
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23.Issue 6903 Monday 1/3/2021الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6903 االثن 16 من رجب 1442 هـ 1 من اذار (مارس) 2021م

طبعة العراق 

WzbN «Ë q(« ÁU&S  VB  ô «uD  s  ÊË—c  —U  Í– w U √

—UO ù W ËdA  WKN  VI  «d UE « oOKF

 WK I « W U Ë k U;«
—cM  wB  ≠ œ«bG

 ÊU e « ≠ W d UM «

عــلق مـتــظـاهــرو سـاحـة احلــبـوبي
وسط مـدينة الناصرية في محافظة
ذي قــار االحـتـجـاجـات لـثالثـة أيـام
طـالب بـأختـيار مـحافظ لـتـحقـيق ا
ــســتــقــيل نــاظم مــدنـي بــديل عن ا
. الـوائلي ومحاسـبة قتلـة احملتج
وقــال شـهــود عـيـان ان (احملــتـجـ
أعـلنـوا تعـليق الـتظـاهرات وإمـهال
ـطالب احلـكـومـة  3 ايـام لـتـنـفـيـذ ا
ـشـروعـة ابـرزهـا اخـتـيـار مـحافظ ا
تظاهرين) مـدني ومحاسبة قتـلة ا
ــــتــــظـــاهــــرين واشــــاروا الى ان (ا
بـاشروا باالنسـحاب من امام مبنى
احملـافظة وان قـوات اجليش رافقت
ـتظـاهرين في شـوارع النـاصرية  ا
تــعـبـيــراً عن الـسـلــمـيـة والــتـعـاون
الـــثـــنــائي). فـــيـــمــا حـــذر وجـــهــاء
الــنـاصـريـة من مــحـاوالت الـتـسـلق
عــلى حـبل دمــاء أبـنــائـنــا والـتـربع
عـلى سدة احلـكم او االلتـفاف على

نكوبة.  مطالب أبناء الناصرية ا
وقـال وجهـاء وشيوخ احملـافظة في
بـيـان تابـعته (الـزمـان) امس (فبـعد
خـطـوة كنـا نتـمنـاهـا تقـطع مسـافة
بـاجتـاه احلل والـتـهدئـة ومـحـاكـمة
من قـتل أبـنـاءنـا بل حـتى مـحـاكـمة
من تــاجـر بـهم ســيـاسـيــا لـيـحـصل
عــلى مــنـصب حــكــومي أو يـؤسس
ـساءلـة عن تـمويل حـزبـا من دون ا
هـذا احلـزب أو ذاك) مـؤكـدين (كـنا

نـتـوقع ان تـؤدي اسـتـقـالـة مـحـافظ
الــنـاصــريـة وتــكـلـيـف عـبـد الــغـني
االسدي إلى انفراج األزمة  اال اننا
فـوجئـنا بقـيام االسـدي باستـقطاب
مــتــظــاهــرين ونــاشــطــ من بــابل
ويــتـفـاوض مـعـهـم عـلى أنـهم قـادة
احلــراك الــشـعــبي في الــنـاصــريـة)
عـلـى حـد تـعـبـيـرهم. الفـتـ الى ان
(عـشائر الناصرية األبية لن تنخدع
ــرواغــات ومن بـــهــذه األالعــيـب وا
يـرغب في الـتفـاوض مع الـناصـرية
عــــلــــيه أن يــــعــــرف الــــطــــريق إلى
شــيـوخـهـا ومـضـايــفـهـا الـعـامـرة)
واضـافوا ان (الـعشـائر إذ تـستـنكر
مارسـات الصبـيانية  فـإنها هـذه ا
حتـــذر من أن صــبـــرهــا لـن يــطــول
وهي تـــشــاهــد دمــاء أبــنــائــهــا قــد
حتـولت إلى طاولـة قمار سـياسية 
لـــذلـك نـــحـــذركم مـن الـــرقص عـــلى

(االســـــدي أصــــدر أمــــرا جلـــــمــــيع
الـقوات األمـنيـة في احملافـظة بـعدم
اســتــخـدام الــرصــاص احلي جتـاه
ـتـظـاهـرين). وشـهـدت الـنـاصـرية ا
احــتــجــاجـات خـالل األيـام الــســتـة
ــاضـيـة تـخـلـلــتـهـا أعـمـال عـنف ا
أســفـرت عن مــقـتل  5 مــتـظــاهـرين
وإصـابـة  287 آخـرين بـيـنهم 147
أمنيا.وبرغم استقالة احملافظ ناظم
ـتظـاهرون الـوائـلي الذي يـتهـمه ا
بــالـفــسـاد وســوء اإلدارة وتـعــيـ
األســــــــــــدي مــــــــــــكــــــــــــانـه  إال أن
االحـتـجـاجـات مـتـواصـلـة. وأعـلنت
خـــلـــيـــة االعـالم االمـــني ان رئـــيس
الــوزراء مــصــطـفى الــكــاظــمي أمـر

بــتـشــكـيل جلــنـة عـلــيـا لــلـتــحـقـيق
بأحداث ذي قار التي حصلت خالل
ـاضيـة.  وقـالت اخللـية في األيـام ا
بـــيـــان امس  ان (الـــكـــاظــمـي أمــر
بــتــشــكــيل جلــنـة عــلــيــا بــرئــاسـة
الــــفــــريق الــــركن بــــاسـم الـــطــــائي
وعــضــويــة عــدد مـن كــبــار ضــبـاط
وزارتـي الـدفـاع والـداخـلـيـة واالمن
الـوطـني لـلتـحـقيق بـاالحـداث التي
حـصلت في مـدينة النـاصرية خالل
ــــاضــــيــــة الــــتي ادت الى األيــــام ا
سـقوط عدد من الـشهداء واجلرحى
ـتـظـاهـرين والـقـوات فـي صـفـوف ا
األمـنيـة). بدوره  اوضـح االسدي 
انـه  تـشـخــيص خـلـل في الـرؤيـة

حـبــال نـزيف شـبـابـنـا وال تـفـاوض
وال قـرار ينـتج عن اجتـماع صـبيان
ال عـالقـــــة لـــــهم بـــــانـــــهـــــار دمـــــاء
الـــنــاصــريـــة). وانــســـحــبت قــوات
الـشغب من أمام مبـنى محافظة ذي
قــار بـعـد فــرض اجلـيش ســيـطـرته
ـصدر ان نـاطق. وقال ا عـلى تـلك ا
(قــوات اجلـيش بـدأت صـبـاح امس
ركـز الـنـاصـرية االحـد بـانـتـشـار 
بــدال من قـوات مــكـافـحــة الـشـغب)
وأضـــــــاف أن (الــــــقــــــرار أصــــــدره
ــــطــــالب األســــدي اســــتــــجــــابــــةً 
ـتـظاهـرين بإبـعـاد قوات مـكافـحة ا
الــشــغب الـتي يــتــهـمــونــهـا بــقـتل
وإصــــابـــة زمالئـــهم) مـــبـــيـــنـــا ان
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سـجـلت وزارة الصـحة والـبيـئة 23
وفـــاة جـــديـــدة بـــكـــورونــا و 3248
اصــابـة بـالــفـايـروس و 2933حــالـة
شــفـاء في عــمـوم الــعـراق . واوضح
ـــوقف الـــوبــائي الـــيــومي  الــذي ا
اطـلعت علـيه (الزمان) امس ان (عدد
الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة لـيوم امس
االحـد بـلغت اكـثر من  35الـف عيـنة
حلـاالت مشتبه اصابتها بالفايروس
 اذ  رصد  3248اصـابة بـكورونا
فـي عـــمــــوم الــــعـــراق) مــــؤكـــدا ان
(الــشـفـاء بـلغ  2933 حــالـة وبـواقع
 23 وفــاة جــديــدة). وأصــيب وكــيل
ـرجعـيـة الديـنيـة العـليـا في مديـنة ا
الـكــوت حـبـيب اخلـطـيب بـفـايـروس
رجعية كـورونا. و هو ثاني وكـالء ا
ـتفـشي في الـذي يـصـاب بـكـورونـا ا
الـعـراق بـعـد إصابـة أحـمـد الـصافي
ـرجع قــبل أيــام في كــربالء. وعــاد ا
الـديني اسحاق الفياض  الى منزله
فـي الـنـجف بـعـد حتـسن حـالـته اثـر
االصــابــة بــالــفـايــروس. فــيــمــا قـدم
مـــحــافظ الـــنــجـف مــقــتـــرحــات الى
االمـــانـــة الــعـــامـــة جملـــلس الــوزراء

تــتـــضــمن إلــغــاء احلـــظــر الــشــامل
واسـتـمـرار الـتعـلـيم اإللـكـتروني في
ــدارس واجلــامــعــات. وفي اقــلــيم ا
كـردستان  افـتتحت وزارة الصحة 
ـركزة في مـحـافـظة ردهـة لـلـعنـايـة ا
أربــيل في وقت حــذرت من خـطـورة
ازديــــــاد نـــــــســــــبــــــة االصــــــابــــــات
بــكـورونــا.وقــالت الـوزارة في بــيـان
تــلـقـته (الـزمـان) امس انه (في إطـار
ــواجــهــة االســتـــعــدادات اجلــاريــة 

ـــــوجــــة اجلــــديــــدة مـن كــــورونــــا ا
تحـور ستقوم وانـتشار الفـايروس ا
الـصحة بـافتتاح اكـبر ردهة للـعناية
ـركـزة في اربـيل بـعد االنـتـهاء من ا
عــمــلــيـات الــبــنــاء وتـوفــيــر جــمـيع
ــســتــلــزمـات واالجــهــزة الــطــبــيـة ا
ـصابـ بالـوباء) مـشـيرا ـعـاجلة ا
الـى ان (إفتتاح هذا الردهة يأتي في
وقـت تــزداد فـيـه نــســبــة االصــابـات
ــواطــنــ وجــمـيع بــكــورونــا بـ ا

ــؤشـرات تــدل عـلـى ظـهــور مـوجـة ا
اخــرى مـن اجلــائــحــة وان االقــلــيم
امــــام خـــطـــورة انــــتـــشــــارا ســـريع
لــلـفــايـروس) ودعــا الـبــيـان جــمـيع
ـواطن الى (االلـتزام بالـتعلـيمات ا
الـصـحـيـة والوقـائـيـة واالبـتـعاد عن
الــتــجــمـــعــات لــتــجــنب اصــابــتــهم
بـفـايروس كـورونـا). وافتـتح الـوزير
حــسن مــحــمــد الــتــمــيــمي اجلــنـاح
اخلــاص في مــســتــشـفى الــفــلــوجـة
الـتعـليمي ومـركز الديـلزة بواقع 15

جهازا.
 وقـــــال بــــيـــــان لــــلـــــوزارة امس ان
(الـتـمـيـمي يـرافـقه  وزيـر الـتـخـطيط
خــالــد بـتــال الـنــجم واحملــافظ عـلي
فـرحـان  افـتـتح امـس االول اجلـناح
اخلــاص في مــســتــشـفى الــفــلــوجـة
الــتـعـلـيـمي لـيــسـهم ذلك في اضـفـاء
ــؤســســة خــدمــة اضــافــيــة لــهــذه ا
الــكــبـيــرة بـاالضــافــة الى االجـنــحـة
ـسـتــشـفى) االخــرى الـعــامـلـة فـي ا
وتـابـع ان (الـزيـارة شـهـدت  افـتـتاح
مـركـز الـديـلـزة الـدمـويـة اجلـديـد في
ــسـتـشـفى بـواقع  15جــهـاز غـسل ا
كـلى خـدمة لـتـقد افـضل اخلـدمات
ـصـابـ الــتـخـصـصـيـة لــلـمـرضى ا
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‚«dF « w  —«dI ù«Ë بــالـعـجـز الــكـلـوي). واكـد الــتـمـيـمي
ـشاريع تمثل خـالل البيان ان (هذه ا
اضـافة نوعية للخدمات التخصصية
خــدمــة الهــالي االنــبــار بــشــكـل عـام
وقـضـاء الـفلـوجـة بـشكل خـاص كـما
شـــدد عــلـى تــعـــزيــز جـــهــد الــوزارة
ودائـرة صحة االنبار في مجال عالج
ـتطـلبات فـايروس كـورونا وتـوفير ا
الــصــحـــيــة والــعالجــيــة لــلــمــرضى
ــصــابــ وبــشــكل مــســتــمــر). في ا
غـضون ذلك  حـددت الوزارة  موعد
ـــقـــيـــمـــ إطـالق رواتب االطـــبـــاء ا
الــدوريـــ لــلــمــدة من مـــبــاشــرتــهم
ولـــغـــايــة الـــشــهـــر احلـــالي.وذكــرت
الــوزارة في بــيـان مــقــتـضب تــلــقـته
تابـعة مباشرة (الـزمان) امس انه (
من قـبل التمـيمي واستـنادا الى قرار
مــجــلس الــوزراء في تــمــويل رواتب
ــــقـــيــــمـــ الــــدوريـــ مـن تـــأريخ ا
ــبـاشــرة ولـغـايــة الـشــهـر احلـالي ا
ســتـبـاشــر دائـرة احملـاســبـة بـوزارة
ـالية باطالق تمـويل دوائر الصحة ا
فـي بــغـــداد واحملـــافــظـــات لـــصــرف
) مـشيرا الى قيم رواتـب االطباء ا
ان (مــوعـد الـصــرف سـيـكــون الـيـوم
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ارجـو لـكم حـظــا من اسالك الـفـوالذ.لــتـنـجـحـوا بــقـيـادة بـلـد
استـعصـى على سـرجون االكـدي وحـمورابي ونـبـوخذ نـصر
واخلـلفـاء الـراشـدين.فـيـمـا كـان سـهل الـقـيـادة عـلى سـلـطان
تـركي هـو مـدحـة بـاشـا رضي الـله عـنه الـذي مـازال الـعـراق
يـعـيش عــلى اصالحـاته فــله الـرحــمـة واالمـتــنـان من شـعب

العراق في القرن احلادي والعشرين.
انك لم تـسـأل عن حـكـمـاء مـنـاضـلـ امـثـالـنـا العـتـقـادك.انك
ملكت اراداتهم ح ضحك لك احلظ وابتسمت لك الصدفة.
اعـلم وانت مـسـؤول عن ايـة قـطـرة دم تـسـفح في الـنـاصـريـة
وغيـرهـا.والنك تـفـتقـر لـرجـال ونسـاء من قـراء تـاريخ الـعراق
الـذي حتـكــمه.دعـني اســرك.انه قـطـر يــتـنـاغـم مع من يـعـرف
سؤول االول الناجح هو فقط من يحميه رجال اسراره.وان ا
العراق من غضب العراقي وقدرتهم على ترويض احلكام.

ان ما سيكتبه التاريخ عن فترة حكمك انها سائبة.
ـسلـحة وهـو منـصب لم يصل الى وانك كقـائد عـام للـقوات ا

مقامه غازي الداغستاني القائد الفذ.
ستـكـون امام مـحـكـمة الـتـاريخ مـسؤوال عن اي فـجـوة رخوة
سـقط فـيـهـا شــهـداء.وهم يـسـقـطــون فـان لم تـكن قـادرا عـلى
فرض االمن واالستقرار فعليك ان تعلن عن استقالتك وهذا
ماكان يـفعله رؤسـاء الوزارات الـعراقيـة ومنهم اجلـبار نوري

السعيد رحمه الله.
ان سياسيا بـحجم الدكتـور فاضل اجلمالي قد اسـتقال بعد
شهرين ونص من تـسلمه رئـاسة الوزارة بـسبب احتـجاجات

على سياسته ولم ينقص ذلك من قدره.
ـكـان امـا تـشـعـر انك قـادر عـلى ادارة الـدولـة فـاذهب الى ا
الساخن واعمل على تبريـده النه سيحرق احلكومة ومن جاء

بها حلكم العراق.
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حـقق فـريـق الـصـنـاعـات الـكـهـربـائـية
بــكـرة الــقـدم الــفـوز امس االحــد عـلى
فــريق الـطـلــبـة بـهـدفــ مـقـابل هـدف
واحـد وذلك ضـمن مـواجهـات اجلـولة
نافسات رحـلة الثانيـة   الـثانية من ا

متاز. الدوري ا
وسـجل اهداف اللقاء من فريق االنيق
الـالعب وكاع رمضـان في الدقـيقة 60
ومن فــريق الـصـنـاعـات الــكـهـربـائـيـة
الالعـبان شيكا سوري في الدقيقة 74

وحسن داخل في الدقيقة 4+90.
وفـي اجلـولـة ذاتــهـا  فـرض الــتـعـادل
الـسـلـبي عـلى نـتـيـجـة مـبـاراة فـريقي
الـزوراء و النـفط ورغم أفـضليـة فريق
الـزوراء فـي الـشـوط األول إال أن نادي
الــنـفـط اسـتــطـاع من احملــافـظــة عـلى
شــبـاكه من دون اهـداف رغم مـحـاولـة
الالعـب محمد صالح عـبر تسديدة من
خـــــــارج اجلـــــــزاء مــــــــرت من فـــــــوق

واالداء مـن قـــبل بــــعض االجـــهـــزة
األمـنـية مـؤكـدا العـمل عـلى جتاوز
كـل االخطـاء السـابقـة.وقال االسدي
خـالل زيارته لقيادة شرطة ذي قار
إن (حـــوارنــا مــتـــواصل مع أهــالي
الـــنــاصـــريــة الخــتـــيــار مـــا يــرونه
مـــنــــاســـبـــا إلدارة مـــحــــافـــظـــتـــهم
واخلــروج من االزمــة احلـالــيـة ولن
صـادرة  حـقـوقهم) نـسـمح الحـد 
واضـاف (وجـهـنـا بـسـحب عـنـاصر
مكافحه الشغب واستبدالها بقوات
مـن اجلـيش والــشـرطــة في مـديــنـة
ــنع اي تــصــادم بــ الــنـــاصــريــة 
ــتـــظــاهــرين الـــقــوات االمــنـــيــة وا
وحــسب تـوجـيــهـات الـقــائـد الـعـام

سلحة) وتـابع (شخصنا لـلقوات ا
وجــود خـلل فـي الـرؤيـة واالداء من
قــــبل بــــعض االجـــهــــزة األمـــنــــيـــة
وسـنـعـمل عـلى جتـاوز كل االخـطاء
ـــاضــيــة) مـــشــيـــرا الى (اعــطــاء ا
الــتـخــويل لـقــيـادة الــشـرطـة بــنـقل
ومــحـاســبــة من ال يـؤدي واجــبـاته
بـــصـــورة تــامـــة وكل من ال يـــنـــفــذ
ــنع اسـتـخـدام االوامــر الـصـادرة 
الـرصاص احلي اثناء التظاهرات).
فـيما اعرب رئـيس حتالف عراقيون
عمار احلكيم عن قلقه ازاء األحداث
ــؤســفـة الــتي تــشــهــدهـا مــديــنـة ا
الـنـاصريـة من صدامـات داميـة ب

تظاهرين وقوات األمن.  ا

œö « ÊËRA  q b « Âb  v ≈ U F « u b  ÊU*d « fOz—

اجلـمـيع) وتـابـعـانه (ال يُـمـكن إصدار
حــكم شـامل عـلى اي جـهـة ونـأمل أن
تــــتــــمــــكن احلــــكــــومــــة االحتــــاديـــة
ومـؤسـساتـها الـقـانونـية من إخـضاع
جــمـيع الـتـشـكــيالت إلمـرة الـقـانـون).
ــاضي تــعـرضت وفي  15  شــبــاط ا
أربــيل لــهــجـوم صــاروخي أســفـر عن
مـقتل متـعاقد أجنـبي وإصابة ثـمانية
آخــرين بــيــنــهم جــنــدي أمـريــكي إلى
جــانب مــقــتـل مـواطـن آخــر وإصــابـة
آخـرين بـالهـجوم ذاته وكـان الهـجوم
هـــو الـــثـــالـث من نـــوعه خـالل األيــام
ـاضية حيث أطلقت أربعة صواريخ ا
كـاتـيوشـا على قـاعدة بـلد اجلـوية في
صـالح الـــدين الــــتي تــــأوي جـــنـــوداً
أمـريـكـي دون إيـقـاع إصـابات فـيـما
نطقة اخلضراء في استهدف الثالث ا
بغداد التي تضم مقرات حكومية عليا
وبــعــثــات دبــلـومــاســيــة أبــرزهـا هي
الــسـفــارة األمـريـكــيـة الــتي كـانت في

مرمى الصواريخ مؤخراً. 
وبـحث الـبـارزاني مع وزيـر الـداخـلـية
ي  ســـبل تـــعـــزيــز عـــثـــمــان الـــغــا
ـشترك. وقـال بيان الـتنـسيق األمني ا
امـس ان (الـلـقــاء بـحـث سـبل تــعـزيـز

ـركز ـشـترك بـ ا الـتـنـسيق األمـني ا
واالقــلـيـم  وال سـيــمـا في مــا يـتــعـلق
بــالــهـجــوم الــصــاروخي عـلـى أربـيل
الــذي  الــتـوصـل إلى نـتــائج جــيـدة
بـشـأنه نـتـيـجـة للـتـنـسـيق اجلـيـد ب
) الفـتـا الى ان (الـلـقـاء شدد اجلـانـب
عـلى ضرورة تـطبـيق اتـفاقـية سـنجار
ـسـلـحة ـا يـشـمل خـروج القـوات ا و
نـطقـة كمـا ناقش غـير الـنظـاميـة من ا
ــفــاوضــات بــ بــغــداد اجلــانـــبــان ا
ـوازنة  بـاإلضـافة إلى واربـي بشـأن ا
ـقبـلة). وثـمن البارزاني االنـتخـابات ا
(جـــهــــود وزيـــر الـــداخـــلــــيـــة في حل
ـــشــاكل) وأشـــار إلى أن (ســـيــاســة ا
غرافي واالعتداءات ضد الـتغيير الـد
ــواطــنــ االكــراد واالسـتــيالء عــلى ا
أراضـــيـــهم ال تـــزال مــتـــواصـــلــة في
نـاطق الـكـردستـانـية كـركـوك وبـاقي ا
خـارج إدارة االقـليم) وتـابع اغن (هذا
الوضع غير الطبيعي والالدستوري ال
ـــواطـــنـــ يـــصـب في مـــصـــلــــحـــة ا
الـعـراقـيـ ويجب وضـع حد له). الى
ذلك  وجـه رئــيـس مـــجــلـس الـــنــواب
مـحـمد احلـلـبوسي رسـالـة إلى بعض
ــثـلي الـبـعــثـات الـدبـلــومـاسـيـة في

الـعـراق ودعاهم إلى عـدم الـتدخل في
مـا ال يعـنيـهم. وكتب احلـلبـوسي على
ـثـلي حــسـابه في تــويـتـر امـس ان (
الــبـعـثـات الـدبـلــومـاسـيـة في الـعـراق
واجــبــهم تــمـثــيل بــلــدانـهم وتــعــزيـز
الــتـعـاون بـ الــبـلـدين فــعـلى بـعض
ــثـلي تـلك الـبـعــثـات أن يـعي جـيـدا
واجـبـاته وال يتـدخل في مـا ال يعـنيه
ويـحــتـرم سـيـادة الـعـراق لـكي يـعـامل

ثل).  با
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أكـد رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتان
مـسرور البارزاني دعم اي جهد يعزز
عـمليـة االستقـرار في العراق  مـشيرا
الـى ان نـتـائـج الـتـحــقـيق فـي هـجـوم
أربـيل ستُـعلن لـلرأي الـعام وهي التي
ـنفذين. وقـال البارزاني حتـدد هوية ا
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس (االعـتداء
الــصــاروخي الــذي اســتــهـدف أربــيل
ـاضي كان هـجوماً مـنتـصف الشـهر ا
إرهـابيـاً) مـبيـنا أن (نـتائج الـتحـقيق
األولـية أحـرزت تقـدماً جـيداً وأظـهرت
إشــارة جــيــدة عــلى من يــقف وراءه)
مــشــيــرا الى (وجــود جــمــاعــات عـدة
أعـلنت مـسؤوليـتها عن االعـتداء لكن
ـكن االعـتـمـاد على مـا تـعـلـنه تلك ال 
اجملــــامـــيع فـي بـــيــــانـــاتــــهـــا بل أن
الــتـــحــقــيق هــو الـــذي ســيــبــثت ذلك
وســيـتم إعالن نــتـائـجه لــلـرأي الـعـام
مــتى مــا اكــتـمل) وأبــدى الــبـارزاني
(دعــمـه ألي جـهــد لــوقـف مــا يــقـوض
االســـتــقــرار فـي الــعــراق وال ســـيــمــا
االقـلـيم  آمالً في أن تتـمـكن احلكـومة
االحتــاديــة من فــرض الــقــانــون عــلى

مسرور البارزاني
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ـرحــلـة الـطــلـبــة لـتــجـاوز هــذه ا
االســتـــثــنـــائــيــة) الفــتــا الى ان
ـــــشــــــــروع اجلـــــديـــــد يـــــعـــــد (ا
بروتوكوالً تعليمـاً مركزياً يُعتمد
ـــــــدارس مـن قـــــــبـل جـــــــمـــــــيـع ا
احلكـوميـة واألهلـية) وتابع انه
(ســـــيــــتــــــــــم تــــســـــجـــــيل وبث
الـدروس الـتــعـلـيــمـيـة لــلـمـراحل
الـدراســيـة كـافــة طـيــــــــــلـة أيـام
األسبوع وعـلى مدى  24 ساعة
ــدارس وارســالــهــا الى إدارات ا
عـلى شــكــــــل مــلـفــات خـاصـة ال
حتـــتــــاج الى ســـعــــات انـــتـــرنت

كبرى). 
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اطـلـقـت وزارة الـتـربــيـة مـشـروع
الـــتــلـــفــزيـــون الــتـــربـــوي بــأسم
مـدرسـتي الـذي يـعـد بـروتـوكـوالً
تـعلـيـمـاً مـركزيـاً يُـعـتـمـد من قبل
ـــدارس احلـــكـــومـــيـــة جـــمـــيـع ا
واألهليـة لدعم الـطلـبة خالل مدة

تعليق الدوام. 
وذكـرت الـوزارة في بـيـان تـلـقـته
(الزمـان) امس (اطـلـقـنـا مـشروع
الـــتــلـــفــزيـــون الــتـــربـــوي بــأسم
مــــدرســـتـي الســـتــــدامـــة الــــعـــام
الــدراسي واالســـتــمـــرار في دعم

الالزمـة بعـد أن قامت بـحذف مـحتوى
االبـتزاز وتأم حسـابات النساء). من
جـهـة اخرى  ضـبـطت الـهـيئـة الـعـامة
للكمارك 7 شـاحنات مخالفة للضوابط
ـنـطقـة الـشمـالـية.وذكـرت الـهيـئة في ا
فـي بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(مــوظــفي قــسم الــتــحـري ومــكــافــحـة
الـتهريب تمكـنوا من ضبط ٧ شاحنات
ـواد مـتـنوعـة شـملت ادوات مـحـمـلة 
احـتـياطـية مـستـعمـلة و زيت مـحرك و
دجــاج مــجــمــد مــخــالــفــة لـلــضــوابط
واضــاف انه (عـمــلـيـة والــتـعــلـيــمـات)
الـضبط تـمت من قبل مـوظفي الـكمارك

ساندة شرطة الكمارك).  و 

مــــحــــافــــظـــات نــــيــــنــــوى واالنــــبـــار
وكركوك.وذكرت الشرطة اجملتمعية في
بــــيــــان تــــلـــقــــتـه (الـــزمــــان) امس أن
(الـعـمـلـيـات جـاءت عـلى خـلـفـيـة ورود
مــنـــاشــدات من نــســاء عـــبــر خــطــهــا
الـسـاخن  497 أدعـ فـيـها تـعـرضهن
لـالبــتــزاز  من قــبـل أشــخــاص حــيث
قـامـوا  بالـتهـديد بـنـشر صـورهن على
مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي مــقـابل
مـبــالغ مـالـيـة او اخلـضـوع لـرغـبـاتـهم
الـــدنـــيـــئــة) واضـــاف أن (الـــشـــرطــة
ـبـتـزين بـاألدلة اسـتـطـاعت مـواجـهـة ا
ــتــهم الــتـي تــثــبت تــورطــهـم بــجــر
واتـخذت بـحقـهم اإلجراءات األصـولية

ـحــافـظـة خـاليـا داعش في خـانــقـ 
ديـالى.وقال قـائد الـقوات الـبريـة قاسم
احملـمـدي عقب االجـتمـاع إن (عـملـيتـنا
شـتـركـة مع قطـعـات احلـشد االمـنـيـة ا
الـشعبي تدخل ضمـن الضرورة لتأم
ـناطق الـتي تشـهد حتـركات إرهـابية ا
فـي محـافظـة ديالى) مـؤكـدا ان (هـناك
تــعـاونـا وتـنــسـيـقـا عــالـيـ جـدا بـ
اجلـيش وقـطعـات احلـشد ضـمن قاطع
ديـالى وجميع قواطع العـمليات). فيما
احـبـطت الـشرطـة اجملـتمـعـيـة التـابـعة
لــــدائـــرة الـــعـالقـــات واإلعالم بـــوزارة
الــــداخـــلــــيـــة ثـالث حـــاالت ابــــتـــزاز
الــكـتــروني بـعــمـلــيـات مــنـفـصــلـة في

الـتـابـعـة لـقـضـاء حـديـثـة حـيث بـاشـر
اجلـهـد الــهـنـدسي بـتـفـكـيـكـهـا وأثـنـاء
ـعاجلة انفجرت هذه العجلة) وأشار ا
الـى ان (احلــادث أدى الى اســتــشــهـاد
مـقاتل وإصابة خـمسة آخرين من لواء
ـشاة الـثامـن واستـشهاد 6 مـن حشد ا
حـديثـة وإصابـة إثنـ آخرين). واعلن
الــنـاطق بـاسم الــقـائـد الـعــام لـلـقـوات
ـــســلــحـــة الــلــواء يـــحــيى رســول  ا
الـقـبض على  9 مـن عنـاصـر عصـابات
داعـش االرهابية في الـبصرة و االنبار
ـوصـل. وعـقـدت الـقـيـادات األمـنـيـة وا
واحلـشـد الـشـعـبي  اجـتـمـاعـا لـبـحث
الحـقـة مــجـريـات الـعـمـلــيـة اجلـاريـة 
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اعـلنت خلية اإلعالم األمـني استشهاد
مـقاتل وإصابة خـمسة آخرين من لواء
ـشـاة الـثامن واسـتـشهـاد واصـابة 8 ا
من حـشـد حـديـثـة خالل تـفـكـيك عـجـلة
مـفـخـخـة غرب االنـبـار. وقـالت اخلـلـية
فـي بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(قــواتــنــا األمــنــيــة تــواصل تــطــهــيــر
األراضـي من دنس عـــصـــابـــات داعش
وخـالل واجب بحث وتـفـتـيش تـمـكنت
ـشـاة الـثامن قـوة مـشـتـركـة من لـواء ا
واحلـشـد الـعشـائـري من العـثـور على
ـدهم عــجــلـة مــفــخـخــة في مــنـطــقــة ا

فــيـكــون طــقــســهـا غــائم جــزئــيـا
وأحــيـــانــا غـــــــــائم مع تـــســاقط
أمـــطــــار خـــفــــيـــفـــة خــــاصـــة في
أقـسـامـهـا الـشـرقـيـــــــة يـتـحـسن
تدريجياً بعـد الظهر والتغير في
درجـــات احلـــرارة) مـــبـــيـــنـــا ان
(طقس يـوم غـد الـثالثاء سـيـكون
صــحــواً مع بـــعض الــغــيــوم في
ـــــنـــــطــــقـــــتـــــــــــ الــــوســـــطى ا
واجلــنـوبــيــة ودرجــات احلـرارة
ــنــطــقـة تــرتـفـع قـلــيال امــا في ا
الشمـــــالية فيكون الطقس غائما
مع تــــســـاقط امـــطــــار خـــفـــيـــفـــة
وتــســاقط الـــثــلــوج في االقــســام

اجلبلية منها). 
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تـوقـعت الـهـيــئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلــــويــــة والــــرصـــد الــــزلــــزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ان يـكـون
نطقت طقس اليوم االثن في ا
الــوســطى والــشـمــالــيــة صــحـوا

طر جنوبا.  وغائم 
وقـالت الــهـيــئـة في بــيـان تــلـقـته
(الـزمــان) امس ان (طـقس الــيـوم
االثـــنــ ســـيــــكـــون صــحـــواً مع
ــنــطــقــتـ بــعض الــغــيــوم في ا
الـوسـطى والـشــمـالـيـة ودرجـات
احلـرارة مقـاربـة لـلـيـوم الـسابق
ــنــطــقــة اجلـــــــنــوبــيـة امــا في ا
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الــعـارضـة.ورفع الــزوراء رصـيـده إلى
ـركز الـثـانـي فـيـما الـنـقـطـة  40 فـي ا
رفـع النفط رصيـده إلى النقطة  30في
ـركـز الـثـامن.وحلـسـاب ذات اجلـولة ا
انــتــهت مــبــاراة فــريــقي الــديــوانــيـة
وضــيــفـه فــريق نــادي نــفط مــيــســان
بـــالــتـــعــادل االيــجـــابي بــهـــدف لــكال
بـاراة التي جـرت على الـفـريقـ في ا
مـلعب الديوانية  سـجل لنفط ميسان
احملــتــرف الــيــمــني نــاصــر مــحــمـدو
وسـجل للـديوانـية هـدف التـعديل نور
مــهــدي وبــهــذه الــنــتـيــجــة رفع نــفط
ـركز مـيـسـان رصيـده لـلنـقـطة  29 بـا
ركز الـثامن والـديوانية  24 نـقطة بـا
احلــادي عـشــر وفي مـواجــهـة اخـرى
تـعـادل فـريق القـاسم مع فـريق الـكرخ
ـبــاراة الـتي جـرت عـلى ســلـبـيـا في ا
مـلـعب الـكـفل  ورفـع الـقاسـم رصـيده
ركـز السادس لـلنـقطة لـلنـقطة  21 بـا
عـشـر ورفع الكـرخ رصيـــــــده للـنقـطة

ركز العاشر. الـ 23 با
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الـــبــــحث والـــتــــفـــتـــيش ضــــمن قـــاطع
ــسـؤولـيـة نـتج عـنــهـا إلـقـاء الـقـبض ا
ـــتــهـــمـــ وفـق مــواد عـــلى عـــدد مـن ا
قــانـونــيـة مــخــتـلــفـة بــيـنــهم مــتـهــمـ
بـاخملـدرات) وتـابـع ان (الـلواء 27 نـفـذ

عــمـلـيـات بــحث وتـفـتــيش ضـمن قـاطع
مـسـؤوليـة وتـمـكن من اعتـقـال عدد من
ـــطــــلـــوبـــ لـــلـــقـــضــــاء  فـــضالً عن ا
راقبة في االسـتمرار بنصب كـاميرات ا
الـطرق الرئيـسة والفرعـية) مشيرا الى
ان (الـــفــرقـــة األولى شـــرطــة احتـــاديــة
تـــمــكــنـت من إلــقـــاء الــقـــبض عــلى 17
مــتـهـمـا وفق مــواد قـانـونـيـة مــخـتـلـفـة
ضـمن قـاطع مـسـؤولـية الـفـرقـة بـيـنهم
ــواد مـــتــهــمـــ بــاالجتــار وتـــعــاطي ا
اخملــدرة حـيث ضـبـط بـحـوزتـهـم كـمـيـة
ــواد اخملــدرة وأدوات مــخـــتــلــفــة من ا
تـعاطـيهـا في ما  ضـبط اسـلحـة غير
مـرخـصة عـنـد البـعض مـنهـم واعتـقال
مـتهم اثـن بعد قيـامهم برمي رمانة
ـواطــنـ إثـر صــوتـيـة عــلى دار أحـد ا
خالف شخصي بينهم فضالً عن تنفيذ
واجب إسـنـاد لـلـجـان فـرض الـغـرامـات
عـــلـى اخملـــالـــفـــ حلـــظـــر الـــتـــجـــوال

اجلزئي) 
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مـبـيـنـا ان (الـقـوات االمـنـيـة في الـفـرقة
الـثانـية شـرطة احتاديـة نفـذت واجبات
الـــبــــحث والـــتــــفـــتـــيش ضــــمن قـــاطع
مـسؤولـيـتهـا وتمـكنت من اعـتقـال عدد
ـــتـــهــمـــ وفق مـــواد قـــانــونـــيــة من ا
ـراكـز االنـتـخـابـية مـخـتـلـفـة وتـأم ا
ـــطــاعـم والـــقـــاعــات وغـــلق عـــدد مـن ا
اخملـالـفـة لتـعـلـيـمات الـلـجـنة الـصـحـية
الـعـلـيـا وضـبط أسـلحـة غـيـر مـرخـصة

يـعتـبر عام  2020 عامـا استثنـائيا لـلغايـة لكل من الصـ والعراق. عـلى وجه جائحة
فاجـئة تـغلب الـشعـبان الصـيني والـعراقي عـلى الصعـوبات بـالتـساند كـوفيد- 19 ا
ـة وشجـاعة كـبيـرة اعتـمادا عـلى قوة الـعلوم والـتآزر وكـافحـا اجلائـحة الـفتـاكة بـعز
والعقـلية وتكريـسا لروح اإلنسانـية األمر الذي جسـد بجالء مفهوم "مـجتمع مشترك

تتوفر فيها الصحة للجميع" خالل التعاون والتضامن.

قـطـعه فـخـامـة الرئـيس شي جـيـنـبـينغ
لـلعالم بشأن جتـهيز العالـم باللقاحات
الــصــيــنـيــة كــمــنــفـعــة عــامــة وتــقـد
ـساهمـات الصيـنية في تـمك الدول ا
الـناميـة من استعمـال اللقاحـات بسعر
مـقبول. قد انضم اجلانب الصيني إلى
مــبـادرة كــوفـاكس وقــرر تـقــد عـشـر
ماليـ جـرعة من الـلقـاحـات الصـينـية
ـبادرة لـتلـبـية االحـتيـاجات إلى هـذه ا
ـاسـة لـلدول الـنـامـيـة. تبـرع ويـتـبرع ا
اجلــانب الــصـيــني لــثالثــة وخـمــسـ
دولـة بـالـلـقـاحـات ويـصـدر الـلـقـاحات
إلى  27دولــة. ســـنــعــمل عــلى تــقــويــة

الــتــعـاون مع دول الــعـالـم في تـطــويـر
ا الـلـقـاحـات وإنـتـاجهـا وتـوزيـعـهـا 
يـــجــعل الـــلــقـــاحــات مـــنــفـــعــة عـــامــة
تــسـتــخـدمــهـا شــعـوب الـعــالم بــسـعـر

مقبول.
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ــثل الــصــيـــني " ال تــقــلق من يــقـــول ا
البس ســأعـطـيك مــا عـنـدي". نــقص ا
ـشاعـر الـطيـبة من أجـل التـعـبيـر عن ا
ـسـاعدات لـلـشـعب الـعـراقي وتـعـزيـز ا
ألعــمـال مــكـافـحــة الـوبــاء في الـعـراق
قــررت احلــكــومــة الـصــيــنــيــة مــؤخـرا
الـتبرع للجانب الـعراقي بخمس ألف

ـضـاد لكـوفـيد-.19 جـرعـة من الـلقـاح ا
يـتـعـاون اجلـانب الـصـيـني اآلن بـشـكل
وثـــيق مع وزارة الــصــحـــة الــعــراقــيــة
ــؤســســات الــعــراقــيــة وغــيــرهـــا من ا
ـعـنــيـة حـول نـقل الـلـقـاح وتـسـلـيـمه. ا
وسيصل اللقاح في الوقت القريب جدا
إلـى الــعـــراق ويــعـــود بــاخلـــيـــر عــلى
الــشـعب الــعـراقي. وفي الــوقت نـفـسه
ـسـاعدات سـيـوفـر اجلـانب الـصـيـنـي ا
والـتسـهيالت الالزمة لـلجـانب العراقي

لشراء اللقاح الصيني.
فــيـمــا يـخص إجــراء الـتـعــاون الـدولي
ـضادة لـكوفـيد-?19 بـشأن الـلقـاحات ا

ال يــســعى اجلــانب الــصــيـني وراء أي
هـدف جـيـوسـيـاسي وال يـخطـط كسب
أي مـصلحـة اقتصـادية وال يفرض أي
شـــرط ســـيــاسـي. نــحـــرص عـــلى بــذل
جـهــود مـشـتـركـة مع اجلـانب الـعـراقي
فـي تـــقـــويـــة الـــتـــعـــاون في مـــجـــاالت
الـــلـــقــــاحـــات واألعـــمـــال الـــوقـــائـــيـــة
ا يبني احلصن احلص بـاستمرار 
لــلــتـعــاون الــصــيـني الــعــراقي بــشـأن
مـكافحـة الوباء ويـدفع بإقامـة مجتمع
مـشـتـرك تتـوفـر فيه الـصـحـة للـجـميع
ويــحـرز انــتـصـارا نــهـائــيـا لــلـمــعـركـة

ية ضد الوباء. العا

واعــتـدة مـخـتـلــفـة اضـافـة الى عـدد من
الـعـجالت التي ال حتـمل أوراقاً ثـبوتـية
فـي جانبي الكرخ والرصافة). واطاحت
مــفــارز االتــســخــبــارات الــعــســكــريــة 
بـارهابي واثن من جتار اخملدرات في

صالح الدين واالنبار.
وذكــــرت مــــديــــريــــة االســــتــــخــــبـــارات
الــعـسـكـريـة في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
هامنا في مالحقة امس انـه (استمرارا 
مـــا تــبـــقى من فـــلــول داعـش االرهــابي
وخاليـاه الـنائـمة وبـالتـنسـيق مع قسم
اســتــخـبــارات قــيــادة عـمــلــيـات صالح
الـدين تـمـكن فـصـيل اسـتـطالع الـقـيادة
شاة 91 الفرقة 14 واستخبارات لواء ا
من الـقـاء القـبض عـلى أحـد االرهابـي
في قــريـة جـمــيـلـة الــتـابـعــة الى قـضـاء
ــحــافــظــة صالح الــدين) الــشـــرقــاط 
ــطـــلــوبــ ـــتــهم مـن ا واضـــافت ان (ا
ـوجـب مـذكــرة قــبض وفق لــلــقــضــاء 
ـــادة 4 إرهــــاب) وتـــابع انه أحــــكـــام ا
(بـالتتسيق مع قسـم استخبارات قيادة
عـمـلـيـات االنـبـار تمـكـنت مـفـارز شـعـبة
االســتـخـبـارات الـعـســكـريـة في الـفـرقـة
الـعــاشـرة وبـالـتـعـاون مع الـفـوج االول
لـواء 39 مـن إلـقـاء الـقــبض عـلى اثـنـ
مـن جتـار اخملــدرات في مــنــطـقــة الــبـو
عـــســاف بـــالــرمـــادي االنــبـــار بــاجلــرم
ـشهـود) مشـيرا الى (تـسلـيمـهما الى ا
ادة 28 ـعـنيـة وفق احـكـام ا اجلـهـات ا

من قانون العقوبات).  ≈ŸUL²ł∫ قائد عمليات بغداد يترأس إجتماعاً أمنياً خاصاً بزيارة اإلمام الكاظم

حلــــركـــة الـــســــلم والــــتـــيـــار
ـقراطـي فقد االجـتمـاعي الد
ـبرزين  كـان أحـد أعمـدتـها ا

مـــنــاضـالً وطــنـــيــاً وابـــاً جلــيل
الــشـــبــاب الــذين تــعــرفــوا الــيه

عاصريه. وصديقاً وفياً 
رحـــمك الـــله يـــا أبــا ســـعــد.  

مــطـــمــئــنــاً فــشـــعــلــة احلق الــتي
حملتها ال تنطفئ.

الــسـيـاســيـة الـيـســاريـة والـقــومـيـة في
ـرحوم حـكـومـة رئـيس الـوزراء أنـداك ا
تــوفـيـق الـســويـدي. ظل الــفـقــيـد وفــيـاً
ألفـكـار احلزب الـوطنـية الـتقـدميـة التي
تـبــنـاهـا حـتى يـوم وفـاته. اهـتم كـثـيـراً
بـالعالقات االجتماعية في حياته ولهذا
ـنتـديات الـثقافـية والـسيـاسية عـرفته ا
في بــغـداد والـعـاصـمــة األردنـيـة عـمـان

خالل السنوات األخيرة من حياته.
كـان يـتـابع يـومـيـاً رغم اعـتالل صـحـته
اخـــبـــار الــــعـــراق داعـــيـــاً أصـــدقـــائه
والـشـخصـيات الـوطنـية الى الـعمل
بــروح اجلـمـاعــة لـتـوحــيـد الـصف
بـــــأفق وطـــــنـي يـــــســــمـــــو عـــــلى
اخلالفـات اجلانبيـة بهدف خدمة
بـــلـــدنـــا الـــذي يـــواجـه حتـــديــاً
خـــطـــيـــراً عـــلـى مـــســـتـــقـــبـــله
ومـــســـتــقـــبل أبـــنــائـه. شــكل
رحـــيــلــة خــســـارة كــبــيــرة

واإلرشـــاد الــــتـــربـــوي وبـــســـبب هـــذه
الـبدايات استهوته مهنة التعليم متأثر
ـرحـلة بـسـلـوكـهم. تـوجه بـعـد اكـمـال ا
الــثــانــويــة في مــديــنــته بــعــقـوبــة الى
ـعـلـمـ الـعـالـية في الـدراسـة في دار ا
بــغـــداد لــيــتــخـــرج مــنــهـــا في نــهــايــة
االربـعينيات من القـرن العشرين وبعد
تـخـرجه مارس الـعـمل مدرسـاً في حقل
الــتـعــلـيـم الـثــانـوي وتــدرج في مـواقع
إداريـة قيـادية فـيه. بـعد ثورة  14تـموز
 1958 انـتخـابه نـقيـباً لـلمـعلـم في
الــعــراق لـســمــعـته الــطــيـبــة وســلـوكه
. بـــســـبب تـــوجـــهــاته االبـــوي الـــقــو
الــــوطــــنـــيــــة واطـالعه عــــلى األفــــكـــار
الـتقدمية لرجال الفكر والسياسة خالل
مـراحل دراسـته تـوجه لـلـعمـل في حقل
الـسـيـاسة بـاالرتـبـاط باحلـزب الـوطني
ــقــراطي عــام  1946الــعــام الــذي الـــد
شـهد ألول مرة أجـازة عدد من األحزاب

ــنـــصــرم غـــادرنــا مـــســاء اخلـــمـــيس ا
2/25/ 2021 فـي رحــلــته األبــديــة رجل
تـــربـــوي جم الـــصـــفـــات اإلنـــســـانـــيـــة
ـربي والشخـصية احلـميـدة ذلكم هو ا
الـوطـنـيـة األسـتـاذ جنـيب مـحي الـدين.
أحـب العراق وأهـله وطـنياً صـادقاً في
ــانه ومــشــاعــره عـفــيــفــاً زاهـداً في أ
حــيـاته لم يـسـاوم ولم يــتـخـاذل طـيـلـة
مـسيرة حياته االجتماعية والسياسية
وذجاً نادراً للمخلص في حب مثل ا
اوطـانــهم. تـرعـر فـقـيـدنـا الـغـالي وسط
اسـرة مـتـوسـطـة احلـال بـرعـايـة أبـوين
اهـــتــمـــا بــتــربـــيــته وكـــان والــده رجالً
مـــتــنـــوراً أولى ولـــده االهــتـــمــام خالل

مراحل دراسته.
ؤسسة التربوية تلميذاً جنيباً عـرفته ا
فـي مـــراحـل دراســـتـه وتـــأثــــر بــــجـــيل
ــعـلـمـ في ثـالثـيـنـات واربــعـيـنـيـات ا
ـاضي اذ وجــد فـيـهم احلـرص الــقـرن ا
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عـاش الـعـراقـيـون مـنـذ األزل هـاجس الـتـوجس والـقـلق بـسـبب الـتـركـيـبـة
ـتداخلـية والتعـدد الطائـفي والعرقـي وإستغالل هـذا التنوع اإلجتمـاعية ا
إليجاد صراع داخلي وتدافع مجـتمعي إتخذ أشكاال سـياسية تتحكم في
مصـيـر البالد وصـراعـات طائـفـية كـادت حتـرق اجلمـيع وتـسبب إنـهـيار

أعمدة بنيان األمة العراقية.
هــذا الـتــوجس تــبــلـور فـي الـواقع الــعــراقي فــأوجــد شـرخــا بــ مــعـظم
كونات جعل جميع الطوائف العراقية شيعة وسنة وأكراد ومسيحي ا
ـحطات عصيـبة في تاريخ العـراق وتعيش حالة وتركمان وصابـئة تمر 
ـستقبل وتولـد عدم الثقة في اآلخرين الى عدم االستقرار واخلوف من ا
احلـد الـذي جـعل كل مــكـون يـبـحث عن إقـصــاء اآلخـر كـوسـيـلـة من أجل

ضمان وجوده.
بعد سـنوات احلـكم القاسـية التـي أمتدت الى نـصف قرن إسـتخدم فـيها
نظام البعث الفاشي مختلف أساليب القمع واإلضهاد ضد أغلب مكونات
اجملتـمع الـعـراقي حتت عـناوين طـائـفـية وذرائع قـومـيـة فكـانت نـتـيجـتـها
مالي الضـحايـا من الشيـعة واألكـراد فشل ذلك النـظام في إيـجاد دولة
حتتـرم مواطـنيـها وحتـرص على سالمـتـهم وتوفـر أبسط حـقوقـهم جاعال
من البالد مـقـاطعـة خاصـة بـفئـة معـيـنة وحـكـاما يـضربـون بـسيـاطهم كل

مخالف.
   تداعيات هـذه األوضاع إنعـكست بعـد التغيـير الشـامل في العراق عام
 2003 فكـان كل مـكـون يـفـكـر في مـصاحله اخلـاصـة بـعـيـدا عن مـصالح
ــقـالــيــد احلـكم ـكــونــات األخـرى بــســبب الـصــراع عــلى اإلسـتــئــثـار  ا
والـسـيـطـرة عـلى الــثـروات مع تـواجـد الـتـأثـيــرات اخلـارجـيـة في تـوسـيع
كـونات العراقية ومنع وصول البلد الى الشرخ اجملتمعي والطائفي ب ا
ـسـتقـرة سـياسـيـا وإجتـماعـيـا فغـلب اخلـطاب الـطـائفي مصـاف الـدولة ا

ناطقي على أصوات اخلطاب الوطني. والصراع ا
 رغم حـرارة الــنــيـران الــتي إنــدلـعت في الــبالد ومــازال بـعـض لـهــيـبــهـا
مـشـتـعـال وحـجم األلم الـذي دخـل بـيـوت الـعــراقـيـ وضـيــاع كـثـيـر من
الية وفشل سياسي الطاقات البشرية وهدر وفسـاد في ثروات العراق ا
وإقتصـادي كبيـر جعل صـرخات العـراقي تـتعـالى في مظاهـرات عارمة
وشبـاب خرجـوا الى الشـوارع مـطالـب بـفرص عـمل وحـياة تـتوفـر فيـها
اإلحتياجات البسيطة إال اننـا نالحظ أن اخلطاب السياسي لم يتغير وما
طالـبات اجملـتمعـية وتـغير زال  نفسه مـنذ سـبعـة عشر عـاما رغم تـغيـر ا

االجيال التي ما عادت تعنيها اخلطابات السابقة.
رحلة القادمـة هو كسر القواعد السابقة وإيجاد ما يحتاجه العراق في ا
عـقـد سـيـاسي واجـتـمـاعي جـديـد وخـلق حـلم عـراقي عـنـيـد يـضم أحالم
ـكـونـات وذلك لن يتـحـقق إال بـتـحالـفـات جـديدة عـابـرة لـلطـائـفـية جمـيع ا
ـاضي تـطـرح ـكـونـاتـيـة تــكـسـر هـواجس احلـاضـر وتــزيل مـخـاوف ا وا
كونات اجملتمـعية ويجعل اخليمة مشروعا وطنيا واقعـيا يعيد الثقـة ب ا
الوطنـية هي الـسقف الـذي يشعـر اجلمـيع حتته بـاإلطمئـنان وذلك يـتطلب

صالح احلزبية الضيقة. ارادة جادة وحقيقية بعيدا عن ا
سـتـعـصي " ليـس مسـتـحـيال لكـنه يـتـطلب إن حتقـيق احلـلم الـعـراقي " ا
وعيـا سـياسـيـا كـبيـرا وإدراكـا عمـيـقـا حلاجـة الـعراق
ـخـتـلف تـركـيـباتـهـا الـعـرقـية ومـكونـاته اإلجـتـمـاعـية 
والـطـائـفـيــة الى إزالـة جـمـيع الـفــجـوات والـعـراقـيل
والـضـغـوطـات الـتي تـمــنع ذلك احلـلم بـإقـامـة دولـة

عصرية عادلة  حتتوي اجلميع.

-1-
تعن احلاجة الى التذكير بأهـمية األخوّة في الله في زمنٍ طَغَتْ على أبنائه
نافع الشخـصية بعيداً عن احلـسابات الرساليّة صلحـية وا احلسابات ا

واالنسانية.
-2-

تملـق يطوفون حوله وما مِنْ صاحبِ ثروةٍ أو جاهٍ أو منـصبٍ االّ وترى ا
ا يكمن ان ينالوا منه..!! ناقبِيَتهِ بل طمعاً  أفواجا ال عن قناعة 

ومتى مـا خـانه الـزمـان وتغـيـرتْ أحـوالهُ وأوضـاعه انفـضـوا عـنه كـأنهم ال
يعرفونه..!!

ــلق الــزائف ال خــيــرَ فــيه وإنْ تــفــ أصـحــابـهُ وبـرعــوا في ومِــثْلُ هــذا ا
مدعيّاتهم التي ال تخرج عن كونها مسرحيات رخيصة.

-3-
ـوضوعـيّـة واالنسـانيـة ولـهذا فـهي حتظى ان األخوة في الـله تمـثّل قـمةَ ا

بأهمية كبرى.
ا انـهـا ليـست مـن أجل غَـرَضٍ مِنَ األغـراض الـدنـيويـة عـلى االطـالق وا
انـية لـتوثـيق أواصـر الصالت والـعالقات الـصافـية من كل هي مبـادرة إ
الـشوائـب لتـكـون احـدى لَـبِـنَـاتِ مـجـتـمعِ الـتـواصي بـاحلقّ الـذي أُمرنـا به

قرآنّياً 
تدح سبحانه ( ألذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق ) ? ألم 
انّ االخوة في الله ال تزعزعها تـقلبات الزمان  ولن تـهتز أبداً مهما دَجَت

الظروف واشتدت صعوباتها.
-4-

لقد أورد ( الطبرسي ) في ( مشكاة األنوار ) رواية أَحَببنا أنْ نُتحف بها
ـا ينـتـظـرهم من عـظيم ونـزف الـيـهم البـشـرى  ـتـحـاب فـي الله االخوة ا

ثوبات والدرجات فقد روي عن النبي (ص) انه قال : ا
" انّ مَلَكَاً لقي رجالً قائماً على باب دار فقال له :

يا عبد الله 
ما حاجتك في هذه الدار ?

فقال :
أخ لي فيها أردتُ أنْ أسلّم عليه فقال :

بَيْنَكَ وبَيْنَه رحم ماسة او نزعتك اليه حاجة ?
فقال :

مالي اليه حاجة غير انّي اتعهده في الله رب العا
وال بَيْني وبَيْنَه رحم ماسة أقرب من االسالم 

َلَك : فقال له ا
اني رسول الله اليك
وهو يُقْرِئُكُ السالم

ويقول لك :
ايّـاي زرتَ فـقـد أوجــبتُ لك اجلـنّـة وقـد عــافـيـتُك من غــضـبي ومن الـنـار

حلبك إيّاه فيّ ) 
ذكور ص 363 صدر ا راجع ا

نسـأله تعـالى أن يجـعلـنا وايـاكم أخوةً مـتحابـ فيه
بــعــيــدين عن الــوقــوع في مــســتــنــقــعــات االغـراض

الدنيوية 
انه سميع الدعاء قريب مجيب.

بغداد
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السفير الصيني لدى العراق

w «dF « wMOB « ÊËUF²K  5B(« sB(« wM³M

U½Ë—u  W× UJ  ÊQAÐ

لن نـنـسى أن فخـامة الـرئيس الـعراقي
بـرهم صـالح ورئـيس الـوزراء الـعراقي
هـدي وجهـا رسائل آنـذاك عـادل عبـد ا
ـواساة إلى القادة الصيني للتعبير ا
عـن دعم الـــشـــعب الــــعـــراقي الـــثـــابت
ـر لــلــشــعب الــصــيــني عــنــدمــا كــان 
ــرحــلــة صــعــبـة الــشــعب الــصــيــني 
ـــكــــافـــحـــة الـــوبـــاء ولـن نـــنـــسى أن
الــشــخـصــيــات من مـخــتــلف األوسـاط
واد الـعراقية جـمعوا بصـورة عفوية ا
الــوقــائـيــة مـثـل الـكــمــامـات والــبـدالت
الــواقــيـة والــكــفـوف لــلــمـســاهــمـة في
ــعـركــة الـصــيـنــيـة ضـد الــوبـاء ولن ا
نـنـسى أن الطـلبـة الـوافدين الـعراقـي
الــذين تــطــوعــوا لــلــبــقــاء في الــصـ
ؤثر سـجلوا مـقطع الفـيديو الـقصيـر ا
حتت عـنـوان " قلـوبنـا معـكم" لـلتـعبـير

. عن حبهم ودعمهم الص
بـعـد حدوث الـوبـاء في العـراق شـاطر
اجلــانـب الــصــيــنـي مــعــانــاة اجلــانب
الـعراقي أيضا فأرسلنا فريق اخلبراء
ــكـافـحــة الـوبـاء إلى ــتـخـصــصـ  ا
ــشـاركـة الــعـراق في الــلـحــظـة األولى 
خـــبــرات مـــكــافـــحــة الـــوبــاء وتـــقــد
ــهــمـة. درب ــقــتــرحــات الـوقــائــيــة ا ا
الـــفـــريق أكـــثـــر من  1000كـــادر طـــبي
ـكافـحة عـراقي عـامل في الصف األول 
الــوبـاء وســاعــد الـعــراق عـلى إنــشـاء
مـخـتـبر  PCR لـتـشـخـيص كـوفـيد-19
ـفـراس. كـمـا تـبـرع وتـنـصـيب جـهـاز ا
اجلــانب الــصـيــني لـلــجـانب الــعـراقي

ـواد الوقائـية مثل بـكمـية ضخـمة من ا
خـمس ألف طقم تشـخيص كوفيد-19
وأكثر من مليون وأربعمائة ألف كمامة
والـكثير من البدالت الـواقية منذ ظهور
الـوبــاء وسـلـمت احلـكـومـة الـصـيـنـيـة
مـؤخرا  56سـيارة إسـعاف و 200مـولد
كـهربائي للحكومـة العراقية. نتمنى أن
ـذكورة أعاله في ـسـاعـدات ا تـسـاهم ا
ة مـسـاعدة الـشعب الـعـراقي على هـز

الوباء في يوم مبكر.
ÕöÝ Èu √

ال يـعـرف الـفـيـروس احلـدود ويـتـرابط
مــصــيـر الــبــشـريــة فــيــعـد الــتــضـامن
والــتـعـاون أقــوى سالح لـلـتــغـلب عـلى
ــضــادة الــوبـــاء. رغم أن الــلــقــاحــات ا
لــكــوفــيـد- 19تــطــور وتــنــتج بــســرعـة
ــكـن أن تــصـــبح قـــيـــاســـيــة لـــكـن ال 
الـلـقـاحات سـلـعـا كـمالـيـة تـستـخـدمـها
الــعــدد الــقــلــيل من الــدول حــصـرا. إن
اجملـــتـــمع الـــدولي في حـــاجـــة مـــاســة
لـتسويـة قضيـة عجز الـطاقة اإلنـتاجية
لــلـقــاحـات وفي حـاجــة أكـثــر إحلـاحـا
ـعاجلـة قضيـة عجـز توزيع اللـقاحات.
في ظـل تفـشي الـوبـاء يـحب عـلـيـنا أال
نــــــتـــــرك أي دولــــــة ذات حـــــاجــــــة إلى
ـكـنـنــا أن نـنـسى أي الــلـقـاحــات وال 

شخص ينتظر اللقاحات.
فـي الــــوقـت الــــراهـن التــــزال تـــــواجه
الـصـ الـضغـوط الـوقـائيـة اخلـطـيرة
فـاحتـياجـات الص لـلقـاحات ضـخمة
هيب الذي لـكننا سنـنفذ بحزم الـوعد ا
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d³²∫  مختصون يجرون سلسلة إختبارات على لقاح كورونا

جنيب محي الدين
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تـهم مـرخصـة واعتقـال عــدد مــــن ا
وفـــــــق مـواد قانونـية مختـلفة) ولفت
ــشــاة احلــاديــة عــشـر الـى ان (فــرقــة ا
تــسـتــمـر بــتــامـ احلــمـايــة لـنــحـو64
مــركـزا انـتــخـابــيـا وتـنــفـيــذ واجـبـات

تـنفـيذهـا للـعمـليـات االستـباقـية بـهدف
تـأم حـماية قـاطع مسـؤوليتـها حيث
تـم اجـراء عـمـلـيـات البـحث والـتـفـتيش
فــــــي مــنــاطق شــمـــال وغــربي بــغــداد
أســـفــــرت عــن ضـــبط أســــلـــحـــة غـــيـــر
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تـرأس قائد عمليـات بغداد اللواء الركن
ــؤتـمــر أالمـني أحــمـد ســلــيم بـهــجت ا
اخلـاص بتـأم احلـمايـة لزيـارة األمام

موسى الكاظم (عليه السالم) . 
وذكـر البـيان ان (بهـجت تراس مـؤتمرا
امـنـيـا خـاصـا بـتامـ احلـمـايـة لـزيارة
الـكاظم وذلك فــي مقر قـيــــادة الفرقــــة
الثانية شرطة احتادية حيث استعرض
خـالله خـطط حــمــايـة الــزائــرين في مـا
يــخص قــواطع مــســؤولــيـة الــفــرقــتـ
الــسـادســة لـلـجــيش والـثــانـيــة شـرطـة
ـــشـــاة 27) وشـــدد احتـــاديـــة ولـــواء ا
بـــهـــجت خالل االجـــتــمـــاع عـــلى (اخــذ
الـدروس والعـبر من الـزيارات الـسابـقة
واعــتـمـاد الـنــقـاط اإليـجــابـيـة وجتـاوز
الــسـلــبـيــات ومـعــاجلـتــهـا ان وجـدت)
وتــابع الــبـيــان ان (االجـتــمـاع حــضـره
نـائبي الـقـائد لـشؤون الـدفــاع وشؤون
الــــداخـليـة وقـادة الفـرقـت الـسـادسة
والـثانية شرطة احتادية وامري األلوية

وضباط هيئة ركن القيادة). 
وضــبــطت الـقــوات االمــنـيــة في قــيـادة
عـمـلـيـات بـغـداد أسلـحـة غـيـر مـرخـصة
واعـتــقـال مـتـهـمـ بـالـسـرقـة واالجتـار
ــواد اخملـــدرة في مــخــتــلف قــواطع بــا

سؤولية.  ا
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وقـال بيان للقيـادة تلقته (الزمان) امس
ــشــاة الــســادســة واصــلت ان (فــرقــة ا
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الالمــسـؤول من زمالئــنـا الــسـابــقـ
) وتأكيـد أحقيـة الفائزين هزومـ (ا
مارسـة مسؤولـياتهم داخل جدران
ؤتمر شاركـة ايضا في ا درسة وا ا
الـعـام الـذي عقـد (يـا لـلـمـصـادفة) في
ركزية الكائنة كتبـة ا احدى قاعات ا
ــدخل شـارع االمــام عــلي من جــهـة
ساحـة البـلـوش وسط كربالء. ورأيت
الشـامي صادقـاً مـقنـعاً في طـروحاته
في الـلـقــاء االول به بـعـد فـوزنـا. كـان
ذلك في مــبـنى فـرع االحتــاد مـجـاور
قــاعــة االدارة احملــلــيــة. كــان حـديــثه
شـاركة مفـعمـاً باالمل وحـافزاً عـلى ا
شترك. الوطنية وحاثاً على البناء ا

×××××
وفي لقـائي بـالـشامي في مـنـزله قبل
ايـــام اســــتــــعـــدت مــــعه ذكــــرى ذلك
احلــديث الــذي طــمـأنــني شــخــصــيـاً
واقــنــعــني بـوجــود شــخــصــيـات من
ـكن مـد الـطــيف الـســيـاسي االخــر 
اليـد الـيهـا. واعـترفت له انـي تمـنيت
ان اكون من لـونه السـياسي اعـجاباً
ـتبـنـيـات الـتي حمـلـهـا في حـديثه بـا
مـعـنـا. وأجزم ان مـنـطـلـقـات الـشامي
ومــجـمـوعــة الـرئــيس الـراحـل احـمـد
حـسن الــبـكـر هي الـتـي اثـمـرت قـيـام
اجلبهـة الوطـنية والـقوميـة التقـدمية
في مـا بـعـد وكــانت زيـارتي الـيه في
ـنـصـور بـبـغـداد بـعـد نـحو مـنـزله بـا
نصف قرن تتزامن مع صدور اوراقه
كسفـير سـابق في كتاب جـديد قرأته
بــشــغـف ووجــدت فــيه صــدقــاً نــادراً
ـة تعـرض لها ومرارة الذعـة من جر
وحتولـت اصداؤهـا بـ الكـربالئـي
عـــام 1973 الى ظــــاهــــرة نــــادرة في
الوفاء واحترام العالقات االجتماعية
وحتــدي طــغــيــان وجــبــروت الــرؤيـة
ـضــادة لـلـقـيم الـعــراقـيـة االصـيـلـة. ا
ولـــعل من االهـــمــيـــة االشــارة الى ان
محـمد حـسـ الشـامي واحد من قـلة
تمكن من شق طريـقه وصعود مراتب

وظيفيـة بارزة برغم صغـر سنه. فقد
تـولى مـسـؤولـيـة تـنظـيم احلـزب في
ثنى فور اعالن تشكيلها محافظة ا
وفصل السماوة عن الديوانية مطلع
ـاضي ثم الـسـبــعـيـنـات مـن الـقـرن ا
مـحــافـظــاً لـهــا عـام 1973 ثم تـولى
ادارة محـافـظة كـربالء عام – 1975
 1976لـــيــــكــــون اول شـــخــــصــــيـــة
كــربالئـــيــة مـــنــذ تـــأســيـس الــدولــة
الـعـراقــيـة عـام 1921 تـكـلف بـادارة
تـصـرف ـدينـة خـلـفاً لـعـشـرات (ا ا
) قـبـله الـذين كـانـوا من واحملـافـظـ
مـنــابت ومـدن اخــرى. وبـرغـم قـصـر
ـــنــصب (اربــعــة مـــدة تــولــيه هــذا ا
اشـهـر فـقط) فـان الـشـامي تـرك اثراً
طـيـبـاً في نـفـوس عامـة اهل كـربالء.
والــــغـــريب انـه كـــان فـي زيـــارة الى
ايــران بــدعـوة مـن مـحــافظ مــشــهـد
وتلـقى خـبر نـقـله منـهـا عبـر رئيس
وزراء ايــران عــبــاس هــويــدا الــذي
كــان يــتــحـدث الــعــربـيــة بــالـلــهــجـة

اللبنانية بطالقة.
كـــان الـــشــامـي يـــتـــمــتـع بـــكـــارزمــا
واضحة فهـو متسلح بفـكر عقائدي
ســلــيم وثــقـافــة ســيـاســيــة عـمــيــقـة
واســتــعـــداد نــفــسي خلــدمــة بالده
ـواقـع كــمــا كـان حــتى في ابــسـط ا
شاباً انـيقـاً وسيمـاً منفـتحاً ونـزيهاً
نظيف اليد واللسان وابيض القلب.
وهـي عـــنـــاصـــر اذا اجـــتــــمـــعت في
شــخص صــيـرته قــيــاديـاً مــتـمــيـزاً.
ولــــعل ذلك يــــفـــســـر جنــــاحـــاته في
ــدنـــيــة ثم مــهـــمــاته احلـــزبــيـــة وا
انـخـراطه في الـسـلك الـدبـلـومـاسي
ولــــو انـي اعــــزو حتــــوله الى وزارة
اخلارجـية الـى (عقـوبة) تـعرض لـها
نـتـيـجـة مـواقف صـلـبـة او وشـايـات
حتـدث عــنـهـا في (اوراق الــسـفـيـر)
الـتي اجـملت رحـلـة حـيـاته وسـيرته
احلـزبـيـة والــوظـيـفـيـة. وهي سـيـرة
شـاقة قـدم فـيهـا الـشـامي تضـحـيات
جــمــة اكــلت زهــرة شــبـابـه وجتـرع
فــيــهــا آالم الــظــلم ونــكــران الـفــضل
ن ن يــظــنــهم رفــاقه او  ســواء 
زامــلــهم في الــعــمـل الـدبــلــومــاسي

ماضياً وحاضراً.
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خالل عــقـد الـتـســعـيـنــات من الـقـرن
اضي التـقيت مـصادفة بـالشامي ا
في معرض مرموق لالثاث في شارع
ــعـرض واجــهـة 14 رمـضــان كـان ا
ها يديرها لشركة اظن ان اسمها ا
ـعــيـة عــمه الـراحل شــقـيق والـده
وهـو رجل من نـسل الـرسـول مـحـمد
(ص) من عـائـلـة الـشـامي الـعـريـقـة.
يـومــهـا اقـتــرحت عـلـيـه اجـراء لـقـاء
صـحــفي لـلــحـديث عـن تـمـوز 1968
لـــكـــني فـــوجــئت بـــرفـــضه الـــقــاطع
للفكـرة مشيـرا الى ان (الثورة التي
تــفـجــرت وكـنــا فـيــهـا انــحـرفت عن
اهدافـها وان احلزب الـذي انخـرطنا
ـنــظـومـة الــعـقــائـديـة فــيه لم يـعــد ا
االولى الـتي نـاضـلنـا في سـبـيـلـها)
كـــان يــوحي بـــرفــضه تـــفــرّد صــدام
حسـ بالـسلـطة وتـعامـله مع رفاقه
فـي احلـــــــــزب وجــــــــــور قــــــــــراراته.
وانـقطـعت اخـبـاره عـني باسـتـثـناء
مــدة كـنت اســتـقــيـهــا من ابن عـمه
الـذي اعدمه الـرئـيس صـدام بشـبـهة
التعاون مع احلكيم (الطبيب) راجي
التكريـتي. كان تيسـير الذي تعرفت
ـــدرســـة االبــــتـــدائـــيـــة عـــلـــيـه في ا
ـتــوسـطـة جـنـديــاً في االحـتـيـاط وا
صــادفــته في اخلــدمـة الــعــسـكــريـة
ـتـلئ نـشـاطاً شـابـاً طـويل الـقـامـة 
ويـتـمـتع بـخـلق نـادر. وخالل بـعض
الــلـقـاءات كــنت اسـألـه عن الـســفـيـر
ـــمـــارســة الـــشــامـي الـــذي تـــفـــرغ 
الـتـجـارة واحملــامـاة اثـر فـصـله من
احلـزب واحــالـته عــلى الـتــقـاعـد من

الوظيفة في السلك الدبلوماسي.
كانت صدمتي وعدد من زمالئي في
اجلـنديـة ال تـوصف عنـدمـا سمـعـنا
نـبـأ اعـدام تـيسـيـر مـثـلـمـا صـدمني
قـــبل ذلـك بــعـــقـــد من الـــزمــان نـــبــأ
اعــتــقــال مــحــمــد حــســ الـشــامي
نتيجـة حضوره مجـلس العزاء على
روح زمـيلـنـا في الـدراسـة االعـدادية
ازهر الطيـار الذي قتـلته رصاصات
اجهزة االمن اثناء محاولته الهروب
من االعـتــقـال عـلى خـلـفــيـة انـتـمـائه
حلـزب الــدعـوة االسالمــيـة. لــقـد عـد
ة) جنم عنها حضور الشامي (جر
االعـتـقـال في زنـزانـة مـنـفـردة ثم في
غــرفـــة مـــغــلـــفـــة بـــبالط احـــمــر من
. الـسيـرامـيك (كاشي) لـنـحو سـنـت
وبـــرغم الــصــبـــر الــذي يــتـــحــلى به
مــنــاضـل من طــراز مــحــمــد حــســ
الشـامي ابن مديـنة تـرضع الشـهادة
ومعاني الـتضحيـة والفداء البـنائها
ــــهـــد اال انـه اقـــدم عــــلى وهـم في ا
االنتـحار ثالث مـرات. وقال لي وهو
يـســتـرجع تـلك االيــام الـسـود (كـدت

واتــيــحـت لي فــرصــة الــتــفــرج عــلى
ــســـجــونــ من عــنــاصــر احلــرس ا
ديـنة القـومي في سـجن السـراي بـا
من خــلف الــسـيــاج احلــديـدي اثــنـاء
ـسـجونـ لقـضـاء حاجـتهم خروج ا
ــارسـة الـسـيـر ـيـاه و في دورات ا
ـدة ربع سـاعة حتت اشـعة الـشـمس 
تــــقـــريــــبــــاً. كـــانـت مـــعــــظم عــــوائل
ـسـجونـ تـسـتثـمـر الـوقت لـزيارة ا
ذويها ومـشاهدتـهم من وراء السياج
بــأعـمـدتـه الـطـويــلـة بــدال من حتـمل
مـشــاهـدتــهم من وراء الـقــضـبـان في
سجـن تقـليـدي بـكل ما يـنـطوي عـليه
ة واقتراف من داللة على آثار اجلـر

الذنوب اجلنائية فقط. 
ـفـارقـة الـتي رافـقت هـذا احلدث ان ا
الـبــعـثـيـ الـذين كـانــوا يـتـمـتـعـون
باحلريـة خارج السـجن حتولوا الى
ضـيـوف عـلــيه وشـاركـوا خـصـومـهم
الــشــيـوعــيــ الـذين تــعــرضـوا الى
صـيـر وقاسـمـوهم معـاناة قمـعـهم ا
القـمع والـتنـكـيل. ولم تـشهـد كربالء
كــغــيـرهــا من مــدن الـعــراق احــداثـاً
اسـتـثـنـائـيـة سـواء في شـباط 1963
ـوقف في او تـشـرين 1964 ذلك ان ا
بـــغـــداد هــو الـــذي يـــحـــسم اوضــاع
االطــــراف فـي الـــغــــالـب. فـــبــــرغم ان
الـشــيـوعـيـ واصـلــوا الـتـظـاهـر في
وسط كـربـالء مـرددين هـتــاف (مـاكـو
مؤامرة تصير عـ الشعب مفتوحة)
دفـاعـاً عن عـبـد الـكـر قاسـم فانـهم
اضطروا للـتسليم بـاالمر الواقع بعد
مضي ثالثـة ايام بعـد ان ثبت سـلطة
الـبعـثـيـ اقدامـهـا و اعـدام قاسم
كـمــا ان اعـضـاء الـبــعث الـذين ظـلـوا
ـة متـحصـن داخل يرفـضون الـهز
مقارهم عنـد االطاحة بـهم سرعان ما
تـركــوهـا بــعـد ان رسخ عــبـد الـسالم
عـارف اقـدامه وهـزم بؤر الـردة. ومع
ـــة قـــتل ـــكن جتـــاهل جـــر ذلـك ال 
شـرطي مـسـتـطـرق صـبـيـحـة تشـرين

 1963اتـهم بـارتـكـابـهـا شـاب
مـتـهـوّر اسـمه احـمد ذاكـر ثم
تمت تـبرأته قـضائـياً في وقت
الحـق. وتــــدور األيــــام وغــــاب
عـروف كثـيـر من البـعثـيـ ا
وكان عددهم في جـميع ارجاء
كربالء ال يتـجاوز الثالث في
شهد الـسياسي لكن صورة ا
الـــشــــاب الـــشـــامي لم تـــبـــرح
ذاكــرتـي حــتى تـــمــوز 1968
حيـث زاول من جديـد مـهـماته
احلــزبــيــة عـــلى وفق مــنــطق
جديـد تبـنته الـقيـادة احلزبـية
ومـــــــــــؤداه (اطـالق ســـــــــــراح
الـــســـجـــنـــاء الـــســـيـــاســـيــ
واعادتهم الى وظـائفهم وفتح
صفحة جـديدة في العالقة مع
الـقــوى الـسـيــاسـيـة وطي آالم

اضي). ا
ورأيت ذلك في استـئنـاف عدد
من مـــدرســـيــنـــا في اعـــداديــة
كــــــربالء واجــــــابــــــاتــــــهـم في
الـتـربيـة وكـان بـيـنـهم اسـتاذ
اجلغـرافيـا والـكيـميـاء واللـغة
الـعــربـيـة والـريــاضـيـات كـمـا
تـــــابـــــعـت الـــــتــــــطـــــورات في
االنــتـخــابـات الــطالبـيــة الـتي
جــــــرت لـــــلـــــمـــــرة االولـى في
دارس االعـداديـة والثـانـوية ا
(من الصف الربع  –السادس)
وصادف ان اجلـبهة الـتقـدمية
الـــتي تــضـم ائــتـالف الــطالب
الشيـوعيـ والقومـي وكنت

مــنـهــا فـازت فـي هـذه االنــتـخــابـات
الـــعـــام 1969  وفــــاجـــأت الــــعـــراق
بتحقيـقها اجتياحـاً طالبياً لم تشهد
له مــثــيالً ســوى مــدرســة اخــرى في
. بـغـداد هي ثانـويـة الـنـضال لـلـبـن
وحتت مــوجــبــات الــوضع اجلــديــد
عـــادت صــــورة الــــشــــاب الــــشــــامي
ـالكات تـتـجـسـد امـامي وهـو احد ا
تـقـدمة حلـزب الـبعث مـسؤوال عن ا
اخلـط الـــطالبي وهي مـــســـؤولـــيـــة
اتـــاحـت له مــــبــــاشــــرة اتـــصــــاالته
بــاجملـمـوعــة الـطـالبـيـة فـي اعـداديـة
كربالء التي امـسكت بـزمام (االحتاد
الوطـني لـلطـلبـة) بـدالً من اجملمـوعة
ة البـعثـية الـتي ظلت مـشاعـر الهـز
االنــتـــخــابـــيــة كـــامـــنــة في نـــفــوس
اعـضـائـهـا فـبـادرت بـ حـ وآخـر
الى تعـويق عمـلنـا او خلق فـتنـة ما
تــســتـــفــز جــمـــوع االغــلــبـــيــة الــتي

اختارتنا.
وانـــا اســـتــرجـع هــذا احلـــدث غـــيــر
ـسـبـوق في تــاريخ كـربالء يـتـعـ ا
ـدرسة الذي عليّ الـكشف عن مـدير ا
آزر اجلـبــهـة الـتــقـدمـيـة مـن مـنـطـلق
مــيـــوله الــقــومــيــة االســتــاذ فــاضل
زيني الذي لم تكن االجـواء الناجمة
عن االنتخابات تهدأ حتى صدر امر
ـنطـقة نقـله الى مـتوسـطة الـثورة 
بـاب بـغـداد قـبل ان يـقـصى ويـكـلف
بـوظـيـفـة مـفـتش بـتـربـيـة احملـافـظة
تنفيذاً لعـقوبة رفضه تدخل االجهزة
االمــنــيــة بــاالنــتــخــابــات وتــمــســكه
باسـتـقالل االدارة. ويبـدو ان الـشاب
ــشـهـد الـشــامي الـذي كــان يـراقب ا
وتداعيـاته حرص على الـتهدئة من
مــبــدأ تــعـــهــد قــطــعــتـه الــســلــطــات
ـقـراطــيـة االنـتـخـابـات واشـاعـة بـد
ـــارســـة حق اجــــواء احلـــريـــة فـي 
االختيار فظل يتقرب من مجموعتنا
ويحرص على اشاعـة جو االطمئنان
بـــيــنــنــا ورفض مــظــاهــر الــســلــوك

اجن ورأيـت ان االنــــــتـــــــحــــــار هــــــو
اخلالص الــوحـيــد. وكـنـت اطـلب من
الــلـه ان يــنــقــذني بــالــطــريــقــة الــتي
ـكنـة لكن ارادته غـلبـتني وجدتـها 
في كـل مــرة فـــتم انـــقـــاذي وانــا في
الرمق االخير). وفي (اوراق السفير)
يكـشف محـمد حـس الـشامي الذي
سألـته عن شـقيـقه احمـد زمـيلـنا في
الـدراســة االعـداديــة وقـال انه يــقـيم
ـتـحدة في دولـة االمارات الـعـربـية ا
يـــكـــشف عن رســـالـــة بـــدت لي عـــنــد
قــراءتـهــا شــديـدة الــعــتب وجـريــئـة
وجـــهــــهــــا الى الــــســـيــــد ابــــراهـــيم
ـــشـــهـــور في كـــربالء اجلـــعـــفـــري ا
بـاالشـيقـر وهـو من عـائـلة هـاشـمـية
ـة ومـعـروفـة بـالـزهـد والـتـقوى كـر
حتت عنـوان (أوفيت مـعك ولم توف)
وذلك في اعــــقــــاب تـــولــــيه رئــــاســـة
الــــــــوزراء عــــــــام 2005 وفـي هـــــــذه
الــــرســـالـــة كالم (خـــشـن) قـــارن فـــيه
الـشـامي نـفـسه بـاالشـيـقـر وظـيـفـياً

وسياسياً.
ان مجرد هـذا العـنوان ينـطوي على
جرأة في اعقاب زلـزال ضرب العراق
بـعـد نـيـسـان 2003 واطـاح بـسـلـطـة
. وأعترف اني لم افاجأ صدام حس
بــهــذه اجلـرأة النـي عـرفـت الـشــامي
مــنــذ صــورتـه االولى الــراســخــة في
ذهنـي عام 1964  ومـواقـفه الـتـالـية
الراسخة ايـضا في عقـلي وضميري
جـريـئـاً ثــابـتـاً غـيـر هـيّـاب. وتـكـشف
طبـوعة التي تـلقيت نـسخة اوراقه ا
منها هـدية بتوقـيعه تفاصـيل دقيقة
رافقت عـمـليـة اسـتجـوابه سواء من
قــــبـل اجلــــهـــــاز احلــــزبـي في اطــــار
الـتحـقـيق معه في امـانـة سر الـقـطر
او من قبل اجلـهاز اخملـابراتي الذي
يــرأسه بــرزان ابـراهــيم الــتــكــريـتي
وتــــولـى اســــتـــــدراج الـــــشـــــامي من
بودابـست بعـد نحـو ثالثة اشـهر من
تـعـيـيـنـه سـفـيـراً لـدى هـنـغـاريـا الى
مؤتمر السفراء العراقي لدى الدول
الغـربـية ثم اعـتـقاله وهـو في مـنزل
ـرض والـده الــذي كـان يـنــازع ضـد ا
ـنزل احـتفظ في كربالء. وعـنـد هذا ا
بـــــتــــذكـــــارات شــــارع الـــــنــــجـــــارين
ـستـوصف الـبـاكسـتـاني الـقريب وا
من منـزل الشامـي الواقع داخل زقاق
مغـلق لكنه مـنفـتح على آفـاق العالم

كله.  
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تــضــمــنت اوراق الـســفــيــر الــشـامي
ســردا لـوقــائع اعــتـقــاله واالســالـيب
الـتـي اسـتـخــدمت ضـده فـي الـسـجن
االنـــفــــرادي وبــــعض مــــشـــاهــــداته

االخرى. وقال:
(لـقــد كـان رئـيس الـنــظـام الـسـابق ال
ـقـراطي وهـو ما يـومن بـالـعـمل الـد
دفع نــظــامه الى تــصـفــيــة خــصـومه
ـخـتـلف الـوسائـل واالسالـيب وان
ــــثــــابــــة هــــذه االجــــراءات كــــانـت 
الــــفـــايـــروس الـــذي دخـل الى جـــسم
حــزب الـــبــعث الــعـــربي االشــتــراكي
واخــذ يـنــخـر في هــذا اجلــسم حـتى
افـــرغه من مـــحـــتـــواه الـــعـــقـــائـــدي.
وعالمات االستفهام التي اثيرت على
رئـيس الــنـظـام الـســابق مـنـهـا خالل
الفترة الـتي قضاها في الـقاهرة بعد
احملـاولــة الـفـاشـلـة الغــتـيـال الـزعـيم
الراحل عبـد الكـر قاسم عام 1959
والذي دوره كان هامشيا فيها وليس
تـنفـيذيـا حـيث كانـت مهـمتـه حمـاية
ــنـــفــذ لــعــمــلــيــة الك ا انــســحــاب ا
االغـتـيـال ومن انـاس مـقـربـ له هـو
عـيــادة الـصـديـد الــذي كـان يـتـواجـد
مـعه اخـبـرني بـان صـدام كـان مـعـهم
في القاهرة ويلتـقون معه باستمرار
اال انـه غــاب عـــنــهم لـــفــتـــرة تــقــارب
االسـبـوعـ من دون ان يـعـرفوا عـنه
شـيـئا! بـعـدهـا اصـبح قـلـيل اخلروج
ويـقـضي وقـتـا كثـيـرا لـلـمـطـالـعة في
داره). واضاف الشـامي: (بعد تـغيير

الــنـظـام الــسـيــاسي في الــعـراق عـام
 1963عــاد الـــيه و تــنــســـيــبه الى
موقع هامشي في احلـزب وهو عضو
ـــكــتب الـــفالحي وبـــقــدرة قــادر في ا
وخالل اقل من اربع ســنـوات يـصـبح
عـضـوا في الـقـيـادة الـقـومـيـة ونـائب
امــ سـر الــقـيــادة الـقــطـريــة! وبـعـد
تـسـلم احلـزب لـلـحكـم عام 1968 بدأ
بـتـنـفيـذ مـا في فـكـره خـطـوة خـطوة
ــــثل الــــقـــائل وكـــان يــــســـيــــر وفق ا

(تمسكن.. تمسكن حتى تمكن).
وبعـد تـسلـمه لـزمام االمـور في تـموز
1979 اقــدم عـــلى تــصــفــيــة كــوكــبــة
مـنـاضـلــة بـحـجـة وجـود مـؤامـرة من
قــــبل ســــوريــــا ومن ثـم قــــام بــــعـــزل
الرئيس احمد حسن البكر رحمه الله
ـسـرحـيـة هـزيـلـة. بـعـدهـا بدأ وذلك 
بتنفيذ اخملـطط االمريكي الصهيوني
لـــــشن احلـــــرب عـــــلى ايـــــران لـــــكي
ـنـطـقـة. ثم تالهـا تـسـتـنـزف قـدرات ا
احـتالل الـكويـت عام  1990والتي ال
يـوجـد اي مـبــرر الحـتاللـهـا السـيـمـا
نـــحن خـــرجــنـــا من حـــرب مع ايــران
دامت ثماني سـنوات حـرقت االخضر

والــــــــيــــــــابس
واســـتــــنـــزفت
الـــكــــثـــيـــر من
الــــــــــقـــــــــدرات
واالمــكـــانــات
اضـــــافـــــة الى

االف
الشهداء).

واكد في فـقرة
اخـــــــــــــرى مـن
االوراق ان
(اســــــــالــــــــيب
الـــــــنــــــــظـــــــام
الـســابق بــعـد
ان تـــــــــــــــــــمـت
الهـيـمـنـة على
زمــــام االمـــور
تـضمـنت فـتح
ابـــــــــــــــــــــــواب
الـــــــســـــــجـــــــون

لــلـمـنــاضـلــ الـشــرفـاء من مــخـتـلف
االحـــزاب والــتــيـــارات الــســيـــاســيــة
الوطـنيـة ولقـد تفـ النـظام الـسابق
ــــارســـة ــــعــــتــــقالت و في بــــنـــاء ا
الـتـعـذيب فـيـها وبـاسـالـيب مـخـتـلـفة
ــعـــتــقالت اتــذكــر ومن ضـــمن هــذه ا
احملـــــاجـــــر الـــــتي كـــــانـت تـــــســـــمى
ة) وكـان مـوقعـها بـاحلاكـمـية (الـقـد
مـقابـل القـصـر االبـيض وقـد قـضيت
في احـداهــا خـمـسـة أشــعـر انـفـرادي
بدءا من 1980/4/1 وكانت مـسـاحة
احملـجـر الـواح د 2 مـتـر طــوال ومـتـر
تر عرضا و2 متر ارتفاعا. ونصف ا
وفي الوقت الذي كنت اعيش في هذا
احملـــجـــر لــوحـــدي كـــانت احملـــاجــر
االخــرى الـــتي بــجــانـــبي والــتي هي
ـقـاسـات نـفـسـها تـضـم اربعـة الى بـا
خــمـســة اشـخــاص فـتـخــيـلــوا كـيف
ســيــنــام هــؤالء? كم كــان بــودي بــعـد
الــســـقــوط واالحــتالل عــام 2003 ان
يــتـم اعــتــقــال الــذين هــنــدســوا هــذه
احملاجر في احداهـا ولكن االمريكان
لـم يــنـــفــذوا ذلـك وعــنـــدمــا تـــقــضي
مصـلحـتـهم يزيـحون من يـريدون عن
طــريـــقــهم مــهــمــا تــكـن عالقــته بــهم
ومــهـمــا قــدم لـهم مـن خـدمــات وهـذه
امور معروفة ومـشهورة فشاه ايران
كم خـدم الـغرب واالمـريـكـان ولـسـن
طـويلـة وعـنـدما اقـتـضت مـصلـحـتهم
ازاحـته انـتــهى به االمـر يـريـد مالذا
ـأوى آمــنـا يـســتـقـر فــيه فـلم يــجـد ا

الذي يرغب اليه).
شاهدات واقع احلال قال: وبالنسبة 
(احملـجر الـذي كـنت مـعـتـقال فـيه كان
ل يـسـري في داخـله الـقـمل وكـأنه (
ا فارسي) فكان يـهرش في جسمي 
اضطررت الى ان اقضي معظم وقتي
في اللباس الداخـلي واستمر في قتل
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من ب حشـد الصور التي ظـلت عالقـة في ذهني مشهـد شاب يرتـدي بزة احلرس القـومي ظل ثابتـاً مع قلة قلـيلة جداً من
ـركزيـة في مـدينـة كـربالء. كان احلـدث صـاعقـاً وكـان االرتيـاح بـادياً عـلى الـشارع بـاطـاحة عـبد ـكـتبـة ا رفاقه عـنـد مدخل ا
السـالم عارف بالبعثي صبيحة يوم 18 تشرين 1964 وفيـما اخذ االعالم احلكومي يطلق على احلدث (ثورة تشرين) كان
كـتبة التي حتـولت بعد انقالب 8 شـباط 1963 الى مـقر للحـرس القومي يـزداد اتساعا عدد االهـالي الذين جتمـهروا امام ا
مع تطور سـاعات اعالن عارف جناح (الثورة) وعرض مزيـد من جرائم الفئة التي اطاحت بـعبد الكر قاسم وعاثت فسادا

في البالد بحسب منطق بيانات تشرين. 
وفي 19 تشرين لم يـعد قادراً على االسـتسالم للشـرطة احملليـة من عناصر احلـرس القومي اال فئـة القليـلة جداً وكان من
شهـور باسم (حسن الشـامي) ب العناصـر البعثـية التي عرفت في كربالء بينـهم الشاب محمـد حس محـسن الشامي ا
كبدري وأخـيه حميد الكلكاوي ومحـمد مجيد القرعاوي ومهـدي اخلزرجي وعدنان وطارق وياس اوالد طه االلوسي وحسن
السعـيد وعبـد الواحد شـمس الدين وهذا االخـير الذي كـان قائداً لـلحرس الـقومي اعطى االيـعاز لرفـاقه لالستسـالم حقناً
هداوي لدمائـهم واعترافاً بـتقويض سلـطة البعث الـتي وصلت الى احلكم عـلى جثث بعض الضـباط االحرار ومنـهم قاسم وا
ـدرسة العباس االبتدائية للـبن عندما عاصرت احلدث وماجد مـحمد ام والشيخ وسواهم. وكنت في الصف اخلامس 

في عامي 1964 – 1963.

(القمل). كـنت اخرج من هـذا القفص
يـــومــيــا بــعــد الـــظــهــر الى احلــمــام
الشرقي الـقذر لقـضاء احلاجة وذلك
وجودين بعد ان يتم اخراج جميع ا
في احملـــاجــــر االخـــرى لـــيــــقـــضـــوا
حــاجــتـــهم حتت ضــربــات الــســوط
وكنت استغل خروجي هذا فأغتسل
اء اخلـرطـوش الخـلص نـفسي من
(الـقـمل). ومن االمـور الـتي اتـذكـرها
ان الـقــفص الـذي كــنت مـعـتــقال فـيه
ـــدخل الــرئـــيس لــبــاب يـــطل عــلى ا
الـقــاعـة الـتي تــضم هـذه االقـفـاص
ـعتـقلـ الذين فكـنت قد اتـفقت مع ا
حولي عـلى كلـمة مـعيـنة ال اتـذكرها
دخل فـعنـدمـا يـبتـعـد احلـارس عن ا
الـرئـيـس ابـدأ بـالـتــحـدث مـعـهم من
دون ان اعــــرفــــهم او يـــعــــرفــــونـــني
وكـانـوا يـسـمـونـني (بـاحلـاج) النـهم
كـانــوا يـسـمـعــونـني حـ اصـلي او
ـ حـ اتـوجه بـالـدعـاء لـرب الـعـا

وفي احـد االيــام جـاء احــد احلـراس
ـسمى (سـفـيـان) وهو اشـقـر الـلون ا
ويلبس بـزة عسكـرية ومن دون رتبة
شي بـهدوء وعـلى مهل وشاهـدته 

ـعـتـقـلـون ولكي لـكي ال يـنـتبه إلـيه ا
يـستـمع الـيـهم وهم يتـحـدثـون ففي
حـالة سـمـاعه لهـمـسـهم فهـذا يـعني
اخـراج جــمـيع من في هــذا الـقـفص
برح وعند ويباشر عـليهم الضـرب ا
وصــوله الى الــقــفص الــذي خــلــفي
اء? سمـعته يـسأل من الـذي سكب ا
فأجابه صـوت بأنني قـد غسلت يدي
يا سيـدي فقال له: اطـلع ابن الكلب
فـــســـمــعـت بـــاب احملـــجــر يـــنـــفـــتح
والــضـرب والــركل يــشـتــد عــلى هـذا
ــســكــ الــذي يــســتــنــجــد بــالــله ا
وبــالـنــبي مـحــمـد وبــالـقــرآن بـانه ال
ــنـــوعـــا حــتـى تــعب يـــعـــرف ذلك 
سفيان واسـمعه يقول لـلمعتقل (ابن
ي) مع الـعـلم ان الـكـلب الـطـع هـذا ا
ارض احملــــاجـــر قـــذرة جــــدا النـــهـــا
تـتــصل بـالـتــوالـيت الـشــرقي الـقـذر
الذي اشـرت اليه وبـالتـأكيـد ان هذا
ـاء النـني سـمعت ـسكـ قـد لطع ا ا
بعدها الوحش الكـاسر سفيان يقول
لـه (ابن الـــكـــلب تـــعـــال بـــعـــد الـــطع

حذائي).
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(اتـــذكــرهــا في بــدايـــة شــهــر تــمــوز
 1980جاءوا بـرجل مريض يـرتعش
من اخلـوف واعــتـقـلــوه في احملـجـر
الذي بـجـانبـي مبـاشـرة وبعـد ذهاب
احلــارس الــذي فـي مــدخل الــقــاعــة
بدأت احتـدث مـعه واهد من روعه
فعرفت منه بأنه استاذ جامعي وهو
مصري اجلنـسية مشـهور ومعروف
فهـو اول من عـارض الـرئيس مـحـمد
أنـور الــسـادات عــلى زيـارته لالرض
احملـتـلـة وقد نـشـر رسـالـة مـفـتـوحة
ـصـريـة في حـيــنـهـا في الـصــحف ا
وقــد تــرك مــصــر وقــدم الى الــعــراق

كالجئ سـياسـي واخذ يـحـاضـر على
ـستـنصـرية ما اعـتقـد في اجلامـعة ا
ببـغداد وبعـد مرور اكـثر من سـنت
على وجوده بـعيدا عن اهـله السيما
وانه حسب ما عـرفت منه متزوج من
امــــــرأتـــــــ وله اوالد فـــــــحن لـــــــهم
واشتاق فقرر ان يعود اليهم فذهب
ـصـرية بـبـغـداد وقدم الى الـسفـارة ا
طــلــبــا بــالــعـودة لــبــلــده ويــبـدو ان
اخملـابــرات الـعــراقـيـة كــانت تـرصـد
حـــركــته فــاعــتــقــلـــته وبــقي في هــذا
ـعتـقل احملـجـر حـتى  نـقـلـنـا الى ا
اجلديد (باستـيل العراق) قرب شارع
52 وبـــعـــدهـــا ال اعـــرف شـــيـــئـــا عن
مـــصـــيـــره وفـي احـــد االيـــام اقـــتـــاد
احلـراس شـابـا فلـسـطـيـنـيـا الى احد
احملــاجــر الــقــريــبــة مــني جــدا وقــد
اسـتـفـسـرت مــنه عن سـبب اعـتـقـاله
فــقــال لـي بــانه جــاء من االردن مــارا
بالعراق ليذهب الى باكستان كداعية

اسـالمي. وفي الــــيــــوم الــــثــــاني 
اخراجـه للـتحـقـيق وقـد عاد وظـهره
مـسلـوخـا من شـدة ضربـات الـسوط
ـعتـقلـ في هذه وقد سـمعه جـميع ا
االقفاص يردد بصوت عال (سأصبر
حـتـى يـعـلم الــصـبـر بـأنــني صـابـر).
اعود الى مـوضـوع اعتـقالي ومـا هو
الـــســـبب فـــفي نـــهـــايـــة عــام 1979
وحتــديــدا في بــدايــة شــهــر تــشــرين
الـثـاني كـنت سـفـيـرا في مـركز وزارة
اخلـــارجـــيــة بـــعـــد ان امــضـــيت في
اخلرطوم سنت ونصف وكنت مهيأ
للـسـفر الى بـودابـست لتـقد اوراق
اعتمادي سفـيرا للعراق وخالل هذه
الـفـتـرة عـلـمت بـان االجـهـزة االمـنـية
فـي كــربالء قـــتــلت الـــشــهـــيــد ازهــر
يـــحـــيى الــــطـــيـــار بـــســـبـب عالقـــته
بـاشـخـاص يــنـتـمـون حلـزب الـدعـوة
االسالمـــيــة وهــو مــا اثـــار غــضــبي
بشـدة النـني اعرف الـشـهيـد واعرف
ــعــرفــة فــهم من كــرام اســرته حـق ا
الـــنـــاس ومـن االســـر الـــكــــربالئـــيـــة
عروفة فركـبت سيارتي على الفور ا
وتـــوجـــهت من بـــغـــداد الى كـــربالء
قام قاصدا حضور مجلس الفاحتة ا

عــلى روحه ولــتــقــد الــتـعــازي الى
اهـــله وذويه بـــعـــدهـــا بــأيـــام قالئل
ســافــرت الى بــودابــست لـاللــتــحـاق
بــعـمــلي اجلـديــد ويـبــدو ان تـقــاريـر
) بدأت تـرفع عبر التسلسل (التافه
الـى الــقــيــادة الــقـــطــريــة الخــبــارهم
ــــجـــيـــئـي من بـــغــــداد الى كـــربالء
وحـضـوري مـجــلس الـفـاحتـة وبـعـد
ســـفـــري وتـــقــد اوراق اعـــتـــمــادي
لــرئــيس الــدولـة الــهــنـغــاري وكــالـة
باشـرت مـهام عـملـي ولم تمض فـترة
اربعـة اشـهر تـقريـبـا حتى صـدر امر
نقـلي من بودابـست الى بغـداد وبدا
لي االمــر جــلـيــاً وواضــحـاً بــان هـذا
االجـراء يــتـعــلق بـحــضـوري جملـلس
ـدة الـفـاحتـة وقـد صـادف في هـذه ا
قــرب انـــعـــقـــاد مـــؤتــمـــر الـــســـفــراء
الــعــراقــيــ في الــدول االوربـيــة في
طلوب نهاية اذار عام 1980 وكان ا
ان اشـارك فـيه حــيـنـهـا فـكـرت مـلـيـا
ـجـرد حــضـوري لـبـغـداد فـتــوقـعت 
ســـوف يـــتـم اعـــتـــقـــالي وكـــانت في
حـينـهـا مـعي زوجـتي وولـداي مـثنى
ومضر.. وكان من اسـهل ما يكون ان
اطـلب الــلـجـوء الــسـيـاسي الي دولـة
واقربها سوريـا ولكنني رفضت ذلك
مع نــفـسي حـيـث كـنت واثـقــا بـعـدم
ارتكابي جرما يستحق العقاب والن
عملي وتـصرفي وسلـوكي هو ناصع
الـبيـاض وكـنت اعـتـقد بـان اعـتـقالي
سـيتم لـفـترة قـصـيرة ويـتم اقـصائي
من الـوظـيـفـة ومع ذلك قـررت اجمليء
الى بــغــداد وكــنت اتــغــنى بــالـبــيت

القائل:
بالدي وان جارت عليّ عزيزة

وقومي وان شحوا عليّ كرام).

l³²¹

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6903 Monday 1/3/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6903 االثن  16 من رجب  1442 هـ 1 من اذار (مارس)  2021م

محمد حس الشامي مع الراحل راجي التكريتي

الشامي الى جانب وليد سيرت خالل زيارته الي السودان عام 1978-1977

الشامي اثناء زيارة رسمية الى ايران عام 1976
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لصاحلهم.. اخملططات االمبريالية
تـديـر الـشـعـوب شاءت أم أبت; ألن
ال أحد يصل الى الـسلطـة في بلده
صـــدفــة أو بـــجــهـــده الــشـــخــصي
وإلـتـفـاف اجلـمـاهـيـر حـوله; وهذا
تدعمه شـهادة خالد بن جـمال عبد
الـنـاصـر بـإنـتـظـام صـدام حـس

.CIA"" في الـ
أثـنـاء جنـومـيـة الـضـبـاط االحـرار
كـانت رمـوز الـربـيع الـعـربي تـعد..
ســواء شــخــصــيــات بــعــيــنــهــا او
ــواصــفــات الــتـي نــعــاصــرهــا بـــا

حاليا.
WOI¹d «  WŽuL−

هـــؤالء االربـــعــــة هم اجملــــمـــوعـــة
االفريـقة والى جـوارهم اجملمـوعة
اآلســيــويــة بــقــيــادة جــمــال عــبــد
الناصر مـتضمنة شـكري القوتلي
و وأمـــ احلــافظ وحــافظ االســد
يـــتــدافــعـــون عــلى حـــكم ســوريــا
ورفعت احلـاج سري وعـبد الـكر

قــــاسـم وعــــبــــد الـــــسالم عــــارف..
عراقـيا ومـثلهم بـالنـسبة لـلقارات
األخـــرى حــــيـــثـــمــــا وجـــد ســـبب

ســهـلــة إنـهــارت أمــامـهــا سـلــطـات
قــويــة.. األضــعف إكــتــسح األقــوى;
فــتـداعى أمــامه; لــكــون اخملـطــطـات
ـيــة بــحــاجــة لـهـم في إزاحـة الــعــا
مــنــظــومــة إســتــنــفــدت مــهــمــتــهــا
وإنــبــجـــست مــهــام أخــرى أنــيــطت
بــاجملـمـوعـة اجلـديـدة الـتي نـعـيش
ربـيعـا عربـيـا أسقـطهـا هي األخرى
بـينـما شـهـدت فتـرة منـتصف الـقرن
العـشرين موجـة إنقالبات الـضباط

االحرار.
‘ËdŽ ◊UIÝ«

وهــكــذا كل نــصف قــرن "يــتــفــرمت"
الــعــالم بــإســقــاط عــروش وإقــامــة
ي الـ بــدائل حـــسب الــطــلـب الــعــا
" - Imperialismالـــســيـــطـــرة عــلى
أقــــالـــيم كــــبـــيــــرة" فال صــــدفـــة في
الـسـيـاسـة.. كل حـدث يـقع اآلن جتد
الـتـخطـيط له  مـنذ خـمـس عـاما
ـية ال عـلى األقل.. اإلمـبـريـاليـة الـعـا
تـتـرك األحـداث تـتـداعى بـتـلـقـائـيـة
ا مـفلتـرة بحـسابات دقـيقة وأي إ
سبقة متغيـر يفاجيء احلسابـات ا
يضـعون له عالجا يـحتويه ويـحيله
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تـــــــداولـت مـــــــواقـع الـــــــتــــــــواصل
االجتماعي صورة في شوارع لندن
ألربـعة شـباب عـرب بـعمـر مبـكر...
ال نستطيع أن نقول "بعمر الزهور"
ألنــهم مــثل طــابــوقـة إحــتــرقت في
الـبــوجــة يــســمــيـهــا الــعــراقــيـون
"مصخرجة" لكن نستطيع أن نقول:
أربعة شباب بعمر اخلروع تزينت
كـراسـي احلـكم بـهم عـقب الـتـخـرج
في الـكــلـيــات وهم تــبـاعــا: عـيـدي
.. رئــيس أوغـنــدة وعــبـد ربه أمــ
مـنــصـور.. رئـيس الــيـمن ومــعـمـر
الـقـذافي.. رئــيس لـيـبــيـا وسـيـدي

الطايع.. رئيس موريتانيا.

رأس الدولة في  2012وما زال...
ومــعـمـر الـقــذافي ولـد سـنـة 1942
ومر بلنـدن من خالل دورة عسكرية
دامت تسعـة أشهر بـعد تخرجه في
ـيـة الــلـيــبـيـة الــعـســكـريـة االكــاد
لــيــتــولـى الــســلــــــــــــطــة في بالده

العام  1969وقتل في 2011.
بـقي ســيــدي الـطــايع: تــولـد 1941
تــخــرج فـي الــكــلــيــة الـــعــســكــريــة
الـــفـــرنـــســـيــة.. لـــيـس بــعـــيـــدا عن
بـريـطـانـيا وحـكم مـوريـتانـيـا سـنة
الجئا في قطر 2005لغاية  1984

يحلم بالعودة.
هـــؤالء االربـــعـــة قـــادوا إنـــقـالبــات

: ولد سنة  1925تخرج عيدي أمـ
في الـكلـية الـعسـكريـة البـريطـانية
وإنــتــظم في اجلــيش الــبــريـطــاني
احملـتل لـبـلده وحـكم أوغـنـدة سـنة
حكم 1979وأطيح به سنة  1971
ـــفـــرط واإلغـــتـــيـــاالت بـــالـــعـــنف ا
الـســائـبــة طـوال الــيـوم االوغــنـدي
الــفـظـيع فـضال عـن نـصف مـلـيـون
إعـدمـوا.. قضـائـيـا.. في محـاكـمات

صورية.
أما عـبد ربه منـصور فـتولد 1945
ومـتــخـرج في الـكــلـيـة الـعــسـكـريـة
البـريطـانيـة شغل مـناصب قـيادية
مـهــمـة في اجلـيش الـيـمـني الى أن

لــبـريــطـانـيــا وأمـريــكـا وإســرائـيل
إحـتــوت الـدولــة والـنـطــاق الـدولي
احملــيط بـهــا بـرمــته; كي تـصل الى
اجلـزئـيـة الــتي تـريـدهــا مـثل نـفط
الـعـراق واخلـلـيج وموز كـولـومـبـيا
وأمـريكـا الالتيـنيـة وبوابـات الهـند
ــشـــرعـــة عــلـى يــأجـــوج الـــصــ ا
ومأجـوجهـا التي تـكرست بـنماذج
نـســيـهـا من عــاشـهــا في صـراعـات
ضياء احلق وإعدامه ذا الفقار علي
بـوتو فـي فيـلم إسـتعـراضي يـشبه
نــــهــــائــــيـــــات كــــأس الــــعــــام.. يــــا
لــلـــســخــريــة.. حــيث مــا حط طــيــر
السـعد وجدت أمـريكا رأسـا تتوجه
(ملكـا جمهـوريا!) على بـلده يضمن
لــهــا حـقــوق إسـرائــيل وبــيــنـهــمـا
بـريـطـانـيـا الـتي لن تـغـيب الـشمس
عـــنــهــا.. ال ســابــقــا وال حــالــيــا وال

الحقا.
لـيــست هـذه الـدول االفـريـقـة االربع
ـيـة وحـدهـا مــهـمـة لإلرادات الــعـا
ا الـعالم قـاطبـة مهم ولـكل حلية إ

مقص.
{ قاض
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عن احلــيــاة جــانـبــا  فــضـربــاتــنـا
ومخـاطرها مخـتلفـة  بعضـا  منها
جــمــيل  والــبــعض  االخــر قــاسي
وقــبـيح  ولــكن صــدقـوني  زمالئي
االعـــزاء  ان  اكــثـــر  االخـــطــار من
حــولـنــا  هي  غـدر  الــغـادرين  من
ـاء الــعـكــر حـتى ــتـصــيـدين  بــا ا
رسـالتـنـا االخبـاريـة  باتت  بـاهته
ــشــروع  عـلى بـســبب  اخلــوف  ا
حــيـاتــنـا بــعــد  ان  اخـتــرنـا  دون
ارادتـــنـــا  الــــكالم  احلـــزين الـــذي
يكـشف  معانـاة شعب  كُـتِب  عليه
ان يـكون  ضـحيـة  ومشـروع موت
مــؤجل  يــعــبـــر  بــحــزنه  لك  ولك

ايها العراقي  الشريف  ٠٠ 
…dHÝ …UOŠ

انا اؤمن  بـان  احلياة  سـفرة البد
ان  تــنـتــهي  سـاعــاتـهــا وايـامــهـا
اجلـمـيلـة  واني  مـؤمن  ان تـربـية
امـي  عـلـمـتنـي الـكـثيـر  ومـن  هـنا
ولـــكي ال اقـع في احملــــظـــور اوجه
رســـالـــتي  الـى  امي  النـــهـــا احن
انسان لي بـعد رب العـا واقول
لــهـــا  " ال  حتــزني  يـــا  امي عــلى
مـــــــوتـي  فــــــانـي  اراه  مـن  خالل

االحــــــداث  بــــــحــــــدود  اكـــــثــــــر من
اربـــعــمــائــة  صــحـــفي قــتــلــوا   في
ظروف  مجهولة وغامضة  ودمائهم
 لم جتف  بـــعــد  وهي تــمـــثل فــشل
الـســلـطـات  الـعــراقـيـة  مـن الـعـثـور
عـلى  مـتـهم لـتـحـمل  هـذه  اجلـرائم
الـــتي  بـــقــيـت  طي  الــكـــتـــمــان في
مـــلـــفـــات  الـــتـــحــــقـــيق  الـــســـريـــة
احملــفـوظـة  في خــزانـات   االجـهـزة
االمنية  النعرف  مصيرها  مطمورة
بــالـتــراب  كــجـثــة   هــامـدة طــواهـا
النـسيـان  بعـد ان اصبـحت  احلياة
قـاسـيـة في  وطـني  الـعـراق  تـسلب
مـنـا  اصـدقـاءنـا  واحـبـتـنـا وتـسرق
مـنا  الـسعـادة االنسـانيـة  وجتعـلنا
غير قادرين  على  التمسك ومقاومة
 الضربات القاسـية  التي  تواجهنا
 من  اصــحـاب  الـبـنـادق  اخلـرسـاء

احلاقدة ٠٠ 
فيا  اخـوتي االعزاء  احيـانا  البوح
شاعر  احلزينة  لكل الشرفاء من با
ابــنــاء شــعــبــنــا  بــاســلــوب خــاص
لـلتـخـفيف عن  الـنـفس وبعـضا  من
األلم  ولـهــذا الـشيء  وضــعـنــا  انـا
وزمالئي  الـصـحـفـيـ كالم  احلـزن
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بغداد

ـوت   مازالت في العراق ايقونة  ا
 تــعـزف احلــانــهـا احلــزيــنـة  وهي
جتـربة يـتم  من  خاللـها  االقـتراب
والتـقرب  من االحداث  الـتي  تبرز
امــــامـــنــــا   كــــتــــجـــربــــة  مــــريـــرة
كمسرحية  حزينة كانت على وشك
 انـتـهـاء فـصــلـهـا االخـيـر  لـتـسـدل
الـسـتارة عن فـصـول دمويـة مـريرة
كفيلم هندي  ينـتهي بنهاية حزينة
بـعـد مـقـتل الــعـنـصـر الـرئـيس فـيه
شاهد بذرف الدموع  اسفا فيبدأ ا
وحتـــســـرت عـــلى تـــلـك الـــنـــهـــايــة
احلــزيــنــة بـــاالمس الــقــريب ســقط
شباب بعمر الورد في منطقة وسط
بـغـداد بـعـمـليـة اجـرامـيـة بال مـبرر

حـلم جـميل  لم  يـتـحـقق  وهم على
وت  ٠٠ موعـد لسـماع سمـفونـية ا
مــاتـوا  وهم يــصــرخـون انــصــفـوا
ـعـذب في الـصـحفـي انـصـفوا  ا
االرض  مـــات شـــيـخ الـــصــــحـــافـــة
الــعـــراقــيــة  نــقـــيب الــصـــحــفــيــ
كنى العـراقيـ شهـاب التـميـمي  ا
ابو ربيع ولم ينصف نفسه  ٠٠
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 مـــــات ابـــــو ربــــــيع فـي الـــــســـــابع
والــعــشــرين من هــذا الــشــهــر قــبل
ثالثــــة عــــشــــر ســــنـه ومن  ضــــمن
ــكـلــلـة  بــالـعــز  اعـادة مــكـاســبه  ا
سرحـ  من  اخلدمة في زمالئه  ا
 وزارة  االعـالم  بـــقـــرار خـــائب من
ر نـدوب  السـامي االمريـكي  بر ا

الى وظائفهم ٠٠
ــتــمــيــزة  عــادت  هـــذه الــكــوادر  ا
ـــمـــالــيك ـــهــمـــشـــة  في عـــهــد ا وا
والـــصـــعــالـــيـك   وهي  تـــســـتـــعــد
وت لتـلـحـ  وغـنـاء  سـمـفـونـيـة ا
االبدي التي  فـتح  الشيخ الـتميمي
 بــعـــد  اغــتـــيــالـه ابــواب  نـــار هــا
االزلــــيـــة الـــتي  هـي اشـــبه  بـــنـــار
جــهــنـم  حــيث ســقـط  في  مــســرح

فــــــلم يــــــكـن عــــــلـي او عــــــمــــــر من
ــسـؤولــ في الــســيـاســة كــانـوا ا
مـجـرد شـبـاب يـبـحـثـون عن الـعمل
الــشـريف وسط الـفــوضى الـعـارمـة
الـتي تـشـهدهـا شـوارع بـغـداد مات
عمر وعلي ولم يكمال مشوارهم في
احلـيــاة وانـا عــلى يـقــ ان دمـوع
والـــدهـم لم ولن جتـف وســـتــــبـــقى
بــحــســرة االمل بــان التــتــكـرر تــلك
زيـد من الـشباب اسـاة ويسـقط ا ا
وفـقــدان وجــودهم في هــذا الــكـون
المـح   وحتـمـا  كان كل اجملـهول ا
شـهـداء  الـصـحـافـة  يـأمـلـون  بـغد
اكـثـر  اشراقـا  ولـكـنهم  لم يـصـلوا
الى  ذلـك  الـغــد ومــاتـوا  وهم  في

مـاتــخـزن عــيـونك  من  دمـع  غـزيـر
عــلى  ضـيـاع  وطـنـي  لـكـني مـؤمن
وعلى  يـق  بـان ابتـسامتك  ورغم
زوالها ومرارتـها  فهي  جذابة رغم
 عــلــمي  بــان  قـلــبك يــغــلي  حــزنـا
على  موتي لكن  صدقيني  يا  امي
 الـــعـــزيـــزة  ان  الـــتـــغـــيـــيـــر قــادم
وسيـقف  القـتلـة  في قفـص االتهام
بــــذهــــول امـــــام  الــــعــــدالــــة  وهي
مــكـــشــوفه وان تــخــطــتــهم  عــدالــة
االرض  فـان عدالـة السـمـاء   حتـما
ســـتــــكـــشـف اوراقـــهم وســــيـــكـــون
حــســـابــهم كــبــيــر امــام رب الــعــزة
ـ جميعا  ولن واجلاللة رب  العا
يـبقى لـديـهم في االرض  اال اخلزي
والـــعـــار ولن نـــضـــعـــهم في مـــوقع
الــقــديــســ حــتى وان اعــتــرضــوا
فـمـكـانهم الـطـبيـعي حـتـما سـيـكون
فـي بــــاطن االرض او في مــــقــــابــــر
التـنـتـمي الى الـبـشـر  االسـويـاء بل
ســـنــضع جـــثــثـــــــــهم الــعـــفــنه في
مـكـبـات االزبال  لـيـلـعـنـهم الـتـاريخ
ــشـيــنـة   ونــؤشـر عــلى افـعــالـهم ا
عــلى قـبــورهم هــنـا يــرقـد  حــيـوان

اجرب.
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كغيري من االف او اكثر من العراقيـ انا مشترك بعدد كبير من
"الگروبات" على مواقع التواصل االجتماعي مثل واتساب. وتشهد
هذه اجملموعات نقاشات سياسية كثيرة ومواقف متباينة عديدة. 
وتــتــفق مــعــظم هــذه اجملــمــوعــات عــلى عــدم الــرضــا عن الــوضع
الـسـيــاسي واالقـتـصـادي واخلـدمي في الــعـراق في فـتـرة مـا بـعـد
سقوط النظام الدكتاتوري. وهـذا موقف ال يجد معارضة ملموسة

ا يبعث على الرضا واالرتياح. الن االوضاع ليست 
ــاني ــقــراطــيـــة والــنــظــام الـــبــر ومن نــقـــاط عــدم الــرضــا: الـــد
فردات واالنتخابـات. ويعزو غيـر الراض سوء احلـال الى هذه ا

يلون الى ما يقابلها.  لذا جندهم يطالبون او 
وعلى هذا االساس تطرح البدائل التالية: 

ستبد العادل. قراطية: ا بدل الد
اني: النظام الرئاسي. بدل النظام البر
بدل االنتخابات: مقاطعة االنتخابات.

ــفـردات و ــيـز هــؤالء بـ مــسـاويء نــابــعـة من نــفس هـذه ا وال 
مـسـاوىء اخـرى نـابـعـة من ظـروف مـوجودة فـي اجملـتمـع العـراقي
فـردات الثالث ايجابيات وسلبيات. ال حاليا. لكل مفردة من هذه ا
ــكن نــكــران ذلك. لــكـن لــيس كل الــســلــبـــيــات نــابــعــة من نــفس
فـردات الـثالثة ؤكـد ان إيـجابـيـات ا ـفردات كـمـا انه ليس مـن ا ا

فردات احلالية. البديلة سوف تكون اكثر من سلبيات ا
ــكن ان نـكــتـشف ان بـعض الــظـواهـر ــعـمـقــة اكـثـر  بــالـدراسـة ا
السلبية (الـسياسية واالجتـماعية واالقتصـادية واخلدمية واالدارية
ــركب احلــضـاري والــتــربـويــة الخ) نــابــعـة مـن اخلـلل احلــاد في ا
والقـيم احلافـة بـعنـاصره اخلـمسـة في اجملتـمع العـراقي وان هذه
سـتبد جـرد االنتـقال الى الـنظـام الرئـاسي وا الظـواهر لن تـزول 
الـعـادل ومـقـاطـعـة االنـتـخـابـات اذا بـقي اخلـلل احلـاد دون عالج.
ـسـتبـد الـعـادل وايـضا سـتـظـهر سـلـبـيـات في الـنظـام الـرئـاسي وا
ركب احلضاري. مقاطعة االنتخاب سببها ذات اخللل احلاد في ا
وسيبـدو اجملتمع الـعراقي كمن يـدور حول نفـسه في دائرة مـغلقة.
ولهذا فاالحـرى ان يتحول االهـتمام الى معـاجلة اخللل احلاد في
فردات الثالث ركب احلضاري بدل االنشغال بالنقاشات حول ا ا
مــوضــوع احلـديـث. ان الـطــريق االقــصــر الى مـعــاجلــة االوضـاع
ـفردات الـسـيـئـة يـتـمـثل في مـعـاجلـة اخلـلل احلـاد والـتـعـامل مـع ا

الثالث من هذه الزاوية.
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ألجل كل هذا الـتأخـير انـدفعت للـكتـابة عن اإلشـكالـية الـتي جعلت
الـعـراق حلـد اآلن يـسـابق األقـوياء بـالـتـصـريـحـات لـكـنه يـتأرجح
لـمـوس وهذا مـا ال نـرتضـيه فـبالدنـا دولة كـبـيرة عـنهم بـالـفـعل ا
وعــريـقــة وكـثـيــر من الـنــاس تـتــسـاءل إن كـان الــسـبب يــكـمن في
محددات مادية أو لوجستية أو ضعف في التعامالت الدولية وفي
ـنتصف ـوعد في مـنتصـف وعند حـلول ا بدايـة كل شهـر يكون ا

يتم ترحيله الى نهايته وحتى يومنا هذا.
في آخر تصريح لـلحكومـة العراقيـة عقب االجتمـاع األسبوعي لها
في  22شـبـاط احلـالي أعـلـنت عن تـخـويل مـنـحـته لـوزارة الـصـحة
بـالـتعـاقـد مع شركـة "سـيـنوفـارم " لـتوفـيـر كمـيـات كـافيـة من لـقاح
كــورونـا وان كــمـيـات الــلـقـاح ســتـأتي تــبـاعـاً ولــيـست عــلى دفـعـة
واحدة. لـكن الذهـنيـة العـراقيـة ترى بـأن ذلك قد يـكون مـوعدا غـير
ثـابت بل وغـيـر دقـيق فـتـصـريـحات مـن هذا الـقـبـيل طـالـعـتـنـا بـها
وسـائل االعالم نـقال عن مـصـادر حـكـومـيـة وأولـها مـا حـصل في
8  عندما كشفت احلكومة بانها حجزت  2020 كانون األول  12
ماليـ جـرعـة من لقـاح شـركـة " أسـتـرازينـيـكـا " ضـد كـورونا ثم
رصدنـا على شاكـلتــها لكـن بتاريخ مـختـلف ونوع مخـتلف عـندما
ذكرت وزارة الصحة في  2021/1/10 أن لقاح كورونا يصل إلى
ـقـبل (شـبـاط) وحـددت بـأن كـوادر شـركـة الـبالد مـطـلع الـشـهـر ا
الكات الـصحـية ـصنـعة لـلقـاح ستـتبـنى عـملـية تـدريب ا "فـايزر" ا
لـلـوزارة عـلى طـرق الــلـقـاح ولن نـكـتـفي عـنـد هـذا الـقـدر من الـكم
الهـائل للـتصـريحـات ففي  22 كانـون األول أفصـحت الوزارة عن
أجـنـدة نـشـاطـهـا بـتـوقـيع اتـفـاق أولي لـلـحـصول عـلى  1.5 مـلـيون

ضاد لكورونا. جرعة من لقاح "فايزر- بيونتينك" ا
حلد هـذه الـلحـظة وبـغض الـنظـر عن كمـيـاته وأنواعه أو مـصادره
فالتلقيح مازلـنا نسمع به ولن نتلقح بـه وهو عبارة عن تصريحات
تـخديـر للـنـاس ال أكثـر وال أقل في حـ لو أجـرينـا مـقارنـة ألقرب
دولـة تـتشـابه مـعـها بالدنـا في كـثـيـر من التـفـاصـيل العـامـة كـدولة
عـربيـة وهي األردن لـكنـنـا نخـتـلف عنـهـا من حيـث أن عدد سـكان
بالدنا  40 مليون في ح يبلغ تعداد سكانها  10 مليون وموازنة
بالدنا لعام  2020بلغت  112 مليار دوالر أما هي فتبلغ  14 مليار
دوالر لكن أول تلقيح يحصل عندها في  13/ كانون الثاني 2021
بـلـقـاحي "فـايزر" و"سـيـنـوفـارم" في حـملـة اسـتـهـدفت كـبـار السن

والكوادر الطبية.
ـعـوقـات مـالـيـة فـالـعـذر وحـيـال هـذا الـسـرد نـرى بـانه إذا كـانت ا
مرفـوض ألن األولـويات الـصحـية وحـياة اجملـتـمع تتـراجع أمامـها
عضلة تكمن في ضعف تعامالت وعالقات ال واذا كانت ا قيمة ا
ية فهذا مؤشـر مرفوض أيضا فالدول العراق مع الشركات الـعا
تتعـامل عبر شركـاتها ومـؤسساتهـا مع نظيـراتها عبـر بروتوكوالت
راسخة بـبعد زمني طـويل تعكس رصـيدا من اخلبـرات والتجارب

فمتى يأتينا اللقاح ?. عوقات  التي تذلل ا
ي {  كاتب وأكاد
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ومع وجـــود مـــعــهـــد لـــلــتـــثـــقــيف
فوضية االنتخابي .. تبدو مهمة ا
اســهل لــتـــقــيــيم اوراق  اي حــزب
عــــلى وفق مــــعـــايــــيـــر حــــوكـــمـــة
ــا يـجـعل كل حـزب االنــتـخـابـات 
..مـؤسـسـة مـتكـامـلـة .. تـكشف عن
الـيـة وتخـضع للـمسـاءلة ذمـتهـا ا
ونـفـاذ الـقـانـون.. مـقـابل عـقـوبـات
بــصالحـيـات واضـحــة تـلـغي هـذه
ــشـاركــة في االنــتــخــابــات  عـلى ا
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هنا تبرز  مسؤوليات مشتركة ب
تــلـك االغــلــبــيـة الــصــامــتــة  الــتي
يتطلب ان تغادر ما يصفه البعض
.. مـضـرتـهم بـكـونــهم ( مـتـثـاقــفـ
اكــثــر من نــفــعــهم ) او مــا يـصــفه
الــبــعض االخــر بــكــونــهم ( حــزب
الـقـنفـة.. لـيس عـندهم عن الـثـرثرة
على مواقع التواصل االجتماعي).
 مـــشــكـــلـــة من يــقـــرأ  االغـــلــبـــيــة
الـــصـــامــتـــة  بـــكــونـــهـــا خــانـــعــة
وخاضعة  اما ألسباب مذهبية  او
والئــيـة  او قـومـيــة  ..وتـبـحث عن
موازن جديد بصفة مختار العصر

ـستـقلـة  االنتـباه الى االنـتخـابات ا
مـعـايـيـر  مـنح االجـازات لـلـكـيـانـات
طالبة  اي السياسيـة  واألحزاب  
مــنــهم وضع بــرنـامـج  لـلــتــخــطـيط
الــســـيـــاسي  يــتـــعـــامل مع قـــاعــدة
تـمـثـيــلـيـة ال تـقـل عن عـدد يـضـاعف
عـدد الهـيئـة التـأسيـسيـة  الي حزب
او كــيــان ســيــاسي.. امــا ان تــمــنح
االجـازة لـلـمـشاركـة في االنـتـخـابات
ـقــبـلـة  من دون مــعـايـيــر حـوكـمـة ا
العمـلية االنتخـابية  بضـبط معايير
ادارة الراي العام  اجلمعي العراقي
اوال .. وحتديد ضوابط قـانونية في
تـعـلـيـمـات  واضـحـة وصـريـحة  عن
تمويل االحزاب للحملة االنتخابية..
ال والـيـات مـطـلـوبـة لـلـتـعامـل مع ا
الــســـيـــاسـي  .. احــد ابـــرز مـــعـــالم
مـفـسـدة  االنـتـخـابـات  الـتي جـعلت
منها مجرد تدوير  للوجوه احلزبية
 ..بال مـشــروعـيــة اعـتـراف  شــعـبي
تـمــثل في عـدم حتــديـد  تـشــريـعـات
قـوانـ االنـتـخــابـات  لـلـحـد األدنى
طلوب العتبـار  نتائج االنتخابات ا
 مــعــتـــرف بــهـــا من قــبل احملـــكــمــة

االحتادية. 
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يــــخــــطــــأ مـن يــــظن ان الــــفــــواعل
ـــكن أن تـــغـــادر الـــســـيـــاســــيـــة  
ــة فـي تــمـــويل األســـالـــيب الـــقـــد
اكـنة االنتخـابية واالعالمـية على ا
ـا يــتــوجب وجـه اخلــصــوص. .. 
ستقلة على مفوضية االنتخابات ا
ا ثلبة الكبرى ...  االنتباه لهذه ا
يـجـعـلـها مـا بـ مـطرقـة الـضـغوط
احلـزبـيــة  وسـنـدان الـنــقـد والـلـوم

اجملتمعي.
مـــصــدر هـــذا اخلـــطــأ.. كـــون هــذه
الـــــفـــــواعـل ســـــواء  من االحـــــزاب
ة او تلك الـتي اعيد انتجاها القد
من ذات  االحـــزاب  ..او من جــاءت

ـشـهـد احلزبـي  فضال يـتـصـدون  ا
عن مــــريـــــديــــهم  مـن اإلعالمــــيــــ
وفــيـهم مـن يـدعـون الـى اعالم غـيـر
ــشــهـد مــنــحــاز في الــتــعــامل مع ا
ــقــبـل .. اال انــهم لم االنــتـــخــابـي ا
يـــــطــــرحــــوا اي بــــديـل لــــثالثــــيــــة
ـا يـجـعل االغـلـبـية احملـاصـصـة.. 
الــصـامــتـة تالحق هــذا الـضـوء في
نهـاية النـفق لبنـاء الدولة الـعراقية

اجلديدة. 
ـــــا ســـــتـــــصـــــدر عن كـل هــــذه ور
االحزاب التي تـزيد على 300 حزبا
برامج  انتخابية.. وعند مسعى اي
صـحـفي حـصـيف لـلـمـقـارنـة  فـيـما
بـيـنـهـا ستـجـد ان كل هـذه الـبرامج
تـــتــحـــدث عن االصالح ومـــحــاربــة
الــــفـــســــاد  من دون ان تــــضع ايـــة
إجــراءات مـــنــهـــجــيـــة لــلــبـــرنــامج
احلــكـومي الــذي البـد وان يــخـتـلف
عـن غـيـره .. وهــذا يـعــني ان تـكـون
امـــام الـــنــــاخب وهـــو يــــقف عـــنـــد
صــنــدوق االقــتـراع  300 احــتــمـال
نح صوتـه الي منها .. وهذا لكي 
قـال مـثلـبة مـا يجـعل عـنوان هـذا ا
مـــبـــكــرة حتـــتـــاج من مـــفـــوضـــيــة

بعنـوان ساحات الـتحريـر... تمتلك
عـقـليـة تنـميـة مـستـدامة تـستـهدف
الـتربـية والتـعلـيم  واالقتـصاد  من
خالل منهجية جديدة لإلصالح في
بــــنـــــاء دولـــــة عــــراق واحـــــد وطن

اجلميع.  
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ــنـهــجــيـة ومن ابــرز مــعـالم هــذه ا
اجلـــــديــــــدة حتـــــويـل األقـــــوال في
االصـالح  الى افـعــال تــلـغي نــظـام
احملاصـصة.. وتـبدأ بـبرنـامج عمل
مــغــايــر يــتــعــامل مـع عــراق واحـد

وطن اجلميع. 
ن ــا يـــعـــتـــرض كـــثـــيـــر من   ر

ـــكن ان تـــنـــتج او تـــنـــتـــظـــر مـــا 
صـنـاديق االقتـراع لـلتـغـييـر الـناعم
فـإن كل هـذه احلـسـابـات حتاول ان
تــلــغي تـوقـع االنـفــجــار الـكــبــيـر ..
وحـ حـدث في سـاحـات الـتـحـريـر
احلــقـة  ..تـدخــلت االحـزاب لـركـوب
ـــوجـــة.. ومـــا ان شـــكـــلت بـــعض ا
االحــــزاب لـــــنــــاشــــطـــــ في هــــذه
الــــســـاحــــات  ..ســــارعت االحـــزاب
بـعـروض الــتـمـويل الدارة احلــمـلـة
االنـتـخـابـيــة  ..فـمـا حـدا من كل مـا
بـــدا ?? لــست بــصـــدد االســتــنــتــاج
الـعـشـوائي  ان نـتـائج االنـتـخـابات
ـقبـلة ..مـبكـرة او في موعـدها اذا ا
لم تـــكن مــدخـالتــهـــا الــقـــانــونـــيــة
صـــحـــيـــحــة لـــتـــحـــلـــيل اصـــحــاب
ـصـلـحـة اجملتـمـعـيـة  .. لـن تـكون ا
مــخـرجــاتــهــا  اال بـذات الــعــنـاوين
اإلعالمية لنتائج انتخابات 2018..
وهي  مسؤولية مفوضية  قضاة ..
سـيـكـون عـلـيــهم الـكـثـيـر من الـلـوم
ـا يـواجـهـون اجملـتـمـعي .. اكـثــر 
الـيــوم من ضــغـوط  ســيـاســيـة  ...
اتمـنى ان اكون عـلى خطـأ.. ويبقى

من القول  لله في خلقه شؤون!!
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ـــفـــهــوم دون ان مــجـــاني لـــذلك ا
واطن ذاتياً للتعامل مع نحصن ا
ـــة بل من كـــثـــرة مـــا نـــعـــده عــــو
نـاعة مـنها احلـديث عنـها قـللنـا ا
ـواطن ان غـبـاء الـسـلـطـات لـدى ا
ارساتها معـتاد عليها أليست و
هـي ذات الـسـلـطـات الـتي هـجّـرت
الـيـهــود انـتـقـامــاً لـلـفـلــسـطـيـنـ
وســاعــدت بــهــجــرة الــيــهــود الى

اسرائيل.
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ولكن اغبى من تـلك السلطات هي
سلطات لم تـعي جتارب السابق
والـتي اتـت عـلى ركــام سـيــاسـات
حـمقـاء سلـطات لـيس لهـا القدرة
عـلى اعداد اسـتراتـيجـيات إلعادة
بـــنـــاء االنــــســـان وال  تـــعي آثـــار
ـسـتـقـبلـيـة وابـعـاد ما قـراراتهـا ا
تـــفــــعـل عــــلى االرض وبــــدالً عن
دراســة واقــعــهـا واعــادة  تــقــيـيم
وتـقـو خـطـواتـهـا تبـحـث دائـماً
ـكن ان تـدافع عن الـذرائـع الـتي 
بــهـا عن نــفـسـهــا في ظل الــنـظـام
ـــقـــراطي لـــدفـع الـــتـــهم عن الـــد
الــعـجـز في ادارة مـفـاصل الـدولـة

الـسوفـيـتي كـقـوة مـنـافـسـة حتاول
الـهـيـمـنــة واسـتـراتـيـجــيـة تـطـويـر
قـدراتـهـا في مـجـال الـتـكـنـولـوجـيـا
والـفــضـاء. هــنـا جنــد ان الـواليـات
تحدة االميركية كذبت الكذبة ولم ا
تـصــدقـهـا اال االنـظـمــة الـسـلـطـويـة
الـعربـيـة اعـتـادت ان تـكـذب الـكـذبة
وتـــصـــدقـــهـــا حــــاولت االنـــظـــمـــة
الــســيــاســيـــة جتــاهل الــتــطــورات
الــتـكــنـولــوجـيـة والــبث الـفــضـائي
للقنوات التلـفزيونية كمرحلة اولى
ـرحـلـة لـلـتـعـامـل مع احلـدث وفي ا
الثانية بـدأت بتشويه احلدث حتت
ة" فاصـبحت الشاشة عنوان "الـعو
الــصــغــيــرة هـي الــشــيــطــان الــذي
سـيـجردكـم من ثيـابـكم اما سـيـاسة
الـــتــجـــويع الـــتي تـــتــبـــعـــهـــا تــلك
السـلطات جتاه شـعوبهـا فلن تؤثر
ـنـظـومة الـقـيم واخـذت الكـتـابات
تـسـيـر وحتشـد بـهـذا االجتـاه حتى
ـة ونــتـغـدى اصـبــحـنــا نـفــطـر عــو
ـة تـكتـب عنـها ـة ونتـعـشى عو عـو
ــؤلـــفــات الـــرســـائل واالطــاريـح وا
بــــشــــتى الــــصــــنــــوف ومــــجــــاالت
التخـصص حتى اننا حـققنا اعالن
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 اعــتـادت الـســلـطــات الـسـيــاسـيـة
الــتـي حــاولت تــقــلـــيــد الــقــبــضــة
الـشيـوعيـة على الـشعـوب العـربية
ــعـرفي عــلى الـتــحــكم بـاجلــانب ا
الــــتــــكــــنــــولــــوجي واحلــــرص كل
احلــرص عـلـى عـدم الــتــواصل مع
العالم اخلارجي بل ورفض كل ما
يحدث من التطورات التكنولوجية
الــتي حتــقـق نـوعــاً مـن االنــفــتـاح
وكــانت الـــذرائع والــتــهم جــاهــزة

لتلك االنظمة في منطق رفضها.
    تـتعـامل كـافة الـسلـطات مع اي

" امـا ارى في هـذه الـلـحــظـة شـيـئـاً
الـرأي الــعــسـكــري فــقـد عــبــر عـنه
الـعـمــيـد الـبـحــري"روسـون بـنـيت"
NBC الذي اخبر مـشاهدي محطة
بـان "سبـوتـنك" هـو "كـتـلـة ضـخـمة
من احلـديـد يـســتـطـيع كل شـخص

تقريباً ان يُطلقها".
włu uMJð „«dŠ

   جتاهل احلراك التكنولوجي من
تحـدة االميـركية ثم مع الواليـات ا
اطالق الـقـمـر الـصنـاعي والـتـحول
الى التقـليل من اهمـية هذا احلدث
او تـشـويـهه اليـعـني اغـفال االدارة
االمــيــركـيــة حلـقــيــقـة هــذا احلـدث
واهــــمــــيـــتـه ولم تــــكن مــــثل هـــذه
الـــتــصـــريــحـــات اال لــهـــدفــ اوالً
تـــطــــمـــ الــــرأي الـــعــــام احملـــلي
وســـحـــبـه من مـــنـــطـــقـــة الـــذهــول
ـنجـز السوفـيتي والثـاني ايهام با
السـوفيت بعـدم اعارة اميـركا لهذا
احلـدث والــواقع ان دوائــر الــقـرار
االميـركـيـة اضـحى لـهـا "سـبـوتنك"
مِلـحاً ذُر في الـعيون لـذا هي تبنت
نـــــتــــــائج احلـــــدث بــــــاعـــــتـــــمـــــاد
اســتـــراتــيــجــيـــة تــدمــيــر االحتــاد

تـــكــنـــولـــوجـــيــا حـــديـــثــة بـــثالث
ستوى االول تتجاهل مستويات ا
ـــســــتـــوى الــــثـــاني احلــــدث في ا
حتــاول تـشــويـهه او الــتـقــلـيل من
ستوى االخير تتبنى اهميته في ا
ـثال عـندما نـتائجه فـعلى سـبيل ا
اطـلق االحتــاد الـسـوفـيــتي الـقـمـر
الـصـنــاعي "سـبــوتـنك" عـام 1957
علق الـرئيس االميـركي "ايزنهاور"
بــالــقـول" فــيــمـا يــتــعــلق بـالــقــمـر
الـصـنـاعي فـذلك اليُـثـيـر مـخـاوف
لــدي ال ذرة واحـدة مـنـهـا فـأنـا ال

لــتـسم نــفــسـهــا بـوسم "شــر خـلف
لـــــــشـــــــرســـــــلـف" الزالت دعـــــــوات
احلـكــومـات الـعــربـيــة االصالحـيـة
بــعــيــدة عن الــتـكــنــولــوجــيــا هـذه
الـتـكـنولـوجـيا الـتي من شـانـها ان
ؤسـسات في تـقلل الـرشـاوى في ا
ظل حـكـومـة الــكـتـرونـيـة الحتـتـاج
وظف ـباشـر مع ا فـيهـا التـعامل ا
ــسـؤول هــذه الـتــكـنــولـوجــيـا او ا
الــتـي من شــأنــهــا اعــداد بــيــانـات
حـقــيــقــيـة العــداد الــعــامــلـ ومن
يـتــقـاضـون اكــثـر من مــعـاش هـذه
الـتـكـنــولـوجـيـا الـتي تـوفـر قـاعـدة
بـيـانـات حـقــيـقـيـة تـسـهم في رسم
الية واالقصـادية للبلد السياسـة ا
ـكن هـذه الــتــكـنــولــوجـيــا الــتي 
استثمارها لتحس صورة الدولة
او تـوطـيـد عالقـاتـهـا بـدول اخرى
لم تــســـتــفــد هــذه الـــســلــطــات من
جتارب من سبقها اال كـيفية البقاء
بـالـسـلطـة مع اخـتالف االسـاليب 
لتبقى الثورات العربية يخطط لها
العقالء وينفذها الشجعان ويجني

ثمارها االوغاد.
ستنصرية { تدريسي في اجلامعة ا
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يـعـتـقـد أن سـلسـلـة االنـتـصارات
احلـالـيـة والتـي تأتي فـي خضم
جائـحة كـوفيد-19 تعد من أبرز
حلــظــاته. وقـــال جــوارديــوال في
هذه الفترة وخالل هذه احلقبة
ـــــــوقـف احلـــــــالـي فـــــــإن ومـع ا
الــنــجــاح في حتــقـيق 20 فـوزا
ـا يــعـد من أبـرز اإلجنـازات ر
الــتـي حــقـــقـــنــاهـــا مـــعــا في
مسـيراتـنا. وأضـاف هذا ال
يــعـني الـفـوز بــالـلـقب لـكن
هــذه الـــفــتـــرة من الــزمن
هـي أصـــــعب فـــــتـــــرة في
إجنــلـــتــرا فـي ظل عــدم
احلـــصـــول عـــلى راحـــة
ـدة أسـبـوع واحـد عـلى
مـــدار ثالثـــة أو أربـــعـــة
أشـهـر وخـوض مـباراة
كـل ثالثـــــــة أيــــــام ومع
أزمــة كــوفــيــد ومــوقف
اإلصابات لذا فتحقيق
ــسـيـرة من مــثل هـذه ا
تـتالـية االنـتصـارات ا
يــعـــني قــوة ذهـــنــيــة.
وقـــال جــوارديــوال إن
ــــبــــاريــــات جـــــدول ا
ــزدحم يــؤثــر عــلى ا
الــفـريق بــكل تــأكـيـد
رغـم واقـع جنـــــــاحه
في إجراء تغـييرات
بـــــاســــتـــــمــــرار في

التشكيلة. 
وأضـــاف ذهــنـــيــا
يـــــــكـــــــون األمــــــر
صـــعــــبـــا ألنـــنـــا
نـــــــــــــخــــــــــــوض
مباريات عديدة
كل ثالثـة أيام.
بدأ الناس في
الـــــــشـــــــعــــــور
بـــــاإلرهـــــاق..
يجب أن ننال
راحـة ذهـنـيـة
وبــدنــيـة. إذا
لم يــــــحــــــدث
ذلــــــــك فـــــــال

كن 
التحمل. 

ويــلـعب ســيـتي
عـلى أرضه مع
ولفرهـامبتون
وانـــــــــــــدرارز
يوم الثالثاء.
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في الـهـجـوم خـاصًـة وأنه يُـجـيد
ـــســاحـــات حــيث االنــطـالق في ا
ـكـنه ـتـلك الـسـرعــة كـمـا أنه 

الـتـسديـد بكـلـتا قـدمـيه وبالـفعل
اسـتــغل تــمــريــرة في الـعــمق من

الـثـنـائي دي يـوجن وبـيـدري مع
وجــــــــود دست وألـــــــبــــــــا عـــــــلى
ـبـلي في األطـراف ومـيـسي ود

اخلط الـهجـومي. وعـلى اجلانب
اآلخر اعـتمد جولـ لوبيـتيجي
ــديــر الـفــني إلشــبــيـلــيــة عـلى ا
طـريـقـة لعب (1-3-2-4) بـوجود
كــــونــــدي وكــــارلــــوس فـي قــــلب
الـدفــاع مع الــظـهــيـرين نــافـاس
وإسـكــوديـرو أمـامــهم الـثــنـائي
فــــرنـــانـــدو جــــوردان والـــثالثي
جـوميـز وراكيـتيـتش واحلدادي
ــهـــاجم خـــلف لـــوك دي يـــوجن ا

الوحيد. 
ـباراة بـتحفظ ودخل برشـلونة ا
شـــديـــد فـي الـــبـــدايـــة حـــيث لم
تــظــهـر أي خــطــورة ســوى بــعـد
مرور (20© دقـيـقـة بـعـد سـيـطرة
كــامــلــة عــلى مــجــريــات الـلــعب
وضــد الـــتــراجـع الــتـــام لالعــبي
إشـبـيلـيـة في مـنطـقـتهم.  وجنح
كــومـــان في تــطــبــيق مــنــظــومــة
الــدفـــاع بـــوجــود  5العـبـ مع
الضغط العالي واالنتشار اجليد
ـــــلــــعـب ومــــنـع خــــطــــورة في ا
إشـبــيـلــيـة طــوال الـشـوط األول
حيث لم يُهـدد األندلسـي مرمى

تير شتيجن طوال  45دقيقة. 
وكــان كـومــان صـائــبًـا في قـراره
ـبـلي بجـانب مـيسي بـإشراك د

مدريـد- وكاالت: أنـهى الهـولندي
ـــديـــر الـــفــني رونــالـــد كـــومــان ا
لـبرشـلونـة عقـدته أمام إشـبيـلية

وحـــقـق االنـــتـــصــــار األول له في
تاريخه ضـد األندلسيـ بهدف

دون رد باجلـولة 25 من الـليـغا.
وأعــاد كـومــان بــهـذا االنــتــصـار
الـــذي يــدين بــالـــفــضل لـه لــنــجم
وقائـد الفـريق ليـونيل مـيسي في
ـــقــام األول الـــبــارســـا لــغـــمــار ا

نافسات على لقب الليجا.  ا
ـثابة ـباراة  وكان مـيسي في ا
الــورقـــة الــرابــحــة حـــيث ســجل
هـدفًا وصـنع آخـر ويسـتحق عن
ـبـاراة مع جــدارة جـائـزة رجـل ا
ـمـيـز الذي عـدم تـهـمـيش الـدور ا
ظـــهـــر بـه العـــبـــ آخــــرين مـــثل
ـــبـــلي فـــريــــنـــكي دي يـــوجن ود

وبوسكيتس. 
مع العـلم أن بـوسكـيتس رغم أنه
ـــوسـم أقل بــــكــــثـــيــــر من هــــذا ا
ـــاضـــيـــة إال أن هـــذه ـــواسـم ا ا
ــــيــــزًا في ــــبــــاراة قــــدم أداءً  ا
افــتــكــاك الـــكــرة وبــنـــاء الــلــعب.
اعتمد كومان على نظام مختلف
ـبـاراة حــيث جلـأ لــطـريـقـة في ا
لعب (2-4-1-3) بوجـود الثالثي
لينجليت وبـيكيه ومينجويزا في
اخلـط الـــــــدفــــــاعـي وأمــــــامـــــــهم
بـوسـكـيـتس في االرتـكـاز وأمـامه
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توفي الالعب الدولي السابق
صـبـاح عـبــد اجلـلـيل بـسـبب
مـضاعـفـات اصابـته بفـيروس

كورونا. 
وتــوفي عـبــد اجلـلـيـل صـبـاح
امــس االحـــــــــــد فــي احـــــــــــدى
مـســتـشــفــــــــيــات الـعــاصـمـة
بــغـــداد عن عـــمــر نـــاهـــــز 69

عاماً. 
ولـعب عـبـد اجللـيـل في مـركز
ــــنــــتــــخب خـط الــــوسط مـع ا
الـــوطـــنـي ولـــعب ودرب عـــدة
انـديــة من بــيــنـهــا الــقـــــــــوة
اجلـــويـــة والـــنـــفـط وصـــحــار

العماني.

يــدر اخلـــبــيـــرين شـــمس الــدين
عـــبـــاسي ويـــوسـف صـــاغي في

الــــدرة الـــتــــدريـــبــــيــــة الـــتي 
تـرشــيــحي لــهــا من قـبـل رئـيس
االحتــاد الــفـــرعي لــلــمــصــارعــة

حس كاظم
ــراكـز الــتي أحـرزهـا { ومـاذا عن ا

فريق منتخب كربالء ?
- أحـرز فــريق مــنــتـخـب كـربالء
ركز األول للمنتخبات واألندية ا
لــــفــــئــــة االشــــبــــال عــــام 2002
ــركــز ــشــاركــة 27 فـــريق وا و
الـــثــانـي في بــطـــولــة الـــشــرطــة
ــقـامـة عـلى نـادي الـشـرطـة من ا
الــعـام نـفـسه كـمـا أحـرز الـفـريق
ــركـز الــثـاني في بــطـولـة عـلى ا
احملـافـظـة ( بـطـولة مـحـمـد بـاقر
ـركز الـثـاني ايـضاً احلـكـيم ) وا
عـلى العـراق في بطـولة الـفتـيان
ـقـامـة عـلى قـاعـة الـصـقـور في ا
نـادي القـوة اجلـوية سـابـقاً كـما
ـصـارعـ  تــخـريج عـدد مـن ا
فـي دورات تـــدريـــبـــيـــة ومـــنـــهم vHDB  rOJ(« b³Ž

بيب غوارديوال

بتـسعة عشـرة حكماً احتفت الهـيئة التـطبيـعية لتـسييـر شؤون كرة القـدم في البالد 
ـنـاسـبة وصـول شـاراتـهم الـدوليـة من االحتـاد الـدولي لكـرة الـقـدم .. رئيس دولـياً 
الهيـئة التطبيـعية أياد بنيـان أثنى على إمكانـات احلكم العراقي وقال انه يؤدي دورا
واشاد رئيس جلنة احلكام الدكتور عالء عبدالقادر بجهود رئيسـاً في تطوير اللعبة 
وقال ان حـرص الهـيئة الـتطـبيـعيـة على تـقدير احلـكام الـدوليـ بهذه زمالئه اجلـدد 
همـات احملليـة واخلارجيـة القادمة .. يـحفزهم عـلى تقد االفـضل في ا االحتفـالية 
ولكن هذا العـدد اجليد من احلكام الـدولي يفـترض ان ينعكس ايـجابا على الـلعبة 
من القـرارات (اخلاطـئة ) لـعدد من احلـكام ـدرب واالداري  الالعب يشـكو وكـذلك ا
وتـمخضت عن ـمتازة واالولى  في مباريـات بطـولتي انديـة العراق لـفرق الدرجـت ا
تطورت درب واالداري  ردود فعل قوية من قبل بعض الالعب وا هذه الـشكاوى 
الى اعتداءات غـير مقبولة على احلـكام في احدى مباريات بطـولة اندية العراق لفرق
ضيء في ـتوقـعة ) ال تـلغي اجلـانب ا الدرجـة االولى ..  ولكن هـذه االخطـاء (ا
ـاضـيـة كـفـاءة احلـكـم الـعـراقي الـدولي الـذي ســجل في الـسـنـوات الـقــلـيـلـة ا
إذ أدار احلـكم الدولي عـلي صـباح جنـاحـات نوعـية عـلى الـصعـيـد القـاري 
مـبـاراة الذهـاب لنـهائي بـطولـة كـاس انديـة ابطـال آسيـا عام 2019.. امـا
ـنتـظـر بادارة مـبـاريات ـاذا ال يحـقق احلـكم الـدولي العـراقي الـنجـاح ا
فهذا تـساؤل يتكرر مـنذ عقود من الزمان نهائـيات بطولة كـاس العالم 
ـغـرب وتونس والـبـحرين ـمـلكـة الـعربـيـة السـعـودية وا .. حـكام من ا
نـالوا شـرف التـحكيم تـحدة وسـوريا  ومصر واالمـارات العـربيـة ا
رغم ان بــعــضـهم لم تــتـاهل في نــهـائــيـات بــطـولــة كـاس الــعـالم 
منتـخبـات بلدانـهم الى نهـائيات كـاس العالـم مثل حكـام سوريا
باراة غربي سـعيد بـلقولـة ادار ا والراحل الـدولي ا والبـحرين 
الـنــهـائــيـة بــطـولــة كـاس الــعـالم 1998 بــ مـنـتــخـبي فــرنـسـا

والـتي انتهت كما هو معلوم لصالح فرنسا بثالثة اهداف والبرازيل 
مقـابل ال شيء .. احلكم الدولي الـسابق لؤي صـبحي أديب يرى ان قدرات

وامـكـانـات وجنــاحـات احلـكم الـدولي لـوحــدهـا ال  تـكـفي لـنـيـل شـرف الـتـحـكـيم في
ـا دعم االحتاد احملـلي للحـكم الدولي ضروري في وا نهائـيات بـطولة كـاس العالم 
والـدولي الــســابق لـؤي دوائــر الــقـرار االداري في االحتــاديــ االسـيــوي والـدولـي 
صبحي ال يـقصد بالدعم هو فرض احلكم العراقي عـلى اللجنة التي تنتخب احلكام
ـا يـحـرص (اقـصد وا ـبـيـة  ـبـاريات فـي البـطـوالت الـدولـيـة والـدورات االو الدارة ا
بـتــواجـد ـؤهـل  االحتــاد احملـلي ) عــلى عــدم هــضم حق احلـكـم الـعــراقي الــدولي ا
والكـفـاءات ال تصل كـفـاءات ادارية عـراقـية في جلـان االحتـادين االسيـوي والـدولي 
اال بــتــخــلي االحتـاد الى مــواقع الــقــرار في جلـان االحتــاديــ االســيـوي والــدولي 
ـؤهل الـفرصة ي ا ـتمـرس واالكاد ومـنح اخلبـير ا ـصالـح الضيـقة  الـعراقي عن ا
وتـرشـيـحهـم لـتمـثـيل الـبـالد في الـلـجان لـلـعـمل في جلـان االحتـاد 
القـارية والـدوليـة.. الن االداري الـكفـوء يتـمتع بـحسن ادارة
وبالتـالي يكـون رقما مـؤثرا في جلنـته .. وهكذا واجبـاته 
مـيز من احلـكام ال بد من اسـتثـمار وجـود هـذا العـدد ا
بـدعمـهم باسـتمرار مـن قبل االحتـاد العراقي الدولـي 
ومن جــــانــــبه فــــان بــــقـــاء احلــــكـم في ( الــــفــــورمـــة )
يـؤهـله ـبـاريـات بــاقل االخـطـاء  وادارة ا الـتـحـكـيـمــيـة  

للفوز بفرص نوعية . 
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ـصارة الدولي ثامر يعد مدرب ا
ـدربــ األكـفـاء في جــعـفــر من ا
ـصــارعـة في مــحـافــظـة لــعـبــة ا
كـــربالء حـــيث نـــشــأ فـي بــيـــئــة
ريـاضـيـة كـان لـهـا ولع كـبـير في
هذه الـلعـبة وكـان ألشقائه األول
خــضـر جــعــفـر بــطل اســيـا
والعرب والـثاني بطل
اســـيـــا حـــســـ
جعـفـر األثر
الكبير في

 وصــــــــوبــــــــة الـى هـــــــذا
ستوى اجرت الـ (زمان ا
الرياضي) لقاءا معه  في
احـــــــــدى الـــــــــوحــــــــدات
الـتدريـبيـة في احملافـظة

في حوار تضمن 
{ مـتى بــدأ حـلـمك كالعب

صارعة ? في لعبة ا
- بـداء حـلمي فـي عالم
ــصـــارعــة فـي مــركــز ا
شــبــاب الـــوحــدة عــام
 1982على يـد مدرب
في قـيـادة هذه الـلـعـبة
ـدرب الـدولي ومـنـهم ا
ـدرب خـضـر جـعـفـر وا
الراحل رسول داخل

{ مــــا هـي ابــــرز اجنـــازاتـك كالعب
وما هي البطوالت التي شاركت بها?
 - كــــانت من أبــــرز مـــحــــطـــاتي
كالعب  بــطـــولــة احملــافــظــة في
وزن 24 كــــــــــــغـم عــــــــــــام 1983
ركـز األول على وحصـول عـلى ا
قـامة العراق في وزن 32 كغـم ا
في كـــركــــوك ســـنه 1984 كـــمـــا
ــركــز األول في حــصــلت عـــلى ا
ـقـامـة بـطـولـة الـفـرات األوسط ا
في بـابل سـنـة 1985 بـاالضـافـة
ـركـز الـثاني في تـصـفـيات الى ا
ـقـامـة في كـربالء وفي فـرنــسـا ا
ـركـز الـعــام ذاته حـصـلت عـلى ا
الـثـاني عـلى الـعـراق في بـطـولة
رحوم تـقدمـ باسم بـطولـة ا ا
ـفــتـوحـة لألنـديـة عـبـد الـرزاق ا
ـــنـــتـــخــــبـــات في الـــبـــصـــرة وا

شاركة 25 فريق . و
{ وهل تـعـرضت للـخـسـارة في هذه

البطولة ?
- نـعم تــعــرضت لـلــخــسـارة مع
الالعب الــــدولـي مــــاجــــد عــــبـــد

السادة في فئة الفتيان .
ـك في {  في أي عـــــــام  تــــــكــــــر
احملافظة ? وما هي مناسبة التكر .
ي من قــبل احملــافظ -  تــكــر
عــام / 1987- 1986 كـــأحـــسن
مصارع في كـربالء مع نخبة من
ـصـارعـ ومـنـهم عـلى شـهاب ا

واحمد رسن وعلى مطر .
ركز الذي حـصلت علية { ومـا هو ا

في دوري القطر وفي أي عام ?
ركز األول على - حصلت عـلى ا
الـــــعـــــراق فـي دوري الـــــقـــــطـــــر
للـسـنوات 1987- 1985-1986

في وزن 52 كغم
{ ما هي ابرز اجنازاتك كمدرب

في منتخب كربالء ?
- مـــحــاضـــر في مـــركــز شـــبــاب
كـــربـالء ومــدرب مـن عــام 2001
الى عام 2008 كما حصلت على
شهـادة تدريبـية عام 2002 على

صباح عبد اجلليل مع محبيه قبل وفاته
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قال الـصحفي  أحـمد طابـور في تصريح صـحفي   إنه يواجه تـهمة إقـتضت إستـدعائه أمام مـحكمة فـي بغداد من قبل
ركزي للمـصارعة شعالن عبـد الكاظم ونائبـه حيث أقاما دعوى  قـضايا وصفهـا بالكيديـة الغرض منها رئيس اإلحـاد ا
بحـسب وصفه تـصفـية حـساب وتـكمـيم أفواه وهي إسـتعـمال جـواز سفـر مزور عـلمـا إنه لم يزور ولم يـحز  أي وثـيقة

قبل وقد تعرض مـزورة. وأكد طابور أنه  سيمثل أمام القـاضي في محكمة حتقيق بغداد اجلـديدة األسبوع ا
طابور الى وعكة صحية وجلطة وهو غير قادر على قيادة السيارة ويعاني من عدم السيطرة على جسده.
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مـــيــسي وســـجل هــدف الـــتــقــدم
للبلوجرانا. 

ـبلي دورًا مـهـمًـا حيث وأدى د
لم يـكتـفي بالـتواجـد فقط
ـنــطــقــة بل انــطـلق في ا
عـــلى األطــــراف لـــســـحب
ـــدافـــعـــ مـــعه وفـــتح ا
مــسـاحـات جلــوردي ألـبـا
للـتوغل في الـعمق وكان
الظهـير بالفـعل قريبًا من
الــــتـــــســــجـــــيل. وحــــاول
لوبيتيجي تنشيط اخلط
الـــهـــجـــومـي ومـــحـــاولــة
مـــــجــــاراة الــــضـــــغط في
لعب الذي سيطر وسط ا
عـلـيه بـرشلـونـة بـإشراك
الــــنـــصـــيــــري وســـوســـو
وكــــر رقـــيق وحتـــولت
طـريقـة الـلعب إلى (-3-4

  .(2-1
وبــالـــفــعل بـــدأت تــظــهــر
مـــحـــاوالت إشـــبـــيـــلـــيــة
بـتــسـديـدات من األطـراف
عـن طــــــــريـق نــــــــافــــــــاس
وإســكــوديــرو كــمــا كــان
لـلـنـصـيـري بـصـمـة واضـحة
في الـهــجـوم وســجل هـدفًــا لـكن
لـســوء حـظه  إلـغـاؤه. ويُـعـاب

على برشـلونة إضـاعة عدد ليس
بــالـقــلـيل من الــفـرص لــتـســجـيل
ــبــاراة الـــهــدف الــثـــاني لــقـــتل ا
ا أتاح الـفرصة لالعبي مُبكـرًا 
إشـبــيــلـيــة لــتــهـديــد مــرمى تــيـر
شتيجن لوال جناعة ميسي الذي
ــيـز في ــجـهــود فــردي  جنح 

تسجيل الهدف الثاني القاتل.
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قــــال بــــيـب جــــوارديــــوال مــــدرب
مــانــشـســتـر ســيــتي إن مــتـابــعـة
جنـاح فريـقه في حتـقيق سـلسـلة
من  20انـتـصارا مـتـتـالـيا في كل
سابقات تمثل واحدة من أعظم ا
إجنازاته خالل مـسيـرته احلـافلة

مع كرة القدم. 
ـــدافــــعـــان روبن ديـــاز وســــجل ا
وجون ستـونز ليـفوز سيتي 2-1
عـلى وست هـام يونـايـتد  ويـعزز
تـــصـــدره لـــلـــدوري اإلجنـــلـــيــزي
متاز بفارق 13 نقطة عن جاره ا
ه وأقــــرب مـــــنــــافـــــســــيه وغـــــر
مانشستر يونايتد. وحقق سيتي
رقمـا قيـاسيـا بحـصد 100 نقـطة
فـي مــســـيــرتـه نــحـــو الــلـــقب في
مـــوسم 2018-2017 وفـــاز بـــكل
األلـــقــاب احملـــلـــيـــة األربـــعـــة في
ــوسم الـتــالي لـكـن جـوارديـوال ا

طلوب وتعتلي اشبيلية في الئحة الترتيب u“∫ برشلونة حتقق ا

ثامر جمعة

منـتخب كـربالء للـمصـارعة على
مـســتـوى الـعـراق وكـذلك احلـكم

الدولي الراحل زكي صبار
{ مـن هم افــــضل من عــــاصــــرتـــهم

خالل فترة الثمانينات?
- ان افــــضل مـن عــــاصــــر من
رؤســـاء االحتــــاد هـــو ســــعـــيـــد
الـــشـــكـــرجي وجـــبـــر اجلــنـــابي
درب وطـالب في ختـام حـديثـة ا
سـالم جـعفـر عـبد الـصـمد وزارة
الـريــاضـة والــشـبــاب بـإنــصـافه
عـبـر مـفـاحته مـركـز الـشـباب في
احملـافـظـة لـغرض تـعـيـيـنه حتى
ولو بـصفة عـقد بسـبب الظروف
الـية الصـعبـة ولكونه مـسئول ا
تلك راتباً عن عائلة كبـيرة وال 
لــسـد احــتــيــاجــاته.مــجـدداً الى
سعـادة  الوزير مطـالبته بـعطفه
االبـوي بشـان هذه احلـالة لـكون
خـدم احملـافـظة ومـثـلـهـا في عدة
بـــــطـــــوالت واضح عـــــرقــــاً
عندمـا كان مدرباً وقـبلها

عندما كان العباً.

عـــبـــاس نـــاجـي ورائـــد عـــبــاس
وحــيـــدر عـــبـــد األمــيـــر وعـــمــار
إبــراهـيـم وسـرمــد هــاشم حــيث
كـانت الـدورات بإشـراف كـمدرب
ـدرب الـدولي عـلى ـشــاركـة ا و

شهاب ايضاً
ـك من قــــبل وزارة { هـل  تــــكــــر
الرياضة والشباب كأفضل مدرب ?
ي كــأفــضل مــدرب من  تــكــر
2008 عــــــــام 2001 الـى عــــــــام 
ي من قـبل بـاإلضـافــة الى تـكـر
وزير الرياضة والشباب األسبق
طــالب زيــني كــأفـضـل مـدرب في

صارعة كربالء في لعبة ا
{ من هم الـذين تدرين لـهم بالـفضل

في مساندته في جميع البطوالت .?
- اديـن بــــالـــفــــضـل الى رئــــيس
ـصـارعة )|حسـ ناظم احتـاد ا
لـوقـفتـهم مع في هـذه الـبـطوالت

الـــتـي احـــرزهــا

جانب من تدريبات نادي كربالء للمصارعة
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ـوت عـصــر امس االحـد  الـفــنـان يـوسف غــيب ا
شــعـبــان عن عـمـر  90 عـامــا داخل مـســتـشـفى
الـعجـوزة متأثـرا بفـايروس كورونـا.وكان شـعبان
ــاضى ودخل قــد أصـيـب بـكــورونــا األســبـوع ا
هنـدس وبعدما على إثرهـا أحد مستشـفيات ا
ركزة تدهورت حـالته الصحـية  نقـله للعنـاية ا

ستشفى العجوزة.
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قالت  الفنانة شيرين رضا إن أغرب
مــعــاكــســة تــعـرضـت لـهــا كــانت من
شــخص يــدعـى مــحــمــد وعــمـره 25
عـامـأ ويـريـد الـزواج مـنـهـا  واصـفـة
(كـانت مـعـاكـسـة غـريـبـة) الفـتـة إلى
(أنــهـا لم تــتــزوجه).وداعــبت  رضـا
خالل اســتـضـافـتــهـا بـبــرنـامج أبـلـة
فاهـيتا جـمهـورها أثنـاء احللـقة بأن
عـمـرها احلـالي  28عـامـأ الفتـة إلى
أن (عــيــوب الـشــهــرة هي عــدم قـدرة
الـــــشـــــخص عـــــلـى فـــــعل أي شيء
يرغـبه).و أجابت عن سـؤال حول
مؤهـلهـا الـدراسي قائـلة (انـها
رســـــــــــــــــــبــت فـى
الثانـوية الـعامة
وســـــافـــــرت إلى
اخلــــــــــــــــــــــــــــارج
الستكمال دراستها
ولــكـن مــؤهــلـــهــا في
مـــــصــــر االعــــداديــــة).
وأشـارت إلى أن (وزنـهـا
 60كـيلـوغـرام أمـا طـولـها
 167ســـنــتــمـــتــر)واصــفــة
نفسها باخلـفيفة واللذيذة

الفـتة إلى (أنـهـا بـنت وحـيـدة وليس
لـديـهـا اخـوة). وأكـدت شـيـرين أنـهـا
تـعــلـمت من والــدهـا الـصـبــر وتـفـهم
األشــــخـــاص من حـــولــــهـــا أمـــا من
والدتها فقد ورثت الترتيب والنظام
الفتة إلى أنها لم تلجأ يوما لتعذيب
ابـنتـهـا  أو سوء مـعـامـلتـهـا ولكـنـها
كــانت تـتــبع طـرقــا أخـرى لــلـعــقـاب.
وتعاقـدت رضا تـعاقدت مـؤخرا على
بـطـولـة فـيـلم (حتت تـهـديد الـسالح)

(عـلى احملـبوب ودوني) واغـنـية (اكـول الله
عـلى الــعـايل) وغـيــرهـمـا وبــلغ رصـيـده 60

اغنية. 
وكـان للفنان الراحل عـارف قصة حزينة في
احلب قـال عــنـهـا قــبل رحـيـله بــاشـهـر( انه
احب فــتـاة من ديـانــة اخـرى وارادا الـزواج
لـكن اهــلـهـا رفــضـوا فـقــررا الـزواج خالفـا
لـرغبـة اهلـها فـتـزوجا وعـاشا لـفتـرة بعـيدا
عن األعـ لـكن اهـلـهـا وجـدوهـا واخـذوها
وصـل ومن هنـاك هـاجروا وسـافـروا الى ا
وهي مـعهم الى امريكا وحـ اعياه البحث
عـنها في بغداد عرف بعد ح من اصدقاء
له انـها في امريكا فـقرر ان يسافر لـلقائها
وبـعـد ان اعـيــاه الـبـحث عـنــهـا هـنـاك عـاد
خـائـبـا من دونـهـا لـيـمـضي ايـامه االخـيرة
احلـزيـنــة مع ذكـريـات حــبه الـقـتــيل وبـعـد
مـضي مــدة قـصــيـرة انــهـكه فــيـهــا الـوجـد
والـــشــــعـــور بـال جـــدوى احلــــيـــاة من دون
احلـيـبـيـة اسـتـحم وكـإنه يـسـتـعـد لـلرحـيل
نـقــيــا كــقــصــة حــبه احلــزيــنــة وخــرج من
احلـمام  مسـتعدا لـلرحيل من احلـياة التي

مـتجددا ومهـنيا في مجـال االغنية الـعراقية
.  و الـراحل من مواليد االعظمية عام 1950
بـغـداد تخـرج من كـليـة الـهنـدسـة عام 1975
وسـجل عـشـرات االغاني الـتي اشـتـهرت في
نصرم مثل اغنية زعالن ثـمانينيات القـرن ا
االســمــر وزمن يــابــو الـــعــجــايب وغــيــرهــا
وشــارك فـي اكــثـــر دورات مــهـــرجـــان بــابل
الـدولي مطربـا ومثل العراق في مـهرجانات
غـنــائــيـة ومــوســيــقـيــة في ســوريـا واالردن
عـهد ولـبنـان وعمل اسـتاذا مـوسيـقيـا في ا
الـعـالي لـلـموسـيـقى بـلـيـبـيا .ودخـل الراحل
مـعـهـد الــفـنـون اجلــمـيـلــة لـيـغـذي مــعـرفـته
ـوســيــقــيــة وتــخــرج مـنـه ثم دخل كــلــيـة ا
الـفنـون اجلـميـلـة وتخـرج مـنهـا ولم يـكتف
ـيـة ونـال ـا واصل دراسـته االكـاد بـذلك ا
ال ــاجــســتــيـر بــاطــروحــته عن ا شـهــادة ا
وصلي. حققت له أغنية الليلة ليلة عـثمان ا
هـنـانـا الـشـهـرة عـنــدمـا قـدمـهـا الـتـلـفـزيـون
نـاسبة اعيـاد السنة الـعراقي ضمن حفـلة 

يالدية في العام 1979.  ا
ثم تـواصل بـتــقـد االغـاني ومـنـهـا أغـنـيـة
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مـثل خالد سليم جللـسة تصوير جديدة خضع ا
ومخـتلـفة نـشـرها عـبر حـسابـاته الـرسمـية عـبر
مــواقع الــتــواصل اخملــتـلــفــة وظــهــر سـلــيم في
اجللسـة اجلديدة مرتـديا قمـيصا أبـيض وبنطاال
أســـــود و قـــــد نـــــالت إعـــــجـــــاب مـــــتـــــابـــــعـــــيه
وإشـادتـهم.وعلق سـليم عـلى الـصور:(يـاللي أنت
).ويـستـعد سـليم مـعاك عـرفت طـريق احلب منـ
قبلة لتسجيل أغنية جديدة حتمل خالل الفتـرة ا
اسم (دمر حـياتي) من أحلان مـصطفى مـحفوظ
وكـلــمـات ولــيــد الـغــزالي وتــنـتــمى إلى طــبـيــعـة
األغـاني الدرامـية حـيث يقـدمهـا بشـكل مخـتلف
عن أغانيه السـابقة  كما يـستعد لتـصوير أغنية
ــقـــبــلـــة وحتــمل اسم جـــديــدة خالل الـــفــتـــرة ا
(عـشــمـنـي) من كـلــمـات هــشـام صــادق وأحلـان
مـدين وتـوزيـع أحـمـد عـادل وتـنـتـمى إلى طـبـيـعـة
األغاني الدرامـية أيضا. وكان آخـر أعمال سليم
في الـدرامــا الـتــلـيــفـزيــونـيــة  مـســلـسل (جــمـال
شـاركـة الـنجـمـة نور وعـدد كـبـير من  ( احلـر
الـفـنــانـ ومن إخـراج مـنـال الــصـيـفي وتـألـيف
سوسن عامر وإنتاج شركة سينرجي هذا و قد
ـسلـسل مـشـاهدات ضـخـمـة وردود فعل حـقق ا
يزة وتصدر مؤشرات البحث فى كل حلقاته.

wÐU²F « d¼e  rOŠ—

الـتدريـسي في كـليـة الـلغـات بجـامـعة بـغـداد يشـرف على
اطـروحـتـ فـي الـدكـتـوراه بـالـلـغــة الـفـارسـيـة احـداهـمـا

بجامعة طهران.
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الـتــشـكــيـلـيــة الـعــراقـيـة الــراحـلـة
ـــلـــتــقى اســـتـــذكــرهـــا الـــســبت ا
الـعـراقـي لـلـثــقـافـة والــفـنـون  في
العـاصمة االردنيـة عمان بـامسية
اقـيـمت بــعـنـوان (نـزيــهـة سـلـيم..
رائــــــــدة مـن رائــــــــدات اإلبــــــــداع

التشكيلي العراقي).
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ـهـندس وطـالب الـدكـتـوراه األردني بـجامـعـة تـورنـتو في ا
كندا شـارك في بناء وتـشغيل أول مفـاعل كيمـيائي فريد
من نوعه في الـعالم لتحـويل ثاني أكسيـد الكربون  الذي
ــؤديـــة لالحـــتــبــاس يــعـــد أحــد أهم وأخـــطــر الـــغــازات ا

احلراري.
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وت عن  78 عـاما بعد مسيرة التـشكيلي الـسوري غيبه ا
ي فـنـية قـضى جلـها في الـعـمل الفـني والتـدريس األكاد

. فضالً عن البحث والنقد الفني
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ارك شـكر جـميع من ـقيم في الـد الصـحفي الـعراقي  ا
تفقده واطمأن على صحته بعد ان ارقده فايروس كورونا

فراش العافية.
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القـاص العـراقي نعـاه االحتاد الـعام لألدبـاء والكـتّاب في
ـاضـيـة إثـر نـوبة ـوت اجلـمـعة  ا الـعراق بـعـد ان غـيـبه ا

قلبية.
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ــركـز الــثــقـافي ي الــســوري ضـيــفه ا الــبـاحث واالكــاد
العـربي في أبو رمانة بـحفل توقـيع كتابه (عـبادة الشمس

في سورية خالل العصر الروماني).
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ي الـعـراقي شارك في الـنـدوة الـتي اقامـهـا قسم االكـاد
االعالم في كــلــيــة االمـام الــكــاظم(ع) بــعــنــوان (تــوظـيف

عزز في االخبار التلفزيونية). الواقع ا

ن بهـجت قمر وإخراج من تأليف أ
ماندو العـدل ويقوم ببـطولته النجم
هـاني سالمة.امـا آخـر أعـمالـهـا فـهو
فـيــلم (الـغـســالـة) مع الـفــنـان أحـمـد
حــا وهـنــا الـزاهــد ومـحــمـد سالم
وأحــمــد فـتــحي ومــحــمـود حــمــيـدة
ودارت أحـــداثه في إطـــار كــومـــيــدي
خـيـالـيي يــشـارك في بـطـولـته كل من
عــمــرو عــبـد اجلــلــيل بــيــومي فـؤاد

ياسم رئيس غادة عادل.
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¡ULÝ√ tÐUAð V³ Ð
الـكــريـكت.وكــتب(أنـا مــعـجب جـدا
بــتــواضع مـــودي الــذي جتــلى من
خالل إطالق اسمه على أكبر مدرج

للكريكت في العالم). 
نشور تعليقات غاضبة في وأثار ا
الـهـنــد حـيث حـصل الــتـبـاس لـدى
ــؤرخ صـاحب كـثــر بــ حـســاب ا
التغـريدة وذلك العـائد للـممثل توم
هـــوالنــد الــبــالغ  24عــامــا والــذي
جـسّد شـخصـية الـرجل العـنكـبوت
في سـلــسـلــة أفالم اسـتــوديـوهـات

مارفل. 
وانتشر وسم قاطـعوا سبايدر مان
عـلى نــطــاق واسع في هــذا الـبــلـد
الــعــمالق الــذي يــعــد  1,3مــلــيــار

{ نــــيـــودلـــهي (أ ف
ــمـثل ب) - يــواجه ا
الـــبــــريـــطـــاني تـــوم
هـوالند الـذي يـجـسد
شــخـصــيــة ســبــايـدر
مـــان عــــلى الـــشـــاشـــة
عــاصـفــة انــتــقــادات عـلى
تــويــتـــر في الــهــنــد بــســبب
تــعــلــيـق ســاخــر جتــاه رئــيس
الــوزراء الـهـنـدي نـاريـنـدرا مـودي
نـشـره مـستـخـدم يحـمل اسـمه.فـقد
ؤرخ البريطاني توم هوالند نشر ا
األربـعـاء تـغـريــدة سـخـر فـيـهـا من
رئيس الـوزراء الهـندي بـعد إطالق
اســمه عـلى مـدرج ضــخم لـريـاضـة

ـســتـخـدمـ نـسـمــة. وكـتب أحـد ا
(هـذه مــسـألـة داخــلـيـة في الــهـنـد.
سـنــلـقــنك درسـا لـن تـنــسـاه طـوال
حــيـاتك مــنــهـيــا تـغــريــدته بـوسم
قـاطـعـوا سـبـايـدر مـان).وغـرّد آخـر
(يــا مـن تـــتـــآمــرون ضـــد الـــزعـــيم

ي (مودي).  العا
حتــضــروا فـإن شــرطــة نــيــودلـهي
ـمـثل توم سـتبـحث عـنـكم). وكان ا
هوالند نشطا على تويتر في األيام
ـاضــيـة لــكن الــهـدف كــان إثـارة ا
حـمـاسـة مـتـابــعـيه إزاء الـعـنـاوين
احملــتـمــلــة ألحــدث أفالم سـلــســلـة
ســبـــايــدر مـــان.أمـــا تــوم هـــوالنــد
ـؤرخ فـكـتب تغـريـدة اعـتـذار جاء ا

فيـها (يـا للهـول يبـدو أني قضيت
ـفـردي عـلى آفـاق فــيـلم سـبـايـدر
ـقــبل في الــهــنــد) وأضـاف مــان ا
(كــان عـلي أن أتــذكــر أن الـســلــطـة
الكبيرة تتطـلب مسؤوليات كبيرة
في استعـادة جلملة شـهيرة للرجل
الــعـنــكــبـوت). وأطــلق عــلى مـدرج
الــكـريــكت فـي أحـمــد آبــاد بــواليـة
غــوجــارات غـرب الــهــنــد األربــعـاء
اسم مـــــدرج نـــــاريــــنـــــدرا مــــودي.
ـــنـــشـــأة الـــريـــاضـــيـــة وتـــتـــسع ا
ـئة وعشرة آالف متفرج الضخمة 
ـشـاريع الـبـارزة الـتي وكـانت من ا
وعـد بــهــا رئــيس الــوزراء احلـالي

ح كان حاكما للوالية.

ـعـدة لـذا حـاول أن قـد تـعـاني من اضـطـرابـات في ا
اء. تلتزم بحمية مع تناول ا

qL(«

تتـوصل إلى اتفاق مع شـركاء أو مع طرف كـان بينك
وبينه تناقض.

Ê«eO*«

قد تشـعر باضطـراب ال تستـطيع التـعبير فـكر بهـدوء 
عنه يوم السعد االربعاء.

—u¦ «

 عـلــيك الــتــزود بــالــثــقــة بــالـنــفس واإلقــدام من دون
خوف.يوم السعد االربعاء.

»dIF «

 في نهايـة الشهـر يحدث أمـر يؤدي لعـودة االستقرار
العاطفي والتفاهم .

¡«“u'«

 ال تــخش وضع الــشــروط وتـوســيع اآلفــاق بــاآلمـال
الكبيرة حتقق بعض األحالم.

”uI «

تـتــعـاون مع  الــشـريك  لــتـحــقـيق هــدف مـهم يــسـعـد
األسرة .رقم احلظ . 2

ÊUÞd «

تـــعــــمل بــــوعي وحـــكــــمـــة و تــــبــــتـــعــــد عن األوهـــام
واالرجتال.رقم احلظ  . 6

Íb'«

ادي ,وفي مـنـتـصف هـنـاك مـفـاجـأة علـى الـصـعـيـد ا
العام ستتمكن من تسوية ما كان معلّقا.

bÝô«

هـني وتكون  تـسنـد إليك مسـؤوليـة هامة في اجملـال ا
مترددا بقبولها .

Ë«b «

 حتــقق بــعض األمــنــيـــات الــتي راودت أحالمك فــفي
منتصف العام يحالفك احلظ .

¡«—cF «

مهـمة تـتردد من الـقيـام بها   ,علـيك االتكـال على الله
ألنك جدير بها.

 u(«
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اكـتب مـرادفـات لـلـكـلـمات
ـــذكـــورة ادنـــاه افـــقـــيــا ا
لــتــحــصل عــلى الــكــلــمــة
الــضــائــعـــة في الــعــمــود

االوسط رأسياً:
 1-شقيق االم

 2-سأم
 3-من علوم احلساب

 4-احمال
 5-تعدي على الغير
 6-حيوان ماكر
 7-بيت النار
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عمان
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h Uš wÐdŽ fIÞ
في عمان حـيث تغيب الشـمس قرابة نهـار كامل يتطـلع الناس الى سـماء الشاشة 
الكل يـراقب طقس العرب موقع يديره صـيدالني لم يبلغ االربع بعد ( 31 سنة من
مـوالـيـد  3 كـانـون االول   1989) يـعـرفه الـنـاس جـمـيـعـا  اكـثـرمن  مـديـر االرصاد
ـعتمـد رسميـا  هذا الـفتى اسمه مـحمد الـشاكـر  له هواية صـارت حرفة اجلـوية ا
ملكـة .. لكن جميع الـناس ومن بينـهم انا الساكن يقال انه يـدير موقعه من خـارج ا
ـسـكـون بــهـطـول الـضـيف االبــيض الـثـقـيل  –الــثـلج . اسـرع االنــبـاء تـداوال قـبل وا
شـمسة على وقف الوبـائي هو انباء الـطقس. شوفـيرية التـكاسي يعـرفون االيام ا ا
مدار االسبـوع ويحكون على مسـامعنا قصصـا عن عجالت غرست في الثلج وبات
اصحابهـا ليلة سوداء ثقيلة حتت هطول الثلج الاليرحم ! كان محمد الشاكر اسعد
ا كان نـزوله بردا وسالما عـلى قلـبه  فقد صـدقت نبوءته إنسان بـهطول الـثلج كـأ
ـتنمرين وسرت به اسرتـه وذلك افضل الف مرة من ان تـظهر سـوءته بفضل تـنمر ا
الــذين اســتـعــدوا لــلـنــيل مــنه  بــعـد مــروربـضــعــة سـاعــات من اصــداره لـتــوقــعـاته

االرصادية.واال النطبق عليه قول امير الصعاليك عروة :
 وَيُقصيهِ النَديُّ وَتَزدَريهِ حَليلَتُهُ وَيَنهَرُهُ الصَغيرُ

ن حولـه  تمـثاال وكـنت اتوقع ان اراه مـزهـوا ب الـنـاس عابـثـا بالـثـلج صانـعـا له و
عبودات عند من لم يشهر اسالمه من سكان  كواالالمبور . يشابه تلك ا

كـان الـنـاس سـعداء اليـعـطـسـون واليـشمـتـهم احـد ان ظـهـرت علـيـهم اعـراض اولـية
تـماثل تـلك التي تـظهـر على من يـشتبه  بـوقوعـهم حتت طائـلة اجلـنس الثالث  –غـير
نـجمـدة كرهي لـكرات الـثلج ـستـبـد .وانا اكـره االشيـاء ا اخملـنث  –من كـوفيد  20ا

التي يرد ذكرها على السنة احمللل  –احملرم السياسي .
ن نعرفهم وانتظـر ان يحل شباط عن سمائي بسالم ولوال فتك الكورونا الذي بلغ 
ـكـوث ببـغداد حـتى تـنجـلي  هـذه الغـمـة التي طـشرت رفعـا وكبـسـا لكـنت فـضلت ا

اللمة !
وانا انطش والتـأم عند حـامد رويد االثـير كالـعبير والـنقاش الـصابئي االسـير. فهو
ره داره ان كشـرت السماء عن انيابها اوزمجرت او اسفرت عن شمس الضحى

او ادبرت .
 اردد على مسامعه من نص يتم هو بقيته :

 اسفرت شمسُ الضحى عن وطنٍ
 ليس فيه من مفاهيم البهاء

 غير ريحٍ وسماءٍ وشجر 
 يخرج انـفه ليشم رائحة الـثلج الذي يجـفل ح يتركه رذاذا فيـراه طعسا بل جبال
 حامد يـقيم في طابق تسويـة فوقه طابق وحتته آخر .. الفـصول عنده واحده .وانا
في الـزمـهـريـر الـتـمس عـنـده الـدفء الـذي كـان يـنـشـده االنـسـان الكـهـفي االول في
التاميـرا والسكو االسبانية   حيث  انقرضت في الـعصر اجلليدى األخير الثدييات
عمورة. وبهذا العصر ظهر اإلنسان العظمـية (الفقارية) عندما غطي اجلليد معظم ا
ـاموث وحيوان الديـنوثيريوم استدون وا العاقل الـصانع ألدواته وعاشت فيه فيـلة ا
الـذي كـان يـشــبه الـفـيل لـكن أنــيـابه ألسـفل وحـيـوان اخلــرتـيت .. وحـاد رويـد غـيـر
يـخائيل مـكتـرث للطـقس فهـو يردد دون ارادة مـنه مايـحفظ زمن االبـتدائيـة الزاهـر 

نعيمة :
 سقف بيتي حديد×× ركن بيتي حجر
فاعصفي يا رياح ×× وانتحب يا شجر
طر واسبحي يا غيوم ×× واهطلي با

واقصفي يا رعود ×× لست أخشى خطر
هذا مـقطع عرضي حلياة طـويلة حيث اسـمع من الناس هنا
قوال اضـحك له : الصـيف كيف والـدفا عـفا  وعـفى الله عن

شهرشباط عما بدر منه وما سلف.

تـصحرت امـامه حيث جـفت اعماقه تـماما
وجـلس صامتا ليسلم الروح بهدوء. ويقول
ـوسـيـقي هـيثـم شعـوبي في عـنه الـبـاحث ا
تــصـــريح ســابـق والــذي كـــانت تــربـــطه به
صـــداقــة مــتــيــنــة (عــارف مــحــسن مــطــرب
سـتـيـني ظـهـر في الـعام  1965 فـي برنـامج
ركن الــهـــواة الـــذي يــقـــدمه كـــمـــال عــاكف
اسـتــطـاع ان يــقـدم مــجــمـوعــة من االغـاني
اجلـميلة لـكنه مطرب منـسي لم يذكر ضمن
مــــطــــربي الــــســــتــــيــــنــــيــــات أو مــــطــــربي
الـسـبعـيـنيـات) ويـضـيف شعـوبي (الـتـقيت
الـفنـان عارف محـسن في ثمـانيـنيـات القرن
ــاضـي واعـــطـــيـــته حلن أغـــنـــيـــة زعالن ا
االسـمـر وهي من كلـمـات جبـار صـدام هذه
االغـنــيـة اعــادته الى الــسـاحــة بـقــوة بـعـد
ـلـحن غـيـاب طـويل من الـنـسـيـان) واشـار ا
مــحـــسن فـــرحـــان الى ان (الــفـــنـــان عــارف
مـــــــــحــــــــسـن اجتـه الـى اجلـــــــــانب االداري
ـيــة فـقـد شــغل مـنـصب والـدراســة االكـاد
نـائب نقيب الفـنان وهذا اثـر على عطائه

الفني). عارف محسن

ي { لوس اجنلوس  –وكاالت - كشف النجم العا
جاس بيبر أنه سيطرح البومه اجلديد (جاستك) في
نتظر قبل األمر الذي أسعد اجلمهور ا  19 اذار ا
عمل جنمه.على صعيد آخر كان قد فاز بيبر بقلوب

محبيه وذلك لصراحته خالل ظهوره األخير في برنامج
إيل ديجينيريس  حيث قارن تسريحة شعره بإطاللة
غني الشهير جنم هوليوود براد بيت الفاتنة. وظهر ا
البالغ من العمر  26 عامًا وأذهل اجلماهير بإجاباته
فاجئة.وكشف بيبر أنه يسدل شعره تيمّناً بـ (مظهر ا
عروفة). براد بيت ويأمل أن يشبهه في أحد أفالمه ا
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ــاضـــيــة الــذكــرى مــرت اجلــمـــعــة ا
ــطـرب الـتــاســعــة عــشـر لــرحــيل ا
عــارف مـــحــسـن حــيث غـــيــبه
ـــوت في الـ  26مـن شــبــاط ا
 2002 أثــر نـــوبــة قــلـــبــيــة
وكــان مــحــسن مــفــاجــئـــة
قـبـيل رحــيـله مـسـتـمـر في
عـــمــله االذاعـي فــضال عن
كـونه نائب لنقيب الفنان
انـذاك الـفـنـان الراحل داود
الــقــيـــسي. وكــان الــراحل
كــــمـــــا يــــصـــــفـه زمالئه
يـتــمـتع بـطــيـبـة قـلب
وخــــــلـق وكــــــان

يوسف شعبان 
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{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - أعـتـبرت الـنـجـمة
ي لـوفـاتـو أن (حـفالت الـكشف ـيـة د الـعـا
صحح عن جـنس اجلن هي ضـد ا
جــنـســيًــا) مــبـررة رأيــهــا بــأن هـذه
احلـفالت تثبّت فـكرة وجود جـنس
فـقط فـي احلـيـاة وقـد شـكّل رأيـهـا
جــــدال كــــبــــيـــرا بــــ اجلــــمــــهـــور
وانـــــقـــــســــــمـــــوا بـــــ مـــــؤيـــــدين
ومـعارض لفكرتها. على صعيد
ي لـوفـاتو آخـر كـانت طـرحت د
ـسلـسلـها إعالنًـا تشـويقـيًا 
Dancing With الــوثــائــقي
 The Devil الذي يتناول
تــفــاصــيل حــول فــتــرة
تـــعــاطـــيــهـــا اخملــدرات
وتـنـاولـهـا جـرعـة زائدة
في  2018  كـادت تودي
بـحيـاتـها قـبل نـقلـها إلى
أقــــرب مـــــســـــتـــــشـــــفى.
وســيــعــرض الــعــمل ألول
مـرة في  23 آذار اجلـاري 
ـوضوع فهو أمـا اجلديد في ا
ي ســتـــكــشف في الــعــمل ان د
عن إصابتها بثالث سكتات دماغية
ونـوبـة قـلـبـيـة كـمـا انـها اصـيـبت بـتـلف في

الدماغ. 
يـة مادونا فيديو من كواليس تصوير كـما نشرت النجمة العا
عـملـهـا اجلديـد في صـفحـتـها اخلـاصـة على مـوقع الـتواصل
اإلجـتماعي وظهرت فيـه أثناء تمارينـها لتظهـر أمام الكاميرا
ــوقف طـريف جـراء ضـيق إلى جـانب اخملــرج وتـعـرضـهـا 
مالبـسهـا وأرفـقت بدورهـا الـفيـديـو بتـعـليق كـتـبت فيه:
(جـمـيل أن نـعــاود الـعـمل مـجـدداً). وكـشف مـادونـا
مـؤخرًا عـن التـاتو الـذي رسـمتـه على مـعـصمـها
وهــو عـــبــارة عن األحــرف األولـى من أســمــاء
جـمـيع أطــفـالـهـا الــسـتـة فـقــد إسـتـعـرضت
مـادونا عـددًا من الصـور خالل خضـوعها
لرسم التاتو وكانت خطوتها كتعبير عن

حبها الكبير ألوالدها.

يـة والـوطنـية راجع الـطـبيـة والصـحـية والـدينـيـة العـا كل ا
حتذر بـشدة من الـتسـاهل والتـهاون في الـتقـيد بـضرورات
احلماية من وبـاء الكورونـا واحلماية لـيست حالـة إعجازية
ـا هي كمـامـة ومـا ارخـصـهـا والـتبـاعـد من الـتـجـمـعات وإ
ـواجـهة مـارسـات تـفي بـضرورات ا وغسل الـيـدين هـذه ا
ي وفي العـراق نـعتـقد كـما هـو معـلوم لم لهـذا الوبـاء العـا
تتوانا وزارة الصحة وكل فرقها الـطبية وأجهزتها الساندة
كذلك وسائل االعالم من الـعمل الـدؤوب حلمايـة الناس من

هذه اجلائحة.
ـدن التي نـعيش فـيـها هـناك تـضامن شـعبي في أوروبا وا
قل نظـيـرة مع األجـهزة الـطـبـية وتـعـلـيمـاتـهـا لكن رغم ذلك
هـنــاك إصـابــات كـبــيـرة وواســعـة حــصـدت مــئـات األرواح
بـســبب االسـتــهـانــة بـهــذا الـوبــاء كـمــا حـدث فـي الـواليـات
ــتـحــدة االمــريــكـيــة الــتي جــعــلت مــنه عــوامل صــراعـات ا
سياسـية واتهامـات للصـ كانت بعـدم محلـها وصدقـيتها
أما العراق فهو الـبلد الذي تمـكن في البدايات من اإلحاطة
ـتــاحــة حلـمــايـة ــرض واسـتــعــمـال كل الــوســائل ا لـهــذا ا
واطن فكانت اإلصابات أقل بكثير من البلدان األوروبية ا

والبلدان احمليطة بالعراق.
االن وان بـدأ هــذا الــوبـاء يــنـتـج جـائــحـات مــتــحـورة اكــثـر
خطـورة من سـابـقتـهـا البـد للـمـواطن أن يـدرك اخلطـر عـليه
وعـلـى اطـفــاله وعــائـلــته وان أي اسـتــهــتـار بــالـتــعــلـيــمـات
الصـحـيـة يـكـون هذا االنـسـان مـسـؤوال وبـشكـل جدي عن
ازهـاق أرواح عـائـلـته واحملـيـطــ به وبـهـذا يـكـون حـسـابه

عسيراً أمام الله ومعتقداته الدينية.
ـراجع الـدينـيـة نشـاهـد العـديد الحظ رغم النـداءات من ا ا
ـقــدسـة في سـامـراء وفي بل االالف من الـزوار لـلــعـتـبـات ا
ـدن الديـنيـة فاحملب الل النـجف االشرف وكـربالء وباقي ا
البيت يجب أن يتقيـد بارشادات ودعوات رجال الدين التي
ارس الـطـقوس ـنوعـا ألحـد أن  تمـنع الـتجـمـهر ولـيس 
الـديــنــيـة والــزيـارات فـي وقت يـكــون فــيه مـســمــوحـا لــتـلك

التجمعات.
ثم بـات الـسـلـوك الـفـوضـوي الصـحـاب الـفـواحت واالعراس
والـتــجـمـعــات الـعــشـائـريــة كـأنه بــالـضـد مـن احلـظـر ومن
التحـذيرات الـتي تطلـقهـا اللـجان الصـحيـة في البالد فكل
وصايـا األئمـة حتـذر من التـجـاوز على الـنـفس الزكـية ومن
مارسات الـتي تؤدي بالـضرر حلياة االنـسان ناهيك عن ا
ـرجـعـيـات الـديـنـيـة فـلـمـاذا اإلصرار عـلى تـلك حتـذيرات ا

مارسات في هذا الوضع الوبائي اخلطير. ا
إن وزارة الـصحـة وجلـانـهـا الـطـبـيـة وفـيـالق األطـباء قـدمت
األرواح دفـــاعـــا عـن حـــيـــاة االنـــســــان الـــعـــراقي وان أي
استهانة بـتوصياتهـا يعبر بشـكل اكيد عن اخلرق الواضح
إلنتمـاء االنسان لإلنـسان وتوكـيد عن قصـدية االذاء وهذا

بالتأكيد يحاسب عليه القانون والقضاء.
ـــزيــد من اإلخـالل بــحــيــاة الــعــراق وشـــعــبه ال يـــتــحــمل ا
واطـن فـهـو عبـر كل االزمان قـدم الـكثـير وأن أي روح ا
ــتـجـاوزين عـلى تـزهق بـفـعـل الالمـبـاالة يـتـحــمـلـهـا هـؤالء ا

القوان والوصايا الصحية.
ـرحــلـة دقـيـقـة إذ كـان ذلـك عـلى مـسـتـوى ـر  إن الـوطن 
ـترديـة فليس عيـشية ا الصراعـات السـياسيـة أو احليـاة ا
بـأمـكــانه أن يـتــحـمل انـتــشـار هـذا الــوبـاء بــسـبب وعـوامل
بشـريـة غـيـر ملـتـزمـة باحلـفـاظ عـلى حـياة الـعـوائل والـناس
ـصـالح واعمـال النـاس أمراً عمـوماً. بـالـتأكـيد إن االغالق 
مـؤذيـاً سـيـمـا هــؤالء الـذين يـشـتـغــلـون بـاجـور يـومـيـة وان
ـعــاجلــات لــهم عــبــر تـوزيع الــدولـة مــســؤولــة في إيــجــاد ا
احلصـة التـوينـية وزيـادة مفـرداتها
أو البـحث عن وسـائل أخرى تـمنع
عـنــهم الــعـوز واجلــوع ويــحـاسب
عـنـد الــله من يـشــبع بـطـنــهـوجـاره
يــــــنـــــــام عـــــــلى وســـــــادة اجلــــــوع

واحلرمان.
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{ كــويــنــزالنـد  –وكــاالت - تــمـكن
صـائـد األفـاعي مـن الـتـقـاط ثـعـبان
أزرق الــلــون مــخـتــبــئًــا في شــرفـة
مــنــزل سـكــني بـواليــة كــويـنــزالنـد
شــــمـــال شــــرق أســــتـــرالــــيـــا. و
اســـتـــدعــاء لـــوك هـــانـــتــلـي مــالك
مـحميـة (نوسا)  لـنقل الثـعبان ذو
ـــنــزل في صن اجلـــلــد األزرق من ا
شاين كوست اجلنوب الشرقي الى
مـحـميـته. وقـال هـانتـلي لـصحـيـفة
ديــلي مـيل أسـتـرالـيــا)لـقـد مـسـكت
اجلــمــال بــ يــدي لــقــد كــان هـذا
أسهل صيد قمت به على اإلطالق).
ووثـق هــانــتــلي حلـــظــة الــتــقــاطه
األفـعى ونشر الـفيديو عـبر حسابه
عـلى مـواقـع التـواصـل االجتـمـاعي
حــيث القت انـتــشـارًا واســعًـا عـلى

السوشيال ميديا. 

واســـتـــطــرد قـــائـــلًـــا إنه (جنح في
اإلمــســاك بــالــثــعــبــان دون عــنــاء
ـثـابــة أسـهل مـهـمـة وكــانت هـذه 
تــوالهـا) وأكــد أنه يــعـتــبـر نــفـسه
ــرة مـــحـــظـــوظًـــا إذ أن هــذه هـي ا
الـثـانـيـة الـتي يتـدخل فـيـهـا إلنـقاذ
ثــعـبـان أزرق من الـفـصــيـلـة ذاتـهـا
خـالل األسـبــوع اجلــاري. وأضـاف
هــانـتـلـي أن (درجـة لـون جــلـد هـذا
الـثعـبان حتـديدًا كـانت زاهيـة على
نـــــحــــو ال يـــــصـــــدق) الفــــتًـــــا إلى
ـثـل هذا أن(الـعـثـور عـلى ثـعـبـان 
الـلـون يـعـد أمرًا في غـايـة الـندرة).
وأعــرب الــعــديــد من مــســتــخــدمي
مـنـصات الـتواصـل االجتـماعي عن
دهـــشــتــهم حــيـــال الــلــون الــزاهي
لــلـثـعـبــان واصـفـ إيــاهـا بـكـونه

مثيرًا لإلعجاب.
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بـحيرة متـجمدة على طـريقة دوامة
الهي سعـياً إلى اخلـيل في مـدن ا
ي حتــطــيم الــرقم الـقــيــاسي الــعـا
ألكـبـر جـولـة مـرح جـلـيـديـة.ويـقـود
جــــهـــود الـــفــــريق عـــلـى بـــحـــيـــرة
البـــايـــارفي الـــشــاســـعـــة في غــرب
فـنـلـنـدا اخملتـرع يـاني كـابـيلـيـهـتو
الـذي أكـد في مـقطع فـيـديو انـتـشر
عــلى نــطـاق واسع عــبـر اإلنــتـرنت

فهوم. عام  2017 أنه وراء هذا ا
ـبـدأ عـلى تـنـظـيـف مـسار ويـقـوم ا
الــدائـرة اجلــلـيـديــة الـضــخـمـة من
حرك الـثلوج وقطعهـا ثم ربطها 
قــارب يــكـــفل جــعــلــهــا تــدور عــلى
نفسها.وطبقت الفكرة نفسها مذّاك
فـي أماكن أخـرى بـدوائـر جـلـيـدية
ـــا دفع كــتـــاب غــيـــنــيس أكـــبــر 
لألرقـام الـقـيـاسـيـة إلـى اسـتـحداث

فئة خاصة بها.
وقــال اخملـتـرع الـفــنـلـنــدي لـوكـالـة
فــــرانس بــــرس إنه أمـــر جــــنـــوني
لـلــغـايـة عـلـمـا أن فـريـقه عـمل أوالً
عــــلى إزالــــة الـــثــــلج الــــذي كـــانت
ســمـاكـته تـبـلغ  40ســنـتـيـمـتـراً في
دائــــرة يــــتـــجــــاوز قــــطــــرهـــا 900
متر.ومع أن كابيليهتو سجّل الرقم
الـــقــيـــاسي أربع مـــرات فــحـــامــله
راهـناً أمريكي من والية مـينيسوتا
يــبـلغ قـطــر دائـرته اجلــلـيـديـة 228

. متراً

تـوجد مراكز مـشابهة. وهي درست
الحـقا الـطب البـديل في تونس قبل
أن تـفتـتح مركـز أوبال قـبل خـمسة
أشـهر مع صديقتـها زينب الورفلي
فـي بـــــنـــــغـــــازي (شـــــرق) مـــــهـــــد
االنـتـفاضـة الشـعبـية الـتي أطاحت
الـزعـيم اللـيـبي معـمّـر القـذافي عام
2011. وتقول الورفلي وهي أيضاً
اخـتصـاصية في الـطب البديل إنه
رغـم انعدام االستقرار الذي ال يزال
يـسيطـر على بنـغازي فإن الـعيادة
تـسـعى لنـشر ثـقافـة هذا الـنوع من
الـعالج مشـيرةً إلى أنه يُـعد عالجاً
ركز مـكمالً ولـيس منـفرداً. وفـتح ا
أبــوابه فـي أعـقــاب تــوقــيع اتــفـاق
وقـف إطالق النار في تشرين األول
ــاضي بــ الــســلـطــتــ الــلــتـ ا
تـتنازعـان احلكم في هـذا البلد
الواقع في شمال إفريقيا.
كـما أمضى فريـق فنلندي
أيـــامــاً عــدة في الــعــمل
عـــــلى إزالـــــة الــــثـــــلج
وقـطع دائـرة ضخـمة
نشار مـن اجلليد با
يــبـلغ قـطـرهـا أكـثـر
مـن  300مـــــــــتــــــــر
بـــهـــدف مـــحـــاولــة
جـــعـــلــهـــا تــدور في
نـــــــهــــــايـــــــة هــــــذه
األســـــبــــوع فــــوق

تــســاعــد عـلـى االسـتــرخــاء وإزالـة
الـتوتـر استـلقى الـثالثيـني أحمد.
ثـمّ بــدأت األخــصـــائــيـــة في الــطب
ــان بـوقــعـيــقـيص وهي الــبـديل إ
ـركز بـتغـطيته إحـدى مؤسِـسَتي ا
ـلح اجلــاف من رجـلــيه وصـوالً بــا
إلى عـنقه بطـريقة أشبه بـحمامات
الـرمل الـعالجـية.يـقـول أحمـد الذي
يــعـاني من الــتـهـابــات في اجلـهـاز
الــتــنــفـــسي إنه (يــخــضع في هــذه
دة ـلـح  اجلـلـسـة  لـردم اجلـسم بـا
 45دقــــيـــقـــة) مــــؤكـــدا أنـه شـــعـــر
بتحسن كبير بعد جلسات سابقة.
فـي كـــهف آخــــر يــــطـــحن جــــهـــاز
ــلح ويــبـخّ جـزيــئــاته مــخــصص ا
الـتي حتمل مادة الـيود في الهواء
مـن أجل تـــــنــــشّـــــقــــهـــــا. وتــــقــــول
بـوقـعيـقـيص التـي ترتـدي قـميـصاً
أبــيض وحـجـابـاً زهـريّ الـلـون إن
ـلح يـخفف (اسـتـنـشـاق جزيـئـات ا
سـالك الهـوائية االلـتهـاب وينـقّي ا
ـــثــــيـــرة ــــواد ا ــــتصّ ا وكــــذلك 
وجودة في لـلحساسية والسموم ا
اجلــــسم). مــــشــــيـــرة إلـى أن هـــذه
احلـة مـفـيدة لـلـبـشرة اجلـزيـئـات ا
ألنـهـا تـمـتصّ الـبـكـتـيـريـا الـضـارة
والـشوائب النـاجتة عنـها.و يعاني
مـــصــطــفى أحــمـــد أخــلــيف وهــو
مـــــــــــوظــف فـي مـــــــــــصـــــــــــرف فـي
اخلــــمــــســـيــــنـــات مـن عـــمــــره من

مــتـخـصّـصـتــان في الـطبّ الـبـديل
ــلح لــتــطــبــيب فــوائــد الــعـالج بــا
أشـخـاص يـعـانـون من أمـراض في
اجلـهاز التنفسي كالربو وكذلك من
أمـــراض جـــلــــديـــة كـــالـــصـــدفـــيـــة
ـــا إضـــافــة إلـى أمــراض واإلكـــز

الشقيقة واجليوب األنفية.
داخـل كــهـف اصــطـــنـــاعي تـــغــطي
ــلح الــطــبـيــعي مع جــدرانه كــتل ا
إضــاءة خـافـتـة ومـوســيـقى هـادئـة

{ بـــــنـــــغــــازي  (أ ف ب) - بـــــاتت
لح وجـهة عالجـية جديدة كـهوف ا
في بـنغازي ثـاني أكبر مدن لـيبيا
مـنـذ افتـتـاح مركـز مخـتصّ بـالطب
الــبـــديل قــبل خـــمــســة أشــهــر في
ســابـقـة من نــوعـهـا في هــذا الـبـلـد
الـذي يحاول اسـتعادة مـعالم حياة
طــبـيــعــيـة.ويــسـتــغلّ مـركــز أوبـال
الــــواقـع في حي الــــداقــــادوســــتــــا
الــراقي والــذي أسّـســته لـيــبـيــتـان
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ـسـكـنـة. تـمتـدّ اجلـلـسـة الـواحدة ا
 45 دقـيقة وتتراوح كـلفتها ب 80
و 120ديــنـاراً لـيــبـيـاً (بـ  15و23

يورو). 
وتــؤكـد بــوقـعــيـقــيص أنه يـنــبـغي
اخلـضوع جلـلسـات عدة لـلحـصول
عــلـى نـتــيــجــة. وأكــدت أن الــعالج
ـــلـح اجلـــاف بــــات من األمـــور بــــا
ـا له مـن فـوائـد صـحـية الـشـائـعـة 
أثــبــتــتــهــا الــدراســات الــعــمــلــيـة.
واكـتشفت بـوقعيـقيص هذا العالج
أثـنـاء زيـاراتـها إلى دول
عــربـيــة أخـرى
حــــــــــــــيـث

الـــتـــهـــابـــات مـــزمـــنـــة وحـــادة في
اجلـــيـــوب األنــــفـــيـــة مـــنـــذ عـــشـــر
ســـنــوات.ويــقـــول:كــنت اســـتــهــلك
سكنات وفشل كـميات كبيـرة من ا
األطـبــاء الـتـقـلـيـديـون في تـخـفـيف
مـعـانـاتي ولـم أشـعـر بـاالرتـياح إال
بـــعـــد أن خـــضت جتـــربـــة الـــعالج
ــلح اجلــاف.ويــضــيف أن :أحـد بــا
صرف نصحه بتجربة زبائنه في ا
هـذا العالج بالطب البـديل مضيفاً

أنـه بعد أن أربع جلسات
عـالجـــيـــة حتـــســـنت
حالتي شيئاً فشيئاً
لــــــدرجـــــــة أنــــــني
اسـتغنـيت تماماً
عـن الــعـــقـــاقـــيــر

{ ســـــتــــوكــــهـــــولم (أ ف ب) - مع
تـسـاقط الـثـلـوج بـشـكل مـنتـظم في
األسـابيع األخيـرة تنازلـت الطيور
ـنـازل في ـعــشـشـة عـلى أسـطح ا ا
الـعـاصـمـة الـسـويـديـة عن عـرشـهـا
كان جلـيش من الكـانس لـتتـيح ا
لـــيـــزيــلـــوا الـــغـــطــاء األبـــيض عن
الـــبــيـــوت. يــعــمـل أنــدريه بـــلــيــان
وألـيكس لوبو على حافة سقف من
الــصـفـيح األســود عـلى ارتـفـاع 10
أمـتار لـيزيال الـثلـوج السـميـكة عن
مـــــبـــــنى فـي حي غـــــامال ســـــتــــان
ـة) في ـديــنـة الـقــد الــتـاريــخي (ا
سـتوكهولم فيمـا يقف زميلهما في
ارة. الـشـارع لـلـمـراقـبـة وحتـذيـر ا
وفـي حـ أن الـوظـيـفــة قـد تـسـبب
الـدوار بـالنـسـبة إلى كـثـر فإن ذلك
ــــنح بــــلـــيــــان ولـــوبــــو فـــرصـــة
ـنـاظـر.وقـال بـلـيـان االسـتـمـتـاع بـا
لـوكالـة فرانـس برس (وجـودي هنا
عـلى الـسطح والـنظـر إلى السـماء
تـشعـر بنوع من احلـرية) مـتجاهال
الــبــرد الـقــارس ودرجــات احلـرارة
ــتـجــمـدة.وتـهــدف إزالـة الــثـلـوج ا
ـدينة بـاستـمرار من عـلى أسطح ا
أوال وقــبل كل شيء لــلـحــفـاظ عـلى
سـالمـة الـنـاس ولـكن أيـضـا حلـفظ
ـباني الـتي يبـلغ عمـر كثـير مـنها ا
مــئـات الـسـنـوات. وأوضح الـشـاب
الـبالغ من العمر  36 عـاما (إذا كان
هــنــاك الــكــثــيــر من الــثــلـوج عــلى
الـســطح فـسـيـشـكل ذلك ثـقال عـلـيه
لـذا تـتوجب إزالـتهـا). يعـمل بلـيان
فـي هــذا اجملــال مــنــذ  10ســنــوات
ويــتـنـقل بـسالسـة وثــقـة. ويـعـتـبـر
همـة بسرعة أمـرا أساسيا إجنـاز ا
ــزيـد من األســطح الـتي إذ هــنـاك ا
تــنـتـظـر إزالـة الـثــلـوج عـنـهـا لـكن
تــــــبـــــــقى الـــــــسالمـــــــة أولــــــويــــــة
قـصوى.وأوضح (في كـل مرة يجب

أن تـفكر في سالمتـك فهي القاعدة
األولـى. ليـس لـديك مـجـال الرتـكاب
خـطأ هنا. إذا ارتكبت خطأ واحدا
فـــقـــد يــــكـــون األخـــيـــر). في أوائل
شــبـاط  أصـيب كـانس ثـلـوج آخـر
بـجـروح خطـرة أثنـاء تـنظـيف أحد
االسـقف في بـلـدة أوميـا في شـمال
الـسويـد وأظهرت الـنتـائج األولية
لـلـتـحـقـيق أنه لم يـكن يـضع حـبال
ــــــوجـب الــــــقــــــانــــــون األمــــــان.و
الـسويدي يتحمل مـالكو العقارات
مـسـؤولـيـة إزالـة الـثـلـوج واجلـلـيد
عن مـبانيـهم إذا كان هنـاك احتمال
لـسقوطها وإصابة شخص ما لكن
هـذه احلوادث نـادرة.وقال سـتافان
مــوبـرغ الــنـاطـق بـاسم مــجـمــوعـة
سـفــيـنـسك فـورسـاكـريـنغ لـلـتـأمـ
لـوكالة فرانس برس (على ما أذكر
لـم تـكن هـنــاك سـوى حــالـتي وفـاة
خـالل الـــســـنــــوات الـــعــــشـــرين أو
ــاضــيـة.فـي واحـدة من الــثالثــ ا
احلـالتـ عام  2002 تـوفي مـراهق
يــبــلغ من الـعــمـر  14عــامـا بــعـدمـا
وقـعت عليه كـتلة كبيـرة من اجلليد
تــسـبـبت أيـضـا فـي حتـطـيم مـبـنى
فـي شـارع الـتـســوق الـرئـيـسي في
ســـتــوكــهــولـم دروتــنــيـــنــغــاتــان).
وأضـاف موبرغ (أنهم ال يحتفظون
بـإحـصـاءات عن احلـوادث إذ نادرا
مـا يـتم طـلـبـهـا وعـنـدمـا حتدث في
بــعض األحـيــان فـإن عـواقــبـهـا في
ـيـتـة ونـادرا ما الـغـالب ال تـكـون 
تـكون خطـرة). لكن بعـد كل تساقط
جـديـد لـلـثـلـوج تـظـهـر عـلى الـفور
الفـتـات عـلى األرصـفة والـواجـهات
ـــارة مـن خـــطـــر تـــســـاقط حتـــذر ا
الـــثــلــوج واجلـــلــيــد في انـــتــظــار
وصـــول كـــانــــسي الـــثـــلـــوج. وفي
الــوقت الــذي يـنــشــغل فـيـه بـلــيـان
ولــوبـو بــالـعــمل عـلى الــسـطح في

األعــلى فــإن فــريــدريك إريــكــسـون
ــشـاة في مــكـلف بــتـأمــ سالمـة ا
األسـفل بـاسـتـخـدام صـافـرة عـالـية
الــصــوت لــيـنــظم حــركــة مـرورهم.

واعـترف إريـكسون بـأنها قـد تكون
مـهـمة صـعـبة ألن الـنـاس غالـبـا ما
يـكونـون غافلـ أحيانـا عن قصد
عـن الـــعــــمل اجلــــاري.وأضـــاف (ال

يـظـهـرون الـكـثـيـر من االحـترام بل
ــــرّون بـــســـرعــــة لـــذلـك أضـــطـــر
السـتيقافـهم والصراخ في وجههم.

ال يدركون اخلطر).

{ نـــيــــقـــوســـيـــا(أ ف ب) - أثـــارت
األغــنــيـة الــتي اخــتــارتـهــا قــبـرص
لـتـمـثيـلـها في مـسـابـقة يـوروفـيجن
الــغـــنــائــيــة األوروبــيــة جــدال عــلى
ـتـوسـطــيـة إثـر تـهـديـد اجلــزيـرة ا
مـجـهـولـ بــإحـراق مـبـنى الـهـيـئـة
الـــعـــامـــة لإلذاعـــة والـــتـــلـــفـــزيــون
وانـتقـادات حادة من أسـاتذة تـربية
ديــنـيـة.وقـد بــثت قـنـاة الـتــلـفـزيـون
الـــعــامــة سي واي بـي سي لــلــمــرة
األولـى األربعاء األغنـية التي حتمل
عـــنـــوان إل ديـــابــلـــو (الـــشـــيـــطــان
ـــغــنــيــة بـــاإلســبــانــيـــة) بــصــوت ا

الـيـونانـية إيـليـنـا تسـانغـرينـو.وقد
أبـلـغت الـقـنـاة الـعـامـة الـشـرطة عن
تـلـقـيـهـا اتصـاال من جـهـة مـجـهـولة
يـهدد بإحـراق مبنى هـيئة سي واي
بـي سي احــتـجــاجــا عــلى اخــتــيـار
األغـــنـــيـــة لـــتـــمـــثـــيل هـــذا الـــبـــلــد
ــتـوســطي الــذي تـقــطــنه أكـثــريـة ا
ـــــســــيــــحــــيــــ ســــكـــــانــــيــــة من ا
األرثــــــوذوكـس في مــــــســــــابــــــقـــــة
يـوروفـيـجن بـحـسب وكـالـة األنـباء
درّسي الـقبرصية.كما نشرت نقابة 
ـدارس بـيـانا الـتـعـلـيم الديـني في ا
اجلـــمـــعـــة حـــضّت فـــيـه الـــهـــيـــئــة

الـقبرصـية العامـة على التراجع عن
هذا االختيار. وأبدت النقابة هولها
إزاء كـلـمـات األغنـيـة التي اخـتـيرت
ــســابــقـة لــتــمــثــيل اجلــزيــرة فـي ا
ـقررة في أيار الـغنـائية األوروبـية ا
غنية تمجد بالشيطان  قـائلة إن (ا
وتــكـرس له حـيـاتــهـا وحتـبه).كـذلك
ــــعــــايــــيــــر الــــتي تــــســــاءلـت عن ا
اعـتـمـدتـهـا هـيئـة سي واي بي سي
الــعــامــة الخــتــيــار أغــنــيــات بــهـذه
الـنوعـية الرديـئة.وتـساءلت النـقابة
ـاذا يـصـعب لـهذه الـدرجـة اخـتـيار
فـنـانـ من جـزيـرتـنـا  في إمـكـانـهم

الـــتــــرويج لـــثــــقـــافـــتـــنـــا
ـوسـيـقـيـة في وتـقــالـيـدنـا ا
ــــســـابــــقــــات الـــغــــنـــائــــيـــة ا
الــــدولــــيــــة?زوردت سي واي بي

سـي عـلى االنـتـقـادات مـتـحـدثـة عن
ســوء فـهـم لـكــلـمــات األغــنـيــة الـتي
تــســتـلــهم مـن الـصــراع الــدائم بـ
اخلـيـر والـشـر. وتـدأب قـبـرص مـنذ
ــشــاركــة في أربـــعــة عــقــود عــلـى ا
مــســابــقـة يــوروفــيــجن الـغــنــائــيـة
األوروبــــيـــة وهي حـــقــــقت أفـــضل
تـــصـــنــــيف لـــهـــا في الـــعـــام 2018

رتبة الثانية. بحلولها في ا
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{ بـك  –وكـاالت - أمـرت محـكـمة
أحــوال شـخــصــيـة في بــكـ رجال
بـــتـــعــويـض زوجــتـه عن األعـــمــال
ــنـزلــيـة الــتي أدتــهـا خالل فــتـرة ا
زواجـــهــــمـــا في حـــكـم تـــاريـــخي.
ـــرأة عــلى  50ألف وســـتـــحـــصل ا
يـــوان أي مـــا يـــعــادل  7700دوالر
أمـريـكي مقـابل خمس سـنوات من
الـعـمل بدون أجـر.وأثارت الـقضـية
جـدال كـبـيـرا عـلى اإلنـتـرنت بـشأن
ـنزلي إذ قـال بعض قـيـمة الـعمل ا
ـتـابـع إن مـبـلغ التـعـويض كان ا
ضـئـيال لـلـغـايـة.ويـأتي احلـكم بـعد
بــدء الـــعــمل في الــصــ بــقــانــون
مـــدنـي جـــديـــد.وتـــفــــيـــد ســـجالت
احملـكـمـة بـأن الـرجل الـذي يـعرف
بـلـقب تـشـ تـقـدم بـطـلب لـلـطالق
ـاضي ولـقـبـها مـن زوجته الـعـام ا
وانـغ بــعـــد زواجه فـي عــام 2015.
ــرأة مــتـرددة فـي الـطالق وكــانت ا
في بــدايـة األمـر لـكـنـهـا طـلـبت في
وقت الحـق تعـويضـا مالـيا بـحجة
أن زوجــهــا تــشــ لم يــتــحــمل أي
مـسـؤولـيـات مـنـزلـيـة أو لم يـشارك

في رعاية طفلهما.
وحــكــمـت مــحــكــمــة في مــقــاطــعــة

فــانــغـــشــان في الــعــاصــمــة بــكــ
لـــصــالح الـــزوجــة وأمــرت الــزوج
بـدفع نفقة شهرية لها قدرها 2000
يـوان باإلضـافة إلى مـبلغ  50 ألف
نـزليـة التي يـوان مقـابل األعمـال ا
أدتـهـا له.وقـال القـاضي الـذي كان
يــرأس اجلـلــسـة لــلـصــحـفــيـ إن
ــشــتــركـة ــمــتــلــكــات ا (تــقــســيم ا
لـلزوج بعد الـزواج ينطوي عادة
ـاديـة). ـمــتـلـكـات ا عــلى تـقـسـيم ا

ــنــزلــيـة وأضــاف (لــكـن األعــمــال ا
ـــتــلـــكــات غـــيــر تـــشــكـل قــيـــمــة 
مــلـــمــوســة). وصــدر احلــكم وفــقــا
لـقانـون مدني جديـد في البالد بدأ
وجب تـنفـيذه هـذا العـام. ويحق 
الـقـانـون اجلـديـد ألي مـن الـزوج
طـلب تعويض في حالة الطالق إذا
كــان يـتــحـمل مـســؤولـيــة أكـبـر في
تــربــيـة األطــفــال ورعـايــة األقـارب
ــســنــ ومــســاعـدة شــريــكه في ا

الــعـــمل.ولم يــكن بــإمــكــان األزواج
ــطـلـقـ في الــسـابق طـلب مـثل ا
هــذا الـتـعـويض إال إذا وقع اتـفـاق
ارسة بـينهما قبل الزواج وهذه 

. غير شائعة في الص
وأثـارت القضية جدال محتدما على
وسـائل الـتواصل االجـتـماعي فـقد
شـوهد هـاشتـاغ ذو صلـة بهـا على
دونـات الـصـغيـرة وايـبو مـنـصـة ا
أكــثـر من  570مــلـيــون مـرة.وأشـار
بـــــعض مـــــســــتـــــخــــدمـي وســــائل
الـــتــواصل االجــتـــمــاعي إلى أن
مـــبـــلغ  50ألـف يـــوان مــقـــابل
خــمس ســنــوات من الــعـمل
قــلـيـل لـلــغـايــة.وقـال أحـد
: (أنـا عـاجـز عن ــعـلـقـ ا
الــكالم إذ إنــنـا نــقـلل من
ـنـزل التي شـأن عـمل ربـة ا
تــعــمل دوامـا كــامال. ويــكـلف
دة عام في اسـتئجار مربية 
بـكـ مثال أكـثر من  50ألف

يوان).
وأشـــــــار آخـــــــرون إلـى أنه
يــــجب عـــلـى الـــرجـــال أداء
نزلية ـزيد منالواجـبات ا ا
ــــــقــــــام األول. ودعـــــا فـي ا
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ـسـتــخـدمـ الــنـسـاء إلى بــعض ا
هـنية ارسـة حياتـهن ا مـواصلـة 
بـــــــعـــــــد الــــــزواج. وكـــــــتـب أحــــــد
مـــســـتــخـــدمي وســـائل الـــتــواصل
االجــتـمـاعي: (ســيـدتي تـذكـري أن

تــــــــكـــــــوني
مـسـتـقـلة

دائما.
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