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{ الــريـاض - ا ف ب:  أعــلن مـسـؤول
ـسـتــوى أن الـسـفـيـر ســعـودي رفـيع ا
االيــراني لـدى الـيـمن غــادر الـعـاصـمـة
صــنـعــاء الـسـبت فـي طـائـرة عــراقـيـة
ســمح لــهــا الــســعـوديــون بــالــهــبـوط
ـديـنـة اخلـاضـعـة واإلقـالع من مـطـار ا
.وجـاءت مـغـادرة لـســيـطـرة احلـوثـيـ
ســفـيـر ايـران الـدولــة الـوحـيـدة الـتي
تـعتـرف بحكـومة احلـوثي وتـدعمهم
ـسـؤول .وقــال ا بــطـلب من احلــوثـيـ
لــوكـالـة فــرانس بـرس(غــادر عـلى مـ
طـائــرة عـراقـيـة وقـد يـكـون حـالـيـا في
بـغـداد" مـضـيـفـا أن مـوافـقـة الـريـاض
عــلى الـســمـاح بــرحـيــله صــدرت بـعـد
تمردين وسـاطة عراقية وعمانية ب ا
).وقـال مسـؤول سـعودي والـسـعوديـ
آخــر لـــفــرانس بــرس ان (االيــرانــيــ

ابــلــغــونــا عن طــريق الــعــمــانــيـ أن
سـفـيـرهم مـريض بـكـورونا وانـه يجب
ان يــخــرج لـتــلــقي الــعالج) مـضــيــفـا
(وافـــقــنـــا عــلى خـــروجه العـــتــبــارات
انـسانـية لـكن ال نسـتطـيع ان نؤكد اذا
كــان مــريـــضــا ام ال).من جــهــته كــتب
ـتـحدث بـاسم احلـوثيـ مـحمـد عـبد ا
الــسالم عــلى تــويـتــر (تــفـاهـم إيـراني
ـوجـبه نـقل سـعـودي عـبـر بـغـداد  
الـسـفـيـر اإليـراني بـصـنـعـاء عـلـى م
طـائرة عراقـية وذلك لظروفه الـصحية
ومـا يرد في وسائل اإلعالم من روايات
وتـكهـنات فـهي عاريـة عن الصـحة).في
طـــهــران قـــال مــتــحـــدث بــاسم وزارة
اخلـارجـية إن الـسفـيـر اصيب بـكوفـيد
قبل أيام عدة وانه  اتخاذ الترتيبات
إلجـالئه.وكــــانـت إيــــران أعــــلـــــنت في

تــشـرين االول 2020وصــول سـفـيـرهـا
الـى صنـعاء من دون أن تـوضح تاريخ
وصـوله الفعلي أو كيـفية حصول ذلك
عـلما أن مطار الـعاصمة اليـمنية مغلق
أمـــــام الـــــرحالت مـع فــــرض حتـــــالف
عـسـكري بـقيـادة السـعـودية الـسيـطرة
عـلى األجواء الـيمـنيـة. ذكرت صـحيـفة
وول ســتـريـت جـورنــال االمـريــكـيـة أن
طـلب احلوثي من السـعودية السماح
ـغادرة لـسـفـيـر إيران حـسن إيـرلـو بـا
يـــؤشـــر الى وجـــود خالف كـــامن بــ
اجلـماعة وطهران.ونقلت عن مسؤول
إقـلــيـمـيـ أن الـسـفــيـر بـات (مـشـكـلـة
ســيــاسـيّــة تــزيـد األعــبــاء عـلـى كـاهل
اجلـماعة بالنظر إلى نفوذه الكبير في
الـيـمن والذي بـات يعـزز الـتصـور بأن

حسن إيرلواحلوثي يستجيبون إليران).
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لـ(الـزمـان) ان (االنـتخـابـات شـهدت
في لـيلـة سابقـة النطالقـها احتـكاكاً
بـ الـشمـري والداوودي بـعد قـيام
االول بـاشـهـار مسـدسه الـشـخصي
ــنـــافس  وقــد وتـــهــديـــد زمــيـــله ا
تـدخــلت قـوة من احلـمـايـة االمـنـيـة
ـســدس من يـد حــامـله وانــتـزعـت ا
واخـالء مـكــتب رئــيس االحتــاد من
الــشـمــري واجملـمــوعـة الــتي كـانت
تــــرافـــقه) وعــــلـــمـت (الـــزمـــان) ان
(الــشــمــري عــرض عــلـى الـداوودي
االنـسـحـاب لصـاحله مـقـابل ابـقائه
عــضـوا في االمـانـة الـعـامـة الحتـاد
احلـقـوقيـ الـعرب مـقـرها عـمان 
غـــيـــر ان االخـــيـــر رفـض الـــعــرض
قراطية مـارسة الد مـحتكماً الى ا
الـتي تمخضت عـن تأييد كاسح له)
 فـــــيـــــمـــــا وصف رئـــــيـس احتــــاد

احلــالي مــحـمــد نـعــمـان الـداوودي
بــفـــارق كــبــيــر يــبــلغ نــحــو 1650
صوتا عن منافسه الرئيس السابق
عــلي الـشـمــري.وقـال شـهــود عـيـان
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انـتهت انتخابات احتاد احلقوقي
العراقي فجر امس بفوز الرئيس
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اتـشارك ومـعي كثـيـرون التـصور ان في تـاريخـنا الـسيـاسي احلديث في
عارضة هذا العراق تـكون ثمار احلكم مرتبطة بنسغ جذوره العمل في ا
عارض يكون مجردا بشكل عـام واما في التعمق والتخصيص فالعمل ا
من الروح والـعقل ان كان انـقيـادا بال فكـرةٍ ومشـروعٍ افضـل من احلكم
القائم او- وهـذا امر ال يخفى- ان يكـون غطاء ألمر ما اووسـيلة مجردة

اذا ما فُحِصَت للوصل للحكم اولشيء من احلكم.
كان عارض واحلكم فرق كبير لكن كال ا الفرق في االداء بـ العمل ا
محـكوم بضوابط وثوابت ال تـغادر في النص وروح النص مـضمار خدمة

الوطن.
ـعارضـة والقـريبة في ادارة في جتـربتـنا الـكردية والـعراقـية الـطويـلة في ا
ــادة 140 من ــنــاطق الــداخــلــة في ا جــزء من االقـــلــيم ثم االقــلــيم عـــدا ا
ديـات وكانت الـدستـور احلالي ذهـبنـا في معـجم الشـراكة الى اقـصى ا
ال مصطـفى البـارزاني حاضـرة دوما وحتـديدا في ان ال تـتبدل مدرسـة ا
الـسيـرة مع التـحول من مـناضـل ثـوار الى مـسؤولـ يحـاسبـهم شعـبهم
عن تـرجمـة شعـارات العـمل السـيـاسي الى واقع والتـجربـة ليـست سهـلة

ستحيالت. وليست سلسة لكنها ليست من جنس ا
ـيزان الـدراسـة والواقـعـية ـراد عـملـهـا  كنـا وال زلـنا نُـخـضع اخلـطوات ا
ونُـراجع االداء شكال ومـضمـونا مـتحـاش شـحوم الـدعايـة االستـهالكية
ـا بـعد 1958 واالستـعـراضـات وتـراشق التـصـريـحات فـبـنـظرة واحـدة 
ن يـريــد احلـقــيــقـة مــنـحــنـيــات حـادة وحـتى نــيــسـان 2003  ســتـظــهــر 
ـتـوسطـة ومـراكـز اخلـدمة والـنـهـضـة في بـلد نـحـواالسـفل طـالت الطـبـقـة ا
بثروت بشرية وطبيعية بسبب داخلي اكثر منه خارجي وذاتي اكثر منه
موضوعي وهي بـأختصار العقلية التي تركن لتجريب ما ال يجوز جتريبه

على شعب اي شعب فكيف بشعب مثل العراق متعدد في كل شيء.
اكتب هذه الـكلمات ونـحن نعد مـاتبقى من ايـام للسـنة احلالـية وهي سنة
شـهـدت انـتـخـابات نـيـابـيـة بـعـد احداث ضـخـمـة شـعـبـيا في 2018 دفـعت

بالقوى السياسية للتنبه للشارع.
كـنـهـا من التـصـويت قسم 2022 سيـكـون عامـا تـبلـغ فيه مـوالـيد سـنـا 
هـاجر يـعيش حتـت خط الفـقر وقـسم في مخـيـمات الـنزوح واعـداد في ا
اوتـروم الهـجرة وعدد يـعيش مـتقبـال الوضع مسـكونـا برجاء تـبدل احلال

لالفضل.
هـذا اجلــيل والــذي يـكــبــره بــبـضع ســنــوات وامـام انــفــتــاح مـعــلــومـاتي
سـيسـتغرب اذا مـا طالع اوسـمع عن حركـات بذاتـها وقفت مـتهـمة الـنظام
الـسابـق بجـر الـويالت عـلى البالد لـكن عـ احلـركات تـلـكـأت في حتويل
ـا فـيه اخلـيـر الـذي يـسـتـحـقه بـلـد سـقـته االلـوف دمـا وسـجـنا شـعـارتـهـا 

وتشريدا.
ـعــارضـة مــعــادلـة ان ظــهـرت نــتـيــجـتــهـا مــغــلـوطــة فـقــد جتـلب احلــكم وا

مستجدات ال قِبـل الحد على حلها.
اننا ولـسنوات بعـيدة وضعـنا امام حاصالت الـنظام الـسابق ثالثة عوامل
مارسة والفطن هومن اردته الى ما توقـعناه مسبقا : السبب والنـتيجة وا
ـشـهد يـضع عـ هـذه الـعـوامل امـامه فـهـوالـذي يـتـصـدر اوسـيـتـصـدر ا

قريبا.
ولـنتـذكر ان الـسؤال االكـثر احلـاحا وحـقا هـوالذي يـقول: اال يـكفي قـرابة

سار? العشرين سنة زمنا وثمنا لتعديل ا
ارجوللجميع سنة خير.

قراطي الكردستاني. كتب السياسي للحزب الد { سكرتير ا

احلـقـوقيـ العـرب الـوزير الـسابق
ـالـكي االنـتـخـابـات بـانـها شـبـيب ا
(نـاجـحـة ومهـمـة وجـرت في اجواء
حــرة) واعــرب عن تــأيــيــد االحتـاد
الـعـربي لـلـنـتـائج الـتي اسـفرت عن
اخـتـيـار رئيس لالحتـاد في الـعراق
ومــجــلس تــنــفــيــذي جــديــد. وقــال
مــصـدر ان (دعـوى قـضـائـيـة رفـعت
بــــحق الـــشــــمـــري وان االجـــراءات
الـقـانونـيـة سـتأخـذ مـجراهـا بـشأن
مـوقـفه الـذي وصف بانه يـتـعارض
ان بالروح مـع مباد الزمالة واال
الـتنافـسية احلرة ). وتـنظر الـهيئة
الــعـامــة لالحتــاد صـدور مــصـادقـة
ــشـرفـة عـلى الــهـيـئـة الـقــضـائـيـة ا
االنـــتــــخـــابـــات واعالن الــــنـــتـــائج
الــنـهـائـيــة في مـؤتـمــر صـحـفي قـد
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قـرر مـحـافظ أربـيل أوميـد خـوشـناو
يالد ورأس الـغاء االحـتفـال باعـياد ا
الــســنــة  احــتــرامــا ألرواح شــهــداء
الــبــيـشــمــركـة الــذين ســقــطـوا خالل
اعـتداءات شـهدتـها مـحافـظتي ديالى
وكـركوك وضـحايا الـفيضـانات التي
اضي. ـديـنـة اخلـميـس ا اجـتـاحت ا
وذكـر خـوشـنـاو في تـصـريح تـابـعته
(الـــزمـــان) امس ان (حـــجـم األضــرار
ـادية الـناجـمة عن الـفيـضانـات بلغ ا
نـحـو  20الى  21مــلـيـار ديـنـار وان
ـيـاه أغـرقت  2509مـنـازل وأوقـعت ا
أضــــــراراً فــــــيــــــهــــــا) مــــــؤكــــــدا ان

(الـفـيـضـانات تـسـبـبت بـإضرار 402
منزل و 867مـركبة جزء مـنها يعود
الـى الــــدولـــة وكــــذلك  153مــــحـــاال
جتــاريــا) وتــابـع ان (الــفــيــضــانـات
اجتاحت  15نـاحية وقرية وتسببت
ـصـرع  12شـخـصـاً وال يـزال هـناك
مـفـقودين) مـشيـرا الى ان (احملافـظة
قـــررت إلـــغــاء جـــمــيـع االحــتـــفــاالت
أحـتـراماً ـنـاسبـة الـسنـة اجلـديدة 
ألرواح شـهداء الـبيـشمـركة وضـحايا
الــفـيــضـانــات) مـؤكــدا ان (حـكــومـة
كـردستان شكـلت جلنة خاصـة مؤلفة
من  11عــضــواً لــلـتــحــقــيق ودراسـة
أسـباب حدوث الفيـضانات وتكرارها
فـي احملافظـة) ومضى الـى القول ان
(الــلـجـنـة بــاشـرت عـمـلــهـا وسـتـقـوم

بـتحـديد الـتقـصيـر) داعيـا احلكـومة
االحتـادية الى (تخصـيص مساعدات
يزانية اخملصصة مالية لإلقليم من ا
حلــــاالت الــــطـــوار وذلـك بـــســــبب
جـــســـامــة األضـــرار الــتـي أوقــعـــهــا
ـديـنـة). وفقـد ديـندار الـفـيـضان في ا
سـردار  أحـد أقربـائه جـراء السـيول
اجلــــــــارفـــــــة فـي داراتـــــــو احـــــــدى
ـتـضـررة. وقـال الـشاب الـضـواحـي ا
الـبالغ من الـعمر  22عـاماً (يـقطن في
بـيت عمـتي شخـصان وكـان لديـهما
ن كــانـوا مــعـهم ضــيـفــان  اثـنــان 
ــيــاه مــعـــوقــان  وعــنــدمـــا دخــلت ا
اجلــارفــة الــبـيـت تـمــكن أحــدهم من
إنـــقـــاذ نــفـــسه وحـــاول آخــر إنـــقــاذ
لــكن وبـسـبب الــشـخـصــ اآلخـرين 

ــيـــاه لم يــســـتــطع الـــنــجــاة قـــوة ا
) واضــاف (أخــرجــنـا وغــرقــوا مــعــاً
جـثث الثالثـة من حتت الوحـل بعمق
 50ســنـتــمـتـرا). وكــثف فـريــقـان من
عـمليـات البحث الـغواصـ واالنقاذ 
لـلـعـثـور علـى الطـفل دانـر نـبـز الذي
جرفته يـبلغ من الـعمـر عشـرة أشهـر 
الــفـيــضـانــات في اربـيل. واجــتـاحت
جرّاء مـوجة أمـطار ـدينـة  الـسـيول ا
ــديـــنــة وخـــلــفت غـــزيــرة ضـــربت ا
أضــراراً بـشـريـة ومـاديـة في مـنـاطق
عـدّة. وأعـلن رئـيـس إقـليـم كـردسـتان
نـيجيرفـان البارزاني في وقت سابق
ساعدة تـخصيص مبلغ ملـيار دينار 
ـنـكـوب بـاحلـادثـة.الى ذلك  اطلق ا
ـــتــنــبـىء اجلــوي صــادق عـــطــيــة ا

حتــذيـرا مـن أمـطــار غـزيــرة وسـيـول
وثــــلـــوج في أمــــاكن مــــتـــفــــرقـــة من
الـبالد.وكتب عطية  في صفحته على
فــيـسـبــوك امس ان (مـوجــة األمـطـار
ســتــعــود مــرة اخــرى مع مــنـخــفض
جــوي جـبــهـوي مـصــحـوب بــامـطـار
مـتـفـاوتـة مابـ خـفـيفـة الئ مـعـتـدلة
ولن وتـكـون غـزيـرة في مـدن االقـلـيم 
يــكـون لــلـمــنـطــقـة الــغـربــيـة االنــبـار
وبــاديــة الــنــجف والــنـخــيب واغــلب
مناطق بادية السماوة نصيب منها)
ولـفت الى ان (احلالة اجلويـة تستمر
حـتى فجر يوم غد الثالثاء  عدا مدن
دهــــوك واربـــيل وشـــمــــال نـــيـــنـــوى
والــسـلـيـمـانـيــة  حـيث تـكـون فـرص
االمــطــار يــومي الــثالثــاء واالربــعـاء
ــقــبــلـ مـع هـطــول الــثــلــوج عـلى ا
ـــرتـــفـــعـــات) مـــحـــذرا مـن (غــزارة ا
االمــطــار في مــنــاطق مــدن االقــلـيم 
ومـن الــســـيــول الـــواردة شــرق مــدن
مـيسـان وواسط ومن هـطول الـثلوج
ــا يــكـون ــرتــفــعـات الــذي ر عــلى ا

كثيفا)
. وأفــاد مـســؤولــون مـالــيـزيــون بـأن
آالف األشـخـاص نـزحوا من مـنـازلهم
جـراء فـيضـانات تـسـببت بـها أمـطار
غــزيـــرة هــطــلت عــلى مــدى يــومــ

مـتـعهـدين الـعـمل سريـعـا على إجالء
الــسـكـان احملــاصـرين.وغـمــرت مـيـاه
الــفــيــضـانــات مــنــاطق مــأهــولـة من
مـاليـزيا بشـكل مفاجىء مع اسـتمرار
ـا أدى الى قـطع هــطـول األمـطــار  
الـعديد من الطرق السـريعة الرئيسة.
وتـــوفي طـــفـل يــبـــلغ  11عـــامـــا في
ـــســتــشـــفى بــعــد أيـــام من اقــتالع ا
عــاصـفــة  قـلــعــة نـفخ مــطـاطــيـة في
أسـتـرالـيا.وقـال مـفوض الـشـرطة في
تـاسـمـانـيـا  دارن هـاين ان (فـتى في
سـن احلــــاديــــة عـــــشــــرة تـــــوفي في
ستشفى  متأثرا بجراحه بعد ايام ا
من اقـتالع قـلـعة نـفخ مـطاطـيـة جراء

رياح عاتية). 
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تـصاعدت اإلحـتجاجات في مـحافظتي
ذي قــار وديـالى لـلـمــطـالـبـة بــتـوفـيـر
ـعـيـشي اخلــدمـات وحتـسـ الـواقع ا
والـتعـييـنات فـيمـا احتج طـلبـة  كلـية
طب األسـنان في محافظـة ميسان على

الكــات الــتــدريــســيــة. وقــال نــقـص ا
شـهـود عـيان ان (الـعـشـرات من أهالي
الـقرى احمليطة بقضاء الغراف في ذي
قـار  قطـعوا الـطريق الـعام الرابط مع
مـركز احملـافظـة احتـجاجـا على تردي
الــــواقع اخلــــدمي في مــــنـــاطــــقـــهم)
ـتــظــاهـرين طــالــبـوا واضــافــوا ان (ا
بـشمـولهم ضمن
مـــــــــــشـــــــــــاريـع
صـندوق االعمار
 وتــــــعــــــبــــــيـــــد
الـــــــــــشــــــــــوارع
وتـوفـيـر األبـنـية
ـدرسـيـة). كـمـا ا
قـــــــطـع أهـــــــالي
ـهيـدية مـنطـقة ا
 صوب الشامية
 الــــــــــطــــــــــريق
الـرئـيس بـاجتاه
جـــــــــــــــســـــــــــــــر

احلــضـارات  احــتـجــاجـا عــلى تـردي
اخلــدمـات في مــنـاطــقـهـم  مـطــالـبـ
احلــكـومـة احملـلــيـة بـشـمــولـهـا ضـمن
مـشاريع صنـدوق االعمار وقـال شهود
ــتـــظـــاهـــريـن احـــرقــوا اخـــريـن ان (ا
اإلطـارات وسط الـطريق ورفـعوا الفـتة
تــطـــالب بــتــوفــيــر خــدمــات اجملــاري

وتبليط الشوارع). 
وفي مـيسان  نـظم عدد من طلبـة كلية
طـب األسـنـان في احملـافـظـة تـظـاهـرة
الكـــات احــــتـــجـــاجــــاً عـــلى نــــقص ا
الــتـدريـســيـة.وقــال مـصـدر ان (طــلـبـة
ـرحلة الـثانيـة في كليـة طب األسنان ا
جـامعـة ميسـان  نظـموا تظـاهرة أمام
الـبوابة اخلارجية للجامعة  للمطالبة
الكـات التـدريـسـية و بـإكـمـال نـقص ا
نـقص االبنـية وجتـهيزهـا باخملـتبرات
وأدوات الــتــدريب الــعــمــلي)  وأشـار
ـتـظاهـرين طـالبـوا بـتشـكيل إلى ان (ا
ـواد األساسية مـجلس كلـية لتـحديد ا

حـسب تـوجـيه وزارة الـتعـلـيم الـعالي
والـبـحث العـلمي إضـافـة إلى تشـكيل
وازي). جلـنـة إلعادة حـقوق الـطـلبـة ا
وفـي ديـــالى  انــــطـــلـــقـت تـــظـــاهـــرة
عـاهد امام مبـنى احملافظة خلـريجي ا
. وافاد مصدر ثان  لـلمطالبة بالتعي
عاهد بـأن (تظاهرة سلمـية خلريجي ا
الـفنـية انطـلقت امـام مبنى احملـافظة 
لـلـمـطالـبـة بالـتـعـييـنـات) واضاف ان
ـتـظـاهـرين قـطـعـوا بـالـكـامـل شارع (ا
ــا ادى ذلك الى حـدوث احملــافــظـة  
دينة) وتابع ان زخـما مروريا وسط ا
ــــتـــظـــاهــــرين طـــالــــبـــوا اإلســـراع (ا
بـتـعيـينـهم  والسـيمـا مع وجود أكـثر
مـن خـمــسـة آالف خــريج من مـخــتـلف
عـاهد الـفنـية دون أي اخـتـصاصـات ا
وظـيـفة مـنـذ اعوام). من جـهـة اخرى 
دعـا خبراء  احلكومة الى وقف تعي
مـــســؤولي اجلــامـــعــات عــلى اســاس

حزبي وسياسي.
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أعـلنت قناة (الـشرقية) أمس عن
بـدء رحلة عالج التشوهات التي
حلــــقت بــــوجه االمــــيــــرة مـــر
ـــة الــقـــاء مــادة ضـــحـــيــة جـــر
التيزاب عليها من شاب رفضت

الـزواج منه حيث زارتـها في منزل
الـعـائـلـة  االعالمـيـة شـيـمـاء عـماد
ـرافـقـة زبــيـر الـتي  تـكــلـيـفـهــا 
ومــــتـــابــــعـــة مــــر بـــرحــــلـــتــــهـــا
الـعالجية.وعبـرت مر عن شكرها
ـسـتقل لـرئـيس مـجـموعـة االعالم ا
االسـتاذ سـعد البـزاز لوقوفه مـعها

في ازمـتها بأمـل استعادة عـافيتها
وحتـقـيق حلـمهـا بـاكمـال دراستـها

والتخصص في فن التصوير.
وكــان الـــبــزاز قــد اعــلن اخلــمــيس
ــاضي عن تــبــنـيـه االمـيــرة مـر ا
وتـكـفـله بعـالجهـا داخل الـعراق او
خــارجه ان تـطـلب االمـر.وكـانت قـد

الــتــدويــنــات الـتـي عـبــرت عن دعم
الـشابـة مر الـتي تعـرض وجهـها
فيمـا طالب مدونون حلـروق كبيـرة
ــعـنــيــة بــالـتــحــقـيق الــســلـطــات ا
ة الـبـشعـة والـقاء الـقبض بـاجلـر
عـــــــلـى اجملــــــرم وانـــــــزال اقـــــــسى

العقوبات عليه.
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ـنــطـقـة امــطـر صــاروخي كـاتــيـوشــا  ا
اخلــضـراء الــتي تــضم مـقــار حــكـومــيـة
وســفـارات اجــنـبــيـة بــيـنــهـا الــسـفـارة
االمـريـكيـة تزامـنا مـع انسـحاب الـقوات
الـقتالـية في التحـالف الدولي من العراق
ـفـاوض الـعـراقي بـتـحـديـد بـعـد جنـاح ا
مــوقـفه من هــذه الـقـوات واالتــفـاق عـلى
ـسـتـشـارين في مـجـالي ابـقـاء عــدد من ا
االســتـشــارة وتـدريب الــقـوات احملــلـيـة.
وأفــادت خـلـيــة اإلعالم األمـنـي في بـيـان
تــــلــــقــــته (الــــزمــــان) امـس بــــأن (أحـــد
الـصاروخ  تـفجيـره باجلو بـواسطة
مـنـظـومة سـيـرام الـدفـاعيـة أمـا الـثاني
فــقــد ســقط قــرب ســاحــة االحــتــفـاالت)
واشـار الـبــيـان الى ان (الـهـجـوم تـسـبب
) ولم تعلن أي جهة بـأضرار في عجلتـ
بـعد مـسؤولـيتـها عن الـهجـوم. بدورها 
ذكـرت مـصـادر أمـنـيـة أنه ( اسـتـهداف
ـنـطـقـة اخلضـراء الـتي تـضم الـسـفارة ا
( األمـريكية عن طريق هجوم بصاروخ
واضــافت أن (الـهـجــوم يـأتي قــبل نـحـو
ــقـرر النـسـحـاب ـوعـد ا أسـبــوعـ من ا
الـقـوات الـقـتـالـيـة األجـنـبيـة من الـبالد)
مــؤكـدين ان (الــقــوات األمـنــيـة بــاشـرت
بـعملـية حتقـيق وحتديد موقع اإلطالق).
في وقـت  كـشف مــصـدر اخـر عـن عـثـور
الــقـوات االمــنـيــة عــلى مـنــصـات اطالق
.وقـال ان صــواريخ في شــارع فـلــسـطــ
(قـوة امـنـيـة عثـرت عـلى مـنـصات اطالق
) من دون صــواريخ في شــارع فـلـســطـ

ذكر مزيدا من التفاصيل. 
وفي األشـهر األخيرة  استهدفت عشرات
الـهــجـمـات الــصـاروخـيـة أو الــهـجـمـات
بـالـقـنـابل بـطائـرات بـدون طـيـار الـقوات
تحدة في األمـريكية ومصالح لـلواليات ا
تـحدة تـنـسبـها الـعـراق. لكن الـواليـات ا
إلى مــجـامـيع مــسـلـحـة .وأعــلن الـعـراق
ـهام القـتالية اضي نـهاية  ا األسـبوع ا
لــقـوات الــتـحــالف الــدولي الـذي تــقـوده
واشـنطن عـلى أراضيه لـتصـبح مهـامها
ـشـورة. مـحـصـورة بـالـتـدريب وتـقـد ا
بـيـنـمـا اكـد الـتـحـالف الـدولي ان (الـقـوة
ة ـكـلـفـة احلـفـاظ عـلى الـهـز الـدولـيـة ا

تـفـاعـلت في بـغـداد قـضـيـة تـشويه
في قــــضـــيــــة تـــعـــود الــــطـــالـــبــــة 
مـالبــســـاتــهـــا الى عـــشــرة اشـــهــر
ســـابــقـــة قــبل ان تـــلــجـــأ عــائـــلــة
الـضـحـيـة الى الـرأي الـعـام لـتـأخر
الــــــقـــــصــــــاص.وضـــــجـت مـــــواقع
الــــتــــواصل االجــــتــــمـــاعـي بـــاالف

الـدائــمـة لـداعش أكــمـلت انـتــقـالـهـا إلى
الـدور غيـر القتـالي الذي كـان مخـططاً له
قـبل نهاية العـام اجلاري إذ لم يغير هذا
اإلعالن كــثـيـرا فـي الـوضع عـلى األرض
إال أنه أسـاسي بـالـنـسـبـة إلـى احلـكـومة
الـعـراقـيـة الـتي تـولـيه أهـمـيـة كبـرى في
مــواجـــهــة تــهــديـــدات بــعض اجلــهــات
غـادرة كل القـوات االجنـبية) ـطالـبة  ا
واشــار الـى انه (ســيــبــقى نــحــو 2500
جـنـدي أمـريـكي  وألف جـنـدي من قوات
الــتــحــالف في الــعــراق  حــيـث ان هـذه
الـقـوات ال تقـاتل وتـقـوم بدور اسـتـشارة
ــاضي). وتــدريـب مــنــذ صــيـف الــعــام ا
وأعـادت واشــنـطن  نـشـر قـوات لـهـا في
الــبـالد ضــمن إطــار الــتـــحــالف الــدولي
ـكافحة الدواعش  وفي تشرين الثاني 
تـــعــرض مـــقـــر إقــامـــة رئـــيس الــوزراء
نـطقة اخلضراء مـصطفى الكـاظمي في ا
 لــهـجــوم بــثالث طــائـرات مــســيـرة لم
تـتبنه أي جـهة ووصفـته السلـطات بأنه
واسـتـهـدفت (مـحـاولـة اغـتـيـال فـاشـلـة) 
كـذلك طائرات مـسيرة مـفخخـة في أيلول
ـاضي مـطـار أربـيل الـذي يـضمّ قـاعدة ا
جـويـة فيـها قـوات من الـتحـالف الدولي.
عــلى صـعــيـد مــتـصل  كــشـفت تــقـاريـر
صــحــفــيـــة عن وثــائق بــشــأن ضــربــات
ـفـضـلة ـسـيّرة الـوسـيـلـة ا الـطـائـرات ا
لـلـجـيش األمـريـكي مـنذ  2014فـي حربه
ضـد اجلماعات االرهابيـة في أفغانستان
والـعـراق وسوريـا  التي اوقـعت نـتيـجة
اخـطـاء اســتـخـبـاراتـيـة االف الـضـحـايـا
.  وجـاء في تقـرير وزارة الـدفاع ـدنـي ا
األمـريكيـة بشأن حـوادث أدت إلى سقوط
ضـحايا مـدنيـ نشرته صـحيفـة نيورك
ز امس ان (احلرب اجلوية األمريكية تا
شـابتـها معـلومـات استـخباراتـية فـاشلة
وعـملـيـات متـسرعـة وغيـر دقيـقة إلطالق
ـا في ـدنـيـ  صـواريـخ ومـقـتل آالف ا
ذلك عـدد كبيـر من األطفال) وأضافت أنه
(لم يـشـر أي تـقـريـر إلى خـطـأ أو عـقـوبة
تـأديبية وبدال من الوعـود بالشفافية في
عـهـد بـاراك أوبامـا الـذي كـان أول رئيس
أمــريــكي يــرجح الــلــجــوء إلـى ضــربـات
ـسيـرة لـتجـنب مـقتل جـنود الـطـائرات ا
أمــريــكـيــ حل الــتــعـتــيم واإلفالت من

الــعــقــاب). وخالل خــمس ســنـوات شن
اجلـيش األمـريكي أكـثـر من خمـس ألف
غــارة جـويـة فـي أفـغـانــسـتــان وسـوريـا
والـعراق.وقد اعـترف بقتل  1417 مـدنيا
خـــطـــأ في غـــارات جـــويـــة في ســـوريــا
والـعـراق مـنذ 2014 .  والـعـدد الـرسمي
لــلـقـتــلى في أفـغـانــسـتـان  188 مــدنـيـا
سقطوا منذ 2018 .  بحسب الصحيفة 
وفي هذا التحقيق الذي استغرق أشهرا
حـللت الوثائق الرسمية ان (أكثر من مئة
مــوقع تـعــرض لــلـقــصف  والسـيــمـا ان
ـــذكــورة كــانت الــعـــديــد من الـــوقــائع ا
مـعروفـة من قبل لكن الـتحـقيق كشف أن
دني الذين اعترف بهم عـدد الضحايا ا
الــبــنـتــاغــون أقل من احلــقـيــقــة بــشـكل
واضـح) واشـــــارت الى ان (الـــــوثـــــائق
تـكـشـف أن مـدنـيـ قـتـلـوا في كـثـيـر من
األحـيان بسبب ميل إلى الـتوصل لنتائج
رء أنه مرجح) تـنطـبق على مـا يعـتقـد ا
مــؤكـدة ان (أشـخــاصـا يـجــرون بـاجتـاه
مـوقع  قصفه اعتبروا مقاتل لداعش

الـطـبـيـعيـة) مـؤكـدا ان (الـدول تـعاني
مـن ارتـفـاع مـعـدل اإلصـابـات والـعراق
لــيس في مــنـأى عـن عـودة ارتــفـاعــهـا
ـوجـة الرابـعـة) مـشـيرا الى وحـلـول ا
انـه (ال يــــوجـــد أي قــــرار أو تــــعــــديل
ـتبـعـة بشـأن اجلائـحة) لـلـتوصـيات ا
وسـاتـطـرد بـالقـول ان (الـعـراق ال يزال
فـي خطر من ارتفاع اإلصابات ودخول
ــوجــة اجلـديــدة). وسـجــلت الـوزارة ا
امس   272اصـابة وشـفاء  392حـالة
وبــــواقع  12وفــــاة جـــديــــدة. واشـــار
ـوقف الوبـائي اليومي الـذي اطلعت ا
عــــلـــيه (الـــزمــــان) امس الى ان (عـــدد
الـفـحـوصات اخملـتـبـرية الـتي اجـرتـها
الــوزارة لـعــيـنـات مــشـتــبه اصـابــتـهـا
بـالـفـايروس بـلـغت اكـثر من  13الـفـا 
حـيـث  رصـد اصـابة  272 بـكـورونـا
فـي عــمــوم احملــافــظــات) واضـاف ان
(الــشـفـاء بـلغ  392 حــالـة وبـواقع 12
وفـاة جـديـدة) مؤكـدا ان (اكـثر من 54
الف شــخـصــا تـلــقى جــرعـات الــلـقـاح
ـنــتـشـرة ــضـاد في مـراكــز الـوزارة ا ا
بــبـغـداد واحملـافــظـات). وأعـلن رئـيس
بـلـديـة لـنـدن صـادق خـان حـالـة حدث
كـبـير في الـعاصـمة الـبـريطـانيـة جراء
ـتحـور أومـيـكـرون.وسـجلت انـتـشـار ا
مـلـكة في مـخـتلف أنـحـاء ا يـوم امس 
تحدة  90 ألفا و 418 إصابة جديدة ا
بـــكـــورونـــا  فـي تـــراجع طـــفـــيف عن
حـصــيـلـة الـيـوم الـسـابق الـبـالـغـة 93
ألــفـا وبــعـد ثالثــة أيـام مــتـتـالــيـة من
أعـداد يومية قيـاسية.ويتم إعالن حالة
احلـدث الـكـبـيـر عـنـد وقـوع أمـر تـنـتج
عــنه سـلـسـلــة عـواقب خـطــرة تـتـطـلب
اتــخـاذ إجـراءات خـاصـة والـهـدف من
ذلـك دفع الـــســـلـــطــــات في لـــنـــدن إلى
الـتكـاتف ودعم بـعضهـا البـعض لـلحد
ــديــنـة. مـن اضـطــراب اخلــدمـات في ا
وقـرر رئـيـس الـوزراء الـهـولـنـدي مارك
يالد روتـي  إغالق البالد خالل عـيـد ا
في قرار قبل  وحـتى منتصف الشهر ا
ـتـسارع يـرمي إلى احـتـواء الـتـفـشي ا

للمتحور أوميكرون.

ولــيـس رجــال إنــقــاذ كـــمــا عــد راكــبــو
دراجات نارية بسطاء أنهم يتحركون في
تــشــكـيـل مـا يــدل عــلى هــجــوم وشـيك)
وتـفيد وثائق الدفاع األمريكية أن (اربعة
ــئــة فـقـط من األخـطــاء في حتــديـد في ا
الــعـدو  أدت إلى سـقـوط مــدنـيـ  لـكن
يداني الـذي أجرته الصحيفة الـتحقيق ا
يـدل عـلى أن نـسـبـة هـذه احلـوادث تـبـلغ
وسقط خاللهـا ثلث القتلى ـئة   17 في ا
) وقــالت انـه (كـان ــدنــيــ واجلــرحى ا
لـلعوامل الثـقافية أيضـا تأثير كـبير فقد
اعـتـبـر الـعـسـكـريـون األمـريـكـيـون أنه ال
دنـي في مـنزل كـانوا يـراقبونه وجـود 
خالل أحــد أيـام رمــضـان بــيـنـمــا كـانت
عـائالت نـائمـة أثـناء الـنـهار في داخـلـها
خالل شـهـر الصـوم لالحـتمـاء من احلر)
مـــشــيـــرة الى انه (فـي أغــلب األحـــيــان
اسـهمت صـور رديئـة أو عملـيات مـراقبة
ـدة غـير كـافـيـة في الضـربـات التي أدت
إلى ســقـوط مـدنـيــ كـمـا أنــهـا كـبـحت
مــحــاوالت الــتــحــقــيق). لــكن د اجلــيش

األمـريــكي اكـد مـصـداقـيـة  216من أصل
 1311 حـالـة درسـتهـا الـصـحيـفـة. وب
الـوقـائع الواردة ضـربات نـفّـذتهـا قوات
خــاصــة أمــريــكــيــة في  19 تــمــوز عــام
 2016اسـتــهـدفت مـا كـان يــعـتـقـد أنـهـا
ثالث مـــــنــــاطـق في شــــمـــــال ســــوريــــا
يـستـخدمهـا داعش للتـحضـير لهـجماته.
لــكن الـضـربــات أسـفــرت عن مـقـتل 120
مـزارعـا وقـرويـا. كـمـا  نـفّـذت ضـربـة في
تـــشــرين الـــثــاني  2015 فـي مــنـــطــقــة
الـرمـادي بـالـعـراق بـعـد رصـد رجل وهو
يـجـرّ غـرضـا مـجـهـوال وثقـيال إلـى موقع
تــابع لـداعش اذ اتـضح فـي تـقـريـر أعـد
بـعـد مراجـعـة أن الـغرض كـان طـفال قُتل
في غــارة.وأخــيــرا اضــطــرت الــواليــات
ــتـحـدة إلى الــتـراجع عن تــأكـيـدهـا أن ا
مـركـبـة دمـرتـهـا طـائـرة مـسـيّرة فـي أحد
شــوارع كــابـول فـي آب كـانـت مـحــمّــلـة
بــقـنــابل. وقـد تــبـ الحــقـا أن ضــحـايـا
الـضـربــة كـانـوا عـشـرة من أفـراد عـائـلـة

واحدة.
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رجــحت وزارة الــصــحــة إحــتــمــالــيـة
ـشـمـولـة بـاجلـرعـة تـوســعـة الـفـئـات ا
ـــضــادة الـــثــالـــثـــة من الــلـــقـــاحــات ا
لـفايـروس كورونـا مؤكـدة فرض قـيود
عــلى الـوافــدين من اخلــارج تـصل الى
حـجـز من يثـبت اصابـته بـالفـايروس .
ــتـحــدث بــاسم الــوزارة سـيف وقــال ا
الــبــدر في تــصــريح مــتـلــفــز تــابــعـته
(الــزمـان) امس انـه (يـجب االســتـمـرار
بـالـتـلـقيح وقـد تـكـون هـناك تـغـيـيرات
بـشـأن اجلـرعـة الـثـالـثـة وفق تـطـورات
ــوقف الـوبــائي) واشـار الى (وجـود ا
حـالة إهمال للـجرعة الثانـية بعد تلقي
اجلــرعـة االولى  وهـذا أمـر خـاطئ وال
فـائدة صـحية مـنه) وتابع ان (الوزارة
ـــتــحــور تـــمــتـــلك تــقـــنــيـــات كــشف ا
أوميكرون وتشخيص هذه الساللة أو
غـيـرهـا من الـسالالت اجلـديـدة) ولفت
تحور وارد).  من الـى ان (دخول هذا ا
جـانبها  اكدت عضو الفريق االعالمي
لــــــــلــــــــوزارة ربـى فـالح ان ( دخـــــــول
أومـكـيرون الى الـعـراق متـوقع وكذلك
ـوجـة وبـائـيـة جـديـدة دخـول الــبالد 
امـر وارد) واضافت ان (الوزارة تعمل
ـلقـحـ لـتـخـفيف عـلى زيـادة نـسـبـة ا
ـقبلـة وتشديد وجة الـوبائية ا شـدة ا
االجــراءات عـلى الـوافــدين الى الـبالد
ولـم نسـجل حتى االن اي اصـابة بـهذا
ــتــحــور) مــؤكــدة ان (كل من تــثــبت ا
اصــابـته بـكـورونـا يــحـجـز ويـحـجـر).
وكــانـت الــوزارة قــد حــذرت في بــيــان
ســابق  من خـطـورة دخــول وانـتـشـار
ـتـحـور اجلـديد في الـعـراق الـذي قد ا
يـــؤدي الـى الـــتـــأثـــيـــر عـــلى الـــوضع
الــوبـــائي احلــالي وعــرقــلــة اجلــهــود
ـستمرة لـلسيطـرة على الوباء.  وقال ا
مـديـر الـصـحة الـعـامـة ريـاض احلـلفي
فـي تـــصـــريح امس إن (االنـــخـــفـــاض
ـستمـر بإصابات كـورونا ال يدل على ا
نـــهــايــة اجلــائــحــة
وعــودة احلـيـاة
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ـواطـنــ  وتـفـعــيل قـانـون مــعـانــاة ا
غــــســـيل االمـــوال رقم  32لـــعـــام 2015
وجـعـلـه مـنسـجـمـا مـع قـانون  93لـعـام
   2004اضـــافــة الـى تــطـــبــيق الـــيــات
جـــديـــدة لالســـتـــيـــراد من  خالل فـــتح
اعتماد مستندي واجازة استيراد  مع
ضـرورة وجـود مـنـهج اسـتـيـراد شامل
وذي اولــــويــــة وتــــفــــعـــيـل دور دائـــرة

التقييس والسيطرة النوعية).
WKLŽ lOÐ

واشــــار الـــتــــوصـــيــــات الى (ضـــرورة
ـصـارف الـتــجـاريـة احملـلـيـة مــراقـبـة ا
واالجـنـبـيـة  والـزامـهـا بـاالفـصـاح عن
عــمــلــيــات الــشــراء والــبــيـع لــلــعــمــلـة
واالنـــشــطــة االخــرى  واغالق الــتي ال
تـقدم خدمات مالـية ومصرفيـة حقيقية
لـالقتـصـاد  والـغـاء مـزاد بـيع الـعـمـلة
ـركــزي الـذي اســتـحــدثـته فـي الـبــنك ا
ادارة االحــــتالل لـــهـــدر احــــتـــيـــاطـــات
الـــعــراق مـن الــعـــمــلـــة والــتـــهــرب من
اجــراءات الــرقــابــة عــلى الــتــحــويالت
اخلــارجــيــة واعــادة الـنــظــر بــجـوالت
الــتـراخـيص الـنـفـطــيـة والـعـقـود الـتي
ابـرمـتـهـا حـكـومـات مـا بـعـد  2003 من
خـالل ادخال التعـديالت الالزمة عـليها
 وذلـك لـســد الـثــغــرات اخلـطــرة الـتي
ســادت هـذه الـعـقــود ومـنع الـشـركـات
الــنــفـطــيـة االجــنـبــيــة من حـرق الــغـاز
ـصـاحب لعـمـليـات االنـتاج  والـعمل ا
عـلى استثماره بـشكل متالزم  والعمل
ا عـلى تـشـريع قانـون الـنفط والـغـاز 
يــنص ان الـثـروة الـنـفـطـيـة والـثـروات
االخـــرى  هي ثـــروات ســـيـــاديــة مـــلك
لــلـشـعب وتــخـضع ادارة اسـتــثـمـارهـا

ـركـزيـة حــصـرا  وابـعـاد لــلـحـكـومــة ا
الـقـانـون عـن الـصـراعـات والـتـجـاذبات
ــصــلــحــيــة لالحــزاب) واضــافت انه ا
(البـــد مـن انـــشـــاء صـــنـــدوق ســـيــادي
قبـلة  وصندوق حتوط ضد لـالجيال ا
ـركزي  الـصـدمـات يرتـبـطـان بالـبـنك ا
ومـنع الـتدخالت احلـزبيـة والسـياسـية
فـي اعــمــال وزارة الــكــهــربــاء  ووضع
اخلـطط االستراتيـجية الكفـيلة بضمان
زيــادة الـطـاقــة االنـتـاجـيــة وتـطـويـر
شـبكـات التـوزيع  ووقف اسـتيراد
الـــكـــهـــربـــاء والـــغـــاز مـن ايــران
وايــضـا تـشـكـيـل مـجـلس اعـمـار
ا ـشـاريـع  الـعـراق وتـوزيع ا
يــتـنـاسب مع حـجم الـسـكـان 
واعـــادة الـــنـــظـــر بـــالـــنـــظــام
الـتعليمي والتربوي  والغاء
سـيـاسيـة االقصـاء والتـميـيز
ـــتــثــمــلــة بــقــانــون هــيــئــة ا
ـسـاءلـة والعـدالـة الذي ادى ا
ـــئـــات من الـى اســـتـــبـــعـــاد ا
شهـود لها بـالكفاءة ـالكات ا ا
واخلـبـرة والنـزاهـة  ومعـاجلة
مـــلف فــائض الـــعــامــلــ في
قـــطـــاعـــات الــدولـــة ومـــنـــهــا
الـــكــهــربـــاء) وجــدد اعــضــاء
ـؤتمر دعوتهم الى (االحتادات ا
ـهنـيـة  لـلـعـمل على والـنـقـابـات ا
منع احلكومة احلالية من االقتراض
مـن ايــة جـــهــة  وحـــصــر االقـــتــراض
ــشــاريـع االســتــثــمــاريــة وبــجـدوى بــا
اقـتصادية وفـنية من شـركات معروفة 
ــالــيـة وتــفــعــيل دور ديـوان الــرقــابـة ا
ــشـاريع في وهــيــئـة مــتـابــعـة اجنــاز ا

مـدمـرة  وندعـو حلـملـة وطنـيـة شامـلة
ـدني  تــقــودهـا مــنـظــمـات اجملــتــمع ا
وتــشــارك فــيــهـا شــخــصــيـات من ذوي
االختصاص في شتى اجملاالت  بهدف
اشـاعـة الـوعي اجملتـمـعي ضد مـخـاطر
هــذه االفــة  فــضال عـن ضــرورة اعـداد
ـوازنات الـعامـة للـدولة عـلى االساس ا
الـــصــفــري وكــفـــاءة االداء  واعــتــمــاد
االحـصاءات الدقيقة في تـقدير النفقات
وااليــرادات  والــعــمل عــلى تــخــفـيض
الـنـفـقات الـتـشـغيـلـيـة وزيادة الـنـفـقات
االسـتثـماريـة في القـطاعات الـصنـاعية
ـنـتجـة وفي والـزراعـيـة والـسـيـاحـيـة ا
الـبنى التحـتية) مؤكـدين (اهمية وقف
ـنـظـم المـوال الـدولـة الــهـدر والـنــهب ا
عــبـر الــغـاء مـئــات الـدرجــات اخلـاصـة
والـــعـــلـــيـــا ودرجـــات االســـتـــشـــاريــ

اخملــــصـــــصــــة لــــتــــمــــويل االحــــزاب 
وتـخفيض امـتيازات الـرئاسات الثالث
ورواتـــبــهم  والـــعــمل عـــلى اســتــرداد
ــنـهــوبــة ومـحــاســبـة كل من االمــوال ا
ســرق وهـدر االمـوال وهـرب الـثـروات 

اضـافة الى وقف الـعمل بـدستور 2005
الـنافذ وكتابة دسـتور جديد وفق القيم
ـواطنـة اساسا في الـوطنـية بـاعتـماد ا
ساواة نظام احلكم واشاعة العدالة وا
ونـبذ جـميع اشكـال االقصـاء والتمـييز
بـ ابـناء الـبـلد الـواحـد)  مطـالـب بـ
(اعـادة العمل بـالرسوم الكـمركية ودعم
ـنـافــذ احلـدوديـة هــيـئــتي الـكـمــارك وا
ركزي وربـطهـما الكـترونـيا مع البـنك ا
والــهـيــئـة الــعـامـة لــلـضــرائب  وكـذلك
تـــطــبـــيق احلــوكـــمــة االلـــكــتـــرونــيــة 
والســيـمــا في دوائــر اخلـدمــات النـهـاء
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ــيــ اوصـى احتــاد الــنــخـب واالكــاد
الــعـراقـيـ  اعــادة الـنـظـر بــالـقـوانـ
واالنـظـمـة بقـطـاعـات االقتـصـاد احمللي
ــا فـيـهـا مـا يـسـمى بـقـوانـ احلـاكم
ــر في مــا ـــدني االمــريــكي بـــول بــر ا
يـــتــعــلـق بــوقف االنــتـــاج في شــركــات
الـــقــطــاع الــعــام  وكــذلك الــغــاء مــزاد
ـركـزي الــعـمـلـة االجــنـبـيـة في الــبـنك ا
الــذي تـســبب بــهـدر الــعـمــلـة وتــسـبب
بــالــتـهــرب من اجـراءات الــرقـابــة عـلى
الـــتـــحــويـالت اخلــارجـــيـــة مــطـــالـــبــا
ــالي بــالــتــصــدي لــظــاهــرة الــفــسـاد ا
ــنـظم المـوال واالداري ووقـف الـهـدر ا
الــدولـة عـبـر الـغـاء الـدرجـات اخلـاصـة

والعليا. 
Êu¹b « —Ëœ

واطـــلــعـت (الــزمــان) عـــلى تـــوصــيــات
ؤتمر االقتصادي االول لالحتاد الذي ا
انـعـقـد حتت شـعـار (انهـيـار االقـتـصاد
الـعراقي  الواقع واالفاق ودور الديون
ـشـاركــة نـخـبـة واسـعـة من ــقـيـتـة)  ا
الــبــاحــثــ  جــاء فــيــهــا ان (اعــضــاء
ــؤتـمـر بـعـد مــنـاقـشـات مـســتـفـيـضـة ا
تــوصــلــوا الى قـنــاعــة بـان االقــتــصـاد
ـــالي بــعــد 2003  احملـــلي والــنـــظــام ا
ادت الـى تـدهـور االقـتـصـاد واسـتـنـفاد
احــــتــــيــــاطـــات الــــبالد مـن الـــعــــمالت
االجــنــبــيــة  كــمــا افـضـت الى تــدهـور
االنــتـاج الـصـنـاعي والـزراعي واهـمـال
مـرافق البـنيـة التـحتـية  وكـذلك تفشي
ـــنـــظـم لـــثـــروات الـــعـــراق) الــــنـــهب ا
مـــشــددين عـــلى (الـــتــصــدي لـــظــاهــرة
الي واالداري  كـونها ظاهرة الـفساد ا
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ـهـاجرين ـهـجرين  زيـارة مـيـدانيـة إلى مـخـيمـات ا اجـرى وفـد من وزارة الـهجـرة وا
العراقـي العالـق على احلدود الـليتوانـية البيالروسـية.وقال معـاون مدير عام دائرة
شؤون الـهجرة في الوزارة  رئيس الوفد دريد جميل ايشوع في بيان تلقته (الزمان)
ـعـنـيــ في لـيــتـوانـيــا بـيـنــهم نـائب وزيـر امس إن (الــوفـد أجـرى لــقـاءات عـدة مـع ا
اخلارجـية ووكـيل وزير الـداخـليـة وقيـادة قوات حـرس احلدود الـلـيتـوانيـة فضال عن

تحدة) نظمات الدولية والوكاالت التابعة لأل ا لقاء ا
وأضـاف ان (الـوفـد تـوجه الـى احلدود
الــلـيـتـوانـيـة الــبـيالروسـيـة ودخل الى
مــخــيم مــادانــنــكي لـالجـئــ والــتــقى
ـوجـدين ــجـمــوعـة من الـعــراقـيــ ا
داخـل اخملـيم لالطالع عــلى أوضـاعـهم
ــعــيــشــيــة حــيث شــدد الــوفــد عــلى ا
ضــرورة مـعـامـلـة الـعــراقـيـ بـالـطـرق
االنـسـانيـة وتـوفـير االحـتـياجـات كـافة
لــهم  والسـيـمـا الـغـذائــيـة والـصـحـيـة

عيشية). وا
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مــبــيــنــا ان (الــوفــد اتــفق مع اجلــانب
الـــلـــيـــتـــوانـي عـــلى نـــقل اخملـــيـــمـــات
احلـدودية الى مـجمعـات سكـنية داخل
الــعــاصــمــة تــتــوفــر فــيــهــا اخلــدمـات
ـسـتــلـزمـات الـضـروريـة لـلـمـعـيـشـة وا
ـالـيـة من مـبـلغ ـنـحـة ا وكـذلـك زيـادة ا
300  يـورو الى الف يورو لكل شخص
راغـب بـالـعــودة طـوعــيـا إلـى الـعـراق)
.وكـــشــفت وزارة الــنــقـل عن إجــمــالي

ــواطـنـ الـعـراقـيـ الـذين  أعـداد ا
إجـالؤهم بــنـجــاح عــلى مــ طــائـرات
اخلــــطـــوط اجلـــويــــة الـــعـــراقــــيـــة من
األراضـي الــــبــــيـالروســــيــــة الى أرض
الــــــــوطـن الـــــــبــــــــالـغ عــــــــددهم 3,814
مـواطنا.وذكر مـدير عام الشـركة عباس
عـمـران في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
ان (جــــمــــيع الــــرحالت اإلنــــســـانــــيـــة
واإلسـتـثنـائيـة العـشرة الـتي أجلي من
خـاللـــهـــا هــــذه األعـــداد جـــائـت بـــعـــد
اجلـهـود الـكـبـيـرة الـتي بـذلـهـا الـوزيـر
نـاصر حس بـندر الشبـلي والتنسيق
ــســتــوى مـع وزارة اخلــارجــيـة عــال ا
ــســاعـد والــســلــطــات الـبــيالروســيــة 
ــواطــنــ الــعــراقــيــ الــذين كــانـوا ا
عـالق على احلدود االوربية ويعانون

عـلى حكـومة كـردستـان. وقالـت جابرو
فـي تـصـريح امس إن (الــوزارة أغـلـقت
جـــمــــيع مـــخـــيـــمــــات الـــنـــازحـــ في
ـوجودة بـأسـتثـناء ا احملـافـظات كـافة 
فـي االقـــــلــــــيم) واضــــــافت انـه (خالل
الـشـهر سـيتم غـلق آخـر مخـيم للـنزوح
ــوصـل وهــو مـــخـــيم اجلـــدعــة) فـي ا
واشـارت الى ان (مـخـيمـات اإلقـليم من
الــــصــــعب إغالقــــهــــا ألنه لــــيس لـــدى
وهي تابعة الى الـوزارة سلطـة عليهـا 
حـكـومـة اإلقـلـيم لـكـنـنـا نـنـسق النـهاء
ـــلف في مـــخــيـــمــات دهـــوك واربــيل ا
والـسـلـيـمانـيـة) واوضـحت جـابرو ان
(الـوزارة مع الـعـودة الـطـوعـيـة لـكـنـهـا
تــرى عـدم وجــود إرادة حـقــيـقــيـة لـدى
االقـلـيم إلنـهـاء مـلف الـنـزوح) ومضت
الى الـقـول (ال نـسـتـطـيع الـضـغط عـلى
حـكـومـة االقـلـيم لـغـلق تـلك اخملـيـمات
لـكننـا نشدد عـلى أن يكون هـناك حوار
مـع احلـكـومــة االحتـاديــة إلنـهــاء مـلف
الــــنــــزوح) ولــــفــــتت جــــابــــرو الى ان

(أغـلبـية الـنازحـ في مخـيمـات أربيل
والـسـلـيـمـانـيـة  تهـيـئـة مـسـتـلـزمات
ــنـاطـقــهم بـاســتـثــنـاء أهـالي الــعـودة 
سـنـجار حلـ تطـبيق اتـفـاقيـة تطـبيع
االوضـــاع بــ بـــغــداد واربـــيل حــتى

يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم). 
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كــمــا كــشف  عــضــو مــجــلـس الــنـواب
الــفــائــز عن مـحــافــظــة ديـالـى ورئـيس
حتــالف تـقـدم رعـد الــدهـلـكي عن عـدم
اسـتالم العوائل الـنازحة في ديالى اي
مـساعـدات غذائـية او عيـنيـة منـذ ستة
اشــهــر مـشــيــرا الى ان تــلك الــعـوائل
ســرقت اراضــيـهــا ومـنــازلـهــا بـاألمس
والـيـوم يـتم معـاقـبـتهم بـحـرمـانهم من
قـوت يومهم وغذائـهم .  وقال الدهلكي
لــ(الــزمـان) ان  (هـنـالك الـعـشـرات من
ـــنــاشــدات الـــتي وصــلت الـــيــنــا من ا
عــوائل  تــهــجـيــرهــا من مــنـاطــقــهـا
وتــقـطـن اخملـيــمـات ومــنـاطق الــنـزوح
وهي تـعـاني من قـطع السـلـة الغـذائـية

عـنهم واخملـصصات الـعينـية منـذ ستة
اشــهــر وتـــتــركــهم احلــكــومــة وحــدهم
يـــصــارعــون صــعـــوبــات احلــيــاة دون
) مبينا اننا (ومن خالل االتصال مـع
بــــاجلــــهـــــات ذات الــــعالقــــة في وزارة
ؤسسات احلكومية االخرى الهجرة وا
تــأكـدنـا من عــدم وجـود تـخــصـيـصـات
مــالــيــة من احلــكــومــة لــتــغــطــيــة تــلك
االحـتياجـات منذ عـدة اشهر). واضاف
الـدهـلكي  ان  ( بـقاء هـذا الوضع دون
مـعاجلـات معنـاه بقاء تـلك العوائل بال
دعـم غـذائـي او صــحي او مــادي لــعـام
ـوازنـة لـلـعـام كـامـل عـلى اعـتـبـار ان ا
ــقــبـل لم يــتم اقــرارهــا ولن يــتم هــذا ا
االمـر اال بعد تشكيل احلكومة اجلديدة
ــان اجلــديــد والـذي وارســالــهــا لــلــبــر
نـتوقع ان يتأخـر الى حزيران من العام
ــقـبل )  مــشـددا عــلى انه  ( في حـال ا
ــالــيـة عن عــجــزت احلـكــومـة ووزارة ا
ـالية ألي سبب تـوفير الـتخصـيصات ا
كـان فــعـلـيـهـا الـتــحـرك بـاجتـاه تـوفـيـر

من أوضـاع إنسانيـة صعبة) وتابع ان
(إدارة الـشـركة وجـميع الـعـاملـ فيـها
كــان لـهم الــشـرف بــالـوقـوف مـع أبـنـاء
بــــلــــدهم في هــــذه احملــــنـــة) مــــجـــددا
االسـتـعـداد  (لـتـنفـيـذ رحالت إنـسـانـية
اخــرى مـــتى مــا إقــتــضت الــضــرورة).
انــقـذت الــسـلـطــات الـفــرنـســيـة قــبـالـة
انش  مـضـيق بـا دو كـالـيه في بـحـر ا
 138مـهـاجـراً أبحـروا عـلى مـ قوارب
مــتـهــالـكــة في مـحــاولـة لـلــوصـول إلى
انش إنـكـلـتـرا.وقالت مـديـريـة األمن بـا
ــركـــز اإلقــلــيــمي فـي بــيــان امس إن (ا
ـراقـبـة واإلنـقاذ فـي غري- لـعـمـلـيـات ا
نــيه أُخــطـر بــأنّ الــعـديــد من الــقـوارب
الـــتي حتــاول عـــبــور الــقـــنــاة تــواجه
ـــضــيق) وأضــاف أنه صـــعــوبــة في ا
(عـلـى اإلثـر قـامت سـفـيـنـتـان تـابـعـتـان
لـلبـحريـة الوطـنيـة الفـرنسـية وزورقان
تــابـعـان لـلـجــمـعـيـة الـوطــنـيـة لإلنـقـاذ
بـــإنـــقـــاذ  138 مـــهـــاجـــراً الـــبــــحـــري 
وإعــادتــهـم إلى الــســاحل الــفــرنــسي)
ـــهــاجــرين واشـــار الى (نــقل جـــمــيع ا
ّ إنـقـاذهم إلـى مـرافئ غـرافـل الـذين 
وكـاليه وبـولونـيي- سور- مـير وتولّت
أمـرهم شـرطـة احلـدود وفـرق اإلطـفاء).
ومـنـذ نـهـايـة  2018  تـزايـدت عـمـلـيـات
تّـحدة مـلكـة ا ـانش باجتـاه ا عـبور ا
ـــتــكــرّرة من بـــرّغم من الــتـــحــذيــرات ا
الـسلطات التي تـشدّد على خطورة هذا
الـنوع من الـهجـرة بسـبب كـثافـة حركة
ياه ـرور والتيارات القـوية وحرارة ا ا
ــنــخــفـضــة. الى ذلك  اكــدت الــوزيـر ا
ايـفان فـائق جابـرو  مواجـهة صـعوبة
بـإغالق مـخـيـمـات الـنـازحـ في اقـلـيم
كــردسـتــان عـازيـة ســبب ذلك الى عـدم
امـتالكـها سـلطـة وال تـستـطيع الـضغط

ــنــاطق تـــلك الــعــوائل االمـن واالمــان 
االصـــلـــيــة واعـــادتـــهم الى مـــنـــازلــهم
لـيمـارسوا اعـمالهم وحـياتـهم اليـومية
دون احلاجة ألي جهة على اعتبار انه
فـي حال تذرع بـعدم توفـر االموال فهل
تـتـعـذر بـعـدم امـتالكـهـا سـالح الـقوات
ــلــيــشــيــات امــنــيــة قــادرة عــلى ردع ا
ـنــعـون  الــعـوائل من ـن  والــقـتــلـة 
ـــنـــاطـــقـــهم).  الى ذلـك قــال الـــعـــودة 
قــائـمـمــقـام قـضــاء بـعــقـوبـة عــبـد الـله
احلــيــالي  لــ(الــزمــان) انه (الــتــقى مع
ـتــخـصص بـإبـادة الــرامي "إحـسـان" ا
الـكالب السائبة وبالـتعاون مع مديرية
بــلـديــة بـعـقــوبـة واالجــهـزة األمــنـيـة 
سـتـبـدأ احلـمـلـة اعـتـبـارا من االسـبوع
ـواطـن احلـالـي).   ودعا احلـيـالـي (ا
لـلـتـعـاون مع الـكـادر اخملتص واالبالغ
عن أمــاكن جتـمـعـات الـكالب الـسـائـبـة
في قــضــاء بـعــقــوبـة  مــشــيـرا الى ان
علم احلـملة  ستـشمل مناطق حـي ا

والعزات ونهر احلجية).

شعار احتاد النخب
ي العراقي واالكاد

سـواء احـتـياطـيـه او تعـبـئـه وتغـلـيف
وبنـاكر وفي حـالة االضطـرار ال سامح
الـلـه عـمـل مـصــدات لــلــمـيــاه حــولــهـا
باستخـدام االكياس اللمـلوؤه باالتربه
وفـحص اجــهــزه مـانــعـات الــصـواعق
ومالحــظه ســراديـب الــســايــلــوات في
حـالـة حـصـول امــطـار غـزيـره واطـفـاء
وعزل الكـهربـاء عن معـمل السـايلو اال
لـــلــــضـــروره الــــقــــصـــوى وكــــذلك عن
ـسـقـفــات و الـتـاكــيـد  من حـضـور ا
تعهد او وكيله ام مخزن وفنيـ وا
وتوفـيـر عـمـال للـطـواريء واعالم مـقر
الشركه فورا في حالة حدوث اي شيء
ال ســـامح الــــله وتـــوجـــيـه مـــســـوولي
وحدات االعـالم  لـديكـم بالـتـواصل مع

قر لنقل نشاطكم. مدير االعالم با

وتعـتمـد الشـركة الـشـفافـية في عـملـها
ــا وخــاصـــة جتــارب االســتـــخالص 
يـــومن الـــسالمـــة  ويـــحـــقـق اجلــدوى
االقتصادية للـشركة و القطاع اخلاص
الـــشـــريك احلـــقـــيــــقي لـــعـــمل جتـــارة
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واختتم مدير عام الشركة الى انه ومع
تــغـــيـــرات اجلــو ومـــوشــرات هـــطــول
االمـطـار وفق مـاجـاء بـنـشـرات االنواء
اجلـويـة وظـهـور بـوادر امـطـار اخلـيـر
ـــواقع الـــتي  تـــوجــيـه الــفـــروع و ا
حتـتـوي عـلى مـخـازن خـارج الـبـنـزات
التأكـد من تغـطيـتهـا بشـكل دقيق جدا
ـسـقـفـات التي وكذلـك مالحظـة كـافـة ا
حتـتـوي علـى اي مـواد مـخزونـه فـيـها

ــسـوقه بـانــواعه و كــمـيــات الـشــلب ا
ـركـز تـسـويق فـرع الــديـوانـيـة بـلـغت
 51,736 الف ط شلب بانواعه. وب
ــســوقــة لــفـرع الى كــمــيـات الــشــلب ا
الـشـركـة في بــابل بـلـغت  11,411 الف
ـــســوقه لـــســايــلــو طن والــكـــمــيــات ا
ـثنى بلغت   1,875 الف السماوة في ا

طن). 
من جانب اخـر اجنـزت اللـجنـة الـلنـية
شـتركـة  اجراء جتـربة االسـتخالص ا
الــثــانــيــة لــتـــحــديــد نــســبــة الــرز في
اجملــارش  االهـــلــيــة فـي مــحــافـــظــتي
النجف وبـابل وب الى الـلجنـة نفذت
الـتـجــربه الـثـانــيـة لـضـمــان جنـاحـهـا
وحتديد النسب النهائية لالستخالص
التي سـتـعـتمـد بـعد انـتـهـاء التـجـربة.
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كـشــفت وزارة الــتـجــارة عن مـجــمـوع
كمـيات الـشـلب التي  تـسـويقـها من
ـزارعـ  الى مـخازن قبل الـفالحي وا
وصـوامـع الـشــركــة الــعـامــة لــتــجـارة
احلـبـوب  بــعـد انــتـهـاء الــشـهـر االول
عـلى بــدء احلـمـلــة.   وقـال مــديـر عـام
الــشــركــة بــاسم نـــعــيم الــعــكــيــلي أن
ـسـوقـة بـعـد مـرور (كـمـيـات الـشـلـب ا
شـهـر بـلـغت  125.283 طـنـاً ومـوزعـة
تلـك الكـمـيـات شـلب يـاسـم 95.119 

 .( طناً وشلب عنبر   30,163  طناً
ـســوقـة واضـاف الى ان (الــكــمـيــات ا
تـوزعت حـسب احملـافـظـات  اجـمـالي
راكـز تـسويق الكـمـيات الـتي سـوقت 
فــرع الــنــجف  60,260 الف طن شــلب
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ان احلكومات تداول جـدا ع النطاق احلـكومي واالقتصـادي  ـعروف وا من ا
ـسـتوى ويـعـرف غسـيل االمـوال عـلى ا غـالـباً مـاتـكـون حـكومـة غـسـيل امـوال
االقـتصـادي بأنه عـملـية حتـويل كمـيـات كبـيرة من االمـوال غيـر القـانونـية الى
اي انـها عمـليـة (حتويل احلرامي الى رجل كـن التصـرف بها امـوال نظيـفة 
ا أن احلـكومات وعلـى مدار عقود من الـزمن قد صرفت و اعـمال محـترم ) 
فـهـي الـيوم تـتـحـول الى الـكـثـيـر الـكـثيـر مـن مـواد التـنـظـيف لـغـسـيـل االموال
واطن ان لتـتولى غسـيلهـا وحتويلـها الى افـعال محـترمة يـجب على ا االفـعال
ـسلـمون  فـبعـد ان كان ا يشـعـر بقـيمـتهـا ويقـدم الشـكر واالمـتنـان لـفاعـليـها
يُـطالبون مـنذ عقود من الـزمن بتطـبيق احلد الشـرعي على كل من يغـلبه فقره
جنـدهم اليوم يـصفقـون للسارق ويـدفعه للـتفكـير  بالـسرقة  وذلك بـقطع يده
واطن بال عمل وغدت الشهادة تن فـبعد ان غدى ا مـشجع وشاكرين و
وغدى ذلـك الراتب (الذي صار التـعيـ في الشـركات االهـليـة نعـمة بال قـيمـة
دارس االهلـية واجلامـعات فاحتـة خير صـارت ا اليـعيل العـائلة) فـظالً وعطاء
والـفـقراء مـن الشـباب تـقـاعدين  ـظلـومـ من ا هـمـل من الـطـلبـة وا امـام ا

الذين غلقت في وجوههم االبواب قبل ان يكتب لها ان تفتح ..
الــيـوم اصـبـحـنـا نـشـكـر الـسـارق الـذي نـهب امـوالـنـا وتـكـرم لـيـعـطـيـنـا مـنـهـا
وال خيار قـرشاً..فبعـد ان سرقوا مـنا سلتـنا تكـرموا واعطونـا من العنب حـبة
امـامنا سوى ان نركع قانع راض حامدين وشاكرين  مقتنع بأن ريشة
في الـيـد خـيـر من عـصـفـور عـلى الـشـجـرة..وسـيـبـقى ذلك الـشـعب فـي حـالة
رضى تـام حتى يأتي اليـوم الذي يجد نفـسه مظطراً لـبيع (كليته) من اجل ان
جـد قائده  واصـفاً اياه سيـبقى  ورغم بقائه وحـيد الـكلى أل(مـعدة)ابنـائه
فنـحن شعـوب تـعشق خـيـال الشـعـر والشـعراء  ـديح والثـنـاء بـاروع ابيـات ا
ـنـصـوب ــبـالـغـة واسـالــيب الـضـرورة الـشــعـريـة الـتي جتــعل ا تـهـوى طـرق ا
حــتـى غـــدونــا فـي هــذا الـــزمـن ال مــحـل لــنـــا من ـــفـــعـــول فــاعـل  وا نـــاصب

اإلعراب!!!!!
ديـحنا واسـاليبنـا الشعـرية  تستـمر احلكـومات بغسل وإكرامـاً لنا وتـقديراً 
ـنـظفـات التـي يدفـعون ثـمـنهـا من قوت افـعالـهـا باجـود انواع ا
ــلك مــزارعــاً ــواطن الــفــقــيـــر الــذي يــحــيــا فـي وطن  ا
لـكن ابـنـاءه ال يـنـالـون مـنـهـا اال حـبـة..حـبـة غـيـر لـلـعـنب
صـاحلة لألكل البشـري او احليواني..اعان الـله شعباً
غسـولة)  لكنها رغم محاولة غـارقاً بتلك   (االفعال ا

نتنة الرائحة.  ظهر  تنظيفها ستبقى بشعة ا

ـدعـو  –مــحـمـد لم يـخــطـر في ذهـني حلـظــة واحـدة  في يـومٍ مــا ان يـكـون  ا
ـعـانـاة الــنـفـسـيـة الـتي تُـسـبــبـهـا الـظـروف احلـيـاتـيـة او رمـضـان- جـزء من ا
احلاالت التي تمر في تاريخ العراق وجتعل  حالتي النفسية تشعر باألحتقان
الـروحي بكل ماتـعنـيه هذه العـبارة من مـعنى دف . ال اعـرف كيف دخل هذا
ـعتوه الى العراق ومن سمح له باقامة حـفل رخيص بهذا الشكل البغيض . ا
لـو كان هـذا الشـخص يـجيـد الغـناء او ان له صـوتـا جمـيال مثل صـوت كاظم
الـسـاهر او مـطـربـ اخـرين مـعـروفـ لـكان االمـر قـد هـان ولـقـلـنـا في قرارة
سؤول عن الفن في انـفسنا ان العراق يعيد هويته الـفنية من جديد ويحاول ا
ـر فيهـا العراق الـعراق ان يُفـرح الشعب بـشيء بسيـط ليتـجاوز احملن التي 
وت اننا نحن زعج جدا حتى  –ا  –ولو بشكل بسيط جدا...لكن الشيء ا

الـعراقيـ جند انفـسنا عـلى ح غـرة امام شخص تـافه يتصـور انه فنان او
مغني او شيء من هذا القبيل  –في ح انه لم يكن االّ اضحوكة عارية امام
الـكــامـيــرات ويـحــاول ان يـظــهـر بــشـاعــة صـدره االســود من خالل الـتــعـري
الـفاضح امـام الـناس وهـو يقـفز كـالـقرد هـنا وهـناك  –والـغريب ان  الـبعض
ــتـلـقي حــضـر تـلك احلــفـلـة  –وال اعـرف كم دفـع لـيـكــون ضـمن اجلــمـهـور ا
لـسماع تلك السخافات من كلمات يـطلق عليها اغنيات . انا ال اعرف من كان
ت الى الـفن بـصلة . ـشروع  –مـشروع اسـتقـدام شخص ال صـاحب هذا ا
اكـثر شيء اصاب روحي بـالقرف بـكل ماتـعنيه هـذه العبـارة من معنى  –تلك
ـعتـوه قبل يدهـا بعد الـلحظـة التي راحت تقـفز فيـها- بن  –فـرحة الن هذا ا
ـا تكون هـذه مسرحـية معـدة سلفـا الضافة نوع من ان اعـطته باقة ورد  –ر
ــقــرف.  سالمــا لــشــهــداء الــعـراق ـشــهــد ا االثـارة عــلـى ا
زابل وسالمـا لـفقـراء الـعراق الـذين الزالـوا يـبحـثـون في ا
واالنـقاض لـتـوفيـر لـقمـة الـعيش ألبـنـائهم ...في بـلـدٍ يطـفو
عـلى بـحيـرات من نـفط التنـتـهي ..هذا حـال الـعراقـي في
زمن يـغترف فيه السراق ماليـ الدوالرات حتت مسميات
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الهيئة   العامة  للتقاعد  مع التحية ......
بـعـد سـنــ في صـيـفـهـا  وشــتـائـهـا ........في حــرهـا  وبـردهـا ... وبـعـد ان
ا بعـدتساقط الشـعر وظهور غـبار   ماوقعة يـزحف  الشيب الى محـياة ..ور
وظف عـلى  التقاعد لـكي ياخذ راحة واستـقرار  بعد عناء الـدهر ... يحال  ا
طـويل مع الـوظيـفـة ومـتاعـبـهـا  من ضجـيج  الـزحـام  واخلوف مـن العـقـوبات
ـتنـاقـضة  في تـوجيـهاتـها ـتضـاربة  وا ديـر العـام  والتـعلـيـمات  ا واوامـر  ا

..........
ميـتة .رحلة احلصول للـراتب  التقاعدي ........   وعلية  ان وتـبداء  الرحلة ا
ـعـامـلـة  لـدى الـهـيـئـة  الـعـامة لـلـتـقـاعـد فـمـاذا  تـرى ..وجـوة مـتـعـبة ينـجـز  ا
كـان غـير مالئم ...ورجـال ونسـاء وزحـام  مـاكتب الـلـة بة من سـلـطـان ......ا

...عشرات  االيادي  تمتد الى  الشبابيك  التي 
ـسؤول  الرابض كـاالسد ......وتنـظر لهـذة  اجلموع وظف  ا يـقف وراءها  ا
وهي تـتوسل  وتـصرخ وتنـادي .....وبشـتى  عبـارات  االستغـاثة .....ويـتكرر
ـوظف احملـال  عـلى الـتـقـاعـد الذي ؤلـم غيـر الالتـق باالنـسـان   وا ـشـهـد ا ا
ـعـانــات لـفـتـرات طــويـلـة .......بـ قــدم خـدمـاتـة طــيـلـة حـيــاتـة ..وتـسـتــمـر  ا

............. ومشكلة صحة الصدور ... الروت
الحـظـات عـامـة  ولن ابـالـغ اذا قـلت ان هـئـيـة  الـتـقـاعـد بـكـوادرهـا ان هـذة ا
اعـلية  االن  الداء وتـعليـماتـها  وتـاخيـراتها هـي بحاجـة  الى اعادة  الـنظـر 
ـطلـوب..........النهـا هيئـة  خدمـية .انـسانـية . .انـاط بها مـهامهـا  بالـشكل  ا

ستويات الوظيفية ...... واطن وبجميع  ا القانون خدمة  ا
ـطالبة   بـاحتواء  هذا ـسؤلة  وا اجلـهات الرسمـية ذات العالقـة  اعتقد هي ا
ـتــقـاعــدين  وعـوائــلـهم ـســتـشــري  الـذي يــهم  ماليــ ا اخلــلل  الــوظـيــفي ا
.....وضـرورة  ان تـعي جــيـدا ان الـتـزامــاتـهـا  قـانــونـيـة واداريـة  وانــسـانـيـة
واخالقـية ....وملـزمة  ان تـنفذ الـقانـون والتـعليـمات بـروحيـة انسانـية قـوامها
الـعدالـة واالنصـاف.....وتـهيـات  االماكن  والـقاعـات  الـتى تتالئم وشـخصـية
ـواطـن   واحــتـرام الــذات  الــبــشــريــة (((ولــقــد كــرمــنـا بــني ادم )))) (وان ا
ـعجزات في احلـياة  كثـيرة  ولكن اكـثرها  اعـجازا هو االنـسان  ).......انة ا
الـية احملترم   والـسيد مـدير هيئـة  التقـاعد .احملترم .... نـداء للسيـد وزير  ا
نـتمـنى  ان يـسمع نـداءنـا هذا خـدمة  واحـتـراما لـلـمواطـنـ و كونـهـا  قضـية

را العام 
{ عن مجموعة واتساب

ايفان فائق جابرو 

االقــــتـــصـــاد الـــعـــراقي ودور الـــديـــون
ـقـيـته تـبـعـهـا مـداخـلـة لـوزيـر النـفط ا
االسـبق عصام اجللبي  حتدث خاللها
ـتبـعـة بـعد عـن السـيـاسـات الـنفـطـيـة ا
االحـــتـالل  والســيـــمـــا عـــقــود

التراخيص. 

وزارة الـــــــــــــــتـــــــــــــــخـــــــــــــــطـــــــــــــــيـط). 
ـؤتـمـر الـذي افـتـتـحه رئـيس  وشــهـد ا
ـركـز الـتـنـفـيـذي لالحتـاد عـبـد الـقادر ا
زيـنـل   مـنـاقشـة بـحـوث تـنـاولت

مـوضوع انهيار
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أعــلـنت تــربـيــة مـحــافـظــة صالح الـدين عن
اجنــاز أعـمـال تــخـصـيص 78 قــطـعـة أرض
ـوذجـيـة سـتـنـفـذ بـالـكـامل لـبـنــاء مـدارس 
ـدرجـة ضـمن الـقرض خـالل أقل من عام وا
الـصــيـني اخلـاص بـتـشــيـيـد الف مـنـهـا في

محافظات البالد.
ـدرسـيـة في احملـافـظة وقـال مـديـر األبـنـية ا
بـاسل فـاضل عـلـوان في بـيـان اطـلعت امس
ـدارس الـتي سـتـنـفـذهـا أربـع شـركات إن (ا
صـيـنـيـة رصـيـنـة سـتـكـون بـسـعة 12 و18
و24 صــفـاً ومـوزعــة بـ أقـضــيـة ونـواحي
احملــافـظـة ووفــقـاً لـلــحـاجـة لــهـا والـكــثـافـة

السكانية لكل منطقة فيها).
”—«b  bOOA

ــدارس تــوزعت بــواقع 11 وأضـــاف  ان (ا
مــدرســة لـكـل من قــضـاءي آمــرلي والــطـوز
وتـسع مدارس لقضاء تكريت والعدد نفسه
بـقضـاء سامراء اضـافة الى ثـماني مدارس
فـي كل من قــضـــاءي بــلــد وبــيـــجي وســبع
بـقضاء الشـرقاط وكانت لنـاحية العلم ست
مـــدارس امـــا في قـــضـــاءي الـــضـــلـــوعـــيــة
والـدجيل فسيشيـد اربع منها في كل قضاء
عـالوة عــلى مــدرســـة واحــدة ســـتــخــصص

بحسب احلاجة السكانية واألولوية).
واشــار الى (وجــود خــطـة اعــدتــهـا تــربــيـة
صـالح الــدين لــلــعــام احلـــالي تــفــصح عن
بالغ تصل الى  200مليار حـاجة احملافظة 
ديـنـار تـخص أعـمـال تـرمـيـم وبـنـاء مدارس
ـهــدمـة جـراء ـبـانـي ا جــديـدة بــضـمــنـهــا ا
االرهــاب) مــوضــحـا انه (وبــرغم ضــخــامـة
ـــكن تــوفـــيــره فـي الــوقت ـــبــلـغ الــذي ال ا
احلـالي بـيد انه في حـال تـوفره فـسيـحقق
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درسـية لـلمـحافـظة االكـتفـاء بـعدد األبـنيـة ا
خـالل ســـنــــة ونــــصف). وجــــرت بـــرعــــايـــة
وحــضــور رئــيس مــجـلس الــوزراء الــســيـد
مصطفى الكاظمي اخلميس مراسم توقيع
خــمـســة عـشـر عــقـداً مع اجلــانب الـصــيـني
لـبناء ألف مـبنى مدرسي في مخـتلف أنحاء
الـعـراق; وذلك ضمن اتـفاقـية إطـار التـعاون

ب احلكومت العراقية والصينية.
ـدير ومـثّل اجلـانب العـراقي في الـتـوقيع ا
دارس كرار الـتنفـيذي للجـنة العـليا لبـناء ا
مـحـمـد فـيـمـا مـثّل اجلـانب الـصـيـني نـائب
رئـيس شـركة بـاور تـشايـنـا السـيد لي دزي

. إلنشاء 679 مبنى مدرسياً
وجـرى التوقيع مع اجلانب الصيني متمثالً
دير اإلقليمي لشـركة سينو تيك كو جون بـا

. ألجل بناء 321 مبنى مدرسياً
ي لـلغة واحـتفل الـعالم امـس  بالـيوم العـا
الـعربية  الذي اتخذت فـيه اجلمعية العامة
ــتـــحــدة في الـــعــام 1973 قـــرارهــا لـأل ا
التاريخي بأن تكون لغة الضاد لغة رسمية
سـادسـة ويـجـري االحـتـفـال بـهـا في الـثامن
عــشــر مـن كــانــون االول اجلــاري ســنــويـا 
لــدورهـا الـهــام الـذي تـؤديه فـي مـد جـسـور
الـوصال بـ الشـعوب عـلى صهـوة الثـقافة

والـعـلم واألدب وغـيرهـا من اجملـاالت. وهـنأ
وزيـر التعـليم العالي والـبحث العـلمي نبيل
كـاظم عبـد الصـاحب بـهذا الـيوم  الـشعوب
ية الـعربـية واإلسالمـية وأوساطـها األكـاد
والعلمية والثقافية. ودعا عبد الصاحب في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس (اجلــامــعـات
ـؤسسـات كافـة إلى االحتفـال بهـذا اليوم وا
الــذي نـســتـحــضـر فـيـه سـفــرا مـضـيــئـا من
الـسمـو والرفعـة لهذه الـلغـة الشامـخة التي
احـبـها الـله بـأن جعـلـها لـغـة القـرآن الـكر
وطـرزت كلمـاتها الشـاعرة تاريـخا وحاضرا
مـن األدب واإلبــــــداع والــــــفـن والــــــتــــــدوين
ــعـــرفي).بــدوره  كــتب الـــنــائب الــســابق ا
مـحــمـد شـيـاع الـسـوادني في تـغـريـدة عـلى
تـويـتر قـال فـيهـا (إنا انـزلـناه قـرآنـا عربـيا
ـي للـغة الـعربـية في احـتـفاءنـا بالـيوم الـعا
الــثــامن عــشـر مـن كـانــون االول يــعــبـر عن
فــخـرنــا بـلــغـة الــقـرآن الــكـر وهي تــمـثل
ـضيء ألمتـنـا الـعـربيـة  وتـأريـخا الـسـفـر ا
ســطـر وخط بـاحلــروف الـعـربــيـة وال بـد أن
يـكـون حـاضـرنـا ومـسـتقـبـلـنـا مـطـرزا بـلـغة
الـضـاد فلـغتـنـا هويـتنـا). واحتـفت مـنظـمة
ـتحـدة باليـوم العـالم للغـة العـربية األ ا
حتت عــنـوان (الــلـغـة الــعـربـيــة والـتـواصل
احلــضـاري) عـبــر فـعـالــيـات واحـتــفـالـيـات
عـديدة. وقالت في بيان نشـرته على موقعها
ي بـاللغـة العربيـة ان (موضوع الـيوم العا
لـلغـة العربـية لهـذا العـام هو اللـغة العـربية
ـثابة نداء والـتواصل احلضاري ويـعتبر 
لـلتأكيد مجددا على الدور الهام الذي تؤديه
هــذه الــلــغــة في مــد جــســور الــوصــال بـ
الـنـاس على صـهـوة الثـقـافة والـعلم واألدب
وغـيرها من اجملاالت الـكثيرة ) وأضاف ان ي للغة العربية شعار اليوم العا

الـعـلـيـا لـلـمـسـاءلـة والـعـدالة وكـذلك
ـــديــر عــام الـــدائــرة اإلعالمـــيــة في
الــهـيــئــة جلـهــودهم وتــعــاونـهم مع
الــنــخب اإلعـالمـيــة كــمــا قــدم نــائب
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نــظـمـت  الـهــيـئــة الـوطــنـيــة الـعــلـيـا
لــلـمــسـالــة والـعــدالـة بــالـتــعـاون مع
ـركـز الـعـراقـي لـلـتـنـمـيـة اإلعالمـيـة ا
ــوســعــة لـــقــراءة الــبــيــان الـــنــدوة ا
اخلتـامي للورش اإلعـالمية الـبحـثية
والتي جرت على قاعـة نادي العلوية
في بـــــغـــــداد بـــــحـــــضـــــور عـــــدد من
ي سؤول واإلعالمـي واالكاد ا
ـــتــــخــــصـــصــــ  وذلك لــــعـــرض وا
التوصـيات واخملرجـات التي طرحت
خـالل  ســـلـــســـلـــة من ورش الـــعـــمل
ـدة اكـثـر من شـهر والـتي اسـتـمـرت 
لتـصب في اطـار ترشـيد عـمل الهـياة
وتالفي الـعـقــبـات واالخـفـاقـات الـتي
اعـتــرت عـمـلــهـا والـتي قــسـمت عـلى
اربــعــة مــحــاور (احملــور الــسـيــاسي
واحملــــور االجـــــتـــــمـــــاعـي واحملــــور
االقــتــصــادي واحملــور الــقــانــوني)..
حـــيث الـــقـــيت فـي الـــنــدوة عـــدد من
ثل الهيئة الكلمات استهلت بكلمة 
الـوطـنيـة الـعـليـا لـلـمـسالـة والـعـدالة
ــركـز الــعــراقي لــلـتــنــمــيـة وكـلــمــة ا
اإلعالمية التي القاها األستاذ جاسم
ـركـز  بـعـدهـا ـوسـوي مـسـتـشـار ا ا

اسـتعـرض رؤسـاء الـورش البـحـثـية
مــــا  مـــــنــــاقـــــشـــــته من األفـــــكــــار
والـــطــــروحــــات  والــــتي اخــــتــــزلت
بـالـتـوصـيـات الـتي الـقـاهـا الـدكـتور

رئـــيس الــــهـــيـــئــــة األســـتـــاذ صالح
اجلـــبــــوري ومـــديــــر عـــام الــــدائـــرة
اإلعالميـة الشهـادات التـقديـرية على
ـشــاركــ في الـورش الــبـاحــثــ وا
البحـثية االعالمـية ..  علـما بان هذه
ـثـابـة الـعـتـبـة األولى الـورش تـعـد 
ــشــروع طـويـل االمـد ســيــكــون بـ
ـركـز والـهـيـئـة لـتـطـويـر االمـكـانـية ا
والـــــقـــــدرات ســــــواء بـــــاحلـــــوارات
والـــورش الـــعـــلـــمـــيـــة وإمـــكـــانـــيــة
ـتقـدم من الهـيئة استـضافـة الكادر ا
لتلقي محـاضرات علميـة متخصصة

ركز. يلقيها أساتذة وباحث من ا
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واوصت نـدوه عـلـمـيـة عن اجلـيـوش
اإللكـترونـية نظـمهـا مركـز الدراسات
االسـتــراتـيـجــيـة في جـامــعـة كـربالء
بالـتعـاون مع فرع نقـابة الـصحـفي
في احملافظـة ألعادة الـثقة بـاخلطاب
اإلعالمي الــعـــراقي من خالل ســحب
ؤسسات اإلعالمية التي تراخيص ا
تضـلـيل الراي الـعام ودعم حتاول
الـصـحف الــورقـيـة كـونـهـا الـوثـيـقـة
اإلعالمــيــة الـــوحــيــدة غــيـــر قــابــلــة
للـتغيـير وتـوحيـد اخلطاب االعالمي
الــعـــراقي ضــد هــجــمــات اجلــيــوش

اإللــكـــتـــرونـــيــة الـــتي تـــخل بـــاألمن
الـــوطــني وتــسـيء لــســمــعـه الــبــلــد

ومواطنيه. 
وقال عضو الـهيئه اإلداريـة محاضر
الــنـدوة مــاجـد كــاظم ل (لــزمـان)  ان
(الـهــدف من هــذه الـنــدوة هي زيـادة
وعي اجملـتـمع الســيـمـا فـئـة الـطـلـبـة
ـواجـهـة مـا تـطـرحه هـذه اجلـيـوش
من معلومات واخبار مظللة).مضيفا
ان (الــنــدوة نــاقــشت ايــضــا تــأثــيــر
اجليوش اإللكترونية من وجهة نظر
مــــخــــتــــصــــ بــــالــــشــــأن االعالمي
والـســيـاسي والـقــانـوني).من جـانب
اخر وباشرت مديرية  شهداء كربالء
نـحـة الـعـقـارية بـتـرويج مـعامـالت ا
لـــذوي شـــهـــداء احلــشـــد الـــشـــعــبي
وبــواقع مــبــلغ مــقــداره  15مــلــيـون
ـديـريـة الزالت ديـنــار.مـضـيـفــا ان (ا
ـنـحة مـسـتـمـرة بـتـرويج مـعـامالت ا
العقـارية والتي قـاربت حلد االن مئة
مـعامـله لـقـرض رفعـهـا الى مـؤسسه
الــشــهــداء الســتــحــصــال مــوافــقـات
ـبالـغ لصـرفـهـا على الـتخـصـيص بـا
ـديـريـة مـسـتـحــقـيـهـا). مـبـيـنـا ان (ا
شـمـلت 147 مـسـتــفـيـدا وبـواقع 15

مليون دينار لكل عائله).
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ـوضـوع تتـمـثل في إبراز (الـغـاية مـن هذا ا
الــدور الـتـاريــخي الـذي تــضـطـلع به الــلـغـة
عارف وتناقلها الـعربية كأداة الستحداث ا
فـضال عن كـونهـا وسـيلـة لالرتـقاء بـاحلوار
وإرســاء أسس الــسالم حـيث كــانت الـلــغـة
ـشتـركة الـعربـيـة على مـر القـرون الركـيزة ا
وحـلـقـة الـوصل الـتـي جتـسّـد ثـراء الـوجود
اإلنــســاني وتــتـيح االنــتــفــاع بـالــعــديـد من

وارد). ا
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مشيرا الى ان (موضوع االحتقال هذا العام
يـكـتسي أهـمـية بـالـغة في كـنف اجملـتمـعات
ـة والــرقــمــنـة الــتي تــتــعــاظم فـيــهــا الــعــو
والـتـعــدديـة الـلـغـويـة إذ يـسـلم بـالـطـبـيـعـة
ـاسـة لـتـعـزيز ـتـغـيـرة لـلـعـالم واحلـاجـة ا ا
احلـوار ب األ والـشعـوب) ولفت الـبيان
الى ان (الـلـغة الـعـربيـة تـعد ركـنـا من أركان
الــتــنـوع الــثــقـافي لــلــبـشــريــة وهي إحـدى
الــلـغــات األكـثـر انــتـشــاراً واسـتــخـدامـا في
الـعالم إذ يتكلمها يوميا ما يزيد على 400
ـعمـورة) مـؤكدا مـلـيون نـسـمـة من سكـان ا
نطقة ان (مـتحدثي العربـية يتوزعون بـ ا
ـنـاطق األخـرى اجملـاورة الـعـربـيـة وعـديـد ا
كـتركـيا وتشـاد ومالي والسـنغال وإرتـيريا
حــيث أن لــلــعــربــيــة أهــمــيــة قــصــوى لـدى
ــســلـمــ فـهـي لـغــة مــقـدســة النــهـا لــغـة ا
الـقرآن وال تـتم الصالة وعـبادات أخرى في
اإلسالم إال بـإتـقان بـعض من كـلمـاتـها كـما
أن الـعربية هي كذلـك لغة شعائـرية رئيسية
نطقة سيحية في ا لـدى عدد من الكنائس ا
حــيث كــتب بــهــا كـثــيــر من أهم الــعــربــيــة 
األعـمــال الـديـنـيـة والـفـكــريـة الـيـهـوديـة في

العصور الوسطى).
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في روايـة من األدب الـبـرازيلي لـلـكـاتب الكـبـيـر " پاولـو گـولو " يـروي أن أبـاً كان
يقرأ صـحيفة فيبادر أحد أطفاله  وكان فـرط احلركة  كثير النشاط  متحرك ال
يـركن لـلـهـدوء يـبـادر الى سـحب الـصـحـيـفـة من والـده راغـبـاً في انـتـزاعـهـا  ال
لـقـراءتـهـا ولـكن رغـبـة في افـراغ شـحـنـاته الـزائـدة الـتي لم تـسـتـوعـبـهـا اجـسـاد
اإلخـوان  فـتـوجه بهـا قـاصـداً األب  وفي محـاولـة السـتيـعـاب حـركة طـفـله غـير
عـتادة  ورغبة فـي استكمـال قراءة ما ورد في الـصحيـفة  اقتـطع الوالد جزءا ا
من الصحـيفة وقد ضمت خـارطة العالم  وقـام بتمزيقـها قطعاً صـغيرة وأعطاها
البـنه وقـال له إذا قـمت بتـجـميـعـها سـأكـفـاءك بدوالر  ومـا هي اال خـمسـة عـشر
دقيقة اال والولد يأتي بها مرتبة  فتعجب األب من فطنة ولده وقدرته على جتميع
اجــزاء اخلـــريـــطــة  فـــبـــادر بــســـؤاله هل بـــادرت والــدتـك أو أحــد اخـــوانك الى
مسـاعـدتك  فاجـاب الـطفل ال  فـسـأله وكـيف رتّبت اجـزاء خـارطة الـعـالم  فرد
الطـفل كانت هنـاك صورة النـسان عـلى الوجه اآلخر لـلصـحيـفة  فحـينـما أعدت
بـنـاء الـصـورة أعـدت بنـاء الـعـالم  فـوقف األب مـتـعـجـبـاً من فـطـنـة وذكـاء ولده 
فـأخـضـعه الخـتـبـار آخـر  إذ قـام بـتـمـزيق صـورة أخـوان يـجـلـسـون علـى مـائدة
واحدة  وقـال له نسّق مـا شاءت ورتّب مـا مزقت فـوقف الطـفل عاجـزاً لصـعوبة
ـزقون مـزقـة  فبـادر بـإجابـة والده  دعـهم  االخـتـبار  وصـغـر قطع الـصـورة ا
بـعـضــهم الى أن يـلــقى كل واحـد مـنــهم مـصــيـره . وبـالــقـطع أن لــيس أكـثـر من
الشـعب العـراقي ولود للـكفاءات  مـتحـرك بنّاء  مـبدع ذوّاق  ديّن ورّاع  كر
ـتـد  وجـباله ـتـد  حديـث مسـايـر  أرضه خـصـبه  ونـهـر  مـعـطـاء  أصـيل 
شاهـقة  وسهله مخضّـر  فيه الدين والورع  والعـلم واإلبداع  والثروة والثراء
ضـايفه  متـحرك ال يركن  الغـيرة عنـد رجاله  والشـرف في نسائه  والـكرم 
للـهدوء وغيره ساكن  من أجل هذا راح الـقريب يتآمر علـيه  والغريب يطمع فيه
هد لـذلك  فهُجّرت كفاءته  واستهدف شرفائه  والعـميل من حاملي اجلنسية 
 وقُتـلت رجـاالته  وسبـيت نـسـائه  وكل ذلك بـقصـد تـمزيـقه وحتـويـله الى ملل
ونحل  وأطـياف وشلل  فصار العربي يـرتاب من الكوردي  والكوردي ال يأمن
موقف الـعربي  والشيـعي يخشى من السـني  والسني يرى في الـشيعي دخيل
ال شريك وأصـيل  فـاعتـقد الـبـاغض أن احللم حتـقق  واخملـطط جنح  والتـآمر
أثمـر  لكن احلاسـد الباغض نسي أو تـناسى أن مخـطط اليوم ليس األول  ولن
يكـون األخيـر  وأن العـراق يبـقى عصي  حـيث فيه مـرجع أعلـى يرشـد  ورعية
تـسـمع  وعـقل يـفـكـر  وعـلم يقـدح  وأرض تـنـبت  ومـخـبـر يـحـلل . لـقـد حاول
فـتعل ب صطـنعـة  وإقامة احلـدود ا الـباغض بـعد سـنة 2003 رسم احلـدود ا
أجـزائه  بـل راح يـجــول في خـاطــره  تـقــســيم األحـيــاء عـلـى أسـاس الــطـوائف
ذاهب  فـهـجّر بـقصـد ذلك آمـن  وأرعب قـاطـن  وشّـرد مـقيـم ومُالك  وا
عـلى آمل تـوزيـعٍ وتقـسـيـم وتقـز  لـكن مـخـطـطه خـاب  وآمـاله راحـت سراب 
وتآمـراته تكشفت ح ولدت  فراح الشـعب الواعي  يلملم اجزاء الصورة التي
حاول البـاغض تمزيقها وتقطـيعها أشالء  وحيث أعيد بـناء الصورة سيعاد بناء
الوطن عـاجالً ال آجالً  وإن تآخـر األجل قلـيالً  فمـضي ثمانـية عـشر سـنة على
الـتـغيـير  لـيس أجل كبـيـر في عمـر التـغيـير  بـلـحاظ مـا خلّف الـراحل من ديون
وخـراب ودمـار  فـخــرابه طـالب الـبـشــر واحلـجـر  فـتـرك شــعب مـحـطّم  وبـنـاء
لـوث  والـبشـر يأن ـبنى يـشـكو اإلشـعـاع ا مُخـرب  األرض تعـاني اجلـدب  وا
من ويالت احلروب واحلـصـارات والتـقـسيم والـتـهـجيـر  والـديَن ثقـيل مـضخم 
تشـعب حتى كثر أصـحابه  وتفرعـت مطالبـاته  وثقلت موازيـنه  ويحدثونك عن
أفضـلـية الـراحل  وقـد ملء أرض العـراق جـثثـاً  وشرد شـعب  واهـلك حرث 
وقطع نـسل  لكن لـيس العـبرة في الـوقوف عـلى ما خَـلَف الراحـل  لكن الـعضة
كلها فيما فعل وتصرف وتعامل  فالظلم وإن طال البد أن ينجلي  والشعب باق
ُلك متحرك والشعب ثابت  ويقيناً أن البقاء واحلاكم راحل  وإن طـال أمده  فا
تصدي أن يولي الثابت جل االهتمام عنى العام ال للمتغير  وعلى ا للـثابت في ا
 فبـناء إنـسان أولى مـقدمـات بنـاء األوطان  فال بـناء لألوطـان واإلنسـان مخرب
ــتـصـدي لــلـشــأن في الـعــراق  أن يـولي اإلنــسـان كل مـحـطـم مـهـزوم  وعــلى ا
االهتـمام بعـد طول ظُالمـات وسلـسلـة اضطهـادات  ومسـلسل انـكسـارات  فقد
انكـسر الـقـيد  وذهب الـظالم  واجنـلت الغـبـرة  وآن األوان لتـعويض مـا فات 

وجــبــر مــا تـضــرر  وتــرمــيم مــا تــصـدع  وبــنــاء مــا تــهـدم 
وبالـقـطع أن الـتـاريخ حـافظ لـكلٍ ما شـيـد ومـا خـرّب ولو
بــعـد حـ  وعـلى ظاللـة من ظـن أنه قـادر عـلى تـغـيـيـر
الـوقـائع  وحتـريف احلـقــائق  وتـزويـر الـوثـائق  وإال
كـان التـاريخ عـبث  واحلـقائق وهم  فـقـد زال احلاكم
الظـالم  وأثر باقِ محفوض  والسعيد من قرء التاريخ

واتعض بسلفه .
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قال الشاعر :

رءُ مادام حيّاً يستهانُ بِهِ ا
َ يُفْتَقدُ ويعظمُ الرزءُ فيه ح

للظلم االجتماعي صور وأشكال ليس من السهل حصرها .
ـواهب والـفضل في ومن صور الـظـلم االجـتمـاعي االسـتـهانـة بـكـثيـر من ذوي ا

حياتهم ثم تسليط االضواء عليهم بعد وفاتهم .
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وهـنـاك مَنْ يـغـطي اسـمَه غُـبـارُ الـنـسـيـان حـتى اذا مـا أغمـض عيـنـيه ورحل عن
سطح هذا الكوكب ابتدأ االهتمام الرسمي به بالظهور .

ـرحـوم الشـيخ عـبـد احملسن وهذا مـا حـصل في الـعـراق مع الشـاعـر الـكبـيـر ا
الكاظمي الذي عاش في مصر وكابد ألوانا من الضيق دون أنْ تفكر به حكومة
بالده  ولكـنه حينما مات اهتمت به احلكومة وأقامت له حفالً تأبينياً شارك فيه

رحوم الشيخ محمد علي اليعقوبي وجاء في مرثيته له : شيخ اخلطباء ا
ومِنْ عَجَبٍ بَكَتْكَ وأنتَ مَيْت 

بالد ضيّعتَكَ وأنتَ حيُّ 
لكي . هنا ما كان أيام احلكم ا

وفي العـهـد اجلمـهوري أقـيم له نـصب تذكـاري ضخم وسُـمِـيّتْ باسـمه السـاحة
احمليطة في الكاظمية .
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واهب من األحياء شاعر آخر فقال : وَصَوَّرَ االستهانَة بذوي ا

ترى الفتى يُنكرُ فضلَ الفتى 
مادام حيّاً فاذا ما ذَهَبْ 
لَجَّ به احلِرْصُ على نُكْتَةٍ 
اءِ الذَهَبْ  يكتبُها عنه 

ـوهـوب عـلى اآلخـرين تـدفع بـهم الى انّ احلـسـد والـغـيـرة واخلـشـيـة من تـقـدم ا
العـمل على إبعاده عن األضواء لـتخلو لهم الـساحة من دون منافس قويَّ وكل
ا يكون على حساب االنصاف والعدل وحرمان اجملتمع من عطاء ثر ... ذلك ا

تنبي  –وبكل صراحة - : ولقد قالها ا
الظلم مِنْ شِيمِ النفوسِ فانْ تَجِدْ 

ذا عِفَةٍ فِلَعِلَةٍ ال يظلمُ 
-4-

وشـهد ( العـراق اجلديد ) آفـةً رهيـبة لم يشـهدها  –بـهذه الـدرجة الـقوية  –من
ـهارات قـتـضـاهـا بـأصـحـاب ا قـبل  وهي آفـة احملـاصـصـات الـتي يـسـتـهـان 
والبـراعات ماداموا لم ينخرطوا في الكتل السياسية النافذة ومن العار أنْ تقدّم

ظلومة . وهوبة ا تردية على تلك العناصر ا النطيحة وا
-5-

لقـد عاد الـكـثيـرون من ذوي الـبراعـات العـلـميـة الى الـوطن احلبـيب بـعد سـقوط
الـدكـتاتـوريـة البـائـدة خلدمـة وطـنهم وشـعـبهم ولـكـنهم فـوجـئوا بـوضع الـعقـبات
والــعـوائق أمـامـهـم  الى احلـدّ الـذي أرهـقــهم وقـرروا مـعه الــرجـوع الى بـلـدان
هـجر الـذي ضمّهم وأفـاد من كفـاءاتهم ولم يكن لـهم من ذنب االّ أنهم لـيسوا ا

من ذوي االنتماء الى الكتل السياسية النافذة ..!!
وت مـنهم في اخلـارج مقـروناً ولـكنـنا نـقرأ نـعي من 
بِــذِكْـر مـا كـان يـتـمـتعُ به مـن قـدرات عـلـمـيـة مـرمـوقـة

ومكانة متميزة . 
ــة بــحق األفـذاذ – وهــكــذا تـتــوالى الــفــصــول الـظــا

لالسف الشديد - .
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ـعـاصر في االدب االسـتـراتيـجي ا
يــشـيــر اغــلب اخلــبــراء في مــجـال
مـكــافــحـة اإلرهــاب الى انه اخــطـر
شيء عــــلى الـــدولــــة االجنـــرار في

احلرب غير النظامية.
فـاحلـرب غـيـر الـنـظـامـيـة هـي حتد
ـوارد وقـدرات كـبـيـر واسـتـنـزاف ا
ؤسسة العسكـرية والنصر فيها ا
يـــحـــتـــاج الى الـــتـــوازي في إدارة
الــتـخــطـيط والــعـمــلـيــات واجلـهـد
االستـخبـاري وهذا يـتطـلب موارد
مــالـــيــة كـــبــيـــرة وقــدرات ودعـــمــاً
لوجسـتيًا كـبيراً يهـدف الى تثبيت
قــدرات الــدولــة واســتــمــرار تــدفق

ـوارد. إن احلـرب غـيـر الـنـظـامـية ا
حتتاج الى منظور شامل في إدارة
الـقـدرات وعـمـلـيـات نـوعـيـة جتـمع
بـها مـسارات ومـراحل مـتعـددة ما
يـهمـنا في الـعراق هـو االبتـعاد عن
هـذه احلـرب كـونـهـا حتـديـاً كـبـيـراً
ب اجلغرافية السياسية وسياسة
اجلـغــرافـيــة ومـا بـيــنـهــمـا احلـكم
الـــوطــــني ومــــؤســـســــات الـــدولـــة

واطن. وا
فـكــلـمـا كــانت الـدولـة قــويـة ودولـة
مؤسسـات والنظام الـسياسي قادر
عـــلى االســـتـــحــــابـــة الى مـــطـــالب
احلــمـالت في مــكــافـــحــة اإلرهــاب

كــلــمـا ســتــكـون هــنــاك مــرونـة في
ارغــام اجملــامــيع اإلرهــابــيــة عــلى
خوض مـعـركـة تـقـلـيـديـة سـتـكون
نتـائجـها مـحسـومة كـما حدث في
ــوصل وصالح الــدين األنـــبــار وا
حــيـث  تــدمـــيـــر مــراكـــز الـــثــقل
لـلـتـنـظـيم اإلرهـاب والـقـضـاء عـلى
اغلب القادة والقضاء على مصادر
الــتـمــويل لالرهـاب فـي حـ جنـد
العكس من ذلك في مسار اخر هو
اجنــــرار الــــدولـــة لــــلــــخــــوض في
مـسـتــنـقع احلـرب غـيـر الــنـظـامـيـة
وهذا ما يعمل عـليه تنظيم داعش
فـي الـــــــوقـت احلـــــــاضـــــــر وهــــــو

استنزاف للموارد والقدرات.
ان جتـربـة جهـاز مـكافـحـة اإلرهاب
في العراق هي من اجنح الـتجارب
فـي الــــقــــضـــــاء عــــلى اجملـــــامــــيع
اإلرهـابـيـة ومـصـادر تـمـويـلـهـا من
خالل الـــعــــمـــلــــيـــات الــــنـــوعــــيـــة
واالستخبارات الـدقيقة واستخدام
ـعلـومات واحلرب أسلـوب جميع ا

كـان والزمان النـفسـية وانـتخـاب ا
لضـرب األهـداف اإلرهابـية وخالل
ـنـصـرمـ  قـتل اكـثـر الـعـامـ ا
من  200إرهـــابي عــلى رأســهم مــا
يسمى والي العراق وإلقاء القبض
ـئـات مـن الـعنـاصـر بـسـبب عـلى ا
اســــتــــخــــدام أســـالــــيب حــــديــــثـــة
ومـتطـورة ضد اإلرهـابـي وفي كل

عملية هناك أسلوب مختلف.
ان تــوجـيه بــرامج تــنــمـويــة جتـاه
ـناطق ـواطنـ وخـصوصـاً في ا ا
احملــررة هــو هـــدف ســتــراتــيــجي
نـــعــمل عـــلــيه ونـــشــجع الــوزارات
ـــؤســســات احلــكــومــيــة وغــيــر وا
احلـكــومــيــة لــلــنـهــوض بــتــوعــيـة
ـواطن واالهــتــمـام به لــلــحـد من ا
األســـبـــاب الــتـي ولــدت الـــتـــطــرف
ـنـاطق. وأخـيرا الـعـنـيف في تـلك ا
اننا نسعى دوماً لعدم اخلوض في
احلـرب غـيـر الـنظـامـيـة كـونـها من
سوغات الداعـمة ألجيال اإلرهاب ا
احلـاليـة واجلديـدة وقد اسـتطـعنا

تـدمــيــر ثالثــة أجــيـال من
اإلرهــــاب الــــتي حــــاولت
وعــمـلت عــلى اســتـخـدام
طـــريــــقـــة احلــــرب غـــيـــر

النظامية.

{ فريق اول ركن 

مـــســـتــوردة لـــلـــحــمـــضـــيــات من دول
اجلوار) . 

الى ذلـك قال مديـر البـيئـة في محـافظة
ديـــالى عــبــدالــلـه  هــادي الــشــمــري لــ
(الــزمــان) ان (اطـراف نــاحــيـة كــنــعـان
الــتـابـعـة لـقــضـاء بـعـقــوبـة تـضم اخـر
الغابات في ديالى والتي انشأت نهاية
ـاضي عــقـد الـسـبــعـيـنـات مـن الـقـرن ا
عـلى مساحة تزيد عن 3 االف دو في
اطــار خـطط زيـادة االحـزمـة اخلـضـراء
دن وهو واحدة من عدة غابات حـول ا
انـدثـرت اغـلـبـهـا ولم تـبـقى سـوى هذه

الغابة) . 
ان (الـغـابـة قاومت واضـاف الـشـمـري 
الـظـروف الـصـعـبـة ألكـثـر من 40 سـنـة
ـكن ان نفقدها والتـزال موجودة لكن 
ــوسم الــقــادم اذا لم تــكن هــنــاك فـي ا
جــهــود عـلى االرض لــلــحـد من قــسـوة
اجلــفـاف احلـاد الـذي يــضـرب مـنـاطق
واســعــة من ديـالـى خـاصــة الــشـرقــيـة
ما يـستدعي حـفر ابـار او تام مـنهـا 

احلـد االدنى من مـيـاه السـقي لـلحـفاظ
على الغابة من الهالك) . 

واشـار الى ان  (الغايـة والتي ال يعرف
مـوقعـها الـكثـيرين تـشكل حـاليـا موقع
مـثـالي لـتـربـية الـنـحل وانـتـاج الـعسل
بــاإلضــافــة الى انــهــا مــوقع ســيــاحي
ـنــاســبـات تــرتــاده بــعض االسـر فـي ا
لكنه غير مستثمر بالشكل الصحيح). 
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واكــد مــديــر بـيــئــة ديــالى  أن  ( هـذه
ا تـصـبح بعـيـدة عن االع الـغـابـة ر
كـونـها في مـنطـقـة زراعيـة بعـيدة  اذا
لم تـمـتـد اليـهـا يد الـعـون بـشكل مـبـكر
ا وسم الـقادم الـذي ر قـبل ان يـأتي ا
يكون حاسما في مصير تلك لغابة) . 
وأجنــزت شركـة ديالى الـعامـة التـابعة
ـعادن عـقودها إلى وزارة الـصنـاعة وا
ُــبـرمــة مع الـشــركـة الــعـامـة لــتـوزيع ا
ُـحوالت كـهـربـاء الوسط لـتـجـهيـزهـا 

توزيع ُمختلفة السعـات .
وأوضــحَ مُــديـــر عــام الـــشـــركــة عـــبـــد

 ÍdLA « Âö  ‡‡ v U œ

اعـلن مـحـافظ ديـالى مثـنى الـتـمـيمي 
اجنــــاز خط كــــهــــربـــاء  K.V  33دبل
ســيــركـت بــطـول 7.5 كـــيــلــومــتــر في
مـحـطـة بـعـقـوبـة الـغـربـيـة  مؤكـدا انه
يـخدم مـناطق الـغالبـية وجـديدة الشط

ضمن قضاء اخلالص .
وقـــال الــتـــمــيــمـي  لــ ( الــزمــان )  ان
(تـشيـيد اخلط  إجنازه بـفترة زمـنية
اســتـثــنـائـيــة ويـســهم بـفك االخــتـنـاق
والــضــغط عــلى مــحــطــتي الــغــالــبــيـة

وجديدة الشط ).
وأضـاف التـميـمي  ان ( خط الكـهرباء
K.V 33 دبـل سيركت امتد بطول 7.5
كـيلومـتر ويخدم مـناطق ناحـية هبهب
والـقـرى احمليـطـة بهـا ونـاحيـة جـديدة
الشط والقرى حمليطة بها  مشيرا الى
ـغـذيات انه يـسـاهم بـفك االخـتـنـاقـات 
ـنـاطق K.V 11 ورفـع الـفـولـتـيـة في ا
التي كانت تعاني من ضعف بالفولتية

وعدم استقرارها) .

بـاشرة وبـ الـتمـيمي   انه (  تـمت ا
ــشــروع مـــنــتــصـف تــشــرين االول بـــا
ـاضي واجنز بـجهود اسـتثنـائية من ا
قـــبل الــعـــامــلــ فـي مــديــريـــة تــوزيع

كهرباء ديالى ودخل اخلدمة ) .
ومـن جــانـب آخـــر قــال رئـــيـس احتــاد
اجلـمــعـيـات الـفالحـيـة في ديـالى رعـد
الــتــمــيـمـي  لــ ( الـزمــان )  انه  (رغم
ازمـة اجلفـاف الذي ادى الى انـخفاض
ـئة في إنـتـاج الـبـرتـقال من 40-30 بـا
ــوسم احلــالي اصــطـدم ديــالى خالل ا
ـستورد ـزارع بـإغراق األسـواق با ا
بــشــكل غــيــر مــســبــوق   مــا ادى الى

انهيار أسعار البرتقال) .
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واضـــاف الـــتـــمـــيـــمي ان  (خـــســـائــر
ــكن ان ـــزارعــ كـــبــيــرة جـــدا وال  ا
تــغـطي اإليــرادات تـكــالـيـف اإلنـتـاج  
مــؤكـدا بـان مـا يـحــصل فـعل مـقـصـود
يـراد منها انهاء ملف بسات البرتقال
في  مــحـافــظـة ديـالـى وجـعـلــهـا بــيـئـة

الـستــار مخـلـف اجلنـابـي أنَ (الـشركة
أوفت بــإلــتــزامــاتــهــا الــتــعــاقُـديــة مع
الـشركة العـامة لتوزيع كـهرباء الوسط
مـن خِالل جتـهـيـز فـرع تـوزيع كـهـربـاء
الــكـوت بـ ( 29) مُــحـولـة تــوزيع سـعـة
(11/.4 KV  حتــــــــــويـل  KVA 400
وجتـهـيز فـرع توزيع كـهربـاء كربالء بـ
9 مُـحـوالت بـنـفس الـسـعـة  مُـفـصـحـاً
بـــــذات الـــــوقـت عن جتـــــهـــــيـــــز وزارة
الـتـخـطيط بـ 5  مُـحـوالت تـوزيع سـعة
KVA 250 والـــقـــطـــاع اخلـــاص بـ 2
KVA 630  مُـــحـــولـــة تـــوزيع ســـعــة
ُبـاشر  مـؤكداً أن بـطـريقـة التـجهـيـز ا
ُـجــهـزة تُــصـنع في ُــحـوالت ا (كــافـة ا
مــعـمـل مُـحــوالت الـتــوزيع وفق أحـدث
يـة وبـإمتـياز ُـواصـفات الـفنـيـة العـا ا
من شـركة مـيتسـوبيـشي اليابـانية إلى
جـانب حـصولـهـا علـى شهـادة اجلودة

الدولية)   .
ـالكـات فــي شـأنٍ آخــر فــقــد شــاركت ا
الـــهــنـــدســـيــة في الـــشـــركــة  في دورة

ُـسـيـطـرات اإللـكـتـرونـيـة من بـرمــجـة ا
PLC نـوع دلتا وتطبيقاتها الصناعية
والــتـي أُقــيــمت في كُـــلــيــة الــهــنــدســة
ُــدة خـــمــســة أيــام بـــجــامــعــة ديـــالى 
ي  خــالـــد حــســيـن بــإشــراف األكــاد
ًَ إســـــتــــعــــراض خـــــضــــيـــــر حـــــيث 
ُـسـيـطـرات اإللـكـتـرونـيـة وبـرمـجـتـها ا
وتـطبـيقاتـها الـصناعـية بـاإلضافة إلى
الـتـدريب العـملي لـلبـرمـجة والـتسـليك
وقـد أكدَ مُديـر عام الشـركة خِالل زيارة
أجـــراهـــا جلــلـــســـات الــدورة ولـــقــاءه
بالسيد عميد كُلية الهندسة في جامعة
ديــالى  أنــيـس عــبـــد الـلـه كـاظــم عـلى
أهـمية صـقل القُدرات العـلميـة للكوادر
الـعـاملـة ومُواكـبـة التـطورات الـعـلمـية
الـسريعة التي يشهدها العالم وخاصةً
ُـتـقــدمـة عـلـمـيــاً وصـنـاعـيـاً الــبُـلـدان ا
وعـكسهـا على الصـروح الصنـاعية في
الـبـلـد لـلنـهـوض بـالـصـناعـة الـعـراقـية
وجـــعــلــهــا فـي مــصــاف الـــصــنــاعــات

يـة . العا
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WLK∫ عدنان السراج يلقي كلمته

ركز العراقي عدنان السراج رئيس ا
لـتخـتـتم النـدوة بـتقـد الـتوصـيات
ــركــز الـــعــراقي لـــلــتــنـــمــيــة ودرع ا
اإلعالمـيـة لـرئـيس الهـيـئـة الـوطـنـية
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اخـتارت مجلة فـي مايو / ايار عام 2006
تـا  ان فـيـشـبـاك ضـمن قـائـمـتـهـا ألكـثـر
 100شخصية تأثيرا في العالم واعتبرته

بطالً قوميا.
فـي نـوفـمــبـر عـام 2021 عُــثـر عــلى إيـان
مـيـتًـا عن  42 عــامـا وفي ظـروف ال تـزال
غـيـر واضـحة وحـيـدا ومفـلـسـا في مرفق
رعـــايــة وقــيـل إنه كــان يــعـــاني من أزمــة

صحية عقلية حادة.
طاف بـالبـطل إلى مثل هذا كـيف انتـهى ا

ؤسف? أزق ا ا
WO U  ôu

الـرائـد فيـشـباك كـان ضابـطـا في اجليش
األمـريـكي وخدم ثالث جـوالت قـتالـية في
الـعـراق وواحدة في أفـغانـستـان وحصل
الحــقًـا عــلى شــهـادة الــدكـتــوراه وأصـبح
مــدربًــا في ويــسـت بــويـنـت وكــان اســمـا
مـعروفا ومـشهورا. في عام 2005  كشف
ـتمـركزين في الـرائد فـيشـباك أن زمالءه ا
ـــنــهـج عــلى الـــعــراق اعـــتــدوا بـــشــكل 
. ورغم جتـاهل قادة احملـتـجـزين احملـلـيـ
دة  17شـهـرًا أقـرت إيـان ورجـال الـديـن 
ـتــحـدة مــشـروع قـانــون غـيـر الــواليـات ا
ـنـاهـضة الـتـعذيب وهـو قـانون مـسـبوق 
مــعـامـلــة احملـتـجــزين بـفـضل مــنـاشـداته

ستمرة. ا

بعد أن أصبح بطالً قوميا قيل إن إيان –
ــتــفــاني واخملـــبــر الــشــجــاع اجلــنـــدي ا
عامـلة. ولم يقابل سعيه –تـعرض لسوء ا
ـعامـلة اإلنـسانـية لـلمـحتـجزين إال وراء ا
بــالـتـشـويه مـن وحـدته الـعـســكـريـة الـتي
ـا جاء في مـقابـلة اعـتـبرته جـبانًـا وفقًـا 
 NPRمـعه. وبالـنسبـة ألي ضابط شريف
فـي اجلــيش يــعـــد الــتــشـــويه من زمالئه

اجلنود حكما باإلعدام عليه.
وكــشف إيــان في مـقــابـلــته مع صــحـيــفـة
نــيـوبــيـري نـيــوز احملـلــيـة أن احلــكـومـة
األمــريــكــيــة انــتــهــكت حــقــوقـه بــطـرق ال

يـسـتـطـيع مـعظم الـنـاس تـصـورها إذ 
تــصـنـيــفه كـمـصــاب بـاضـطــراب مـا بـعـد
الــصـدمـة وذلـك مـا نـفــاه والقت شـهـادته
بـــشـــأن االعـــتـــداءات عــلـى احملـــتــجـــزين
تــشـكــيــكـا. بــحـلــول عـام  ?2015كــان قـد
تـعرض لإلهانة والتـشويه الشديد وطُلب
مـنـه قـطع عالقـاته مع اجلـيش األمـريـكي.
ــتـزايــدة من وبــاإلضــافــة إلى اخملــاوف ا
ـراقـبـة الـرسـمـيـة والـتـهـديـد ضـده قـرر ا
ــــغــــادرة إلـى االحتــــاد األوروبي إيـــــان ا

والدفاع عن نفسه هناك.
قــال إيــان: "لــقـــد ســئــمت من ذلك قــدمت
ـتـحـدة خـدمـة مـدى احلـياة - لـلـواليـات ا
خـدمــة رائـعـة لـلـغـايـة. وإذا كـان هـذا هـو

احملـــتـــجـــزين في ســـجن أبـــو غـــريب في
تزايدة ا أدى إلى االنتقادات ا الـعراق 
فـي جـمــيع أنـحــاء الـعــالم. وكــانت دعـوة
إيــان لـلـمــعـامـلـة الــعـادلـة لــلـمـحــتـجـزين
مـتـوافـقـة مع حـاجـة احلكـومـة األمـريـكـية
إلى الــتـسـتـر عـلى فــضـائح الـتـعـذيب في
ـيـة ضـد اإلرهـاب. وإال فـلن حـربـهـا الـعـا
يـكــون هـنـاك أسـاس لـوجـود مـثل اخملـبـر
أصـال. وعـــنـــدمـــا كـــان إيـــان في خـــدمـــة
مــصــلـــحــة احلــكــومــة األمــريــكــيــة كــان
عامـلة أمـريكا مـستـخدما كـمروج دعـائي 
الـعــادلـة ألسـرى احلـروب. وعـنـدمـا طـغى
نـــضــاله الــشـــخــصي عـــلى شــخـــصــيــته
الـبـطـولـيـة الـراسـخـة أُسـكِت عـلـى الـفور

طاف. وأصبح مهمّشا في نهاية ا
ـتـحـدة خــلق األبـطـال جتــيـد الـواليــات ا
ولـكن الـعـديـد من األبـطـال األمـريـكـي 
خــلــقـهم لــغــرض مـعــ وهــو بث الــقـيم
ـصالح األمـريكـية. األمـريكـيـة وتضـخيم ا
وأي بــطل مــتــمـرد يــنــحـرف عن الــقــصـة
الـرسـميـة سيـتم تـصحـيـحه وإال التـخلي

عنه.
ًـا عـسـكـريًا قـدم اجلـيش األمـريـكـي تـكـر
كـامـلًـا لوفـاة إيـان بعـد أن جتـاهل نـضاله
ــدة  15عــامًــا. وبــالـنــســبــة لـلــحــكــومـة
األمـريكيـة هل هذا التـكر خدمـة شريفة
صـادقـة أم راحـة من اختـتـام الـقصـة غـير
الـكـاملـة لصـانع مشـاكل مـتعـنت? على أي
ـأسـاويـة كـيف حـال تــكـشف وفـاة إيـان ا
ـــتــحـــدة أبــطـــالــهــا تـــعــامل الـــواليــات ا

. القومي
ؤلف معلق في الشؤون الدولية ويكتب { (ا
Global TimesوCGTN بانتظام لـ
كن و ?Xinhua News Agencyإلخ. و
xin- االتصال به على
ping604@gmail.com
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  كم كــان انـخــداعـنــا كـبــيـرا بــذلك الـوهم
الـكبـير الـذي صدقـناه قـبل عقـد من الزمان
ونـحن نـشاهـد حشـود اجلمـاهـير الـعربـية
ــيــاديـن في عــواصم تـــمأل الــســـاحــات وا
الــعــرب وهـي تــهــتف بــكل ثــقــة وصــدق (
الـشـعب يـريد) ومـاتـدري ما أُخـفي لـها من
تـآمر وخـداع على مسـتوىً عـالٍ من الدهاء
واخلــبث  الـذي يـقف وراءه دهــاة الـتـآمـر
ي وهم يــتــربــصـــون بــنــتــائج تــلك الــعـــا
الــهـتـافــات الـصــادقـة الـنــابـعــة من قـلـوب
وعـقـول أنهـكـهـا الطـغـيان والـديـكتـاتـورية
واحلـكم الشمـولي على مدى عـقـــود الزمن

.
WLOE  dO UL

 وكم كـانت فـرحـة تلك اجلـمـاهيـر عـظيـمة
عـندما كـانت ترى عروش طـغاتهـا تتهاوى
امـام تلك الصـيحات الرنـانة التي هزت كل
عمـورة  لتـشدهم  إلـيها ضـمائـر سكـان ا

فتعاطفت معها البشرية جمعاء .
 ولـكن ومـا ادراك ما لـكن?  فـقد كـان دهاة
الــتــآمــر  قـد اعــدوا الــعــدة مـســبــقــا فـهم
يـحسـبون لـكل حادث الف حـساب وفي كل

زمـان ومـكان يـحدث فـيه ذلك احلـدث حيث
خـــرجت من حتت االرض مــئــات االحــزاب
عدة والـتنظـيمات واحلـركات السـياسيـة ا
ـوجـة فـفي الـوقت الـذي مـســبـقـا لـتـركب ا
اليـزيـد عـدد االحزاب في كـل بلـد من بـلدان
الـعالم كله عـدد اصابع اليـد الواحدة صار
عـدد االحــزاب في كل قـطـر عـربي يـتـجـاوز
ـئات ان لم نقل االالف منها وكلها تسعى ا
الى الـسـلطـة فـقط وبأي الـطرق مـسـتغـل
ـذهـبيـة والـعرقـية انـتـماءاتـهم الـدينـية وا
محاول زرع الف ب اديانهم ومذاهبهم
وعــروقـــهم لــيــتــوطن الـــشــحن الــطــائــفي
والــعــرقي في عــقـول ونــفـوس ابــنــاء تـلك
الـفئـات العـرقيـة والديـنية بل وأصـبح لكل
ديـن او مذهب او قـومـية عـشـرات االحزاب
ـــا أدى إلى زرع الــفــ والـــفــرقــة داخل
الـفـئة الـواحـدة لـضمـان اسـتمـرار الـشحن
ـا الـســيـاسي واالمـني بـ تـلك الـفـئـات 
يضمن توجيه اصواتها بإجتاه من ينتمي
إلـيها في حالة اجراء االنتـخابات وبالنظر
لـكـثـرة تـلك االحـزاب التي صـار لـكل مـنـها
جـنـاحان االول سـياسي اقـتـصادي يـتولى

األنـشـطة الـسيـاسـية واالقـتـصاديـة وجمع
األمـوال لـتـمـويل تـلك األنشـطـة واألجـنـحة
ـسـلـحـة الـتـابـعـة لـهـا والـثـاني عـسـكري ا
أمــني مـســلح بـأنــواع األسـلـحــة الـفــتـاكـة
لـيكون الـعصا الـتي يهدد بـها االخرين في
حـالة االخـتالف معه ومـا اكثـر االختالفات
ب تلك االحزاب والتنظيمات و يقابل ذلك
مـا اعداده من تنظـيمات مسـلحة خارجة
عـن ســـيـــطــــرة تـــلك االحــــزاب ان لم تـــكن
مـرتبطة ببـعضها وهي معـدة اعدادا دينيا
وفـكريا مـعقدا لـتكون جـاهزة عنـد احلاجة
عـنــد اي تـوتـر لـلـوضع الـسـيـاسي لـتـقـوم
بــتـــوتــيــر الــوضع األمـــني وإثــارة الــفــ
واالقـتـتـال بـ الطـوائف والـقـومـيات  بل
ـكـون وأحـيــانـا بـ الـطـائـفـة الـواحـدة وا
الـــواحـــد .  وقـــد أدى كل هـــذا الى إبـــقــاء
اقـطـار الـوبـاء ( الربـيع) الـعـربي في حـالة
انـفالت أمـني وفـ لم يـشـهد لـهـا الـتاريخ
ـا أدى إلى تـوقـف كـامل في كـافـة مــثـيل 
مـجــاالت احلـيـاة االجـتـمـاعــيـة والـعـلـمـيـة
والــثــقـافــيــة و االقــتـصــاديــة من الــزراعـة
والـصــنـاعـة واخلـدمـات وانـهـيـار تـام لـكل
ـا جـعلـها الـبـنى التـحـتيـة لتـلك االقـطار 
ـنـتـجـات الـتي اسـواقـا اسـتـهالكـيـة لـكل ا
تــنــتــجـهــا الــدول الــتي صــنــعت مــاسـمي
بـالربيع الـعربي حيث تمـكنت من تصريف
مـئـات االالف من اطـنـان األسـلـحـة اخملـزنة
ـيـة ـا مـنـذ انـتـهت احلـرب الـعـا لـديـهـا ر
الـثانية لـتسوقها الى الـفصائل واحلركات
تقاتـلة فيـما بينـها  اضافة الى الـعربيـة ا
جـميع انـواع السـلع الصـناعيـة والغـذائية
وحـتى اخلدمية لـتُغرق  األسواق الـعربية

بـها والـتي توقـفت تمـاما عـن استـقبال اي
مــنــتج وطــني بــســبب الــدمــار الـذي حلق
ـصـانعـهـا ومزارعـها  وبـنـاها الـتـحتـية
هـذا باالضـافة الى جـعل األمة الـعربـية في
ـا حــالــة من الــضــعف والــوهن والــفــ 
سـهل علـى كل األطراف الـطامـعة بالـتوسع
عــلى حـسـاب أرضــهـا واوطـانــهـا الـتـدخل
ووضـع يدها عـلى أجزاء كبـيرة من الوطن

العربي . 
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إذاً وبـعـد عـشـر سـنـوات من بـدايـة الـربيع
الــعــربي لم جنن ســوى الـفــوضى والــفـ
والـوهن والدمـار في كل اجملاالت الـزراعية
والــصــنــاعــيــة والـعــمــرانــيــة واخلــدمــيـة
وحتــويل بـلـدانــنـا الى أسـواق لــتـصـريف
األســلــحــة اخلــردة الــتى كــانت راكــدة في
مـخازن اجليوش الغربية والشرقية وكذلك
ــنـتــجــات الــصـنــاعــيـة لــتــسـويـق كـافــة ا
والــزراعـيــة واخلـدمــيـة االخــرى  وفـقـدان
األمـن وضـــيـــاع مـــفـــهـــوم الـــدولـــة وقـــوة
الـقـانـون. ولـغـرض إيـقـاف هـذا االنـهـيـار 
وقـــبل فـــوات األوان يــجب عـــلى الـــشــعب
الــعـربـي ان يـفــهم اخملـطـط الـكــبـيــر الـذي
يــســتـهــدفه ويــســتـهــدف وطــنه واقــطـاره
والـسـاعي الى جتزأة األجـزاء واستـحداث
دويالت طـائـفـية وعـرقـيـة واهنـة تـتـصارع
فـيمـا بيـنهـا على اشبـار من األراضي التي

ستبقى محل خالف بينها. 
وعـــلى احلــكـــام والــســيـــاســيـــ الــعــرب
واحزابهم ان يعلموا بكل جهد إليقاف هذا
ـشروع الـتدمـيري القطـارهم وانتـمائهم  ا

بل ووجودهم وهويتهم العربية .
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اجلـزاء فـلـيس مـقـبـوال". ومع ذلك أُسـكِت
نـــضــاله من قـــبل جــمـــيع وســائل اإلعالم
األمـريـكـيـة الـرئـيسـيـة تـقـريـبًـا ولم يـهتم
ا مر به وما إذا كـانت مزاعمه ضد أحـد 
احلـكومة واجليش األمريكـية صحيحة أم

ال?.
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إن الـوقت الـذي تـصـدر فـيه إيـان عـنـاوين
الــصـحف الـوطـنـيــة مـرة أخـرى هـو عـنـد
وفـاته في ظـروف غـامـضة. وقـال الـبعض
إنـه تـوفي بــسـبـب االضـطــراب الـنــفـسي
وقــال الــبـعـض اآلخـر إنـه انـتــحــر. ولـكن
عـائـلـته وأصـدقـاءه عـلى يـقـ أن إيـان لم
يـنتـحر وطلـبوا تشـريح جثـته وقالوا في
الـنـعي "لـقـد خـذله الـنظـام تـمـامًـا وبـشكل
مـأساوي. وهنـالك عديد من األسـئلة حول
وفــاته والــســبب الــرســمـي لـوفــاتـه غــيـر

معروف ".
قـبل اخلـوض في السـبب احلقـيقي لـوفاة
إيـــان تــهـــافــتت الـــصــحـف األمــريـــكــيــة
الـرئــيـسـيـة عـلى اســتـغالل وفـاته كـمـثـال
لــتـسـلـيط الـضــوء عـلى مـوضـوع انـعـدام
االهـتـمـام باألمـراض الـعـقلـيـة والـنفـسـية
ـتقـاعدين وهو لـلعـسكريـ األمريـكي ا
مـوضـوع يبـدو صحـيـحا سـيـاسيـا ولكن
جـعل أسباب وفاته أكثر غموضا. لم يذكر
أي تـقــريـر إنـكـاره إلصـابـته بـاالضـطـراب
الـنـفـسي وال ظـهـوره العـلـني في مـنـتدى
أقـامـته أمريـكا اجلـديـدة في ديسـمبـر عام
2019 حــــيث ألــــقى كــــلــــمـــة عـن اآلثـــار
األخالقـيـة والـنـفـسـية والـروحـيـة لـلـحرب
دون ظهور أي عالمات غير طبيعية عليه.
فـي الـســنــوات األولى من حــرب الــعـراق
ارتـكب عـناصـر اجليش األمـريكي ووكـالة
ركزية سلسلة من االنتهاكات اخملـابرات ا
حلــقـــوق اإلنــســان وجــرائم احلــرب ضــد
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ـــطـــلــوب  ويـــنـــتـــظــر احلـــدود خـــدمــة ا
ــصــافي خلـــطف الــصــدارة من مــلــعب ا
ــــر بـــــافـــــضل ايـــــامه الـــــكــــوفـــــة النـه 
ويــتـواجـه الـر مــادي  الــثــامن  وصــلـيخ
ـتـذيل  الـعـلم عـفك الـثـالث  ويـسـتـقــبل ا
الـــعــــاشــــر لــــلـــبــــحـث عن الــــفـــوز االول
ويستقبل سوق الشيوخ  جيرانه ميسان
ـدني ـرور الـتـاسع والـدفـاع ا ويـتـقـابل ا
الـسـابع كــــــــمـا تـقام مـبـاراة واحدة في
اجملـــمــــــــــــوعـــة االخـــرى وفــــيــــــــــــهـــا
يــســتــقـبـل الـصــنــاعــات  اخلـامـس بـابل

التاسع.

ـدة في نــتــائج  ســلـبــيــة مـتــكــررة  في ا
األخــيــرة  وعـــجــز عن مــواجــهــة اقــرانه
ايـنـما يـلـعب والنـيل  مـنه  وبـات يقـترب

من مخاطر البقاء.
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وجتــــري الــــيــــوم  ست مــــبــــاريــــات في
اجملموعة االولى وواحدة في الثانية من
الـدور الــعـاشـر لــلـدرجـة االولى  وفــيـهـا
ــتـصـدر دهــوك بـســفـرة طــويـلـة يــقـوم ا
ـصــافي  والـسـعي ـواجــهـة ا لـلــبـصـرة 
ـوقع  كـمـا لـلـفـوز الـسـابع واالمـسـاك بـا
يـــظــــهـــر  اصـــحــــاب االرض  بـــالـــوضع

ـنــافـسـة واالمل في ان يـتــقـدم لالمــام وا
عــلى الــلـقـب في وقت  تــعـمــقت مــعــانـاة
اربيـل  والتـراجع للـثامن عـشر في وضع

خارج رغبة جمهوره.
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ـ كـان النـجف بفـوزه على واكـثر الـغا
نفط مـيسان و بـالتـقدم سادسـا والتوجه
ـنتج  في مـلـعبه بـقـوة عبـر  الـتشـكـيل  ا
وخـارجـه بـقـيـادة حـيـدر الـعـبـودي  الذي
تمكن مع الالعب اعـادة التوازن للفريق
ــتـعــثـرة خــلـفه بــسـرعــة وتـرك بــدايـته ا
ظـهرهم  مـقـابل ذلك انحـنى نـفط ميـسان

واحلــــفــــاظ عــــلى مــــســــتــــوى األداء   و
الــنـــتــائج في االدو ار االخـــيــرة ويــؤدي
مـباريـاته  بـنـجاح داخل وخـارج الـنجف
بعـدما فـرض التـعادل عـلى نفط الـبصرة
في اخـر الـوقت  ويـخـطـف نـقـطـة غـالـيـة
مـنـحـته البـقـاء وصـيـفا 29 و سـيـضيف
ـهــتـز االربـعــاء  فـيــمـا اخــتـلف زاخــو  ا
وضع نـفـط  الـبــصـرة  وانــحـنى الربــعـة
تـــعـــادالت قـــبل  الـــتـــخـــلي عن بـــدايـــته
ميـزةو  التراجع سابـعا وسيخرج الى ا
الــــعـــاصـــمــــة  بـــعـــد غــــد  خلـــوض اهم

قابلة اجلوية. رحلة   مبارياته في ا
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وكــان عــلى الـــزوراء  ان يــقــدم كل شيء
والــعــودة  بــكــامـل الــنــقــاط الســتــعــادة
ـتصدر الوصـافة و تـقليص الـفارق مع ا
و مالحــقـــته  امــام مــبــاراة مــؤجــلــة مع
الـديـوانـيـة  وهـو مـا يـبـحث عـنه عـشاقه
وخـــشــــيـــة تـــكـــرار  إضـــاعـــة  الـــفـــرص
نـافسة على والتاثـير على  مـوقفه  في ا
ـشاركـة الـتي تشـهد. الـلـقب الهـدف من ا
حضور  واضح  لالبـيض   على اجلانب
يـناء  ويخطف االخر مهم  ان  يـحضر ا
نـــقــطـــة ويــتـــنــفس   لـــدعم اخلــروج من
ـنــطــقــة اخلــطــرة وقــد يــتــحـقـق االمـر ا
واتـية غـداباسـتقـبال  االمـانة الـفرصـة ا
ــوقـف  قــبل مــرور الــوقت  بــعــد لــدعم ا

اكثر.
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واخـذ  الـبطل يـسـتعـيد دوره لـلـدفاع عن
الـلـقب و الـرغـبـة  بـالـدفع  بـاالمـور عـبـر
حتــقـــيق الــنـــتــائـج  بــعـــدمــا  جنح  في
حتقيق فوزين على الكهرباء  واربيل في
 غضون اسبـوع كما راح يقـدم االفضلية
خــارج الــعـاصــمــة   ولــو  انه في مــوقع
مـتـاخـر  لـكـنه  قـادر عـلى الـعـودة  وسط
شـعور االنـصـار بتـغيـر  الـوضع بسـرعة
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قــبل الــولــوج في تــفــاصــيل مــو اجــهـات
الـدور االخـيـر البـد من االشـارة الى  قرار
ـسابـقـات  بتـاكـيـد  هبـوط اربـعة جلـنـة ا
فــرق لـلـدرجـة االولى مـا يـدعم   ويـصـعـد
ــؤخـرة ــنــافــســة بــ فــرق ا من  شــدة ا
الغــتـنـام   ولـو  نــصف الـفـرص  من اجل
الـبـقـاء  الن كل شيء اليـوازي االسـتـمرار
متازة احللم الذي لم حتققه في الدرجة ا
اغـلب الـفــرق احملـلـيـة   قــبل ان تـخـسـره
الـكثيـر  واربعـة مرشحـة للـمغادرة نـهاية
وسم احلالي  وعـودة لتسـليط احلديث ا
ـاضـي الـذي عن  مــبــاريــات  االســبــوع ا
شــــهـــد  اربــــعـــة  تـــغــــيـــرات فـي مـــواقع
الـتـرتـيب الـفـرقي  عـنـدمـا تـقـدم  الـنـجف
ســادســا وتـــراجع ن الــبـــصــرة ســـابــعــا
ــيـنــاء لــلـســابع عــشــر واربـيل وحتــول ا
الـثـامن عـشـر  في ضـوء  مـا اسـفـرت عنه
مــبـاريـات امس االول وقــبـله الـتي عـززت
مـن صــدارة الـــشــرطــة   35ومـــو اصــلــة
الـــســيـــر  في طـــريق االنــتـــصــارات   في
الــتـــعــويل  عـــلى جــهـــود مــفـــارزه الــتي
استطاعت من حتقـيق الفوز على  نوروز
بـثالثــة اهــداف لـهــدفـ  والــتـواصل مع
الـنـتائـج  اجليـدة بـفضـل عطـاء الالعـب
ووحـــــدة انـــــســــجـــــامــــهـم  وفي افـــــضل
هـجـوم25 هـدفــا  واسـتــمــر كـيف يــلـعب
ويدعم نفسه  بالنتائج  بسجل خالي من
اخلسارة  واالكثر فـوزاوينفرد بالصدارة
 عن استحـقاق وسيـواجه الكرخ  غدا في
ــقــبل   فــيــمــا شــعــر  جــمــهـور  الــدور ا
ـضـيف  بــخـيـبـة امل  الن فــر يـقـهم  لم ا
ـــوسم  ولم يـــكن كـــمــا كـــان في بـــدايــة ا
يـــســـتــــغل  ويـــســــتـــفـــيــــد من  لـــقـــاءات

السليمانية  خامس عشر.
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واســتـــمــر الــوسط يـــقــدم نــفــسـه بــثــقــة

ÊU e « ≠œ«bG

جنا عـدد من مشـجعي نـادي الزوراء الـرياضي من مـوت محـتم خالل عودتـهم من محـافظة
البصرة الى العاصمة بغداد.

ـالـكـي في تـصــريح صـحــفي  ان عـدد من وقــال رئـيس رابــطـة مــشـجــعي الـنــوارس أمـيــر ا
مـشـجعي الـزوراء عـشاق الـنـوارس تعـرضـوا حلادث سـيـر عـلى الطـريق الـسريع بـ بـغداد

والبصرة.
باراة ب الزوراء شـجع كانوا في طريق عودتـهم الى العاصمة بعد نـهاية ا واوضح ان ا
بـاراة انتـهت بالـتعادل وت وهم االن بـحالـة جيـدة.يذكـر ان ا يـناء واحلمـد لله جنـوا من ا وا

متاز. السلبي من دون اهداف ضمن دوري الكرة ا
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ــبـــيــة رافق رئــيـس الــلـــجــنـــة األو
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة  رعـد حـمودي
الـيوم نـظيـره االيـراني  سيّـد رضا
ــرافق له بـزيـارة أمــيـري والـوفـد ا
مـــرقـــد االمـــام عــلـي بن أبي طـــالب
ــديـــنــة الـــنــجف عــلـــيه الــسـالم  
األشـرف كمـا رافق حـمودي ضـيفه
أيضاً لزيارة مرقدي االمام احلس
بن عـلي وشقـيقه الـعبـاس علـيهـما

قدسة. دينة كربالء ا السالم 
ورافق حمـودي األم العـام للـجنة
بية  هيثـم عبداحلميد واألم األو
ـــالـي أحـــمـــد صـــبـــري وعـــدد من ا
مــــوظـــــفي الـــــعالقـــــات الــــعـــــامــــة
ـبـية والـتـشـريفـات في الـلـجنـة األو

الوطنية العراقية.
هــذا وســيـوقّـع اجلـانــبــان  مــذكـرة

بية قر الـلجنة األو بي  تفاهم أو
الوطـنيـة العراقـية بـشارع فلـسط

في العاصمة بغداد.
ـبيـة دعت في وكـانت الـلـجـنـة األو
رئـية وقت سابق وسـائل االعالم ا
ــقـروءة لــتــغـطــيـة ــســمـوعــة وا وا
توقيع مذكرة التفاهم ب اللجنت

بيت العراقية وااليرانية. األو
ومن جهة اخرى بـارك حمودي فوز
رئــيس االحتـاد الـعـراقي لـلـمـبـارزة
رئـــيـــســـاً الحتــــاد غـــرب آســـــــــيـــا

باللعبة.
وإعتـبر حمـودي هذا الفـوز إمتداداً
بارزة للـنجـاح الذي حـققه إحتـاد ا
ـبارزة في بـاقامـة بطـولـة العـرب با
مــديـنـة الــسـلــيـمـانــيـة بـكــردسـتـان
العراق باالضافـة القامة أول بطولة
ــنـــتــخـــبــات الحتــاد غـــرب آســيـــا 

. وكـان حـسن فـاز ــتـقـدمـ أيـضـاً ا
بثـقة اجلـمعـية الـعامـة الحتاد غرب
آســـيــــا رئـــيــــســـاً لـالحتـــاد خالل

ـؤتــمـر االنـتـخـابي الـذي أقـيم في ا
احلــادي عـشــر من الـشــهـر اجلـاري
ــقــبـلــة فيعـــلى هـــامش الــبـــطـــولــتـــ آنـــفــاً الـعــرب لــلــنــســخــة ا

العـراق على أن تفـوق بنجـاحها
نسخة قطر.

وفـي ســـيـــاق مـــنـــفـــصل يـــدرس
االحتــــاد الـــدولي لــــكـــرة الـــقـــدم
اعــتـمــاد الـلــغـة الــعـربــيـة كــلـغـة
رســمــيــة لــفــيـــفــا وذلك تــقــديــرًا
ألهـمــيـتــهـا بــالـتـزامـن مع خـتـام

منافسات كأس العرب .
وذكـر فيـفا في بـيان عـبر مـوقعه
الـــرســمي ان “الـــيــوم يـــصــادف
ي لـــلـــغــة الـــيـــوم الــيـــوم الـــعـــا
ـــــتــــحــــدة الــــعـــــربــــيـــــة لأل ا
وتـتـويـجـاً لـبطـولـة كـأس الـعرب
لـــــكــــــرة الـــــقــــــدم قـــــطـــــر 2021

االفتتاحية.”
وأضـاف: تـقـديـراً ألهـمـيـة الـلـغة
العربـية التي يتـحدث بها ليس
فـــــقط  450مـــــلـــــيــــون شـــــخص
يــعــيــشـون

في أكــثــر من  20 دولــة نــاطــقــة
بـاللـغة الـعـربيـة ولكن أيـضًا من
قــبل ماليــ الــعــرب في جــمــيع
أنـحـاء الـعـالم سـيـقـتـرح رئـيس
فيـفـا أن تـصـبح الـلـغـة الـعـربـية

لغة رسمية من الفيفا.”
وواصل: يــنـــبع اقــتـــراح رئــيس
فـيفـا من منـاقـشات طـويلـة األمد
ـصـلـحـة فـي قـطر مع أصـحـاب ا
وأولئك في جمـيع أنحاء مـنطقة
الشرق األوسط وشمـال إفريقيا
ويــتــزامـن مع اخــتــتــام بــطــولــة
كــأس الـعـرب لـكــرة الـقـدم الـتي
جمعت بـنجاح 23 فريقًـا وطنيًا
فـي االحــــتــــفــــال بــــكــــرة الــــقـــدم
والـــوحـــدة فـي جـــمـــيـع أنـــحـــاء
الــــــشـــــــرق األوسط والـــــــعــــــالم

العربي.
واخـتــتم: حـالـيًـا  لـغـات
 FIFAاألربــع هــي
اإلجنـــــلــــــيـــــزيـــــة
والــــفــــرنـــســــيـــة
ــــــــانــــــــيـــــــة واأل

واإلسبانية.
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رعد حمودي
مع نظيره
االيراني في
زيارة للعتبات
قدسة ا
عدسة: قحطان
سليم

افرزت بطولة كاس العرب التي اختتمت مبارياتها  (السبت ) في دولة قطر معطيات
ـنتـخبـات العـربيـة ومنـافـستـها لـقريـناتـها ـشاركـة عدد كـبيـر من ا عـديدة  السـيـما 
ن شـاركـوا  مع منـتـخـبـاتهم في وابـراز اجلـهـوزيـة الفـنـيـة ب عـدد من الالعـبـ  
ضسفة كبروفة سـابقة الوانها قبل نحو عام من غمـار البطولة التي ارادتها الدولـة ا
انـطالق مـونــديـال قـطـر الـذي سـيـقـام في مـثـل هـذه االيـام من الـعـام الـقـادم  فـلـذلك
ستـبقى التـساؤالت مـحيطـة حول قـدرة استضـافة هـذه الدولة  الـعربيـة الكبـر محفل
ــمـكن ان حتـضــر  البـراز وجه الـدولــة اخلـلـيــجـيـة كـروي  واالمــكـانـيــات الـتي من ا
الصـغيرة وقدرتـها على منـافسة دول كـبيرة  كروسـيا او فرنسـا وحتى البرازيل في
ضوء امـانياتهم الـلوجستيـة  واستحضـاراتهم التي يوظـفوها الجل استـضافة هكذا
بطـوالت تستقـطب جماهـير دول العـالم وتدعوهم  لـغرض التوجه الـيها الجل مـتابعة

ا تفرزه مباريات كرة  القدم من متعة واثارة .. منتخباتهم واالستمتاع 
عطيات  التي تمخض عنها  منافسات بطولة كاس العرب االستضافة في اول تلك ا
ـهمة الـتي  لم حتضر معـها اجلزئـيات الصغـيرة من الهـفوات واالخطاء احلقـيقية وا
ـنـظـمـة من مالء كل الـتـفـاصـيل واجلـزيـئـات الـصـغيـرة من فـقـد اسـتـطـاعت اجلـنـة ا
الــبـطـولـة بـدءا بـالـتــغـطـيـة االعالمـيـة  والــتـحـضـيـرات الـفـنــيـة  واسـتـقـطـاب الـكـوادر
التـحكيمية  التي استطاعت ان تعبر ببـر االمان اغلب مباريات البطولة اضافة لقدرة
ـبـاريـات  وابــعـاد مـا يـشـوه صـورة الـضـيـافـة اجلـانب االمـنـي من تـامـ مـفـاصل ا
قـارنة مع ما تـشهده مبـاريات من هذا الـعيار من اقتـحام لبعض العـربية للـحدث  با
ـشـجعـ وتعـكـير صـفو  بـعض الـبطـوالت بالـقنـاني الـفارغـة  التـي يؤمـيهـا لداخل ا
يـدان بعض احملـسوبـ على الـتشجـيع الريـاضي او االلعـاب النـارية  او اضاءات ا
الـلـيـزر الـشـخـصـيـة الـتي تـؤثـر بـشـكل او بـاخـر عـلى نـفـسـيـة الالعـبـ  فـضال عن
احلكـام  وتسـهم بخـدش مثل تـلك اللـوحات اجلـميـلة الـتي  اطلـعنـا علـيها فـي سياق

ذكورة .. البطولة ا
ـنتـخبـات العـربية ـنافـسة احلـقيـقيـة  ليـس با قـام االول  كانت ا والشك في ان في ا
باريات ا ستفسر  عـنه ندية واثارة ا قـارنة  وقيـاس مديات مستوياتـها فحسب  با
ـثـلي الـعرب  خـصـوصا الـتي جـمـعت اقطـاب  الـكـرت االفـريـقيـة واالسـيـوية  من 
ضـيف (قـطر) نـتـخب ا حيـنـما كـانت مـباراة دور الـنـصف النـهـائي والتي جـمـعت ا
دى قـوة عرب اسـيا او تفـوقهم ـثابـة اختـبار حـقيـقي  ـنتـخب اجلزاري  نـافسه ا
ذكورين يشكالن بطلي اخر نتخب ا على نـظرائهم من عرب  افريفيا السيما وان ا
باراة نسـختـ من كال من بطولـة اال االسيـوية واال االفريـقيـة  لذلك بدت تـلك ا
ـشاركة فـيها ـنتـخبات ا محط انـظار اجلمـيع وترقـبهم  رغم ان البـطولة االسـيوية وا
التـضم ذلك الــعـدد من احملـتــرفـ  الـذين يــسـهـمـون  بــاداء وتـمـيـز كــمـا هـو احلـال
شـاركة مثل تـلك الشريـحة مع منـتخبـاتها في بـطولة اال االفـريقيـة  حينـما نذكر
صـري محـمد صالح تمـيز اجلـزائري ريـاض محـرز مع فـريقه االنـكلـيزي او تـالق ا
ضـمن فـريـقه االنـكلـيـزي فـريق نـادي ليـفـربـول ضمـن منـافـسـات الدوري االنـكـلـيزي

متاز .. ا
باراة اال نتخب اجلزائـري بالتفوق في تلك ا ومثـلما حسمت اخلبرة  ارجحـية كفة ا
نـتخب القطري ومع ما قدمه في سياق الـبطولة  منح االنطباع االبرز من خالل ان ا
ما سـيـقدمه من  اداء وتـمـيز في  مـونـديال  الـعام الـقـادم خصـوصـا وان االنسـجام
والتـرابط ب مجموعة الالعب القطري  من خالل ما قدموه في مساهتمهم ببطولة
اخلـلـيج ومـا تالهـا من مشـاركـة بـبـطولـة اال االسـيـويـة وحتقـيـقـهم لـلـقبـهـا اضـافة
شـاركتهم باحد مـجموعات الـقارة االوربية  الى جـانب منتخبـات عريقة  كـالبرتغال
نتخب ا سيحققه هذا ا سيـشكل عامل دعم نفسي ومعنوي وسيشكل نقطة فارقة 
العب الـقطـرية  من خالل ا سـتقـدمه ا  خصـوصـا وان االنظـار سوف لن تـتحـدد 
ونـديال الـلقـادم  من مفـاجات واثـارة فحـسب بل سـتنـحصر ا
االضواء بـتـلك اجملـمـوعـة الـقـطريـة وقـدرة مـدربـهـا فـلـيكس
ضصي سـانشيز من توظيف مهارات العبيه في امكان ا
نتخب نحو ادوار تالـية حاسمة  ستسهم بال شك بهـذا ا
بـحـفـر بـصـمـة بـارزة لـلـكـرة الـقـطـريـة في سـجالت الـكرة

ية . العا
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وصف رحـيم لـفتـة عـضـو احتاد
ـتداولة في كرة القـدم  االخبار ا
عـــــدد مـن وســـــائل الــــــتـــــواصل
االجتـــــــماعي بـشأن اسـتضـافة
الــعـراق لــبــطــولـة كــأس الــعـرب

قبلة بـكالم سابق الوانه. ا
وقـال لـفـته في تـصـريح صـحفي
ان الـــــتــــصـــــريــــحـــــات والــــكالم
الـشــفــهي والــوعـود ال تــقـدم وال
تؤخر بشأن استضافات العراق
لـبـطوالت مـخـتلـفـة ما لم يـتـسلم
رداً رســـــمـــــيــــا مـــــوضـــــحــــاً ان
االحتـــــاد الــــعــــراقـي ســــبق وأن
ابــدى اســـتــعــداده الســتــضــافــة
ـوافـقات بـطوالت عـديـدة وكان ا
الــشـــفــهـــيــة مـــوجــودة مـن قــبل
رئــيس االحتــاد الــدولي لــكن كل

ذلك وعود ومجرد كالم.
واشــار الى ان الــكالم والــوعـود
اذا لم تـــوثق بــوثـــائق رســـمــيــة
ويتم التصويت عليها ووضعها
ضـمن روزنــامـة االحتـاد الـدولي
فال اعــتــقــد سـتــقــام بــطــولـة في

العراق.
وتــابع لـفـتــة; ان رئـيس االحتـاد
الـــعـــراقـي عـــدنـــان درجـــال ومن
خـالل عـالقـــــاتـه ولــــــقـــــاءاتـه مع
شـــخــــصـــيـــات مــــهـــمـــة في
االحتــــــــــــاديـن الــــــــــــدولـي
واالســـــيـــــوي يـــــســـــعى
لـــــــتــــــــقـــــــد أفـــــــضل
اخلــــدمــــات لـــــلــــكــــرة
الـــــعــــــراقـــــيــــــة ورفع
احلـظـر عن مالعـبـنا
إال أن كــل تــــــــــــــــــــلـك
احملــــــــــاوالت اذا لـم
تــــــوثـق بــــــوثــــــائق
وموافـقـات رسمـية

فال قيمة لها.
وكــــــانـت وســــــائل
إعــالمــــــــــــــــيــــــــــــــــة
وصـفـحـات علـى على
مــــــــواقـع الــــــــتـــــــــواصل

االجــتـــمــاعي اعـــلــنت ان احتــاد
الكرة العراقي قدم طلبا لالحتاد
الــدولي بـــاســتــضـــافــة بـــطــولــة

اني ليفاندوفسكي $r∫  جنم البرتغالي رونالدو الى جانب النجم اال
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ـي أعـلن ثالثـة جنـوم سـابقـ عـا
في كرة القدم انسحابهم من مباراة
أقــيــمـت في الــعــاصــمــة الــقــطــريـة
الــدوحـة عــلى هــامش مــنــافــسـات
كـأس العـرب بسـبب مشـاركة العب

إسرائيلي فيها.
وانـسـحب الـثالثي اجلـزائري رابح
مـــاجـــر ورفــــيق صـــايــــفي ورفـــيق

ــبــاراة الـتـي أقـيــمت حــلــيش من ا
على استـاد الثمامـة بسبب تواجد
ـدرب اإلســرائـيــلي أفـرام غــرانت ا
الــسـابق لــنـادي “تـشــلـسي ”وذلك

حسب ما ذكره موقع “أوراس.”
باراة وقالت مـصادر إعالميـة إن ا
شـهـدت مــشـاركـة عــدة جنـوم عـرب
بـيـنـهـم الـعـمـانـيــان عـلي احلـبـسي
وعـمــاد احلـوســني والـســعـوديـان

ســامي اجلـابــر ونــواف الـتــمــيـاط
ـغـربي ــصـري وائل جــمـعــة وا وا
حـســ خــرجـة والــعــراقي يـونس
محمود والسوري فراس اخلطيب.
وقــاد فــريق جنــوم الـــعــالم الالعب
اإلسـرائـيلي الـسـابق أفـرام غرانت
ـشـاركـة خـوان بـابـلـو كـافـو تيم
كــاهـيل مــارســيل ديــزايــيه يـوري

دجــيــركــوف لـويس هــيــرنــانــديـز
ــبــو خــافــيــيـر كــريــسـتــيــان كــار
مـاسكـيرانـو لوثـر ماتـيوس نـونو
غـوميـز أندريـا بـيرلـو يايـا توريه
بـــاســــكـــال زوبـــربــــوهـــلـــر أمـــادو

سامورا.
وتــغـلب فــريق جنــوم الــعــرب عـلى
نـــظـــيــــره جنـــوم الـــعــــالم بـــركالت
الـــتــرجـــيح بـــعـــد نــهـــايـــة الــوقت
ـــبــاراة بـــالـــتـــعــادل األصـــلـي من ا
اإليـجـابي بنـتـيـجة  ?5-5لـتـبـتسم

في النهاية إلى أساطير العرب.
ــلـعب الـثـمـامـة ـبـاراة  وأقـيـمت ا
عـلى هــامش بــطـولــة كـأس الــعـرب
ـــقــــامـــة فـي دولـــة قــــطـــر  2021ا
ـاضي بـالـفـتـرة ب  30نـوفــمـبـر ا
ــشـاركـة و 18ديـسـمــبـر اجلـاري 

16 منتخبا.
ـبـاراة أدارهـا أسـطـورتا يـذكـر أن ا
الـتـحـكـيم اإليـطـالي بـيـيـر لـويـجي
كــولـيــنـا والــسـويــسـري مــاسـيــمـو
بوسـاكا اللذان كـانا حاضـرين منذ
ـراقـبة بـدايـة بـطـولـة كأس الـعـرب 

مــردود احلــكــام األجــانب الــذين 
تــكــلــيــفــهـم بــإدارة مــبــاريــات هـذه

نافسة. ا
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عـادل روبــرت لـيــفـانــدوفـســكي الـرقم
القـيـاسي لـكـريـسـتـيـانـو رونـالدو في
تـسـجـيل األهداف قـبل نـهـاية الـسـنة
حيث سـجل الثـنائي الـقاتل 69 هدفا

بفارق ثماني سنوات.
وتمكن ليفانـدوفسكي من اختتام عام
 2021بـتــسـجــيل هـدف جــديـد خالل
فـــوز فـــريـــقـه بـــايـــرن مـــيـــونخ عـــلى
فولفـسبورغ (0-4) على ملـعب أليانز
أرينـا اجلمـعة ضـمن اجلولة 17 من

اني. الدوري األ
وذكرت شـبكـة "سكـواكا" لإلحـصاءات
أن مـــهــاجـم بــايـــرن وصل إلـى هــدفه
الـ69 على مدار عام 2021 على كافة
األصعدة مع نـاديه ومنتـخب بولندا
وذلك خالل مشاركته في 59 مباراة.

وعادل ليـفاندوفـســـــــــكي بذلك أعلى
ســـــــــجل تهـديفي لـلـنجم الـبرتـغالي
رونالـدو والذي حــــــــققه عام 2013
بــقــمــيــصـي ريـال مــدريــد ومــنــتــخب
البرتغال بوصــــــــوله إلى 69 هدفا.
وحطم البولـندي ليفـاندوفسكي الرقم
ـسـجل بــاسم األسـطـورة الـقـيــاسي ا
جـيـرد مـولـر في عـام 1972 من حيث
كن من األهداف تسـجيل أكـبر عـدد 
ــــاني في عــــام واحــــد بــــالــــدوري األ
"الــبـونــدسـلـيــغـا" بــعـدمــا سـجل 43

هدفا.
وبهـذ الفوز رفع الـبايـرن رصيده في
الــصــدارة بـرصــيـد  43نــقــطـة ودخل
العطلة الشـتوية متفوقا بـ 9نقاط عن
أقـرب مـطـارديه بـوروسـيـا دورتـمـوند

صاحب الـ 34نقطة.

ــاني لــثالثـة وسـيــتــوقف الـدوري األ
أســـــابــــيع عـــــلى أن يــــســــــــــــتــــأنف

U—»…∫ لقطة

الساطير
العالم قبل
باراة ا

نـــــــــشــاطـه في الــســابـع من كــانــون
قبل. الثاني ا

{ ابــوظـبي (أ ف ب) - حــضــر مـلـك إسـبــانــيـا الــســابق خـوان
كارلـوس األول مـبـاراة في بطـولـة كرة مـضـرب دوليـة في أبـوظبي
السبت في ظـهور نادر له في العـاصمة اإلماراتـية بعد نـحو سنة
ونـصف سـنـة من اخـتـيـاره الـبـلـد اخلـلـيـجي كـمـنـفى عـلى خـلـفـية

قضايا فساد.
ـلك السابق مـباراة لالعب االسبـاني رافاييـل نادال بعد وحضر ا
أقل مـن اسبوع عـلى اعالن القـضاء الـسويسـري إغالق التـحقيق
في أصـول مـلك إسـبـانـيـا السـابق في الـبالد ومـنـهـا مـبلغ 100
مـلـيـون دوالر ورد فـي الـتـحـقـيق أنه جــاء من الـسـعـوديـة.وفي آب
لـكي أن خوان أغـسطس  2020 أعـلن مـتحـدث باسم الـقصـر ا
ـتـحدة كـارلوس ( 83عـاما) "تـوجه إلى دولـة اإلمـارات الـعـربيـة ا
فـي الثـالث من آب/أغسـطس حيث ال يـزال موجـودا" بدون اعـطاء

مزيد من التفاصيل.
لك السابق في مناسبـات علنية في اإلمارات منذ ذلك ولم يظهـر ا

. احل
بــعــد تــخــلــيه عـن الــعــرش وسط اتــهــامــات بــالــفــســاد مــتــصــلــة
بـتصـريـحـات عـشـيـقـة سابـقـة تـدعي كـوريـنـا الرسن أعـلن خوان
كـارلوس في 3 آب/اغـسطس 2020 مـغـادرته إسبـانـيا لـتـجنب

لك فيليبي السادس. اإلضرار بحكم ابنه ا
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{ لـــــنــــــدن (أ ف ب) - واصل أرســــــنـــــال
ــتـتـالــيـة وتــمـكن من سـلــسـلــة انـتــصـاراته ا
اجــتـيـاز عـقـبــة مـضـيـفه لـيــدز يـونـايـتـد 4-1
ــــرحـــــلــــة 18 من الــــدوري الـــــســـــبت فـي ا
االنـكـلـيـزي لـكـرة الـقـدم الـتي سـيـطـر عـلـيـها
ـباريـات على خلـفيـة تفـشي فيروس تـأجيل ا
كــورونـا في صــفـوف اكــثــر من فـريق.وبــعـد
تــأجـيل 5 مــبـاريــات كــانت مـقــررة الــسـبت
تالفت مــبـاراة لــيــدز وأرسـنــال عــلى مــلـعب
ــصــيــر وتـمــكـن رجـال "ايالنــد رود" هــذا ا
درب االسـباني ميـكيل أرتــــيتـا من حتقيق ا
الـفوز الـثالث تـواليًـا لـيعـزّز "غانـرز" موقـعهم
ـركــز الـرابع بـ 32 نـقــطــة مـتــقـدمـ في ا
بــفــارق أربع نـقــاط عــلى ست هــام اخلـامس

وخمس على مانشستر يونايتد السادس.
ومـنــذ خـســارته مـبــاراتـ مــتـتــالـيــتـ امـام
مـانـشـسـتـر يـونايـتـد وإيـفـرتـون ردّ أرسـنال
ة ساوثمبتون بأفضل طـريقة وتمكن من هز

باراة. ووست هام قبل هذه ا
وخـاض الــفـريق الـلـنـدني الـلـقـاء مـجـددا في
ظل اسـتمـرار غيـاب مـهاجـمه الغـابوني بـيار
ُـســــــــتـبـعـد السـبـاب ـيـريك أوبــامـيـانغ ا إ
تأديبـية بعدما جُرّد ايـضًا من شارة القيادة
ومُـنـحت لـلـمـهـاجم الـفـرنــــــــسي ألـكـسـنـدر

الكازيت.



 عـبــد الـسـتـار االـبـصـري قـاسم عـبـود
ــالـكي  عــبــد الـواحــد مــحـسن سالم ا
صباح عارف... زيدان محمود السعدي
بل خــضــعــنــا لم نــدخـل األذاعــة رأســا 
لـدورة تـدريـبـيـة اسـتـمـرت ثالثـة اشـهـر
تــلـقـيــنـا فــيـهـا مــحـاضـرات وتــدريـبـات
مــتــنـــوعــة. فـــفي فن األلــقـــاء تــلــقـــيــنــا
مـحـاضـرات تـدريـبـيـة من الـفـنـان بـدري
حسـون فريـد..اذكـر انه قال لـنا: مـشكـلة
ولـكـي تــســيــطـروا ــذيع هــو( لــعــابـه) ا
عــــلــــيه..لــــيــــضع كـل واح مــــنــــكم قــــلم
الرصاص بفمه..هكذا.. ويدفع بنهايتيه
كن ويقرأ بصوت عال. الى اقصى ما 
ـتـعـة ضـحـكـنـا فـيـهـا  كـانت جتـربـة 
عـلى بعـضـنا وعـلى انـفسـنـا من سيالن
لعـابنا حـ بدأنـا وكيف سيـطرنـا عليه
مع تــمــرين آخـــر تــعــلــمــنـــا فــيه نــطق
مـخـارج احلـروف وكـيف تـداري خـطـئا

وقعت فيه.
وفي قـواعـد الـلـغة..تـلـقـيـنـا مـحـاضرات
فـيـمـا ـطـلــبي  عـلـى يـد األسـتـاذ مــالك ا
تـلـقـيـنا مـحـاضـرات في صـيـاغـة اخلـبر
ـصـري الـصـحــفي عـلى يـد الــصـحـفي ا
(كـــرم شـــلـــبي). وعـــنـه مــا زلـت اتـــذكــر

مـردان الـتـي حـصـلت عـلــيـهـا مـنه! ومـا
حــصل لــهـا مـع الـبــاشــا نـوري ســعــيـد
ـــلــــهى وهي حلـــظــــة دخل عــــلـــيــــهــــا ا
تــغــنـي..وكــيف انـــهــا كـــانت صـــاحــبــة
صــالـــون أدبي يــحــضــره كــبــار األدبــاء

والشعراء!.
ودخـلت اسـتــوديـو اذاعـة بـغـداد. كـانت
وكـانت قارئة السـاعة السـادسة مـساءا 
ـدرس). ـذيــعـة (امل ا نـشــرة األخـبــار ا
وألنني ادهشـتني لـباقـتهـا وسيـطرتـها 
مـا زلـت وقـتـهـا احــمل قـيـمـا عــشـائـريـة
فــانــني قــلـت لـنــفــسي (مــوعــيب عــلــيك
يـكرفـون ..دشوفـها اشـلون تخـاف من ا
مسيطـره وهي مره!). ودفعت لي بورقة
بــعــد ان خــتــمت الــنــشــرة طـلــبت مــني
قــراءتــهــا وكـانـت عن فــقـدان طــفل.وفي
شاهـدت ثـقـوبـا في األسـتـديو الـفـاصل 
فسألـتها عنـها فاجـابت: هنا قتـلوا عبد

الكر قاسم!
ــذيـعـ يـومـهـا يـضم روادا كـان قـسم ا
واساتـذة كبارا من اعـمدة الـلغة واالدب
والثـقافـة(مصـطفى جـواد مثـاال) زادونا
وحـبـا لـلـثـقـافـة عـلـمـا في اصـول الـلـغـة
واألدب..والـــصــــحــــافــــة ايــــضـــا الــــتي

نــــــــــصـــــــــيـــــــــحــــــــــة قـــــــــالـــــــــهــــــــــا لي:
ـقـالـبـة شـخـصـيـة مـعـروفـة.. اذا ذهـبت 
ـــا يــدهـــشه.. اديـب فــنـــان... فـــاجـــئه 
ووضعت تـلك التوصـية (تـرجيه باذني)
واســتـــخــدمــتـــهــا مع الـــفــنــان مـــحــمــد
القبنـجي وعفيـفة اسكنـدر. فيوم ذهبت
ـصـور حسـ الـتـكـريتي الـيهـا ومـعي ا
في شــقـتـهــا بـشـارع ابـي نـؤاس وكـانت
الساعة السابعـة عصرا..قالت لي: لدينا
ســـاعــة فــقـط ألن عــنــدي مـــوعــد ســاعــة
ثــمــانـــيــة.. أجـــبــتـــهــا: وال يـــهــمك ست

عفيفة..كلش كافي.
والـعـاشرة والـتـاسـعـة وجـاءت الـثـامـنـة
الى قريب منتصف الليل!.والسبب انني
ـا حــصل لــهـا في رحت لــهــا مـعــبـئــا 
احـــيـــاء حـــفــــلـــة عـــرس ألبـن شـــيخ في
وما حـصل لـهم مـن رؤيتـهم الـديـوانـيـة 
فــــتــــاة شــــقـــــراء جــــمــــيــــلــــة..د لــــوعه.
تــغــني  وتـرقـص.. (صـحــيح شــايــفـ
..مـثل هـاخلـفـة كـاولـيـه بس مـا شـايـفــ

والرقص احللو!)
ـا حـصـل لـهـا يــوم زفـوهـا وفــجـأتـهــا 
لـ(اسكـندر!) وعـمرها  12 سنـة..وبكت!
وبقصيدة حب للشاعر الصعلوك حس
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تـضيف قـاعـة عشـتـار في وزارة الثـقـافة
قـبل مـعـرضا في الـعاشـر من الـشـهـر ا
في فن الـبـورتــريه لـلـفــنـان صـالح رضـا
ويـضم 100 شـخـصـيـة عـراقـيـة وعـربـيـة
رســـمـت بـــأقالم اخلـــشب .وقـــال رضـــا
لـ(الـزمــان) امـس ان (هــذه الــرســومـات
همة تأتي وفاءا مني لتلك الشخصيات ا
ؤمل في عـراقنـا العظـيم )مضـيفـا (من ا
أن اطــــــبع كــــــتـــــاب ورقـي يـــــضـم تـــــلك
الــشــخــصـيــات وغــيــرهــا مع ســيــرتــهم
الــذاتــيــة والــفــنـيــة بــالــلــغــتــ الــعــربــيـة
وبــاالنــكــلــيــزيـة ) مــوضــحــا (بــرغم اني
أجـريت اربع عمـلـيات بـعيـني بـسبب داء
الـــســـكـــري ولــــكـــني حــــاولت أن اكـــمل
ـــشـــوار الـــذي بــــدأت به من ســـنـــوات ا
ورســمـت مــا يـــقــارب 300 شــخـــصـــيــة
..وارتــايت ان اخــتــار مــائــة شــخــصــيـة

عرض). إلقامة هذا ا

تـــنـــوعت  بــــ فن الـــنــــقش عـــلى
الـزجـاج لـلـطـالب عـلي ضـياء  وفن
الـتـخـطـيط لــلـطـالب حـسـنـ عـبـد
احلس وفن الفوتـوغراف للطالب
عـبد الـله احلسـ . واثني الـعمـيد
ــوهــبــة ــســتــوى الــراقي  عــلـى (ا
الــطــلــبـــة) واعــدا ايــاهـم بــرعــايــة
خــاصــة واقـــامــة مــعــارض اخــرى
خـارج اسوار الـكـليـة . وكان طالب
كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة  بـجـامـعـة
ـركـز االول في بـابـل قـد حـصـدوا ا
ـقام مـهـرجـان الفـنـون التـشـكـيلـة ا
في جـامعـة الـبصـرة عـلى مسـتوى

جامعات القطر .
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افـتـتح عـمـيـد كـلـيـة الـفـنون
اجلـميـلـة ببـابل عـامر صـباح
ــرزوك عـمــيـد كــلـيــة الـفــنـون ا
مــعــرضـ شــخــصـيــ لــطـلــبـة
االول لـلـطـالـبـة ــبـدعـ  الـكـلـيـة ا
حوراء عـلي عبـد العـظيم  من قسم
الـتـربــيـة الـفـنـيــة بـعـنـوان (جـنـاح
ـقام في اروقـة الـقسم الـفراشـة ) ا
عرض الـثاني اقيم عـلى قاعة وا
مـتـحف الــكـلـيــة  وهـو شـخـصي
مـــشــتــرك  االول لـــطــلـــبــة قــسم
الــتــصـمــيم بــعــنـوان (بــصــمـة
ابــداع) تــضـمـن اعـمــاال فــنــيـة

w−ſËb « wKŽ 

ـية واحملاسـبية ي الـعراقي نعـته االوساط االكاد االكاد
وت اجلمعـة سائل الله تـعالى ان يسكنه بعد ان غـيبه ا

فسيح جناته.
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الــتـــدريــسي في كـــلــيــة احلــقــوق
بجـامعة تكـريت شارك في موتمر
مــيـــنــاء الــفــاو الـــكــبــيــر بـــبــحــثه
(االســتــثـــمــار في مــيـــنــاء الــفــاو
التـحـديات واحلـلـول) بتـنـظيم من
ـواني العـراقـية وجـامـعة شركـة ا

البصرة.
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االديب االردني صــدرت له عن وزارة الــثــقــافــة األردنــيــة
ضـمن سـلـسـلـة ســرد وشـعـر مـجـمـوعـة شـعـريـة بـعـنـوان
(احلـقل واألرانب) تــقع في اثـنــ وثـمــانـ صــفـحـة من

توسط. القطع ا
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الـتـدريــسـيـة في قــسم الـلـغــة الـعـربــيـة بـكــلـيـة االداب في
اجلـامـعة الـعـراقـيـة شاركـت السـبت في نـدوة (دور الـلـغة
الـعربـية في النـهضـة العلـميـة في عصر الـتحـول الرقمي)
ي للغة ناسـبة اليوم الـعا التي اقيـمت على منصـة اريد 

العربية.
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التـشكيـلي السـوري شارك في مـعرض (صـغيـر وجميل)
قـام حـالـيا  في كـالـيري رؤى  32 بـالعـاصـمـة االردنـية ا
عـمان . ويـضم مـائـة وخمـسـة عـشر عـمال فـنـيا خلـمـسة

وعشرين فنانا من مختلف الدول العربية.
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عميـد كليـة االعالم باجلامـعة االسالميـة بوالية مـينيـسوتا
االمـريــكـيـة شـارك فـي حـلـقـة نــقـاشـيــة  بـعـنـوان (االعالم

والفن ب حرية االبداع وضوابط التنظيم).
◊UO)« U{—

ـطـرب العـراقي اعـلن عن عـمل يصـدر له قـريـبا بـعـنوان ا
ــون احلـــبــيب ـــغــتـــرب ر (اروحن فـــدوه ألمي) احلــان ا
ــغـتـرب خــاچـيك آدم والـنص وتـوزيع واشـراف الــفـنـان ا

للشاعر البصري علي الساقي.
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ي االردني ضـيفـته اجلـمـعـية الـفـلـسفـيـة األردنـية االكـاد
ـحاضـرة عنـوانهـا (الـفلـسفـة واللـغة)  أدارهـا الشـاعر

موسى حوامدة.

قـد تــكـون هــنـاك الــيـوم مــشـادة كالمــيـة بـيــنك و بـ
رئيسك بالعمل .رقم احلظ 21.

qL(«

يجـب ان تكـون اكثـر تـنظـيـما و لـديك قـدرة اكبـر على
التخطيط العمالك. 

Ê«eO*«

يــجب ان تــكـــون اكــثــر الـــتــزامــا في عـالقــتك مع من
حتب.يوم السعد االربعاء. 

—u¦ «

االعمال تـسير على ما يرام اليوم و كما خططت لها .
يوم السعد السبت.

»dIF «

حتدث اليـوم الكثير من الظـروف التى تكون لصاحلك
في العمل.

¡«“u'«

ـستحيل الجنـاح عالقتك و لكن دون جدوى. حتاول ا
. يوم السعد االثن

”uI «

تـتلـقى دعوة من قـبل احلبـيب للـخروج تـفرحك كـثيرا.
يوم السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

خالف يـنــشب الـيــوم بـيــنك و بـ احـد زمـالء الـعـمل
حاول ان حتله بهدوء.

Íb'«

ـتـراكمـة تـرافـقك من الـصـباح الـبـاكـر .يوم االعـمـال ا
السعد االحد.

bÝô«

الـكل يـسعى الـيك و يـطلب ودك حـاول ان تـكون اكـثر
تفهما. 

Ë«b «

قـد تــتـشـاجــر الـيــوم مع من حتب نــتـيــجـة خالف في
وجهات النظر. جتنب اجملادلة.

¡«—cF «

تشعـر اليوم باحلماسة و الـنشاط و الرغبة في اجناز
اعمالك .رقم احلظ  52.

 u(«
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اكـتب اجــوبـة الـتــحـديـدات
الــتي تـسـيــر عـكس عـقـارب
الـــســاعـــة لــتـــصل الى ربط

صحيح للكلمات:
 1- اسم شـــــــخـــــــصـــــــيــــــة

اشتهرت بالكرم
 2- من القارات
 3- مدينة عراقية

 4- دولة افريقية عربية
 5- رقم فردي
 6- عكس حرام

 7- خاطب 
 8- مدينة سورية
 9- يفسر ويشرح
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سيدة راغبة خاتون التي سميت منطقة كانت تملكها في بغداد باسمها.

w «eG «Ë uKŠU¹ wK

بغداد

 œ«uł ezU

بدون ادنى شك ان اغنيـة الراحل سفيـر االغنية الـعراقية نـاظم الغزالي كانت
ومـازالت مطـلـوبـة وتـغـنى من الـعـراقيـ والـعـرب مـعـا  ولهـذه االغـنـيـة قـصة
اضي  زار الرئـيس اللـبنـاني االسبق شارل جميـلة .نـهايـة ستيـنيـات القـرن ا
حلو اذاعة الـكويت  فاراد مـدير االذاعة تـكر الرئس الـلبنـاني باغان حتمل
اسمه فـطـلب من االرشيف تـزويـده باغـاني حتـمل اسمه ( حـلـو ) لبـثـها اثـناء
مراسم الـزيارة فـكـانت االغنـيـة االولى للـمطـرب مـحمـد قنـديل ( يـاحلـو صبح
ياحلو طل ) والقت اسـتحسان الـرئيس اما االغنـية الثانـية فكانت اغـنية ناظم
ـا الـغـزالـي ( كـلي يـاحــلـو مـنــ الـله جــابك) فـتـســبـبت بــاحـراج لـلــضـيف 

ا ـديـر الذي لم يـسـمع االغنـيـة كامـلـة   استـدعى القـالة ا
تسببت باقالته الن االغنـية فيها مقطـعا يقول (قلي ياحلو
شجـابك عـلـيـنه  امك جابـتك واحـنه ابـتـليـنـا !) نـعم هذه
االغنـيـة التي تـسـببت بـاقـالة مـديـر االذاعة الـكـويتـيـة قبل

اكثر من نصف قرن .

WOB ý ÷—UF  rOIð qÐUÐ ÊuM
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ــــــــســـــــــرح من حــــــــال إن (حــــــــال ا
اجملـتـمــعـات الـعــربـيـة فــهـو مـجـرد
مـرآة لــهــا ومـا يــعــانـيـه هـو نــتـاج
احلـال الـذي وصــلت إلـيه الـشـعـوب
الـــعـــربـــيـــة). وقـــالت إن مـــا يـــلـــقى
تكامل إعجابـها حاليـا (هو العـمل ا
مـن نـــاحـــيـــة اإلخـــراج والـــديـــكـــور
ـمـثل هو ) منـوهـة بـأن(ا ـمـثـلـ وا
ـالبس األهـم ألن الــــــــديــــــــكــــــــور وا
ســـــيــــكـــــونــــان مـع الــــوقـت في طي
ؤدي الـنـسـيـان بـيـنـمـا احملـتـوى وا
هـــمــــا األهم).وأضـــافـت أن (مـــصـــر
والدة والعـالم الـعربي والد ويـوجد
سارح القـومية وحتى شباب عـلى ا
ـــواهب اخلـــاصـــة يــــتـــمـــتــــعـــون 
سرح العربي كبيرة).وأكدت سيدة ا
أن (اختـيارهـا للـتكـر في مهـرجان
ــســرحـيــة في دورته أيــام قــرطـاج ا
الـ 22هــو مــبــعث فــخــر لــهــا ويــعــد
ثابة مقابل ألدائـها لكل الواجبات

كلفة بها). ا

ســـيــطـــرة الــعـــمـــلــيـــة الـــتــجـــاريــة
ـال وحتـكم كل واإلعالنـات ورأس ا
هـذه الـعوامل في الـعـمل الـفـني وما
ـه عـلـى الــشـاشــة).ورغم يـتـم تــقـد
اعــتـرافـهـا بــوجـود مـحـاوالت جـادة
ـسرح احملـترم قـالت أيوب لعـودة ا

ــاضي حـيث تــفـتـقـد مــسـرحـيـات ا
ســعــدالـديـن وهـبــة (زوجــهـا األديب
الــــــراحل) وأصـــــوات أم كـــــلـــــثـــــوم
وعـبـداحلـلـيم وعـبـدالـوهـاب) الفـتـة
إلى أن(اخـتفـاء الـفنـانـ الكـبار عن
الساحة في الفـترة األخيرة مرجعه

عـلى الـفــور لـكـنــهـا حـالـيــا لـيـست
مـتـشوقـة جـدا السيـمـا ألنـها تـمـتلك
مـــخــــزونــــا كـــبــــيــــرا من األعــــمـــال
ـــســرحـــيــة) مـــشـــيــرة إلى أنـــهــا ا
(تــــفـــضـل أن تـــكــــون في صــــفـــوف
شاهدين في الوقت احلالي).ورغم ا
تنوع أعمال الفنانة على مدى عقود
من مــــشــــوارهــــا الــــفـــنـي مــــا بـــ
الــتـلــفـزيــون والــسـيــنــمـا إالّ أنــهـا
سـرح في عصره واحدة من رمـوز ا
الذهبي حتى استحقت لقب (سيدة
ـسـرح الـعربـي)الذي أطـلق عـلـيـها ا
ــسـرحي آنــذاك.قـد بــلغ رصـيــدهـا ا
على مـدار مشـوارها الـفني مـا يزيد
عن  170مــسـرحــيـة مــنـهـا: “رابـعـة
العـدوية ”و”سكـة السالمة ”و”دماء
نون” على أسـتار الكـعبة ”و”أغا 
و”دائـرة الـطــبـاشــيـر الـقــوقـازيـة?”
ــســرحــيـة وغــيــرهــا من األعــمــال ا
اخلـــالـــدة.فـي حـــوار ســـابق أكـــدت
أيــوب أنــهــا (ال تـــزال تــشــتــاق إلى

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصـريـة سـمـيـحـة أشـادت الـفـنـانـة ا
ـــســـرح وأهـــمــيـــته أيـــوب بــدور ا
مـــــشـــــيـــــرة إلى دوره الـــــتـــــربـــــوي
والسيـاسي واإلنسـاني واحلضاري
لـلـمـسـرح.وقـالت أيـوب في تـصـريح
وقع الـهيئـة العـامة للـمسرح وفقـا 
إن (ما يـجذب الـشبـاب للـمسـرح هو
تـقـد نص يـتـحـدث عن مـشكـالتهم
ويـــنـــيـــر طـــريـــقــهـم دون شـــعــارات
واضحة ومبـاشرة جتعلـهم يعزفون
ــسـرح أداة عن الــذهــاب إلــيه ألن ا
تـــنـــويــريـــة لــلـــذهن مـــشـــددة عــلى
درسي ـسرح ا ضرورة االهـتمـام با
الـذي انـدثــر من مـدة ألنه هـو الـذي
ــسـرحـيـة ويـعـوّد يــرسخ الـتـربـيـة ا
اإلنـسـان مـنذ طـفـولـته عـلى الـذهاب
سرح).وحول إمكانية عودتها إلى ا
سرح قالت مرة أخرى إلى خشبة ا
أيوب إنه (في حال وجود نص يثير
إعـجـابهـا وشـهيـتـها فـإنـها سـتـعود

{ اتالنـــــتــــا- وكــــاالت -
ــيـة وجـهـت الـفــنــانــة الـعــا
ميغـان ذي ستـاليـون رسالة إلى
جمهورها عـبر صفحتهـا اخلاصة على موقع
التواصل اإلجـتماعي تـكشف فـيها إعـتذارها
عن حـفـلــهـا في أتالنــتـا وذلك بـســبب اصـابـة
الــــبــــعـض من فــــريـق عــــمــــلـــــهــــا بــــفــــايــــروس
كورونا.وأكـدت ستالـيون أنهـا أجرت الفـحوصات
الالزمة للـتأكـد من عدم إصابـتهـا بفايـروس كورونا
قـائـلــة( أتت نـتـيــجـة فـحـصـي لـفـايـروس كــورونـا الـيـوم
سلـبـيـة لـكن ال أشـعـر بحـالـة جـيـدة وكـإجراء وقـائي لن
أتمكن من أداء احلـفل في أتالنتـا).هذا وعـبرت ستـاليون
عن استـيـائـها الـشـديـد لعـدم مـقابـلـة جـمهـورهـا مـتمـنـية
السـالمة لـكـافـة األشـخـاص ضمـن فريق عـمـلـهـا مـؤكدة

أنها ستجري فحصاً إضافياً كإجراء أمان إضافي.
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ميغان ذي
ستاليون
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اعـلنت اضي   في سبـعيـنيـات القـرن ا
مؤسسة األذاعة والتفزيون عن حاجتها
الى مذيـعـ ومذيـعات فـتـقدم اكـثر من
الف مـن اجلــنـســ لــيــواجــهــوا جلــنـة

اختبار ضمت كلّا من:
مــحـمــد سـعـيــد الـصــحـاف  مــديـر عـام

األذاعة والتلفزيون
سـعد لـبـيب  مـدير بـرامج اذاعـة صوت

العرب من مصر
  كـبيـر مـذيـعي اذاعة سـعاد الـهـرمـزي

بغداد
ــيـة   اكــاد الــدكــتـور مــرسل الــزيـدي

الفنون اجلميلة
كــــنّــــا نــــدخل عــــلــــيــــهم واحــــدا بــــعـــد
بــــيـــنـــنـــا من هـــو خـــائف  ومن اآلخـــر
يتـظاهـر بـأنه ليس خـائفـا..وجاء دوري
فـدخـلت وكـان امـامي كـرسي ومـنـضدة
عـلـيـها ورقـة مـقـلـوبـة..جـلـست فـقال لي

الصحاف:
- أمامك ورقة..اقلبها وأقرأ رأسا

فقال قلبتها وقرأت وغيرت كلمت فيها
لي الصحاف :

- صـوتك جــيـد وعـنـدك نـبــاهـة..تـفـضل
وانتظر اعالن النتائج. 

كــان حــلــمي ان اكـون مــذيــعــا مــذ كـنت
طالبا في األعـدادية. يومهـا كنت اختلي
في غـرفتـي وامسك جـريـدة مـقـابل مرآة

واقرأ بصوت عال:
الـيـكم - دقت الــسـاعـة الـثــامـنـة مــسـاء
نـشرة األخـبـار من اذاعـة بـغداد..واروح

اقرأ بعض اخبار الصفحة األولى.
 واعــلـــنت الــنــتــائج..وكــان الــفــائــزون
بيـنهم حارث عشـرة فقط من بـ األلف 

درس وصورة من ذاكرة اإلذاعة ≈–»WŽ∫  أمل ا

امتهنتها في اشهر
مـجـلـتـ عـراقـيـ
(األذاعــــــــــــــــــــــــــــــــة
والــــتــــفــــلــــزيـــون)

و(ألف باء).
في الــعـدد الــقـادم..
استـذكار ألشـخاص

ال ينسون.
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قـبل سـنوات كـنت في زيـارة لـسـول عاصـمـة كـوريا اجلـنـوبـية
كن من وكـانت عادة الرئـيس يومـها ان يصـطحب اكبـر عدد 
ـسؤول لغايات في نفسه فهـو يعرف حب اجلماعة الشعور ا
بـزهو االيـفاد و الـظـهور في االعالم.لن احـكي لـكم عن انشـطة
الوفد التي اقتصرت على اخذ الصور و شراء الهدايا بل عن
ا ركبنـا الطائرة  " شرعـ احلركـة الغريـبة التي فـعلها احـد" ا
الـرئاسيـة للعودة الـى بغداد فـبعد توديـع الرئيس صـعد عمال
اركـة كـيـا زجـاج و قطع كـوريون يـحـمـلـون ادوات احتـيـاطـيـة 
ا مـر العـمال بـجانب غـيار مـحرك و ابـواب وقد انـتبـه الوفـد 
فـخذ الـرئيس االيـسر يـحمالن الـزجاجـات اخللـفيـة و االمامـية
لـسيارة وو ضعوها على مقاعد الطائرة حتى ال تنكسر وتكون

اقرب للخروج في بغداد من االنتظار.
الكل سأل: ماهذا?

فـجاء الرد علـى لسان سكـرتيره: ان لـلشيخ سـيارة كيا ورأى
ان يـشتري ادوات احـتياطـية كـاملة من الـشركة بـسول بدل ان

يشتريها من بغداد!
ـشرع ظـهـر امس بـبـيـان يـحمل فـيه الـشـعب مـسـؤولـية هـذا ا
كافحة الطـرب واخملدرات بأعتبار انها معركة مـعركة اخالقية 
هـو يـقـصد" افـتـعـلهـا الـغـرب مع الـعـراق بـعـد انـكـسـار داعش
حـفلة محمد رمضان" الذي ان استمر تكرار مهاجمته سيكون
هـو الــذي سـرق امـوال الــعـراق و افـســد جـهــازه احلـكـومي و
تـاجر باخملدرات و نقل النـفط شرقا و كان يعذب االسرى في

قسم من معسكرات ايران ايام حرب اخلليج.
ويسألونك لم خسروا مقاعدهم?

بـسبب خطاب ان كان بـنية سليـمة فهو خطـاب انسان مفصوم
من الـواقع و ان كـان خـطـاب استـهالك فـبـئس االخـتـيار ذلك
انك ايها الشيخ لو عشت مثل الطبقة التي تعاني الفاقة بسبب
لك فـيه سهم طويل ولو كنت حـائرا بأجرة منزل و
خط كـهرباء من مولد ورأيت ان فلسك ال يسد
ا هـو اهم و اقدم جـوعك لصـمت او لتـكلـمت 
و اكــبــر من حــفل عــابــر.حـاول ان تــبــحث عن
ايـفـاد جــديـد لــطـوكــيـو عــلك تـنــقل قـطـع غـيـار

السطول سياراتك اجلديدة.
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من أهم أدوار الـفـنـان اإلسـتـعـراضي الـنـوبي مـحـمـد رمـضان
كــان دور (شــبـيــحــة)  الــشـاب الــفــقـيــر الــذي يـعــمل في طالء
جـدران الشقق وكان  من حظه العاثر أن أحد األثرياء كان له
عالقـة مع شـابـة فـي شـقـة مـجـاورة وقـتـلــهـا وهـرب وتـطـلـبت
ـة الـتي أودت األحـداث أن يـتـهـم الـعـامل الـفــقـيـر بـتــلك اجلـر
بــحــيــاته في نــهــايــة الـعــمل الــدرامي بــعــدهــا كــثـرت أدواره
وتـواصل مع الدراما الـتلفـزيونيـة والسينـما ثم إختـط له نهجا
مشابها للمغن اإلستعراضي الغربي الذين يؤدون حركات
ـسـرح مع موسـيقى راقـصة ويـسـتعـرضون أجـسـادهم على ا
ـجـوجـة وغيـر مـفـهـومـة فهـو في الـنـهـاية صـاخبـة وأغـاني 
لـيس مغنيـا واليجيـد الغنـاء على طريـقة عبـد احلليم حافظ أو
عـلى األقل صــوت عـدويــة وقـد لـفــتت طـريــقـته األنــظـار وبـدأ
زيـد من األدوار التي بـكسب اجلـمهـور وصار مـطلـوبا ألداء ا
جـلبت له الشهـرة وصار يسافـر الى البلدان ليـس لطلب العلم
وال ألداء فـريـضة احلج أوالـعـمـرة بل لـلـقـيام بـأسـتـعـراضات
ـال ويعـود منـتشـيا بـعد أن يـؤدي حركات يـجني من ورائـها ا
راهق وهو كـغيره من الفنان غـرائزية تستهوي الـشباب وا
الـذين يقومـون بكل سـوالف الفـساد والرذيـلة من جـنس محرم
وخـمور وتضـليل للـمجتمـع وهتك حلرمـات اجملتمعـات ولكنه
في احلـقيـقة يـحاكي نـفوسـنـا الراغـبة في الـتحـلل والتـمرد ثم
هـو كـغيـره يـؤدي الـعـمـرة ويـتـبـرع لـلـفـقراء ويـتـوجه الى الـله
بــالــدعــاء فــإذا إنــتـقــدته قــيل لـك إنه أشــرف من الــفـاســدين
ـقــارنـة مع أنـهــا التـصح وهي ـســؤولـ وال أعـلم ســبب ا وا
اذا التـصلي? فيـرد ويقول الـله غير تـشبه حال من تـقول له 
مـحتـاج لصالتي مـتجـاهال إنه هو من يـحتاج الـصالة وليس

الله الذي يخلق مايشاء ويفرض على عباده مايشاء. 
رحوم فالن مع إبن عم في نـهاية الـسبـعينـيات تعـارك جارنـا ا
له كـان جلب مجموعة من (الـكاولية) الغـجر وهن مجموعة من
الـراقـصـات ليـرقـصن ويـغـنـ في عـرس ولـده األكـبـر حـيـنـها
فـرحت بسلوك الرجل الذي أبهرني وقلت في سري هذا رجل
عـظيم يرفض هذه السلوكيات لكنني إكتشفت بعد سنوات إن
الــســبب لـم يـكـن مــاظـنــنـت بل ألن جــارنــا لم يــعــجـبـه جــمـال
الـغجـريات وكـان يريـد غـجريـات أكثـر جـماال فـنهـر إبن عمه
وكـادت أن حتـدث مـشـكـلـة لـوال تـدخل اخلـيـرين الـذين أقـنـعوه
بـالقـبـول بـهن وتـمشـيـة األمـور واحلقـيـقـة إنـهم كانـوا جـيـاعا
لـلـرقص والــغـنـاء واخلـمــر واجلـنس! واحلـقـيــقـة أيـضـا إن في
ا شـارب ومحال بـيع اخلمور ور اله وا الـعراق الكثـير من ا
شـقق خاصة جللب بنات الليل وقـد تكون هناك بيوت خاصة
وقـوادة وأماكـن محـمـيـة للـغـنـاء والرقـص التي تـقـدم اخلـمور
ويـغني فيـها مـطربون مـعزوفـون ويرتادهـا الكثـير من الـشباب
والـتـجــار ورجـال األعـمـال ومــوظـفي الـدولــة والـعـوام ودخـلت
ـتـاجـرين بـهـا ـتـعـاطـ وا جتـارة اخملـدرات حـتى صـار عـدد ا
يـفوق احلـصر وتقف الـدولة الـسكـرانة عـاجزة حتـى يخيل لك
إن دولـتنا تـتنـاول حبوب (الـكريـستـال) اخملدرة فلم تـعد تـهتد
ثـلية اجلـنسية لـطريق اإلصالح ومحـاربة الفـساد والرذيـلة وا
ـثلـي وأخـشى أن يأتي الـيـوم الذي جنـبر فـيه علـى رفع علم ا
في وقـــفــة يــوم اخلــمـــيس ونــغــنـي نــشــيــد الـــوطــني ( ســودة

ومسخمة).
الـشـيخ جـعـفــر اإلبـراهـيـمي لم يــكن يـقـصـد فـي نـقـده الـفـنـان
اإلسـتعراضي مـحمد رمـضان بل جـاء ذكره في السـياق وهو
نـوع من التـمرد خلـطيب دين دفـعتـه غيـرته على مـجتـمع ينـهار
قـيميا وأخالقـيا لينـتفض محذرا من ذلك اإلنـهيار خاصة وإن
اجملـتـمع جـاهـز لإلنـحـراف فـلـيس من مـؤسـسـات دولـة قادرة
عـلى توجيه الدفة في سفـينة تغرق وليس من مـؤسسات دينية
ـة مـذلـة للـمـدرسـة وللـجـامـعة قـادرة علـى أداء دورها مع هـز
ولـلمـسـجـد ولـديوان الـعـشـيـرة أمام الـسـرعـة الـهائـلـة جلـيوش
تـعـاط ـتـاجـرين وا ـثـلـي وا ـلـحدين وا الـفسـاد والـرذيلـة وا
نـحرفـ أخالقيـا والسـراق ومسـتغـلي السـلطة لـلمخـدرات وا
كاسب والـذين تركوا ناصـب وا ـتنـافس عـلى ا والـنفوذ وا
الـشعب نهبـا للفـساد والضيـاع وأما الدين فـلعق على األفواه

الأكثر. 
كـلـنا صـرنـا مـحـمـد رمـضـان فـقـد تـعـرت نـفـوسـنا ومـارست
سـرح ونـحن الـذين جئـنـا به وبأمـثـاله ونحن غـرائزهـا عـلى ا
من سـمـحـنـا بـإنــحـراف مـجـتـمـعـنــا ونـحن من صـرنـا نـخـاف
احلــديث في األخالق والـــدين والــشـــرف لــكي النــتـــهم فــقــد
ـعـايـيـر وحتـولـنـا الى مـجـمـوعـات بـشـرية ـفـاهـيم وا تـغـيرت ا
التـعرف طريقا تهتدي إليه وقد حتول بلدنا الى مسرح مفتوح
ـلك نظـام حكم رشيـد يلجم لـلغرائـز والرغبـات الرخـيصة وال
هـذه السـلوكـيات أو عـلى األقل يقـنـنهـا الشـيخ الطـيب جعـفر
ـة كـبـرى) ألنه نـظـر بـعـيـنـيه الى بـلد اإلبـراهـيـمي إرتكـب (جر
طلـوب منه أن يغمض عـينيه أو يندمج يـنهار وا
كن أن مع مـجتمع صـار رهنا لإلنـحراف و
يــتــقــبل الــبــكــائـيــات ولــكــنه غــيــر مــســتــعـد
لـلـمـحـافـظـة عـلى قـيـمه أو أن يـسـمع صـوت

األخيار.
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 اقــيـمت مـسـاء امس االول الـسـبت
ـــســرح الــوطــني وعـــلى خــشــبــة ا
فـعـالـيـات مـهـرجـان عـيـون لالبـداع
الــــعــــربـي دورة اخملــــرج فــــيــــصل
الـــيـــاســـري وبـــحـــضـــور عـــدد من
الـفنان العـرب والعراقي وبدات
هـرجان ـديـر ا االحـتـفالـيـة بكـلـمة 
عــبـاس اخلــفـاجي الــذي قـال(حتت
ــبــدعـون صــنــاع احلــيـاة شــعــار ا
ومــجـد الــوطن تــنـطــلق فــعـالــيـات
مــهــرجـان عــيـون لـالبـداع الــعـربي

هرجان هذا ا بدورته الثالثة عشر 
تــتــويج لــكل مــنــجــز عـراقـي كـونه
سالت واالسـاطيـر والشـعر وطـن ا
وطـن اجلواهـري والـسيـاب وجواد

سليم وحقي الشبلي).
شاركة امـا كلمـة الوفود الـعربيـة ا
ـــهـــرجــان الـــقــاهـــا الــفـــنــان في ا
الــعـربي احـمـد عـبــد الـعـزيـز قـائال
(سـعـادتـي كـبـيـرة الـيـوم وانا ازور
بــلـدي الـعـراق لــلـمـرة الــثـانـيـة في
مـهرجان عيون دورة الـفنان فيصل
الـياسري الذي عـملت معه في فيلم

واشـكر كل القائم بـابل حبيبتي 
ـهـرجان شـكـرا لـعـباس عـلى هـذا ا
اخلـــفــاجي رغم مـــرضه لــكن اصــر
ــــهـــرجـــان ـــشــــاركـــة في ا عــــلى ا
)واضـاف(شـاهدت بـغـداد جمـيـلة 
الــــــشــــــوارع واحملـالت مــــــضـــــاءة
واحلـيـاة مـسـتـمـرة واخـيـرا اشـكـر

هرجان ). كل من ساهم في هذا ا
كـــمـــا شـــاركـت في االحـــتـــفـــالـــيـــة
اوركــســـتــرا بــيت الــعــود بــقــيــادة
الفنان محمد العطار مكونة من ٣٥
عــازفـا حــيث قـدمـت مـجـمــوعـة من

ـوسـيـقـار نـصـيـر شـمـة مـؤلــفـات ا
والـذي ــشـرف عــلى بـيت الــعـود ا

هرجان. حل ضيفا على ا
بـعـدها تـوالى تقـد اجلوائـز على
ـهــرجـان حـيث قـدم ــكـرمـ في ا ا
ـوسـيقـار نـصـير اجلـائـزة االولى ا
شــمـة الى اخملـرج الــكـبـيــر فـيـصل
الـياسري فـضال على تكـر العديد
ـمـثل احـمد من الـفـنـانـ مـنـهم : ا
طـربـعلي احلـجار عـبـد العـزيـز و ا
والــفـنــان فـاروق هالل واالعـالمـيـة
ديـنا شرف زوجة الفنان احمد عبد

واالعالمي مـحمد سعد عن الـعزيز 
بـرنـامـجه (هـولـيـود الـشـرق) الـذي
تــقـدمه قـنـاة (الــشـرقـيـة) وعن هـذا
التكر قال سعد (التقي بكم اليوم
فـي بغـداد  بعد 12 سـنة من عـملي
فـي  الـــشـــرقــــيـــة اشـــكــــر عـــبـــاس
اخلــفـاجي عـلى هــذه الـدعـوة وانـا
ســعـــيــد ان اكــرم الــيــوم مع كــبــار
الـفـنـانـ ومن هـنـا اشـكـر االسـتاذ
ســــعــــد الــــبــــزاز الــــداعم االول لي
واشـكـر مـديـر الـقـنـاة عالء الـدهـان
وفـريق الـعمـل في البـرنـاج ). فيـما

يـة سهام فيوري  تـكر  االكاد
لــفـــوز نــصــهــا (حــلـم الــعــمــر) في
مــسـلـسل (كــمـامـات وطن)  إخـراج
سـامـر حـكمت بـطـولـة الفـنـان  اياد
, راضـي  والـــفـــنـــانـــة االء حـــســ
وتــــوالى تــــوزيع اجلــــوايــــز عـــلى
ـــشــاركــ حـــيث ذهــبـت جــايــزة ا
الـتــشـكـيل الى الـنـحـات يـحي عـبـد
الــقـهـار. والـتـمـثــيل ذهـبت الـفـنـان

مـحمد هـاشم عن دوره في مسلسل
ـؤرشف الفني صور وا طـيبـة  وا
رزكــار الـبــرزجني والـفــنـان خــلـيل
ابراهيم عن اوبريت شموع العراق
ومـحمـد العطـار عن مجـمل اعماله
فـي بـيت الــعــود واخملـرج صــبـاح
رحـــيـــمــة وهـــاشم ابـــو عــراق عن
مــجــمل اعــمــالــهم فـي الــســيــنــمـا
وحـسـ الـعـكـيـلي عن فـيـلـم نـافذة
حـمـراء  والـفـنـان مـحـمـد عـمـر عن
سرحية واخلطاط مـجمل اعماله ا

حسن علي واخرون.

وانـتــقـلت إلى مـديـنـة أربـيل. وقـال
ـقرب أفـراد أسـرتهـا إن محـيطـها ا
ظـل خـــارج دائـــرة الــــضـــوء بـــعـــد
تــلـقـيــهـا تــهـديـدات.وتــنـفي عــبـيـد
األنـبـاء الـتي تشـيـر إلى أنـها حتت
الـتــهـديـد. وسـألـهـا شــقـيـقـهـا إيـاد
مــتـحـديـا إيـاهــا (أال تـتـذكـرين تـلك
ــرة عــنــدمــا أطــلــقــوا الــرصـاص ا
عـلـينـا واصـطدم بـبـاب السـيارة?)
فـقـالت (أتذكـر لكن لـكل مـغنـية في

العراق قصة من هذا القبيل).
ـــديح لــــكـــون وعــــبـــيــــد تـــرفـض ا
مــوســيــقــاهــا تــتــنــاول احملــرمـات
وانـتـقـادهـا بـأنـها مـبـتـذلـة لـلـغـاية
وعـن ذلك تـــــقــــول(أنـــــا أغـــــني عن
احلـب. أنـــــا ال أعــــــتــــــبـــــر ذلـك من
احملـرمـات) وهي تـعـتـمـد اسـالـيب
الغناء الغجري.ومن أشهر أغانيها
أغـنية (انـكسرت الـشيشـة). وتشير
الــكـلـمـات بـشـكـل غـيـر مـبـاشـر إلى
امــرأة فــقــدت عــذريــتــهــا (شــكـول
ألمي?).ولـعبـيد البـومات عدة مـنها
:الـتحدي مع مـنى عبد الـله جلسة
عـــراقــيـــة  جــيـــران  عـــلــيـــمن يــا
على الـهوالدك وعمي يـا بياع قـلب

الورد.

من خـلـفيـات متـواضعـة. وبرغم ان
ــوســـيــقـى يــقـــولــون إن خـــبـــراء ا
نـغمـاتهـا تفتـقر إلى فـخامـة تقـاليد
ـوسيقى الـكالسيكـية في العراق ا
اال ان جـــاذبــيـــتــهـــا الــواســـعــة لم
تـتــضـاءل. حـتى انـهـا انـطـلـقت في
جــولـة في الـشـرق األوسط وأجـزاء

من أوروبا.
وجـــاء وضــعـــهــا في عـــهــد صــدام
زالق وفقا ألسوشيتد مـصحوبا با
ـناسـبـات قال بـرس فـفي إحـدى ا
ـعروف عـدي جنل صـدام حـس ا
ــــزاجـه احلــــاد إنه اســـــتــــمــــتع
بـغنـائـها لـكنه لم يـستـطع التـعامل
مع مـغـنـيـة من الغـجـر حتـمل نفس
اسـم والـدته. وتـذكــرت أن الـصـمت
ســقط في الــغـرفـة. وقــالت له (هـذا
لـــيـس خـــطـــئي. لـــقـــد ولـــدت قـــبل
والـدتك).لكن قـربها من الـنظام كان
يـعـني طـلب النـاس مـساعـدتـها في
بـعض األحيان. وقالت (كان الناس
ا في ذلك يـطلـبون مـني خدمـات 
مــسـاعــدة األبـنــاء احملـتــجـزين في
ســجــون صــدام أو الــعــثــور عــلى
أقـارب مفقودين).بعد سقوط صدام
باعت عائلة عبيد منزلها في بغداد

طــاولــة صــغــيــرة لــتــقف عــلــيــهـا.
وعـندمـا بلـغت سن الـرابعـة عشرة
كــانت مـفـضـلـة في دائـرة احلـفالت
الــعـسـكـريـة الـتي كــانت تـنـظـمـهـا
وزارة الـدفاع.ولم يعـترض والداها
أبـــدا. حــيـث كــانت عـــبــيـــد جتــلب
األمـوال إلعـالـة أسـرتـها الـتي أتت

ويـتغنون بكلمـات أغانيها. عابرين
االنقسامات التي عصفت باجملتمع
مـنذ فـترة طـويلـة. وكانت عـبيد في
الـثـانـيـة عـشـرة من عـمـرهـا عـنـدما
غـنت ألول مرة. ويـستذكـر شقيـقها
ومـدير اعمالها شقيقها إياد عودة
أنـه اضـطــر انـذاك إلى الــبـحث عن
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ــطــربــة ســاجـدة احــيـت مــؤخــرا ا
عـبيـد حفال فـي احد نـوادي بغداد
ن واســتــذكــر من حــضـر احلــفل 
جتــاوزوا سن الـشـبــاب ايـام كـانت
رمـزا لعـصر مضى فـعبـيد البـالغة
من العمر  63عاما وهي من اصول
شـهد غـجـرية كـانت مـحبـوبـة في ا
احلــزبي في عـهـد الـرئـيس الـراحل
صــــدام حـــســــ وفـــقــــا لـــوكــــالـــة
أســـوشــيـــتــد بـــرس. والــتـي قــالت
لــلـوكـالــة خالل مـقــابـلـة مــعـهـا في
أربـيل قـبل احلـفل (أجـد نـفسي في
بــغــداد هي أنــا).وعــنـدمــا ظــهـرت
عــــلى مــــســــرح نـــادي الــــيــــرمـــوك
الـتـرفـيـهي  بـفـسـتـان ذهـبي الـلون
تــفــاعل  احلــاضــرون مع صــوتــهـا
ـبـهـجة ومع أغـانـيـهـا الـعـاطـفـيـة ا
ـليـئـة باحلـيويـة حيث وكـلـماتـها ا
تـعد قـناة لـلتـعبـير عن الـذات حتى
بـــالــنـــســبـــة إلى الـــشــبـــاب الــذين
تــرعـــرعــوا في مــجــتـــمع مــحــافظ.
ويُـحتـفى بهـا كمـوحدة في مـجتمع
ــزق ومــغــنــيــة لــلــشــعب.اذ كــان
الـرجال والنسـاء من جميع األعمار
واخلـلفـيات االجـتماعـية يـتمـايلون
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هــنـدسـة الفـتـة دُشـنت سـنـة 1986 
ـالي في لنـدن.كما فـي حي سيتي ا
صـــمم مــقـــر احملــكــمـــة األوروبــيــة
حلـقـوق اإلنـسان فـي ستـراسـبورغ
ـكـاتب فـي سـاحة بـوتـسـدام في وا
بـرل إضافة إلى أحد مباني مطار
بــــاراخــــاس الـــدولـي في مــــدريـــد
ومـبنى ثري وورلد ترايد سنتر في
نــيـويـورك وقــبـة األلـفـيــة في لـنـدن
ـنــاسـبـة احــتـفـاالت الــتي أقـيــمت 
الـــعــام  2000 وأثـــارت انــتـــقــادات
ــهــنــدس األمــيـــر تــشــارلــز.ونــال ا
ــعـمــاري لـقـب لـورد روجـرز أوف ا
ريـفرسايد وبات منذ  1996عضوا
فـي مــجـــلس الـــلــوردات الـــغـــرفــة
ـان الـبــريـطـاني الــعـلـيــا في الـبــر

. ضمن صفوف العمالي

هندس { لندن) ,أ ف ب) - توفي ا
ــعــمـاري الــبــريــطـاني ريــتــشـارد ا
عـروف بتـصمـيمه بـعضا روجـرز ا
من أشهر مباني العالم بينها مركز
جـورج بومبيـدو في باريس مساء
الـسـبت عن  88عـامـا وفق وسـائل
إعـالم.وقال مـاثـيو فـرويـد الـرئيس
ـؤسس لـشركـة فرويـدز للـعالقات ا
الـعـامـة في تصـريـحات لـوكـالة بي
إيـه الـــبـــريــــطـــانــــيـــة لـألنـــبـــاء إن
(ريــتـشـارد روجـرز احلــائـز جـائـزة
بـريـتزكـر سـنة  2007 تـوفي بـهدوء
مــسـاء الـســبت).وأفـادت صـحــيـفـة
ز أن ابنه رو روجرز نـيويورك تـا
أكـــــد الـــــوفــــــاة الـــــتي لـم تُـــــعـــــلن
أسـبـابهـا.ولـد ريتـشـارد روجرز في
فــلــورنــســا ســنـة  1933وهــرب مع
عـــائــلـــته مـن إيــطـــالــيـــا في عـــهــد
مـوسوليني لإلقـامة في لندن. وهو
يُـــصــنف من رواد حـــركــة هــاي تك
ـعمـارية الـتي تتمـيز بـالتـصاميم ا
الــزجـاجــيــة والـفــوالذيـة وأنــابـيب
الــتـوصـيل الـظــاهـرة.وإضـافـة إلى
مــركـز بـومـبــيـدو في وسط بـاريس
الذي صممه سنة  1971مع صديقه
ريــــنــــزو بــــيـــانــــو وضـع روجـــرز
ـقــر شـركـة الــتـصـمــيم الـهــنـدسي 
لـويـدز لـلـتـأمـ وهي مـنـشأة ذات
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الـــيـــهم لـــضــمـــان سالمـــته أثـــنــاء
ـا ألنهم لم يتـمكنوا من الـعبور ر
مـرافـقته بـحسب الـصـحيـفة. ومن
هاجرين اجلدد اآلخرين فتى بـ ا
فـي الرابـعـة عـشـرة تـوفـيت والـدته
أثـــنـــاء مـــحـــاولـــة إنـــقـــاذ قـــبـــالــة
اجلـزيـرة.وقالت مـنـظمـة أطـباء بال
حـدود على تـويتـر (كانت عـلى م
قارب مع  25 شـخصًا بـينهم ابـنها
الــذي شــاهــدهــا تــغـرق).واضــافت
ـنظـمة أنـها (خـسارة جـديدة كان ا
ــكن تــفـاديــهــا عـنــد أبـواب
أوروبـا حـياة جـديـدة زهقت
بــسـبب ســيـاسـات الــهـجـرة
ـسـؤولـة). ازداد عدد غـيـر ا
ــهــاجــرين الــراغــبـ في ا
الـوصـول إلـى أوروبـا عـبر
ـتوسط انطالقـا من ليبيا ا
أو تـــونس بـــشـــكل كـــبـــيــر
مـــــقـــــارنـــــة بـــــالـــــســـــنـــــوات

الـسـابقـة.ووفقًـا لـلمـنظـمـة الدولـية
لــــلـــــهــــجــــرة لــــقـي حــــوالى 1340
شـخصًا مصرعهم أثـناء محاولتهم

توسط منذ بداية العام. عبور ا

.وتـــابـــعت (لــقـــد عـــبــر ـــاضـــيــ ا
ـــتـــوسط حـــتى قـــبل أن يـــتــعـــلم ا
فرده) ـشي. لقد واجه األمواج  ا
مــؤكــدة أن (الــطــفل أصــغــر من أن
يــــكـــشـف عن اســـمـه وقـــصــــته).لم
ـهـاجـرون اآلخـرون هـويـة يـعـرف ا
الـطـفل لكن يُـزعم أن والـديه توسال

اإلنــقــاذ عـثــروا عـلـى الـطــفل الـذي
يـبلغ بالـكاد عامًا ب  70رجالً في
قـــارب رســا في جـــزيــرة صــقـــلــيــة
اجلــمـعـة.وأضــافت الـصـحــيـفـة أن
نــحـو  500مــهـاجـر وصــلـوا ضـمن
سـبع رحالت منفصلة الى اجلزيرة
الــــــصـــــغــــــيـــــرة فـي الـــــيــــــومـــــ

{ رومــا (أ ف ب) - ذكــرت وسـائل
إعـالم إيـطــالــيــة الــســبت أن طــفالً
يبلغ عامًا واحدًا قام منفردا برحلة
ــتـوسط احملـفـوفـة عــبـور الـبـحـر ا
بــاخملــاطـر بــعـد أن أرســله والـداه
إلـى جــزيــرة المــبــيــدوســا.وذكــرت
صـحـيفـة ال ريـبـوبلـيـكا أن عـنـاصر
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ـنـفردة وتـسـمع أغـنـيـتـهـا ا
ــــيالد (كل مـــا فـي عـــيـــد ا
اريـده في الكرسـمس) عبر
االتــــصـــال الــــداخــــلي في
ـتـرو اخملـتـلـفة مـحـطـات ا
قــائـلــة: (مـرحـبًــا أعـزائي 
إنــا مـاريــا. اجـعل أمــنـيـتي
تــتــحـــقق ويــرجى الــوقــوف
خــــــلـف اخلط األصــــــفــــــر في
جــمــيع األوقــات. تــابع بــحـذر
وال تـنس أن تطلب مـن الكسا
تـــشــــغـــيل كـل مـــا اريـــده في
الـــكـــرســــمس عـــلى امـــازون

موسيقى).
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مـوضـوع زواجه من ارتـشل قـائال:
(أنــا لــسـت جــاهــزاً لــلــزواج بــعــد
فــعــنــدمــا يـكــون لك طــفل يــجب أن
تكون تربيته بشكل جيد وأن أكون
مـسـتـعـداً إلعـطـائه االهـتـمـام). على
ـية صـعيـد آخـر تقـدم النـجـمة الـعا
مـاريـا كـاري بـعض البـهـجـة لـركاب
مــتـرو انــفـاق لــنـدن. اذ قــد يـفــاجـأ
ـترو بـسـماع نـغـمات مـسـتخـدمـو ا
مــاريــا كــاري الـتـي تـرشــدهم خالل
تـنقالتهم اليوميـة. وكشفت النجمة
ــيــة عــلى وســائل الــتــواصل الــعــا
االجـــتـــمـــاعي أنـــهـــا تـــعـــاونت مع
(امــازون يـو كي) لـتـولي اإلعالنـات
ــتـرو و جـلب بـعـض الـبـهـجـة في ا
االحـتـفالـيـة إلى متـرو أنـفاق لـندن.
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نــشـرت الــنــجـمــة الـتــركــيـة هــانـدا
أرتــشـيل عــبــر حـســابـهــا اخلـاص
عــلى مـوقع الــتـواصل اإلجــتـمـاعي
صـورة  لـهـا لـتـعلـن من خاللـها عن
ـــاركـــة وجه إعـالني جـــديـــد لـــهـــا 
(اتـاسي) للـمجـوهرات وعـبرت عن
حــمــاســهـا وفــرحــتــهــا بــاخلــطـوة
اجلـديــدة من خالل تـعـلــيـقـهـا عـلى
ـنـشـور قـائـلـة(أنـا أرتـدي شـعـور ا
احلــمـاســة بـشــكل كـبــيـر الــيـوم).و
تـفاعل اجلمـهور مع صورة ارتشل
مـعبـرين عن حبـهم لهـا وإعجـابهم
بـإطاللتها من خالل تعليقاتهم على
مـثل الـتـركي كرم الـصـورة. وكـان ا
بــــورســـ صــــرح مـــنــــذ أيـــام عن

{ واشنطن (أ ف ب) -أعـلن مسؤول أمـريكي اإلمسـاك بحمـارَيْن وحشيَّـيْن كانا
زارع في ماريالنـد واشنطن.وجنح احلماران اللذان هربا قـبل أشهر من إحدى ا
هربا نهـاية شهر آب في الـنجاة من محـاوالت عدة إللقاء الـقبض عليـهما واثارت
قضيتـهما اهتمام الـسكان ووسائل اإلعالم احملليـة.وأفاد ريتشارد بيل من وزارة
الزراعـة األمريـكية بـأن (احلمـارين وقعا في قـبضـة السلـطات أخـيراً بعـدما أفـلتا
ـزيــد من الـتــفـاصــيل.وكـانت ة) من دون أن يــضـيـف ا من الــسـلــطـات مــرات عـدّ
سلطات مـقاطعة برنس جورج في مـاريالند أعلنت قبل أشهر االسـتعانة بخدمات
حـمـيــر وحـشـيـة أخـرى أو بـالـغـذاء سـعـيـاً إلى الــقـبض عـلى احلـمـارَيْن الـفـارَّيْن.
وأثارت هـذه الـقضـيـة ذعراً لـدى نـاشطي مـواقع الـتواصل االجـتـماعي واتـخذت
مـنــحى حــزيـنــاً إذ تـوفي حــمـار وحــشي ثــالث كـان هــرب مع احلــمـارّيْن بــعـد
لك صـاحب احلمير الوحشية الثالثة جيري هولي مزرعة كبيرة يعيش سقوطه.و
. وهـولي متّـهم باإلقـدام على أعـمال قـسوة في فيـها قـطـيع من نحـو ثالث حـماراً
حق احلـيـوانـات بـعـد العـثـور عـلى حـمـار نـافـقـاً ضـمن نـطاق أرضـه في تـشرين

االول.
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