـائيـة من كل

توسط. مكان).ويقع في 68 صفحة من القطع ا
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سـتـشار الـعراقي تـلـقى تعـازي االوساط الـسـياسـية ا
ســـائــلــ الــلـه تــعــالى ان واالعـالمــيــة لــوفـــاة والــدته 

يسكنها فسيح جناته.

نيللي كر
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ضيـفت قاعـات دائرة الـفنـون العـامة
ـاضي مـعـرضـاً في بـغـداد االثــنـ ا
ـنــظـمـة (فــنـانــون بال حـدود) فــنـيــاً 
شاركة عشرات الـفنان من بغداد
واحملافظات بعنـوان (الفن للجميع)
بـحـضـور وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحة
ـــســتـــشــار واالثـــار حــسـن نــاظم وا
دير العام لدائرة الثقافي للوزارة وا
الفـنون الـعامة وكـالة سـعد اسـكندر.
وقــــال نـــــاظم فـي كــــلـــــمـــــة له خالل
ـعـرض جـاء بـلـوحـات ـعـرض ان(ا ا
ــتــازة ومــتــمـيــزة ومــخــتــلــفـة في
أسـالــيـبـهـا الــتي تـعـود الى مـدارس
مـــتــنــوعــة) الفـــتــاً الى أن (الــعــراق
يــعـتــبـر رائــداً في الــفن الـتــشـكــيـلي
ولذلك هو ينجب الكـثير من الفنان
ولدينـا نشاط مـتميـز على الدوام في
وزارة الـثـقـافـة من حـيث اقـامـة هـذه

عارض). ا
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أسـتـطلع بـرنـامج (كالم النـاس) في احدث
حـلقاته والـذي تقدمـه قناة (الـشرقية) آراء
ـواطـنـ في االعـظمـيـة وحي الـرئـاسة  ا
الـشـهــداء والـفـضـيـلـيـة ومـديـنـة الـصـدر 
الـكيـارة في العاصـمة بغـداد  حول نقص
فترض أن اخلـدمات األساسـية التي مـن ا
تـقدمـها الدوائـر اخلدمـية في أمانـة بغداد

لهم .
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سـأل مـقدم ومـعد الـبرنـامج علي اخلـالدي
مـجموعـة من الشبـاب الذين يسـبحون في
نــهــر دجــلــة وبــالــقــرب من جــســر االئــمـة
ـاذا تـسـبحـون في الـنـهر ? بـاألعـظـميـة .. 
ــفـرجي : فــاجـابه الــشـاب حتــسـ عالء ا
حـقيقة نحن نهرب من حرارة اجلو بسبب
أنـقطاع الكهرباء في منطقتنا  بالرغم من
انــنـا نــســكن وسط بـغــداد في االعــظـمــيـة
ـواطن أبـو عـمـر لـ ( الـزمان ) (مع .وأكـد ا
أشــد األسف نـرى أبـنـائـنــا يـسـبـحـون في
الـنهر ويـتعرضون خملـاطر الغـرق وغيرها
ــتـكـررة بــالـتـيـار  بــسـبب اإلنـقــطـاعـات ا
الـكهربـائي  وكذلك ماء االسـالة هو اآلخر
يـتوقف ضخه عند أنقطاع الكهرباء  كون
ــاء ضـعــيف ونــحـصل عــلـيــة بـواســطـة ا

اطورات ). ضخات .. ا ا
بـعد اجلولة الـتفقديـة في مدينة االعـظمية
انــتـقـل فـريق عــمل الـبــرنــامج الى مـحــلـة
الـرئـاسة / الـشـهداء  لالسـتـماع الى آراء

ـقـدمة أهل احملـلـة عن اخلـدمات الـبـلـدية ا
ــواطن ســـلـــمــان شالل لـــهم حـــيث قـــال ا
(اخلـدمات سـيئـة للـغايـة في حي الـرئاسة
.. أغـلب النـاس هنـا معتـمدين عـلى قناني
ـاء اجلـاهزة  نـشـتريه لـلـشرب ولـلـطبخ ا
والـشــاي  وهـذا مـكـلف عـلـيـنـا ونـحن في
فـصل الصـيف احلار  ماء االسـالة يعـتمد
ضـــخه عــلـى الــكـــهــربـــاء الــوطـــني  لــكن
الـكــهـربـاء تـنـقـطع عــنـا سـاعـات طـويـلـة 
ونــبــقى بــالــلــيل نــنــتــظــر حــتى ســاعـات
مــتـأخــرة من الـلـيـل كي نـحـصـل عـلى مـاء
االسـالة  وهذه مشكله لم جند لها حل من
قـبل أمـانة بـغداد) . امـا الـسيـدة أم محـمد
فـقالت (حـياتـنا أصـبحـت صعـبة يـوم بعد
ــاء آخــر بــســبب أنــقــطــاع الــكــهــربــاء وا
اء يـنقطع أيام لـساعات طـويلة وأحيـاناً ا
تــصـل الى أســبــوع أو عــشــرة أيــام  لــذا
ـلئ خزانات ماء إضـافية لتـمشية نـضطر 
نزلية ونحن في فصل الصيف). أمورنا ا
أمــا احلـاج أبــا شــهـاب فــقـال (الــكـهــربـاء
مـتذبذبـة تأتي لنا سـاعت بعـد أنقطاع 4
أو 6 سـاعـات  والـسـاعـتـ النـتـهـنى بـها
كـونهـا تأتي مـتقـطعـة مثل  الـترفك اليت )
مــبــيــنـــاً ( وفي حــالــة عــطب احملــولــة في
الـشـارع الـعام نـضـطر جلـمع مـبلغ  6 - 5
ماليـ ديـنـار لـنـشـتـري مـحـولـة جـديـدة 

ودائرة الكهرباء عليها التركيب فقط ).
 وبــــ الـــشــــاب ســـعــــد مـــحـي الـــدين ان
ة ياة الـثقيلـة - اجملاري - قد (خـطوط ا

وتـعبانة  حيث بـ احل واآلخر يحصل
إنـسداد باجملاري وتطفح في داخل بيوتنا
 ونـــقــــوم بـــجـــلـب ســـيـــارات حــــوضـــيـــة
ـياة الـثقـيلـة  وكذلك صـاروخيـة لـسحب ا

تنظيف األنابيب من الترسبات فيها ). 
مـحـطة الـبـرنامج الـثـالثـة كانـت في مديـنة
ناطق الشعبية وتقع الـفضيلية وهي من ا
شـرق بـغداد  أغـلب سكـانهـا هم من مربي
ـنطـقة اجلـامـوس واألبقـار .. سـكان هـذه ا
شــكـوا لـ (الــشــرقـيــة) عن عـدم وجــود مـاء
ـواطن حـسـ فـارس االســالـة . وأوضح ا
(نــــحن هــــنــــا في عــــالم آخــــر لم نـــرى أي
ـاء مــسـؤول في الــكـهـربــاء أو في دوائـر ا
والـبـلـديـة يـزور مـنـطـقـتـنـا وحـتى وسـائل
األعالم مــاكــو  تــفــاجـئــنــا مــجئ قــنــاتـكم
ـوقـرة (الـشرقـيـة ) تـدخل وسط مـدينـتـنا ا
وتـتـابع أحـوالـنـا  هـنـا مـاء األسـالـة يأتي
يـوم وينـقطع عـشرة أيـام وهكـذا). مضـيفاً
اء .. (بـعـد أن ملـلنـا من وعـود مسـؤولي ا
ـذكورة من خـالل عدة مـراجعـات للـدائرة ا
حـول إيصال ماء األسالـة لبيوتنـا  جعلنا
أن نــقــوم بــحــفــر اآلبــار اإلرتـوازيــة داخل
بــيـوتـنـا وبــكـلـفـة   250الـف ديـنـار حلـفـر
الــبــئـر  كــونــنـا مــربي اجلــامــوس .. لـكن
ـسـتـخـرج من اآلبـار طـعـمـة ـاء ا لألسـف ا
مـالح  حتى احلـيوان يبـتعد عـنه اليشربه
ــاجــعــلــنــا اطالقـــاً لــشــدة مــلــوحــته ..  
نــــشــــتـــري مــــاء األســــالــــة من أصــــحـــاب
الــسـيـارات احلــوضـيـة لــشـرب اجلـامـوس

ـنـطـقـة التـفي بـالـغـرض لـنا ـولـدات بـا وا
لـتشغيل البرادات واجملمدات  لذلك يتلف
مـا في اجملمدات والـبرادات كون الـكهرباء
الـوطـنـيـة تنـقـطع كـثـيراً وهـذا يـسـبب لـنا

خسائر مادية وهذه هي معاناتنا ).
واطـن محـمـد يوسف مـن جانـبـة أوضح ا
الـدراجي : (منطـقة الكيـارة من مدن بغداد
ـاء والـكـهـرباء ـنـسـيـة ..حـيث خـدمـات ا ا
مـهمـة جلميع الـناس وخصـوصاً نحن في
أيــام شــديــدة احلــرارة  أعــتــمــادنـا عــلى
ــبــردات ــولـــدات األهــلــيــة لــتـــشــغــيل ا ا
ــراوح واإلنــارة ) مــضـيــفــاً : لــونـرجع وا
لـعمـلـية تـبلـيط الشـوارع في عمـوم مديـنة
الــصـدر نــرى طـبـقــة األسـفــلت تـبــلط بـهـا
ــديـنـة وهي طـبـقـة شــوارع الـقـطـاعـات بـا
ــسك بــأطــراف ــكن بــالــيــد  خــفــيــفـــة 
األســـفــلت ونـــقــلـــعــة )! وقـــال احلــاج أبــا
أبـراهـيم بـألم ( الـعـراق بـلـد غـني بـالـنـفط
والـــفـــوســـفـــات والـــزراعـــة  لـــكـن وجــود
الــفـاســدين في مـفــاصل الـدولــة هـو الـذي
اء والكهرباء وغالء جـعلنا نتحسـر على ا
األدويــــة وخـــصــــوصـــاً أدويــــة األمـــراض
ـزمنة  وكذلك غالء األدوية بالصيدليات ا
وجـــشع بــعـض األطــبـــاء والــصـــيــادلــة ..
راكز ستشفيات اخلاصة  كون ا وكذلك ا
سـتـشـفـيات التـوجـد فـيـها الـصـحـيـة أو ا
خـدمـات لـلـمـرضى ونـقص كـبـيـر بـاألدوية
ستلزمات الطبية).مضيفاً (وضع البلد وا
بــصـوره عـامـة قـلق مـن نـاحـيـة اخلـدمـات

اء واألبـقار  وهـذا مصـرف ثاني لـشراء ا
ــعـقم الــذي نـشــتـريـة عــدى مـاء الــشـرب ا

للشرب منه وللطبخ ).
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وبـــ اخلــالـــدي (بــعـــد هــذا االســـتــطالع
اء اخلـاص عن نقص اخلدمات البلدية وا
والـكهـرباء وتعـبيـد الطرق  أتـضح لنا أن
الــتــقــصـيــر يــعــود الى مــحـافــظــة بــغـداد
ــاء والـكـهـربـاء) وألمــانـة بـغـداد ودوائـر ا
مـضيـفاً (اخلدمـات التفي الغـرض لألحياء
الـــســكــنـــيــة في بـــغــداد وكــذلـك في بــاقي
احملـافــظـات من خالل جـوالتـنـا في جـمـيع
ـدن العـراقيـة ). وفي مديـنة الـصدر وفي ا
واطن ستار الالمي مـنطقـة الكيارة اشـارا
الى انـه ( مـنـذ أيـام وقـطاعـنـا بـال كـهـرباء
حـيث ينـقطـع التيـار الوطـني عـدة ساعات
تصل من  6-8  ساعات  وطبعاً إعتمادنا
عـلى مـاء األسالـة هـو مرتـبط بـالـكهـرباء 
لــذلـك أوالدنــا يــقــومــون بــالــســبــاحــة في
أحـواض النافـورات  ونحن الكـبار نذهب
لـبـيـوت أقـاربـنا أو أصـدقـائـنـا في مـناطق
أخـرى وبعيده عـلينا  لغـرض األستحمام
وتــعـرفـون نـحن في فــصل الـصـيف وأيـام
ـــواطن فــالح شـــديــدة احلــرارة ). وقــال ا
ذرب الـعـبودي ( انـا أعـمل في محل لـلـبيع
ـواد الغدائية واأللبان واألجبان وغيرها ا
ـواد  في الــكــثــيــر مـن األحـيــان تــتــلـف ا
الـغـدائيـة واألجـبان واحلـلـيب والعـصـائر
بـسبب أنقـطاع التـيار الكـهربائي الـكثير 

بـطي سـكـرتـيـر حتـريـر صـحـيـفـة بـغداد
ــقـــراطــيــة ـــانــيـــا الــد اوبـــزرفــر إلى أ
لـلمشـاركة في دورة للقـيادات الصـحفية
ــدة ثالثـة عـقــدت في كــلـيــة الـتــضـامن 
ـكـتب أشـهــر وعـنـد عــودتي اتـصــلت 
صـدام للـتـذكيـر بـقضـيـتي وهكـذا صدر
أمــر بــإعـادتـي إلى الــوظــيــفـة دون عــلم
الــبــكــر وذلك في أواخــر عــام  1971أي
قـبل انــتـهــاء مـدة الــعـقــوبـة وبــعـد عـام
واحـد نــقــلت إلى مــصـر لــلـعــمل مــديـرا
ـكتب وكـالة األنبـاء العـراقيـة هناك.ولم
اعـرف سـر مـا جــرى لي بـسـبب أوفـقـيـر
ـغربية وقـد قيل في حيـنه أن احلكومة ا
احـتـجـت عـلى اخلـبـر بــاعـتـبـاره يـسيء
ـلك احلـسن إلى شـخـصـيـة مـقـربـة من ا
الـثاني كمـا قيل إن صـداقة تربط الـبكر
ـغـرب د عـبـد الـهـادي الـتـازي بـسـفـيـر ا
وان الـسـفـيـر نـبه إلى أن هـذا اخلـبـر قد
ـلك. وتشـاء األقدار بـعد سـنوات أزعج ا
قـلـيـلـة إن اجلـنـرال أوفـقـيـر دبـر انقـالبا
لك ولـقي في حيـنه مصـيره الذي ضـد ا

يستحقه.
وهـذا هـو نص اخلـلـفــيـة الـتي كـتـبـتـهـا
ولـلتـاريخ فان ما حـدث كان يـب االزمة
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كـانـوا حـقـا يـفـضـلـون التـعـامل مع شـخـص آخر ثـم حل عـنه بـدالء كثـر لم
اذا اخترت هذا العنوان ? يتفقوا على رأي واحد . وصلت الفكرة ..

 النــني فـعال  ابـحـث عـمن من يــرضى بـعـطــري ويـتـقــبل ان امـرض لـدواع
غريبة .. التماثلها اعراض كوفيد  19اللع ...

ـسلسل (ناديـة) ..كانت تخشى مـنتم امل سنان سـعيد ح كـانت بطلة 
او مـنتـسـب او مـنـسوبـ او مـعطـوفـ او مولـودين في تـوقـيتـات مـعيـنة 
بحيث تعـرف ابراجهم بدقـة ..وتعتقد ان تـألقها في االداء في مـشهد مع

شهد متوافقان ! مرده ان برجها وبرج من امامها في ا
عاجل يستعدي قـطعا في االرسال : (اكثـر من  70برجا للطاقة سقط في
االشهر الـ 18االخيرة في هجمات مسلحة تقدر خسائرها بنحو  2مليار
دينار. ونفذ مجهولون خالل تلك الفترة نحو 15 هجوما في  5محافظات

فيما كان هدر الطاقة قد وصل الى اكثـر من 6 آالف ميغاواط. 
ويحتاج العراق الى 27 لف ميغاواط لـتوفير الـطاقة الكـهربائية 24 ساعة

يومياً فيما يستورد 1200 ميغاواط من الطاقة من إيران).
ـطـاح بـهـا ( لـكـنه اسـتـئــنـاف :  بـرجه من نـوع عـال مـثل ابـراج الــضـغط ا
اليصـلح ان يكـون سفـير سالم  يـنفذ واليـناقش  حالقـه واحد  يرى في
ارتيـاد صالـون غيـره خيانـة كبـرى ..  عنـده الشك اسـاس اليـق .. انشط
حـواسه حـتى وان اعطـبـتـها كـورونـا  هي الـشم .. يـخشى االيـام الـزوجـية
اليسـافر فـيهـا وال يود الـتعـرف على أحـد فيـها ... عدد  اصـحابه زوجي 

لكنه في زواجه  اليعرف مثنى او ثالث اورباع)!
حـ الـتـقـاهـا قالـت له ان بـرجهـا اجلـوزاء لـكن بـعـد ان اقـتـرن بـهـا وخلف
مـنـهـا قـمر 14 اكـتـشف انـهـا من بـرج الـدلو . تـنـاصـر الـبـرشـا سـرا وهو
ريالي ! وهذا ماقلب كيانه تمامـا وعبثا حاول اصحابه والعقالء من اسرته
ثل دور السعيد  وكل شيء ان اليؤمن بهذا الفكر اخلرافي  لكنه مازال 
قرب في حياته مفتعل ! في حـاالت قلقه وارقه يحاول ان يسـتبدل طاقم ا

منه بآخرين ...
طيا تـقليـديا يصلح هم اليفكـرون بذات االمر  لـكنهم يرون فـيه شخصـا 
ركـبة .إنه فـعال بانـتظار هـذا الدور  كـلمـني للـتوسط عـند حسن لالدوار ا
ـة هـاتفـيـة بيـنـنا ان مـخرج حـسني فـاخـبرته ان هـاتـفه مـغلق في آخـر مـكا

مسلسل العدل في نقاهة في استانبول !
 انهم يفضـلون التعـامل مع شخص آخر ذلك إنه كـثير الشـكوى والتذمر 
ليس له رغبة للسفر  رغم ان حتت شقته معرض شاسع للحقائب  يغريه

صاحبه ان قرر السفر ان يهديه حقيبة مختارة دون مقابل . 
انهم اليفـضلون التـعامل اال معه ... ح يـغلق مقهـاه يشعرون كـأن الدنيا
طردتهم من جنتـها .. فهو جذاب وكـذاب لكنه ابيض الوجـه واليد واللسان
.. يـؤلف حـوادث لم تـقع  ولـكـنه صـاحب نـبؤة .. يـقـرأ الـفـنـجـان وتـصدق

رؤاه ... قــال لي يــومـا : إنــني افــضل الــتــعـامـل مـعك 
اعتقد انك سوف تـرجوني ان اظهر معك في (أطراف
احلـــديـث) فال ارضى .... ســــوف افـــرض شـــروطي
عـــلــيـك فال غــدر وال خـــيــانـــة في احلــوار .. انـــتــظــر

الصدمة الكبرى .. سأكون جنما!
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ـمـثـلـة شـاركـت ا
صـرية نـيللي ا
كــــــــــــــــر فـي
جـــــــلـــــــســــــة
تــــصــــويـــر
جـــــديـــــدة
لــلــتـرويج
إلحــــــــــدى
ـــاركــات ا
ـيـة الـعــا
وجـــــــاءت
جـــلــــســـة
التـصـوير
مــن داخــل
حـــــــــمــــــــام
الــسـبــاحـة

حيث ظهرت نـيللي مرتـدية فستان
بــــــــالـــــــــلــــــــون األزرق مـع كـــــــــامل
مــجــوهــراتــهـا وكــتــبـت مــعــلــقـة:
(قــريـبًــا). وعــلى الـصــعــيـد الــفـني
انـتـهت كــر مـؤخـرًا مـن تـصـويـر
مــشــاهــدهـا في فــيــلــمـهــا اجلــديـد
(200 جـــنـــيـــة) ويـــشـــاركـــهـــا في
الــبــطــولــة إســعــاد يــونس هــاني
رمــــزي لـــــيــــلى عــــلــــوي عــــمــــرو
عبـداجللـيل خالـد الصـاوي أحمد
رزق مــحـمــد فــراج آســر يــاسـ

ملك قورة مي سليم وعدد آخر من
الـفـنـانـ تـألـيف أحـمـد عـبـد الله
. وبــحــسب وإخــراج مــحــمــد أمـ
ــتـداول فــقــد انــضـمـت كـر إلى ا
فـيلم (صـقر وكـناريـا) الذي يـشارك

في بطولته أحمد عز
.

من جـــانـــبــــهـــا قـــالـت رئـــيس فـــرع
نـظـمـة في العـراق مالك جـميل إن ا
ـعـرض شـارك فـيه  70فـنانـاً ومن (ا
عدة أجـيال ومـن بغـداد واحملافـظات
وكل فــنــان شــارك حـسـب أسـلــوبه).
وأضـافت (نــفـتح الــفـرصـة من خالل

ــــعـــارض أمــــام الـــفــــنـــانـــ هـــذه ا
الــعــراقــيـــ لإلطالع أكــثــر في هــذا
ـــعـــارض ــــشـــاركـــة في ا اجملـــال وا
األخـــرى) مـــشـــيـــرة الـى أن (هـــنــاك
مـعـارض قـريـبـة مـنـهـا مـعـرض فـني

سيقام في الكويت).

اخملـفـيـة بـ الـبـكـر وصـدام لـكن صـدام
حـس اراد تنفيذ اوامر البكر ومعاجلة
ـوقف بعد حـ عنـدما ينـسى الرئيس ا
احلــــادث وهــــو مــــا حـــــدث.  (ان فــــشل
احلــركـة الــعــسـكــريــة امس قـد ادى الى
ازديـاد نــفـوذ اجلــنـرال مـحــمـد اوفــقـيـر
وزيـر الـداخـلـيـة الـذي ادعى عـلى الـفـور
ـلك قـد خـوله جـمـيع الـسـلـطات في ان ا
ـعـروف عن اوفـقـيـر البـالغ من الـبالد.وا
ن الــعـمـر / /51عــامـا انه الــسـاعـد األ

لـلملك وانه الشخص الذي مارس اقسى
انواع االضطهاد ضد العناصر الوطنية
ـتـهم االول في قـضـية في الـبالد وكـان ا
ــهـدي بن ــعــارضـة ا اخـتــطــاف زعـيم ا
بـركة وقـتله عام  1965وبـالرغم من ذلك
ـلك في مـنصـبه وقربه اكـثر فـقد ابـقاه ا
راقـبـون ان حـركة من الـسـابق.ويـقـول ا
 10تــمـوز رغـم فـشــلــهــا فــانــهــا اشـارة
واضـحـة الى عـدم اسـتـقـرار الـنـظـام في

غرب). ا

بيروت

5 Š s ×

في مـــثـل هـــذا الـــيــــوم من عـــام
1971 قبل نصف قرن 50 عاما
قـرر الــرئـيـس الـعـراقـي احـمـد
حـــسن الــــبـــكـــر فــــصـــلي من
دير العام وظـيفتي معـاون ا
لـوكــالـة االنــبـاء الـعــراقـيـة
(واع) الـــــــــتـي كــــــــــان لي
الـــشــرف ان اكـــون احــد
مـؤسـسـيـهـا.وقـدعـثرت
فـي اوراقـي الــــــــــــتـي
سـلمت من الـضياع
على صورة اخلبر
الـذي نـشرته في
وكــالـة االنـبـاء
الـــعــراقـــيــة
(واع) فـــي
تـلـك االيام

اء والكهرباء واجلانب الصحي البلدية وا
أيـضاً  كل هذا بسبب استفحال الفاسدين
وجــشع جتـار الــسـوق الـســوداء الـذين هم
واد الغدائيـة اخملتلفة يـخلقون األزمات بـا
 وأيـضاً شحة مفـردات البطاقة الـتموينية
 حـيث حتجب احلـصة الـغذائيـة أربعة أو
خـمسـة أشهر في كل سـنة  وبـاقي األشهر
ــواطن يــتــسـلم الــطــحــ والـســكــر فـقط ا
وبــــعض األحــــيــــان نــــتــــســــلم زيت ورز ..
والـسـكر يـختـفي وهذا أالعـيب من مافـيات
وزارة الــتــجــارة ). وكـلــمــة أخــيـرة قــالــهـا
ـــــواطـن جـــــبـــــار شالكـــــة (اآلن مـــــوعـــــد ا
ـرشـح او االنـتـخـابات أقـتـرب وسـنرى ا
ـانــيـ من ســكـنــة مـديــنـة الــوزراء والـبــر
الـصدر بالتوافد لألحيـاء السكنية في كافة
الـــقـــطـــاعـــات  وهم يـــوعـــدونـــنــا بـــأنـــهم
ـاء والكهربـاء .. وهذه الوعود سـيوفرون ا
تـنفـذ لكن بـعد نـهايـة االنتـخابـات يغـيبون
عن وجــوهـنـا تـمــامـاً .هـذه حـقــيـقـة في كل
دوره إنـتخابـية يقدمـون لنا مـانحتاجه من
نـاطقـنـا السـكنـيـة  وبعـد فوزهم خـدمـات 
يـتالشـون عن األنظـار واليعـرفونـنا كـونهم

بعد ال يحتاجوننا وهكذا)!  
فــريق عــمل بــرنــامج (كالم الــنــاس) لــهـذه
احلــلــقــة ضم : (األعــداد والــتــقــد : عــلي
مخـرج مـيداني ومـديـر تصـوير : اخلـالـدي
الــــتــــصـــــويــــر : عــــلي عــــمـــــر اجلــــابــــري
ــتـــابــعــة الــصــحــفــيــة : ســعــدون ا خــالــد

ونتاج : ياسر هاشم . اجلابري ا
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اإلعالم اإلسـالمي فـي إيـــران.
ــوقع االلــكــتـروني ويــشـيــر ا
لـ(هـــمــدم) الى أنـه يــعـــتــمــد
الذكـاء االصطناعـي للمـطابقة
بــ الـعـازبـ الــبـاحـثـ عن
زواج دائــم ومـن شــــــــــــــخـص

واحد.
ــعــهــد كــمـيل وحــذّر رئـيس ا
خــجـــســته خالل حــفل إطالق
الـــتــــطــــبـــيـق من أن الــــقـــيم
العـائليـة مهـددة من قبل قوى

خارجية.
وقال العائلـة هدف للشيطان
و(أعـداء إيـران) يـبـحـثون عن
فــــرض أفـــكــــارهم اخلــــاصـــة
عـليـها مـعتـبرا أن (الـتطـبيق
سيساعد في تأسيس عائالت

صحية).
ـــــــوقع ووفق مـــــــا يـــــــورده ا
االلـكــتــروني لـ(هــمــدم) عـلى
الـــراغـــبـــ في اســـتـــخـــدامه
تـأكــيـد هــويـتـهـم واخلـضـوع
لـ(اختبار نفـسي) قبل التمكن

من تصفحه.
وعـنـدما حتـصل مـطابـقـة ب
ذكــر وأنــثى ســيــتم تــعــريف
الــعــائــلــتــ الى بــعــضــهــمـا
الــبـعـض في حــضــور خــدمـة
اســتـــشـــاريـــ ســيـــقـــومــون

{ طـهـران (أ ف ب) - أطـلقت
الــسـلـطـات اإليـرانـيـة اإلثـنـ
تـطـبيـقـا الـكـتـرونـيـا مـطـابـقا
لــلـتـعـالـيم اإلسالمـيـة يـهـدف
الى لـــتــشـــجــيـع الــزواج بــ
أبــــنــــاء اجلــــيل الــــشــــاب في
اجلـمـهـوريـة اإلسالمـية وفق

التلفزيون الرسمي.
ويـحمل الـتـطبـيق اسم هـمدم
(شـــــــــريـك أو شـــــــــريـــــــــكــــــــة
بــــالــــفـــــارســــيــــة) ويـــــتــــيح
ـستـخدمـيه البـحث واختـيار
الــزوج أو الـــزوجـــة وفق مــا

أورد التلفزيون.
وشــدد قـائـد شـرطــة الـفـضـاء
االفـــتـــراضي الـــعــقـــيـــد عــلي
مــحــمــد رجـــبي عــلى أن هــذا
نصة الوحيدة التطبيق هو ا
من نوعها اجملـازة رسميا من
الــسـلــطــات مــشــددا عـلى أن
تـطبـيقـات مواعـدة أخرى هي
غـير قـانونـية في اجلـمهـورية
اإلسالمـيـة.وفي حـ لم يـسمّ
رجـــبـي أيـــا مـــنـــهـــا حتـــظى
ـعـروفة بـعـض الـتـطـبـيـقـات ا
ـيا مثل تـندر بشعـبية في عا

إيران.
و تطـوير الـتطبـيق من قبل
ـنـظـمة معـهـد تـبـيـان الـتـابع 

ـــرافــــقـــة الـــشــــريـــكـــ في
األعــوام األربـــعـــة الــتـي تــلي
ـــــــــوقع الـــــــــزواج.وأشــــــــار ا
االلكـتروني الى أن الـتسـجيل
عـــبــر الـــتـــطــبـــيق ســـيـــكــون
ــســؤولـ مــجــانـيــا.وســبق 
ــرشـد إيـرانــيـ يــتـقــدمـهم ا
األعلى للجمـهورية اإلسالمية
آيـــة الــــله عــــلي خــــامــــنـــئي
الـتـحذيـر مـرارا من تـقدم سنّ
الــزواج وانـخــفـاض مــعـدالت

الوالدة.
اضي أقر مجلس وفي آذار ا
الـــــــــــــشــــــــــــــــورى اإلسـالمـي
ان) قانـونا حمل عنوان (البر
(الـــنــــمـــو الــــســـكــــاني ودعم

العائالت).
وجب القانون يجب على و
احلكـومة تقـد حوافز مـالية
لــــتـــــعــــزيـــــز الــــزواج وحضّ
الــعـائالت عــلى اجنــاب أكـثـر
مـن ولــــــــدين مـع احلــــــــد من
امكانـيات االجهـاض.ويحتاج
القانـون الى مصادقـة مجلس
صـيانـة الدسـتـور الذي تـعود
إلــيه صالحـيـة الــتـأكـد من أن
قـــوانـــ مـــجـــلـس الـــشــورى
تـــــتــــوافـق مع الـــــشــــريـــــعــــة

اإلسالمية والدستور.
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ـاضـية لم تـعـد هـنـاك إمـكـانيـة لاللـتـفـات الى الـكـوارث ا
لكثـرتها وسرعـة حصولهـا وبتنا مضـطرين للتـفكير في
نـوال تسير قبـلة ال محالـة. على هذا ا الكارثـة اليوميـة ا

احلياة في العراق.  
ـاذا سوف تـتـكـرر احلرائق والسـيـما في  الـسؤال هـو 

همة?  ؤسسات ا ا
ــكـلـفـ بـهـا غـيـر ـسـؤولـ ا واجلــواب بـسـيط هـو انّ ا
صـالح العـليا مؤهـل انـهم نتـاج أحزاب غـير مـعنـية بـا

صاحلهم الذاتية.   واطن  للبالد وا
ا غـرقت الـبالد بـالضـجـيج الـذي يحـاط عـند تـعـي لـطـا
وزراء جــدد في احلـكــومـة وكـأن الــبـنــاء اإلداري سـلـيم
انـيا او الـسويد او ا مـوجود فـي ا على درجـة منـافسـة 
بريطـانيا وانه ال نـحتاج سوى تـبديل الوزيـر وما يترتب
على ذلـك من تغـييـرات في الرؤيـة لقـيادة حـقيـبة وزارية.
في حـــ ان واقع احلـــال يـــقـــول شــيـــئـــا آخـــر هــو انّ
احلـلـقات األدنى من الـوزيـر ال تـزال تـتحـكم بـشـؤون اية
ـضي الـوزيـر فـتـرته االمـتـيـازيـة في وزارة وغـالـبـا مــا 
ضي هـادئاً نـحـو انتـهـاء مهـمته الـتسـتـر على نـفـسه وا
في ح انَّ اجلهـاز اإلداري من وكيـلي وزراء ومديرين
ـثل الـكـتـلة الـصـلـبـة صـعـبة االزالـة والـتـغـيـير عـامـ 
وهي الـكـتـلـة الـتي يـنـخـرهـا الـفـسـاد احلـقـيـقي حـتى لـو
افتـرضنـا فرضـاً أعرف انّ الـله سيـحاسـبنـا علـيه حتى
جملرد كونه نفترض هو انَّ الوزير نظيف وغير فاسد. 
صالح العراقيـ اخلدمية هي نتاج الكوارث الضاربـة 

كارثة مزدوجة سياسية وإدارية. 
رهـون مصيـره تصعـيد إقلـيمي في أية ال وقت للـعراق ا
حلـظـة  وال وقت لـلـعـراق الـذي تـتـجـاذبه قـوتـان رسـمـية
وشـــبه رســـمـــيــة  وال وقـت لــلـــعـــراق الــذي لـم يــصـــلح
مـنـظـومـاته الـسـيـاسـيـة  وال وقت لـلـعـراق الـذي ال يـزال
ــسك بــديــنــاره خــشــيـة الــبــنك الــفــيـدرالـي األمـريــكي 
الــتـداعي الى احلـضــيض في لـيـلــة وضـحـاهـا وال وقت
للعراق الـذي ال يعرف إنْ كان بـحاجة لدسـتور جديد أو
مـعـدّل  أو الـتمـسك بـالـقـد بوصـفه حـمّـال أوجه تـنفع
ساعـة احملن لكل ذلك وأزيد ال وقت لـلعـراق أن  يصلح
أحـــوالـه في بــــنــــاء جــــهـــاز اداري جــــديــــد قــــائم عــــلى
ــكن لــو جــرى تــوظــيف مـدروس االسـتــحــقــاق وهـذا 
لـــــلــــخـــــريـــــجــــ بـــــطـــــريــــقـــــة نـــــزيــــهـــــة وكـــــفــــوءة.   
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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
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اجلـــمـــيـع. وقـــد أحـــدث تـــطـــويــر
أدوات مـــــــــــــــــــــثــل مـــــــــــــــــــــقــصّ
“كـرسيـبر/كاس 9 اجلـزيئي الذي
انويل نـالت بفـضله الفـرنسيـة إ
شـاربـانتـييه واألمـيركـيـة جيـنيـفر
دودنــا (نــوبل) الــكــيــمــيــاء ســنــة
2020 ثـورة في تـقـنـيـات التالعب
بـــاجملــ فــاحتــا آفـــاقــا جــديــدة
لــلـعـالج لـكن أيــضـا لــتـجــارب قـد
تـكون خطرة. وذكّرت سواميناثان
بـالـعالم الـصـينـي الذي أثـار جدال
ســــنـــة 2018 مـن خالل الــــتالعب
ـجـ أطـفال مـولـودين جلـعـلهم
يــقــاومــون فــيـروس االيــدز.  وفي
أعـــقـــاب تـــلك احلـــادثـــة شــكّـــلت
ـيـة جلـنـة مـنــظـمـة الـصـحـة الــعـا
. وفي أصـدرت توصـياتـها االثـن

{ جــــنــــيف (أ ف ب)  –تــــســــعى
ـيـة عـبـر مــنـظـمـة الــصـحـة الـعــا
سـلـسـلة من الـتـوصـيات نـشـرتـها
حـديـثـا إلى كـبح االنـحـرافات في
الــتالعـب بــالــشــيــفــرة اجلــيــنــيـة
احملــتــمل وقــوعــهــا في ظلّ تــقـدّم
الـــعــلـــوم مع ضــمـــان في الــوقت
عـــيــــنه وضع اإلجنـــازات األكـــثـــر
مـنـفـعـة في متـنـاول أكـبـر عدد من

األشخاص. 
وقـــــالت الـــــدكـــــتـــــورة ســـــمـــــيــــة
سـوامـينـاثـان كبـيـرة العـلـماء في
ــيــة إنه “في وقت ــنــظــمــة األ ا
تـــســـبـــر الــعـــلـــوم أغـــوار اجملــ
الـبشـري أكثـر فأكـثر ال بـدّ لنا من
احلـدّ من اخملاطـر واالستـفادة من
ـتـاحـة لتـحـسـ صـحة الـفـرص ا

حــزيــران/يـونــيـو 2019  عــنــدمـا
أعـــرب الــبــاحث الـــروسي دنــيس
ريبريكوف عن نيته القيام بعملية
ـاثــلـة طـلـبت مـنـظـمـة الـصـحـة
ــيــة وقف األبــحــاث بــشــأن الــعـــا
تــقــنـيــة تــعــديل اجملـ الــبــشـري

وروث. ا
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وفـي مـســعى إلى فــهم مـا يــحـدث
فـي مــخــتـــبــرات الــعـــالم في هــذا
اجملــال بـصـورة أفــضل اعـتـمـدت
الــلـجـنـة عـدة مـنــاهج من بـيـنـهـا
“نـــوع مـن نــظـــام اإلنـــذار يـــتـــيح
ا ـنـظـمـة  لـعـامـة الـنـاس إبالغ ا
يـحـدث في حال وردتـهم أنـباء عن
حـاالت أو مـشـاريع لـتـجـارب عـلى
خـاليا جـذعـيـة بـشـرية ?”وفـق ما

بــغـيـة مــسـاعــدة الـسـلــطـات عـلى
الــــتــــزوّد بــــاألدوات واألســـالــــيب

لتنظيم هذا اجملال.
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ـــــشــــتـــــرك بــــ كلّ والـــــقــــاسم ا
الــتــوصــيـات هــو حــرصــهــا عـلى
ضــــمـــان انـــتــــفـــاع اجلـــمــــيع من
الـــعالجــات احملـــتــمــلـــة الــتي قــد
تـستـولدها هـذه التقـنية في وقت
تــشـتــدّ الالمـســاواة عـلى صــعـيـد
الـعالم إثر التـفاوت في النفاذ إلى
ـضـادة لـكـوفـيـد-19 الـلــقـاحـات ا
ب البلدان الثرية وتلك الفقيرة.
وقــال رئـــيس مــنــظــمــة الــصــحــة
ـــيــة الـــدكـــتـــور تـــيــدروس الـــعـــا
أدهانوم غيبرييسوس إن “تعديل
اجملــــ الـــبــــشـــري مـن شـــأنه أن

أفـادت سـوامـيـنـاثـان خالل إيـجاز
صـــــحـــــافـي.  وهي أوضـــــحت أن
ـنـظـمـة قـد تـطـلب من الـسـلـطات ا
ــعـنـيـة الـتـحــرّك بـنـاء عـلى هـذه ا
ــعــلــومــات. وطــالــبت الــلــجــنــة ا
ية بـتوسيع سـجّلها ـنظمـة األ ا
الـدولي للتجارب السريرية في كلّ
مــا يـخصّ تـقــنـيـة تــعـديل اجملـ
الــبــشـري فــضال عن اســتــحـداث
ســجّل آخــر لــتــتــبّع األبــحــاث في
ــرحــلــة مـا قــبل الــســريــريـة كي ا
يـتسـنّى لنا فـي هذه احلالـة أيضا
اتّــخـــاذ خــطــوات اســتــيــبــاقــيــة.
وحـدّدت الـلـجـنـة أيـضـا مـنـهـجـية
فـــريــدة مـن نــوعـــهــا تـــقـــوم عــلى
تـقاسم األدوار على صعيد اإلدارة
الــرشـيـدة لألبـحـاث حـول اجملـ

يــسـاعـدنـا عـلى حتــسـ قـدراتـنـا
ــرضى لـــكـــنـــنــا لن عـــلى عـالج ا
نتوصّل إلى أفضل النتائج إال إذا

ـصلـحة مـا سخّـرنا هـذه التـقنـية 
اجلــمـــيع بــدال من اســتــخــدامــهــا

لتعميق التفاوت.”

ÒwðœUÝ wð«bOÝ sŽ vÒK ²ð W¹uł ◊uDš
{ مــكــســيــكــو (أ ف ب) - افـتُــتِح
خـالل األســـــــبـــــــوع احلـــــــالـي في
مـكسـيكو الـتي تُعـتبر إحـدى أكثر
ـدن اتساعاً وازدحاما في العالم ا
خـط تـــلـــفــــريك يـــتــــيح نـــقل آالف
ـقـيــمـ في الـضـواحي الــركـاب ا
.ووضـع اخلطّ في اخلـدمـة يــومـيـاً
اعـتباراً من صـباح االثنـ ويبلغ
طــوله  9,2كــيــلــومــتـرات ويــضم
 377مــقـطـورة مـعـلّــقـة تـتـسع كل
مـنـها لـعشـرة ركاب. ونـظام الـنقل
ـعـلـقـة هـذا هو األول بـالـكـابالت ا
مـن نــــــوعـه فـي الــــــعـــــــاصــــــمــــــة
ـكـسـيكـيـة.وسـيـساهم الـتـلـفريك ا
فـي تـقـصــيـر وقت االنــتـقـال آلالف
األشـخـاص الـذين يـتـوجـهون إلى
أمـــــاكـن عـــــمـــــلـــــهـم في شـــــمـــــال
مـكــسـيـكـو.وأبـدى فـنيّ الـكـهـربـاء
مــاركــو أنــطــونــيــو غــارســيـا(46
عــــامـــاً) ســــروره لـــتـــقــــلص وقت
انـتـقاله من سـاعة إلى  20دقـيـقة
وقـال (كم من الـوقت أضـعـنـا. كان
يـــجـب أن يـــحـــصل ذلك قـــبل اآلن
بـكـثـيـر).وتـوجه إلى ركـاب آخرين

مـازحاً (يخيّل إليك أنك في فرنسا
أو سويسرا) .وتتوافر للركاب في
مــقـطـورات )كــيـبل بـاص( مــقـاعـد
مـريـحـة ومـسـاحـة لألرجل ونـظام
تــــكــــيــــيف وخــــدمــــة (واي فـــاي)
ـا هـو الـوضع لـإلنـتـرنت خالفــاً 
ـــــتـــــرو حـــــيث فـي احلـــــافالت وا
يــنــتــشــر الــنــشــالــون ولــصــوص
آخــرون. ويــشــكّل هــذا الـتــغــيــيـر
خـطـوة مـهـمـة حتـظى بـالـتـرحـيب
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دينة الكـبرى التي يبلغ في هـذه ا
ـكن . عــدد سـكـانـهـا  23مــلـيــونـاً
لــــلـــخط الــــذي يـــربط بــــ حـــيي
كـواوتيبيك وإنديوس فيرديس أن
يــنـقل مــا يـصل إلى خــمـسـة آالف
راكـب في الــــــســـــاعــــــة بـــــ ست
كتب رئيسة بلدية مـحطات وفقاً 
مـدينة مكسيـكو كالوديا شينباوم
الــتي تــعــتـزم إقــامــة خط ثـان في

دينة. شرق ا
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