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طبعة العراق 

هنري كيسنجر 
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تــوقع مـســتــشـار االمن الــقـومي
ووزيـــر اخلـــارجــيـــة االمـــريـــكي
االسـبق هنـري كـيـسنـجـر وقوع
ية ثالثة يكون طرفاها حرب عا
روســــيــــا والــــصـــ مـن جــــهـــة
وامريكا من جهة.وقـال كيسنجر
جلـــــــريـــــــدة ديــــــلـي ســـــــكـــــــيب
النـيويـوركيـة أن (ما يـجري اآلن
ــيـة هـو تــمــهـيــد لــلـحــرب الــعـا
الـثـالـثـة الـتي سـيـكـون طـرفـاها
روســــيــــا والــــصـــ مـن جــــهـــة
وامـريكـا من جـهـة) مؤكـدا انـها
(ستـكـون حربـا مدمـرة يجب ان
تـنــتـصـر فـيـهـا امـريـكـا بـعـد ان
باتت روسـيـا والصـ تتـمتـعان
بهـيبـة يجب كـسرهـا واصبحت
إيـران الــهـدف االول إلسـرائـيل).
واضـاف (لـذلـك وجـهـنـا اجلـيش
الحــــــــتـالل ســــــــبـع دول شـــــــرق
اوسطيـة للسـيطرة عـلى الطاقة
والـغـذاء) مـشـيرا الـى ان (الدب
الــروسي والـتــنـ الـصــيـني لن
يــقـفــا مـتـفــرجـ ونـحـن نـسـقط
احلـــجــر االيــراني من طــريــقــنــا
واســرائـيل تــشن حــربـا بــكل مـا

اوتيت من قوة على العرب).
ومـــضى قــــائال ان (احلــــكـــومـــة
ــتـمــثــلــة بـأمــريــكـا ــيــة ا الــعـا
تنتصر في النهـاية; ألنها تمتلك
ترسانة عسكرية ال يعرف العالم

عنها شـيئا وسنسـتعرضها في
ـنــاسب). لـكن مـراقـبـ الـوقت ا
عــربــا اســتـبــعــدوا وقــوع حـرب
مــــشـــيــــرين الـى إن اتـــهــــامـــات
واشنـطن لبكـ بشـأن  فايروس
كـــورونـــا هي خــــطـــوات ضـــغط
ستـؤدي إلى مزيد من الـتصـعيد

ب البلدين .
وقـال اسـتاذ الـدراسـات الـدولـية
في اجلـامـعـة األردنـيـة عـبـد الـله
نـــقـــرش إن (هـــذه االتـــهـــامـــات
وجهـة للصـ ظاهرهـا بسبب ا
كـــورونــا ولـــكن في الـــعــمق هي
نــاجتــة عن تــوتــر في الــعالقـات
الــسـيــاسـيــة بـ الــدولـتــ قـد
يـكون بـينـهمـا تـصعـيد ولـكنه ال
يـــــــــــــــــــــصــل إلــى احلــــــــــــــــــــرب

ـــــبــــاشـــــرة).وأضـــــاف ان (من ا
ــمـــكن أن تـــمـــارس الـــواليــات ا
تحدة خـطوات معيـنة للضغط ا
عـلى الــصـ في مـحـاولـة مـنـهـا
حملــاصــرة الــنــمــو االقــتــصـادي

الصيني).
 مـن جــــــهــــــتـه أشــــــار احملــــــلل
الـسـيــاسي سـعـيـد ذيـاب إلى أن
(هـذه االتـهامـات األمـريـكـية ذات
صـبـغـة سيـاسـيـة أكـثـر من أنـها
اتـهـامات قـائـمـة على مـعـلـومات
علمية فاإلدارة األمـريكية تشعر
ان هـنـالك حتـوالت جتـري بـبطء
في طبيعة النظام الدولي نتيجة
صعود الدور الصيني ومن هذا
السـياق فهي حتـاول عرقـلة هذا

.( تنامي لبك الدور ا
ويــعــتـــقــد ذيــاب أن (مـــســتــوى
التـصـعيـد ب الـبلـدين لن يصل
ـــبـــاشـــرة إدراكـــاً إلى احلـــرب ا
ــنـحى مــنـهــمـا خلــطـورة هـذا ا
ـتحـدة سـتلـجأ ولـكن الواليـات ا
إلى خيـارات تصعـيديـة مختـلفة
مـــثل زيــادة فــرض الــعــقــوبــات
وأيـضـاً آلـيـة الـصـراع الـتـجاري
مـن خـالل فــــــــرض الــــــــرســــــــوم
الـــكـــمـــركـــيـــة عــلـى الـــبــضـــائع
الـصــيــنــيــة اجملـتــاحــة الــسـوق
األمـريـكي إضـافـة إلى إمـكـانـيـة
الذهاب إلى خيار حرب بالوكالة
لـتــحـاول إعـادة الـســيـطـرة عـلى

النظام الدولي).

{  نيـويورك -(أ ف ب)  – يتّجه
مــجــلس األمن الــدولي األســبـوع
ــقــبـل إلى تــبــنّي أوّل مــشــروع ا
قرار بـشأن أزمـة كوفـيد- 19بعد
أكـثــر من شـهـر من االنــقـسـامـات
ـتـحـدة والـصـ بـ الـواليــات ا
وروسيا وذلك وسط دعوات إلى
تكثيف الـتعاون الدولي.وتـعبيرا
عن نفاد صبره حـيال أعلى هيئة
تحـدة بسبب صـمتها في األ ا
احملـرج في مـواجـهـة أسـوأ أزمـة
ــيــة ــيــة مــنــذ احلــرب الــعــا عـــا
الــثــانــيـة صــرّح أحــد الــســفـراء
لـوكــالـة فــرانس بـرس مـشــتـرطـا
عدم كشف هوّيته بأنّ غاندي قال
ذات مرة إنّ (التأخّر قد يكون في
حــدّ ذاته عــمـل عــنف). واجــتــمع
مــــجــــلس األمـن حـــتّـى اآلن مـــرّةً
واحدة لـلـبـحث في أزمة كـوفـيد-
 19في جلسة عبر الفيديو عُقدت
ـبـادرة في الـتـاسع من نـيـسـان 
ــانــيــا وإســتـونــيــا.ويــدعـو من أ
مـــشـــروع الــقـــرار احلـــالي الــذي
اقـترحـته تـونس وفـرنـسـا بـشكل
مـشتـرك إلى “تـعـزيـز الـتـنسـيق

ب الدول كافّة ”و”وقف األعمال
العدائيّة ”وإلى هدنة “إنسانيّة”
في الـــــبــــلــــدان الــــتـي تــــشــــهــــد
نـزاعـات.ويـهـدف مـشـروع الـقرار
إلـى دعم جـــهـــود األمـــ الـــعـــام
ــــتـــــحــــدة أنــــطــــونــــيــــو لأل ا
غوتيريش وعدد كبير من وكاالت
ـــتــــحــــدة الـــتـي تـــكــــافح األ ا
الحــتـواء الــعـواقـب الـســيـاســيـة
واالقـــتــصــاديــة واالجـــتــمــاعــيــة
رجّح أن دمّرة للفيروس.ومن ا ا
شترك لتعديالت يخضع النصّ ا
عـدّة قــبل طـرحـه لـلـتــصـويت في

موعد لم يُحسم حتى اآلن.
وخـفـفت الـسـعـوديـة امس األحـد
الــقـيــود عـلى احلــركـة وســاعـات
حظر التجول الـتي تفرضها على
مــدنــهـا لــوقف تــفــشي فــايـروس
ــســتـجــد بـاســتـثــنـاء كــورونـا ا
ـكرمـة.وأمر الـعاهل مديـنة مـكة ا
ـلك سـلـمـان بن عـبد الـسـعودي ا
العزيز بـرفع منع التجـول جزئيا
مـلكـة ابتداء في جمـيع منـاطق ا
13 من األحــــــــد وحــــــــتـى يـــــــوم 
أيــار/مـــايــو وذلك مـن الــســاعــة

الـتاسـعـة صـبـاحا ( 06,00ت غ)
وحـتـى اخلـامـســة مـســاء.وأبـقى
عـلى مــنع الـتـجـول الــكـامل عـلى
مدى  24 ساعـة في مـكة وأحـياء
لك محدّدة في مدن أخرى.وقرّر ا
كـــذلـك الــســـمـــاح بـــفـــتح بـــعض
األنشـطة االقتـصاديـة والتـجارية
ـارسـتـهـا ألعـمـالـهـا في فـتـرة و
السـمـاح وبيـنـها مـحالت جتارة
ــراكــز اجلـــمــلــة والـــتــجــزئـــة وا
الـتـجـاريـة.وبـدأت دول خـلـيـجـية
مـؤخّـرا تــخـفـيف إجـراءات احلـد
من الـــتـــنــــقل مع بــــدايـــة شـــهـــر
ــــاضي. رمــــضــــان اجلــــمــــعــــة ا
ــمـلــكــة أعــلى مــعـدّل وســجّــلت ا
إصابـات بـ دول اخلـليج وصل
إلى أكــــثــــر من  16ألف حــــالــــة
وأكــبــر عــدد من الــوفــيــات وهــو
136. وكـانت الــسـعـوديــة عـلّـقت
العمرة وأوقفت الرحالت اجلوية
وطــــلـــــبت الـــــتــــريـث قــــبـل بــــدء
الـتـخـطــيط الداء احلج في تـمـوز
قبل مـا يوحي بـاحتمـال إلغاء ا
ناسك هذا الـعام في ظل تفشي ا

الفايروس.
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والــصـــحــة والــدوائـــر اخلــدمــيــة
تـماشـيـا مع قـرارات خـلـيـة األزمة
ـركـزيـة). وفي الـبـصـرة سـجـلت ا
صحة احملـافظة  8 حاالت جديدة
بالـفايـروس . وقال بـيان امس ان
(الـــدائـــرة شــــخـــصت  8 حـــاالت
جديـدة بـالفـايروس دون تـسـجيل
وفيات). من جهة اخرى  ,انطلقت
الــرحـلــة االســتــثـنــائــيـة لــطــائـرة
اخلـــطـــوط اجلـــويـــة الـــعـــراقـــيــة
متـوجـهـة الى الصـ بـعـد توديع
الفريق الـصيـني الطـبي في مطار
بـغـداد الـدولي. وقـال وزيـر الـنـقل
عـبـد الـله لـعـيبـي في بـيـان تـلقـته
(الـــــزمـــــان) امس ان (الـــــرحـــــلــــة
االسـتـثــنـائـيــة لـطـائــرة اخلـطـوط
اجلـويــة الـعــراقـيــة انـطــلـقت الى
الـــصــــ بـــعـــد تـــوديـع الـــفـــريق
الصيني الطـبي في مطار بغداد)
واضــاف ان (الـطــائــرة ســتــحـمل
عــنـد عــودتــهـا شــحــنـة تــبــرعـات
كـبــيـرة تــزن نـحـو  50 طن تـضم
ـسـتـلـزمـات الـطـبـية الـعـديـد من ا
والــوقــائــيـــة الــتي  حتــديــدهــا
بــالــتــنــســيق مع وزارة الــصــحــة
العراقـية لـلخـروج مضـياً من هذا

الوباء). 

مــحــافـظــة الــديــوانــيــة اخلــاصـة
ــواجـــهــة كـــورونــا مــجـــمــوعــة
قــرارات بــشــأن حــظــر الــتــجــوال
واإلجـــــراءات الــــــوقـــــائــــــيـــــة من
الــفــايـــروس.وقــال بــيــان تـــلــقــته
(الـزمــان) امس أن (خــلـيــة األزمـة
في مــحـافــظـة الــديـوانــيـة عــقـدت
اجـتـمــاعـهـا الــدوري وقـررت عـدة
فــقــرات مــنــهــا تـوجــيـه األجــهـزة
ـنـع أي جتــمـعــات في األمــنــيــة 
ـساجد او زارات واألضـرحة وا ا
ـطاعم وتكـليف مفارز قاهي وا ا
من الــشـــرطــة تــعــمـل عــلى نــشــر
الـــوعي والـــثـــقـــافـــة الـــصـــحـــيــة
والـــــــوقــــــائــــــيـــــــة في األســــــواق
والــــتـــجــــمــــعـــات)  ,وأضـــاف أن
ــنـــافــذ (اخلـــلــيـــة قــررت إغـالق ا
احلـدوديــة والــطـرق الــنـيــسـمــيـة
بـشـكل تـام لـضمـان حـفظ سـالمة
ـواطـنـ وصـحـتهـم والـسـماح ا
ـــواد ـــرور شــــاحــــنـــات نــــقل ا
الغذائية والبـضائع فقط) مشيرا
الى (تــــخــــويـل مــــدراء الــــدوائـــر
احلكومية من تقدير احلالة لدوام
مــوظــفــيــهـم عــلى أن ال تــتــجــاوز
ئة إلجناز معامالت نسبة 25 با
ـواطـنـ عـدا األجـهـزة األمـنـية ا

الـــدائــــرة إنـــهـــا (لـم تـــســـجل اي
اصابة بالفايروس خال يوم امس
وان  9 مصـاب تـماثـلوا لـلشـفاء
وغـــادروا مـــســـتـــشـــفى احلـــكـــيم
العـام) مـؤكدا (بـقاء  26آخرين).
واصـــــدرت خـــــلــــيـــــة األزمـــــة في

بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انـهـا
(ستـضـيف اخلـميس مع اجلـمـعة
والــسـبـت الى احلــظــر الـشــامل).
وفي النجف  أعلنت دائرة صحة
احملافظة عن اكتساب  9 مصاب
بكـورونـا الـشـفاء الـتـمـام. وذكرت

مقـتضب تـلـقته (الـزمان) امس ان
دينـة تخـلو االن من الـفايروس (ا
بعد شـفاء اخر حـالت مـصابت
بكـورونـا). واتـخذت خـلـيـة االزمة
في ديـــالى قــراراً جـــديــداً بـــشــأن
حظر التجـوال. وقالت اخللية في
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شخـصت وزارة الـصحـة والـبيـئة
ارتفاعا بعدد االصابات بفايروس
كورونـا في بـغـداد خالل الـيـوم
ـاضـيـ  ,حــيث أعــلــنت دائــرة ا
صــحـــة الــكـــرخ عن  تــســـجــيل 6
إصابـات جـديـدة. وقال مـديـر عام
الدائـرة جـاسب لطـيف احلـجامي
في بيان تـلقـته (الزمان) امس انه
( تسجيل ست اصـابات جديدة
بـفــايـروس كــورونـا  بــعـد ظــهـور
نـتــائج الــفــحص اخملـتــبــري لـهم
واشـار الى الـتي كــانت مــوجـبــة)
ــصـابــ الى مــســتــشـفى (نــقل ا
الـفــرات الــعـام وانــهم من عــائــلـة
واحـدة ومن سـكـنـة حي الـفرات).
واكدت  دائرة صحة صالح الدين
تسـجيل إصـابة جـديدة بـكورونا.
وقالت الدائـرة ان (االصابـة تعود
المـرأة تـبـلغ من الـعـمـر  60 سـنة
من أهـــالـي ســـامـــراء عـــائـــدة من
الــهـــنــد). وافـــادت دائــرة صـــحــة
ــديــنــة من حــلــبـــجــة عن خــلـــو ا
الـــفـــايــــروس. وقـــال مـــديـــر عـــام
الـدائــرة ازاد مـصــطـفى فـي بـيـان
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رفــعت حــكــومــة اقــلــيم كــردســتـان
مـذكـرة الى رئـيس مـجـلس الوزراء
هدي الطالق ستقيل عادل عبد ا ا
ـوازنـة الـعـامة حـصـة االقـلـيم من ا
والـغاء قـرار ايقـاف رواتب موظفي
ــالـــيــة كـــردســـتــان. وقـــال وزيـــر ا
واالقـتـصـاد في حـكـومـة كـردسـتان
آوات شـــيـخ جـــنـــاب في مـــؤتـــمـــر
صــحـفي عــقب اجـتــمـاع مع هــيـئـة
ــان االقــلــيـم ان (قـرار رئــاســة بــر
ايقاف رواتب اقليم كردستان صدر
في  16 نــيـسـان ووفــد كـردسـتـان
زار بـــغـــداد في  19 مـن الـــشـــهــر
نـفـسه وبـعـد اجـتـمـاعـات حـسـاسة

عـدة تمكنا من الـتوصل الى صيغة
مـع االمانـة الـعامـة جملـلس الوزراء
ـــهــدي بـــرفـع مــذكـــرة الـى عـــبـــد ا
الطـالق حــــصـــــة كــــردســـــتــــان من
ــــذكـــرة ــــوازنــــة). واوضح ان (ا ا
ـــهـــدي وصـــلـت فـــعال الـى عـــبـــد ا
ـقبـلة ونـأمل خالل االيـام القـليـلة ا
ان نـــــتـــــســـــلم الـــــرد وان يـــــكــــون
ايـجـابـيـا).وتـابع ان (حـواراتـنـا لم
ـوازنــة والـرواتب تــقـتــصـر عــلى ا
فقط بل شملت مجاالت اخرى منها
ـــشــتــرك االتـــفــاق عــلـى االنــتــاج ا
لـــلـــكــهـــربـــاء ورفع انــتـــاج الـــغــاز
الــطــبـيــعي). من جــهــته اكــد نـائب
رئـــيس حـــكــومـــة اإلقــلـــيم قـــوبــاد
الطالباني خالل اجتماعه امس مع
ـفــاوض ذاته أن (حـكـومـة الــوفـد ا

كــردسـتــان سـتُـفــشل كل احملـاوالت
الــتي تــســتــهــدف حــقــوق اإلقــلــيم
ـاليـة) مشـددا على ومـسـتحـقاته ا
(ضــرورة اســتـمــرار الــتـواصل مع
ـان الــكــتل الــكـردســتــانـيــة في بــر
كردستان ومجلس النواب العراقي
والــتـعــامل بــكل شـفــافـيــة مع آخـر
ـستـجدات وضـرورة توضـيحـها ا
بـــــــــكـل صـــــــــراحـــــــــة لـــــــــشـــــــــعب
ـفاوض كـردسـتـان).وأشار الـوفـد ا
فـي مــــســــتــــهـل االجــــتــــمــــاع إلى
ـــــالـي احلـــــالـي في أن(الــــــوضـع ا
الــــعــــراق سيء جـــداً ?نــــتــــيــــجـــة
انــخــفــاض واردات الــنــفط بــشــكل
كــبــيـر) مــؤكــدا (وجـود مــحـاوالت
جــديـة من قـوى سـيــاسـيـة إلفـشـال
ـبـاحـثـات ب اإلقـلـيم واحلـكـومة ا

االحتـاديـة).وفي الـشأن نـفـسه نفى
الـــــنــــائب عـن االحتــــاد الـــــوطــــني
الــكـردســتـانـي هـر كــمـال آغـا ان
يــكــون قــرار إيــقـاف صــرف رواتب
مــوظـفي كـردسـتــان بـسـبب مـوقف
هـدي. وقال كمال االقـليم من عـبد ا
آغــا في تــصــريح امس إن (الــكـرد
هدي كـانوا داعمـ حلكومة عـبد ا
مـع أنه نـفـسه طــلب ألكـثـر من مـرة
رفـع هـــذا الـــواجب عن عـــاتـــقه اي
االســتــقـالــة والـكــرد كــكل األطـراف
العراقية األخرى وافقوا على ذلك)
مـؤكـداً (عـدم وجـود صـلـة بـ هـذا
األمــر وقــرار إيـقــاف صـرف رواتب
مـوظـفي إقـليـم كردسـتـان).  وأشار
إلى أنـه (كان عـليـنا كـكرد االلـتزام
بـــتـــســـلــيم  250 ألـف بــرمـــيل من

الــنـفط كـمـا هــو مـدون في مـوازنـة
2019). وأوضـح أن (دعم الـــــكــــرد
لـــلــمـــكــلف بـــتــشـــكــيل احلـــكــومــة
مـصطـفى الكـاظمي كـان بالـتشاور
بـ جميع األطراف الكـردستانية).
واضـاف أن (الـكـرد أعلـنـوا دعـمهم
لــلــكـاظــمي بــعــد تــبـلــور اإلجــمـاع
الـشيعي عـليه واآلن وبعد مـطالبة
بـعض األطـراف الـشيـعـيـة بتـغـيـير
قائمة الوزراء في تشكيلة الكاظمي
الــوزاريــة ال يـوجــد مـوقف واضح
لــلــكـرد بــهــذا الـصــدد رغم أن ذلك
ســيــســـهم في اإلســراع بــتــشــكــيل
احلــكـــومــة اجلــديــدة الــتي تــأخــر
).وبـحسب وثـيـقة تـشـكـيلـهـا كثـيـراً
اطـــلــعت عـــلــيــهـــا (الــزمـــان) فــقــد
وجـــهت األمــانـــة الــعــامـــة جملــلس

ـــالـــيـــة في 16 الــــوزراء  وزارة ا
نـــيـــســان اجلـــاري بـــوقف صــرف
ــقــررة كــرواتب ــالــيـــة ا ـــبــالغ ا ا
إلقـــلـــيم كـــردســـتــان واســـتـــرجــاع
ــصــروفــة مـــنــذ كــانــون األمـــوال ا
الــثـاني من الــعـام اجلــاري عـازيـةً
ذلـك إلى عــــدم تـــســــديــــد إيـــرادات
ـتفق عـليـها كـمـيات الـنفط اخلـام ا
مـع اإلقـــلــــيم. وفي اواخــــر الـــعـــام
ـــاضي قـــال وزيــر الـــنــفط ثـــامــر ا
الـغضبان إن اتفـاقا  مع حكومة
أربــيل يــقــضي بــتــســلـيـم اإلقـلــيم
نـفطه إلـى شركـة سومو ابـتداءً من
مــــطـــلع  2020 بــــواقع  250 ألف
بـرمـيل يـومـيـاً من أصل  450 ألـفـا
مـنــتـجـة حـالـيـا مــقـابل تـفـاهـمـات
تــسـمح بـوضع حـصــة لإلقـلـيم في
مـوازنة البالد.وتدفع بـغداد شهرياً
وظفي  453 مـليار دينـار كرواتب 
اإلقــلــيم  بـحــسب قــانـون مــوازنـة
 2019 الـسـاري حتى اآلن نـتيـجة
تـــــأخـــــر إقـــــرار مـــــوازنـــــة 2020.
واظــهــرت وثــيــقــة اخــرى اطــلــعت
عـــلــيـــهــا (الــزمـــان) تــبـــلــيـــغــا من
الـغـضـبـان لـلـحـكـومـة بـعـدم تـسـلم
تـفق عـلـيـها من الـوزارة احلـصـة ا
االقـليم . كـما اظهـرت وثيـقة اخرى
صــادرة عـن هــيــئــة الــنــزاهــة بــأن
مـــجــمـــوع األضـــرار الــنـــاجتــة عن
كــمـيـات الــنـفط الـتي تــصـرف بـهـا
إقــلـيم كـردسـتـان ولـم تـقم حـكـومـة
اإلقـلـيم بـتـسـديـدهـا إلـى احلـكـومة
الـعـراقـيـة مـئـة وثـمـانـيـة وعـشرون
مـليـار و ستـمئـة وخمـسة وثالثون
ـئــة وأربـعـة آالف مــلـيــون و ثـمــا
ومـــئــتــان وواحـــد وســتــون دوالرا
وفـقــا لـهـيـئـة حتــقـيـقـيـة شــكـلـتـهـا
الــنــزاهـة لــهــذا الـغــرض.من جــهـة
اخـرى وجـه نـاشـطـون ومـحـتـجون
في سـاحـات الـتـظاهـر في الـبـصرة
وذي قــــار ومــــيــــســــان والــــنــــجف
والـديوانية وبغداد رسائل شديدة
الــلــهـجــة الى الــكــتل الــسـيــاســيـة
الــشــيـعــيــة والـســنــيـة والــكــرديـة
مــحـذرين ايــاهـا من مـغــبـة اإلقـدام
عـــلى فـــرض وزراء من احلـــكـــومــة
ــســتــقـيــلــة عــلى رئــيس الـوزراء ا
ُـكـلف أو مـحـاولة اعـادة تـدوير  ا

وزراء اثبتوا الفساد.

 U½ÒuJ*« ‚uIŠ wŽ«dð …b¹bł W uJŠ qOJA²Ð V UD¹ ` U
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اكد رئـيس اجلمـهوريـة برهم صـالح ضرورة
حـسم مـلف تـشـكـيل حـكـومـة جـديـدة تـراعي
حقـوق جميع مكونات الشعب العراقي. ونقل
بــيــان رئــاسي تـــلــقــته (الــزمــان) عن صــالح
تــأكــيــده خـالل اســتــقــبــالـه امس في قــصــر
الـسالم بـبغـداد رئـيس اجلبـهـة التـركـمانـية
رئـيس جلـنة حـقـوق اإلنـسان الـنـيابـيـة أرشد
ـرافق له (أهمـيـة توحـيد الصـاحلي والـوفد ا
اجلـهـود بـ الـقوى الـسـيـاسـيـة حلسـم ملف
تشـكيل حـكومـة جديـدة تراعي حـقوق جـميع
مـكـونـات الشـعب الـعـراقي وتـلـبي مـطـالـبهم
ــــــشـــــروعـــــة فـي حتـــــقــــــيق اإلصـالحـــــات ا
ـنــشـودة) مــشــيـراً إلى (ضــرورة تــرشـيح ا
الــعـنـاصـر الـكــفـوءة والـنـزيـهــة الـقـادرة عـلى
إدارة مـــــــفــــــاصـل الــــــدولـــــــة بــــــكـل جنــــــاح
ومـــســؤولـــيــة).وأشـــاد رئــيـس اجلــمـــهــوريــة
كـون التركماني بـ(التـضحيات التي قـدمها ا
في احلـرب ضـد اإلرهـاب ودوره الـبـنّـاء في
ترسـيخ التعايش السـلمي في العراق).بدوره
أشــــار الــــصــــاحلـي الى أن (الـــــتــــركــــمــــان
سـاهـمـة الـفـعـالـة في بـناء حـريـصـون علـى ا
وتقـدم الـبالد ومتـمـسكـون في دعم اجلـهود
ـواقف من الـتي تـبـذل لـتـوحـيـد الـصفـوف وا
ــا يــحـقق أجل تــعـزيــز احلــالـة الــوطــنــيـة و

صلحة العليا ألبناء شعبنا العراقي). ا
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ـية "كـتـاب األمـثال. في 2013 وهـو فـاز بـجـوائز أدبـيـة عـا
ـكــافـآت في بــيـنـهــا سـنـة  2001 جــائـزة أوغـسـت أبـرز ا
مـجــال األدب الـسـويــدي عن كـتــابه "ذي فـيـزيت أوف ذي
رويال فـيزيشن" (زيارة طبيب صاحب اجلاللة) الذي حقق
اركي لك الد ية ويروي قـصة حب ب طبـيب ا شهـرة عا
ـلكة.كـما حاز جـائزة أوغست لـلمرة كريسـتيان الـسابع وا
الـثانـيـة عن سيـرته الذاتـية "حـيـاة أخرى" الـتي نشـرها في
الـسويـد سنة 2008 . وكتب مـسؤول الـثقافـة في صحـيفة
"داغنز نـيهيتر" السويدية بيورن فيمان أن أهمية إنكويست
"في احلـيــاة الـثــقـافــيـة الــسـويــديـة مــنـذ ســتـيــنـات الــقـرن
لتزم ـوذجا للشاعر ا العشـرين ال جدال فيها. لقد شكّل 
اجـتـمـاعـيـا الـذي أثـر بـأجيـال من الـكـتـاب الـشـبـاب. فـكرة

كن تصوره". غيابه تترك فراغا كبيرا ال 

{ سـتـوكـهـولم (أ ف ب) - تــوفي بـيـر أولـوف إنـكـويـست
أحد أبرز الكتاب السويدي عن  85 عاما على ما أفادت
عـائــلــته ووســائل اإلعالم الــســويــديـة األحــد.هــذا الــكـاتب
ـصـنف من أعالم األدب الـسـويـدي في الـقـرن الـعـشـرين ا
زج فـيهـا بـ حكـايا من مـعروف بـقـصصه الـقويـة الـتي 
حـيـاته السـوداويـة ومحـطـات قاتـمـة من التـاريخ.وهـو سرد
في روايـاته ومــســرحـيــاته وكـتــبه اخملــتـلــفـة تــفــاصـيل من
جتـربته احلـيـاتيـة كـطفل مـقـموع في بـيت مـتديّن ثم كـعدّاء
وصـحـافي ومدمـن على الـكـحول.ويـزخـر سجل إنـكـويست
ـولــود ســنـة  1934 في مـنــطــقـة هــيـوغــبـولـه في أقـصى ا
الشمـال السويدي بعشرات الـقصص التي حققت جناحا
ــيـــا وتــرجـــمت إلى لـــغــات عـــدة بــدءا بـــكــتـــاب "عــ عـــا
الــكـريــسـتــال" سـنـة  1961 وصــوال إلى آخــر مـنــشـوراته
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هدي وبعض القيادات عادل عبد ا
األمــنــيــة والــرســمــيــة فــضــلًــا عن
ـرجـعـيّـة الـديـنـيّـة الـعـلـيا وكـيـلَيْ ا
ـــهــدي الــكــربالئي واحــمــد عــبــد ا
الـصــافي) . ووعـد الــبـيــان بـ(بـنـاء
مـؤسـسـة أمـنـيـة وخـدمـيـة تـنـهض

بـــأعـــبـــاء األمـــانــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة
ــسـؤولــيـة الــوطــنـيــة والـعــهـدة وا
الــشــرعـــيــة جتــاه الــبـــلــد لــتــقــد

ـوذج صـالح لـلـخـدمـة والـدفـاع). إ
ــهـدي قــد اصـدر أمـرًا وكـان عــبـد ا
ديـــوانـــيًـــا يـــقـــضي بـــفـك ارتـــبــاط

ـرجعـية االنـتقـال). وأكـدت الويـة ا
أنـهـا (ســتـسـتـمــر في دعم وإسـنـاد
ـرجعـية لـبّـ لنـداء ا ـتـطوعـ ا ا
والــوطن عــلى مــســتــوى الــتــدريب
والـــــدورات أو عـــــلى مـــــســـــتــــوى
اخلــدمــات الــطــبــيــة واإلنــســانــيــة
وغــيــرهـا) وشــددت عــلـى أنّ (هـذا
االنـــتــقــال لـن يــؤثــر فـي مــســتــوى
الــــتـــنـــســــيق مع ألــــويـــة احلـــشـــد

العزيزة). 
WOMÞË Èƒ—

ولـــفـــتت الـى  أنــهـــا (تـــســيـــر وفق
الــرؤى الــوطــنــيــة ومــا تــقــتــضــيه
طـــبـــيـــعـــة األوضـــاع في الـــعـــراق
والحتــمل أي تـوجـهــات أو مـشـاعـر
ســلــبــيــة جتــاه أي طــرف أو جــهــة
مهما بلغت تصرفاته لكنها تسعى
ــــســـارات لــــتـــصــــحــــيح بــــعض ا
ـبـارك ـشــروع ا واحملـافـظــة عـلى ا
الـــذي حــــمل حــــســـام الــــدفـــاع عن
العراقي ارضًا وشعبًا ومقدساتً
مـسـتـجيـبـ لنـداء احلق واحلـكـمة
ـرجع واإلنــسـانــيــة الــذي أطــلـقـه ا
الــديــنيّ األعـــلى  عــلى احلــســيــنيّ
الـســيـسـتـاني) ّ وأوضـحت أنّ (كلّ
إجـراءاتـهـا تـمت بـرعـايـة ومـتـابـعة
من رئيس اجلمهورية برهم صالح
ـســلـحـة والـقــائـد الــعـام لـلــقـوات ا
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الفصـائل التابـعة للمـرجعية بـهيئة
احلــشـد الــشـعـبـي وربـطــهـا مــالـيًـا
وعمـلـيـاتـيًا بـالـقـائـد العـام لـلـقوات
سلحة. واوضح احمللل السياسي ا
واألمـــني احـــســـان الـــشـــمــري  إن
(هـنالك تـوجهـاً للـمرجـعيـة الديـنية
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أكـــدت األلــويــة األربــعـــة الــتــابــعــة
لـلــمـرجــعـيــة الـديــنــيـة الــعـلــيـا في
الـنجف انـفكـاكهـا عن هيـئة احلـشد
الــشـــعــبـي فــيـــمــا حـــددت شــروط
االنـسـحــاب من الـهـيـئــة لـلـفـصـائل
الـــراغـــبـــة. وقـــالت قـــيـــادة ألـــويــة
ـرجـعيـة في بـيان تـلقـته( الـزمان) ا
امس إن انــســـحــابـــهـــا من هــيـــئــة
احلـشـد الـشعـبي جـاء لـ(تـصـحيح)
ـــســـارات. وقـــالت قـــيــادة بـــعض ا
ـشكّـلة من قـوات احلشـد الـشعـبي ا
ـتـمـثـلة قـبل الـعـتبـات الـديـنـيـة وا
بـــفــرقـــتَيْ اإلمــام عـــلي والـــعــبــاس
الـقــتـالــيـتــ  ولـواءي عـلـي األكـبـر
رجـعية  في الـبيـان انها وأنصـار ا
انـتـقلـت من هيـئـة احلـشد الـشـعبي
عـــــــلى وفـق أمـــــــر صـــــــادر في 19
نـيـســان من الـقـائـد الــعـام لـلـقـوات
ــســلــحــة الـذي نــشــر في وســائل ا

اإلعالم .
ÂULC½≈ WÝ«—œ

وأضــافت أنــهـا (تــدرس انــضــمـام
بقية القوات واأللـوية الراغبة بذلك
ــعـــايـــيــر الـــوطــنـــيــة عــلـى وفق ا
والضوابط القانونية و االلتزامات
الدسـتورية) وأنـها (سـتتواصل مع
قـيـادة احلشـد ومديـريـاته لتـنـسيق
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ـيـاه واالهـوار النـيـابـية سـالم الشـمـري  الـطلب أكد رئـيس جلـنـة الـزراعة وا
اإلقـليـمي والـعـربي لـلـمنـتـجـات الـزراعيـة واحلـيـوانـيـة احمللـيـة. وقـال في بـيان
نتجات صحفي امس ان (العراق وبعد ان حقق االكتفاء باغلب احملاصيل وا
الزراعـية احملـلـية بـاتت عـملـية الـتـصديـر شيء مـتاح في ظل الـرغبـة الـوطنـية

لزيادة اإليرادات).
واضــاف ان (الـبـطـاقـة الــتـمـويـنـيـة
ـقــبــلـة ســتـشــهــد وخالل الـفــتــرة ا
ــواد اكـــتـــفــاءا وطـــنـــيــا كـــامال بـــا
اجملـهزة لـلمـواطـن اضـافة لـزيادة
رحلة موادها لـتتناسب وأوضـاع ا
احلـالـيـة). واوضح ان (مـا مـوجـود
في األسـواق احمللـية مـن محـاصيل
ومـــنــتـــجــات مـــســتـــوردة جــزء من
اتـفـاقيـات مـشتـركـة لفـتـرات معـيـنة
وتـــعـــزيـــزا لــــلـــعالقـــات مع الـــدول

اخملتلفة).
ــــزارعـــ وطــــمــــان الــــفالحــــ وا
ـفـاقس عـلى وأصـحـاب احلـقـول وا
(انتاجهم الذي سيجد سوقه محليا
وإقــلــيـــمــيــا وعــربــيــا خــاصــة وأن
ـنتجـات العراقـية لها احملاصيل وا
ســوقـــهــا اخلــارجي مـــهــمــا تــأخــر

تصديرها لظروف معروفة).
iOÐ ÃU²½≈

وأعــلــنت مـــديــريــة زراعــة بــابل أن
ائدة بلغ خالل إنتاجها من بيض ا
ــاضي 12,702,600 شـــهــر شــبــاط ا
بـيـضـة من خالل مـشاريـع الدواجن
العاملـة فيها و الـبالغة  10مشاريع
بــطــاقــة تـشــغــيــلــيــة تـبــلغ 685137
دجـاجة بـيـاضة في مـرحـلة اإلنـتاج
إضافة إلى  176700دجاجـة بيـاضة
ديرية في مرحلة التربـية. وذكرت ا
في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس أن
ـــفـــاقس الــــعـــامـــلـــة في (إنــــتـــاج ا
احملـافــظـة بـلغ  2288532فـرخ خالل

فـوضـيـة األوربـية ـنـاقـشات مـع ا ا
استكـماال لطـلب العراق بـاالنضمام
إلى فـعـالــيـات بــيـان الـنــوايـا الـذي
وقع عام  2019 في بـاريس من قـبل

العراق).
WOŽöI « vL(«

وأكدت وزارة الـزراعة أن (أولـويات
دائـرة البـيـطرة من انـضـمامـها إلى
فـوضـيـة األوربيـة تـشمل بـرنـامج ا
وضع سـيـاسـة واضـحـة لـلـسـيـطرة
واحــتـواء مــرض احلـمى الــقالعـيـة
وأي أمـراض أخرى عـابـرة للـحدود

ـنطـقـة مـسـتـقبال تـهـدد الـعـراق وا
ـعـلـومـات بـ كــمـا سـيـتم تـبــادل ا
نضوية العراق و الدول األعضـاء ا
فـوضيـة األوربيـة حول حـركة في ا
ــــــــرض واإلجـــــــراءات الــــــــواجب ا
تـنـفيـذهـا إضـافة إلى رغـبـة الـعراق
بــاحلـصـول عـلى حتــسـ الـقـدرات
في مــجـال مــراقــبـة فــعــالـيــة لــقـاح
ـستورد و مرض احلمى الـقالعية ا
بيان كفـاءته من خالل تقييـم عملية
الـتـمــنـيع بــالـتـعــاون واإلسـنـاد مع
معهد سـاب التركي ومختـبر ايسلر

األذربــيـــجـــاني . كـــمـــا جــرى خالل
رض ناقشات استعراض تاريخ ا ا
فـي الــــــعــــــراق وإجــــــراءات دائـــــرة
ــقـــاومــته إضـــافــة إلى الـــبــيــطـــرة 
األمـــــراض األخـــــرى حـــــيـث أكــــدت
الدائـرة قيـام وزارة الزراعة مـتمـثلة
بـدائــرة الـبـيــطـرة بـحــمـلـة ســنـويـة
شاملة ومجـانية بالكـامل للتحص
ــرض بــاســتـخــدام لــقـاح ذو ضـد ا
الـعـتـرة الـثالثـيـة جلـمـيع اجملـترات
البالغة  12مليون رأس و بـقيمة 10
مــلـــيــون دوالر أمــريــكـي رصــدتــهــا

الـشــهـر ذاته من خالل  13مـشـروعـا
عـــامل حـــالـــيـــا و  رفـــد الـــســوق
احمللـية بـ  718طن من دجاج الـلحم
من مشاريعها البالغة  41مشروعا).
وأشـــارت الى أن (إنــتـــاج مــشــاريع
الثروة السـمكية و الـبالغ عددها 87
مـشروعـا مـجـازا بلغ  3618 طـنا من
خالل مـشـاريع األحـواض الـطـيـنـيـة
واألقــفــاص الــعـــائــمــة إضــافــة إلى
تـــشــغـــيل أكـــثــر من  23 مـــشــروعــا
مختلـفا لتسمـ العجول واحلمالن
وتــربـيـة األبــقـار واألغـنــام وبـطـاقـة
تــشــغـيــلــيــة بــلـغـت أكـثــر من 1435

رأسا).
وتـــــدرس دائــــرة االنــــضـــــمــــام إلى
ـكافحة ـفوضيـة األوربية  برنامج ا
مــــرض احلـــمـى الـــقـالعـــيــــة لـــدول
الــقــوقــاز و مـــا جــاورهــا. و ذكــرت
الـدائــرة في بـيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امس أن (اجتماعا موسـعا عقد عبر
ـــديــر االنـــتــرنـت بـــ الــدائـــرة و ا
الـتــنـفــيـذي لــلـمــفـوضــيـة األوربــيـة
ـثـلـي كال من أذربـيـجـان وإيـران و
 خالله مـنـاقـشة انـضـمـام الـعراق
إلى بـرنامج مـنظـمـة السـيطـرة على
مـــرض احلــمى الــقالعــيــة بــ دول
القوقاز والتي تضم  8بلدان وتعنى
ــرض ـــتــابــعــة ا ـــنــظــمــة  هــذه ا
فـوضـيـة األوربـية بـالـتـنـسيق مـع ا
وحتت إشـــراف مــنـــظــمـــة األغــذيــة
والزراعة الدولـية (فاو). وتأتي هذه

احلـكـومـة الـعـراقـيـة لـهـذا الـغرض.
ـديـر الـتـنـفـيـذي من جــانـبه أبـدى ا
لـلـمـفـوضـيـة األوربـيـة اسـتـعـدادهم
لـلــتــعــاون مع اجلــانب الــعــراقي و
تـلــبـيـة جــمـيع طـلــبـاته مــعـربـا عن
تــثــمــيـنه لــلــجــهــود الـتي تــبــذلــهـا
السـلطـة البيـطرية الـعراقـية واتفق
الـطــرفـان عـلى اسـتـمـرار الـتـواصل
بـــيــنــهــمــا عــبـــر عــقــد الــعــديــد من
الـلـقــاءات والـورش الـعــلـمـيــة عـبـر
االنـتـرنت لـلـعامـلـ في اخملـتـبرات

زارع. وا

ـتـمـثـلة يـتـمـثل بـتطـبـيق رؤيـتـهـا ا
بــربط قــوات الــعـــتــبــات الــديــنــيــة
ــؤســســة األمـنــيــة الــعـســكــريـة بـا
رجعية الرسمـية) مشيراً إلـى أن (ا
الدينـية تؤيد انـخراط من لبى نداء
ؤسسات فتوى اجلـهاد الكفائـي با
الـــرســمـــيـــة وعـــدم تــعـــدد الـــقــوى
والـسالح داخل الـدولـة الـعـراقـيـة).
وتـابع أن (طــبــيـعــة اخلالفــات بـ
ألـويـة الـعـتـبـات الـديـنـيـة واحلـشـد
الشعبي وصلت إلى طريق مسدود
لــذلـك وجــدت األلــويـــة أن الــذهــاب
نـحـو وزارة الـدفـاع خـيـر مـا يـنـهي
هــذه اخلالفـــات) مــبــيــنــاً أن (أحــد
أسبـاب هذا االجراء هـو عجـز  عبد
ــهـدي عن تـهــدئـة األمـور وإيـجـاد ا
تــوافق بــ هـذه األلــويــة ورئــاسـة
هـــيــــئـــة احلـــشـــد الـــشــــعـــبي ومن
األسباب األخرى لهذا االنفكاك هو
أن عـمــلـيـة اخـتــيـار الـبــديل لـنـائب
رئـيس هـيـئـة احلـشـد الـشـعـبي أبو
ـهـنـدس أعـطت مـؤشـرات مــهـدي ا
تفيـد بأنه ال يحـظى بتأيـيد كمأ أن
هنالك سبباً آخـر يتمثل بكون هذا
الــقـــرار يــتــطــابـق مع أصل فــتــوى
رجعية الدينـية باجلهاد الكفائي ا
ـتمثـل بتعـزيز الـقدرات الـقتـالية وا

لألجهزة األمنية). رجعية في إستعراض عسكري ≈dF²Ý»÷∫ ألوية ا

الــصــالح الـعــام) مــضــيـفــا (فــانـهم
يـؤمـنـون جـمـيع انـواع  االتـصاالت
بـــ مــراكــز الــرقـــابــة اجلــويــة في
ـنــطـقــة ومع الـطــائـرات الــعـابـرة ا
أليـصـال معـلومـات الـطيـران لـطاقم
ــواطــنـ الــطـائــرات الــتي تــنـقل ا
الـعراقـي الـعالـق في دول الـعالم
وتسييـرها نحو مطـاراتنا والسيما
الـطـائـرات اخلـاصـة بـنـقل اخلـبـراء
الوافدين للـبالد واألدوية واألجهزة
ــسـتــلـزمــات الــطـبــيـة اخلــاصـة وا
تفشي كافـحة فايروس كورونـا ا
في الـــعــراق والـــعــالـم). و تــواصل
الـوزارة الـعـمل في قـطـاعـات الـنـقل
كافة سواء كانت البحرية أم البرية
واجلوية رغم فـرض حظر الـتجوال
ـر بـها والـظـروف الـصـعـبـة الـتي 
ــــا يـــــعــــكـس الــــصــــورة الـــــبالد 
ـــؤســســـات الـــدولــة اإليـــجــابـــيـــة 
اخلـدميـة الـتي التتـوانى عن تـقد

واطن. خدماتها إلى ا

أنسـيابية عـبور الطـائرات لالجواء
الـعراقـيـة رغم الظـرف الـقاهـر الذي
ــر به الـعــالم جــراء تــفــشي وبـاء
كورونا. واشار بـيان للشـركة تلقته
(الــــزمــــان) امـس الى (اســــتــــمـــرار
أنسـيابية عـبور الطـائرات لالجواء
الـعـراقـيـة الـتي تـخطت  120رحـلة
ر عابرة رغم الظرف القاهر الذي 
به العالم جراء تـفشي وباء كورونا
ونــتــطــلع الى زيــادة هــذا الــعــدد ,
ـقبـلة واحلـركة اجلـوية في االيـام ا
ــطــارات في بــرغم اغـالق مــعــظـم ا

دول العالم). 
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من جــانــبه اوضح مــديــر الــشــركـة
فــاضل كــاطـع بــحــسب الــبــيــان ان
(هـــنـــاك دورا مـــهـــمـــاً ومـــتـــمـــيـــزا
راقب الحة اجلوية وا نسوبي ا
اجلـويــ ومــهـنــدسـ االتــصـاالت
الـــــذيـن أخــــذوا عـــــلـى عــــاتـــــقـــــهم
مـسـؤولـيـة عـالـيـة تـصب فـي خـدمة

وفق قرارات اللجـنة العليـا للصحة
والسالمـة الوطنـية وبالتـنسيق مع
وزارتـي اخلـــارجـــيــــة والـــصـــحـــة)
مــشـيـراً الى ان (الـطــائـرة خـضـعت
حلــمــلـة تــعــفــيـر وتــعــقـيم مـن قـبل
الكـات اخملتـصـة قبـيل مـغادرتـها ا
ارض مطار بـغداد الدولي وان هذه
الرحـلة سيرت بـعد ان  التـنسيق
مع ســفــارتــنــا هـنــاك والــســلــطـات
ــالــيــزيـة ذات الــصــلـة لــتــســهـيل ا
اجراءات الـعودة للـعراقيـ بأسرع
كن وستكـون هناك حافالت وقت 
بـــانــتــظــارهم لــتــقـــلــهم الى امــاكن
سـكـنـاهم فـي بـغـداد واحملـافـظات).
ــدني وحــددت ســلــطــة الــطـيــران ا
الــتــوقــيـتــات اخلــاصــة بــالـرحالت
اجلوية اخلـاصة بإجالء الـعراقي
الــتي تـضــمــنت رحــلــة واحـدة الى
االمـارات.  فـي تـطـور الحق ,افـادت
الحـة الـشــركـة الـعــامـة خلــدمـات ا
اجلويـة التابـعة لـلوزارة باسـتمرار

 ÊU e «  ≠ œ«bGÐ
نـاشـد عـراقيـون عـالقـون في الـهـند
مـنذ  45يـومـا احلكـومـة بـاعـادتهم
مؤكدين الى العـراق بأسرع وقت  ,
أن ظـروفـهم صـعـبـة وبـيـنـهم كـبـار
سـن.وقــالــوا في مــنـــاشــدة تــلــقــته
يوماً (الزمـان) امس انه ( مـنذ  45 
ونـحن عـالـقـون فـي الـهـنـد لـغـرض
العالج وحالـنا صعـب جداً وعددنا
نحو  70 شخـصاً وبيـننـا كبار في
الـسن ونـرغب بـالـعـودة الى بـلدهم
فـي ظل الـــظــروف الـــتي ســـبــبـــهــا
فـايـروس كـورونـا). واعـلـنت وزارة
الــنــقل عـن تـســيــيــر رحــلــة جــويـة
ـــواطــنــ اســتــثـــنــائـــيــة ألجالء ا
الـعالـق في مـاليـزيا. وقـال الوزير
عـبـدالــله لـعـيــبي  في بـيــان تـلـقـته
(الـــــــــزمــــــــان) امـس ان (الــــــــوزارة
خصصت رحلة استثنائية مباشرة
ألجالء الـــعــراقــيــ الــعــالــقــ في
ــبـور الى ارض الـوطن وذلك كـواال
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ـقدسـة في عظم ( ان الله غـني عن العـباد ) .. كـلمـا تـستـوقفـني هذه الـكلـمات ا
داللتهـا اعيد النظر في تعريف بعض الطقوسيات التي نعدها ونعتقد انها جوهر
الـدين .. فـيـمـا جنـد رسالـة الـسـمـاء واضحـة عن غـنى الـله عـمـا نـأتـيه حتت هذا
الـعنوان .. فكل ما يريده الرب  –وهـذا من فضله على الناس اجمع  –ان جعل
تـعـالـيم ديـنه تصب فـي صالح الـنـاس بـدنيـاهم والخـرتـهم .. فـكل شـعيـرة ديـنـية
ينـبغي ان تصب في خدمـة اجملتمع وتتـفاعل فيه وتنـعكس إيجابـا عليه كي تكون
جـزءاً حـساسـاً ال يـتـجـزأ مـنه واال تفـقـد قـيـمـتهـا ... هـنـا تـكمـن جمـالـيـة ورائـعة
وقدسية قول رسولنا الكر محمد ص القائل : ( خير الناس من نفع الناس) ..
ـان يـنـقص الـعـطـاء فـيه .. ـكن زيــادة ا ـان .. فال  ــعـنى اكـثـرهم ا خـيـرهم 
فلـيس لـلدين غـير خـدمـة وتكـامل االنسـان في الـسيـر نـحو الـله جل وعال .. وقد
عـامـلة مع نـفسه ن ال يحـسن ا ـعـنى ال دين  ـعامـلة ) .. أي  قيل ( ان الـدين ا
واسرته وبـيته وبيئته ووطـنه والناس اجمع فـهم (اما اخ لنا بالـدين او نظير لنا
ت لـلدين باخلـلق ) وكالهـما يـفرض الـله حسن الـتعـاطي مـعهم .. غـير ذاك ال 

بالصلة .. 
بـدأ االنـحـدار يـظـهـر ويـتـجـلى عـلى جـسـد االمـة االسالمـيـة الـفـتـيـة مـنـذ بـواكـير
عقـودها األولى الذي نعاني تـبعاته الى اليـوم حينما اصـبح بعض افراد اجملتمع
ـكي وتبعـه نخب احلواضـر العربـية الشـهيـرة في الثراء الـفاحش حتى دني وا ا
قيل ان الـبعض اصبح من أصحاب رؤوس األمـوال التي يكسر ذهـبها بالفؤوس
واطـن االخرين طـاوين من اجلوع .. فكـيف لكانز ؤمـن وا فيـما يبـيت بعض ا
الذهب والـفضـة والدوالر يـقنـع نفـسه بانه مـسلم ومـؤمن والـله يتـقبل طـقوسـياته
مهـما تعددت فيمـا ال يشعر ببقـية االخوة ونظراء اخللق وهم كـثر وقريب منه ..
كـيف يــسـمع صـوت االذان ويـصـلي ويـرى نـور الـهالل ويـصـوم ويـخـشع بـايـات
القـران ويـبكي .. وهـو بال إحـساس وطـني وشـعور انـسـاني عن بقـيـة اخوته في

الدين ..
ن سـلـم  اليـ ا في الـتـسعـيـنات أيـام احلـصـار الظـالم كـنت افكـر كـثيـرا 
ـبـاركة  –وكـان ـساجـد واحلـسـيـنـيات  –خـصـوصا أيـام اجلـمع ا امـتالت بـهم ا
منـهم كثيرون يرتدون اجمل الثـياب البيض وأكثرها اناقـة وبعضهم تقف طوابير
وائد عـامرة ووجبـات شهيـة طازجة سيـاراتهم بانـتظارهم لـيذهبـوا الى البيـوت 
ؤمن شمر واحملـمر .. وكنت اتـساءل دوما : ( كم من هـؤالء ا تمـتلئ  بانـواع ا
الذين عادوا توا من الوقوف ين يدي الله  –كما يفترض ذلك في الصالة  –سال
باشرة بهضم طيـبات الطعام عن اعداد وجبـة وتوزيعها على فقراء زوجته قـبل ا
الـشارع واالقـارب واحملـلـة ? ) .. بال احـراج وبال تـصـنـيف مـذهبـي او قومي او
حـتى طـبـقي او ثـقـافي كـنت أرى الـنـتـيـجـة مـخـجـلـة وان وجـد من فـعل ذلك فـهم

قليلون جدا ومن النوادر بل يعدون شواذ للقاعدة بل وليس منها ..
ــبـجل رمــضـان الـكــر ونـحن نــعـيش اجلــائـحـة الــيـوم حل عــلـيـنــا شـهــر الـله ا
ـا يـعـانيه ـرض والكـآبـة ... غـيـر ذلك الـكثـيـر  واحلـصـار واحلـظر والـبـطـالـة وا
الـشـعب مـنـذ عقـود طـويـلـة حـتى اصـبح الـفـارق شـاسعـاً بـ طـبـقـاته الـنـخـبـوية
ـشـاريع والـرواتب ... بل االرسـتـقـراطـيـة وهي تــمـلك الـسـلـطـة والـصالحـيـات وا
ن ال حـول وال قــوة لـهم اال بـالــله الـعـلي تـمــتـلك زمـام احلــيـاة ... وبـ عــوامه 
وجـود في بلد ال العـظيم .. وقـد خنقـتهم الـعبـرة وشطح بـراسهم وفكـرهم غيـر ا
ـقـراطـيـا .. وقد قـال امـيـر الـبالغـة والكالم عـلي بن ابي يـتـعظ دكـتـاتـوريا وال د
طالب ع : ( عـليكم بتقوى الله وتدبيـر شؤون حياتكم ) .. أي ان العبادة واحلياة
عنى وهم صـورة لشكل واحد .. فمن ال متالزمـتان ال يفترقـان بل ال يختلـفان با
يـجـيد فن االحـيـاء بـأيام الـله سـيـمـا بالـشـهـر الـفضـيل ويـسـعى جـاهدا لـتـحـقيق
العـدالة االجتماعية التي هي مصداق شؤون احياء ديننا وانتظار
اخرتـنا ...  فعـلى من يضحك ومـا بوسعـه ان يعمل حـينما
يـسئل ب يـدي جبار سـموات واألرض عن أولئك الـفقراء
ألون الـشـوارع والـسـاحـات وقد عـمي ن  ـعـوزين  وا
عنـهم وجتـاهلـهم فيـمـا يراهم الـشعـب وأجهـزة احلكـومة

وقبل ذاك الله ومالئكته والصاحلون..
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في كل منـاسبـة تأريخـية لـها عالقـة بظـهور و انـتشار تـيار الـفكـر اليـساري كان
يجـذب حماسـنا ايام كـنا شبـاباً و نعـتبره بـاباً علـينا ان نـدخل من خالله باجتاه
الـطـريق  الـذي يـاتي بثـمـره وكـان مـضمـون الـشـعار ( وطـن حر وشـعب سـعـيد)
اذا انكسر هذا احللم الرائع و نشـعر باحلزن يشوبه بقهر اجباري و نتساءل : 
امـتـدد فـكـر الـنـفـاق الـغـارق في كل شيء فـاسـد مـسـتـغال كل الـقـوى االنـسانـيه
لـصاحله ‘ذلك الفـكر الـذي  كنـا تعـرفنـا على خـبثه حتت عـنوان ( الـرأسمـاليه )
رغم ان االبــطــال الــصــادقــ  الــيــســار ضــمن مــســيــرة كــسب اخلــبــز احلالل
لـ(الكـادح ) كانوا صادق في مـواقفهم بدليل ضحـوا بكل شجاعة بارواحهم
من اجل ان ياتي الـيوم  الذي يتحقق فيه االشتراكية الذي فهمنا مضمونها  هو
توزيع كل مـا ينتجة الـفكر والكف والـيد اليساري بـالعدالة لالنسـان الذي عرفنا

قيمته بانه ( اثمن راسمال ) في الوجود .
ـناسـبات ودون مـبالـغة اشـعر ان كل من فـتح عيـنه على فـكر الـيسار وفي هذه ا
ـا وصلت ا  (وأنا الـفقـير مـنهم ) يـشعـر باحلـزن الصـادق في هذا الـعصـر متـأ
الــيــة تــضـــحــيــات الــكـــادحــ الــصــادقـــ ...ويــتــســاءل : كـــيف هــذا االحــمق
(غوربـاتشوف ) تسول له نفسه ان يفتح باب االنهيار بهذه الطريقة  التي التخلو
من الغـباء ? واين ذهبت االمواج البشرية خـلف الستار احلديدي الذي سلم ذلك
الغـبي مفـتاحه الغـبى منه ( يـلسن ) و مع هـذا التـصرف انـهارت احالم الـيسار
ثالي مع كل على االرض وحـزننـا اصبح ظاهـرة نذرف فيه دمـوع حب اليسـار ا
ذكرى تـاريـخيه واالول من ايـار ابرزهـا ..? هل ان مـرارة النـتيـجـة التي حـصلت
ر من تؤكـد بـان كالم  ( مـاوتـسي تونك ) دون ان يـدرك يـقـصد  به الـيـسـار ( 

ورق ) ?  
2

ــاضي كــانت تــصــدر مــجـلــة في لــبــنــان بـاسم في نــهـايــة ســتــيـنــيــات الــقـرن ا
(الدسـتور) يـراس حتريـرها الـصحـفي ( علي بـلوط) وهـذه اجمللـة كانت مـهمـتها
نشـر السـخريات عن ( االحتـاد السوفـيتي ذات احلـدود الفوالذيه ..!!) ومع ذلك

كانت اجمللة تعيش على مساعدات مالية من التيارات اليسارية الشرقية …!!
اتذكـر قام (بلوط ) في احدى جـلسات السمـر اخلاصة في نقابـة الصحفي في
بـغـداد وهـو في حـالـة سـكر قـال بـالـنص : ( اسـتـلـمت لـتـمـويل مـجـلـتي الـفـلوس
بالكواني من كوريا الشمالية مقابل بعض دعايات لكتب زعيمهم االوحد كيم إيل

سونك)
منـذ ذلك احلدث شعرت بأن التيار اليساري عموماً والشيوعي خصوصاً وكما
ثل الكـردي : يركـضون وراء طاقـية طيـرتها الـعاصـفة ..!! فإذا (بـلطجي يقـول ا
مثل عـلي بلـوط استـطاع  ان يـلبس ( جـهات الـعالقات واالعالم لـلرفـيق كيم ايل
سونك هـكذا طاقيـة ) فماذا البـس مخابرات الـنظام العـراقي السابق وعن طريق
اجلبـهة الوطنية والقومية التقدمية كم طاقية على راس الرفيق بريجنيف واحلزب

الشيوعي العراقي ?!
ـي اتذكر كـتب  هذا عـلي بلوط نـاسبـة عيد الـعمـال العا وكالم يذكـرنا بحـادث و
ايلي: (في ناسـبة بدأها نصا  عام  1969افتـتاحية في مجلته الـدستور  بهذه ا
هـذا الـيـوم من كل سـنة يـظـهـر وجه كـارل ماركس وبـلـحـيـته البـيـضـاء من سـماء
موسـكو وفي الساحـة احلمراء حتديدا ويـقول : ياعمـال العالم اعذروني بدالَ من

شهورة : ياعمال العالم احتدوا …!!!! ) مقولته ا
ريرة لـلحـركة الـشيـوعيـة في العالم وبعـد هذه الـتجـارب ا
عــمـومـا والـشـرق خــصـوصـا هل نـتــعـجب ان نـسـمع من
اصـلب منـاضل يسـاري والصـوفي الـشيـوعي بهـاءالدين
نـوري يقـول في اخـر لـقاءصـحـفي أنه يـأسف عن تـاخره

بالتخلي عن الشيوعية …?!!!

مسافرون عائدون للوطن

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6647 Monday 27/4/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6647  اإلثن 4 من رمضان 1441 هـ 27 من نيسان (ابريل) 2020م



www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

 ÈuMO½ lOÐ— …œUŽù Î«bNł dšÒb½ s  ∫wÝu³K(«
 q u*« w  WŽU « W OM  rO d²Ð ŸdAð uJ ½uO «

 ÊU e «–  œ«bGÐ

افـتــتح رئـيس مـجـلس الـنـواب مـحـمـد
عاجلة احلـلبوسي مسـتشفى ميدانـياً 
ـــصــابــ بـــكــورونـــا في مــحـــافــظــة ا

نينوى. 
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
ان  يرافـقه عدد من نواب (رئـيس البـر
حتــالف الـقـوى الـعـراقــيـة افـتـتح لـدى
وصـوله الى نينـوى مستشفـى ميدانياً
ـــصــابـــ بـــالـــفـــايــروس ـــعـــاجلـــة ا
واضـاف انه (الــتـقى خالل ــسـتــجـد) ا
زيارته  احملافظ جنم اجلبوري ومدراء
الدوائر في احملافظة وناقشوا اجلهود
ــبـذولـة إلعــادة اإلعـمـار واالســتـقـرار ا
وشدد عوقـات التي تواجـههم) وأهـم ا
احلــلـبــوسي بــحـسب الــبـيــان عـلى أن
(مــجـلس الــنـواب لـن يـدخـر جــهـدا في
مـــؤكــدا ـــعـــوقـــات) تـــذلـــيل جـــمـــيـع ا
ــســؤولــيــة إلعــادة ربــيع (ســأحتــمل ا
وتابع الـبيـان ان (احللـبوسي نـينـوى)
تــفـقَّـد األجـهـزة األمـنــيـة في احملـافـظـة
واشــــاد بــــدورهـــا فـي تــــوفـــيــــر األمن
لــلـمـواطـنـ ومـالحـقـة خاليـا داعش).
سـتشـفى في يارمجـة الشـرقية ويـقع ا
(حـي جــلــيــوخــان) الــذي  جتــهــيـزه
بسعة 130 ستلزمات الطبية بـجميع ا
ــعــاجلــة مــصــابي فــايــروس ســريـــرا 
كـــورنـــا واحلــــجـــر الـــصـــحي.وانـــشئ
بـادرة من رئيس مـجلس ـسـتشـفى  ا
الــــنــــواب وتـــــبــــرع حتــــالف الــــقــــوى

وبـإشـراف مـحـافظـة نـيـنوى الـعـراقـية
فـيـمـا ســيـتم افـتـتـاح ووزارة الــصـحـة
مـستشفيات أخـر في محافظتي األنبار

بادرة نفسها.  والنجف ضمن ا
اعــلـنـت بــعــثـة األ فـي غـضــون ذلـك 
ساعـدة العراق (يونامي) عن ـتحدة  ا
مـشـروع إعادة تـرمـيم كنـيـسة الـسـاعة
ـوصل. وذكرت الـبعـثة في في مـديـنة ا

بــيــان امس ان (الــيــونــســكــو ســتــبــدأ
ــســؤولــة الــتـــعــاون مع الــســلـــطــات ا
ـــــوافــــقـــــة رســـــمــــيـــــة من رعـــــيــــة و
ــشـروع إعـادة تـرمـيم الــدومـيـنـيـكـان 

وصل). كنيسة الساعة في ا
ة ديـنة القد وتـقع الكنيـسة في قلب ا
ـوصل على ملتقى تقاطع شارع في ا
رئــيـــســيــ من الــنــســـيج الــتــاريــخي

احلــضـــري تــشــيــيــدهــا في أواخــر
الــقــرن الـــتــاسع عــشــر وتــعــد من اهم
ــوصل. عــلى ــشــهــورة في ا ــعــالم ا ا
افــتـتح رئـيس هــيـئـة صــعـيـد مــتـصل 
احلـــشـــد الـــشـــعــبـي فـــالح الـــفـــيــاض
هندس مـستشفى الـشهيد ابو مـهدي ا

ثنى .  في محافظة ا
وقـال الفياض عـلى هامش االفتتاح إن

ÊU e « ≠ …d¼UI «

نـاسـبة اصـدرت اجلـامعـة الـعربـيـة بيـانـا 
يــوم اإلعالم الــعــربي إشــادت فـيه بــجــهـود
اإلعـالم  العربي وخاصة اإلعالم االلكتروني

 وأدناه نص البيان:
حتت شعار وكاالت األنباءالعربية : مهنية 
مـوضــــــوعـية مـصـــــداقـية " احـتـفــــــــلت
جـامـعـة الـدول الـعـربـيـة بـيـــــــوم اإلعـــــالم
الــعــربي في دورته اخلــامــسـة 2020.2019
والــــــــذي أقـــــره مــــــــــجـــــلس وزراء اإلعالم
الــــعـــرب في دورتـه الـــعـــاديــــة الـــســـادســـة
واألربع التي عقدت في عام  2015 ليكون
 نــــيــــســــان من كـل عــــام يــــومــــا لإلعالم21
الـعربي يحتفل به في جميع الدول العربية
حتت شــعــار مــحــدد يــتم اخــتــيـاره و يــتم
تـنظـيم فعـاليات هـذا اليـوم حول مـضمونه.
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كــمــا يـنــظم احــتــفـال مــركــزي عـلـى هـامش
اجتماع وزراء اإلعالم العرب لتوزيع جوائز
الــتــمـيــز اإلعالمي وتــكـر الــشــخـصــيـات
ــؤسـســات اإلعالمـيــة الـعــربـيــة تـقــديـرا وا
إلجنـــازاتـــهــا ودورهـــا الـــبــنـــاء في خـــدمــة

واطن العربي.  ا
ÂöŽö  Âu¹

وقـد جاء التفكير في تخصيص يوم لإلعالم
الـعربي  انسجاما مع مـيثاق جامعة الدول
ـيثاق الـشرف اإلعالمي الـعربـية  وتـنفـيذا 
ــبـاد الــتي الــعــربي  وتــأســيــســا عــلى ا
انــطـلـقت مــنـهـا اإلسـتــراتـيـجــيـة اإلعالمـيـة
الـعربية واستنـادا على القرارات والوثائق
الـصادرة عن مجـلس جامـعة الدول الـعربية
ــشــتـرك بــشــأن حتــديث الــعــمل الــعــربي ا
واتـساقا مع توجـهات مجلس وزراء اإلعالم

الـعرب بـالعـمل على تـطويـر وتنـمية اإلعالم
ـا يـتــمـاشى مع الــعـربي  وتــعـزيــز دوره 
تطور اجملتمعات العربية وخدمة قضاياها.

وفـي خـــضم تـــصــــاعـــد جـــائـــحـــة
كـورونـا  ومـا اتخـذته احلـكـومات
مـن إجـراءات احــتــرازيـة الحــتـواء
هـــذه األزمــة فــقـــد تــقـــرر تــأجــيل
فـعالـيات يوم اإلعالم الـعربي التي
كــانت تــنــظـمــهــا األمــانـة الــعــامـة
جلــامــعـة الــدول الـعــربــيـة (قــطـاع

اإلعالم واالتصال). 
كــمـا  تـأجــيل احـتـفــالـيـة تـوزيع
جـــوائــزالـــتــمـــيــز_اإلعـالمي الــتي
خـــصـــصت هـــذا الــعـــام لـــوكــاالت

األنباء العربية.
وتـعــتـبـر وكـاالت األنـبـاء الـعـربـيـة
مصدرا رئيسا لألخبار  ومن أكثر
الــــوســــائل اإلعـالمـــيــــة تــــأثــــيـــرا
وانـتـشـارا  حـيث حتـتل الـصدارة
فـي الـــــــتـــــــعــــــــامل مـع األحـــــــداث

وتـغــطـيـتـهـا عــبـر شـبـكـة مـراســلـيـهـا الـتي
تنتشر عبر مختلف مناطق العالم. 

ـؤسـسات إمـكـانـيـات واسـعة وتـمـلك هـذه ا
تــمـكــنــهـا من اســتــقـبــال األخـبــار ونــقـلــهـا
وإرسـالـهـا إلى مـكـاتـبـهـا في كل مـكـان لـيتم
تــــوزيـــعـــهــــا  وتـــصل هــــذه األخـــبـــار إلى
اجلـمـهـور بـطـريـقـة غـيـر مـبـاشـرة من خالل
ـــعــروفــة وســـائل اإلعالم اجلـــمــاهــيـــريــة ا

رئية. سموعة وا كتوبة وا ا
ورغم الــتــطــور الــتــكــنـولــوجي الــهــائل في
وســائل اإلعالم والـذي أتــاح إعالمـا جـديـدا
بـأقل تكلفة أمـام جميع األفراد في كل أنحاء
الـعالم  إال أن هـذه الوكاالت ظـلت محتـفظة

كانتها وبقدرتها الكبيرة على التأثير.
ـسـاعد  وصـرح الـعـزاوي - األمـ الـعـام ا
رئيس قطاع اإلعالم واالتصال  بأن اختيار
وكــاالت األنـبــاء الـعـربــيـة مــوضـوعــا لـهـذه
الــدورة اخلــامـســة  هــو اعــتـراف وتــقــديـر
ؤسسات لـلدور الكبـير الذي تقـوم به هذه ا
اإلعـالمـــيــــة الـــرائــــدة في نــــشـــر األخــــبـــار
الـــصـــحـــيـــحـــة  ونــــقل واقع األحـــداث من
ـواطـن الـعــربي  مــصــادرهــا  و تــنــويــر ا
ـواكــبــة الــتــطـورات وإتــاحــة الــفــرصـة لـه 
الــســيــاســيــة والــتــنــمــويــة واالقــتــصــاديـة

ــنـطـقــة الـعـربــيـة وفي كل والــثـقـافــيـة في ا
الــعـالـم. وأكـد أنه حــتى في ظل الــتـغــيـرات
الـكبرى في الصناعة اإلعالمية  حيث باتت

كن وفي كل مكان األخـبار تنقل بأسرع ما 
مـن الــعـــالـم  وتــضـــاعـف خــطـــورة اإلعالم
لـيصبح سالحـا فتاكا  ظـلت وكاالت األنباء
الــعـربــيــة مالذا لـلــنــاس السـتــقـاء األخــبـار

وثوقة والصادقة. ا
وقــال ســعــادته أنــنــا خالل هــذه اجلــائــحـة
ـؤسس ـيـة  نـنـشـد إعـالم احلـقـيـقـة ا الــعـا
عـلومة الـصحيـحة  دون نشـر الهلع عـلى ا
ـا يـسـاعدهـم على واخلـوف بـ الـنـاس  
فـــهم الــواقـع والــتـــعــامل مـــعه ومـــواجــهــة

حتدياته. 
—UA²½« WŽdÝ

ـسـاعـد إلى أن الـذعر وأشـار األمـ الـعـام ا
الـذي يـعــيـشه ماليـ الـبـشـر لـيس بـسـبب
الـفايـروس وسرعة انـتشاره فـحسب  ولكن
أيـضا بسبب تضخيم بعض وسائل اإلعالم
تـابعات لألمـر  وبث الكـثير من األخـبار وا
رض ونشـر تفاصيـله وما يتعلق به لـهذا ا
في كـل دقيـقة وثـانيـة خـاصة بـعدمـا دخلت
وســائل الـتــواصل االجـتـمــاعي عـلى اخلط
لـيبث بعـضها مـعلومـات وأخبار وشـائعات
أحـدثت فوضى إعالميـة ومعلـوماتية  و لم
يــعـــد لــلــعــالم حـــديث ســوى عن كــورونــا 
وتـعـطـلت احليـاة  وتـبـدلت األولويـات عـند قيس العزاوي

عبد الله احليالي

ـوذجـيـة بـائت بـالـفـشل الفـتـا الى ان
وزارة الــبـلــديـات هي من تــتـحـمل وزر
ـسـؤول االول ـوضـوع كـونـهـا ا هــذا ا
عـليه ) . واشار احليالي الى  (خطورة
بـقاء ديالى ككل بدون مجزرة صحية )
 الفـــتـــا الى ان ( حلـــوم احلـــيـــوانــات
تـضم اعـداد لـيـست قـلـيل من االمراض
ـــكن ان تـــنــتـــقل الـى الــبـــشــر الـــتي 
وبـالــتـالي تـخـلق لـنــا مـشـاكل صـحـيـة
كــبــيــرة خــاصـة وان عــمــلــيــات الـذبح
جتــري بــعــيــدا عن اي رقــابــة من قــبل

اجلهات اخملتصة).
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وحـذرت مفوضية حقوق االنسان  من
زيـادة حاالت الغرق في محافظة ديالى
مـع اقتـراب موسم الـصيف داعـيا الى
ضــرورة انـشـاء مــسـابح ومـدن مــائـيـة
لــــتــــكـــون بــــديال لـألنـــهــــر واجلـــداول
فـوضية الـزراعيـة. وقال مـدير مكـتب ا
فـي احملافظة صالح مهدي لـ  (الزمان)
 ان  (مـحافـظة ديالى تـفقد سـنويا من
شـــخـــصــا اغـــلـــبـــهم اطـــفــال 30 -25
وشـــبــاب بـــســبب الـــغــرق فـي االنــهــر
ـائيـة نتـيـجة عـدم اعتـماد واجلـداول ا

اطـر السالمة الـعامة) . وأضـاف مهدي
 أن  (حـقوق االنسـان حتذر من موسم
حـزيـن قـد يـؤدي الى ارتـفـاع كـبـيـر في
مـعـدالت الـغرق مـع تسـجـيل اول حـالة
غـــرق  خـــاصـــة مع ارتـــفـــاع دراجــات
احلـرارة) . ودعا مهـدي الى  (فتح باب
االسـتـثـمـار إلنـشـاء مـسـابح او حتـديد
امـاكن للسـباحة مع ضـمان وجود فرق
انـــقــاذ او شـــرطــة نــهـــريــة لـــلــحــاالت
الـطارئة ) . من جهته قـال مدير منظمة
ديــالى حلـقـوق االنـسـان طـالب حـسـ
اخلـزرجـي لــ (الزمـان)  إن  (مـنـظـمـته
ســجــلت إحــصــائــيــات دقــيــقــة تــفــيــد
بــانــتــحـار 13 شــخــصـا  9,نــسـاء و4
ذكـور الى جـانب  6 مـحـاوالت انـتـحار
جـمـيعـهـا نـساء في ديـالى خالل الـعام
اجلـــاري ) . وعــزا اخلـــزرجي أســبــاب
االنـتــحـار   إلى  (الـظـروف الـنـفـسـيـة
واالقـتـصاديـة وتـأثيـرات بـعض مواقع
الـتـواصل االجتـمـاعي السـلـبيـة والتي
.( ــراهــقـ اثــرت كــثـيــرا في نــفـوس ا
وأضــاف اخلـزرجي   أن  (الـكـثـيـر من
الـشباب يـعانون حاالت نـفسيـة صعبة
عاجلة إال ان عـوائلهم تمتنع بـحاجة 
عن عرضهم على اطباء نفسي بسبب
التقاليد االجتماعية البالية وسوء فهم
للحاالت النفسية في الظرف احلالي) 
الفــتــا الى ان  (انــعــدام فــرص الــعــمل
والــــبــــطـــــالــــة ووجــــود جــــيــــوش من
اخلــريــجــ الــعــاطــلــ احــد اســبـاب

االنتحار في احملافظة) .
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وأشـــــار اخلـــــزرجي إلى أن  ( بـــــعض
مـواقع التواصل تـشجع علـى االنتحار
وبــأسـالـيب اثــارت اهـتـمـام ومــتـابـعـة
الـــشـــبـــاب والـــصـــبـــيــة وسـط غـــيــاب
االجـراءات القانونية الرادعة بحق تلك
لف ـعنـية  ـواقع من قبل اجلـهات ا ا
االعـالم واالتـصـاالت ) . ولم يـســتـبـعـد
اخلـزرجي تأثير تعاطي اخملدرات على
حــــاالت االنـــتــــحـــار والــــتي تــــخـــضع
لــدراسـات وتــقـصي من قــبل مـنــظـمـته
وبــالـتــنــسـيق مـع اجلـهــات اخملـتــصـة
داعــيـا الى اجــراء فـحــوصـات شــامـلـة
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دعـت الــنـــائب  عن مـــحــافـــظـــة ديــالى
نــاهـدة الـدايـني  الى اســتـنـفـار أمـني
مــبـكـر لـتـفــادي حـرائق احلـنـطـة داخل
تهم محافظة ديالى فيما أكدت أن ا
بــافــتـعــال احلــرائق الـســابــقـة لـم يـتم

اعتقالهم بعد. 
وقــالت الــدايـني لــ (الــزمـان ) امس إن
ـاضي ــوسم ا (حــرائق احلـنــطـة في ا
ــات في ديــالى الــتـــهــمت آالف الــدو
ــــنـــاطق و% 70 مــــنـــهــــا كـــانـت في ا
احملـــررة )  مـــشـــيـــرة إلـى أن  ( عــدداً
ــزارعـــ تــكـــبــدوا لـــيس قـــلــيالً مـن ا
خـسـائر فـادحة وفـقـدوا مصـادر رزقهم
لــعــام كــامل).  وأضــافت الــدايـني  أن
(الــتـحـقـيــقـات في حـرائـق احلـنـطـة لم
تـعـرف تــفـاصـيل أغـلـبـهـا ولم يُـعـتـقل
ـساحات ـتورطـ بها خـاصة وأن ا ا
الـتي الـتـهـمـتـها الـنـيـران كـانت كـبـيرة
جــــداً )  داعــــيـــة إلـى  (إطالق حــــالـــة
اســتـنـفــار مـبـكــر لـتـفــادي مـوسم آخـر
لــلـحــرائق خـاصــة في تـعــدد عـنـاوين
األعــــداء لـــلـــمـــزارعــــ وحتـــديـــداً في
ـنـاطق احملـررة) .  واشـارت الـدايـني ا

إلى أن  (مـوسم احلصاد سينطلق بعد
أســبــوعـــ في ديــالى مــا يــســتــدعي
اتــخـاذ خــطـوات مــبـكــرة خـاصـة وأن
ــنــاطق هــنــاك قــلـــقــاً يــنــتــاب أغــلب ا
احملــررة بـالــوقت الــراهن خـوفــاً عـلى
مـصادر رزقهم خاصة مع وجود نشاط

خلاليا نائمة متطرفة).
وطـالـبت قـائـممـقـامـيـة قضـاء بـعـقـوبة
ــجـزرة  لـذبح فـي مـحـافــظـة  ديـالى 
ـاشـيــة  فـيـمــا اكـدت انـهـا االغــنـام وا
تـفـتـقـر الـيـهـا مـنذ 17 سـنـة مـتـتـالـية.
وقـال قائممقام قضـاء بعقوبة عبد الله
ان ( ديـــالى احلــــيـــالي  لــ (الــــزمـــان) 
بـشـكل عام وبـعقـوبة عـلى نحـو خاص
تــفـتـقـر لــوجـود مـجــزرة لـذبح االغـنـام
ـاشية منذ 2003 وحـتى يومنا هذا وا
اي مـنذ 17 سـنة مـتتـاليـة الفتا الى ان
ـاضـية كل مـايـذبـح طـيـلـة الـسـنـوات ا
يـجـري بـشكل عـشـوائي دون اي رقـابة
حـقـيقـية ) . واضـاف احليـالي  ان (ما
ـثل كارثـة بيئـية وصـحية في يـحدث 
ان واحــــد تــــؤدي الـى خــــلق امــــراض
واوبـئة وفق الـتقـارير الصـحيـة مؤكدا
بـان كل مـحاوالت بـناء مـجـزرة صحـية

ـــنــتـــحــريـــ من قــبـل الــطب جلـــثث ا
الـعدلي للـتأكد من خـلوها من أي مواد
مـخـدرة.  فـيمـا قـال مديـر زراعـة ديالى
حــســ خــضــيــر عــبــاس الــعـزاوي لــ
(الـــزمـــان )  ان  ( مـــديــريـــة الـــزراعــة
اكـمـلت كافـة االسـتعـدادات بـالتـنـسيق
مع الــشـركـة الـعـامـة لـتـجـارة احلـبـوب
فـرع ديـالى الستالم مـحصـول احلنـطة
ـنافذ الـتسويقـية لكل من بـعقوبة في ا
وخـان بـني سـعـد وبلـدروز الـذي انـشأ

حديثا ) . 
ـــســـاحــة واضـــاف الـــعــزاوي   ان  (ا
ـتوقع حصادها ضمـن خطة محافظة ا
ديـالى  تـبلغ  637847 دو حملـصول
ـتـوقع تـسـويـقـهـا احلـنـطـة والـكـمـيـة ا
402092  طـن ) . واوضح الـــعـــزاوي 
انه ( بـالنسبـة حملصول الشـعير بلغت
ـــزروعــة  58347 دو ـــســـاحـــات ا ا

ـتـوقع تـسويـقـها 26238 والـكـمـيات ا
طن )  مـشيـرا الى ان (شعـبتي كـنعان
وقــزانــيـة  بــاشــرت بـعــمــلـيــة حــصـاد
مـحـصـول الشـعـيـر بـأشراف ومـتـابـعة

من قبل كوادرنا الفنية ) .
وكـشـفت نـاحـيـة قزانـيـة  في مـحـافـظة
ديــالى  أنـهــا تـفـقـد 100مــلـيــون مـتـر
مـكـعب من مـيـاه الـسـيـول  فـيـما دعت
الى ضــرورة اعــتــمــاد اسـتــراتــيــجــيـة

حـصــاد السيول .  وقال مدير الناحية
مـازن اكـرم  لـ ( الـزمان ) إن  (الـسـيول
ــتـدفـقـة الـتي التــزال مـسـتـمـرة حـتى ا
الـــلــحــظـــة مــنــذ اســـبــوع من احلــدود
الــعــراقــيــة - االيــرانــيــة ســاهــمت في
امــــتالء 6 وديــــان كــــبــــيــــرة أبــــرزهـــا

ترلساق) .  
وأضــــاف  اكــــرم  أن (أكـــثــــر من 100
مـليـون متـر مكـعب من السـيول ذهبت ً
كن هـدرا الى الـوديان الـعـميـقـة وال 
االسـتفـادة منـها بـأي حال من االحوال
لـعدم وجود سد كبيـر قادر على خزنها
واالسـتـفادة مـنـها في مـواسم اجلـفاف
والـشحة )  مـؤكدا أن  ( ميـاه السيول
ــكن أن تــخــلق نــهــرا جــاريــا يــعــيـد
احــيــاء مــنــاطق واســعــة في قــزانــيـة
ـنـاطق الـقـريبـة مـنـها لـو تـوفـر سد وا
كـبـير يـخزن مـيـاه السـيـول التي تـمثل

ثروة حقيقية) .  
وشــدد مـديــر نـاحــيـة قــزانـيــة    عـلى
(ضـرورة اعتـماد اسـتراتـيجـية حـصاد
الـسـيول في مـناطق شـرق ديالى ألنـها
سـتؤدي الى نقلة نـــــــــوعية كبيرة من
كن من نـاحية تـوفــــــير خـزين مائي 
خـاللـهــا اعـادة احــيـاء مــئـات االف من
ـــــــــات لــــزراعـــــة مـــــخــــتـــــلف الـــــدو

احملاصيل). النيران تلتهم حقل حنطة في ديالي
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(احلـشد مستمـر في تقد أنواع الدعم
واالسـنـاد وبـجهـود ذاتـية وسـيـقدم كل
مــا يــســتــطــيع في مــواجــهــة جــائــحـة

كورونا).
واشــار الى ان (قـوات احلـشــد تـمـضي
بـطريقها بوحدة وثبات من اجل تدعيم
مـسـيـرة سـتراتـيـجـية الـدفـاع الـشـعبي
الــتي حـقـقـت الـنـصــر وسـيـســتـمـر في

ـواطــنــ امــام هـذا تــدعــيم صــمــود ا
الـوبــاء). فـيـمـا اسـتـحـدثت مـسـتـشـفى
الــيـــرمــوك ردهــة خــاصــة الســتــقــبــال
شـتبه بـأصابتـها بـفايروس احلـاالت ا
في وقت شـددت صحـة بـغداد كـورونـا 
الـكـرخ عـلى ضـرورة االلـتـزام بـاحلـظـر
اجلـــــزئـي وعـــــدم اخلـــــروج اال عـــــنــــد
الــــضـــرورة لــــتـــفــــادي تـــفــــشي وبـــاء
ومع اتسـاع دائرة كـورونا في كـورونـا
الــبالد تــتــشــدد االجـراءات الــوقــائــيـة
ــتــخـصــصـة داخـل ردهـات الــفـحص ا
بـاكـثـر من مشـفى ومـركـز صحي داخل

بغداد.
ـعـنـيـون في وزارة الـصـحـة ويـتــوقع ا
نـظرا ـصـاب بـالـوبـاء  زيـادة اعـداد ا
ـواطنـ بعد لـعدم الـتزام الـكثـير من ا
الـذين ما رفـع حظـر التـجـوال اجلزئي 
ان  اتــخـاذ الــقـرار من قــبل الـلــجـنـة
الـعـلــيـا لـلـصـحـة والـسالمـة الـوطـنـيـة
حـتى تـوجـهوا لـلـتبـضع والـتـجول في
االمـر الــذي قـد يـدفع االمــاكن الـعــامـة 
ـــعــنـــيــة الى الـــرجــوع عن اجلـــهــات ا
قـرارها واعـادة تطـبيق حـظر الـتجوال

بشكل مشدد .
ومن بـ بلدان العالـم استطاع العراق
ان يــواجه ازمـة كــورونـا بـثــقـة عــالـيـة
جـعـلـته يـتـصدر واجـراءات صـحـيـحة 
ـصــابـ الــدول في انــحـســار اعــداد ا
ـصــابـ لـلــشـفـاء وتــمـاثل اغــلـبـيــة ا

التام. 

الــشــعــوب والــدول وصــار هــدف اجلــمــيع
ميت . مواجهة هذا الفيروس ا

ـؤسـسـات وحــيـا الـعـزاوي  اإلعالمــيـ وا
اإلعـالمـــــــيــــــة
الـعـربـيـة عـلى
دورهـا الـبـنـاء
فـي نـــــــــشــــــــر
الـــــوعـي بــــ
ــــواطــــنـــ ا

ومــــــواكـــــبـــــة
اإلجـــــــــــراءات
االحــــتـــرازيـــة
الـتي اتخذتها
احلــــكـــومـــات
والــــــــــــــــــــدول
الـعربـية لـلحد
مـن انـــتـــشـــار
الــــفــــايــــروس
واحملــــافــــظـــة
عــلـى الــنــظـام
الــعــام واســتـقــرار اجملــتـمـع . ودعـا إلى أن
سؤوليته يـضطلع كل إعالمي في موقعه 
ويـساهم في نشر الـوعي والثقافـة الصحية
ــواطن الـعـربي عـلى الــصـحـيـحـة واطالع ا
طــرق وأســالــيب الــوقـايــة من هــذا الــوبـاء
والتصدي لألخبار الزائفة والشائعات التي

واطن . تقوض أمن وسالمة ا
وقـال الـعزاوي بـأنه يـجـدر التـنـويه في يوم
اإلعـالم الــعــربي بـــكل اإلعالمـــيــ الــعــرب
الـذين يقومون بعـملهم في مناطق و ظروف
صـعبة ليؤدوا دورا بالغ األهمية في متابعة
األحــداث وتــغـطــيـتــهــا ونـقــلــهـا لــلــمـواطن

العربي من مواقعها . 
كـما وجه حتية تقدير لكل اإلعالمي العرب
في مـؤسساتهم ومـواقعهم علـى ما يبذلونه

رحلة الصعبة .  من جهد في هذه ا
وقـــال ســـعـــادته بـــأنه يـــجـب أن يــتـــكـــاتف
ـــرحـــلـــة اجلـــمـــيـع من أجل جتـــاوز هـــذه ا
الــعـصـيــبـة وبــشـكل سـلــيم و أن يـؤدي كل
مـواطن دوره لـلـقضـاء عـلى هذه اجلـائـحة 
ألنه عــمل جـمـاعي  والـكل مـطـالب بـتـحـمل
مـسـؤوليـته حـسب موقـعه وهـذا سيـضيف
بال شـك رصيـدا مـهمـا لـلـتجـربـة اإلنسـانـية

شتركة. ا
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لِمَ بعض األشيـاء تلفت نـظرنا بـشدة? لِمَ نـفُكر بـشكل غيـر معقـول ببعض
النـاس? لم بـعض األمور قـد تُـرافقـنـا وتصـبح عـقـد داخلـيـة تتـنـازع معـها
الروح? لِمَ نشُـعر ونسـتشعـر هذه األمـور بشدة وتـغُلب علـينا شـقوتنـا بها
? وهل هـذه األمور تـتملـكنا ولِمَ قد نتـهكم بـهذه األمور وال نـبالي بـها بتـاتاً
ـشـاعر الـتي تـتـكبل حقـاً? وكـيف لـنـا بطـرق الـعالج والـتخـلص من هـذه ا

بهواجسنا? 
في بعض األحيان نحن نـشتاق وبشـدة وتتملكـنا عواصف داخلـية هياجة
تقلب مزاجـيتنـا عقب على رأسـاً وال نعلم مـصدر هذا االشتـياق والتـفكير

البحت أو حتى لمَ نشتاق ونستغرق بالطوفان الفكري.
فلنـحاول بأن نـقوم بـتجربـة بسـيطة ونـقول ألحدهـم امشي ضمن مـسافة
مـحددة نـوعـاً مـا  فـأنه سـيمـشي واضـعـأ بـذهـنه ومـخيـلـته الـوجـهـة التي
ـا تـسـأله كم مـشـيت? أو كم خـطوة أُرسل إلـيهـا فـقط وعـنـدمـا يـصل ر
مشـيت وهل كنت تـهرول ومـامدى سـرعتك بـالسيـر? وهل سمـعت صدى
صـوت خطـواتك فـهـنـا سـيـقف ال يـسـتـطـيع اإلجـابة فـمـحـور تـفـكـيـر كان
ـرتـقـبـة فقـط... ولكـن عنـدمـا تُـقل لهُ ارجع مـتالزمـاً ومـتوجـهـاً بـالـوجـهـة ا
ـسار فأن تـوجهه الذهـني والالشعوري يـجعله مـركزاً تمـاماً على بنفس ا

األسئلة التي لم يحسب لها أي حساب أو اهتمام من ذي قبل.
نا مفصـل باليد أو القدم أو صداع بالرأس على سبيل وأحياناً عندما يؤ
ثـال  ويـكون تـوجـهـنا الـذهـني لأللم الـذي نشـعـربه فـأن األلم سيـتـفاقم ا
اضعاف األلم احلقيقي وسيغلب عـلينا الوهم الداخلي واالشعوري ولكن
إذا صرفـنا جل اهـتمـامـنا عن ذلك األلم الـذي يتـقـهقـر بداخـلنـا فأن األلم
سيذول ال شعورياً وسيتالشى وحتى لو كان موجوداً باألصل فأن الوهم
الذي يعـطيه لنـا في بنـات أفكارنـا هو الذي يـسبب لـنا شعـوراّ وبذلك فأن
شاعر وهمية غير االشعور واألنا الداخلية ستتغلب على الـهوا وتقيدها 

حقيقية.
كننا أن نستنبط أسباب وطرق العالج من بعض وبهذه األمثلة البسيطة 
ا تكـبل ارواحنا بالوهم وعالج هذه األمـراض النفسية الهواجس التي ر
فـرطة وبتدريب الالشعور اليومية هو الالمـباالة وعدم االهتمـام والعناية ا
الداخلي على التجاهل ولنتحدث مع انفسنا قليالً ونعطيها أوهاماً جديدة
إيجابيـة مثالً نقول هـو ألم بسيط وسيـزول أو هي مشاعر زائـفة لشخص
اليستحقهـا وحتى عند شعورنـا باحلقد جتاه النـاس واحلسد على أشياء
أتـاهم الـله إيـاهــا فـأنـنـا بـاسـتـطـاعــتـنـا بـتـدريب انـفـســنـا عـلى اإليـجـابـيـة
ـا وراء الشـعور وتنـفس بعض الـصعـداء سنـعتاد سامـحة والـتغـلغل  وا
ويعـتاد العـقل البـاطني عـلى األمور واإليـجابـية وبـالتـالي ستـصبح عادات
متالزمة بداخلنا ونكون عاجلناها بـأنفسنا وبقليل من التجاهل وال ننسى

نبع للوسواس القهري والوهم. التعوذ من الشيطان الرجيم فهو ا
خالصة يـقـول ابن سـينـا " الـوهم نصـف الداء واإلطـمـئنـان نـصف الدواء
والصبر بداية الشفاء " لنـعالج انفسنا بأنفسـنا ولنصبر ألن تنتهي; فهي
أمور بسيطة ولكن يـجب أن نعاجلها بأيديـنا حتى نحول دون حتولها إلى

عقد متالزمة .

كـلـمـة جـمــيـلـة جـدا (الـتـوازن) ولــعل االجـمل مـنـهــا هـو (الـشـراكـة) ولـعل
االجـمل عـنـدمـا تـقـول حـكـومـة وحـدة وطـنـيـة وبـالـثالثـة مـعـا يـحق لـلـسـيـد
اجلعفري ان يقول انها حـكومة مالئكية وهما عـلى ما يبدو عموداً اخليمة
السـيـاسـية في الـعـراق ... شيء جـمـيل حقـا تـوازن بـ مكـونـات الـشعب
وشـراكة جـمـيع مـكـونـات واطـيـااااااف الـشعـب في احلـكم . ومن اجلـدير
بالذكر ان لـيس هناك حكـومة الوحـدة (وطنية) فـقط في العراق فكل شيء
وطني هـيئـة التـقاعـد (الوطـنيـة) وهنـاك الهـيئـة (الوطـنيـة العـليـا) للـمسـاءلة
كـافحة الـفساد الـذي زاد الفسـاد منذ تـشكيله والعدالـة واجمللس االعلى 
كمـا تـوقـعت لك وفق مـبدأ (اذا اردت ان تـخـرب شـيـئا فـشـكل به جلـنة او

مجلساً خارج الهرم التنظيمي للدولة )
ـادة هل تـعـلـمـون ان الـدسـتـور الـنـافـذ لـيس فـيه تـعـبـيـر (تـوازن) اال في ا
ـسلـحة واألجـهزة سـلحـة ((تـتكـون القـوات ا ـتعـلقـة بـالقـوات ا التـاسعـة ا
ا يـراعي (توازنها) وتـماثلها وفي االمنية من مـكونات الشـعب العراقي 
ـادة قـال الـدسـتـور ((يـحـظـر تـشـكـيل مـيـلـيـشـيـات الـفـقـرة بـاء من نـفس ا
ـوضـوع وكل ـسـلـحـة )) وهــذه خـارج ا عـسـكـريــة خـارج اطـار الـقــوات ا

كن القول انه حرشة وضوع  خارج عن ا
نعود الى التوازن لنقول انه يحصل ب مكونات وكلمة مكونات ال بد انكم
اكتشفتم سخافتـها فهناك شعب عراقي وسـوري وسويسري اما مكونات
تلك الـشـعوب فال يـحـسب لهـا حـساب فـمـثال لو أريـد ان يـحسـب للـقوات
نـاصب ئـة مـن ا ـكـونـات ألخـذ الـسـنة  85 بـا ـسلـحـة الـسـوريـة عـلى ا ا
القيادية في اجليش ويبقى القليل للمسيحي اوال والعلوي ثانيا والدروز
ئة فيقود العلويون فوج ويقود ثلون 0.4 با ثالثا والشيعة رابعا حيث 
الشـيعـة فصـيـل .. اال تـرون هذا عـيبـا ??? كم سـتكـون حصـة السـوري
من هـذا الــتـوازن وهـل هـذه مــكـونــات فـعال لــلـشــعب الـســوري .. تـلــتـحم
مكـونـات االشيـاء لـتؤلف شـيـئا واحـدا عـجالت ومحـرك وجـسم كمـكـونات
لسـيـارة وصارت سـيارة لـهـا ماركـة مـسجـلة اسـمـها فـيـات وانتـهى االمر
وهكـذا شعب الـعراق مـسلـمون ومـسيـحيـون والتـحمـوا بشـعب واحد مـنذ
ـسـيـحيـ الى االف الـسـن والـيـوم نـريـد جتـزئـتـهم الى شـيـعـة وسـنـة وا
كاثـوليك وبـروتسـتانت  وهم كـلهم عـراق والدلـيل ان كلـدان العـراق عرفوا
محنتنا هذه قبل آالف السن فـقالوا (بالط اتخمارة من دث وحلة) وتعني
طلع هـاحلمـارة من هـال وحلـة . وما راح تـطـلع هاحلـمـارة اال بعـد طلـعان

روح آخر عراقي ويتأكدون اوال من اطفائه للسخان قبل موته
ية ان وإيطـالي وكانت احلـرب العا سويسرا تـتألف بشكل رئـيسي من ا
بـ دولــتـيــهـمــا ضـروســا وحـاولت الــدولـتــان ان جتـتــذبـا اتـبــاعـهــمـا في
انـيا وايـطـاليـا نحن سـويـسريـون  ونحن سويـسرا فـقـال الطـرفان كـال أل
انع ومقاوم طبعا) وعلى شاشات العراقي يسأل زعيم فصيل مـسلح (
التـلفـاز اذا قامـت احلرب بـ العـراق وأيران فـمع من تـكون ?? يـجيب مع
ايـران طـبـعـا اي انه كــعـراقي وعـربي ومـسـلـم يـكـون مع ايـراني وفـارسي
مـسـلم ضـد من يــتـفق مـعه بـاحلـاالت الــثالث وضـد االرض الـعـراقـيـة مع
الـعــرض ان رئــيس احلـكــومــة في الــعـراق (حــاكم جــعـفــري) كــمـا تــقـول

االهزوجة
هم احلـفاظ على التوازن هـو محـاصصـة ولذلك قالـوا للـسيد الـكاظـمي (ا
التوازن ) وبعد ان يحقق الـتوازن سيلحقونه بـعربانة حتى يدخل االسماء
الثـالثيـة وااللـقـاب الـتي يـريدونـهـا وال تـصـدقـوا من يـقول لـكم خالف ذلك
وطبعا غالبا ما تـكون احملاصصة ضيزى ويسـتحيل ان تكون عادلة ألنها
تـفـرز الـكـتـلـة الـتي يـنـبـغي ان تـكـون من الـبـيت الـشـيـعي لـتـخـتـار رئـيـسـا
للحكومة وهذه الكتلة كانت في يوم مـا دولة القانون التي قال عنها السيد
ئة من الدرجات اخلاصة حميد معلـة من تيار احلكمـة انها امتلكت 72با
 وعندمـا  التـحاصص اجلمـيل جدا عـلى الدفاع والـداخلـية قام الـسيد
ـهـمة فال الـكي بـتـجـريد وزيـر الـدفـاع السـني من مـعـظم الـصالحيـات ا ا
القوات اخلاصة (مكافحة االرهاب) ترتبط به وال قيادة قوات بغداد وباقي
عالي القيادات من حيث الـعمليات تـرتبط بالقيـادة العامة وبالـتالي صار ا

موظفا حكوميا فقط
ـبـدأ الـذي يـسـمـونه تـوازن او شـراكـة (شـراكـة الـكـعـكـة) ولـيس لـو كـان ا
شراكة (صـنع القرار) لـو كانتا مـفيدتـان لكان الـعراقيـون استفـادوا منها

توازنـة) ولكن احلقيقة ا فشلت كل احلـكومات (ا قليال و
تقول انهما خـرافة خدعونا بها 17 عاما وال تنسوا
جتــربــة لــبــنــان في الــتــوازن حــيث دخل الــتــوازن
اضي الدسـتـور الـلـبـنـاني منـذ ثالثـيـنـات الـقـرن ا
وألى يـومـنــا هـذا ولم تــصـبح لـبــنـان دولـة ولن ...

وهكذا هو العراق لم يصح دولة ولن.
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قـالت صــحـيـفــة "جـيـروزالــيم بـوست"
الـعـبريـة ان إسـرائيل والـغـرب تنـفّـسا
الـصـعــداء عـنـدمـا فــشل إطالق الـقـمـر
دار الصـناعي اإليـراني في الـبقـاء  با
ـطـاف فـي شـباط وحتـطم في نـهـايـة ا
ــاضي  مــحــذرةً من أنه قــد يــكــون ا

اجلميع استرخى مبكراً جداً.
وجـاء في تـقـريـر لــلـصـحـيـفـة انه (إذا
كـــان إطالق احلــرس الـــثــوري لـــقــمــر
ـاضي صـنــاعي عـســكـري االسـبــوع ا
نـاجـحًـا كمـا يـقـولون فـإن الـعـديد من
احملـلـلـ يـقولـون إنـه قـد يـكـون قـفزة
كـبيـرة إلى األمـام في قدرة إيـران على
ـجـرد أن تـقرر إيـصـال سالح نـووي 
عــــبـــور عـــتــــبـــة الـــسـالح الـــنـــووي).
ويعارض كثيرون آخرون ويقولون إن
طهـران تبـالغ في قـدراتهـا وأن إيصال
سالح نـووي يـتــطـلب إتــقـان مـهـارات
متعـددة بعضها يـتجاوز حتى إطالق

قمر صناعي ناجح.
Õ«dÝ ‚öÞ«

ولــفــتت الـــصــحــيــفـــة إلى أن (هــنــاك
ـســائل الـتي ســتـحـتـاج الـعـديــد من ا
إيران إلتقـانها حـتى تتمكن من إطالق
سـالح نــووي لــكن أكــبـــر مــســألــتــ
نـوقـشتـا بـشكلٍ مـتـكرر هـمـا تخـصيب
وتــسـلــيح مــا يـكــفي من الــيـورانــيـوم
والـتـغـلّب عـلى الــعـقـبـات الـتي حتـول
دون إيـصــال قـنــبـلــة نـوويـة). ويــنـقل
ــسـؤولـة الـســابـقـة في الـتــقـريـر عن ا
ـوسـاد واحملـلـلــة احلـالـيـة لـلـشـؤون ا
اإليـــرانــيــة في مــعـــهــد أبــحــاث األمن
قـولـها إنه (إذا الـقـومي  سـيـمـا شـاين
ــعــلــومــات دقــيــقــة فــإن هـذا كــانـت ا
ســـوف يـــتــمـــاشـى مع ســـلـــســلـــة من
اإلجنازات التي أعلنت عنها إيران في
اطـــار يــوم اجلـــيش في 10 نـــيــســان)
مضيـفةً أن خاصية (اإلعـالن والتركيز
عــــلـى اجلــــوانب االســـــتــــخـــــبــــاريــــة
والـعــسـكـريـة لـلـقـمــر صُـمـمـا لـتـعـزيـز
صــورة إيـــران وهي مــهـــمــة في هــذه

الـبـالـسـتـيـة الـعـابـرة لـلـقـارات أوروبـا
تـحدة وقـد حاولت إدارة والواليـات ا
ترامب استخدام القضية دون جدوى
زيد من الدول ضد إيران في لتوحيد ا
ـســتـمـرة. وقـال ـواجــهـة الـنــوويـة ا ا
لـويس جلــيـروزالـيم بـوست إن (ايـران
تـسـعى إلى مـنـصـة إطالق كـبـيـرة مثل
PSLV- مــــركــــبــــة إطـالق الــــســــواتل
الـقــطــبــيــة- لــدى الــهــنــد ومــدرجـات
ا االختبار هي حملركـات كبيرة جداً 
ـــكــنـه إيـــصــال يــتـــفـق مع صـــاروخ 
حـمـولـة أسـلحـة نـوويـة ضـمـن مـديات
صــاروخٍ بـالــيــسـتي عــابــر لـلــقـارات).
وأشــار لـويس إلى أن هــذا كـان (نـفس
ـسار الـذي سـلـكـته الـهـنـد -لـتـطـوير ا
قــــدرة نـــوويــــة صـــاروخــــيـــة عــــابـــرة
لـلـقـارات- وهـو تـطـويـر مـركـبـة إطالق
فضـاء كبيـرة ثم االنتـقال إلى تقـنيات
صاروخ باليستي عابر للقارات صغير
احلـجـم). ومـثل الـعـديـد من الـتـقـنـيات

العـقـوبـات األمريـكـيـة عـلى برنـامـجـها
الـــفـــضـــائـي. عـــلى الـــرغم مـن أن هــذا
االستـخدام غـير مـفاجئ إال أن االدعاء
يـعـزز احلـجج الـقـائـلـة بـأنه ال يـنـبـغي
ـفــروضـة عـلى رفع الـقــيـود الـدولــيـة ا
بــرنـامج الــصـواريخ اإليــراني). وعـلى
الـرغم من خـطـورة اإلطالق غـرد رولي
ـــرجح أيـــضًــا أن تـــبــالغ قـــائالً ( من ا
طـهـران في قدرة احلـمـولـة ألنهـا تـبالغ
فـي الـــــــقـــــــدرات الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريــــــة
األخـرى).وأضــاف أنه (ال يـعـد اإلطالق
قفزة إلى األمام). من جهته علق رئيس
مــعـهــد الـعــلـوم واألمـن الـدولي دافــيـد
أولـبــرايت  عـلى عـمـلـيـة اإلطالق قـائالً
ـتـحـدة أجّـلت إطالق (أوالً الـواليــات ا
قرر في نيسان كما قمرها العسكري ا
هـو مـتــوقع. يـبـدو أن إيـران مــصـمـمـة
ـضي قـدمـاً في تطـويـر الـقدرات عـلى ا
الـعــســكـريــة عــلى حــســاب شـعــبــهـا).
وأضـاف (في مـا يـتعـلق بـالـقدرات إذا
أوصل الـصاروخ الـقمـر الصـناعي إلى
نـاسـب فـسيـكون ـوقع ا االرتـفاع وا
ذلك مــــؤشـــراً عــــلى حتــــقــــيق قـــدرات
ـدى وهي مـفـتاح صـاروخـيـة بـعيـدة ا
ـدى لـتــوصـيل تــطـويـر نــظـام بــعـيــد ا
األسـلـحـة الـنـوويـة). ولـكن عـلى الـرغم
من هذا اإلجناز قال أولبرايت (إنها ال
تـخــبـرنــا بـأي شيء عـن مـركــبـة عـودة
ــكن أن حتـمل [إلى الــغالف اجلـوي] 
رأسًــا نـــوويًـــا إلـى هــدف بـــعـــيـــد. من
الـــصــعـب قــيــاس الـــتــقـــدم احملــرز في
مــركـبــات إعــادة الـدخــول ذات الــقـدرة
الــنــوويــة في غــيـاب اخــتــبــار طــيـران

لصاروخٍ واحد).
لـذا فـإن هـيـئـة احملـلـفـ [أي احملـلـل
الـذين يـحـكـمـون عـلى األمـور] ما زالت
تـتـحدث عـمّـا أجنـزه بالـضـبط احلرس
ـاضي لكن الثـوري اإليراني األربـعاء ا
اإلطالق الـــــنــــــاجح الـــــذي حـل مـــــحل
عمليـات اإلطالق الفاشلة الـسابقة غيّر
الــتـوقــعـات بــشــأن الـقــدرات الـنــوويـة

ستقبل. اإليرانية احملتملة في ا

األخــرى الــتـي جــربــتــهــا إيــران فــإن
اخــتــبــار اإلطـالق الــفــضــائي هــذا له
استـخدام مـزدوج أحدهـما عـبارة عن

صاروخ باليستي نووي. 
wŽUM  dL

دني مـقابل وفي مـا يتـعلق بـالتفـرع ا
ـسؤول الـسابق عن العـسكـري غرّد ا
إيـــران فـي وكـــالــــة االســـتــــخـــبـــارات
ـــركــزيـــة نــورمــان رولـي األربــعــاء ا
اضي قـائالً ان (من غيـر احملتمل أن ا
يـكـون إطالق قــمـر صـنــاعي عـسـكـري
ردًا عـلى حمـلة الـضغط األمـريكـية  اذ
تحدة جادلت لسنوات بأن الواليات ا
مـركبـات اإلطالق الفـضائـية اإليـرانية
ســـتــــســـتـــخــــدم من جـــانـب اجلـــيش
اإليــرانـي.وان إيــران أكـــدت مــراراً أن
بـرامج الــفـضــاء كـانت ألغــراض غـيـر
عـسـكـريـة).واشـار رولي أيـضاً الى إن
(اعالن إيــران عن اجلـانب الــعـسـكـري
لـهــذا اإلطالق كــان خـطــأً ألنه يــسـوغ

ــدة الــتي ازداد فــيــهــا الــتــوتــر مــرة ا
ـتــحـدة). وقـالت أخــرى مع الـواليــات ا

ان( إيران أوضحت
ن كان يـظن بأن الـكورونا سـتؤثر في

سياستها بأنها  لن تؤثر).
وفي نيسان 2019 كتب دافـيد شمـيرلر
ـسألـة في موقع حتديـثًا شـامالً حول ا
آرمــز كـونـتـرول وونك   مــسـتـنـدا  إلى
صـور عــالـيــة اجلـودة عــلى مـســافـة 3
أمـتـار يـسـتـخــدمـهـا شـمـيـرلـر ولـويس
ـراقبة مـواقع إيرانـية معـينة وآخرون 

ومورد اهتمام بشكل يومي.
بشكلٍ عام كانت النتائج هي أن إيران
ــا كــانت تــخــفي مــوقــعًــا الخــتــبـار ر
الــصــواريخ الــبــالــيــســتــيــة الــعــابــرة
لـلــقــارات عن اجلــمـيع حــتى اكــتـشف
لويس ومـجمـوعته ذلك أثـناء مـشاهدة
الـتـلـفـزيـون اإليـراني الـعـام وحـصـلـوا

على صور جديدة للمنطقة. 
كن أن تـهدد الـصواريخ واتضح انـه 

kmkinfo@gmail.com
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ــاني  مــحــاكــمـة بــدأ الــقــضــاء األ
عـراقـي يـنـتـمي إلى تـنـظـيم داعش
بـتـهـمـة ارتـكـاب إبـادة وقـتل طـفـلة
من األقـــلــيـــة األيــزيـــديـــة بــعـــدمــا
ـتـهم اسـتـعـبـدهـا مع والـدتـهـا. وا
الــذي  يـدعى طه ال-ج. ويــبـلغ من
الــعــمـر 37 عــامــا يـحــاكـم أيــضـا
بـارتــكـاب جـرائم ضــد اإلنـســانـيـة
وجرائم حرب وتهريب بشر. ومثل
أمـام احملــكـمـة اإلقـلــيـمـيـة الــعـلـيـا

لفرانكفورت. 
WKHÞ q²

وتمثل زوجـته جنيـفر فيـنيش منذ
عــام أمــام مــحــكــمـة فـي مــيـونــيخ
بـتـهـمـة قـتـل الـطـفـلـة الـتي تـركـهـا
الـزوجان تـمـوت عطـشـا في مديـنة

الفلوجة  في 2015.
وكـانـت جـلـســات مـحــاكـمــتـهـا في
ـثـابـة اول إجـراء نـيـسـان 2019 
قــضــائي رســمي في الــعــالم عــلى
ـمـارسـات ارتـكـبـها داعش صـلـة 
بحق األيزيدي في العراق.وأدلت
والــدة الـطـفـلــة  الـتي تـدعى نـورا
بـإفـادتـهـا مـرات عـدة في مـيـونـيخ
ـعـانـاة التي حتـدثت خاللـهـا عن ا
عـاشتهـا مع طفـلتـها رانـيا. ويـفيد
مــحـــضــر االتــهـــام بــأن طه ال-ج.
الـتــحق مـنـذ اذار 2013 بـصـفـوف
الــتـــنــظـــيم  وشــغـل حــتى الـــعــام
اضي مـناصب عـديدة في داعش ا
في مدينـة الرقة وكـذلك في العراق

ـاني وتـركـيـا. ويـتــهم الـقـضـاء األ
خــصـــوصــا الـــرجل بـــأنه (قــام في
نـهـايـة ايـار وبـدايـة حـزيران 2015
بـشـراء كـرقـيق ســيـدة من األقـلـيـة
األيــزيــديـة وابــنـتــهــا الـبــالــغـة من
العـمر خمس سـنوات ونقلـهما إلى
الفلوجة حيث تـعرضتا لكل أشكال
ا في ذلك التجويع).  االضطهاد 
وبـعد سـوء معامـلة اسـتمـر طويال
وخالل صيف 2015 عـاقب الـطـفـلة
ألنـهـا تـبـولت عـلى فرشـة بـربـطـها
ــنـزل الــذي كـانت بـنــافـذة خــارج ا
مـحـتجـزة فـيه مع والـدتهـا بـدرجة
حـــــــرارة تـــــــبــــــلـغ اخلــــــمـــــــســــــ
مـئـويـة. وتـوفـيـت الـطـفـلـة بـسـبب
الـعــطش بـيـنــمـا أجــبـرت األم عـلى
ـشي حافـيـة في اخلارج مـا سبب ا
لها حروقا خطيرة في قدميها. 

وكـانت الـضحـيـتان خـطفـتـا صيف
2014 بـــعــد غــزو تــنـــظــيم الــدولــة
نطقة سنجار العراقية. اإلسالمية 
ــانـيــة إنـهــمـا وتــقـول الــنـيــابـة األ
(بــيــعــتــا) مــرات عــدة في  أســواق

العبيد.
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ويفـترض أن تسـتمر هـذه احملاكمة
الـــتي تـــخــضع إلجـــراءات أمــنـــيــة
مــــــــشـــــــددة حــــــــتـى نـــــــهــــــــايـــــــة
ـــتـــهم في أغـــســـطـس. واعـــتـــقل ا
الــــــيــــــونــــــان فـي ايـــــار 2019 و
ــانـيــا في تــشـرين تــسـلــيــمه إلى أ
االول . وفي مـــحـــاكــمـــة جـــنـــيـــفــر

فــيــنــيـش تــمــثل والـــدة الــطــفــلــة
احملـامـيـة الـلـبـنـانـيـة الـبـريـطـانـيـة
آمال كلـوني واأليزيديـة ناديا مراد
الـتي تـعـرضت ايــضـا لالسـتـعـبـاد
اجلـــنــسـي لــدى داعـش ومــنـــحت

الــكــســنــدر شــفــارتــز من جــامــعــة
اليـبـزيـغ انه (في أغـلب األحـيـان لم
يـكن هـنـاك أمـر بإبـادة مـجـمـوعة).
وأضـاف (لــيس هـنــاك تـوجــيـهـات

.( مكتوبة تقول أبيدوا األيزيدي

إبـــادة. لــكـن خــبـــراء يــقـــولــون إن
إثـبـات حـدوث إبـادة أمـام الـقـضـاء
يـــبــدو صــعـــبــا ألنه يـــجب إثــبــات
وجـود إرادة في تـصفـيـة مجـمـوعة
. وقــال احلــقـوقي مــثل األيـزيــديــ
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مـنـاصـفـة جـائـزة نوبـل للـسالم في
.2018

وتـقـود كلـوني ومـراد حـملـة دولـية
لالعــــتــــراف بــــأن اجلـــــرائم الــــتي
ارتـــكــبـت ضــد األيـــزيــديـــ كــانت
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ـدن الـكــوردسـتـانـيــة الـتي تـعـرضت لــتـغـيـيـرات ــا كـانت كـركـوك وبــقـيـة ا لـطـا
وغـرافية لسلخها مـن كوردستان سبباً رئيـسياً لفشل معظم احملاوالت حلل د
تـعاقـبـة على تـكريس القـضـية الـكورديـة في الـعراق حـيث دأبت كلُّ األنـظمـة ا
نـاطق بحـجة أنـها مـرتكـزات استـراتيـجيـة لقـيام دولـة كوردسـتان سلخ هـذه ا
كــمـا اعــتـرف بـذلـك الـرئـيـس األسـبق صــدام حـسـ الّــذي أكّـد في لــقـائه مع
الزعـيم الـكـوردي مـسعـود بـارزاني بـأنه يـقـرُّ بأن كـركـوك مـدينـة كـورديـة لـكنه
يدرك أيـضاً أنهـا قاعدة اقتـصادية لـقيام الدولـة التي ال يريـدها وبالتـأكيد كذا
ـدن بحـجة أنـهـا إما سـلـة غذاء وبـوابـة كوردسـتـان العـراق على احلال لـبـقيـة ا
ـبـررات واحلـجج دفع األهـالي فـيـها كـوردستـان سـوريـا أو إيـران وبـ هذه ا
ثمـناً بـاهـضاً كـضـحايـا لـسيـاسة الـتـعريب والـتـهجـيـر واستـقـدام مواطـن من
جنـوب ووسط الـعراق وإسكـانهـم بدل الـسكـان األصليـ وبعـودة سريـعة إلى
الوراء وحتـديداً إلى مـسألة الـنفط في كـركوك تعـطينـا إضاءة حلـقيقـة ما حدث
ويحـدث مـنذ اكـتـشافه فـيـها وحـتى اجـتيـاحهـا من قـبل قوّات اجلـيش الـعراقي
تها أمام تنظيم "داعش" وفصائل احلشد الشعبي في أكتوبر 2017م بعد هز
ديـنة بـيـد تنـظيم الـدولة في 2014م وصمـود قـوّات البـيشـمركـة ومـنع سقـوط ا

وصل وتكريت واألنبار.  اإلرهابي كما حصل في ا
دينة وغرافي في هـذه ا في البـدء استخـدم البريطـانيون سـياسة التـغيير الـد
ـوظف الكورد بعـد اكتشافـهم للنفط حـيث منعت شركـاتهم تشغـيل العمال وا
دينة ومن أطرافها ثمَّ ما لبثت أن واستقدمت أيدي عاملة رخيصة من خارج ا
) لم ـدينـة ويـبدو أنـهم (أي الـبـريطـانـي وطنـتـهم قـّرب مقـراتـها أو في مـركـز ا
ينسوا ثورة محمود احلفيد ودعوته الستقالل كوردستان فوضعوا أيديهم على
ـة ـؤ مـربـط الـفـرس كـمـا يـقـولـون وبـعـيـداً عن اخلـوض في دهـالـيـز الـتـاريخ ا
ـوجّهـة في بغـداد أو من خارجه تـشنُّ هذه األيّام خـاصةً وإن أجهـزة الدعـاية ا
الـلتان عبـر أبواقـها هـجمـة دعائـية لـتأجـيج وتأز الـعالقات بـ بغـداد وأربيل
ـتـعـلـقـة بـالـنـفط ومـعـاشـات جنـحـتـا فـي رسم خـارطـة طـريق حلل تـلك الـعـقــد ا
وظـفـ ولكي تـتـضح صورة واحـدة من صور الـتـضلـيل الدعـائي نـستـذكر ا
رقمـياً في حسبـة عرب كما يقـول الدارج احمللي ما أورده الدكـتور كاظم حبيب
ـعـروف في دراسـة له عن واردات نفـط كركـوك والـعراق اخلـبيـر االقـتـصادي ا

عموماً: 
ا قـيمته 184.9 مـليار دوالر أمـريكي من تاريخ لـقد أنتـجت كوردستـان نفـطاً 
إنـتاجه 1934 -1927 ولـغايـة عام 2000 من إجـمالي إيـرادات العـراق البـالغة
ائـة من إيرادات لـنـفس الفـترة 252.5 مـليـار دوالر أي بـنسـبة قـدرها  72.2بـا
العـراق بـأكـمله بـيـنـما كـانت حـقـول البـصـرة تسـاهم بـالـباقي % 26,75 فـقط

خالل الفترة ب 1927و1989.
نـطقة بـالغ الطـائلـة على تـطوير الـبنى الـتحـتيـة لتـلك ا وبدالً من أن تُـنفَق تـلك ا
وإقنـاع بل وإغراء أهاليـها بأفضـلية البـقاء مع الدولة الـعراقية اسـتخدموا تلك
نـهـوب في حـرق كـوردستـان وشـعـبـها طـيـلـة ما األموال من نـفط كـوردسـتـان ا
يــقـرب من ســبـعــ عـامــاً وقـامــوا بـعــمـلـيــات هـمــجـيــة في تـهــجـيــر سـكــانـهـا
دينـة بعد واستـبدالـهم بأُناس اسـتقدمـوهم من وسط وجنـوب العراق لـتعـريب ا
تقـطيع أوصـالـها وتـعرض هـذا الـبلـد إلى الـتدمـير الـشـامل في بنـيتـه التـحتـية
البـشـرية واالقـتـصـادية واحلـضـارية والـصـناعـيـة كـما إن واردات نـفـطه كانت
وسيـلة في  تدمير العراق وحـرق وأنفلة كوردستان وتـشويه مدنها كما حصل
ـوصل وسـنـجــار وزمـار وخـانـقـ ومـخـمــور ومـنـدلي بـعـد عـام في كــركـوك وا
1975م وزرع مـا ال يقل عن عشرة مالي لغم في أرض كـوردستان لوحدها
ولألسف ومنذ  2003 ومع ارتـفاع كبير في أسعار النفط لكن إيراداته سُرِقت
ن أتوا بـعد سقوط من قبـل احلاكم في بـغداد والطـامة الكـبرى أن الكثـير 
ـارسة نـظام البـعث رغم أنـهم يدعون النـظام ال يـختـلفـون كثـيراً عن سـلوك و
بتـقاطعـهم مع ثقافـة النظـام السابق وجـرائمه ضد كـوردستان وشـعبها إال أن
ـوصل وسنجار مجـمل سلوكـهم وتصرفاتـهم وموقفهم من مـوضوع كركوك وا
ا سبق بل أزعم أنهم لة  وزمار وخـانق ومخمور ومندلي ال تختلف قيد أ
ا فعله في ا امتنـعوا عن القيام  تلكون قدرة ووسـائل ذلك النظام  لو كـانوا 
األنفـال وغيـرها. أنـهم وبعـد سنـوات قلـيلـة كشـفوا عن لـثامـهم بعـد فشـلهم في
قـيـادة الـعـراق فـاسـتخـدمـوا شـمـاعـة كـوردسـتان لـتـعـلـيق أسـبـاب فـشلـهم في
مـوضـوعـة الـنـفط في اإلقـلـيم وتـعـالـيـهم عـلى مـآسي ثـمـانـ عـامـاً من الـسـرقة
ـتخـلفة والسـحت احلرام وبـحور من الدمـاء التي سـالت نتـيجة لـتلك الـعقـلية ا
قـيـتـة وفـرص الـتقـدم واالزدهـار الـتي اغـتـيـلت عـلى أيديـهم بل والـشـوفـيـنـيـة ا
ويـتناسون ما جـرى بعد مؤامرة 1975 ضـد شعب كوردسـتان األعزل لكل من
ساهم فيها أو سهل تنفيذها ولعلّني أستذكر فقط أن ما حدث إليران والعراق
ا) مـحض صدفة واجلزائـر واالحتاد الـسوفيـيتي بـعد هذه الـسنة لـم يكن (ر
أن تـغرق إيـران والعـراق واجلزائـر في بحـور من الدمـاء وتتـفتت اإلمـبراطـورية

السوفييتية إلى دويالت عاجزة ينخر فيها الفقر والذل.
لقـد ولى زمن التفـرد والهيمـنة فالكـوردستانيـون فهمـوا تاريخهم جـيداً وعرفوا
أعـداؤهم وأصـدقاؤهـم وهم يـبنـون بـلـدهم كـمـا يـشـهـد األعـداء قـبل األصـدقاء
وأدركوا جـيداً هم بأنـهم  بُـناة بـارعون ومـخلـصـون كمـا كانـوا مقـاتـل أشـداء
وأصــدقـاؤهم وشــركـاؤهم اخملــلـصــ في الـوطـن أن احلـيــاة اجلـديـدة لـم تـعـد
تتـحمل شوفينـيات مولودة من أرحام مـتعفنة غـادرها الزمن وأن مجرد إطالق
تصـريحات تتهم الكورد وتشـهر بهم ما هي إال بقايا تلك الـثقافة األنفالية التي
درسة تعـتمـد رائحـة اخلردل وغـاز األعصاب في مـفاهـيمـها وهي تـمثل تـلك ا
الـتي شـهـدنـا نهـايـة رمـوزها فـي احملكـمـة اجلـنائـيـة الـعـراقيـة الـكـبرى حـيـنـما
أسـدلت الـسـتـار عـلى فـصل من فـصـول الـتـاريخ األسـود لـلـبالد والـذي يـحن

البعض أو يحاول إعادة تصنيعه ثانية!?
إنَّ فرصـة ذهـبيـة أمـامنـا في إجنـاز عراق جـديـد نتـعـايش فيه جـمـيعـاً يـضمن
قـراطية ويعـوضنا عمّـا فاتنا حقـوقنا السـياسية واالقـتصادية والـثقافـية والد
ذهبية الضيقة أو العنصرية طيـلة ثمان عاماً بعيداً عن الثقافة الشوفينية أو ا
ـا يـنــمـيـهـا ويــطـورهـا في الــتـطـبـيق ـقـيــتـة والـتـعــامل مع ثـوابت الـدســتـور  ا
ا ينميها ويعوض خسارتها لِما يقرب من والسـلوك والتوجّه إلى كوردستان 
سـروقـة وفرصـها في الـتطـور والـتقـدم خصـوصاً مع مائـة عـاماً من ثـروتهـا ا
ـاضية التي تمتـعت فيها بقسط من جتربـتها خالل السنوات ا
األمـان والـسالم حيث أجنـزت تـطـوراً كـبيـراً ومـلـحـوظاً
فـي كلّ مـنـاحي احلـيــاة وبـإمـكـانــيـات بـسـيــطـة قـيـاسـاً

حلصتها الطبيعية في الثروة االحتادية. 
إنّ كـوردسـتـاناً قـويـاً ومـزدهـراً وآمـنـاً سـيـكـون سـنداً
قـويــاً لـعـراق احتـادي وأن أي تــطـور في أي جـزءٍ من

العراق االحتادي هو تطور وقوّة لكل هذا االحتاد.

دونالد ترامب

q²∫ جانب من محاكمة متهم بقتل طفلة ايزيدية في فرانكفورت
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أظهرت صـور أقمار صنـاعية راجعـها مركز
أبـحـاث مــخـتص بـكـوريـا الــشـمـالـيـة مـقـره
واشـنــطن قـطــارا خـاصـا يــرجح أنه خـاص
بـالـزعـيم الـكوري الـشـمـالي كـيم جوجن أون
عند منتجع داخل البالد هذا األسبوع وذلك
وسط تـقـاريـر مـتـضـاربـة بـشأن صـحـة كـيم

ومكانه.
وذكـــر مـــركـــز (38 نـــورث) في تـــقـــريــره أن
الـقـطار كـان مـتوقـفـا في محـطـة القـيادة في
ونـــســـون يـــومي 21 و23 أبـــريل نـــيـــســان

مضيفا أن احملطة مخصصة لعائلة كيم.
ا يـخص كيم لكن ـركز إن القـطار ر وقال ا
لم يتـسن لرويتـرز تأكيـد ذلك بشكل مـستقل

أو ما إذا كان كيم في ونسون.
ــركـز ”وجـود الــقــطــار ال يــثـبت وأضــاف ا
مـكـان وجـود الـزعـيم الـكـوري الـشـمـالي وال
يشير إلى أي شيء بشأن صحته لكنه يعزز
الــتــقــاريـر الــتي أفــادت بــأن كـيـم يـقــيم في
مـنــطـقــة لـلــنـخــبـة عــلى الــسـاحل الــشـرقي

للبالد.“
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كــانـت الــصــ أرســلت فــريــقــا إلى كــوريــا
الــشــمــالـيــة يــضم خــبــراء صــحــة لــتــقـد
شورة فيـما يتعلق بـصحة كيم وذلك وفقا ا

. لثالثة أشخاص مطلع
وثارت تكهـنات بشأن صحـة كيم بعد غيابه
عن مــراسم االحـتــفـال بــالـذكــرى الـســنـويـة
ـيـالد جـده كـيم إيل سـوجن مـؤسس كـوريـا

الشمالية يوم 15 أبريل نيسان.
وكــانت آخـــر مــرة حتـــدثت فـــيــهـــا وســائل
اإلعالم الـرسـمــيـة في كـوريـا الــشـــــــمـالـيـة

بـشأن مـكان كيـم عنـدما أوردت خبـرا عــــنه
وهـــو يـــرأس اجـــتــــــــمـــاعـــا في 11 أبـــريل
نــيـســان. وقـلل الــرئـيس األمــريـكي دونــالـد
ترامب يوم اخلميس من شأن التقارير التي
حتـدثت عن مــرض كـيم وقــال لـلـصــحـفـيـ
لـكـنه ”أعــتـقــد أن الـتـقــريـر غــيـر صــحـيح “
أحجـم عن توضـيح ما إذا كـان على اتـصال

سؤول في كوريا الشمالية.
والتقى تـرامب بكيم في ثالث مـناسبات في
محاولة إلقنـاعه بتخلي كوريـا الشمالية عن
بـرنـامـجـهـا لألسـلـحـة الـنـوويـة الـذي يـهدد
ـــتــــحــــدة وجــــيــــران كــــوريـــا الــــواليــــات ا
. ورغم تـوقـف احملـادثـات إال أن اآلســيـويــ

ترامب ال يزال يصف كيم بالصديق.
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ـستـجـد. وقال أسـتاذ كورونـا ا
الطب في جامعـة إيست أجنليا
البـريطـانية بـول هنـتر ان (هذا
أحـد أشـد االقــتـراحـات حـمـاقـة
وخــطـورة بــشـأن كــيـفــيـة عالج
كـــــوفــــــيـــــد- (19وأضـــــاف أن(
ـطهـرات سـتـقتـل على األرجح ا
أي شــــــــــــخــص يــــــــــــحــــــــــــاول
اسـتـخـدامـهـا). وتابـع ان ( هذا
تصريح ينم عن استهتار شديد
ألنـه لألسف هــــنــــاك أنـــاس في
أنحـاء العالم قـد يصـدقون مثل
هذا الـهراء ويـحاولـون جتربته
بــأنـفــسـهـم). وكـان تــرامب قـدد
صــــــــرح خـالل مــــــــؤتــــــــمــــــــره
الـصـحـفـيـالـيـومـيي اخلـمـيس 
ـــاضي بـــأن عـــلى الـــعـــلـــمــاء ا
دراســـة حـــقـن أشـــعـــة أو مــادة
ـصـابـ مـطــهـرة في أجـســاد ا
بـفـيـروس كـورونـا فـقـد يـسـاعد
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ـيـ وصف كـبـار االطـبـاء الـعـا
مـــقــتـــرح الـــرئــيـس األمــريـــكي
دونــالـــد تــرامب بــشــأن احلــقن
ـعــااجلــة مـرضى ــطـهــرات  بــا
كورونـا بالهـراء واالشد حـماقة
ِ; كـــمـــا اصـــابـــتـــهم  بـــالـــذعــر
وأثـــارت مـــخــاوف جـــديــدة من
قيام أشخاص بتسميم أنفسهم
بـــعـالجـــات لم جتـــر عــــلـــيـــهـــا

جتارب.
وحـث عــدد كــبــيــر من األطــبــاء
وخــبــراء الـــصــحــة الـــدولــيــ
الــــــنـــــاس عــــــلى عــــــدم شـــــرب
ــــطـــهـــرات أو حــــقـــنــــهـــا في ا
أجسادهم بعد ان اقترح ترامب
أن يــدرس الـعــلـمـاء حــقن مـادة
مــطـهــرة في اجلـســد كـوســيـلـة
رض لـعالج كـوفـيـد- 19وهـو ا
الــذي يـــتــســـبب فــيـه فــيــروس

هـــذا في عالجــهم. لـــكــنه عــاد 
ـا يــوم اجلـمــعـة لــيـقــول إنه إ
كـان يـتـحـدث بـسـخـريـة عـنـدمـا

أدلى بهذه التعليقات.
وروج تـــرامب أيـــضـــا في وقت
ســـــــابـق الســـــــتـــــــخــــــدام دواء
ـضاد هـيدروكـسي كـلوروكـ ا
لــــلــــمالريــــا فـي عالج مــــرضى
كـوفـيد- 19عـلى الرغـم من عدم
ثبوت فعالـيته ووجود مخاوف
ــشــاكل فـي الــقــلب. تــتــعــلـق 
وحذرت إدارة الغذاء والعقاقير
األمــــــريــــــكــــــيـــــة اول امـس من
اســـــتـــــخـــــدام هــــيـــــدروكـــــسي
كـلوروكـوين مع مـرضى كـوفـيد
ـستـشفـيات والـتجارب خارج ا

السريرية.
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مــشــيــرة في حتـــذيــراتــهــا إلى
مشـاكل خطـيرة قـد يحـدثها في
الـــقــــلـب. وعــــلى الــــرغم من أن
األشــعــة فــوق الـــبــنــفــســجــيــة
مــعــروفـة بــقــدرتــهــا عــلى قــتل
الـــفـــيــــروســـات الـــعـــالـــقـــة في
جـسـيمـات الـهـواء فـإن األطـباء
يــقــولـون إنه ال تــوجــد طـريــقـة
حلــقـنــهـا في اجلــسم الــبـشـري
ــصــابـة الســتــهــداف اخلاليــا ا
رض كـوفـيد- .19من جهـتـها
أصـدرت شركـة ريـكـيت بنـكـيزر
الـتي تـصـنع مـطـهـرات مـنـزلـية
مــنـهـا ديــتـول واليـســول بـيـانـا
حذرت فيه الـناس من تناول أو
حقن مـنتـجاتـها في أجـسادهم.

مـن جـــهـــة اخــرى  قـــال حـــاكم
والية نيويورك األمريكية آندرو
كــــومـــــو أن سالالت فـــــيــــروس
ستـجد دخلت الوالية كورونا ا
من أوروبــا ولــيس مـن الــصـ

مـستـنـدا الى بـحث يفـيـد بذلك.
ولــــفت الى إن الــــقــــيـــود عــــلى
الـســفـر الـتي فــرضـهـا  تـرامب
جاءت متأخرة للـغاية وبالتالي
ــرض في لـم تــوقف انــتـــشــار ا
الواليـات األمـريكـية.واسـتشـهد
كــومــو بــبـحث أجــرته جــامــعـة
نــــورث إيــــســـــتــــرن أشــــار إلى
احـتــمـال أن الـفــيـروس كـان قـد
انـتــقل إلى مـا يـقــدر بـأكـثـر من
عــــشــــــــــــــرة آالف من ســــكـــان
واليـــــة نــــيــــويـــــورك عــــنــــدمــــا
اكــــتــــشــــــــــــفـت الــــواليـــة أول
ـــرض في إصــابـــة مـــؤكـــدة بــا

األول من  آذار. 
وأعدرب كومو عن اعـتقاده بأن
ــرجح ــصـدر ا إيــطــالــيــا هي ا
لــلـــمــرض. واوضح إن (تــرامب
أمـر بـحــظـر الـسـفـر من الـصـ
في الثاني من  شباط بعد أكثر
مـن شـــهــــر عــــلى الــــتــــقــــاريـــر
الصـحفـية عن وبـاء منـتشر في
مدينـة ووهان الـصينـية ثم قرر
حـــظــر الــســـفــر من أوروبــا في

الشهر التالي).
وتــــــــابـع فـي تــــــــصــــــــريح  إن
(الـفيـروس كـان قـد انتـشـر على
نــــطـــــاق واسع فـي الــــواليــــات

تحدة في ذلك الوقت). ا

 كيم جوجن أن
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أزمة كورونا وأزمة أقتصادية خطيرة وخانقة والتظاهرات..
كل هذهِ الصعاب والتحديات أمام  حكومة مصطفى الكاظمي..

ة والنظرة الثاقبة لتجاوزها.. تلك الرؤية والعز هل 
هل سيقودنا لبر األمان..

ـرحـلــة اخلـطـيـرة ـتـلـك فـكـراً جـديــداً وقـيـادة مـتــفـردة في أجـتــيـاز ا هل 
ر بها العراق.. العسيرة التي 

سـتـحيـلـة من قبل ـقـبولـيـة امام مـهـمة أشـبه بـا الكـاظـمي هل سيـحـظى با
ـتظـاهرين ويـقف بجـانبـهم ويلـبي متـطلـباتهم الشـباب الثـائر هل سـيزور ا
تـظـاهرين ليـضع الـرأي العـام ام حـقيـقـة األمر الـواقع هل يـنـفذ مـطـالب ا

حاسبة حيتان الفساد والقتلة..
هل يلتزم امام أمال وطمـوحات الشباب وهم الركيـزة األساسية اآلن لبناء

عراق جديد مزدهر..
بعد ان فشلت كل احلكومات السابقة في بناء العراق..

الكاظمي بحاجة لوزراء مخلص لوطنهم العراق ال ألحزابهم..
التحديات خطيرة من يضمن جناح الكاظمي امام كل هذهِ التحديات..

هل سيشجع األبداع والفنون في بـلد األبداع بعد ان قتلَ االبداع على يد
.. أسالفهِ

ـنصب وزاري في حكـومتهِ ليـكونا تـظاهرين  هل رشح شاباً وشـابة من ا
ثل   لقضايا الشباب والشابات  وطموحاتهم..

سـتقبل لبـناء العراق الشباب هم عـصب احلياة هم ا
الذي يحتضن ابناءة..

عروف عن الـكاظـمي صريح وحازم  وواضح وال ا
يجامل على حساب احلق ..

هل يتحديـ الصعاب..
يراث الثقيل.. هل سينجح أمام ا
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ـنشـور في جـريـدة الـزمان بـالـعدد ١- نـشـر بـاعالننـا تـمـديد فـتـرة االعالن وا
٢٠٢٠ / A  / ٦٦٤٣ في ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠  ســهـــوا حــيث ذكـــر رقم االعالن ١٦

A خطأ والصحيح هو ١٦ / ٢٠٢٠
ـنشـور في جـريـدة الـزمان بـالـعدد ٢- نـشـر بـاعالننـا تـمـديد فـتـرة االعالن وا
٢٠٢٠ /A / ٦٦٤٣ في ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠  ســـهـــوا  حـــيـث ذكـــر رقم االعالن ١٧

A خطأ والصحيح هو ١٧ / ٢٠٢٠
لذا اقتضى التنويه
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بغداد

وأطـبائـها ومـتـكلـمـيهـا. عـندمـا كانت
بــغـداد شـاغـلــة الـدنـيــا تـهـفــو إلـيـهـا
الـــقــلــوب  وتــشــد لـــهــا الــرحــال من

سكون.  أقاصي العالم ا
الـسـفـيــر عـثـمـان بن سـعـيـد الـعـمـري

األسدي 
وكان يـلقب بالـعمـري نسـبة إلى جده
ألمه وقـــيل أنه مـن أحــفــاد عـــمــار بن
يـاسـر ويـلــقب بـالـعـسـكـري ألنه كـان
يـسـكن مـحـلة الـعـسـكـر بـسـامراء ثم

انتقل إلى بغداد. 
ويـقـال له (الـسـمـان) ألنه كـان يـتـاجر
بـــالــســمن تــغــطـــيــة عــلى أمــره  كي
يستطيع دخول بيت اإلمام العسكري
في سامـراء. وكـان يحـمل األموال في
جـــراب الـــســــمن بـــعــــيـــداً عن أعـــ

احلرس واجلواسيس. 
عــاصـر عــثـمــان بن ســعـيــد عـدداً من
أئــمــة أهـل الــبــيت (ع) مــنــهم االمــام
مــحـــمــد اجلــواد  حــتى لــقب بــثــقــة
االمام. وعـمل مع االمـام عـلي الـهادي
الـذي قـال عــنه (الـعـمـري ثــقـتي فـمـا
قـال عــني فـعــني يـقــول). وعن االمـام
احلــسن الــعــســكــري قــال (الــعــمــري

وابنه ثقتان ). 
وعـنـدمـا مات الـعـسـكـري قـام عـثـمان

العمري بتغسيله وتكفينه ودفنه. 
وكان عـثمـان يتـولى االتصـال بشـبكة
األتـبـاع واألنـصــار في بـغـداد وبـقـيـة
األقـــــالــــيـم  إضـــــافـــــة إلى الـــــوكالء

اخلاص في كل منطقة. 
وكان عـمله بـغـاية الـسريـة بعـيداً عن
أع السـلطات العـباسيـة. وقد اتخذ
الـكـرخ مـكـانـًا لـسـكـنه لـوجـود أتـبـاع

كثيرون فيه آنذاك. 
وكــان يــبـــــــتــعــد عن الــدخـــــــول في
جــــدال عــــــــقـــائــــدي أو مـــذهـــبي أو
سياسـي  بل الظاهـر علـيه أنه تاجر

زيوت. 
توفـي عثـمـان العـمـري عام 280 هج
(894 م) حــــــيـث دامـت ســـــــفـــــــارته

عشرين عاماً. 
وعـــاصـــر في ســـفـــارته اثـــنـــ من
اخلـلفـاء الـعبـاسيـ مـثل اخلـليـفة
ــعـتـمـد عـلى الـله اخلـامس عـشـر ا
(279-256 هــــــج) / (892-870 م)
واخلـــلـــيـــفـــة الـــســـــــادس عـــشــر
عتضد بالله ( 289-279هج ) / ا

. 902-892م).  
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دفن عــثـمـان الــعـمــري في جـانب
ـيدان في الـرصافـة في مـنـطقـة ا
(درب جــــبـــلّـــة )  في مـــنـــطـــقـــة
القـشـلة احلـالـية  وخـلف سوق

الهرج سابقاً. 
ــــرقــــد الــــشــــيخ وقــــد وصـف ا
الـطــوسي بـقـولـه: رأيت قـبـره 
وكــان بــني فـي وجــهه حــائط 
سجد. وإلى جنبه باب وبه محراب ا
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فلن تـهتمك الـسلـطات احلكـومية به
واألهالي كانوا يخافون من االقتراب
مــنه وصــيــانــته حــتـى ســقـــــــــــوط

النظام عام 2003.
رقـد لديوان الـوقف الشيعي يعود ا
األمـانة الـعـامة لـلـمزارات الـشـيعـية
الـذي قـام بـتـأهـيـله وتـرمـيم جـدرانه
وجود وقبـته ومدخـله  والضـريح ا
فـوق القـبـر  وفـرشه بـالسـجـاجـيد 
وجتهـيزه بـاالنـارة ووسائل الـتدفـئة

والتبريد. 
كـمـا أجـريت تـوسعـة لـلـمـرقـد لـيضم
مـسـجـداً تـقـام فـيه صالة اجلـمـاعة 
ـصـلـ وطـارمة ومـرافق لـلـزوار وا

مسقفة. 
وقــــد زرتـه مــــرة واحــــدة وصــــلــــيت
ركـــعـــتي الــزيـــارة  واطـــلــعـت عــلى

بنايته واألعمال التي أجنزت فيه. 
 تغـلـيف القـبـر بشـبـاك من الفـضة
بــشـــكـل مــضـــلـع يـــعــلـــوه تـــاج من

التوريقات الذهبية. 
وحتــيـط الــشــبــاك آيــات من الــقــرآن

الكر بخط الثلث . 
وتـعلـو الـضريح قـبـة مزيـنـة بأعـمال
ـــرايــات (آيـــنــة كـــار)  تــتـــدلى من ا

السلطات له لقتله . 
وقــد اخــتــار في غـيــبــته أشــخــاصـاً
موثـوقـ كانـوا قنـاة االتـصال بـينه
(ع) وبـ الـناس. فـكـانـوا يـوصـلون
له أســئـلـة الـنــاس واسـتـفــسـاراتـهم
الفقهية والشرعية ويوصلون إليهم
إجـــابــاته عـــلــيه الـــسالم مــكـــتــوبــة

وبتوقيعه لزيادة االطمئنان. 
وكان يطلق عليه بتوقيعات الناحية
ـــصــادر ـــقــدســـة. وقـــد اتـــفـــقـت ا ا
االسالمـية الـشـيعـيـة والـسنـيـة على

أنه ابن احلسن العسكري (ع).  
 وقــد اســتــمــرت غـيــبــته الــصــغـرى
خـمس وسـتـون عـامـاً  ابـتـدأت عـام
ميالدي) وانتهت 874 هجري ( 260
بــوفــاة آخـر ســفــيــر له هـو عــلي بن
محمـد السـمري عام  328هج (939 

ميالدي).
ـهــدي (عج) سـفـراءه اتـخــذ االمـام ا
ــوثــوقــة مـن بــ الــشـــخــصــيـــات ا
ــرمــوقــة . وكـانــوا يــقــيــمـون في وا
بــغـداد حــيث انـشــغـلــوا بـاالتــصـال
بأتـباع االمـام (عج)  وماتـوا فيـها 
ودفـنــوا هـنــاك ومـا زالت مــراقـدهم

مزارات دينية. 
ـهـدي األربـعة عـاش سـفـراء االمـام ا
فـي بــغـــداد ودفــنـــوا فــيـــهــا رغم أن
الــعــاصــمــة كـانـت سـامــراء في تــلك
الـفـتـرة. لــكن بـقـيت بـغـداد حـاضـرة
ـدارسـهـا ومـكـتـبـاتـهـا الـعـالم كـلـه 
وعـلـمـائـهـا وفـقـائـهـا ومـتـصـوفـيـهـا
وشـعــرائـهـا وأدبـائـهـا ومــنـجـمـيـهـا

بغداد
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سـبق وأن كـررت الـدعـوة لـتـكـوين جلـنـة احلـكـمـاء أو مـجـلس لـهم مـن خارج
ر به من حتـديات ـا  صـندوق الـعمـليـة السـياسـية بـرمتـها النـقاذ الـعراق 

األسوأ في ازمات وبائية واقتصادية متفاقمة.
ومن خالل الــتـفــكـيـر اإليــجـابي فـي تـفـاعل الــكـثــيـر من الــنـخب والــكـفـاءات
ـناقـشة قـضايـا السيـاسات الـعامـة للـدولة واهـمية وعي ثـقفة  يـة وا األكـاد
ـقـبـلـة البد وان ـانيـة ا ـواطن/ الـنـاخب أن مـشـاركتـه في االنتـخـابـات الـبـر ا

نشود عبر صناديق االقتراع . تكون نقلة نوعية للتغيير الشامل ا
كن تشكيل هذا اجمللس وما آليات عمله??  السؤال : كيف 

مكن القول:  يبدو من ا
اوال . حتــفل مـنــصـات الــتــواصل االجـتــمـاعي وكــروبــات احملـادثــة لـلــنـخب
ـثقفـة العـراقية بـشخوص مـرموقة بـاإلمكان تـنسيق ية وا والـكفاءات األكـاد
نـاصرة للـمدافعـة عن إيجاد عـملهم الطالق مـناقـشات منـهجيـة للتـحشـيد وا

طريق احلل الثالث .. الذين ال يكونوا ضد العملية السياسية .  
او مـنغـمسـ بلـذة مفـاسـد احملاصـصة بل من لـديهم الـقدرة والـكفـاءة لدعم
بـنـاء الـدولـة .. واالتـيـان بـحـلول تـطـبـيـقـيـة اجـرائـيـة مـبـتـكـرة ..تقـلل مـن اثام

مفاسد احملاصصة وتزيد من تطبيقات احلكم الرشيد .
كتب كن اطالق نواة هذا اجمللس للـحكماء كهيئة تـاسيسية ترتبط  ثـانيا .
الـسيد رئـيس اجلمهـورية بصفـته حامي الدسـتور العـراقي النافذ.. من دون

ان يكون له أو أي جهة رئاسية تدخال مباشرا بأعماله.
ثـالثـا . يتم  اخـتيـار أعضـاء هذا اجملـلس من الفـعالـيات اجملـتمـعيـة والديـنية
ــيـة ... بـشــخـوص مــرمـوقـة لــهـا قـدرة الــتـاثــيـر عـلى الــراي الـعـام واالكـاد

العراقي  شرط االستقالل الناجز عن اية احزاب تتصدى للسلطة .
قـبلة أي من أعضاء ـانية ا رابـعا. يشتـرط أن ال يشارك في االنتخـابات البر
هـذا اجملـلس بل يـتــواصل عـمـله السـتـكـمـال دعم بـنـاء دولـة مـدنـيـة عـصـريـة

للحكم  الرشيد ما بعد االنتخابات .
خـامسا . يكلف اجمللس بادارة مؤتمرات احلوار الوطني احمللية وصوال إلى
ـوذج ســيـاســات عـامـة حــاكـمــة الجـراءات عـمل الــدولـة تــتـضـمـن تـوظـيف
نـصوص قانونية وتعليـمات واوامر حكومية نافذة او تـعديل ما يتطلب تعديله
ـسبق إلدارة مخـاطر األزمـات ... وايجـاد الفواصل في مـجاالت الـتخـطيط ا
مـا ب سلـطة احلزب على أعـضاءه والغـاء ذلك في الوظيفـة العامـة للدولة ..
اذج متعددة إلدارة العقود احلكومية وتطبيــــقات اجلودة الشاملة وايـجاد 
ا يعيد تكوين هندسة اإلدارة العامة كـحلول لتفعيل قدرات الوظيفة العـامة 
ـا في ذلك إعـادة هـيكـلـيـة الـوظائف وفق مـعـايـيـر احلكم الـرشـيـد واجلودة

قنعة وتوليد فرص العمل من القطاع اخلاص.  الشاملة .. اللغاء البطالة ا
ـنـشـود مـؤتـمـرا لـلـحـوار الـوطـني الـعـام لـكل سـادسـا. يـعـقـد هـذا اجملـلس ا
الـعراق من خالل تمثيل جميع شرائح اجملتمع .. وتكون والية قراراته ملزمة
لـرئـاسـة اجلـمهـوريـة بـنـقـلهـا إلى مـجـلس الـنـواب الصـدار تشـريـعـات مـلـحة
واطن/ الـناخب ـا يردم فـجوة عـدم الـثقـة بـ ا اوتـعـديل قوانـ نافـذة ... 

والـعـمـليـة الـسـيـاسيـة ... ويـضـمن أوسع مـشـاركة في
قبلة. انية ا االنتخابات البر

هـذه أفـكــار ومـقـتـرحـات بـصـوت مـسـمـوع ..  فـاذا
كــنت مــوفــقـــا في طــرحــهــا لي أكــثــر من اجــر وان
اعــتــبـــرت مــجــرد خــيــال وامـــــنـــيــات بــالــتـــــــقــدم
واالزدهـــار ..فــــلي أجـــر احملـــاولــــة ولـــله فـي خـــلـــقه

شؤون!!

وكـــان وريــثـه الــوحـــيــد هـــو االمــام
ــهـدي (عج) الــثـاني عــشـر مــحـمـد ا
الــــذي كـــان لـه من الــــعـــمــــر خـــمس

ســنــوات فــقط .

وقد قـام بـإمامـة الـصالة على جـنازة
أبــــيه (ع) ثـم اخـــتــــفى عن األنــــظـــار
بـسـسب مالحـقـة

يــدخـل إلى مــوضع الــقـــبــر في بــيت
ضيق مظلم .

وكــنـا نــدخل إلـيه نــزوره مـشــاهـرة 
وكــذلك من وقـت دخــولي إلى بــغــداد
وهي ســنــة 408 هج إلى ســنــة 430

هج ( 1038 – 1017م). 
وقــد قــام الـرئــيس ابــو مــنــصـور بن
محـمد بـعمل صـندوق عـليه ويـتبرك

جيرانه بزيارته. 
وعن حــرز الـدين : وقــفت عـلـى قـبـره
سـنـة 1387 هج ( 1967م) وقـد كُـتب
ــيـــدان (هــذا عـــلى بـــابه في ســـوق ا
مــســجــد نــائب االمــام عـلــيه الــسالم
عثـمان بن سـعيد الـعمـري العـسكري
-تــاريـخ ســنــة 1348 هج (1929م )

وكان على قبره قبة صغيرة. 
وقـال األصـفـهانـي في كـتابـه (أحسن
الـوديعـة) في مـزارات بـغداد: ومـنـها
قــبــر أبي عـمــرو عــثــمـان بن ســعــيـد
الـعـمري تـوفي رحـمه الـله ودفن في
ـيـدان وقد داره الـواقعـة في سـوق ا

جددت عمارته شيعة بغداد. 
ــرقـد يـعـانـي االهـمـال خـاصـة بـقي ا
وأنه يقع فـي منـطقـة خـرائب وأبنـية
ـة وأسـواق ومـخازن بـعـيداً عن قد

أية مدينة دينية كالكاظمية. 
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كـون وقد ضاع احلق بـفضل عشـوائية الـتخطيط قلتم نحـن نصون حق ا
والـتنـفـيـذ الـسـيـاسي وال سـبيل لـنـجـاتـنـا االن اال االغـلبـيـة الـسـيـاسـية او
االنهيار شـئنا ام أبيـنا فلقـد أصبح اختيـار رئيس الوزراء حقـا عاما بعد
ناصب االخرى إلى نفس فلسفة أن كان خاصا ويجب أن تتحول جميع ا

التعامل باالختيار
لستم مخلـدين فدعونا نذكـركم بخير  فالـصحافة الورقـية (انتهت) وحلت
الصـحـافـة اإللـكتـرونـيـة مكـانـهـا والسـفـر الـتـقلـيـدي سـينـتـهي هـو االخر 
وكـذلك احلـال بـالـنسـبـة لـلـعـمل والـعالج والـتـغـذيـة واالسـتـثـمـار واألعـمار

وحتى ثقافاتنا اإلسكانية ستتغير هي االخرى
ـتظـاهـرون وضعـتم مـواصفـات رئيـس الوزراء اخلـاص بكل انتم وكـذلك ا
رجـعيـة وضعت مـواصفـات لرئـيس الوزراء وخـارطة طريق منكـم وكذلك ا
ثقف عن مـواصفات رئيس الوزراء الذي يعتقدون انه للحل فهل سالتم ا
ببـساطـة سينـجح? دعـني اقول لـكم ماذا نـريد فـوق الذي تريـدون... نحن

نطمح أن يكون فاهما متفهما للتحديات الوطنية
حـيث ســتـتـركــز احلـاجـة إلى الـالمـركـزيــة لـتـســهـيل االجـراءات لــضـمـان
انسيابية األعمال واخلدمات في احملافظات بعيدا عن بغداد التي انقطعت
ـا يـكـون ضيـفـا ثـقـيال كـل عام عـنـهم بـسـبب إجـراءات احلـظـر والـذي ر
ـتابـعة ومـراقبة األداء وستـقفـز احلاجـة إلى احلكـومة اإللـكتـرونيـة الذكـية 
ـطالـبات ا سـيؤدي  الوظـيفي لـكل العـملـيات فـي داخل الوطن وخـارجه 
ـستـقبلي في ـعلـومات لتـكون نـواة العمـل احلكومي ا بوزارة تكـنولـوجيا ا
تـدة لكل شبر في الـوطن وومثليـاته في اخلارج وستبرز بغداد وباذرع 
احلاجة لتـفكيك زخم الـعمليـات لذلك سيحـتاج الوطن إلى جـميع اخلبرات
علـومات كالـبرمجة والـتحلـيل وهندسة بشتى انواع مـجاالت تكـنولوجـيا ا
علـومات وامنيـتها... الخ وسـتبرز احلـاجة إلى شبـكة اتصـاالت ضوئية ا

إضافة إلى ما يرافق خدمات اجليل اخلامس من االتصاالت
مع كل ما يرافق الوطن من حتديات أضيفت إليها مؤخرا حتديات جديدة
ـالي فـالتـحـول الى أنـظـمة ـالي وأمـا ا وهي الـتحـدي الـوبـائي والـتحـدي ا
ـسـلـمـات والـتي مـتـطـورة في الـزراعـة والـصـنـاعـة والــتـجـارة أصـبح من ا
ستتركز على مـفهومي ولكل منهـا ففي الصناعة سـيكون هناك حاجة إلى
ـشاريـع الصـنـاعيـة الصـغـيرة وفي احلاضـنـات التـكـنولـوجـية واحملـلـية وا
ـنتج احملـلي بـدل االستـيـراد ومنه التـجـارة سنـحـتاج إلى اإلعـتـماد عـلى ا

داخيل إلى االكتفاء والتصدير كبديل لزيادة ا
وفي الزراعة سـيتدخل الـعامل التكـنولوجي فـي كل مفصل زراعي تـقريبا
ن يـزرعـهـا وما ا سـنـجـد هـنـاك من يفـكـر بـجـديـة في مقـولـة األرض  ور

لف من مشاكل مائية يرافق هذا ا
وبعد هـذا كله جنـد اننـا نرشح شـخصـاً ابعد مـا يكـون عن الكـفاءة لـيقود
اذا أصبح الوصول ثقل باحلاجة للتطور هل تساءلتم يوما  هذا الوطن ا
إلى األهـداف أبطـأ اضـرب لـكم مـثال لـقـد تطـورت الـسـيـارات ولم تـتـطور
الطرق فاصـبحنا نسـتغرق وقتـا أطول للوصـول إلى وجهتنـا مع اننا نقود
مركبات اسرع نحن نحتـاج لتمك االجيال الثالثة x, y, z حتى ال نفقد
اجلـيل االخـيـر مـنـهم بـعـد أقل مـن خـمس سـنـوات وحـ ذاك لن تـنـفـعـكم
نظورة النكم ستكـونون خارج إطار الزمن ال يوجد من فصائياتكم غيـر ا
يشاهد التلفزيون االن فما بالك باعتماده كمصدر للخبر اال من هو خارج
هذه االجيال الثالثـة التي تعتمد الـتكنولوجـيا كاسلوب حـياة ومنها مواقع

التواصل االجتماعي كل حسب جيله
  القـليلة أن تـشركوا اجليل نحن نطلب مـنكم قبل أن تـمضي هذه السـن
ستـويات احلكومـية العلـيا وفق معيار األول في التنظـير والتخطـيط على ا
الـوطـنــيـة والـكـفـــــــــاءة وتـشـركـوا جــيل مـا قـبل األلــفـيـة بـاإلدارة الــعـلـيـا

وتشـركوا جـيالً ما بـعد األلـفيـة في التـنفـيذ واال سوف
يـجـنح جــيـلي مـا قــبل وبـعــد األلـفـيـة إلـى مـا يـهـدم
الـدولـة بــرمـتـهــا وكـأنـــــهـآ اي لــعـبـة مــغـامـرة من

سلسلة gta على أجهزتهم الذكية.
ال حتـاولــوا أن تـقـودوا شــعـبًــا شـابــاً بـفـكــر كـهل
ببـساطـة نحـن نحـتاج قـائداً مـتـطوراً ولـيس رئيس

مجلس وزراء فقط .

W bI

ــــــوافق 4 كــانـون الــثــــــاني في 8 ربـيع األول عــــــام 260 هج (ا
عام 874 م ) تـوفي االمـام احلـادي عشـر احلـسن الـعسـكـري (عـليه
السـالم) في منزله بـسامراء. وقـد سمي بالـعسكـري نسبة إلـى محلة
الـعسـكر أو حي الـضباط في الـعاصـمة الـعباسـية حـيث يسـكن كبار
ـشـددة. وكان قـادة اجلـيش في مـنـطـقـة مـحـصـنـة وحتت احلـراسـة ا
راقـبـة عـلى حـركة االمـام (عـلـيه الـسالم) الذي الـهدف هـو تـشـديـد ا
نع عـلـيه االتصـال بأتـباعه أو كان يـخضع لالقـامة اجلـبـرية. وكـان 

قرب له. زيارته من قبل ا
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ـحض اخـتـيـاره قنـاعـة أو اضـطراراً
انــزوى ومـنــذ عـهــد مــضى بـعــيـدا عن
األضـواء والـشـهرة وراح يـقـاتل (خيالً
ـتـطلـبات من فـوارسـها الـدهـر) تلـبـية 
احلــيـاة وحــاجـة االســرة خـاصــة بـعـد

إحالته الى التقاعد عام 1986.
ذلـك هـو الـشــاعـر هــشـام كــاظم احلـلّي
ـولود في بـعقـوبة عام 1934 - اطال ا
الـله عمره- الب من بابل وأم من ديالى
وهـو مـن شـعـرائـنـا الـرواد في الـشـعـر
الـعراقي احلـديث وفِي الشـعر الـغنائي
عـــلى حــد ســواء عــاصـــر الــكــبــار من
ـــبــدعـــ كـــاجلــواهـــري والــســـيــاب ا
ـالئـكـة والـبــيـاتي وغــيـرهم وسـجل وا
حــضـورا خــمـســيـنــيـا يــلـيق بــإبـداعه
ونــشــاطه خـانــهــمـا الــتـوثــيق فــسـفت
عـلـيـها رمـال الـرياح وراحـتـا ذكرى مع

االيام.
في الـسنوات اخلمسيـنية سُلّطت عليه
ـطربة السورية األضـواء منذ غنّت له ا
(سـالمة) عام 1954 وهـو في العـشرين
مـن عــمـــره ايّـــام دراســـته فـي مـــعـــهــد
نـاسبة ذكرى ميالد الـفنون اجلمـيلة و

لك فيصل الثاني قصيدته:- ا
يـــــا طـــــيـــــور األنـس غـــــني فـي ربــــوع

الرافدين 
يوم ميالد مليكي فيه قرة كل ع

شــهـرة ردفت بـشـهـرة اخـرى يـوم حلن
ـوسـيـقـار الكـبـيـر روحي اخلـماش له ا
كـلمـات ابتهـاله الديـني الشهـير والذي
اصــبح فــيــمــا بــعـد الزمــة رمــضــانــيـة
مــحــبــبــة الى الــنــفــوس ومــعــلـمــا من
طـقـوس مـائدة اإلفـطـار كل يـوم (يا اله
الـكـون أنـا لك صـمـنـا) والـذي سـجـلـته
فــرقـة اإلنـشــاد الـعـراقــيـة حلـسـاب دار

اإلذاعة العراقية عام 1957.
كـانت اول اشادة طيّبة اثارت انتباهي
ـبـدع تـلـك الـتي جـاءت من لـدن لــهـذا ا
الـروائي الـعراقي الـكبـير عـبد الـرحمن
مـجـيـد الربـيـعي في حـديث صـحفي له
عـــــام 1990 حـــــيـث اســــتـــــذكـــــر فـــــيه
مـــــراسالتـه األدبــــيــــة االولـى مع هــــذا
ــبـدع اجلــمـيل وأثــرهـا في مــسـيـرته ا

األدبية.
امــا اإلشـادة االخــيــرة فـكــانت من لـدن
الــشـيخ جالل احلـنـفـي عـلى صـفـحـات

جــريــدته (الــفـتـح) في عـددهــا األخــيـر
الــذي صـدر قــبل ايّـام قــلـيـلــة من وفـاة
الـــشـــيخ رحـــمه الـــلـه عــام 2006 وقـــد

تضمنّ العدد مقطوعة من شعره.
يــغـلب عـلى شــعـر شـاعـرنــا الـبـسـاطـة
والـوضوح مبـتعدا عن الـرمز واإليحاء
والـضبابـية وهو يعـلل ذلك بان الهدف
لـديه هو تـوصيل مـا يحس به ويـنفعل
له ويــراه بــأيــســر الــوســائل ولــعــامـة

الناس ال خاصتهم.
وبــسـبـب قـنــاعـات خــاصـة لم يــشـأ ان
يــنــشــر ديــوانــا له اال بــعـد إحلــاح من
أصـدقاء كـثيرين فـكان نتـاج هذا الدفع
طـبعه مجموعة شعرية عنوانها (افكار
ملونة) بجهد شخصي هدية ألصدقائه
ولــيس نـشـرا لـديـوان وذلك بـعـد مـرور
اكـثـر من سـتـة عـقـود من عـمـره األدبي
ــا كـتـب كـان تــضــمــنت مــخــتــارات 
لــبـعــضـهــا سـمــة الـتــجـديــد الـشــعـري

اضي متأثرة أواسـط القرن ا
ـدرسـة الـرومـانـسـيـة بـروح ا
مـــنــذ عــهــد احـــمــد زكي ابــو
شـــــادي ومــــحــــمـــــود حــــسن
هـندس اسـمـاعيل وعـلي طه ا
وغـيـرهم فيـما لـلبـعض منـها
روح مـــــوشــــحـــــات األنــــدلس
ونـكـهـتـهـا ونظـامـهـا كـمـا فعل
الـشاعر محمد سعيد احلبوبي

رحمه الله.
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ـدرســيّـات) والــتي ضـاع امــا (ا
أكـثرها لعدم التوثيق فقد كتبت
بــحـكـم عـمــله مـشــرفــا فـنــيـا في
ـــدرسي مــــديـــريـــة الــــنـــشــــاط ا

حملافظة ديالى.
وفِي لـقـاء لنـا معه ونـحن نحـتفل
مـــعه بـــذكــرى مـــيالده الـــســادس
والــــثــــمـــانــــ حتــــدث لـــنــــا عن

البدايات:-
درسـة االبـتدائـية - كـان دخـولي ا
عـام  1941فـي مدرسـة (الـدبّـة) في
بـعـقـوبـة والـتي سُـمـيت فـيـمـا بـعد
(مـــدرســة فــيـــصل الــثـــاني) ومــنــذ
الـطفولـة كانت االهتـمامات مـتعددة
بـيـنـهـا حفـظ القـران الـكـر واتـقان
مـارسـة الـعمـلـيـة لـبعض تالوتـه وا

احلـرف اليدويـة والرسم وإجادة اخلط
الـعـربي ذاك الـذي شـجـعني فـيـمـا بـعد
عــلى افــتــتــاح (مــكـتـب احلـلـي) لـلــخط
الـــــعــــربي والـــــرسم واحـــــداً من أوائل
ــكـاتب في احملـافـظـة حـتى اني ألذكـر ا
اول كـلـمـة خـطـطـتـهـا عـلى لـوح وكانت

(خليل).
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فـي الـعام  1954دخـلـت مـعـهـد الـفـنون
وسيقى وكم اجلـميلة ببغداد لدراسة ا
كـنت محـظوظا يـوم تعـرفت على أولئك
ـبدع احلـقيقيـ من الرواد اساتذة ا
وطـلـبـة وقد أفـادتـني كـثـيرا صـحـبـتهم
ــرحـــوم شـــعــوبي خـــاصـــة الــفـــنـــان ا
ابــراهـيم وقـد نــشـطـنـا مــعـا في مـجـال
قام نـظم الشـعر واألغـاني الشعـبيـة وا
وانـي ال ذكر بـاحـتـرام أيـضـا أسـاتذتي
وخاصة استاذي يعقوب يوسف عازف
الـعود في قسم اإلذاعة الـكردية وقتذاك
والـذي شجعني كثيرا ألكون االول على
ـوسـيـقـيـة وقد زمالئـي في اجملـموعـة ا

اتقنت تماما العزف على العود.
بــدت مــيـولي األدبــيــة تـتــجه بــعـد ذلك
صــوب (الــتــرجــمــة) فــقــمت بــتــرجــمـة
األغــاني الـتــركـيــة الـتي كــنـا نــدرسـهـا
كـمادة موسـيقيـة معدة من قـبل اساتذة
ــعـهـد األتـراك مـثل االســتـاذ مـسـعـود ا
جـــمـــيل بك واالســـتـــاذ جــودت جـــاغال

واالستاذ عدنان قوبوز وغيرهم.
{ وماذا عن االبتهاالت الدينية?

- لـقـد اخـذت حـيزاً

قـريـبـ مـنـهـا او نـكـاد شـكـلـهـا الـرّواد
ـبدعـون مثل غا حـداد وعبـد الكر ا
بـــدر ونـــاظم نـــعـــيم وخـــضـــر الـــيــاس
وحـــســـ عـــبـــد الــلـه وســـالم حـــســ
وخـزعل وجميل سليـم الذي كان مطرباً
اضـافة لـكونه مـوسيقـياً وغـيرهم كـثير
وهــنـا اريــد ان اذكـر بـاحــتـرام الــفـنـان
احـمـد اخلـليل الـذي كـان له الـفضلُ في
تـكوين فرقـة االنشاد الـعراقيـة وقد كان
هـو نـفسه يـنشـد مـعهـا ايضـاً ومن ب
ــيّـز افــراد تـلك الــفـرقــة ظـهــر صـوت 

وقوي هو صوت الفنانة (خالدة).
{ وماذا عن التلفزيون?

- لـلتلـفزيون فضل كـبير وحـقيقي على
احلــركــة الــفــنــيــة الــعــراقــيــة عــمــومـاً
ـوسيقيـة على نحو والـغنائيـة منها وا
خـاص. فمنذ بداياته عام 1956 اصبح
الــــبـــــيت اجلــــمـــــيل الــــذي احـــــتــــضن
الـنشـاطات بـأنواعهـا وعرّف بـالفـنان
ـوهوب وقـرّبهم الى اجلـمهـور وقدّم ا
ــطـــربي الــريف داخل مـــنــهم وعــرّف 
حــسن وحـضــيـري ابــو عـزيــز ونـاصـر
حــكــيم وعـبــد الـواحــد جــمـعــة وجـواد
وادي وصـــاحب شــراد وعــبــد اجلــبــار
الــدراجـي واضــافــة لــلــفــنــانــات احالم
يـعة تـوفيق وهـبي وعـفيـفة اسـكنـدر و
ومـائدة نـزهت وغيرهم وغـيرهن كـثير
كــذلك فــلـلــتــلـفــزيــون الـفــضل الــكـبــيـر
ـربعـات الـبـغـدادية) بـالـتـعـريف (بـفن ا
االجــتـمــاعـيــة مـنــهـا والــنـاقــدة فـعـرف
الـــنــاس فــاضـل رشــيــد واخـــرين كــمــا
ــونــولــوج) ورّواده مــثل عــرفـــوا فن (ا
عـلي الدبو وحـس علي من الـعراقي
واسـماعـيل ياسـ واحمـد غا وسـيد
ـالّح وثـــريــا فـــخـــري مـن مـــصــر وال ا
ميز في فنه عزيز يـفوتني ذكر الفنان ا
عــلي. في ذلـك الـوقـت عـرف اجلــمــهـور
ايـضاً عالء كامل ووديع خوندة (سمير
بـغدادي) ومـحمد عـبد احملـسن ويحيى
حــمـدي وغـيـرهم وعـنــدمـا قـدِم الـشـيخ
عـــــــلـي الـــــــدرويـش الـى بـــــــغـــــــداد في
ـاضي كـان لـفـرقة خـمـسـيـنـات الـقـرن ا
االنـــشــاد حـــضــور مــهـم في تــســـجــيل
ــوشــحــات األنــدلــســيــة الــكــثــيــر من ا

واالغاني التراثية.
قام العراقي? { وهل من حديث عن ا

ـقـام مـادة يـومـية في - وقـت ذاك كان ا
االذاعـة وبحسب جـدول معلوم ,فـبداية
ــقــامي يــوم الــســبت وقــد االســبـــوع ا
خــصص لـألسـتــاذ الــقــبــاجني واالحـد
لـناظم الغـزالي واالثن حلـسن خيوكة
والـثالثاء لعبـد الهادي البـياتي او عبد
الـرحـمن خـضر واالربـعـاء لـعبـد الـقادر
حـسـون الـذي كان الـوحـيد الـذي يـغني
مـع (اجلالـغي البـغـدادي) اما اخلـميس
فـقد كـان مفـتوحـاً للـسيـدة ام كلـثوم أو
بــعض احلـفـالت الـغــنـائــيـة احلــديـثـة
ـرور االيام تبوأ كلُّ من يوسف عمر و

كانة الالئقة بهما وحمزة السعداوي ا
ثـم تـبـعــهم اخــرون مـثل مــحـمـود زازة

وغيرهم.
ـوسـيـقـية { انت كـنت قـريبـاً من الـسـاحـة ا
والـساحـة الغـنائـية وبـعيداً بـعض الشيء عن

الساحة االدبية.
ا - هـذا صـحيح وقـد ضاع الـكـثيـر 
كــتــبــنــاه ألنــنــا لم نــكن نــدري ان تــلك
االنــشـطــة سـتـكــون يـومــاً مـا تــاريـخـاً
وجـزءً من الذاكرة الفنية واالجتماعية,
لــــقـــد كــــنــــا داخل الــــدائـــرة ولـم نـــكن
خــارجــهــا لـنــفــعل مــا يـجـب ومع هـذا

فعندي ما اعتز به.
ك? { بعد كل هذه التجربة ما الذي آ
ــني سـابــقـاً ومـا يــزال قـلــة الـفـرق - آ
ـوسـيـقيـة احملـتـرفـة والعـريـقـة اسوةً ا
ـا لدى اشقائنا في دول عربية اخرى
ا تـشكـلت فرق لـكنـها لـم تسـتمر فـلطـا
طـويـالً وكـمـا يـبـدو لي فـأنّ قـلـة الـدعم
ــادّي سـبـب رئـيـس لـذلك ــعــنــوي وا ا
اضــافــةً لــعـدم الــتــفــرغ وهم اصــحـاب
تـــوجّه فـــني صـــادق مـــا وضــعـــوا في
ـعــنـوي مـنه حــسـبـانــهم ربـحـاً غــيـر ا
ولـعلَّ (فـرقـة خـمـاسـي بـغـداد الـوتري)
ــا اقــول لــكـن الــثــقـة ــوذج جــمــيل 
قـــائــمــة بــالـــقــادم اجلــمــيـل اجلــمــيل
واالصـيل فـمجـتـمعـنا مـنـجم الطـاقات
واالبـداع وبــيـئـتـنـا زاخـرة بـالـكـفـاءات

واالرض العراقية خصبة ولود.
وانـي ألدعــــو الى اعـــــادة االهــــتــــمــــام
ال بــالـرمــوز الــفـنــيـة الــكـبــيــرة مـثل ا
ــــوصــــلـي وبــــيــــاتــــريس عــــثـــــمــــان ا
اليـة وغـيرهم اوهـانـسـيان وصـديـقة ا
وكـذلك الـفـرقـة الـسـمـفـونـيـة الـوطـنـيـة
وفـــرقــة الــتـــخت الــشــرقـي (اجلــالــغي
الـبغدادي) وفرقة االنشاد الراقي (فرقة
االنـشـاد الـعـراقـيـة) كـذلك فـإن بـإمـكـان
ـعـنـيـة تــأسـيس فـرق فـنـيـة اجلــهـات ا
خـاصـة بـها مـثل فـرقة نـقـابـة الفـنـان
ـــوســيــقـــيــة وفــرقـــة االذاعــة وفــرقــة ا
الـتلفزيون وفرقة كلـية الفنون اجلميلة
او مـعهد الفنون اجلمـيلة وغيرها لكي
ــنـافــسـة من اجل االبـداع تــتـقـد روح ا
واجلـــودة وتــوثــيق االبـــداع الــعــراقي

اجلميل.
ابتهال (دعاء الصائم)

يا اله الكون انّا لك صمنا
وعلى رزقك افطرنا وانّا

لصيام الغد يا رب نوينا
فتقبل صومنا يا رب منّا

يا اله الكون يا ربّ السماء
خالق االنسان من ط وماء

جنّنا من كل كرب وبالء
واقبل التوبة منّا واعفُ عنّا

يا اله الكون يا مهدي العباد
لطريق اخلير في دنيا الرشاد

عاد اهدنا يا ربّنا يوم ا
وتقبّل صومنا يا ربُ منّا

كـبيراً من اهتـماماتي اعجابـاً بها فقد
كـانت مادّة منهجية يومية في االرسال
ـؤدين االذاعـي حـتى صــارت اسـمــاء ا
ـسـتـمعـ مـثل طه لـهـا مـألـوفـةً عـنـد ا
نـعم الـسيد الـفشـني من مـصر وعبـد ا
عــلي وأبــو الــسـعــد من الــعــراق وكـانَ
واحــداً من االبــتــهـاالت الــشــهــيـرة في

العراق وقتها:
يا سيد السادات يا نوراً اضا

كن منقذي فالعمر مني قد مضى
بــعــد ذلـك ظــهــرت اســمــاء اخــرى كـان
ابـرزهـا سـيـد الـنـقـشـبـنـدي. تـرافق مع
االبـتـهـال ظـهـور نـوع من االغـاني ذات
نـكهةٍ تتعلق بشهر رمضان الكر مثل
(وحـوي يا وحوي) و(رمضان جانة) و
(مــاجــيــنــة يــا مــاجــيــنــة) وكــذا االمــر
بـالنسبـة للعيـد (يا ليلـة العيد) (الـليلة
عـيـد) (أي شيءٍ في الـعيـد اهـدي اليك)

وغيرها.
ضـمن هذه االجـواء كانت والدة (يا اله
الـكــون انّـا لك صـمـنـا) مـحـاولـة ادبـيـة
لـصيـاغة دعـاءٍ ديني فـفي العام 1956
ـــرحــــوم روحي اطــــلــــعتُ الــــفــــنــــان ا
اخلـمّاش عـلى نصّه فـأعجب به كـثيراً
تـلـقـفه وحلـنّهُ فـي وقت قـيـاسي لـتـقوم
بــــعــــد ذلـك دار االذاعــــة الــــعــــراقــــيــــة
بــتـسـجـيـله عـام  1957وبـصـوت فـرقـة
االنــشــاد وقــد نــشــرت مــجــلــة االذاعــة
كـلـمـاته وكـانت اجملـلة تـصـدر بـعـنوان

(هنا بغداد).
{ يــبـــدو لي ان عالقــتك
بـدار االذاعـة وثـيقـة ذلك

الوقت.
- نـــعـم. فــقـــد كـــانت
ـــؤســــســـات ابــــرز ا
الـــفـــنـــيـــة عـــمـــومــاً
ــوســيـقــيــة عـلى وا
نـحـو خـاص كـانت
جـواز سفر النجاح
وعـبر اثيـرها عرف
الـــنـــاس ادبـــاء هم
ومــــــقـــــــرئــــــيــــــهم
وفـنانيهم. في تلك
الـــفـــتــرة ظـــهــرت
فـرق فـنـية كـثـيرة
ومـــــــجــــــــامـــــــيع
مـوسـيـقـيـة كـذلك
كـانت مـنهـا مثالً
(فــــرقــــة اخـــوان
ـوسيـقية الـفن ا
والــــــــتـي كـــــــان
يــــــــرأســــــــهـــــــا
(وبــــــــحــــــــسب
ذاكــــــــــــــــــرتـي)
الـــفـــنـــان داود
اكـــرم اضـــافــة
جملـــــــــامــــــــــيع
اخـــــرى كــــنــــا غالف الكتاب

صالة داخل مرقد السفير االول

مصلى مرقد السفير
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ودع أبنـاء مديـنة الـديـوانيـة الرائـد الريـاضي احلـاج عبـد الزهـرة فرج
الصـبيـحاوي رئـيس االحتـاد الفـرعي لسـباحـة مـحافـظة الـديوانـية عن
عـمـر طـويل ويـذكـر ان فـرج سـبق وان ابـدع في اجملـاالت الـريـاضـيـة
ـنـتخـبات الـوطـنيـة والعـسكـريـة واحمللـية وفي اخملتـلفـة عـلى مسـتوى ا
مـقدمـتـهـا الـعـاب (السـبـاحـة و كـرة الـطائـرة و الـعـاب الـقـوى) وسجل
. تغمده الله خالل البطوالت التي شارك فيها حضورا رياضياً مشرفاً
بـواسع رحمـنه و يـسـكـنه فـسـيح جـنـاته و يلـهم اهـله ومـحـبـيه الـصـبر

والصحة والعافية.
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∫ÕuLÞ
يسعى فريق أربيل
إلى تكرار
إجنازاته في
متاز ا

ـديـنـة الـذين كـان لـها اإلقـلـيم وأبـنـاء ا
دعـمــا وحـضــورا بـإســنـاد الــفـريق في
ـديـنة جـمـيع مـباريـاته داخل وخـارج ا
الـتي بـقــيت تـتـنـفـس كـرة قـدم بـعـد ان
زين الـلـقب أروقـة النـادي والـفـرحة كل
ـديــنـة وشـكل الـلـقب األول في إرجـاء ا
موسم  2006حـافـزا لــكل من له عالقـة
بـــالـــفـــريـق والـــنـــادي وعـــلـى جـــمـــيع
ضـي قدما مسـتويـات احملافـظة عـلى ا

في الدفاع عن اللقب.
WO U²²  »UI √ WŁöŁ 

واســـتـــثـــمـــر الـــفــــريق  حـــالـــة الـــدعم
واالهـــتـــمـــام واالهم
في األمــر حــافظ
الــــنــــادي عـــلى
جـــــــــــمــــــــــــيـع
الالعـــبــ في
عـــــــــــــمـل دعـم
اجلــــــــــهـــــــــود
الــــــكـــــبـــــيـــــرة
لــــــــــــدخـــــــــــول
مــــــــبـــــــاريـــــــات
وسم التالي ا

حتـقــيق الـلــقب في وقـت كـانت الــفـرق
هـيمـنة عـلى ألقـاب الدوري في وضع ا
مـــــنــــاسب هـي األخــــرى رغم تــــصــــدع
اإلدارات عـبـر االنـتـخـابـات الـتي أمـنت
الـدخـول لـبـعض الـطـارئـ لـكنـه كانت
ـثـلــون فـرقـهـا تـمـتــلك فـرق والعـبــ 
بـانـتـظـام وسط دعم جـمـاهـيـري كـبـيـر
رغم تغيـر إلية الـدوري من موسم ألخر
بـعدمـا ارتفع عـدد الـفرق  الى أكـثر من
فـــريــقـــا تـــقـــسم الى مـــجـــمـــوعــات40
واسـتـمـر الـعـمل بنـظـام دوري الـنـخـبة
لفـترة طويـلة عنـدما تمـكن فريق اربيل
من خــطف الــلــقب األول عــلى حــســاب
يناء النجف لـيكون ثـالث فريق بعـد ا
وصـالح الــــدين يــــنــــقـل الــــلــــقب من
الــعـاصــمــة الى اربـيل وسط فــرحـة
ـدينـة  وتـمكن الـفريق عـارمة في ا
من حتــقــيـق اهم لــقب مـــحــلي في
تـاريخـه بفـضل ظـروف الـنادي في
تـلك الــفـتــرة الـتـي شـهــدت تـطـورا
ـسـتـويـات لـيـجـني عـلى مـخـتـلف ا
ــمـــتــاز في الــنـــادي لــقـب الــدوري ا
مــهـــمــة غـــايـــة في الــصـــعـــوبــة رغم
مــجــمـوعــة الالعــبــ الــتي مــثـلت

الـفريـق  التي مـنـحـته اجناز
مهمـا منحهـا البقاء مع
الــــــــفـــــــريـق فـي ظل
أجـــــواء الــــعـــــمل
الــتي تـمـيــز بـهـا
النادي ليس من
قـبل اإلدارة بل
من احملــافــظـة
وحـــتى إدارة

الـنهـائـية الـتي كـانت تسـتـقطب جـميع
وســـائل اإلعالم والــفــرق كــانت تــصف
ذلك بـالهـدف الـكبـيـر حيث اربـيل الذي
اهـتم كــثـيـرا بـالــفـريق وتـمــيـز بـفـضل
إمكاناته  التي امـتدت النتداب عدد من
العـبي العـاصمـة واالعـتمـاد علـيهم من
اجل الـبـقـاء بـالـدوري الن الـوصل الـيه
ـثـابـة االجنـاز والــلـعب في الـبـطـولـة 
الــكــبــيــر خـصــوصــا عــنــدهــا أي فـرق
احملـافـظـات الـتي مـنـهـا راحت تـعـتـمـد
عــلى تــشــكــيالت مــخــتــلــفــة من ابــنـاء
ـديـنـة الـتي يـنـتـمي الـيـهـا الـنادي او ا
احملـافـظـات اجملـاورة او من الـعـاصـمة
ـدرب وامـتد ذلك عـلى االستـعانـة وبا
من خـارج احملـافظـة في عـمـليـة شـكلت
صـــعـــوبــــات عـــلى اغـــلب الـــفـــرق البل
انهـكتهـا كثيـرا بعدمـا  تطبـيق نظام
التـعاقد مع الالعـب وحتـديد الرواتب
لــتــتـغــيــر األمــور بـســرعــة إمــام اغـلب
ــا في ذلك الــكــبــيــرة لـســبب الــفــرق 
وأخـر عـنـدمـا راحت الـفـرق تـبـحث عن
الالعب اجلـــاهــز  وتــتــكـــفل بــاألمــوال
شـــخـــصـــيـــا مـن قـــبل بـــعض اإلدارات
وحصل الذي حصل ومنها اربيل الذي
ــهــمــة عــلى حتــول الى احـــد الــفــرق ا
ـاضي مــسـتــوى الــعـراق فـي الـعــقــد ا
معـتمـدا على مجـموعـة اسماء مـعروفة
قبلها مثلت األندية اجلماهيرية وكذلك
ــنـتــخــبـات الــوطـنــيــة سـاعــدت عـلى ا
حتـــســ مـــســتـــوى األداء والــنـــتــائج
والـوقوف بـقـوة منـافسـا وكـانت مهـمة
احلــصــول عـلـى لــقب الــدوري الــهـدف
االول  سـعت الـيـهـا إدارة الـنـادي التي
وجـدت مـن الـفـريـق يـتــمـتع بــشـعــبـيـة
واســعــة واهــتــمــام إعالمي فــضال عن
اإلمــكــانـات الــتي تــتــمــتع بــهـا اإلدارة
إضـــافــة الى وجـــود مــلـــعب مــتـــكــامل
والــتـفـاف اجلـمــهـور وإدارة احملـافـظـة
ـسؤلـ واجتهت األمـور نـحو بـناء وا
فـريق مــتـكـامـل قـوامه أســمـاء وجنـوم
نتـخب الوطنـي كما شكـل وجود عبد ا
اخلـالق مـسـعـود احد مـتـابـعي الـفريق
من يـوم كان يـلعب في الـدرجة الـثانـية
ـكـتب الـتـنـفيـذي لالحتـاد تـأثـيره في ا
الــواضح في تــعـزيــز مــشـاركــاته بــعـد
بـعدمـا فـتـحت أفاق الـعـمل على 2003
مــصـارعـهـا امـام الــفـريق الـذي أصـبح
ـالئم إمام الالعـبـ  ألكـثر من ـكان ا ا
سبب مـنها الـعقود الـعاليـة التي كانت
تـقـدم إضـافـة الى االهـتـمـام من اإلدارة
واجلـمهـور بعـدمـا اخذ الـفريق يـعكس
نافسات بقدرات وثقة وقوة دوره في ا

والينقصه شيء.
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ومع كل الـذي امن لـلـفـريق لكـن لم يكن
بـحسـابـات جمـهوره فـي ان يتـمكن من

 wÐU d √ rÝUÐ ≠W¹d UM « 
جــمـيع فـرق احملـافـظـات ظـلت لـفـتـرات
نـافـسة طـويـلة خـارج الـلـعب ودائـرة ا
ـمتاز بكرة على لقب مسـابقة الدوري ا
القدم مـنذ ان كان يـجري علـى مستوى
فـرق بـغـداد وبـعض الـفرق الـعـسـكـرية
ؤسسات الـعسكرية من خارجها بـ ا
ـدنـيـة حلـ تـغــيـر الـنـظـام في عـام وا
وسمي في وقـتهـا بدوري أنـدية 1974
العـراق وإلزام الـفرق بـتغـير أسـماؤها
بعدمـا الزم التـغير دمج اكـثر من فريق
حتت عــــنــــوان واحــــد واخــــذ يــــشــــبه
بــطــوالت االحتــادات احملــلــيـة مــافــتح
اجملــال امــام اكــبــر عــدد من الالعــبــ
بعـدما ارتفع عـدد الفرق الى  16فريقا
من خالل إجـراء تـصـفيـات لـلـفـرق على
ـــنــاطق اجلــغــرافــيــة وفي مــســتــوى ا
وقتهـا صعدت فـرق من عدة مـحافظات
للـدرجة األولى في حـينهـا وبعـد أربعة
ـيــنـاء الـبـصـري كـاول مـواسم تـمـكن ا
فــريق من خـارج الــعـاصـمــة احلـصـول
عــلـى الــلـــقب فـي مــوسم  1978وكــان
اجنــازا ضــخـمــا بــكل مــعـنـى الـكــلــمـة
بعـدمـا بـقـيت فرق الـعـاصـمـة مهـيـمـنة
على البطوالت وتتبادلها دون ان تعير
أهـمـية القـرانـها مـن خارج بـغـداد  قبل
شاركة ذكور ا ان يفتح نظام الدوري ا
الواسعـة امام عدد من فـرق احملافظات
الــتي وجـــدت من الــلــعـب في الــدرجــة
األولى وبجانب فرق الـشرطة واجلوية
والــزوراء والـطــلــبـة وغــيــرهـا أهــمــيـة
كـبـيـرة مـا دفـعـهـا لـلـتـعـامل مع األمـور
بـشكل أخـر عنـدمـا راحت بعض الـفرق
تقـدم مغريـات لالعبي احملافـظات التي
فـشــلت في الــصـعــود والـلــعب بـدوري
متاز حـاليا ومثال نادي أندية القـطر ا
الــســمــاوة الـذي انــتــدب اغــلب العــبي
الــنـاصـريـة وكــذلك نـادي صالح الـدين
الـــذي شـــارك ولـــعب بـــعــد الـــصـــعــود
بـــتــــشـــكـــيـل من العـــبـي احملـــافـــظـــات
والـعـاصـمة وتـمـكن من احلـصـول على

لقب الدوري موسم .1980
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ومن بــ الــفــرق الــتي ســعـت بــرغــبـة
شــديـدة حـيث اربـيل الــذي بـقي يـلـعب
بـالـدرجة الـثـانـية ثـاني اهم الـبـطوالت
بعـدما كـان عدد الـفرق ثـابتا  16فريقا
مـــــا انــــعــــكـس ذلك عــــلـى مــــســــتــــوى
نافسات التي بقيت حتضى باهتمام ا
اإلعالم ومشجعي الـفرق أنفسهم وهي
تـبـحـث عن حتـقـيـق فـرصـة الــلـعب مع
الـكـبـار ولم يـكن الـصـعـود سـهال حـتى
مع تـغيـر نـظام الـدرجة الـثـانيـة بعـدما
 تـقسـيم الـفـرق الى مجـمـوعات ومن
ثم يــلــعـب ابــطــال اجملــمــوعــات دوري
تـأهيـلي من مرحـلة واحـدة التـصفـيات

وعد في 2007 وكان الفرق كـان على ا
احلـصـول عـلـى الـلـقب الـثــاني تـوالـيـا
واستمرت القصة واحلكاية مرة أخرى
والكل يتحدث عن كيفية احلصول على
الـلـقب الـثـاني تــوالـيـا وهـو مـا حـصل
نـجز عـندمـا تمـكن الفـرق من حتقـيق ا
الــثـــاني عـــلى حـــســـاب فـــريق الـــقــوة
اجلــويــة عــنـدمــا تــغــلب عــلــيه بــهـدف
ويــنـقـل الـلـقـب الى خـزائن الــنـادي في
عـمل كـبـيـر عـنـدمـا سـيـطر الـفـرق عـلى
البطولة وسط طموحات كبيرة الحدود
لها في ان يبقي اللـقب ملكا في النادي
وهـذا مـرهــون في احلـصـول عـلى لـقب
الدوري للمـرة الثالثة تـواليا ويبدو ان
ـــوعــد والـــتــاريخ الـــفـــرق كــان عـــلى ا
والفـرصة الـكبيـرة التي إصـر الالعب
عــلى حتـقـيـقـهـا وذلك بـاحلـصـول عـلى
الــلــقب الــثـالث بــالــتــغـلـب عـلـى فـريق
الـــزوراء بــهـــدف ويـــحــسـم األمــور في
ـسابـقـة طـبـعـا على سابـقـة لم تـالـفـة ا
مستوى فرق احملافظات قبل ان يحققه
اربـيل الــذي وجـد من األبـواب مـفـتـوح
ــــشـــاركـــات ـــرة نــــحـــو ا لـــكـن هـــذه ا
اخلـارجــيــة الـوديــة والـرســمـيــة حـيث
ـشـاركــة بـبــطـولـة االحتــاد األسـيـوي ا
ســتــة مــرات وصـل فــيــهــا مــرتــ الى
النهائي لكنه فشل في احلصول على
الــلــقب لـتــســتـمــر مــعـانــاة الــفـرق
العراقـية في احلصـول على لقب
الــبـطــولــة األســيــويــة قـبل ان
يـتصـدى لهـا الـقوة اجلـوية
ـــــتـــــوقع وحـــــقـق فــــوق ا
بــاحلـصـول عـلـى لـقـبـهـا

ثـالث مـــــــــرات  2016و 2017و2018
ويحتفل مع جمهوره في أهم اجنازات

النادي العريق.
2011 rÝu  

وجنـح فـريـق اربـيل بــاحلــصــول عـلى 
لــقب مــوسم  2011بــعــدمــا تــمــكن من
الـفـوز في الـلـقـاء الــنـهـائي عـلى فـريق
الـزوراء بفـارق ركالت اجلـزاء بخـمـسة
أهـداف مــقـابـل أربـعـة مــحـقــقـا الــلـقب
الـرابـع لـيـتـرك الـفـريق أهم بـصـمـة في
تاريخ الدوري وقدم فترة وجيزة كلنها
كبيرة  لفريق الـتحق قبل فترة قصيرة
مـتاز ووقفت معه ظروف لم بالدوري ا
يحصل عليهـا أي فريق اخر في الفترة
ـذكـورة الـتـي شـهـدت مـشــاكل مـالـيـة ا
كـــبــيـــرة طــالت الـــفــرق وادخـالهــا في
مـشاكل الحـصر لـهـا حتى ابـعدتـها عن
الـبـطـولة وهـو مـا حـصل لـفـريق ابريل
الــذي هــبط لـلــدرجـة األدنـى في مـوسم
لــكـــنه لم يــنـــتــظــر اال مــوســمــا 2017
كانه األول بعدما واحدا قبل ان يعود 
جنـــحـت إدارته في قــــبــــول ضـــيــــافـــة
مـــجـــمـــوعـــته في الـــدور الـــتـــاهـــيـــلي
وتـخـطـاهـا في ظل الـدعـم اجلـمـاهـيري
ومن خالل مجـموعـة فرق كـانت تعاني
مـشـاكـل حـقـيــقـيـة وشــارك الـفـريق في
ـــوقع ـــاضي وأنـــهــــاه في ا ـــوسـم ا ا
احلادي عشر بعدما تأثر في مواجهات
الـذهـاب كـثـيـرا ولم يـسـتـغل مـبـاريـات
شاركة األرض كما يجب قبل ان يعود 
ـوسم احلالي ولـعب خـمس مبـاريات ا
فاز مرت وخـسر ثالث قبل ان تتوقف

البطولة.
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ـتقاعدين) الرضاء اكثر عـدد من احلكام الـدولي (ا
ؤقـتة لـتسـييـر شؤون كـرة القدم في مرحلـة الهـيئـة ا
العراقية عمد رئيس جلنة احلكام في الهيئة احلكم
الدولي السـابق عالء عبـدالقـادر الى تشـكيل جلـنت
ـركـزيـة وضمت االولى حتت مسـمى جلـنـة احلـكام ا
تسـعـة اعضـاء والـثانـيـة حتت مـسمى دائـرة احلـكام
وفيـهـا اربعـة عـشـر عضـواً.. بـرامج ريـاضيـة تـنشط
ــرئــيــة (اســتــثــمــرت) احلــدث في وســائل االعالم ا
وحـاولت مـن حـيث تــدري ان (تــشـعـل) نـار اخلالف
بـ احلــكــام الــذين ظــهــرت اسـمــائــهم في الــلــجــنـة
والدائرة واحلـكام الـذين لم تظـهر اسـمائـهم فيـهما
وبالفـعل اخذ اخلالف مـنحى غـير مـنتـظر في احدى
القـنـوات الـفـضـائيـة عـنـدمـا اتـهم حكـم دولي سابق
ـؤقـتـة مـتـضـرر زمـيل له مـنـتـفـع من عـهـد الـهـيـئـة ا
نتفع ـزّور) ا بالتزويـر وذكر اسم احلكم الدولي (ا
حتت ضغـط مقـدم الـبـرنـامج الـذي كـان واضـحاً انه
(يـريـد) ان يـلـحق ضــررا مـعـنـويــاً واضـحـاً بـاحلـكم
نـتفـع مع ان مقـدم الـبرنـامج كان الدولي الـسابـق ا
يردد بـ الـفـينـة والـفـينـة حق الـرد مـكفـول لـلـطرف
االخـر.. ولـم يـنــتـه اجلـدل حــول الــلــجــنــة والــدائـرة
ركزية واعضائهـما عنـد اتهام رئيس جلـنة احلكـام ا
ؤقـتة بـالتـحيـز حلكم عـلى حسـاب حكم في الهـيئـة ا
ا تعـدى االمر الى انـسحاب (غـير) مسّوغ آخر وا
لعدد من احلكام الدوليـ الذين ظهرت اسمائهم في
اللجنة والدائرة من عملهم في اطار ذريعة ان الدور
مـيزة نـاط بهم في الـلـجنـة اصغـر من اسـمائـهم ا ا
ـؤقـتـة مــرحـلي ال يـتـعـدى مـتـنـاسـ ان الـعــمل في ا

نصف سنة.
عالمة التعـجب االخرى هي اذا كـانت جلنة او دائرة
ــؤقـتـة لــتـســيـيـر شــؤون احتـاد كـرة داخل الـهـيــئـة ا
وضـوعي فكيف القدم تثـير كل هذا الـنقاش غـير ا
سيكون االمـر عند تشـكيل جلنـة احلكام في االحتاد

ؤقتة. القادم بعد انتهاء مهام الهيئة ا
 وتساؤل حيوي آخر يـفرض نفسه له عالقـة باللجنة
والـدائــرة وهــو اذا كـان االحتــاد الــســابق قــد أُتُـهم
بالتـرهل جراء العـدد الكـبير من الـعامـل في جلانه
فلـماذا اسـتعـانت جلـنة احلـكام ودائـرتـها في الـهيـئة
ؤقـتـة لـتـسـيـيـر شـؤون كـرة الـقـدم في الـعراق بـ23 ا
حكـمـاً في وقت اقل مـا يـقال عـنه انه غـيـر ضروري
لـوجـود هــذا الـعـدد مـن احلـكـام حــيث ال يـوجـد اي
ؤقـتة لـتـسيـير شـؤون احتاد نشـاط ميـداني للـهـيئـة ا
كرة القدم فـي هذه االونة وأقول وقـت غير ضروري
النه كـان امـام احلــكم الـدولي الــسـابق رئــيس جلـنـة
ـركـزيـة الـدكـتــور عالء عـبـدالـقـادر فـرصـة احلـكـام ا
لــلـــتــشـــاور مع زمالئه حـــول من يـــرغب في الـــعــمل
نـاسب لكل عضو مكلف كان ا باللجنة والـدائرة وا
ـركـزيـة بـالـعـمل وبـهـذا كـان رئــيس جلـنـة احلـكـام ا
سيـغـلق كل بـاب لـلـطـعن في تـوجـهـاته ونـيـاته وكان

ناسبة لفريق عمله. سيصل حتماً الى التشكيلة ا
 انا ال اشجع رئيس جلنة احلكام
ــــركـــــزيـــــة الـــــدكـــــتـــــور عالء ا
عــبـــدالــقـــادر عــلى الـــرد عــلى
ـــا ادعــوه الى مــنـــتــقـــديه وا
تسوية خالفاته مع من ال يتفق
مـعه عـلـى نـحـو ودي ضــمـانـاً

لنجاح مهمته.
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أكـدت وزارة الشـبـاب والريـاضة إن
ــالــيـة ســتــشــرع األســبـوع وزارة ا
احلــالي بـإجــراءات فـتح حــسـابـات
االحتــــادات الــــريــــاضــــيــــة ومن ثم
بالغ إلطالق رواتب ومنح حتويل ا
االحتـادات الـريـاضـيـة لـعام .2020
وقـال مـديـر عام الـدائـرة الـقانـونـية
الـية شـاكـر محـمد في واإلداريـة وا
تـصـريح خـاص إن الـوزارة أرسلت
ــالــيــة مــنـذ عــدة كــتب إلى وزارة ا
شهـر كانـون الثاني  2020من اجل
اإلسراع بفتح حسابات االحتادات
وننـتظـر وصول اإلشـعار من وزارة
اليـة لإلشراف على تـنظيم توزيع ا
هـــذه األمــــوال ومـــنـــحـــهـــا إلى من

يـــســــتــــحــــقـــهــــا وفـق الـــضــــوابط
القـانونـية. وأضـاف محـمد ان قرار
مــجــلـس الـوزراء يــؤكــد ان وزارتي

ـــالـــيــة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة وا
مـــســـؤولــتـــان حـــصــرا عـن تــوزيع
األمـــوال إلى االحتـــادات عــلى وفق

تـعلـيمـات تصـدرها الـوزارت وان
وزارة الـشـبـاب والريـاضـة سـيـكون
ـــراقــبـــة عــلى دورهـــا اإلشــراف وا
األمـوال ومن جانـبـنا نـحن أكـملـنا
جـــمــيع اإلجـــراءات وســبق اإلعالن
ـوقع الــرســمي لـوزارة عـنــهــا في ا
الشباب والريـاضة. وأوضح محمد
في خــــتــــام تــــصـــريــــحـه إن وزيـــر
الـشـباب والـريـاضة الـدكـتور احـمد
ريــاض يـؤكــد في أكـثـر مـن تـوجـيه
عــلى ضــرورة إيــصــال األمـوال الى
مــســتـــحــقــيــهـــا وإيــجــاد احلــلــول
نح للـمشـاكل التي تؤخـر تسـليم ا
عوقات وهو ما يدفعنا إلى تذليل ا
حــرصــنــا مــنــا عـلـى دعم شــريــحـة

الرياضي والشباب.
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قــــــررت الــــــهــــــيــــــئــــــة
الــتــطــبــيــعـيــة لـالحتـاد
العراقي لكرة القدم الغاء
ـستـشارين عـقود جـميع ا
في االحتاد والـبـالغ عددهم
. وذكـــرت 23 مــــســـتــــشـــاراً
الهـيئـة في بيـان صحفي أن
الـهـيـئـة الـتــطـبـيـعـيـة لالحتـاد
ـركزي لكرة الـقدم عقدت العراقي ا
الـيـوم اجـتـمـاعـهـا الـدوري الـسـابع
بحـضور رئـيس الهـيئـة اياد بـنيان
وجميع االعضاء واالم العام عبر

الدائرة االلكترونية.
وأوضحت انه  اتخـاذ العديد من
قررات منها تسمية الزميل هشام ا
مــحــمــد ابــراهــيم نــاطــقــا اعالمــيـا
لـلـهــيـئـة وطـه عـبـد حالتـه رئـيـسـا
للجنة األمنية واذهان محمد جاسم
رئـيسـا للجـنة الـنسـوية و خالل
االجتمـاع االتفاق على الـغاء جميع
عـقـود الـعـامــلـ بـصـفـة مـسـتـشـار

الـــبـــالـغ عـــددهم .23 وتــــابـــعت أن
الـهـيــئـة الـتـطـبـيــعـيـة سـتـعـقـد في
ـقـبـلـة اجــتـمـاعـا مع انـديـة االيـام ا
نـاقشـة العـديد من مـتاز  الـدوري ا
ـهـمـة. يـذكـر ان الـهـيـئة الـقضـايـا ا
الــتــطــبـــيــعــيــة لـالحتــاد الــعــراقي
ــــركـــــزي لــــكـــــرة الــــقـــــدم قــــررت ا
بـــاجــتـــمـــاعــهـــا الـــدوري الـــســابع
بحـضور رئـيس الهـيئـة اياد بـنيان
وجميع االعضاء واالم العام عبر
الدائرة االلـكترونـية تسمـية الزميل
هــشـــام مــحــمـــد ابــراهــيم نـــاطــقــا
اعالمـيـا لـلـهــيـئـة وطه عـبـد حالته
والـدكـتورة رئيـسـا لـلـجـنة االمـنـيـة
ازهـار محـمـد جاسم رئـيسـا لـلجـنة
الـــنــســـويــة و خالل االجـــتــمــاع
االتــفـاق عــلى الـغــاء جــمـيع عــقـود
الـعـامـلـ بـصـفـة مـسـتشـار الـبـالغ
عــددهم .23 وســـتــعـــقــد الـــهــيـــئــة
ــقــبــلــة الــتــطــبــيــعــيــة في االيــام ا
مـتاز اجـتمـاعا مع انـدية الـدوري ا
همة. ناقشة العديد من القضايا ا
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اإلحتاد الدولي بكرة القدم
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اكـد الـرباع الـعـراقي صـفـاء راشد
ـنــشـطــات اطالقـاً انه لم يــتـنــاول ا
اضـيـة. وقـال راشد خالل الـفـتـرة ا

في تصريح صحفي إن هناك بعض
البسات التي حـصلت بخصوص ا
حالة الـفحص االخيـرة التي ظهرت
لدي حيث بينت انني تناولت مادة

مـنــبــهــة ولــيــست مــادة مــنــشــطـة.
وأضـــاف اســـتــــخـــدم مـــجـــمـــوعـــة
كـمالت منذ فـترة طويلـة وال يعلم ا
ـــدرب بـــاســـتـــخـــدامي االحتــــاد وا
كمالت من احد للمواد بعـد شراء ا
عتمـدة في بغداد واكرر الشركـات ا
ــادة اطالقـا. بــعـدم عــلــمي بــهــذه ا
وأكـــمل راشــد الزلـت بــانـــتــظــار رد
االحتـاد الــدولي بـخـصـوص تـقـد
االعتـراض وانتـظار ضهـور نتـيجة
فــحص الــعــيــنــة B وكــان االحتــاد
الـــدولي قــــد اعـــلن إيــــقـــاف راشـــد
والعـــبــ عــراقـــيــ اخـــرين بــعــد
االشـتـبـاه بـتـنـاول مـواد مـحـظورة.
يــــذكــــر ان االحتـــاد الــــدولي لــــرفع
األثـقـال اعـلن أنه قـرر إيـقـاف ثـالثة
ربــاعـ من الـعـراق بــشـكل مـبـدئي

بــسـبب مــخـالــفـات مــحـتــمـلـة
ـنــشـطـات لـلــوائح مـكـافــحـة ا
بــنــاء عــلى تــوصــيــات جلــنــة
نـشطات التي بعثت مكافحة ا
تـقــاريـر عـن الـربــاعـ صــفـاء
راشـد وسـلـوان جـاسم واحـمد
فـــــاروق وان قــــر ار إيـــــقــــاف
الــــربــــاعـــ جــــاء بــــالـــنــــظـــر
لـتـعـاطـيـهم مـواد مـحـفـزة تـقع
ــواد احملـظـورة ضــمن خــانـة ا
دولياً وان االحتاد العراقي الى
مـواصــلـة الــتــحـقــيق في االمـر
لــلــوصــول الى كــبــد احلــقــيــقـة
ـوضـوع الذي البـسـات هـذا ا
ســيــســبـب حــرمــان الــعــراق من
الـتــواجـد عـلى مــنـصـات الــتـتـويج

بية بعد طول انتظار. االو

شاكر اجلبوري
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{ لندن- وكاالت: خسر ليـفربول بطولة الدوري اإلجنـليزي اإللكترونية حلـساب وولفرهامبتـون الذي فاز عليه بهدف
ـباراة النهـائية. وتعـد بطولة الـدوري اإلجنليزي  ePremier Leagueبطولـة تفاعلـية تنظـمها رابطة مقابل هدف في ا
ثل كل نادٍ أحـد العبيه في مـنافسة بـلعبـة فيفا  20لكـرة القدم. ومثل لـيفربول يرليج بـ فرق البـطولة بحـيث  البـر
ن ألكسندر أرنولد بينما مثل وولفرهامبتون العبه دييجو جوتا. وحسم جوتا اللقب لفريقه في تلك البطولة ظهيره األ
بـهـدف ذهـبي في الـوقت اإلضـافي بـعـدما انـتـهى الـوقت األصـلي لـلـمبـاراة بـنـتـيـجة .1-1 وقـال ألـكـسـنـدر أرنـولد في
وقع لـيفربول عقب اللقاء: لقد كانت مباراة جـيدة. وأضاف: من الصعب جدًا الفوز على جوتا إنه صبور تصريحات 
باراة ويدافع بشكل قوي. وتـابع: اعتقدت أنني قدمت أداءً جيدًا ضده لكن لكي أكون عادلًا فهو يستحق الفوز في ا

باراة النهائية. : لقد كانت بطولة جيدة يسعدني أن أصل إلى ا بسبب الفرص التي خلقها. وأ
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- وكـــاالت: حــذرت نـــقــابــة { بـــرلــ
انية من احتماالت جتمع الشرطة األ
اجلـماهـيـر في منـاطق مـتفـرقـة حال
ـبـاريـات بدون تـطـبيق فـكـرة إقـامة ا
جماهير من أجل استكمال منافسات
ـاني ـوسـم احلـالي من الــدوري األ ا
لـكــرة الـقـدم بـونـدســلـيـجـا. وال يـزال
تــعـلــيـق مــنــافـســات كــرة الــقــدم في
ــانــيـــا قــائـــمًــا في ظـل أزمــة وبــاء أ
ــسـتـجــد. وتـأمل فــيـروس كــورونـا ا
ــــســــؤولــــ في األنــــديــــة وكــــذلـك ا
ــوسم من اســتــكــمــال مــنــافـســات ا
باريات بدون جماهير خالل إقامة ا
ـــانــيــا وهــو مــا يـــطــلق عـــلــيه في أ
مـباريـات األشـبـاح أمالً في تـقـليص
ـالـيـة اخلاصـة بـعـائدات اخلـسـائر ا
الــبث الــتــلــيــفــزيــوني. وقــال يــورج
راديـك نـــائب رئـــيـس مـــجـــلس إدارة
ــانـيـة: مـبـاريـات نـقــابـة الـشـرطـة األ
األشـــبـــاح خـــطـــيــرة حـــتـى لـــو قــدم
ـــنـــظــمـــون كـل االحـــتــيـــاطـــات في ا
اإلســتــاد لــضــمــان تــطــبــيق قــواعــد
الــسالمـة وتــقـلـيل مــخـاطـر انــتـقـال
العدوى بأكـبر شكل. وأضاف راديك
في مـقابـلة مع صـحيـفـة فرانـكفـورتر
أجلـمـايـنه سـونـتـاج تـسـايـتـوجن أنَّه

ــاني أن من حق رابــطــة الــدوري األ
تـعـمل عـلى إيـجـاد خـطـة السـتـئـناف
وسم لـكن يبـدو أنها لم منـافسـات ا
تــتـخــذ كل اجلــوانب في احلـســبـان.
ــكن الـــتـــحــكم فـي كل مــا وأوضـح 
ـــكن يـــحـــدث بــــاإلســـتـــاد لــــكن ال 
ـكن أن الـتـحـكم بـشـكل كـامل فـيـما 
يـحــدث في األمـاكن خـارجـه مـشـيـرًا
إلـى إمـكــانـيــة احـتــشـاد اجلــمـاهــيـر
ؤازرة العبيهم ما خارج اإلستادات 
يؤدي لـزيادة انتـشار الـعدوى. يؤمن
أوتمـار هيـستـفيـلد مـدرب بوروسـيا
دورتـمـونـد وبـايـرن مـيـونخ األسـبق
بقـدرة مـانويل نـويـر حارس الـفريق
الــبــافـاري عــلى االســتـمــرار بــأعـلى
مستوى لـعدة سنوات مـقبلة. وخالل
مــقـابـلــة مع شـبــكـة سـكــاي سـبـورت
انيـا سُئل هيـتسفـيلد عن رأيه في أ
الـنقـاشـات الـدائرة بـشـأن مـدى قدرة
نــويـــر عـــلى االســـتـــمـــرار في أعـــلى
ــقـبــلـة مــسـتــوى خالل الـســنـوات ا
خاصـة مع تـقدمه في الـعـمر وبـلوغه
عــــامًـــــا. وعـن ذلك قـــــال: نـــــحن 34
نـــتـــحــدث عـن احلــارس األفـــضل في
الـعــالم ومـانـويل مـثـل أولـيـفـر كـان
كـلـمـا تـقـدم في الـعـمـر يـزداد بـريـقًـا

ــــكـــنــــنـي في الــــوقت ذاته لـــكـن ال 
العب حتى التـأكيـد عـلى بقـائه في ا
بــلــوغه  40عـــامًــا. وأكــمـل: لــكن مــا
كـنني قـوله أن نويـر سيـستـمر في

الـلعب عـلى أعـلى مـسـتوى لـسـنوات
قــلـيــلـة مــقـبــلـة مــا لم يــتـعـرض ألي
إصـــــابــــــة واإلدارة هي مـن تـــــقـــــرر
التجديـد له لعام أو حتى  4سنوات.
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شـارك بدال من البريطاني سام بيرد مع
فــريق إنــفـيــجــ فـيــرجن رســيـنج في
ـاني ــركــز الـثــاني مــتـقــدمــا عـلـى األ ا
بــاســـكــال فــيــرالين ســائق فــورمــوال 1
الـــــســــابق الـــــذي يــــشــــارك مـع فــــريق
مــاهـيـنــدرا. وجلـأت فــورمـوال ئي مـثل
بـطوالت أخـرى منهـا فورموال  1والـفئة
األولى بـالـدراجـات النـاريـة لـلسـبـاقات
االفـتـراضـيـة لـسـد فـراغ تـوقف ريـاضـة
احملــركـات في خــضم جـائـحــة فـيـروس
كــورونـا. وتـقــام الـســلـسـلــة عـلى مـدار
تـسـعـة أسـابيـع ويشـارك كل الـسـائـق
من مـنـازلهم وتـهدف إلى جـمع تبـرعات
تـحدة للـطفولة من أجـل منظـمة األ ا
(يــونـيـسف) في مــكـافـحـتــهـا لـفـيـروس
كـورونـا. وقـال جونـتـر نـحن منـافـسون
ونـريـد الـفـوز وعلـى الرغم مـن أنه عالم
افــتـراضي فـنــحن نـريـد أن نــكـون عـلى
الــقـمــة. وانــطـلق الــبـلــجــيـكي ســتـوفل
قـدمة فـانـدورنه سائـق مرسـيدس مـن ا
ــركــز لـــكــنه اكـــتــفى فـي الــنــهـــايــة بـــا

اخلامس.

مــا يـســتـمــتـعــون به. وهـذا هــو الـفـوز
ـاني الـثـاني عـلى الـتـوالي لـلـسـائق األ
الـبالغ عمره  22عـاما بعدما انتصر في
اضي على جـولة اختـبارات األسبـوع ا

حلبة موناكو.  
وجـاء النيوزيلنـدي نيك كاسيدي الذي

{ لــنـدن- وكــاالت: فــاز مـكــسـيــمـلــيـان
كــونــتـر ســائق بي.إم.دبــلـيــو أنــدريـتي
بـاجلولة األولى في سـلسلـة تسابق من
مـنزلك ببـطولة فـورموال ئي حـول حلبة
هــوجن كــوجن االفـتــراضـيــة  إذ مــنـحت
بـطولة السيارات الكهـربائية اجلماهير
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ـارسة التـدريب بنفس القـوة كما كان
األمـر دومـا في السـابق. بالـتـأكيـد نحن
ال نــعــرف عــلى وجه الــتــحــديــد مــوعـد
الـعـودة. وأضافت اآلن نـسـعى لـلحـفاظ
عــلى الــوضع احلـالـي وإذا مـا أتــيـحت
لـنـا فـرصـة لـلـعب مـن جـديـد هـذا الـعام
فــــيــــمـــكـن الــــضـــغـط عــــلى هــــذا الـــزر
واالنـــــطـالق مـــــرة أخـــــرى. وبـــــســـــبب
إجـــراءات اإلغالق وقـــيـــود الـــســفـــر لم
تـتمـكن بارتي مـن العودة إلـى الواليات
ـتحدة والدفاع عن لـقب بطولة ميامي ا
ـفتـوحة الذي دفع بـها إلى قـائمة أول ا
مـصنفـات على مستـوى العالم قبل 10
أن تـنـتـزع صـدارة الـتـصـنـيف بـعد ذلك
بــبــضــعــة أشــهــر. وبــارتي أيــضــا هي
ـفـتـوحة حـامـلـة لـقب بـطـولة فـرنـسـا ا
بـعد أن حصـدت لقبـها الكـبير األول في
مـالعب روالن جـاروس الـبــاريـسـيـة في
ـاضي لـكن الـبـطـولة يـونـيـو/حـزيران ا

تأجلت أيضا. 
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نتـخب بلجـيكا بعـدم انتقاد دير الفـني  { رومـا- وكاالت: طالب روبـيرتو مارتـينيـز ا
العبه روميلـو لوكاكو مهـاجم إنتر ميالن. وقـال مارتينيـز خالل تصريحات لـصحيفة
لكه الالعب ز الـبريطانية: النقـاد لديهم موهبة تسليط الـضوء دائمًا على ما ال  التا
أو ال يـفعـله. وأضاف: هـناك بعض الالعـب الـذين نسـلط الضوء دائـمًا عـلى األشياء
اجلـيـدة الــتي يـقـومـون بــهـا بـيـنـمــا هـنـاك العـبــون آخـرون نـسـلط الــضـوء عـلى مـا ال
يــفـعــلـونه.. لـوكــاكـو يــقع ضـمن هــذه الـفـئــة األخـيـرة. وتــابع: رومـيــلـو قـدم مــوسـمـ
انشـستر يـونايتد استـثنائـي مع إيفـرتون لكن في الـلحظـة التي غادر فـيها مـتجهًـا 
كـان هـنـاك شـعور بـأنه لن يـسـجل وأنـهـا ستـكـون فـتـرة سلـبـيـة له. وأردف: كـان هذا
كن تسليط الضوء يزة إنه هداف ال  مفاجئًـا بالنسبة لي ألن لوكاكو لديه صفات 
عـلى األشيـاء التي ال يـفعـلهـا.. مثل ديـيجـو مارادونا ال أحـد سيـتحـدث ويتـسائل: كم
: لوكاكو هداف هذه هي وظيفته وما مرة استـخدم فيها مارادونا قدمه اليمنى?. وأ
يـفـعلـه بشـكل أفـضل. جـديـر بالـذكـر أن لـوكـاكو  26عـامًـا سجل  52هـدفًا خالل 84

مباراة لعبها رفقة منتخب بلجيكا.

- وكاالت: ألـقى سيمون رولـفز مدير الكـرة بنادي بايـر ليفركوزن { برل
ـدير التـنفيـذي لنـادي كولون الـضوء على اني وألـكسـندر فيـهرل ا األ
اني (بوندسلـيجا) من الناحية أهمية استـئناف منافسـات الدوري األ
االجـــتــمــاعـــيــة. وقــال رولـــفــز في تــصـــريــحــات لـــقــنــاة إيه.آر.دي
كن أن تـساعـد شـيئـا ما في ـانيـة كرة الـقـدم  الـتلـيـفزيـونيـة األ
إبـقـاء النـاس في مـنـازلـهم. أما فـيـهـرل فـقد حتـدث عن أهـمـية
فهومة القليل مـن األمور الطبيعية في ظل هـذه األزمة غير ا
بـالــنـسـبــة لـلـجــمـيع. وأضــاف أن االنـشـغــال احملـتـمل في
مـبـاريـات كـرة الـقـدم هـو عامـل اجـتـماعـي مـهم لـلـغـاية
يـجب أن نـأخذه فـي احلسـبـان. وترى رابـطـة الدوري
ـنـافـسات في ـمكـن استـئـناف ا ـاني أنه من ا األ
ــقــبل لــكن األمـر ال الـتــاسع من أيــار/مــايـو ا
قرر يزال متـوقفا على قرار الـسلطات. ومن ا
ــانــيــة أجنــيال ــســتــشـــارة األ أن تــلـــتــقي ا
مـيركل يوم  30نيـسان/أبريل اجلاري عبر
الـفـيديـو كـونـفرانس مع رؤوسـاء الـواليات
ــســؤولــ عن كــرة ووزارة الــداخــلــيــة وا
الـقــدم حـيـث سـتــكـون كــرة الـقــدم ضـمن

األجندة.

d² A½U Ë W½uKýdÐ 5Ð VIðd  Ÿ«d
5³Žö «  «b UFð vKŽ w²OÝ

t²NłË r ×¹ !UO UÐË√

WK³I*«

جانب من إحى سباقات الفورمال

وأعــرب هــيــســتــفــيــلــد عن أمــله في
توصل الطرف التفـاق مناسب لهما
من أجـل جتــــديــــد الـــــعــــقــــد الــــذي

سينتهي في صيف عام 2021.

{ سـدني- وكـاالت: جتـد العـبـة الـتنس
األسـتــرالـيـة أشـلي بـارتي صـعـوبـة في
الـتدرب بصورة طـبيعيـة واحلفاظ على
ـفروضة قـوتهـا خالل إجراءات الـعزل ا
الحــتــواء أزمــة فـيــروس كــورونــا. لـكن
يـا تأمل في العودة ـصنفـة األولى عا ا
ـجرد عودة سـريعـا إلى سابق تألـقها 
عجلة منافسات التنس إلى الدوران من
جــديــد بــعــد اجلــائــحــة. ومــثل مــعــظم
الــــريـــاضـــات حــــول الـــعـــالـم تـــوقـــفت
مــنـافـســات الـتـنس مــطـلع مـارس/آذار
ـــاضي بـــســـبب تـــفــشي الـــفـــيــروس ا
وســيـســتـمــر الـتــوقف حــتى مـنــتـصف
ـقـبل عـلى أقـل تـقـدير. يـولـيـو/تـمـوز ا
وخالل فترة التوقف حتسن أداء بارتي
عـلى مـسـتـوى الـكـولف في بـرزبـ لكن
تـدريـبـاتـهـا في الـتـنس مـتـعـثـرة قلـيال.
وعـن ذلك قـــالت بـــارتـي الـــتي أكـــمـــلت
عــامـهـا  24أمـس اجلـمـعــة لـصـحــيـفـة
صـــنـــداي هـــيــرالـــد صن مـن الــصـــعب
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اني جانب من إحدى مباريات الدوري األ
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{ مــدن- وكــاالت: أكـــدت تــقــاريــر
صــحـفـيـة إسـبـانـيـة وجـود صـراع
مـرتقب بـ برشـلونـة ومانـشسـتر
ســـيــتـي عــلـى روبن ديـــاز مــدافع
ـيـركــاتـو الـصـيـفي بـنـفـيــكـا في ا
ـقـبل. ويـسـعى النـاديـان لـتـدعيم ا
خط الدفـاع بعدمـا تعرضـا لهزات
ـوسـم; بـسـبب وجـود قــويـة هـذا ا
نـــقص عـــددي في اخلط اخلـــلــفي.
وبــحـسب صـحــيـفـة مـونـدو
ديبورتيفـو اإلسبانية
فـــــإن بــــرشـــــلــــونــــة
ومانشستر سيتي
يـخــطـطـان لـتـقـد
عرض لـبنفـيكا في
يركاتـو الصيفي ا
لـــــــــــضـم ديـــــــــــاز.
ويــرتــبط ديــاز 22
عـــامًـــا بـــعـــقـــد مع
بنـفيكـا حتى صيف
ولـــديه شــرط 2024
جــزائي بـقــيـمـة 100
ملـيون يـورو. ويعـتبر
هذا الرقم كـبير لـلغاية
على كال النادي إال أن
هـنـاك تــفـاؤال بـإمــكـانـيـة
تــخـفـيــضه في ظل األزمـة
االقـتـصـاديـة الـتي أحـدثـهـا
فــيــروس كــورونــا. وأشــارت
الــــصـــحــــيـــفـــة إلـى أن وكـــيل
الالعــبـــ خــورخي مـــيــنــديــز
عرض دياز عـلى برشلـونة كبديل
مـحــتــمل طــويل األمـد لــصــامـويل
أومـــتـــيــتـي والــذي ربـــطـــته عــدة
تـقاريـر بـالرحـيل عن كـامب نو في
ــوسم. أمــا بــالــنــســبــة نــهــايــة ا
ــانــشــســتــر ســيــتي فــإن ديــاز
مــرشح مع الـســنـغـالـي كـالـيـدو
كــولــيـــبــالي مـــدافع نــابــولي
للقدوم إلى ملعب االحتاد هذا
الـــصـــيف. وال يـــرغب رئـــيس
بنفيـكا لويس فيلـيبي فييرا
فـي بـيـع كــبـار جنــومه عــلى
األقل في خضم أزمة فيروس
كـــورونـــا. تـــعـــاني األنـــديـــة
األوروبـيــة من فـتـرة صـعـبـة
لــلـــغـــايـــة عــلـى الــصـــعـــيــد
االقــتـصـادي بــسـبب تـوقف

عــلى رحـيل بـوجـبــا. يـتـطـلع ريـال
مــدريــد لــضم الــنــجم الــســنـغــالي
ساديو ماني من صـفوف ليفربول

قبل.  الصيف ا
وتشير التقارير اإلجنليزية إلى أن
ماني لن يـرحل عن صفـوف الريدز
إال جتــاه الـريــال مع اقـتــراب تـلك
اخلـــطــوة في ظل غـــضــبه من دعم
مدربه يورجن كلوب لفيرجيل فان
دايك في ســبــاق الــكـرة الــذهــبــيـة
اضي على حسابه. وقدرت العام ا
قـيــمـة مـاني قـبل فـيـروس كـورونـا
بـ 135مليون جنـيه إسترليني إال
أن تـــلك الــقـــيــمـــة انــخـــفــضت في
الـــوقت احلـــالي لــتـــصل إلى 108
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حاول دانيل ليفي رئيس توتنهام
هـوتــسـبــيـر مــحـاربـة كـل األنـديـة
الـــتي ســـعـت لـــضم جنم الـــفـــريق
ــــاضي هـــــاري كــــ الــــصــــيـف ا
ـــهـــاجم بـــاإلشـــارة إلـى أن ثـــمن ا
اإلجنليزي لن يقل عن  250مليون

الـنــشــاط الـريــاضي جــراء تــفـشي
ــسـتـجـد وهـو فــيـروس كـورونـا ا
الـوبـاء الذي تـسـبب في انـخـفاض
الـقــيــمــة الــســوقـيــة لــلــكــثـيــر من
ـــا يــــلــــعـب هـــذا الــــنــــجــــوم. ور
االنـخـفـاض فـي الـقـيـمـة الـسـوقـية
لالعــــــبـــــ فـي عـــــودة أســـــعـــــار
ـيــركــاتـو إلى مــا عــصـر مــا قـبل ا
انـتــقــال نـيــمــار إلى بــاريس سـان
جـيـرمـان ومـا صـحـبه من ارتـفـاع

جنوني في أسعار الصفقات.
ويــرصـــد  مـــدى تــأثـــر الـــقــيـــمــة
الـسـوقيـة لـعـدد من العـبي الدوري
اإلجنليزي بعد انتشار الفيروس

في السطور التالية:
U³łuÐ ‰uÐ

وضع مـانشـشـستـر يونـايـتد سـعر
مـــلــيـــون جــنــيـه إســتــرلـــيــني 70
لــلـــمــوافـــقــة عـــلى رحـــيل الـــنــجم
الــفــرنــسي بــعــدمــا بــاتت اإلدارة
مــسـتــعـدة لــلــتـفــريط في خــدمـات
قبل مع قناعتها بوجبا الصيف ا
باستحـالة حصد  89مليون جنيه

جنيه إسـترليني. وجتـدد االهتمام
بـــضم كـــ مــرة أخـــرى الـــصــيف
ـقبـل عبـر الـعديـد من األنـدية من ا
مـانشـسـتـر يـونـايـتـد ومـانـشـسـتر
سيتي وريـال مدريد إال أن الـقيمة
السـوقيـة للـنجم اإلجنلـيزي حـاليًا
مـاليـ إســتـرلــيـني بــحـسب 108

موقع ترانسفير ماركت.
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أعرب بـايرن ميـونيخ عن اهـتمامه
بــضم لــيــروي ســاني من صــفـوف
مــانــشــســـتــر ســيــتي إال أن بــطل
الــبــونــدســلــيــجــا مــانع دفع 100
مـــلــيــون إســتـــرلــيــني فـي الــنــجم
ـاني وهـو الـسـعـر الـذي حدده األ
الــســيــتي لــلــتــفــريط فـي خــدمـات
العبه. ومع تفشي كورونا احلالي
انـخـفـضت قـيـمـة سـاني الـسـوقـية
لتصل إلى  72ملـيون إسـترلـيني
ــا يـنـجح الـبــايـرن في الـظـفـر ور
بـخـدماته بـسـعـر قـد يصل إلى 44
مــلــيــونــا فــقط خــاصــة أن عــقــده

قبل. ينتهي العام ا

بلغ الذي دفعته إسترليني وهو ا
لشرائه من صفوف يـوفنتوس قبل
ستجد 4 أعوام. وتسبب الوباء ا
في انخـفاض قـيمـة بوجـبا من 90
مـلــيـون جـنـيه إسـتـرلـيـني إلى 72
مـلـيــونـا وفي حــال رحـيل الــنـجم
الـفـرنــسي سـيــكـون آخـر الــنـجـوم
الذيـن يغـادرون اليـونايـتد دون أن
تــتـمــكن اإلدارة من حتـقــيق الـربح

من ورائهم.
ومن أبـرز تـلك األمـثـلـة أنـخـيل دي
مـاريا الـذي اشتـراه اليـونايـتد من
ريـــال مــدريــد مــقــابل  60مــلــيــون
إستـرليـني قبل أن يـرحل لباريس
سـان جيـرمـان مـقابل  42ملـيـونا
وهناك أيضًا روميلو لوكاكو الذي
رحل إلى إنــتـر مـقـابل  73مـلـيـون
إســـتــــرلـــيــــني أقل بـ 2مــــلــــيـــون
إسترليني من السعر الذي اشتراه
به الـيونـايـتد. يـذكر أن الـيـونايـتد
طـلب احلـصـول عـلى  180مـلـيون
اضي جـنيه إسـترلـيـني الصـيف ا
للموافقة

ية يندلع الصراع من جديد على التعاقدات مع الالعب b» ∫ وسط توقف الدوريات العا UFð

فضلة { باريس- وكاالت: أفـصح تقرير صحـفي فرنسي عن الوجهـة ا
ـريك أوبامـيـاجن حـال رحيـله عن آرسـنال في نـهـاية لـلـجابـوني بـييـر إ
ـوسـم. وارتـبط اسم أوبــامـيــاجن بــاالنـتــقـال ألكــثـر من نــادٍ سـواء في ا
ـيـرلـيـج أو في دوريـات أخـرى عــلـمًـا بـأنَّ عــقـده مع آرسـنـال الـبــر
قبل. وقال موقع  le10sportالفرنسي اليوم وسم ا ينتهي بنهاية ا
الـسـبـت إنَّ أوبـامــيـاجن يــفـضل االنــتـقــال إلنـتــر مـيالن إذا انــتـقل
الوتارو مـارتينـز مهـاجم النـيراتـزوري لبـرشلونـة. ويعـتبـر برشـلونة
قبل من الوتارو مـارتيـنيـز هدفًا أسـاسيًـا بالنـسبـة له الصـيف ا
أجل تـعـزيـز خط هـجـومه. كـان أوبـامـيـاجن هـدفًـا مـحـتـمالً أيـضًـا
لالنـتـقـال إلى ريـال مـدريـد إال أن عـمـره  31عـامًـا جعـل أسهـمه
تتـراجع في الـبـرنـابـيـو. وال يـعـتبـر أوبـامـيـاجن جـديـدًا عـلى مـلعب
سـان سيـرو فقـد لعب من قـبل في صفـوف ميالن قـبل االنـتقال

عام  2012إلى سانت إيتيان.
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{ روما- وكاالت: قال زالتان إبراهيموفيتش مهاجم ميالن إنه يفضل
قبلة البقاء في موطنه بالسويد حل معرفة ما سيحدث خالل الفترة ا
بإيطاليا. وأوضح إبراهيموفيتش خالل تصريحات نقلتها صحيفة

الجازيتا ديللو سبورت اإليطالية: من األفضل بالنسبة لي أن أبقى هنا
حيث أتدرب مع نادي هاماربي حتى نعرف ما سيحدث بشكل رسمي في
تلك إبرا حصة أسهم كبيرة في هاماربي السويدي وقد قبلة. و الفترة ا
اضي وسجل هدفًا. وأضاف: خاض مباراة تدريبية مع الفريق اجلمعة ا
في بعض األحيان أشعر باالرتياح وأحيانًا أخرى أشعر بالضيق.. وفي
زيد من القوة بعض األحيان يكون لديك ا

ا وأحيانًا أقل.. لهذا أتدرب. وأ زالتان: طا
كنني القيام بالتدريبات فسأستفيد
يالن يزة صغيرة عن زمالئي 
تواجدين في منازلهم حاليا. ا
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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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احلـراك الــسـيـاسي واألزمـة الـتي
أُجـلت إلـى مـدة دسـتـوريـة أخـرى
ــــكــــلف عالوي بــــعــــد اعـــتــــذار ا
بأنتظـار ان تسفر عن مرشح اخر
ـــدة الـــدســـتـــوريـــة قـــبل نـــفـــاذ ا
ـا التـرشيح الـقادم احملـددة  ور
لم يحظ بـالتوافقـية التي تؤهله 
ــا تــعـــاد الــكــرة مــرة أخــرى ور
وهـــــنــــاك خـــــيـــــار لــــدى رئـــــيس
اجلــمـهــوريـة يــتـيح له الــدسـتـور
تشكيل احلـكومة ولكن القانون ال
ـهـدي إعادة يـسـمح لـعادل عـبـد ا
تشكـيل حكـومة بعـد سحب الـثقة
ـان بـنـاء ً عـلى مـنه من قـبل الـبـر
رجعية طلب منه وبعـد إشارات ا

الدينية في النجف االشرف .
رئـيس اجلـمـهـوريـة الـسـيـد برهم
صـــالح يــخـــوض االن عــمـــلــيــات
تـفـاوضـية مع الـقـوى الـسيـاسـية
ا فـيـهم عـدد من الذين الـفاعـلـة 
رفــعـوا الـشـعـارات الــسـلـمـيـة في
ساحـات الـتـظـاهـر الخـتـيـار ملف
جـــديـــد  يـــأمل أبـــنـــاء الـــشـــعب
الـعـراقي ان تـسفـر عن شـخـصـية
غير غير متحزبة  وطنية عراقية 
وغـيــر مــجـنس بــأخـرى جـدلــيــة 
ـلقات على سـؤلية ا ـستوى ا و
عـاتـقه . وبعـيـدا عن الـتكـهـنات ال
احـد يـجـيـد قـراءة خـفـايـا أحزاب
الــســـلـــطــة بـــعـــد تـــراجع صــوت
تـظاهـر نتيـجة األزمـة الصـحية ا
ـــيــة والــقــمـع الــذي بــانت الــعــا
ـسـتـوى الشـعـبي لـوائحـه عـلى ا
ولم تكشف التحقيقات احلكومية
اغــلب الــقـضــايـا اجلــنــائـيــة بـ
ــتــظـــاهــريـن من قــتل صــفـــوف ا
وخطف وتمـثيل وان ما يدور ب
سؤولية تظاهرين ان ا صفوف ا

عن هذه األحـداث تقع على عاتق
أشـــخــــاص مــــتــــحـــزبــــ داخل
ـقابل كانت األجـهزة األمـنيـة وبا
هــنــاك جتــربـة وطــنــيــة ســجـلت
لصالح رجل األمن العراقي الذي
مـسح جـراحه بـهـــدوء من بعض
ـنـدسـ ولم يــنـفـعل بل تـبـادل ا
ــيــدان ــتـــظــاهــر ضـــمــاد ا مع ا

ورغيف احملبة.
واذا كــان مـحـمــد تـوفـيق عالوي
ــعــتــذر عن الــتــكـلــيف ــكــلف ا ا
واجه العـقبات من جـانب اإلقليم
ـنضـوية حتت وأحـزاب الـعرب ا
الــكــعــبــائــة الـــعــربــيــة وتــراجع
االحــزاب الــشـيــعـيــة الــتي دعـته
وتـخــلت عــنه بــعـد تــصـريــحـات
للسـيد مقـتدى الـصدر والتـلميح
ـوافـقة عـلـيه لـفـترة انـتـقـالـية بـا
ـثل مـشـروطـة كـأنه يـشـيـر إلى ا
ـــشــهـــور (لــو غــابت الـــعــراقي ا
اخلــــيل شــــدوا عـــلـى .....) فـــإذا
كانت هذه جل مـا اعترض بوابة
احلـكـومـة الـتي أراد بـهـا عالوي
واجـتـهـد بـنـشـاط فـوق مـسـتوى
سـطح احملـاصـصـة لـكن سـرعـان
مـــا انــهـــار ســـطح الـــتـــعـــهــدات
ثـالـية الـتي غازل بـها سـاحات ا
الـــتــــظـــاهـــر واحلـــيـــلـــولـــة دون

توجهات الكتل السياسية.
ان الــعـقـبــات الـشـائــكـة مـا تـزال
تـسـد بـأحــكـام بـوابـة الــتـشـكـيل
احلـكـومي الـقـادم يـضـاف إلـيـها
اســتــحــداث لــقــضــايــا ســاخــنـة
أخـرى أكــثـر حــدة من تــلك الـتي
كـلف القادم اعتـرضت عالوي فا
عـلـيه ان يـدرك بـاإلضـافـة إلى ما
واجـــهه عـالوي هـــنـــاك ازمـــتــ
ـسـتـوى تـلـقي بـظاللـهـمـا عـلى ا
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جتـار الـدين جتــار األفـيـون  الــدين أفـيــون الـشـعـوب
هـكـذا جــعـلـتــنـا نــفـكـر بــعض عـمــائم الـزيف واخلـداع
ســوف نــتــرك الــديـن لــهم لــكي يـــحــلــلــون ويــحــرمــون
ــتــلــون حــسب احــتـيــاجــاتــهم وفــوائـدهم ــزاجـهم ا
فايـروس ووبـاء ينـتـشر يـفـتك بالـنـاس ال نعـرف الـكثـير
عنـة لسـنا أطـبـاء ولسـنا رجـال اقتـصـاد لكي نـعلم هي
هجمة أقتصـادية ام وباء مثل الكولـيرا والطاعون يهدد
ـرجعـية حيـاة البـشـرية ويـحـصد أرواح الـناس حـتى ا
ـتـمثـلـة بـالـسـيـد الـسـيـسـتـاني أوقـفت صالة اجلـمـعة ا
وأعلنت الـتزامـها بـتعلـيمـات وأرشادات وزارة الـصحة
ــرجــعــيـات وبــعض ــاذا بــعض ا وأهل االخــتــصـاص 
رجال الدين يـرفضـون االلتزام والـكذب وخـداع الناس
بعدم اخلوف من اإلصابة بهذا الفايروس أو ال يصيب
سلمـ تصور يـاعزيزي الـقارىء لو كـان احد االئمة ا
موجـودا االن جتده يـلبس الـكمـامة ويـعقم نـفسـة وبيـتة
للوقاية من هذا الفايروس ويحافظ على عائلتة وينصح
الناس ويقول لـهم الوقاية خـير من العالج .البعض من
رجــال الــديـن اتــخــذوا مـن الــدين جتـــارة مــثل جتــارة
ـتـاجـرة اخملـدرات أو األقـمـشـة أو جتـارة (الــعـتـيك) وا
بقضـية الدين  أمـر مرفـوض الن قضيـة الدين عظـيمة
كن الـتجارة والكذب على وكبيرة وقضيـة أنسانية ال 
الـنـاس الـبـســطـاء والـفـقـراء الـذين لــيس لـديـهم الـوعي
الكـافي يـكـفي أنـكم مسـؤولـون أمـام الـله عن جزء من
خـراب الــعـراق وبث الــســمـوم وحتــريض الـنــاس عـلى
الـطـائـفـية هـنـا وأقـولـهـا بـكل صـدق ومن الـقـلب بـعض
رجـال الـدين اذا دخـلـو اجلـنـة أنـا لن أدخـلـهـا وسـوف

أفتخر أن أكون مع فيروز أو ام كلثوم.

ـسـتـدامه ألـتي من يـبـني دولـة في ظل هــذه الـشـروخ أ
ساعد بـأدامتهـا وغذتهـا أدمغة سـياسيـو الصدفـة فهو
واهم ألنـهم اعـتــمـدوا تـدويـر هــذا ألـنـظـام الــفـاقـد لـكل
معاييـر أألنظمة السـياسية ألـذي لم يسع ألى بناء دول
حـقـيقـة ال دولـة مـتـهـرئـة تـقـودهـا قـطـعـان من مـجاهـيل
ألسياسية ألتي الترتقي ألى مستوى أدارة قرية وليس
ـلك موارد بـشـريـة هـائـلـة وكذلك بلـد كـالـعـراق ألـذي 
موارد طبيعـية ونفطيـة وزراعية وما الى ذلك من موارد

ألتي التتمتع بها أغلب دول العالم.
أمعـنت الـنـظر ألـى صورة تـعـود ألى مـاقبل  4000عام
ـوزعــة بـشـكـل هـنـدسي ق.م جملـاري تـصــريف مـيــاه ا
ملفت للـنظر تعـود هذه الصورة ألى مـجاري لتصريف
ـة مـوزعـة ـيـاة بـأحـد مــدن حـضـارات الـعـراق الــقـد أ
بشكل متقن وكـانت عبارة عن أنابـيب فخارية طول كل
أنــبــوب  90 سم وذو قـــطــر 50سم ويــرتـــبط االنـــبــوب

باالنبوب حتى يصل طوله الى  40م أو  60م.
حتت أالرض ويــــــوضع فـي جـــــوانـــــبـه كـــــســـــريـن من
جمـوعة من ألثـقوب ألتي ألفخـارالن كل أنبوب مـزود 
ـيـاة منـهـا وهي مـرتـبطـة بـشـبكـة حـتى التـبقى تخـرج أ
ــعـــابــد وألــدور ــيـــاه داخل ألــشـــوراع وا قــطـــرة من أ
لـفت هنـا أنـها الزالت تـعمـل هذه الـشبـكة السـكنـيـة وا
ألى يومنا هذا حتـدث عنها كثـيرا وتناولهـا ونقب عنها

عالم أالثار البريطاني ليونارد وولي عام 1930.
لـنتـاول هـذة الـعـيـنـة من الـعـمـران بـالـعودة الـى ماوراء
التاريخ القـد ونشاهـد بناة الدول الـعظمـاء ونتفحص
ـده الـتي ـعــايـيـر نــفس أ ـشــروع ألـهـائل وفــقـا  هـذا ا
عمـلت عـلـيـها هـذه احلـضـارة جـيدا وطـرح الـتـسؤاالت
الـتي يـجب عـليـنـا ان نـضـعـهـا صـوب أعـيـنـنا هـل كان
ـاهـي رعــيـتـه أوأنــة عـمـل حتت طــائــلـة ــلك وقــتــهــا  ا
ألضـمـير ألـتي حـتـمت علـيـة بنـاء هـذة ألشـبـكة وتـوفـير
مايجب عليه من توفير خدماتي ويهبها الى رعيته وهل
ـؤهالت ألـتي تـسـتدعي أن كانت الـرعـيـة كـانت تمـلك أ
تتظـاهر عـليـة أن لم يقـدم مايـقدمـة من خدمـات ياترى?
ـمـلوكـة في تـلك الـفـترة أن هل كانـت بأمـكـان ألـعبـيـد أ
تـثور عـلى مـلـكـهـا ألذي كـان يـعـتـبـر ألهـة هـنـا تـتـفاوت
أاللهويـة من حضارة الى أخـرى منـهم من اعتبـره ألهة
كــامل ومــنـهم مـن أعـتــبــرة نــصف ألــهــة كــمـا ان وجه
قـارنـة بـ حـضـارة وهي تشـيـد هـكـذا مـشروع وفق ا
ـيالد بحوالي  400أالف ـة تعود الى مـاقبل ا رؤيا قد
ـعجزة وفق الرؤيا احلديثة عام شيء قد يكون أشبة با
الن هكذا مشروع مقارنـة باليوم هو أشبة بـبناء سفينة
ـريـخ او أبـعـد من ذلك في فـضـاء ويـتم أطـالقـهـا ألى ا

فضاء الكون .
ؤلم جـدا أن من يـجد بـتاريـخه هـكذا تـشـيد وعـمران ا
مُدام الى الـيـوم ومـايـحـز ويرهق هـو هـذا ألـذي يـجري
من فـشل تـلـو أالخـر من حـكـومـات تـتـابـعت عـلى حـكم
ألبـلـد ومـا اَل أليه من أنـحـدار قـيمي وثـقـافي وأنـحدار
عمراني عدم وجود حـكومة تهـتم بشعبـها أشبه بدائرة
مفـرغة يـدور حـولهـا اجلـمهـور والحـول له والقوة حـالة
االنـحدار ألـذي أفـرزتـة مـنـظـومـة فـاسـدة عـاثت بـالـبـلد
فسـاداً مـاهـو أال مـؤشر خـطـر يـنـذر احلكـومـة بـخروج
ـا أنتـهت به من فـشل عارم كـما الشك شعـبهـا والـثأر 
صيـر وفي حق ألعيش الكر أن للشعب حق تقـرير ا
الرغيد أن من اولى اوليات احلكـومة هو توفير اخلدمة
كخدمة مجتمعية وما الى غير ذلك من خدمات هي من
أبسط مقومات التـغيير اجملتـمعي الى ماهو يرتقي الى
واطن ومـكـافئـته في تـلك اخلـدمة الـتي انـعدمت كـلـيا ا
عن خطط احلكومات التي تعاقبت على أدارة البلد كما
واطن العراقي الذي يكاد ان اليخفى عن أحد سيمـا ا
يكون فطـريا من الرعـيل أالول في أدارة فن ألسـياسية
واالنعـتاق في دهـاليـزها وهـو جرب جـميع الـسيـاسات
الفاشلـة ويفرز فيـها الطالح من الـصالح أذا اوجه هنا
حـديـثي ألى الـسـاسه الـذين اليـسـأمـون الـسـرقـة حتت
أطر دينية تـارة وتارة األطر كثـيرة وهم يبدعون في فن
السـرقـة من مـوارد الـدولة ولم يـراعـوا في ذلك ضـمـير
لهم او أي وازع أخالقي وقـيـمي والحتى ديـني وأجزم
ـأرب شـخصـية و أن بعض ألـسـاسة اسـتـغل ألدين 
جتـيـيـر ألـدين في سـرقـة الـدولـة ولم يـراع هـنـا أي من

تلك القيم ويضعها في صندوق ألضمير ألبشري.
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الــشـرور اجلــنس.) ويــردد عــبـارة
لـقــد أخـطـأ نـيـتــشـة … نـعم أخـطـأ
نـيـتشـة. وعـندمـا دخـلت للـمـختـبر
وجــدت فــلـمــنك ال زال يــبــحث عن
مضـاد افـضل من الـبنـسـل حتت
مـجــهـر عـظـيم جـداً صـنع من قـبل

ليفينهوك.
وفي اقــصى الـيــســار هـنــالك كـان
راسل كــان شــعـره شــائب يــشــعـر
بــالــنـدم ويــديه عــلى رأسه ألنه لم
يــســـبق دارون في نـــشــر أفـــكــاره

رتكبة. وللمغالطات ا
رأيت شـبـحًـا جـميـالً يضـع مرطب
الـشــفـاه ويـبــدو حـزيــنـاً وعــنـدمـا
ســــألت عــــنــــهــــا قـــالــــوا لي تــــلك

احلسناء هي ماري كوين.
وذهبت حتـتـضن روزاليـنـد وبدت
ـا تـعرضت له من تلك تـشـكو لـها 
انـتــهـاك حـقـوق من قــبل الـعـلـمـاء
انـــذاك وســــرقـــة ابــــحـــاثــــهـــا عن

.DNA ال
هـذه لـيـست أفـضل الـشـخـصـيـات
الــعــلــمــيــة في الــتــاريخ فــهــنــالك
اليـ لـكـنـهـا حـدود مـعرفـتي لم ا
تــــكن جـــيـــدة تــــمـــنـــيت أن أعـــود

لألرض وأبحث عن اجلميع.
ـدرسـة وأنا واثنـاء خـروجي من ا
ـكـان وجدت مـسـرحا أحوم عـلى ا

ًعظيماً ومهيباً.
بــدء كـــان بـــيــكـــاســو وفـــان كــوخ
يـــتـــبـــادالن األلــــوان لـــيـــرســـمـــوا
احلـوريـة وبـيـنـمـا دافـنشـي يـنـظر
لـهم بــنـظـرة الـغــرور وكـأنه يـقـول

وناليزا كانت اعظم. ا
رأيت بـــيــتـــهــوفن يُـــحــاول ضــبط
ــوسـيـقـيـة في احلـفل ـقـطـوعـة ا ا
والكـل يصـغي وتـتـمـائل رؤوسهم

ــوســـيــقـــيــة وبــاخ مع الـــنــوتـــة ا
ـا يــقـدمه مـسـتــمع . ومــسـتـمــتع 

بيتوهفن.
ويسـتذكرون كم كـانت حياتهم في

األرض تَعيسة.
وأنـــــــــا أَجَّـلَ إلـى اخلـــــــــلـف رأيت
سقـراط وهو هـرم يـركض مسـرعاً
لـيــكـتـب مـقــال جـديــد عن ظــاهـرة
أجــتـمــاعـيــة .ويــتـعــثـر في افــكـار
ـــســـرح يـــلـــمع أفالطـــون. رأيـت ا
بأسـماء بديعة جـداً ال أستطيع أن

أصف العظمة هنالك.
وبــيــنَّـمــا وَجــدت أمــرأة شــامــخـة
تـنــادي بـصـوت مـرتـفـع بـالـلـهـجـة
ا ـصريـة وَهي ترتـدي نظـارة ر ا
لـضعف نـظـرها لـكنـهـا ترى احلُب
أكـثــر من أي شــخص مُــبــصـر في

احلفل.
وبدأت تردد :

حــب إيه الـــلـي انت جـــاي تـــقـــول
عليــه

انت عارف قبله معنى احلب أيه
يـا إلـهي كَم كـانت جــمـيـلـة تـلك أُم

كلثوم .
وصرخت أنا بصوت مرتفع وسط

إنتباه اجلميع لي
وهل عــــرفـــــنــــا احلب يــــومًــــا يــــا

سيدتي.??
فأجابتني :

انت ما بينك وب احلب دنيا
دنيا ما تطولها وال حتى فخيالك
امـــا نــفــسي احلـب عــنــدي حــاجه

تانيه
حــــاجـه اغــــلى مـن حــــيــــاتي ومن

جمالك
?. انت ف واحلب ف

اجلــواب كــان كــالــصــاعــقــة الـذي

ـزارع الـفـقـير. ضـربت مـحـصول ا
وعنـدما أغلقت االنـوار وَانسحبت
الـسـتـائــر دخـلـوا رجـال يـضـعـون
عـلى وجوههم مـعلقـات لم أستطع
أن أعـــدهم ... لــكــنـــهم عــرفــوا عن
انـفـســهم بــقـولـهـم : نـحن مــعـشـر
هرجـ احلقيق الشعـراء نحنُ ا

لتلك احلياة.
وبدء اجلـمـيع يلـقي بـقصـائدة وال
أعـلم مـاذا نـفـعل نُـصـفق . نَـبكي .
نَــصــرخ كــانت مــشـــاعِــرُنــا بــتــلك

اللحظة على رحمتهم .!

øjI  —U½Ë WMł p UM¼ q¼

ريع ي وهـمـا : االنـتـشـار ا الـعـا
ـالـية لـوباء الـكـورونـا. واألزمة ا
نــتــيــجـة تــراجع أســعــار الــنـفط
وإيـــقــاف مـــعـــظم الـــنـــشـــاطــات
االقـتـصاديـة والـتـبادل الـتـجاري
واغـلب الـتـعــامالت والـعـمـلـيـات
الـــــتي مـن شــــأنـــــهــــا إنـــــعــــاش
ـي وان الـعـراق االقـتــصـاد الــعـا
من أكــــثــــر الـــدول تــــأثــــرا كـــون
االقـــتــــصـــاد الـــعـــراقي ريـــعـــيـــا
بـاالعــتــمـاد عــلى الــنــفط . وهـذا

يـتـطـلب تــعـهـدين إضـافـيـ الى
ثـالـية الـبـالغـة احد الـتـعهـدات ا
كلف عـشر تعهـدا التي أطلقـها ا
ــعــتـذر مــحـمــد تــوفـيق عالوي ا
ـكلف اجلـديد وهـما ان يـتـعهـد ا
بـــايـــجــــاد الـــســـبل الــــكـــفـــيـــلـــة

بالقضــــاء على هذا الوباء .
والـتــعــهـد الــثــاني هـو االرتــقـاء
بـاالقـتـصــاد الـعـراقي إلى الـقـفـز
فوق مستـوى االقتصاد األحادي
او الــريــعي وال يــتــحــقق ذلك اال

من خـالل الـــــســـــيــــــطـــــرة عـــــلى
الــواردات االحتـاديـة احلـكـومـيـة
ـنافـذ احلـدودية طـارات وا من ا
ـتــوقــفـة مــؤقــتـا) والــضـرائب (ا
وتـشـجيـع الـنـشاط الـصـنـاعي و
االستثـماري احلكومي واخلاص
عــلى حــد ســـواء ودعم الــقــطــاع
الـزراعي لتوفـير السـلة الغـذائية
ــائــيـة ـوارد ا مع اعـالن وزارة ا
بـتــوفـر خــزين مـائي لــلـســنـوات
اخلــمس الـقــادمــة ومـجــمل هـذه

االنـشـطـة من شـأنـهـا اسـتـيـعـاب
جـيــوش الـعـاطـلــ من الـشـبـاب
الـعــراقي لــتـقــلـيـص وتـخــفـيض
ــؤشــرات الــبــيــانــيــة خلــطـوط ا
ــكـلف الــقــادم يـحــتـاج الــفـقــر .ا
الدعم من سـاحات التظـاهر أكثر
من أي وقت مـــضى عـــلى الـــرغم
من أنه ســـيـــظـــهـــر من شـــرفــات
شهد هيمنة على ا احملاصصة ا

العراقي .
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في رِحّــلـة مــعـراجـي إلى الـسَــمـاء
ليالً

وأنــا أرتـدي قــمـيــصــاُ من األثـام .
وبـنطاالً من الـذنوب وأضع الـلثام
عــلى وجــهي خــوفًـا مـن أن يـراني

أبي هنالك.
بـدأت الرِحّـلة وانـا مشـدَّود األيدي

. مقيد الفكّر
شَـعَـرتُ كـأنـني لـستُ بـشيء ثـقيل
نـــظــراً لألراوح الـــتي تـــتـــخــاطف

بقربي.
كـان هنـالك شيء خـفيف أشـعر به
في بــاطن قـدمـي وحـيــنَّـمــا أنـزلت
رأسي لألسفل رأيت طفلًا مِلتصقاً
بـقــدمي يُـريــد مـني أنّ اصــطـحـبه

معي.
ومرَّ بقربي رجل ليس لدَّيه رأس .
وتــســيل مَـن نــحــره الــدمــاء بــدءاً
وكـــأنه مُــتــعب ومُـــهــلك ولــيس له
طـاقـة لـلـصـعـود وعـنـدَّمـا أقـتـربت
مـنه حـتى أسـتـغـيثـه قال لـي كيفَ

حال العُراق.?
وقــــــد عــــــلــــــمـتُ إنـهُ من احلــــــرب
اإليــرانـــيــة لــكـن رِحّــلـــة صــعــودهُ

تأخرت كثيراً.
وكَـم من روحً حـزيــنــة كـانـت مـعي

ساعَدت اجلميع للصعود معي.
وعندَّ الوصـول والبروك ما شدَّني
هـنالك هي بـناية نـاصعة الـبياض
. وال اذكـر الـتـفاصـيل الـبـاقـية ألن
الـذي شـدّنـي لـلـدخــول هـو وجـود

أية في اخلارج تنص على :
ـــا يـــخـــشى الـــلهَ مـن عـــبــاده ( إ

العلماء )
قـولة وأنـا مُبـهـر من عظـمـة تلـك ا
لـم اتـرد لـلــحـظـة لــلـدخــول هـنـالك
َـدخل كـان إنــشـتـاين حـيث عـنــدَّ ا

يـحـاول شـرح الـنـظـريـة الـنـسـبـيـة
لــعـجـوز مـا واجـه صـعـوبـة في أن
يـــفـــهـــمـــهـــا في احلـــيـــاة . ورأيت
ــصــابــيح اديــســون يــنـــظــر إلى ا
الــسـمـاويـة يــريـد أن يـتــعـلَّم كَـيف
ـصـابـيح يـســتـطـيع ربط كل تـلك ا

السماوية بدون تيار .
وأنــــــا اســــــأل عـن دارون الــــــرجل
األشــهـر في احلـيـاة قـالـوا لي لـقـد
عـــاد اآلن إلى األرض لــلــبــحث عن
مـتـحـجـرات أثـريـة ألكـمـال مـا بدءاً

به.
رأيت مـاركـس يـنـظـر بـحـسـرة إلى
الئـــكــة الـــذين يــعـــمــلـــون بــجــر ا
الـعـرش طـوال الـيـوم . بـيـنَّـمـا أدم

سميث يرى إنها حركة عظيمة.
ســمــعتُ صــوتًــا عــالـيــا صــدر من
اجلـانب االسـفل وإذا به مـالـتـوس
يَريـد أن يُقـلل من عدد الـعلـماء في

درسة النها ال تتَسع للجميع. ا
وقــال لـه بــور هل تــريــدُّ أنّ تــفــعل

نفس الشيء.?
ـا اخــتـرعه في تــلك كـانـت إشـارة 

احلياة البشرية.
تركت اجلدال وفي حلظة صعودي
إلى الــقــسـم الــعــلــوي أصــطــدمت
بــنـــيــوتن وَســـقــطـت مــنهُ الـــكــتب
فـأعــتـذرت مـنه وقـلت له : بـسـبـبك
اذا تسقط كل تلك األشياء. عرفنا 
ومر من جـنـبـنا شـخص مـعاق في
كُرسي بـأحضانه أوراق أسـتطعت
ّح فـــيـــهـــا كَـــلـــمـــة الـــنـــشــوء أن أ
والبـدايـة وقـال لي نيـوتن هـذا هو

ستيفن هوكينك.
وكان الـذي يقود عـربته سيـغموند
فــرويــد الــذي كــان بـيــده وشم ( ال
زلـت حتن قــــنــــاعــــتـي إن اصل كل

وأســـتـــطـــيع الـــعـــودة بـــخـــيـــالي
لـلمـاضي وأستذكـر قصـيدة أثارت
كل غـريـزة بـداخـلي وهي قـصـيـدة

ا تالقينا على سفح رامة" "و
وعـــنـــدَّمـــا إنـــتـــهى احلـــفـل . بــدء
اجلَـمـيع بـالـتـصـفـيق واالخـتـفاء .
وأصـــــبح الـــــصــــوت قـــــوي جــــداً
ــنـام واآلن أنـا فَـاســتـيــقـظت من ا
أدونُّ كـل شيء وربَّـــمـــا أكـــون قـــد
نــســـيتُ بــعض األشـــيــاء لــكــنــني
سوف أعود هنالك . سوف عود."
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"كـانت الدولة الـعراقيـة قبل احلرب
ــيــة االولى تــتـكــون من ثالث الــعـا
واليـات هي الــبـصـرة  –وبـغـداد –
وصل احتل البريطانيون بغداد وا
والـــبــصـــرة واســسـت في وقــتـــهــا
الـدولـة الـعـراقــيـة ثم ضـمت الـيـهـا
ع اسم ـــوصـل بـــعـــدهــــا  واليــــة ا
بـــغــداد بــذلك الــوقـت لــكــنــهــا االن
ـشـاكل بـسبب تـعـاني الـكثـيـر من ا
االحزاب .. لـقـد شـهد تـاريخ بـغداد
فترتان ذهبـيتان االولى في العصر

الـعــبـاسي عــنـدمــا كـانت عــاصـمـة
لــلـخالفــة وبـغــداد في تـلك الــفـتـرة
اشتـهرت في مجـاالت الفكر واالدب
واصــــبــــحت مــــركــــزا من مــــراكــــز
الترجـمة لكتب الفالسفـة اليونانية
. كــانت حلـركـة الـتـرجـمـة دور مـهم
في ازدهـار العـالم الـعـربي وظـهور
ـــفـــكـــرين عـــشـــرات الـــعـــلـــمــاء وا
واصبحت بغـداد خالل تلك احلقبة
عــاصـــمـــة احلـــضـــارة االسالمـــيــة
ذاهب ومنـبعا لـظهور الـعديد من ا

الـديـنـية والـفـكـرية اخملـتـلـفة اال ان
دورهـا اخذ بـالـتـراجع بعـد سـقوط
اخلالفــة الــعــبـــاســيــة وطــفى جنم
بـغـداد بعـد ان كـان المع .. اذ كانت
تــمـتــلك اكــبــر مــكــتــبـة فـي الـعــالم
االسـالمي لـكـن  حـرقــهــا من قـبل
ـغـول واصـبـحت بـغـداد عـاصـمـة ا
للـدولة الـعراقـية لـتعـود مرة اخرى
الى الـنـهـوض من خالل فـتـرة حكم
لكيـة . وفي اخلمسينيات االسرة ا
اضي تـمـكنت وسـتيـنـيات الـقـرن ا
الـدولـة الـعـراقـيـة من تـأمـ جـميع
واطن احتـياجـات اجملـتمع وكـان ا
العراقي يعيش في امن ورخاء وقد
صـنـفـوا الـعـراقـيـ في ذلك الـوقت
بـانـهم اسـعـد الـشـعـوب في الـعـالم
واصــبح الــعــراق وخـاصــة بــغـداد
واجـهــة الســتـقــطـاب الــســيـاح من
جــمــيع انــحــاء الـــعــالم كــمــا حــاز
الـعـراق عـلى جـائـزة الـيـونـسـكو ال
قــضـــائه عـــلى االمــيـــة عــام 1979
وازدهــرت الــصـنــاعـات الــداخـلــيـة
كـذلك  تـطـويــر الـقـطـاع الـزراعي
وتـصـديـر الـفـائض مـنه الى الـدول
االوربيـة وبـاألخص مـادة الـقمح ..
ــمــلــكـة وبـعــد تــدهــور اقــتـصــاد ا

ـــتـــحـــدة بـــســـبب احلـــروب قـــدم ا
العـراق قرضـاُ مالـياً الى بـريطـانيا

عام  1952.
 امـا عام  1979 ارتـفع دخل الـفـرد
العـراقي واصـبح الـدينـار الـعراقي
قـــويـــاً بـــ الــدول وكـــان الـــعــراق
تـــرتـــيــبه الـــثـــالث بـــعــد امـــريـــكــا
وبــريــطـانــيــا عــلى مــســتـوى دخل
الفرد .. اما اجلـامعات وانا ذكرتها
في مـواضيع سابـقة  كـانت تنافس
اجلـــامــعــات االوربـــيــة فـي مــجــال
ـعـرفـة حتـديـدا جـامـعـة الـعـلـوم وا
ـــوصـل . وكـــان الـــعـــراق في ذلك ا
ـنح مـسـاعدات مـالـية الى الوقت 
ـمــلـكـة االردنـيـة بــســــــــــبب قـلـة ا
مواردها الطبيعية وفي عام 1961
ارتفعت نسبة العمالة االجنبية في
الـعــراق بــســبب انــتــعــاش الـواقع
االقتصادي كما ارسلت الكويت في
ذلـك الــوقت وفـــدا لالســتـــفــادة من
اخلــبــرات الـــعــراقـــيــة في جـــمــيع
اجملـاالت . امــا بـاجلــانب الـثــقـافي
واحلـضـاري اهــتـمت الــدولـة بـذلك
واطــلق عــلى مــديــنـة الــبــصـرة في
وقتها ( فينيسيا الشرق ) جلمالها
ــلك . امـــا الــواقـع اخلــدمي كـــان 
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في الـــكَـــثـــيـــرِ منَ األحـــيـــانِ نــحـــتـــاجُ اِلى
الصُراخ لـلتَعـبيـرِ عَن ما بِدَاخِـلَنا مِن وَجع
ال نَسـتَطيـعُ التَـعبيـرَ عَنهُ فـي الكَالم فَـهُناكَ

العَديدُ من الصرخاتِ
هُناكَ صَرخَة األم عَلى أبنَـها الشَهيد التي
لم تَفـرح بـتزويـجهُ ورؤيـتهُ عريـسـاً في ليـلة
زَفافـهُ وهُنـاكَ صَـرخـة الـطـفل الـيـتـيم الذي
حُرمَ من أباه في عمرٍ صغـيرٍ ولم يستطيع

االكتفاءُ بحنانهُ بشكلٍ كافيا. 
ـظـلومَ وهي من ًوهنـاكَ صـرخـة األنسـان ا
أعـظم واوجع الــصـرخـاتِ فـي احلـيـاة هيَ
عِنـدَما تَـرى أنسـاناً مـظلـوماً مـسلـوبٍ حقهُ
بـدون ذنـبٍ لهُ في أي شئ ولم يَــرتَــكبُ آي
ــةً ســوى أنه أراد اســـتــرجــاعِ حــقهُ جَــرِ
الــــذي سُــــلِبَ مـــــنهُ بــــدونِ وجـه حقٍ فــــفي
احلـيــاة نـحــتــاجُ في الـكــثــيـر من االحــيـانِ
للـصراخ لـكي نخـرج ما بـداخِلَـنا من وجعٍ
مــگــبــوت عــلـى مــدار ســنــوات عــديــدة وال
نستطيعُ البوحُ بهِ لـكونه يشكل خطرا على
األخرين فأِلى متى نضلُ نگبتُ ما بداخِلَنا
من حــــزنٍ وال نَــــخــــرِجـهَ خــــوفــــاً من كالم

الناس
خوفـاً من أنـنـا سـوف نـكـون ضـعـفـاء أمام

األخرينِ خوفاً من اجملتمع بأكمله
إلى متى.
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lłË Wšd
افــضل الــشــوارع وافــضل شــبــكــة
للسـكك احلديديـة ويتـميز بـخطوط
جوية ذات مستوى عالي كذلك كان
ـوانـئ والـســفن الــبــحــريـة ـلـك ا
ـلك ايـضـا جـيـشـا قـويـا وطـنـيا و
وفي تـلك الفتـرة انتعـشت الرياضة
والسيـنما والفن والثـقافة والعراق
اول الــدول الـعـربـيــة الـتي تـؤسس
مـحـطة تـلـفزيـونـيـة .. اما االن ومع
االسف بـات الـعـراق خـرابـا بسـبب
احلـــروب واالحـــزاب الـــتي تـــوالت
عــلــيــة ..وحتـــول من بــلــد يــنــبض
ــوت واصـبح بــاحلــيـاة الى بــلــد ا
مـــركـــزا لــلـــصـــرعـــات الــداخـــلـــيــة
ـر) واالقـلـيـمـيـة . يـقـول ( بـول بـر
في مـذكـراته عن الـعـراق انه يـتـجه
نـــحـــو كــارثـــة بـــســـبب اجملـــامــيع
سـلحـة واحـزابه فالـعراق يـعيش ا
حـــــاله مـن االفالس الـــــســـــيـــــاسي
واالقتصادي واالجـتماعي والديني
والــصـحـي .. الـعــراق مـا نـراه االن
ـــثــلــوه من اصــبح مـــســرحــا ... 
ـــــؤلــــفـــــ من الــــشـــــعب ولـــــكن ا

اخلارج...
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عن دار ضفاف للطـباعة والنشر في
بـــــغــــــداد صـــــدر اجلــــــزء احلـــــادي
والــثالثـــون من مـــوســوعـــة جــرائم
ـتـحـدة األمـريـكـيـة الـتي الـواليــات ا
يقـوم بتـرجمـتهـا وإعدادهـا الباحث

الدكتور "حس سرمك حسن". 
ويتكون هذا اجلزء من  265صفحة

ويضم مقدمة وافية و  13فصال. 
وقــد افـــتــتح الـــبــاحـث هــذا اجلــزء
بحديث يـحير الـعقل للـمؤرخ "نعوم
تـشـومـسـكي" يـقـول فـيه يـأن مـذابح
أمـريـكا لـلـهنـود احلـمر ومـنـها رمي
األطـــفــال الــرضع في األنــهــار أمــام
ـدارس أعــ أمـهــاتـهم تُــدرس في ا
االبــتــدائـــيــة في بــوســـطن!! يــقــول

تشومسكي:
لـقــد اسـتـيـقـظت ذكـريـاتي اخلـاصـة
قــبل أسـابــيع من انـكـشــاف مـجـزرة
"مــاي الي" عـام   1969وذلك أثــنـاء
تــصـــفّــحي ألحـــد نــصـــوص كــتــاب
الــــصف الــــرابع اإلبــــتـــدائـي الـــذي
يــتـــحــدث عن اســـتــعــمـــاريي "نــبــو
إنكـلنـد". كان الـكتـاب مُقـرّراً دراسياً
ــعـــروفــة في ضـــواحي بـــوســطـن ا
بـجـودة مـدارسـهـا . ويـقـرأ األطـفـال
ـــذبـــحـــة ســـرداً مـــعـــقــــول الـــدقـــة 
ـتـدحـهـا الـكاتب "الـبـيـكـوت" التي 

كثيراً
لكن ما هو هذا النص الذي أثار ألم
ـفـكـر "تـشـومـسـكي" والـذي يُـدرّس ا
لـطلـبـة الصف الـرابع اإلبـتدائي في

تحدة? الواليات ا
الـنص يـتـحـدث عن تـطهـيـر مـنـطـقة
نـــيـــويـــورك من حـــثــالـــة الـــســـكــان

األصلي ويقول: 
"لـقــد أتــوا أفــعـاالً الــيق يــالــرومـان
عــنــدمـــا قــتــلــوا كـل ذلك الــعــدد من

الـــنـــاس الــنـــائـــمــ حـــيث انـــتــزع
األطـــفــــال الـــرُّضـع من عــــلى أثـــداء
أمـهـاتـهم ومُـزّقـوا إربـاً أمـام ذويـهم
ورُمــــيت أشالؤهـم في الــــنــــار وفي
الـنـهـر  أمـا الـرّضع اآلخـرون الذين
كـــانـــوا مـــربـــوطـــ إلى مـــهـــودهم
اخلـشـبـيـة الـصـغـيـرة فـلـقـد قُـطـعوا
بـــالـــســـيـــوف وطُـــعـــنـــوا وذُبـــحــوا
بـــوحـــشــيـــة حتـــرّك قـــلب احلـــجــر.
وعـنــدمـا رُمـي بـعــضـهـم في الـنــهـر
أحــيــاء وحـاول آبــاؤهم وأمــهــاتـهم
إتــقــاذهـم لم يَــســمح لـــهم اجلــنــود
بـالعـودة إلى الـيابـسـة وجعـلوا كالً

من اآلباء واألبناء يغرقون"
نعوم تشومسكي

 ±πππ ≠ ¢dL²  ËeG «¢ »U²
ترجم شكره قدمة قدّم ا في بداية ا
إلى مـــجــــمـــوعــــة من الـــبــــاحـــثـــ
األمريكيـ والبريطانـي الشجعان

بالقول:
في البدء  –ومع كل جـزء من أجزاء
ـوسـوعة  –ال بُدّ من أن نـقدّم هذه ا
الــتــحــيـــة والــتــقــديــر لـــلــبــاحــثــ
األمريكي والبريطاني الُمُنصف
الذيـن تصـدّوا لكـشف جـرائم دولهم
الوحشية بـحق اإلنسانية بال تردّد.
وهنا  وفي مجـال مراجعة ودراسة
ـتــحـدة وحتـلــيل نـشــأة الـواليــات ا
األمـريـكـيـة مـنـذ رحــلـة كـريـسـتـوفـر
كـــولــومـــبـــوس األولى إلـى الــعـــالم
اجلـــــديـــــد ومـــــا تالهـــــا مـن نــــزول
ــسـتـعـمـريـن اإلجنـلـيـز عـلى أرض ا
أمــريـكــا الــشـمــالــيـة حــتى الــيـوم 
ــوّهـا وحتـوّلـهـا ومالحــقـة مـسـار 
ـيـة امبـريـالـية إلى امـبـراطـورية عـا
الـــطـــابع تـــقـــوم عــلـى أســاس قـــتل
الـشـعـوب واستـنـزاف ثـرواتـهـا ب
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عن دار الـرفاه لـلطـباعـة والنـشـر في بغـداد صدرت اجملـموعـة الشـعريـة اجلديـدة لـلشـاعر حـسن عاتي الـطائي حتت
عنوان(ببطء مثل برق)..

ـستـمرة مـنذ أكـثر من نـصف قرن 35قصـيدة نـثر تـناولت ضمت اجملـموعـة التي هي الـرابعـة في مسـيرته الـشعـرية ا
مـختلف جوانب الـنفس البشـرية بشتى حتـوالتها وهواجـسها وهمـومها وما تـتعرض له من ضغـوط وما تعيـشه من إنفعاالت
ومـا يتـطلع إليه اإلنـسان من أحالم وقـدرته على جتـاوز ماهو فـيه من ضعف ويـأس وإحباط الى مـا يحـاول أن يصل إليه من

ستقبل مزدهر بالفرح واألمل.. حياة جميلة تليق به كإنسان حر يحلم 
يـذكر إن الـشاعر كـان قد أصـدر مجمـوعته الـشعريـة األولى (أشرعة الـصبـاح اآلتي) في العام1973فيـما صـدرت مجـموعته
الثانـية(ال أراهن على الغـيوم) في العام 2002..أما اجملـموعة الـثالثة (أسـئلة إبنـتي هدى)فقـد صدرت عن دار احلضارة لـلنشر في

القاهرة عام 2012..

رسالة ديالى 

W¹dFý WŽuL−  ÆÆ‚dÐ q¦  ¡j³Ð

24

wz«ËdK  ©dD  WLOſ® WO «u²

wFOÐd « bOLŠ

مليون ضحية في عمليات 20-40
ــــا يــــتـــــسق مع االحـــــتالل فــــقـط 
نــشـأتـهـا الـدمــويـة عن طـريق إبـادة
السكان األصـلي ب  80إلى 100
مليون ضحية من السكّان األصلي

-الذين سموا بالهنود احلمر خطأ-
حـــسب بـــعض الـــتـــقـــديــرات الـــتي

صدرت في السنوات األخيرة. 
ثم يـــبـــدأ الـــبــاحـث بــاســـتـــعــراض
موضوعـات فصول هـذا اجلزء بدءا

من الفصل األول بالقول:
يقـدّم الفـصل األول معلـومات مـهمة
عن السكـان األصلي الـذين سكنوا
األمــريــكــتــ قــبل كــولــومــبــوس بـ

سنة على األقل. وهذه 15000
األقــوام أسّـست حــضـارات زراعــيـة
مسـتقـرة عظـيمـة وثريـة كانـت تقوم
عـــلى أســــاس الـــنـــمط احلـــضـــاري
األمــومـي الـذي يــقــوم عــلى الــسالم
ــرأة دوراً كـبــيـراً في وتــلـعـب فـيه ا
احلـيـاة الـسـيـاســيـة واالجـتـمـاعـيـة
وحـتى العـسكـرية لـلـقبـيلـة ولم يكن
مــوجـوداً حــتى في الــعـالم الــغـربي
سؤولـ والكتّاب آنذاك باعـتراف ا
ــثـال األمــريـكــيــ األوائـل. ولـعـلّ ا
األبــــــــرز فـي هــــــــذا اجملــــــــال هــــــــو
"كـونفـدراليـة األيـروكوا" الـتي قامت
عــــلـى واحــــد من أقــــدم األنــــظــــمــــة
ـقـراطــيـة في الــعـالم وأسّـست الــد
ثـــانـي أقـــدم مـــجـــلس نـــواب بـــعـــد
آيــسـلـنـدا. وسـيــرى الـسـادة الـقـرّاء
الـكـيــفـيـة الـتـي أثّـر فـيـهــا نـظـامـهم
ـــقـــراطي هــــذا في صـــيـــاغـــة الــــد
الدستور األمريـكي ووثيقة احلقوق
األنـــريــكـــيـــة االســـاســيـــة من خالل
ـــؤســـســـ األمـــريـــكـــيـــ اطـالع ا
األوائل عـلـى وثـيـقـة قـانـون الـسالم
Great Law of Peace الــــعـــظـــيم

تحضّرة. لهذه الكونفدرالية ا
وفي الفصول اخلـمسة التـالية يبدأ
بـكـشف جرائـم السـفـاح كـريسـتـوفر
كـولــومــبس الــذي حتـتــفل أمــريــكـا

بيومه الوطني كل عام!!:
تـكـشف الفـصـول اخلـمسـة الالحـقة
الـغـطـاء عن اخلـديعـة الـكـبـرى التي
ـكـتــشف األعـظم ّ تــزيـيــنـهـا عـن ا
"كـريـسـتـوفـر كـولـومـبـوس" الـذي لم
تــــكن مـــنــــاهج كــــتب الـــتــــاريخ في

مـدارسـنـا تـشـيـر إلّـا إلى "اكـتشـافه"
العظـيم ألمريكـا وللعـالم اجلديد. لم
ــكــتـشف" يـكن كــولــومـبــوس هـو "ا
ألرض مــسـكـونـة آلالف الــسـنـ من
جـانب كمـا لم تكن تـسـميـة "أمريـكا"
ذات صـــــلــــــة به عــــــلى اإلطـالق من
نـــاحـــيـــة أخـــرى. ســـتـــكـــشـف هــذه
الـفـصـول مـا أسّس له كـولـومـبـوس
من إبــادة بــشــريـة دمــويــة عــنــيــفـة
لــلــســكــان األصــلــيــ أوال  وحُــكْم
اســتـعــمــاري اسـتــيــطـاني ثــانــيـاً 
ــنـــطـــقــة ونـــهب شـــامل لـــثـــروات ا
الـــهــائـــلــة ثــالـــثــاً  وجتـــارة مُــذلــة
ومُـمـيـتـة لـلـعـبـيـد رابـعـاً  و"تـبـادل"
ركزية ثقافي واقتصـادي قام على ا
األوروبــيـة خــامـســاً .. وغـيــرهـا من
ــظــاهـــر الــتي وصــمـت الــســلــوك ا
الــــغـــربـي األوروبي اإلســــبــــاني ثم
األنكـلو-أمـريكي الحـقاً حـتى يـومنا
هـذا. لــقــد بــدأ كـولــومــبــوس قـرون
اإلبـادة البـشـريـة في العـالم اجلـديد
ـــثـــال اســـتــأصـــلت عـــلى ســـبـــيل ا
سـياسـاته الـوحشـيـة سكـان الـتيـنو
األصـــلـــيـــ من  8مالي إلى 200

شخص فقط!. 
لــقـد كـان كـولـومــبـوس يـقـوم بـقـطع
ـواطن األصـلي الـذي ال يـقدّم يـدي ا
كـمــيـة مـحـدّدة مـن الـذهب كل ثالثـة
ـوت ـزف حــتى ا اشــهـر ويــتــركه 
مات  10000مواطن بـهذه الـطريـقة
 كـما كـان يـقوم بـقـطع أنوف وآذان
ـــواطــنـــ ويـــحــرقـــهم أحـــيــاء  ا
ويـخـطف الـسـكـان األصـلـيـ رجاال
ونــســاء وأطــفــاالً ويــشــحــنــهم إلى

إسبانيا ليباعوا هناك كعبيد. 
كــمـا أسّس لــلــعـبــوديــة اجلـنــســيـة
وجتــارة الــرقــيق حــيث كــان يــبــيع
الفـتيـات الهنـديات بـعمر  9سنوات

للبغاء. 
وبـســبب هــذه الــسـيــاســات ارتـكب
أكـــثـــر من  50000مـــواطـن أصـــلي
ــشـكـلـة أنّ االنــتـحـار اجلــمـاعي. وا
ـــــواطــــنـــــ الــــذيـن كــــان هــــؤالء ا
كـولـومـبـوس يـقتـلـهم ويـسـتـعـبدهم
وصـفـهـم هـو تـفـسه بـأنـهم ودودون
ون ال يعـرفون كيف خجـولون مسـا
يُـمـسـك الـسـيف!! وفـوق ذلك ألـصق
بــهم تـهـمــة مُـفـبــركـة وهي أنـهم من

"أكَلَة حلـوم البشـر". ولعل أبشع
جرائم كولومبـوس التي تقشعر
لــهـا األبــدان هي فـتــحه مـحالت
ـواطـنـ اجلـزارة لـبــيع حلـوم ا
األصلـي كـطعـام للـكاب وقـيامه
بإطـعـام كالب احلرب اإلسـبانـية
التي جلـبها مـعه بلـحوم األطفال
الرُّضع الذين كانوا يُنتزعون من

أثداء أمهاتهم.  
ويـؤكـد الــبـاحث عـلى ان بـشـاعـة
هذه احلقائق الـتي غيّبتـها ماكنة
الـدعايـة الـغربـيـة اجلبـارة طويالً
عن اجلـمـهـور قد تـكـون سـبـباً في
عـدم تصـديق بـعض القـرّاء. وهـنا
تأتي أهمية الفصل السادس الذي
يقدّم فيه الكاتب األمريكي "ستيفن
وايد" األدلـة القاطـعة على وحـشية
وجـــرائم كـــولـــومـــبـــوس من خالل
مــراجـعــة يــومــيـات كــولــومــبـوس

نفسه.
وقـــد جـــاءت عــــنـــاوين الـــفـــصـــول
الثالثـة عشـر التـي تكـون منـها هذا

اجلزء على الشكل التالي:
 (1)مَنْ هم الـســكّـان األصـلـيـون في

 ? األمريكت
 (2)من هو كريستوفر كولومبوس?
وما هي اجلرائم التي اقترفها بحق

اإلنسانية? 
 (3)كـــــولـــــومـــــبـس وبـــــدء اإلبــــادة

البشرية في العالم اجلديد
 (4) 9 أســبـاب لــكـون كــريـســتـوفـر
كـولـومـبوس كـان قـاتال  وطـاغـية 

ووغداً
 (5)أفــعـال الإنــســانــيــة ووحــشــيـة
أخـــرى ارتـــكـــبـــهـــا كـــريـــســـتـــوفـــر

كولومبوس
 (6)جرائـم كريـستـوفر كـولومـبوس

من خالل يومياته
 (7)األســــــطــــــورة الـــــســــــوداء" عن
الـسـلوك الـوحـشي لإلسـبـان لـيست

خرافة
اذا يُـحتفل بـيوم كولـومبوس? (8) 
ومـا هـو سـرّ االنـحـيـاز األمريـكي له

برغم وحشيته?
 (9)مــقــدّمــات الـــغــزو اإلجنــلــيــزي
ألمـريـكــا الـشـمــالـيـة- وضـع الـعـالم
اجلـــــديــــــد- الـــــوضــــــــع األوروبي
وصـــراع الـــقـــوى االســـتـــعـــمـــاريــة
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عن مطـبعـة الديوان صـدر للـصحفي
الـريــاضي هــشـام الــســلـمــان كــتـاب
جــديــد بــعــنـوان ( رحــلــة عــلـى مـ
كرسي متحرك ) وهوعبارة عن قصة
حـــيــاة الــريــاضي الــســابق واالمــ
ـبـيـة الـعـام الـســابق لـلـجــنـة الـبــارا
الـعـراقـية فـاخـر اجلـمـالي. والـكـتاب
يـقع في  138صـفـحــة وبـواقع سـتـة
فـصــول مـعـززة بـالــصـور والـوثـائق
التاريـخية التي من شـانها أن تؤرخ
لــريـاضــة مـهــمـة فـي الـبالد اال وهي
. وتــروي حــكــايـة ــعــاقــ ريـاضــة ا
اجلـمالي مـع الريـاضـة سواء عـنـدما
كــان العــبـا في فــرق الــقـوة اجلــويـة
عاق (اجلودو) لالصحاء او فـرق ا
عـــنــــدمـــا تـــعـــرض حلــــادث لم يـــكن
بـــاحلــــســـبـــان وفـــضـال عـــلى هـــذه
الـفــصــول هــنـاك حــوارالــصــراحـة 
وهــو حـــوار اجـــراه الــســـلـــمــان مع
اجلمالي عام  2009حلسـاب جريدة
الــنــور الــعــراقــيــة . وقــدم لــلــكــتـاب
الدكـتور عـقيل حـميـد رئيـس اللـجنة

ـبـية الـعـراقيـة  وقـال فيـها(لم الـبارا
يكن فاخر علي اجلـمالي اسما عابرا
بية الوطنية في سماء اللجنة البارا
عوق بصورة العراقية او رياضة ا
عـامــة تــربــطــني بـه عالقــة صــداقـة
واخــوة امــتــدت الكــثــر من ربـع قـرن
كـــان فــــيـــهـــا نـــعـم االخ والـــصـــديق
والرجل الذي يحب عمله بشكل الفت
لــلـنــظــر ولــذلـك كــان احــد االداريـ
ــمـــيــزين فـي عــمــلـــهم وقــيـــادتــهم ا
الحتاداتهم الرياضية بحيث انعكس
ذلك النجـاح على النـتائج االيـجابية
تـحقـقة خالل الـدورات والبـطوالت ا
الـتي شـاركت فيـهـا ريـاضة مـتـحدي
االعاقـة.). وسـبق ان صدر لـلـسلـمان
خمـسـة كتب خالل الـسنـوات العـشر
االخيـرة هي : (الـكرة الـعـراقيـة قادة
وجنـــــوم )و(تـــــاريخ الـــــصــــحـــــافــــة
الـرياضـيـة في الـعـراق) و(عمـو بـابا
اســـــطــــورة الـــــكـــــرة الــــعـــــراقـــــيــــة
ــبــيــة من بــرشــلـونــة الى )و(الـبــارا
ريــودي جــانــيـرو) و(مــؤيــد الــبـدري

ماركة الرياضة العراقية ).
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عـن دار ( أمل اجلـــديـــدة) في دمـــشق
صـدر لـلـكـاتب والـنـاقـد شـكـيب كـاظم
كـــــــتـــــــاب
بـــعـــنــوان
(قــــد كـــان
مـــــا كـــــان
فـــــــــــــــــــــي
الـــنـــقـــاش
والــــــــرأي)
ويـــــقـع في

247
صـفـحة من
الــــــــقــــــــطع
ـــــتــــوسط ا
واشــــتــــمل
الكـتاب على
منـتقيـات من مقـاالته ودراساته التي
نــــشـــرهــــا فـي الــــصــــحف واجملالت
الــعـــراقــيــة والــعــربــيــة  فــضال عن
صـحف إلـكـتـرونيـة تـصـدر في لـندن
ومواقع ثـقافـية مثل: الـناقـد العراقي
ـتـمـدن و الـنـور.ومن ب واحلـوار ا

عـنـاوين الـكـتـاب نقـرأ:( بـاكـيـة على
(هــــاني ــــاضي اجلــــمــــيل) تــــرف ا
فـــحص يــســرد عــلـــيــنــا صــورا من
(يــوم كــان احلــيــاة في ســويــســرة)
ـاذا نـحاول ) صـدر اجملـتمـع رحبـا)
االســــــــاءة لـــــــشــــــــواخـــــــصــــــــنـــــــا
(مـــــصــــطـــــلح االدب االبـــــداعـــــيــــة)
اجلــــاهـــلي.. مــــرة اخـــرى) و(انـــهم
يــكـــتــبــون عن انــســفــهم .. أيــجــوز
هــذا?).وهــذا الـــكــتــاب هــو الــثــالث
نشورة لكاظم الـذي يضم كتابـاته ا
وبـعض من مـنـاقـشـاته وتـعـلـيـقاته
ففي سنة  2005 صدر له كتاب (في
التراث والثقافة واالدب. قراءات في
كـــتـــابــات).  احـــتـــوى عــلـى بــعض
مـنـاقشـاته وتعـلـيقـاته الـتي نشـرها
في الصحف على مدى اكثر من ربع
قـرن 1978– 2004. كــمــا اصــدرت
دار فـضـاءات لـلـنـشـر في الـعـاصـمة
االردنــيــة عـمــان ســنـة 2012كــتـابه
رء يـلقي عـصا تـرحاله) واشـتمل (ا
عـلى كتـاباته الـتي نشـرها بـعد هذا

التاريخ وحتى سنة  2010.
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بوس يقود إلى إعالن اإلمبراطورية  كو

الرئيسية
(10)   بدء الغزو اإلنكليزي 

وإبـــادته الـــبـــشـــريــة لـــلـــهـــنــود
وانــتـزاع أراضــيـهم في أمــريـكـا

الشمالية
: حضارة  (11)صراع حضارت
ـــة وحـــضـــارة هــــنـــديـــة مُـــســــا
أوروبــيــة وحــشــيــة قــامت عــلى

أساس قطع الرؤوس  
 (12)إعـالن االســــــــتــــــــقـالل عن
ـــســـيـــرة بـــريـــطـــانـــيـــا وبـــدء ا
االمــبـراطـوريــة األمـريـكــيـة: كـان
ــؤسّـســون جــمـيــعـاً من اآلبــاء ا

جتّار العبيد!
 (13)بــــســــرقــــة قــــارة - بــــدأت

إمبراطورية
وقـد جاء إهـداء هـذا اجلـزء على

الشكل التالي:
ــؤرخ األمــريــكي ــفــكــر وا إلـى ا
ــنـصـف "نـعــوم شـومــسـكي" .. ا
تقـديراً لتـصدّيه وفـضحه الدائم
لــلــقــهــر األمــريــكي االمــبــريــالي
لــــلــــشــــعــــوب ورفــــضـه اإلبـــادة
الـصـهـيـونـيـة لــشـعب فـلـسـطـ

قهور. ا

وسوعة غالف ا
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العـربية روايـة ((آتيال آخر الـعشاق))
عن دار ((هــاشـــيت انــطـــوان نــوفل))
الـفـرنسـيـة الـلـبـنـانـيـة الـتي تـناولت
ســـيــرة الــثــورة الـــكــرديــة وعــاجلت
الصـراعـات االجـتـمـاعيـة والـطـائـفـية
والـقـومـيـة والتـعـايش الـقـومي الذي
يـتـوج بـاسـتـشــهـاد مـقـاتل عـربي في
صـفـوف تـلك الـثـورة بـنـحو تـخـتـلط

فيه األسطورة بالواقع.
ويــعـتــزم عـبــد الـله إصــدار تـرجــمـة
عــربــيــة من روايــته اجلــديــدة ((تــاج
الـورد.. تـاج الــشـوك)) بـعــد نـشـرهـا
بـاللـغة الـكرديـة أوالً تمـهيـداً انشـرها

داخل العراق وخارجه.
ــــؤلف ســــردار عــــبــــد الــــلـه هـــو وا
سياسي كردي ومرشّح سابق لرئاسة
الـعــراق (عـام  ?(2018تــرأّس هـيــئـة
حترير مجالت وصـحف كردية عديدة
بــعـــد ســنـــواتٍ قــضـــاهــا في جـــبــال
كـردسـتـان ضـمن قـوّات الـبـيـشـمـركة
وله إصـــدارات عــديـــدة بـــالــلـــغـــتــ

الكردية والعربية.

VOD)« qÝUÐ - WO½ULOK «
اسـتثـمر األديب والـسـياسي الـكردي
ســردار عـبــد الــله احلـجــر الــصـحي
ـفـروض بــسـبب فـايـروس الــوقـائي ا
كورونا (كـوفيد-19) في كتـابة رواية
جديـدة باللـغة الكـردية بعـنوان ((تاج
الورد.. تاج الشـوك)) تمهيـداً لدفعها

للنشر.
وتـتنـاول الرواية قـصة حـب متـميزة
تدور في عزلة عن العالم وما تفرضه
تأثـيرات فـايروس كـورونا وتـداعياته
عـلى ذلك احلب وعلى مـجـمل مفـهوم
احلب والعالقات اإلنسانية. وتعرض
أحوال العالم في ظـل هذا الفايروس
ومــا ســبـبه مـن حتـديــات لــلـبــشــريـة
جـمعـاء في ضوء الـكوارث الـتي مرت
بـها من قـبل. كمـا تـتحـدث عن مفـترق
الـطـرق الـذي تـقف أمـامه اإلنـسـانـية
بـ االسـتــسالم لـقـدرهــا أو الـتـمـرد
على ذلك الـقدر وخـلق مصيـرها الذي

يليق باإلنسان.
ـاضي باللغة وصدر للـمؤلف العام ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أسس مـــنــتـــدى الــثالثـــاء عــام 2009
ـرحوم عطا عبد الوهاب سفيرالعراق ا
في االردن بعد عام  2003وكان مدير
مـكتب الـوصي عبـد اإلله  ويضم نـخبة
من الـعـراقيـ وبـتـخصـصـات مـختـلـفة
ولــهم مـســاهــمـات في الــطب والــتـراث
والــلــغــة والــهــنــدســة والــنــفط واإلدارة
واالقتصاد والفن ...  إصدار عشرة
اجـزاء مـن االحـاديث وفـيــهـا مـواضـيع
مــــخـــتـــلـــفـــة . وهـــو يــــعـــد من أفـــضل
ـنتديـات  وخاصة في عـمان حيث لم ا
 يــتـعــرض الى اشـكــاالت او جتـاذبـات
شــخـصــيـة ولــهــذا اسـتــمــر حـتى االن
بـحرص واهـتمـام من اجلمـيع .  يفـتقد
حــديث الـثالثــاء الـعــديـد مـن األعـضـاء
ومــنـهـم مــؤسـسـه عـطــا عــبــد الــوهـاب
وكـذلك د احــسـان الـبـحـراني وحـسـ
أمـ ومـهـدي احلـافظ ويـوسف الـعاني
وجنـدت  فتـحي صـفوت ومـحمـد  غني

حكمت وغيرهم. غالف القصة
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ضـــمن ســـلـــســـلـــة مـــوســـوعـــة الـــتـــراث
الـــبــغـــدادي صــدر حـــديــثــا لـــلــمـــحــامي
والــبـــاحث طـــارق حـــرب كــتـــابـــنــا االول
يـتــنـاول (مــنـمــنـمــات بـغــداديـة) والــثـاني

يسرد (حكايات بغدادية). 
ـوســوعــة تـاريـخ بـغــداد مــنـذ وتــرصــد ا
ـنــصــور والى نـهــايـة بـنــائــهـا عــلى يــد ا

لكي في 14 تموز  1958. العهد ا
والــكــتـــابــان من اصــدار دار كـــلــكــامش
لــلـطـبــاعـة والـنــشـر.وكــان حـرب قـد الف
عـددا من الـكـتب في الـقـانـون والـتشـريع

والتراث العربي.
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عن دار احلكمة فـي لندن بإشراف
وادارة حـلـيم الـسـامـرائي صدرت
تــرجــمــة لــروايــة األمــيــر األسـود
اليـريـس مـردوك قـام بــتـرجـمــتـهـا
الــبــاحـث ســعــد احلـــســنى الــذي
صـــدرت له أكـــــــــــثـــر من عــشــرة
كـــتب حلــــــــــد االن لــعل اهـــمــهــا
كـــتـــاب الـــعــــراق بــثـالثـــة أجــزاء
والــذي أحـــدث صــدى كــبــيــرا في
الــــوسـط الـــــثـــــقـــــافي الـــــعـــــربي

والعراقي.
روايـة األميـر األسـود نالت عـليـها
ا فيها الكاتبـة عدة جوائز أدبيـة 
مـن حتـــــلــــيـل نــــفـــــسـي عــــمـــــيق
لشـخصيات مـعقدة ومركـبة وتعد
تـرجـمـة احلـسـني إضـافـة نـوعـية
للمسرح الثقافي واالدبي العراقي

عاصر.  ا
ـــائـــتــ الـــكــتـــاب يـــقــــــــع في ا
وثــمـــانـــ صـــفـــحــة مـن الــقـــطع

توسط. ا

غـيمـة مطـر مجـموعـة قصـصيـة ب عـشق كاتـبهـا لبـغداد وتـفردهـا بأسـلوبـها
الفني كـمتوالية قصصية وكما أشاد بها الكثير من النقاد وقد تتوجت بالفوز
بجـائزة اإلبداع التي رعتها وزارة الثـقافة واإلعالم حيث شكل السارد لوحته
ـتواليـة ..هذا موجـز ما حتدث به اجلمالـية البـارعة في مجـموعته بـعنوانـيها ا
الـروائـي( مـحــمــد عــلــوان جــبــر) عن االحــتـفــاء بــالــروائي حــمــيــد الــربـيــعي
جـموعـته اجلـديدة ( غـيمـة مـطر ) في جـلسـة نـادي السـرد باحتـاد األدباء و

والكتاب في العراقي أصبوحة يوم األربعاء  26/ 2 / 2020 ..
الروائي حـميد الربيعي حتـدث عن مجموعته والـتي كتبت ماب عامي 2018
ـها لـلجـائـزة والتي لم تـكن بـاحلسـبـان ولكن نـظر و  2019وعن جتربـة تقـد
لـلـموضـوع من زاويـة أخـرى والـقيـمـة الـفنـيـة ومـوضـوع بغـداد كـسـبب رئيس
ـوت وهـذا الـسؤال الـذي طـرحـتـه والذي فـالـشـعب ركن الـى الـسـكوت وهـل 
يكون الـثيمـة الرئيـسة للـمجمـوعة فقـد توالى علـينا التـاريخ الذي يبـعث رائحة
نتـنة والذي جعل النـاس تخمد وتـركد ونحنى أبـناء حضارات فـقد استضفت
ـعـرفة هل ركـنوا أو خـمـدوا والتي انـبـثقت اكـتر في من التـاريخ شخـصـيات 
ـختـلف الـشـخـصـيات وهي واقـعـهم ومن هـنا بـدأت الـشـخـصـيات تـتـبـلـور و

شخصيات حيوية وكان من السالالت أن تتخلص من الرائحة النتنة...
كانت هـناك أوراق نـقديـة ومداخالت للـحضـور فالـناقـد( فاضل ثـامر) ذكر له
دراسة نشرت في الصباح لشهر ك 2بعنوان مجموعة (غيمة مطر ) بوصفها
مــتـوالـيـة سـرديـة .ونـوه عن اجملـمـوعـة فـيــهـا الـكـثـيـر من اإلشـكـاالت الـنـقـديـة
تـواليـة السرديـة ..وهناك والرؤوية يـضعـنا أمامـها حمـيد الـربيعي فـأضاف ا
أحداث تـأخذ الطابع ألغرائـبي وفي القصة العـاشرة هي جتميع اخليوط وفي
لـعـبة سـرديَّة ذكـيَّـة يجـمع الـقاص جـمـيع أبطـال قـصصه في الـقـصة األخـيرة
(حيث يـجتمـعون) لتـحقـيق هذا الهـدف أي انتـصار غيـمة الـعطر والـتخلص
إلى األبـد من مــصـادر الـعـفن والـقـبح والـكــراهـيَّـة من خالل دفن اجلـنـازتـ
اللت مضى عليهما أربعة عشر قرناً فاستطاع حميد بذكاء أن يوصل جميع

هذه القصص وكأنها نص واحد فتجربة حميد جتربة فريدة ..
أمــا الــنــاقــد ورئــيس االحتــاد الــعــام لألدبــاء والــكـتــاب فـي الـعــراق ( نــاجح
تواليـة السردية في القـصة العراقيـة والعربية عمـوري ) مر على مصـطلح ا ا
ومن تـنـاولـهــا ومـنـهم جـاسم عــاصي وجـهـاد مـجـيــد إضـافـة الى الـدراسـات
الغربـية ففي عناوين اجملموعة عنوانات مـهنية واستطاع الكاتب أن يلعب هذه
هارة ولعبه بتميز وإيهام فاستخدم اللعـبة فموضوعة التاريخ فيها شيء من ا
حـاضـر الـتاريخ وهـذا الـرمـز متـداوال فـأعطـى برقـيـات والتـي ال تعـني الـعودة
اضي دائـما يتـحول الى حاضـر وهنا للـتراث أو التـاريخ في اجملمـوعة وان ا

اضي فهو قاص مهم ... حميد استطاع حتضير ا
الناقد والشاعر (علي الفواز) ... نوه هذه اجملموعة (غيمة مطر )والتي أثارت
ـستـوى الـسردي والـتـاريخ وهو لم جدال لـيس ألنـها فـازت لـكن تتـحـدث عن ا
يعد مـوجودا والذي يتـحدث عنه شخصـيات مختلـفة ..حميد في (غـيمة مطر)
دخل بدا بـالعـنوان احلـسي وصول الى الـتعـقيـدات الفـنيـة والذي جـعل من ا
الى وظيـفة االسـتدعـاء الى وظيـفة احلـفر في الـنص والشك الى وظـيفـة النـقد
ــألــوف وخــاصـة في ــتــوالـيــة الــســرديـة الـى مـا هــو غــيـر ا ..وظف حــمــيـد ا
شخصـياته فهم أبطال عاجزون أصيبوا بخيـبة  خيبة اجلوع ..خيبة السلطة
ـتـنوع أعـطى اجملـموعـة أن حتـتاج فـعال قـراءة فلـسـفيـة فهي ...فـهـذا النص ا
تشـتغل على صـراعات وعلى شـخصيـات متحـولة ..الثـورة هي عورة رصيف
ركزيات الـكبرى فـهذا ما طـرحه حميـد فاجملمـوعة حتتاج جيل لم يـستخـدم ا

الى عملية تأطير الى عملية بحث ..
الـــروائـي واألمـــ الـــعـــام الحتـــاد األدبـــاء والـــكــــتـــاب في الـــعـــراق (حـــنـــون
مجـيد)..أشار الى اجملمـوعة مترعـة بعافيـة احلدث وصوغة احلـدث فاستطاع
أن يصـوغ من أحداث التـاريخ وكاي مجـموعة تـعددت فيـها مسـتويات الوعي
الفنـي حميـد ينسخ في قـصصه ما يـسر وتـفرد بكـتابات هـذه اجملموعـة يقدم
أحيـانا الفاعل على الفعل وبـجمل متواترة وتوزعت الـقصص على جغرافيات
همة في كثيـرة وأسماء كثيرة اللغة نظيفـة وهذه اجملموعة إضافة الى الكتب ا

مكتبتنا ..
تداخل الـناقـد (علـوان السلـمان )ونـوجز مـا اكد عـليه بـان هذه اجملـموعة هي
تـوالية الـسردية مع نـقاد ومنـهم د. ثائر رواية قـصيرة وسـبق إن بحثـنا في ا
ــتــوالــيــة الــســرديـة الــعــذاري واعــددنـا جــاسـم عـاصـي أول من اســتــخـدم ا
الـقصـصـية وحـمـيد الـربيـعي يـعتـبـر من كتـابـها في هـذه اجملـموعـة والتي في
نـصوصـهـا غـرائـبـيـة وسـرد بـصـري وتـوظيـف الكـتـابـة واالسـتـعـارة الـلـفـظـية

كان والزمان .. وحوارات ذاتية وموضوعية وتوظيف ا
النـاقد (إسماعيل إبراهـيم عبد) قدم دراسة بـعنوان غيمة مـطر ..(كهانة بحث
في ما بـعد الوجود ..) جاء فـي بعض منها الـقصص كهانـتها في البحث عن
ـقالـة إجرائـيا لذا الـوجود  –جترب حـزمة من الـتقنـيات تـكاد ال تـستـوعبـها ا

سننوه لبعضها ونتابع بعضا آخر منها ومن التقنيات
أوال :غيمة الرؤى ...

والتي أعـدها النـاقد كلـها قصـص رؤى بحق و اوعزهـا ألسباب كـثيرة ومـنها
اء االشاري خللق حالة معاني مابعد اإلشارة  – لغة –تقمص لغة اإل

قـاربات حديـثة الحقة – احلكي تمـزج ب فلـسفة الـعلم والتاريخ وتـبطنـهما 
ـارسة طقس تتـصل لغة السـرد بلغة لـتراث على هيـئة شخوص وتواريخ  –
خاص بـالتمـدد والتـهشيم لألحـداث والتواريخ واحلـكايات  –تـميل اللـغة نحو
ستحيل كونه من يصنع التراث توجيه داللتها نحو رواشح نفسية ثم تدجن ا

ا يشيع شعبيا للكثير 
ثانيا :صور نادرة للحكاء

تخيـلة التي تتجه بالتفكير نحو تنظيم الصور الـسردية الذهنية لها مثيراتها ا
عالقات صـور اجلـمل الـواصفـة لـكم هائل مـن األحداث الـدالـة على الـرغـبات
ا يفهم شـاعر الناقصـة فضال عن خلق صور تمال اجلـمال  كـتملة وا غي ا
ـقطع جـملة صـور نادرة للـحكاء أهـمها ..واخذ الـناقد مـقطع وب فـيه يؤكد ا

تخيل لوحة ترسمها -1 قطع تمنتج صورا ذهنية وبصرية معا  جمل ا
ـستحيل درجة الوجود احلـقيقي عبر لغة الراوي نح ا الـفتاة لنفسها ... -2
الـتي بـها يـوحـد بـهـا األجـساد واألرواح  -3الـفعل احلـركي لـلـبـطلـة والـلـوحة

رأة عنى األنثى ال مجسم ا بهور  مخلوق ذهالي من صنعة الكاتب ا
عقدة ثالثا : لغة الوصف ا

هي الـلـغة الـسـردية الـتي حتـاول جعل مـكـونات الـلـغة ( األحـرف والـكلـمات )
ـتـفـاعل مع قـوى ـادي ا مـؤنـسـنـات كـائـنـات حـيـة لـهـا ذات احلـضـور احلي ا
ـلـمـوس نــرى إن مـثل هـذا االجتـاه ســيـكـون فـرادة ــادي ا الـنـطق بــحـسـيـة ا
مسـتقبلـية في تعـامل ( اللغـوي ) مع ( اجلسداني ) بـاتساق داللي مـجيد لذا

عقد ... وصفناه با
رابعا الضاللة

إن القراءة الـسريعة لقصص غيمة عطر ستـجر صاحبها نحو ضاللة متوزعة
عـلى أفـكـار قـريـبـة وبعـيـدة عن تـوقـعـات الـكـاتب والـقراء اآلخـرين ومـن بعض
طر هـما الغـطاءان اخللفـيان لبيـئة اخلطاب أفـكار هذه الضاللة  -1العـطر وا
ـتعـة الراوي فـهو األشـخاص لـلقـصص كلـها  -2القـصص كلـها أغـنيـة وجد 
جـمــيـعــهم وهـو صــانع الــروي واحلـدث والــتـدويـن وصـائغ األوجــاع الـعــامـة
والـفردية  -3النـساء كلهن طـبيعة أنـثى من ورق وصور ال أجساد لهن  -4انا
السـارد لن تفلت من محيط الرائي لـسياسي والفني التـراثي .غيمة عطر كون

كننا عده قص معرفي جتريدي فني تماما 
النـاقـد (محـمـد جـبيـر ) تـداخل أيـضا وجـاء في حـديثه 
نصوص حركية االهتمام بهذه اجملموعة يدلل إن حميد
لديه تـفـكيـر مسـبق بالـنص مـصمم ومـهنـدس بارع في
الـنـصـوص ..فـهـنـاك جمـل سرديـة قـد تـكـون كل جـمـلة
قصـة والشـغل السـردي عنـد حمـيد لـيس شغـل عفوي
جتـد لـغــة عـالـيــة تـوجـد صـورة شــعـريـة تــوجـد أفـكـار
يــغــرف مــوقع جــمــلــته وفــكــرتـه والـتـي تــثــيــر تــسـاؤل

.. القار
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وزارة الدفاع
الدائرة القانونية

احملكمة العسكرية  االولى

ـتــهــمــ الـغــائــبـ الى ا
ــــدرجــــة اســــمــــائــــهم و ا
ـا كـنـتم عـنـاوين سـكـنـهم 
ــــواد مــــتــــهــــمـــــ وفق ا
ؤشـرة ازاء اسمائكم في ا
ــبــيــنــة ادنـاه الــقــضـيــة ا
ـا ان مــحالت اقـامـتـكم و
مــجـــهـــولــة لـــذا اقـــتــضى
تــبــلــيــغـــكم في الــصــحف
احمللـيـة على ان حتـضروا
امـام احملـكـمـة الـعـسـكـرية
االولى خالل مـــدة ثالثـــ
يومـا من نشر هذا االعالن
فـي الـصــحـف وعــنــد عـدم
حـــضــوركم ســوف جتــري
مـحاكمـتكم غـيابيـا وحجز
ــنـقــولـة وغــيـر امــوالـكم ا
ـنـقولـة ويـطـلب من كـافة ا
ـوظف العمـومي القاء ا
القبـض عليـكم وتسلـيمكم
الـى اقـرب جـهـة عـسـكـريـة
او مــركـــز شــرطـــة ويــلــزم
االهــلـيـ الـذين يــعـلـمـون
مـحل اخــتـفـائـكـم بـاخـبـار

سؤولة بذلك. اجلهات ا

وزارة الكهرباء
الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد
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ـــرقم (٥٣٠٥) في ١٨ / ٢ / ٢٠٢٠ اشـــارة الى االعالن ا
ــشـروع (تــشـيــيـد مــحـطــة غـرب بــعـقــوبـة ــتـعــلق  وا
الثانـوية) في فرع تـوزيع كهربـاء ديالى ونظـرا لظروف
حـظـر الـتـجـوال بـسـبب انـتـشـار وبـاء كـورونـا ولـتـعذر
اكـــمـــال االجـــراءات اخلـــاصـــة بـــأســـتالم الـــعـــطـــاءات
للـمنـاقـصة اعاله. تـود الشـركـة العـامة لـتـوزيع كهـرباء

بغداد التنويه الى ما يلي:
ـناقصـة يوم ٦ / ٥ / ٢٠٢٠ بدال ١- يكـون تاريخ غلق ا

من يوم ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٠.
٢- يـكــون فـتح الـعــطـاءات يـوم ٧ / ٥ / ٢٠٢٠ بـدال من

يوم ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠.
لذا اقتضى التنويه
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الشركة العامة للزجاج واحلراريات
الدائرة القانونية
العدد/ ٩٩٩

التاريخ/ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٠
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١- تعلن الـشركـة العامـة للـزجاج واحلراريـات تمديـد االعالن للـمناقـصة رقم ١ لـسنة ٢٠٢٠
يـكانيكية والكـهربائية للـجملون الرئيـسي واالعمال والبنايات دنية وا اخلاصة (االعـمال ا
ـشروع الـطـابـوق احلراري الـعـازل اخلـفيف) لـغـاية ١٩ / ٥ / ٢٠٢٠  وسـيـتم فتح ـلـحقـة  ا
ـثـلـهم من الـراغـبـ في احلـضـور في مـقر الـعـطـاءات بـحـضـور مـقـدمي العـطـاءات او من 
ـوافق ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٠  الـسـاعـة الـتـاسـعـة الـشـركـة في الـرمـادي في يـوم فـتح الـعـطـاءات ا

صباحا.
تغير في الفقرة اوال اعاله. ناقصة كما مثبت في اصل االعالن ما عدا ا ٢- تبقى شروط ا
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≈ULŽ—∫  فنانون برفقة وزير الثقافة في مبنى مسرح الرشيد
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ـطـرب الــلـبـنــاني عـاصي احلالني طــرح ا
ـناسـبـة حلـول شـهر دعـاء (انت الـعلـيم) 
ـبارك على قـناته اخلـاصة على رمـضان ا
يـوتـيـوب من كـلمـات نـزار فـرانـسيس. من
نــاحـيـة ثــانـيـة شــارك احلالني في حــمـلـة
حــمـايــة احلــيـوانــات في لــبــنـان والــدفـاع
عـنها وعدم رميهـا في الطرقات خوفاً من
ستـجد لإلنسان نـقلهـا فايروس كورونـا ا
ونــشــر صــورة له مع كــلــبه مــلــبــيـا بــذلك
ــطــرب راغب عالمــة كــمــا وكـان حتــدي ا
احلالنـي قـــــد نـــــقـل الـــــتـــــحـــــدي بـــــدوره
لـلـمطـربـتـ إليـسـا ونـوال الزغـبي اضـافة
ـمــثل الـسـوري قـصي خـولي الـذين الى ا

قبلوا به بدورهم.
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الـــــكــــــاتـب االردني صــــــدر له عـن دار (االن نــــــاشـــــرون
ومــــوزعــــون) كــــتــــاب بــــعــــنــــوان (احلــــرااك الــــشــــعــــبي

والصحافة..قراءة في سياسات النشر).
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ــمــثل الــعــراقي نــعــته االوســاط ا
وت اخلميس الفنية بعد ان غيبه ا
ـاضي وقدم الـراحل الكـثير من ا
ــســرح االدوار في الــســيــنــمــا وا
واالذاعة والـتلـفزيـون منـها (رجال
الـظل و احلواسم و الـرحيل وبيت

.( صير القادم وشارع اربع الط و ا
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اخملـرج الــسـوري يــعـرض فــيـلـمـه (أنـا وأنت وأمي وأبي)
ـؤسسة ضمن عروض الـسيـنما في بـيتك التـي أطلقـتها ا
الـعامـة لـلـسـيـنـمـا السـوريـةعـبـر مـنـصة فـيـمـيـو لـتـشـجيع

واطن على البقاء في منازلهم. ا
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ـمــثل الـتـركي الـذي يـشـارك في بـطـولـة مـسـلـسل (ابـنـة ا
ـمـثـلـة عـائـشـة جـانـتـاتاري الـسـفـيـر ) اعـلن انه وزوجـته ا

ينتظران مولودهما االول.

تواجه الكـثير من الصعوبات مع مديرك حول إمكانية
وضع خطط للمستقبل.

qL(«

تـواجه الـكـثـيـر من الـتحـديـات فى الـعـمل وهـذا يـظـهر
أنك األقوى وسط زمالئك.

Ê«eO*«

انت غير قـادر على التركـيز خالل الفتـرة احلالية.رقم
احلظ .9
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تبتـعد عن الدخـول فى قصة حب جـديدة ألنك ال تريد
األذى مرة أخرى .
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هناك مـشاكل كثيرة مع الشريك وستنتهى قريبًا دون
عودة.
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ـقـبـلة تـسـعـدك وستـعـيش حـياة جـديـدة على الـفـترة ا
كافة األصعدة.
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ـارسـة الـتـمـاريـن والـريـاضة تـعـود مـرة أخـرى إلى 
التى تركتها بسبب ازدحام احلياة. 

ÊUÞd «

خطط جديـدة مع احلبيب.تتمـيز بالذكـاء الفطرى لكن
يعيبك العناد الشديد.
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ـقبلـة تعوضك عن أشـياء كثـيرة افتـقدتها فى الـفترة ا
الفترات السابقة.
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كـافآت الـتى ستـحصـل عليـها من هـناك الكـثيـر من ا
صاحب العمل بسبب اجتهادك.

Ë«b «

 تتـمـيز بـالـهـدوء والتـريث فى الـكـثيـر من األمـور يوم
السعد الثالثاء.
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ـســتـقـبــلـيـة مع تـضـع الـعـديــد من اخلـطط اجلــديـدة ا
احلبيب وتتفاهما سويًا حولها.

 u(«
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البرازيل  –اورغواي –
بـارغواي  –االرجنـت

 –فنزويال –التشيلي –

سـلـفادور  –هـندوراس
 –كـوبا  –كـولـومبـيا –

اكـــــوادور  –كـــــنـــــدا –
واشــنـطن  –امــريـكـا –
بـيرو  –ليـما  –هافـانا
 –الهــاي  –كـــويــبك –

بـوش  –فـورد  –ريـفن
.  –وول  –

الــكــلــمــة الــضــائــعــة :
(رئــــــــيس امــــــــريـــــــكي

سابق).

الي واحملـاسبي العراقي صدر امر اخلبـير في التدقيق ا
ـــالــيــة ـــهــام ادارة ديــوان الـــرقــابــة ا ديــواني بــقـــيــامه 
االحتـادي بـعـد انـفـكـاك الـدكـتـور صالح نـوري خـلف من

مهام رئاسة الديوان.

الفجر 3.49
الظهر 12.07
غرب 06.42 ا

ÊUC — WO U ≈

الـلهم أجـعل صيـامي فيه صيـام الصـائم
وقـيامـي فيه قـيـام القـائـمـ ونبـهـني فيه
عن نـومة الغـافل  ,وأرحـمني بـرحمتك

. يا ارحم الراحم
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اخلـــبـــيــر االقـــتــصـــادي الـــعــراقـي تــلـــقى تـــعــازي االهل
واالصدقـاء  لوفاة ابن عمه سائل اللع تعالى ان يسكنه

فسيح جناته.
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ـتـحـدة ي فـي مـنـظـمـة األ ا مـديــرة مـركـز الـتـراث الـعـا
لـلتـربيـة والـثقـافة والـعـلم (اليـونـسكـو) تـباحـثت مع  وزير
الثقـافة والسـياحة واآلثـار العراقي عـبد األميـر احلمداني
ي إدراج مـواقع أثـريـة جـديدة ضـمن الئـحـة الـتـراث الـعا

خالل اجتماع جرى عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

الـكاتـبـة السـوريـة صدرت لـهـا عن دار عقل لـلـنشـر رواية
ـرأة (امـراة ال تـنـكـسـر) تـسـلط الـضـوء فـيـهـا عـلى دور ا
الــســـوريــة خالل احلــرب وصــمـــودهــا في وجه اإلرهــاب

ختلف مسمياته.
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يونيـفرسال مـيوزك جروب.
وتـــــمـــــلك بــــــيج مـــــاشـــــ
الـــتـــســـجـــيالت األصـــلـــيــة
وجب ـة و ألغانـيـها الـقد
قــاعـدة شـائـعــة في الـقـطـاع
ـــواد تـــمــــلك حق إصــــدار ا

ـغـنـيـة عـنـدمـا الـتي سـجـلـتـهــا ا
كـــانت تـــعــمل مـع الــشـــركــة.وتـــفــجــر
اخلالف بــ ســـويــفـت وبــيج مـــاشــ

وكــبــار مـديــريــهـا الــتــنـفــيــذيـ بــشـأن
ة منـذ أكثر من استـغالل أغانيـها القـد
عــام. وتــصـــاعــد اخلالف في نـــوفــمــبــر
ــاضي عـــنــدمــا قــال تــشـــرين الــثـــاني ا
وسيقى بالشركة سكوتر سؤول عن ا ا
براون إن أسرته تلقت تـهديدات بالقتل
بــسـبب تــصـريــحـات سـويــفت وطـالب

بالتهدئة.
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هاجـمت تايـلور سـويفت شركـة التـسجـيالت التي كانت
تــنــتج أغــانـيــهــا ووصــفت إصــدار مـجــمــوعــة من هـذه
األغـاني تـعـود لـعام  2008 كـانت مـخـصـصـة لـبـرنامج
ـتـابـعـيـها إذاعـي بأنـه (تـصـرف وقح). وقـالت سـويـفت 
على مـوقع إنسـتغـرام وعددهم  131ملـيون مـتابع (أود
أن أشـــكـــر جـــمـــهـــوري الــذي نـــبـــهـــني إلـى أن شـــركــة
تـسـجـيالتـي الـسـابـقـة أصـدرت الـلـيــلـة ألـبـومـا لـبـعض
ـغـنـية عـروضي الـتي أذيـعـت عـلى الـهـواء). وأضـافت ا
(أن األلبـوم الذي يـحمل عـنوان اليـف فروم كلـير تـشانل
سـتـريـبـد  2008 هــو مـجـمـوعـة من تــسـجـيالتـهـا الـتي
أعــــدت لـــبـــرنـــامـج إذاعي عـــنـــدمــــا كـــان عـــمـــرهـــا 18
عــامـا.ووصـفت إصـدار شـركــة بـيج مـاشـ البل جـروب
ـة بأنه ”حالـة جـشع سافـر أخرى وسط أغـانيـهـا القـد
تـفـشي فيـروس كـورونـا). وامتـنـعت شـركة بـيج مـاش
عن الـتـعقـيب.وسـجلت سـويـفت أول سـتة ألـبـومات لـها
مـع شركـة بـيج مـاشـ قبل أن تـتـركـهـا وتنـضم لـشـركة
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ـمـثـلـة الـسـوريـة سالفـة مـعـمـار عن أعـربـت ا
إستـيـائهـا وغضـبـها الـشـديد بـسـبب بوسـتر
مـســلـسـلـهــا مـسـافـة أمــان جـاء ذلك بـعـد أن
ــنــتــجــة لــلــعــمـل صـورة نــشــرت الــشــركــة ا
البـوسـتر عـبـر صفـحـتهـا اخلاصـة عـلى أحد
مواقـع التـواصل اإلجـتـمـاعي لتـعـلق مـعـمار
:(هالـشي مزحة وال حـقيقـة?).. ثم كتبت قائـلةً
في تــعـلـيـق آخـر لـهــا: (في شـركــة مـحــتـرمـة
بتـنزل هـيك بـوستـر). وكان مـسلـسل مسـافة
ـــوسم الـــرمـــضـــاني أمـــان قـــد عـــرض في ا
الـفائت  2019وهـو من بطولـة نخـبة من جنوم
الـــدرامــا الــســـوريــة مــنـــهم سالفــة مـــعــمــار
ـنـعم عـمـايري وأنس وكـاريس بـشار وعـبـد ا
طـيارة وجـرجس جبـارة وقيس الشـيخ جنيب
ونـادين حتـس بك وهـيـا مـرعـشـلي وغـيرهم
سلسل .وتـقرر عرض ا من الـنجوم السوري
ـوسم الرمـضاني احلالي مـرة أخرى خالل ا
عـــلى عــدة قــنــوات عـــربــيــة وســوريـــة مــنــهــا

التلفزيون السوري.
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ــعـاصـرين). مــبـيـنــا وفـقـا الـفــنـانـ ا
لـصفـحة وزارة الـثقـافة في (فـيسـبوك)
ان (بـنـايـة مـسـرح الـرشـيـد حـصل لـها
تـــخــريـب مــتـــعـــمـــد ومــبـــرمج ضـــمن
ــشــاريع الــتي تــســتــهــدف الــثــقــافـة ا
الــعـــراقــيــة ســواء فـي مــســارحــهــا أم
مــواقــعــهــا اآلثـاريــة أم مــتــاحــفــهـا أم

معارضها). 
قـترحات وناقش االجـتمـاع عددا مـن ا
واآللــيـات الـالزمـة لــلــشـروع بــتــنـفــيـذ
إعادة اعمار مسرح الرشيد والتي كان
الـية أبـرزهـا :توفـيـر التـخـصيـصـات ا
ـسرح لـلـصـرف عـلى مـشـروع اعـمـار ا
وتشكيل جلنة برئاسة مدير عام دائرة
سرح احـمد حسن موسى السينـما وا

وعضويـة عدد من مديري الـدائرة.كما
تناول االجتماع االتفاق على أن يكون
ـــســرح الـــوطــني مـــجــلس اإلدارة بـــا
ـــشـــروع ـــبـــاشـــر عـــلى ا ـــشـــرف ا ا
ومـتـابـعــة الـقـسم الـهــنـدسي في مـقـر

الوزارة. 
وقــال مــديـــر عــام دائـــرة الــســيـــنــمــا
ـسـرح احـمـد حـسن مـوسى (لـديـنا وا
جتربة قبل سنت بقيام نحو 200 من
شــبــابــنــا بــالــعــمل الــتــطــوعي لــرفع
ـكان الذي األنقاض والـركام من هذا ا
طـالبـة بتـعيـينات تـرونه اليـوم دون ا
واليـوم نـعود لـلـقيـام بـحمـلة او أجـر 
ـســرح الـرشــيـد الـذي إعـادة احلـيــاة 
عـــانى اإلهـــمـــال والـــدمـــار نـــتـــيـــجــة
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عبر فنانون عن فرحتهم وهم يشهدون
انـطالقـة إلعـمـار مـسـرح الـرشـيـد بـعـد
سن طويلة من الوعود جاء ذلك بعد
أن تـرأس وزيــر الــثـقــافـة والــسـيــاحـة
واآلثار عبد األمير احلمداني اخلميس
ـاضي اجتـمـاعا طـارئـا جمللس إدارة ا
ـسـرح لـلـمـبـاشرة دائرة الـسـيـنـمـا وا
بأعادة اعـمار مسـرح الرشيـد لإلسهام
في تـنـشيط احلـركـة الفـنـية والـثـقافـية

سرحية في العراق. وا
معـلنا ان(السـنة احلالـية ستـكون سنة
ــسـارح وجــمــيع مــســرح الــرشــيــد وا
وارد التي تأتي إلى الوزارة ستكون ا

من نصيب مسرح الرشيد).

وكـخطـوة عـملـية أولـى قام احلـمداني
بالتبـرع براتبه اخلاص لشـهر نيسان
لـــــدعم مـــــشــــــروع اعـــــمـــــار مـــــبـــــنى
ـســــــــــرح. ووجه دعــوة مــفــتــوحـة ا
العــضــاء مــجـــلس إدارة الــدائــرة إلى
االنــفــتــاح عــلى جــمــيع الــفــعــالــيــات
الـوطـنــيـة مـن أجل مـســاعـدة الـوزارة
ـسرح فـي إعادة ودائـرة الـسـيـنـمـا وا

الهيبة الى مسرح الرشيد .
مشـيرا الى ان (مـسرح الـرشيـد له أثر
ـا له من رائـع في الـذاكـرة الــعـراقـيــة 
ـــســـرحـــيـــة أهـــمــــيـــة في احلـــركــــة ا
ـعـاصـرة وتـأثـيـر واضح فـي تـهـيـئة ا
الـــقـــدرات ودعم عـــطـــاء االجــيـــال من
ــســرحــيــ سـواء مـن الـرواد أم من ا

»«uÐ√
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قــــال رســـــول الـــــله
صلـى الله عـليه
وســلم:(أتــاكم
رمــــــــضــــــــان
شـهـر مـبـارك
فــــرض الـــــله عـــــز وجل
عــلــيــكـم صــيــامه تــفــتح فــيه
أبـواب الـسمـاء وتغـلق فـيه أبواب
اجلـحـيم وتـغل فـيه مـردة الـشـيـاط
للـه فيه لـيـلـة خـيـر من ألف شـهر من
حـــرم خــــيـــرهـــا فــــقـــد حـــرم) (رواه

النسائي وصححه األلباني).
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أعلـنت مؤسـسة الـيمـامة لالعالم في
مــحــافــظــة كــركـــوك بــدء حــمــلــتــهــا
الـشهـيرة ( رمـضـان يجـمـعنـا ) التي
تعـد اوسع حملـة رمضـانية تـنظـمها
ــؤســســة بــالـتــعــاون مع الــوقــفـ ا
الـسـني والـشـيـعي ورئـاسـة اسـاقـفـة
الــــــكــــــلـــــدان واالعـالم واالتــــــصـــــال
احلكومي في ديوان محـافظة كركوك
والــبـيت الــثـقــافي ومــديـريــة شـرطـة
ـيـزة مـحـافـظـة كـركـوك بـفـعـالـيـات 
ـديـنـة ولـلـعـام تـظـهـر تـالحم أبـنـاء ا
الثامن على التوالي وببرنامج حافل
واجهة جائحة كورونا  . للتكاتف 
نسق العام ؤسسة وا وقال رئيس ا
لـــلــحـــمـــلـــة  فـــراس احلـــمـــداني في
تصريح أن ( حـملة رمـضان يجـمعنا

انـطــلـقت في كــركـوك لـتــجـدد اظـهـار
ـــشـــرق والـــذي كـــركـــوك بـــوجـــهـــا ا
ـبارك يـستـبـشـر باسـتـقبـال الـشهـر ا
ويظـهر تـكاتف وتالحم ابـناء كـركوك
بـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة كـــورونـــا وفق
تــعــلــيــمــات خــلــيــة االزمــة وتــعـاون
الــفــريق الــتــطـوعـي لـلــمــؤســسـة مع
ـــــشـــــاركـــــة) .واضــــاف اجلـــــهــــات ا
يز احلـملة هذا احلمداني  ان ( مـا 
الــعـام هـو تــركـيـزهــا عـلى الـتــوعـيـة
ـواجــهـة جـائـحـة كــورونـا وتـطـبـيق
تـعــلـيــمــات خـلــيـة االزمــة ومــنـظــمـة
الــصــحــة الــعـالــيــمــة وان االنــطالقـة
ســـتــكــون كــمــا فـي كل عــام بــتــوزيع
بــوسـتــرات االمـســاكـيــة بـتــوقـيــتـات
الـوقــفـ الـســني والـشــيـعي و الـتي
تتضمن بوسـترات التوعيـة الوقائية

من فـــــايـــــروس كـــــورونـــــا وتـــــوزيع
ـعــقــمــات والــكــفــوف والــكــمــامـات ا
باالضافـة الى  احللـويات والعـصائر
اسـتـبـشـارا بـالـشـهـر الـفـضيـل).وب
ان ( بـــرنــامج احلــمــلــة لــهــذا الــعــام
يـشمل تـوزيع فـطـرة الصـوم والـزكاة
والسالت الـغـذائيـة الرمـضـانيـة على
احملــتـــاجـــ و تـــوزيـع احلـــلـــويــات
ــة ــصــاحف الــكــر والـــعــصــائــر وا
سيـحي و تعقيم شاركة الـوقف ا و
ـدني ـنـاطـق مع الـدفـاع ا وتـعــفـيـر ا
وتـــوزيـع الـــكـــمــــامـــات والــــكـــفـــوف
ــسـتـلــزمـات الــوقـائــيـة االخـرى و وا
اقامة مآدب االفطار اجلماعي في دار
ــــســــنــــ ودار االيــــتــــام وتــــوزيع ا
ــتـعــفــيـ الــوجــبــات عـلى الــكــرام ا

ونشاطات اخرى متنوعة).
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أحـتفل الـفنان الـلبـناني عـامر زيان في الـ
 24من نــيــســان اجلــاري بــعــيـد مــيالده
وكـشف عـلى حـسـابه اخلـاص عن أمـنـيته
رحـلـة الصـعـبة األولى و(هي مـرور هـذه ا
والـعودة مـجـددا للـقاء بـعضـنا والـتواصل
فـيـمـا بـيـنـنـا).وكـتب عـامـر: (أول أمـنـيـاتي
بـعيد مـيالدي انو تخـلص هالفـترة ونرجع
نـــعـــيش ونـــشــــوف بـــعـــضـــنــــا ونـــلـــتـــقي
وتـواصل).وكـان عـامـر قـد طـرح قـبل أيام
أغـنية (تـغيـرت كتيـر) من كلمـات أحمد
مـاضي أحلان دوغو كيلش توزيع
نـاصـر األسـعـد وتـولى إخراج
كــلـيب األغــنــيـة إيــلي رمـوز
وسـتـكـون األغـنـيـة ضـمن
ألبوم عامر اجلديد وهي
أيــضــاً شــارة مــسـلــسل
(لــو مـــا إلــتــقـــيــنــا) من
بــطـــولــة يــوسف اخلــال
ســــارة أبي كــــنــــعــــان
ويــعــرض خالل شــهـر

رمضان اجلاري.

تايلور سويفت

سالفة معمار

الـــعــمــلـــيــات الـــعــســكـــريــة لـــلــقــوات
األمريكية). 

ويـعـد مـسرح الـرشـيـد من اكـبر
الـــقـــاعـــات الـــتي تـــضم
550 مقعداً وافتتح في
عـام 1981 وإســتــمـر
بـإسـتـقـبـال مـحبي
الــــفن الــــعـــراقي
الــــراقي إلى أن
طـــاله الـــدمــار

عام 2003 .

متطوعون شباب في احلملة
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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ي إن تـأثـيـر كـورونا الـنـفـسـي في زعـزعـة االسـتقـرار الـعـا
رات الـصـحي واالجـتـمـاعي  واألمـني . يـعـادل عـشـرات ا
تأثيره اجلرثومي  وهنا سيكون العالم أمام اختبار قاس 
وخــطــيــر : هـل يــســتــســلـم  أم يــقــاوم ? . إن أولى بــوادر
) تـكـمن فـي تـفـعـيل قـاعـدة الـثـقة مـقـاومـة ( كـوفـيـد نـاينـتـ
ـعـنــويـة  والـقـيــمـيـة  والـديــنـيـة  من خـالل االنـتـبـاه الى ا
ـقـهورين  في األرض  ـعـذبـ  وا ـظـلـوم  وا معـانـاة ا
نـكر) لـقد ـعـروف  والنـهي عن ا وتفـعيل( قـاعدة األمـر با
هوى كوفيد ناينت  بأعظم اقتصاديات العالم الى الصفر
او ماهـو دون ذلك وجعـله يتـرنح حتت ضـرباته  ذلـكم هو
ـا أفقـرت به  من تشـاء  وأغنت اقتـصاد أمـريكا الـذي طا
شـيـئة في ذلك لـله تـعالى مـن قبلُ  ومن بـعد من تشـاء . وا
. وجعل هذا الـوباء قـدرات العالم احلـضاري تـتراجع أمام
حتـديه الـســافـر  وهـوى بـأقـوى الــقـطـاعـات الــصـحـيـة في
الـعــالم  فــانـهــارت أمــامه قـدرات الــصـ  وبــريــطـانــيـا 
وايـطالـيـا  واسـبـانـيـا  وو. الخ  بـاإلضـافـة إلى أمـريـكا  
ودخل هذا الـوبـاء الى كـيـان األسـرة  فصـار قـشـة تـقصم
ظهـرَكل بـعـير  مـهـددا األسرة بـالـتـمزيق  واالنـهـزام أمام
ـعنى مخـيفه نـحـو إسقـاطـات التـعويض الشـعـوريا . أي  
شكلة انيـة اجتماعية غـير متوقعة . لذلك مواجهة مشكلـة 
نــســـمع مـــانــســـمع الـــيـــوم من حــاالت الـــعـــنف األســري 
واالنتـحـار  ومـا شاكـل ذلك . إن العـالم تـعـامل مع ضـجة
ـا تـعامل مع ( كـورونا كورونـا اإلعالمـية اخملـيفـة  أكـثر 
اجلـبـان الـهـزيل); لـذلك جنــد ان كـورونـا حـقق انـتـصـارات
نفسية  واقتصادية  واجـتماعية  وارتدادية  وارجتاجية
ا حققه كونه داء فتاك   وفوضوية واضطرابية  أكـثر 
هـــو الـــيـــوم يــــعـــمل عـــمـل اجلالد الـــذي يـــضـــرب  10 من
الضحايا بـضربة قاضيـة لواحد منـهم فهو يهيئ لـلفريسة
قـبل ان يـهـاجـمـهـا  لذلـك وجب هـنـا االنـتـباه .الـى خـطورة
افتـراسه اجلـمـاعي لنـا  بـعـد أن هيـأ لـنـا مخـدره الـبائس
ــسـلــمـات الــوقــائـيــة عـرض لـست هــنــا أدعـو إلى ضــرب ا
) هـو مثل احلائـط  لكـنـني أشـيـر إلى أن ( كـوفـيد نـايـنـتـ
نطـقة  فبدأ بـالضعفـاء  ليفتك الشقي الذي بـرز توا في ا
بعـد ذلك بـاألقـويـاء  فتـراجع أمـامه الـشـجعـان  واجلـبـناء
مـرة واحــدة  فــأراد ان يــتـمــدد  واقــصــد هـنــا ( كــوفــيـد
النفسي) لذلك علينا أن نقضي عليه نفسيا  وهذه القضية
بسـيطـة  التـستـوجب أكـثر من نـيل بعـض من مرضـاة الله
ؤمـن  ومكافحة الظلم  سبحانه وتعالى !  ورسوله  وا
ــان وااللـتــزام بــاإلجـراءات والـفــســاد  ولـو بــأضــعف اإل
نصوص عـليها . سـتمر حلظـات  او سويعات  الوقائيـة ا
) نـعي نعـشه  بعد او أيام  وسنـسمع أن ( كـوفيـد ناينـت
أن استطـاع هذا الـعالم ان يـستعـيد هـرمون جـرأته ويتجه
لـسـحـقه  –بـإذن الـله ســبـحـانه وتــعـالى-  وانه سـيــلـتـحق
هزومة من األجيال السـابقة كاألنفلونزا االسبانية بعائلته ا
 وأنفلونزا اخلنازير وو . الخ

ـقـطع من وخـير مـاخـتم بـه  هذا ا
قصيدتي : 

الجتادلْ . التماطلْ 
أنت باسم الله 
مهزوم وزائل.
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في الوقت الذي تعاني به شـعوب االرض من وباء الكورونا
اليــ مـن ســكــان االرض لـــتــســجل الــذي فــتـك بــارواح ا
صـاب وبـالرغم اعداداً هـائلـة ومرعـبة بـاعداد الـوفيـات وا
من االجـراءات الـصـحـيـة بـدات دول مـتـطـورة ومتـقـدمـة من
عـجــزهــا في مـحــاربــة الـوبــاء اجلــائح ويـقــيــنـا ان الــشـرق
االوسط كان له احلصة من تلك اخلسائر بارواح مواطنيها
ـنـطـقـة الـتي تـعاني من وبكـل تاكـيـد ان الـعـراق احد دول ا
اجلـائــحــة وتـضــاف له الــتــدهـور االقــتــصـادي الــذي تــاثـر
بانهيار اسعار برميل النـفط والتدهور السياسي الذي بقي
ـنــطـقـة اخلــضـراء وسـاحـات في صـراع مـســتـمـر مــابـ ا
ــواطن مـابــ الــوبــاء وتـدهــور احلــالـة االعـتــصــام وبــقي ا
االقتـصـاديـة وحـظـرالتـجـوال لـيـتـفاجـأ بـعـودة اعـمـال حرق
واطن محـاصيـله الـزراعيـة التي بـاتت لـيست غـريـبة عـلى ا
العـراقي عـنـدمـا  حـرق االف االطـنـان من احملاصـيل في
ـنــصـرم ولم تــتـمــكن اجلــهـات االمــنـيــة من كـشف الـعــام ا
الفاعل من اعـداء العراق واقـتصاده  ,واليوم يـعيـد التاريخ
نـفـسـه عـنـدمــا بـدأت عـمــلـيـات حــرق احملـاصـيل الــزراعـيـة
واطن العراقي الذي بالعودة لتضاف الى هموم ومشاكل ا
يعاني من تدهور احلالة االقـتصادية والسيـاسية والصحية
 ويقينا ان الوقت حان وقبـل ان تمتد جائحة احلرائق الى
مدن ومحافظات الـعراق ان تتضاعف همـة اجلهات االمنية
بــكل مـــفـــاصــلـــهــا واالهم تـــعــاون
ـواطــنـ والــكـشف عن اجلــهـات ا
كن ان تكون بفعل الفاعلة التي ال
طــبــيــعي ونــحـن في مــطــلع شــهــر
الصـيف لنـكـشف اسبـاب تتـسابق

مع جائحة كورونا السمح الله.
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بحلول الشهر الفضيل يقف العالم اإلسالمي أمام مفارقة صنعتها جائحة كورونا ,فقد فرضت األزمة التباعد في الشهر الذي يكاد
فيه التواصل والتقارب أن يكون من العبادات.فالشهر الفضيل معروف أنه شهر التزاور األسري والتجمع والتدبر في أمور الدين
ساجد وحظر التجول سلمون يعيشون في شهر لم يشهدوا مثله من قبل في ضوء إغالق ا والعمل اخليري والصالة.كما ان ا

عاليم الرمضية من فوانيس ومصابيح ملونة ومنع صالة التراويح في اجلوامع.وبرغم ذلك فأن االسواق في مختلف الدول تزينت با
شمش والفواكه اجملففة والعصائر. ودمى ترمز الى الشهر الفضيل وكذلك مستلزمات وجبتبتي االفطار والسحور كالتمر وا
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كـوفـيـد  19وسـجـلـت أكـثـر من 800
ألف إصابة منذ بداية انتشاره.

عـلـى صـعـيـد آخــر  نـشـرت الــنـجـمـة
ية ماريا كيري مقطع فيديو لها العا
عــلى حــســابــهــا اخلــاص عـلـى احـد
مـواقع الـتواصل االجـتـمـاعي يـظـهر
غــنـائــهـا أغــنــيـة (ابــطـال)  لألطــبـاء
الــذين يــواجــهـون تــفــشي فــايـروس
كـورونـا حـول الـعالـم وقد القـى هذا
ـتـابـع ـقـطع تـداوال كـبـيـرا بـ ا ا
الذين اثـنوا عـلى خطـوتهـا. وكشفت
كـيــري مـؤخـرا ان (لــديـهـا أغــنـيـة لم
ي تطـرحـهـا من قبل مـع النـجم الـعا
الـراحل مــايـكل جـاكــسـون) مـا اثـار
جــدال كــبــيـرا بــ اجلــمــهـور اال ان
مــــاريــــا لم تـــــكــــشف عـن اذا كــــانت
ـقـبـلة وعن سـتـطـرحهـا في الـفـتـرة ا

سبب عدم اصدارها لغاية اآلن.

سـتتـمـكن جنـيـة األسـنان من اجمليء
إلـي إذا فـــقــــدت أحــــد أســـنــــاني أم
سـيـحـول فـيـروس كورونـا دون ذلك?
ـــــــكــــــنـــــــهـــــــا أن تـــــــصــــــاب وهـل 
بالـفـيروس?).وكـان فـاوتشـي سريـعا
في طمـأنتهـا قائال (ال أعـتقد أنك في
حــاجـــة إلى الـــقــلق بـــشـــأن جــنـــيــة
األسـنان) مـضـيفـا (عـندمـا... يـسقط
أحد أسـنـانك ضعـيه حتت الـوسادة
وأؤكـــد لـك أن جـــنـــيـــة األســـنـــان لن
تـصـاب بـالـعـدوى ولن تـمـرض).وقـد
استـحوذ هذا الـطبـيب الذي يـتحدث
ـؤتـمرات الـصـحـافـية الـيـومـية في ا
اخلـاصــة بـآخـر مـســتـجـدات الـوبـاء
الــتي يــعــقــدهــا الــرئـيـس االمـريــكي
دونالد تـرامب على القـلوب ويعـتبر
بــطال جـــديــدا في الــبالد.وتــضــررت
ـتـحـدة بـشـدة من تـفـشي الـواليـات ا

{ واشـنـطن (أ ف ب) - ردّ الـطـبـيب
ـتـخـصص في الـصـحـة واألمراض ا
تحدة أنتوني عدية في الواليـات ا ا
فــاوتـشي عــلى سـؤال لــطـفــلـة قــلـقـة
اتصلت به خالل برنامج عبر تطبيق
لـــلـــتــواصل االجـــتـــمــاعـي قــائال إن
(جــنــيــة األســنــان لــيــست مــعــرضـة
خلــطـــر اإلصــابــة بــعــدوى فــيــروس

ستجد. كورونا ا
وقال فاوتـشي الذي يحـظى بشعـبية
تحدة الذي حل كبيرة في الواليات ا
ــمــثل ويل ســمــيث في ضــيــفــا مع ا
عرضه (ويل فروم هوم) عـلى تطبيق

(سناب تشاب).
حـــــيث طــــــرحت فـــــتــــــاة من لـــــوس
أجنـــلـــوس تــبـــلغ من الـــعــمـــر ســبع
سـنــوات وعـرّفت عن نــفـســهـا بـاسم
("هل آفــا ســؤاال طــريــفــا عـلــيه قــا

الئكة الرحمة جدارية في أستراليا رسمها أحد الفنان 
الذين يقارعون الڤايروس اخلطير حد التضحية بأرواحهم

الباسلة والنبيلة.
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ــرتــبط دفـع احلــجـر الــصــحي ا
بـــفـــايــروس كـــورونـــا عـــارضــة
األزياء الشـهيرة نـاعومي كامبل
إلى إعــادة اكــتـــشــاف نــفــســهــا
كــــمـــقــــدمــــة بــــرامـج حــــواريـــة
افـتـراضـيـة في سـلـسـلـة جـديدة
حتـــمـل اسم نـــو فـــيـــلـــتـــر ويـــذ
نــــــاعـــــومـي (ال تــــــنــــــقـــــيـح مع

ناعـومي). 
وتدخل عارضة األزياء الشهيرة
فـي دردشــــة مـــــبـــــاشــــرة عـــــلى
يـــوتــــيـــوب كل يــــوم مع بـــعض
ــشـاهــيـر ومــنـهم أصـدقــائـهــا ا
رئـيـسـة حتـريـر مـجـلـة فـوج آنـا
ويـنـتـور والـعـارضـتـان سـيـندي
كراوفورد وكـارلي كلوس.وقالت

كـــامــبل لـــلــصـــحــافـــة (أريــد أن
يــتــمـكن الــنـاس مـن مـعــرفـة أنه
ـكن الوصـول إلـيـنا ويـعـرفون
ــزيـد عــنـا). وأضــافت أنه (في ا
األوقـات الـطـبـيعـيـة تـرانـا نـقوم
بــــهــــذه الـــعــــروض احلــــواريـــة
خلــمس أو سـبع دقــائق عــنـدمـا

نقوم بالترويج لشيء ما). 
وتــــصل مــــدة الــــدردشـــة الــــتي
جتـــرى عن بــعـــد إلى نــحــو 30
دقــيـقــة وتـقــول كـامــبل (ونـحن
نـزل. فقط عـليك نسـتـرخي في ا

أن جتلس وتتحدث). 
وعن أول شيء ترغب في الـقيام
به بـــعـــد رفع قــيـــود الـــتــبـــاعــد
االجــتــمــاعي قــالت(أود فــقط أن

أعانق أمي).
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ــــــــــــاتـي) –أف ب) - غــــــــــــرمـت { ا
الــســـلــطــات فـي كــازاخــســـتــان أحــد
ــشـــاهـــيـــر عــلـى مــواقـع الــتـــواصل ا
االجـتـمـاعي بـعـد نـشـره مـقـطع فـيـديو
يظـهـر أحـد أصدقـائه يـقص له شـعره
مـنـتـهكـا بـذلك قـواعد احلـجـر في هذه
الـدولــة الـواقـعــة في آسـيــا الـوسـطى
وفق مـــا أعــلــنت الــشـــرطــة اخلــمــيس
ـــاتي ــــاضي.وأوضـــحـت شـــرطــــة ا ا
دن الكازاخستـانية أن يينيس كبـرى ا
عمروف الذي لديه  2,3مليون شخص
مـتـابع عـلى حـسـابه في (إنـسـتـغرام)
قــدم مـثـاال غــبـيــا بـتـصــويـره صــديـقـا
يــــقـص له شــــعـــــره. وغــــرّم الــــشــــاب
ـعــروف عـلـى اإلنـتــرنت بـاسم زيــكـا ا
ـا يعادل  60يـورو النتـهاكه فـاتبـيلي 
ـــفـــروضـــة مـــنـــذ إجـــراءات الـــعـــزل ا
ــــاتي.ونــــقـــلت مـــنــــتـــصـف آذار في أ
ـسـؤول وســائل االعالم احملـلــيـة عن ا
في الـشرطة مانـاب ساتاروف قوله إن
(مـــثـل هـــذا الــــســــلـــوك قــــد يــــصـــبح
مـعـديـا).واعــتـذر يـيـنـيس عـمـروف من
خـالل مقـطع فـيـديـو جـاء فـيه (أعـترف
بـخــطــأي وأطــلب من اجلــمــيع الــتـزام
احلــــــجـــــر الــــــصـــــحـي). وســـــجــــــلت
كــازاخــســتــان  حــتى اآلن أكــثــر من
20 إصـابة بـفايـروس كورونا و 2200

حالة وفاة.
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{ سـان بطـرسبـورغ (أ ف ب) - قال
رئيس مـتحف هـيـرميـتيج الـشهـير في
روسـيــا إنه (عــلى احلــكــومــة ضــمـان
ـتـاحف الــتي تـكـافح لـلـبـقـاء صـمـود ا
أثـــنــاء اإلغالق الـــنــاجم عن انـــتــشــار
ــســتــجــد).ومــنـذ فــايــروس كــورونــا ا
فــرض حــظـر عــلى الــتــجـمــعــات الـتي
تضم أكـثـر من خـمسـ شـخـصا في
ـتـاحف في مــنـتـصف آذار  أغـلـقت ا
أنــــحـــــاء روســـــيــــا أبـــــوابــــهـــــا أمــــام
ـير اجلـمـهـور.ثم أعـلن الـرئـيس فـالد
بــــوتـــ عـن تـــوقـف كل األعــــمـــال في
نيـسان  مـشجـعا الـروس على الـبقاء
في مـــنـــازلـــهم لـــلـــحـــد مـن انـــتـــشــار
ــــتــــحف الــــفــــيـــروس.وقــــال رئــــيس ا
تـحف مـيـخـائـيل بـيـوتـروفـسكـي إن (ا
خـسـر نـصف ميـزانـيـته السـنـويـة وهو
اآلن يـجــري مــحـادثــات مع احلـكــومـة
ــالــيـة). ــســاعـدة ا عــلى أمـل تـأمــ ا
وأضـاف بـيـوتـروفـسـكي خالل مـؤتـمر
صــحـافي عـلـى اإلنـتـرنت (يــجب عـلى
الـدولـة أن تـضـمن بـقـاء الـثـقـافـة).وقـد
ـــــتـــــحف فـي الـــــعــــام 2018 حـــــقـق ا
إيــرادات بـلغ مــجــمـوعــهـا  2,5مـلــيـار
روبـل ( 32مــــــلـــــــيــــــون دوالر).ولــــــفت
ـجـرد انـتـهاء بـيـوتـروفـسـكي إلى أنه 

مرحلة اإلغالق.
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اهتمامـا عاما مـشروعا بـتفاصيل
حـيـاتـهـا الـشـخـصـيـة وعالقـاتـهـا
األسرية.وسـتعـقد جلـسة اجلـمعة
عن بُـعــد بـسـبب إجــراءات الـعـزل
في بــريـــطــانــيـــا جــراء فــايــروس

كورونا.

أيــضـــا في نــقـل اقــتــبـــاســات من
اخلــطــاب الــذي لم يــكن الــغــرض
مـنه قط أن يــكـون مـطــروحـا عـلى
أل).ومن جـانـبـهم يـرى مـحـامو ا
الصـحـيـفة أن وضـع ماركل داخل
ــالــكــة يـجــعـل هــنـاك الــعــائــلــة ا

صــحــيـفــة مــيل وصــحــفــا أخـرى
ضـايـقـة مـاركل والتـصـغـير من
شــأنه واســتـغـالله واإلســهـام في
إفــــســـاد الــــعالقــــة بــــيـــنـه وبـــ
ابـنـته.ويــقـول مـحــامـو مـاركل إن
(صحـيـفـة مـيل جـانبـهـا الـصواب

تــعــويـض من الــصــحـــيــفــة عــمــا
أحلقـته بهـا من ضرر.ودب خالف
بـ مــيـغـان ووالــدهـا لـيــلـة حـفل
زفافـهـا إلى األميـر هـاري في أيار
واتـــــــهـــــــمـت وثـــــــائـق من.2018
مـــحـــامي مـــاركل هـــذا األســـبــوع

حول خطاب كانت قد أرسلته إلى
والــدهــا تــومــاس مــاركل.ويــقــول
ثل محامو ماركل إن هذا النشر 
ـــعــــلـــومـــات إســـاءة اســــتـــغـالل 
شخصية وانتهاك حلقوق النشر.
وتـســعى مــاركل لـلــحـصــول عـلى

من أحــد خــطـــابــاتــهــا.وتــقــاضي
ماركل زوجـة األميـر هـاري حفـيد
ـلـكـة إلـيـزابـيث دار أسـوشـيـتد ا
نيـوزبـيبـرز بـعـد نشـر مـقاالت في
صحيفة ميل اون صنداي التابعة
ـاضي لـهـا في شـبـاط من الـعـام ا

ÊU e «- ÊbM
تعقد محكمة لـندن العليا اجلمعة
أولى جــلــسـاتــهــا اإلجــرائــيـة في
قــضـيــة انـتــهــاك لـلــخــصـوصــيـة
رفــعـــتــهـــا مــيـــغــان مـــاركل دوقــة
ساسكس على صحيفة لنشر جزء
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{ بــاريس  –وكــاالت - أجــبــرت قــيـود
احـتـواء فايـروس كـورونـا القـائـمـ على
دار عـرض ســيـنـمــائي في بــاريس عـلى
إغالق األبواب لـذا فكر الـفريق في بديل
وهــو عــرض األفـالم عــلى جــدار مــبــنى
سـكـني مـجـاور.وقـبل عـرض فـيـلم (مـان
ويــذاوت إيه ســتــار) من بــطــولــة كــيــرك
دوجالس وإنـــــتـــــاج عـــــام  1955عــــــلى
اجلدار حتـدث ديريك ولفندن أحد أفراد
الفـريق الذي يدير دار عرض (ال كليف)
قـائال في تـصريح(قـلـنا ألنـفسـنا: إذا لم
نـــــعـــــد قـــــادريـن عـــــلـى عـــــرض األفالم
لــلــجــمـهــور داخل دار عــرض فــلــنــحـتل
اجلـدران ونـعرض األفـالم في اخلارج).
ـكن ــوجب قــيـود الــعـزل الــعــام ال  و
لـــســكــان بــاريـس اخلــروج إال لــفــتــرات
وجـيـزة لـشـراء طـعـام أو ألداء الـتـمـارين
الـــريــاضــيـــة. لــكن ال يـــزال بــإمـــكــانــهم

مشاهدة األفالم.
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