
تـــخــــصص مــــبـــلغ 100 الف روبل
لــــلـــــطـــــفل االول و450 الف روبل
كن بالغ ال  للطـفل الثاني وهـذه ا
ان تـنـفق اال لـشـراء حـاجـات الـطفل

الـشـهـرية امـا الـطـفل الـثـالث تـمنح
اسرته عليه شقة من 3 غرف وهذا
يـحــقق عـدالــة اجـتــمـاعــيـة لـلــطـفل
الــــروسي ألن ابـــــنــــاء االغـــــنــــيــــاء
والفقراء في روسيا يعيشون (نفس

الرفاهية).
W³šU   ôUH²Š√

حينمـا جرى معي لقـاء في فضائية
عند روسيـا اليوم وانـا في موسكـو
ساحـة النصـر حيث مـتحف احلرب
يـة الثـانيـة وعظـمة الـسوفيت العـا
ة اقـوى حكم فاشي ونازي في هز
في الــتـــاريخ " حــكم هــتـــلــر" كــنت
كـــــأنــــنـي اعــــيـش في ظـل االحتــــاد
الـسـوفـيـتي الـسابـق وفي اجنازات
ـعـقل االول (روسـيا) الـشـيوعـيـة با
بــقـيـادة لــيـنـ ورفــاقه كـنت ادعـو
ـا الــعــراقــيــ الى زيــارة روســيــا 
تــمــلـكـه من مــواصـفــات ســيــاحــيـة
حـضــاريــة وتـاريــخـيــة وطـبــيـعــيـة
وســيـــاحــة االمــاكن الـــديــنــيــة ذات
ـثـيـرة في ـعـمـاريــة ا الـتـصـامــيم ا
مــوسـكــو وسـانت بــطـرســبـرغ ولم
اصـــحــــو من هـــذا احلــــلم اال عـــلى
إنـغـام أحــتـفـاالت الـشـعب الـروسي
فـي يــــــوم 12 حـــــــزيــــــران  –يــــــوم
مغادرتنا روسيا الى العراق- وهذا
الـيــوم يـطــلق عـلــيه (يـوم روســيـا)
وهــو الــعــيــد الــوطـنـي االحـدث في
تــاريـخ روســيــا حــيث  اقــرار في
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ـــؤتـــمــــر االول لـــنـــواب الـــشـــعب ا
بــروســـيـــا االحتــاديـــة عــام 1990©
إعالن الـسـيـادة الـوطنـيـة لـروسـيا)
ويـرفع شـعـار مـنـذ عـام 1992 بـعد
تـــــفــــــكك االحتـــــاد
الـــســــوفـــيــــتي في
نــهــايــة 1991© من
ــة روســـيــا الـــقــد
الـى روســـــــــــيـــــــــــا
ــعـاصــرة) ومــنـذ ا
عـــام 1994 ظــــهـــر
الــطـــابع الــرســمي
لهذا العـيد واعتبر
عطلة رسمية فكنا
نــســيــر بـاحلــافــلـة
الى مطـار موسـكو
في إنـــســــابـــيـــة ال
جتــــدهــــا في ايـــام
وبدت رورية العمل واالزدحامـات ا
موسكو واكثر منـها قبل يوم مدينة
االباطرة (سانت بطرسبرغ) حتتفل
بااللـعاب الـناريـة ورفع علم روسـيا
الــيــوم بــحــجــمه الــكــبــيــر واقــامــة

احلفالت الغنائية الصاخبة.
كل هــذا ال يـــلــغي نــهـــائــيــا وجــود
المـح الـــشــــيـــوعــــيـــة في بــــعض ا
اجملــتـمع الـروسي (االيــجـابـيـة
مــنـهـا والـسـلـبـيـة) فـظـاهـرة
مـثل الـتـقـشف جتـدهـا حـتى
في مــــــجــــــال الـــــفــــــنـــــادق
السـياحيـة وحينـما كنت
اغــادر مــطـار مــوســكـو
ـرحــلـة االخـيـرة في ا
كــــان يــــقف احــــدهم
تــقــاســيـمه قــاســيـة
ونـــظــرات عـــيــنــيه
حادة يـنـادي علي
ويسألـني بالـلغة
االنـكــلـيـزيـة (كم
مـــــعك دوالرات
امـــــريــــكـــــيــــة)
فــــــــأجـــــــبــــــــته

بـأبـتـسـامـة صـفراء!
وضع يده على كتفي
اشــــارة الـى الـــــذهــــاب

go away(روح ولي)
WO%Ë dJý

في نهـاية هـذه التـغطـية نود
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عـزا عضـو مـجلس مـحـافظـة ديالى
عــامـر صـبــحي الـكــيالني   وجـود
تـخــسـفـات الـطـرق الى عـدم وجـود
ــــــــــــداخل مــــــوازيـن ارضــــــيــــــة 

احملافظة.  
وقـال الـكـيالني  لــ (الـزمـان ) امس
إن (أكـثر من نـصف طـرق محـافـظة
ديـالى أصـبـحت مـنـهـارة وتـتـسبب
ــعــانــاة وحــوادث ســيــر كــثــيـرة
لــلــمــواطـن  نــتــيــجــة عــدم وجــود
ـداخل احملـافـظة مـوازين أرضـية 
حتـــدد حــــمـــوالت الـــشـــــــاحـــنـــات
التجارية). وأضاف  الكيالني  أنه
ــعــنــيـة (يــتـوجـب عـلـى اجلـهــات ا
ـــوازين بـــأســرع وقت وضـع تــلك ا
ـكن إلنـقاذ مـا تـبـقى من الـطرق 
كــذلك اطالق حـمــلـة تـأهــيل تـشـمل
ــدمــرة مـنــهـا) . من جــانــبه اعـلن ا
رئيس مجـلس محافـظة ديالى علي
ـــــشــــروع الـــــدايـــــني عـن  (بــــدء ا
اخلــاص بـإنـشـاء شــارع جـديـد في
قــلب بــعـقــوبــة مـبــيــنـا أن كــلــفـته
ادية تزيد عن  5 مليـارات دينار) ا
. وقـــال الـــدايـــني لـ (الـــزمـــان) إن
(شـركــة مـحــلـيــة بـاشــرت بـإنــشـاء
ــتــد مـن تــقــاطع مــجــســر طــريق 
اشـــــبـــــيـــــلـــــيـــــة وصـــــوال الى حي
صـطفـى مع تشـييـد متـنزه كـبير ا
وخـــدمــــات اخـــرى من أجـل خـــلق
مــرونــة في حـــركــة الــســيــر بــقــلب

بعقوبة). 
ـشـروع وأضــاف الـدايـنـي   أن  (ا
ادية 5 مليارات دينار تبلغ كلفته ا
وســــيــــكـــون لـه اثـــر ايــــجــــابي في
ـــروري في امـــتــــصــــاص الـــزخـم ا
الكـات بـعـقـوبـة ) . فـيـمـا اجنـزت ا
ديرية الهنـدسية والـفنية الـتابعـة 
مـــاء ديـــالى/ مـــركــز مـــاء كـــنـــعــان

مقتل مـدني )  موضحا  ( تـدخلنا
بـــشــكـل شــخـــصي ومـــبـــاشــر حلل
الــنــزاع وفق اطــار يــحــمي الــســلم
ـنـع انـحــدار االمـور الى االهــلي و
وضع يـــضــر بـــاالســتـــقــرار واالمن

الداخلي ) . 
وأضــاف الـــعــبـــادي أن  ( شــيــوخ
العشائـر كانوا متفـاعل مع جهود
التـهدئـة واحلرص عـلى االستـقرار
كــمــا انـهـم تـفــاعــلــوا مع الــقــانـون
وسـعى كل االطراف لـلـحوار وكـلـها
عــوامل ايــجـابــيـة دفــعت نــحـو حل
االزمــــــة)  الفـــــتــــــا الى أن  ( 7 من
تـورط بالـنزاع سـلموا انـفسهم ا
بشكل طوعـي للقوى االمـنية إلكمال

التحقيقات).  
وأكد العـبادي أن  (االزمـة في قرية
جـيـزاني اجلـول انـتـهت )  مـنـوهـا
الى أن (15 نزاع عشائـري  حلها
بــدعم من قــبل شــرطـة ديــالى خالل
2019 وان الـنزاعـات في احملـافـظة
هـي االقـل عـــــــــلـى مـــــــــســـــــــتــــــــوى

احملـــــــافظات االخرى ) . 
وحـذر الـنـائب  عن مـحـافـظـة ديالى
مـــــضــــر الــــكـــــروي   من حــــصــــار
اقـتــصــادي يـســعى تــنـظــيم داعش
لـــفـــرضه عـــلى قـــرى احملـــافـــظــة  
مــشـيــرا الى ان  تــكـرار اخلــروقـات
االمــنـيــة سـيــدفع االهــالي الى تـرك

قراهم   . 
وقــال الـكـروي لـ (الــزمـان) امس إن
(اثنـ من مـزارعي قريـة شيخ بـابا
قـــرب نــاحــيـــة جــلــوالء   اصـــيــبــا
بـجروح بـانـفجـار عـبوة نـاسـفة في
أحـد بسـاتـيـنهـا وهـو احلادث الـ 6
مـن نـــوعه خالل الـــعـــام اجلــاري ).
واضـاف الـكـروي  أن  ( قرى شـيخ
بـــــابـــــا واالصالح وام احلـــــنـــــطــــة
تــتــعــرض إلى حــصــار اقــتــصـادي

ـالمح من قــــبـل تـــنــــظــــيم واضح ا
داعـش عن طـريـق نـصـب وتـفــجــيـر
الـعـبـوات في الـبـسـاتـ واالراضي
زارعـ من مزاولة نع ا الزراعيـة 
اعــــمـــالــــهم وعــــدم وصـــولــــهم الى
بـسـاتــيـنـهم واراضــيـهم وبــالـتـالي
قــــطـع مــــصــــادر رزقــــــــــــهم وهــــو
الـــهــدف الــذي يــســعى الــيه داعش

باألساس). 
 U Ëdš —«dJð

واشــار الـــكـــروي الى ان  ( تـــكــرار
اخلــروقـات االمـنــيـة في الــبـسـاتـ
واالراضي الزراعية سيدفع اهاليها
ـا يزيـد من معـاناتهم الى تركـها 
خـاصـــــــــــة وان % 80 من اهـالي
الـقـــــرى يــعــتـمــدون عــلى الــزراعـة
كــمـصـدر رئـيـسـي لـلـرزق) َ  داعـيـا
الـى  (ضــرورة حـــسم مـــلف وجــود
خاليـــا داعش فـي ريف جـــلــوالء ال
سـيـمـا الـقـرى الـثالثـة الـتي تـعـاني
منذ أشهـر عدة من وضع أمني غير
مستقر ادى الى سـقوط ضحايا في

دني ) .   صفوف ا
من جـــــانـب آخـــــر قـــــال الـــــنـــــاطق
االعالمـي بــــاسم قــــيــــادة  شــــرطـــة
مــحـــافــظــة ديــالى الـــعــمــيــد غــالب
الـعـطـيـة لـ (الـزمـان ) إن  (مـعدالت
اضي احلرائق خالل شـهر تـموز ا
بلـغت مستـويات قيـاسية والـتهمت
مــســاحـات كــبــيــرة من الــبــســاتـ
مسببة اضرارا مادية جسيمة ) . 
واضـاف العـطـيـة أن  (قائـد شـرطة
ديالى الـلواء فـيصل الـعبـادي أوعز
بتشكيل جلنة حتـقيقية للكشف عن
اسباب احلرائق ودافـعها ومالحقة
ــتـــورطــ بـــهــا وسـط دالئل بــان ا
جـــزءا لــــيس قــــلـــيال مـن احلـــرائق
مـدبـرة وبـفـعل فاعـل ) .  من جـانبه
قـــال مــديـــر الــعـالقــات واالعالم في

ديـوان محـافظـة ديـالى ياسـر بدر لـ
(الزمان )  ان (محـافظ ديالى مثنى
التميمي تبـنى خارطة طريق إلنهاء
ما حدثه مطمر النفايات على طريق
كـــنـــعــان شـــرق بــعـــقـــوبــة بـــســبب
تكررة والتي سببت اذى احلرائق ا
ـنـاطق واسـعـة من جـنوب صـــحي 
ان ( وشرق بعقوبة) . واضاف بدر 
خـارطـة الـطـريق تـتـألف من مـحاور
عـدة ابــرزهــا اخــمــاد مــا تـبــقى من
ــطــمــر ومــنع دخـول الـنــيــران في ا
النباشة والعمل على اتخاذ سلسلة
اجراءات تمنع تكرار احلرائق نظرا
ـا تـسـببـه من تلـوث بـيـئي كـبـير ).
فيـما كـشف مجـلس محـافظـة ديالى
 عن الـــعـــدد احلـــقـــيـــقي لـــنـــازحي

احداث حزيران 2014. 
وقــال رئــيـس مــجــلس ديـــالى عــلي
ان ( الــعـدد الــدايـني لــ (الــزمـان )  
ن لم يعودوا احلقـيقي للـنازحـ 
الى مناطـقهم احملررة حتى االن في
ديـالى يـزيد عن 12 الف اسرة وفق
ـتـوفـرة االحــصـائـيـات الـرسـمـيـة  ا
ان لــــديـــنــــا) . واضـــاف الــــدايـــني 
(خمسة اسبـاب رئيسية حتول دون
عــودة اغـلــبـهم ابــرزهـا تــأخـر مـلف
التعويضات كـون اغـــــــلبهم مدمرة
مــنــازلــهـم  بــاإلضـــــــــــافــة وجــود
اشكاالت مـتعددة تـدفع بعضهم الى
تـــأجــيل قــــــــرار الـــعــودة بـــالــوقت
الـــراهن). واشـــار رئــــيس مـــجـــلس
ديـالـى الى ان عـودة الـنــازحـ فـيه
ضـرورة امـنـية وانـسـانـيـة عـلى حد
سواء ألنها وضع استثنائي تعيشه
اســر مــنــذ 5 ســـنــوات مــتــواصــلــة
بــــســــبب لــــعــــنـــة حــــزيـــران 2014
وتـداعـياتـهـا الـسـلبـيـة الـتي رسمت
ذكـــريــات صـــعـــبــة فـي اذهــان االف

االسر) . عامر صبحي الكيالني فيصل كاظم العبادي
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جندية روسية

-1-
قـد ال يكـون من الـعجـيب ان يـكون الـعـراقي مفـتـوناً بـوطنـه  ومسـكونـا بِـحُبهِ
ـا الــعـجــيب ان ال تـلــمس مـنه فـي قـول أو فــعل مـا يــجـسّـد حـدّ الــوَلَهِ .. وا

تميزة بجمالها وروعتها وأصالتها ... البصمة العراقية ا
-2-

بـاني احملاطـة بحـراسة ولـقد سـاقني االضـطرار الى الـدخـول في مبـنى من ا
ـعدات الالزمة للفـحص الشديد فبادر مـكثفة خاصـة ... مزودة باألجهزة وا
الـقائمون على التفـتيش الى السماح لي بالدخـول فوراً ودون أبطاء وقابلوني
بادرات منهم ور بالعبق العراقي  وكل ذلك كان  بأدبٍ جم وتعامل كر 
ـا اخـتـرتُ االّ ان يـكـون الـتعـامل مـعي دون طـلب مـني ... ولـو تُـرك األمـر لي 

كما يكون مع اي مواطن آخر .
ـراجـعـة حـول أمـر خـاص اقـتـضى حـضـوري فـمـا رأيتُ من وكـنتُ قـصـدتُ ا
كارم تناهية  واخللق العالي  وااللتزام بأهداب ا العامل هناك اال الطيبة ا

.
وهذا ما دعاني الى كتابة هذه السطور ألزجي الشكر والثناء وخالص الدعاء

لكل اولئك العراقي الطيبّب .
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وقـد حان اآلن ان أنقل اليكم ما قرأتُه توّاً عن صبي عراقي يحمل في أعماقه
من الصدق واجلِدّ واإلباء ما يقفز به الى مصاف كبار الرجال .

لـقد الـتـقاه رجـل كر في سـاعـة متـأخـرة من اللـيل وهـو عـلى قارعـة الـطريق
ا حمـله من احللـويات قـبل العيـد فدار بـينهـما حوار يـنتظـر ان يبيـع شيئـا 
طـــويل انـــكــشف خـالله أنّ الــفـــتى مـــســؤول عن تـــأمــ ايـــجــار الـــدار وهــو

 (15000دينار عن كل يوم).
ـا يـواصل عـمـله حــتى وقت مـتـأخـر النه ال يـريـد أنْ يـحـرم اخـته من وهـو ا

شراء ثوب جديد في العيد وهذا الثوب قيمته (10000) دينار .
ـنـزل لـيـومـ وحـ عـرض الـرجل الـكـر عـلى الـفـتى أنْ يـدفع عـنه ايـجـار ا
ـبلغ رفض بـشـدّة  وحـ أصرّ عـلـيه ان يـاخـذ منـه معـروضـاته مـقـابل ذلك ا

رفض أيضا بشدّة  
وح عرض عليه ايصاله الى منزله البعيد رفض ذلك أيضا .

ولـكنه اسـتـطاع بـعـد األحلاح ان يـعـقد مـعه صـفقـة تـسويـة مـكّنّـتْه من حتـقيق
أمنية أخته وايصاله الى منزله والدموع تتساقط من ع الفتى ..!!

وهـكذا اجتـمع في الفتـى والرجل الكـر  الذي عزّ عـليه أنْ يراه عـلى قارعة
كن ان د له يـد الـعـون مـا  الـطـريق في سـاعة مـتـأخـرة من الـليـل دون ان 

نعتبره الصورة الصافية الصادقة للعراقي صغارهم وكبارهم .
فـقد اقـترن شمـوخ الفـتى واباؤه بـحنـان الرجل وشـفقته
وكـرمه وحرصه على ادخال السـور على اسرةٍ فقيرةٍ

وهي تقترب من أيام العيد .
والـعــيـد عـنــدي هـو هــبـوب الــنـسـائـم االنـسـانــيـة في
أجــوائـــنــا ولـــيس فـي مــســـارح االنــفـالت والــتـــبــذل

والعصيان ...

 qOKš …b Uš 

أربيل

(أعـمــال مـد شــبــكـات مــاء داخـلــيـة
مـــتـــفـــرقـــة بـــطـــول 2000 م قـــطـــر
110مـــلم  الى قـــرى (ابـــو حـــمـــزة
احلــمـيـراوي  الــكـمـيــعـات عـايـد 

صدام اخلشان ) .  
وأكــد مـــديــر مـــاء ديــالى مـــرتــضى
ـكدمي لــ (الـزمـان)  ان  (األعـمال ا
ـعاجلة شحة مياه نفذة ستقوم  ا
الـشـرب  فـضال عن تـأمـ وصـوله
ألكـــثــر من 2000 نـــســـمــة فـي تــلك
الـقرى الـتابـعة إلى نـاحيـة كنـعان).
ـــكــــدمي  ان ( حـــمـــلـــة واضـــاف ا
اخرى قامت بها كوادرنـا الهندسية
إلصالح الـــــــكـــــــســـــــورات وإزالــــــة
ـيـاه الـتـجــاوزات من اخلط الـنـاقل 
ـنطـقـة اجلـيزاني ـ غـذي  الـشـرب ا
الدغارة في  قضاء اخلالص  كذلك
فـي احلي الـعـســكـري بـنــاحـيـة قـرة

تبة) .
WOM √ WM'

وقــال رئـيس الــلـجــنـة  االمــنـيـة في
مــجــلس مـــحــافــظــة ديــالى صــادق
احلــســـيـــني لـ  (الـــزمــان) امس ان
(الـلــجـنــة االمـنــيـة بـالــتـنــسـيق مع
الـقــيــادات االمــنـيــة وضــعت خــطـة

ـنـهجـة لـرفع االحزمـة االسـمنـتـية
عن  10 اســـواق رئـــيـــســـيـــة داخل
ديــــالى) . واضــــاف احلــــســــيــــني 
(االســواق ولــدواع امــنــيـة وضــعت
حولهـا احزمة اسمـنتيـة لتفادي اي
خــــروقــــات وحــــرصــــا عــــلى ارواح
)  الفتا الى ان  (االسـتقرار دنيـ ا
االمــني ومــحــاولــة دفع االنــتــعـاش
االقـتـصادي الى االمـام دفـعـتـنا الى
اتــخـاذ قــرار الـبــدء بـفــتح االسـواق
بـشـكـل تـدريـجي مع تـامـ الـبـدائل
الالزمة لـتأمـينهـا). من جانـبه  قائد
شــرطـة ديـالى الـلــواء فـيـصل كـاظم
الــعــبــادي   اعــلـن عن حــسم نــزاع
عـــشــــائـــري اســـتــــمـــر ثـالثـــة أيـــام
واسـتـخــدمت به االسـلـحـة وتـسـبب
ـقــتل مـدني مــشـيــرا الى ســبـعـة
ـتــورطــ بـالــنـزاع اشــخــاص من ا
ســلــمـــوا انــفــســهم بـــشــكل طــوعي
للقوات االمنية إلكمال التحقيقات. 
وقــال الـــعــبـــادي لــ (الــزمــان )  إن
(قرية جيزاني اجلول قرب اخلالص
ـــاضــيـــة بـــأزمــة مـــرت في األيـــام ا
بــســبب نـزاع عــشــائـري تــطـور الى
اســتـخـدام االسـلـحــة مـا اسـفـر عن
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مـــكــتـــبـــة مــكـــنـــزي اســـست عــام
1924داخـل بــنـايــة بــيت لــنج في
شـارع الـرشــيـد وقـد صــنـفت عـام
ي 2000 حتت الئحة التراث العا
ـكـتـبـة حـكـومـيـة و كـانت أشـبه 
بـــاســتـــقالل اداري ومـــالي حـــيث
أرادت احلـكــومــة الـعــراقـيــة ابـان
االحـــتالل الـــبــريــطـــاني تـــوفــيــر
مـكـتــبـة تـقـدم اصــدارات اجـنـبـيـة
ـــدرســيــة تــتــنـــوع بــ الـــكــتب ا
والــعـــلــمــيــة إضــافــة إلى الــكــتب
ــتــخـــصــصــة بـــكــافــة اجملــاالت ا
كـتبة وغيـرها حيث كـانت تصل ا
اخـر االصـدارات الـبـريـطـانـيـة من
كــــــتـب ومــــــجـالت كل اســــــبــــــوع

بــالــطــائــرة رحل صـاحــبــهــا بــعـد
تـأسـيسـها بـقـليل لـيتـسـلمـها بـعد
ذلك شـقيق زوجـته دونالـد مكـنزي
الـذي بقي يـعمل بـهـا حتى رحـيله
هـــو اآلخـــر عــام 1946 لــيـــرثـــهــا
عـراقي عـمل مع الـسيـدين مـكـنزي
وتـلــقب بـلــقـبـهــمـا وورث عـنــهـمـا
ـكـتـبـة في فـتـرة ازدهـار الـثـقـافة ا
في الــعــراق واســتــمـر فـي الـعــمل
فـــيـــهـــا حـــتى فـــارق احلـــيـــاة في
ــاضي ســبــعــــــيـــنــيــات الـــقــرن ا
لـيتـسـلمـها مـنه مـساعـده اسكـندر
الـــذي اورثــهـــا البــنـــتــيـه بــعــد ان
هـاجـرنـا بـعـد عام 2003 واغـلقت
ـكــتــبـة والــيــوم حتــــــــولت الى ا

محل لبيع االحذية.
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ونـــــحن نـــــغـــــادر روســـــيـــــا بـــــلــــد
ـغلق ـتنـاقضـات الكـثيـرة البـلد ا ا
ــفــتـــوح حــالــيـــا بــلــد ســـابــقـــا وا
ـعـمـاري الـسـيـاسـة واالدب والـفن ا
والـتشـكـيلي بـلـد الفـضـاء واحلرب
الباردة بـلد اثار 23 امبراطور من
(روديـك) الى (نــيــكـــوالس الــثــاني)
وتـــراث عــــشـــرة رؤســــاء دولـــة من
) بـلـد من دولـة ) الى (بـوتـ (لـيـنـ
عـــــظــــمـى شــــيـــــوعــــيـــــة (االحتــــاد
الــســـوفــيـــتي) الى دولـــة أحتــاديــة
فـــيـــدرالــيـــة رأســمـــالـــيــة (روســـيــا
االحتادية).روسيـا التي حتتاج الى
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لم نتـعـرف على الـروس اال من كتب
االدب والــكـتب الــسـيـاســيـة  وكـنـا
نــعـتــقــد ان الــســفــر الى روســيـا ال
يـكــون سـبــبه وهـدفه اال ســيـاســيـا
(شـيـوعـيـا) ولم نـسـمع بـإن روسـيا
في ظل االحتـاد الـسوفـيـتي او بـعد
إنهـياره قـد أهتمت كـثيـرا باجلانب
على الرغم من إن الروس السياحي

(يــحـبـون الــسـفـر) !

فالـروسي ال يفكـر بشـراء سيارة او
ـال لـغرض حـتى شـقـة هـو يـدخـر ا
(الــســفــر)! لــكن الــيــوم ومــنــذ عــام
2015 اصــــبــــحت روســــيــــا بــــلـــداً

سـيــاحــيــاً يــســتـقــبل
ماليـــ الــســيــاح من
كل دول العـالم وعـند
مــكـوثـنـا بــالـعـاصـمـة
مـــوســـكـــو ومـــديـــنــة
ســـانت بــطــررســبــرغ
كانت وفـود السـياحة
( من (اليابان والص
ـــــــراكــــــز تـــــــغـــــــزو ا
الــسـيـاحــيـة وحـسب
مـعـلــومـاتي إن هـذين
الـــبـــلــــدين يـــنـــظـــمـــا
لـــلـــمـــتــــقـــاعـــدين في
الـضـمـان االجـتمـاعي

ســفـــرات خــارجـــيــة عــلـى حــســاب
الــدولــة هم وعــوائــلـــهم! لــكن عــلى
الــعـمـوم هـنـاك ســيـاح كـثـيـرون في
روســــيـــا مـن دول أخـــرى اوربــــيـــة
واسـيويـة وقـد يـكون الـعـراق دولة
دخـلت حـديثـا الى مـجـال السـيـاحة
في روسـيــا وتـتـوسع
مــــــنـــــــذ فــــــتـح اخلط
اجلــــــوي بــــــغــــــداد-

موسكو.
W uHD « W «bŽ

ـعـلـومـات الـتي كل ا
نـتـعــرف عـلـيـهـا عن
حـــيـــاة الـــروس في
ظـل اوضـــــــاعــــــــهم
اجلـــديــــدة تــــكـــون
مــــحل ومــــقــــارنـــة
ــــخـــــيــــلـــــتــــنــــا
وذكـــريـــاتــــنـــا عن
الــــــــروس فـي ظل
االحتــــــــــــــــــــــــــــــاد
السوفيتي يقول
رشد السياحي ا
(روســــيــــا بــــلـــد
واســـــــع وهــــــي
تــــشــــجـع عــــلى
زيــادة الـســكـان
وبــــــالـــــــتــــــالي
تــــــــشـــــــجــــــــيع
االجنــاب فــهي

حـ يـبـلغ عمـر حـزب ما ( أي حـزب ) اكـثر من  73عـامـا فهـذا يـعني ان
لـذلـك احلـزب تـاريخ وله جـذور راسـخـة في الـعــمق  وله حـاضـنـة شـعـبـيـة
ـومـة واالسـتـمـرار. فـكـيف اذا كـان هـذا احلزب وبـشـريـة اعـانـته عـلى الـد
نتمي لكل ثّل هوية أمة وتطلعات شعب ويحمل راية التحرر اإلنساني ا
دن يـة.  حـزب عرفـت نضـاله اجلـبـال والسـهـول وا حـركـات الـتحـرر الـعـا
ـنـاضـلـ الـذين ـثل ذاكـرةً آلالف ا والـقــرى الـنـهـارات والـلـيـالي لـكـونـه 
حـملوا دمهم على أكفّهم دفاعـاً عن مستقبلهم ومسـتقبل أجيالهم حتى غدا
ال قـراطي الكردسـتاني ) الذي أسّـسه الثائـر اخلالد ا أسم ( احلـزب الد
ـؤسس استـطاع بـحنـكته مـصطـفى البـارزاني هو صـوت كردسـتان ألن ا
الـسياسيـة وقيادته الـنضاليـة ان يكسب صداقـات العديد من زعـماء العالم
ورؤسـاء الـدول صـاحـبـة القـرار فـضال عن األحـزاب الـثـوريـة في مـخـتلف
ال اخلـالد بـقـاع األرض. وألن مـبـاديء  (الـبـارتي ) الـتي وضع أسـسـهـا ا
مـصطفى البـارزاني لم تكن تهدف الى مـجد شخصي او مـكسب عشائري
ـا كانـت تعـبـيرا عن طـمـوحـات شعب حيّ كـمـا روّج وأشـاع اعداؤهـا وا
اسـتكمل مسـيرته اجمليدة مع والدة تـاريخ مضافٍ لتـاريخه حيث تصادف
ذكـرى تأسـيسه في 16 من آب 1946 والدة قـائد نـضالي هو امـتداد لكل
األرث الـكـردسـتـاني الـغـارق بـالـتـاريخ وأعـني بـه فـخـامة الـرئـيـس مـسـعود

البارزاني.
ـقـراطي الـكـردسـتـاني فـي كـفـاح ونـضال عـشـرات الـسـنـ واحلـزب الـد
سـتـويات الـسيـاسـية والـفكـريـة والقـتـاليـة وكان في مـسـتمـرين عـلى كل ا
ـتصدين للحـكومات التي تـعاقبت على تـاريخ العراق والتي حاولت طـليعة ا
ـاضي والى الوقت هـضم حـقوق الـكوردسـتانـيـ منـذ عشـرينـات الـقرن ا
احلـاضر. ولذلك يـجدر بي اإلشارة هنـا الى درّة النضـال الكردي في ثورة
ايـلول الـعظـيمـة في عام 1961 وثـورة كوالن الـتقـدميـة عام 1976 وصوال
الـى اإلنتـفـاضـة الـكـبرى في آذار 1991 والـى ما يـخـوضه احلـزب الـيوم
ومـعه الـطـالئع الـكـرديـة الـكـفـوءة عـبـر اجنـازاتـهـا الـثـقـافـيـة واإلجـتـمـاعـيـة
وحـضورهـا السـياسي الفـاعل في احليـاة الكـوردستانـية والـتي انحـيازها
ألفـكـار احلـزب وأهـدافه وضـعت ( البـارتي ) أمـام مـسـؤولـياته الـتـاريـخـية
الـتي نــاضل من اجـلـهـا والـتي اسـتـنـد الى إرثـهـا في اجـتـيـاز إحـدى أهم
نـطقة باكـملها اال وهي ا ا حتـديات ليس كردسـتان وحدها او الـعراق وا
مـرحلة داعش 2014 والـتي أخذ القتال ضـدها عدة أوجه منـها العسكري
ـهجريـن والنازحـ وكان كل هـذا يجري والـسيـاسي واستـقبال وتـوط ا

واإلقليم يعاني من حصار اقتصادي ومالي فرضته احلكومة اإلحتادية.
لم يـكن اإلنتصار الذي حتقق فيما بعد اال بفضل حنكة القيادة في احلزب
قـراطي الكـردستـاني التي كـانت تقـود حكومـة اإلقلـيم وبالـتأكـيد يقف الـد
كوّنات عـلى رأسها الـرئيس مسعـود البارزاني والـتي حفظت حقـوق كل ا
الـقـاطـنـة في جـغـرافيـا اقـلـيم كـردسـتـان وأخص بـالـذكر الـرعـايـة الـكـامـلة
نـاطق اآلمنـة إليوائهم لأليـزيديـ والسـعي احلثيث جلـمع شمـلهم وتـأم ا
ؤتمرات بـعيدا عن إرهاب داعش اإلجرامي وإقامـة الورشات والدورات وا
ـتخصصة لتـأهيل الناجيات والـناج ليكونـوا ادوات فاعلة ومشاركة في ا
ـان كـردستـان بأن  مـاحصل بـنـاء مسـتقـبل كردسـتـان ومن ثم اعتـراف بر
ـيا ً  من لاليـزيديـ هو ابـادة جمـاعيـة والعـمل على تـدويل هذه االبـادة عا
كـون الكردي الـعريق لكي اليـتكرر مـاحصل لهم اجل ضـمان حقـوق هذا ا
ـتـابع من اين مـن ابـادات عـلى مـر الـتـاريخ . .اكـثـر من 73 عــامـا يـحـار ا
يـبدأ الـكـتابـة عن محـطاته الـنضـاليـة والـتي على ضـخامـة ما مـر بهـا وما
مـرّت به حتـــــــــتاج الى كتب ومـؤلفات والى كتاب ومـــــــؤرخ يتفرغون
لـدراسـة كل فتـرة نـضالـيـة على حـدة إلسـتخالص الـعـبر وأرشـفـة النـتائج
ألنـهـا معـطــــــيـات شـعب وعنـاوين مـجد سـتـقف األجيـال القـادمـة أمامـها

طويال. 
ال ؤسس . اخلالـد الزعيم ا يمـونة وذكـرى ا أحـيي ذكرى والدة احلـزب ا
يـة ذُكر مـصـطفى الـبارزانـي.. الذي كـلمـا ذُكـرت القـيادات الـنـضالـية الـعـا
اسـمه معهـا. . أحيّي ذكرى الشـهداء األبطال الـذين عرفتهم جـبال وكهوف
ن قـاتلوا حـتى النفس األخـير دفاعـا عن حقوق أهـلهم وثأرا كـردستان 
لـضـحــايـا األنـفـال والـقـنـابل الـكـيـمــيـاويـة واإلبـادات اجلـمـاعـيـة . والـتـحـيـة
مـوصـولة ألبـطال الـبـيشـمركـة لـلرجـال الذي يـنـعم االقلـيم بـفضل سـهرهم

وتعبهم اليومي باألمن واألمان والطمأنينة. . 
ـقراطي الـكـردستـاني التـي حوّلت االقـليم من حتـيـة الى قيـادة احلزب الـد
مـنطقة فقيرة الى قوة اقتصادية وعلمـية ومنارة صحية وسياحية يشار لها

بالبنان. .
ـقـراطـي الكـردسـتـانـي هو  وكـل عام واحلـزب الـد
ــسـتـقـبل ـرجـو لـصــنـاعـة احلـيـاة وا األمل وهــو ا
الــزاهـر في كـردســتـان  عـمـوم كــردسـتـان اذ هـو
ــتــنـاثــر في أجــزائه اخلــيط الــذي يــنــظم الــلــؤلــؤ ا

األربعة  

مكتبة مكنزي
بشارع الرشيد
حتولت محل لبيع

االحذية

في ساحات سانبطرسبرغ

ان نـوجه كل الـشكـر واالمـتـنان الى
فـــريـق الـــعــــمـل وكـــادر الــــشــــركـــة
السـياحـية الـتي استـقبـلتـنا احسن
اسـتقـبل وكانـو كرمـاء معـنا ابـتدءا

مـــــــــــن

مـــســـؤولـــهم (د. لـــيث الـــطـــائي) –
واجــريــنــا مــعه لــقــاء صــحــفي - 
مـــرورا بــاالخـــوة (ســالـم ومــشـــيــر
ــرشـد مـن الــيـمـن خــالـد) وعـلـي وا
نـوجه لــهم الــتـحــيـة ونــتـمــنى لـهم
الــتــوفــيق في تــطــويــر الــســيــاحـة
الـروســيـة واسـتـقـبـال الـكـروبـات
الــــســـيــــاحــــيــــة الــــقـــادمــــة من
الــعــراق.وحتــيـــة كــبــيــرة الى
الــكــروب الــســـيــاحي الــرائع
والــعــوائل الـكــرام تــشـرفــنـا

عرفتهم جميعا.
XN²½«
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