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قــررت الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحـة
والــسالمــة الــوطــنـيــة اخلــاصـة
ــواجـهــة وبــاء كـورونــا إعـادة
فــتح الــعــيـادات اخلــاصــة الـتي
اغـــــــلــــــقـت وفـق قــــــرار ســـــــابق
والسمـاح بأستيـراد االوكسج
من اخلـارج . وقـال بيـان لـلـجـنة
الـتي عـقـدت امس اجتـمـاعـا لـها
برئاسة رئيس الوزراء مصطفى
الــكــاظــمي إنه (تــقــرر الــســمـاح
بتسهيل دخـول األوكسج عبر
احلـدود العـراقـيـة مع الـكويت و
الــســمـــاح لــلــمــســتـــثــمــرين في
الـقطـاع اخلـاص باسـتـيراده من
اخلـارج) واضـاف ان (الــلـجــنـة
قـــررت إعـــادة فـــتح الـــعـــيـــادات
اخلـاصــة وفق ضـوابـط صـارمـة
وفـرض حـظــر الـتـجـول الـشـامل
ــقـبل بــدءا من يــوم اخلــمــيس ا
وخالل ايـام عـيـد االضـحى عـلى
ان يــنــظــر بـه بــعــد الــعــطــلــة ).
وسجلت وزارة الـصحة والـبيئة
امس االحـد  1900حــالـة شــفـاء
جـديــدة وسط تـشــخـيص 2459
اصـابـة مـؤكـدة بـكـورونـا بـواقع
وفـــيــات  78حـــالـــة.  واصــدرت
الـوزارة قــراراً بـشــأن دفن جـثث
ـتـوفـ بـفـايـروس كورونـا في ا
قـابر الـعامـة بالبـالد.وسمحت ا
الوزارة بحسب كتـاب لها يحمل
تـوقــيع مـديــر الــصـحــة الـعــامـة
ريــــاض عــــبــــد االمــــيــــر (بــــدفن
تـوف بـكورونـا في أي مقـبرة ا
ـــتــوفي كــمــا يــخــتــارهــا ذوي ا
المانع علمي من دفنها بالطريقة
ـــعـــهـــود والـــســـائـــدة في دفن ا
ـــتـــوفـــ بـــاالمـــراض ـــوتى ا ا
األخــرى مـن حــيث عــمق الــقــبــر
وما شاكل ذلك مع االلـتزام التام

باالجراءات الوقائية الواردة في
تــعــلــيــمــات مــنــظــمــة الــصــحـة
ــيـــة وبـــاشـــراف اجلـــهــة الـــعـــا
الصحية) مؤكدا ان (اجلثة بعد
ـسـتشـفى لن تـكون تـعفـيـرهـا با
مـعديـة وبـعـد دفنـهـا ال تـمثل أي
خطـر على خـارج القـبر). واكدت
فرقة األمـام علي (ع) القـتالية أن
دفن ضــحـايــا كـورونــا سـيــكـون
ـقـبـرة حـسب اخـتـيـار ذويـهم بـا
ـناسـبـة وفق التـعـليـمـات التي ا
اصـــدرتـــهـــا الــــصـــحـــة.  ودخل
الــــعــــراق وألول مـــرة عــــلى خط
تــسـجــيـل إصــابــات بــفــايـروس
كورونا في صفوف متعاف منه

سابـقًا األمـر الذي سبق وان 
تـسـجــيـله في عـدد من الـدول إال
ية نكرت ان منظمة الصحة العا
وجود شيء رسمي بهذا الشأن
مــايـشـكل تــهـديـدًا عـلى حــقـيـقـة
تــشــكـيـل مـنــاعــة فــعــالــة تـمــنع
االصابـة بالـفايـروس مرة اخرى
ــا يــؤثـر عــلى ســيـر انــتـاج ور
اللقاحـات. وقال مصدر طبي في
مـحـافـظـة كـركـوك إن (احملـافـظـة
سجـلت اصابـة بكـورونا لـطبيب
كـان قـد اصـيب سـابـقـا وتعـافى
لــــتــــكــــون احلــــادثــــة االولى من
ا على نوعـها في احملـافظـة ور
صعـيـد العـراق ايـضا) واضاف
أن (الــطـبــيب شـمــال طه اصـيب
بكورونا للمرة الثانية بعد شهر
من تـمـاثلـه للـشـفـاء من االصـابة
مبينا االولى). على حد تـعبيره 
ان (هــــــذه احلـــــالــــــة االولـى من
نـوعـها تـسـجلـهـا احملـافظـة مـنذ
ظهور الوبـاء وإلى يومنا هذا) .
وقــــــبـل ايــــــام أعـــــلـن  مــــــديـــــر
مـسـتـشفى حـمـيـات دمـنـهور في
مـــصــر أحــمــد هــواش إصــابــته
بفيـروس كورونا لـلمرة الـثانية

الفــــتـــا إلـى أن األعـــراض (أشـــد
قــــســــوة).وحــــذر هــــواش عــــلى
حــســـابه فـي فــيـــســـبــوك من أن
ـسـتـجد ـنـاعـة ضـد كـورونـا ا (ا
ـتـعــافـ مـنه ال تــتـجـاوز لــدى ا
الـشهـرين) عـلى حـد قوله. وادى
الــطـالب اجلــامــعي امـيــر حـسن
ـــصــاب بـــفـــايـــروس كـــورونــا ا
االمــــتـــحــــانــــات الــــنــــهــــائــــيـــة
االلــكــتـــرونــيــة مـن داخل مــركــز
الـشــفــاء لـلــحــجــر الـصــحي في
كـربالء. وكـشـفت مـديـريـة صـحة
تبرع السليـمانية عن اعـداد ا
بـبالزمـا الـنـقاهـة بـعـد تـعـافـيهم
مـن كــــــــورونــــــــا.وقــــــــال أيــــــــاد
ــتــحـدث بــاسم الــنـقــشــبــنــدي ا
صحة السـليمانـية ان ( أكثر من
 500شــخـــصـــا مــتـــعــافـــيــا من
كــورونـا في احملــافـظــة تـبــرعـوا
بــــبالزمــــا الــــدم مــــنــــذ تـــفــــشي
الـــــفـــــايــــروس) مـــــبـــــيـــــنــــا ان
(السليمـانية أول من استخدمت
ـــصــابــ بـالزمــا الـــدم لــعالج ا
بكورونا في اقليم كردستان). 
من جهة اخرى  دعا النائب عن
مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة جـــمـــال
احملـمـداوي الـصـحـة الى تـوفـير
أكــــيــــاس الــــدم ألمــــراض الــــدم
الـوراثـيــة في احملـافـظـة مـؤكـدا
ضـرورة جتديـد تـعاقـدات شـركة
كيـمـاديا مع اجلـهـات اخلارجـية
الســتــيــراد أكــيــاس الــدم. وقــال
احملـــمــداوي فـي بــيــان اطـــلــعت
علـيه (الزمـان) امس إن (الوضع
الـــصــحي فـي الــبـــصـــرة يــنـــبــأ
بحـدوث كارثـة صحـية من خالل
ــــرضى نــــقص أكــــيــــاس الــــدم 
الـــثالســـيــمـــيـــا وأمـــراض الــدم
الوراثي) مؤكـدا ان (هنـاك أكثر
من 7 آالف مـريض ثالسـيـمـيا و
أمــــــراض الـــــــدم الــــــوراثي وان

االحتـيـاج االعتـيـادي هو 7 الف
كيس شهريا بينما ما يصل إلى
مستـشفيـات البصرة 200 كيس

داعـيـا مـا يــسـبب أزمــة نـقص) 
الـــــوزارة الـى تـــــوفـــــيـــــر (هــــذه
األكـــيـــاس فـــورا وعـــدم إهـــمــال

الـــصــحـــة الـــعـــامـــة واألمــراض
ـزمــنــة حتت غــطـاء مــكــافــحـة ا

ستجد).  كورونا ا
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ـعطـيـات احلالـية الى انه (وفق ا
يـنــبـغي أن تـكـون هــنـاك سـيـولـة
متوفرة في خزينـة الدولة لتوفير
ــوعــد ـــوظــفــ خـالل ا رواتب ا
احملــدد هــذا الــشــهـر) وتـابع ان
ـان شرع قـانون االقـتراض (البـر
الـــداخـــلـي واخلـــارجي وأصـــبح
ـفعـول واحلكـومة جلأت ساري ا
إلى االقتراض الداخلي وبالتالي
 فـأن احلــكـومـة لـيـس لـديـهـا أي
مـسوغ لـتـأخـيـر صـرف الرواتب
فلديهم بحسب تـصريحات البنك
ركزي السيولة ولديهم القانون ا
الــنـافــذ لالقــتـراض) مـبــيــنـا ان
(احلــــكــــومـــــة هي من طـــــمــــأنت
الــشــارع عــلى قــوتــهم وأرزاقــهم
وينـبغـي أن يكـون الوعـد رصيـناً
ـتـقـاعـد بـحـاجة ـوظف وا كـون ا
لــلـــراتب خالل هـــذا األســبــوع )
ومضى كوجر إلى القول (ال نريد
أن نـــســتــبق األحـــداث وعــلــيــنــا
الـــتــريث فـــاحلــكــومـــة أمــامــهــا
أسـبـوع كـامل قــبل عـطـلـة الـعـيـد
يــــبـــدأ مـن الـــيـــوم األحــــد حـــتى
ـمـكن أن ــقـبل ومن ا اخلـمـيس ا
تعـلن بـأي يوم مـن هذا األسـبوع
ـــــــــوظـــــــــفـــــــــ إطـالق رواتـب ا
ـتــقـاعــدين). وبـاشــر مـصـرف وا
الرافـدين بـتوزيع رواتب وزارات

ـــوطــنــة ومـــؤســســـات الــدولــة ا
رواتـبـهم لـشـهـر تمـوز عن طـريق
أدوات الــدفع اإللــكــتــروني.وقــال
ــكـتب اإلعـالمي لـلــمــصـرف في ا
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه
ـبــاشـرة بــتـوزيع رواتب (تـمـت ا
مـــوظـــفي وزارات ومـــؤســـســـات
الدولـة من الـذين وصـلت صـكوك
وتـمويل رواتـبـهم والـتـخـصيص
واضـاف ــصــرف)  ــالي لــدى ا ا
ـــوظـــفــــ اســـتالم (بـــإمـــكــــان ا
رواتبهم من اي مكـان يتواجدون
ــركـزي الــعـراقي فـيـه). واصـدر ا
ــواقع بــيــانــا بــشــأن مــا يـدور 
الـتــواصل االجــتـمــاعي ووسـائل
االعـالم بــــــــــــشــــــــــــان الـــــــــــدوالر
الليبي.وقال بيـان تلقته (الزمان)
امس ان (الـبـنـك يـراقب مـا يـدور
في وســـائـل اإلعالم والـــتـــواصل
االجـــتــمــاعـي من أخــبـــار بــشــأن
الــتـعــامل مع مــا يــعـرف بــعـمــلـة
الدوالر الليبي  ونود ان نوضح
ــثل هـكــذا عـمــلـة بــانه ال وجـود 
وان اجــراءات الــتـحــقق مـن عـدم
وجـــودهــــا قــــد تـــمـت بـــتــــبـــادل
ـعـنـية ـعـلـومـات مع االجـهـزة ا ا
فـي داخل الـــــعـــــراق وخـــــارجه)
مـــؤكــدا ان (أي جــهـــة او شــركــة
تـدعي بــيـعـهـا لـهــذه الـعـمـلـة من
خالل الـتـرويج عــبـر صـفـحـاتـهـا
على مواقع التواصل االجتماعي
وايـهـام اجلـمـهـور بـوجـود دوالر
ركزي امريكي يـعود الى البـنك ا
الليبي هي غيـر مرخصة من هذا
الــبــنك) مــحــذرا من (عــمــلــيــات
ــارســهـا احــتــيــال ونــصب قــد 
ضعاف النفوس في هذا اجملال)
وتـوعـد الـبـنك  بـحـسب الـبـيـان
(بـاتــخـاذ االجـراءات الـقــانـونـيـة
بحق كل من يـتداول هـذه العـملة
ــزورة وانه مــســتــمــر بــاتــخـاذ ا
إجراءاته الرقابية والتدقيقية في
تـداول الـعـمـالت األجـنـبـيـة وفـقـا
ـا يـضـمن لـتـعـلـيـمـاته الـنـافـذة 

سالمة عملية التداول). 

ـانيـة امـجد الـنفط والـطـاقة الـبـر
الـعـقــابي أن تـكـون هــنـاك حـلـول
عاجلة تردي واقع آنية وسريعة 
اخلــدمــة احلــالــيــة بـســبـب عـدم
وجود تخصيصات مالية للوزارة
حــتـى الــلــحـــظــة داعـــيــاً رئــيس
الـوزراء مـصـطــفى الـكـاظـمي إلى
ــوافــقــة عــلى تــوصــيـات وزارة ا
ــالـيــة في اطالق مــبـالـغ مـالــيـة ا
للكهـرباء على أقل تـقدير لتـغطية
مبـالغ الـصيـانة وشـراء احملوالت

واالسالك الكهربائية.
الى ذلـك دعـــا وزيـــر الـــكـــهـــربـــاء
األســـبق كـــر وحــيـــد الى عـــقــد
ورشـة عــمل سـريـعــة لـلـمــبـاشـرة
بحـملة صـيانـة وتأهـيل احملطات
ــتــوقــفـة.  جــاء ذلـك في رســالـة ا
بعثـها وحيـد  الى رئيس الوزراء

مصطفى الكاظمي. 
 وأضـــاف وحـــيـــد  أن (الـــورشــة
يـــجب أن تـــعــقـــد بـــشــكـل ســريع
برئاسـة رئيس الوزراء وعـضوية
جلــنــة الـطــاقــة الــوزاريــة ووزيـر
ـبـاشــرة بـحـمـلـة ـالـيــة بـشـأن ا ا
توقفة تاهيل وصيانة احملطات ا
ــــشـــاريع واالســــراع بـــاكــــمـــال ا
ـشـاريع واسـتـئـنـاف الـعـمل في ا
توقفة اليقاف التدهور باالنتاج ا
قدار و الضافة قـدرات توليـدية 

عشرة االف ميكاواط).
 وأكــــــد وحــــــيـــــد  أن (اخلــــــطـــــة
السريعة تـتكون من احدى عشرة
فــقـــرة يــتم تـــنــفــيـــذهــا من خالل
ورشـــة عــمل مـــعـــززة بــبـــرنــامج
اإلعـــــمــــار واحلــــشــــد الـــــوطــــني
لـــــلـــــطـــــاقــــات كـــــمـــــا تـــــعـــــامل
ــتــخـــصــصــون إلعــادة الــتــيــار ا
الكهـربائي واصالح الشـبكة ابان

اضي). تسعينيات القرن ا

ـتردي لـكنه لم في هذا الـوضع ا
يكن الـسـبب الـوحـيد او االهم بل
الـسبب الـظـاهـري لـهذا الـتـلـكؤ)
وتابع ان (السـبب احلقيـقي لعدم
اســتـــقــرار وضـع الــكــهـــربــاء في
العراق هو وجود ارادة خارجية
تنـفذهـا اذرع داخلـية مـتنـفذة في
الـــســـلـــطــــتـــ الـــتـــشــــريـــعـــيـــة
والـتـنــفـيـذيـة تــعـمل عـلى ضـرب
هـــذا الــقـــطــاع احلـــيــوي) واكــد
شاكل البديري ان (الصراعات وا
االقليميـة انعكست بـشكل مباشر
على الـعـراق كـونه دولة مـحـورية
ـنـطقـة واصبح مـلف الـكهـرباء با
هو الـوسـيـلة االقـوى لـتـلك الدول
في محـاولة استـمالـة العراق الى
جانبها و بالتالي فان حل مشكلة
الكهرباء بالعراق لن يتحقق مالم
ــشــاكل االقــلــيــمــيــة ويــتم حتل ا
حتـريــر الـعـراق مـن هـيـمــنـة تـلك
الـدول). واسـتــبـعـد عــضـو جلـنـة

الــكــهــربـاء وهــذا لــيس حـال لـذا
نـدعـو الـوزيــر الى زيـارة الـنـجف
مـؤكدا حلل مشـكالت احملـافـظة) 
(هــنـاك مــحــافـظـه تـتــجــاوز عـلى
حصـة الـنجف وتـأخذ 400 ميـكا
واط). بــــدوره اكــــد الــــنــــائب عن
ائتالف عراقيون علي البديري ان
مـــلف الــكـــهــربـــاء هــو ســـيــاسي
باوامر خـارجيـة بامتـياز مـشيرا
ـلف لن يـتـحقق الى ان حل هذا ا

شاكل االقليمية. مالم يتم حل ا
وقـال الـبديـري في تـصـريح امس
ان (االمـوال الـتي انــفـقت سـابـقـا
عـلى مــلف الـكـهـربــاء الـتي كـانت
مبالغ مـخيفـة جدا لم حتقق شئ
وما زال قطـاع الطاقـة في العراق
بتـراجع مـستـمـر كمـا ان الـعراق
لديه من اخلبرات الفنية ما يشار
لـها بـالـبـنـان مـايعـني ان مـشـكـلة
الكـهربـاء ليـست ماديـة او فنـية)
مـضـيـفـا ان (الـفـسـاد كـان له دور

احلكومة احمللية للـمطالبة باقالة
احملـافظ وقائـد الـشـرطة وتـغـيـير
شامـل جلمـيع مـدراء لـلـدوائر في
بــــــــــــــابـل) واشــــــــــــــاروا الـى ان
(مــتــظــاهــرين اخــرين من أهــالي
النـيل قـطـعوا طـريق حـلة _كيش
إحـتـجـاجـا عــلى انـقـطـاع الـتـيـار
الــكـهــربــائي لـســاعــات طـويــلـة).
ورأى مـــــحــــافظ الـــــنــــجف لــــؤي
الـيــاسـري ان وزارة الـكــهـربـاء ال
تـسـمع اال صـوت الــقـوة مـتـهـمـاً
مـــحـــافــظـــة أخـــرى لم يـــســمـــهــا
بـــــالـــــتــــــجـــــاوز عـــــلـى حـــــصـــــة
الــــنـــجـف.وقـــال الــــيــــاســـري في
تصريح تابعته (الزمان) امس ان
(هــنــاك غــبــنــا بــحــصــة الــنــحف
ووزارة الـــكــهـــربـــاء التـــســمع اال
صـوت الـقـوة  وبـدورنــا نـطـالب
رئــــــيس الــــــوزراء بـــــأنــــــصـــــاف
احملـافـظـة) مـبـيــنـا ان (أكـثـر من
تظاهره خرجت في النجف بشأن
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اقتحم مـتظاهـرون مبنى لـصيانة
الـكـهـربـاء في قـضـاء سـيد دخـيل
حافظة ذي قـار احتجاجا على
تـــردي اخلـــدمــة وقـــلـــة ســـاعــات
الـتـجـهـيـز  وتـشـهــد مـحـافـظـات
الـعراق تـرديـا واضـحـا بـسـاعات
الــتـجــهـيــز خالل فــصل الــصـيف
الالهب رغم الــوعـود احلـكــومـيـة
بـحل االزمـة الـتـي اضـحت حـلـمـا
يـصــعب حتــقـيــقه في ظل انــفـاق
ــلــيــارات عــلـى مــشــاريع لم تــر ا
الـنــور مــنـذ ســنـوات  وبـحــسب
شــــهـــود عــــيـــان فــــأن (عـــددا من
ـتــظـاهـريـن قـطـعــوا الـطـرق في ا
الـــنــاصــريـــة وقــضــاء الـــشــيــوخ
واقـــتـــحــمـــوا مــبـــنى لـــصــيـــانــة
الــــكــــهــــربــــاء في ســــيــــد دخــــيل
احتجاجا عـلى تردي واقع التيار
الــكــهــربــائـي في الــقــضــاء وسط
هتـافات ضـد الـفاسـدين). وتوجه
ــواطـنــ في بــابل ــئــات من ا ا
الى احملــكــمـــة لــرفع دعــوى عــلى
مـسـؤولي احملـافـظـة من ضـمنـهم
احملافظ فيما قطع اخرون طريقا
رئــيــســا احــتــجــاجـا عــلـى تـردي
الـكـهـربـاء. واكـد شـهـود عـيان ان
ـتظـاهـرين في بـابل ـئـات من ا (ا
تـــوجـــهـــوا إلى احملـــكـــمـــة وسط
مـــديــنـــة احلــلـــة القــامـــة دعــاوى
سـؤول في بابل قضائـية ضد ا
من بيـنهم احملافـظ احلالي حسن
مــنــديـل احــتــجــاجــا عــلى تــردي
اخلـدمـات وسـوء تــوفـيـر الـطـاقـة
الـــكـــهـــربـــائـــيــة) الفـتـ الى ان
تظاهرين جتمعوا منذ ساعات (ا
الــــصـــبــــاح االولى أمـــام مــــبـــنى
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حـددت مجـلس الـنـواب األسـبوع
اجلـاري موعـداً لـتـضـيـيف وزير
ـالــيـة عـلي عــبـد األمـيـر عالوي ا
لــبــحث أســبــاب تــأخــيــر تــوزيع
ــتــقـاعــدين ــوظــفــ وا رواتب ا
وعـــدم إرســـال مـــوازنـــة  2020
ــالــيـة فــيــمــا اتـهــمت الــلــجــنـة ا
النـيابـية الـوزارة بعـدم جتاوبـها
ــلــفــات ـــنــاقــشــة الــعــديــد من ا
الـيـة.وقال مـقـرر اللـجـنة أحـمد ا
الــصـــفــار في تــصــريـح تــابــعــته
(الزمان) امس إن (اللجنة حتاول
الية إال فتح قنوات اتصال مع ا
أنــهـا غــيــر جـادة فـي الـتــعـاون 
حـــــيث تــــقـــــرر خالل األســــبــــوع
احلـالي تـضــيـيف عالوي ووكـيل
الــــوزارة ومـــــديـــــر عـــــام دائــــرة
احملـــاســـبــة ومـن خالل الـــدائــرة
الـتــلـفـزيـونـيـة لــبـحث ومـنـاقـشـة
أســبـــاب تــأخــيـــر تــوزيع رواتب
ــتــقــاعــدين وعــدم ــوظـــفــ وا ا
إرســــــال مـــــوازنــــــة عـــــام 2020
وكــــــذلـك مـــــــنــــــاقــــــشـــــــة رواتب
احملــاضـرين اجملــانــ والـعــقـود
ومـلــفـات مـالـيـة أخــرى مـعـلـقـة)
الفـــــتــــا الـى انه (فـي حــــال عــــدم
فإن حـضـور الـوزيـر لالجـتـماع  
اللجنة ستـبقى مصرة على عقده
بعد عيد األضحى التخاذ قرارات
لفات).  بدوره  اكد بشأن هذه ا
عـضـو الـلــجـنـة جـمـال كـوجـر أن
احلكـومـة ليس لـديـها أي مـسوغ
ـوظـف لـتـأخـيـر صـرف رواتب ا
تـقـاعدين لـشـهر تـمـوز بعـدما وا
جلــأت إلى االقـتــراض الــداخـلي
مــشــيــراً إلى أن أمــام احلــكــومــة
أسبـوعا واحدا قـبل عطـلة الـعيد
ـــا وعــدت وعــلـــيـــهـــا االيـــفـــاء 
به.وقال كـوجر في تـصريح امس
ـركزي الـعراقي سبق إن (البنك ا
له وأن أعـــلـن عن تـــأمـــ رواتب
ــوظــفـ لــثالثــة أشــهــر مـضى ا
منها واحد وتبقى اثنان) واشار
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ثقفـون العرب امس بذكـرى والدة شاعر العرب االكـبر محمـد مهدي اجلواهري Èd∫ احتـفل االدباء وا –

مـحمـد مهـدي اجلواهري الـذي ولد في 26 تـموز 1899 وتـوفي في  27 تـموز 1997  .  الـلوحـة بريـشة
الفنان (عالء جمعة).
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نــــــاسف و٤ صـــــواريـخ قـــــاذفـــــة
وجتــهــيــزات طــبــيــة و عــبــوتـ
نـــاســفـــتــ في بـــســاتـــ قــريــة
شــيـخي  تـفــكـيــكـهـمــا من قـبل
مــفـــارز لــواء الــرد) ,واضـاف ان
ـــهـــمــــات اخلـــاصـــة في (لــــواء ا
شرطـة احملافـظـة عثـر على عـبوة
نـاســفـة وثالثـة أوكــار فـضال عن
الـــعـــثـــور عــلـى وكــر بـــ ثـــريــة
شـمخي وقـريـة بـودجة قـرب نـهر

خـريسـان يـحـتـوي على 4 قـنـابر
هاون عيار  ــ  ملم و9 علب عتاد
 BKCفـــارغــة وضـــمــاد مـــدان),
واشـــار الى ان (لـــواء مـــغـــاويـــر
قـيـادة عـمـلـيـات ديالـى ولواء 20
بـــالــشـــرطـــة االحتــاديـــة ولــواء ــ
تــمــكــنــا من  الــعــثــور عـلـى وكـر
يــحــتــوي عــلى مــوبــايل وعــبـوة
C4 بالســتـيــكـيــة حتـتــوي مـادة
وحزام نـاسف واسالك نـحـاسـية

ومسـطرة تفـجيـر) وتابع الـبيان
ان (احلـشــد الـشــعـبي عــثـر عـلى
وكر يحتـوي مواد غذائيـة  فيما
شاة ــ كانت نتائج  محور لواء ا
الــعــثـــور عــلى صــاروخ قــاذفــة).
وانطلـقت عملـيات ابطـال العراق
ــرحــلــة الـرابــعــة بــتـوجــيه من ا
رئــيس مــجــلس الــوزراء الــقــائـد
ـسلحة وبإشراف العام للقوات ا
ـشـتركـة. كـما قـيادة الـعـمـليـات ا
افادت اخللية بالعثور على كدس
صواريخ كـاتـيوشـا مـدفون حتت
األرض فـي مـــــحــــافـــــظـــــة صالح
الـديـن. وقـال الــبـيــان إنه (ضـمن
رحلتها عمليات ابطال الـعراق 
نـفذة الرابـعة عـثـرت القـطعـات ا
لــــلــــواجب ضــــمـن قــــاطع صالح
الـــــديـن عـــــلى كـــــدس صـــــواريخ
كـاتـيـوشا) ,وأضـاف أن (الـكدس
وجــــد بــــداخـــــله اكـــــثــــر من 20
صاروخـاً مـدفـونا حتت األرض).
وتمكن مغـاوير عملـيات اجلزيرة
واستـخـباراتـها مـن القـبض على
داعــــشي كـــان يـــعــــمل في واليـــة
االنبـار.وذكر بـيان لـوزارة الدفاع
تلـقـته (الـزمان) امس انه (بـجـهد
استخبـاري فعال ومتابـعة دقيقة
تــمـكــنت قـوة من الــفـوج الــثـالث
لــواء مــغــاويــر قـيــادة عــمــلــيـات
اجلـزيـرة وسـريـة االسـتـخـبـارات
ــــراقـــــبــــة في واالســــتــــطـالع وا
القـيـادة وبكـمـ محـكم من الـقاء
القـبض على احـد اإلرهابـي في
احــــدى ســـــيــــطــــرات حـــــديــــثــــة
ـعتـقل بـاحملـافـظة) ,مـبـيـنـا ان (ا
من الــعــنــاصــر اإلرهــابــيـة الــتي
كـانت تـعـمل مع مـا يـسـمى والية
ـطلـوبـ لـلـقـضاء االنـبـار ومن ا
وجب مذكرة قبض وفق أحكام
ادة  4إرهاب حيث  تسليمه ا
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ـدني من تــمـكــنت فـرق الــدفــاع ا
اخــمـاد حــريق انــدلع في بــنــايـة
ــنــطــقــة هــولــيــود الــتــجــاريــة 
ـــنــــصــــور في بــــغـــداد.وقــــالت ا
ـدني في بـيـان مـديـريـة الــدفـاع ا
تـــــلـــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امـس انه
دني (بأشراف مدير عام الدفاع ا
الـــلــواء كــاظـم ســلــمـــان بــوهــان
تــمـكــنت 9 فــرق اطــفــاء وانــقـاذ
ديـرية من السـيطرة تابعـة الى ا
واخــــمـــاد حـــادث حــــريق انـــدلع
داخل بـنـايــة جتـاريـة مـكـونـة من
أربـــعــــة طــــوابق فـي مـــنــــطــــقـــة
ـنـصــور داخل أزيـاء هـولـيـوود ا
الــرجـالــيـة عــنـد الــطـابق االول),
ــدني زج واضــاف ان (الـــدفــاع ا
بعجلـة السلم اخملصـصة لألبنية
زدوج رتفعـة ذات االستخدام ا ا
اطــفــاء و انــقـاذ  لــتــتــمـكـن فـرقه
بــواسـطــتــهـا من انــقــاذ عـامــلـ
بنغال اجلنسية من داخل االزياء
احملـــتــــرقـــة) ,وتـــابـع ان (فـــرقـــة
االطــفــاء نـفــذت بــعـدهــا عــمـلــيـة
تـــطـــويق الـــنـــيــران وحـــصـــرهــا
ــبــاشـر وعــزلــهــا ثم االقــتـحــام ا
وسط الـطـابق احملـتـرق لـتـتـمـكن
من الـســيـطـرة واخـمــاد الـنـيـران
بــشـكل كــامل بــوقت قـيــاسي مـا
حـــال دون تــــســـجـــيل اصـــابـــات

بشرية مع حتجيم اخلسائر). 
الى ذلـك كــشـــفت خـــلـــيــة اإلعالم
ــتــحـقــقـة األمــني عن الــنـتــائج ا
خـالل عــمـــلــيـــة أبــطـــال الــعــراق
بصفـحتهـا الثالـثة التي انـطلقت
امس االحد في مـحـافظـة ديالى .
وذكـرت اخلـلـيــة في بـيـان تـلـقـته
(الـــزمـــان) امس ان (الــقـــطـــعــات
الــعـسـكــريـة تــمـكــنت في احملـور
نصوراألول مـن الـــعـــثــــور عـــلى حـــزام o¹dŠ∫ فرق االطفاء تكافح حريقا في مجمع جتاري في ا
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ثقلة بأحمال وهموم التطاق تفقد سيطرتها بعد تعبة وا بدأت سـفينة العراق ا
ان تعـطـلت بوصـلـتهـا وتـمزقت أشـرعـتهـا وهي تـخوض هـائـمة في عـبـاب اليم
تالطـم األمواج سياسـيا وأمنـيا واقتصـاديا وإداريا مع مـخاطر جـائحة وباء ا
كـورونا اخملـيف كل هـذا وغـيره الـذي اليـعلـمه اال الـله وحـده قد جـعل الـعراق
ـريض الـذي وصـل الى مـرحلـة اخلـطـر ويـحـتـاج غـرفـة االنـعـاش والـعـنـاية كا
ــركــزة وهـذا لـن يـحــصل اال من خـالل االسـتــعــانـة بــعــدد من ذوي اخلــبـرة ا
يـ اخملـتصـ اخمللـص الـعراقـي ـهنـي واألكـاد عـرفة والـكـفاءة من ا وا
األصالء الـذين اليبيعون ضمائرهم ووطنهم بحفنة من الدوالرات وال ضير في
تصدي إلدارة األزمة اخلطيرة من جتارب اآلخرين سواء كان ذلك أن يـتعلم ا
بــفـرص الــنـجــاح او الـتــعـلـم واإلفـادة من دروس الــفـشـل مـهــمـا كــانت درجـة
مرارتـها والوقائع التاريخية أثبتت بـأن التوجد مشكلة ليس لها حل ولكن هذا
يعـتمد عـلى اخلبرة واجلـرأة والقيـادة الشجـاعة في اتخـاذ القرارات الـصائبة
ـعـركـة إنـقـاذ البـالد من االنـهيـار الـكـامل واخلـطـيـر الـذي لم يـشـهد سـيـمـا  
ـسـتــضـعف اجلـريـح قـد أصـبح مــتـرقـبـا الـتــاريخ له من مـثــيل أمـا الـشــعب ا
ن يــنـقـذه من هـذه احملـنـة فـيـمـا يـتـنـاخى لـذلك عـدد من الـعـراقـيـ ومـنـتـظـرا 
ـهـارة والــكـفـاءة لــوضع احلـلـول اخملــلـصـ لــلـوطن من أصــحـاب اخلـبــرة وا
ـشاكل في البالد وإنـقاذه من االنهيار والـضياع  كل حسب ـناسبة جململ ا ا
ـعـقدة ولـكن الـعقـبة ـهـمة ا اختـصـاصه وباإلمـكـان االعتـمـاد علـيـهم في هذه ا
ـظـومات الكـبـيرة أمـام فـرص مـشاركـة تـلك الطـاقـات اخملـلصـة لـلبـلـد تـكمن 
ال السياسي الفاحش منذ الفـساد العميقة التي أسست امبراطـورياتها من ا
بدء احتالل العراق عام 2003 وحتى اليوم احلاضر والتي تمنع وتوقف  كل
خطوة تهدف  لتصحيح أخطاء احلكومات التي تعاقبت على ادارة البلد خالل
اضية وما يؤلم الـشارع العراقي اليوم هو تـمسك الفاشل الذين السـنوات ا
ـسـؤوليـات بالـسـلطـة دون اسـتحـقاق وطـني أو سـياسي أو ـناصب وا تولـوا ا
ـي ولم يـكن والئـهم لـلـعـراق بل عـمـلـوا بــكل طـاقـتـهم وفـقـا النـتـمـاءاتـهم أكـاد
ـرتـبـطـ مـنهم ـذهـبـيـة سـيـما ا احلـزبـيـة والسـيـاسـيـة والـديـنيـة والـطـائـفـية وا
بـاالجندات اخلـارجية وكل هـؤالء  كانوا سـببـا في خراب البالد وهـدر وسرقة
أمواله  وتـدميـر ثـوابته اإلنـسانـية واالجـتمـاعيـة  واحلـضاريـة والتـاريخـية بـعد
غـا فيـما بـينـهم وسخـروا كل إمكـانات الـبالد خلدمة نـاصب وا تقـاسمـهم ا
مصـاحلـهم الـشـخصـيـة وارضـاءا لألطـراف اخلارجـيـة األجـنـبيـة الـتي التـريد
اخلــيـر لـلــعـراق أبـدا  ودون االلــتـفـات الى واجـب ومـسـؤولــيـة خـدمــة الـشـعب
ظلـوم الذي وضع ثقته بـهم منذ تغـيير النـظام السابق وحـتى انتهاء نـكوب ا ا
ـهـدي الـفـاشـلـة الـتي أثــقـلت كـاهل الـعـراق والـعـراقـيـ مـهـام حـكـومــة عـبـد ا
بكـوارث ومـصـائب كـثيـرة وخـطـيرة الحـصـر لـهـا أودت بالـعـراق الى اجملـهول
ولذا أصـبح واجب جـميع الـقوى الـوطنـية أن تـقف مع الشـعب وتلـبي مطـاليب
شـروعـة مـنـها مـحـاسـبـة الفـاسـدين والـقـتـلة اجملـرمـ واخلـونة ـتـظـاهـرين ا ا
ـتـواطــئـ مع اإلرهـاب ســواء كـانـوا بــالـداخل أو في اخلـارج ــتـعـاونــ وا وا
وإحالـتهم الى القضاء وفـقا للقانون وحـصر السالح بيد الـدولة وإعادة النظر
ـنهوبة من بقـانون األحزاب ومـعرفة مـصادر تمـويلهـا وإعادة األموال الـعامة ا
قـبل الـسـراق مـهـمـا كـانت مـواقـعـهم ومـسـمـيـاتـهم  في الـسـلـطـة الى اخلـزيـنة
العـراقية وإعادة هيكلة مفاصل الوزارات ومعاجلة الترهل اإلداري الذي أنهك
رتـبطة بـها وتـنشيط الـقطـاع اخلاص الذي فاعـليـة جميع الـدوائر احلـكوميـة ا
سيـشجع الطـاقات الشبـابية بعـدم االعتمـاد على الوظائف احلـكومية مع ايالء
ـهم جـدا في األمن الوطـني الـغذائي األهمـيـة الكـبـرى للـقطـاع الـزراعي وهو ا
لـلــبالد بـعــد  أن أصـبــحت ثـروة الــنـفط  الــعـراقي مــهـددة بــتـقــلـبــات الـسـوق
ـكـن االعـتـمـاد عـلـيـهـا والـسـيـاســات االقـتـصـاديـة الـدولـيــة اخلـطـيـرة الـتي ال
مسـتقـبال  والعمل عـلى تنـشيط الـقطاع الـزراعي احليـوي اإلستراتـيجي الذي
سيـتيح فـرص مناسـبة آلالف الـعاطلـ عن العمـل والكف عن االستـيراد الذي
يـكـلف الـدولـة مـبـالغ طـائلـة كـمـا يـوفـر لـلـخـريجـ فـرص وظـيـفـيـة جـديـدة لهم
واطن ولغـيرهم من الـشرائح األخـرى والعمل اجلـاد نحـو تعزيـز وإعادة ثـقة ا
باحلـكومة وجتعـله يشعـر بأهميـته كمواطن حتت ظل سـلطة وطـنية مؤسـساتية
قادرة عـلى ضمان حقوقه واحلفـاظ على كرامته أينمـا يكون والسعي الى بناء
ـؤسسات احلكـومية الرصيـنة التي تعمل الدولـة احلقيقـية التي تدار من قبل ا
حتت مـظلـة الـقانـون وان يـكون والء اجلـميـع للـعراق والشيء
سـواه ولـيـعـمل اجلـمــيع عـلى اخـراج الـعـراق من غـرفـة
ركـزة الى احلـياة الـطـبيـعـية االنـعاش وردهـة الـعنـايـة ا
ـا مـعـافـى بـسـواعـد أبـنـائه اآلمـنـة ولـيـعـود الــوطن سـا

الوطني اخمللص .
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ـالــيـة الــتــنـفــيــذي وهـيــئــة الـرقــابــة ا
درجة واإلداريـة وغيرها من الـفقرات ا
فـي جــدول األعـــمـــال. وشـــددت جلـــنــة
ياه واالهوار الـنيابية على الـزراعة وا
ـــوضــوع اهـــمـــيـــة تــفـــعـــيل الـــوزارة 

االستثمار.
وقـال رئيس اللـجنة سالم الـشمري في
بـــيــــان امس انه ( الــــتـــاكـــيـــد خالل
ـدراء الــعـامـ اســتـضــافـة الـلــجـنــة ا
لـدوائـر الـبـحـوث والبـسـتـنـة واإلرشاد
والـــــتـــــدريب الـــــزراعـي والـــــغـــــابــــات
ـناقـشة والـتـصحـر في وزارة الزراعـة 
عـوقـات التي تـعـاني منـها ـشـاكل وا ا
تـــلك الــدوائـــر ان هــنــالك مـــشــاكل في
ـعـلــومـة لـلــمـزارعـ ويـجب إيــصـال ا
الـتركيز على اإلعالم في سـبيل تسليط
الــضـوء عـلى اجلــانب اإليـجـابي الـذي
تــمـر به الـبــلـد). واضـاف الــشـمـري ان
(الـبلد قـد اكتفى مـن محصـول احلنطة
قبلة ـراحل ا ويـستعد لـلتصدير في ا
مـبـيـنـا أن الـلـجـنـة تـتـبـنى أي مـشروع
قـــانـــون يـــســــهم في إنـــعـــاش قـــطـــاع
الــــزراعـــة). وشـــدد عــــلى (ضـــرورة ان
تـنـفتح الـوزارة في تـفعـيل االسـتثـمار
مـؤكــدا بـأن الـلـجـنـة في حـالـة انـعـقـاد
دائم فـي سبـيل تـذليل جـمـيع العـقـبات
الـتي يعـاني مـنها هـذا القـطاع وتـعمل
كــــفـــريـق عـــمل مــــشـــتــــرك مع وزراتي

ائية). وارد ا الزراعة وا
واوضح ان (الــلـجــنـة ســتـعـمـل بـشـكل
ــــشـــاكل الـــتي مـــســـتــــمـــر عـــلى حل ا
تـعـتـرض الـقـطـاع الـزراعي بـشـكل عام
ــادي الــتي دون وخــاصــة بــاجلــانب ا

إكـمـال اخلطط الـسنـوية لـهذه الـدوائر
قترحات بـشكل خاص ورفد الـلجنة بـا
ومـشــاريع الـقـوانـ الـتي حتـتـاج الى

تعديل لغرض تعديلها).
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وتــابـع (اكــدنــا عــلـى وجــوب تــغــيــيــر
الـــنـــظـــرة لـــقــطـــاع الـــزراعـــة من قـــبل
احلـكـومـة في دعم احملـاصـيل إذ يـجب
ايــجـــاد بــذور ذات إنــتــاجـــيــة عــالــيــة
وتــكـون ضــمن خـطــوات وآلـيــات عـمل
مـلحوضة خـاصة في ظل وفرة اإلنتاج

احمللي).
ووجـه وزيــر الـــزراعـــة مـــحـــمـــد كــر
اخلــفـاجي بـضـرورة تـخــفـيف مـعـانـاة
ــــــزارعــــــ مـن خالل الــــــفـالحــــــ وا
اســتــقــبـــال طــلــبــاتــهم او مــشــاكــلــهم
ـشـروعـة الـتي تـعـوق تـطـويـر الـعـمل ا
الـــزراعي جـــاء ذلك في تـــوجــيه نـــقــله
الـناطق الرسمي للوزارة حميد النايف
أكــــد فــــيه أن اخلــــفــــاجي (وجه قــــسم
ــواطــنــ في مــركــز الـوزارة شــؤون ا
ــواطـنــ في دوائـر وشــعب  شـؤون ا
وتـشكيالت الوزارة فضال عن مديريات
الــزراعـة  بـالـتــعـاون مع كـافــة طـلـبـات
زارعـ  وايـجاد احلـلول الـفالحـ وا
ــمـكــنـة ــنـاســبـة لــهـا  وبــالـســرعـة ا ا
ــبــاشــر من خالل وادامــة الـــتــواصل ا
شاكل خـطوط سـاخنـة بغيـة تصـفيـر ا
ـتـراكـمة  لـغـرض  تشـجـيع الـفالح ا
ـزارع على زيادة االنتاج الزراعي وا
كـــمـــاً ونـــوعـــأ وبــــشـــقـــيه  الـــنـــبـــاتي
واحلـيـواني).  مـشـيرأ في بـيـان تـلـقته
(الــــــزمـــــان) امـس الى ان (الــــــفالح او

الــصـنــاعي من خالل دراســة الـتــكـامل
االقــتــصـادي الــعــربي وفــتح االسـواق
أمـام الصنـاعة العـربية وفق إمـكانيات
كل دولــة ومـايـتــوافـر لـديــهـا من مـواد
أولــيــة لـتــطــويـر الــصــنـاعــة في كــافـة
الـــقــطــاعـــات الــنــفـــطــيــة والـــزراعــيــة
والـسـيـاحـيـة وغـيـرهـا وفـتح االسـواق
ـنـتـجـة في أمــام الـبـضـائع الـعـربــيـة ا
الـقــطـاعـ الـعـام واخلـاص والـتـأكـيـد
عـلى النوعـية لتكـون لدينـا القدرة على

ية). نتجات العا منافسة ا
وأعــرب الــوزيـر فـي خـتــام كــلـمــته عن
أمـــله بــان يـــتــمـــخض عن االجـــتــمــاع
تـوصـيـات تـدعم الـتـنـمـيـة الـصـنـاعـيـة
الـعـربيـة عبـر تـوفيـر الضـمـان للـفرص
االسـتثمـارية وزيادة الـتبادل الـتجاري
والـصنـاعي وتوفيـر فرص عمل في كل
الـــقـــطـــاعــــات وصـــوال إلى الـــتـــكـــامل
شتركة. االقتصادي للسوق العربية ا
وتــنـاول االجــتـمــاع مـنــاقـشــة عـدد من
ــوضــوعــات من بــيــنــهــا الــفــقــرات وا
مـشـروع تـقريـر اجملـلس الـتنـفـيذي عن
نـــشـــاطه بـــ دورتــــــــي اجلـــمـــعـــيــة
العامـــة 25-26 وتقرير متابعة تنفيذ
قـرارات الـدورة 25 لـلـجـمـعـيـة الـعـامة
ــــراقب وكــــذلك مــــوضــــوع تـــقــــريـــر ا
الـداخـلي عن أعـمـال السـنـت -2019
 ومـشــروع الـهـيـكل الـتـنـظـيـمي2018
اجلــديــد لـلــمــنــظـمــة ونــظــام الـوصف
الــوظــيـفي ومــواضــيع أخـرى تــتــعـلق
ـــشــروع بــرنــامـج أعــمــال ومــوازنــة
ـــنـــظــمـــة لـــلــعـــامــ 2019-2018 ا
وانــتــخـاب وتــعــيـ أعــضــاء اجملـلس
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ـــزارع عـــنـــدمـــا ال يـــجـــد حال ضـــمن ا
دوائـر  الرقـعة اجلـغرافيـة لسـكنه  فأن
ابــواب الــوزارة مـفــتـوحــة الســتـقــبـال
طــلـبــاته و وفق الــقـانــون) مـبــيـنـا أن
(الـوزارة عـازمـة عـلى تـخـفـيف مـعـاناة
ــــزارعــــ ومــــنـــتــــجي الــــفالحــــ وا
ـستلزمات الـدواجن من خالل ايصال ا
الـزراعـيـة من بـذور واسمـدة ومـبـيدات
واعالف ولـقاحات بيطرية  في اوقاتها
احملـددة وعدم حتميل الفالح او  مربي
الـثــروة احلـيـوانـيـة مـعـانـاة االنـتـظـار
نـتيجة احللقات الـروتينة التي ارهقته
 كـثيـرأ موضحـا بأن سيـاسة الوزارة
ـشــاكل الـتي احلــالـيــة هـو تــصــفـيــر ا
تــــواجه الـــقــــطـــاع الـــزراعـي  من اجل
الـــنـــهــوض بـه وجــعـــله  رقم مـــهم في
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اســتـــقـــبل رئـــيس حـــكــومـــة إقـــلــيم
كـردستـان مـسـرور الـبـارزاني وزيرة
ــهــجــرين إيــفــان فــائق الــهــجــرة وا

رافق لها.  جابرو والوفد ا
وجـــرى في االجــتـــمــاع بـــحث آخــر
الــتــطــورات في الــعـراق ومــنــهــا مـا
لف الـنازح وال سيما في يتعلق 
ـسـاعي الـرامـية إقـلـيم كـردسـتـان وا
لـــعــودتــهم الــطــوعـــيــة إلى مــنــاطق
سكـناهم األصـلـية. وقـال بيـان تلـقته
(الــزمـــان) امس ان (جــابـــرو ثــمــنت
جـهـود حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان في
احتضان النازح ورعايتهم جميعًا
وتقـد كل مـا يحـتـاجون إلـيه بدون

أي تفرقة أو تمييز). 
وأشـــــــار رئـــــــيـس الـــــــوزراء إلى أن
(حكومة إقليم كردستان مستمرة في
ة ألكثر من توفير سبل احلياة الكر
مليون ومئتي ألف الجئ ونازح على
الـــرغـم من الــــظــــرف االقــــتــــصـــادي
ر به اإلقـليم) كـما العـصيب الـذي 
دعــا (اجملــتــمع الــدولـي واحلــكــومـة
االحتـاديـة إلى الــقـيـام بـواجـبـيـهـمـا
ومـســاعـدة اإلقـلـيـم في هـذا الـصـدد.
وقـــال (ســيــظـل إقــلــيم كـــوردســتــان
ــوذجــاً مــشــرقــاً لــكــرم الــضــيــافـة
ومالذاً آمــنـاً لـكـل من يـلــوذ به هـربـاً

من اإلرهاب واالضطهاد).
 ôuł WK KÝ

ـيـدانـية وضـمن سـلـسـلة جـوالتـهـا ا
خملــيــمــات الــنــازحــ زارت وزيــرة
ــهــجــرين ايــفــان فــائق الــهــجــرة وا
جـابـرو األسـر الـنـازحـة في مـخـيـمي
اخلــازر وحـسن شــام بــرفـقــة رئـيس
جلـنة الـعـمل والشـؤون االجـتمـاعـية
ـهـجـرين الـنيـابـيـة رعد والـهـجرة وا
الــدهـلـكي وعــضـوة الــلـجـنــة خـالـدة
خــلـيـل فـضـال عن مـديــر عــام دائـرة
شؤون الـفروع عـلي عـباس جـهاكـير
ومــديـــرة قــسم مـــحــافـــظــات إقـــلــيم
كــوردسـتــان الــسـيــدة عـلــيـا حــسـ
الــبـزاز بــهـدف الــوقـوف عــلى سـبل
جتـاوز الـعقـبـات األمـنـيـة التـي تقف
فـي طــــريق عــــودة الــــنــــازحــــ إلى
مـناطـقـهم وأهـمـها الـتـدقـيق األمني
وبـــحث إمـــكــانــيـــة احلــصـــول عــلى

وإستـراتـيجـية الـوزارة هي الـتركـيز
ـتبقية على عودة العـوائل النازحة ا
في اخملـيـمـات الى مـنـاطق سـكـنـاهـا
االصـــلــيـــة) مــشــيـــرة الى (ضــرورة
الــعــمل عــلى إعــادة احلـيــاة لــلــمـدن
دمرة وتـوفيـر سبل العـيش الكر ا
ألهـلـهـا لــلـحـد من تـداعـيـات الـنـزوح
والتـهجـير الـتي عانت مـنهـا شرائح
كـــثـــيـــرة في الــبـالد آبــان ســـيـــطــرة
عــصــابـــات داعش اإلجــرامــيــة عــلى

مدنهم ).  
ولــفـتت جــابـرو الـى (الـتــركـيــز عـلى
انهـاء مـلف الـنزوح وتـقـد معـاجلة
عـوقات جذريـة لـكافـة الـتحـديـات وا
الـتي تـواجه عـودة الـنـازحـ فـضال
عـن الــعـــمل عـــلى تـــقـــويـــة الــروابط
ـضي بـبـنـاء االنـسان اجملـتـمـعيـة وا
فــكــريــا وثـقــافــيــا ومــحـو مــابث من

تطرف وارهاب) . 
مـن جـهــته قــدم الــســفــيــر الــتـهــاني
ــلك والـــتـــبــريـــكــات بـــاسم جاللـــة ا
عــــبــــدالــــلـه بن احلــــســـــ بن طالل
نـاسـبة تـسنـمـها مـنصب للـوزيـرة 
وزارة الــهــجــرة  مـؤكــدا اســتــعـداد
ملكة وضع كل مـالديها من خبرات ا
تخص ازمات الهجـرة والنزوح لنقل

جتاربها الى العراق) . 
واســتــقــبــلت جــابــرو رئــيس بــعــثـة
منظـمة الهجـرة الدوليـة لدى العراق
رافق له جيرارد كارل ويـت والوفد ا
وجـــرى خـالل الـــلـــقـــاء بـــحث  اخـــر
الـــتـــطـــورات فــيـــمـــا يــخـص بــرامج
نظمة ومسـاهماتها في دعم جهود ا
الــــوزارة إلعـــــادة الـــــنـــــازحـــــ الى
مــــنــــاطــــقــــهم احملـــــررة فــــضال عن
نـظـمة الـنشـاطـات الـتي تقـوم بـهـا ا
إلعـادة دمـجـهم ضــمن مـجـتـمـعـاتـهم

التي عادوا إليها . 
وذكــــرت جـــابـــرو خـالل الـــلـــقـــاء أن
(تقـد اخلدمـات االسـاسيـة كتـرميم
الـــدور واعــــادة بــــنـــائــــهــــا  وإزالـــة
ـدمـرة وتـوزيع ــدن ا االنـقـاض من ا
ـسـاعـدات اإلنــسـانـيـة ودعم إعـادة ا
اإلندماج بعد العـودة تسهم كلها في
تـشجـيع الـنـازحـ عـلى الـعودة الى
مناطق سكـناهم االصليـة مثمنة في
ــنـظــمـة  في الــوقت نـفــسه جــهـود ا

دمرة ترميم وبناء منازل النازح ا
ــحـــافــظــة في قــضـــاء الــفـــلــوجـــة 

االنبار). 
وتـــابــعـت جــابــرو ان (الـــكــثـــيــر من
النازح سيسـتفيدون من البرنامج
الـــذي ســـيـــشــجـع األســر الـــنـــازحــة
األخرى على الـعودة واالسـتمرار في
ذلك لـلـوصـول الى الـهدف االسـاسي
بـــعـــودة اخــر نـــازح لــطـي صــفـــحــة

النزوح). 
ÕËeM « nK

ـبــادرة جــزءا من جــهـد وعــد كــارل ا
جـمـاعي تـشـارك فـيه مـنـظـمات اال
ــتــحـــدة ووكــاالتـــهــا ومــنـــظــمــات ا
ـــدني لـــدعم احلـــكـــومــة اجملـــتـــمع ا
الـعـراقـيــة مـتـمـثـلـة بـوزارة الـهـجـرة
ـهـجـرين فـي إنـهـاء مـلف الـنـزوح وا
ـستـدامة مـشيرا وحتقـيق احللول ا
الـى ان مـنــظــمــة الــهــجــرة الــدولــيـة
شـــريـك اســـاس لــــوزارة الــــهــــجـــرة
هجرين وهي حريصة على تقد وا

االحـتـيـاجات الـضـروريـة لـلـنـازح
فـضال عن مـتـابـعـة عـودتـهم وتـنـفـيذ
ـشــاريع الــتي تــدخل ضـمن بــعض ا

دن احملررة  حملة إعادة اعمار ا
ـنظـمة عـلى تكرار منـوها الى (عزم ا
مــا أجنـزته من تــرمــيم وبـنــاء الـدور
دن هدمـة في االنبار  وفي جـميع ا ا
الـــتي دمـــرتـــهــــا عـــصـــابـــات داعش
اإلرهابية). وبحثت جابرو  اخلميس
ي مع وزيـر الـداخلـيـة عـثـمـان الـغا
في مـبـنى وزارة الـداخـلـيـة بـبـغداد 
اوضــاع الــنــازحــ والـعــائــدين إلى
مناطقهم األصلـية وتسهيل إجراءات
عــودتــهم والــعــمل عــلى تــامــ تــلك

ناطق .  ا
واثنت الـوزيرة فـي مسـتهل حـديثـها
ـي في عـــــلـى دور ومـــــوقف الـــــغـــــا
صناعة النـصر على عصابات داعش
االجــرامـــيــة بـــاعــتـــبــاره احـــد قــادة
الــنـصــر الى جـانب جــهـود الــقـوات
االمنـية في الـدفاع عن الـعراق ودحر
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ـنظـمة قـدمـة من ا بـنـاءً على الـدعـوة ا
الـعربيـة للتـنميـة الصنـاعية والـتعدين
ولــتــولي جــمــهـوريــة الــعــراق رئــاسـة
الـــــدورة احلــــالـــــيــــة ...تـــــرأس وزيــــر
عادن مـنهل عزيـز اخلباز الـصناعـة وا
اجـتـمـاع الـدورة السـادسـة والـعـشرين
لـلـجـمـعـية الـعـامـة لـلـمـنظـمـة الـعـربـية
لـلـتنـمـية الـصـناعـيـة والتـعـدين والذي
عــقــد صــبــاح اخلـمــيس عــبــر تــقــنــيـة
االتــصـــال عن بــعــد بــحــضــور عــضــو
اجملــلس الـتــنـفـيــذي لـلـمــنـظــمـة وكـيل
الــــــــوزارة الــــــــفــــــــنـي عــــــــادل كـــــــر
نـاقشة نـظمـة  والـوزراءاألعضـاء في ا
درجـة في جدول الـفقـرات والقـضايـا ا

أعمال االجتماع.
WLO  œuNł

ورحب الـوزير فـي كلـمة افـتتـاح أعمال
ـنظمة معربا الـدورة بالسادة أعضاء ا
عن شــكـره وتـقـديـره لـلـجـهـود الـقـيـمـة
ـبذولة خالل الدورة السابقة لتحقيق ا
ــنــظـــمــة وتــنــفــيــذ اســتــراتـــيــجــيــة ا
بــرنـــامــجــهـــا في تــعـــزيــز الــتـــنــمــيــة
الـصـنـاعـية الـعـربـيـة  كمـا ثـمن عـالـيا
اجلــهـــود واألصــرار عــلى الــعــمل رغم
تـأثـيرات جـائـحة كـورونا وتـداعـياتـها
الــســلـبــيـة فـي كـافــة مــجـاالت احلــيـاة

وباألخص في اجلانب االقتصادي.
وقـــال (انــنــا قــادرون عـــلى جتــاوز كل
ــشــكـالت واألزمــات اذا مــا وضــعــنـا ا
نــصب أعـيـنــنـا مـخــطـطـات الــنـهـوض
بـالـواقع الـصنـاعي والـتنـمـية وتـوفـير
بـــرامـج ومـــســـتـــلــــزمـــات الـــنـــهـــوض
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تسهيالت من حكومة إقليم كردستان
بــهـــذا اخلــصــوص . وقــال بــيــان ان
ــــؤتـــــمــــر الــــوزيـــــرة أكــــدت خـالل ا
الــصــحــفي الــذي عــقــدته في مــخــيم
اخلازر ان (الوزارة تسعى إلى تأم
ــــبـــالـغ بـــهـــدف إطـالق اول دفـــعـــة ا
جـديــدة من مـنح الــعـائـدين الــبـالـغـة
لـيون ديـنار عراقي ملـيون ونـصف ا
ـكن). وقالت جـابرو في اقرب وقت 
خالل لـقـائهـا بـالـعـوائل الـنـازحة في
اخملــــيم ان (الــــوزارة تـــتـــابـع مـــلف
الــنــازحــ وتــســعى إلـى الــنــهـوض
بــواقــعــهم من خـالل تــظــافــر جــهـود
نـظمـات الدولـية عـنيـة وا اجلهـات ا
لـتـأم االحـتـيـاجـات الـضـرورية من
سالت غـــذائــيـــة وصــحـــيــة ومالبس
ومـبــردات الـهــواء وغـيـرهــا مـوعـزة
بتجهـيز اخمليمـات بوقود الكاز اويل

للمولدات).
مشـيـرة الى ضرورة (دعـم االستـقرار
ناطق احملررة لتحقيق عودتهم في ا
إلى مــنـاطـق سـكــنـاهـم األصـلــيـة في
ـكن وغــلق اخملـيــمـات اسـرع وقـت 
بـــعــودة آخــر عـــائــلــة وإنـــهــاء مــلف

النزوح). 
وأوضـــحـت ان (الـــوزارة تـــتـــابع مع
دائرة الـتعـويـضات تـسهـيل اجراءت
دفع الــتـعــويـضــات ألصـحــاب الـدور
ـبــالغ الـتي ـدمــرة) مـنــوهـة الى (ا ا
استقطـعت من موازنة الـوزارة للعام
ــــاضي ودفــــعت الى احملــــافـــظـــات ا
وضـرورة اسـتـثـمـار هذه االمـوال في
دمـرة . وفي ـناطـق ا اعـادة اعـمـار ا
نهايـة اجلولـة استلـمت سيـادتها من
االسـر النـازحـة في اخملـيـمـات بعض
الشـكاوى إليـصالـها الى دولـة رئيس
الوزراء اليجاد احللول الفورية لها).
ـهـجـرين وبـحـثت وزيـرة الـهـجـرة وا
ايـــفـــان فـــائق جــــابـــرو مع ســـعـــادة
السـفيـر االردني في الـعراق مـنتـصر
الزعبي في مقر الـوزارة سبل تعزيز
شـتـرك ب الـبـلدين آفـاق التـعـاون ا
ا يخص دعم النازح الشقيقـ  
ـهاجـرين وانهـاء ملف والعـائدين وا

النزوح .  
وقـالت الـوزيرة بـحـسب بـيـان تـلـقته
(الــــــزمــــــان) امـس ان (ســــــيــــــاســــــة

سـلـوبة االرهاب وارجـاع احلـقـوق ا
ـــظـــلـــومـــ الى اصـــحـــابـــهـــا من ا
ــضــطــهــدين وخــصــوصــاً خالل وا
حـــقـــبـــة ســـيـــطـــرة تـــنـــظـــيم داعش
اإلرهــابـي عــلى بــعـض احملــافــظــات

العراقية عام 2014. 
وبـيـنت جـابـرو ان (الـوزارة حتـرص
عـــلى تـــأمــــ كـــافـــة احـــتـــيـــاجـــات
النـازح والـعـمل على اعـادتهم الى
مـنــاطق سـكـنــاهم االصـلــيـة بـأسـرع
ــكن مــشـيــرة الى ان الــعـمل وقت 
عـلـى إعـادة احلـيــاة لـلــمـدن احملـررة
وتوفـير سـبل العـيش الكـر ألهلـها

من الضرورات القصوى). 
ي (مــســانـدة من جــهــته اكــد الـغــا
ــلـف اعــادة وزارتــــــــــه ودعـــمـــهـــا 
الـــنــازحـــ الى مــنـــاطق ســكـــنــاهم
االـــــــصــلــيــة  مــعــربــا عن امــله في
اكـمــال عـودة االسـر الـنــازحـة وغـلق
جـمـيع اخملـيـمـات وملـف النـزوح في

البالد).
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االنـــتــــاج الـــقـــومي لــــلـــبالد) ووصف
زارع بأنه أساس العملية اخلـفاجي (ا
االنـتاجـية التي تـرعاها الـوزارة بشكل
مــبـاشـر من خالل  الــدعم الـذي تـقـدمه
لـلــعـمـلـيـة االنـتــاجـيـة) عـاداً (الـتـطـور
الـكـبـيـر الذي  شـهـده االنـتـاج الزراعي
مـن خالل الوفرة احملـلية ل 28 مـنتجا
زراعـيا نبـاتيا وحـيوانيـا واستدامـتها
طـوال العـام اال دليال عـلى  تعـافى هذا
الـقـطاع)   واكـد اخلفـاجي ان (الوزارة
عـازمـة عـلى تـشـجـيـع شـركـات الـقـطاع
نـتـجات الـزراعـية اخلـاص بـتصـديـر ا
ستـهلك العراقي الـفائضة عن حـاجة ا
مـن اجل  زيـــادة االيــــرادات خلـــزيـــنـــة
ــنـتج الــدولــة  من جــانب وتـشــجــيع ا

احمللي  من جانب اخر).
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األوكـــســجـــ الـــتي عـــمـت جــمـــيع
احملافظات  .

وأوضح مـديـر عـام الـدائـرة رضوان

ؤسسات الصحية لفترة مناسبة). ا
 مشيراً الى أن (الرصيد لم ينفذ في
مستـشفـيات احملـافظـة طيـلة الـفترة
الـــســابـــقـــة  وأنـــنــا كـــدائـــرة كـــنــا
متـحـسـبـ لـلحـاالت الـطـارئـة وكـنا
مـهــيــئـ األســطــوانـات لــتالفي أي

نقص في األوكسج السائل) .
مـضـيـفــاً (لـذلك لم حتــدث لـديـنـا أي
( حالة وفـاة جراء نقص األوكـسج
.واعلن مدير دائـرة صحة الكرخ في
بـغــداد جـاسب احلــجــامي عن وفـاة
ثالثـة من كـوادرهـا الــطـبـيـة بـسـبب
فـايـروس كـورونــا. وقـال احلـجـامي
في بـــيـــان امس إن (دائـــرة صـــحـــة
الــكـــرخ فـــقـــدت في االيـــام الــثـالثــة
ـع وانــــبل ــــاضـــــيــــة ثالثـــــة من ا ا
مـنـتـسـبـيــهـا بـعـد صـراع مع مـرض

كــــــورونــــــا). وأضـــــــاف (هم كـل من
الطـبـيب االسـتشـاري شـعالن جودة
العبودي اختصـاص الطب الباطني
والـنــفـسـي والـطــبـيـب االسـتــشـاري
رائـــد عــــبــــد الــــصـــاحـب الـــوائــــلي
اخــتــصـــاص جــراحــة االنف واالذن
مـرضة جنـان كنـيكر واحلنجـرة وا
رضة العـمليـات القلبـية في مركز
ابن الــــبــــيـــطــــار). ونــــعى اجلــــيش
الــعــراقـي الــعــمــيـــد ضــيــاء اشــرف
الــعـــبـــيــدي مـــعــاون مـــديـــر صــنف
ــدفــعــيــة الــذي تــوفي بــفــايــروس ا
ــســـتــجـــد امس. واشــاد كــورونـــا ا
ضحي اجليش بالعبيدي الضابط ا
ـعـطـاء في سـبــيل وطـنه وجـيـشه. ا
وكــشف عــضــو مــفــوضــيــة حــقــوق
اإلنــــســــان فـــــاضل الـــــغــــراوي عن

الــكـــنـــدي أن (مــنـــتــســـبي الـــدائــرة
تــنـاخــوا ولـم يـهــدأ لــهم بــال حــتى
إســتـــطــاعــوا تـــأمــ احــتـــيــاجــات
مـســتــشــفــيـات احملــافــظــة من مـادة
األوكـــســـجـــ بـــنـــوعــــيه الـــســـائل

والقناني) . 
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وأكد الـكـنـدي (تسـلم الـدائـرة يومي
اخلمـيس واجلـمـعـة  كمـيـات جـيدة
عــززت رصــيــدهـــا من األوكــســجــ
الـسائـل واألسـطـوانات) . الفـتـاً الى
أن (الــدائــرة تـــواصــلت مـع جــمــيع
احملـافـظـات من ديـالى إلى الـرمـادي
وكـــــــربـالء والى خــــــــارج الـــــــبالد 
وبـالـفـعل  اسـتـالم كـمـيـات جـيـدة
وجود لغاية من األوكسج  وان ا
امس اجلــمــعــة يــلــبي احــتــيــاجـات

تـســجــيل ثــاني إصــابـة بــفــايـروس
كـورونـا فـي مـخـيم الــعـلـيـل الـثـاني
ـحـافـظـة نـيـنـوى.وقـال لـلـنـازحـ 
الـغــراوي في بــيــان امس إنه (بــعـد
االشـتـبــاه بـإصــابـة أحـد الــنـازحـ
ــركـز بـفــايـروس كــورونـا مـن قـبل ا
الـصــحي الـتــابع لـلــهـيـئــة الـطــبـيـة
ـشــتـبه به إلى الـدولـيــة  إحـالــة ا
مـــســـتــــشـــفى الـــشــــفـــاء لألمـــراض
الصدرية واحلـميات وكانت نـتيجة
الفـحص مـوجـبـة). وأشـار إلى (نقل
صاب إلى مستشفى الشفاء عائلة ا
إلجراء الفحص اخملتبري للتأكد من
سالمتهم) مضـيفاً أن (قـطاع صحة
حمام العلـيل ومنظمة بـيكاوة قامتا
بـتـعـفــيـر وتـعـقــيم اإلدارة والـقـطـاع

الذي ظهرت به اإلصابة).
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أعـلــنت دائـرة صــحـة الــنـجف امس
عن جتاوز األزمـة اخلـانـقـة في مادة
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من حـقنا أن نفـرح ومن حق جيلنـا أن يفرح يومـاً واحداً أو ساعة واحدة من
عــمــره الــذي قــضــاه بــاخلــيــبــات والــهــزائم واحلــســرات يــوم اجلــمــعــة 24
كن ان نـشهد تـموز2020 عـاد جامع آيا صـوفيـا الكـبيـر وهي اشارة بـانه 
او يشـهد اوالدنا عـودة القدس الشـريف واعمار جـامع النوري الكـبير وعودة
دن واحلواضر التي دمرها التطرف والطائفية واالرهاب وخيبات الكـثير من ا
احلكـام الذين حكـمونا. من حـقنا اليـوم ان نفرح بـعد ان شبعـنا حزنـاً وظلماً
بـعـد ان ضـاعت الـقـدس واجلـوالن وسـقـطـت بـغـداد وأسـرت صـنـعـاء والـيـمن
وصل وحـلب وقـبلـهـا تقـسيم السـعـيد وتـعـيش دمشق أسـوء أيـامهـا ودمـار ا
كوردسـتـان وازالتـهـا من اخلـريطـة وضـياع احملـمـرة وعـربسـتـان والكـثـير من

دن التي يعرف اهلها فقط ما حل بها من دمار وخراب.  ا
اليـوم نفرح لعودة جامع آيا صوفيا الـكبير والذي نود ان ال يفسر هذا الكالم
بــاي تـفـســيـر او مـدح ســيـاسي ونــقـول عــودة ولـيس كـمــا يـصــرح او يـكـتب
الـكــثـيـرون (حتــويل كـنـيــسـة الى جــامع) فـالـذي جــرى هـو مـعــركـة قـانــونـيـة
وقضـائـية اسـتـمرت عـشـرات السـنـ اصطـف فيـهـا القـومـيون والـعـلمـانـيون
سـألة واالسالمـيون ومـختـلف ابـناء الـشـعب الـتركي في هـذه الـقضـيـة وان ا
لـيـسـت صـراع ب كـنـيـسـة وجـامع او كـمـا يـريـد الـبـعض ان يـصـوره بـسـبب
خالفـهم اليـوم مع الـنـظـام السـيـاسي احلـاكم في تركـيـا او انه صـراع اديان
من اجل حتـشيد العالم ضد هذا القرار الـذي هو تتويج لنضال وصراع امة
تـريـد اعـادة هـويـتـهـا ومـجـدهـا الـذي حـاول ويـحـاول الـغـرب وأذنـابه طـمـسـها

والضغط على كرامتها وشرفها.
عــودة جـامـع آيـا صــوفــيــا بــعـد 86 عـامــاً وانــطالق (الــله اكــبــر) واخلــطـاب
ـوجـه الى الـعـالم اجــمع من خالل آيـات الـقــران الـكـر وفـرحـة الـسـمـاوي ا
ـختـلف الـوانه الذي يـنـظر الى "آيـا صوفـيـا"  نظـرة وعقـيدة الشـعب الـتركي 
ورمـزيـة تـاريـخـيـة وديـنـيـة وسـيـاسـيـة كـبـرى والـذي يـعـتـبـره مـركزا إسـالمـيا
ويحـظى برمـزية كـبيرة مُـرتبـطا في األذهـان بـ" فتح الـقسطـنطـينـية" وأن منع
ـسجد عام 1931 قـبل صدور مرسوم أتـاتورك إقامـة الشعـائر الدينـية في ا
حكومي عام 1934 بتـحويله إلى متحف وقامت احملكمة العليا في تركيا يوم
رسـوم احلـكومي الـصـادر عام  1934 الـقاضي اجلـمـعة 12 تـموز بـالـغـاء ا
بتـحويل آيا صوفيا من مسـجد إلى متحف استنادا إلـى وثائق تاريخية تؤكد
شراء الـسلـطان محـمد الـفاحت مـبنى "كنـيسـة" أيا صوفـيا من الـقسـاوسة قبل
حتـويـله إلى مـسـجـد بـعدهـا وقع الـرئـيس الـتـركي رجـب طيـب إردوغان عـلى
ـسـلـم ألداء مـرسـوم بـأعـادة آيـا صـوفـيـا إلى مـسـجـد مُـعـلـنـا فـتـحه أمـام ا
الـصالة في 24 تـمـوز وأن بالده مـارست حـقــهـا الـسـيـادي في حتـويـله إلى
مـسـجد وسـوف تـعـتـبـر أي انـتـقـاد لـهـذه اخلـطـوة جتاوزاً

على سيادتها.
عـودة آيا صوفيـا هو عودة لـسيادة القـانون واستقالل
الـقضاء وانـتصـار للـسيـاسة وخـطاب االنـسانـية الذي

يعيد الثقة بالنفس والصدق مع اآلخرين.
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يـة االولى اعلن في نـهايـة احلرب الـعـا
الــــرئـــيس االمــــريـــكي (ويــــدرو ولـــسن)
التي تـضمن الـبند مبـادئہ االربعـة عشـر
12 منـها (اعـطاء الـشعـوب االخرى غـير
الـتـركـيــة الـتي  كـانت خـاضــعـة لـلـدولـة
ــصـــيــر) الــعـــثــمـــانـــيــة حق تـــقــريـــر ا
وقداستـبشرت تـلك الشعـوب بذلك خيرا

ومنها الشعب الكوردي ..
و بـعــد االعالن عن عــقــد مـؤتــمــر صـلح
ـنـتـصرين  بـاريس  من قـبل احلـلفـاء ا
في 18 / 1 / 1919 - 21 / 1 / 1919
والذي عقد اساسا التـفاق الدول الكبرى
عـــــلـى تـــــوزيـع مـــــاتــــــركـــــتـه الـــــدولـــــة
العثـمانيـةبينهـا و حصول كل مـنهاعلى
ـريض - حـصـتـهـا من مـيـراث (الـرجل ا

توفي) ا
 ربـــــط
الـقـضـية
الكوردي
ة فــــــــــــي
هــــــــــــــذا
ـؤتــمـر ا
بـقــضـيـة
االرمن . 
لقد تقدم
اجلـنرال

ـتقـاعـد (شريف الـكوردي - الـعـثمـاني ا
ــذكــرة بــاشـــا ) الى مــؤتـــمــر بـــاريس 
طويـلة في 19 صـفحـة قدمـهـا بالـلغـت
االنــكـلــيـزيــة والــفـرنــسـيــة  عــلى شـكل
اطـلـس.. و قـدم في مـذكــرته هـذه االدلـة
الـتــاريـخــيــة واجلـغــرافـيــة الـتي تــثـبت
احلـدود اجلـغـرافـيـة لـكـوردستـان و حق
الـــكـــورد عـــلى اراضـــيـــهم  كـــمـــا فـــنــد
االدعاءات االرمنـية التي كـانت تلح على
انشاء دولة ارمينيا الكبرى على حساب

اراضي كوردستان .
ويــقــال ان  شـريـف بـاشــا ارسل رســالـة
ــؤتـــمــر  الى (الـــشــيخ مـــحــمــود قـــبل ا
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احلفيـد) في السليـمانيـة  يطلب منه ان
يــســـانــده في مــســعـــاه.. لــكن يــبــدو ان
بريـطانـيا وفرنـسا اللـت كـانتا تـهدفان
الـى تـــرســــيخ احــــتاللــــهـــمــــا لالراضي
الـعــثـمـانــيـة  اظــهـرتـا تــعـاطـفــهـمـا مع
االرمن و عداءهما للقضية الكوردية منذ
ـؤتـمر  ورفـضـتـا قـبـول شريف بـدايـة ا

باشا كممثل للكورد.
حــتى قــيل انــهـمــا حــالــتــا دون وصـول
مــذكــرة الــشـــيخ مــحــمــود احلــفــيــد من
ؤتـمـر  كمـا جاء في الـسلـيـمانـيـة الى ا

مذكرات ( رفيق حلمي).
طالب الكورديـة التي قدمها شريف ان ا
ؤتـمر صـلح باريس  باشـا في مذكـرته 
بدأ الثاني كانت تستند علـى البند او ا
عــــــــشـــــــــر من
مــــــــــبـــــــــاديء
ولــــسن الــــتي
اشــرت الـيــهـا
في بـدايـة هذا
ـقال. الى ان ا
ــطــالب تــلـك ا
لم تـــلـق اذانــا
صـــاغــيــة و

اهمالها.
بعد مرور عام
ونـــصف عــلى مـــؤتــمـــر بــاريـس  عــقــد
اجـتــمـاع آخــر في فـرنــسـا ايــضـا ووقع
احلـلـفـاء (بـريطـانـيـا وفـرنسـا وايـطـالـيا
والــيـابـان) عــلى مـعـاهــدة مـهـمـة  وهي
(مــــعــــاهـــدة ســــيــــفـــر -  10آب (1920
ـعـروفة والـتي فـرضتـهـا احللـفـاء على ا
الـدولـة الـعـثمـانـيـة فوقـعـتـها كـرهـا بـعد

ية االولى.. تها في احلرب العا هز
عـاهدة  الـتخلي عن وقد تـضمنـت تلك ا
جميع االراضي العـثمانية الـتي يقطنها
غــيـر الــنــاطـقــ بـالــلــغـة الــتـركــيـة و
ـتـوسط ـوجــبـهـا تـقـسـيم دول شـرق ا
واخـــضـــعت لـالنـــتـــداب الـــبــــريـــطـــاني

والــفـــرنــسي  وكـــذلك االســتـــيالء عــلى
اراضـي تـركـيـة..وقـد تـضــمـنت مـعـاهـدة
سـيــفـر ثالثــة بـنــود خـاصـة بــالـقــضـيـة
الكوردية  وهي البنود (64 - 63 - 62)
التي صاغـت االسس القانـونية لتـطبيق

صير للشعب الكوردي ..  حق تقرير ا
وتضمنت البنود مايلي:- 

- البـند (62) يتـضمن تـشكـيل جلنة من
(بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا وايـطـالـيـا) لـتـقـدم
خالل ثالثـــة اشــهـــر خــطـــة حلــكم ذاتي
للمـناطق التي تـقطنـها الغـالبية محـلي 
الكورديـة شرق نهـر الفرات (كـوردستان
تـركـيــا) مع ضـمــان حـمـايــة االشـوريـ
والـكــلــدانـيــ وغـيــرهـمــا من االقـلــيـات

ناطق. القومية والعرقية في هذه ا
- الـــبـــنـــد (63) يـــنص عـــلى مـــوافـــقـــة
عاهدة ـوجب هذه ا احلكومة الـتركية 
تخذة في على قبول وتنفيذ القرارات ا
ادة (62) في غـضـون ثالثـة اشـهر من ا

ذكورة. ابالغ القرارات للحكومة ا
- البند (64) من سيفر يقول : اذا حدث
خالل الــســنــة االولى من تــطــبــيق هــذه
ان تــقـدم الــشــعب الــكـوردي االتــفـاقــيــة
نـاطق الـتي حددتـها الـبند القـاطن في ا
قـائـلـ (62) الى مـجـلس عـصـبـة اال 
نـاطق ينـشدون ان غـالبـية سـكان هـذه ا
االستقالل عن تركيا  وفي حال اعتراف
عـصــبـة اال ان هــؤالء الـســكـان اكــفـاء
نح للعيش حيـاة مستقلة وتـوصيتها 
االسـتـقالل  فـأن تـركـيـا تـتـعـهـد بـقـبـول
هـذه التـوصـية وتـتـخلى عن كل حق في
ـنـاطق وسـوف تـكـون االجراءات هـذه ا
الــتـفــصـيــلــيـة لــتـخــلي تــركـيــا عن هـذه

احلـقـوق مـوضـوعـا التـفـاقـيـة مـنـفـصـلة
تـعـقد بـ كـبار احلـلـفاء وتـركـيا .. وفي
حـال حــصـول الـتـخـلي فـان احلـلـفـاء لن
يـثــيــروا اي اعـتــراض ضــد قـيــام كـورد
ـــوصل (كـــوردســتـــان الــعــراق) واليــة ا
بـاالنـضمـام االخـتيـاري الى هـذه الـدولة
الـكــورديــة. لـقــد الــهـبـت شـروط وبــنـود
حـالـة من مـعـاهــدة سـيـفــر وافـرازاتـهــا 
الغضب و الـعداء والشـعور بالـظلم لدى
االتراك  فبدأت حرب االستقالل التركية
بـــقــيــادة مــصــطــفـى كــمــال واســتــطــاع
سـاعدة  الكـورد و القـوميات اتاتـورك 
االخـــرى - بــعـــد ان طــمـــأنــهم بـــبــعض

الـوعود - ان يـطرد احملـتـل من
حـيث افرزت نـتائج حرب تركـيا 
االســـــتـــــقـالل عن واقـع جـــــديــــد
ومعـاهدة جـديدة  هي (مـعاهدة
لـــوزان - 24 تـــمـــوز 1923) في
ــعـاهـدة الـتي ســويـسـرا وهي ا
اقـــرت اجلــمـــهــوريـــة الــتـــركــيــة
احلـــديـــثـــة و الـــغت (مـــعـــاهـــدة
ســيـفــر) لـصــالح تـركــيـا وقـضت
عـلى آمـال الـشـعب الـكوردي ولم
يــتـــحــقـق ولــو الـــبــنــد (62) من
الذي اقر احلكم الذاتي عاهدة  ا

لكوردستان الشمالية.
هـــنــا نـــســـتـــطـــيـع الـــقـــول بــان
مـــــصـــــطــــــفى كـــــمــــــال ورفـــــاقه
اســتــطــاعــوا ان يــفــرضــوا هـذه
ـعــاهــدة عــلى احلــلـفــاء  كــمـا ا
وســــبق ان فــــرضـت احلــــلــــفـــاء
مــعـــاهــدة ســيــفـــر عــلى الــدولــة

العثمانية.

الشيخ محمود احلفيد

بـعــد ابــرام مـعــاهــدة لـوزان  تــفــتـيت
كـوردسـتــان و تـوزيـعـهـا عـلى اربع دول
بــعـضــهــا كــانت حــديــثـة ــنــطــقــة  في ا
الـوالدة . لــقـد تـراجــعت بــريـطـانــيـا عن
حــمــاســـهــا وتـــشــجــيـــعــهـــا الســتــقالل
كــوردسـتـان  وتـزايـد اعــتـراض فـرنـسـا
على تشكيل (الدولة الكوردية اجلديدة )
عـلى اعـتـبـار انـهـا لم تـكن مـقـتـنـعـة بـها
اصال. باالضافة الى العوامل اخلارجية
ـوضــوعــيــة الـتـي افـرزت مــعــاهـدة او ا
لـوزان عـلى انــقـاض مــعـاهـدة ســيـفـر و
قـــضت عـــلى آمـــال الــكـــورد في انـــشــاء
كيانـهم السيـاسي    والتي اشرنـا اليها
ـوضـوع فـأن هـنـاك عوامل في سـيـاق ا

داخلية وذاتية حالت دون ذلك. 
ـؤرخ عـبارة وهي كمـا ذكرهـا بعض ا
عن :- (غــاب الـقــادة احلـكـيـمـة الـواعـيـة
لــلـكــورد  الـبــنـيــة الـقــبـلــيـة لــلـقــيـادات
الــكــورديــة  عـــدم اتــفــاق الــكــورد عــلى
مـشــروع االسـتـقالل).الـيـوم اذ نـسـتـذكـر
مــعــاهـــدة (لــوزان) ونــقـف عــلى ابــواب
عاهدة سيـفر نستطيع ئويـة  الذكرى ا
( الـقــول بـأن (الــكـوردوالــفـلــسـطــيـنــيـ
ازاء يــشـــعـــران بـــخــيـــبـــة امل كـــبـــيــرة
ـية ـعـاهدات الـدولـيـة والقـرارات اال ا
الـتي لم تـنصـفـهمـا اوبـقيت حـبـرا على
ورق فـظـل الـشـعـبـان دون نـيـلـهـمـا حق
ــواثـيق ــصـيــر الــذي اقـرته ا تـقــريـر ا
الـدولـيـة.لذا بـقـيت قـضـية الـشـعـب في

الشرق االوسط حية ومتجددة.
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شــــبــــاط 1963 وقــــبـــول االثـــنـــ
الــتـعــاون مع الـرئــيس عـبــدالـسالم
عـارف ومسـاعـدته في تنـفـيذ حـركة
18 تشرين الثاني 1963 حيث عُ
الـبـكر نـائـبـاً لـلرئـيس عـبـدالسالم
واخــتــيــر الــثــاني وزيــراً لــلــدفــاع
اضــافـة الى عــزة مـصــطـفى لـوزارة
الـــصــحـــة واحــمــد عـــبــدالـــســتــار
عارف وهما من اجلواري لوزارة ا
أشـد أنصـار الـبكـر. وفي مـا يتـعلق
باجلناح الثـالث حلزب البعث فانه
لم يـكن بــصـيــغـة حــزبـيــة مـؤطـرة
ــا كـان عــلى شـكل تـنــظـيــمـيــاً وا
مجـموعـة تلـتف حول حـازم جواد
القطب الـبعثي في مـرحلة 8 شباط
1963 وكـان قـد عــاد من مـنـفـاه في
الــقــاهــرة في الــعــام 1967 وعـمل
مـديــراً مــفـوضــاً لــشـركــة (مــسـيّح)
للـمشـروبات. ونـظراً خلـبرات حازم
الــتـنــظـيــمــيـة وعالقــاته الــطـيــبـة
بــطـيف واسع من الــبـعـثــيـ فـانه
تـــمــــكن خالل فـــتــــرة وجـــيـــزة من
تشـكيل مركـز حزبي بـعثي كان في
الــــوسط بــــ جــــنــــاحـي احلـــزب
السوري والعـفلقي وأبرز وجوهه
طـــالب شـــبـــيب وزيـــر اخلـــارجـــيــة
السابق وعـبدالسـتار عبـداللطيف
ــــواصـالت والــــداخــــلــــيـــة وزيــــر ا
الــســـابــقـــ وشــكــري احلـــديــثي
وغـا عــبـداجلـلـيل وطـارق عـزيـز
بـعــد عـودته من ســوريـا واحملـامي
حـسن وداي العـطـية وكـان الـعقـيد
حـسن الـنـقـيب من الـضـبـاط الـذين
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اسطنبول 

ـــقـــدم مـــنـــذ نـــيـــســان 1968 بـــدأ ا
عبدالرزاق الـنايف ينشـط سياسياً
بــــطـــريــــقــــة أوحت لــــلـــكــــثــــيـــر من
السياسـي في ذلك الوقت أنه بات
شهد السياسي العباً أساسياً في ا
الــعـراقي الــذي ظـهـر فــيه نـوع من
االنفتاح عقب نكسة حزيران 1967
ولكنه انفتاح مزدوج شهد تخفيفاً
عن بـــــــعض االحـــــــزاب والــــــقــــــوى
الـسـيـاسـيـة وتـشـديـداً عـلى أخـرى
ـــرحـــلـــة أيـــضــاً وجـــرى في تـــلك ا
تـخـويـفــاً مـبـالـغـاً بـه من فـعـالـيـات
ركزيـة للـحزب الـشيوعي للـقيـادة ا
بــرئــاســة عــزيــزاحلــاج وتــلــويــحـاً
مـقــصـوداً بــخـطــورة حـزب الــبـعث
رتبط بسوريا يومذاك (اليساري) ا
بــــرغم ان االخــــيــــر نــــبـــذ الــــعــــمل
العـسكـري انسـجامـاً مع طروحات
الـقـيـادة الـسـوريـة في الـتـهـدئـة مع
الـــعــراق ومــواجـــهــة آثــار نـــكــســة

حزيران 1967.
كانت القوى القومـية الناصرية في
الــفـتـرة الــتس سـبــقت تـمـوز 1968
قـد تــشــظت الى أجــنــحــة وحــركـات
وجمـاعـات متـعددة تـتنـافس في ما
بـيــنـهـا عـلى االسـتـقـطـاب احلـزبي
ومــنـاكــفـة بــعــضـهــا بــعـضــاً وكـان
أبــرزهـا حــزب الـوحـدة االشــتـراكي
بـقـيـادة صبـحي عـبـداحلـمـيد وضم
شـخـصـيــات سـيـاسـيــة وعـسـكـريـة
مــنــهم عــارف عــبــدالــرزاق وهــادي
خـــمـــاس وخـــالـــد عـــلي الـــصـــالح
ــهـنــدس شــاكـر وشـقــيــقه فــالح وا
السعدي والطبيب العسكري راجي
الــتـكـريــتي وحـزب الــوحـدة تـكـوّن
نـتــيـجــة انــقـســام أفـقي وعــمـودي
شهدته احلركة االشتـراكية العربية

الــتي تـألــفت نـهـايــة الـعـام
1965 عــــــــــــــــــقــب اخلـالف
الــكــبــيـــر الــذي ظــهــر بــ
الـرئيس عـبـدالـسالم عارف
والقوى الـقومية الـناصرية
وكرستـه احملاولة االنـقالبية
الفاشـلة التي قـادها العـميد
الــطـيــار عـارف عــبـدالـرزاق

في مطلع أيلول 1965.
فــــقــــد تـــــشــــرذمـت احلــــركــــة
االشـتــراكـيــة الـعــربـيــة الـتي
كــانت في بــدايــة تـأســيـســهـا
تُـبــشــر بـقــيـام جــبـهــة قـومــيـة

عـريـضــة الى ثالث حـركـات حتـمل
االسم نـفسه قـبل ان يـبادر صـبحي
عــبـداحلـمــيـد ويـغــيـر اسم احلـركـة
الــتي يــرأســهــا الى حــزب الــوحـدة
االشتراكي في ح ظـلت احلركتان
اآلخــريـــان مــتــمــســـكــتــ بــاالسم
االولـى وهـي األوسـع حـــــــــضـــــــــوراً
واالكثر انتشاراً التي تولى أمانتها
العامة فؤاد الركـابي وضم مكتبها
الــســيـــاسي هــاشم عـــلى مــحــسن
رئـــــيـس االحتـــــاديــــــ الـــــعــــــراقي
والـــعـــربـي لـــنـــقـــابــــات الـــعـــمـــال
وعــبـــداالله الـــنــصـــراوي وأضــيف
الـــيه عـــبــدالـــله الـــركـــابي وجــواد
ـــرســـومي ومن الـــدوش ونـــوري ا
أبـرز الـقـيـاديـ الـعـسـكـريـ فـيـها
ـــقـــدم مـــحــمـــد عـــلى الـــســـبــاهي ا
فارقة ان الزم عوني قلمـجي وا وا
هـذه احلـركـة انـقـسـمت هي االخـرى
عـــلـى نـــفـــســـهـــا وانـــشـــطـــرت الى
حـركـتـ عنـدمـا انـشق الـنـصراوي
ـرسـومي وقـلمـجي في والـدوش وا
منتصف تموز 1968 بتحريض من
الــقــيــاديـــ الــســابــقــ في حــركــة
الـقومـيـ العـرب اللـبـناني مـحسن
ابـراهـيـم واالردني نـايف حـواتـمـة
الـذي أصبح الحـقاً رئـيسـاً للـجبـهة
قـراطية لـتحريـر فلسـط بعد الد

خروجه من اجلبهة الشعبية.
أمـــا احلـــركـــة االشـــتـــراكـــيـــة الـــتي
أصــبــحت رابـــعــة فــقــد اقــتــصــرت
قـــــيـــــادتـــــهـــــا عـــــلى أديـب اجلــــادر
وخيرالدين حسيب وكانت نخبوية
ـــــهـــــنـــــدســــ ضـــــمت عـــــدداً من ا

واالقتصـادي وأساتـذة اجلامعات.
وكـانت فـي الـسـاحـة أيـضـاً أحـزاب
وحـركـات قومـيـة أخـرى عـلى عالقة
طــيــبــة مع الـــرئــيس عــبــدالــرحــمن
عــــارف مــــنـــهــــا احلــــزب الـــعــــربي

ــــنــــشـق عن حــــزب االشــــتـــــراكي ا
االسـتقـالل التـاريـخي وابـرز قادته
مالك دوهان احلـسن وزير االرشاد
واحملـامي والــوزيـر الـسـابق أحـمـد
احلــبــوبي وغـــربي احلــاج أحــمــد
وكــيـل وزيــر الـــتــخـــطــيـط ورئــيس
ــؤســـســـة الــعـــامــة لـــلـــصــحـــافــة ا
والــطـــبــاعـــة في حــ كـــان هــشــام
الـشـاوي يـرأس الـرابـطـة الـقـومـية
ويعاونه احملامي عاد الفرعون في
الـوقـت الـذي بـدأ مـؤتـمـر الـقـومـيـ
االشـتـراكـيـ بـرئـاسـة ايـاد سـعـيـد
ثـابت يـتالشـي تـدريـجـيـاً ويـصـعد
ـــقـــابـل احلـــزب االشـــتـــراكي في ا
بقـيادة الـعقيـد رشيـد محـسن مدير
االمن الـــــعــــام الــــســــابـق وضم في
قـــيــادتـه اثــنـــ من الــصـــحــفـــيــ
عروفـ معاذ عـبدالرحـيم وثامر ا
الفالحي والـرائد مبـدر الويس. أما
حزب البعث العربي االشتراكي في
ــرحـــلــة الـــتي ســـبــقت 17 تــمــوز ا
1968 فـــــكــــان يـــــتـــــألف من ثـالثــــة
أجنحة متنافسة ومتصارعة أولها
حزب البعث القـطري أو (اليساري)
كــــمـــا كـــان يـــســــمى وأمـــ ســـره
الـطبـيب فـؤاد شـاكر الـعـاني وابرز
قــيـــاداته وزيـــر الـــزراعـــة األســبق
مـــحــــمــــد عــــمــــار الــــراوي ووزيـــر
االقــــتــــصــــاد االســـــبق مــــحــــمــــود
احلمصي وأحمـد العزاوي وموفق
عـسـكـر وسـهـيل الـسـهـيـل ومـحـمد
زكي يــونس رئـيس احتــاد نـقـابـات
العـمال في الـعام  1963  واحملامي
هــادي الــعــبــادي ونـقــيـب مـعــلــمي
بـغـداد مـحـمـد عـلي خـلف في حـ
كـــان يــــتـــولـى مـــســــؤولـــيــــة خـــطه
الـعـسـكــري بـسـريـة بــالـغـة الـلـواء
عبدالـكر مصـطفى نصـرة يعاونه
أحـمـد الـعـزاوي وضـرغـام عـبـدالـله
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اذا كـان شـيخ االنبـيـاء (نوح) –عـليه الـسالم- قـد ابـتلـى بابنٍ مـتـمـرد على احلق
ـان فلـيس مسـتغـرباً عـلى االطالق أنْ يُـبتـلى مَنْ هو دُونَه وخارج عن حـدود اال

قام بأبناءٍ يخترقون اخلطوط احلمراء كلها دون هوادة . في الفضل وا
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لقـد ضاعت كل جهود الـنبي (نوح) في هداية ابـنه واصالحه سدىً ولم يستجب
االبن لنداء أبيه وأصرَّ على مروقه فكان من الهالك .
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اذا استـفرغ اآلبـاء الصاحلـون وسْعَـهُم في تقـو سلـوك أبنـائهم  ولـكنَّ أبناءهم
أصروا عـلى االستكـبار  فلـيس مِنْ حق أحدٍ أنْ ينـال من آبائهم او يـسيء اليهم

او يسلقهم بألسنة حداد .
انّ من الـظـلم االجتـمـاعي حتمـيل اآلبـاء مسـؤولـية انـحـراف ابنـائـهم اذا كانـوا قد

أدوّا ما عليهم من واجب االرشاد والنصيحة ولكنّهم لم يصلوا لِمَا يريدون .
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ان الذين يـتركون احلـبل على الغـارب ويَغُضّـون النظر عـنْ كلّ ما يقتـرفه ابناؤهم
من مـفــارقـات هم الـذيـن يـجب أنْ يُالمــوا عـلى تـقــصـيــرهم وتـهـاونــهم في شـأن
أبنـائهم  األمـر الذي أدّى بهم الى الـوقوع في مـستـنقعـات االنحـراف بكل ألوانه

وأشكاله .
ـنحرف هـو القذى واذا كان الـولد الصـالح من أعظم الـذخائـر البيه  فان الـولد ا

ريرة . في العيْن والشجى في احلَلْق والغصة اخلانقة ا
-5-

وعـلى ذكـر " ابن نـوح " فـقد نـقـلت كـتب الـتـاريخ قـصة غـريـبـة حـيث دخل بـسـببه
السجن أحد القُرّاء وبقى فِيهِ مدة ستة أشهر قبل أنْ يطلق سراحه..

قالوا :
انّ احلجاج بن يوسف الثقفي قرأ في سورة هود قوله تعالى :

" انّه عَمَل غيرُ صالح " ولم يَدْرِ أهي عَمَل أم عملَ فقال :
أئتوني بقار  

فجيء له بقار وكان احلجّاج قد قام من مجلسه فحُبس  
ونسـيه احلجاج حـتى استـعرض الـسجنـاء ذات يوم فـلما انـتهى الى هـذا القار

قال له :
فيم حبست ?

فقال له :
في ابن نوح .. فضحك وأطلقه 

انّ احلجـاج أبعد الـناس عن القرآن ولـكنه كان يـود التظـاهر بقـراءة القرآن أمام
الناس رياء وتصنعا واالّ فهو مصداق احلديث القائل :

" كم من قار للقرآن والقرآن يلعنه "
 انّه لم يبق حرمة للقران اال وانتهكها .

ومن أعظم احلرمات في القرآن حرمة االنسان الذي هو سيد اخمللوقات كلها .
عاناة . وقد لقي الناس على يد هذا الطاغية اللئيم أبشع ألوان االضطهاد وا
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ان الكـثير من أبـناء الـسلطـوي في الـعراق اجلديـد هم ورثة ابن نوح البل زادوا

عليه انحالالً وتفسخا وتبذال ...
ومع ذلـك كـله فـان آبـاءهم يــحـيـطـونـهم بــالـصـيـانـة الــتـامـة من أنْ تـنــالـهم تـبـعـات
ـنهـوبـة من ثروة الـوطن- ما مـفارقـاتهـم ويضـعون حتت ايـديـهم من األموال  –ا

كنّهم من مواصلة مشاويرهم احملمومة ومساراتهم الطائشة.!!
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ان العـراقي جميعا مـتساوون أمام القانون وال يـجوز على االطالق أنْ يعلو أحد
سؤول وأبنائهم أو لم يكن.  على القانون سواء كان من ا

ولن يـكـون الـعـراق آمـنـا مـسـتـقـرا مزدهـرا مـا لم يـصل الى تـلك
رحـلة الـتي ال يعـلو فيـها أحـد على الـقانـون مهـما كانت ا

مكانته ومنزلته ومهما كان منصبه .
ــسـؤولـ ـفــارقـات نــاشـئــة من اعـتــبـار ا ان كل تــلك ا
انفـسهم ( حكاماً ) ال (خُـدّاماً) للشعب ولـو استوعبوا
ثل هذه مفهوم اخلدمة العامة على حقيقته لَمَا ابتلينا 

ّرة . فارقات ا النتوءات وا

ـعـقـول ان يـذل اتـصل صـبـاح الـيـوم الــسـبت ابـو حـيـدر وهـو يـتـالـم ويـقـول هل من ا
العراقي من ابن وطـنه ? حاولت ان اهدئه واعرف القصة ابنة اختي مع مجموعة غير
قلـيلـة من العراقـيات والـعراقيـ في الهـند بـعضهم كـان ذاهبـا للعالج وعـلقـوا هنالك
وصـرفوا كل مـا عنـدهم بل لم يعـد بوسع اهـلهم او االصدقـاء مسـاعدتـهم .. وفرحوا
بـوجـود رحلـة لـلخـطـوط اجلويـة الـعراقـية فـمـا كان مـنـهم اال مراجـعـة مكـتب اخلـطوط
هنـالك لكـنهـم فوجـئوا بـطلب مـبالـغ إضافـية عـاليـة برغـم انهم حـاجزون ذهـاباً وإيـاباً
كتب ان الرحلـة مستأجرة من قبل اخد الـتجار وسعر الذهاب .حيث اخبـرهم مدير ا
الى بـغداد االن لـلـشخص 500 دوالر ونص . وأضـاف ما كـان أمـامهم اال االتـصال
بالقـنصل العراقي الذي رفض مساعدتهم ولَم يبـال بتوسالتهم بل قال لهم التتصلوا
ـنـاشدة اجلـهات اخملـتـصة من خالل جـريدة واطن  بِـنَا وال تـراجعـونـنا !!  وطـالب ا

شـرف علـيهـا استـاذ سعد الـزمان الـتي يحـرص العامـلون فـيهـا وا
. طـلـبت مـنه رقم هـاتف ـواطـنـ الـبــزاز عـلى تـبـني قـضـايـا ا
علومات ورجتني نشرها أبنت اخته فـاتصلت بها وأكدت ا
ـسـاعدتـكم لـهذه ـشكـلـة أمـامكم وكـلي أمل  أضع هـذه ا
اجملـمـوعة من الـعـراقـي فـهل يـصح ان يـتم تـأجيـر رحـلة

في هذا الظرف ?! 
ـراجعة ? أليس واطـن عدم ا وكيف يـطلب القـنصل من ا

العراقي ومتابعة قضاياه مسؤوليته ?!
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الــدبـاغ ومـعـهم مــجـمـوعـة من
ضــبـــاط اجلــيـش والــشـــرطــة
بـرتـب مـتــوســطــة وصــغــيـرة.
وألن هذا اجلناح كـان مدعوماً
سـياسـياً ومـالـياً من سـوريا
الــــدولــــة واحلـــــزب احلــــاكم
فـيـهـا فـقـد تـمـكن مـن تـعـبـئة
أعــــــــــــضــــــــــــائـه وجنـح فـي
اســـتـــقـــطـــاب الـــكـــثـــيـــر من
الــبـــعــثــيــ فـي قــطــاعــات
ـثقـف الطـلبـة والعـمال وا
وعـقـد حتـالـفـات سـيـاسـيـة
مع احلــركـــة االشــتـــراكــيــة
الــعـــربــيــة بـــقــيــادة فــؤاد
ركزية الركابي والـلجنـة ا
للحزب الشيوعي برئاسة
عـــزيــــز مـــحـــمــــد. ويـــأتي
اجلناح الذي يقوده أحمد
حــسن الــبـــكــر ويــرتــبط
بالقيادة القومية السابقة
ـيشيـل عفلق تـمثـلة  ا
رتـبـة الثـانيـة من حيث في ا
احلـضــورالــسـيــاسي واالنــتــشـار
احلـــزبي وضـــمت قــيـــادته صــالح
مــهــدي عــمــاش وعــزة مــصــطــفى
وعــبـداخلـالق الــسـامـرائي وصـدام
حــــســــ وصـالح عـــمــــر الــــعــــلي
وعـبــدالـكـر الــشـيــخـلي وشــفـيق
الــــكــــمــــالـي وعــــبــــدالــــله ســــلــــوم
الــســامــرائي وطـه جــزراوي وكـان
يتعاون مع هذا اجلـناح عسكريون
ســابـقـون أكـثـرهم شـهـرة الـعـمـيـد
الـطيـار حـردان التـكريـتي والـعقـيد

ذيـاب العـلـكاوي
والــــرائـــــد أنــــور
عــــــبـــــدالــــــقـــــادر
احلـــــــــــديـــــــــــثـي
وآخـــــــــــــــــــــــريــن
انــــتـــظــــمــــوا في
احلــــــــــــزب خـالل
فـــــــتــــــــرة حـــــــكم
عبدالكر قاسم
وفـي مـــرحـــلـــة 8

شباط 1963.
وقـد تـعـرض هذا
اجلـــــــنـــــــاح الى
حملة منظمة من
الـــــبـــــعـــــثـــــيـــــ
الـــــيـــــســـــاريـــــ
أنـفـســهم عـزلـته
في خـانـة الـيـم
الـــــــســــــيـــــــاسي
وأجــــبـــرتـه عـــلى

االنـــكـــفــاء بـــرغـم احملــاوالت الـــتي
بـذلـها الـبـكـر وعمـاش وعـبـداخلالق
الـــســامـــرائي وشـــفــيـق الــكـــمــالي
حتديداً فـي االنفتـاح على األوساط
الـقـومــيـة والـشــيـوعــيـة اال ان تـلك
احملاوالت لم تكن موفـقة خصوصاً
وان اجلـــــنـــــاح (الــــســـــوري) جنح
حـزبـياً ودعـائـيـاً في حتمـيل الـبـكر
وحردان مسؤولية انهيار جتربة 8

ارتــبـطــوا سـراً مـع هـذه اجملــمـوعـة.
واقــتــصــر نــشــاط هــذا اجلــنـاح أو
ـركــز الــبـعــثي الــثـالث عــلى عــقـد ا
لــــقـــــاءات دوريــــة بـــــ أعــــضـــــائه
واالتــــصــــال بـــقــــيــــادات قــــومــــيـــة
والــتـــشــاور مــعــهــا فـي الــقــضــايــا

السياسية. 
وكان من نتائج تشظي حزب البعث
وانقسـاماته احلادة عـقب حركة 18
تـشــرين الـثـاني 1963 ظـهـور حـزب
اركـسـية ـبـاديء ا يـساري اعـتـمد ا
هــو حـزب الـعـمـال الــثـوري بـقـيـادة
أمـ سر الـقيـادة الـقطـرية الـسابق
عـــلى صــــالح الـــســــعـــدي وضم في
قيـادته وزير الـعمل الـسابق حـميد
خــلــخـال ومــحــسن الــشـيخ راضي
وهــاني الـفـكـيـكـي عـضـوي الـقـيـادة
الــقـطـريــة سـابـقــاً وسـعـدي صـالح

االستاذ في كلية الزراعة. 
ولم يــســـتــمــر هـــذا احلــزب طــويالً
بسبـب خالفات ب قـادته وتعرضه
الى انــتــقـادات واســعــة من أوسـاط
بـــعــــثـــيــــة ســـخــــرت من مـــنــــهـــجه
ـــاركــسي الـــشــيـــوعي وخـــطـــابه ا
وانتهى عملياُ بعد 17 تموز 1968
بقليل. وللعلم فان زعيم هذا احلزب
علي صـالح الـسعـدي كان من أوائل
الـسـيـاسـيـ الـذيـن اعـتـقـلـوا فـجـر
ا السـابع عـشر من تـموز 1968 و
رواه ان قـــــــوة مـــــــســــــــلـــــــحـــــــة من
االسـتخـبـارات العـسكـريـة اقتـحمت
مـــنـــزله وكــان قـــريـــبــاً مـن بــنـــايــة

فـــارس) وطـــلب نــــقـــله الى ســـيـــارة
أخـرى غيـر ان الـفريق طـاهـر نادي
علـيه قائالً: (اصـعد.. كـلنـا في الهوا

سوا) !.    

©l³²¹)
{ جـــزء مـن كـــتــــاب (بـــ الــــصـــحــــافـــة
تاعب قيد والسـياسة .. نصف قرن من ا

التحضير

اجملــلس الـوطــني وأبـلـغه قــائـدهـا
بــقــرار اعــتــقــاله وكــان يــعــتــقــد ان
الــــــقــــــرار صـــــــادر من الـــــــرئــــــيس
عبدالـرحمن عارف أو الـفريق طاهر
يـــحي ولـــكـــنه فـــوجيء وقـــد قــاده
اجلنود الى سيارة (جيب) عسكرية
حــتـى تُــقــلـه الى مــكـــان احلــجــز أو
االعــتــقـــال ان الــفــريق يـــجــلس في
مقعـدها اخللـفي هادئاً فـاحتج (أبو موفق عسكر 

ويدرو ولسن

اجلنرال شريف باشا

نار عدد من جريدة ا

ستقيلة يوم 9 تموز 1968  حكومة طاهر يحيى ا

جريدة الثورة بعد 17 تموز 1968

كنت ب األحجار واألوراد  وكان عليَّ أن أختار  فاخترت األوراد  لعلمي أن
ة وبعضها غير ذلك  وأرجو أن ة  أما األحجار فبعضها كر األوراد كلها كر
يضيف أصدقائي شيئا إلى ما قلته اآلن  نقضا أو إبراما  ومن يبحث عني من
أجل احلوار  سيجدني هناك متمددا حتت أشجار اليوكالبتوس على العشب

احملاذي لضفة نهر خريسان  وفي يدي القصيدة األخيرة للطيف هلمت  تلك التي
ة  ويقيم علـ جدائل محبوبته الطويلة صالة التوبة (يتوضـ فيها بأمطار آثامه القد
واالستغفار)  متمنيا أن أقتنص معنى جديدا يَرضى عنه العشب  ويفوح منه عطر

يُعجب األوراد ... 
أمضي مع العشب مستنشقا رائحة الذين أحبهم

هذا معسكر سعد  هذا مفترق الوجيهية  هذه شهربان  هذه بحيرة حمرين  هذه
تالطم باحملب  وقل : لقد وصلت ... السعدية  هذه جلوالء  ترجَّل أيها القلب ا

وصلتُ أخيرا إليكم فلم أعد أحتمل فراقكم أكثر  
تعالوا معي الى خانق والوند

تعالوا معي الى كالر
ودة والشعر تعالوا معي الى اجلَمال وا

حبي كبير وصبري قليل وحيلتي ليس فيها حيلة
مُسحتي نتيجتها سلبية
وفرحتي نتيجتها إيجابية
حبتكم وقصائدي معفَّرة 

احلرارة فوق اخلمس
وسنوات اخلسارات فوق الست

ائة من وقتنا واحلظر فوق اخلمس با
ضايقتني كمامتي فرميتها

وكفوفي امتألت عرقا فنزعتها
وبتلذُّذ رميت انشغاالتي في نهر خريسان

فتبلل كلُّ شيء بل تعطَّر كلُّ شيء 
فما من فرق ب ماء خريسان والعطر

شكرا بعقوبة
شكرا ديالى

شكرا نهر خريسان
شكرا كالر 

شكرا خانق 
شكرا نهر الوند

شكرا لطيف هلمت
شكرا ايها العابرون بالشعر الى أراض أكثر خصبا 

وسماوات ليس فيها ظالم
أبدا 
أبدا
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واجـب أيًـا كــان نــوعه وشــكـلُه
وقــيـمــتُه ضــمن مـا يــسـتــطـيع
فـــعـــله بـــكلّ أمـــانـــة وإخالص.
وهـذه احلـالـة تـنـطـبق عـلى مَن
يـعــمل ويــتــقــاضى مــكــافـأة أو
أمــــواالً لـــقــــاء عــــمـــلـه هـــذا أو
مــســؤولـــيــته من دون تــردّد أو
امـتعاض أو تـقصـير. فالـطبيب
احلـريص في مـهـنـته يـعـبّر عن
ـا يقوم به أرفع أوسمـة الوفاء 
ـــارســـته مـن أداء في حـــالــــة 
عـهـودة إليه. ـهنـته بـاألمانـة ا
ومــــثــــلُه الــــعــــامـل في عــــمــــله
ـعلّم والسـيـاسي في واجـبه وا
في رســــالـــته ورجـل الـــدين في
نــصــحه وصــدقه والــزوجـة في
أدائـــهــــا األســــري والـــزوج في
واجـباته. وهـكذا تـسيـر احلياة
الــصــحــيــحـة فـي مــســيــرتــهـا
عــنــدمــا يــؤدي كلُّ فــردٍ واجــبَه
ـا ويــعــرف حـدوده ويــتــقـيّــد 

ينبغي عليه فعلُه. 
ـكن انـسـحابُه وذات الغـرض 
الـــيــــوم عـــلى دور احلــــكـــومـــة
الـعـراقـيـة ورئـيـســهـا بـالـتـقـيـد
بـــوفــائــهـم لــلــوطـن والــشــعب
تمـامًـا كمـا كان تـعـهدُهم في أن
يكـونوا خدامًا لـلوطن والشعب
وليس العكس أن يجلسوا على
الـــــكـــــراسي كـي  يُـــــخـــــدَمــــوا.
فــالـــراعي الـــصــالح هـــو الــذي
يــســـهـــر عـــلى أحـــوال رعــيـــته
ويـــصـــون حــقـــوقـــهـــا ويــلـــبي
ـســتـطـاع احـتـيــاجـاتـهــا قـدر ا
ولـيس ضـربـهـا عـرض احلـائط
واالبـتـعـاد عن خـطـوط اخلـدمـة
فيـها. وح يرى الـناس أعمال
احلــكــومــة بـــصــفــة رئــيــســهــا
ووزرائه ومــــــــســـــــتـــــــشـــــــاريه
ومـعــاونــيه األقـربــ حــيـنــئـٍذ
يـسـري رضـاهم عـنـهم جـمـيـعًـا
و"تــبــاركـهم الــســمـاء أضــعـاف
تـــعـــبـــهم وســـهـــرهم بـــثـالثــ
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مـــا أحبَّ عـــلى قـــلـب اإلنـــســان
الـسـويّ حــيـنـمــا يـرى ويـسـمع
ويقرأ قـصصًا جميلـة وحقيقية
عن تأنـيب مواطن أو حتذير أو
نصيـحة لنظيـره عندما يرى أو
يـلحظ تقـصيرًا أو مـخالفـة غير
مسـتحـبة لـدى هذا اآلخـر. فأية
مـخـالــفـة مـجـتـمـعـيـة حـتى لـو
كـــانـت صـــغـــيـــرة تـــقع ضـــمن
احملـــرّمـــات في اجملــــتـــمـــعـــات
تحضّرة التي حتترم احلياة. ا
ـــــواطن الـــــعــــراقي وقـــــصــــة ا
"الــشــقـي" الــذي نــقـــلت مــواقع
التواصل االجتماعي في سالف
األيام حـكـايـته في أحـد شوارع
إحـدى الـعــواصم الـغــربـيـة في
وقـت مـضى خــيـرُ شـاهــدٍ عـلى
ــــواطـن الــــغـــــربي احــــتـــــرام ا
لقـوان بالده واإليفـاء بواجبه
جتـاه مـؤسسـات بالده وجـميع
مرافقها. فقد ترفّع هذا "الشقي"
ولم يـعـرْ اهـتـمـامًـا لـزجـر امرأة
عــــجـــوز إيــــاه بــــضــــرورة رفع
أعــقــاب سـيــجــارة رمـاهــا أمـام
زمالئه مــتــعـجــرفًــا ومـتــحــديًـا
األصــــول والـــقـــوانـــ واآلداب
العامة السائدة في مجتمع ذلك

ـتـحضّـر. ولـدى إصراره الـبلـد ا
عـلى عـدم رفع قـاذورته اتـصلت
السيـدة العـجوز بـالشـرطة التي
حـضـرت فـورًا وأنّـبت الـشـخص
بـــســـبب هـــذا الـــســـلـــوك غـــيـــر
ـقبـول. ولدى احلـضاري وغـير ا
رفضه االنـصياع ألمر الـشرطية
فـــرضت عـــلــــيه هـــذه األخـــيـــرة
واجــبًــا إنـســانــيًــا إضــافـيًــا في
خـدمـة الـبـلديـة بـعـد أن أجـبـرته
على رفع أعقاب الـسيجارة بيده
ـكان اخملـصَّص ووضـعـهـا في ا
. هـكـذا يـكـون لـهـا صـاغـرًا ذلـيالً
الـــــوفـــــاء واإلخـالص لـــــلـــــوطن
ـا يكفل وللمـهنـة عبر االلـتزام 
رقـــيّه وتـــقــدّمه ونـــظــافـــة مــدنه
وبــلــداته. فــمــثل هــذا الــســلـوك
ثل ـسـؤول  ـتـعـجرف وغـيـر ا ا
هـذا الشـخص "الـشـقي" الـدخيل
دلـــــيـل عـــــلى ســـــلـــــوكـه غـــــيــــر
احلـضـاري في بـيـته ومـجـتـمعه
وبـــــلـــــده. وكم مـن شـــــكل هـــــذه
الــــصـــورة الــــســــلـــبــــيـــة غــــيـــر
احلضارية تـصادفنا كلّ يوم في
ـنــزل والـشـارع ومـوقع الـعـمل ا
ــــا والــــســــيــــارة وال تُـــــقــــابَل 
تـــســتــحـق من تــأنــيـب ضــمــيــر

ونصح ومالحظة وتوبيخ?
إنّ ســمـة الـوفــاء في حـدّ ذاتـهـا
من الـــســمـــات الـــتي حتـــمل في
طـيــاتـهـا قـيــمًـا إنـسـانــيـة عـلـيـا
تـرتـقي بـاإلنـسـان إلى الـدرجـات
الـعـلـيا من الـفـضـيلـة والـرحـمة.
وبــالـرغـم من نـدرة األوفــيـاء في
هـــــذا الــــــزمـن إالّ أن الــــــوفـــــاء
لــــــلـــــمـــــبــــــاد وأداء الـــــواجب
بإخالص وكـمـا يـنـبغي من دون
زوغان وال حـيـلة ثـعلـبـية يـبقى
من كــبـائــر الـفــضـائل فـي حـيـاة
الــنـــاس األســـويــاء وفي حـــيــاة
الشعـوب النموذجـية التي تبنى
وتـنـمـو وتـتـطـوّر وفق مـثل هذه
األسـس. وهــذا مـــا يــحـــتّم عــلى
ـؤمن بـسـمـة اإلنـسـان الـسـويّ ا
الـوفاء في أداء الـواجب وتنـفيذ
ـوكل إلـيه في أن يضع الـعمل ا
في حسبانه شيئًا من خيبة أمل
قد يالقـيهـا في طـريقه عـلى حدّ
قـــول الــــشـــاعــــر االنــــكـــلــــيـــزي
شكسبير: "إنّ البشر ال يتذكرون
مـــــا قــــــمتَ بـه من أجـــــلـــــهـم بل
يـتـذكـرون ما لـم تسـتـطع الـقـيام
به". لـذا تـبـقى قـنـاعـة الـشـخص
ـــــا قـــــام به وفـق ضـــــمـــــيــــره
ـعـوَّل عـليه في "الـصاحي" هـو ا
تـقـيـيم الـذات واألداء في الـبـيت
ـــــدرســــة ووسط اجملـــــتـــــمع وا
ومـوقع الـعـمل والـشـارع. وحـ
يشـعـر اإلنسـان براحـة الـضمـير
فـي أداء هــــذا الــــعــــمـل فــــهــــذا
سـيـرفع من مـقـامه ومن مـنـزلـته
ومـن فـضــيــلـتـه ويـتــرك الــبـاقي
الـسـلـبيّ الـذي ال فـائدة مـنه أي
مــا يــقـولـه الـنــاس والــذي عـادة
يــكــون فـي غـيــر صــاحلــهـم. لـذا
عـلى اإلنـسـان الـسـويّ والـلـبيب
"أالّ يـرهق نفسه بـالوفاء أحـيانًا
للجانب الـسلبيّ في احلياة ألنّ
اجلـمـيع يـريـده حـسب حـاجته".
إنّمـا يصـير الـتركـيز في قـناعته
اإليـجابية بـصحة مـا يسديه من
خدمـة ووفاء لـلمـجتـمع والوطن

معًا.

الـــفـــعل مـــا يـــرد من تـــعـــهــدات
ووعــود تــقــطــعــهــا احلــكــومــات
واإلدارات والـــــســــــاســــــة عــــــلى
اخـتالف مـواقـعـهـم ومـنـاصـبـهم
وواجباتهم للشعب. وما أكثر ما
تـشــهـده الــبـلــدان واجملـتــمـعـات
ـتخلفة في هذه األيام النامية وا
من نـكث للوعـود ونقض للـعهود
وتـــراجع في األداء بل وإهـــمـــال
قـائم حلـاجـات الـشـعب الـيـومـية
ألسـبـاب عـديـدة وغـايـات كـثـيـرة
وأغـراض ال تـلبي سـوى مـصالح
خــاصـة لــلــقـائــمـ عــلى رعــايـة
الرعـية. فـهذه أبعـد ما تـكون عن
تـعارف علـيها الـشيم احلـسنى ا
ــنــتــدَبــ خلــدمـة الــشــعب في ا
الــــذين ارتـــــأوا في أنـــــفـــــســــهم
وتــــعـــهـــدوا بـــاخلــــدمـــة ولـــيس
بـالتـشريـف والتـسلّـط والتـكسّب
ــشــروع. فـمَن واالنــتــفـاع غــيـر ا
يتقـدم لتـولّي منـصب أو لتـمثيل
فــــئـــة أو جــــمــــاعـــة أو مــــكّـــون
فــاألســاس فــيـه خــدمــة الــشــعب
والـوفاء بـتعـهداته السـيّما وأنه
قد أقسم وقطع على نفسه العهد
ـطــالـب الـشــعب بــاالســتــجــابــة 
ـشـروعـة وتـقـريب طـلـبـات هـذا ا
األخيـر للـحاكم الـذي قد ال يـكون
مـلمًّا تـمامًا بـحاجة واحـتياجات
وضـرورات وحـقــوق كلّ طـبـقـات
الـــــشــــعـب. هــــنـــــا إذن تـــــكــــمن
ـثل الشـعب وليس مسـؤوليـة 
بـــالــلّـــهــاث وراء مــهـــنــة تـــعــقّب
ـواطــنـ وتــمــشـيــة مـعــامالت ا
مـقـابل ثـمنٍ والـتكـسّب مـن خلف
شـركـات ورجـال أعـمـال والبـحث
عن كـومـيـسـيـونـات هـنـا وهـنـاك
ـــوقع واالنـــتـــمــاء واســـتـــغالل ا
احلزبي والوظيـفي للتكسب غير
ـشـروع بفـرض اإلرادة بسـطوة ا
ــوقع. فــحــ ــال وا الــسالح وا
ـــــصـــــالـح اخلـــــاصـــــة تـــــدخـل ا
واألنانـيـة والـفـئـوية والـطـائـفـية
قـيتـة في أجنـدات السـياسـي ا
ــنـــاصب الـــعــلـــيــا وأصــحـــاب ا
الـتنفيـذية منـها والتشـريعية من
أوسع أبــوابـهــا حــيـنــئــذٍ يـفــقـد
الوفـاء سـمته كـفـضـيلـة تـطلـبـها
إرادة الــســمـــاء من وراء ســلــوك
سؤول عن الرعية عندما يوجّه ا
جلَّ أنظـاره نحو السـعي للسطو
عـــلى كلّ شيء وأيّ شـيء ضــمن
هذه األسـبـاب. وهـذا جـزء موغل
ـعـاصرة في فـساد اجملـتـمـعات ا
واحلــكـــومـــات الـــفـــاســدة الـــتي
ابـتعدت كـثيرًا عن سـمات الوفاء
بـالـعـهد وتـلـبـية حـاجـات الـناس
كـمـا يـنـبـغي مـا يـضـعـهـا حـتـمًا
ضــمن خـــانــة الــنــفــاق والــكــذب
والــريــاء والـتــدلـيـس واخلـيــانـة
الـتي تـؤسس بـأفـعـالهـا لـلـفـساد
ولــــلـــــظــــلـم في اجملــــتـــــمــــعــــات

واألوطان.  
مـبـدئـيًـا سـمـة الـوفـاء تـعـني مـا
ـكن أن يقـدمه اإلنـسـان خلـدمة
شخص آخـر أو مؤسـسة مـعيـنة
أو جــهـــة يــكنّ لــهـــا كلّ احــتــرام
ــنــحــهــا حـقًّــا واجــبًــا عــلــيه و
باإليـفاء بـشيء مـتمـيز من الـبذل
واحلـــمـــاســـة في الـــعــطـــاء وفي
اخلـدمة. وهـذا يـعـكس تمـامًـا ما
يـنـبـغي أن يـقــوم به مَن يـتـحـمّل
مـسؤولـية أي عـمل أو وظيـفة أو

r  ÆÆWOÐd² « d¹“Ë

ÎöO−³ð ‰bFK

أعـرف أن أزمـاتِ الـعـراق مـتـواصـلـة ومـتـوالـيـة وأنـهـا لن تـنتـهي
بقـدوم حزب ثَـوري أو رئيس وزراء مسـتقل أو وزيـر تكـنوقراطي;
ألن مـنـظــومـة احلـكم فــاسـدة ومـتــهـالـكــة وألن دودة األرضـة قـد
نخـرت جدران احلكم ومـنظومـاتِه اإلداريةَ بالـفساد واحملـاصصة
والـتخـلف فمـا عاد األمـر يسـتـقيم مـا دام رأس السـمكـة مصـاباً
مـنـذ سنـ بـاجلـيفـة وامـتدت إلى ذيـلـهـا مثـلـما أعـرف أيـضاً أن
الـعِـبـاد قـد أهـلـكـتـهم هـذه األزمـات ونـخـرت في بـيـوتـهم ورزقـهم
ونـفـوسـهم فـمـا عـادوا إال صـورة شـبـيـهـة لـلـوصف الـذي رسـما

ثقفون في كتاباتهم: أحياء كأنهم أموات.  فكرون وا ا
ـعــارضـون مــنـذ ســنــوات يـرفــعـون شــعـار كــان الـســيـاســيــون ا
ـظـلومـيـة الـتـاريـخـيـة حـتى أصـبـحت نـشـيـداً وطـنـيّـاً وشـمّـاعة ا
لالسـتهالك الـسيـاسي والـديني ومـدخالً لكـسب اجلـماهـير فال
تـنجـو هذه الـكلـمة من مـزايـدات السـاسة في كل مـناحي احلـياة
واستُثـمرت بطريـقة سمِجـة وصارت ثقافـة وشعاراً وأيديـولوجية
ـظـلـومـيـة تـشـكـو من الـتـخـمة وبضـاعـة رائـجـة حـتى أصـبـحت ا

والترهل واإلسفاف. 
فـأين دعـاة مظـلـومـية األمـس من مظـلـومـية الـيـوم في وطن حـوّلوه
ظـلومية واطن وأذلوه وجـعلوا مـنسوب ا إلى أنقاض وأفـقروا ا
ـساحة الـكرة األرضـية فـما عـاد للـمواطن اقـتصـاد يحـميه من
فقر احلال وال تعليم ينقذه من جـاهلية اخلرافة وال صحة تنقذه
ـزمن وال زراعة تـخفـف من جوعه الـيومي وال ـرض ا من وباء ا
صـناعـة تـنجـيه من سـموم بـضـاعة اجلـيـران وال كهـربـاءُ تنـير له
ظلـمة احلـياة وقسـوتهـا. فمـا بقي لهـذا الذي كـان مظلـوماً سـابقاً
إال أن يدعو إلى عودة ظلم األمس ويتـرحم على من كان يظلمه!!
سؤول للعباد ظلومية وظلم احلاكم وا وألننا نتحدث اليوم عن ا
فقد تفاجأتُ حقّاً بوصول العشرات من الرسائل اإللكترونية إلى
بـريدي مِن الـذين خـذلتـهم وزارة التـربـية بـضوابط الـتـعيـنات في
تقـييم شـباب الـعراق للـوظائف الـتدريـسيـة فقد شـعرت حـقّاً بأن
هنـاك ظلمـاً قاسـياً وقع على مـن كان يحـلم بوظـيفة تـسدُّ رمقه أو
رمق عائلته أو يحلم بزواج وأوالد أو يـبحث عن مستقبل وحياة
بسيطة مثل البشر! والسبب هو أن الوزارة منذ زمن بعيد ليست
لهـا استراتيـجية واضـحة للـتعليم بل هـمُّها خـلق األزمات للـطلبة
ـتـنـاقــضـة فـلـكل وزيـر مـزاج بـاسـتـمـرار وفـوضـى الـقـرارات ا
وأجـنـدة حــزبـيـة مـرتــبـطـة هـنــا وهـنـاك وقـرارات ال تــأخـذ بـنـظـر
ـا تـقوم عـلى مـصالح االعـتـبار اجلـوانب الـعلـمـية واإلنـسـانـية إ
فئوية ضيـقة أو لها ارتباطـات بأجندات انتخـابية ووالءات حزبية

وقرابيه. 
قـبل أيام خـرجت أسمـاء تعـي اخلـريـج لـوظائف تـدريسـية في
بعض احملافظـات واشتعلت معـها التظـاهرات ووسائل التواصل
االجتماعي بنقـد الضوابط وعدم عدالتـها وعرضت وثائق عديدة
وصل تؤكـد وجود فـعل فاعل فـي انتـقائيـة التـعيـ ففي قـوائم ا
ظـهرت ثـالثة أسـمـاء من أسرة واحـدة تـعـود ألحد نـواب مـجلس
احملافظـة وتناقضـات في القبـول والتخصص! وبـغضّ النظر عن
التخوين واالتـهامات فإن مراجعـة ضوابط التعيـينات حتتاج إلى
ــعـقــول أن يـتــسـاوى قـد ـرٍ أعـمقَ ألنه لــيس من ا رؤيـة وتــبـصـُّ
الــتــخــرّج مع اجلـــديــد وال بــد من ضــوابـطَ حتــمــيه من األعــداد
ـســاس بــالــثــوابـت الــقــانــونــيـة الــكــبــيــرة لــلــمــتــخــرجــ دون ا
والتـخصـصيـة وكان األجـدر كمـا هو مـعمـول في بـلدان اجلوار
وفي ضوابط الـسبـعينـيات والثـمانـينيـات البدءُ بـالتـعييـنات حسب
دنـية ألن سـنة الـتخـرج واالستـعجـال بـإنشـاء مجـلس اخلدمـة ا
الضوابط احلاليـة ال تستجيب للكـثير من احلقائق العـلمية وفيها

الكثير من الثغرات التنظيمية واإلدارية.
ال أدّعي مـعرفـتي بوزيـر التـربيـة احلالي شـخصـيّاً لـكنـني أعرفه
كشـخصيـة تعلـيميـة وتربوية صـاحب خبـرات تراكميـة في مجال
الـتـعلـيم وصـاحب مهـارات إداريـة تعـلـيمـيـة رصيـنـة وساهم في
ـؤسسـات الـتي عـمل بـهـا لـكنه يـحـتـاج الـيـوم إلى ثورة تـطـويـر ا
تـعلـيـميـة في وزارته بـعيـداً عن التـنـظيـر نحـتاجـه وزيراً مـيدانـيّاً
لـيكـتشف حـقـائق الواقع ولـيس أكـاذيب من يسـاعـده في مهـنته
ن صـارت له عـشـر سـنواتٍ عـاطالً عن نـريـده أن يـعـيـد البـسـمـة 
العمل وبدأ الزمنُ يأخذ من رزقه وصحته الكثير والذي ضحى
من وقته وصـحته لـيعـمل محـاضراً بـاجملّان وأن يـكون عادالً في
قراراته بحدسه العلمي الذي عايش فيه الواقع خالل سن عمله
ا أصابه من ضيم التعـليمي والتـربوي مدرّساً وقـائداً ويشعـر 

نح احلياة لألجيال!  وصعوبات وأحزان عندما كان 
ن ينتـظرون مـنك عدالة ال تنسَ مـعالي الـوزير أن هنـاك الكـثيـر 
الـقـانـون والـســمـاء وأنت في آخـر الــعـمـر لـيـدعــوا لك بـالـصـحـة
ــديــد فال تـقع فـي فخ بـعـض من سـبــقـوك والـنــجــاح والـعــمـر ا
وحــولــوا الـــوزارة إلى فــســاد لـــنــهب األمــوال وفـــســاد ظــلم في
القوان وتعذيب طلبتنا وأسرهم فأمامك اليوم امتحان في فتح
بــــاب الـــرزق لــــلـــنــــاس بـــدال مـن إغالقه وعــــدالـــة فـي ضـــوابط
التـعـييـنات وتـفعـيل قرار  315  عام 2019 لتـحويل احملـاضرين
بـاجملّـان إلى عقـود وزاريـة حـسب األقـدميـة وفـتح اجملـال لـبعض
أقـــســـام كـــلــــيـــات الـــعـــلـــوم واآلداب لـــيـــأخـــذوا فــــرصـــتـــهم في
.نذكـرك أيـضـا من بـاب احلـرص والتـذكـيـر بـأن الوزارة الـتـعـيـ
مقبلة عـلى التعليم اإللكـتروني للعام الدراسي الـقادم كتجربة من
باب االحتـياط وهي خطـوة باالجتاه الـصحيح لـكن على الوزارة
ـوضـوعـيـة لنـجـاحـهـا كـتوفـيـر الـبـنيـة االتـصـالـية تـهيـئـة الـبـيـئة ا
تطورة وتـوفير االتصـاالت الالسلكيـة كخدمة الرقمـية القويـة وا
الـرسـائل الـقـصـيـرة وبـروتـوكــول الـتـطـبـيـقـات وخـدمـة الـبـلـوتـوث
تعـددة مع توفيـر الهواتف النـقالة في عـملية ورسائل الوسـائط ا
التـعـلـيم والـتـعـلم وهـذه كـلـهـا حتـتـاج أن تـكـون حـاضـرة مـجـانا
داخل األسرة العراقـية التي  تعاني أصال من الـفقر والعوز  بل
كـيف ستـسـتـقيم األمـور في أسـرة فيـهـا عدد من األبـنـاء  وكيف
يــكـون حـال األسـر اذا تـركــتـهم الـوزارة داخل عــاصـفـة احلـاجـة
وسى  اذهب أنت وتقول لهم كما قالت بنو إسرائيل   واألحراج 

وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون ?!   
أيها الوزير ال تعتـقد أنك صرت اليوم مؤتمنـاً على العلم والتعليم
ـا في رقـبـتك جيـش من الشـبـاب اجلـمـيل ينـتـظـر الـعلم فـقط وإ

الرص وحلم التعي وعدالة القرار... فقم للعدل تبجيال!
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شهق الناس

اخملـلوقـات واألهداف. هـكذا هي
اجملـتــمـعـات الـتي تــسـود فـيـهـا
هـذه الـسمـات الـطيـبـة من إيـفاء
بالـعهـد والـسلـوك الصـحيح في
احلـــيــــاة والـــتي تــــعـــتــــبـــر من
ــؤشــرات الــصــحــيــحــة لــرقيّ ا
اجملتـمعات وتـطورها وسـلوكها
في الـطــريق الـســلـيم لــلـوصـول
إلـى الـغـايـات واألهـداف الـعـلـيـا
فـي كلّ شـيء ومــــنــــهــــا وعــــلى
رأســــهـــــا حـبُّ األوطـــــان وبــــذل
الـنـفس اجتـاهـهـا حـ اقـتـضاء
صلحة العليا. وهذا ما ينبغي ا
أن يـــــــرِدَ ويـــــــكــــــون فـي ســـــــلّم
األولـــــويـــــات بـــــعـــــد حب الـــــله
واإلنسان حبـيبًا وجارًا وزميالً
ــكن وصـــديـــقًـــا وأيّ شــخـص 
الــــتـــعــــامل مــــعه عــــلى أســـاس
اإلنـسانيـة واالحترام. وبـعكسه
جنــد تــراجــعًـا فـي اجملـتــمــعـات
الــتي ال تــعـيــر اهــتــمـامًــا لــهـذه
ـعـايـير األسـاسـية ـؤشرات وا ا
من األخالق والـصـفـات الـطـيـبـة
الــتي في حـــالــة االتــســام بــهــا
فـإنـهـا تـبـني الـقـدرات الـبـشـرية
والفكـرية واإلنسانيـة والتربوية
والـــعـــلـــمـــيــــة واالقـــتـــصـــاديـــة
لـلمجـتمـعات واألوطان مـعًا. أمّا
غيابـها والـتغـاضي عن التـحلّي
بها فهذا دلـيل على فقدان الثقة
صداقيـة في السلوك اليومي وا
لـلـحـيـاة وفي الــعـمل أيـنـمـا حلّ
اإلنسـان وارحتل ومهـما بلغ من
مــرتــبــة ومــنــصب وجــاه ومـال.
وهــذا مـــا نــحن عـــلــيه من واقع
ـتـشرذم حـالٍ كارثـيّ في بلـدنـا ا
ـــمـــزّق في نــــســـيـــجـه بـــفـــعل ا
تـنـاقض الـسـلـوكـيـات وتـعارض
ـصالح وتـعدد الـوالءات للـغير ا
الــدخـيـل وجتـاوز هــذه األخـيـرة
لـلـخطـوط الـوطنـيـة واإلنسـانـية
ـسمـوح بهـا في مصـاف الدول ا

تحضرة.  والشعوب ا
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قــد يــأخــذ الــوفـــاء ســلــوكــيــات
عــديـدة وتــطـبـيــقـات كــثـيـرة في
حــيــاة اإلنــسـان واجملــتــمــعـات.
شـترك لكلّ لـكنّه يـبقى القـاسم ا
أنــواع األفــعــال احلــســنـة الــتي
تـعـطي لـكلّ ذي حقّ حـقَّه سواء
ـــان كــــان هــــذا في مــــجــــال اإل
ـبـاد أو ــعـتـقــد والـوطن وا وا
جتــاوز فـي تـطــبــيــقــاته إلـى مـا
يـصـون كــرامـة الــبـيت واألسـرة
والزوجـة أو حتى لـو طال موقع
الـــعــــمـل والـــشــــارع والــــواجب
الــوظــيـفـي. ويـدخـل ضـمـن هـذا

الــعــائــلــيــة والــروح الــوطــنــيـة
ــتـأصــلـة حـتـى الـعـظـم تـؤطّـر ا
حــــيـــاتَـــهم وتـــرسـمُ ســـيـــرتَـــهم
ــســـتــقـــيــمــة الـــطــيـــبــة وسط ا
ـــاثل إلى االنـــحالل اجملـــتـــمع ا
والــتــفـــكك. ولــعـلّ أهم أســبــاب
التراجع في أسس هذه األخالق
الــــعــــامـــة يــــكــــمن فـي تـــكــــالب
ـصـالح واسـتـحـواذ وسـطـوة ا
اخلــاصـــة مـــنـــهــا والـــفـــئـــويــة
ـبـاد الـضـيـقـة عـلى حـسـاب ا
ـتـعارفـة في واألخالق الـعـامـة ا
مجتـمعـات متحـضرة لم تـخسر
سـمـعــتـهـا اإلنــسـانـيـة الــطـيـبـة
بـفـضل الـنـصـائح الـتي يـوصي
بــهــا حـكــمــاء األديــان وعــلــمـاء
االجـــــتــــمـــــاع الــــذيـن يــــدعــــون
ويشـجـعون لـتكـوين مجـتمـعات
مـتـمـاسـكـة مـتـعـايـشـة ومـتـآزرة
مـــبــنـــيـــة عــلـى احــتـــرام اآلخــر
ــا ال والـــقــبــول بــخـــيــاراته طــا
تـنتـقص هذه األخـيرة من حـرية
الــغــيــر ومن خــيــاراته بــحــسب

قناعاته.
ومن أشـــكــال الــوفــاء الــصــادق
الـــذي تــعـــرفـه وتــتـــنـــاغم مـــعه
ــتـحــضــرة الـتي اجملـتــمــعـات ا
تـؤمن بــحـريــة الـفــرد في الـدين
والـتـعـبـيـر والـرأي احلـرّ سـمـةُ
اإلخالص الـــــكـــــامـن في دواخل
الـنـفس الـبـشـريـة لـلـمـبـدأ الـذي
يـؤمن به اإلنسـان وطنًـا كانَ أم
دينًـا أم أيديـولوجـية أو فـلسـفة
في احلـيـاة إلى جـانب الـصدق
في الــعــمل والــقــول واالحــتـرام
لـلـمــواعـيـد والــعـهـود والــتـقـيّـد
بــاآلداب الـعـامــة الـتي ال تـخـرج
عن سـيــاقـهــا اإلنـســاني الـعـام.
فمَن يـعرف الوفاء الـصادق غير
ــغـــشـــوش ويـــســلـك طــريـــقه ا
ـبدأ إلى فـقطـعًـا سيـقوده هـذا ا
سمـة فـضلى تـقـدّس لديه نـوافذ
احلب والرحـمة والغـيرة وتفتح
أبــــوابًــــا مــــشـــــرعــــة لإلخالص
والـسـلـوك الـصـحيـح في الـبيت
ـــدرســة والـــعــمل والــشـــارع وا
والــوظـيـفـة وفي أيـة وسـيـلـة أو

موقع يكون فيه.
في الــوفــاء تــكــبــر مــصــداقــيـة
اإلنـســان وتــرفع مــنـزلــته وسط
اجملتـمع الذي يـكبّـر فيه صـفات
الـــثــــقـــة والــــصـــدق واألمــــانـــة
واحلــمـاسـة الـتـي تـرقى ألفـضل
ثالية السمـات في اجملتمعـات ا
الــتي حتــتــرم حــقــوق اإلنــسـان
وتـعدّه أسـمى ما في األرض من
خـلـيـقـة اخلــالق مـتـسـيّـدًا بـاقي
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بغداد

ال شيء أســــــــمـى وأرقى وأروع
من الـوفـاء ألربعٍ أسـاسـيـات في
احلـياة: الـوطن الذي يـحتـضنك
ب جناحـيه ويحيطك في أفياء
خــيـمــته الـوارفــة ويـطــعـمك من
ـتفاضلة واألم ينابـيع نعماته ا
الــتـي أرضــعـــتك مـن ثــديـــيـــهــا
الـــطـــاهــريـن وســكـــبت حـــبـــهــا
األمـومي طــيـلــة طـفـولــتك حـتى
وقــوفك عــلى رجــلــيـك وســهـرت
الـلـيـالي ألجل أن تــكـبـر وتـنـمـو
في الــطـول والـنــعـمـة والــقـامـة
ـتـحـضرة وثـالـثُـها اإلنـسـانـية ا
التي تـعلم اإلنـسـان ِعظَمَ رحـمة
الـــله الــواســـعـــة في خــلـــيـــقــته
واحــتـــرام الــغـــيــر مــهـــمــا كــان
مـخــتـلـفًـا وتـقــديـرَ مَن يـسـتـحق
احلـياة ورابـعُهـا وليسَ آخـرَها
ـــعـــلّـم الـــذي عـــلّــــمكَ احلـــرف ا
والـــرقـم وأصـــول الـــســــمـــوّ في
ــعــرفــة والــعــلم حلــ دخــول ا
عقدة. معترك احليـاة الصعبة ا
ــقـــدس األوحـــد واألعــظم أمّـــا ا
واألســـمى الـــذي يـــتـــشـــارك مع
الــوفــاء ســمــوًا وعــلــوًّا ورفــعـةً
والـذي ال يعلـو شيء غيـرُه عليه
فـــهــــو حبُّ الــــوطن والــــوالء له
والـدفـاع عن حـيـاضه وحـرائـره
وسـيـادته واستـقاللـيته إزاء أيّ
تـعــدٍّ سـافـر عـلى هــذه جـمـيـعًـا.
ومَن مــازال يــعــتــقــد بــقــدســيــة
ـــــــذهب والـــــــفـــــــرد الـــــــديـن وا
وتـــنــــصـــيــــبه ســــيّـــدًا مــــطـــلق
الـصالحـيات واحلـاكـمـيـة باسم
الـله فـهــو في وهمٍ كـبـيـر إذْ لم
فـردات ترنّ وال تطنّ تـعد هـذه ا
وال جتـلـجـل في عـالم الـثـقـافـات
واحلضارات واالختراعات التي
يــتـــشــكـل يــقـــيـــنُــهـــا  األســاس
باالعتقاد بالـقناعات الشخصية
لــلــفــرد الــذي يـشــغّل تــفــكــيـرَه
شـــريـــطـــة عـــدم انـــحـــيـــاز هــذا
االعـتـقـاد أو خـروجه عن األداب
واألسس الــــعـــامـــة لـــثـــقـــافـــات

اجملتمع. 
اليـوم لم يعـد الوفـاء للـمبدأ أو
لـلـصـديق أو لـلـوظـيـفـة أو حتى
لـلـوطن عـنـوانًـا كـبـيـرًا في عـالم
ــــصــــالح ــــتــــنــــاقــــضــــات وا ا
والــــفــــوضى األخالقــــيــــة الـــتي
ليء يـشهـدها عـالم الـسيـاسـة ا
بــكّل أشــكــال الــنــفــاق والــكـذب
والـتــسـويف واخلـيـانـة والـوالء
لـــــــلــــــدخـالء ولألغـــــــراب بــــــكل
أشكالهم وأدواتهم وسفاهاتهم
إالّ مـــــا نــــدر لــــدى مَـن مــــازالت
األخالق واآلداب العامة والشيم
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ابو مـيكدر بس عـلى امي  يقال
هـــنــاك ديك في مـــنــطــقــة مــا  .
يـصـيح صـبـاحـا ومـسـاءً وكـان
نـطـقـة قـد انـزعـجـوا منه اهـل ا
ومن صيـاحه الى ان وصل بهم
احلـــــــال الـى  ان يـــــــفـــــــكــــــروا
بـالتـخـلص مـنه بـعـد مـا قـدموا
شكوى الى صاحبه عدت مرات
ولم يجد نـفعاً وفقرروا سرأ ان
ـسـكوا به ويـذبـحوه و ذلك
فــعال وقـد ارتـاحــوا مـنه ولـكن
تـفــاجــأوا بـالــيــوم الـتــالي الى
انـهم قـد اســكـتـوا ديـكـاً واحـداً
ولــكن بـدأت تـتــصـايح اصـوات
الـديـكـة الـتـي كـانت خـائـفـة من
ذلك الـديك الـذي ذبـحوه ,فـبـعد
ان كـانـوا مـنـزعـجـ من صوت
ديـك واحــد بـــدأوا يـــســمـــعــون
يومـيا صـباحـا ومسـاءً اصياح
عشرات الديكة .كان زمن صدام
اً الى ان زمـناً قاسـياً جـداً وظا
وصل بـنا احلـال ندعو صـباحا
ومـساً لـلـتـخلـص منه و  ذلك

ــا ان صـدام كـان لـنــا فـعال و
دكـتـاتـوراً وله حـمـايـة واجـهزة
مخابراتية وامنية حتافظ عليه
ــــا انــــعــــكــــست وحتــــمــــبــــة 
شـخـصيـة عـلى اجلـمـيع فـالـكل
يــتــمــنـى تــقــلــيــد شــخــصــيــته
وحـمـايـتـة واجـهـزتـة الـقـمـعـيـة
.لــذا الـــبــعض يـــعــوض نــقص
باالنـتمـاء له لكن الـبعض يـريد
أكـثــر من ذلك واعــني اكــثـر من
ذلـك هــو مـــا شـــاهـــدنـــاه بـــعــد
2003 حـيث جـمـيع من كان في
ــعـــارضــة لــصـــدام قــد تــبــوأ ا
مــنــصب بــالــدولــة وبــدأ يــقــلـد
صــــدام من حــــيث الــــســـلــــطـــة
واحلــــمــــايــــة وحــــمل الــــسالح
مـطـبـقـ مـبـدأ نـفـذ ثم نـاقش ,
فـــظــهــر اكــثـــر من مــســؤول بل
االالف خـلـفهم ارتـال احلمـايات
صـفحة والسالح والسـيارات ا
ويــــقــــتــــحــــمــــون ويــــنــــفــــذون
ويخـترقـون القـواني . تـسمى
هـــذه الـــظـــاهـــرة في الـــعـــلـــوم

displace- ) النفسية باالزاحة
ment) وهي احـد مـيـكـانـزمـات
الــدفـاعــيــة لـلــشــخـصــيــة الـتي
صــنــفـهــا الــعــالم الــنــمــسـاوي
الـشـهــيـر فــرويـد والـتـي تـعـني
احلـيـل الـدفاعـيـة او مـا تـسـمى
مـــيـــكــانـــزمـــات الــدفـــاعـــيــة او
الـــوســـائل الـــدفـــاعـــيـــة  " هى
عـمــلـيــة الشـعــوريــة تـرمي إلى
ؤلم تخـفيف الـتوتـر النفـسي ا
وحاالت الـضيق التي تـنشأ عن
اســتـمــرار حـالــة اإلحـبــاط مـدة
ـرء عن طـويــلـة بـسـبـب عـجـز ا
الــتــغــلب عــلى الــعــوائق الــتي
تـعـتـرض إشبـاع دوافـعه وهي
ذات أثـــر ضـــار عـــمـــومــاً إذ أن
اللـجوء إليهـا ال يُمَكِّن الفرد من
حتـــقــيـق الــتـــوافق ويــقـــلل من
قــــدرتـه عــــلـى حل مـــــشــــاكـــــله
" االزاحــــة بـــبـــســــاطـــة إعـــادة
تـــوجـــيـه شـــعـــور ســـلـــبي في
الــــغــــالب بــــعـــيــــدًا عن هــــدفه
األصــــلي إلى ضــــحـــيـــة أكـــثـــر

ضــعــفًــا وأقل حــظًّــا. كــمـدرس
يـنـهـر طـالـبًـا فـاشـلًـا فـيـضـرب
هــــذا األخــــيــــر الحــــقًــــا زمالءه
األصغـر سنًّـا فكل هـذه الطـاقة
ـكـبـوتـة من الـغضـب يجب أن ا
وظفة تخرج بشكل أو بآخر.وا
ــكــنــهــا رد اإلهــانــة الــتـي  ال 
ــديــر وغــد فــهي حتــتــاج إلى
الــعــمل بــرغم كل شـيء. تُـنــهي
ـــوقـف بـــشـــكل دبـــلـــومـــاسي ا
وتعود إلى بيتها حيث تصرخ
في وجـه زوجــــهــــا دون ســــبب
مـــنـــطــقي.وفـي هــذا االســـلــوب
يـقوم الـفـرد بـتـحـويل مـشـاعره
ـــــصــــــدر االســـــاسـي الى مـن ا
مصدر بديل  ,ويكـون ذلك لعدم
ـصـدر الـقــدرة عـلى مـواجــهـة ا
واقف االساسي  ,ولـعل أكثـر ا
شــيـــوعــاً هـــو تــوجـــيه غــضب
الـزوج من رئــيـسه بـالـعـمل الى
ـــا قـــد ـــنـــزل   ر زوجـــته بـــا
حتـمـيك اإلزاحـة من أن تـخـسـر
وظـــيــــفـــتـك ألنك كــــســـرت أنف
مـديـرك لكـنـهـا تـؤثـر سـلـبًا في
حياتك االجتماعية وقد ينتهي
بك األمـــر وقــد خـــســرت كل من
تـهــتم بـأمــرهم بــسـبب نــوبـات

غضب ضلت طريقها.
Â«b  ◊uIÝ

وهــذا مــا شـاهــدنــاه طـوال 17
ــاضــيـــة في الــعــراق , ســـنــة ا
فــجــمــيع قــادة االحــزاب كــانت
تـتـمـنى صـدام يـسقـط وأزاحته
من احلـكم وفــعال انـزاح صـدام

وســــقـط  واجلــــمــــيـع من كــــان
يـــعــارضـــة قــد تـــبــوأ مـــنــصب
وحـمايات وسـيارات ومصـفحة
والــسـالح كل هــذا هــو االزاحـة
الـتي تعرضـوا لهـا بزمن صدام
والـيـوم نـراهم قـد انـتـقـمـوا من
الـشـعب الـعـراقي اشـد انـتـقـاما
وظـهـرت عـلـيـهم عـقـدة الـنـقص
الــتي كــانـــوا يــعــانـــون مــنــهــا
وانــزلـــوا غــضــبــهـم بــالــعــراق
والـعــراقـيــ فـاصــبـحــوا اشـد
فـتكـاً من صدام واكـثر عـدوانية
وتعرض العراقي بزمنهم الى
القتل أكـثر عدداً من زمن صدام
ودمروا البيئـة والبنى التحتية
ــا حــدث بــزمن صــدام أكــثــر 
حـــــيث ازدادت االرامل وكـــــثــــر
االيــتــام والـــعــوانس وتــبــددت
الـثــروات الــشــعب واســتــحـوذ
لـيـها الـسـراق والـفـاسدين وكل
هـــذا لم يـــشـــفي غـــلـــيـــلـــهم بل
ازدادوا اكــثــر مـن ذلك تــشــفــيـاً
وتعـويضـاً عـما فـقدوه في زمن
صــــدام الــــلـــــعــــ .وهــــذه هي
االزاحـــة فــــهم لم يــــتـــمـــكـــنـــوا
الـصـمـود بوجـه صدام ,لـكـنـهم
كــانـــوا يــحــســـبــون انــفـــســهم
مـــعــــارضـــ لـه الى ان جـــاءت
الفرصة وقررت امريكا الدخول
للـعراق وتغـييـر النـظام وحدث
ذلك فـــعال  ودخــــلـــوا الـــعـــراق
واسـتلـمـوا السـلـطة .وهـا نحن
نــعـاني مـنــهم اشـد قــسـوة فـلم
يـــبــــقى شـئ يـــذكــــر لـــلــــعـــراق

والـعــراقـيــ فـكــثـرة الــبـطــالـة
ودمار الـبنى الـتحـتيـة بالـكامل
وسـاد الفـسـاد وتدهـور احلـياة

االجتماعية واالقتصادية .
فــأين صالتــكم واين مــواكــبـكم
ولـطــمـكم عـلى االمــام احلـسـ
وأين الــبـكــاء عــلى اهل الــبـيت
وأين الـعبـر التي درسـتوها من
اسالفـــكـم الــذيـن ظـــلــمـــوا دين
مــحـــمــد واهل بــيــته  ,هــذا مــا
اكــدته الــدكــتــور عــلي الــوردي
ـــان صــحـــيــحــاً مع وقــال ال أ

الفقر او الترف .
WOB ý WIOIŠ

وهــذه حـــقــيـــقــتـــكم وهــذه هي
شـخـصـيـتــكم انـتم بـعـيـدين كل
الــبــعـد عن ديـن الـله ســبــحـانه
وتــــعــــالـى وعن االنــــســــانــــيـــة
ــ وســـتـــحــشـــرون مع الـــظـــا
بـســلــبــكم حــقـوق االخــرين من
الـــفــقــراء والــبــســـطــاء ايــعــقل
احــــــــــدكـم يــــــــــذهـب الـى احلج
ـال الـسحت ـرات بـا عـشـرات ا
ن ويـصبح احلج بـزمنـكم فقط 
لـه واسطـة او يـدفع الـرشوة او
ــكــســوبــيــة بــاحملــســوبــيــة وا
.وأخــــيـــــر أقـــــول انـــــتم كـــــنت
تـنتـظرون وتـدعون لـيال ونهاراً
لـتعجـيل ظهور صـاحب العصر
ــهــدي عــجل والــزمــان االمــام ا
الـله فـرجه وفـرجـنـا به ? االمـام
بــــريئ مــــنــــكـم ومن فــــســــادكم
وســـيـــنــــتـــقم مــــنـــكم اوال ومن

امثالكم اذا كنتم تؤمنون .
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اسرني احـد االخـوة كـبـار مـوظـفي وزارة الشـبـاب الـعـراقـيـة بانه تـعب مع
الوزيـر درجال في إدارة وزارته .. : (انه مـيـداني ونشـاطه ال يـعرف الـكلل
يصارع الوقت مـن اجل حلحة األمـور العالـقة التي ورثـها من اسالفه بكل
استـثمـارها واسـتـحمـاره ..). كان درجـال بـتلك الـلحـظـة يقف حتت اشـعة
ـفاسـد الوضع الـعام جراء كـتوين  الشمـس يسـمع مطـالب الريـاضيـ ا
ن وظفوا كل العناوين والتوافقات قرارت واستحواذات لبعض الطارئ 
واحلزبيات .. وغيرها من امـراض العصر للسيـطرة على مقدرات مفاصل
الرياضـية وتسـخيـرها حلسـابهم اخلـاص الواضح للـعيـان بشكل مـجلجل

وان حاولوا تغطيته بشعارات ما ..
ن سـاهمـوا بـوصـوله لـسـدة احلكم شكى الـبـعض من أصـحـاب درجـال 
من جـفـاء مـنه حلق بـهم  .. وقــد شـرحت لـهم بـانـهـا مــسـالـة طـبـيـعـيـة وان
للسلطة والوظيفة والـعالقات العامة مقتضياتـها .. ما يبرر جنبة اجلفاء او
يـداني ونـشاطه ـقـصودة تـلك .. اال ان مـجرد حـضـوره ا التـهمـيش غـير ا
نـتظـر هـو األهم وقد نـظـرت باعـجاب شـديـد حيـنـما شـاهدته اإلصالحي ا
يتـمـوضع مـيـدانـيـا حتت اشـعت الـشـمس بال هـوادة  من اجل حل مـلـفات
فاسد سابقة .. ومظالم مستعصـية ليس له يد بها وهي تـعد نتاج طبيـعي 
وظف خادما تولـول قائال : (اما ان يكن الوزير وا وقد همست لصديقي ا
حـقـيــقـيـا لــشـعـبـه او ال فـائـدة من كـل شـعـارته وزيـه واسـمه وانـتــمـائه) ثم
اضفت : (لـو عنـدنـا الف درجال بـهذه الـطـريقـة والروح الـتي يـعمل بـها ..
لتـجـاوزنـا اإلخفـاقـات ووضـعـنا الـعـربـة عـلى سـكة الـطـريق الـصـحيح وان

جاءت متاخرة) ..
كـان درجـال في مــعـمـعــة مـا يـســمى ظـلــمـا بـاالســتـثـمــار في وقت غـدا به
استحمارا بـكل معنى الـكملة وهـو يزور محافـظات ومدن ومنـتديات واندية
كن احلاقه وحتجيم ضرره بعد ما يخوض تفاصيلها من اجل احلاق ما 
وقع الفـاس بـعـمق راس الريـاضـيـ .. وقد زار مـديـنة احلـريـة الـتي كانت
تملك عـشرات الـساحات مع نـادي ومركـز شباب مـساحته 12 دو مزود
ـدينـة هواياتـهم احملبـبة .. التي ـارسون علـيهـا أبناء ا بقاعـات ومنشـئات 
تـلـون ـستـحـوذين والطـارئـ وا تبـخـرت في العـراق اجلـديد مع نـشـاط ا
وجة واستـغلوا الظروف وافسدوا بـاألرض نهار جهارا حتى ن ركبوا ا

ؤسسات وغدت فارغة فاغرة تبحث عمن يسمع شكواها .. تهدمت ا
شـكلة ترتكز عـلى ثالث أسس : (األولى ان للرياضي في مدينة احلرية ا
حق في مزاولـة نشـاطـاتهم عـلى االراض اخملـصصـة لـهم وضرورة اكـمال
ستـلزمات وذاك لم يـحصل بـرغم مرور عشـر  سنوات نشـئات وتهـيئـة ا ا
ـستـثـمـر مـوقع عـقد ـرتـكـز الـثـاني .. ان ا ـنـتـدى الـقد .. ا على تـهـد ا
ـوظف رسـمي ودفع أمــوال ومن حــقه ان يـســتــفـيــد وال يـتــحـمـل أخـطــاء ا
احلكـومي مـهمـا كـبـر اسمه وعال شـانه  .. الـثـالث .. هنـاك مـحالت يزاول
أصحابها العمل ولهم عوائل وارزاق يجب ان تؤخذ بنظر االعتبار) .. هذه
مشاكل مـركبـة نسال الـله ان يوفق الـكاب درجـال في إيجـاد حل متوازن
يـرض اطـراف االزمـة ويـحـقق الـغـرض لـلـجـمـيع النـهم مـواطـنـون ال يـجـوز
احلاق الظـلم بهم وعـلى الدولـة ان تتـحمل فـساد وغـباء مـوظفـيهـا كبارا او
صـغــارا ..  يـذكــر ان مـشــكـلــة أخـرى واجــهـة زيــارة درجـال مع انه غــيـر
مـسـؤول عـنـهـا وحــلـهـا لـيس بـيــده .. اذ ان اغـلب االراض  االسـتـحـواذ

عليها من قبل مؤسسات الدولة .. 
ـا دعى الـريــاضـيــ يـشـتــكـوا لـدرجــال الـكــابـ قـبل
ـسـاعـدتـهم واسـتـرجـاع الـسـاحـات الـتـرابـية الوزيـر 
ـارسـون نـشاطـهم الـريـاضي عـليـهـا بـعد ان التي 
اخـذت مــصــالح االشــخـاص بــاسم الــدولــة تـزحف

عليها بشكل مريب .
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الالعــبــ الــذين قـــــدمــوا مــســتــويـات
يزة لكن كـما يعلم اجلـميع ان مسألة
ـدرب اســتـبـــــــعـادهم يــعـود الى راي ا

وهــــــذا االمـــــر حــــــدث مـــــعـي حـــــ 
ـنتخـب قرابة اسـتبـعادي عن صـفوف ا

سنة واحدة.
نـتخب وانـهى حديـثه بـالقـول تمـثـيل ا
الــوطــني شــرف ألي العـب صـحــيح ان
الالعـبـ لــديـهم عـقــود والـتـزامـات مع
األنديـة لكن حـ يتم اسـتدعاء الالعب
لــلــمــنــتــخب الــوطــني يــجب ان يــلــبي
الـدعـوة وفـي الـوقت ذاته نـحن ال نـعـلم
ماهي ظروف الالعـب قد تـكون لديهم
ظروف طارئة وقاهـرة حتول دون تلبية

ــنــتــخـب الــوطــني "نــحن اكـــد قــائــد ا
ــنــتــخـب الـوطــنـي نــخـوض كالعــبي ا
تدريـباتنـا الفـردية يومـياً فكل أربع او
خـمـس العـبــ يــتـواجــدون في مــلـعب
ـارسـون تـدريــبـاتـهم ولـديـنـا واحـد و
مــنــهـــاج مع مــدرب الـــلــيـــاقــة ومــدرب

ساعد". نتخب الوطني والكادر ا ا
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وتـــابع جـــمــــيع الالعـــبـــ يـــقـــومـــون
بـتـصـويـر الــفـيـديـوهـات اثـنـاء خـوض
ـدرب يـحـتـاج لـرؤيـتهم التـدريـبـات فـا
بـصــورة طـبــيـعـيــة ونـتـمــنى ان يـكـون
هــــنــــاك جتــــمع فـي األيــــام الــــقــــادمـــة
تبقـية بالتصفيات صعبة ومبارياتنا ا
ومباراة هونغ كونغ هي األهم بالنسبة

لنا.
وبــــ أن الــــفــــوز عــــلى هــــونغ كــــونغ
سـيـمـنـحـنــا الـتـأهل بـنـسـبـة %80 مع
باراة سنكون بجاهزية اقتراب موعد ا
مثـالية خاصـة مع عودة التـدريبات مع

األندية.
ــؤثــر في نــفــســيــة العــبي وعن دوره ا
نـتخب الـوطني بـ عبـد الزهرة انه ا
في كـل مــــكــــان حتــــتــــاج الى الــــعــــمل
الـنـفـسـي شـعـرت بـروح مـحـبـة ومودة
ونوايا صافية من اجل حتقيق اإلجناز
ــنـــتــخب خالل تـــواجــدي مـع العــبـي ا
الـوطـني حيـث أدركوا ان مـهـمـتهم في
ــنـتـخب الــوطـني مــسـؤولـيـة تـمــثـيل ا
كبـيرة الالعبـ جمـيعهم تـعاونوا كي

يظهروا بصورة جيدة.
وعن جتـديـد عــقـد كـاتـانــيـتش من قـبل
احتـاد الـكـرة عـلق عـبـد الـزهـرة قـائالً:
"وجـود كـاتانـيـتش مـهم بـالفـريق فـهو
اصــبـح عــلـى مــعـــرفـــة تـــامــة بـالعــبي

. الدوري واحملترف
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وتــــابع أن هــــنـــاك العــــبـــ وضــــعـــوا
ــنـتـخب الــوطـني مـثل بـصـمــتـهم مع ا
جـسـ مــيـرام واحـمـد يــاسـ وعـشت
مــعــهـم فــتــرة طـــويــلــة فــــــــــهــمــا من
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ــــنـــتـــخب اكـــد جنم ا
الـوطــني لـكـرة الـقـدم
ونــادي الـزوراء عالء
عـــبــــد الــــزهـــرة انه
يــفــتــخـــر ألنه لــعب
لـــــنــــاديـي الــــزوراء
والشرطة فيما ب
أنـه العــــبي اســــود
الـــــــــــــــرافــــــــــــــديـن
يـسـتـعـدون بـشـكل
مثالي للـتصفيات
ؤهـلة زدوجة ا ا
ــونـــديــال قـــطــر
2022.
وقـــــــال عـــــــبـــــــد
الـزهـرة  إن الكل
يـــــعــــلـم إني ابن
نـــــادي الـــــزوراء
ومــــــثــــــلـــــتـه من
الـفــئـات الــعـمــريـة
ورجـوعي الى الـنوارس
امر طبيعي لكن ما حدث من
ردود فـــــعـل حــــول حـــــديـــــثي مع
اإلعالمي حس الطائي لم يكن عفوياً.
تلك وأضاف أن الزوراء فريق كـبير و
أكـبـر قـاعـدة جـمـاهـيـريـة ح قـلت انه
فـضل ليس معناه أني ال احب فريقي ا
الـشــرطـة فــإثـبــات الـشيء ال يــنـفي مـا
عــداه بــالــعـــكس انــا احب الـــقــيــثــارة
كــفـريـق وكـإدارة وكــجـمــهــور وافـتــخـر

. ألنني مثلت الفريق
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وأوضـح انــا العب مــحـتــرف ابــقى في
ــكــان الــذي اشــعــر بــالــراحــة فــيه ال ا
اسـتطـيع ان اجـزم باني سـأبـقى طويالً
في أي مــكـــان كــون هــذا االمــر مــرتــبط
ـدرب وإدارة الـفريق وحـسب ظروف با

النادي".
وعـن اسـتــعـدادات اســود الــرافـدين في
ظل الصعوبات بـسبب جائحة كورونا
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اكـد نـائب رئيس نـادي نفط الـوسط هيـثم بـعيـوي ان ال توجـد حالـيا رغـبـة لديه لـلتـرشيح في
انتخابات كرة القدم.

طـلق قـررت ان يكـون فراس بـحـر العـلوم واضـاف ان الـهيـئة االداريـة لـلفـريق و بـاالجمـاع ا
ثل للفريق في انتخابات احتاد الكرة. كمرشح و 

و أشـار بـعـيوي الى  انـه  تشـكـيل جلـنة في الــــفـريق مـكـونه من مشــــاور قـانـوني و ام
ـثل النـادي في الـهيـئـة العـامة الـسر و اثـنـ من اعضـاء الـهــــيـئـة االدارية بـاالضافـة الى 
مـكن ان يتم االعتراض نـاقشة مسـودة النظام الـداخلي و لالطالع على الفـقرات التي من ا

عليها.

 WK³I*«  UÐU ²½ù« w  jÝu « jH½ …—«œ≈ sŽ q¦2 ÂuKF « d×Ð

v d*« w

 fLA « X% d¹“Ë

ÊU e « ≠œ«bGÐ

اصـــــدر مــــديــــر دائـــــرة شــــبــــاب
ورياضة محافظة البصرة صادق
الـكنـاني توضـيحـاً بشـان انهـيار
اجلملون الرياضي ففي احملفظة.
وتـسـبب االنـهيـار بـوفـاة عدد من
الـعـمـال واصـابـة اخـرين بـعـدمـا
انـــهــار عـــلــيـــهم في وقـت ســابق

اليوم.
وقال الـكنـاني في بيـان صحفي 
إنه في الوقت الـذي نعـزي اهالي
الـضــحـايــا من اخـوتــنـا الــعـمـال
الـبـسـطـاء الــذين فـارقـوا احلـيـاة
ـبـنى الـتـجاري نتـيـجـة انـهـيـار ا
ـــقــــاولـــ الـــبـــصـــريـــ الحـــد ا
والـشـفـاء الـعـاجل لـلـجـرحى أود

الــرد عــلى الــلــغط الــكــبــيـر عــلى
مـــواقع الـــتـــواصـل الــذي يـــلـــقي
بــالـالئــمــة عــلى كــوادر مــديــريــة

شباب ورياضة البصرة.
وأوضـح ان الـــبـــنـــايـــة جتـــاريـــة
ؤجـر كأرض فـارغة استـأجرهـا ا
من احملـافـظـة إلنـشـائـهـا كـمـجمع
جتاري شبابي حـسب قانون بيع
وايـجـار امـوال الـدولـة وانـهارت
البـنـاية ألسـبـاب فـنيـة يـتـحمـلـها
ـنفذ وهاتـان اجلهتان صمم وا ا
غـير حـكومـيتـ اذ هي من طرف
ـــقـــاول. وأضـــاف ان اجلـــهـــات ا
اخملــتـصــة اجلــنـائــيــة واالمـنــيـة
واحلـكـومــيـة والـقـضــائـيـة بـدأت
الـتـحـقـيق وســتـكـشف مالبـسـات

احلـادث الـذي نـراه مـسـالـة فـنـية
قصر. هندسية وسيحاسب ا

ومـن جـانـبـه طـالب رئــيس جلـنـة
الــشـبـاب والـريــاضـة في مـجـلس
الـنـواب الـعـراقي عـبـاس عـلـيـوي
ـعـرفـة االسـبـاب بـفـتح حتـقـيـق 
الـــتـي أدت الى انـــهـــيـــار مـــبـــنى
مُـــؤجـــر عـــلى ارض تـــابــعـــة الى
وزارة الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة
والـعـائــدة الى مـديـريــة الـشـبـاب

والرياضة.
وقـال الـنـائب عـبـاس عـلـيـوي في
تصريح صحافي انه  االتصال
ـديـر شـبـاب وريـاضـة الـبـصـرة
صـادق الـكـناني لـالطمـئـنـان على
" مشـيرا إلى حثه أرواح العامـل

لـ:"وزارة الـــشـــبــاب والـــريـــاضــة
ومحـافظـة البـصرة عـلى اإلسراع
بتشكيـل جلنة حتقيقـية  مُشتركة
لــلــوقــوف عـلى أســبــاب انــهــيـار
ــبـنى الـذي أودى بــحـيـاة احـد ا

العامل وجرح آخرين.
وعــبـــر رئــيـس جلــنـــة الــشـــبــاب
والرياضة في مجلس النواب عن
:حزنه ألسـرة الضـحيـة" ناقال في
الــــوقت نــــفــــسه رؤيــــة جلــــنــــته
بـ:"ضـرورة أعـادة وزارة الـشـباب
والـــريــاضـــة الـــنــظـــر بـــطــريـــقــة
االســتــثـمــار الى جــانب احلـرص
عــلى ان تُــرافـق عـمــلــيــة تــنــفــيـذ
ـشـاريع مُـتـابــعـة فـنـيـة حـتى ال ا
تتكـرر االخطاء مـستغـربا الركون
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عالء عبد الزهرة

جنوم اعتزلوا كرة القدم وقرروا خدمة بلدهم في اجملال الرياضي

االسـتدعـاء". وفرض عالء عـبد الـزهرة
درب الذين نفسه بـقوة على جمـيع ا
ــنـــتـــخـــبــات أشـــرفـــوا عــلـى تــدريـب ا
الـعــراقــيــة لــوجــوده الــدائم بــقــائــمـة
ـنافـس عـلى لقــــــب هـداف الدوري ا

ـنتخب. ثل عنصر اخلبرة با كما 
وشكل انتقال صاحب الـ 32 عاما هذا
ـوسم من الشـرطـة إلى الـزوراء نقـطة ا
حتــــول جــــديـــدة رغـم أنه تــــخـــرج من
الــزوراء ومـــثل الـــفــريق وعـــاش مــعه
التتويج بـالبطوالت لكن يـبقى انتقاله

مثار حديث الوسط الكروي.
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جمـيع الالعبـ يتـدربون بـشكل فردي

في ظل جائـحة كورونـا وهناك اهـتمام
شــخــصي لـدى كل العـب لـلــوصـول إلى
درب كاتانيتش طلوبة وا اجلاهزية ا
ومدرب الليـاقة البدنيـة مارتن منحونا
نـــظـــام تـــدريـــبي ونـــحـن مـــلـــتـــزمــون
بـتــطـبــيـقه وهــنـاك تــواصل يـومي من

ساعد. درب ا رحيم حميد ا
ــنـتــخـب بـحــاجــة لــلــتــجــمع وإقــامـة ا
مـــعـــســـكــر تـــدريـــبي يـــكــون مـــفـــتــاح
الــتــحـضــيـرات لــلـتــصـفــيـات وفــرصـة
لـالعبـ السـتـعـادة اجلـاهزيـة الـبـدنـية
باريات بصورة تامـة ومن ثم خوض ا
الـتـجـريـبـيــة الـتي سـعى احتـاد الـكـرة
لــتـــأمــيـــنــهــا وفـي حــال تــوفـــرت تــلك

الـظـروف ال خوف عـلى أسـود الـرافدين
في التصفيات.

ـــنـــتـــخب يـــضم عـــددا من الـالعـــبــ ا
اجلــيـــدين ســـواء في الـــدوري احملــلي
الذين أثبتوا قدراتهم أو من احملترف
الـــــذين أكـــــدوا جــــدارتـــــهم مـع أســــود
الـــرافــــدين وضـــروري تــــواجـــدهم في
ــنـتــخب والــفــوز عــلى هــوجن كـوجن ا
سيمنـحنا أفضلـية في العبور لـلمرحلة
ـقــبـلـة وبــالـتــالي نـحــتـاج لــلـتــركـيـز ا
واإلصرار لتحقـيق ما خطط له اجلهاز

الفني.
درب السلوفيني كاتانيتش واثق من ا
خـــيـــاراته والـــرجـل أثـــبت قـــدراته من
ـنـتـخب في الـتـصـفـيات خالل نـتـائج ا
وتـصدر منـتخـبنـا اجملمـوعة وبـالتالي
الـقـائمـة التـي تمت دعـوتـها الشك أنـها
مـن قـنــاعــته والـقــرار يــبــقى لـلــجــهـاز
الـفـنـي ومـا عـلـيـنـا غــيـر الـتـنـفـيـذ ألن
ـنــتـخب الــوطـني شــرف لـكل تــمـثـيـل ا

العب.
ـكان أنـا العب مـحـتـرف أخـتـار دائـمـا ا
الـذي أشــعـر فــيه بـالــراحـة أكــثـر ومن
ـكـان لـفـترة الـصـعب الـبـقـاء في نفس ا
طــويــلــة نــعم تــوجــــــت مـع الــشــرطـة
وعـشـنا حلـظـات جـمـيـلـة لـكن الـنـهـاية

حانت.
وفــخـــور بــتـــمــثــلـي لــفــريـــقي الــزوراء
والــشـرطــة كـونــهــمـا من أكــبـر األنــديـة
العراقية ولهما جمــــــاهير كبيرة كما
أن عــودتي إلـى الــزوراء أمــر طـــبــيــعي
جــداً ألنـــني ابن الــنــادي ومـــثــلــته في
الـفــئـات الـعــمـريـة الــزوراء مـنـافـــــــس
ــواسم وال شك فــوق الـــعــادة في كـل ا
قبل ـوسم ا أنه سيـكون مـنافـسا في ا
حـــــيث يـــــضم جـــــهـــــاز فـــــني قـــــديــــر
ــــــــيـز والعـــــــــبــ عـلـى مـســتــوى 
وإدارة ســـانـــدة وجـــمـــاهـــيـــر داعـــمــة
ــؤشـــرات تــؤكــد أن لــلــفـــريق فــتـــلك ا
الزوراء سـيكـون منـافــــــس شرس على

اللقب.

زدوجة رحلة االصعب في التصفيات ا »UO²ł“∫ تعد مواجهة هونك كونك اجتياز ا

الى تـنـفـيـذ مــشـروع اسـتـثـمـاري
ــعــزل عن وجــود رقــابــة فــنــيـة
ومـتابـعة هـنـدسيـة للـعمل مُـؤكدا

:أنـــنــا الــيــوم إزاء خــطــأ كــبــيــر
يُحاول اجلـميع النـأي بنفسه عن
تـداعــيــاته وهــذا امـر مــرفـوض.

WK «u* «ËœUŽ Âu$ WO½ULŁË ÕUÒH « 

rNMÞu  w  o Q² «
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

بـعــد أن يـتــألق الالعــبــون خـارج بالدهم
تأتي محطة في مسيرتهم يقررون خاللها
الـــعـــودة إلى الـــوطن من أجـل مـــتـــابـــعــة

التألق وسط جماهيرهم احملبة.
وشـهـدت قــارة آسـيـا الـعـديــد من األمـثـلـة
عــلـى عــودة الــنــجــوم إلـى الــوطن حــيث
يــعـود الالعــبــون إلى نـقــطــة الـبــدايـة في

رحلتهم مع هذه اللعبة.
ـــوقـع االلـــكـــتــــروني في االحتـــاد وقـــام ا
اآلسيوي لكرة القدم بتسليط الضوء على
ثـمانـيـة العـب قـرروا الـعودة إلى بالدهم

بعد سنوات من التألق خارج الوطن.
ــنــتـخب وتــواجــد ضـمن الــقــائـمــة جنم ا

الوط العراقي الـسابق "السفاح" يونس
: وقع عنه قائالً محمود" حيث كتب ا

يعـتـبـر يـونس مـحـمـود من إيـقـونـات كرة
الـقـدم الـعـراقـيــة حـيث سـاهـــــم في فـوز
مـنـتخب الـعـراق بـلقب كـأس آسـيا 2007
وتألق أيضاً على مستوى األندية خاصة
في قـطــر حــيث فـاز بــلــقب الـدوري ثالث

مرات في غضون خمسة مواسم.
وعـاد يونس إلى الـعـراق بعـد كأس آسـيا
2015  عندما انضم إلى نادي أربيل

ولـكن مـشـاركـته اقـتـصـرت عـلى مـبـاريات
كـأس االحتــاد اآلسـيـوي حـيث شـارك في
ثـالث مـبـاريـات سـجل خاللـهـا هـدفـ في

باراة أمام آهال التركماني. ا

WO uLF  Í—ËUAð ŸUL²ł≈ v ≈ uŽbð W³KD «

w «dF « œU%ù«

ÊU e « ≠œ«bGÐ

دعـــا مــحـــمــد الــهـــاشــمي
نــــائب رئــــيس الــــهــــيــــئـــة
اإلداريــة لــنــادي الــطــلــبـة
اجلـــمــعـــيـــة الـــعــمـــومـــيــة
لالحتـــــاد الـــــعـــــراقي إلى
اجـتـمـاع تـشـاوري اإلثـن

قبل. ا
وقــــــال الــــــهــــــاشــــــمـي في
تـصريح صـحـفي  دعوة
الـهـيئـة الـعامـة لـلحـضور
إلى اجـتـمـاع تـشـاوري مع
موافقـة خليـة األزمة وأخذ
كافة التدابير الصحية من
حــيث الــتــبــاعــد الـصــحي

ووسائل التعقيم.
وأوضـح أن االجـــــتــــــمـــــاع
ســيـــركــز عـــلى مـــنــاقـــشــة

النـظام األسـاسي الداخلي
وتـعــديل بــعض الــفــقـرات
قــبل إعــادته إلى الــهــيــئــة
الـتـطـبـيـعـيـة إلرسـاله إلى
الــفــيــفـــا من أجل تــفــادي

العقبات.
وأضــاف بـعــد حـسم رؤيـة
الـفـيـفـا ســيـتم الـتـصـويت
عليه من قبلناو  االجتماع
ســيـقــتــصـر عــلى الــهـيــئـة
الــــعـــامـــة الـــتي حـــضـــرت
االنــــتـــخـــابـــات األخـــيـــرة
ثل باإلضـافة إلى دعـوة 
قانـوني كـون أغلب فـقرات
الـنــظـام الــداخـلي حتــتـاج

لتفسير قانوني.
ــــؤتــــمـــر وأشــــار إلى أن ا
سيـتضـمن طرح فـكرة رفع

عـــــدد أعــــــضـــــاء االحتـــــاد
احملـــلي إلى 10 أعـــضـــاء
بـــاإلضـــافــة إلـى الــرئـــيس
والنائب بجانب مناقشة

الـــفــقـــــــــرات الـــتي أثـــيــر
حـــولـــهــــا اجلـــدل من أجل
االتـــفــاق عـــلــيـــهــا بـــشــكل

نهائي.
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وصل مدينة النجف األشرف
 وزيـر الــشــبـاب والــريــاضـة
عـدنـان درجـال بصـحـبـة وفد
رسـمي مـن الـوزارة  والـتـقى
احملافظ لـؤي اليـاسري وقام
الــوزيــر بــصـحــبــتــة لــزيـارة

ملعب النجف الدولي  . 
وقـــال درجـــال في تـــصـــريح

صحـفي له   اليـوم كانـت لنا
زيـــارة رســـمـــيـــة حملـــافـــظــة
الـــنــــجف األشـــرف لـــغـــرض
األطالع عـلـى مـلـعب الـنـجف
الـدولي  الـذي كـثـر احلـديث
عـن بـعض األخــطـاء الـفــنـيـة
فية وكذلك هناك نواقص في

لعب . هذا ا
 واوضـح درجـــــــال بــــــــعـــــــد

ـلعب األطالع على مـفاصل ا
بـصـحــبـة مـحــافظ الـنـجف 
أوصــيـــنــا بــتــشــكــيل جلــنــة
ـــتـــابـــعـــة الـــنـــواقص ومـــا

لعب .  يحتاجة ا
من جــــهـــتــــة قــــال مـــحــــافظ
الــــــنـــــجـف األشــــــرف لـــــؤي
الــيـاسـري  كـانـت لـنـا جـولـة
بـــصــــحـــبــــة مـــعــــالي وزيـــر

الــشـبـاب والـريــاضـة عـدنـان
درجــال  في مــلـعب الــنـجف
ـؤسـسـات الـدولي وبــعض ا

الرياضية األخرى . 
\واضاف اليـاسري : طالـبنا
من مــعــالي الــوزيــر الى دعم
نادي النجف األشـرف وبقية
ـــؤســـســـات الــــريـــاضـــيـــة ا

األخرى .

شعار احتاد كرة القدم العراقية



{  أهم اجلوائر التي حصلت عليها?
- تـكــر جـامــعـة الـدول الــعـربــيـة لي
ـــونــديــال الـــقــاهــرة بـــرفــقــة احتــاد
ــنــتــجـــ الــعــراقــيــ الــذي يــرأسه ا
طـيري..ووسام االبداع الدكتـور علي ا
الــعــراقي وكــذلـك حــاصل عــلى وســام
ـــبـــدعـــ الـــعــــراقـــيـــ في رابـــطـــة ا

بدعي العراقي والعرب. ا
{ زواجك من الـفنانه حيـاة الشواك اضاف

لك شُهرة?
- أنـا من اكـتـشفـتـهـا وعـلمـتـهـا اصول
ــســرح ويـــعــود الــفــضل الــعــمـل في ا
الكبير الكتشافها في التلفزيون للفنان
عــمـران الــتــمـيــمي في مــســلـسـل بـيت
الــطـ حــيث جــســدت شــخــصــيـة

سميچه..
{  بـــــــرأيـك مــــــا
اســبـــاب تــراجع
الـــــــــــــدرامــــــــــــا
ـــــــــســـــــــرح وا

العراقي?
- عدم دعم
احلــكــومــة
وعـــدم دعم
شــــــركـــــات
االنــــــتــــــاج

االهلية.
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إخراج عباس الشواك عرضت قبل سنوات سرحية من تأليف  Õd∫ ملصق ترويجي 
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صـري اعلن ان موعد ـطرب ا ا
طـرح اغنـيـته اجلديـدة (من غـير
مــــجـــامــــلــــة) هـــو االول من آب
ـقبل.وهي من احلانه و كلمات ا

الشاعر أمير طعيمة.
w OI « w

الكـاتبة الـعراقيـة صدرت لهـا عن مركز بـاليت للـطباعة
والــنـشـر روايـتـهـا اجلــديـدة (عـابـرة  احلـدود). وسـبق
رتـبـة الثـانيـة في مسـابقـتي نازك للـقيـسي أن فازت بـا

الئكة و أدونيس. ا
WJ¹uý« bL×  

 ÍdLF « bz«—
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w eM*« d−(« ـديـر الـعـام لـلـدائـرة عـلي واوضح ا
عـــويـــد ان (مــعـــرض الـــفــنـــان مــراد
ابراهيم  ضم 15 لوحة  جـسد فـيها
رؤيــته الـــفـــنــيـــة في نـــقل مــشـــاهــد
ومـــضـــامــ احـــداث احب الـــفـــنــان
ايصـالهـا لـلمـتلـقي بطـريقـة ابداعـية
حتاكي مخيلتة
ومــــــشــــــاعــــــره
االنـــســـانـــيـــة).
وحتت عـــنــوان
(اهــــــــوارنـــــــا )
اطـلـقت الـدائرة
مـــــعـــــرضـــــهـــــا
اخلـــــــــــــــــــامـس
والــــســـبــــعـــون
لـــــلـــــفـــــنـــــانـــــة
الـــتــشــكـــيــلــيــة
شـذى جــمــهـور
واوضح عــويــد

ÊU½bŽ ÊUD×  ≠ œ«bGÐ

اطلقت دائرة الـفنون العـامة اجلمعة
ــاضـــيــة عــبـــر مــنـــصــة عـــرضــهــا ا
االلـــكــتــروني مــعـــرضــهــا الــســادس
والـسبـعـون للـفـنان الـتـشكـيـلي مراد
ابراهيم  حتت عنوان (باص احمر)

ان (عـدد الــلـوحـات 15  وقـد ابـدعت
الفنـانة بتصـوير بيـئة االهوار ونقل
ـهـا بـأجـادة فـنـيـة جـمـالـيــاتـهـا مـعـا
وحــسـاً فــنـيـاً بــارعـاً). حتـت عـنـوان
(تراثـيات ) اطلـقت الدائـرة اخلميس
اضي معرضها الرابع والسبعون ا
للـتشكـيلي عـبد القـادر العـبيدي ضم
ـــعـــرض الــثـــالث 13 لـــوحـــة. امـــا ا
والـسبـعـون فهـو لـلـفنـان الـتشـكـيلي
ــطـــلــبـي  الــذي اقـــيم حتت عـــمـــر ا
ـــســـة لـــون ) وعـــنـه قــال عـــنـــوان ( 
ـعرض 14 لـوحـة فـنـية عـويـد(ضم ا
جسد فيها جماليات الطبيعة بألوان
زاهـيــة  ابـدع في تـصــويـرهـا داخل
عرض الثاني اطار لوحاته). وكـان ا
والـسـبعـ لـلـفـنـان التـشـكـيـلي ام
الـذي اقــيم حتت حــمــيـد الــربــيــعي 
عــنــوان ( حلـــظــات انــيــة ) ضم  15

عمالً فنياً.

يوم اهـتم بالـشريك وال ترهق نـفسك بـالتفـكير والـقلق
السعد االربعاء.
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حـاول أن تسـتـوعب الـشـريك أكثـر وأهـتم به بـأفـعالك
وليس بأقوالك.
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اتـبـاع أنــظـمـة غـذائـيــة غـيـر صـحـيــة لن تـفـيـدك بـأى
شىء.رقم احلظ.9
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تــخـلـص من الــتــعب واإلرهــاق بــتـنــظــيم حــيــاتك مع
ارسة التمارين الرياضية. ضرورة 
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ـهـنـيـة تـشـعر حـدوث تـغـيرات إيـجـابـيـة فى حـيـاتك ا
بالسعادة والراحة بعد التعب.
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تشعر بـالنشـاط واحليوية مع حـدوث تغيرات إيـجابية
فى حياتك العاطفية.
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حـاول أن تـعـمـل خالل الـفـتـرة الـقـادمـة عـلى حتـسـ
هني. مستواك ا
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استقـرار في حياتك الـزوجية بعـد فترة من اخلالفات
كادت أن تنتهى باإلنفصال.
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 تـعـلم لـغـات جـديـدة ومـهـارات جـديـدة امـور جتـلـعك
تتميز عن زمالئك.
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وجتـنب الــشــعــور بــالــفـشل آمن بــقــدراتك وأفــكــارك
واالحباط وال تلتفت للماضى.
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ابتـعادك عن الشريك وجتاهله قد يزيد من اخلالفات
شاكل األسرية. وا
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ــســـتــقـــبــلك حـــتى حتــقـق مــاتـــمــنــيـــته طــوال خـــطط 
حياتك.يوم السعد الثالثاء.

 u(«
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اشـطب االرقـام كـامـلـة بـشـكل تـنـجم عـنه
ارقام ستجدها مع احلل الصحيح والتي
يـشـكل مـجــمـوعـهـا ارقــام الـرقم الـسـري

طلوب: ا
14514142565629972110235

60511273144014215607211

57328560370003720513112

66145003648320304055277

1850718871546725.

ــؤســســة الـــعــربــيــة ــغـــربي صــدر له عـن ا الــكـــاتب ا
للـدراسـات والنـشر ضـمن سـلسـلـة السـنـدباد اجلـديد
ـــغــرب كـــتــاب (أنـــفـــاس اجلــغـــرافــيـــا/ رحالت في ا

اجلزائر ليبيا مصر).

الـتـشــكـيــلي الـعــراقي تـنـظـم له دائـرة الــفـنـون الــعـامـة
التـابـعة لـوزارة الثـقـافة في الـثالثـ من تمـوز اجلاري

معرضا الكترونيا بعنوان (مذكرات عراقية ).

مديـر عـام شـركة الـنـقل الـبـري السـابق الـعـراقي  نال
ـاجـسـتـيـر في الـتـخـطـيط االسـتـراتـيـجي عن شـهـادة ا
عـنـونة (دور قـطاع الـنقل في تـعزيـز النـشاط رسالـته ا

االقتصادي ).

ـسرحي الـسوري أصـدرت له الهـيئـة العـربية األديب ا
أربعـة نـصوص في كـتاب ـسيـرته  ـاً  للـمـسرح وتـكر
بعـنـوان (أربعـة نصـوص مـسرحـيـة) ولقـلـعة جي أكـثر
من 76 نصـاً وصدر له مـا يناهـز األربع كـتاباً وقدم

له على اخلشبة أكثر من 25 عرضاً.
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االعالمـي الـعــراقي تـلــقى تـعــازي االوسـاط االعـالمـيـة
لـوفــاة والـده ســائـلــ الـله تــعـالـى ان يـســكـنه فــسـيح

جناته.

هايلي بالدوين

حـضــورهـا في جــحـا الــبـغـدادي مع
الــفـــنـــان الـــراحل خـــلــيـل الــرفـــاعي
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مـثلـة ليـلى كوركيس اعلـنت عائـلة ا
ـتـحـدة االمريـكـية عن في الـواليات ا
ــاضي. رحــيــلــهــا ظــهــر اخلـمــيس ا
وتـعــد كـوركـيس من فــنـانـات اجلـيل
الـــذهـــبي في الـــفن الـــعــراقـي حــيث
الـتحـقت بـالـفرقـة الـقومـيـة لـلتـمـثيل
عـام 1976م وبــزغ جنــمــهــا لــتــجـد
نـفـسـهـا وسط زحـمـة جنـوم الـدرامـا
الـعـراقـيــة لـتـضـيف بـصـمـة جـديـدة.
تــألـقـت في مـســرحــيـات جــلــجـامش
دائـــرة الـــطــبـــاشـــيـــر الـــبـــغـــداديــة
بـاب الــدوجنــوان  جــيش الــربـيـع 
زهــرة االقـحـوان الــفـتــوح  الـقــرنـد 
ــصــبـاح الــســحـري عالء الــدين وا
وبدر الـبدور وحـروف النـور واعمال
اخــرى .امـــا في الــتــلــفــزيــون فــكــان

والـوداع االخـيـر مـع الـفـنـان الـراحل
قـبل ابــراهـيم جالل وبــيت الــبـاشــا 
لح فوات االوان  الدواسـر وجرف ا
مع الـفـنـان الــراحل طـالب الـفـراتي 
وذئـــاب الـــلــــيل والـــلــــقـــاء االخـــيـــر
ـهـا لـلـعديـد من بـاالضـافـة الى تـقـد
وفي البرامج التلفزيونية واالذاعية 
السـينـما مـثلت في اعـمال  الـتجـربة
مطـاوع وبـهيـة مع نخـبـة كبـيرة من
جنوم السـينمـا العراقـية والعـربية 
كما قدمت تمـثيلية رحـيمة وشاركها
في الـتـمثـيل كل من اسـامـة الـقـيسي
رحـــوم نـــعـــوش ومــديـــحـــة وجــدي
وغادرت الـراحلـة العـراق عام 2002
رض مـنذ فترة الى امريكا لـتعاني ا
طويـلـة قبل رحـيلـهـا الى جوار ربـها

اضي. اخلميس ا
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احبـبـته مـؤخـرا لم اكن اكـتـرث له كـثـيـرا  حتـى عرفـت  :إنه في  تـشرين
تـحدة يوم 18 تمـوزاليوم الثاني 2009 أعلنـت اجلمعـية الـعامـة لأل ا
الدولي لنيلـسون مانديال  اعـترافاً بإسهـام رئيس جنوب أفـريقيا األسبق
في ثقافة السالم واحلرية. تنـبهت اليه وهو يفحم امريـكيا ينظر اليه على
ـتشـاغل ان امـام  طيف واسع من ا إنه صحـفي مفوه قـال له  ك آيـد
في بالط صاحبـة اجلاللة :( لقـد صافحت عن بـعد  القذافـي  وتضامنت
مع عرفات واعلنت عن إعـجابك بكاستـرو).وذلك في مقابلة تـلفزيونية مع
قـنـاة (أي بي سي) األمــريـكـيـة فـي حـرم جـامـعــة نـيـويـورك عـام 1990
ـتحدة بحـضور أكثـر من ألف شخـص.. في أول زيارة له إلى الـواليات ا
بعـد خـروجه من السـجن في جـنوب إفـريـقيـا حـيث أمضى 27 عاما من

حياته.. 
قال االسود الزجني مـكرمة : أحد االخـطاء التي يرتـكبها بـعض احمللل

الغـيـر سيـاسـيـ  هو إعـتـقادهم إن اعـداءهم يـجب أن يـكونـوا أعـداءنا !
(وضجت الـقاعـة بـالتـصفـيق والـصفـير لـلهـدف الـذي احرزه مـانديال في

ان ). مرمى آيد
علي أن افـتش في مـذكراته عن سـطـور تشـفي شـغفي بـتـرصد نـصوص
ـواقف وصـدمات وكـدمـات (زى البـدل ما تؤكـد إنـنا نـغيـر مـبادئـنـا تبـعا 

بدانا بنبدلها واللى اترمى فى النار ما تامنلوش).
 قـالت لي مـحـتـده : كـيف حتـاورهـا وقـد خـطـفت مـني زوجي ?! اكـرهـهـا

اكرهها وصرت اكرهك.
 لم اصدم ولم انـدم ولم ادافع ولم اشـتـكي بـلواي او اتـوجـعا  كـمـا قال
عمنا نيلسون الـزجني االبيض القلب : أحد االخطـاء التي يرتكبها بعض
احملـللـ الـغـيـر سـيـاسـي  هـو إعـتـقـادهم إن اعـداءهم يـجب أن يـكـونوا

أعداءنا. 
 (احلب سياسـة برضـو) قال لي مرة عـبد الرحـمن ابوزهـرة (مادمت فيه

تكره من بعد محبة .ومن احلب ماقتل دي مش سياسة واال ايه ?!).
كنت اقتـنيت كـتابا اسـمه حتالـفات االضداد اعـجبنـي عنوانه فـقط .كتاب
في السـيـاسة الاحـاور فيـهـا وال اعاقـرهـا وال اخلمـرة. يكـتب لي مـعجب
ــعــدمــ مــنــقــلب عـــلي : لــقــد فــاتك ان حتــاور فـي اطــراف احلــديث ..ا
ـعــدمـات والــغـانـيــات والـراقــصـات  فــسـتــجـد مـاالجتــده في اطـراف وا
ترف الذين اليـفقهون  شيـئا من السياسة واال احلديث مع السياسـ ا
اجلـسـهم في ذلك ـا كان هـنـاك فـقـراء مـعـدمـون  حـاورهم بـالـله عـليـك 
ـيـز وسـتـارة من نوع االسـتديـو الـتـرف الـذي تـوجـد في نـهايـته شـبـاك 
ـانيـا وال رئيـسـا حتى لـو لـفريق  يـعمل اخر.  وانـا عمـري مـا حاورت بـر

دون مقابل.
كن ان أوقف شـابة تـبيع الـورد  عنـد االشارة الـضوئـية  تصـورت إني 
وادعـوهـا الى أطـراف احلـديث ونـتــجـاذب االطـراف واالذيـال عن اغـنـيـة

عمي يابياع الورد.
كم كـان حـضــيـري ابـو عـزيـز مــتـحـضـرا وهــو يـعـلـمك
ـا فيـها مبـاديء احليـاة التي فـيهـا من الورد اكـثر 

من الشوك اضعاف من الشوق  في االربعينات :
 بالك تدوس على الورد ... وتساوي خله .. خله
باكر يصير احساب يبه ... لله شتقله .. لله

‰ULł bLŠ√

رئـيس احتاد الـقـيـصر لـآلداب والـفـنـون في االردن اعلن
ان االحتـاد وضـمـن بـرنـامج (أربـعـاء الـقـيـصـر الـثـقـافي)
الذي ينظمه بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد التقي أعضاء

نادي (شعراء هايكو األردن.. شعراء الطبيعة).

ليلى كوركيس

{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - قـال
مـــغــني الـــراب كــانـــيــيـه وست عــلى
تـويـتـر في الـصـبـاح الـبـاكر مـن يوم
ـــــاضي ( إنه يـــــســــعى األربــــعــــاء ا
لـلـطالق من جنـمـة تـلـفـزيـون الـواقع
كــيم كــارداشــيــان) لــكـن الــتــغــريـدة
اخـتـفت بعـد دقـائق.وكـتب وست في
الـتغـريـدة دون الكـشف عن تـفـاصيل
(أحـاول احلـصـول عـلى الـطالق مـنذ
الــتـقـت كـيم مـع مـيك فـي وورلـدولف
من أجل إصـالح الــســجــون).ونــشــر
وست فـي وقت مـــتــأخـــر من مـــســاء
االثـنـ سـلــسـلـة تـغـريـدات مُـسـحت
أيـضــا في وقت الحق قـال فــيـهـا (إن
زوجـــتـه حتــــاول عــــزله اســــتــــنـــادا
ألســـبــــاب طـــبــــيـــة )وشــــبّه نــــفـــسه
بـــنــيــســلــون مـــانــديال.وجــاءت تــلك

الــتــغــريــدات بــعــد يــوم من تــدشــ
وست حــمــلــته الــرئـاســيــة بــتــجـمع
انـتــخـابي شـابـه سـوء الـتــنـظـيم في
تــــشــــارلـــســــتــــون بــــواليــــة ســـاوث

كــارواليــنـا. وأعــلن خالل الــفــعـالــيـة
وهو دامع الـعـينـ عن قـرار قال إنه
اتخـذه مع زوجـته كـارداشيـان بـعدم

إسقاط حملها.

‚öDK  t− Ò²¹ XÝË tOO½U

ÊUOý«œ—U  s

ÊU e « ≠ „—u¹uO½

عـادت الــعــارضـة هــايــلي بــالـدوين
نزلي إلى العمل بعد فترة احلجر ا
ي بـــرفـــقــة زوجـــهــا الـــنـــجم الـــعــا
جــاسـ بـيـبــر في إطـار اإلجـراءات
الــوقــائــيــة من فــايــروس كــورونــا.
والــــتــــقـــطـت عــــدســـات مــــصـــوري
ــشـاهــيــر (الــبــابــاراتــزي) صـوراً ا
لـــبــــالـــدوين خالل وصــــولـــهـــا إلى
سـتـوديو غـويـا في لـوس أجنـلوس
ـغني لـتـكـون جنـمة فـيـديـو كـلـيب ا
الشهير ميـغيل البالغ من العمر 34
عـامـاً.بـالـدوين  الـبـالـغـة مـن الـعـمر
23 عــامــاً ارتــدت شــورت اجلــيــنـز
وتـوب بـيـضـاء وسـتـرة بـنـفـسـجـية

واســـعـــة مـع صـــانـــدال
عــالي الـكــعب كـمــا أنـهـا

الـتـزمـت بـوضع الـكـمـامـة.
يــذكـر أن بــالــدويـن وبــيــبـر
تشـاركا الـكثيـر من اللـحظات
الــرومـــانـــــــــــســيـــة خالل

فـــتـــرة احلـــجــر
ونـــــــــشـــــرا
ذلـــك مـــن
خـــــــــــالل
صفحاته
مـــا عــلى
مــــــــــواقع
الـــتــواصل

اإلجـتـمـاعي.
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كـــــشف الـــــســـــيــــنـــــاريـــــست صالح
اجلـــهـــيـــنـي مـــؤلف فـــيـــلم والد رزق
بــجـزئــيه األول والــثـاني عن حتــويـله
قرر الـى مسلسل بـنفس اإلسم من ا
قبلة. بـدء التحضير له خالل الفترة ا
سـلـسل مـكون وقـال اجلـهـيـني (إن ا
من 8 حــلــقــات ســيـتـم عـرضـه عـلى
ــنـصــات اإللــكــتـرونــيــة تـدور أحــد ا
أحــداثه في عـام 2005 أي قـبل 10
سـنوات من أحـداث الفـيلم وسـيكون
بـنـفس شخـصيـات الـفيـلم مع وجود
شـخـصـيـات جديـدة). أمـا عن أبـطال
الـعــمل فـأوضح (أنه سـيـعـتـمـد عـلى
الــــشـــبـــاب فـي الـــفـــيــــلم مع وجـــود
شـخـصـيـات مـعـروفـة وسـيـتم قـريـبـاً

اإلعالن عن أبطال العمل). 
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نظـمت الدار العـراقية لألزيـاء معرضـها الثاني
الكـترونيا عن اإلكسـسوارات ومكمالت االزياء
واغـطـية الـرأس الـتـاريـخـية والـفـلـكـلـورية حتت
عــنـوان (تـراثـنـا يــجـمـعـنــا) وذكـرت مـديـر عـام
الدار الـعراقية لألزياء الدكـتورة ابتهال خاجك
ـعـرض تضـمن مـجمـوعـة مخـتارة تـكالن إن (ا
مـن اإلكسـسـوارات واغطـيـة الرأس الـتـاريخـية
والــــفــــلـــكــــلــــوريــــة  إضـــافــــة الى الــــلــــوحـــات
ـثل الـتـراث الـشعـبي والـبـارتـشـنـات وكل مـا 
الــبـــغــدادي ابـــدعـــتــهـــا انــامل مـــبــدعـي قــسم
االكـســســوار والـديــكــور في الــدار).واضـافت
تــــكـالن (ان جـــمــــيـع مـــا تــــنــــتــــجه الــــدار من
إكـســسـوار وحــلي ومــكـمالت االزيــاء هي امـا
مقـتبـسة من حـلي تاريـخيـة او أثار او زخارف
من حـــضـــارة بالد مـــا بــــ الـــنـــهـــرين او من
الـفــلــكــلــور الـعــراقي والــبــغــدادي خــاصـة مع
ـسات فـنيـة لتتـناسب وطـبيـعة الـعصر اضـافة 
احلديث او هي تـصاميم مـستحدثـة من ابتكار
مـبـدعـو الـدار  ووحي خـيـالـهم).واشـارت وفـقا
لـصـفـحـة وزارة الثـقـافـة في (فـيـسـبوك) الى
(ان اقـــامت هـــكــذا مـــعـــارض يـــهــدف الى
استـمرار التواصل مع عشاق ومحبي كل
مـاهـو تــراثي وفـلـكـلــوري من إكـسـسـوار
ومــكـــمالت االزيــاء  والــديــكــور اضــافــة
وسيقى والطرب لتـنشيط ذاكرة محبي ا
الـــعـــراقي االصـــيل ومــحـــاولـــة لــكـــســر
اجلمـود الـذي فرضـته الـظروف الـراهـنة
عـلى البالد بسبب
جــــــائــــــحــــــة
كورونا).
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كـــانت بـــدايـــات عـــبـــاس الــشـــواك في
ــقــداديـة الــصـف الـثــانـي االبـتــدائي ا

سرح في الغناء وأول وقوف لهُ على ا
عـام 1962 امــام الـراحل عــبـد الــكـر
قـاسـم.. ومن هـذه الـلـحــظـة أُحب الـفن
وشـــارك في اذاعـــة بـــغــداد
يـقــلـد اصـوات احلـيـوانـات
امــام الـــكــبــار حــسن داخل
..بــدأت هــنـا ُــطــربــة ر وا
سـرحية في االول اعمـالهُ ا
مـــتــوسط وهي مــســرحــيــة
(لـــكًل مـــجــتـــهـــد نـــصــيب)
لــلــكــاتب الـــعــربي تــوفــيق
احلـــــكــــيم وكـــــذلك تـــــعــــلم
االخـراج علـى يد مـجـمـوعة
ُــخــرجــ الــكــفــوئـ من ا
مـــنــهم خـــضـــيــر الـــســاري
ومـــنـــاف طـــالب وغـــيـــرهم
واصـبح لــديه اكـثـر من 67
عــمال مــســـرحــيــا تــألــيــفــاً
واخــــــراجـــــــاً.. شــــــارك في
ُسلسالت منها العديد من ا

االصمعي... التقيناه في هذا احلوار:
{  هل تُحدثنا عن أهم محطاتك?

- من بـــ اهم مــــحـــطـــاتـي الـــفـــنـــيـــة
) في عـشرة مسـرحـية (ويـبقى احلُـس
اجـــــزاء تــــألـــــيـــــفي واخـــــراجي.. وفي
السينما مثـلت في الفيلم العراقي (سر
الـقـواريـر ) اخـراج  عـلي حـنـون.. وفي
ُـــســـلـــسـل الـــعـــراقي الـــتـــلــــفـــزيـــون ا
(االصمـعي) الذي فـازبلقـب افضل عمل
تلفزيوني في مهرجان القاهرة اخراج
الراحل عـلي االنصـاري واعمـال كثـيرة

شاركت بها..
{  بــدأت مُـــطــربــاً ثم حتـــولت الى االخــراج

والتمثيل.. ما السبب?
- وجدت نفـسي في التـمثيل والـتأليف
واالخــراج اكـثــر من الــغـنــاء ثم أنـا من
قـريـة ومُـجتـمـعي ريـفي ال يـشـجع على

الغناء.
{  هل اعتزلت الغناء نهائياً?

.. - نعم ولم أفكر في الرجوع ابداً

{ عملك قبل الفن?
- قبل الـفن كنت رياضـياً امارس لـعبة
الكـمــة وحـاصل عـلى شـهـادة دولـيـة ا

في التدريب والتحكيم.
{ اين درست وما حتصيلك العلمي?

ـا دراسـتي كـانت - لم ادرس الـفن وا
في مـــجـــال الــريـــاضـــة حــاصـل عــلى

دبلوم عالي في التدريب الرياضي..
{ على يد من تعلمت االخراج?

- عـلـى يـد مُــعــلـمي خــضــيـر الــسـاري
ومـنـاف طـالب صـبـاح رحـيـمه هـاشم
ابـــو عـــراق وصـــديـــقـي واخي جـــاسم

محمد وغيرهم..
{ ماهي حصيلة اعمالك?

-اكثر من ثالث عمالً تلفزيونياً و 67
.. عمالً مسرحياً تأليفا واخراجاً

{ مؤلف تفضل التعامل معهُ ?
ـــالــكي - صـــبــاح عـــطـــوان وحــامـــد ا
وهــــاشم ابــــو عـــراق  والــــكـــثــــيـــر من

. ُخرج ؤلف وا ا
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{ سـاو بــاولـو (أ ف ب) - أعـلن
رئيس بـلديـة ساو بـاولو بـرونو
كــوفــاس إرجــاء كــرنــفــال أكــبــر
مــديـــنــة فـي الــبـــرازيل إلى أجل
غــيـر مــســمى بــســبب فــايـروس
ستجد في ح تدرس كورونا ا
ريـــــــو دي جـــــــانـــــــيـــــــرو هـــــــذا
ــســؤول لـدى االحـتــمــال.وقـال ا
إعالنه تـأجــيل أكــبـر احــتـفـاالت
ـديـنـة :كل مـدارس سـنـويـة في ا
الــســـامــبــا وفــرق +بــلــوكــوس+
(عـــــــروض فـي الـــــــشـــــــارع) في
الــكــرنــفــال تــدرك أنـه يــســتــحــيل تــنــظــيم
ـقبل.وأضاف كوفاس الكرنـفال في شباط ا
ـوعد اجلـديد لـلـكرنـفال لم يـحدد بـعد (أن ا
لــكن قــد يــكــون في نــهــايــة أيــار أو مـطــلع
تموز..(2021ويـعـتبـر كـرنفـال مـدينـة ساو
بـاولـو البـالغ عـدد سكـانـها  12ملـيـونا من
األهم في البرازيل. وقد استقطبت النسخة
األخيـرة منه  120ألف شخـص أتوا لـرؤية
مـدارس الـسامـبا تـقـدم عروضـا عـلى جادة
ـوسيقية انيمـنبي.أما مسيـرات بلوكوس ا
الــراقـصــة الــتي تــعم الـشــوارع عــلى مـدى
أسـابـيـع فـقـد تابـعـهـا أكـثـر من  15مـلـيون
شــخص بــحــسب رئـيـس الـبــلــديــة.ويـؤمن
الـكـرنفـال الـذي يـتـطـلب حتـضـيـرات تـمـتد
عـــلى أشـــهـــر عـــائـــدات مـــالـــيـــة كـــبـــيــرة
لـلبـلديـات.في ريـو دي جانـيرو الـتي تشـهد
أكـبر كـرنـفـال في الـبـالد يسـتـقـطب مـالي
الــسـيــاح ســنـويــا أعـلــنت خــمس مـدارس
سـامبـا رئيـسيـة قبل فـترة قـصيـرة رغبـتها
دارس (إنها هرجان.وقالت هذه ا بارجاء ا
ـا اللـقاح تـتـمنى عـدم تـنظـيم الـكرنـفال طـا
غيـر متوافـر)..ويسـتحيل احـترام إجراءات
الـوقايـة خالل الكـرنفـال. فكل مـدرسة تـقوم
ـشـاركـة نـحـو ثالثـة آالف عـضـو بـعـرض 
يـرقـصـون وهم مـتالصـقـون ويـغـنـون عـلى

سار مدة تزيد عن ساعة. طول ا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

{ بــيــروت  —وكــاالت - أعــلــنت
وكـالـة األنـبـاء الـسـوريـة (سـانـا)
ـطـرب الـلـبـنـاني الـسـبت وفــاة ا
مــروان مــحــفــوظ (80 عـامــا)في
الـعاصـمـة الـسوريـة دمـشق بـعد
إصابـته بفـايروس كـورونا.وكان
محفوظ الـذي لقب بأنه (صاحب
احلنجرة الذهبية) في زيارة الى
دمـشق حـيث أحــيـا آخـر حـفالته
عـلى مـسـرح األوبـرا بـدار األسـد

للثقافة والفنون.
وقـالت وزارة الـثـقـافـة الـسـوريـة
في بــيـان لــهــا (إن مـحــفـوظ أتى
إلى ســــوريـــا بـــدعـــوة من وزارة
الـــثــقــافـــة إلحــيـــاء حــفل في دار
األسـد لــلـثـقـافـة والــفـنـون ضـمن

مهرجان الثقافة تنتصر).
وأضــــــافت انـه (وقــــبـل مــــوعــــد
احلـفل بــأيـام مـعــدودة  إلـغـاء
جــمـــيع األنـــشـــطــة الـــثـــقــافـــيــة

األخـــــــويـن رحــــــــبـــــــانـي فـي كل
ــســرحـيــات الــتي قــدمــاهـا من ا
بــطـولــة فـيــروز مـنــذ عـام 1965
إلى عــام 1973 وبــيـــنــهــا (أيــام
ـــلك) فـــخــــر الـــدين) و(هـــالـــة وا
و(الشخص) و(يـعيش .. يعيش)

ورصــــانــــة الـــــطــــرب الـــــعــــربي
األصيـل).  بدأ مـحـفوظ مـسـيرته
الفنية في برنامج للهواة قبل أن
يـــلـــتـــقـي بـــاألخـــويـن رحـــبـــاني
ويـتـشـارك مــعـهـمـا في أول عـمل
مــســـرحي في بــعـــلــبك (دوالــيب

الـــهـــوا) عــام 1965 من
بطولة الفنانـة اللبنانية
الراحلـة صباح والـفنان
الـراحـل نـصــري شـمس
الـدين.وشــارك مـحـفـوظ
في مـــهـــرجـــانــات بـــيت
الــــــــــديـن واألرز لــــــــــكـن
شـــــهــــرتـه ذاعت بـــــعــــد
مـسـرحـيـة (سـهريـة) مع
الـفــنـان الـلـبــنـاني زيـاد
الـــــرحــــــبـــــاني وكـل من
الـــفـــنــانـــ جـــورجــيت

صايغ وجوزيف صقر.
اشـــتــرك مـــحـــفــوظ  مع

اجلـمـاهـيـريـة كـإجـراء اسـتبـاقي
ـواجـهـة وبـاء كـورونـا ومع ذلك
ظل مــحــفــوظ في دمــشق إلى أن
عـاودت وزارة الـثـقـافـة نـشـاطـها
فأحيـا حفـلته وتهـيأ لـلعودة إلى
ـنـية عـاجـلـته قبل لـبنـان ولـكن ا
أن يستطيـع ذلك حيث تمكن منه
فــايـروس كــورونــا وغـدر به رغم
كـل مـــــا أحـــــيط بـه من رعـــــايـــــة

واهتمام).
واشتـهر انطـوان شعـيا مـحفوظ
بــاسـمه الــفـني مــروان مـحــفـوظ
عـلى مـدى أكـثـر من سـتـ عـامـا
قــضى مــعـظــمــهـا بــ الــعـائــلـة
الــرحــبــانــيــة في لــبــنــان.وقــالت
الـــوكـــالـــة إن (مـــحـــفـــوظ  عــرف
بــصــاحب احلــنــجــرة الــذهــبــيـة
الـدافـئـة واسـتـطـاع طـوال عـقـود
اصـطـحـاب اجلـمـهـور إلى مـزيج
بـــ حــيــويــة الــغـــنــاء اجلــبــلي

و(صح الـنــوم) و(نـاس من ورق)
و(احملـطــة).كـمـا شــارك في فـيـلم
(ســفـر بــرلك) فـي عـام  1967من
كتابـة األخوين رحـباني وإخراج
ـصـري هـنـري بـركـات وبـطـولة ا

فيروز.
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الـقرن الـتي يـعـتقـد أن لـها قـيـمة
طــــبـــــيـــــة.وعــــلـى الـــــرغم من أن
مـنــظـمـات احلـفـاظ عــلى الـبـيـئـة
واحلـيــاة الـبـريـة ســتـرحب عـلى
األرجح بــالــقـرار قــالت إحــداهـا

(إنه ليس كافيا). 
وقال مديـر جمعـية إنقـاذ احلياة
الـبــريـة في فـيـتــنـام جنـوين فـان
تاي (حظـر استهالك احلـيوانات
ــذكــور في األمــر غــيـر الــبــريــة ا
كـــــاف ألنـه ال يــــــشــــــمل بــــــعض
اسـتـخدامـاتـهـا مـثل االسـتـخدام
الــــطــــبي أو االحــــتــــفــــاظ بــــهـــا
كحـيوانـات ألـيفـة). وأضاف (من
األفــضل وضع قــائــمــة واضــحـة
وتــفــصــيــلــيـة بــاالســتــخــدامـات
ـتنـوعـة احملظـورة لـلحـيـوانات ا

البرية).

{ هــــانــــوي  وكــــاالت - أصــــدر
رئـــيس وزراء فــيـــتــنـــام جنــوين
شـوان فــوك أمـرا بـحــظـر جتـارة
احليـوانات الـبريـة يبـدأ سريانه
عـــلى الـــفـــور بـــهــدف احلـــد من
مــخـاطــر تـفـشـي أوبـئــة جـديـدة.
ووفــقـا لألمــر يــحـظــر اسـتــيـراد
احلـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة احلـــيـــة
ومــنـتـجــاتـهــا كـمــا تـقـرر إغالق
أســـواق بــيع تـــلك احلـــيــوانــات
وجتـر الـصـيـد غـيـر الـقـانـوني
ومنـع جتارة احلـيـوانات الـبـرية
ا في ذلك البيع عـبر اإلنترنت.
وفيـتنـام مـقصـد مهم في مـنطـقة
ـنـتـجـات احلــيـاة الـبـريـة آسـيــا 
الـتي تـبـاع بـشـكل غـيـر قانـوني
ومن ذلك حــراشـــيف آكل الــنــمل
وعـــاج األفـــيـــال وقـــرون وحـــيــد
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{  لندن  –وكاالت - نـأى األمير
الــــبـــريــــطـــاني هــــاري وزوجـــته
ميجان بنفسيهما عن كتاب قادم
عـن حــيــاتــهــمــا داخل الــعــائــلــة
ـــالـــكـــة قــــائـــلـــ (إنـه لم تـــتم ا
مــقــابــلــتـهــمــا لــدى كــتـابــته ولم
يـسهـمـا فـيه بـأي شـكل). وذكرت
وســـــائل إعـالم الــــســـــبت أن من
قرر صدور الكتاب الذي يحمل ا
عنوان (العـثور على احلرية) في
آب ويتوقع أن يلقي الضوء على
إحـبـاطـات الــزوجـ مع الـقـصـر
والصـحافة. وقـال متـحدث باسم
الـــزوجــ فـي بــيـــان (لم حتــدث
لقاءات مع دوق ودوقة ساسكس
ولم يــسـهــمـا في كــتـاب الــعـثـور
عــــلى احلـــريــــة).وأضـــاف (هـــذا
الـــكــتــاب يـــســتـــنــد إلى جتــارب
ـؤلفَـ اخلـاصـة كـعـضوين في ا
الـفــريق الـصـحـفـي الـذي يـغـطي
ــالــكــة وإلى أخــبـــار الــعــائــلــة ا
سـتقلة). تغطـيتهمـا الصحـفية ا
ـتـوقع أن يـسـرد الـكـتـاب ومن ا

وهـــو من تـــألــيـف الــصـــحــفـــيــة
كـــارولـــ دورانـــد والـــصــحـــفي
أومـيـد سكـوبي الـلـذين يـغـطـيان
ـالكة بالتفصيل أخبار العائلة ا
كــــيـف شــــعــــر الـــــزوجــــان بــــأن
ــلــكـيــة أخــفـقت في ــؤســسـة ا ا
ــا ذكـرته دعــمــهـمــا وذلك وفــقــا 
صــــحـــــيــــفــــة ذا تـــــلــــيــــغــــراف.
ز واسـتـشهـدت صـحـيـفـة ذا تـا
قتطفات من الـكتاب تشير إلى
مشـاحـنات بـ أفـراد العـائـلة إذ
يعـتـقد هـاري أن بـعض أقاربه ال
يـــحــبـــون مـــيــجـــان وأن آخــرين
يـشــعـرون أن شــعـبـيــة الـزوجـ
يجب كـبـحهـا. وقالـت الصـحيـفة
إن مــيــجـــان وصــفت انــتــقــادات
ـوت بـآالف الـصـحـافـة بـأنـهـا كـا
اجلروح. وتقـول ذا تلـيجراف إن
الــكــتـاب يــقــدم هـاري ومــيــجـان
كقـوى تغـيـير لـديهـا القـدرة على
ـلـكـيـة لـكن تـثـبـطـهـما حتـديث ا
الــبــزات الــرمــاديــة والــتــغــطــيـة
اإلعالمـيـة حلــيـاتـهـمـا اخلـاصـة.
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ـر { وارسـو (أ ف ب) - ولـد 
ســومــطـــري وهــو نــوع مــهــدد

بــخــطــر االنــدثــار الـشــديــد في
حـديـقـة حـيــوانـات في بـولـنـدا

عـلى ما أعـلن مـسـؤولون.ورأت
أنــثى الـنــمـر هــذه الـنـور خالل

فــتــرة احلــجـر في  20أيـار في
حـــــديــــقـــــة احلــــيـــــوانــــات في
فــروتــسـواف فـي جـنــوب غـرب
بـــولـــنـــدا لـــكـن لم يـــكـــشف عن

والدتها إال اآلن.
وتــنــتـــمي والــدتــهــا نــوري (7
ســنـوات) ووالــدهـا تــنـجـا (11
ي يهدف سنـة) إلى برنامج عـا

إلى إنقاذ هذا اجلنس.
وقــــــال مــــــديــــــر احلــــــديــــــقـــــة
رادوسـواف راتـاشـفـاك لـوكـالـة
فـرانس بــرس (كـنــا قـلــقـ ألن
نـوري تــلــد لـلــمــرة األولى لـكن

تب أنها أم خبيرة).
ودعت حديـقة احلـيوانات رواد
ــســاعــدة عـلى االنـتــرنت إلى ا
إيجاد اسم لـصغير الـنمر هذا.
وأوضـح مـــــديـــــر احلـــــديـــــقــــة
(يسعدنا أن جند اسما آسيويا
يـــــــــــــعـــــــــــــكــس أصـل هـــــــــــــذا
ــــور الـــــنــــوع).وأضــــاف (أن 
سـومـطرة تـعـيش عـادة حوالى

ســنــة وتــلــد اإلنــاث مــنــهـا 30
حــوالـى عــشـــرة صـــغــار خالل

حياتها).
ويـعــود أصل هـذه احلـيـوانـات
إلى جــــــزيــــــرة ســــــومــــــطــــــرة
اإلندونيسية وهي مصنفة لدى
االحتاد الدولي حلفظ الـطبيعة
عـلى أنهـا تواجه خـطرا حـرجا
بـــــاالنـــــدثـــــار مـع أقل من 400
حــــيـــوان مـن هـــذا الــــنـــوع في
الــــــبــــــريــــــة وأقـل من 300 في
األسـر. وتـفـيـد شـبـكـة تـرافـيبك
ـــراقـــبـــة االجتـــار ـــيـــة  الـــعـــا
بــاألنـواع الــبــريـة (أن الــصــيـد
ـــشـــروع هـــو الــســـبب غـــيـــر ا
ـــور الــــرئــــيــــسي لــــنــــفــــوق 
سومطرة).وتستخدم أجزاء من
هــذه الـنـمــور بـشـكل واسع في
الـطب الـتـقـلــيـدي ال سـيـمـا في
الص رغم عدم وجود أي ادلة
عـــلــمـــيــة عـــلى أنــهـــا مــفـــيــدة

لالنسان.
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{ لــيــون (أ ف ب) - بــيع دلــيل
مــيــشالن أحــمــر يــعــود لــلــعـام
يــورو 26500 بـــســـعــر  1900
خالل مـــزاد لـــقـــطع مـــرتـــبـــطــة
بـــشــــركـــة صـــنـــاعـــة اإلطـــارات
الفرنسية ما شـكل ثمنا قياسيا
فـي هــذا اجملــال عــلـى مــا أعــلن
نظمون.وبيع الدليل بعد ظهر ا
اجلمعـة في كليـرمون فيران في
وسط فـرنــسـا إلى طـاه فـرنـسي
صــاحب جنـوم.ويــعـود الــسـعـر
الـقــيــاسي الــســابق إلـى الــعـام
ألـفــا.في الـعـام 22وبـلغ  2015
وزع الـــدلـــيـل األحـــمـــر ?1900
الــصـغـيــر مـجـانــا بـحـوالى 35
ألف نـــســـخـــة من قـــبـل مـــاركــة
بيـبنـدوم بهـدف التـشجـيع على
الـرحالت بـالـسـيـارة من مـديـنـة

إلى أخـرى و تسـهيـلـها عـلى ما
أوضـح بــــــيـــــــار غــــــابـــــــريــــــال
ـــؤتــمــر غـــونــزالـــيس مــنـــظم ا
الـــــــدولـي جلـــــــامــــــــعي قــــــــطع
مــيــشالن.وكــان الــدلــيل يــعـطي
عــــــنــــــاوين فـي كـل مــــــديــــــنـــــة
بــالـتـســلـسل األبـجــدي لـفـنـادق
ومــصـلــحي ســيـارات ومــتـاجـر
الــــــســـــمـــــانـــــة الـــــتـي تـــــبـــــيع
الـوقـود.وبــات الـدلـيل يـبـاع في
الــعــام  1920عـــنــدمــا تــوقــفت
مـيـشالن عن تـضـمـينـه إعالنات
وبـدأت تـقـوم بتـوصـيـات بـشأن
مطاعم.وقال غونزاليس يعرض
الطـهـاة اليـوم الدلـيل الذي ورد
اسمهم فيه عند مدخل مطعمهم
وتدريجـا راح عدد منـهم يسعى

إلى امتالك اجملموعة كاملة.

قـبل فـتـرة كـنت في بـروكـسل  ازور صـديـقـا مـفـتـقـده مـنذ
أعـوام  وصــادفـنـي ان اذهب إلى مـطــعم مــغـربـي يـقع في
الـشــارع الـعــام الـطــويل الـرابط بــ مـحــطـة قــطـار مــيـديـا

لكية حيث تواعدت معه . بروكسل والساحة ا
ـغـربي الشـاب رحب بي عـنـدمـا عـرفني من ـقـهى ا  نادل ا
العـراق  وفي عبـارات التـعـارف واحلديث الـعابـر عن حال
األمة قال لي : اجلـماعة هـنا في بـروكسل ليـشتكـوا حالهم

عند األوربي .
سألته : عن أي جماعة .?

انكم. عارضة العراقية في بر قال :ا
ــتـعـارف الن قـلت : ال تــوجـد لــديـنــا مـعــارضـة بــالـشــكل ا
ـان في بالدنا مـكـون بالـشكـل التـوافقـي  ولكن هـناك البـر
كـتل تـزعـل وهـنـاك كــتل تـرضى واألمـر يــعـود في أوله إلى
صالح الـشخـصيـة أو احلزبيـة  وقد يـتخـذون من الناس ا

ومظلوميتهم حجة ليحققوا أهدافهم .
قـال : إذن مــاذا يــفــعـلــون هــنــا  هل يــفـعــلــون غــرامـا في

بروكسل.?
ضحكت وتذكـرت أيام السـينما في طـفولتي وتـلك العناوين
الـشـيـقـة الـتي كـنـا نـراهــا ونـقـرؤهـا في مـانـشـيـتـات دعـايـة
األفالم الـهـنـديـة والـعـربــيـة واألوربـيـة ( غـرام في طـوكـيـو 

غرام في نيويورك  غرام في باريس  غرام وانتقام )
وتخيلت أن العـنوان األخير ينـطبق تمامـا على القادم من
ـفـخـخة بالدهم الـتي تـريـد داعش واألحـزمـة والـسـيـارات ا
وفـايـروس الـكـورونــا أن يـحـرقـهـا ويــقـتل الـنـاس في غـرف
ـنعش  احلجـر الـصـحي وهم يـتـمـتعـون بـهـواء بـروكـسل ا
يأكـلـون ويشـربـون ثم يقـابـلون من يـقـابلـون ويـتبـاكـون على
وطن الحتل أزمته في غراميات العـواصم الساحرة وموائد
دورة الـتي فـنادق اخلـمس جنـوم  بـل احلل في الـطـاولـة ا
تلتقي في قطبها أحالم شـعب كامل يريد التخلص من هذه
احملنة  محنة ان يهب عليك جنود بن الدن هبة واحدة مثل
عاصفة الـتورنادو ليـؤسسوا جمـهوريات للـتكفيـر والتخلف

ونكاح اجلهاد.
وآخـرون يــســتــغـلــون إخــوانـهـم من الـعــراقــيــ في جتـارة

البالزما واألدوية واخملدرات وأنواع اخرى من السحت .
كان األجدى ليكون هذا الغرام عراقيا وليس بلجيكيا حيث
ـودة عـلى عـشق الـعراق ولـيس عـلى عـشق فـطور جتتـمع ا
ـايونـيز االوملـيت والـروبيـان واألجبـان الـفرنـسـية وسـلطـة ا

بالقشطة .
ان فالـشراكـة في صنـاعة الـوطن ال تـكون بـالنـحيب في بـر
ان بالدك وقل : هذا حقي أطالب فيه غريب  أنحبْ في بر

وأريده.
وهـكـذا احــزن لـهـكــذا غـرام مـسـتــورد  في بـلـد عــاصـمـته
تتحدث ثالث لغات  وحتما األوربيون يفهمون العراق وفق
تـصـور الـسـمـاع وتـقـاريــر نـشـرات األخـبـار  ولـكن الـفـهم
ـان  واحلـوار والـشـراكة يـدان  قـبـة الـبـر احلـقيـقي فـي ا
ـفتـعـلة النـظـيفـة في الـبحـث عن مخـرج لـكل هذه األزمـات ا

مولة واجلارحة. وا
ة ( غـرام في بـروكسل ) وثانـيـة تعـود تـلك الـعنـاوين الـقـد
ـرة مسـيـساً لتـضـيف لهـا مـكـانا آخـر لـلغـرام ولـكنه هـذه ا
ويـحـمل تـوقـيـتـا أراه مـغـرضـًا ودعـائـيـا النـتـخـابـات
يردون فـيهـا صنـاعة فـوضى خالقة في
بلد ال أظن انـه متهـيئـا لتـلك االنتـخابات
وعـصـابــات داعش تـسـلـل عـبـر حـدوده

كل يوم .

{ لـــوس اجنـــلـــوس- وكــاالت -
طـــالب مـــحـــبـــو أمــيـــرة الـــبــوب
األمـريـكـيــة بـريـتـني سـبـيـرز38
عاما  بأن تمنحها احملكمة بعد
جــلـــســـة االســـتـــمـــاع االربـــعــاء

ـاضي حق الـتحـكم بـأعـمـالـها ا
وحـيـاتهـا الـشـخـصيـة.فـمـنذ 12
ـهنـية في ـغنـية ا عامـا وحيـاة ا
قبضة أوصـياء قانونيـ عليها
بـــعـــد أن مـــرّت بــأزمـــة تـــتـــعــلق

بصـحـتهـا الـعقـلـية ورغم أنه لم
تنشر للعلن تفاصيل االتفاق إال
ـــعـــروف أنــهـــا تـــقـــيّــد أنـه من ا
غـنـية.وقـال داعـمو اسـتقاللـيـة ا
حــمــلــة (فــري بــريــتــني #) إنــهم

ســيــتـظــاهــرون خــارح مـحــكــمـة
لوس أجنلوس.

لم تـــعـــد ســـبــــيـــرز قـــادرة عـــلى
ـالية أو بأي التحكم بـشؤونها ا
ــهـنـيــة مـنـذ عـام من قــراراتـهـا ا
بـنـاء عـلى اتـفـاق سنـته ?2008
نح القضاء لألفراد احملكمة.إذ 
غـــيـــر الــــقـــادرين عــــلى اتـــخـــاذ
قــراراتـــهم بــأنــفــســـهم كــالــذين
يعـانـون من اخلـرف أو غـيره من
األمـراض الـعـقــلـيـة شـخـصـا أو
أكــثـــر لـــلـــقـــيـــام بــدور احملـــافظ
القـانوني. خالل الـسنوات الـ12
األخــــــيــــــرة أدار والــــــدهــــــا مع
ـتـلـكاتـهـا وحيـاتـها مـحامـيـها 
ا في ذلك حتديد الشخصـية - 
زوّارهــا والـتــواصل مع األطــبـاء
بــخــصــوص عالجــهــا.كــمــا كــان
يــنــبــغي طــيـلــة هــذه الــســنـوات
توثيق مصـاريفها لـدى احملكمة.
ووفقا لتـقارير فإن ثـروة النجمة
بــلـــغت 59 مـــلـــيـــون دوالر عــام
 مـلـيـون1.1 أنـفق مــنـهـا 2018
دوالر كـــنـــفـــقـــات لـــلـــمـــشـــرفــ
الــقــانــونـيــ ذاك الــعــام.واشـار

تقـريـر لـلبي بـي سي انه في عام
 استـقال محـاميـها أندرو2019
والــــيت مـن ذاك الــــدور كــــأحـــد
شرفـ القانـوني كـما تخلى ا
والدها جـيمس سبـيرز عن هذا
الـدور فـي شـهـر أيــلـول الــفـائت
بـســبب مـا وصــفـهـا (بــاألسـبـاب
الــصــحـيــة الـشــخــصـيــة).فــعـيّن
القـاضي مـديـرة الرعـايـة جودي
مـــــونـــــتــــوغـــــومـــــري بـــــدال عن
األب.ووفقا لوثـائق احملكمة فإن
ووالــد ســـبــيـــرز يــرى أن إزالــته
كمـشـرف قانـوني البـنته هـو أمر
مــــؤقت - رغـم أن ذلك األمــــر تال
مزاعـم تقـول بـأنه كان قـد تـلمّس

راهق. جسد حفيده ا
وسـتبـقى جـودي مـونتـوغـومري
ـغنـية شـرفـة القـانونـيـة على ا ا
حتى 22 أب وهو مـوعـد جتـديد

الرعاية القانونية.
×لم كل هـــــذا?بـــــدأت ســــبـــــيــــرز
الـــتــصــرف بـــشــكل طـــائش عــام
 بـــعــد إنــتــهـــاء مــعــامــلــة2007
طالقــهــا من كــيــفــ فــيـديــرالين
وخـــســـارتـــهــا الـــوصـــايـــة عــلى

ولــــديــــهــــمــــا.وحــــدثت مــــعــــظم
انهـيـاراتهـا العـصـبيـة في أماكن
عامـة - وتـصّدر اسـمـها عـناوين
األخـبــار بـعــد أن حـلــقت رأسـهـا
كامال كـمـا صُورت وهي تـضرب
ســيــارة واحـد من الــبــابــاراتـزي
ظـلة كما شـاهير)  (مصوري ا
ــــــــصـــــــحّـــــــات عـــــــدة ذهـــــــبـت 
مرات.ووضعت في مصّحة عالج
نــفـسي بــعـد أن رفــضت تـســلـيم
ابنيها بعد مواجهة مع الشرطة
ووضع لها مشرف قانوني بداية
ـغـنـيـة عام 2008. لم تـتـوقـف ا
عن الـعـمل خالل الـسـنـوات التي
وضـــعت فـــيـــهــا حتـت اإلشــراف
الــــقـــــانـــــوني: أصـــــدرت ثـالثــــة
ألـبــومـات غـنـائــيـة وظـهـرت في

عدة لقاءات تلفزيونية.
w²½dÐ «Ë—dŠ

يـعـتـقـد عـدد من مـحـبي الـنـجـمة
أنــهــا كـــانت مــجــبــرة عــلى هــذا
الـتـرتيب ويـزعـمـون أنـهـا طـلبت
سـاعدة عـبـر وسائل الـتواصل ا
االجـــتــمـــاعي.وبـــدأت احــمـــلــة (
حرروا بـرتـني) عام 2009 وفـقا

لتـقـرير نـشرته جـريـدة نيـويورك
ـز بـعد أن رفض مـعـجبـوها تا
اتـــفــــاق اإلشــــراف الــــقـــانــــوني
علـيـها.وجتـددت مـطالـب احلمـلة
بـعد أن ظـهـرت سبـيـرز في مـركز
اضي بـعد صحـة عقـليـة العـام ا
أن قــيل إنــهــا مــرت بــاضــطـراب
عـــــــاطـــــــفي بـــــــســـــــبـب مــــــرض
والدهـا.ويطالب مـنظـمو احلـملة
الـــبــــيت األبــــيض إنــــهــــاء هـــذا
االتــفــاق - و تـقــد عــريــضـة
هذا الشهـر حملت أكثر من 125

ألف توقيع.
ـغـنـيـة بـنـفـسـها عـلى لم تـعـلق ا
احلملة لكـنها أخبرت مـعجبيها
مؤخرا أنها بخـير. وطلبت منهم
(أال يصدقوا كل شيء يـسمعونه
ويــــقـــرأونـه) وذلك بـــعــــد فـــتـــرة
ـصـحـة الـعـقـلـيـة دخـولـهـا إلـى ا
عــام .2019وقـــالت في فـــيـــديــو
نــشــرتـه عــلى صــفــحــتــهــا عــلى
اضي: إنستغرام في شهر أيار ا
(ألولـئك الذين ال يـعـتـقـدون أنني
أنـــا من أنــــشـــر فــــيـــديــــوهـــاتي

اخلاصة.. أنتم مخطئون).
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