
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport) طبعة العراق 

W¹dO³ _« dFÝ l — l  s «e² UÐ wzUÐdNJ « —UO² « »cÐcð r UHð ∫ œ«bGÐ

Ã«dÐ√ WFÐ—QÐ —dC « o×K¹ w³¹d ð qLŽ

  v U¹œ w  W UD « qIM
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

تـعرض خط نقل الطاقة الكهربائية
الــضـغط الــفـائق ديـالى- مــيـرسـاد
٤٠٠ كـي في الى عمل تخريبي ادى
الـى تــضــرر أربــعــة أبــراج.وذكـرت
وزارة الــكـهــربـاء فـي بـيــان تـلــقـته
(الـزمـان) امس (يـبـدو ان مـسـلـسل
تـــفــجــيــر االبـــراج أخــذ حــيــزه في
ديـالى لـليـوم الثـالث على الـتوالي
هـدفه فصل احملافظـات عن بعضها
وايــقــاف عـجــلـة مــشــاريع الـوزارة
بـقطاعاتها الـثالثة االنتاج و النقل
والــتـــوزيع واســتــنــزاف قــدراتــهــا
وإمـكــانـيـاتـهـا وانـهـاك مالكـاتـهـا)
وأضــــاف ان (خط نــــقل الــــطــــاقـــة
الـكهربائيـة الضغط الفائق ديالى-
مــــيـــــرســــاد ٤٠٠ كي فـي الــــتــــابع
لــلــشــركــة الــعــامــة لــنــقل الــطــاقــة
ــنــطـقــة الــوسـطى الــكــهـربــائــيـة ا
تـعرض الى عـمل تخريـبي بتفـجير
عــبـــوات نــاســفــة ادت الى تــضــرر
اربــعــة ابــراج في قــضـاء خــانــقـ
مــقـابل دائــرة طـرق واجلــسـور في
ـالكــات احملـــافـــظـــة) وتـــابع ان (ا
الــهـنـدســيـة والـفــنـيـة في الــشـركـة
الـعامـة توجـهت الى مـكان احلادث
رفـقـة القـوات االمنـية من مـنتـسبي
مـركز شرطة كهـرباء ديالى واجلهد

الـهنـدسي ألجراء الـكشف احلراري
الــعــاجـل عــلى اخلط الــنــاقل ومن
خـالله اتـضح تـعرض  4ابـراج الى
عـمل تـخريـبي  وبعـد اكمـال مسح
ـنـطقـة سـيتم الـتـنسـيق مع مـركز ا
الـسـيـطرة الـوطـنـية لـغـرض اطـفاء
اخلـط اضطـراريـاً لـصيـانـة االبراج
ــتــضــررة العـادة تــشــيــيــدهـا مع ا
تــســلــيك اخلط واعــادته لــلــخــدمـة
ــكـن لإلســتـــمــرار بـــأســرع وقـت 
ــواطــنــ بــالــطــاقــة بــتــجـــهــيــز ا
الــكـهــربـائــيــة). وأحـبــطت قـوة من
الــلــواء األول بــاحلـشــد الــشــعـبي
مـحـاولـة لـفـلـول داعش السـتـهداف
أبـراج الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة شـمـال
احملـافـظة نـفسـهـا.وذكر بـيان امس
ان (الــكــامــيـرات رصــدت مــحــاولـة
مـجـموعـة من عـناصـر فـلول داعش
اســـتــهـــداف أحــد أبـــراج الــطـــاقــة
الـكـهـربـائيـة في قـاطع نـفط خـانة 
حـيث تـمـت معـاجلـتـهم واجـبـارهم
عـلى الـفـرار). واعـتـقل جـهـاز االمن
ـطـلـوبـ الـوطــني مـجـمـوعـة من ا
بـعـد ورودِ مـعـلـوماتٍ اسـتـخـبـاريةٍ
دقـيـقـة. وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان)
امس انـه (وبعمـليـة نوعـية تـمكنت
مـــفــارز جـــهــاز االمن الـــوطــني في
مــحــافـظــة كـركــوك ووفق مــذكـرات
قــضـائــيـة مـن الـقــاء الـقــبض عـلى

ثـالث عنـاصـر يـنـتـمـون الى داعش
عـملـوا  بدواوين مخـتلفـة ضمن ما
يـسمى بوالية كـركوك وشاركوا في
اســــتـــهــــداف الـــقــــوات االمـــنــــيـــة
ـــواطــــنـــ اثـــنـــاء عــــمـــلـــيـــات وا
الـتحـرير) واضـاف ان (قـوة اخرى
مـن اجلـهــاز  وبـنــاءً عـلى شــكـاوى
ـــواطــنــ وبــعــد نـــصب كــمــائن ا
مُـحكـمة  جنـحت في القـاء القبض
ــارسـون عــلى أربــعــة اشـخــاص 
اإلبـتـزاز االلـكتـروني بـحق الـنـساء
عـبر مساومـتهن مقابـل استحصال

مــبــالغ مـالــيـة) مــؤكـدا ان (مــفـارز
وافقات اجلهاز وبعد استحصال ا
الـقضائية اعتقلت شخص اثن
يـقـومـان بـتـزويـر االمـوال وبـيـعـهـا
الـى التـجـار من اجل ترويـجـها في
االســــــواق وقــــــد جــــــرى تــــــدوين
اقـوالهم اصوليـا واحالتهـم جميعا
الـى الــقــضـــاء التــخــاذ االجــراءات

الالزمة بحقهم). 
الـى ذلك عــاش اهــالـي مــنــاطق من
بــغــداد ســاعــات عــصــيــبــة امس 
ـتفـاقم للـكهـرباء نـتيـجـة الوضع ا

واكــدوا ان ســاعـات الــنــهــار كـانت
نظومة الوطنية التطاق مع تعمد ا
ـــارســة االطـــفــاء واالشـــعــال في
ظـــاهـــرة تــعـــكس قـــصــديـــة ايــذاء
ــواطــنـ ومــحـاولــة دفــعـهم الى ا
نـفـاد صبـرهم وتعـطـيل مصـاحلهم
بــــالـــنـــســــبـــة الصــــحـــاب الـــورش
ؤسـسات الالحـكومية ـعامل وا وا
الــتي تـعــتـمــد بـشـكـل اسـاس عـلى
ــنـــظــومــة الــوطـــنــيــة في اجنــاز ا
اعــمـالـهــا.  وربط مـواطن يــتـحـدث
الـى (الزمـان) امس بـ تـفـاقم هذه
الــظــاهـرة وتــكـررهــا مع بــدايـة كل
شـــهــر  وذلك في عـــمــلــيـــة فــســاد
مـــبــرمـــجــة تـــصب في مـــصــلـــحــة
ـولـدات االهـلـيـة الـذين اصـحـاب ا
يـرفـعـون سـعـر االمـبـيـريـة بـذريـعـة
ســـوء اخلـــدمــة وارتـــفـــاع درجــات

احلرارة.
وشـــهــدت مــعــظم مـــنــاطق بــغــداد
فــــرض اســــعــــار بـــ  25-20الـف
ديـنار لالمبيـرالواحد خالل االشهر
ــاضـيـة  وقــال ابـو مـحــمـد وهـو ا
صـاحب مولـدة ان (حرارة شهر اب
التــقل عن درجـات تـمـوز وحـزيـران
ـستبـعد ان نـضطر الى ومن غـير ا
رفع سـعر االمـبيـرية لـيبلغ  30الف
ديــنــار) واكــد ان (الــدولــة غــائــبـة
تــمـامـا واليـوجـد رقـيب او حـسـيب
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بـحـرائق كـبـيـرة الى حـالـة تـذبذب
الــتـيــار الـعــمـدي وقــصـديــة اكـثـار
ــا يــحــدث خــلال في االطــفـــاءات 
نازل او في نـقاط الكهـرباء داخل ا
ــعـامل واخملــازن الـتي غـالــبـا مـا ا
تــســتــخــدم مــعــدات غــيــر كــفـوءة
وشـــــدد عــــــلى الـــــقـــــول ان (وزارة
الــــــكــــــهــــــربــــــاء فـي كل االحــــــوال
واالعـتبارات مسؤولة عن مثل هذه
احلـوادث ويـتـحـمل فـنـيـوهـا كـامل
ـــســؤولــيـــة ويــجب اخـــضــاعــهم ا

للمساءلة).
وكـان مـواطـنـون قـد شـبـهـوا وضع
الــتـيـار الـكـهــربـائي لـيـوم امس  بـ
(الـــنـــشـــرة الـــضـــوئـــيـــة) لـــكـــثــرة
انـــقـــطـــاعـــاتـه مـــشـــيـــرين الى ان
(حـصــيـلـة مـا يـحـصـلـون عـلـيه من
الـكهرباء الوطنية طبقا للبرمجة ال
يـتعدى نـصف ساعة فقط في وقت
واطن تـزعم الوزارة انها تـمنح ا
سـاعـت تـيـار مقـابل اربع سـاعات

اطفاء).

وقـال عبـد الـصـاحب إن (الـزيارة
تـــأتي ضـــمن ســـيـــاق مــتـــابـــعــة
مشاريع البنى التحتية وإمكانية
تــغــطــيـة مــتــطـلــبــاتـهــا وإكــمـال
ستلـزمات بهـدف تعزيز الـبيئة ا

اجلامعية) .
وأضــاف خالل مــؤتـمــر صــحـفي
مشترك أقيم عقب االجتماع ( انه
بــحث مـع مــحــافظ  األنــبــار دعم
أســـاتــذة وتـــدريـــسي ومـــوظــفي
اجلامعات في احملافظة من خالل
تـوزيـع أراض سـكـنــيـة مـنــاسـبـة
وتــوفـيـر بــيـئـة مالئــمـة لـلــطـلـبـة
والـتـدريـســيـ تـصب في مـجـال
إســـهـــام اجلـــامـــعـــات بـــخـــدمـــة
اجملــتـمع) مــشـيــرا إلى ( أهـمــيـة
التأكيد على تعـدد منافذ التلقيح
ـــــواجـــــهـــــة في اجلــــــامـــــعـــــات 

التحديات بكل مسؤولية) .
ـا تقوم وأشاد عبـد الصاحب ( 
به جـامعـة األنـبار عـبـر التـزامـها
بـالـتـوقـيـتـات الـزمنـيـة عـلى وفق
مــنــهــجــيــة مــدروســة في إجنــاز

مشاريعها) .
ومن جهته وصف محافظ األنبار
 عــلي فـرحــان الـدلــيــمي ورئـيس
جـامــعـة األنــبـار  مـشــتـاق طـالب
الـنــدا زيـارة وزيـر الـتــعـلـيم  الى
همة كونها تهدف الى األنبار( با
ا حتتاج رفد البيـئة اجلامعـية 
إلــيه من مــسـتــلــزمـات ضــروريـة
اســـتـــعــــدادا لـــلـــعــــام الـــدراسي

قبــل) . ا

اجملتمع) .
وأضـاف أن (التـحـصـيل الـعـلمي
ــعــرفـــة بــات أحــد أهم وتــلـــقي ا
ـا يـتـطـلب مـرتـكـزات الـتـنـمـيـة 
ـــؤســـســات تــعـــزيـــز حـــضـــور ا
اجلــامـعــيــة بـشــكل مــسـتــمـر في
مجـاالت التطـور ورفد مـا حتتاج
الـــيه اجملــتـــمــعــات مـن خــدمــات
تــعــلـيــمــيــة واسـتــشــاريـة ورؤى
تطلبات التنمية داعمة ومواكبة 

الشاملة) .
فــيــمــا أكــد عــبــد الــصــاحب أن (
الوزارة مستمرة في دعم وإجناز
وتطويـر مشاريع الـبنى التـحتية

اجلامعية) .

األقـسـام الـعــلـمـيـة في كـلـيـة طب
األسـنان واألقـسـام الـداخـلـية في

كلية الزراعة بجامعة األنبار.
وأكـد عــبـد الــصـاحب في كــلـمـته
خالل فعـاليـات االفتـتاح ( أهـمية
ـــؤســـســـات احملـــافـــظـــة عـــلـى ا
التـعلـيـميـة وتطـويرهـا على وفق
ـتاحة) الفتا وارد ا اإلمكانات وا
الـى أن (الــتـــحـــديـــات احلـــالـــيــة
لــيـست بــالــيـســيـرة لــكن تـظــافـر
جـــــهــــود اجلــــمـــــيع من اإلدارات
اجلـــامـــعـــيــــة والـــتـــدريـــســـيـــ
واخلــبـراء أرسـى مـنــاخــا مـهــمـا
ــيـة لــتــحــقــيق األهــداف االكــاد
الـتي تــقف في صـدارتــهـا خـدمـة

إسهاما بالوعي الصحي وتأكيدا
عـــلى حــمـــايــة صــحـــة اجملــتــمع
ومـواجـهـة الـتـحـديـات الـصـحـية
ـصـاحـبـة لـظروف ـتـغـيـرات ا وا

اجلائحة.
وأكـــد عــبــد الــصـــاحب (أهــمــيــة
استـمرار اجلـامعـات في عطـائها
ـــعـــرفي وتـــوظــيف الـــعـــلــمي وا
قدراتها العلمية والتقنية في رفد
الـــقــطــاع الـــصــحي فـي الــعــراق
ستوى ذات باخملرجات العالية ا
الــتــخــصــصـات الــنــوعــيــة الـتي
تـــغــــطـي حـــاجــــة اجملــــتــــمع من

اخلدمات الصحية) .
وافــتــتح عـبــد الــصـاحـب أبـنــيـة
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تـــفــقــد وزيــر الــتــعـــلــيم الــعــالي
والبحث العلمي  نبيل كاظم عبد
الـصاحب االمـتـحانـات الـنهـائـية
لـلــدراسـات األولـيـة والــعـلـيـا في
كــلــيــات الـــهــنــدســة والـــتــربــيــة
األســاســيــة والــتــربـيــة لــلــعــلـوم

الصرفة بجامعة األنبار.
وثمن لـدى زيارته( أداء الـهيـئات
التـدريـسيـة وحرصـهـا وتفـاعلـها
واجنـازهـا ما تـقـتـضـيه الـبرامج
ـعـتـمـدة ـيـة ا الـعـلـمـيـة واألكـاد
وتـــغــطــيــة مــتـــعــلــقــات اجلــانب
الـعـمــلي والـتـطـبــيـقي فـضال عن
تــوفـيــر بـيــئـة عــلـمــيـة مــنـاســبـة

للخدمات الرقمية) .
ستوى وأشاد  عبد الـصاحب (
الـطـلـبــة وتـفـاعـلـهم مع مـسـارات
ـدمج وإتمـام الوحدات التـعليم ا
الدراسـية في الـتخـصصـات كافة
لـــلـــعـــام الـــدراسي 2021/2020
ـــصــاعب واإلســـهـــام بــتـــذلـــيل ا
ومـــواجــهـــة الــتـــحــديـــات بــروح
ـسؤول عن سـؤوليـة والوعي ا ا
ـــؤســــســـة اســـتــــيـــعــــاب قـــيـم ا
اجلامـعيـة التي تهـدف الى صقل
مهارات طلـبتها وخريـجيها على
وفق الـــتـــصــــمـــيم الــــبـــرامـــجي

عتمدة) . للمناهج الدراسية ا
وفي سـيــاق مـتـصل افــتـتح عـبـد
الــصـاحـب مـنــفـذا لــلـتــلــقـيح في
ـركـز الصـحي بـجـامـعـة األنـبار ا
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ماذا سنفعل والبالد غريقة?
ماذا نقول جلثة  مغدورة قرب الضفاف?..

وحمامة مصلوبة فوق احلديقة .
ماذا نقول لصبية أرواحهم فوق السحاب ..

عنى .. وعطرهم في نهر دجلة  يربك ا
 فترتعش البالغة واحلقيقة ..

ماذا نبرر ..
هل للخيانة ما يبررها..

وأحالم تهجّر في العراء…
وظفائر تُسبى. 

 وأوطان تمزق في دقيقة.
ن نبرر ..واجلميع تورطوا بدمائنا.. و

دن الصديقة.  األهل واجليران وا
من أين جاءوا باخلناجر والفتاوى والغبار. 

من أين مرّ مؤجج الرايات والف العميقة..! ?
طعنوا البالد وحاصروها بالسواد. 

واثقلوها بالضغائن واحلرائق واحلداد. 
كي يجلدوا فمها تآويال…  

وتنطفئ احلقيقة.
ال شيء  يوقفهم سوى السياب.

ح يعطر الطرقات… اشعارا.. واحساسا… فتتبعه وفيقة.
 ال شي ء يرعبهم سوى  فيروز. 

تـقــطف بــاقــة لـلــعــابـريـن.. حـيث الــســنـابـل واجلـداول  في
الصباح. 

حيث التغنج… والتفاصيل الدقيقة.. 
ال شيء يوجعهم سوى .. 
فرح  يوزع في الدروب..

وعـاشـقـ يـطـرزون مــسـاءهـا بـالـبـوح والــهـمـسـات والـقـبل
الرقيقة. 

ال شيء يوقفهم سوى أن تمتزج أصواتنا ودماؤنا
حلماً عراقيا واغنية رشيقة.

وسيقى..  الشيء يرعبهم سوى ا
وسيقى. ال شيء  ينقذنا سوى  فيروز..  والسياب ..وا
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ـان الـعـراقي شـرعـيـة تـرشح وزير أكـدت اللـجـنـة الـقـانـونـية فـي البـر
الـشـبـاب والــريـاضـة عـدنــان درجـال في انـتـخــابـات رئـاسـة االحتـاد

العراقي لكرة القدم.
ـان الـعراقي عـدم وجـود أي مانع وأكدت الـلـجنـة الـقـانونـيـة في البـر
قـانـوني يــحـرم وزيـر الـشــبـاب والـريــاضـة من تـقـلــد أي مـنـصب في
االحتادات الـرياضـيـة مشـيرة إلى أن قـانـون االحتاد الـعراقي لـكرة

القدم يسمح له بالترشح.
وجه من اللجنة إلى االحتاد الدولي وعلى ضوء ما جاء في الكتاب ا
لكـرة الـقدم فـيـفا سـيـكـون ترشـيح درجـال رسمـيـا وقانـونـيا لـرئـاسة

احتاد كرة القدم. عدنان درجال 
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وزير التعليم
يفتتح االقسام
الداخلية في
جامعة االنبار

برغم حتذيرات الوزارة في جميع
بيـانـاتهـا بـشأن  خـطـورة الوضع
ـسـتـشـفـيـات بـاحلـاالت وامـتالء ا

احلرجة والشديدة).
 واعلنت الوزارة عن وصول دفعة
كـبـيـرة من لـقـاح فـايـزر االمـريـكي

الى بغداد.
وذكر بيان امس ان (الدفعة بلغت
571 الف جرعة) مشيرة الى انه
(ســـيـــتم تـــوزيــعـــهـــا بـــ دوائــر
الــــصـــحــــة في بــــغـــداد وعــــمـــوم
ـــا فــيـــهـــا اقـــلــيم احملـــافــظـــات 
كــردســـتــان) مــؤكـــد ان (جـــمــيع
الــلــقـــاحــات آمــنــة وفـــعــالــة ومن

ية رصينة). مناشىء عا
وفي اربـــيل اغــلـــقت الــســـلــطــات
الصحية 29 مطعما ليليا في ع
دينة لعدم التزامها كاوه ومركز ا

باجراءات الوقاية الصحية.

وفاة جديدة) وتابع ان (اكثر من
 49الف شــخص تــلــقى جــرعــات
ـراكــز الـوزارة ـضــاد  الـلــقــاح ا
نتشرة في بـغداد واحملافظات). ا
من جانـبها  قالت عـضو الـفريق
الـــطـــبـي االعالمي لــــلـــوزارة ربى
فالح حـــــسن في بـــــيــــان امس ان
(الــوزارة ســجــلت زيــادة بــاعــداد
الوفـيـات وهـذا التـراجع الـبـسيط
باالصابات ال يعني جتاوز مرحلة
ـــوقف اخلـــطــر) واضـــافت ان (ا
الـوبائي خـطـر والـنـظـام الـصحي
اصـبح مـهـددا في حـال اسـتـمـرار
عــــــدم االلـــــتــــــزام بــــــاالجـــــراءات
الـوقــائـيـة حــيث اصـبــحت لـبس
الكـمـامة شـبه مـعدوم في الـشارع
وهــــنـــــاك جتــــمــــعــــات كــــبــــيــــرة
ومـــنـــاســــبـــات وعـــدم االكـــتـــراث
بالتعـليمات واالجـراءات الوقائية
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رأت وزارة الـصــحـة والــبـيــئـة ان
تراجـع إصابـات كـورونـا ال يـعني
جتاوز مرحلـة اخلطر محذرة من
انـهـيــار الـنـظــام الـصـحي في ظل
الــتـــهــاون بـــإجــراءات الـــوقــايــة.
وارتــفــعت الــوفــيــات في الــعـراق
امس الى 77 وفــــاة جـــديــــدة مع
 9394 اصـــابــــة وشـــفـــاء 7820
ـــوقف الــوبــائي حــالــة. واشــار ا
الــيـــومي  الــذي اطـــلـــعت عـــلــيه
(الـــــــــــزمـــــــــــان) امـس ان (عــــــــــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريــة الــتي
اجـرتـهـا الـوزارة حلـاالت مـشـتـبه
اصـابتـهـا بـالـفـايـروس بـلغت 45
الــفــا  حــيث  رصــد  9394في
عـمــوم احملــافــظـات) واضـاف ان
(الـشــفــاء بـلغ  7820وبـواقع 77
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النـــقــاذ الـــنــاس من مـــعــانـــاتــهم)
مــــشــــيــــرا الـى بــــعض اصــــحــــاب
ـولـدات يـنـتـهـزون الـفـرصـة لـرفع ا
االســعـــار. وال اســتــبــعـــد عــمــلــيــة
الــتــواطـؤ بــيــنــهم وبـ مــوظــفـ
فــــاســـديـن في وزارة الــــكـــهــــربـــاء
يـتالعبون بتوزيع التيارالكهربائي
او يـقومـون بقـطعه عـمدا بـالتزامن
مـع استحقاق دفع االجور شهريا).
وطـالب سـجـاد علي ابـراهـيم وهو
رب اسـرة مؤلـفة مـن خمـسة افراد
احلـكـومـة بـالـتـدخل وتـألـيف جلان
عـلى غـرار جلنـة الفـريق احمـد ابو
رغــيف لــدهم مــحــطـات الــكــهــربـاء
وكشف تالعب منتسبيها او اظهار
االعـيـبهم  فـاالمر اليـطاق واحلـالة
بــلـغت اخلـطــوط احلـمـر). واوضح
ان (اصـــابع تـــتالعب بـــالــواقع في
وزارة الــكــهــربــاء وان الــذرائـع مـا

عادت مقنعة).
ومـن جـهـة اخــرى عـز رجـل اعـمـال
طـلب عدم الكشف عن اسمه (تعطل

االجـــــــــــهــــــــــزة
ــــــنــــــزلــــــيـــــة ا
وحــــــدوث مــــــا
يــــــــــــســــــــــــمـى
بـــــالــــتـــــمــــاس
الــــكـــهــــربـــائي
الــذي يـتــسـبب
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ــسـلـحـة  الـنــاطق بـاسم الـقــائـد الـعــام لـلـقـوات ا رسـول 
الــقــبض عـــلى ارهــابي بــارز فـي عــصــابــات داعش.وقــال
رســول في بــيــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس انه (وبــإشــراف
ـسلحـة ألقى جهاز مباشـر من قبل القـائد العام لـلقوات ا
ُكـنى أبو جراح مُكـافحة اإلرهـاب القـبض على اإلرهـابي ا
نصب مايسمى أمر مفرزة عسكرية في والية الذي عـمل 

اجلنوب).
وأشـار الى ان (االرهـابي ظـهـر في مـقـاطع فـيـديـويـة وكان
يُنشـد لعصـابات داعـش). وكانت قيـادة عمليـات بغداد قد
كـشفت عن احباط  3هجـمات صاروخية عـلى مطار بغداد
الـدولـي ومـصـادرة  18صــاروخــا.وقـال قــائـد الــعــمـلــيـات
الفـريق الركن أحمد سـليم إن (السلـطات اتخذت إجراءات

نطقة اخلضراء). نع استهداف ا عدة 
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ـكنى ألـقت وكـالة االسـتـخبـارات الـقـبض على إالرهـابي  ا
حافظة صالح سؤول عن مفرزة االغتياالت  أبو رسول ا

الدين .
وذكر بـيان خلـليـة االعالم األمـني تلـقته (الـزمان) امس انه
ـتـابــعـة والــتـعـقب االســتـخــبـاري ومـقــاطـعـة (وبــنـاءً عـلـى ا
ـعـلــومـات في اطـار تـعــقب الـعـنـاصـر االرهــابـيـة الـبـارزة ا
كنى ابو تمـكنت الوكالة من القاء الـقبض على االرهابي ا
رسول الـذي اعترف ابتدائياً و صدقت اقواله قضائياً بأنه
فـارز االرهابـية بـالسـيطرات انتـمى لداعش وعمـل ضمن ا
تهم اعترف الوهمية في قضاء الشرقاط) ولفت الى ان (ا
بـانه عـمل آمر مـفرزة امـنـية لالغـتيـاالت ضـمن احملافـظة و
كلف بـاغتيـال مواطنـ ابرياء). بدوره  أعـلن اللواء يحيى
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راصـد الزلـزالـية في الـهيـئة سجـلت ا
العـامة لـالنواء اجلـوية الـتـابعـة لوزارة
الــنـقل  هــزتـ ارضـيـتـ في قـضـاء
حـافظة السليمانية.وذكر ابيان كالر 
تــلــقــتـه (الـزمــان) امـس ان (الــهــزتـ
وقـــعــتـــا في كالر  حـــيث بــلـــغت قــوة
االولى  3.1 درجــة و الـــثـــانـــيــة 3.8
درجـــة) واضـــاف ان (كال الـــهـــزتــ

ــنــطــقـة). ــواطــنـ في ا شــعــر بـهــا ا
ـراصد  قد اعلنت تسجيل 9 وكانت ا
ـثـلث احلـدودي بـ هـزات أرضــيـة بـا
كـالر وخـانـقـ وقصـر شـيـريـن. وقال
الـــبـــيــان انه ( تـــســـجــيل  9 هــزات
ـثلث احلـدودي ب كالر ارضـية في ا
قياس3.6 وخانق وقصر شيرين و
 .(فـيـمـا تـوقـع مـتـنـبىء جـوي تـسـاقط
امــطــار رعــديــة قــد تــشــهـدهــا بــعض
ــــدن. وكـــــتب صــــادق عـــــطــــيــــة في ا
صــفـــحـــته عــلـى فــيـــســـبــوك امس ان
(الـطـقس مـتـذبـذب وغيـر مـسـتـقـر وقد
تـــشــهـــد بـــعض مـــدن وسط وجـــنــوب
العراق تساقط امطار رعدية مفاجئة).
الى ذلك أســفــرت األمــطــار الــغــزيــرة
اضي على التي تـنهمر منذ حزيران ا
الــنـيـجــر عن سـقـوط  35قـتـيال فــيـمـا
تـــضـــرر مـــنـــهــــا أكـــثـــر من 26500
شــخص عــلى مــا أعــلــنت الــســلــطـات
الـــســبـت في هــذا الـــبـــلــد الـــواقع في
مـنـطـقـة الــسـاحل والـذي يـتـمـتع عـادة
بــطـــقس جـــاف.وجـــاء في حـــصـــيـــلــة
دني أن  20شخصا أوردها الدفاع ا
قضـوا في انهـيار مـنازلهم و 15غـرقا
فـيما جرح  24آخـرون. وتضرر كذلك

 26532شخصا.
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ـالية في اجلـمهوري لـلجنـة اخلدمات ا
مـجلس النواب باتريك ماكهنري "ثالثة
ـهـلـة غـيـر أيـام تـفــصـلـنـا عن انـتـهـاء ا
الـدستوريـة التي أعلنـها مركز مـكافحة
األمراض والوقاية منها (سي دي سي)
لـتعـليق عـملـيات الـطرد ومـا هو احلل
بــحـسب الـرئــيس بـايـدن? إلــقـاء الـلـوم

عـلـى احملـكـمـة ودعـوة الـكـونـغـرس إلى
ـــســـألــة". وشـــدد عـــلى أن مـــعـــاجلـــة ا
األعــضــاء اجلــمــهــوريــ في الــلــجــنـة
هلة لكنهم وضـعوا نصا يتيح تمديد ا
لم يـتـلـقـوا أي رد.ووجه مـركز مـكـافـحة
األمـراض والوقاية منها وكالة الصحة
تحدة الـعامة الرئـيسية في الـواليات ا

ـســألـة".وذكـر مـصـدر في الـكـونـغـرس ا
لـوكـالـة فرانس بـرس أن االقـتـراح ليس
مــــــــوضع إجــــــــمــــــــاع في صــــــــفـــــــوف
ـــوقـــراطـــيــ أنـــفـــســـهم.وقـــالت الـــد
ـتـحـدثـة بـاسم الـبـيت األبـيض كـارين ا
جان بيار في وقت سابق اجلمعة خالل
ـؤتمر الصحافي الـيومي "إنها مسألة ا
تـتـعلق بـالـصحـة العـامـة".وبدأ أعـضاء
مـجـلس الـنواب عـطـلتـهم الـتي تسـتـمر
حـتى نهـاية آب عـلى أن يلـيهـم أعضاء
مـجـلس الشـيوخ بـعـد أسبـوع ما يـبدد
األمـل فـي الـــــــتـــــــوصـل إلـى اتـــــــفـــــــاق
سـريعـا.وتخـلف أكثـر من عشـرة مالي
شـــــخص عـن دفع بـــــدالت إيــــجـــــارهم
بـــحــسب تـــقــديـــرات "مــركـــز أولــويــات
ــيــزانـيــة والــسـيــاســة" وهـو مــعــهـد ا
أبـحاث مـستـقل.كمـا يَعـتبـر حوالى 3,6
مـلـيـون مـسـتـأجـر مـهـددين بـالـطـرد من
مـنازلـهم في مهـلة شـهرين وفق دراسة
ــكـتـب اإلحـصــاءات أجـريت في مــطـلع
تـمـوز على  51مـليـون مسـتأجـر. وطلب
الــرئــيس جــو بــايــدن من الــكــونــغـرس
اخلـمـيس تـمـديـد مـهـلـة الـتـعـلـيق لـكن
خـطوته تواجه انـتقادات إذ يـأخذ عليه
الــكــثــيــرون انـتــظــاره حــتى الــلــحــظـة
األخـيــرة لـلـتـحـرك.وقـال نـائب الـرئـيس
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بــتـبـني هــذا الـتـعـلــيق لـعـمــلـيـات طـرد
ـسـتأجـرين في أيلـول/سبـتمـبر 2020 ا
ركز و تـمديـده عدة مـرات. وأوضح ا
عـلى مـوقـعه اإللـكتـروني "إبـقـاء الـناس
ـكتظة أو في مـنازلهـم وخارج األماكن ا
الــتـــجــمــعــات هــو مـــرحــلــة أســاســيــة
لـلمساعدة عـلى وقف تفشي كوفيد-19.

{ واشـنطن- (أ ف ب) - تواجه مالي
الـعــائالت األمـريـكـيـة خـطـر طـردهـا من
مـنازلـها اعتـبارا من أمس السـبت لعدم
تـمكنها من دفع بـدالت اإليجار منذ عدة
أشـــهـــر بـــســـبب اجلـــائـــحـــة وذلك مع
انتهاء مهلة تعليق عمليات الطرد التي
كـانت حتـمـيـهـا.وفشل الـنـواب اجلـمـعة
ــنـح مــهــلــة فـي الــتــوصل إلـى اتــفــاق 
إضـافية لـلمسـتأجرين الـذين يواجهون
ضـائـقـة مـالـيـة رغم الـظـروف الـداهـمة
تحورة دلتا التي وال سيما مع تفشي ا
تـعـد سبـبًـا في بارتـفـاع عدد اإلصـابات

بكوفيد- 19مجددا.
·U  rŽœ

هـلة ـانيـة تـمديـد ا واقـتـرحت جلنـة بر
حتى  31كـانون األول لكن هذا العرض
ـا في ذلك لـم يـحـصـل عـلى دعم كــاف 
ــوقــراطـيــ فــطـرح في صــفــوف الـد
عـنـدهـا تمـديـد مـهـلة الـسـمـاح حتى 18
تــــشــــريـن األول. وقــــالت الــــرئــــيــــســــة
ـوقـراطيـة جملـلس النـواب نـانسي الـد
بــيـــلــوسي في بــيـــان مــســاء اجلــمــعــة
"لـألسف لم يـــدعم أي جــمـــهــوري هــذا
اإلجــراء من اخملــيـب لألمل لــلــغــايـة أن
يــرفـض اجلــمــهــوريــون فـي مــجــلــسي
الـنواب والشيوخ العمل معنا على هذه

غـير أن احملكمة العليا رأت في حزيران
أن قــرار الـتــمـديــد يـجب أن يــصـدر عن
الـكـونـغـرس ولـيس عـن مـركـز مـكـافـحة

األمراض والوقاية منها.
WIÐUÝ WKN

ـهلـة عـقب مـهلـة سـابـقة وجـاءت هـذه ا
أقـرتـهـا إدارة الـرئـيس الـسـابق دونـالد
ـنع طـرد مالي تـرامب في آذار  2020 
األشــخــاص الــذي خــســروا وظــائـفــهم
ـركز لـفت إلى أن بـسـبب الـوبـاء لـكن ا
ــهـلــة الــســابـقــة "لم تــكن تــطـال هــذه ا
ـسـتـأجـرين". ولـزيـادة الـوضع جـمـيع ا
تــعــقــيـدا يــســجل تــأخــيــر في وصـول
ـــبــالغ الـــتي وعــدت بـــهــا احلـــكــومــة ا
ـسـتـأجـرين عـلى ـسـاعـدة ا الـفـدرالـيـة 
دفـع إيـــجـــاراتـــهـم إلى حـــســــابـــاتـــهم
ـصـرفيـة.فـاألموال تـدفع إلى الـواليات ا
ـكـلــفـة بـعـدهـا واجلــمـعـيـات احملـلــيـة ا
ــسـاعــدات عــلى األسـر. إال أن تــوزيع ا
ذلك يتطلب إقامة أنظمة متطورة لتلقي
الـطـلـبـات والـتـثـبت من أوضـاع األفراد
ودفـع األمـوال وغــيــرهــا.وبــالــتــالي لم
يــصل سـوى ثالثــة مـلـيـارات دوالر إلى
األسـر من أصل  46م لـيـار دوالر أقرتـها
احلـكومة بـينها  25مـليار دوالر صرفت

اضي. في مطلع شباط ا W²∫ محتج أمريكي يرفع الفتة على جدار مبنى ô

ولـفت الى انه (احلادث تسـبب  بإصابة
احــد رجــال اإلطـفــاء بـكــســر ذراعه وقـد
ـــرابــــطـــة حـــتـى اكـــمـــال اســـتــــمـــرت ا
الـتـحقـيـقات من قـبل اجلـهـات األمنـية).
وتــســبب حـادث انــقالب شــاحــنـة عــنـد
مــدخل ســيـطــرة اخلـالـص  في عـرقــلـة
حـركة السير بـاجتاه بغداد  –كـركوك
وبـــالـــعــكـس. وكــانـت شــاحـــنـــة حتــمل
ســكـرابـا بــحـمـولــة كـبــيـرة قـد انــقـلـبت
نـتـيجـة ميالن بـدنـها عن رأسـها بـسبب
سـوء التبليط ووجـود مطبات وحفر في
ـــــوقع وبـــــرغم مــــرور  4ايـــــام عــــلى ا
احلـادث فـان احلـمـولة مـازالت مـبـعـثرة
عـنـد مدخل الـسـيطـرة ويتـعـذر ازالتـها
فــيــمـــا يــركن راس الــشــاحــنــة جــانــبــا
بــانــتـظــار قــيــام جـهــة فــنـيــة بــتــركـيب
قطوعة ثم جمع نحو  30طنا اجزائها ا
مـن الـسـكــراب الـذي يــشـحن مـن بـغـداد
واحملـافظات الى اربيل الستخدامها في
انــــتـــاج احلــــديـــد والــــصـــلـب. وطـــالب
مـواطنـون وسواق مركـبات اجـرة تعمل
ــرور عـــلى خط بـــغــداد اربــيـل دوائــر ا
بـتـعقب مـثل هـذه الشـاحـنات والـتـحقق
من حــمــولــتــهــا الــتي تــرتـفـع وتـســبب
بفقدان السيطرة على توازن الشاحنة.

ونـصف كيلـو غرام من مادة الكـريستال
 حــيث جـرى تــسـلــيـمـهـم الى اجلـهـات
ـعــنـيـة التـخـاذ االجـراءات الـقـانـونـيـة ا
بــــحـــقــــهم). واخـــمــــدت مالكــــات قـــسم
ــوانئ الــسالمــة في الــشــركــة الــعــامـة 
الــعـراق الــتـابـعــة لـوزارة الـنــقل حـريق
كــبـيـر نــشب بـثالث مــنـازل في مـنــطـقـة
ـعـقل وسط الـبصـرة . وقـال مديـر عام ا
الــشـركـة فــرحـان الـفـرطــوسي في بـيـان
تــلـقـته (الـزمـان) امس أن (رجـال اطـفـاء
ـوانئ تـمكـنوا من اخـماد حـريق نشب ا
عقل وسط فـي ثالث منازل في منـطقة ا
الـبصرة) واضـاف ان (مالكات السالمة
في الـشركة على اهبة االسـتعداد لتلبية
اي نـداء  اسـتـنـاد لـتـوجـيـهـات الـوزيـر
نـاصر حس بنـدر الشبلي بضرورة ان
يـكــون هـذا الـقـسم عـلى جـهـوزيـة تـامـة
ـمـتـلـكات) مـبـيـنـا ان إلنـقـاذ األرواح وا
(الـقسم مجهز بأحدث األجهزة واآلليات
ستويات). ومالكـاته مدربة على أعلى ا
مـن جـانـبه اوضح مــديـر الــقـسم نـاجي
عـــبـــدالــلـه حــسـن أن (مالكـــات الــقـــسم
هــرعـت إلخــمــاد حــريق نــشب في ثالث
ـنــطــقـة حي الــشــهـداء  وسط مــنــازل 
عقل اذ  مـعاجلة احلريق بالكامل) ا

ان (اجلــهـود مــسـتـمــرة إللـقــاء الـقـبض
عــلى مـســتـدرج الــفـتــاة والـتــحـقــيـقـات
جــاريــة لــكـشـف مالبــسـات الــقــضــيـة).
واعـتـقـلت الـشـرطـة االحتـاديـة مـتـهـم
ـواد قـانـونـيـة مـخـتـلـفـة بـيـنهـم متـهم
بـــاالرهــاب واخـــر بـــالــقـــتل في بـــغــداد
واالنــبـار.  واخــتـرقت الــقـوات االمــنـيـة
شـبـكة لـتجـارة اخملـدرات والقـبض على

عناصرها في محافظة االنبار.
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وذكــرت خـلـيـة االعـالم االمـني في بـيـان
تـلقته (الزمان) امس انه (بعملية نوعية
ـة تــضـمـنت مالحــقـة عـصــابـات اجلـر
ـــنــــظـــمـــة نـــفـــذت وفـق مـــعـــلـــومـــات ا
ــفــارز شــعــبــة اســتــخــبـــاريــة دقــيــقــة 
اســـتــــخـــبـــارات الـــفــــرقـــة اخلـــامـــســـة
وبــالـتــعـاون  مـع قـوة بــريـة من الــفـوج
شاة  19 ومفرزة من قسم الـرابع لواء ا
شـــؤون اخملــدرات  تـــمـــكـــنت خاللـــهــا
بــاخـتــراق شـبــكـة تــضم خـمــسـة جتـار
لـلمخدرات واإليقاع بهم في كم محكم
نـصب لـهم في قـضـاء الـرطـبـة والـقبض
ـشـهود) مـشـيـرا الى عـلـيـهـم بـاجلـرم ا
(ضبط بحوزتهم عشرة أكياس من مادة
احلـــشــيـــشــة و 12 الـف حــبـــة مــخــدرة

وأحـبطوا مُـخططات جـبانة للـعصابات
اإلرهــابــيــة سـيُــعــلن عــنــهـا فـي الـوقت
ُـنـاسب) وتــابع ان (اجلـهـاز سـيـبـقى ا
قـويًا بـدعم أبنـاء الشعب والـقائـد العام
ُـسـلـحـة  ونـعـدكم  إن رجـال لـلـقـوات ا
مُـكـافحـة اإلرهـاب سيـقـطعـون أيدي من
تـسـول له العـبث بأمن الـوطن). تمـكنت
شـرطة مـركز الـصاحلـية من انـقاذ فـتاة
من مـحافظة الديوانية كادت ان تقع في
ـــــقـــــنع مـن خالل فـخ االخـــــتـــــطـــــاف ا
اســتــدراجـــهــا عــبــر مــواقع الــتــواصل
االجــتــمــاعي من قــبـل شـخـص وعــدهـا
تاجرة بالزواج من اجل استدراجها وا

بها 
.وافــاد مــصــدر في الـشــرطــة انه (بــعـد
ورود مــعـلــومــات اسـتــخـبــاريـة اولــيـة
جــرى تــشـكــيل مــؤكــدة عن الــقــضــيــة 
ركز مـفرزة بـاشراف مبـاشر من مديـر ا
العميد ثامر عبدالكر احلمداني  و
ـقنع انـقـاذ الـفـتـاة من فخ االخـتـطـاف ا
الـذي يقـوم به بعض اصـحاب الـنفوس
الـظالة للمتـاجرة بالقاصرات) واضاف
ان (الـفتاة تبـلغ من العمر 17 عـاما وقد
 اسـتـدراجـهـا بـعد تـعـرضـهـا لـلـعنف
االسري من قبل والدها وذويها) وتابع

يـقدمـوه من جُـهد كـبيـر حلمـاية الـشعب
مـن خالل مُالحـقــة قـوى الــشـر والـظالم
ُـتمثلة بعصابات داعـش) واضاف ان ا
(بــقــايـا الــتــكـفــيــريـ تــلــقـوا ضَــربـات
ُباركة مـوجعة وجِـهت لهُم بسواعـدكُم ا
 كــمـا أُثـني بــشـكل خـاص عــلى جـهـود
رجـال االستخبارات الذين فككوا الكثير
ُــدن اآلمــنـة مـن شـبــكــات اإلرهــاب في ا
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كـشـف رئـيس جـهـاز مـكـافـحـة االرهـاب
الـــفــــريق األول الـــرُكـن عـــبـــد الـــوهـــاب
الـــســـاعـــدي عن احـــبـــاط مـــخـــطـــطــات
ارهـابــيـة. واشـاد الـسـاعـدي في رسـالـة
تـلـقت (الزمـان) نسـخـة منـها بـ ( جـهود
قــادة ومــراتب ومــوظــفي اجلــهــاز بِــمـا
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تواضعة عصر اخلـامس من تموز اجلاري  عدت من القاهرة. كان الـتعب والنتائج ا
ـا الثقيل. ثير  ور ـكلفـة  هو العنـوان ا ـا كنت احلم به من هـذه السفرة ا مقارنة 
كانت تداعيات صحة العزيز شاه ومدى شفائه من وباء كورونا  هو الهم االول .

لـذلك عـنـدمـا فـتح احلـفـيـد سـجـاد بـاب الـدار كـان سـؤالي االول له : اشـلـون والدك.
ا يطمئن. لكنه اضاف : صار اسبوع ما عدنه وطنية. أجابني 

} } }
من هـنا استـحقت مـتابـعة الـوضع الصـحي للـعزيز شـاه  االسـبقـية االولى  فـيما

اصبحت اخلدمات في االسبقية الثانية.
. ويـوم اخلـمـيس الـثـامن من الـشـهـر احلالي وحتـركت عـلى طـريق هـاتـ االسـبـقـيتـ

ستشفى.  فاستحق عناية غادر شاه ا
ـهــمـتـ االسـاسـيــتـ  صـحـة شــاهـ واخلـدمـات  ولــلـتـعب الـذي اكـثـر. لــهـاتـ ا
صـاحـبـني في سـفـرة ال حتـمل مـبـررات مقـنـعـة  وخلـوفي من كـورونـا بـعـد الذي حل
بشاهـ  لكل ذلك اعتكفتُ في البيت  ال اغـادره اال في الذهاب صباحا ومساءً الى

بيت شاه  القريب من داري. 
. ولكن .. الى ح

} } }
ذلك اني شـعـرت ان شــبـكـة الـركــون لالسـتـقــرار قـد اصـطـادتــني.  وان مـلالً مـا بـدا

يتسلل لداخلي. ثم ان التزامات عمل ( نشر كتاب لصديق
باشرة بهما  اتفقت معـهما على هامش معـرض بغداد الدولي للكتـاب..)  البد من ا

 كل ذلك جعلني اتمرد على حالة االعتكاف
مع مـراعاة مـطلـوبة جـدا لـوسائل الـوقايـة والـسالمة من كـورونـا. وهكـذا كنت صـباح

االحد اخلامس والعشرين
ـتابـعة . وهـذه ا طـبـعة اتـابع مـا له عالقـة بطـبع احـد الكـتـاب من تمـوز اجلـاري في ا

افضت الى ضرورة ذهابي للمؤلف الذي يسكن محافظة قريبة من بغداد.
دينة. صباح الثالثاء السابع والعشرين من تموز اجلاري  توجهتُ نحو تلك ا

ومعـها تربطني عالقات اعـتز بها.ففي عام  1966 حلـلت في سجن بعقـوبة. وامضيت
سنوات فيه.

ـديـنة واحملـافـظـة بـانهـا مـديـنة الـبـرتـقـال. ورغم ان اجلغـرافـيـا قـد وضعت وتـوصف ا
ارسات  مع او ضد  احملافظة في موقف نتجت عنه 

نـقــول رغم ذلك  بـقــيت احملـافــظـة بــوابـة الـعــراق الـشــرقـيـة. احلــر الـشــديـد  وعـدم
عظم مـبكرا. وهـكذا حتركت االطـمئـنان خلدمـة النقل  فـرضا علي الـتوجه الى بـاب ا

بنا سيارة الكوستر في السادسة والنصف صباحا. 
} } }

بصحبتي كـانت النسخة النهائية من كتاب الصديق ابن مدينة البرتقال. لكنه يسميها
النسخة ما قبل النهائية. ولم يكن الفرق ب

الـنسخـت كـبيـرا .  كانت الـكوستـر  وهي حتمل مـا يزيـد قلـيال عن عشـرين راكبا 
تسير مسرعة نحو الشرق. لعلها في سباق مع الشمس.

وكانت مناظـر جميلة تلك التي شاهدناها  ح سلكت الكوستر طريق صدر القناة 
ومن ثم عادت الى بوابة الشعب.

  في السابـعة والنصف كـنت في الكراج على مـحيط مدينـة بعقوبـة. اول لقاءاتي تبدأ
في التاسعة.

معنى ذلك  ان هناك ساعة ونصف.. كيف ساقضيها ?.
وقع تكـثر فيه احلـدائق. لذلك اخـترت واحدة مـنها وقـررت ان امضي الوقت فـيها . ا

وهو ما حصل. 
  طـيف احلـلي ..   كـان حـاضراً . لـسـبب او آلخـر  اعـتـدت ان احمـل معي فـي مثل

هذه السفرات  نسخا من صحف
ورقية. احـملها دون انتقاء .  افترشتُ اول جريـدة ورقية على الطاولة  وكانت جريدة

صادفة الزمان.ا
اجلـميـلة انـها كانت الـصفـحة الـثانـية من جـريدة الـزمان الـصادرة  يوم  2020/9/20
ـيـنـا كـان الـعـمـود االسـبــوعي الـذي يـكـتـبه الـصـحـفي الـرائـد وفي اعـلـى الـصـفـحـة 
الـصديق زيـد احللـي . كان الـعمـود بعـنوان : اجنـز لي طلـبي .. وإال ازعل. استـبدلت

اجلريدة باخرى  وبدات
ـصـادفـة اقـرا مـا كــتـبه الـصـديـق احلـلي. عـنـدهــا كـتـبت لـلــعـزيـز ابـا رغـد عـن هـذه ا

اجلميلة.
ـعـطـر بـرائـحة وعـد احملـدد  الـسـاعـة الـتـاسعـة  اطل الـدلـيل ا  زائـر الـصـبـاح في ا

البرتقال. اطلقت عليه اسماءً عديدة. منها :زائر الصباح.
واسـماء اخرى  فـيهـا نبـرة ومضمـون عاطـفي.  وهكـذا حرضني اخلـيال عـلى تسـمية

الدليل.  شارع الطابو في مدينة بعقوبة  شارع
ـشورة ـطاعم واخملـتبـرات والصـيدلـيات والـكازيـنوات..  سـياحي.. جتـد األسواق وا
الدليل توجهتُ نحوه. في واحدة منها استرحت. استمعت الغنية الصباح  من خالل
 الزائر . وقت يـقول خيـالي انه جمـيل. واشعر انـنا نحـتاج اخليال
دائمـاً. قريبا مـن دار الصديق مـؤلف الكتاب  ودعـني الدليل .
ؤلف. وبعد ساعة بدات رحلة عودة متعبة. ليبدا النقاش مع ا

مدينة البرتقال..
وداعا..

والى لقاء قريب.

بـدأ الغـزو الـعـراقي لـدولة الـكـويت في يـوم اخلـميس الـثـاني من شـهـر اب عام 1990
بغـارات عـنـيفـة شـنـها سـالح الطـيـران اجلـيش  على احلـدود ثم هـجـوم بـري من قبل
قـوات احلرس اجلـمـهـوري و قوات الـبـحريـة الى داخل احلـدود الـدولـية  في الـبـداية
كانـت الذريـعة انـدالع ثورة مـجمـوعـة من الضـباط  في اجلـيش الـكويـتي ضد الـعائـلة
ـة آل الصبـاح  وعلى إثر هـذا االجتيـاح جرت اتصـاالت واسعة بـ العواصم الكر
يـة لوقف االجتياح ووضع حد لألعمال العسكرية العراقية ولم تفلح هذه اجلهود العا
بل اسـتـمـرت الـغـزو . تـعـود جـذور اجـتـيـاح او الـغزو اب  1991 أو مـا سـمي بـحرب
اخلليج الـثانية (بعـد حرب اخلليج األولى العـراقية االيرانية  1988-1980 الذي شهد
حدث عـلى جانب كبيـر من األهمية وهـما حجج وهـمية من اجلانب الـعراقي اوال بعد
وقف إطالق النار بـ العراق وإيـران قررت الكـويت زيادة إنتـاجها الـنفطي مـخالفة
ــعـقـودة في إطـار مـنــظـمـة(األوبك) وقـد اعـتــمـدت في حتـقـيق هـذه بـذلك االتـفـاقـات ا
نطقة احلدودية الزيادة اإلنتـاجية على آبار الرميـلة و بعض ابار اخرى الواقعـة في ا
الـشي او احلـدث الـثـاني دائـمـا كـان الـعـراق يطـالب بـضم الـكـويت الى بـ الـبـلـدين 
العـراق  طالـب فيه بـضم الكـويت إلى العـراق علـى أساسـأنهـا تاريـخيـاقضـاء تابـعة
لـلبـصرة بل إنهـا تشكل جـزءاً متكـامالً مع العـراق وبعدم وجـود حدود ب الـبلدَين.
وطلـب من شيـوخ الـكـويت أن يعـاون عـلى إعـادة األمور الى طـبـيـعتـهـا كـانت تلك في
لـكي  لكـن في زمن حزب الـبـعث بقـيادة زمن عبـدالـكر قـاسم ومن قـبلـهـا النـظـام ا
ــوازين ودخـلت قــوات الـعـراقــيـة دولـة الــكـويت في ــعـدوم صــدامـحـســ قـلب كل ا ا
(اخلمـيس االسود)  من صبيحة الثاني من اب عام 1990. بعـد الغزو بأيام قليلة  من
ـتحـدة حـينـها حـصاراً لم يـخرج دخول الـقـوات  العـراقيـة إلى الكـويت اعـلنت األ ا
منه الـعـراقيـون  إال بعـد حرب اخلـليج الـثالـثـة و دخول الـقوات  االمـريكـية الى بـغداد
كن أن تـقال عن عـقبة . هـناك أشـياء  في الـعام  2003 و إطاحة نـظام صـدام حس
الزمن  في روايـة تقول: ان هـناك اخـتالفاً في تـرجمـة  بعض األوراق كـما أشيع في
يـة والصـحف الـذي كشـفت عنه وثـائق ويكـيلـيكس لـتعـيد اكثـر من وكالـة االنبـاء العـا
ـتـحدة االمـريـكـية في تـلك الـغزو طرح الـسـؤال الـذي دائمـا تـردد عن دور الـواليات ا
وعـــمــا إذا كــانت الــســفـــيــرة األمــريــكــيــة فـي الــعــراق وقــتــذاك أبـــريل جالســبي قــد
أعـطت"الضـوء األخضـر" فـعال للـرئـيس النـظام الـعـراقي األسبق صـدام حـس لـغزو
الـكـويت أثـنـاء لقـائـهـا به قـبـيل اجـتـياح اجلـيش الـعـراقي لـلـكـويت ايـام اي يوم /25/7
تحدة االمريكية  1990  في البداية الغزو انتقد اجلميع بصورة كبيرة أداء الواليات ا

تعلق بالغزو. حيث يؤكد أنه كان يوجد فجوة كبيرة ب الطموح ا في هذا السياق
مـهمـا قيل و يقـال  أن العـدوان او الغـزو العـراقي  على دولة الـكويت ارتـكبـها الـنظام
الـعراقي كـان خطأ فـادحا وأن مـأساة إنسـانية مـروعة خالل فـترة الغـزو لن ينـساها
التاريخ. وفي الـنهاية  يعـتبر الغـزو العراقي لدولـة الكويت احتاللًـا   لدولة عضو في
ـتحـدة  وهذا االحـتالل غـير ـتـحدة لـدولـة عضـو في األ ا اجلمـعـية الـعـامة لأل ا
مسار خريطة في العالم خاصة في الشرق األوسط والعالقات
ب الدول  وكذلك أثر ذلك الغزو على االنقسام والتمايز ب
الـدول الـعـربـيـة بيـنـهـا وبـ الـدول اإلسالمـية  غـيـر الـعـربـية
ـا األخـرى  ووجــود وحـضـور دول أخـرى في الــسـاحـة  

في ذلك أمريكا والوجود اإليراني حتى يومنا هذا.
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أعرب رئـيس حكـومة إقـليم كـردستـان مسـرور الـبارزاني عن حـزنه العـميق لـلهـجوم
الـذي تعـرضت له عـائلـة كرديـة في منـطفـة كونـيا بـتركـيا.وكـتب البـارزاني في تغـريدة
على تـويتر تابعتها (الزمان) امس (أشعر بحزن عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن
أنـقل تـعازي حـكـومـتي لألسرة هـجـوم شرس عـلى عـائـلة كـرديـة في كـونيـا بـتـركيـا 

وأتوقع محاسبة اجلناة بالكامل).
ـتحـدث بـاسم الـرئـاسة الـتـركـية وافـاد ا
إبـراهــيم كـالن بــأنه يـتـم الـتـحــقـيق في
حـادثـة كــونـيـا والـقــبض عـلى اجلـنـاة
مـؤكـدا (سنـكـون مـتـحديـن ومتـضـامـن
ضــد االســـتـــفــزازات عـــلى هـــذا احلــدث
ـؤسـف). وقـال كـالـن في تـغــريـدة عـلى ا
تـويتر انه (يتم التحقيق في القضية من
جـوانب عدة  وسيتم إلـقاء القبض على
هم لـلعدالـة). من جهـاتها اجلـناة وتقـد
دانت رئــاسـة إالقــلــيم حـادث االعــتـداء.
وقـالت فـي تـغــريـدة عـلـى تـويـتــر (نـدين
الـهــجـوم عــلى الـعــائـلـة   ونــشـدد عـلى
ــة ـــســؤولــ فـي هــذه اجلــر تــقــد ا
الـنكـراء إلى الـعدالـة). وهاجـمت جمـاعة
مـسلحـة متـطرفة اول امـس عائلـة كردية
ـديـنـة كـونـيـا  حيث في مـنـطـقـة مرام 
نـزل وقتل  7مـن أفرادها. قـامت بحـرق ا
عـلـومـات األولـيـة إلى وجود  وتـشـيـر ا
نـساء وأطـفال من بـ القـتلى. وبـحسب
الـتـقـاريـر األوليـة فـإن (الـقـتـلى الـسـبـعة
تـعرضوا لـلعيـارات الناريـة). من جانبه
اشـار وزيـر الـداخـلـيـة الـتـركي سـلـيـمان
صـويـلـو الى ان احلـادث نـاجم عـن عداء
اســتـمـر  11عــامـا  مــعـربــا عن أمـله في

واضــــاف ان (مــــطــــار بــــغــــداد الــــدولي
وان مـخــصص لــلــسـفــر الــشـرعـي فـقط 
روسيا البيضاء تسمح شرعيا وقانونيا
لـلسيـاح العراقـي بدخـول اراضيها فال
ـكن للـحكـومـة ان تمـنع مواطـنيـها من
الـسفر الى دولة اخرى بشكل شرعي وال
تـسـتــطـيع اي دولـة في الــعـالم ان تـقـوم
ـنع مواطنيها من ذلك) مـشيرا الى ان
توجهة الى روسيا البيضاء (الرحالت ا
طار هي رحالت شرعية وقانونية عـبر ا
ووصـول السـياح الـعراقـي الى روسـيا
الـبـيـضـاء ايـضـا شـرعي وقـانـوني لـكن
هـناك فئة قلـيلة من العـراقي الذين يتم
ـكن ان يكون سـببا في الـتغريـر بهم ال 
ـواطــنــ من الـســفـر الى مـنـع جـمــيع ا
روســيــا الن هـــذا ســيــكـــون قــرارا غــيــر
قـــانـــونـي وال يــنـــســـجـم مع الـــدســـتــور
ي حلـــقــوق ــيـــثــاق الـــعــا الـــعــراقـي وا
االنـسـان)  وتـابع ان (الــعـراق مـسـتـعـد
ـة لـلـتـعــاون في مـجـال مـكــافـحـة اجلـر
ــتــمـثــلـة ــنــظـمــة الـعــابــرة لـلــحـدود ا ا
بـعصابات الـهجرة غـير الشرعـية والقاء
الـقـبض على اي مـشـتـبه بارتـكـابه لـهذه
ـة ومــحــاكــمـتـه لـكــنه فـي نـفس اجلــر
الـوقت يرفـض بشـكل مطـلق االسـتفـسار
ـفوض ـوجه بـهـذه الطـريـقـة من قـبل ا ا
فال االوربي الن اســـاسـه غـــيـــر شـــرعي 
ـكن للـعراق ان يقـبل ان تتـهم مطاراته
الــدولــيــة بــاجـــراء رحالت جــويــة غــيــر
شـرعــيـة فــهـذا اتــهـام مــرفـوض جــمـلـة
ـــفــوض وتـــفـــصــيال) مـــشـــددا عــلـى (ا
االوربي االسـتـعــانـة بـبـعـثـة االحتـاد في

الـتمكن من القـبض على اجلناة في وقت
ــاضي قـــصـــيــر جـــداً.وفي  12تـــمـــوز ا
هـاجمت جماعة متطرفة العائلة الكردية
وأصـابـت سـبــعـة من أفــرادهـا بــجـروح
وحـيـنهـا قـامت الـسلـطـات بـاعتـقـال عدد
ـسلحة قبل إطالق من أعـضاء اجلماعة ا
ســراح  5مــنـهـم. وتـقــيم الــعــائــلــة الـتي
تـعرضت للهجوم في كورنيا التركية منذ
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ـغــتـرب واغـتــال مـجــهـولــون الـعــراقي ا
وسـام الـعـبـاسـي امـام مـنـزله في مـديـنـة
روتــردام بـهــولـنـدا  دون مــعــرفـة دوافع
اصدرت مـستـشارية عـمليـة القـتل. فيـما 
االمن الـقـومي ايـضـاحـا لـلـرد عـلى طـلب
من االحتـــــاد االوربـي بـــــشـــــأن وصــــول
مـــهـــاجــرين بـــشــكـل غــيـــر قــانـــوني الى
لــيــتــوانـيــا مــشــيــرة الـى ان الــعـراق ال
يـشــجع مـواطــنـيـة عــلى الـهــجـرة. وذكـر
بـيان لـلمسـتشـارية تـلقـته (الزمان) امس
ان (الــعــراق ال يــشــجع مـــواطــنــيه عــلى
الـهجرة ولـكن بعض السـياح العـراقي
يــتم الــتــغـريــر بــهم مـن قــبل عــصــابـات
الـهجرة غير الشرعية ويقررون الهجرة)

بــغـداد لــيــحــصل من خاللــهــا عــلى ايـة
ايـضاحات مطلوبة من احلكومة على ان
ال تـشكل اتـهـاما مـبـاشر او غـيـر مبـاشر
شـاركة في ايـة اعمـال غيـر قانـونية). بـا
وكـــــــان االحتــــــاد األوربـي قــــــد طـــــــالب
الـــســلــطــات الــعــراقــيـــة تــســويغ ســبب
اسـتـخـدام مطـار بـغـداد لـنـقل مـهـاجرين
إلى دولـة بيالروسـيا.بيـنمـا ذكرت قوات
حــرس حــدود لــيــتــوانـــيــا أنــهــا (ألــقت
الــقـــبض عــلى  171 شــخـــصــا بــيـــنــهم
عـراقيـ أثناء عـبورهم من بـيالروسيا 
وهـو أكـبـر عدد يـسـجل خالل يـوم واحد
هـذا الـعـام). وعـدت القـيـادة الـسـيـاسـية
لالحتـاد الـوطني الـكـردستـاني اجراءات
تـوحيد سلـطتهـا محطـة نوعيـة مشيرة
الى ان (مــحـــطــات اخــرى ســـيــعـــبــرهــا
االحتـاد). وكـانت صـحـيـفـة (كـوردسـتـان
نـوي) النـاطقـة باسم االحتـاد قد وصفت
عـمـليـة انـاطـة مـسؤولـيـة قـيـادة االحتاد
الـــوطــنـي بــبـــافل الــطـــالــبـــاني بـــانــهــا
(تـصحـيح للمـسار داخل احلـزب ومسار
االدارة واحلــكم في الــسـلــيــمــانــيـة وكل
كـردسـتـان حــيث مـسـؤولـيـة االحتـاد في
ادارة االقـلـيم عـامـة) ونـفت ما اشـيع من
ـؤامرة) واصـفـة ايـاها تـهـمة (نـظـريـة ا
بـالـرخـيـصـة واجلـاهـزة  مـؤكـدة ان (ما
ــقــبـــلــة هــو يــد ــرحـــلــة ا يـــحــدث في ا
االصالح الــبــيـــضــاء والــيــد اخلــضــراء
لالحتـاد الوطني التي تـهدف الى تطبيع
ـعـيشـة والى تـنشـيط احلراك احلـياة وا
الـسـيـاسي الـطــبـيـعي في مـنـاطق نـفـوذ
االحتـاد فـي االقـلــيم فــالــيــد الـبــيــضـاء

وثـوق بها لـلحزب هي التي واالمـينة وا
ـركزيـة االحتـادية تـنـعش بالـنـتيـجـة   ا
قراطية بالتشاور الهادف الرص والـد
بـ الرفاق  كما تـعيد تنـظيم مؤسسات
ومــفـاصـل احلـكم فـي الـبــلــد). وقـالت ان
تـأخر اجـراءات االصالح سبـبه (اخلروج
بـاقل اخلـسـائر واالضـرار والـتـصـادمات
وبـالـتــالي اجـراء الــتـغـيــيـرات بـحــرفـيـة
وهـــدوء تـــام حـــتى ال تـــتـــأثـــر احلـــيــاة
). وتشهد ـعيشة الطبيعيـة للمواطن وا
الـسلـيـمـانـية واطـرافـهـا عـملـيـات امـنـية
تهـدف الى ضبط مـكثـفة مـنذ عـشرة ايـام
االمن وحصر السالح وازالة التظليل من
ركبات. وقـالت اجلريدة ان (هذا زجـاج ا
ـسـار يـعيـد احلـزب ويـحـوله من جـديد ا
الى مـؤسسـة مدنيـة تتم ادارتـها من قبل
ـناضـل ثـقـف والـرفاق ا احلـزبيـ وا
والـنشطاء السايسي والتنظيمي على
اخـتالف درجـاتهم احلـزبـيـة وعنـاويـنهم
في الـتنظيـمات حيث يـشجعون جـماهير
االحتـاد عــلى الـعـمل والــنـضـال احلـزبي
نــحـو االحتــاد اجلــديـد). و قُــتل ســبــعـة
أفـراد من عائـلة كـردية واحـدة في هجوم
مـســلّح اســتــهــدف مـنــزلــهم في قــونــيـة
ـة قـال بـوسط تـركـيــا اجلـمـعـة في جـر
نـــاشـــطـــون حـــقــوقـــيـــون إنّ دوافـــعـــهــا
عـنصرية.ووفقاً لوسائل إعالم تركية فإنّ
أفـراد عائـلة ديدي أوغـلو الـسبـعة قـتلوا
عـلى أيـدي مـسـلّــحـ هـاجـمـوا مـنـزلـهم
وحاولوا إحراقه.وكان أفراد هذه العائلة
اضي أصـيبوا بجروح خطيرة في أيار ا
في هـجوم شنّه عـدد من جيرانـهم بسبب

قـومـيــتـهم الـكــرديـة قـائـلــ لـهم (لـيس
مـسموحاً لألكراد بالـعيش هنا) بحسب
مـا نـقل مـوقع (غـازيت دوفـار) اإلخـباري
في مـنـتــصف تـمّـوز عن أحـد أفـراد هـذه
الـعائلـة الذي قُـتل اجلمعـة.ويومـها اتّهم
الـضــحـيـة جــهـازي الــشـرطـة والــقـضـاء

. هاجم حاباة ا
ŸU b « qO Ë

مـؤكّـداً أنّ جـميع أفـراد األسـرة يـخـشون
عـلى حـيـاتهـم. ووفقـاً لـوكـيل الـدفاع عن
الـــضـــحـــايــــا احملـــامي عـــبـــد الـــرحـــمن
كـارابـولـوت فـإن إطالق سـراح مـرتـكبي
الـهـجوم األول مـنـحهم شـعـوراً باإلفالت
من الـعقاب.وقـال كارابولـوت لقناة آرتي
تي في الـتلـفزيونـية إنّه هـجوم عـنصري
بـالـكـامل  الـقـضـاء والـسـلـطـة يـتحـمّالن
ـــســـؤولـــيـــة عـــمّــا نـــصـــيـــبــهـــمـــا من ا
حــدث.”بـدورهــا قـالت إيــرين كـيــسـكـ

نـائبة رئيس جمعية حقوق اإلنسان في
تـغـريـدة عــلى تـويـتـر (هــذه قـضـيـة كـنّـا
نـتـابـعـها. قـال لي أصـغـر أفـراد الـعـائـلة
نـحن خـائـفـون لــلـغـايـة).لـكنّ الـسـلـطـات
ســارعت إلى نــفي الــطــابع الــعــنــصـري
ـة.وقـال وزيـر الـداخـلـيـة التـركي لـلـجـر
سـلـيـمـان صويـلـو أمـام الـصـحـافـي إنّ
ـــة ســـبـــبـــهـــا عــداء مـــزمـن بــ اجلـــر
عـائــلــتـ مــعــتـبــراً أنّه من االســتــفـزاز
ــة عــنــصــريـة. اعــتــبــار مــا حــدث جــر
وأضــاف (لــيس هـــنــاك أي عالقــة لــهــذا
سـألـة التـركـية-الـكـردية. إن الـهجـوم بـا
الــربـط بــ هـــذين األمـــرين يـــعــادل في

خطورته خطورة الهجوم).
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بغداد

ان بـاحلوارات واللقاءات لتشكيل احلكومة بـعد كل انتخابات يشرع البر
واخـتيار رئيس الوزراء الذي يـقوم بدوره بأختيار فـريقه الوزاري معتمداً
رشـح عـلى خـبرته وحـمـكته ومـهـاراته ومسـتـشاريه فـي التـمـييـز بـ ا
الخـتـيـار االفـضل او االنـسـب قـد يـكـون هـذا االخـتـيـار غـيـر صـحـيح او
ــكـن تالفــيه بــاالقــالــة او يــكــون الــشــخص غــيـــر مــؤهل هــذا اخلــطــأ 
ـان وفي اسـوء االحـوال الـقـبـول به اربع بـاالسـتـجـواب واالقـالــة في الـبـر
ـشـهـد يـكـاد يـتـكـرر في اكـثـر من دولـة في سـنـوات عـلى مـضض هـذا ا
دمـر والوبـائي وغيـر القـابل لالقالـة او االصالح هو تـرقية الـعالم ولـكن ا
ي الى مرتـبـة عالم(اسـتاذ) بـطريـقة غـير عـلمـية وغـير الـباحث او االكـاد
ـشـوه للـتـعـلـيـمـات الـوزارية ـيـة من خالل الـتـطـبـيق ا مـهـنـية وغـيـر اكـاد
زيفة يـة ا نـشورة في اجملالت الـعا لـلترقـيات العـلميـة (خاصة الـبحوث ا
سـوكباس وكالرفيت) اما عن جـهل عفوي او مقصـود وذلك بأعتماد هذه
ـنح درجة وزير الـبحوث واعـتبارهـا بحوث اصـيلة وال تخـضع للتـقييم و
عرفة لك ال ا (درجـة استاذ اكثر تأثير على اجملتمع من الوزير) وهو ال 
ـهارة وال اخلبـرة وال الطـريقة الـفريدة الـتي تؤهـله لنيل هـذه الدرجة وال ا
ـرموقـة واحملزن ان هذه الـترقـية تتم من خالل بـحوث لـيس لها الـعلمـية ا
اي قـيمة علمية (ميزتها الوحيدة انها نُشرت في مجالت مزيفة مفترسة
مـختـطـفة بـدون تقـيـيم بل حـتى تُنـشـر بأغالطـها الـلـغويـة والـعلـمـية) هـنا
دعـونـا النـفـكــر بـاالثـار الـسـلـبـيــة والـوبـائـيـة الـتي تــدمـر الـعـلم واجملـتـمع
مـارسات حـيث انها اقل ومـستقـبل االجيـال النهـا نتيـجة طـبيعـية لـهذه ا
ضـرر من اعــتالء واحـد من هــؤالء كـرسي الـعــمـادة او رئـاســة اجلـامـعـة
(هـنـاك اكـثـر من عـمـيـد تـمت تـرقـيـته بـهـذه الـبـحـوث وهـذه الـطـريـقه وهـو
نصب) التتذمر الن االثـر السلبي الزال وبائي ومـدمر اذا تخيلت معي بـا
ان الـعـمـيـد او رئـيس اجلـامـعه غـير مـؤهل وهـي التكـفي النـه مزيـف! نعم
صيبة اعظم) مـخادع! (ان كنت تدري فتلـك مصيبه وان كنت ال تدري فـا
ي والتـربوي اسـتمـيحـكم عـذرا الني اقدم لـكم االنهـيـار العـلمي واالكـاد
ستقبل دمر والوبائي واحلاصل ال محاله با (و....و.....و.....) االكـيد وا
ــهــزله فــورا وايــقـاف ــتــوسط إذا مــا لم يــتم ايــقــاف هــذه ا الــقــريب اوا
الـترقيات الـعلمـية (اشيـركم الى مقالتـي النشر الـعلمي بـ ضاغط في
جــريـده الــزمـان في 2021/6/30) والــعـمـل عـلى تــدقــيق كل الــتـرقــيـات
الـعلـميـة التي حـصلت (وفق تـعلـيمات 167 لـعام  2017) والـتركـيز على
الـترقـيـات التي اعـتبـرت فـيهـا الـبحـوث اصيـلـة وال تخـضع لـلتـقـييم النـها
ية (سكوبس وكالرفيت وغيرها...) واعادة تقييم مـنشورة في مجالت عا
نـاسب بشـانها (هـذا يعني ـنشورة التـخاذ ا رصـانة اجملالت والبـحوث ا
ــعـنــيــة يـجب ان هـنــاك مــشـاكل مــهــاريــة  وتـقــنــيـة العــضــاء الـلــجــان ا

تشخيصها وجتاوزها باالحالل او بالتدريب).
نـنتظر من اصحاب القرار  اتـخاذ موقف حازم وقرار فوري إليقاف هذا
ـيـة ومسـتـقبل االجـيال الـتدهـور وإنـقاذ سـمـعة الـعراق الـعـلمـيـة واالكاد

ونقترح ان يتم ذلك من خالل:
ـعرفة) الـكافية هارة وا 1- شـكيل فريق وزاري من اصـحاب (اخلبـرة وا
ـنشورة والـتأكـد انها واحلـقيقـية الـتي تؤهـلهم (بـعد تدقـيق كل بحـوثهم ا
غـير مـنشـورة في هذه اجملالت) ولـتحقـيق النـزاهة والـشفـافيـة والدقة في
يـ الـعـراقـي او ي عـراقي او نـقـابـة االكـاد االخـتـيـار يحـق الي اكاد
اجلـمعـيات الـعلمـية الـعراقـية الـتحـفظ على اي عـضو في هـذا الفريق اذا

زيفة.  قدموا ما يثبت نشره في اجملاالت ا
2- تـشكيل  فـريق جامعي في كل جـامعه يخـضع لنفـس معاييـر الفريق

الوزاري ولنفس الشروط.
يـ واجلمـعيات الـعلـمية ي عراقي ونـقابـة االكاد 3- من حق اي اكـاد
تـبعه ـصالح اخملـتصـ االطالع على اإلجـراءات ا الـعراقـيه واصحـاب ا
ـتـبــعـة في تــدقـيق لـتــشـكــيل الـفــرق الـوزاريـة واجلــامـعــيـة واإلجــراءات ا

تخذة بحقها.  الترقيات العلمية غير الصحيحة وما هي االجراءات ا
اخـتـيار فـريق مـؤهل + إجـراءات عـلـمـيه نزيـهـة وشـفـافة ودقـيـقـة = انـقاذ

ية ومستقبل االجيال  سمعة العراق العلمية واالكاد
ـتـخصـص كمـتـطوعـ لـلـتدريب لـلـتفـصـيل اتـشرف بـالـعـمل مع فريـقي ا
ـعــايـيـر الخـتـيــار اعـضـاء الـفـريـق الـوزاري واجلـامـعي ووصف ووضع ا

اإلجراءات الواجب اتباعها عند التدقيق.
زيف (سـكوباس كالرفيت) # الـترقية الـعلمـية بالنـشر ا
كــغـش الــطـــالب في االمـــتـــحــان ولـــكن بـــاالتـــفــاق مع

االستاذ.
اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد

بـحثـاً عن أبيـات للـيلى اضـطر لـتصفح
مـوسـوعة (لـسان الـعـرب) البن منـظور
وسوعة ذات صفحة صفحة الن هذهِ ا

الست جزءاً لم تكن مفهرسة.
وعــمل الـعـطــيـة في الـصــحـافـة وسـار
عـشقه للتراث مع عمله الصحفي فكان
يـكتب عمـوداً يوميـاً بتوقيع
) الـذي عـنـده اخلـبر (جـهـ
الــيـقـ ونـال هــذا الـعـمـود
الـــســاخــر أصـــداء كــثــيــرة
أيــامـــئــذٍ ويــصــفه الــكــاتب
عــبــاس الــعــلــوي بــالــقــول:
: صـــاحـب مـــدرســة "جـــهـــ
عـــراقـــيـــة فـــريـــدة في األدب
الـسـيـاسي الـسـاخـر تـفوّقت
عــلى من سـبــقـهـا ومن حلق
بــــهـــا مـــؤطـــرة بــــالـــســـهل
ــــكـن ألحـــد ــــمــــتــــنع ال  ا

تقليدها"..
وقبل هجرته أصدر العطية
ثـالثــة كُـتـب تــراثــيــة اثــنـان
مـــــنـــــهــــا صـــــدرا عن وزارة
اإلعـالم وفي مهجره يعيش
عـيشة اعـتياديـة ب أسرته
ـــمـــارســـة ولـــكــــنه لم يــــجـــد فـــرصــــة 
اخــتـصــاصه غــيـر أنه مــا يـزال يــنـفق
وقـتـاً كـبيـراً لـلـعنـايـة بالـتـراث الـعربي
ـــهـــمـل من أبـــنــــاء جـــيـــله الـــقــــد ا
واسـتـطـاع حتـقـيق نـحـو ثالثـ كـتـاباً
مـعـظـمـهـا نـصـوص تـراثـيـة نُشـرت في
بـيروت ولندن والـدوحة وباريس وهو
يـــعــدّ هـــذا أهم مــنـــجــزاتـه ومــا تــزال
هـوايـته في القـراءة والكـتـابة والـبحث
م مــسـتــحـكـمــة فـيه لـم تـفـارقـه فـقـد 
وجـهـه نـحـو بـاريس في شـبـاط الـعـام
 ?1978لـطـلب الـعـلم وكـانـت حقـيـبـته
حتــــــــمـل رســــــــائـل إلـى عــــــــديـــــــــد من
ـــســتـــشـــرقــ زوده بـــهــا األســـاتــذة ا
مـــيــخــائــيل عـــواد وكــوركــيس عــواد
وهـالل نـاجي وأكـرم فــاضل وكـان من
بـ هـذهِ الـرسـائل رسـالـة الى الـسـيدة
ـكتبة الوطنية (ايـفيت سوفان) أمينة ا

في باريس.
وفـي رحـلـته هـذه واجـه الـعـطـيـة ألول
مـرة االسـتـشـراق كعـلم وهـو يـعـترف
بـامـتـنـان أنه تـعلم الـكـثـيـر من مـناهج
ـستشـرق في التـحقيق والـفهرسة ا
كـتـبة الـوطنـيـة أبوابـها وفـتـحت له ا
عــلى ألــوف اخملــطــوطــات الــعــربــيــة
الــغـافـيــة بـ رفـوفــهـا ومـجــمـوعـهـا

ثمانية آالف مخطوط عربي.
WOLOLŠ  ö

عـــقــد الـــعــطـــيــة خالل تـــلك األيــام
كـتبة صالت حـميـمة مـع موظفـي ا
وقـادته الـسـيـدة سـيـلـفي إلـى غـرفة
صـــغـــيــــرة وأخـــبـــرته أن الـــعـــالم
الـــعـــراقي مـــصـــطـــفـى جـــواد كــان

يـتـخـذهـا صـومـعـة ألعـمـالهِ وهـيـأت له
فـــــهــــارس بـــــاريس مـــــعــــرفـــــة أمــــاكن
اخملــطــوطــات في أنـحــاء الــعــالم وكـان
ثـمرة ذلك الـتحـقيـق لـ(درج الغرر ودرج
الـدرر) تـألـيف عـمر بن عـلي بن مـحـمد
ـــطــوعـي تــوفي نـــحــو 440هـ الـــذي ا
وقف عـلى مظنّة وجوده في مكتبة اباال
بـالـسـويد وكـتـاب (أسـاس السـيـاسة)
تــألــيف جــمــال الــدين عــلي بن يــوسف
الــقــفــطي الــذي اكــتــشــفه في مــكــتــبـة
بـطرسـبرغ الروسـية وكان عـثوره على
ــؤلف احلـقــيـقي لــلـكــتـاب الـذي اسم ا
نُـشر خـطأ مـنسـوباً إلى اجلـاحظ باسم
ـؤلف الــتــاج مـفــاجــأة لـلــبــاحـثــ فــا
احلـــقـــيـــقي هـــو مـــحـــمـــد بـن احلــارث
الــتــغــلــبـي من عــلــمــاء الــقــرن الــثــالث
ـلوك) الـهـجـري حقـقه بـاسم (أخالق ا
وكـان ذلك من الكشـوفات العلـمية التي
يـعتز بها. وحقق العطية كتاب مهم
ــلـوك) أحــدهــمـا يــحــمالن اسم (آداب ا
ألبي مـنصور الـثعالـبي صاحب (يـتيمة
الــدهــر) الــذي تــبـنـت نـشــرة مــنــظــمـة
ـيـة واآلخـر لـعـلي بن الـيــونـسـكـو الـعـا
زين الـعـابـدين الـكـاتـب وهو مـن عـلـماء
الـقرن الـسابع الهـجري كمـا عُني بأبي
الـــفــرج األصـــبــهـــاني صــاحـب كــتــاب
(األغـــــاني) فــــحـــــقق كــــتـــــابهُ (اإلمــــاء
الـشـواعـر) وقـصـيـدة في الـديك وجـمع
ــفــقـودين: مــا اســتــطـاع مـن كـتــابــيه ا
(الفتيان) و(الديارات) وجتدر اإلشارة
هــــــــــــنـــــــــــا إلـى أن جــــــــــــامــــــــــــعـــــــــــة
الـسـوربـون  الـباريـسـيـة درّست كـتاب

(الديارات) لطلبتها لسن طوال.
وتـتــواصل رحـلـة الـعـطـيـة مع الـتـراث
لــيــبـــلغ مــجــمــوع اخملــطــوطــات الــتي
حـقــقـتـهـا نـحـو ثالثــ كـتـابـاً أحـدثـهـا
كــتـاب (بــدائع الــتـشــبـيــهـات) البن ابي
الــيـــســر الــتــنــوخـي وشــعــر الــشــريف

البياض.
واجـتــمـاعـيـاً فـإن زواج الـعـطـيـة أثـمـر

ثالثة أوالد وثمانية أحفاد.
وأخــيـراً فــالـعـطــيـة كــمـا يــصـفه أحـد
الــكــتـاب: "غــامس بـكـل روحه بـالــتـراث
الـعربي يحـبه يشمّه يـلمسه يـتعامل
مـعه كـربـيب مـدلـل/ ولذلـك سـهر عـلـيه
تـغـنى به وعـامـله بـلـطف وحب نـفض
الـغـبـار عن كـثـيـر من أوراقـه اجلـمـيـلة
وانـتـشل كـثـيراً من كـنـوزه من الـضـياع
واإلهــمـال والـنـسـيــان فـأدخل الـفـرحـة
عــــلى قـــلـب احلـــرف الـــعــــربي وبـــعث
الـسـرور في صـدور اآلبـاء األولـ لـهذا
ـلـكـوت وأسهم الـتـراث وهم في عـالم ا
ـاضـيـها الـعـتـيد بـربط حـاضـر األمة 
ـــا أحــيــاه بــاألبــداع ــهــمــة  وأكــمـل ا
والـتجـديد بـريادته االدب الـساخر وكم
بــنــا حــاجــة إلـــيه في مــثل هــذا الــزمن

ثل العليا!". القاحط بالقيم وا
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القيمة ب العقل والورقة

-1-
االغـراق في التشاؤم وابـراز الصور القـاتمة التي تُـثير الشـجون  وتَغْتَال
بـراعم األمل  وتسدُ أبواب الرجـاء وتزرعُ اليأس واالحبـاط  نزعة رهيبةُ
ــسـتــويـات ســيـاســيـا واقــتـصــاديـا اآلثــارِ والـنــتــائج عـلى كُـل الـصُــعُـد وا

واجتماعيا واخالقيا وحضاريا ...
-2-

ـبـحـوحـة مِنْ فَـرْطِ احلـشـرجات ال يـنـبـغي أنْ نُـصغـي الى تلـك االصوات ا
القاسية  بعيداً عن كل ما يُنعش اآلمال بغدٍ واعدٍ ومستقبلٍ كر 

ا أرضعتْ أمٌّ وليدها   فلوال األمل 
ا زرع الزارِعُون ما حتتاج اليه الناس من ثمار ... ولوال األمل 

ولغـدا األفق مُظْـلِمَاً لـلغايـة وكئـيبا شـديدَ الكـآبة تكـاد تخـتنق فيه الـنفوس
...

-3-
اسمع ما قاله الداودي - عبد الرحمن بن محمد ) –ت  467هـ )  :

كان في االجتماع للناس نُور 
فَمَضَى النورُ وادلهَم الظَالَمُ 
فَسَدَ الناسُ والزمانُ جميعاً 

فعلى الناسِ والزمانِ السالمُ 
واذا كـان هذا احلـال في الـقرن اخلـامس الـهجـري فكـيف يـكون الـيوم مع
ـروق ـعــاصـرة من مــبـاءات لــلـفــجـور وا مـا أفـرزتـه حـضــارة الـتـجــريب ا

والتمرد على القيم األصيلة ?
-4-

انّ هـذه الروح التي حَمَلها (الداودي) يحمـلها الكثيرون اليوم في (العراق
اجلــديــد ) فـهم حــ يــرون انـتــشــار الـفــســاد  وعـمــلــيـات الــتــكـفــيــريـ

... االرهابي
ـأسـاوية يـعـتبـرون أنّ الـبالد أصـبـحت في حـافـة الـهـاوية  وانّ الـنـهـايـة ا

قريبة جدا ..!!
في حـ أنَّ هـنـاك مَـقُـولـةً عـظـيـمـة تـقـول ( ال يـنـتـشـرُ الـهـدى االّ مِنْ حـيثُ

ينتشر الضالل ) 
انّ هـذا الفساد الـكبيـر هو الذي يوقظ الـعزائم ويدفع بـالعناصـر اخمللصة

همات العمل الدؤوب لتغيير الواقع الفاسد . الطيّبة للنهوض 
ثم أنّ االرهـاب أصبح الـعدو األول لـلشـعوب واحلـكومـات في العـالم وهذا
فـسدون مـا دفع اجلمـيع للـتعـاون والتـنسـيق لدحـر أوكاره  ولن يـتغـلب ا

االوغاد يقينا على طالبي االمن والنزاهة واالستقرار .
-5-

ا قال الشاعر : وقد
رب يوم بكيتُ منه فلما 

صرتُ في غيرهِ بكيت عليه 
انّ ورثة هذا الشاعر موجودون اليوم 

انـهم يـحـنـون الى األيـام الـسوداء لـلـدكـتـاتـوريـة الـبـائـدة ويـنسـون انـهم لم
ـلكـون احلريـة وليس لـهم االّ السـمع والطاعـة (للـقائـد الضرورة) يـكونوا 
ـقابر غامـرات الطائـشة واحلروب الـعبثـية والذي مأل الـعراق با صـاحب ا

اجلماعية ...
-6-

ـان بعظيم رحـمته ال يتركان انّ حـسن الظن بالله واال
ؤمن مجاالً يسمح بتسرب القنوط الى نفسه .

ستعان على ما يصفون . والله ا

 ŸULA « ÂöÝ

عمان

ــاً إن الـــعــراق يـــعــيـش في نـــفــسه عـــا
ــدن الـتي واســعــاً كــبــيـراً أوسـع من ا
يـزورها من ح إلى آخر فـهو يسكنه
عـــلـى الـــرغم من أنـه يـــعـــيش في قـــلب
أوربا منذُ نحو أربعة عقود من الزمن.

ويــتـابع أنه غــادر الـعــراق سـنـة 1978
وقـبـلـهـا تولى مـنـاصب عـدة في الـدولة
ـسـتـشـار الــعـراقـيـة أهـمــهـا مـنـصـب ا
اإلعـالمي في الــــســـفــــارة الــــعـــراقــــيـــة
بــالــكـويت بــ عـامي ?1977 – 1972
وقــد خـرج من الــعـراق بــعـد أن حـصل
عــلـى إجــازة إلكــمــال دراســته الــعــلــيــا

وسافر بنحو طبيعي ثم لم يعد.
ولــد الـعـطــيـة يـوم  13تــشـرين الــثـاني
 1940فـي مـديــنــة الــكــوت مــركــز لـواء
الـــكـــوت (مــحـــافـــظــة واسط حـــالـــيــاً)
وحــــصل ســــنـــة  1972عــــلى شــــهـــادة
الـبكالوريـوس من قسم اإلعالم في كلية
اآلداب بـجامعة بغداد وعلى ماجستير
من مـدرسـة الـدراسـات العـلـيـا بـباريس
ســنـة ?1980ومـن جـامـعــة الـسـوربـون
بـباريس حـصل على دكـتوراه دولة (في

العلوم االجتماعية) سنة .1987
�انــتــقل الــعــطــيــة وأســرته في صــيف
الـــعـــام  ?1959إلـى بـــغــداد هـــاجـــرين
الـــكـــوت وفي بـــغـــداد أمـــكـــنـه إتـــمــام
دراسـته ثم اسـتأجـر غـرفة مـتواضـعة
رطــبـة فـي مـحــلـة جــديــد حـسن بــاشـا
ومــنـهــا بـدأ يــطل يـومــيـاً عــلى سـوق
تـنـبي وعنـدمـا فتح الـسـراي وشـارع ا
عــلي اخلـاقــاني مـكـتــبـته (دار الــبـيـان)
فـضـلة ـرافئ ا ـكتـبـة من ا كـانت تـلك ا
إلـــــيـه لـــــكن أهـم شـــــخص قـــــدمـه إلى
اجملـتـمع الـبغـدادي كـان (خضـر عـباس
الـولي) صـاحب مـجـلـة الـرسـالـة الذي
عـرّفه بـصـفـوة اجملـتـمع الـذين كـان من
ـؤرخ عــبـد الـرزاق احلــسـني بــيـنــهم ا
وكـــان احلـــســـني اليـــزال مـــوظـــفـــاً في
مـجلس الوزراء ومحمد رضا الشبيبي
ويـــــوسف عـــــز الـــــدين وداود ســـــلــــوم
ــتــنــبي يــعج وغــيــرهم وكــان شــارع ا
بـــاحلــركــة فــفـــيه مــقــرات الـــعــديــد من

طابع. الصحف وعشرات ا
اسـتهـواه التـراث وهو طالب من خالل
مــكـتــبـة األسـرة فــوالـده كــان خـطــيـبـاً

حافظاً لعيون التراث وأخوه خليل كان
ـتلك كنـوزاً تراثيـة جعلـته ينحاز إلى
الـقـد األصـيل عـلى الـرغم من صالته
ـوجـة الـستـيـنـية بـكـوكـبـة من شعـراء ا
كـحـمـيد سـعـيد وسـامي مـهـدي وفاضل
الــــعـــزاوي وســــركـــون بــــولص وأنـــور
الــغــســانـي وشــريف الــربــيــعي وعــبــد
ن كان الـرحـمن الـربـيعي.. الـخ وهم 
الـعـطـية يـعـمل عـلى نشـر بـدايـاتهم في
الـكـتـابة وقـد عـمل مع قـسم مـنـهم على
جــمع شــعــر مــثـنى حــمــدان الــعـزاوي
بـعـنـوان (لن تـراني الـضـفـاف) ونـشره
العطية في العام  1964أو  1965على

ما يذكر الشاعر حميد سعيد.
كـان الـعـطـيـة مـفتـونـاً بـالـشـعـر الـقد

ويـذكـر أنه صـادف بـدر شـاكـر الـسـياب
فـي مــقــر جــريــدة احلــريـــة في مــكــتب
الـصحـفي الرائـد فيـصل حسـون نقيب
الـصـحفـيـ العـراقـي األسـبق فـطلب
ثنى مـنه السياب مـرافقتهُ إلى مكـتبة ا
حـيث اقـتـنى ديـوان ذي الرمـة الـضخم
مــقــابل ديــنــاريـن فـاســتــقـال بــاصـاً ذا
ـعـظم وفي الـبـاص طـابــقـ من بـاب ا
طــلب مــنه الـســيـاب أن يــفــتح صـفــحـة
مـعينـة ويطابق حـفظهُ لقـصيدة عـينية
لـذي الرمة وكان انشاد الـسياب متقناً
رائـعاً حـتى ان ثالث فـتيات فـي الباص

. صفقن لهُ
بــــعـــد ذلك طــــلب مــــنه أخـــوه خــــلـــيل
تـصحيح جتارب (بـروفات) كتابه األول
زرّد بن ضـرار الغـطفـاني وهو ديـوان ا
مـن شــعــراء صــدر اإلسـالم فــاقــتــضى

األمــر مــراجــعـة الــعــشــرات من الــكُـتب
همة الـتراثيـة وسُعد من خالل هـذه ا
بـلقـاءات عديـدة مع الشـيخ محـمد رضا
الـشـبـيـبي في دارهِ بـالكـرادة الـشـرقـية
والـــذي كــتب مــقـــدمــة الــكـــتــاب وســرّ
ـقفى ال الـشـبـيـبي ألنه يـهـوى الـشـعـر ا

احلــرّ الــذي فـ الــشـبــاب به وفي ذلك
الـزمن نـفـسه تـعـرف إلى الـعـالمة عـلي
الــوردي الـذي تـرك في قــلـبه ووجـدانه
ـثـيـرة أســئـلـة كــثـيـرة من خالل آرائـهِ ا

للجدل.
في أواسـط ستـينـيات الـقـرن العـشرين

شــارك أخـاه خـلــيل في جـمـع وحتـقـيق
ديــوان لـيـلى األخـيــلـيـة الـذي أصـدرته
وزارة اإلعـالم سـنـة  1967وكــانت تــلك
مـــواجــهـــته احلــقـــيــقـــيــة مـع الــتــراث
فـباإلضـافة إلى مـراجعـة عيـون التراث

) كـان عـمـوداً سيـاسـيـاً سـاخرا (جـهـ
اضي اشـتهر به ويذكره أبناء اجليل ا

كما يذكره تاريخ الصحافة العراقية.
عـاش فـي قلـب أوربـا مـنـذ الـعام 1978
وإلـى اآلن وانغمس في التراث وامتلك
اسـلـوبـاً متـمـيـزاً في نفض الـغـبـار عنه
ــدرســـتــ الـــعــربـــيــة مـــزاوجــاً بـــ ا

والغربية.
إنه الـدكتور جليل العطية الذي يشغله
اآلن أمـران كما أخبر (الزمان) أولهما
مـا يـدور في الوطن اجلـريح من حرائق
وتـضاعف الـفسـاد وزيادة احملـاصصة
وتـــضـــاؤل فـــرص حتـــســـ األوضـــاع
االجــتـمــاعـيـة والــصـحــيـة وثــانـيــهـمـا
عــــوائق الـــســـفــــر الـــذي طـــال من دون

مسوغات حقيقية.
WO «dŽ ÁułË

آخـر نـشـاطـاته انـهـمـاكه بـإعـداد اجلزء
الـثالث من موسوعتـه (هؤالء أحببتهم)
وعـنـوانه (وجـوه عـراقيـة رائـدة) وكان
اجلــــــزء األول قـــــد صــــــدر وعـــــنــــــوانه
(عــــراقــــيــــون في الــــقــــلب) الــــذي نـــال
اســتــحــســان الــبــاحــثــ والــدارســ

واجلـزء الـثـاني يـصدر قـريـبـاً وعـنوانه
(قـمم عـراقـيـة) وكل جـزء يـشـتـمل عـلى
تـراجم نـحـو ثالثـ شـخـصـيـة عـراقـية
ن عـــرفـــهم أدبـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــوســوعـــة هي ســجـل أدبي عــراقي فـــا
لــلـقـرن الـعـشـريـن. وآخـر نـشـاطـاته أنه
فــرغ مـن حتــقــيق ديــوان ابن الــظــريف
توفى سنة 430هـ - 1049م. اآلمدي ا
ثقف تـضايقه قلة العناية بالثقافة وا

فــمـيـزانـيـة وزارة الـثــقـافـة ال تـشـمل إال
ــوظـفــ وهــذا يــشــمـل دائـرة رواتـب ا
سؤولـة عن القطاع الـشؤون الثـقافيـة ا
الــثــقــافي واجملالت الــثــقــافـيــة وهي ال
تـستـطيع نـشر أكـثر مـن خمـس كـتاباً
سـنـويـاً وهذا رقم هـزيل ال يـلـيق باسم
الـعراق بلد احلضارات بـلد الفراهيدي
واجلاحظ واألصمعي واجلواهري كما
يـرى لــهـذا فـهـو يـتـمـنى من الـدولـة أن
تـضـاعف مـيـزانـيـة وزارة الـثـقـافـة لـكي
تـنشط في ميـادين نشر الـكتب الثـقافية

سرح والسينما واآلثار. وا
يـقول الـدكـتور جـليل إبـراهيم الـعطـية:
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وانئ الـعراق عقـدت الشـركة الـعامـة 
ـناقشـة مشاريع الـبرنامج اجتمـاعاً  
ـتـحـقـقة احلـكـومي ونـسب االجنـاز ا

فيها .
هـندس ـدير الـعـام للـشركـة ا و قال ا
فرحـان محيـسن الفـرطوس (اسـتنادا
الى تـوجـيـهـات وزيـر الـنـقل الـكـابـ
نــاصـــر حــســـ بــنـــدر الــشـــبــلي 
ــشـــاريع في الـــتــبـــاحث مع مـــدراء ا
الــشـركــة حـول ضــرورة تــذلـيل كــافـة
الــعـــقـــبـــات الـــتي تـــواجه مـــشـــاريع
البرنـامج احلكـومي والتي تنـفذ على

أرض الواقع في موانئ العراق) .
دير الـعام بـضرورة متـابعة و وجه ا
ــشــاريع ومــتـــطــلــبـــاتــهــا و نــسب ا
اجنـازهـا ومـطـابـقـتـهـا لـلـمـواصـفـات

وضوعة في عقود العمل . ا
وانئ ـعاون الـفـني  من جـانبه بـ ا

العـراق احـمد جـاسم االسدي إنه (
عـــقـــد اجـــتـــمـــاع مــــوسع مع مـــدراء
ـــنــاقــشـــة نــسب اإلجنــاز ـــشــاريع  ا
ــتـحــقـقــة في الـبــرنـامج احلــكـومي ا
وتــسـهــيل اإلجــراءات لـلــوصـول الى
ــشـاريع نــسب اجنـاز عــالـيــة لـهـذه ا

وبأوقات قياسية) .
وأضـاف أن (االجــتـمــاع وضع خـطط
ــشــاريع وحث ــتــابــعــة تــلك ا عــمل 
ـتعـاقدة عـلى تـنـفيـذها و الـشركـات ا
بـــــضـــــرورة االلـــــتـــــزام بـــــاجلــــداول

وضوعة) . ا
واســتـــقـــبـــلت الـــشـــركـــة اربع ســـفن
جتــاريــة ونـاقــلــة وقــود واحــدة عـلى
أرصـفــة مـيـنــائي أم قـصـر الــشـمـالي

واجلنوبي .
وقـــــال الـــــفـــــرطـــــوسي انـه (حـــــسب
توجيـهات وزير الـنقل الكـاب ناصر

الشبـلي بزيادة حـجم اإلنتاج) مـبينا
أن (مــيـــنـــائي أم قـــصـــر الـــشــمـــالي
واجلــنــوبي يـــعــمالن بـــطــاقــتـــهــمــا
ــبـــاشــرة بــأعــمــال ـــعــهــودة رغم ا ا
تــأهــيل  الــبــنى الــتــحـتــيــة وإنــشـاء

اخلدمات)  .
W¹ËUŠ uÝ—

الفـتــا أن (مـيـنــاء ام قـصـر الــشـمـالي
استقبل سفينة بحمولة   697حاوية
رست عـــلى رصـــيف 11 وســـفـــيـــنــة
بــحــمــولــة  103حــاويـــة رست عــلى
رصيف  20 وسفـينـة  بحـمولة 700
حاويـة رست عـلى رصيف  26 فيـما
اســتـقـبل مــيـنــاء ام قـصــر اجلـنـوبي
ســــفــــيــــنـــة  رست عــــلى رصــــيف 5
بـحــمـولـة  904 حـاويــات مـخــتـلــفـة

االحجام).
و عمدت الشركـة الى ان تكون ساحة
 80 في مــيــنــاء ام قــصــر الــشـمــالي
ـتـضـررة الـقـادمة خلـزن الـسيـارات ا
يناء  و تخريج البضاعة للحد الى ا

يناء  من اكتظاظ الشاحنات في ا
وانئ ان وقال الفرطوسي (اعتمدت ا
ــتــضــررة يــكــون خــزن الــســيــارات ا
ـفـتـوحـة في سـاحة 80 والـبـضاعـة ا
في ميناء ام قصر الشمالي باالضافة
الى تــــخـــريـج الـــبــــضـــاعــــة وايـــواء
الـشـاحـنـات عبـر بـوابـتـيـهـا االثـنـت
المــــتــــصــــاص الــــزخم احلــــاصل في
يـنـاء ). وب مـدير سـاحة   80 في ا
يناء ماهر مؤيد ان (الساحة تمتلك ا
الـــيــات مـن شــوكـــيــات وحـــاضــنــات
وسـيـارات نـقـل ومـنـظـومـة كـامـيـرات
ــراقــبــة تــعــمل الــكــتــرونــيــا لــنــقل ا

البيانات بشكل دقيق) .
يذكـر ان سـاحة  80ضمن الـسـاحات
العـاملـة في مـينـاء ام قصـر الشـمالي
ـشتـرك حيث تـبلغ بنـظام الـتشـغيل ا
مـسـاحـتـهـا نـحو  98الف مـتـر مربع
تعمل بشكل متعددة اخلزن باالضافة
الى قـــــربــــهـــــا مـن طــــريـق اخلــــروج

للميــناء .
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ولــد الــدســتــور الــعـراقـي الـذي
ـا تـزل والدته الــكـثـيـر اثــارت و
من الــــلـــــغط واخلـالف  حــــتى
راحت والدة الــــدســــتــــور األول
ـــــؤقت فـي الـــــعـــــهــــد غـــــيـــــر ا
اجلـمــهـوري  مــادة لـلـتــضـلـيل
وذر الـرماد في عيـون النـاخب
والبـاحثـ عن االصالح  حتى
راح اجلـــمـــيع ســـاســـة وشــعب
يطـالب بـاإلصالح الـدسـتوري 
وحـيــنــمـا تــسـأل الــســاسـة عن
مـواطن اخلـلل فـيه  يـحـدثـونك
ـكـونـاتيه والـطـائـفـية  ثم عن ا
يـعرجـون منتـقلـ الى اإلقصاء
والــتـهـمـيش والـفـسـاد وتـراجع
اداء مؤسسات الدولة والتوازن
فـي الــــتـــــمــــثـــــيل  مـــــغــــادرين
الـدسـتــور مـتـشـبـثـ بـالـفـسـاد

والتـهـمـيش واإلقصـاء وتـقاسم
ــــنـــاصـب  وكـــأنـــهـم اجـــانب ا
غــربــاء بـعــيـدين عــمـا يــحـدث 
وهم أس اخلـراب والــتـخـريب 
مـغــادرين االصالح الــدسـتـوري
متـعلـق بـأستـار احملاصـصة 
خائـض في تفصـيالتها  كمن
ســؤل عن الـــفــيل فـــتــحــدث عن
النـمـلة !!!! ومـذ صـدر الدسـتور
ـانية سنة 2005 والـلجان الـبر
ادة تُشـكل تـترا تـنفـيذا لـنصـرا
(142) من الــدسـتــور  بــقــصـد
إحداث التعـديالت الدستورية 
وهـــا هـي الـــدورة الـــنـــيـــابـــيـــة
الــرابـــعـــة تــغـــادرنــا واإلصالح
الدستوري لم يـرَ النور  ويبدو
أن فــكــرة االصالح الــدســتـوري
كــمـا بــاقي األفـكــار الـتي راحت

مــــادة لالســــتـــهـالك الـــشــــعـــبي
واالنتـخابي  كـمكـافحـة الفـساد
واإلصالح االقتـصادي ومكـافحة
الـبــطـالـة وتـوفـيــر فـرص الـعـمل
وتـــــنــــــويـع مـــــصــــــادر الــــــدخل
ومــشــاريع اإلســكــان الــوطــني 
وهم وخـيال وتـضـلـيل وتـأميل 
ــــد فـي تــــراجـع واحلــــال من وا
سيء الى اسوء . منذ أيـام قليلة
خلت والشـارع العراقي والنخب
ـنـظرين الـتـنظـيـري ـثـقفـة وا ا
الـــنـــظـــرين  يـــتـــنـــاول احلـــدث
الــتــونـسي بــحــثـاً وتــمــحـيــصـاً
وشرحاً وحتليالً  متسائل هل
من منـقذ ينقذنـا ? هل من نسخة
مــكـررة لـقــيس سـعّـيــد بـنـمـوذج
عــراقي ? هل الــبـيــئـة الــعـراقــيـة
مــؤهـلــة إلصالح سـيــاسي كـذلك

الذي قاده سعـيّد ? والتساؤالت
تـــتــوالى تـــتــرا  والـــســجــاالت
تـــذهب مـــســـتـــمـــرة لـــســـاعــات
مـتـأخـرة من الـلـيل مـتـقـدمـة من
الــفـجــر  حــتى تـرفـع اجلـلــسـة
بـأذان الـفجـر أو صيـاح الديك 
واحلـــصــيـــلــة اجلـــمــيـع يــدافع
والـــكل يـــهـــاجم واألغـــلب األعم
يتـهم والغالب يـخّون  والوطن
في تـــراجع والـــشــعـب يــعـــيش
ـــتــــتـــبع لـــلـــشـــأن ـــأســـاة . ا ا
الــــتـــونــــسي يـــجــــد أن صـــوت
االصالح ولــد وصــدح وتــنــامى

وتهيأ شعبياً 
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وولــد رســمـيــاً عـلى يــد سـعــيّـد
زمــــــانـه  الــــــذي دخـل تــــــاريخ
تـونس من أوسع أبـوابه  ليس
بـــشــجـــاعـــة فــرديـــة وال بــإرادة
خـاصـة وال بــقـرار ذاتي  ولـكن
بـــإرادة الـــشـــعب الـــبـــاحث عن
ـطـالب بالـتـغـيـير  االصالح  ا
ــتــشــبث ــتــطــلع لــلــحــريــة ا ا
بـالــكـرامــة  الـشـعـب الـذي ولـد
االصـالح في ذاته  فــــتــــرجــــمه
ولود ضمـيره  ونـفذه سـعيّـد ا
ـــولــود في من رحـــمه  ال ذلك ا
دول وأروقـة أجــهـزة مـخـابـرات
أجـنــبـيـة  ولـد االصالح بـإطـار
سياسي  ولكن بخـلفية شعبية
ـعاناة  ولـد التـغيـير من رحم ا

ÍdJA « wKŽ

بغداد

ــــان بـــــالــــوطن  ورفض  واإل
الــظـــلم  فــكـــان الــولـــيــد صــاحٍ
مـتـعــاف  ولـد االصالح حلـاجـة
النـاس  وفقـر احلـال  ومعـاناة
ال وافد  وال جيل  ولم يـولد 
ـــخـــطط عـــابـــر احلـــدود  وال
بـــخـــيـــانــــة وطن . لـــقـــد كـــثـــرة
التكهنات  وطالت الشروحات 
ـا وطــرحت الــســيــنــاريــوهــات 
ســيــكــون عــلـيـه احلـال  فــذهب
الـبعض مـخوناً مـتهمـاً األجنبي
ـخطط االطاحـة بحـكم القائم 
ـتضـرر يدعي االسـتبداد وراح ا
الــرئـاسي عــودة بـتــونس حلـكم
الـــفـــرد  والـــرئـــيـس الـــذي قــاد
حركة الـتصـحيح الـشعـبي يقف
ن شــيّع قــويــاً واثــقــاً هــازئــاً 
وكـذب وحاول اإلفـشال  بـعد أن
ــــســــتــــبــــد عــــلى فــــشل راهن ا
صحح  معـتقداً أنه قادر على ا
ــعـبـر عــنـهـا كـســر إرادة االمـة ا
ـصـحح  نعم بقـيـادة الرئـيس ا
لـــقـــد جنـــحت حـــركـــة ســـعّـــيـــد
الـــتـــصـــحـــيـــحـــيـــة  ال بـــقـــوته
الــسـلــطــويـة  وال بــصالحــيـاته
الـــدســــتـــوريـــة  ولــــكن بـــإرادة
نتفض على الوافد من الشعب ا
الــــــــتــــــــدخـالت  والــــــــوارد من
ـــفـــروض من الـــتـــمـــويالت  وا
األجندات  فحركة سعّيد وطنية
عاناة  شعبيـة ولدت من رحم ا

حركة تصحـيحية أبت السكوت
عــــــــلـى اخملــــــــطـط الــــــــذي أراد
إســــــــقـــــاط نــــضـــــاالت ودمــــاء
وقـــرابــ  قـــدمت عـــلى طــريق
احلرية  فـلم يكن زوال حكم بن
علي اال علـى يد شعب أبى الذل
وأراد احلـــــيـــــاة فـــــكـــــانـت له 
وبـــالـــقـــطع أن مـــا أراده شــعب
تـونس  وتـرجمه سـعـيّـد يـبقى
في مــــتــــنــــاول كل الــــشــــعـــوب
ـتطـلعة الباحـثة عن احلـرية  ا
الستـقالل القـرار  الـعامـلة لـغد
افــضل  بـشــرط أن تــكــون عـدة
الــتــصــحـــيح وزاد الــتــصــويب
ومـؤونـة الـتـقـو وطـنـيـة غـيـر
وافــدة  وال مـدفـوعــة األجـر من
األجــــنـــبـي الــــوافـــد  والــــقـــزم
ـــتــطـــلع والـــصــغـــيـــر حــديث ا
الـنـعمـة  فـالـتـصـحـيح ال يـأتي
على جـناح انحـراف  فكل وافد
اجنـبي طـامع راغـب في نـفوذ 
وكل وطــــنـي مــــولـــــود من رحم
ــنــقــذ وأن طـال ــعــانــاة هـو ا ا
الـــزمــان بـه  وســجل الـــتــاريخ
شاهـد عـلى مـن صحـح وصوب
وحرر  كمـا كان شاهد على من
خان وباع وقبض األجر الزهيد
الــزائـل وإن كــثــر  والـــعــاقــبــة
لـلشـعوب البـاحثـة عن احلرية 
ـتـطـلـعـ والـقـادة الـوطـنـيـ ا

لغد أفضل . 

مـــا جـــرى ويــجـــرى فى تـــونس
لـــيس انـــقـالبـــا  الـــلـــهم إال إذا
كانت جمـاعة بذاتهـا  تعتبر أن
وجـودهـا فى احلـكـم ثورة  وأن
خروجها منه انقالب  وفى ذلك
مـــا فـــيـه من مـــجـــافـــاة وازدراء
لـلـحـقـائـق الـصـلـبـة  فـالـرئـيس
ــتـــهم جـــزافــا قــيـس ســعـــيـــد ا
بــتــنـفــيــذ انــقالب  هــو األعـظم
ـا اليـقـاس لـغـيره فى شـعـبـية 
تــونس الـيــوم  وقــد حـصل فى
انـتـخـابـات أكـتـوبر  2019على
ــصـوتـ نـحــو عـشــرة أمـثـال ا
ـته حـركـة "الـنـهـضة" ذات لـغـر

اجلذور اإلخوانية .
ـعنى ببـساطـة  أن الشعب   وا
الــتــونـــسى أراد قــيـس ســعــيــد
ا أراد اختيار أى طرف بأكثر 
آخـر  برغم أن قيس سـعيـد كما
هــو مــعــروف  أســـتــاذ قــانــون
دسـتـورى  لم ينـضم فى حـياته
إلى حـزب وال جماعـة  وبدا فى
صـــورة الـــتـــونـــسى الـــعـــادى 
اخملتـلف فى حديـثه على الدوام
بــالـلــغـة الــعـربــيــة الـفــصـحى 
الـنزيه إلى أبـعد احلـدود  فقـير
ـالــيـة إلـى حـافـة اإلمــكـانــيـات ا
الـكـفــاف  وكـان طالبه هم قـادة
حملته االنتخابية  أداروها من
شــقـة مــسـتـأجــرة مـتــواضـعـة 
ــنـــحــة ورفض الــرجـل تــلـــقى ا
ـــقــــررة من الـــدولـــة ـــالــــيـــة ا ا
شى رشحى الـرئاسة  وكان 
عـــلى قـــدمـــيه بـــ الـــنـــاس فى
الـشـوارع واألسواق  ولم يـعـقد
مـؤتمـرا انتـخابـيا واحدا  ومع
ــــــركـــــز األول فى ذلك فــــــاز بـــــا
انــتـخـابـات الــرئـاسـة  وأقـصى
"عبد الفتاح مورو" مرشح حركة
الـنـهـضة  الـذى حل ثـالـثـا بـعد

رجل األعمال نـبيل القروى  فى
حـــــ حـل الــــرئـــــيس األســـــبق
ــــرزوقـى" فى ذيل ـــــنــــصـف ا "ا
الـــقــائـــمــة  وبـــنــســـبــة أقل من
ـــئــة  وفى اجلـــولــة نــصف بـــا
ـــواجـــهــة الـــثـــانـــيـــة  كـــانت ا
احلــاسـمــة بـ سـعــيـد الـفــقـيـر
و"الــقـروى" الــذى هــو من أغـنى
تـهم ال يزال أغـنيـاء تـونس  وا
بـوقائع فسـاد متراكـمة  وكانت
ــفـاجـأة االنــتـخــابـيــة الـتى لم ا
تكن مـفاجـئة  فـقد كـانت نسـبة
الــتــصــويت هـى األعــلى فــيــمــا
شــهــدته تــونس  وفــاز ســعــيـد
بـأكــثـر من ثالثــة ماليـ صـوت
انتخابى  وحصد ما فاق ثالثة
أربـاع إجـمــالى األصـوات  فـقـد
حـمــلـته مــوجـة شـعــبـيـة هـادرة
ـة بـتـغـيـيـر ثـورى حـقـيقى  حـا
وقد وصـفت الـرجل فـيمـا كـتبت
ا وقتها بأنه "قيس تونس"  ر
فى إحـــالــــة رمـــزيـــة إلى درامـــا
ــشـــهــورة فى "قـــيس ولــيـــلى" ا
الــتـراث الــعـربى الــقـد  وهى
واحـــــــــدة مـن قــــــــــصـص احلب
األسـطوريـة  التى ال تـتوج أبدا
بـخـاتـمـة زواج  ووجه الـشـبه 
أن قـيس سـعـيـد األكـثـر شـعـبـية
ومحبة فى أوساط التونسي 
قــــد ال تـــــمــــكــــنـه صالحـــــيــــاته
احملدودة فى الدستور  أن ينفذ
حـلمـه وأحالم الذين انـتخـبوه 
ــا كـانـت هـذه هى احملــنـة  ور
الـتى حـاول سـعـيد اخلـروج من
أسرها بقراراته األخيرة فى 25
يــولــيـو  ?2021من نــوع إقــالـة
ان ورفع احلكومة وجتميد البر
حـصـانات الـنواب  الـتى يحـلو
لبعضهم وصفها باالنقالب على

الدستور .

ومن حـق الـــشــــعب الـــتــــونـــسى
وحـــــــده  أن يــــــحــــــسم رأيـه فى
قـــرارات قــــيس ســــعـــيــــد  وقـــد
اتــخـــذهــا بـــعــد وقت طـــويل من
الـــــصـــــبــــــر  ومن شـــــلـل عـــــمل
ـــــــؤســـــــســـــــات  ومـن تــــــردى ا
األوضـــــــاع االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة
واالجـــتـــمــــاعـــيـــة  ومن مـــآسى
مضافـة  بانتشـار مريع جلائحة
كــورونــا  ومـن تــضــاعف أرقــام
الــبـطـالـة  وتــراكم ديـون تـونس
إلى مـا يـجـاوز إجـمـالى نـاجتـها
القومى  ومن انكماش االقتصاد
بـنـسـبة  %8.6فى الـعـام األخـير
وحـــده  ومن تـــفـــشى الـــفـــســاد
بـغـيـرردع وال حـسـاب  والـعـجـز
ان مـعـلق مـشتت  ال ـفزع لـبـر ا
يحظى فـيه حزب بأغلبـية مطلقة
ـــــســـــاومــــات  وجتـــــرى فـــــيه ا
والـصـفـقـات عـلى نـحـو ال يـعرف
ـعلنـة  ويجمع طـعمـا للمـباد ا
حــزب الــنــهــضــة (اإلسالمى) مع
ــوصــوم حــزب نــبــيل الــقــروى ا
ا بالفساد فى حتالف وثيق  و
انــتـهى بــتـونس إلى حــال خـطـر

داهم  رأى معه الرئيس 
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ــادة ( (80من أن يـــطـــبق نـص ا
الـدستـور  وبـتـفسـيـره اخملـتلف
عـــلـــيـه مع آخـــريـن  فى غـــيـــاب
ـكن "مــحـكـمـة دسـتـوريـة"  كـان 
الـلجـوء إليهـا  ولم تقم إلى اآلن
بـــعـــد ســبـع ســـنــوات مـن إقــرار
دســـتــور  ? 2014وكــان يــتــعـ
إقــامـــتــهـــا فى غــضـــون عــام من
ســــريـــان الـــدســـتــــور  ولم يـــقم
ان  بل الرئيس سعيد بحل البر
ــدة شــهــر واحــد  ومن جــمـــده 
دون أن يـعنى ذلك نـهايـة القـصة
 فــــمن حـق الــــرئــــيس طــــبــــقــــا

ان فى لـلدسـتور  أن يـحل البـر
حـــــالــــة وحـــــيــــدة  إذا أخـــــفق
ان فى منح الـثقة للحكومة البر
 وهـــو مــا يـــبـــدو واردا إذا مــا
ـان عن مـنح الـثـقـة امــتـنع الـبـر
الالزمــــة حلـــكــــومـــة جــــديـــدة 
يشكـلها الرئيس بـنفسه بحسب
قـــــراراتـه  أو إذا مـــــا تـــــطـــــور
ـــــوقف إلـى أســـــوأ  وجلــــأت ا
أطـراف بـعيـنـها إلى إثـارة عنف
اعـتراضى  قـد يضـطر الـرئيس
إلى الــرد عــلــيه  اســتـنــادا إلى
قوة اجليش واألجـهزة األمنية 
وإلى أغــلـبــيـة شـعــبـيــة ظـاهـرة
مــتـحــمــســة لــقــرارات الـرئــيس
األخـيـرة  تضم أغـلب الـنقـابات
ــدنى ومـــنـــظــمـــات اجملـــتــمـع ا
الــنــشــيــطــة  وبــيــنــهــا "احتــاد
الــــشــــغـل" أكــــبـــــر مــــنـــــظــــمــــة
نقـابيــــــــــــــة اجـتماعـية مؤثرة

فى تونس .
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 ومـفارقـة الـرئيـس قيس سـعـيد
تـبدو ظاهـرة  فهـو الرجل الذى
اســـتــــخف به الـــســــيـــاســـيـــون
احملتـرفون  وظنـوا أنه سيكون
رئـيــسـا بـروتـوكـولــيـا  يـكـتـفى
باسـتـقبـال الـضيـوف فى "قـصر
قـرطــاج"  ويـوقع مــا يـصـله من
قـوانـ ومـراسـيم  لـكن الـرجل
سـبقة  خـالف مؤدى الـظنـون ا
ورفض الـتـرويض  وتوسع فى
تفـسـير كل صـالحيـة منـحـها له
الـــــدســـــتـــــور  واســـــتـــــمـــــسك
بـاخــتــصـاصــات األمن الــقـومى
والـدفاع والـعالقات اخلـارجية 
واستـثمر عـجز "حركة الـنهضة"
 أكـبـر األحـزاب تمـثـيال نـسـبـيا
ان  عن تشكيل حكومة فى البر
وتعي رئيس وزراء من جهتها
 وســـقــــوط مـــرشــــحـــهـــا األول
"احلـبـيب اجلـمـلى" فى امـتـحان
انية  لتتشكل بعدها الثقة البر
حـكــومـتـا إلــيـاس الـفــخـفـاخ ثم
ــشـيــشى  الـذى تـورط هــشـام ا
فى صـدام مع الـرئـيس بدفع من
حركة النهضة وحلفائها  وإلى
أن أطــاح الـرئــيس بــاجلــانــبـ
زاج الشعبى معا  مـستفيدا بـا
الــعـــام  الــذى يـــنــظـــر بــازدراء
ان الفوضوى  وحلكومات للبر
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عــشـرة تــعــاقـبـت بـعــد ثـورة 14
يـــــنـــــايــــر  ? 2011ومن دون أن
تـــفـــهم اجلـــانب اجلـــوهـــرى فى
مــغــزى الــثــورة  الـتـى حتـقــقت
بعـدها لـتونس كـثيـر من مظـاهر
ـدنـيـة والسـيـاسـية  احلـريات ا
ولـــكن مـع تـــدهـــور اقـــتـــصــادى
واجـــتـــمـــاعى فـــادح  فـــاقم آالم
أغـلب الـتــونـسـيــ  فـقـد قـامت
الــــثـــورة بــــشــــعــــلـــة "مــــحــــمـــد
الـبوعـزيـزى"  الـشـاب اجلـامعى
الــذى اضـــطـــر لــلـــعـــمل كـــبــائع
مــــتـــجـــول  وصــــادروا عـــربـــته
ـا عــلـيـهــا من فـواكه الـيــدويـة 
وخـضـروات  فــأشـعل الـنـار فى
نفـسه بعد صـفعة إهانـة شرطية
 وإلى أن صــــــعـــــدت روحـه إلى
بـــارئـــهـــا قـــبل عـــشــرة أيـــام من
انــتــصــار الــثــورة الــشــعــبــيــة 
وهــــروب الــــديــــكــــتــــاتــــور "زين
غزى العابدين بن على"  وكان ا
فـــيـــمــــا جـــرى  أن الـــتـــنـــمـــيـــة
االقتصـادية اإلنتاجـية واحلقوق
طلقة االجتمـاعية لها األولـوية ا
اليــ  وهــو مـا لـم يـكن عـنــد ا
واردا فـى حــــســــاب الــــطــــبــــقـــة
الــسـيـاسـيــة الـتى تـشــكـلت بـعـد
الــثـــورة  وفى حــلـف مــرئى مع
طـبـقـة سـيـاسـة "بن عـلى"  وهـو
مـا بـدا فـاقـعا فـى حتالـف "راشد
الـغــنـوشـى" زعـيم الــنـهــضـة مع
ـــؤســـسه حـــزب "نـــداء تـــونس" 
اخملـــــضــــرم "الـــــبـــــاجى قـــــايــــد
الـسـبـسى"  وقد كـان األخـير من
أكـبـر أعوان بن عـلى  واسـتثـمر
الـسـخط الشـعبى عـلى حكـومات
الــنــهــضـــة و"الــتــرويـــكــا" الــتى
أعـــقــــبت ثـــورة  ? 2011وكـــون
حـزبه من موارد شتى مـختـلفة 
ركز األول فى واستطاع خطف ا
ان  ? 2014وجعل "النهضة" بر
حـليـفـا أصـغـر  اكـتـفى بـتـمـك
أعضائه وأنصاره فى مؤسسات
ووظائف الـدولة  فقـد جرى عبر
سنوات تـعي  150ألف موظف
إضـافى فى دوالب الـدولـة  ومن
دون أن يـفـيــد تـفـكك حـزب "نـداء
تـونس" فـيـمـا بـعـد  وحـتى قـبل
وفـــاة الـــســــبـــسى الــــذى شـــغل
مـنصب الرئـيس  ولم يفـد تفكك
حـزب النـداء فى صحـوة شعـبية

حلـركـة الـنـهــضـة  الـتى جـاهـد
الـــــغــــنـــــوشى لـــــنـــــفى صـــــفــــة
"اإلخوانـيـة" عنـهـا  فالـغـنوشى
الــذى بـدأ حــيــاته الــســيــاســيـة
نــــــاصــــــريــــــا  ثـم حتــــــول إلى
"اإلخــوانـيــة" فى ســبــعــيــنــيـات
الــــقـــرن الــــعــــشـــرين  وأنــــشـــأ
"اجلــمــاعـــة اإلسالمــيــة"  الــتى
تــبـدل اســمــهــا فـيــمــا بــعـد إلى
حــركــة "االجتــاه اإلسالمى"  ثم
إلـى حــركـــة الـــنـــهـــضــة  الـــتى
وصــفــهـــا قــبل ســنــوات بــغــيــر
اإلخوانية  وأنها صارت بعيدة
عن حـركـات اإلسـالم الـسـيـاسى
ـــا فى مـــحـــاولـــة بـــعـــامـــة  ر
لإلفالت من مــصـائــر مـحــتـومـة
عـاد لــيــواجـهــهــا الـيــوم  بــعـد
تواصـل لشعبية حزبه التدنى ا
عـبـر الـعـشـر سـنـوات األخـيرة 
وكـان حــزب "الـنــهـضــة" قـد فـاز
ـلـيون لـيـون ونـصف ا بـنـحـو ا
صـوت فى أول انــتـخـابـات بـعـد
الــثـورة  تــراجــعت إلى أقل من
الـــثــلث فى انــتــخــابــات أواخــر
 ? 2019وهــو مـا يــدرك مــغـزاه
الــرئـــيس الـــذى يـــبــنـى حــزامه
الـسـياسـى من أصـوات مؤيـديه
الـسـائـلة  ومن حـيـازته لـتـأيـيد
أحـــــزاب أهــــمـــــهـــــا "الــــتـــــيــــار
ـقـراطى" و"حـركـة الـشـعب" الـد
الـناصـرية  جتعل سـعيـد راغبا
فـى دفع الـتـطـورات الــتـونـسـيـة
إلـى انـتــخــابـات مــبــكـرة  بــعـد
تنـظيم محـاكمات ألمـراء الفساد
 وبــعــد إجــراء اسـتــفــتــاء عـلى
تـــعــديـالت دســتـــوريــة  تـــعــزز
مـكانـة وصالحـيات الـرئيس فى
الـنظـام الـسـياسـى  وهذا فـيـما
نظن  هو رهـان الرئيس  الذى
قد ال يسعى متعجال إلى إصدار
قـــرارات مـن نــــوع حل "حــــركـــة
الــنــهــضــة"  بل يــريــد الــعــودة
لــــلــــشــــعب  ويــــتــــرك الــــقــــرار
لـلـمـصـوتـ الـتـونـسيـ  وفى
سـيـاق مــا حتـدثـنـا عــنه مـبـكـرا
قـبل نـحو سـنـت  قـلـنا وقـتـها
ـصريـة أن "تونس وبالـعـاميـة ا
هتعيد السنة"  أى أنها ستعود
لثورة جديدة بحثا عن تصحيح
ــــــــكـن  وهــــــــا هـى تــــــــونس

تفعــــلها .
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منـذ سـنـوات لـيـست قصـيـرة سـادت بـرامج تـلفـزيـونـيـة حـوارية في
االعالم الـعـربي عـمـومـا والـعـراقي خـاصـة اتـصـفت في غـالـبـيـتـها
ط بـالـتـهـريج والـشـتـائم واشـاعـة الـكـراهيـة واالحـقـاد مـعـبـرة عن 
بائس ومبتذل لـلحوار السيـاسي ب اخملتلفـ في الفكر او الرأي
لكي تؤسـس لبيـئة فـاسدة تظـهر فـيهـا ابواق دعائـية ونـكرات حتمل
يـة كمـادة للـحوار اوصاف سـياسـية او اعـالميـة او مهـنيـة واكـاد
وقد تـسـبـبت في اشـاعـة االنـفعـاالت لـدى مـتـابـعي تـلك البـرامج من
االهـالي وعـمــلت عـلى تـهــيـيـجـهـم سـيـاسـيــا ومـذهـبـيــا او ديـنـيـا او
ـذهــبي عــنــصـريــا خــاصــة في الــبــلــدان ذات الــتــنــوع الـديــنـي وا
والــقــومـي وعــلى ضـــوء ذلك وقــبل أيـــام أصــدرت هـــيــئــة اإلعالم
واالتصاالت في العـراق كتاباً مـوجهاً لـوسائل اإلعالم تضمن 11
شرطـاً في اخـتـيار الـضـيـوف احملاورين فـي البـرامج وشـمـلت تلك
عـمم لـوسائل اإلعالم وخـاصـةً القـنوات الشـروط بحـسب الـكتـاب ا
التـلـفزيـونيـة "اسـتضـافـة ذوي االختـصاص والـكـفاءة الـعـاليـة وعدم
" ولم تتـطـرق تـلك الـهيـئـة إلى الـبرامج استـضـافـة أفراد مـجـهـولـ
ذاتـهـا أو مـقـدمـيـهـا الـذين اســسـوا لـهـذه الـفـوضى وهـذا الـتـهـريج
اإلعالمي فقد لوثت تـلك البرامج ومـقدميهـا مزاج األهالي وكرست
ثقـافـة إعالميـة بـائسـة أسـاسهـا الـتشـنج والـعدائـيـة والتـسـقيط بل
استـخـدمت أسـالـيب في احلـورات أقل ما يُـقـال عـنـها إنـهـا تـنافس
حتـقـيــقـات ضـبــاط األمن واخملـابـرات فـي األنـظـمــة الـديـكــتـاتـوريـة
مـسـتـهـدفـةً من خالل تـلك احلـوارات الـتـسـقـيط والـتـشـويه وإشـاعـة

كونات.  الكراهية واألحقاد ب ا
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لقـد تراقـصت في سمـاوات اإلعالم الـعراقي ونـافوراته بـعد سـقوط
نـظـام احلــنـفــيـة الـواحــدة وفـكـرة الــقـنــاة األولى والـثـانــيـة واإلذاعـة
ركـزية والـصـحيـفة الـوحيـدة الـعشـرات من القـنوات الـتـلفـزيونـية ا
ـفجع هـو هذه الـفوضى ـثيـر بل ا الفـضائـية إن لم تـكُ أكثـر لكن ا
العارمـة وهذا الـتكاثـر االنشـطاري الوبـائي في تلك الـوسائل حتى
أصبح العراق واحداً من أكثر دول العالم في عدد إذاعاته وصحفه
وقنواته الـتلـفزيونـية وبرامـجه احلواريـة التي تـفوح منـها أنواع من
ـثـيـرة والصـراخـات الـتهـيـيـجـية الـتي حتـولت إلى مـسرح الروائح ا
ــتــغــولـ إلبــراز عـضـالت بـعـض مـقــدمي الــبــرامج الــســيــاسـيــة ا
ـارسون دور ـهـنيـة حـيث  بنـرجـسـية مـقـززة تـغطي سـطـحـيتـهم ا
ن احلـريص علـى األمة والـوطن والـنـاطـقـ بـاسـمه مع مـجـمـوعة 
تـطـلق عـلـيـهم تـلك الـقـنـوات بـاحملـلـلـ االسـتـراتـيـجـيـ أو اخلـبراء
االستراتيجي في مخـتلف االختصاصات فتـراه ضابطاً عسكرياً
ال يـفــقه ألف بــاء الـســيـاســة يــتـحــدث بـاســتـراتــيــجـيــة في الـوضع
ـطـلقـة من الـسـياسـي لـلبـلـد عـلـمـاً إن اجلـمـيع يـعـلم إن األغـلـبـيـة ا
الضبـاط حتى  2003ال يهتـمون بـالثقـافة الـسياسـية إال مـا يسمح
لهم حزب الـسلـطة في حـينـها وكذا احلـال في العـديد من احملـلل
الــسـيــاســيــ الـذيـن يـنــبــرون كــخـبــراء أمــنــيـ أو عــســكــريـ أو
دني اقتصادي وفي بيئة مثل هذه تتكاثر فيها منظمات اجملتمع ا
ـا حدود أو ضوابط وقنوات الـتلفـزة كتكـاثر الـيوغلـينا واالمـيبا دو
ـراكز والـفـضائـيات ي أو مـهني فـي حقـيقـة تـلك ا أو سقف أكـاد
حـيث يــتم إشــاعـة واســتـخــدام مـصــطـلــحـات إعالمــيـة وســيـاســيـة
ية فـارغة من محـتواها ومن أهـمها مـصطلح االسـتراتيجي وأكاد
كـتــوصــيف حملــلـلــ أو خـبــراء عــسـكــريــ أو جـمــعــيـات ومــراكـز
ومجموعات على شاكلة اجملموعة الـفالنية للدراسات اإلستراتيجية
قراطية االستراتيجية وهكذا دواليك أو معهد فالن للدراسات الد
حتى حتولت كثير من التفاصيل التكتيكية إلى استراتيجية خاصةً
وأنها أثبتت جناحها كوسيلة ارتزاق جلمع داعم تكتيكي أتقنوا
فن الــلـعـب عـلـى احلـبــال أو عــلى الــثالث ورقــات حــسب تــوصـيف
ـصـريـ والـغـريب إن وسـائل إعالم مـهمـة يـفـتـرض أنـها األخوة ا
ن يسـتضيفـونهم يشاركون تضم متخصـص في السيـر الذاتية 
ة تـلـويث الـرأي الـعام وتـسـطـيحه ـشـوهـ مهـنـيـاً في جـر هؤالء ا
وتخديش حـياء اجملتمـعات بادعـاءاتهم ودعايـاتهم التـحليـلية التي ال
تـمت لـلـمهـنـيـة أو احلـقـيـقـة بـأي شـكل من اإلشـكـال بل أنـهـا نـتاج
أفـكــارهم ومـصــاحلـهم ومن يــسـخـرهـم خلـدمـة تــلك الـبــرامج الـتي
ن تُـجـيـد قـضم أصـبـحت ابـواق دعـايـة لـشـخــصـيـات أو أحـزاب 
ـان ــنـاصـب في الـبــر أكـتــاف الــسـيــاسـة والــتــسـلق إلى مــقــاعـد ا
ـعاقة في نزاهـتها ومواطـنتها واحلكومة في كـرنفاالت االنتـخابات ا

وفي مستوياتها الثقافية والوطنية.
ستضاف فـقط بل بأولئك الطارئ    إن العلة الكبرى لـيس في ا
على اإلعالم وخاصةً احلواري منه من مـعدي ومقدمي تلك البرامج
الـتي أصـبحـت منـابـر لـلـتـسـقـيط والـتـشـويه والـبـذاءة والشـتـائم في
احلوار وكان حري بهيـئة اإلعالم أو أي سلطة تـنظم هذه الوسائل
ولي أن تضع شروطـاً مهـنيـة للبـرامج ومقـدميـها وأن تـسأل عن 
تلـك القـنـوات وبـرامـجـها والـهـدف من إشـاعـة هـكذا ثـقـافـة وسـلوك
عدواني ال يـعتمـد على أي أسس تـربويـة وال أخالقيـة وال مهـنية في
ــجــمــوعــة شـروط ــنــاظــرات ال أن تــكــتـفـي  تــقــد احلــوارات وا
ن واصفات ضـيوف تلك البـرامج متنـاسية مقـدمي تلك البرامج 
يديـرون احلـوارات السـياسـيـة أو الفـكـرية والـتي حتـولت إلى أبواق
لـلـدعـايـة واألسـتـعـراض الـنــرجـسي نـاهـيك عن دورهـا في إشـاعـة

السفاهة والثرثرة الفارغة والتهييج الطائفي والعنصري.
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حـــــــ كــــــنـت أعـــــــمل فـي دولــــــة
خـــلـــيـــجـــيــــة قـــال لي صـــديـــقي
الـتونـسي قـبل ان تعـصف ببالده
"رياح الربيع العربي": يا أخي ما
يـــحــــدث في بالدك أمــــر عـــجـــيب
يـفـوق اخلـيــال.. كـيف تـتم سـرقـة
مـليـارات تكـفي لتـعمـير قارّة دون
أن تـتم أيـة محـاسبـة عـليـها?..هل

هذا معقول?!..
وشـعـرتُ يومـهـا بخـجلٍ شـديد لم
أشـعــر به طـيــلـة حـيــاتي..لم يـكن
بـوسـعي تـفــسـيـر الالمـعـقـول في

ـــســـرح الـــســـيـــاسي الـــعـــراقي ا
وعــجــزت عن اجلـــواب حــيــنــهــا
ــرء أن يــقـول عن فــمـاذا بــوسع ا

"حرامي البيت"?..
بـــعـــد عـــام واحــد مـن تـــســاؤالت
صـديق الـتـونـسي انـطـلـقت ريـاح
الـتـغيـير في تـونس في انـتفـاضة
شــــعــــبـــــيــــة أســــمــــوهــــا "ثــــورة
"..وابـتـهج الـعرب ألول الـيـاسـمـ
ــعــاصــر "ثــورة" في تــاريــخـــهم ا

حتمل لون الورود وليس الدم.
كـان صـديقـي التـونـسي مـحـتـفـياً

ومــــــــــنـــــــــتـــــــــشــــــــــيـــــــــاً بـــــــــزوال
..غـبـطـته عـلى ذلك الـديـكـتـاتـوريـة
ألن الــتـــغــيــيــر في بالده  بــدون
احلاجة إلى دبابات أو"إحتالل" أو
تدخل خـارجي وبقيت انـتظر معه
أن تــكـتــمل أطــوار مـخــاض "ثـورة
" لـيخرج الـوليد من رحم اليـاسم
ـا مـعـافى ـرحـلـة اإلنـتـقـالـيـة سـا ا
كـمـا نـأمل لكن بـعـد عشـر سـنوات
" جــاء عــلى "مــخــاض الــيــاســمــ
الـوليـد شائـهاً بال هـوية واضـحة
ثم تــبــيّن أن عـنــقــاء الـثــورة لـيس

بوسـعهـا جتاوز إرث الـرماد..وإن
جتـار السـيـاسـة بـوسـعـهم سـرقة
الـــثــورات بــحـــرفــيــة مـن يــســرق

.! الكحل من الع
ا اليوم أصبحت تونس تعاني 
يـعـانـيه الـعـراق مـنذ 2003 طغى
ـا الــفــســاد في الــبــرّ والــبــحــر 
جــنــته أحــزاب ال بــرامـج لــهـا وال
أهــــداف ســـوى اإلقــــتـــتــــال عـــلى
غـا واقـتسـام كـعكـة الـسلـطة ا
وبـــالــتـــالي لم تـــتـــشــكـل ثــقـــافــة
سـياسـية جـديدة تنـظر لـلسـياسة
والسلطة على أنها وسيلة خلدمة
ـصالح الـعـامـة..وحتى الـنـاس وا
الـذين أرادوا اإلصالح في كالً من
تـونس والـعـراق إرتـكـبـوا اخلـطأ
الـقاتل وهو الـسعي لـبنـاء جتربة
ـوقــراطــيـة عــربــيـة قــبل بــنـاء د
قتـدرة كانوا يقولون أن الدولة ا
ــــــقـــــراطـــــيـــــة هـي احلل" "الـــــد
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ومارسـوا التـجريب الـسياسي في
تـونس بـطريـقـة تـعـسفـيـة أحـيـانا
كـما مارسه األمـيركـيون واتـباعهم
في الــعــراق وهــاهم يــدركــون في
ـكن بـنـاء الـوقت الـضـائـع أنه ال 
ــوقـراطــيـة من دون أن جتـربــة د
يسـبق ذلك بنـاء دولة قـوية حتمي
الــتــجـربــة وتــوفّــر لـهــا مــقــومـات

اإلستمرار والنجاح.
fOzd «  «¡«dł≈

لـقد شـاهـدنـا جـماهـيـر غـفـيرة في
تـونس تبـتهج بـإجراءات الـرئيس
"قـــيس بن ســـعـــيّــد" رغـم كــونـــهــا
ـقـراطـية مـتـنـاقـضـة مع قـيم الـد
وتـــــمـــــثل إنـــــقالبـــــاً عــــلـى "حــــلم
الــيــاســـيــمن" حـــتى لــو ســـلــمــنــا
ـصـداقـية الـنـوايـا الـتي أعـلـنـها

في خطاباته األخيرة.
عـــلى أن الـالفت لـــلـــنـــظـــر هــو أن
اجلــمـاهـيــر في الـعـراق ابــتـهـجت

ا أكـثـر من األشـقـاء الـتـوانـسـة 
جرى واشتعلت مواقع التواصل
االجـتمـاعي الـعـراقيـة بـتـعلـيـقات
حتــيي "بن ســعــيّــد" وتــدعــو الـله
تــــــعـــــــالى أن يــــــحـــــــقق فـي بالد
ــعــجـزة الـرافــدين مــا أســمــوه "ا
الـــتـــونــــســـيـــة" إلزاحــــة طـــبـــقـــة
ـفــسـديـن!..فـمـاذا الـســيـاسـيــ ا

يعني ذلك?
إنه تـــعـــبــــيـــر عن عـــمق ثـــقـــافـــة
اإلسـتبـداد في اخمليـال السـياسي
العـربي تـلك الـثـقـافـة التـي تربط
اخلالص واإلنـــقـــاذ بــالـــشـــخص
ـشـروع بـالفـرد ولـيس ولـيس بـا
بــاجلــمــاعــة بــالــكــارزمــا ولــيس
ـــــا قــــال ــــؤســـــســـــة وقــــد بـــــا
كــونــفـوشــيـوس "الــشـعب اجلــيـد

اليحتاج إلى قائد جيد".
من يـتـحـمل مـسـؤولـيـة اسـتـمـرار
هـذه الـثـقـافـة?..لـيس الـنـاس بـكل
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تأكـيد بل النـخب السيـاسية التي
عجزت عن إحـداث تغيـير جوهري
في الثقافة السياسية السائدة في

نا العربي. عا
طلوب اآلن هو أن تدرس الطبقة ا
الـسـياسـية  فـي تونس والـعراق
ـــزاج بـــعـــمـق أســـبـــاب تـــغـــيّـــر ا
الــسـيــاسي لــلـشــارع في الـبــلـديّن
الشـقـيـقـيّن أكرر الـتـأكـيـد على أن
العلة ال تكمن في اجلمهور فحتى
في البـلدان التـي نسمـيها مـتقدمة
وقـراطـية عـريـقة ولـهـا جتـارب د
تــشــهــد تــقــلــبــات حــادة أحــيــانـا
لـلـجمـهـور من اليـسـار إلى اليـم
وبالعكس ألن التـغيير هو الثابت
ــــوقـــراطــــيـــة -إذا جـــاز فـي الـــد
التـعبـير-..فحـتى لو حكم األتـقياء
سيـحـتاج الـنـاس إلى تـغيـيـر ولو

في الوجوه. 
إذن البـد لـلــطـبـقـة الـسـيـاسـيـة في

الــبــلــديّن من مــراجــعــة األداء في
الــسـنــوات الـســابــقـة ومــكـافــحـة
فايروسات الفساد واإلفساد التي
ــشــهـــد الــســيــاسي من نــخــرت ا
ــــراجـــــعــــة الـــــداخل فـــــبـــــدون ا
واالعــتـراف بـاألخــطـاء الـكــارثـيـة
والـــســـعـي بـــجـــديـــة وواقـــعـــيـــة
لتـجـاوزهـا..وبـدون الـسـعي لـنيل
شـرعـيـة رضـا اجلـمـهـور بـالـعـمل
ولــيس بـــالــشــعـــارات لن يــكــون
بــــوســـعــــنــــا أن نــــقــــطف ثــــمـــار
انتفاضات وثورات الياسم بل
سـنجـد أياديـنا مـرة أخرى مُـدماة
بــاألشـــواك واجلــمـــيع يـــعــلم أن
الـشـعـوب احليـة ال تـريـد أن تزرع
الـشـوك وسـتــواجه وتُـحـاسب –
عـاجـالً أم آجالً- من يـدفـعـهـا إلى

ذلك.
تــــلك هـي رســـالــــة مـــا جــــرى في

تونس فهل من مُعتبر?.
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{ مـدريــد- وكـاالت: رفض خـافـيـيـر
تـــيـــبـــاس رئـــيـس رابـــطـــة الــدوري
اإلسبـاني لـكرة الـقدم  قـرار محـكمة
مــــدريــــد الــــذي يـــــطــــالب االحتــــاد
األوروبي الـيـويـفـا بإلـغـاء عـقـوبات
ـــؤســـســـة لـــدوري ضــــد األنـــديـــة ا
الـسـوبـر األوروبي وقـال إنه يـوجد
الـكـثـيــر من الـنـكــات بـشـأن قـرارات
احملـكمـة جتـاه الدوري االنـفـصالي.
وأصـــــدرت أنـــــديــــة بـــــرشــــلـــــونــــة
ويـوفــنــتـوس وريــال مـدريــد بـيــانـا
مـشـتـركا أمـس اجلمـعـة رحـبـوا فيه
بـحـكم احملكـمـة الـتجـاريـة السـابـعة
عـــشــر في مــدريـــد بــإلــغـــاء جــمــيع
الـعقـوبات االقـتصـادية والـرياضـية
ـــؤســـســـة لـــدوري ضــــد األنـــديـــة ا
الـســوبــر األوروبي وأعــلــنــوا أنـهم
ســـيــواصـــلــون خـــطــطــهـم إلنــشــاء
الـبـطـولـة. ويـوفـنـتـوس وبـرشـلـونة
وريال مـدريد آخر األنـدية الـصامدة
ب  12 ناديا أسست مشروع دوري

الــســوبـــر االنــفــصـــالي في أبــريل/
ـشروع انهار اضي لكن ا نيسـان ا
بــعـــد انـــســـحــاب جـــمـــيع األنـــديــة
اإلجنـلـيـزيـة الـســتـة بـاإلضـافـة إلى
إنـــتــر مــيالن ومـــيالن وأتــلـــتــيــكــو
مـدريـد. وقـال تـيـبـاس قـرأت الـبـيان
ـشـتـرك ولـيس قـرار احملـكـمة. في ا
الـبـدايـة إنه نفس الـقـاضي كـمـا هو
احلـال دائـمـا لذلك فـقـراراته تـسـير
ـــنــوال. وتـــابع نــفس عــلـى نــفس ا
القاضـي قد أوضح وجهـة نظره في
الــقـضـيـة من قــبل ولن يـغـيـر رأيه.
إذا بــدل رأيه فـســيـكــون ذلك مـجـرد
ــنـــاســـبــة مـــزحـــة ألـــيس كــذلـك. 
الـنـكــات أعـتـقــد أنه يـوجـد الــكـثـيـر
مـــنــهــا في هـــذه احملــكـــمــة. وقــالت
األنـديــة الـثـالثـة إنه ســيـتـم تـقــيـيم
الـقـضـيـة بـواسـطـة مـحـكـمـة الـعـدل
األوروبـية في لـوكـسمـبـورج والتي
ســتــراجع مــوقف الــيــويــفــا بــشـأن
احتـكار الـكرة األوروبيـة. ويسـعدنا

أنـه من اآلن فــصـاعــدا لن نــتــعـرض
ــســتــمـرة. لـتــهــديــدات الــيــويــفــا ا
وواصـلت أنــديـة بــرشـلــونـة وريـال
مـــدريــد ويـــوفــنـــتــوس الـــدفــاع عن
خـطتـها وأصـدرت بيـانات مـشتـركة
ـاضي تشـكو فـيها في مايـو/ أيار ا
من ضغـوط وتهـديدات غيـر مقـبولة
من طـــــرف ثــــالث لـــــلــــتــــخـــــلي عن
ـشــروع. ورغم تـأسـيـسـهـا لـدوري ا
السوبر األوروبي سـتشارك األندية
الــثـالثــة فـي دوري أبــطـــال أوروبــا
ـقبل 2022-2021.  وأضاف وسم ا ا
تــيــبــاس مـــازحــا دعــنــا نـــفــكــر في
الــطـريــقــة الـتي تــطــورت بـهــا هـذه
شـتـركـة). لـقـد حتدثت الـبـيـانـات (ا
عن احلـاجة لـلـحديث مـع البـطوالت
احملـليـة واليـويـفا واالحتـاد الدولي
(الفـيفا) كـما لو كـانوا سيـصلحون
الــعــالم مــعــا. وزاد أتــذكــر كــلــمـات
رئــيس ريــال مـدريــد (فــلــورنـتــيــنـو
بـيريـز) في الشـيريـنجـيتو (بـرنامج

تلـفزيـوني أطلق مـنه مشروع دوري
الـسـوبـر األوروبي) لـقـد قـال لـنـا ال
داعـي لـلـقـلق. إنـهـم سـيـنـظـمـون كل
شـيء وســـيــــوزعـــون الـــفــــتـــات من
األمـوال هـنـا وهـنـاك. اآلن يـتـخذون
خطوة لـألمام في االجتاه الـصحيح
عـــلى األقـل. وزعـــمت أنـــديـــة دوري
الـســوبــر أن الـبــطـولــة سـتــزيـد من
أربـاح الـفـرق الـكـبـرى ويـسـمح لـهـا
ـــزيـــد من األمـــوال عــلى بـــتــوزيع ا
بــاقي عــنــاصــر الـلــعــبــة. ومع ذلك
قـالـت سـلـطـات كـرة الـقـدم واألنـديـة
شـجـعـ إن هذه األخـرى وروابط ا
الـبـطـولـة سـتــزيـد من نـفـوذ وثـروة
أنــديـة الـنــخـبــة بـيـنــمـا يــتـعـارض
وذج ـغلق لـلـبطـولـة مع  الـنظـام ا
ستمر منذ فترة طويلة. كرة القدم ا
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أصـدر نــادي ريـال مــدريـد  بــيـانًـا
رســمــيًــا لإلعالن عـن إصـابــة العب
جديد في صفوفـه بفيروس كورونا.

وقــال الـنــادي خالل بـيــان رسـمي
على موقعه اإللكتروني: يُعلن نادي
ريـــال مــدريـــد أن العــبـــنــا ألـــفــارو
أودريـوزوال جـاءت نـتـيـجـة فـحـصه
بـفـيــروس كـورونــا إيـجــابـيـة. ومن
ُــــقـــــرر أن يــــخــــضع أودريــــوزوال ا
لـلـحـجر الـصـحي في مـنـزله ويـتبع
اإلرشــــادات الـــصـــحــــيـــة عـــلى أن
يــخــضع لــعــدة فــحــوصــات أخــرى
ـتــابـعـة حـالـته. ويُـعـد أودريـوزوال
هــــــو ثـــــــالث العـب فـي صــــــفــــــوف
ـيـرجني تـأتي نـتـيجـته إيـجـابـية ا
مـنـذ عـودة الفـريق من الـراحـة بـعد
ـوسم حيث سـبق وأصيب نهـاية ا
ـا. وانـتقل دافـيـد أالبـا وكر بـنـز
أودريـــوزوال إلى ريـــال مـــدريـــد في
صــــــيف 2018  قــــــادمًـــــا مـن ريـــــال
سوسيـداد مقابل  30ملـيون يورو
لــكـنه واجه صـعــوبـة في احلـصـول
عـلى فرصـة حقـيـقيـة للـمشـاركة مع
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ـــســـاعــد ســـوكـــوب ومالكه الـــتـــدريـــبي ا
ـبي ـنـتـخب االو لـلــحـديث عن مـسـتـقــبل ا
ـــنـــتـــخب الـــوطـــني في الـــذي يـــعـــد أمل ا
ــقــبــلــة. وخــتمَ نــائب رئــيس الــســنــوات ا
درب الـهيئة التطبيعية حديثه بالقول إن ا
َ مـعسـكر خـارجي خالل الشـهر طـلبَ تـأم
ـقـبل وضرورة تـأم مـبـارات وديـت ا
قبل مع لـلمنتخب في بداية شهر أيلول ا
مـنـتخـبـات غرب آسـيا قـبل الـدخول في
ـنـافـسـات الـرسـمـيـة في بـطـولـة غرب ا
ـؤهـلة آسـيـا والتـصـفـيات اآلسـيـوية ا

. لنهائيات آسيا حتت  23 عاماً

شاهدة تدريبات الدكتور رافد عبد االمير 
ــبي واالطالع عــلى أجــواء ــنــتـــخب االو ا
ــعـــســكــر. وقـــالَ نــائب رئــيس الـــهــيــئــة ا
الـــتــطـــبــيـــعــيـــة شــامل كـــامل: إن أجــواء
ـعـسكـر ايجـابيـة من نـاحيـة سكن الـوفد ا
وكـذلك إقامة الـتدريبات عـلى ملعب كربالء
الـــدولي في الــتــجـــمع االول لــلــمـــنــتــخب
ـبي مـنـذ فتـرة طـويلـة والـذي تنـتـظره األو
اسـتحقاقات رسمـية في شهر تشرين األول
ــــقـــبـل. وأضـــافَ كـــامـل  خالل زيـــارة ا
نـتخب في كربالء االجـتماع مع مـعسـكر ا
بي بـقيادة الك الـتدريـبي للـمنتـخب االو ا

مـنـفـصلـة بـاإلضـافة إلى فـتـرات مع أنـدية
زيــــنـــــيت ســــان بــــطـــــرســــبــــرغ الــــروسي
وفـنربـخشة الـتركي وسنـدرالند اإلنكـليزي
نـتخبات فقد تولى وعـلى مستوى قيادة ا
أيــضـا مـسـؤولــيـة قـيـادة صــربـيـا وكـوريـا
ـنتخب اجلـنوبـية واإلمارات إضـافة إلى ا
الــروسي. وأعـلــنت الــهـيــئـةُ الــتـطــبـيــعـيـة
الك لالحتـاد العـراقي لكرة الـقدم تسـمية ا
ـساعـد للـمدرب الـهولـندي ديك الـتدريـبي ا
الكُ الــــتـــدريـــبي ادفــــوكـــات. وســـيــــضمُ ا
ـنـتـخـبنـا الـوطـني كالً من الـهـولـندي ديك
نـيـكـوالس ادفوكـات مـديراً فـنـيـاً وزيلـيـكو
بـتـروفـيتـش مدربـاً مـسـاعداً وكـورنـيـليس
يـر كرونيتش بـوت مدرباً مـساعداً وفالد
الك مـدربــاً لـلـيـاقـة بـدنــيـة. كـمـا سـيـضمُ ا
الـــتــدريــبي كالً مـن رحــيم حــمـــيــد مــدربــاً
مــســاعـداً وأحــمــد جـاسم مــدربــاً حلـراس
ـرمى وعـلي الـنعـيـمي مـحلالً فـنـياً. وفي ا
بي سـياق مـنـفصل يـواصلُ منـتخـبنـا األو
لـكرة القدم حتضـيراته اليوميـة الصباحية
ـسائية على ملعب كربالء الدولي وذلك وا
ــقــبـلــة الـتي حتــضـيــراً لالســتـحــقــاقـات ا
ـشاركـة في بـطولـة غرب آسـيا تـنـتظـره با
ـؤهلـة لنـهائـيات والـتـصفـيات اآلسـيويـة ا
آســـيــا حتت  23عـــامــاً الـــتي ســتـــقــام في
قـبل. وحـضرَ إلى اوزبـكـستـان في الـعـام ا
سائية  كل من شامل الـوحدة التدريبيـة ا
كـامل نـائب رئـيس الـهـيـئـة التـطـبـيـعـية و
أسـعد الزم عضو الهيئة التطبيعية وكذلك
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أنـهت الهـيئةُ الـتطـبيعـية لالحتـاد العراقي
ـدرب لــكـرة الـقـدم اتــفـاقـهـا الــرسـمي مع ا
الـهولـندي ديك ادفـوكات لتـدريب منـتخـبنا
الـوطــني خـلـفـاً لــلـسـلـوفـيـنـي سـتـريـشـكـو
درب َ االتفاقُ الرسمي مع ا كاتانيتش. و
الـهـولنـدي في العـاصمـة اإلسـبانـية مـدريد
ـدرب ورئيس الهـيئة بـعد مفـاوضاتٍ ب ا
الــتــطــبـيــعــيــة إيـاد بــنــيــان عـلـى تـدريب
مـنـتخـبنـا الوطـني والـذي سيـباشـر بعـمله
ـقـبـلـة.  وقـالَ رئـيسُ الـهـيـئة خالل األيـام ا
الـتـطبـيعـية إيـاد بـنيـان: إن االختـيار وقع
عـلى أدفـوكـات بنـاءً عـلى سـجله الـتـدريبي
نتـخبات أو احلـافل باخلـبرات سواء مـع ا
األنـدية وجاءَ اختياره بعد دراسة عددٍ من
درب ومـفاوضات مع عددٍ آخر ثم سـير ا
ـدرب وقع االخــتــيــار في الــنــهــايــة عـلـى ا
ـدرب اجلديد الـهولـندي. وأضـافَ بنـيان: ا
يــعـرف أهــدافـنــا وخـطــطـنـا الــتي ســتـبـدأ
ـونـديال ـؤهـلـة  بـالـتـصـفـيـات احلاسـمـة ا
ـنـتـخب فـي كـأس الـعرب قـطـر ومـشـاركـة ا
ـنـتـخب وكـأس اخلــلـيج وسـنـبـدأ إعـداد ا
خالل األيـام القـريبـة حتضـيراً لـلتـصفـيات
ـونـديـالـية. ديك ادفـوكـات من مـوالـيد 27 ا
ـدرب ســبـتـمـبـر عـام  ?1947ويُـعـد أحـد ا
الـبـارزين فـي الـسـاحـة الـكـرويـة األوروبـية
ـيــة حـيث بــدأ مـشـواره الــتـدريـبي والــعـا
ــدرب اخملــضــرم بــعــمــر  32ســنــة وقــادَ ا
ــنـتـخب الـهــولـنـدي في ثالث مــنـاسـبـات ا
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احـســست بـفــرح وارتـيــاح وانـا اشــاهـد  الــكـابـ
شـرار حــيــدر يـقــدم اوراق تـرشــحه عــلى مــنـصب
ـوقف قبل رئاسـة االحتاد .. سيـما بـعد تـشويش ا
ـا اشـيع الكـثـير حـول الـتثـنـيات ( الـلـعيـنة ) ايام 
التي كانت سـبب مشكلـتنا الـكبرى في االنـتخابات
الـسـابــقـة .. وهــا هي تـطل بــراسـهـا اخلــبـيث مـرة
اخـرى .. االهم ان شـرار مـنـافس ومـرشح رسـمي
..وهذا خبر مـفرح ..اذا ال احب النتـائج احملسومة
ـنـاصب احملـجـوزة .. في انـتـخـابـات ريـاضـية او ا
يـــجب ان تـــنـــطـــلـق من هـــدفـــيـــة احلب والـــطـــاعـــة
واالحتـرام ..الـتي ال بديل عـنـها مـهـما قـوى سـاعد

ويد   على حساب يد اخرى..
قبل يـومـ انتـشـرت اخبـار وتـسريـبات تـشـير الى
امكانيـة استقـالت الكابـ عدنان درجال من وزارة
الــشــبــاب والــريــاضـــة او االنــســحــاب من ســبــاق
انـتــخـابــات احتـاد الـقــدم .. وهـنــا نـتــسـائل .. عن
اجلهـة الـتي يـحق لـهـا الـبت في ذلك .. فـاي تدخل
او تــلــمـــيح او اشــارة مـن اي جــهــة حـــكــومــيــة او
تشـريـعـيـة او سيـاسـيـة يـعد تـدخل حـكـومي بـشان
ـا يـعيـدنا الـى نقـطة الـصـفر ويـضعـنا انتـخابي ر
حتت طائلـة العقـوبات واحملاكم مـرة اخرى  .. هنا
بالوقت الـذي نتمـنى ان جتري االمـور وفقا لـقانون
ولوائح الفـيفـا .. وما ينـسجم مع الـقانـون العراقي
ويسـهم بـتخـفـيف وتـسهـيل مـهام الـعـمل االحتادي

قبل .. ا
 نــامل من االخــوة في جلــان االنــتـخــابــات ســيــمـا
الـقــانـونــيـ مــنـهم اجــابـتــنـا عـن ذلك بـالــتـفــصـيل
فـهـوم لالعالم واجلمـاهـير والـرياضـي والسـهل ا
ـا يـجـري بال تـشويـش على كي نـكون عـلى بـيـنـة 
ـشـهــد .او اربـاك يـزيــد الـطـ بــلـة واحلـال سـوء ا

..فالعراق فيه ما يكفيه ..
ــعـــنــيــة اعـالمــيــة نــتـــمــنى مـن جــمـــيع اجلــهـــات ا
وجـمــاهـيـريــة وريـاضــيـة واي جــهـات اخـرى .  ان
تتعاطى بشـفافية مع مـشهد االنتـخابات وان تكون
عامـل مسـاعـد دون ضـغـوط  او اي اهـداف اخرى
قــــد تـــصـب لــــصـــالـح طـــرف عــــلـى اخـــر .. فــــكل
شهد رشح شخصيات كروية محترمة وبنت ا ا
العـب والـــواقـع الــــعـــراقـي ونــــقف مــــعــــهم عل وا
مـساحـة واحـدة ..تـهـدف الى خـلق بـيـئـة انـتـخـابـية
طبـيـعيـة آمـنة تـكـون مـهيـئـة الجناب مـكـتب تنـفـيذي
ـسـار والـعمل الحتاد الـقـدم قـادر عـلى تـصـحـيح ا
ـوضــوعــة واخلـطط بـاريــحــيــة لـتــنــفـيــذ الــبـرامـج ا
االستراتيجية طويـلة االمد التي هي بامس احلاجة
الى  احتـاد كروي وقـيـادة كـرويـة قـوية
مــتــجــانــســة ثــابــتــة .. والــله ولي
الـتــوفــيق .. مع كــامل دعــواتــنـا
تـنافـس ..! ومحـبتـنا جلـمـيع ا
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قبل. وسم ا صري لـتمثيـله في ا نـتخب العـراقي ونادي الشرطـة محمد قـاسم عرضًا أولـيًا من نادي الزمـالك ا تلقى العب ا
وقال مصدر مقـرب من قاسم في تصريحـات صحفية الالعب تـلقى عرضا اوليـا من الزمالك ويدرس بشـكل جدي تفاصيل
صـري خـاصة أنـها الـتـجربـة االحتـرافيـة األولى له. وأضـاف: حمـد قاسـم تلـقى عرضـ مـحلـي من أنـدية العـرض ا
كبـيـرة إلى جـانب عـرض الزمـالك إال أنه لم يـحـسم وجـهته حلـ اتـخـاذ القـرار الـنـهائي. وتـابع: قـاسم قـرر عدم
ـقبل ولـديه الوقت الكـافي التخـاذ القرار وسم ا جتديد تـعاقـده مع الشـرطة وستـكون لـها جتربـة مخـتلفـة في ا
ـنـتـخب ـمـيـزة في ا ـواهب الـشـابـة ا ـنـاسب خـاصـة بـعـد انـتـهـاء الـدوري. يـشـار إلى أن مـحـمـد قـاسم من ا ا

العراقي خالل الفترة احلالية. 
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مـــرة وتـــزامـــنت عـــدة انـــفــجـــارات مع
أوقات تـوجهـها للـتدريب إال أن ذلك لم
نعها من مواصلـة محاوالتها اللحاق
بــــحــــلــــمــــهــــا وحتــــقــــيق مــــيــــدالــــيـــة
ـبـيـة.وفازت بـالـكـثـيـر من الـبـطوالت أو
ـسـتـوى اإلقـلـيـمي ـيـدالـيـات عـلى ا وا
ولــضـمــان الـتـفــرغ لـلــتـدريــبـات تـركت
ـرحلـة اإلعداديـة. وتفهم الدراسـة بعد ا
أهلهـا األمر إذ أنهـا من عائلـة رياضية
فوالدها بطل دراجات سـابق وشقيقها
العب كــمـال أجــســام.وجنـحت الــعـداءة
ـبـياد طـوكـيو 2020 بـحسم تـأهـلـها ألو
في ريــــاضـــة ألــــعــــاب الــــقـــوى ضــــمن
منافسات سباق  200 متر. وكانت تأمل
الـنجـاح فـيه كـونـها تـلـقّب أسـرع امرأة
عـربـيـة بـعـد حتقـيـقـهـا رقـمـاً مـهـماً في
البطولة العربـية أللعاب القوى األخيرة
في تــونس حــيث نـالـت ذهـبــيـة الـ 100
مــتــر. واســتـطــاعت أن حتــسن رقــمــهـا
الشـخصي من  11.84 ثانـية إلى 11.24
ثـانــيـة كـمــا سـجـلت  22.51 ثـانـيـة في

الـ 200متر محرزة ذهبيتها الثانية.

من الـكورتـيـزون الذي يـعـتبـر نـوعاً من
ـــنـــشـــطـــات. وأشـــار االحتـــاد أنـــواع ا
العـراقي إلى أن الالعـبة كـانت سـتوقف
ألربع ســنــوات عــلى الــلــعب لــو كــانت
ـوجـودة مــرتـفـعـة ومن ـادة ا نـســبـة ا
دون الـلـجوء إلى تـقـريـر الـطـبـيب الذي
وعـــد االحتــاد الـــعـــراقي بــإرســـاله إلى
اللجنـة الدوليـة.ولكن في النهـاية تقرر
ـبـيـاد من دون اسـتـبـعــاد دانـة من األو
أن يصدر بـيان رسـمي يدينـها بـتعاطي
نـشـطات أو يـبرئـهـا.وطالـبت وسائل ا
ـبـية الـعراقـيـة بعـقد إعالم الـلجـنة األو
مؤتـمر صـحافي إليـضاح األمر - إال ان
كناً قبل انتهاء مشاركة ذلك لن يكون 
آخـــر عــراقي فـي طــوكـــيــو أي في أول
أغـسـطس.ولم يـسـبق لـلـعـراق أن حـقّق
ـبـيـة إال مـرة واحـدة حـ مـيـدالـيــة أو
نـال عـبـد الـواحـد عـزيـز الـبـرونـزيـة عن
ـــبـــيــاد رومـــا عــام رفـع األثــقـــال في أو
. ومـرت دانـة حـسـ بـالـعديـد من1960
واقف الـصعـبة في فـترات احلرب إذ ا
وجدت نـفسـها في أمـاكن إطالق نار 14

االجــتــمــاعي أصــدر االحتــاد الـعــراقي
أللـــعــاب الـــقــوى تـــوضــيــحـــاً قــائالً إن
ـــؤقت وال يــثـــبت رســـمـــيــاً اإليـــقـــاف ا
ـا تــعــاطي الالعـبــة لــلـمــنــشـطــات وإ
يشـير لوجـود نسبـة من مواد مـحظورة
ــأخـــوذة مــنــهــا. ونــفت فـي الــعــيــنــة ا
العـداءة في شـريط مصـور عـلى وسائل
الـــتــواصـل االجــتـــمـــاعي تـــعـــاطـــيـــهــا
للـمـنشـطـات وأكدت أن الـتحـالـيل التي
ـشـاركـة الـتـأهـيـلـيـة أجـريت لـهــا قـبل ا
كانت سـلبيـة ولم تثـبت وجود أي مواد
مـنـشـطـة.وبـررت دانـة حـسـ مـا حـدث
بــأنـهــا خــضـعت لــعـمــلــيـة جتــمـيل في
أنـفـهـا وأن مـا أظــهـرته الـتـحـالـيل هـو
وجــود نــســبــة من مــادة الــكــورتــيـزون
عاجلة احلسـاسية وهي أقل حتى من
ـــســـمــــوح به.وكـــان من احلــــد األدنى ا
فـترض أن يـرد االحتـاد العـراقي على ا
االحتـــاد الـــدولي وأكـــد األول أن دانـــة
أخـــطــرته بـــاألمــر وأنــهــا اســـتــخــدمت
الـعالج اخلـاص بـالـعـمـلـيـة اجلـراحـية
وأنه احتوى عـلى نسبة ضـئيلة لـلغاية

ÍdJ  ËdLŽ ≠ uO uÞ

في وقت كـانت الــعـدّاءة الـعـراقـيـة دانـة
حس تطمح لتحقيق ميدالية تاريخية
لــبالدهــا جــاءت الــصــدمـة بــإيــقــافــهـا
بياد.وكان شاركـة في األو ؤقت عن ا ا
ــفــتـرض أن تــكــون دورة طـوكــيـو من ا
ـبـيـة حلـسـ 2020  ثـالث مـشـاركـة أو
بعدما حـملت العلم الـعراقي في افتتاح
ـبـيـاد لـنـدن عام   2012ومـشـاركـتـها أو
ـــبــيـــاد بــكــ   2008حـ كـانت في أو
الــريــاضــيـة الــوحــيــدة ضـمـن الـبــعــثـة
ـــــــبـــــــيـــــــة الـــــــتـي تـــــــدربـت داخل األو
ـبــيـاد الــعـراق.ولــكن قـبل افــتـتــاح األو
بـيومـ أرسل االحتـاد الـدولي أللـعاب
القوى خطاباً رسـمياً لالحتاد العراقي
يؤكـد ظهور عـينـة إيجابـية لـلمنـشطات
لـدى دانة حـسـ خالل مـشاركـتـها في
الــبــطـولــة اآلســيـويــة األخــيـرة وخالل
البـطولـة العـربيـة كذلك فـأوقفت بـشكل
مــــؤقـت لــــلــــتــــأكــــد من تــــعــــاطــــيــــهــــا
ــنــشـــطــات.وبــعـــد تــعـــرّض الالعــبــة ا
لـــلـــهــــجـــوم عـــلـى وســـائل الــــتـــواصل
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يـتولـد منهـا احتاد جديـد. وتابع ننـأى بأنفـسنا
عن الـتــدخل في هـكــذا امـور وطـالـبــنـا والزلـنـا
نــطــالب بـعــدم الــتـدخـل احلـكــومي أو الــنــيـابي
ـستـقلـة ومنـها بانـتخـابات اجلـهات الـرياضـية ا
احتــــاد الـــقــــدم حـــتى ال نــــدخل فـي مـــوضـــوع
الـتــشـكــيك وتــقـد الــشـكــاوى.  وأشـار إلى أن
ــثل الــفـيــفــا ســواء كـانت الـلــجــنـة حتــتــرم من 
مثل الرسمي لالحتاد الدولي وهم التطبيعية او ا
ن يـحق له الـتـرشـيح ومن ال يـحق ـعـنـيـ  ا
ـعمول بـها لدى له حسب الـلوائح واألنظـمة ا
االحتـاد الـدولي. وختم عـلـيوي حـديـثه بالـقول
كـلــجــنـة شــبــاب وريـاضــة نــقف عـلـى مـســافـة
واحـــدة من اجلـــمـــيع مـــثـــلـــمــا فـــعـــلـــنـــا مع كل
ـبية باعتبار االحتادات الريـاضية وانتخابات األو
ـؤسـسات مـسـتـقلـة اسـتقـالالً تامـاً ولـديهم هذه ا
قانون ونظـام داخلي وتعتبـر الهيئات الـعامة لهذه
ــؤسـســات هي الــسـلــطـة الــعـلــيـا وهـي من يـقع ا
عــلــيـهــا مــســؤولـيــة االخــتـيــار من تــراه مــنـاسب

كاتبها التنفيذية.

وبقيـة األمور تترك إلى األنظمة الداخلية واللوائح
الدولـيـة اخلاصـة بهـا وبإمـكـان الهـيئـة العـامة أن
ـثل الـفيـفا حـول تساؤالت تـسأل الـتطـبيعـية او 
تــخص شــأنــهــا. وأشـار إلـى أن جلـنــة الــشــبـاب
والريـاضة ال يحق لها الـقول من له حق الترشيح
من عدمه مـؤكداً أن ذلك يقع عـلى عاتق اجلهات
الـقـضـائـيـة والـلـجـان االنـتـخـابـيـة. ودعـا عـلـيوي
ــرشــحــ إلى احملــافــظــة عــلى اســتــقـالل هـذه ا
ؤسسـات وعدم زجهـا في السيـاسة وال مجلس ا
الـنواب ألن هـذه اجلهـات ليست بـديلـة عن الهـيئة
الـعامـة كمـا يوضح قـانون االحتـادات الريـاضية
لـعـام  2021 والـنـظـام االساسـي وأن أي حترك
لغير هـذه اجلهة مضيـعة للوقت وال يأتـي بنتيجة.
وبـشأن انـتـخابـات احتاد كـرة الـقدم لـفت رئيس
جلـنة الـشباب والـرياضـة النيـابيـة إلى أن الهـيئة
ـعـنـيـة ـكـلـفــة من قـبل الـفـيـفـا هي ا الـتـطـبـيـعـيـة ا
بانتـخابات االحتاد وتواصـلهم مستمـر مع الفيفا
ـتابـعة ـثل للـفيـفـا موجـود في بـغداد  بل هنـاك 
تـبـعة مـن أجل انتـخـابـات صحـيـحة اإلجـراءات ا

بخالف ذلك يـتعرض اخملالف الى تبـعات قانونية
بية بذلك وستعلم جلنة الشباب ونحن ابلـغنا االو
والريـاضـة اجلـهـات الـقضـائـيـة بـاالحتـادات التي
ـادة. وأضاف أن تـتـحـايل في عـدم تـنـفـيـذ هـذه ا
ـؤســسـات قـانــون الـدولــة واضح فـيــمـا يــخص ا
ــبـيـة الـريــاضـيـة مــثل األنـديــة واالحتـادات واألو
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ان  أكد رئيس جلـنة الشباب والرياضة في البر
عـبــاس عــلـيــوي أن قــانـون األنــديــة واالحتـادات
قـانــون وطـني وعـلى اجلـمـيع تـنـفـيـذه في إشـارة
إلى الترشيح لرئاسة احتاد كرة القدم العراقية. 
وأوضح عــلــيـــوي خالل تــصــريـح صــحــفي  أن

ÂbI « WÝUzd  `Oýd² « ÊQAÐ ‰b'« r % WOÐUO½ WM'

درب الهولندي ≈UHð‚∫ جانب من اتفاق التطبيعية مع ا

جلنة الشباب والرياضة في مجلس النواب

رحيم حميد
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ـنـشـور  الـذي (زعلت) أخـرى . نـعـيد نـشـر ا
علي حـبيبـتنـا امال وبسـببه أغـلقت هاتـفها
االن..اطمئنوا..ستنال رعاية من جهة أخرى
ـسـتـشـفى غـدا غـيـر سـيـاسـيـة وقـد تـغـادر ا
كان آخر..ال اظن الوزارة تعرف به.حتياتي
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ي قاسم ورد الى (الزمان) تنويه من االكاد
حس صالح حول احلالة الصحية للممثلة
امال ياس جاء فيه (نشرت جريدة الزمان
موضوعا عن اهتمام وزارة الثقافة وسعيها
.و احلــثــيث بــحــالــة الــفـنــانــة آمــال يــاسـ
للـحقـيقـة..نوضح اآلتي:أن الـوزارة ما كانت
تعـرف  بـحالـتهـا  ومـا عرفت  بـها  إال عـند
نشرنا منـشورا في الفيسـبوك .فاتصلت بي
موظـفـة في الوزارة تـطلب مـني رقم الـفنـانة
آمال..لـوجود جلنـة بالـوزارة معنـية بـرعاية
..فقـلت لها سـاخذ رأيهـا وارد عليك بدعـ ا
فـقــالت  آمـال أنــهـا ال تـريــد أن يـعـرف احـد
ـوظفـة وقـلت لـهـا أنـنا بـحـالـتهـا..فـابـلـغت ا

نقوم بالواجب.
ـثل مـؤسـسـة الـشـبـكـة واتـصل بي ايـضـا 
لـلـثـقافـة في أربـيل مـسـتـفـسـرا مـا إذا كانت
امال  في مـستشـفى حكومـي ليتـصل بوزير
الـصــحـة..فــابــلـغــته بــأنـهــا في مــسـتــشـفى
اهــــلي..فـــقــــال لألسف الــــوزارة ال تـــتـــدخل
ـسـتشـفـيـات األهلـيـة...أما مـسـألة بـشؤون ا
..فتلك قضية رعاية وزارة الثقافة  للـمبدع

UŠu ∫  فلورا تركي في أحد معارضها الشخصية
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ـطرب السعودي عبـد اجمليد عبدالله شوق ا
اجلمـهور أللبومه اجلديد بعد غياب إستمر
 6 ســـنــوات كـــامــلـــة بــعـــد ألــومـه األخــيــر
إسـمــعــني الــذي طــرحه عـام 2015. وحــدد
عبـدالله موعد طـرح ألبومه اجلـديد بعد عدة
تـساؤالت من اجلـمهـور فضالً عن حتـديده
ــاضي مــوعــداً مــســبــقــاً عــيـــد األضــحى ا
لــلـطـرح من دون تــنـفـيـذ حــيث شـارك عـبـر
حـسـابه عـلـى مـوقع الـتـواصـل اإلجـتـمـاعي
بــــرومــــو قــــصـــيــــراً تــــضــــمن مــــوســـيــــقى
ــيــزة.وظـــهــر في الـــبــرومــو وهـــو يُــغــادر
االســتــوديـــو في إشــارة إلى االنــتــهــاء من
كــافـة الــتــفــاصـيـل اخلـاصــة بــاأللــبـوم مع
تـعـلـيق (األلـبـوم اجلـديد 5 أغـسـطس 2021
ونــال مـنـشـور عــبـدالـله تـفــاعالً واسـعـاً من
تـابع حيث عـبّر الكثـيرون عن إعجابهم ا
ح عبدالله بالفنان مؤكدين انتظارهم له.وأ
ـنـتظـر سـيضم  20 أغـنـية إلى أنّ األلـبوم ا
ــلــحن يــاســر بــو عــلي يُــشـرف عــلى وأنَّ ا

رحلة. األلبوم حيث وصفه بأنه رجل ا

واحترامي للجميع).
وكـانت (الــزمـان) قـد نــشـرت اخلـمـيس

اضي ما كتبه صالح في (فيسبوك) ا
عـن يـــاســــ حتت عـــنــــوان (عـــذرا

امال.. انقاذ حياتك اهم). 
ثم نشرت السـبت خبرا عن مـتابعة
وزارة الــثــقـافــة احلــالــة الـصــحــيـة

. لياس
ــــــكـــــتب االعـالمي الـى ذلك كــــــتب ا
لوزير الـثقافـة والسيـاحة واالثار
السابق عبـد االمير احلمداني

في صفحته في (فيسبيوك)
(ان االثـــــــــــــار الـــــــــــــتـي
اسـتــعـيــدت مـؤخـرا من

واشـــنـــطـن عـــمـــلــــنـــا عـــلى
اسـتـعـادتـهـا مـنـذ سـنوات
ـــــفـــــتــــرض ان وكـــــان ا
اذهب شــــــخــــــصــــــيـــــا
السـتـعـادتـهـا في شـهـر

الــــعـــاشـــرمـن ســـنـــة  2019 ولـــكن
ـعـروفـة الــتي مـر بـهـا الـظــروف ا
البلد في حينها حالت دون ذلك).

ÎöHŠ wO×¹ w ULŠ
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صري مـحمد حـماقي حفالً طـرب ا احيـا ا
ضخـماَ في منـطقة الشـرقية في الـسعودية
وتــــألق حـــــمــــاقي فـي حــــفل ضـــــخم وسط
إجـراءات إحتـرازية مـشددّة بـسـبب إنتـشار
فـايروس كورونـا.وعلى مدار سـاعة ونصف
الــسـاعــة مـن الـغــنــاء قــدم مــجــمـوعــة من
األغـنيـات أبرزهـا: نفـسى أبـقى جنـبه قدام
الــنــاس مـابـالش أحـلى حــاجــة فــيـكـي لـيه
بيـلموني لـيه وتفاعل اجلمـهور بشـكل كبير
مـع احلـــفل مـــؤكّــــدين عـــلى جــــبـــهم لـــهـــذ
األغنـيات وانسجامهم مع الفنان.كما تداول
احلـاضرين مقاطع فيديو عديدة من احلفل
مـع عـبـارات تـبـرز فـرحـتــهم.ونـشـر حـمـاقي
عـبر صفحـته اخلاصّة عـلى موقع التواصل
اإلجــتـــمـــاعي صــور مـن احلــفـل وأرفــقـــهــا
بـتـعلـيـق(مرّة أخـرى أحـيي حـفـل في الـبـلد

فضل لدي). ا
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هـندسـة الـفنـانة الـعـربيـة ضيـفـتهـا افتـراضـيا اجلـمعـية ا
الـعـراقـيـة لـلـتـصـويـر في نـدوة بـعـنـوان (تـاريخ الـتـصـوير
الضـوئي في غرب اوروبا وامـريكـا- التصـوير احد اوجه

الفنون).
 ö «b³F « dLŽ

ـــطـــرب االردني  اطـــلق أحـــدث ا
أعــمــالـه بــالــلــهــجـــة اخلــلــيــجــيــة
وبعـنوان (بنلتقي) كلمات الشاعر
محـمد القاسمي و احلان عبدالله

ال سهل.
 ”U³Ž qOIŽ

الـتــدريـسـي في اجلـامــعـة األمــريـكــيــة في الـعــراق الـقى
ـفـهـوم إلى اجلـمـعـة مـحـاضـرة بـعـنـوان (الـعـلـمـانـيـة من ا

نبر اللبرالي. التطبيق) ضمن سلسلة ندوات ا

wLO¼d « rOK(« b³Ž

تطرف شارك في ـواجهة الفكـر ا ـركز اإلقليمي  رئيس ا
الندوة االفـتراضية الـتي اقامتها جـمعية الـعالقات العامة
الـعراقـيـة بـعنـوان (االنـتـخابـات الـعـراقيـة لـعام 2021 ب

قاطعة والعزوف). شاركة وا ا
 bLŠ√ rÝU'« b³Ž ”U³F « b³Ž

ـؤلف العـراقي نـعته االوسـاط الـثقـافـية بـعد ي وا االكـاد
ـوت اخلـميـس اثر اصـابـته بـفـايـروس كـورونا ان غـيـبه ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
wŠ—U'« b³F

أسـتـاذ اإلقــتـصـاد والـتــمـويل في جـامــعـة انـقـرة لــلـعـلـوم
اإلجـتــمــاعــيـة الــقى مــحــاضــرة عـبــرمــنــصـة االقــتــصـاد
اإلسالمي بــعـــنــوان(الــنـــظــريــة االســـاســيــة لـإلقــتــصــاد
فـقودة بـ التفـضيل الـزمني على اإلسالمي - الفـجوة ا

السلع والربا على النقود).
ÂU Ð —«e¼

ـوسيقية والتعبيرية التدريسـية في مدرسة بغداد للفنون ا
ـوسـيـقـيـة حلـصـولـهـا عـلى تـلـقت تـهـاني دائــرة الـفـنـون ا
وسـيقيـة من كلـية الـفنون ـاجستـيرفي الـفنـون ا شـهادة ا

اجلميلة بجامعة بغداد.
ÂU×K « oO —

وت اجلـمعـة عن عمر شـيخ التـشكـيلـي األردنيـ غيـبه ا
عـارضه ولـوحاته نـاهز الـتـسعـ عـامًا بـعـد ان احتـفت 
عـواصـم عـربـيــة واجـنـبــيـة عـديــدة ..وهـو أحــد مـؤسـسي

االحتاد العام للفنان التشكيلي العرب.

Ã—UšdO1œ“Ë√
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حـــافــــظت عـــلـى اإللـــتـــزام بـــاإلجـــراءات
الــوقـائـيــة من فـايـروس كــورونـا بـوضع
الــكــمــامــة. جــولــيــوقــبل تــوجــهــهــا إلى
الــبـنـدقـيــة كـانت تـســتـمـتع بــوقـتـهـا في

{ رومـــا  –وكـــاالت - رصـــدت عـــدســات
الـكـامـيرات صـوراً لـلنـجم جـورج كـلوني
الـــبــالغ من الـــعــمــر  60 عـــامــاً وزوجــته
احملـامية اللبـنانية األصل أمل علم الدين
كلوني في إيطاليا.جورج وأمل استمتعا
بــاوقـات عـائــلـيـة مـع طـفـلــيـهـمــا الـتـوأم
ألــكـسـنــدر وإيال الـبــالـغـ من الــعـمـر 4
ســـنـــوات فـي مـــنـــطـــقــــة كـــيـــرنـــوبـــيـــو
اإليـطـاليـة.وتـنـاول أفراد الـعـائلـة الـغداء
سـويـاً كـمـا انـهمـا شـاهـدوا الـبط سـوياً
وتـألقت أمل الـبالـغة من الـعمر  43 عـاماً
بـفـستـان أحـمـر قصـيـر وقبـعـة صيـفـية.
كـــــمــــا رصــــدت عـــــدســــات كـــــامــــيــــرات
ية  أجنـلينا (الـباباراتـزي) النجـمة العـا
جــولي خالل ركـوبــهـا في تــاكـسي مـائي
في الـبـنـدقـيـة في إيـطالـيـا مـتـوجـهةً إلى
ـطـعم بــرفـقـة األصــدقـاء.الـنــجـمـة أحــد ا
الــبـــالــغــة من الــعــمــر  46 عــامــاً ارتــدت
فــســتــانــاً طــويالً مــاكــسي مع حــقــيــبـة
ســوداء من إيف ســان لـوران كــمـا أنــهـا

{ اســطــنــبـول  –وكــاالت - تــرددت أخــبـار
مـؤخرا مـفـادهـا انـضـمـام النـجـمـة الـتـركـية
ـسـلسل شـقـة األبـرياء ـيـر  يت أوزد د
يرنفت بـشكل غيـر مباشر اال ان أوزد
ذلك بقولـها لـوسائل اعالم تـركية: (ال
يـوجـد مـشـروع اتـفــقت عـلـيه أخـطط
للـقـراءة و إجـراء تـقـيـيم اكـثـر صـحة
عـنـد االنـتـهـاء مـن فـيـلـمـنـا أردت ان
انــقـــلـه إلى أولـــئك الـــذين يـــحــبـــوني
ويـســألـوني ســتــسـمــعـون مــني بـكل
ــيـر تـأكــيــد احـبــكم). و أنــهت أوزد
خالفـهـا مـع والـدهـا مــؤخـرا بـعـد أن
عادته بسـبب طالقه من والدتـها الذي
وقع نتـيجـة عمل شـقيـقتـها الكـبرى في
مجال اإلعالنات ورفـضه لهذا األمر ما

ير للعيش مع والدتها. دفع اوزد

بـاريس بـرفـقـة أوالدهـا زاهـارا وشـيـلـوه
ونـوكس ورصـدتهـا عدسـات الـكامـيرات
ـــرات مــنــهــا خالل هـــنــاك في عــدد من ا

قيامها بجوالت تسوق.

قــد يــحــاول الـشــريـك بـذكــاء وحــنــكــة اخــتــبــار مـدى
التزامك وجديتك جتاهه.

qL(«

 تعيش فتـرة عاطفية متقلبة ومـليئة بالتطورات أصبر
قريباً تنفرج األمور. 

Ê«eO*«

كن جـاهــزاً جلـلـسـة مـصــارحـة مع الـشـريك ألن هـذا
سيحدّد مستقبل عالقتكما. 

—u¦ «

زيد من الـوقت مع العائـلة بعـد ابتعـادك عنها إمضِ ا
بسبب انشغاالتك.

»dIF «

ضـاعف جــهـودك وال تــدع مـشــاكـلك اخلــاصـة تــؤثـر
سلباً في أداء مهماتك. 

¡«“u'«

هـمـة ما يـفتح تتـطوّر عـالقتك بـبعـض الشـخصـيـات ا
أمامك آفاقاً وفرصاً جديدة. 
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 تـرغب بإضـفاء بـعض التـغيـير إلى عالقـتك العـاطفـية
 . لتتخلص من الروت

ÊUÞd «

تـواجه بـعض الـضــغـوط الـتي قـد تـمــنـعك من الـتـمـتع
بوقتك واخلروج مع احلبيب. 

Íb'«

يـطـلب مـنك أحــد أفـراد الـعـائـلـة مــسـاعـدة مـاديـة فال
تبخل بها عليه .

bÝô«

 ال تــكـشف أمــورك الــشـخــصـيــة أمــام احملـيــطـ بك
كن استخدامها ضدك.  والتي 

Ë«b «

ـسؤولـ عـنك وتتـلقى تـتلـقى الدعم الـذي تـريده من ا
تك. تنويهاً يزيد من عز

¡«—cF «

شاريع ـال من خالل االشتـراك في ا تكـسب بعض ا
الية التي تعرض عليك.  ا

 u(«
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عـن طــريـق مــعـــرفــة
قــيــمـة كـل حـرف من
مـــــعــــــدالت اجلـــــمع
ــــكن الــــتــــالــــيــــة 
تـــكــــوين الـــكــــلـــمـــة
السـريـة في الـدوائر
ـــــوضـــــحـــــة حتت ا
االرقــــام الـــتـي تـــدل
عــــــلـى مــــــوضـع كل

حرف.
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نـور الـدين فــنـان جـزائـري مـحـتـرف تـتـجـسـد الـلـوحـة عـنـده كـأنـهـا
ـية  في الـعام صـورة فـوتـوغرافـيـة حـقيـقـية  فاز بـعـدة جـوائز عـا
الواحـد يـرسم لوحـة فـنيـة واحدة  لـكـنهـا تفـوز لـقدرته الـفـنيـة على
وإبـداعـاته النـقـدية في فن مـزج األلوان بـعـضهـا مع الـبعـض اآلخر
الـرسم االنـطـبـاعي  فـهـو نـاقـد انـطـبــاعي مـتـمـيـز تـخـرج من كـلـيـة
الـفنـون اجلـمـيـلـة بجـامـعـة الـسـوربون  وبـدا يـدرس فن الرسم في
الــتـقت به األسـتـاذة   نـورهـان اجلـامـعـة اجلـزائـريـة سـنـوات عـدة  
دينة طل على ساحة كـبيرة وسط ا اخلطيب في مـرسمه الصغيـر ا
وأطفـال تلعب وسط الساحة  وأزهار متنوعة   فيـها أشجار عالية 
ونـسـاء كـبـيـرات يـجـلـسن عـلى مـصـاطـب جـمـيـلة  ونـافـورة كـبـيرة
يـاه من فمهـا الكـبير منـحوتـة على شـكل سمـكة شـامخة تخـرج ا
طـلبت منه أن يـرسمـها بـلوحة فـنيـة للمـشاركـة في معـرض يقام في
ركـز األول حتفظ في اللـوحة الـفـائزة بـا متـحف الـلوفـر الفـرنسي  
وحـضـر عمـيـد كلـيـة الفـنون إلـى مرسـمه وقال :- ـذكور  تـحف ا ا
صـبـاح اخلـيــر أسـتـاذ نـور الـديـن.. صـبـاح اخلـيــر دكـتـور عـامـر 
قام في أبي ـعرض الفـني ا وصـلتـنا دعوة رسـمية لـلمشـاركة في ا
ظـبي األسبـوع الـقادم  هـل لديك لـوحـة جاهـزة نـرسلـهـا في األيام
القـلـيلـة القـادمة:-  قـاطعـته نـورهان  دكتـور طـلبت مـن أستـاذ نور
رسم لوحة فنـية جتسد انطبـاعه عن شخصيتي للـمشاركة فيها في
مــعـرض الـلــوفـر األســبـوع الــقـادم أيــضـا. بـعــد حلـظــات تـأمل في
ـطلـة عـلى الـساحـة الـكـبـيرة نـطق:- نـور سـوف ابذل كل الـشـرفـة ا

. عرض جهودي لرسم لوحت للمشاركة في ا
 -طـلب مــني اجلــلـوس عـلـى كـرسي خــشـبي مـن الـطــراز الـقـد 
ورسـمـني جــالـسـة عـلى الــكـرسي ارتـدي ثـوبــا قـصـيـرا لـونه ازرق
وبيـدي الـيسـرى كتـاب مفـتـوح أضعه عـلى اليـد الـيمـنى للـكرسي 
وفي وسط الـصـفحـة كـانت الـعبـارة اآلتـية: كتـابـته بـاللـون األسـود 
والـيـد البـد أن تــشـرق شـمـس احلـريـة في بـالدي بـالـلــون األحـمــر 
ـنـسرح عـلى مـتني الـيمـنى أضـعهـا عـلى راسي وأداعب شـعري ا
ة  يـحملـها ميـز خشبي مـصنوع من ورسـم خلفي مـرآة تراثيـة قد
اخلـشب الـقد والـنـادر يحـتوي عـلى حتـفتـ من الـتحف الـنادرة

وباقت من األزهار اجلميلة.
- انـتهـيت مـن رسم الـلوحـة األولى  وجـلسـت أستـريح مـن العـمل
وتبـدد الدخان ـتعب  أخذت نـفسا طـويال من سجـارتي  اجلاد وا
ـشاهـدة فلم أجـنبي عـلى قناة رسم  وفـتحت الـتلـفاز  عـلى طول ا
ام بي سي  بعد خـروج اإلعالنات حـاولت تغـير القـناة وعـلى قناة
كانت الـعربـية مبـاشرة أذهـلني انفـجار سـوق شعبـية في الـعراق 
اغـلب الـضـحـايــا من الـنـسـاء واألطـفـال  هـزني احلـدث كـثـيـرا 
سقط قـدح الشاي من يدي دخـلت مرسمي أفـكر في رسم لوحة
معـبـرة جتسـد مـا رايته اآلن  رسمت لـوحـة حزيـنـة استـغرقت
لـطـفل لم يـبلغ الـسـادسـة من عمـره يـحـتضن أمه الـليل كـله 
وامتزج دمهما  وتقطعت بقوة  وقد اختفت مالمحهما 
أشالئـهما بنـزيف الدم مكـتوب على صـدر الطفل ما

ـــــاذا هـــــذه اإلبــــادة ذنـــــبـــــنــــا ?! و
اجلـمــاعـيـة عــلـيـنـا?!  وهـو رافع رأسه إلى

السماء.
وفي الصـباح الـبـاكر أرسـلت اللـوحة إلى
معـرض الـلوفـر الفـرنسي  فـازت لـوحتي
ـــرتــبــة األولى  وعـــرضت في مــتــحف بــا

كتب حتتها اإلدانة. اللوفر 

بغداد
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ـــطـــربـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــيــدر احـــيت ا
الـــبــصــري حــفال فـي هــولــنــدا حتت
عـنــوان (مــوســيــقى كـالســيـكــيــة في
الـــطــــبـــيـــعــــة). وعن ذلك كــــتـــبت في
صفـحتـها في (فـيسـبوك) قـائلـة (بعد
سرح اشتيـاق و انقطـاع طويل عن ا
واجلـــمـــهـــور قـــدمـتُ حـــفالً جـــمـــيالً
اوركـسـتـرا امسـتـردام الـرائـعـ يوم
18 تـمـوز  في مـهـرجـان لـلـمـوسـيـقى
شكـراً لكل الكـالسيـكيـة في هـولنـدا 
ـوسيـقـ الـذين استـمـتـعت بالـغـناء ا
ســعــيــدة جـداً ــســرح مـعــهـم عــلى ا
ـوسيـقـية  االولى مـعهم.. بتـجـربتي ا
وسـعـيـدة بــلـقـاء مـوسـيـقـيـ لم ارهم
هرجان.. منذ فترة طويلة ايضاً في ا
ن كـان يـود احلـضـور واعـتـذر جـداً 
ولم يـتـسـطع لـتـحـديـد عـدد اجلـمـهور
لـلـمهـرجـان بـسـبب جائـحـة كـورونا..
واتــمــنى ان نــلـتــقي قــريـبــاً بــحـفالت

بيدر البصريقادمة).
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اعتدنا عنـد محاورتنا
لــلــفــنــانــ ان يــدور
احلـــــوار في اطـــــار
الــعـــمل االبــداعي 
اال اننـا في سلـسلة
لـقــاءات مع فـنـانـ
ومـثـقــفـ ابـتــعـدنـا
ــشــهــد الــفــني عن ا
مــقـتـربــ من الـوجه
االخـــر لــهـم والـــيــوم
ضــيــفــتــنــا الــفــنــانــة
التشكيلية فلورا تركي

التي سالناها:
{ هل لـــديك مــوهــبــة مــخــبــاة
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{ ماذا علمتك احلياة ?
- عـلـمتـني احلـياة : الـصـبر والـكـفاح

وحب الناس. 
{ اول هدية تلقتيها في حياتك ?

- كانت علبة الوان زيتية من والدتي.
{ شخصية تاثرتي بها ?

- تاثرت بوالدتي .
{ من هو قدوتك في احلياة والعمل ?

- اهلي قدوتي.
{ كم عمرك الفني ?

- 25عاما .
{ ماذا يعني لك الفن واالدب واحلب ?

- الفن هو جمال الروح والسعادة في
الــعــمل واالدب هــو رســالــة مــجــتــمع
واحلب هـو فــلــسـفــة احلـيــاة الـتي لم

غــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــفـــن ?
- بالـتاكيـد انني متـميزة في اخلـياطة

والتطريز .
{ ماهو برنامجك الصباحي ?

- استيقظ صباحا على انغام وصوت
فيروز مع قدح من القهوة.

{ ماهو الشئ الذي تتفائل به دائما ?
- عمل اخلير يجعلني اشعر بالتفاؤل

وكذلك حب الناس.
{ حلم حققتيه ?

- والدة طفلي االول .
{ ابرز صفة بشخصيتك ?

- انها الطيبة وكذلك التواضع .
{ اول بلد زرتيه ?

- ايطاليا التي احن دوما لزيارتها. 

جند لها تفسيرا الى االن. 
{ هل حتب اسمك ومن اطلقه عليك ?

يـزني عن االخرين - نعم احـبه النه 
والذي اطلقه علي هو والدي.

ــوسـيـقى اي مـن انـواعـهـا { انت حتـبـ ا
? تفضل

ـــوســـيـــقى الـــغـــربــيـــة ثم - افـــضل ا
العربية.

{ متى بدات انطالقتك الفنية احلقيقة ?
- منـذ الطـفولـة وانا اعـشق الرسم ثم
ـشـاركة ـعـهـد والـكـلـيـة ثم ا دخـولي ا
ـهــرجـانـات الــعـربـيــة والـدولـيـة في ا
عارض الشخصـية التي ساعدتني وا
شـهد في االسـتمـرار والـتواصل مـع ا

التشكيلي.

امال ياس
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أظن حان الوقـت  مادام لدينا من الشجاعـة ان تخدمنا في مجابهة
اخلـطـر مرة واحـدة بـدال مـن الـبـقاء   18عـجـافـا  فـاكثـرفـي خوف
ن يقول احلق ويـكشف احلقائق. وهلع و تـكميم األفـواه والتصـدي 
وان نـتسـاءل: تـنمـيـة ومشـاريع وملـيـارات وميـزانـيات  إقـرارها
وقرارات وتشريعات أخذت اشهر وسن وحدث فيها  شد وجذب
ـوضوعـات لكن هـل أنا الـوحيـد الذي ال يـعـرف تفـاصيل في هـذه ا
ـشاريع الـتي أقرهـا ووافق عـليـها من يـنـوب عني في مـجلس هـذه ا

النواب?
ـساواة بـوضع الـقوانـ اخلـاصة  والـسـؤال :هل حقـقـتم العـدل وا
نـح الفـقـيـر فـرصة ـسـاواة  ـواطـنـ التي حتـقق الـعـدل وا بحـيـاة ا
ـسـاواة مع الرئـيس والـنائب الـعـيش والعالج والـتـعلـيم عـلى قدم  ا
ـدير الـعـام واقـاربـهم? هل يـعـقل ان  يـبقى الـوطن حتت والـوزيـر وا
تالطم كل هــذه األزمـات والـهـزات والـكــوارث واحلـرائق والـنـزاعـات
الــعـشــائــريـة  تــنــشب  في اغــلب مـحــافــظـاتــنــا والـســادة الــنـواب
يـتنـافسـون على مـنح أنفـسهم مـزايا عن بـاقي النـاس الذيـن وصلوا
ـان( مـجـلس الـرقـابـة والـتـشـريع والـدفـاع عن حـقـوق الى قـبــة الـبـر
الـشـعب) على ظـهـورهم وعلى أوجـاعـهم وعلى حـاجـاتهم  وبـؤسهم

وشقاء مدنهم وقراهم ومخيماتهم.
والـسـؤال األخر: مـا الـذي حـقـقـتـمـوه  خالل دوراتـكم االنـتـخـابـية?
ـواطن وكـيف? حـقـقـتم وفـرا لـلـمـيـزانـية? مـتى دافـعـتم عن الـوطن وا
? اقـرر قانـونا وكـيف? وضعـتم نـظام لـلتـامـ الصـحي لـلمـواطنـ
لرعـاية كـبـار السن? حـقـقتم  مـكـسبـا للـمـتقـاعـدين? حقـقـتم منـجزا
وظفـ حاسبتم ـدرس واساتـذة اجلامعات وسـائر ا للمـعلم وا
ـتــسـتــرين ? االتـرون انـه جـاء الــوقت لـوضع قــوانـ الــفـاســدين وا
ـال الــعـام من صـارمــة حتـاسـب الـفــاشـلــ والـفــاسـدين وســراق ا
الـنـواب وتعـطي احلق لـلنـاخب ان يطـرح الـثقـة بـهؤالء?. في  قـانون
ـوظـفـ تـهم حتت مـسـمى( الـعــقـوبـات الـسـاري مـواد تـسـنـد الـى ا
االخالل بالواجـبات الوظـيفيـة) وحتت هذا العـنوان يسـتطيع االدعاء
ـادة عـلى ـتـهـمـ ولــو طـبـقـنـا هـذه ا الـعـام اسـنـادهـا لـلــمـتـهم او ا
واجبات  الـنواب فكم تهمة سيبحث فيها قاض ليجد نائبا ما نفسه
وقـد ارتكـب فعال جـرم االخالل بالـواجـبات الـوظيـفيـة الـتي يسـتحق

العقاب حينها?
كــمـا أريــد أن أعـرف مــا الــذي يـفــعـله مـن يـنــوب عـنـي في اجملـلس
بــالـضـبط بـاألرقـام واألقـوال واألفـعـال ال بـالـصـراخ والـتـصـريـحـات
 عبـر وسائل اإلعالم التجارية واحلـزبية وذلك لكي أقيم وأحاسب 
الــنـاجح والـفــاشل وهـذا من واجب رئــاسـة اجملـلـس ومـسـؤولــيـتـهـا
ـعنيـ بهذا االمر. ـواطنون ا علـومات الييـنا  نحن ا إيصال هـذه ا
الن مثل هـذا اإلجراء من شـانه ان يسـهل عمـليـة متـابعة الـنواب من
شاريع التي من شانها تغير حالة حيث االجنـاز واحلرص وتقد ا
واطن نـحو االفضل.  وان تقدم رئاسـة اجمللس ان كانت حريصة ا
دة سـنة فيـها تفـاصيل كل النواب فعال  إحصـائية ولـو على األقل 
واقتراحـاتهم واللجان التي حضروها اوتغـيبوا عنها والقوان التي
ـعرفـة مـا الذي يـفعـله  من يـنوب عـنا في تـمت منـاقشـتـها وعـددها 
ان  اجملـلس بـالضـبط بـاألرقام واألفـعال . خـاصـة وان عضـو البـر

أدى اليم الدستورية بالصيغة اآلتية:
 (أقــسم بــاالــله الــعــلي الــعــظــيم أن أؤدي مــهــامـي ومـســؤولــيــاتي
الــقــانــونــيــة بــتــفـان وإخـالص وان أحـافـظ عــلى اســتــقالل الــعـراق
وسيـادته وأرعى مصالح شـعبه وأسـهر على سالمـة أرضه وسمائه
ــقــراطي االحتــادي وان أعـمـل عـلى ومــيــاهه وثــرواته ونـظــامه الــد
صيانـة احلريات العامة واخلاصة واستقالل القضاء وألتزم بتطبيق
التشـريعات بأمانة وحياد.. والله على ما اقوله شهيد). لنعرف مدى
الــتــزامه بــالــيــمـن او احلــنث به. اعــتــقــد ان هــذا االجــراء يــتــطــلب
الـشـجـاعـة من رئاسـة اجملـلس وان التـبـقى أسـيـرة  نـفـوذ االحزاب
والكتل الـسياسية الفاسدة والفاشلة  الن ذلك سيسهم بشكل كبير
في تـقلـيل ( التـصريحـات  الرنـانة واالـطنانـة) التي يـقوم بـها بعض
الـنـواب عبـر الفـضـائيـات  وهـناك من الـنواب مـن يسـرق حتى وقت
زمالئه في كل لقـاء تلفـزيوني النه يعـتبر االمـتياز في كـثرة االباطيل
ـدفوع ثـمنـها بـشهـادة اقرب الـنـاس اليه.  ولـيعـلمـوا وينـتبـهوا ان ا
هـنــاك من يــراقـبــهم ويـقــيـمــهم بـاالرقــام واالجنـازات ولــيس بـاالداء
الـدرامي واالجنـازات الوهـميـة التي التـستـند الى حـقيـقة. اتـمنى ان
تـقوم رئـاسـة اجمللس وان جتـهـز نفـسـهـا وتعـلن لـلمالء وتـعـمل على
تـوفـيـر إمــكـانـيـة  فـعل ذلك قـبل االنــتـخـابـات الـقـادمـة  بـحـيث ان 
تـسـويق وتـطـبــيق ونـشـر هـذه الـفــكـرة فـيـهـا مـصــلـحـة لـلـعـراق اوال
ولــلـشــعب الـعــراقي ان يـعــرف حــقـيــقـة نــوابه ثـانــيـا  بــاعـتــبـار ان
ـسـؤولــيـة الـتي كـلـفـوا بــهـا من قـبل الـشــعب من الـلـحـظـة االولى  ا
ثل عنه جتـسيد مطالـبه وحتقيقها  الختيـارهم 
ـثــابــة دعــايـة والــعــمل عــلى اجنــازهــا .وهي 
ـعرفة الـصالح والطـالح وعدم تكرار انتـخابية 
اعادة الـوجوه الكـاحلة الفـاشلة والـفاسدة. هو
مجـرد اقتراح ورغبة ان نعرف ما الذي يحدث

بالضبط. وعاشت االنتخابات الدي مقراطية?
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قـدمت الفـرقـة الوطـنيـة لـلفـنون
الــشــعــبــيــة الـعــراقــيــة (لــوحـة
وحد) في حفل تتويج العراق ا
مـلـكـة جمـال الـعـراق الـذي اقيم
ـــاضـي بـــبـــغــداد. اخلـــمـــيس ا
والـلوحـة من  تـصمـيم واخراج
ــسـاعـد الـفــنـان فــؤاد ذنـون  ا
هـــنـــاء عـــبـــدالـــله  الـــتـــألـــيف
شـعر ـوسـيـقي محـمـد هـادي  ا
الــراحل صـــبــاح الـــهاللي.وعن

ذلـك قـــــال ذنــــون لـ (الـــــزمــــان)
امـس(قــدمت اربع لـــوحــات هي
ـوحد ودبكـة كردية ثم العراق ا
اجلـــوبـي الـــعـــربي و الـــعـــرس
الـبــصـراوي وذلك حـرصـا مـني
عـلى تـقـد كل مـنـاطق الـعراق
وما فيها من فولكلور) . مشيرا
الـى ان (جلـنـة حتـكــيم اخـتـيـار
مــلــكــة اجلـمــال ضــمت ســبــعـة
اشــخـاص مـخـتـصـ عـراقـيـ

ولـبـنـانـيـ وانه  اخـتـيـار 4

17 وصـــــــيــــــفــــــات مـن بــــــ الـ
مــتـنــافـســة لـتــفــوز من بـيــنـهن
ماريا فرهـاد). كما اشرف ذنون
ـرشــحـات لــلـقب عـلى تــدريب ا
ـــــشـي وحـــــركـــــاتـــــهن عـــــلـى ا

الراقصة قبيل حفل التتويج .
وكـان لــلـدار الــعـراقـيــة لالزيـاء
دورا بــارزا في اظــهـــار مــعــالم
اجلــمــال لـكـل مـتــنــافـســة عــبـر
ارتــدائــهن ازيـــاء من تــصــمــيم
وتـنـفيـذ الدار الـتـاريخـي منـها

عبـر لوحـة ابهرت والـفلـكلـوري
احلضور وجلنة الـتحكيم اثناء
سرح والـتعريف طلـتهن علـى ا

بهن.
وأثنى وزير  الثقافة والسياحة
واالثار حـسن ناظم عـلى جهود
الـدار ومـسـاهـمـتـهـا في إجنـاح
لـكة وتـألق احـتفـالـية تـتويـج ا
الـــتـي أقـــيــــمت عــــلى مــــســـرح
نصور في ساحة االحتفاالت. ا
حـيث ارتدت 17 مـرشـحـة لـلقب

ازيــاء فـلــكـلــوريـة مـن تـصــمـيم
وتنفيذ الدار. 

ـشـاركـة  قـال وكـيل وعن هـذه ا
وزارة الــثـقــافــة مــديــر عـام دار
وكـالــة عـمـاد جـاسم (ان وزارة
هرجانات الثقافة حتاول دعم ا
االبــداعــيــة  الســتــعــادة بــريق
ـضيـئة بـاالمل بعد االمسـيات ا
اكثر من عـام ونصف من توقف
االنــشــطــة الــثــقـــافــيــة بــســبب
اجلائحـة بعد عن عـاش العراق

والعـالم الم اخلـسارات من فـقد
االحـبـاب  لــكن عـجـلــة احلـيـاة
البـــــد ان تـــــســـــتـــــمـــــر بـــــرغم
االنــكــســـارات الن الــعــراقــيــون
يــعــشــقـون اجلــمــال ويــحــبـون
احلـــــيــــــاة وهم اقـــــوى  مـن كل
الـظــروف). مـوضــحـا ان(فــكـرة
ـتنـافسـات الزياء الدار ارتداء ا
ــــثـل اســــتـــــعــــادة صــــوريــــة
حلـــــضـــــارة وادي الــــــرافـــــدين
ا وأحـياء الثـرهـا في النـفـوس 

حتـمـل من بـصـمـة تـمـيـزهـا عن
ازياء احلضارات األخرى).

وكــانت الـشــابــة مـاريــا فــرهـاد
سالم قد حصلت على لقب ملكة
جـمـال الـعراق 2021  وتـبلغ من
الــعــمــر  20 عــامــاً تــنــحــدر من
أســرة مـــســـيـــحـــيـــة من ســـهل
نـــيــنــوى وهي طـــالــبــة عــلــوم
احلــاسـبـات نــزحت الى أربـيل
ـديـنـتـها بـعـد احـتالل (داعش) 

احلمدانية صيف في 2014.

اخلـــــلـل احملـــــتــــــمل
الــقــلق خــصــوصـا
أن األشــــــــخـــــــاص
الـــــــــــــــــســـــــــــــــــود
واآلســــــيــــــويـــــ
وغــــــــيـــــــــرهـم من

ــتـحـدرين من أقــلـيـات ا
إتـنـيـة في بـريـطـانـيـا
يــعــمــلــون أكــثــر من
غــيـرهم في مــجـاالت
معرضة بـشدّة خلطر
انـتقـال الـعـدوى (مثل
وســــــــائـل الــــــــنـــــــــقل
واخلـــــــــــــــدمـــــــــــــــات
الــصـــحـــيـــة). وهم
أكــثـــر عـــرضـــة من

غـــيــــرهم لـــلــــوفـــاة من
جـرّاء كـوفـيد-19  وفق
مـا أظــهـرت دراسـات

عدة.

ـام بـاحلـدود احملـتـمـلـة عـلى اإل
لـبـعـض األجـهــزة الـصــحـيـة ال
ســيـمــا في مــا يــخصّ الــفــئـات
الـــســكـــانـــيـــة األكـــثـــر عـــرضــة
ـــرض). وتــشــيــر لإلصـــابــة بــا
التوجـيهات اجلـديدة خلدمة ان
ــــــنــــــشـــــورة عــــــلى اتش اس ا
مـوقــعـهـا اإللـكـتـروني إلى خـلل
محتمل في هذه األجـهزة لكنها
ــرضـى من أصــحــاب تـــوصي ا
الـبـشـرة الــداكـنـة الــذين تـلـقـوا
ـاثال عـلـى مـواصـلة مـقـيـاسـا 
اســتـــخـــدامه. وهي تـــدعــو إلى
إيالء مــزيـــد من االهــتـــمــام إلى
الـفــروق في الـبـيـانـات بـدال من
ـقـاسـات مـجــرد االتّـكـال عـلى ا
ـعـرفـة إن األمــر الـذي يـسـمـح 
كــان مــســتــوى األكــســجــ قــد
انــــخـــفـض حـــتـى لـــو لـم تـــكن
ـعــطـيــات دقـيـقــة.ويـثــيـر هـذا ا

ـــســـتـــشـــفى أو تـــوفـــيـــر إلـى ا
األكــســجـ الـالزم في حـ أن
نـتم إلى رضى الـسود أو ا ا
أقليـات إتنيـة يتأثـرون أكثر من
غــيــرهم بـوبــاء كـوفــيـد- 19 في
بريطـانيا. وقـال الطبـيب حبيب
نـــقــوي مـــديــر مـــرصــد الـــعــرق
والصحة (ال بـدّ لنا من احلرص

مقياس التأكسج النبضي الذي
ــنـزل يــســتـخــدم أحــيــانــا في ا
ــــراقـــبــــة وضع صــــحي قــــابل
للتدهور على إرسال ضوء عبر
البشرة لقياس نسبة األكسج
في الـــدمّ وفق مــا أوضــحت ان
اتـش اس.وقــد تـــســـبب األرقــام
ضـللة بـتأخـير موعـد الدخول ا

{ لــــــنــــــدن (أ ف ب) - أعـــــادت
خـدمة الـصحـة الـبريـطانـية (ان
اتــش اس) الــــــــــنـــــــــــظــــــــــر فـي
التوجيهات اخلاصة باستخدام
مــقـيــاس الــتـأكــسج الــنــبـضي
مــشـــيـــرة إلى أن هــذا اجلـــهــاز
ــســـتــعـــمل لـــقــيـــاس نــســـبــة ا
األكسـج في الدمّ عـند مرضى
كــوفــيــد- 19 قــد يــقــدّم قــراءات
مـــضــلــلـــة ألصــحــاب الـــبــشــرة
الـداكــنــة.وكــشــفت اخلــدمـة في
بـيان أن قـرارها هـذا يـأتي على
خــــلـــفـــيـــة دراســــة أجـــريت في
ـبـادرة من مـرصـدهـا نـيــسـان 
لــلـعــرق والــصــحــة أظــهـرت أن
(أجـــهـــزة قــــيـــاس الـــتــــأكـــسج
الـــنـــبـــضي تـــضـــخّم أحـــيـــانـــا
مـسـتـويـات األكـسـجـ في الدمّ
عـنـد أصحـاب الـبـشرة الـداكـنة
مـا يقـدّم قراءة مـضلـلة). ويـقوم
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{ مدريد  –وكاالت - بعد أن خلص القاضي اإلسباني ماركو
الية جوبيرياس إلى وجود أدلة على أنها تهربت من إلتزاماتها ا
للدولة تواجه النجمة شاكيرا مجدداً تهديدات بالسجن وأوصى
جوبيرياس الذي يحقق في مزاعم اإلحتيال الضريبي من قِبل
شاكيرا بإحالة القضية إلى احملاكمة وحسب وكالة أسوشيتد
دة 3 برس لألنباء كتب جوبيرياس أن (التحقيق الذي أجراه 

سنوات كشف أن هناك أدلة كافية من اإلجرام للقضية لكي يحيلها
ثلو اإلدعاء شاكيرا في شهر إلى قاضي احملاكمة). وكان إتهم 

كانون األول عام 2019  بعدم سداد مبلغ  16.4 مليون دوالر
ضرائب في إسبانيا ب عامي  2012 و2014  وهي الفترة الني

كانت تعيش فيها في الغالب على الرغم من أن لديها إقامة رسمية
في بنما. لكن شاكيرا نفت وقتها إرتكاب أي مخالفة عندما أدلت
بشهادتها في حزيران عام   2019 كما أكدت شركة العالقات
العامة اخلاصة بها على أنها سددت على الفور ما عليها من

جرد إبالغها بالديون من قِبل مكتب الضرائب. وفي حال أموال 
إدانتها بالتهرب الضريبي فإن شاكيرا تواجه إما سداد غرامة

كن للقاضي ا عقوبة سجن محتملة ورغم ذلك فإنه  محتملة ور
التنازل عن عقوبة السجن للمخالف ألول مرة إذا حُكم عليهم بأقل
كن لشاكيرا حالياً اإلستئناف في من عام خلف القضبان كما 

القضية.

s− UÐ …œÒbN  «dO Uý

 Î«œÒb−

من زوجـــته
الثـانـيـة التي
طـــلــقـــهـــا. وقــد
اعـــتـــرف بــأبـــوته
لــطــفـل خــامس ولــد
من عالقـة خـارج إطـار
الــــزواج فـــيـــمــــا تـــذكـــر
صحف أن لـديه طـفال آخر

لم يعترف به.

يتكـون لديـنا االنطـباع أن األمور
عـلى خيـر مـا يـرام عبـر مـنـصات
مــــثل إنـــســـتــــغـــرام لـــذا آمل أن
يــســاعـد تــشــارك هــذا األمـر وإن
قـــــلــــيـال أشـــــخــــاصـــــا آخـــــرين
أيــضــا).وكـانـت كـاري ســيــمــنـدز
اجنـــــــبـت طــــــــفال مـن بــــــــوريس
جـونـسـون نـهـايـة نـيـسان 2020.
وجلــوسـون أربــعــة أوالد آخـرين

ـز".وقبل صحـيفـة "نـيويـورك تا
ذلك بـأســابـيع نـشــرت الـعـارضـة
ومقـدمـة البـرامج كـريسي تـايغن
عـــــبــــر شـــــبـــــكـــــات الــــتـــــواصل
ـهـا االجـتـمـاعي نـصـا ضـمـنـته أ
على فقدان جنـينها. وقالت كاري
سـيـمنـدز إن (مـشـاكل اخلـصـوبة
قد تـكون صـعبـة جدا لـدى بعض
األشــخــاص وخــصــوصـا أنـه قـد

{ لندن (أ ف ب) - ينتظر رئيس
الـــوزراء الـــبـــريـــطـــاني بـــوريس
جـــــونـــــســـــون وزوجـــــته كـــــاري
سيـمـندز مـولـودا جديـدا عـلى ما
أعـــلــنت األخــيــرة الـــســبت عــبــر
(إنـــســتــغـــرام) مــوضــحـــة انــهــا
اســقـطت جــنـيــنـا مــطـلع الــسـنـة
احلـالــيـة.وأعــلـنت سـيــمـنـدز (33
عـــامــا) عــبــر شــبـــكــة الــتــواصل
االجــتــمــاعي هــذه (آمل أن يــأتي
يالد) طفـلنـا بـالتـزامن مع عيـد ا
مــضـــيــفـــة (في مـــطــلـع الــســـنــة
تــــعـــرضت إلجـــهـــاض تـــلـــقـــائي
أصــابــني بــحـزن شــديــد. أشــعـر
بامتـنان كـبير ألني حـامل مجددا
لكـني متـوترة جـدا). وفي الفـترة
األخـــيـــرة حتــدثـت الــكـــثـــيــر من
الــشـــخــصـــيــات عن تـــعــرضـــهــا
الجــهـــاض تــلــقـــائي في مــا كــان
يعتبر موضوعا حساسا جدا في

السابق. 
فـقـد كـشــفت مـيـغن مـاركل زوجـة
األمـيـر هـاري في تـشريـن الثـاني
انــهــا فــقــدت جــنــيــنــا في تــمـوز
اضي في مـقـال كتـبته حلـساب ا
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بـعد  40 عامـاً على عقـد قران األميـرة ديانا  واألميـر تشارلز ال تـزال شريحة
كــبـــيــرة مـن كــعـــكــة الــزفـــاف مــلـــفــوفـــة في غالف بـالســتــيـــكي ومـــعــروضــة
للـبـيع.فـبـحـسب موقع  Mirror األجـنبـي كانت هـذه الـقـطـعة جـزءًا من كـعـكة
ا في ذلك زفافـهمـا من بـ ما مـجـموعه  23 كـعـكة رسـمـيـة حلفل الـزفـاف 
.  إهـداء هــذه الـقـطــعـة ألحـد كـعــكـة فــواكه بـطـول  5أقـدام تـزن  225 رطالً
ـلـكة األم في  كالرنس هـاوس وتُـدعى مـويرا سـمـيث بعـد حـفل عام موظـفي ا
1981.  ويُـعتـقـد أن هذه الـشـريحـة قـد  قطـعـها من كـعـكة  تـوزيعـهـا على
وظفـ في كالرنس هاوس لشكرهم على جهودهم. احلفاظ على الشريحة ا
التي يـبـلغ قـيـاسـها  8 بـوصات في  7 بـوصـات وتزن  28 أونـصة في غالف
دة أربـعة عقـود. احتـفظت بـها عـائلـة مويرا ـة  بالستيـكي في علـبة كـعكـة قد
حتى عام  2008 حتى استـحوذ عليها أحد هـواة اجلمع الذي يبيعها اآلن مع
ـثـير لإلعـجـاب أن الـكعـكـة التزال ـزاد دومـيـنيك ويـنـتر. واجلـزء ا البـائـعـ با
مــحــتــفــظــة بــشــكــلـهــا وزيــنــتــهــا وألــوانــهــا األزرق واألحــمــر والــذهـبـي مــنـذ
زاد الـشريحة بـأنها خزنة مـلكية فـريدة من نوعها الزفاف.وصف القائـمون با

لكن نصحوا بعدم تناولها ألسباب صحية.
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في اليوم السابق في النيون وهي
ــــنــــطــــقـــة مــــديــــنــــة أخــــرى فـي ا
عــيــنــهــا.وأوقف الــوالــد عـلـى ذمّـة
الـــتــحــقـــيق بــحـــسب مــا أعـــلــنت
الـنيابة العـامة في سان-بريو. وقد
أقـدم الـوالـد الـذي ال يـحقّ لـه رؤية
ابــنه لــوحـده عــلى خـطف الــصـبيّ
اجلــمـــعــة.وتُــعــتــمــد آلــيــة اإلنــذار
فعول الـواسعة النطاق والفورية ا
ـــــعـــــروفـــــة أيـــــضـــــا بـــــاإلنـــــذار ا
بـاالختـطاف في فـرنسـا للـمسـاعدة
عـــلى الـــبـــحـث عن طـــفل يُـــظنّ أنه
مــخـتـطـف. وهي تـقـوم عــلى حـشـد
الــسـكـان إليـجـاد الــطـفل وخـاطـفه.
وأطـلقت هذه اآللية في نيسان بعد

ــطــلـع عــلى الــقــضــيــة. وفــتــحت ا
الـنيابـة العامـة في باريس حتـقيقا
في هــذا الــصـدد بــتـهــمــة الـســطـو
ــسـلـح ضـمن عــصــابـة مــنـظــمـة. ا
وكـــــلّـــــفت وحـــــدة قـــــمع اجلـــــرائم
بــالــتـحــقـيـق وفق مـا أفــاد مــكـتب

دعي العام وكالة فرانس برس. ا
كـمـا أطـلـقت الـسـلـطـات الـفـرنـسـية
آلـية إنذار غداة اختطاف صبي في
الـثـامـنـة من الـعـمـر عـلـى يـد والده
عُـــــثــــر عــــلـــــيه الحــــقـــــا في غــــرب
فـرنـسا.وعُـثـر على الـصـغيـر ديوي
اً بعد ظهـر السبت في بلواريه سـا
(بــريــتـانــيه شـمــال غــرب فـرنــسـا)
بـرفقـة والده الـذي كان قـد اختـطفه

الــدائــرة الــرابــعــة من الــعــاصــمــة
الفرنسية. و تسليمهما من دون
عــنف مـجــوهـرات ومــبـالغ نــقـديـة
صدر قـبل أن يلوذا بالـفرار وفق ا

فـرنسا.وقرابة الساعة  12,30ظهر
اجلــمــعـة دخـل الـرجالن حــامــلـ
مــسـدس صـعق كـهـربــائي وقـنـبـلـة
مـسيّـلة لـلدمـوع متـجر دين فان في

{ بــــاريس (أ ف ب) - قــــام رجالن
اجلـــمــعـــة بــالـــســطـــو عــلـى مــحلّ
مـجوهـرات في الدائـرة الرابـعة في
بـاريس واالستيالء على مسروقات
(مـن مـجــوهــرات ومــبــالغ نــقــديـة)
تــقــدّر قــيــمـتــهــا بــنــحـو  400ألف
يــورو بــحــسب مــا كــشـف مــصـدر
مـطـلع عـلـى هـذه القـضـيـة.وحـدثت
عـمليـة السطـو هذه بعـد ثالثة أيام
عــلـى أخــرى اســتــهــدفت الــثالثــاء
مــتـجـر شــومـيه بـالــقـرب من جـادة
شـانـزيـلـيـزيه سـرق رجل إثـرهـا ما
مـجـمـوعه  3مـالي يـورو تـقـريـبا.
وقـد أوقـفـته الـشـرطـة مع شـريك له
فـي الـــــيـــــوم الـــــتـــــالـي في شـــــرق
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قــــــــيـــــــام ثـالثــــــــة رجـــــــال
بــاخــتـطــاف مــيـا ابــنـة
الـــثــامــنــة في شــرق

فرنسا.
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