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طبعة العراق 
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رد ائــتالف الــنـصــر بـرئــاسـة حــيـدر
ـتـحدث الـعـبـادي عـلى تـصـريـحـات ا
بــأسـم وزارة اخلــارجــيــة االيــرانــيــة
سـعـيـد خـطـيب زاده الـذي قـال فـيـهـا
ــا تــمــكن (لـــو ال تــضــحــيــات بـالده 
وصل الـرئـيس الفـرنسي من زيـارة ا
والـــتـــجـــول في شـــوارعـــهـــا). وقــال
االئــتالف في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
امـس ان (دمــاء الـــعــراقـــيــ هي مَن
ــــدن وحـــــفـــــظت أمن دول حـــــررت ا
ا سـلِمت ـنـطقـة والـعالم ولـوالهـا  ا
الـــدول واجملـــتـــمـــعــات مـن اإلرهــاب
والـفوضى وحروب الكراهية) معربا

ــقــاومــة مـكــنت قــدمــتــهــا إيــران وا
مـــاكــرون من الـــتــجـــول في مـــديــنــة
ــوصل). وزار مـاكـرون عـلى هـامش ا
مـشاركته في مؤتمر بغداد الذي عقد
ـشـاركـة إقـليـمـيـة ودولـية كـنـيـسةَ
الـساعـة وجامع النـوري الكبـير الذي
ــزعــومـة أعــلن فــيه داعش خالفــته ا
عـام  .2014واكـد مـاكـرون عزم بالده
ـوصل. افــتـتـاح قـنــصـلـيـة لــهـا في ا
ــتــحـدث بــأسم اخلــارجــيـة واشــار ا
االيـرانية الى إن (بالده لم جترِ جولة
مـفاوضات جديدة مع السعودية على
هــامش مـؤتــمـر بـغـداد) وأضـاف ان
ـفـاوضـات عـقدت (ثـالث جوالت من ا
بـ إيــران والـسـعـوديـة سـابـقـا ولـو

اقـتــضى األمـر سـتـعـقـد مـرة أخـرى).
وكــــانت إيــــران قــــد أكـــدت فـي أيـــار
ـاضي رسمـيا بـدء إجراء مـحادثات ا
مـع السعـودية. كمـا اكد زاده ان (بيع
الــنــفط والـوقــود ألي دولـة هــو قـرار
كن ألمريكا أو أي دولة سـيادي وال 
أخــــرى مـــنع إيــــران من جتــــارتـــهـــا
ـــشــروعــة). في غــضــون ذلك  رأى ا
ـكـتب السـيـاسي للـحـزب الشـيوعي ا
الــعـراقي ان انــعـقـاد مــؤتـمــر بـغـداد
حــدث  مـهم وإجنــاز سـيــاسي. وقـال
احلـزب في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (انـعـقـاد مـؤتـمـر بـغـداد لـلـتـعـاون
والــشــراكـة وجنــاحه في جــمع قـادة
ـنـطـقـة عـلى طـاولـة واحدة في دول ا

الــــوقت الـــذي تــــواجه فـــيـه دولـــهـــا
وشـعـوبهـا حتديـات كبـيرة سـياسـية
واقـــتــصـــاديـــة وأمــنـــيـــة وتــشـــهــد
الـعالقات ب عـدد منها تـوترا حدثا
مــهــمــا واجنــازا ســيــاســيــا يـســجل
ـــؤتـــمــر) لـــصـــالح الـــعــراق راعي ا
ـؤتمـر يعـكس التـطور واضـاف ان (ا
االيـــــجــــابـي في عـالقــــات الـــــعــــراق
اإلقـلـيمـيـة والدولـيـة ويحـمل رسـالة
ا يـعزز مكـانة العراق مـهمة لـلعالم 
ــنـــطــقــة واألمـن واالســتــقـــرار في ا
ويـؤدي الى تـطويـر التـعاون والـعمل
ـصـالح بــ بـلـدانــهـا عـلى أســاس ا
ـشتركـة واحترام الـسيادة الـوطنية ا
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية)
مـعربا عن تطلـعه ان ( جتد مخرجات
ـؤتـمـر ومضـامـ الـبيـان اخلـتامي ا
اإليـــجــابــيــة فـي مــا يــتــعـــلق بــدعم
الـعـراق واحـتـرام سـيـادته والـسـعي
الى تـــوحــيــد اجلــهــود اإلقـــلــيــمــيــة
والــدولـيـة تــرجـمـتـهــا الـعـمــلـيـة في
إيـجاد احللـول والتسـويات السـلمية
نـطقة وفي ـسلحـة في ا لـلنـزاعات ا
مـكـافحـة اإلرهـاب وتطـويـر التـعاون
ــــنــــطـــقــــة فـي اجملـــاالت بــــ دول ا
الــــســــيـــــاســــيــــة واالقــــتــــصــــاديــــة
واالسـتثمـارية وتطـوير تعـاونها مع
الـعراق على أسـاس احترام الـسيادة
الــوطـنـيـة الــعـراقـيـة وتــعـزيـز حلـمـة
الـــشــــعب ومـــقــــومـــات اســـتـــقـــراره
الـــســيـــاسي ودعم جـــهــود الـــبــنــاء
وإعـادة االعمـار وتأم عـودة جميع
هجرين والنازح إلى مناطقهم).  ا
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دة قـررت وزارة الـصـحـة زيـادة ا
الزمنيـة ب جرعتي لـقاح كورونا
نوع فايزر. واطلعت (الزمان) على
وثيقـة حتمل تـوقيع الوزيـر وكالة
هـاني الــعــقـابـي  جـاء فــيــهـا انه
(اسـتــنــاداً لــتـعــلــيــمـات مــنــظــمـة
يـة وموافقة الـلجنة الصحة الـعا
االســتــشــاريــة الــعــلــيــا اخلــاصـة
بفايروس كورونا وللمساعدة في
ـــكن من تـــغـــطــيـــة أكـــبـــر عـــدد 
ـسـتهـدفـ بـاجلـرعـة األولى من ا
لقـاح فـايـزر وكـمـا مـعمـول به في
أغلب دول الـعالم تـقرر بـان تكون
دة الزمنية الفاصلة ب جرعتي ا
اللـقاح  8أسابـيع  بـدالً من ثالثة
أسابـيع) مـشيـرة الـى ان (الـقرار
سيطبق بدءا من يوم غد  على أن
يـتم االسـتــمـرار بـإعــطـاء اجلـرعـة
ـوعـدهـا احملـدد سـابـقاً الـثانـيـة 
لـلــمــلــقـحــ قــبل هــذا الــتـاريخ).

 6778 وســــجـل الــــعـــــراق امس 
اصـابــة بــكـورونــا وشــفـاء 8193
حـالــة وبـواقع  65 وفـاة جــديـدة.
ــوقف الـوبــائي الــيـومي  واكـد ا
الذي اطـلـعت علـيه (الـزمان) امس
ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة
الـتـي اجـرتــهــا الــوزارة لـعــيــنـات
مـشــتــبه اصـابــتـهــا بــالـفــايـروس

بلغـت اكثر من  39الفا  حيث 
رصد  6778 اصابـة بكـورونا في
عـمــوم احملــافــظـات) واضـاف ان
(الشفـاء بلغ  8193 حالـة وبواقع
 65وفـاة جــديـدة) واشـار الى ان
(اكـثـر من  91الف شـخص تــلـقى
ضـاد في مـراكز جرعـات الـلقـاح ا
ـــنــــتــــشـــرة بــــبــــغـــداد الــــوزارة ا
واحملـافـظــات). فـيـمــا وجه رئـيس
مــــجـــــلـس الــــوزراء مـــــصــــطـــــفى
الـكـاظـمـي بـعالج طـفـلــة مـصـابـة
بالـعمى الـوالدي.وقال بـيان تلـقته
(الــــزمـــان) امـس إن (الــــكـــاظــــمي
اســتـقــبل الــطــفــلــة نــرجس ثــائـر

كـاظم من ســكـنــة مـديـنــة الـصـدر
صابة بالعمى الوالدي) ووجّه وا
الكاظـمي (بتـحمل نـفقـات عالجها
كونـهـا تفـتـقـد للـمـعـيل فضالً عن
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تـــويــتــر امـس (كــان جلــهـــودهم االثــر
الـكــبـيـر في انـفــسـنـا بـعــد رحـمـة الـله
تـعالى في جتاوز والدنا مـرحلة اخلطر
اثـر الوعـكة الـصحـية الـتي تعـرض لها
) وذلك قـبيل تدهـور مفاجئ الى وفاته
عن 80 عـامـاً من الـعـمـر. وفـي تـغـريدة
ثــانـيــة شــكـر بــاسم  (رئــيس الـوزراء
مـصــطـفى الـكــاظـمي عـلى اســتـجـابـته
ومـتابعـته احلالـة الصحـية للـوالد فور
اطالعـه عــلى مــنــاشـــدتــنــا). والــراحل
خـريج كــلـيـة الـزراعـة بـجـامـعـة بـغـداد
وعــمل في الـصــحـافـة الــفالحـيـة خالل
عـقـد الـسـتـيـنـات وتـبـوأ مـواقع اداريـة
مـهمة في وزارة الزراعـة قبل ان ينتقل
مــديــرا عــامـــا لالذاعــة والــتــلــفــزيــون
اضي مـنتصف السبعـينات من القرن ا
ثم وزيـرا للثقافة واالعالم خالل احلرب

مع ايــران ثم وزيـرا لــلـعــمل والـشـؤون
االجـتـماعـية بـعد اقـصـائه من عضـوية
الــقـيــادة الــقـطــريـة حلــزب الــبـعث في
اعــقــاب حـوادث اذار 1992. وعــاد الى
مـوقعه احلزبي بعد اول مـؤتمر للحزب
وتـولى ادارة التنـظيم جلانـب الرصافة
ال عبد الله في من بـغداد. وقال ماجد ا
تـغريـدة امس ان (قبائل الـدليم واحرار
الـعراق فقدت رجال فـذا افنى حياته في
خـدمة الـوطن. رجل تعجـز الكـلمات عن
وصف شــــيـــمــــته واخـالقه وســــيـــرته
ال عــبـد الــله (احـر احلــسـنــة) وقـدم ا
ـواســاة الى اهـله الــتـعــازي وعـظــيم ا
ومـحـبيه). وكـان جـاسم قـد اعتـقل بـعد
نـيـسـان 2003. وحـكـم عـلـيه بـالـسـجن
مــــدى احلــــيــــاة. ووصف اعـالمــــيـــون
ـد عــراقـيـون الـراحل بــانه (مـات ولم 

يده الى مال عام ولم يتورط بدم عراقي
.(  وكان متسامحاً متواضعاً
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تـــوجــيـــهه األجـــهـــزة اخملـــتـــصــة
بالتـحقـيق في أسبـاب تأخر عالج
الطـفلـة وفقـاً الحتـياجـها وطـبقاً
حلقها في نيل الرعاية الصحية). 
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اعـلـنت مـفـتـشـيـة آثـار وتـراث الـنجف
عن تـسـلـمــهـا أكـثـر من  200 قـطـعـة

واطن .  أثرية من ا
ـــفــــتـش اســـعــــد هــــاشم في وقــــال ا
تــصــريح تـابــعــته (الــزمـان) امس ان
(القطع عبارة عن طابوق مفخور عليه
نص مـسمـاري وتـمثـال لـوجه بـشري
فخـاري وجرة نحـاسية كـبيرة احلجم
وأوان ومـســارج نـحـاســيـة مــخـتــلـفـة
األشكـال واألحـجام وتـماثـيل حجـرية
صــغــيــرة احلـــجم واألشــكــال وقــطع
حجـرية ونحاسية  ودمى حيوانية من
احلجـر ومسـكوكـات مـعدنـية). مـبيـنا
ـدد تـاريـخـيـة أن (هـذه الـقــطع تـعـود 
مــخـتــلـفــة  مـنــهــا الـبــابـلي والــفـرثي
ـــره والـــســــاســـاني ولـم تـــكن هـــذه ا
ـفــتـشــيـة قـطع األولى الـتـي تـتـســلم ا

.( واطن أثارية من ا
ـــواطــنــ لـــلــقــطع  عــادا (تـــســلــيم ا
األثـارية دلـيال عـلى الـوعي الـثـقافي 
من خالل دعـوتهم عبر ندوات لتسليم
الــقــطع األثــريــة إلـى مــفــتــشــيــة آثـار

احملافظة.
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نـعت قبيلـة احملامدة في العراق امس 
وزيـر الـثـقـافـة واالعالم االسـبق لـطيف
نــــصـــــيف جــــاسـم الــــذي تـــــوفي في
مـسـتـشـفى الـكـرخ الـعـام بـبـغـداد بـعد
نــقـلـه من سـجـن احلـوت بــالــنـاصــريـة
لــتــلـــقي الــعالج. وكــانـت تــقــاريــر قــد
حتــدثت عن تـدهــور حـالــته الـصــحـيـة
واصـابته بـعدد من اجلـلطـات فقـد على
اثــرهـــا الــنــطـق. وقــدم بــاسـم لــطــيف
نــصـيف جــاسم جنل الــراحل (الـشــكـر
اجلـزيل الى مـديـر عـام صـحـة بـغداد -
الـكـرخ جاسب لـطيف احلـجامي ومالك
مـستـشفى الـكرخ الـطبي عـلى الـرعاية
الـتي قدمـوها لـوالده خالل مـدة دخوله
ــسـتــشـفى) واكــد في تــغـريــدة عـلى ا

لطيف نصيف جاسم
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تـشهد الساحة تنافسا محموما ب
اســتــعــدادا الــقـــوى الــســيــاســـيــة 
قرر خلـوض االنتخابـات النيابـية ا
اجــراؤهـا فـي الـعــاشـر من تــشـرين
ـقبل  وسـط تخوف وقـلق الشارع ا
من تــكـرار ســيـنـاريــو االنـتــخـابـات
ـاضــيـة ومـا رافـقـهـا من عـمـلـيـات ا
تــزويـر لــلـنــتــائج وحـرق صــنـاديق
ـفوضية االقـتراع االمـر الذي دفع ا
ـسـتـقـلـة لالنـتـخـابـات في الـعـلـيـا ا
اكـثر من مـناسـبة الى تأكـيد عـزمها
عـلى اجراء استحقاق نزيه وشفاف
يـــلـــبي ارادة الـــســـاعـــ لالصالح.
ويـرى مراقبـون انه (برغم من حسم

ا وعد اال ان التأجيل وارد او ر ا
جتـري في تـشـرين ولـكن قـد تـتـعـثر
الـكتل في تشـكيل احلكومة  بسبب
ـتـنـافـسـ لـلـظـفـر بـرئـاسة سـعي ا
الـوزارة اجلديـدة وبالـتالي فأن ذلك
قــــد يـــؤدي الى ازمــــة ســـيــــاســـيـــة
ـا حـصل في عام 2018) مـشـابـهة 
واشـاروا الى ان (الالعـب اخلارجي
حـسم مـوقـفه مـن االنـتخـابـات وانه
ــــوعــــد الــــذي مـع اجــــراؤهــــا في ا
قبل  حـددته احلكومة في تشرين ا
ـشهـد غـيـر واضح لـكن حـتـى االن ا
بـالـنسـبة خلـارطة الـتحـالفـات التي
قد تفرض ما بعد االنتخابات واقعا
مـخـتـلـفـا عن الـسـابق) مـؤكـدين ان
ــفـاجـآت ـقـبــلـة حــبـلى بـا (االيــام ا

ـواقف الـسيـاسيـة في حالـة عدم وا
تــطـبـيق االتـفـاق الــسـيـاسي بـشـأن
حـصـر الـسالح بـيـد الـدولـة وكـشف
مــلـفـات الـفـسـاد مـنـذ  2003وحـتى
االن فــــــضـال عـن الــــــزام الــــــقــــــوى
بـالـتـنـافس الـشـريف وعـدم تـسـقيط
لـفـات ال اسـاس لـهـا من االخـريـن 
ــراقــبــون ان الــصــحــة) واوضـح ا
(الـــشــارع يــنـــتــظــر من احلـــكــومــة
ـقبلـ اجراء اصالحات ان ا والـبر
حــقـيـقـيـة بـعــيـدا عن الـوعـود الـتي
ـواطن وتـوفـيـر بـيـئـة سـأم مـنـهـا ا
امـنـة وحـيـاة تـليق بـالـتـضـحـيات).
بدوره  .اكـد رئيس مجـلس النواب
مــحـمـد احلـلـبــوسي ان حتـيـيـد او
تــــهــــمـــيـش اي لــــون ســـيــــاسي او

اجـــتـــمـــاعي عن مـــشـــهـــد احلل في
ــقـبــلــة يـعــني تــضـمــيـد ــرحــلـة ا ا
.وقــــال اجلـــــروح دون مـــــعــــاجلـــــة
احلــلــبـوسي خالل افــتــتـاح أعــمـال
مـلتقى الرافدين ان (خارطة احللول
ــكن ان نــبــحــثــهـا فـي هـذه الــتي 
ـبادرة التـحليلـية يجب ان تـستند ا
الـى الـــواقع الــــذي نـــعـــيــــشه بـــكل
ـا ذلك جتــلـيـاته الــتي نـواجـهــهـا 
زخـم الـــــفـــــشـل الـــــذي تــــــكـــــرر في
ـاضيـة وان كـان هـناك الـسـنـوات ا
الـكثير من الـنجاحات التي حـققتها
فــأن الــتـــغــاضي عن هــذه الـــدولــة 
االخــطـاء ســتـجـعــلـنــا امـام اصـعب
احلـلـول واكـثـرهـا تـعـقـيدا  ويـجب
ان تــكـون حــلـوال واقــعـيـة ولــيـست

تـرقيعية وال تراعي احلالة العراقية
وال تـــنــطــلق مـن حــاجــاتـــهــا الــتي
اصــبـحت مــاسـة جــدا وضـروريـة)
واضـاف ان (حتـييـد او تهـميش اي
لـــون ســـيــاسـي او اجــتـــمـــاعي عن
ـقــبـلـة ــرحـلــة ا مــشـهــد احلل في ا
يــــعـــني تــــضـــمــــيـــد اجلـــروح دون
كن اخـفـاء احلراك مـعـاجلـة اذ ال 
الـــشــعـــبي عـن االنــظـــار وحــتى ان
ـعـاجلــة فـيـجب ان تـكـون تــأجـلت ا
هـناك حلوال حـقيقية لـلمشاكل التي
قـــــد تـــــؤدي الى مـــــشـــــاكل اعـــــمق
مـسـتقـبال). من جـانبه  رأى رئـيس
اجلــــمـــهـــوريـــة بــــرهم صـــالح أن
االنـتـخـابـات يـجب أن تـكـون نـقـطـة
انــــــــطـالق حلــــــــلــــــــول األوضــــــــاع

ـلـتقى الـراهـنـة.وقال صـالح خالل ا
إن (الــــعـــــراق عــــنــــصــــر مـــــهم في
ـنـطـقة) مـشـيـدا بـ(بجـهـود رئيس ا
مـجـلس الوزراء مـصطـفى الكـاظمي
في تـنـظيم اجـتمـاع مؤتـمر بـغداد)
ولـفت الى ان (االنـتخابـات يجب أن
تـــكــــون نـــقـــطـــة انــــطالق حلـــلـــول
األوضــاع الـــراهــنــة). فــيــمــا اشــار
الـــــنــــائب يـــــونــــادم كـــــنــــا الى ان
االنـتـخـابـات سـتـجـري في مـوعـدها
احملـدد إال فـي حـال حـصـول ظروف
قـــاهــرة جتـــعـــلــنـــا مــلـــزمـــ عــلى
تــأجــيــلــهــا.وقــال كــنــا في امس إن
(إجـراء االنتخابـات في موعدها من
ــكن احلــكم عــلــيه حــتى عــدمـه ال 
الـلـحـظـة لـعـدة اعـتـبـارات حيث ان

تــأجــيـلــهـا يــرتــبط فـقـط بـحــصـول
ظــروف قـاهــرة تــمـنع اجــراءهـا في
قرر) مؤكدا انه (من ب مـوعدها ا
الـــظــروف الـــقــاهـــرة هــو حـــصــول
كـوارث طـبـيـعـيـة كـالـفـيـضـانـات او
ـا احلـروب وغيـرها احلـرائق او ر
مـن الظـروف االخـرى التـي جتعـلـنا
مــلــزمــ عــلى وضع االنــتــخــابـات
بـــعـــيــــدة عن األولـــويـــات). واعـــلن
ــفــوضــ جـلــيل رئــيس مــجــلس ا
ـفــوضـيــة الــعـالــيـة عــدنـان ثــقــة ا
بـنـزاهـة االنـتـخـابـات. وقـال عـدنـان
في لــقــاء مـتــلـفــز ان (االنــتـخــابـات
ــبــكــرة سـتــجــري في الــنــيــابــيــة ا
مـوعـدهـا احملـدد ونقـولـهـا بـكل ثـقة
ـفـوضـية أتـمت كل اسـتعـدادتـها وا

ـطـلـوبـة وان كل اإلجـراءات تذهب ا
لـتحـقـيق وتنـفيـذ انتـخابـات تتـمتع
بـالنزاهـة والشفافـية ومنهـا اعتماد
ـلك بــطـاقــة الــبـايــومـتــريــة ومن 
الـبــطـاقـة الـقـصـيـرة األمـد عـلـيه ان
يــجــلب مــسـتــســمك ثــبـوتـي مـعه)
وتـــابع ان (ورقـــة االقــتـــراع فــيـــهــا
مـــواصـــفـــات تـــوازي مـــواصـــفـــات
ـكن اسـتـنسـاخـها الن الـعـمـلة وال 
أجـهـزة االقـتـراع ال تـقـرأ اال الـورقـة
األصــلــيــة). الى ذلك  تــراس نــائب
ـشـتـركـة الـفـريق قـائـد الـعـمـلـيـات ا
الـركن عبد االمير الشـمري اجتماعا
نـاقـشة امـنـيـا موسـعـا في ذي قـار 
تعـلقة   بحـماية العـملية االلـيات  ا

قبلة . االنتخابية ا

عـن (شكـره جلمـيع مَن سـاند الـعراق
ـــقــــدســـة ضــــد اإلرهـــاب بــــحـــربـه ا
ــــثل خــــطـــراً الــــداعــــشي والــــذي 
مـشـتـركاً) مـؤكـدا ان (النـصـر عراقي
بــامـتـيــاز وأن من قـاتل عـلى األرض
وقـــدم الــتــضــحـــيــات الــكـــبــيــرة هم
الـعـراقـيون وحـدهم وال يـجـوز الـنيل
مـن قـــامـــة الــــعـــراق والـــعــــراقـــيـــ
وتـضحـياتهم وبـطوالتهم) وتابع ان
ـنطـقة والـعالم مَديـنة لـلعراق (دول ا
وشعبه وعليهم رفع القبعة للعراق).
وكـــــان زاده قــــد عــــلّـق عــــلى زيــــارة
انـويل ماكرون الـرئيس الـفرنـسي إ
ـــوصل.وقــال زاده في إلـى مــديــنــة ا
مـؤتــمـر امس إن (الـتـضـحـيـات الـتي

محمد احللبوسي
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دعت هيئة التقاعد الوطنية  متقاعدي
ن لم يــسـتــلــمـوا اجلــيش الــســابق 
مــكـأفــأة نـهــايــة اخلـدمــة لـلــمـراجــعـة
ـكـأفأة. الجنـاز مـعـامـلـة تـسـلم مـبـلـغ ا
واكــدت الـهــيـئـة فـي ردهـا عـلـى كـتـاب
انـها الـنـائب محـمد شـياع الـسوداني 
(اسـتكملت صـرف مبالغ نـهاية اخلدمة
ـتـقـاعـدي اجلـيش الـسابق)  مـشـيـرة
الـى ان (احـــتـــســـاب وصـــرف مـــبـــالغ
ـتــراكـمــة ســيـتم جــدولـته االجــازات ا
ــتــوفـر بــالــصـرف حــسب الــتــمـويل ا
ـبالغ وسـيـتم االعالن عـنه عـند تـوفـر ا
اخملـــصــصــة لـــذلك). وفــاحتـت جلــنــة
الــتـربــيـة الــنـيــابـيــة رئـاســة الـوزراء
ــخــصــصـات لــشــمــول احملـاضــرين 
مــــــقــــــطــــــوعـــــــة تــــــبــــــلغ  150 ألـف
ديــنــار.وبــحــسب وثــيــقــة صــادرة عن
رئــيس الــلــجـنــة جــاء فـيــهــا (نــطـالب
بـإطالق درجـات احلـذف واالسـتـحداث
فـي وزارة الـتـربـيـة  ونــقـتـرح تـفـعـيل
دارس قـانـون مـنـحة تـالميـذ وطـلـبـة ا
احلـكومية ) داعـيا إلى (تـفعـيل قانون
ـعــلـمـ وتــخـصــيص قـطع حــمـايــة ا
ــنـتــسـبي وزارة األراضي الــســكـنــيـة 
الـتربية ومنح قـروض وسلف مصرفية
لـهم). وبـاشـرت الـتربـيـة امس بـتوزيع
ــتـراكــمــة بـ احملــاضـرين الــرواتب ا

. وقال مدير عام تربية الكرخ اجملـاني
الــثـانــيــة  قـيس الــكالبي في تــصـريح
ــديـريــة بــاشــرت بــتــوزيع امـس إن (ا
الـرواتب يـدويـاً مـن خالل جلـنـة جرى
تــشـكـيــلـهـا لــهـذا الـغــرض كـجـزء من
ا بذلـته هذه الشريحة الـتقدير الكـبير 
في دعـم الـعــمـلــيـة الــتـعــلـيــمـيــة بـعـد
اسـهـامـهم بـسد نـقص االخـتـصـاصات
ــــدارس ــــوجــــودة  والــــشـــــواغــــر ا
ـديـرية) واضـاف انـه ( وضع آلـية ا

مـنـتــظـمـة لـلـتـوزيع إذ تـقـوم الـلـجـنـة
ـشـكـلـة بتـوزيع اربع دفـعـات يـومـياً ا
بواقع  50 اسـما لكل منها وسيستمر
التوزيع حتى ساعات متأخرة من اجل
تعاقدين) وتابع اكمال جميع أسماء ا
انـه (ســـيــــجـــري اإلعالن عـن اســـمـــاء
الــدفــعــات االخــرى تــبــاعــاً بــعــد رفع
وجودة من االسـماء بـحسب القـوائم ا
اجـل ان يـنــال احملــاضــرون حــقـوقــهم
وفـق سقف زمني مـحدد)  وعقت وزارة

نـاقشـة تخصـيصات ـاليـة اجتمـاعا  ا
الـهـيـئـة العـامـة لـلتـقـاعـد ضـمن موازة
قب لـوذكر بيـان للوزارة تـلقته الـعام ا
(الــزمــان) امس ان (الــوزيــرعــلي عــبـد
األمـيـر عالوي ترأس اجـتمـاع اجللـسة
اخلـاصـة  بـلـجـنـة اعداد سـتـراتـيـجـية
ــوازنــة الــعــامـة االحتــاديــة لــلــمـدى ا
ـتوسط 2022- 2024 وبـحـضور كل ا
مـن مستـشاري رئيس الـوزراء ووكيلي
ـالـية والـتخـطيط ومـستـشار وزارتي ا
راقبة الـوزارة ورئيسي الهيئة العامة 
تــخـــصــيــصــات الــوزارات االحتــاديــة
والــهـيـئـة الـعــامـة لـلـتــقـاعـد وعـدد من
ــديـرين الـعـامـ  نــاقش جـمــلـة من ا
ــواضـيع اإلسـاسـيـة ومــنـهـا حتـديـد ا
اإلنــــفـــاق من قـــبـل الـــوزارة في اطـــار
ــوارنــة اضـافــة الى بــحث مــوضـوع ا
الـدين العـام وحتديـد سقـوف القروض
ـــســتـــمــرة بـــضـــمــنـــهـــا الــقـــروض ا
ومـتـابعـتـها) ولـفت الى ان (اإلجـتـماع
شـهــد إسـتـكـمـال دراسـة آلـيـة تـطـبـيق
ـقـتـرحـة ومـنـاقـشـة ــوازنـة ا ـوذج ا
وازنـة االحتادية سـبل اعداد وتـنفيـذ ا
ـقـبـلـة وفق مـحـددات الـواقع لـلـسـنـة ا
االقــتــصــادي الـراهن وانــســجــامـا مع
الـــتـــوجه االصالحـي الــذي تـــتـــبـــنــاه
احلـــكـــومــة الـــذي يـــهـــدف الى اعــداد
مـوازنــة نـوعـيـة تـعـتـمـد في جـوهـرهـا
عـــلـى األداء والــبـــرامـج االنـــتـــاجـــيــة

الـواجب اتـباعـها) مـبـينـا ان (الـلجـنة
تــطــرقت الى تــخـصــيــصــات الـهــيــئـة
الـعـامـة لـلـتقـاعـد ضـمن مـوازنـة الـعام
ـقبل وتأكيد دعم الصندوق التقاعدي ا
ـــا يــكــفل تــقـــد افــضل اخلــدمــات
لـشـريـحـة واسـعـة من اجملـتمع) ودعـا
عـالوي الى (الـشـروع بـإعـداد وتـنـفـيـذ
ـــــوازنـــــة وفـق اخلـــــطط مـــــشـــــروع ا
سارات عدُة والداعمة  الستراتيجية ا
اإلصـالح الــــــتي تــــــصـب في صــــــالح
االقــتــصــاد الــوطــني ومــنح االولــويـة
للمشاريع الستراتيجية التي تنفذ عبر

القروض التنموية). 
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رجح مـتــنـبىء جـوي  انـتــهـاء مــوجـة احلـر في عــمـوم احملـافــظـات بـدءا من
قـبل. وكتب صـادق عطـية في صـفحـته على فـيسـبوك امس ان ( االسبـوع ا
ـوجـة احلـارة في درجـات احلـرارة سـتـعـاود االنــخـفـاض مـجـددا وانـتـهـاء ا
ـقبل) مـوكدا (انـتهـاء موجـة الرطـوبة عـموم احملـافظـات بدءا من االسـبوع ا
واسـتـقـرار حـركـة الـريـاح عـلى االجتـاه الـشـمـالي الـغـربي). وكـانت الـهـيـئـة
الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة والرصـد الـزلـزالي الـتـبـعـة لـوزارة الـنـقل قـد تـوقعت
قبل.وذكرت الهيئة في بيان امس انخـفاضاً بدرجات احلرارة يوم اجلمعـة ا
ـنـاطق كـافــة والتـغـيّـر في أن (طـقس الـيــوم الـثالثـاء سـيــكـون صـحـواً فـي ا
درجات احلرارة) واشارت الى ان  (طقس يوم غد األربعاء سيكون صحواً
ودرجـات احلرارة تنخفض قلـيالً عن اليوم السابق) وتـابع ان (طقس يومي
ـقـبــلـ سـيـكـون صـحـواً ودرجـات احلـرارة تـنـخـفض اخلـمـيس واجلـمـعـة ا

قليالً).  
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الية في حكومة االقليم   كـشف وزير ا
آوات شــــيخ جـــنــــاب  تـــوزيع رواتب
ــصـارف. وقـال ــوظـفــ عن طـريق ا ا
شـيخ جنـاب في مؤتـمر امس انـه (بعد
ـصارف األهـلية اإلجـتمـاع مع جمـيع ا
تـــقــرّر تـــوزيع رواتب واحلـــكـــومــيـــة 
ـصـارف بـشـكل ـوظــفـ عن طـريق ا ا
مــبــاشـر) وأضــاف ان (احـدى فــقـرات
قـــانــون اإلصالح تـــوزيع الــرواتب عن
ــصــارف والــقــرار دخل حــيـز طــريق ا
الـتـنـفـيـذ). من جـانـبه  قـال مـديـر عـام
شرف الـتنسيق في مـجلس الوزراء وا
عـلى تنفيذ قـانون اإلصالح عبداحلكيم
خــــــســــــرو إنه (حــــــتى اآلن  قــــــطع
مـسـتـحقـات أكـثر من  20ألـف شخص
مـن الـذين يـتـقـاضـون اكـثـر من راتب)
ولــفت إلى ان (لــدى احلـكــومـة حــالـيـا
مـــلـــيـــون و 200ألـف مـــوظف حـــسب
الـنظام البايومتري) وتابع ان (توزيع
ـــوظــفـــ ســـيـــتـم عـــبــر 20 رواتـب ا
مــصــرفـا). وكــانت الــوزارة قــد حـددت
مــــواعــــيـــد صــــرف رواتب شــــهـــر آب
. وقــالـت في بــيــان امس لــلـــمــوظــفــ
الــوزارة انــهـا (اعــدت قــائـمــة جــديـدة
بــــشـــأن تــــوزيع الــــرواتب لــــعـــدد من
الـوزارات يـبـدأ فيـهـا الـتـوزيع من يوم
امـس االثــنـ  لــــوزارة الـــداخــــلـــيـــة

واجلـــنــســـيـــة واجلــوازات وقـــيــادات
دني ولواء البيشمركة وقوات الدفاع ا
ــؤنـفــلـ الــنـفـط ووزارة الـشــهـداء وا

 .( وهيئة السجناء السياسي
عـلى صعيد متصلناقش رئيس حكومة
اقـلـيم كردسـتان مـسرور الـبارزاني مع
ـانـويل مـاكرون الـرئـيس الـفـرنـسي ا
الـــذي غــادر اربــيل امـس بــعــد اجــراء
جــولـة في مــحـافــظـة نـيــنـوى لالطالع
عارك عـلى اثار الـدمار الـتي خلفـتهـا ا
ضــد داعش اوضــاع قــضـاء ســنــجـار
ـركز واالقـليم. ـلـفات الـعالـقـة ب ا وا
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
(الـــبـــارزانـي نـــاقش مع مـــاكـــورن في
اجــتـمـاع مــشـتـرك ضم رئــيس االقـلـيم
ان نـيـجرفـان البـارزاني ورئـيسـة البـر
ريــواز فــائق تــطــورات االواضــاع في
نـطقـة بـاإلضافـة إلى سبل الـعـراق وا
تـوطيد الـعالقات ب االقلـيم وفرنسا)
واضـاف ان (الـلـقـاء شدد عـلى  أهـمـية
تـنفيـذ اتفاق سـنجار وتـهيئـة األرضية
ـالئــــمـــة لــــعــــودة الــــنــــازحــــ إلى ا
مــنــاطــقــهم) واثــنـى رئـيـس حــكــومـة
ـــوقف الــفــرنــسي االقـــلــيم ان (عــلى ا
ــخـتـلف الــراسخ في دعم كــردسـتـان 
ـــراحل) مـــؤكـــدا (أهــمـــيـــة الـــعــمل ا
ــشـــتــرك مع فـــرنــســا والـــتــنــســـيق ا
واجملـتمع الدولي في سـبيل حل جميع
وال سـيـمـا الـقـضـايـا مـشــاكل الـعـراق 

ركز واالقلـيم  كما أشاد الـعالقة بـ ا
بـالـدور الـفـرنـسي اإليـجـابي والـهادف
لــــتـــحــــقـــيق األمـن واالســـتــــقـــرار في
ــنـطـقـة). من جـانـبه  أشـار مـاكـرون ا
إلى (الــعالقـة الـتـاريـخـيـة الـتي جتـمع
ب فرنسا واالقليم والدور الذي لعبته
الــبـيــشــمـركــة بـقــيـادة رئــيس احلـزب
ـقــراطي الـكــردسـتــاني مــسـعـود الــد
ة بداعش) البارزاني في إحلاق الهز
مـؤكـداً (مـواصلـة دعم ومـسـاندة بالده
لـإلقـــلـــيم) وتـــابـع ان (زيـــارتـــنـــا إلى
كـردستان هي رسالة مـفادها أن فرنسا
لن تـتخلى عن أصدقائها). واكد رئيس
االقــلـيم  ان مــشـاركـة مــاكـرون بــقـمـة
بـغـداد وزيارته لـكـردستـان قـيمـة جداً.
وقـال الـبـارزاني خالل مـؤتمـر مـشـترك
مـع الـرئـيس الــفـرنـسي امس (نــتـطـلع
إلى اسـتـمـرار دعم فـرنـسا كـونـهـا قوة
فــعـالـة وعـضــو دائم في مـجـلس األمن
الــدولي الـذي لـه دور نـشط في جــمـيع
انـحاء العالم) مـبيـنا ان (االجتـماعات
مـع ماكـرون تطـرقت الى مواضـيع عدة
مـنها الـعالقات ب اجلـانب والوضع
الـسياسي واألمني في العراق واالقليم
ـقـبــلـة). بـدوره  أكـد واالنــتـخـابــات ا
مـاكرون (دعم الشعب الكردي في حربه
ضــد اإلرهــاب) مـــشــددا عــلى (رغــبــة
بالده فـي خـلق بـيـئــة مـنـاسـبـة إلعـادة

النازح إلى مناطقهم).

علي عبد االمير عالوي

UF“∫ رئيس الوزراء يستقبل طفلة مريضة ويعوز بعالجها  «



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

 U−²M  —UFÝQÐ ÎUŽUHð—≈ ÊuJA¹ v U¹œ w U¼√

 U¼œ«dO²Ý≈ dEŠ —«d   cM  sł«Ëb «

العام القادم وبواقع طائرت كل عام
حيـث تضـمن الـعـقد 10 طائـرات من
طراز  787در الينر والتي ستدخل
اخلـدمــة في شـهــر شـبــاط من الـعـام

القادم على شكل دفعات).
◊uDš `²

واضـــاف انه ( الــتـــبــاحـث ايــضــاً
بشـأن فتح خـطوط نـقل مبـاشرة ب
العراق واميركا لتواجد اعداد كبيرة
واسـعة من اجلـالـية الـعـراقيـة هـناك
ولتـسهـيل عودتـهم الى ارض الوطن
وزيــارة اهــلــهم وذويــهم اخــتــصـارا
لـــلــــوقـت والـــتــــخــــفــــيف عن كــــاهل
الـعـراقـيـ جراء الـنـفـقـات الـبـاهـظة
الــثـمن). وبــ انه ( خالل الــلــقـاء
مـنـاقـشـة آلـيـة رفع احلـظـر االوروبي
فـروض على الـناقل الـوطني ورفع ا
الـعقـوبـات السـتـئنـاف عـودة حتـليق
الناقل الوطـني في سماء دول العالم
اجــمع). واعــلــنت الــشــركــة الــعــامـة
لـــلــخــطــوط اجلــويــة الــعــراقــيــة عن
قدسة بـاشرة الى الديار ا رحلتها ا
عـتمـرين العـراقيـ على م لنـقل ا
احــدى طـائــرات اســطـولــهــا اجلـوي

 . بعد توقف دام اكثر من عام

135و136و137و142و143151و1
53و 154لرفع كـفاءته داخل  مـحيط
ـنـطـقـة  لـتـأمـ انـسـيـابـيـة سـرعـة ا
سـيـر الـقـطـارات الـصـاعـدة والـنـازلة
باالضـافـة الى رفع اوامـر احلذر  في

القطاع). 
واســتـقــبل الــشـبــلي اخلــمـيس  في
مكتبه  السفير االميركي في العراق
ماثيو تولـر وبحث معه تطوير واقع
ستوى النقل في البالد والنهوض 
وتـقنـيـات النـاقل الـوطـني عن طريق
زجه بـطـائـرات حـديـثـة مـتـطـورة من
طــراز بــويــنك وذلك حــسـب االتــفـاق
برم ب الطرف منذ العام والعقد ا

 . 2008
eON& ‰ULJ²Ý«

وقال الشـبلي انه ( التـباحث حول
آلــيــة اســتــكــمــال جتــهــيــز الــعــراق
بطائرات البـوينك والتي وصل منها
14 طــــائــــرة وبـــــأنــــتــــظــــار دخــــول
ـتـبـقـيـة والـبـالغ عـددها الـطـائـرات ا
16 طـائـرة بـعــد حتـديـثـهـا من طـراز
بويـنك 737 الى بـوينك 737 ماكس
ــتــضــمن 30 وذلك حــسـب الــعــقــد ا
طائـرة والتي ستـدخل اخلدمـة بداية
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بـالـرغم من تـربع ديـالى عـلـى اكـثر
من ربع انتاج الدواجن في العراق
اال ان ســـكـــانـــهــــا يـــشـــكـــون غالء
منتوجات الدواجن  بشكل ملحوظ
وسط مــطـــالب بــإعــادة اســتــيــراد
ـنـتـجـات إلنـهـاء مـظـاهـر اجلـشع ا
واالســـتــــغالل مـن قـــبـل الـــتــــجـــار
ـــربــــ   حـــيث حتــــتل ديـــالى وا
مـكـانـة متـقـدمة فـي جتارة وتـربـية
الدواجن وحتـتوي أكـثر من 1000
مشروع دواجن  تقريبا  قسما من
ــــشـــاريع يـــحـــمل إجـــازات هـــذه ا
رسـمـيـة فـيـمـا ال يـحـمل اآلخـر أية

تراخيص رسمية.
وذكر مـواطنـون لــ ( الزمان )   أن
( ارتـفاعـا كبـيرا بـأسعـار منـتجات
الــدواجن شـهــدته احملــافــظـة مــنـذ
قــرار حـــظـــر اســتـــيـــرادهـــا ومــنع
دخولهـا من اقليم كـردستان اذ بلغ
مــعــدل االرتــفـــاع في االســعــار من
 %35-25وحـسب أهـواء وامـزجـة

التجار والباعة ومربي الدواجن.
وتــــســــاءل األهـــالـي عن اجــــابـــات
إلحـصـائـيـات التـسـويـق الـشـهـرية
ــنـتـجـات الــدواجن في ديـالى الى
احملــافــظــات االخــرى مــقــابل غالء
فــاحش وارتـفـاع األســعـار وغـيـاب
اإلجـراءات الـرادعـة والـرقـابـيـة في

األسواق احمللية.
ـــســـتـــشـــفى من جـــانـــبـه مـــديـــر ا
الـبيـطري في ديـالى رياض حـس
قـــال لـ ( الـــزمـــان )  ان ( ارتـــفــاع
االســعــار اســتـــغالل وجــشع غــيــر
مـبـرر في ظـل االنـتـاجـيــة الـعـالـيـة

نتوجات الدواجن في ديالى ) .
وأضــــاف  حــــســـ  أن ( إنــــتـــاج
مـــحـــافــــظـــة ديـــالـى من الـــدواجن
يـــتــــراوح مـــا بـــ  20إلى     25

واكـــد احلــمـــداني   ان (  بـــنـــايــة
الـسـراي يـعـتـبرهـا اهـالي بـعـقـوبة
حتـفـة مـعـمــاريـة   حـيث انـهـا من
اقـدم االبــنـيـة وأجــمـلـهــا من حـيث
ـعـماري الـطـراز الـفـني واجلـمـال ا
ـــتـــد وتـــعــــبـــر عن تـــاريخ وارث 
لــعـقــود طـويــلــة وهي غـيــر قـابــلـة
لـــلـــتالعـب او االزالـــة وفي الـــوقت
احلــــالـي حتــــوي جــــمــــيع مــــقــــار
ـؤسـسـات الـثــقـافـيـة واإلعالمـيـة ا
ـدنـيــة واالنـســانـيـة ـنــظـمــات ا وا
وهي مـلـتـقى ومـجـمع لـلـمـؤتـمرات
والـنـشـاطـات الـثـقـافـيـة والـعـلـمـية
والـسيـاسـية وتـعد مـفـخرة ثـقافـية

ألهالي ديالى ) .
مـن جــــهــــة أخــــرى  حـــذرت وزارة
ـائـيـة من جـفـاف االنـهـار ــوارد ا ا
عـقب انـخـفاض مـنـاسـيبـهـا بـشكل
غــيــر مــســبــوق .وقــال مــســتــشــار
الــــوزارة عـــــون عـــــبــــد ذيـــــاب في
ائية تصريح امس إن (االيرادات ا
في أغـــلـب األنـــهـــر الـــتي تـــرد الى
الـعراق قـد انخفـضت بـشكل كـبير,
وان قــــســـمــــاً من هــــذه االيـــرادات
ـــئـــة من وصل من  40الى  50بــــا
ـعـدل الـسـنـوي وهـذا يـشـير الى ا
وجــــود حـــالـــة جـــفــــاف في أغـــلب
األنــهــر) ,مـــشــيــرا الى ان (الــوارد
ـــــائـي في األنـــــهـــــر والـــــســـــدود ا
واخلــزانـات انـخــفض الى مـا دون
ــعــدل الــســنـوي ــئــة من ا  50بــا
وبـعض األنـهــر انـخـفــضت بـشـكل
واضح مــــنــــهـــا نــــهـــر ســــيـــروان
ودربنـدخان واألنهـر احملاذيـة لسد
دوكـــان بــاالضــافـــة الى مــنـــطــقــة
حـصــيـبـة عــلى احلـدود الـعــراقـيـة
الـسـوريـة الـتي انـخفـضت الى أقل
ـعدل السنوي), ئة من ا من  50با
ــؤشــرات فـي الــعــام مــؤكـــدا ان (ا
توقع قبل غـير واضحة ,إذ من ا ا

مع اربع مخـتبـرات وجناح لالدارة
الكـــات الـــتــعـــلـــيـــمـــيــة وعـــلى وا
الـصعـيـد ذاته يـتـواصل الـعمل في
ـدرســة جــديـدة في إجنــاز بـنــايــة 
نــاحــيـة الــرشــيـد قــرب مــتـوســطـة
الـرشـيـد سـتسـهم فـي وضع حـلول
زدوج من شـكـلة الـدوام ا ناجـحـة 
جــهــة أخــرى تــنــشط حــركــة بــنــاء
اجلـــوامع في قـــضــاء احملـــمــوديــة
حيث علت مـكبرات الـصوت معـلنة
اذان الصـالوات اخلمس فـي جامع
الـشـيــــخ فــاروق الـذي افـتـتح قـبل
ـــــــــرور أيـــــام قـــــرب طــــــــــــريـق ا
الــســريع رقم واحــد فــيــمــا يــجـري
الـــعــمل بـــشــكل مـــتــواصل إلجنــاز
جــامع الــبــوســفــان ذو الــطــابــقـ
والــذي ســيــخــدم الــقــريــالــريــفــيــة

احمليطة به.
من جـهـة أخرى أكـد وزيـر الـتـعـليم
الــعـالـي والـبــحث الــعـلــمي  نــبـيل
كـاظم عـبـد الـصـاحب ان (الـتـنـمـية
الــشـــــــــامـــلــة تــتـــطــلب مـــواكــبــة
مـنهـجيـة مسـتـمرة لـلتـقـدم العـلمي
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شـرعت الكـوادر الـهـندسـيـة والفـنـية
في الــشــركـة الــعــامــة لـســكك حــديـد
العراق باجراء حملة صيانة وتاهيل
قــطــاعــات مــحــيط مــنــطــقــة بــيــجي
(ســـامــراء -عـــبــاســـيــة - امــام دور)

لرفع كفاءة خطوط السكك فيها. 
جـاء ذلـك بـنـاءً عــلى تـاكــيـدات وزيـر
الـنـقل نـاصــر حـسـ بـنـدر الـشـبـلي
ـدير ـسـتمـرة  يـدانـية ا ـتابـعـة ا وا
عــام الــســكك االســتــاذ طــالـب جـواد
كاظم احلـسـيني لـرفع كـفاءة خـطوط
ـا فـيـهـا ــنـاطق كـافـة  الـسـكك في ا
منـطـقة بـيجي لـتسـهـيل  عمـليـة نقل
ـواد االخرى ـنـتـجات الـنـفـطـيـة وا ا
برمة مع وزارة لاليفاء بالتعاقدات ا
الـــنــفط حلــســاب الـــشــركــة الــعــامــة

للمنتجات النفطية .
ـديـر الــعـام في بـيـان تـلـقـته و قـال ا
(الـــــزمــــــان) امس انـه ( تـــــبــــــديل
وتــطـعــيم مــجـمــوعـة من الــعـوارض
الكـونكريـتية الـتالـفة باخـرى جديدة
في تـلك القـطـاعـات احليـويـة  الـبالغ
عــدهــا اكـثــر من  71عــارضـة ضــمن
خــط الـــــــــــــــــســـــــــــــــــكـــــــــــــــــة فــي كـم
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ـئة من انـتاج الـعراق  ) مـشيرا با
الـى ان (  ارتـفــاع اســعــار االعالف
واالدويــة والــعالجــات الـبــيــطــريـة
ــسـتــلـزمــات االخــرى قـد تــكـون وا
ســبــبــا في االرتــفــاع خــاصــة وان
ـدعــومـة من االدويــة والـعالجــات ا
الـبـيطـرة مـحدودة ) . وبـ حـس
 ان ( مــــهـــام دائـــرته تــــتـــركـــز في
نتجات وتـسويقها تسهيل مـرور ا
بـشـهــادات بـيـطـريــة ومـنع حـاالت
الـتـهـريب بـالـتـنـسـيق مع اجلـهـات
عنـية )  الفتا الى ان والسلـطات ا
( مـــراقــــبــــة االســـواق واالســــعـــار
خــــــارج مـــســـؤولـــيـــات  الـــدوائــر
الــبـيــطــريـة ) . الى ذلـك قـال مــديـر
الـبــيت الــثــقـافي في ديــالى حــامـد
احلـمـداني لــ (الـزمـان)   خـاطـبـنـا
ـعـنـيـة وزارة الـثـقـافـة واجلــهـات ا
بـــكــتـــاب رســـمـــيــة إلدراج بـــنـــايــة
السراي وسط بعقوبة ضمن الئحة
ـا ي "الـيــونــسـكــو"  الــتـراث الــعــا
تــمــتـلــكه مـن تـاريـخ ثـقــافي عــريق

تد للنحو  140عاما ) .
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وبــــ احلـــمـــداني  ان  ( بـــنـــايـــة
السراي وسط قضاء بعقوبة حتمل
تــاريخ بـعــقـوبــة وديـالـى الـثــقـافي
والـتراثي إذ شـيـدت عام  1886في
عـــهــد االحــتـالل الــعــثـــمــاني وهي
مبـنية عـلى الطـراز العبـاسي وتعد
مـعلـمـا لـآلثـار الـعـبـاسـيـة وتـوثيق
حلقـبة احلكم الـعثـماني واالحتالل

البريطاني للعراق ) . 
واضـاف احلــمـداني   ان  ( بـنـايـة
الــســـرايـــة كــانت مـــقـــرا لــلـــقــوات
الــعــثــمــانــيـــة ومن ثم  اتــخــذتــهــا
ــقـار الــقـوات الــبـريــطــانـيــة أحـد ا
الـعـسـكـرية وابـان ثـورة الـعـشرين
طـــــرد الـــــعـــــراقــــــيـــــون االحـــــتالل

البريطاني من هذه البناية ) .

بغداد
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ـلـوك والـزعمـاء والـرؤسـاء والـقادة هـا .. قـد تـبـ الرشـد من الـغي; وعـاد ا
الـعرب إلى أحـضـان بغـداد احلبـيـبة مـدينـة السالم بـغـداد عاصـمة الـدولة
ـال واجلـاه والـضـيـافـة والـقـهـوة الـعـبـاسـيـة وحـاضــرة الـعـروبـة ومـديـنـة ا
الـعربيـة يقـول الله سبـحانه وتعـالى "الَ إِكْرَاهَ فِى الـدينِ قَد تَّبَـيَّنَ الرُّشْد مِنَ
الْـغَى فَـمَنْ يَكْـفُـرْ بِالـطَّاغُـوتِ وَيُـؤْمِن بِالـلّهِ فَـقَدِ اسْـتَـمْسَكَ بِـالْـعُرْوَةِ الْـوُثْقَىَ الَ

انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيع عَلِيم".
والـتأم شـمل األخوة الـعرب مـرة أخرى ودول اجلـوار بالـتنـسيق والـتعاون
ــانــويل مـاكــرون في مــؤتـمــر قــمـة بــغــداد لـلــحـوار مع ضــيف الــشـرف ا
والتعاون ليؤكدوا من جديد على أن العراق حاضر أبداً في ضمير األمت

نطقة. العربية واالسالمية وشريك رئيس مع دول ا
ؤتـمر بسالم وجنـاح ونتـمنى أن تـكون نتـائجه هـادفة ومـثمرة وقـد انتـهى ا
ي وزيـارة هـذه الـوفـود وجناح وبـنـاءة وتـعـزز من احلـوار االقـلـيـمي والـعـا
ـؤتـمـر مـؤشـران على وضـع العـراق األمـني وسـيـادته وقـدرته واسـتـعداده ا
همة وكذلك الـرياضية ال سيما وأن نـاسبات السياسـية ا عـلى استضافة ا
الـعـراق مـقـبل عـلى اسـتـضـافـة بـطـولـة كـأس اخلـلـيج الـعـربي
اخلـامـسـة والـعــشـرين في الـبـصـرة فـنـتـمـنى من أهل
الـريــاضـة أن تـكـون دبـلــومـاسـيـتــهم ال تـقل شـأنـاً عن
نـظريـتها الـسيـاسية وأن يـكون انـعقاد مـؤتمـر بغداد
ايـذانـاً بـأن الوقت قـد حـان القـامة (خـلـيجي 25) في

البصرة.         

UI¡∫ وزير التقل خالل لقائه السفير االمريكي في بغداد

أن تـــكــون هـــنــاك بــعـض األمــطــار
ــبــكـرة في اخلــريف او أن تــكـون ا
هـذه الـسـنـة لـيـست رطـبـة وحـادة
اجلــفــاف) ,الفــتــا الى ان (الــوزارة
تضع األولوية لتوفير مياه الشرب
واالسـتـخــدامـات الـبــشـريـة إال أن
الزراعة قد تـتأثر بشكل واضح من
ياه) ,ومضى انخفاض مـناسيب ا
الى الـقـول (نـأمل أن تـأتـي كـمـيات
ــيـاه لـتــعـزيـز اخلـزين جـيـدة من ا
ــائي في الــســدود واخلــزانــات , ا
وصل) ,وتابع ان السيما في سد ا
(الـوزارة حـاولت جـهـد اإلمـكـان أن
تـكـون االطالقـات مـحـدودة من سـد

ــوصل لـلـسـيـطـرة عـلى اخملـزون ا
ياه في الثرثار). وكذلك استثمـار ا
ـائــيـة مـهـدي ـوارد ا وكــان وزيـر ا
رشيد احلمداني قد ترأس إجتماعاً
ضـم مـديـر عـام الـدائـرة الـقـانـونـية
في الـــوزارة ومــديـــر عــام الـــهــيــأة
الــعــامـة لــتــشـغــيل مــشــاريع الـري

والبزل.
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وجرى خالل األجـتمـاع إستـعراض
مــــوقـف إزالــــة الـــــتــــجـــــاوزات في
مـحـافظـة بـغداد إضـافـة إلى موقف

تجاوزين  قامة ضد ا الدعاوى ا
وأكــد الـسـيـد الـوزيـر عـلى ضـرورة

األستمرار بحملة إزالة التجاوزات
ختلف أنواعها واألسراع بحسم
ـــؤســســات الـــتي تــرمي دعــاوى ا
اخمللـفات وتـتسبب  بـتلـوث األنهر
واطن  مـبيـناً و األضرار بـصحـة ا
أن الوزارة قطعت شوطاً كبيرأ في
حـــمـــلـــتـــهـــا ألزالـــة الـــتـــجـــاوزات
ختلف أنواعها في عموم البالد 
مــشـيـداً (بـجــهـود مالكـات الـوزارة

هم ). لف ا العاملة في هذا ا
وحضر األجتمـاع معاون مدير عام
الـهـيـأة الـعـامة لـتـشـغـيل مـشـاريع
ـائية وارد ا الري والـبزل ومديـر ا

في محافظة بغداد
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ـكن اتــهـام الـوزيــر األسـبق والـقـيــادي الـبـعـثـي الـسـابق لـطــيف نـصـيف
ـلـتـفـ جـاسم بـأنه مـن أشـد مـحـبي الـرئـيس صـدام حـسـ ومن أكـثـر ا
ـؤيدين له وهـذه حـالة شـخـصيـة وحـزبيـة وإنـسانـيـة ال تدخل في حـوله وا
وجـبها وسُجن دائـرة انتهاكـات حقوق االنسـان وهي التهمـة التي حُكم 
في ضــوئــهـا فــالــرجل ومـلــفه الــوظــيـفي واضـح ومـعــروف أدى واجــبـاته
وخـصوصاً في اإلعالم وفقاً لـسياسات النظـام احلاكم السابق وهو جزء
مـنه وطـرف فـيه من دون أن يتـلـوث بـالدم ضـد خـصـومه الـسيـاسـي أو
الي ولديه صالحـيات مطلقة في ال العـام وكانت حتت يديه ا يـختلس ا
صـرفـها أو الـتالعب بـهـا ولكـنه كـان نـزيهـاً في زمن كـان فـيه االختالس

. عيباً واللصوصية خزياً
آقـول ذلك وشخصياً ال يجمعني ود مهني أو وظيفي به وهو الرئيس وأنا
ـرؤوس لـسـنـوات طـويـلـة في اإلعالم هـو وزيـر وأنـا صـحفـي في وكـالة ا
األنـبـاء الــعـراقـيـة الـتي تــتـبـعه وكـان ال يــرتـاح إلى سـيـاقـات الــعـمل فـيـهـا
ومـهنـيتـها ونـظام تـعـاطيـها مع األحـداث الداخـليـة واخلارجـية وأتـذكر أنه
رحـوم صالح الـسالمي وأنا وكـنا نعـمل في قسم غـضب علـينـا الزمـيل ا
ـكـاتـب اخلـارجـيـة في الـوكــالـة وعـاب الـتـزامــنـا بـاألمـور (الـفــنـيـة) كـمـا ا
وصـفـهـا في حـيـنه فقـد كـان الـتـلـفـزيون حـبه وهـواه ولـكـنه عـاد واعـتذر
واعـتـرف بــأنـنـا عـلى صح وهـو اخملـطيء وال أنــكـر أنـني كـتـبت ضـده من
لـنــدن حـيث أقـيم وانــتـقـدت مـوافــقـته عـلى نــشـاطـات صـحــفي فـني قـد

ـته ايضاً عـلى تصريح شـاريعه االحـتيالـية وعمـليات نـصبه و مـعروف 
نـاري متأخـر توعد فيـه بالويل والثـبور وعظـائم األمور الغـزاة األمريكان
وكـانوا في طـريـقهم إلى اخـتراق الـعاصـمة واحـتاللـها فـقد كـان متـمسـكاً

ا يؤمن به. بادئه ومقتنعاً 
وسـواء اتــفـقـنـا مع لــطـيف نـصــيف جـاسم أم اخـتــلـفـنـا مــعه في مـواقـفه
واقف التي الـسياسية اال أنه كان محضر خير في كثير من األحداث وا
أثـبت فـيهـا  أنه فالح في طـيـبتـه ومتـواضع في طـويتـه وقصـة تـدخله في
شـنقة وإخراجه من سجن أبو غريب برغم انـقاذ فالح الفياض من حبل ا
ثــبــوت تـهــمــة انــتــمـائه إلـى حـزب مــوال إليــران في زمن احلــرب مــعــهـا
يـتداولـها أهل الـراشـدية إلى يـومنـا الراهن وله الـفضل في إعـادة افتـتاح
مـضـيف الـبـو عـامر فـيـهـا والـعـفـو عن أحـد أبنـاء شـيـوخـهـا الـذي الـتحق

بايران ونشط معارضاً فيها.
وكـنت آمل وأنا أقرأ تـغريدة باسـم لطيف نصـيف وهو يتـحدث عن تدهور
حـالة أبـيه الـصحـية أن يـبـادر الفـياض وهـو اليـوم صـاحب مركـز عال في
ـار كمـا كان يـنـاديه سابـقـاً ال يسـتحق الـسـلطـة ويعـرف جـيداً ان أبـا أ
ـوت عنه ـزري الـذي أصبح عـليه من كـان سبـباً في دفع ا هـذا الوضع ا
ويـتدخل وله نفوذ اآلن في اإلفراج عنه كما تدخل الرجل في قضيته قبل
سـنوات خصوصاً وأنه قد بلغ من العمر عتياً وبات في الثانية والثمان

وفاقد احلركة والنطق ينتظر أجله وهو في سجن بغيض.
ا لـيس شـجاعـة أن تسـجن انـسانـاً لم يـقتـرف جـرماً أو يـرتـكب ذنبـاً وإ
جملـرد أنه كان بعثياً وهو خيـاره السياسي ليس من حق األمريكان الذين
اعـتـقلـوه وال لألحزاب الـشـيعـية الـتي تُـمعن في سـجـنه إنزال الـعذاب به
ـوت خـيط رفيع سـينـقطع الـيوم أو واالسـتمـرار  في اعـتقـاله وبيـنه وب ا
غـد أو بعد غـد ويلتحق بـزمالئه ورفاقه وأصدقـائه الذين ماتـوا قبله وعلى
رأسـهـم اجلـنـدي الــبـاسل سـلــطـان هـاشم صــاحب الـسـجـل الـنـاصع في
ــروءة واإليـثــار الـوطــني رحـمه الــله وجــعـله مع الــصـديــقـ الــسـمــعـة وا
ن يـفهم تالحـقـة  والـشـهداء فـي جنـة خـلده. لـقـد بـينت أحـداث الـعـراق ا
ويـستوعب أن الـدم يولد دماً أكـثر واالنتـقام ينتج انـتقامـاً أكبر وإذا كان
ـال والـسالح عقـولهم وعـاثوا كـيداً احلـاكمـون مغـفـل سـلبت الـسلـطة وا
في خــصـومــهم فـإن الــزمن دوار واأليـام دول والــدهـر مُــقـبـل ومُـدبـر ال
ـوت لطيف نصـيف جاسم كما مات الـفرح يستـمر وال احلزن يدوم وقد 
قـبـلـه اآلالف بـ مـسـجـون ومـعـدوم ومـغــدور ولـكن سـيـأتي وقت قـريب أو
بـعـيــد لن يـنـفع الـنــدم أصـحـاب الـقـرار في تــصـفـيـتـهـم ظـلـمـاً وعـدوانـاً
وسـيلحقون بهم واحداً واحداً يلقون مـصيراً أسود ال تُفيدهم سلطاتهم
وأحـزابهم وأموالهم بعد أن ركبـوا رؤوسهم وقادهم عنادهم ولم يعودوا
يـتذكـرون أن الـعهـد السـابق كان أقـوى من حـكمـهم احلالي عُـدة وعدداً
ومـناعـة وحصـانة ولـكنه تـهاوى أمـام هجـمة خـارجيـة لم يتـحسب لـها أو
واجهـتها فـكيف بسـلطتـهم الهشـة التي ال يحـتاج  تقويـضها إلى يـستعـد 
ـا (فزعـة) قـوم منـتـظمـة أو قوة جـيـوش ودبابـات وصـواريخ وطائـرات وإ
صـغيرة مُـنظمـة والدول واألنظمـة واحلكومـات مهمـا قويت واتسع ظـلمها
ونـفوذها كمـا السائد في العـراق اآلن فإن لها أجالً وتـنتــــــــهي بعد أن

بلغ فسادها وباطلها حداً خرافياً.         
أذكـر حيوية لـطيف نصيف جـاسم وقد اشتركنـا سوية في تغـطية مشروع
ديـنة إلى الريـف قبل نـصف قرن هو (الـهجـرة العـكسـية) لـلفالحـ من ا
من جـريـدة (صـوت الـفالح) وأنـا من (واع) وأذكـر حـمـاسـته في تـشـجـيع
ـوزعـة عــلـيـهم بــ مـحـافــظـتي بـابل الـفـالحـ عـلى اســتـثـمــار األراضي ا
وواسط يـتحـدث لغـتـهم ويوضح لـهم نوعـيات اخلـضر والـفواكه الـتي تدر
عـليـهم ارباحـاً وموارد كـأي فالح متـمرس يعـرف أرضه وزرعه حتى أنه
تـفـوق في شـروحاته ونـصـائـحه عـلى السـادة حـسـ سـيد جـبـر ومـحسن
الـشـعالن وعـــــــثـمان ارمـيض وكـر أبـو دلف وهم فالحـون أبـاً عن جد
وهــو (األفــنـــدي) الــذي ظل مــلــتــصــقــاً بــأرضه وتــراث أهــله
ـ عـلى جتـاوز مـحنـته وعـشـيـرته سـاعـده رب الـعـا

ورحمه سبحانه إذا أزف موعده.

قالة كتبت قبل وفاته { ا

وبـــيـــنت الـــشـــركـــة انه (إســـتـــنـــاداً
لــتــوجــيــهـات الــشــبــلي نُــفــذت هـذه
الــرحـلـة بــعـد انــقـطــاع دام اكـثـر من
عام بسـبب جائحـة كورونا والتي

تــــســـبــــبت بــــإيـــقــــاف رحالت احلج
ـدة). وتـابـعت والـعـمـرة خالل تـلك ا
انه ( التعاون والتـنسيق مع هيئة
احلج والـعـمــرة الـعـراقـيـة واجلـانب

السعـودي لتـسهيل إجـراءات تفويج
ــعـتــمـرين الــعـراقــيـ وإســتـنــفـار ا
جميع االمكـانات وتسخـيرها خلدمة

ضيوف الرحمن).

والـــتــنـــظــيم عـــلى وفق مــقـــايــيس
ومــعـــايــيـــر ومـــؤشــرات عـــلــمـــيــة

ية). تقو
وتـابـع عـبــد الـصــاحب  أن (جـودة
اخملـــرجـــات تـــمـــثل هـــدفـــا هـــامـــا
ومـرتكـزا أسـاسـيا لـدى اجلـامـعات
عــلى الــصــعــيـد الــتــنــافــسي الـذي
يـــتـــطـــلـب تـــوفـــيــــر ومـــراعـــاة كل
ـســتــلــزمــات الــتــنــظــيــمــيـة ذات ا
ـسـتــوى الـعـالي لـلــحـصـول عـلى ا
مـراكـز تـنـافـسـيـة في الـتـصـنـيـفات

ية). العا
 وفـي هـــذا الـــســـيـــاق جـــدد عـــبـــد
الصاحب  التأكيـد على (استقاللية

اجلامعات ودعم مجالها).
ــســار يــجـعل الفــتــا الى أن (هـذا ا
ي أكـــثـــر فـــاعـــلـــيــة األداء األكـــاد
ويــوفــر مـنــاخـا عــلـمــيــا لـلــتـقــيـيم
الــــــنـــــوعـي والـــــكــــــمـي ويـــــتــــــيح
ـسـتـواهـا لـلـمـؤسـسـات االرتـقـاء 
الـــتـــعــلــيــمـي وتــطــويــر مــســارات
ــعـرفــة لـديــهـا وتـدعــيم قــدراتـهـا ا

التنافسية).

وتــوظــيـفــا مــسـتــدامـا لــلــتـقــانـات
احلـــديــــثــــة ونـــتــــائج الــــبــــحـــوث

العلمية).
وأوضـح  عـــبــــد الــــصــــاحب خالل
اجتماعه مع مجلس جامعة كربالء
أن (الـــوزارة وجــامــعــاتـــهــا تــبــذل
جــهـــودا حــثــيــثــة لالرتــقــاء بــأداء
مــؤســســاتــهــا وتــطــويــر الـبــرامج
ــيــة وحتــســ مــنــظــومــة األكــاد
الـــتـــعـــلـــيم اجلـــامـــعـي عـــلى وفق
ـــؤشـــرة فـي ســـيـــاســة األهـــداف ا
الــتـــعــلــيم الــعـــالي وفي ضــوء مــا
يـحـقق ويـخــدم تـطـلـعـات اجملـتـمع

العراقي).
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وأضـاف أن (اجلـامـعـات الـعـراقـيـة
تــــســــعـى الى حتـــــســــ أدائــــهــــا
ـؤســـسي وصـيـاغـة أثـر إيجـابي ا
ـــــســــــاحـــــات الـــــنــــــوعـــــيـــــة فـي ا

للمخرجات).
مـشــيـرا الـى أن (هـذا الــتـوجه دفع
باجتاه تصميم برامج تشتمل على
تــطـــويـــر عـــمــلـــيـــات الــتـــخـــطــيط

في الـلطـيـفيـة بعـد إفـتتـاح الـبنـاية
اجلـــديــدة لـــلـــثــانـــويــة امس االول
عوضا عن الكرفانات التي أستع

بــهـــا كــبــدائل لالبــنــيــة لــســنــوات
دراســيــة عــديــدة وتــضم الــبــنــايـة
اجلديدة 12 صفا مزودة بـالتبريد
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يا سماء ابتهلي وضميه ب اقمارك وجنومك 
غرد وحده  مات الشاعر الطائر ا

مــات ســلــمــان داود مــحــمــد مــتــدثــراً  بــغــيــومه
األرضـيـة  شـاهـراً عـالمـته الـفـارقـة  مـتـوسـداً
فعول به  كيف أبكيك ودموعي من ازدهارات ا
رمل ودم وكيف أرثيك.. وأي رثاء يليق بك ? 
لــعن الـــله من لم  يــلــتــفـت إلى مــعــانــاتك وأنت
تـتـضـور وجـعـاً من شـدة الـعـضـال تتـنـقل من
مــشــفى إلى مــشــفى تــنـوء بــســكــاكــ الـداء
وتـسـتـغـيث وما من مـغـيث سـوى أحـبابك وهم
ال حول لـهم وال مـال وال نفـوذ  امـا احلكـومة
ة ال تسمع سوى زعـيق احلواة والسفلة الظـا

والـسراق والـقتـلة وأركان
الـنظام من األحزاب
الـــفـــاســـدة  أرح
رأســــــــك حتــــــــت
نخـلة أو شـجـرة في مثـواك  ودع روحك حتلّق في سـماء
أنــقى ..  قــريـــر الــعــ في الــفـــردوس األعــلى  نــاصع

السريرة بسالم وسكينة.
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قـبـلة للـتالعب بـنتـائج االنـتخـابـات ا
وتــغــيــر نــتــائــجــهــا بــهــدف احــداث
الـفــوضى الــســيـاســيــة) واضـاف ان
(هـذه اجملـمـوعــة كـانت تـروم اإلسـاءة
خملـتــلف الــشـخــصـيــات الـســيـاســيـة
واالجـتـمـاعـيـة في الـدولـة) وتـابع ان
(أحد السياسي اجتمع مع مجموعة

ـــــبــــــتـــــزين فـي داره حـــــيث  من ا
مناقشة موضوع االنتخابات واإلعالم
اخلــاص بــهـم حــيث اقــتـــرح إنــشــاء
خـلــيـة مـتــعـددة األصــوات في مـواقع

التـواصل االجتـماعي) مـؤكدا انه (
طـرح فـكـرة إنـشـاء قـنـاة عـلى بـرنـامج
ــتــهــمـ تــيـلــيــغــرام من قــبل احــد ا
وتـكــون مــؤمّـنــة بــرقم هـاتـف وهـمي
إلطالق القـناة بـاسم سيـدة اخلضراء
الـــتي بـــدأت الــنـــشـــر واالســـتـــهــداف
بـطـريقـة تـهـدف الحـداث الـفـوضى في
الـوضع الـسـيــاسي وزيـادة اخلالفـات
بـ األحـزاب الـسـيـاسـيـة) مـبـيـنـا ان
(التحـقيقـاتُ نتج عنـها اعتـراف اثن
) مشيرا من اصل ثالثة متهم حالياً

ـتـهـمـ مــوقـوفـون حـالـيـاً الى ان (ا
بعـد اعتـراف مـدعوم بـاألدلة الـعـلمـية
واقع االلـكتـرونية ستـخلـصة من ا ا
ـعرفة بقية واليزال التحقـيق مستمر 
ـــشــــتـــركــــ في هـــذه ـــتــــهـــمــــ ا ا
ــــة) ومـــضى الـى الـــقـــول ان اجلـــر
(اجملـمـوعـة اسـتــعـانت بـخـبـراء ألجل
محاولة تزوير االنتخابات التشريعية
قـبلـة واإلساءة لـلمـتنـافسـ األمر ا
ـة كـبــرى من شـأنـهـا الـذي يُـعـد جــر
تـقـويض الـنـظـام الـسـيـاسي وتـعـبـير
الـــفـــرد عن تـــمـــثـــيـــله الـــســـيـــاسي).
وأصـدرت مـحـكـمـة جـنـايـات مـكـافـحة
ــركــزيـة الــتــابــعــة جملـلس الـفــســاد ا
الـقــضــاء االعـلى ,حـكــمـ بـالــسـجن
ــدة ست ســنــوات عــلى رجل ــؤقت  ا
اعـمــال ومـديــر عــام شـركــة الـســمـنت
الــعــراقــيــة. وقــال اجملــلس في بــيــان
تــلــقـتـه (الــزمــان) امس ان (مــحــكــمـة
ـركـزيـة جـنـايـات مــكـافـحـة الـفــسـاد ا
دان بـ . ع أصدرت احلكمـ بحق ا
ة . ع  و ع .ص . هـ   وذلك عن جـر
تـدخل االول بــتــعـيــ الـثــاني مــديـراً
عــامــاً لــلــشــركــة لــقــاء إحــالــة عــقــود
ــدان في الــتـــجــهـــيــز الـى شــركـــات ا
بغداد) وأضاف ان (احملـكمة أصدرت
ــرقم 160 احلــكـمــ وفــقــاً لــلــقـرار ا
لــســـنــة  1983الــفـــقـــرة ثـــانـــيــا اوال
ادة 308 وبداللة واستـنـادا الحكـام ا
ادة 310 من قـانـون الـعقـوبـات رقم ا
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طـــالـــبت جلـــنـــة اخلـــدمـــات واالعـــمــار
الـنـيـابـيـة احلـكـومة بـرفـع الـتـجاوزات
وانـشـاء مـراكـز جتاريـة تـعـ اصـحاب

الدخل احملدود والفقراء.
وقال رئيس اللجـنة وليد السهالني في
تـــــصـــــريـح امس ان (حـــــمـــــلـــــة ازالــــة
التجاوزات جاءت بعد وفاة مدير بلدية
كـربالء عـبيـر اخلـفاجي بـسـبب االفراط
ــال ــتـــجـــاوزين عـــلـى ا لــدى بـــعـض ا
الـعـام) واصــفـا احلـمـلـة (بــااليـجـابـيـة
ـنـازل شـريـطــة ان ال تـطـال الـفــقـراء كـا
ـــئـــات من ـــتـــجــــاوزة الـــتي تــــأوي ا ا
) واضــاف (نــحن مـع ازالـة ــواطـنــ ا
ـــتـــجــاوزيـن عــلـى االراضي وانـــشــاء ا
مــراكــز جتـــاريــة عــلــيــهــا وهي واجب
وطــــني مـع ضــــرورة ايــــجــــاد حــــلـــول
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الصحاب البسطيات). 
واعـلن امـ بــغـداد عالء مـعـن تـمـديـد
ـــتــجــاوزة االنــذار الصـــحــاب احملــال ا
لف كـفلسـفة جـديدة اتـبعتـها االمـانة 
الـتـجـاوزات .وذكر بـيـان لالمـانة تـلـقته
(الــزمـان) امـس ان (مـعن  اجــرى زيـارة
تــفــقــديــة لــشـارع صــفي الــدين احلــلي
ـنطـقـة الطـالبـيـة لالطالع على اعـمال
رفـع الـــتـــجـــاوزات مـن قـــبل اصـــحـــاب

احملال بشكل طوعي).
b b  qL

مـثمـنـاً (دورهم وتـعاونـهم مع االمـانة)
واكـد مـعن ان (االمانـة شـرعت بـفلـسـفة
عمل جديـدة بازالة التـجاوزات تتضمن
عـــمــلـــيــة تـــثــقـــيف وتــوجـــيه انــذارات
ـتـجـاوزة والـسـمـاح الصـحـاب احملـال ا
بتـمديد االنـذار التاحة اجملـال لهم برفع

ـتـجـاوزة) مـشـيراً الى ان بـضـائـعـهم ا
(االمـانــة تـســعى جـاهــدة لـعــدم احلـاق
الــضـــرر بــأي مـــواطن وتــتـــمــنـى عــلى
اجلميع االلتزام بـالقانون) واضاف ان
ــعـروف (شــارع صـفـي الـديـن احلــلي ا
بـشارع الـطالبـية مـثال لـلتـجربـة احلية
لـتـلك الـفلـسـفـة) مبـيـنا ان (هـنـاك مدداً
ـكن جتــاوزهـا الن الـقـانـون مــحـددة ال
ــدد ســيــأخــذ مــجـــراه بــعــد انــتــهــاء ا
الـرسـمـيـة بــازالـة الـتـجـاوز) وتـابع ان
رحلـة الثانيـة في فلسفـة التجاوزات (ا
تـــتــضـــمن االزالــة وتـــهــيـــئــة الـــشــارع
لـــلـــتـــطــويـــر لـــيـــكــون احـــد الـــشــوارع
ـتــحـضـرة في مــديـنـة بــغـداد) داعـيـا ا
اصـــحــــاب احملـــال الـى (لـــتــــعـــاون مع
مالكــات االمــانـــة وان يــحــذو حــذو من
ازالـوا جتـاوزاتـهم طـوعـاً حـفـاظـاً عـلى

مشهد مـدينة بغداد وبـنيتها الـتحتية).
وكــان مـعن قــد وجه  بــتـشــكـيل جلــنـة
العــداد دراســة وتــصــامــيم مــتــكــامــلــة
لـــتـــطـــويــــر الـــشـــوارع الـــتي  ازالـــة
التـجاوزات عنـها  مؤكـداً ضرورة جرد
ــســاس اصــحــاب الــبــســطــات وعــدم ا

بقوتهم اليومي. 
وكذر بـيانان ان (اجـتماعـاً موسعـاً عقد
ـــنــاقـــشــة خـــطــة رفع بـــرئــاســـة مــعن 
التجاوزات وتأكيـد خصوصية التعامل
مع اصحـاب البسـطات كحـالة انسـانية
مع تـوجـيـهـهم بـاحملـافـظـة عـلى نـظـافة
مـواقـعـهم وعـدم تــشـيـيـد او نـصب ايـة
هياكل حديديـة او غيرها او النزول في
نهر الشارع وعدم الـسماح باستغاللهم
من قــبل اصـحـاب احملـال) مـشـيـرا الى
ان (االجـتمـاع اوصى بتـوحـيد اجلـهود
دينة شهد احلضري  للمحافظة عـلى ا
بـــغـــداد عـــبـــر ازالــة الـــتـــجـــاوزات عن
الـشـوارع الـرئـيـسـة والـتـجـارية وداخل
احملالت الـسـكـنيـة واعـتـماد خـطـة عمل
نـهجة وتـشاركـية مع جمـيع اجلهات
ذات العالقة مع تأكيد ازالة التجاوزات
ـراحلـها االولـية وفق االطار البـنائـية 

الـقــانـوني ومـتــابـعــة احلـاالت الـتي 
ازالتها للحيلولة دون تكرارها). 

وكان رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي
قـد شـدد عـلى عـدم االضــرار  بـالـفـقـراء

هالل حمالت ازالة التجاوزات. 
واطن وقال بيـان ان (الكاظـمي التقى ا
احــمــد عــادل الـــربــيــعي مـن مــنــطــقــة
الـزعـفــرانـيـة وهـو احــد اجلـنـود الـذي
يـعـاني مـن بتـر فـي الـساق اصـيـب بـها
اثــنـــاء احلــرب ويـــشــكـــو من تــأخـــيــر
مـعاملـته التـقاعـدية ولـديه حالـيا محل
في الـتـجاوزات يـعـتمـد علـيه في تـأم
احـتــيـاجـات اســرته) ووجه الــكـاظـمي ال العام W∫ آليات امانة بغداد تزيل التجاوزات على ا ا“»

محمد الشبكي
الــداخــلــيـة واخلــارجــيــة) عــازيـا
(سبب تأخـير صرف الرواتب الى
الـــتــضـــخم الـــهــائل فـي الــعــراق
ئـة من موازنة والسيما أن 65 با
الـدولــة تـذهـب لـلــرواتب ولـســنـا
ضـد الـتـوظـيف احلـكومي ,لـكـنـنا
ضد فقـدان اإلنتاجيـة في قطاعات
الدولة) منوها الى ان (الضرائب
مهمة لتحفـيز اإلنتاج واالستثمار
وهي قلـيلـة جداً في الـعراق حيث
ـئـة من الـدخل ال تـعــادل واحـد بـا
الـــوطــني) وأضـــاف أنه (من حق
ــواطن الــشـكــوى من الــضـرائب ا
ألن طـريـقــة اسـتـحـصـالــهـا مـنـهم
لـيــست سـلــيـمــة ومـوارد الــدولـة
تستـخدم بطريـقة غير صـحيحة)

مـشـيـراً إلى أن (قـانـون الـضرائب
ـسـألة الـضريـبة سـيعـيـد النـظر 
ورسم ســيــاسـة جــديــدة وقــانـون
جديد) واوضح عالوي ان (قطاع
الــطـاقـة يــكـلف الـدولـة 25 مـلـيـار
دوالر سـنــويـاً وال نـسـتـحـصل من
ـئة من ـواطنـ سوى سـبعـة با ا
ــسـتـحـقــات) داعـيـا الى (إعـادة ا
ـاليـة لـلـدولة الـنظـر بـالـهـيكـلـيـة ا
قبلة) كونها من أهم التـحديات ا
مــؤكــدا (نــحـو 200 مــلــيـار دوالر
هــــربّت خـــارج الـــعــــراق بـــســـبب
عــمــلــيـات الــفــســاد وان الــديـون
اخلارجيـة نحو 50 مليار دوالر).

من جانبه . 
الية الـنيابية اكد عضـو اللجنـة ا
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اليـة علي عبد االمير أعلن وزير ا
قبل عالوي إعداد موازنة العام ا
وعـــرضـــهــا خـالل أســابـــيع عـــلى
مجلس الوزراء مؤكدا ان العراق
خـــــــرج بــــــسـالمــــــة مـن الــــــوضع
االقـتـصـادي الـصـعب لـكن مـوارد
النفط تتآكل بسبب التزامات دفع
ــتـــقــاعــدين. الــرواتـب وحــقــوق ا
وقال عالوي في تـصريح امس ان
ــقـبل سـتـعـرض (مـوازنـة الـعـام ا
خالل  3 أســابـــيع عـــلى مـــجــلس
الــــوزراء  اذ  حتــــديــــد ســــعـــر
برميل النفط فيها 50 دوالراً وان
أوبك سـتـضـيف 450 ألف بـرميل
قبلة) دة ا إلنتاج العراق خالل ا
ولــفت الى ان (االقــتـصــاد احملـلي
شهد تغيـرا منذ العام 2019 بيد
ان أزمـة كـورونـا أدّت الى انـهـيـار
أسعار النفط وزادت من البطالة 
لـكـن احلـكـومـة عـمـلت عـلى ضـبط
النفقات والـسيطرة  على إيرادات
الـدولة) وتـابع ان (عمـليـة تغـيير
سـعـر الـصـرف لم تـكن سـهـلـة إلّا
ــالـيــة والـنــقـديـة إن الــسـيــاسـة ا
إصالحية والبد من االستمرار في
العـمل بهـا) مؤكـداً ان (السـياسة
احلـــالـــيـــة تـــهــــدف الى حتـــقـــيق
الــتـــوزان بــ الـــنــفـط وتــعـــظــيم
ـوارد األخرى) مـبيـنا ان (سـعر ا
الـصــرف يـعــكس قـضــايـا عــديـدة
وارتـــفـــاعه فـــيه فـــائـــدة لـــبـــعض
القطاعات االقتصادية بغية خلق
جو تنافسي في العراق والسيما
أن هـنـاك توازنـا بـ الـطـلب على
الـعـمـلـة والـعـرض) ولـفت الى ان
(الــوزارة تـــســعى الى اســـتــقــرار

ســعـــر الــصــرف وســتـــدافع عــنه
ـصارف احلـكومـيـة تعـمل على وا
دعم االقــتــصـــاد الــوطــني ولــيس

. السلف بحد ذاتها)
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واسـتـطـرد بـالـقـول ان (احلـكـومـة
لـيــست ضـد الــسـلف ولــكن يـجب
ــصـادر الـتي تـذهب لــهـا تـنـويع ا
إليها هذه السلف) واشار الى ان
(العالقة مع صنـدوق النقد جيدة
ويــــقـف مع ســــيـــــاســــة الــــعــــراق
لإلصالح من ضمنـها تغيـير سعر
صــــرف الـــدوالر وزيـــارتــــنـــا الى
الـبـنك الـدولي لـم نـطلـب فـيـها اي
ـالي يـسـيـر كــون الـوضع ا قـرض
بـشـكل أفضـل) وكشف عالوي ان
(إقليم كردستان لم ينفذ التزاماته
بـشأن دفع أقـيـام النـفط) مـضيـفا
ان (سعـر النـفط الذي يـستـحصله
اإلقـليم فـوق سعـر التـوازن بنـحو
عــــــــشــــــــرة دوالرات وألغــــــــراض
إنــسـانــيــة مــنح مــجــلس الـوزراء
مـــرتـــبـــات اإلقــلـــيم وفـق تــوجـــيه
ــالــيـة) اجملــلس وبــتــحــفظ مـن ا
ومــــــــضـى عالوي الـى الــــــــقـــــــول
(مــــوقـــفــــنــــا مـــحــــايــــد ومـــهــــني
ومـوضوعي بـشـأن رواتب اإلقـليم
ويـــجـب أن تــعـــطى 200 مـــلـــيــار
ديـنـار شـهـريـاً والفـائـدة سـتـكون
ـئـة في مـا يخص بـنـحـو سـتـة بـا
الـسـنــدات ونـتـوقع اقـبــاالً كـبـيـراً
عـــلــيـــهــا) مـــوضــحـــا ان (مــوارد
الــدولـة الــنـفـطــيـة تــتـآكل بــسـبب
االلــتـزامــات الــكــبـيــرة من رواتب
ـتـقـاعـدين  وحتسن ـوظـف وا ا
أســـعـــار الــنـــفط اليـــحل الـــضــيق
ــالي ســريــعــاً بــســبـب الــديـون ا

مــحـــمــد الـــشــبـــكي  ان تـــأجــيل
احملكمـة االحتادية الـعليـا جللسة
الــبـت في الــطـــعــون عـــلى بــعض
ـوازنـة االحتـاديـة ال يـؤثـر مـواد ا
ـواد عـلى اسـتـمـرار تـنـفـيـذ تـلك ا

الى ح صدور القرار.
وقـال الـشــبـكي في تـصـريح امس
إن (قــرار الـــتــأجــيـل الــصــادر من
ـقـدمة احملـكـمـة بـشـأن الـطـعـون ا
ـوازنـة من قـبل احلـكـومة  عـلى ا
هــو الـتـأجـيل الــثـالث ونـتـوقع ان
يـكــون االخـيــر وان يـكــون الـقـرار
احلــــاسم فـي جــــلـــســــة الــــنــــظـــر
بـــالــطـــعـــون في االول من ايـــلــول
قبل). فـيما طالب رئـيس اللجنة ا
هيثم اجلبوري  احلكومة بزيادة

ــقــاعــدين بــســبـب حــالـة رواتب ا
الــتـــضــخـم في الــبالد. واطـــلــعت
(الزمان) على وثيقة حتمل توقيع
اجلـبـوي جـاء فيـهـا انه (اسـتـنادا
ادة  39 ثالثا من قانون الحكام ا
ــوحــد رقم  9 لــســنـة الــتــقـاعــد ا
ــعـــدل الــتي تـــنص عــلى 2014 ا
مـــجـــلس الـــوزراء تـــعــديـل مــبـــلغ
نصوص عليه الراتب التقاعدي ا
ــادة في ضــوء نــســبــة في هــذه ا
التضـخم  نطالب في تـطــــــــبيق
ــادة وفـــقــا لــلــصالحــيــات هــذه ا
منوحة لـلمجلس وزيادة رواتب ا
ـــــــــتــقـاعــدين وفـقــا لــلـتــغـيــيـر ا
احلـــــاصـل في قــــــيم مــــــؤشـــــرات

التضخم). 

d“∫ موظفو مفوضية االنتخابات يفرزون االصوات يدوياً
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111 لـسـنة 1969). فـيمـا دعـا رئـيس
محـكـمة اسـتـئنـاف مـيسـان االحتـادية
ـــركــز حـــيــدر حـــنـــون الى مـــراعـــاة ا
الــقــانـــوني لــلـــمــســعـف واخملــبــر عن
ـــروريـــة وعــــدم تـــوجـــيه احلـــوادث ا

ة. االتهام اليه بارتكاب اجلر
qL  W —Ë

وقال حنون خالل ورشة عـمل نظمتها
رئـاسـة احملـكـمـة الــتي حـمـلت عـنـوان
سعف واخملبر في احلوادث (حماية ا
ـروريــة) وحـضـرهــا عـدد مـن قـضـاة ا
الـتـحـقــيق وقـائـد الـشــرطـة احملـافـظـة
ـفـوضـية ومـديـري الـصـحـة ومكـتـب ا
الـعـلـيـا حلـقوق اإلنـسـان اضـافـة الى
عـــــدد من احملـــــامـــــ واإلعـالمـــــيــــ
والصحفي ان (الهدف من إقامة هذه
ــســعــفــ الــورشــة هــو لــتــشــجــيع ا
ـصاب عبر واإلسراع بعملـية انقاذ ا
ــســائــلــة الــقــانــونــيـة حــمــايــته من ا
ـواطـنـ خالل لـلـحـفـاظ عـلى أرواح ا
ــروريــة مـع مــراعــاة عــدم احلــوادث ا
ــــســـاس بــــإجــــراءات الــــتــــحـــقــــيق ا
ـعـرفـة أسـبـاب احلـادث) الـضـروريـة 
مشـيـرا الى ان (انـفـتـاح الـقـضـاء على
ـواطن جميع الـقضـايا الـتي تمس ا
هي مراعاة للظـروف اإلنسانية وجعل
الـتـعـاون الــسـمـة الــبـارزة مع شـرائح
اجملتمـع) داعيا احملـاكم الى (ضرورة
ـسـعف بـالطـريـقـة التي التـعـامل مع ا
ـسـائـلـة الـقـانـونـيـة بـحـسب جتـنـبه ا

الــتـوجــيـه الـصــادر من قــبـل مـجــلس
القضاء). 

من جــهـــة اخــرى   ضــبــطـت هــيــئــة
الـنــزاهــة الـعــامــة مــعـامالت وهــمــيـة
ومــزورة وصـــرف رواتب تـــقــاعـــديــة
خالفـاً لـلـقـانــون من قـبل مـسـؤول في
ـحــافـظـة األنـبـار. تـقـاعـد الــفـلـوجـة 
وقــالت الــهــيــئـــة ان (مالكــات مــكــتب
حتقـيق األنـبار الـتـابع للـهـيئـة وبـناءً
عــلـى مــذكـــرة ضـــبط قــــــــــضــائـــيــة
ضـــبـــطت مـــســـؤول قـــسم ضـــحـــايـــا
اإلرهاب في مالحظيـة تقاعد الـفلوجة
لتـرويـجه مـعـامالت خالفـاً لـلـقـانون)
ــتــهم قـام بــتـرويج مـشــيـرا الى ان (ا
مـعــامالتٍ وهــمـيــة ومُــزورة وصـرف
رواتـب تـــقــــاعــــديَّـــة ألصـــحــاب تـــلك
ــــعـــــامــالت) وتـــــابـع انه ( خالل ا
الـعـمـلـية ضـبـط األولـيات الـتـي تـؤيد
قـيـامه بـإدخـال معـامـالت وهمـيـة إلى
الحظيـة بصورة مـخالفة لـلضوابط ا
ــوجـبــهـا ـتــبـعــة وصـرف رواتب  ا
بـصـورةٍ مــخـالـفــة لـلـقــانـون) مـؤكـدا
(تـــنــظـــيـم مــحـــضـــر ضـــبط أصـــولي
ــضـــبــوطــات وعـــرضــــــــه رفــقــة بــا
ــضـبــوطــات عـلـى قــاضي ـتــهم وا ا
ُــخـتـصَّـة مـحــكـــمـة الـتــحـــــــــقــيـق ا
بقضايا النزاهة في األنـبار الذي قرر
إصـدار أمـر قــبض وحتـر بــحـقه وفق
ـــــادة 340 من قــــــانـــــون أحــــــكــــــام ا

العقوبات). 

بـ(متابعة معاملته واالسراع باجنازها
تـأخر كـمـا تكـفّل بـدفع ايجـار الـسكـن ا

دة عام).
مــبــيــنـا ان (حــمــلــة ازالـة الــتــجـاوزات
ســتــسـتــمــر النــهــا جتـاوز عــلى احلق
العـام وهناك عـدد كبيـر من االشخاص
ن اثروا من خالل التجاوز نتفعـ  ا
عـلى امـالك الـدولة فـضـال عـما تـسـبـبه
تــلك الــتـــجــاوزات من حــاالت تــشــويه
لـالحـيـاء والــشـوارع) وتــابع انه (وعـز
ــعـنـيـة ومـنــذ الـلـحـظـة الى اجلـهـات ا
االولى بــــايــــقـــاف تــــهــــد جتـــاوزات
ـنـاسب الـفـقـراء حلـ ايـجـاد الـبـديل ا
لـهم). واطـلق الـكـاظمي فـي وقت سابق

حملة لرفع التجاوزات في جميع,
انـــحـــاء الـــعـــراق حتــــمل أسم عـــبـــيـــر
اخلـفـاجي الذي اسـتـشـهد عـلى يـد أحد
ـتجـاوزين أثـناء أداء واجـبه في إزالة ا
الـــتــجــاوزات عــلى الـــشــوارع الــعــامــة

حافظة. 
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كــشف مــجــلـس الــقــضــاء االعــلى عن
حتـــــريــــات قـــــادة الـى الـــــكـــــشف عن
اشــــخـــاص يــــحــــتـــرفــــون االبــــتـــزاز
االلكـتـروني هـدفهم الـتالعب بـنـتائج
رتقبـة وتغير نـتائجها. االنتخابـات ا
واوضح قاضي التحقيق اخملتص في
رفض الكـشف عن اسـمه ان (حتـريات
قضائية مبنيّة على الوسائل العلمية
قـادت الى كـشف مـجـمـوعـة اشـخاص
يــحـــتــرفـــون االبــتـــزاز االلــكـــتــروني

وليد السهالني

لم يكن لـنا اي دور ال في تنصيب رئيس جمهورية و ال ازالة ملك نعم كان للعراق
ـستوى االقليـمي تكرست للصـراع في لبنان و خالل حرب شبكـة مخابرات على ا
مع ايـران ثم اجـتـيـاح الـكـويت.مـاهـو دورنــا االقـلـيـمي قـبل االن و الـذي تـكـتب فـيه
وكاالت محلية لتوحي للناس داخليا اننا " هل نستعيده"?! وتقصد الدور االقليمي
تـشـاطـئة بـدرجـة رسوب و في يـاه و اتـفـاقيـات الـدول ا وضـوعـة ا و نـحن فـقط 
ال راسبون في مـلف االجتياح التركي" كال الدولت حضرتا قمة بغداد!مقومات ا
و الـعقـيـدتان االمـنـية والـعـسـكريـة الـتي كانت حتـت تصـرف صـدام حسـ انـتهت
بـدورنـا االقـلـيـمي لـبـلـد مـحـاصـر بـسـبب سـمـعـة االمن اخلـارجي الـعـراقي الـسيء
ية عـزلت النظام واستخـدام القوة لـبدء نزاعات ثم لـنكون مـحاصرين بقـرارات ا
واجملـتـمع و كـثـرت من الـهـرب و الـهـجـرة وانـتـهت بـحـرب  2003 ومـا تالهـا من

نظام حالي يقوم وفق معادلة معقدة تقدم حصصا عرقية طائفية.
ارس دورا ا االصح ان يـقال ان الـتوجه الـرسمي الـعراقي يـبدو انه يـريد ان  ر
ـسعى و قـد ال فلـلعب دور اقـليـمي مقـومات ال اقـليـما هـذا اصـوب و قد يـنجح ا
تغني عـنها الدعايات و البيانات و القمم و الصور شيئا ومن يلعب دورا اقليما او
يريد ان يـلعبه سيكون اوال قويـا داخليا و لكم ان حتكمـوا انتم" القراء" على القوة

الداخلية في العراق سياسة و اقتصادا و امنا و تعليما و خدمات و ثقافة.
والدور االقلـيمي يتطلب توجها واضحا و امكانية قبول من االقليم ولو حتت ضغط
ؤتـمر بغداد وال بضيوفه عسكـري وايران و تركيا مثاالن عـلى ذلك.لست معنيا 
وواقع دولـهم العـربـية و فـقـر بعـضهـا و انـتهـازيـة االخرى و خـصـوماتـهم جـمعـيا
واحلـاجـة التي دفـعت قـسـمـا مـنـهم لـلمـجيء و اجملـامـلـة و االحلـاح الـعراقـي على
مـجيء االخرين ابـدا لـست معـنيـا بهـذا بل انـا معـني ألكتب مـنـبهـا كتـبة االنـشاء
الـسـيـاسي و الـصـحـفي الـتي تـفـوح مـنـها روائـح اجلـهل او الـتـملـق راجـعوا دور
الـعــراق االقـلـيـمي الــسـابق وركـائـزه و تـوجــهـاته ثم اكـتـبــوا عن اسـتـعـادته وهي
اسـتعـادة لـو تمت فـسـنواجه نـفس الـعقـوبـات.قولـوا نـبحث عن دور ثـم اكتـبوا عن
كن قيام الدور لكن بعيدا الداخل و قوته و االقليم حولكم و قوته وانظروا كيف 
ن يشـاهدون وثائق عن دعايـات العالـم االفتراضي ونـبهـوا ولو سرا هـذا و ذاك 

مصـورة لصدام حـس ايام كـان نائبـا ثم رئيسـا و يقلدوه
فالـزمن ليس زمن جاك شـيراك و ال زمن جابـر الصباح
ـلك حس وال و ال فهـد بن عبـدالعزيـز وال السادات و ا

. كنعان ايڤرين و ال االسد و ال صدام حس
واحلـقـيــقـة ان لـلــحـاضـرين ادوارهـم االقـلـيــمـيـة ولـو ان
بعـضها محدود الدور لكننا اقلهم ليس دورا بل فرصة

لبدء دور.
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ا ثمـة شهداء أبرار اسـتشهدوا قـبل يوم عاشوراء  ولـيست مواقـفهم العظـيمة 
يـتـردد عـلى األلسن  –لألسف الـشـديد  –مـنهم : ( قـيس بن مـسـهر الـصـيداوي
ا– رضوان الله عليه - ) حيث بعثه االمام احلس (ع) برسالة الى اهل الكوفة 

بلغ احلاجر من بطن الرُّمة .
وفي هذه الرسالة يخبرهم االمام احلس (ع) انه قادم عليهم ...

وكان ( ابن زيـاد ) قد أمـر ( احلُصـ بن تمـيم ) أن يفـتش القـادم الى الـكوفة
فـلـمـا وصل قيس  –رسـول احلسـ الى اهل الـكوفـة الى الـقادسـية  –أمـسك به
(احلصـ بن تمـيم ) وأراد ان يـفتـشه فسـارع (قيس ) الى تـمزيق الـكتـاب الذي

كتبه احلس (ع) فاقتاده مخفوراً الى ابن زياد في الكوفة 
فلما مَثُل ب يديه قال له :

" من أنت ?
قال :

ؤمـنـ علـى بن ابي طالب وابـنه عـلـيهـمـا السالم"  لم انـا رجل من شـيـعة أمـيـر ا
اني ـا كشف عن هـويته الـعقـائديـة في منـحى ا يفـتخـر بنـسب وال عشـيرة  وا

فريد غير هيّاب وال وَجِل 
ثم قال له (ابن زياد) :
" لِمَ خرقت الكتاب ? "

فأجابه قائال :
" لئال تعلم ما فيهِ "

وهذا جواب صارخ في التحدي واالستخفاف بابن زياد .
وهنا سأله ابن زياد :

ن الكتاب والى مَنْ ? "  "
قال قيس :

" مِنَ احلس بن علي الى جماعةٍ مِنْ أهل الكوفة ال أعرف أسماءَهم"  
فغضب ابن زياد وقال :

نـبـر وتـلعن " والـله ال تـفارقـني حـتى تـخـبرنـي بأسـمـاء هـؤالء القـوم أو تـصـعـد ا
احلس بن علي وأباه وأخاه واالّ قطعتك إربا أربا " .

أرأيتم احلقد األموي كيف يكون ?
ؤمن وسيديْ شباب أهل اجلنة وال يشـفي غليلَ الدعيّ بن الدعيّ االّ لعنُ أميرِ ا

 –صلوات الله وسالمه عليهم  –
فأجابه قيس قائال :

" أما القوم فال أخبرك بأسمائهم " 
وهكذا يكون األبطال في حفاظهم على االسرار .

" وأما األمر اآلخر فأفعل "
فاجأة   وهنا تكمن ا

نبـر وحمد الله وصلى عـلى النبيّ وأكثر من الـترحم على عليّ وولده فقـد صعد ا
صلوات الله عليهم  –

ثم لَعَنَ عبيد الله بن زياد وأباه وعتاة بني أميّة عن آخرهم 
ثم قال :

" أنا رسول احلس اليكم  
وضع كذا فأجيبوه " وقد خلّفته 

وهـذا مـوقف فـريـد حيـث أدّى االمانـة بـكل مـضـاء وشجـاعـة  وَلَـعَنَ مَنْ يـسـتحق
اللعن  وترحم على ائمة الهدى الطاهرين .

فأمر ابن زياد أَنْ يرمى مِنْ أعلى القصر فرمي وتقطع .
لك اللخميّ وقيل : وقع الى االرض مكتوفاً مكسورَ العِظام وبه رمق فجاءه عبد ا

فذبحه .
وت أيّـاً كان شكـله وأختار أنْ يـواجه الطاغـوت بِكُلّ حَزْمٍ وصالبةٍ انه لم يبـال با

ا يريدون . ّكِن أعداء الله  ومضاء دون أنْ 
انه لقّن الطاغية ( ابن زياد ) درساً لن ينساه

وكلة اليه من قبل احلس (ع) . همة ا وادّى ا
وقـد ذُكر أنّ خبرَ مصرعهِ ح بلغ االمام احلس (ع)

اغرورقت عيناه بالدموع
ن بـكـاه احلـسـ (ع) وكـفـاه ذلك ذخـراً وفـخـراً  انه 

وشرفا في الدنيا واآلخرة .
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 فــــــقــــــد الــــــوصــــل
ـــــرقم ٠٢٢٧٦٢ في ا
٢٠٢١/٧/٦ الـصـادر
من مــديــريه بــلــديــة
الـــــعـــــمـــــارة بـــــاسم
t d??? ??? ــواطـــنــة  ا
d????????O???????? “ Ê«“u????????

اخلــــاص بـــــدخــــول
رقم مزايدة الكشك ا
٢١٧ حي الـــرســـالــة
فعلى من يعـثر عليه
تــسـلــيـمه إلـى جـهـة

اإلصدار.
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تعـلن شـركـة التـأمـ الوطـنـية / شـركـة عـامة  عن اجـراء مـزايدة
عـلـنــيـة لـتـأجـيـر احملـالت واخملـازن الـواقـعـة في بــنـايـة شـركـتـنـا
بـغداد- حـافظ القاضي لـغرض تـأجيرهـا وفقـا الحكام قـانون بيع
ـدة تـأجـير ـعـدل و وايـجـار امـوال الـدولـة رقـم ٢١ لـسـنـة ٢٠١٣ ا

. سنت
فـعـلى الـراغـبـ بـاالسـتـئجـار مـراجـعـة مـركـز الـشـركـة في بـغداد
ساحـة اخلالني لـتسـديد الـتـأميـنات الـقانـونـية الـبالـغة ٤٠ % من
ـزايـدة التي ـقدرة ازاء كـل محل ومـخـزن واالشـتراك بـا الـقيـمـة ا
ستجري بـعد مرور (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن
زايدة عطلـة رسمية يكون اليوم الذي وفي حالة مصـادفة موعد ا
ـزايـدة كـافـة يـلــيه مـوعـدا لـلـمـزايـدة ويـتـحـمـل من تـرسـو عـلـيه ا
ـزايـدة ما لـم يتـم ابراز ـصـاريف وال يـسـمح لـلـمـزايـد بـدخـول ا ا

كتاب التحاسب الضريبي للسنة احلالية.

الـصف األول ب الـشيخ محـمد بن راشد آل
مــكـتــوم رئــيس مـجــلس الــوزراء اإلمـاراتي
ـصـري عبـد الفـتاح وحـاكم دبي والـرئيس ا
الــسـيـسي.  وعــلق الـكـثــيـر من رواد مـواقع
الـــتــــواصل االجــــتـــمـــاعـي عـــلـى تـــصـــرف
ــكـان عــبــدالـلــهــيــان وقـالــوا إنه قــد تــرك ا
اخملــصـص له في الــصف الـــثــاني بــجــانب
وزيـر خـارجيـة السـعوديـة األمـير فـيصل بن
فـــرحـــان. حــــيث إن الـــصـف الـــثـــاني كـــان
مخصصا لوزراء خارجية السعودية وتركيا
واألمـ العـام لـلجـامعـة العـربيـة أحمـد أبو
الـغــيط وأمـ مـنــظـمـة الــتـعـاون اإلسالمي
.كـما تنـاقل آخرون صورة يـوسف العثـيم
غـيـر مـتــحـقق من مـصـدرهـا خملـطط أمـاكن
ـكان اخملـصص لـلمـسؤول الـوقـوف يُظـهر ا
اإليـــراني خـــلـف الـــرؤســـاء في الـــصف في
األول. وكــتب عـبــدالـرحـمـن عـلى تــويـتـر أن
الـصــورة تـدل عـلى "عـدم احـتـرام واعـتـراف
إيـران بـسـيــــــادة الـعـراق. وقـال اخـرون ان
تـصرف عبد الـلهيان كـان وراء مغادرة نائب
رئــيـس دولــة االمــارات حــاكـم دبي الــشــيخ
ـؤتـمـر مـحــمـد بن راشـد آل مــكـتـوم قـاعــة ا
زروعي وتـرك وزيـر الطـاقـة سهـيل مـحمـد ا

يلقي كلمة الدولة.
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أثــارت صــورة وزيـــر اخلــارجــيــة اإليــراني
حـسـ أميـر عـبدالـلـهيـان في خـتام مـؤتـمر
بـغداد للـتعـاون والشراكـة الكثـير من اجلدل
بـسبب وقوفه في الـصف اخملصص لرؤساء

ا جعل الكـثيرين يتـساءلون ما إن الـدول 
كــان قــد خــرق الــبــروتــوكــول.وأقــيــمت في
الـعاصمة بـغداد قمـة جتمع الدول اإلقلـيمية
اجملـاورة لـلعـراق بـاسـتثـنـاء سوريـة بـهدف
ـنـطـقـة.وشـاركت في تـخـفـيـف الـتـوتـر في ا

الـقمة دول عـربية وأجنـبية مـنها الـسعودية
وإيــران واإلمـارات وتــركــيـا ومــصـر وقــطـر
واألردن والـكــويت وفـرنـسـا بـاإلضـافـة إلى
مـنـظـمات عـربـيـة ودولـية.وانـتـشـرت صورة
ؤتـمر تظـهر عـبد اللـهيان في جـماعـية من ا

شاركة في قمة بغداد في لقطة تذكارية U—∫ رؤساء وفود الدول ا c

حلـياة الـسكـان) بأن لـويزيـانا تـعيش كـارثة
كـبـرى وهـو أمـر يـتـيح لـهـا احلـصـول عـلى
ـســاعـدات الـفـدرالـيــة.واجـتـاحت األمـطـار ا
والــريـاح الــعــاتــيـة شــوارع نــيـو أورلــيــنـز
ــهـجـورة خالل الــصـبـاح إذ هــزّت نـوافـذ ا
ـنـازل التي ـتـاجـر الـتي  حتـصيـنـهـا وا ا
وضـعت حـولـها أكـيـاس الـرمل.ورجّح حاكم
لــويـزيــانـا جــون بل إدواردز أن تـكــون أيـدا
أقـوى عــاصـفـة تـضـرب الــواليـة مـنـذ الـعـام
 1850. وقـــــال في إيـــــجـــــاز (ال شك في أن
ـــقــــبـــلـــة ســــتـــكـــون األيـــام واألســـابــــيع ا

صـعـبة).وأعل
نـت السـلطات
ــكـسـيــكـيـة, ا
مــصـرع شـاب
إســــــــبــــــــاني
وفـــقــدان أثــر
امــــرأة بــــعـــد
مـــــــــــــــــــــــرور
اإلعصار نورا
الــــــــــــــــــــــــذي
تـــــــراجـــــــعت
حــــــــــــــــــــدتــه
لــيـتـحـول الى
عــــــاصــــــفـــــة
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ضـــرب اإلعــصـــار إيـــدا واليـــة لــويـــزيـــانــا
األمـريـكـيـة واغـرق نـيـو أورلـينـز في الـظالم
ـقـتل شـخـص بـعد  16عـامـا من وتـسـبب 
ـدينة.ووصل إيدا تـدمير اإلعـصار كاتـرينا ا
إلى ســاحل لـويـزيـانــا كـعـاصـفــة من الـفـئـة
الــرابــعـة ,لــكــنه تــراجع إلـى الـفــئــة األولى
صــبــاح يـــوم امس.وتــســبــبـت الــعــاصــفــة
بـانقـطـاع الطـاقة عـن نيـو أورليـنـز بأكـملـها
وعن أكــثــر من مــلـيــون شــخص في أنــحـاء
لـويــزيـانـا.وقــالت رئـيـســة الـبـلــديـة التـويـا
كـانتـريل (لم تـعد لـدينـا طـاقة عـلى مسـتوى
ــواطــنـ الــتــزام األمـاكن ــديــنـة وعــلى ا ا
ـزودة لـلـكـهـرباء اآلمـنـة). وأفـادت الـشـركة ا
ياه إنـترجي بأنها تـدعم مجلس اجملاري وا
في نيو أورلينز بالطاقة ليتمكن من تشغيل
ــيــاه لـــلــســـيــطـــرة عــلى مــحـــطــات ضـخ ا
الـفيضانات.وأصدرت هيئة األرصاد اجلوية
الـــوطــــنــــيـــة حتــــذيــــرات من الــــعـــواصف
ـا فـيـهـا والـفـيـضــانـات في مـنـاطق عـدة  
جـان الفيت وجـنوب نيـو أورلينـز حيث قال
رئـيس البلدية تيم كـرنر إن (ارتفاع منسوب
ــيـاه أدى إلى حــدوث خـرق فـي الـسـدود). ا
واكــد الـرئــيس األمـريــكي جـو بــايـدن الـذي
وصف أيـدا (بـالعـاصفة الـتي تشكّـل تهديدا
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اسـتـوائــيـة.وقـال حـاكم واليـة خـالـيـسـكـو ,
إنـريكي ألفارو إن (شابا فُقد أثره في انهيار
ـنـتجع بـويرتـو فـاالرتا وعـثر عـليه فـندق 
مـيــتـا). من جـهـتـهـا ,قــالت وحـدة احلـمـايـة
ــدنــيــة إن (امــرأة فُــقِــد أثــرهــا واجنــرفت ا
بــسـيـارتــهـا عــنـدمــا فـاض نــهـرا كـوال وإل
بـيـتــيـال). وتـراجع اإلعـصـار نـورا لـيـصـبح
عـصافة استوائية  ,لـكنه ما زال يتحرك إلى
الـشــمـال الـغـربي بــالـقـرب من سـاحل وسط
ـا يـتـســبب في أمـطـار غـزيـرة ـكــسـيك   ا

وفيضانات.
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ـسمـياتهـا كافه من ان مـا يشـهده الـعالم الـيوم من تـكتالت وجتـمعات البـد للـمؤسـسة 
ـهاري االداري لـقيـاداتها مواجـهتـها خالل احـداث تغيـرات جذريه في طـريقـة االعداد ا

هني.  وذلك الهميتها الفاعله في حتس فاعلية االداء ا
ـفهـوم االنـساني هـن في اجملتـمع الـواحد قـد تـقـترب او يـبـتعـد بـعض منـهـا عن ا وان ا
ولـكن االسـاس الرئـيس في ظهـورهـا ان ترتـبط ارتبـاطاً فـاعالً بـاالنسـانيـة ال سيـما وان

هني ينبغي ان يتمثل بالقيم  االتيه :- التعاقد ا
ــنـصب االداري ادراكــاً فــاعالً ان حــقه في االداره يــسـاوي 1- ان يــدرك من يــتــولى ا

مجموع حقوق االخرين .
ـتفـتحه بـدعه وا ـوذجـاً للـحيـاة اجلـميـله وا 2- ان ينـظـر الى مهـنته عـلى انـها تـمثل  ا

تقدمة. ه وا والالئقه والراقيه والكر
هنه باعلى درجات الصدق مع النفس. 3- ان يتعامل مع ا

4- ان يقدم الى مهنته كل ما يستطيع ان يقدمه من خدمات انسانيه بصرف النظر عن
ادي . الكسب ا

وفي ضـــوء مــا تــقــدم من اصـــول مــهــنــيه البـــد من االشــاره الى ان هــنـــالك بــعض من
شـهد االداري التـنظيمي رضيه الـسلوكيه قـد ظهرت بـشكل متـسارع في ا االعـراض ا
ـؤسسه االداريه عن اصولـها القـيميه تفـاقم الى انحراف ا ـعاصر قـاد ذلك الظهـور ا ا
ـتـبادله لـدى الـعامـلـ جتاه االداره التـي جاءت من اجـلـها واضـعـفت الـشعـور بـالثـقه ا

وذلك النها هي احملرك االساس نحو العمل االيجابي .
ـرضــيه االداريه في (38) عــرض مــرضي قــد مـثــلت وقــد تـمــحــورت تــلك االعــراض ا
ـا يـقابـلـها من اصـول اداريه يـنـبغي االنحـرافـات القـيـمـيه االداريه الصـريـحه مـقارنـة 
ؤسسات جتنباً من الوقوع في مـخاطرها للمحافظه على توافرها لدى مـديري اي من ا

هنيه للمشهد االداري الفاعل وهي على وفق االتي :- االصول القيميه ا
- اجلهل مقابل الفهم  .

- التمسك بكرسي السلطه مقابل حق االفضليه باالداره  .
- اخلوف مقابل االمن في اتخاذ القرار .

- الغضب مقابل االتزان االنفعالي.
- االعتزاز بالنفس (العظمة ) مقابل نكران الذات .

- الطائفيه مقابل الوالء التنظيمي  .
بادرات. - التاجيل مقابل دعم ا
- فرق تسد مقابل العمل كفريق.

- االتكاليه مقابل القدرات الذاتيه.
صلحه العامه. صالح الشخصيه مقابل ا - ا

ديح مقابل العمل بصمت . - عشق ا
- الروت مقابل التغيير االيجابي .
- التطرف مقابل الفكر اجلمعي .

- النفاق االداري مقابل اثارة الدافعيه نحو العمل.
ال العام . الي مقابل ا - الفساد ا

- الترف مقابل ادارة الوقت.
- االنسحاب مقابل التشجيع .

- احملسوبيه مقابل العدل .
فرطه مقابل التمك في العمل . - الرقابه ا

ساوات . - الشلليه مقابل ا
سؤوليه االداريه . - اسقاط التهم مقابل حتمل ا

- النقد التعسفي مقابل بدائل احللول.
- احلذر مقابل االستئمان .

- اصطياد االخطاء مقابل ( الثقه ) اتاحة الفرض .
- اخلداع مقابل تنفيذ الوعود.

- اعتماد مبدا احلب والكره مقابل التوازن في تقو فاعلية اداء للعامل .
- االنتقام مقابل نصرة احلق.

- عدم التقبل ( التنمر )  مقابل الوديه.
- االستعالء مقابل حسن االستقبال والتوديع .

واجهه. - التردد مقابل ا
- التهديد مقابل االئتمان.
- اخليانه مقابل االمانه.

هنيه . - توجيه التهم مقابل التكامل واالنسجام في العالقات االجتماعيه ا
- الصراع مقابل االطمئنان .

ان. - الكفر مقابل اال
ـرضـيه االداريه قـد ارتـبط بـشـكل ـوذج االعـراض ا ان اعـتـمـاد مـا تـقـدم من عـرض ال
انـاً من الـكاتب ان هـذا االجتـاه هو ـعـنى ا فـاعل بنـقـاط مخـتـصره مـفـهومـه واضحه ا
ؤقـته في كـم هائل من ـتـوائـمـة من اي اجـراء اخر يـطـرح احلـلـول ا الصـيـغه الـعـلـميه ا

علومات يصعب على رجل االداره تصفحها . ا
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عمان

ــعـاهــدة اجلـديــدة سـتــبـقي بــالـقــول أن ا
(االسـتـشـارة) الـبــريـطـانـيــة وقـواتـهـا في
الـعراق. وعلـيه اقترح الـهاشمي أن يـتخذ
: أمـا أن اجملـلس أحـد الـقــرارين الـتـالـيـ
ـــعــاهــدة أو أن يــؤجل يــرفض اجملــلس ا
ـعـاهـدة حلـ إعالن اتـخـاذ قـرار بـشـأن ا
شـروط دخــول الــعــراق عــصــبـة األ من
أجل أن يـختـبـر اجملـلس نوايـا بـريطـانـيا
ووعـودهـا التي لم يـسـبق وأن أوفت بـها.
وقــد أيــد رشـيــد عـالي الــكــيالني مـقــتـرح
الهاشمي الثاني بالتأجيل وتساءل قائالً
ــاذا يـتــوجب عـلــيـنـا عــقـد مــعـاهـدة مع )
بريـطانـيا قـبل سنتـ من دخولـنا عـصبة
ـعـاهـدة اجلـديـدة األ ?) وكـان رأيه أن ا
أقـسى من االنـتداب ومـعـاهدة 1922.وقـد
ــعـارضـة أراء الـذين كـرر بـقـيــة أعـضـاء ا
سـبـقــوهم في احلـديث مـن زمالئـهم مـثل
صـــادق الــبــصـــام من الــكـــوت ومــعــروف
الـــرصـــافي من الـــعـــمـــارة وعــلـي جــودت
األيـوبي من بغـداد وإبراهيم عـطار باشي

وصل. من ا
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أجـاب نوري السـعيد بـثقة علـى انتقادات
عارضة أنها لم تدرس ـعارضة واتهم ا ا
عاهدة بشكل دقيق عندما قارنتها مـواد ا
صرية مع بريطانيا. وأوضح عاهدة ا بـا
أن الــتـشــابه في الــكــلـمــتـ الــعــربـيــتـ
ــشــورة) قـــد جــعــلت من (الـــتــشــاور) و(ا
ـتـحـدثـ الـتـفـريق ب الـصـعوبـة عـلى ا
. وأكد السعيد للـمجلس أن الكلمة اإلثـن
) هي التي األولى (الـتشاور بـ اجلانـب
اســـتــــخــــدمت فـي الــــنص اإلجنــــلــــيـــزي
شـورة) والتي تـعني لـلمـعاهـدة وليـس (ا
. ولـكن تــقــد الـنــصــيــحـة أي االنــتــداب
الــســعـــيــد أقــر أن هــنـــاك امــتــيــازات في
ـعاهدة اجلديدة قد أعطيت للبريطاني ا

وقال:
(لـــو كـــنـت رئـــيـــســـاً لــــلـــوزراء في دولـــة
عـاهدة ) مـستـقلـة فأنـي لن  اقبل هـذه ا

ولم يكن هذا التبرير مقنعا.
لـقـد اســتـمـرت مــنـاقـشــات اجملـلس حـول
ـعــاهـدة أقل من ست ســاعـات ثم جـرى ا
الـتـصويـت فصـودق عـلـيـهـا بـاكـثـرية 69

صوتا ومعارضة 13 صوتا فقط  . 
وفـي 3 تــــــشـــــــرين األول 1932 أصـــــــبح

 . العراق عضواً في عصبة األ
وفي 27 من الـــشــهـــر نــفـــسه اســتـــقــالت
حـكـومـة نــوري الـسـعــيـد عـلى أسـاس أن
مـهمتها قد انتـهت بانتهاء االنتداب. وفي
ـلـكـية  5تـشـرين الـثـاني صـدرت االرادة ا

ان للسبب نفسه .  بحل البر
وبـعـد هـذا كـله يـبـقى الـسـؤال قـائمـا :هل
يـصح ان نـعـتــبـر دخـول الـعــراق عـصـبـة

اال عيدا لالستقالل?!

. اال
وكـان ابـو التـمن قـد أوضح في نـدائه يوم
ـعـاهـدة اجلديـدة قـد جـعلت 17تـموز ان ا
الـعـراق قـاعـدة عــسـكـريـة لـإلمـبـراطـوريـة
الـبـريــطـانـيــة وأعـلن أن االنـتــخـابـات لن
ــان الـعــراقي هـو تـكــون حـرة  وأن الــبـر
وسـيـلـة بـريطـانـيـة  تـأسـيـسه لـيـضـفي
ـصـالح الـبـريـطانـيـة في الـشـرعـيـة علـى ا
الـــبالد ال غــيــر  ولـــذلك دعــا ابـــو الــتــمن
الـناخبـ إلى مقاطـعة االنتـخابات وقال "
ـقـاومة يـجب أن نـتبـنى سـيـاسـة عـمـلـيـة 
الـــوضع الـــشـــاذ" . وقـــد ظـــهـــرت نــداءات
مــشـابــهـة في الــكـوفــة والـنـجـف والـكـوت
مــوقـعــة بــتـواقــيع أطــلـقت عــلى نــفـســهـا
(الـــعــرب احلـــقـــيــقـــيــون)  أو(ابـن احلــكم
الـذاتي ) او (ابن الــقـانـون ) .وظـهـرت في
الـكوفة نشـرة يوميـة سياسـية سرية دعت

قاطعة االنتخابات.  الى (ثورة مدنية) 
وفي بـغـداد دعــا (الـشـبــاب) إلى اجـتـمـاع
يــعــقــد يــوم 22أيــلــول من أجل تــوضــيح
اإلجـراءات التي يجب عـلى النـاس تبنـيها
في مـقاطـعة االنـتـخابـات إال أن احلكـومة
لم تــســمـح بــعــقــد االجــتــمــاع واعــتــقــلت
قاطعة الـداع له. وعندما نظـمت حركة ا
تــظــاهــرة احــتــجــاج عـلـى ذلك قــمــعــتــهـا
الـــشـــرطـــة واعـــتـــقـــلـت ثالثـــة عـــشـــر من
ـتظـاهـرين. أحـيـلوا إلى احملـكـمـة وحكم ا
ـدد متـفاوتة عـلى عشـرة منـهم بالـسجن 

من شهرين إلى ستة أشهر
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بـدأ انتـخاب الـنواب يوم 20تـشرين األول
ـــدة ثالثـــة أيـــام. وقــد  1930واســـتـــمــر 
أظـهرت الـنتـائج كمـا كان مـتوقـعاً جنـاحاً
ـــرشـــحي احلـــكــومـــة. ومع أن ســـاحــقـــاُ 
عارضة قد حصلت على مقاعد في ألوية ا
وصل ولكوت والعـمارة ولكنها بـغداد وا
لم حتـــصـل ســوى 13مــقـــعـــداً وكــان من
بــيـنــهم يـاســ الـهــاشـمي ورشــيـد عـالي
الـكيالني ونـاجي السـويدي وعـلى جودت

األيوبي. 
لـقـد أحـكم رئـيس الـوزراء نـوري الـسـعـيد
ــســاعـدة ســيــطــرته عــلى االنــتـخــابــات 
ـتصرف والقائمقام وموظفي الدولة. ا
ـوثـوق ـتـصـرفـ غـيـر ا بـعـد أن سـحب ا
ـتـصـرفـون في كل بـهم إلى بـغـداد. وقـام ا
لـواء بـتسـلـيم أسـمـاء مـرشـحي احلـكـومة
ن كانت إلى أكـثرية الناخب الثانوي 

احلكومة متأكدة من والئهم لها.
.بــعــد انـتــهـاء االنــتــخـابــات شــكل رئـيس
الـوزراء نـوري الـسـعـيـد حـزبـاً حلكـومـته
أطـلق عـلـيه اسـم (حـزب الـعـهـد) انـضـمت
إلــيه األغــلــبــيــة احلــكــومـيــة فـي مـجــلس
الـنواب والذي انحل وتالشى بعد انتهاء

مهمته في تصديق معاهدة 1930.

وَجـدتُ في الــوثــائق الـعــراقــيـة اخلــاصـة
بـوزارة الـداخلـيـة والـوثـائق الـبـريـطـانـية
دالئـل واضــحــة ومــفــضــوحــة عن تــزويــر

االنتخابات .
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ـــعــاهـــدة الــعـــراقــيــة- أصــبـــحت مــواد ا
ركزية في الـبريطانـية اجلديدة الـقضيـة ا
انــتـخــابـات 1930م . فـقــد وقـفـت ضـدهـا
ـعـارضـة بــقـوة ألنـهـا حــسب اعـتـقـادهم ا
وســيــلــة الســـتــبــدال االنــتــداب بــاحــتالل
بـريطاني دائم. إضـافة إلى هذا فـأن الكرد
ــــعـــاهــــدة لم تــــضـــمـن لـــهم وجـــدوا أن ا
حـقـوقهـم. ولذلك كـان عـلى حـكـومـة نوري
الـسعـيد أن تـسعى بـأية وسـيلـة النتـخاب
مـرشحـيـها وحـصولـهم عـلى األغـلبـية في
ـعـاهـدة مـجـلس الـنــواب لـيـتم تـصــديق ا

دون عقبات.
ــــعــــاهــــدة في   تــــكـــــونت مــــعــــارضـــــة ا
االنـتـخــابـات مـن حـزب الـشــعب بــرئـاسـة
يـاس الـهـاشمي وحـزب الـوسط برئـاسة
رشـيـد عــالي الـكـيالنـي واحلـزب الـوطـني
بـرئـاسة جـعـفـر ابـو الـتـمن. أمـا عن حزب
الـتقـدم احلـكـومي فـقد انـقـسم عـلى نـفسه
ــان وانــتـــحــار مــؤســسه بــعــد حـل الــبــر
فــتـرك خــلـيــفـته عــبـداحملــسن الـســعـدون 
نـــاجي الـــســـويـــدي احلـــزب وانـــضم الى
عاهدة  1930التي ال ـعارضة الرافضة  ا
تضمن حسب رأيهم االستقالل بعد دخول

العراق عضوا في عصبة اال . 
فـي بــدايــة االنـتــخــابــات الــتي بــدأت في
10تـــمــوز 1930 بــذلـت جــهـــود من قـــبل
ــقـاطــعـة االنــتـخــابـات احلــزب الـوطــني 
ولــكـن حــزبي الــشــعب والــوسط بــقــيــادة
الـهـاشمي والـكـيالني رفـضـا الـتـعاون مع
ـــشـــاركـــة في احلـــزب الـــوطـــنـي وقـــررا ا
االنــتــخــابــات ألنـهم كــانــون يــؤمــنـون أن
ـــقـــاطـــعـــة لن تـــكـــون ســـوى أضـــعـــاف ا
لـلـمـعـارضـة. ومع ذلك فـأن الـدعم لـلـحـزب
الـوطـني في مـوقفه قـد جـاء من مـجـمـوعة
في بــغـــداد أطــلــقــوا عــلى أنــفــســهم أسم
(الـشبـاب) مـثل فائق الـسـامرائي وحـس
جــمـيـل وعـبــدالــقـادر الــبــسـتــاني وعــزيـز
شـريف. والذين أصـبـحوا فـيـما بـعـد قادة
حلــــزب االســــتـــقـالل واحلــــزب الـــوطــــني
قـراطي واحلـزب الـشيـوعي الـعراقي الـد
بـــالـــتـــتــــابع. وقـــد قـــام هــــؤالء بـــتـــوزيع
مـنشورات يدويـة في بغداد حتت عنوان (
من الـشباب إلى األمة الباسلة) حثوا فيها
الــنـاس عــلى االسـتــجـابــة لـنــداء (الـقــائـد
الـوطني احملبوب جعفر ابو التمن رئيس
احلـزب الـوطــني الـذي دعــا إلى مـقــاطـعـة
االنـتخابات)النـها سيـتم تزويرها من اجل
ـعـاهـدة الــتي سـتـمـنع اسـتـقالل تـمـريـر ا
الــعــراق بـعــد دخـوله عــضــوا في عـصــبـة

لك وعـلى مـدى احـدى عشـر عـامـا قـاده ا
فــيــصـل االول والــنــخـــبــة الــســـيــاســيــة
الـعراقيـة التي حكمـت العراق  ولكن هل
حــقـق الــعــراق فــعال اســـتــقالله الــتــام ?
ولــــنــــبــــدأ اوال بــــالــــقـــانــــون االســــاسي
ـندوب الـعـراقي(الـدسـتـور) الـذي اصـر ا
الـسـامـي ان التـتـقـاطـع مـواده  مع بـنـود
ـعـاهـدة الـعـراقـيـة الـبـريـطـانـيـة االولى ا
الـتي تــضــمـنت بــنــود االنـتــداب و الـتي
رفض اجملـلس الــتـاســيـسي تــصـديــقـهـا
ـــنـــدوب الـــســامي بـــضـــيــاع فـــهــددهم ا
ـــوصل واعــطـــائــهـــا الى تــركـــيــا وحل ا
عاهدة اجملـلس بالقوة اذا لم يصـادقوا ا
 وعـنـدمـا صـادقـهــا اجملـلس مـجـبـرا في
نـدوب السامي ان جـلسة طـارئة فـرض ا
ال تـــتــقـــاطع مـــواد الــدســـتـــور مع مــواد
ـعاهدة االنتـدابية الـذي ناقشه اجمللس ا
عاهدة االنـتدابية  واقـره بعد تصـديق ا
وهـذا يعـني ان الـبـريطـانـيـ قد جـعـلوا
من دسـتــور الـعــراق وسـيــلـة الســتـمـرار
االنـتـداب بـشــكل غـيـر مــبـاشـر . واذا مـا
ذهـبــنـا الى مــعـاهـدة 1930 الــتي فـرض
االنــكـلـيــز عـقـدهــا مـقـابـل دخـول الـعـراق
عـــضــوا في عـــصــبــة اال  فـــقــد اقــرت
وجـود قاعـدت عـسكـريتـ بريـطانـيت
وســمــحت في احلــبــانــيــة والــشــعــيــبـة 
لـبريـطانـيا ان تنـزل قواتـها في االراضي
ا الـعراقـيـة عنـد احلـاجة الـعـسكـريـة  
كــــان له اثــــره فـي تــــســــهــــيل االحــــتالل
الـبريـطاني الـثاني لـلعـراق خالل احلرب
والـذي استـمـر من عام ـيـة الثـانـية  الـعا
1941 الـى عــام 1945 ســـيـــطــــرت فـــيه
بــريـــطــانـــيــا عـــلى الــعـــراق تــمـــامــا في
اجلــانـــبــ الـــعــســـكــري والــســـيــاسي 
واسـتمر نفـوذها السـياسي واضحا رغم
رحـيلهم بعـد احلرب وحتى نـهاية احلكم

لكي في العراق . ا
ـصادقـة عـلى معـاهدة 1930 ولـضمـان ا
فـقـد قـام رئـيـس الـوزراء نـوري الـسـعـيـد
واجراء انتخابات ان العراقي  بحل البر
ـجـلس جـديـدة حتت اشـرافه لـلـمـجيء 
وقـد ـعــاهـدة بــسـهــولـة  يــصـادق عــلى ا

يــاسـ الــهـاشــمي :اذا كـانت بــريـطــانـيـا
ـعـاهـدة شـرطـا لـدخـولـنا تـريـد من هـذه ا

عصبة اال فاننا نفضل عدم الدخول. 
اذا يـتوجب علـينا رشـيدعالي الـكيالني :
عـقد معاهدة مع بريطـانيا قبل سنت من
ـعـاهدة دخـولـنـا عـصـبـة اال ..ان هـذه ا

اقسى من االنتداب .
ــعـاهـدة قــد جـعـلت جــعـفـر ابــو الـتـمن :ا
الـعـراق قـاعـدة عـسـكــريـة لالمـبـراطـوريـة

البريطانية ..فاين االستقالل ?
نـاجي السـويدي : ان اسـتقالل الـعراق لم

عاهدة . تضمنه بنود ا
ـعاهدة وسيلة حـزبا الشعب والوسط  : ا

الستبدال االنتداب باحتالل دائم .
ــقــاالت ونــدوة حــول تـــابــعت عــددا مـن ا
مـحـاولـة حتـديـد يـوم مـعـ لـيـكـون عـيدا
لالسـتقالل في العـراق  ووجدت ان هناك
اجتـاها العـتـباردخـول الـعراق عـضوا في
عـصـبـة اال يـوم  3تـشـرين االول 1932
عــيــدا وطـــنــيــا اوعــيــدا لالســتــقالل دون
اعـتبار لـلمـناسـبات الـتي كـان العـراقيون
يحـتفلون بها اعيـادا وطنية لسن طوال
وفي مـراحل مختلـفة . ومع ذلك فأن قبول
الـعـراق في عــصـبــة اال يـشـكل مــرحـلـة
مـهـمـة من تـاريـخه حـ انـتـهى االنـتـداب
ــنـدوب الـسـامي الـبـريــطـاني  واصـبح ا
الـبريـطـاني في العـراق سـفيـرا في بـغداد
ولم يـعـد هنـاك مـسـتـشـارين بـريـطـانـي
ـلك كـمــا تـخــلص ا لــلـوزراء الــعـراقــيــ 
ــنــدوب فــيــصل االول من عـــبيء تــدخل ا
ـلـك الـبــريــطـاني الــســامي ومــسـتــشــار ا
وفـرض كــثــيــر من الــقــرارات والـتـي كـان
نـدوب السامي طلب يـقاومها لـدرجة ان ا
من حـكومته في لنـدن ان تخلعه من عرش
الـعراق  بـل انهم هـددوه مـباشـرة بذلك 
ولــذلك اطـلـق الـسـيــاسـيــون والـبــاحـثـون
رحـلة ـؤرخون الـعراقـيـون على هـذه ا وا
ــزدوج )  وهـذا مـا تــثـبـته اسم (احلـكم ا
ـــوجــــودة في دار الــــوثـــائق الــــوثـــائـق ا

البريطانية لوزارة اخلارجية في لندن.
 ان دخـول العراق عضوا في عصبة اال
عـام 1932 قـد كـان حصـيـلـة كـفـاح طويل

وفي اجـتماع حزب العهد يوم 15تشرين
الــــثــــاني 1935 أبــــلغ رئـــــيس الــــوزراء
الــســعـيــد أعـضــاء احلــزب أن احلـكــومـة
ــصــادقـة عــلى ــان ا ســتــطــلب من الــبــر
ـعاهدة الـعراقـية. الـبريطـانيـة اجلديدة ا
في الـيوم التالي من افتتاحه  وعليهم أن
صادقة. وقد صوت يتخذوا اآلن قراراً با
أعـضاء احلـزب باالجـتمـاع على مـساندة
ـصـادقـة احلـكـومـة ووقــوفه إلى جـانب ا
عاهـدة ومالحقـها الـتي عقدت مع عـلى ا

بريطانيا.
ـعارضـة من حزب الـشعب أمـا عن قادة ا
والـوسط فقـد شكـلوا من هـذين احلزب
حـزبـاً جـديــداً أطـلـقـوا عــلـيه اسم (حـزب
اإلخـاء الوطني) الذي قرر الوقوف بوجه
ــعـــاهــدة النــهـــا لن تــضــمـن اســتــقالل ا
الـعـراق بـعــد دخـوله عـضــوا في عـصـبـة
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ان اجلديد لك فيصل األول الـبر أفـتتح ا
فـي األول من تــــشـــــرين الـــــثــــاني 1930
ـــعـــاهــدة بـــخــطـــاب الـــعــرش وكـــانت ا
ـسـألـة األولى الـعـراقـيـة- الـبـريـطـانـيـة ا
الـتي أشار إليهـا اخلطاب كـشرط لدخول
الـــعــراق عــضــواً فـي عــصــبــة األ عــام
ـــان  .1932وطــــلب من أعــــضـــاء الــــبـــر
ـصـادقة عـلـيـهـا لـكي يـدخل الـعراق في ا
مـرحلة جـديدة هو بـأمس احلاجة إلـيها.
عـاهدة للـنقـاش انبرى وعـندما طـرحت ا
تحدث عارض لها   وكان ا االعـضاء ا
األول بـهـجت زينل مـن لواء الـكـوت الذي
عاهدة ألنـها تسمح للـبريطاني انتـقد ا
بـالتـدخل في شؤون الـعـراق السـياسـية
وطـــالب اجملــلس بـــرفــضــهــا. وقــال: (إن
عـاهدة الـتي أعدت ـصادقـة على هـذه ا ا
ـصـالح االستـعمـارية ـنفـعة ا خـصيـصًا 
الـبريطانـية ستـحطم جمـيع آمال العراق

في احلرية) 
أمـــا نـــاجي الـــســـويـــدي  فـــقـــد قـــال إن
اسـتقالل العراق (الـتام) لم تضـمنه بنود
ـعاهدة. واخـتتم كـلمـته بالـقول أن هذه ا
ـــعــــاهــــدة هي بــــديل هــــزيـل جلـــمــــيع ا
ـعاهـدات واالتفـاقيـات الـسابـقة وأنـها ا
تـــــتــــنــــاقـض مع تــــوصـــــيــــات اجملــــلس

التأسيسي . 
واسـتـعرض يـاسـ الـهـاشـمي  الـوعود
الـبريـطـانيـة الـتي لم يـتم الوفـاء بـها من
قـبل بـريـطـانـيـا وكـان يـهـدف من ذلك أن
يـشـير إلـى ان دخول الـعـراق إلى عـصـبة
األ غـيـر مـضـمـون. وانــتـقـد الـهـاشـمي
ـالي لـلـمـعاهـدة وأعـلن أنه "إذا ـلـحق ا ا
ـعـاهدة كـانت بـريطـانـيـا تريـد من هـذه ا
شـرطاً لـدخـولـنـا في عـصبـة األ فـأنـنا
نــــفــــضل عــــدم الـــدخــــول" وخلص آراءه
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الحق. ثم تــأســست أواخـر 2020م شــبـكـة
نـسـوية مـا زالت تـخـطـو خـطـواتـها األولى
ــرتــبـطــة بـطــمــوح نـســوي مــشـروع. ألن ا
ـرتــبـطــة بـتــعـدد ـنــصــات ا يــؤدي تـعــدد ا
ـــصـــالح إلى أن ــطـــامح وا الـــغـــايـــات وا
تـتضارب مع بـعضـها هي اآلخرى ويـنشأ
عـن هــذا الــتــضــارب نـــزاع جــديــد حــسب
تـعـريف الـنـزاع "بـأنه عالقـة ناجتـة عن ظن
واعـتـقـاد خــاطئ بـتـضــارب مـصـالح وعـدم
تـوافق أهـداف األطــراف.." طـبـقــاً لـتـعـريف
تـخـصص في صـحافـة السالم ي ا األكـاد
جـايك لـيـنش اســتـنـاداً عـلى مـرجع كـريس

ميتشيل "بنية النزاع الدولي"!
إذ يــحــرص هــؤالء الــشــبــاب عــلى الــسالم
فـسيـمضـون إلى التـواصل مع كل القـنوات
الــســاعــيــة إلى ذات الــهــدف فــيــشــكــلــون
تطـبيـقـاً عمـليـاً لعـملـية "تـفادي الـنزاع" مع
ـمــاثــلـة وذات اخلــبــرة في هـذا اجلـهــات ا
اجملـال. فـيبـدأ الـنـزوع إلى الـسالم وجتنب
كـل مـســبــبــات الــنــزاع الـســلــبي من ذوات
اإلعالمـيـ والـصـحـافـيـ الـعامـلـ وسط
هـذا احلــقل اجلـديــد وإذا اقـتــحـمــوا هـذه
نفتحة على الـساحة اإلعالمية اجلديـدة وا
كل الـراغـبـ في الـسالم فـلـيـقـتـحمـوه من
بـوابـة التـنـافس اإليـجـابي الـذي ال يـتـعدى
الـتميـز بالـفهم والـوعي السـليم لـكل أبعاد
ــشـكــلـة وااللــتـزام بــأخالقـيــات ومـبـاد ا
ـتنوعة. وأبرز هـنة ومجابهـة حتدياتها ا ا
الـتـحـديـات هي اجلـواب الـعـملـي علـى هذا

التساؤل:
ــســـبــقــة والــنــوازع في ظل الـــتــحــيــزات ا
ــاضي واالصــطــفــاف وراء الــفــرديــة إلى ا
أطـراف الـنــزاع الـيـمــني وانـعــدام الـرؤيـة
ــكن لــلــصــحــافــيـ ــســتــقــبـلــيــة هـل  ا
واإلعالمــيـــ الــيــمــنــيـــ ومن ثم مــنــابــر
اإلعالم الـيـمـني (من ضـمـنـهـا مـا يقـرب من
ستـنسخة أو ا فيـها ا 30 قنـاة فضائـية 
ـنشـطرة) والـصحـافة الـيـمنـية (وقـد نعي ا
مـعظمها بعدما انحسرت من 260 صحيفة
إلى بــضع عــشــرات مــطــبــوعــة يــنــدر عـدم
تـبنـيهـا مواقف أطـراف النـزاع عالوةً على
ــا ــواقع االلــكـــتــرونــيــة  تــضــخـم عــدد ا
يـتـجاوز 330 مـوقعـاً تعـيش أجواء الـنزاع

والصراع وال تطفئه)!
تـــرى وسط هـــذه الـــتـــحـــيـــزات واألجــواء
ـكــنــهم اإلســهـام في واالنـشــطــارات هل 
"صـــنـــاعــة الـــسالم" ثم "بـــنـــاء الــسالم". أم
تابعة مؤججي الصراع وناقلي االكتفاء 
رجتاة أخـباره فـقط وعدم مـقاربـة حلولـه ا
ـا يعـرف بـتـحـويل النـزاع أو بـنـاء السالم

اإليجابي.. ال السالم السلبي.

كــانت أو إيـــجـــابــيـــة كـــمـــا أنــهـــا تـــمــنح
اخملــتـصــ فـرصــة الـتـعــاطي مع مــفـاهـيم
ومــصـــطـــلــحـــات جـــديــدة ال ســـيـــمــا وأن
اإلعالمـيــ واإلعالمـيــات يـحــرصـون عـلى
مـهــنـيــتـهم والــتـمـيــز بـفــهم سـلـيـم لـلـواقع
وتـطوراته وتـداعـياته من "نـزاع إلى صراع
ـكـنــهم اإلمـسـاك فـنـزاع" بــالـشـكل الــذي 
ــرئـيــة وتـبـ بــأدوات حتـلــيل الـظــواهـر ا
األســـبــاب واحلـــقــائق اخلـــفــيـــة ألي نــزاع
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ـــتـــدربـــات غـــايـــة الــــتـــدريب هي ذهــــاب ا
ـــتــدربـــ مـــعـــاً إلى شـــطـــآن وجـــبــال وا
وصـحاري ووديان اليمن يفتشون عن سبل
وقف الـنـزيف اليـمـني.. مـا استـطـاعوا إلى
.. خـاصـة وقـد جنم عن هـذا الـسالم سـبـيالً
ـــؤسـف مــــا يـــنــــدى له جــــبـــ الـــنــــزاع ا
- من اإلنـسانـية -إن بـقي لإلنـسانـية جـب
حــــاالت تــــراوحت بــــ قـــــتــــلى وجــــرحى
وجــوعـى ونــازحــ فــالــضــحــايــا جتــاوز
ـية عـددهم مئـات اآلالف بحـسب تقـارير أ
ألـف شـــخص" واجملـــاعـــة تـــخـــســـر  233"
ــيـة إذ ــنــظــمـات الــعــا احلــرب أمــامـهــا ا
تــفــاقــمت من 7 ماليــ جـائع عـام 2017م
ـئـة من سـكـان الـيـمن إلى نـسـبـة 80 في ا
وال غرابة إذا سقطوا من حافة اجملاعة إلى
هــاويـة احلــاجـيــات الـضـروريــة لـلــحـيـاة..
بينهم  4مالي نازح من مناطق الصراع!
ــهـولــة -واألكــثـر في خـضـم هـذه األرقــام ا
ــا جـنت ــتـصــارعـ  هـوالً عـدم اكــتـراث ا
أيـــديـــهم- هل يـــتـــأتى لـــزمـــرة إعالمـــيــات
وإعالمــيــ أن يــقــدمــوا شــيــئـاً بــأقالمــهم
ومـنصاتهم ومقاالتهم خالل رحلتهم صوب
حتــقــيـق الــسالم لــلــيــمـن.. مع مــراعــاتــهم
خملـتـلف الـتــحـديـات الـتي تــواجـهـهم حـال

أداء مهنتهم ورسالتهم.. 
ــكـن ذلك من خـالل تـــكــويـن شـــبـــكــة هـل 
نـية "إعالم سالم" عـلمـاً بأن ثـمة "شـبكـة 
إلعالم الـسالم" تـأسـست سـنـة 2017م ومـا
سـمع بـعد نـشـاطـهـا أول عهـدهـا أي نـشاط

رن جـرس احلــاجـة الــيـمــنـيــة إلى الـسالم
ـنـيــ من إعالمـيـات فــالـتـقى مــجـمـوعــة 
وإعـالمــيــ وسط حــقل تـــدريــبي نــظــمــته
"مـؤسـسـة رنــ - الـيـمن" عــلى مـدى سـتـة
أيـام الـتـقى خاللــهـا أولـئك الـيــمـنـيـون من
مــخــتــلف احملــافـظــات عــبــر شــاشـة زووم
وتــــــقـــــاربـت أو "تـــــزومـت" صـــــور وأرواح
الــبـعــيــدين جــمـيــعــاً يالحـقــون "فــراشـةً ال
تــبـــالي" وهي تُــحَـــلِق من مــادة تـــدريــبــيــة
ـا لـديـها من تـدربـ  ألخـرى لـكي تـزود ا
ــفـاهــيم. أطـلت عـلـوم ومــعـارف تــصـحح ا
ــدربـة الـلــبـنـانــيـة فـانــيـسـا بــول بـاسـيل ا
مـؤسِـسة ومـديـرة "مـنـظـمـة إعالم لـلسالم"
ـتدربـ ووجـدت لـديهم ـتدربـات وا عـلى ا
اسـتعـداداً قـوياً -يـتـحدى ضـعف االنـترنت
ـا تــقـوله من في الـيــمن- وآذانـاً صــاغـيــة 
جــديـد عـلــيـهم يـكــتـرثـون له ويــبـالـون به
لـون منه أو يـديرون ويـسعـون إليـه وال 
وجــوهــهم عــنـه.. وهــو "إعالم الــسالم" في
ورشـة تـدريـبـيـة حـول "الـصـحـافـة من أجل
الـسالم" تسـتـهدف تـعزيـز سـبل السالم في
الـيمن.لم يتم الـتعرف سـريعاً عـلى صحافة
وإعالم الـسـالم إال بـعــد حتـديـث وتـنــشـيط
ــبــاد وأخالقــيــات الــذاكــرة بــالــنـــســبــة 
اإلعالم ثم الـغـوص عقب عـصف ذهني في
عـمق مفـهـوم النـزاع وكيـفـية إتـقان أدوات
حتـليل النـزاع أي نزاع مع إيضـاح الفرق
بــ الــنــزاع والــصــراع وإن احتــد الــلــفظ
االجنـــلـــيــزي واخـــتـــلـف مــتـــرجـــمـــوه إلى
الـعربـيـة; وأخـيراً الـتـمـيـيز بـ صـحـافتي
نتهى احلـرب والسالم.. األمر الذي يقود 
الـسهولة إلى الـتميـيز ب ضـحايا احلرب:
تضررة من تفاقم النزاع وبلوغه الغالبية ا
حـد الصراع العنـيف وب ضحايا السالم

ضرة أثناء احلرب! أيضاً أي: األقلية ا
أضـــرار وظـــروف احلـــرب الــــيـــمـــنـــيـــة أو
"الــيــمـنــنـة" كــغــيـرهــا من أضــرار وظـروف
احلــروب وكـــذلك الـــظــروف الـــطــبـــيــعـــيــة
واالسـتثنـائية عـلى حد سواء تـفرض على
النـاس جميعـاً التشبع بـقيم جديـدة سلبية
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ونـحن نـسمـيهـا سـقف العـالم كل هذه
الــعــوامل وأخـرى اســهـمـت بل دفـعت
امـريكـا بضرورة احـتاللهـا وهذا ما

عام 2001... 
لــكن أمــريــكـا لـم تـســتــفــد من جتـارب
تها القادمة الـتاريخ ولم حتسب لهز
ة في هـذا الـبـلـد فـالتـاريخ سـهـد هـز
االنـكـلـيـز مـطـلع الـقـرن الـعـشـريـن شر
ــة ومن ثـم جــاء دور الـســوفــيت هــز
ــة الــتي والــذيـن جـروا اذيــال الــهــز
كـــانت ســـبـــبــا فـي تــفـــكـــيك دولـــتــهم
وتــــشـــرذمـــهـــا إلى 15دولـــة كـــمـــا ان
اجلغرافية وطبيعة االرض تقف دائما
مـع االفــغـــان بل خـــبــر هـــذا الـــشــعب
الـــقـــتـــال في هـــذا الـــنـــوع من األرض
ــتــضــرســة اذا مــاعــلــمــنــا ان ارض ا
أفـغانـستان تـتسيـدها اجلـبال بنـسبة
ـئـة إلى جـانـب شـجـاعـة واقدام 90بـا
االفــغــان وتــمـرســهم بــالــقـتــال كــلــهـا
عـوامل ساهـمت في التـعجـيل بخروج
األمـريـكان من الـبالد والـتي ارجـعتـها
لـلنفقـات العسكـرية الباهـضة وغيرها
من هـنا خرجت أمريكا بعد ان حفظت
ماء وجهها ببنود اتفاقية الدوحة... 
ـهم ان سـلـوك طـالبـان قـد تـبـدل وقد ا
يـــكــون تـــكــتـــيــكي وهـــذا امــر مـــؤكــد
ـا قـام افراد من اجملـمـوعة خـصـوصا 
الـطالبانيـة بانزال الرايات احلـسينية
وبــعـدهــا  ارجـاعــهـا واالعــتـذار عن
ـا يوحي ان مسـرحية قد هـذا الفعل 
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وبـعد ذلك االستـفادة من ردود االفعال
الـــدولـــيــة الـــغــاضـــبـــة وهي تـــرتــكب
اجملـازر في غزوتها األولى نرها اليوم
حتـــسن الـــتــدبـــيــر خـــصـــوصــا وهي
ـا ابـرقت تــنــــــــشــد لـعالقـات طــيـبــة 
الـعديد من الـرسائل التـطمينـية للدول
خــصــوصــاً اجلـارة مــنــهــا بــاخـتالف
أنــظــمــتـــهــا الــســيــاســيــة إلى جــانب
تـعهداتهـا لدول العالم بـضرورة البدء
ـاضـي وانـعـتـاق فـجر بـطي صـفـحـة ا
جـــــديـــــد مع حـــــكـــــومــــة تـــــاخـــــذ في
حـســــــابتهـا حقوق النـاس خصوصا
ـهدورة في هذا الـبلد حـقوق الـنساء ا
ـلك الـتـنـويـري ظـاهـر ومـنــذ سـقـوط ا
شــاه عــام 1974إلـى جــانب دخــولــهـا
ـــــعـــــتـــــرك الـــــســـــيـــــاسـي وادخــــال ا
ــقـراطـيـة الـنــسـبـيـة لـلــبـلـد بـعـد الـد
اسـتبدادهـا باحلكم في فـترتها االولى

أحــرقت االخـضـر والــيـابس وارجـعت
الـبالد قـرون للـوراء حتى حـان الوقت
الغـارة طالبان على افغانستان وكانت
نــقـطـة انـطالقـهـا مـن مـديـنـة بـيـشـاور
الـباكسـتانيـة التي تلقـوا فيهـا العلوم
الــديـــنــيــة وهم فـــتــيــة تــمـــثل عــيــنــة
ــــا دخل ــــهــــاجـــريـن وعــــوائـــلــــهم  ا
الـــــســـــوفـــــيـت بالدهـم شـــــتـــــاء عــــام
1979ومـقتل حـفيظ الـله ام وجـلهم
من قـومية البشتون الـقبيلة االكبر في
افـغانستان والتي تـنتسر على جانبي
ـــدن قــنــدهــار احلـــدود لــتــدخل اول ا
اجلــنــوبــيـة وعــاصــمــة أفـغــانــســتـان
ة وتـسقطـها عام 1992وتـتقدم الـقد
حــتى اكـمــلت سـيــطـرتــهـا عــلى كـامل
الـبالد بدخـولهـا العاصـمة كـابول عام
نع 1996 ولـتبدا باعـمالها الـدنيئه 
الــنــســاء من الــتــعــلــيم واخلــروج من
الـبــيت وجـلـد الـزانـيـات ورجم الـزنـاة
وقــطـع يــد الــســارق وصــلب اخلــونــة
ــــرتــــدين واطـالق الـــلــــحى ومــــنع وا
ـوسـيـقى والـفن وحتـطـيم الـتـمـاثيل ا
الـتي عدتها اصنـام وغبرها من افعال
شـنـيـعـة دشـنـتـهـا بـاعـدام جنـيب الـله
اخـر رئيس شيـوعي للبـالد وبعد هذه
الـنـتـهـاكات حلـقـوق االنـسـان تواصى
الــعــالم بــضـرورة الــتــخـلـص من هـذا
الــتــنـظــيم اخلـطــر والــذي بـات يــهـدد
األمـن والسـالم الـدولـي حـتـى جاءت
نـاسبة عـندمـا كان لهم دور الـساعـة ا
ية في في تـفجير برجي التـجارة العا
نــيـويــورك عـام 2001 والــذي اعـتــبـر
ي ومــنــهــا كــانت فــرصـة تــهــديــد عــا
امـريـكا بـاحـتالل هـذا البـلـد الطـامـحة
ـا كـان يـحـتل نـحــوه مـنـذ زمن بـعـيـد 
مـوقـعـهـا سـتـراتـيـجـيـا مـهـمـا كـووهـا
دوله تــعـزل الــسـوفــيت وتـعــيق تـقـدم
ــيـــاه الــدافــئــة في نــفـــوذهم  نــحــو ا
احملـــيط الـــهـــنـــدي وابــار الـــنـــفط في
اخلـلــيج بـاالضـافـة الى كـونـهـا حـائط
الـــصــد الـــذي يـــعــيق تـــوغل الـــصــ
االقـــتــصـــادي نــحــو الـــشــرق األوسط
وحتــديـدا اخلـلـيـج وهي الـدولـة الـتي
تـعـيق تـقدم ايـران وتـفـشل مشـروعـها
في تـصـديـر الـثـورة االسـالمـيـة شـرقا
خــــصـــوصـــا دول اســــيـــا الــــوســـطى
االسـالمــيــة الــتي خـــرجت من عــبــاءة
السوفيت الشيوعية فضال  عن كونها
ـنــاطق أخـرى مــنـطــقـة وثــوب وقـفــز 
ا ال تـستـحق الوصول لـها الهـيمتـها 

تـــفــاجـــأ الــعـــالم بــأســـره حــكـــومــات
وشـعوب من أمرين مهـم هما سرعة
انـقـضـاض تـنظـيم طـالـبـان عـلى دولة
افـغـانـسـتـان عشـيـة خـروج االمـريـكان
مــنـهـا بـحـيث اطــبـقت عـلى الـبالد من
مــزار الـشــريف شــمـاال حــتى هــلـمــنـد
جــنــوبـا ومـن جالل ابـاد شــرقــا حـتى
حــيــرات غــربــا وبــظــرف اربــعــة ايــام
وبـقـي من امـر بـاالنـسـحـاب مـنـدهـشـا
وهــنـا جـو بــايـدن المـران ايــضـا هـمـا
ســرعـة اجــهـاز الــتـنــطـيم عــلى الـبالد
وسـرعة انهيار اجليش األفغاني الذي
سخرت كل امريكا كل مقدراتها الفنية
ـالية والـعسـكرية واالسـتخبـاراتية وا
والـتي جتاوزت نـفقـاتهـا االلفي مـليار
دوالر والـــذي راهــنت عـــلــيه امـــريــكــا

كثيرا المور عديدة
وثـــانــيـــهــمــا تـــرحــيب بـــعض الــدول
بـوصـول هذا الـتنـظيم خـصوصـا تلك
الـدول الـتي التـتـوافـق امـنـيـا وقـومـيا
وديــنـيـا وعــقـائـديــا واقـصـد دول ذات
احلـــســـاســـيـــة مـن طـــالـــبــان اي دول
اجلــــوار واالقـــلــــيم... فــــكـــيف لــــهـــذا
الــــتـــنــــظـــيـم االنـــدمــــاج مع الــــصـــ
ــتــطـورة الــشــيــوعــيـة ومع روســيــا ا
وايـران اجلـعـفـريـة والـسـعـوديـة الـتي
حتــررت من عـقـدة الـسـلــفـيـة... طـبـعـا

حصل هذا نكاية بأمريكا
امــا االمـر الــثـاني الــذي شـغل الــعـالم
بـــعـــد الـــتـــغـــيـــر الـــدرامـــاتـــيـــكي في
افــغـانــسـتــان وسـيــطـرة طــالـبــان هـو
الـسلـوك الذي لم يـفاجـأ العـالم حسب
ـا شـعب أفغـانـستـان نـفسـه فبـعد وا
اغـارتـهـا األولى عـلـى افغـانـسـتـان في
ـرة األولى بعد خروج السوفيت عام ا
1989بــــعــــد قــــرار غــــوربــــاتــــشـــوف
بـاالنـسـحـاب وبتـوجـيه من االمـريـكان
اذ شــهــد الـــبالد فــراغــا امــنــيــا مــهــد
لــصـراع رفـاق الـسالح من اجملـاهـدين
لـــلـــدخـــول بــــحـــرب اهـــلـــيـــة من اجل
الــسـيـطــرة عـلى زمـام االمــور وقـيـادة
الـــدولـــة وهـــذه االطـــراف تـــســـنـــدهــا
الـقبائل فالـبشتون دعمـوا ابنهم البار
حـكـمـتـيـار والـطـاجـيك دفـعـوا بـأحـمد
شـاه مسعـود والهزارة وقـفوا مع عبد
الـــكـــر خــلـــيـــلي واالوزبك ســـانــدوا
دوسـتم وغـيـرها من تـنـظيـمـات تدخل
مع هـذا الطـرف اوذاك لتغـير حتالـفها
مـع طـــرف اخـــر حـــتى دخـــلت الـــبالد
بـأتـون طـاحونـة احلـرب األهلـيـة التي

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7056 Tuesday 31/8/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7056 الثالثاء 23 من محرم  1443 هـ 31 من اب (اغسطس) 2021م

ÊUFD «Ë nz«uD « ‚«dF  w UG ô« u —UMO «

d «œ cIM

عمان

نطق فـرضته امريكا على العالم باكمله 
ولــيس بــشـرعــيـة االنــتـخــابـات او الــقـوة
الـنـضـال ضـد الـنـظام الـسـابق. لـذلـك فان
هـذه الشـرعـية سـتـنتـهي في حـال فرضت
كــمـا فــعــلت مع طــالـبــان احـدى امــريــكـا
الـقــوى الـقــويــة عـلى االرض لــكي تــكـون
بـــديالً عن الـــنـــظـــام احلـــالي. والـــســؤال
اجلـوهــري هـو من هي قــوة االمـر الـواقع
ال تـوجــد في الـعــراق قـوة هـذه? اجلــواب
واحـدة تـســتـطـيع فــرض الـواقع عـلى كل
بل هنـاك قوى منـاطقـية تسـتطيع الـعراق
فــــــرض ســـــطـــــوتـــــهـــــا فـي مـــــنـــــطـــــقـــــة
وهي الشـيعـية) السـنيـة نـفوذها(الـكرديـة
كـمــا اســلـفت لــيــست قــوة واحـدة في كل
مـنطـقـة بل مـجمـوعـة قـوى متـصـارعة في
كل مـنــطـقـة. هــذا يـعــني ان أمـريــكـا ومن
قــد يــعــتــرفـون وراءهــا اجملــتــمع الــدولي
بـطالبـانات(ولـيس طالبـان واحد) سـنية-
كردية-كـردية. هذا شيـعية-شـيعيـة سنـية
االحـــتـــمـــال مـــازال بـــعـــيـــداً لـــكـــنه وارد
وحــتى لـو لـم يـعــتـرف به الــعـالم ـكن و
فـــانه ســـيـــفـــرض وجـــوده بــعـــد ان تـــعم
الـفوضى بـسـبب عدم قـدرة قـوى السـلـطة
عـلى اعـطـاء بــعض الـتـنـازالت لــبـعـضـهـا

البعض البرام الصفقة الكبرى.

في الـعراق مـنذ ثـمانـية عـشر سـنة اال ان
الـفشل كـان هو الـسـائد السـباب مـنـهجـية
ومـوضـوعـيـة ال مـجـال لـذكرهـا االن. ال بل
ان هـذا الفشل قـد تفاقم مع تـشظي القوى
ـاســكـة بـالـسـلــطـة في الـعـراق! الــكـبـرى ا
فـبعـد ان كانت هـناك ثالث قـوى مذهـبية-
شهـد الكثر من عقد عـرقية رئيسـة حتكم ا
تشظت تلك القوى الى مزيد بـعد االحتالل
من اجملــمــوعــات الـطــائــفــيــة-الـطــائــفــيـة
ــصـــلــحــيــة- وا والــعــرقــيـــة-الــعــرقـــيــة
ـيلـيشـياوية ـيلـيشيـاوية-ا وا صـلحـية ا
حـــــتـى أضـــــحى الـــــتـــــنـــــائـي بـــــديالً عن
والـتــطـاعن بــديالً عن الــتـعـاون! الـتــداني
وصـارت احتمـاالت ابرام الصـفقة الـكبرى
ابـعــد من اي وقت مـضى. لــقـد تــضـخـمت
وتـعـملـقت قـوى الالدولـة حـتى بـاتت ترى
في نـفـسـهـا الـبــديل الـذي ال بـد مـنه لـسـد
الـفــراغ الـذي تـركــته الـدولــة. وفي حـديث
طـلع عـلى البواطن سـابق لي مع أحد ا
ُـلكـيـة ومـوجودات قـال لي ان تـخمـيـنـاته 
احـدى الـفصـائل هي نـصف مـلـيار دوالر!!
ـــا يـــعـــني نـــعم نــــصف مـــلـــيــــار دوالر
اسـتعداداً ال نـهائي لـهذه الـقوة كي تدافع
عن (مـكتسباتـها) بغض النظر عن رأي او
ــــراجع الــــداخــــلــــيـــة او تــــوجــــيــــهـــات ا

ـنع من الـقـول ان الـتـشــابه اال ان ذلك ال 
على رأسها هـناك متشـابهات مهـمة ايضـاً
فـشل النظام الذي بـناه االحتالل االمريكي
وانتشـار الفساد واخلراب في في الـبلدين
كل مناحي الدولة واجملتمع وكره الشعب
لـلطبقة السيـاسية التي جاءت مع احملتل!
ــــعـــنى انه(ومـع فـــارق الـــدرجـــة) اال ان
الـنـظــامـ لم يــنـجـحــا اال في حـفـر وادي
عـميق من عدم الـثقة بـينهم وبـ اجملتمع
وبــيـنـهـم وبـ الـعــالم من جـهـة من جـهـة
ثـانيـة وبـ فئـات اجملتـمع ذاته من جـهة
ثــالــثـة. وتــشــيـر اســتــطالعــات الـرأي في
افـغانـستـان والعراق عـلى حد سـواء على
تـآكل رهـيب في رصـيـد الثـقـة اجملـتـمـعـية

. ؤسسات الدولة ايضاً ورصيد الثقة 
هـذا الـفـشل في بـنـاء الـثـقـة خـلق فـجوات
سـلـطـويـة وسـيـاسـيـة واضـحـة  مـلـؤها
بـــقــوى الـالدولــة الـــتي مـــثـــلت طـــالـــبــان
طـــلــيـــعــتــهـــا في افــغـــانــســتـــان وتــمــثل
ـــيـــلـــيــشـــيـــات واالحـــزاب الــطـــائـــفـــيــة ا
والـشـعـبـويـة والـقـومـچـيـة شـبـيـهـتـهـا في
الــــعــــراق. وعـــــلى الــــرغـم من احملــــاوالت
ـتكررة للوصول الى ما أسـميه بالصفقة ا
او االتــــفــــاق الـــعــــظــــيـم بـــ الــــكــــبــــرى
ـتـطاعـنـ عـلى السـلـطة ـتخـاصـم وا ا

ردود االفـعـال عـلى مـا كـتـبـته لـتـجعـلـني
ـزيد من الـتوضـيح عما أشـعر باحلـاجة 
قصدته في احللقة االخيرة التي تساءلت
فــيـهـا عـن إمـكــانـيـة تــكـرار الــسـيــنـاريـو

االفغاني في العراق.
اني التام بـأن التنبؤ وعـلى الرغم من إ
ستـقبل هو عـلم الالعلم في السـياسة بـا
واالجـــتـــمـــاع اال انـي لم اســـتـــطع كـــبح
جــمــاح تــصــوري عن الــســيــنــاريــوهـات
ـستـقـبل الـقريب. ـتوقـعـة للـعـراق في ا ا
فـــعــــلى الــــرغم مـن ان الـــتــــخــــالف بـــ
احلـالتـ الـعـراقيـة واالفـغانـيـة اكـثر من

أخـتتمت يوم أمس سلـسلة مقاالت عن ما
أسمـيته بصعـود الطالبانـية-من طالبان-
صـطلح هو اجلـديدة. وما قـصدته بـهذا ا
امــكــانـيــة تــعــامل امـريــكــا (ومن ورائــهـا
اجملـتــمع الــدولي) مع قــوة فــرض الـواقع
ســواء كـــانـت هـــذه الـــقــوى عـــلـى االرض
سـنية او شـيعـية او كرديـة اسالموية او

علمانوية شعبوية او ميليشياوية !
لـــقــد خـــصـــصت احلـــلـــقـــة االخــيـــرة من
لتـصـور أمـكـانـيـة الـتـمـاهي ب الـدراسـة
افـغانـسـتـان-طالـبـان وعـراق األستـقـطاب
السياسي ال االجتماعي. جاءت والـتطرف

الـسـيـاسـية او الـديـنـيـة لـتلك اخلـارجيـة
ـثـال لـم يـعـد قـاصـراً عـلى اجلـهـة. هـذا ا
او قــومــيـة او ديــنــيــة كــتــلــة سـيــاســيــة
بل امــتـد لـيــشـمل اجلـمــيع حـتى واحـدة
ط مــشــابه لــدولـة بــتــنــا عــلى اعــتــاب 
ـعــنـى اجلــمـاعــات ولــيس الــطــوائـف (
ـذهب الــديــني) الـتـي كـانت ســبــبـاً في ا
او دولــة أمــراء احلـرب ســقـوط االنــدلس
الـــــتـي كـــــانـت ســـــبــــــبـــــاً فـي اســـــقـــــاط
وسـيــادة طـالــبـان(الــطـرف أفــغـانــسـتــان

االقوى في الطوائف).
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لـقـد بـات الـعـراق كـالـطـائرة الـتـي تـهوي
ـقذوف لالرض لـيس بـسـبب اصابـتـهـا 
خـــارجي بل بـــســـبب عـــجــز مـــقـــصــورة
الـقـيـادة عن ادراك ان احملـرك قـد انـطـفـأ.
وعـلى الـرغم من امـكانـيـة اعـادة تـشـغيل
احملـرك او االستـعانـة باحملـرك االحتـياط
ـقـصورة مـشغـول فـان اجلالـس في ا
عن قـراءة العـدادات باالستـمتـاع باطايب
ــصــيــبـــة انــهم ســوف لن االمـــدادات. وا
يـسـقـطـون لـوحـدهـم بل سـيـسـقط مـعـهم
اجلـمـيـع سـواء من ركـاب الـدرجـة االولى
او الـسياحية!!لقد اسـتمد النظام احلالي
شـــرعــيـــته من االعـــتــراف الـــدولي الــذي

فــضـال عن االنــفــتــاح مع دول الــعــالم
ــريـرة واالســــــــــتــفــادة من الــفـتــرة ا
الـتي عـاشـــــــتـهـا طـالـبـان من الـعـزلة
الـدولــيـــــــــة وهي تـقـود أفـغـانـسـتـان

بعد العام 1996.
بــــقـي ان نــــعــــرف ان هــــذه احلــــركــــة
اوتـنظيم طالبان هو تنظيم قبلي اكثر
ـاهـو ديني كـما يـوحى للـبعض جل
افـراده من اكـبـر قومـيـات أفـغانـسـتان
وهي قـومية البشتون او الباتان التي
ئة من سكان البالد تشكل نحو 57 با
الـبالغ 37 مـليـون نسمـة والذي تـغلفه
الــعـصـبـيــة الـقـبـلــيـة ولـيس الــديـنـيـة
والـذي ينحني امام العادات والتقاليد
الـبالـية وهذا سـر تخـلف البالد فضال
ـتـزمت عن حــالـة الـتــشـدد الـديــني وا
اصـال حــيــال االســتــعــمــار اخلــارجي
والــــذي امـــتـــهـن الـــقـــتــــال في ثالثـــة
ـا كان هو مـناسـبات وخـرج منتـصرا 
عـمـاد تكـوين الشـعب االفغـاني بل هو
ــنـاســبـات هي االمــر الـنــاهي وهـذه ا
الــتـحـامـهم مع االنــكـلـيـز وطـردهم من
ـــتــهم الـــبالد عــام 1922وكـــذلك هــز
لــلــســوفــيت 1989 واخــرهـم امــريــكـا
الـــتي خــرجت مـــنــهــزمـــة هــذه االيــام
والـــــغـــــريب فـي ذلك ان هـــــذه الــــدول
تــصـنـف بـالــعـظــمـيــوبـتــد كل ذلك هل
حــصـــلت أمــريــكــا عـــلى مــرادهــا مــو

احتالل البلد??? 
عـسـكـريـا يؤشـر ان امـريـكـا قـد هزمت
انـيا لـكن حقـيقـية االمـر هي انـتصرت
جلـملـة اسبـاب لعل في مـقدمـتهـا انها
دى ايـقنت  حتقيق اهداف عدة على ا

البعيد وهي 
ـتـسـارعـة تــعـطـيل خـطـوات الــصـ ا
بــاالســتـحــواذ عــلى مــنــطـقــة الــشـرق
األوسـط واخلــلـيـج وافــشــال مــشـروع
ـار بهـذا البـلد طـريق احلـرير الـبري ا
وهي تـلغمه بـالفوضـى التي ستـنفجر

كان  في هذا ا
وكـذلك قـد ازادت اعـباء ايـران بـوجود
عـدو تـقـلـيـدي سـوف يـسـتـنـزف ايران
شــرقـا بــعـد تــوغـلــهـا وتــمـركــزهـا في
مـناطق مصالح امريـكا خصوصاً بعد
هــيــمـــنــة ايــران في الــيــمن وســوريــا
ولـــبــنـــان والــعـــراق وبــدء مـــايــعــرف
بتخفيف ضغط ايران في هذه الدول 
فـــــضال عـن حتـــــجــــيـم دور روســـــيــــا
ـنـطــقـة خـصـوصـاً في ــتـنـامي في ا ا

سوريا وايران نفسها 
نطـقة تعـيش حالة الى جـانب ابقـاء ا
الـــفــوضى اخلالقـــة الــتي تـــســتــدعي

بقائها وهذا اثمن األهداف 
ويــبــقى الــســؤال الــذي حــيــر الـعــالم

ومفاده... 
كـيـف تـخـلت امـريـكـا عن أفـغـانـسـتـان
بـهـذه الـســـــــهـولـة بل بـهـذه الـسـرعة
وهي الـطـامحـة بـاحتاللـهـا خصـوصا
بـــعــــد ســـقـــوط الـــــــــــشـــاه اإليـــراني

وفقدانها 
ــصـالح ــنــطـقــة تــعج  مــربع مــهم 
الـدول الـقـويـة في الـعـالم ذات الـنـفوذ

همة???  صــــــالح ا الواسع وا
وكيف رهنت البالد للفوضى??? 

واالدهـى من ذلك كـيف تــتـرك مـنــطـقـة
مـهــمـة بـيـد اجلـمـاعـات االرهـابـيـة اي
أفـغـانـسـتـان والـتي تـهـدد مـصـاحلـهـا
ســيـمـا وهي  شـهـدت ولـوج وانـطالق
الـقـاعدة وطـالبـان وداعش والتي تـعد
مـن اهم اجملــــمـــــوعــــات االرهــــابــــيــــة
ـــتـــطـــرفـــة والـــتـي اقـــلـــقت الـــعـــالم ا

خصوصاً امريكا???
اعــــتـــقـــد ان طــــالـــبــــان من وراء هـــذا
الــتـمـوضـــــــع اجلـــــــــديـد والـسـلـوك
الــذي بــدى هــذه االيــام يــنــذر بــولــود
مــشـــكـلـة عـــــــــظـمى سـتـنــفـجـر قـادم
ـــكــــان الـــذي ارهق االيــــام ومن ذات ا

العالم...

wzUD « …œu  ÊU b

الديوانية



“U$ù« »U _ ‚u  dO  .dJ  bF  ‰U —œ

6

ــــيـــدالـــيـــة ا
البرونزية بوزن (231) كغم
يـذكـر ان الربـاع عبـاس محـمد
نـيـسـان (38عـامـا) مـن مـديـنة
كـركـوك أبرز إجنـازاته ذهبـية
ـــــركــــز الـــــعــــرب فـي دبي وا
الـــرابع في بـــطـــولــة الـــعــالم
2017 وهـي أول مـــشــــاركـــة
ــركـز خــارجــيــة لـه وأحــرز ا
اخلــامس فـي بـطــولــة آســيـا
ـركز بـالـيابـان عام 2018 وا
الـسـابع في اسـيـاد جـاكـارتا
ـركـز الـرابع 2019 وكــذلك ا
فـي بطولة فزاع األخيرة عام
2021 وكــــانـت هي بــــوابـــة
ــبـــيــاد الـــتــأهـــيل الى بـــارا

طوكيو.
wzUNM « w  „—U

يـــــخــــــوض في الـــــســـــاعـــــة
الــسـابــعـة والــنـصـف مـسـاء
بـــتـــوقـــيت طـــوكـــيـــو الـــيــوم
الــثالثـاء الــعـداء عــلي مـبـارك
الـتـصـفيـات الـنـهـائيـة لـسـباق
400م رجـــــال فــــئــــة 38T الى
ــثـلـون كل جــانب  8عــدائـ 
ـــــبـــــيـــــا مـن روســـــيـــــا وكـــــو
وبــريـطـانــيـا وكـنــدا وجـنـوب
ــكـسـيك وتـونس أفــريـقـيـا وا
حـيث تأهـل ظهـر االثنـ بعد
ان خـاض التصفـيات األولية
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ـركـز وحــلت الـربـاعـة حـنــان مـاجـد بـا
الـسابع ضمن فعاليات وزن (86)  كغم
الـتي انـتـهت مـنـافـستـهـا ظـهـر االثـن
بـعـد أن فـشـلت فـي محـاوالتـهـا الـثالث
ـركز مـا قـبل األخـير مـتـقـدمة لـتـحـتل ا
عــلـى األردنــيــة ثــروة حــمــدان بــفــارق
الـــــوزن الـــــتـي فـــــشـــــلـت أيـــــضـــــا في

محاوالتها.
واســـتــهـــلت الــربـــاعــة حـــنــان مـــاجــد
ـــنـــافــســـات بــوزن (112) كـــغم وقــد ا
ارتـكـبت أخـطـاء فـنـيـة أثـنـاء رفـعـاتـهـا
لـتـغـادر الـبـطـولـة خـالـيـة الـوفـاض في
حـ حـطـمت الـربـاعـة الـنـيـجـيريـة في
بي ي والبارا هـذه الفعالية الرقم العا
عـــنــــدمـــا ســـجـــلت (151) كــــغم داخل
نافسة ـنافسة و (152) كـغم خارج ا ا
ـيدالـيـة الذهـبيـة عن جدارة لـتـخطف ا
واســتــحـقــاق فــيـمــا حــصـلـت عـلى
ــيــدالــيــة الــفــضــيــة الــربــاعـة ا
الــصـــيــنــيــة فــيــفي زهــونك
بــــــــــوزن (139) كــــــــــغـم
ـيدالية البرونزية وا
الــــــــــربــــــــــاعـــــــــة
الـــبــريــطــانــيــة
لـــــــــــــــــــــــوســي
سلوجن بوزن
(131) كــــــــغم
عـلما ان الرقم

ي (150.5) كــغم في هــذا الـوزن الــعـا
كـان مسـجال باسم الربـاعة الـنيجـيرية
اولـيفا مالوي نفسها في بطولة العالم
ـــانــشــســتــر عــام 2021 في ح أن
ـبي (130) كــغم مـسـجل الــرقم الـبــارا
صـرية رندة محمد في بـاسم الرباعة ا

ريو عام 2016.
يــذكـــر ان الــربــاعــة حـــنــان مــاجــد من
مــحـافـظــة ديـالى تـلــعب لـلــجـنـة نـادي
ديـــــالى اخلـــــاصـــــة بـــــريـــــاضــــة ذوي
االحـــتــــيـــاجـــات اخلـــاصـــة ومن أبـــرز
ــركـز الــثــالث في غــربي إجنــازاتــهــا ا
آسـيا بـاألردن عام 2  فـضال عن بـطولة
الــــعـــالـم في تـــايــــلـــنــــد وهي تــــطـــمح

يدالية البرونزية. باحلصول على ا
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وحل الــربــاع عــبـاس مــحــمـد نــيــسـان
ـركـز السـابع في مـنـافسـات االثـقال بـا
وزن (107) كــــــغم بـــــعـــــد ان جنـح في
مـــحـــاولـــة واحـــدة بــوزن (200) كـــغم
وفــشل في مـحــاولـتــ وقـد شـارك الى
ــكــسـيك ــثـلــون ا جــانب  8ربــاعــ 
وأوزبـــكــســتـــان واذربــيـــجــان وإيــران
تحدة وجورجيا ومـاليزيا والواليات ا

ومنغوليا.
ـنافسات بوزن (200) وشـرع نيسان ا
كـغم لـيفـشل باحملـاولـة األولى بإجـماع
احلــكــام الــثالثــة ويــنــجـح بــاحملــاولـة
الـــثــانــيـــة بــالـــوزن نــفــسـه وفــشل في
احملـاولة الثالـثة بعد ان زاد الوزن الى
(210) كـغم لـيتـذيل الـقائـمـة بعـد فشل
الـــــربـــــاعـــــ األوزبـــــاكـي واالذري في

حــمــيـد ان وزيــر الـشــبــاب والـريــاضـة
ـبـية عـدنـان درجـال هنـأ الـبعـثـة الـبارا
في اتـصـال هـاتـفي بفـوز الـبـطل جراح
نصار بالوسام الفضي في فعالية رمي
الــثـقـل حـاثــا بـقــيـة الــريــاضـيــ عـلى
حتـقيق نتائج إيجابـية وتمثيل العراق
خـيـر تـمـثـيل في هـذا احملـفل الـرياضي

ي. العا
وأضـــاف حـــمـــيــد ان وزيـــر الـــشـــبــاب
والـــريــــاضـــة وعـــد بـــطـــرح مـــوضـــوع
ـلونـة على مـجلس أصـحاب االوسـمة ا
الــوزراء لــلـحــصــول عــلى تـكــر غــيـر
ــا قـدمــوه من عـطـاء مــسـبــوق يـلـيق 

لرفعة اسم البلد
بـية بـدوره شـكر رئـيس اللـجنـة البـارا
وزيـــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة وأشــاد
ـبـادرة وقـال ان الـبـعــثـة تـتـطـلع ان بــا
ن قـدم للعراق يـحتفى بـها كمـا يليق 
فـي هـذا الـظـرف الـصــعب فـعـلى الـرغم
من انـتـشار وبـاء كورونـا وما تـبعه من
تـداعـيـات كـالـغـلق الـعـام وعـدم الـقـدرة
عـــلى الــتـــواصل مع الـــريــاضـــيــ في
احملـافظات وقلـة التخصـصات وتأجيل
الـدورة اال انـنا نـحـاول دائمـا ان نـكون

. عند حسن ظن شعبنا الكر
وأضـاف حـميـد انـنا نـنـتظـر مـيدالـيات
أخــرى في الـعــاب الـقــوى ان شـاء الـله
فـــمــازال لــديـــنــا بـــعض الــريـــاضــيــ
زيد من كن ان يحصدوا ا ـتميزين  ا

بية يداليات البارا ا
W b  dO  W —UA

ـركـز وجــاءت الـربـاعـة هـدى مــهـدي بـا
الـثـامن واالخـير في مـنـافسـات االثـقال
لـلـسـيـدات وزن (+ 86) كـغم اذ شـرعت
سابـقة بوزن (85) كـغم وحققته في بـا
الـرفعـة األولى إال أنها أخـفقت بالـرفعة
الـثـانـيـة عـندمـا اضـافت عـلـيه لـيـصبح
(90) كــغم ثم عـادت بـالــرفـعـة الــثـالـثـة
ــنـافـسـات وجنــحت بـهـا لــتـخـرج من ا
ـرتـبـة األخـيـرة حسب الـتي بـدأتـهـا بـا
ــثـبــتـة في الئــحــة الـربــاعـات األرقــام ا
رتـبة األخـيرة ـشـاركات وودعـتهـا بـا ا

أيضا.
ــيـدالــيـة الــذهـبـيــة في هـذه وفــازت بـا
الـفعـاليـة الرباعـة الصـينـية اكيم دونك
بـعـد ان حـقـقـت وزن قدره (153) فـيـمـا
يـدالية الـفضيـة الرباعـة ليفي فـازت با
اوبـــــوجـي بــــوزن ( 147) وحـــــصـــــلت
ــيـــدالــيــة الـــربــاعـــة مــارزيــنـــة عــلـى ا
البرونزية بوزن (  140) علما ان الرقم
ي (143) كـغم في هـذه الـفـعـالـية الـعـا
يــعــود الى الــربــاعــة الــروســيــة مــيـرة
مــــــــارتـــــــوف فـي دبي 2021 والــــــــرقم
ـبي (138)  كــغم مـسـجل بـاسم الــبـارا
الـربـاعـة الـنـيـجـيـريـة امـولـوي في ريـو

.2016
يــذكــر ان الــربــاعــة هــدى مــهـدي (44)
عـاما لعبت الى نـادي وسام اجملد ولها
إجنــازات أبـــرزهــا فــضــيــة الــعــالم في
الص 2  وذهـبيـة بطولـة الهنـد دولية

إضافة إلى إجنازات أخرى.
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يـدالية خـطف الربـاع فارس سعـدون ا
الـبرونزيـة في فعالـية رفع االثقال وزن
(+ 107) كــــغم ضـــمـن دورة األلـــعـــاب
ـــبــيـــة اجلـــاريـــة حـــالــيـــا في الـــبـــارا
دة من 24 الـعاصمة اليـابانية خالل ا
ـقـبل لـيـضـيف اب ولـغـايـة 5 أيــلـول ا
وسـامـا جـديـدا لـلـعـراق بـعـد الـفـضـية
الـتي حـقـقـهـا الـبـطل جـراح نـصار في

رمي الثقل.
وسام جديد

فــاز الـربـاع فــارس سـعـدون بــالـوسـام
الـبـرونزي في مـنافـسات وزن (+107)
غم عـلى صـالة مـنتدى طـوكيـو الدولي
مـحققا وزن (228)  كـغم بعد جنح في
رفــعــاته الــثالث بــواقع (222) كــغم و
(227) كغم و(228) كـغم على التوالي
ـركـز الـثـالث من بـعــد مـنـافـسـة عـلى ا
قـبل أكـثـر من ربـاع فقـد شـارك في هذا
ثلون كوريا ومصر الوزن 8 ربـاع 
وإيـــــران واألردن وأوزبـــــكـــــســـــتــــان

بيا واليونان. وكو
ــيــدالــيــة الــذهــبــيــة الــربــاع وفــاز بــا
األردنـي جـمـال الــشـبــلي بـوزن (241)
ــيــدالــيـة الــفــضــيــة الــربـاع كــغم وبــا
اإليــراني مــنـصــور بـرومــزيـر بــالـوزن
ذاته (241) كــــغـم لـــكـن فــــارق الـــوزن

الشخصي جاء لصالح االردني
ـبية وقـالت األم الـعام لـلجـنة الـبارا
كـوثـر حسـ نهـدي هذا الـفوز الـكبـير
لـلــشـعب الـعـراقي فـقـد حتـقـقت فـرحـة
جـديـدة كــنـا نـنـتـظـرهـا ونـتـأمـلـهـا من
الــــربـــــاع فــــارس ســــعــــدون صــــاحب
اإلجنازات الذهبية والتاريخ احلافل.
ــنــافــســة كــانت وأضــافـت كــوثــر ان ا
صـعبة ولكن سـعدون تمكن من خطف
ـيـداليـة البـرونزيـة عن جدارة مـبيـنة ا
انـه وعـــــــد قـــــــبـل انـــــــطـالق الـــــــدورة
لـونة بـاحلـصول عـلى أحد االوسـمـة ا

وقد اوفى بوعده.
وتـابـعت كـوثـر ان الـفـرحـة الـتي عـمت
الـبعثـة العراقيـة نتطلع ان تـستمر في
فـعالـية العـاب القـوى موضحـة ننـتظر
ـبـية إجنـازات أخـرى من ابطـار الـبارا
وعد وان شاء سنكون دائما على ا

يــذكـر ان الـربـاع فــارس سـعـدون عـبـد
حــسـ (47) عــــامـــا مـن مـــحــــافـــظـــة
ــوصل مــتـزوج وله 5 بــنــات يــحـمل ا
بـكــالـوريـوس في عـلـوم الـكـيـمـيـاء من
ــوصــول ويــشـغـل مـنــصب جــامــعــة ا
رئــيس الــكــيــمـائــيــ في مــســتــشـفى
الـشفاء امـا أبرز إجنازاته فـهي ذهبية
ـبـيـاد اثـيـنـا عـام  2004وفـضـيـة بـارا
بيـاد لندن  2012وذهـبية بـطولة بـارا
الـــــعـــــالم فـي كـــــوريــــا 2006 وله 25
مـيـدالـيـة مـلـونـة جـنـاهـا خالل حـيـاته

الرياضية.
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ـبـيـة عقـيل أكـد رئـيس الـلـجـنـة الـبـارا
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باشرَ مـنتخبنا الوطـني لكرة القدم تدريـباته في العاصمة الـكورية اجلنوبيـة سيئول حتضيراً
القـاة منـتخب كـوريا اجلـنوبـية في افـتتـاح التصـفيـات اآلسيـوية الـنهـائيـة للـمجـموعة االولى

ونديال قطر 2022. ؤهلة  ا
قر وجاءت فحـوصات مسـحة كورونا لـوفد منـتخبـنا الوطـني جمـيعها سـلبيـة لينـتقل الـوفد 

اإلقامة في فندق فندق مايفيلد بالعاصمة سيئول. 
ستـاد السويدي وفرانس بطـرس محترف هوبرو ووصل الالعبـان امير العماري مـحترف ها
ـاركي إلى كـوريـا اجلـنـوبـيـة وسـيـخـضـعـان لـلـحـجـر الـصـحي عـلى أن يـلـتـحـقـا بـوفد الـد
نتخبنا نتـخب في فندق اإلقامة اليوم الثالثاء وكذلك الدخول في الوحدة التدريبية الثانية  ا

الوطني.
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دخـل صوته إلى كل بـيت بال اسـتـئذان
و عـــنـــدمــا مـن الــبـــاب ال من الـــشـــبـــاك
تـسـتــمع إلى تـعـلـيـقه في مـبـاراة يـكـون
طـرفها فريق تونسي أو عربي تشعر به

وكـأنه قائد عـسكري فـي معركـة حاسمة
مع عـدو يخطب بـجنوده ويـحثهم على
كلماته الـنصر والصمـود بوجه اخلصم
في الــتــعــلـيق مــؤثّــرة وعــمـيــقــة تـدخل
ـشــاهـد الــوجـدان وجتــعل اجلــمـهــور ا
يـــتــفـــاعل مـــعـــهــا بـــقــوة مـن أجل فــوز
وصـوته أصـبح ظـاهرة لـلـشـباب فـريـقه
الـطامحـ ألن يكونـوا معلـق مثله في
ـسـتقـبل فـاجلمـيع يـقلّـده و أذكـر قبل ا
ســنـتــ ذهــبـنــا أنـا والــراحل الـكــابـ
احـمـد راضي حلـضـور افـتـتـاح بـطـولة
مــحـلــيــة لـلــفـرق الــشـعــبــيـة في بــغـداد
ـلعب تصورت أن وعـندما وصـلنا الى ا
ـعلق ـذيع هـو عـصـام الـشـوالي ألن ا ا
الـداخلي كان يـقلد صوته بـشكل عجيب

وبطريقة متقنة.
وهـا أنا أضع بـ يدي القـار العراقي

والــــعـــربي نـص احلـــوار الـــشــــيّق مع
ـــعـــلق الـــكـــروي الـــشـــهـــيـــر عـــصــام ا

الشوالي:
{ اجلمـهور الـرياضي الـعربي وعـشاقك في
كل أنــحـاء الــعـالم الــذين يـطــربـون لــتـعـلــيـقك

احلـــمــاسـي يــودّون أن يـــعـــرفــوا كـــيف أجته
عــصـام الــشـوالـي لـلــتـعــلـيـق ال سـيّــمـا انت

ية اللغة الفرنسية? تخرّجت من أكاد
- عـــقب إنـــشــاء إذاعـــة الـــشــبـــاب عــام
1995 جــرّبـت حــظي بــالــتــواجــد في
ـــنــاظـــرة فــنـــجــحت فـــكــانـت بــدايــة ا
االنـــطالقــة واالنــتـــقــالــة األولـى لــعــالم
الـصحافة والتعـليق وأتذكر جيداً إنني
ــنــاظــرة في أخـر قــدمت طــلب دخــول ا
يـــوم وقـــبل ســـاعـــتـــ من غـــلـق بــاب
الترشيحات النصيب في ذلك اليوم هو
مـن حــــول وجــــهــــتي من أســــتــــاذ أدب

فرنسي إلى مشروع معلق رياضي.
ـعـلق أن يـكـون مـحـايـداً { هل من صـفـات ا
باراة? حتى لو كان منتخب بالده طرف في ا

- احلـــيـــاد مــبـــدأ أســاسـي في الـــعــمل

اإلعـالمـي ولــــــكـن كل شـيء نــــــســـــــبي
واحلـماس لـلمـنتخب أو فـرقُنـا العـربية
عـلق واحلماس أو ال يـنفي احـترافيـة ا
الـوطنية معـمول بها في كل العالم وكل
الـقارات فالوطن ال يعـلو وال يُغلى عليه
شـيء فـاحلب واحلــمـاس
ـــهــــنـــيـــة شـيء وعـــدم ا
شـيء ثــانـي وأنــا أثـــنــاء
الـتـعـلـيق أعـتـرف إن كان
اخلـصم أفـضل مـنـا وأُقر
أيـضاً بـضربـة اجلزاء إن
كانت صحيحة لنا أو لم
تـكن كـذلـك وأقـولهـا عـلى
الهواء مباشرة إن احلكم
أخـــطـــأ وهـــذا أعـــتـــبـــره
مــهــنــيــة ولــيس مــســألـة
حــــيـــاد فـــاحلق حق وأن

كُره.
{ هل الــتــعــلــيق مــوهــبـة أو

ارسة?
-  مــهــنـة الــتــعـلــيق هي
ـوهـبة االزدواجـيـة بـ ا
ـــمـــارســـة وال بـــد ألي وا
مـــــوهـــــبـــــة أن تُــــصـــــقل
وتــــتـــكـــوّن اخلــــبـــرة من
ـستمـرّة فهمـا وجهان ـمارسة ا خالل ا
ــوهـبـة بــدون عـمل لــعـمــلـة واحــدة فـا
ـارسة وبـدون تطـور وبدون وبـدون 

نقد لن يتقدم صاحبها.
{ الـشــوالي أصـبح رمــزاً لـكل شــاب عـربي
ماهي وقـدوة يحـلم بهـا ليـكون مـعلق ريـاضي
نـصـيحـتك لـهـؤالء الشـبـاب من خالل خـبرتك

هنة? الطويلة بهذه ا
- بـعــد كل هـذه الـسـنـ مـازالت أتـعـلم
ـراجعـة فـمن يـبـقي في نفس وأقـوم بـا
الــدرجــة مـصــيــره الـتــراجع  فــعـمــلُــنـا
صــــعب ومـــطــــالـــبــــ بـــالــــتـــجــــديـــد
فعـالم الكرة وجمهـوره متغير والـتطور
ومــا يــرضـيـه في مــبـاراة يــوم الــسـبت
يـغـضـبه في مـاتـش يوم األحـد  لـذلك ال
بـد مـن احلـفـاظ عـلى وسـيـلـة الـصـنـعـة
وهـي احلــنـــجـــرة والـــصـــوت من خالل

اعـتــمـاد أسـلـوب حـيـاة جـيـد وال بـد من
تغيرات الكروية فناً وحتكيماً مـواكبة ا
وال بـد أيـضـاً من االستـفـادة من جتارب
اآلخـــرين ثمَّ اتـــخــاذ ســلـــوك وأســلــوب
خــاص الـذي هـو انـعــكـاس لـشــخـصـيـة

علق. وروح ا
{ بــغـداد والـشـعـراء والــصـور تـنـاديك; مـتى
ـعـجـبـ من نـراك هـنـاك وأنت لـديك ماليـ ا

? العراقي
- الـعـراق هـو من أحـب الـدول الـعـربـية
لــقـلـبي وهـذه حــقـيـقـة واقــعـة ولـيـست
مجاملة هو إحساس شخصي فالعراق
الــعـظــيم تـاريـخ حلـضـارات مـن سـومـر
إلـى بابل إلى أشـور فشـريعة حـمورابي
وحـــدائق بــابـل والــدولــة الـــعــبـــاســيــة
وهــارون الــرشــيــد  هي بـالد الــشــعـراء
والـفنون بالد دجلة والفرات وكشخص
يعشق التاريخ اعتبر نفسي مقصراً في
عــدم زيـارة هـكــذا أمـاكن لـذلـك سـتـكـون

زيارتي قريبة لهذا البلد إن شاء الله.
ـبـاراة خاصـة عـنـدما ـدوي في ا { صـوتك ا
نـتخـبات العـربيـة ضد األجنـبيـة يشبه تـلعب ا
ـعركة عـندما يـحث جنوده صوت القـائد في ا
عــلى الــقــتــال والـصــمــود بــوجه عــدوه كـيف
تُـصـيغ فـكـرة الـكـلـمـات لـتـخـرج بـهـذا الـتـمـيّز

بهر? ا
-  هي مـــوهـــبــة احـــمــد الـــله عـــلــيـــهــا
فــسالسـة اخــتـيــار الـكــلـمــة في وقــتـهـا
ــنـــاسب هــو تــوفــيـق من الــله ثمّ هــو ا
نـتاج طبيعي حملبـتي لعملي واحترامي
لــلـمـشـاهـدين أنـا مــطـالب بـاألفـضل كي
ــــشـــــاهــــدين أرضـي نــــفــــسـي أوالً ثمّ ا

األعزّاء.
{ لك ذكـريـات مع مــنـتـخب أســود الـرافـدين
خـاصـة عـنـدمـا فـاز بـبـطـولـة كـأس أسـيـا عـام
حـدثـني عن مسـتـوى الكـرة الـعراقـية 2007

آنذاك وأبرز النجوم الذين عاصرتهم?
- لـلكـرة العراقـية تـاريخ طويل وعريق
حــيث بـدأتُ أقـرأ سَـفـره من  بـدايـة عـام
1980 حـــيــنــمــا كـــنتُ أطــالـع مــجــلــة
الـصقـر الرياضـية القـطرية أو من خالل
الـتـلفـزيون  أثـنـاء خلـيجي  82 وكـيف

ــدرب الــفـذ عــدنـان شــخــصـيــة فـذّة  ا
حـمد والكاب احمد راضي الذي كان
فـضل واشـتـركنـا مـعاً في مـهـاجـمي ا
الــتـعـلـيـق عـلى مـبـاريــات الـعـراق أيـام
الله كـاس الـقـارات في جـنوب أفـريـقـيـا
يـــرحــــمه رحل جــــســـد وبـــقـيّ مـــعـــنـــا

بتاريخه.
{ هل تتـمنى أن يسـير أوالد الـشوالي على
خــطى والـدهم في الـتـعــلـيق ومـعـلـومـاتي أن

زوجتك أيضا إعالمية?
- بــــطــــبــــيــــعــــتي كــــأب ال أتــــدخل في
اخــتـيـارات أبـنـائي من شب عـلى شيء
شـاب عـلـيه والـدي منـحـني احلـرية في
اخـــتــيــار الــدراســـة والــعــمل والــزواج
فـالـقرار دائـماً كـان قـراري مع التـوجيه
وإبداء الرأي لذلك فأنا أترك القرار لهم
ـــوهـــبـــة ولـــيس ألنه ابن وأهـم شيء ا

عصام الشوالي.
{ بحكم مـتابعتك الـيومية ألخـبار كرة القدم
العربـية أطلب منك أن تختار أفضل تشكيلة
ـنـتخـب عـربي مـوحـد خالل الـعـشريـن سـنة

اضية? ا
-  اخــتـيـار األفــضل يـبـقي امــر نـسـبي
وعــــاطـــفي ســـأحــــاول أن اقـــتـــرب من
ـنـطق وخـاصـة أن االخـتـيـار سـيـكون ا
ــــــــــــعــــــــــــاصـــــــــــرة وواقـع مـن وحـي ا
ــــشـــــــــاهـــدة واســــمح لي أن أوسع ا
دائــرة االخـــتــيــار بــالــنــســبــة حلــراس
ـــرمى أعــتــقــد عـــتــــــــــوقــة والــزاكي ا
والــدعـيع مع احلــضـري األفـــــــــضل و
فـي خط الدفـاع تشـكـيلـتي من األطراف
لــــلــــقــــلب تــــشــــمل حــــكــــيـــمـي حـــا
الــطــرابــلــسي خــلــيل عـالوي حــسـ
عـبــــــــد الغني النيبت عدنان درجال
هــانـي رمــزي خــالــد بن يــحي صــالح
الـنـعــــــــيمـة في خط الـوسط غـميض
بـوتريـكة حـبيب جعـفر عـقربي طارق
ذيـاب بلومي الثتيان تيمومي حس
ســعــيــد شــحــاتــة اخلــطـيـب وطـارق
الــتــايب بـالــنــسـبــة لألجــنـحــة حـارس
مـحـمـد تـمـيم عـصـاد مـادجـر مـحرز
صـالح و بــالــنــســبــة لــرؤوس احلــربـة

احـمـد راضي يـونـس مـحـمـود عـدنان
الـــطــلــيـــاني جــاسـم يــعــقـــوب عــمــاد
احلـوسـني احـمـد فـراس جـمـال مـنّـاد
حـسن ماجد عبد الـله. أما اختار طاقم
مـدربـ لـهـكذا جنـوم فـهم عـبـد اجملـيد
الـشـتـالي وعـمو بـابـا و في األخـير هي
وجـهة نـظر قـابلـة لإلضافـة لكن لـيست

للتشكيك.
ــراءة نـصف اجملـتــمع وقـد تــكـون أكـثـر { ا
بـالـنـسـبة لـلـعـاشق الـولهـان كـيف تـنـظر إلى
ـــعـــــجـــبــات ـــرأة والســـيــمـــا لـــديك أآلف ا ا
لــصــوتك الــذي يـدخـل الـقــلب قــبل األذن بال

اســـتئذان?
ـراءة هي التي حـملتـني في بطـنها - ا
هـي الــتي كــبّــرتــنـي ورعــتــني ألصــبح
ــــراءة هـــــي احلب واحلـــــيــــاة رجـالً ا
هي احلبـيبة واألمل وهـي احلافز لـلغـد
هي ـــــلـــــهـــــمـــــة ورفـــــيـــــقـــــة الـــــدرب ا
وهي الـبـنت الـتي جندهـا عـند زوجـتي
ـراحل الحظ كــيف تـسـلــسـلت  الــكـبـر
ــراءة بـكل حـيــاتـهـا وأعـطــيت حـقّـهـا ا

الطبيعي.
{ لو لم تكن مُعلقاً رياضياً ماذا كنت 

- لـو لم أكن مُـعـلّـقـًا لـتـمـنّـيت أن أكون
. مُعلّقاً

ـعـهـودة لــو أعـطـيـتك ثالثـة { بـصــراحـتك ا
بطاقات سفر في رحلة لزيارة الالعب مسّي

فمن تختار معك وماذا ستقول له?
-  االخــتـــيــار ســيــكــون أوالً لــزوجــتي
بـاعـتبـارهـا ريـاضيـة وإعالمـية وثـانـياً
أمـــا مــاذا ـــيـــسّي  أوالدي حملـــبـــتـــهم 
سـأقـول فـأقـول له أنت كـتـبت الـتـاريخ

وأنا نقلته عنك.
{ أغــنــيـة الــراحل نــاظم الــغـزالي أيّ شيء
أهدي إليك في الـعيد فـماذا تهـدي للعـراقي

بعد هذا اللقاء?
- أهـديـهم مـحـبة خـالـصـة وأتـــــــــمنى
لــلـعـراق االســتـــــــقـرار واســتـعــــــــادة
قـوتـه فـاألمــــــــة الـعـربــــــــيـة بـحـاجـة
إلــــيه أمـــا كــــرويـــاً فـــأتــــمـــنى ان أرى
ـنتـــــــــخب العـراقي في مونــــــــديال ا

قطر في السنة القــــــادمة 2022.

يزا مع جنم التعليق الرياضي عصام الشوالي u»—∫ الزمان جتري حوارا 
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تـألق منـتخـب األسود في هـذه البـطولة
تصـدر لها قـبل انسـحابه منـها وهـو ا
أو من خـالل فعالـيات نادي الـرشيد أنا
قـرأت عن الالعب علي كاظم وتألقه في
بـطــوالت الـشـرطـة الـعـربـيـة وشـاهـدت
اجلـيل الـذهبـي أمثـال األسـطورة أحـمد
راضـي وحـــارس مــــحــــمـــد وعــــدنـــان
درجـال ونـاطق هـاشم والـبـارع حـس
ســعـيـد وكـنت مــعـجـبـاً بــلـيث حـسـ

وحـبيب جـعفـر واحلارس رعـد حمودي
وأنـا شخصياً شجعت العراق في كأس
الــعــالـم عـام 1986 كــمــا عــلّـقـت عـلى
مــبـاراة لــقب أســيـا الــتـاريــخي وهـدف
الــســفــاح يــونس مــحــمــود ذكــريــات ال

تنسى.
{  أنا من عـشَاق تـونس اخلـضراء والـنجم
طـــارق ذيـــاب كــان عـــشـــقي األبـــدي ومــازال
كــيـف تــصف لـــنــا ــفـــضل عـــربــيـــاً جنــمـي ا
شـعـورك حـيـنمـا تـعـلّق عـلى مـباريـات طـرفـها
تونس ومـاهي أبرز الـذكريـات واالنتـصارات

لعب? وصوتك يدوي في أرجاء ا
- عـــلى فـــكــرة هي مـــســـألــة كـــيــمـــيــاء
والـتوانسة يـحبوا   ويحـترموا العراق
كــشــعب مـثــقف وبــالــتـالي هــو شــعـور
مــتـبــادل أمـا بــخـصــوص طـارق ذيـاب
فـأعتـقد انه العب اسـتثـنائي وبـالتـأكيد
فــأن اجلــمــهــور الــعــربي الــذي شــاهــد
الــفـريق الـتــونـسي في األرجــنـتـ عـام
1978 هــو جـــيل كــلّه (ســوبــر (وكــان
طـــارق عـــلم من أعالم ذلـك اجلــمـــهــور
وتــونـس هي أرضي هي الــهــواء الــذي
أتـــنـــفـــسـه هي بـــلـــد أبـــائي وأجـــدادي
أوالدي حـبي كـان فـيـها ذكـريـاتي فـيـهـا
ـــــاضي الــــذي عـــــشــــته هي ا فــــيـــــهــــا
وحـــاضـــري ومـــســـتـــقــــبـــلي رأيت في
الــتــعـلــيق عــلى مــبــاريـات مــنــتـخــبــنـا
ونـوادينا نوع من رد اجلـميل واعتبرت
نـفـسي ناقل أفـراح الشـعب  خـسارتـها
تـبـكـيني وجنـاحـها يـحـيـني ويجـعـلني
ـكسب في تعـليقي مـنتشي أليـام بعد ا
لـــتـــونس حـــقـــقت كل أحـالمي الـــفــوز
بــكــأس أفــريــقــيــا وبــطــولــة أفــريــقــيــا

عــلـــقت عــلى الـــفــوز في لـــلــمــحـــلــيـــ
ــونــديـــال ضــد بــنــمــا وكــنت مــعــلّق ا
بـصوتي لقرابة خمسة عشر بطولة ب
ــنــتـخـب واألنـديــة الــتــونـســيــة وهـو ا

مصدر فخر بالنسبة لي.
هل { أنت صـاحب ذاكـرة ريـاضـيـة حـديـدية
ــنـتـخب تــتـذكـر أول مــبـاراة مـحــلـيـة ودولــيـة 
ــيـة أيــضـاً عــلى صــعـيــد األنـديـة تــونس وعـا

نتخبات? وا
- أول مــبــاراة لـتــونس عــلّــقت عـلــيــهـا
كـانت أمام زامبيا عام 1997 وانتهت
بــهـدفـ مـقـابل الشـيء لـصـاحلـنـا أمـا
أول مــبـاراة مـحــلـيـة فـكــانت بـ نـادي

نستيري. الترجي واالحتاد ا
{  هل حتلم يـوماً ما أن تـنشـأ معـهد خاص
لك لــتــعــلــيم فن الــتــعــلــيق الســيّــمــا بــعــدمـا

أصبحت ماركة مسجلة في هذا اجملال?
- الــيــوم أنـا مــشــغـول ومــتــفـرغ كــلــيـاً
ـباريات سواء في تونس لـلتعليق في ا
أو خـارجها ولكن أعطي أحياناً دروس
كــمـــحــاضــر في الـــتــعــلـــيق الــريــاضي
واإلعالم وفي التقد والتعليق وكل ما
يشمل العمل الصحفي أما فكرة إنشاء
ـيـة خــاصـة لـفـن الـتـعــلـيق فـهي أكــاد
فــكــرة مــطـروحــة لــلــمــسـتــقــبل حــتــمـاً
ومــشـروع طـمــوح أحـلم بـتــحـقـيـقه  إن

شاء الله .
من {  لنترك التعليق جانباً ونسأل الشوالي
هـو الفـنان الـذي يسـتمـتع بغـنائه وهل هـناك

أغنية تدندنها في بعض األحيان?
- أنـا من عـشـاق الـفن الـطـربي األصـيل
واحـن لــلــمـــاضي اجلــمــيـل أيــام نــاظم
غــــزالي وصـــبـــاح فــــخـــري والـــهـــادي
اجلـويـني فـي تونـس.وأيـام الكـبـار في
مــصـر من فــريـد لــعـبــد الـوهــاب وعـبـد

ا كان الفن إبداع. احلليم يعني 
ـقـرب {  قـد ال تـعـلم أنى واحـد من أقرب ا
للكاب الراحل احمد راضي هل لك معه 
- أســـمـــاء عـــراقـــيــة ســـمح لـي اجملــال
الـصـحـفي بـالتـعـرف عـليـهـا األسـطورة
عـمــو بـابـا قـابـلـته في عـمـان أيـام قـنـاة
(أي. آر. رتـي)الـكــابــ حــارس مــحــمـد
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وكـــانت الـــعـــداءة فــاطـــمـــة فـــاضل قــد
شـاركت في نـهـائي سـباق 100م فـردي
ــركـز الــســيــدات فــئـة T35 وحــلت بــا
الـسادس بـزمن قدره (15.39) ثـا حيث
شـاركت باجلولة النهائية الى جانب 7

عداءات
وابـــدى رئــيس احتــاد الـــعــاب الــقــوى
مـهـدي باقـر رضـاه على الـنـتيـجـة التي
حـــقــقـــتــهـــا فــاطـــمــة فـــاضل وقـــــــــال
مـضـامـيـر طـوكـيـو تـشـهـد الـيـوم والدة
بـطلة جديدة سيكون لها مستقبل باهر
إذا مـــا تـــوفــرت لـــهـــا ســبل الـــنـــجــاح

والتطور.
وذكـــر بـــاقـــر ان الــعـــداءة الـــعـــراقـــيــة
تـنـافست مع أبـطال الـعـالم فرغم صـغر
ســـنــهــا وحـــداثــة جتــربـــتــهـــا اثــبــتت
وجــودهـا مــبـيــنـا ان احتــاده اعـد لــهـا
شاركات اخلارجية. برنامج كامل من ا
وتـابع بـاقـر ان الـعـداءة فـاطـمـة فـاضل
ـقبل سـتـشارك في شـهر كـانون األول ا
في دورة األلـعاب االسيوية للشباب في
الـبحرين مـضيفـا وستشـارك في السنة
ـــقــبــلـــة بــدورة األلــعـــاب االســيــويــة ا
لــلـمــتــقـدمــ أيـضــا الـتـي سـتــقـام في

الص
وزاد ان احتــاده سـيـزجـهــا في بـطـولـة
الـعالم التي ستجري في اليابان السنة
قبلة كذلك ويعدها منذ االن الى دورة ا
ـقـبلـة في باريس بـية ا األلـعـاب البـارا

.2024

بـاسم عداء جنـوب أفريقـيا دين بيوس
(49.46) ثا في ريو 2016.

…b b  W u

عـلى الـصـعـيـد نـفـسـه أحـرزت الـعداءة
ــــركــــز اخلــــامس فــــاطــــمــــة فــــاضـل ا
ـنافسات 200م لـلسيدات التي جرت
ــشــاركــة 10 ـــبي  ــلــعب األو عـــلى ا
عــداءات من بــلـدان مــخـتــلــفـة بــعـد ان
حـطمت رقمها الشخصي وحققت رقما
جـديـدا قـدره (32.79) ثــا حـيث قـدمت
أداء مـتـميـز رغم صـغر سـنـها إذا تـبلغ
(14) عـامـا فقط لـتبـشر بـوالدة موهـبة

ستقبل. جديدة في ا
وكـمـا كان مـتـوقـعا فـازت بـطلـة الـعالم
بـياد ريو الـصيـنية اكـسا زهوو وبـارا
ـيـداليـة الـذهبـيـة بزمن (27.17) ثـا بـا
ـيــدالـيـة ونــالت االسـتــرالـيـة هــولت  ا
ـيدالـية الـفـضيـة بزمن (27.94) ثـا وا
الـبـرونزيـة الـعداءة الـبـريطـانـية مـاريا
لــيل بـزمن (30.24) ثــا وجـاءت رابـعـا
الـــبــولــنــديـــة كــيــبــيل (31.25) ثــا ثم
الـبـطـلة الـعـراقـيـة فاطـمـة فـاضل بزمن
ـركـز الـسـادس (32.79) ثــا تـلـيـهـا بــا
الـعداءة الـهولنـدية نيـكيـا تيمـبر بزمن
ــركــز الــثــامن الــعـداءة ((32.87ثــا وا
انية ازيبيل فوردر بزمن (33.5) ثا اال
ـركـز الـتـاسع الــعـداءة اإليـطـالـيـة وبــا
ـركـز اكــسـانـا كـروزو (33.13) ثــا وبـا
الــعــاشـر واألخــيــر الـكــازاخــسـتــانــيـة

ابلكومزكي (35.74) ثا

ـثـلـون بـلدان الـى جانب  10عـدائـ 
مـختـلفة مـحقـقا زمن قدره (53.27) ثا

وحل الـعداء علي مبارك في التصفيات
ركز الثالث في اجملموعة التمهيدية با
األولى بـيـنـما حل بـقـيـة العـدائـ على
ــكـــســيــكي ـــركــز األول ا الـــتــوالي بــا
ـركــز الـثـاني جــيـشن (50.48) ثــا وبـا
ركز الـكندي جـنجيرز (51.81) ثـا وبا
الــــرابـع الـــعــــداء الــــروسـي أنــــطـــوان
ــركــز فــيــكــاســتــوف (53.57) ثــا وبــا
اخلـامس الـعـداء الـسلـفـادوري الـبـرتو
كــــــرلـــــوس (59.35) ثــــــا ثم زمــــــيـــــله
الــســلــفــادورس كــارلــوس فــالــســكــوز

(1.03.6) ثا
 ويـــقــام ســـبــاق 400 م رجـــال بــواقع
جــولــتـ فـي الـتــصــفـيــات يــتـرشح 3
عـدائ عن كل جولة وأسرع رقم في
الـفعاليـة ليكتـمل عدد السبـاق النهائي
ـلـعب الــذي سـيــجـري عـلى مــضـمــار ا
ي مسجل ـبي علمـا ان الرقم العـا األو
بـاسم الـعداء الـتـونسي فـرهـات محـمد
جــدو (49.33) ثــا في نــيــوزلــنــدا عـام
ـبي مسجل باسم 2011 والـرقم البارا
اجلـنوب افـريقي ديـان بايس (49.46)

ثا في ريو 2016.
ي في سـباق 400 يـذكـر ان الرقم الـعا
م رجال مسجل باسم التونسي فرهات
مـحمـد جدو (49.33) ثـا في نـيوزلـندا
ـبي مـسـجل عـام 2011 والــرقم الـبـارا
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محاوالتهم الثالثة.
ابلجي نغـولي سود وأحـرز الرباع ا
ــيـدالـيـة الـذهـبـيـة بـوزن (245) كـغم ا

وهــو صــاحب الــرقم
ي في هذا الـعا
الــــــوزن ونـــــال
ـــــيــــدالـــــيــــة ا
الـــــفـــــضـــــيــــة
الــــــــــــربـــــــــــاع
ـــالــيــزي يي ا
جــــونـك بـــوزن
(237) كـــــــــــغـم
فــــيـــمــــا حـــصل
الرباع اإليراني
سـامـان رازي
عــــــــــــــلـى

فاطمة
سعدون



كـذلك  ترشيح
بـــــــــــــــــــــــعــض
الـشـخـصـيات
احلـــــاضــــرة
ــشــهــد فـي ا
الـــــــعــــــراقي
والــــــعـــــربي
الـــتي تــؤمن
ــــــــبـــــــاد

الـسالم منها:
الـنـائـبـة هـناء
أنـــيس رزق الــله

مـن مــصــر و الـــنــائب
ـهنـدس محمـد شياع ا
الــســودانـي والــدكــتـور
مــظــهــر مــحــمــد صــالح
والــنــاشــــــــطـة جــمــانـة
مــــــرعـي مـن لــــــبــــــنــــــان
والـــــنـــــــــــائب عـــــدنــــان
الــــزرفـي والــــكـــــــاتــــبــــة
سعيدة خاطر من سلطنة

عمان).

ÊU e « ≠ ÊU O

 تــــتـــواصل االســــتـــعــــدادات النـــطالق
كـرنفال جائزة العنقاء الذهبية الدولية
لـلسالم بدورتـها الثـالثة 2021 في 21
ــــقــــبل لــــتــــكــــر عــــدد من ايــــلــــول ا
الــشــخـصــيــات الــعـراقــيــة والـعــربــيـة
ي للسالم). وقال ـناسبة (اليوم العا
مـؤسس جـائزة الـعنـقـاء األديب محـمد
رشـــيــد ان (الــدورة االولى كــرمت اسم
سـمـو الـشيخ زايـد بن خـلـيفـة عن بـعد
والـدورة الثـانيـة كرمت الـقاضي رزكار
مـحمـد أم  في الـسليـمانـية بـحضور
. ثقف مـحافظ السليمانـية وعدد من ا
وهــــذه الــــدورة  تـــرشــــيح عــــدد من
الـشـخصـيات  الـذين عـملـوا في ارساء
مــبــادىء الــسالم واحملــبـة بــضــمــنـهم
(اسـم الزعيـم الروحي لاليـزيديـ بابا
شــيخ خــرتــو حــاج إســمــاعــيل و اسم
الــكـنــزابـرا جــبـار طــاووس الـكـحــيـلي
ـنـدائـية و الـزعـيم الـروحي لـلـطـائفـة ا
اسـم الـرئــيس الــعــراقي الــراحل جالل

طالباني. 
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سرحي االول ÂU²š∫ تكر الفرق الفائزة في ختام مهرجان الفلوجة ا

 Êu Š t²H  dÝU¹

wK−  bL×  ÊU½bŽ

 ÍbOL(« ‰UC½ w «—

اخملرج الـسوري يتـابع عمـليات إجنـاز الفـيلم القـصير
ـؤسـسـة الـعــامـة لـلـسـيـنـمـا (إنه عـالم جـمــيل) إنـتـاج ا
يشارك في بطولته :تيسير إدريس  رنا جمول و دينا

خانكان .
ÍË«bL;« qOIŽ

ــالـيــة تــلـقى تــعـازي اخلـبــيـر الــعــراقي في الــشـوؤن ا
االوســاط االقــتــصـــاديــة لــوفــاة ابـن اخــته اثــر حــادث
مـؤسف  داع الـله تعـالى ان يـجعل قـبره روضه من

رياض اجلنة.
 Í—U1d « œuL×

 w²ON « d Uý —ULŽ

ــاضـيـة  الـفــوتـوغـرافـي الـعـراقـي ضـيـفــته اجلـمــعـة ا
اجلــمـعــيــة الــعـراقــيــة لــلــتـصــويــر افــتـراضــيــا بــنـدوة

عنوانها(هيت ... شغفي في التصوير).

—Ëd0 qH²% «dO Uý
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نــعت وزارة الـثـقــافـة والـســيـاحـة واالثـار
الـشـاعـر سـلـمـان داود مـحـمـد الذي تـوفي
ــاضي بــعــد مــعــانـاة مــريــرة مع األحــد ا

ية شاكيرا { لندن  –وكاالت - نشرت النجمة العا
مقـطع فـيـديو عـبـر صـفحـتـها اخلـاصّـة عـلى موقع

التواصل اإلجتماعي.
من أغنـيـتـهـا التي إشـتـهـرت بهـا(ون افـر ويـر افر)
ــرور 20 عــامـــاً عـــلى صـــدور هــذه واحـــتــفـــلـت 
األغنية وكشفت أنها كانت من أولى أغنياتها التي
تؤديها باللغة اإلنكليزية فلغتها األم هي اإلسبانية

نشور قائلة:  وعلقت على ا
رور 20 عام على أغنية ون افر (عيد ميالد سعيد 
ويـــر افـــر واحـــدة مـن أولى أغـــنـــيـــاتـي بـــالـــلـــغـــة
كنني أن أنسى كم األبواب التي األمريكية ال 
فــتـحــتــهــا لي هــذه األغــنــيــة خــصـوصــاً مع
اجلــمـــــــهـــور األمــريـــكي ولم نـــتــوقف من

وقتها).

ـساء تـنـشـطـون اجـتـمـاعـيا  في سـاعـة مـتـأخـرة من ا
وتلتقون األصدقاء.رقم احلظ.9

qL(«

كـــونــوا أكــثــر صـــبــرا مع شــركـــائــكم في الـــعــاطــفــة
والعمل.رقم احلظ.2

Ê«eO*«

تـنـشـطون في الـسـفـر واالتصـاالت الـبـعيـدة تـتـحسن
سؤول في العمل. عالقتكم مع ا

—u¦ «

ــشـتــركــة إلدخـال ــالـيــة ا  تــراجـعــون حــسـابــاتــكم ا
طلوب عليها.رقم احلظ.9 التعديل ا

»dIF «

تـنـصب أفـكـاركم حـول كـيـفـيـة احملـافـظـة عـلى سـمـعة
طيبة وعلى مركزكم االجتماعي. 

¡«“u'«

الـفــرصـة مــتـاحـة لــلـحـصــول عـلى مـكــسب مـالي من
شراكة أو تعويض.

”uI «

ـالـيـة يـنـصب تـركـيــزكم عـلى إعـادة تـنـظــيم أمـوركم ا
شتركة.رقم احلظ.3 ا

ÊUÞd «

ال زال الــعــمل يـتــراكم لــديــكم. جتــنـبــوا الــدخـول في
مواجهة مع أحد زمالء العمل.

Íb'«

انـتبـهوا في أي خطـوة ماليـة تقـومون بهـا في ساعات
ما بعد الظهر.

bÝô«

 انـتـبـهـوا أكثـر إلى صـحـتـكم. ينـصب تـركـيـزكم على
تعزيز العالقة مع أحبائكم.

Ë«b «

خـــفـــفــــوا من الـــنـــفـــقـــات.يـــنـــصـب تـــركـــيـــزكم عـــلى
الشراكة.يوم السعد االربعاء.

¡«—cF «

 تــنـجــحــون في تـعــزيــز عالقــتـكم مـع الـطــرف اآلخـر
كشريك عاطفي.رقم احلظ.5

 u(«
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عن طــريـق مــعــرفـــة قــيـــمــة كل
حــــرف من مــــعــــادالت اجلــــمع
ـكن تــكـوين الــكـلــمـة الـتــالـيــة
ـوضـحة الـسـريـة في الـدوائـر ا
حتت االرقـام الــتي تــنــدل عـلى
مــــــــــــــــــوضــع كــل حــــــــــــــــــرف.

االديب االردني صـدرت لـه عن دار فـضــاءات لــلـنــشـر
والتـوزيع مجموعة  قـصصية بعـنوان (غرباء) وكتاب

نصوص بعنوان(إخوة وحيدون).

الـــبــاحث االردني فـــاز بــرئــاســة
احتــــــاد الـــــــكــــــتـــــــاب واألدبــــــاء
األردنـيـ في االنـتـخـابـات التي
ــــركـــز أقـــيــــمت الــــســــبت في ا
وبحـضور 187 ـلكـى الـثقـافي ا
عــضـوا مـن الـهــيــئـة الــعــامـة لالحتــاد من أصل 254

عضوا يحق لهم التصويت.

الـتـدريـسي في كـليـة الـتـربـية لـلـبـنـات بجـامـعـة ذي قار
سـائــلــ الــله تــعـالى ان ــيــة  نـعــته االوســاط االكــاد

يسكنه فسيح جناته.

ـؤتـمـر الـعـلـمي رئـيس جـامــعـة الـكـوفـة يـشـرف عـلـى ا
الـدولـي الـذي يــقـيــمه قـسم ريــاض االطـفــال في كــلـيـة
الـتـربـيـة االساسـيـة بـاجلـامعـة مـنـتـصف تـشرين االول

قبل بعنوان (سيكولوجية الطفولة واالبداع). ا

w½UDK « ‰u b  ‚œU

عضـو مـجلس الـنـواب العـراقي تـلقـى تعـازي االوساط
ـانيـة والـشـعـبيـة لـوفـاة والده. تـغـمـده الـله بواسع الـبـر

رحمته واسكنه فسيح جناته.

شاكيرا

 ”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

حتت شـعـار (الــفـلـوجــة مـديـنــة الـعـلم
والـعـطـاء) اخـتـتـمـت مـؤخـرا فـعـالـيات
ـســرحي األول مــهـرجــان الــفــلــوجــة ا
ـشـاركـة فـرق مـسـرحـيـة من مـختـلف
ــنـــتــدى احملـــافــظـــات والــذي اقـــامه ا
سرحي اجلاد في الفـلوجة للمدة من ا
  22 الى 25 اب اجلـــــاري وحـــــمـــــلت
ــهــرجـــان اسم الــفــنـــان عــقــيل دورة ا

ــهــرجـان حتــدث مــديـر وعن ا مـهــدي 
ـهــرجـان عــكـاب حــمـدي قــائال (أقـيم أ
ـهرجـان برعـاية مـحـافظ االنبـار علي ا
فرحان الدليمي  وحتت شعار الفلوجة
ـشاركـة فرق مـدينـة العـلم والعـطاء و
من كافة احملـافظات وأقـيمت العروض
بــواقع عـــرضــ صــبــاحـي ومــســائي
ورافـقت الـعـروض جـلـسـات نـقـدية مع
ورش فــنـــيـــة نـــظــريـــة وعـــمـــلــيـــة عن

السينوغرافيا).
ــهــرجـان  وشــاركت في ا
مـســرحــيــات عـدة مــنــهـا
مــــســـــرحــــيـــــة (ظــــرفــــاء
مـسـنـون) إعـداد وإخـراج
كــر خـنــجـر من بــغـداد
ـدرسي وفـرقــة الـنـشـاط ا
قـدمت مسـرحـية (الـعرس
الـوحـشـي) اخـراج جـلـيل
عـبدالـله ومن الـنـاصـرية
 عــــرض مــــســــرحــــيــــة
(الــكــونــشــرتــوا األخــيـر)
تـــالـــيف وإخــراج حـــيــدر

الشـطري ومن الـنجف 
عــرض ( لــلــحـرب بــقــيـة)
إخــراج مـــصــطــفى كــاظم
ومـن كــــربـالء  عــــرض

مـســرحــيــة (أزمـة نــار) إخــراج مــهـدي
الــوزني ووقـدمت الـفـلــوجـة مـسـرحـيـة

(الرصيف) إخراج معاد عذاب.
ــهــرجـــان حتــدث الــفــنــان طالل ×عن ا
ــهــرجـان ــشــاركــ في ا هـادي أحــد ا
قــائال (االنـبـار شــهـدت بـعــد حتـريـرهـا
نـهـضـة عـمـرانـيـة كـبـرى عـلى مـسـتوى
األعمـار واخلدمـات واليوم تـشهـد بناء
ثـقـافـة جـديـدة ثـقـافـة الـسالم واحملـبة)
سـرح واجـهة حـضـارية مـؤكدا( يـعـد ا
ـستقـبل الينموا ستـقبل كون ا لبنـاء ا

دون ثقافة ومسرح ورياضة).
"وشــهـد حـفل اخلــتـام إعالن الـعـروض
ــهــرجـان وهـي :جــائـزة الــفــائـزة فـي ا
ـثـل ذهــبت الى عــبــد حـبــيب افـضـل 
اخلــفـاجـي من مـحــافـظــة صالح الـدين
ثل ثاني ابراهيم ونال جائزة افضل 
الـــــشـــــذر مـن كـــــربالء ونــــــالت بـــــدور
الــعـبـدالـله من الــبـصـرة جـائـزة افـضل
ثل ونال جـائزة افـضل  ثـلة ثـاني 
واعد علـي كاطع من النـجف وحصدت
نـور العـطـية من الـنجـف جائـزة افضل
وحــصــدت مــســرحــيــة ــثــلــة واعــدة
الـــهـــروب من كــــربالء جـــائـــزة افـــضل
اخــراج  وذهـــبت جــائــزة افــضل نص
مــسـرحي الى مــسـرحـيـة ازهــار لـفـرقـة

مـن الــنـــاقــد يـــوسف رشــيـــد رئــيـــســا
وعضويـة رياض شهـيد مقـداد مسلم

وهناء محـمد كاظم النصار.
ــتــابــعـة كــمــا شــكــلت جلــنــة نــقــديــة 
الــعـروض تــألــفت من الــنــاقـد مــحــمـد
حــســـــ حــبــيب رئــيــســا وعــضــويـة
حــســ عــلي هــارف  جــبــار خــمــاط

ـــــان الــــكــــبــــيــــسـي  قــــيس إ
جـــوامــــيـــر اإلشـــراف

الــعــالم ســلــمى
أحمد الالمي. 

مسرح التسعـ من بغداد ونالت فرقة
ــســرحــيـة من الــنــاصــريـة الــرســالـة ا
جـائـزتي افـضل سـينـوغـرافـيـا وافضل
مـــوســيــقـى ومــنــحـت جلــنــة الـــنــقــاد
جـائـزتهـا الى مـنظـمـة عيـون الـثقـافـية
ـنـظـمة كمـا نـالت ا ـحـافـظـة الـنجـف
جـائزة افـضل اداء جـماعي امـا جـائزة
جلـنة الـتحـكيم لـلسـينـوغرافـيا فـنالـها

طيري. الفنان علي ا
وقـال الـفـنـان حـيدر عـبـدالـله الـشـطري
لـ(الـــزمــان) عن نـــيل فـــرقــة الـــرســالــة
ـسـرحـيـة جلوائـز عـدة عن مـسـرحـية ا
(الــكــونـشــرتــو االخــيــر) الــتي هي من
تــألــيــفه واخـــراجه وتــمــثــيل مــحــسن
االمير حـيدر محمـد الساعاتي خزعل 
 سجاد الساعاتي وضرغام حكمت ان
سـرحيـة تتحـدث عن هواجس (فكـرة ا
ــــوت وكل مالمـح الـــظالم احلـــيـــاة وا
الــتي تـــواجه اإلنـــســان في كـل مــكــان
وزمـــــان وذلـك بــــــطـــــرق وأســــــالــــــيب
ومعـاجلـات مسـرحيـة ) واضاف (نص
ـــســرحـــيــة اعــتـــمــد عــلـى نــصــوص ا
مسرحية قـصيرة جدا وقمت بـتوليفها
بـطرق فـنيـة وهو مـشروع كـتاب جـديد

اعمل عليه حاليا).
ـهرجان ×وتالـفت جلنـة التـحكـيم في ا

سلمان داود سلمان
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ـرض اخلـبــيث واشـارت في بـيـان (مـثّل ا
الشـاعر سـلمان داود مـحمـد جتربةً مـهمة
من الــتــجــارب الــشــعــريــة الــتي اتــخــذت
احلـــداثــة طــريـــقــاً لـــهــا فــنـــصــوصه من
ـعـروفـة لـقـصـيـدة الـنـثـر إذ الـبـصـمـات ا
ـفـارقـة ـبـني عـلى ا تـنـتـهج بـأسـلـوبـهـا ا
مـــحـــاور عـــدّة تـــبــــاغت ذائـــقـــة الـــقـــار
.الــرحـمــة لـروحه بـشــحـنــتـهــا اإلبـداعــيـة
الطاهرة وخالص العزاء للوسط الثقافي
ـواسـاة لـعـائـلـته واألدبي والـتـضـامن وا
ـــة ولألهل واحملـــبّـــ الـــصـــبـــر الـــكــــر

والسلوان).
ــسـتــقل وكــان رئــيس مــجــمـوع االعـالم ا
االسـتــاذ سـعــد الـبــزاز قـد تــكـفل بــبـعض
نـفـقـات دواء الـراحل ضـمن مـجـمـوعـة من
ــرض وتـعـذر عــلـيـهم االدبــاء عـانـوا من ا
الــعالج. وقــد زار الـراحـل (الـزمــان) وقـدم

مجموعة من مؤلفاته هدية للبزاز.

كـما نـعاه االحتـاد الـعام لألدبـاء والكـتّاب
فـي الــعــراق مــشــيــرا الى ان (الــراحل من
مـوالــيـد بـغـداد  صـدرت أولى مـجـامـيـعه
الـــشــعــريــة عــام 1995 وكــانـت بــعــنــوان
(غيـوم أرضية)  بـعدهـا أصدر مجـموعته
(عالمـــتي الــفـــارقـــة ) عــام 1996 فـــيـــمــا
صـدرت مــجــمـوعــته الــثــالـثــة (ازدهـارات
فعول به ) عام 2007 أصدر عنه الناقد ا
يـاســ الـنــصـيـر كــتـابـا نــقـديـا بــعـنـوان
ـــلـــكـــة الـــضالل ..دراســـة فـي جتـــربــة )
الـشاعـر سلـمان داود مـحمـد).كمـا صدرت
ــيــة ونــقــديــة عــدة. عــنه دراســات أكـــاد
وطــبـعت أعــمــاله الــشــعـريــة مــرات عـدة)
سرح مضـيفـا (تنـفتح قصـيدته لـتجـذب ا
والـسـيـنـمـا واألجـنـاس الـفـنـيـة اجملـاورة
لـعـدم توقـفه عـنـد حدود الـبالغـة اللـغـوية
وقف الكالسيـكية فسـلمان من مبـتكري ا

الشعري لغوياً وأدائيا).
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ــطـلـوب وفق في مــدونـة سـابــقـة اخـذني ( الــواهس ) نـضـدت 770 كــلـمـة وا
الـقياس 500 مـنهـا فقط. حـ نشـر النص لم أكن آسـفا عـلى مالم يـنشر مع
ساعدين جلـمع تفاصيل مـفيدة لكـنها تبـدو فائضة عن إني كـلفت فريقـا من ا
احلـاجة .. كنت خائفا من شيء ما لكني الاعلم درجة اخلوف  لكن مخصص
ابن سـيدة اجـمـلهـا علـى النـحو الـتـالي وفق تدرجـاتـها : ( إِتِّـقاء  ,إِحْـتِراس ,
إِرْتِـعَـاب  ,إِرْتِـيَـاع  ,تَـوَجُّس  ,جَـبـانة  ,جَـزَع  ,جُـبْن  ,حَـذَر  ,حَـيْـطَة  ,خَـرَع ,
خَشْيَة  ,خَوَر  ,ذُعْر  ,رَعْشَة  ,رَهْبة  ,رَهْبَة  ,رَوْع  ,رُعْب  ,فَرَق  ,فَرَق  ,فَزَع
 ,فَـزَع  ,فَـشَل  ,قَـاَق  ,مَـخـافَة  ,مَـهَـابَة  ,هَـلَع  ,هَـلَعْ  ,هَـوْل  ,هَـيْـبَة  ,هَـيْـعَة ,
وَجَل  ,وَجْس  ,وَهَل).وكــنت اجـــمــلت مــشـــاعــر الــنــســـوة االوربــيــات الالئي
تـعرضن الختبارات الـتخويف  حيث عد سـكان القارة الشـقراء العجوز 448
ـئــة اليـســرن فـرادى مـلــيـون نــســمـة والــنـســاء يــشـكــلن مــانـســبـته 67.3 بــا
كـالشرقيـات البد من ذراع رجل يتأبـطنه ... في ح بلغ  رجـال العراق حيث
تـعداد نفـوسنا (39.31 مـليون حـتى أواخر عام  2019) لـكن نسـبة الـنساء

الى الرجال هي :  (49.5).
ـول منـفردة ـكن للـمـرأة العـراقيـة الـتي حتج الى ا كن حـذفه إنه مـاذا  مـاال
وفق مـايظهر في البرامج الصـباحية ثم (خرعهـا) رجل يتخفى بزي شجرة ..
ـول داعـيـة عـلـيه ـاتـســوقت وتـلم عـلي امـة ا قـطـعـا سـوف تـصـرخ وتـضـربه 
بـالويل ...وهذه جتربة افتراضية استباقية ... فإن كان بصحبتها رجل قضى
ـوت بــاعــجـوبــة من حـروب ثـلث عــمــره في اخلـنــادق واجلـبــهــات وجنى من ا
فترض  –وفق تخم لم يجرب  –إن يطرحه اخـطأته واختارت غيره .. فان ا
ول ...لـنترقـب هذا في برنـامج الصـدمة إن كان ارضـا ويسحـله الى شرطـة ا
ـا يجـربون مـا اتوقـعه عـلي ... لكـنني في نـية مـصنـعـية اجنـاز جزء آخـر ..ر
دن والـواليات .. فمـازلت اعتقد إن والت رغم اني زرت الكـثير من ا الارتـاد ا
الــدنـيـا مـووول كـبـيــر نـصـعـد نـنـزل جنــول لـكـنـنـا نـخــرج في الـعـمـوم (بـطـرك

الهدوم).... تذكرت االن (دشداشة صبغ النيل كومي كومي بطركها)!
 في حـيـاتــنـا زوائـد ..اولــهـا الـزائـدة الــدوديـة الـتي يــقـدم بـعض الــنـاس عـلى
الـتخلص منـها قبل ان تتـحول الى مصـران اعور شمال !وعـندك لو كنت جنم
تابع مليون شخص يقول لها ح التـضاهيك اال مدربة سعادة عندها من ا

يلقاها : لقد غيرت حياتي !
ـكنك جز وحذف  4 تـاالف (صديق افتـراضي ) وليس اقتـراضي يستدين  

منك ثم ح  االيفاء ( يكلب بالدخل )...
  استغن عنهم بعملية قيصرية صامته فهم اليشعرون ..

 وسـوف جتد إن قـلـة من احملبـ يـجعـلـونك صـاحب تواصل جـمـيل حتى في
القيلولة !

ـونـتـاج عـمـلـيـة جـراحيـة مـتـقـنـة امـارسـهـا في حـواراتي الني اعـرف إن لي  ا
كن عـكازات بغيـضة من قبيل ( راح اسـال حضرتك سؤال مـفاد ه التالي ) 

ان نطرح السؤال دون هذه الزائدة
يا طالبا خذ فائدة ××× ما بعد إذا زائدة

ـوصل عـام ـشـاة في ا في اجلـيش االحـتـرافـي (ايـام مـدرسـة ضـبـاط صف ا
ن تخرجون  صنفة الثانية بعد مدرسة لندن يتعلم ا 1983 وا
ـنحون رتبة عـريف بعد تدريب عنـيف ودقيق :( في القتال
ـكـنك ان تـرقق عـجـلـتك ـنـظم  الـتـراجـعي واالنـسـحـاب ا
بـاالستغنـاء عن كل القالقيل التي تـثير القـلق وتزيلها من

سيارة الزيل )...
كن ان تزيل ?! ا تقدم   كم كلمة 
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قـررت الـلــجـنـة الـعـلــيـا لـلـمــهـرجـان الـقـومي
صري ـمثلـ ا ـصري تكر ا للـمسرح ا
الــراحـلـ ســمـيـر غــا ودالل عـبـد الــعـزيـز
وذلك ضـــمـن فـــعـــالـــيـــات الــدورة الـ 14من
ـصـري يـوسف ـمـثل ا ـهـرجـان بـرئـاسـة ا ا
إسـماعيل والتي سـتقام ب 27 أيـلول و 7
.وقــال إسـمـاعـيل إن ـقــبـلـ تــشـرين األول ا
(تكـر سمـير غـا ودالل عبد الـعزيـز يعود
سرحي إلى حبـهمـا للـمسـرح ورصيـدهمـا ا
الـفني الـكـبيـر) وأشـار إلى أن (تكـر غا
كـان مــحـدداً مــنـذ انــتـهـاء فــعـالــيـات الـدورة
ــهـرجـان).وأضـاف قـائالً إن الـسـابـقـة من ا
مـثلـة الراحـلة دالل عبـد العـزيز كـانت لها (ا
ـعـروفة في مـسـرحي القـطاع مسـاهـماتـها ا
الـعـام واخلـاص). وشـارك غـا في الـكـثـيـر
ــسـرحــيـات نــذكـر مــنـهــا (بـهــلـول في من ا
إســــطــــنـــبــــول) (دو ري مي فــــاصــــولــــيـــا)
سرحية ـتزوجون) وكانت آخر أعماله ا و(ا

ا يلعب) عام 2020. (الزهر 
من جــهـة اخــرى بـعـد إغالق مــطـعم الــفـنـان
ـصـري حـسن شـاكـوش بـالـشـمع االحـمـر ا
خملـالفته قرارات منع الـتجمعات في األماكن
العـامة بـفعل تـفشي فـايروس كـورونا اشار
مــوقع الــفـن إلى أن (شــاكــوش يــعــمل مــنــذ
شـهـر علـى حـلـحلـة مـلـف مشـروعـه اخلاص
قانـونـياً بـغـيـة إعادة إفـتـتاحه في مـديـنة
نــصـر بــعـد إزالــة اخملـالـفــات الـتي
تــبــ أنـهــا حــصــلت بــســبب عـدم
الـتــرخــيص من الــدولـة وتــقـد
الـــــنـــــرجــــــيـــــلـــــة فـــــــيه خالف
لـلقـانـون). وجتاوزت خـسـائر
ـــلـــيـــون جــنـــيه شـــاكــوش ا
مـــــصــــــري بـــــعــــــد إغالق
ـطـعم وقـد كـان افـتتح ا
قـــــبل ذلـك صـــــالـــــونــــاً
لـــــلــــتـــــزيــــ خـــــاصــــاً
بـالـرجــال ونـال اقـبـاالً
كــــبــــيـــراً وكــــانت كل
تـفـاصـيــله قـانـونـيـة
شروع ومـازال ا
مـستمراً حتى

اآلن.

{ لــنـــدن - وكــاالت - أثــنـــاء تــصــويــر
مشـاهدهـا من فيـلمهـا اجلديـد (كتادل)
تـعــرضت الــنـجــمـة الــهـنــديـة  بــريـانــكـا
شـوبرا حلـادث صـغـير.ونـشـرت شـوبرا
صــورة عـبـر صــفـحـتــهـا اخلــاصـة عـلى
موقـع التواصل اإلجـتماعي يـظهر فـيها
ـتابعـيهـا بسؤال الدم وجـههـا متوجـهة 
(اي اجلـروح حقـيـقة وايـهـا مزيـفـة).وقد
أظـهرت شـوبرا الـتي تـتواجـد حالـياً في
لـندن اجلـروح احلقـيقـيـة التي تـعرضت
لــهـا أثــنــاء تــصـويــرهــا مــشــهـد إلطالق
الـنار. من ناحية أخرى شاركت شوبرا
متـابعيـها بصورة عـفوية أثـناء إنتـهائها
من مـشاهدها التـصويرية  وهي ترتدي
(مـــشــايـــة) من نـــوع (كـــروكس)زهـــريــة
الـــلــون مــشــيـــرة إلى أنــهــا تـــشــعــرهــا

بالراحة بعد يوم عمل طويل وشاق.
وتـعـرضت شــوبـرا لـلـعــديـد من حـوادث
الـتصويـر إذ تعثرت خـالل تصوير أول

أفالمها في عالم هوليوود.
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{ كاليفورنيا  –وكاالت - أنقذت
امــرأة ابـنــهـا الــبــالغ من الـعــمـر
خـمس سـنـوات من هـجـوم أسد
جـبــلي في كـالــيـفـورنــيـا.وهـاجم
احلـيـوان الـطــفل الـصـغـيـر حـ
ـنـزل الـواقع كـان يـلـعـب خـارج ا
في منطـقة كاالبـاساس في جبال
ســـانــتــا مــونـــيــكــا غــرب لــوس
أجنــلـــوس.وســحل أســـد اجلــبل
الـطـفل عــبـر احلـديـقـة األمـامـيـة
لـــكن والـــدتـه خـــرجت مـــســـرعــة
وضـــربت احلـــيــــوان بـــيـــديـــهـــا
الــــــعــــــاريــــــتـــــ إلـى أن أفــــــلت
ابــنــهــا.وعـثــر الحــقــاً عــلى أسـد
اجلـبل وأطـلقت عـلـيه الـسـلـطات
الـــنــار وقــتـــلــته.ونــقـــلت وكــالــة
أســـوشــيـــتــد بــرس أنّ الـــصــبي
أصـــيب بـــجـــروح في رأسه وفي
جـذعه لـكـنّه في حـالـة مـسـتـقـرة
في إحدى مـستـشفـيات في لوس
ـتــحـدث بـاسم أجنـلــوس.وقـال ا
هــيــئــة كــالــيــفــورنــيــا حلــمــايــة
األسماك واحلياة البرية باتريك
فوي إن (األم  حتماً أنقذت حياة
طــفـلــهـا).وصـدر عـن الـهــيـئـة أن

أحـــد مــوظــفــيــهـــا قــصــد مــكــان
احلــــادث ووجـــــد أســــد اجلــــبل
يــــصـــدر صـــوت زئـــيـــر وأذنـــاه
ــســؤول بــقــتل لــلــخــلف.فــقــام ا
األســـد مـــرجــــحـــاً أنه (اجلـــاني
احملـتــمل بـســبب سـلــوكه وقـربه
من مكان الـهجوم). وأكّـد اختبار
احلمـض النـووي في وقت الحق
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ثــوريــة وقــادرة بــحـسـب مـا ادعت
عــلى اجــراء سـلــســلـة اخــتــبـارات
طـبية عبر بضع قطرات دم بطريقة
أســــرع وأرخص من اخملــــتـــبـــرات
ز الـطبية التـقليدية.  وتـمكنت هو
من اجـتـذاب شـخصـيـات سيـاسـية
وازنــة الى مـجــلس ادارة الــشـركـة
مــثل هــنـري كــيـســنــجـر وجــيـمس
مـــاتــيـس. وحــتى روبـــرت مــردوخ
ضـخ امواال فـي الـشركـة الـتي رأى
فــيـهــا اسـتــثـمــارا رابـحــا. وصـور
ز باعـتبارها اإلعالم الـيزابيث هـو
شــــخـــــصــــا رؤيــــويــــا الى درجــــة
مـقـارنتـهـا بسـتيـف جوبـز مؤسس

شـركـة آبل.  لـكـن بعـد سـنـوات من
الـدعـاية اخلـادعـة وجذب مـلـيارات
الـدوالرات في وقت الحق لم تـثـمر
هـذه الوعود شيـئا ولم تر األجهزة
ـدعـون ــوعـودة الـنـور. ويــقـول ا ا
ز كـانت عـلى علم الـعـامون أن هـو
بــذلك لـكــنـهــا اسـتـمــرت في خـداع
ـرضى ــسـتـثــمـرين واألطــبـاء وا ا
حـتى تتـمكن من جمع  700مـليون
دوالر. وخـالل مــحــاكــمــتــهــا الــتي
سـتـبدأ بـعـد إرجاء طـويل في سان
خــــوســـيـه (كـــالــــيـــفــــورنــــيـــا) في
ـز ايــلــول/سـبــتـمــبــر تـواجه هــو
تـــســـعــة اتـــهـــامـــات بــاالحـــتـــيــال

واتـهام بالتآمـر الرتكاب احتيال
قــد تـصل عـقـوبـاتــهـا الى الـسـجن
عـشرين عـاما. وقـال جيـسون مـيتا
وهــــو مـــحـــام ومــــدع عـــام ســـابق
مـــخــتص بــجــرائـم االحــتــيــال في
احلـقل الطبي  بـالنسـبة الى مقدار
االمــوال الـتي تـزعـم احلـكـومـة أنه
تـمت خسـارتهـا فإن هـذه القـضية
فـي الـــواقع لـــيــــست األكـــبـــر بـــ
قـضايا االحتيال في مجال الرعاية
ــاضي. الــصـــحــيــة خالل الــعــام ا
هـناك الـعديـد من قضـايا االحـتيال
في مـجـال الـرعايـة الـصـحيـة أكـبر
مـن ثيـرانـوس .  واضـاف  لكن من

{ بـــــــاريس (أ ف ب)  –يـــــــعــــــود
الــبـريق اعـتــبـاراً من األربـعـاء إلى
مـهرجان البنـدقية السيـنمائي بعد
دورة فــاتـرة أقـيـمت الـعـام الـفـائت
فـي ظل جـــائــحـــة كـــوفـــيــد-19 إذ
يـتضـمن برنـامج الـ موسـترا  هذه
الـسنـة مزيـجاً ذكـياً من اإلنـتاجات
األمــيـركـيـة الــضـخـمـة واألفالم من
ـــؤلف واألجــواء فـــئــة ســـيــنـــمــا ا
راً ال بد االحـتفـاليـة يجـعل منـه 
مـــنـه  في الـــســــبـــاق إلى جـــوائـــز
اضي راهن األوسـكار. في العام ا
ـهـرجـان السـيـنمـائي األقـدم على ا
االســتـمـرار مـهــمـا كـلّف األمـر رغم
اجلــائـحــة  ومـنح األســد الـذهـبي
ألحــد األفالم األمـيــركـيــة الـقــلـيــلـة
سـابقة الـتي  اختـيارها ضـمن ا
هــو  نـومـادالنــد . لـكن ال اخملـرجـة
كـــلـــوي جــاو وال بـــطـــلــة الـــفـــيــلم
فـرانسيس ماكـدورماند تمـكنتا من
ـهــرجـان احلــضـور. ويــبـدو جــو ا
هــذا الـعـام أكــثـر ارتـيـاحــاً بـفـضل
الــــلـــقـــاحــــات ولـــو أن تـــطــــبـــيق
اإلجــراءات الــصــحــيــة الــصــارمــة
ســيـسـتـمـر والــتـصـريح الـصـحي
. وســيــكـون في ســيــكــون إلـزامــيــاً
ــشـي عــلى إمـــكـــان جنــوم كـــثـــر ا
الــســجـادة احلــمــراء حـتـى احلـفل
اخلــــــتـــــامـي في 11 ايــــــلــــــول من
كـــريـــســـتـــ ســـتــيـــوارت في دور
الـلــيـدي ديـانـا في فـيـلم  سـبـنـسـر
لـلمخرج بابلو الرين  إلى بنديكت
كـومـبـربـاتش مـرورا بـبـيـنـيـلـوبي

حــيث اهـتــمـام اإلعالم والــتـدقـيق
فـإنها بالـتأكيد في الـصدارة كأكبر
كن اضي .  الـقضايـا في العقـد ا
ألعــضـــاء جلــنــة احملــلــفــ الــذين
ســــيــــتـم اخــــتــــيــــارهم الــــثالثــــاء
االســتــمـاع الـى شـهــادات أعــضـاء
مـــجــلس اإلدارة الـــســابــقـــ مــثل
كــيــسـنــجــر ومـاتــيس إضــافـة الى
مـردوخ. لـكـنهم قـد يـطـلبـون أيـضا
ـــرضـى الـــذين االســــتــــمـــاع الـى ا
وقـعوا ضحايا االخـتبارات وتلقوا
تـــشــخـــيــصـــا خــاطـــئــا لالصـــابــة

بالسرطان أو االيدز أو احلمل.
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{ نــيــويــورك (أ ف ب)  –انــتُــخب
ـرشـدين ــنـظـمـة ا مــلـحـد رئـيـسـا 
الـروحيـ في هارفـارد في سـابقة
لـهـذه اجلامـعة األمـيركـية الـعريـقة
الــتي أسـسـهـا قس بــروتـسـتـانـتي
قـــرب بــوســطن فـي شــمــال شــرق

تحدة. الواليات ا
وأعــلن غـريغ إبــسـتـ ( 44عــامـا)
انـتــخـابه عـلى حـسـابه في تـويـتـر
اخلــــمــــيس قــــائـال إنه  يــــشــــعـــر
. بـامـتـنـان وشـرف  بـهـذا الـتـعـيـ
وســيـتـولى إبـســتـ وهـو مـرشـد
إنـسـاني في جـامـعـة هـارفـارد مـنذ
الـعام 2005 رئـاسـة مـنظـمـة تضم
ــثــلــون أكــثــر من  40 شــخــصــا 
حــوالى عـشــرين ديـانــة ومـعــتـقـدا
وحـركـة روحـية. وأظـهـر اسـتطالع
أجــري في الـعـام 2019 أن 21 في
ــئــة من طالب جــامـعــة هــارفـارد ا
قـالوا إنـهم الأدري (أتـباع نـظرية
ــــــكـن الــــــبـت في األمــــــور أنـه ال 
الـغـيـبـية ومـنـهـا وجـود الله) و16
ــئــة قــالــوا إنــهـم مــلــحــدين فـي ا
ئة بروتستانت مـقارنة ب17 فـي ا
ــئـة كــاثــولــيك و10 في و17 فـي ا

ئة يهود.  ا
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أن احليوان ذاته هو الذي هاجم
الطفل.ونادراً ما تـسجّل هجمات
ألســــود اجلــــبـل في الـــــشــــمــــال
األمــريـكي.وقــالت الــسـلــطـات إن
(احليوان الذي قام بالهجوم كان
صـغـيــرا.ويـرجح اخلـبـراء أنه ال
يزال يتعلم كيف يصطاد ويدافع

عن نفسه).

UNFL ¹ r  ◊UI½ dAŽ

q u*« w  ÊËd U

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

وصل رسالـة وصلتـني من عدد كبـير منهم حـمّلني أهـالي ا
قـالـوا فـيـهـا انَّ مـا تـتـضــمـنه من حـقـائق أوجـزوهـا في عـشـر
نـقـاط ما كـان لـيـسمـعـهـا الـرئيس الـفـرنـسي مـاكرون من أي
وصل وطلـبوا منّي نقل نص الرسالة مـسؤول في بغداد او ا
ألنـهـا تــصف مـا جـرى بــدقـة وانـا إذ أضـعــهـا امـام اجلـانب
الـفـرنــسي انّـمـا ادعــوهم الى الـتـدقــيق فـيـهــا واالجـابـة عـلى
ـوصل لم يـرحمـهـا أحد مـضامـيـنـها مـهـما كـانت قـاسـية فـا
وقـلبها مـدمى وكانت حتت حرب إبادة مـتعددة ولم يراع أي
جـانب ان اكـثـر من ملـيـوني نـسـمـة كانـوا في مـركـزهـا سـاعة
كـانت النيـران تنهمـر عليـها في حرب حتـريرها من اإلرهاب
ومن حـقهـا أن تتـكلم بصـراحة مـطلـقة ال جتـامل أحداً ودماء
ــصــائب شـــهــداء هــذه األرض لن جتـــد طــريــقــاً لـــتــجــمـــيل ا

والفواجع من أجل دبلوماسية ليس لها وزن. 
والنقاط العشر كما وردتني هي : 

1- اغـسل يديك قـبل ان تـصافـحـنا فـيداك مـاتـزال ملـطخـت
قـصود منه والـتعبـير هـنا مجـازي ليس ا وصل  بـدماء اهل ا
شـخص الرئيس مـاكرون حتـديدا ألنه لم يكن رئـيساً في زمن

وصل.  حرب ا
2- دمـاء  28طـالـبـا في مـدرسـة الـزهـراء االبـتـدائـيـة قـتـلـتـهم
الـطائرات الفرنسية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام

2015 
زارع  طالل البكوع  وشريـكه  جبار صالح غثيث 3- دمـاء ا
احلــديـــدي وابـن اخــيـه  صـــبــحـي  وابـــو خــالـص احلـــديــدي
ـــلك ومـــســـؤول اخملـــازن في زراعـــة نـــيــنـــوى  احلـــاج عـــبــدا
واطنـ األبرياء كلهم قتـلتهم الطائرات وعـشرات غيرهم من ا
الـفـرنسـيـة عـنـدما قـصـفت مـديـريـة زراعة نـيـنـوى بـتاريخ 16
نوفمبر 2015 وبـدون أي مبرر سوى الثأر واالنتقام . نعم …
قـدمـتم اعـتـذارا في حـيـنـهـا ولـكن لم تـعـلـمـونـا أين نـضع ذلك

اإلعتذار !! 
4- تـدمـير مـنـشـاة الـكـندي ومـعـمل ولـدي ومـعـمل الـقطن في
نصور ومحطة كهرباء ومخازن الكهرباء في حي الكرامة.  ا
ـــوصل تــذكـــر ان هــنـــاك جــثـــثــا لـألطــفــال 5- وانـت تــزور ا
والـعوائل ما تزال حتت األنقاض ساهمت طائراتكم في تهد

دورهم على رؤوسهم. 
6- وأنـتم تسـعـون للـحـصول عـلى جزء مـن الكـعكـة الـعراقـية
تـذكـروا أن هـذه الــكـعـكــة مـعـجـونــة بـدمـاء االطـفــال والـنـسـاء

والرجال. 
وصل 7- اذا كـنت تسعى للحصول على عقد إلعمار مطار ا
طـار وتـدمـير فـتـذكر ان طـائـراتـكم سـاهمت في تـدمـيـر هـذا ا
ـوصـل وبـنـايـة احملــافـظـة وتـدمــيـر اجلـسـور مـبـاني جــامـعـة ا
ـنـشآت احلـيـويـة .وطـائراتـكم فـقط هي الـتي قـصـفت مـبنى وا

مديرية زراعة نينوى. 
8- ألـرئيس ماكرون … إذا كنت تسـعى إلى مكاسب سياسية
ومـناطق نفوذ جـديدة نتـيجة تراجع الـدور األمريكي .. اذكرك
ـا حـصـل لألمـريـكـان في الـعــراق وأفـغـانـسـتـان وانـتم فـقط 
أصـحاب جتارب استعمارية مـريرة ال حاجة ألن نذكركم بها.
9- تـذكر ان الهـدم مهـمة من ال يجـيد الـبناء وأنـتم تشـتركون
مع الدواعش واألمريكان في الهدم فقط… أما البناء فهو مهمة

أبناء البلد الغيارى الشرفاء فهم مَن يبنون بلدهم بأيديهم. 
10- النقبل بأقل من:

 أ _اعتذار رسمي فرنسي . 
ــتـــضــرريـن من قــبـل احلــكـــومــة ب_تـــعـــويض الــشـــهـــداء وا

الفرنسية. 
ـوصل وكل بنـاية أو مـنشـأة ساهمت ج_إعـادة إعمـار مطار ا

الطائرات الفرنسية بهدمها وعلى نفقة احلكومة الفرنسية.
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ـعتـوق الذي ال أعرف كـيف سيـفارق زوجـته التي مـازالت عروسـاً; فلم خالل الطـريق فكَّـرتُ بصـديقي ا
ض عـلى زواجه اخلـرافي سـوى نصـف سنـةٍ تـقـريبـاً وأيُّ زواجٍ كـان? تـذكَّرتُ مـفـارقـات زفافهِ بـيـنـما
ـعـارك عـلى أشـدهـا في جـبـهـة بدرة ـقـدَّسـة.. كـانت ا ـركبـة تـنـطـلق من مـرآب الـعالوي إلى مـديـنـتي ا ا
وجـصَّـان يـوم جـاء إِلى بـيـتـنـا الهـثـاً وابـتـسـامـة جـذلى تـنـوسُ عـلى وجـههِ الـعـظـمي لـيـخـبرنـي أنَّ أحد
ديـنة تبـرَّع بحجـز غرفة في مـدينة األعـراس الكائـنة في جـزيرة أم اخلنـازير كما يسـورين من أهالي ا ا
اشـترى لهُ أثـاث الـعرس أيـضاً وحـثَّني لإلسـراع فـموكب الـسيـارات سيـنطـلق بـعد سـاعة جـلستُ إِلى

جوارهِ حامالً لقمة من غدائي بيدي نظر إِلى وجهي بحبور وقال:
- سأعوضك عن غداء أمك اللذيذ جداً بليلة ال تنسى في ملهى الطاحونة احلمراء.

ركبنـا سيارة الـبرازيلي الـتي كان يقـودها شاعـر في مقتـبل القصـيدة والعـمر كانت تـلك السيـارة تعود
لزوجته الـتي ظفرت بها بعد اسـتشهاد زوجها األول ثمَّ أهدتـها لهذا الشاعر الـغر بعد زواجها منهُ تلك
ـشاهـد صارت مـألوفـة أيام حربـنا مع إيـران وال يعـاب علـيهـا مادامت األمور تـتمُّ بطـريقـة شرعـية; أما ا
ـركبـة األخـرى التي سـتـقل العـروس فـلقـد استـأجـرها صـديـقي بدهـائه الـشهـيـر; والذي يـدع اآلخر ال ا
ـقدوره إقنـاع ضحيـتهِ بأنَّ الصـحراء ملـيئة يقوى عـلى القيـام بأي نشـاط ويشلُّ فكـره إذْ أنَّ صاحبي 
ـعتـوق تمـكَّن من كراء سـيارة الـعروس ـعسـول ويـبدو أنَّ ا ـنمَّق وا بـاألسمـاك; من خالل سـحر لـسانه ا
بـأجورٍ مـؤجـلةٍ حـ وصـلت قـافلـة الـصعـالـيك إِلى سـدَّة الهـنـدية حـيث بـيت الـعروس; وبـعـد فاصلٍ من
ركبة »كوستر «اكـتراها بالدّين الدبـكات والزغاريد التي كانت تنطـلق من حناجر أخواته الالئي جئن 
ـهـمـة عقـد الـقـران عـلـيـهـمـا فأهل هي األخـرى واجـهـتـنـا مـشـكـلة حـضـور رجل الـدين الـذي سـيـقـوم 
الـعـروس ال يؤمـنون بـعقـد احملكـمـة والبد من قـدوم رجل الدين وقـراءة مراسـيم عـقد الـزواج قبل أنْ يـفر
ـنقـذ بعـضهم بـلغ به احلماس تـهم إِلى جزيـرة أم اخلنازيـر وهرع األصـدقاء بـحثاً عن ا عتـوق بكـر ا
ا تأخر بـالصالة; بينـما غاب أهل العروس في ب عن رجل دين ر سيـَّ للـحد الذي راح يفتـش بجوامع ا
شوارع مديـنة السدَّة بحثـاً عن رجل الدين الوحيد لديهم والـذي يجيد قراءة مراسـيم عقد القران بشكل
ـتجعـدة بحنقٍ والتي لم عتوق يـدلكُ بذلته اإليـطالية الـبيضاء ا مقنع وطـال االنتظار ألكـثر من ساعـة وا
يـجد ثمـناً لكـويها فـظلَّت فتـحتهـا اخللفـية نافـرة كخصـلة فرس عـنود وهذه الـبذلة ابـتاعهـا بلحـظة سهو
عنـدما حالفه احلظ ذات مـرة وربح في سباق اخلـيول بعد مـضي أكثر من ساعـةٍ دخل سيدّان إِلى بيت
ـسيَّب كـاد يشبُّ نـزاعـاً بيـنهـما فـكل مـنهـما يـريد الـعروس األول من مـديـنة الـسدَّة واآلخـر من قضـاء ا

عتوق األمر: كافأة .. وهنا حسم ا قراءة عقد القران بغية احلصول على ا
-أتمَّا عقد القران بالتناوب; وسأدفع األجر لكما معا.

 وأجنزا ما ابتغاهُ صديقي وهو يجرَّني من يدي إِلى خارج البيت:
- وال درهماً بجيبي; سأهرب بالعروس وأنت تكفَّل بدفع األجور لهما.

- أنتَ تضعني بورطةٍ ال خالص منها.
 بينما تفجرت الزغاريد من جديد; فالعروس قالت بخجل للذيَّن عقدا القران:

. - نعم.. أنتما وكياليَ
أزق; لكنه صُدم مـرة أخرى; عندما ـعتوق بيد الـعروس مرتبكـاً; وهو يريد اخلالص من هـذا ا  أمسك ا
اكتشف سـائق مركبة الزفاف والتـي كانت تتراقص فوق قمرتـها بالونات ملوَّنـة أنَّ إطار العجلة األمامي

عتوق خدَّه صارخاً: قدْ تسرَّب منهُ الهواء وهنا لطم ا
- هذا ليس بعرس يا إلهي; هذه معركة!

:  سحب العروس على عجلٍ وسط احتجاج األهل وقذف بها إِلى سيارة الشاعر الشاب متوسالً
- أنقذني قبل أنْ انتحر..

عـتوق بـالـعروس بـينـما الـصخب والـتوتـر هيـمن عـلى اجلمـيع.; في ح جلـئت إِلى أحد األصـدقاء فـرَّ ا
ـدعـوين حلــفل الـزفـاف وكـان يـتـمـتع بـدخل مـقـبـول ورجـوته حـتى يـتـكـفل بـسـداد أجـور عـقـد الـقـران ا
استجاب الرجل إِلى رجائي على مضض ومنح السيدين ما تيسر في محفظته من نقود وهو يلعن اليوم
وكـب الزفاف بـعد اسـتبدال إطـار السـيارة. بعـد ساعة عتـوق ثمَّ حلقـنا  األسود الذي تـعرف به عـلى ا
كان احملذور ـعتوق يترقَّبُ قدومنا قرب سيطرة »الدورة «عقـدت لساني الدهشة الختياره هذا ا رأيت ا

فقد كان صديقي هارباً من اجليش هبطتُ من السيارة وزجرتهُ موبخاً:
كان تنتظرنا به? - ألم جتد غير هذا ا

 أجابني ضاحكاً:
- حتى أبعد الشكوك عن جنود نقطة التفتيش.

 بـخفَّـةِ أرنب نـقل الـعروس إلى مـركـبة الـزفـاف الـتي أصلـحـنا إطـارهـا العـاطل وتـبـخر عن أنـظـارنا من
جـديد; لم نـسـتطع الـلحـاق به إالَّ عـند بـوابة األعـراس بـينـما كـان يـجرجـر عروسه مـبـهوراً; إذْ ال يـسمح
بـدخول الـسـيـارات إِلى عـمق اجلـزيرة; فـجـأة دوَّى لـيل بـغـداد بانـفـجـار هـائل لسـقـوط صـاروخ; فـخرَّتْ

العروس على أسفلت الشارع من الهلع; حملها ب أحضانه وهو يطمئننا:
- ال تقلقوا.. ال تقلقوا; إنَّها بخير!

عـتوق صار  بـينـما تـصاعـد عويل أمـها بـصوت يـشاطـر صوت الـصاروخ الـذي سقط قـبل دمعـاتهـا; وا
يهـرول بالـعروس إِلى غـرفته الـتي حجـزها في جـزيرة أم األحـزان! وليس األعـراس; كانت فـتحة سـترته
زرية في تلك اللحظات دون تزويق دلف الشقة عقـوفة إِلى األعلى بشكل مضحك; تفصح عن حالـته ا ا
ليتـرك العروس في الداخل وعاد الهـثاً ليودع األصدقاء الـذين جاءوا لزفافه تنـاهى لنا صراخ العروس
عتوق على أسنانه نام حينها كزّ ا من عمق احلجـرة; فهرعنا جميعا لنكتشف أنَّ هرّاً باغتها في غرفة ا

سك الهر بقبضتي يديه; كاد يخنقه لوال توسالتي وأنا أردد:  وهو 
- دعهُ فهو مجرَّد حيوان بريء.

سك إِلى الظلمة:  استدار نحوي والشرر يتطاير من عينيهِ وقذف بالهر ا
- هذا مأتمي وليس زفافي يا صديقي. 

عتـوق دراماتـيكـياً والذي يـجلس بـجواري واجمـاً اآلن بيـنما أجلْ كان عـرس ا
أوقـفت سـيطـرة الـدورة احلـافلـة الـتي نـركبـهـا; وال نـدري ماذا سـنـقـول للـزنـبور

ركبة: األحمر إذا هتف مُزمجراً في فضاء ا
- تصاريح اإلجازة يا شباب?

× الزنبور األحمر: كُنية أطلقها الناس على االنضباط العسكري.

{ ســــتـــوكـــهـــولم (أ ف ب)  –أدى
إصـالح في مـــــجــــــال الـــــرعـــــايـــــة
الـصحيـة في السويـد قبل أكثر من
ـــوجــبه لـــلــمــرضى عـــقــد سُــمح 
بــاخـتــيـار طـبــيـبــهم اخلـاص إلى
تـميـيز واسع الـنطـاق ضد األطـباء
ذوي األســـمـــاء األجــنـــبـــيــة.وروى
نـــافــيــد غــان ( 30عـــامــا) لــوكــالــة
فــرانس بـرس  عــنـدمـا كــنت أعـمل
فـي مـجــال الـطـب الـنــفــسي ألـغى
مــريض مــوعــده مـعـي ثالث مـرات
ألنـه لم يــــكن يــــريــــد أن يــــعــــاجله
+طـــبــيـب أجــنـــبي+ .وأضــاف  في
الـنـهـايـة لم يـكن لـديـه خـيـار آخر
تاح. أثناء كـنت الطبيب الوحـيد ا
ــــــوعـــــــد ورغم أنـه أدرك أنــــــني ا
أحتـدث السويـدية بدون لـكنة قال
لـي +أنتم األجـانب ال تـفهـمون أي
شـيء+ . وغــان الـــذي  تـــغــيـــيــر
اسـمه بـناء عـلى طلب مـنه حلمـاية

هـويته لـيس  أجنـبيـا … فهـو نشأ
وحـــصل عـــلى شـــهــادة الـــطب في
الـــــســــويــــد.وهـــــو قــــال  اآلن أنــــا
ــزح بــشــأن هــذا األمـر وزمـالئي 
رضون فـي غرفة الـطعـام. يصـل 
وعد مجددا ويقولون +لقد ألغوا ا

عندما رأوا اسمك+ .
مــــنـــذ الـــعـــام  ?2010كــــجـــزء من
إصـالح أوسع لـــنـــظـــام الـــرعـــايــة
الـصحية الشامل في السويد الذي
فــتح الــرعـايــة الـصــحــيـة األولــيـة
لـلـقـطـاع اخلـاص سـمح لـلـمرضى
بـاختيـار أطبائهم والـعيادات التي

يرغبون في الذهاب إليها.
قــــبل اإلصالح كــــانت تــــخـــصص
الــــعـــــيــــادة بــــنــــاء عـــــلى مــــكــــان
الـسكن.لكن مع احتدام التوتر إزاء
تــــزايـــد الـــهــــجـــرة في الــــســـويـــد
ـتجانـسة تقلـيديا أتاح اإلصالح ا
لــلـمـرضى إمــكـان رفض احلـصـول

عـــــــــلـى عـالج لــــــــــدى أطـــــــــبـــــــــاء
أجــانب.وأظــهـرت اإلحــصـاءات أن
الــســـويــد شــهــدت تــضــاعف عــدد
ـــهــاجـــرين خالل ســـكـــانــهـــا من ا
ــاضـيــ كــمــا ارتـفع الــعــقــدين ا
وقراطيو السويد الدعم حلزب  د
ئة ليصبح تطرف إلى  20فـي ا  ا

ثالث أكبر حزب في البالد.

يـرأس الرس أرينيـوس مكتب أم
ـساواة ـظـالم اخلـاص بشـؤون ا ا
في الـسـويـد وهو هـيـئـة حكـومـية
ساواة ومكافحة التمييز. تعنى با
وهــو أقــرّ بــأن اخــتــيــار الــطـبــيب
بـــاالســـتــنـــاد إلى أصـــله الـــعــرقي

ظاهرة مقلقة .
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{ نـــيـــودلــهي (أ ف ب)  –وجـــهت
إلـى رجل دين وثـالثــــة عـــمــــال في
الــهـنـد تــهـمــة اغـتـصــاب فـتـاة في
الـتاسعـة وقتلهـا تنتـمي إلى طبقة
اجـتـماعـية دنـيا في قـضيـة أثارت
احــتــجــاجــات عـلـى مـدى أيــام في
نـيودلـهي.ويواجـه الرجـال األربعة
الــذيـن ال يــزالــون مــوقــوفــ مــنـذ
مـطلع آب/أغسطس عقوبة اإلعدام
فـي حـال إدانـتــهم. وكـانت الــفـتـاة
تـــــــــــــــــعــــــــــــــــرضــت فــي األول مـن
آب/أغــســـطس لالعــتــداء من رجل
الدين البالغ 53 عاماً وثالثة عمال

في مـحرقة اجلثث الـواقعة بالقرب
من مـنـزل العـائـلة فـي جنـوب غرب
ـاء. دلــهي  حــيـث ذهـبـت جلـلـب ا
وأفــيـد بـأنـهم اتـصــلـوا بـوالـدتـهـا
الحـقاً وأخبروها أن الفتاة صعقت
نـفسها بـالكهربـاء ثم هددوها بأن
األطــبـاء الـذيـن يـجـرون الــتـشـريح
سـيـنزعـون أعـضاءهـا ويبـيـعونـها
فـي حـــال أبـــلـــغـت األم الـــشـــرطـــة

باحلادث.  
وأحـرقت جثة الفـتاة بعد ذلك لكن
عـدداً من الـسـكـان تدخـلـوا إلخراج
ـتــفـحــمـة من احملــرقـة. الــبـقــايــا ا

وسـجل نـحو 90 بـالغاً يـومـياً عن
حـاالت اغتصاب لـلفتيـات والنساء
فـي الــــهـــــنــــد عــــام 2019 وفـــــقــــاً
لـلـبيـانـات الرسـمـية فـيـما ال تـقدم
بـالغـــــات عـن عـــــدد كــــــبـــــيــــــر من

االعتداءات اجلنسية.
وشــكـلت فـئــة الـدالـيت الــتي يـبـلغ
عــدد أفــرادهــا نــحـو 200 مــلــيـون
وتـعـتـبر الـطـبـقـة الدنـيـا في الـهرم
االجـتماعي الـهندي هدفـاً للتـمييز
والـعنف في الـهند مـنذ زمن بـعيد
وتــزايـدت االعــتـداءات مـنــذ بـدايـة

الوباء.

وأوضـحـت الـسـلـطـات احلـكـومـيـة
فـي بيـان مـسـاء الـسـبـت أن الئـحة
ــــوجـــهــــة من شــــرطـــة االتــــهـــام ا
ــــكــــونـــة من 400 نــــيـــودلــــهي وا
صــفــحـة تــضــمــنت  أدلــة عـلــمــيـة

وتقنية وغيرها  وشهادات.
وأكـدت السـلطـات أنهـا عزمت على
ــشـتـبه بـهم تــوجـيه االتـهـام إلى ا
فـي غـــضـــون 30 يــــومـــا من هـــذه
ــــة في إشــــارة إلى  عـــدم اجلــــر
الـتسامح  مع اجلرائم ضد النساء
والـفتيـات في هذا البلـد الذي يبلغ

عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.
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كـــروز وأنـــطــونـــيـــو بــانـــديــراس.
ــهــرجــان ألــبــرتـو وأبــدى مــديــر ا
بــــاربـــيـــرا خـالل إعالنه بــــرنـــامج
الـــــدورة ارتـــــيـــــاحـه إلى  خـــــروج
األمــيــركــيـ مـن مـرحــلــة احلــجـر
واســتـعـدادهم لـالنـطالق مـجـدداً .
ـــقــدمــة والحـظ أن جــودة األفالم ا
لـلمـهرجـان هذه السـنة هي عـموماً
ـــعــتــاد . وســـتــعــرض أعـــلى من ا
أفـالم من 59 دولـــة وســــيـــفـــتـــتح
الــــســــبــــاق إلى األســــد الــــذهــــبي
األربـــــعـــــاء بـــــفـــــيـــــلـم  مـــــادريس
بـــارالـــيالس   وهـــو أحـــدث عــمل
ــودوفـــار  إحــدى أهم لـــبــيـــدرو ا
الـــشــخـــصــيــات الـــســيـــنــمـــائــيــة
األوروبـية. أما جلنة التحكيم التي
يـتـرأسـها مُـخـرج فيـلم  بـاراسايت
الـكوري اجلـنوبي بـونغ جون-هو
احلــائــز الــســعـفــة الــذهــبــيــة عـام
2019 وأوســكــار أفــضل فـيــلم في
الـعـام التـالي فمـن أبرز أعـضائـها
ُــخـرجــة الـصــيـنــيـة كـلــويه جـاو ا
ـمـثـلـة الـفـرنـسـيـة الـبـلـجـيـكـيـة وا
فــيــرجــيــني إيــفــيــرا. وســتــخــتـار
الـلـجـنة الـفـيلـم الفـائـز من ب 21
شـــريــطـــاً بــيــنـــهــا خـــمــســـة فــقط
ـهــرجـان خملــرجــات إذ لم يـبــذل ا
هذه السنة اجلهد نفسه الذي بذله
الــعـام الــفـائت فـي مـجـال حتــقـيق
الـتـكـافـؤ بـ اجلـنـسـ فـقـد ضم
بـرنامـجه عام 2020 ثـمانـية أفالم

لنساء من أصل 18 فيلما.
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{ سـان فـرانـسـيـسـكـو (أ ف ب) –
ـقــبل في الـواليـات تــبـدأ الـشــهـر ا
ــتـحـدة مـحـاكــمـة امـرأة األعـمـال ا
ــز الـــتي أســست الـــيــزابـــيث هـــو
شـــركـــة رعـــايـــة صـــحـــيـــة وعــدت
بـــــــإحـــــــداث انـــــــقـالب فـي عـــــــالم
االخـــتـــبــارات الـــطـــبـــيــة قـــبل أن
تـتهاوى الشركة وتـضع صاحبتها
فـي وجه ســـــيل مـن االتــــهـــــامــــات
ــز الـتي بــاالحـتــيــال. أنـشــأت هـو
تـتمتع بجاذبـية شخصيـة شركتها
لــلــتــشـخــيص الــطــبي عـام 2003
وهـي ال تزال في الـتـاسـعـة عـشرة
مـروجـة ألجهـزة اعتـبرت في حـينه

وقــال غـريغ لـصـحـيــفـة  نـيـويـورك
ز  اجلمـعة  هناك عـدد متزايد تـا
مـن األشـخــاص الــذين لم يــعـودوا
يـعتـبرون أنـفسهم جـزءا من تقـليد
ديـني لـكـنـهم مـا زالوا يـحـتـاجون

إلى مـنـاقشـة ودعم حول مـا يعـنيه
أن تـــكــون إنـــســـانــا صـــاحلــا وأن

تعيش حياة أخالقية.
 وأضـــاف شــارحــا دوره كــمــرشــد
إنـــســاني  نـــحن ال نــلـــجــأ إلى إله

لـلـحـصـول على إجـابـات فـكل مـنا
لــديه اإلجــابــات . غــريغ إبــســتـ

ـــولــود في عــائــلـــة يــهــوديــة في ا
نـيـويـورك هـو مـؤلـف كـتـاب  غود

ويذاوت غاد . 
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