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اجـرى رئيس الـوزراء القائـد العام
ـسـلحـة تـغيـيـرات مهـمة لـلـقوات ا
فـي مــفــاصل وزارة الــدفــاع. وقــال
مـصدر ان (هذه الـتغيـيرات شملت
كـال من الـفـريق الـركن عـبـد االمـيـر
يــار الــله رئــيــســاً الركــان اجلــيش
العراقي والفريق الركن عبد االمير
الــشـمــري نــائب قـائــد الـعــمـلــيـات
ــشــتـركــة والــفــريق عـبــد االمــيـر ا
الــــزيـــدي مــــعـــاون رئــــيس اركـــان
اجلــيـش - الــعــمــلــيــات والــفــريق
بـاسم الطائي مـعاون رئيس اركان
اجلـــيـش - االدارةوالـــفـــريق عـــلي
األعـــرجي آمــ الـــســر الـــعــام في
الــوزارة والـفـريق عـمـاد الـزهـيـري
ـــفــتش الــعـــســكــري في الــوزارة ا
اجدي قائد عمليات والـلواء علي ا
مــديـنــة ســامـراء) . وقــال اخلـبــيـر
الـعـسـكـري عمـاد عـلـو في مـداخـلة
عـــلـى واتـــســـاب ان (هـــذا الـــقــرار
(خـطوة مهمة جـدا وال سيما فصل
مــنــصب نــائـب قــائــد الــعــمــلــيـات
شتركة عن منصب معاون رئيس ا
أركـان اجليش للعمليات حيث كان
اجلـمع بينهما في شخص يار الله
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تـــــرأس رئـــــيس مـــــجـــــلـس الــــوزراء
مـصطفى الـكاظمـي جلسـة استثـنائية
لــلـمـجــلس امس األحـد لــبـحث االزمـة
ــكــتب رئــيس ــالــيـــة .وقــال بــيــان  ا
الـــوزراء ان اجلــلـــســة (مـــخــصـــصــة
الي واالقتصادي). ناقشة اإلصالح ا
كــــمـــا بـــحث الــــكـــاظـــمـي مع رئـــيس
اجلـمهورية برهم صـالح  سبل (تنفيذ
بـرنامـجه احلكـومي الذي صـوّت عليه
ان وبـذل أقصى اجلهـود لتقد الـبر
) بـحـسب بـيان اخلـدمـات لـلـمواطـنـ
اضـاف ان اجلانب بحـثا ايضا (آخر
مــسـتـجـدات األحـداث عــلى الـصـعـيـد
الـــداخــلي واألوضــاع االقـــتــصــاديــة
واألمــــنــــيـــة واخلــــطـــوات الــــواجب
اتــخــاذهــا في ظـل الــتـحــديــات الــتي
تـواجه الـبلـد بسـبب جائـحة كـورونا
ية)  . من وتـدهور أسـعار النـفط العـا
جــهــة اخــرى تــسـلّـم الـكــاظــمي امس
األحــد رســـالــة خــطــيـــة من نــظــيــره
الــبـريــطـاني بــوريس جـونــسـون اكـد
فـيـهـا اسـتعـداد بالده لـدعم احلـكـومة
الـعـراقـية. ونـقل الـسـفـير الـبـريـطاني
لـدى بـغـداد سـتـيـفن هـيـكـي الـذي قام
بـتـسـلـيم الـرسالـة حتـيـات جـونـسون
(واسـتعـداد بريـطانـيا لـدعم احلكـومة

الــعـراقـيـة وهي تـتــصـدّى لـتـحـديـات
عـديـدة تـأتي في مـقـدمتـهـا مـواجـهة
جـائـحـة كـورونـا الـتي جتـتـاح الـعالم
بــأســره وتــداعـيــاتــهــا عـلـى الـوضع
ـالي). وبـحـسب بـيان االقـتـصـادي وا
لـلمكـتب اإلعالمي لرئيـس الوزراء فقد
أشــاد الـــكــاظــمي بــدعـم بــريــطــانــيــا
لــلـعــراق واكـد (حـرصـه عـلى تــعـزيـز
الـعالقـات الثـنائـية بـ البـلدين ورفع
مـســتـوى الـتـعـاون بـيـنـهـمـا) .وجـرى
خالل اللقاء (بحث تعزيز التعاون ب
الــــــبــــــلــــــديـن فـي اجملــــــال األمــــــني
واالقــــتــــصــــادي واالســــتــــثــــمــــاري
ــنـــطــقــة واألوضـــاع في الــعـــراق وا

والتحديات التي يواجهها البلد) .

لــلـحــاالت الــبـســيـطــة).  واضـاف ان
(عــلى جلــنـة الــصــحـة والــسالمـة ان
تــوجـه أمــانــة بــغــداد وكل اجلــهــات
ـعنية في احملافظات بآلية التعامل ا
صاب العملي والصحي مع نفايات ا
ـنع انـتـشـار الـعدوى). داخـل البـيـت 
واعـــلــنت وزارة الـــصــحـــة عن وفــاة
اثــنـــ من مــوظــفــيـــهــا بــفــايــروس
كـورونا.وقالت الوزارة في بيان امس
(نـنــعى فـقـيـدنـا سالم شـنـدي طـعـمـة
ــوسـوي مـسـؤول شـعــبـة الـتـدريب ا
والـتـطـويـر واحـد مـنـتـسـبي الـدائـرة
ــالــيــة والــقــانــونـيــة في اإلداريــة وا
الـوزارة وعبد الرحمن جاسم حسان
أحــد مـالكــاتــنــا في مــديــنــة الــطب).
وأضـاف الـبيـان أن (الفـقيـدين توفـيا
اثـر إصـابـتـهـما بـفـايـروس كـورونا).
وتـمكـنت القـوات األمنـية من الـقبض
عـلى شـخص من مـحـلة 353 في حي
اجلـــزائــر بـــبـــغــداد العـــتــدائـه عــلى
ـالكـــات الـــصــــحـــيـــة والــــشـــرطـــة ا
اجملـتمـعـية ورفـضه القـيام بـالتـعفـير
والـــفـــحص اخلـــاص بـــتـــشـــخـــيص
ــصـابـ بـفـايـروس كـورونـا وقـال ا
بـيـان انه ( القـبض عـليـه واقتـياده
الى مــركـز الــشـرطـة وتــمت مـتــابـعـة

اإلجراءات القانونية بحقه). 
واكــدت الـوزارة فـي الـبــيـان (وجـوب
التعاون مع منتسبيها الذين يقدمون
خـدمات الـرعايـة الصـحيـة للـمجـتمع
ـة وأن اي اعـتــداء عـلـيـهم يـعـد جـر
يــعــاقـب عــلــيــهــا الــقــانــون الــنــافــذ
وسـتـتـخـذ اإلجـراءات اخلـاصـة بحق

كل من يقدم على ذلك). 
وكــانـت الــوزارة قــد ارســلت رســالــة
بــعـنــوان (تـعــمـيم هــام) قـالت فــيـهـا
(اســتـعــدت وزارة الـصـحــة بـتــوفـيـر
 333 فـــريق اســتــجـــابــة ســريع كل
فــريق مـكـون من خـمـسـة اشـخـاص).
وفي حال اشتباهك باالصابة وظهور
هـذه االعـراض (ضـيق في الـتـنفس -
ســـعــال - حــمى) ابـق في مــنــزلك ال
تـتـوجه الي مسـتشـفى او مركـز طبي
او عـيادة خروجك سينشر الفيروس
واطـنـ باالتـصال اكـثـر .وناشـدت ا
عــــلى الـــرقم  195 لــــوصـــول فـــريق
االسـتجابة والقيـام بالفحص وتقد
الـرعاية الكـامله لك) ورجت التواصل
مـع الــــــرقم  02358259  او الــــــرقم

اجملاني 195.

في حـالـة الـشك بـاالصابـة بـفـايروس
كورونا.

وقـال األمـ الـعـام لـلـعتـبـة الـعـلـوية
ـقـدسـة يـوسف الشـيخ راضي  عن ا
قـيـام وزيـر الـصـحـة حـسن الـتـمـيمي
يـرافـقه مـديـر صحـة الـنـجف رضوان
ــقـدسـة  الــكـنـدي بــزيـارة الـعــتـبـة ا
بـــحـــضـــور نـــائب األمـــ وعـــدد من
أعـضـاء مـجـلس إدارة الـعـتـبـة وعـقد
الـلقاء بـدار ضيافـة اإلمام علي. وقدم
أمـ الـعتـبـة للـوزيـر شرحـاً مـوجزاً
عـن مـــجـــمـل األعـــمــــال واخلـــدمـــات
ـــشــاريع الـــصــحــيـــة والــطـــبــيــة وا
والــعالجــيــة والـلــوجــسـتــيــة  الـتي
قدسة تستمر األمانة العامة للعتبة ا
ها لـلزائرين الـكرام  وألهالي بـتقـد
الـــنـــجف األشــرف فـي هــذا الـــظــرف
الـــــراهن . مـــــضـــــيــــفـــــاً انه (لـــــدعم
اإلجــراءات االحــتــرازيــة واخلــدمــات
ــقـدمــة لـلـمــواطـنــ  في ظل أزمـة ا
فـــيـــروس كــــورونـــا في مـــحـــافـــظـــة
الـنجف). من جانبه أثنى الوزير على
ــتـخـذة من قـبل الـعـتـبـة اإلجـراءات ا
قدسة  والتي ساهمت في الـعلوية ا
احلــد مـن إنــتــشــار الــوبــاء . وأشـاد
الــــتــــمــــيـــمـي بــــاجلـــهــــود والــــدعم
الــلــوجـســتي الــذي قــدمـتـه الـعــتــبـة
ــقـدسـة لــدائـرة صـحــة احملـافـظـة  ا
ــتـمـثل بـتـخــصـيص أمـاكن حـجـر وا
ـوذجـيـة  وتـقـد عـدد من صــحي 
ــســـتــلــزمــات أجـــهــزة الــتــنـــفس وا
الــعالجــيــة األخـرى. وكــانت األمــانـة
ـقدسـة قد الـعـامة لـلـعتـبة الـعـلويـة ا
قـدمت أجهـزة تنـفس هديـة الى دائرة
ـصــابـ ـعــاجلــة ا صــحــة الـنــجف 
بـــفــايـــروس كـــورونــا.الى ذلـك قــالت

وزارة الـــصــحـــة والــبــيـــئــة انه ( 
ـــــوذج فـي كـــــافــــة فـــــحص 8609 
اخملـتبـرات اخملتـصة في الـعراق يوم
امـس االحـد وبـذلـك يـكــون اجملـمـوع
فـحوصة مـنذ بداية الـكلي للـنماذج ا
ـــــرض في الـــــعــــراق تـــــســـــجــــيـل ا
واضــافت ان مـخــتـبـرات   .303053
الــوزارة  ســجـلت 1268 إصــابـة في
الــعــراق مــوزعــة كــالــتــالي: بــغـداد/
الرصافة: 365 وبغداد/ الكرخ: 243
ومـــديــنــة الــطب: 97 والـــنــجف: 28
والـبـصـرة: 121 والـسـلـيـمـانـيـة: 94
واربـيل: 39 ودهـوك: 3 وكـربالء: 28
وواسط: 97 وكــركـوك: 3 وديــالى: 1
وبـــــــــابل:  43 ومــــــــيــــــــســـــــان: 39
والـــــديــــوانــــيــــة: 40 وذي قــــار: 68
ـــــثـــــنى: 12 وصـالح الـــــدين: 25 وا

واالنبار: 22 ونينوى: 3.
 وبــلـغت حـاالت الـشـفـاء: 282 حـالـة

والوفيات : 28 حالة.
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ـيـة ان أكـدت مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
بـعض الـعـراقـيـ مـا زالـوا يـنـكـرون
وجـود فـايـروس كـورونـا األمـر الذي
ـصـابـ يــتـسـبب بـارتـفــاع أعـداد ا

فـيمـا سجـلت وزارة الصـحة والـبيـئة
امس 1268 اصـابة في عـموم البالد.
نظـمة في العراق أدهم ثل ا وقـال 
اســمـاعـيل في تـصـريـحـات امس إن
(الـــســبب األول الرتـــفــاع اإلصــابــات
بــفـايـروس كـورونــا هـو عـدم الـتـزام
ـواطن بإجراءات احلظر والوقاية ا
مـنذ شـهر رمـضان وحـتى اآلن وعدم
ـدن بـشــكل فـعـال من تــطـبـيق عــزل ا
قــبـل الــدولــة) مــبــيــنــا أن (الــســبب
ــدن الــتي كـانت الــثــاني هــو عـزل ا
تــعــزل من اخلــارج لــكن احلــيـاة في
داخـلـها كـانت طبـيـعيـة). وأضاف أن
(الــســبب الــثـالـث هـو عــدم تــصـديق
ــواطــنــ وجــود فــايـروس بــعـض ا
كـورونا وحتى الـيوم هنـاك من ينكر
وجوده). وأوضح أن (الشائعات أدت
إلـى أن يـــتــصـــرف الـــنـــاس بـــشـــكل
طــبـيـعي ويـتـبــادل الـزيـارات ويـقـيم
ــنـاسـبـات) مـشــيـرا إلى أن (تـسـلم ا
الــدولــة خملــتــبــرات جــديــدة زاد من
الـفـحـوصـات وكشـفت أعـدادا جـديدة
). وتـــابع أن (نــســبــة ــصــابــ مـن ا
الوفيات في العراق انخفضت بنسبة
ـتلك ـئة)  مـؤكدا أن (الـعراق  3 بـا
حاليا  22 مـختبرا للفحص مع إقليم
كــردســتـان). وكــانت وزارة الــصــحـة
والـبـيـئـة أعـلـنت أمس عن تـسـجـيل
 1252إصــابـة جـديـدة بـكـورونـا في
عموم البالد و 33 حـالة وفاة ناجمة
عـن الـفــايــروس الــتــاجي. وســجــلت
دائـرة صحـة اربيل امس †13اصـابة
جـديدة بكورونـا في احملافظة. وقالت
الـدائـرة في بيـان امس انه ( الـيوم
تـسـجيل  13 اصـابـة جديـدة  بعـدما
ظـهرت نتـائج الفحص اخملـتبري لهم

وكــانت مــوجــبــة). واضــافت انه (
صاب الى احلجر الصحي). نقل ا
واكـد عضو مفوضـية حقوق االنسان
عـــلي الـــبـــيــاتي ان وزارة الـــصـــحــة
ـنـزلـي لـلـحـاالت بــاشـرت بـاحلــجـر ا
صاب بكورونا.وقال الـبسيطة من ا
الـــبــيــاتي فـي بــيــان امس إن (وزارة
ــنـزلي الــصـحــة بـاشــرت بـاحلــجـر ا
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يـــشـــكـل ســـابـــقـــة تـــتـــعـــارض مع
صـالحـيـات وزيــر الـدفــاع ورئـيس
أركـان اجلـيش إضـافـة إلـى كـونـها
شـكلت اربـاكا ضـبطيـا في سلـسلة
الـقــيـادة والـسـيـطـرة الـتي نـتـطـلع
إلـى إعادة النظر بها وفق الدراسة
الـتي تقدمنـا بها إلى اجلهات ذات
الـعالقـة وبحـسب مـا ورد في األمر
الـــديـــواني رقم 328 الـــصـــادر في
ـــاضي). وفي تـــطــور 14ايـــلـــول ا
عـلـمت (الـزمـان) ان الـكـاظـمـي ع
الــــقـــاضي رائــــد جـــوحـي مـــديـــرا

كتبه.
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نـفت وزارة الـتربـية تـقـارير بـشأن
اعـتماد درجـة نصف السـنة كدرجة
ـتـوسط. نـهــائـيـة لـلـصف الـثـالث ا
وقــالت الــوزارة فـي بـيــان امس ان
(االنــبـاء الـتي حتـدثت عن اعـتـمـاد
درجـة نصف السـنة كدرجة نـهائية
ــتـــوسط حــتى لـــلــصف الـــثــالـث ا
االن). واضـــافت (نـــســعى إليـــجــاد
ـــعـــاجلــــات جلـــمـــيع احلــــلـــول وا
احلـاالت وفي حـال صـدور أي قرار

سيتم اإلعالن عنه).
وأعــلــنت وزارة الــتــعــلـيـم الـعــالي
والـبـحث الـعـلمـي آليـات االمـتـحان
اإللــكـــتــروني لــطـــلــبــة الــدراســات
األولــيــة لـلــعـام الــدراسي اجلـاري.
ـتــحـدث الــرسـمـي لـلـوزارة وقــال ا
حـــيـــدر الــعـــبـــودي إن (مــعـــايـــيــر
ـتعـلقـة بأداء اسـتـخدام الـوسائل ا
االمـــتـــحــان نـــصت عـــلى تـــخــويل
األقـسام والـفروع صـالحيـة حتديد
ــنــاســبــة ــنــصـــة ا واســتـــخــدام ا
وأتـــاحت إرســـال ورقـــة األســـئـــلــة
نصات مـطبوعة الى الطـالب عبر ا

عتمدة).  اإللكترونية ا
وأضـاف في بـيـان تـلـقـتـه (الـزمان)
امس أن (تـصميـم أسئلـة االمتحان
ســـــيــــــقـــــوم عـــــلـى وفق األســـــاس
ـادة ـتــنـوع حـسب ا ــوضـوعي ا ا
الــعـلــمـيــة وأن تـصــنـيف األســئـلـة
طـلوب ـهـارات ا يـكـون على وفق ا
حتـــقـــيــقـــهـــا). وأوضح أن (درجــة

االمـتـحان الـنـهائي سـيـعتـمـد فيـها
ـئـة عـلى تـقـريـر يـقدمه وزن  30بـا
ـادة الــطــالب في ضــوء مــفــردات ا
ـــدروســـة وفي مـــدة ال تـــتـــجــاوز ا
نـهاية الـسقف الزمني لالمـتحانات
ـئـة من فـيـمـا سـيـكـون وزن  70 بـا
درجـــة االمــتــحــان الــنـــهــائي عــلى

االختبار اإللكتروني).
وقـرر ت دائرة الـبعثـات والعالقات
الثقافية في الوزارة (احتساب مدة
بـقـاء الطـلـبة في الـعـراق واضافـها
طـلوبة تـصلـة ا الى مـدة االقامـة ا
عــلـى ان يــقــدم الــطــالب مــا يــؤيــد
اسـتـمـراره بـنظـام الـتـعـلم عن بـعد

من اجلامعة ). 
وقـــالت وثــيــقـــة اطــلــعت عـــلــيــهــا
(الـزمـان) امس ان  (الـطـلـبـة الـذين

يــدرســون في اجلـامــعــات الـتي 
ايقاف الدراسة فيها بشكل متكامل
اضــافـة الى عـدم اعـتــمـادهـا نـظـام
دة التي الـتعليم عن بعد فـتعتمد ا
اقـضـاهـا الـطـلـبـة في بـلـد الـدراسة
قـبل جـائـحـة كـورونـا وتـتم اضـافة
ـدة اجلـديـدة الـتي سـيـقـضـونـهـا ا
بـيـنـما بـعـد الـعـودة الى اجلـامعـة 
الـطلبة الذين مـازالو مستمرين في
بــلــد الــدراســة فــان مــدة اقــامـتــهم
وجــــاءت هـــذه تــــبــــقى كــــمــــا هي 
الـــقـــرارات بـــعـــد اعالن مـــنـــظـــمــة
ـيـة حتـول فـايـروس الـصـحـة الـعـا
ي واعالن كـــورونـــا الى وبـــاء عـــا
احلـكومات في جمـيع انحاء العالم
ــؤســسـات الــتـعــلــيـمــيـة). اغالق ا

وجـــرت فـي وزارة الـــعـــدل مـــراسم
االســتـالم والــتــســلــيـم الــرســمــيــة
حلــقــيــبــة وزارة الــعــدل بــ وزيـر
الــتـعـلـيم الـعـالـي نـبـيل كـاظم عـبـد
الــصــاحب ووزيــر الــعــدل اجلــديـد
ســاالر عــبــد الــسـتــار.  وأكــد عــبـد
الــصـاحب (أهـمــيـة تـظــافـر جـهـود
مـــؤســســـات الــدولــة فـي مــجــاالت
ــواطن الــعــراقي وتــذلـيل خــدمــة ا
ـعــوقــات مـثــمــنـا جــهـود جــمــيع ا
مـسـؤولي وزارة الـعدل الـتي تـسلم
ـــدة إدارتـــهــــا بـــالـــوكـــالـــة خالل ا

نصرمة).  ا
بـــدوره أعـــرب عــبـــد الـــســـتــار عن
تــفـاؤله بـروح الــتـعـاون واحلـرص
عـــلى إدارة مــلــفـــات الــوزارة عــلى
صلحة العامة. وفق ما تقتضيه ا
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دني حريقا اندلع اخـمدت فرق الدفاع ا
داخل مـعمل لـلنـجارة في الـنجف. وقال
مـصـدر امـس إن (فـرق االطـفـاء اخـمدت
حــريــقــا انــدلع داخـل مـعــمـل لــنــجـارة
اخلـــشب في حي احلـــرفــيــ وانــقــذت
ـعـامل اجملـاورة بـفـتـره قـيـاسـيـة دون ا

وقوع اصابات بشرية) . 
واضــاف ان (الـعـقـيـد احلــقـوقي رشـيـد
ـــدني ثـــابت رشـــيـــد مـــديـــر الـــدفــاع ا
ــراكــز بـــالــنــجـف وعــدد من ضــبـــاط ا
اشـرفـوا عـلى اخـمـاد احلـريق) مـشـيرا
ـعـرفـة الى (تــشـكـيل جلـنـة حتـقــيـقـيـة 
اسـباب احلادث).والقت مديرية مكافحة
إجــرام بـغــداد الـقــبض عــلى عـصــابـة
مــطــلـوبــة بـأكــثـر من19  عــمــلـيــة قـتل
وسـرقة وسـطو مـسلح. وقـالت في بيان
امس (حـسب توجيـهات وزير الـداخلية
الحـقـة العـصابـات االجـراميـة واحلد
مـن ارتكاب اجلرائم وصوال الى حتقيق
االمـن اجملتمعي وبأشراف وكيل شؤون
الـشرطـة ومديـر مكافـحة اجـرام بغداد 
تـمكنت قوة ضمن مكـتب مكافحة اجرام
دائن في مديرية مكافحة اجرام بغداد ا
الــتــابـعــة الى وكــالـة الــوزارة لــشـؤون
ـتابـعة الـشـرطة في وزارة الـداخـليـة 
ورصــد افـراد عـصـابـة مـكـونـة من اربع
مـتهـم مطـلوبـ الكثر من 19 عـملـية
اجـــرامــيــة من قــتـل وســرقــة بــاالكــراه
وســطــو مـســلح لــلـدور الــسـكــنــيـة في
ـــــدائن وجـــــســــر ديـــــالى مـــــنــــاطـق ا
والـــزعـــفــرانـــيـــة بــعـــد ان كـــانت هــذه
احلوادث مسجلة ضد فاعل مجهول في

مراكز الشرطة).
 واضــافت انه (من خالل تـشـكـيل فـريق
عـمل مـختص من خـيرة ضـباط حتـقيق

ـديرية وبعـد تنسيق اجلـهود  القاء ا
ــتـــهم الــرئـــيــسي في الـــقــبض عـــلى ا
الــعـصــابـة ومـن خالل الـتــحـقــيق مـعه
ومــواجــهــته بــاالدلــة  الــتــوصل الى
ـــتـــهم الـــثــانـي والــثـــالث فـي امــاكن ا
تــــواجــــدهم في مــــحــــافـــظــــتي واسط

والـــنــــجف والـــقـــبض عــــلـــيـــهم ثم 
ـتهـم الرابع في الـتـوصل مـؤخـرا الى ا
مـنـطـقـة الـعـزيزيـة الـرابـطـة بـ بـغداد
وواسـط) مشـيرا الى انه ( الـتحـقيق
شار ـتهمـ واعترفوا بـاجلرائم ا مع ا
الـيـهـا انـفـا وصدقت اقـوالـهم قـضـائـيا
بـاالعـتراف وجـاءت مطـابـقة لـلواقع في
ـسـجـلـة). وتـابعت اصـول االخـبـارات ا
انـه ( اتـخــاذ االجـراءآت الــقـانــونـيـة

تهم لينالوا جزائم العادل). بحق ا
وفــضت قــيــادة شــرطــة بــغــداد نــزاعـا
عـشائريا في منطقة النهروان واعتقلت
ـتهـم بـافتـعاله. وقـال مدير  10 من ا
عـالقـات واعالم الـقـيــادة الـرائـد عـزيـز
نـــاصــــر في بـــيـــان إنـه (بـــنـــاء عـــلى
تـــوجــيـــهــات وكـــيل الـــوزارة لــشــؤون
الــشـرطـة وبـاشـراف شــخـصي من قـبل
قـائد شرطـة بغداد وبعـد حصول صدام
عـــشـــائـــري وإطالق نـــار كـــثـــيـف بــ
عـــشـــرتـــ ضــــمن قـــاطع الـــنـــهـــروان
واسـتخدام انـواع مختـلفة من االسـلحة
شـكلت القيادة فريق عمل لفض الصدام
بــ الـــعــشــيــرتــ واعـــتــقــال جــمــيع
االطــراف). وأضــاف أنـه ( االنــتــقـال
إلـى مــحـل احلــادث بـــصـــحـــبــة بـــاقي
األجـهـزة األمـنيـة وتـمت مداهـمـة الدور
و الـقـاء القـبض عـلى جمـيع األطراف
والـبـالغ عددهم 10 مـتـهمـ و ضبط
بـندقيت  وقـاذفة ) الفتا إلى (ايداعهم
الــتـوقـيف والـكــتـابـة بـهـم وبـاإلسـلـحـة

للقاضي إلجراء الالزم بحقهم).
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اعـلـنت رئـاسـة مـجـلس الـنواب عن
االتـفاق مع هيـئة التـقاعد الـوطنية
عــلى إيـجــاد آلـيـة عــاجـلــة لـصـرف
مـنـحـة مالـيـة شـهريـة لـلمـتـقـاعدين
احملـال عـلى التـقاعـد بدايـة العام
اجلــاري وصــرف مــكـافــأة نــهــايـة
اخلــدمــة لــلــمــســتــحــقـ بــدءًا من
ـقبل حلـ تـعـديل قـانون الـشـهـر ا
الـــتــقــاعـــد او اجنــاز مــعـــامالتــهم
ـالية. وصـرف كامل مـستحـقاتهم ا
كتب االعالمي للنائب االول وقال ا
لـــــرئــــيس اجملـــــلس حـــــسن كــــر

الـكــعـبي في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان الكـعـبي تـرأس (اجتـمـاعا
مـوســعـا بـحـضـور رئـيس الـلـجـنـة
ــالــيــة الــنــائب هــيــثم اجلــبـوري ا
واعــضـاء الـلــجـنـة ورئـيـس هـيـئـة
الـتقاعد الوطنية احمد عبد اجلليل
الــســاعـدي لــبـحث اشــكــالـيــة عـدم
اتـــمــام مـــعــامـالت احملــالـــ عــلى
ـوجب الـتـعـديل االخـير الـتـقـاعـد 
ــذكــور نــهــايــة الــعـام لــلــقــانــون ا
ـاضـي. ووفـقـا لـلـبـيـان فـقـد (دعـا ا
الــكــعــبي الـى ضـرورة ايــجــاد حل
سـريـع ومـلـزم ألنـهـاء مـعـانـاة هـذه
الــشـــريــحــة مــشـــددا عــلى اعــطــاء
تقاعدين اولـوية لرواتب شريحـة ا

بــشـكل عـام وعـدم تـأخــيـر صـرفـهـا
حتـت اي ذريـعة مـراعـاة لـظـروفـهم
والـــوضـع الــعـــام الـــذي يـــتـــطـــلب
انـــصـــاف هــذه الـــشــريـــحـــة الــتي
ضــحت بـعــمـرهـا خلــدمـة الــبـلـد) .
وفـــيــــمـــا اكـــد الـــكــــعـــبي ضـــرورة
االســراع بــصــرف مــكـافــأة نــهــايـة
اخلـدمة لـلمـتقـاعدين اجلـدد تعـهد
رئــيس هـيــئـة الــتـقـاعــد بـصــرفـهـا
قبل لـلمستـحق بدءَا من الـشهر ا
وتــقــرر خالل االجــتــمــاع ان تــقـوم
هـيئـة التـقاعـد بإيـجاد آلـية عـاجلة
لـصـرف مـنحـة مـالـيـة لكل مـتـقـاعد
ن احــيـلـوا عـلى الـتـقـاعـد بـدايـة
الـعـام اجلاري حلـ تـعديل قـانون
الـــتــقــاعـــد او اجنــاز مــعـــامالتــهم
ـالية وصـرف كامل مـستحـقاتهم ا
كـما تقرر االسراع بـإتمام معامالت
االحــالـــة عــلى الــتــقــاعــد ألعــضــاء
مجالس احملافظات واالقضية وفقآ

للقوان النافذة.
 وجـرى خالل االجـتـمـاع بحث اهم
ــــــشـــــاكـل اخلــــــاصـــــة بــــــرواتب ا
ــــتــــقـــــاعــــدين وســــرعــــة اجنــــاز ا
ــــعــــامالت .وفـي شـــأن مــــتــــصل ا
أعــلــنت هـيــئــة الـتــقــاعـد الــشـروع
تـقاعـدين بحـلول بـتـوزيع رواتب ا

 . اليوم االثن
وقـــال الــســاعــدي فـي تــصــريح إن

تـطـلـبات (الـهـيـئة اكـمـلت جـمـيع ا
واالجـراءات اخلـاصـة بـدفع رواتب
ـــــدنـــــيـــــ ـــــتـــــقـــــاعـــــديـن من ا ا
والــعــســـكــريــ ونــحن بــانــتــظــار
وصـول اشـعـار الـتـمويل من وزارة
ـالية امس االحد او اليوم االثن ا
لــــلـــــمــــبــــاشــــرة بــــتـــــوزيع رواتب
ـــــتـــــقـــــاعـــــديـن في مـــــوعـــــدهـــــا ا
احملــدد).وبـــشــأن مــقــتــرح تــعــديل
قـانون الـتقـاعد بـيّن السـاعدي ان
ـــقــتــرح يــشـــمل مــجـــمــوعــة من (ا
الــنـقــاط بـضــمـنـهــا تـعــديل الـسن
الـقـانـونـيـة لالحـالـة عـلـى الـتـقـاعد
لـلـرجال والـنسـاء واخلدمـة وكذلك
الـسلف والـقروض الـتي يـقتـرضها
ــتـقــاعــدون) مـشــيـرا الى ان (كل ا
الــقـوانــ الـتي حتــتـوي عــلى اثـر
مـــالـي  يــجـب ان تـــأتي عن طـــريق
احلــكـومــة اال ان مـقـتــرح مـشـروع
تـعديل قـانون التـقاعـد سيرسل من
ـان الى احلــكــومـة لــدراسـته الــبــر
ــالي واجلـوانب وتــوضـيـح األثـر ا
االخـرى التي تـترتب عـليه ومن ثم
يــصـــار الى اخلــروج بــتــوصــيــات

بشأن تلك التعديالت).
فـي غـــضــــون ذلك اعـــلـن مـــصـــرف
الــــرافـــدين عـن اكـــمـــال اجـــراءات
صـرف رواتب اغـلب موظـفي دوائر
ومـؤسسات الـدولة لشهـر ايار عبر

كتب اإلعالمي ـاستر كارد.وقال ا ا
لــلــمـصــرف في بــيـان امس انه (
ـالـيـة ألغـلب ـسـتـحـقـات ا تـوزيع ا
ــوطــنــة مــوظـــفي دوائــر الــدولــة ا
رواتـبـهم عـلى مـصـرفـنا عـن طريق
أدوات الـدفع اإللـكـترونـي) مضـيـفا
ان (مـالكــــــات اإلدارة الـــــــعــــــامــــــة
وفـروعـهـا اسـتـنـفـرت جـهـودها في
االســراع بــاجنــاز صــرف الــرواتب
الـكتـرونيـا والذين تـواجدوا بـشكل
مـستـمر في أمـاكن عمـلهـم وحرصا
ــــــــصــــــــرف عــــــــلـى صـــــــرف مـن ا
سـتحقـيها في الـية  ـستحـقات ا ا

الوقت احملدد لها).
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ـــنـــصـب أكـــثـــر من أربع تـــســــنـــهم ا
ن دراء  سـنوات فـضالً عن بعض ا
لــديـهم ضـعف بــاألداء والـعـمل. وقـال
الــيـاسـري في تـصـريح امس انه بـعـد
حـصـول مـوافـقـة رئـيس الـوزراء عـلى
ـدراء  بـعـد إعــفـاء وتـغــيـيـر بـعـض ا
لقائنا به يوم أمس في بغداد  ونقلنا
ـتـظـاهرين من له رغـبـة اجلـمـاهيـر وا
أبـنـاء النـجف الكـرام  بـتغـييـر بعض
مـــدراء الـــدوائـــر كـــون ذلك يـــعـــد من
صالحـيـة رئاسـة احلـكومـة اإلحتـادية
بـعـد حل مـجـالـس احملـافـظـات). وأكد
ـقبل سيشهد الـياسري ان (األسبوع ا
إعـفاء بعض مدراء الدوائـر احلكومية
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شهـدت مـحـافـظـات الـنـجف وذي قار
ثنى امس تـظاهـرات احتجـاجية وا
رافقـتـهـا اعـمـال عنـفـيـة.فـفي الـنجف
تظاهـرون منزل احملافظ لؤي طوق ا
الياسـري مطالـب ايـاه باالستـقالة .
وقـال شـهــود عـيـان ان (مـتــظـاهـرين
اقتـحموا بـعد سـاعات من ذلك مـبنى
احملافظة في مـحاولة اللزام  احملافظ

على تقد استقالته). 
وكــان الــيـاســري قـد اعــلن أنه ســيـتم
تـغيير بعض مدراء الدوائر احلكومية
بـاحملـافـظـة والسـيـما مـن مضـى على

في احملـافـظـة  ويـأتي هذا إنـسـجـاماً
ـتـظـاهـرين األعـزاء). الفـتاً مع رغـبـة ا
إلـى أن (قــــنـــــوات وأبـــــواب احلــــوار
مــســتــمــرة مع أصــوات الــنــجــفــيــ
األعــزاء لـتـحـقــيق مـطـالـبــهم بـحـسب
تـــــصـــــريح الـــــيـــــاســـــري). وطـــــالب
ـثنى بإقالة مـتظاهرون في مـحافظة ا
احملـافظ أحـمـد مـنـفـي جـودة وقـاموا
بـــاغالق مــبــنـى ديــوان احملــافــظــة بـ
(االتــفـاق مع الـقــوات األمـنـيـة). وقـال
ثنى شـهود عيان امس إن (محـافظة ا
شـهــدت تـظـاهـرة حـاشـدة لـلـمـطـالـبـة
بـإقـالـة احملـافظ أحـمـد مـنـفـي جودة).
وأضـافـوا أن (مـبـنى ديـوان مـحـافـظة

ــثـــنى أغــلق من قـــبل مــتــظــاهــرين ا
بــاالتـفـاق مع الـقــوات األمـنـيـة). وفي
ذي قـار تـداول نـاشـطـون عـلى مـواقع
ـركبات الـتواصل االجـتمـاعي صورا 
حكومية حتمل متظاهرين لنقلهم الى
سـاحــة احلـبـوبي لـلـتـظـاهـر. وشـهت
ـاضـية قـيام الـنـاصريـة خالل االيام ا
مــحــتــجـ بــارغــام عــدد من مــديـري
الـدوائر اخلدميـة بتقد اسـتقاالتهم.
بــيــنـــهم مــديــر الــصــحــة حــيث قــرر
مـنتسـبوها االمتـناع عن الدوام حل
مــا وصـفـوه بــالـقـبض عــلى عـنـاصـر
الكــات الـصـحــيـة في اعــتـدت عــلى ا

احملافظة.
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تشكـيل جلنـة عليـا في ديوان الـرقابة
ـالــيـة والــوزارات اخملـتــصـة بــشـأن ا
وظف الـذين كانوا يـعملـون سابقا ا
ــفـتــشــ الــعـمــومــيـ في مــكــاتب ا
عروف وظـف ا نحلة واخـتيار ا ا
بــالـــنــزاهــة والـــكــفــاءة والـــشــجــاعــة
والتصدي وحتـويلهم لديـوان الرقابة

ـالـيـة وهـيـئـة الـنـزاهـة لـسـد الـعـجز ا
الــكـبــيــر.وقــال الـعــقــابي في مــؤتــمـر
صـحـافي امس (نـعـتـقـد أن أحـد سـبل
الـيـة اخلانـقـة التي مواجـهـة األزمـة ا
ـر بـهـا الـبـلـد هـو مـكـافـحـة الـفـساد
ال الـعام وتقـليل الـهـدر الكـبيـر في ا
وال شك أن من أهم اسبـاب هذا الـهدر

تــنــمــيــة وتــطــويــر قــطــاعـات تــعــالج
البطالة والفقـر). واضاف أننا (دخلنا
إلى شهـر حـزيـران وحتـى اللـحـظة ال
تـوجـد مـوازنـة مـا جـعلـنـا نـطـالب في
جـــلــســة مـــجــلـس الــنـــواب األربــعــاء
ـاضي احلـكـومـة بـسـرعـة إرسـالـهـا ا
قبل نـهايـة الـشهـر احلالي) الفـتاً إلى
ـوازنــة سـتــكـون خـاصــة نـصف أن (ا
سنويـة لن تتضـمن جانبـاً استثـمارياً
وتـنـفـيـذ مـشــاريع بل سـيـتم الـتـركـيـز
عـلى اجلـانب الــتـشـغـيـلي واإليـرادات
شاريع التي ستـموله مـوجودة أمـا ا
ـمـكن ـقـتـرحـة لـلـعـام احلـالي فـمن ا ا
ـقبل). وتابع وازنـة العام ا تدويرهـا 
أن (الـعــراق في أزمـة وســبـبــهـا لـيس
ـوارد بـل بـسـبب سـوء إدارة نـقص ا
وارد ونحن بحاجة إلى أمرين هذه ا
أولهـمـا وجود إرادة وحـزم في اتـخاذ
القرار وثانيـاً نحتاج إلى حسن إدارة
أمــوال ومــوارد الــدولــة) عــادا (قــطع
جــــزء مـن رواتب أو مــــخــــصــــصــــات
الـرئــاسـات الــثالث لن تـعــالج الـشيء
ـوازنــة ألنـنــا لـو الــكـثــيـر من عــجــز ا
قطـعنـا جميـع الرواتب واخملـصصات
ا ـبلغ كبـيراً  للرئـاسات فلـن يكون ا
يـضـمن مــعـاجلـة نـســبـة واضـحـة من
االنــــــفـــــاق الـــــعـــــام كــــــمـــــا أن تـــــلك
اخملصـصات أقـرت بقـانون وأي شيء
ـكن تـغيـيره يتم إقـراره بـقانـون فال 

اال بقانون).
على صعـيد آخر دعـا النائب عن كـتلة
الـنـهج الـوطـني حـسـ الـعـقـابي الى
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ضـعف اجلــانب الــرقـابي وقــصـور أو
ــؤســســات الــرقــابـيــة في تــقــصــيـر ا
مـــواجــــهـــته). واضــــاف ان (الـــعـــمل
الـــرقــــابي يـــرتـــكـــز عــــلى دعـــامـــتـــ
أســاســيــتـــ هــمــا رقــابــة الــســلــطــة
التشريعية ورقابة الـسلطة التنفيذية
ونود احلديث هـنا عن رقـابة الهـيئات
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الـية النيابية أحمد عدّ مقرر اللجنة ا
ـالـية في الـعراق الصـفـار أن األزمة ا
مــــؤقــــتــــة ونــــاجتـــــة عن خــــطــــأ في
ـالــيـة واالقـتــصـاديـة الـســيـاسـتــ ا
مـقـتــرحـاً الـلـجــوء إلى االقـتـراض من
ؤقتة لتجاوز خالل سندات اخلزانة ا
الـيـة لـعام ـوازنـة ا األزمة وبـ أن ا
اجلـــاري ســتـــكـــون خـــاصــة ونـــصف
ســنـويــة.وقــال الـصــفــار في تــصـريح
امـس إن (احلل األســــــــرع واألســـــــهل
ـالـيـة أو جـزء مـنـها لـتـجـاوز األزمـة ا
بـــالــــوقت احلــــالي والـــذي ال يــــكـــلف
احلـكــومـة الــكـثــيـر هــو الـلــجـوء إلى
االقـتـراض من خالل سـنـدات اخلـزانة
وقـتـة) مبـيـناً أن (اخلـطـوة التـالـية ا
لـهــا يـنــبـغي أن تــتـضــمن إعـادة رسم
ـالـيــة لـلـدولـة الــعـراقـيـة الـسـيــاسـة ا
بشكل عام على مسـتوى االنفاق العام
واإليـــــرادات الـــــعـــــام). وأضـــــاف أن
ــؤشـــرات الــعـــامــة تــشـــيــر إلى أن (ا
العراق بلد غني وموارده كثيرة مادياً
وبشرياً والبلد ليس في أزمة حقيقية
ـوجود بل مؤقـتـة ناجتـة عن اخلـطأ ا
ـاليـة واالقـتصـادية في السـيـاستـ ا
مـنــذ عـام  2003وحتـويـل االقـتــصـاد
الـعـراقي من مـنـتج إلى ريـعي أحـادي
اجلانب يعـتمـد على مصـدر واحد هو
ــجـرد انــخــفــاضه وجــدنـا الــنــفط و
أنفـسـنا في هـذه األزمـة وأن الواجب
عـلى احلـكــومـة عـدم الــبـحث فـقط عن
دفع رواتب بـل يـــنــبـــغي الـــبـــحث عن
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اشاد خـبير سيـاسي  بالقـرارات التي اصدرتهـا هيئـة احلشد الشـعبي واكد ان هذه
القرارات سـتنقل البلد من وضع الدولـة الراعية للمليـشيات اخلارجة عن القانون إلى
الـدولة الـراعـيـة لـلمـؤسـسـات الـدستـوريـة وانـهـا تضع قـانـون هـيـئة احلـشـد الـشـعبي

موضع التنفيذ.
وقـال أيـاد الـسـمـاوي في رأي تـلقـته
(الزمان) امس ان (الـقرارات الـعشرة
اجلديـدة التي أصدرهـا رئيس هـيئة
احلـشد الـشـعـبي فـالح الـفـياض هي
ا جـاء به قانـون هيـئة احلـشد نص 
الشعبي رقم  40 لسنة  2016 واألمر
الـــديــــواني رقم  237 لـــســــنـــة 2019
لــســنــة واألمــر الـــديــواني رقم  331 
 2019 داعـــيـــا مـــنــتـــســـبي احلـــشــد
الــشــعــبـي الى (الــعــمل فــورا بــهــذه
الـــقــــرارات ووضــــعـــهــــا مــــوضـــوع
التنفيذ). وتضمنت القرارات الدعوّة
إلى االلتزام بـصورة مـشدّدة بفك أي
ارتــبـاط ســيــاسي أو غـيــر ســيـاسي
لــتــشـكــيالت الــهـيــئـة والــتــخـلّي عن
ـسـمـيّـات الــتي عـمـلت بـهـا جـمـيـع ا
فصائل احلشد الشعبي في معاركها
الــبــطــولــيــة ضــدّ عــصــابــات داعش
اإلرهــابـــيــة واعــتـــمــاد الـــتــســـمــيــة
قـرّرة لأللويـة واألفواج العـسكـريـة ا
والـتـشـكــيالت األخـرى والـدعـوّة إلى
فك ارتباط منتسـبي احلشد الشعبي
عن كافة األطـر السيـاسية واحلـزبية
واالجتـماعيـة وعدم السـماح بـالعمل
السياسي في صفوف الهيئة ووضع
الهـيـكلـية اجلـديدة لـلـحشـد الشـعبي
التي رسمها األمر الديواني رقم 331
لسـنة  2019 موضـع التـنـفـيذ. ورأى
السماوي انّ هذه القرارات ستفضي
الى (فك ارتــبـاط مــنـتــسـبي احلــشـد
الـشعـبي عن كـافـة األطـر السـيـاسـية

ــنــطــلــقــات واألهــداف الــفــئــويــة . ا
واعـلـنت الـكتـلـة في مـؤتـمـر صـحفي
بــيـانــا تــضـمن  16بــنـدا تــركــز عـلى
حمـاية وحـدة الـعراق ارضـاً وشعـباً
وتسـاوي جمـيع االفراد في احلـقوق
والواجبـات وصيـانة حقـوق الشعب
األســاســـيــة وضــمــان تــفــعــيل دوره
ي ومـــســاعــدة الـــرقــابـي والــتــقـــو
ــــــشـــــــاكل احلـــــــكــــــومـــــــة في حـل ا
االقتـصاديـة والصـحيـة والسـياسـية
و إصالح الـعـملـيـة الـسـيـاسـية وفق
رؤيـة وطــنـيـة واعـادة هــيـبـة الـدولـة
وتـرصـ مـؤسـسـاتـهـا وإحـيـاء دور
ـنـطـقـة الـعـراق االسـتــراتـيـجي في ا
والـعــالم واالدارة الـعـادلــة لـلـثـروات
وتـوزيـعـهـا بـشـكل مـنـصف وتـهـيـئـة

بــيــئـة انــتــخـابــيـة عــادلــة واعـتــمـاد
مــعــايــيــر مــوحـدة جتــســد الــعــدالـة
االجتماعيـة في حتديد سلم الرواتب
بررة وتشكيل وانهاء الفوارق غير ا
مــجـلس احلــكـمــاء واخلـبـراء يــعـمل
عـلى وضع احلـلـول اإلسـتـراتـيـجـيـة
لالزمـــات وتــعــظــيم االيــرادات غــيــر
الــنـــفــطــيــة  من خـالل دعم الــقــطــاع
الــزراعـي  والــصــنــاعي  ومــراجــعــة
عــقـــود االتـــصـــاالت وغـــلق مـــنـــافــذ
الفسـاد والهدر الـكبيـر ومنح اولوية
الي واالداري من كـافـحـة الفـسـاد ا
خالل تـــنــــســـيق جـــهــــود الـــرقـــابـــة
الـقـانـونيـة والـسـيـاسـية والـشـعـبـية
وتــطــويـر الــيــات الـتــدقــيق وتــقـد
وتــدقـــيق احلــســـابــات اخلـــتــامـــيــة

اضـيـة التي لم لـلسـنـوات السـبـعـة ا
تـــنــجــز حلــد هــذا الـــوقت والــســعي
اجلــاد والــســريع إلعــادة الــنــازحــ
وانهـاء معـاناتـهم االنسـانيـة ورعاية
حـقوق الـشـهـداء واجلرحى وتـخـلـيد
تـضـحــيـاتـهم وبـطــوالتـهم وانـصـاف
ذويهم وضـمان حـقوقـهم ومتـطلـبات
الـعــيش الـكــر وفـاءً ?لـهم وحــصـر
السالح بـيد الـدولة واالهـتمـام ببـناء
قــوات مــســلـحــة مــهــنـيــة وحــيــاديـة
وترسـيخ اسـتـقالل العـراق وسـيادته
ورفـض كل أشـــــكـــــال الـــــتـــــدخـل في
شـؤونه.  من جـهـة اخـرى علـق زعيم
التـيار الـصدري مـقتـدى الصـدر على
اقتـحام دائرة صـحة ذي قـار واجبار
مديـرها على االسـتقـالة وقـال الصدر

واحلــزبـــيـــة واالجــتـــمـــاعــيـــة وعــدم
الــسـمــاح بـالــعـمـل الـســيـاسي داخل
صـــفـــوفـه  وتـــضع مــــهـــام احلـــشـــد
القـتالـية حتت امرة قـيادة الـعمـليات
ـشـتـركـة ولـيس حتت رغـبـة ورؤيـة ا
ـسلّح أو ذاك الذي ال هذا الـتشـكيل ا
يرتبط بـقيادة هيـئة احلشـد الشعبي
شـتركـة والقـائد وقيـادة العـمـليـات ا
ـسلّحة وستضع حدا العام للقوات ا
قرّات غير الـقانونية لتواجد مئـات ا
ـدن وسـتـضع حدا ـنتـشـرة داخل ا ا
ـا يـسّـمى بــظـاهـرة الـفـضـائـيـ في
أعداد األلـوية والـتشـكيالت الـسابـقة
وما سبـبته هـذه الظاهـرة من تسرّب
اليـ من الـدوالرات من مال مئـات ا
عــام الــشــعـب الــعــراقي شــهــريــا في
هذه جـيـوب قـادة هــذه الـتـشـكـيالت ,
األمــــوال الـــتـي أضـــافـت أعـــدادا من
حـيــتـان الـفــسـاد إلى جـانـب حـيـتـان
الـكــتل الـسـيــاسـيـة وأنّ تـنــفـيـذ هـذه
الــقــرارات ســيــنـقـل الـبــلــد من وضع
الدولة الراعـية للـمليشـيات اخلارجة
عن الــــقـــــانــــون إلى وضـع الــــدولــــة
الــراعـيـة لــلـمـؤســسـات الـدســتـوريـة
والــقـانـونــيـة  وسـيــضع حـدا لــكـافـة
التسميـات التي حظرها قـانون هيئة
احلشد الشعبي واألمر الديواني رقم
 237 لـسـنـة 2019  . في غـضـون ذلك
طرحت كتلـة النهج الوطني الـنيابية
مــشــروعــا وطـنــيــا قــالت انه يــهـدف
لبـناء الـدولة وانـقاذ الـعراق من آثار

في تغـريدة له عـلى تويـتر ان (ثورة
االصـالح البـــد ان تـــبـــقـى نـــاصـــعـــة
بـــيـــضـــاء) .وتــابـع ان(مــا حـــدث في
الـنــاصـريـة ضــد الـكـوادر الــصـحـيـة
واجــبــارهــا عــلى االسـتــقــالــة بــهـذه
ثل االصالح في الصورة النـزقة ال 
ن فعله شيء) واضاف (نحن براء 
وعلى اجلهات اخملتصة االخذ بزمام
االمـــــــور واال فـــــــان الـــــــعـــــــراق الى
الــهــاويــة).كــمــا قـــدم مــديــر بــلــديــة
الـنـاصـريـة استـقـالـته لـلـمـتـظـاهرين
حتت التهديـد وبنفس الطـريقة التي
قدم بـها مـدير الـصحـة استقـالته في
مشهد يـعبر عن ازدحام غـير طبيعي
عـــلى تـــقــد األســـتـــقــاالت مـن قــبل

مدراء الدوائر.

ستقلـة  التي تتمثل بـديوان الرقابة ا
ــالــيــة وهـــيــئــة الــنــزاهــة ومــكــاتب ا
فتش العمومـي سابقا فبعد حل ا
ـكــاتب حــصـلت ثــغــرة كـبــيـرة هــذه ا
وتـراجـعت جــهـود مـكـافــحـة الـفـسـاد
نـهـجة ونالحظ الـيوم وجـود خـطـة 
ؤسـسات حليـتان الـفسـاد إلضعـاف ا
الـرقـابيـة بـعـدة مـسـتويـات مـنـهـا قـلة
مالكـاتــهـا وخــبـراتــهـا وغـيــاب الـدعم
ـادي لـهـا.(وتابع أن (من عـنـوي وا ا
خالل مـــتــابـــعــتـــنــا لـــعــمـل اجلــهــات
الرقابـية واحلـكومـية وجدنـا تضـخماً
وتــرهالً فـي مالكــات بـــعض الــدوائــر
وعجـزاً حـاداً في دوائـر أخرى ومـنـها
ـالية وهـيأة الـنزاهة ديوان الرقـابة ا
وهذا الـعـجـز يؤثـر عـلى أداء مهـامـها
الـرقــابـيــة بـشـكـل صـحـيـح ويـحـد من
إمــكـانــيـة تــطـويـق الـفــسـاد).واقــتـرح
الــعـقــابي (تــشـكــيل جلــنـة عــلــيـا في
ـــالــيــة والــوزارات ديــوان الـــرقــابــة ا
وظف الذين اخملتصة لتدقيق سير ا
كــانـوا يــعــمـلــون ســابـقــا في مــكـاتب
نحلة واختيار فتش العمومي ا ا
عروف بالنزاهة والكفاءة وظف ا ا
واإلخالص والــشــجــاعــة والــتــصــدي
لــلــفــســاد لالســتــفــادة من خــبــراتــهم
ــــلــــفــــات اخلــــاصـــة ودرايــــتــــهـم بــــا
بـــوزاراتـــهم وحتـــويـــلـــهم عـــلى مالك
ـاليـة وهيـأة النـزاهة ديوان الـرقابـة ا
لــســد الــعـجــز الــكــبــيــر فــيـهــا ودعم
جـهــودهـا الــرقـابــيـة في هــذا الـظـرف

العصيب). حس العقابي

وكاالت االنباء في الشرق االوسط.
وخالل الـــزيـــارة الــتي اســـتـــغــرقت
بـــضـــعــة ايـــام اطـــلــعـت عــلـى عــمل
الوكـالة والـتقـدم التـقني بـاجهـزتها
ـا الــتي لم نــكن عــلى اطالع بــهــا 
دعـــــاني الـى ان اطــــلـب الـــــنص في

الـبولـونـية وسـافـرت الى العـاصـمة
وارشـــو في حـــزيـــران  1971 حــيث
اســتـــقــبـــلت بــحـــفــاوة شـــعــرت ان
مـســؤوليPAP راغــبــون في اقــامـة
عالقات مع وكالتنـا التي بدأت تبرز
كـوكـالـة اقلـيـمـيـة لـها مـكـانـتـهـا ب

حرصت وكالـة األنباء الـعراقيـة منذ
تـأســيـســهـا عـام 1959 عـلى تــأهـيل
وتــدريب مـوظــفـيــنـا من صــحـفــيـ
ومـــصـــورين وفـــنــيـــ في عـــدد من
ـيــة ومن تـلك وكــاالت األنـبــاء الـعــا
الـــــــوكـــــــاالت وكـــــــالـــــــة االنـــــــبــــــاء
الـبـولــونـيـة PAP وهـذا الـرمـز مـثل
(واع) مــــشــــتق مـن اسم الــــوكــــالـــة
Polska Agencja بالـلغة الـبولـونية

.Prasowa
ـرحوم كنت مـعـاونا لـلمـدير الـعام ا
بهجت شاكر ونائب رئيس التحرير
عــنـدمــا تــلـقــيت دعــوة من الـوكــالـة
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ان مـكونات الدولة هي الفرد واألرض واحلكومة وتبدأ صناعة احلضارات
لـكـات وامـبـراطـوريات"  و دول, وبـنـاء األ بـالـفـرد وان كل مـا بني مـن 
وجــمـيع مــا حـقـقــته من اجنـازات كــان اسـاســهـا الـفــرد   كـمــا ان جـمـيع
الــنــظـريــات االقـتــصــاديـة بــنــيت لـغــرض خــدمـة األفــراد الــذين هم اسـاس

اجملتمعات والدول وليس العكس . 
ان اي سـياسة اقتـصادية تخدم الـطبقة احلـاكمة وتكون عـلى حساب الفرد
سـتؤدي بالتالي النهـيار اجملتمع والبلد  ,وهـذا ما رأيناه في العراق وبكثير
من الـدول النامـية التي ركزت عـلى مصالح حـكامها وكـذلك مجامـلة النخب
ـهني لهذه السياسات وعدم انتـقادهم والتصدي لهم  متناسيه تماماً من ا
ـتـقـدمـة  اسـتـقـالـة بعض ـصـلـحـة الـفـرد في حـ جنـد في بعـض الدول ا
الية واالقـتصادية عنـد عدم اتفاقهم مع الـسياسي مـسؤول السيـاسات ا

وقادة البلد.
ـالـيـة احلـالـيـة  جنـد الـعـديـد من الـبـاحـثـ وبـصـدد األزمـة االقــتـصـاديـة ا
ـال فـي الـبـلـد يـواجـهـونـها ـسـتـشـارين واحملـلـلـ وخـبـراء االقـتـصـاد وا وا
بـتـبـريـرات عـديدة ومـن ابرزهـا وأهـمـهـا ضـرورة معـاجلـة الـتـرهل الـوظـيفي
وتـقنـ وتـقلـيص معـدل الرواتب والـتي اعتـبـروها ثـقل على كـاهل احلكـومة
سـوؤلة عن شـعوبـها ومن مسـوؤليـاتها تـوفير في حـ ان احلكـومات هي ا
فـرص الـعمل البـنـائهـا وكـذلك توفـيـر قوتـهم لـغايـة حـصولـهم عـلى عمل من
خـالل نظام  الـرعايـة االجتـماعي ,وبـالـتالي هم من مـسؤولـية الـدولة وهـكذا

فان كاهل الدولة مثقل بأبنائها لغاية توفير فرص عمل لهم.
تـعـاقـبة في الـعـراق لم حتـاول توفـيـر فـرص عمـل البنـائـها ان احلـكـومـات ا
تـتابعـة في تنميـة اجملاالت الصـناعية الـية والنـقدية ا وإخـفاق السـياسات ا
والـزراعيـة والـتجـارية واجملـاالت االخرى امـام القـطاع اخلـاص وبالـتالي لم
يـكن اال الـبـحث والـتـوسط لـلـعـمل بـالـدولـة وخـصـوصـا ان بـرنـامج الـرعـاية
االجـتماعية لم ينضج بـطريقه تعيل العاطـل عن العمل وحمايـتهم للمعيشة

ة .  الكر
وهـنـا ضـرورة الـتـأكـيـد عـلى احلـكـومـة من خـالل مـسـتـشـاريـهـا واصـحاب
ـهنـي بـالدولـة والبـاحثـ و وخبـراء االقتـصاد الـتصـدي لهذه الـقرار من ا
ــوضـوعـيــة مـجـردة وبـأمــانـة عـلــمـيـة ولـيس ـالـيـة  االزمــة االقـتـصـاديــة وا
بـاجملـامالت واحملابـاة لـلجـهـات التـنـفيـذيـة في الدولـة  والـتركـيـزعلـى أهمـية

خدمة األقتصاد للفرد وليس العكس والعمل على :
اعـادة الـنظـرفي تـوزيع الرواتب وحتـقـيق الـعدالـة االجتـمـاعيـة بـالرواتب من
خالل احـتساب سلم الرواتب من اسـفل الهرم الى اعلى الهرم بـعد التأكيد
ـسـتوى دخـله حلـمـايته عـلى تـنـاسب قدرة الـقـوة الـشرائـيـة لـلفـرد قـياسـا 
وكـسبه كمـواطن صالح ورفع توصـيات مشدده لـهرم الدولـة بضرورة عدم
واطن البسيط سؤوليـ والدرجات اخلاصـة وا خـلق الفجوة الـكبيرة بـ ا

بالرواتب واالمتيارات واخملصصات بصورة حقيقية وجدية.
ـواطن مع شمـول من ليس لهم تعـي بحقوق تـوفير فرص الـعمل جلميع ا
الـرعـايـة االجتـمـاعـيـة  الن الدولـة تـبـقى دائمـا مـثـقـلة بـابـنـائهـا سـواء كـانوا
مـتعيـن لديـها ام عاطـل عن العمل ,وان خـلق فرص الـعمل هي مسـؤولية
الية فعليها ان تكون عادلة مع طلقة واذا لم تكن لها االمكانيـة ا احلـكومة ا
جميع طبقات اجملتمع وعدم التفريق ب افرادها وحتملهم العبئ بالتساوي

دون التفريط بالطبقة البسيطة والضعيفة.
ستـدامة ليست تـلك التي توفر كـماً متزايداً وأخـيرا نشيـر الى إن التنمـية ا
من الـرفـاهيـة للـطبـقات الـقادرة في اجملـتمع; بل إن احلـكم على مـدى جناح
عـيشي للـطبقات الـتنمـية في اجملتـمع يتوقف عـلى مدى التـغير في الـواقع ا
الـفـقيـرة إلى األفضل ,إضـافـة إلى تنـميـة الـفرد ثـقافـيـاً وحضـارياً  ,وبـذلك
تُـسـهم التـنـميـة في جـعل اجملتـمع ذا سـمات حـضاريـة مـستـقـلة خـاصة به,

وليس مجرد ناقل لسمات ومنتجات احلضارات األخرى.

ــزمع اجـراؤهـا ــتـحــدة االمـريـكــيـة ا ــفـاوضـات بــ الـعــراق والـواليـات ا ا
مــنـتـصف الــشـهـر احلـالـي  لـيـست جــديـدة فـقـبـل اثـني عـشــرعـامـا كـانت
ــاثــلــة بــ الــطـــرفــ افــضت الى تــوقــيع اتــفــاقــيــة االطــار مــفــاوضــات 
الـستراتيـجي التي ما زالت ساريـة الى اليوم رغم تنـصل اجلانب االمريكي
ا جرى ـفاوضات استـكماال  عن الـكثير من بـنودها ... فهل سـتكون هذه ا
ا كانت عليه االتفاقية السابقة? ام انها ستكون جديدة وفق اسس مغايرة 
ـفـاوض الـعــراقي حتت ضـغـوط االحــتالل االمـريـكي فـي عام  2008 كــان ا
وعـدم االسـتـقرار الـداخـلي لـكـنه كان يـتـمـتع بتـأيـيـد حـكومي كـبـيـر وترويج
اعالمـي واتـفاق سـيـاسـي لم يـخـرج عـنه في رفض االتـفـاقـيـة سـوى الـتـيار
ـان مـع بـعض الــنـواب. ولالسف لم الــصـدري في حــيـنــهـا حتت قــبـة الــبـر
يـتــحـسن الـوضع الـيـوم بل اخلالف مـا زال مــسـتـمـرا بـ مـخـتـلف الـقـوى
فـاوضات ومـستقـبل الوجود ـكونات وبـالذات االكـراد حول ا الـسيـاسية وا
الـعسـكري االمـريكي والـعالقة مـعه  وعدم االسـتقـرار ما زال قـائمـا ايضا
واضـيف الـيـه ازمـة اقـتصـاديـة خـانـقـة وتـداعـيـات جـائـحـة كــــــورونـا الـتي
ــــفـــاوضـــات الـى جـــعـــلــــــــــه عـــبـــر دفـــعـت الـــقــــائـــمـــ عــــلى تـــرتــــيب ا
تـقنـيــــــــــــــــــــة   video conference meeting اي االجـتمـاع عن بعـد عبر
ـفاوض الـعراق جاهـزا للـحوار? وهل الوقت دائـرة تلـفزيونـية مـغلقـة. فهل ا
مـناسب االن حملـاورة االمريـكان ونحن حتـت هذه الضـغوط? وهل احلـكومة

لف والنجاح فيه?. ض عليها شهر مستعدة لفتح هذا ا التي لم 
اسـئلـة كثـيرة يـأتي في مقـدمتـها اخـتيـار اجلانب االمـريكي لـتوقـيت احلوار
ـشـاركـة واشراف وزيـر اخلـارجـيـة مـايك بـومـبـيو  وايالءه اهـمـيـة كـبـرى 

فاوض العراقي وما هي اوراقه في احلوار?. فماذا يحتاج ا
لك ايـة اوراق للـمنـاورة والضغط احلـقيـقة ان فـريق التـفاوض العـراقي ال 
واقف  وكان االجدى باحلكومة العراقية تأجيل اذا اسـتمر االنقسام في ا
ان باخـراج القوات االجنبية احلـوار في الوقت احلالي وااللتزام بـقرار البر
ا ان نـتخبة الـقادمة  لكن  واالمـريكية خـاصة وترك االمر الى احلـكومة ا

طلوب هو التالي: االمر جرى على ما هو عليه فان ا
ـكـونـات كـافـة في اجـتـماع 1- تـوحـيـد مـواقف ورؤى الـقـوى الـسـيـاسـيـة وا
ـزمـعـة او اصـدار بـيان وطـني عـاجل يـحـدد اولـويات سـابق لـلـمـفـاوضات ا
فاوض الـعراقي حتى يستـطيع الوقوف على احلـوار وتزويدها كورقـة بيد ا

وقف الداخلي. فاوضات تعكس وحدة ا ارضية صلبة اثناء ا
2-دعم الـفريق الـتفـاوضي العراقي سـياسـيا واعالميـا والتـرويج له بكل ما

صالح الوطنية العليا. يحفظ السيادة ويصونها ويحقق ا
3- رفـد الـفـريق الـتـفاوضي بـكـوكـبـة من االخـتصـاصـ في كـافـة اجملاالت

يكونوا قريب منه في كل خطوة او استشارة عاجلة.
ـواقف او 4- ايـقـاف كـل مـا من شـأنه الـتـأثـيـر عـلى الـفـريق الـتـفـاوضي بـا
االعالم  النـه يحمـل رسائل سـلبـية لـلفريـق العـراقي ومواقف قـد يسـتغـلها

اجلانب االمريكي.
ان مـا سيجري في منـتصف الشهر احلـالي هو جس نبض وبداية النطالق
ـا نتـصور مع قوة مـاراثون مـفاوضـات قد تـطول اكـثر 
ـفاوضات وتعرف كـيف حتقق ما تريد كـبرى خبرت ا
فاوض العراقي احلفاظ على الثوابت  لـكننا نأمل با
وصـيـانة الـسيـادة الوطـنـية وحتـقيق اقـصى مدى من

ستقبل. صلحة للعراق وشعبه في احلاضر وا ا
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بيان إلعالم قـيادة الشـرطة : أن األمر
الصادر من قائد الـشرطة يسري على
ديريـة بدون إستـثناء جميع تـوابع ا

ابتداء من يوم امس األحد.

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

ـديرية الدفاع تحدث اإلعالمي  قال ا
ـــدنـي في الـــنــجـف الـــنــقـــيب عـــلي ا
ـــــوســــوي  أن فــــرق اإلطــــفــــاء في ا
احملـافـظـة تـمــكـنت من إخـمـاد حـريق
إندلـع بعـجلـة حـمل نـوع كيـا. وأشار
ـــوســـوي في بـــيــان أمـس أن (فــرق ا
األطـفـاء تـمـكـنت من إسـتـخـراج مبـلغ
ال قدره أربعـة مالي دينار من من ا
داخل العـجلـة احملتـرقة  و تـسليم
ــذكــور لــصــاحــبه الــشــرعي ــبــلغ ا ا
بـحـضـور ضـابط مـركز وادي الـسالم
الرائـد زيد ابـو صـيبع). الفـتاً إلى أن
ــديـــريــة قـــامت بـــتــشـــكــيـل جلــنه (ا
ـــعــرفــة أســبــاب حــادث حتـــقــيــقــيه 

إحتراق العجلة).
كـــمــا وأعــلـن قــائــد شــرطـــة الــنــجف
الـعـمـيـد فائـق الفـتالوي الـسـبت عن
إطالق اإلجـازة الـســنـويـة اإلجـبـاريـة
. وقال نتسب اخلاصة بالضبـاط وا
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محسن حس يوقع إتفاقية مع بولونيا
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االتـفـاق اضـافـة الى تـبـادل االخـبـار
تدريب عـدد من الـفنـي من واع في

الوكالة البولونية.
وهـــكـــذا كـــان ووقــعـت االتــفـــاق مع
ـدير الـعـام قـبل ان اخـتـتم زيارتي ا

الى بولونيا.

أحمد الصفار
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اعـلنت الـشركـة العـامة لـصنـاعات
الـنـسيـج واجللـود احـدى شـركات
ــعـــادن عن وزارة الـــصـــنـــاعـــة وا
اســـتــمـــرارهـــا بـــتــجـــهـــيــز وزارة
الــــصــــحــــة بـــــبــــدالت الــــوقــــايــــة
اخملــــصــــصـــة لــــلــــعــــامــــلــــ في
مــســتــشــفــيــات الــعــزل اخلــاصــة
ـرضى فايـروس كـورونا إضـافة
ــنـتــجـات الى جتــهـيــز مـخــتـلف ا
الـطـبـيـة االخـرى كـالـشراشف ذات
االسـتـخــدام الـواحـد والــكـمـامـات

وغـيرهـا. واكـد مديـر عـام الشـركة
ريــاض عـبــداحلــســ شــاغي في
تــصــريـح لــلــمــكـــتب االعالمي في
الـوزارة تــلـقـته (الـزمـان) امس أن
ـعـدل8 (جتــهـيـز الـبـدالت يـكـون 
إلى 9 االف بـدلــة يــومـيــا مــوزعـة
عــلى جـــمــيـع مــصـــانع الــشـــركــة
وبـسـعـر سـتـة االف ديـنـار لـلـبـدلة
الــواحــدة  وان الـــعــمل مــســتــمــر
النتاج وجتهيز كـامل الكمية التي
 االتفـاق علـيهـا والبـالغة (500©
الف بـــدلـــة خالل مـــدة شــهـــرين)
مـضـيـفـا أن (مــصـنع مـنـسـوجـات

ذي قـــار الــتــابع لــلـــشــركــة تــمــكن
وبــــجـــــهــــود كــــبــــيـــــرة من ادارته
والــــعــــامــــلــــ فــــيه خـالل االيـــام
اضية من جتهيز مستشفى بنت ا
الــــهــــدى بـــــثالثــــة االف شــــرشف
اســتـعــمـال مـرة واحــدة فـضال عن
اســـتــــمـــراره بــــانـــتــــاج الـــبــــدلـــة

والكمامات الوقائية).
الفتا إلى أن الشراشف الطبية يتم
ئـة في مـصانع خـياطـتـها 100 بـا
الــشــركــة). في ســيــاق اخــر اشــار
شــاغـي الى زيــارة وفـد مـن مـعــمل
خياطة العتـبة العلوية الى مصنع
نـــســيـج وحــيـــاكــة واسط الـــتــابع
لـــلـــشـــركـــة لــغـــرض االطالع عـــلى
البس ـــصــنـع من ا مـــنـــتـــجـــات ا
اخلـارجيـة والداخـليـة واجلواريب
وغـطـاء الرأس (الـبـيـرية) وغـيـرها
حـيث اسـتـمع الـوفد الـى شرح من
ــــصــــنـع ومــــعــــاونه عن مــــديــــر ا
ـــصــنع وطـــبــيـــعــة امـــكــانـــيــات ا
منـتـجاتـه التي تـتـميـز بـنـوعيـتـها
وجــودتــهـــا الــعـــالــيــة  وتـــبــاحث
الطـرفان اليـات ابرام العـقود التي
تـعـود بالـفـائـدة والنـفع لـلجـانـب
من حيث السعر والنوعية وتسهم

في دعم االقتصاد العراقي.
وافـصح مديـر عـام الشـركـة رياض

عــــبــــداحلــــســـ
شـــــــــــــــــاغــي عـن
االســـــــتـــــــمــــــرار
بــتــجـهــيـز وزارة
الــــــــــصـــــــــحـــــــــة
بــــالــــكــــمــــامــــات
الــوقــائــيــة عــلى
شــــكل وجـــبـــات.
وذكــــــــــــــــــــــر فــي
تصـريح للـمكتب
االعــــالمـــــي فــــي
الــوزارة تــــلــقـته
(الــــزمــــان) امس
أن (الــــــشــــــركـــــة
جـهـزت  الـثالثاء

وافق 2 حزيران الـشركة الـعامة ا
ــسـتــلـزمـات لـتــسـويق األدويـة وا
الطبـية (كيـماديا) التـابعـة لوزارة
الصــــــــحة بوجبة جديــــــــدة من
الكمـامات بلغت 270 الف كمامة)
مشـيرا الى ان (الـشركـة سبق وأن
جــــــــهـزت االخــيــــــــرة بـكــمـيـات
بــــلــــغت 406 االف كـــمــــامــــة وفق

 . برمة ب الطرف العقود ا
ـدير الـعام أن الـشركة ومن وأكد ا
ـصـانع الـتـابـعـة لـها خالل كـافـة ا
نـتشرة في بـغداد واحملـافظات وا
تــــواصـل اســــتــــنــــفــــار اجلــــهـــود

هـو جــهـاد داود الـعـتـابي . ولـد
فـي الــــــشــــــطــــــرة عـــــام 1917..
وعندمـا اصبح عمره 12 سنة 
ارحتل  مـع اخـيـه حـسـن  (ابـو

علي) الى سوق
الشيوخ. وعاشـوا فيها وعملوا

وتزوجوا .
ــــــــاذا ارحتـل من ال نــــــــعــــــــرف 
ــــاذا تـــوجه الى الــــشـــطـــرة  و
ســــوق الـــــشــــيـــــوخ  ولــــيــــس

لغيرها ?.
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وعام 1952 افـتـتح جـهـاد فـرناً
لـلـمـعـجنـات وسط مـديـنـة سوق
سقف . الشيوخ  في الـشارع ا
 اتــــقـن ابــــو حــــسن صــــنــــاعــــة
الــــكــــاهي . واشــــتــــهــــر بــــهـــذه
الـصــنـاعــة شـركــة الـكــات وعـام
1954  حلت في سوق الـشيوخ
شـركــة كـات الـلــبـنـانــيـة. وتـردد
عــلى جـهــاد الـكـاهــجي شـخص
اسمه عـصمت  يـعمـل  مصورا
لــــدى الـــشــــركـــة. ومــــنه تــــعـــلم

الـــتــصـــويــر.  وعـــنــدمـــا رحــلت
شـركــة كــات اشـتــرى جــهـاد كل
مـعدات الـتصـوير من عـصمت .
وكــتب عــلى مــحــله : ســتــوديـو
االمــيــر لـــصــاحــبه جــهــاد داود
الـــكـــاهــچـي. اتــاحت لـه مــهـــنــة
الـــتـــصـــويـــر  الـــتـــعـــرف عـــلى
الشخصيات والعوائل.  وسافر

الى لبنان وإيران.
ريــاضي مـتــذوق لــلـشــعــر  كـان
ــارس ريــاضــة رفع ريــاضــيــاً 
االثــقـــال. ومــتـــذوقــا لـــلــشـــــعــر
ــــطـــالــــعـــة . واالدب وكـــثــــيـــر ا
تـــعـــــــرفت عـــلـــيـه وعــام 1955
حلـلت في سوق الـشيوخ طـالبا
في مـتـوســطـتـهـا . اســتـوقـفـني
مـــحل الــتـــصــويـــر . وذات مــرة

قصدته . 
وكــــان غـــرضي الـــتــــالي : كـــنـــا
مــجــمـوعــة من الــطــلـبــة نــخـرج
لـلـقـراءة عـصــراً  في الـبـسـاتـ
ــديـنـة . او نـقـوم الـقـريـبـة من ا
بـسـفـرة . والننـا نـريـد توثـيـقـها
بـالـصــور  اقـصـد مــحل االمـيـر
لــلــتــصــويــر والـتــقـي صـاحــبه
جــهـاد . الــذي يـزودني بــكـامـرة

مع الفلم جاهزة اللتقاط الصور
. ويقول لي :

فقط اضغط هنا . وعندما نعود
من الـسـفـرة  أعـيـد له الـكـامرة.
وبــــعـــد ايـــام اعــــود الـــيه الخـــذ
الـصور. واسـتـمـرت عالقتي مع

ابي حــــسن .
كـانــــت لــنـا ايـام في الـريـــــــف
وعـــــــام 1990 كـــــــنـــــت انــــــوي
اصـدار كــتـابي: كــانت لـنــا ايـام
فــي الــــــــــــريـف . وفــــــــــــيـه اروي

اكــــتـــشـــاف مــــواهب اطـــفــــالـــنـــا
ـــارســة وتـــشـــجـــيـــعـــهم عـــلـى 

هواياتهم ) .
ابو عادل متقاعد اب لثالثة اوالد
ـنزلي يـقـول ( يقـيـنـا ان احلظـر ا
هو حلمايـتنا واطفالـنا وعوائلنا
من خـطـر الـفـايـروس بـالـتـالي ان
ـنـزل حـاولت مـدة تـواجـدنـا في ا
قــدر االمــكــان االســتــفــادة مــنــهـا
دارس معطلة وانني خاصة ان ا
اجــلس مع الـعـائـلـة طـوال الـيـوم
فـحاولت ان اوفـر لـهم مـايرغـبون
به فـاالكبـر له هوايـة في النـجارة
فجـلبت لـه ادوات النـجارة كـاملة
وجـــلـــبت له كـــتـب لـــتـــعـــلـــيم فن
ـنـاضد الـنـجـارة وكـيف يـصـمـم ا
واخلزائن اخلشبية فبدا يعشقها
بل راح يـصــمم خــزائن صــغــيـرة
من اخلــــشـب ويـــصــــمم كــــراسي
ويـبـتكـر مـناضـد جـميـلة بـالـتالي
ـتـازه وجـدت خـرج بـحـصـيــلـة 
ــســتــقــبل انـه ســيــطــورهــا فـي ا
وشـــقـــيـــقه االخـــر كـــان مـــولـــعـــا
ـــوســيــقى فــاشـــتــريت له الــة بــا
الـعـود الـتـعــلـيـمـيـة وبـدا الـعـزف
عـــــــلــــــيـه ولـي جــــــار هـــــــو اصال
مــوســيــقـي فــاســتــعــنت به وبــدا
يـعطـيه مالحـظات ودروس اولـية
وهبته للعزف على الـة العود و
وحـبه لـلـعود تـعـلم سـريـعا واالن
هـو يـعـزف بل يـكـربنـا ويـسـعـدنا
في الـبــيت اثــنـاء عــزفه ) خــسـاء

العاني ام خلمسـة اطفال مختلف
االعـــمـــار تـــقـــول (انـــا ومن خالل
تواجدي مع عائـلتي رتبت جدوال
ـنــزلي ويــشـمل خــاصـا لــلـعــمل ا
الــتـــنــظــيف والــتــرتــيب واعــمــال
طبخ التي مهدت لي ان اكتشف ا
ان ابـنـتي الـصـغـرى لـهـا مـوهـبـة
فـي الـطـبخ وتـعـتــمـد عـلى مـواقع
الـيـوتـيـوب لـتـتـعـلم طـبـخ واعداد
وجـــبــات االكل اخملـــتــلــفـــة فــكــان
اجلــدول يـشــمل اعــمــال مـنــزلــيـة
وطـــبخ وتـــرتــيب واقـــوم نــهـــايــة
الـيـوم بوضع درجـات رمـزيـة لكل
واحــد مــنـهـم واقـوم بــاحــتــسـاب
ـــصــروف الـــدرجـــات الضـــاعف ا
اليومي العلى من يـحصد الدرجة
بــذلك وجــدت انــهم يــتــســابــقـون
ــنــزلـي فــاكــتــســبت ان لـــلــعــمل ا
اضــــمن انــــهم يــــســـاعــــدوني في
ـــنـــزلــــيـــة والـــنـــظـــام االعــــمـــال ا
ــــصــــروف احلــــيــــاتي وتـــــوفي ا
الــــــيــــــومي وادخــــــاره لــــــشــــــراء
مــســتــلــزمــات هـم يــرغــبــون بــهـا
ـنزلـي علـمنا واعـتقـد ان احلظر ا
كـيف نـهــتم بـاطـفـالــنـا ونـكـتـشف
مــــواهـب مــــدفــــونــــة وتــــطــــويــــر
قـــابــلــيـــاتــهم الـــذنــيــة وتـــنــمــيــة
مـواهـبــهم الــتي غـابت عــنـهم في
ـتـقــاعـد عـاصم ربـيع ــدرسـة ) ا ا
واب لــثالثــة ابـنــاء وجــد الحــفـاد
عــدة يــقــول ( ان فــرصــة احلــظــر
ـنــزلي اعـطـاتــنـا فـوائــد اهـمـهـا ا
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اكــتــشـفـت عــوائل عــراقـيــة خالل
نزلي الـذي فرض عليها احلظر ا
في بـغــداد واحملــافـظــات بــسـبب
تفشي وباء كـورونا مواهب لدى
االطـفـال لم يــكـتـشـفــوهـا من قـبل
واهب عن معلميهم وغابت تلك ا
ـدرسـة لـتـتــفـجـر خالل مـدة فـي ا
ــنــزلي مـــنــذ اكــثــر من احلـــظــر ا
ثالثـة اشهـر  وعـبر اولـيـاء امور
الــطـلـبـة عن فـرحـهم الـشـــــــــديـد
اثــــنــــاء اكـــتــــشـــــــــــاف مــــواهب

ابنائهم. 
( الــزمــان ) الــتــقت بــعض ربــات
الـبــيـوت واولــيـاء امــور االطـفـال
وهم يـروون تـفـاصـيل االبـداعـات
ـواهب التي اكـتـشفـوها خالل وا
ــواهب مــدة احلــظــر فــضال عن ا
نـزلي كعـائلة االخرى والـتدبـير ا
واحــدة لـيــمــكــنــوا من اســتـغالل
شـعـار خـلــيك في الـبــيت بـاجـمل
صـورة عــمل وابــداع واكــتــشـاف

طاقات ومواهب. 
ربــاب طــارش ام لـــثالثــة اطــفــال
وبـاعـمار مـتـفرقـة تـقول ( احلـظر
ـنـزلي الـذي فـرض علـيـنـا لـنقي ا
انــفــسـنــا وعــوائـلــنــا من الــوبـاء
ـــدارس اضـــافــــة الى تـــعـــطـــيل ا
وريــــاض االطـــفــــال مــــهـــد لي ان
اكـتــشف مـواهب الصــغـر بــنـاتي
سـعدت وفـرحت بـها حـ وجدت
ان لـديـهـا موهـبـة الـرسم وبـشكل

ـكـتـبات رائع فـسـارعت الى الى ا
واحملال الـتي تبـيع ادوات الرسم
لـشراء كل مـسـتلـزمـات الرسم من
الــوان ولــوحـات خــام وقــدمــتــهـا
هــديـة البــنـتي وطــلــبت مـنــهـا ان
ترسم مايـجول بافكـارها وبحرية
تامة وبدات بالرسم واكتشفت ان
لـهــا خـطـوطــا صـحـيــحـة وتـرسم
بــهــدوء ودقـــة واالهم ان تــخــتــار
ـوضـوع وراحت تـسـالني فـكـرة ا
عن رايي فشـعتـها جـدا وشجـعها
والـــدهــا وخــالـــتــهــا الـــتي كــانت
ا رات خـريجـة فنـون تشـكيـليـة و
ابنتي هذا التـشجيع راحت تبدع
في الــرسم وبـالـتـالي خـرجت لـنـا
لـــوحـــة جـــمـــيـــلـــة جتـــســـد وبــاء
الــفـــايــروس عــلى شـــكل حــيــوان
كــــبــــيــــرويــــلـــتـف حــــول االزهـــار
والورود اجلـميـلة وخالل اسـبوع
تـمـكـنت من رسـم لـوحة يـنـهـر كل
مـنــراهـا ولم يــصـدق انــهـا فــكـرة
ابـنـتي الـتي لم تـتـجاوز 12 عـاما
ومـنـهـا شـجعـتـهـا عـلى الـتواصل
ووفـرت لــهـا مـســتـلــزمـات الـرسم
كـــافــة بل ضـــاعــفت مـــصــروفــهــا
الـيـومي تـشـجـيـعـا لـهـا لـتـسـتـمر
واصــابت شـــقــيــقـــتــهــا الـــغــيــرة
سـاعدة فـراحت تسـارع بتـقـد ا
لي وحتـاول ان تــتـمــيـز بـتــرتـيب
ــطــبخ مــااســعــدني غــرفـــتــهــا وا
وافرحني جدا ووجدت ان احلظر
ـــنـــزلي لـه فـــوائـــد كـــبـــيـــرة في ا

كـيف نـهـتم بــاطـفـالـنـا واحـفـادنـا
وكــيف نـــعــلـــمــهـم عــلى احـــتــرام
الـوقت واالستـفـادة منه من خالل
مــتـابــعـتـنــا لـلــوسـائل االعـالمـيـة
كــالــتــلـفــزيــون ومـتــابــعــة مـواقع
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي وكـــيف
االستفـادة من تعلـيمات تعـليمات
الوبـاء ونطـبقـها مع اطـفالـنا بكل
تــفـاصــيـلــهـا بــالـتــالي وجـدت ان
احلــظــر هــو فــرصــة لــتـــــتــفــجــر
مــــواهب وهــــوايـــات اطــــفـــالــــنـــا
واحـــــــــــفــادنــا في وقت انــهــــــم
تـــــركــــو مـــــدارســـــهم ودروســـــهم
بـســــــــــبب احلــظـر فــقــمت بـدور
ربي الذي يـقوم بتـربية عـلم وا ا
االطـــــــــــفـــــال ويــــتــــابـع مــــعــــهم
الـدروس الــيـومـيـة واالتـصـال مع
مـــدارســهـم ومــعــــــــــــلـــمـــيــمـــهم
لالســتـــفــادة من بـــعض الــدروس
الــتي تـركــوهـا قــسـرا وبــــــــــذلك
وفرنا لهم االسـتفادة من الدروس
ومـراجــعـــــــــــتـهــا بـشــكل يـومي
وخالل سـاعـات الـنـهـار والنـنسى
ان نـــــتـــــابع بـــــعض الـــــقـــــنــــوات
الـــفــضــــــــــائــيـــة الــتـــــــي تــقــدم
افالمــا ســيــنــمــائــيــة ووثــائــقــيـة
خــاصـة بـالـطـفل واالسـتـــــــــفـادة
واد الـتي تـنمي عـلمـيـا من تـلك ا
قـالــيــات اطــفـــــــــالــنــا الــذهــنــيـة

والعقلية).
 الـرسامـة فـاطمـة العـبـيدي تـقول
(اهـتـمامي بـاوالدي كـان من فـترة

قــبل احلـظــر حــيث اكــتــشـفت ان
لـديهم مـواهب فـنيـة مـنهـا الرسم
واخلـط والـــشــــعــــر اضـــافــــة الى
ــنـزلــيـة ونــلت وقـتــهـا االعــمـال ا
ــثــالــيــة الـتي عــلى جــائـزة االم ا
تـقــدمــهــا قــنــاتـنــا ( الــشــرقــيـة )
وســــاهـــمت بـــتـــشــــجـــيـــعـــنـــا ان
نـتــواصل مع االبـنـاء الكـتـشق ان
بــــنــــاتي رســــامـــات بــــالـــفــــطـــرة
وبــــدرجـــــات اكــــثــــر مـن جــــيــــدة
ـعـارض تـشـكـيـلـية وليـشـتـركن 
مـــعي ومع شـــابــات بـــاعـــمــارهن
ويـــحــصـــدن اجلــوائـــز ويــثـــبــ
ـثل العـراق الذي يـقول وحسب ا
فـرخ الــبط عـوام واحلـمـد لـله انـا
فـــخـــورة بــــاوالدي واالن بف ظل
ــنـزلي نـتــواصل بـرسم احلــظـر ا
لـوحــات بل نــتــسـابـق في اجنـاز
لوحات فنيـة والننسى الواجبات
ـنـزلـيـة والـتـحـضـيـر لـلدروس ا ا
ـدرسـة بـعـد الـسـمـاح بـفـتح في ا
ـــــدارس لــــيـــــؤكـــــدن انـــــهن من ا
الــطــالــبــات االوائل بــنــتــائـجــهن
وتـفــوقـهن واحــمـد الـلـه واتـمـنى
الـــصــــحـــة والــــسالمـــة جلــــمـــيع
الــــعــــوائل وادعــــوهـن لاللــــتـــزام
بــــاالجــــرائــــات الــــوقـــــــــــائــــيــــة
والــصـــحــيـــة حــفـــــــــــاظـــاً عــلى
سالمــتــنــا وسـالمــة االخــرين من
الـوبـاء الـذي نـتــمـنى ان يـنـجـلي
ويـحــــــــفظ الـعـراق والـعـراقـيـ

كافة).

ارسون هواياتهم حتت اشراف آولياء االمور اطفال 
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واد واالمـكانـيـات لتـأمـ جمـيع ا
ـنـتجـات الـطبـية ـسـتلـزمات وا وا
ـــؤســـســـات الـــتي حتــــتـــاجـــهـــا ا
الـصــحـيــة في عـمــوم احملـافــظـات
لـلـقـضـاء عـلى وبـاء كـورونـا ودعم

الواقع الصحي في البالد).
ــعــمل ـــتــحــدث اإلعالمـي  وقــال ا
األلــبــســة الــرجــالــيــة في الــنــجف
أحـــمــد الـــطــالـــقــانـي انه ( حــسب
تـــوجــــيـــهـــات وزيـــر الـــصـــنـــاعـــة
ـديـر الــعـام لـلــشـركـة وبـإشــراف ا
الـــعـــامــة لـــصـــنــاعـــات الـــنـــســيج
تقدم في واجللود  باشر الـكادر ا

مـصـــــــنع األلـبـسـة الـرجـالـيـة في
الــــــنــــــجـف االشــــــرف بــــــأجنـــــاز
الــتــصــامــيم والــقــوالب اخلــاصـة
بـــالـــبــدلـــة الـــوقـــائــيـــة اخلـــاصــة
ـــــالكــــــات الـــــطـــــــــــــبــــــيـــــة بــــــا

والتمريضية .
وأوضـح الـطـالــقـانـي ان (األقـسـام
اإلنتاجية في معـملنا أجنزت كافة
الــتــصــامــيم والــقــوالب اخلــاصـة
بـالـبدلـة الـوقـائيـة بـحسب الـعـقد
ــــــبــــــرم مع وزارة الــــــصــــــحــــــة ا
بتجـهيزها  500 الف بدلة خاصة

الكات وزارة الصحة) .

ذكـريـاتي في الـعـيش في مـديـنة
ســوق الــشــيــوخ والــدراســة في
مـتـوسطـتهـا. واحـتجـتُ للـصور

لــنـشــرهـا في
الـــــكـــــتــــاب .
وهـــــــــــكــــــــــذا
قـــــــــصـــــــــدت
ــــــــصــــــــور ا
جـــــــــــهـــــــــــاد
وزودنــــــــــــي
ا احتجت
الـــيه.وهــذه
بــــــــــــــــــعـض

الصور 
عـــام 1984
انـــــــــتـــــــــقل
االنـــــســـــان
الـــــــطـــــــيب
جـــــــــهــــــــاد

داود
الـــعـــتــابي
الى جــوار
ربـــــــــــــــــه .
اشـير الى
ان بــعض
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ــعــلــومــات اســتــقـــــيــتــهــا من ا
منشور للصحـــــفي وليد خيون

زاجي .

تـزايـدت حـاالت العـنف االسـري في الـعـراق السيـمـا بـعـد تفـشي ازمـة فـايروس
نزلي والذي تسببت في قضاء افراد االسرة تبعة للحجر ا كورونـا واالجراءات ا
نزل واتباع إجراءات العزل والتـباعد االجتماعي لتفرز مشاكل عدة أشـهر في ا
اجتـماعية اضـعاف ما كنت مـوجودة مسبقـاً اذ سجلت معـدالت العنف االسري
ارتفاعـاً بنـسب كبيـرة ولم تقـتصر عـلى طبـقة او شريـحة اجـتماعـية واحدة بل لم
يسلم احـد منهـا والسيما الـنساء  بـعدَهن اكثـر فئة اجتـماعيـة تواجه العنف في
اجملـتـمــعـات الـشـرقـيــة الـتي تـهـمـشــهن بـصـور واشـكــال مـخـتـلـفــة لـتـؤشـر تـلك
رأة العـراقية التي تعاني مـا تعانيه فباتت ازمة االنتهـاكات عبئا مضـاعفاً على ا
ـارسة الـعـنف ضـدهـا لـتـعانـي من ازمة فـايـروس كـورونـا مصـدراً اخـر لـيـبـرر 
الفـايروس تارة وأزمة تعرضهـا العنف االسري تارة أخرى من الزوج او االب او
االخ  فقـد شهـد العـراق حاالت كـثيـرة من ذلك السيـما حـاالت حرق النـساء من

بعض ذويهن.
ـتـتـبع لـألحـداث األخـيـرة يالحظ ظـهـور مـشـكالت عـديـدة وأخـرى جتــــــــري فـا
رأة وتـــــبرر رأة فـحاالت عنف واجرام تمارس ضد ا باخلـفاء تذهب ضحيتها ا
حتت مسـمى الـشرف وهي بـاألصل ال تـمت لذلك بـصلـة بل يـجري تـبـويبـها وفق
ذلـك حلـمـايــة الـرجـل من الـعــقـاب الــقـانــوني الـذي يــتـســامح مع هـذا الــنـوع من

اجلــــرائم.
أن الــظــلم االجـتــمــاعي الـذي تــواجــهه الـنــسـاء فـي ظل صـمـت اجملـتــمع إزاء مـا
تتـعرض له هذه الفئة بات مـصدر قلق لدى كل النساء الـعراقيات األخريات حتى
ـعـنفـات لـينـذر بظـواهـر خطـيـرة كالـتفـكك االجـتمـاعي وهـدم كيـان االسرة غـير ا
ومتها رأة تشكل العمود الفقري لألسرة وأحد اهم عناصر د وبنيتها باعتبار ا
وجنـاحـها وصالحـهـا تـزامنـاً مع دعـوات عـشوائـيـة هـنا وهـنـاك  مـحاولـة إلظـهار
ذنب دومـاً و األضعف الـذي يـجب ان يتـحمـل ويقـاوم وتنـبذ رأة هي الـكـائن ا ا
اذا عبـرت عن رأيها او رفعت صوتها لصون كرامتها الن اجملتمع العراقي يرى
رأة اخلـاضعـة النـموذج والـقدوة الـتي يجب االقـتداء بـها وتُـعامل كـاجلارية في ا
التي لـها مـهام مـحددة كالـطبـخ والتـنظيـف وتربـية األطـفال وكأنـها بـال إحساس
نـطق والـعقل ومـبـاد حـقوق االنـسـان التي تـؤكـد على ومـشـاعر وهـذا مـخالـف 
ـرأة مالك اليـخطىء ـرأة وحـقـوقهـا وهـنـا النـقـصد بـالـقـول ان ا أهـمـيـة احتـرام ا
ولكن الـتعامل بعنف ال يليق بـاالنسان مهما كان جنـسه و خطئه و سلوكه وهناك

أساليب للتربية ولصالح االسرة بعيداً عن العنف.
ان التماسك االسري ووحدة العائلة ينعكس ايجابياً على االسرة وافرادها وعلى
ـكن تصـور مجـتمع سـليم يعـاني اكثـر من نصـفه من عنف اجملتـمع بأكـمله فال 
رأة فقط انتـهاك كرامته وحقوقه  لذا فأن العنف االسري اليرمي بضالله على ا
بل عـلى كل األطـفال ايـضـاً  فـالطـفل وكـما يـؤكـد علـمـاء الـنفس صـفـحة بـيـضاء

قابل للتعلم وبذلك .
ماذا نـعلم الطفل عنـدما تُضرب امه او اخته امـامه فأباحة ذلك يسـمح له بتنبني
نفس السلوك مستقبالً بعدَه سلوكيا طبيعياً من مثله األعلى (االب او اجلد) على
ـثال وبـذلك يـعنـي اننـا نُـربي أطفـالـنـا على الـعـنف فـضالً عن ذلك االثار سـبـيل ا
النفـسية التي تترك عند األطفـال وما يصاحبها من عُقد نـفسية تستمر معه حتى

الكبر وتبقى عالقة في اذهانهم وتظهر اثارها بسلوكيات مختلفة مستقبالً.
 وكل ذلك يشير الى مشكلة اجتماعية وهي ازدواجية  تعامل اجملتمع مع كل من
ـرأة بدون أي ـرأة  فـيبـيح اجملـتـمع للـرجل مـا يـشاء وتـنـتـهك حقـوق ا الـرجل وا
ـا يـنـظـر له انـه األقـوى واالصح حـتى لـو كـان رقـيب فال ســلـطـة عـلى الـرجل طــا
مجـرمـاً ذاته وفي الـوقت ذاته  وجتـدر اإلشـارة هـنا الى أنـنـا النـدعـو او نـشجع
على الـطالق وتفـكيك كـيان االسرة  بل هـي دعوة لتـشريع قـانون يـحمي االسرة
من الـعـنف ويـجـنـبـهـا الـلـجوء الـيـه لنـصـل بـعد ذلـك لـوجـود مجـتـمـع يحـتـرم كل

أعضاء االسرة بال استثناء.  
ــدني /ت فـي اجملــتـــمع ا ــطـــالــبـــات من الــنـــاشــطــ ومن اجل ذلك كـــله تـــأتي ا
ـارس /ت  بـسن بـقــانـون يـحـفظ كـيـان االسـرة ويـحـاسب كل من  والـقـانـونـيـ
العـنف على احـد افـرادها اال وهـو قـانون (مـناهـضـة العـنف االسـري) للـحد من
حـاالت العـنف والـذي قُدم مـنذ 2008 الى مـجلس الـنواب الـعـراقي وجرت عـليه
عـدت تـعـديـالت وقـد واجه والزال يـواجه بـرفض من بـعض األحـزاب الـسـيـاسـيـة
اإلسالميـة التي ترى في القـانون مخالـفة لعادات وتقـاليد اجملتـمع كونه يحاسب
ـرأة فـتبـيح تـلك الـعادات ان ـارسة لـلـعنـف ضد ا الـرجل بـعـده اكثـر األطـراف 
عـنف  فأي إيـجابـية ـرأة كل أنواع الـعنف وتـرفض ان يـتم محـاسبـة ا تتـحمل ا
ـرأة الكائن األكـثر عطـاءً وعطفاً ـمارسة الـعنف ضد ا لتـلك العادات الـتي تقبل 
ثـلن قـدوة لـلـمـجـتـمع بـاخالقـهن وعـلـمهن وانـتاجـيـة في اجملـتـمع فـهـنـاك نـسـاء 
ومكـانتهن االجتماعية ورغم ذلك جند أنهن يتـعرضن للعنف  فاجملتمع الينمو او

يتـطـور دون حتقـيق االنصـاف والـعدالـة االجتـمـاعيـة ب كل
رأة  وعلى اجلميع اليوم ان يقف ويساند من الـرجل وا
نـاهـضـة الـعنف االسـري الـذي يـعاقب تشـريع قـانـون 
ـــكن حتــقـــيق الــســلـم في مــجـــتــمع مــا اجملـــني  فال 

بالتغاضي عن مشكالته بل بحلها من جذورها.

ية { كاتبة واكاد

-1-
يـخـطـأ من يـعتـقـد انَّ الـدجل واخلـداع واحـتراف الـضـحك عـلى ذقـون الـناس من

مستجدات هذا العصر االلكتروني ..!!
عالم في كل عصر ومصر. ة جديدة  جتدها واضحة ا انّ ظاهرة الدجل قد

-2-
انّ مـلّف ارتـداء الـعـبـاءة الـديـنـيـة واالسـتـنـاد الى اآليـات الـقـرآنـيـة وصـرفـهـا عن
تمنطق زوراً بالقرآن ملف معانـيها احلقيقية الى حيث تصب لصالح األبـالسة ا

ضخم للغاية .
ـلف الـضـخم قـصـةً واحـدة تـصـلح لـلـتـعـبـيـر عن كل تـلك ونـحن نـسـتل من هـذا ا

غلفة بغطاء ديني فنقول : احليل الشيطانية ا
جاء في التاريخ :

ان رجالً من أصـحاب األراضي أحس بـاقتـطاع شيء من أراضيـه من قبل جاره
تسربل زوراً وبهتانا بسربال الدين  فقال له : ا

" ما هذا النقصان في أرضي"  ?
راوِغ قائالً : فأجابه جارُه ا
" أو ما سمعتَ قوله تعالى :

" أَوَ لمْ تروا انّا نأتي االرض ننقصها من أطرافها "
ائدة / 101 ا

نهوبة : فقال له صاحب االرض ا
" وما هذه الزيادة التي أراها في أرضك " ?

قال :
ذلك فضلُ الله يُؤِتيهِ مَنْ يشاء 

الذاريات /22
َغْصوُبَةُ أرضُه : فقال له ا

ومِنْ أينَ يأتي النقصان " ?
فأجابه الغاصب :

" أو سمعتَ قوله تعالى :
" يأ ايها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إنْ تُبْدَ لكم تَسُؤْكُم "

الرعد / 41
وهكذا تـوالت األجوبة الشيطانية مغطاةً بأقدس األغـطية لتكون احملصلة النهائية

اعتداءً سافراً على اجلار وأرضه وحقوقه .
-3-

اضية وما يـشهده العـراق اجلديد اليـوم ال يختـلف كثيراً عـما وقع في القـرون ا
فـالكـثيـر من االشخـاص واجلهـات لبـسوا الـعبـاءة الديـنيـة وباسـمهـا نهبـوا البالد

والعباد .
-4-

ان الــدواعش األوغـاد هم صــورة أخـرى مـن صـور الــدجل واخلـرافــة والـتــزيـيف
لــلــحــقــائق الــديــنــيــة واالّ فـأيُّ دِيـنٍ يُــبـيـح لـهـم ازهـاق االرواح 

واالعــتـــداء عـــلـى األعـــراض واألمـــوال  واكـــراه الـــنــاس
واجبارهم على مالم ينزل الله به من سلطان ?

انهـــــم أعـداء الله ورسوله وأعـداء االنسانيـة ولكنــــّهم
يـــنـــســــــبــون أنـــفــــــســـهم لالســــالم الـــعــظــــــيم زوراً
وبـهـــــتـانـا واالسالم بـــــر مــنــــهم ومن جـرائـــــمـهم

هم . ومظــــا

جهاد داود العتابي

اجتماع وزاري لتصنيع كمامات



ا هي حـقيـقة  قائـمة تـفجرت مـا يجـري في أمريـكا لـيس صدفة وال مـصطـنع  إ
نـتيـجة تـصرف أرعن من قـبل رجل في البـوليس عـبر عن الـعنصـرية الـدفيـنة التي
يعاني مـنها اجملتمع األمريكي منـذ تأسست الدولة األمريكيـة وحروبها التي شنتها
 غـير ان وسـائل عـلى سـكـان أمـريـكـا من الـهـنـود احلـمـر الـسـكـان األصـلـيـ لـهـا
اإلعالم تناولت الـقيم األميركية بكثير من التـفاؤل والتمجيد فتُظهر وسائل اإلعالم
ـسـاواة وحـقـوق اإلنـسـان عـادة جـاذبـيـة األمـة األمـيـركـيـة وتـبـشـيـرهـا بـاحلـريـة وا
تـحدة هذه القـيم من منطلق ونبذهـا للعنف والـكراهية والـتعصب. تتـبنى الواليات ا
ـا)) أسـتـاذة الـتـاريخ ـي وهـو مـا تـعـلق عـلـيـه ((تـسـيـانـيـنـا لــومـاو تـفـوقـهـا الـعـا
تحدة األمـيركيـة تؤمن باستـثنائـيتها أي األميركي بـجامعة أريـزونا أن الواليـات ا
تـفـوق األمـة األمـيـركـيـة عـلى أي أمـة أخـرى ولـكن هـذا أمـر ال تـدعـمه احلـقـائق أو
تـحدة األمـيركـية إلى الـقرن الـتاريخ   و لـو عـدنا بـالتـاريخ إلى نشـأة الواليـات ا
يالدي حتـديدا عندمـا بدأ األوروبيـون باستـكشاف أراضي قارة اخلامس عـشر ا
أمـيركـا الشـمالـية لـنسـأل ما مـدى تطـبيـق قيم احلـرية والـعدالـة ونبـذ العـنف على
السكـان األصلي للقـارة? هل التزم األميركـيون فعال بهذه القـيم مع الهنود احلمر

أم أنهم خالفوها تماما معهم?!
وهـنا يـبـرز الـسـؤال التـالي إذا أين قـوانـ وحـقوق اإلنـسـان واحلـريـة الشـخـصـية
والعدالـة االجتمـاعية التي تـتبجح بـها أمريـكا على مـدى السنـ التي مرت وتوهم
قـراطـيـتهـا الـزائـفة ?بـالـرغم من أنه ال تـوجـد إحصـائـيـة دقيـقـة حول الشـعـوب بـد
أعـداد السـكـان األصـليـ الـذين كـانوا مـوجـودين عـلى أراضي أميـركـا الـشمـالـية
حلـظــة قــدوم األوروبــيـ فــإن بــعض الــدراسـات تــشــيـر إلـى أن أعـداد الــســكـان
األصـلــيـ لألمــيـركــتـ كــانت تــتـراوح بـ 10 مالي إلى 100 مــلــيـون فـي عـام
تـخصصـ أنها كـانت نحو 50 مـليـونا او اقل بـقليل 1500م ويرى الـكثيـر من ا
مـنـهم نـحـو 15 مـلـيـونـا من قـبـائل وعـشـائـر الـهـنـود احلـمـر في أمـيـركـا الـشـمـالـية

وحدها.ولكن هذا الواقع تغير بسرعة بعد ان غزة اوربا القارة االمريكية 
 ومـــنـــذ حلــــظـــة قـــدوم األوروبـــيـــ بـــدأت أعـــداد الـــهـــنــــود احلـــمـــر تـــتـــنـــاقص
بـشـكل خيـالي سبب احلـروب واجملازر اجلـمـاعيـة واجملاعـات واألوبئـة التي فـتكت
بـهم حـتى وصلـت  اعدادهم إلى أقل من 238,000 هـندي أحـمـر فـقط مع انـتـهاء
ا يعـني أن القوات األوروبية احلرب األميـركية الهنـدية في القرن التـاسع عشر  
ــا يُـعـرف ـئــة من الـســكـان األصــلـيــ عـلى األقل  ذبـحت نــسـبـة أكــثـر من 95 بـا
تحدة األميـركية اليوم رغم أن بـعض الباحث يـرون أن مجموع أرقام بالواليـات ا

القتلى احلقيقية في األميركت قد يصل إلى  300 مليون قتيل.
هذه اإلبادة الكبرى للهنود احلمر من 10 مالي إنسان إلى 200 ألف إنسان لم
ا كانت عمـلية مقصودة خُطِّطَتْ لها من قِبَل تكن عشـوائية أو محض مصادفة وإ
ستـعمرين فكمـا يرى (كالوس كونور)األسـتاذ بجامعـة برينستـون فإن اإلجنليز ا
ارسـة لإلبادات اجلـمـاعيـة فهـدفهم في هم أكـثر الـقـوى االستـعمـارية األوروبـيـة 
ناطق التي يجتاحونها هو إفراغ العالم اجلـديد كأستراليا ونيوزيالندا وكثير من ا
األرض من أهلهـا وتملّـكهـا ووضع اليد عـلى ثرواتهـا هذا هو تـاريخ أمريكـا البشع
وتـعامـلهـا مع سكـان األرض التي أطـعـمتـهم وتبـقى عنـصريـتهـا تتـوارث وأحقـادها
عـلى اجلـنس الـبشـري. وبالـوقت الـذي تشـن احلروب عـلى األ األخـرى. تتـعامل
بعنـصرية مع شـعبهـا متوارثـة ذلك الفعل اإلجـرامي جتاه السـكان األصلـي على

أساس اللون والديانة والعقائد التي تخالف عقيدتها .
ـتابعـ من العراقـي والعـرب خاصة يرون أن مـا يحدث فـي أمريكا ال إن بعض ا
يـخـتـلف عـمـا حـدث فـي الـعـراق والـبـلـدان الـعـربـيـة الـتي شـهـدت الـربـيع الـعـربي !
ويـقارنـون ذلك بالـفورة والهـبة الـشعبـية الـتي واجهـة وتواجه اليـوم في أمريـكا قمع
شهد ال يختلف عن طالب الشعبيـة . وفي تقديراتهم أن ا والالمبااله  با السلـطة 
كما ذلك الذي حدث في الـبلدان العربيـة من أيام ربيع أطلق عليهـا الربيع العربي 
أن مبـررات وأسباب الهـيجان الـشعبي وان كانت شـرارته مقتل (جـورج فلويد) إال
أن احملـتوى هـو بأن هـنـاك جيـاع ومهـمشـ هم اآلن عـماد االنـتفـاضة األمـريكـية 
شعاراتـهم احلرية ورفض التعامل العنصري  ولن تتوقف شرارة الغليان الشعبي
ـنـاهض لـلـعـنـصـريـة عـنـد حـدود الـواليـة الـتي قـتل فـيـهـا (جـورج فـلـويد) عـلـى يد ا
تـحدة  ومن ثم إلى الـشـرطة األمـريكـية بـل إلى الواليـات اخلمـس من الـواليـات ا
بـلدان أوربـية كـفرنـسا وهـولنـدا وكنـدا ودول أخرى إوربـية وأسـترالـيا وكـأننـا أمام
ـفـروضة عـلى هـذه البـلدان مـشـهد نـقـول إن ربيع أوربي قـادم رغم كل الـضوابط ا
ا من احلظر والـوقاية من وباء كورونا. طـبعا ال نتمنى أن يـحدث في هذه البلدان 
ـنصـف أن تـتعـامل ـعـقول وال مـن ا س اسـتـقاللـهـا وسـيـادتـها ولـكـن ليـس من ا
احلكومـات مع شعـوبهـا بهذه الـقسـاوة من القمـع وإهانة اإلنـسان وهي الـتي تأخذ
عـلى احلكـومـات في الـبلـدان األخـرى بشـاعـة تعـامـلهـا مع اإلنـسـان وتغـمط حـريته
وسـلب. إرادته وحقـوقه في الـعـيش بكـرامـة وأمان  ,ولـيس بـبعـيـد ذلك الـيـوم الذي
جـيـشـت به هـذه الـدول نـفـسـها الحـتـالل الـعـراق وتركـت الـعـابـث مـن الـعـصـابات
ينهـبون ويدمرون كل ما بـناه العراق ! حتت ذرائع غيـر مقبولة ارتـدت عليهم اليوم
وهم يرونهـا جراء أفعال الـعابث بـأمن بلدانـهم واستقرارهـا والذي نستـنكره أشد

االستنكار .
 مـا زلـنــا نـتــذكـر عـنــدنـا دخل األمــريـكـان إلى بــغـداد  ولم يــأمـنـوا احلــمـايـة ألي
مؤسسـة عراقية إال وزارة النفط كـونها تمثل هدفهم األول وتـركت العصابات تعبث
ـسروقة ووصلـت اآلثار ا تـاحف لن تسـلم من عبـثهم وسـرقتـهم  بكل شيء حـتى ا
ـرافق اخلـدمـية األخـرى  من أجل إذالل إلى أمـريـكـا وأوربـا وعـطـلت احلـيـاة في ا
الشعب ضارب عرض احلائط الشعارات التي كانوا يطلقونها ليتكشف زيفها في
مـارسات التي قاموا بها في حينها  وبغض النظر عن النتائج ا
الـتي سـتتـمخض عـنهـا االحتـجـاجات الـشعـبيـة في أمريـكا
وأوربـا فـإن عـلى هــذه الـبـلـدان أن تــعـيـد من حــسـابـاتـهـا
بــالـتــعـامـل مع شـعــوبـهــا ومع شــعـوب الــبـلــدان األخـرى
نطق احلوار والسالم واستـبعاد منطق القـوة والسالح 
من أجل خـيـر اإلنـسـانـيـة جـمـعـاء وتـمـكـ الـشـعـوب من
قيادة نفسها بنفسها بال تسلط وال وصاية من أحد.  
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{ بك (أ ف ب) - سجلت الصادرات
الــصــيــنـيــة تــراجــعــاً في حــ بــلـغت
الــواردات أدنى مـســتــويــاتـهــا مــنـذ 4
أعـوام بـحــسب مـا كــشـفت الـبــيـانـات
الـتجـارية الـصيـنيـة لشـهر أيـار/مايو
ي سـبـبته وسط تـبـاطؤ اقـتـصـادي عا
ــكــافـحــة تــفـشي ــفــروضـة  الــقــيـود ا
ـسـتجـد.وانخـفضت فـيروس كـورونا ا
صــادرات الــصــ الــبــلــد األول الـذي
ــســتــجــد ضــربه فــيــروس كــورونــا ا
ـاضي ــئــة الـشــهــر ا بــنــســبـة 3,3 بـا
ـقـارنـة مع الـعـام الـسـابق بـحـسب بــا
بـــــيــــانـــــات نــــشــــرتـــــهــــا ســـــلــــطــــات
اجلـمـارك.وعرفت الـصـادرات في شـهر
نـيـسـان/ابـريل ارتـفـاعـاً قـويـاً بـنـسـبة
%3,5 بـــــــــــعـــــــــــد 3 أشـــــــــــهــــــــــــر مـن
الــتــراجع.ويـــعــزى هــذا االرتــفــاع إلى
قفزة ترافقت مع تخـفيف تدابير العزل
بــعـــد الـــصــعـــوبـــات الــتـي واجــهـــهــا
ــصـدرون في الـفـصـل األول نـتـيـجـة ا
تــوقف حــركــة الـنــقل بــســبب تــدابــيـر
العزل.واستأنفت احلركة إلى حد كبير
مذاك لـكن الشـركات تـواجه صـعوبات
في تلـقي طلـبيـات في وقت ال تزال فيه
أســـواقــهـــا الـــرئـــيـــســـيــة فـي أوروبــا
وأمـيـركـا الـشـمـالـيـة مـشلـولـة بـسـبب
الوبـاء.ورأى احمللل راجيف بـيسواس
من مــكــتب "أي إتـش أس مـاركــيت" أن
الوضع القائم "سيواصل الضغط على
الــصـادرات في حــزيـران/يــونـيـو وفي
تـموز/يـوليـو".ويضـيف لفـرانس برس
"لكن يجب أن تنتعش الصادرات خالل
الفـصل الثـاني" تزامـناً مع رفـع العزل
ـيالد" التي في أوروبا "وخالل فـترة ا
عـادة مـا ترتـفع فـيهـا الـطلـبيـات.يـبقى
االرتفاع على السلع الـطبية التي تعد
ـزود الرئـيـسي لـها مـرتـفـعاً الـصـ ا

جداً في اخلارج.
wH×  dLðR

وصــــــــــدرت الــــــــصــــ إلى الــــعـــالم
70,6 مـــلــيـــار قــنـــاع بــ آذار/مــارس
وأيـار/مـايـو وفق أرقـام كـشـفت عـنـها
بــكــ األحــد خالل مــؤتــمـر صــحــافي
لـلـسـلـطـات مـخـصص لـلـوبـاء.ويـتوقع
احملـــلــلــون في األثـــنــاء أن يـــنــخــفض
الــطـلـب عـلـى هـذه الــســلع مع حتــسن
الــوضع الــصـحـي في الــعــالم.وجلــهـة
الواردات فقد انـخفضت من جديد في
أيـار/مايـو بـنسـبة %16,7 مقـارنة مع
ــــاضي مــــقـــابل %14,2 في الــــعـــام ا
نــيـــســان/ابـــريل.وهــذا أســـوأ تــراجع
لـلــواردات تـسـجـله الـصـ من كـانـون
الــثـانـي/يـنــايـر .2016وهـذا الــتـراجع
الـذي يــســجل لـلــشـهــر اخلــامس عـلى
ــا تــوقــعه الــتــوالي أعــلـى بــكـثــيــر 
مــحــلــلـون لــوكــالـة بــلــومـبــرغ كــانـوا
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احلـــدوديــة".وفـي بــدايـــة أيــار/مـــايــو
سـجّــلت صـدامـات بـاأليـدي واحلـجـارة
والـعـصي ب عـسـكـري من اجلـانـب
في واليــة ســيــكـيـم (شـرق الــهــنــد) مـا
أسفر عن عدة جرحى.كما تقدمت قوات
صـيـنـيــة في مـنـاطق تـعــتـبـرهـا الـهـنـد
ضـمن أراضـيـهـا في لـداخ وفق مـا قال
مـسـؤولـون هـنـود. وسـارعت نـيـودلهي
إلـى إرســـال تـــعــزيـــزات بـــاجتـــاه تـــلك
ـنـطـقــة.وكـان وفـدا الـدولـتــ الـتـقـيـا ا
الـسـبت بـرئـاسـة جنـرال من كـل جانب
ــواجـهـة في لـداخ قــرب إحـدى نـقـاط ا
تسمى شوشول-مـلدو.وكانت الدولتان
تـواجـهـتـا في حـرب خـاطـفـة عام 1962
ســرعــان مــا تـــلــقى اجلــنـــود الــهــنــود
ــة فـيــهـا ولـم يـســجّل أي نـزاع الـهــز
مـســلح بــيـنـهــمـا مــذّاك. ولم تــعـبـر اي
تنازع عليها رصاصة جانبي احلدود ا

منذ 1975. 
بــــرغم ذلـك صــــارت الـــصــــدامــــات في
ناطق اجلبليـة متواترة في السنوات ا
األخـــيـــرة بــ جـــنــود الـــدولـــتــ في
أحــداث تــنــظــر إلــيــهــا إدارة الــرئــيس
األمــيــركي دونـــالــد تــرامب عــلى أنّــهــا
مـؤشـر إلى تــنـامي الـسـلــوك اإلقـلـيـمي

. العدواني للص

.ومنـذ بدايـة أيار/مايـو تكرر الدولـت
تسجيل مواجهات ب جنود اجلانب
عــلى طــول احلـدود خــاصــة في واليـة
رتفـعة (شمال الهـند).وثمة عدة لداخ ا
ــة بــ الــهــنـد خالفــات حــدوديــة قـد
والــصـ في لــداخ وواليـة ارونــاشـال

براديش (شرق).
W d²A  œËbŠ

ويـغـيب الــتـوافق بـ الــدولـتـ حـتى
ـشتـركة بـينـهما بـشأن طـول احلدود ا
ـسـافة تـد  فـتـقـول الـهنـد إنّ طـولـهـا 
3.500 كلم فـيمـا تشـير وسائل اإلعالم
الـصــيـنــيــة إلى ألـفي كــلم فــقط.وقـالت
وزارة اخلـارجيـة الـهـنديـة في بـيان إنّ
"اجلـانـبـ تـوافـقـا عـلى ضـرورة احلل
ناطق احلدودية السلمي للـوضع في ا
وسط احــتــرام االتــفــاقــات الــثــنــائــيــة
اخملتـلفة".واضـاف أنّ ضباط اجلـانب

اعــــتـــــبــــروا أنّ "احلـل الــــســـــريع (...)
ضـروري" من أجل الـعـالقـات الـثـنـائـية
ياً عـلى صعيد ب الدولـت األكبـر عا

التعداد السكاني.
وتــــابـــــعت الـــــوزارة أنّ "اجلــــانـــــبــــ
ســيــتــابـعــان االتــصــاالت الـعــســكــريـة
ـسـألـة والـدبـلـومــاسـيـة من أجـل حل ا
وضمان السالم والهدوء في القطاعات

يــنــتـظــرون تــسـجــيل تــراجع بــنـســبـة
%7,8. ورأى بـيـسـواس أن ذلك "يـشكل
انعـكاسـاً لبطئ االنـتعـاش" في الص

فـيـمــا ثـاني أكـبــر اقـتـصــاد في الـعـالم
مــــــتـــــوقـف مـــــنــــــذ أواخـــــر كــــــانـــــون
الـثـاني/يـنـايـر بـسبب الـوبـاء.وتـعـتـبر
االقـتـصـاديـة إيـريس بـانغ مـن مـصرف
"آي أن جي" أن الـشـركـات أيـضـاً بـدون
شك خفـضت وارادتهـا نظـراً للـغموض
احملـيـط بـالــطــلب.وسط هــذا الــتـراجع
ـدن الـصـيـنـية إلى الـتـجـاري تـسعى ا
اســتــحــداث تـــدابــيــر من شــأنــهــا رفع
الــطــلـب احملــلي فـــقــد أعـــلــنـت بــكــ
ـاضي منح قـسـائم شرائـية األسـبوع ا
قـيـمـتـها 12,2 مـلـيـار يوان (1,6 مـلـيار
يورو) لـدعم القـدرة الشـرائيـة للـسكان
وفـق وكــــــــالـــــــة أنـــــــبــــــــاء الـــــــصـــــــ
اجلـديدة.وكـنـتـيـجـة طـبـيـعـيـة لتـراجع
الـواردات ارتــفع الــفــائض الــتــجـاري
للص في أيار/مايو حتى 62,9 مليار
دوالر في ح بلغ 45,3 ملـيـار الشـهر
الـفـائت.كـمـا ارتـفع الـفـائـض الـتـجاري
تـحدة بـنسـبة الـصيـني مع الواليـات ا
%3,7 لـــيـــبــلغ 27,9 مـــلـــيــار دوالر في
أيــــار/مـــــايــــو مــــقــــارنــــة مع الــــعــــام
ــاضي.وارتــفــعت حــدة الــتــوتــر بـ ا
ـتحـدة والـص في األشـهر الـواليات ا
األخـيـرة عـلى خـلـفـيـة الـوبـاء وقـضـايا
أخـــرى. ووسط تـــضـــرر الــبـــلـــدين من
الــــوبـــــاء يـــــشــــكـك اقـــــتــــصـــــاديــــون
بإمـكانـيـتهـمـا تلـبيـة تـعهـداتـهمـا التي
وافـقـا علـيـها فـي اتفـاق جتـاري جزئي
أبــرم في كــانــون الــثـانـي/يــنـايــر.وفي
خطـوة غيـر مسـبوقـة لم حتـدد الص
ــاضي هــدفــا لـلــنــمــو لــهـذا الــشــهــر ا
العام.وبرر رئـيس الوزراء الصيني لي
كـــيـــكـــيـــانغ ذلك مـع افـــتـــتـــاح الــدورة
ان الـصيـني بالـقول إن الـسنـوية لـلبـر
"بــلـدنــا يــواجه بــعض الــعـوامـل الـتي
يــصــعب الــتـنــبــؤ بـهــا" بــســبب وبـاء
ـيـة.وأعلن كـوفـيد-19 والـظـروف الـعـا
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رضى كوفيد- 19 في ماريكا في ريو دي جانيرو  ركزة  رضة في وحدة للعناية ا  ∫W¹UMŽ
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W∫ عامل يضع كمامة وينقل أكياساً من األسمدة الكيماوية سيتمّ تصديرها في مرفأ في نانتونغ في مقاطعة جيانغسو  UL
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{ بــــاريس (أ ف ب) - تــــقــــتـــرب
ــيــة من وفــيـات احلــصــيــلــة الـعــا
سـتجد من 400 فيـروس كورونـا ا
ألـف مع تـسـارع انـتــشـار الـعـدوى
في أميـركا الالتيـنية بـينمـا اتفقت
ـنتـجـة للـنـفط على تـمـديد الـدول ا
قـــرارهــا بـــخــفـض اإلنــتـــاج لــدعم
األسعار الـتي انهارت بـسبب وباء

كوفيد-19. 
وأصبـحت البـرازيل اآلن ثالـث بلد
في عـدد الـوفـيـات في الـعـالم لـكن
رئـيـسـهـا جـايـر بـولـسـونـارو هـدد
بـاالنـسـحـاب من مـنـظـمـة الـصـحة
ــيــة كــمــا فــعــلـت الــواليـات الــعــا
ــــتــــحــــدة بـــســــبـب مـــا وصــــفه ا

ب"انحيازها العقائدي".
ــدافـعــ عن وبــولــســونـارو مـن ا
فـــكــرة أن األضـــرار االقــتـــصــاديــة
الناجمـة عن إجراءات العزل أسوأ
من الـفــيــروس بـحــد ذاته وتــلـقى
قــطــاع الــنـفط خــصــوصــاً ضــربـة

قاسية بسببها.
VKD « ÷UH ½«

في األثــنـاء اتــفــقت دول مــنـظــمـة
ــصـدرة لــلــنـفط (أوبك) الــبـلــدان ا
وشـركـاؤهــا عـلى أن تـمــدد لـشـهـر
تـمـوز/يـولـيـو اتـفـاقـا  الـتـوصل
إلــيه في نـيـسـان/أبـريل لـتـحـسـ
أســــعــــار الـــــذهب األســـــود الــــتي
انـهـارت بـسـبب انـخـفـاض الـطـلب
مع فــرض إجـراءات الـعـزل.وتـركـز
احلــكـــومــات أكـــثــر فـــأكــثـــر عــلى
إصـالح األضــــرار االقـــتــــصــــاديـــة
ووصـل بــــاألمــــر بـــبــــعـض الـــدول
األوروبية األكثر تأثرا بالوباء إلى
فـتح حـدودها والـسـماح لـلـعامـل
بـــالـــعــودة إلـى أعــمـــالــهـم.وتــوقع
محللون تراجعا أكبر في صادرات
الـصـ أكـبـر قـوة لــلـتـصـنـيع في
العالم حيث ظهـر الفيروس للمرة
ــــاضي.وتــــبــــذل األولى الــــعــــام ا
ـصـانع في الـهـنـد أيـضـا جـهودا ا
شـاقـة الستـئـناف نـشـاطهـا بـسبب
نـقص الـيـد الـعامـلـة بـينـمـا تـخرج
الـــبالد بـــبطء مـن إجــراءات إغالق
صـــارمــــة أدت إلى عــــودة ماليـــ
ــهـــاجــريـن إلى قــراهم الـــعــمـــال ا

البعيدة.
وفي أسـوأ أزمـة صـحيـة يـشـهـدها
العـالم منـذ أكثـر من قرن بـلغ عدد
ـصــابـ بـالـفـيـروس 6,9 مالي ا
شــخص بــيــنــمــا أصــبـح عــشـرات
اليــــ بـال عـــمـل في الــــواليـــات ا

ــتــحــدة الـدولــة األكــثــر تــضـررا ا
بــالــوبــاء.لـكـن الــرئـيـس األمـيــركي
دونـــــالـــــد تـــــرامـب يـــــرى أن بالده
تــــســــتـــــأنف نــــشـــــاطــــهــــا. وقــــال
لـصـحـافـيـ "لديـنـا أعـظم اقـتـصاد
في العالم وهذه الـقوة سمحت لنا
بـتجـاوز الـوباء الـرهـيب بتـجاوزه
إلى حـد كبـيـر". وأضاف "أعـتـقد أن

أداءنا جيد".
وبـيـنمـا تشـهـد البـالد ألسبـوع ثان
احــــتـــــجـــــاجــــات واســـــعــــة عـــــلى
العـنصريـة ووحشـية الشـرطة كرر
ترامب الـذي يأمل بالـفوز في والية
ثانية في االنتـخابات الرئاسية في
تـشـرين الـثـانـي/نـوفـمـبـر دعـواته
إلى مــزيــد مـن تــخــفــيف إجــراءات
الــــعــــزل.وجـــــاء ذلك بــــعــــد أرقــــام
مفاجـئة أشارت إلى أنه  إحداث
2,5 مـــــــلـــــــيــــــون وظـــــــيــــــفـــــــة في
أيــار/مــايــو.وفي أوروبــا تــواصل
الــدول األكـــثــر تـــضـــررا بــالـــوبــاء
مـســيـرتـهــا بـاجتـاه عــودة احلـيـاة
الــطـبــيــعـيــة وتـســعى إلى إحــيـاء
الـقـطـاعـات الـســيـاحـيـة في مـوسم

الصيف.
وقال االحتاد األوروبي إنه سـيعيد
ـــســــافـــرين فـــتـح احلـــدود أمــــام ا
ـنـطقـة مـطلع الـقـادم من خـارج ا
تـموز/يـوليـو بـعدمـا قامت دول في
الـتكـتل بـفتـحهـا أمـام القـادم من
أوروبا.في فـرنسا أعـيد فـتح قصر
فــرســاي لــكن فـي غــيــاب الــســيـاح
األمــيــركــيــ والـصــيــنــيــ الـذين

يشكلون عادة ثلث عدد الزوار.
كـــمـــا أحـــيت الـــبـالد ذكـــرى إنــزال
الــنــورمــانـدي في 1944 بــحــضـور
جــزء من احلـشــود الــكـبــيــرة الـتي
كــــانت تـــتــــجـــمـع في الــــســـنـــوات
ــاضـيــة بـســبب قــيـود الــتـبــاعـد ا
االجــتـمـاعي.وخــارج أوروبـا أعـلن
عن خـطط السـتـئنـاف بـطولـة آسـيا
للـغولف بـعدما أحـدث الوبـاء حالة
فـــوضـى في بـــرامج الـــنـــشـــاطـــات
الـريـاضــيـة في الـعــالم.ويـتـوقع أن
ــــــبـــــــاريــــــات في تـــــــســــــتــــــأنـف ا
ـنـظـمـ أيـلـول/سـبـتـمــبـر مع أن ا
قالـوا إن القيـود التي سـتفرض في
ــكن أن جتــبــر قــطــاع الـــطــيــران 
ــتــنــافــســ عــلـى الــســفــر بـدون ا
ـؤشـرات إلى طــواقـمــهم.ومـقـابـل ا
بدء عودة احلياة إلى طـبيعتها في
أوروبـــا وآســــيـــا تـــدل تـــلك الـــتي
تـسـجل في أمـيـركا الالتـيـنـيـة على

وضع سيء.فقد جتاوز عدد القتلى
في الـبرازيل ال35 ألـفا بـيـنمـا كرر
الـرئـيس بـولـســونـارو االنـتـقـادات
ــوجــهــة إلـى مــنــظــمــة الــصــحـة ا
ـيـة من قـبل تـرامب الـذي قال الـعـا
ــتــحـدة لـن تـواصل إن الـواليــات ا
تــمــويــلـهــا ألنــهـا قــريــبــة جـداً من

. الص
ـتـطرف وقـال الـرئـيـس الـيمـيـنـي ا
ـتحدة لـلصـحافـي إن "الـواليات ا
ـيـة غـادرت مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا

ستقبل".  ونحن ندرس ذلك في ا
وأضــاف "إمــا أن تــعــمل مــنــظــمــة
ـيـة من دون انـحـياز الـصـحـة الـعا

عقائدي أو نغادر نحن أيضا".
ويـــســــجل ارتـــفـــاع حـــاد في عـــدد
ـكــســيك والــبــيـرو الــوفــيـات فـي ا
واإلكـوادور وتـشيـلي الـتي شـهدت
ـئة في زيـادة نسـبـتهـا خمـسـ با

اضي. الوفيات األسبوع ا
ـية وغـيّرت مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
موقفها بشأن أقنعة الوجه وقالت
إنه يـــجـب ارتـــداؤهـــا في األمـــاكن
العامة للمـساعدة في وقف انتشار

فيروس كورونا.
ـــيـــة إنّ ـــنـــظـــمـــة الـــعـــا وقـــالت ا
ــعــلـومــات اجلــديــدة أظــهـرت أنّ ا

احلاجة إليها.
ولم تـــخـــتـف تـــلك احلـــجج إال أنّ
ـيـة تـعـترف مـنظـمـة الـصـحـة العـا
اآلن بـاألدلـة اجلـديـدة الـتي ظـهرت

حول مخاطر انتقال العدوى.
نظمة اجلديدة وتستند تعليمات ا
إلى األبــحـاث األخـيـرة الـتي أكـدت
ـكـن أن يــكــونـوا أنّ األشــخــاص 
مـعـديـ لـلغـايـة في األيـام القـلـيـلة
قــبل ظـهــور األعـراض عــلـيـهم وأن
بــــعض األشــــخــــاص يــــصــــابـــون
بـالـفـيـروس ولـكن ال تـظـهـر عـلـيهم
أعــراض عــلى اإلطالق كــمــا سـبق
وذكـــرت خـالل نـــهـــايـــة األســـبــوع

اضي. ا
ارسة التباعد كن  لذا حيث ال 
االجتـماعي مـثل في وسائل الـنقل
الــعــام وفي أمــاكن مــتــنــوعـة مــثل
ــتـــاجــر ومــخــيــمــات الالجــئــ ا

يُــقــتــرح تــغــطـــيــة الــوجه بــقــنــاع
نـزل لتـجنب انـتقال مـصنـوع في ا
الـعــدوى.وقـالت مـنــظـمـة الــصـحـة
ـــيـــة إنّ األشـــخــاص الـــذين الـــعـــا
يبلغون أكثر من 60 سنة ويعانون
أصالً من مــشـكالت صـحـيـة يـجب
أن يـرتـدون أقـنـعــة طـبـيـة لـتـوفـيـر

حماية أفضل ألنفسهم.

جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز.وقــالت
نـظـمـة إنّ تـوجـيـهـاتـهـا اجلـديدة ا
تستنـد إلى الدراسات التي أجريت
في األسـابـيع األخـيـرة. وقـالت فـان
كــيــرخـــوف: "نــنــصح احلــكــومــات
بـــتــشــجــيع ارتـــداء عــامــة الــنــاس

ألقنعة الوجه".
وشـــددت عـــلى أنّ أقـــنـــعــة الـــوجه
لـيـست سـوى واحدة من مـجـمـوعة
كن استخدامها من األدوات التي 
لـلـحـد مـن خـطـر انـتـقـال الـعدوى -
وأنه ال يــنــبــغي أن تــمــنـح الــنـاس

إحساساً زائفاً باحلماية.
نـظـمة الـصـحة ـدير الـعـام  وقـال ا
ـــيــــة تـــيــــدروس أدهـــانـــوم الــــعـــا
ـفردها لن غيـبريـسوس: "األقنـعة 

حتميك من كوفيد-19.
ويعدّ ذلك نقلة كبيرة في توجيهات
ية بشأن متى منظمـة الصحة العـا
يــنـــبـــغي أن يــغـــطي فـــيه الـــنــاس

وجوههم. 
ـنـظـمـة لـعـدة فـقـد تـمـسّك خـبـراء ا
أشــهــر بــفــكــرة أنّ أقــنــعـة الــوجه
تـشــجّع الــشـعــور الـزائف بــاألمـان
وسـيـحـرم اسـتـخـدام عـامـة الـنـاس
لها العامـل في اجملال الطبي من
مــعـــدات احلـــمــايـــة الــتـي تــشـــتــد
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ــــكن أن تـــوفـــر أقـــنـــعــــة الـــوجه 
"حـاجـزاً أمـام الـرذاذ الـذي يـحـتـمل
أن يـكــون مـعــديـا".وتــوصي بـعض
الـــبــلـــدان حـــول الـــعـــالم أو تـــلــزم
بـارتــداء أقـنـعـة الـوجه في األمـاكن

العامة.
ـية قد وكانت مـنظمـة الصحـة العا
جــادلت من قــبل بـعــدم وجـود أدلـة
كــافـيــة تــشــيـر إلـى أنه يـجـب عـلى
ــصـابـ ارتـداء األشــخـاص غـيـر ا

الكمامات.
WO³Þ WFM «

ـنـظـمـة وقـالت اخلـبـيـرة الــفـنـيـة 
رض ـعـنـيـة  يـة ا الـصـحـة الـعـا
كـوفــيـد-19 الــدكــتـورة مــاريــا فـان
كــيــرخــوف إن الــتــوصــيــة هي أن
يرتدي الناس "أقنعة من القماش -

أي أقنعة غير طبية".
ــنــظــمــة بــأن ــا نــصــحـت ا ولــطــا
يقتصر ارتداء أقنعة الوجه الطبية
ــــــــرضى عــــــــلى األشــــــــخــــــــاص ا

واألشخاص الذين يرعونهم.
وسُجلت حوالى 6.7 مليون إصابة
مـؤكـدة بـفـيـروس كـورونـا وحوالي
400 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي
اضي الفيروس في أواخر العام ا
وفـقــاً لـلــبــيـانــات الـتـي جـمــعـتــهـا
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مـا يـجري في الـعالـم اليـوم من أزماتٍ عـدة سـياسـية وصـحـية في آنٍ واحـد التي
أدت بدورهـا إلى تفاقم األزمة في العالم وحدوث شلل يكاد أن يكون كليًا-إن صح
القول- في جـميع أرجاء الـعالم قاطبـةً وهذه األزمات إذ أظهـرت لنا ما يـستقر في
طيات ثـقافة الشـعوب العربـية والغربيـة على حدٍ سواء فـأظهرت لنـا السيئ اخلفي
من جانب واحلـسِن اخملفي من جـانبٍ آخر. فـيما يـتعـلق باألزمـة السـياسـية وعلى
وجـه اخلصـوص حتديـدًا ما يـحدث ويـجري في أمـيركـا وكمـا نشـاهد ونـسمع في
شـاشـة الـتـلـفـاز ووسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي بـقـيـام لـفـيف مـن رجـال الـشـرطة
ا أشـعل الـغليـان لدى الـشعب بـالقـبض على رجل أسـود في مـدينة مـنيـابولـيس 
األمـيركـي عامـةً وطـائفـة الـسود خـاصةً وهـذا بـدوره أرجعـنـا بالـذاكـرة إلى الوراء
مـليًـا وحتديـدًا ما يـطلق عـليه باحلـروب العـنصـرية عـلى مر الـعصور كل ذلك أدى
ظاهرات والتجمهرات في أغلب مدن أميركا ليس هذا فحسب إلى اشعال فتيل ا
ـظـاهرات والـتـجمـهـرات سالـفـة الذكـر أظـهرت لـنـا ثقـافة ـفاجئ بـاألمـر بأن ا بل ا
ا دفع بعض األفراد الشعـب األميركي سيـئةُ الصيت- عـلى حد تعـبير البـعض- 
ية عن طريق كسر األميركـي للولوج إلى أفخم احملالت والشركات التجارية والعا
اقـفــالـهــا وسـرقــة مــا فـيــهـا اضف إلـى ذلك حـرق الــعـديــد من عــجالت الـشــرطـة
واجلـيش وقـطـع الـطـرق وذلك بــحـرق إطـارات الـعــجالت كـذلك شب الــنـيـران في
ؤسـسات احلـكوميـة وإحراقـها بالـكامل فـأين ثقافـة الشـعب األميركي من بعض ا
ما يـحـدث? والـذي أظهـر لـنـا بعض حـقـائق ثـقاقـة الـشـعوب الـغـربيـة والـتي تـتزين
أسـوار العـالم بهـا وبـذلك نعـتقـد - ال بل نـتيـقن - بأن ثـقافـتـهم ال تفـرق عن ثقـافة
بـعض الـشـعـوب الـعـربـيـة مـتـدنـيـة الــصـيت- عـلى حـد تـعـبـيـر وسـائـلـهم اإلعالمـيـة
ظـلم لـدى الشـعب األمـيركي واالخـبـارية - لـذلك هـذه األزمة أظـهـرت لنـا اجلـانب ا
الذي يـخـتلج بـ طـيات ثـقـافته بـصـورة عامـة!. أمّا األزمـة الـصحـيّـة التي سـبـبتـها
جـائحـة كورونـا إذا ال تقل قيـمة عن األزمـة السـياسيـة وبدورهـا أظهرت لـنا ثـقافة
كثيـر من الشعوب على مستوى العالم من حيث اإللتـزام بالتعليمات الصحية ففي
الـعراق وصـلت حـاالت اإلصابـة بفـايـروس كورونـا حلد حلـظة كـتـابة هـذه السـطور
إلى 1250 تــقــريــبًــا فـي يــوم واحــد حــسب تــصــريح وزارة الــصــحــة الــعــراقــيــة
ا ال يـوجـد فـايـروس فـتـاك اجهض روح ـارة وكـأ فـالـشـوارع واألزقة مـزدحـمـة بـا
احلــيـاة! فـأين نـحـن من الـوعي الـصــحي الـذي يُـعــد جـزء من ثـقـافــة الـشـعـوب??
ا قـابل جند أن هنـاك بعض الشعـوب العربـية إلتـزمت بتعـليمـات حكومـاتها  وبا
أدى إلى الـسيـطـرة على هـذه اجلائـحـة إذ بدأت مـساجـدهـا وكنـائسـهـا ومحالتـها
ومتاجـرها تفتح أبوابها على مصراعيهـا بسبب ثقافة شعبها الواعي الذي كان له
ر بها الدور األكبر في تفتيت األزمة إلى بقايا رماد وعليه فاألزمة الصحية التي 
ا هي متعـلقة بـقوة احلكومـات في إدارة مثل هكذا متعـلقة بثـقافة الشـعوب أكثـر 
أزمـات فـدور احلكـومـات وقـوتـها ال يـكـتـمل إال بـتـوافر ثـقـافـة واعـية
عطيـات ال بد أن نغيّر ناضـجة لدى شعـوبها.  وفي إطار هـذه ا
ـترسـخة في األذهـان الـتي تقـول بأنّ الـعرب األديولـوجيـة ا
ثقافـتهم متدنية وإن الـغرب ثقافتهم واعـية وناضجة فهذا
ــا يـنـقـله ـكن أن تـقـاس  لـيس صـحــيح ألن الـثـقـافــة ال 
ــعــيــار الــرئــيس في قــيــاس ثــقــاقــة ــا ا اإلعالم لــنــا وإ
الشـعوب يـظهر عـند حـدوث األزمات سـواء كانت سـياسة

أو صحية أو اجتماعية أو اقتصادية.. وهلم جرا.

بسم الله الرحمن الرحيم
وت كل نفس ذائقة ا

صدق اللله العظيم

انتقل الى رحمة اللة تعالى السبت 2020/6/6 االعالمي 
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ــرحـوم والـد مـروان وشـقـيق الـلـواء الـركن بـعــد مـرض عـضـال في مـديـنـة اربـيل وا
تقاعد قحطان عزام الدليمي. الطيار ا

من موالـيـد بـغداد 1952 اكـمل الـدراسـة االعداديـة في اعـداديـــة ابن رشـد وعمل في
مـجال الصـحافة كـاتبا وفي وزارة الثــــــقافة واالعالم الـعراقيـة واســــــتقـر بعد عام
2003 في اقليم كردستـان في اربيل وكان له كتابات في صحيـفة (الزمان) وصحيفة

(كردستـان نيوز) واقـام حفالت الـتكر لالعالمـي والصـحفيـ والقضـاة واعضاء
ـسؤول من خالل دروع الـتكـر وشهادات االدعـاء العـام واالساتذة اجلـامعـي وا
االبداع وكان له حضور ومشـاركة في اغلب الفعـاليات الثقافـية واالعالمية في اقليم

كردستان.

لـي عن تـدابـيــر قـيـمــتـهـا 2000 مـلـيـار
يـوان ( 256 مــلــيــار يـــورو) مــثل رفع
ـوازنـة واالقـتـراض احلـكـومي عـجـز ا
بهدف دعم سـوق العمل.ولـلمرة األولى
في تاريخه تـراجع االقتصـاد الصيني
بـنـسـبة %6,8 في الـفـصل األول بـفـعل
تــفــشـي الــفــيــروس.وتــوافــقت الــهــنــد
والــــصــــ عـــلـى ضـــرورة حـل أحـــدث
صـدامـات حـدوديـة بـيـنـهـمـا "سـلـمـيا"
وفق مــا أعـلـنت نــيـودلـهي امس األحـد
عــــقب لــــقـــاء جــــمـع عـــســــكـــريــــ من
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القاهرة

سـفـرهـما إلـى القـاهـرة. وصل األسـتاذ
الــعــيــني مــســتــشــعــراً وهـن الــشــمـال
ــعـاجلـة مـشــاكـله الـداخــلـيـة حـسب
مــذكــراته. ووصل الــرفــيق "احلــسـني"
مـستشعراً قوة اجلنوب حسب وصف
الـعــيـني الـوضع هـنـاك. ثم "بـنـاءً عـلى
ـشتـرك بـينـهـمـا" فاجـأ االثـنان الـفـهم ا
شــطـريـهــمـا يـوم 28 أكــتـوبـر بــتـوقـيع
االتـــفـــاق دون تـــنـــســـيق أو تـــكـــلـــيف
بــالـتـوقــيع من أحـد. وعـادا يــجـابـهـان
مـعارضـة داخليـة لهـا مبررات ودوافع
ذاتــــيــــة انـــفــــصــــالــــيـــة وخــــارجــــيـــة
ــزايـدة إيــديـولــوجــيـة (...) تــنـاست ا
بــالــشـعــارات الــسـيــاســيـة والــتــمـسك
ـبـاد الدسـتـوريـة ومنـهـا الـوحدة بـا
ا لك أحد حق مناقشته طا كـمبدأ "ال 
نـصّ الدستور (الدائم) على أن السعي

لتحقيقه واجب مقدس".
ـقـدس عـالج الـتــذكـيـر بـهـذا الـواجب ا
ــوقف الحــقــاً وخـفـف حـدته –شــمـاالً ا
عــــــلى األقـل- حــــــيث تــــــوتــــــر اجلـــــو
الـــــســــيـــــاسي وبـــــرزت حــــاالت رفض
لـــلــوحــدة دفـــعت الــرئــيـس الــقــاضي
اإلريـاني إلى مـكـاتـبـة الـشـيخ عـبـدالله
األحـمـر رئـيس مـجـلـس الـشـورى حول
إمــكـانــيــة مـراجــعـة االتــفــاقـيــة وعـدم
رفـض الــــــــوحــــــــدة ".. وإذا كـــــــــان في
نــصـوص االتـفـاقـيـة مــا لـيس مـرضـيـاً
فــأمـامـنـا اجملـال لــرفـضه ولـكن ذلك ال

يبيح لنا رفض الوحدة..". 
وإذ نص اتـفـاق الـقـاهرة عـلى "انـعـقاد
قـــمــــة بـــ رئـــيــــسي الـــشــــطـــرين في
طـرابلس" بأنها تكفل مراجعة كل مثير
ـعارضة للـوحدة فقد لـنوازع القلق وا
ـقـنع لــلـمـعـارضـ في شــكل اخملـرج ا
صـنـعـاء وعـدن من حـالـة الـتـوتـر الـتي
ظــهــرت في صــنـعــاء بــسـبـب تـأويالت
مـختلفـة التفاق القـاهرة ثم القرار من
مـجـلس الشـورى بوجـوب تضـم أي
اتــفــاق وحـدوي الــنص الــواضح عـلى
أن: 1- اإلســالم ديـــن الـــــــــدولـــــــة 2-
ـلكية الـشــريعة مـصـدر التشريع 3- ا
اخلـــاصــة مــــصــانــة و4 - احلـــزبــيــة
مــحــظـــورة. ولم يــتــضح ســبب تــوتــر
ـوقف داخل عـدن جتـاه االتـفـاق وما ا
سئـولون هنـاك عدا أنهـا حالة قـرره ا
مــزايـدة عـلى الـوحـدة دون أن يـكـونـوا
ــصـادر مــعــهـا حــقـيــقــةً حـسـب أحـد ا
همة والـفاعلة في الوضع الـتاريخيـة ا

يومذاك.
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وصل الـرئيسان اإلريـاني (بعد مغادرة
الــــشـــيـخ زايـــد بـن ســـلــــطــــان رئـــيس
اإلمــارات صـنــعـاء وإعالنه تــأيـيـد كل
مـساعي الوحدة اليمـنية) وسا عبر
الـقاهرة إلى طـرابلس (بعـد رحلته إلى
مــوســكـو) 28 – 26 نــوفــمــبـر 1972م
مـصطـحب وفـديهمـا وقد أضيف إلى
وفـد الـشـمـال مـن حـضّـروا ووقـعوا (..
وكـــذلك من عــارضــوا ومـن تــفــهــمــوا)
اتـفاق القـاهرة الذي لم يـكن "يحوي ما
ـكن رفـضه ولـكنه لـم يشـمل مـا يجب
الــنص عـلـيـه" حـسب الـســفـيـر مــحـمـد

نعمان أحد أعضاء الوفد الشمالي.
نـشــرت الـصـحف الـعـربـيـة بـعـضـاً من
وقـــائع لـــقـــاء طـــرابـــلس وتـــصـــرفــات
وتــعـلـيـقـات الــرئـيس الـلـيــبي الـعـقـيـد
مـعمر الـقذافي على مـباحثـات الوفدين
ومـنها صـحيفة األنـوار اللبنـانية التي
ـتـهم من ذكـر مـراسـلـهـا أن الـقـذافي (ا
اجلــــنـــوب بـــدعـم الـــشـــمــــال) افـــتـــتح
ـبـاحـثات بـقـوله: "ال أعرف كـثـيراً في ا
الـبروتوكول.. والذي يخطر ببالي رغم
أنـف كل قواعد الـبروتوكـول في العالم
أن أعـتقـلكمـا اآلن في هذه الـقاعة (...)
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ــصـــرع الـــغــادر واعـــتـــبــرته هـــلـــلت 
قــصـاصــاً عـادالً عــمـا طــال ضـبــاطـهم
وجــنـودهم مـنـه مـطـلع الــسـتـيــنـيـات
حـسب إشارة األسـتاذ مـحمـد حسـن

هـيـكل بواحـدة من مـقـاالت "بصـراحة"
ويوسف الشريف في روز اليوسف].
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بـــدافـــعي اخلـــوف والــطـــمع" حـــسب
تــعـبـيــر الـرئـيس اإلريــاني في رسـالـة
ــعـلــمي انـدفع إلى الــسـفــيـر أحــمـد ا
مـشـايخ الـشـمـال إلى تـفـجـيـر الـوضع
ضـد اجلــنـوب طـالـبـ الـثـأر لـلـغـادر
(...) وهـو ما لم يكن الـرئيس اإلرياني
الـــغــائب وقــتـــهــا لــلــعـالج بــبــاريس
يـشجع وقوعه أصالً ودعا إلى جتنب
احلـــرب وفـــقــاً لـــرســالـــته إلـى نــائب
سلحـة العقيد الـقائد األعلى للـقوات ا
ــنـشـورة في كـتـاب مــحـمـد اإلريـاني ا
الـلـواء اإلريـاني "أحـداث من الـذاكرة"
ورســـالـــتـه إلى الـــشـــيخ األحـــمـــر في
مـذكـراته.غيـر أن شـهوراً تـخلـلـتهـا ما
سـمـاه رئـيس األركـان الـسـابق حـس
سوري "حترشات وقائية" من جانب ا
الــــشـــمــــال والـــقــــوات اجلـــنــــوبـــيـــة
ــــعــــارضــــة ثـم حــــمالت إعالمــــيــــة ا
وجـوالت سياسية أدار بـعضها رئيس
الـوزراء األستاذ محسن العيني فاتُهِم
مـن الـيــســار بـاإلســاءة إلى اجلــنـوب
ومـن الـقــبـائـل أنه أهـمل ثــأر مــشـايخ
الـــــشــــمـــــال (...). حــــسـب مــــذكـــــراته
تحركة".  "خمسون عاماً في الرمال ا
هـذا باإلضافة إلى مـراسالت وبرقيات
مـتبادلـة ب قيادتي الـشطرين: رئيس
اجملـلس اجلمهـوري القاضي اإلرياني
ـ و رئــيس مــجــلس الــرئــاســة ســا

ورئـيـسي الـوزراء الـعـيـني واحلـسني
(عــلي نــاصـر) ونــائب رئــيس الـوزراء

إبراهيم احلمدي.
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بــالــرغم من مــســاعي تــهـدئــة عــربــيـة
مــبـكــرة قـادتــهـا دولـة الــكـويت إال أن
الـــوضع انـــهــار عـــســكـــريــاً فـــاحــتل
اجلـنــوبـيـون مـنـطـقـة قــعـطـبـة عـشـيـة
ذكــرى  26 ســبــتــمــبــر 1972م وجنح
بـعدها الشمال بالـسيطرة على جزيرة
عـارك الـعسـكـرية كـمـران. في خـضم ا
أجــــريت االتــــصـــاالت بــــ رئــــيـــسي
حـــكــومــتي صـــنــعــاء وعـــدن مــحــسن
ة ـكا الـعيـني وعلي نـاصر محـمد و
هـــاتـــفـــيـــة  وقـف إطالق الـــنـــار من
اجلـــانـــبـــ ثم تـــكـــلـــيف وفـــدين من
الـشـطـرين: الـشـمـال بـرئـاسـة األسـتاذ
أحـمد جـابر عـفيف واجلـنوب بـرئاسة
مــحــمـد صــالح مــطـيـع بـالــســفـر إلى
الـقـاهرة وعـقـد مبـاحـثات حتت مـظـلة
اجلــامـعـة الـعــربـيـة وجلـنــة الـتـوفـيق
الـعربية أمـضى الوفدان أياماً من 21
إلى 26 أكـتوبر 72م يـناقشان مشاريع
وحــدة الــشــطــرين حــظـيـت مـشــاريع
ـناقـشـات واسعـة مـا كانت الـوفـدين 
ـنـطقـيـة والدوافع تـنـقصـهـا احلجج ا
الـــوطـــنــــيـــة إلى جـــانـب الـــتـــعـــقـــيب
ـراقـبـ واالســتـنـكـار من الــوفـدين وا
الـــعـــرب عـــلى خـــروقـــات وقف إطالق
ـبدئي عـلى مـا قاله الـنـار واتفـاقـهم ا
مـطيع رئيس وفد الـشطر اجلنوبي: ال
تـتحـقق الوحدة عـبر فوهـة البنـدقية..
وتـــعــقــيب عـــضــو الــوفــد الـــشــمــالي
األســـتــاذ عــبــدالـــله حــمــران: وال زرع

األلغام!
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بـــالــتــوازي مع مـــنــاقــشـــات الــوحــدة
الـيــمـنـيـة بـالـقـاهــرة وصـلت بـرقـيـتـا
رئـيـسي حـكـومـتي صـنـعـاء وعـدن عن

اسطنبول
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وت في اجلـو القارس  يـخشون ـوتى يخافـون ا وتى اللـيلـة فارغ  حتى ا مـغتـسل ا
اء مثلج حتت درجة اء البارد!! ما أصعب التمدد على تلك الدكة وغسل البدن  من ا
اء ـغسـلـچي) إلزالـة األدران الـعـظـمى عن بـدني  -1 ?! مـاذا لو عـقـدت اتـفـاق مع (ا
فاجـأة أن الرجل الذي يـحفر دافئ !! الم يكن هـذا شيء رائعاً لـو حصل فـعالً ??!! ا
ـوتـى غـائب !! بـل هـارب ?? نــعم هـارب .. فــال تـتــعـجب  حــتى الــرجل الـذي قـبــور ا

دفئة. يغسل اجلثث كان يخشى البرد ينزوي مختبئاً في غرفته يحتضن ا
وت يهرب منا ان ا

اء الدافئ يهرب منا وا
وتى تخشى منا حتى دكة غسل ا

بل حتى االحباب هربوا منا
فـ كـورونا اجتاح جسدي وت هـو ڤايروس كورونا  كتب في شهـادة الوفاة ان سبب ا
واحتل كل مكـان فيه  كـان كل جسدي يـصالي ويـستعـر حرارة  آلم يـقطع اوصالي
ـزق كل ذرة مـني  رئتـاي لم تـعـد تـتـسع حـتى لـربع لـتـر من الـهواء  كـنت في كل و

مرة اكح واسعل فيها احس بانها النهاية ..
اتقيئ دماً في كل نوبة سعال

ـوت ولـكن اآللم االكـبر انـني لم اجـد حولـي احداً من اهـلي عـند آلم يـجعـلـني اتـمنى ا
وفاتي وعـنـد الدفن  ولـم أُغسل وأُكـفن ولم تـتسـع لي مقـبـرة العـائـلة الـتي اشـتريـتـها
ـالي واشرفت عـلى اعدادها بـنفـسي وكتـبت عليـها اسـمي بقـطعة كـبيـرة من الرخام
وتـة يتـكلم عـنهـا الناس "مقـبرة عـائلـة الدكـتور فالن" كـنت اعد الـعدة وامـني النـفس 
ـوت  واالن .. ادفن وحــيـداً مـن غـيــر طـقـوس وال كـثــيـراً  كـنـت اتـفــاخـر حــتى في ا
طـابـوران طـويالن من الـسـيـارات الـعـالـيـة ربـاعـيـة الـدفع يـسـيـرون وراء رجـال الـدولـة
بـبذالتهم االنـيقة ونظـاراتهم الشـمسية نـوع رايبان االصلـية ونسـاء يتشحـون بالسواد
وسـيقـية وسـيارة فـارهه حتمل القـا يسـيرون في جـنازتي تـتقـدمهم جـنود الـچوقـة ا

تابوتي وصورة كبيرة لي  كانت ستكون جنازة عسكرية تليق بيّ .
االن ال يـسيـر خـلف جـنـازتي احـد  ولم اوضع داخل تـابـوت بل عـلى نـقـالـة  مـربوط
بـحبـال كـأنـني بـهيـمـة وبأكـيـاس الـنايـلـون يـخافـون ان اهـرب مـنهم  يـجـرني اثـنان ال
اعـرفهم ولم ارى وجـوههم  يغـلفون انـفسـهم بالبـدالت العازلـة والكـمامات والـقفازات
ويـضـعون اقـنـعـة ال يـظـهر مـنـهم شيء  عـنـدمـا رأيـتـهم تذكـرت الـعـامـلـون في مـفاعل
هل انـا خطر لهذة الدرجـة كي يعاملوني كمـفاعل تشيرنوبل تشيرنـوبل بعد االنفجار 

وتى ال ينهارون . !! كدت انهار لكني تذكرت ان ا
تـعـامـلـوا مع جـسـدي او بـتـعـبـيـر اصح جـثـتي بـقـسـوة  جـروني بـاحلـبـال الى حـفـرة
سحيـقة واهالوا عليّ التراب بواسطة آالت احلـفر "الشفل" ولم يقرءوا عليّ الفاحتة او
تـرتيل قـداس او اي شيء ولم يـقولـوا شيء بل لم يغـنـوا لي حتى اغـنيـة  اهالـوا عليّ

التراب بسرعة وهرولوا مبتعدين عني .
أين النائحات الالطمات الباكيات ?? وأين اللواتي يشققن اجليوب ??

كم هــو لـعـ هــذا الـڤـايــرس فـرقــني عن كل مـا احـب وجـردني من كل شـيء  ولـكـنه
لالمانة مـرض لذيذ !! نعم لذيذ فـقد منحني فرصـة ان اراجع نفسي واصلح اخطائي
ن اسـاء لي ن اسـأت الـيــهم  واغـفـر  ـغـفـرة  واصـالح نـفــسي واطـلب الـسـمــاح وا
وقصـر بـحـقي  طـوال عـمـري لم اكن اؤمن بـدين  لـكـني حـ احـسـست بـدنـو اجلي
ـغـفرة من رب لم اقـر بـوجوده لـكـني احـسست بـاني بـحاجـة الن افـضفض له طـلبت ا

واحكي معه  كان ونيسي وأنيسي في غربتي داخل غرفتي مع كورونا ..
رحل عــني اهـلـي  تـركــتــني زوجـتـي وهـجــرتــني عـشــيــقـتـي  هـرب مــني اصــدقـائي
ومـعارفي الـذين كـانـوا بـاآلالف  حتى قـوتي خـارت وخـذلنـي جبـروتي  مـالي لم يـعد

ينفعني  شهاداتي والقابي ماعادت لها قيمة  هلك عني سلطاني ..
ـلـوك والـشحـاذين  لم يـنـتـقي الـضعـفـاء فـقط كـحال الـكـثـير من ڤـايـرس ساوى بـ ا
االشياء  حـبس اجلميع في بيوتهم وعطل مسيرة حياة استمرت قرون طويلة  حسن
مـنـاخ االرض وقـلص ثـقـب االوزون وخـلص هـذة االرض من بـعض مــئـات من الـبـشـر
و النفـع كثيرو الضرر عليها مـثلي انا الدكتور الناجح صـاحب النظريات العلمية عد

وت عن نفسه . الفاشل في ابعاد ا
يـتـتة الـتي ال تلـيق بيّ ورثـائي لنـفـسي صوت جـميل لكـن قطع عـليّ حزنـي على تـلك ا
لفتاة في العشرين  كانت ترقد قربي تندب حظها وترثي نفسها بسحر االنثى قائلةً

" كان حُلمي ووصيتي
ان أُدفن في ظالل زهرة

او نبات إياس دائم اخلضرة
تباً لكورونا..

دفنتنا في ارضٍ جدباء
نفى.. اشبه با

صحوتُ وانا باكية
اتركوني ال احب االغتراب..

آه آه..
كوابيس ..

مَن سرق نومنا الهانىء  وعيشنا الرغيد
فايروس لع ليس له هوية

واليعد من األحياء
نحن من نعطيه احلياة
وت!! وهو من يعطينا ا

تبا اين نحن من هذا الكون الفسيح !! "
ــوت  صـوتــهــا كــان اشـبه يــا جلـمــال االنــثى حــتى في ا
ـوت ووحـشـة القـبـر في لـيـلتي باالغـنـيـة كسـر عـليّ قـبـاحة ا

االولى.

الـتــشـطـيـر الـعـثـمــاني الـبـريـطـاني ثم
اإلمامي لليمن

سار التشـطيري اليمني عن لم يـنبئ ا
تــمــام انـــســجــام قــيــادات الــشــطــرين
ـرجعـيات الـيـمنـيـ بحـكم اخـتالف ا
اإليديولوجية والسياسية وعلى ندرة
الــتـوجه الـوطـني الــيـمـني واالعـتـزاز
بــالــذاتـيــة الــيـمــنــيـة فــإن تــوزع تـلك
الــقــيــادات أو مــيــلــهــا إلى الــتــيـارات
الـبــعـثـيـة والـقـومــيـة كـانت مع جـمـلـة
ظــروف ذاتــيــة طــامــحــة إلى االنــفـراد
بـحكم اجلـنوب ومـوضوعـية مـرتبـطة
بــتـطــورات ســيـاســيـة وعــسـكــريـة في
الـشمـال تُعـد من مسـببـات االنصراف
عـن مـسـارعــة إعالن وحـدة الــشـطـرين
عــــــقـب االســــــتــــــقالل الــــــوطــــــنـي عن
ناطق االسـتعمـار واحلكم البريـطاني 
اجلنوب اليمني 1967م الذي اتضحت
حــدود فـــصــله عن الـــشــمــال بــاتــفــاق
ــسـتــعـمـرين واحلــكـمــ الـعــثـمـاني ا
(الــتــركي) والـبــريــطـاني ســنـة 1904م
لــلــشــمـال واجلــنــوب ثم تــأكــدت تـلك
احلــدود الـــتــشــطــيــريــة ســنــة 1934م
نـيـة بـريـطـانـية في بـإبـرام مـعـاهـدة 
عـهد اإلمام يـحيى حمـيدالديـن مرجئاً
ـطالبة بحقـوق األجداد في السيطرة ا
ـكـاتـبـاته الـكـامــلـة عـلى الـيـمن طـبـقـاً 
الـعلنية وإن استثنى عدن حسب أحد

بعوث حملادثات سرية! ا
الـتــشـطـيـر الـعـثـمــاني الـبـريـطـاني ثم
اإلمـامي ألـزم اليـمنَـ حـدود التـحرك
الـرسـمي وإن بـقـي الـوجدان الـشـعـبي
مـرتبـطاً بوحـدة األرض احلاضـنة لكل
ــني. فــاحــتـضــنت عــدن كل شــمـالي
واحــتـوت صــنـعـاء كل جــنـوبي. ذابت
ـصطـنـعة بـسالسـة التـعامل احلـدود ا
الـفـطـري ب بـني الـيـمن جمـيـعاً وإن
اســتـغــلت نــظم الـشــطــرين احـتــضـان
واحـتــواء الـسـاسـة خـصـوصـاً بـغـيـة

. النكاية ببعضهم بعضاً
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ـبتـد مطلع بـعد فك حـصار صـنعاء ا
حـركـة 5 نـوفـمـبر 67 م الـتـصـحـيـحـية
(أول انـقالب في الشـمال عـلى الرئيس
ـشــيـر عـبـدالـله الـسالل) وشـارك فك ا
احلـــصـــار عـــدد مـن أبـــنـــاء اجلـــنــوب
الـيمـني ومن عناصـر اجلبـهة القـومية
ـقاومة الـشعـبية مـنضـوين في إطار ا
بـــدأت أزمــات الـــشــطــريـن وتــدخل كل
شــطــر في الــشــطــر اآلخــر مع نــشـوب
أحـداث أغـسـطس 1968م فـي الـشـمال
وأخــيـراً مـصـرع الـنـقــيب عـبـدالـرقـيب
عــبـدالـوهـاب بــصـنـعـاء أواخــر يـنـايـر
1969م عقب عودته إليها من عدن

فـدشن الـتراشق اإلعـالمي والسـياسي
بــ الـشــطـرين وقــد هـدأ قــلـيـالً بـعـد
حـركة 22 يـونيو 1969م الـتصحـيحية
(أول انقالب في اجلنوب على الرئيس
قــحــطــان الــشــعــبي الــذي عــ وزيـراً

لـشـؤون اجلنـوب في الشـمال أول عـهد
ســـبــتـــمــبــر 62 م) والـــتي بــدا فـــيــهــا
الــتـوجـه الـيــسـاري والــشــيـوعي أكــثـر

سطوعاً عن ذي قبل. 
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كـان الــشـمـال يـومـئـذ بـعـهـدة الـقـاضي
عـبدالـرحمن بن يحـيى اإلرياني بيـنما
اجلــنـوب يــشـهـد مــيالد عـهــد الـرئـيس
.." ـ ســالم ربـيع عـلي الــشـهـيـر بـ"سـا
الـــذي كــان الجـــئــاً مع مـــجــمـــوعــة من
الـرفاق في الـشمـال لفـترة قـصيـرة أيام
حــكم الـرئــيس الـشــعـبي (بــعـد أحـداث
مـــايــو 1968م) وتـــســبـب جلــوؤهم في
نـشـوب أزمة سـيـاسيـة بـ الشـطرين..
عـاودت النـشوب -بـعد انطـفاء قـصير-
فـي عهـد سـا أيـضـاً بـشن احلمالت
اإلعالمــيــة عـلـى الـشــمـال بــعــدمـا حل
الــسـالم واالســتــقــرار شــمــالي الــيــمن
لـكـيـ عدا ـصـاحلة الـوطـنـيـة مع ا بـا
ــا بـدأ اجلــنـوب أســرة حـمــيــدالـدين.و
تــنـفـيـذ ســيـاسـاته وبــرامـجه اخلـاصـة
بـــتــثـــبــيت الـــنــظـــام والــثـــورة طــالت
ـواطـن ـتـلـكات بـعض ا اإلجـراءات 
وحــريـاتـهم وبــدورات تـصـفــيـة صـفـا
اجلـــو لــصــالـح قــوى الــواقـع اجلــديــد
عـروفة بـسبق بـإقـصاء الـشخـصيـات ا
الــنــضــال الــوطــني والــســيــاسـي ضـد
االســـتـــعـــمـــار وجلــوء األخـــيـــرين إلى
الــشـمـال –مــا عـدا الـسالطـ واألمـراء
الالجـئ مـسبـقاً في الـسعـودية- شن
الـشـمال حـمالته على اجلـنوب مـجدداً
وأشـهدا العـالم معاً حـمالت "التـشهير"

بتأثير "التشطير"!
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احــتــمــاء وارتـمــاء مــعــارضي قــيـادتي
الشطرين في حضن الشطر اآلخر فتح
بـاب مـغازلـة أحد أبـرز مشـايخ الشـمال
ــلـكـيــ وهـو الـشـيـخ نـاجي بن عـلي ا
الــغــادر الــذي لم يــجــد مــكــانــة الئــقــة
بــالـشــمــال حـســبـمــا يــقـدر نــفـسه وال
الئم لـتعـاونه مع السـعودية الـتقـدير ا
خـالل سـنـي احلــرب األهــلـيــة شــمــالي
الــيـــمن حــتى فــتــرت عـالقــاته مــعــهــا
سوري حـسبمـا يشرح الـلواء حسـ ا
فـي كتاب "أوراق من ذكريـاتي" والشيخ
عـبدالله بن حـس األحمـر في مذكراته
عن الـشيخ الـغادر الذي انتـهى مغدوراً
ـوت" بــبـيـحــان حالل حـادثـة "خــيـمـة ا
الـشهيـرة ربيع عام 1972م التي أودت
ن ــــشـــــايخ  بـــــحــــيـــــاة عــــشـــــرات ا
اسـتضافـهم احلكم العـدني ثم أضافهم
ـوتـى بـتـفـجــيـر اخلـيـمـة إلى قــائـمـة ا
الـتـي كـانـوا يـتـنـاولـون غـداءهم فـيـهـا
وأعــلــنـت ســلــطــات عــدن أنــهــا قــضت
عـلــيـهم في مـواجـهـة مـبـاشـرة (لم تـقع
أصـالً) بــحـــجـــة تـــآمـــرهم مـع الـــقــوى
الــرجـعـيــة واإلمـبـريــالـيـة ضــد الـثـورة

والقوى التقدمية في اجلنوب!
[.. جــديـر بـالــذكـر أن صـحف الــقـاهـرة

وأعــلن عـلى الـعـالم الــعـربي أنـكـمـا لن
تـغادراهـا إال بعـد أن تنتـهيـا وتعـلنان

توحيد اليمن في بلد واحد..".
لـــكن الــرئــيـــســ جنــحــا فـي تــهــدئــة
االنـفعـاالت القذافـية واستـبقوه حـكماً
بــيــنـهــمــا ومــرجـعــاً. وأعــلن الــرئـيس
اإلريـــاني في كـــلــمــة أمـــام جــمـــاهــيــر
طـــرابــلس أنـه لن يــغـــادر الــعـــاصــمــة
الـلـيبـيـة إال بعـد إعالن اتـفاق الـوحدة.
ـباحثات حول مـسائل مهمة ثم دارت ا
مــــنـــهـــا:الــــنص عـــلـى أن اإلسالم هـــو
مــصـدر الــتـشــريع بــالـدولــة الـيــمـنــيـة
اجلــديــدة. وحــدود هــذه الــدولــة. وعن
عـاصـمـة اليـمن الـواحـد اتـفق على أن
تكون صنعاء هي العاصمة. بعد حسم
الــرئـيس اجلــنـوبـي كـمـا تــفـيــد بـعض
الـصـحف الـعـربـيـة الـصـادرة يـومـهـا.
وتـؤكـد احملـاضـر والـوثـائـق اخلـاصة
أن تــذكـيـراً حـول هــذا األمـر من جـانب
ـراسالت الـرئــيس الـشـمـالي بـسـابق ا
ــــداوالت بـــــيــــنه وبـــــ الــــرئــــيس وا
اجلـنوبي وهما ال يزاالن بعـاصمتيهما
ـــثـــار أنـــهـت ســـريـــعـــاً هـــذا اجلـــدل ا

بـــطـــرابـــلس. فـــأمّن
ـ عـلـى تـذكـير سـا
الـقاضي. كـما جرى
تـــســــجـــيل تـــنـــازل
رئــــــيـس الــــــيــــــمن
الـــــــشــــــمــــــالـي عن
رئـــــاســــة الـــــيــــمن
الـواحـد إلى رئيس
الـــيــمن اجلــنــوبي
شـاركة واقـتـراح ا
بــعــدد من الـوزراء
اجلـنـوبيـ ضمن
حــكـومـة الـعـيـني.
هــنــا  تـســجـيل
امــتـنــاع الـرئـيس
اجلـنـوبي بـسـبب
أن الــــــــنــــــــظـــــــام
احلــــــــــــــــالــي فـي
الــشــمـال تــسـعى
جـــبــــهـــتـــهم إلى
ـصلـحة تـعـديله 
الـشعب الـيمني
ومــــــن ثــــــم لـــــن
يـتـرأسـه إال حال

ـعارض تـعديل الـنظـام! كذلك وضع ا
اجلنوبي في الشمال.
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حـضر الرئـيس محسن الـعينـي افتتاح
ــبــاحـثــات ثم اســتـأذن بــاالنــصـراف ا
نـــتــيـــجــة "انــحـــراف في صــحـــته بــدأ
مـعـاناتـه من صنـعـاء" كمـا قـيل وكذلك
قـــرب مــوعـــد الــســفـــر إلى نـــيــويــورك
حلــضـور اجـتــمـاع اجلـمــعـيـة الــعـامـة
ـتحـدة فخلـفه السـفير الـيمني لأل ا
بـبـاريس األستـاذ محـمـد أحمـد نعـمان
باحثات (ثم حل ليحل محل العيني با
مــــحــــلـه في اخلــــارجـــــيــــة من بــــعــــد
وبــتــرشــيح الـعــيــني نــفــسه) وشـارك
بــــبـــعض الــــطـــروحــــات واآلراء الـــتي
أسـهـمت في جتاوز كـثيـر من الـعقـبات
ـطـروحـة من اجلـانب واالعــتـراضـات ا
اجلــنـــوبي ووجــد الــرئــيس اإلريــاني
والـسفير النعـمان من الرئيس القذافي
ـنطقية نـصرةً وتفهـماً لطروحـاتهما ا
وانـفتاحـاً وإعالناً عن الذاتـية اليـمنية
ـ انــتـصـرت مـن جـانب الـرئــيس سـا
لــروح الـوحـدة عــلى شـبح االنــفـصـال
ـثار حـسب الـنـعـمـان. ومـنـهـا اجلـدل ا
حـــول مــصـــدر الــتـــشــريع فـي الــدولــة
الــيــمــنــيــة اجلــديــدة. واســتــقـرار رأي
اجلــــمــــيع عــــلى الــــنص بــــأن اإلسالم
ـصـدر الـرئـيـسي لـلـتـشـريع. بـدالً عن ا
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تــشــغـيل الــســد بـشــكل احــادي سـوف
يكون له نتائج كارثية على مصر .

ــــصـــري الـــســـوداني  { وهل الـــتـــقـــارب ا
كن ان يشـكل عامال ضاغـطا على مؤخـرا 

اجلانب االثيوبي ?
ـــــصـــــري - بـال شك ان الـــــتـــــقـــــارب ا
الـسـوداني بـعـد الزيـارة الـتي قـام بـها
رئــيس اجملـلس االنــتـقـالـي الـسـوداني
الـى مـصــر ومــبــاحــثــاته مع الــرئــيس
ـــكن ان تــــشـــكل عـــامال الـــســــيـــسي 
ضـاغطا على اجلـانب االثيوبي خاصة
ان الــــســــودان
اعــلــنت هي
االخـــــــــــرى
رفـــضـــهـــا
قــــــــيــــــــام
اثـيـوبـيـا
بـتشـغيل
الــــــســـــد

دون الــتـــوصل الى اتــفــاق النه ســوف
يـشكل ايضا خـطرا جسيـما على مصر
رحـلة ـكن ان يـكون لـلسـودان في ا و
الــقــادمـة عــامال وســيـطــا الســتـئــنـاف
ـفـاوضات نـظرا لـعالقاته الـطيـبة مع ا

كال من مصر واثيوبيا .
 { ومـا تعـلـيقـك على تـصـريـحات زيـريـهون
ابـيـبي عـضـو فـريق الـتـفـاوض االثيـوبـي بأن

سد النهضة يرتبط بوجود اثيوبيا ?
- هـذا امر مـنافي للـحقيـقة إن اثيـوبيا
من الــدول الـغــنـيـة مــائـيـا ولــديـهـا 12
نـهرا و22 بـحـيرة ومـياه جـوفـية تـنبع
من اثـيـوبيـا وتعـبـر اراضيـها إلى دول
اخـرى وبالتالي فهي تعتبر انها دولية
ائـية التي بـينـما مـصر لهـا حصـتهـا ا
وجب تقدر بـ 5.55 مـليار متر مكعب 
اتفاقية دولية فيما تنظر اليها اثيوبيا
ـوارد عــلى انـهــا اقـتـســام غـيــر عـادل 

النهر .
{ تـرددت انـبـاء عـن احـتـمـالـيـة انـهـيـار سـد
النهضة بسبب تشققات في التربة التي اقيم
علـيهـا السد
 فـــــمـــــا
هــــــــــــــــي
احـتمالية

حدوث هذا?
- تــقـريـر الـلــجـنـة الــدولـيـة عـام 2013
بـشـأن سـد الـنـهـضـة قـالت ان دراسات
امـان السد ليست كافيـة ولكنني اعتقد
ان اثـيـوبـيـا اجـرت دراسـات تـكـمـيـلـية
كـما اعـتقـد ان مخـاطر االمـان لن تصل
الى حـد االنـهـيار وبـالـتـالي احـتمـالـية
حدوث انهيار السد احتماالت ضعيفة
{ ومـا هي احــتـمـالــيـة مـد مـصــر اسـرائـيل
ـيـاه او قــيـام اسـرائــيل بـشـرائــهـا مـقـابل بـا

تدخلها حلل ازمة سد النهضة ?
- ال اعـــتــــقـــد ان مـــصـــر ســـوف تـــمـــد
ـيـاه او تـبــيـعـهـا لـهـا الن اســرائـيل بـا
ـصري لـن يقبـل بهـذا كما ان الـشعب ا
مـــصــر في حــاجــة الـى كل قــطــرة مــاء
فـــكــيـف ســتـــقـــوم بــتـــوصــيـــلـــهــا الى

اسرائيل.
كن لبحيرة ناصر ان تعوض جزء { وهل 
ـياه الـتي سـوف تـفقـدهـا مصـر بـسبب من ا

سد النهضة ?
- رغم ان بــحـيــرة نـاصــر تـعــد مـخـزن
ـصــر حـيث تـصل لــلـمـيــاه بـالـنـســبـة 
قـدرتها االسـتيعـابية احلـالية الى 161
مليار متر مكعب إال ان الدراسات التي
اجـريـناهـا في اجملـلس العـربي لـلمـياه
تــشــيــر ان مــنــاســيب بــحــيــرة نــاصـر
مـرتـبطـة بـسد الـنـهضـة وسـوف يؤدي
بــنـاء الــسـد الى  انــخـفــاض مـنــسـوب
ــيــاه خـلف بــحـيــرة نــاصـر وهــو مـا ا
سـيؤثر ايـضا على قـدرة البحـيرة على
تـولـيـد الـكهـربـاء وبـالـتـالي يـجب على
ـصـري ان يـربط بـ الـسد ـفـاوض ا ا

العالي وسد النهضة .
ـكن تـعـويض نــسـبـة الـفـاقـد من { وكــيف 

ياه بعد بناء سد النهضة ? ا
ــشـروعـات تــنـمـيـة - تــوجـد دراسـات 
مــيـــاه أعــلى الــنــيـل وتــلك الــدراســات
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عروف أن لـبلدان العـالم شوارع مشهـورة ومعروفة وتـلك الشوارع أما تـأريخية من ا
أو ثقافية أو سياحية يزورها الناس والوافدين من مختلف بقاع العالم .

ـيزة تـضـفي اجلـمال والـبـهـاء كمـا وتـتـحلى وجـميع تـلك الـشـوارع تـتمـتع بـجـمالـيـة 
شي فـيـها الـفـقيـر والـغني غـالبـيـتهـا ذات عـمر طـويل وتـأريخ عـريق  بـسـحر جـذاب 
القوي والضـعيف الكر والـبخيل األسود واألبـيض الصغير مع الـكبير ولـكنها برغم
كل مـاذُكر لـيـست مثل شـارع هـو األكـثر شـهـرة وشيـوعـاً رواده ومسـتـطـرقيه من كل

بلدان العالم األوروبية واألسيوية والعربية إنه شارع الفيسبوك .
نـعم لو أردنـا اليوم وصف الـفيـسبوك سـنصفـه بالشـارع وأستطـيع القـول أنه شارعاً
ـنازل واألشـخاص فـهو ـسافـات كـبيـرة ب ا شعـبيـاً عصـرياً مـتـطوراً مـهمـا كانت ا
سافات كونه من الشـوارع العصرية التي بـنتها الثورة الـتكنولوجية جدير أن يقـرب ا
الــتـقــنـيــة لـتـحــويل الــعـالم من صــنـاعي وزراعي الـى رقـمي يــعـتــمـد عــلى الـشــبـكـات

والبرامجيات والنقرات بالتقنيات من النوع األحدث وجوداً.
اً جديداً بـل حياتاً جديـدة ونظاماً معـيشياً افـتراضياً جعل ـة عا لقد صنعـت لنا العو
من الـعـالم مـثل قريـة صـغيـرة وهـذا مـاقاله الـعـالم ماكـلـوهـان .. واليـوم وبـعد حتـولـنا
كـقـرية صـغيـرة تـغيـر حالـنـا وكأنـنا نـلـتقي في شـارع  مـحلي حـيوي نـعـرف تفـاصيل
بـعـضـنـا الـبـعـض وأخـبـار بـعـضـنـا الـبــعض بل و نـعـرف اسـراراً وانـبـاءاً عن والدات

شاهير من بالد بعيدة عبر الصفحات اإللكترونية .  ووفيات للمشاهير وغير ا
عـلـومات سـافـات ومعـرفـة ا  وال نـظـلم أهمـيـة وحسـنـات النـظـام الرقـمي في تـقـريب ا
ـعلـومـات وليس بـنـقرتـ أو خـمس نقـرات ولـكنـنـا اصبـحـنـا اليـوم في زمن تـصديـر ا

إستيرادها واستقبالها وهذا من السيئات .
يقول الـبعض ان التكـنولوجيـا سالح ذو حدين ينـفع ويضر ولكن الـيوم أريد أن أقول
عـرفة الى خلل في اسـتخدام الـوسيلة اإلتـصالية نـفعة وا أن األمر تعدى اخلـدمة أوا
ـسـتـخـدم ...لـقد وذلك لـيس من سـيـئـات الـنـظـام مثـل ماذكـرت آنـفـا بل من سـيـئـات ا
يـة والعـربية واقع الـعا حتولـنا من مـستورديـن للمـعلـومات ومـستقـبلـ لألخبـار من ا
واقع األخرى حيث أصبح الى مُصَـدرين .  وهذا مانراه في صفحات الـفيس بوك وا
لدى أي فـرد منـا صـفحـة أو عشـر صفـحـات لنـشر األخـبار.. واألكـثـر همـاً وغمـاً هو
الترويج والتـسقيط والتشـهير والتنـظيرعلى الصـعيد السياسي والـفني واإلجتماعي 
بل األكـثـر سوءاً مـن ذلك هم الغـالـبـية الـذين يـعـدون صفـحـتـهم الـشخـصـيـة صحـيـفة
رسمـية أو إخبـارية مـحليـة للنـشر والتـحليل والـتكذيـب والتهـذيب والتسـليب والتـقليب
ـنـشورات والـكـتابـات وكـأن الدواء الى أن حـدث انـقالباً فـعـلـياً في طـريـقة الـتـعبـيـر با
حتول الى وباء وبـالء.  وعلى طاري البالء والوبـاء لقد رأيت كثيـر من األصدقاء وغير
األصـدقاء قـد حتولـوا من مـتصـفـح الى صـحافـيـ واخبـاريـ ينـشرون عن وزارة
الصـحة والـداخلـية بل وعن رئـاسة اجلمـهويـة فعـندما افـتح صفـحتي الـشخـصية في
بــعـض األوقــات أجــد مــئـــات األخــبــار عـن فــيــروس كـــورونــا وعن حـــاالت الــوفــيــات
واإلحصائـيات بدأت أشعر أن اجلميع يقحم نفسه في شيء ليس من اختصاصه أو
لـفقة إلطالق الـشائعـات التي تخلق سـموعة والكـاذبة أوا خـبرته ناهـينا عن األخـبار ا
ـصـيـبـات الـتي نـصـنـعـهـا ـشـاحـنـات واجملـادالت وهـذا لـيس من الـسـيـئـات بل من ا ا

بأنفسنا ونلقي بها مثل كرات النار على قش اجملتمع .
ـعلومة وليس مُـصدر ومُورد لها  تصفح مـتلقي مستـورد للخبر وا أعتقد أن الـفرد ا

ألن ذلك خـلق لـنـا كـثـافة مـعـلـومـاتـيـة مـتشـابـهـة وغـيـرشـافـية
وجــعل مـنــا صــفـحــات اخــبـاريــة شــخـصــيــة فـرديــة غــيـر
مـــرخـــصـــة ال تـــمـــنح اآلخـــر اال الـــضـــوضـــاء واإلزعـــاج
ـسـتـحـسن أن نـتـرك األنـبـاء واإلنـزعـاج دون انـتـاج ومن ا
صـادرها وناسها وندعم بدورنا االداء التوعوي الصحي
ـواطن الـعـراقي واليـرمي به الى الـتـثـقـيـفي الـذي يـحــمي ا

الوباء وهذا أفضل عطاء .

مـوجــودة بـالـفـعل مـنـذ سـنـوات مـنـهـا
مـــشـــروع قــنـــاة جـــوجنــلي بـــجـــنــوب
ــــمـــــكن جتـــــفــــيف الـــــســــودان ومـن ا
ــســتــنــقــعــات في جــنــوب الــسـودان ا
وزيـادة مــــــــوارد الـنـــــــيل وسـتـعطي
تـــلـــــــك الــقـــنــاة في حــالـــة اجنــازهــا
حــوالي 10 مــلــيـارات مـــــــــتــر مــكـعب
مـياه بـاالضــــــافة إلى 7 مـليـارات متر
مـكـعب من قـنـاة جـوجنـلي الـتي تصب
فـي الــنـــيل االبــيـــض ومــنــــــــــهــا إلى

مصر .
ــــصـــــر ان حتـــــصل عـــــلى ــــكـن  { وهـل 
ـيــاه من خالل ربط نـهـر احـتــيـاجـاتــهـا من ا

الكونغو بنهر النيل ?
يـاة الـكبـيرة - اعـتـقد انه رغـم كمـيـة ا
ـكن احلـصول عـليـهـا من هذا والـتي 
ـــشــروع إال ان تـــنــفــيـــذه عــلى ارض ا
الــــواقـع امــــر صــــعـب النه يــــخــــتــــرق
مـجـمـوعـة من اجلـبال يـصل ارتـفـاعـها
الى 300 مــتــر وهــو امــر يــحـتــاج الى
مــبــالغ طــائــلــة لــتــحــقــيــقه فــضال عن
مـوافقة 11 دولـة حتى يـصل الى النيل

االبيض .
ـوارد الـبـديلـة الـتي { في الـنـهـايـة مـا هي ا
ــصـــر االعــتــمــاد عــلــيــهــا في حــالــة ــكن 

ياه ? انخفاض منسوب ا
- هــنـاك عــدة مــوارد بـديــلـة تــضـعــهـا
احلـكومة علــــــــى رأس اولوياتهـــــــــا
ـــــــاحلة ـياه ا من ابـرزهـا حتــــــلـية ا
ـســـــــــتـخـدمة ـياه ا او مـعــــــــاجلـة ا
ســــــواء في الــــــزراعـــــة او الــــــصـــــرف
الـــــــصحي بـعد مـعاجلـاتهـا طبـــــــــقا
ـــيـــة امــا لـــلـــمــعـــــــــــايـــيـــر الـــــــــعـــا
بـالـنســــــــبة لـلـكهـرباء فــــــــلـقد نـفذت
احلــكــــــــــومــة عــدة مـــــــــشــروعـات ال
تـعـتـمد عـلـــــــــى مـياه الـنـيـــــــل وهذا

امر جيد .

قادة اليمن عام
1967

غالف الكتاب

قادة اليمن عام 1972

قــرار وقف بــنـاء الــسـد واجب هــنـا ان
صريه حيث اعدت اشـيد بالتحـركات ا
تاز من مـصر الالمر بـشكل اكثـر من 
خـالل الـتــنــسـيق مـع الـدوله الــعــربـيه

وثرين واخللفاء الدولي ا
{ تـرددت انـبـاء عن احـتـمـاالت جلـوء مـصر
الى اخلـيــار الـعــسـكـري بــعـد عــدم حـضـور
اثــيــوبــيــا مــبـاحــثــات واشــنــطن واســتــمـرار
مـراوغاتـهـا لـكـسب الوقت لـالنتـهـاء من بـناء
سـد الــنـهـضـة  فـمــا هي احـتـمـاالت حـدوث

هذا النزاع ?
- اسـتـبعـد تمـاما حـدوث هذا اخلـيار
وحـتى الـلـجـوء الى مـحـكـمـة الـعدل
الـدولية لن يقيد انتظار لرد الفعل
االمـــريــــكي جتـــاه عـــدم حـــضـــور
اثــيــوبــيــا مــفــاوضــات واشـنــطن

وعـدم اعـترافـها بـاالتفـاق الذي 
ــتــاح الـــتــوصل الــيـه واخلــيــار ا
امامنا حاليا هو العمل على عودة
ــفـاوضـات اثــيـوبـيــا الى طـاولـة ا
وان تـــراجع مــوقــفـــهــا خــاصــة ان

…—ULŽ vHDB  ≠ …d¼UI «

تـصـاعـدت االزمة بـ مـصـر واثيـوبـيا
بـــصــورة خـــطــيـــرة اثــر قـــيــام مـــصــر
بـــتــوجــيه خــطــاب الـى مــجــلس االمن
الـدولي كـشـفت فيـه عن رفض اثيـوبـيا
الــعــودة لــلــمــفــاوضــات في مــلـف سـد
الــنـهــضـة مـطــالـبه اجملــلس بـالــتـدخل
اللــزام اثــيـوبــيـا بــالــعـودة الي مــائـدة
ـفاوضـات بحـسب اتفـاق  واشنطن . ا
واعــتـبـرمـسـؤول مــصـري ان الـرسـالـة
ـصـريه تـعـد بـدايـة حـقـيـقـيـة لتـدويل ا
االزمــــــة وتـــــفــــــتـح اجملـــــال امــــــام كل
ا فـيـها الـعـمل العـسـكري اخلـيـارات 
ـصريـة االخـيرة وعن ابـعـاد اخلطـوة ا
ووجـهة نـظره جتاه ازمـة سد النـهضة
كـــــان لـ (الــــزمـــــان) هــــذا احلـــــوار مع
الـدكـتـور مـحـمـود ابـو زيـد وزيـر الـري

صري السابق: ا
ـدى تـاثـير { نـريد ان نـعـرف اوال تـقـيـيـمك 

اخلطوة التي اتخذتها مصر?
- تـوجيه رسالة الي مـجلس االمن يعد
تـصـعـيـدا سـيـاسيـا من الـدرجه االولى
ــفـــاوضــات بــ بـــعــد الــتـــعــثـــر في ا

االطــــــراف الــــــثـالثــــــة من
اجلـانب الـفـني خـاصه ان
اخلـطاب كشف النقاب عن
الـــتــجـــاوزات االثــيـــوبــيه
بـــــاالضـــــافه الـي نـــــفــــاذ
صـبـرالقـاهره واري ان
ــتــاحه اخلــيــارات ا
حـاليا امام اديس
ابـــــــابــــــا امــــــا
الـتـوقـيع عـلي
مـــــــــســـــــــودة
واشــنـطن او
حـــــــصـــــــول
مـصـيـر علي

صدر الوحيد. ا
ـتـوتر في ـا يـذكـر أن جـو الـنـقـاش ا
الــشــمــال بـعــد اتــفــاق الـقــاهــرة وعـدم
شــمـوله عــلى الــنص عـلى ديـن الـدولـة
ـا شدد على وتـشريع قـوانيـنهـا كان 
إصــــرار وفــــد صــــنــــعـــــاء عــــلى تــــلك
الـنقـطتـ وكان رأي سـا أن النص
عـليهـما يُعـرض باجلنـوب وكأن قيادته
ال تـعـتـرف بـاإلسالم لـكـنه تـراجع أمام
مـــحــاورة الـــنــعـــمــان لـه وكــذا إصــرار
الـــقـــاضي وأخـــيـــراً ضــغـط الــقـــذافي.
وتــوقـع الــنــعــمــان االبـن في مــقــابــلــة
أجــراهـا جلــريـدة الــنـهــار عـنــد مـروره
بــيـروت بــطـريق الــعـودة من طــرابـلس
إلى صـنـعـاء أن يـلقى االتـفـاق اجلـديد
ـ من الـقـاضي ومــوقف الـرئـيس ســا
اإلريــاني مـعــارضـة جـنــوبـيــة شـديـدة
مــنـذراً بــتـفــجـر صــراعـات خــفـيــة بـ
سـا ومـنافـسيه بـعدن. كـما لم يخف
تـوقـعه بـعـدم رضـا بـعض األطـراف في
الــشــمــال وإن بــسط صــورة مــثــالــيــة
لـتـفاهم الـقوى شـماالً بـعكس مـا رسمه
. ومــضى عـن صــورة الــقـــوى جــنــوبـــاً
الـنـعـمـان يـجيب عـن سؤال الـصـحـيـفة
وقف الـلبـنانـية حـول توقـعاته بـشأن ا
الـــســـعـــودي مـن االتـــفـــاق الـــوحــدوي
اجلـديـد أنه استـنـاداً على جتـربته في
تــنــمـيــة عالقــات الـبــلــدين اجلـارين ال
ـا يـتـفق عـليه يـتـوقع مـوقـفـاً سـلبـيـاً 
الـيـمـنيـون. وقـبل ذلك أشـار إلى موقف
الــقـذافي مـن الـســعـوديـة بــأنه قـال رداً
عــلى بـعض أعــضـاء وفــد اجلـنـوب: "ال
مـشكلة في أن تتوحـد اجلزيرة العربية
مـلكة في دولـة واحدة حـتى لو كـانت ا
الـعـربـية الـسـعوديـة (...)". الـطريف أن
صـحيفة النـهار اللبنـانية نشرت أدنى
تــصـريح الــنـعــمـان خـبــراً يـؤكــد بـعـد
الـبـون الفـكـري والسـيـاسي ب سـاسة
الـشطرين.

. عـنـوان اخلـبـر
"رئـــيس الـــيــمـن اجلــنـــوبــيـــة يـــهــاجم
الـسـعــوديـة بـعـنف" ويـتـهـمـهـا بـإقـامـة
دولـــة حـــضـــرمـــوت الـــكـــبـــرى. والــزج
بــالــشــعب الــيــمــني فـي صــراع خــدمـةً

ألهداف أميركا!
الـتـصريـحات الـتصـعـيديـة من عدن لم
تـمـنع السـفـير الـنـعمـان من الـبِدار إلى
مـوقف سـيـاسي يـحتـوي ويـصد كل رد
فـعل سـلـبي داخـلـي وخارجـي مـحاوال
ـعنـيـة بأن الـتـوفـيق ب كل األطـراف ا
يـــقـــدم صـــورة إيـــجــابـــيـــة عن مـــوقف
ــ في طــرابـلس أثــنـاء الــرئــيس سـا
زيــارته إلى الــسـعــوديــة الحـقــاً حـامالً
ـلك رسـالـة من الـرئـيس اإلريـاني إلى ا
ــــلك فــــيــــصل. وعــــقـب الــــلــــقــــاء مع ا
الـســعـودي أدلى مـحـمـد أحـمـد نـعـمـان
بـــحـــديث لإلذاعـــة الـــســـعـــوديـــة  قــدم
خـــــــــالله إلى الـــرأي الــعـــام الـــعــربي
ا دار الـسعودي واليمني شرحاً وافياً 
ـني ثم فـي لـقـاء طـرابـلس من تـفـاهم 
تـفهم سـعودي لـلتـطورات الـيمـنـــــــية
ــوقف الــســــــــــعـودي من وتــوضــيح ا
ــزاعم الــوحــدة الـــيــمــنــيــة وتــكــذيب ا
الـــــقـــــائــــلـــــة بـــــالـــــســــعـي إلى فـــــصل
ـنـيـة جـنـوبـيـة بـغـيـة مـحـافـــــــــظـات 

تكوين دولة جديدة.
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كشـفت الـفحـوصات الـطـبيـة لفـايروس كـورونـا عن اصابـة  علي هـادي مـدرب زاخو بـعدمـا خـضع للـفحص لـلـمرة الـثانـية
وجاءت النتيجة إيجابية وجاءت االصابة الثانية  للحكم علي كر ودخل مستشفى بن اخلطيب اخلاص باحلجر الصحي.
وتابع وزيـر الـشـبـاب والريـاضـة عـدنان درجـال بـشـكل مـبـاشر اإلصـابـات الـتي تـعرض لـهـا الـرياضـيـون وطـالب اجلـهات

ـصاب في الـعراق وتـعرض الوسط . يأتي ذلك مع مـوجة تزايـد عدد ا اخملتصـة بذل مـا بوسعـها إلنـقاذ الريـاضيـ
ـتابعـة في وزارة الشبـاب والرياضة بعـد وفاة مديـر عام دائرة الـتنسيق وا الرياضي لـهزة كبـيرة بسبب كـورونا

فالح عودة مؤخرا.
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بطولة كأس العـالم اكبر البطوالت في
العالم الكل يتابعها  الكبير والصغير
ــعــمـورة وتــقــام كل اربع في ارجــاء ا
ســــنــــوات الـــكـل يــــعـــلـم عـــام 1986م
ـــنـــتــخـب الــعـــراقي في ومـــشــاركـــة ا
الــبــطــولــة الول مــشــاركــة له والــيــوم
نــســتــذكــر الــذكـرى  34 لــلــمــشــاركـة
العـراقيـة في هـذا الكـرنـفال الـرياضي

العريق. 
ــنـتــخب الـعــراقي في بــطـولـة تـأهل ا
كأس الـعالم لـكـرة القـدم ألول مشـاركة
له عــام 1986م في الـــبـــطـــولــة الـــتي
حتـمل الـرقم  13 في تـاريخ بــطـوالت
كـأس الـعـالم لـكـرة الـقـدم اقـيـمت هـذه
ـكسيك في البطـولة عـلى ارض دولة ا
الفـترة من  13مايـو حتى  29 يونـيو
ـكــسـيك اول دولـة .وبـذلك اصــبـحت ا
تـستـضـيف بـطـولـتي من كـاس الـعالم
بعد بطولة عام 1970م .حل منتخبنا

الوطني العراقي في اجملموعة الثانية
ـضـيف لـلـبـطـولـة الـتي تـضم الـبـلــد ا
ـكسـيك ومـنتـخب بـارغواي منـتـخب ا

ومنتخب بلجيكا.
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في 4 يـونـيو 1986م لـعب مـنـتـخـبـنا
الوطني اول مباريـاته في كاس العالم
بارة امام منتخب بارغواي واقيمت ا
عـلى مـلـعب نـيـمـيـسـيـو ديـيـز تـولـوكا
وبحضور 24000 الف متفرج وقادها
احلكم ادويـن بيـنـكـون (موريـشـيوس)
ـبـارة بـخـسـارة مـنـتـخـبـنـا وانـتـهت ا
الــوطـــني بـــهــدف ضـــد الشيء ســجل
هدف بـارغـواي الالعب روميـريـتو في

بارة. الدقيقة  35 من ا
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في  8 يونـيو 1986م لعـب منـتـخـبـنا
الــوطـــني ثـــاني مــبـــاريــاتـه في كــأس
العـالم امام مـنتـخب بلـجيـكا واقـيمت
ـبـارة عـلى مـلـعـب نـيـمـيـسـيـو ديـيـز ا

تولوكا وحضرها 20000 الف متفرج
وقــــادهــــا احلـــكـم خـــيــــســــوس ديـــاز
(كولـومبيـا) وتلـقى منـتخـبنـا الوطني
اخلـسـارة الـثـانــيـة في هـذه الـبـطـولـة
هــــدفـــــ ضــــد هــــدف واحـــــد ســــجل
نتخبنا الوطني الالعب الفنان احمد
راضي في الــــدقـــيـــقـــة  59 من عـــمـــر
ـبـاراة لـيــدخل الالعب احـمـد راضي ا
الـتــاريخ بـتــسـجـلـه اول هـدف عـراقي
تـاريخ بـطـوالت كـاس الـعـالم و سـجل
نتخب بلجيكا انزسكيفو في الدقيقة
وسـجل نــيــكـوكاليــسـ من ركــلـة 16

جزاء في الدقيقة 21.
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في  11 يونيو 1986م لعب منـتخـبنا
الوطـني اخـر مـباريـاته في اجملـمـوعة
ـضـيف لــلـبـطـولـة وكـانت مع الـبــلـد ا
ـبـاراة في مـلـعب ـكـسـيك واقـيـمت ا ا
ازتـيـكـا مــديـنـة مـكـســيـكـو وبـحـضـور
الف مـتـفـرج وقـادهـا احلـكم 103763

زوران بـيــتـروفـيــتش (يـوغــوسالفـيـا)
ـباراة بـخـسـارة مـنـتـخـبـنا وانـتـهت ا
الــوطـــني بـــهــدف ضـــد الشىء ســجل
ـــكــســيــكي الالعب ــنــتــخب ا هــدف ا

فـرنــادو كـوايـرارتـي في الـدقــيـقـة 54
باراة.  من عمر ا

ــــشـــــــــاركــــة وحلـــد االن ومن تــــلك ا
مــنــتــخــبــنــا الـــوطــني لم يــســتــطــيع
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جانب من إحدى
مباريات القوة
اجلوية

عامر  في توجه مبكر  والعمل على حتقيق
ـنافسة على لقب الدوري الذي خطفه في  ا
مــــــــــوسم  2016- 2017إضـــــــــافــــــــــة الى
ــتــوقــفــة عــلى ــشــاركــات اخلـــارجــيــة  ا ا
تـرتـيب  الـفـريق في  سـلم الـدوري وعـنـدما
يـصار الى إقامة دورة تنشـيطية في الفترة
ـقبـلة األخرى الـتي تتـوقف اقامتـها  على ا
مـوقف الـبـلد من  الـوبـاء الـذي بدء يـنـتـشر
بـسـرعة وفي إعـداد غـير مـتـوقعـة ويـخشى
ان تـخرج عن السيطرة الصحية عندما بلغ
عـدد الوفيات أمس األول   33 اكـبر  مقابل
 احلـصـيـلة األكـبـر بعـدد اإلصـابات 1252 
اإلعـداد الـتي سـتـتـرك تـأثـيـراتـهـا بشـكل ن
مــخـيف ومـقــلق جـدا عــلى جـمــيع مـنـاحي
احلــيـاة بـعـد أكــثـر لـكن األمـل كـبـيـر في ان
تـــتـــغـــلب جـــهـــود اجلـــيش األبـــيض
ومـعهم  اجلـميع  في حتد واضح
لـلـكل  الذين عـلـيهم الـتـعاون  كل
ـزيد من مـوقـعه حتى النـخـسر ا

من األحبة.
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وكـان أيوب اوديـشو قـد انتـقد
سابقات بسبب  سوء جلنة ا
تـنـظـيم الدوري وفـشـلـها من
مــوسم ألخـر خــصـوصـا في
ـــــــوسم احلـــــــالي الــــــذي ا
انـــتـــهى بـــســـبب تـــفـــشي
كـورونـا  وقبـلـها الـتوقف
بـــســبب االحـــتــجـــاجــات
اضي الـشعـبيـة  العـام ا
والــتي يـبـدو أثـرت عـلى
مـــشـــاركــــة الـــفـــريق في
ــلك مــحــمــد بــطـــولــة  ا
الـسـادس عـنـدمـا  سـوغ
ولـودية خـسارته إمـام ا
اجلــــزائـــري الـى تـــوقف
الــدوري رغم ان الــفـريق
كان  قبلها دخل معسكرا
 فـي تونس قبل ان يخرج
لـلــمـرة الـثـانـيـة من الـبـاب
اخلـلـفي وقـبـلـهـا كـان بـاسم
قـاسم  يـقـود الـفـريق الـذي حـقق لـقب
الــدوري  ثم  حـقق اجنـازا  تــاريـخـيـا
يـبــقى هـو األهم في اجنـازات الـفـريق
اخلـــارجـــيـــة  ومــــحـــفـــورا في ســـجل
الــفـريق والـكــرة الـعـراقـيــة  وجـمـهـور
اجلـويـة الـكـبـيـر بـاحلـصـول علـى لقب
بــطــولـة االحتــاد األسـيــوي مــرتـ في
مــــــوســــــمي   2016و 2018 قــــــبل ان
يـحـصل حسـام الـسيـد عـلى لقب 2017
ـذكور  ثالث أي احلـصـول عـلى اللـقب ا
مـرات تواليا  إضـافة الى احلصول على
لـقب كـاس الـعـالم الـعـسـكـري  في مـوسم
 بعدما مثل العراق فيها. 2013
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اضي في احلصول وسم ا وفشل الفريق ا
عــلى أي لـقب حــيث الـوصــافـة في الـدوري
بـعــد الـغـر الـشـرطـة ثم اخلـروج من لـقب
لك مـحمد السادس ولو ألـكاس  وبطولة  ا
ــهــمــة بــعـد تــركـه لـفــريق ــدرب تــســلم ا ا
ـرحـلـة الـثــانـيـة لـكن األمـور الـزوراء  فـي ا
عـاكس  إمام الدخول في سـارت باالجتاه ا
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أعـلـنت إدارة الـقـوة اجلـويـة جتـديـد الـثـقـة
ـدرب ايـوب اوديــشـو  لـتــدريب الـفـريق بــا
لـلـمـوسم الثـالث عـلى الـتـوالي وذلك ضمن

تــــوجــــهـــات اإلدارة
اســــــــتــــــــعــــــــداد
ـقـبل لــلـمـوسم ا
والــــعـــمـل عـــلى
اسـتـقـطـاب عدد
من الالعب من
فـــــــــرق اخــــــــرى
لـتـعزيـز خـطوطه
حـــــــــــــيـث العـب
الــنــجـف كـرار
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سـتـمـرة لـوزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنان الـزيـارات ا
ؤسسات الرياضية والشبابية  يجب درجـال لعدد من ا
ان يـكون لها هدف والـسيد الوزيـر يعرف تمـاما مهمات
مـنتـدى الشـباب والـنادي الريـاضي واالحتاد الـرياضي
كـونه مثل منـتدى (مركـز) الشبـاب في مستـهل مشواره
كالعب ولـعب لــفـرق انـديــة الـزوراء والـطــلـبـة والــرشـيـد
ــنـتـخـبــات الـوطـنــيـة لـفـئــات الـشـبـاب وكــان العـبـا في ا
ـبي والعسـكري والوطني  وكـان عضوا في احتاد واالو
ــنـتــخب الــعـراق وفــريق نـادي كــرة الـقـدم  ,ثم مـدربــا 
ـتــراكـمـة الــكـرخ والــوكـرة الـقــطـري .. هـذه اخلــبـرات ا
السـابقة للوزير اجلديد للشباب والرياضة تسهل مهمته
في تقييم واقع احلركت الشبابية والرياضية و ال اقول
تـقو الن هـذا االمـر يحـتـاج الى وقت غـير قـلـيل وعمل

نهج.
فــزيـارة وزيــر الـشــبـاب الحــد مـخــيـمــات الـنــازحـ في
محـافظة نيـنوى كانت مهمـة من الناحية االنـسانية ولكن
ـاذا (اكـتـفى) الــوزيـر بـالـتـقـاط صــور تـذكـاريـة مع من
اجــتــمــعـوا حــوله .. اعــلم ان الــوزارة غـيــر قــادرة عـلى
تقـد خـدمات شـبابـية وريـاضيـة نوعـية لـلمـخيـمات في
هـذا الــوقت الكـثـر مـن سـبب ولــكن كـان بــوسع الـوزيـر
تـوجـيه مـديـر شـبـاب وريـاضـة مـحـافـظـة نـيـنـوى بـشراء
ــمـارســة كـرة طــاوالت (مـنــاضــد) لـشــبـاب اخملــيــمـات 
الـطاولة على اقل تقدير او تشييد ملعب خلماسي الكرة
ـناضد او سـاحة للـكرة الـطائرة او كـرة الريـشة وهذه ا

بالغ طائلة. العب  ال حتتاج  او ارضيات ا
و ال اعـــرف ان زيـــارة وزيـــر الـــشـــبـــاب لـــعـــدد من
مـنتديات الشبـاب كانت اسقاط فرض ام ان هناك
بـرنامج مكتمل اجلوانب سينفذ لتفعيل دور هذه
ــنــتـديــات من جــهـة اســتـقــطــاب الـشــبـاب الى ا
قــاعــاتـهــا ومالعــبــهـا مــثــلـمــا كــان يـحــصل في

اضي. سبعينينيات وثمانينيات القرن ا
بية وعن لـقاء وزير الشـباب مع رئيس الـلجنـة االو
الوطنية العراقية  رعد حمودي اقول كان مهما قول
ــســؤولــة عن تــصــديق ــبـــيــة هي ا الــوزيــر بــان االو

انـتـخـابـات اي احتـاد ريـاضـي ولـكن الـسـيـد الـوزيـر لم
ـبية الـوطنـية العـراقية  مـجمدة يشـر الى ان اللـجنة االو
بــقـرار قـضـائي  ,وهـذا تــصـرف دبــلـومــاسي من وزيـر
ـتردي اذ الـشبـاب ال يـخدم الـواقع االداري الـرياضي ا
بية يـجب ان يكون للسـيد الوزير موقف من جتـميد االو
امــا بـتـســويـة قـانــونـيـة عــاجـلـة تــفـضي الى اسـتــنـئـاف
عترف بية ا ـبية لعملها او اقـناع رئيس اللجنة االو االو
به دولــيـا  رعــد حـمـودي بــانـتـخــابـات جــديـدة لـلــمـكـتب
بية الن وقـتا طويال مر عـلى تعليق التـنفيـذي للجنـة االو
ـكن االسـتـمرار عـلـى هذا ـبـيـة الـوطـنـيـة وال  عـمل االو

احلال.
الحـظات الـتي سـجـلت على لـقـاءات وزير الـشـباب  و ا
والريـاضة مع رئيس الهيئة التـطبيعية الحتاد كرة القدم
ـستـشـار الريـاضي ايـاد بنـيان تـعـرضت الى تاويالت ا
عـديدة وال اضيف اليها شيئاً وافـترض ان هدف السيد
ــصــلـحــة الــعـامــة ولــيس دعم جــهــة عـلى الــوزيــر هـو ا
حـساب جهـة اخرى وأرى  ان وزير الـشباب والـرياضة
يجب ان يوجّه رئيس الهيئة التطبيعية الحتاد كرة القدم
لالهـتـمـام باولـويـات الـتـطـبـيـعـية وهي
تـسييـر شؤون كرة الـقدم العـراقية
في حــدود صالحــيـاتــهــا وتــعـديل
الـنــظـام الــداخـلي وحتــديـد مــوعـد
انـتـخـاب الـهـيـئـة االداريـة لالحتـاد

القادم.
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ــشــاركـــة في الــنــهــائـــيــات نــتــمــنى ا
ــنــتــخــبــنــا الـوطــنـي في الــبــطـوالت
الــقــادمـــة احلــضــور فـي هــذا احملــفل

ي ان شاء الله. العا
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شـدد مـدرب مـنـتـخـبـنـا الـوطـني لـكـرة
الــقـــدم الــســلــوفـــيــني ســتـــريــشــكــو
كـــاتــــانـــيـــتش عــــلى ضـــرورة عـــودة

الالعـب خلـوض مـبـاريـات تنـافـسـية
رســـمـــيـــة خــصـــوصـــاً بـــعـــد الـــغــاء
ــوسم الـكــروي احلـالي. مـنــافـســات ا
وقــال رئــيس الــهــيــأة الــتــطــبــيــعــيــة

لالحتـاد الـعراقي لـكـرة الـقـدم الـسـيد
إياد بـنيـان: إن اتصـاال هـاتفـيا جـمعه
ــدرب كـاتــانــيــتش لــلـحــديث عن مع ا
ـنـتـخب الـوطـني السـيـما مـسـتـقـبل ا
ــوسـم احلــالي بــســبب بــعــد الــغــاء ا
فـايــروس كــورونـا. وأضــاف بـنــيـان :
كـاتانـيـتش رحب كـثـيـراً بـفـكـرة إقـامة
الـبـطـولــة الـتـنـشـيـطــيـة الـتي تـسـاهم
بإعداد حقيقي لألندية وكذلك لالعبي
ـنـتـخب بـشـكل جـيـد لالسـتـحـقـاقات ا
ـــقـــبــلـــة لـــكـــون جـــمــيـع الالعـــبــ ا
سـيسـتـفـيـدون من هـذه البـطـولـة بـعد
انــقـطــاع خلــمـســة أشــهـر كــامــلـة عن
منـافـسات كـرة الـقـدم. وأوضح رئيس
الهيأة الـتطبيعـية: أن مدرب منـتخبنا
الـوطـنـي سـيـقــدم مـنـهــاجه الـرسـمي

ـنـتخب لـلـتصـفـيات وذلك لتـحـضـير ا
ـزدوجـة. مؤكـداً مـطـالـبته اآلسيـويـة ا
باالستفادة من أيام "الفيفا دي" إلقامة
ـبــاريـات الــوديــة وإعـادة الالعــبـ ا
إلى أجــــواء هـــكــــذا مــــبـــاريــــات قـــبل
االستحـقاق الرسمي أمـام هونغ كونغ
قبل. وكشف بنيان عن خالل أكتوبر ا
درب كاتانيتش باحلضور إلى رغبة ا
ــكـن مـتـى مـا الــعــراق بـأقــرب وقت 
تــعــود حــركـــة الــطــيــران بــ الــدول
كـاشـفـاً بـالـوقـت نـفـسه عن تـواصـله
ــنــتــخب الــوطــني مع أغــلب العــبـي ا
خالل الـفـتـرة احلـالـيـة وذلك لإلطالع
على تـدريبـاتهم ومـتابـعة مـباريـاتهم
الــرســـمــيــة فـــيــمــا يــخـص الالعــبــ

. احملترف
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اكـد نادي الشرطة تمـسكه بأستحقـاقه في تمثيل العراق في
ـقـبــلـة في دوري أبــطـال آسـيـا  2021 الـنـســخـة اآلسـيــويـة ا
واعـلـنت الـهـيـئـة الــتـطـبـيـعـيــة الحتـاد الـكـرة الـغـاء مـوســــــم
ــقــبل مــوعـداً 2020 -2019  وحتـديــد الــعــاشـر مـن ايـلــول ا
وسم اجلـديد. وقـال عضـو الهـيئـة اإلدارية لـنادي النـطالق ا
الـشرطة عدي الربـيعي في حديث صحـفي ان نادي الشرطة
ـثل الـعراق في دوري يـتمـسك بـحقـه الطـبـيعي بـأن يـكون 
ــقـبل  2021 كــونه بــطل الـنــســخـة ابـطــال آســيــا لـلــمــوسم ا
ـمتـاز ومع إلغـاء النـسخـة احلالـية من ـاضيـة من الدوري ا ا
ــســابـــقــة.  واوضح ان شـــروط االحتــاد اآلســيـــوي كــانت ا
ـلغية التي واضـحة جدا باعتـماد الترتيب األخـير للدوريات ا
بـاريات وليس كما حدث لم يـتبقَ منها سـوى عدد قليل من ا
مـع الــدوري الــعـــراقي الــذي يـــعــتــبـــر مــلـــغي من األســاس.

ــعــقـول ان حتــدد بـطل واضــاف لـيس من ا
الـدوري الـعـراقي بـعـد مـرور  5 جـوالت فـقط
وهـنـاك فرق لم تـخض سوى  3 مـباريـات فقط

وهـذه سـابـقـة لم حتـدث بـجـمـيع بـلـدان الـعـالم.
وتـابع الـربــيـعي ان الـدوري الـعـراقي تـوقف في
وقت خـــاضت به بـــعض الـــفــرق ثـالث مــبـــاريــات
وأخــرى  5 مــبــاريـات بــالــتــالي فــإن احلل األمــثل

لـلـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة هـو الـعـودة إلى تـرتـيب
اضي.  وسم ا ا

يـذكـر ان الشـرطة مـثل الـعراق
في دوري ابـطـال اسـيا 2020
بــعـدمــا تــوج بــلــقب الـدوري
وسم متاز في ا الـعراقي ا

اضي 2020-2019 . ا
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دير الفني السود الرافدين السلوفيني كاتانيتش ا

كسيك تاهل الى كاس العالم في ا نتخب العراق ا لقطة 

مــــصـــادر تــــشــــيـــر إلـى ان إدارة الـــفــــريق
اعـــتــــرضت  عـــلـى قـــرار اإللـــغــــاء قـــبل ان
تـعترض عـلى قرار كمـا تناقـلت اإلخبار الن
إدارة  اجلـويـة جتد بـفـريقـهـا بالـقـادر على
ـشـاركـات خـطـف الـدوري  مـا يـسـمح له بـا
اخلـارجيـة حيث بطـولة دوري إبطـال أسيا
ـشاركات العربية والتزال الفرصة قائمة وا
شاركات امـام كتيبة اوديشـو في  حتقيق ا
ــشــاركــة بــالــبــطــولــة اخلــارجــيــة  عــبــر ا
ـقــتـرحـة من قــبل الـلــجـنـة الــتـنـشــيـطـيــة ا
الـتـطـبيـعـيـة  األخرى الـتي  سـتـخضع الى
ظــروف الـبـلــد من حـيث الـتــنـظـيـم لـتـامـ
الـطرق   لثالثة فـرق للمشـاركات اخلارجية
ومــتـوقع ان تـأتـي مـشـاركــة مـحـدودة امـام
إمـكانات  عدد من الفرق حـيث اجلماهيرية
شـاركة فـيها ـا قد يـعتذر الـطلـبة من ا ور
وقــد  تـظــهـر رغـبــة  فـريق نــفط الـوسط او
األمـانـة  بـسـبب إمـكـانـاتـهـمـا الـعـاليـة  في
الـقـدرة على الـتمـثيـل اخلارجي وقـد تظـهر

شاركة. فرق أخرى ترغب با
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لــــكن األهم  هــــنـــا عــــلى االحتــــاد الـــقـــادم
االهــتــمــام بــبــطـولــة الــدوري الــتي الزالت
طـلـوب واالسـتـقرار تـبـحث عن الـتـنـظيـم ا
وهــو مـــا تــأمــله الـــفــرق واالهم ان  تــقــوم
الـلـجــنـة الـتـطـبـيـعــيـة بـإصالحـات شـامـلـة
وإصـدار  نظاما متكامال  يـستند الى هيئة
ـهـمــة في تـشـكـيل عـامــة  ألنـهـا الـقــاعـدة ا
االحتــاد وتـقع عـلــيـهــا مـسـؤولــيـة في هـذا
ـطلوب  وسط اجلـانب من حيث االخـتيار ا
تــــوجه أســـهـم االنـــتــــقـــادات الــــتي الزالت
تــصــوب نــحــوهـا وحتــمــلــهــا مــســؤولــيـة
االخــتــيــار في  تــشــكــيل احتــاد قـادر عــلى

ـوسم احلالي ولعـب ثالث مباريات دوري ا
ـينـاء البـصري من دون أهداف تـعادل مع ا
قـبـل الـفـوز عـلى الـكـهــربـاء بـهـدف ثم عـلى
األمـانة بـهدف  وتـوقف الدوري في وقـتها
بــسـبب اتــسـاع االحــتـجــاجـات الــشـعــبـيـة
سابقات  تلجا للتأجيل ومـتوقع ان جلنة ا
فـاجأ  امام  مـباشـرة وذلك لم يكن بـاألمر ا
ـرتبك لـلمسـابقـة عبـر مواسـمها الـتنـظيم ا
الـكـثـيــرة الـتي شـهـدت تـعـثـرا  كـثـيـرا رغم
مــطـالـبــة الـفــرق في  حتـقـيـق دوري مـنـظم
ومــتــكـامل لــكن دون جــدوى وهــو مـا  دفع
ـسـابـقـات بـسبب اوديـشـو النـتـقـاد جلنـة ا
عــدم  تــمــكـــنــهــا من  األخــذ بــالــدوري الى
الـنـاحيـة التـنـظيـمـية  الـطـموحـة  الى أخر
مـسـابـقـة  انـتهـت من دون تتـويج  من دون
وقف الفرقي واجلوية حل االعـتماد على  ا
وصــيـفـا  بـعــشـر نـقـاط مـن اربع مـبـاريـات
ـتـصـدر بـإحـدى واقل مــبـاراة من  الـنـفط ا
عـشر نقطـة  وكان ينتـظر الفريق اسـتئناف
الــدوري بــعــد الــتــوقف بــســرعـة لــكن دون
ــوقف الــذي واجه اجلــمـيع جــدوى امــام ا
بـسـبب اتـسـاع كـورونـا من فـتـة الى اخرى
بــحــال أسـوء من حــال  مــا دفع بــالـلــجــنـة
الـتطبيـعية  الى إلغـاء البطولـة بعدما لعب
الـفريق أربع مباريـات حقق الفوز في ثالث
ـيــنـاء سـلــبـيـا  لـيــفـشل مـرة وتــعـادل مع ا
ثـانـية بـتخـطـيه بعـدما انـتـهى اللـقاء األول
ـــاضـي بـــنــــفس في أيــــلــــول من الــــعــــام ا

النتيجة.
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وفي وقـت كان فريق القوة اجلوية قد اتفق
مع بــقــيــة فــرق الــدوري عــلى إلــغــائه البل
ـــذكــــور  لـــكن اإلصـــرار عــــلى  الـــتــــوجه ا

إدارة الـلـعــبـة بـعـد أزمـات كـثـيـرة  مـر بـهـا
االحتــاد الــتـي أطــاحت  بــجــمــيع أعــضــاء
اإلدارة  بـسـبب الـقراءة  اخلـاطـئـة لالحتاد
وحتـيد خـصومه  لتـدفع اللجـنة الـتنفـيذية
الـثمـن باهـظا بـعدمـا كان اجلـمـيع متـطلـعا
البل طـامـعا بـالـبقـاء فـترة اكـبـر والن جلان
االحتــاد كـانت وراء الـذي حــصل  ألنـهـا لم
تـمتلك الـقدرة في إدارة األمور حـيث  جلنة
نتظر االنـضباط وعلى اللجنة التطبيعية ا
ـطـلـوب بـعـيـدا عـمـا يـشـاع مـنـهـا الــعـمل ا
ويـثـار من أمور ولـوانـها تـخـضع خلالفات
شــخــصـــيــة كن الــلــجـــنــة امــام االخــتــبــار
احلـقــيـقي وبـعـكس ذلك سـتـالحـقـهـا لـعـنـة
الـشارع الرياضي وألنـها أتت عبر تدخالت
شـخـصـيـة ولـيس من خالل عـن طريـق اخر
لـكـنـهــا إمـام مـسـؤولـيـة  في الـتـغـيـر الـذي
عـــجــزت االحتــادات من حتـــقــيـــقه وألنــهــا
جـــمــيـــعــا عـــمل نـــتــفـي ظــروف غـــايــة في
ا في الـصعوبـة منذ عام  2003 ولـليوم  
ذلك الـلجنة التطبيعية التي بالكاد تقدر ان
ـنع من تــعـقـد اجــتـمـاعـا لــهـا لـكـن هـذا ال
تـقد مـا ينـتظرهـا من عمل كـبيـر  وعلـيها
الــتـــعــلم من درس االنــتـــخــابــات األخــيــرة
والــذي حـــصل فــيــهــا وكــانـت الــســبب في
اجمليء بــهـا   إمـام إصــدار وتـمـريــر نـظـام
قـبلـة و مهم الـداخـلي  إمام  االنـتخـابـات ا
ان  تـكون مفـتوحة لـلجميـع لكن حصرا من
يــجــد في نــفـــسه الــقــدرة عــلى الــعــمل في
ريــاضــة الــعــراق الن كــرة الــقــدم اخـتــزلت
الـريـاضـة احملـلـيـة  والزال الـبـعض اليـفـهم
ـقـدمـة غـيــر ذلك  الن كـرة الـقـدم دومـا في ا
واالمـر يــتـرك مـرة اخـرى لــلـهـيـئــة الـعـامـة
وكـيـف  سـتـتـدبـر االمـور  االهم  في مـسـار

الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرة  احملـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيــــــــــــــــة.
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وعـودة الى فريق الـقوة اجلويـة الذي يبدو
مــتـوجـهـا بــقـوةالى تـرتــيب أوراق الـفـريق
لـلفترة القادمة  بـعد قرار اإلبقاء على نفس
ـدرب وهذا ام مهم يـنعكس عـلى الالعب ا
درب ـوجـودين  في تعـزيـز  العالقـة مع ا ا
بـعد فترة عـمل ليست قصـيرة   إضافة الى
الـتــفـكـيـر بـتـعـزيــز  الـفـريق بـعـدد اخـر من
الالعــبــ  لــيــكــون  أكــثــر فــاعــلــيــة وقـوة
ــقــبــلـة احملــلــيـة وانــدفــاع لـلــمــشــاركـات ا
واخلــارجـيــة إمـام حتــقـيق فــريق مـتــكـامل
ـوسم مــؤكـد يـسـعى الى جتــاوز أخـفـاقـة ا
ــــاضي مــــا جــــعـل من اإلدارة ان تــــهــــتم ا
بـاألمــور من هـذه األوقـات رغم صـعـوبـتـهـا
ومـهـم ان يـسـتـعـيـد الـفـريق وضـعه ودوره
ــنـافـسـات احملـلـيــة واخلـارجـيـة عـبـر في ا
االعـتــمـاد عـلى مـجـمــوعـة العـبـ وأسـمـاء
ـطلـوبة شـاركة ا مـعروفـة وهـو  ما يـدعم ا
وسم قـادرة للدفاع عن  مشـاركات الفريق ا
اضي وسم ا ـقبل  لـتعويض إخـفاقـات ا ا
وسم والـعـمل بـفتـرة مـنـاسـبة  السـتـقـبل ا
اجلـديد عبـر  تشكيل فـريق  يناسب وحجم
وسـمعة القوة اجلوية وعراقته  واجنازاته
والزال احــد أهـم  الــفــرق احملــلـــيــة  ومــهم
االنــتـقــال الى مــسـتــوى اعــلي عـبــر إعـادة
الـثقـة بنـفوس العـبي الفـريق الذي اكـثر ما
يـــخـــضـع في الـــلـــعـب لـــضـــغط األنـــصـــار
وتــطــلــعــاتــهم الى مــوسم مــثــمــر ومــنــتج
ـوسم القادم آمر ونـاجح ولو احلديث عن ا
ـقـبـلـة مـبـكـر ويـخـضع الى ظـروف الـبـلـد ا
وكـيف ستسير لـكن مهم  ان  يأتي التعامل

مع الفرص.

الي لنادي الشرطة االم ا
الرياضي عدي الربيعي

أيوب أوديشو
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كـشف تـقـريــر صـحـفي إسـبـاني عن تـطـور جـديـد بـشـأن جتـديـد عـقــد األرجـنـتـيـني لـيـونـيل مـيـسي مع نـاديه
برشـلـونة.ووفـقًـا لصـحـيفـة "مـوندو ديـبـورتيـفـو" فإن مـيـسي حسـم موقـفه وسـيظل مع بـرشـلونـة حـتى صيف
2021 رغم عدم انتهاء الـبند الذي يسمح له بالرحيل مجانًـا عن النادي الكتالوني هذا الصيف.وأشارت إلى
أن جـوسيب مـاريا بـارتومـيو رئـيس بـرشلـونة حتـدث بوضـوح منـذ أكثـر من أشـهر مع خـورخي ميـسي والد
البرغوث حول جتـديد عقد ليونـيل لعدة سنوات.وأوضحت أن مـحادثة خورخي مع بارتومـيو كانت قبل سفر
ـزمع عـقـده بـ خـورخي األول إلى روزاريـو والـذي مـا زال هـنـاك حـتى اآلن.وقـالت الــصـحـيـفـة إن الـلـقـاء ا
ـقبل سـيكـون عن بـعد.وأضـافت أن الطـرف لن يـلـتقـيا وجـهًا لـوجه قبل ميـسي وبارتـومـيو خالل األسـبوع ا

قبل عندما تعود حالة الطيران إلى طبيعتها. النصف األول من الشهر ا
ـيـسي كي يكـون مـنـاسـبًا ألفـضل العب في الـعـالم ويـجعل وذكـرت أن بارتـومـيـو يـجهـز عـقـدًا باهظ الـثـمن 

البرغوث ينهي مسيرته في الكامب نو.
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{ بـلـغراد (أ ف ب) - وصـف الصـربي
يا صـنف أول عا نوفاك ديوكـوفيتش ا
رجح قيود النظافة الصارمة التي من ا
ــوجــبـهــا بـطــولـة الــواليـات أن تــقـام 
ـضـرب آخر ـفتـوحـة بـكرة ا ـتحـدة ا ا
البطوالت األربع الكبرى بأنها "مفرطة"

اجلمعة.
اعــتـــرف ديــوكـــوفــيـــتش بــأن مـــطــالب
ــكن أن تـؤدي إلى إجــهـاد ــنـظــمـ  ا
شـديـد مع اسـتمـرار الـشـكـوك حـول ما
إذا كـــان احلــدث الــكــبــيـــر ســيــقــام في
نيـويورك مـركز تـفشي فـيروس كـورونا
تـحدة كـما هو سـتجـد في الواليـات ا ا
مــقـــرر.ونــقـــلت صـــحــيـــفـــة "بــلـــيــتش"
اإللكترونية عن ديوكوفيتش (33 عاما)
قوله "امس فقط اجـريت اتصاال هـاتفيا
مع نـخـبـة الـلعـبـة دولـيـا وكـانت هـناك
ــوسم مـــحـــادثــات حـــول اســتـــمـــرار ا
تحدة معظمـها حول بـطولة الواليـات ا

ـــــقــــــررة في أواخـــــر ــــــفـــــتـــــوحــــــة ا ا
ـعروف ما آب/أغسـطس لكن من غـير ا

اذا كانت ستـقام".
ـقـرر انـطالق األدوار الـتـمـهـيـدية ومن ا
للـبطـولة في  24آب/أغسـطس على أن
يـبـدأ الـدور األول بــعـد أسـبـوع من هـذا
ــبــاراة الــنــهــائــيــة في 13 الــتــاريخ وا
أيــول/ســبـــتــمــبــر كـــمــا تــقـــام جــمــيع

باريات خلف أبواب موصدة. ا
وأضـاف "الـقـواعـد الـتي أخـبـرونـا بـأنه
يـجب عـلـيـنـا احـتـرامـهـا لـنـكـون هـنـاك
ولـــكي نــلـــعب فـــهي مــفـــرطــة".ووصف
ـتـحـدة ديـوكـوفــيـتش بـطل الــواليـات ا
ــفـــتــوحـــة في األعــوام  2011و2015 ا
و2018 الـــقـــيـــود اخملـــطـط لـــهـــا عـــلى
مرافقي الالعب بأنها "مستحيلة حقا".
وقــــال "لن نـــتـــمـــكـن من الـــوصـــول إلى
مـانـهـاتـن وسـيـتـعـ عـلـيـنـا الـنـوم في
طـار لـيتم اخـتبـارنا مـرت أو فنـادق ا

ثالث مرات في األسبوع".وتابع "أيضا
ـكـنــنـا جـلب شــخص واحـد فـقط إلى
النادي وهـو أمر مسـتحيل حـقا. أعني
حتـتــاج إلى مـدربك ثم مـدرب الــلـيـاقـة
البدنية ثم أخصائي العالج الطبيعي.
جميع اقتـراحاتهم صارمة حـقا لكنني
أسـتـطـيع أن أفــهم أنه ألسـبـاب مـالـيـة
وبسبب العقود القائمة بالفعل يحاول
نظـمون اقامـة هذا احلدث. سـنرى ما ا

سيحصل".
ويـأتي حــديث ديـوكـوفـيــتش بـعـد يـوم
ــــنــــافــــسه ــــاثل  واحـــد مـن حتــــفظ 
صنف الثاني اإلسباني رافايل نـادال ا

يا على البطولة. عا
وأكــد نـــادال اخلــمــيس خـالل مــؤتــمــر
صحافي عـبر تقـنية االتـصال بالـفيديو
أنه ال يزال مقتنعا بأن جائحة "كوفيد-
 "19مــا زالـت تــلــقي بـــظالل من الــشك
ـكنـنا وسم وقـال "ال  على روزنـامـة ا

االسـتـئنـاف حـتى يـصـبح الـوضع آمـنا
وعــادال تـمــامـا عــلى صــعـيــد الـصــحـة
ـكن جلمـيع الالعبـ من أينـما حيث 
أتـــوا الـــســـفـــر وخـــوض الـــدورات في

ظروف آمنة".
وشـدد حامل الـلـقب "مـوقفي لـم يتـغـير:
ـسؤولـيـة يجب يـجب أن نظـهـر حس ا
ـا فيه أن نتـأكـد أوال بأن الـوضع آمن 
الـكفـايـة وبـعـد ذلك بالـطـبع سـنـحاول
استـئنـاف الدورات حـ تصـبح الرؤية

واضحة".
وتـســبب "كـوفــيـد-19 بــإلـغــاء بـطــولـة
ــبــلــدون ثــالــثــة الــبــطــوالت األربع و
الــكـــبــرى لــلــمــرة األولى مــنــذ احلــرب
ـيـة الـثـانـيـة والى إرجـاء بـطـولـة الـعـا
روالن غــاروس الـفــرنـســيـة الــتي أحـرز
نــادال لـقــبــهـا في 12 مــنـاســبــة حـتى
شــهــري أيــلــول/ســبــتـــمــبــر وتــشــرين
ــفــتــرض أن األول/أكــتــوبــر (كــان من ا
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{ بـاريس (أ ف ب) - أكّـد رئيس
االحتــاد الــفـــرنــسي لــكــرة الــقــدم
نويل لو غريت اجلمعة في مقابلة
مع وكـــــالـــــة "فـــــرانـس بــــرس" أن
ـال" "االولـويــة لـلــصـحـة ولــيس ا
كـمــا حتــدث عن وقف مــنـافــسـات

الــدوري وخــطـة
عـــــــــــــــــــــودة
اجلـمـهـور
إلــــــــــــــــى
ــالعـب ا
ودعــــــــم
فــــــــــرق
الهواة.
} -
هــــــــــل 
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أكدت إدارة برشلونـة اإلسباني أن جنمه الشاب جونيور فـيربو مهدد بالرحيل عن صفوف
ـقـبل وبـدأ الـنـادي يـفـكـر بـالـفـعل في الـبـدائل الـفـريق خالل فـتـرة االنـتـقـاالت الـصـيـفـيـة ا

احملتملة. 
اضي مقابل  18 مـليون يورو وتـعاقد بـرشلونـة مع فيربـو من ريال بيـتيس في الصيـف ا

باإلضافة إلى  7 مالي يورو كمتغيرات متوقف دفعها على حتقق بعض الشروط.
نـتـظر مـنه لـغـاية اآلن وهـو األمـر الذي يـجـعل الـنادي يـفـكر في ولم يـقدم الـالعب األداء ا
بلغ الذي دفعه لكي كن يبيعه مقابل  40 ملـيون يورو وهو ضعف ا بيعه وان بـرشلونة 
يـجلـبه قبل عـام. ويحظى جـونيـور باهـتمام بـعض األنديـة مثل تـشيلـسي ويوفـنتـوس اللذان
يـبحـثان عـن ظهـير أيـسر جـديـد وسيـكون بـرشلـونـة مرحـباً بـبـيعه لـكي يسـتـفيـد من قيـمة
رحيله بتمويل الـصفقات التي يسعى إلبرامـها أبرزها صفقة التـعاقد مع الوتارو مارتينيز

مهاجم إنتر ميالن.
 وبـحسب تقاريـر صحفيـة: ذكرت أن برشلونـة حدد بعض اخليـارات التي سيفـاضل بينها
لـتعـويض رحيل جـونـيور فـيربـو احملتـمل لكن الـنادي لـن يبـادر بالـتعـاقد مع أي مـنهم الى

االن حل حسم مستقبل النجم اإلسباني.

ال". للصحة بدال من ا
{ هل قـيّـمت اخلــسـائـر عـلى اجلـانب

االحتادي?
- إذا كــــنـت تـــتــــحــــدث فــــقط عن
ــكــنك الــقــول إنــنـا اخلــســائــر 
خسـرنا أربع مـباريات لـلمـنتخب
الـــفـــرنـــسي أي حـــوالي عـــشــرة
مالي يورو. ومن نـاحية أخرى
ال توجد تكاليف كما أننا أوقفنا
بـعض الــعـمــلـيــات. لـقــد وضـعت

وثمانية في الـثانية كحد أقصى.

في هذه اللحظـة نحن لم نتأخر.
الـســؤال الـوحـيــد هـو بــحـضـور
جماهير أو من دون. قد تشك في
أنـني عـلى الـصــعـيـد الـشـخـصي
بـاريات بحضور انا مع (اقامة ا
جـمــاهـيـري). لــكـنــني لن أضـغط
اقــتـصــاديـا عــلى أي شـخص من
أجل كـرة الـقــدم سـنـأخــذ دائـمـا
فـي االعتـبـار الـنـصـيحـة الـطـبـية

للحكومة".
ــكن أن تــقــام مــبــاراة كــأس { هـل 
فــرنـــســا بـــ بــاريس ســـان جــرمــان
وسـانت إتيـان هـذا الـصيف بـحـضور

شجع حتى بعدد محدود? ا
- بالطـبع هذا ما سنـطلبه انها
امنـيتي عـلى اي حال. نـحن على
تــواصـل مع احلــكــومــة. قـد
يـسـمــحـون لـنـا مــنـاقـشـة
وجــود عــدد مــحـدود (من
) إمـا مع مطلع شـجع ا
ـقــبل أو في مــبـاريـات ــوسم ا ا
الــــكــــأس. نــــحـن في مــــحــــادثــــة
مستمـرة مع تقدم يبـدو إيجابيا

بالنسبة لي".
{ أثــــار االحتـــاد إمـــكـــانــــيـــة اقـــامـــة
مــبـاريــات وديــة في تـمــوز/يـولــيـو. أال
يــشــعل ذلك الــنـقــاش حـول مــوضـوع

تـــكــــون حـــالـــيــــا في أســـبــــوعـــهـــا
الثـاني).كمـا اثارت األسـترالـية آشلي
ــيــا الــيـوم ــصـنــفــة أولـى عــا بــارتـي ا
اجلمعة الشـكوك ايضا حول مـشاركتها
فـتوحة ـتحـدة ا في بطـولة الـواليات ا
واشـارت إلى أنـهـا ال تـزال قـلـقـة بـشـأن
عـــواقب جـــائــــحـــة فـــيـــروس كـــورونـــا

ضرب. ستجد على كرة ا ا
وقــالت بـارتي فـي تـصــريح لـصــحـيــفـة
"سـيدني مـورنـيـنغ هيـرالـد" إن "الـعودة
ــــضـــرب مـــرة إلـى احلـــديث عـن كـــرة ا
أخــرى و(رؤيــة) أن األمــور تــســيــر في
نـافسة االجتاه الـصحيح السـتئـناف ا
أمـــر مـــحــمس جـــدا".واضـــافت "لـــكــني
ـــعــــلـــومـــات ــــعـــرفـــة كـل ا بـــحــــاجـــة 
والـــتـــوصـــيــات الـــصـــادرة عن رابـــطــة
الالعبات احملترفات واالحتاد األميركي
ــــضــــرب قــــبل اتــــخــــاذ قـــرار لــــكـــرة ا
شاركة في اجلولة بخصوص إمكانية ا
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ـنـافس في قــرر نـادي لـوس أجنــلـيس جـاالكــسي ا
الـدوري األمــريـكـي لـكــرة الـقــدم لـلــمـحــتـرفــ يـوم
اجلمـعـة إنـهـاء الـتـعـاقـد مع العب الـوسط الـصربي
ألـكـسنـدر كـاتـاي بعـد أن نـشـرت زوجته ”سـلسـلة
من الــتــعــلــيــقــات الــعــنــصــريـة والــداعــيــة لــلــعــنف

االجتماعي.
وذكــــرت وســـائل اعـالم أن تـــيـــا كــــاتـــاي وصـــفت
تـظـاهرين حتت شـعار ”حـياة الـسـود تهم “عـبر ا
تــطـــبــيق انـــســتـــجــرام بـــأنــهم ”مــاشـــيـــة مــثـــيــرة
لالشـمئزاز “ودعت الستـخدام الـعنف ضـدهم قبل

نشورات. أن حتذف هذه ا
دن األمريكية ضد ختـلف ا واندلعت احـتجاجات 
وحشيـة وعنصرية الشرطـة عقب وفاة جورج فلويد
وهو أمريـكي أسود من مدينة منيابوليس لقي حتفه
بـعدمـا ضـغط ضابط شـرطـة بركـبته عـلى رقـبته

اضي. الشهر ا
ونشر لـوس أجنليس بيانـا قصيرا أعلن فيه
الـتـوصل ”التــفـاق بـالـتـراضي “مع كـاتـاي
ا إلنهـاء االرتباط بينـهما بعد ”إدانـة قوية “

نشرته زوجته.
وقــــال الــــنــــادي ”يـــــدعم لــــوس أجنـــــلــــيس
ــلــونــة جــاالكــسي أصـــحــاب الــبــشـــرات ا
ــظــاهـرات وخــاصــة مــجـتــمع الــســود في ا
ــسـاواة والــكـفــاح ضـد الــعـنــصـريــة وعـدم ا
والــتــعـــصب والــعـــنف.واعــتـــذر كــاتــاي (29
عـامــا) العب شـيـكـاغـو فــايـر الـسـابق والـذي

اســــــتـــئــنـــاف مــوسم 2019-2020
كـما هو احلال في الـبطوالت األوروبية

الكبرى األخرى?
- أي نــــــقـــــاش? نــــــحـن نــــــتــــــبع
تــوجـيــهــات احلــكـومــة. ال مــكـان
لـلنـقاش. سيـكون العـبونـا أفضل
ـا في شكل أفضل استـعدادا ور
من اآلخرين سنرى (...) على أي
حـال لم أشـكك أبـدا في الـقـرارات
التي اتخذتها احلكومة. األولوية

بالوتيلي 

ــــكن ســـوى مــــســـتــــعـــارا وال 
ـسـؤولــ عن الـفـرق لألطـبــاء ا
حتــديــد الـــهــويـــة احلــقــيـــقــيــة
ـسؤول عن ديـر ا لالعب.وأكـد ا
كـــرة الــســـلـــة في نــادي بـــايــرن
مـــيــونــيخ مــاركـــو بــاســيــتش
لـــــــشـــــــبـــــــكـــــــة "أي أس بي أن"
الـــريــاضــيـــة بــأنه ســـيــتم "حث
الالعـــبــ بــشـــدة" عــلى ارتــداء
الـسوار لـكـنه لن يـجـبـرهم على

ـانـيـا) (أ ف ب) - { مـيـونخ (أ
سيـتم حث العبي دوري الـدرجة
ــانـي لــكـــرة الـــســـلــة األولـى األ
الذين  جتمـيعهم في مـيونيخ
إلنــهـاء الــبــطـولــة خــلف أبـواب
مـــوصـــدة بــشـــدة عـــلى ارتــداء
ســــــــوار تـــــــعــــــــقـب فـي إطـــــــار
الـبـروتـوكــول الـصـحي الـهـادف
الى جتـــنب انـــتـــشــار فـــيــروس
ـــســــتـــجـــد.وأوضح كــــورونـــا ا
الدكـتور فلـوريان كـاينتـسيـنغر
ــــــــســــــــؤول عـن اإلجــــــــراءات ا
الـصـحـيـة اخلـاصـة بـالـبـطـولـة
للمحـطة التلـفزيونيـة الرياضية
"مـاغـنــتـا سـبـورت" أنه "إذا كـان
اخــــتـــبــــار العب أو عــــضـــو في
الـطــاقم إيــجــابــيــا فــيــمــكــنــنـا
عـرفة استـخدام هـذه البـيانـات 
من كان على اتصال به خالل الـ
ـاضـية".وتـابع "لـقد 48 ساعـة ا
طــبّــقــنــا هــذه الــتــكــنــولــوجــيـا
كـــوســيــلــة احــتــيــاطــيــة ألســوأ
الـسـيــنـاريـوهـات" أي االصـابـة

بفيروس "كوفيد-19.
ومع ذلـك ســيــكــون اســتــخــدام
الـــســوار عـــلى أســـاس طــوعي
عــــلى أن يــــكــــون اسم صــــاحب
ــوجـودة فـي الـسـوار الـرقــاقـة ا
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نــظـامــا بــحـيث نــقــدم في نـهــايـة
حزيـران/يـونـيـو مـيـزانـيـة قـريـبة

من التوازن. 
وفـي تـــــــوقــــــعــــــات 2020-2021
ــنــتــخب يُــعــتــقــد أن مــبــاريــات ا
الـــفــرنــسي ســتـــجــري بــحــضــور
اجلـمهـور. نـحن متـأخـرون بأربع
مــبــاريــات إذا تــمــكــنــا من اقــامـة
ـوسم اثــنـتـ عــلى األقل خالل ا

فسأكون سعيدا جدا".

 ôU Ë ≠ ÊbM

يـكـثف بوروسـيـا دورتـمـوند مـحـاوالته من أجل تـعـزيـز صـفوف فـريـقه بـعـناصـر هـجـومـية
جديدة حتسبًا لرحيل بعض جنومه.

ـانيـا" فـإن دورتـمـونـد أقدم عـلى خـطـوة عـمـلـية وبـحـسب شـبكـة "سـكـاي سـبـورت أ
جديدة من أجل الظفر بتوقيع فيران توريس العب فالنسيا.

ثلي اضي مع  اني تقابلـوا األسبوع ا وأفادت الشبـكة بأن مسؤولي النـادي األ
الالعب اإلسباني الشاب البالغ من العمر 20 عامًا.

ورغم ذلـك لم يتـلق اخلــــــفـافـيش عرضًـا رســــــــمـياً مـن جانب دورتـمـونـد حتى
ـاني اكتفى بالدخول في مـفاوضات مــــــــبدئية مع الالعب اآلن إال أن النادي األ

ووكيله.
ويـسـتهـدف دورتمـوند ضم تـوريس حتـسبًـا لرحـيل مهـاجـــــــمه اإلنكـليـزي جادون
سـانـشــــــــو في ظل اهـتـمـام كـبـيـر من جـانب عــــــــمـالـقـة الـدوري اإلنـكـــــــلـيزي
بــضـمه. ويــتـنـافـس دورتـمـونــد مع عــدة أنـديـة أوروبــيـة عــلى ضم تـوريـس أبـرزهـا

يوفنتوس ليفربول مانشستر سيتي وأياكس أمستردام.

فعل ذلك مضيفا "نأمل أن يفهم
اجلميع سبب قيامنا بذلك".

وعــلى غـــرار دوري كــرة الــقــدم
اني وضع دوري كرة الـسـلـة األ
بـــروتــوكـــوال صـــحــيـــا وجــدوال
زمـــنــيــا إلنـــهــاء مـــوســمه وقــد
شاركة وافقت عشرة فرق على ا
في البطولة التي تـستمر لثالثة
أسابـيع ووضعـت جمـيعـها في
حـالـة من الـعـزل الـصـحي داخل

فندق واحد في ميونيخ.
وبعـد مبـاريات دور اجملـموعات
(مجمـوعتان من خـمسة فرق كل
مــــنــــهـــمــــا) تــــقـــام األدوار ربع
الـــنــــهـــائي ونـــصف الـــنـــهـــائي
والـــنــهـــائـي بـــنـــظـــام الـــذهــاب

واإلياب.
وكـشف مـديـر الـدوري سـتـيـفـان
هولتس أن هـذه اخلطـوة تهدف
الى تعقب حتركات الالعب من
أجل مــعــرفــة مع من تــواصــلـوا
ألنـه "إذا كـــان هـــنـــاك اخـــتـــبــار
إيجابي فإن اجملـموعة بأكـملها
ــكن أن ســـتــكـــون في خـــطـــر. 
يــعــني ذلك نــهــايــة الــبــطــولـة".
ووصل عدد اإلصابـات بفيروس
ــانــيــا حــتى "كــوفــيـد-19 في أ
الــســبت الى  183,678حــالــة
بــــــزيــــــادة 407 حــــــالــــــة خالل
ـاضيـة فـيـما السـاعات الـ 24ا
وصل عــــدد الـــــضــــحـــــايــــا الى

8,646 حالة وفاة.
ـــانـــيـــا في تـــخــفـــيف وبـــدأت أ
قـيــــــــود اإلغالق لــكـنـهـا أبـقت
عــــلى قـــــــــــواعــــد الــــتــــبــــاعـــد
االجــــتــــمـــاعـي وعـــلـى ضـــرورة
ارتــداء الـــكــمــامـــات في مــعــظم

األماكن العـــــــامة.

عن خـطة دعـم كرة الـقـدم للـهـواة التي
تـــبـــلغ قـــيـــمـــتـــهــا  30مـــلـــيـــون يــورو
اخلـمــيس بـدافع اخلــوف من انــهـيـار

في صفوف األندية?
-"ال. كل أسـبـوع لــديـنـا اجــتـمـاع
ـــكــنك أن مع رؤســـاء األنــديـــة. 
تـرى أنــهـا في عــجـلـة مـن امـرهـا
السـتـئـنـاف بـطولـتـهـا. وسـيوازن
االحتاد حسابـاته هذا العام على
الـرغـم من عـدم وجــود مــبــاريـات

(للمنتخب). 
نحن ندفع 300 ملـيون يورو في
اجملموع عـلى مدى ثالث سنوات
(لـــفــــرق الـــهــــواة) وهــــذا لـــيس

بالشيء السهل".
ـنتـخب األربـع التي { هل مـبـاريـات ا
ـقــررة أصالً في آذار/مـارس كـانـت ا

وحزيران/يونيو تؤدي إلى خسائر?
- ال انــهـا مـبـاريـات سـتـقـام.
ليس كـلهـا ولكن سـيتم
لـــعب اثـــنـــتــ أو
ثالث مـنـها في
قبل. وسم ا ا
لدينا عقد مع
االحتــــــــــــــاد
األوروبــــــــي
لـكـرة الـقـدم
القـــامـــة 40
مـبـاراة على
4 مــــــــــــــــدى 
ســــــنــــــوات.
ــكــنــنـا أن
نـــــخـــــوض
 12مباراة
في ســنــة
واحـــدة
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أكد تـقرير صـحفي إيطـالي أن ماسيـمو سيـلينـو رئيس بريـشيا طلـب فسخ عقد
بالوتيلي مـهاجم الفريق.ووفقًا لصحـيفة "الجازيتا ديللـو سبورت" فإن سيلينو

ـتـد إلى 3 بـعث رسـالـة إلى بــالـوتـيـلـي يـطـلب خاللـهــا إنـهـاء عـقــده الـذي 
سنوات.

وأشارت إلى أن هنـاك بندًا في العقد ينص علـى إنهائه إذا هبط بريشيا
وسم األول. إلى الدرجة الثانية عقب ا

وأوضـحت الصـحيفـة اإليـــــــــطـاليـة أن فسخ العـقد اآلن ال يـحتاج
أي إجــراء قــانــــــــــوني حــيث ســيــتـم الــتـفــاوض بــ مــحــامي

. الطرف
وتعود األزمـة ب بالوتـيلي ورئيس بريـشيا إلى تغيب

الالعب عن جلـسات التدريب أكثر من مرة
عــقـب فــتـــرة الـــتـــوقف بـــســبـب أزمــة

كورونا.
ورغم إعالن بــالـوتـيـلـي أنه يـعـاني من
ــعـدة إال أن ســيــلـيــنـو مــشــكـلــة في ا
كـشف عن إحـبـاطه بـسبب الـتـعـاقد مع
ـــــهـــــاجم اإليـــــطـــــالـي ووصف ذلك بـ ا

"اخلطأ الفادح".

األمـيـركـيـة"
توقع ومن ا
أن تـــــــــعــــــــــلن
رابـــــــــطــــــــــتـــــــــا
احملــــــــتــــــــرفــــــــ

واحملــــــــتــــــــرفـــــــات
األربـعـاء مـسـتـجـدات
بشـأن بطـولة الـواليات
ـفتوحـة وبقية تحدة ا ا

وسم. ا
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{ بـريـزبـ (أسـتـرالـيـا)) ,أ ف ب) - تـوفي
راكب أمـواج بــعـدمـا هـاجـمــته سـمـكـة قـرش
طــولــهـا ثالثــة امــتــار قـبــالــة شــواطئ شـرق
أســــتـــرالــــيـــا عــــلى مــــا ذكـــرت الــــشـــرطـــة
ـارس ريــاضـة ركـوب األحـد.وكــان الـرجل 

األمواج في كينغزكليف على بعد حوالى مئة
كيلـومتر جنوب بريزبـ صباح األحد عندما
عضـته سمـكة الـقرش في الـرجل.وأوضحت
الـشرطـة في بـيان "أبـلغـنـا بأن راكـبي أمواج
عــدة هـبـوا لـنـجــدته وطـردوا الـقـرش قـبل أن

ــــــــصــــــــاب إلى يــــــــنـــــــقــــــــلــــــــوا الــــــــرجـل ا
الـشـاطئ".وأضـافت "أعـطـيت له اإلسـعـافـات
ـعاجلة اإلصـابات البلـيغة في الرجل األولية 
ـكـان".وأشـارت الـيـســرى إال أنه تـوفي في ا
إلى عـدم حتديـد هـويـة الـضحـيـة رسـمـيا إال
ــقـــيــمـــ في واليــة أنـه عــلى األرجـح أحــد ا
كــويـنـزالنــد ويـبــلغ الـسـتــ من الـعــمـر.وهـو
الـهجـوم الـفتـاك الـثـالث من هذا الـنـوع الذي
يــسـجل في أســتـرالــيـا مــنـذ مــطـلع الــسـنـة.
وأسـترالـيا من الـدول التـي تشـهد أكـبر عدد
من هجمـات أسماك القرش في الـعالم لكنها
نادرا ما تـكون فتاكة.وأفادت حـديقة تارونغا
لــلــحــيــوانـات فـي سـيــدني أن  27 هــجــومــا
ألسـمـاك قـرش سجـلـت في أسـتـرالـيـا الـعام

2019 لم تؤد إلى وفيات.

ألكسندر كاتاي  مع زوجته
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{ لـــنـــدن (أ ف ب) - ســيـــنــظـــر الـــرئــيس
ـمتاز التـنفيـذي لرابـطة الـدوري اإلنكلـيزي ا
لكـرة القدم ريتشارد مـاسترز "بشكل كامل"
فـي الـدعـوات إلى وقف عـمــلـيـة االسـتـحـواذ
ـقـتـرحـة عـلى نادي نـيـوكـاسل يـونـايـتد من ا
قـــبـل صـــنـــدوق االســــتـــثـــمــــارات الـــعـــامـــة
الـسـعــودي بـحـسب تــقـريـر لـهــيـئـة اإلذاعـة

البريطانية (بي بي سي) اجلمعة.
وكــتـبت الـتـركـيــة خـديـجـة جـنـكــيـز خـطـيـبـة
الصـحـافي الـســــــعودي جـمـال خـاشـقجي
الـــــذي قــــتل في قــــنــــــــــصــــلــــيــــة بالده في
عـارضة اسـطنـبول عام 2018 إلى الـرابطـة 
الصـفقة في ح رأت منظمـة العفو الدولية
أن الـدوري اإلنـكـلـيـزي "يـخـاطـر بـأن يـصبح
ـــــوافـــــقــــة عـــــلى كـــــبش فـــــداء" إذا تـــــمت ا

االستحواذ.
وتفـيـد التـقاريـر بـأن صنـدوق االسـتثـمارات
رتبط بـولي العهد الـسعودي األمير العـامة ا
مـحـمـد بن سلـمـان سـيسـتـحـوذ على نـسـبة
ـئة من النادي عـلى ان تكون احلصة 80 با

ستثمرين آخرين.  تبقية  ا
وتقـدر قيمة الصـفقة بنحو 300 مـليون جنيه

إسترليني (338 مليون دوالر).
وقـــال مـــاســتـــرز في رســـالـــة الى مـــحــامي
ـــــوكـــــــــــلــــتك ان جــــنــــكـــــيــــز "أؤكــــد لك و

تـعـاقـد مـع لـوس اجنـلـيس جـاالكـسي في ديـسـمـبـر
ــــــــاضـي عن كــــــــانـــــــون األول ا
تـعـلـيقـات زوجـته عـلى وسائل

التواصل االجتماعي.
وتـــوقف مـــوسم الــدوري
األمـــريــكي مـــنــذ مــارس
ــــاضـي بــــســــبب آذار ا
جــــائــــحــــة فــــيــــــــروس
ــــســــتــــجـــد كـــورونــــا ا
ــســابــقـة وصـــــــدقت ا
عــــلى اتــــفــــاق يـــســــمح
بـاســتـئــنـاف الــلـعب في

Æ2020

نوفاك ديوكوفيتش 

احتجاجاتها تدرس بشكل كامل". 
ووفقـا لتـقريـر "بي بي سي" جتنب مـاسترز
طـلب عـقـد اجـتـمـاع خـاص مع جـنـكـيـز "في
ــراسالت الــتـي تــظــهــر في وســائل ضــوء ا

اإلعالم".
ودعت جـــنــكـــيــز الـــرابــطـــة التــخـــاذ مــوقف

أخالقي بشأن هذه القضية.
وضوع عـند خـاشقـجي فحسب وال يقـف ا
بل هـنــاك مـوضــوع الــقـرصــنـة الــسـعــوديـة
ـزعـومـة جملـمـوعـة من األحـداث الـريـاضـية ا
ــا في ذلـك مــبـــاريــات الــدوري الـــكــبـــرى 

متاز. ا
وقـالت جـنـكـيـز في تـصـريح لـ"بي بي سي":
"أنـا مـتـفـائــلـة بـحـذر بـأن الـرابــطـة سـتـتـخـذ

القرار الصحيح.
أنـــا مــتـــأكــدة من أنـه إذا اتــبـــعت الــرابـــطــة
قـواعـدهــا ومـيـثـاقـهــا اخلـاص وخـصـوصـا
ـديـرين فـإنه سـيـمـنع بـيع الك وا اخـتـبـار ا
نــيــوكـــاسل يــونـــايــتــد حملـــمــد بن ســـلــمــان
وصــنـــدوق االســـتــثـــمــارات الـــعــامـــة الــذي

يرأسه".
وأضـافت "إلى أن يُـحاسب بن سـلـمـان على
دوره في مقـتل جمال بطريـقة وحشية يجب
على اجلـمـيع االمـتنـاع عن الـقيـام بـأي عمل

معه".
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الـفـسـاد وسـوء االدارة قد تـنـفع فـي بـعض االحـيان,وفي مـثل مـوضـوعـنـا هذا
بـالغ التي جـائت جائـحة الـفسـاد لصالـح العراق,فـلوفـعل موضـوع استـرداد ا
يـطـلبـهـا الـعراق واعـيـد اي جزء مـنـها حـتى ولـو بـشكل بـظـاعة ,لـذابـة بجـائـحة

ستشري في البالد. الفساد ا
والفساد االن على اوجه ,كيف التخلص منه هذا موضوع يطول البحث فيه,

موضوعنا
ـسميـات االخرى الـغارقة اسعـفنا الـفسـاد االداري ان  اللـجان والصـناديق وا
عـني بـشكل سريع ـردود السـلبي اليتـحرك لهـا ا بالـفساد وبـاخلصوص ذا ا

لعدم وجود عائدية,هذا واضح في الكثير من القطاعات في العراق,
,,,وهــذه الـغــفـلــة الول مـرة   ايــجـابــيـة,,,مــوضـوع االيــفـادات ــعـنـيـ واغـفل ا
واالنتخابات التي كانت ستحقق لهم  ارصدة مادية ومعنوية جراء متابعة ديون

العراق.
الـديـون الكـريهـه اطفئ جـزء كبـيـر منـها بـاوامـر امريـكـية وفي     نـادي باريس

اغلبها
ـدعـوم من بـجـهود تـفـاوضـيـة التنـكـر من قـبل بـعض اخملتـصـ الـعـراقيـ ا

القرار االمريكي . 
اما مايطلب العراق لم يعر اهتمام اال في وقت االزمات واالن ازمة االزمات,

طالب بلـمبالغ ارفقت بدائرة اخرى وهي من ضمن الـفساد االداري ان دوائر ا
جلنة النزاهه,نزاهة من ,واخفاق من,واشكال من,

ـقصـود نـزاهـة الدول ـكن ا ـعـالم والتـواريخ والـعـقود, ـبـالغ واضحـة ا كافـة ا
االجنبية,,,خلط غير مسبوق وخلط اداري و__جلة عرفة__

كـان االحـرى ان تـفـرد لـهـا دائـرة مـسـتـقـلة ,تـتـالف من مجـمـوعـة من احملـام
واالقتصادي واستشاري للكثير من االسباب,

منها موضوعة تفاوضية جديدة على اخملتص العراقي
واضيع وصيغ العقود  منها تونع ا

منها عدم رفع قرارات مجلس االمن والغائها بهذا اخلصوص
يول واالجتاهات يتطرق لهذه القرارات,,, ,,,كان لنا مقال موسوم فوق ا

ومنها هل حتتسب فوائد عليها طيلة ثالث سنة او اكثر
ومنها تقييم القوة الشرائية للدوالر في وقت العقد ام في وقت السداد

بلغ زائد  ومنها التنسيق ب الفقرت اعاله للوصول الى ا
ومنها اذا كان التسديد بالبظاعة اي البظائع نختار,وهذه موضوعة كبرى

ومـنـهـا اي من الـعـمالت نـسـتـرجع بـالـدوالر ام الـيـورو ام الـديـنار,لـوجـود هـذه
العمالت في العملية

ومنها جدولة االسترجاع 
ومنـها عكس نسبة منـها لسداد واطفاء بعض الـديون التي فرضت على العراق

زورا وبهتانا
دة الـطويلـة وهو في يـوم كان ضعف بـلغ يسـتهان بـه لتركه هـذه ا ومنـها هل ا

يزانية.. وازنة...ا ا
اذا اليـحـسب ويـعـامل مع مـديـونـية الـعـراق وقـروضه لـرفع الـتـصـنيف ومـنـهـا 
ئة ويصبح العراق االئتـماني للعراق حيث سينخفض الدين العام الى عشرة با
بلغ ـركزي الغـافل عن ا االقل مديـونية  بـ الدول...وهـذه من ابداعات الـبنك ا

كليا علما انه مبالغ اعتمادات مستندية وعقود جتارية حصرا..
ما العـمل....يعـاد تشكـيل اللـجنة من جـديد ومن مـختصـ بالـعقود ودراسـتها
ـتشـابـهه ومن اخملتـص ومن مخـتصـ بـالقـانـون الدولي لـدراسة احلـاالت  ا
تحدة وليس جلنة فساد لعدم وجود فساد بصـياغة قانون يطالب به في اال ا

فيها
بـلغ لـيس هـ مـتـفرغـ لـهـذا الـعـمل فقط ومن اقـتـصـادي ومـحـاسـبـ الن ا
ـعـلـومات وبـاجـتـمـاعات مـتـتـاليـة مـتـفـرع من اللـجـنـة الـرئيـسـيـة جلان لـتـهـيـئة ا
مـنـتسـبـ من دوائـر ذات الـعالقـة ويـعطـى سقـوف زمـنـيـة التـمام وتـهـيـئـة كـافة

االوليات لكل دولة وحتى اخملاطبات  االولية
ـناسبـة هنـاك اعتمـادات متـفرقة مـفتـوحة لدول او شـركات في حـينه وكانت وبا
ـكن ـصـارف تفـتح االعـتمـادات لقـوتـها واالعـتـراف الدولي بـها,, العـديد من ا

طالبة واحدة علومات الكاملة لدمج العملية  مراجعتها والوصول الى ا
وبوجـود مؤسسـات عراقـية حـلت في حيـنها وقـبل العـقوبـات او دمجت ولم يتم

تابعة بسبب العقوبات استكمال ا
زارع وكذلك عـقـود البـطاقـة الـتمـويـنيـة طـويلـة االمد ,وعـقـود عـلى االراضي وا

بالغ في ال بي ان بي الفرنسي التي كان انتاجها لصالح العراق,وبقايا ا
ـشتـركة والتي كـان العراق مـساهم بـها بشـكل فعال,هذه والشـركات العـربية ا
ـيول واالجتـاهات,,,ولـيس مـوضوع افالس او حـاجة,,,بل ـواضيع فـوق ا من ا

. حق قانوني للعراق والعراقي
بـالغ الـتي فرضت عـلى الـعراق وتـشـكيل  جلـنـة لتـقـييم مـدى صـحة واحـقـيـة ا
عـرفة قانونيتها حتى لـو لم يعوض لكن لكشف الظلم الذي كعقـوبات للحقيقة و

حلق العراق
ـبـلغ  90مـلـيـار دوالر الــيس فـيه شــيئ يـثـيـر ـلـفت لـالنـتـبـاه ان حــجم ا ومن ا
بلغ يعادل مـيزانية(كما كـانت تسمى) ثالث سنوات في حينه او الدهـشة هذا ا

اكثر 
ـبالغ يـقدر بـ  84مـلـيارا و 291مـليـون دوالر اضافـة الى ملـيارين و337 ((وا

(( مليون يورو وما يقارب الترليون و 326مليار دينار
تراكم, بلغ ا كيف تراكمت....وكم كان سعر النفط في حينه ليصل الى هذا ا
ـتغـيرات نـحوى االسـوء شكال وكم الـفرق ب هـذا الزمان وذاك,,,الكـثـير من ا

ومظمونا طرئت على العراق.
ـشكـلة الزالت قـائمـة ومسـتمرة ,عـدم االنتـهاء من اي مـوضوع وبـقاء احلـلول ا
عـرفة وقـلة اخلـبرة في حـلحـلة وحل وسـطيـة او مؤجـلة ,,السـبب واضح عـدم ا
ردود كلف ا ادي الذي يحسبه ا ردود ا مثل هكذا امور,واالنكى العائدية او ا

ناصب. صلحة العامة,,كما تباع ا ادي الشخصي وليس ا ا
بلغ ,وفرضت احلصار اجلائر 660و661هي القرارات التي جمدة هذا ا
فـروض ان تـفعل اوتـومـاتيـكـيا عـلى الشـعب الـعراقـي الاحلكـومات,الـيس من ا

متعلقاتها عند الغائها او ايقاف العمل بها بشكل اعتيادي وقانوني
فروض االشارة الى ذلك ومجلس االمن اليس من ا

علـينا ان نضع اسس التفاوض اوال ومن ثمـة اسس السداد ومن ثمة احتساب
الفـوائد او فـرق البـدل كـما يـقال امـا الـفوائـد اوتقـييم الـدوالر في وقت العـقد

ايهما اكثر عائدية
رونة داخلية لتحقيق احد االمرين وحتى ايهما لنـطالب وبشكل حدي ومعلن و

اقل
معـتمـدين على الـفايـبر بـلص الدولي انذاك ,مع ابـعاد اللـجنـة عن جلنـة النزاهه

ويجب ان يكون لها استقاللية.
ان احقاق حقنا شيئ مفرغ منه

ـبـلغ نـقدا اوبـاقـساط في الـبـداية ولـلعـجـالـة في االمروكـمـقـترح ,يدفـع نصف ا
الية احلالية, والتفاوض مستمر للتخلص نسبيا من الضائقة ا

ـدمرة جراء وتـقدم حـلول ومـقتـرحات بـقيـام الدول بـناء الـبنى الـتحـتيـة للـمدن ا
ة كلمة حترير,,بلد من عصابة. التحرير من داعش...اليست مؤ

ـبـالغ بدفـعات نـفـطيـة معـيـنة خـارج حصـة اوبك السـتكـمال ـكن اسـتكـمال ا و
شاريع التي يتفق عليها. ا

وهل يعـقل ان تدخل هـذه االمـوال حتت بنـد الفـساد والـذي يحـدد عمل الـلجـنة
بالغ غير الفساد الن موضوعة الفساد غير وموضوعة هذه ا

ية هذه حقوق كما طالبو بالتعويض اجملحف خارج موضوعة الفساد اال
تحدة اي في اال ا

ـعنـية الـنظـر اليـها كحـق يجب ان يـسترد,ولـيس فسات يتـوجب على اجلـهات ا
يعـتصر بـاالتفاقيـات الثنـائية بـ البلدين ,واذا لم تـكن لدى العـراق اتفـاقية مع

كافحة الفساد نخسر اموالنا. بلد ثنائية 
ن بقى من اخمللص لهذا البلد املنا كبير  

{ مستشار وحكم دولي
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يهودي اسـمه البنك الـدولي" مهمته
جتـويـع الـشــعــوب وحـصــار الـدول
لـتـقـبل بـشـروطـه لـكي يـشـتـري تـلك
الــدول ويــنــهب ثــرواتــهــا مع بــقـاء
ال ثـابـتا ولـو بقي  100عام رأس ا
في الـــعــراق ...وهـــكــذا فـــعل بــدول
ضعـيفـة أخرى وغنـية اخـرى فصارَ
الـــرجـل االبـــيـض ســـيــــدا وابــــنـــاء
األوطـــان عــبـــيـــداً ..وهــذا مـــا يــراد
تعـميمه فـي العراق وحـسب قوان
ر !!!!. #أسرائيل اليهودي بـول بر
ســــتــــكــــون حــــاضــــرة في احلــــوار
األســـــتـــــراتـــــيــــجـي بـــــ بـــــغــــداد

وواشنطن!!.
هـذا لــيس أتــهـام مــني  أو أفــتـراء
مـني .بل هذا مـا أثـبته تـقـرير مـركز
أبـحــاث األمن الـقـومي األسـرائـيـلي
!!!!!. وعــبــر تــقــريـر لــلــمــركــز أعـده
البـاحث االسـرائيـلي " إلداد شـفيط"
الــذي سـبق وان تـولـى مـنـاصب في
شـعــبـة االسـتـخــبـارات الـعــسـكـريـة

االسرائيلية " أمان " !!!!
وهنا يـنصح بتواجـد أسرائيلي مع
األمـــــريـــــكـــــيـــــ أثـــــنـــــاء احلــــوار
االستراتيجي بـ بغداد وواشنطن

ال سـيـما وان الـعـراقيـ يـحتـفـظون
في ذاكـرتـهم  صور وقـصص بـشـعة
من اإلجــــرام االمــــريــــكي والــــنــــهب
االمــريـكـي والـغــطـرســة االمــريـكــيـة

والكذب االمريكي  !!!!. ....
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وهل ينـسى الشـعب العـراقي جرائم
ــنــظم ســجن أبـي غــريب والــقـــتل ا
ـدن الـعــراقـيـة واقـتـحـام بـشـوارع ا
ة ساحة النسور البيوت ليال وجر
واغتـصاب النـساء واألطـفال وحرق
أجــــســــادهم  وروايــــات اجلــــنــــود
والـضبـاط األمريـكـي واعـترافـاتهم
ـئات بل اآلالف من الـبربـريـة بقـتل ا
ـدنـيـ األبـريـاء .. ولم الـعـراقـيـ ا

حتاكمهم امريكا ......!!!!. 
 فهي امريكا التي ليس لها حضارة
ـطــلـق وجل عــمــرهـا 300 ســنـة بــا
دشــنــتـهــا بــأبـادة شــعــوب الـهــنـود
احلــمـر واســتــولت عــلى أراضــيـهم
ــتـلــكـاتــهم .تــاريـخــهـا مــعـروف و
ومـسجل بـالـقتل والـتـرويع لشـعوب
الــعــالم ونــهب خــيـراتــهــا وإذاللــهـا
.....وهـي تــــعـــــمـل كـــــرأس حـــــربــــة
خملــطــطــات يــرســمــهــا  لــهــا " بــنك

ـئة   سيـكون " والذي نـسبته 90با
لصالح واشنطن " :-
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-يـحث الـتقـريـر االسرائـلي الـصادر
من مـــركـــز أبــحـــاث األمن الـــقــومي
األســـرائـــيــلـي  صــنـــاع الـــقــرار في
إسـرائــيل عـلى أجـراء حـوار مـكـثف
مع االدارة األمــريــكــيـة عــشــيــة بـدء
احلــوار األسـتـراتـيــجي مع الـعـراق
بــهـــدف مــحـــاولــة أن يـــســفـــر هــذا
احلـوار عن نــتـائج تــخـدم مــصـالح
إســــــــرائــــــــيـل !!!! !!!!. انــــــــتـــــــــهى

.!! التضم
هنا تثبت األستـخبارات االسرائلية
أن إسرائـيل  ستـكون ضـمن مراحل
احلـوار االستـراتيـجي الـذي سيـبدأ
بــــ بــــغــــداد وواشــــنــــطن في 10
حــزيــران اجلـــاري  (( أي ســيــكــون
واشــنـطـن - بـغــداد- تل أبـيب ) أي
ســتــكـون إســرائــيل تــســمع جــمـيع
مـفـردات احلـوار وتـشـاهـد كل شيء
عــبــر الـدائــرة الـتــلـفــزيــونـيــة الـتي
سيجرى من خاللـها احلوار ( وهذا
يـــحــدث ألول مـــرة في الـــعـــالم بــ
دولــتـ ذات سـيــادة أن يـتـحـاوروا
عــبــر دائـرة تــلـفــزيـونــيـة لــتـحــديـد
مصير بلد مـثل العراق وهناك ذولة
ثـالــثــة ومــعــاديــة لــلــعــراق تـســمع
وتــسـاوم وحتث  !!!!) وهــذه كـارثـة

قاييس !!!.  في جميع ا
- الــطـامـة الـكـبـرى :- اعـتـراف بـأن
إسرائيل في العراق ....يا سالم !!.
في هـذه الـفـقـرة يُـثبت تـقـريـر مـركز
أبـحــاث األمن الـقـومي األسـرائـيـلي
بوضـوح أن أسرائـيل هي من قامت
بـتنـفيـذ الضـربات الـعسكـرية داخل
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ــرات عـــديـــدة  ( وهــذا الـــعـــراق و
اصـال يُــفــتــرض يُــســقط اتــفــاقــيــة
اإلطــار االسـتـراتـيـجي بـ الـعـراق
وامريكـا ) ..والسبب الن امـريكا لم
تمنع اسـرائيل وان امريكـا تسترت
ولم تـعـتـرف لـلـعـراق بـأن اسـرائيل
هي من يوجه ضربات عـسكرية في

العراق... !!.
ولم تــعــتــرف امــريــكــا  حــتـى هـدد
وزيـــر الــــدفــــاع  الــــســـابـق جنـــاح
الــشــمـري الــســفــيــر األمـريــكي في
بـغداد بـأن الـعراق سـوف يـرد على
الطـائرات ومـصدر الـنيـران حيـنها
ســـافـــر الــســـفـــيـــر االمـــريـــكي الى
واشـــــــنـــــــطـن ألســـــــبـــــــوع وعــــــاد
فـأعـتــرف:نـعم ان أسـرائـيل هي من
توجه الـضربـات في العـراق وتبعه
بـــعــد أســـبـــوعـــ وزيـــراً الـــدفــاع
االمـريكي بـزيارة لـلعـراق  فاعـترف
ـهدي لـرئـيس الـوزراء عـادل عـبـد ا
ولوزيـر الدفـاع جناح الـشمـري بأن
أســـــرائـــــيل هـي من يـــــضـــــرب في
الـــــعـــــراق وســــوف تـــــكـف عن ذلك
ــهـدي بـأن وحـيــنـهــا صـرح عــبـد ا
أســـرائـــيل وراء الـــضــربـــات داخل
الـــعــراق /.....هـــكـــذا هي امــريـــكــا

عندما جتد الع احلمراء  .
#وهـده الـضـربات اثـبـتـها الـتـقـرير

كما يلي :-
دعا التقرير االسرائيلي  الى أعادة
النظر في أي قرار إسـرائيلي بشأن
تـنـفيـذ عـمـليـات عـسكـريـة في عمق
الــعـراق قــبل انــتـهــاء احلــوار بـ
بـغـداد وواشـنـطن خـشـيـة أن تـؤثر

هذه العملـيات على نتائجه!!!. 
وفِي مـــكـــان  أخــــر من الـــتـــقـــريـــر

االســـرائــيــلي يــؤشـــر الــتــقــريــر أن
إســرائـيـل أصال هــنــاك في الــعـراق

عندما يقول :-
وفي ســيــاق الـــكالم اعاله ( يــحــذر
الـتـقــربـر من ان اجلـهـد الــعـسـكـري
االسرائيلي هنـاك - ويقصد العراق
ــصــالح - قــد يــؤثــر ســلــبــا عــلى ا
االمريكـية )فيـوصي التقـرير بإعادة
النظر بشأن تنفيذ عمليات عسكرية
فـي عـمق الـعـراق اثـنـاء مـفـاوضـات
ــــزمع احلـــوار االســــتــــراتـــيــــجي ا
الــــشــــروع فــــيه في  10 حــــزيــــران

اجلاري !!!. 
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ان هـــذا احلــــوار الـــذي يــــفـــتـــرض
الـشـروع فيـه ب بـغـداد وواشـنطن
بـتـاريخ 10 حـزيران 2020 لم يكن
ـطــلق بـسـبب "الــطـريـقـة مـوفــقـا بـا
والزمان والتوقيت وضعف اجلانب
الـعراقي وعالمـات االستـفهـام حول
بــــــــعـض أعــــــــضــــــــاء الــــــــفـــــــــريق
الــعــراقي"....ولــو بــدأ ســوف يُـبــلع
العراق ويُكبل بتعهدات خطيرة !!.
 فيفترض باجلانب العراقي هو من
يــفـتــعل احلـيل لــلـتــهـرب من هــكـذا
حــوار يــخص حــاضــر ومــســتـقــبل
الـــعــراق ويـــجــرى بـــهــكـــذا ظــروف

استثنائية وخطيرة للغاية !!!!
والزال هــــنـــاك مــــتـــسع مـن الـــوقت
لــلـتــهــرب من هــذا الـتــوقــيت وهـذا
ـــلف اخلـــطـــيــر  ان كـــانت هـــنــاك ا
وطـنيـة وحب لـلعـراق وحـرص على

مستقبل األجيال العراقية !!!.  
- بـــنـــا أحــمـي الــعـــراق وأهـــله من
األعـــــداء والـــــعــــــمالء ...وانـــــصـــــر

الوطني والشرفاء !. 
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ــطـلق الــقـضـيــة غـيــر خـاضــعـة بـا
زاجيـة ورغبات  الـكتل السـياسية
واألحزاب واألشـخـاص بخـصوص
احلــوار األسـتـراتـيـحي بـ بـغـداد
فـترض الـشروع فيه وواشنـطن وا
في  10حــــزيــــران  اجلــــاري.وهـــو
ــتــكـــافئ وال حــتى احلــوار غـــيــر ا
ئة ئة ـ فـنسبة 90با بنسبة 10 با
ـسـاحـة هي لـصـالح الـواليات مَنْ ا
ــتـــحـــدة من نــاحـــيـــة الــتـــوقــيت ا
ــــهـــنـــيـــة والـــظــــروف والـــقـــوة وا
واحلنكة والكـفاءة !!. وبالتالي هي
ـــنــتــهـى اخلــطــورة!!. ال خـــطــوة 
سيما وهي قـضية مصيـرية تتعلق
بــكــرامــة ومــســتــقــبل 40 مــلــيــون
ـستـقبـلية  عـراقي هم وأجيـالهم ا
وتتعلق بسـيادة بلد محوري ومهم
ــنــطــقـة وحــضــارته تــمــتـد ل في ا
7آالف ســنــة أســـمه وهــو الــعــراق
الــذي  يُـراد أحـتالله لـألبـد من قـبل
دولـة كـولونـيالـيـة بلـطجـيـة تنـتهك
حـقـوق مـواطـنــيـهـا عـلـنـا وتـشـرف
عــلـى جتــويــعــهم فــمــاذا ســتــفــعل

سلم أذن !!!!!?. بالعراقي ا
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دولـــيــة ,ألنـــهــا تـــعـــلم أن الــســـاحــة
الـسيـاسـيـة الـعـراقـية غـيـر مـسـتـقرة
ـقـراطـية حـزبـيًا ,وأن الـتـجـربـة الـد

الهشة ما زالت في تخبط كبير.
ــفـاوض أمــا في حــال لم يــكن قـرار ا
عـــراقـــيًـــا ,فـــإن اإلدارة األمـــريـــكـــيــة
ســتــســتــعـــمل الــتــهــديــد والــوعــيــد
وعـقـوبـاتـها االقـتـصـاديـة جـاهزة في
وجه أي شـــــخـص أو جـــــمـــــاعــــة أو
حـكـومة حتـاول الـتـمرد عـلى إرادتـها
الـسيـاسـية ,لـذلك عـليـنـا أن نـفاوض
مــعــتــمـدين عــلى مــصــلـحــة الــعـراق
ودسـتـوره الـذي يـحـدد لـنـا اخلـطوط
الـــعـــريــضـــة مـــعـــتــمـــدين عـــلى ردم
خالفـاتنـا السـياسـية الـضيـقة ,وهذا
كله مـتاح للـكاظمي الـذي حظي بدعمٍ
عـربـيًا ومـبـاركـة داخـلـيـة وخـارجـية ,
وأجنـبيًا ,وأغلب حكـومته تتألف من
ـيـة الـتي لـهـا خـدمـة الـنـخب األكـاد
طويلة في مـؤسسات الدولة ,وجميع
لـكن ــوارد مــتــاحــة في يــده لــذلك , ا
يــبـقى األمـر في يــده? عـلى الـرغم من
أن الـبــعض يــرى أنه لن يــتـمــكن من
حتـقـيق تـقـدم كـبـيـر في هـذا احلوار,
وذلك بـسبب الـتـراكمـات اجلمـة التي
وأيـضًا ألـقـيت عـلى عـاتق حـكـومـته ,
مـسـألة االنـتـخابـات الـقادمـة وقـانون
ــــركـــز األحــــزاب واخلـالفـــات بــــ ا

واإلقليم التي تؤرقه.
وفي حـال جنح احلـوار مع واشـنطن
هل تـقف احلــكـومــة عـنــد هـذا احلـد,
لــتـتـبـاهــا بـنـصــرهـا وتـتــلـذذ نـشـوة
منجزها? أبدًا ,عليها البدء بحوارين
ـمـلـكة مـنـفـصـلـ كل عـلى حـده مع ا
الـعــربـيـة الـســعـوديـة واجلــمـهـوريـة
اإلسـالمــيــة اإليــرانــيـــة ومــرتــبــطــ
حـوار ــصـــلــحــة الــعــراق ال غــيــر ,
اســتــراتــيــجي يــحــدد أطــر الــعـالقـة
وحـسن اجلوار ,لـتـسيـر عـجلـة تـقدم
البلد بعـد إزالة الكثبـان الرملية التي
حتـول دون مــضـيه إلى األمـام قـدمًـا,
مـعـتـمـدًا في ذلك عـلى وقـوف أمـريـكا
مـــــعه ولـــــيـس ضـــــده أمـــــام الــــدول
اإلقليـمية وحـتى تركيـا يجب أن نبدأ
وعدم بـفـتح سـجالت الـعالقـة مـعـها ,
ـائيـة حـجر عـثرة تـرك حـصة الـبلـد ا
في وجه البـرامج الـتنـموية ,ال سيما
الـزراعـيـة مـنـها ,من أجل خـلق بـيـئة
نــقـيـة تـســاعـد في عـمــلـيـة الـتــنـمـيـة
ــكن من خاللــهـا ـســتــدامـة الــتي  ا
ضـمـان تـطـور البـلـد وتـقـدمه مع عدم

ستقبل األجيال القادمة. اإلضرار 

اجلـيش األمـريـكي ,ومـسـألـة الـوضع
الـصـحي بـعـد كـورونـا واألرقـام التي
بدأت تتزايـد بشكل يثـير في النفوس
ـؤسسـة الـصحـية الـقلق أمـام عـجر ا
وبـنــاهـا الـتـحــتـيـة الـتي تــفـتـقـر إلى
ـعـدات الطـبـية واخلـدمـات األخرى, ا
يـــضـــاف إلى ذلـك الــكـــهـــربــاء الـــتي
أصبحت مشكلة سـياسية شائكة ب
العراق وطهران وأمـريكا والسعودية
واجهة ,وهذا أمر ودخلت على خط ا

مضحك ومبكي في الوقت نفسه.
كن ـالـية ونـتـائجـهـا الـتي  األزمـة ا
أن تـــكــون كــارثــيــة عـــلى احلــكــومــة
والشعب ,ألن احلكومة عـاجزة تمامًا
عـن ايـجـاد احلــلـول والــبـدائل سـوى
ـــوظــــفــــ ومـــتــــنـــاســــيـــة رواتـب ا
االمـتـيـازات الرهـيـبـة التي يـنـعُم بـها
الـــســيـــاســيـــون! عــلـى الــرغم من أن
أسـعـار بـرمـيل الـنـفط بـدأت تـتـجاوز
الــــ 40دوالرًا لـلـبـرمـيل الـواحـد ولـو
بـشـيء قـلـيل ,ولــكـنـه أمـر يــبـعث في
الـــنــفـس الــتـــفــاؤل واألمـل عــسى أن
تــكـون األزمــة عـلى أبــواب االنـفـراج,
وهــذا بـطـبـيـعـته حتـدده عـوامل عـدة
ــمـلــكـة مــنــهـا حــرب األســعـار بــ ا
وروسيا واحلرب الـباردة ب الص
وأمـــريــــكـــا عــــلى حــــد وصف وزيـــر
اخلـارجيـة الـصـيني ,ومرتـبط أيـضًا
ـدى عودة احلـياة الـطبـيعـية سواء
ـــدنــيـــة أو الــصـــنــاعـــيــة أو كــانت ا
الــتـــجــاريـــة وقــطـــاعــاتـــهــا األخــرى

اخملتلفة.
ـكن أن لــذلك جــمـيع مــا ذُكــر أعاله 
تـســتـغـلـه أمـريـكــا ومـفـاوضــيـهـا في
مـصلحـتهـا وتسـتعمـلهـا ورقة ضغط
عــلى احلــكــومــة الــعــراقــيــة من أجل
ـزيد مـن االمتـيازات احلـصول عـلى ا
أو الـتـنـازالت في شـتى اجملـاالت ,ألن
حــكــومــة بــغــداد عــاجــزه أصــلًــا عن
إيــجـــاد احلــلــول ألبــسط الــقــضــايــا
الداخلية كيف بحالها خارجيًا ,وهذا
يــتــرتب عـــلــيه مــجـــاراة ومــســايــرة
الـســيـاسـة األمـريــكـيـة في الــقـضـايـا
ـيــة كـحـال دول أوربــا الـغــربـيـة األ
الـــتـي تـــقـــود ســـيــــاســـتـــهـــا اإلدارة
األمـريـكـيـة بـحـجـة الـتـهـديـد الـنووي
الــروسي ,فـــضــلًـــا عن االمـــتـــيــازات
االســـتــثـــمــاريـــة في شــتـى مــجــاالت
الـطــاقـة الـتي ســتـحـصل عــلـيـهـا من
احلــكــومـة وهــذا يــعـيــد لــنـا مــأسـاة
احلكومات العراقـية في مسيرتها مع
ـــيــة( الـــشــركـــات الــنـــفــطـــيــة الـــعــا

احلكومة العـراقية ولديهـما اتفاقيات
أفـضت إلـى خـروج قــواتــهـا مــنه في
كن اإلجابـة بنعم ,ألن عام 2011م? 
الظروف الدولية بدأت بالتغيُر وتأزم
اخلالف بـ الـغـرب والـصـ بـسبب
جــائــحــة كــورونــا ,فــضــلًــا عـن كـون
الـعـراق ورقـة لـدى األطـراف الـدولـيـة

تتنافس من أجل الظفر به.
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أمـا في الـداخل الـعـراقي فـإن مـسـألة
عقـد اتفـاقيـة جديدة بـ البـلدين أمر
شـديـد الـتـعـقيـد واحلـسـاسـية ,ألنـها
تتـطلب موافـقة ثـلثي أعضـاء مجلس
النواب وهذا أمر صـعب للغاية ,لذلك
ـــكن إعــادة االتــفــاقـــات الــســابــقــة
نـــــفـــــســـــهـــــا مـن دون اخلـــــوض في
ـفـاوض األمـريـكي تـفـاصـيـلـهـا ,ألن ا
خـصم ذكي جـدًا ويـحـسـن الـتـفاوض
ئـات الـسنـ القـادمة ويـضع بنـودًا 
ولـهم نــظــرة مــسـتــقــبـلــيــة ولــيـست
مـؤقتـة! فضلًـا عن االنـقسام الـداخلي
ـــركـــز واإلقـــلـــيم وحـــتـى بــ بــ ا
ـركـز نـفـسـهـا ,وهـذا ما مـحـافـظـات ا
, يـجـعل من الـبـلد ضـحـيـة للـطـامـع
والـســبب في ذلك يـعـود إلى حـكـومـة
بـغـداد الـتي لم تـسـتـطع حل اخلالف
مع اإلقــلــيم وأصــبح مـشــكــلــة تـؤرق
احلـكـومات الـقـادمة وتـفـضل أغلـبـها
تأجـيل اخلوض فـي أمواج مـشاكـلها

تالطمة. ا
ويــضــاف إلـى ذلك انــقــســام الــقــوى
الـسيـاسـية في مـا بيـنـها وهـذا عامل
آخـر يـضـاف إلى مـصـاعب احلـكـومة
في حــــال أرادت فــــتح حــــوار مع أي
وهـذا طــرف كــان إقــلــيــمي أو دولي ,
بـسـبب العـالقات اجلـيـدة الـتي تربط
بــعض هـذه الــقـوى الــســيـاســيـة مع
الـدول الـتي لـهـا مـصـالح فـي الـعراق
وحتــاول الــتــأثـــيــر عــلـى مــجــريــات
األحداث دائمًا ,فضـلًا عن مصـاحلها
احلــزبـيــة اخلـاصـة الــتي حتـاول من
خاللــهــا تــقــد الــتــنــازالت من أجل
الـبـقـاء في الـسـلـطـة واحلـصـول على

االمتيازات اخلاصة.
وأيضًا عـودة نشاط داعش في بعض
ـنـاطق ومـهاجـمـته الـقوات األمـنـية ا
وهــو هـاجـس أمـنـي خـطــيــر يــشـتت
ـفـاوض الـعـراقي حـ يـجـلس عـلة ا
ــفــاوضـات ,وأمــام عــيــنـيه طــاولــة ا
حــدود الــبـالد مع ســوريــا ومــســألــة
الــســيــطــرة عــلــيــهـا وهــذا يــتــطــلب
ـلـكـهـا سوى إمكـانـيـات مـتـقدمـة ال 

ـكن أن ـواطن الـبــسـيط? و تــمس ا
تــكـــون جــادة في مــحــاولــة تــوفــيــر
ساعدة في تطبيقها على احللول وا
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ولكن األمـر األبرز واألهم هـو مسـألة
الـوجـود الـعـســكـري األمـريـكي عـلى
أرض الـعراق ,الـتي لم يـشـيـر إلـيـها
ـصير الـكثيـر! فهي مـسألـة تتـعلق 
ــكن أن تــكـون الــبــلـد وســيـادته ,و
ذريعـة جليـران العـراق من العواصم
الــتي لـهـا خالفــات مع واشـنـطن من
أجل الــتـــدخل في الــشـــأن الــعــراقي
وبــقـوة ,يــحــاول أغــلب ســيــاســيــو
الـعــراق أو أمـريــكـا عــدم إثـارة هـذه
ا لـها ـسألـة أمـام الرأي الـعـام;س  ا
صالح األمريكية في من تأثير على ا
تخوفة من نطقة وإثارة األطراف ا ا
الـــوجـــود األمـــريـــكي في الـــســـاحــة

سائل. وتدخلها في أغلب ا
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يرى البعض بأن هذا احلوار إيراني
أكــثـر مـنه عـراقي وحــجـتـهم في ذلك
أن الـعـراق يُـعـد مع احملـور اإليـراني
في شـــأن اخلالفـــات مع واشـــنــطن,
سـيـما وأن مـجـلس النـواب الـعراقي
طالب بـإخراج القـوات األمريـكية من
ــــبـــاركــــة من الـــبـالد وهـــذا جــــاء 
طـهران ,وكـذلك خـرجت تـصـريـحات
من أغـــلب الـــســـاســـة اإليـــرانـــيـــون
نطقة يطالبـون بخروج أمريكـا من ا
بــصـــورة عــامــة والــعــراق بــصــورة
ـقــاومـة خـاصـة ,وأيـضُــا فـصــائل ا
ـواجـهة الـعـراقـية دخـلت عـلى خط ا
بـ الطـرفـ وهذا مـا جـعل حكـومة
بغداد عاجزة وحائرة وفضلت النأي
بــنــفـــســهــا حلــ انـــكــشــاف غــبــار
األحـــداث ,حــــتى تــــســـتـــطــــيع شق

طريقها ب ركام النتائج!
يـسـأل الـبـعض هل أمـريـكـا بـحـاجـة
إلى حــوار جـديـد واسـتـراتـيـجي مع

يــشــغل ذهن الــعــراقــيــون واألوسـاط
ــــيــــة مـــــســــألــــة ( احلــــوار األكـــــاد
االســــتــــراتــــيــــجي) بــــ الــــواليـــات
تحدة والعراق ,ويتضمن األمريكية ا
هــذا احلـوار مـحــاور عـدة حتـدد أطـر
العالقة ب البـلدين وظروف التعاون
ـسائل ,ال في أبـرز الـقـضايـا وأعـقـد ا
سـيـما احلـسـاسة مـنـها ,وقـد خرجت
التـوقعـات والتكـهنـات والتصـريحات
ب من يـؤيد ومن يـعارض كل حسب
أهـــواءه ,أمـــا مـن جـــانـب الـــواليـــات
ـتـحدة; فـقـد قال وزيـر خـارجيـتـها " ا
بــومـبــيـو" :(... نــتــطـلع إلـى تـعــمـيق
الـــشــراكـــة مع الــشـــعب واحلـــكــومــة
الــــــعــــــراقـــــــيــــــة مـن خالل احلــــــوار
االســـتــراتـــيــجـي...) وهــذا مـــا ألــهب
راقب من التكهـنات ب احمللـل وا
أن اإلدارة األمـريـكـيـة بـهـذا الـقـدر من
الـتـفـاؤل! ,لـيـخـرج لـنــا سـفـيـرهـا في
بـغـداد " ماثـيـو تـويلـر" ويـوضح أبرز
ــرتـقب يــدول حـول أقـســام احلـوار ا
ـــســائـل األمــنـــيـــة واالقــتـــصـــاديــة ا
والــســيــاســيــة ,مع بــعض اجلــوانب
األخـرى ســواء كــانت ثـقــافــيـة أو في
ـتـطورة ,ومن مـجـال الـتكـنـولـوجيـا ا
زمـع بدأ احلـوار في منـتصف شـهر ا
حـزيــران/ يـونـيـو اجلـاري ,بـتــمـثـيل

دون درجة الوزير.
يـبــدو أن هـذا احلــوار يــشـمل أيــضًـا
تـــعـــاونًـــا في اجملـــاالت الـــتـــجـــاريــة
ومـسـاهـمـة الـشـركـات األمـريـكـيـة في
استثـمار رؤوس أموالـها في العراق,
ال ســيـــمــا مـــجــال الـــطــاقـــة ( الــغــاز
الـطـبـيعي) ,ومـسـاعـدة احلـكـومة في
إعادة تـأهيل الـبنى الـتحـتيـة وإنشاء
ســـوق حـــرة بـــ الـــبـــلـــدين ,وهـــذة
ـسـائل تـصب فـي مـصـلحـة الـشـعب ا
العراقي الذي يعاني منذ زمن! ,ونرى
أن اإلدارة األمـريـكـيـة جـادة في إثـارة
ــسـائل احلــسـاســة الـتي مـثل هــذه ا
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النار في نفسـها او يتولى الزوج او
ـهـمـة دون ان يـرف لـهم اهـلـه هـذه ا

جفن.
ان الــــلـــجـــوء الى هــــذا الـــنـــوع من

الزيجات يعود الى اسباب منها:
-اسـبـاب اقـتـصــاديـة:حـيث يـسـاهم
الـفـقـر باجلـزء االعـظم مـنه كوسـيـلة
للـتخلص مـن مسؤولـية الفـتاة التي
ا ذنب. وجدت نفسها  باحلياة دو
-اجـــتـــمــــاعـــيـــة:وهـــذه تـــكـــثـــر في
اجملـتمـعـات ذات الطـابع الـعشـائري
والـتي تـدخل ضـمن سـيـاق الـعادات
والتـقالـيد والـتي تسعـى من خاللها
الـى تـوطـيـد االواصـر-كـمـا يـعـتـقد-

غير مكترث باي شئ.
-دينية:وهذه ترجح زواج الفتاة الن
الزواج يوفر لها احلماية"الستر" في
مـجــتـمع بــاتت فـيـه االنـثى فــريـسـة
مع موجة ومطـمع للصـغير والـكبيـر

االنفالت الذي يوفره النت .
واذا نـظــرنــا الى االمــر لـوجــدنـا ان
ـسـتـفيـد الـوحـيد من هـذه الـزيـجة ا
هـم االهل الـذين يــريـدون الــتـخـلص
والــتــمـلص مـن مـســؤولــيـة الــفــتـاة
تـارك امـرهـا الى الزوج  مـتـذرع

بذرائع واهية.
ــنـظــومـة نــحن امـام ظــاهـرة تــهـز ا
االجتـماعيـة وتزعزع اسـتقرارها الن

ـنــظـومــة االسـريــة يـجب ان تــكـون ا
قـواعــدهــا سـلــيــمــة لـكي تــســتــطـيع
ال ان االســتــمـــرار بــاســلــوب صــحي
تـتـصـدع وتـنــكـسـر وتـنـهـار امـام اي

عارض.
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ان مسؤولية مـنع هذه الظاهرة يجب
ان تـتـحـمـلـهــا الـدولـة عن طـريق سن
القوانـ التي تمـنع زواج القاصرات
وفــرض الـعــقــوبــات عـلـى ولي االمـر
الـذي يـقــوم بـتـزويج ابـنــته الـقـاصـر
وحرمـانها من طفـولتهـا وانسانـيتها
وحـقـهـا بـالـتــعـلـيم الـذي هـو اسـاس
طـلوب وقفـة جادة من قبل فا احليـاة
احملاكم اخملتـصة ومنظـمات اجملتمع
ــدني الــتـي تــاخــذ عــلى عـــاتــقــهــا ا
الـتوعـيـة واالرشاد والـسـعي حلمـاية
ورعــايـة الـقـاصــرات في حـال ارغـمن
كـمـا ان عـلـيـنـا االنـغفل عـلى الـزواج 
مــــســـؤولــــيـــة االعالم بــــالـــتــــوجـــيه
والـتـثــقـيف  لــتـوعــيـة االهل من اجل
ضمـان حقـوق الفتـيات من اجل بـيئة

صحية سليمة خالية من التعقيد.
يقول ولـيم شكسـبير"احلـياة في نظر
الطـفلـة الصـغيـرة صيـاح وبكاء وفي
ظـهر وفي نظر نظر الـفتاة اعتـناء با
راة زواج وفي نـظر الزوجـة جتربة ا

قاسية".

مع سبق االصرار يـدفع ثمنهـا الطفلة
ـسكـيـنة الـتي تتـحـمل اعبـاءها دون ا
ومـايترتب عـلى هذا الزواج من رحمة
تـبــعـات واثــار جـسـديــة كـون الــفـتـاة
عـلــمـا ان الـكـثـيـر من الزالت صـغـيـرة
الفتيات يفـقدن حياتهن بسبب ضعف
اجسـادهن وغضـاضتـها وعـدم القدرة
عـلى حتـمل اخملاض الـعـسيـر لـلوالدة
واثـارنـفـسـيـة الحـصـر لـهـا واالجنـاب
كـونـهـا دخلت الـى حيـاة اخـرى فـجاة
بـانـتـقـالـهــا من الـطـفـولـة الى الـزواج
راحل الـعمرية رور با مباشـرة دون ا

الطبيعية.
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ان هـذا الـزواج-الـصـدمـة- يـنتـج عنه
تشـوهات نفـسية واجـتماعـية الحصر
لـهـا يـتــقـاسم ثـمـنــهـا كل من الـزوجـة
وقـد يـكـون الطـالق في هذه واالطـفـال
احلــــالــــة "احــــسن احلـالل" الن الـــذي
يــحـصل االن في اجملـتــمع كـارثـة بـكل
مـعـنى الـكلـمـة حـاالت هـروب من بيت
الــزوجـيــة وحـاالت انــتــحـار نــتـيــجـة
الـضـغوط الـكثـيـرة التي التـقـوى على
حتملها الفتاة في هذا العمر الصغير
الـذي غـالـبـا مـاتــكـون هي فـيه بـامس
وبـتـنـا احلـاجــة لـلـرعـايــة واالهـتـمــام
نــســـمع ونـــرى حـــاالت يــنـــدى  لـــهــا
اجلب حيث تقـدم الفتاة على اضرام

لك تـشبث بـاعمـدة الطـفولـة بكل مـا
تاركة مالعب طفولتها لتلعب من قوة
دور الـزوجـة وتـرتـدي ثـوبـا اكـبـر من
مـقـاســهـا بـكـثــيـر مع زوج هـو االخـر
اكــبــر من مــقــاســهــا بــكــثــيــر عــمــرا
تدخل هـذه الـطـفلـة مـعـترك وتـفـكـيـرا
التملك ادنى احليـاة الزوجيـة مرغمـة
غير فكرة عما ستواجهه من مصاعب
سؤولية قادرةعلى ان تكون بـحجم ا
غـيـرة مـسـتـعـدة لـترك ـنـاطة الـيـهـا ا
احلـــضن الــــذي كـــانـت تـــنـــعـم مـــعه
جتـد نـفـسـهـا بـ لـيـلة بـالـطـمـانيـنـة
وضــحـاهــا زوجـة مع ســبق االصـرار
وكنة يطـلب منها يطـلب منها الـكثيـر
وهـــذا مــايـــجـــعـــلـــهــا تـــقف االكـــثـــر
بـاحـثـة عـن هـويـتـهـا حــائـرة عـاجـزة
خصوصا اذا كانت تعيش وانتمائها
مع اهل زوجــهــا الـــذين مــســخت من
والكل قد قلوبهم الـرحمة واالنسـانية
كـشـر عن ايـابـه مـتـوعـدا هـذه-االمة-
الـتي حلت عـلـيهم لـيـمارس كل مـنهم
عـــقـــده ويــثـــبـت ذاته وقـــوته في ظل
تـشــجـيع الــزوج الـذي امــا ان يـكـون
تــابـعــا مـعــدوم الــشـخــصـيــة الحـول
او يــكـون اشــد قــسـوة من والقــوة له

االهل فهذه الورقة من تلك الشجرة.
ـة االنــســانــيــة الـتي ان هــذه اجلــر
ة يشترك فيهـا عدة اطراف لهي جر

ومـــجــــتـــمـــعــــيـــا. ان ظـــاهـــرة زواج
ـنتـشـرة عـلـى مـسـتوى الـقـاصـرات ا
الـعالم عمـوما ومـجتمـعاتـنا العـربية
بـاتت ظـاهـرة عـلى وجـه اخلـصـوص
تـغـزو اجملـتـمع وتــهـز اركـانه بـشـكل
الفت بـل وتشـرعـنـهـا الـقـوانـ حتت
اي ذريعة وتلك هي الطامة الكبرى.
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ــة ان زواج الـــقــاصـــرات لــهي جـــر
انـسـانيـة بـحق الـفتـاة"الـطفـلـة" التي
اوهمت بانهـا اصبحت امراة وزينت
لها احلياة على انها "فستان ابيض"
وعرس وهدايا ومهنئ ووووو..الخ
وما ان تنـتقل هذه العـروس "الطفلة"
الى بــيت الــزوجــيـة -والــذي غــالــبـا
مـايــكـون غـرفـة مع اهل الـزوج-وهي
فـي هــذا الـــسن الــصـــغــيـــر الــذي لم
ـوهـا اجلسـماني يـكتـمل فـيه حتى 
نـاهـيـك عن تـفـكــيـرهـا"الــفـتي" الـذي

تـــــــــــــركـت الـــــــــــــعـــــــــــــابـــــــــــــهــــــــــــا
كـراريـسـهـا اقالمـهـا كـتـبـهــا والـدمى
شـرائـطـها حقـيـبـتـها وعلـبـة االلـوان
وصـــنـــدوق صـــغـــيـــر جـــمـــعت فـــيه
مــقـتـنــيـاتــهـا واكـســسـوارتــهـا الـتي
تـعـتــبـرهـا اغــلى مـاتـمــلك مع خـزين
كــبـــيــر من الـــذكــريـــات  اخــواتـــهــا
الـصـغــيـرات الالئي يـنــتـظـرن الـدور
ــغــرورقــة بــاحلــنــ ونــظـــراتــهن ا
روحـهــا وضــحـكــاتــهــا الـتي الــيــهــا
تــركــتـهــا عــلى جــدران الــبــيت الـذي
احتـضن طفولـتها  ذاهبـة الى حياة

اخرى اسموها ظلما "زواج".
يعـرف القـاصر بانـه كل انسان حتت
سن الثمـانية عـشر والزال يعيش في
ــراهـقــة ويـرتـبط سن الـطــفـولـة او ا
وحتت ارتــبــاطــا مــبــاشــرا بــاســرته
وصاية ولي امره النه غير قادر على
حتــمل مــسـؤولــيــة نـفــسه قــانـونــيـا
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بغداد

االحتكارية) وسيطرتها على مقدرات
البـلد وإعطـاء فتـات اإلنتاج لـلعراق,
هذا كله في حال بقى القرار العراقي
مـصـادر من قبل دول جـواره وتـنـظر
إليه واشـنطن أنه بلـد منزوع اإلرادة
وال مــنـاص من مـحــاولـة إعـادته الي
كن تالفيه وضعه الطبيعي ,وهذا 
بـبعض اإلجـراءات الـتي حتـتاج إلى
رؤيـة حـقيـقيـة والـنظـر إلى مـصلـحة

الوطن واألجيال القادمة.
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كان واضحًـا محاولـة حكومـة السيد
" الـكاظـمي" االستـعـداد لهـذا احلوار
ومحاولـة فهم وجهـات نظر األطراف
ـتـخـاصـمـة ومحـاولـة شـرح وجـهة ا
نــظــر الــعــراق لـألحـداث ,وجـاء ذلك
ـالـيــة الـعـراقي " بـعـد زيــارة وزيـر ا
عالوي" إلـى الـــريــاض ,فـــضـــلًــا عن
زيـارة وزير الـطـاقة اإليـراني مـؤخرًا
إلى بغداد ,وهنـا يتـضح أن اجلميع
ـنــطــقـة ,ألن يــريـد االســتــقــرار في ا
ليس اخلالفـات اسـتنـزفت ثـرواتـها ,
من مصلحة طهران التي لها مصالح
فـي الــعـــراق أن يــصـــبح الــبـــلــد في
مــحــور أمــريــكــا ,وال مـن مــصــلــحـة
الـريـاض أن تصـبح بـغـداد محـافـظة
إيــرانــيــة ,لــذلك من األولـى احلــفـاظ
عـــلى مــســـألــة الــتـــوازن وهــذا أمــر
وإعادة حتـاول احلـكومـة الـقـيام به ,
الـــبــلـــد إلى ســـاحـــة الـــتـــوازن بــ
األطــراف اخملـــتــلــفـــة واخلــوض في
مـصلـحته حـصرًا وهـذا أمر تـتفـهمه

واشنطن.
كن أن مسألة احلوار مع واشنطن 
يـصب في مصـلحـة الـسيـد الكـاظمي
وحـكـومتـه ويحـسب إجنـاز سـياسي
ووطــني لـهــمـا ,فــيـمــا لـو أســتـطـاع
كن اختيار القضـايا والبنود التي 
أن يذهب من أجلها احملاور العراقي
وهي في جعبته وكذلك اختيار أمهر
ــكن لــلــمــفـاوض أن ـفـاوضـ ,و ا
يـأخـذ األحـداث اجلـاريـة في أمـريـكـا
من مـظـاهـرات ومـنـافـسـة قـويـة بـ
ـقراطي احلـزبـ اجلـمـهـوري والـد
مـن أجل االنــتـــخــابــات الـــرئــاســيــة
الـقـادمـة ورقـة في مصـلـحـة الـعراق,
ــكن وكــذلـك خالفــاتــهـــا الــدولــيــة 
توظيفها أيضًا لو أمكن ذلك ,وليعلم
ـــفــاوض أن أمـــريـــكــا ال تـــفــاوض ا
ـا تـفاوض أشـخاصًـا أو أحـزابًا وإ
كن أن حكومة مـنتخبـة تمثل دولة 
يـتــرتب عـلــيه الــتـزامــات وواجـبـات
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عن دار ضـفـاف لـلـطـبـاعـة والـنـشر
في بـــغـــداد صــدر اجلـــزء الـــثــاني
والــثالثــون من مــوســوعـة جــرائم
تـحـدة األمـريكـيـة التي الـواليـات ا
يقوم بترجمـتها وإعدادها الباحث

"حس سرمك حسن". 
هــذا اجلـزء هـو اجلــزء الـثـاني من
ـسار.. مـجلـد: "أمريـكـا: النـشأة وا
من مـــســـتــعـــمـــرة جـــيــمـس تــاون

الصغيرة الى إمبراطورية".
ويــــتــــكــــون هــــذا اجلــــزء من 297
صـفـحـة ويـضم مـقـدمـة وافـية و 8
فــصـول و 4 مالحـق عــلى الــشــكل

التالي:  
همة 14- سرقة قارة - إنهاء ا

15- احلـــرب األهـــلـــيـــة ومـــنــاورة
لـيـنـكـولن الـرئـيس الـسـادس عـشر
حول حتـرير العـبيد لم يـتم حترير
أيّ عــبــد- احلـــفــاظ عــلى االحتــاد
لبنـاء االمبراطوريـة- شراء آالسكا

من روسيا
ياً 16- اإلمبراطورية تنطلق عا
17- الــــتــــجــــريـــــة األمــــريــــكــــيــــة
ــصـالح االمـبــراطـوريــة خــضـعت 
الـشــركـات- الــسـيــاسـة في خــدمـة
ـــال- الــعـالقــات الـــعــامـــة تــديــر ا

األزمات من خالل "الصور" 
18- اجلـلــوس عــلى قـمــة الــعـالم:
الـوثـائق األمـريكـيـة الـسرّيـة تـدعو
إلـى الـتـخــلّي عن حـقــوق اإلنـسـان
ـقراطـية وعسـكرة االقـتصاد والد
ياً- اخلطوة واستخدام العنف عا
األولى بــــعــــد انــــهــــيــــار االحتــــاد
الــســوفــيــتي هي غــزو بــنــمــا عـام

.1989
19- الــــتـــــطــــابق بــــ أمــــريــــكــــا
و"إســـــرائـــــيـل" وبـــــ امـــــريـــــكــــا
ــعــنى اإلســرائــيــلي والــنــازيـــة- ا

ألمريكا
20. مـــا هي أوجه الـــتـــشــابـه بــ
مـجـزرة ديـر يـاســ ضـد الـسـكـان
ـذابح األصـلـيــ في فـلـســطـ وا
األمـريـكيـة ضـد السـكـان األصلـي

في أمريكا
ـاذا الـلـوبي الـصـهيـوني في  -21

أمريكا وليس في غيرها ?
 مالحق

- مـلـحق  :1حـتى الــويـكــيـبــيـديـا
مــتــحــيّــزة ضــد مــذابح الــهــنــود-

إغـفـال  21مــجـزرة ضــد الـهــنـود-
قتل اثن من البيض مجزرة!

- مــلـحق 2:  حملــة تــاريــخــيــة عن
ســلخ فــروة الـــرأس في أمــريــكــا-
سـتـعمـرون اإلجنـليـز سلخ حـوّل ا
فــــروة الــــرأس إلى عــــمـل جتـــاري

وعروض مسرحية 
ـثل مـسرحي - مـلحق 3: أشـهـر 
يــســلخ فـروة رأس مــواطن هــنـدي
ويـعرضـها في مـسـرحيـة "تاجـحة"

استمرت لسنوات عديدة 
- مـــــلــــحق 4: مــــا هـي الــــقــــصّــــة

احلقيقية لبوكاهونتاس ?
جاء إهـداء هذا اجلـزء على الـشكل

التالي:
إهداء هذا اجلزء :

إلى الـــــــصــــــحــــــفـي األمــــــريـــــــكي
االسـتـقـصـائي ســيـمـور هـيـرش ..
حـافظ عـلى شـرف الـكـلـمـة وكـشف
مـــذبـــحـــة مــاي الي فـي فـــيـــتـــنــام
وفــاجــعــة أبي غــريب في الــعــراق
ــفــبـــركــة في وهــجــمـــات الــغـــاز ا
ســـوريـــة وغـــيـــرهـــا .. ومـــا يـــزال

صامداً بوجه الضغوط
وقال الباحث في مقدّمة اجلزء أن:
"هـــــــذا اجلـــــــزء يـالحـق تـــــــطــــــور
االمبراطورية األمريكية من النشأة
ـــواطـــنـــ عـــلى جــــثث ماليــــ ا
األصــلــيـ  80إلى  100مـــلـــيـــون
هـنـدي أحـمـر والـتـسـمـيـة األخـيرة
خـاطــئــة إلى غـزو بــنــمـا والــتـربّع
علـى قمـة الـعـالم الـسـيـاسـيـة. لـقد
كــان مــا جــري مـن صــراع هــو في
: حضارة حقيقته صراع حضارت
ـة وحـضارة أوروبـية هـنديـة مُـسا
وحــشـيــة قـامت عـلـى أسـاس قـطع
الـرؤوس وســلخ الـفـروات وسـرقـة
ـمتـلكـات واالغتـصاب األراضي وا
اجلـنــسي لم يـغـتـصب الـهـنـود أي
امـــــرأة أســـــيــــــرة في حـــــ كـــــان
ــواطـنــات الـهــنـديـات اغـتــصـاب ا
ديـــدن اإلجنــلــيــز. حــتـى الــكــهــنــة
بشّـرون اإلجنليز كـانوا ينشرون ا
مرض اجلدري إلبـادة الهنـود- لقد
كـان اإلجنـلـيز الـقـتـلة األكـثـر إبادة
. ولـعل من اإلسـبـان والــفـرنـســيـ
أغـــرب مـــفـــارقـــات هـــذا الـــصــراع
احلـــضــاري هـــو أن بـــريـــطـــانـــيــا
وفرنسا كـانتا تستـعبدان وتبيدان
الشعوب في اخلارج وتدعوان إلى

ÊU e «

النجف

ان وهارون الرشيد – ضمن سلسلة دراسـات التي تصدرها دار الشـؤون الثقافية العـامة ببغداد صدر كـتاب جديد بعنـوان (شار
مـتدة ب 814 – 768 دراسة في الصالت الـدبلومـاسية والـعالقات االقـتصاديـة في العصـور الوسطى) ويـغطي الكـتاب الفـترة ا

ميالدية. ويقع الكتاب الذي ألفه مرتضى عبد الزهرة عبد احلس راشد في  360صفحة من القطع الكبير.
 ويتألف من اربعة فـصول مقسـمة الى مباحث ملـحقة بخـاتمة ومالحق وخرائط. وتكـمن أهمية الـدراسة أمرين االول العالقة الـشائكة ب
تـبادلـة ب العـاهلـ وبضمـنها الرجلـ والتي ظل الـغموض يـكتـنفهـا وظلت غـالبيـة الدراسـات العربـية تـردد معلـومات مكـررة عن الهـدايا ا
ائـيـة والـفيل االبـيض وغـيرهـا والـثـاني ان التـاريخ االوربي الـوسيـط يشـكل خـلفـيـة اساسـيـة لفـهم الـتـاريخ احلديث فـهـو اساس السـاعـة ا

للتطورات السياسية واالقتصادية والفكرية في اوربا.
ان ـؤلف جـذور العالقـة الـكـارولنـجـية  –العـبـاسيـة حـتى الـعام  768ميالديـة والـصالت والـعالقات الـدبـلومـاسـية بـ شـار وفي ضوء ذلك تـتـبع ا
قدسة. وخالل ذلك كـشف الكتاب عن عدد كـبير من الوقائع صـادر الغربية والـعربية وانتـهاء باحلماية الـكارولنجيـة على االراضي ا والرشيد في ا

واحلوادث واالسرار.

رسالة بغداد
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مـبادىء عـصـر النـهضـة والـتنـوير
ـــــســــاواة في في الــــتـــــســــامح وا
ـرحـلة الـداخل! وقـد شـهدت هـذه ا
إعالن الـــرئــيس جـــيــمـس مــونــرو
الـذي اشتـرى الـواليات من فـرنـسا
ـال ولـم يـتـفاوض مـع مـالـكـيـها بـا
الـــهـــنـــود "مـــبـــدأ مـــونـــرو" الـــذي
اسـتعـمـر أمريـكا الالتـيـنيـة وجعل
أمـريكـا امبراطـورية لـنصـف الكرة
الـغربي قـبل وقوعـها الـفعـلي. وقد
قــام عـلـى اسـاس مــفــهــوم "اجملـال
احلـيـوي" الـذي اعـتــمـدته الـنـازيـة
الحقاً. حتـى حتية العلـم األمريكية
ـوذجــا لـلـتـحــيـة الـنـازيـة. كـانت 
وبرغم وصولنـا إلى القرن التاسع
عـشـر وتـرسـيخ الـدسـتـور ووثـيـقة
ـقــراطـيـة" اســتـمـر احلـقــوق "الـد
ذبح الــهــنــود. فــقــد ذبح الــرئــيس
أندرو جـاكسون مـالك العـبيد 800
ألف من الهنود في معركة واحدة-
وفي عـهـده  تـقطـيع جـسـد زعيم
هـــنـــدي إلى شـــرائـط بـــطـــول قــدم
واحـــد لـــصـــنع أحـــزمـــة لـــشـــحـــذ
األمواس. وقد أمر جاكسون بقطع
ـيـتـ لـلـحـصـول أنـوف الـهـنـود ا
عـلى عــدد دقــيق لـلــجــثث وتـوزيع
أجـزاء اجلـسم عـلى "الـسـيّدات في
تينيسي" كتذكار  كما كان جنوده
يـتنـاولون الـبطـاطا الـتي  قلـيها
في شـحـم الـهـنـود  والـنـتـيـجة أن
ـــعـــارك اإلبـــاديـــة جـــعـــلت هـــذه ا

جاكسون بطال قومياً. 
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ولـعل مـا سـيـلـفت انـتـبـاه الـسـادة
الــقــرّاء الــفــصل الــرابع عــشــر في
مــســيــرة الــنــشــأة الــدمــويــة هــذه
وجـود الـكـثـيـر من أوجه الـتـطـابق
ب التـجربة األمـريكيـة في أمريكا
الـشـمالـية والـتـجربـة الصـهـيونـية
.. وقد اعتقد الكثيرون في فلسط
أنّ احلرب األهلـية األمريـكية كانت
من أجل حتريـر العـبيـد لضرورات
اقــتـــصــاديــة تــتـــعــلق بـــالــشــمــال
الصناعي مـقابل اجلنوب الزراعي
الـفـصل اخلـامس عـشـر . ولـكـن ما
أعـلـنه ليـنـكـولن الرئـيس الـسادس
عــشـر حــول حتــريـر الــعــبـيــد كـان
مــنـاورة حــيث لـم يــتم حتــريـر أيّ
عبـد  وكانت احلرب في حـقيقـتها
حـربـاً للـحفـاظ عـلى االحتـاد لبـناء
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أصدرت مجلـة أُريد الدوليـة للعلوم
والتكنلوجيا عددا خاصة بعنوان "
فايـروس كورونا رؤى عـلمـية" وهو
ـفـتـوح عـبـر مـوقع مـتـاح لـلـولوج ا

اجمللة 
وتسـتقبل اجملـلة تسـتقبل الـبحوث
الـعلمـية لـهذا الـعدد بشـكل مسـتمر
ـوقـع الــرسـمـي لـهــا اعاله وعــبــر ا
ـــكـن اخـــتــــيـــار "عــــدد خـــاص : و
فـايروس كـورونا رؤى عـلمـية" عـند
رفـع الــــبـــــحث. وقـــــالت فـي دعــــوة

وجهتها اجمللة للباحث
(فـي ظل الـظـروف الـعــصـيـبـة الـتي
تــمــر بــهـــا دولُ الــعــالم من تــفــشي

فايروس كرونا ( كوفيد 19)
ووصــــولـهِ إلى درجــــة اجلــــائــــحـــة
حـسب تـوصــيف مـنـظــمـة الـصـحـة
ـيـة فـإنَّ مـنـصـة "أريـد" ترغب الـعـا
في اإلسهام مع اجملتمع الدولي في
احلد من انـتشـار الفـايروس  وهي
بــــصــــدد اإلعالن عـن إصــــدارِ عـــددٍ
خـاصٍّ جملـلـة أريد الـدولـيـة للـعـلوم
والــتـكــنــولـوجــيـا عـن هـذا الــوبـاء
لـــــيس عـن طـــــريق الـــــعـــــمل عـــــلى
الـفـايـروس داخل اخملـتـبـر; ألن ذلك
ـــنــوع دولــيــا ولـــكن بــاإلســهــام
ـعـلـومات ـقـاالت الـتـثـقـيـفـيـة وا بـا

الـعــلــمــيــة اخلــاصــة بــالــفــيـروس
والـعـمل ضـمن  بـروتـوكـول الـص
في العالج والـعنـاية وكـذلك إجراء
بـحوث عـلـميـة نظـريـة تعـتمـد على
ـيـة بـرامـج مـنـظــمـة الـصــحـة الـعــا
ومعلومـاتها التي تسـاعد الباحث
واجملــــتــــمع عــــلى جتــــاوز األزمـــة
والــبـــحث عن عالجـــاتٍ جــديــدة و
لقاحـاتٍ كما  في معـاجلة األوبئة
ــكن الـــســابـــقـــة) واضــافت انـه (
ــفــيــدة حتــديــد بــعـض اجلــوانب ا
إلعــداد دراســاتٍ و بــحــوثٍ تــخـدم
الـبـشـريـةَ وتُـقـدمُ حـلـوال ونـصـائحَ

للتعامل مع الوباء ومنها :
- سلسلة فايروسات كرونا.

رض ونـظـريـة حـول سـبب ظـهـور ا
وانـتـشــاره. وكـيـفـيـة الــتـغـلب عـلى
الـعدوى. وطـرق االنتـقـال. والفـئات
ـنزلي. و األكـثـر عرضـة. واحلـجـر ا
ُــصــابـ تــأثــيــر الــفــايــروس في ا

. الناج
والــوقـايــة من فــيـروســات اجلــهـاز
التنفسي بشـكل عام (تطعيم الزكام
وتأثيره). وإجراءات منع التجوال.
وإجــــراءات الــــوقــــايــــة لألطــــبــــاء
. وسـاعات الـنوم ـقيـم واألطـباء ا

الكافية واالبتعاد عن التوتر.
ونــظــريــة الــتــبـــاعــد االجــتــمــاعي.

والـــربط بـــ نـــقص فـــيــتـــامــ د
وفـيروس الـزكام. وبـرامج الـتوعـية
الـصـحيـة وأنـواع بـرامج الـتدريب
للـجمهـور. وإدارة األزمة والتـدابير

الوطنية واجملتمعية. 
والــتــدابـيــر الــطـبــيــة والـصــحــيـة.
ــســـتــلـــزمــات الـــطــبـــيــة وأنـــواع ا
والـتـعــقـيـمـيـة (الــقـنـاع والـقـفـازات
عقمات) . وطـرق الوقاية ومتى وا
نـلــبس األدوات (الـوِقــايـُة خــيـر من
ــيـة( الــصـ الـعالج) وجتــارب عـا
ـوذجـا). ورفع مـسـتـويـات مـنـاعة
اجلـــسـم. واجلـــانب االجــــتـــمـــاعي
والـــنــفــسـي واألُسَــري. والــلـــيــاقــة
البدنـية. والتـغذية الـصحية. ودور
ـــراكــز الـــصــحـــيــة واإلرشـــاديــة. ا

والتعليم عن بعد.
والـتـعـامل مع مـسـتـجـدات مـنـظـمة
ـيـة. وبــروتـوكـوالت الـصــحـة الـعــا
ـيــة لــعالج  كــورونــا. واألدويـة عــا
والـعالجـات احملـتـمــلـة وأعـراضـهـا
اجلــــــــــــانــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــة. وأثــــــــــــر
.والـتـوقـعـات والـتـقـديرات الـتـدخـ
واالســــتـــــقــــراءات خـالل األشــــهــــر

القادمة .
وحـث اجملـلــة (الــزمالء والــزمـيالت
فـي مــــنــــصــــة "أريــــد" االهــــتــــمــــام
ـكن أن يـسـاعـد ـوضـوع الـذي  غالف اجمللةبــا

ـرحلة االمبـراطورية. تـوّجت هذه ا
بــشــراء آالســـكــا من روســيــا. ولــو
كـانت هـذه احلـرب من أجل حتـريـر
ـــا دعــا الـــرئــيس الــعـــبـــيــد فـــعالً 
يوليـسيس جرانت الـرئيس الثامن
عـشـر إلى جتـريد الـعـبـيـد حتى من
ـأوى. وفي هذه ضـمـان الـطـعـام وا
ــرحـلــة اسـتــمـرت إبــادة الـهــنـود ا
بـالـسالح وبـسالح الـتـجـويع الحظ
أن أمـــريـــكــا تـــتـــبع سالح جتـــويع
ّ قـتل الــشـعــوب حـتى اآلن حــيث 
 60 مليون ثور من ثيران البيسون
الـــبـــرّي مــصـــدر طـــعـــام الـــهـــنــود
الـرئــيـسي.  ثم انــطـلــقت الـواليـات
ــيــاً بــعــد أن لم يــبق ــتــحــدة عــا ا
هــنـدي يـتم قـتـله الـفـصل الـسـادس
ــرحــلــة عـــشــر وقــد دشّــنت هـــذه ا
بـاحتالل هـاواي وسجـن ملـكتـها ..
ثم انــتـــزاع كـــوبــا وبـــورتــوريـــكــو
والـفـلبـ من إسـبانـيـا في الفـلـب
 قتل  600 ألف مـواطن.ولعلّ من
الــظـواهــر اخلــطــيــرة الـتـي رافـقت
االنــطالقـة االمـبـراطـوريـة الـدمـويـة
ـتحـدة الـفـصل الـسابع لـلـواليـات ا
عـشـر هي أن الــتـجـريـة األمــريـكـيـة
االمبراطـورية خضعت مـنذ البداية
صالح الـشركات  األمـر الذي نتج
ال عنه جعل الـسياسـة في خدمة ا
 واعــتـمــاد الــعالقــات الــعــامـة في
إدارة األزمـــات من خالل "الـــصــور"
الـتي تـشـوّش كل الـوقـائع وتـغـسل
األدمغـة وتمرّر األهـداف التوسـعية
الـشـيـطـانيـة خـلف أسـتـار احلرص
ـقراطية وحـقوق اإلنسان على الد
ي وغــيـرهــا. وجـاء والـسالم الــعـا
الـتـطـبــيق الـعـمـلـي الـصـارخ لـهـذه
ثالً في اخـتـراع بـنـما الـسـيـاسـة 
وشرائـها ليـكون أول وأفـضل مثال
على عـمل االمبراطـورية األمريـكية:
ــال-الـسـيـاسـة- الـعـمل الـسـرّي- ا
الــدعـايـة. فـحــتى الـرئـيس روزفـلت
ووزيـر دفاعه اُتـهمـا بـاالحتـيال في
هــــذه الـــعـــمـــلـــيــــة. ولـــعل أخـــطـــر
الــــكـــشــــوفـــات الـــتـي تـــؤكــــد نـــلك
ركبة هي اعترافات الستراتيجية ا
يجر جـنرال سيميـدلي بتلر الذي ا
كـشـف احلـقــيـقــة الــصـادمــة: حـتى
اجلــــيـش األمــــريـــــكي فـي خــــدمــــة
الشركات- أسقطتُ انظمة في ثالث

قارات لصالح الشركات. 

سوف نشـهد في الفـصل األخير
الــثـامن عــشـر جــلــوس أمـريــكـا
عـلى قـمـة الـعـالم  بـعـد مـرحـلـة
ثلـة باحلرب الباردة انتقالـية 
بــعــد احلــرب الــثـانــيــة الــتي لم
تـتورع أمـريـكا عـند نـهـايتـها من
االستعانة بجميع النازي حتى
أولـــــئك الــــذيـن أجــــروا جتــــارب

وت.  بشرية في معسكرات ا
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وحيث كـشفت الوثـائق األمريـكية
الــســرّيــة بــعــد احلــرب الــثــانــيــة
األهداف احلـقيـقيـة لالمبـراطورية
األمــــــريـــــكــــــيــــــة الــــــتي تــــــذرّعت
ـقـراطيـة وحـقوق اإلنـسان  بـالد
فــقـد أوصت وثـيـقـة جـورج كـيـنـان
بـأن يتـوقف احلـديث عن "األهداف
غيـر الواقعيـة مثل حـقوق اإلنسان
ـقـراطيـة" مـثلـما دعت وإرسـاء الد
وثــيـقــة مـجـلس األمـن الـقـومي رقم
 68لـــــعــــام  1950إلى عـــــســـــكــــرة
عارضة االقتصاد األمريكي وقمع ا
ياً.. الداخلية واستخدام العنف عا
وهـو مـا يـجـري حــالـيـا خـصـوصـاً
بــعــد هــجــمــات احلــادي عــشــر من
ايلول. وقد جاء االختبار األول بعد
انهـيار االحتاد الـسوفيـتي وانفراد
ي ـسرح الـعا ـتحـدة با الـواليات ا
حــيـث قــامت بـــغـــزو بــنـــمـــا الــذي
راقـب عمـلية اعتـبره الـكثيـر من ا

تسخ لغزو العراق. 
ويـضم هذا اجلـزء  أخـيراً  أربـعة
مالحـق مـهـمـة يـعـرض األول مـنـهـا
حتيزات موسوعة الويكيبيديا ضد
إبــادة الـــهـــنـــود احلــمـــر األبـــريــاء
وإغفالها  21مجزرة رهيبة اقترفها
ستعمرون في ح تعتبر ضدهم ا
قــتـل رجـــلــ أبـــيـــضـــ عــلـى يــد
واطنـ األصلي "مـذبحة" يجب ا
لـحقان الثاني توثيقـها !!. ويقدّم ا
والـثـالث حملــة تـاريـخــيـة عن سـلخ
فـــروة الــرأس فـي أمــريـــكـــا وكــيف
ـسـتـعـمـرون اإلنـكـلـيـز سلخ حـوّل ا
فـــــروة الــــرأس إلى عـــــمل جتــــاري
وعـــروض مــســـرحـــيــة وكـــيف قــام
ثـل مسـرحي بـسـلخ فروة أشـهـر 
رأس مــواطن هـنـدي وعَــرْضـهـا في
مــســرحـــيــة "نــاجــحـــة" اســتــمــرت
لحق الرابع لسنـوات عديدة. أمّـا ا
واألخـيـر فـيـحـاول كـشـف احلـقـيـقة

الــتــاريـخــيــة عن قــصّـة الــفــتـاة
الـهــنـديــة بـوكــاهـونـتــاس الـتي
أحـــــــاط بــــــهــــــا االلـــــــتــــــبــــــاس
والــتــحــريــفــات والــتي فــبــركت
أفالم والت ديزني صورة أخرى
مــنـاقــضـة عــنــهـا غــرسـتــهـا في

عقول الصغار والكبار.
عـروف أن إهداء مـشروع ومن ا
ــوسـوعـة الــثـابت في كل جـزء ا

هو:
إلى "علي عباس" 

الـطــفل الــعـراقـي الـبــرىء الـذي
قـتل األمــريــكـان الــغــزاة والـديه
وعـــشـــرة من أقـــاربه.. وبـــتــروا
ذراعــيـه - كــمـــا ثــبت مـــؤخــرا-
ُحرّمة باألسلـحة النـيوترونيـة ا
الـتـي حـوّلـت عـائــلــته إلى فــحم

ورماد.
وإلى  8ماليـ مــسـلم قــتـلــتـهم
تـحدة األمـريكـية في الواليـات ا

حربها ضد اإلرهاب .. 
وإلى  100مــلــيـــون إنــســان في
تحدة العـالم قتلـتهم الواليـات ا
األمــريـكــيـة في ســعـيــهـا لــنـشـر
ــقـــراطــيــتــهــا ودفــاعــهــا عن د

حقوق اإلنسان 
وإلى ضــحـايـا اإلرهـاب الـفـعـلي
األبــريــاء في لــوكــربي ومــدريــد
ُـفــبـركـة وهـجــمـات  11ايــلـول ا
والـــذين ال يــزيــدون عــلى 5000

شخص.. 
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في الـتــخـفــيف من حــدة الـوبـاء
واإلسهـام في إيصال الـفكرة إلى
اخملــتـــصــ لــتــقــد أبــحــاثــهم
ــكـن إلى رئــاسـة بــأســرع وقت 
التحرير عبر نظام إدارة اجملالت
فـي مـنـصـة "أريـد". وسـيـتم نـشـر
األبحـاث بعـد مراجـعتـها من قبل
األقــران بـــوقتٍ ســريعٍ لـــلــنــشــر
وحـــسب االلـــتــزامـــات الــدولـــيــة
ـكن ـوضــوع الــفــايــروس). و
ارسال بحوثهم على رابط اجمللة

http:// arid.my/j/aijst:

وسوعة غالف ا
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صـدرت عن مركـز دراسات الـوحدة
الـعربـية الطـبعـة الثـانيـة من كتاب
ـــواطـــنــة: الـــبـــدائل (الـــهـــويـــة وا
ــتــعــثّـرة) ــلـتــبــســة واحلــداثـة ا ا
لـــــلـــــدكـــــتـــــور عـــــبـــــد احلـــــســـــ
شـــــعــــبــــان.ويــــنــــاقش الــــكــــتــــاب
اإلشكـالـيات الـفـكريـة والـسيـاسـية
ـتـعـلـقـة بـالـهـويـة واالجـتـمــاعـيـة ا
ــواطــنــة ويــبـحـث في أســبـاب وا
ونـتـائج تـعـثّـر احلـداثة فـي الوطن
الـــعـــربي مـن خالل الـــفـــحص عن
ـفـاهـيم والـتدقـيق في الـشـعارات ا
واألهـداف والوقـوف عـند الـغـايات
والــوســائل. ويــبــحث فـي أســبـاب
ونـتـائج تـعـثّـر احلـداثة فـي الوطن
الـــعـــربي مـن خالل الـــفـــحص عن
ـفـاهـيم والـتدقـيق في الـشـعارات ا

واألهـداف والوقـوف عـند الـغـايات
والـوسـائـل ومـقاربـتـهـا مـن زاوية
حــقــوقـيــة فـي إطــار تـطــوّر الــفــقه
الـدســتـوري مـتــوقـفـاً عــنـد بـعض
الـتجـارب احمللـية الـعربيـة وبعض
يـة.ويـضم الـكـتاب التـجـارب الـعـا
الـــذي يـــقع في  208صــفـــحـــة من
الــقـطع الــكــبـيــر ثالثـة أقــسـام هي
ــنـفى) و ــواطـنــة وا :(الــهـويــة وا
(دراســات وحـــوارات في الـــهــويــة

واطنة) و (مقاالت واراء). وا
ا جـاء في مـقـدمة  ونـقـرأ بـعض 
وضوع الطبعة الثـانية(انشغلت 
واطنة ”منذ أكثر من “الهويّة وا
ثالث عـقـود من الــزمـان  ارتـبـاطـاً
بالتغـييرات الكبيـرة التي شهدتها
بـلــدان أوروبـا الـشـرقـيــة بـانـتـهـاء
عـهد  ”احلـرب الـباردة ”بـشـكـلـهـا

الـسـابـق والـصـراع األيــديـولـوجي
ـــتـــصـــارعــ بـــ الـــنـــظـــامـــ ا
“الرأسمالي واالشتراكي ”السيّما
بـانـفـجـار مـوضـوع الهـويّـات عـلى
نحو لم يسبق له مثيل األمر الذي
ـــســـلّـــمـــات غـــيّـــر الـــكـــثـــيـــر من ا
والــفـرضــيــات فـاســتــوجب إعـادة
الـــنــــظـــر بـــعـــدد مـن الـــقـــنـــاعـــات
واالســــتـــنـــتـــاجــــات ســـواءً عـــلى
الـصـعيـد الـفردي أم عـلى الـصعـيد
اجملـتــمـعي لـلـصـلــة الـوثـيـقـة بـ
الـــــعـــــام واخلـــــاص والـــــوطـــــني
والـفــردي والـشــامل والــفـرعي.ولم
تـكن ظـاهـرة “انـبـعـاث ”الـهـويّـات
لـدرجـة التـذرر أحـيـاناً نـاجـمة عن
إرادة مـسـبقـة أو رغـبة في الـتـفلت
من الـكيانـات السـابقـة فحسب بل
انعكـاساً لواقع جديـد وتعبيراً عن

تمـظـهـرات مسـتـحـدثة مـوضـوعـياً
وذاتــــيـــاً بـــتـــداخـالت خـــارجـــيـــة
واسـتـقـطابـات داخـلـية خـصـوصاً
وقــد رافــقــهـا أعــمــال عــنف ونـزاع
وحـــــرب بــــــعـــــد جــــــدل وصـــــراع
اســـتــعـــرت آواره بـــفـــعل صـــعــود
عـوامل التـعـصّب ووليـده التـطرّف
وهـــذا األخـــيـــر إذا مــا حتـــوّل إلى
سلوك سيقود إلى العنف والعنف
حـ يــضــرب عــشــوائــيــاً يـصــبح
إرهـــابــــاً مــــنـــفــــلــــتـــاً مـن عـــقــــاله
باسـتهـداف اجملتـمع والدولـة معاً
وهدفـه إضعاف ثـقة الـفرد بـالدولة
وإحــداث نـوع مـن الــرعب والــفـزع
ا فيه إضـعاف ثقته في اجملتمـع 
بــالــدولــة نــاهــيك عن أنه يــصــبح
إرهـــابــاً دولـــيــاً عـــابــراً لـــلــقــارات

واحلدود والبلدان).
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حتـكي الـكــاتـبـة الـســوريـة جـيـهـان
رافـع في روايـتــهــا(مـوت في حــيـاة
ما) قصة حب شـفيفة زمن احلرب ,
قــصـة احلب تــدور بــ طــالــبـة في
كـلـية الـفـنون وشـاب هـاو للـفـلسـفة
ـواضـيع الـغـربـة وتـتـطـرق أيـضــا 
وحب الــوطن واحلـــرب اإلرهــابــيــة
عـــلى ســـوريـــة. وتـــنـــحـــو رافع في
بـاكـورة أعـمالـهـا الـروائيـة أسـلـوبا
سـرديـا وصـفـيـا وتـتـخـذ من الـرمـز
طــريــقـــة لــهـــا في مــجـــمل فــصــول
الرواية فتقول: (طوق النجاة يشتد
ضـيـقـا حـول عـنق الـعـدالـة..يـتـكـرر
ــــحـــــاوالت الــــتـــــرمــــيم الــــفــــتـك 
والـنهـوض من الركـام لكـنه يسـتمر
فـي الــــتـــكــــاثــــر ويــــتــــمــــدد في كل

اجلهات). 
وجـــــاءت الـــــروايــــــة مـــــتـــــخـــــمـــــة
ــنــتـقــاة من رحم بــالــتــشـبــيــهـات ا
الطـبـيـعـة فـتصف الـطـبـيـعـة بشيء
من التـماهي مـعهـا كمـا تطرح رافع
فـي روايــتــهــا فــكـــرة تــعــلق الــفــرد
وطنه وشـغفه به وشعـور الغربة
ــضـني الـذي يـكـاد يـفـتك بـالـروح ا
وتـطلق الـعنان لـقلـبهـا وقلـمها في
حديثها عن دمشق.ولألحداث التي
شـهـدتــهـا الـبـلـدان الــعـربـيـة حتت
غــطــاء مــا سـمـي الــربـيـع الـعــربي

نــــصـــيـب ال بـــأس به فـي الـــروايـــة
فــتـــتــطـــرق رافع إلى مـــا حــدث في
سورية ومصر خالل هذه السنوات

على ألسنة بطلي روايتها.
الروايـة الـتي تقع في  200صفـحة
ـــتــوسـط صــادرة عن من الـــقـــطع ا
اجلمعيـة العمانيـة للكتاب واألدباء
أمـا الـكـاتـبـة جـيـهـان وفـقـا لـوكـالـة
االنــبـاء الـسـوريـة فـهي من مـوالـيـد
ريف دمشق صدرت لها مجموعتان
قـصـصـيـة بعـنـوان في قـاع الـذاكرة

ونثرية بعنوان ح يتكلم احلب.

غالف الرواية
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ــان الــطـفـل الـعــراقي صــدر عن بــر
كـتيب يـحمل عـنوان (اتـفاقـية حـقوق
الــطـــفل الــدولـــيــة) بـــشــكل مـــبــسط
يــحــتـوي رســوم ألطــفـال مـن الـوطن
الـعربي تالئم محتوى مواد االتفاقية
ـا يـجـعل الـطـفل الـقـار يـفـهـمـها
بـسرعة .هذا الكتيب وزع مجانا من
خالل حــمـلــة اقـرأ الــتـاســعـة 2020
ـان الـطـفل الـذي يـشـرف عـلـيـهـا بـر
الـعـراقي وجـائــزة الـعـنـقـاء الـذهـبـيـة
الـدولـية ,ويـذكر في مـحتـوى الكـتاب
وجـهـت كـلـمــة شـكـر لألديب مــحـمـد
رشـيـد والكـاتب احـمد عـمـر باحلـمر
ــســاهــمــتـــهــمــا في طـــبع الــكــتــاب

وتوزيعه.
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وصل ا

ـوروث الشـعبي الـعراقي ـيالي كـتابه ا أصـدر البـاحث والقـاص عبـدالله ا
في ثالثـيـة "مـحـطـات" لـلـروائي حـمـيـد احلـريـزي حـيث كـشف الـكـتـاب مـا
زخـرت به رواية "محطات" بأجزائها الـثالثة التي نشرها الروائي العراقي
حـميد احلـريزي عام  2018مِن مـوروثات شـعبـية عراقـية كـثيـرة ومتـنوعة
جـملهـا عامل إثراء فـني زادت من إبداع وجمـالية الـرواية ويُعد شـكّلت 
ي حـيث تـضـمـنت ـنـهج الـعـلـمي اآلكـاد الـكـتـاب دراسـة أدبـيـة حـسب ا

الدراسة مدخالً وأربعة فصول وخاتمة وكما يلي:
ـصـطـلـحات فـاهـيم وا ـدخل تـنـاولت الـدراسة تـعـريـفـاً لـعـدد من ا ــ في ا
ــوروث الــواردة فـي الــعـــنــوان مـــثل ا
الـــشـــعـــبي / الـــتـــراث الـــشـــعـــبي /
الـفولكلور / الرواية / ثُالثية محطات
/ األقالم الـــنـــقـــديـــة الــــتي تـــنـــاولت

الرواية
ــعـتـقـدات ـــ تـنــاول الـفـصل األول ا
ـعـارف الـشـعــبـيـة الـتي تـنـاولـتـهـا وا

الرواية.
ـــ تـنــاول الـفـصل الــثـاني الـعـادات
والـتـقـالـيد الـشـعـبـيـة الـتي تـنـاولـتـها

الرواية.
ـــ تــنـــاول الــفـــصل الـــثــالث األدب

الشعبي الذي تناولته الرواية.
ـــ تـنــاول الـفـصـل الـرابع الـثــقـافـة
ــاديـة والــفــنــون الــشــعــبــيـة الــتي ا

تناولتها الرواية.
- اخلاتمة وفيها أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.

يّالي ـــ السيرة األدبية للروائي حميد احلريزي وللباحث عبدالله ا
ـوروث ّـا جــاء في خـاتــمـة الــدراســة: هـدفت هــذه الـدراســة لـتــبـيــ ا و
الـشعـبي العراقـي الواسع الذي زخـرت به ثُالثيـة محـطات لـلروائي حـميد
ثـابة تأثـير فني أضـاف إلى بُنيـة الرواية احلـريزي فكـان هذا التـوظيف 
جـماليـة أدبيـة خاصـة ومتـميّزة عـندمـا اقتـربت أكثـر من العـمق اإلنساني
ـوروثـه الـشـعــبي الـذي هــو خـيــر من يـعــبّـر عن دقــائق احلـيـاة ـتـمــثل  ا
وتـفـاصـيل الـنـفس الـبـشـريـة وهـو عـ مـا حتـتـاجه أيـة روايـة أدبـيـة.كـما
وروثات مجتمعه كـشفت الدراسة مدى اهتمـام الروائي حميد احلريـزي 
ـا اسـتـدعـاه ذلك ألن يـتـمـثّل هـذا الـكم مـنـهـا في روايـته حـيث وبـيـئـته 
ـوروث الــشـعــبي وفـروعه ضـمّت روايــته مـعــظم تـقــسـيــمـات الــتـراث أو ا
ـتـعددّة وبـذلك تـكـون هذه الـروايـة قـد حازت الـسـبق في هـذا الـنوع من ا
الـتوظـيف من حيث الـنوع من جهـة ومن حيث الـكم من جهـة أخرى. عدد
ـتـوسط وطُـبع في مـطـبـعة صـفـحـات الـكـتاب  150 صـفـحـة من احلـجم ا

حوض الفرات في النجف األشرف عام  2020.
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ن عاشـوا تـلك احملـنة الـقـاسيـة حـيـنمـا كـانـوا يبـتـعدون عن مـثلـمـا اقرانـه 
بـلداتهم االثيرة لكن ارواحهم بقيت هناك  ليوثقوا من خالل اعينهم الروحية
 مـا مرت به تلك البلدات  فـنستل سطرا من سطـور رواية  القاص والشاعر
امـير بولص ابراهيم  القصيرة التي جـاءت بعنوان (نردة عاقر ) حيث يقول
: (الول مـرة ارى  مدنـا تطـرد اهـلهـا  لتـنـقذهم  ولـتبـقى مـدن اشبـاح  مدن
تـموء فيها القـطط بحثا عن  قطعـة بسكويت  وليس حلمـا او كالبا تلهث هنا
وهـناك من اجل  ان تنـبح على لص يسـرق في وضح النهـار  وحلى تضرب
ـــدن طـــوقـــا من حـــصـــار  عــــلى تـــلك ا
اخلـاويـة  اال من صـدى  انـفـاس اهـلـهـا
الالهـثــة  وراء زمن  قـد يـعـيــد بـعـضـهم
الـيــهــا ).. تـلك الــكـلــمــات الـتي طــرزهـا
ابـراهــيم في ســيـاق مـحــاورة جـرت بـ
مـسـيـحي مـهاجـر عـلى مـ طـائـرة تـقلع
من مـدينته نـحو اجملهـول ليخـتار احللول
في قـبو االمتعة  بجـانب نعش تستقر فيه
اعالمـية هي االخـرى تريد الـهجـرة خوفا
عـلى حياتها  ليكتشفا معا  ان ذلك القبو
يـحـوي اثـارا مـن حـضـارة الـبـلـد اضـافـة
الى اعـضــاء بـشـريــة مـعـروضـة لــلـبـيع ..
نـردة عـاقـر  الـروايـة الـقـصـيـرة الـتي وثق
ا عاشه من خاللـها اميـر بولص بعـضا 
اقـرانه في محنة النزوح والتهجير  لتسلط
الـضـوء من خالل هـذا اجلـنس االدبي الى
مـاساة  بـلد يـتعـرض للـبيع  امـام انظار
الـعـالم ..و يـواصل الكـاتب امـيـر بولص
ابـراهـيم  رسم معـالم بـلدته وهـي تكـابد
معاناتها ومحنتها  بعد ان  تركها اهلها
اثـر سيطرة تنـظيم الدولة االسالمية  في
صــيـف عـام   2014وذلك عــبــر روايــته
الـقصـيرة التي حـملت عـنوان (مـعزوفات
لــظل راى ) الــتي رغـم قــصــرهــا فــانــهـا
تـابع مـا حل ببـلـدة برطـلة تـرصد بـعـ ا
ـهـا ماثـلـة ب دون ان يـسـميـهـا لـكن معـا
اسـطـر الروايـة  والـتي الحتتـاج الى عـناء
الكـتـشـافـهـا  ويـسـتـخـدم الـكـاتب اسـلوب
غـيـر مـبـاشـر  في ابـراز تـلك احملـنـة الـتي
عـانـاهـا ابـنـاء الـبـلـدة مـا بـ  الـتـنـقل بـ
مـبان غـيـر قـابلـة لـلعـيش او كـرفانـات غـير
مالئـمة في اشـهر الـصيف اوالـشتاء   في
مـقابل بـقـاء  شخـصيـة كـالظل  تـرصـد وتتـابع اوضـاع البـلـدة وهي  تشـهد
تلكـاتها ..والتـقتصر جتـربة الكـاتب امير بولص احـراق منازلهـا وتسلـيب 
عـلى هذا االسـلوب التـوثيـقي في رصد مـا عاناه ابـناء شـعبـنا  ولعل االديب
ـطـالـبـة بتـبـني مـفـهوم هـيـثم بهـنـام بـردى  وضع اصـبـعه على اجلـرح  في ا
ــعــانــاة  من خالل ادب ابـداعـي جلــنس ادبي جــديــد يــتـجـه نــحـو تــوثــيق ا
ـهـجرين ..واليـقـتـصـر التـوجه االدبي عـلى مـا يـقدمـه مداد  الـكـاتب  امـير ا
بـولص جتـاه توظـيف الـروايـة  حيث تـتـجه بـوصلـته نـحـو مرافـيء القـصـيدة
لتوثيق تلك احملنة التي لم تلفت انتباه اغلب االدباء في االجتاه نحو مرافئها
وابـراز تـلك االزمـة الـتي لم تـنـتـهي فـصـولـهـا ..ويـسرد
امـير بـولص خالل الروايـة  حكـاية ظل يـرصد ويرقب
مــا  عـانــتـه الــبــــــــلـدة  مـن تــســلــيب وافــعــال غــيـر
انـسـانــيـة  في مـقــابل تـشـــــــتت اهــالي الـبـلـدة في
بـيـئات غـيـر صـاحلة لـلـعـيش في منـاطق االسـتـقرار

الوقتي .

غالفا الروايت

غالف الكتاب
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البصرة

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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ضحايا اإلرهاب

االجـــهـــزة االمـــنـــيـــة وال تـــاخـــذ
بـالــتــحــقــيــقــات الــتي اجــرتــهـا
احملـكـمة وكـذلك صـحـة الـصدور
وغـــيـــرهــــا كل هـــذه االجـــراءات

باديئ ذي بدء نود ان نب قاعدة
عامالت كلـما زاد التعقيد حتكم ا
كــلــمـــا فــتــحت ابـــواب لــلــفــســاد
فـتـعــقـيــد ا الجـراءات يـنــجم عـنه
ــسـكــ الى ــواطن ا اضــطــرار ا
دفع رشـوة ومـبـالغ اضـافـيـة لـكي
تـنــجــز مـعــامـلــته لــذلك وبــسـبب
االجـراءات التي يـتم اتخـاذها من
قـبل احلـكـومـة الـعـراقـيـة  يـواجه
ذوي الـــشـــهــداء بـــاالضـــافـــة الى
فــقــدان فــلــذه اكــبــادهـم نــتــيــجـة
الــعـمـلـيـات االرهــابـيـة واالخـطـاء
الـعــســكـريــة مـشــاكل في كــيـفــيـة
احلــــصــــول عــــلى الــــتــــعــــويض
واالسـتـحقـاقـات الـتقـاعـدية ورغم
ان الـقــانـون رقم 57 قـد اعــطـاهم
شـكلة احلق في الـتعـويض لكن ا
تــكـــمـن في تـــعـــقـــيـــد االجــراءات
تضـرر يراجع محكمـة التحقيق ا
الثبات احلادث ثم يـراجع محكمة
االحـوال الـشـخــصـيـة لــلـحـصـول
على قـسام شرعي وحـجة وصاية
حسب متطلـبات كل معاملة وبعد
عـاملة من قبل القضاء ان تنجز ا
الـــــــعــــــراقـي تـــــــرفع الـى دائــــــرة
الــتــعــويــضــات وتـبــدء مــعــامــلـة
جــــديــــده صــــحــــة صـــدور اوراق
حتـقـيـقـيـة صـحـة صـدور الـقـسام
ــسـتـمــسـكـات الــشـرعي وبـقــيـة ا
الــصــادرة من مــحــكــمــة االحـوال
الــشـــخــصـــيــة ثم يـــتم مـــفــاحتــة
ـوقف االجــهـزة االمـنــيـة لـبــيـان ا

االمــــني !!فـي حــــ مــــحــــكــــمــــة
الـتحقيق فـاحتة االجهـزة االمنية
واسـتـكـمـلت حتـقـيـقـاتـهـا اذن مـا
قـيـمة الـتـحـقـيقـات الـتي اجـرتـها
مـحـكمـة الـتـحـقـيق وهل مـفـاحتة
االجـهــزه االمـنــيه في بــغـداد هـو
اســتـكــمــال لـلــتـحــقــيـقــات وعـدم
االعــتــداد بــالــتــحــقــيــقــات الــتي
اجـرتــهـا اعــلى جــهـة في الــدولـة
وهي الـــقـــضـــاء الــعـــراقـي الــذي
تـخضع لـواليـته كافـة االشـخاص
ـعــنـويــة وبـغــيـة الــطـبــيــعـيــة وا
واطن فاني التخـفيف من كاهل ا
اقـتـرح بـان تـعـتـمـد الـتـحـقـيـقـات
التي اجرتهـا احملكمة وان تتولى
احملـكمه الـتحـقيق او الـبداءه في
ـعامـلة كل مـنـطقـة اكـمال  مـلف ا
اوراق حتـــقـــيـــقــــيـــة والـــقـــســـام
ـسـتــمـسـكـات الـشــرعي وبـقـيــة ا
واصـدار قـرار بالـتعـويض وترفع
مـبـاشـرة الى مـؤسـسـة الـشـهـداء
الن دائــــــرة الـــــتــــــعـــــويــــــضـــــات
ــســتـحــدثـة حــديــثـا ال تــضـيف ا
شــيـئ فــقط تــعــقـــيــد الــشــكــلــيــة
ــعـــامــلــة وتـــاخــيـــر في اجنـــاز ا
صاريف وزيادة في الـتكالـيف وا
ــا لـهــا من واجلــهــود فــاحملـاكـم 
سلـطـة ومكـانه يفـترض ان تـكون
ـعلـومات حتـقـيقـاتهـا من حـيث ا
االمـنـيه والـتـحـقـيـقـات مـحل ثـقـة
فــاحلــاله الــتي تــطــبــقــهــا دائــرة
الــتــعـــويــضــات اعــادة مــفــاحتــة
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ادرك جـيد ان حريقـا هائال يجـتاح قلبي ,مـنذ ان رحلت عني
تـلك السـمراء ,وهـا انا احتـول الى عامل اطـفاء ,مـحاوال رش
شـتـعـلة ,لـكن اء كـي اطفئ تـلك الـنـيـران ا كـميـة كـبـيـرة من ا
ـاء اصبح عامـل مساعـد على االشـتعال ,فـكأني الـغريب ان ا
ارمي بـالـبـنـزين عــلى الـنـار! عـنـدمـا شــاهـد حـالي الـعم عـبـد
احملـسن نصحنـي بتناول عالج الـنسيان ,واخـبرني انه وحده
من سـيــطـفـى الـنـار الــتي تـرفـض الـنـوم ,لــكن لم احـصـد اال
اخلـيبة! كخيبة العـراقي بأحزاب السلطة ,وهي تبيع األوهام
لـلعراقـي وتسـطو كل عام عـلى خزينـة الدولة. احـيانا عـندما
اشـعر بـاالسى على فـقدها ,ال اجـد اال الشـتائم اطـلقـها بحق
االحـزاب في بـغداد ,فـهي علـة الـعلل لـكل منـغـصات حـياتـنا,
هل تـعـلـمـ يـا "سـمـراء" انـنـي في غـيـابك تـعـلـمت مـزيـدا من
مـصطلحات الشتائم ,فـأحيانا اللعن صدام واخرى اشتم كل
مـسؤوال لصا بعثر مستقبلي ,حـتى نساء السلطة وجدت لهن
ـلطـخة بـدم العـراقي ,انـني املك مـفردات تـناسب انوثـتهن ا
مــفـردات غــنــيـة من الــشــتـائم ,وهي ذات رؤيــة واضــحـة عن
ن قـرر ـتـعب  دواعـر وعـواهـر الـسـلــطـة.مـا لـهـذا االنـتــظـار ا
الهجر ,انه انـتظار يشبه ترقبا قلقا لـلحصة التموينية من قبل
عـائلـة فقـيرة ,فـنحن نـعيش في زمن احـزاب النـهب العـراقية,
نـعم  انني في انتظـارك ال احد معي اال كرسيـا فارغا! فأهدد
هـذا الـكـرسي الـفـارغ لـيـكف عن االنـ ,بـكــاءه يـوجع قـلـبي,
كـأنه فـقد عـزيزا ,فـها هـو وحيـدا كـحالي.سـأخبـرك سرا لـقد
انــطـــفــأت كــأي شيء رائع ,كـــالــشــمــعــة عـــنــدمــا يــغــادرهــا
االوكــسـجـ ,او مـــثل الــعــراق عــنـــدمــا حــكــمـه الــطــواغــيت
والـــلـــصـــوص ,كـــلـــنـــا يـــنـــطــــفـــئـــون االن انـــا والـــشـــمـــعـــة
والعراق.انتظر... ثم انتظر.. ولم تأت! ادرك ان قصتنا تشابه
قـصة العراق ,فـالعراق كل مـا وعدنـا به اخلفه! حـلم السكن,
حـلم الـضـمـان الـصحي ,حـلم الـعـمل ,حـلـم االمان ,والـسـبب
ن مـاتت يــعــود لـقــافــلـة قــذرة من الــلــصـوص تــتــحـكم بـه! 
ضـمـائرهم ,فـتحـول البـلـد لسـجن كبـير ألبـنائه ,كـمـا كان في
زمن صـدام! كذلك هي ,مـات الشوق في قلـبها ولم تـعد تبالي
بـالرجوع او بحريق قـلبي.لست متـشائما يـا سمرائي وها انا
اعـود للـحـياة مـرة تلـو مرة ,واتـسـلح باألمل ,واطـلب جوابك :
فـمتى تعودين لي? كي تـزهر اشجار حديـقتنا الـعتيقة ,وتعود
الـطيور حتلـق فوق شجرة الـتوت االزلية ,فـكري معي ماذا لو
تـعودين كي يعود الفرح ,لـيس مستحيال فحـتى بلدي سيعود
له الــفـرح يـومـا ,وتـشــرق شـمس الـعـدل الــغـائـبـة ,بـزوال كل

حمير السلطة ,هذه س الكون التي ال تضمحل.
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جـلست مـعـهم خلـجلت نـظـرا على
نــفـسك لــشـدة إنـتــقـادهم لــغـيـرهم

وألسنتهم حتكي شر حالهم
وهــنــاك أُنــاس طــيــبـون أرواحــهم
نـقـيــة ويـظـنــون بـإنـهم مــقـصـرين
لشدة مايرون من نعم الله عليهم 
وهـنـالك من يـعـصي الـله ويـرتـكب
شــتى أنــواع الــذنــوب واآلثــام من
شـــرب اخلــــمـــور والــــتـــســــكع في
ـــقــاهي والـــطـــرقــات الـــبـــارات وا
ــقـود وأخــرين يـجــلـســون خـلف ا
يقودون سياراتـهم بسرعة همجية
مـــخــيــفــة لـــيــثــبت رجـــولــته فــفي
مـجــتـمـعــنـا أصــبح الـذي يــحـتـرم
ـنفـصـلة ـرأه ا زوجـته يُـنـتقـد  وا
عن زوجها منبوذة  والتي ترتدي
ؤمنة وهنالك من النقاب ليست 
تـســخـر من صــديـقــاتـهـا لــيـرضى
عـنـهـا مـجـمـوعـة رجـال وهـناك من
يــقــيــســون رجــولــتــهم بــجــمــهـرة
أصواتهم العالية احململة باأللفاظ
الـــقـــذرة اال يـــعــلـــمـــوا (إن أنـــكــر
االصوات لـصـوت احلـميـر)وهـناك
من الـفـتـيـات من تـسـتـغل مـشـاعـر
رجل أحـبهـا بصدق فـقط كي تثب
لــغــيـرهــا بـإنــهـا تــســتـطــيع جـلب
جــمـيع الــرجـال إلــيـهـا ...وهــنـالك
أطفـال يـلـعـبـون االلعـاب ويـلـعـنوا

االمـهـات ويــسـبـوا الــله (حـاشـاه)
أين بـراءة الطفـولة..? لم تبـقى فقد
شُـــيـــعت فـي هـــذا الـــزمن هـــنـــاك
ـــوتى الــذيـن يــتـــمــنــون مـاليــ ا
الـعــودة لـهــذه احلــيـاة لــيـســجـدو
سجدة واحدة لله ويرتلوا آياتهِ
وهـنـالك مـن هم عـلى قـيــد احلـيـاة
ـــوت كــارهـــ عــيش ويــريـــدون ا
احلـيـاة الذلـيـلـة إلنهم لـم يعـيـشوا
فيهـا كمـا تهـوى انفـسهم! وكم من
أشــخــاص مــاتــوا والــظــلم يــكــفن
أجسادهم وكم من أحياء فاسدين
مــتــخــفـ خــلف أقــنــعـة الــنــفـاق
والـــذي يـــبـــهـــرني مـــا هـــو خـــلف
الـكوالـيس اجلـمـيع يـصـفق لهم ..
احلـياة هكـذا شأت أم أبيت سـتمر
بـأحــدى الــتــجــارب الــتي جتــعـلك
تنـفر من اجلمـيع لتتـقلص الدائرة
من حـولك فتـكتفي بـعائلـتك وقليل
مـن أصــــــــــــــدقــــــــــــــائـك الــــــــــــــذيـن
يـشـبـهـونـكـفـأنـعم بـحـيـاة جـمـيـلـة
قريـبة من الرب فـما خاب من جعل
حـــيـــاته فـي ودائع الـــله لـــتـــمــوت
ــنـهـكـة ويـعـلى جـمـيع االصـوات ا
صـوت نقـاء القلب الـذي سيـمنحك
الـله إياه فهـو أصدق لغة تـستحق
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ـتــنـازع الــتـفــريط بــاصل احلق ا
وبـذلك فـان ذلك يـعـد تـعـسـفـا في
تـطـبـيق الـقـانـون خـصـوصا وان
اغــلب افــراد هــذه الـشــريــحـة بال

مخـالفه لـلقواعـد العـامة للـقانون
الــتـي رســـخت مـــبـــدء تــبـــســـيط
الـشـكـليـة الى احلـد الـذي يـضمن
ـصـلـحـة الـعـامـة وال يـؤدي الى ا
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الــتـفــرد بـالــطـمـع واجلـشع دخل
عـــقـــلـه وأخــذ يـــتـــمـــلـك أفـــكــاره
ومطامـعه وغزواته وحروبه; مأل
األرض مـن أدنــــــاس جــــــرائــــــمه

نبوذة. ومنكرات شروره ا
بــرغم كل هـذا اجلــبـروت الـظـالم
أثبت أن اجلسم البشري أضعف
ـايــكــون عـلــيه من تــلك الــقـوة
الـــزائـــفـــة و قـــد هـــزمه أصـــغــر
فايروس حتيّر العلماء في أمره 
عـــنــدمـــا جـــعل الـــله ســـبـــحــانه
وتــعــالى اإلنــســـان خــلــيــفــة في
األرض وأعطـاه السـلطـان علـيها

وعلى طبيعة الوجود.
بسم الله الرحمن الرحيم 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَـلَائِكَةِ إِني جَاعِل
فِي الْأَرْضِ خَلِيـفَةً ـ قَالُوا أَتَجْعَلُ
فِـيــهَـا مَنْ يُـفْــسِـدُ فِـيـهَــا وَيَـسْـفِكُ
الــدمَــاءَ وَنَـحْنُ نُــسَــبحُ بِــحَــمْـدِكَ
وَنُقَـدسُ لَكَ ـ قَـالَ إِني أَعْـلَمُ مَـا لَا

تَعْلَمُونَ
(البقرة (30

تــنــاسى اإلنــســان فــضل الــقــوة
اإللهية السماوية في هذا النظام
األرضي الـكافل لـلحـياة والسالم
وجودة على في جميع األحياء ا

األرض.
ـــر بـــنـــا وعــــلـــيـــنـــا إن كل مــــا
ــكن أن ومـــايــجــري حــولـــنــا ال
نـتــجـاهل فــيه حـمــاقـات الــبـشـر

وفسادهم في األرض.
والسالم على كل من سمع ورعى

فوعى واستغفر لربه
واقــــتــــنع بــــحـــدود الــــله وبــــكل
مـاخلـقه من نـعم طـالهـا اإلنـسان
بـــنـــزعــــات طـــمــــوحه ورغــــبـــته

اجلامحة بالقوة واجلبروت.
خالل مـاذكـر سـابـقـا ومـاعـشـنـاه
طيـلة هذه الـشهـور سوف نـتذكر
مامر بنا ألعوام أخرى قادمة; أن

ماحدث ليس بالشيء اليسير.
ـكن أن ينـسـاهـا الـعقل صـور ال
الـبــشـري الصـالة تـقــام في بـيت

ساجد. الله وال في ا
الــشـهـر الــفـضـيل انــتـهى ونـحن

نحتضن بيوتنا
كــانت أبـلغ رســالـة وجـهــهـا الـله
لـلــبـشـر جـمــيـعـا بـكـل طـوائـفـهم
وقـــومــيــاتــهـم; الفــرق بــ غــني
وفـــقــيــر ورئـــيس وعــامل كـــلــنــا

متهمون باإلهمال 
لــــــهــــــذه األرض الـــــــتي ســــــوف
تـــضــمـــحل وتـــتالشـى من ســوء
أعـــــــمــــــالـــــــنــــــا. ال بـــــــد اآلن من

ينـسـكب القـلم عـلى الورق لـيضع
كـلمـات تـتـحـدث عـمـا يـحدث اآلن
في عـصرنـا ومامـضى من تيارات
اضـيةإلى ماوصلنا إليه الزمان ا
ــتــلــكه الــعــقل من غــرائــز ومــا 
وهــمـــســات الــضـــمــيــر وجـــمــيع
ــــيــــول األفــــكــــار واحلــــواس وا
اخلفية الـتي تتحكم في العالقات
واألعــــمــــال الـــظــــاهــــرة مــــنــــهـــا

والباطنة.
تـتـراخى قـوة اإلنـسـان وتـتالشى
شــــجـــاعـــتـه ويـــضـــمــــحل عـــزمه
ويــــتــــبــــخــــر جــــبـــروتـه في وقت
الـــشـــدائــد الـــهـــائــلـــة كـــالــزالزل
والـصواعق والـفـيضـانـات وحمم
الـبــراكـ الــتي تـثــور واحلـرائق
ومـا انــتــشـر اآلن من ذلك الــوبـاء

الذي طال جميع دول العالم.
إن اجلـــســد بـــحــد ذاته ضـــعــيف
والــقــوة فـي روحه ولــوال الــروح
الـــــتي مـألت جـــــســــد اإلنـــــســــان
ـــــصـــــائب مــــــاتـــــغـــــلب عـل كـل ا
ومـاوصل إلى الـقــمـر وابـتـكـر كل
االخـتـراعـات الـعـلـمـيـة احلـديـثـة

واالكتشافات الطبية.
ورد حـديث عن رسـول الـله صـلى
الله عـليـه وسلم قـال: "رجعـنا من
اجلـــهـــاد األصــغـــر إلـى اجلـــهــاد
األكبـر فقيل له وما اجلـهاد األكبر
يا رسول الله قـال: جهاد القلب"
وأنه صـلـى الـله عـلـيه وسـلم كـان
عــائـدًا من إحــدى غـزواته- غـزوة

تبوك.( غير متفق عليه) 
إن ما يـسـعى اإلنسـان في حـياته
هو اجلهاد األكبر. إذا كان جهاده
ـن حــوله لــكن خـــدمــة لــنــفــسه و
مانراه كان عكس ذلك; كان جهادا
طـمـعـا فـي مـكـاسـبه الــشـخـصـيـة
ســعـــيــا وراء بـــطــولـــة وعــظـــمــة
وتـفـاخـر لـذاته دون اآلخرين ذلك

اسـتــحـضــار روح الــضـمــيـر في
داخـلنـا لـنفـكـر جمـيـعا ونـتـسلح
لـــنـــتــــرك كل شـــرور أنــــفـــســـنـــا
ومفاسدها وأن نبدأ باإلصالح.
إن الـلـه أعـطــانــا احلــيــاة ومـنح
االرض وطــنـــا لـــلـــجـــمـــيع بـــكل
خــيــراتـــهــا وجـــعل لــنـــا الــعــقل
واإلرادة لـنــفـكـر ونـصــلح; لـيـرى

مدى حكمتنا وجهادنا 
الـله الــشـاهـد الــصـادق اخلــبـيـر

اجلبار 
وله احلمد أوال وآخرا.
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مهجرون ونازحون وضحايا حروب

ـرضى وهو عـلـيل هكـذا نـحن في بلـد يـعاني طـبيـب يعـالج ا
ـعـاجلـة من األمـراض واإلفــات واألمـهـات واألحـزان ونــقـوم 
الـدول األخرى باد يعـاني من الفقر واجلـوع واحلرمان وتلك
حـقيقة وعندنا الطبـقة العالية هي الفقـر ونحن نقوم بتصدير
وبـيع حتى تربـة العراق تـباع ماذا نـقول تعب الـقلم وااللسن
وال مـستجيب وها نحن نعاني من وباء هذا ماكنا نخاف منه
هـو الوبـاء القـحط اجلـوع احلرمـان نحن نـخاف األسـوء نعم
ادخــلـوا في بــيــوتـكـم كالم هـو او الــكالم ســهل جــدا ولـكن
األصـعب هـو الـفـعل ومن أين نـعـيش وكـيف نـدفـع ايـجارات
وفـواتير الكهرباء واالنترنت كل شـهر ميزانية الفرد العراقي
الـفـقــيـر والـبــسـيط جـدا وفــقط االلـتـزامــات وااليـجـارات هـو
ـبــلغ هل يـبــقى هـهـو بـالـقــلـيل مــلـيـون مـن أين يـأتي بــهـذا ا
وعـائلـته في الشـارع نريـد منح ونـريد راتب شـهري لـلعوائل
الـتي ال مـعيل لـهـا ضعـوا قـوانـ جتبـر أصـحاب الـعـمارات
واحملالت عــدم اخـــذ اإليــجــار إلى حـــ تــرجع األمــور إلى
ـوت من اجلـوع وال يـبقى في وضـعـها الـطـبـيـعي الـتاجـر ال
الـشــارع ارحـمـوا من في األرض يــحـرمـنـا مـن في الـسـمـاء
تـراحم ا بينكم وارحمـوا الفقير هنـاك قصص وحكايات هذا
الـوبـاء دمرنـا تـدمـيرا نـحن لـسـنا اإلمـارات او الـسـعوديه أو
الـكــويت لـكـي نـبــقى في بــيـوتــنـا الــكل لــهـا رواتب ضــخـمه
واسـتـثـمـارات وحتت مامـن في مـعيـشـتـهـا اال الـعـراق يـبقى
يـعاني مـنـذ االالف السـنـي األمـان ضاع وتـبـخر مع الـوباء
وت وهـكذا سـواء بالـوباء أصـبحت ارواحـنا ال شـي هكـذا 
او اجلـوع ونـتمـنى من حـكـومتـنـا امـا تعـطى لـنـا رواتب فقط
في هـذه الـفتـرة او تـصـدر امر بـعـدم دفع اي إيـجار إلى أن

تنتهي االزمة.

موارد ويعتاشون على مساعدات
األهل واالقرباء.
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ا يدور ـعاناة  أتساءل هل هذه ا
مـن حـــــــولــــــنـــــــا هـل هـي جـــــــهل

مجتمعي.. ?
أم ســــطـــوة ضــــمـــيــــر .. أم مـــوت
اإلنـــســانـــيـــة داخل ذلك اإلنـــســان
اجلـاحــد ..? وتـســتـمـر تــسـاؤالتي
الـكثـيـرة في أمـة أو مجـتـمع بـيبح
احملـرمات  وكل شي حالل ومـباح
عـيب لـدى هـذا اجملتـمع يـصبُ في
جـعبة الـعادات والتقـاليد الـسيئة
ـنحدر لغايـة ما وصـلنـا الى هذا ا
الــذي نـــحن فــيه وكــيف اخلالص
مـــنه اذا كـــان.. أحـــدهم قـــد عـــانــا
ماعاناه ليثبت إلصدقائهِ إنه ليس
وإحـداهن بكـت كثـيـراً لـشدة سيء
إنتقاد من حولها لها كونها أحبت
في مـــجـــتـــمـع مـــحـــرم فـــيه احلب
ومـباح فيه الـفساد!وأم تـبكي على
إبنها الذي مات قبل صباح العيد
وأخــــرى تــــرمـي بـــطــــفــــلــــهــــا في
الـقذورات وهـنـاك مـتـزوجه تدعي

الله ليل نهار أن يرزقها طفال..
وهنالك مـريض اليريد شيء سوى
أن يـشـفى ويـنـتـهي األلم والـعذاب

الذي في جسده النحيل 
وهــنــاك من هم بــكــامل صــحــتــهم

يتذمرون على نعم الله عليهم 
ــلـئــهم الـعــيب ولـو وهــنـالك من 

ن خلقت وهذا الط منبلِج?
كورد  ماء  عطِر    طعمه   وردُ 

ن خلقت واألوصاف جتمعها?  
شقراء عفراء بشرى   للميامينا !

ن  خلقت  و اللّاهون   قد  ذهلوا?
مالمح خد العطر شاءوا وإن رفضوا

ن  خلقت  و ال ترافة   مثلكِ? 
أخافك مني و من ع بها رمدُ

ن خلقت واألنوثة  بك  تطغى?
هل شاء وجهك نورا أم به انفلقا ?!

وت  يدركنا? ن خلقت و هذا ا
أخاف من عشق خدك هل به قمرُ ?

ن خلقت وروح الروح تشتعل?
أبوح في صمت  كل هذا اخلوف 

مفتعل
إن العيون لتطغى فوق الهوا رفعت

أرواحنا تبكي لها ما شاء  من صنعا 
ن خلقت  وهذا  الليل  قد فضح

مالمح الضوء منك يشتهي الصبحَ !
ن   خلقت  و  كأنك  بحر  طغى? 
بل كيف صار لونك يكفي بنا غرقا ?
ن  خلقت  وهذا  الثغر  مشكلة? 
كن البوح لثما  صرت معترفا  لو 
ن  خلقتِ ونار  الوجه   تشتعل?
كيف الوصول إليك? وكيف البوح 

ينكشفُ? 
ن خلقت?  وكيف  اجلمال  أذى?

إن العيون لتتعب قهرًا ح يُرى من 
خاللها القمرُ
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حديث مع النفس في غابة
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والـتسـلـيم سـابق. لم يـسـلب احد
حقوقها بل هي التي استسلمت;!
حـيــنـمـا  تــضـرب من قــبل ذويـهـا
فتسكت حينما تُجبر على الزواج
فـتقـبل حـينـمـا تمـنع من الـدراسة

فتستسلم كل ذلك هدر للحقوق.
الـتــشـتت بـ الـنــسـاء والـسـبـاق
عـلى مـكـان بـعـضـهن وعـدم صـنع
مـسـاحة كـافـية لـكل واحـدة فـيهن

هدر للحقوق ايضا 
لم ولن يسـتطيع احد سـلب مالها
اال مـــانــــدر وبـــظــــروفٍ قـــهــــريـــة
تُـسـتـثـنى من سـردنـا اعاله ولـكن
بالـتالي اود القـول ان النساء هن
من فـــرطن بــحـــقــوقـــهن وســيــدن
جتمع عليـهن الذكور فأصـبحن 
ذكـوري بـحـت حـيث الوجـود لـهن

اال لتلبية احتياجاتهم.
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كـــثـــيـــر مـن الـــنـــســـوة في االونـــة
االخــيـرة يـطــالـ بـشـكلٍ مــسـتـمـر
ـطالـبة بـحقـوقِ بـنات جـنسـهن;وا
سـاواة مع الرجل والى مااشبه با
ــطـــالب ولـــكن غـــاب عن ذلك مـن ا
كـثــيـر مــنــهن ان احلـقــوق لــيـست

ا مهدورة ;! مسلوبة وا
حــيثُ ان الـتي تـقــبل الـزواج عـلى
أُخرى سـلبت حقـها بالـتفرد برجلٍ
ــرأة واحــد واخــذ كــافــة حــقــوق ا
الكامـلة كما الرجل بـحجة الهروب
من الــعــنـوســةوكــذلك سـلــبت حق
الــتي ســبـقــتــهــا بـاالقــتــران بـذات
والـتي تـقـبل ان تـأخذ رجل الرجل
يكبرها سـنا بحجة ان االكبر افهم
سـلبت حـقهـا بـالتـمـتع مع فردٍ من
جيلهـا يفهـمها ويـتيح لهـا ماتريد
عــــكس ذلك الــــذي اقــــتــــرن بــــهــــا
وسـلبـهـا كافـة حـقوق الـشـباب كي

تناسب عمره;!
والـتي تقـبل بزواج الـسر من رجلٍ
ذو شــــــأن ومــــــنــــــصب ســــــلــــــبت
والـتي تــقــبل ان تــكـون حـقــوقــهــا
الرجل لـبيتٍ يقوم علـى عاتقها في
ظـل وجــود ذلك الــذي وجب عــلــيه
ـهـام بـحجـة الـبـقاء القـيـام بـتلك ا
وعدم الطالق منهُ سلبت حقوقها;!
والى مــــااشـــبه ذلـك من انـــتـــهـــاك
حقـوقـهن بـأيـديهن وجـعل ذلك من
مـفـاهـيم احلـيـاة حـيث الـتي تـقـبل
ان تـكــون ثـانــيـة وثــالـثــة ورابـعـة
بحـجـة ان الـشـرع حل لهُ اربع هي
الـتي تعـطي القـوة واجلبروت الى
ذلك الـــــرجل كـي يـــــكــــون قـــــوامن

عليهن جيمعا;!
ســلب االرادة مــتــجــذر واالســتالم
مــســيــطــر عــلى الــرغــبــة والــقــوة
واالصـــــــرار والــــــــضــــــــعـف داخل
نـفــوسـهـن حـيث لــو ارادت احـدى
الـنـساء شـيـئا لـكـان ولـكن اخلوف

يـقال في الـعـراق ان الزعـيم احلـقـيقي ال يـحـتاج الى دعـائـية
كـبرى لكي يـخشـو   و يحتـرمون الـقانـون الزعيم شـخصـيتة
تـفـرض الـزعـامـة  .انـا الـيـوم قـررت في وقت االنـتـخـابات ان
اخـتـار الـزعـيم االكــثـر رعـبـا و سـيـطــرة عـلى الـعـالم و لـيس
ي  لم ـا   هو الزعيم كـورونا  العا الـوطن العربي وحسب ا
حتـتـاج الى جــيش او فـرقـة اعــدام تـسـلــلت بـخـفــة في كـافـة
ارجـاء العالم اجبرت دول العالم القوية الى اخلضوع الزعيم
كـورونـا او( كـوفـيد 19). ال تـسـطـيع اي اسـلحـة تـقـلـيـدية او
دمـار شامل اخافـتها  و ال نـفوذ الدول الـعظمى  في ايـقافها
في اقل من ثالثـة اشهـر سيطـرت على الـعالم باسـره محـققة
اكبر رقم قياسي في الغزو كورونا وكما قال جنكيز خان انا
 عـقاب الله  عليكم هي فـعال عقاب لدول العـالم الطاغية التي
تـزعم انها تدمر العالم  ستة الى سبع مرات ان رغبت بذالك
سـيطـرة بقوة الـبترول بـقوة السالح الـنووي.  ودول الـعالم ا
حـان وقت يدركوا عـقاب اللـه تعالى عـليهم عـدو خفي ال يرى
بـالعـ كـما مـا حـصل مع حـملـة  غـزو نابـلـيون عـلى روسـيا
  1812مـات ســتـمــائـة الف جــنــدي فـرنــسي بـســبب مـرض
الـتفوئيـد و انهى غطـرسة نابـليون بعـد ستة اشـهر من الغزو
كـورونا  رسالة الله تـعالى الى دول اجلبابرة مـهما بلغتم من
قـوة مثل اجلبال الشـاهقة كورونا هي  االيـة التي اخشتكم و
ـا سخـر مـنهـا  اتقـوا الـله يا دول الـعالم ـعجـزة التـي طا ا
ـتـحـضر مـن اجل النـفط تـدمـرون  شـعـوب و حـضارات ان ا
االون لـتغيـر سيـاستكم  يـا اسيـاد العالم لـستم بـحاجة  الى
مـعقـمـات او مطـهـرات دوائيـة  لـلـقضـاء عـلى الفـايـروس انتم

بــحـــاجــة الـى دعــاء حـــقــيـــقي الـى الــله
سـبــحــانــة و تـعــالى و كــفــاكم ظــلــمـا
لـلشـعوب و خـداع لشـعوبـكم  وكلـمة
اخـيرة اقـولـها   عـاش مذل الـطغـيان

(كوفيد 19) كورونا .

عراقية في مؤتمر نسوي
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q ∫ محطات فنية بارزة في مسيرة غا حميد «u²  Ÿ«bÐ≈

{ هل شعرت بالندم على شئ اجنزته?
 - كال.

{ كلمة او عبارة تزعجك?
- تـزعــجــني عــبــارة (مــالك عالقــة هي

تدبر).
{ ماذا علمتك احلياة?

- علمتني احلياة الصبر.
{ اخر كتاب قراته?

ـــســـرحي) - انـه كـــتـــاب (الـــفـــضـــاء ا
جليمس مردوند.

{ خـالل فـــتــرة احلـــضـــر مــاذا فـــعـــلت في
البيت?

- فعلت كل شئ!
ثل ومخرج ولد في سنة وحميد هو 
 فـي مـحــافــظـة الــنــجف وشـغل 1964
ترأس سـارح العراقية  منصب مدير ا
جلان حتكيم عدة في برامج تلفزيونية

لهم.ووقفـتنا الـيوم ستـكون مع اخملرج
ــــســـــارح في دائــــرة ومــــديــــر قـــــسم ا

سرح سابقا غا حميد: السينما وا
{ هل لديك موهبة مخبأة عدا الفن?

طالعة والطبخ. - نعم كرة القدم وا
{ ماهو الشئ الذي تتفاءل  به دائما? 

فاجات واتفاءل بها. - احب ا
{ إلى إي مدى تذهب في غضبك?

شاعر واضعف. - عندما تخونني ا
{ أمنية تراودك?

- اتمنى االمان دوما.
{ ما هو احللم الذي حققته?

- ان أكون رجل مسرح.
{ فيلم شاهدته وعشقته?

- الفيلم التركي (حدث في زنزانة 7).
فضل? { ماهو مكانك ا

- انه البيت.

wM U « bFÝ

التدريـسي في جامعة االسراء باالردن تلقى تعازي االوساط
ــيــة لــوفــاة زوجــته الــدكــتــورة ســلــوى اجلــامــعــيــة واالكــاد
الـسـامـرائي اسـتـاذة االدارة في جـامـعـة بـغـداد سـابـقـا وفي
سائل الله تعالى ان يسكنها جامعة االسراء االردنية حاليا

فسيح جناته.
pOÐ 5 % s¹œU½

ــمـثــلـة الــسـوريـة أنــظـمـت لـقــائـمـة ا
ــســلــسل الــشــامي حــارة أبــطــال ا
الـــقــبــة من تــألـــيف أســامــة كــوكش
وإخــراج رشــا شــربــتــجي والــعــمل
اجــتــمــاعي تــدور أحـداثـه في فــتـرة

السفربرلك.
ÍuÝu*« d U *« sLŠ—

االسـتاذ الـزائر في جـامعـة واشنـطن االمريـكيـة واخلبـير في
تقـدمة الـقى اخلميس شركـة براور لـلصنـاعات الـكيمـياويـة ا
ـهـنـدسـ ـاضي مــحـاضـرة الـكـتــرونـيـة نـظـمــتـهـا نـقـابــة ا ا
الــعـراقــيـ بــعـنــوان( الـهــنـدســة الـكــيـمــيـاويــة ..الـتــحـديـات

واحللول).
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الـصـحـفـيـة الـعراقـيـة تـلـقت امـنـيات
زمـالئـهــا بــالــشـفــاء الــعــاجل  بــعـد
تــعـرضــهــا حلـادث ســيــر مـؤسف 
ارقــدهــا مــســتــشــفى الــشــيـخ زايـد

ببغداد.
ÍœËbſe « …dOLÝ

الـشــاعـرة الـتـونـسـيـة شـاركت مـع مـجـمـوعـة من الـشـاعـرات
العربـيات في البرنـامج االسبوعي الـسادس الحتاد الـقيصر
اضي  بـالتـعاون مع لـآلداب والفـنون الـذي اقـامه االربعـاء ا

مديرية ثقافة إربد والذي خصصه للشعر النسوي.
 rO¼«dÐ« s Š

نائب رئيس جمـعية التشـكيليـ العراقي تـلقى التعازي من
ســائـلــ الـله تــعـالى ان زمالئه واصــدقـائه لــوفـاة شــقـيــقـته

يسكنها فسيح جناته.
Õd  …—UÝ

طربة الـسورية  حتـدثت عن قساوة غدر احلـبيب بأغنـيتها ا
ـعنـونـة (يـا خسـارة) من كـلـمات مـصـطـفى زمزم اجلـديـدة ا

وأحلان ناصر األسعد.
W öÝ WODŽ bLŠ« ÊËbFÝ

طــالب الــدراســات الــعــلــيــا الــعــراقي نــاقش في الــثــالث من
وذج ـعـنـونـة (اثـر ا اجـسـتـيـر ا حـزيـران اجلـاري رسـالـة ا
ـفاهـيم الـتاريـخيـة عنـد طالب الصف جـوردن في اكتـساب ا

الرابع االدبي ونسبة مهاراتهم االجتماعية).

الـبـقـاء علـى عالقة كـلـهـا مـشاكـل سوف يـسـتـنـفذ من
صحتك النفسية.

qL(«

ـزيـد من الـتــعـديالت وتـرتـيب عالقـتـك الـعـاطـفـيــة تـتـطـلـب ا
رقم احلظ .2 األوراق
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سـكـنات ألنـهـا سوف ال جتـعل حـياتك الـصـحيـة مـرهونـة بـا
شاكل . تسبب لك ا

—u¦ «

تـمـارس تمـاريـنك الـريـاضـيـة بانـتـظـام وحـرص وجتـنب تام
للمشروبات الغازية. 
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اسـتـقـرار عـاطــفى بـعـد فـتـرة طـويـلــة من الـبـحث عن شـريك
احلياة. 
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رقم قـدم الـنصـيـحة لـلـمحـيـط بك وتـبـادل اخلبـرات مـعهم
احلظ.3

”uI «

تــتـصف بـاألمـانـة ويــعـتـبـر الـتـردد الــزائـد أحـد عـيـوبك.رقم
احلظ .9

ÊUÞd «

ـزيـد من ال تـهــمل عالقـتك بــعـائـلــتك فـهم يـحــتـاجـون مــنك ا
االهتمام والرعاية.

Íb'«

تــتـجـنـب اآلراء الـسـلـبــيـة من احملــيـطـ بك فى الــعـمل .يـوم
السعد االربعاء.
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تهتم بالتفـاصيل الدقيقة وحتب الـفضول وال مجال للخوف
في الفترة احلالية.
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تـمضى بـخـطـوات ثابـتـة نـحو الـوصـول لـهدفـك. يوم الـسـعد
الثالثاء.
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مكأفـأة كبـيرة سوف جتـدها فى انـتظارك بـسبب تـفانيك فى
شغلك .

 u(«
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اشـطب حـروف الـكـلـمات
ادنـاه ولك حـريـة الـتنـقل
ـــخـــتـــلف االجتـــاهــات
ــــكن شــــطب احلـــرف و
اكــثـر مـن مـرة لــتــحـصل
ـطـلـوبـة : عـلى الـكـلـمـة ا

:( (طائر ثم
جـمـوع  –بـاشـا  –لـورا-
حـشود  –دياب  –حج –
قــــلم- عــــمــــيـــد  –وام –
لون- قرع  –دو  –قس –

عفيف.
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حــ يــكــتــشف فــتــحي بــان زوجــته
فـــدوى تــخـــونه مع اخـــيه يـــاســر لم
يتردد على خنقـها ويطلق النار على
ياسـر ليـرديه قتـيال وفي اخلتـام يتم
القاء القبض عليه ويحكم باالعدام.
بـدع مـحمـد سـامي حاول ان ولكـن ا
يـجمع كل عـنـاصـر النـجـاح قـبل بدء
العـمل اذ صرح بـان اختـياره لـكادر
الـعـمل الـفــني لم يـات عـبـر احملـابـاة
والــواسـطــات والـصــداقــات بل جـاء
بعـد دراسة مـسـتفـيضـة لكل مـساهم
ــثـــلـــ وتــقـــنــيـــ وفــنـــيــ من 

بـاالضــافـة لـعـقـد لــقـاءات عـديـدة مع
الـكادر فـرادى ومـجـمـوعـات واجراء
تمارين عديدة قبل الـبدء بالتصوير

ــتـلك الــفــنــان ادواته بــشـكل حــ 
صـحـيح ويعـي ما يـقـوم به مـعـتـمدا
وسـوعـية ومـسـتفـيدا عـلى ثقـافـته ا
من تــراث شـعـبه فــانه يـســتـطـيع ان
يــحــصــد نــتــائـج مــرمــوقــة مــكــلــلــة
بــالـنـجــاح. وهـذا هــو عـ مــا فـعـله
الــفــنــان الــشــاب مــحـمــد ســامي في
مسـلـسـله (البـرنس) الـذي عرض في
ــاضي عـــلى عــدة شـــهــر رمــضـــان ا
فـضـائـيات. اسـتـطـاع سـامي مـؤلـفا
ومخـرجا ان يـستـلهم مـوضوعه من
ــوروث الـديــني وتــطــويـعه تــاريخ ا
الى احلــاضـر واســتــخالص دروسـا
وعــبـرا من اجـل مـســتـقــبل االجــيـال

الصاعدة.

ـتـفـرج. ومن كـانــوا مـحط اهـتـمــام ا
هنا كان النجاح جماعيا ايضا.

ــســـتـــوى الـــفـــكــري كـــانت وعــلـى ا
خــشــيــتي من اصــرار رضــوان عــلى
االنتـقام من اخـوته بـشكل شـخصي
بـعـد خـروجه من الـسـجن وهـو امـر
مــــرفــــوض فـي ظل دولــــة تـــــضــــمن
لـــلــمــواطن كـــرامــته وحـــقــوقه. ولــو
ـبدأ (السن بالسن) اكتفى رضوان 
كــمـا قــال حلـبــيـبــته ( احلـلــقـة  23)

ويـقول سـامي في هـذا الـصـدد (بانه
كن ان يقبل لـلممثل ان ياتي في ال 
يوم الـتصـوير وهو لـم يكن قد درس
الشـخـصيـة التي يـجـسدهـا ولم يكن

حافظا لدوره)!
وهـنــاك عـامل اخـر يــضـاف السـبـاب
ــالــيــة ــيـــزانــيــة ا الــنــجــاح وهــو ا
ــعـتــبـرة الـتـي وضـعـتــهـا الــشـركـة ا
ـسـلـسل بـصـورة ـنـتـجــة الظـهـار ا ا
مقـنـعة ونـاجـحة بـاالضافـة لـلخـبرة

ـتراكـمـة عـند أشـقـائـنا ا
ــــــصـــــريـــــ في هـــــذا ا

ضمار.  ا
وبـالـرغـم من ان بـطـولـة
ــســلــسل قــد اســنـدت ا
لـلــفـنــان الـنـجم مــحـمـد
ـتـلـقي رمـضـان اال ان ا
ـتابعة كل كان متلـهفا 
الــشــخـــصــيــات الــتي
اســتـطــاعت ان حتــقق
بــطــولــة جــمــاعـيــة قل
نـــظـــيـــرهـــا! وهـــنـــا ال
يـوجـد دور قــصـيـر او
طـــــويل فــــاجلـــــمــــيع

الــتي اســتـــنــكـــرت عــلــيه االنـــتــقــام
الــشــخــصي اال انه اوضح لــهــا انه
يتـبنى االية االشـكالـية الـتي تقول: "
ـذِينَ يُـــحَــارِبُــونَ الــلَّهَ ــمَــا جَــزَاءُ الـَّ إِنـَّ
وَرَسُولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فِي األَرْضِ فَسَادًا
ـبُــوا أَوْ تُــقَـطَّعَ ـلُــوا أَوْ يُـصَــلـَّ أَنْ يُــقَــتـَّ
أَيْــــدِيـــــهِمْ وَأَرْجُــــلُــــهُـمْ مِنْ خِالفٍ .. "
ـــــعـــــروف ان ـــــائـــــدة 33) ومن ا (ا
(داعش) والـقوى الـتـكـفيـريـة تعـتـمد
هـذه االيـة وتـعتـبـرهـا سـنـدا لـها في

التعامل مع االخر! 
ان تـــغــتـــرف من
وروث الديني ا
الجنـــــــاز عـــــــمل
ابداعي  هو حق
طــــبــــيــــعي لــــكل
انــــســــان  ولــــكن
خـــــصـــــوصـــــيــــة
(الـقـران) كــكـتـاب
مـــقــدس يــعـــتــبــر
حــــــــمّــــــــال اوجه
وهـــذا مـــا يـــتـــفق
ـــــذاهب عـــــلـــــيـه ا
االربعة وفي سور

عــديــدة تــدعــو لــلــمــحــبــة والـتــاخي
والـتنـوع وقـبول االخـر" ولـكم ديـنكم
ــقـــابل هــنــا ســور ولي ديـــني" وبــا
تـــدعــو لالنـــتــقـــام والــقــتـل والــغــزو
واحـــكـــام نـــزلـت الهل اجلـــزيـــرة في
ـــيـالدي والـــتي الــــقـــرن الــــســـابـع ا

يصعب نطبيقها اليوم!
فـــلــو اخـــذنـــا هــذه االيـــة من ســورة

ـــارِقَـــةُ ــارِقُ وَالــــسـَّ ـــائــــدة " وَالــــسـَّ ا
فَـاقْطَـعُـوا أَيْـدِيَهُـمَـا جَـزَاءً بِمَـا كَـسَـبَا
نَــكَـالًــا منَ الــلَّهِ  وَالــلَّهُ عَـزِيــز حَــكِـيم
( (38وسالنا عن معناها لبقينا ايام
وليالي باخـذ ورد دون ان نتفق على
مـعـنى مـحـدد واذا اردنـا تـطـبـيـقـهـا
ـعـنـى قـطع الـيـد هـو الــبـتـر فـانـنـا
سـنرى اكـثـر من نصـف البـشـرية من

بغداد
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بنحو  170ملـيون دوالر مـعظـمها من
صفقـته مع أديداس بـشأن عالمـته لألحذية

ـوسـيـقي الـريـاضــيـة يـزي.كـمـا أن وسـت هـو ا
األعلى ربحًا يليه إلتون جون الذي جمع معظم
ــقــدرة بــنــحـو  81مــلـيــون دوالر من أربــاحه ا
جولـة وداع غـنائـية طـويـلة. وقـالت فوربس إن
ئـة شـخصـيـة األعلى أجـرًا ربحت مُـجـتمـعة (ا
مـــلـــيــار دوالر قـــبل حـــســاب الـــضــرائب 6.1
والرسوم بـانخفـاض بلغ نحو  200مليون
دوالر عن عام  2019بعد أن أغلقت جائحة
ـالعب والـــســـاحـــات فـــيـــروس كـــورونـــا ا
الرياضيـة). وجاء بطل التـنس السويسري
ــركــز الــثــالـث بــنــحـو 106.3 فــيــدرر في ا
مــلـيــون دوالر مـعـظــمـهــا من صـفــقـات مع
شـــركــات مــثل شــركــة مـالبس الــيــابــانــيــة
يــونـيــكـلــو وصـانع الــسـاعــات الـســويـسـري
رتـبة الرابـعة واخلـامسة رولكس. وجـاء في ا
جنمـا كرة الـقدم كريـستـيانـو رونالـدو وميسي

على الترتيب.

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - تـصـدرت كـايلي
ــاضي قـائـمـة جـيــنـر وكـاني وسـت اخلـمـيس ا
ـشاهـير أجرًا مجـلة فـوربس السـنويـة ألعلى ا
ن فــيـهم روجــر فـيـدرر لــكن جنـوم الـريــاضـة 
ـراكـز العـشرة ولـيونـيل ميـسي هـيمـنـوا على ا
األولى.وقدرت مجلة فوربس أن جنـمة تلفزيون
الـواقع األمـريـكـيـة جـيـنـر ربـحت  590 مـلـيون
اضـية معظمها دوالر في األشهر اإلثني عشر ا
ـئة في خط كـايلي من بيع حـصة قـدرها  51با
سـتحـضرات التـجمـيل إلى كوتي كوزمـيتـكس 
في عـام  2019 وتــصــدرت جــيــنـر ( 22عــامـا)
وهي أخت غير شقيقة لكيم كارداشيان عناوين
الصحف قبل نحو أسـبوع عندما قالت فوربس
(إنها بعد مـراجعة بيانات صـفقة كوتي لم تعد
تـعـتـقد أنـهـا مـلـيـارديرة كـمـا أعـلـنت قـبل نـحو
عـام).وردت جــيــنــر قــائــلـة إن (تــقــديــر مــجــلـة
فوربـس األصلي اسـتـند إلى عـدد من الـبيـانات
ثبـتة). وجاء غير الـدقيـقة واالفتـراضات غيـر ا
ـرتـبــة الـثــانـيـة وست زوج كــارداشـيـان فـي ا

عـمال فنـيـا للـوحـات جسـدت احلـياة
ـــة في بـــيــوت الـــبـــغـــداديــة الـــقـــد
الـشـنـاشيـل وكذلك احلـيـاة الـيـومـية
بــالــقـــرب من االنــهـــار وتــضــاربــات
االلـوان مع شـروق وغـروب الـشـمس
وانـعـكــاسـاته مع مـيـاه االنـهـار. الى
ذلك دعت الدائرة الفنـان العراقي
ــتــواجــدين خـارج الــتـشــكــيــلـيــ ا
عرض الفني العراق للمشـاركة في ا
وجلـمـيع اجـناس الـفن الـتـشـكـيلي (
ـزمع الـرسم والــنـحت واخلـزف )و ا
إقامته موقـعها ضمن  بـوابة الفنون
اإللــكـتــرونـيــة حتت شـعــار (الـعـراق
يجمعنا). مـوضحة ان (للفنان احلق
فـي  ارســال ثالث اعــمــال فــنــيــة مع
نـبـذة مــخـتــصـرة لـلــسـيـرة الــذاتـيـة

للفنان معززة بصورة شخصية). 
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اطلقت دائـرة الفنـون العامـة السبت
مـــعـــرضـــهـــا الـــرابع عـــشـــر بــشـــكل
الكتـروني على موقـعها ضـمن بوابة
الـفنـون اإللـكتـرونيـة لـلفـنـانة نـضال
عــــفــــراوي حتـت عــــنــــوان (نــــوافـــذ
ـديـر الـعـام لـلـدائرة اخلـيـال) وقـال ا
عـــلي عــويـــد إن (الـــفــنـــانــة نـــضــال
عفـراوي حلقـت بنا في عـالم خيـالها
الـرحب لــتـفــتح لـنــا نـوافــذ مـفــعـمـة
بااللوان جسدت فيها 36 لوحة فنية
حملت الوان الطـبيعة وترجمت حب
االنسان للطبيـعة حتى في مخيلته).
وكـانت الـدائرة قـد اطـلـقت اخلـميس
اضي معرضها الثالث عشر بشكل ا
الـكتـروني لـلفـنانـة نـدى احلسـناوي
بعـنوان سيـمفـونية لـونية وضم 29
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األمـيركـية بإهـتمـام عدد كبـير من الـنجوم
الــذيـن أعــربــوا عن دعــمــهم ووقــوفــهم إلى
جــانــبــهــا.كــمــا عــرض ويــست زوج جنــمـة
تـلفـزيون الواقع كـيم كارداشـيان دفع كامل
ـصـاريف الـدراسـيـة إلبـنـة فـلـويـد جـيـانا ا
ـبلغ مـليـون دوالر.وبحـسب موقع سي أن
أن تـعـهّد ويـست أيضًـا بالـتـبرع لـلشـركات
ــمـلـوكـة من قـبل ســمـر الـبـشـرة في واليـة ا
شــيــكــاغــو إذ تـكــافح الــشــركــات فــيـروس

كورونا.
ـــمـــثـــلــة عـــلى صـــعـــيـــد آخـــر تـــعـــرضت ا
األسـتـرالـيـة كيت بـالنشـيت حلـادثـة بـسبب
مـنـشار آلي في مـنـزلهـا أدت إلى إصـابتـها
بـــجـــروح طــفـــيـــفــة.وقـــالت بـالنــشـــيت عن
احلـادثة: (أنـا بخـير.. لـقد تـعرضت حلـادثة
ـنشـار اآللي ما بـسيـطة لـدى استـخدامي ا
قـد يـبـدو مخـيـفا لـلـغايـة لـكن لم يـكن األمر
ـــوقع الــــفن (لم كــــذلك). وتـــابــــعت وفـــقــــا 
أتـعرض ألي سـوء بإستـثنـاء جروح طفـيفة
فـي الــرأس). وكــانت بـالنــشــيـت قــد قــدّمت
ـسرح الـوطني في مـؤخـرا مسـرحيـة على ا
لـنـدن بـرفـقـة جنم مـسلـسل لـعـبـة الـعروش
ســتـيــفـان ديالن مــقـتــبـســة من مـســرحـيـة
بـامـيال لـلروائي صـامـوئـيل ريتـشـاردسون
وتـدور أحـداثــهـا حـول الـطـبـيـعـة الـعـنـيـفـة

للرغبة واحلياة.

{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكــــاالت - شـــارك
ـي كـانـيـي ويـست الــبـالغ من الــنـجم الــعـا
ظـاهـرات في أمريـكا الـعـمر  42عـامـاً في ا
وحتــديـداً جــاءت مـشــاركـته فـي شـيــكـاغـو
ــاضـي.حــظى عــائــلــة الــشـاب اخلــمــيس ا
األمـيــركي من أصل إفـريـقي جـورج فـلـويـد
الـذي قـتل عـلى يـد أحـد رجـال الـشـرطة في
ـتحدة مـدينـة ميـنيـابولـيس في الـواليات ا

كانيي ويست

ـسرحي والسينمائي منها الغنائي وا
هرجانات  كما أدار العديد من ا
وجنح في ذلك وأخـرج الـعـديد
ـومياء سـرحيات مـنها ا من ا
الــطـبــيب الـطــيب مـكــاشـفـات
الـــــذي ظـل في الـــــبـــــاي بـــــاي 

هذيانه يقظا وغيرها. 
وشـــــــارك فـي الـــــــعـــــــديــــــــد من
ـســــــــــلـسالت الــتـلــفـزيــونـيـة ا
مـــثل: رجـــال الـــظـــل مـــنـــاوي
بــاشـا بــثالثــة اجـــــــــــــــزاء

ـــــــدن حــــــكــــــايــــــات ا
الــــــــــثـالث ربــــــــــاب
وغيرها الكثير كما
أخــرج الـــعــديــد من
الـــــــــــــبــــــــــــــرامـج

التلفزيونية.
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اعـتدنـا عـنـد محـورتـنا
ألي فـــــــنـــــــان ان يـــــــدور
احلــديث عن مـســيـرته
اإلبـداعــيـة إال أنـنـا في
ســلــســلــة لــقــاءات  مع
فــنـانــ ابــتــعــدنــا عن
الــفن مــقــتــربـ من
الــــــوجـه اآلخـــــر
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{ لـوس اجنلـوس (أ ف ب) - سـيسـتأنف
ـــــســــــلـــــسالت واألفـالم في تــــــصـــــويـــــر ا
كاليفورنيا في  12حزيران اجلاري في ظل
إجـراءات صــحــيـة صــارمــة وفق مــا أعـلن
مـكـتب حـاكم والية كـالـيـفـورنـيا.ورغم ذلك
يـجب أن يكون اإلنتاج مرخصا مسبقا من
ــقــاطــعــات قــبل مــســـؤولي الــصــحــة في ا
ـعـنيـة. كـمـا يـجب أن تـؤخـذ في االعـتـبار ا
خصوصا البيانات الوبائية احمللية ونتائج
االخـتـبــارات عـلى الــسـكـان والــقـدرة عـلى
الـتـعـامل مع مـوجـة جـديـدة من اإلصـابـات
ـكتب (للحد من بـوباء كوفيد-19 وأوضح ا
خــطـر انـتـقــال الـوبـاء سـيـتــعـ عـلى فـرق
ـهنـي في ـمثـلـ وغيـرهم من ا اإلنـتاج وا
الـقطاع االمتثال للبروتوكوالت األمنية التي
قـد تعززها السلـطات احمللية).لكن ال شيء
يـــدل عــلـى أن اســتـــوديـــوهــات هـــولـــيــوود
الـرئيسية سـتكون قادرة على إعادة إطالق
ــقـبل ألن إنـتـاجــاتـهــا بـدءا من األســبـوع ا
نطقة احمليطة هي واحدة لوس أجنلوس وا
ـراكـز الرئـيـسـيـة لتـفـشي كـوفـيد-19 من ا
فـي الــواليــة مـع تــســـجــيل حـــوالى نــصف
اإلصـابـات والوفـيـات.وحتى
اآلن ســـــــــجّـــــــــلت
كـــالـــيــفـــورنـــيــا
أكـثر من 125
ألف إصـابة
بــــفــــيـــروس
كـــــــورونـــــــا

و4500
وفاة.

عرض نوفل احلسناوي لصق الترويجي  ا
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كاني
وست

دون ايـادي! امــا اذا طـبـقـنــاهـا عـلى
ـيـامـ فال حـكــامـنـا ومـسـؤولـيــنـا ا
اعـــرف كـــيف ســيـــتـــصــافـــحــون في
ـراد مــؤتــمــرات الــقــمــة!!واذا كــان ا
بااليـة الـنصح كي يـكف الـسارق عن
ــــتــــلـك اجلـــرأة الــــســــرقــــة فــــمن 
ويستـطيع ان يـقدم النـصح للـزعماء
دراء الـعام والرؤساء واالمـراء وا

وغيرهم كثر!!
ــتــفــرج ملّ من خالصــة الـــقــول ان ا
اعطائه دروسا بالتاريخ ويطمح ان
يـرى مـشـاكـلـه الـيـومـيـة عـلى بـسـاط
ـســلـسل الــبـحث وهــذا مـا حــقــقه ا
ـتــلــقي يــبــحث عن اســبـاب تــاركــا ا
تـــفــشـي اخملــدرات والــقـــتل الـــعــمــد
ـسؤول وتـكمـيم االفـواه  ومن هـو ا

احلقيقي عنها? 
ان مــســـلــسل (الــبـــرنس) قــدم عــمال
مليئا باالبـطال ومجموعة من وجوه
جـديـدة لـهـا مـسـتـقـبل واعـد وامـتـاز
بـنـجــاح جـمـاعي رغم الــهـنـات هـنـا
وهـــنــاك الــتي لـم يــتــوقـف عــنــدهــا
ـشـاهد امـام الـنـجـاح الكـبـيـر الذي ا

سلسل. حققه ا
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ـــســلـــحــة اجلــيـش األبــيـض في بالدي بـــكل فـــصــائـــله ا
بـالـصـدريــة الـبـيـضــاء وقـنـاعـات الـصــد حتت الـفـايـروس
ية الـتي جُند لحـمة العـا القاتل في مـلحمـة كورونا هـذه ا
لقـتالـها بـالسالح األبـيض كل من موقـعه  وقد تـميـز هذا
اجلـيش األبــيض في قـتــاله بـكـل مـا يـحــمـله مــقـاتــلـيه من
مباد وأحاسيس ومشاعر انسـانية أملته واكسبته إياها
مهنـته الطبـية والصـحية اجتاه اآلخـرين ليكـون األكثر من
ـلـحمـة بـالفـداء والـتضـحـية في كل ب اجلـمـيع في هذه ا
وســائـل مــقـــاتــلـــة الــعـــدو وفي الــعـــطــاء فـي كل وقت من
غيـرحـسـاب لـلراحـة حـتى الـقـضاء عـلـيه بـإذن الـله وبأقل
اخلـســــائــر ولـنــا أن نــشـيــر ونــحن أطـبــاء األســرة بـكل
عناوينهم بفخر واعتزاز بروحـنا الوطنية العالية التي كان
لها الـفضل الـكبيـر في ما قدمـناه من عـطاء هو في أصل
مــهــنـــتــنــا واجب
مـــقـــدس تــــمـــيـــز
باالستثنائية فيي
مــقــاتـــلــة الــعــدو
ومالحـــقــــته أين
مــــا يـــــكــــون في
ـوبـؤة ـنـاطـق ا ا
لنـمكن سـكـنتـها
مـــــن اخلــــالص
منـه وفي مـنازل
ســــــــــــــــكــن مـن
أصـــــــــــابــــــــــهـم
الـــــفــــــايـــــروس
وذلـــــــــــــــــــــــــــــــك
بــــاســــتــــمـــرار
الـــــــــزيـــــــــارات
ومـــــتــــــابــــــعـــــة
احلـاالت ووالــوقــوف عــنـدهــا لــنـمــكــنــنـهم حــتى الــشــفـاء
باستثنـاء من يحتاج الى العالج بـاجلهاز التنـفسي فينقل
الى  مـواقع احلـجــر الـتي أعـدت فـيــهـا هـذه األجـهـزة في
ؤسسات الـصحية في بغداد وجميع اكثر من مكان في ا
احملافظـات  لقـد اعتبـر طبـيب األسرة حـائط الصد األول
ـبـادرة في ـسـكـاً بـقوة بـزمـام ا فـكـان له الـدور الـكـبـيـر 
الرعاية الصحية وفي التخفيف من احلمل الذي يقع على
ـسـتـشـفـيـات وكـادرهــا الـصـحي وذلك أيـضـا من خالل ا
ـواطـن في ـيـدانيـة جلـميع ا ـسوحـات ا دوره بالـقـيام بـا
منـاطـقهـم مع استـمـرار الرعـايـة األولـية لـلـكبـار واألطـفال
والـنـسـاء مع واجـبـاته االضـافـيـة في اكـتـشـاف األمراض
االنتقـاليـة ومتـابعتـها مـثل التـهاب الكـبد والـتدرن وغـيرها
بالفحـوصات السريـرية واخلدمات االشـعاعية واخملـتبرية
ستـحقة وعلى وفق واعيـدها ا وتوفير لـقاحات األطفـال 
أعمـارهم  دعـوتنـا للـجـميع بـالـتعـاون مع جـميع األجـهزة
الطبية والصحية وخاصـة نحن اطباء األسرة الذين نعتبر
انـفـســنـا ضـيــوفـاً في كل مــنـطـقــة وسـكن لـنــقف أمـامـهم
ـقـدمـة في صـد هجـوم هـذا الـفـايروس الـلـعـ الـقاتل وبا
عنهم ليـعيشوا بعـافية منه صـغاراً وكباراً واألهم في ذلك
أيضـاً هـوااللتـزام بـكل قرارات وتـوصـيات الـلـجنـة الـعلـيا
للصـحة والـسالمة الـذي ما انـفكت حلـظة وسائل اإلعالم
باخـتالفـهـا بـنـقلـهـا اوالً بـأول وعـلى الـدوام لتـكـون رفـيـقاً
ـواطـنـ بـالـكــلـمـة وبـالـصـوت صـحـيـاً لـكـل ا
وبالصـورة وبالـتعاون مع األجـهزة األمـنية
في تـطــبـيق تــعـلــيـمــات الـسالمــة عـلى كل

مواطن  ومن الله العون والتوفيق.    
{ طبيب اختصاص
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{ مـكـســيـكـو –
وكـاالت - عـبـرت
ية من مثلة العا ا
أصـل لـــــبــــــنـــــاني
ســـلــمـى حــايك عن
غـضـبــهـا الـشـديـد بـسـبب
ـكسيـكية التي عنف الـشرطة ا
ـــقــــتل رجـل يـــدعى تـــســــبـــبـت 
جيـوفاني لـوبيـز ألنه لم يكـن يرتدي
قنـاعًـا عـلى وجهه وسـط أزمة انـتـشار
فـايـروس كـورونــا.الـنـجـمـة الــبـالـغـة من
العمر  53 عامـاً نشرت على صـفحتها
عـلـى أحـد مـواقع الـتــواصل اإلجـتـمـاعي
صورتـها وهي ترتدي قناعًا أسود مكتوبًا
عـلـيه بـالـلـون األحـمــر(الـعـدالـة جلـيـوفـاني
لــوبــيـز). وعــبــرت حـايك عـن رغـبــتــهـا في
ــسـتــمـر بــ اجلـمــهـور مـعــاجلـة الــتـوتــر ا
وسلـطات إنـفاذ الـقـانون وكـتبت : (فـساد
ووحشـية الشـرطة يـجب أن يتوقـفا أطلب
ــتـــلــكــوا ــســؤولـــ عن األمن أن  مـن ا
الــقــوة واإلنـســانــيــة والــشــرف حلــمــايـة
شعـبـنا الـذي هو في أمس احلـاجة إلى
األبطـال واألمل. دعونا نتغير). الى ذلك
كـــشـــفت الـــنـــجـــمـــة لــيـــدي غـــاغـــا عن
مــشـروعــهــا دعـمــاً ألصـحــاب الـبــشـرة
الـسـوداء عـلى طـريـقتـهـا اخلـاصـة بـعد
أن تـــأجــجت اإلحــتــجـــاجــات في شــتى
ـتحـدة األمريـكـية بـعد أنـحـاء الواليـات ا
مــــقــــتل جــــورج فــــلــــويــــد ذي األصـــول
األفــــريـــــقــــيـــــة عــــلى يـــــد أحــــد رجــــال
الـشـرطة.ونـشـرت غـاغا عـبـر صـفحـتـها
اخلــاصـة عــلى أحـد مــواقع الــتـواصل
اإلجتـماعي صورة ظـهرت فيـها يدها
وحتـــمـل عالمـــة الـــسـالم وعـــلّـــقت:
ابـتـداء مـن الغـد سـأعـطي حـسـابي
عـــلى مـــوقع انــســـتـــغــرام لـــكل من
نـظمات الـتي تبرعت لـها مؤخراً ا
في مــحـاولـة لــتـوصـيـل أصـواتـهم
همة). كما تعهدت (أنها سترفع ا
أصـــــــــــوات كــل األعـــــــــــضـــــــــــاء
ــلـــهـــمـــة داخل واجملـــمـــوعـــات ا

مجتمع السود).

{ مــــوســــكــــو - وكـــاالت - تــــدفق
ـــئــــات من ســـكــــان الـــعـــاصـــمـــة ا
الــروســيـة مــوســكـو الــســبت عـلى
مــعـرض لـلــكـتـاب أقــيم في الـهـواء
الـطـلق فـي الـساحـة احلـمـراء رغم
عـدم مـشاركـة بـعض دور النـشر به
ـديـنـة خـاصـة مع إبـقـاء سـلـطـات ا
عـلى مـعـظم القـيـود الـتي فرضـتـها
ــواجــهـة جــائــحــة كـورونــا.ونــفـذ
ـعـرض الـسـنـوي الـذي مـنــظـمـو ا
ــــــاضي  300ألـف زاره الــــــعــــــام ا
شـخص عـدة إجـراءات من شـأنـها
كـبح انـتـشـار الـفـايروس ومن ذلك
حتـديـد مـسـافـة مـتـر بـ كل مـقـعد
واآلخــر وإجـراء فـحص لــلـزائـرين
قــــبل دخــــولــــهم بــــقـــيــــاس درجـــة

احلرارة.
وقـالت ناتاليا إيوالد وهي من دار

نـشـر كـومبـاس-جـيد لألطـفـال (إما
أن حتـزن عـلى مـا تـمـر بـه صـنـاعة
الــــنــــشـــر مـن أزمـــة أو أن تــــذهب
وتـشـارك في مـعـرض الكـتـاب الذي
يـتـخـذ كل االحـتيـاطـات ودار نـشر
كـومـباس-جـيد هي واحـدة من ب
 180دار نــشــر أخــرى تــشــارك في
ـــعـــرض هـــذا الـــعـــام).وأضـــافت ا
إيــوالــد أنه (تــعــ عـلــيــهــا وعـلى
زمـالئــهــا اخلــضــوع لــفــحــوصـات
فـــايــروس كـــورونـــا قــبل حـــضــور
الـفعـاليـة التي جـذبت ما يصل إلى
 600زائر خالل ساعات من افتتاح
ـعـرض).إال أن دور نشـر مسـتقـلة ا
ــشـــاركـــة مـــشـــيـــرة إلى رفـــضـت ا
اخملـاطـر الـصـحـيـة احملـتـمـلة وراء

ذلك.
دير العام لـدار ألبينا نون- وقـال ا

فـيكشن لـلنشـر بافيـل بودكوسوف
 وهـي الـتي خـسـرت مـا يـصل إلى
ــئــة من دخــلـــهــا بــســبب  60فـي ا
إجـــراءات الــعــزل الـــعــام مـــقــارنــة
اضي بـالـفـترة نـفـسهـا من الـعـام ا
(ال نـــريــد أن نــعــرض مـــوظــفــيــنــا
وكـتـابـنـا وقـراءنـا أيـضـا لـلـخـطر)
ــشــاركــة في وأضــاف (ســـتــكــون ا
ـعرض أشـبه بإقـامة مـهرجان في ا
جـنـاح مسـتشـفى وهـو ما ال يـبدو

تعا بالنسبة لنا). أمرا 
وسـتـظل مـعـظم قـيود الـعـزل الـعام
مــفــروضــة في مــوســكـو حــتى 14
يــونـيـو حــزيـران عـلى أقـل تـقـديـر
ومـــا زالت الـــفــعـــالــيـــات الــعـــامــة
الـكـبـيـرة مـحـظـورة. وألن الـسـاحـة
احلـمـراء تسـيـطر عـليـهـا احلكـومة
االحتــاديــة كــان بــاإلمــكــان إقــامـة

مـــعــرض الــكـــتــاب الــذي تـــنــظــمه
الدولة.

وإلـى جــانـب إجــراءات الـــتـــبـــاعــد
االجـــــتــــمــــاعـي وفــــحص درجــــات
احلـــرارة أوصت هــيــئـــة مــراقــبــة
ستـهلك الـروسية بـالقيام سالمـة ا
كان إقامة بعمليات تعقيم متكررة 

ـــعــرض واالســـتــخـــدام اإللــزامي ا
لـــلــكـــمــامـــات والـــقــفـــازات.وقــالت
الـــوكــالــة احلـــكــومــيـــة الــروســيــة
ـــــســـــؤولـــــة عـن الـــــصـــــحـــــافــــة ا
واالتـــــصــــاالت وهـي مــــنـــــظــــمــــة
الـفـعالـية إنـها طـريـقة مـهمـة لدعم

مجال النشر.
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{ بـــويــــنـــوس ايـــرس (أ ف ب) -
اكـتـشـفت بــقـايـا مـتــحـجـرة لـنـوع
جـديـد من الــديـنــاصـورات عـاشت
قبل  90مليون سنة في باتاغونيا
حـسب مــا أعــلن عــلــمـاء أحــافــيـر
ـــلك هـــذا ـــاضـي.و اخلـــمـــيس ا

الديـناصور اجملـنح قـوائم شبـيهة
لـقـوائم فـيـلـوسـيـرابـتـور ويـعـتـقـد
اخلبـراء أنه قـد يـسـاهم في كـشف
مـــــعــــــلـــــومــــــات حـــــول تــــــطـــــور
تحجرات الطيور.واكتشـفت تلك ا
الـتـي يــبـلـغ طــولـهــا أقـل من مــتـر

ــتــر في مــقــاطــعــة ريـو ونــصف ا
نيغـرو في باتـاغونيـا على مـسافة
حـــوالى  1100كـــيــــلــــومـــتــــر من
بوينس آيرس وفقا لـوكالة النشر
الــعـــلــمـي الــتـــابــعـــة جلــامـــعــة ال
مـاتــانـزا.وأوضح مــاتـيــاس مـوتـا

الـــبـــاحـث في مــــتـــحف الــــعـــلـــوم
الــطـــبــيـــعــيـــة في األرجــنـــتــ أن
(األحافير تعود إلى نوع جديد من
ديــنـــاصـــورات بــارافـــيس اآلكـــلــة
لـــــلّـــــحـــــوم وقـــــد أطـــــلق عـــــلـــــيه
أوفـيـرورابـتـور تـشـيـمـنـتـوي.وهو
مرتبطة بساللة أخرى وجدت على
مسافة أكثر من  10آالف كيلومتر
في مدغـشقـر).و اكتـشاف أجزاء
ـتـحـجـرات لـلـمـرة األولى في من ا
ــزيــد الــعـام  2013وعــثــر عــلى ا
منها خالل عملـيات حفر في العام
ــــــؤلف .2018وأوضح مــــــوتــــــا ا
الرئيسي للدراسة التي نشرت في
ذي سـاســنس أوف نـايــتـشــر(كـان
لهـذا احليـوان مخـلب حاد لـلغـاية
في إصبع السبابـة كان يستخدمه
هاجمة الفريسة وكانت بالتأكيد 
ساقـاه طويلـت مـا يشـير إلى أنه
كان يعدو كثيرا. لـقد كان بالتأكيد
سريـعـا ورشيـقـا ومـثل كل أقاربه
كـــــــــان آكـل حلــــــــــوم). وفــــــــــوجئ
الباحثون عندما وجدوا أن ساقيه
تـــشـــبـــهـــان ســـيـــقـــان ســـلـــســـلــة
ديـنـاصـورات رابـتـور لـكن أطـرافه
العلويـة كانت طويلـة جدا وصلبة
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{ لـنــدن- واشــنـطن –وكـاالت -
نـشـر رسـام الـشـارع الـبـريـطـاني
بـانكـسي عـمال فنـيـا جديـدا على
اإلنــتــرنـت الــســبت يــصــور فــيه
الـعـلم األمـريـكي وقـد أمسـكت به
النـار من شـمعـة تشـكل جزءا من
نــصب تــذكـاري لــشــخص أسـود
عــلـى غــرار الــنــصب الــتــذكــاري
لـلـجـندي اجملـهـول.وظـهـر الـعمل
الــــفـــنـي بـــيــــنــــمـــا جتــــمع آالف
األشخاص في لندن ومدن أخرى
في أنحاء العالم لالحتجاج على
وفـاة جـورج فـلـويـد في  25أيار
ـاضي في مـنـيابـولـيس بـعـدما ا
جثا على عنقه فرد شرطة أبيض
ــــدة تــــسع دقــــائق احــــتـــجــــزه 
تقريبا.وكتب بانكسي في تعليق
قـــصــيــر مــرفق بــالــصــورة عــلى
موقع انستـغرام للصـور (النظام
). وشـبه ـلــونـ األبـيض خــذل ا
بــانـكـسـي الـعـنــصـريـة بــأنـبـوب
مـكـسـور أغـرق شـقة فـي الطـابق
السـفلي وقـال إن سكـان الطابق
الــســفـــلي ســيـــكــون من حـــقــهم
اقــتـــحـــام الــشـــقـــة في الـــطــابق
ـشـكـلـة.وكتب الـعلـوي إلصالح ا
بـــانــكــسي إلـى جــانب الــصــورة
(هـذه مـشـكـلـة صـنـعـهـا البـيض.
ومـا لم يقـم البـيض بـإصالحـها
ســيـضـطــر شـخص مـا لــصـعـود

الدرج وركل الباب بقدمه).
وكــثــيــرا مــا يــخــتــار بــانــكــسي
قـضـايـا عامـة مـثـارة عـلى نـطاق
واسع لـتكـون مـوضوعـا ألعـماله
الــفـنـيــة الـتي يـتــخـذ من جـدران
الشـوارع معـرضا لـها ويـنشـرها
بـــالــــتـــزامن عــــلى حـــســــابه في
انستغرام إلثبات ملكيته الفكرية
لهـا. الى ذلك وفي أحد الـشوارع

قـــــرب الـــــبـــــيت األبـــــيـض قــــام
متـظـاهرون بـكتـابة عـبارة (بالك
اليـــفــز مــاتــر) أو حــيــاة الــســود
مــهــمــة بـدهــان أصــفــر وحـروف
وامـتد ـاضـية عـمالقة اجلـمـعة ا
النقش العـمالق على مربع في
شـارع  16بــالـعــاصـمــة. وأخـلت
واشنـطن دي.سي. الشـارع حتى
يـــتـــســـنى لـــلـــفـــنـــانـــ إكـــمـــال
الـــعـــمـل.وبــاســـتـــخـــدام دالء من
الطالء األصفـر مع فرش لـتزي
حـــواف احلــروف قـــام عــشــرات
الــرجـال والــنــسـاء من مــخــتـلف
األعراق واألعمار بدهن الشارع.
وتصبب الكثير منهم عرقا حتت
شـمس واشـنـطن الـدافـئة.وقـالت
رئـيـسة بـلـديـة العـاصـمـة موريل
بـــاوزر في تـــصـــريـح (إن اجلــزء
الـواقع أمـام الــبـيت األبـيض من
شـارع  16أصــبـح اآلن رســمــيــا
ســاحــة بالك اليــفـز مــاتــر). كــمـا
أعـلـنت الـنجـمـة جـيـنيـفـر لـوبـيز
دعــمــهـا حلــمـلــة (حــيـاة الــسـود
مهمة) والتي شارك فيها العديد
ـــشـــاهـــيـــر حــول الـــعـــالم من ا
ونـشـرت لـوبـيـز عـبـر صـفـحـتـهـا
اخلــــاصــــة عـــــلى أحـــــد مــــواقع
الــتــواصل اإلجــتــمــاعي مــقــطع
فــيــديــو  إلــتــقــاطه مـن شــرفـة
لـــشـــارع أمــام الـــبــيـت األبــيض
مــكــتـــوب عــلـــيه إسم احلـــمــلــة
وعـلّـقت بـكـتـابة  approved أي
مـــوافــقــة. وكــان عــدد كــبــيــر من
شاهيـر قد أعلنـوا دعمهم لهذه ا
احلــمــلــة ومــنــهم لــيــدي غــاغــا
ولــيـــونــاردو دي كــابــريــو وبــ
أفـــلـــيك وجـــورج كــلـــوني وأديل
وبـــاريس جـــاكـــســـون وأريـــانـــا

غراندي.

{ بـونـغـومـا- وكـاالت - قــال طـفل كـيـني يــبـلغ من الـعـمـر
تـسع سـنـوات كـان قـد صنـع آلة خـشـبـيـة لـغـسل الـيدين
ـساعدة في كـبح انتشـار فايروس كـورونا لبي بهدف ا
بي سي إنه (سـعيـد لـلـغايـة بـعـد حصـوله عـلى جـائزة
رئاسيـة).وصرّح ستـيفن واموكوتـا (لدي آلتان اآلن
ـــــزيــــد). وتــــســـــمح اآللــــة وأريــــد صــــنـــــاعــــة ا
اء باستخدام للمستخدم بإمالة دلو من ا
دواســة قـدم لــتـجــنب اسـتــخـدام األيـدي
بـغـيـة تـقــلـيل انـتـقـال الــعـدوى. وابـتـكـر
ستيـفن الفـكرة بعـد مشـاهدته برامج
تـــلـــيـــفــزيـــونـــيـــة عن طـــرق جتـــنب
اإلصـابـة بـالـفـايـروس.وبـلغ عـدد
اإلصـابـات بـكـوفـيـد -  19في
كـــيــــنـــيـــا أكــــثـــر من 2000

حالـة. 
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الــعـدوى.ويـأمل الـبـاحـثـون من
رك اجلـنـوبـية جـامـعـة الـد
وشـــــــــــركــــــــــة اليـف اليـن
روبوتيكس أن يُستخدم
وذجـهم الذي قـريبـا 
يــــحــــمل اسـم ســـواب
روبــــــوت أو روبــــــوت
ــــســـحـــة حلــــمـــايـــة ا
الــعــامــلــ فـي مــجـال
الـــصــحـــة من مـــهــمــة
إجـــــــراء فـــــــحــــــوص
لـــــلــــمــــرضـى الــــتي
تـــــنـــــطــــوي عـــــلى

خطورة محتملة.

أورالنـــدو في  10حـــزيـــران. كـــمـــا
سـيتم افتتاح (والت ديزني وورلد)
أكــبــر مـتــنـزهــات أورالنـدو في 11

قبل.  تموز ا
ـعـظم وتــعـتــبـر أورالنـدو مــوطـنــا 
ـتـنـزهـات الـترفـيـهـيـة في الـوالية ا
اليــ الـسـيـاح وتــرحب كل عـام 

من أنحاء العالم.
ركيون جهاز كـما طور باحثـون د
روبــوت يــعـمـل بـشــكل آلي تــمــامـا
ـكـنه أخذ مـسـحات لـلـكشف عن و
فـــيـــروس كـــورونـــا وذلك حـــتى ال
يــتـــعــرض الــعــامـــلــون في مــجــال
الـــرعـــايــة الـــصـــحــيـــة إلى خـــطــر

ــدخـل ووضع الــكـــمــامــات عـــنــد ا
وإشـارات عـلـى األرض لـلـمـسـاعدة
فـي فـرض الــتــبــاعــد االجــتـمــاعي
إضـــافـــة إلى مــلـــصـــقــات تـــشـــكــر
اجلـمهور على مـساعدته خالل هذا
تنزه لن سبوق.لكن ا الوقت غير ا
ـئـة من قـدرته يـسـتـقـبل إال  35 بــا
االسـتيعـابية. وقد أطـلق نظاما من
ـكن حـجز اخلـطـوط االفـتـراضيـة 
ــسـاحــة فـيــهـا مــسـبـقــا لـتــجـنب ا
تــشـكل الــطـوابـيــر واحلـشــود.كـمـا
افـتـتح مـتـنـزه (لـيـغـوالنـد فـلـوريدا
بـارك) في مدينة ويـنتر هايفن ومن
ـــقــرر افـــتــتـــاح (سي وورلــد) في ا

{ اورالنــــــدو (أ ف ب) - افـــــتـــــتح
اجلــــمـــعــــة من جــــديـــد مــــنــــتـــجع
(يــــونــــيــــفـــيــــرسـل أورالنـــدو) أول
ـتـنـزهات الـرئـيـسيـة في فـلـوريدا ا
التي تعود إلى احلياة منذ إغالقها
بــســبب جـائــحــة كـوفــيـد- 19قــبل
ثالثــة أشــهــر تــقــريــبــا.فــقـد أغــلق
تـنزهات (يـونيـفرسل أورالنـدو) وا
ـدينة الـترفـيهيـة األخرى في هذه ا
الـواقعة وسط فـلوريدا في  15آذار
لــكــبح انـتــشــار فـايــروس كــورونـا
ــتـنـزه ــسـتـجــد.واتـخـذت إدارة ا ا
تــدابــيــر لــلــحــفـاظ عــلـى الـسـالمـة
الـعـامـة منـهـا قيـاس حـرارة الزوار

عـــــلـى غـــــرار الــــــطـــــيـــــور
احلـــــديـــــثـــــة.ومـن خالل
عملـيات احلـفر الثـانية
اكــتـــشف الــعـــديــد من
ا فيها قدم العظام 
كـــامـــلـــة تــــقـــريـــبـــا
وفــــقـــــرات الـــــذيل
وأجـــــــــــــــــزاء مـن
اجلنـاح وفـق ما
قـــــــــال عــــــــــالم
األحـــــافـــــيـــــر
فـيــديــريــكـو
بــــــريــــــسن

إيغلي.
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