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طبعة العراق 
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تـــراجـــعت احلـــكـــومـــة عن قـــرارهــا
ـتـضـمن فـرض اسـتـقـطـاعات عـلى ا
ـــتــقـــاعــدين الـــذي نــفــذته رواتب ا

ـــاضي فـــاوعــزت بـــعــد االربـــعــاء ا
سـاعات  قـلـيـلة  الى هـيـئـة التـقـاعد
ــبـالغ الـتي اسـتــقـطـعـتـهـا بـاعـادة ا
لـــلـــمـــتـــقـــاعــديـن بـــعــد ان واجـــهت
انـتــقـادات شــديـدة ورفـضــا واسـعـا

وصل الـى درجـــــــة الــــــتـــــــهـــــــديــــــد
ـقـاضاتـهـا  واخلـروج بـتـظـاهرات
حـاشـدة لـتـضـطـر الى الـتـراجع عن
ـبالـغ بعـد سـاعات قرارهـا واعـادة ا
قـلــيـلــة  . وتـســلم مـتــقـاعـدون امس

بـالغ الـتي اسـتـقـطـعـتـها اجلـمـعـة ا
احلكومة بحجة عدم توفر السيولة
ـالـيــة وانـخـفـاض نـتــيـجـة االزمــة ا
اسعار النفط.  وقالت هــيئة التقاعد
فـي بــــيــــان امـس انه (بـــــنــــاءً عــــلى
تـوجـيــهـات رئـيس مــجـلس الـوزراء
ـتابعة حثيثة مصطفى الكاظمي و
من رئـيس هـيـئـة التـقـاعـد الـوطـنـية
أحمد عـبد اجللـيل الساعـدي تباشر
ستقطعة بالغ ا الهيئة باسترجاع ا
تـقاعـدين) مضـيفة انه من رواتب ا
(بإمـكـان متـقاعـديـنا الـكرام الـتوجه
الـى مـــكــــاتب الـــدفـع االلـــكــــتـــروني
لـتـســتـلـمـهــا). بـدوره أعـلن مـصـرف
ـــــبــــــالغ الـــــرافــــــدين عـن تـــــوزيـع ا
ـتـقـاعـدين ـسـتـقـطـعـة من رواتب ا ا
كتب اإلعالمي لشهر حزيران.وقال ا
لـلــمـصــرف في بـيــان انه ( صـرف
ـــســـتـــقــطـــعـــة من رواتب ـــبـــالغ ا ا
ـتـقـاعـدين ورفـعـهـا الى بـطـاقاتـهم ا
االلـــــكــــتــــرونـــــيــــة) وأشــــار الى ان
صـرف جـهة تـنـفيـذيـة في عـملـية (ا
الــصـــرف بـــعــد اســـتـــكــمـــال كـــافــة
بـالغ مـن قبل إجـراءات اعـادة تلـك ا
ــصــرف ــعــنــيــة وقــام ا اجلــهـــات ا
بــإطالقــهــا ورفــعــهــا الى الــبــطــاقـة
االلـــكـــتــرونـــيـــة). من جـــهـــته ســوغ
الـكـاظــمي اجـراء احلـكــومـة بـأنه لم
ا اجراء يكن استـقطاعًـا نهائـيا وا

فـني لـعـدم تـوفـر الـسـيـولـة واكـد ان
ـسـتــقـطـعـة سـتـعـاد خالل االمـوال ا
. وقـال الكاظمـي خالل مؤتمر يوم
صحـفي عـقـده اخلمـيس (أتـيـنا الى
رئــــاســـة احلــــكـــومـــة فـي ظل وضع
اقـتـصادي مـنـهـار وصـراع إقـلـيمي
ولم نكن نـرغب بـتسـلّم مـهام رئـاسة
الـوزراء لــكن من وقف بــعـيـنــنـا هم
الـعراقـيـون الـفـقـراء واألرامل وهذا
يــتــطــلـب مــنــا إجــراءات حــقــيــقــيـة
ولـيـسـت مـجـامـلـة وعــمـر احلـكـومـة
احلاليـة هو اسبـوع واحد ونرفض
زايـدات السـيـاسيـة.  العـراق امام ا
حتـــدٍ حــقـــيــقـي ومــا يـــهــمـــنــا هــو
الــصـــراحــة مع الــشـــعب الــعــراقي)
مــضـيــفـا (  قــلـنــا مـنــذ الـيـوم األول
ـسـاس لـتــسـلّـمـنــا مـهـامـنــا : عـدم ا
تـقاعدين. لم يـحصل قطع برواتب ا
وظـف وسـتعاد خالل في رواتب ا
ـــعــــيب أن يــــلـــعب . ومـن ا يــــومـــ
اآلخرون بـعـواطف الشـعب الـعراقي
).وتـابع (هنـاك من يـتـسـلّم اكـثر من
راتب وهؤالء نعـمل على اخـتيارهم
ـتـقـاعـدين. الـراتب األعـلى ولـيس ا
وهــنـاك مـن قـدّم من الــعــراقــيـ في
ا قدّم من الداخل تـضحيـات أكثـر 
هم في اخلـارج وهؤالء يـسـتـحـقون
الـــــرعـــــايـــــة . لــــــيس الـــــوقـت وقت
ـــزايـــدات الــســـيــاســـيـــة. كلّ مــدن ا

العراق تعاني وأبناؤها يستحقون
االفــــضل والــــعــــراق لـــيـس مـــلــــكـــاً
لـلـسـيـاســيـ بل هـو مـلك لـلـشـعب
العراقي) مضيفا ( لدينا في العراق
 مليونا متقاعـد وكلهم سيتسلمون
رواتــــبــــهـم دون اســــتــــقــــطـــاع وال
تــسـتــمــعـوا لــلـســرّاق ومن يــحـاول
اســتــغاللـــكم وخــداعــكم.  ونــحن ال
نخـاف إال من ضـميـرنـا وأنا شـهـيد
حيّ ألن الــعــراقــيــ يـســتــحــقـون.
ــــتـــقــــاعــــدين : أقــــول ألهــــلي مـن ا
رواتـبــكم لن تُـمسّ ومــا حـصل هـو
إجراء فـني بـسبب نـقص الـسيـولة)
بـحــسب تــعـبـيــره .وبـشــأن احـتالل
ـبدأ ـوصل قـال  (الـصـراحـة هي ا ا
الذي نعمل عـليه  وليس لديـنا غير
الــصــراحــة.  يـوم 2014/6/10 هـو
جــرح فـي تــأريخ الــعـــراق وطــعــنــة
وانـتـكـاسة ولـكن بـهـمّـة الـعـراقـي
ودعم األصـدقاء حتـوّل الـعـنوان من
جــرح الــعـراق الى نــصــر الــعـراق.)
مــضـــيــفــا انه ( لم تـــكن انــتــكــاســة
وصـل والتـجـرؤ علـيـها مـصـادفة ا
بـل كــانت نـــتـــيــجـــة لـــســوء اإلدارة
والـفـسـاد والـكـراهـيـة والـعـنـصـريـة
والطـائفـية ولـكنـنا عـبرنـا) ومضى
ــوصل انـتـكــست عـنـدمـا قـائال ان(ا
حوّلـنـا االقتـصـاد العـراقي الى عـبدٍ
لـلـنـفط فــدول الـعـالم تـتـقـدم عـنـدمـا
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الشرقاط
(في ذكــرى فــاجـــعــة ســقـــوط مــديــنــة
ــوصل احلـــدبــاء مـــديـــنــة الـــتــاريخ ا

واحلضارة و األصالة)
قاتلَ اللهُ

مَنْ سعى في أساها
باركَ اللهُ

مَنْ سعى في عُالها
ال تَلُمْني

فالذكرياتُ شِراع
في بحورِ الهوى
يطولُ مداها
ال تَلُمْني

فالذكرياتُ هيام
َ الضلوعِ ... مأوى صداها باتَ ب

حَبّذا العيشُ
حيثُ موصلُ أهلي

والربيعانِ أينعا في رُباها
كَمْ ذَرفْنا

مِنَ الدموعِ عليها
مِنْ ليالٍ خَلَوْنَ ... همساً و آها

جعلَ اللهُ
كاحلاتٍ طِواالً

مُشْرقاتٍ
و كلَّ خيرٍ حَبَاها
إنّها دوحةُ اجلمالِ

وفيها
قاصراتُ العيونِ خُلْقَاً نِسَاها

مُحْصَنَات
ذواتُ أصلٍ مُعَلّى

يَتَرَفَّعنَ عَنْ خَنَاً في لُغَاها
فَتَباهي

يا نينوى كُلَّ فَجْرٍ بِصُداحي
فَأنتِ مَنْ أهواها

وتَباهي
يا زهرتي
فَهْوَ حَقّ

لورودِ السماءِ أنْ تَتَباهى  
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دعـــــا إئـــــتـالف الـــــنـــــصـــــر الى
مـفاوضـات جادة تـرعى مصالح
الـعـراق ولـفت في بـيـان الى انه
لـــيـس من مـــصـــلـــحـــة الـــعــراق
مـــعــاداة أي طـــرف كــمـــا لــيس
ـنــطــقـة ــصــلـحــة الــعــراق وا
والــعــالـم انــحــيــاز الــعـراق ألي
مــحـور إقـلـيـمي أو دولي ورأى
ان الـعـراق الـيوم ال يـحـتاج إلى
هــذا الـكـم من الـقــوات يـحــتـاج
فــقط الى عـدد مـحـدود ألغـراض
الــتــدريب والــدعم الـلــوجــسـتي
واإلسـتخـباري حملـاربة اإلرهاب
ــتـد ويـتـداخل إقـلـيـمـيـاً الـذي 
دولـياً ودعـا الى  اإلعتـماد على
احملــاور الــواســعــة بــاتــفــاقــيـة
اإلطـــار الــســـتـــراتــيـــجي وعــدم
حـــصــر الــعالقـــة مع واشــنــطن
بـــالــــشـــؤون الـــعــــســـكـــريـــة أو
الــسـيـاســيـة احملــضـة . وطـالب
وزيــر الــنــفط االســبق ابــراهـيم
بــحـر الـعـلـوم فـي تـغـريـدة عـلى
تـــويـــتــــر بـــالـــكـــشف عن رؤيـــة
الــعــراق لــلـحــوار وقــال (تــصـر
احلـكـومـة على عـدم الـكشف عن
إطـار ومضمون الرؤية العراقية
الــتي سـتــطـرحــهـا عـلـى طـاولـة
تـحدة .. احلـوار مع الـواليـات ا
ألـيس من حق الـشـعب الـعراقي
أن يـــــــــــــــعـــــــــــــــرف?) واردف ان
(احلـكومة العراقية أمام اختبار

وطني).

ــتــبــقــيــة وحــيث يــتــجـه تــركــيـز ا
الـبلدين صوب تطـوير عالقة أمنية
ــصــالح طـــبــيــعــيـــة تــقــوم عــلـى ا
ــشــتــركــة. كــمــا أكــدت الــواليــات ا
ـتـحـدة األمـريكـيـة أنـهـا ال تـسعى ا
الـى اقامـة قـواعـد دائمـة أو تـواجد
عــسـكـري دائــمي في الـعــراق كـمـا
اتـفـق عـلـيـهـا مـسـبـقـاً في اتـفـاقـيـة
االطـار االسـتـراتـيـجـي لـعام 2008
والـــتي تـــنص عـــلى ان الـــتـــعــاون
االمـني يـتم عـلى اسـاس االتـفـاقات
ـتبادلـة. والتزمت حكـومة العراق ا
بـــحــمــايـــة الــقـــوات الــعــســـكــريــة
ــــرافق لــــلــــتــــحــــالـف الــــدولي وا
ــا الـــعــراقــيــة الـــتي تــضــيـــفــهم 
يـــنــــســـجم مع الــــقـــانـــون الـــدولي
ـعــنـيـة بـخـصـوص والــتـرتـيـبـات ا
وجـود تـلك القـوات وبـالشـكل الذي
ســـــيـــــتم االتـــــفـــــاق عـــــلـــــيـه بــــ
سـتـوى الـثـقافي الـبـلـدين.وعـلى ا
نــاقـشت احلـكـومــتـان خـطط إعـادة
ـــهم إلى األرشـــيـف الـــســـيـــاسـي ا
حـكــومـة الـعـراق وجـهـود تـطـويـر
قـدرات اجلــامـعـات الـعـراقـيـة. كـمـا
نـاقش الطـرفان خطط إعـادة القطع
االثـرية وأرشيف حـزب البعث إلى

العراق.
وجَـدَّد الـطـرفـان تـأكيـدهـمـا أهـمـية
الـعالقـة اإلسـتـراتـيجـيـة وعـزمـهـما
اتـخاذ خطوات منـاسبة تعمل على
تـــعـــزيـــز مـــصـــالـح كال الـــبـــلـــدين
ولـــتـــحــــقـــيق األمن واالســـتـــقـــرار

وتـــســهــيـل عــمــلـــيــة انـــدمــاجــهم
والســيــمــا األقــلــيـات فـي اجملـتــمع
الـــعــراقي الــتي تـــعــرضت لإلبــادة
عــــــــلى يــــــــد تــــــــنـــــــظــــــــيـم داعش
اإلرهــابي.وفـيــمـا يـخص الــشـراكـة
األمـنـيـة أقر الـبـلـدان انه في ضوء
تـميز بـشأن الـتخلص من الـتقـدم ا
تــهــديــد تــنــظــيم داعش اإلرهــابي
ـــتـــحـــدة ســــتـــواصل الـــواليــــات ا
ـقــبـلـة األمــريـكــيـة خالل األشـهــر ا
ـوجودة في تـقلـيص عدد الـقوات ا
الـــعـــراق واحلــوار مـع احلــكـــومــة
الـــعـــراقـــيـــة حـــول وضع الـــقــوات

الـــعـــراق في تـــطــبـــيق بـــرنـــامــجه
احلـــكــومي واإلصـالحي بــالـــشــكل
الـــذي يــلــبـي طــمــوحـــات الــشــعب
ـــا في ذلك مـــواصــلــة الـــعــراقي 
اجلــهــود اإلنـســانــيـة واســتــعـادة
االســتـقـرار وإعـادة إعــمـار الـبـلـد
وتــنـظـيم انـتـخــابـات حـرة وعـادلـة
ـتحدة ونـزيهـة. وأكدت الـواليات ا
بـالـتـعاون مع شـركـائـها الـدولـي

تواصل للتحضيرات على دعمها ا
الـتي يجـريها الـعراق لالنتـخابات
وجـــهـــود دعم ســـيــادة الـــقـــانــون
وحـقوق اإلنسان وإعادة النازح

احملــتـــمــلــة الــتي تـــنــخــرط فــيــهــا
ـيـة في الـشــركـات األمـريـكـيـة الـعـا
قــطـاع الـطــاقـة واجملـاالت األخـرى
شــريــطـة أن تــكـون ظــروف الــعـمل
مــؤاتــيـة.وفــيـمــا يــخص اجلـوانب
الـــســـيــاســـيـــة أعـــربت الـــواليــات
ـتحـدة األمريكـية عن وقـوفها إلى ا
جـانب جمـهوريـة العـراق ليس من
خـالل الـتــعــاون الـثــنــائي الــوثـيق
ستويـ األمني والسياسي عـلى ا
فقط ولكن من خالل دعمها للعراق
وحــــكـــومــــته اجلــــديـــدة. وجـــددت
الـدولتان تأكيدهمـا أهمية مساعدة

بـاد الـتي وردت فـي تـبادل إلـى ا
ـذكرات الدبلـوماسية ومراسالت ا
جــمـــهــوريــة الــعــراق إلى مــجــلس
S/2014/  ـــرقــمــة األمـن الــدولي ا
ــــؤرخـــة في 25/6/2014  440 وا
S/2014/ ـرقــمـة وكــذلك األخــرى ا
ــــؤرخـــة في  20 أيــــلـــول  691 وا
 2014 عــــلى الــــتــــوالي. وجَـــدَّدت
ــتـــحـــدة األمــريـــكـــيــة الـــواليـــات ا
تـأكــيـدهـا احـتـرام سـيـادة الـعـراق
ووحــدة أراضــيـه والــقـرارات ذات
الــصــلـة الــصــادرة عن الـســلــطـات
الـــتـــشـــريــــعـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة
الـعـراقـيـة.وفـيـمـا يـتـعـلق بـقـضـايا
االقـتـصـاد والـطـاقـة أدرك الـبـلـدان
الــتـحـديـات االقــتـصـاديـة الــهـائـلـة
الــــتي تـــواجه الــــعـــراق في ضـــوء
أزمــــتـي جــــائــــحــــة كــــوفــــيـــد-19
وانـخـفاض أسـعار الـنفط وحـاجة
الــــعــــراق إلـى تــــبــــني إصالحــــات
اقــتـــصــاديــة جــوهـــريــة. وبــحــثت
ـتـحــدة تـزويـد الـعـراق الــواليـات ا
سـتشـارين االقتـصاديـ للـعمل بـا
بـشـكل مبـاشر مـع حكـومة الـعراق
ـــســــاعـــدة في تــــعـــزيـــز مـن أجل ا
مـــســتــوى الــدعـم الــدولي جلــهــود
ـا حــكـومـة الـعــراق اإلصالحـيـة 
ؤسسات قدم من ا في ذلك الدعم ا
ـالية الدولية فيما يخص اخلطط ا
اجلــــديــــة لــــتـــــشــــريع اصالحــــات
اقــتـــصــاديــة جــوهـــريــة.ونــاقــشت
احلــكـومـتــان مـشـاريع االســتـثـمـار

عـــقــدا اجلـــلــســـة األولى لـــلــحــوار
االســـــتــــراتــــيـــــجيّ عـــــبــــر دائــــرة
تـلـفـزيـونيّـة مـغـلـقـة وفقـاً التـفـاقـية
اإلطــار االســتـراتــيــجيّ لـلــصــداقـة
ُـــوقّـــعـــة فـي الـــعــام والـــتـــعـــاون ا
2008) مــوضــحــا ان (اجلــانــبــ
قــدّمــا في اجلـلــسـة تــصــوّراتـهــمـا
األسـاسـيّة فـيمـا يتـعـلق بالـعالقات
االقـــتـــصــــاديّـــة والـــســـيـــاســـيّـــة
واألمـنـيّة والـثقـافـيّة بـ البـلدين
واتـسمت النقاشات بالروح الودّية
واإليـجـابيّـة وعـبّرا عن تـقـديرهـما
لــلــعالقـات اجلــيّــدة بـ الــبــلـدين
وأكّــدا مــسـعــاهــمــا لـتــوطــيــد تـلك
الـــــعـالقـــــات في ظـلّ احلـــــكـــــومــــة
الـــعـــراقـــيـــة اجلـــديـــدة بـــرئـــاســـة
). وافـاد البـيان مـصـطفى الـكاظـميّ
ان (هــذه اجلـلـســة سـتـكــون بـدايـة
لـسـلـسـلـة جـلـسـات أخـرى لـلـحوار
االســتـراتـيـجيّ عــلى أمل أن تُـعـقَـد
ـقـبلـة بـشكل مُـبـاشِر في اجلـلـسة ا
واشـــنــطن عــنـــد تــوافــر الــظــروف
ُــنــاسِــبــة).وصــدر عــقب انــتــهــاء ا
أعـمـال اجلـلـسـة األولى من احلوار
بـيـان مـشتـرك صـادر عن حـكـومتي
ــبـاحـثـات الــبـلـدين جــاء فـيه ان (ا
تـنـاولت مـجـاالت األمـن ومـكـافـحة
اإلرهــاب واالقــتــصــاد والــطــاقــة
والـقـضايـا الـسيـاسـية والـعالقات
الـثقـافيـة.وجدد الـبلـدان تأكـيدهـما
ـتفق عـلـيـها فـي اتفـاقـية ـبـاد ا ا
اإلطــار اإلسـتــراتـيــجي بــاإلضـافـة
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ــــتــــحـــدة اعــــلــــنت الــــواليـــات ا
األمــريـكــيـة سـعــيـهــا لـتــقـلـيص
ــوجــودة في الــعـراق قــواتــهــا ا
ـقــبـلـة واحلـوار خـالل األشـهـر ا
مع احلــكــومـة الــعـراقــيـة بــشـأن
تـبـقيـة وانـها ال وضع الـقـوات ا
تــنـوي اقــامـة قــواعـد عــسـكــريـة
دائـمـة عـلى اراضـيـه كـمـا جَدَّدت
احـترامها سيادة العراق ووحدة
أراضـيـه والـقـرارات ذات الـصـلة
الـــــصـــــادرة عن الـــــســـــلـــــطــــات
الـتشريعية والتنفيذية العراقية.
وفـــيـــمــا اكـــد الــعـــراق الـــتــزامه
بــحــمــايـة الــقــوات الــعـســكــريـة
لـــــلــــتـــــحـــــالف الـــــدولي اتـــــفق
اجلــانـبـان عـلى عـقــد مـبـاحـثـات
مـــعـــمــقـــة في اجـــتــمـــاع جلـــنــة
الـــتـــنــســـيق الـــعـــالي لـــلـــحــوار
اإلسـتراتيجي فـي واشنطن تقرر
قبل. جاء ذاك عـقده في الشهـر ا
خـالل اجلـــــــلـــــــســـــــة االولـى من
ــفـاوضـات بــ الـبــلـدين الـتي ا
عـقـدت في بغـداد اخلمـيس وقال
بـيــان لـوزارة اخلـارجـيـة  تـلـقـته
ـمثل (الـزمـان) امس ان (الـوفـد ا
جلــمــهــوريّــة الــعــراق بــرئــاســة
الـوكـيل األقدم لـوزارة اخلارجـيّة
عـبد الكر هـاشم ووفد حكومة
تـحدة بـرئاسـة وكيل الـواليـات ا
وزارة اخلــارجــيّــة ديــفــيــد هــيل

ــنــطــقــة. ورحــبت واالزدهــار فـي ا
تـحـدة بفـرصة حـكـومة الـواليـات ا
إعـادة تـأكـيد شـراكـتـهـا وتقـويـتـها
مـع الــــعـــــراق مـع شــــروع رئـــــيس
الــوزراء الــعـراقـي بـتــســلم مــهـامه
احلكومية. وتتطلع كال احلكومت
إلى مـــبــاحـــثــات مــعـــمــقـــة بــشــأن
ذكورة آنفـاً في اجتماع الـقضايـا ا
جلــنـة الـتــنـسـيـق الـعـالي لــلـحـوار
اإلســـتـــراتـــيـــجي في الـــعـــاصـــمــة
ـــــزمـع عـــــقــــــده في واشــــــنـــــطـن ا
تــمـوز).الى ذلك اكـد مــسـاعـد وزيـر
اخلـــارجــيــة االمـــريــكــيـــة لــشــؤون
الـشرق األدنى ديـفيد شـينـكر أن ما
تـــــريـــــده واشــــنـــــطن مـن احلــــوار
االسـتراتـيجي هـو أن (يكـون لديـنا
تــرتــيــبـات أمــنــيــة ثــنـائــيــة قــويـة
وطــبـــيــعــيــة مع الـــعــراق تــتــمــيــز
بـالتدريب  وتـوفير أنـظمة أسـلحة
عـالية اجلودة  وتمارين مشتركة 
وكـبار الـضباط الـذين يدرسون في
ـيـات الـعـسـكـريـة اخلـاصـة األكـاد
بــنـا  ويـتـعــلـمـون لـغــات بـعـضـهم
الـبـعض) مـضـيـفـا (نـريـد مـسـاعدة
ــة الــنــهــائــيــة الــعــراق في الــهــز
لـداعش وحتقيق االستقرار للعراق
ــدعــومــة من  لــكـن اجملـمــوعــات ا
ـهمة. إيـران تعـمل ضدنـا في تلك ا
إنــهم يــزيــدون الــطــائــفــيـة  الــتي
تــغــذي الــتــطــرف واإلرهــاب  وقـد
نـاقشنا هذه القضيـة الهامة للغاية
خـالل احلــوار) وفي شــأن مــتــصل

تكون لـديهـا رؤية اقتـصاديـة هنالك
ــوارد ونــعـانـي من سـوء هــدر في ا
التـخـطيط) مـنـوها الـى ان ( قواتـنا
األمنية بكل صنوفها هي من حررت
ــــرجع ــــوصـل ولــــوال حــــكــــمــــة ا ا
الـسـيـسـتـاني لـكـان العـراق اآلن في

مكان آخر) . 
وعـن الـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرات قـــــــال ان
(الـتــظـاهــرات هي حـالــة من حـاالت
ــــطـــالب ولــــكن تـــدخّـل الـــبـــعض ا
للضـغط واالبتزاز حـالة حتتاج الى
عالج وقـد اعـتـقلـنـا الـعـصـابـة التي
تـظـاهرين في سـاحة اعتـدت عـلى ا
الــتـحــريــر ويـجـب أن نـعــيــد هـيــبـة
الـدولــة ولن نـقــبل بـاالعــتـداء عـلى
مؤسسات الـدولة حتت أي عنوان)
مستدركـا ان (العراق بـلد اخليرات
وأطــفـالــنـا يــسـتــحـقـون مــسـتــقـبال
أفــــضل. الــــعـــــراقــــيــــون خــــرجــــوا
للتـظاهرات ألنهم مـظلومـون منوها
الى ان (مـــدن اجلـــنــوب مـــحـــرومــة
ـبـاد مـرتـ مـرة في زمن الـنـظـام ا
والـثانـيـة حـاليـا).  واردف (نـحـتاج
ــالي في فــرصــة إلصالح الـــوضع ا
الــدولـة وهــنـاك من ســيـتــضـرر من
هــــــــذه اإلصالحــــــــات وبـــــــاألخص
الــفــاســـدون. لــديــنــا خــطط إلجنــاز
مسـتـشفـيات بـطريـقـة تلـيق بكـرامة

.( العراقي

يـــومـــاً . ووجه مـــحـــافظ ذي قـــار
نــاظم حــمــيــد الــوائــلي بــأتــخــاذ
اجراءات أمنية وقائية جديدة اثر
تــفـــشي كــورونـــا في احملـــافــظــة
بــيـنــهــا حـظــر الــتـجــول الــشـامل
واغالق كــافــة الــطــرق الــرئــيــسـة
والــفـرعــيـة وامــاكن الــتــجـمــعـات
الـعــامـة.وقــال الــوائـلي في بــيـان
تلقته (الـزمان) امس انه (انطالقًا
من مسـؤولـيتـنا فـي احلفـاظ على
سالمــة أبــنـــاء ذي قــار من خــطــر
اإلصابـة بوبـاء كـورونا فـايروس
ونـظــراً لالرتــفــاع احلــاد في عـدد
ُسجلة في عموم مدن اإلصابات ا
محـافظـتـنا قـررنا تـطـبيق احلـظر
الـشـامل والـكـامـل لـلـتـجـوال عـلى
ركبـات واألفراد في عمـوم مركز ا
دينة واقضينها ونواحيها دون ا
اســتــثــنـــاء). وكــانت الــوزارة قــد
 1261 ســــــــجــــــــلـت امس االول 
اصابـة جديدة . فـي غضون ذلك 
يَّة في عدت منـظمـة الصحـة العـا
العراق إجراءات العزل اجملتمعي
وتطبـيق شروط الوقـاية ال يزاالن

ركيزة أساسيَّة الحتواء كورونا.

بـاسـم اخلـلــيــة جـمــال عــكـاب في
بيان تلـقته (الزمان) امس انه (
اليوم تسجيل اصـابت جديدت
بـفــايـروس كــورونـا في ســامـراء
لـــعـــســـكـــريـــ ســـكـــنـــهم خـــارج
احملـافـظـة) واضـاف انه ( نـقل
ـصـابـ الى احلـجـر الصـحي). ا
فيـمـا اكد مـصدر فـي دائرة صـحة
مـحـافـظـة الـســلـيـمـانـيـة عن وفـاة
صاب بكورونا  دون ذكر احد ا
مزيـدا من التـفاصـيل. وسسـجلت
دائرة صحة االنـبار ست اصابات
بــكـــورونــا فـي احملــافـــظــة. وقــال
مــصـــدر ان (الــســلـــطــات فــرضت
حظر التـجوال الشـامل في ناحية
ــدة 24 ســاعــة بــعــد الــعــبــيــدي 
تــسـجــيل  6 اصــابــات جــديـدة).
واعـــلن مـــصـــدر طـــبي فـي دائــرة
صــحـــة الــنـــجف بـــتــســـجــيل 83
إصـابـة جـديـدة مـؤكـدة بـكـورونا.
واكد رئـيس خـلـية األزمـة مـحافظ
النجف لـؤي الياسري امس االول
مـــغــادرة    67 حـــالــة مـالمـــســة
مــواقع احلـجــر الــصــحي   بــعـد
أنـتـهـاء مـدة احلـجـر الـبـالـغـة 14

من قلة التجهـيزات الوقائية التي
تسـاعـد على حـفظ سالمـتـها ومن
مخاطـر االصابـة بالـفايـروس بعد
ارتفـاع  انـتقـال الـعدوى بـ عدد
الكـات الـصـحـيـة في بـغـداد من ا
واحملـافـظـات. واطــلـعت (الـزمـان)
على مـناشـدة للـمالكات الـصحـية
في دائرة مـديـنة الـطب جـاء فيـها
(ندعو وزير الـصحة  الى احلفاظ
عـــلـى ارواحـــنـــا واغـالق جـــمـــيع
ـسـتــشـفـيـات بـدءا مـن الـشـهـيـد ا
غازي احلـريري واجـراء مسـحات
ـالكــــات اجـــــبــــاريـــــة جلــــمـــــيع ا
ــراجـعــ فـضال عن ـرضى وا وا
تـوفـيــر جتـهـيـزات ومــسـتـلـزمـات
طبية من كفـوف وكمامات وبدالت
وقايـة ). ونفت وزارة الـصحة في
وقت ســـابق إصــابـــة مــســـتــشــار
األمن الــــوطـــنـي رئـــيـس هـــيــــئـــة
احلـشـد الــشـعـبي فــالح الـفـيـاض
بــفــايــروس كـــورونــا.وشــخــصت
خـــلـــيـــة االزمـــة في صالح الـــدين
اصابت في قضـاء سامراء فيما
ـصابـ بـالفـايروس توفي احـد ا
ـتـحـدث في الـسـلـيـمــانـيـة.وقـال ا

ــــشــــتـــبه ــــرضى وا امــــتألت بـــا
المـس بـسبب بإصـابتـهم من ا
ــتـــدنـــيــة احلـــالــة الـــنـــفــســـيَّـــة ا
للـمـواطنـ تـخـوفاً من إصـابـتهم
بــالـــفــايـــروس). وشــكـت مالكــات
طـــبــيـــة ضـــمن خط الـــصــد االول
حملافظـة كورونـا في مديـنة الطب

السـكـنـيَّة) ومضى الى الـقول ان
(األسبوع احلـالي للحـظر الشامل
يــعـدُّ حــاســمـاً فــإمــا االسـتــمـرار
بـــتــــســـجـــيـل أعـــداد ألـــفــــيَّـــة من
اإلصــــابـــات أو جتــــمــــد األعـــداد
وقطع سلسلـة االنتشار في جميع
سـتشفيات ناطق) مؤكدا ان (ا ا

كـن عـدَّه مؤشـراً عـلى يـومـيـاً ال 
حتـسن احلـالــة الـوبـائـيَّـة) الفـتـا
الى ان (مـنـحـنى اإلصـابـات يـبـدأ
بـالــهـبــوط بـعــد تـســجـيل نــسـبـة
إصابات منخفضة ألسبوع وليس
لــيــومٍ واحــد) وتــابع ان (هـــنــاك
ـواطن من اإلصابة تخوفا ب ا
ـا أثر فـي احلـالة بـالـفـايـروس 
الـنـفـسـيَّـة لهـم وبـدؤوا بالـتـوجه
وافــاد ــســـتـــشـــفـــيــات)  نـــحـــو ا
احلـســيـني بــأن (عـدم زيــادة عـدد
ـــســـحــات بـــعـــد أنْ وعـــد وزيــر ا
الصـحـة بـوصـولـها الى  20 ألف
مــســحــة يــعــودُ ألســبــابٍ مــنــهـا
ـــراجــــعــــ الى ارتــــفــــاع عــــدد ا
ـســتـشــفـيــات إلجـراء الــفـحص ا
وكـذلك اجلـهــود الـكـبـيــرة لـلـفـرق
ولفت يـداني) ـسح ا الصـحيَّـة با
إلى (وجــود ثــغــرات في تــطـبــيق
حــظــر الــتــجــوال الــشــامل إذ إنَّ
الـقـوات األمـنــيـة لم تـأخـذ دورهـا
احلــقــيــقي فــهي مــوجــودة عــلى
شكل سيطرات لكـنها لم تنشر كل
نـقـاطـهـا إلغالق احملـال اخملـالـفـة
ـــنــاطق وفك الـــتـــجــمـــعـــات في ا
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تصدرت العـاصمة بغـداد حصيلة
الـوفيـات بـفـايـروس كـورونـا بـعد
تـسـجــيل نـحـو  200 حـالـة وفـاة
تـــلــتـــهــا مـــحــافـــظــتـــا الــبـــصــرة
والـسـلــيـمـانــيـة وفق احــصـائـيـة
شـــــبه رســـــمـــــيــــة   وبـــــرغم من
االجــراءات الـــوقــائــيـــة واحلــجــر
االجـــــــبـــــــاري وغــــــــلق احلـــــــدود
ـطـارات وتـعـطـيل االعـمـال  ال وا
يـزال انـتــشـار الـعـدوى مــسـتـمـرا
وارتفاع معدالت االصابة اليومية
بشـكل اكبـر منـذ ظهـور اجلائـحة.
فـيـمــا كـشــفت نـقـابــة األطـبـاء عن
تـسـجـيل  324 إصـابـة بــكـورونـا
ب األطـباء في الـبالد منـذ ظهور
اجلــائــحــة.واكــدت خــلــيــة األزمـة
ـسـتـشـفـيات احلـكـومـيـة إمـتالء ا
ـرضى فــايــروس كـورونــا.وقـال
عضو اخلليـة في الرصافة عباس
احلـســيــني في تــصــريح اطــلـعت
عليه (الزمان) امس انَّ (انخفاض
عـدد اإلصـابـات الى أقل من األلف

والـريـاضـيـة والثـقـافـيـة والعـلـمـية
لـلـنـهـوض بواقع الـشـبـاب وتـأهيل
جــــيل طـالبي ريـــاضـي واعي). من
جـانـبه  اعـرب مـخـلف عن (رغـبـته
في تـــعــزيــز الــنــشــاطــات لــطــلــبــة
ـدارس وتنمـيتها وتـقوية أواصر ا
االخـــــوة واحملــــبــــة بـــــ شــــرائح
ـيـادين اجملـتـمع وجتـسـيـدهـا في ا
الـرياضـية) مـؤكدا (حـاجة الـعراق
إلى تــعـاون مـؤســسـاته الــداخـلـيـة
وصــوالً إلـى احلــالــة اجملــتــمــعــيـة
ــنـشــودة). فـيــمـا  اعــلـنت وزارة ا
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلمي
عن تــوفـر عـشـرين مــنـحـة دراسـيـة
ـاجسـتير لـلعـراق من مصـر لنـيل ا
أو الـــدكـــتــوراه لـــلـــعـــام الــدراسي

قبل. ا
ـتــحـدث الــرسـمـي لـلـوزارة وقــال ا
حــيـدر الــعـبــودي في بـيــان تـلــقـته
(الـزمـان) امس إن (االخـتـصـاصات
ـــتــاحـــة هي الـــعــلـــوم الـــطــبـــيــة ا
بـاستثناء الصـيدلة والقانون وعلم
اآلثــار وهـنــدسـة الــنـفط وهــنـدسـة
مـــوارد مــائـــيــة ســـدود وهــنـــدســة
أجـهـزة طـبـيـة وتـمـريض ونـبـاتات
طـــبــيـــة وبــايـــولـــوجــيـــا اخلــلـــيــة

اجلزيئية  DNAوإعالم رقمي).

d¼Uþ q{U  bL×  ≠ ¡öÐd

اعـلـنت محـافظـة كربالء عن تـأجيل
ـتـوسـطـة واالعـدادية امـتـحـانـات ا
الـى اشـعـار اخـر  والــتـنــسـيق مع
تــربـيـة احملــافـظـة لــتـحـديــد مـوعـد
جـديـد لالمـتحـانـات. وقـال احملافظ
نـصـيف اخلـطـابي في بـيـان تـلـقته
(الــزمــان) امس انه (تــقــرر تــأجـيل
ــتــوســطــة امــتـــحــانــات مــدارس ا
واالعـــــــــداديــــــــــة الـى اشـــــــــعـــــــــار
واضاف انه (سيتـم التنسيق اخـر)
مـع تـربــيــة كــربالء بــشــأن حتــديـد
موعد االمتحانات). ووقعت وزارتا
الــتــربــيــة والـشــابــاب والــريــاضـة
مـســودة تـفـاهم لـتـفـعـيل االنـشـطـة
والـفـعالـيـات الريـاضيـة اخملـتلـفة .
وقـال بـيـان لـوزارة الـتـربـيـة تـلقـته
(الـزمـان) امس ان (وزيري الـتربـية
عـلي حميـد مخلف و وزيـر الشباب
عـدنان درجـال وقعـا مسـودة تفاهم
لــلـشـراكـة بـ الـوزارتــ لـتـفـعـيل
االنـشـطـة والـفـعـالـيـات الـريـاضـيـة
اخملــتـلـفـة) واشــار الـبـيـان الى ان
ــشــروع حتــتـوي عــلى (مــســودة ا
فـــقــرات عــدة تــعـــزز الــتــعــاون في
مـــجـــال االنــــشـــطـــة الـــشـــبـــابـــيـــة

dÞU<« ¡—b  n−M «Ë —U  Í– w  …œÒbA   «¡«dł≈Ë U½Ë—uJÐ ÈËbF «  ôUŠ ŸUHð—≈

¡UÐu « vKŽ …dDO « Ê«bI  s   «d¹c% jÝË  UO u «Ë  UÐU ù« —bB²ð œ«bGÐ

WDÝu²*«  U½U×² ≈ qOłQð

 ¡öÐd  w  W¹œ«bŽù«Ë

صدر عن مـزيد من التـفاصيل ولم ا
ــعــلن احلــكــومــة أي خـبــر عـن هـذه تُ

الزيارة.
الى ذلك افـاد مـصدر امـنـي بـحدوث
نـــزاعـــ عـــشــــائـــريـــ في ذي قـــار
ـصــدر ان (نـزاعـا والـبــصـرة.وقــال ا
عـشـائريـا انـدلع فـي قـضاء الـرفـاعي
ا ادى الى مـقـتل شخص بذي قـار 
طعنا بالسك واصابة اخر) مشيرا
الى ان (الـقـوات االمـنيـة تـدخـلت في
مـحـاولـة لــلـسـيــطـرة عـلى احلـادث)
واسـتــطـرد بــالـقــول ان (نـزاعــا اخـر
حدث فـي محـافـظـة الـبـصـرة من ذكر

مزيدا من التفاصيل).

أنــهـم شــاركـــوا في أنـــشـــطــة داعش
وتـابع عـنــدمــا كــانــوا في الــعـراق) 
الــبـــيـــان ان (الــقـــوة صـــادرت مــواد
رقمـية عـثرت علـيهـا في أماكـن إقامة

.( وقوف ا
 وكـشـفت تـقـاريـر صـحـفـيـة نـقال عن
مصـدر سيـاسي عن زيـارة سريـة قام
بهـا رئيـس جهـاز اخملابـرات الـتركي
صـدر إن (رئيس إلى العـراق.وقـال ا
جــهــاز اخملـــابــرات الــتـــركي هــاكــان
فيـدان قام بـزيارة سـرية إلى الـعراق
اول أمس اخلـــمـــيس) مـــبـــيـــنـــاً أن
(فيـدان إلـتـقى شخـصـيـات سيـاسـية
ولـم يــكــشف وحــكــومـــيــة عـــراقــيــة)

وأضاف أن (العـملـية نـفذت في عمق
صحراء االنبـار). وأوقفت فرق األمن
الــتــركــيـة  10أشــخــاص يــحــمــلـون
اجلــنـــســيــة الـــعــراقـــيــة مــتـــهــمــ
باالنـتمـاء لـتنـظـيم داعش  في والية
صامـسـون. وقال بـيـان اطلـعت عـليه
(الــزمــان) امـس ان (فــرق مــكـــافــحــة
اإلرهـاب واالســتــخــبـارات الــتــابــعـة
ديـريـة أمن صـامسـون نـفذت حـمـلة
مـــداهــــمـــات فـي قـــضــــاء إيـــلك أد
بـالــواليــة في إطــار عـمــلــيـة أمــنــيـة
بــاســنــاد من الـــقــوات اخلــاصــة في
الـشــرطـة) مـبــيــنـا انـه (جـرى خالل
العملـية توقيف  10عراقي اتضح

ادة  4ارهاب) الفتا الى ان احكـام ا
عـتقـل اعـتـرفا خالل الـتحـقيـقات (ا
األوليـة بتـنـفيـذ العـمـليـات اإلرهابـية
االخيـرة التي حـدث في ناحـية يـثرب

بقضاء بلد). 
وافادت قيادة عمليـات االنبار بتنفيذ
ــطـاردة عـمــلـيــة عــسـكــريـة واســعـة 
داعش في عـــمق الـــصــحـــراء.وقــالت
القيادة في بيان تلقته (الزمان) امس
إنه ( تنفيذ عملية عسكرية واسعة
اشتركت بـها اكـثر من فرقـة عسـكرية
وبـدعم من طــيـران اجلـيـش الـعـراقي
لــــنـــقـل قــــوات مـــدربــــة مـن وحـــدات
ـــطـــاردة فــلـــول داعش) ــغـــاويـــر  ا

بـعـد ان حـشـر رأسهـا وسـط قـضـبان
حديدي في دار ذويهـا. واشار البيان
الى ان (الـفريـق قام بـتـهـدئـة الـطـفـلة
لتجنب إثـارة اخلوف والرعب ثم قام
بقـطع احلـديـد واخراج راس الـطـفـلة
الــــعــــالـق بــــأمــــان دون ان تــــصــــاب
بـــاألذى). واعــــلـــنـت خـــلــــيـــة االعالم
االمـني عن اعـتـقــال ارهـابـيـ اثـنـ
متـورطـ بـالعـمـليـات االخـيـرة التي
حـدثت في يـثـرب.وقــالت اخلـلـيـة في
بيـان تلـقـته (الزمـان) امس انه (وفـقاً
علومـات استخبـارية دقيقـة تمكنت
قـوة من قـيـادة عـمـلـيـات سـامـراء من
القاء القبض على متهم اثن وفق

في احـدى الـغـرف بـكل مـهـنـيـة وأداء
متـمـيز حـال دون تـوسعـهـا إلى باقي
الدار بدون اي أضرار بشرية). وافاد
مــصــدر امــني بـــانــدالع حــريق قــرب
الـسـفـارة االمـريـكــيـة في بـغـداد بـعـد
ســـقـــوط الـــصـــاروخ الـــكـــاتـــيـــوشـــا
ـصدر في تصريح امس هناك.وقال ا
ــــســـاحـــة من إن (حـــريـــقــــا انـــدلع 
االعشاب واحلشائش ضمن مقتربات
الــســفــارة االمــريــكــيــة بــعــد ســقـوط
صاروخ كاتيوشا) واضاف أن (فرق
ــدني بــاشــرت بــعــمــلــيـات الــدفــاع ا
دني االخمـاد). وانقـذ فـريق الدفـاع ا
طفـله تبـلغ من الـعمـر خمس سـنوات

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـدني من انـقاذ تمـكـنت فـرق الدفـاع ا
اسـرة مـكــونـة من خـمــسـة أشـخـاص
بينهم نسـاء وأطفال من حريق اندلع
ـنطـقـة شـارع فلـسـط في منـزلـهم 
ـديريـة الدفاع في بغـداد .وقال بـيان 
ـــدني تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان ا
(مــفــارز مــركــز الــشـيـخ عــمــر بــأمـرة
الزم مـصـطـفى مـزاحم تـمـكنـوا من ا
الــوصــول إلى مـــحل احلــادث بــوقت
وبـاشرت بإخالء الـعائلة من قياسي 
داخل الــدار ونــقـلــهم إلـى مـكــان آمن
ومن ثم إخمـاد النـيران التـي اندلعت
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وتـوزيعـها بـشكل مـنصف عـلى اساس
مـعـاييـر الدسـتور والـنـسبـة السـكانـية
لـلـمـحافـظـات واالبتـعـاد عن اجملامالت
ــة ودعم الــســيــاســيــة وآثــارهــا الــظـا
الـــقــطـــاع الــزراعـي والــصـــنــاعي وفق
مــشـاريع إنــتـاجـيــة مـضــمـونــة تـخـلق
فـرص عـمل اضـافيـة لـلـعاطـلـ وتـوفر
ايــــرادات اضـــافـــيــــة لـــدعم اإليـــرادات
الـــعــامـــة لـــلــدولـــة وتــقـــد وتـــدقــيق
احلــســـابــات اخلــتــامــيـــة لــلــســنــوات
ـاضـيـة الـتي لم تـنـجـز حلد الـسـبـعـة ا
الحظات تابعة ا هـذا الوقت  اضافة 
اجلـوهــريـة الـتي سـجـلت من اجلـهـات
الــرقـابـيـة عـلى الــسـنـوات الـتي قـدمت
ان وصوّت حـسابـاتهـا اخلتامـية لـلبـر
عـليها بـشكل مشروط بـالكشف عن تلك
اخملـالفـات اجلوهريـة التي يـفترض ان
يـــتم خـالل أربــعـــة شـــهــور مـن تــاريخ
عــلـمــا انـنـا في ـان  اقــرارهـا من الــبـر
حــيـنـهــا رفـضــنـا الـتــصـويت واإلقـرار
ـليـئـة بالـهـدر الذي بـتـلك احلـسابـات ا
يـتـجـاوز مـلـيـارات الـدوالرات مالـم يتم
الــــكـــشف عـن مـــصـــيــــر تـــلك األمـــوال
ومـراجـعة جـميع الـعـقود الـكبـرى على
اقل الـتـقـاديـر التـي أبرمـتـهـا الوزارات
اضـيـة من خالل جلان فـي السـنـوات ا
ــيـة مــهــنــيــة مــدعـومــة بــشــركــات عــا
ــكن ان  تـقــود هـذه تــخـصــصــيـة  و
اخلــطــوة لــلــكــشف عن أمــوال طــائــلـة
مـسـروقـة ومـهدورة وسـتـشـكل رصـيدا
مــهـــمــا إلعــانــة الــدولـــة في مــواجــهــة
الــــظـــروف االقــــتـــصــــاديـــة احلــــرجـــة

احلالية). 
واوضح ان ( مـجموع مـا تنفـقه الدولة
ـسـتـوردة ـشـتـقـات الـنــفـطـيـة ا عـلـى ا
واجـور استيراد وقود الـكهرباء يقارب
تـسـعـة مـلـيـارات دوالر سـنـويـا  وهـذا
ـصـافي ـبــلغ يـكـفي إلنـشـاء اضـخم ا ا
ـكن ان تـوفـر احلـاجـة احملـلـيـة الـتـي 
ـصاحب لـهـا واستـثـمـار فعـال لـلغـاز ا
كن اإلفادة الذي يذهب هدرا وهو ما 
مــــنـه في تــــوفــــيــــر وقــــود احملــــطـــات

الــكــهـربــائــيــة) داعـيــا الى ( تــشــجـيع
االدخـار االختياري للـمواطن  بزيادة
نـــســبــة الــفـــائــدة لــلــمـــواطن بــدال من
االقــتـراض اخلــارجي وتــوفـيــر فـوائـد
الــــقـــروض اخلــــارجـــيــــة الـــبــــاهـــظـــة
وحتـويلها للمواطن العراقي مقابل

ادخارهم ). 
بـدوره رأى اخلـبـيـر االقـتـصـادي هـمام
الـشماع  انه ( لـيس هناك حـاجة لقطع
ـــوظــفــ وتــدمــيــر الــطــبــقــة رواتب ا
ـتوسـطة للـمجـتمع والقـوة الشـرائية ا

للمواطن) .
واوضح فـي لــقـــاء مـــتـــلــفـــز تـــابـــعــته
ـاليـة أخطأ (الـزمان) امـس ان ( وزير ا
وظف تكلف الدولة بقوله ان رواتب ا
7 ونـصف ملـيون تـريلـيون ديـنار فهي
تبلغ 5 ونصف مليون تريليون دينار).
 مـــوضـــحـــا ان (هــنـــاك مـــوارد أخــرى
ــكن أن تــغـطي لــلـدولــة غــيـر الــنـفط 
ــــوازنـــة الـــعــــامـــة مــــثل  اإليـــرادات ا
الـكمركـية التي تبـلغ  تريلـيوني  دينار
شـهـريا وايـرادات الضـريبـة التي تـبلغ
ايـــضــا تـــريــلــيـــوني ديـــنــار شـــهــريــا
وايــرادات مــزاد الـــعــمــلــة الــتي تــبــلغ
تـريــلـونًـا ونـصف الـتـريـلـيـون شـهـريـا
فـضال عن ايرادات قادمـة مثل الطيران
فـي اجملــــال اجلـــــوي الـــــعــــراقـي امــــا
االيـــرادات الــنـــفـــطــيـــة فــتـــصل إلى 5
ونـصف ملـيون تريـليـون دينار شـهريا
بـــعــد بــلـــوغ ســعـــر الــنــفط  45دوالرا
ــنــتــجـات لــلــبــرمــيل وايــرادات بــيع ا
الــنـفــطـيـة الــتي تـصـل إلى  تـريــلـيـون
ديـنار شـهريا) مـتسـائال ( فأين االزمة

التي تتكلم عنها احلكومة?). 
وحـذر الـشـماع مـن (عدم إقـرار مـوازنة
اليـة فإن هذا 2020 كـما صرح وزيـر ا
االمــر سـيــؤدي الى تـدمــيـر االقــتـصـاد
الــعــراقي). ودعــا اعـضــاء في مــجـلس
الـنواب رئـاسة اجملـلس الى عدم تـسلم
ــتــضــمن اجملــلس لــقــرار احلــكــومــة ا
ـةظـفــ وغـيـرهم اســتـقـطــاع رواتب ا
وقــالــوا فـي وثــيــقــة اطــلــعت عــلــيــهــا

قـراراتهـا وتقطع مـنافذ الـفساد  عـلماً
ان بــيــانــات دول اجلــوار بــالــبـضــائع
تــقـتـضـي تـوفـيـر 10-12 مــلـيـار دوالر
ـتحـصل فعـليًـا ال يزيد سـنويـاً بيـنما ا
ـورد لوحده عـلى ملـيار دوالر  وهذا ا
يــكـفي لــتـمـويل عــجـز ثالثــة أو أربـعـة
شـــهــور مـن حــاجـــة الــعـــراق في هــذه

األزمة احلادة).  
واكــد طـعــمـة ايــضـا ضــرورة (تـفــعـيل
الـرقابة ومكافحة الـفساد الذي يختفي
في عـنـاوين عمـوميـة وضبـابيـة مثل -
ـســتــلــزمـات ــصــروفــات االخــرى  ا ا
ــسـتــلــزمـات اخلــدمــيـة الــســلـعــيــة  ا
ــا يـتــطـلب ــوجـودات -  وصــيـانــة ا
تـفاصيل اكثر وبيـانا أوضح للمفردات
الـداخـلـة حتت هذه الـعـنـاوين واالرقام
احملــددة لــكل مــنــهـا واعــتــمــاد آلــيـات
حتـــقق ورقـــابــة عـــلى مــزاد الـــعــمـــلــة
واسـتـيـفـاء قـبـلي لـضـريـبـة االسـتـيراد
لـضمـان احلفـاظ على الـعمـلة الـصعـبة
مـن احـــتـــيـــال الـــفـــاســـدين من جـــهـــة
وحتــصـيل الــضـرائب بـصــورة كـفـوءة
وازنة ودقـيقـة لتسـهم بدعم ايـرادات ا

العامة.).
مـشـددا عـلى ( ضـرورة مـراجـعـة عـقود
الــتـراخـيص الــسـاريـة الـتي أبــرمـتـهـا
ــدة هـــيــئــة اإلعالم واالتـــصــاالت في ا
ـــمـــتـــدة مـــنـــذ  2004 لـــلـــتـــأكـــد من ا
انسجامها مع القوان وإعادة معادلة
ا يحقق ايرادات اعظم للدولة الـربح 
ـوازنـة الــعـراقــيـة.إذ اشـارت جــداول ا
الى ان تـــقــديــرات ايــراداتـــهــا لــســنــة
2019 بــلـغت 541 مــلـيــار ديـنـار وهي
ــئــة من مـــنــخــفــضـــة  ال تــشــكل 8 بـــا
اثلة اإليـرادات بقياس جتارب عـقود 
فـي دول اجلـــــــــوار ) . داعـــــــــيـــــــــا الى
(مــراجــعــة جــوالت الــتـراخــيص الــتي
تـشكل كلّف ومستحـقات عمل شركاتها
ــئــة مـن مــجــمــوع مـــا يــقــارب 30 بـــا
اإليـرادات الـنفـطيـة في حـال كان سـعر
بـــــيع الـــــنــــفط 30دوالر ). ولـــــفت الى
اهـــمــيــة ( االدارة الــعـــادلــة لــلــثــروات
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الـــصـــادر من قـــبل مـــحــافـظ ذي قــار
بـاقالة مدير عام التـربية غير صحيح

وهو امر ليس من صالحيته) .
ــنــصب هــو من ولــفـت الى ان هــذا ا
صـالحـيــة مــجـلس الــوزراء اذ يــقـوم
ــراد ـــديــر ا الـــوزيــر بــطـــرح مــلف ا
اعـفاؤه لـيخـضع بعـد ذلك للـتصويت
ـثل عــلى تـغـيـيـره. واشـار الى ان (
احلــــكــــومـــة فـي مـــجــــلس الــــنـــواب
سـيـصـدر كـتـابـا يـعـمم لـلـمـحـافـظـات
دراء بـهـذا الـشـأن يـؤكد ان تـغـيـيـر ا
الــــعــــامــــيــــ لــــيس من صـالحــــيـــة
احملــافــظــ  وكــان مــحــافـظ ذي قـار
نــاظم الــوائــلي قــد اعــفى  االســبـوع

احلالي).  
و اعــفـاء مـديـر عـام تـربـيـة ذي قـار
ـاثل ريــاض الـعـمـري  بــعـد اجـراء 
بــحق مــديـر مــاء احملــافـظــة و مــديـر
بــلـديـة الـشــطـرة تـزامـنــا مع طـلـبـات
احملــتـجـ  في إلــزام عـدد من مـدراء
عـــلى االســـتـــقـــالـــة بـــســـبب تـــراجع
اخلـــدمـــات واتـــهـــامـــهم بـــالـــفـــســاد
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س (الـــزمــان) امـس ان هــذا الـــقــرار 
ـــتـــقــــاعـــدين ـــوظـــفــــ وا حـــقــــوق ا
ــضــحــ والــشــهــداء والــســجــنــاء وا
الـسياسي وان عـلى احلكومة البحث
عـن وســائل اخــرى لـــســد الـــعــجــز في
ـوازنـة. ووقع الـوثـيـقـة رئـيـس جلـنة ا
الــشـــهــداء والــضــحــايـــا والــســجــنــاء
الـسـياسـي الـنائـب عبـد االله النـائلي

وعدد من النواب.
wK  Vð«—

وكـان مستشار رئيس الوزراء للشؤون
ـالية مظهر مـحمد صالح قد افاد بان ا
ـعــمـول بــهـا ســيـتم ضــريـبــة الـدخـل ا
تـطـبـيـقهـا عـلى الـراتب الـكـلي بدالً عن

االسمي ابتداء من الشهر احلالي.
وقــال صــالح في تــصـريح ان (قــانـون
ضــريـبــة الـدخل مــوجـود عــلى الـراتب
االســمـي واالن ســيــتم تــطــبــيــقه عــلى
الـــــــراتـب الـــــــكـــــــلي اي االســـــــمـي مع
اخملــصــصــات) مــوضــحــا ان (قــانـون
ضــــريــــبــــة الـــدخـل ثــــابت وتــــتـــراوح
االستقطاعات فيه ب  10الى  15على

.( وظف جميع ا
واضــاف ان (مــا صـدر من مــقـتــرحـات
بـشان استقطاع الرواتب قد الغي لكن
ســـيـــتـم الـــتـــعـــامل مـع الـــرواتب وفق
ضـريـبـة الدخـل مع وجود اسـتـثـناءات
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ناقشات واجلداالت احلادة في مواقع التواصل االجتماعي في تزايدت ا
ــيــة بــعــد اآلونــة االخــيــرة بــ بــعض افــراد اجملــتــمع والــنــخب االكــاد
ـيـة أصـواتـهم االنـتـقـادات الالذعـة والـسـخـريــة إزاء رفع الـنـخب االكـاد
ـطـروحـة السـتقـطـاع رواتـبـهم والـتي اُثـيـرت بـعد بـالضـد من الـقـرارات ا
ــوازنــة الى مـجــلس الــنـواب الــعـراقـي  عـلى الــرغم من تــعـدد ارسـال ا
ظـاهـرات الشـعـبـية مع نـقـابـتهم(نـقـابة مشـاركـة الـعديـد من الـنخـب في ا
) والتي نصبت خـيمتها في التحرير في مظاهرات ي العراقي االكاد
تـشــرين  ? 2019في قــام الــبــعض االخــر من الــنــخب بــتــقــد الــدعم
اللوجستي واشرف على جمع التبرعات في كلياتهم كمبادرات فردية من
هـمشـة رفضاً سـاندة والـتأيـيد لـلفئـات ا قبـلهم للـتعـبيـر عن أصواتـهم با
للظـلم والفـساد ومـطالبـ بعـدالة اجتـماعـية تـتيح الفراده الـعيش بـكرامة

سلوبة. واسترداد حقوقه ا
األصـوات الـنـشـاز الـتي أثـيـرت هـنـا وهـنـاك تبـجـحـت بـالقـول ان الـنـخب
ية لم يرتفع صوتهم اال مرتـ مرة في زمن السيد العبادي عام االكاد
رة األخرى هي االن متجاهل ان 2015 خالل االزمة االقتصادية وا
اغلب النخب عملت بشكل كبير و هاد نتيجة حلساسية الظرف السيما
ا اضطر وان عديد منـهم تعرض للـتهديد تـارة واالعتداء تارة أخـرى 
بـيت احيـانا دون االضراب ـظاهـرات وحتى ا كثيـر منـهم بالتـواجد في ا
حرصاً مـنهم على مـستقـبل طلبـتهم وحـتى يتجـنبوا مـحاسبـتهم من قبل
ـظاهرات دون فالـكثـير منـهم رفع صـوته عالـياً داعـياً الى ا مؤسـساتـهم 
سؤولية االجتماعية والن دورهم ال االضراب ليشير ذلك الى الشعور با
تعليمياً فقط بل تربوياً واجتماعياً السيما ونشهد اليوم وجود من النخب

دني ويعملون خلدمة اجملتمع. ناشط في اجملتمع ا
ان النـخب الـيـوم رفـعـوا صـوتـهم لالحـتجـاج كـحق دسـتـوري لـهم وكـما
معروف أي فرد من حقه الـتعبير عن رأيـيه بالقبول او الـرفض كممارسة
ـقـراطــيـة مـكـفــولـة وفي الـوقت ذاتـه هـو مـطـلـب صـائب في ظل وجـود د
قـرارات مـجحـفـة وعـشـوائـيـة بـحـقـهم والـغـريب ان يـقف ثـلة مـن اجملتـمع
ضدهم وتـتنمـر علـيهم  لـيؤكـد وجود خـلل بنـيوي وهـشاشة فـي اجملتمع
الـذي يـهــمش نـخـبــته الـتي وقـفـت الى جـانـبه ودعــمـته وسـانــدته بـكل مـا
تـســتـطـــــــيع من قـوة والــيـوم يــتم عـدهــا ضـمن احلــلـقــات األضـعف في
اجملـتـمع  لـكن الـواقـع لـيس ذلك فـاالسـتـاذ اجلــامـعي قـبل كل شيء هـو
كـانـة اجـتـمـاعـية مـربي وقـائد اجـتـمـاعي وفي كل اجملـتـمـعـات يـحظـى 
ـرحـلة بـجـهد مرمـوقـة لطـبـيـعة الـدور الـذي يؤديه وألنه وصـل الى هذه ا

وعناء سنوات.
ـعـقـول يتم تـهـمـيشـه بهـذه الـطـريقـة فـبـدالً من رفع األصوات فلـيس من ا
نـهوبة يـتم توجيه حاسـبة الـفاسدين وارجـاع األموال ا عاليـاً للمـطالبـة 
ـال فقط) وال يـختلف اللوم لـلنـخب بالـقول (هل ارتـفع صوتك من اجل ا
أولئك عن الفاسدين والـذين يتجاهلـون ماهية األستـاذ اجلامعي ووظيفته
وصعوبـتها وتـعدد واجبـاته التي تقع عـلى عاتقه من مـحاضرات وتـقييم
هام والـتي اسـتمر واعداد دراسـات وبحـوث وجلان مـتعددة وغـير مـن ا
ارستها حتى اثنـاء مدة احلجر الصحي فوظـيفته ايضاً لن تتوقف في 
هن االخرى بل استمـر مع طلبته بـألقاء احملاضرات االلـكترونية خالف ا
وتطبيق قرارات وزارة التعليم العالي والتي تتطلب جهوداً مضاعفة نظراً
حلداثة التـجربة العـراقية ولكـن استمر مـواصالً عمله حرصـاً على سير
العملية التـعليمية بـنجاح وتقديراً لـلظرف االستثنـائي الذي يعيشه العالم
بعد انـتشـار جائـحو (كـوفيد19) وهذا ما جتـاهله بـعض االفراد والذي
يـة فبدالً من ينذر بـأنقسـام اجتماعـي ب من يبـدد جهود النـخب االكاد
وضوعـات التي تقلل الفخر والـثناء على جـهودهم يتم تداول ومـشاركة ا
من صوته لـيـؤشر ذلك حـاالت خطـيـرة في ظلم اجـتـماعي يـلـحق شريـحة
اجتماعية بأكملها وكأنهم في برج عاج ال دور لهم يذكر في بناء اجملتمع
ـيـة كـبـيرة  واالمر حـقـيـقـة لـيس كـذلك السيـمـا وان هـنـاك أسـماء اكـاد

شاركت المجال لعرضها.
ـطــلـوب الـيــوم من اجملــتـمع الــتـكـاتـف وحتـديـد الــرؤى واالهـداف ورفع ا
األصـوات عـالـيـاً بـالــضـد من الـتـخـبط في الــقـرارات الـعـشـوائـيـة وقـد ال
ــقــتــرحــات اخلــاصـــة بــتــخــفــيض الــرواتب نــســتــبــعــد ان نـــشــر هــذه ا
واخملصـصـات التـتعـدى تـكون (بـالـون اخـتبـار) لـلشـعب الشـغـاله وخللق
مـشـاكل داخـله وحتـويل انـتـبــاهه من قـضـيـة الى أخـرى السـيـمـا وهـنـاك
ـظاهرات جمـلة من االزمـات والتي تـشكل تـهديـداً للـحكـومة من ابـرزها ا
وعدم اكـتـمال الـكـابيـنـة الوزاريـة   فـبدالً من الـبـحث في صغـائـر األمور
ـنـهـوبة ـطـالـبـة بـأسـتـرداد األمـوال ا واإلسـاءة لـرمـوز اجملـتـمع ونـخـبـته ا
واحلرص علـى حتقيق الـعدالـة في مجـتمع عـانى الكـثير
فينـبغي ان نـساند بـعضـنا ونتـكاتف لـنهضـة اجملتمع

وعدم القبول بامتهان حقوق افراده وكرامتهم.

ية وناشطة مدنية { اكاد

لقطات من احلديقة بعد تأهيلها
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اسـتـنـفـرت بـلـديـة الـكرادة مـالكاته
الــهــنــدســيــة  وعــمــالــهـا  وقــامت
بــعـمــلـيــة تـاهــيل كـبــيـرة حلــديـقـة
ـدورة) التي الـوفاء (احلـديـقة ا
ـعـلق .. تـقـع بـجـانب اجلـسـر ا
وكـانت ومازالت مـحط اعـجاب

البغدادي . 
بــــدات اعــــمــــال الــــصــــيــــانـــة
والــتـاهــيل مـنــذ ايـام و عـلى 
وبـــــزمن قـــــيـــــاسـي  اعــــادت
لـلحـديقـة رونقـها  وبـهجـتها
ـرحــلـة مــا بـعـد اسـتــعـدادا  

كورونا . 
ـــهـــنـــدس  ســـمـــيـــر وذكـــر ا
الــعـــطــوانـي مــديـــر بــلـــديــة
الكـرادة انه وعـلى الرغم من
ـالـيـة الـتي تـمر الـضـائـقـة ا
بـهــا امــانـة بــغـداد .. وقــلـة
عــــمـــالــــنـــا  بــــســـبـب مـــنع
الـــــتــــــجـــــوال .. اال انـــــنـــــا
اسـتـطــعـنـا ان نــحـقق هـذا
االجنـاز  ونــعـيــد حلـديــقـة
الـوفـاء الـقـهــا وجـمـالـهـا..
بــــعــــد اعـــــادة تــــشــــغــــيل
ائية  وتشغيل رشات ا ا
نـــــافـــــورة احلـــــديـــــقـــــة 
وتــــشــــذيب اشــــجــــارهـــا
وازالــــــــة االنــــــــقــــــــاض 
والنفايـات  والتجاوزات

من واجهتها االمامية. 
وفـي مــوضـــوع ازالـــة الــنـــفـــايــات

قـسم الـتـنـظيف فـي بلـديـة الـكرادة
ـلوثة  أزال أطنـانا من الـنفـايات ا
وانـقـاض الـبـنـاء  من ضـفـاف نـهـر
ـوازيـة لـشـارع ابي نـؤاس دجـلــة ا

..و هـــنــــا نـــنـــاشـــد

ــائـيـة ان تــعـيــنـنـا ـوارد ا وزارة ا
عـلى  تـنـظـيـف ما تـبـقـى  ومـا هو
غاطس في النهر من نفايات ملوثة
 وقـد رصــدنـا ونــحن نـتــجـول بـ
ــــهـــنــــدســــ و الـــعــــمـــال ا

ــنــهـمــكـ فـي اعـمــال الــصـيــانـة ا
والـــتـــاهــيـل جتــمـع بــعـض اهــالي
الكرادة الـذين اشادوا واستـبشروا
بـهـذه احلـمـلـة واستـهـجـنـوا ايـضا

رمـــــــــــي
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ـة للغايـة أنّ حيتان الفـساد وقراصنـة االختالس للمال ؤ فارقات ا من ا
سـاءلة وهم يـقضـمون مـا اختـلسوه الحقـة وا العـام ظلوا بـعيـدين عن ا
تـقاعدين آمن مـطمئـن فَرِحِـ بسرقـاتهم وغزواتـهم ... في ح انّ ا
عاشيـة يتعرضون الى الذين ال تكاد رواتبـهم التقاعديـة تغطي نفقـاتهم ا
استقطاعات يـخلع عليها اسـم " الضريبة " مع أنهم دفـعوا ما عليهم من

الضرائب بالكامل
وظف . تقاعدين يقال عن معظم ا  وما يقال عن ا

ولالسف غـــاب عن مــجـــلس الـــنــواب أنَّ قـــراره الــذي أصـــدره بــاالمس
(2020/6/10) اعتـراضاً عـلى قـرار مجـلس الـوزراء بشـأن الـضريـبة
ـذكورة النه ذكـورة لن يؤدي الى تـراجع احلكـومـة عن االستـقطـاعات ا ا

ليس بقانون .
شكلة . وكان عليه انْ يُعّد قانوناً خاصاً حللّ ا

-2-
وهـنـاك حـل ال يـخـلــو من األوجـاع ولــكـنه خـيــر من االسـتــقـطـاع يــتـمـثّل
ـوظفـ إدخـاراً اجبـارياً ـتقـاعـدين وا ـسـتقـطع من رواتب ا باحـتـساب ا
تقـوم احلـكومـة بارجـاعه الـيهم عـنـدما تـعـود أسعـار النـفط الى مـا كانت

عليه.
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ــقــدور احلـــكــومــة األن أنْ تــصـــدر قــراراً بــهــذا و
ضمون لتتالفى ردود الفعل السلبية التي اتخذت ا
أشكـاالً عديدة  فـي وقت حتتـاج فيه احلـكومة الى
سانَدَةُ الشعبية العامةُ لها في ذورتها . ان تكون ا

من جـهة اخرى اعلن مدير عام شركة
انـــتــــاج الـــطـــاقـــة فـي اجلـــنـــوب عن
تـشـغـيل الـوحـدة الثـانـيـة من مـحـطة
ـركبـة. وذكـر موفق كـهـرباء ذي قـار ا
عـزيـز الـسـهالني  في تـصـريح    انه
ـبــاشـرة بــتـشــغـيـل الـوحـدة (تــمت ا
الـثــانـيـة من مـحـطـة كـهـربـاء ذي قـار
ـركبة الغازية وبقدرة انتاجية 100 ا
مــيــكــا واط لــيــتم ربــطــهــا بــعــد ذلك

بالشبكة الوطنية). 
WOMÞË WJ³ý

واوضح ان (الـوحدة الثانية ستسهم
في رفــد الـشـبـكـة الـوطـنـيـة بـالـطـاقـة
الـــكــهــربــائـــيــة وتــزيـــد من ســاعــات
الـتـجـهـيـز لـلـمـحـافـظـة) الفـتـا الى ان
ركبة ينفذ من قبل (مـشروع احملطة ا
شـركـة جنـرال الكـترك االمـريكـية  من
جـهــة اخـرى حـذفت شـبـكـة احلـمـايـة
االجــــتــــمـــاعــــيـــة فـي ذي قـــار 1500
مـستفيد من سجالتـها بعد ان انتفت

فيهم شروط االستفادة). 
وقـال مدير الشبكة نوفل عبد احلميد

فـي  تــــصـــــريح  امـس األربــــعــــاء إن
(احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة حـذفت خالل
ــاضي أكــثـر من 1500 شــهــر أيــار ا
ـعيـنـ بأجـر او عـقد مـسـتفـيـد من ا
فـي الـدوائــر احلــكــومــيــة وكــذلك من

طلقات الالتي تزوجن مؤخرا).  ا
سـتفيدين من ولـفت إلى ان  (أعداد ا
إعـانـات شبـكـة احلمـاية االجـتـماعـية
فـي ذي قـــــــار أكــــــثـــــــر من  144ألـف
مستفيد من فئتي النساء والرجال).
ـالكــات مـن جــهـــة اخـــرى تـــواصل ا
الـهندسية والفـنية في مديرية توزيع
كـهربـاء النـجف أعمـال ومشاريع فك
األخـتـناقـات عن الشـبكـة الـكهـربائـية
فـي عــمـــوم احملــافـــظـــة وفي جـــمــيع

القطاعات.
وقـــال مـــديــر فـــرع تـــوزيع كـــهـــربــاء
الـنـجف صفـاء عبـد الـزهرة اخلـالدي

فـي بيان تلقته (الزمان) امس انه (
تــنـصـيب مـحـولـة سـعـة  630كي ڤي
لــفـك إخــتــنــاق حــاصل في مــنــطــقــة
ضـافة من قبل اجلـديدة الـرابعه  وا

ال العام.  واهدار ا
عـلى صعيـد متصل اقـتربت مـحافظة
ذي قــار من عــتــبــة االكــتــفـاء الــذاتي
لـتــمـوين مـادة الـطـحـ لـلـمـواطـنـ
ضـمن مـفـردات الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـية
لـهـذا العـام بـعد تـمـكنـهـا وألول مرة
تــــســــويق 240 إلـف طن حملــــصــــول

احلنطة. 
وقـال مـديـر زراعة ذي قـار فـرج ناهي
ثــــــمـــــــار في تــــــصـــــــريح اعـالمي إن
ــســــــــــوقــة حملــصـول (الــكــمــيــات ا
احلـنطـة بلغت 240 ألـف طن لتقترب
ـقـدرة بـ 250 مـن عـتـبـة االكــتـفـاء وا
ألف طـن سنويا) مرجحا أن (تتجاوز
ـسوقـة خط الـعتـبة خالل الـكـميـات ا
ــــقـــبـــلــــة)  وبـــ ثـــمـــار ان األيـــام ا
(احملـافـظـة ستـعـلن قريـبـا وألول مرة
اكــتــفــائــهـا الــذاتي الــتــام حملــصـول
احلـنـطة دون االعـتمـاد عـلى احلنـطة
ــســتـــوردة والــتي كــانـــــت تــشــكل ا
ئـة من مجمـل تمويـنها نـسبة  15بـا

السنوي). 
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شــددت كـــتــلــة نــيــابـــيــة عــلى وجــوب
وازنة ـعاجلة عجز ا مـكافحة الفساد 
فـيـمـا اكـد خـبـراء ان احلـكـومـة لـيـست
بـحاجة لـقطع الرواتب وتـدمير الـطبقة
ـتوسـطة للـمجـتمع والقـوة الشـرائية ا
لــلـمـواطن ألنــهـا تـمــتـلك مــا يـكـفي من
ــوارد. وقــال رئـيس ــوارد لــتـأمــ ا ا
كـتـلـة الـنهـج الوطـني عـمـار طـعـمة في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس  ( نـرفض
اســـتــقـــطــاع رواتـب أو مــخـــصــصــات
ـوظف ونـشدد على مـكافحـة الفساد ا
وازنة وقد أعلنا سابقاً ـعاجلة عجز ا
وجنــدد مـوقـفـنـا الـرافض أليـة قـرارات
وظف وال نؤيد تـستقطع من رواتب ا
ــــســــاس بـــرواتـب ومـــخــــصــــصـــات ا
)  مــضــيــفــا انه (لــيس من ــوظــفـــ ا
ـوظـف تـبـعات اإلنـصـاف ان يـتـحـمل ا
الـفساد وتـصرفات الفـاسدين  وتوجد
ــكن ان تــوفــر أمـواال مــوارد عــديــدة 
كـثـيرة لـلـموازنـة بـعيـدا عن اسـتقـطاع

 .( وظف رواتب ا
 «“UO² « ¡UG «

واوضـح طــــــــعــــــــمــــــــة أن  مـن هــــــــذه
ـوارد(إلـغاء االمـتـيازات غـيـر العـادلة ا
سـؤولـ وأصحـاب الـدرجات لـكـبـار ا
اخلـاصة وغـيرهم ومنـاقلـتها لـلشرائح
احملــرومـة واعـتــمـاد مــعـايـيــر مـوحـدة
جتـسد العـدالة االجتـماعيـة في حتديد
ســلم الــرواتب وانــهــاء الـفــوارق غــيـر
ـــبــررة ومـــراجـــعــة تـــخـــصــيـــصــات ا
الـســفـارات والـقـنـصـلــيـات والـبـعـثـات
الــدبـلــومـاســيـة وإغالق غــيـر اجملــديـة
مـنـهـا وتـوفـير هـذه االمـوال الـضـخـمة
لـلـشـعب الـعـراقي لـتـشـغـيـل الـعـاطـل
وتــقـــد اخلــدمــات واعــتــمــاد آلــيــات
وضــوابط فــعـالــة لـتــحـصــيل ايـرادات
ـنـافـذ والـكـمـارك واستـيـفـائـهـا الـتام ا
ومـحاربـة الفـساد الذي يـستـحوذ على
اكــثــريــة ايــراداتــهــا من خالل تــعــيـ
ادارات كـــفـــوءة ونــزيـــهـــة وشــجـــاعــة
ودعـمها بقـوات حكومية مـهنية حتمي
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همام الشماع

كــــوادر قـــطــــاع كــــهـــربــــاء الــــنـــجف
اجلــنــوبي شــعــبـة صــيــانــة الــصـدر

قدس).  ا
واوضـح اخلــالـــدي انه ( تـــثـــبــيت
اعـمـده مـدور ضـغط عـالـي عدد 2 مع
ــعـــد لـــقـــاعــدة احملـــوله الـــركـــيـــزة ا
الـكـبيـرة ونـصب عمـود مـدور ضغط
عـالـي عدد  1وكـذلـك تنـصـيـب أعـمدة
مـــــدورة ضـــــغـط واطيء عـــــدد 6 مـع

لحقات).  ا
مـــضــيـــفــاً انه (جـــرى ســحب أسالك
ــنـيـوم حـجم 95 مـلم2 بـطـول 600 ا
مــتــر و تــغــذيــة احملــولــة واطالق
). مؤكداً الـتيار الكهربائي للمواطن
(قـيام مالكـات قطـاع كهـرباء الـعروبة
بــإسـتـبـدال مــحـولـة مـعــطـوبـة سـعـة
5 كي ڤي على مغذي اجلمعية 400
مع إسـتبـدال محـولة أخـرى معـطوبة
ســــعـــة 400 كـي ڤي وعــــلى مــــغـــذي
الـنــفط فـضالً عن إسـتـبـدال مـحـولـة
أخــرى مــعـطــوبـة ســعـة 250 كي ڤي

Æ©7 وعلى مغذي مكرمة

واالنـــقـــاض من ضـــفـــاف شـــاطيء
شــارع ابي نــؤاس بــدء من نــقــطــة
شـــارع ســــبع قـــصـــور الى جـــســـر
اجلــادريــة .. وذكــر الــعــطــواني ان

الـنـفـايـات واالنـقـاض عـلى ارصـفة
وضفاف نـهر دجلـة  والتي سببت
تلـوثا ملحـوظا للـنهر .. هـذا النهر
الــعــظــيـم نــشــرب مــنـه ونــغــتــسل

ياهه .
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قـال رئيس جلنة التربية النيابية  ان
تـغيـير مـدير عام تـربيـة ذي قار ليس
مـن صالحــيــة احملـــافظ وذكــر قــصي
الــيـاسـري في تـصــريح  ان (الـكـتـاب

فـي ذلك اذ لن يـشـمل هـذا الـقـانـون من
تقل رواتبهم عن الـ 500 ألف دينار). 
وقـال خبير (كنا نـتأمل  ان يكون هناك
خـبير مالي متخصص يقوم باحتساب
ـبـالغ ويعـطي النـسب بالـتحـديد وان ا
ال يـكون االسـتقـطاع وفـقا لـتصـور وما
شــابه ذلك  اعـتـقــد ان هـنـاك خـلال في
ــالـيــة وكـيــفـيـة كــيـفــيـة ادارة االزمـة ا
ـوازنــة الـعــامـة وقـد مــعـاجلــة عـجــز ا
جـرى تـهـويل لـلـمـوضـوع  بـطـريـقة او

باخرى) .
ورأى ان (االمـر يسـتدعي ان يـتم ابراز
ـــالــيــة او مـــتــحـــدث رســمـي لــوزارة ا
شـخـصـيات مـالـية مـحـاسـبيـة تـمارس
ـالي بـالــتـحـديـد الــعـمل احملـاســبي وا
ولـديها خـبرة مهـنية مـتراكمـة  الظهار
ـالــيـة بــلـغـة ــوضـوعــات ا وحتــلـيل  ا
ارقــام مــهــنـيــة مــالــيــة) ومـضـى قـائال
(اعـتقـد ان ارتفـاع اسعـار النـفط اخلام
ـــالـــيـــة مـع اســـتـــمـــرار االصالحـــات ا
ــنــضـــبــطــة وضــبط واالقــتـــصــاديــة ا
والــسـيــطـرة عــلى االيـرادات وتــرشـيـد
الـنـفقـات غيـر الضـروريـة  امور كـفيـلة
ـسـاعي الـرامـيـة لـلـمـساس بـافـشـال  ا
ـــــوظـــــفــــ بـــــقــــــــــــوت وحـــــقـــــوق ا
ـتقاعـدين في استحـقاقهم احلـقيقي وا

في الرواتب.

عمار طعمة



ـثل الـشائع (حـبل الـكذب قـصيـر) اقـول بيـنـما يـذهب هذا بـينـمـا يذهب ا
ـثل عمـيـقا في الـذاكرة اجملـتـمعـيـة معـمرا ويـلـجأ اغـلب الـناس  لألتـكال ا
عـليه في انتظار انـكشافه امام االخرين   يـنبئنا الـواقع يوميا ان اكاذيب
وعـمليات تزوير وافتراء لم تـكن قصيرة  بل ظلت مع االسف تتعايش في
احلـياة اليـومية وبـاتت جزءا منـها  وصارت لـها منـظومات سـطوة ألشاعه

اخلراب وحتميل هؤالء االخرين مسؤولية ما يجري
 واحلـال ان هذا الـنـوع  من الـوباء االجـتـماعي  امـتـد ليـشـمل الكـثـير من
ـوروث الـشـعـبي االذهـان وهـو في كل االحـوال  يــتـكـيف  مع امـتـدادات ا
ـنهج كل ذلـك ألن اصحـاب هـذا ا الـعـراقي الشـائع (يـعـرفـها ويـحـرفـها) 
ـرضي يجدون فـيه ما يد انـتشار مـنهجهـم الذي دأبوا علـيه  تأخذهم ا

ان العزة باالثم  على حساب الصدق  رأس اال
ـزيــد من االدلـة الــثــبـوتــيـة انــني اذا اشــيـر الـى هـذا الــتـشــخــيص فـلـي ا
بـحـصـولـه  ادلـة تـوفـرت لــدي بـالـوقــائع من جتـربـة مــهـنـيــة في الـشـرطـة
الـعراقيـة على مدى اربـع عامـا من ضابط مالزم  الى رتبـة فريق وكذلك
ـــهــنــة احملــامـــاه فــضال عن مـــســاهــمــاتـي االعالمــيــة ــارســتي  خـالل 

والصحفية واالستشارية 
همات في لي من الـتجربـة التحـقيقـية  ان اضيف هنـا  بأن من اصعـب ا
هـذا الشأن ان يكون الكذب والتزوير الـذي تتصدى له على هيأة اخطبوط
ـصفط) و(الـتزوير اي( الـكذب ا بـعشـرات االرجل والقـوائم  والتـشعـبات 
ــنـاطــقــيـة احملــبــوك)  وان يــكـون في بــعض االحــيــان بـأغــطــيـة اجلــاه وا
وبحاشيات  تدعي احلرص  على الشرف الوطني واجملتمعي  وهذا بحد
ـواصـلة  ويـخـتلط (احلـابل بـالنـابل) كـما ذات  مـايجـعل من تـفشـيه قـيد ا
ـثل العـربي لكـن ذلك اليلـغي حقـيقـة ان قوى اخلـير  والـصدق لم يـقول ا

تستلم وهذا هو منطق احلياة  صراع متواصل ب اخلير والشر 
ان مـايـشـفع  لـلـقـدرة اجملــتـمـعـيـة الـعـامـة فـي الـتـصـدي لـذلك االخـطـبـوط
فردات هذا التصدي منظومات ـرضي الذي ينهش في الواقع ان تكون  ا
عركة ثـابرة بدون اي كلل مـهما اشتـدت ا ـزيد من االصرار وا تـتحرك با
ومـهمـا اسـتخـدم الـكذابـون من وسـائل تـمويه اضـافـة الى  ذلك  اقول مع
اي االسف التــوجـد صــحــوات تـوبــة من الــكـذب بـل هـنــاك من  (يــعـيش)
يـكسـب من اكاذيـبه  وتـلك الطـامـة الكـبـرى ألن ذلك هو احلـرام  وضـياع

العفة
حـسب مـعــلـومـاتي الــقـضـائــيـة ان احملـاكم  الــعـراقـيــة مـثـقــلـة في الـوقت
احلـاضر بالعديد من الـقضايا الكيـدية وقضايا التـزوير واغتصاب حقوق
وتـشـهــيـر وادعـاءات بــغـيـر وجـه حق وتـزيـيـف وقـائع ومـســتـنـدات  واكل
امـوال قاصرين وايـتام وجتاوز عـلى حقـوق مثبـتة بقـواسم شرعيـة يصلح
ؤكد ان اعطاء الـعديد من مضامينـها ان تكون عناوين ادانـة واضحة  وا
ـزيـد من االفـضلـيـات في احلـسم الـقـضـائي وفق تـوقيـتـات مـنـاسـبة من ا
شـأنه ان يكون عـنصر تثـبيت لنـظافة اجملـتمع  ودفاع عن الـشرف خاصة
ـروجـون لـلـكـذب  والـتـزويـر ومـا يـكـسب اصـحـابه ـتـسـبـبـون وا اذا نـال ا
نصف تقـوم على استـرجاع احلقوق الى اصـحابها الـقصاص العـادل وا
الـشـرعـيـ سواء اكـان مـال عـام او امـوال ألفـراد واعـني بذلـك كل انواع

متلكات ا
ان واحـدة من االرباح االخالقيـة واحلقوقـية التي يـنبغي لـلقضـاء العراقي
االشـتغال عليها بدون اية تأجـيالت متكررة تكمن اصال في حسم قضايا
من هـذا الــنـوع . وفي اجملــال نـفــسه  ومن جتــربـة ومــراقـبــة ومـتــابـعـات
مـيدانية  مـن حقي ان اسال كم هي عدد ورش الـعمل والنـدوات جلسات
اضيـة في  السعي احلـوار االعالمية الـتي عقدت خالل الـعشر سـنوات ا
عرفة االجتماعية بالقوان التي وكم هي ا ـواجهة هذه الظواهر السيئة  
ـسـؤولـيـات التي يـجب ان تـضـطـلع بـها تـتـصدى لـتـلك الـظـواهر ومـاهي ا
منـظمات مجتـمع مدني عليها وهي تـتبنى نشاطـات اغاثية وحقوقـية معينة
ان تـعطي جلانب تعزيز ثقافة الصدق ونظافة اليد واحلرص على االخالق
يـداني ألن مـسؤولـياتـهـا ليس فـقط الذود عن الـعامـة  حيـزا من جـهدهـا ا

ا ايضا احلرص على الذات الوطنية من التلوث . واطن  وا حقوق ا
ان بالدنـا وهي جتـتـاز االن مـرحـلــة صـعـبـة عـلى اكـثـر من صـعـيـد واحـد
ـعـادلـة الذهـبـيـة  الـنـابـعـة من ضـرورة الـبـناء يـجب ان يـعتـمـد مـنـهـجـهـا ا
الـصـحـيح وتـلك بـالـدرجـة االولى من مـسـؤولـيـات الـذين يـديـرون الـسـلـطة

السياسية بعد ان دفع العراق اثمان باهظة في اكثر من ميدان واحد .
 ان الـتـصـدي لـظـواهـر الـفـســاد والـتـسـيب واخلـروقـات االمـنـيـة وظـواهـر
ـكن ان يكـتب لـها الـنـجاح افـتعـال االزمـات واخلصـومـات والـتشـرذم ال 
بـأي حال مـن االحوال مـالم تـرتبط ارتـبـاطا وثـيـقـا ببـرامج عـلى درجة من
الـنوعيـة في التصدي لـظواهر  الـكذب والغش والـتزوير امـا ماهي االليات
التي تقوم عليها معادالت من هذا النوع  فاالمر يجتاج الى ان يكون لهذا
وازنـات التي تضـعها الـبالد  بحيث يـتم التأكد االهـتمام حـصته في كل ا
ان االمـوال الــعـامــة تــذهب الى مــيـدانــهـا الــصــحـيح وتــلك من  اولــويـات

العدالة.
ـلـموس ان تـفـعيل دور الـرقـابة  الـقـادرة على ان تـضع يـدها لـقد تـأكـد با

عـلى اخلــلل واالسـراع في كـشــفه وسـوق مـرتــكـبـيه الى
احملــاكم الــعـامـل االول في الــتـصــدي لــهــذه االفـة  ألن
الـكـذب ( ال يـقـصــر) تـلـقـائـيـا  بـل بـاالرادة اجملـتـمـعـيـة

ة التطهير الكة لعز واحلكومية ا
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الـسـنة الـدراسـية تـطـبيـقـاً لرؤاهـا مـنذ
بـــدايـــة اجلـــائـــحـــة –مـــجـــمـــوعـــة من
اجـتــمـاعـات مـكــثـفـة جملــلس اجلـامـعـة
ومـــجـــالس الـــكــــلـــيـــات وأقـــســـامـــهـــا
لـتقيات التي ومجمـوعة من الورش وا
ــبـاشــر من جـهـة أجـريـت بـإشـرافــهـا ا
وإشـــراف مــتــخـــصــصــ مـن الــفــريق
راكز الوزاري والـلجان اإللـكترونـية وا
ــتــخـصــصــة  ذات الـصــلــة من جــهـة ا
أخرى وبـالتـعاون مع عمـادات الكـليات
والـلـجان االمـتـحانـية لـتـنظـيم وتـهيـئة
االجراءات ضمن جـداول زمنيـة محددة
ستلزمات وحتديد األولويات وتوفير ا

تـدريـبـاتـه علـى أيـدي مـتخـصـصـ في
الوزارة وقد اتخذت قرارات من شأنها
تــــســــهــــيل إجــــراءات االمـــتــــحــــانـــات
اإللـكــتـرونـيـة.  وقــال بـيـان ثــان تـلـقـته
(الزمان) امس ان مـجلس اجلـامعة قرر
اعــــتـــمــــاد مــــنــــصـــة إدمــــودو نــــظـــرا
المــتـــيــازاتـــهــا الــتـــقــنـــيــة وأن فــريق
اجلــامـعــة ســيــقـيم الــورش والــنـدوات
والدورات اإللكترونيـة لتهيئة وتدريب
الكات أعـضـاء الـلجـان االمـتحـانـيـة وا
الــتــدريـــســيــة والــطــلـــبــة عــلى إجــراء
االخـتبـارات على وفـق معـاييـر اجلودة

عتمدة). ا
وضــــمن اخلــــطــــة االجــــرائــــيـــة الــــتي
وضعـتهـا جامعـة بغداد لـتهيـئة البـيئة
المح ــنــاســبــة وإرســاء ا الــرقـــمــيــة ا
الـنهـائيـة آللـيات االمـتحـان االلكـتروني
التي ستختتم بها جامعة بغداد السنة
الـــدراســيـــة  اجلــاريـــة أكــدت رئـــاســة
جـامــعـة  بـغـداد جــهـوزيـتـهــا الـرقـمـيـة
الـتـامـة إلجـراء االمـتـحـانـات الـنـهـائـية
اإللـكـتـرونيـة  لـكل من طـلبـة الـدراسات
الـعـلـيـا وطـلــبـة الـدراسـات األولـيـة عن
ـعتـمدة ـنصـات اإللكـتـرونيـة ا طـريق ا
ضــمن خـــطــة إجــرائــيــة مـــتــقــنــة لــكل
تـــشـــكــيـالتــهـــا الـــعــلـــمـــيــة عـــلى وفق
تــخـصـصــاتـهــا الـدقــيـقـة حــيث حتـدد
اخلــطــة مــهــام وآلـيــات كـل من أســتـاذ
ـادة والـلـجـان االمـتـحـانـيـة والـطـالب ا
بــاعـتــبــاره  احلــلـقــة االهم. وقــد بـدأت
اجلـامـعـة مـنذ أن أقـرت وزارة الـتـعـليم
الـعالـي والبـحث الـعلـمي اتـخاذ سـبيل
الـــتـــعــلـــيـم اإللـــكــتـــرونـي أداةً إلجــراء
االمــتـحــانـات الــنـهــائـيــة حـفـاظــاً عـلى
صحـة وسالمة أبـنائـها الـطلـبة األعزاء
والـــكــادر الــتــدريــسـي واحلــفــاظ عــلى
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تواصل جامعة الفرات األوسط التقنية
بــأقــســـامــهــا الـــعــلــمـــيــة ومالكـــاتــهــا
الـتـدريـسـيــة اسـتـكـمـال اسـتـعـداداتـهـا
إلداء االمـتــحـان اإللـكــتـروني الــنـهـائي
لــــطــــلـــبــــة الــــدراســـات الــــعــــلـــيــــا في
االخـتـصـاصـات الـهـنـدسـيـة والـعـلـمـية
وعـــقـــدت جــلـــســـة تـــشــاوريـــة بـــشــأن
تـاحة ودرست ـنصـات اإللكتـرونيـة ا ا
ـناسبة. وقال نصة ا معايـير اختيـار ا
بـيـان تــلـقـته (الــزمـان) امس ان رئـيس
اجلـامعـة مظـفر صـادق الزهـيري (وجه
بـضــرورة الـتـعــاون والـتـكــامل بـ كل
عـنيـ من أجل إجناح هـذه التـجربة ا
مـن خالل وضع اآللـــيـــات الـــرصـــيـــنـــة
لـتسـهيل أداء الـطلـبة لالمـتحـانات. من
جــانب آخــر قـامـت األقـســام الــعـلــمــيـة
بـــالــــتــــعـــاون مع مــــركــــز احلـــاســــبـــة
اإللــكـــتــرونــيـــة في رئــاســة اجلـــامــعــة
بـتـفـعــيل عـنـاوين الـبــريـد اإللـكـتـروني
اجلــامــعي لـلــطـلــبــة وأعـضــاء الـهــيـأة
الـتـدريـسـيـة عـلى مـنـصـة غـوغل كالس
روم وعقدت ورش العمل للطلبة لتذليل
الــــــصــــــعـــــوبــــــات واإلجــــــابـــــة عــــــلى
ـستـلزمات االستـفسـارات وتهـيئة كل ا
الضرورية لهم). ونظراً لظروف احلجر
الـــصــــحي الــــطـــار وحـــرصــــاً عـــلى
اسـتـكــمـال مـتـطـلــبـات الـعـام الـدراسي
اجلــــاري أعــــلـن مــــجـــــلس جـــــامــــعــــة
احلمـدانـيـة استـكـمـال كـامل متـطـلـبات
االمـتـحــانـات اإللـكـتـرونــيـة لـلـدراسـات
األولــــيـــة وتــــوفـــيــــر مـــســــتـــلــــزمـــات
االمـتـحـانـات كــافـة. وفي هـذا الـسـيـاق
عقد رئيس اجلامعة عقيل يحيى هاشم
األعرجي اجتماعـا مع مجلس اجلامعة
مدخل  جامعة الفرات االوسط التقنيةوفريق الـتعـليم االلـكتـروني الذي أكمل

التي تخلق بيئة رقـمية مناسبة إلجراء
االمتحانات النهائية وآمنة لديناميكية
علـومات من حيث استالم البيـانات وا
األسـئـلـة وتـوزيـعـهـا وأرشـفـة األجـوبة

وحفظ النتائج. 
وقـال الــبـيـان أن (اجلــامـعــة قـد أجـرت
مــجــمــوعـة من االخــتــبــارات الـرقــمــيـة
الـتـجـريـبـيـة لـطـلـبـة الـدراسـات الـعـلـيا
نـصرمة لـلوقوف خالل األيام الـقليـلة ا
عـــلى أهم الـــتـــحـــديـــات الـــتي تـــواجه
الــطــالب من عــوامل الـبــنى الــتــحـتــيـة
وإدارة الوقت وتـذليل هـذه الصـعوبات
قـترحات العـملية ضمن مجـموعة من ا
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عجـيب الديري مـقر الـشركة الـعامة
لــلــحــديــد والــصــلب في مــحــافــظـة
الـــبـــصــرة لـالطالع عـــلى االعـــمــال
نجزة في مشروع تأهيل مصنعي ا
الــصــلـب والــدرفــلــة وخــدمــاتــهــمـا
الـهـنـدسـيـة واجلهـود الـتي تـبـذلـها
إدارة الـــشـــركــــة ومالكـــاتــــهـــا رغم
ــر بـهـا الـظــروف الـصـعــبـة الـتي 

البلد.
واســتــمع خالل الــزيــارة الى شـرح
مــفــصل قــدمه مــديـر عــام الــشــركـة
عــبـاس حــيــال حـول مــراحل تــقـدم
تحـققة في العـمل ونسب االجنـاز ا
عـوقات تـنفـيذ مـشروع الـتأهـيل وا
ـشروع وخـاصة ما التي تـعترض ا
ــعـمل ــدنـيــة  يــتــعــلق بـاالعــمــال ا
الــصــلب والـــتــأخــيــر احلــاصل في

واد. تخليص ا
وأكد الوكيل حرص وسعي الوزارة
الكامل لدعم جهود الشركة من أجل
اجنــاز مــشــروع الــتــأهــيل وإعــادة
احلركة الصـناعية واإلنتـاجية لهذا

هم. الصرح الصناعي ا
واجـرى يـرافـقه مـديـر عـام الـشـركـة
ومـديـر عام شـركـة ابن مـاجـد وعدد
ـســؤولـ جــولـة في مــصـانع من ا
ـتابـعـة عـمـليـات الـتـأهيل الشـركـة 

اجلارية ومراحل التنفيذ.

وأشــارت خــلـيــة األزمـة الــنـيــابـيـة
ضمن تقريرها االولي حول جائحة
كـورونــا الى إمـكـانـيـات وإجنـازات
الـــشــركـــة الــعـــامــة لـــلــصـــنــاعــات
الهيدروليـكية إحدى شركات وزارة
ـعــادن في تــصــنـيع الــصـنــاعــة وا
ـعــدات واآللـيـات  الــتـخـصــصـيـة ا
لـلـتـعـفـيـر والـتـعـقـيم حـيث تـضـمن
تــقـريــر اخلـلــيـة وخــصـصت فــقـرة
خــاصـة بـاالطالع عــلى االبـتـكـارات
التي توصل إليها مهندسي وفنيي
الـــشــركـــة الــعـــامــة لـــلــصـــنــاعــات
الهيدروليكية للمساهمة في اجلهد
الـوطــني لـلــوقـوف بــوجه جــائـحـة
ــيــة الــتي صــمــمت كــورونــا الــعــا
بـخـبـرات مـحلـيـة وصـنـعـت بـأيدي
عراقية وبكفـاءة تضاهي نظيراتها

تقـدم . في بلدان العالم ا
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(الــوزارة مـــســتـــمــرة بـــتــســـخــيــر
اإلمكـانيات واخلـبرات التي تـتمتع
بها شركاتها لدعم القطاع الصحي
وجـهـود احلـكـومـة في جتـاوز أزمة
ـزيد من الـوباء وتـسعى لـتحـقيق ا
اإلجنازات السـتعـادة الدور الـفاعل
لــلــصـنــاعــة الـعــراقــيـة فـي تـعــزيـز

االقتصاد الوطنـي).
وزار الـوكـيل االداري لـلـوزارة مكي

حــبـيب طــوبـيــا ومــديـر عــام دائـرة
التشغيل والتحكم يحيى عباس.

ومن جـانب اخـر بـحث الـوزير  مع
عضو مجلس الـنواب رعد الدهلكي
الــيـة دعم مـجـلس الـنـواب لـلـوزارة
وايـجـاد احلــلـول الـكـفـيــلـة لـبـعض
الـقـرارات التي تـطـور عـمل الوزارة
ـــســـتــــحـــدثـــات ـــا يــــتالئم مـع ا
احلـــاصــلـــة والــتـــوسع الــســـكــاني

وزيادة الطلب على االستهالك.

الكات الهندسية والفنية في عمل ا
احملــافـظــات من اجل تـقــد خـدمـة
ـواطـن افـضل لـلـصالـح العـام وا

رغم ما تمـر  الوزارة من ازمة حادة
بـنـقص في احملــوالت الـكـهــربـائـيـة
ــواد احلـاكــمـة ألدامــة الــشـبــكـة وا
الـكـهربـائـيـة  اضافـة الى الـظروف

ر بها البلد). الية التي  ا
وقـــد حــضــر الـــلــقــاء كـل من وكــيل
الـــوزارة لــشـــؤون اإلنـــتــاج أيـــســر

الـسـيطـرة التـابـعة لـقـطاع الـتوزيع
في احملــــافـــظــــة وحـــمــــايـــة وضع
مـنـظـومـة الـطـاقـة والسـيـطـرة عـلى
األحمال واإلهتمام بتأهيل شبكات
الــتـوزيع الــتي دمـرهــا اإلرهـاب في
بــعض اقــضــيــة ونــواحي كــركـوك
ا يحقق ومراعاة فك اإلخـتناقـات 

عدالة في التوزيع).
وبـــ (إنـــنـــا جـــادون لــتـــذلـــيل كل
ـعوقات التي تواجه الصعوبات وا
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الـتقى وزيـر الكـهـرباء مـاجد مـهدي
االمــــارة مـــحـــافط كـــركـــوك راكـــان
قـر الوزارة اجلـبوري في مـكتـبه 
لبـحث واقع الطـاقة الكـهربـائية في

احملافظة.
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(احملـــافظ قـــدم تـــهـــانـــيه لـــلـــوزيــر
لتسنمه مهـام عمله كما بحث ازمة
فك االختناقات في شبكات التوزيع
الى جانب منـاقشة حصـة احملافظة
من الــطـــاقــة والـــيــة االســـتــثـــمــار
ـــشـــاريع وإمــــكـــانـــيـــة تـــطــــويـــر ا
االسـتـثـماريـة لـلشـركـات الـتي تروم
األســتــثــمــار في قــطــاع الــكــهــربـاء
ـا بـاحملــافـظــة وتـذلـيـل الـعـقــبـات 
يورد من الطاقة من إقليم كردستان

لكركوك ضمن عقد البترودوالر).
من جانبه اكـد الوزير  أن (الوزارة
ســاعــيــة ان تــكــون جــزءاً من احلل
عوقات الـتي تواجه قطاع لتذلـيل ا
الـكـهــربـاء في احملـافـظــة كـمـا نـوه
الى جـهد احلـكومـة احملـليـة األمني
واخلدمي  بحماية أبراج ومسارات
خطـوط نقل الـطاقـة الكـهربـائية من
التخريب الذي تتعرض لها الشبكة
بــــ فــــتـــــرة واخــــرى فـــــضالً عن
مـــنـــاقـــشـــته تـــفـــعــيـل دور مـــراكــز

سـافة اقل اصـابته بـالفـايـروس و
من  2مــــتــــر ومــــدة اكــــثــــر من 15
دقــيــقــة.فــضال عــلى الــعــامـلــ في
اجملــال الــصــحي والـــذين هم عــلى
تالمـس مـع حـــــــاالت مـــــــؤكــــــدة او
مــحــتــمـــلــة وكــذلك الـــعــامــلــ في
اخملــتـبــرات الـذين هـم عـلى تالمس
مع الــعـيــنــات من دون ارتــداء عـدة

احلماية الشخصية.
{ مــاذا عن الــتـصــرفــات االجــتـمــاعــيـة
الـــواجب عــلـــيــنــا االتـــزام بــهــا لـــتــجــنب

اصابتنا بكورونا?
من الـضـروري جتـنب الـتـواجـد في
جتمـعات متـكونة من  10أشخاص
واكـــــثــــر.. حـــــتى لـــــو كــــانـت بــــ
االقارب.. وفي حـال حدوث الـتجمع
هنا ستكـون اخلطورة أكثر الن ذلك
يـســاعـد عـلى تـفـشي الـوبـاء في كل
افــراد الــعــوائل..مع مــحــاولــة تـرك
مسـافـة متـر على االقل بـ شخص
وآخر في حالـة ضرورة خروج أحد
ـــنــــزل لـــغـــرض االشـــخـــاص مـن ا
الــتــســـوق او غــيــرهــا.. مع ارتــداء
ــهم الــكــمـــامــة والــكــفــوف.. ومن ا
تــقــلــيـل االخــتالط مع كــبــار الــسن
حرصا على سالمتـهم وكذلك تقليل
خــروجـهم اال لـلــحـاالت الـضـروريـة
مع اتخـاذ اجراءات الـوقايـة.. االمر
ـــصــابــ نــفـــسه يــنـــطــبق عـــلى ا
بامراض مزمنـة والذين يعانون من
ـسـن من ـنـاعة..ولـسالمـة ا قـلـة ا
افراد العـائلة حـاول قدر االمكان ان
التـصـاب بـالـفـايروس.. مـن االفضل
ان تـأخــذ االمـر عـلى مـحـمل اجلـد..
حــتـى لــو كـــانت مـــنــاعـــتك جـــيــدة
ونـــســبــة شــفــائـك كــبــيــرة النك قــد
تـعـرض حـيـاة كـبـار الـسن لـلـخـطـر
بسبب نقلك العدوى لهم قبل ظهور
االعــراض لـديك.. وهــنـا البـد لي ان
اشــيـر الى قـاعــدة سـاعـدت الـصـ

في احلد من انـتشـار هذه اجلـائحة
تتمـثل بانه (يجب علـيك ان تتعامل
مع اي شـــخص عـــلى انـه مـــصــاب
بــكـــورونــا وتــتــصـــرف انت مع كل
االشــــخـــــاص عــــلـى انك مـــــصــــاب

بكورونا).
{  وكـــيف نـــحــــمي انـــفــــســــــــــنـــا من
االصـابـة بـالـفـايـروس عـنـد خـروجـنـا من

نزل?  ا
ــنــزل يـجب أن عـنــد خــروجك من ا
تــتــخــذ اقــصى اجــراءات الــوقــايــة

كــــارتـــداء الـــكـــمــــامـــة والـــكـــفـــوف
س واســتــخــدام الـــتــعــقــيـم بــعــد 
الـعـمـلـة الـنــقـديـة مـثال.ويـجب تـرك
صافحة والتقبيل واحملافظة على ا
مسـافـة متـر على االقل بـ شخص
وآخر خصوصا في االسواق. يجب
ــزدحــمــة. ويـجب جتـنب االمــاكن ا
الــتـوقف عن الـتـزاور والـتـجـمـعـات
الـعــائـلــيـة او جتــمـعــات االصـدقـاء
ساهـمة فـي تقلـيل عدد وغـيرهـا وا
االصــابـات حــتى يـتم فــسح اجملـال

لـتطـبـيق حظـر جـزئي مع اجراءات
ارس بعض اصحاب وقائية لكي 
الــدخل الـيــومي احملـدود أعــمـالـهم
مع الـــوقـــايـــة. ولـــنـــذكـــر دومــا ان
احلـياة مـاقـبل كـورونا تـخـتلف عن
طـــبــــيـــعــــة احلـــيـــاة فـي ظل ازمـــة
كـورونـا. يـجب تـغـلـيب الـعقـل على
العـواطف وترك اجملـامالت وبعض
الـتقـاليـد االجتـماعيـة مثل مـجالس
العزاء لشخص متوفي وغيرها من
الــواجــبــات االجـتــمــاعــيـة ســابــقـا

حـفــاظـا عــلى صـحــة اجلـمــيع.كـمـا
يـــــجـب جتـــــنـب االســـــتـــــمـــــاع الى
االشـــاعـــات والــــتـــوقف عـن نـــشـــر
الـشـائـعـات وجتــنب الـسـخـريـة من
االشـــــخـــــاص الــــذيـن يــــتـــــخــــذون
االجـراءات الـوقـائـيـة "تـعـرف واحد
مات بكورونـا?" النه اذا وصلنا الى
ـرحــلـة الــتي يـعــرف كل فــرد مـنـا ا
شخص اخـر توفي بـسبـب كورونا
هــذا يــعــني انه فــات االوان وحـدث

التفشي.
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مـنـذ انـتشـار فـايـروس كورونـا كـثر
الـــكالم حـــول هــذا الـــوبـــاء وســبل
انـتـشاره وطـرق الـوقـايـة منه وفي
كــــثـــيـــر مـن االحـــيـــان تــــتـــضـــارب
ـعـلــومـات  بـشــأ ذلك خـاصـة في ا
وســائل الـتــواصل االجـتــمـاعي الن
البعض يعتمد معلومات من جهات
غـيـر طـبـيـة . ولـنـجـيب عـلى بـعض
الـتسـاؤالت التي كـثيـرا ما تـشغـلنا
الـتـقيـنا بـطـبيب اخـتـصاصي بـعلم

االوبئة وسألناه:
{ فـي الـــبــــدء نــــود ان نـــتــــعــــرف عـــلى
المـس للـمصاب قـصورد بعـبارة (ا ا
بـــكــورونــا) الــتي اصــبــحــنــا كــثــيــرا مــا

نسمعها?.
واصفات على الشخص - تنطبق ا
الــذي يــســكن مع شــخص مــصــاب
(حــالـة مــؤكـدة كــوفـيـد .(19وكـذلك
الـــــشــــخص الــــذي المـس شــــخص
مــصـاب (حـالـة مـؤكـدة كـوفـيـد (19
ــصـافــحـة او مـالمـسـة عن طـريق ا
ــصــاب ضــمن اشــيــاء الــشــخص ا
فترة  14يوم او اقل منـذ تشخيص
ـصـاب.و الـشـخص الـذي تـعـرض ا
الفــــرازات اجلــــهــــاز الــــتــــنــــفــــسي
واخلـــارجــــة اثـــنــــاء الـــســــعـــال او
الـعـطـاس حلـالـة مـؤكـد او مـحـتـمل
اصـــابـــتـــهــا بـــفـــايـــروس كـــورونــا
ــســتــجــد او مالمــســة مـنــديل او ا
ادوات ذلك الـــــشـــــخص.كـــــذلك  اي
شخص جلس مع شـخص مؤكد او
محـتمل اصـابته بـفايـروس كورونا
سافة اقل ستجد وجها لوجه و ا
من مــــتــــرين ومــــدة اكــــثــــر من 15
دقــيـــقــة.و اي شــخـص تــواجــد في
مــكــان مــغــلق (مــثـل االجــتــمــاعـات
واالسـواق و وغــرف االنـتـظـار مـثل
ــسـتـشـفــيـات......الخ) مع احـمـال ا
وجـود شــخص مــؤكـد او مــحــتـمل

محافظ كركوك يزور وزير الكهرباء في بغداد

صاب بكورونا طاقم طب في ردهة لعالج ا

والـنـاجـعـة. ومع إعـالن جـامـعـة بـغـداد
جـــهــوزيــتـــهــا الــتـــامــة لالمـــتــحــانــات
اإللــكــتــرونــيــة وتــأكــيــدهــا أن جتــربــة
االمـتحـانـات اإللكـترونـيـة جتربـة رائدة
عـلى مــسـتــوى الـتـعــلـيم اجلــامـعي في
الـعـراق فـي ظل الـظـروف االسـتـثـنـائـية
الـتي يـعـيـشــهـا الـبـلـد; فـضال عن أنـهـا
إضـــافــة نــوعـــيــة تــضـــاف إلى طــرائق
ــعـارف لــلــطـالب اكــتــسـاب الــعـلــوم وا
الـعراقـي تتـمنـى كل التـوفـيق والنـجاح
لـــطـــلــبـــتــهـــا األعـــزاء في مــســـيـــرتــهم
الــتـعـلــيـمـيــة الـتي ســتـذكـر فــيـهـا هـذه

التجربة بفخر واعتزاز).
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ــتـقـاعــدين الـذي أقــدمت عـلــيه حـكــومـة الـكــاظـمي ثم اسـتـقــطـاع رواتب ا
ة الكبرى بحـق شريحة أفنت شبـابها وحياتها ثابـة اجلر تـراجعت يعد 
في خـدمة الشعب والوطن يـتحمل وزرها كل من اقـترحها واصدر األوامر
بـتنفـيذهـا ومن نفـذها لسـبب بسـيط هو ان هـذه الرواتب عـبارة عن ادخار
ـوظفـ العـسكـري الـذين دافعـوا بشـرف وأمانـة وتضـحيات من رواتب ا
ـدنـي الـذين خـدمـوا شعـبـهم ووطـنهم أيـام خـدمـتهم كـبيـرة عن الـوطن وا
الـطـويلـة  وهي وديـعـة عـنـد احلـكـومـة وأمـانـة أمنـتـهـا هـذه الـشـريـحـة لدى
ـثـلـة بـصـنـدوق الـتـقاعـد فـكـيف يـتم سـرقـة الـوديـعـة واالدخار احلـكـومة 
وخـيانـة األمانـة يا حـكومـة? ثم ان هـذه األموال اسـتثـمرتـهـا هيـئة الـتقـاعد
ليارات من الدنانير ئات ا سـن طويلة وحصلت من خاللها على أربـاح 
ـتـقاعـدين من هـذه اإلرباح وال زالت تـسـتثـمـرها  فـبـدال من زيادة رواتب ا
يـتم اسـتـقـطـاع مـدخـراتهم ,وال ادري حتت أي قـانـون ودسـتـور تـمت هـذه
تـقاعدين االسـتقطـاعات وبـهذه الـنسب الـكبيـرة التي وصـلت لدى بـعض ا
ــتـدنــيـة ــئـة ولم يــسـلـم من االسـتــقـطــاع حـتـى ذوي الـرواتب ا الى 15 بـا
فـالـدسـتـور ال يـبـيح لـرئـيس الـوزراء وال لـغـيـره االسـتـقـطـاع من مـدخـرات
ـوظـفـ ألنـها ـتـقاعـدين وقـد تـسـمح الـقوانـ بـاالسـتـقطـاع من رواتب ا ا
تـقاعدين فهي تدفع من مدخراتهم في تـدفع من خزينة الدولة أما رواتب ا
ـالـيـة وانـخـفـاض ـدخـرات بــاألزمـة ا صـنـدوق الـتـقـاعــد وال عالقـة لـهـذه ا
اليـة التي لم يتـسببوا ـتقاعـدون األزمة ا ـاذا يتحمل ا أسـعار النفط   ,ثم 
بـهـا بل تـسـبب بـهـا الـفـاسـدون والـلـصـوص الـكـبـار الـذين سـرقـوا أمـوال
ـاضـية فـلـمـاذا لم تـتم محـاسـبـتهم الـعراق ونـهـبـوا ثرواته طـيـلـة الـسنـ ا
واسـترجـاع ملـيارات الـدوالرات التي سـرقوهـا من أموال الـدولة والـشعب
تقـاعدين ? ان الدول األوربيـة وغيرها مـنهم بدال من استـقطاع مـدخرات ا
ـتـقـاعـدين بـإضـافــة  مـخـصـصـات أخـرى الى رواتـبـهم تـخـصص تـكـرم ا
لـلعالج ولـلتـرفيه والـسفـر وفي العـراق يكـرمون بـاستـقطـاع رواتبـهم كلـما
حـصـلت أزمـة مـالـية وكـلـمـا سـرق الـفـاسـدون والـلـصـوص أمـوال الـبـلد .
ولـيـعـلم من اقــتـرح هـذه االسـتـقـطــاعـات بـهـذه الـنـسـب الـكـبـيـرة ومن أمـر
بـتنـفـيـذها ومن نـفـذها فـعال ان ماليـ الـلـسن لهـجت بـالـدعاء واسـتـغاثت
ن اقـتـرف هـذه ـ فـجـر األربـعـاء طــالـبـةً الـقـصـاص الـعـادل  بـرب الـعـا
ة وان ماليـ األيـدي للـمتـقـاعدين وعـوائـلهم رفـعت فـجرا األربـعاء اجلـر
ن تسبب في اسـتقطاع وعـند صالة الفجـر متضرعـة الى الله ان ينـتقم 
ـتــقـاعـدين وقـطع أرزاقـهم  ,وهل تــعـلم يـا رئـيس الـوزراء ان هـذا رواتب ا
ـتـقـاعـدين الـذين انـتـابـتـهم الـقـرار اجملـحف قـد تـسـبب في قـتل عـدد من ا
ـة وهم ينتظرون سـكته قلبيـة أو ذبحة صدريـة بعد ان سمعـوا بهذه اجلر
صـرف رواتبهم منذ أيام بعـد ان تأخرت وتأخروا عن شراء أدويتهم وأنت
اضي تـقاعـدين لن تتـأخر ثانـية عـندمـا تأخـرت الشـهر ا قـلت ان رواتب ا
والـيـوم لن تتـأخـر فـقط بل  اسـتـقطـاع نـسب كـبـيرة مـنـهـا فـاين وعدك ?
وهل تـعلم ان هذه االستقطاعات ستتسبب في قتل متقاعدين آخرين ألنهم
زمنة الن ما تبقى من رواتبهم ال لم يستطيعوا شراء أدويتهم ألمراضهم ا
ـة لـو كـان هـناك يـكـفي لـسـد رمـقهم  ,ولـيـعـلم كل من تـسـبب بـهذه اجلـر
تهم هذه الـتي لم تستند الى قانون أو قـضاء منصف حلاسبـهم على جر
ـكن إيــجـاد مـخـرج ـوظـفــ احلـالـ  دسـتـور ولــو  االسـتـقـطــاع من ا
ـودعـة لـدى قـانـوني له لــكن اسـتـقــطـاع مـدخــرات مـتـقــاعـدين وأمـوالــهم ا
تـقـاعدين ـدخـرات ا ـة وسرقـة  احلـكومـة ال مـخـرج قانـوني له وهي  جـر
يحاسب عليها الله قبل القانون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
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ـخـتلف تـوجـهاتـهم والعـالم بـجمـيع افـكارهم ونـواياهم      يتـرقب الـعراقـي 
ماهي مُـخرجات اللقاء االمريـكي العراقي يضاف لها الـضغط الداخلي الكبير
من الــذين اليـرغـبـون بـالـتــواجـد االمـريـكي عـلى االراضي الــعـراقـيـة أمـا حـبـا
ــوقف االيـراني الــواضح بـعــدائه لـكـل مـا يـخص بــالـعــراق او انـسـجــامـا مع ا
امـريكـا سـواءً داخل او خارج الـعـراق .. بيـنـمـا يوجـد رغـبة لـدى اآلخـرين بان
بقـاؤهم مهم في مقـاتلة فلـول داعش. وأمام هذا االمر مـجموعات اخـرى تتمنى
ـظـلة بـقـاء االمـيـركـان لـتـمـريـر وتبـريـر وجـودهم بـالـسـلـطـة لـكـونـهم جـاؤوهـا بـا
االمريـكيـة. وهم يـرعون مـصاحلـها ويـدافعـون عن سـلطـتهم وحـياتـهم بالـوجود

االميركي .
وقـف االكثـر تـعـقـيدا هـو الـعـداء االمـريـكي االيرانـي وعدم رغـبـة امـريـكا      ا
بــالـتـواجـد االيـراني الــواسع في الـسـاحــة الـعـراقـيـة وفي كـل مـفـاصل احلـيـاة
والدولـة. بل حـتى العـسـكريـة مـنهـا مـا يثـيـر مخـاوف امـيركـا واسرائـيل .وهـنا
ـتحدة االمـريكية الـتي غزت االرض الـعراقية يجـب ان نشيـر الى ان الواليات ا
وجـلــبت مـاجـلـبت واصــبح الـعـراق حـارة يـتــواجـد فـيـهـا الــسُـرّاق والـفـاسـدين
ـا تـوسعت والعـمالء واالرتـباط بـجـهات خـارجـية لـيس فـقط امـريكـا وايران وا
العـمالـة الى دول همـها الـوحيـد ان يبـقى العـراق ضعـيف وغيـر قادر عـلى بناء

دولة حرة مستقلة يتمتع شعبها بثرواته .
فـاوض العـراقي هل سيـستـخدم الورقـة اإليرانـية لـلضـغط على أمـريكا وهل ا
ـتـحــرك دومـا بال ثـبـات عـلى ان ايـران سـيــضـغط بـاسـلـوب الـفـن الـسـيـاسي ا
ومناوراتها العسكرية ستكون لصالح العراق.وهل تأثير وتواجد ايران الواسع
فـاوض العراقي..امـا عن دور جائحـة كورونا في اخلـليج سيـكون من اوراق ا
التي كـان لها دورا مهما في توحيد العـراقي وسعيهم خلالص البلد والشعب
ـفاوض من منـهـا. نضـيف الى ذلك االنـتـخـابات االمـيـركيـة الـقريـبـة الـقادمـة وا
جــانــبـــهم هل هــو مـع بــقــاء االدارة احلــالـــيــة ام تــغـــيـــــيــرهـــا ودور ذلك عــلى

فاوضات.    ا
ـباحـثات ـفاوض الـعـراقي في ا      مع مـا أوضحـته آنـفا البـد ان نـضع بيـد ا
ـواجـهة وانـتزاع حـقوقه القـادمـة مع واشنـطن خيـارات كـثيـرة واوراق متـعددة 
سـتوى فـاوض العـراقي ان يكـون  ـقـدور ا ومـصاحله من األمـريكـان ..فهل 
الذي يـحـرص عـلى اعـادة هيـكـلـة االتفـاق الـعراقـي االمريـكي ويـحـافظ على ان
تكـون العالقة مع جـميع الدول عالقة احـترام السـيادة واحترام الـرأي الشعبي
كن جتـاوزها ال من العـراقي في ان تـبقى الـسـيادة الـعراقـية خـطـاً احمـراً ال 

امريكا وال ايران او من يتدخل بشكل غير مباشر باالمن والسيادة العراقية.
رتـكزاتٍ الدائـمةً تتـبناهـا بعض االحزاب     وانطالقـا من ثوابت وطـنيةِ تـمثِّلُ ا
ـكــونـات الـسـيــاسـيـة الـعــراقـيـة وكــذلك الـظـرف االســتـثـنـائـي الـذي تـفـرضه وا
رجـعية الدينية العليا ودورها بالتاثير على كل الواقع السياسي واجلماهيري ا
ـقـبــلـة.وان الـواجب ــنـتـخــبـة ا من كــون األمـر يـقع في صُــلب عـمل احلــكـومـة ا
ـرجــعـيـة من تــكـريس مـبــدأ الـتـوازن في الـوطــني هـو اتــبـاع مـا اشــارت الـيه ا
ا يخـدم مصلحة العراق ويسهم في بناء عالقاتٍ العالقـات الدولية واالقليمية 
متكافئة صحيحة تكرِّسُ فاعليةَ بلدنا بوصفه جزءاً من منظومة عالقاتٍ متبادلةٍ

وليس جزيرةً معزولةً في محيط .. 
      اكيـد حـكومـة الكـاظـمي لهـا البـعـد والوضـوح في اختـيـار من لهم اخلـبرة
عـرفة والهوية الوطنـية العراقية وال ينتـمي الى جهات اخرى وباالخص منهم وا

زاج  حملة اجلنسية االميريكة النه سيكون مفاوض متقلب الرأي وا
وآخر االمـر البد من الـوعي على اهـميـة العالقـات العـراقيـة االمريـكيـة. ونطالب
بتـعـاضد الـرؤيـة واآللـيات الـتي سـيـعتـمـدها فـريق احلـوار عـلى أساس تـوحـيد
صـلحـة الوطـنية القـوى السـياسـية لـلخروج بـخارطـة طريق وتـوصيـات تخـدم ا
وان يــكـونـوا قــد وضـعـوا امــامـهم خــارطـة الـعــراق االمـنـيـة
والــسـيـاديـة واالقـتـصـاديـة والـقـوانـ الـدولـيـة الـثـابـتـة

فاوضات  ويكون العراق االول واالخير في هذه ا
صـالح الـدوليه التـعرف احلب ـعني ان لـعـبه ا   اي 

صالح الدائمة الدائم وال الكره الدائم بل ا
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{ ربـــــو دي جــــانـــــيــــرو- ا ف ب:
أبرزت جائحة  كورونا التي دفعت
الــعـامــلــ الــصـحــيــ إلى دائـرة
الــضـوء في أنـحـاء الـعـالم مـحـنـة
ـــمـــرضـــ في الـــبـــرازيل حـــيث ا
يـــواجــهــون ظــروف عـــمل ســيــئــة
ـوتون ويصـابون بـالفـايروس  و
بسبـبه بأعداد كـبيرة.فهم يـعملون
لـساعـات طويلـة مع أجـور ضئـيلة
وهـــاجـس نـــقل عـــدوى فـــايـــروس
ـــــــســــــتـــــــجـــــــد إلى كــــــورونـــــــا ا
عائالتـهم.وقد تـوفي أكثر من 180
من أفـراد الطـواقم الـصحـية خالل
مكافـحتهم مـرض كوفيد- 19الذي
ظـهر في نـهـاية شـبـاط/فبـراير في
هذا الـبلـد البـالغ عدد سـكانه 210
مـاليـ نـسـمــة. وأصـيب أكـثـر من
ألــفـا مــنــهم بــالــفــايـروس  من 18
بــيـــنــهم هــانـس بــوســان.وأوضح
هـانس بـوسان لـوكـالـة فرانس من
مـنزله في سـاو غـونسـالو "ال يـقدر
عملنا حق تقدير. نحن على تماس
ــرضى والـفــايـروس مـبــاشـر مع ا
فـي ســـــــاحـــــــة حـــــــرب".فـي هــــــذه
الــضـاحــيــة الــفـقــيــرة من ريـو دي
مرض ( 41عاما) جانـيرو يقـيم ا
مـع زوجـتـه وابــنـتــهــمــا الــبــالــغـة
.وهو يـستـعد لـبدء أسـبوع سـنتـ
عمل من  72ساعة في مسـتشفي
مختلف وفي خدمة طب الطوار
مـا يــبـعـده عن مـنـزله من األربـعـاء
إلى األحد مع توقف قصير لتناول
الـــــــطـــــــعــــــام وأخـــــــذ قـــــــسـط من
ـا الــراحــة.ويــقــول بــوســان "لــطــا
ـسـتشـفـيات تـعاني كـانت طواقم ا
من عبء عـــمـل كــبـــيـــر إال أن هــذه
اجلائحة زادت الوضع سوءا".وقد
ثبتت إصـابته بالـفايروس  لكن لم
تـظهـر علـيه أي أعراض. فـعزل في
منزله مدة  15يوما قـبل أن يعاود
عمـله.ويوضح "كـنت أقوم بـنوبات
عمل ليلية متعاقبة لتلبية حاجات
ــسـتـشـفــيـات (من خالل احلـلـول ا
مــكــان أفــراد الـطــواقم الــصــحــيـة
ــرضى) وإعـالـة عــائـلـتي. لم أكن ا
قــــــــــادرا عــــــــــلـى ذلـك مـع عــــــــــمـل
واحـــد".ويـــبــــلغ مـــتــــوسط أجـــور
ـمــرضـ ثالثـة آالف ريـال (600 ا
دوالر) مع سـاعات عـمل أسـبوعـية
تـراوح ب  30و 44ســاعــة عــلى

مـا يفـيد اجملـلس الـفدرالي لـطواقم
) الـذي يــطـالب الـتــمـريض (كــوفـ
ضاعفة هذا األجر منذ سنوات. 
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وتـقول نـاديا مـاتوس نـائبـة رئيس
اجملــــلس الــــذي اعــــتـــمــــد خــــدمـــة
مساعـدة نفسـية على مـدار الساعة
ـمــرضــون في هـذه الــفــتـرة ــر ا "
بـكـثـيـر من الـقـلق واالكـتـئـاب".فـقـد
اضـــطــــر الـــعـــامــــلـــون في اجملـــال
ـــوجــة الـــصـــحي إلى مـــواجـــهــة ا
األولـى مـن اإلصــــــــابــــــــات من دون
أدوات احلـمايـة الفـردية والـتدريب
ـــــنــــاســـــبــــة عـــــلى مـــــا تــــؤكــــد ا
مــاتـوس.وقــد حتـسن الــوضع مـنـذ
ذلك احلـ "إال اننـا نـستـمـر بتـلقي
شــــــكـــــاوى حــــــول الــــــنــــــقـص في
ــسـتــلــزمـات وســوء نـوعــيــة تـلك ا
تـوافرة" على مـا تضـيف. وتشكل ا
ــئـة  من الــنــسـاء أكــثـر من  80 بـا
ــرض مـسـجل أصل  2,3مــلـيـون 
في البرازيل.وبعد أيام عمل طويلة
مع نوبت او ثالث نوبات متتالية
ــمـرضـات إلى تـعــود الـكـثــيـر من ا
مـنازلـهـن لالهـتـمـام بعـائـلـتـهن مع
خــــــشـــــيــــــة نــــــقل الــــــعــــــدوى إلى
أفــرادهــا.ويــقــول اجملــلس الــدولي
لـلـمـمـرضــ ومـقـره في جـنـيف إن
ـرض تـوفـوا عـبـر أكـثر من  600
الــعـالم جـراء وبــاء كـوفـيـد-19. أال
ان اجملـلس أوضـح لـوكـالـة فـرانس
برس أن هذا الرقم جـمع باالستناد
إلى "عــدد مــحــدود" من الــدول.ومن
ب  181تـوفـوا في الـبـرازيل كـان
مــنـهم يـعـمـلـون في واليـة سـاو 39
بــاولـو و 36في ريــو دي جــانــيـرو
أكــــبـــــر بـــــؤرتــــ لـــــلــــمـــــرض في
الـبالد.وكـان اثـنـان منـهم من زمالء
هانس بـوسان.ويـتوجه هانس إلى
ركـزة في مستشفى مركز العـناية ا
إرنـسـتـو تـشـي غيـفـارا فـي مـاريـكا
وهو مركـز حكومي دشن قـبل شهر
على بعد  60كيلومترا من ريو.وقد
عـمـل أكـثـر من  40سـاعـة في إطـار
ثالث نوبات عمل.وهو يتنقل بخفة
مـع لـــبــــاسه الـــواقـي بـــ األســـرة
رضى.الظروف للتحقق من وضع ا
هنـا استثـنائيـة فثمـة ما ال يقل عن
ــرضـ أربـعــة اطـبــاء وخـمــسـة 
يـسهـرون على نـحـو عشـرة مرضى

يعانون من قصور في التنفس.وقد
وضع بــــعــــضـــهـم في غــــيـــبــــوبـــة
اصـــطـــنـــاعــــيـــة أو أوصـــلـــوا إلى
أنابـيب بخالف إليـان ليمـا.وتقول
هذه السيدة البالغة  56عاما وهي
تــضع كـمــامـة اكــســجـ "األطــبـاء
تازون. يعـتنون بنا مرضـون  وا
بـحب كـثـيـر وهـو أمـر ضروري في
مـكان كـهذا".في قـسم العـنايـة شبه
ــمـرضــة فالفــيـا ــركـزة فــقــدت ا ا
مـنيـسيس زمـالء عدة وهي تـطالب
هنـة وال سيما بتقـدير أكبر لـهذه ا

على صعيد األجور.
و ســـجــلت أكــثــر من  1,5مــلــيــون
ستجد إصابة بفايروس  كورونا ا
في أمـيـركـا الالتـيــنـيـة الـتي بـاتت
مـــهــددة بــأزمـــة غــذائـــيــة في وقت
تـــراجـــعت فـــيه األســـواق مـــجــددا
اجلــمــعــة عــلـى خــلــفــيــة مــخـاوف
ــســتـــثــمــرين من مــوجــة حــاالت ا
ثــــــــــانــــــــــيـــــــــة فـي الــــــــــواليـــــــــات
ــتـــحـــدة.وســجـــلت فـي أمــيـــركــا ا
الالتـيـنـيـة والــكـاريـبي الـتي بـاتت
الـبـؤرة اجلـديـدة لـلـوبـاء أكـثر من
ألف وفـاة أكثـر من نـصفـها في 73
الــبـرازيل.وتــخـطت أكــبـر دولـة في
أمـيـركـا الـالتـينـيـة الـتـي تـعد 212
مــلـيــون نـســمــة عـتــبـة ال 40ألف
وفــاة و 800ألف حـــالـــة مـــؤكـــدة.
ورغم سـرعـة تـفـشي الـوبـاء أعادت
ـراكز الـتـجاريـة فـتح أبوابـها في ا
ســــــــــاو بـــــــــــاولــــــــــو وريــــــــــو دي
جـينـيـرو.والبـرازيل ثـاني دولة في
الــعــالم من حــيث عــدد االصــابــات
ــتــحــدة.وحـذرت بــعــد الــواليــات ا
األميـنة الـعامة لـلجـنة االقتـصادية
نطقة أميركـا الالتينية والكاريبي
اليـسيـا بارسيـنا من "أن الـوباء قد
يـعــيـدنـا  13سـنــة إلى الـوراء" في

أميركا الالتينية.
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 وأضــافت "عــلــيــنــا أن نــرى كــيف
نتفادى حتول األزمـة الصحية إلى
أزمـــــة غــــذائـــــيـــــة".وحــــذرت األ
ـــــتــــحــــدة مـن أن ماليــــ األوالد ا
اإلضافي قد يضطرون إلى العمل
في الـعـالم إذا اضـطـرت األسـر إلى
اسـتـخـدام كـافــة الـوسـائل لـتـأمـ
لـقـمـة الـعـيـش.وأوضـحت هـنـريـتـا
ـديـرة الـعامـة لـلـيـونـيسف فـوري ا

حــالــة وتــســجـيل  20ألف إصــابـة
يـومــيـا. وسـجـلت الـبالد 113209
وفـاة تـليـهـا بـريطـانـيا مع 41279
وفــاة والـبــرازيل مع  40919وفـاة
وإيطاليا مع  34167وفاة وفرنسا
مع  29346وفــاة.لـــكن في أوروبــا
ـرضى الـذين حـيث يـتـراجع عـدد ا
ـــســـتـــشـــفـــيـــات يـــنـــقـــلـــون إلى ا
والـوفيـات دعت بـروكسل إلى رفع
كل القيود عـلى السفر داخل حدود
االحتــاد األوروبي وفـضــاء شـنـغن
اعـتــبـارا من  15حــزيـران/يــونـيـو
وإعــــــادة فــــــتـح حــــــدود االحتــــــاد
ـسافرين من دول اخلارجـية أمام ا
الـبلـقان الغـربيـة اعتـبارا من األول
فـوضية من تمـوز/يولـيو.وأيـدت ا
األوروبـــيـــة إعــادة فـــتح "جـــزئـــيــا
وتـــــدريـــــجــــيـــــا" حـــــدود االحتــــاد
اخلـارجيـة وفضـاء شـنغن بـعد 30
حـــزيـــران/يـــونـــيــو لـــكـن الـــقــرار
الـــنـــهـــائي حـــول احلـــدود يـــعـــود
لــلـدول.ويــتــواصل رفـع الـعــزل في
القارة الـعجوز ففي إسـبانيا التي
ســـجــلت أكـــثــر من  27ألف وفــاة
اســتــؤنـــفت مــبــاريــات دوري كــرة
الـقـدم األربـعـاء بـعـد تـوقف لـثـالثة

أشهر.

جون هـوبكـينـز اخلمـيس. وارتفاع
ـــــرضى الـــــذيـن ادخـــــلــــوا عـــــدد ا
سـتشـفيات في عـدة واليات مـنها ا
تكساس وكـاروالينا الشمـالية يثير
مخاوف من مـوجة ثانيـة قد تسبب
أضــرارا أكــبـر وتــكــبح االنــتــعـاش
االقتـصادي البـطيء أصال.وإضافة
إلـى أمــيــركــا الالتــيــنــيـة يــتــفــشى
الـوبـاء بسـرعة أيـضـا في افـريقـيا.
واخلـمــيس أعـلــنت مـاتــشـيــديـسـو
ـنـظـمة ديـرة اإلقـلـيـمـيـة  مـويتـي ا
الصحـة الفريقيـا "استلزم  98يوما
لــتـخــطي عــتـبـة ال 100ألف حـالـة
و 18فـــقـط لـــتــــجـــاوز ال 200ألف
ــســـجــلــة اعـــتــبــارا من إصــابــة" ا
الثالثـاء.وأضافت "حـتى وإن كانت
هذه احلاالت في افـريقيـا تمثل أقل
ـــئـــة  من اإلصـــابـــات في من 3 بـــا
العالم من الواضع أن وتيرة تفشي
الــــوبــــاء تــــتــــســـارع" فـي الــــقـــارة
االفــريـــقـــيــة.وفي الـــعـــالم تـــســبب
كــوفــيــد- 19بـــأكــثــر من  417ألف
وفاة وبـأكثر من  7,4مليـون حالة.
وهـي أرقـام أقل بــكـثـيــر من الـواقع
بــــــــــــــــــحـــــــــــــــــســب األوســـــــــــــــــاط
ـتـحدة الـبـلد الـعـليـمـة.والـواليات ا
ليوني األكثر تضررا بعـد تخطي ا
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{ القدس- اف ب: كتب سفير إماراتي
في أكــــبــــر صــــحـف إســــرائــــيل امس
ـــكن أن اجلــــمـــعـــة أن إســـرائــــيل ال 
تـتــوقع تــطـبــيع الـعـالقـات مع الــعـالم
الــــعـــــربي إن هـي ضــــمـت أراضي في
الـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلـة.ويـسـتـبـعـد
سـؤول اإلسـرائـيلـي فـكرة بـعض ا
سـتوطنات أن تطبـيق السيـادة على ا
الــيـــهــوديـــة وغــور األردن بـــالــضـــفــة
الـغـربيـة سـيـبطئ من انـفـتاح مـتـحفظ
ب إسرائيل وبلـدان عربية وبخاصة
دول اخلـلــيج الــتي تـشــارك إســرائـيل
الــقـــلق إزاء إيــران.لــكـن وفي رســالــة
نــادرة لـلــشــعب اإلســرائــيـلي مـن قـبل
مـــســؤول عـــربي قـــال ســـفـــيـــر دولــة
اإلمــــارات لــــدى واشـــــنــــطـن يــــوسف
الــعـتــيـبــة إن هــذه اخلـطــوة سـتــكـون
ثـابة ”اسـتيـالء غيـر مـشروع “على
أراض يسعى الفلسـطينيون ألن تكون
ـسـتقـبـلـيـة.وكـتب في داخـل دولـتـهم ا
مـقـال بـصـحـيـفـة يـديـعـوت أحـرونوت

تـــقـــبـال إلســـرائـــيل وأقل عـــداء جتـــاه
إســـرائــيل كـل ذلك قــد يـــنــســـفه قــرار
بـالضم.“ومـصـر واألردن همـا الـبـلدان
الـعـربيـان الـوحيـدان الـلذان تـربـطهـما
عالقـات رسـمـية مـع إسرائـيل.وتـعـتزم
ـناقـشات احلـكومـة اإلسرائـيـليـة بدء ا
بشأن الضم في األول من يوليو تموز.
وفي ح أن اخلطـوة لقيت تـأييدا في
خطة الـرئيس األمريـكي دونالد ترامب
لـلسالم فـي الشـرق األوسط قـال وزير
إســرائــيــلي يــوم اخلــمــيـس إن هــنـاك
اخـتالفــات مع واشــنـطـن بـشــأن األمـر
وإن احلــلــيــفــ لم يــتـفــقــا بــعــد عـلى
خـــارطـــة خـــطــوط األراضـي.ويــطـــالب
الفلسطينيون بـالضفة الغربية وقطاع
غـزة والـقـدس الشـرقـيـة لقـيـام دولـتهم
ــســـتــقـــلــة.وهم يـــقــولـــون إن الــضم ا
سـيــجـعل ذلك مـســتـحـيال ويــطـالـبـون
بعقـوبات دولية علـى إسرائيل.وعبّرت

تـعــلن عــنــهــا الــدولـة اخلــلــيــجــيـة إلى
إســرائــيل مـــحــمّــلــة مـــســاعــدات لــدعم
الـفلسـطيـنيـ في مكافـحة كـوفيد-?19
ســيّــرتــهــا أيــضــاً مــجــمــوعــة "االحتـاد
لــلــطــيــران".لــكن الــطــائـرة الــتي حــطّت
الــثالثــاء حــمـلـت لـلــمــرة األولى شــعـار
مـجـمـوعـة "االحتــاد لـلـطـيـران" وفق مـا
أفـاد مـصدر مـطّـلع وكالـة فـرانس برس.
ــرة األولى الـتي ــصــدر "إنـهــا ا وقـال ا
حتـطّ فـــيــــهـــا طــــائـــرة حتــــمل شــــعـــار

+االحتاد+ في إسرائيل".
وأكّدت وزارة اخلارجية اإلسـرائيلية أن
الرحلة الـتي حطّت الثالثـاء هي الثانية
اآلتـيـة إلى إسـرائـيل من اإلمـارات.وجاء
فـي بــيــان لــلــوزارة "إنــهــا ثــاني رحــلــة
مـــبــاشــرة من اإلمــارات وهـي مــحــمّــلــة
مــــــــــــســــــــــــاعـــــــــــدات طــــــــــــبــــــــــــيـــــــــــة
".وأوضـحـت الوزارة أن لـلـفـلـسطـيـنـيـ
ـتـحدة ـسـاعـدات "ستـسـلّم إلى األ ا ا

دول عـربـيــة وأوروبـيـة عن قــلـقـهـا من
اخلـطوات الـتي تتـخـذها إسـرائيل من
جـــانب واحـــد والــتي قـــد تــفـــســد حل

. الدولت
 حــطّت فـي إســرائــيل مــســاء الــثالثــاء
طـــائـــرة تـــابـــعـــة جملـــمـــوعـــة "االحتــاد
ساعدات للطـيران" اإلماراتيـة محمّلـة 
طـبية لـدعم الفـلسـطينـي في الـتصدي
ــسـتـجـد في ثـاني لـفـيـروس كـورونـا ا
رحـلــة من نــوعــهــا في غـضــون أقلّ من
شــــــهـــــــر وفـق مـــــــا أفـــــــاد شـــــــهــــــود
ومــــســــؤولـــون.وال تــــرتــــبـط اإلمـــارات
بعالقـات دبلـوماسـية مع إسـرائيل على
غرار غالبـية الدول العربـية لكن الدولة
اخلـليـجـيـة الـثـريـة سـمـحت في الـفـترة
األخـــيـــرة لـــريـــاضـــيـــ ومـــســـؤولـــ
إسرائيلي بدخـول أراضيها للمشاركة
في فـعـالــيـات دولـيــة ومـؤتـمـرات. وفي
أواسط أيار أرسلت اإلمـارات أول رحلة

الـــعـــبــريـــة أوسع صـــحف إســـرائــيل
انتشارا ”الضم سيـقلب فورا بـالقطع
ــطــامـح اإلســرائــيـلــيــة لــعـالقـات كل ا
أمـنيـة واقتـصاديـة وثقـافيـة أفضل مع
الــعـــالم الــعــربـي ومع دولــة اإلمــارات
ـتـحدة.“وال تـربط إسـرائيل الـعـربيـة ا
عالقـات دبـلـومـاسـيـة مع دول اخلـلـيج
ـشتـرك من نفوذ العـربيـة لكن الـقلق ا
ـــنـــطــــقـــة أدى إلى حتـــسن إيـــران بـــا
محـدود في العالقـات. وفي مـايو أيار
قـامـت طـائـرة تــابـعــة لـشــركـة االحتـاد
للـطيـران التي يقع مـقرهـا في أبوظبي
بـأول رحــلـة يُــعـرف أن شــركـة طــيـران
إمـاراتـية قـامت بـها إلسـرائيـل حامـلة
ــكـافــحـة مـعــونــات لـلــفـلــسـطــيـنــيـ 
فــيـروس كــورونــا.وقـال الــعـتــيــبـة في
تـســجــيل فــيــديــو مـصــاحب لــلــمــقـال
ـنـشـور عـلى الــنـسـخـة اإللـكـتـرونـيـة ا
لـلــصـحـيـفـة ”كل الــتـقـدم الـذي رأيـنـاه
ـواقـف الـتي تـشـهـد تـغـيـرا بـاجتاه وا
إسـرائــيل حـيث أصــبح الـنــاس أكـثـر
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واقـف والتـجاذبات ـفاوضـات العـراقيـة االمريـكيـة  في ظل عديـد من ا بدأت ا
السـياسـية  وفي ظروف لـيست طـبيعـية لـلعراق وامـريكا  فـالعـراق يعيش في
وضع اقـتصادي صعب جـدا ووباء خطـر يهدد اجملتـمع  وامريكـا فشلت حتى
سـتلـزمات الـطبـية والـوقائـية في مـواجهة االن من تغـطيـة حاجـة شعـوبهـا من ا
وبـاء كورونا  حيث حصد هذا الـوباء االف االشخاص واصاب مئات االالف 
رض بـاتت تـكـتض بهم ويـذكر الـسـاكنـون في واليـة ارزونـا بان مـرضى هـذا ا

ستشفيات  والكثير منهم اليجدون مكاناً . رات وساحات ا
العـراق مشغـول بأزمـاته وتعدد مـراكز القـرار  وامريـكا تريـد إبقاء قـواتها في
ـة  حتـكـم وتـتـحـكم  والـشـعب ســجل كل الـزمن مـابـعـد الـعــراق سـلـيـمـة غـا
االجـتـيـاح االمـريـكي الـغـربي لـلـعـراق عام 2003 مـاذا قـدمت امـريـكـا ومـاهي
شـاريع الـتي حـققـتـهـا في االرض الـعراقـيـة في مـجاالت الـكـهـرباء والـصـحة ا
ذهبية العرقية واالقتـصاد والزراعة  الشيء  فقط فرضت نظام احملاصصة ا
وارد  وجـعلت شيوخ هذه احملـاصصات في خالفات وصراعـات دائمة على ا

ومواقع السلطة .
ا اسس إذن االحتـالل االمريكي للعـراق لم يقدم شيـئا يستـذكره الشعب  وإ
ذاهب والـتمسك بـالسلـطة ومنـافعها  واسـس ايضا جزء من لطـغيان شـيوخ ا
موارد الـنـفط واالقـتصـاديـات االخرى لـصـالح االحزاب والـكـيانـات الـسيـاسـية
العـربيـة والكـردية . صحـيح إن القـوات االمريـكية وبـعض الغـربيـة ساهمت في
ضـرب مواقع االرهاب وكـان للطـيران احلربـي االمريكي دوراً مـهما في حتـييد
الكـثيـر من الهـجمـات والفـعالـيات الـداعشـية  ولـكن ال أحد يـسأل كيـف عبرت
ـوصل وأي الـطـرق اسـتـخـدمـتـها  ومـن هي اجلـهات داعش من سـوريـا الى ا
ــاذا لم تـكـشــفـهـا أجــهـزة أول دولـة الــتي سـهـلـت لـهـا الــدخـول واالحـتالل  و
تكـنلوجـية في العـالم  وماهو سـبب عدم التـصدي جلحافـل داعش القادمة من

سوريا  استلة كثيرة وكثيرة .
ـهم امريـكا أو قـوات التحـالف شاركت فـي احلرب ضد داعـش والزالت تقدم ا
الـعون والتدريب  ولكن األهم إن قوات اجليش العراقي وقوات وزارة الداخلية
نـطقـة الغـربية واحلشـد الشـعبي والـبيشـمركـة واحلشـد العـشائـري ومواطنـو ا

وصل وتكريت والرمادي . وصل هم الذين حرروا ا وا
ـفاوضات االمريـكية العـراقية التي قـد تأخذ فترة إنه ب الـقوة والضعف في ا
لــيـست قـصـيــرة  هـنـاك مـسـألــتـان االولى إن الـعـراق قــوي كـونه هـو صـاحب
االرض والـقرار  لكن هذه الـقوة حتتاج الى بـعض العوامل االساسـية أولهما
وحـدة القـرار الـسـياسـي لدعم رئـيس الـوزراء وفـريق الـتفـاوض  هـذه الـوحدة
تسـتـوجب االقالع عن التـهـديدات والـتصـنـيفـات من كافـة االطـراف السـياسـية
وغيـر السـياسـية الـعراقيـة  وثانـيهـما االخـتيـار الصـحيح لـفريق الـتفاوض من
شخـصيـات كفـوءة مجـربـة حتى لـوكان االخـتيـار من عراقـي مـستـقلـ خارج
ـفاوض مـرجـعـيـات االحـزاب والـكـيـانـات احلاكـمـة  وثـالـتـأ وهـذا مـهم جـداً فـا
ان بـاخـراج القـوات االجـنـبيـة من الـعراق  وعـنـدما ـتـلك قرار الـبـر العـراقي 
كنه شـتركة فأن اجلانب العراقي  صالح ا تاح من ا فاوضات الى ا تصـل ا
ـا فيهـا التعاون في الية واخلـدمية  صالح االقـتصاديـة وا أن يُفـعل سياسـة ا

اجملاالت العسكرية التدريبة واخلطط االخرى التي يقررها العراقيون .
 هذه األوراق مـهـمة خلـلق جـزءاً من الـتكـافوء وخـلق عـوامل مـريحـة لـلمـفاوض
الـعراقي  أمـا اجلانب االمريـكي  فهـي الدولة الـعظـمى في العـالم وتمـتلك من
ـكنـهـا أن تبـني عالقـات مصـالح مـشتـركـة مع اجلانب االمكـانـيات الـضـخمـة 
العـراقي  مـصـالح مـبنـيـة عـلى الـشراكـة مع احـتـرام القـرار الـوطـني الـعراقي
وعــدم جـعـل الــســاحــة الــعــراقــيــة مـرتــكــزاً لــلــصــراعــات مـع الــدول اجملـاورة
وباخلـصوص ايـران التي تـربطـها مع العـراق عالقات وطـيدة  ولـها حـلفاء في

نطقة . العراق وا
باحثات ب ايران والواليات ولكن الـتطورات اجلارية تشير الى إحتمالية بدء ا
ـتــحـدة االمـريــكـيـة  سـيــمـا وان الـرئـيـس االمـريـكي تـرامـب اكـد مـجـددا الى ا

حتقيق ماترغبه ايران إذا وافقت على التباحث مع اجلانب االمريكي .
فـاوض العراقي تكمن في وحدة وما يـهمنا هنـا التأكيد بأن احلـفاظ على قوة ا
ـوقف السـياسي الداعم لـفريق الـتفـاوض  وعلى االطراف ا
ـوقف الـوطـني الــسـيـاسـيـة مــجـتـمـعــة أن تـشـعـر بــان ا
ـــســألــة هـــو الــضــامن ـــوحــد عــلى االقـل في هــذه ا ا
لــتـحـقـيق مـكـاسب سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة وتـنـمـويـة 

فاوض العراقي مكشوفا .  وبدون ذلك يصبح ا

اطباء يعاجلون مصاب بكورونا
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الــثــاني في أقل من أســبــوعـ في
الـعـاصـمـة األفــغـانـيـة كـمـا أفـادت
وزارة الـداخــلـيــة األفـغـانــيـة امس

اجلـمـعـة.وقـال طـارق اريـان الـنـاطق
بــــاسم الــــوزارة في رســــالــــة عــــلى
واتساب "بحسب معـلوماتنا األولية

فـــان مــــتــــفـــجــــرات وضــــعت داخل
ـسـجد و تـفـجـيـرها خالل صالة ا
اجلــمـعـة".وأضــاف أن إمـام الـصالة
. وأكــدت ــصــلــ قــتل وثالثـــة من ا
وزارة الصحة هذه احلصيلة.ويأتي
الهجوم الذي استـهدف مسجد شير
شـــاه صـــوري بـــعـــد أســـبــوع عـــلى
هجوم شنه تنظيم الدولة االسالمية
وقــتل فـيه شـخـصـان أحـدهـمـا إمـام
مـعــروف في مــسـجــد عــلى أطـراف
ـــنــــطـــقـــة اخلـــضـــراء الـــشـــديـــدة ا
الــتـــحــصـــ في كـــابــول.وتـــســعى
أفـغـانسـتـان للـتـصدي لـعـدة أزمات
مع تـــــفــــشي فــــايــــروس  كــــورونــــا
ستجد في أنحاء البالد واستمرار ا

في بـيـان "في أوقـات األزمـة عـمـالـة
األطـفال تـصـبح آليـة تأقـلم لـلعـديد
من األسـر". وتـابـعت "عـنـدمـا يزداد
ــدارس وتــتـراجع الــفـقــر وتــقـفل ا
اخلـدمـات االجــتـمـاعـيــة يـجـد عـدد
أكــبـر من األوالد أنـفـسـهم مـرغـمـ
على العمل".وفي األسواق تراجعت
الـبـورصـات األوروبيـة واألمـيـركـية
بـعـد انتـعـاشهـا تـخوفـا من مـوجة
جــديــدة من اإلصــابــات.واجلــمــعـة
تراجعت بـورصة طوكيـو بأكثر من
ـئة 2 الـية  با وتكـبدت األسـواق ا
فـي الـصـ أيـضـا خـسـائـر كـبـيرة.
واخلــمــيس شــهــدت بــورصـة وول
سـتـريت أسـوأ جـلـسـة تداول خالل
ثالثـة أشـهـر مع تـراجع مـؤشر داو
ـئـة . كـمـا سـجـلت جـونـز 6,90 بـا
الــــــــبــــــــورصــــــــات األوروبــــــــيــــــــة
تــراجــعـــا.وصــرح أنــدريــا تــويــني
احمللل لدى "سـاكسو بـنك" لفرانس
بــرس "مـخــاطــر مــوجـة ثــانــيـة من
احلـاالت تـثيـر الـقـلق" في الـواليات
تحدة تحـدة.وسجلت الواليـات ا ا
وفـاة إضــافـيـة جـراء كـورونـا 941
ــاضــيــة مــا في الــســاعــات ال 24ا
يـرفع إلى  113774عـدد الــوفـيـات
في الــبالد وفـقــا لــتـعــداد جلـامــعـة

أعــمـال الـعـنـف حـتى رغم مـؤشـرات
من احلــكـومــة وطــالـبــان عــلى قـرب
اجلــــــــــــلـــــــــــوس إلـى طــــــــــــاولـــــــــــة
ـفـاوضات.وتـعـهد الـرئـيس أشرف ا
غـــــني اخلـــــمـــــيس اإلفـــــراج عن كل
الـسـجـنـاء من طـالـبـان وهـو مـطلب
رئـيـسي لـبـدء مـحـادثات الـسالم مع
ـــتـــمـــردين.وفـــور إتـــمـــام تـــبـــادل ا
الــســجـــنــاء تــعــهـــد الــطــرفــان بــدء
ـكن أن تـطوي صـفـحة مـفـاوضات 
حـــرب دامت  19ســــنـــة تـــقـــريـــبـــا.
وامـتـنعـت طـالـبان بـشـكـل كبـيـر عن
شن هــجـــمــات عــنـــيــفـــة عــلى مــدن
في أفــغــانـيــة مـنــذ شــبـاط/فــبــرايـر
أعــقــاب تـوقــيــعـهــا عــلى اتــفـاق مع

هد الطريق تحـدة  الواليات ا
حملـــادثـــات سالم مع حـــكـــومــة
كابول.وأثـار وقف إلطالق النار
خالل عـــيـــد الـــفـــطـــر الـــشـــهــر
ــــاضـي اآلمــــال بـــــاقــــتــــراب ا
الـطـرفـ من إجـراء مـفـاوضات
ــعــارك رغم تــصــاعــد وتــيــرة ا
مـؤخرا.ووقف إطالق الـنـار هو
الــثـانـي في أفـغــانــسـتــان مــنـذ
اإلطـاحــة بـطــالــبـان في الــغـزو
األمـــيــــركـي عـــام  2001بــــعـــد
هـجـمات  11ايـلـواللـتي نـفـذها
تـنظـيم القـاعـدة بزعـامة أسـامة
بن الدن الـــــــذي كـــــــان يـــــــأويه

النظام.

هلسنكي
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{ كابول - ا ف ب:  قـتل أربعة
أشخـاص على األقل في اعـتداء
عــلى مــســجــد في كــابــول هـو

موقع االنفجار
في كابول

يوسف العتيبة سفير االمارات لدى واشنطن

طائرة اماراتية في تل أبيب
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بغداد

أتـقـدم لـسـعـادتـكم بـأسمـى آيات
ــبــادرتــكم الــشــكــر واالمــتــنــان 
القـيمـة التي تـذكر أبـناء شـعبـنا
الـعــراقي بـصــفـحــة مـشــرقـة من

تاريخ العراق احلديث. 
أدعـو الـله ســبـحـانه وتـعـالى أن
يــحـفظ الـعـراق أرضــاَ وشـعـبـاً 
وأن يـنـصـره السـتـعـادة مـكـانـته
الالئــقــة بــ األ  وأن يــســدد
ــا فـــيه خــيــر الــعــراق خــطــاكم 

 . والعراقي
 التوقيع األميرة 

بديعة بنت علي بن احلس 
كــمــا تــلــقــيت رســالــة شــكــر من

األمير رعد بن زيد جاء فيها: 
ـلـكي  مــكـتب صــاحب الـسـمــو ا
األمــيـــر رعــد بن زيـــد / عــمــان-

األردن
   ســيــادة األخ الــدكــتــور صالح

عبد الرزاق األكرم 
   محافظ بغداد   

  حتية طيبة وبعد  
يــطـيب لي أن أبــعث لـســيـادتـكم
ـنـاســبـة عـيـد بـأحــر الـتـهــاني 
ـــبــــارك راجـــيـــاً أن األضــــحى ا
يــعــيـده عــلــيـكـم وأنـتم تــرفــلـون

بثوب الصحة والعافية. 
كــــمـــا يـــطـــيـب لي أن أعـــرب عن
عــظــيم شـكــري وبــالغ امــتــنـاني
لـــتــفــضــلــكم بـــتــرتــيب ورعــايــة
ـالكة ـعرض الـنوعي لـلعائـلة ا ا
الـعـراقيـة اسـتـذكـاراً لـدورها في
تأسيس الدولـة احلديثة وتاريخ
الـعـراق والـذي عبّـر عـن مآثـرهم
وسعـيـهم احلقـيـقي نحـو نـصرة
ووحـدة العـراق احلبـيب في تلك

احلقبة الهامة من تاريخه. 
مكـرراً لكم شـكري وأمنـياتي لكم
بالتوفيق والفالح بإذنه تعالى.
والـــسالم عــلــيــكـم ورحــمــة الــله

وبركاته.
أخوكم 

األمير رعد بن زيد توقيع
لك  كبير أمناء جاللة ا

لكي الهاشمي- عمان  الديوان ا
في  30تشرين أول      2012

أول مـا يلـفت انـتـبـاه الـزائر هي
ـلكـيـة الـتي عرضت السـيـارات ا
ــــركــــز الــــثـــقــــافي فـي بـــاحــــة ا
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ـصـروفـات. كـانت وغـيـرهــا من ا
مـــشـــاعــر الـــزائــريـن ال تــوصف
بــــعـــضــــهم بــــكـى عـــنــــدمـــا رأى
ــلـكــيــة . وآخـرون ــقــتــنـيــات ا ا
عـــبـــروا عن امـــتـــنـــانـــهم لـــهـــذا
ــعــرض الــذي ذكّـــرهم بــالــزمن ا
اجلـــمــــيل وأيــــقظ ذكــــريـــاتــــهم
ـــعــرض الـــبــعـــيـــدة. اســـتــمـــر ا
أسبـوعـاً . وعـندمـا سـمع الـناس
بـالعرض أخـذوا يتـوافدون حتى
من احملـافــظــات الـبــعــيـدة كي ال
تفوتهم فـرصة زيارته.  وكنت قد
وضـــعت مـــفـــرزة من الـــشـــرطـــة
. حلـمـايـة مقـتـنـيـاته لـيالً ونـهاراً
وقـد أخـشى أن يـحـدث أي حادث
ـلكية يحـدث ضرراً بالـسيارات ا
أو فقدان أية مادة معروضة. لقد
ـتــحف الـعـراقي تـعـاون مـعــنـا ا
ودار الــكــتب الــوطــنــيــة وأمــانـة
بـــغــداد ومـــجـــمــوعـــة من بـــاعــة
قـتنـيات واألنـتـيكـات في سوق ا
الهـرج الـذين كرمـتـهم لتـعـاونهم
وعــــرض مــــا يـــــقــــــــتــــنــــون في

عرض. ا
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األول مـؤسس الـدولـة الـعـراقـية
ـلك احلــديـثــة ثم زرنــا قــبــور ا
ــــــــلك غـــــــازي 1912- 1939وا
فـــيـــصل الـــثــاني 1958-1935

وقرأنا لهم الفاحتة. 
ـقـبـرة بـ عامي 1934 بنـيت ا
ــــعــــمــــاري و  1936مـن قــــبل ا
الـبـريطـاني جي بي كـوبـر حيث
راعى فــيـهــا تـصــمــيم الـعــمـارة
االسالمـية واستـخدام الـطابوق
قبرة ثالث قباب جفقيم. تعلو ا
جميلة مكسية بالكاشي األزرق.
ـلكة قـبرة أيـضاً قـبور ا تـضم ا
لك عـاليـة واألمـيـر عـبـد اإلله وا
عـلي بن احلـسـ 1935-1879
ــلك ــة زوجــة ا واألمــيــرة حــز
فـيـصل األول وأمـراء وأمـيـرات
وأقــــارب الـــعــــائــــلــــة وبــــعض
ـمــلــكـة الــوزراء وكـبــار رجــال ا
ـقـبرة الـعـراقـيـة. وفي حـديـقـة ا
يـوجـد قـبـران أحــدهـمـا جلـعـفـر
الـعــسـكــري وزيـر الــدفـاع الـذي
قــتـلـه بــكـر صــدقـي عـام .1936
واآلخــر لـــرســتم حـــيــدر رئــيس

لكية.  التشريفات ا
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في يوم اجلمعة  5تشرين األول
 افتتاح أول معرض 2 2012
الكة بعد انقضاء أكثر للعائلة ا
من نـصف قـرن عـلى مـصـرعـها.
كـــان يــومـــاً تــاريـــخــيـــاً شــهــده
جـــمـــهــور غـــفـــيـــر ومــثـــقـــفــون
وإعالمـــــيـــــون ومـــــســـــؤولـــــون
حـكومـيون ومـؤرخون ومـحبون
للـمـلكـيـة . كان حـدثـاً لم تشـهده
بــغــداد من قــبل غــطــته وســائل
اإلعالم وشـاهده الـناس بـشغف
وحب. في الـكلـمة الـتي ألـقيـتها
الكة تناولت مظلومية العائلة ا
وأنــهــا أبــيــدت بــشــكل هــمــجي
وحــــشي دون ذنـب. قــــتــــلت بال
تهمة  بال محاكمة  بال قاضٍ 
 بال قــــانـــون . حُـــكـم عـــلــــيـــهـــا
بــــاالعـــدام دون أن تـــعـــلم مـــاذا
اقترفت قـتل الكبيـر والصغير 
رأة العجوز والطفل. الرجل وا
ة وحشيـة ال تقل عما إنها جـر
اقترفه الشيوعيون عندما قتلوا
عـائلـة القـيصر نـيكـوالي الثاني
قـــيـــصــر روســـيـــا عــام . 1917
وطـــالــبت بــرد االعــتــبــار لــهــذه
العـائـلـة التي سـاهـمت في بـناء
العراق احلـديث.  بعد ذلك ألقى
الـشريف علي بن احلـس كـلمة
شــكــرني فــيـهــا ورحب بــإقــامـة
عرض وتذكّر العائلة العريقة. ا
ثم قـرأ رسـالــة بـعـثـتــهـا والـدته
األمـــيــرة بـــديـــعــة بـــخط يـــدهــا
تـــشـــكـــرنـي فـــيـــهـــا عـــلى هـــذه

بادرة. جاء فيها :  ا
بسم الله الرحمن الرحيم 

ســعـــادة الــدكــتــور صالح عــبــد
الرزاق احملترم

  –محافظ بغداد  
حتية شكر وتقدير ...

بــــاســــمـي وبــــاسم الــــعــــائــــلـــة
ــالـكـة في الـعـراق الـهـاشـمـيـة ا

بغداد

 بغداد
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ـعرض سـلـمني  أثنـاء مـراسم ا
الــشــريـف رســالــة قــصــيــرة من
األمـــيــرة بـــديــعـــة مــوجـــهــة لي
شـخـصـيـاً تـشـكـرني فـيـهـا عـلى
ـالـكـة في االحـتـفـاء بـالـعـائـلـة ا
الــعــراق. كــمــا تــلــقــيت رســالــة
أخــرى من األمــيــر رعــد بـن زيـد
ــلــكي كــبــيــر أمــنــاء الــديــوان ا
الــــهـــــاشــــمـي األردني لـــــنــــفس

الغرض. 
ضـــمـن اخملـــطط الــــذي أعـــددته

القـامة مـعارض نوعـية لـتعريف
اجلـــمــهــور الــعـــراقي بــأحــداث
تـــاريــخــيــة ال تــعـــتــمــد الــســرد
والـــصــــور فـــحـــسب بل عـــرض
مـقتـنـيات وحـضـور شخـصـيات
ذات عالقـــــة بــــاحلـــــدث. كــــانت
ــعــرض اإلســتــعــدادت جــاريــة 
ـالـكـة منـذ أشـهـر قبل الـعـائلـة ا
قرر أن يكون إقامته وكان من ا
في تـمـوز ذكرى مـصرع الـعائـلة
الكة الكة لكن أفراد العائلة ا ا
أبـلـغـونـي بـعـدم رغـبــتـهم بـهـذا
ــوعــد ألن هـــنــاك من يــحــتــفل ا
بـتـمـوز وبـانتـصـار عـبـد الـكر
ــلـكـيــة. وكـان هـذا قــاسم عـلى ا
رأي الـشـريف عـلي بن احلـسـ
الــبــاقـي الــوحــيــد من الــساللــة
الــهــاشــمـيــة في الــعــراق فــهـو

االبن البكر لألميرة بديعة . 

اســـتــقــبـــلت الــشـــريف عــلي في
مـكتـبي وأوضحت له رغـبتي في
ـالـكـة إقـامـة مـعـرض لــلـعـائـلـة ا
الـعـراقــيـة  وأنـنـا بــصـدد جـمع
مقـتـنيـات ومواد تـعـود للـعائـلة.
كـان الـرجل متـواضـعاً في كالمه
وسلـوكه فأبدى سـروره وشكره
بادرة  وأننا تذكرنا هذه لهذه ا
ـــظــلـــومــة الـــتي لم الــعـــائــلـــة ا
يــتـذكــرهـا أحــد ســوى أعـدائــهـا
الــــذين أبــــادوهـــا ووصــــفـــوهـــا

بـأبشع الـصفات. وعـندمـا سألته
إذا كـــانت لــديه أيــة مــقــتــنــيــات
اعــتــذر بـأن مــا تـركــته الــعـائــلـة
ـالـكة  نـهبـه من قبل اجلـنود ا
والـــنــاس الـــذين دخــلـــوا قــصــر

الـرحـاب يـوم مـصرعـهـم وما 
ـــتــحف إنــقـــاذه مــحـــفــوظ في ا
ـا هــنـاك الــعـراقي. وأضــاف: ر
رسـائـل وصـور أو هـدايــا بـقـيت
لدى والدتي. وحـول موعد إقامة
عرض أبدى رغبته أن يقام في ا

تشرين األول وهذا ما حدث. 
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ـعــرض بـيـومـ أي في 3 قـبل ا
تـــــشــــــرين األول  2012دعـــــوت
الــــشــــريـف عــــلي بن احلــــســــ
لـكـية قـبـرة ا ـرافقـتي لـزيـارة ا
في األعظميـة. وضعنا إكليالً من
ـلك فــيـصل الـزهـور عــلى قـبــر ا

الــبــغـدادي  وهي ســيــارة رولـز
رويس عـــائــدة لـــلــمـــلك فـــيــصل
األول وسـيارة مـرسيـدس عائدة
للـملك غازي. وهي سـيارة فريدة
من نـوعـهـا ال يـوجـد لـهـا نـظـيـر.
وكـــان الــزعـــيم الـــنـــازي هــتـــلــر
أهداها للملك غازي. كما عرضت
عـربـة مـلـكـيـة  ودراجـة هـوائـيـة

تعود للملك فيصل الثاني. 
ـــــعـــــرض ضــــــمت خـــــزانــــــات ا
الزجاجية مقتـنيات كثيرة عليها
ــلـوك ــلـكي وصــور ا الــشـعــار ا
الــثالثــة. كــانت هــنــاك صــحــون
وصــــــواني ولــــــوحـــــات وأواني
زجـاجـيـة مـحـفـور عـلـيـهـا صـور
ـــالـــكـــة وســـيــوف الـــعـــائـــلـــة ا
وأوســـمــة ومـــيــدالـــيــات تـــعــود
نـاسبات وطنـية وكتب حتدثت
ـــالـــكــة عـن تــاريـخ الــعـــائـــلــة ا
وصحـف ومواد أرشـيـفـية مـنـها
ـلك فـيـصل الـثـاني في شـهـادة ا
االبتدائية ولوحة رسمها عندما
كـان تـلمـيـذا صـغـيـراً  وصوالت
باسـتالم راتب إحـدى األميرات 
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لـك علي بن احلس ـاضي توفيت األمـيرة بديـعة بنت ا في  9 ايار ا
ـملكة احلجازيـة الهاشمية عن عـمر بلغ مائة عام. ولدت آخر ملوك ا
كرمة ثم انتقلت مع أسرتها في دمشق  وعاشت طفولتها في مكـة ا
إلى الــعـراق. في عـام  2012 أشــرفت عـلى إقــامـة مــعـرض لــلـعــائـلـة
ـنـاسـبة ـركـز الـثـقـافي الـبـغـدادي. وفي تـلك ا ـالـكـة الـعـراقـيـة في ا ا

التقيت ولدها الشريف علي بن احلس .
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ال يـبـرز الـنـور واإلشـراق إال في الـظالم والـعـتـمـة وهـذا مـا رأيـنـاه جـليـاً فـي حاالت
الـتضـامن اإلجـتـمـاعي الـكـبـيـرة الـتي شـهـدها الـعـراق مـؤخـراً مع إنـتـشـار جـائـحة
كورونـا وقرارات حظر التجوال ما سـبب ذائقة مالية لعـدد هائل من األسر العراقية
وهنا برزت مشكلة في والتي كـان رزقها يعتمد بالدرجة األساس على الكد اليومي 
كـيـفيـة حصـول هـذه العـوائل على قـوت يـومهـا لكـن ما أثـلج القـلـوب ظهـور حمالت
ـعـيشـي اليـومي لـهذه ـنـظمـات وأفـراد أخذت عـلى عـاتـقهـا تـأمـ الوضع ا إغـاثيـة 
بل ـدني  تطـوع ا الشـرائح األكثر فـقرا ومـحروميـة احلمالت لم تـقتـصر علـى ا
شملت الـقوات األمنية البطلة بكل صنوفها وتشكيالتها بالتزامن مع حمالت اإلغاثة
ما شـكل حالة دني وبقـية أفراد اجملـتمع  دنيـة التي تـقوم بهـا منظـمات اجملتـمع ا ا
من "التالحـم اإلنساني" وصورة مشرقة من صور "اآلبـاء الوطني" وأسهم في تمت
تالحقة التي تعـرض لها بلدنا احلبيب. هذه اللحـمة الوطنية التي مزقتـها اخلطوب ا
ساعـي اإلنسانيـة النبـيلة كـشفت الوجه احلـقيقي لـبالد ماب النـهرين وجتلت من ا
خاللهـا أروع القيم احلضارية ألبناء العراق الـغيارى رجال "السيف والقلم والقلب"
لـتجـتـمع هذه الـثالثـية مـشـكلـة مـعاني الـسـمو اإلنـسـاني والبـسـالة الـروحـية  بـأبـها
نـاهضة كل التحديات ـثلة بالوقت ذاته ترسـانة قيمية  ـزايا والتجليات  الصور وا
كـائـد ومـصدا لـكل مـشـاريع التـفـتـيت والتـشـظي الـتي يسـعى لـهـا أعداء والـفـ وا
الــوطـن واإلنــسـان.  األمــر الــذي يــســتــدعـي هــنــا كل صــنــاع الــفــكــر والــبــاحــثـ

تمـثلة االجتـماعيـ دراسة هـذه الظاهـرة العـراقية الـفريـدة ا
بـصـمــود  شـعب تـعـرض ألعـنف الـتـحـديـات وعـاني أقـسى
الـظـروف ومـازال مـاردا عـصـيـا مـنـتـجـا صـانـعـا لـلـمـجـد
والــتــاريخ  مــتــرجــمــا عــلى األرض الــقــيم اإلنــســانــيـة
ثل الصادقة لعمري أن الله تعالى أراد له اجلمـيلة وا
ان ومصنع الرجال أن يكـون بلد اإلنسانية ومـنبع اإل
ـبـتغـى ونهـاية وأيقـونة الـتـاريخ الـناصـعـة وهذا غـاية ا

رحل بـهـدوء وصمت وجـه من وجوه احلـركة في يوم األربـعـاء الثـالث من حـزيران
الوطنـية والسـياسيـة اللبنـانية والـعربيـة; رحل أبو خالـد محسن إبراهـيم في بلدته
.وعـاد إليـها مـنـذ سنـوات معـتزال الـتي ولـد فيـها سـنة 1935 اجلنـوبـية ( أنـصار)
لعلها جزء من اخليبات التي ضربت احلياة السياسية احلياة الـسياسية والفكرية
ؤسسـ األوائل حلركـة القـومي في الوطن الـعربي هـو الشـاب الذي كان مـن ا
: الـدكـتـور جـورج حـبش والـدكـتـور وديع الـعـرب إلى جـانب الـقـادة الـتــاريـخـيـ
وهــاني الـــهــنــدي والــدكــتـــور أحــمــد اخلــطــيـب واحلــكم دروزة وأحــمــد حــداد
كمـا تولى إصدار حيث تـولى مسؤولـية إقـليم لبـنان و و وحامد اجلـبوري ستيـتيـة
مجـلة ( احلرية) أو باحلري ابتاعت احلركة امتـياز إصدارها لتكون لسان حالها;
هـذه اجملـلـة األسـبـوعـية الـثـقـافـيـة الـسـيـاسـيـة الـتي كـانت تـصل إلى الـعـراق في
ومن خاللهـا تعرفت إلى مـحسن إبـراهيم ثقـافيا وسـياسيا سـنوات 1968-1964
وفــواز وظل إســمـه في تالفــيـف ذاكــرتي إلـى جــانب كــتـــابــات مـــحــمــد كـــشــلي

لعله الهيثم األيوبي. الطرابلسي وأسماء ضاعت من ذاكرتي
ـتنـا في حرب لـقـد دفعت الـنكـسة الـكارثـيـة التي حـاقت بالـوطن الـعربي إثـر هز
راجعة وحـتى الثقـافية دفـعتهـا  بالـعديد من احلركـات السيـاسية حـزيران 1967
بل التي ما غيرت وجه التاريخ فقط واكبة ما أفرزته احلرب أفكـارها وتوجهاتها 
غيرت وجـه اجلغرافيـا ومنهـا حركة الـقومي الـعرب فانـصب اإلهتمـام على نقد
اضي لذا اعتـنق بعضهم الفكر فكـر احلركة الذي عده بعضـهم قد أمسى من ا
اوية اجليفـارية التروتسكية وصارت هـانوي عاصمة فيتنام اركسي بـصيغته ا ا
قـبلـةلهم رافـع الـتي كـانت تخـوض وقتـذاك قتـاال باسال ضـد الهـيمـنة األمـريكـية

شعار: لتكن هناك أكثر من هانوي واحدة أو لتكن هناك أكثر من فيتنام واحدة!
حسن إبـراهيم إلى التخلي عن كل هذا االرتـماس في هذا الفكـر واعتناقه دفع 
قنـاعاته وأفكـاره السـالفـة ومن ثم العـمل على تـأسيس مـنظـمة الـعمل الـشيوعي
فال الشيوعيون قبلوه ألنهم يرون فيه حتريفيا وظل التي أضـاعت عليه السبيل

ينظرون إليه بع الشك واالرتياب. رفاقوه السابقون
ـا أن اإلنـسـان ليس تـمـثاال أصم فـقـد مـر محـسن إبـراهيـم; القـومي الـعروبي و
ـراحـل فـكـريـة مـتـعــددة وهـذا شـأن مـرهـفي ـاركــسي اجلـيـفـاري  الـيـسـاري ا
الصـادق مع ذاتهم والناس آلت به إلى نقد حتى احلركات التي أسسها احلس
وبشر بـها مثل ما عـرفت باحلركة الـوطنية الـلبنانـية إبان احلرب األهـلية فيه إذ
رآها حملت لبنان أكثر من ما يحتمل وكان يجب العمل على وأد هذه احلرب في

مهدها خلسائرها الباهظة.
وإذ رأى محـسن إبراهيم أن كل الذي عـمل عليه وله قـد حتول إلى هباء وخراب

واضعـ في احلسـبان ويبـاب آثر الـعزلـة واالعتـدال والصـمت
وانكـفـاء العـمر وضـمـور اآلمال والـتـطلـعات التـقدم بـالـسن
ومن يعـش ثمان حوال ال ابا لك يسـأم كما قال شاعرنا
ــفـكــر زهــيـر بن أبـي سـلــمى! فــضال عن رحــيل رفـاق ا
وقـحـطـان الـشـعبي الـدرب تـبـاعـا: جمـال عـبـد الـنـاصر
وجورج ووديع حـداد وكـمال جـنـبالط وفـيصل الـشـعـبي

و.... و وجورج حاوي وياسر عرفات حبش
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كــنـت قــد نـشــرت خـالل الــشــهـر
ــاضي  3 حــلـــقــات بـــعــنــوان ا
شخاب مـعالم وذكريات) بناء (ا
على طـلب ابن مدينـتي االخ عبد

الزهرة تركي الفتالوي.
وهــذه حــلــقــة جــديــدة ســبق ان
نـشـرتـهـا قـبل سـنـوات في شـهر
بـــعــنــوان (عــنـــدمــا كــان صــوت
الهاون وسيلة لدعوة االفطار):
في تـلك االيـام الـبـعـيـدة وقـبــــل
ـــدنــــيـــة ان تـــدخـل مـــظــــاهــــر ا
ـــــدن الـعـراقـية احلـديـثـة الى ا
خصـوصـا االرياف كـانت الـقرى
تــســــــتــقــبل الــشــهــر الــفـضــيل

وتـصـومه بـتـقالـيـدهـا اخلـاصة.
فـفي ريف الديوانـية كـان الناس
يـســتـبــشـرون بــقـدوم الــشـــــهـر
حــــــيث تــــــكـــــون ايـــــامـه لـــــهـــــا
نـهاج الـيومي خصـوصيـة في ا

وتمضية لياليه.
اضي فــــي ثالثينيات القــــرن ا
كـنت طــفال اســـــكن احـدى قـرى
ـشـخـاب الـتـابـعـة آنـذاك لـلواء ا
الديوانـية كـانت القـرية صـغيرة
اقل من  50مــــنــــزال مـــــبــــنــــيــــة
بــــالـــقـــصب والـــبـــردي وســـعف
الـنـخيـل ولم تكن الـقـريـة تـعرف
الـــكــهـــربــاء في ذلـك الــوقت ولم
تـدخــلـهـا ســيـارة مــطـلــقـا وكـان
ديـنـة عـبـر الزوارق الـنقـل الى ا

في معظم االحيان.
ــكــمن في مــثـل هــذه الــقــريـــة 
تـــصـــور مــا يـــفـــعـــله االطـــفــال.
الــســبــاحــة في الــنــهــر وحــدهـا
دن اما تـماثل ما يـفعله اطـفال ا
ـعـروفـة فال الـلـعب بـانــواعـهـا ا

وجود لها.
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في شـــهــر رمـــضـــان يـــتــنـــافس
االطــفـال عــلى الـصــوم لـيــنـالـوا
رضـا الــله ثم الــوالــدين الــلـذين
يتـفاخران بـصوم اطفـالهما رغم
صـغــر الــسن اي في الــســادسـة

والـســابـعــة من الــعـمــر وابـتــكـر
الــنـاس الطــفــالـهم الــصــوم عـلى
مــراحل اي يــصـوم الــطــفل بــعـد
الفـطور الصبـاحي الى الظهر ثم
يـصـوم بـعـد الـغـداء حـتى مـوعـد
االفــطــار الـــرمــضــاني لــيــشــارك

الكبار االفطار.
ـعـروفـة في تـلك الـقرى الـلـعـبـة ا
هي لـعبـة (اجلـعـاب) وهي عـظام
الـــركــبــة عــنـــد االغــنــام وجتــري
مبـاريـات ب االشـخـاص او ب
مجـموعتـ فتوضع وسط دائرة
ويــــــعــــــطـى كـل طــــــفل حـق رمي
(الصول وهو احد اجلعاب) على
اجملـــمـــوعـــة فـي وسط الـــدائـــرة
ـكن ـا  ويـكـون لـه حق الـفـوز 
ان يـــخــــرجه من الــــدائـــرة. وفي
وقت الحـق في اخلـــمـــســـيـــنـــات
اضــيف لـــهــذه الـــلــعـــبــة لـــعــبــة
ـــدن ـــعـــروفــــة في ا الـــدعـــابـل ا

انذاك.
وهـناك لـعب للشـباب ال اسـتطيع
شــرحــهــا مــثل (اجلــيــربــحــاش)
و(اخلنـزير) وغيرها لـكن الشبان
االكــبــر ســنــا واحــيــانــا الــكــبـار
ـــارســـون لــــعـــبـــة احملــــيـــبس
ـعـروفـة وتـتم عـلى االغـلب بـ ا
شـــبـــان قـــريــتـــ وجتـــري عــلى
االغـــلب في ضــوء الـــقــمـــر بــعــد
االفطار او في ضوء الفوانيس.
ويـقـدم بعض سـكـان الـقريـة كـما
كـنــا نــفــعل افــطــارا كل خــمـيس
يـحـق لـكـل من يــرغب من ســكـان
الـقـريـة ان يـاتي الـى (مـضـيـفـنا)
لــــتـــنـــاول االفـــطــــار ثم الـــشـــاي
والقهوة. وكـانت الدعوة بطريقة
مـعـروفـة في الـفـرى وهي سـمـاع
دق الـــــهـــــاون قـــــبـل ان تـــــوضع
الــقـــهــوة في الــدالل (جــمع دلــة)

ـضيف عـلى مـواقد الـنار وسط ا
شـتــاء او خـارجه صــيـفــا. وكـان
فـضل في الـقريـة هو السـحـور ا
ــاش مع الـدبـس والـلـ الــرز بـا

(الروبه) .
كـل أهل الــقــريــة وبــعــد االفــطـار
ـضـايف يــتـزاورون بـيـنــهم في ا
ويـتبادلـون الروايـات والسوالف
ـة حـتـى الـسـحـور وكـذلك الـقـد
الـنـساء يـتـزاورن بـيـنـهن وكانت
الــعــادة ان تــنـــظم جــلــســات في

عروفة البيوت ا
ومن اهم ما يـقوم به االطفال في
رمـضان في مـنـتـصف الشـهـر ما
عروفة ايضا اجينة) ا يسمى (ا
ـدن اذ تقـوم مجـموعات من في ا
االطـفـال بـالـتـجـول بـ الـبـيـوت
يـرددون (مـاجيـنـة ماجـيـنـة حلي
اجلـيس وانطـينه) فتـعطـيهم ربة
ــلــبس الـــبــيت مــالــديــهــا مــثل ا
واجلـــكــلـــيت ومـــا اعــدته لـــهــذه
ـــا ضــنــعـــته مــثل ــنـــاســبــة  ا

(الــــكـــاكــــول) او (الـــكــــلـــيــــجـــة)
ليينصرفوا الى بيت اخر.
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قــبل الــعــيــد بــأيــام يــقــوم األهل
بـــإعــداد الـــكــاكــول والـــكــلـــيــجه
وحالوة الـــتــمـــر حــيث جتـــتــمع
النسوة بعد الـفطور للقيام بهذه

اإلعدادات.
األيـام الـثالثـة قـبـل الـعـيـد كـانت

لها اسماء :
ام احللس وأم الـوسخ والـثـالـثة
نـــســـيت اســـمــهـــا وهي اســـمــاء
لـلـنـظـافـة مـثل احلـمـام واحلالقة

ناسبة العيد. واالستعداد 
في الـــــقــــريــــة يــــهـــــتم الــــنــــاس
بـــدشــــداشـــة الـــعـــيـــد لـــلـــذكـــور
والـنفنـوف لالناث ويـجري شراء
ـدينة (بـالدين على الـقماش من ا
االغـلب ويــكــون الـتــســديـد بــعـد
ـوسم الـزراعي لـلـشلب انـتـهـاء ا

في اخلريف).
وتـكــون الـوان ونــقـشــات قـمـاش

نفـانيف البـنات متـشابهة في كل
عـــائــلــة اذ يــشـــتــري رب الــبــيت
ا يكفي قطعة قماش بعدة امتار 

البنات وقطعة لالوالد.
وخـالل االســبـــوع الــذي يـــســبق
الـعــيـد تـقــوم الـنــسـاء بـخــيـاطـة
مـالبس الـعــيـد لالوالد والــبـنـات
ونادرا ما يـقوم بذلك اخلياط في

دينة. ا
من عـادة الـنـاس في ذلك الـزمـان
وضـع احلـنــة في ايــدي االطــفـال
واحـيـانـا الـكـبـار من الـنـساء في

ليلة العيد.
كـان الــنـاس في الــقـرى بــسـطـاء
وفقـراء وفي الـثالثـنـيـات لم تكن
في الـقــريـة مـدرسـة ولـكن بـعض
االطــفـال تــعـلــمـوا قــراءة الـقـرآن
ال وهـي امـــرأة الــــكـــر لــــدى ا
عـجـوز امـتـهـنت تـعـلـيم االطـفـال
مـــقـــابل مـــا يــــجـــود به ابـــاؤهم

عليها.

لـم أحتج الـكـثـيـر من الـوقت ألدرك بـأن أثر قـنـبـلـة احلـرب األولى كـان األعمق في
حيـاتي رغم كل مـا تاله من أحـداث... ولم أحـتج أيضـاً لـلـكثـيـر من الوقت ألدرك
وت لم تكن سوى أكذوبة مضحكة اردنا بها ابعاد بأن الـهدنة التي عقدناها مع ا

اشباح خسارات حروب متتالية لم تبقِ منا سوى رمادٍ حلكايات لم تثمر.. 
صـغـيـرة ال تـفهـم بأن األسـى ينـبت من قـلب بـراعم تـتـفـتح بـبـراءة مـدهـشـة حلـياة
مـجـهولـة الشـكل واحلـدود.. يقـولون بـأن التـقّـبل هو أحـد أهم الـفنـون التي يـجدر
ـواجهة تـقلـبات احليـاة اخمليفـة..   قالوا ذلك لـيوهـموننـا بأن القـوة تكمن تعلـمها 
في مضغ هـذه الكلمة الـسحرية بـهدوء االنبيـاء.. لم يكن أحد مـنا نبيـاً وال حكيماً
لــيــمــارس لـعــبــة الــتـقــبّل!ولـم يـكن صــبــرنــا ايــوبـيــاً لــيــتـســامح مـع واقع مُــشـبّعٍ

باخلسارات..إذ كيف لك أن تتقبل دون أن ينحرف العقل إلى مسار الهاوية? 
أن تتقبل حربك.. جوعك.. حصارك.. حزنك.. وجعك.. ضياع احالمك ومنفاك...
ياله من فن مـحـترف في احلـيـاد عن درب االنـسانـيـة السـلـيم?إذ كيف لـلـعاقل أن
ـان بأن احلـياة لعـبة عادلـة?وكيف لـلعاقل أن يتـقبل كل ذلك من دون أن يـفقد األ
ــكـتـوب عـلى يـتـدبـر بــأن اخلالص من الـذبح الــطـائـفي مـرهــون بـصـدفـة األسم ا
الـهـوية?وكـيف لـلـعـاقل أن يتـدبـر بـأن احلـاكمـ اخملّـلـصـ هم حفـنـة لـصوص ال

وت من أجل القضية? كن اخلالص منهم مهما تصاعدت وتيرة التظاهر وا
قال جارنا القد " لم أعد أؤمن بأن اآلتي هو األجمل من الذي مضى"..

كان اجلـار قد فقـد القـدرة على الـسيـر بسبب شـظيـة أصابت عـموده الـفقري في
أحد معارك البالد التي لم يعد يتذكر اسمها وال تاريخها جيداً..نفخ ما تبقى من
احالمه البـعيدة على أوراق وردة بيـضاء كان قد قطفـها من حديقة الـدار ليهديها
إلى ال أحد..هل أطـلب منه أتقان لـعبة التـقبّل? أم تراني سأكـون مثل أولئك الذين
يـقلـبـون العـالم إلى قـطعـة سـكر قـابـلة كـذبـاً لألستـسـاغة?تـقـدمتْ من اجلـار طفـلة
صغـيرة من أطفال احلي وهي تسأله عن امكانية مشاركته لها في لعبة النط على
احلـبـال. أوضـحت تقـول بـبراءة مـتـنـاهيـة " ال أحـد يجـرؤ عـلى اخلـروج معي في
هذا اجلـو اخلانق. أنت هنـا وحدك مثـلي.. تعال لـنجرب حـظنا في الـقفز.. ال يهم
أن غلـبتني إذ ال شـهود هـنا على الـربح أو اخلسـارة" هل سيـقول لهـا بأنه مُـتَقّبل
لوضـعه هذا? وبـأنه يشـعر باأللم ألجـلهـا; إذ ال أحد يـشاركـها الـلعب في شوارع
يـخنـقـها اخلـوف من كل شيء??لو كـان الرجل نـبـياً أو حـكيـماً سـيقـول لهـا حتـماً
سنـلعب لـعبـة أخرى أخـف وزناً من الـقفـز احلر  عـلى شـوارعٍ  لم تتـعرف عـليـها
قدمـاه منذ زمنٍ بعيـد..لكنه بكى دون ارادة منه ورجع ادراجه خـلف اسوار بيتهم
الـعـتـيق رغم رداءة الـوقت و سـوء االحـسـاس بـالـوحـدة!قـالت الـطـفـلـة " لن الـعب
وحدي.. ولن ارضـى ابداً أن تـهزمـني الـشوارع الـفارغـة.. ال شيء يـخيـفني.. لن
ارجع إلى الـبـيت مـهـزومـة هـكـذا".. رسـمت عـلى الـرصـيـف صورة فـتـاة بـجـدائل
سمـراء وعيـون واسعـة.. أطلقـت علـيها اسـم " فرح". رسـمت لهـا يداً لـتمسـك بها

إحدى أطـراف احلبل اخملصص للعب.. ومن يومها والفتاة
الـصـغـيـرة تــلـعب لـعـبــة الـقـفـز عـلى احلــبـال مع فـرحـهـا
االفـتراضي; دون أن تـتقـبل فكـرة تواري النـاس خلف
ة اسوار بـيوتهم العالـية ودون أن تتقبل فـكرة الهز
بسـبب اخملـاطـر الالمرئـيـة.. فـهل كانـت تلك الـفـتاة "
نبية"?? أم أنها ببساطة تخطت فكرة التقبل اخلانقة?

رعد بن زيد

االميرة بدعة وزوجها وابنها الشريف علي

الشريف علي بن احلس في حفل اقامته محافظة بغداد

شخاب يلعبون اجلعب الشعبية VF∫ اطفال في ا الهاون لطحن القهوة
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ستجد “كوفيد .”19 أصيب قائد نادي الشرطة الـسابق حس عبد الواحد بـفيروس كورونا ا
وقال مصدر مقرب من عـبد الواحد في تصريح صـحفي  إن قائد فريق الشـرطة السابق حس
عبد الواحد اصيب بفيروس كورونا بعد التأكد من نتائج الفحوصات . وأضاف أن عبد الواحد
ـاضي خاصـة مع وفاة شقيـقته مشيـراً إلى أن عبد الواحد شعر ببـعض االالم خالل اليوم ا
. يذكر ان اصابات الرياضي في العراق في تزايد سيخضع للحجر الصحي حتى يشفى تماماً
مسـتـمر وان وزارة الـشبـاب والـرياضـة عـملت عـلى حتـديد مـوقع خـاص في وقت سابق من اجل

احتواء هذه الشريحة حتى وصولهم الى مرحلة الشفاء التام.
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ــســاعــد لــلــمــنـتــخب ــدرب ا أكــد ا
الـوطـني لكـرة الـقـدم رحيم حـمـيد
درب أنه على تواصل مسـتمر مع ا
ســتـــريـــشــكـــو كــاتـــانــيـــتش وذلك
ــثـالـي لـلــتـصــفـيـات لـلــتـحــضـيـر ا
ــــزدوجـــــة والـــــتي اآلســـــيـــــويـــــة ا
ســتــســتــأنف خالل شــهــر تــشــرين
ـقبل وان عـودة الـتدريـبات االول ا
حتــتـاج الى قـرار حــاسم من خـلـيـة

االزمة احلكومية.
وقال حميد بعد اإلعالن عن القائمة
األولـية لـلـمنـتخب الـوطـني من قبل
ــدرب كـاتــانــيـتـش الـتـي حـدد من ا
ــقـبل مــوعـداً خاللـهــا يــوم االحـد ا
لـتـجمع الـالعبـ وبـدء التـدريـبات
قبلة. الفعلية للتحضير للمرحلة ا
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وأضــاف : نـنــتـظــر مـوافــقـة خــلـيـة
األزمــة احلـكــومــيــة عـلى الــســمـاح
ــنـتـخـب بـالـتــجـمع وبـدء لالعـبي ا
الـتـدريــبـات وهـذا قـد يــحـتـاج إلى
الــوقت بــســبـب جــائــحــة كــورونـا
ووجـــــود إصـــــابــــات عـــــديـــــدة في
الــعــاصــمـة لــذلـك سـنــتــواصل مع
ـدعوين لتزويدهم جميع الالعب ا
نهاج اخلاص والتدرب عن بُعد با

بالوقت احلالي.
ــســـاعـــد ألســود ـــدرب ا وأوضح ا
الــرافـدين: سـيـتم الــتـواصل بـشـكل
مـسـتـمــر مع جـمـيع الـالعـبـ بـعـد
إتمام واجبـاتهم التدريـبية وسيتم
عــمـل اخـتــبــارات خالل أول جتــمع
عـرفة لـياقـتهم الـبدنـية في رسـمي 

ــســـبق الــذي  ــنـــهــاج ا ضـــوء ا
اعتماده. 

يـشـار إلى أن الــهـيـأة الـتـطــبـيـعـيـة
لالحتــاد الــعـراقـي لـكــرة الــقــدم قـد
فـــــاحتت رئــــيـس خــــلـــــيــــة األزمــــة
الــنــيـابــيــة الــنــائب االول لــرئـيس
ـان حـسـن كـر بـخـصـوص الــبـر
ــنــتــخب لــبـدء الــســمــاح لالعــبي ا
الـــــتـــــجــــمـع األول والـــــذي أبــــدى
مــوافــقــته عــلـى ضــرورة الــســمـاح
ــــنـــــتــــخب بـــــالــــعــــودة لالعــــبـي ا
للتدريبات ولكنه أكد أن هكذا قرار
جتـب الـــعـــودة به إلـى احلـــكـــومـــة
ـوافـقة العـراقـيـة لـلـحـصـول عـلى ا

الرسمية.
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نـشـر موقـع االحتاد االسـيـوي لـكرة
الـقـدم تـقـريـراً مـفـصالً عن مـسـيرة
ـــنــتــخب الــوطـــني الــســابق جنم ا
يــونس مـحـمـود واصـفـاً إيـاه بـانه

وهبة وقائد بالفطرة. "هداف با
وجـــــاء تـــــقــــريـــــر مــــوقـع االحتــــاد
االســــيـــوي إذا كـــانـت "كل الـــطـــرق
تــــؤدي إلـى رومـــــا" فال شك أن أي
طـريق تــسـلــكه الـكــرة الـقــادمـة من
الــنــجم الــعـراقـي الـشــهــيــر يـونس
مــحـــمــود فــإن مـــصــيــرهـــا شــبــاك
اخلـصــوم سـواء كــان ذلك بـالــقـدم
الـيــمـنى أو الـيــسـرى أو بــرأسـيـته
الـتي جلـبت تـأريخـاً كرويـاً للـعراق

على الصعيد القاري.
كــثــيــرة هي احملــطــات الـبــارزة في
مسيـرة يونس محـمود سواء كانت
ـنتخـبات الـوطنـية الـعراقة أو مع ا
األنـدية الـتي مثـلـها "الـسفـاح" وهو

الـــلـــقب الـــذي أُشـــتـــهـــر به الالعب
وتـــغـــنت به كـــثـــيــراً اجلـــمـــاهـــيــر
العـراقية والـتي نسـتعرض بـعضاً
منها في هذا التقرير ضمن سلسلة
ـتـنـوعـة عن أبـرز جنوم الـتـقـاريـر ا

كرة القدم في منطقة غرب آسيا.
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ـــشــاركــة الــعـــراقــيــة في ســتــظل ا
نهائـيات كأس آسـيا التي جرت في
العام  2007خالدة في ذاكرة عشاق
ـنـتــخب الـعــراقي حـيث وأنـصــار ا
انـتـزع "أسـود الـرافـدين" الـلـقب عن
جدارة واستحقاق للمرة األولى في
تـــأريـــخه وكـــانت بـــصـــمــة يـــونس

محمود هي األبرز بال منازع.
ورغـم أنـه ســــــجل الــــــهــــــدف األول
للعراق في البطولة وكان في شباك
ــنـتـخب الـتــايالنـدي خالل مـبـارة ا
االفــتـتـاح إال أن مــحـمـود صـام عن
الــتـهــديف حـتى مــبـاراة الـدور ربع
الـنـهـائي والـتي قـاد مـنـتـخب بالده

للفوز فيتنام بهدف حمال توقيعه
ليتجاوز بعـدها العراق عقبة الدور
قـبل الــنـهـائي بــالـفـوز عــلى كـوريـا
اجلـــــنـــــوبـــــيـــــة بـــــركالت اجلـــــزاء
الـتـرجيـحـية بـعـد التـعادل الـسـلبي

في الوقت األصلي واإلضافي.
ـبـاراة ودقـت سـاعـة احلـقـيـقـة في ا
الــنــهــائــيــة الــتي جــمــعـت الــعـراق
بـالـسـعـوديـة حـيـث اآلمـال مـعـقودة
عـلى رُبّان الـسفـينـة يونس مـحمود
وزمالئه وعـلى طـريـقة الـكـبـار كان
الـــقــائــد عــلى مـــوعــد مع صــنــاعــة
ـنـتـخب بالده بـعـد ارتقى الـتـأريخ 
فـوق اجلـميع وأسـكن الـكـرة برأسه
ــرمى لــيــقــدم عــربــون الــلــقب في ا

سابقة. األول للعراق في تأريخ ا
بـــأهـــدافـه األربـــعـــة ظــــفـــر يـــونس
مـحـمـود بلـقب هـداف تـلك النـسـخة
من كــــأس آســـيــــا مــــنـــاصــــفـــة مع
الـــســـعــودي يـــاســـر الـــقـــحــطـــاني

والياباني ناوهيرو تاكاهارا.
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وبـالـعـودة إلى الـبـدايـات فـقـد وُلـد
يونس محـمود في الثـالث من شهر
شـــــبـــــاط مـن الـــــعــــام  1983وبــــدأ
مــشــواره مع كــرة الــقــدم في نــادي
الـدبس عـام  1997لــيـنـتــقل بـعـدهـا
إلى نـادي كـركـوك في عـام  1999ثم

الطلبة عام .2001
ثـم خـــــــاض بــــــعـــــــد ذلـك جتــــــارب
احـتــرافـيــة طـويــلـة في عــدة أنـديـة
مـنــهــا الـوحــدة اإلمــاراتي واخلـور
والغـرافة والعـربي والوكـرة والسد
في قطـر واألهلي السـعودي قبل أن
يــخــتـتم مــســيـرتـه مع الـطــلــبـة في

العام .2015
ـنـتخـبـات الـوطـنـية على صـعـيـد ا
كــان يـونس مـحـمـود ضـمن كـوكـبـة
ـبي الـذي قـدم ـنـتـخب األو جنـوم ا
ـبـياد عـروضـاً كـروية رائـعـة في أو
أثـــيــــنـــا  2004الـــتـي احـــتـل بـــهـــا
ــركـز الــرابع في إجنـاز ـنــتـخب ا ا

تأريخي.
ــركـز الــثـالث في ويــحــتل الالعب ا
قــائـــمــة الــهـــدافــ الــتـــأريــخــيــ
للمنتـخب العراقي برصيد  57هدفاً
سجلها في  148مبـاراة بعد كل من
حــســ ســـعــيــد األول بـ 78هـــدفــاً
ــركـز وأحــمــد راضي الـذي احــتل ا

الثاني ولديه  62هدفاً.
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كـــمـــا تـــزخـــر خـــزائن جنم الـــكـــرة
الــعــراقــيــة بـالــكــثــيــر مـن األلــقـاب
اجلــمـــاعـــيــة والـــفـــرديــة الـــتي من
أبـرزهـا حـصـوله عـلى لـقب الدوري
الــعـراقـي مـرة واحــدة مع الــطــلــبـة
وكـأس أمــيــر قـطــر مــرة مع اخلـور
والـدوري القـطري أكـثـر من مرة مع
الــغـرافـة بـاإلضـافـة حلـصـول عـلى
لـقب هـداف البـطـوالت القـطـرية في

أكثر من موسم.
وأعـــلن الــنــجـم الــعــراقـي اعــتــزاله
الـلعب نـهائـياً في الـعام  2016بعد
مسيرة رائـعة للغـاية كتب خاللها
اسمه بأحرف من ذهب كأحد
أهم أسـاطـيـر الـلـعـبة في
ـوهـبة الـبالد كـهداف بـا

وقائد بالفطرة.
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ـــــنـــــتـــــخب وحـــــافظ ا
الـوطــني لــكــرة الــقـدم
عـــــــلـى مـــــــركـــــــزه في
الــتــصـنــيـف اجلــديـد
لالحتاد الـدولي لكرة
الـقـدم "فـيـفـا" لـشـهر

حزيران .
ولم يطـرأ أي تغـيير
عـلى جـدول تـرتيب
التـصـنيف بـسبب
ــبــاريــات تـــوقف ا
الـدولــيـة النـتـشـار
فـيــروس كـورونـا
ستجد "كوفيد ا
 "19في مـــعــظم
دول الــــــعـــــــالم
وتــــــــــــــــــــــــوقــف
مــنــافـــســات كــرة

القدم.
ـــنـــتــخب واحــتل ا

ركز الـ70 الوطـني ا

ـركـز بـرصـيـد  1344نـقــطـة وهـو ا
نــفـسه الـذي احـتـله في الـتـصـنـيف

الـــســابق والـــذي صــدر في
اضي. شباط ا

وجـــاء مــــنــــتـــخب
اســـود الـــرافـــدين
ـــــــــــركــــــــــز فـي ا
الــــســــابع عــــلى
مـــــــســـــــتـــــــوى
منتخبات آسيا
بعـد منتـخبات:
اليـابـان إيران
كـــــــــــــــوريـــــــــــــــا
اجلـــــنـــــوبـــــيــــة
اسـتـرالـيـا قـطـر

السعودية.
واحـــــتـل الـــــعــــراق
ـــركـــز الـــســـابع ا
ايــــــضـــــاً عــــــلى

ـنـتخـبـات العـربـية بـعد مـسـتوى ا
ــغـرب كـل من: تـونـس اجلـزائــر ا

مصر قطر السعودية.
ـــــنــــــتـــــخب وحـــــافـظ ا
الـــبـــلـــجــيـــكي عـــلى
صــــدارة تــــرتــــيب
"فــيــفـــا" بــرصــيــد
 1765نـــقـــطـــة ثم
فـرنــســا بــرصــيـد
 1733نـــقــطــة ثم
البـرازيل برصـيد
 1712نــــقـــــطــــة
فـــــيـــــمـــــا حـــــلت
ـركـز إنـكـلـتـرا بـا
الــرابـع بــرصـــيــد

1661.
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وضع امـــكــانــيــات تـــيــار احلــكــمــة
الـــوطــــني من قـــاعـــات ومـــنـــشـــآت
وشـبــاب كــفــوء ومــدرب في خــدمـة
وزارة الـــــشــــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة
ومـشـروعـها الـتـطـويـري فضالً عن
اهمـية الـتكامل مع بـاقي القـطاعات
احلــكــومــيـة ومــنــظــمــات اجملـتــمع

دني احمللية واالجنبي. ا
و دعا احلكيم الى ضرورة االهتمام
بـشـريـحــة الـريـاضـيــ والـريـاضـة
الــفــرديــة وحتـــويل الــريــاضــة الى
ثــــقـــافــــة مـن خالل اطالق حــــمالت
ارثـون بشكل مـستـمر والتـشجيع ا
على الـرياضة الـيوميـة للمـواطن

و االهــتــمــام بــتــوفـيــر مــتــطــلــبـات
الـرياضـة للـنـساء و ذوي اإلعـاقة و
دعم االنـديــة وتـمــكــيـنــهـا من ادارة
نـفـسـهـا مـالـيـا واداريـا واالهـتـمـام
راكـز الشـباب وتنـظيم الـبطوالت
واســتـثــمــار الـريــاضــة في جتــذيـر

روابط اجملتمع العراقي.
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دعــا رئـيس تـيـار احلــكـمـة الـوطـني
عمار احلكـيم الى ضرورة االهتمام
بـشـريــحـة الـريــاضـيـ والــريـاضـة
الــفـــرديــة وحتــويل الـــريــاضــة الى

ثقافة.
وذكـر بـيــان عن مـكـتب احلـكـيم  أن
رئـيس تـيار احلـكـمـة الوطـني عـمار
احلـــكـــيم اثـــنى عـــلـى رؤيـــة وزيــر
الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان درجـال
لف ـتـعـلـقة بـضـرورة االهـتـمـام  ا
الــشــبـــاب في الــوزارة كــاالهــتــمــام
بـالـريــاضـة والــعـمل عــلى حتـصـ

الشباب ثقافياً و فكريا.
واكـــد احلـــكـــيم خـالل اســـتـــقـــبـــال
درجــــال ان اجملـــــتــــمـع الــــعـــــراقي
مــجــتـــمع شـــبــابي بـــحــكم نـــســبــة
ــثل حتــديــاً الــشــبــاب فــيه وهــذا 
وفرصـة في استـثمـار هذه الـطاقات

وحتويلها الى طاقات منتجة.
و وجه رئــيـس تــيــار احلـــكــمــة إلى

مارك بـريشـيـانو الـيابـاني كيـسوكي
هـــونــــدا الــــكـــوري اجلــــنــــوبي أهن
جــونغ-هـوان الــيــابـاني تــاكــايـوكي
ـوتو االسـترالي فيـنس غريال مور
الياباني شـونسوكي نـاكامورا. وقال
عــدنـــان في حــديث صـــحــفي ال اعــلم
كــيـف أصف شــعـــوري وانــا اشــاهــد
مــحـبـة الــنـاس ودعــمـهم لي افــتـخـر
جــداً بــاني امــتــلـك جــمــهــوراً رائــعـاً
يـــســانـــد العــبـه في جــمـــيع األوقــات
ـنــحه دفـعـة مـعــنـويـة الى االمـام. و
وأوضح بالقول اود ان اشكر كل من
صـــوت لي ومـــنـــحـــني لـــقب "الالعب
االسيـوي األعظم في
الـدوري اإليــطـالي"
وهـــــــــــذا االمــــــــــر
اعـتــبـره اجنـازاً
خـــــاصـــــة وان
الـقـائـمة الـتي
كــــــــــــــــــــــــانــت
تــــنــــافـــســــني
ضــمت خــيـرة
العـبي الـقارة.
يــــــــــذكـــــــــر ان
عــــدنـــان مــــثل
نـــــــــــــــــــــــاديــي
اوديـــــنـــــيــــزي
واتالنتا خالل
فـتـرة تـواجـده
في الكـالتـشيو
اإليـــــــــطـــــــــالي
لــــلــــفــــتــــرة من

2019-2015
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ــنـتــخب الــوطـني وجه جنم ا
لـكـرة القـدم ونـادي فـانـكـوفر
وايت كـــابس الــكـــنــدي عــلي
عـدنـان رسـالـة الى جـمـهوره
بـعـد فـوزه بـاسـتـفـتـاء مـوقع
االحتــــــــاد االســــــــيــــــــوي عن
"الالعب االسيـوي األعظم في
الـــدوري اإليــطـــالي. وتـــفــوق
عــدنـان من خالل الــتــصـويت
عـلـى الـيـابــاني هـيــديـتـوشي
نـــاكـــاتـــا االيـــرانـي رحـــمــان
رضائي الـيـاباني يـوتو
نـــــــاغـــــــاتـــــــومــــــو
االســــــتـــــــرالي
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في حديث صحفي أن "الـهيئة تلقت
اتــــــصـــــــاالً مـن اجلــــــانـب األردني
للتـوصل الى اتفاق من اجـل تنظيم
ـنـتـخـب خالل مـبـاراة وديـة بـ ا
ــــقــــبـــلــــة". وأوضح أن الــــفــــتـــرة ا
"االحتــاد األردنـي اقــتــرح ان تــكـون
ـقبل دون ـبـاراة خالل شـهـر آب ا ا
ـوعـد الـنـهـائي او األرض حتـديــد ا

باراة". التي ستقام عليها ا
واشـار إلى أن "الـهيـئـة التـطـبيـعـية
ـبــاراة بـشـكل وافـقت عـلى إقــامـة ا
مبدئي وتنتظر الكتاب الرسمي من
االحتـــاد األردنـي لـــتـــحـــديـــد زمــان

باراة". وماكن ا
ـصدر وفي سـيـاق مـتـصل كـشف ا
أن "الــهــيـئــة الـتــطـبــيــعـيــة شـرعت
ــدرب بــخـــطـــوات جتـــديــد عـــقـــد ا
سـريـتـشـكـو كـاتـانيـتـش لـعـام اخر
قـرر ان ينتـهي عقده في حيث من ا

قبل". شهر أيلول ا
ــــواعـــيــــد اجلــــديـــدة وبــــحــــسب ا
ــؤهــلـة ــزدوجــة ا لــلــتــصــفــيــات ا
ونديال  2022وكأس آسيا ?2023
نـتـخب الـوطني نـظـيره سـيـواجه ا
هــــونـغ كــــونغ في الـ 13مـن شــــهـــر
ـقبل فـيمـا سيالقي تشـرين األول ا
كمـبوديا في الـ 12من شهـر تشرين
ــقــبل بــيــنــمــا ســيالعب الــثــاني ا

إيران في الـ 17من الشهر ذاته.

وتـلقت الـهيئـة التـطبـيعـية لالحتاد
الـعــراقي لــكـرة الــقـدم اتــصـاالً من
االحتاد األردني لكرة القدم من اجل
ـنتـخـب اقـامـة مـباراة وديـة بـ ا

قبلة. خالل الفترة ا
ـباراة ـؤمل ان تـكون هـذه ا ومن ا
مواجهة حتضيرية السود الرادف
قبل استـئناف مـباريات التـصفيات
ـــؤهـــلـــة ـــزدوجـــة ا االســـيـــويــــة ا
لنهائـيات كأس العالم  2022وكأس

آسيا .2023
وذكر مصـدر في الهيئـة التطبـيعية

لالحتــــاد. وأضــــاف ان "نــــســــخــــة
الــنــظــام األســاسي ســتــكــمل خالل
األســبـوع اجلــاري اجلــمــيع يــعـلم
بان سبب الـتأخر يـعود الى ظروف
البالد من حـظر الـتجوال وصـعوبة
عقد اجـتماعات والـوصول الى مقر

احتاد الكرة".
وأوضح مــــحــــمــــد ان "الـــهــــيــــئـــة
الــتــطـــبــيــعــيــة ســـتــرسل الــنــظــام
األساسي الى االحتـاد الدولي لـكرة
الـقدم نـهايـة شهـر حزيـران اجلاري

كأقصى تقدير.
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كــشـفت الــلـجــنـة الــتـطــبـيـعــيـة في
االحتـاد الــعــراقي لــكـرة الــقـدم ان
النـظام األسـاسي لالحتاد الـعراقي
لــكـرة الـقـدم ســيـرسل الى االحتـاد
الدولي "فـيفـا" نهايـة شهـر حزيران
اجلاري. وقال الناطق باسم الهيئة
هـشــام مـحـمــد في حـديـث صـحـفي
الـــــذي يــــعــــرض ع إن الــــهــــيــــئــــة
الـتـطبـيعـيـة وخالل اجتـمـاعاته مع
االحتــــادين االســــيــــوي والــــدولي
عـرض مــسـودة الــنـظــام األسـاسي
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نتخب الوطني لكرة جنم ا
القدم ونادي فانكوفر وايت
كابس الكندي علي عدنان 
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وسم  وافق العـبو نادي النـجف على تخفـيض عقودهم في ا
احلالي بسبب الظروف احلالية جراء جائحة كورونا.

وقـال مدرب نـادي النـجف حسن احـمـد  في حديث صـحفي
إن إدارة نادي الـنجف اجتمـعت بالكادر الـتدريبي والالعب
من اجل بـحث مسألـة تخـفيض العـقود. وأضـاف أن الالعب

ـوسم ــئــة من عــقـودهم خـالل ا وافـقــوا عـلـى تـخــفـيض  50بـا
احلـالي مشيراً إلى أن “هـذا االتفاق  قبل اصدار قرار الغاء

ــمــتــاز الســيــمــا  ان إدارات اغــلب األنــديــة تــســعى الى الـدوري ا
الوصـول التـفـاق مع الالعبـ من اجل حـسم مـسـألة تـخـفيض

الــرواتب بــشــكل ودي. ومـن جــهـة اخــرى كــشــفت إدارة
نادي الـزوراء الرياضي بدء مفـاوضاتها مع العب
جــدد لـضــمـهـم الى صـفــوف فـريق الــكـرة في
االنـتـقـاالت الـصـيـفـية. وقـال عـضـو الـهـيـئة
اإلداريـة للـنادي عـبد الـرحمن رشـيد في
حـــــديث صـــــحـــــفـي  إن إدارة نــــادي
الـزوراء لم جترٍ مـفاوضـات رسمـية

مع أي العب في اآلونة األخيرة.
وأضـاف أن الوقت الزال مبكراً
ـــــفـــــاوضــــات عن اجـــــراء ا
فــإدارة الــنـــادي لم حتــسم
ــتـــعــلــقــة بــعـض األمــور ا
ـــــاضي من ــــوسم ا بـــــا
عـــــــقـــــــود الـالعـــــــبــــــ
ــدربــ بــاإلضــافـة وا
الى ان مـــــيــــزانــــيــــة
الـنادي غير معلومة

حتى اللحظة.

نتخب الوطني سيشرع بالتدريبات بعد قرار خلية االزمة  U³¹—bð ∫ ا

q³I²∫ حوار ب درجال واحلكيم حول مستقبل الرياضة 

UI¡» ∫  لقطة ألسود الرافدين في احدى اللقاءات الودية



عنـويات في البلد وسيلـة لرفع ا
األكــــثـــر تــــضـــررا مـن فـــيـــروس
سـتجد في أوروبا.لكن كورونا ا
هـل خـلف هـذا الــواقع اسـتـغالل
حـكـومي وســيـاسي?جتـاوز عـدد
ـشـتـبه بـها ـؤكـدة وا الـوفيـات ا
جراء "كوفيد- "19في بريطـانيا
اكــثــر من  50الف شــخص وفق
حتليـل نشره مكـتب االحصاءات
الــــوطـــــنــــيـــــة (أو إن اس) هــــذا
االســــبـــوع. وال تــــزال الـــقــــيـــود
ــــفــــروضــــة عـــــلى احلــــريــــات ا
الـــشــخــصـــيــة قــائـــمــة في حــ
أرجــــــئت خــــــطط إعــــــادة فــــــتح
ـــــدارس فـي انـــــكـــــلـــــتـــــرا الى ا
ــقـبل.اال ان ايــلــول/سـبــتــمـبــر ا
ــقــبل سـيــشـهــد عـلى االربــعـاء ا
عـــودة مــــنـــافــــســـات
الـــــــــدوري
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{ نـــيــنـــورك - ا ف ب:  يــســـتــعــد
اجملــمع الــريـــاضي الــذي أنــشــأته
ديـزني داخل مـتـنـزهـهـا الـتـرفـيهي
في أورالنـدو السـتـضافـة مـبـاريات
دوريي احملـتــرفــ لـكــرتي الـســلـة
والــــقـــدم فـي صـــفــــقـــة مــــربـــحـــة
لــلــمــجــمــوعــة خالل فــصل صــيف
ـــثــقل بـــأزمــة فــيـــروس كــورونــا ا
ـوقع الذي تبلغ ستـجد.في هذا ا ا
مــســاحـته  103هــكــتــارات والـذي
بــني عـلـى مـســتـنــقـعــات فـلــوريـدا
السـابقـة ستسـتكـمل رابطة دوري
كرة الـسـلـة األمـيـركي لـلـمـحـتـرف

مــــوســـــمــــهــــا اعــــتــــبــــارا من 31
تموز/يوليو بخوض أكثر من مائة
مـــــــبــــــاراة حــــــتى  12تــــــشـــــــرين
ـقـبل.ومن الـثـامن األول/أكـتــوبـر ا
من تموز/يـوليو إلـى احلادي عشر
ـقبلـ ستنظم من آب/أغسطس ا
رابــطــة كـرة الــقـدم "إم إل إس" في
ــكـان بـطــولـة في انــتـظـار نـفس ا

تـمكـنـهـا من اسـتـئـنـاف مـوسـمـها
وهي أيضا بدون متفرج بسبب
ـســتـجــد الـذي فـيــروس كـورونــا ا
فــــــرض تــــــواجــــــد حــــــد أدنـى من
األشـــخــاص لـــكل وفـــد لــلـــحــد من
مـخـاطــر انـتـشـار الـوبــاء.ويـعـتـبـر
مــركــز "إي إس بي إن وايــد وورلـد
أوف ســبـورتس" الـذي افــتـتح عـام
 ?1997مـلــكـيــة جملــمـوعــة ديـزني
الــتي تـمــلك حـقــوق بث دوري كـرة
الـسـلـة األمـيركي لـلـمـحتـرفـ عـبر
قناة "إيه بي سي" وشـبكة "إي إس
ـشـفـرة مـقـابل نـحـو 1,4 بي إن" ا
مليار دوالر سـنويا.وتملك "إي إس
بي إن" أيضـا جزءًا من حـقوق نقل
مــبــاريـات دوري كــرة الــقـدم "إم إل
إس والـتي ال تـدفع مـقابـلـهـا سوى
بـــــــضـع ماليــــــــ من الـــــــدوالرات
سنـويا.واعتـبر فيـكتور مـاثيسون
أستاذ االقتصاد الرياضي بجامعة
هــولي كـروس (مــاسـاتــشـوسـتس)

"أن االرتـــبــاط مع +إي إس بي إن+
يــســاعــد هـــذا واضح" في إشــارة
إلى الــعـــقــد الـــذي يـــربط الــقـــنــاة
بـرابـطة دوري كـرة الـسلـة مـنذ 20
عـاما تـقـريـبا 2002.وكعالمـة على
هذه العالقـة القويـة دشَّنت ديزني
في عام  2019التـجـربة مع رابـطة
الــسـلــة بـإقــامـة مــتــحف تـفــاعـلي
صـغـيـر لـرابطـة دوري كـرة الـسـلة
في قـــلب ديـــزني وورلـــد حــديـــقــة
األلــعـــاب الـــعـــمالقـــة الــتـي تــبـــلغ
مساحتها أكثر من  100كلم مربع
أي تــــقــــريــــبـــــا مــــســــاحــــة ســــان
فــرانــســيــســكــو.ولــكن بــالــنــســبـة
ـي لـيس هـذا هـو الـسـبب لألكـاد
الوحيد الذي جعل مجمع أورالندو
يـــتـــفـــوق عـــلى الس فـــيـــغـــاس أو
أتـالنــتـــيـك ســيـــتـي أو نــاســـو في

باهاماس. 
وقــال "لــديـــهم بــالـــفــعل مـــنــشــآت
ريـاضـيـة تسـمـح لـهم بـاسـتـضـافة

عـــــدة بــــطـــــوالت" في إشـــــارة إلى
ــغــطــاة الــتي الــصــاالت الــثالث ا
يــتـضــمـنـهــا اجملـمـع مع إمـكــانـيـة
حتــويــلــهـا إلى  18مـلــعــبــا لــكـرة
الـســلـة مــضـيـفــا "ولـديــهم خـبـرة

أيضا". 
و إنـشاء اجملـمع بـشـكل أساسي
الســتـضــافـة مــسـابــقـات الــشـبـاب
دة  30عامًا ووقعت ديـزني عقـدا 
مع احتــــاد الــــهـــواة الــــريــــاضـــة
نظمة الرئيسية لرياضة الشباب ا
تـحدة.وتـستـضيف في الواليـات ا
الس فــــيــــغــــاس كل عــــام الـــدوري
الــصــيـفـي لـلـ"ان بي آيـه" في حـرم
جـــــامــــعـــــة "يـــــو إن إل في" لـــــكن
ـدينة الـصالـت تقـعان فـي قلب ا
بــيـنــمــا ديــزني وورلــد عــبـارة عن

مدينة مستقلة. 
وهــــذا يـــــبـــــسط إدارة اخملـــــاطــــر
ــرتــبــطـة بـ"كــوفــيـد- الــصــحــيـة ا
"19.وقـال كيث سـمـيث الـذي عمل

أخبار النجوم
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ـعــلـقـة مــنـذ مــنـتـصف ـمـتــاز ا ا
آذار/مـارس وكــشـفت احلــكـومـة
الـبريـطـانـيـة أنهـا سـتـسـعى لبث
ـتـبـقـية ـبـاريات الـ 92ا  33من ا
ــــــــوسـم عـــــــلـى قـــــــنـــــــوات في ا
مـجانـية.وصـرح رئيس احلـكومة
بوريس جونـسون الشـهر الفائت
أن عـودة الـريـاضة عـبـر شـاشات
التـلفزيون "سـتعطي دفـعة للروح
ـعنـويـة الـقـوميـة نـحن بـحـاجة ا

اليها بشدة".
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وفي اليوم الـذي  حتديد موعد
 17حـزيـران/يـونـيـو السـتـئـنـاف
ـرلـيغ قـال وزيـر الـريـاضة البـر
اولـــيـــفــر دودن إن لـــكـــرة الـــقــدم
"مــكـــانـــة خــاصـــة في حـــيــاتـــنــا
ـمـتاز الـوطـنـيـة".اال ان الـدوري ا
لم يـحـظ بـهـذا الــدعم الـســيـاسي
الكـبير طـوال فترة اجلـائحة.ففي
أوائل شــــهـــر نــــيــــســـان/أبــــريل
اضي عندما اصطدمت االندية ا
فاجئ لاليرادات كان بالسقوط ا
لــيـــفــربــول وتــوتـــنــهــام من بــ
االنــديــة الــتـي أعــلــنت عن وضع
مـوظـفـيهـا في الـبـطـالـة اجلـزئـية
ـال وعـن نـيـتــهـمــا بـاسـتــخـدام ا
الـعـام لدفع رواتب مـوظـفـيهم من
غــيــر الالعــبــ واالســتـفــادة من
خـــطــة الـــدعم الـــتي وضـــعــتـــهــا

{ لـنـدن- وكـاالت: كـشف تـقـرير صـحـفي بـريـطـاني امس اجلـمـعـة أن الـكشف
ـاني تـيمـو فـيـرنر الـطـبي سبـب تأخـر نـادي تـشيـلـسي في إعالن الـتـعاقـد مع األ
مهـاجم اليبزيج.وكانت الـعديد من الـتقارير قـد أكدت أن تشـيلسي حسم الـصفقة
نح فيرنر راتبًـا أسبوعيًا يبلغ 180 لصـاحله وسيدفع قيمة الشـرط اجلزائي و
ألف إسـترلـينـي. ووفقًـا لصـحيـفة "مـيرور" فـإن تأخـر الصـفقـة يعـود لعـدم إكمال
فيـرنر للكشف الطبي حتى اآلن بسبب مشـاكل لوجستية ناجتة عن أزمة فيروس

ستجد. كورونا ا
وأشــارت إلى أن هــنـاك بــعض الــقــيـود الــتي مــنـعـت فـيــرنــر من ركـوب الــطــائـرة
والتـواجد في تدريـبات تـشيلـسي إلجراء الـكشف الـطبي والتـوقيع عـلى عقده مع

البلوز.

{ روما- وكـاالت: يريد الـبرازيـلي ريتشـارليسـون جنم إيفـرتون حتقـيق "أشياء
جـيـدة" مع مـدربه اإليـطـالي اخملـضـرم كارلـو أنـشـيـلـوتي الـذي وصـفه بـأنه أحد

درب على مر العصور. أعظم ا
درب ـوقع إيفرتون الـرسمي "كارلو هـو واحد من أعظم ا وصرح ريـشارليسون 
على اإلطالق وكـان من دواعي سروري العمل مـعه.. إنني أتعلم منه الـكثير وأنا

متأكد من أننا سنحقق أشياء جيدة معا".
وأكـد "هـذه الـعـقـلـيـة واحـتـرام اجلـمـيع له مـهـمـان لـلـغـايـة وسـتـمـثل هـاتـان

السمتان في شخصيته دعما كبيرا لنا".
كن أن يرليج قال: "أعتقد أن الكثير   وعن موقف فريقه في البر
يحـدث في تسع مـباريـات والفـرق قريـبة من بـعضـها في جدول
الـتـرتـيب وبـدال من الـنـظـر لـلـخـلف والـبـحث عن األخـطـاء فمن

باريات التي تنتظرنا". األفضل التفكير في ا
ــكن من الـنــتـائج وشـدد "نــريـد احلــصـول عــلى أكـبــر عـدد 
ـعـركـة من أجل مـقـعـد ـا نـدخل في ا اجلـيـدة من يـدري ر

ببطولة قارية يتع علينا أن نستمر في بذل اجلهد".
وسـيـسـتـهل إيـفـرتـون مــبـاريـاته في الـبـطـولـة بـعـد مـعـاودة
ــواجــهــة ضــيــفه وجــاره الــلــدود لــيــفــربـول نــشــاطــهــا 
ـتـصـدر) يوم  21 حـزيـران/يونـيـو اجلـاري عـلى مـلعب (ا

(جوديسون بارك).
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ـا يـقرب من  20عـاما لـدى ديـزني 
ويـــغــطي اآلن دوري كـــرة الــســـلــة
االميركي للمحترف كصحافي "لن
تـستـضيف الـرياضـات االحتـرافية

هــنــاك إذا كـــان هــدفك هــو
جذب اجلماهير".
وأضـــــاف أن أيــــا
مـن الـــــــصــــــاالت
الـثالث ال يـتـسع
ألكثر من  8آالف
شــــخص "ولــــكن

بالنسـبة حلدث مثل
هــــذا مـن دون جــــمـــــهــــور فـــــهي
مـثـالـيـة".عالوة عـلى ذلـك سـيـكون
بــإمـكــان رابــطـتي الــســلـة والــقـدم
االسـتــفـادة من مـرافق فـنـدق والت
ـهجورة حـاليا ألن ديزني وورلد ا
احلـــديــقـــة مـــغــلـــقـــة خـــاصــة من
مـجـمّـعـ يـقــعـان عـلى بـعـد بـضع
مـئـات األمتـار عـلى اجلـانب اآلخر

من الطريق السريع.

ريتشارليسون

في جــــامــــعــــة إمــــلــــيــــون إلدارة
االعــمــال لــوكــالــة فـرانـس بـرس
"عــــنــــدمــــا بــــدأت االحــــاديث عن
ــنـاقـشـات الــبـطـالــة اجلـزئـيـة وا
حـــول خــفـض رواتب الالعـــبــ

كــــــان شـــــــعــــــوري أن ذلـك كــــــان
انــتــهــازيــا من جــانب احلــكــومـة
وســــاخـــــرا جـــــدا".وأضــــاف "في
غــــضــــون أســــابـــيـع انــــقـــلــــبت
احلكومة مرة أخرى وفجأة باتت
(كـرة الـقـدم) مـهـمـة لـلـمـعـنـويـات
الـوطـنـيـة الـتمـاسـك االجتـمـاعي
والهـويـة الـوطـنـيـة ما مـن شأنه
أن يــــــشــــــتت الــــــتــــــركـــــيــــــز عن
اجلـــــــائــــــــحــــــــة".وأردف قــــــــائال
"اسـتـخدمت احلـكـومة كـرة الـقدم
لـتـحـقيق أهـدافـها اخلـاصـة بدال
من (أن حتـــقـــقـــهـــا) كـــرة الـــقــدم
ــــشـــجــــعـــ أو نــــفــــســـهــــا أو ا
الـــنـــاس."ولم يـــرحـب الالعـــبــون
فـاجئ من رجال بـهذا االهـتمـام ا
السـيـاسـة السيـمـا وأنـهم كـانوا
يـقــومـون بـحـمالت تــبـرع داعـمـة
خلدمة الصحة الوطنية (إن إتش

إس).
q¹uLð hI½

واتهم أندروس تاونساند جناح
كـــريـــســـتـــال بـــاالس هـــانـــكــوك
بـ"حتـــــريف" نــــقـص الــــتــــمــــويل
للـخدمـة الصـحـة الوطـنيـة فيـما

قـال داني روز مــدافع نـيــوكـاسل
ـعـار من تـوتـنـهـام أن الالعـب ا
يـعـامـلون كـ"فـئـران جتـارب" ويتم
اســتـغالل صـحــتـهم من أجل رفع
ـعنـويـات الوطـنيـة.مع ذلك فإن ا
الـضـغط الـذي تـمـارسه احلـكـومة
ـــبــاريــات من أجل بـث عــدد من ا
مـجانـا قـد يكـون له فوائـد طويـلة
مـتاز.فلـلمرة االمد عـلى الدوري ا
االولى مــــنـــذ تـــأســــيس الـــدوري
االنـكلـيـزي بنـسخـته احلديـثة أي
مـنـذ الـعـام   1992سـتـبث هـيـئـة
االذاعـة البـريـطانـية "بي بي سي"
اربع مباريات مبـاشرة قبل نهاية
وسم.كما ستؤمن شبكة "سكاي ا
ســـــبـــــورتـس" ومـــــوقـع أمـــــازون
مبـاريات مجـانية لـشريحة أوسع

شاهدين.  من ا
ـديـر الــتـنـفــيـذي لـلـدوري وقــال ا
ــمـتــاز ريــتـشــارد مـاســتـرز "من ا
ـكن ـهم أن يـتـمكـن أكـبر عـدد  ا
من الــــــنـــــــاس من مــــــشــــــاهــــــدة
مبارياتنا".من خالل منح الفرصة
ـشـاهـدته ألكـبـر عـدد من الــنـاس 
ـكن لــلـدوري عــنـد اســتــئـنــافه 
ــمـتــاز أن يــسـتــفـيــد من عـطش ا
اجلمـاهيـر الشغـوفة أصال والتي
تـنــتــظـر الــعـودة بــفــارغ الـصــبـر
اضــافــة الى تـــوســيع دائــرته من

خالل جذب مشاهدين جدد.
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احلـكـومـيــة الـبـريـطـانـيـة في ظل
وجب هذه ازمة "كـوفيد-."19و
ال اخلطـة تستـفيد االنـدية من ا
ــئـة من الــعــام لــتــغــطــيـة  80بــا
ـوظف بـحد أقـصى هو رواتب ا
 2500 جـنـيه اسـتــرلـيـني (نـحـو
ثالثــــة آالف دوالر امـــريــــكي) في
الـشهـر وذلك لـتتـمكن من االبـقاء
عـلى مـوظـفـيـهـا في فـتـرة تـشـهـد
تـراجع في االيـرادات بـشـكل حـاد
كـانت حتـصل عـلـيـهـا من حـقـوق
الـــبث الـــتــــلـــفـــزيـــوني وتـــذاكـــر
ـــبـــاريـــات.اال ان بـــطل اوروبـــا ا
ووصـيفه تـراجعـا عن هذا الـقرار
بـعـد االنـتــقـادات الـواسـعـة الـتي
طـالتـهـمـا ال سيـمـا وأنـهمـا كـانا
ســـيــلــجــآن الـى اخلــطــة من دون
اخلــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــم مـــن رواتـــب
العــبــيــهم.ووصف رئــيـس جلــنـة
الــــعـــمــــوم لـــلــــثـــقــــافـــة واالعالم
والـريــاضـة جـولـيــان نـايت تـردد
الـالعبـ بـشـأن خـفض رواتـبـهم
قبـول أخالقيا".كما باألمر "غـير ا
دعــا وزيـر الــصـحــة الـبـريــطـاني
ـرليغ مـات هـانـكـوك العبي الـبـر
الى "تــخــفــيض رواتــبــهم ولــعب
دورهم" في مـواجهـة االزمـة.وقال
ون البروفيسـور البريطاني سا
شـــــادويك مـــــديــــر الـــــريــــاضــــة
األوراسيـة (االوروبية االسـيوية)

{ مـدريد- وكـاالت: كشف تـقريـر صحفـي إسباني
امس اجلـمعة حقيـقة حصول أنسـو فاتي جنم برشلونة

قبل. يركاتو الصيفي ا على عرض قيمته  100مليون يورو للرحيل خالل ا
ووفـقًا لـصـحيـفـة "مونـدو ديـبورتـيـفو" فـإن فـاتي لـديه شرط جـزائي في عـقده
بـقـيـمـة  170مـلـيـون يـورو وسـيـتـحـــــــول إلى  400مـلـيـون يـورو عـنـدمـا يبـلغ

الالعب  18عامًا.
وأشــارت إلى أن احلــديـث بــشــأن فــاتـي يــدور حــول أرقــام ضـــخــمــة خالل
مـيـركاتـو يـبـحث خالله بـرشـلـونـة عن حتـقيق دخـل كبـيـر عـقب أزمـة فـيروس
ـستـجـد. وأوضحت أنه ال يـوجـد أي تفـكيـر حـاليًـا في بـرشلـونة عن كـورونا ا
مـصـير فـاتي ألن األخـيـر لم يـحصل عـلى أي عـرض سـواء من قـبل فريق أو

عبر والده مؤكدة أن األمر مجرد اهتمامات فقط.
وذكـرت أن مــوقف بـرشـلــونـة بـشــأن أنـســو فـاتي واضح حــيث أن من يـريـد

ضمه يتوجب عليه التقدم بعرض رسمي وسيتم تقييم الوضع بعد ذلك.

اني امس اجلمـعة عن تـطور جـديد بشـأن سيـناريو - وكاالت: كشف تـقريـر صحفـي أ { برلـ
استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا ألول مرة عقب أزمة فايروس كورونا.

ووفقًا لـصحيـفة "بيـلد" فإن مـدينة لـشبونـة البـرتغالـية لن تسـتضيف فـقط مباريـات دوري األبطال
تبقية من ثمن النهائي. واجهات ا بداية من ربع النهائي لكنها ستحتضن أيضًا ا

وأشـارت إلـى أن بـذلك يـخــسـر بــرشـلـونــة مـيـزة مــواجـهـة نــابـولي في الــكـامب نــو واألمـر كـذلك
بيك ليون. انشستر سيتي أمام ريال مدريد ويوفنتوس ضد أو

ـقـبل التـخاذ قـرار بـشأن ـقـرر أن جتتـمع الـلجـنـة الـتنـفـيذيـة لالحتـاد األوروبي األربـعاء ا ومن ا
. كن أن يعقد على مدار يوم وسم القاري وهو اجتماع  نهاية ا

قبل توقع أن تستأنف مباريات دوري أبطال أوروبا بداية من  3أغسطس/آب ا ومن ا
.
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{ برل - اف ب:  صُدِمَ بوروسيا
مـــونـــشـــنـــغالدبـــاخ رابع الـــدوري
ــــاني لــــكـــرة الــــقــــدم بـــكــــثـــرة األ
الــتــعــلــيــقــات الــعــنــصــريــة الــتي
اجـــــتــــاحـت مـــــوقــــعـه الــــرســـــمي
وحـسـاباته عـلى وسـائل الـتواصل
االجـــتـــمــــاعي اعــــتـــراضــــا عـــلى

تــضــامـــنه مع حــركــة "بالك اليــفــز
مــاتـر" الــتي انـطــلـقـت عـقب مــقـتل
األمــيــركي األســود جــورج فــلــويـد
عــــــلى يـــــــد شــــــرطي أبــــــيـض في
مينيابولـيس.وقال مونشنغالدباخ
فـي مـــوقـــعـه الـــرســـمـي "نـــشـــرنـــا
اضي مـقطع فيـديو ضد اجلمـعة ا

الـــعــــنـــصـــريــــة بـــاالشــــتـــراك مع
بــوروســـيــا دورتـــمــونــد وشـــالــكه
وكولن. مـا عانيـنا منه مـنذ حيـنها
جـــراء الـــتـــعـــلـــيـــقـــات يـــتـــركـــنــا
هاجم الفرنسي ".وكان ا مصدوم
ـونــشـنــغالدبـاخ مــاركـوس تـورام
أول العب يــــــركع عــــــلـى ركـــــبــــــته

ــقــتل فــلــويــد في 25 اســتــنـكــارا 
ـاضي اختـنـاقا عـلى يدي الـشهـر ا
شـرطي أبـيـض في مـيـنــيـابـولـيس
ثبته عـلى األرض وركع فوق عنقه
في حـــــــادثـــــــة أثــــــارت مـــــــوجــــــة
احـتـجـاجـات عارمـة مـتـواصـلة في
ـدن األميـركـيـة.واحـتـفل عـشـرات ا
تورام في  31أيار/مايو بـتسجيله
في مـرمى أونـيـون بـرل 4- 1 في
ـرحـلـة الـتــاسـعـة والـعـشـرين من ا
ــاني بــالـــركــوع عــلى الـــدوري األ
رجل واحــدة وأحــنـى رأسه دعــمــا
حلـــركـــة "بـالك اليـــفـــز مـــاتـــر" أي
أرواح الـــســود مــهـــمــة.ويــبــدو أن
تضامن مـونشنـغالدباخ مع ما قام
به العبه الـفرنسي لم يـرق لبعض
مــشـــجــعــيه الـــذين ردوا عــلى ذلك
بتعلـيقات عنصـرية دفعت بالنادي
الى الـتـحـرك "من أجل تـنـظـيف من
التـعلـيقـات العـنـصريـة البـغيـضة
واالزدرائية الكثيرة".وذهب النادي
الى أبـعـد من ذلك طـالـبـا عـلـنا من
ـــشــجـــعـــ األعـــضــاء "الـــذين ال ا
يــــــــشـــــــاركــــــــون بـــــــوروســــــــيـــــــا

مـونـشنـغالدبـاخ هـذه القـيم إنـهاء
عــضــويــتــهم" مــعــربــا عن "خــجل
شــــــديــــــد" مـن تــــــصــــــرف هـــــؤالء
.ويـضم مونشـنغالدباخ شـجع ا
ـانـية عـلى غـرار جـمـيع األنـديـة األ
الكبرى أكثر من  150ألف مشجع
عـضــو في الـنــادي الـذي شــكـر في
ـشـجعـ الـذين ـقـابل "غـالـبـيـة ا ا
حـاولوا دحـضهـا (هذه الـتعـليـقات
الـــبـــغــيـــضـــة) بــحـــجج وحـــقــائق
مــنــطــقــيـــة".وفي أعــقــاب احلــركــة
ـيـة عـلى وفـاة االحـتـجـاجـيـة الـعـا
فـــلــــويــــد أظــــهـــر بــــعض العــــبي
الـ"بونـدسـلـيغـا" تـضامـنـهم بـشكل
فــــردي قــــبل أن تــــنــــضم الــــيــــهم
األنـدية عـلى غـرار بايـرن ميـونيخ
حـامل الــلـقب ومــتـصـدر الــتـرتـيب
احلـــــالي الـــــذي ارتــــدى العـــــبــــوه
قـمصـانا خالل فـترة االحـماء قـبيل
ـرحـلة الـثالثـ ضد بـاير مـباراة ا
ليـفـركوزن 4- 2 كـتب علـيـها وسم
حـركـة "بالك اليـفـز ماتـر" والـشـعار
الرسـمي حلمـلة الـنادي "حُـمر ضد

العنصرية".
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{ طـــــوكـــــيــــو - اف ب:  - كـــــشف
اســـــتـــــطالع نـــــشـــــرتـه الـــــقـــــنــــاة
الـتلـفزيـونـية الـعامـة اليـابانـية "إن
إتـش كـاي" أن مــا يـقــرب من ثــلـثي
ـئة الـشركـات الراعـية لدورة  65با
ــبـيـة طــوكـيـو 2020 األلـعـاب األو
ـقبل الـتي  تأجـيـلهـا إلى الـعام ا
سـتـجد بـسـبب فيـروس كـورونـا ا
لــــيــــسـت مــــتـــــأكــــدة مـن الــــوفــــاء

بالتزاماتها. 
وأوضحت الشـبكة الـتلفـزيونية أن
بـعض الـشـركـاء أعـربـوا عن قـلـقهم
ــتــرتـــبــة عــلى بــشــأن الــعـــواقب ا
عملياتهم الترويجية خالل األلعاب
رجح تـقلـيص نفـقاتـها الـتي من ا
نــظـــرا خلــطـــر انــتـــشــار فـــيــروس
"كـوفـيـد- "19وارتــفـاع الـتــكـالـيف
ـنـظمـة.وكـان رئيس عـلى الـلـجنـة ا
اني ـبـيـة الـدولـيـة األ الـلـجـنـة األو
تــــومـــاس بـــاخ قــــال األربـــعـــاء في
مــقــابــلــة مع وكــالــة فــرانـس بـرس
"نبحث عن ... طرق لتبسيط تنظيم
ـكـنـنـا األلـعـاب لـنـرى كـيف 
تــــقـــلـــيل تـــعــــقـــيـــداتـــهـــا
وتــــكـــلــــفــــتــــهـــا" دون
الـتـطـرق إلى احـتـمال

تـنـظـيـمـها بـدون جـمـهـور.ويـخشى
الــرعــاة أيـــضــا من اإللــغــاء الــتــام
ــبـــيــاد طـــوكــيـــو بــعـــدمــا أكــد ألو
ـنـظـمـون عـلى أن عـام  2021هو ا
"اخلـيـار األخــيـر" لـتـنـظــيـمـهـا.كـمـا
أوضح الـــعــــديـــد مــــنـــهم أنــــهم لم
يــتــخــذوا قـــرارهم حــتى اآلن كــون
إعـادة الـتـفـاوض علـى عقـودهم مع

نظم لم تبدأ بعد.  ا
ـستـجوب وأشار أكـثر من ثـلثي ا
ــئـة إلـى أن أزمــة فــايـروس  68بــا
"كــــوفــــيــــد- "19قــــد أثــــرت عــــلى
ـالي اخلـاص.ولم يـقـدم وضـعــهم ا
مــنـظــمــو طــوكــيـو  2020تــقــديـرا
ـرتــبــطـة لـلــتــكـالــيف اإلضــافــيــة ا
بــــتـــــأجــــيل
احلـــــــــدث
ــدة عــام

ـبـيـة واحـد. وأعـلـنت الـلــجـنـة األو
الـدولـيـة مـن جانـبـهـا في مـنـتـصف
أيــار/مـايــو أنـهــا أفـرجت عن 800
ــــواجــــهــــة أزمـــة مــــلــــيـــون دوالر 
ــــيـــزانــــيـــة اجلــــائــــحـــة.وكــــانت ا
الـتقـديريـة األخيـرة لأللعـاب والتي
نـظمـون في نهايـة كانون نشـرها ا
ــاضي أي قــبل األول/ديــســمــبـــر ا
الـــوبـــاء وقـــرار الـــتــأجـــيل 1350
ملـيار ين أكـثر من  11ملـيـار يورو
.وتـعتبر العديد بالنسبـة للياباني
من الشركـات اليابـانية الـكبيرة من
جـــمــيع الــقــطـــاعــات شــريــكــة في
ــبـيــاد طـوكــيـو وكــانت تــخـطط أو
لــطــرح  348مـــلــيــار ين حــوالي 3
مــلـيـار يـورو عـلى الـطـاولـة أي مـا
توقعة يقرب من نصف اإليرادات ا
بية.وال يشمل هذا من األلعاب األو
ـبــلغ مـسـاهــمـة شـركــات تـويـوتـا ا
وباناسـونيك وبريدجـيستون وهم
ـبـيـة ـيــون لـلـجـنـة األو شـركـاء عـا
الــدولـيــة في الــعــديــد من الـدورات

بية.  األو
وشمل االستطالع  78شركة راعية
بـيــنـهـا  57فــقط ردت عـلى أســئـلـة

التلفزيون الياباني.

ــنـافس في الــدوري اإلنـكــلـيـزي { لـنـدن  –وكــاالت: قـال واتــفـورد ا
ـمـتــاز لـكـرة الـقـدم يــوم الـثالثـاء إن حـارسه بن فــوسـتـر وقع عـقـدا ا
جـديدا لـعـامـ لـيـمـدد وجـوده في الـنـادي. وكـان الـدولي االجنـلـيزي
الـسابق ( 37عـامـا) يحق له االنـتـقال مـجـانا ألي نـاد آخـر في نهـاية
هذا الشـهر لكنه سـيساعد اآلن فـريقه في معركـة االفالت من الهبوط
من دوري األضـواء عنـدما يـسـتأنف واتـفورد حـملـته على مـلعـبه أمام

ليستر سيتي في  20 يونيو حزيران.
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{ لـنـدن- ا ف ب:  يـعـود الـفـضل
في حــصـول الــدوري االنــكـلــيـزي
ـمـتـاز لـكـرة الـقـدم علـى الـضوء ا
األخـضر السـتـئـنـاف نـشـاطه إلى
الـرغـبة الـسيـاسـية الـتي ترى في
اللعـبة الشعـبية االولى في البالد
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ـشـهـد الـعـراقي بـعد ـتـتـبع ألحـداث ا ا
تـولي السيد مـصطفى الكـاظمي رئاسة
احلـكـومـة ال يـحـتـاج الى مـنـظـار لـيـلي
لــيـرى ويـقــرأ افـعـال الــدولـة الـعــمـيـقـة
ـــشـــهــد الـــعــراقي وتـــأثــيـــرهـــا عــلى ا
بـرمته....! فالـكاظمي لم يـأت برغبة من
ثل الـذي يـقول ( رشـحه بل جـاء كـمـا ا

ـوت يـرضى بــالـصــخـونـة الــيـشــوف ا
).....! وذلـك.... بــعـــد ان فـــرض رئــيس
اجلـمهـورية السـيد عدنـان الزرفي على
الــكـــتل الــســيـــاســيــة الــتـي اعــتــبــرته
مصادرة الرادتها وحقها (( الدستوري
)) لـــتـــدخل بـــلـــعـــبــة حتـــد مع رئـــيس
اجلــمـهــوريـة هي لـعــبـة فــرض وكـسـر

االرادات ....! تسنم الكاظمي ركام دولة
ـيـزانـيـة من ســلـفه الـغـائب الـطـوعي 
خـاوية وسيادة مـنتهكـة وسالح منفلت
واقــتــصــاد مــنـهــار ووضع امــني هش
وحتـديـات داخـلـيـة واقـلـيـمـيـة ودولـيـة
.وال يـــحــســد عــلى مــا ابـــتــلي به ال بل
اعـتبرها شجاعة وثقة بالنفس لكن.....

هـل ســيــســـتــطـــيع ان يــواجـه الــدولــة
الـعميقة التي اعلنت فعالً حربها ضده
ـتـتـبع بـعـد ثالثـة ايـام خـصـوصـاً ان ا
لـكلـمـات الكـاظمي بـعد الـتكـليف وبـعد
نـيل الثـقة حلكـومته كـانت تعتـمد على
اعادة هيبة الدولة والسيادة للعراق .
لــيـفــاجــأ بـعــد ايـام قالئـل من تـســنـمه
رئــــاســـــة احلــــكــــومــــة وزيــــارة وزارة
الـكهـربـاء بأنـقطـاع شبه تـام للـكهـرباء
والـــشــــمـــاعـــة داعش هـي من قـــطـــعت
اوصـال ابـراج نـقل الطـاقـة ...!ليـسـتلم
بـــعـــد ذلك رســـالـــة صـــاروخـــيــة عـــلى
ـنطقة اخلضراء مع استمرار سلسلة ا
حـرق احملـاصـيل الـزراعـيـة .لـيـصـحـوا
الـــعــراقــيــ بـــعــد يــوم عـــلى انــعــدام
الـــبــــنـــزين احملــــسن من الــــعـــاصـــمـــة

بغداد....!
سـلسل بـتهديـد عدم وجود ويـستـمر ا
الـســيـولـة الـنـقـديـة الـكــافـيـة لـتـغـطـيـة
الـرواتب في ظل كابينـة وزارية ناقصة
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جـاءت بوالدة قيصرية قد تكون عليلة 
وهـو تهديـد اخر لوجود حـكومته التي

تدار نصف وزاراتها بالوكالة ..!
 واالغــــرب مـن كل ذلـك هــــو الــــصــــمت
احلـكـومي لكل مـا يـجري دون ان يـفهم
الـعراقـي طـبيعـة ما يـجري من صراع
يـقرأه البعض تسقـيط ومحاولة افشال
تـقـودهـا الـدولـة الـعـمـيـقـة ومن يـرفض
وجود الكاظمي على رأس دفة احلكم..
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في مـقـابل تولي شـخـصيـات قريـبة من
الـــشــارع الــعــراقـي لــوزارات واجــهــزة
تـظـاهرين مـهـمة نـاغم بـهم الكـاظـمي ا

وهي خطوة ذكية حتسب له ..
ـشكـلة لـيـست سطـحيـة بوزارات لـكن ا
ـا تكمن بسلسلة من وكالء وزارات وا
ومــدراء عــامــون عــشـعــشــوا كــســفـراء
لـالحزاب في خـراب منـظـومة الـدولة ..
ـكن ان ينـكر او تـنطـلي على فال احـد 
الـعراقـي ان حـكومـة السـيد الـكاظمي
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ـة  5حـزيــران عـام  1967الـتي مـرت قــبل ايـام الــذكـرى  53لـهــز
اسفر فيها العدوان االسرائيلي على كل من مصر وسوريا واالردن
ـــصــريــة وهــضــبــة اجلــوالن  عن احــتالل شـــبه جــزيــرة ســيــنــاء ا
الستـراتيـجيـة السـورية والـضفة الـغربـية لـشرق االردن الـتي شكلت
ـمــلـكـة االردنــيـة الــهـاشـمــيـة . هــذا الـعـدوان االسـاس جلــغـرافـيــة ا
ـروع حـقـق اهـدافه في سـتـة ايـام بــعـد ان دمـر الـطـيـران الـكـارثي ا
ـصـري وهو االسرائـلي الـغـالبـيـة الـعـظمى لـلـطـيران وسالح اجلـو ا
ــذيع االشـهــر في مـصـر جـاثم عــلى االرض خالل سـاعــات وكـان ا
هرج قـد بح صوته من اذاعة احمد سـعيد  الـذي يصفه الـبعض بـا
صـوت العـرب وهـو يـصـرخ لـقد تـصـديـنـا لـلـعدوان وبـدأنـا بـتـحـقيق
الـنـصـر وسـنؤدي صـالة ظـهـر هـذا الـيوم ( 5حـزيران) فـي الـقدس

الشريف !!
أطــلـقـت أسـرائــيل عــلى حــربــهــا الــعـدوانــيــة هــذه اسم (حــرب يـوم
الغفران) نـسبة ألحـد االعياد الديـنية اليـهودية واطـلقت عليـها ايضا
(حرب االيام الستـة) كتوصيف مـذل للعرب بـأنها انتـصرت عليهم 

اي على دولهم الرئيسة (مصر وسورية) خاصة بستة ايام فقط !
امـا الـعـرب دوالً وكــتـابـًا ومـثـقــفـ  وفي مـقـدمــهم مـصـر وسـوريـة
واالردن فقـد اطلقـوا على هـذه احلرب الـفضـيحـة صفـات وتسـميات
ـؤامـرة الدولـيـة اخليـانة ة  الـنكـسـة  النـكـبة  ا عدة مـنـها : الـهـز

الداخلية وغيرها من توصيفات يزخر بها قاموسنا .
لقـد اطلـقت الدولـتان الـكبـيرتـان االساسـيتان فـي استـهداف احلرب
االسرائيلية مصر وسورية تقييماً مدهشاً وساذجاً للحرب في اليوم
التالي لـوقفـها بـالقـول  ان اسرائيل لم تـنتـصر ولم تـستـطع حتقيق
االهداف الرئيسة لعدوانها (الغاشم) وهو اسقاط النظام الثوري
وقيـادتيـهمـا الوطـنيـتـ التـاريخـيتـ : جمـال عبـد النـاصر ونـــــظام
ثورة 23 يولـيو- تـموز  1952وحزب بـالبـعث ونظـامه الثـوري الذي

اقام بانقالب 8 آذار  —مايو 1963.
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لـقـد  الـتـرويج كـثـيـراً جـداً لــهـذه الـتـبـريـرات االعالم والـتـحـلـيالت
السياسية و (البـحثية) في كل من مصـر وسورية خاصة وأشتركت
معهما بهذا الترويج العديد من البلدان العربية واعالمها ومثقفيها 
ـروجـ لـهذه ـعـروف حـسـنـ هيـكـل من اكـثـر ا وكـان الـصـحـفي ا
اغوجـية نافرة في الكثيـر من مقاالته وكتبه بالقول ان التبريرات بد
السـبب الـوحـيد والـوحـيد لـلـعدوان االسـرائـلي هـو (أصطـيـاد الديك
ـقصودة هو ـسربة وا الرومي) مسـتعيراً هـذا التعـبير االسـرائيلي ا
االطـاحـة بـعـبـد الـنـاصـر وشـخـصـيـته الـكـاريـزمـيـة ووقف طـمـوحـاته
وبـطـولـتـة الــقـومـيـة ومـعــاداته لـلـغـرب. وفي مــوازاة هـذه الـتـبـريـرات
ضـللة ومـا شابهـها طـرحت تفسـيرات اخرى  مـغايرة (الهيـكليـة) ا
قلـيالً لتـلك الـتبـريرات  حتـدثت عن بـعض االسبـاب والظـروف التي
ادت الى هـذا الـعـدوان  والـتـي لم يـتـحـدث مـعــظـمـهـا عن االسـبـاب
ـتحـدث عـنهـا هم بعض الـقادة احلقـيقـية لـلقـيام بـها . وكـان ابرز ا
السياسـي والعـسكري من رفـاق عبد الـناصر في مـذكراتهم التي
ينـشروهـا بعـد خالفـهم معه وتـنحـيهم او تـخـليـهم عن السـلطـة . اما
شير االسباب التي حتدث معظمـهم عنها سيما ب عـبد الناصر وا
عبد احليكم عامر وعـدم االستعداد اجلدي للمـعركة  اضافة لسبب
خـارجي هـو االسـتـعـمـار والسـيـما االمـيـركـي البـريـطـاني الـفـرنـسي
ومعاداة بعض الدول العربية لعبد الناصر وثورة 23 يوليو - تموز.
ـصــريـة والـسـوريـة خـاصـة ومـثـقـفـو وكـتـاب لم تـتـعض الـقـيـادتـان ا
البلدين من دروس وعبر التاريخ  أقله  من التاريخ القريب ومن ما
سـمي بـ (نـكـبـة) فـلـسـطــ والـعـرب في احلـرب مع اسـرائـيل الـعـام
فكر واالستاذ اجلامعي قسطنط ? 1948 واقله ايضاً من كتاب ا
زريق  الذي اصـدر في العـام نفـسه كـتابه الـشهـير (مـعنى الـنكـبة)
الذي لم يـقف فـيه عـنـد االسبـاب الـعـسكـريـة وحـدها لـ (الـنـكـبة) وال
ـا اشـار الى ــوقف الـتـقــلـيــدي الـنـاقــد عن دور االسـتــعـمــار  ا بـا
تـخـلفـة  وركـز على االسبـاب االجـتمـاعـية والـسـياسـيـة والثـقـافيـة ا
ـوضـوعي لـنـوع التـفـكـير الـسـائـد وعـلى ضرورة ضرورة الـتـغـيـير ا
تدريب الـعقل العـربي على الـتفـكيـر العـلمي وضـرورة االعتـماد على

التكنولوجيا واقامة انظمة ليبرالية تفصل الدين عن الدولة .
ة 5 حزيران 1967 وبعد وبعد عقدين من الزمن تـقريباً وقعت هز
ــة اصـدر الــكـاتب واســتـاذ الــفـلــسـفـة سـتــة اشـهــر من هـذه الــهـز
الـسـوري صـادق جالل الــعـظم في االول من كــانـون الـثـاني 1968
كتـابه الشـهيـر (النـقد الـذاتي بـعد الـهزمـية) الـذي اعيـد طبـعه مرات
ـثـفـ الـعـرب  كـون عـديـدة وكـان مـثـار جـدل كـبـيـر واهـتـمـام بـ ا
الكتاب كما وصفه كثيرون باجلريء والشجاع بتوجيهه سهام النقد
ــة) وفي تــوضـــيــحه لالســبــاب اجلــارح واحلــاد لـ (أنــظــمـــة الــهــز
ـة حــيث ارجع احـد اسـبـابـهـا الى (الـتـوعـيـة احلـقـيـقـيـة لـتـلك الـهـز
اخلاصـة للـشخـصـية الـقومـية الـعـربيـة لقـيادتـي البـلدين والـتي يرى
سـؤولية عن الـنفس واسقـاطها فيهـا العظم انـها (تمـيل الى ازاحة ا
تخلفة فكرياً على الغير دون النفاذ الى حـقيقة االوضاع الداخليـة ا
ـسـتـقـبـلـيـة وثـقـافـيه وعـجـز الـقـيـادات احلـاكـمـة من امـتالك الـرؤى ا
تخلفة كبطانة موالية لها بدل ان واالعتماد على العناصر الكسولة ا
حتيط نفـسها بـشخـصيات كـفوءة ومؤهـلة تـمتلك رؤى سـتراتيـجية 
وحـتى ال تـتـكـرر مـثل هـذه الـهـزائم وغـيـرهـا وتـوفـيـر بـعض اسـبـاب
فيد اسـتلهام كتابي (مـعنى النكبة) لـقسطنط زريق جتاوزها من ا
ـة) لـصــادق جالل الـعـظم  الـذي قـال و (الـنـقـد الـذاتي بــعـد الـهـز
جنليه (عمرو وايفـان) في رثائه عند وفاته عام 2016) لم يعد هناك

من ينتقد ذواتنا بعد هزائمنا).

هي حــكـومــة مـحــاصـصـاتــيـة حــزبـيـة
وهـــــذا هـــــو الـــــواقـع الـــــذي تـــــدار به
ستـقلون فـا احلـكومات مـا بعد 2003 
اكـــذوبــة ال يــصـــدقــهــا حـــتى الــســذج
خــصــوصــاً ان الــســيــد الـكــاظــمي بال
حـماية من كتـلة سياسـية النه جاء كما
جــاء سـلـفه بـتــوافق الـبـنـاء واالصالح
.وحـــتى ان حتــدى بـــقــراراتـه رغــبــات
الــكـتل الـســيـاسـيــة فـأن هـذه االحـزاب
بــأشــارة مــنـهــا تــســتــطــيع ان تــفـلس
حـكومـة الكـاظمي بأسـتقـاالت جمـاعية
لــوزرائه دون اخلـوض بـســحب الـثـقـة
وبالتالي فأنه شاء ام ابى ان  من البر
سـيسايـر هذه الكـتل رغماً عـنه ليراهن
عـلى نفسه الطويل وحنكته في تسيير

كن اصالحه .. ما 
امـــا مــســـألـــة مــا تـــتـــغــنـى به الـــكــتل
الــسـيـاسـيـة اعالمــيـاً بـضـرورة اجـراء
انـتـخابـات مبـكـرة فهـذه اكذوبـة اخرى
ان الن ذلـك يحتـاج الى قرار بحل الـبر
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بغداد

الـعـربـيـة السـعـوديـة كـشركـاء مـثـالـي
لشغل الفراغ االمني في اخلليج.

 فـكان شاه ايران مستـعد ومستفيد من
ـنـطـقة لـعب دور شـرطـي امـريـكا فـي ا
وهـــذا مـــا اراده الــرئـــيس نـــيــكـــســون
ومـسـتشـاره العـتـيد هـنري كـيـسنـجر 
واسـتـمـر شـاه ايـران بـلـعب هـذا الـدور
لـغاية  سقوطه نتيـجة الثورة االيرانية
والـــتي تــســـبــبت في تـــغــيــرات 1979
ـفهـوم امن اخلـليج وجلـميع جـوهـرية 

نطقة. قواعد اللعب في ا
ملكة العربـية السعودية وجد كل امـا ا
من نـيـكسـون وكيـسنـجر انـها احلـليف
ـنـاسب بـعـد انـكـفـاء الـعـراق وحتوله ا
لك ـعسـكر االشـتراكي وكـان  ا نـحو ا
فــيــصل بن عــبــد الــعــزيـز حــاول خالل
اخلــمـــســيــنــات ان يــوازن االمــور بــ
واشــنــطن ومــحـيــطه الــعـربـي بـخالف
ـلك سعود سـلفه واخـيه غير الـشقيق ا
ـسار الـذي فـقـد البـوصـلـة في حتديـد ا
االنـسب للملكة يوم كان العراق هو من
ـلك فيـصل اقـتنع نـطـقة لـكن ا يـقـود ا
اخـــيـــرا بـــان اخلـــيـــار االمــريـــكـي هــو
ــلــكــته االجــدى حلــمــايــة وصــيــانــة 
الـنفطيـة اتقن حكام الـسعودية الـلعبة
وعـرفـوا مـفاتـيـحـهـا وتمـكـنت الـرياض
من اسـتـثـمار احـداث احلـرب العـراقـية
االيــرانـيـة لـصـاحلــهـا وقـادت الـريـاض
مــشـــروع حتــالف جــديــد هــو مــجــلس
الـتــعـاون اخلـلـيـجي بـرعـايـة امـريـكـيـة
تـضمن اسـتمـرار االستعـانة بـواشنطن
بــــشــــكل مــــبــــاشــــر وفـق مــــعــــاهـــدات
واتـفاقيات دفاع وامن مشترك ومتبادل
وصـفــقـات سالح فـاقت كل الـتـرتـيـبـات
واالتـفاقات السابـقة وجنحت الرياض
فـي ابـعـاد ايـران والـعــراق عن مـعـادلـة

امن  اخلليج.
فــالـعــراق انــشـغل بــعـزلــته الــداخـلــيـة
وبــهـيـمـنـة الـعـســكـر عـلى قـراره وعـلى
تتالية التي اضعفت دوره االنقالبات ا
اخلـــــارجي  فـــــقــــد فـــــشـل الــــنـــــظــــام
اجلـمهـوري في االحتـفاظ بـدور العراق
نطقة وانشغل قادته في الـقيادي في ا
ـالــيـة والـبــشـريـة اســتـخـدام الــوفـرة ا
لـتكـريس مفـهوم امني مـغايـر ومخالف
لـلـمـنـطق الـسـابق يـقـوم عـلى تـسـلـيح
اجلـيش الـعـراقي من مـصـادر مـتـعددة
ومـواجـهـة اكثـر من عـدو اعتـمـادا على
الـقـوة الـبـشـريـة واالقـتـصـاديـة تضـمن
لـــلـــعـــراق دورا فـي امن اخلـــلـــيج وفِي
ـنـطـقـة وقـد سـعت تـوازن الـقـوى في ا
حـكـومـة احمـد حـسن الـبكـر ومن بـعده
صــدام حــســ الى ان يــكـون لــلــعـراق
الــدور االهم في امن اخلــلــيج اسـتــنـاد
الى عــوامل الـقـوة الـتـقـلـيـديـة والـقـرب
اجلــغــرافي لـكن جــهــودهـمــا لم تــفـلح
فـالعالقات العراقية االمـريكية انقطعت
بـقرار عراقي متسـرع غير مدروس ايام
ــة حـــزيــران  ?1967ثـم اعــيــدت هـــز
بـقرار من صدام حـس خالل حربه مع

بـــالــدعم الــغــربـي وســاهــمت مــواقف
تنـاقضة في بروز بـريطانـيا وفرنسـا ا
الـناصرية ومكنتها من الصعود ونيل
زخــمــهـا الــذي حــصـلت عــلــيه والـذي
ـعسـكـر الـغربي بـاطـنيـا النـها افـادت ا
تــدخل  ضـمن مـسـاحـة  مـحـاصـرة  أو
ضـــرب  الـــشـــيـــوعـــيـــة بـــالـــقـــومـــيــة
وبـــاالسالمــويــة  وظــاهـــريــا انــتــجت
الـناصـرية مـبدأ (احلـياد االيـجابي) او
(عــدم االنــحـيــاز)  وهــو في احلـقــيــقـة
(حـياد سـلبي) اكـثر مـنه ايـجابـيا وقد
شـكك حـكـام بـغـداد من جـدواه لـلـعراق

وللشرق االوسط .
كـان سـاسـة الـعـراق محـكـومـ بـرغـبة
في بـناء حتالفـات محكمـة  تسفيد من
الـصراع الدولي وتوفر للـمنطقة مناخ
امــني تـكـون فــيه بـغـداد الالعب االهم
وكـانـوا يومـها االنـضج و االكـثر وعـيا
ـنــطـقــة لـكن نــسـبــة الى حـكــام دول ا
ــتـــاثــر بـــالــدعـــايــة ضـــغط الــشـــارع ا
الـشـيوعـيـة والنـاصريـة وبـاالنفـعاالت
الـــثـــوريـــة وكـــراهـــيـــة االســـتـــعـــمــار

يحاصرهم ويضعف من دورهم.
ولم تـكن االوضـاع االقـلـيـميـة مـنـاسـبة
المـح فــقـد النــتــاج مــشــروع واضح ا
تــصـدع (حــلف بـغــداد) واصـابــته نـذر
الـشؤم بعد االزمة التي حلت في تركيا
اثـــر  االنــقالب عــلى حـــكــومــة عــدنــان
مـندريس وجالل بايـار واالوضاع غير
ـستقرة في ايران التي اسقطت فيها ا
حـكومـة محـمد مـصدق بـتهـور وتعجل
امــريـكـي ولم تـكـن بالد الـشــام افـضل
حــاال بل كـانت االنـقالبـات هي الـسـمـة

الغالبة في سوريا ثم لبنان.
امــا مـصــر فـقــد كـانت تــشـهــد صـعـود
الــنـــاصــريــة بـــشــكل غــيـــر مــســبــوق
ــد عــربي كــبــيـر كـل هـذه مــدعــومــة 
الــعــوامل الــتي كــانـت اشـبـه بــظـروف
(الــربـيع الــعـربي) اضــعـفت مــحـتـرفي
ـد الــســيــاســة فـي الــعــراق وعــززت ا
الـثـوري االنـفـعـالي الـذي فـتح الـطريق
ـــمــلــكــة امـــام الــعــســــــكـــر الســقــاط ا
الـعـراقيـة و تـاسيس اجلـمـهوريـة على

غرار ثورة 23 يوليو في مصر.
ومـنـذ تـاسـيس اجلـمـهـوريـة الـعـراقـية
كــان الـهــاجس االكـبـر حلــكـام الــقـصـر
اجلــــمـــهـــوري الـــعــــراقي هـــو ارضـــاء
اجلـــمــاهـــيــر والــتـــخــلص مـن عــقــدة
االســتـعـمـار او بـصـورة اوضح عـقـدة
الـــغـــرب وكـــان الــهـــاجس االهـم لــدى
الــشــركـاء االوربــ هـو اعــادة تــرتـيب
اوراقــهم فـبـريـطـانــيـا انـكـمش دورهـا
ـــنـــطـــقـــة نـــهـــايــة وانـــســـحـــبت مـن ا
الـسـتـيـنات وامـريـكـا حـاولت الـدخول
نع لـشغل الفراغ االمني الـبريطاني و
ــنــطــقـة اخــتالل تــوازن الــقــوى فـي ا
لــكـنــهـا فــضــلت االسـتــعـانــة بـشــركـاء
مــحــلـيــ عــلى نــزول قـواتــهــا بــشـكل
مـباشر السباب عـدة ولم يجد الرئيس
ـمــلـكـة نــيـكــسـون افـضل مـن ايـران وا

ـــنــــطـــقـــة "ان الــــعـــراق من اهـم دول ا
لــواشـنــطن" هـذا مــلـخص مــاقـاله ومـا
كـتـبه وزير اخلـارجيـة االميـركي  جون
فــوسـتـر داالس بـعـد زيــارة تـاريـخـيـة
لـلـعـراق في مـايس  ?1953يـقـال انـهـا

استمرت اسابيع.
يـــومــهــا كــانت احلـــرب الــبــاردة عــلى
ـنـتـصرين اشـدهـا بـ حـلفـاء االمس ا
في احلــرب الــعـظــمى عــلى الــفـاشــيـة
والـــنــازيـــة وكــان الــرعـب من الــزحف
الـشيوعي يـقلق قادة الـغرب اللـيبرالي
الـــــذي مـــــازالت لـــــنـــــدن وواشــــنـــــطن
تـتنـافسـان فيه عـلى قيـادة العالم رغم
تــبـنــيـهم اســتـراتــيـجــة االحالف الـتي
اثـمرت عن قـيام حـلف شمـال االطلسي
(الـناتو) ثم حلف معاكس مواجه خرج
ــنـظـومــة االشـتـراكــيـة في اجلـزء من ا
الـشرقي من العالم هو  حلف (وارشو)
ثـم (حلف بـغـداد) او (حـلف الـسـانـتو)
الـــذي اريــــد له اكـــمـــال الـــطـــوق ضـــد
االشـتـراكيـة من الشـمال وهـذا احللف
ضـم  الــــعـــــراق وايـــــران وتــــركـــــيــــا
وبـاكستان وهي مـاتعرف بدول احملور

الشمالي.
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جـموعة يـومهـا كان الـعراق مـحكـوم 
سـاسـة مـتمـكـن من اسـتـيـعاب تـاثـير
الــســيـــاســة اخلــارجــيــة عــلى بالدهم
مـدرك االهمية اجليوسـياسية لبغداد
يـا  فقد جنـحوا في االسـتفادة من عـا
ـــيــة الــثـــانــيــة جتـــربــة احلــرب الـــعــا
وتـــــمـــــكــــنـــــوا من قـــــراءة اخلـــــارطــــة
اجلـيوسياسية للـمنطقة وعلى راسهم
رئـــــيس الـــــوزراء اخملـــــضـــــرم نــــوري
الـسعيـد مهندس  الـسياسـة اخلارجية

يا. البارع عربيا وعا
وعـلى هذا االسـاس تسـابقت واشـنطن
ولـندن على دعم العراق لقيادة  احملور
الـشمـالي حملاصرة مـوسكـو وحلفـائها
فــقــدمت واشـنــطن مــعـونــة عــسـكــريـة
لـلجـيش العـراقي وحرصت لـندن على
مـعـاهداتـها االسـتـراتيـجـية مع بـغداد
لـــكن  واشــنــطن رغـــبت  الــدخــول الى
احلــــلف ولم حتــــصل اال عـــلـى صـــفـــة
عــضـو مــراقب فــيه فـقــد عـمل ســاسـة
الـــعــراق عــلـى االســتــفـــادة من افــضل
طـروحة امامهم وتـمكنوا اخلـيارات ا
ــارســة ســيــاســة خــارجــيــة هي مـن 

االفضل منذ تاسيس الدولة.
ـد اجلـمـاهـيـري يـسـيـر ـقـابل كـان ا بـا
ــضــاد لــتــفــكــيــر بــاالجتــاه الــثــوري ا
الـساسة متزامن مع صعود الناصرية
ومـوجـات الـيـسـار الـعـربي  وحـركـات
الـتـحـرر في الـعـالم رافـقهـا وشـجـعـها
تـعجل وغـموض في القـرار البـريطاني
والـــفــرنــسـي ايــام انــطـــوني ايــدن في
بـريـطانـيا وقـادة اجلمـهوريـة الرابـعة
في فـــرنــســا فـي مــرحــلــة تـــاريــخــيــة
ـتخبطة سـاعدت فيهـا مواقف العرب ا
عـــلى صــعـــود اســرائـــيل وانـــفــرادهــا
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اسطنبول

اسـرائــيـل داخل الــعـراق حتـت الـعــلم
يادين  ! السعودي وبجميع ا

لف اجلديد هو ملف الفرهود #ولكن ا
اليهودي في العراق !!. 

فهل هي صـدفـة أن يـتم حتـريك ملف "
الفرهـود" الذي حصل في الـعراق ضد
" اليهـود" قبل 79 عاماً  وجـعل يومي
االول والثـاني من حزيـران من كل عام
ناسبة  تيمنًا أحتفاال رسمياً  بهذه  ا

ا حدث في  2,1حزيران 1941!!? 
فلقد قـدم عضو الـكنيـست االسرائيلي
من اصـل عــــراقـي " أوفـــــيــــر كـــــاتس"
مشروع قانون للكنيست االسرائيلي "
ــان" ألحـيـاء ذكـرى الــفـرهـود في الـبـر

العراق وضحاياه !!! 
ويدعي عـضو الـكنيـست أوفيـر كاتس

اســــــرائـــــــيـل أصالً !!!.  ال بـل أوصى
تـقــريـر مــركــز أبـحــاث األمن الــقـومي

االسرائيلي 
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فاوضات التي ستبدأ بالتحرك على ا
في العـاشر من حـزيران 2020 لتحث
السعودية على االسـتثمار في العراق
ومأل الفـراغ الذي سـوف تتـركه إيران
في العـراق .وهـذه أشـارة واضـحة أن
هناك تنـسيقا إسـرائيليـا سعوديا في
ـلف قـضـيـة دخول الـسـعـوديـة عـلى ا
العراقي سـياسيـا واقتـصاديا وامـنيا
وجتاريـا واسـتـثـمـاريـا !!. وهـذا بـحد
ذاته كـــارثي وخـــطـــيـــر وواضـح بــأن
الـسـعـوديــة سـتـكـون الــطـرف الـثـالث
الـــذي من خاللـه ســـوف تـــســـتـــثـــمــر

قــبل أيــام نــشــر مــركـز أبــحــاث األمن
القـومي األسـرائـيـلي تـقريـرا يـحـتوي
عـلى تــوصـيـات عــاجـلـة الى الــقـيـادة
االسرائيلية بأن تتحرك وتأخذ االمور
بــــجــــديـــــة لــــتــــكـــــون مــــوجــــودة في
ـفـاوضـات واحملــادثـات  بـ بـغـداد ا
وواشـــــنــــطـن حـــــول رسم الـــــعـالقــــة
االسـتـراتـيـجـيـة بـ الـبـلـدين  والـتي
تـنـطـلق في 10 حـزيران 2020 وعلى
الـــرغم أن مـــعـــظم أعـــضـــاء الـــفـــريق
ــفـاوض هـم من الــيــهـود األمــيـركـي ا
ـدافـع االميـركـيـ  اخملـضـرمـ وا
عن اســرائــيل وأمــنــهـا الــقــومي قــبل
تحدة دفاعهم عن مـصالح الواليـات ا
. ناهـيك أنّ من بعض أعـضاء الـفريق
نادين بالصداقة مع العراقي هم من ا

ضـرائب وبال فـوائـد. وقـبـول الـيـهـود
واالســـرائــــلــــيــــ بـــدون شــــروط في
ـــانــيـــة .وتــقـــدم لــهم اجلــامـــعــات األ
األراضي والقروض مجاناً لالستثمار
ـانــيـة بـنـوع  وال تـتـدخل احلــكـومـة أ

وجنس االستثمار..!!
 فـهل مـابـعـد حتريـك مـلف (الـفـرهود)
ـــلـف حـــاضـــرا في ســـيـــكــــون هـــذا ا
باحـثات االميـركية العـراقية في 10 ا
حزيران 2020 وسوف يـكون لـليـهود
وإلسرائـيل تنـازالت في داخل الـعراق
كالـتـنـازالت الـتي حـصلـوا عـلـيـها في
ــانــيــا ..نـاهــيـك عن الــتــعــويــضـات ا
لـيـاريـة الـتي ستـكـون جـاريـة وفتح ا
االستثـمار لهم اوال عـبر أطراف ثـالثة
ناهيك عن احلصول على حصة األسد

في العراق !!!? 
ÂUE½ WDI½

وهل يـــعــلـم الــيـــهــود وهـــذا الـــنــائب
الــيــهــودي ومن خـالل كــتب نــشــرهــا
إسـرائـيـلـيـون " مـؤرخـ وصـحـفـيـ
ورجـال مـوســاد" ومن خالل شـهـادات
ووثـــائق أن مـن نـــشـــر ( الـــفـــرهـــود)
حــيـــنــهـــا في الـــعــراق هـي الــوكـــالــة
يـة من أجل تهـجير الصهـيونـية العـا
اليهـود نحـو فلـسط احملـتلـة لتزداد
أعــداد الـــيــهـــود في فـــلــــــــــــســـطــ

احملتلة !!!? 
#ولـــكن من أيـن نـــأتي بـــرجـــال دولـــة
مــخــلــصــ ووطــنــيــ ومــفــاوضــ

في مشروعه :-
1- يــدعي  ذُبح 169 يــهــوديًــا أثــنــاء

الفرهود 
2- يــدعي جـــرح مــا يـــزيــد عن 2000

يهودي أثناء الفرهود 
ــتــلــكــات 50000 3- ويــدعي نــهب 

يهودي أثناء الفرهود 
4- يــدعي تـــدنــيس أســفـــار الــتــوراة

عابد اليهودية  وا
5- يــدعي حـــصل اغـــتــصـــاب نــســاء

اليهود  ...الخ 
فـــهل هـي صـــدفـــة أن يُـــضــــغَط عـــلى
حكـومة أسرائـيل لـتكون مـوجودة في
بـاحـثـات االميـركـيـة العـراقـيـة التي ا
تــنــطــلق في 10 حــزيـران 2020 وفِي

نفس الوقت يثار ملف الفرهود !!!? 
#فأثـارة هـكـذا ملف في هـذا الـتـوقيت
بالذات يـتذكـر بكـوارث قادمـة ومثـلما
أثــاروا قــضــيــة الـهــولــوكــوسـت ضـد
انيا وعلى أثرها بات اليهود ملوكاً ا
انـيا وحـصلـوا على تـعويـضات في ا
ـنـقـطـعة  بل ـلـيـارات غـير ا ئـات ا
شاركة بات يحق حلكـومة اسرائـيل ا
ــانــيـة إن في جــلـســات احلــكــومـة األ

رغبت بذلك !!.
 نـاهيـك عن اعـفـاء الـيهـود مـن جمـيع
الـضــرائب والـتــأشـيــرات ولـهم احلق
بـتـأســيس الـبـنــوك والـسـيــطـرة عـلى
االعالم و بـــاالســتـــثـــمـــار في جـــمــيع
ــانــيـــا وأيــنــمــا رغــبــوا بال أنــحــاء ا

ايــران ثم انــقــطــعت بــقــرار مـن صـدام
ايـضـا بـعـد اجتـيـاحه لـلـكـويت وفرض
نـفــوذه وهـيـمـنـته  اخلـارجـيـة بـالـقـوة

سلحة. ا
ان الـعـقـلـيـة الـتي تـفـكـر بـهـا بغـداد لم
تـــكن تـــســـتـــنـــد الـى مـــنـــطق عـــقالني
ـشروع الـذي يحلم بـه حكام الـقصر وا
اجلـــمــهــوري خـالل الــعــقـــود الــثالثــة
كن ان ـاضي ال االخـيـرة من الـقـرن ا
تقوم  قوة اجليش العراقي وحدها في
فــرضه وحتــقـيــقه بــوجـود مــنـافــسـ
اقـويـاء مـدعـوم امـريـكـيـا هم طـهران
والـرياض ثم الريـاض والكويت خالل
الـثـمانـيـات والريـاض والـدوحة خالل
الــتـســعـيــنـات والــريـاض وابــو ظـبي

والدوحة اليوم.
في الـثمـانينـات اجهد صـدام نفسه في
االســتـفــادة من ارث الـنــاصـريــة الـتي
غـادرتهـا مصر عـلى يد انـور السادات
وهـذا االخـير حتـرر من عـقدة مـواجـهة
الــغــرب لــيـتــحــول الى اقــوى شــركـاء
ـــانـــا مـــنه بـــنـــظـــريــات واشـــنـــطن ا
(الـسـيـاسـيـة الواقـعـيـة) الـتي سـتـكون
كـفيلة بتـخفيف الضغـوط الكبرى التي
صرية وكان السادات عانتها الدولة ا
مــسـتـمـتـعــا وهـو يـنـظــر لـقـادة بـغـداد
ودمــشق وهـم يــتــصـارعــون عــلى ارث
صر سوى الـناصرية  الذي لم يجلب 

تاعب. النكسات وا
بــعــد نـهــايــة احلـرب الــبــاردة ودخـول
االرهــــاب الــــدولي كــــفـــاعـل اســـاس و
حتـوله من ورقة لعب الى خطر حقيقي
نـطقـة والعـالم اجمع تـغيرت يـواجه ا
قـواعـد اللـعب وتـعرضت واشـنطن الى
حتــد كــبـيــر بـعــد احـداث ( 11ايــلـول)
دبـر لـها نـفـذ وا الـتي كـان اخملـطط وا
ســـعـــوديـــون والـــســـبب االســـاس في
اخلـطر الكبير الذي يواجهه العالم هو
ـتحالف طـبيعـة النظـام االوتوقراطي ا
مع الـوهابية الـتي حتولت الى (عقيدة
موت) لهذا سعت واشنطن للعودة الى
احـيـاء دور الـشـريك الـسـابق الـذي قاد
حــلف بــغــداد لـتــطــويق االشـتــراكــيـة
وتـصور خبـراء السيـاسة في واشنطن
انه من السهولة االستعانة بحلفاء لها
ـعــارضــ لـنــظـام من الــســيـاســيــ ا
صـدام وتـاسـيس نـظام سـيـاسي يـعود
بـالـعـراق الى مرحـلـة مـاقبل  1958من
حـــيث الــدور االســتــراتـــيــجي ونــظــام
احلـكم والـتـحـالـفـات لـكن هـذا اخلـيار
ـــحــددات وعـــقـــبــات كـــان مـــحــكـــوم 
تـعـاظمت بـعـد سقـوط صـدام واختالط
االوراق ومـحاولة ايران استعادة دور
شـــرطي اخلـــلــيج بـــفــرض قـــوة االمــر
الواقع من خالل استثماراختفاء القوة
ـذهب الـعـسـكـريـة لـلـعـراق وتـوظـيف ا
الـشيعي كمجال حـيوي لطهران  وهو
مــافـعــلــته تـركــيــا الحـقــا وهي حتـاول

استعادة مجد العثمانية.
‚«—Ëô« WFł«d

لـكن دعنـا نراجع اوراقـنا الـيوم ونحن
مــقـبــلـ عــلى تـوقــيع اتــفـاقــيـة حتـدد
عـالقــتـــنـــا مع واشـــنــطـن  هل تـــمــكن
ـــوذج حـــضــاري الـــعـــراق من بـــنــاء 
مــحــكم يـؤهــله من ان يــواجه الــغـرب?
عــلى غـرار الـتــجـربـة الـصــيـنـيـة وهل
تـمـكن من بنـاء قاعـدة عـلمـية صـناعـية

كما في الهند وكوريا اجلنوبية?
كـل مــا اجنــزته الـــنــظم اجلـــمــهــوريــة
لــلــعــراق هــو مــنح اولــويــة لــلــتـســلح
واحـــكــــام الـــقـــبـــضـــة عــــلى اجلـــيش
ـقـاومة وتـاسـيس (جـيش مـواز) مثل ا
الـشعبـية واحلرس الـقومي واجليش
الـــشــعــبـي وفــدائي صــدام حلـــمــايــة

الـسـلطـة ونشـر القـيم الـعسـكريـة لدى
اجملــــتــــمع الــــذي انــــتـــقـل من عــــصـــر
االنـقالبات الى عـصر احلـروب على يد
صــدام حـسـ (قـبل ان يــسـقط بـحـرب
بـدل ان يــسـقط بـانـقالب) كـمـصـيـر من

سبقه من حكام القصر اجلمهوري.
ومــنــذ  2003لــغـــايــة الــيــوم اليــوجــد
مـفـهوم واضح لالمن الـقومي الـعراقي
لـدى حكـام القـصر احلـكومي  الذي لم
يـعد لهم دور وال قرار نافـذ بعد تقسيم
او تــــقــــاسم الــــقــــرار الــــعــــراقـي بـــ

مرجعيات متعددة.
االمــر الـذي افـقـد الــعـراق الـتـوصل او
الـــوصــول الـى مــفـــهــوم واضـح المــنه
ـــصـــادر الــــقـــومي وحتــــديـــد واضـح 

التهديد التي تواجهه كدولة.
واقـع احلال الـيـوم هـو ان  االشـخاص
ذوي الـشعـبية الـعاليـة هم من يقودون
ـشهد! وهؤالء في الغالب يستعيرون ا
الـــتــــصـــور االيـــراني او الـــســـوري او
الـــلــبـــنـــاني في الـــنــظـــرة الى الـــعــدو

والصديق والشريك! 
ولم يـنتجوا تـصورا عراقيـا يبنى على
مـصالح اسـتراتـيجيـة تتـجاوز الـنظرة
عبئـة بالكراهية وتراكمات الـعاطفية ا
ــــاضـي وهم اشــــبه بــــالــــنــــاعي في ا
مـجـالس العـزاء الـذي يردد مـايحب ان
يـسمعه منه الناس كي يتفاعل اجلميع
ـشهـد عاطفي فـريد مـقياس ومـعيار  
جنـاحه جنـاحه الوحـيـد تعـالي صراخ

وعويل  الناس.
 عـلى الـسيـاسـي الـعراقـيـ االبتـعاد
عـن طـريــقــة (الـنــاعي) واالجــابــة عـلى
اسـئلة كثيرة!  قبل ان يحددوا موقفهم
تحدة  وتنظيم العالقة من الـواليات ا

معها وتاطيرها في اتفاقية جديدة?
لـــقــد رضخ ســاســة الـــعــراق  لــضــغط
الــــشـــارع الــــعـــراقي والــــعـــربي ودوّل
اجلـوار وتـعـجـلـوا في اخـراج الـقوات
االمريكية في  ?2011ضمن  اتفاقيت
االولـى تـــــــخـص خـــــــروج الـــــــقـــــــوات
االمــريـكـيـة دون اي اجـراء يـسـد فـراغ
جالئها سوى االحتفال الذي جرنا الى
ويـالت لم تـــــكـن ضــــمـن حـــــســـــابــــات
اخملـطط االستراتيـجي العراق ان
وجــدوا و االتـفـاقـيـة الـثــانـيـة سـمـيت
اتــفـــاقــيــة االطــار االســتــراجتي وهي
مــبــادي اطــاريــة لم جتــد الـطــريق الى
الــــتــــنــــفــــيــــذ! خــــاصــــة مع صــــعــــود
ــوقــراطــ الى الـــبــيت االبــيض الـــد
وســـيـــاســة بـــاراك اوبـــامـــا وهــيالري
كـلينتون الغامضة التي جاءت بويالت
كـثيرة الى العـالم العربي مـنها صعود
ــســلـمــ وفــوضى الــربـيع االخــوان ا
الــعــربي وظـهــور تــنـظــيم داعش وهي
تــذكـرنــا بـســيـاســة انـطــوني ايـدن في

اضي. خمسينات القرن ا
في 2011 احــتــفل الــعــراقـيــون بــطـرد
احملــتــلـــ الــذين اســســوا الــتــجــربــة
الــســـــــــــــيــاســيـة الــعــراقــيــة لــعـراق
مـــــــابــــعـــد 2003 واصــــيــــبــــوا بـــداء
ـــزمن ! نـــســـيــان حـــجم الـــنـــســيـــان ا
الــتــحــديــات واخملــاطــر واالشــتــبــاك
والـتـشـابك الـبـنـيوي الـداخـلي نـتـيـجة
االرث الـــــــــصــــــــــدامـي والـــــــــقـــــــــرارت
والــتــشـكــيالت الــتي اسـســهــا احلـاكم
ـر و الـتي مـازالت االمـريـكي بـول بـر
ــفـعــول والـكــثـيــر من رجـال ســاريـة ا
واشــنـطن مــازالـوا مـن اهم الـفــاعـلـ

فـــقــد اخـــتــفى اجلـــيش االمـــريــكي من
الــعـراق لـكن االثـر االمــريـكي تـصـاعـد

وتعزز بصورة اكبر!
وقف ناهيك عن التباين الواضح في ا
الـشـعبي من واشـنـطن ففـي كردسـتان

ـشاعر احـتفظ قـادة الكـرد لواشـنطن 
الـود واالحـتـرام كونـهـا صـديقـة دائـمة
ـوقف لـهـم وفِي غـرب الـعـراق تـغـيـر ا
مـن واشنـطن بشـكل تام من الـعدو الى
الــصـديق امــا مـنـاطـق وسط وجـنـوب
الـعـراق فـهي خـاضـعـة لـنـفس الـثـقـافة
ـد الثـوري الـذي اعتـبر ـتـوارثة من ا ا
الـغــرب هـو االمـبـريـالـيـة واالسـتـعـمـار

والعدو االزلي والشيطان االكبر.
امـــا ســاســة الــعــراق فـــهم في االغــلب
يـرضخـون الرادة الراي الـعام اكـثر من
ــنـطق الــعـقل فـي حتـديـد رضــوخـهم 
اخملـاطر وتـفسيـر االمن ودور العراق

في السياسة الدولية.
ومن نـظرة الى الـواقع اجليـوبولـتيكي
لــلـعــراق نـرى ان اخملــاطـر احملــدقـة به
كــثــيــرة مــنــهــا الــنــاجتــة عن (الــغــ

اجلـغرافي) و(الـوهن اجليـوبولـتيكي)
ومـــنــــهـــا الـــنــــاجتـــة عن الــــتـــوظـــيف
ــوغــرافي الــسـلــبي مـن قـبل دول الــد
اجلـوار كعـامل ضعف لـلعراق ومـنها
(الـطـوق اخلـانق) احملـيط بـالـعراق من
ست دول تـــعـــمل جـــمــيـــعـــهــا بـــطــرق

مختلفة الضعافه وتدمير اقتصاده.
ــفـاوض الــعـراقي ان يــعـمل ان عــلى ا
عـلى تـاجـيل اتـخاذ قـرار اسـتـراتـيجي
بـــخـــصــوص الـــعالقـــة مع واشـــنــطن
فـاالمـر اكبـر من تـواجد قـوات وعـملـية
سـيـادة وحتـرر من قـبـضـة دولـة كـبرى

ي. تهيمن على نصف االقتصاد العا
فاوض العراقي ان يدرس جيدا عـلى ا
مـاذا تريد واشنطن من العراق فنوري
الــسـعــيـد كــان يـقــرا مـاذا تــريـد لــنـدن
وواشــنــطـن من بــغــداد وكــان يــعــطي
لـيـاخـذ ضعف مـايـعطـي فقـد تـعلم من
فـيصل االول كيف يـاخذ ويطالب وفق
ـلك فيـصل االول  الـشهـيـر (خذ مـبـدا ا

وطالب).
ـــفــاوض الـــعــراقي لـــكن ان يـــجــلس ا
ــغـامـر! هـذا يـعـني بـعــقـلـيـة الـثـوري ا
حروب وصراعات وكوارث قادمة ..... 
وهـذا يعـني عودة الى زمن الـصراعات
الــدامــيـة الــتي عــاشــهــا الـعــراق مــنـذ

تاسيس نظامه اجلمهوري.
ان مـفهوم االمن اليوم اليـعني (عسكرة
اجملـــتـــمع) وتـــعــبـــئـــته بـــالــكـــراهـــيــة
واالنـدفاع للقـتال بقدر مايـكون حماية
االقـتصاد واجملتمع وخـلق بيئة رخاء
واسـتـقـرار شـبـيهه بـتـلك الـبـيـئـة التي
خـلـقـتهـا دول اخـرى لـنـفسـهـا وحـققت

قفزات تكنولوجية وحضارية هائلة.
ارجــوكم ايــهــا الــســادة ارحــمـونــا من
حـماسـكم الثوري الـلعـ ...الذي جعل
الـدم يـغطي خـارطة الـعراق من شـماله
الى جــنـوبه وكـان يـجـب ان تـغـطـيـهـا
هـالـة العـلم ورخـاء احلضـارة والـوفرة
بــدل الــفـقــر واجلـوع واالمــراض الـتي
تـفتك بشـعب افنى عقـود من حياته في
الـثـورات واحلـروب والـهـتـاف (تـسـقط
امـريكـا) و (كال امريـكا) و (فالن اسمك

هز امريكا) .
امـريـكـا لن تـهزهـا شـعـارات التـنتج اال
دمـاء وخـراب  امـريـكـا تـهـزهـا نـهـضة
عـلميـة تكنـولوجية كـما فعـلت اليابان
ونـهضـة انسـانية حـضاريـة كمـا فعلت

انيا. ا
فاوض العراقي ان لذلك ارى ان على ا
يــتـــجــرد من هــاجس ارضــاء الــشــارع
ويـبتـعد عن  طريـقة النـاعي الذي يردد
مــا يـــريــده الــنــاس و ان يــعــمل عــلى
االجـابـة الـدقـيـقـة عـلى سـوال جـوهري
قــبل ان يـدخـل قـاعــة الـتــفـاوض مــهم
وهــو مـاذا لـديـنـا كي نــعـطي المـريـكـا?

وماذا لدى امريكا كي تعطينا?

بغداد
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والى مـــيــزانــيــة كــبـــيــرة والى حــصــر
ـــــنـــــفــــلـت وكل ذلـك لم ولن الـــــسالح ا
يـحصل .ناهـيك عن رسائل اخـرى فيها
حتـدي واضـح الرادة الكـاظـمـي بـفرض
ارادة الـدولـة وهـيبـتـها الـتي فـشل بـها
الـكاظمي او اجبر عـلى امتحان لم يكن

متهيئ له .. 
ـفــاجـأت جـمـة ـقـبـلــة حـبـلى  االيــام ا
ـدعـومـة خـارجـيـاً فـالـدولــة الـعـمـيـقـة ا
لـيـست بالـهيـنة واذا مـا اردنا ان نـقوم
الـدولــة من كـبـوتـهـا نـحـتـاج الى ارادة
ـؤسـسـاتـهـا حـقـيــقـيـة تـكـون لـلـدولـة 
وان تـقـلع الــرسـمـيـة الــكـلـمـة الــفـصل 
جــذور الـدولــة الـعــمـيــقـة من جــذورهـا
الـــتي غـــرزت في اعـــمـــاق الـــدولــة االم
وتــنـظـف من قـاذوراتــهـا الــتي اشـاعت
الـفساد ونصيحتي لـلسيد الكاظمي ان
يـبدأ بقـلع تلك الرؤوس الـتي عشعشت
كـوني ارى انـهـا اينـعت وحـال قطـافـها
مـن وكالء وزارات ومــــــدراء عــــــامــــــون

ومـدراء تـنـفيـذيـون وحـتى وصوال الى
مــدراء االقــسـام والــشــعب كــون هـؤالء
ــثـلـون ادوات ومــخـالب تــلك الـدولـة
الـعـمـيقـة الـتي تـريـد الفـشل لـلـكـاظمي
وبـالــسـرعـة الـقـصـوى .فـتـحـدي اعـادة
هـــيــبــة الـــدولــة لــيس فـــقط في فــرض
نــفـســهـا فـي الـشــارع بل بـأعــادة عـمل
ـصانع التي جتاوزت ٥٠ الف مصنع ا
.ورفـع شـعـار االكـتـفـاء الـذاتي واطالق
ودعـم حمـلة ( صـنع في العـراق ) التي
لن تــسـمح بـه الـدولـة الــعـمـيــقـة وهـذا
الـتحدي ال يقل اهمية عن حتدي فرض
هـــيـــبــة الـــدولـــة .ومع ذلـك فــالـــســـيــد
ـلك عصـا مـوسى ليـفرق الـكـاظمي ال 
اتـباع فـرعون ويحـتاح الى وقت يـلملم
به نـفسه ويحـسن اختيـار ادواته الننا
فـــعالً عـــلى شــفـــا هـــاويــة من الـــغــرق
والــضـحـيــة شـعب مـغــلـوب عـلى امـره

اعطى الكثير من الدماء.
{ محام

بارعـ  لـكي يحـاجـجوا بـذلك وبـقوة
ويطالبون اسرائيل بالتعويض عن:-
1-عن تــــشــــويـه ســــمــــعــــة الــــعــــراق

لف الفرهود  والعراقي 
2- والــتـــعــويض عـن ضــرب مـــفــاعل

تموز النووي العراقي
3- الـتـعـويـض عن مـسـلــسل اغـتـيـال
وعلمـاء وقادة واطبـاء  العراق مـابعد

عام 2003
4- واثــارة مـــافــعـــلـــته اســرائـــيل في
شمـال الـعـراق طـيلـة عـقـود في الـقرن
الـعــشــرين بـدعـم األكـراد والــتــخـريب
ومـــقـــتل ٧٤ أَلـف عـــســـكـــري ومـــدني
عـراقي حــسب أحـصــائـيــات رسـمــيـة

مثبتة !!. 
5- مطالبـة اسرائيل بأعـادة ماسرقته
اثنـاء الغـزو وبُـعيـد الغـزو عام 2003
من االرشــــيف الـــوطــــني الــــعـــراقي "
الــديــنـي والــتــاريـــخي والــســـيــاسي"

وسرقة التراث التاريخي  العراقي 
والـوثـائق والــنـفـائـس واخملـطـوطـات

التي  ال تقدر  بثمن !. 
6- وتعـويض مـافعـلـته  اسـرائيل من
تخـريب وتـدمـيـر في العـراق مـنـذ عام

2003 وحتى الساعة في العراق !!. 
لفات االخرى !!.  7- وعشرات ا

 فمن  للعراق يارب ...لقد بات العراق
مثل قـافلـةٍ تعـرضت وتتـعرض للـنهب
والــســلب والــتــقــســيم وال مــدافع وال

مع  !!. 
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مهرجان كان السينمائي

أعلن مـهرجـان القـاهـرة السـينـمائي الـدولي يوم الـثالثاء اسـتـقالـة مديـره الفـني أحمـد شوقـي وذلك بعـد أسبـوع واحد من تـعيـينه
نصب إثـر حملة انـتقاد طالـته على وسائل التـواصل االجتماعي. وكـان شوقي يعمل مـساعدا للـمدير الفـني السابق لـلمهرجان با
نـصب مطلع يوسف شريف رزق الـله الذي تـوفي في يوليـو تموز  2019قبل أن تصـدر وزارة الثقـافة قرارا رسـميا بـتعيـينه في ا
يونـيـو حزيـران اجلاري.لـكن حـملـة شنـهـا منـتقـدون لقـرار تـعيـينـه أعادت نـشر بـعض اآلراء الـشخـصيـة له الـتي كتـبهـا قـبل سنـوات على
ة ضد أحد أكبـر أندية كرة القـدم وجمهوره في مـصر كما شكك الـبعض في انتمـائه السياسي.ورد شوقي فيسبوك وشـملت عبارات مـؤ
ناوشات الكروية مع األصدقاء “كما ببيان عبر صفحته على فيسبوك اعتذر فيه عن منشوراته السابقة وقال إن ما كتبه كان ”في إطار ا
صرية ومؤسسـاتها.وذكر بيـان للمهرجان أن الـلجنة االستشـارية العليا عـقدت اجتماعا ”قبلت خالله االستقالة“ أكد على دعمه للدولـة ا
ا قدمه خالل عمله في الدورات السابقة.وبدأ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في األول من يونيو حزيران وقدمت الشكر إلى شوقي 
ـهـرجان مـحـمد حـفـظي إنـها سـتـقـام في نوفـمـبر تـشـرين الـثاني ”وفق استـقـبـال مشـاركـات األفالم لـدورته الثـانـية واألربـعـ الـتي قال رئـيس ا

ية.“ اإلجراءات االحترازية التي تقرها الدولة ومنظمة الصحة العا
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ـصـريـ مـحمـد حـفـظي ـنـتـجـ ا ا
ومـارك لـطــفي إلى جـانب الـتــونـسـيـة
درة بــوشـوشــة.وبـاحلــديث إلى أيـ

ـكـنك اسـتــشـعـار الـروح اجلـمـاعـيـة
التي خرج بها هذا العمل فهي تُرجع
الفضل إلى عواض في مـساعدتها في
احلصول على منح إنتاجية في وقتٍ
تـــعــــذر فـــيه تـــمـــويـل الـــفـــيـــلم وإلى
بـوشـوشة في تـطـويـر الكـتـابـة وكذلك
اسـتـقـطـاب مـنحـة إنـتـاجـيـة فـرنـسـية
ـشــروع خـطــوةً إلى األمـام دفـعت بــا
ـــان وإلى حــــفـــظـي ولـــطـــفـي في اإل
ــشـاركـة في ـشـروع والــتـمــسك بـا بــا
إنتاجه مـنذ وقتٍ مبكر.وتـكتسي نبرة
صـــوتـــهـــا بـــشـيء من الـــفـــخـــر وهي
تـتـحدث عـن أن الـفـيـلم كـان الـتـجـربة
األولى للـمونـتيـر خالد مـعيط الـبالغ
ـصـور مـاجد من الـعـمـر  22عـامـاً وا
نـادر.وكـأن الـطـريقـة الـتي خـرج فـيـها
هـذا العـمل إلى الـنـور اعـتمـدت كـسر
عتاد في ركزيـة واستبعاد الـنمط ا ا
واحـــد من أكـــثـــر اجملـــاالت الـــفـــنـــيــة
ـــا يـــصــــعب إنـــكـــار مـــا وعـــورة.ور
تـنــطـوي عــلـيــهـا جتــربـة "ســعـاد" من
ـكـن الـتـمـاسـهـا في تـعـمـد مـخـاطـة 
أيـ اخــتـيــار أبـطــالٍ لم يـســبق لـهم
الـتـمــثـيل اسـتـطــاعت تـطـويع غـزارة
مــواهــبـــهم عــلى مــدى  5أشـــهــر من
الـبـروفــات ووصـفـتـهم بــأنـهم كـانـوا
"كـــرمــاء فـــيــمـــا مــنـــحــوه لألدوار من
ذواتـــهم" وفي اشـــتـــبـــاكـــهم مـــعـــهــا
بـاحلــمــيـمــيـة الــتي تـطــبع الـبــدايـات
والتـجارب األولى.وتـقر أيـ بحـقيـقة
الـتحـديات الـتي تواجهـها الـنساء في
مجـال صناعـة األفالم بوصفـها جزءاً
ال يـنـفـصل عن الـطـريـقـة الـتي تُـعـامل
صـري لكنها ـرأة في اجملتمع ا بها ا
ثل تقول إنها "لم تشعر أنها قوبلت 
هذه الـتحديات أثـناء عملـها على فيلم
سعـاد" فرغم الـتمـييـز الذي "تـواجهه
الـعـامالت فـي مـجـال صـنـاعـة األفالم
طـوال الـوقت حــتى ولـو بـشــكلٍ غـيـر
متعـمد" تشعر أي أنـها "تغلبت على
الكثير من التحديات في السابق لكي
ال تواجه مثـلها في هذا الـفيلم.ويقول
شـارك في إنتاج مارك لـطفي أحد ا
الـفـيـلم إن فـيـلم "سـعـاد" تـطـلب جرأة
إنتاجـية توافرت لدى مـنتجيه سامح
عـــــواض ومــــحــــمـــــد حــــفــــظي و درة
بـوشـوشة وافـتـقـدها إلى حـدٍ كـبـير
سـوق صــنــاعـة األفالم الــذي يــعـاني
أزمة إنتاجية في مصر; بسبب "تركيز
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رغم اإلعالن عـن إلــغـــاء فـــعـــالـــيــات
مـسـابـقـته بـسـبب مـا فـرضه تـفـشي
فـــــيــــــروس كــــــورونـــــا مـن ظـــــروف
اسـتثـنائـية في الـعالم أصرت إدارة
مـهـرجـان كـان الـســيـنـمـائي الـدولي
ـيـدان في ـكن هـجــر ا عـلـى أنه "ال 
هـذا الــتـوقـيت الــصـعب".وفي لــفـتـة
حمـلت الـتـقـديـر لـلـمـئـات من صـناع
هـرجان األفالم حـول العـالم أعـلن ا
قـائـمـة اخـتيـاراته الـرسـمـيـة لدورته
الثالثة والـسبع والتي ضمت 56
فيلماً اختيرت من ب  2067فيلماً
تـقـدمت لـلـمـشـاركـة هـذا الـعام.ورغم
أن تــفـشي الـوبـاء قــد حـرم صـانـعي
األفالم اخملــتـارة من الـتــنـافس عـلى
ــهــرجــان والـــســيــر عــلى جــوائـــز ا
ســجــادته احلــمــراء إال أن أفالمــهم
ســتــحــظى بــحق اســتـخــدام شــعـار
ـــهـــرجــان لـــدى طـــرحــهـــا في دور ا
الـــــعــــرض أو مــــشـــــاركــــتـــــهــــا في
الـفـعـالـيـات واحملـافل الـسـيـنـمـائـيـة
الدولـيـة. كـمـا سـيـحـظى صـانـعـوها
ـهــرجـان في تـوزيع أفالمـهم بـدعم ا
وتسويقها عبر "سوق األفالم" الذي
هرجان الفترة ما ب حددت إدارة ا
 22إلى  26يونـيـو/حـزيـران مـوعداً
إلقــــــــامــــــــتـه عـــــــلـى الــــــــفــــــــضـــــــاء
اإللــــكــــتـــــروني.والالفـت أن إلــــغــــاء

فــعــالـيــات دورة هــذا الــعـام لـم يـكن
مــكـمـن خـصـوصــيـتــهـا الــوحـيـد; إذ
شهدت دورة هذا العام سوابق عدة
أولـهـا تـقـدم مـا يـربـو عن ألـفي فـيلم
للمشاركة وتـضمن قائمة اختياراته
الرسـمية  15جتربـة أولى اخـتيرت
من ب  909أفـالم أولى تـــــــقــــــدمت
لــلــمــشــاركــة بــيــنــهـا  258فــيــلــمـا
خملرجـات وهي أكبر نـسبة مـشاركة
ـهــرجــان مــنـذ نــســائــيـة شــهــدهــا ا
شـاركـة الـعـربـية تـأسـيـسه.وبـرزت ا
في اخـتـيـارات هـذا الـعـام من خالل
صـرية فـيلـمي "سـعاد" لـلـمخـرجـة ا
أيـــ أمـــ وهـــو إنـــتـــاج مـــصــري
تونسي مشترك و"مفاتيح مكسورة"
لـــلــــمـــخـــرج الــــلـــبــــنـــاني جــــيـــمي
كــيـــروز.ولـــدى إعالنه عن اخـــتـــيــار
ـديـر الـفـيـلـم لم يـفـاجـئــني وصف ا
ــهـرجـان كــان الـسـيــنـمـائي الــفـني 
ـو فـيـلم "سـعـاد" بـالـقول تـيـري فـر
إنه قـدم لـنــا فـرصـة دخــول الـبـيـوت
ومــعــايـنــة مـا حتــويه من تــفــاصـيل
ــا كـانت حــمـيــمـيـة حـمــيـمــة; إذ طـا
التفاصيل-السـيما األنثوية- العامل
األبـــــــرز فـي لـــــــغــــــــة أيـــــــ أمـــــــ
الــســـيـــنــمـــائــيـــة. وبــســـؤالـــهــا عن
اسـتـقبـالـها الخـتـيـار الفـيـلم أعربت
أيـ عن سعادتـها الغـامرة باخـتيار
الـفـيـلم من قـبل مـهـرجـان كـان الذي

وصــــفـــته بـــأنـه "حُـــلم كـل صـــانـــعي
األفالم.. ألنـه يـــــبـــــحـث دائـــــمـــــاً عن
االخـــــــــــــتــالف ويـــــــــــــحـــــــــــــتــــــــــــرم
".وبحـسب أيـ تدور الـسيـنـمائـيـ
قــصـــة فــيـــلم "ســعـــاد" حــول عالقــة
ـراهـقـة تـعـيش شـقـيـقـتـ في سن ا
إحـداهـمـا حـيـاة سـريـة عـلى الـفـيس
بـوك.وتــقـول أيــ إن "سـعــاد" شـأنه
شــأن جـمـيع مـشــاريـعـهـا الــسـابـقـة
ـسـتوى سـاهم في تـطـويـرهـا عـلـى ا
ا كـانت الـتـجارب الشـخـصي; إذ طـا
الفنية بالـنسبة لها "نوعاً من العالج
النـفـسي تـكتـشف عـبـره جوانب من
وعيهـا وذاتها وتخرج مـنها إنسانة
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وتــــضــــيـف أن الــــفــــيـــــلم الــــذي 
تــصــويــره فـي إحــدى مــدن الــدلــتــا
مـثل وأسـندت أدوار الـبطـولة فـيه 
يـنــتــمـون ألقــالـيم مــصـر اخملــتـلــفـة
ويقـفون أمام الـكاميـرا للمرة األولى
حـرص على كـسر مـركزيـة العـاصمة
التي كـانت سبباً في تـهميش مالي

صري لعقود.والالفت أن "سعاد" ا
الـــــذي كـــــانت أيـــــ وراء فـــــكـــــرته
وشـــاركت فـي كـــتــــابـــتـه يـــعـــد أول
سـيـنـاريـو لـلمـصـري مـحـمـود عزت
وكــان الــتــجــربـة اإلنــتــاجــيـة األولى
ـــشـــاركـــة مع لـــســـامح عـــواض بـــا

ـنــتـجـ واخملــرجـ عـلى غــالـبـيــة ا
مـضـامـ مؤدجلـة تـفـتـقـر إلـى الـقدر
طـلـوب من االنفـتـاح علـى التـجارب ا
اخلـارجة عن السـائد في الـسوق" ما
يــجـــعل من فــيــلـم "ســعــاد" مــغــامــرة
شديـدة اخلـصوصـية سـتـؤثر بـشكلٍ
سـيرة الـفنـية لـصناع إيجابـي على ا
ا تشجع شارك فـيه ور الفيـلم وا
نتج على تبني مشاريع السوق وا
فـنـيـة جـريـئـة تـرفع الفـتـات جـمـالـية
ـضمون زاج الـسائد "ا مـختلـفة عن ا
جنــــاحـه من مـــــنــــظـــــور مــــنـــــتــــجي
األفالم".ويـصف مــارك أفالم مـخـرجـة
الـــفـــيــلم الـــذي حــصـل عــلى أربـــعــة
جــــوائـــــز من مــــهـــــرجــــان اجلــــونــــة
الـسـيـنــمـائي بـأنــهـا تـمــتـاز "بـصـيغ
لغـويـة وجـمالـيـة مـخـتلـفـة" ويـجادل
بأن فيلم "سعـاد" اشتبك مع أسئلة لم
تـطـرق بـالـقـدر الـكـافي السـيـما واقع
ـــــراهـــــقــــــات في األقــــــالـــــيم ودور ا
الـسـوشيـال مـيـديا في إعـادة تـشـكيل
عالقــاتـنــا االجـتــمـاعــيـة وعــواطـفــنـا
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كـمــا "اعــتـمــد حـالــة من الـوثــائـقــيـة
اســــتـــــنــــدت عــــلـى إبــــراز اجلــــمــــال
ثل الطبيعي وعـفوية األداء لدى 
ــكــنك اسـتــشــعــار الـتــشــابه بــيـنك
وبـيـنهم بـسـهـولة".ويـؤكـد مـارك على
حـرص مـخــرجـة الـفـيــلم أيـ أمـ
عـلى الـعـمـل من خالل فـريق إبـداعي
واجه عدم توفر التمويل بروح العمل
اجلـمــاعي واعـتــمـاد آلــيـات تــنـفــيـذ
تـتـوخى الوصـول ألفضل الـصيـاغات
الـــســـيــنـــمـــائــيـــة بــأقـل الــتـــكـــالــيف
مكـنة.ومثَّل فيلم "مـفاتيح مكسورة" ا
لـلـمـؤلف واخملـرج الـلـبـنـاني جـيـمي
ــنـتج الــلـبــنـانـي أنـطـون كــيـروز وا
شـاركات الـعربـية صحـناوي ثـاني ا
في قــائــمــة االخــتــيــارات الــرســمــيــة
ـهـرجـان كـان. وتـدور أحـداث الـفيـلم
حول عـازف تـنكـسر مـفـاتيح الـبيـانو
اخلاص به خالل احلـرب ويعجز عن
إصالحه بسبب حتر تـنظيم الدولة
اإلسالمية "داعش" للـموسيقى.ويقول
كيـروز لـتلـفزيـون إم تي في الـلبـناني
إن الــفــيــلم الــذي بــدأ تــصـويــره في
ــــاضي أكـــتــــوبــــر/تـــشــــرين األول ا
ــوصل صُــورت بــعض أحــداثه في ا
وأدى دور الــبــطــولــة فــيه عــادل كــرم
وسـارة أبي كـنـعـان وهـو أول إنـتـاج
ـيـة عــربي لـشـركـة  EZEKIELالـعـا
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ي مصطفى العقاد  اخملرج العا

ي الراحل ذكر اخملرج الـعربي العا
مصطفى العقاد (رحمه الله )مخرج
فلـمي الرسـالة و عـمر اخملـتار أسد
الــــصـــحــــراء  في احــــدا لــــقـــاءاته
مثل الكبير  السابقة  انَّ زوجة ا
أنــطـونـي كـووين اتــصــلت به بــعـد
 االنـتـهــاء من تـصـويــر  فـلم عـمـر
اخملــتـار اســد الـصــحـراء بــحـوالي
ـمثل السـنتـ تخـبره ان صـديقه ا
ي الــكـبــيـر أنــطــوني كـووين الـعــا
 والــذي جــســد دور الــبــطــولــة في
الـفلم الـسـيـنـمائـي العـربي الـكـبـير
عـمـر اخملــتـار  تـقــول له بـاحلـراف
الـواحـد اســتـاذ مـصــطـفى ارجـوك
ســاعــد  زوجي انه مــازال يــعـيش
دور عــمـر اخملـتـار فـي الـبـيت مـعي
ومع األوالد وحـتى مع األصـدقـاء  
وعــنـدمــا اطــلب مــنه ان يــعـود الى
وضـعه الـطـبـيـعي يـقـول لي اشـعـر
بــأن هـذه شـخــصـيـة عــمـر اخملـتـار
تــــمـــلـــكــــتـــني  وال أســــتـــطـــيع ان

أغادرها
ومن اجلـدير بـالذكـر ان هذا  الـفلم
تناول  قصة نضال الشعب الليبي
ضـــد احملــتـل األيــطـــالي  بــقـــيــادة
(الـثائـر البـطل  عمـر اخملتار ) وان
الفلم هو من اخراج اخملرج العربي

ُـمَـثـالن أنـطـوني كــووين وعـبـد كال ا
الــــلـه غـــيـث  كــــان يَــــخـــشَــــيــــان من
الــتـصــويـر اوالً  مَـخــافـة ان يَــتـفـوق
احـدهــمــا عــلى األخــر  في جتــســيـد
الدور الـذي يـلعـبانـه ولالستـفادة من
جتـاوز األخـطـاء  ان وجـدت لـدى كل
مـنـهمـا بُـغـيـة اخلـروج بـصـورة اكـثر
دقـة واحــتـرفــيـة  مـوضــحـاً ذلك بـأن
كالهــمـا  كــانـا يــكـرران الـطــلب مـني
اثــنــاء تــصـويــر دورهـم في مــشــاهـد
الـــفــلم  ان يـــبــدأ زمــيـــله األخــر أوالً
بـالـتصـويـر   فيـقـول عبـد الـله غيث
ارجــوك اســتــاذ مــصــطــفى فــلــيــبــدأ

سـينمائـي معروف اسمـه  (الرسالة
) الــذي تـنــاول قــصــة األسالم بـدور
ـطـلب ) بـالنـسـخة (حـمـزه بن عـبد ا
األنــكــلــيــزيـة مـن الــفـلـم الـذي أُنــتج
بنسـخت عربية  وإنكـليزية بنفس
الـــــوقت  وجـــــســـــد دور  حـــــمــــزه
مـثـل العـربي بـالـنـسـخـة الـعـربـيـة ا
ـــصــري عــبـــد الــله غـــيث  وعــقب ا
االنتهـاء  من تـصور نسـختي الـفلم
ذكر  الـعقـاد بـعض خفـايا كـواليس
فـــلم الـــرســـالـــة  ايــضـــا  فـي احــد
لقـاءاته مع قناة تـلفزيـونية   حيث
ذكر  مـعـلـومـة ظـريفـة قـال فـيـها ان

أنــطــونـي كــووين اوالً فـــهــو افــضل
ـثل في هـوليـود والـعـالم  ويـقول
أنـطـوني كــووين فل يـبــدأ عـبـد الـله
غيث اوالً ألن الـفلم هذا يـخصه اكثر
مــني كــون قــصــة الـــفــلم تُــعَــبّــر عن
أمــــــتـــــداده ومــــــوروثه الــــــعـــــربي 
ويستذكر العقاد قائالً فتوصلنا الى
اتـــفـــاق يـــتم مـن خالله  تـــصـــويـــر
ـشاهـد الداخـلـية اوالً من قـبل عـبد ا
ـــثل مـــســـرحي الـــلـه غـــيث كـــونه 
ويـجــيـد اداء الــنـصــوص احلـواريـة
لألدوار بـأحـتـرافـيـة عـالـيـة  ويـقـوم
انــطـــوني كــوين بـــعــده بــتـــصــويــر

ــشــهـد ذاته اخلــاصــة بــالـنــســخـة ا
االنكلـيزية مـستفـيدا من جتربـة عبد
شاهد الله غيـث  اما عند تصـوير ا
اخلـارجـيـة. فـيــبـدأ انـطـوني كـووين
ـشـهـد ومن ثم عـبد اوالً بـتـصويـر ا
الــله غــيث  لـالســتــفــادة من خــبــرة
يـة وفي هولـيوود في انطـوني العـا
اداء حركـات تنسـجم و الزوايا التي
وضــعت فـــيـــهــا الـــكـــامــرات اثـــنــاء

التصوير  .
وفـي مــــعـــــرض حــــديــــثـه عن مــــدى
ــمـثـلـ الــعـرب لـلـولـوج جنـومـيـة ا
ـيـة بـعـد جتـربـة  الى مـصـاف الـعــا

أشـركــهم في اعـمـال سـيــنـمـائـيـة
ـمـثل ـيـة اوضح قــائالً  ان ا عــا
العربي اثبت قدرته على مجاراة
ـيـ  في جتـربـة ـمـثـلــ الـعـا ا
فــلم الـرســالـة كــون ان الـنــسـخـة
العربية كانت افضل من النسخة
االنـكـليـزيـة من حيث اداء األدوار
ا الرئـيسيـة مُعربـاً ذلك بقوله ر
مـثلـ الـعرب كـانوا اكـثر ألن  ا
احــسـاس بــروحـيــة قـصـة الــفـلم
ية واخـتتم حـديثه قـائالً ان العـا
ـنــظـوره هي ( في الــسـيــنـمــا  

 لغة وتقنية  ).

ـي األمـــريـــكـي اجلـــنــــســـيـــة الــــعـــا
والـسـوري األصل مـصـطـفى الـعـقـاد
 عـلـماً ان اخملـرج الـعـقاد قـد اسـند
فـي  جتـربــة سـابــقـة ســبـقت الــفـلم
ُـمثل  انطوني كووين ذكور الى ا ا
 لـعب دور الـبـطـولــة ايـضـاً في فـلم

لإلنتاج السيـنمائي.وبرز اسم لبنان
مـرة أخــرى في قــائـمــة االخـتــيـارات
الـرسـميـة لـلدورة الـثـالثـة والـسبـع
ـــهـــرجـــان من خالل اخملـــرجـــة مـن ا
الـلبـنانـية الـفرنـسيـة دانيـال عربـيد
التي قـدمت مقاربة سـينمائـية لرواية
الكـاتـبة الـفرنـسـية آني إرنـو "شغف
بـسـيط" بـإنتـاج مـشـترك بـ فـرنـسا
وبـلـجـيــكـا.وعُـرفت عـربـيـد بـوصـفـهـا
ـساهِمـات في تشكـيل الثورة إحدى ا
الـسـيــنـمـائـيــة الـنـسـويــة في لـبـنـان
اضي. مـنـتـصف تـسـعـيـنـات الـقـرن ا
كـمـا أثــارت جـدالً واسـعـاً فـي لـبـنـان
الــذي مــنع عـرض فــيــلـمــهـا "بــيـروت
بـاللـيل" بسـبب مشاهـد وُصفت بـأنها
جنـسـيـة. غـيـر أنهـا عُـرفت كـمـخـرجة
فــرنــسـيــة والقت أفـالمـهــا من قــبل
هـرجـانات احتـفـاءً من عـددٍ من أهم ا
الــســيــنــمــائــيــة في الــعــالم بــيــنــهـا
مـــهـــرجــان كـــان نــفـــسه.ورغم حـــالــة
اإلحــــبــــاط الـــتـي صـــاحــــبت إلــــغـــاء

ـهـرجـان إال أن أصرار فـعـالـيـات ا
الــقــائـمــ عــلــيه عــلى اإلعالن عن
االخـــتــيــارات الــرســـمــيــة لــلــدورة
الثـالثة والـسبعـ منه عوضاً عن
إلــغـائـهــا أتـاح فــرصـاً مـتــسـاويـة
لألفالم الـسـتة واخلـمسـ في نيل
مــا تــســتــحق من دعم في احملــافل
السينمائية الدولية ومهد الطريق
ـا الـفـوز أمـامـهــا لـلـمـشــاركـة ور
ــهـــرجــانــات بـــجــوائـــز عــدد مـن ا
ـيــة.من جـهـة الـســيـنــمـائـيــة الـعــا
أخـرى يُـنــتـظـر اإلعالن عن قـائـمـة
ــسـابــقـة االخـتــيــارات الـرســمـيــة 
ـؤسسـة يرعـاها األفالم القـصيـرة 
مهرجان كـان السينمائي في وقت
الحق مـن الـشــهــر اجلــاري والـتي
ـهـرجـان إنـهـا يـقـول بـيـان إلدارة ا
حـفلت بـتجارب مـخرجـات شابات
"يعـدن بتـحقـيق التـوازن والتـكافؤ
الــذي نـــنـــشــده" فـــيـــمــا يـــتـــعــلق

شاركة النسائية. با

مصطفى العقاد في لقطت من فيلم الرسالة

لقطة من فيلم مفاتيح مكسورة

ملصق فيلم سعاد



من مـعـالم بـغـداد في بـداية الـقـرن الـعـشـرين واستـمـرت لـفـترة
مزرعـة ( البـاگله) الـباقالء الـتي تقع شـمال بـغداد الـتراثـيه ب
شارع محلة الـوزيريه احلاليه وب الشـارع الذاهب الى منطقة
ـعـظم ـنــطـقه احملـصـوره بــ بـاب ا االعـظـمـيـه اذ ان كل تـلك ا
ا فـيها سمـاة محلـة جنيب بـاشا او الصـرافيه  واالعـظمـيه وا
ـغــرب وسـاحـة عـنـتـر كـانت مـحـلـة الــكـسـره احلـالـيه وشـارع ا
ذكـوره التي امتـازت بزراعة سـاحه ا بـسات ومـزارع ومنـها ا
الـبــاقالء ويـكـون مـوسـم تـفـتح ازهــار الـبـاقالء مـوعــداً لـقـضـاء
ـنطقه اذ شـباب بغـداد خاصة امـسيـاتهم وسهـراتهم في هذه ا
من كثـرة الرواد الذين يـقدمون( جـوگات جوگـات) اي جماعات
زرعه وكـأنها في مهـرجان او عيد وال غرو في جماعـات تبدو ا
كان الوحيد لسـنوات في قضاء امسيات البغدادي ذلك فأن ا
هي مــزرعــة الــبــاقالء اذ قــبل تــوجــهــهم وفـي طـريــقــهـم وعــنـد
عـروفه( فتح ورد الباگله) وصولهم يـرددون البسته الـبغداديه ا
لك ـنـظر حـتى ان ا ـوقع وجـمال ا حيث كـانت تـمتـاز بـحسن ا
فيـصل االول سكنـها في دار ابن شعشـوع البغـدادي اليهودي
الـذي ال زالت داره مـوجـوده عــلى شـاطيء الـنـهـر في الـكـسـره
عـلى الـرغم من ندرة وسـائل الـنـقل وانـعـدام الطـرق بـ بـغداد
ـزرعه  في ذلك الوقت فـلقد  اعـتاد الـكثيـر من الشـباب على وا
احـتـسـاء اخلـمـره الـعـراقــيه خـاصـة بـ الـبـاقالء ذات الـزهـور
ــلـونه واخلالبه وهم يــرددون( فـتح ورد الــبـاگـلـه) ويـحـمل كل ا
ـقبالت زات) ا ـكسـرات( الچـرزات  وا مـنهـم مالـذ وطاب من ا
وتـرى الـواحـد مـنـهم مـتـأبـطـاً حلـصـيـرة او بـساط أو( فـجه) او
قطـعة قماش او ( چـفيه) لكي يجـلسون علـيها اذ ال كراسي او
رافق للسفره زرعه وال يصطحبونـها معهم للجو ا مقاعد في ا
للمـزرعهز وبعد جلـوسهم يخرج كال منـهم( ربعيه أو سراحيه)
ـملـوءه خمرة ويـنصـبون موائـدهم على االرض والـذي يحسن ا
خــدمـتــهم مــنــهم يــصــفـونـه( خـادم طــبگ) واحــيــانــاً ( هـودار)
وتـنـتـشـر ( اجلــوگـات) جـمـاعـات جــمـاعـات في طـول مـزرعـة (
الـــبــاگــله) وعــرضــهــا وهـم يــصــفــقــون  ويــرقــصــون و( الــدگ
) فرح مـستبـشرين ويبـدأ الغنـاء بعد شـرب قدح اصـبعتـ
او اكـثـر حـيث تـبـدأ اخلمـره بـالـتـأثـيـر فـتـراهم بـغـنـون مـختـلف
ـنـصوري والـبـهـرزاوي وآخرون الـغـناء الـبـغـدادي الـزهيـري وا
ــقـامــات والــبـســتـات يــغـنــون الـصــبــا واالورفه وكــأن جـمــيع ا
البغداديه يكون بينها مسابقه فإذا كان مقام المي غنوا بستة:
ـنحدر ويـاك خذني بذمـتك  على اجملر ذبـني أي يامن عزمت يا
على الذهاب الى اجملر وهنالك مديـنه في محافظة ميسان بهذا
ـاء اجلميل موقعـاً وجرياناً خذني االسم او اجملر اجملرى من ا

والقني هناك.
ــقــام بــيــات قــام احــدهم في الــوسط يــتــمــايل وهم وادا كــان ا

يرددون خلفه واويله واويل;
ه للديچ ال جتنينه ما گتلچ يا

واويله واو ويل
فزز حبيبي ( بغبشه) والنوم حالي بعينه

أي ياأماه  حذرتك من جلب ديك النه يرتب الويل فهو بصياحه
صباحاً يجعل 

حبيبي يستيقظ على الرغم من انه يحب النوم في هذا الوقت.
قام رست غنوا جميعاً بصوت واحد بستة; واذا كان ا

يا أهل اخللگ من شاف ولفي واعرفه
طلع خاين بذات ما عنده وفه

اي يـا مـخـلـوقـون من شـاهـد حـبــيـبي وعـرفه فـاني اخـبـركم ان
قام حجاز غنت حبيبي خانني ولم يف بـوعوده لي. واذا كان ا
(اجلـوگه) مــعــاً بـســتـة( فــوگ الــنه خل) اي فــوق  وفي االعـلى
فهـنالك فـرق ب ( فوق مكـان خليـلنـا وليس فـوق شجـر النـخل
( فوق إلنـا خل) أي مكان النـخل) أي أعلى شجـرة النخل وبـ

حبيبنا وخليلنا في االعلى فوق.
وهـكذا تـعج مـزرعة الـباگـله بـالغـنـاء والضـحك والـتصـفيق مع(
)  خاصة بعد ان تمأل اخلمره عقولهم وبطونهم دگة األصبعت
ويـغمـر الـسـرور اجلمـيع فـالبـغـدادي يـتصف بـاالدب واجملـامله
ــزرعه وشـاهـد ومـراع لـشــعـور االخــرين  فـإذا حــضـر فالح ا
زروعـات من الشـباب الـذين يـبادرون بـاالعتذار اتالف بـعض ا
(  كل الزرع فدوه الـكم نريدكم له فيـكون جواب الـفالح سريعـاً
تـتـونـسـون)  فـالـزرع بـأجـمـعه فـداء لـلـشـبـاب فـهم أي صـاحب

زرع والفالح  يريدونكم فرح مسرورين. ا
ومـا يكـاد الـليل يـرخي سـدوله مع عـدم وجود الـكـهربـاء تـبدأ (
زرعه لـيبدأ الفـصل الثاني من سهرة اجلوگات) بـالرحيل من ا

الشباب البغدا دي:
جماعه تذهب الى تياترو جليله ام سامي

اليه لــسـمــاعـهــا تـغـني وجــمـاعه الى مــكـان تــواجـد صــديـقه ا
الزهـيري والـبـهرزاوي والـبسـته( طيـر وخـدني للـسمـاوه وذبني
بگـاع ما بيـه نداوه)? أي طـير واصحـبنـي  الى مديـنة الـسماوه

اء. والقني  هنالك في ارض خاليه من ا
وجـمـاعه تــروح الى تـيــاتـرو بــدريه الـسـواس فـي مـدخل سـوق

يدان للتمتع برقصها واغانيها احللبيه. ا
وجــمـاعه تـروح الـى مـلـهى الــفـارابي لــلـتـمــتع بـأغــاني صـبـريه

. حس
ـقـام وجــمـاعه تــبـحث عـن مـكـان زهــور حـســ لالسـتــمـتــاع 

الدشتي الذي اجادته بشكل تفوق به غيرها ببغداد.
وجـماعـه تـذهب الى مـلـهى اجلـواهـري لـلـتمـتـع بأغـانـي سلـيـمه

باشا مراد.
وجـماعه تـقـصد أوتـيل الهـالل للـتمـتع بـأغاني مـنـيره الـهوز وز

ورقصات مديحه سعيد
شاهدة الرقص من يدان  وجماعه تذهب الى مقهى سبع في ا

الراقصه احللبيه رحلو.
وجـمـاعه الى ( أوتـيل) فـنـدق( مـود) اجلـنـرال االنـگـلـيـزي فاحت
بــغـــداد في  مـــحـــلـــة   رأس الـــقــريـه أو أوتـــيل بـــرســتـــول في
الصاحليه أو الى ملهى ليالي الصفا في الصاحليه ليشربوا (

چم ) كم بطل بيره من نوع آمستل او ستاوت.
وجــمـاعـه تــدهب الى ( مــا يــخــانــات) مــشــارب رزاقه ومــيــخـا
وعـتـيـشـا وطـوبـيـا وصـالح بـيـچه وعـبـد الـله مـاشـالـلـه لـيـكـمـلوا

شربهم بأحتساء العرق العراقي.
ومـنهم يـذهب الى أوتيل عـبد االحـد في شارع األگـمگـخانه اي

تنبي والذي كان يفتح مساءوليال. شارع ا
ــقــام والـبــسـته ومــنــهم من يــرغب في الـچــالــغي الـبــغـدادي وا
ــقـام فــيـــــــــــــذهب الى مــقــاهي گــهـوة الــبــغــداديه من قــراء ا
ـصـبـغه وگـهـو عـزاوي وگـهـوة حـســــــن صـفـو في ا
ـــســـتــــــــــــنـــصــريـه وگـــهــوة ــمـــيـــز  قـــرب ا ا

الشابندر.
فـهي سـاعات من الـعـمـر لـلشـبـاب الـبـغدادي

على الرغم من بساطتها وعفويتها .
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اإلقلـيمي سهّـلت انخـراط حزب الله
واجهة اسرائيل ومارست وصاية
في لبنان على مدى سنوات طويلة.
ويـعـتبـر أنّ األسـد األب "أبـقى دائـماً
عـلى ســوريـا مـســتـقـلــة عن الـتـدخل
األجـنـبي" فيـمـا "أصبح بـشـار مديـناً
لــلـنـفـوذ اخلــارجي من أجل احلـفـاظ

على نظامه سليماً".
وفــيـمـا يُـتـوقّع أن تـغـرق سـوريـا في
قـبـلة ـرحـلـة ا مـزيـد من الـفقـر في ا
كـــشف الـــصــراع األخـــيـــر بــ رجل
األعـمــال الـبـارز رامي مـخـلـوف ابن
خـال الـرئـيس السـوري والـسـلـطات
التي تـطـالـبه بـتـسديـد مـبـالغ مـالـية
وحجزت عـلى أمواله تصـدّعاً جديداً

في دائرة األسد االقتصادية.
لكنّ ذلك لن يغير من موقع األسد.

ويـقـول عـيتـاني "يـشـبه بـشـار حافظ
في مـثابـرته وقـدرته علـى إبقـاء قلب
النـظام سلـيمـاً لكنه لـيس كفوءاً وال

محظوظاً كما كان والده".

تــعــبـــيــراً عن غــضــبـــهم مــطــلــقــ
شعارات مناوئة لألسد.

في موازاة ذلك ال تزال مـناطق عدة
في شــمــال شــرق ســوريــا وشــمــال
غـربـها خـارجـة عن سـيطـرة الـقوات

احلكومية.
وبــعــد أكـثــر مـن تـسـع سـنــوات من
احلـرب تـمـكّن األسـد من االحـتـفـاظ
بالـسلطـة وتسيـطر قواته عـلى أكثر
ــــئــــة من من ســــبــــعــــــــــــــ فـي ا
مـسـاحة الـبالد بـفـضل دعم رئـيسي
من حـلـيـفـ أســاسـيـ هـمـا إيـران

وروسيا. 
إال أنّ بالده حتوّلت ساحة للتنافس

ب قوى دولية.
ويقـول عيـتاني "تـرأس حافظ األسد
دولــة مــســتــقــرة سـيــاســيــاً وآمــنـة
لــلــغــايــة حــتى لــو كــانت "فــقــيــرة

." أيضاً
وشــكّـــلت دمــشق فـي عــهــده العــبــاً
ــســـتــوى اســـتــراتـــيـــجــيـــاً عــلـى ا
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الـــــغــــــربي الـــــذي
أســهب في وصف
أناقتها وثـقافتها
جلعل سوريا أكثر
قــربــاً من الــغـرب

بالفشل.
بــــــعــــــد قـــــــمــــــعه
لــــلــــتــــظــــاهــــرات
الــســلـــمــيــة الــتي
حتــــوّلـت نــــزاعــــاً
دامــــيــــاً تــــســــبّب
ـــقــتل أكـــثــر من
 380ألف شخص
مـنــذ الـعـام 2011
وأدى إلـى نــــــزوح
وتـشـريـد أكـثر من
نـــصف الـــســـكــان

داخل ســوريــا وخــارجــهــا طـالــبت
دول غـربـيـة وعـربـيـة بـرحـيل األسـد
عن الــســلـطــة ودعــمت مــعــارضـيه.
ـطلب لـكنهـا تخـلّت الحقـاً عن هذا ا
بعدما ركزت جهودها على التصدي

للتنظيمات اجلهادية.
وتـالحق نـــظــــام األســـد عـــقـــوبـــات
قـاسيـة أنهـكت اقتـصاده وسـيدخل
آخـرها ويُـعرف بـاسم قانـون قيـصر
ـقـبل. وقد حـيـز التـنـفيـذ األسـبوع ا
أقـــره الــرئــيـس األمــيــركـي دونــالــد

ترامب.
dIH « jš

ويــعــيش الــيــوم اجلــزء األكــبــر من
السـوري حتت خط الـفقر وتـشهد
الــلــيــرة الــســوريــة انــهــيــاراً غــيــر
مـســبـوق ومــتـواصالً أمــام الـدوالر
يـؤدي الى تـآكـل الـقـدرة الــشـرائـيـة
لـلــسـوريـ الــذين خـرج الــعـشـرات
منـهم في مديـنة الـسويـداء (جنوب)
في الـيـومـ األخـيـرين إلى الـشارع

…dŽË »UÐ s  r²łdš

في الـوقت الـذي يـنـوي فـيـه الـدكـتور
علي الوردي للسفر سنة  1947  الى
امريـكا للـحصول عـلى شهادة الـعليا
اجستير والدكتوراه كان اهلي قبل ا
 والدتـي يــعـــيــشـــون في قــريـــة عــلى
احلــدود الـعـراقـيـة مع ايـران اسـمـهـا
عــلى اسم قـبــيــلـتي ( الــطـعــان) احـد
قـبـائـل  بـني الم .فـكــانت لـديــهم نـيـة

ديـنـة بغـداد وفعال  لـلهـجـرة الى ا
ذالك في سـنـة  1964حـيـث هـاجـروا
من قريـة الطـعان في ناحـية زربـاطية
من قـضـاء بـدرة في مـحـافـظـة الـكوت
فكان تاريخ ميالدي 1-7- 1969بعد
ما جـاء اخي ستـار قبـلي سنة 1966
فــكــنت انــا ســابع اخــوتي مع ثـالثـة

شقيقات .
مـديـنـة الـصــدر ( الـثـورة سـابـقـا) 
تـوزيـعـهـا الى الــنـاس الـبـسـطـاء من
قـبل الـراحل عـبد الـكـر قـاسم حيث
هاجـر اليهـا ابنا الـقرى واالرياف في
اجلــنـوب هـروبـا من قـبـضـة االقـطـاع
ـتــسـلــطـ عــلى الـزراعــة تـاركـ وا
ـيــاه االنــهــر والـبــســاتـ خــلــفــهم ا
اخلـضـراء والـثروة احلـيـوانـيـة التي
تلعب دور ايجابي بالـصحة النفسية
لالنـــســـان الـــتي تـــمـــتـص الـــطـــاقــة
السلبية منهم ,فنقلوا معهم العادات
واالعـراف الــعـشـائــريـة مــنـهـا ان كل
عـشـيـرة تـسـكن مع بـعض مـتـجـاوين
مع بــــعــــضــــهم خــــوفــــا مـن حـــدوث
مـشـاجـرات من قـبل الـغـيـر فـيـكـونوا
مـتكـاتفـ مع بـعض لصـد مثل هـكذا
مـشاكل وفـعال مديـنة الـثورة تخـتلف
عن بـاقي مـدن بغـداد وبـقت محـافـظة
ومتقوقعة عـلى نفسها عن باقي مدن
الـعــاصـمــة الـتي حتــتـاج من يــسـكن
هـوالء فــيــهــا الى ثــقــافــة الــتــمـدن  ,
ــهـاجــرين واجـهــة ظــروف صـعــبـة ا
مـــــنــــهــــا حــــرب ايـــــران في بــــدايــــة
الثمانينات واحلصار اجلائر ومن ثم
ــقــيـتــة .هـذه الــظـروف الــطــائـفــيـة ا
دفــعــتـهم لــلــتـقــوقع اكــثــر مع بـعض
ـقـابل ضـعـف الـقـانـون في فـتـرة وبـا
احلصـار دفعت الـسلـطات الى تـقوية
الـقـانـون الـعـشائـري بـاالعـتـمـاد على
ــشـاكـل الى شــيـوخ اخــذ احلـق في ا
الـعــشـائــر فــزدادوا اكـثــر وعـورة في
حيـاته التي اصـبحت ال تـطاق لـكثرة
عـــدد الـــنـــفـــوس وفي ظـل الـــظــروف
الـصـعـبـة للـبـلـد . كـان بيـت اهلي في
ـديـنـة قـرب الـسدة اخـر الـقـطـاعـات ا
ـديـنـة وتـبـ هي اقل ارتــفـاعـا مـن ا
والــدلـيل ذلـك طـفح اجملــاري في ايـام
احلـصـار لـفـتـرة تـقـريـبا  10سـنوات

كـاننـا نعـيش في مديـنة الـبندقـية في
ايطاليا وباالضـافة الى اهمال الدولة
لهـا رغم التضـحيات الـكثيـر البناءها
فالقطاعات االخير ارتفعت فيها مياه
اجملــاري واالوسـاخ ( الــزبـالــة) الـتي
بــدت الــدولـة تــرفع بــهــا بــالــشـفالت
كـائن الثقـيلـة .مع هذا كنـا نعيش وا
رعـب احلـروب واالضـطــهـاد الــبـعـثي

الصدامي الطائفي  .
كـان الـوالــد والـوالـدة الـلـه يـرحـمـهم
يرفـضون ان تزوج احـد االبنـاء يعزل
او يـنـفـصل او يـسـتـقل خـارج الـبـيت
عـلى الـرغم لـديـنـا بـيتـ غـيـر الـبيت
الـذي نسـكن فيـة الـذي هو عـبارة عن
ـدينـة مزدوجـة مع بعض بيـت في ا
,هذا الـتفـكير لـلوالـدين جعل العـائلة
تــكــبــر الى ان اصــبح الــعــدد الـكــلي
تـقـريـبا  35فـرد تـقريـبـا سـاكـن في
بـيت واحــد حــيث زواج الـشــقـيــقـات
واخـــوتي جـــمـــيـــعـــا الى ان بـــقـــيت
الوحيد بيـنهم اعزب وكان مكاني في
الـبـيت هـو االسـتـقـبـال وهي الـغـرفـة
االولى الـتي  بــنـاءهـا الــوالـد عـنـد
ســكــنــهم الــدار في الــبــدايــة ومــكـان
بيت والدتي وهي مكاني للدراسة وا
الى ان اصـبــحت انــام بــالـقــرب بـاب
ـطل عــلى الــشــارع الــعـام اخلــروج ا
عــنـدمــا بـدأ ابــنـاء اشــقـاي يــكـبـرون
وينـامون بـنفس الـغرفـة( االستـقبال)
الى بـدأ تـضيق بـنـا وتزامـنـا مع هذا
انـا الــوحــيـد الــذي اصــريت عـلى ان
اكــمـل دراســتي بـــيــنــهـم وكــانت هي
الذ الـوحـيـد للـهـروب من اضـطـهاد ا
احلــروب واحلـزب والـبــعث و خـدمـة
الــعـسـكـريـة وبـعـد ذلك اصـبـحت هي
الـــطـــريـق الاتـــخـــلص واقف بـــوجـــة
الـظـالم الـذي فـتك بـالـبالد واراد بـهم
اجلـهل لـكي يـسـيـطـر عـلـيـهم فـكـانت
ثـورتي ان اجنح واحـصل عـلى اعلى
تعليم .فـكنت الابالي بالـطعام ونوعة
البس ونـوعـهـا فـقـد كـنت اهـتم وال ا
بالنجاح في الدراسة واحلمد لله كان
اللـه في عوني ,فال اتـذكـر كـيف كـنت
اقرأ وافـهم وال اتـذكر اني اسـتمـتعت
في يوم من االيـام بشـهية الـطعام وال
شعرت بـيوم اني وضعت راسي على
اخملدة لكي انام  ,فانان عنـدما يتعب
اجلــهـاز الـعـصــبي وهـو يـنـام واالكل
لـهـذا اللـحـظة تـعـلمت لم امـضـقة في
فـمي بل ابـلـعه بــلع مـبـاشـر لـلـمـعـدة
وبـــســرعــة غـــريــبـــة .الى ان وصــلت
مــرحـلـة اني اصـبـحت انـسـان جـامـد
بـــكل شي ولـم اعــرف االســـبـــاب الى
سـنــحت لي الـفــرصـة بــعـد مـنــاقـشـة

ـاجسـتـير  1998لـلسـفـر الى ليـبـيا ا
الـتي االتخـتلف عـنا بـشئ سوى انـنا
هاجرنا من بـلد ميت الى مريض لكن
اهون . عنـد وصولي الى ليـبيا بدات
تظهر العقـد واحدة تلو االخرى التي
دينـة التي تركت اثر اكتسـبتهـا من ا
من الصـعب ازالة والـتي كانت شـبيه
باالطارات ابـو الريحة الـتي اخرجها
يـاه لسـنة و الـتجـار من االنقـاذ وا
بــيـعــهــا الصـحــاب الـســيــارات الـتي
تاخـذ فتـرة طويلـة ولم تزيل الـرائحة
ـدينة منـها بـالرغم من خـروجي من ا
الـصــدر الكـثـر من  20سـنــة وذهـابي
الى مـــالـــيـــزيــا  5ســنـــوات الكـــمــال
الدكتوراة . دراستي في االختصاص
عــلم  الــنـفس كــشـفـت اني اعـاني من
عقدة االضطهـاد والتي كانت الشباك
الـــذي انـــظــر مـــنه الى الـــعــالـم فــمن
الـنـاحـيـة الـديـنـيـة اني شـيـعي اثـنى
عشري فانظر لالخرين انهم في ظالل
مـب وانـا اطـهر مـنهم  ,ومن ناحـية
اخـرى انـني انـتـمـي لـعـشـيـرة جـاءت
لـبـغـداد ولـم تـغـيـر شـى من عـاداتـهـا
والتـي تقـضي بان ال تـسمح بـالزواج
اال من هـم اقـرب لـهم من الــعـشـيـرة (
دجـاجاتـنـا لدويـجاتـنـا) فهـذا العـقدة
جعلت منا ننظر لالخرين باننا اطهر

نسل لم يتلوث .
…UOŠ p¹dý

 هـذا العقـد جعـلتـنا نتـختـلف نفـسيا
بالتعامل مع االخـرين  حتى باختيار
شـريـك احلـيـاة فـالـفـرصـة مـحـصورة
بـــ االقــربــاء  ,وعـــقــــدة اخـــرى في
ــديـنــة حــيث ان كل ســلــوك خـاطى ا
مــكـشـوف  لالخـرين  فـكـانـوا الـذكـور
يــكـشــفـون حتـركــات الـنــسـاء الــغـيـر
شـكلة غـير موجودة اخالقيـة وهذه ا
في بـــاقي االحــيــاء االخـــرى ( قــمــلــة
بيـضـة وقـمـلـة سـودة) قـمـلـة االحـياء
الــشـعــبـيــة بـيـضــة تـكــون مـكــشـوفـة
لالخرين وقملة االحياء الغير شعبية
سودة صـعب كشفـها . هذا بـاالضافة
الى ان مـديـنــة الـصـدر يـنــظـر الـيـهـا
بــاقي احـيـاء بـغــداد عـلى انـهم نـاس
عشائر وقبلي وكثرة مشاكلهم التي
تــتــسم بــالــهــمــجــيــة فــيــتــحــاشــون
صــداقـتــهم وتــكــوين عالقــات مــعـهم
ونـالحظ ان من الــصــعب عــلى بــاقي
ـــديــنــة تــزوج الــعـــوائل من خــارج ا
دينة اال اذا اتفقوا بنتها الى ابنـاء ا
ـدينـة ويتـميز بـان يعـزل بهـا خارج ا
بــاخالق عـالـيـة واخلــصـوص يـحـمل
شـهـادة عـلـمـيـة . هـذه مـجـمل الـعـقـد
نـحـمـلـهـا فـي داخـلـنـا بـاالضـافـة الى
عــقـد اجلـنس  حـيث كـان الـشـاب امـا
ـونـساة ـارسـة اجلـنس مع ا يـزني 
ـنـتـشـرة سـابـقا فـي امـاكن الـدعـارة ا
في امـاكن مـحـددة في ارجـاء الـعـراق
او يـحصل عـلى فـرصة الـزواج وهذه
اسـهل لـلــشـاب االول في الــعـائـلـة او
ـارس الـعـادة الـســريـة . فـالـتـربـيـة
الـعـائلـيـة في مديـنـة الصـدر ضـعيـفة
من هــذه الـنــاحـيــة تـركــيــزهم يـصب
بالتـربية القـبلية وفكـان الكالم يشيع
ـارسة ب الـذكور عن اجلـنس كان 

الـعــادة الـســريـة وكـيـف? او الـذهـاب
لبيوت الدعارة وكيف? فالشاب يتعلم
من ان فـــقط يــســـمع الـــكالم من هــذا
وذاك فـلم نـكن ابـائـنـا عـلـمـاء وال كـنا
نــعــيش في بــيــوت واسـعــة مــريــحـة
يسيطـر عليهـا االهل ويكشف ويتابع
كـل ســـلـــوك االبـــنــــاء .وهـــذه جتـــعل
الـشبـاب اكثـر شكـاك بـالنـساء ومن
الصعب يختار بنت الناس ويثق بها
ـارسـة الـعـادة الـسـريـة جتعل ,امـا 
من الــشـاب انــسـان مــريض نــفـســيـا
ـدرسـة شـكاك مـتـشـتت االنـتبـاه في ا
في اختيارة لفتاة احالمة ومستعجل
ومـنـدفع بـاالخـتــيـار من جـهـة اخـرى
لـلتـخلص مـن العـقد والـنتـائج تظـهر
بــعــد الـزواج لــدى الــكــثــيـر فــنالحظ
البعض غـير مقنـتع بزوجتة فـيضطر
حتـمـلـهـا خلـاطـر امـة وابـيـة فـيـذهب
ــارس اجلـــنس مع خلـــيـــانــتـــهـــا و
غـيـرهــا او الـعـكس عـنــد الـغـيـر ولـو
قليل . باالضافة الى ان مدينة الصدر
جــــمــــيـــعــــهم مـن ابــــنـــاء اجلــــنـــوب
وانـــتــمــائـــهم الــديــنـي مــوالي االهل
الـبـيت فـتسـيـطـر علـيـهم االفـكار ذات
الوعي اجلمـعي فيعـيشون في اوهام
وخـيـاالت عـجـيـبـة غـريـبـة مـسـيـطـرة
عـلى ادمـغـتـهم كـسـيـطـرة الـقـطيع اال
من من الله عـلية بـلطفـة واخرجة من
هـذا الـقـطــيع فـتـنــكـشف له االسـبـاب

اسباب اجلهل والتخلف .  
1995-1996كــــــنت اول ســــــنـــــة في
عروف اجـستير وطـبعا ا كورسات ا
عن هـــذه الــســـنــة (اتـــشــوف اجنــوم
الـظـهـر) وكـان احلـصـار وقـطـاعـاتـنـا
االخـيــرة طـفـحت اجملـاري واالوسـاخ
حتمل بالشفالت وتعرفون اني سابع
اخ والــسـادس اتـزوج بـنـفس الـسـنـة
1996بحيث البيت قـفل ما بيه مجال
اني وصــلت انـــام بــالــقــرب من بــاب
ـطل على الـشارع واملي االستـقبال ا
الوحـيد النـجاح لكي اطـلع من البيت
واخلص .وكان لي زمالء في الدراسة
واحد من الـيرمـوك يعـمل بـعد ألدوام
كـــاشـــيـــر بـــاحــد االســـواق في نـــفق
الـشرطـة والزمـيـلة االخـرى مسـيحـية
من الـكـرادة تـعـمل مـعـلـمـة بـكـنـيـسـة
ودائـمـا نـاتي صبـاحـا لـلجـامـعـة قبل
ـادة ونـتـناقش احملـاضـرات نـراجع ا
فـيـمـا بـيـيـنـنـا في احـد االيـام وصلت
متـاخر عن الـقاء بهم بـسبب تـعرفون
من نــنـهض الـصـبح احلـمـام ازدحـام
ـغسـلـة نـفس الشئ بـاالضـافة الى وا
اين جتــد احلــذاء او االحــزام ومـرات
الـقـميص لـو البـنـطلـون واحـد طالـبة
من اجلـيــران وهـذه كـانت سـائـدة في
ذلك الوقت .نـرجع السـالفتـنا وصلت
مـتــاخـر لــزمالئي صـبــاحـا وجــدتـهم
يـتناقـشون دخـلت بيـنهم اسـتمع الى
ان خـلص الـنـقـاش وقـلت لـهم اني لم
افــــــهم شـئ فـــــعال لـم افـــــهم شـئ من
ـصطـلحـات الـتي كانـوا يتـناقـشون ا
بها .فقالوا لي نحن لم نتناقش حول

احملـاضــرات بل كـنــا نـتـنــاقش حـول
مـاركــات االجـبـان الــسـائــدة في نـفق

الشرطة والكرادة.
      ســافـرت الى لــيــبـيــا ٥ ســنـوات
اتـــــعــــرفـت بــــزمـالء عــــراقـــــيــــ من
احملافظـات ومن االقضيـة والنواحي.
ومن ســافــرت الى مــالــيــزيــا لــذلك ٥
سنوات كذلك اتعرفت بـطلبة عراقي
جـــاءوا من الـــقــــضـــيـــة والـــنـــواحي
باحملـافظـات .وعنـدي صديق من اهل
الهور اجلبايش اكمل بكلوريوس في
بغـداد وماجسـتيـر ودكتوراه وحـاليا
هـو يسـكن بغـداد ومـتزوج من بـغداد
ومن خالل مـعاشـرتي لهـوالء الزمالء
واحــتــكــاكي بــهم وتــعــرفـون خــمس
ســنـوات يــطـول احلـديـث ويـكـون عن
نطقة واقسم بالله االهل واالقارب وا
وجــدت نـحن في مـديــنـة الـصـدر ابـو
الـهور اكـثر وعـيـا منـا وكذلك الـطلـبة
الــذين هم من االقــضــيــة والــنــواحي
والـســبب حـلـلـته حـسب مـا يـدور في
ذهـــــني ان مـن هـــــاجـــــر من الـــــريف
لـلـمـديـنـة افـتـقـد الـكـثيـر مـن األشـياء
الـتي كـانت تـمـتص طـاقـته الـسـلـبـية
الـذيـن عـاشـوا بــاحملـافــظـات تــتـفـرغ
طاقـتهم الـسلبـية عن طـريق اخلضار
ــــــوجــــــود فـي الــــــزرع والــــــثـــــروة ا
ـتمثل باالنهر .اما اء ا احليوانية وا
نــحن من عـشــنــا في مـديــنـة الــصـدر
ـنطقة افتقـدنا هذه االشـياء وضيق ا
وحـصـر احلروب بـقـيـنا كـمـا نحن لم
ــديـــنـــة والــتـــمــدن له نــتـــمـــدن في ا
مـستـلـزمان ولم نـبقى بـالـريف حالـنا
حـال اقــرانـا الـذيـن بـقـوا (بــ حـانه
ومـانه) فـيـكـون حـال الـنـاس مـتـعوب
اكــثـر من اهـل احملـافـظــات و بـ من
ـنـاطق االكـثـر راحـة في يـعــيش في ا
بـغــداد الــغـيــر شــعــبـيــة .فــصــديـقي
اقربـاؤة واخـوانه في هور اجلـبايش
اكثـر انفتـاحا ورقي وتـمدن من اهلي
في مـديـنة الـصـدر .فمـاذا يـعني ذلك?
واسف الــــكـالم فــــيه اكــــثــــر تــــوسع

وحديث يطول .
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ـســيـرة وكـنـا كل مـا جـرى فـي هـذا ا
نحـلم  سقـوط النظـام البـائد واعتالء
ــوالــيــة االهل الـــســلــطــة االحـــزاب ا
الـبـيت الـتي كـنـت طيـل فـترة حـيـاتي
الـسـابـقـة اتـشــاجـر مع الـغـيـر دائـمـا
وخسرت الـكثير من االصـدقاء بسبب
هــذا الـشــجــار والــعـنــاد واقــول لـهم
ســـوف يـــاتي الـــيــوم الـــذي يـــكــشف
ويــنـصــر احلق والـشــيـعــة يـكــونـون
بــاحلــكـم فــيــســود الــصــدق واالمــان
وتــتــطـور الــتــكــنــولــوجــيــا والـبــنى
الـتـحتـيـة وتخـتـفي الطـائـفيـة لالبد .
فـعال سـقط الـنظـام الـبـائد و 17سـنة
مـاذا جـنـيـنـا غـيـر الـطـائـفيـة والـقـتل
ـفــخـخـات والـذبح والــتـفـجــيـرات وا
ـال الـعـام وسـاد والـفـسـاد وسـرقــة ا
الـسـيـئؤن في الـبـلـد واهمل الـشـرفاء
ودمـرت كل شئ جمـيل في بـلدي بـعد

مـا رجـعت بـاكـ عــلـيـهم من الـسـفـر
لـتـحـقيـق احالمهم ومـسـاعـدتـهم لكن
كيدة والضغينة ضمروا لي الكيد وا
االخــذ احلــيف بي الني كــنت اصــغـر
مـــنــهـم ســنــا واكـــلت اعــلـى شــهــادة
دكـتـوراه الـوحـيــد بـيـنـهم وبـ ابـاء
عـمـومـتي في الــعـشـيـرة فـزاد احلـقـد
واحلـسـد لـعــائـلـتي من قــبل الـنـسـاء
والرجـال في العـشيرة بـالضـبط حقد
قريش لنبي محـمد (ص) وبال تشبيه
وبـسـبب كثـر الـكالم عـني بيـنـهم هذا
بشـكل عام اما اخـوتي فحـسدهم كان
شبـية بـاخوة يوسف فـحاولت ابـتعد
عـنـهم واضـريت ابـيع الـبيـت واسكن
بعيد عنهم بعد ما جمعت ما موجود
عندي ورغم الظروف الـصعبة سكنت
ــدة ثالثــة ســنـوات في في الــبـدايــة 
الــبـيت وهـو عـبــارة عن هـيـكل طـابق
واحد الى ان سراق البلد ل يبقوا لنا
ــــصـــــارف الــــقــــروض شئ وفـــــتح ا
فضـطررت ان اقـترض االكـمال الـبيت
واحلـمــد لـلـه اكـمل الــبـيـت لـكن ادفع
ثـمـن الـقـرض حـيث كـان من الـصـعب
عـلـى ان انـشـر بـحث في مـجـلـة الـتي
حتـــتـــاج  100الف لـــلــــبـــحث ام في
اجملالت اخلارجـية فتـحتاج  4اوراق
واما حضور مؤتمر فنحتاج اكثر من
الف دوالر بـغـيـة االكـمــال مـتـطـلـبـات
الــتــقـيـم الـســنــوي الــذي يـخــضع له
االســـتـــاذ اجلــامـــعي ونـــحن الـــيــوم
نعيش بال امل فقط التمسك بالله اما
احلـكـومـة فـتـهـدد بـنـا بـقـطع الـراتب
وكل شـهــر نــسـمع هــذه االسـطــوانـة
وها نحن النستطيع شراء سيارة وال
نــنـشــر بــحث وال احلــضـور مــؤتــمـر
بــدول اجلـوار عـلى االقل . لــكن يـحـز
بـنـفـسي ان في مـنـطـقـتي الـكـثـير من
نـراهم يـقــودون الـسـيـارات الــفـخـمـة
كـاجلـكـسـار التي سـعـرهـا يـتراوح ب
 40الـف دوالر والـــبــــعض يـــصــــعـــد
سـيـارة اسـمـهـا لـكـسـسـزز وسـعـرهـا
يتراوح  80الف دوالر اما من نـاحية
الـبيوت فـيسـكنـون البـيوت وسـعرها
ــلـيــار واكـثـر وعــنـد الــتـحــري بـهم ا
ـال الــعـام و جنـدهـم قـد ســرقــوا ا
اسـنـادهم من قـبـل االحـزاب احلـاكـمة
االسالمـيـة ومـنـهم من تـبـرع لـضريح
سـلمـ فيمـنح باج مـا من اضرحـة ا
او هـوية خـاصـة مكـافئـة لـلتـبرع ولم
يـسـال عن امـوالـة من ايـن جـاء بـها .
ــال مــبـاح كــلــمن له ولن نــفــهم هل ا
ـبـاد الـشرف ونـحن مـتـمـسـكـون بـا
الـتي تربـينـا علـيهـا او ال نعـرف ماذا
يـــدور خــلـف الــكــوالـــيس احلـــزبــيــة
واحلكـوميـة والديـنيـة واخيـرن نقول
بـــاسم الــدين ســرقـــونــا احلــرامــيــة.
واخـــيــــراً حــــاولت واجــــد اســــبـــاب
النفسـية لالزدواجية التي تـكلم عنها
ــرحـــوم الــظـــكــتـــور عـــلي الــوردي ا
وشخص بهـا اجملتمع الـعربي بشكل
عـام والـعـراق بـشـكـل خـاص فـهـاهـنا

حلد هذه اللحظة ابحث دعاءكم لي.

…b¹dý `¹d  —U³ł

بغداد

{ بــيــروت) ,أ ف ب) - عـــنــد وفــاة
الـرئـيس الـسـابق حافـظ األسد أمل
الـسـوريـون بتـغـييـر مع تـبـوء جنله
الــشــاب ســدّة الـرئــاســة. لــكن بــعـد
عـــشـــرين عـــامـــاً يــرئـس الــرئـــيس
احلـالي بــشـار األســد بـلــداً مـعـزوالً
مــزّقـته احلـرب وأنـهـكت الـعـقـوبـات

اقتصاده.
( وتـــســـلّم األســـد اإلبن ( 55عـــامــاً
طـبـيب الـعـيـون الـذي تـخـصّص في
بريطانيا مقالـيد السلطة بعد شهر
10 مــن وفـــــــــــــــــاة والــــــــــــــــــده فـي 
ّ ذلك حــزيــران/يـــونــيــو 2000. و
بـعــد تـعــديل دسـتــوري خـفّض سن

الترشّح من أربع إلى  34عاماً.
ظهر وبدا حينـها الرئيس الـشاب 
اإلصالحي الــذي يـخــطط لــتـحــريـر
االقـتـصــاد واالنـفـتـاح بــخـجل عـلى
الـغـرب. إال أنّ هـذه الـصـورة تـبدّلت
تدريجياً خصوصاً بعد احتجاجات
شــــعـــبــــيــــة ضـــده في مــــنــــتـــصف
آذار/مـارس  2011قــمـعـتــهـا قـوات
األمن بالـقوة ومـا لبـثت أن حتولت

نزاعاً دامياً تعدّدت أطرافه.
ويـقول الـباحث في مـركز الـسيـاسة
ــيـة فــيـصل عــيـتــاني لــوكـالـة الــعـا
فــرانـس بـرس إنـه حــ تـبــوأ االبن
الـســلـطـة "سـاد الــكـثـيــر من الـقـلق
فـــســـوريــا لـم تــكن قـــد شـــهــدت قط
انـتقـاالً سلـميـاً للـسلـطة مـنذ عـقود
لكن ذلك سرعـان ما تبـدّد مع تسلّمه
احلـــكم وعـــكـــسه هـــالـــة احلـــداثـــة

والشباب واالنفتاح".
وشهدت سوريا ب أيـلول/سبتمبر
 2000وشباط/فبراير  2001فترة

انـفـتـاح وسـمحت الـسـلـطات نـسـبـياً
بـحريـة التـعـبيـر. ودعا نـحو مـئة من
ـثـقّـف والـفـنــــــــــــان الـسـلـطات ا
إلـى "الـعـفـو" عن سـجـنـاء سـيـاسـي
وإلغاء حــــالة الطوار السارية منذ

.1963
لكن تـوقيـف عشرة مـعارضـ صيف
الــــعــــام  2001وضـع حــــداً لـ"ربــــيع
دمـشق" الــقـصــيـر األمــد والـذي جـاء
بعد أربع سنة من حكم األسد األب

بيد من حديد.
وارتبط اسم الرئيس الـراحل بالقمع
سلم الدموي النـتفاضة اإلخـوان ا
في مــديـــنــة حــمــاة عــام  ?1982مــا

قتل عدد تتراوح التقديرات تسبب 
. بشأنه ب عشرة آالف وأربع ألفاً
ويوضح اخلـبيـر في الشـأن السوري
في جـامـعة جـورجـتاون دانـيـال نيب
أنه "في بــلـــد لم يــشـــهــد انــفـــتــاحــاً
سياسياً أو اقتصادياً هاماً (...) بدا
وكأن وصول بشار إلى الـرئاسة يعد

بإصالح طال انتظاره".
—UAÐ ·ö²š«

ويـضـيف "اخـتـلـف بـشـار تـمـامـاً عن
الشخصيات األخـرى في النظام فقد
كـــان شـــابـــاً وتــلـــقـى تــعـــلـــيـــمه في

اخلارج".
وكــان األســد األب يـعــدّ ابــنه الــبــكـر
باسل خلالفـته لكن وفـاته في حادث

عادلة. سيارة عام  1994غيّر ا
لم يدم التفاؤل طويالً و"سرعان
مـــــا مـــــاتت فـــــكــــرة بـــــشــــار
الـلـيـبـرالي" وفق عـيـتـاني
بـينـمـا "كانت خـيـبة األمل
ــسـتـوى الـكــبـيــرة عـلى ا
االقتـصادي" بـعدمـا "تبيّن
أنّ اقــــتــــصــــاد الــــســــوق
االجـتــمـاعي الـذي مـارسه
هـــو عــبـــارة عن صـــيـــغــة
لـــلـــفـــســـاد اجلـــشع وسط

الدائرة القريبة منه".
وتـــســـبّـب ذلك "بـــتـــعـــمـــيق
الـتــفـاوت االقـتـصـادي ووقع
ـتوسطة كثـيرون من الطـبقة ا
ناطق الـريفية في فقر وسكان ا

مدقع".
وبــاءت مـــحــاوالت األســـد الــذي
اســتــقـــبــله الــرئــيس الــفــرنــسي
نـيــكـوال سـاركـوزي عـام 2008
وشكلت زوجـته أسماء
مـــحط أنـــظــار
االعــــــــــــــــالم حافظ االسد

عائلة الرئيس الراحل حافظ اسد

مساكن الفقراء قي بغداد

ساحة  55 في مدينة الصدر
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داخل حسن في حفالت عنائية
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تـعلقة عـلومات ا مثل الـسوري حتدث عن طريـقة أخذ ا ا
ـطـران كابـوتـشي من قـبل أصدقـائه وأقـاربه قبل بـحـياة ا
تـصــويـر مـسـلـسـل (حـارس الـقـدس) لـيــتـقن الـدور بـهـذه
الــبــراعــة وأضـاف أنـه سـعــيــد جــداً لـهــذه الــتــجــربـة من

األعمال .
 s ;« b³Ž ÂU Š

ي والـتـشـكـيـلي الــعـراقي تـلـقى تـعـازي االوسـاط االكـاد
سائل ـاضي التشـكيليـة والثقافـية لوفـاة والدته االثن ا

الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
 tÞ vM

 býU½ f½√

ـوسيقيـة السوريـة  قاد فرقـته للعزف رئيس فرقـة ناشد ا
فـي بـهـو مـشـفى الـبـيـرونـي حتـيـة  لألطـبـاء الـذين أعـطـوا
رضى السرطان ولم يـتوقفوا عن العمل في بسـمة األمل 

احلرب وال أثناء التصدي جلائحة كورونا.

œuL×  q¦L*« VÒOG¹  u*«

 œuF
يـنـاهـز 68 عـامـا.ونــعت الـنـقــابـة عـلى
حسـابها في (فـيسـبوك) الفـنان الراحل
الــذي تـوفي داخل أحــد مــسـتــشـفــيـات
القـاهرة إثـر هبـوط مفـاجئ في الدورة

الدموية وبعض أمراض الصدر.
واشتهـر مسعود بـأدواره التلفـزيونية
وبــأدائه الـــرصــ ومن أبـــرز أعــمــاله
مـسـلـسالت أم كـلـثـوم وأفـراح إبـليس
والـقــضـاء في اإلسالم ونـسـيم الـروح
وسيـدنا الـسيد وعـوالم خفـية وحارة

اليهود.
أمـا سـيــنـمـائـيـا فــقـد شـارك في أعـمـال
شهـيرة منـها حب في الزنـزانة وامرأة
آيـلـة لــلـسـقـوط. وكـان ظــهـور مـسـعـود
األخــيـــر في مــســلــسـل آلخــر نــفس مع
يـاسمـ عـبد الـعـزيز  الـذي عرض في

اضي. رمضان قبل ا
 ونــعى فــنــانــون مـســعــود من بــيــنـهم
ـصري أحمـد السقـا الذي نشر مثل ا ا
صـورة له عــلى حــســابه اخلــاص عـلى
احد مواقع التواصل االجتماعي وعلّق
عــلـيــهـا قــائال(رحـمــة الـله عــلـيـك ربـنـا

يرحمك ويغفر لك محمود مسعود).

        
القاهرة - الزمان

صرية ـهن التمـثيليـة ا أعلـنت نقابة ا
مـثل محـمـود مسـعود في وقت وفـاة ا
مـبكـر امس االول اخلـميس  عن عـمر

ÂuO UÐ wH²% ÂUNJOÐ

 UDO×LK  w*UF «
ــــشـــهـــد أنــــهـــا (تـــأثــــرت بـــهـــذا ا
وإنـــدمــــجت في تــــقـــد مــــشـــهـــد
االنــتــقــام لــدرجــة أن اخملــرج قـرر
تصوير الصفعة على وجه حال من

أكثر من زاوية).
وأشارت يسـرا إلى أن (حال لم تبدِ
إعــــتـــراضــــاً عــــلـى الــــرغم من أن

الصفعات كانت قوية جدا).
وخالل مداخلة هاتـفية في برنامج
تلفـازي أشارت يسـرا إلى أنها (ال
حتب مشاهد العنف إال أن أحداث

سلسل تفرض هذا األمر). ا
وقــالت : (مــبــحـبـش أضــرب وكـان
الزم أضـرب حال بالـقلـم وقولـتلـها
هــــعـــــمــــله مــــرة واحــــدة عــــشــــان
مـــيـــتـــكـــــــــــررش ولـــــــكن كـــررنــا
ــشــهــد 6 مــرات حــتى يـــتــمــكن ا
اخملـــــــــــــــرج من احلــصــول عــلى
عـدة زوايـــــا لـلـتــصـويـر ولم تـبـدِ
حال إعــــــــتــــــــراضــــــــــاً رغـم قـــــــوة

الصفعات).

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصريـة يـسرا ـمثـلـة ا حتـدثــــــت ا
عـن تـفــاصــيل مــشــهــد إعــتــدائــهـا
صرية حال ـمثلة ا بالضرب على ا
شــيـحــة ضــمن مـســلــسل (خـيــانـة
ـوسم عــهـد) الـذي عــرض ضـمن ا
الـرمــضـانـي الـفــائت مـشــيـرةً إلى

ÊU e « ≠ …d¼UI «

صـرية شـيريـن عبد طـربة ا نفـت ا
الوهـاب شائعـة طالقهـا من زوجها
بعد ان سبق طرب حسام حبيب  ا
لــهـــا أن صـــرحت أن األمــر مـــجــرد
إشــاعـة وال صـحـة له مــنـذ الـبـدايـة
عـــادت وردت مــرة أخــرى بــصــورة
رومــانـســيــة في أحــضــان زوجــهـا
وارفــقــتــهــا بــتــعــلــيق (زي مــنــتــو
..مـبطلنـاش خناق )وأرفقت شايف
هـــاشــتـــاغ (#حــبه_جـــنــة)! وبــذلك
شـــيـــرين تـــكـــون قـــد وضــعـت حــد
نـــهــائي لـألخــبـــار الــتي تـــصــدرت
واقع والـصـحف اإلخبـارية خالل ا
اضـية والـتي أخذت أكـبر الـفتـرة ا
من الالزم.واألمـــر بـــدأ بــأشـــاعــات
حـول خــنــاق وضـرب بــ شــيـرين
وحــسـام وقـد  اسـتــدعـاء صـديق
شـيــرين الـفــنـان أحــمـد ســعـد حلل
اخلالف وهو ما جنح فـيه وعندما
حـاولت الصـحـافة الـوصـول لسـعد
عـــلق بـ (هـــذا أمــر شـــخـــصي بــ
ـكـنني حـسام حـبـيب وشـيرين ال 
الـتـعلـيق عـليه سـواءً بـالتـأكـيد  أو

ÊU e « ≠ ÊbM

ـيـة نـشـرت مـصـمـمــة األزيـاء الـعـا
فــيــكــتــوريــا بــيــكــهــام صـورة من
طفولتهـا على الشاطئ وذلك على
صـــفـــحـــتـــهـــا عــــلى أحـــد مـــواقع
التـواصل اإلجتـماعي.وجـاءت هذه
ي الـــــصـــــورة فـي الـــــيـــــوم الــــــعـــــا
للمحيطات.وكتبت بيكهام البالغة من
العمر 46 عاماً تعليقاً على الصورة
ي للمحيطات سعيد الطفلة (يوم عا
فــيــكـتــوريــا كــانت دائــمــاً حتب أن

اء). تكون في ا
ي يــــذكـــــر أن الــــيــــوم الـــــعــــا
ي لـلـمـحـيــطـات هـو يـوم عـا
يـتمّ االحـتـفـال فـيه بـجـمـال
وثـروة احملـيــطـات في 8
حـــــــــــزيـــــــــــران مـن كـل
عـــــــام.وفـي كل عـــــــام
تــــتـــــعـــــدد الـــــطــــرق

ـكـتبـة الـوطـنيـة ضـمن نـشاط االديبـة االردنـيـة ضيـفـتـها ا
(كـتـاب األســبـوع) في أمــسـيـة قــدمـتـهــا الـقـاصــة عـنـان

محروس حتدثت فيها حول كتابها (حفنة ذكريات). 

التدريـسي في كلـية االعالم بـجامعـة بغـداد ترأس اللـجنة
الـعــلــمـيــة  في الــنـدوة االلــكــتـرونــيـة الــتي نــظـمــهــا قـسم
الــعـالقـات الــعــامــة في الــكــلــيــة في الــرابع مـن حــزيـران
اجلاري بـعنوان ( خصوصية بـحوث العالقات العامة عن

البحوث االعالمية االخرى ).

ـطـربة االردنـيـة اطلـقت أغـنـيتـها ا
اجلــــــديـــــدة (شـــــروط). وهـي من
كـــلـــمـــات إيـــهـــاب غـــيث أحلـــان
مـحمـود أنور وتـوزيع جـان ماري

رياشي.

الــتـدريـسي فـي كـلـيــة بـغـداد لــلـعـلـوم االقــتـصـاديــة نـعـته
ـيـة الـعـراقـية  سـائـلـ الـله  تـعـالى ان االوسـاط االكـاد

يسكنه فسيح جناته.  

 œu³Ž tK « b³Ž ¡UO{

ي الــعــراقـي حتــدث عن (الــفــلــســفــة اجلــنــائــيــة االكــاد
لـلمـشـرع العـراقي في ميـدان مـكافـحة الـفسـاد) في ندوة
الكـتـرونيـة اقامـتهـا مـؤخرا كـليـة القـانـون بجـامعـة كربالء
كافحة الفساد في هيئة ية العراقية  بالتعاون مع االكاد

النزاهة.

فيكتوريا بيكهام
.و نقلـت  غالم اهتمـامهـا بالعـناصر
ــرأة والــطـــبــيــعــة اجلــمــالــيـــة في ا
ومـــظــــاهــــر احلـــيــــويـــة واخلــــصب
واجلمـال عبـر لوحاتـها الـفنـية التي
ــيــزا في الــعــديــد من القت اقــبــاال 
عـارض التي شـاركت فيـها.وقدمت ا
غالم نفسـها على انـها فنـانة واديبة
بالفـطرة رغم امتالكـها جتربـة بالفن
الـتشـكـيـلي وكـتابـة الـقـصة والـشـعر
ورسم الــــكـــاريــــكــــاتـــيــــر وكـــتــــابـــة

سيناريوهات قصص االطفال.
و غالم حـــــاصــــلـــــة عــــلـى شــــهــــادة
الــبــكــالــوريـوس مـن كـلــيــة الــفــنـون
اجلمـيـلة قـسم التـصـميم وتـعمل في
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اقـامت دار الثـقـافة والـنـشر الـكـردية
اضي معرضا فوتوغرافيا الثالثاء ا
الـكتـرونيـا للـفـنانـة التـشـكيـليـة منى
محمـد غالم بعـنوان ( امنـيات لعـلها
تأتي ) عبر موقـعها الرسمي وضمن
عـارض االلـيـكتـرونـية فـقرة بـوابـة ا
وبـواقع  18 لــوحـــة فــوتــوغــرافــيــة
.ووثــقت الــفــنــانــة  عـبــر لــوحــاتــهـا
ــرأة الـــعــراقــيــة الــفــنــيـــة  هــمــوم ا
ومـعــانـاتـهـا من خـالل الـتـمـازج بـ
حـدسهـا وفـرشـاتهـا  وهي تـنـقل لـنا
قــــــصـص احلب واجلــــــمــــــال واالمل
رأة بـشكل عام وااللم الذي تعـيشه ا

الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــراق
واشـجـارهـا وعـبـر
عن حـب االنـــســـان
العراقي لزيارة هذه
مــشـيـراً إن االمـاكن)
(هـذا اللـون من الـفن
يــكــاد يــنــال اعــجـاب
عــــــدد كـــــــبــــــيـــــــر من
ـتـذوقـ لـلفـن سواء ا
كانـوا مخـتـص بـالفن
الــــتــــشـــــكــــيـــــلي او من
واطـنـ الهـواة لـلرسم ا
كــونــة يــتــنــاول االســلـوب

السهل .

النـفي) مؤكـداً أنه (ال يحب أن يتم
اعــــتـــبــــاره طـــرفــــاً في أي نـــزاع ال
يـخصه).تـعـليق سـعـد زاد الشـكوك
حـول حـدوث اخلـالف فـعالً لـيـأتي
بعدهـا أول رد من شيرين بـ (قريت
ــعــنى أصح إشــاعـات أخــبــار أو 
مـالــهــاش أي أســاس من الــصــحـة
ــــــرة. ومـش مــــــظـــــــبــــــوطـــــــة بــــــا
#بـحـبك_يـا_صــاحـبي) كــمـا عـلق
حــــســــام بـ (انـــا كــــتــــبت تــــويــــته
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ال تفقـد الثقة فى رئـيسك بالعـمل حاول احلديث معه
واالستفادة من خبراته.

qL(«

تـتـمـيـز بـالـذكــاء الـشـديـد لـتـحـلـيل مـا يـحـيط بك يـوم
السعد الثالثاء.

Ê«eO*«

اخلـسارة سـوف يكـون نتـيجـة إهمـالك لشـريكك  فال
توصل األمور لنهاية مؤسفة.
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هـنية ال تتـوقف عند مشـكلة معـينة لذا حاول احلياة ا
جتاوزها.

»dIF «

ال تـســيـر خــلف الـوصــفـات الــشـعــبـيـة لــعالج مـرض
فاصل الذى تعانى منه. ا

¡«“u'«

قوى عالقتـك مع شريك عمرك بشـكل كبير قبل فوات
األوان.

”uI «

ـشكـلك هو فـي تمـرينـات لـلعالج الـطـبيـعى.يوم احلل 
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

ال تـضـر أبـنـاءك بــكـثـرة شـراء احلـلـوى الـتى حتـتـوى
على مواد حافظة.

Íb'«

ــقـبــلــة ســيـؤتى الــدخـول فـى اسـتــثــمــارات الـفــتــرة ا
مكاسب جيدة ولكن التفكير اجليد مهم.

bÝô«

ـقـبلـة بـسبب مـشـاريعك وعـمـلك سـيتـعـطالن الـفتـرة ا
ظروف طارئة.رقم احلظ  8.

Ë«b «

هـنى تفضـلون العـيش منعـزال لبعض عـلى الصعـيد ا
رقم احلظ 9. الفترات

¡«—cF «

عالقـتك تـتـحسن كـثـيـراً مع الـشريك وذلـك ألنك حتبه
وال تريد إزعاجه.

 u(«
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اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية

ــخــتـــلف االجتــاهــات الـــتــنــقـل 

ــكن شـطب احلــرف اكـثـر من و

مـــرة لـــتــحـــصل عـــلى الـــكـــلـــمــة

طلوبة : (مدينة خليجية): ا

االدريــــــــــــــــسـي - يــــــــــــــــونـس -

التـضاريس - مـنال - االنـعام -

مـاجد - الـبـحرين - جـالـديران

ـل - - ديـــــــــــــــر الـــــــــــــــزور - 
اندونيـسيا - حمى - رياضة -

دمار - دب - محامي - جوائز

-دم - الدراما.
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دار الــثـــقـــافـــة والـــنــشـــر الـــكـــرديــة
وبـصــمـاتـهــا واضـحـة في تــصـامـيم
طبوعات سواء العربية العديد من ا

او الكردية .
الى ذلك أطلقت دائرة الفـنون العامة
اضي مـعرضـها الـسادس االربعـاء ا
عشر الكترونيـاً وعلى موقعها ضمن
بـوابـة الـفـنـون اإللـكـتـرونـيـة لـلـفـنان
رائــد أمـيــر حتت (عــنـوان نــزهـة بال
دير العام للدائرة حظر) . واوضح ا
ـعرض االلـكـتروني علـي عويـد إن (ا
الـسادس عـشـر  للـدائـرة جـاء حامالً
28 لوحة فنية وصف فيها الفنان

ـــنــاظــر الــطــبــيـــعــيــة اخلالبــة في ا

روج العريضة والورود القانية االلوان. بـا
سـيـتـعثـر نـاضـرنـا هنـاك عـلى ركن مـعزول
مـنــحى جـانب خـزنت فـيه اخـمـام عـمالقـة
مــرســلــة من الـعـم مـوشـي حتـوي خــمــائـر
الـعـنب الـقـرمـزي ونـبـيـذ الـرمـان االشد في
تأللــئه مـن الـنــجــوم في الــعــتــمــة هـنــالك
وجـدنـا ما نـبحث عـنه من اوصـال الشـمال
مـع اجلـــنــــوب فـي اســـرار الــــتــــخــــامــــيـــر
االعـــــجــــــازيـــــة الـــــتـي ال تـــــنـــــتج وال
تـسـتـخـلص بـ لـيـلـة وضـحـاهـا
ـا تـأخذ اعـوام طوال مـغاالة أ
مــنـهم فـي تـكــثـيف جــودتـهـا
ــشــروب الــنــبــيـذ لــتــكــون ا
االشـهـر واالغلى في الـشرق
االوسـط   وبنـفس االجادة
هارة عمل ابو واالتـقان وا
كـاظم عـندمـا خمـر كلـماته
وعـــتـق انــغـــامـــهـــا وشج
بـادائه عنـان الغيـوم فلو
انـصـتم الـيه عـنـدمـا يأن
ـه أنـــــــــــــتـه االولـى بـ (
ه) ه يـــــــــا يـــــــــااااااا
سـتيــقنون حلظتها بأن
جـــــــــودة الـــــــــشــــــــراب
ونـــــــــــــــــقـــــــاوتـه هي
ذاتـها  فـهذا نـبيذ له
انــ .. وذاك نــبــيــذ

مخمر.
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لـم يــكن داخل حــسن مـــطــرب كــغــيــره من
مــطـربي اجلـنــوب  ذلك المـتالكـه نـاصـيـة
الـقـلوب من اول جـولـة يشـدو بـها بـاكورة
آهـات وتـمتـمـات يغـردهـا ليـقـودنا بـعـدها
الـى اكـاذيب اخلـلـود االبــديـة  اكـاذيب لن
نــصـدقــهـا اال
مـــــــــــــــــنـه 
مــــظــــهـــره
الـــبـــســيط

اضــاف  لـهــالـته ضـيــاء يـســري في طـاقـة
ــتــورطـ غــريــبــة تــهــيــمن عــلـى ارواح ا
بـــاالنـــصــات الـــيه لـــيـــذر بــودقـه احملــمل
بـاالنغام الفطريـة التي تتغلغل بـانسيابية
متنع لتجر اذاننا وتفرض علينا الـسهل ا
االصـغـاء كـفروض عـبـاداتنـا  انه بـالـفعل
اسـم عــــلى مــــســــمـى فــــهــــو الــــداخل الى
حـشـاشــة احملـتـضـر لـيـحـيه بـفـعل صـوته

هدى اليه من السماء . ا
 مـــا اســـتــــمـــعت الـــيـه يـــومـــا يـــتـــلـــو  -
حـــويــــزاويـــته-  (طـــور احلـــويـــزاوي) اال
واجـبرني ان اتـوقف عن كل شيء وانقطع
عن الـدنيا كي اتتبع قواعده الصارمة بفن
قـلما عـرفته االجيال احلـاضرة يسمى (فن
االنــصــيـاع لــلـجــمــال) يـجــبــرني أن انـزع
حـلــيي عن نـحـري واخـلع مـعـهـا حـريـر
الـترف اآلني واعود لـردائي القد 
رداء الــــزهــــد الـــصــــوفي ذلك ان
مـــــحــــراب شـــــجـــــنه مـــــقــــدس
وشـــعــائــره ال جـــدال فــيــهــا 
وفــــــنــــــاء نــــــفـــــسـه في أداء
تــرنـيــمـته  يــدعـو كل تـواق
لــلـــحــيــاة  وكل مــشــتــاق

.. حلبيبه أن يتره
يــــــدعــــــونــــــا فـي طـــــور
احلــــــــــــويـــــــــــزاوي الـى
حــــــوارات صــــــوفــــــيـــــة
طـابـعهـا فضـفاض واسع

ولــونـهـا اســود كـسـواد عــبـاءات االمـهـات
الــقـاصـدات حــضـرات شـهــداء الـطف أيـام
الـــضــيم الــعـــاشــورائي وهـــذا يــعــد رمــز
ـا سيخبرنا طلق  الـتصديق والتسـليم ا
به ابــو كـاظم وانـا مـن زمن بـعـيــد مـؤمـنـة
مــصـدقـة به فال حـاجـة لــتـسـلـيك اشـجـانه
واحلـانه في قلـبي النها سـالكة مـسلوكة ال
مـحـال.. سـأرتـدي شـالي عـنـد مـحـراب فنه
ألن لـــفــنه رهــبــة الــسـالطــ عــلى روحي
وعـنـد انـينه بـكـلمـات (يـريـد يبـيـعني.. وال
حـــصل شــراي.. شـــريــتـه وبــاعـــني بــذاته
وشـوح بالـسواد الـرديـة) يحـيل شعـري ا
ـة قدم الى رمـاد ابـيض ألن تـرنـيمـته قـد
ادم الـذي رددهـا  - من غيـر اجادة- حلـظة
خــروجه من اجلــنــة بـرغـم مـحــاوالت "ابـو
الئـــكــة- أن كـــاظم"  -خـــفـــيـــة دون عــلـم ا
يـسـعف ادم حتفـيظ وتلـقـ "للـحويـزاوية"
غــيـر أن ادم " نـسـاي" لم يــحـفظ ولم يـتـقن

وهبط بأثر نسيانه الى االرض..
أن كـنتم ال تعـرفون شيئـا عن (حزن سومر
ــا يــقــول (شــعــطــلك.. )اســمــعــوه  الــقــد
شـبطـاك) ستـحضـر كاهـنات مـعابـد سومر
ـسـحـوقـات بـاحلـزن ـضـنـيـات ا حـيـنــهـا ا
ـــريـع من طـــوفـــان دجـــلـــتـــهم واخلـــوف ا
الــوشــيك إذ لـم يـكـن دجــلــة اخلـيــر رحــيم
رؤوف بــهم كــمـا تــظــنـون يــتــراقـصن في
ـعـابـد يـعـزفن يـغـنـ توسال بـ بـاحـات ا
(انــكي) وهــذا الـ (انـكي) ال يــجـيب..يــكـيل

عــلى قـلــبي نــسـائم الــصـبــا لـتــزكي انـفي
بــعـبق شـمـالي سـاحـر جملـرد أن اركن الى
حتليل بعض مفاصل وتراكيب هذا الطور
الــعــجــيب وبـعــد بــحث وتــدقــيق ايــقـنت
ـزكوم اواشج الـتـصـاق الـصـبا الـشـمـال ا
ـتـراقص عـلى "اجلـروف" فـلـو بـالــقـصب ا
سير وذهبنا انـنا تكبدنا سفرا يـستحق ا

فـيـه الى قـريـة الـعـمـادية
فـي الـشــمــال عــنـد
اجلـــــد االكـــــبــــر
الــــعم مـــوشي
ابـو اسـحـاق
الـعـتـيق في
صــــنـــاعـــة
الــــنـــبـــيـــذ
الـــفــاخــر 
ولــــــــــــيـس
بــالــبــعــيــد
عــنـه ربـوع
االلقوشي

حـيث الـنبي
نـــــــــاحـــــــــوم
والـــــــــــديــــــــــر
ــــــــقـــــــدس في ا
اجلـــبل االخـــضــر
الــــذي يــــزهــــو بـــ

فـــــضـــــاءات واســـــعــــة
تـخومة والـواح الطـبيعـة ا

ابـو كـاظم باحـزانه عـليـنـا ويصـبـها صـبا
عـلى صدورنـا الهـشة حـ يقـول (شراي..
شـــراي) ومــا من احــد يـــبــيع له اال دمــوع
ـأخـوذة الـســومـريـ عـلى مـحـاصـيـلـهم ا
ـبـعوث ـرعد ا ـد اجلارف مع اخلـوف ا بـا
ـــنــقـــوش عــلى الـــيــنـــا في اجلـــيــنـــات وا

الواحهم الطينية..
qEM(« rFÞ

سـمـعت الف طـور وطور ولـم تسـتـطع تلك
االلـف أن تــذيـــقــنـي طــعـم احلــنـــظل كـــمــا
اذاقـنـيه داخل "بـطوره" بـكـلمـاته الـعمـيـقة
ــا بـتـأثـيـر نـغم احلــجـاز الـعـمـيق في ور
ــا عـــرف به من وقـــار وهــيـــبــة نـــفــسـي 
واداءه الــرصـــ الــعــالي الــبــنــاء مــرارة
ـقـدور حــنـظــله (شـلــلت) فـمـي ومـا عــاد 
مـناحل الـدنيـا أن حتلـيه .انا ال انصح من
يـطـلـبوا طـرب أن يـقـربوه فـلن تـخـلق هذه
الـترنيمـة للتطـريب ألنها ابتـدعت لطالبي
اخلـشوع للخـائف دون مالذ للـمتضرع
دون امل ولـلغـائرة اشـجانـهم في قلـوبهم
ـسـامـير في احـشـاء اجلـدران  فـقد غـور ا
خــلع "داخـل حــسن" عــلى تــرنــيــمـتـه لـون
الـسـماء في لـيل مـعتم واسـتـعار كـلـماتـها
وانـغـامهـا من قـناديـل االرواح واالساطـير
اخلـارجـة لـيال مـن مـعبـد الـزقـورة. وبـرغم
ســومـــريــة طــور احلــويــزاوي احلــتــمــيــة
وتـشبع مذاقه تمامـا بقصب الهور وبردي
الــشــواطـئ اال انــني ال ادري من اين تــهب

ومــســحــتـــهــا احــتــرامـــا لــلــســاده
الصحفي الـشرفاء اما االشخاص
التانـيه مدعيـ الصحـافه فحسبي
الــله و نــعم الــوكــيل اتــقـو الــله ان
تــــخـــوضـــوا فـي اعـــراض الـــنـــاس

موتوا بغيظكم). 
الى ذلك وبـــعـــد ان ضـــجت مـــواقع
الـــتــواصل اإلجـــتــمـــاعي بـــأخــبــار
تتحدث عن تدهـور احلالة الصحية
للفنان السعودي محمد عبده وهو
األمـر الــذي أثــار قـلــقـاً كــبـيــراً بـ
ـــتــــابـــعــــ إلى أن خــــرج عـــبـــد ا
الرحمن إبن عبده عن صمته لينفي
ــوضـوع تــمـامــاً.وكـتب عــبـر هـذا ا
صفـحته اخلاصـة قائالً:(ياحـبايبي
والدي بـخير.. انـتو بخـير).وبدوره
ـوضوع عـلّق صـديق لـعـبـده عـلى ا
ـوقع الـفـن :(الـصـديق قــائالً وفـقــا 
الغـالي فنـان العرب االسـتاذ مـحمد
عـبـده بـخـيـر ويـسـتـمـتع بـالـصـحـة
والــعـافــيــة في مــنــزله ومع أســرته
عــلى شــاطيء الــبــحــر االحــمــر وال
ا يشاع حول صحته حفظه حقيقة 
الــــــــــــــــــــــــــــــــلــــه ورعــــــــــــــــــــــــــــــــاه).
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{ بـــــاريس (أ ف ب) - يــــجــــلس
ـتــفـرج عـازف اجلــاز في مــقـابـل ا
الـوحيـد حلفـلـته في باريس تـفصل
بـيــنـهـمــا مـسـافــة خـمـســة أمـتـار..
يتـبـادالن كـلمـات قـلـيـلة وتـتـصـاعد
بـعدها أنغـام من الساكـسفون مثل
البـلور لـتشـكل متنـفسـا يحـرر بعد
أشـهر عدة من دون مـوسيـقى حية
بـــــــســــــبـب فــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا
ــــســــتــــجـــــد.مــــنــــذ الــــثـــــاني من ا
حـزيـران/يونـيـو تـنـظم قـاعـة اجلاز
"ال غـار" في شــمـال شــرق بـاريس
كل مـــســاء حـــوالـى مــئـــة "حـــفـــلــة
ـتــفـرج وحــيـد" تــسـتــمـر مــنـفــردة 
حـوالى خمس دقـائق وتضم "فـنانا
يـعاني من عدم العطاء منذ شهرين
ومــتــفــرج يــعـــاني من شح بــســبب
عـدم تـلقـيه أي شيء مـنـذ شـهرين"
عــــلـى مــــا يـــــؤكــــد جـــــولــــيــــان دو
كـاسابـيانـيا أحـد مؤسـسي القـاعة
فـي 2017. يــــــجب أن يــــــســــــجل
الـشــخص اســمـه ومن ثم انــتــظـار
دوره عـلى القـائـمـة. وعنـدمـا يـح
الـوقت يفتح الـباب أمام لـقاء وجها
وجلـه مع الــــــــعـــــــازف لـــــــدقــــــــائق
مــعـــدودات. وتــغــرق الــقــاعــة وهي
عـلى شـكل دهـلـيـز مع قـنـاطـر عدة
في الـظـالم. وفي آخـرهــا يـضـفي
مــصــبــاحــان وســـجــادة عــجــمــيــة
وبـاقـتان من الـزهـر األبـيض أجواء
دافــئـــة وهــادئـــة.ويــســـأل الــفـــنــان
"مـرحـبـا مــا اسـمك?" فـيــمـا تـرسم
االنـوار اخلافتة ظالال على جسمه.
ـــتــفـــرج اجلــالـس عــلى ويـــعــرّف ا
كـرسي عـلى بـعـد امـتـار قـلـيلـة عن
نـــــفــــــسـه لـــــتــــــبــــــدأ "احلـــــفــــــلـــــة
ــنـفــردة".ويـتــجــدد الـلــقـاء مع كل ا
ـتـفـرجون حـفلـة جـديـدة. يـبـسـتـم ا
وتـمر في عيونـهم سعادة تواجدهم

كان. في ا
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{ لــــــوس اجنــــــلــــــيس (أ ف ب) -
وجــــهت إلـى رجل في الـــــثــــامــــنــــة
والــثالثـ رســمـيــا تـهــمـة تـســمـيم
ثمـانـية مـشـردين قدم إلـيـهم طعـاما
يحوي مادة تستخدم خصوصا في
عـــبـــوات الـــرذاذ لـــلـــدفــاع الـــذاتي

لـــتـــصــــويـــر ردة فــــعـــلـــهـم.وســـمم
لــلــضــحــايــا جــمـــيــعــا في مــديــنــة
هاتنيـغتون بيـتش في جنوب لوس
أجنــلــيس وقــد عــانـوا مـن أعـراض
مخـتـلفـة مـثل التـقيـؤ والـصعـوبات
التنفسيـة وأوجاع كبيرة في البطن

ــدعي عــلى مــا أوضــحت أجــهــزة ا
العام في منطقة أوراجن في بيان.
صدر نفسه إن عدة مشردين وقال ا
تـــعــرضـــوا لـــلـــتـــســـمـــيم ادخـــلــوا
ستشفى بعـدما تناولوا مأاكوالت ا
حتـوي نـوعـا من الــفـلـفل "بـكـمـيـات
ـــرتــــ من رذاذ الـــفــــلـــفل أقــــوى 
ـستـخـدم من قبـل الشـرطـة".واتهم ا
شتبه فيه وليام روبتر كايبل بانه ا
تــعــمــد تــســمــيـم هــؤالء لــتــصــويـر
معـاناتـهم. وكـان أقنع عـدة ضحـايا
بـتـنـاول الـطـعـام ومـقـتـرحـا عـلـيـهم

قابل. البيرة في ا
ـدعي الــعــام تـود ســبـيــتـزر وقــال ا
"اسـتـهـدف هــؤالء الـنـاس ألنـهم في

وضع ضعف. 
وقد  اسـتـغاللهم وتـسـميـمهم في
إطـــار شــكـل مــنـــحــرف من أشـــكــال
التـرفيه" داعـيـا اجلمـهور إلى إبالغ
السـلـطات بـضحـايا ومـشـتبه فـيهم

. آخرين محتمل
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