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كـشف وزيـر الـنـفط إحـسـان عـبد
اجلـــبــــار  عـن اســــتــــيـــراد 50
مــلــيــون مــتــر مــكـعـب من الــغـاز
االيــــراني لـــتــــوفـــيــــر الـــطــــاقـــة
الـكـهـربــائـيـة في الـبالد مـشـيـرا
الى ان العـراق يـبـحث عن بدائل
عن هــــذا الـــغــــاز بــــســـبـب عـــدم
استقرار التدفق متوقعا جتديد
الـــســمـــاح االمـــريـــكي لـــلـــعــراق
بـأسـتـيـراد الـغـاز والـكـهربـاء من
طــهــران. وقـال عــبــد اجلــبـار في
تصـريح مـتلـفز تـابـعته (الـزمان)
امـس إن (مــشـــروع الــنـــاصــريــة
لتكرير الغاز سينطلق بعد عطلة
عــيـــد الــفــطــر) مــشــيــرا الى ان
(الـــدولــة مــســؤولـــة عن تــرتــيب
أوضـــاع تـــمـــديـــد االســـتـــثـــنـــاء
األمــريـكي في اســتـيــراد الـعـراق
للغاز من إيران  واتوقع تمديده
مــجــددا) مـــبــيـــنــا ان (الـــعــراق

ســيـبــقـى مــعــتـمــدا عــلـى الــغـاز
اإليـراني لـغـاية  2024لـتـشغـيل
مــــحـــــطــــات إنــــتــــاج الــــطــــاقــــة
الكهربائية في البالد  لكن هناك
مشـكلـة في استـيراد هـذا  الغاز
تتـمثل في عـدم استـقرار الـتدفق
والــبـحث جــار عن بــدائل اخـرى
لــتــأمـ احــتــيــاجـات الــبالد من
الــطــاقـة) مــتــوقــعــا (اســتــقـرار
ـيـة فوق الـسـوق الـنـفـطـيـة الـعـا
 60دوالرا لـلبـرمـيل حـتى نـهـاية

العام اجلاري) 
الفـــتـــا الى ان (الـــعــراق يـــصــدر
حــالـــيـــا مــلـــيـــونــ و 900ألف
بــرمـيـل يـومــيــا غــالــبــيــتـهــا من
جـنـوبي الــبالد ويـحـصل مـقـابل
ذلك  على واردات بـقيـمة خـمسة
مــــلــــيــــارات دوالر) مــــؤكــــدا ان
(الـــعـــراق خــفـض مـــســـتـــويــات
ــئـة من اإلنــتـاج بــنـســبـة  23بـا
قــيــمــة الــصــادرات وفق قــرارات
ـصدرة لـلـنفط مـنظـمـة البـلـدان ا

وهــو لم يـــلـــتــزم به مـــئــة أوبـك 
ـــئــة ـــئـــة بل أقل من  90بـــا بـــا
بـــــــســــــبـب صــــــادارت إقــــــلـــــــيم
كردستان) واوضح عبـد اجلبار
ــيـة تـســتـعـيـد ان (الــسـوق الـعـا
ــالــيـة عـافــيــتــهـا والــتــدفــقـات ا
ـتازة ونـأمل تـصـديـر أكـثر من
ثالثـــة ماليــ و 600مـــــلــــيــــون
بـرمـيل إذا تــواصل الـتـعـافي في
الــســوق وأن الــعــراق ســيــصـدر
أربعـة  ماليـ بـرميل يـومـيا في
ـــقــبل) ومــضى الى نـــيــســـان ا
الـقـول ان (الــنص احلـكـومي في
وازنة أكد تسليم االقليم 250 ا
ألف برميل يـومياً وبسـعر شركة
تـسويق الـنـفط الـعـراقيـة سـومو
وهي قيمة تصديرية من اإلنتاج
الكـلي لإلقـليم الـبالـغة  460ألف
برميل) مضيفا ان (اإلقليم يبيع
الــنــفط  حــالــيــا بــأقل مـن ســعـر
تـبقي من إنـتاجه هو السـوق وا
يغـطي نـفـقات  180ألف بـرميـل 

الــتــكــريــر والـنــقل) واســتــطـرد
بـــالــقـــول ان (أربــاح الـــشــركــات
ــســتـثــمــرة في حـقــول اإلقــلـيم ا
وهي عالية ئـة  تصل إلى  40با
مـــقـــارنـــة بـــاحلـــقـــول االخــرى).
وأعلنت شـركة نفط الـبصرة عن
تـــوجه لـــشـــراء حـــصـــة شـــركـــة
أكسـون مـوبيل األمـريـكيـة ضمن
حـقل غـرب الـقـرنة  مـشيـرة الى
ان هــذه اخلــطــوة سـتــكــون لــهـا
مـردودات إيجـابـيـة كبـرى لـلبالد
عــلى غــرار شــراء حــصــة إحـدى
ـتـعـاقـدة ثـانـويـا مع الـشـركـات ا
ايـني بحـقل الـزبيـر النـفـطي قبل

ثالث سنوات.
وقــال مـديــر عـام الــشـركــة خـالـد
حـمـزة عـبـاس في تـصـريح امس
ـــبــاحــثــات مـــســتــمــرة في إن (ا
الــوزارة بــشــان إمـكــانــيــة شـراء
حـصـة أكسـون مـوبـيل كـامـلة أو
نـــصـــفـــهـــا وحــسـب مـــا تـــقــرره
الوزارة ولم يحـدد إذا كانت نفط

يــعـمــلـون فـي شـركــة لـلــسـيــاحـة
والـــســفــر ضـــبــطت بـــحــوزتــهم
ـــــصـــــارف اخـــــتـــــامـــــا مـــــزورة 
ومستشفيـات واطباء ومختبرات
واوراق فــــارغـــة عـــلـــيــــهـــا خـــتم
مـــخــتـــبـــر. وقــال بـــيــان امس ان
وجـب تلك ـتهـمـ يـقـومـون  (ا
االوراق واالختـام بتزويـر نتـيجة
فحص فـايـروس كورونـا للـزبائن
الـــذين يــرومـــون الــســـفــر خــارج
الـبالد) واضــاف انه ( اتــخـاذ
اإلجــراءات الـقــانــونــيـة بــحــقـهم
ادة 289 وتوقيفهم وفق أحكام ا

و298 من قانون العقوبات). 

دهوك و  10في حلبجة و  43في
كــــــرمـــــيـــــان و   7في رابــــــرين).
ونــاقش اجملــلس الــوزاري لالمن
الــوطــني بــرئــاســة  مــصــطــفى
حظـر التـجول اجلزئي الكاظـمي 
والــشــامل الــذي أقــرتـه الــلــجــنـة
الـــعـــلــيـــا لــلـــصـــحــة والـــسالمــة
الوطنية ضمن اجراءات مواجهة
جـائـحـة كــورونـا وتـقـرر إضـافـة
عـــضـــويـــة مـــســـتـــشــاريـــة األمن
الـقــومي الى الــلـجــنـة. وتـمــكـنت
مفارز مركز شرطة االمام علي في
مديـرية شـرطة مـحافـظة الـبصرة
من الـقـاء الـقــبض عـلى مـتـهـمـ

وفاة جديدة) وتابع ان (اكثر من
 11الف شخص تـلـقـوا جـرعات
ــضــاد لــلــجـائــحــة في الــلــقــاح ا
ـــنـــتـــشــرة في مـــراكـــز الــوزارة ا
بــغـــداد واحملــافــظــات). وحــددت
الــوزارة  تـصــاعـد االقــبــال عـلى
ــضـاد لــكــورونـا. اخــذ الــلـقــاح ا
ــتـــحــدث بـــأسم الــوزارة وقـــال ا
سيف البـدر في تصريح امس ان
(االقـبال عـلى اخـذ الـلـقـاحات في
تصـاعـد مسـتمـر وكل يـوم افضل
من الـذي سـبـقه لـكن بـشـكل عـام
مـازال دون مــسـتــوى الـطــمـوح)
واشــار الـى ان (الــوزارة تـــطــمح
ــطــلــوبـة الى حتــقــيق الــنــسب ا
ــــــرســــــومــــــة قــــــبل وصــــــول وا
الـــلـــقــــاحـــات ومع ذلك االقـــبـــال
جيد) مبينا ان (جميع اللقاحات
امـــنــة وفــعــالــة حـــتى الــلــحــظــة
وهـــنــاك جلـــان وفـــرق صــحـــيــة
متابعة ولم تسجل اي مضاعفات
ـــتــــلـــقي اجلـــرعـــات في عـــمـــوم
مـحافـظـات الـعراق ومن ضـمـنـها
اقلـيم كـردستـان). وأعـلنت وزارة
الـــصــحــة فـي إقــلــيم كـــردســتــان
تــسـجــيل  952إصــابــة جــديـدة
بــــــــــــالـــــــــــفــــــــــــايـــــــــــروس خـالل
الساعات.وقالت الوزارة في بيان
امس إن (اإلصــــابـــات اجلــــديـــدة
تـوزعـت بـواقع  199في أربـيل و
 304في السـلـيمـانـية و  389في
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أعلن وزير الصحة والبيئة حسن
مــحـمــد الـتــمـيــمي الــتـعــاقـد مع
شركة فايزر االمريكية على أربعة
مالي و 500 الـف جــــــــــرعــــــــــة
ــضــاد اضــافــيـــة من لــقــاحــهــا ا
لفايروس كورونـا. وقال التميمي
في تــصـــريح تــابــعــته (الــزمــان)
امس ان (الــــــــعـــــــراق بــــــــاشـــــــر
بــأجــراءات الــتــعــاقــد مع شــركـة
فــايــزر االمـــريــكــيــة عــلى أربــعــة
مالي و 500 الـف جــــــــــرعــــــــــة
ــضــاد اضــافــيـــة من لــقــاحــهــا ا
للـفايروس) واضاف ان (اللـجنة
العليا سـتعيد الـنظر باإلجراءات
ـتـبـعــة ومـنـهـا حـظـر الـتـجـوال ا
بعيد عيد الفطر). ورصدت وزارة
الـصـحـة والـبـيـئـة  8017اصـابة
مؤكـدة بفايـروس كورونـا وشفاء
 6826حـــالـــة وبـــواقع  45وفــاة
ـوقف الـوبـائي جـديـدة. واشـار ا
الــيـــومي الــذي  اطــلــعـت عــلــيه
(الــــــزمــــــان) امس الـى ان (عـــــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبـريــة الــتي
بلـغت اجـرتـهـا مالكـات الوزارة  
اكـثـر من  46الف عــيـنــة حلـاالت
مـشتـبه بـاصـابـتـها بـالـفـايروس
حـيث  تـسـجـيل  8017اصـابة
مــؤكــدة في الــبالد) واضـاف ان
(الـشـفاء 6826حـالة وبـواقع 46
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الـــبــصـــرة هـي من ســـتـــشـــتــري
احلــــصـــة أو أحــــد الــــشــــركـــات
وضوع النفطية األخرى  كون ا
اليزال قيـد النقاش) وأضاف ان
(هـنــاك فـرق مـا بــ االنـسـحـاب
لـشـركـات نـفـطـيـة أو طـلب مـنـهـا

لــبـيع حــصـة مـعــيـنــة لـهـا داخل
حــقل مـعـ وهــذا األمـر بــشـقـيه
يخضع للنقـاش ما ب الشركات
ـعــنـيـة والــنـفط وأن كل األمـور ا
قـابـلــة لإلجنـاز عـلى األرض إذا
 االتـفاق) مـبـيـنـا ان (الـشـركة
احلــكــومــيــة الــتي تــشــرف عــلى
ــنــطــقــة قـد إنــتــاج اخلــام فـي ا
ــزيـد من تــفــتح مـحــادثــات مع ا
الـشركـات بـعد أن قـدمت إكـسون
طلباً لبيع حصتها البالغة 32.7
ــئـة) وتــابع ان (نــتــمــنى أن بــا
تشـتـري شيـفرون حـصة إكـسون
وأن تكـون البـديل لكن يـبدو أنه
لم تـكـن لـديـهم الــرغـبـة في ذلك 
كـــمـــا أن الــنـــفـط لـــيس لـــديـــهــا
اعـتـراض عــلى بـتـروتـشـايـنـا أو
فــهـــمــا بــالــفــعل شــركــة اخــرى 
شــركـــاء لــلـــعـــراق مــؤكـــدا (قــد
تــشــتــري نــفط الــبــصــرة حــصـة
إكــســـون أو تــشــتــريــهــا أي من

شركات النفط االخرى). 

إحسان عبد اجلبار
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داعـيـا (احلـكــومـة االحتـاديـة إلى
تنفيذ التزاماتها جتاه كردستان
ـوازنة وإرسال حصة والسيما ا
اإلقـلـيـم في أقـرب وقت). بـدوره 
اشـاد هـيكـي بـ(اإلصالحـات التي

تــنــفــذهــا حــكــومـة االقــلــيم  وال
سيمـا في وزارة البيـشمركـة كما
ابــــدى اســــتـــــعــــداد بالده لــــدعم
حـــكـــومـــة االقـــلــيـم في مـــجــاالت
أعـلــنت مــتــعــددة). وفي تــطـور  
وزارة الـــــكــــهـــــربــــاء ان االمــــارة
ســـيــزور الــعــاصـــمــة االيــرانــيــة
طــــــهـــــران األســـــبـــــوع اجلـــــاري
مــتـــوقــعــة الــتـــوصل التــفــاقــات
جــديـدة بــ الـبــلـدين في مــجـال
الـطـاقة.وأبـرم الـعـراق اتـفـاقـيات
مع طهران في مـجال الطـاقة يتم
ـــــوجـــــبـــــهـــــا ســـــد جـــــزءا من
احـتـيـاجـاتـه احملـلـيـة مـثل الـغـاز
ـتحـدث باسم والكـهـرباء. وقـال ا
الــــوزارة احـــمــــد الـــعــــبـــادي في
تــــــصــــــريـح امـس إن (الــــــوزيـــــر
سـيــتـوجه إلى طـهــران األسـبـوع
اجلــــاري لــــلـــتــــشـــاور وتــــوقـــيع
اتفـاقـيات جـديـدة بشـأن مـجاالت
الـطـاقة) ولـفت الى ان (الـتـركـيز
االسـاسي خالل الـزيـارة سـيـكون
عـلى تــزويـد مـحــطـات الـكــهـربـاء
بـــالـــغــاز) مـــبـــيـــنـــا ان (االمــارة
ســيـنــاقش مع مـع وزيـر الــطــاقـة
اإليــراني  تـــصــديـــر الـــغــاز إلى
الــــعــــراق ومن احملــــتــــمـل إبـــرام
اتفـاقيـة جديـدة والتـوقيع عـليـها

ب البلدين). 

 s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

اكـــد رئــــيـس حــــكـــومــــة اقــــلــــيم
كردستـان مسـرور البارزاني  ان
ـــــــوارد الـــــــعــــــــراق غـــــــنـي بـــــــا
واستثمـارها بالشـكل الصحيح 
يـــنــعـــكس ايــجـــابــا عــلـى حــيــاة
. وقــال بــيــان تــلــقــته ــواطــنــ ا
(الـــزمــــان) امس ان (الــــبـــارزاني
استقبل وزير الـكهرباء االحتادي
ماجـد حنـتوش االمارة  وناقـشا
خالل الـلـقـاء الـذي جـمـعـمـهـا في
اربـيل وضع الطـاقـة الـكهـربـائـية
في الــعــراق واالقــلــيم كــمـا تــمت
مناقشة سبل تـعزيز التعاون ب
ــبــذولــة اجلــانــبـــ واجلــهــود ا
لزيادة إنتـاج الطاقـة في محطات
الـــتـــولـــيــد) وابـــدى الــبـــارزاني
(االســـتـــعــداد الـــتــام لـــلــتـــعــاون
والتنـسيق مع الـوزارة االحتادية
لـتـطـوير واقع الـشـبـكـة الـوطـنـية
شـاريع الكـهربـائية عبـر تنـفيـذ ا
ـشــتــركـة) مـؤكــدا ان (الــعـراق ا
تلك موارد مادية وبشرية غنية
إذا مــا  اســتــثــمــارهــا جــيـداً
ســيــكــون له األثــر اإليــجــابي في
ـواطـن عـمـوماً حتسـ حـياة ا
والكهرباء على وجه خاص). كما
اسـتـقـبل رئــيس حـكـومـة االقـلـيم

الـسفـيـر الـبـريطـاني لـدى بـغداد
سـتـيـفن هـيـكي. وذكـر الـبـيـان ان
(هـيـكي ادان في مـسـتـهل الـلـقاء
االعتـداءات األخيرة عـلى أربيل)
مــجــدداً (دعم الــتــحــالف الــدولي

لإلقـــلـــيم وإنه عـــلى اتـــصــال مع
احلــــكـــومـــة لــــوضع حـــد لــــتـــلك
االعـتداءات) واضـاف الـبـيان ان
(اجلـانـبـ اكـدا خالل االجـتـمـاع
ـوازنـة أهـمــيـة تـنــفـيـذ قــانـون ا

ــســتــحــقــات الــعــامــة وإرســال ا
الـيـة لإلقلـيم من قـبل احلكـومة ا
االحتـــاديـــة) ووجّه الــــبـــارزاني
الشكـر إلى (بريطـانيا والـتحالف
الدولي على دعمهمـا وموقفهما)

UI¡∫ رئيس حكومة االقليم لدى لقائه وزير الكهرباء االحتادي في اربيل امس
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دعـــا رئــيس الـــوزراء مـــصـــطــفى
الـكــاظـمي  الـشــركـات الــروسـيـة
ا يدعم و لالستثمار في العراق 
الـتــبـادل الـتــجـاري بـ الــبـلـدين
فـــضال عن الـــتـــعــاون فـي اجملــال
الــصـــحي وتـــوفــيـــر الــلـــقــاحــات
واجهـة جائحة كورونا الروسية 
. وقال بـيان تلـقته (الـزمان) امس
ان (الكـاظـمي اسـتقـبل في مـكـتبه
نائـب رئيس احلـكـومـة الـروسـية
رافق يوري بـوريـسوف والـوفـد ا
له حــــيث نـــقل الــــوفـــد حتـــيـــات
ير بـوت وتـطلعه الرئيس فـالد
الى تعزيز الـعالقات الثنـائية ب
الـبلـدين  وتـسلـم رئيـس الوزراء
رسالة خـطيـة من نظـيره الروسي
مـيــخـائـيل مــيـشــوسـتـ تــتـعـلق
بتـعزيـز أواصر الـتعـاون الثـنائي
بـ الـبــلـدين وفـتـح افـاق اوسع
للشراكة الـثنائية) مشيرا الى ان
(الـلـقــاء بـحث األوضــاع الـدولـيـة
واإلقلـيـمـيـة والسيـمـا في سـوريا
وجـهــود الـعــراق الـتـي تـصب في
صــالح الــتـهــدئــة وخـلـق تـنــمــيـة
مـــــســـــتـــــدامـــــة تـــــرسخ الـــــسالم
واالستـقـرار كـما  الـتـطرق الى
ـــشــتـــرك في مـــجــال الـــتــعـــاون ا
مـــكــافـــحـــة االرهــاب والـــتـــطــرف
بـذولة في هـذا الشأن واجلهـود ا
 ودعم الـــــعــــراق في مـــــعــــركــــته
لـــلـــقـــضـــاء عـــلى بـــقـــايـــا فـــلـــول
االرهـاب) مـؤكــدا ان (اجلــانــبـ
كن ان تقدمه ناقشا الدعم الذي 
روسيـا لدعم العـملـية االنـتخـابية
في الـــعــراق وعـــمــلـــيــة تـــوفــيــر
ــراقـبــ الــدولــيــ وانه جـرى ا
اإلتــفـاق عــلى ان تــعـقــد الــلـجــنـة
ــشــتــركـة الــعـراقــيــة الــروســيـة ا
لـلـتـجـارة والــتـعـاون االقـتـصـادي
والعلـمي والفني اجـتماعـاتها في

وقت قريب).
واكـد الــكـاظــمي (أهــمـيــة تـعــزيـز
ـا فيها من العالقات ب الـبلدين 
ا يخدم مـصلحة بعد تاريـخي و
الشـعبـ الصـديقـ وان العراق
يخـتط سـيـاسة االنـفـتـاح على كل
الشركـاء الدولـي وتعـزيز فرص
جــذب االســتــثــمــارات الــدولــيـة)
ـزيد وتـابع ان (الـفـرصـة مـتـاحـة 
من مـشـاركـة الـشـركـات الـروسـيـة

تــطــورات األوضــاع اإلقــلــيــمــيــة
ـــنـــطـــقــة ـــد صـــالح أن ا حـــيث أكّ
تــواجه حتــديـــات عــدة ويــنــبــغي
الـــعـــمل والـــتــنـــســـيق لـــتـــجــاوز
اخلالفــات وتــخـفــيف االخــتالالت
مشـيراً والتـوتـرات عبـر احلوار) 
إلى أن (االنــفـتــاح الــعـراقـي عـلى
محيـطه اإلقلـيمي يـهدف لـتكريس
األمن واالسـتـقرار) وشدد صـالح
عـلى ان (اسـتـقـرار الـعراق وأمـنه
وسـيـادته جــزء ال يـتـجـزأ من أمن
نـطقـة وعامل مـهم نحو وسالم ا
تــعـــزيــز الـــتــعــاون االقـــتــصــادي
والتـجاري ودعم فـرص التـنمـية).
أكـد بـوريـسـوف (دعم من جـانـبه 
بالده الستـقـرار وسيـادة الـعراق
وجــهــوده في مــكــافــحــة اإلرهـاب
وإرســاء األمـن وتــطـــلُّع روســـيــا
لـتـعـزيـز الـعـالقـات الـثـنـائـيـة بـ

الــبــلـــدين عــلى الـــصــعــد كــافــة).
وبـــحث وزيـــر اخلـــارجـــيـــة فــؤاد
حـسـ مع نــائب رئـيس الـوزراء
الروسي  الـعالقات الـثنـائيّـة ب
بغـداد ومـوسـكـو وسُـبُل االرتـقاء
إلى مــا يُـلــبّي طــمــوح الـشــعــبـ
.وأعـرب حـسـ خالل الـصـديـقــ
الـلــقـاء عن (حــرص الـعــراق عـلى
االرتـقــاء بـالـعالقــات الـتـاريــخـيّـة
الـتي تـربط الــبـلـدين) داعـيـاً إلى
(فــــتح آفــــاق جـــديــــدة لــــعالقـــات

التعاون).
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رجحت الـهيئة العامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل
نـاطق كـافـة غـائمـا جـزئـيا مـصـحـوبا  ان يـكـون طقـس اليـوم الـسـبت في ا
ـنطقـة الوسطى. وقـالت الهيـئة في بيـان تلقـته (الزمان) بأمطـار خفيـفة في ا
امس ان (الـطـقس الـيـوم الـسـبت سـيـكـون غـائـمـا جـزئيـا فـي منـاطق الـبالد
وسقـوط امطار خفيفة في الوسط مع انـخفاض ملحوظ في درجات احلرارة
راصد الزلزالية حيث تسجل بغداد  36 درجة مئوية). وسجلت ا العظمى 
حـدوث هـزة أرضيـة في مـحـافظـة الـسـليـمـانـية.وذكـر الـبـيان ان في الـهـيئـة 
(الـهزة وقعت فجر امس اجلمعة وقـد بلغت قوتها  3.4 درجـة على مقياس
ريختر و تبعد  26 كـيلومترا جنوب شرق دربندخان) ولفت الى انها (هذه

كان).  الهزة تعد الثانية  حيث سجل اول امس هزة  3.2 في نفس ا
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اخملــيم بــنــحــو  85 اســرة وبــواقع  415 نــازحــا الى
ن و حمام العليل و منـاطقهم االصلية في الـساحل اال
الـقـيارة بـاحملـافـظة) ,وتـابع ان (عـودة هؤالء جـاءت بـعد
اتمـام التدقـيق االمني لهم بـالتنـسيق مع القـوات االمنية
و احلـــكــومــة احملــلــيــة  ,اذ  أيــصــالــهـم الى مــنــاطق
سـكــنـاهم االصــلـيـة) ,مـؤكـدا (اســتـمــرار عـودة االسـر
الـنـازحـة وبـصورة طـوعـيـة تـمـهيـدا لـغـلق اخملـيم وانـهاء

ملف النزوح). 

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ــهــجـــرين عن عــودة 415 كــشــفـت وزارة الــهــجـــرة وا
نـــازحــا من مــخـــيم اجلــدعــة اخلـــامس الى مــنـــاطــقــهم
االصـلـيـة في مـحـافـظـة نـيـنـوى  ضـمن خـطـة الـطـوار
الـتي تـنـظـمـهـا الـوزارة إلعـادة الـنـازحـ طـوعـيـا. وذكر
مـدير عام دائـرة شؤون الفـروع في الوزارة عـلي عباس
جـهـاكــيـر انه (بـتـوجـيـه و مـتـابـعـة الــوزيـرة ايـفـان فـائق
جــابـرو  تــمت أعــادة دفـعــة جــديـدة من الــنــازحـ من
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ــديـريـة اوضـحت وثــيـقــة سـريـة 
االستخبـارات العسكـرية عن نية
ما وصفـته بجـماعـات خارجة عن
ــنــطــقـة الــقــانـون بــاســتــهـداف ا
اخلضـراء ومـطـار بـغـداد الدولي.
وجـاء في الـوثـيــقـة الـتي اطـلـعت
عــلــيـــهــا (الــزمــان) امس (وجــود
نـــوايــا لـــتــلك اجلـــمــاعـــات بــشن
الـهـجـمـات بــصـواريخ كـاتـيـوشـا
عـــبــر  15مـــنـــطـــقـــة بـــبـــغـــداد).
وتــعــرضت الــقـاعــدة األمــريــكــيـة
الــعـســكــريـة داخـل مـطــار بــغـداد
الـــــدولـي إلـى قـــــصف بــــــثالثـــــة
صـــواريـخ ســـقط أحــــدهـــا قـــرب
مهبط الطائرات اخلاص بالقوات
االمريكيـة.وعثرت القـوات االمنية
عــلى مــنــصـة إطـالق الـصــواريخ
ضــمـن مــقــتــربــات مـــنــطــقــة حي
ــطــار من اجلــهـــاد الــقــريب مـن ا
جـــهــــة الـــشـــرق حـــيـث اطـــلـــقت
الصـواريخ من اعـلى سطح مـنزل
خـال من ســاكــنـيه الــذين غـادروه
قـــــــبل أســـــــبــــــوع ضــــــمـن هــــــذه
ــتــحـدث ـنــطــقــة.بـدوره  قـال ا ا
باسم وزارة الدفاع األمـريكية إن

الـبـنـتـاغـون عـلى عـلم بـالـتـقـاريـر
اإلعالميـة بشـان استـهداف مـطار
بــــــغـــــداد الــــــدولـي وإنه يــــــراقب
األوضــــــاع. وأفــــــادت مــــــصـــــادر
مطلعة بان رتالً عسكرياً أمريكياً
وآلــيـات ســحب مــعــدات ثـقــيــلـة
عـــــــــبـــــــــرت من الـــــــــعـــــــــراق إلى
صادر ان (الرتل سوريا.وقالت ا
الـعــسـكــري وجـهـتـه الـتـنـف عـنـد
احلدود الـعـراقـية الـسـوريـة وهو
الـــرتل الــــثـــاني خالل أســـبـــوع)
ـواكــبـة مـؤكــدة ان (الــرتل كــان 
مروحيـات). وصدت قوة مـشتركة
من اللواء  16في احلشد الشعبي
واجلــيش تـــعــرضــا عـــلى قــاطع
مسؤوليـتهما في اطـراف قرة تبة
جنوب غرب كـركوك.واجبرت قوة
احلـشـد واجليـش عـناصـر داعش
عــلـى الــتـــراجع والــفـــرار.وكــانت
عـــصــابـــات داعش قـــد تـــعــرضت
للقطاعات االمنـية والعسكرية في
اوقـات ســابـقــة. و أعـلــنت خــلـيـة
اإلعالم األمــني اســتـشــهــاد أحـد
ـدنــيـ ومــنـتــسـبـ اثــنـ من ا
شرطة ديالى وجرح أربعة اخرين
في تــفـجــيـر عــبــوتـ نــاسـفــتـ
باحملافظة.وقالت اخللية في بيان

تلقته (الزمان) امس انه (في عمل
إجرامـي جديـد أقـدمت عـصـابات
داعش عـــلى تـــفــجـــيــر عـــبــوتــ
نـاســفـتـ فـي تـقـاطـع اجلـيـزاني
بـاجتــاه أبي صــيـدا ضــمن قـاطع
عمليات ديالى االولى على عجلة
مــدنـــيــة والــثـــانــيـــة عــلى دوريــة
لـلــشـرطـة) واضـاف ان (ذلك ادى
الى استـشـهاد مـدني ومـنتـسـب

إثــنــ من شــرطــة ديــالى وجــرح
اربــــعــــة اخــــريـن في مــــا قــــامت
القطـعات االمنـية باجـراء تفتيش
ـنفـذين). ـنـطـقـة للـبـحث عـن ا بـا
والـقت قــوة امـنــيـة الـقــبض عـلى
ـواد اخملدرة في متـهم بـتعـاطي ا
محافـظة مـيسان.وقـال بيان امس
إن (مـفـارز قـسم شــرطـة مـكـافـحـة
ــؤثـرات الــعــقــلــيـة اخملــدرات وا

تـــمــكن مـن إلــقـــاء الــقـــبض عــلى
ــواد شــخص يـــقــوم بــتـــعــاطي ا
اخملدرة في إحـدى مـناطق مـديـنة
الـعـمارة) مـشـيـرا الى (مـصـادقة
أقواله قضائياً واعترافه بتعاطي
اخملـدرات حـيث  تـوقـيـفه وفق
ــــادة  32من قــــانــــون أحــــكــــام ا
ــؤثـرات الــعــقــلــيـة اخملــدرات وا
وإحـالـته إلى احملـكـمـة اخملـتـصـة
لـيــنـال جــزاءه الـعـادل). وكــشـفت
وزارة الــداخـــلــيــة عن تـــفــاصــيل
ـة وصـفـتــهـا بــالـبـشـعـة في جـر
مــحـافــظــة الــبـصــرة.وذكــر بــيـان
لـلـوزارة تـلقـتـه (الزمـان) امس ان
(مـــفــارز قـــسم مــكـــافــحـــة إجــرام
تـــمـــكــــنت من كـــشف الـــبـــصـــرة 
ـة قـتل بـشـعة في مالبـسات جـر
ثـلث والقـبض على اجلـناة حي ا
ـــة قــتـل بــحق الرتـــكــابـــهم جـــر
شـقيـقـهم وطـفـلـة وإصـابـة طفالن
آخـران أحـدهـمـا يــبـلغ من الـعـمـر
سنت واآلخر ٤ سنوات) وأشار
ـــتــــهـــمــــ اعـــتــــرفـــوا الـى ان (ا
تـهم بـعد الـتحـقيق بـسبب بجـر
مـشـاكـل عـائـلـيــة لـيـتم إحــالـتـهم
لـلـقـضـاء وتـوقـيـفـهم وفق أحـكـام
ادة 406 من قانون العقوبات). ا نطقة اخلضراء WBM∫ قوات االمن تعثر على منصة الصواريخ استهدفت ا
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ــــــا يـــــدعم فـي هـــــذا اجملـــــال و
الـتـبـادل الـتــجـاري بـ الـبـلـدين
فـــضال عن الـــتـــعــاون فـي اجملــال
الــصـــحي وتـــوفــيـــر الــلـــقــاحــات
واجهـة جائحة كورونا الروسية 
بــشـكـلٍ مـبــاشــر من مــصــادرهـا).
واكــد رئــيس اجلــمــهــوريـة بــرهم
ـــنـــطـــقـــة بـــحـــاجـــة صـــالح أن ا
لـتــخـفـيـف تـوتـراتــهـا واالنــفـتـاح
الــــعـــــراقي يــــهــــدف لـــــتــــكــــريس
اســتـقــرارهــا.وذكــر بـيــان تــلــقـته
(الزمان) امس ان (صالح استقبل
نــائـب رئــيس حـــكــومـــة روســيــا
وجــرى خالل الــلــقـاء االحتــاديــة 
بـــحث الـــعالقـــات بــ الـــبـــلــدين
الـصـديـقـ وسـبل تـطـويـرهـا في
اجملـاالت كــافـة وأهــمـيــة تـعــزيـز
التعاون في مـجال األمن والدفاع
فـضـالً عن اسـتــعــراض الـتــعـاون
التـجـاري واالقتـصادي والـثـقافي
ــشـتـركـة ـصـالح ا ـا يـحــقق ا و
) مشيرا الى للشـعب الـصديق
انه (تمت مـنـاقشـة أعمـال الـلجـنة
وضــرورة الـــســـعي ـــشـــتـــركـــة  ا
إلجنــــاح مــــقــــرراتـــــهــــا من خالل
مـتـابـعـة تـوقـيع االتـفـاقيـات الـتي
يتوصل إليها
الــبـــلــدين)
مــبــيــنـا ان
(الــــلـــــقــــاء
تـطــرق إلى
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في الـسـاعــة الـعـاشـرة صـبـاحـا وانـا
أمـــام  قــبـــر الــكـــابــ احـــمــد راضي
جــاءني اتـصــال من الــصــديق قـصي
كــيـا يــبــلـغــني أنه ذاهـب الى كـربالء
ويـتـعـذر عـلى الـلـقـاء الـيوم فـي كراج

العالوي 
في السـاعة الـثالـثة عصـرا اتصل بي
الـصديق ابـو مـصطـفى الـذي تـعرفت
عــلـيه من خالل الــفـيــسـبــوك واعـرف
جــهـوده مــنـذ ســنــوات في مـســاعـدة
األيـــتــــام والــــفـــقــــراء يــــطـــلـب مـــني
مـصاحـبـته إلى بـيـوتهـم التي تـفـتـقر
إلى كل وسائل الـعيش الـكر وليس
لهم سوى رحمة الله وقـلوبهم النقية
ــمــلــؤة بـــالــقــنــاعـــة رغم وضــعــهم ا

آساوي  ا
عــنــدمــا وصـلــنــا الى الــبــيــوت الـتي
أغــلـبـهــا مـبــنـيـة بــالـبـلــوك  شـاهـدت
اطـفـال حـفاة مالبـسـهم بـالـيـة لـكـنهم

تلكون ابتسامة األغنياء
عــنـدمــا طـلــبت مــنـهم الــتـقــاط صـور
مــعــهم وافــقـوا بــدون تــردد  ولم اقل
لــهم ابـتـســمـوا لــكي تـكــون الـصـورة
جـمـيـلـة فــابـتـسـامـتـهم فـيـهـا مـعـاني
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ثنى جـثمـان رئيس كـتلة دولـة القـانون الـنيابـية عـدنان األسدي شيع أبنـاء محـافظـة ا
الى مـثـواه االخـيـر في مـقـبـرة وداي الـسالم في مـحـافـظـة الـنـجف فـيـما نـعت وزارة
.مدير العيادات الطبية الشعبية السابق حازم اجلميلي الصحـة والبيئة وكيلها الفني
الذي وفـاه االجل اول امس. وعـزى رئيس اجلـمهـورية بـرهم صالح اخلـميس بـوفاة

االسدي. 
وقال صالح في بـيان تلـقته (الزمان)
امـس انه (بـــــبـــــالغ احلـــــزن واألسى
تـلـقـيـنـا نـبـأ وفـاة رئـيس كـتـلـة دولة
الـقانـون في مـجـلس النـواب وبـهذا
ـــصـــاب األلـــيم أتــــقـــدم بـــخـــالص ا
ــان الـــتــعـــازي إلى الــشـــعب والـــبــر
وحــزب الــدعــوة اإلسالمــيــة وكــتــلـة
ـواساة لعائلة دولة القانون وبالغ ا
ومـــحـــبي الــفـــقــيـــد). ونــعـى رئــيس
ان مـحمـد احللـبوسي االسدي البـر
الــذي وفـاه االجل اول امـس.مـتــأثـر
ضاعفات كورونا.وقال احللبوسي
فـي بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس
(بـــقـــلـــوب مـــؤمـــنــة بـــقـــضـــاء الـــله
.وبــــبــــالغ احلــــزن وعـــظــــيم وقـــدره
.تلقـينا نبـأ وفاة األسدي إثر األسى
مــضــاعــفــات الــفــايــروس) واضـاف
(نــتـــقــدّم لــذويه ومــحــبــيه بــأصــدق
ــواسـاة). وقــدم األمـ الــتـعــازي وا
ــان ســيـروان عــبــدالـله الــعــام لـلــبـر
سـيـريـني الـتـعـازي بـوفـاة األسـدي.
واعرب سيريني في برقية تعزية عن
ــصـاب (بــالغ حــزنه واســفـه لــهــذا ا
الكبيـر كون الراحل ترك بـصمة ب
أهـــــله ووطــــــنه وكــــــان األقـــــرب من
اجلـــمــيـع). واكــد وزيـــر الــداخـــلــيــة
ي ان الـراحل واحـدا عـثـمـان الـغـا
من رجـــاالت الـــوزارة الــذين قـــدمــوا

الكثير لتحقيق االستقرار. 
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ي فـي بـيـان امـس (لـقـد وقـال الــغـا
كــــان الـــفـــقـــيـــد واحـــداً من رجـــاالت
الــداخــلــيــة وقــادتــهــا الــذين قــدمـوا
الــكـثــيــر في ســبـيل أمـن واسـتــقـرار
الــعـراق وكــانت لـه مـســاهــمـات في
الـــتــــأســــيس اإلداري والــــقـــانــــوني
للـوزارة أبـان خدمـته فيـهـا لسـنوات
طويلـة وكيالً إدارياً وأقـدم ومختلف

ـنـاصب اإلداريـة الـتي خـدم فـيـها). ا
ونــــعى حــــزب الـــدعـــوة االسـالمـــيـــة
االسدي الـذي تـوفى اثـر مضـاعـفات
كورونـا. وقـال احلزب في بـيان امس
(بـتسـلـيم المر الـله تـعـالى والرضى
بــقــضــاءه وقــدره وبــنــفس مــتــرعــة
بــــاحلــــزن واالسـى يـــنــــعـى احلـــزب
االسدي الذي لبى نداء الـله مختتما
حـيـاته احلافـلـة بـالـدعـوة الى سـبيل
ــــــوعــــــظـــــة ربـه بــــــاحلــــــكــــــمــــــة وا
.ونـصــرة عــقـيــدته وعـمل احلــسـنــة
جــاهـــدا من اجل خالص شـــعــبه من
.وا ســـهم في بـــنــاء الـــدكـــتـــاتــوريـــة
الـنظـام الـسـيـاسي اجلـديد من خالل
مــجـلس احلــكم الـداخــلـيـة ومــجـلس

النواب). 
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ورأى حتالف عراقـيون الـفقيـد مثاال
ــعـــبــر عن لــلـــســيـــاسي والـــنــائـب ا
طـــمــوحــات نـــاخــبــيـه. وقــال رئــيس
الـتـحــالف هـشـام الـســهـيل في بـيـان
امس (نعزي بـوفاة رئيس كـتلة دولة
الـقـانـون الــنـيـابـيـة الـذي كـان مـثـاال
ــعـــبــر عن لــلـــســيـــاسي والـــنــائـب ا
طمـوحـات ناخـبـيه والشـعب وتـنفـيذ

مطالبهم). 
كــمــا عــزى رئــيس الــتــحــالـف عــمـار
احلكيم بوفاة األسدي. وقال احلكيم
في تغـريـدة على تـويـتر (بـأسف بالغ
تــلـــقــيــنـــا نــبـــأ رحــيـل االســدي أثــر
مـضـاعـفـات كـورونـا ولـلـفـقـيد ادوار
ــشــهــد الــســيــاسي مــخــتــلــفــة في ا

العراقي بعد 2003). 
من جـــانــبه اعـــرب رئــيس جـــمــاعــة
ال عن حـزنه عـلـمـاء الـعراق خـالـد ا
ال الـعـمـيـق بـرحـيل االسـدي. وقـال ا
ـواقـفه الـوطـنـية ان (الـراحل عـرف 
الــشــجــاعــة وخــاصــةً في مــواجــهـة
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الـــراغــبـــ ومــراحل اجـــراء الــعـــمل الــتي
تــتـمــثل  بــأخــذ الــعــيـنــة وظــهــور نــتـائج
علومات في الفحص والتحقق من صـحة ا
االستـمـارات اخلاصـة بالـفـحص اخملتـبري
وكيفية ارسالها الكترونياً الى مطار بغداد
عـبـر تطـبـيق عـراق مـسـافر لـضـمـان تـقد
افـضل اخلـدمـات الـطـبـيـة والـتـشـخـيـصـيـة
. كـمـا افـتـتـحت وزارة الـصـحة لـلـمـواطـنـ
مـــركـــزا لـالســـعـــاف الـــفــــوري في قـــضـــاء

الطارمية . 
وقال بـيان امـس ان (الوزارة قـررت افتـتاح
مركزا لالسعاف الفـوري في الطارمية تابع
واضاف الى دائـرة صـحـة بـغـداد الـكرخ)  
ان (هـذه االسـتـحـداثـات واالضـافات تـاتي
ضـمن اخلـطـة الـسـتـراتـيـجـيـة لـلـوزارة في
ــراكــز ــســتــشـــفــيــات وا بــنــاء وانــشـــاء ا
راكـز في الـصـحـيـة واسـتـحداث عـدد مـن ا
ؤسـسات الـصحـية خـدمة لـلصـالح العام ا
ولـــتـــوفـــيـــر افـــضل اخلـــدمـــات الـــطـــبـــيــة

.( والعالجية للمواطن

واستـقبـلت مـديريـة العـيادات في مـحافـظة
ـــثــــنى  6319 مــــراجع خالل شــــهـــر أذار ا
ــاضي في عـيــاداتـهــا والـلـجــان الـطــبـيـة ا
ـديـريـة ـســائـيـة.وذكــر الـفـرطـوسـي أن (ا ا
أســـتـــقـــبـــلت  6319 مــراجع  اذ بــلـغ عــدد
ـزمـنـة  4222 مراجع مـراجـعي االمــراض ا
واالمـراض الــعــامـة  1347 مـراجع  في مـا
بـــلغ عـــدد مـــراجـــعي الـــلـــجـــان الـــطـــبـــيــة
ــســائــيـة 750 مــراجع واخملــتــبــرات 327 ا

مراجع).  
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ـديــريــة تـقــدم مــخــتـلف مــشــيـرا الـى ان (ا
اخلدمات الطبية والعالجية والتشخيصية
زمنة للمواطن وتوفيـر االدوية العامة وا
خـــدمــة لــلــصــالح الـــعــام). كــمــا زار فــريق
تفـتيشـي من شعبـــة التـفتـيش في الدائرة
مــخـــتــبــر مــســتــشــفى االمــام عــلي (ع) في
اجلــنــاح اخلـــاص لــلــمــســتــشــفى من اجل
متابعـة العمل اخلاص بفـحوصات كورونا
واطن للمسافرين والشركات االجنبية وا
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افتتـحت دائرة العـيادات الطبـية الشـعبية
عيادة طبيـة شعبية جـديدة في حي الغدير
ــحـافــظــة الـبــصـرة  لــتـقــد اخلــدمـات

. العالجية والدوائية للمواطن
 وقــال مـــديــر عــام الـــدائــرة مـــحــمـــد عــلي
الفـرطـوسي في بـيان تـلقـته (الـزمان) امس
انه (اســتـنـادا الى بــيـان دائـرة الـتــخـطـيط
وارد في وزارة الـصحة والـبيئة وتنمـية ا
قـررت الـدائـرة فـتح عـيـادة طـبـيـة شـعـبـيـة
تشغل بناية مركز صـحي الغدير بالبصرة
ـواطــنــ الـيــهــا في تـلك  نــظــرا حلـاجــة ا
ــنــطـــقــة ولــتـــقــد اخلــدمــات الـــطــبــيــة ا
والعالجية والتشـخيصية لهم)  ولفت الى
ان (الدوام في الـعـيادات الـطبـية يـبدأ بـعد
حـيث انــتـهــاء الـدوام الــرســمي صـبــاحـا  
ـارســ من تــضم اطــبــاء اخــتــصــاص و
ذوي اخلبرة اضافة الى انها توزع االدوية
زمنة وفق بـطاقة دوائـية خاصة العامـة وا

ريض).  با
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تابـعون لـفكرة الـدولة احلـضارية احلـديثـة السؤال كثيـرا ما يـطرح علـيّ ا
التالي: هل ان هذه الدولة علمانية ام اسالمية?

ــسـبق عن ثــنـائـيــة االسالم (او الـدين) ومـنــشـأ هـذا الــسـؤال الـتــصـور ا
ـسـتـقطـبـة في العـقل الـسـياسي والعـلـمـانيـة وهي واحـدة من الـثنـائـيات ا
العراقـي مثل اليـم والـيسـار الرجعـي والتقـدمي وغيـرها. وجـوهر هذه
الثنائية التصـور بأن االنسان مخير ب امـرين ال ثالث لهما. وهذا تصور
يفـوّت عـلى الـعقـل فرصـة الـتفـكـيـر بخـيـارات واحـتمـاالت اخـرى اكـثر من

احتمال او خيارين. 
ـكن ان تكـون الدولـة احلضـارية احلـديثة وجوابي عن هـذا السـؤال هو: 
ـكن ان تـكـون اي وصف ثـالث ـكن ان تـكـون عـلــمـانـيـة و اسالمـيـة و

مادامت محققة لشروط ومعايير "احلضارية" و"احلداثة". 
فامـا صفـة احلضـاريـة فهي مـنبـثقـة من مـنظـومة الـقيـم احلضـارية الـعلـيا
ـركـب احلـضـاري وعـنـاصــره اخلـمـسـة اي االنـسـان واالرض احلـافـة بـا
كنـة من انتاجـية اجملتمع والزمن والعلـم والعمل واحملقـقة العلى درجـة 

وعدالة التوزيع. 
مكن ان يـزعم االسالم انه يقـدم افضل منـظومة قـيميـة لبنـاء الدولة ومن ا

احلضارية. 
كن ان تزعم الـعلمانيـة انها تقـدم افضل منظومـة قيمية لـبناء الدولة كما 

احلضارية.
ــكن الي اجتــاه فــكــري او ســيــاسـي اخــر ان يــزعم انه يــقــدم افــضل و

منظومة قيمية لبناء الدولة احلضارية. 
ويتعـ على كل واحـد من هذه االجتـاهات ان يقـنع اغلـبية الـناس بـصحة

وصدقية دعواه.
ـقـراطـيـة ـواطـنــة والـد وامـا احلـداثـة فـهـي وصف لـلـدولـة الـتي تــعـتـمـد ا
ـؤسـســات والـعـلم والــفـصل بـ الــسـلـطــات  وغـيـر ذلك من والـقـانــون وا

تشكلة في العصر الراهن. سمات الدولة ا
كن لالسالم او العلمـانية او اي اجتاه اخر ان يزعم ان قادر على وهنا 

واصفات. اقامة دولة بهذه ا
ويتع على كل واحد منهم ان يقنع اغلبية الناس بصدقية دعواه. 

طروحة الن االمر يؤول الى اغلـبية الناس فـي تفضيل اي من اخلـيارات ا
ـتــنــافـســة في الــسـاحــة االجــتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة الن ايــا من هـذه وا
االطروحات ال تمـلك الوصاية عـلى الناس اذْ الـناس اولياء عـلى انفسهم
كن حتديـد خيـارات الناس عن وهم الذين يحق لـهم وحدهم االخـتيـار. و
طـريق االسـتـفـتــاء او االنـتـخـابـات الـدوريــة. ولـكل احلق في ان يـدعـو الى
الـنـمـوذج الـذي يـؤمن به شـرط ان يـكــون حـضـاريـا وحـديـثـا النـنـا بـهـذين

الوصف نضمن سعادة االنسان في بلده.
ـثل ـكن الصـحـاب كل اجتـاه ان يشـكـلـوا جـمـاعـة سـيـاسـيـة (حـزبا)  و
كننا ان اجتاههم ويتحرك لكسب جمهور الناس والناخب الى جانبه. و
نتـصور قـيـام حزبـ او اكـثر ( ثالثـة او اربـعة او حـتى اكثـر) ولـكن ليس
250 حزبا مثال الن احلياة والعلوم السياسية ال تقدم لنا خيارات وانظمة
فـرط بالـكثرة. هـذا شرط اول والـشرط الـثاني ان سيـاسيـة بهـذا العـدد ا
توجد ب هذه االحزاب حالة تـنافسية للفـوز بثقة اجلمهور وليس
عالقة خـصـومة لـلـقـضاء عـلى الـطرف االخـر. واحلـالة
ـتـبـادل بـحق الـوجـود الـتـنـافـسـيـة تـعـني االعـتـراف ا
والـــعـــمـل الـــســـيـــاسي. وهــــذا هـــو شـــرط احلـــيـــاة
ـقراطـية الـسلـيمـة. وهذا مـا ال جنده في الـدولة الد

قراطية. وصوفة جتاوزا بالد العراقية ا

عدنان االسدي مسافر الى ديار الله.
فجعنا باحد رجال الرميثة 

وهو في اعالى العطاء
االداري والسياسي 

فكأن رغبة السماء.ان 
ا النهـا وجدت فيه وجدان امـة.ومسار ضوء في تصطفـيه. لها وحدهـا ر

ظالم واقع بائس.
عدنان االسدي سليل الرميثة وابنها البار.لكنه 

ضرج بدماء اهله.  جلأ بارادته الى عالم اسمى فوق االفق ا
مستقيم كخطوط الضوء.

مــســتـــنــيــر.كـــخــطــوط
الضوء.

كـــان رحـــيــــله ســـفـــرا
مـــكــــتـــوبــــا في الـــواح

الشمس..
اعـزي نــفــسي واعـزي
ابن عـمي الـسـيـد عـبـد
ـنـعـم بـفـقــدا عـلم من ا

اعالم الرميثة.
رحـــيـل ســـريـع لـــرجل
كان سريع االسـتجابة

طالب الناس.
كــان عــدنــان االســدي
حــصـــة الــرمـــيـــثــة في
الــــدولــــة الــــتـي اعــــلن
القـائد ابـواجلون فـيها

ثورة االستقالل.
رحل عــدنــان االسـدي
مسـرعـا لم يـلـتفت الى
اهـلـه ومــحـبــيه .وكــأنه
عــــــــلـى مــــــــوعـــــــــد مع

. والشهداء.  الصديق
حزني عليك الينقطع.

وفجيعتنا بغيابك ستبقى 
قائمة فينا.

وانت يـاابن اخي يـاسـيـد عـبـد ال مــنـعم اعـزي راجـيـا ابالغ تـعـزيـتى الى
عائلة الفقيد والى محببه امثالكم .

طالت ولوقصرت يداالقدار
لرمت سواك عظمت من مختار 
من صفوة لو قيل اي فذهم

لم تعدو شخصك اع النظار.
رحم الله اجلواهري ورحم فقيدنا عدنان.

لندن
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ــتــطــرفــة ووقــوفه مع اجلــمــاعــات ا
ـا الــنــاس في قــضــاء حــوائــجــهـم 
ـسـؤولـيـة الـوطـنـيـة فـرضـته عـلــيه ا
ـناسـبـة نـقدم واإلنـسـانيـة وبـهـذه ا
ـواسـاة إلى كـتـلـة دولـة الـتـعـزيــة وا
ـالـكي الـقــانـون ورئـيــسـهـا نــوري ا
وإلى أهــله ومـحـبــيه وجـمــيع أبـنـاء

الوطن). 
فـيـمـا نعت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة
وكـيلـهـا اجلمـيـلي الـذي وفاه االجل
امـس اثـــر مـــرض عـــضـــال. وذكـــرت
الــوزارة في بــيــان تــلــقــته (الــزمـان)

امس انــهــا (تـنــعى وفــاة اجلــمــيـلي
الوكيـل الفني الـسابق لـلوزارة الذي
قدم خـدمات جـليلـة للـقطـاع الصحي
خالل خـــدمــــته الــــطــــويـــلــــة في ظل
الـظــروف الـقـاســيـة الــتي مـرت عـلى
البلد) واضاف (نتقدم ألسرة الفقيد
ومــحـبــيه وزمالئه بــأحــرّ الـتــعـازي
ــولى الــعـــليّ الــقــديــر أن ونـــســأل ا
يـتــغـمـده بـالــرحـمـة والـرضـوان وان

يلهم ذويه الصبر والسلوان). 
وعــزى مــديــر عـام دائــرة الــعــيـادات
الـطــبــيــة الــشــعــبــيــة مــحــمـد عــلي

الـفـرطـوسي بـوفـاة اجلـمـيلـي. وقال
الفـرطوسي فـي بيـان تلـقته (الـزمان)
امـس ان (الـــراحـل بــــذل عـــلـى مـــدى
ســـنــوات جــهــودا عــظــيــمــة خلــدمــة
سـيـرة الصـحـية فـي العـراق وكان ا
عــونــا لــزمالئه بــالــعــمل مــتــفــانــيـا
ناصـحـا للـجـميع). كـمـا عزّى الـنائب
ـان حــسن كـر االول لــرئـيس الــبــر
الكعبي بوفاة الوكيل الفني السابق

للصحة. 
وقال الكعبي في نص التعزية (ببالغ
األسى تــلـقــيـنـا نــبـأ وفــاة ابـرز قـادة

mOOAð∫ الرميثة تشيع جثمان النائب عدنان األسزي الذي توفي بسبب مضاعفات كورونا

ـــــا الـــــطب فـي الـــــبالد الـــــذي طـــــا
شــاهـــدنـــاه مـــتـــصــديـــآ في الـــصف
االمـــــــامـي مع اخـــــــوتـه وزمالئـه في
خلية االزمـة احلكوميـة التي تشكلت
.ونــاصــحـآ ــواجــهـة وبــاء كــورونـا
لــلــشـعب فـي مـعــظم وســائل اإلعالم
ــا يــتـعــلق بــتـفــاصــيل االجـراءات
االحــتـــرازيـــة وكـــيـــفــيـــة مـــواجـــهــة
.كـمـا كـان مـثـابرآ ـواطـنـ لـلـوبـاء ا
ومـواظـبـآ وحـريـصـآ حلـضـور اغـلب
اجتمـاعات خليـة االزمة النـيابية في

بغداد واحملافظات). 

rþU  wKŽ

و ما

بال خبز وال بيت وال أب وال أم 
.تبا لكم كيف تنامون الليل 
ومالي الناس في رقابكم? 

ســـرقـــتــــوهم وســـرقــــتم صـــحــــتـــهم
وسعادتهم ولم تبخلوا عليهم بالفقر

واجلوع واحلرمان شكرا لكم 
طرقنا باباً من التنك 

وخــرجت لــنــا أرمــلـة حــالــهــا يــبـكي
الـــصـــخـــر ال تــمـــلك مـــاالً وال خـــبــزاً
والداراً تسكن مع شقيـقتها التي هي

اسوأ منها حاالً
ابـــو مـــصـــطــــفى االنـــســــان الـــنـــقي
ـتـواصل مـعـهم بـجـهـود شـخـصـية ا

ويــعــمل وحــده والــله عــلـى مــا اقـول
شــهـيــد سـلـمــهـا ســلـة غــذائـيـة وهي

تبتسم من احلزن 
يارب رحمتك بهؤالء 

وانزل غضبك على من كان السبب 
زهراء طفلة يتيمة االم واالب 

حـالهـا يـكسـر اخلـاطـر أنا عـلى يـق
ــوز والـــتـــفــاح أنــهـــا لم تـــتـــنـــاول ا
والـبـرتـقـال مـنـذ والدتـهـا ولم تـرتـدي
ثـوب جـديـد مـنـذ أن خـرجت من بـطن
أمــهــا الـتي تــوفت بــعــدهـا وحلــقــهـا
الـزوج وتكـفـلت بـهـا اجلـدة التي هي

اسؤء من حال حفيدتها 

الكبرياء واجلوع واحلرمان .
قلت لهم اريد ان اعرف اسمائكم 

قالت أكـبرهم الـتي لم تتـجاوز عـشرة
أعوام وترتدي ثوب بسيط .

اسمي زهراء 
اسمي رقية 
اسمي كرار 
اسمي علي 

اسمي سجاد 
قلت مع نفـسي هؤالء األيتـام تاجروا
بــــهـم الــــســــيـــــاســــيــــون واألحــــزاب
ــنــاصب واألمـوال وحــصــلـوا عــلى ا

وتركوهم 

يـارب امــرأة كـبــيـرة في الـسـن تـعـيل
طـفــلـة  يـتـيـمــة  اي انـصـاف هـذا في
زمن احلـريـة وسـرقـة األحـزاب لـلـمال

العام 
سأكتفي بهذا القدر 
الني ما رأيته اليوم 

يستـحق أن نرمي رئيس اجلـمهورية
والـــــوزراء والــــــنــــــواب وكـل  وزيـــــر
وســــيــــاسـي في الــــســــجـن ألنــــهم لم
يسألوا عن الرعيـة وانشغلوا باجلاه

نصب. ال وا وا
عـلى صـعـيـد آخـر وبـرعـايـة حـسـنـ
فــاضـل مــعـــله اقـــيـــمت في حـــديـــقــة

عـتاد مأدبـة افطار على الشعـراء وكا
شـرف مـنـتـسـبي دار احلـنـان لـرعـاية
شديدي الـعوق بـحضور مـديرة الدار
وبـــعض االداريـــ فـــيـــهــا وكـــان في
استقـبالهم حـسام العـزاوي ام سر
الـنـادي وتـشــارك اجلـمـيع في تـنـاول
طعام االفطار وسط اجواء من احملبة
واأللفه والرضـا وفي اخلتام الـتقطت
صور تذكارية توثق اللقاء الكر في
الشهر الفضيل وسط دعوات اجلميع
بازدهـار العـراق وتقـدمه ليعـيش فيه
جــمــيـع الــعــراقــيــ بــكــرامــة وامـان

وبركة.



www.azzaman.com

d —UI Ë —U «3

d
—U

I

ÊUC — w  5LzUM « k u  w «d *«

c UM*« vK  …dDO K  …b b  «¡«d ≈ ∫wKz«u «

ومسجل الشركات ووزارة اخلارجية
.( عن طريق سفارة العراق في برل
ـفوضـية حـريصـة على  وقالت ان (ا
تـنـفـيـذ الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة ضـمن
جدولـهـا الزمـني من خالل اسـتكـمال
ــتـــمـــثل بـــفــحص أهـم شــروطـــهـــا ا
األجـــهــزة والــبــرمـــجــيــات والــوسط
الــنـاقل مــســتـنــدة الى مـبــدأ أسـاس
ـفـوضـ أال وهو اعـتـمـده مـجـلس ا
تــــوفـــيـــر كل الـــظـــروف والـــوســـائل
إلجنــــاح االنـــتــــخــــابــــات وضــــمـــان

نزاهتها).
Y b% WOKL

ـفـوّضـيــة ضـمن عــمـلـهـا وتـواصـل ا
الــدوري عـلى امــتــداد مـكــاتـبــهـا في
الـــعـــراق عـــمـــلـــيــــة حتـــديث ســـجل
الـنــاخـبـ بــايـومـتـريًــا إذ بـلغ عـدد
الــنــاخــبــ احملــدّثــ لـــبــيــانــاتــهم
نـــاخــبًـــا من ضـــمـــنــهم 1.362.255
الــنـــاخــبــون الــنــازحــون الــذين بــلغ
عـــددهم 23.738 نـــاخــــبًـــا وبـــهـــذا
ـسـجّـلـ بـايـومـتـريًـا يـصـبح عــدد ا
نـــاخــبًـــا كــمـــا قــامت 15.897.612
جلــــنـــــة االســـــتالم والـــــفـــــحص في
ـــفــوضــــــــــــيــة بــعــمــلــيــة فــحص ا
الـــوجــبـــة الــســـادســة من بـــطــاقــات
الــنــاخـــــــب الــبــايــومــتــريــة الـبــالغ
ـرسـلـة عـددهـا 906736  بـطـاقــة ا
ـكلّـفة من شركـة (انـدرا) اإلسبـانيـة ا
بــطـبـاعــة الـبــطـاقـات الــبـايـومــتـريـة
ورزمـهــا ونـقـلــهـا بـغـيــة الـتـأكـد من
سالمتها ومن ثَمّ وزعت على مكاتب
احملافظات االنتخـابية كافة. وقد بلغ

وزّعة عدد الـبطـاقات البـايومـتريـة ا
بطاقة على الناخب  13.449.075 

بايومترية.
ـفوّضيـة بعمـلية تـسجيل وتستـمرّ ا
األحزاب والتنـظيمات الـسياسية إذ
جــرى مــنح إجــازة تــأســيس لـ 250
حزبًـا سيـاسيًّا كـما بـلغ عدد طـلبات
الــتـسـجــيل لألحــزاب الـتي هـي قـيـد
الـتـأسـيس نـحـو  65طـلـبًا فـي ح
بلغ عـدد طلـبات األحـزاب التي أبدت
ـشاركـة في االنتـخابات الرغـبة في ا
ـقـبـلة  110حـزبًـا كـما ـانـيـة ا الـبـر
أبــدت   8 حتـــالــفـــات رغــبــتـــهــا في
ـقبـلة من شـاركة في االنـتخـابات ا ا
أصل  30 حتـالفًـا سـيـاسيًّـا مـصـدّقًا
علـيه و 11 حتـالفًـا قـيد الـتـسـجيل.
ـرشّـحـ األفراد وأمـا ما يـتـعـلّق با
فـقــد بــلغ عـددهم 288 مـرشــحًـا من
ــكـون ضــمــنــهم  5 مــرشّــحــ من ا
ـــكــون األيـــزيــدي و 5 آخـــرين من ا
ندائي و7 مرشح من الصابـئي ا
ـا فـيهم 49 ـكـون الكـرد الـفـيـلي  ا
مرشحًـا من األحزاب السـياسية و4
مرشح من التحالفات السياسية.
ومـن جـــــــــانـب ثـــــــــان وفـي إطـــــــــار
التـحضـيـرات ليـوم االقتـراع في يوم
ــــقـــبـل صـــدّق 10 تــــشــــرين االول ا
ـواصـفات فـوضـ عـلى ا مـجـلس ا
طبوعات غير الفنية لالستمارات وا
راكـز االقتراع احلسّـاسة اخلاصـة 
ومحـطـاته لالقـتراع الـعـامّ واخلاصّ
كن استخدامها للتأثير في التي ال 

االنتخابات.
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ـسـتـقـلـة ـفـوضـيـة الـعـلـيـا ا قـالت  ا
لالنـــتــخـــابـــات انــهـــا مـــاضـــيــة في
اسـتــعـداداتـهــا إلجـراء االنـتــخـابـات
ـــوعــدهـــا احملــدد في 10 تــشـــرين

قبل. األول ا
واكدت في بيان تلقته (الزمان) امس
ا (ومن هذه التحضيرات والتزاماً 
ــادة 38 من قــانــون نــصـت عــلـــيه ا
االنتـخـابات رقم 9 لسـنة 2020 هو
الـــتــــعـــاقـــد مـع إحـــدى الــــشـــركـــات
ـوصى بها من الفاحـصة الرصـينة ا
ـــــتـــــحـــــدة لــــــفـــــحص قـــــبـل األ ا
الـبـرامجـيـات واألجـهـزة االنتـخـابـية

والوسط الناقل).
ـفـوضـيـة وبـنـاء عـلى ذلـك وجـهت ا
ـــبـــاشــرة لـ 10شـــركــات الـــدعـــوة ا
ــتـــحــدة مـــرشــحـــة من قـــبل األ ا
اســتـجــابت لـلــدعـوة شــركـتــان هـمـا

شركة:
(Price water hous cooers)

(Hensoldt)  وشركة
d% «¡«d «

شكلة واضافت ان  جلنة التوصية ا
وجب األمـر الديواني رقم 3 لسنة
ـنـاقـصـة إلى 2020 قـامت بـإحـالـة ا
Price water hous cooers شـركة
بـوصـفـهـا شـركـة بـريـطـانـيـة ولـكـون
عطاءها كـان مستجـيباً من النواحي

الية. الفنية وا
واسـتــكـمـاالً إلجـراءات الــتـحـري عن
الــــشــــركــــة من خالل اخملــــاطــــبــــات
وجـهة لـوزارة الـتخـطيط ومـسجل ا

الشركات ووزارة اخلارجية تب ان
Price water hous) شـــــــــــركـــــــــــة
cooers ) الــبــريـطــانــيــة وبــحـسب
لـحقـية الـتجـارية في لـندن إجابـة ا
ليس لـديهـا أي فـرع داخل بريـطانـيا
أو خارجها كمـا إن مسجل الشركات
بيّـن في إجابـته ان الـشركـة مـسجـلة
كشركة عراقية مستقلة وليست فرعاً
لــشـركــة دولــيـة أو مــحــلـيــة وجـاءت
اإلجـابــة نـفـســهـا من دائــرة الـعـقـود
احلــكـومــيـة الــعـامــة الـتي بــيـنت إن
ـكن الـشـركــة عـراقـيـة وبــالـتـالي ال 
اعــتـمــادهــا والـتــعـاقــد مـعــهـا لــعـدم
ادة 38 استـيـفائـهـا شروط أحـكـام ا
من قـانون االنـتـخـابات رقم 9 لـسـنة
التي أوصت أن تكون الشركة 2020

ية). من الشركات العا
ــعــطــيـات واكــدت انه (بــنــاءً عــلـى ا
أعاله  إلغاء قرار اإلحالة استناداً
الى أحـــكـــام الـــفـــقــرة (/2أ/أوالً) من
ـادة (10) من تــعــلــيــمــات تــنــفــيـذ ا
الـعــقـود احلــكـومــيـة رقم (2) لـســنـة
ـــهــا بــيـــانــات غــيــر  2014 لــتــقــد

ناقصة). حقيقية خالفاً لشروط ا
فوضـ تكليف وعليه قرر مـجلس ا
جلـنـة األمــر الـديـواني رقم 3 لـسـنـة
بــاســتــئــنــاف الــتــفــاوض مع 2020
ـوصى بها من قبل الشركة الـثانية ا
Hen- ـــتــحـــدة وهي شـــركــة األ ا
soldt الـتي  الـتــعـاقـد مـعـهـا بـعـد
اســتـــكــمــال اجــراءات الــتــحــري عن
الـشــركـة من خالل اجلـهــات األمـنـيـة
ودائـرة الــعـقـود احلـكـومــيـة الـعـامـة

ـفـوضـيــة مـؤتـمـر مع وعـقــدت فـإن ا
األحــــــزاب والـكـيـانـات الـسـيـاسـية
ــاضي الــســاعـة 11 يــوم الــثالثــاء ا
صباحاً على قاعة احملكمة االحتادية
بــبـــغــداد إذ ســـتــكـــون هــنـــاك عــدة
مـحـاور محـور لـلـمـرشـحـ األفراد
وثـــــــانٍ لألحــــزاب ومــــحـــور ثــــالث
يــتــعـلق بــإجــراءات االقـتــراع الــعـام

واخلاص.
ـفـوضـيـة عـلى نـزاهـة وحـرصًـا من ا
الــعـمــلـيــة االنـتــخـابــيـة وعــدالـتــهـا
ـوادّ قـانـون االنـتـخـابات وتـنــــفـيذًا 
فوضية رقم  9 لسنة  2020 أولت ا
لف الشركة اهتمامًا وبحثًا طويلًا 
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بغداد

-1-
نـعـطـفـات  ولـيـس مـفـروشاً الـطـريق أمـامك مـلـيء بـاألشـواك والـعـقـبـات وا
رّة التي البد ان ال تغيب عن بالك  بالورود والرياح هذه هي احلقيقة ا

-2-
إنّ الـذين يُولـدون وفي فَمِـهِم مِلْـعَقـة من ذهب ليـسوا االّ االسـتثـناء الـفريد 
ـنــشـودة هـو ـعـانــاة لـلــوصـول الى حتــقـيق األهــداف ا واالّ فــانّ الـكــدح وا

مقتضى األصل  وهي ما يواجهه معظم الناس في حياتهم .
-3-

ا يـبـذله االنسـان مِنْ جـهد وعـنـاء فانّه قـد ال يصـل الى ما يـريد وبـالـرغم 
عادالت االجتماعية . عادالت الرياضية ليست كا فا

-4-
شاريع االصالحية  ورمـوزُ السعي لتغـيير االوضاع الفاسدة وأصـحابُ ا
هم أكـثــر الـنـاس تـعـرضـاً لـلـريـاح الـسـاخـنـة  الــتي تـهب عـلـيـهم مِنْ شـتى

اجلهاتِ التي ال يروق لها القضاء على الفساد ..!!
صلح : يقول أحد ا

حـ كنّـا أطفـاالً كُنّا نـذهب الى محـطة الـقطـار جملرد النـزهة .. وحـ يبدأ
القطار باحلركة يبدأ األطفال برميه باحلجارة ..!!

يقول :
ثم الحــظتُ أنَّ كلَّ مـتــحـركٍ ونـاهضٍ وكلَّ مَنْ يــريـدُ أنْ يـنـفـض الـغـبـار عن

نفسه وأهله ومجتمعه يُمنى بِمَنْ يضربه باحلجارة دون هوادة .
ومن هنا أُمِرْنّا دِينِيّاً بأنْ ال نستوحش من طريق احلقّ اذا قلّ سالِكُوه.

ـتَـهُم الـعـقـبات والـعـوائق انّ الـصـامـدين عـلى خطّ االصـالح لن تـثـني عـز
كاره . فطريق اجلنة محفوف با

-5-
- وحـ نستعرض تـاريخ االنبياء واألوصيـاء - صلوات الله علـيهم اجمع
ـعاناة ـفاداة وا ومن سـار على نـهجـهم من األوليـاء نقف عـلى مالحم من ا
ـقــدســة الـتي حــمــلـوهــا  ووظّــفُـوا كـلَّ مـا لــديــهم من قُـدرات دون الــقــيم ا
وامــكــانـات مِنْ أجلِ اعـالءِ كـلــمـة احلـق وإطـفــاءِ جـذوة االنــحــراف والـزيغ

والعقوق .
-6-

ـعصـية مـطلـوب فكـذلك الصـبر عـلى الطـاعة واحلق وكـما انّ الـصبـر عن ا
ــسـيـرة الـصـاحلـة مـسـتـمـرة رغم مـطــلـوب أيـضـا وهـذا هـو الـذي يـجـعل ا

شاق ... األهوال والصعاب وا
-7-

وحــيث أنَّ الـشــعـراء هم من أكــثـر الـنــاس رهـافـةً في احلـس  لـذلك تـراهم
ـا يـلـقونـه منه تـعـاقـبـة عـلـيهـم ويشـكـون  يـتـذمـرون من الـدهـر وغـاراته ا

ويخلصون بالتالي الى أنهم مظلومون محرومون ..!!
ا يعانـيه معهم مجايلوهم في حـ أنَّ ما يلقونه ال يخـتص لهم وحدهم وا

اآلخرون .
ا قال بعضهم في هذا الباب : و

يعاندني دهري كأنّي عدَّوُه 
وفي كُل يومٍ بالكريهةِ يلقاني 

فانْ رمُتُ شيئاً جاءَنِي منهُ ضِدُّهُ 
وانْ راقَ لي يوماً تكدَّر في الثاني 

وهـو هنا يُـصر على اسـدال الستار عـلى طبيـعة الدهر
الـتي ال تـستـقر عـلى حال فـقد تـلوح بـوارق النـجاح
وتـرفُ راياتُه ولكنّـها قد ال تدوم طـويالً أمام موجات

شكالت واألزمات . من ا
زاج الزئبقي لِدُنيانا . هذا هو ا
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قـرب  وكـنـا قد نـاقـشنـا فيه في اتـصال هـاتـفي جمـعـني واحد االصـدقـاء ا
سـابقات الـتلفزيـونية وبـالتحـديد برنامج من بـعض فنون طرق اعـداد برامج ا
ـلـيـون الـشـهـيـر وكـيف كـان مـعـدي هـذا الـبـرنـامج يـحـاولـون وضع سـيـربح ا
ـتسابـق عـمليـة وصولهم الى مـبتغـاهم والفوز وسـائل مساعـدة تخفف عن ا
ـلـيـون   وقــد لـفت انـتـبـاهـبـنـا مـوضـوع وسـائل بـاجلـائـزة واحلـصـول عـلى ا
ـساعـدة التي لم تـكن تخطـر على بـال احد مـنا نـحن كمـسلـم  ومع فارق ا
ساعدة الـتشبيه فإن الله تعالى ومـنذ اخللق االول منحنا الـكثير من وسائل ا
ـعــتـمــدة  فـإن ــكـتــوبـة والــسـ الــنـبــويه ا لــنـيـل رضـاه  فــعـدا الــفـرائض ا
سلـم هي صدقة تؤجـر عليـها وحتصـد احلسنات االبـتسامة فـي وجه اخيك ا
ـسلم عند سـلم وغير ا ويـزداد رصيدك من الـنقاط  وكـذلك مساعـدة اخيك ا
احلـاجة وقـضاء حـاجـته  فهي نـعمـة خـصك الله تـعالى بـهـا  ومحـبة الـناس
فـهي ايضـاً وسـيلـة مـساعـدة  وال ننـسى صـلة الـرحم فـهي عـظيـمة عـنـد الله
ومـكـافـئـتـهــا كـبـيـرة وهي ال تـكـلــفك سـوى زيـارة بـسـيــطـة او اتـصـال هـاتـفي
لإلطـمــئـنــان عـلى اخــوانك واقـربــائك  واذا كـنت ذي ســعـة ويــدك مـبــسـوطـة
ا اعـطـاك الله وتـخص به عـائـلتك واقـربـائك فـذلك عنـد الـله اعظم  وتـعطـي 
ألنك بـهـذا الـفعـل قد فـرجت كـربـة اخـيك وال يـنـقص من مـالك شيـئ  ألنه ما
نـقص مـال من صـدقة  كل ذلـك هي وسائل مـسـاعـدة سـخرهـا الـله لـنـا لكي

نفوز  بها الفوز العظيم … والسؤال هنا ? 
من مـنـا فـكـر بــاسـتـخـدام هـذه الـوســائل … فـلـو كـان احـدنــا مـشـتـركـاً بـذات
تـاحة له إن سـاعـدة ا الـبرنـامج (مـوضوع نـقاشـنـا) هل سيـتجـاهل وسـائل ا
احـتاجهـا وهي وسائل محـدودة  بالـتأكيـد ( ال ) النه حتمـاً ال يسـتغني عـنها
وسـيـسـتـخـدمـهـا لـلوصـول الـى اجلـائزة الـكـبـرى  ولـكـني اذكـره إن ذلك في
احلـياة الدنيا الزائلة  فماذا ادخر للحياة اآلخرة  اما آن اآلوان إلستخدامه
ـــســـاعــدة الـــربـــانــيـــة والـــتي ال حتـــصى وال تُـــعَـــدْ وهي ال تـــكــلف وســـائل ا

مـستخدميها اال جهداً بسيطاً لكنها تضمن لهم رضى الله ومن
ثم احلـصـول على جـائزته الـتي ال تـضاهـيـها جـائزة  اال
وهي الـفوز باجلنـة .  إال اننا انـشغلنـا بالدنيـا وسحرها

الزائل ونسينا ما لنا وما علينا … 
الـلهم ردنا اليك ردا جمـيالً ودلنا على الـطريق الصحيح

ا حتبه وترضاه . ووفقنا 
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لــلــمــســحــراتي فــضـل كــبــيــر في ايــقــاظ
النائـم في ليالي  شـهر رمضـان لتناول
وجـــبـــة الـــســـحـــور وعـــادة مـــا يـــحـــمل
ـكنه من خالل ـا  سـحـراتي الـطبل و ا
الــضــرب عـلــيه وهــو يـنــادي (ســحـور -
سحور) يـا صائم وغـالباً مـا يكون هذا
النداء مصـحوباً باالنـاشيد الديـنية ولكن
مع تــــقــــادم الــــزمن وتــــطــــور اجملــــتــــمع
هـنة بالـوسائل احلـديـثة أصـبحت هـذه ا
شبه منقرضة بعد ان كانت مزاولة بقوة.
ــواطن مـحــمــد عــبـد الــصــمـد من وقــال ا
منطقـة العباسـية لـ (الزمان) (سـعيد جداً
ــسـحــراتي وهـو يــنـادي عــنـدمــا اسـمع ا
سـحــور ..سـحـور بــالـضـرب عـلـى طـبـلـته
فـكانـت تلك األيـام الـتي مـضت بـحق تـعد
جميـلة وان طقـوس السحـور لها جـمالية
وهي تعـد االستعـداد لتنـاول الطـعام لكي

يصبح الناس صائم لليوم الثاني).
مــشــيــراً الى ان (أيــام رمــضــان هـي أيـام
مـبـاركة تـزرع الـفـرح والـسـرور في قـلوب

الناس ).
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مبـيناً ان (الـوضع األمني فـي البالد غيب
الــكــثـيــر من من الــتـقــالـيــد الـرمــضـانــيـة
واصــــبح فـي قــــلــــوب االعــــتــــمــــاد عــــلى
ــواطن ســعـد ــوبـايل) فــيــمـا أوضح ا (ا
حــسـ (بـعـض الـشــبـاب بـدأ يــرسم هـذا
سحـراتي عبر التقـليد لـيكون بـديالً عن ا
حـمل (الـدف) والـنقـر عـلـيه والـسـيـر على
ـسـافـة طـويـلـة مـتـحـدين الـظـرف االقـدام 

.( األمني من اجل ايقاظ الصائم
ـسحـراتي أبـو نـور (مـهـنة الى ذلك قـال ا
سحـراتي ورثناهـا من ابائنـا واجدادنا ا
بــحـيث أصــبـحـت تـقــلـيــد ثـابت عــلى مـر
ـكن الــتـهــاون مـنـهــا عـلى الــسـنــ وال 
الـرغـم من تـطـور الــوسـائل االلـكــتـرونـيـة
ـوبـايل و (الــفـيس بـوك) كـمـا ان بـقـاء كـا
الـصـائــمـ لـسـاعـات مــتـأخـرة من الـلـيل
سـحـراتي الن يـقوم فـوت الفـرصـة عـلى ا
بايقاظ الصائم كما هو معتاد عليه في

اضية). السنوات ا
مــضـيـفــاً (مع ذلك جنـد مــتـعــة في ايـقـاظ

الصائم حيث أقوم بعملي هذا بدءاً من
الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة لـــيـالً وحـــتى وقت
اإلمــســاك) مــبــيـــنــاً انه (عــلى الــرغم من
مغـادرتي البـيت يـهدف ايـقاظ الـصائـم
لكن الـسـحور اتـناولـه مع بعض الـعوائل
حيث يقومون بـدعوتي الن وقت السحور

يداركني النشغالي بهذا االمور).
ويـحـتل شـهــر رمـضـان مـكـانـة فـريـدة في
ــــســـلـــمــــ عـــلى مـــر ذاكـــرة ووجـــدان ا
ـظـاهر ومـعان العـصـور وقد أصـبـغوه 
جـعلـته مـخـتلـفـا عن سـائـر بلـدان الـشرق
األخــرى فـــأقـــامـــوا من أجـــلـه الــلـــيـــالي
االحتفـالية الـعامرة بـشتى صنـوف اللهو
والـــبـــذخ إلى جـــانب حـــرصـــهم في ذات
الوقت على التقرب إلى الله خالل أيامه.
ـستـشـرقـون الذين ولم يـغفـل الرحّـالـة وا
زاروا مصر مـنذ الـعصور الـوسطى رصد
اخـــتالف حـــيــاة عــامـــة الــنـــاس في هــذا
الشهر حتديـدا وأعربوا عن دهشتهم من
بزوغ عـادات وطـبائع بـعـينـهـا خالل هذه
الــفــتـــرة دون غــيــرهـــا تــولـــد بــفــرح مع
استـطالع هالله وتـختـفي بحـزن مع قرب
انــتــهـــائه فــجــاءت كـــتــابــاتــهـم حــافــلــة
بـــشـــهــادات ورؤى حـــفــظـت لــنـــا صــورة
تـاريـخـيــة نـابـضـة بـاحلـيـاة حـتى وقـتـنـا
هذا غلـبت علـيها الـدقة وطـرافة الوصف

في ذات الوقت.
كـن تقـسيـم الرحّـالة الـذين زاروا مـصر
إلى قــســـمــ مـــنــهم الـــرحّــالـــة الــعــرب
ـسلـمـون الذين رصـدوا عـادات وتقـالـيد ا
ـســلم الـذي يــألف مـا ــصـريــ بـعــ ا ا
يـراه والـعـالم بــبـواطن األمـور الـشـرقـيـة
لــغـويـا وديــنـيـا مـن أمـثـال الــرحّـالـة ابن
احلاج وابن جبير وناصر خسرو وابن
بـطـوطة ومـنـهم الـرحّـالـة األجانـب الذين
نعرض لهم بعض شهادات كتبوها خالل
ــصــر حــمــلت في كــثــيــر من زيــاراتــهـم 
األحــيـــان طـــابع الـــدهـــشـــة العـــتـــبــارات
االغتراب الديني والثقافي فاجتهدوا في
رسم صـــورة لــلــقــاريء األوروبي لــشــهــر
الــصــيــام رغم حـاجــز الــفــروق الـلــغــويـة
وجــهـل بــعض األحــداث في ســيــاقــاتــهــا

اإلسالمية.

كـان من أقـدم الـرحّـالـة الـذين زاروا مـصر
ورصدوا مـظاهـر شـهر رمـضان فـيهـا هو
األب فـلـيكس فـابـري الـذي قـدم إلى مـصر
فـي رحــــلــــة عــــام 1483 وقــــدم شــــهــــادة
تفصـيلية في دراسـة بعنـوان (الرحلة في
مصر) ترجمها إلى اللـغة الفرنسية جاك
ماسون نقال عن األصل الـذي كتبه فابري

باللغة الالتينية.
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كمـا في الـكثـيـر من بلـدان الشـرق تـتمـيز
ـسـحراتي) ـسحّـر) أو (ا ـهـنـة (ا مـصر 
الــذي يـــتــولى إيــقــاظ الــنــاس من الــنــوم
لتنـاول وجبـة السحـور قبل صالة الـفجر
اســتــعــدادا لـيــوم صــيــام جـديــد ويــقـدم
الــعـالم الـفــرنـسي جــيـوم أنـدريه فــيـوتـو
هـنة في دراسة تعريـفا بـالغ الدقة لـهذه ا
بــالـغـة األهـمــيـة تـنــاول فـيـهـا بــالـفـحص
صري وسيقى والغـناء عند ا الدقيق (ا
) مـــنـــشــــورة ضـــمن دراســـات احملـــدثـــ

(وصف مصر) قائال:
(هم نفر ال يسمع الناس غناءهم إال خالل
ـســحّـرين شــهـر رمــضـان ويــسـمـون بــا
ويوصف بهذا االسم أولئك الذين يعلنون
كل يوم طيـلة شهـر رمضان عن الـلحظة
التي يوشك فـيها نـور النهـار اجلديد أن
ــنـصـرم وهي يـنــبـلج من ظـالم الـيـوم ا
تسمى في اللغة العربية بوقت السحور
وهي أيـضـا الفـتـرة الـتي يـنـبـغي أن تتم
فيها آخـر وجبات الليـل لذلك يطلق على
هــذه الـوجـبــة (الـسـحــور) وبـعـد انــتـهـاء
الوجـبـة ال يسـمح لـلمـسلـمـ أن يشـربوا
وال أن يأكلـوا حتى مغـرب الشمس وهم
ــراعــاة هــذه الــفــتــرة بــعــفـة مــلــزمــون 

صارمة).
ويــسـتــفــيض ولـيــام لــ في وصف آخـر
ـسـحّـر وطـريــقـة أداء عـمـله في لـنـشــاط ا
فقرات مطولة نورد مقـتطفات منها قائال:
ــســـحــرّون كل لـــيــلــة فـي شــهــر (يـــدور ا
ـدائح أمـام مـنـزل كل رمـضـان يـطـلـقـون ا
مسـلم قادر على مـجازاتـهم ويعـلنون في
ســاعــة مــتــأخـرة فــتــرة الــســحــور. ولـكل
مـنـطـقــة في الـقـاهـرة مـسـحّـرهـا اخلـاص
الذي يبدأ جولته بعـد ساعت تقريبا من

ــغــيـب ويــحــمل في يــده الــيــســرى مــا ا
سـحّـر وفي يده الـيـمنى يـعرف بـطبـلـة ا
عصا صغيرة أو سوطا يضرب به عليها.
ويـرافـقه صـبي يـحـمل قـنـديـلـ في إطـار
من أعواد الـنـخيل ويـتـوقفـان أمام مـنزل
كـل مــســـلم إال الـــفـــقـــراء). ويــضـــيف (ان
ــسـحّـر يــتـجـول قــبل اإلمـسـاك بــسـاعـة ا
ونصف تـقريبـا ليـوقظ النـاس أو يذكرهم
ــنــازل الـتـي أُمـر بــتــنــاول الــطــعــام في ا
بإيـقـاظهـا فـيقـرع األبـواب وينـادي حتى
ـنـزل نداءه ويـفـعل بواب يسـمع سـكان ا
كل حي الـــشيء نــفــسه فـي كل مــنــزل في
احلي. وال يفرط بـعضـهم في الطعـام عند
اإلفــطــار ويــتــركــون الــلــذائــذ واألطــايب
الـدســمــة لــفــتــرة الــســحــور وقــد يـقــلب
بــعــضـهـم هـذه الــقــاعـدة أو يــســاون بـ
). ويصف أنـدريه فيوتو أنه (ال الوجبـت
سـحّرين سـوى الشوارع يجـوب أي من ا
الداخـلة في نـطـاق حيّه هـو ولذلك فـلكي
همـة فإنه ملزم يسمح له بـالقيام بـهذه ا
بـــدفع رســوم (إتـــاوة) إلى الــشــخـــصــيــة
نـوطـة بحـراسة احلي... وبـعـد أن يتـلو ا

ـســحّـر بـعـض األدعـيـة الــديـنـيـة ا

تـعـرضت بـعـد 2003 الى انـتـكـاسـة
كبـيـرة ألسبـاب مـتعـددة اسـهمت في
التهـام اكثر من 5 االف دو اغلـبها
بـسـاتـ مـثـمـرة يـعـود بـعـضهـا الى

اكثر من 100 سنة).
واضاف احليـالي  ان (االضطرابات
االمــــــنـــــيــــــة واجلـــــفــــــاف واآلفـــــات
والتـجـريف كلـهـا اسبـاب كانت وراء
هالك الــبــسـاتــ مــؤكـدا بــان بــهـرز
ــثــابـة والــعــبــارة وقــراهــمـا تــعــد 
مــــنــــاطق حــــمـــراء حلــــجم االراضي
والبـسـات الـتي تـعرضت لـلهالك  
ــثل خــسـارة كــبــيــرة جـدا   وهــو 
مـــؤكـــدا بــــان اكـــبـــر االســــبـــاب هي
الــتـجــريف لــلـحــصــول عـلى اراضي
ســـكـــنـــيـــة بــــســـبب االزمـــة احلـــادة

تفاقمة منذ اكثر من 20 سنة). وا
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واشــــــــــار  احلــــــــــيــــــــــالـي   الى ان
(البـسـات الـتي تعـرضت لـلهالك لم
ـعنى فـقدان يجـري تـعويـضهـا اي 
لألحــــــزمـــــة اخلــــــضـــــراء الــــــذي له
ايـجـابـيـات كـبـيـرة بـالـنـسـبة لـالطار

البيئي بشكل عام).
 من جـهة اخـرى كـشف رئـيس هـيـئة
ـنافـذ احلـدودية عـمـر الـوائلي عن ا
إجــراءات جــديــدة لــلــســيــطـرة عــلى

لف بالكامل. ا
وقــال الـوائــلي إن "الـهــيـئــة شـرعت
ـهام على تطبيق نظام منذ تسلمنا ا
ــــنــــافــــذ الــــكــــتـــــروني في كـــــافــــة ا
ــنـــصــة احلــدوديـــة" مــبـــيــنـــا أن (ا
ـنـافـذ ـوجـودة فـي ا االلـكــتـرونـيــة ا
تــعـــمل عـــلى تـــطـــبــيـق الــبـــيـــانــات
ــال الــعــام ــنع الــهــدر بــا واألوراق 
والـسيـطـرة عـلى الوثـائق واالبـتـعاد

عن التزوير).
وأضــــــــاف أن (اإلجـــــــراءات الـــــــتي
اتـخــذتـهـا الــهـيـئـة وبــرعـايـة رئـيس
الــوزراء مـــصــطــفى الـــكــاظــمي هي
فرض هـيـبة الـدولـة من خالل توفـير
حـمـاية لـلـمـنـافـذ احلدوديـة وتـغـيـير
بــعض الـكــوادر الـتـي كـانت عــلـيــهـا
ــــؤشــــرات الــــســـــلــــبــــيــــة بــــعـض ا
واستبدالها بعناصر جيدة وكفوءة"
الفتا الى أن "البـيانات واألرقام التي
تــصــدرهـا الــهــيـأة خــيــر دلـيـل عـلى

نافذ احلدودية). جناح ا
وأشـــــار الـى أنه (خـالل عــــام 2020
حـقــقت الـهـيــئـة ايـرادا يــصل قـرابـة
تريـلـيون و194ملـيـون دينـار عراقي
وهـو اكـثر بـ 72مـلـيارا عـن إيرادات
عـــــلى الـــــرغم مـن الــــظــــروف 2019
القاهـرة وجائحـة كورونا" مـوضحا
أن "هــنـاك إجــراءات أخــرى في قـادم
األيــام ســوف نــتــخــذهــا عــلى ارض

ــلف الــواقع لــلــســيــطــرة عـلـى هـذا ا
بـــالـــكــامـل من خالل الـــتـــنــســـيق مع
الــدوائــر الــعــامــة من حــيث تــغــيــيـر
الــكـوادر ومــتـابــعـة كــافـة اإلجـراءات
ال العام ومنع التهريب والتالعب با
ـبـالغ الـتي تـعود الى واسـتحـصـال ا

خزينة الدولة بفائدة كبيرة).
وتــابـع أن (إيــرادات 2021 من خالل
ـوجودة جـيدة وهي اكـثر البـيانـات ا
من األشــــهــــر نــــفــــســــهــــا في 2020
وسنعلن عن إحـصائية فـصلية خالل

قبلة). األيام ا
وميدانـياً كـشف احلشد الـشعبي عن
ان عـمـلـيـة حـمـرين الـعـسـكـرية امـنت
ثالثـة من اهم خـطـوط نـقل الـكـهـرباء

في ديالى.
وقال الـنـاطق باسم مـحـور ديالى في
احلشد الشعبي صادق احلسيني في
تصريح ان (عملية حمرين العسكرية
الـــتي شـــمــلت 8 مـــنـــاطق في قـــاطع
شـــمــال شـــرق وشــرق ديـــالى والــتي
شاركت بها قوات من  5الوية للحشد
الـشعـبي وبـقـية الـتـشـكيالت االمـنـية
جنـحت في تـمــشـيط مـنـاطق واسـعـة
حول 3 خـطــوط سـتـراتــيـجـيــة لـنـقل

الكهرباء وجنخت في تامينها).
ان (تام خطوط واضاف احلسيـني
الكـهربـاء واعادة االنـتشـار في بعض
ـواقع سـتـعــطي زخم اكـبـر في مـنع ا
اي خــروقـات تــسـتــهــدف االبـراج من
قبل عـصابات داعش االرهـابي مبـينا
ان جــزء كــبــيــر من خــطــوط حــمــايــة
ابراج الـكهـربـاء تقع حتت مـسؤولـية
احلـــشــد الـــشــعـــبي الـــذي اســهم في
خـفض مـعـدالت اسـتـهـدافـهـا الى 90

اضية). ئة في االشهر ا با
وكشف الـسكـرتيـر الشـخصي حلازم
األعـــرجـي الـــقــــيــــادي في الــــتــــيـــار

الصدري عن تفاصـيل جديدة بشأن
مـحاولـة االغـتـيـال التي تـعـرض لـها
في مــنــطـــقــة الـــشــعــلـــة.وقــال عــلي
الــــعـــبـــيـــدي في تــــصـــريح امس ان
(االسـتــهـداف حـصل اثــنـاء حـضـور
االعــرجي مــحــفالً خــاصــاً بــشــهـداء
هدي) ,واضاف ان انتفاضة جيش ا
(مـسـلـحـ يـسـتـقـلـون عـجـلـتـ من
نوع بي أم دبـليو ,أطلـقوا الـنارعلى
لـيـصـيـبـوا مـكـان وجـود األعـرجي  ,
فرداً من حمايته الشخصية) ,وأشار
إلى أن (أفــراد احلـــمــايــة ردوا عــلى
مصدر إطالق الـنار) متهـماً (جهات
سيـاسـية لم يـسمـهـا بالـوقوف وراء
مــحــاولــة االغــتـيــال الــتي وصــفــهـا

بالفاشلة).
 وكــــشـــفت مـــكـــافـــحـــة اإلجـــرام في
مـــحـــافـــظــــة واسط عن مالبـــســـات
حــادثــة قــتل فـي قــضــاء الــعــزيــزيـة

باحملافظة.
ـكافـحة في بـيـان تلـقته وقال قـسم ا
(الـــــزمـــــان) امـس أنه (بـــــعـــــد ورود
ـــة قـــتل في مـــعـــلـــومـــات عن جــــر
كافحة على القضاء انتقلت مـفارز ا

الفـور الى مـحـال احلادث  ,حيث 
إلـقـاء الـقـبض عـلى الـقـاتل بـحـوزته
ـة), ـســتــخـدم في اجلــر الــسالح ا
ــتــهم مــشــيــرا الى (تــدوين أقــوال ا
بـــاالعـــتـــراف وصـــدقت قـــضـــائـــيـــا
وســيــحــال الى احملــاكم اخملــتــصـة,

لينال جزاءه العادل). 
ونـفت قـيادة شـرطـة مـحـافـظـة بابل
مـا تنـاقـلـته بـعض مـواقع الـتواصل
االجتمـاعي بشـأن وجود عجـلة نوع
الند كروزر  ,تطلق العيارات النارية
عـــلى عـــدد من مـــنــتـــســبي احلـــشــد
الــشــعــبي في نــاحــيـة أبـي غـرق في

محاولة الغتيالهم.
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بيروت

نـبـهـني االخ احـمـد بـاسل الـدوري الى هـكـريـة يـدخلـون عـلـى الواتـسـسب
ويطلبون مبالغ  ويحذر االصدقاء منهم وهذا ما حدث لي: 

تلـقيت رسـالة عـلى الواتـسب من صديق عـراقي عزيـز يعـمل في االمارات
ما يلي:

- فاضي احل محتاج منك خدمة
ومع استغرابي للهجة االماراتية لكني اجبته :

-اخي انت تؤمر.
ا يلي: وجاء توضيح طلبه 

ـكن تــطـرشـلي اشـتـريت اغــراض اونالين من الـنت ورفــضـوا بـطــاقـتي 
بلغ. بطاقتك ادفع بها اخلص واحولك ا

الطـلب كان غـريبا وكـلمـة تطـرشلي كـلمـة بالـلهـجة االمـارتيـة ولكنـي اجبته
ايلي:

-انـا في لـبنـان وحـسـابي هـنـا ال يـنـفع امـا حـسابـي  في دبي فـقـد اخذته
نقدا في كانون االول ولم يبق  منه سوى تفاليس. اسف جدا

رد الصديق بكلمة واحدة: تمام
بـعد يـوم نـشـر الـصـديق حتـذيـرا جلـمـيع االصـدقاء
عــلـى الــواتـــسب ان حـــســـابه اخـــتــرق وان هـــنــاك
شخـصـا من الهـاكـريـة يطـلب مـبالغ فـاحـذروه وهو

يحاول استعادة الواتسب على رقم تلفون اخر.
احلمد لـله فلم تـنجح احملـاولة الـغريـبة الـعجـيبة من
لص  يبـدو انه جديـد في السـرقة وامل ان ال يـكون

قد جنح مع احدهم

ــا له من ارتـبــاط وثـيق الــفـاحــصـة 
بـــــسالمـــــة اإلجـــــراءات الــــفـــــنـــــيــــة
ـتــعـلّــقــة بـأجــهـزة واإللــكــتـرونــيــة ا
ـلـحـقة تـسـريع الـنتـائج واألجـهـزة ا
بها والوسط الناقل فقد قرّر مجلس
ــفـــوضـــ تـــكــلـــيف جلـــنـــة األمــر ا
الـــديــــواني رقم (3) لـــســــنـــة 2019
بـاســتـئـنـاف الـتــفـاوض مع الـشـركـة
تّحدة وهي وصى بهـا من األ ا ا
(HENSOLDI) ــانـيـة الـشــركـة األ
اسـتـنـادًا لتـعـلـيـمـات تنـفـيـذ الـعـقود
ناقصة احلكومية بعد إلغاء إحالة ا

.(PWC)  إلى شركة

شعار مفوضية االنتخابات
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كــشف الـنــائب عن مــحــافـظــة ديـالى
عضـو جلنـة االمن والدفـاع النـيابـية
عبـد اخلالـق العـزاوي  عن انحـسار
نشاط داعش االرهابي في 6 مناطق

في ديالى.
وقـال الــعـزاوي لـ (الــزمـان) امس ان
(الـــقـــراءة االولــيـــة جملـــمل االحــداث
االمــنــيــة فـي الــربع االول من الــعــام
اجلاري تدلل انحسار نشاط اخلاليا
الـــنـــائــمـــة لـــداعش االرهـــابي في 6
مـنـاطق في ديـالى خـاصـة زور شيخ
بــابـا في ريـف نـاحــيـة جــلـوالء بــعـد
العـملـيـات االخيـرة للـحشـد الشـعبي
والـقــوات االمـنــيـة والـتي اســتـمـرت

عدة اسابيع متتالية).
واضـاف الـعـزاوي  ان  (داعش فـقـد

عـــدد مــهم مـن قــيـــاداته في احملــاور
الرئيسية خالل العمـليات العسكرية
والــضــربــات اجلــويــة  مــؤكــدا بـان
ـعاقله في زور شيخ فقدان التـنظيم 
بـابـا واالصالح وام احلـنـطـة ضـربـة

قوية للتنظيم).
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واشـــار الـــعـــزاوي   الى ان (داعش
فقد الـكثـير من قدراته الـبشريـة لكنه
ـثل خـطــر  مـعـربـا عن امـله اليـزال 
في انـــهــاء مــا تــبــقـى من فــلــوله في
االشـهـر الـقــادمـة من خالل عـمـلـيـات

نوعية).
ومن جــانـبه قــال قـائــمـمــقـام قــضـاء
بعقوبـة عبدالله احلـيالي لـ (الزمان)
ان (الـبـسـاتـ واالراضي الـزراعـيـة
في قــضــاء بـــعــقــوبــة ومـــحــيــطــهــا

يــبــدأ بــإنــشــاد بــعض األشــعـار ويــقص
حكايات شعرية ويتـمنى أمنيات سعيدة
لــرب الــبــيت مـســتــصــحـبــا في ذلـك كـله
طبـلـته الصـغيـرة التـي يدقـها عـلى شكل
فـاصالت تـتكـون الـواحـدة مـنـها من أربع
دقات مـتعـاقبـة). بيـد أن وليـام ل يـنفرد
في تـقد مـشـهد نـسـائي لم يتـحـدث عنه
ا لم يـسـعفـهم الوقت الفـرنـسيـون أو ر
رأة في الـعديد من لرؤيته قـائال: (تضع ا
ـتــوسـطـة فـي الـقـاهـرة مــنـازل الـطــبـقـة ا
قطعـة معـدنية صـغيرة (أو خـمس فضات
أو قـرشـا أو أكـثــر) في قـطـعـة من الـورق
سـحّر بـعد ويقـذفـونهـا من النـافـذة إلى ا
أن تـكون أضـرمت الـنـار في الـورقـة حتى
سحّر حسب يرى مكان سقوطها. فيتلو ا
لء إرادته سـورة الـفـاحتة رغـبـتـهـا أو 
وقــصـة قــصــيـرة غــيـر مــوزونـة الــقـافــيـة
) وشجـارهما. ليسـليـها كقـصة (الضـرتّ
وتـبـعـد بـعـض قـصـصه عن بـاب الـلـيـاقـة
واالحـتـشـام ومع ذلك تـسـمـعـهـا الـنـسـاء
ـــنــازل ذات الــســـمــعــة الــقــاطـــنــات في ا

الطيبة)
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{ الــــــقــــــدس (أ ف ب) - أســــــفــــــرت
اشتـباكـات ب الـشرطـة اإلسرائـيلـية
ومــتــظــاهــريـن فــلــســطــيـــنــيــ لــيل
اخلــمــيـس اجلــمــعــة في الــقــدس عن
سـقوط أكـثـر من مـئـة جـريح وفق ما
ذكرت مـصادر طـبية فـلسـطيـنية وفي
الـــشـــرطـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة صـــبــاح
اجلــــمــــعــــة.وقــــال الــــهالل األحــــمــــر
الفلسطيني أن  105فلسطيني على
األقل جرحوا نـقل نحو عـشرين منهم
ستشـفى بينمـا ذكرت الشرطة إلى ا
االسـرائــيـلـيــة أنـهـا أحــصت عـشـرين
جـريـحـا في صــفـوفـهـا واعـتـقـلت 44
شـخــصـا في االشــتـبـاكــات.وانـدلـعت
ة واجهات عند مـدخل البلدة القد ا
في الــــقــــدس بــــيــــنــــمــــا الــــشــــرطــــة
االســرائــيـلــيــة قـد نــشــرت مــئـات من
واكبة مسيرة نظّمتها في عناصرها 
القدس الـغربيـة حركة "الهـافا" (لهب)
عادية تطرّفـة ا اليهـودية اليمـينيـة ا
.وقالت الـشـرطة عـلنـا لـلـفلـسـطيـنـيـ
انــهــا نــشــرت وعــززت قــواتــهـا عــلى
مـــداخـل بـــاب الــــعــــمـــود الــــبــــوابـــة
ة واالحـياء الرئـيـسيـة للـقـدس القـد
اجملاورة ونـشـرت مـئات من رجـالـها
ومن سالح الفـرسـان من أجل حمـاية
"حرية الـتعـبير" و"حق الـتظـاهر".لكن
هذه الـتظاهـرة التي قـامت بهـا حركة
"الهـافا" الـتي هـتف بـعض أعضـائـها
وت لـلعـرب" بـحسب شـهود عـيان "ا
اعتُبـرت خطوة اسـتفزازية وأدت إلى
مـواجـهـات مع الـفـلـسـطـيـنـي الـذين
صـادف خـروجـهـم من صالة الـعـشـاء
سجد االقصى.ونظّم والتراويح في ا
شــبّــان فــلــســطــيــنــيــون في الــقــدس
الـشــرقـيـة احملـتـلــة تـظـاهـرة مـضـادّة
ـسيرة مّا أدّى لالحتجـاج على تلك ا

النــــــدالع صــــــدامــــــات بــــــ هــــــؤالء
تظاهرين وقوات األمن اإلسرائيلية ا
ـة اسـتـمـر عـنـد مـدخـل الـبـلـدة الـقـد
حتى ساعـات الفـجر. وقالت الـشرطة
انهـا اعـتـقلت 70شخـصـا من الـعرب
واليهود  تمديد توقيف  64منهم.
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ــتـحـدة والـدول فـيــمـا طـالـبت األ ا
األوروبيـة األعضاء في مـجلس األمن
اخلـــمـــيـس إســـرائــــيل بـــالــــســـمـــاح
لـلـفـلـسـطـيـنـيـ الـذين يـعـيـشـون في
الــقــدس الــشـرقــيــة بــالــتـصــويت في
االنتخـابات التـشريعـية الفـلسطـينية
ــقـــررة في  22أيـــار مـــشــيـــرةً إلى ا
ضــــرورة أن يـــكـــون االقـــتـــراع "حـــراً
وعـادالً وشــامالً".ولـدى ســؤاله أثـنـاء
مــؤتــمـره الــصــحـافي الــيــومي حـول
رفض إسرائيل السماح باالقتراع في
الــقــدس الــشــرقــيـة الــتي احــتــلــتــهـا
إسرائيل عام  1967وضمتـها الحقاً
ــتــحـدة ــتـحــدث بــاسم األ ا قــال ا
ـهمّ جداً أن سـتيـفـان دوجـاريك "من ا
يكـون الفـلسـطيـنيـون في كافـة أرجاء
األراضـي الــفـلــســطــيــنــيــة احملــتــلـة
ـشـاركة في هـذه اآللـية قادريـن على ا
وقراطية البالغة األهمية".وشدّد الد
ـهمّ جداً أن يـتمكن من على أنه "من ا
التـصويت جـمـيع الذين لـديهم احلقّ
ــشــاركـة جــمــيع فـلــســطـيــنـيي في ا
األراضـي الـفــلــسـطــيــنــيـة احملــتــلّـة"
ـوقف الذي مـشيـراً إلى أن هـذا هـو ا
ــتـحــدة صـبــاحـاً دافــعت عـنه األ ا
أثـنــاء جـلـســة شـهــريـة جملـلس األمن
الـــدولي كــانت مــخـــصــصــة لــلــنــزاع
اإلسرائـيلي الفـلسـطيـني.في تصريح
مـشـتـرك بعـد هـذا االجـتـمـاع طـالبت
إسـتــونـيـا وفــرنـسـا وإيــرلـنـدا وهي

ثالث دول عـضــو حـالـيــاً في مـجـلس
ــانــيـا األمن وقــد انــضــمّـت إلــيــهــا أ
وبــلـــجــيـــكــا بـــالــتـــمــكـن من إجــراء
االنـــــــتــــــــخـــــــابـــــــات في الـــــــقـــــــدس
الشـرقـيـة.وجاء في اإلعالن األوروبي
"نـدعـو الـســلـطـات اإلسـرائـيـلـيـة إلى
تـسهـيل إجـراء االنـتخـابـات في كـافة
ا في ذلك األراضي الـفـلسـطـيـنـيـة 

ـــوجب في الــــقـــدس الــــشـــرقــــيــــة 
التعـهّدات الـتي اتخذتـها في اتفـاقية
أوسـلـو وتـســهـيل مـشـاركـة مـراقـبـ
دولـــــــــيــــــــ فـي كـــــــــافـــــــــة األراضي
ا في ذلك في الفلسـطينية احملـتلة 
الــقــدس الــشــرقــيــة".وأضـاف الــنصّ
"نحن مستعدّون لدعم انتخابات حرّة
وعـادلــة وشـامــلـة في كــافـة األراضي

الــتــصــويت فــلــســطــيــنــيــو الــقــدس
الــشـــرقـــيـــة الــبـــالغ عـــددهم حـــوالى
.6300وأكـــدت جلــنـــة االنــتـــخــابــات
ــركـزيـة الــفـلــسـطـيــنـيــة االثـنـ أن ا
مـعظـم فلـسـطيـنـيي الـقـدس الشـرقـية
سيـتمـكنـون من التـصويت في مـراكز
اقتـراع تـقع عـلى مشـارف الـقدس في

الضفة الغربية.

مـنـوعـات  وفـرضت وصـايا حـضـورهـارإنـسـان ليس كل هي تـلك الـتي تـخـطت ا
الـنـاس  هي االرض الـتي تعـطي غـذاء الـروح والبـقـاء  وهي ذاتـها الـتي تـوجعت
في كل االزمـنـة لكـي تؤسس لـصـيـرورة احلـياة وبـصـبـرهـا وبـصيـرتـهـا حتـجمت
مـفاهـيم الـسالط وقـراء تـعويـذات الفـرض الـقسـري وأصبـحت الـكونـيـة مرغـمة

لالعتراف بها وبيومها الربيعي الذي تشارك االحتفال به معظم البشرية.
ربية والعاملة فـقد تخطت الذكورية بسـماحتها ووساعة صدرها هي االنسانـة وا
ـية االعتراف بفـرضيتهـا وقوة حضورها ا اجبر األ وحبهـا للعائلـة والبشريـة 
كإنسـانة سالم فمن حقها أن تعتز بـشخصيتها وتعلن لـلكونية أجمع هي عشتار
الـتي زحـف عـلى ركـبــتـيه كــلـكــامش وصـديــقه انـكــيـدو وذهـبــاسـويــا لـفك طالسم

الوجود.
وصـاحت بـ اجلمع أنـا عـشتـار أجسـد قـوة البـحث عن فـكرة االه الـشمس وااله
الـسـمـاء الـتي ال رادة إلرادتـه أنـا صـانـعـة احلـيــاة أنـا االنـسـان الـذي يـقـدم دون

أنيفكر بحجوم العطاء وكان السفر ألعماق البحار.
إذن هي كل شيء وال شـيء أغـــلى مـــنـــهــا فـــهـي االم واحلــبـــيـــبـــة والـــصـــديـــقــة
هي حـاضــرنـا في كل األزمـنــة بـدونـهــا ال بـقـاء السـتــمـراريـة الــتـكـاثـر ـنـتـجــة وا

ومة احلياة. والتعارف ود
دن الـلواتي شـربن من ماء الـتاريخ وشاركت في هي بنت بـغداد وذي قـار وكل ا
كل مـعــارك الـوطن لــكي يـكــون غـداً أفـضـل ألبـنـائــهـا واحـفــادهـا ولــكل األجـيـال
سيرة فهي التاريخ بكل سردياته. وجرحت ولم تتراجع وخطفت ولم تتوقف عن ا
ـرأة العـراقيـة فمـاذا حققت فـي مجلـس النواب كـودة النـساء عـلى أساس تـمثل ا
هذه الـكودة لـلمـرأة عبـر أربع دورات انتـخابـية هل عـاجلت العـنف االسري وهل
وقـفت بـجانـب معـاجلـة تزايـد  االمـية بـ الـنـساء وهل ذهـ نـساء
الـكودة الى احملاكم وعاجلن أزمـات الطالق بسبب الوضع
عـيشي واالقتـصادي إنهن ال يحـس سوى الـتصفيق  ا
لـكتـلهـن واحزابـهن وعقـد التـجمـعات البـروتوكـوليـة باسم

رأة.  ا

i³∫ الشرطة االسرائيلية تلقي القبض على شاب فلسطيني في القدس
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ـا في ذلك الـفـلــسـطـيـنـيــة احملـتـلـة 
الـقـدس الـشـرقـيـة ونـرحّب بـااللـتزام
البناء للفصائل الفلسطينية" في هذا
الـصدد.وأعـلن الـرئـيس الـفلـسـطـيني
مـحـمـود عـبـاس الـذي قـد يـخـسـر في
االنــتــخـــابــات الــرئـــاســيـــة بــحــسب
استطالعات الـرأي أن االنتخابات ال
ـــكن إجـــراؤهـــا إذا لم يـــشـــارك في
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ـوارد كـان لـلــحـروب والـتـطـورات االقــتـصـاديـة والـتــكـنـلـوجـيـة فــضالً عن تـبـاين ا
الطـبيـعيـة والـبشـرية من دولـة ألخرى االثـر االبرز في تـوافـد العـمالـة األجنـبيـة لذا
كان من الطبـيعي جداً ان تـسن قوان وتـشريعات ضـابطة ومنـظمة لـتلك احلركة ال
سـيـما بـعـد االنـتشـار الـواسع الذي حـقـقـته مسـألـة حقـوق الـعـمال وسـارعت مـعظم
ـصـالح ـوازنـة مـا بــ ا الــدول الى تـنـظــيم واصـدار قــوانـ وتـشـريــعـات تـراعـي ا
ا يخـدم مصاحلها الوطـنية وتراعي فيه تـغيرات  عايير الـدولية تلك ا الوطنيـة وا
شرع الوطني ينظـم اوضاع العمالة األجنبية ولـكنه يتأثر بجملة عايير الـدولية وا ا
عايـير الـدولية من حـيث ضرورة االعـتراف لألجانب في من احملددات الداخـليـة وا
ضـيـفة بـحق الـعـمل لـديهـا وحلـاجة بـعض الـدول الى االسـتعـانـة بـالعـمـالة الـدولـة ا
االجـنبيـة في بعض الـوظائف الـتي حتتـاج الى خبرات فـنيـة معـينة قـد ال تتـوفر لدى
عمـالهـا الوطـنيـون أو ألسبـاب تتـعلق بـقلـة االيدي الـوطنـية الـعاملـة من جـهة آخرى
جموعة القواعد القانونية اخلاصة بهم ويتحـدد مركز األجانب في دولة من الدول 
التي تميـزهم عن الوطني من حيث التمتع باحلـقوق السياسية والعامة واخلاصة
ارسه إذ ال يـستـطـيع األجنـبي ان يـتمـتع بحق من احلـقـوق في دولة من الـدول أو 
إال اذا اعتـرف له بـذلك فيـهـا ولهـذا فـإن نشـاطه الـقانـوني يـأتي بعـد حتـديد مـركزه
ـقيم ـطـلق لـلدولـة ا القـانـوني وهـذا يخـضع لـلـتنـظـيم احلر وا
فيـها هذا األجـنبي فهي الـتي حتدد فـيما اذا كـان لألجنبي
ــقـيم داخــلــهـا حــقــوقً أم ال وهل عــلـيه الــتــزامـات أم ال ا
وكــذلك هي من حتــدد مــاهــيــة هـذه احلــقــوق وحــدود تـلك

االلتزامات. ماجستير قانون وزارة الداخلية العراقية.
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يـشـتغـل مـحـمـد رشـيـد ابن مـديـنـة الـعـمـارة وطـوال عـام بجـد واجـتـهـاد لـيـحـقق
أنشطته الغرائبية والتي تسكنها رغبة عجيبة من اإلصرار لتتحقق .

انها انـشطة حضاريـة وذات صبغة ثقافـية ومجتمعـية يراد منهـا إبراز ما يتمنى
ـتـحضـر لـبالد يـعـتـقد مـحـمـد رشـيد انـهـا تـسـتحق ابـرازه .الوجـه التـأريـخي وا

ليبشر بها حاضنة للجمال والكلمة واحلرية واجملد.
هو ( مـحمـد رشيـد ) يحـاول ان يجـعل أحالما صـراعا مـريريـا ضد من يـحاول
إيـقـاف احالمه  يبـيع حـتى اثـاث بيـته لـيـنظم حـفال لـطفـولـة مـدينـته  او يـسعى
ـثـقـف في يـوم ثـقـافي يـتـمـنى فـيه جتـاوز حـدود وطـنه الى بـلدان لـيـشم شـمل ا
انه الطفولي اخرى وقد جنح في مرات كثيرة واوصل صوت بالده  واصبح بر

يحضر ندوات واجتماعات عربية .
بعد عام  2003 تنـفس محمد رشيد الـصعداء وتخلص من ضغـوطات التقارير
شروعه جائزة ادبية اسماءها قالدة العنقاء شروعه واسس  واخلوف وانـطلق 
لالبـداع ومـنحـهـا واسس لهـا جلنـة مـشرفـة ومنـحت اجلـائزة لـلـعديـد من االدباء
ي وسـافر الرجل وعلى حـسابه اخلاص ليـمنحها الى العـراقي والعرب والـعا
ـوقـف .الـدولـة صـامـتـة مــسـتـحـقـيـهــا والـدولـة واالحتـاد الـعـام بــقـيـا عـلى ذات ا
شـروع الرجل وبقي مثل ـباالة  .واالحتاد اليـقدم دعمـا واجته الى منهج عدم ا

دون كيشوت في قصة سريفانتس يحارب الطواح وحده .
وبـذات اجملـهـود اسس مـحــمـد رشـيـد رؤيـا جـديـد لالعــتـنـاء بـالـطـفل ودعى الى
ـشهـد االجتمـاعي العرقي انـيا يبـدو غريـبا على ا االهتمـام فيه عـندما اسس بـر
ـان الـطــفل .اقـام الـورش والــنـدوات ولم يــنـتـبه الــيه احـد والى هـذا واسـمـاه بــر
شـروع الفتي ولم يـقدم اليه اي دعم . وقاده جـنونه احلضـاري الذي اتخذ من ا
مـديـنـة الـعـمـارة الـتي نـأت بـجـنـوبـهـا واسـتالبـهـا واحالمـهـا الى عـمق بـعـيـد من
ـنتـشـية بـرائحـة الـقصب واالهـوار لتـكـون موطـنا جلـنونه تـواريخـا الـسومـرية وا
تسعة واحلمـاسية والتي يصر عـلى حتقيقها فـأقام مهرجانا اجلميـل واحالمه ا
سـينـمـائـيـا سمـاه مـهـرجان الـهـربـان السـيـنـمـائي واسس له مـوقعـا جـمـيال على
شبكـة االنتريت وتمنى عـلى احلكومة احملليـة دعمه لكن احلماس الـفاتر لم يظهر
ـسـتوى الـذي يحـلم فـيه وبالـرغم من هـذا تراه ويـجـسد مـشـاريع هذا الـشـاب با
شـاريعه الـثقـافية ويـطرق االبـواب ويقيـم سفاراته الـثقـافية ضي  والى اليـوم 
في الدوحـة وتونس ودمشق واسطـنبول وبيـروت وبغداد واربيل وهـنا وهناك ولم
يزل الـصمت والغيـرة وعدم االكتـراث بأحالم الرجل تمـثل عائقـا لالحالم محمد
اضي وحتديه لكل عائق وشك رشيـد وهو يؤسس حللمه منـذ تسعينات الـقرن ا
ـشروعه الذي نهض به وقت احلصار في مشاريع ثـقافية رائعة واهمها وطعن 
انه اسس دارا لـلـقـصـة الـعـراقـيـة كـنت انـا حـاضـرا في حـفل افـتـتـاحه في بـيت
تراثي اسـتأجره مـحمد رشـيد عـلى حسابه اخلـاص وكان وقتـها يـعمل مصـلحا

الجهزة التبريد على ما اتذكر..
زمع اليوم مـحمد رشيد يعـتزم بأقامة( مؤتـمر القمة الثقـافي العربي الثاني ) وا
ــشـروع بـريـادته ــدة ثالثـة  ايـام .طــبـعـا هـذا ا اقــامـته في 25 ايـار  2021 و
نظـمات االدبية ومـنها االحتاد ثل منـجزا ثقافـيا عجزت لـتقيمـه اعتى ا وقيمـته 
ؤتمـر ومشاريعه وما ـركز العام .وعـندما تقرأ مـحاور ا العـام لالدباء والكتاب ا
يـريـد ان يـحقـقه ونـدواته االدبيـة ومن سـيـتم دعوتـهم حـ يـتوفـر كـامل الدعم له
ـشروع رجتـاة لـهـذا ا ومن ادبـاء الـداخل واخلـارج سـتشـعـر الـقـيمـة الـكـبـيـرة ا
شـاريع التي ـسـتمـيت في مـحاولـة لتـشـخيص عـلل الـثقـافـة وا وطـمـوح الرجل ا
ينـبغي ان تطور الـواقع الثقافي. وحـتما القـاص محمد رشـيد طرق ابواب وزارة
الثـقافـة واحملافـظ ومجـلس احملافـظة وال اعـرف من سـاعده ولم يـساعـده  ولكن
حـتـما مـشـروعا بـهـذا احلجم واالهـمـية واحملـاور الـتي يـتنـاولـها وحـفالت تـوقيع
الـكـتـب اجلـديـدة لــكـتــاب صـدرت لـهـم وتـقـد اجلــوائـز ودروع االبــداع لـبـعض
مـسـتـحقـيـهـا حتـتـاج الى دعم كـبـير ومـؤازرة وهـو لم يـحـصـلـهـا الى االن سوى

ببعض الوعود اخلجــولة .
هذا نـداء موجه الى رئاسة اجلـمهورية ورئـاسة الوزراء ووزارة الثـقافة واالحتاد
الــعـام لالدبـاء الــكـتـاب وحملــافظ مـيـسـان ومــجـلس مـحــافـظـتــهـا والى كل الـذين
يـدعمـون الثـقـافة واحالمـها في عـراق يراد لـلثـقافـة فيه ان تـكون نـسيج حلـمتـها
ـشروع الـثقـافي وان تـقرأ في مـشـاريع محـمد ووحـدتـها ان تـقدم الـعـون لهـذا ا
رشـيـد امـنيـات مـبـدع عراقـي اراد ان يكـون مـجـنونـا في حتـقـيق حـلمه من اجل

انسانية ثقافة هذا العراق الكبير.
ثقف هذه االنـسانية التي تكافح الظالم لتـصل النور  يرفعها ا
يـسـاني شـعـارا لتـحـقـيق احالمه ونـداءاته  من يـسمع ا

بدع الطموح فال يبخل عليه بدعم. ثقف وا نداء هذا ا
كل الذي يفعله من اجل حضارة وثقافة وسمعة بالده.

{ بـــــومـــــبـــــاي (أ ف ب) - تــــــطـــــلق
مـستـشـفـيـات نيـودلـهي الـتي حتـتاج
إلى األكـــســجــ نــداءات اســتــغــاثــة
اجلــمـعــة بـيــنـمــا تـوفي  13مـصــابـا
بكـوفيد- 19في حريق في مـستـشفى
في ضــواحـي مــومــبــاي في مــاســاة
تـضـاف إلى الـكـارثـة الـصـحـيـة الـتي
تـضـرب الـهــنـد.وفي الـسـاعـات ال24
األخــيــرة ســجــلت  330ألف إصــابــة
جــديـدة و 2000وفــاة بــكــورونــا في
الـــهــنــد.ويــعــاني الـــنــظــام الــصــحي
تـقـادم من نقص الـتـمويل. الهـنـدي ا
ـوجـة الـوبـائـية وفي مـواجـهـة هذه ا
احلـادة الــثـانـيـة يـحــتـاج بـشـدة إلى
األدوية واألكـسـج لـلـمرضى األكـثر
تــضــررا من فــيــروس كــورونـا.وفــتح
حتــقـــيق في أســبـــاب احلــريق الــذي
أودى بـحــيـاة  13مــصـابــا بــكـوفــيـد
صـبـاح امس اجلـمـعـة في مـسـتشـفى
فـي إحــــــدى ضـــــــواحـي مــــــديـــــــنــــــة
سـؤول في اإلطفاء بومبـاي.وصرح ا
مـوريـسـون خـافـاري أن " 17مـريـضا
ـركزة في كـانـوا في وحدة الـعـنـايـة ا
مــسـتـشــفى فـيــجـاي فــاالبـيه عــنـدمـا
انـدلع حــريق تـوفي  13مـنــهم ونُـقل
أربــــــعـــــة آخــــــرون إلـى مـــــنــــــشـــــآت
أخرى".وقبل يوم توفي  22مصابا
بـكـوفـيـد- 19في مـسـتـشـفى آخـر في
واليــة مــاهــاراشــتــرا أيــضــا بــســبب
انـــقـــطـــاع إمـــدادات األكـــســجـــ عن
ـدة أجــهــزة الـتــنــفس االصـطــنــاعي 
نـصف ســاعـة.وتـوفي أربــعـة مـرضى
مـطــلع نـيــسـان في حـريـق في عـيـادة

مــنـذ أيــام.ونـفــد األكـســجـ في ست
مسـتشفـيات عـلى األقل في العـاصمة
الــهــنــديــة فـي وقت مــتــأخــر من لــيل
اخلــمـيس اجلـمــعـة بـيــنـمــا لم يـتـبق
كـميـة تـكـفي سـوى بـضع سـاعات في
دير الطبي مستشفيات أخرى.وقال ا
ـــســـتـــشـــفى ســـيـــر جـــاجنـــارام في
نيودلهي في بيان إن " 25مريضا من
الـــذي يــعـــانـــون من أكــثـــر األوضــاع
خـطــورة تـوفــوا في الــسـاعـات ال24
ــاضــيــة ولم يــتــبق من األكــســجـ ا

." سوى ما يكفي لساعت
وأضــاف "قـــد حتــدث أزمــة كــبــيــرة"
مـشـيـرا إلى أن "حـيـاة حـوالى سـتـ
مــريــضـا آخــرين من األكــثــر تــضـررا
مـعـرضـة لــلـخـطـر والـتـدخل مـطـلـوب
بــشـــكل عـــاجل".وتـــقـــوم شـــاحـــنــات
صــهــاريج لــنـقـل األكـســجــ الــطـبي
بــتــزويــد واليــات عــديــدة في جــمــيع
انحاء البالد على مدار الساعة طوال
أيـام األسبـوع.وبـدأت طـائـرات شحن
تـــابــعــة لــلــقـــوات اجلــويــة تــوصــيل
نـــاقالت األكـــســجـــ الـــكــبـــيــرة إلى
األماكن الـتي تعانـي من نقص.وغادر
ركز أول قطار "أكسـج إكسـبرس" ا
الـصــنـاعي في فــيـزاغ جــنـوب الـبالد
اخلــــمـــيـس مــــتــــوجـــهــــا إلـى واليـــة
مـــاهــاراشــتــرا مــحـــمالً بــشــاحــنــات
.وأحصت الهند أكثر من 16 أكسج
مـلــيـون إصــابـة و 187ألف وفـاة في
حــصــيــلــة تــبــقى إذا قــورنـت بــعـدد
الــســكـان أقل بــشــكل كــبــيـر من دول

أخرى.

حـوالي  25مــلـيــون حــاج هــنـدوسي
مـعـظــمـهم بال كـمــامـات وبال مـراعـاة
لـــقــواعـــد الـــتـــبـــاعــد مـــنـــذ كـــانــون
الــثـاني/يــنـايــر حـتى مــطـلع الــشـهـر
ـقرر أن يـشارك رئيس اجلاري.ومن ا
الـوزراء الـهـنـدي نـاريـندرا مـودي في
ثالثــة اجـــتــمــاعــات أزمــة عــلى األقل
اجلـــمـــعـــة مــــخـــصـــصـــة إلمـــدادات
األكسج وتأم األدوية األساسية.
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ومــا زالت الــعـاصــمــة نــيـودلــهي من
ـدن األكــثـر تـضـررا وتـســجل فـيـهـا ا
مـئـات اآلالف من اإلصـابـات اجلـديدة
صاب إلى مع دخول عدد كبير من ا
ـــــــســــــتــــــشـــــــفــــــيـــــــات في األيــــــام ا
ــسـتــشـفــيـات في األخــيـرة.وتــطـلق ا
دينة نـداءات استغاثة يـوميا لطلب ا
مـــســــاعــــدة من حــــكـــومــــة الــــواليـــة
واحلـكـومة الـوطـنـية لـلـحـصـول على
ـــســـاعـــدة بــســـبب نـــفـــاد إمــدادات ا
.وأعـلــنت "مـاكس هــيـلث" األكــسـجــ
اكـبر شـبـكة لـلـمـستـشـفيـات اخلـاصة
صـباح اجلـمـعـة "خالل سـاعـة واحدة
سـيـنـفد األكـسـيـجـ في مـسـتـشـفيي
مـــاكس ســـمــارت ومـــاكس ســـاكــيت.
نــــنــــتـــــظــــر إمــــدادات وعــــدت بــــهــــا
(مجموعة) إينوكس (الـصناعية) منذ

الساعة الواحدة فجرا".
وتــابــعت أن "أكــثــر من  700مـريض
بحـاجة إلى مـساعـدة عاجـلة".وتـنشر
نطقة مستشفيات خاصة أخرى في ا
اثلة رسائل فيديـو وتطلق نـداءات 
عــلى وسـائل الــتــواصل االجـتــمـاعي

خاصـة في واليـة ماهـاراشتـرا بـينـما
أدى حـــــريق فـي مـــــســـــتـــــشـــــفى في
آذار/مـارس إلى مـصرع  11شـخـصا
في بـومـبـاي.وقـال مـسـؤول في إدارة
اإلطـــفـــاء لــوكـــالـــة فـــرانس بــرس إن
احلـريق الــذي  إخـمـاده اآلن انـدلع
حوالي الساعة الثالثة فجرا (21,30
ت غ) ويـــــجـــــري الـــــتـــــحـــــقـــــيـق في

أسبابه.وأودى كوفيد بحياة شرافان
ــوســيــقــيـ ــؤلــفـ ا راثــود أحــد ا
لـبــولــيــيــود في تــســعــيــنــات الــقـرن
اضـي. وقد تـوفي عن  66عامـا في ا
مسـتشـفى في بـومبـاي حسـبمـا قال
جنــــــــلـه لـــــــــوكــــــــالـــــــــة األنــــــــبــــــــاء
الــهــنــديــة.وأحــصت الــهــنــد حــوالى
أربـــعــة ماليـــ إصــابــة جـــديــدة في

نيـسان/أبـريل وحـده ما خـيب اآلمال
التي أثـارتها في وقـت سابق من هذا
الـــعــام الحـــتــمـــال جتــاوزهـــا ألســوأ
مـراحل الـوبـاء.ونـسـبت هـذه الـزيادة
جزئيا إلى "طفرة مـزدوجة" للفيروس
وجتــمــعــات حـاشــدة مــثل مــهــرجـان
كـومــبه مـيال الـطــويل في هـاريـدوار
والية أوتاراخاند (شمال) حيث تدفق

ستتشفى ÃöŽ∫ مواطنون هنود يتلقون العالج في ا
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{ جنامينا (أ ف ب) - نظم اجمللس
الـعـســكـري بــقـيـادة مــحـمـد ادريس
ديـــــبي جنل ادريـس ديــــبـي اتــــنــــو
اجلـــمــعــة جـــنــازة والــده الـــرئــيس
الــراحل الــذي حـكم الــبالد لــثالثـ
عـامـا بـقـبـضـة مـن حـديـد بـحـضور
عـــدد مـن رؤســـاء الــــدول بــــيـــنــــهم
ــانــويل مــاكـرون.وتــوفي ادريس إ
ديـــبي اتـــنـــو بــــحـــسب الـــرئـــاســـة
الـتـشـاديـة اإلثنـ مـتـأثـرا بـجروح
أصـــيب بــــهـــا عــــلى اجلـــبــــهـــة في
ـتـمــردين.وابـنه مــحـمـد مـواجـهــة ا

إدريس ديبي جنرال يـبلغ من العمر
 37عــامـــا وأصــبح الـــرجل الــقــوي
اجلــديـــد لــلـــنــظــام. وهـــو يــتـــمــتع
بــــســـلـــطـــات كـــامـــلــــة لـــكـــنه وعـــد
ـؤسسـات جـديدة بـعـد انتـخـابات
ــوقـــراطـــيـــة" خالل عــام "حـــرة ود
ونــصف الــعـــام.ويــرى الــعــديــد من
ـعـارضـ الـذين تـعـرضـوا لـلـقـمع ا
من قبل نظام إدريس ديبي أن تولي
احلــكم بـهـذه الـطــريـقـة لـيس سـوى
"انقالب مـؤسسي". وحضـر عشرات
من رؤســاء الـــدول إلى الــعـــاصــمــة

التـشاديـة اجلمـعة بـينـهم قادة دول
أخــــرى في الــــســــاحل مــــثل مــــالي
والـنيـجـر وبوركـيـنا فـاسـو ورئيس
مجـلس السيـادة السـوداني الفريق

أول عبد الفتاح البرهان.
ÊUL¦ł lOOAð

كــمــا أكــد الــكــونــغــولي فــيــلــيــكس
تـــشــيــســـكــيــدي الــرئـــيس احلــالي
لالحتـاد األفـريـقي حـضوره.ووصل
ـــانـــويل الـــرئـــيس الــــفـــرنـــسـي إ
مـــاكــــرون مــــســـاء اخلــــمــــيس إلى
جنـامـينـا حـيث يـتمـركـز مقـر قـيادة

ـكـافحـة اجلـهـادي قـوتـهـا برخـان 
في مـنــطـقـة الــسـاحل. وهــو رئـيس
الـــدولــة الـــغـــربـي الـــوحـــيـــد الــذي
ــاريـــشــال ســيـــحـــضــر تـــشـــيــيـع ا
الـــتــــشـــادي أقــــوى حــــلـــيـف له في
مــــــكـــــافــــــحـــــة اجلــــــهـــــاديــــــ في
ـنـطـقـة.وبـعـد هـبـوط طـائرتـه على ا
مدرج القاعدة العسكرية التي تضم
مقـر قيادة الـقوة الـفرنسـية واكبت
آلــيـات مــدرعـة من بـرخــان مـاكـرون
إلى الـسـفـارة الـفـرنـسـيـة كـمـا ذكـر
صحافي من وكالة فرانس برس.هل
سـيضع الـرئيس الـفـرنسي شـروطا
ــــوقــــراطي? هل لالنــــتــــقــــال الـــــد
ســيـعـتـرف بـالـشـاب مـحـمـد إدريس
ديــبـي? وجــوده فـي احلــفـل يــوحي
بــذلك.مــنـــذ وصــوله إلى الــســلــطــة
ساعدة باريس بالقوة في  1990
اعتمـد إدريس ديبي باسـتمرار على
الـقوة االسـتعـمـارية الـسابـقة.وبـعد
وفــــاته أعــــربت فــــرنـــســــا في عـــدة
مناسبات عن قلـقها بشأن "استقرار
تــشـاد ووحــدة أراضـيـهــا".وتـسـاءل
وزير اخلارجيـة الفرنسي جان إيف
لـودريــان اخلـمــيس "هل ســيــضـمن
اجملـــلس الـــعـــســـكــري االنـــتـــقـــالي
اســتــقــرار تــشــاد ووحــدة وسالمــة
أراضـيـهـا?". كـمـا تـسـاءل عن قـدرته
ـوقـراطـية" عـلى "تـطـبيق عـمـلـية د
مع احترام الـتزاماته العـسكرية في
ـــنــطــقـــة.وأبــدى وزيــر خـــارجــيــة ا
االحتـــاد األوروبي جـــوزيب بـــوريل
الحــظـــات نــفــســـهــا. وقــال خالل ا
ــوريـتــانــيــا اخلــمـيـس قـبل زيــارة 

الـــتــوجه إلى جــنــازة إدريس ديــبي
"يــجب أن نــسـاعــد تـشــاد. يـجب أن
نــــــــتـــــــجــــــــاهـل االعــــــــتــــــــبـــــــارات
الــســيــاســيــة".وســتــنــظم اجلــنــازة
الـرسمـية في وقت مـبـكر من صـباح
اجلــمـــعــة في ســاحـــة األمــة.وبــعــد
الــتـــكـــر الـــعـــســـكــري واخلـــطب
ـسجـد الكـبير ستُـتلى الـصالة في ا
في جنامينا ثم ينقل جثمان إدريس
ديـبي بالـطـائرة إلى أمـجـراس التي
تبـعد أكـثر من ألف كـيلـومتـر لدفنه
بــالـقــرب من والـده في هـذه الــقـريـة
ــسـقط رأسه الـصــغــيـرة اجملــاورة 
بــيــردوبــا عــاصــمــة إقــلــيم إنــيــدي
الـشـرقي (شـمـال شـرق) بـالـقرب من
ـثل حـضور احلـدود السـودانـية.و
رؤسـاء الـدول حتـديـا أمـنـيـا كـبـيـرا
للـنظـام اجلديـد الذي مـا زال يواجه
مـتـمـردين قـادمـ من لـيـبـيـا وعدوا
بـالـزحف إلـى جنـامـيـنـا ويـرفـضون

االنتقال العسكري.
ــكن أن يــأتي الــتــهــديــد من كــمــا 
داخل الـــنـــظـــام ألن تـــولـي الـــشــاب
محمد إدريس ديبي السلطة مفاجئ
ووجـود شـخــصـيــات كـانت تــطـمح
لــلـصــعــود إلى الــســلـطــة من داخل
عشـيـرة رئيس الـدولة الـراحل.وقال
روالن مـــارشـــال احملـــلل في مـــركـــز
األبـحــاث الــدولي الــتـابع جلــامــعـة
لــلـعـلـوم الـسـيـاسـيـة في بـاريس إن
اإلدارة الـعـامـة لــلـخـدمــات األمـنـيـة
ــؤسـســات الــدولـة الــهـيــئــة الـتي
تــتــمــتع بــنــفــوذ كــبــيــر ويــقــودهــا
الـــــــــرئــــــــــيـس اجلـــــــــديــــــــــد "قـــــــــد

تـــنــــقـــسم".واضــــاف "ســـيــــحـــلـــون
ـاضي مــشـاكـلـهم كـمـا فـعـلـوا في ا
عن طـــــريـق مــــحـــــاوالت الــــقـــــيــــام
بـتــصــفـيــات جـســديــة أي مع عـنف

مسلح في العاصمة".
‰uN−  o¹dŠ

الى ذلـك أتى حــــــريـق مـــــجــــــهـــــول
األسـباب عـلى جـزء مـهم من سـفارة
فــرنــســا فـي جــمــهــوريــة إفــريــقــيـا
الـــوســـطـى وفق مـــا أفـــاد مـــراسل
فــــرانس بـــرس فـي بـــانــــغي. وأكـــد
الــســـفــيـــر الـــفــرنـــسي جـــان مــارك
غـروسـغـوران لـفـرانس بـرس أنه "ال
يـــوجـــد مـــصـــابـــون لـــكـن األضــرار
كـبيـرة" مـوضحـا أن سـبب احلريق
ال يــزال مــجــهــوال.وعــلــمت فــرانس
بــرس مـن عــدة عـــنــاصـــر من طــاقم
الـسفـارة طـلبـوا عـدم ذكر أسـمـائهم
أن احلــريق انـدلع في غـرفــة تـقـنـيـة
ورجــحـوا أن يــكــون ســبــبه حــادثـا
كـهـربـائـيـا.وتــوجه رئـيس إفـريـقـيـا
الوسـطى فوسـت آرشـاجن تواديرا
وعـــدد من الــــوزراء إلى الـــســـفـــارة
للتعبيـر عن تضامنهم وفق مراسل
فـرانس برس.كـما اجتـه عنـاصر من
ـدنـيـة احملـلـيّـة وآخـرون احلـمـايـة ا
تـحدة (مـينـوسكا) من بـعثـة األ ا
ومـفـرزة الـدعم الـتـشغـيـلي الـتـابـعة
ـكـلـفـة تـأم لـلـجـيش الـفـرنـسي وا
مـطار بـانـغي إلى الـسفـارة إلخـماد
احلـريق.وحـتى حـلـول بـعـد الـظـهر
ظــلت أعـمـدة الـدخــان تـتـصـاعـد من
بـنى الـذي انهـار جـزء منه سـقف ا

لكن تمت السيطرة على احلريق.
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حـاولت أن أحتـرّك بـحـذر شـديد
ألخــرج بــحــثــاً عن احلــمــام وكــان
ـكـان مـظـلـمــاً فـوقـفت في فـضـاء ا
خـارجي وتبـوّلت مثـلـما كـنّا نـفعل
في حـياتـنـا األنصـاريـة في اللـيالي
الـقــارصـة الــبـرد أو حــ يـســتـمـر
هـــطــول الـــثـــلج أليـــام وعــدت إلى
التـفـكيـر كم هي السـاعة اآلن? وهل
جـميع الـذين انـسحـبوا مـوجودون
ـوقع? خـصوصـاً وأنـنّا مـعي في ا
تـفـرّقـنـا وحــاولت أن أسـتـعـيـد مـا
ـصـبـاح حــصل وكـنت قـد فــقـدت ا
"الـــتــورجـــر" خالل انـــســـحـــابـــنــا
واســتـغـرقت في الــنـوم مـرّة أخـرى
عــلـى الــرغم مـن الــعـــنــاء من اآلالم
ـــبـــرحـــة وحـــ صـــحــوتُ عـــلى ا
صوت يناديني وإذا به "أبو ظفر"
وفـــكّـــرت الحـــقـــاً مــتـى نــام ومـــتى
ـلـكـهـا هـذا اسـتـيـقظ  وأي طـاقـة 
الــرجل الـذي نــذر نـفــسه لــلـخــدمـة
ـشرّفة وعـلمت أنّه كان اإلنسـانية ا
يتنقّل ب الـرفاق على طول اليوم
التالي ومـساء ذات اليـوم أو فجره

وقع. الذي وصلنا فيه إلى ا
وقـــال لـي أبــو ظـــفـــر عـــلـــيك أن
تــتــغــذّى والــســاعــة اآلن الــرابــعــة
والنـصف بعـد الظـهر وأخذني من
يـــــــدي ونــــــهــــــضـت مـن فــــــراشي
كـان فوجـدت أن الذين ألتفـحص ا
كان غادروا جميعهم إلّا معي في ا
أنا وبعد أن غّسلت وجهي وعرفت
مـكان مـا يُـسمّى بـاحلـمام وقـضيت
حاجـتي فيه ليس كـما فعـلت مساء
ذلك الـــيـــوم أو فـــجـــره ال أدري ثمّ
تناولت شيئـاً من اخلبز مع الشاي
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في صـبـاح الـيوم الـتـالي وبـعد
الزم أن اســتـــرحت قــلـــيالً أرسل ا
عــلي (الـفـريق عـلي عـثـمـان الحـقـاً)
قراطي أحد بيـشمركه احلـزب الد
الـــكــردســتـــاني (حــدك) فـي طــلــبي
وذهــــبت إلى غــــرفــــتـه وكــــان هـــو
ــــســـؤول الـــعــــســـكـــري األول في ا
ــوقع وأبـــلــغــني بــأنّه ســيُــكــلّف ا
إثــنـ من الــبـيــشـمــركه الـتــابـعـ
ــصـــاحــبــتي بــالــذهــاب لــقــيــادته 
ـراجـعـة الـطـبــيب في مـسـتـوصف
ـقـصـود "مـديـنـة بـانة" ـديـنـة وا بـا
اإليـرانـية وكـان قـد عـرف بـوضعي
الـــصــحـي من الــرفـــيق أبـــو ظــفــر
إضــافــة إلـى أوضــاع أشــدّ قــســوة

لرفاق آخرين. 
وبعد أيـام توّجهت بـصحبـتهما
ـسـتـوصف حـيث اسـتقـلّـيـنا إلى ا
الــتــراكــتــور وكـان الــطــبــيب غــيـر
ـكـان عـلى مـوجــود فـتـركـاني في ا
أن يعودا لي بـعد قلـيل وبقيت في
االنــتــظــار وأتـذكــر أنــني وضــعت
ظـهـري عـلى احلـائط ومـددت قدميّ
ّـــر عــــلى رصــــيف حــــديـــقـــة في 
ت ـــســــتــــوصـف حـــتـى أنــــني  ا
وعــرفت الحـقـاً أنــني كـنت في هـذه
الـوضــعـيـة نــحـو ســاعـتـ إلى أن
جـاءا وأبـلـغـاني أنّ الـطـبـيب وصل
اآلن وحــ فـحــصــني أشــار عــلّي
بـالـذهـاب إلى آرومـيـة "الـرضـائـيـة"

غالف الكتاب
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الرفيق العزيز أبو ياسر
رفيقي العزيـز استلمت رسالـتك وسرّتني مشاعـرك الصادقة نحـونا فقد عرفـناك رفيقاً رائـعاً وقد ترك سفرك
لوءة باالعتزاز واحلب واالحترام وأملنا باللقاء اإلضطراري فراغاً كبيراً بيننا ال يُعوّض وتبقى ذكريـاتنا عنك 
أكيد..." كانت هذه مقدمة لـرسالة الشهيد د. محـمد البشيشي / "أبو ظـفر" التي كتبها لي قبل 38 عاماً حيث
يظـهر تـاريخـها في صـدرها 12 أيلـول (سبـتمـبر) 1983 وقد عـثرت علـيهـا صدفـةً في أرشيـفي قبل أيـام فقط

وبُعيد حديث هاتفي مع الصديقة العزيزة بلقيس الربيعي "أم ظفر" من ستوكهولم.
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عـبـر حـقيـبـة كـان قـد أتـقن إخـفـائه
فـيـهــا وكـنت قـد أعـلــمت الـسـفـارة
الـيمـنية بـوجودي فـي طهـران كما
أبـلــغتُ الـســفـارة الــسـوريــة بـذلك
وصـــادف أن كــــان الــــســــفـــيــــر من
مـعـارف وسبـق لنـا أن حـضـرنا في
ي فعاليّة دولية جمللس السلم العا
في عدن وذلك دفعاً أليّـة إحتماالت

سلبية.
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كـانت رسـالـة الـشـهـيـد أبـو ظـفر
الـتي افـتـتـحت بـهـا هـذه الـسـرديـة
تـنضح مـحبـةً وصدقـاً ومسـؤولية
حيث جـاء فيـها: "أزعـجتـني حالتك
الصحية مؤخـراً أتمنى لكَ الشفاء
الــــعـــاجـل وأرجــــو أن تـــصــــلــــني
أخبارك وال تبخل بـكتابة الرسائل"
ومضى إلى القول "... صدف لي أن
أحـصل عـلى كـتـابـك حـول الـصراع
اإليـديــولــوجي حــيث وجــدته بـ
األنـقـاض احملروقـة في بـشـتـاشان
وسنحت لي الفـرصة قبل حرقه في
انــســحــابــنــا األخـيــر أن أقــرأه من
الغالف إلى الغالف ورغم أنني قد
ـوجزه في مـحـاضرة لك اسـتمـعت 
ــــوضــــوع إلّــــا أنّ حــــول نــــفـس ا
قــراءتي لـه كــانت ذات نــفـع كــبــيــر

على معلوماتي".
واخــتـتـم هـذه الــفــقـرة بــالــقـول
"أهـــنــــؤك بـــحـــرارة
وأتـــمــنى أن يــطــلّع
عــلــيه اجلــمــيع في
ـكتـبـات وقـد حزّ ا
في نـــفــسي أني لم
أســـــتــــطع نـــــقــــله
لــلـــعــجــالـــة الــتي
انـســحــبـنــا بــهـا
وإلطــمــئــنـاني أن
لديك نسخة منه
حيث أنه مطبوع

في بيروت ..."
وكــــــان أبـــــو
ظـــفـــر يـــقـــصـــد
كتابي: الصراع
اإليـــديــولــوجي
فـي الـــعالقـــات
الـــــــدولــــــــيـــــــة
وانــعــكــاســاته
عـــلى الــــعـــالم
الـعـربي" وقـد
صـــدر الحـــقــاً
عــــــــــــــــــــن دار
احلـــــــوار في
الـالذقـــــــيـــــــة
وصـــاحــبــهــا
الروائي نبيل سليمان العام 1985
وهـو الـكتـاب الـذي ظـلّت معـطـياته
مـهـمّــة وراهـنـة من وجــهـة نـظـري
عـــلى الــــرغم مـن أنّ الـــكـــثــــيـــر من
اسـتــنـتـاجــاته تـخـطّــاهـا الـزمن أو
جتــاوزتـهـا األحــداث أو لم تـزكّـهـا
ـنـظـور فــقـد حـاول عـرض الـواقع ا
وحتـلــيل طـبــيـعــة الـنــظـام الـدّولي
السائد في العالقات الدولية القائم
عسكرين على "توازن الرعب" ب ا
اإلشـــتـــراكي والـــرأســـمـــالي وأهمّ
النظريات الـرائجة في الغرب حول
الـــصـــراع اإليـــديــولـــوجي والـــتي
مـــثّــلـت شــكالً جـــديـــداً من احلــرب
النفسية والـدعاية السوداء والقوة
الـــنــــاعــــمـــة الخــــتــــراق الـــنــــظـــام
االشــتـراكي وتـقــويـضه من داخـله
وخـصـوصـاً بـفـعل سـبـاق الـتـسـلّح
الذي لم يـكن قادراً عـليه وال سـيّما
"حرب الـنجوم" الـتي خصّـصت لها
تحـدّة تريـليوني دوالر الواليـات ا
ــــكن مــــجــــاراته من وهــــو مــــا ال 
جـانب االحتــاد الـســوفـيــاتي الـذي
كــــان يــــعــــاني مـن شحّ احلــــريـــات
والبـيـروقـراطيـة احلـزبـيـة الثـقـيـلة
والـــكـــابــــحـــة فـــضـالً عن وصـــول
الـتنـميـة واألدقّ الـنمـوّ االقتـصادي
إلـى طـــــريق مــــــســـــدود لـــــدرجـــــة
اإلخـتـنـاق األمـر الـذي سـهّل وقوع
"الـتـفـاحـة الـنـاضـجـة" بـاألحـضـان
والتي تـوّجت بـانهـيار جـدار برل
في 9 تـــشــرين الـــثــاني/نـــوفــمــبــر
1989 حــيث بـات واضـحـاً عـمـلـيـة
النـكوص واالرتـكاس والـتغـيير في
مـيزان الـقوى لـصـالح اإلمبـريالـية
نـاهـيك عن حـراك شـعــبي لـتـغـيـيـر

ألنّ حـــالــتي تـــتــطــلّب الـــبــقــاء في
سـتشفى خـوفاً من مضـاعفات ال ا
تُحـمد عُقـباها ولـعلّ قصة مـرافقة
الـشــابـ من بـيــشـمــركـة حـدك لي
مـثــيــرة وطــريـفــة في اآلن آمل أن
ا ناسب لـتدوينها  يأتي الوقت ا
لـهـا من دالالت وجـوانب إنـسـانـيّـة
تـعــكس خـبــايـا الـنــفس الـبــشـريـة
وتــعــقــيـداتــهــا بــإيــجــابــيــاتــهـا

وسلبياتها واألهمّ مفارقاتها.
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في بـانة دعـوت الشـاب بـعد
ــــســـتــــوصف أن الــــذهــــاب إلى ا
يــأخـذانـي إلى احلــمــام ألسـتــحمّ
وأبــدّل مالبـــسي فــقـــد اشــتــريت
مالبس داخـلـية جـديـدة وجـوارباً
ة الـتي رمـيتـها واسـتـبدلت الـقـد
ـــلــوءة ألنّـــهـــا كـــانت وســـخـــة و
بـــالـــقــمـل كـــمـــا اشــتـــريـت حــذاءً
رياضيّاً بعد أن تآكل حذائي ومن
ثمّ ذهـبـنــا إلى مـطـعم ودعــوتـهـمـا
عــــلى وجــــبـــة اجلــــلـــو الــــكـــبـــاب
الـــشــهــيــرة وهي أكـــلــة إيــرانــيــة
يـوضع فــيـهـا الــكـبــاب فـوق الـرز
إضــافـةً إلى الـسـبــزي (الـسـبـانغ)
وكــــانت تــــلـك الـــوجــــبــــة مـن ألّـــذ
الــوجــبــات الـــتي تــنــاولـــتــهــا في
حـياتي عـلى الـرغم من أنـنّي كنت
شديد احلذر خشـية من مضاعفات
ال تُـحمـد عقـبـاه فلم أتـذوّق أطيب
من ذلك الطعم لعدّة شهور بسبب
أوضــاعــنــا الــعــامّــة الــتي ازدادت
تفـاقمـاً خالل فصل الـشتـاء فضالً

عن األوضاع الصحية اخلاصة. 
ــوقع ــكــوث في هــذا ا وبــعـد ا
لنـحو ثالثة أسـابيع حـيث تكرّرت
عـمـلـيـة الـذهـاب إلـى احلـمـام أكـثر
من مـرّة بـصـحـبـة الـشـابـ الـلذان
قصّـا عليّ حكـاية كلّ منـهما وهي
ا فيها حكايات تـستحق التـدوين 
من إثـــارة ومـــغـــامـــرة فـــضالً عن
الــظـروف الــتي اضــطـرتــهــمـا إلى
ســلـوك ســبــيل اإلنـحــيــاز في هـذا
ــوقع أو ذاك وكــانـا فـي كل مـرّة ا
ـــســـؤولـــهـــمـــا أنّ عـــليّ يـــقـــوالن 
ـستوصف ليـسمح لهما مراجعة ا
ـصـاحبـتي إلى أنّ تـقـرّر ذهابي
إلى الرضائية للعالج بتوصية من
أبــــو ظـــفـــر وفـــعـالً تـــوّجـــهت مع
مـرافق أوصلـني إلى فـنـدق حافظ
الــذي كــنـت قــد مــكــثت عــدة أيــام
حـــيث تــرافق ذلـك مع وجــود عــدد
من الـرفاق بـينـهم معن جـواد "أبو
" ومـحمد جـاسم اللـبّان " أبو حا
فـالح" و رفـيـقـتـ عــلى مـا أتـذكّـر
إحداهـما وإسمـها رضـيّة من سدّة
الـهنـدية استـشهـدت ح تـوّجهت
إلـى الـداخل ومـرافق قـام بــنـقـلـنـا
ـوقع عـبـر وسـائل مـخـتـلـفـة إلى ا
األساسي في ناوزنك "نوكان" وقد
مـــكـــثتُ في الـــفـــنــدق مـــرّة أخــرى
يومـ وفي اليـوم الثـالث كان من
ـسـتـشـفى ـفـتـرض الـبـقـاء في ا ا
لــكنّ اإليــرانــيــ حــســبــمــا يــبـدو
اكتشفوا أنّـني عربي ولست كردياً
على الـرغم من مالبس البـيشـمركة
التي أرتديهـا وأشار عليّ مرافقي
ـسـتــشـفى فـوراً حـيث ــغـادرة ا

األنــــظـــــمــــة شـــــهــــدته الـــــبــــلــــدان
ذكورة في االشتـراكيـة لألسبـاب ا

أعاله.
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أسـتطـيع الـقول دون خـشـيةٍ من
الــوقـوع في اخلـطــأ أنّ "أبـو ظـفـر"
كـان يـتـمـتّع بـصـفـات اسـتـثـنـائـية
فـهـو مـتـفـوّق في دراسـته جـادٌّ في
عمـله مـخلص في عالقـاته صادق
فـي الــتــعــبــيـــر عن وجــهــة نــظــره
مـسـتـقلّ في تـفــكـيـره إنـسـانيٌّ في
تـــعـــامـــلـه مـــنـــفـــتح فـي عالقـــاته
يـــســــتـــخـــدم عـــقــــله ويـــحـــاول أن
يسـتوعب الـسيـاسات والتـعلـيمات
ـانية ضمن رؤيـة نقديّـة وليست إ
ـتاز تـبـشـيريـة... بـاخـتصـار كـان 
بـصفـات رجولـية حـقيـقيـة وكلّ ما
أقــــــصــــــده بــــــذلـك خــــــارج دائـــــرة
الـســيـاســة ولـذلك حــظيَ بـتــقـديـر
اجلـمـيع لــلـطـاقـة اإليــجـابـيـة الـتي

نحها في سلوكه وتعامله.
قــال عـنه الــرئــيس عــلي نــاصـر
مـحـمـد: أنّه كـان مــخـلـصـاً حـيـثـمـا
عـمـل وال يـهـمّه الـبـعـد اجلـغـرافي
وهـــو مــــا ردّده عـــمّـــال مــــطـــبـــعـــة
الــهــمــداني حــ رؤوا صــورته في
ّ إعـداده تـخـلـيداً الـبـوسـتـر التي 
لذكراه والذي تصدّره بيت شعر لـ

اجلواهري الكبير:
سالمــاً عـلـى جـاعــلــ احلــتـوف /

وكب العابر جسراً إلى ا
 وكــتب عــنه نــاصــر الــعــبــسي من
مـدينـة عتق (مـحافـظة شـبوة): لـقد
وضـع الـشـهـيـد أبو ظـفـر بـصـمـاته
في كل مـكان في حـياتـنا الـصحـية
والـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة وكان
مـثــاالً لإلنـسـان الـوطـني والـقـومي
ي. وقـــد اخــتــارهـــا لــيــخــدم واأل
أهلها الذين مـا زالوا يتذكرون ذلك
الطـبيب العـراقي الذي "أضاف إلى
حــيــاتــهـم الــكــثــيــر أثــنــاء وجـوده
بـيـنـهم وظـلّـوا يـتـنـاقـلـون أخـباره
اآلبـــاء واألبــنـــاء. كــمـــا يــتـــذكّــرون
وّدة والـتواصل الـدور التـربوي بـا
الـذي لعـبته شـريـكة حـياته أم ظـفر
التي ارتبط مـعها بعالقـة حب نقية
وصــادقــة مـــنــذ أيــام الــدراســة في

مدينة السماوة.  
وذكــره داود أمــ "أبــو نــهـران"
بـاعـتـباره اإلنـسـان الـذي وازن ب

عقله وقلبه موازنة يندر تكرارها...
وكــان إلـى جــانب عـــقــلـه الــرصــ
ـلك قــلــبـاً ــتــمــاسك عـاطــفــيــاً  وا
طـــفـــولـــيّـــاً عـــامـــراً بـــحب زوجـــته
وأوالده ورفــــــاقه ومــــــرضـــــاه وكل

احمليط به.
ـبدع يـحيى وقـال فيه الـشاعـر ا
الـسـماوي (ابن مـديـنـته): أحبّه من
لم يُـبــصـره ورثــاه من لم يــلـتــقـيه
(فـقد) تـبـاهى به اجلـبل شقـيـقاً له
وتفاخر به السهل إبناً له ففيه من
اجلــبل شـمــوخ الـقـمـم ومن الـنـخل

انحناء السعف. 
ويـقـول عبـد الـرزاق محـمـد "أبو
سـامح" (ابـن مـديـنـته) أنّه كـان من
تميّزين وينقل الطلبة النابغ وا
عن شـقيـقه أبو فـريد (عـبد الـعزيز)
ـــربـــ الـــقـــدامى في وهـــو أحـــد ا
ادة الرياضيّات السماوة واستاذاً 
أنّ مـحـمــد الـبـشـيـشـي كـان يـتـمـتّع
بـذكـاء حـادّ وهـو األكـثـر تـمـيّـزاً من
الـطلـبـة الذين مـرّوا عـليه.ويُـضيف
عــبـد الــرازق مــحــمـد أنّ أبــو ظــفـر
ـلك مـواصفـات اجـتـماعـيـة نادرة
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موسكو

يتجـادلون ويـتنـاقشون دون الـوصول الى نـتائج مـقنـعة للـطرفـ او ألي منـهما ,
في امور مـختلفـة ومنها امـور دينهم ودنياهم  ,ويـختلفـون في حتديد بـداية شهر
رمـضـان  او حتديـد يـوم الـعـيد  ,ويسـتـخـدمـون احـدث الـتـقـنـيات مـن اجل رؤية
ـا كـما الـهالل . انـهم كـما يـسـمى بـالعـامـيـة العـراقـيـة " خيـرون " او اخـيار  ,ر
يرغـبون ان يـدعوهم الـناس  وهـناك من  يـؤيد خـطواتـهم على انـهم اخيـار ولكن
نافق ؤيد ينقسم الى عدة  فئات  ,فئـة منتفعة من تأييديها للبعض ا هذا الـنفر ا
ؤيدة عارفة انها تؤيد اناس يقولون وال الذي يقول وال يفعل   ,وهي اجلماعات ا
ؤيدون مستمرين ال العـام ويخطفون ويقتلون  ,وهـؤالء ا يفـعلون بل ويسرقون ا
ـسـافة بـ قول  الـذين يقـولون  وال يـفعـلون   ,انـهـا  مسـافة ال بـالـتأيـيد  ,فكم ا
سافـة ب  قـول من يقول نـهايـة  لها ,الن لـيس هناك فـعل بل قول فقط  ,ولـكن ا
ـعـقـول ان ويـفـعل     ,هي في احلـقــيـقـة صـفـر  ,ال نه قــال ثم فـعل  ,فـهل مـن ا
يـتـسابق الـبـعض لتـحـديد شـهـر الصـيـام الذي حـدده الـقران بـرؤى الـهالل مثال
لـيـبد  الـشـهر  ,يتـسـابق البـعض نـعم لرؤيـة الـهالل بأحـدث االجـهزة وبـالـتالي
هنـاك بدايتـا ن ونهـايتان لـشهر رمـضان وهـناك ايضـا عيدان  ,وبـعد فـهل هناك
ايـها اخملتلفون قيامتان  ,الى مـتى هذا االختالف الذي يهدم وال يبني ويفرق وال
يـجـمع  ,الـيس الـدين واحـد ومـشـتـركاتـه واحدة  ,تـتـسـابـقـون علـى رؤية الـهالل
بأحـدث االجهزة والتقنـيات ولكنكم ال تـرون جامعي الطعـام من القمامة وال ترون
شـروبات الغـازية او  غـيرهـا من الفو الفـقراء وال تـرون جامعي فـو ارغ قنـاني ا
ـنـظـر يـومـا ارغ  االخـرى  ,اي ديـانـة هـذه يـا والة الـقـوم  ,الم يـصـادفـكم هـذا ا
فـبماذا تـفسرونه  ,لكـنكم ال ترونه بل تـتهافتـون لرؤية الهالل لـيزعم كل منكم انه
ـشاهد طيع لربه  ,الـعارف بكل شيء ,اال تـتعظوا    ,وا الـولي الصالح والعـبد ا
يومية يأتي االنسان الى احلياة عاريا ويرحل منها عاريا  ,من  من الراحل عن
هـذه الـدنـيـا اخـذ معـه شيـئـا سـوى قـطـعـة قـمـاش  ال تـزيـد علـى متـرين. ,الـنـاس
ـعروقة اسبابها  ,وبدال من الية ا تعـاني قسوة ومرارة االسعار بـسبب  االزمة ا
ـالية الـتي تتفـاخر بسـياسات حتسـ ادارة االيرادات وحتصـيلهـا تقدم وزارة ا
الـتجـويع التي تـمارس ضـد الشعب  ,تـقدم مـقترح احلـسم الضـريبي من رواتي

ــالـيـة هـو ـوظـف  ,وكـان الـذي يـجـب ان تـقـوم به وزارة ا ا
السـيطرة على االيـرادات التي يجري تـقاسمهـا كالغنائم
بـ اطـراف معـروفـة وبـإسـنـاد ودعم دولـي واقلـيـمي .
تـعب نـفـسـيا هـل تسـرون عـنـد مـشاهـدة هـذا الـطـفل ا
ــوذج بـســيط من خـاالت ومـعــاشـيــا وجـســديـا وهـذا 

قاسية  ,فهل من متعظ . ذكر ان نفعت الذكرى .
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بغداد

وازنة االحتادية للعام 2021 بـعد إقرارها بأشهر وبترقب رهيب عـادت تراتيل ا
من قبل أبـناء الشعب العراقي واحزابه وكياناته وقـواه السياسية الى نقطة البدء
من جديد بـعد تقد احلـكومة طلـبا للـطعن ببعض فـقراتها رغم مـعرفتهـا بجميع
الـتــفـاصـيل أصـغـرهــا واكـبـرهـا لـكـنــهـا مـصـرة عـلى خــوض ذلك عـبـر احملـكـمـة
االحتـاديـة التي تـشـكلت مـنـذ ايـام وسط التـهـاب السـاحـة السـيـاسيـة الـتي بدأت
ــواقع االلــكــتـرونــيــة. ولــوحت بــعض اجلــهـات تــظــهـر فـي بـاحــات الــتــواصل وا
السياسية بالتهديد فور سماعها قرار الطعن ان تمس الفقرات اخلاصة بها بعد
ـفاوضـات ودعت الى الـتـزام احلـكـومـة بتـعـهـداتـهـا إزاء ما مـسـيـر طـويل من ا
االتفـاق عليه في حـ جهـات أخرى عدت قـرار الطعن بـاحلرب االنـتخابـية كون
االنتخـابات على األبواب واجلـميع نيرانه مـستعر للـحصول على اكـبر مقاعد في
ا في جـعبته قبـلة وكـسب ود الشـارع العـراقي واقنـاعه  االنتخـابات الـنيـابيـة ا
ـقبـلة وهـذا ما نـأمله نحـن ايضاً بـلـدا مـوحداً خـاليا من من متغـيرات لـلمـرحلة ا
االزمـات لكن هل يتــحقق هـذا فــي انتـخابات 2021.. اإلجـابة ستـظهـر للـعيان
بـادرات جمـة كلـها تصـب في نهر قبل أيـام من عقـدها. ورغم إطالق الـزعامـات 
(الوحـدة الـوطـنـيـة) لـكـنـنـا لم نـشـهد الـى يومـنـا هـذا حتـقـيق مـنـجـز واحـد مـنـها
فاجلـميع يعلم أسباب ذلك يـعود للنزاع ولـيس التنافس فكل جـهة حتاول تسقيط
ـا على حـساب الشـعب دون النـظر الى ما واطـنة وا األخرى ال حـبا بـالوطن وا
خلـفته هذه الـنزاعات وحـصيـلة متـاعبهـا واألزمات الـتي ما ان حتل منـها واحدة
تـتــعـقـد الـبـاقـيــات قـسـراً. ويـبـقى الـنــازحـ والـعـاطـلـ عـن الـعـمل واخلـريـجـ
هن والفـقراء في دائرة مـحكـمة الغـلق يعتـاشون االماني واالمـنيات وأصحـاب ا
وهــنـا البـد من صـفــعـة ضـمـيـر تــظـهـر لـلــعـالم كـله بـان الــعـراق حي وقـادر عـلى
النهـوض بكل مفصـاله السياسـة واالجتماعـية واالقتصـادية عبر مـيثاق وطني او

هـم انهـا تـربط اجلـميع حـوار او طاولـة او حتت أي مـسـمى ا
تراكمة على شاكل ا بكـلمة وتنهي جميع االزعاجات وا
تـعاقبـة وتطلق الفـرحة لشـعب منكوب مر احلـكومات ا
عـانى االمــرين.. فـرحم الــله من قـال ان الــرجل أصـله

(كلمة).
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ـثقف كـلمة كـثيـراً مانسـمعـها هذه كثيـرا ما نـسمع بأن فالنـاً من النـاس مثـقفاً وا
ـا الحقـة تـطـلق عـلى الـكثـيـر من الـناس  األيـام  بل عـلى مـدى أزمـان سابـقـة ور
الـذين يـحـملـون الـشـهـادات  التـي اليُعـرف مـصـدرهـا وحتى وان كـانت صـحـيـحة
عنـية فـهذا اليعـني أن حامـلها ـدارس ا عـاهد وا ومؤكـدة الصدور من الـكلـيات وا
أصـبح مـثـقـفا  ,فلـيس كل من يـحـمل شـهـادة مـهمـا كـانت مـثـقـفا  ,ولـيس كل من
اليـحـملـهـا جاهالً  ,الن الثـقـافة مـصـطـلح واسع يجـب على حـامـله أن يـكون مُـلـماً
ن يـسـعى ـا البـد  بـأكـثـر الـعـلـوم  واجملـاالت  الـعـامـة وهـذا اليـأتي من فـراغ وإ
ـا يـضـاهي جـهـود الـعـامـلـ في مـناجم لـلـوصـول إلـيه من خالل جـهـد جـهيـد ر
الذهب حـيث يبـدأ  من الدراسـة وتـعلم الـقراءة والـكتـابة إلى احلـصول عـلى أعلى
الشهـادات يرافقها متابعة مستمرة لكل مايصدر من كتب ومصادر بكل أنواعها 
ـختـلف مـجاالتـها الـسيـاسيـة  والعـلـميـة والديـنيـة واالجتـماعـية واالطالع عـليـها 
تعددة األخرى إضافة إلى واالقتـصادية والفنية والرياضية وكـل مجاالت احلياة ا
رئـية ـتخـصصـة مع متـابعـة اغلب وسـائل اإلعالم ا الصـحف واجملالت العـامة وا
ـوقـعي عــلى تـفـاصـيل األمـور أعاله قـدر ـيـداني وا ـسـمــوعـة واالطالع ا مـنـهـا وا
ـعروفـة التي اإلمـكـان واالختالط بـكافـة طـبقـات اجملتـمع حـسب احلكـمـة العـربيـة ا
تـقـول (اجملـالس مـدارس ) إضـافـة إلى الـسـفـر والـتـجـوال بـ مـدن وأريـاف بـلده
وزيـارة مـا أمـكن من بـلـدان الـعـالم . فالبـد لـلـمـثـقف أن يـحـمل كـل هـذه الـصـفات
ويـخطُ كل هـذه اخلـطـوات لكي يـسـتـحق أن يحـمل هـذه الـصـفة وإال فـأنه سـيـكون
مُغـلفاً بهذا الوصف وداخله فارغاً فليس كل من حمل شهادة مثقفا وليس كل من
ـا في مجال تـخصصه خـصوصا وان سبل حمل شـهادة متـخصصـة  أصبح عا
متابـعة هذا التطور أصبحت متيسرة وسلسة بفضل التطور العلمي  الذي حصل
ي وخـاصة الـشبـكـة العـنكـبـوتيـة (االنتـرنـيت) والقـنوات في نـظـام االتصـاالت العـا
الفضـائية وأجهزة احلاسوب و الهاتف النقـال والتعليم عن بعد وغيرها  من طرق
كن أن تباع علـومات والشهادات الن الـشهادة في هذا الـزمان  احلصـول على ا
ـنا الـذي يـسمى وتـشـترى كـأي سـلعـة في جـميع بـقـاع الـعالم وخـصـوصا في عـا
ثــالـثــا . إذن فالبــد لــلــمـثــقف في بــلــدنــا الـعــراق الــغــالي صــاحب أعــمق وأطـول
احلضـارات  الغـائرة في أعـماق التـاريخ والتي امـتدت عـلى مدى أكـثر من سـبعة
يالد وصاحب أول حرف  كتب على الرقم الطينية وصاحب أول آالف سنـة قبل ا
ـعـروفـة أن يسـعى بـكل مـا يسـتـطـيع بذله من قـانـون شرع فـي مسـلـة حمـورابي ا
قـدسـة عنـد من يـعلم قـيـمتـهـا ويسـتـخدمـها في جـهد لـلـوصول إلى هـذه الـصفـة ا
مـواضعـهـا الـصحـيـحـة بـأتبـاعه  لـكل تـلك اخلـطـوات انفه الـذكـر لـيـعطـي للـثـقـافة
قيمـتهـا ومعنـاها خـدمة لهـذا البـلد الذي هـو اآلن بأمس احلـاجة إلى مثـقفـ بهذا
الوصف خـاصة وان أساس الثقافة في بلدنـا على مدى أكثر من ثالث عاما وهو
التـربية والتعليم في حالة انهيار شبه تام بسبب احلصار واحلروب وما تعرض له
من أزمـات بــعـد االحـتـالل كـادت أن تـودي بـه إلى احلـضــيض نـتــيـجــة لـلـمــخـطط
اإلجــرامي الــذي الـبــلـد وشــعـبـه في الـصــمـيـم اقـول أن هــذا األسـاس  (الــتـربــيـة
ا أدى إلى تسيب والتعـليم) شهد  إهـماال كبيـرا نتيجـة لتلك الظـروف العصيبـة 
ــعـلـمـ الـتالمــيـذ والـطــلـبـة وانـصــرافـهم عن مـواصــلـة الـدراسـة وعــدم اهـتـمـام ا
الية اسة والضائقة ا   بـواجباتهم التربوية والتـعليمية بسبب احلاجـة ا درس وا
ظـلمة من تـاريخ العراق عـلى مدى تلك الـسن الـعجاف التي رافـقت تلك الفـترة ا
ا أدى إلى زيـادة نسبة األمية ب أبناء الشـعب أضعافا مضاعفة بعد أن كادت

ـا أوصلنا اضي  أن تمـحى في نهايـة سبعيـنيات الـقرن ا
ا ـقـولـة الـتي يـرددهـا مثـقـفـوا الـعـرب ور إلـى تنـاسي ا
العـالم والتي تقول (القاهرة تـكتب وبيروت تطبع وبغداد
تــقـــرأ) والــتـي تــشــيـــر إلى كــثـــرة الــقــراء فـي الــعــراق
ـفتوحـة اللتهام كـل مايكتب ويـطبع ليس في وشهـيتهم ا

ا في كل إنحاء العالم.   مصر ولبنان فقط وإ
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تـركت حـاجـيـاتـي الـشـخـصـيـة كي
أنفذ بجلدي.
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كان الـرفيق عبـد الوهـاب طاهر
يــتـابـع وضـعـي وزوّدني بــرســالـة
إلى خـــالـــو حــاجي الـــقـــيــادي في
احلـزب االشــتـراكي الـكـردسـتـاني

باسم إدارة احلزب على الرغم من
مـعرفـتي به حـيث إلتـقـيت به قبل
ذلك فـي طــهـران وكــان قــد زوّدني
حــيــنــهــا بـرســالــة مــفــادهــا أنّـني
"مــبـارزان" أي نـصـيــر والـرسـالـة
هي أقـــرب إلى تـــســـهـــيل مـــهـــمّــة
ــكــنه إبــرازهــا عــنــد حلــامــلــهــا 
الضـرورة وذلك ح تـوجهي إلى
قاعـدتنـا في ناوزك عبـر الرضـائية
(آرومـــيــــة) كـــمــــا زوّدني طــــاهـــر
بــرســالــة أخـرى إلـى الــرفـيـق أبـو
شــــروق (جـــاسـم احلـــلــــوائي) في
طـهــران وأرقـام هـواتف كـامل كـرم
وأبو وسام إضـافة إلى احللوائي
الــــذي اســــتــــقـــبــــلــــني بــــحـــرارة
بـاعـتـبـاري ناجـيـاً مـن بـشـتـاشان
وفي طــهــران إلــتــقــيتُ بـ صــاحب
احلـــكــيم  "أبـــو مــحــمـــد" وجــمــيل
الياس "أبو جمـال" وقاسم سلمان
"أبـو اجلـاسم" وكـانوا يـتـوّجـهون

إلى كردستان.
ولـعلّ الـفريق عـلي عـثـمان ظلّ  
يذكّرني كلّما إلـتقينا في كردستان
بــتــلك الــظـروف الــصــعــبــة وكـان
آخرها في العام 2019 أمّا حكاية
الـوصــول إلى طــهـران فــهي بــحـدّ
ا لها من ذاتها تـستحقّ أن تـدوّن 
مفارقـة ربّما كـانت ستغيّـر مسيرة
حيـاتي فضالً عن مـغادرتي إيران
فـي ظــــــروف كـــــــانت فـي غــــــايــــــة
الصـعـوبـة ال سـيّـمـا بـعـد اعـتـقال
قــيـادات من حــزب تـودة االيـراني
علـماً بأنّ احللـوائي حمّلـني بريداً
"حــزبـيّــاً" نــقــلـتـه إلى الــشـام (إلى
الـدكـتـورة نـزيـهـة الـدليـمي) وذلك

بـشيء سـواء صح االتـهـام او كـان
بــاطـال فـــوضع الـــضـــمـــيـــر امــام
الـلـسـان امـر قد يـعـلـمه كـثـيرون و

يفعله قلة...
كـــون االتــهـــام- ان صح انه صــدر
عن بــــديـــعـــة- جــــاء من اخت فال
يــرقى حـتـى الى مـجــرد الـشك وال
اريـــد الــطـــعن فـي تــقـــدم الـــعـــمــر
لـالمـــيـــرة- اكــــرر ايـــضـــا ان صح
تـصــريـحـهـا- لــكن ثـقــافـة االتـهـام
تــأتي دائــمـــا بــحــسب مـــعــيــبــات
اجملـــتـــمع مـــتـــقـــدمــة عـــلى روادع
الـدين فـفي مــجـتـمع يــكـره تـكـرار
زواج االنـــــثى بــــــأكـــــثـــــر من زوج
ســيــسـهل اتــهــام فـاعــلــته بــعـشق
الــفـراش وفـي مـجــتــمع ال يــنــظـر
لـلـمـثـلـيـة عـلى انـهـا مـعـيـبـة فـيـمـا
يــعــيب حــفظ الــعــذريــة ســيــجـري

اتهام العذراء بعقدة نفسية...
جـاء غــازي من مـجـتـمع مـكي فـيه
شيء من بـداوة وكـان الـعـراقـيون
ذلك الـــوقت وغــيــر الـــعــراقــيــ ال
يـقيـمون لـلـوطنـية الـقطـرية شـرطا
لتولي احلكم ولـذا فمجيء فيصل
مــلــكـــا كــان الى حـــد كــبـــيــر امــرا
اعـتـيـاديـا ولـلـمـلك رفـاهـيـة مـهـما

احلــســ امــيـــر ثم مــلك االردن لم
تـكن جـيـدة وصفـه من عايـشه انه
هـزيل اجلـسم ضــعف الـبــنـيـة قـد
يكون كان فيه ميل لتناول الكحول
ن افرط فـي تعاطيها وقد يكون 
غـيـر ان مـواقـفه الـسـيـاسـيـة الـتي
ــا تـكــون وراء هـذا انــتـهــجـهــا ر
تأخر الذي قيل ان بديعة االتهام ا
ــا لم تـكن صــرحت به وايــضـا ر
عالقــته مع بــعض اســرتـه جــيـدة
ــنع ان يـتــهم فـرد وال يـوجــد مـا 
فـــردا من اســـرته او غـــيــر اســـرته

وهل بديـعة تعـرف بشذوذ اخـيها?
وكــيف عــرفت وكـيف تــأكـدت رأي
عيان ام حتليل ام نقال عن مشاهد
او اكــثــر شــاهــدوا او ســهــلـوا او
كـانوا ضـحايـا للـملك? وهل يـعرف
لك? فـأن كـان فلم غـيـرها بـشـذوذ ا

صمتوا?
غـازي كان الـذكر الـوحيـد لفـيصل
االول"1883-1933" ووالــــــد االبن
الـوحــيــد فـيــصل الــثـاني" 1935-
1958" عاش فترة مع جده حس
بن علي وعالقته بعمه عبدالله بن

ســـــــــواء صـــــــــرحـت االمـــــــــيـــــــــرة
بــــديـــعـــة(1920-2020) بـــشـــذوذ
ـــلك غــازي (1912- شـــقــيـــقـــهــا ا
1939) بـتسـجيل او بـحديث شـفة
ألذن او بــكـــتــابـــة فــذلك- ان صح
انــهـــا صــرحـت- ادعــاء واالدعــاء

شيء واثباته شيء اخر.
اقول في الـعنـوان" من قال بـصدق
ـ قـلت عـنـوانـا بــديـعـة" ? و في ا
اخر اعني به اساس التصريح من
االسـاس فـأنـا امـام اســتـفـهـامـات
عدة: هل كان غـازي شاذا جنـسيا?

Ê«œd  q U
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تــصــريـــحــهــا وكــأنه دلــيل ادانــة
ـلك الـفعل لـيـعاد واثـبـات اتيـان ا

تقييمه تاريخيا...
ليست كتابة التاريخ يسيرة...

الكلمة اعاله رأي شخصي ال قصد
مــنـــهــا اال الــتــعــلـــيق عــلى اطالق
الـعـنـان لكل مـسـمـوع و اعـادة بثه
ـــا يــــؤذي احلي و ال يــــصل الى

يت.. ا

وارد ويـكـفي ارضـاء غرور قـلت ا
ان يــــتــــزعم الــــنــــاس فــــرد بــــأرث

اجداده.
اعـرف عن غــازي هـوسه بـاالذاعـة
ــــطــــبخ بــــالــــطــــيــــران بــــأكالت ا
الـعـراقي بـحـبه لـلـقـطط لـلـصـيد
ــا لــلــخــمــر امــا ان يــقــال ان ور
ـثلـيـته فـذاك امر اخـته صـرحت 
يــحــتــاج ألثــبــاتــ اثــبــات انــهــا
صـرحت وحــيــنـهــا ال يـجب تــبـني

لك غازياالميرة بديعة ا

وذا ســلــوك أخالقي مــتــمــيّــز وهـو
مـؤتــمن ومـصـدر ثـقـة من اجلـمـيع
وح وصل إلى بلغاريا في أواخر
العام 1978 كـان وجهـاً اجتـماعـيّاً
همات ب مرموقاً كُلف بعدد من ا
الوافدين جنح فـيها جنـاحاً باهراً
وبـعـدهـا تـوجّه إلى الــيـمن لـيـعـمل
ـــــنــــاطـق بُــــعـــــداً عن فـي أكــــثـــــر ا

العاصمة (عدن). 
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كـنـت مـرّة وأنـا في الـطـبـابـة في
بـشـتـاشـان أدنـدن بأغـنـيـة روسـية
ــة أعـــرف مــطــلــعـــهــا تــقــول: قــد
إنـتــظـريـني... إنــتـظــريـني وسـوف
أعـود وهـي لـلـشــاعـر قــسـطــنـطـ
سـيـمــونـوف وقـد اشــتـهـرت خالل
ية الثانية ب اجلنود احلرب العا
الــــروس فـي جــــبــــهــــات الــــقــــتـــال
واحلــــرب وكــــانــــوا يــــرددونــــهــــا
ويـــكــتـــبــونـــهــا إلـى حــبـــيــبـــاتــهم
وصـــديـــقـــاتـــهم وزوجـــاتــهـم وقــد
أعــجـــبــته كـــثــيـــراً وبــ الــفـــيــنــة
واألخــرى كـان يــغــمـز لـي بـعــيــنـيه
لـيـسـمـعـنـي الـكـلـمـات الـتي تـقـول:
إنـتـظـريـني... إنـتـظـريـني (وكلٌّ عن
الذي في قـلبه).  في إحـدى رسائله
إلى شريـكة حيـاته يخاطـبها قائالً:
"حتـيــة حب ووفـاء لإلنـسـانـة الـتي
لم تفـعل الغـربة إلّا أن زادتـني حبّا
وإخـالصــاً لــهــا لــلـحــبــيــبــة الــتي
أصــبـــحت هـي والــوطن واحلـــيــاة
... لـــقـــد والـــنـــاس شـــيـــئـــاً واحـــداً
أصـبـحتِ يـا بـلـقـيس أنتِ والـعراق
ــيــدالـــيــة واحــدة حــبي وجـــهــان 
لإلنــــســــان واحلــــيــــاة واحلــــريـــة.
وفـي رسـالــة أخــرى يــقـول: أنتِ
امــرأة إســتــثــنــائــيــة... ولــشــدّ مــا
يُــضـايــقـني وأنـا مــعك أنّ حـواسي
بـقــيت خـمــسـة فــأنـا بــحـاجـة إلى
أكثر من ذلك حتى أستوعبك (كي)

أنفذ إلى سرّ روعتك...
وظلّت أم ظفـر تنتـظر حتى ح
طر غمرتها األحزان وهي تراقب ا
األصــفـر... تــنـتــظــره بـعــنـادٍ ودون
تعبٍ (كمـا تقول األغنـية) بل بفخرٍ
ومفاخـرةٍ يستـحقّها أبـو ظفر الذي
استـشهـد يوم  27أيـلول/سـبـتمـبر
 1984وهـــو من مـــوالـــيــد ?1946
حــيث كـان عـائــداً من إجـازته الـتي
قضاهـا في الشام بـصحبـة عائلته
وحــدث ذلك خالل عـمـلـيـة الـعـبـور
ـفـرزة إلى كـمـ غـادر فــتـعـرّضت ا

سقط فيه مضرّجاً بدمائه.
رّ عام أو منـاسبة أو ذكرى لم 
إلّا واسـتحـضرتهـا أم ظفـر بأحرف
نـاصـعــة فـقـد أصـدرت عــنه كـتـابـاً
بـعــنـوان " لك تـنـحـني اجلـبـال" في
الــعــام 2010 عن دار فـــيــشــون في
الـــــســـــويــــد ص358 من احلـــــجم
ـتـوسط ولـعلّ كتـابـهـا كمـا يـقول ا
جــاسم والئـي يـســاهم فـي تـعــريف
القـار بـقـصـة الـشـهـيـد فـيـضيف
بــعض الــســعـادة إلى روحـه وقـلب
زوجـــته احملــــبّـــة بـــعـض الـــراحـــة
والهدوء ألنّـها لم تقـصّر ساعة في
حقّ ذلك الرجل الفذّ وقد جاء على
ذكره وسيرته  خالد حس سلطان
 في كتـابه قناديل شـيوعيـة عراقية
ــنـار (مــكــتـبــة اجملــلـة - مــكــتـبــة ا

العلمية). 
والــيــوم وبــعــد هــذه الـفــداحــة في
الفـقدان والـرحيل الـذي استـعجلت
فـــيه أمـــا كـــان لك أن تـــنـــتـــظـــر...

تنتظر... فقد اشتقنا إليك!!!

رسالة الشهيد



6ÊU e « ≠œ«bGÐ

نتخب كرم عدد من الرياضي في لعبة كرة الـطائرة زميلهم قائد ا
الوطـني الـسـابق سلـوان فـرنسـيس بـدرعي الـوفاء واالخـوة. وشـهد
التكـر عبر حـفل اقيم في احـدى الفنـادق العـراقية بـبغداد كـلمات
استذكـارية عن عطاء فـرنسيس خالل فـترة السـتينـات والسبـعينات
ــــاضي كالعـب دولي ومن ثم كــــعـــضـــو في االحتـــاد من الـــقـــرن ا
ركـزي للعبـة ومسانـدته للرياضـي بصورة عـامة والكرة العراقي ا

الطائرة بصورة خاصة.
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{ مـــــدريـــــد- وكــــاالت:
حـقق بـرشلـونة فوزًا
كــبـيـرًا عــلى ضـيـفه
خــيـتـافي بـنـتـيـجـة
بـاراة التي 5-2  فـي ا
ــلــعب جـــمــعــتـــهــمـــا  
الـــكــامب نــو فـي مــنــافــســات
اجلـــــولـــــة  31 مـن الــــدوري
اإلســـبــــاني. ســـجل أهـــداف
بـرشلـونة كل من لـيونـيل ميسي
) في الـــدقـــيـــقـــتــ  8 و33 (هـــدفـــ
وسـفـيـان شـاكال بـاخلـطـأ فـي مـرماه
 وأنـــطـــوان 87 رونـــالـــد أراخـــو  28

جـريـزمـان  93 مـن ركـلة
جـزاء. فيمـا سجل هدفي
خـيـتـافي كل مـن كـلـيمـونـت لـينـجـلـيت
مـدافع برشـلونـة باخلـطأ فـي مرماه 12
وإنـــــيس أونــــال مـن ركــــلــــة جــــزاء 69
بــرشـلـونـة رفع رصـيـده إلى  68 نـقـطـة
ركـز الثالث لـيواصل مالحقـة الريال بـا
وأتـلـتـيـكـو مـدريـد فـيـمـا جتـمـد رصـيد

ركز الـ 15. خيتافي عند  31نقطة با
w O  o Qð

ـباراة سـريعا دخل بـرشلـونة ألجواء ا
وكــاد مـيــسي ان يــسـجل الــهـدف األول
بـعـد مـرور  3دقـائق فـقـط بـعدمـا أطـلق

ــنــطــقــة تــســـديــدة قــويــة من خـــارج ا
ارتــطـمت بـالـعـارضــة. وفي الـدقـيـقـة 8
تـمـكن مـيـسي من تـسـجـيل أول أهداف
الــلـقــاء بــعـد كــرة طـولــيــة اسـتــلـمــهـا
ـرمـى لـيــتـوغل الــبـرغــوث وانــفـرد بــا
نـطـقة في ويـطـلق تسـديـدة من داخل ا
الـــشــبـــاك. وجنح خـــيــتـــافي في إدراك
الـتـعـادل سريـعـا ومن أول فرصـة بـعد
عــرضـيـة من كــوبـو من جـهــة الـيـسـار
ـدافع ســددهــا رودريــجـيــز لــتــرتـطـم 
الـبـارســا لـيـنـجـلـيت وتـغـيـر اجتـاهـهـا
وتسكن الشباك في الدقيقة  13وواصل
ــرمى ومن مـــيــسي مــحــاوالته عـــلى ا
تــمــريــرة ألــبــا من جــهــة الــيــســار إلى
ـنطـقة أطـلق البـرغوث مـيـسي خارج ا

تسديدة قوية علت عارضة احلارس.
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وفـي الــدقــيــقـة  28 ســجـل بــرشــلــونـة
الـهدف الـثاني عـن طريق سـفيـان شاكا
مــدافع خــيـتــافي بــاخلـطــأ في مــرمـاه
الــذي حـاول تـمـريـر الـكـرة إلى حـارسه
الـذي كان متقدما خـارج مرماه لتسكن
الـكـرة الشـبـاك ويتـقدم الـبـارسا بـهدف
ثـــانٍ. وضـــاعف مـــيـــسـي الـــنـــتـــيـــجــة
لـبـرشــلـونـة بـهـدفه الـشـخـصي الـثـاني
والثالث للبارسا في الدقيقة  33 بعدما
وصـلته الـكرة في اجلـهة الـيمنى داخل
ـنـطـقـة ليـسـدد الـكرة بـقـدمه الـيـمنى ا
وتــرتـــطم بــالــقــائم لـــتــرتــد له مــجــددًا

ويضعها بقدمه اليسرى في الشباك.
WOH¹bNð …—«eſ

بـدايـة الـشـوط الـثـاني كـانت هـادئة من
الــطـرفــ حـيث انــحـصـرت الــكـرة في
ـلـعب دون أي خطـورة على مـنـتصف ا
مــرمى الــفــريــقــ بــيــنــمــا اســتــحـوذ
بـرشلـونة عـلى الكـرة لكـن دون فاعـلية.
وفـي الدقـيـقة  69 عـاد حـكم الـلـقاء إلى
راجـعـة تـدخل أراخو تـقـنـية الـفـيـديـو 

مــدافع بـرشـلـونـة عــلى العب خـيـتـافي
تــمـكن أونـال من حتـويــلـهـا لـهـدف ثـانٍ
ويـقــلص الـفـارق لـهـدف واحـد. وتـمـكن
أراخـــو من تـــســـجـــيل الـــهــدف الـــرابع
لــلـبــارسـا فـي الـدقــيـقـة  87 بــعـد ركــلـة
ـنـطـقـة ركــنـيـة نـفــذهـا مـيـسي داخـل ا
وارتقى لها أراخو ليحولها برأسية في
الـشـبـاك. وحـصل بـرشـلـونـة عـلى ركـلة
جـزاء بـالـدقـيـقة  93 سـددهـا جـريـزمان
بـــنـــجـــاح لــــيـــســـجل خـــامس أهـــداف
بـاراة بـفوز بـرشـلـونة وتـنـتـهي معـه ا

عريض للبارسا.
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اسـتعـاد أتلـتيـكو مـدريد صـدارة اللـيغا
بـانــتـصـاره عـلى ضـيـفه هـويـسـكـا 2-0
ـــســــابـــقـــة ضــــمن اجلـــولـــة  31 مـن ا
لـيحـافظ على فارق الـنقاط الـثالث بينه
وأقــرب مالحــقـيه ريــال مـدريــد. سـجل
هـدفي االنـتـصـار لـ(الـروخـيـبـالنـكوس)
كـل من أنــــخل كــــوريـــا ق 39 ويــــانـــيك
كــاراســكــو ق 80 لــيــهــديــان الــفــريق 3
نــقــاط غــالــيــة في مــشــواره لــلــتـتــويج
بــالـلـقب. وكــان ريـال مـدريــد قـد اعـتـلى
الـصـدارة مـؤقـتـا أمس بـفوزه  0-3عـلى
قـــادش بـــنـــفس اجلـــولـــة ومن خـــلـــفه
برشلونة وكذلك إشبيلية. وبدا أتلتيكو
ـبـاراة رغم بـحــالـة أفـضل بـدنـيـة في ا
غــيــاب جنم هــجــومه لــويس ســواريـز
لـيستـحق جني النـقاط الثالث. وواصل
مـاركـوس يـورنـتي هـوايـته في صـنـاعة
األهـداف حـيث مـنـح كـاراسـكـو الـهدف
الــثـاني الــذي سـجــله بـالــكـعب لــيـقـدم
األســيـست رقم  11 لـه في الـلـيــجـا هـذا
ـوسم. ورفع أتـلتـيـكو رصـيده إلى 73 ا
نـقطة من  32 مـباراة مبتعدا بـ  3نقاط
عن ريـال مـدريـد بيـنـما يـحل إشـبيـلـية
ثــــالـــثـــا بـ 67 نـــقــــطـــة من نـــفس عـــدد
ـباريـات وبرشـلونة  65 نـقطة من 30 ا  WOÝULš∫ برشلونة تمطر شباط غرناطة بخماسية مثيرة

مـبـاراة. بـينـمـا جتمـد رصـيـد هويـسـكا
عند  27 نـقطة ليتـأزم موقفه حيث يحل
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ــــهـــــاجم الــــســــويــــدي زالتــــان جــــدد ا
إبـراهيـموفـيتش  عـقده مع مـيالن حتى
 ليدخل بذلك 2022 يـونيو/حزيران  30
نــادي الـ 40 ويــســيــر إبــرا عـلـى خـطى
العــبي الــصـفــوة في كــرة الـقــدم الـذين
العب حـتى هذا الـعـمر اسـتـمـروا في ا
عــلى األقل. ويـنـضم إبـراهــيـمـوفـيـتش
الـذي ولد في  3 أكـتـوبر/ تـشرين األول
 إلـى جنـوم أمــثـال األرجــنـتــيـني 1981
خـافيير زانيتي والـويلزي رايان جيجز
واإليـطالي فرانشـيسكو توتي وباولو
مــالـديـني والــكـامـيــروني روجـيه مـيال
الــذي سـجـل وهـو بــعـمـر  42 عــامـا في
ــهـاجم مــونــديـال  1994 وســيــواصل ا
الـسـويدي مـسـيـرته التي حـقق خاللـها
جنـاحـات في هـولـنـدا مع فـريق أيـاكس
وإيـطـالـيـا مع يـوفـنـتـوس وإنـتـر ميالن
ومـيالن وإسبانيا مع برشلونة وفرنسا
مـع باريس سـان جيـرمان وإجنلـترا مع
تحدة مـانشسـتر يونايـتد والواليـات ا
مـع لوس أجنيـليس جـاالكسي. ويـحمل
الـالعب في جـعــبـته  31 بــطـولـة مــنـهـا
الـــدوري الــهـــولــنـــدي (بـــطــولـــتــان مع
أيــــاكس) وإســــبـــانــــيـــا (بــــطــــولـــة مع
بــرشـلـونـة) وإيــطـالـيـا ( 3 بــطـوالت مع
إنــتـر وبـطــولـة مع مـيـالن) وفـرنـسـا (4
بـطوالت مع باريس). ورغم عدم حصده
دوري األبـطـال التي تـعد بـطولـته شبه
احملــرمـة عــلــيه فـقــد جنح في حتــقـيق
لـــــقب الـــــدوري األوروبـي بــــقـــــمـــــيص
الـشياطـ احلمر في عام  2017 وشـهد
الــعــام نــفـــسه إصــابــة خــطــيــرة له في
الـرباط الـصلـيبي بـعمر  36عـاما فـأثار
الـتـكهـنات بـانـتهـاء مسـيـرته لكـنه عاد

بـقـوة. وبـعـد مـغـامـرة الالعب مـع لوس
أجنـــيــلــيس جـــاالكــسي الـــتي شــهــدت
تـسجيله أهدافا رائعة لكن دون حتقيق
أيـة بطولة قرر إبراهيموفيتش العودة
هاجم من جديد للروسونيري. وتمكن ا
اخملــضــرم من إحـراز  10 أهــداف خالل
 مـــبــاراة مـع مــيـالن خالل الــســـتــة 18
أشهر األولى منذ يناير/ كانون الثاني
وسم حتى أغسطس/ آب  2020 وفي ا
احلـــالي جنـح إبــراهـــيـــمــوفـــيـــتش في
تــســجـيل  15 هــدفــا خالل  18 مــبــاراة
وإجــمـالي  17 هــدفـا خالل  25مــبـاراة
وهي أرقـام مـهـاجم من قـائـمة الـنـخـبة.
ــوسم ونــظـــرا حلــدة الــتــنــافس هــذا ا
تـــعـــرض الـالعب لـــبـــعض اإلصـــابـــات
الـعضلية التي أثرت بعض الشيء على
أدائـه. ومع ذلك تـــطــور مـــيالن بـــشــكل
مــلـحـوظ لــلـغـايــة ويـعـود هــذا بـفـضل
قيادة إبراهيموفيتش لالعب في غرفة
البس. كــمــا يـقــاتل الــفـريق مع خــلع ا
أجل الـعودة للـبطولـة األوروبية األقوى
دوري األبطال بعد  7أعوام من الغياب.
ـــشـــاركـــة بــدوري وخلـــطف بـــطـــاقـــة ا
األبــطـال سـيـقـوم الــروسـونـيـري بـهـذا
األمـــــر مــــســـــتــــعـــــيــــنـــــا بــــخـــــدمــــات
إبـراهيـموفـيتش الـذي سيـتمم عامه 40
ــقـبل. في  3 أكــتـوبــر/ تــشـرين األول ا
وســيـــنــضم الالعب بـــذلك لــنــخــبــة من
الـنجـوم بينـهم أيضا احلـارس بوفون
الــذي مـا يــزال يـنـافـس مع يـوفــنـتـوس
ـاني يـنس وهــو بـعـمـر  43 عــامـا واأل
لـــيــمـــان والــهـــولــنـــدي فــان ديـــر ســار
واجملـري جـابور كـيـرالي. كمـا كـسر كل
من بـاولـو مـالديـني واإلجنـليـزي تـيدي
شـــيـــرجنـــهـــام والــبـــيـــروفي كـالوديــو
بـيتـزارو واإليطـاليـ أميـديو كـاربوني
وديـنو زوف والبرازيلي ريـفالدو حاجز

اللعب بعمر  40 عاما.
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ووقـوفهم الـى جانب الـعـراق. وقال
ـنتخب الـكويتي درجال ان زيارة ا
ــسـؤولــ في احتـاد الــكـرة الى وا
ـبـاراة الــبـصـرة مـؤخــرا وخـوض ا
ـــنـــتـــخب الـــوديـــة الـــدولـــيـــة مع ا
العراقي في ملعب البصرة الدولي
عــــززت مـن مــــســــيــــرة الــــتــــعـــاون
الريـاضي ب البـلدين والسـيما في
كرة الـقدم وأن مـواقف األشقاء في
دعم العراق مشهود لها في مقارعة
قــوى الـظالم الـداعــشي وتـقـد يـد
ـدن احملررة الـعـون العـادة اعـمـار ا
ومـــــســــانــــدة خــــطــــوات الــــعــــراق
السـتـقـبـال اشـقــائه اخلـلـيـجـ في
مـديـنــة الـفـيـحـاء بــعـد أن أحـتـضن
الـــعـــراق خـــلـــيـــجي  5 في بـــغـــداد

عــــــام  1979.
وأشـار الى انه عــلى قــنـاعــة تـامـة
سؤول في اإلحتاد الكويتي بأن ا
سـؤولية في لكـرة القـدم على قـدر ا
لم شمل العرب واحـتضام البصرة
لــهم في بـطـولــة خـلـيـجي  25 الـتي
سـتـكـون بـوابة لـرفع احلـظـر الـكلي
عن مالعـبنـا الـرياضي مـثـنيـا على
كل جـــهــد خـــيــر وبــنـــاء يــصب في
خــــــدمـــــــة مـــــــســــــاعـي الـــــــعــــــراق

شــــــروعة. ا

الـقــدم  أحـمـد الــيـوسف الــصـبـاح.
وكــان وزيــر الـشــبــاب والــريــاضـة
عــدنـان درجـال اعــرب عن سـعـادته
لـزيـارة دولـة الكـويت بـعـد أكـثر من
ثالثــة عــقــود في مــســتـهـل جـولــته
اخلـلـيـجـيـة لــدعم مـلف الـعـراق في
تـضـيـيف بـطــولـة اخلـلـيج الـعـربي
بــكــرة الــقــدم  بـــنــســخــتــهــا الـ25 
مـشـيدا بـجـهود االخـوة الـكويـتـي

جــــاءت لــــدعم مــــلـف الــــعــــراق في
تـضـيـيف بـطــولـة اخلـلـيج الـعـربي
لكرة القدم بنسختها الـ 25 واضاف
انه كان في استقبال الوفد العراقي
وزير اإلعالم ووزيـر الدولـة لشؤون
الــشــبـاب الــكــويـتـي عـبــد الــرحـمن
طيـري ومدير عـام الهيئـة العامة ا
لـلـريـاضـة حـمـود فـلـيـطح ورئـيس
مجلس إدارة االحتاد الكويتي لكرة
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وصل وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة
عــدنــان درجــال إلى الــكــويت عــلى
رأس وفـــــدٍ عــــراقي ضـم مــــحــــافظ
الـبـصـرة اسـعـد الـعـيدانـي ورئيس
الـهــيـئـة الـتـطـبـيــعـيـة إيـاد بـنـيـان

واألم العام محمد فرحان. 
وجـاء في بـيـان صـحـفي صـادر من
مـــكــتـب درجــال  ان هـــذه الـــزيــارة
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أوضح العب الشـرطـة عالء مـهاوي
أن الـفـريق الــعـراقي مـطــالب بـإعـادة
ـسـتـوى الـذي يقـدمه في النـظـر في ا
دوري أبطال آسـيا. وقـال مهاوي في
تــصــريح صــحــفي  ثالثــة  هــزائم ال
تــلـــيق بـــاسم الـــشـــرطـــة وإجنــازاته.
وأضاف الـنـتـائج الـنـهـائـيـة تـدل على
ضـرورة إعـادة الـنـظــر في مـسـتـوانـا
بأول  3 جـوالت من دور اجملـمـوعات

بالبطولة.
 وتـابع أهــدرنـا الـكــثـيــر من الـفـرص
الـسـهــلـة في لــقـاء أهـلي جــدة حـالـة
الـطــرد أثـرت عــلـيـنــا أمـام اســتـقالل
طهران. ونوه الـشرطة مطـالب بنتائج
أفــضـل اجلــمـــيع غـــيــر راض عـــمــا
نــــقـــدمـه في دوري أبــــطــــال آســــيـــا.
وأردف يـجب عـلــيـنـا تــعـديل الـوضع
ـتــبــقــيــة الســتــعـادة ــبــاريــات ا في ا
ـعــهـود لـلــشـرطـة وهــيـبـة ـسـتــوى ا ا

الفريق. 
يشـار إلى أن الـشـرطة يـتـذيل تـرتيب
مجمـوعته بدون نـقاط بعـد اخلسارة
أمــام الـــدحـــيل واســـتـــقالل طـــهــران

وأهلي جدة.
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رفــــعت جلــــنـــة دوري احملــــتــــرفـــ في
االحتـاد اآلسـيـوي لكـرة الـقدم تـوصـية
لـلــمـكـتب الـتـنـفـيـذي بـاالحتـاد الـقـاري
بــتــقــلـيص مــقــاعــد اإلمـارات في دوري
أبـطال آسـيا لألنديـة لكـرة القدم نـسخة

عـــــام   2023 وذكـــــرت
مـصادر صـحفـية 
أن الــــتـــوصـــيـــة
جــــاء فــــيــــهـــا
تـــــقــــلــــيص

ارسون رياضة الدراجة الهوائية في اربيل W∫ نيجيرفان البارزاني رئيس أقليم كوردستان مع السفير البريطاني  uł

الدوليـة أي نوع من مظـاهر الدعـاية السـياسية
أو الــديـنــيــة أو الـعــرقــيـة لــلـريــاضــيـ في أي
بيـة وخلصت هيـئة األلعاب إلى أنه منطقـة أو
يــجب احلـفــاظ عــلى الـقــاعــدة بـعــد اسـتــشـارة
بية . وجاءت توصيـات اللجنـة األو الرياضيـ
الدوليـة نتيـجة لعـمليـة تشاور بـدأت في يونيو
 ريـاضي. 3500 وشـارك فــيــهـا أكــثـر من  2020
ئة من هؤالء الرياضي وصوت حوالي  70 با
ضــد االحــتـجــاجــات عــلى مــنـصــات الــتــتـويج
بـياد العب. يذكـر أن أو نـافسـة وا وساحـات ا
ـاضي طـوكــيـو الـصــيـفـيــة تـأجـلت من الــعـام ا
بسـبب جائـحة فـيروس كـورونا وستـقام خالل
ـقبل الفترة من  23يوليو حتى  8أغسطس ا

في العاصمة طوكيو.
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ــبـــيــة الـــدولــيـــة عــلى حــظـــرت الــلـــجــنـــة األو
الـريـاضـيـ الـركـوع تـضـامـنـا مع حـركـة حـياة
ـبـية السـود تـهم وذلك خالل دورة األلـعاب األو
ـســؤولـون في طــوكـيــو بــالـيــابـان.  واقــتــرح ا
ـفروض على التـعبير األمريكيـون رفع احلظر ا
ـــبـــيـــاد لــــدعم حـــركـــة الــــســـيـــاسي خـالل األو
ـبـية ـنـاهـضـة لـلعـنـصـريـة لـكن الـلـجـنـة األو ا
ـبـية الـدوليـة رفـضت ذلك. وقـررت الـلـجنـة األو
الـدولـيـة حـظـر احـتـجـاجـات الـريـاضـيـ داخل
ـالعب وفي االحــــتـــفــــاالت وعـــلى مــــنـــصـــات ا
ـعـاقـبـة علـى الركـوع خالل الـتـتـويج وسـتـتم ا
ساواة بيـاد طوكيو أو رفع الـقبضـة لدعم ا أو
بـية العـرقيـة. وحتظـر القـاعدة  50 للـجنـة األو
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ـسـابـقة مـقـاعـد اإلمـارات فـي ا
الـقارية لتصبح مقعدا واحدا
مــبـاشــرا ونـصــفـ من خالل
ـلـحق عـوضـا عن مـقـعدين ا
قابل . با مـباشرين ونصف
حــافـظت الـســعـوديـة وقـطـر
والــيـابــان وإيـران والــصـ

عـلى حـصـتـهـا بـثالثـة مـقـاعـد مـبـاشرة
ومـــلــحـق واحــد فـــيــمـــا نــالت كـــوريــا
اجلــنــوبــيــة وتـايالنــد وأوزبــاكــســتـان
مــقـعــدين مــبـاشــرين ومــثـلــهم مــلـحق.
وتـعـود أسـباب تـراجع حـصـة اإلمارات
إلى إخـفـاق الـفـرق احملـلـيـة في حتـقيق
نـــتــائج مـــشــرفـــة خالل مـــشــاركـــاتــهــا
اآلســـيــويــة إضـــافــة إلى الـــغــيــاب
ــــؤثـــر في اإلداري اإلمــــاراتي ا
مـؤسسات االحتـاد القاري
ــــــا ذكـــــــرته وفـــــــقــــــا 
الـــــصـــــحـــــيـــــفــــة

اإلماراتية.
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بـية اللبـنانية استقبل االمـ العام للـجنة االو
ـــكــتب حــســـان رســـتم في لـــبــنـــان عــضـــو ا
الـتـنـفـيذي لـلـرابـطـة العـراقي غـالب الـشـطري
لــلـــتـــبـــاحث حـــول تــفـــعـــيل دور رابـــطــة رود
الـريـاضـة الـعـربـيـة بـعـد تـقـد االخـيـر شـرح
مـفصل مـن النـاحيـة االدارية والـفنـية وعرض
االنشطـة التي تـقوم بهـا. اعرب الـشطري عن
رغـبـة الـعـراق في قـيـام مـثل هـذا الـتـعـاونـبـ
الـبــلـديـن الـشــقـيــقــ عـبــر تــبـادل الــزيـارات
واخلبرات وتـنظيم انشطة رياضية في العديد
من االلعـاب مؤكدا استعداد اجلانب العراقي
ـطـلـوبة . التـخـاذ كل االجـراءات واخلـطوات ا
ومن جانـبه قدم رستم شـكره للـضيف الزائر
بارزا عـمق الـعالقـات الـثـنـائيـة بـ اجلـانـب
بي ساعيا العـراقي واللبناني في اجملـال االو
في تـــفــعــيـل عــمل الــرابـــطــة وفق االجــراءات
ـتـاحة .وتـبـادل الـطـرفـ الـهـدايا الـرسـمـيـة ا
الـتـذكـارية لـبـلديـهـما واتـفـقـا على تـكـرار مثل

هذه الزيارات ب البلدين.

ÊUM³ Ë ‚«dF «

œ«Ëd « —Ëœ ÊöÒFH¹

u‰∫ الوفد العراقي يصل الى الكويت Ë

زالتان ابراهيموفيتش



{ مدريد- وكاالت: أكد فلـورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أنه ال يشعر بالقلق من أنباء انسحاب بعض األندية من
ـشـاركة في دوري الـسـوبـر األوروبي. وقـال بـيـريز فـي تصـريـحـات لـصـحيـفـة لـيـكـيب خـروج األنديـة من بـطـولـة الـسـوبر ا
األوروبي لست قلقًا لم يـتعرض أي ناد لضغـوط الوضع جاد للغاية اجلـميع يريد التوصـل حلل. وأضاف نحتاج لدعوة
ناسب متأكد أنهما سـينضمان إلينا في النهايـة لكننا لم نتحدث معهما بايرن ميونخ وباريس سان جيـرمان في الوقت ا
بـعد. وتابع نحن لسـنا ضد كرة القـدم بل نريد إنقاذها وإذا لـم نفعل شيئًا سـنموت جميـعًا بحلول عام 2024.  وأردف
سـؤولية التـاريخية لـتغيـير واقع كرة القـدم التي تموت بـبطء الوباء يدمـرنا جميـعًا هدفنـا إنقاذ كرة ريال مدريد يـتحمل ا
كنك إظهـار التضامن مع اجلمـيع لكن اليويفـا مع احتكاره ال يريـد تغيير أي شيء ال  الـقدم. وأ ح يكون لـديك ا

ألنه يتمتع بامتيازاته وكرة القدم ستموت تدريجيًا معنا األندية الصغيرة ستحصل على أموال أكبر.

الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6949 السبت 12 من رمضان 1442 هـ 24 من نيسان (ابريل) 2021م
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{ لــنـــدن-(أ ف ب) - أقــرّ العب الــوسط
الـدولي االنـكـليـزي جـيسـي ليـنـغارد انه
كـاد يعتزل كرة القدم بسبب اضطرابات
عـقلية قـبل أن تتم إعارته من مـانشستر
يـونـايـتـد إلى وست هـام حـيث اسـتـعاد
مــســتــواه الــذي ظــهــر به مع مــنــتــخب
"األسـود الــثالثـة" في مـونــديـال روسـيـا
 عاماً 28 وتراجع مستوى ابن الـ 2018
ونـديـال الـروسي حيث وصل مع بـعـد ا
مــنـــتــخب بـالده إلى نــصف الـــنــهــائي
لـيـخـسر بـالـتـالي مـركـزه في التـشـكـيـلة
االسـاسـيـة لـفـريق "الـشـيـاطـ احلـمـر"
ويــــجــــد نــــفــــسه فـي خــــضم مــــشــــاكل
نــفــســيـــة.وأفــاد لــيــنــغـــارد الــبــرنــامج
" احلـواري عـلى موقع "يـوتـيوب" "تـقد
أن صـحته الـعقـليـة تدهـورت لدرجة أنه
كـــان يــفـــكــر بـــاإلعـــتــزال أو عـــلى األقل
سـتـطيل األخـضر. االبـتـعاد قـليـالً عن ا
وقـال "كـان بـإمـكانـي بسـهـولـة اإلعـتزال
خـالل اإلغالق (األوّل في آذار من الــعــام
ـــاضي بـــســـبب فـــيـــروس كـــورونــا)" ا
مـكن أن أقول أني ال مـضـيفـاً "كان مـن ا
أريــد أن أفـعل ذلك لــقـد اســتـقـلـت لـقـد
اســتـسـلــمت". وتـابع "لــكن الـصـراع في
داخلي أعادني دائماً إلى احلياة" و"عدم
الـتـخـلي عن كـرة الـقـدم فـقـط احلـصول
عــلى وقت مــســتــقــطع. كــنت أذهب إلى
ـباريات سعـيداً باجللـوس على مقاعد ا

الــبـــدالء وهــذا لـــيس أنــا". واســـتــعــاد
لـيــنـغـارد جنـاعـتـه الـتـهـديــفـيـة مـنـذ أن
حـصل عـلى الـضـوء األخـضـر من مدرب
يـــونــــايـــتــــد الـــنــــروجي أولي غــــونـــار
ســولـشـايــر لالنـضــمـام إلى وست هـام

فـخـاض  10 مـبـاريـات سـجل خاللـها 9 
أهـداف في الـبـرمـيـرلـيغ. وبـفـضل تـألقه
ـوسم اســتـدعـاه مــدرب انـكــلـتـرا هــذا ا
غـــاريث ســــاوثـــغـــيت إلرتـــداء مـــجـــدداً
ـساهم الـقـمـيص الـدولي بعـدمـا بـات ا
األبـرز في صراع الـ "هـامرز" عـلى مقـعد
ـقـبل ـوسم ا في دوري أبــطـال اوروبـا ا
ـركـز اخلامس حـيث يـحـتل وست هـام ا
برصيد  55 نـقطة متسـاوياً مع تشلسي
ــــؤهل الى ـــركــــز االخــــيـــر ا الــــرابع ا
ـسابقة األم. ولكنه أكد أنه فقد تركيزه ا
في فـتـرة ما قـبل اعـارته إلى وست هام
وقــال "ذهــنـي لم يــكن مــوجــوداً لم أكن
أركــز عــلى اإلطالق".وتــابـع "كـنـت أفــكـر
بـأشـياء أخـرى ومن الـواضح أني كنت
أحـاول لعب كرة القـدم وأنت متوتر وال
ـــكـــنك الـــقـــيـــام بــــذلك".وأكـــد الالعب
الـدولي انه بفضـل نصحيـة األطباء "بت
اســتـيـقـظ صـبــاحـاً وأقـفــز من الــسـريـر
وافـــتح الـــســــتـــائـــر وحـــتى األشـــيـــاء
ـكن أن تبـدّل تصـرفك".وكاد الـصغـيرة 
لــيـنــغـارد يــعـتــزل بـســبب اضـطــرابـات
عــقــلـيــة لــكــنه قــرر أن يــصــارح مـدربه

ــر به وبــعــد ســولــشــايــر بـــشــأن مــا 
إعــارته إلى وست هــام لم يـكن قــد لـعب
اسـاسـيـاً مـنذ أكـثـر من عـام بـعـدمـا كان
تــنــقل عــلى ســبــيل اإلعــارة بــ أنــديـة
لـيـسـتـر سـيـتي وبـرمـنـغـهـام وبـرايـتون
ودربي كــــاونــــتـي قــــبل أن يــــعــــود إلى
ـا يـونـايـتـد في مـوسم  2016-2015 و
قــاله "تــشــعــر  وكــأنك لــست الــشــخص
نــفـسـه. شـعــرت وكــأني لم أكن جــيـسي
لـينـغارد".وخـتم وسط وست هـام مؤكداً
أن اإلغالق بـسـبب جـائـحـة "كـوفـيـد-19
كـان الشرارة التي أعادت إشـعال الفتيل
بــداخـله وجــعـلــته يـتــصـالح مع نــفـسه
بـعدمـا حصل عـلى مسـاعدة مـن األطباء
ــبــاريـات الــتي خــاضــهـا في وشــاهـد ا
كـأس العـالم في روسيـا ليعـيد اكـتشاف
نـــفــسه. كـــمــا تـــراجـــعت أســهـم نــاديي
مــانـــشــســـتــر يـــونــايـــتــد اإلنـــكــلـــيــزي
ويــوفـنــتــوس اإليـطــالي الــثالثـاء بــعـد
تــعـثـر مـخـطط إطالق  12 نــاديـاً كـبـيـراً
الـدوري السوبر األوروبي في كرة القدم
نــتـيــجـة اعــتـراض شــديـد الــلـهــجـة من
.وفـي وول سـتــريت تـراجع ــشـجــعـ ا
سـهم مـانشـسـتـر يونـايـتد أحـد االنـدية
ــنــســحــبــة من االنــكــلــيــزيــة الـــســتــة ا
ئة ليخسر معظم ـشروع بنسبة 6 بـا ا
ــئــة يـوم اربــاحه الــبــالـغــة نــحـو  7 بــا
شروع االثـن بـعد ساعـات من اطالق ا

االنــفــصــالي عـن دوري ابــطــال اوروبـا.
وفي مــيالنــو خـســر سـهم يــوفـنــتـوس
ئـة من قيمـته بعـد انهـائه اليوم 4,2 بـا
الــســـابق في أعـــلى مــســـتــويــاتـه مــنــذ
أيــلـول 2020 ثم وصـل تـراجـعـه صـبـاح
االربـعـاء إلى  10,37  0,728يـورو). قـال
ئـة هوسون من شركة "سي أم مـايكل با
سي مــاركـتـس" الـبــريـطــانــيـة خلــدمـات
ــــالــــيـــة "تــــعـــرّضـت أســـهم األســـواق ا
يـوفنتوس ومانـشستر يونـايتد للضغط
بـعد مكـاسب األمس إذ بدا واضحاً انه
حــتى بــ أنــديــة الــدوري اإلنــكــلــيــزي
ــمــتــاز كــان دعـم الالعــبــ فــاتــرا في ا
أفــــضل حــــاالته".وكــــان يــــوفــــنــــتـــوس
ويــونــايــتــد من بــ  12نـــاديــا كـــبــيــرا
حــــاولـــــوا اطالق الــــدوري الـــــســــوبــــر
االنـشقاقي لـتحـقيق مكـاسب ماليـة أكبر
وحفاظا على استمراريتهم االقتصادية
قـبل انسـحاب االنـدية االنـكلـيزيـة وبقاء
ثالثــــة أنــــديــــة مـن كل من إيــــطــــالــــيــــا
وإسـبـانـيا. وفي مـقـابـلة مع صـحـيـفة ال
ريـبوبليكا أجراها قبل انسحاب االندية
االنـكلـيزيـة قال مـالك يوفـنتـوس أندريا
أنــيــيـلي أحــد رمــوز الـدوري الــســوبـر
ـســتـقـيـل من رئـاسـة رابــطـة االنـديـة وا
االوروبـية انه "بيننا نحن االندية هناك
شـروع) لديه اتـفاق بـالـدم سنـتقـدّم". (ا

ئة من النجاح". نسبة  100 با
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مـحـتـمل لـلـمـبـاريـات في حـال تـسـجـيل
إصـابـات بفـيروس كـورونا في صـفوف
الالعــبــ وأعــضــاء االجـهــزة الــفــنــيـة
ـوسـم في مــوعـده ولــضــمــان نــهــايــة ا
احملدد قبل انطالق كأس أوروبا في 11
حــزيـران. وســتـدخـل االنـديـة الـ 36 في
ـــعــســـكــرات من  12 حـــتى  23 أيــار ا
حــيث قـررت الــرابـطـة تــشـديـد الــقـيـود

{ بـــرلــ -(أ ف ب) - أعــلـــنت رابــطــة
ـاني لـكـرة الــقـدم اخلـمـيس الــدوري اال
أنــهـا سـتـضع أنــديـة الـدرجـتـ االولى
والــثــانــيـة في "مــعــســكـرات تــدريــبــيـة
صـحـيّة" في آخـر مـرحلـتـ من الدوري
ـبــاريـات في الـوقت لــضـمـان انــتـهـاء ا

احملدد. 
واتُـخـذ هـذا الـقـرار تـفـاديًـا ألي تـأجـيل
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{ مــدن - وكـــاالت: أكـــد األرجـــنــتـــيـــني بـــاولـــو ديــبـــاال جنم
يـوفنـتوس أنه دخل في حتـدٍ مع زميـله البـرتغـالي كريـستـيانو
وسم. وقال ديباال في تـصريحات أبرزتها رونالـدو هذا ا
شـبكـة سـكاي سـبورت إيـطالـيـا: دخلت في مـنافـسة مع
ـعـرفـة من سـيـصل أولًا إلى  100 هـدف مع رونالـدو 
يوفنـتوس. أنا على بعد هدف بـينما هو بحاجة إلى

أهـداف. وأضـاف: رونـالــدو يـريـد دائـمًـا الـفـوز 3
حـتى في الــتـدريــبـات وإذا خـســر يـصـبح في
وضع صــعب لـبــضع دقـائق. وتــابع الـنـجم
األرجـنـتـيـنـي: مـيـسي? كـان هـنـاك حـديث
عن وصـــوله إلى يـــوفـــنــتـــوس لـــكن هــذا
ـقــارنــة بـ صــعب لــلــغــايـة. وواصـل: ا
مـــيـــسـي ورونـــالـــدو? إنـــهــــمـــا العـــبـــان
مـــخـــتـــلــفـــان وال أعـــرف كـــيف أخـــتــار
أحـــــدهـــــمـــــا. وأردف ديـــــبـــــاال: مـــــوسم
يوفـنتوس? لـقد فـزنا بكـأس السـوبر ضد

نـابـولي وسنـحـصل عـلى كأس إيـطـاليـا أمام
أتاالنتـا لكن الدوري اإليـطالي سيـنتهي فـي إنتر. واختـتم: لقد
وسم كان عـامًا مـختـلفًـا ونأمل في تـقد أداء أفـضل خالل ا

قبل وأن نتعلم من األخطاء. ا

أخبار النجوم
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{ باريس- وكـاالت: هـاجم ناصـر اخللـيفي رئـيس نـادي باريس سـان جيـرمان
فكـرة دوري الـسوبـر األوروبي مـشددا عـلى الـتـزامه بالـعـمل حتت مظـلـة االحتاد
األوروبي لكـرة القدم يويـفا. وأصدر اخللـيفي بيانـا بعد إعـادة انتخابه في الـلجنة
التـنفيذية لـالحتاد األوروبي  قال فيه: أي اقتـراحات دون دعم اليويـفا لن تساعد
وذج بطـوالت اليويفا كرة القـدم. وأضاف: بالطـبع هناك حاجة واضـحة لتغـيير 
لـــذا فـــإن االقـــتـــراح الـــذي قـــدمه االحتـــاد األوروبي أمـس بـــعــد  24 شـــهـــرا من
ـكـثـفــة يـعـد خـطـوة في هـذا االجتـاه. وكـان االحتـاد األوروبي أعـلن ـشـاورات ا ا
شـاركة في دوري األبطـال بدء من مرحلـة اجملموعات إلى 36 زيادة عـدد األندية ا
نظمـة التي تعمل فريـقا. وتابع: نحن نـثق أن أي اقتراح دون دعم الـيويفا وهـي ا
عـلـى رعـايـة مـصـالح كـرة الـقـدم األوروبـيـة عـلى مـدار حـوالي  70 عـامـا لن حتل
صالح ـقابل تكون مـدفوعة  األزمات الـتي تواجه مجتـمع كرة القدم لـكنها في ا
شخـصـية. وشـدد: سيـواصل بـاريس سـان جيـرمان الـعـمل مع االحتاد األوروبي
ـصـلحـة في كـرة الـقدم لـكـرة القـدم ورابـطـة األنـدية األوروبـيـة وجـميع أصـحـاب ا
األوروبـيـة علـى أساس مـبـاد حسن الـنـية والـكـرامة واالحـتـرام لكل مـنـها. وفي
انا راسـخا بأن كـرة القدم تـصريح عبـر قناة  RMC زاد: بي إس جي يـؤمن إ
هي رياضـة للجميع. وواصل: يـجب أن نتذكر أننـا (بي إس جي) أسرة ومجتمع

قلبه مكون من جماهيره وأنصاره يجب أن نتذكر ذلك.
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الالتـفي كـريـسـتـابس بـورزيـنـغـيس
في الـربع الثـالث بـعـدمـا أصيب في
ــــلـــعب كـــاحــــله األيـــســــر وغـــادر ا
مـــــتــــوجـــــهـــــاً إلى غـــــرف تــــبـــــديل
البس.وتــألق بــورزيـنــغــيس عـلى ا
ــلــعب قــبل االصــابــة فــســجل 19 ا
نـقـطــة والـتـقط  6 مـتـابـعـات في 29
دقــيـقـة. وفـي مـبــاراة ثـالـثــة سـجل
كـــيـــمـــبـــا ووكـــر  32نـــقـــطـــة مع 11
تـــســـديـــدة نـــاجـــحـــة من أصل ?17
لـيـلــحق فـريـقه بـوســطن سـلـتـيـكس
نـافسه فينـيكس صنز 99 خسارة 
وعزز سـلتيـكس بفـوزه التاسع 86 -
فـي مــــبــــاريــــاته الـ  11 األخــــيــــرة
ــركــز الـســادس في رصــيــده في ا
ـنـطـقـة الـشـرقـيـة مع  32 فوزاً ا
ـــة. وســــاهم مـــقــــابل  27 هــــز
جـايــسـون تــاتـوم بـ  15 نـقــطـة
و 11مـتــابـعــة عـلـى الـرغم من انه
خـــاض الــلــقـــاء وهــو يـــعــاني من
إلـتهـاب في الـكـاحل األيسـر.وافـتـقد
ســلــتــيـكـس جلـهــود كل مـن جـايــلن

اخلـامس فـاألمــر ال يـهم. عـلـيـنـا أن
نـفـوز عـلى الـفـرق الـكبـيـرة من أجل

الفوز (باللقب)".
وخــتم قـــائالً "في حــال حــلــلــنــا في
ــركـــز األول فــاألمـــر عــظــيم. وإالّ ا
ـقابل افـتقد علـينـا أن نتـطور".في ا
ســفـــنــتي ســـيــكـــســرز الـــذي ســقط
لـلــمـبـاراة الـثـالـثــة تـوالـيـاً جلـهـود
الــعــديــد مـن العــبــيه عــلى غــرار بن
ــرض والـتـركي سـيــمـونـز بــسـبب ا
فــــوركــــان قـــرقــــمــــاز (إصــــابــــة في
الـكاحل).وبـرز في صـفـوف اخلـاسر
الــكـامــيـروني جــويل إمـبــيـد مع 24
نـقـطـة فـيـمـا سـاهم شـايك مـيـلـتون
بــــ  20 وسجل توبياس هاريس 18
في مـبــاراته األولى بـعــد عـودته من
إصـــابــــة في الــــركــــبــــة.ويـــتــــواجه
الـفـريـقـان مـرة جـديدة الـسـبت.وفي
مـــبـــاراة ثـــانــيـــة ســـجل الـــعــمالق
الـسـلـوفـيـني لـوكـا دونـتـشـيـتش 30
نقطة لفريقه داالس مافريكس وقاده
لـلـفــوز عـلى لـوس أجنـلــيس لـيـكـرز

{ لـنــدن- وكـاالت: بــات الـنــمـســاوي ديـفــيـد أالبــا مـدافع بــايـرن
مــيـونخ عــلى وشك االنـتــقـال إلى عــمالق أوروبي في صــفـقـة
وسم احلالي. وأعلن الدولي النمساوي انتـقال حر بنهاية ا
منذ فترة طويلة عزمه على الرحيل عن النادي البافاري
ـقبل ليرتبط بعدة أندية جـرد انتهاء عقده الصيف ا
أوروبـيـة أبـرزهـا ريـال مدريـد بـرشـلـونة ومـانـشـسـتر
انيا فإن أالبا سيـتي. ووفقًا لشبـكة سكاي سبـورت أ

بـات عـلـى مـقـربـة من الــتـوقـيع لـريـال مــدريـد حـتى صـيف
ـقبلـة. وأمضى صاحب الـ  2026 مـوسمًا 13 عـامًا  28 خالل األسـابيع القـليلة ا
وسم ـانـيـا مع بـدايـة ا بـقـمـيص بـايـرن مـيونـخ لكـنه أراد خـوض جتـربـة خـارج أ
دافع اخملـضرم ـاني في الـتوصل التـفـاق مع ا قـبل. وفـشلت إدارة الـعمالق األ ا
ـاديـة الـتي ال تــتـمـاشى مع الـظـروف بــشـأن الـتـجـديـد نــظـرًا الرتـفـاع مـطـالــبه ا

االقتصادية بعد جائحة كورونا.

بــــــراون (اصـــــابــــــة فـي الـــــكــــــتف)
والــــفــــرنـــسـي إيــــفــــان فـــورنــــيــــيه
(بروتوكول فـيروس كورونا) والعب
االرتـكــاز روبـرت ولــيـامـس (ركـبـة).
وبرز في صفـوف صنـز كريس بول
مع  22 نقـطة و 8 متـابـعات والـعدد
ذاته من الــتـمــريـرات احلـاســمـة لم
حتل دون اخلـسارة الـثـالـثة لـفـريقه

في مبارياته الـ  16 األخيرة.

{ روما- وكـاالت: كشفت تقاريـر صحفية  أن أنـدريا أنييلي رئـيس يوفنتوس
قرر االستـقالة من مـنصبه كـرئيس للـنادي على خلـفية انـهيار مـشروع إنشاء
بـطولـة السوبـر ليـيغ.  وبعـد أن اتفق  12 نـاديًا من كـبار الـقارة األوروبـية على
إنشـاء بطولة حتت مـسمى السوبـر لييج تـكون منفـصلة عن االحتاد األوروبي
خرجت تـقاريـر في الساعـات األخيـرة تؤكـد أن بعض األنديـة قررت االنـسحاب
من البطـولة. وذكرت صحيفة إندبـندنت البريطانية أن أنيـيلي يفكر في االستقالة
بعد انهيار مشروع إنشاء البطولة اجلديد وعلى خطى إد وودوارد الذي استقال
انـشستر يـونايتد. لكن مـوقع فوتبول إيـطاليا أكد أن من منصـبه كمدير تـنفيذي 
أنيـيلي لم يـستقل مـن منصـبه كرئـيس ليـوفنـتوس حـتى اآلن لكن الـضغط يـتزايد
عـلـيه. يشـار إلى أن عـدة تقـاريـر أكدت أن تـشـيلـسي ومـانشـستـر سـيتي أول من
انسحـبوا من البطولـة فيما تشيـر تقارير أخرى إلى أن أتـلتيكو مـدريد بات قريبًا

أيًضا من االنسحاب.

…œuŽË “d JOÝ ÂU √ oKLF²¹ u³/u u²O²½√

“dJO  l  fOH¹b  W u−š

حــامل الــلــقب 110 - 115 وعــاد إلى
صفوف ليكرز العبه أنتوني ديفيس
بعـدمـا غاب عن  30 مبـاراة الصـابة
في ربلـة السـابق وبدا واضـحا أنه
يحتـاج للمـزيد من الوقت السـتعادة
مـسـتــواه الـسـابق حــيث لم يـسـجل
محاولة سوى سلت من أصل  12 
مـــنـــهـــيـــاً الـــلـــقـــاء مع أربع نـــقـــاط
فــقط.واســتــمــر غــيــاب جنم لــيــكـرز
اآلخر ليبرون جيمس الذي لم يلعب
منذ  20آذار/مارس  2021 ما ارخى
بظالله عـلى حامل الـلقب الـذي مني
بـــهـــزائم عـــدة وتــــراجع لـــلـــمـــركـــز
نطقـة الغربية مع 35 اخلامس في ا
فـــوزاً و 24خــــســـارة.ومع جــــلـــوس
ديـفـيس عـلى مـقـاعـد الـبـدالء تمـكن
لــيـكــرز من تـقــلـيص الــفـارق من 11
نـقـطـة مـع نـهـايـة الـشـوط األوّل إلى
أربع قـــــبل  3دقـــــائق مـن صـــــافــــرة
النـهاية لـكن من دون أن يتـمكن من
اإلقـــتــــراب أكـــثــــر. وخـــســــر فـــريق
مــافــريـكس جــهــود العــبه الــعـمالق
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{ طـوكيو-(أ ف ب) - سـيضطر مـنظمو
ـبياد طـوكيو  2020 الى تـأجيل قرار أو
الـبت بـشأن نـسـبة احلـضـور اجلمـاهـير
احملـلية التي سيُسمح بها حتى حزيران
ـقـبـل بـسـبب ارتـفـاع حـاالت االصـابـة ا
بـفيروس كورونا وفق مـا أعلنت تقارير
نظـمون حظر االربـعاء.وسبق أن أعـلن ا
اجلـــمـــاهــيـــر مـن اخلــارج فـي االلـــعــاب
ــؤجــلــة من  2020 بــســبب اجلــائــحــة ا
ــــتـــوقـع أن يـــكـــشــــفـــوا عن وكـــان من ا
مـخططاهم بشأن حتديد سقف احلضور
اجلـمـاهـيـر احملـلـيـة خالل شـهـر نـيـسان
احلـالـي.إال أن تـقـاريــر يـابـانــيـة أشـارت
سألة الى أنه سـيتم تأجيل البـت بهذه ا
بياد ينطلق حـتى حزيران علمًا أن االو
في  23تـمـوز. من شـأن هـذه اخلـطوة أن
تـؤجل مــبـيـعــات الـتـذاكـر الــتي تـوقـفت
عــقـب تــأجـــيل احلــدث الـــعــريـق الــعــام
ـنـظـمة أن الـفـائت. واعـتـبـرت الـلـجـنـة ا
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{ لـــــوس اجنـــــلـــــيس - (أ ف ب) -
"تــــعــــمـــلـق" الــــيـــونــــانـي يـــانــــيس
ـبو بتـسجيله  27 نقطة أنتيـتوكو
وأضاف  16 مـتـابـعة و 6 تـمـريرات
حــاسـمـة لــيـقـود فــريـقه مــيـلـووكي
نـطقـة الشـرقية باكس حلـسم قمـة ا
بـــفــوزه عــلى فــيالدلـــفــيــا ســفــنــتي
ـــتــــصـــدر 124-117 ســـيــــكـــســــرز ا
اخلـــمــيـس في دوري كـــرة الــســـلــة
. وأضــاف األمــيــركي لــلــمــحــتــرفــ
نـقـطة لـلـفـائـز كـريس مـيـدلـتون  24 
وبــوبي بــورتـيس  23 فـيــمــا سـجل
بــــــروك لـــــوبــــــيـــــز  16 وجـــــرو
هوليداي  12ومرر  11كرة
حـــاســـمـــة. وتـــفـــادى
بــاكس أمـام ســفــنـتي
ســيـكــســرز خــسـارته
الـثالـثـة تـوالـيـاً وعزز
بـــهـــذا الـــفـــوز مـــركـــزه
الثـالث في الشـرقية مع  36 فوزاً
مقـابل  22 خسـارة.دخل باكس
ـبـاراة مـنـذ الـبـداية أجـواء ا
وجنح في تــســجــيل رمــيــاته
العشر األولى موسعاً الفارق
إلى  17 نـــقـــطـــة مـع نـــهـــايــة
الـــشــوط األوّل 60-77 وتـــألق
العــبـــو بــاكس فـي الــرمــيــات
الـثالثيـة فـسـجـلوا  13 رمـية
مـن الـــــتــــــســـــديـــــدات الـ 21 
باراة األولى لينهي الفائز ا
مع  20سـلة بـعـيـدة نـاجـحة
من أصل  40مـحـاولـة.وقـال
بو أفضل العب أنتيتوكو
ــوســمـ في الــدوري في ا
اضـي بعـد الفـوز: "فيلي ا
ـكن (فـيالدلـفـيـا) هو فـريق 
أن نــــــــقــــــــابـــــــــلـه في األدوار
اإلقـــــصـــــائـــــيـــــة "بالي أوف"
مضـيفـاً "اجلمـيع كان مـتشـوقاً
ـلعب مع للـمـباراة وخـرج إلى ا
الكـثير من الـطاقـة. كان اخـتباراً

جيداً لنا".
وأضـاف ابن الـ  26عــامــاً "الــيــوم
ــبــاراة كــانت وكــأنـهــا في األدوار ا
اإلقصائـية بالـنسبـة لي هي خطوة
أخــرى. عـــلـــيـــنـــا أن نــحـــافظ عـــلى
ـركز األوّل تـواضـعـنـا. كـنـا نـحـتل ا
ـنطـقـة الشـرقـيـة ولكن خـرجـنا في ا
في وقـت بــــــاكــــــر فـي الــــــعــــــامـــــ
".وأردف "في حـال تـأهـلـنا ـاضيـ ا
ــركـز الــسـابع أو الــسـادس أو من ا
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الــصـحـيّــة في وقت تـشـهــد فـيه الـبالد
مــوجـــة ثــالــثــة من كــوفــيــد- 19 والقت
الـفكرة تـرحيب األنديـة حيث رأى نائب
رئـيس بـايرن مـيونـيخ يـان-كريـستـيان
دريـسـ أن "هـذا يـخـلق أجـواء مالئـمة
بـاريات في الـدرجت لـضمـان تنـظيم ا
االولى والـثانيـة على الصـحة أن تشكل
دائــمًــا االولــويـة".فــيــمــا اعـتــبــر مـدرب
فـرايبـورغ كريسـتيان شـترايش أن هذه
اخلـطوة "منطقيـة وصحيحة" وشاطره
الـرأي نـظـيـره في أوغوسـبـورغ هـايـكو
هــيـــرلــيش مــعـــتــبــرًا أنــهـــا "تــقــلل من

اخملاطر".
وأخلّ هــيـرلــيش بـالــقـواعــد الـصــحـيـة
اضي الـصارمة للبوندسليغا في أيار ا
بــعــد مــغــادرته فــنــدق الــفــريق لــشـراء
مــعـجـون لألســنـان حـيث أقــرّ بـخـطـئه
واسـتُبـعد من مبـاراة فريـقه االولى بعد
االســتـــئــنــاف إثــر تــوقـف شــهــرين في

وسم الفائت. ا

تــوقـيـت الـقــرار يــجب أن يـكــون "مــرنًـا"
تـمــاشـيًــا مع تـطــور احلـالــة الـوبــائـيـة.
وجــاء في بـيــان صـادر عــنـهــا "مـا زلــنـا
ـبـيـة جنـري مـنـاقـشـات مع الـلـجـنـة األو
ــبـيـة الـدولـيـة الـدولـيـة والــلـجـنـة الـبـرا
ونــعـتـزم الـتــوصل إلى تـوافق في اآلراء
بـشأن االجتـاه الذي يـجب اتخـاذه".فيـما
ذكـرت تـقـاريـر أخـرى أن الـريـاضـيـ قد
يُـجبرون عـلى اخلضوع لـفحص الكشف
عن فـيـروس كورونـا يومـيًا بـدال من مرة
كل أربــعــة أيــام كـمــا كــان مــقـررًا. وأدى
ارتـفـاع حـاالت االصابـة في الـيـابان الى
ي زعـزعــة الـتـحـضــيـرات لـلــحـدث الـعـا
حــــيث ألــــغــــيت الــــعــــديــــد مـن أحـــداث
ـتــوقع تـشـديــد الـقـيـود االخـتــبـار. من ا
ـتعـلقة بـاجلائحـة هذا األسـبوع حيث ا
ــنـاطق تـســعى طــوكـيــو والـعــديـد من ا
األخـرى إلعالن حالـة الطـوار للـحد من

تزايدة. احلاالت ا

باولو
ديباال
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وعـلى نـحــو عـاجل تـشـكـيل غـرفـة
ادة عمليات جنـدرية لتنفيذ تلك ا
ا يـغطي ضـمن سقـوف زمـنيـة و

احلاجة على امتداد العراق 
 هناك العنف االسري بكل وقائعه
ــة  ولــنـــا في تـــقــريــر وزارة ـــؤ ا
ـاضي 2020 الــداخــلـيــة لــلـعــام ا
مـايـؤكـد ذلـك ونـتـائـجه اخلـطـيـرة
من تــفـشـي ظـواهــر االنـتــحـار في
صـفــوف الـنـســاء او الـهـروب الى
جهـات مجـهولـة  او االنحراف في
مـجاالت الـدعارة والـرق واالرهاب
 والـتـلكـؤ الـذي اصـاب حتى االن
حتريك مسودة قـانون العنف ضد

رأة. ا
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وهــنــاك االوضــاع  االقــتــصــاديــة
تـمثـلـة بالـبطـالة الـهشـة للـمـراة ا
وانـعدام االسـتقاللـية االقـتصـادية
وانـــتـــشــار االمـــيـــة فـي صـــفــوف
الــــنـــســـاء الـــريـــفـــيـــات والـــزواج
الــــقـــســــري وزواج الــــقــــاصـــرات

ـرة االولى الـتـي حتتـوي فـيه هي ا
مـوازنة مالـية سـنوية عـراقيـة نصاً
ـرأة لــقـد واضــحــاً لـدعم حــقــوق ا
ـادة 28 سـادسـاً من جـاء ذلك في ا
مـــوازنــة 2021 (تـــلــزم احلـــكــومــة
بــأعـداد بـرامج مـسـتـجـيـبـة لـلـنـوع

رأة). االجتماعي وتمك ا
َوفي الوقت الذي اوجه فـيه التحية
الى الـــنــــائب ريـــزان شــــيخ ديـــلـــر
رأة صـاحـبـة الـفـكـرة والى جلـنـة ا

وانــتــشـار االوبــئـة فـي صـفــوفـهن
ــدمــرة اخلـطــيـرة وهــنــاك االثـار ا
الــتي خــلــفــتـهــا ظــواهــر الــنـزوح
والـتـهــجـيـر والــسـبي والـتــغـيـيب
الـتي تسـببت بـها داعش وظـواهر
ـسـلح االخـرى ويـنـبغي االرهـاب ا
ان الننسى اهمية ان يكون للنساء
دورهن في الصياغات السيادية
وفي مـــوازاة  ذلك  تـــوجـــد ثـــمــة
قـوانــ بـحـاجــة الى تـعـديالت او
اصــدار قـوانــ جــديـدة النــصـاف
رأة   ان كل ذلك يـنـبغي حـقـوق ا
االشـتـغال عـليه مـن اجل التـصدي
له وفي اعــتـقــادي ان ذلك يـحــتـاج
الى الـعـمل بـروح الـفـريق الـواحـد
وبــدون تــاخــيــر وفي هــذا الــشـأن
اقـتـرح عـقـد ورشـــــــة عـمل بـشـأن
مــا يـجب اعــتــمـاده لــتـفــعــيل تـلك
ادة تأخذ بتنفيذ االسبقيات اوالً ا

بعد تاشيرها.
ان عـمل نــسـائي حــقـوقي من هـذا
النوع لن ينـجح اال اذا تكاتفت كل

ـان  لـتــبـني نص من هـذا في الـبــر
النوع واالصرار على ادراجها فان
هــــذا الـــنص يــــظل بــــحــــاجـــة الى
تـخصيـصات ولـوائح عمل لـلتنـفيذ
واال تطـوى هذه الـفكـرة الـتنـفيـذية
ــــــزيـــــد مـن االفـــــكـــــار اســـــوة بـــــا
الـتــشــريـعــيـة الــتي صـدرت بــشـأن
حــــقــــوق االنـــــســــان دون ان جتــــد

طريقها الى التطبيق  . 
نحن االن امام نص تشريعي وامام

مـستـحقات مـالية لـتنفـيذه ميـدانياً
واسـتــحـقــاقـات حـقــوقـيـة وقــائـمـة
طويـلـة من االنـتهـاكـات الـتي طالت
راة العـراقية على ومازالت تطـال ا
ـسـتويـات وكـيف ينـبغي مخـتلف ا

التصدي لها 
بــطـبــيــعـة احلــال ال تـنــقص جلــنـة
رأة في مجلس النواب وال شبكة ا
الــنـســاء الــعــراقــيــات   بل وال كل
دني   اقول ال منـظمـات اجملتـمع ا
تـــنــــقص هــــذه اجلــــهــــات الـــفــــهم
واخلبـراء واخلـبـرة في احلـيـثـيات
اخلــــاصــــة بـــوســــائـل الـــتــــصـــدي
لالنــتــهـاكــات الــتي تــتـعــرض لــهـا
ـرأة العـراقيـة   وبقـدر ما يـتعلق ا
ـنــظـمـة حـمـورابي حلـقـوق االمـر 
االنـسـان الـتي اتـشـرف بـرئـاسـتـهـا
يـدانية فاني ومن خـالل التجـربة ا
الـتي تـكـونت لـدي امـتـداد حلـقـيـبة
ــهــجــرين حــ وزارة الــهــجــرة وا
تـوليـتـهـا في حـكومـة االسـتـاذ اياد
ـتـابــعـة  تــتـطـلب عالوي اجــد ان ا

ــوازنـة ــؤســســات في تــنــفــيــذ ا ا
ـرأة   وحسب اخلـاصـة بحـقـوق ا
ـيــدانـيــة احلـقــوقـيـة   جتـربــتي ا
لــيس لــديــنــا الـوقـت الـواسـع لـكي

ندخل في االنتظار . 
ــهم  تـشــكـيل جلـنــة مـوسـعـة من ا
عــلى صـعـيـد الـوطـن تـبـادر شـكـبـة
الـنساء الـعراقيـات بتشـكيلـها لهذا
ـــسح الـــهــدف تـــتـــولى الـــقـــيــام 
مـوضعي  لالنـتهـاكات وارفاق ذلك
بـبــرنــامج عـمـل تـنــفــيـذي من اجل
تـعزيـز الوضع االجـتمـاعي للـنساء
قترحة ان وباالمكان لتلك اللجنة ا
رأة نسقة مع جلنة ا كون الهجة ا
في مـجلس الـنواب او مع اجلـهات

عنية   احلكومية ا
ان مـااشير له هـنا لـيس مقـترحات
نـهائيـة بل مجـرد طروحـات اجدها
مــنــاسـبــة   وانــا عــلى اســتــعـداد
ـناقـشتهـا  واغنـائهـا بهدف وضع
آلـيــة تـنـفــيـذيــة واقـعـيــة عـلى هـذا

الطريق  .
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الــطـــرد لـــتـــشـــتـــغل في وقـت واحــد
ويـــصـل عـــددهــــا الى 1800-1600
ــكن أن . وهــذه الــعــمــلــيــة  جــهــازاً
تــسـتــغـرق شــهـوراً ألنّ أول عــمـلــيـة
فـصـل تـسـتـغـرق 6 أسـابــيع لـيـذهب
الى جهاز آخر عبر أنابيب  وهكذا.
ــتـــبــقي والــذي أمّــا الــيــورانـــيــوم ا
إنـفــصل عـنه الـنـظـيـر 235 فـيـسـمّى
ـــنــــضّب والـــذي ـــســــنـــفــــذ او ا بــــا
دافع يـستـخـدم في تـغلـيف قـذائف ا
والدبابات وإطالقات البنادق. 

ـا يــسـّمى تُــحـسب الــكـفــاءة عــادة 
ـنـجـز بـوحــدة عـمل الـفـصل  وهي ا

من الفصل في شهر مثالً.
ـؤثران بشكل فـعّال هما والعامالن ا
ادة ارتفاع االسـطوانة احلـاوية  وا

صنوعة منها ا
نـيوم او اليـاف كاربون والـثانية ( ا
لـلــتـدويــر األسـرع) وهــذا ربّـمــا هـو
التطوير الـذي تتحذّث عنه ايران في
ـركزي(حـاليّا أجـيال أجـهزة الـطرد ا

 أجهزة آي آر- 6 في ناتانز).
ومـصطـلح اإلنـدفاع في هـذا االطار
هو اقـصـر فـتـرة زمـنـيّـة  يـتم فـيـهـا
جتـمـيـع الـكـمـيـة الـكـافــيـة لـتـصـنـيع
كن أن قـنـبـلـة إنـشـطـاريّـة واحـدة و
تــصل الى  25كــيــلـــوغــرام ويــطــلق
عـليهـا بالـكمـية الهـامّة أو اخلـطيرة.
ــفــاهــيم وبــ مــثل هــذه األرقــام وا
ــتـخـصـصـة الـواردة في الـتـقـانـيّـة ا
بـنود مـعـاهدة حـظر اإلنـتـشار تـبرز
الـتــكــهّــنــات والــتــصــريــحــات حـول
اخلـطـوط احلـمـراء ونـتـائـجـهـا عـلى

أرض الواقع.
تُقدّر التخمـينات بأنّ اإلندفاع الالزم
لـكـمـيـة هـامّـة واحـدة هي  6أسـابيع
والبدايـة تكون من اخلالـة التي فيها
ـنـظـومـات اآلن بـدرجـة الـتـخـصيب ا
نـجزة. هذه الـكميـة لقنـبلة واحدة ا
في حـ يـكون اإلنـدفـاع ألربع قـنابل

 . هو 11- 14 شهراً
إنّ احلـصــول عـلى الــكـمــيّـة الــهـامّـة
لـقـنـبـلة اليـعـني امـتالك القـنـبـلة ألنّ
تبقي هـو طريقة إحتـوائها وتقانة ا
تــفــجــيـرهــا وحــمــلـهــا بــصـاروخ أو

طائرة أو إطالق من سفينة.
 سطور اخلتام

صحبي تعالوا فهذا العراق
عــــشق ونــــخل  وشــــوق ومــــا بــــ

الفرات التالق 
حزن يطوف من اجلنوب  

الى الشمال
ومن الشروق الى الغروب 

يضيق الرواق
 تعالوا لنمشي 

فع اللقاء تنادي  العناق
فمرحى بيوم لنا نشيد

ومرحى برهط يشدّ النطاق! 

 الـرئيس مـحـمود أحـمـدي جناد عن
فــــتـح  مــــوقع آخــــر لــــتــــخــــصــــيب
اليورانيوم في (فوردو). لقد بلغ عدد
قــرارات مــجـلـس األمن الـتــابع لأل
تـحدة ثمـانية جـميعـها ضد ايران ا
خملـالــفـتـهـا مــعـاهـدة حـظــر انـتـشـار

األسلحة النوويّة.  
مـن ضـمن مـحـتــوى األسـبـاب صـور
ـوقع نـاتـانـز األقـمـار اإلصـطـنـاعـيّـة 
وإخـتـفـاء الـبـنـايـات من فوق األرض
 مع وجـود شوارع ومالحـظة حـركة
بـشــريّـة وإسـتــهالك هـائل  لـلــطـاقـة

وقع. الكهربائيّة في نفس ا
وموقع فوردو أو(فورداو) لـتخصيب
الـــيـــورانـــيـــوم  في هـــذه الـــقـــريـــة
الــواقــعــة في الــشــمـال الــشــرقي من
مــديــنــة قُم  وعــلى مــســافــة  32كم.
وقع الثاني للتخصيب بعد  وهو اا
نــاتــانـز وتــديـره  مــنــظـمــة الـطــاقـة
الـذريّــة اإليـراانــيّــة الـتي  تــأسـست
 في الــعــام 1973 وفــيــهــا خــمــسـة

أقسام  رئيسيّة.
- وفـي  الـــــــعــــــام 2009 تـــــــســـــــلّم
 الـرئـيس بــاراك أوبـامـا  الــرئـاسـة
وبــدأت قـنـوات الــتـفـاوض مع ايـران
 بـــشــــأن بــــرنـــامــــجــــهـــا الــــنـــووي
ـتغـيّرات الـتي ارتبـطت به ومنـهًا وا
األقتـصاديّة. فـفي العام  2014وبعد
ّ مــجيء الـرئـيـس حـسن روحـاني 
اإلتفاق على عدد من اإلجراءات التي
ينفّـذها الطرفـان اإليراني واألمريكي
والتي تـقرر أن تـدخل حيـز التـطبيق
في  .2015/6/30وإســـتـــمـــرّ احلــال
حـتى مـجيء الرئـيس دونـالـد ترامپ
والـــذي أعـــلـن في الـــعـــام  2018عن
انسحاب أميـركا من األتفاق النووي
اإليــرانـي واصــفــاً إيّـــاه بــأنّه أســوء
إتــفـــاق. وبــقــيـت األحــداث بــ شــد
 وجــــذب حــــتى تــــســــلّم الــــرئــــيس
األمـريـكي بـايـدن الـرئـاسـة في مـطلع
هذا العام  2021حيث مازالت ايران
تــلــوّح بــزيـــادة عــامل الــتـــخــصــيب
لـــــــلـــــــوقـــــــود  وهـــــــو األهـم فـي كل

واجهات.     ا
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ربّما تـكون السطور أدنـاه خير دليل
وضوع ساخناً وبغاية ليجعل هذا ا
األهـــــمـــــيـــــة عـــــلى كـلّ األصـــــعــــدة.
 فكما يجري في ناتانز اإليرانيّة أو
في أيّ بـــقـــعــة أرض حتـــتـــوي عــلى
الـيورانـيوم فـإنّ عمـليـة اإلستـخراج
ــسـتــقـر  ذي  هي لــلـيــورانـيــوم  ا
وجود في الكتلة الذرية 238 وهو ا
ــسـتــخـرج األرض. يـحــتــوي هـذا ا
ائة من عادة نـسبـة أقل من واحد بـا
سـتـقر ذي نـظـير الـيـورانـيوم غـيـر ا
هم والذي الكتلة الذرّية 235 وهو ا
يستخدم  كوقـود للمفاعالت وتوليد

( كــمــيـته 5.58 كــيــلـوغــرام) إلنــتـاج
شّعة. وهذا يعني االنظائر الطبـيّة ا
أنّ هــنــاك مــفـاعـالً نــوويّـاً فـي إيـران
يـــــــعــــــــمـل  بـــــــدعـم  أمــــــــريــــــــكي
 بوقـود يورانيـوم عالي التـخصيب

لسنوات عديدة بعد التجهيز.
- في العام 1968 وقّعت إيـران على
مـعـاهـدة حـظــر   إنـتـشـار األسـلـحـة
ــوقّــعــ الــنــوويّــة والــتي جتــبــر ا
 عـلى الــسـمـاح  لــلـوكـالــة الـدولـيّـة
ـراقبـة والتـفـتيش لـلـطاقـة الـذريّة بـا
ـدنـيّة ـواقع ا بـشـكل دوري جلـميع ا
والــعــسـكــريّـة فــيـهــا. وتـعــتـبــر هـذه
عـاهدة آلـيّة شـفّافة لـلتـحقّق  أمام ا
كن القول أنّه  اجملتمع الدولي. و
في الـتــعــامل مع الـقــدرات الـنــوويـة
لــلــدول جـــرت الــعــادة بــأنّ  دوائــر
التفتيش الدولية تمنح الثقة أوّالً ثم
تتحقق لـضمان بقاء جـميع األنشطة

سلميّة.
- وخـالل عـقـد الـسـبــعـيـنـات أدركت
كن حكـومة الشـاه بأنّ النـفط مادة 
أن تنـضب فقـرّرت بناء � 23منشأة
نـوويّ لتـغطـيـة حاجـة ايران لـلطـاقة
انيا. ـساعدة فرنسا وأ الكهربائيّة
  وكانت فرنسا آنذاك تـبني لنفسها

أكثر من 40 منشأة لهذا الغرض.
- في العام  1979 وبعد إنهاء حكم
في الـعـام الــشـاه ثم  أزمـة الــرهـائن
الـتـالي 1980 وقّـفت كـل من فـرنـسـا
ـانــيـا عـن اإلسـتــمـرار في الــعـمل وأ
إلكـمال وحـدتي مـفاعـل  مـخـتلـف
إلنتاج الطاقة الكهربائيّة في بوشهر
والــلـذان وصـال  الى نــســبــة إجنـاز
ــائـة.  وضـمن ـائـة و85 بـا  50 بـا
 تـــلـك الـــظـــروف تـــوقـــفت أ االدارة
األمــــريـــــكــــيّـــــة عن تـــــزويــــد إيــــران
 بــــوقـــــود الــــيـــــورانــــيـــــوم عــــالي
الــتــخــصــيب. وبــدون هــذا الــوقـود
ـــفـــاعل تـــدريـــجـــيّــاً تـــبـــاطـــأ هـــذا ا
 وإنــطــفــأت (شـــعــلــته) وتــوقف عن

العمل.
- وفي فـتـرة  التـسـعيـنـات بدأت كل
من روسـيـا والــصـ بـتــقـد الـدعم
الــتــكـــنــولــوجي من مــواد  وخــبــرة
إلحــيـــاء وإدامــة مــنـــشــأة بـــوشــهــر
النوويّة وبتسهيالت معرفيّة أخرى.
- فـي الـــــعــــام 2002 بـــــدأ الــــعـــــمل
ــــشــــروع  لـــتــــخــــصـــيـب  وقـــود
الــيـورانــيـوم في نــاتــانـز. ومن هــنـا
بـــدأت عــنــاويـن األخــبــار  تـــتــزاحم
ـفاوضـات مع إيران بـإطار ودخلت ا
 الــصـــفــقــة الـــنــوويّــةاإليـــرانــيّــة  
وتــوسّــعت فــيــمــا بـعــد لــتــمــتـد الى
مـايـسـمّى بـالــعـقـوبـات اإلقـتـصـاديّـة
ومـالمح من الـتــهـديــدات ومـواضـيع

أخرى.
- أمّــا في الــعـام 2009 فــقــد  أعـلن

اضي. عقد التسعينات  من القرن ا
ـوضــوع في مــفـاوضـات وقــد دخل ا
وأصـبح مـوضــوعـاً سـاخــنـاً بـسـبب
ـــنـــظــومـــات الـــتي تـــخــصّب كــون ا
ائة هي نـفسها اليورانـيومالى 4 با
الـــــــــتـي تــــــــــوصـــــــــلـه الـى درجـــــــــة
األســلـحــةالــنـوويّــة. وهــذا مـاأوصل

 الى بدء مفاوضات 
ومـا أصـطــلح عـلـيـهــا عـقـوبـات ومـا
إرتــــأت األطـــراف إعـــتـــمـــاد مـــواقف
سـيــاسـيّــة مـعــلــنـة أو غــيـر مــعـلــنـة
لف وعـلى مسـاحات مـعتـمدة عـلى ا
جـغــرافـيّــة شـمــلت دول ومـتــغـيّـرات
ومــواقـف ومــراجــعـــات إضــافــة الى
ــواجـــهــات الــســيـــبــرانــيّــة تــوقّع ا

(اإللكترونيّة) وتوسّعها.
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- لــــــقـــــد حــــــصــــــلت إيــــــران عــــــلى
التكنـولوجيا النـوويّة من أميركا في
العام 1957 وكان  العام األول الذي
حـصـلتت  به إسـرائـيل   عـلى هذه
صدر (كما التكنولوجيا  من نفس ا
يـــذكــر لـــورنس هـــيــوسك; مـــخــتص
بـــــشـــــؤون مـــــتــــــعـــــددة ومـــــنـــــهـــــا

 التكنولوجيا ).
وفي إطار  بـرنـامج ( الذرّة لـلسالم)
الــذي أطـــلــقه الـــرئـــيس آيــزنـــهــاور
 (حـكم لـلـفـترة (1953-1961) وفي
خـطابه أمـام اجلـمعـيّـة العـامة لأل
ـنـعـقـد في ـتـحـدة  بـإجـتــمـاعـهـا ا ا
الـــــعــــام 1953 شــــرعـت الــــواليــــات
ـتــحـدة األمــريـكـيّــة بـتــقـد الـدعم ا
الـــعـــلـــمي في تـــعـــلـــيم اإليـــرانـــيــ
مـواضــيع  مـتـقــدمـة مـثل مــيـكـانـيك

الكم
  والفـيزيـاء  احلديـثة الـسائدة في
الـــقـــرن الـــعـــشـــرين  ذات الـــعالقـــة

. بالطاقةالنوويّة لتلك السن
- فـي الــــعـــام 1967 وبــــتــــنــــســــيق
مـشـتـرك قامت   أمـيـركـا  بتـجـهـيز
مركز البحوث النوويّة  اإليراني في
طــهــران مــفــاعـالً بــحــثــيّــاً بــقـدرة 5
مـــيــگـــاواط ( حــوضيّ الـــنــوع -مــاء
خــفــيـف) بــاإلضــافــة الى إســتــمــرار
امــيـركــا بـتــجـهــيـز  إيــران  بـوقـود

اليورانيوم عالي التخصيب 

ـاضـيـ كـان عـلى مـدى الـعـقــدين ا
الـبرنـامج النـووي اإليراني ومـايزال
عـــــنـــــوانـــــاً بــــارزاً فـي مـــــواجـــــيــــز
 وتـفـاصيل وسـائل اإلعالم الـعـديدة
واضيع الـساخنة الى حدود وأحد ا
مـعتـبرة. فـالـتسـلسل الـتاريـخي مهم
ـسـتـخـدمـة أيـضاً والـتـكـنـولـوجـيـا ا
وكـــذلـك تـــفـــاعل األحـــداث وقـــرارات
سـاحة دوليّـة قد دخلت  سيـاسيّة 
قال هذا الشأن بزخم معتبر. وهذا ا
هــو تــعــريف وتــوصــيف الــبـرنــامج
وأبــرز  مــجــريـــاته في إطــار تــقــني
ـلـفّات إخـباري كـمـا ورد  ويرد في ا
واحملـاضرات الـعلـميّـة اامتـخصـصة
ووســائط إعالمـــيّــة مــهــتـــمّــة بــهــذا

الشأن.
تعود إهتمامات إيران بالتكنولوجيا
الـنوويّـة الى عـقد  اخلـمـسيـنات من
ـــاضـي ابـــان فـــتـــرة حـــكم الـــقـــرن ا
 الـشـاه عـنـدما إسـتـلـمت مـسـاعدات
ـــتـــحــدة  تـــقـــنــيّـــة من الـــواليـــات ا
األمـريــكـيّــة في إطــار بـرنــامج الـذرّة
لـــلـــسالم. وبـــنـــفـس الـــتـــوجـــهــات
اعـطت امـيـركا مـفـاعال نـوويّاً  الى
إيــران. وبـــعــد تــغــيّــر نــظــام احلــكم
وانــتـهــاء حــكم الــشــاه  وُضع هـذا
شـروع على الـرفوف اعـتقـاداً بأن  ا
الـتكـنولـوجـيا الـنوويـة غيـر مجـدية.
شروع وفي عقد التسعـينات أعيد ا
لــلــبــدء بــبــنــاء مــفــاعل  ومــشــاريع
تـصـنيع وقـود بـعدمـا كانـت تشـتريه
من روســيــا وتــعـيــده الــيـهــا. وبــعـد
دخـــولــهــا  في الــتـــصــنــيع  بــدأت
اط أخـرى التعـامل البرنـامج بعد أ
الـعام � �2003وأبـرزهـا  مـايـسـمّى
بــاإلتـفــاق الــنــووي اإليــراني والـذي
دخلت فـيه اإلدارة األمريكـيّة وبعض

دول أورپا.
في إطـــــار احلـــــديـث عن الـــــبـــــرامج
الـــنــوويّــة فـــإنّ  مــعـــظم الــدول قــد
تـشتـري الوقـود لـتشـغيل مـفاعالتـها
وال تـصـنّعـه وإذا ما بـنـيت مـشاريع
لــتــصــنــيع الــوقــود فــهــذا ســيــثــيــر
تــســاؤالت لــدى الــدوائــر اخملــتــصّـة
وهـو  مـايـردنـا في نـشـرات األخـبـار
 بعـد إن أعيدت مـشاريع لـلبنـاء منذ

الــطــاقــة الــكــهــربــائــيّــة واألســلــحـة
النوويّة. 

ولتـبـسـيط صـورة عـمـلـيـة تـخـصيب
الـيـورانـيوم بـواسـطـة أجهـزة الـطرد
ركـزي نفتـرض أنّ لدينـا وعاء فيه ا
كـميـات هائـلة من حـبّات الـفاصـوليا
ولكلّ 9 آالف حبّة متماثلة بكلّ شيء
كـالــشـكل والـكــتـلـة والــلـون األبـيض
مـثالً تـوجــد حـبّـة واحـدة مــخـتـلـفـة
بالـلـون وكـتـلـتـهـا أقل بـشـكل طـفيف

   . جداً
والــتـــخــصـــيب هــنـــا بــ نـــظــيــريّ
الـيــورانـيـوم يـشــبه عـمــلـيّـة عـزل أو
فــصل هــذه احلــبّــات اخملــتــلــفــة عن

ؤلّفة  البيضاء. اآلالف ا
ـان في لــقـد إكـتـشف األمــريـكـان واأل
يّـة الثـانيـة تقـنيّة سـنيّ احلرب الـعا
فـصل نـظـيـريّ الـيوانـيـوم وتـتـضمّن
ـسـتـقر (238) اسـتـخـراج الـنـظيـر  ا
من األرض عـلـى شـكل صـخـور  يـتم
طحنها لتتحوّل الى  مسحوق ناعم
يـحـمل اسم  الــكـعك األصــفـر . بـعـد
ذلك يتم معـاملته بـحامض قوي جدّاً
وحتـويله الى مـركّب سـادس فلـوريد
الـيـورانــيـوم وهـو  غــاز  سـام جـدّاً
وآكل  (شـديد الـفاعـلـيّة في الـتآكل).
وتؤخـذ عادة أطـنان  هـائلـة من هذا
ــركّب وتــوضع في أجــهــزة الــطـرد ا
ركزي. وعند تدوير األجهزة بسرعٍ ا
هـائــلـة  يـتــجه الـيـورانــيـوم األثـقل
(238) نــحـو اخلــارج بـإجتــاه جـدار
 االســطـــوانــة احلــاويــة لـه ويــبــقى
األخف في مـركزهـا. وبـهذه الـطريـقة
ـكن  أن تـزداد نـسـبـة الـتـخـصـيب
ــائــة  من أقل مـن واحــد ( 0.7) بـــا
ـائة من الـنـظـير 235 الى 3 أو 4 بـا
ـطـلـوبـة إلسـتـخـدامه وهي الـدرجـة ا
كـوقـود في مـفـاعـالت انـتـاج الـطـاقـة
الـكـهـربائـيّـة بـعـد حتـويل الـغـاز الى
حــبـــيــبــات أو كـــپــســوالت صـــلــبــة.
 وعــــنـــدمـــا يــــكـــون الــــهـــدف  هـــو
احلـــصـــول عــلـى تــخـــصــيـب أعــلى
ـائـة مـثالً فـهـذه  هي لـيصل  20بـا
درجـة تخـصيب  إلسـتـخدام الـنظـير
235 كـسالح ولــكن لــيس لــتـصــنـيع
الـقـنـبـلــة الـذريّـة اإلنـشـطـار  وإنّـمـا
مايسمّى بـالقنبلة الـقذرة التي تنشر
ـكان  مـتـفـجرات مـشـعّة سـامّـة في ا
الذي تسقط فيه. وإذا مازادت عملية
الــتــدويــر لــلــحـــصــول عــلى نــســبــة
ـائة فـهذه تخـصيب تـزيد عن 85 با
طلوبة للقنبلة الذريّة. هي الدرجة ا
وعـنـد احلـصـول علـى كمـيـات كـافـية
لــلــقــنــبــلــة فـتــوضع عــادة في قــالب
وحـاويـة خــاصـة الـتي تــصـمّم لـهـذا
الــغـرض.ولــلــحـصــول عـلـى كـمــيـات
كـافــيـة من هــذا الـنـظــيـر يــسـتـوجب
اسـتـخــدام أعـداد هـائـلــة من أجـهـزة
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ـأساة االنـسانـية الى ذروتـها وسط ا
حـــقــيـــقـــة أنه بـــعـــد كل اجملـــهــودات
اليــ من ــئـــات ا والـــتــضـــحــيـــات 
الـنـاس واالنـتـصارات الـتي حـقـقـتـها
قــضــيــتــنــا الــعــادلـة ,لم نــتــمــكن من
وإنـنـا الــعـثــور عـلـى الـسالم واالمن ,
نـقع قـبـضـة مــخـاطـر أكـثـر سـوءاً من

تلك التي تغلبنا عليها.
لذلك فأن ثمة مخاطر عديدة تواجهنا
يومـياً ,تـتطـلب مواجـهتـها أوالً بـناء
ــــثــــقل بــــالـــتــــحــــديـــات االنــــســـان ا
االجـتــمـاعـيــة والـسـيــاسـيـة وأعـراف
صناعة  الـصنمية ,من خالل التعليم

ونشر الوعي .
وثانـياً احلفـاظ على الهـوية الوطـنية

اجلامعة باحلب واالنتماء.
ـقراطيـة طريقاً وثالـثاً التمـسك بالد
دنية التي لبناء الـدولة القانونـية وا
تضن عودة السيـادة للشعب واشاعة
واطنـة القائمـة على العدل ,ورعاية ا
الـتـنـوع الـثـقـافي والـديـني والـقـومي
ـذهــبي الــذي يــنـمــاز به اجملــتـمع وا
الـــعـــراقي لـــضـــمـــان االمن والـــســـلم
اجملتـمعي الـذي يشـكل مفتـاحا لـبناء

ستقبل  .  ا

وهي االن مــسـاحــات خــضــراء لـيس
فــيــهــا ارض يــبــاب ,بـــفــعل ســقــوط
ستمر طيلة فصول السنة. االمطار ا
واالهم أن مـتـغـيـرات كـبـيـرة حـصلت
في التعامل ب االمبراطور والشعب
 ,إذ أن االمبـراطور هـيروهـيتـو طرح
ا كان سائداً حقائق واقعية مـغايرة 
عـلى مـدى أكـثـر من الف عـام وقـضى
على دولة الشنتو وقيادة االمبراطور
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فـقــد أعــلن في خــطـابـه عـبــر االذاعـة
(وحدوا كامل قواكم ,لتكريسها لبناء
ـسـتـقـبل. إزرعوا طـرق االسـتـقـامة, ا
وعـززوا روح الـنـبل والـعـمل باالرادة
والـتــصـمـيم  ,وبـذلـك تـعـززون اجملـد
ـتــأصل في الــدولـة االمــبـراطــوريـة ا

ومواكبة تقدم العالم).
وفي عـام  1946فــاجــأ االمــبــراطــور
بالده باعالن مقـتضب (( إن الروابط
بـ االمــبـراطـور وشــعـبه ال تـعــتـمـد
عـلـى االسـاطــيــر و اخلــرافـات. وهي
ـفهوم اخلاطئ بأن غير مبـنية على ا
امبراطورهم إلهي)) وبذلك تنازل عن
حـقه كسـليل سـماوي لـلشـمس)) وما

مـنـهـا سـوى هيـكل أو نـصف بـنـاية,
ونكازاكي والبد أنكم شـاهد االثر ,
الـتي ضـربت بقـنـبلـة نوويـة وقـبلـها
هيروشيـما. وال أريد احلديث طويالً
ـاحق عـن حـجم اخلــراب والــدمــار ا
وتـلك الــذي الـذي اصــاب الـيــابـان  ,

قصة معروفة.
غير اني سأتناول جزءا من التحدي
ــا بـعــد احلـرب ,فـقــد قـامت االكــبـر 
احلكـومة اليـابانيـة بأقتـراض مبالغ
مــالـيــة من صــنــدوق الـنــقــد الـدولي
دن والـبـنك الـدولي لـبنـاء وتـرمـيم ا
الـــتي طــــالـــتـــهــــا اآللـــة احلــــربـــيـــة
ـدمرة االمـريـكـية ,ونـتـائج احلـرب ا
للبنى التحتية ,وقبلها قتل االنسان
وكل ما تمخض من بشاعة احلرب .
وقـمـنـا بـعـمـلـيـات الـبـنـاء  واالعـمار
والـنــهـوض بــالـصــنـاعــة والـزراعـة,
فــيــمــا غــســلـت االمــطــار الــشــديــدة
والــعـواصف الــتي هـبت من الــبـحـر
الـتربـة واالشجار الـتي كـان متـوقعاً
, لـها أن ال تـنمـو طيـلة سـبعـون عاماً
ولكنـها بدأت تـنمو في شـهر تشرين
ـدن بـالـقـنـابل الـثـاني بـعـد قــصف ا
النووية في شـهر آب من ذات العام,

ـســلح مع الـقــوات االمـريــكـيـة في ا
العراق .

ـــســـلــحـــ يــقـــاومــون - قــلت أن ا
اجلــيش االمـريـكي بــوصـفـهم قـوات
قاومة حق إحتالل ,ويعتقـدون ان ا
مشروع الزاحة االحتالل من البلد .
- ماهي االماكن التي قمتم بزيارتها

في اليابان.
- كيوتا ,هيروشيما ومدن أخرى .
- ان طوكـيـو التي تـراها  اآلن وهي
مـن عــــــواصـم الــــــعــــــالـم االضــــــخم
واالجمل ,ح أنـتهت احلـرب كانت
شـبه مـدمـرة ,وهـيـروشـيـمـا لم يـبق

كــلـمـا حـدث صـراع مـسـلح أو حتـدي
يــتــسم بـالــعــنف والـقــتل وعــمـلــيـات
تــغـتــال الـسـلم االهــلي وجتـرح االمن
واالطــمــئــنـان ,يــقــفـز الى ذهــني ذلك
ــــتـــرجم احلــــديث الــــذي جـــرى مع ا
الـيابـاني بـعد الـلقـاء الـصحـفي الذي
أجريته مع مدير وكالة الدفاع الذاتي
الــيــابــانـي في طــوكــيــو عــام ,2004
ـنصب  ــ يـناظـر وزير الـدفاع وهذا ا
ــ  ,إذ الـــغـــيت الــوزارة ,إثـــر احلــرب
ة اليـابان في ـية الـثانـية وهـز الـعا

تلك احلرب. 
ـاذا يجـري الصدام وحـينـها سألـني 

يــــحـــمل مـن صـــفـــات الــــوهـــمـــيـــة ,
واالنــتـقـال الى طـريـق آخـر هـو عـهـد

قراطية . الد
ــــواطن وعــــود عــــلـى بــــدء يــــذكــــر ا
ـوارد ـتـاز بـا الـيـابـاني أن الـعـراق 
البـشريـة والطـبيـعية ,إضافة الى أن
ــسـانـدته كل دول الـعــالم مـســتـعـدة 
ومــــــــســــــــاعــــــــدتـه فـي اخلـالص من
ــشـكالت والـكـبــوات الـتي تـواجـهه ا
في كل ح ,بــعــد عــقــود من احلــكم
الشمـولي واحلروب التي خسـر فيها
ا أدى الكثيـر من الرجال واألموال 
الى تـدمــيـر الـبــنى الـتـحــتـيـة  وقـبع
حتت حـصــار خـانق تـصـدعت خالله
زيد من البنية الفـوقية : فقد خالله ا
فـرض الـنهـوض والـتقـدم ومـؤشرات

التنمية االجتماعية .
تـلك الــتـجـارب الــقـاسـيــة الـتي مـرت
على الشعب الـعراقي البد من االفادة
مـنـها ,والـنـظـر بـعقـل منـفـتح لـلـعالم
الذي يتقدم في كل ح ,والصراعات
واحلـــروب ال تـــصــنـع اجملــتـــمـــعــات

والدول .
يقـول ونستـون تشـرشل في  مؤلفه ,
ية الـثانية: تصل تاريخ احلرب الـعا
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ـنـاهـضـة لـلـصـ في أمـريـكـا والـدول الـغربـيـة في شـنت الـقـوى ا
الـفـتـرة األخيـرة الـهـجمـات بال مـبـرر ضد سـيـاسـة الصـ بـشأن
ـتـعلـقـة بحـقـوق اإلنـسان في إدارة شـيـنجـيـانغ بـحجـة الـقـضايـا ا
زيـفة وفرضت عـلومـات ا شيـنجـيانغ وعـلى أساس األكـاذيب وا
الــعـــقـــوبــات األحـــاديــة اجلـــانب عـــلى أشـــخــاص وكـــيـــانــات في
ـزيــفـة " اإلبـادة شــنـيـجــيـانغ وحــاولت تـوجـيـه لـلـصــ الـتـهــمـة ا
اجلمـاعيـة". لفقت هـذه الدول مـؤخرا األكاذيب وادعت بـوجود ما
يـسـمـى ب"الـعـمل الــقـســري" في قـطـاع الــقـطن في شــنـيــجـيـانغ
وحـرضت اجملــتـمع الــدولي عـلى مــقـاطـعــة قـطن شــيـنــجـيـانغ. إن
ــذكــورة أعاله تــبــعــد كل الــبـعــد عن االتــهــامــات والــتـصــرفــات ا
ـباد األسـاسيـة للـقانـون الدولي والـعالقات احلقـائق وتخـالف ا
الــدولــيــة وتـعــد تــدخال خــطــيــرا في شــؤون الـصــ الــداخــلــيـة

فيعارض اجلانب الصيني ذلك بشكل قاطع.
إن احلـقـائق أبـلغ من الـكالم.  يـشـهـد الـعـالـم الـتـقـدمـات الـكـبـيرة
احملقـقة في التنمـية االقتصاديـة واالجتماعيـة وحقوق اإلنسان في
شــيــنــجــيــانغ: اقــتــصــاديـا ازداد الــنــاجت احملــلي اإلجــمــالي في
شـينـجيانغ من 919.59 مـليار يوان إلى 1359.71 مـليار يوان
ـعـدل النـمـو الـسـنوي في الـفـترة مـا بـ عامي 2019 و2014 
ـئــة. سـيـاســيـا يــشـغل أكــثـر من 1000 رجل ديــني من 7.2 بــا
مخـتلف القـوميات مـناصب النـواب واألعضاء في مـجالس النواب
ـســتـويـات في ومـؤتـمــرات االسـتـشــاري الـسـيــاسي عـلى كــافـة ا
ـناقـشة وإدارة شؤون ـشاركة في ا هـام مثل ا شيـنجـيانغ ألداء ا
قراطية. مـعيشيا حققت الص في 2021م البالد والـرقابة الد
ـوعـد احملـدد و تسـويـة قـضـية هـدف الـتـخـلص من الـفقـر في ا
ـطـلق الـتي اسـتــمـرت أللف سـنـة في شـنـيـجـيـانغ بـشـكل الـفـقـر ا
تاريـخي. ارتـفع مـتـوسط الـعمـر في شـيـنـجـيانغ من 30 سـنـة في
1949م في بـداية تأسيس الص اجلديدة إلى 72 سنة وازداد
عدد سـكان قومية ويغـور في شنيجيانغ من 5 مالي و550 ألف
نـسـمـة ونيف في 1961م إلى أكـثـر من 12 مـلـيون نـسـمـة حيث
يكـون معدل الـنمـو السكـاني لقـومية ويـغور أعلـى من معدل الـنمو
الـسـكـان في شيـنـجـيـانغ وأعلـى أيضـا من مـعـدل الـنمـو الـسـكان
ـسـلـمـون من كـافـة ـارس ا لألقـلـيـات الـقـومـيــة األخـرى. ديـنـيـا 
القومـيات في شنيجيانغ الشعائر الدينية حسب نيتهم الكاملة في
ـنــازل. كــمـا أنــشـأت شــيـنــجـيــانغ جلـنــة اإلرشـاد ــسـاجــد أو ا ا
اإلسالمـيـة لـتـنـظـيم تـرجمـة ونـشـر الـكـتب اإلسالمـيـة مـثل الـقرآن

ا فيها اللغة الويغورية. الكر باللغات اخملتلفة 
ال توجـد في العالم حكومـة تهتم أكثـر من احلكومة الصـينية بأمن
وأمان ورفـاهية سكان شنـيجيانغ. أتذكر أن رئـيس دولة غربية ما
كــان يـقــول " إذا عـاش أكـثــر من مـلــيـار صـيــني حـيــاة يـعـيــشـهـا
أمـريـكي سـيـؤدي إلى مـأسـاة الـبـشـريـة. إن هـذا الـكالم يـكـشف
ـزدوجة بـشـأن حـقوق اإلنـسـان ومـنطق ـعـاييـر ا بـصـورة كـافيـة ا
. هل من تـجذر في نفوس الـنخب السـياسي الـغربي الطـغيان ا
ـنـطـقي أن يـسـتـحق الـغـربـيــون حـيـاة سـعـيـدة وغـنـيـة بـيـنـمـا ال ا

ا فيها الص ذلك? تستحق الدول النامية 
sDI « œUB

ناسبة أود أن أشير بـشكل خاص إلى أن نسبة احلصاد بهـذه ا
ـئة األوتومـاتـيـكي لـلـقـطن في شـيـنـجيـانغ تـصل إلى 69.83 بـا
حسب اإلحـصائيات الصادرة عن القطاع الزراعي في شينجيانغ
ـا يــسـمى في 2020م فال يـوجــد عـلى اإلطالق أسـس وظـروف 
بـالـعـمل القـسـري في قـطـاع القـطن في شـيـنـجـيانغ. تـبـذل الـقوى
نـاهضـة للـص في الـدول الغـربيـة قصـارى جهـودها لتـشويش ا
صـورة قـطـن شـيـنـجــيـانغ وهـدفــهم األسـاسي هـو ضــربـة قـطـاع
الـنـسـيج الـقـطـني بـاعـتـبـاره قـطـاعـا جـوهـريـا في شـيـنـجـيـانغ ثم
تخـريب التضامن ب القـوميات اخملتلـفة والتنمـية االقتصادية في
ـؤسف أن . من ا شـنـيـجـيـانغ وصـوال إلى عـرقـلـة نـهـضـة الصـ
ناهـضة لـلص فـي الدول الغـربيـة تعتـبر دائـما أنـفسهم القـوى ا
عـلم حلقـوق اإلنسان بيـنما تقـفد الذاكرة جمـعاء حول سجل ا
حقـوق اإلنسان ألنفسهم. إذا قـرأنا تاريخهم سنـجد أن جميعهم
دون اسـتـثـنـاء نـهـضـوا خالل بـيع الـعـبـيـد الـزنـوج وذبح الـسـكـان
األصــلــيـ واالســتــعــمـار والــنــهب وأن أيــديـهـم تـلــطــخت بــدمـاء
سـلـمـ في الـعراق. فـي الوقت الـراهن تـعـمل هـذه الـدول على ا
ـسـلـمـ فـمـا يـخص ـصـالح ا تـعـبـئـة أنـفـسـهم لـتـصـبح مـدافـعـة 
ـتـعـلـقـة بـشـيـنــجـيـانغ سـعـيـا وراء صـرف الـنـظـر عن الـقـضـايـا ا
مشـاكلـهم وزرع بـذور الشـقاق في عـالقات الـصداقـة ب الـص
والـدول الـعـربيـة واإلسالمـية الـغـفـيرة. نـعـتقـد أن مـثل هـذه احليل
جمـالتي تـهدف إلى ذر الرمـاد في العـيون من خالل اخلداع تـثير

الضحك والسخرية.
تـعـلـقـة بـشـيـنـجـيـانغ لـيـست عـلى اإلطالق قـضـايا إن الـقـضـايـا ا
قـومـيـة أو ديـنـيـة أو تخـص حقـوق اإلنـسـان بل قـضـايـا مـكـافـحة
اإلرهاب والـعنف واالنـفصـاليـة. كانـت شيـنجـيانغ تـعاني تـاريخـيا
ـتـطـرفة من ويالت الـقـوى االنـفـصـالـيـة القـومـيـة والـقـوى الـدنـيـة ا
بـاإلضــافـة إلى قـوى اإلرهـاب والـعـنف. فـي الـفـتـرة مـا بـ عـامي
2016 و 1990 حـدثـت آالف حـوادث اإلرهــاب والــعــنف األمـر
ـدنيـ األبرياء وأحلق الذي أدى إلى إصـابة ومـقتل الـكثـير من ا
أضرارا جـسيما بسـكان شنيـجيانغ من مخـتلف القومـيات. تتآمر
قـوى اإلرهـاب والـعنـف وعلى رأسـهـا حـركة تـركـسـتان الـشـرقـية
اإلسالمــيـة مع داعش وتــمـد مــخـلب الــشـر إلى آســيـا الــوسـطى
ا يهـدد بشكل خـطير وأفغـانستـان وسوريا حـتى إلى العـراق 

نطقة. أمن واستقرار ا
ـغـذية لـإلرهاب من أجـل استـئـصـال اإلرهـاب وتـقـويض الـبـيـئـة ا
تـكـافح احلـكـومـة الـصـينـيـة نـشـاطـات اإلرهـاب والـعـنف بـصـرامة
ـنع الـتـطـرف الـعنـيف لأل ووفـقـا لـلقـانـون وتـنـفـذ خـطة الـعـمل 

هني. تضمن تـحدة بنشاط وأنـشأت مراكز التـدريب والتعلـيم ا ا
تدرب األساسية بـصورة كافية وتتـاح لهم فرصة لتعلم حقـوق ا
ـهنـية فإن ـهارات ا اللـغة الـوطنـية الـدارجة والـعلـوم القـانونـية وا
ـراكـز مخـتـلـفة كل االخـتالف عـمـا تصـفـهـا وسائل اإلعالم هذه ا
تدربون عسكرات. لغاية أكتوبر 2019 تخرج جميع ا الغربية كا
راكـز ولم يـعـد أي مركـز مـوجودا في شـيـنـجيـانغ مـنذ ذلك في ا
ــضـنــيــة حـقــقت إجــراءات مـكــافــحـة الــوقت. بــفـضـل اجلـهــود ا
اإلرهـاب ونـزع الــتـطـرف نــتـائج إيـجــابـيـة ولم حتــدث أي قـضـيـة
اإلرهـاب والـعــنف مـنــذ الـســنـوات األربـعــة والـنــيف فـتــثـبت هـذه
التـجارب أن سياسة الص حول إدارة شنـيجيانغ صحيحة مائة
ـائة وتـتلـقى دعمـا خالـصـا من قبل سـكان شـينـجيـانغ فضال با

عن فهما واعترافا من قبل اجملتمع الدولي.
يــعـانـي كل من الـصــ والــعـراق مـن ويالت اإلرهـاب فــنــثق بـأن
اجلانب الـعراقي يفهم تماما طبيعة اإلرهاب. ظل اجلانب الصيني
ـتـطرفـة عدوا مـشـتركـا للـبـشريـة جمـعاء يرى أن قـوى اإلرهاب ا
زدوجـة لتـقييـم جهود دول الـعالم عـاييـر ا وضرورة عـدم اتخـاذ ا
في مكـافحة اإلرهاب ومنع التطرف وناهيك عن تشويش جهودها
عمـدا مخـالفـة العـدالة الـدوليـة وضمـير اإلنسـان. ستـعمـل الص
على صـيانـة سيادتـها ومـصالح أمـنهـا وتنـميـتهـا بحـزم واحلفاظ
ــتـمــثـلـة فـي االزدهـار واالسـتــقـرار في ـصــلـحــة الـعــامـة ا عــلى ا
شـيـنـجـيـانـغ. وفي الـوقت نـفـسه سـنـدعـم بـثـبـات جـهـود اجملـتـمع
ــا يـعـلب دورا ـا فـيه الــعـراق في مــكـافـحــة اإلرهـاب  الـدولـي 

نطقة وسالم واستقرار العالم. مطلوبا في تعزيز أمن ا
{ السفير الصيني لدى العراق
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قصّة قصيرة

فقدت اثـنان من اخوته بداء اجلدري
 وجنـا بــأعـحـوبــة لـذلك تــعـلـقت به
ارتــبـاطـا روحـيـا  النه االصـغـر بـ
اخــوته قــرر الـذهــاب بـعــد الـتــحـاقه
بــاجلــيـش والــصــعــود نــحــو اجملــد
قارعـة العـدو  الذهاب الى والـذرى 
ــانه هـــنــاك بـــخـــطــوات ثـــابــتـــة ال
بـقــضـيــتـة مـودعــا احـبــة واخـوة لم
يـفارقهم حلـظة واحدة  اتـخذ قراره
ا تردد فذهب بال خوف بسرعـة دو
رغم صـغـر سنه  بـقي سـتـة أشـهر 
انـقـطـت اخـبـاره بــ احلـ واالخـر
ـتــوالـيـة تـردهم االخــبـار الــكـاذبــة ا
تباعا اقلقت اهله جعلتهم بحالة من
الـهـوس والـهـيـسـتـيـريـا واجلـنـون 
حــتى عــاد الـى الــوطن جــاءهم دون
مــوعــد كــانت مــفـاجــأة االســتــقــبـال
حــزين فــقــد تــركـوا ابــطــال خــلــفـهم
بـدمـائم الـزكـيـة روت ارض( جـنـ )
الـتي مكـثـوا فيـهـا بعـد ان ابـلو بالء
حــسـنــا قـصـهــا واحلـسـرة فـي قـلـبه
تـعب والـبريق في عـيـنيه احـزنني ا
يقص علي هذه احلكاية بحرقة والم
 هــذه حملـة من تـاريخ حــيـاته قـال :
كـأنـني ذهـبـت بـاالمس تـمـر الـسـن
مـسـرعـة دون تـوقف لـم يـتـبق مـنـهـا
كـعادته فقد عانى من سوى ذكريات 
ـاضـيـة ـرض وهـو يــجـتـر ايــامه ا ا

بصوت حزين مد يده نحوي .
وضع ورقـة في يـدي قـال : احـفـظـها
والتفتـحها حتى يحـ يومها  كنت

كان صـديقي يـكبـرني بكـثيـر يروي
لي قــصــصــا وحــكـايــا عـن حـيــاته
اضية يحمل ارثا جميال نادرا ما ا
نـسـمــعه  او نـقـراءه في الـقـصص
واحلـكايـا هذا الـذي اتكـلم عنه ابن
ــا بـ اجلــنــوب الــذي تــرعــرع و
نـقـاء مـيـاه االنـهـار وطـيـنه  عـاش

في ريـفـهـا مــنـذ طـفـولـته حـتى كـبـر
عــانى مـن صــعــوبــةاحلــيــاة هــنــاك
االصـابع اخلـشـنــة وقـسـوة احلـيـاة
تــتــطــلب جـــهــدا وقــوة كــبــيــرة الن
الزراعة قاسيـة جدا  رغم بساطتها
ه اال ان اخلــوض في غـــمــارهــا تــؤ
رغم ذلـك كـــان يـــســـتـــذكـــرهـــا بـــألم
وحـــرقــة  عـــنــوانــهـــا الــتــعب
والــشــقـــاء الى حـــد االعــيــاء 
ولـــوال الـــصـــبـــر وحب االرض
الـذي ولـد فـيـهـا بـنفـس الوقت
الــقــيـم تــرســخت به وجتــذرت
فـهضـمها فـاستـقرت في جوفه
 حـافظ عــلـيــهـا النـهــا ثـمل له
جـوهـر احلـياة الـتي عـاش من
اجـــلـــهـــا وبــــســـاطـــتـــهـــا رغم
قسوتـها  لـكن الهـمته الـصبر
واالخـالص والــــــــورع  كـــــــان
يـكلـمني بـحرقـة الهم رحلة في
حــيـاته الـذهـاب الى فـلـسـطـ
في مـقـتـبل الـعـمـر تـاركـا اهـله
وامه الـتي ارتـبطت به بـعد ان

حريصا علـى حفظها في مكان امن 
كـلـمـا اروم الفـتــحـهـا اتـردد النـني ال
اريد ان اخون العـهد الذي قطعته له
 فـكان خـيـر صـديق لي عـرفـته طول
حياتي لـذلك هذه الـورقة لـها حـكاية
مــعي البـد ان اقــصـهــا واخـوض في

غمارها 
سوف احدثكم عنها بأسهاب . 

شاهدتـها كأنها حتـدثي بل تعاتبني
تـرمـقـني بـشيء من الـعـرفـان بـنـظرة
اسـتـعــطـاف فـأ حــسـست بـانــكـسـار
الضمير فذاب مني الفكر كما تذوب
الـشـمـعـة في الـظالم  النـني تـأخرت
عن قــراءتـهــا مـددت يــدي المـســكـهـا
فــخــانــتـــني ارجتــافــات اصــابــعي 
بـكيت بحـرقة سالت دمـوعا من جمر
 قـد خــطت حــروفــهــا بــأقــدس يـد 
لـطـلـمـا ربــتت عـلى كـتـفي صـيـرتـني
وحـملـتـني وداعبـتـني وانـا صغـير 
بـ الفـينـة واالخرى اشـمـها اقـبلـها
فحـروفها تـعاتـبني  واطـأطأ رأسي
خـــجال فـــهي تـــمـــثـل ذكـــرى عـــطــرة
بــاريــجـــهــا  اشـم رائــحــة الـــعــطف
واحلـنان الـذي كان يالزمـني  فانـها
تهـمس في جـوفي تـربـكني ارى ظال
مـن خاللـــهـــا  تـــمــــنـــيت ان يـــكـــون
حـاضرا بـدال عنـها الن ذكـراها يدمي
ـتعب وانـني احب صـاحبـها قلـبي ا

حبا شاسعا اليضاهيه حب  
فـقــد كـانت وصـيـة ابي قـبل الـرحـيل

الى مأواه االخير .
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أال تموتَ منتحرةً

××
للَ باتخاذكَ اجلبالَ ستقتلُ ا

بيادقَ شطرجن
وستدخلُ إلى أقفاص البحار

فترسةِ ا
فتروّضُ أمواجَها

لتكونَ أليفةً
وقابلةً للتربيةِ في البيوت

××
ولكن إلى متى ستظلّ تخترقُ

حاجزَ الزمن
تاركاً عليه ثقوباً

ستقبل ينفذُ عبرَها ضوءُ ا
وإلى متى ستظلّ راكضاً

بينما الصحارى والوديانُ تلهثُ
من ورائِكَ

متوسلةً إليكَ أنْ تُبطيءَ قليالً
لتمسحَ عن كثبانها وصخورها

العَرَقَ
ولتستعيدَ أنفاسَها
وتشربَ جُرعةَ ماء

××
ستتعبُ يا صديقي من التحليق
وستبتلّ بالزُرقة حتى تشفَّ

لوئ وتبدو رِئتاكَ مثلَ كأس 
بالضوء

عندئذٍ ستُغيّرُ اجتاهَ حتليقِكَ
َ النســــر بنظارةٍ فتستبدلُ ع

طبيّة
وجناحيهِ بألبومٍ لصور األصدقاء
ظلّة ب دَفّتيْ كِتابِكَ وستهبطُ با
صباح البساً اخلوذة ذاتَ ا
وطوءَةِ لتُنقّبَ حتت السطور ا

باألقدام
نسيّة عن مناجم الذهب ا
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مثلَ شِهابٍ فقدَ القدرةَ على النُطق
ستطوفُ باألرض مراتٍ

مستصحباً معكَ في احلقيبة
وحدتَكَ التي تشبه في هدوئها

آآلفَ األفواه الصارخة
توهّج ينكَ قلبكَ ا حامالً في 

كالفانوس
××

ستعقدُ جلسةَ حتليلٍ نفسيّ
للمالئكة الذين يُعانون من رُهاب

رتفعات ا
وحتت شُرفةٍ يتيمةٍ

ستقبل الشُرفاتِ أرهقها التفكيرُ 
اليتيمة

ستقضي الليلَ
متوسالً الباحثة التي كتبتْ

مجلداتٍ عن السعادة

‚ËbMB « YO

بغداد
bL×  rÝöÐ Øv «

ما كانَ في احلسبانْ
أنْ تتركَنا... 

في وحشةِ نيسانْ 
فينا جئتَ تلوحُ 

في التيهِ..
مبتسماً بأسى

يجرُّ وراءَهُ بلسما
ا تنزُّ شظاياهُ ...أ

وتقتاتُ على بقايا شجنٍ مقيتٍ
لم أركَ  حزيناً
كما اليومِ ...

ومضُ عينيكَ يشهقُ بالوداعِ ...
سخيّاً

يا لَخسارةِ الضَّوءِ
َ يخذلُهُ الصوتْ ح
راثي ساعةَ تندبُهُ ا

 ويتهجّاهُ موتْ 
َ كل هذا...وذاكْ ما ب

... ال يشاغلُني في الوهمِ
غيرُ صداكْ

.. غيرُ هذا الفراغِ العنيدِ
الذي رماني على رصيفِ أمانيكْ

أيّامَ كنّا نلهو
على درّاجةِ أوهامٍ
... هي اجلنةُ كانتْ

معنا تسيرُ
وكنّا مالئكتَها

زمار"× في " مجلتي وا
حرّاسَ ليلِها...وحنانِها

في شوارعِ " الوزيريَّة".××
 كنّا نعانقُ األشجارَ
نترجّاها..أنْ ال تشيخَ
وأْن تمتدَّ بظاللِها
ألبعدَ ما تهوى بنا

مقلُ العيونِ

أرى أشياءَنا...اآلنَ
جوارَكَ تمشي وئيدةً

حتثُّ اخلطى...
على أقلَّ مِنْ مهلِ 
ما فاضتْ بنا األيّاُم
... على أنْ ال تتلفَّتَ

... ال تتحسَّرَ

بل ...وال تبكي !
ما دامَ الدَّمعُ
لم يعدُ يشفي
...الصَّبْر غليلَ

 كما صدى العمرْ
أضحــــــــــــى...مِنْ بعدِ

... ضياعٍ
 آخرَ مَنْ يدري!!

----------..…..---
*أشــهــر مــجــلــة لألطــــــــفــال في

تأريخ العراق..عملنا بها معا
بالسم وأنا .

×× أحد أحـــــــــياء رصافة
بغداد العريقة كانت فيها دار

ثقافة االطفال.
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بـــعــد حـــلـــقـــة من ذكـــر ومـــنـــاجــات
متـواصلة  ‘حلد ذوبـان الروح داخل
مـصدر ضـوء الكون ...  ‘رأ ى نفسه
ومسح جالـسـاً بـخشـوع أمـام الله ‘‘

عـــــــرق تـــــــعب
الذكر من وجه

وسأله :
- إلى متى ...?
لـم يــــــكــــــســـــر
االحـــــــــــــــــــداث
الــــــــعـــــــظـــــــام
فــــحـــسب  ‘بل
شوه كل جمال
الــــوجـــــود في
الـكون ...! الى

متى ?!
فــنـفخ الـله في
روح االنــبــيـاء
والــقـــديـــســ

جــــمـــيــــعـــاً ...
وهم في حـلـقة
الــذكــر وشــعـر

بذوبان أخر واعاد السؤال :
- الى متى .... ?!

فكان زلزال :
- ســكـرة الـغـافـلـ ....و..لم يـحـصل
بــعـد مــامـطــلـوب

ان يحصل
......................

....
n u

أنا وصديقي كنا
نـسـيـر في شـارع
( بـيــره مـيـرد ) ‘
جــاء بــاجتــاهــنـا
(احـــــــــــــــــــد أوالد
الـعـصـر ..! ) ‘مع
اقـتـرابه مـنـا نزل
رأسه وجتــاوزنـا
 ‘صديـقي ابتسم
 ‘اســتــوقـــفــتــني
الـــــــــظـــــــــاهــــــــره

وسالته:
- اعتقد تعرفه ?

- دون شك .. وجيدا ..!
ـــاذا نـــزل رأسه بـــهـــذا الــشـــكل  -

الغريب ..?
- هـو اعـتـقـد ..أنه رفـعه ..! بـقـصد
ان اليـراني  ‘راسه لم يـطــعه ونـزل

تلقائيا ...!
اذا اليريد ان يراك ..? - و

- يـعتـقـد انه موقف وطـني في هذا
الظرف ويعتبره فرصه للتعبير عن
احلـريـة االقـتـصـاديـة والـسـيـاسـية
واالجـتماعـية ( واشـياء اخرى ..!!)
ويـضــمن اذا جـاء يــوم اضـطــرفـيه
ان نـتـواجه ... مـســتـعـد ان يـحـلف

ان انه لم يراني ... باغلظ اال
- هذا التصرف مرتبط بكل ذلك ..?
- طـبــعـا .. ولــوال انه يـعـتــبـر هـذه
ـا الـتـصـرفـات الـسـطـحـيـة مـوقـفـا 

ا نحن فيه ... وصل حالنا 
- ولـكن اظن انه كـان  مـسـتـعدا ان
يــــــنـــــتــــــظـــــر يــــــومــــــا كـــــامـال في
االستـعالمات لـكي يحـصل موافـقة
ـا كان له اسم لقـائكم  ‘ولوال انت  

وال عنوان ..!!
- الــدنـيــا يـومـان  ‘يـوم لك  ‘ويـوم
عـلـيك  ‘هــو اليـعـرف بـالــنـسـبه لي
عـندما يكـون يوما لي  مـاكنت ادير
ن الـتقي ‘ وجـهي عـنـدمـا الـتقـي 
وعــنــدمــا يــكــون عــلي الاهــتم بــان
اليوم يومه .. هووأمثاله ..فما بلك
اذا اليــســـتــحـق ان يــكـــون له يــوم

اصال ...!!

d‡‡ –

قصتان قصيرتان
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فــألـونُ ــرايـا يَــخـتــفي وَجـهـي خـلفَ ا
وأسـكبُ قطرةً من َـطرْ بلونِ ا الذكـرى
عــلى جــرحِ الـســمّـاء كُــحلِ عــيـنــيّــهـا 
يــالهُ من وجعٍ يُـشـبهُ يـسـتـفــيقُ الـقَـمـرْ
حـــ تــغـــطّي قــصـــائــدي الـــنــســـيــان

ســحـــائبَ الـــغـــيــوم ويـــخـــتــفي وراء
لــهــا صــوت جنــمــتي ســربَ الــنــجــومْ
ألُ أقــدسُّ بـــحُــتَه حــ يـــرنُّ بــأذني
يــصـــحــو ــوســـيــقـى الــقُـــبَل روحي 
ويــــرددُّ أغـــــنــــيـــــةَ فــــيـــــروزفي مــــعَـي
الصباح(لو فينا نهرب
ونــطــيـــر مع هــالــورق
أين نـــهــربُ الـــطــايـــر)
يــــامالكي وبــــيـــنــــنـــا
ســمــاء نــائــيـة وبالد
الجتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءُ
وشـجر وقـمـرمنـطـفيء
أين أهـــربُ من حـــزيـن
وهــــــمـــــا عــــــيـــــنــــــيك 
تالحـــــــقـــــــانــــــنـي أنّى
تـســرقــانِ الــنـومَ كـنـتُ
والــشـوقَ مـن عـيــونـي
تــنــامــانِ من جــفــونـي
عــلى ســريــرنــشــيـدي
كــــــــــــطــــــــــــفـلٍ هَـــــــــــدّهُ
أعـرف ُعــيـنـيكِ الــتـعّبُ
تُــــطــــفـــــئــــانِ حــــرائقَ
كـــنتُ أنـــتــظــرُ شــوقي
الـضــوءَ وهـو يـنـهـمـرُ
من عـــيـــنـــيكِ الـــلـــتــانِ

وتضـحكانِ سـماءَ قصـائدي  تغـطيّان 
تـــنــامــاِن عـــلى وســادة مِلء اجلـــفــونْ
حـزنـي كل ّ يـومْ وتـرسـمـانِ أحـجـيـتي
سمـاؤك نائية وقلبي على كف الزمانْ
ـرُّ الـزمن الـقـميء إنهُ الـزمنُ ا جـريحْ
ـكـــا ويــرسم وهـــو يــعـــلكُ دربي بـــالــبـُّ
هـا أنا أضـرحـتي شـارةً بـوجهِ الـبـحّـر
وأنشدُ الغيّم أنْ أعلقُ صورتَكِ أمامي
يـــــهــــــطـلَ من شــــــفـــــتــــــيـكِ كـــــعــــــسلِ
هـا أنا ويـبـتـديءُ نـشـيـد الـقُـبَلِ الـلقـاء
حتى قطعةً قـطعةً أقشرُ فـاكتَهكِ بِيـدي
أصلُ الى جنَــمـتـي صَـدركِ أقــبــلـهّــمـا
وأرتــــــشـف مــــــنــــــهــــــمــــــا حـــــــلــــــيبَ
التـقـولــوا هـذا هـذيــان شـاعـر قـهــوتي
يـشــتـعلُ في هـذا وجع مــأزوم مـهــزوم
أيــاّمي الـــتي تــتــسّــاقط بــيـــدر أيــاّمي
ُأغـصانَـها يـوماً بـعد يـوم وجنمـةً إثر
ودمعةً إثر دمعةٍ يالها أوجاعي جنمةٍ
ُ وتـقـمـعُـهـا الـسـنيّن يـوقـظُهـا احلـنـ
(والصدفةُ يالها صدفةً طـرْ ويعشبُها ا
خــيـرُ من مـوعـد) أنْ أرقبَ ضـحـكـتَـهـا
الـــــــذهــــــبـــــــيــــــةَ مـن خــــــلـف زجــــــاجِ
وأقبلُ بُـحّـةَ صـوتِهـا اجملـلجل الـشـوّق
يـالكَ من أسـطورةٍ وأنـتَ تتـغزّل بـفَمي
وتـــــكــــفـــــرُ بـــــجَــــمـــــالي بــــشـــــفـــــاهي
يـالكَ من مِـشكّـاةٍ تتـدّلى على وأنـوثَتي
وحــدكَ مَنْ يُـــضِــيــؤهــا نــافـــذة روحي
ح ـليءُ بـاألمـانـي لـيـنـيـرَ غـرامي ا
حتــوّلُ الـــدمــعـــة َبــعــيـــنيّ الى قـــبُــلــةٍ
َ تُـفرحُـني وأنتَ حتمل وح بشـفـاهي
ألنـهـا وأسـهــر أشـمّـهــا  ُهـدايــاك تـلكَ 
حتــمـلُ رائــحـــةَ ذلك اخلــمـــيس الــذي
يالـهَـا من صُـدفة أسـطـوريةٍ أنْ كـنُـتُهُ 
وتـشتـبّكُ في مـعـركةِ تـلـتـقي شـفاهُـنـا 

ويهَمي الظالم...  اخلُلود

نص شعري
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وصل ا

ـاضي الــشـاعـر مـروان عـادل حـمـزة في بـغـداد.وتـنـاقل ـوت صـبـاح اخلـمـيس ا غـيب ا
ـفـاجـئـة ونوّه الـوسط الـثقـافي فـي العـراق عـبـر وسـائل مـواقع االجـتـمـاعي خـبـر وفـاته ا
ـفاجئة). فـيما نـعته وزارة الثقـافة وحمزة اصدقاؤه االدبـاء  واصف وفـاته بـ(الصدمة ا
وصل قـسم اللغة العربية .شاعر من بغداد من موالـيد محلة الفضل 1965 تخرج في جامعة ا
علـمات وهـو عضو االحتـاد العام بـكليـة التربـية عـمل أستاذاً لـلغـة العربـية في مـعهد إعـداد ا
أصدر لألدباء والكتاب في العراق.و عرف الفقيد بكتابة العمود الشعري ومن ثم قصيدة النثر 
مجموعة شعرية عنوانها (تراتيل طيور محنطة) وحاز على عدد من اجلوائز منها جائزة ديوان
شـرق غـرب في الـعام 2008 التي تـشـرف عـلـيـهـا الـشـاعـرة العـراقـيـة الـكـبـيـرة امل اجلـبوري 

لتقيات األدبية. هرجانات وا وشارك في العديد من ا
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نرحـب بك ونـقـول او تـقـول لك جـمـيع الـدوائـر احلمـد لـله
ـتـوفي انـك مـتـوفي او انك رحـلـت بـدون رجـعه مـســكـ ا
وظـف يدعـون كل يوم وأوالده وزوجـته جمـيع الدوائـر وا
ـوت اإلنـسـان الــعـراق الـويل الــويل سـوف تـعـاني لــكي 
ـتـوفى امـرين فـراق عـزيـز ووووسـلب ونـهب أمـواله اهل ا
تـبقية بـحجة الديـون والسلف وما إلى ذلك يـعني العزاء ا
ـرحـلـتـ الـعـزاء الـربـاني والـعـزاء ـر  سـوف يـكـون او 
احلـكومي مع األسف نقول الـبعض لكي الن جتاوز ولكن
اقـول االغلبـيه ينـهبـون حقـوق االوالد والزوجه مع األسف
ـعـامله ـشي ا كذلك اقـولـهـا امـا ان توكـل محـامي لـكي 
عامله ويـطيح حظك بالعامية بدون عـراقي او انت تقوم با
ـوت بفلوس ماهـو احلل معاملة اي كلـشي بفلوس حتى ا
التقاعد اذا بالقليل تبقى شهر أو شهرين سابقا اما االن
بـفـضل األخــوة سـنه وحلــد االن لم أحـصل عــلى الـراتب
الــتـقـاعــدي مع األسف مـعــامالت أخـطـاء مــسـقط الـراس
السـجل صحـة صدور اشـياء ليـست مهـمه نحن عـراقي
ونحـمل اجلنـسيه الـعراقيه واجلـواز العـراقي وال منصف
لديـنـا من يزيح عـنا احلـمل او اجلـبل او الغـمام الـسوداء
اذا كل تلك العراقي من انظـروا إلينا ارحمونا انـصفونا 
أجل 25 الف أو 100 الف لـيس لـهـا اي قـيـمـة بـالـنـسـبـة
ـلــيـون مــديـريـة ـديــر او مـوظف بــسـيط اقـل راتب فـوق ا
التـقاعد العامة الكل تصرخ نساء كبيرات مساك يهتفن
ـراءة ـوظـفـ يــجـعل ا حـســبي الـله ونـعـم الـوكـيل احــد ا
الكـبير تصـعد الدرج وتنـزل ويقول لهـا معامله خـطأ فيها
ن تـنـادي ال أحــد يـسـمع أخـطــاء سـاعـدوا كــبـيـر الــسن 

ونقول ضاع الوطن مع األسف

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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اكثـر من ثـمانـية عـشـر سنـة مـنذ سـقوط
النـظـام لم نـرى اي تغـيـر في الـعراق من
الـبـنـى الـتـحــتـيـة او مــشـاكل الـكــهـربـاء
ـاء والــتـجــاوزات والـوعــود الـكــاذبـة وا
والفسـاد العـلني وغـيرهـا كثـير وقبل ان
ادخل في موضـوعي هنـاك وعود واهـية
ــواطن من احلــكــومـة والــضــحك عــلى ا
خـاصـة في هـذا الــشـهـر الـفــضـيل شـهـر
رمـــضـــان من خـالل االعالم بـــأن هـــنـــاك
حــصص اضـــافــيـــة كــامـــلــة لــلـــمــواطن
وتهربت احلكـومة كعـادتها من التـجهيز
واطن الـفقير سوى لشهـر واحد فقط وا
واد من ينـتـظر ألنه ال يـسـتطـيع شـراء ا
الـســوق بــســبب ارتــفــاع االســعـار وهل
تـعـلم عـزيـزي الــقـار ان في كـنـدا وهي
دولـة غــيـر مــســلـمــة عـنــدمــا يـهل شــهـر
ـقيـم رمضـان واحـترامـا لـلمـسـلمـ ا
واد في السوق عندهم تخفض اسـعار ا
لم اسمع دولة مسـلمة فـعلت هذا الشيء
... وربــــــاط مــــــوضــــــوعـي هــــــو انـه في
ــلـكي كــان هـنـاك خـمـســيـنــيـات الـزمن ا
شــخـص اســمه قـــدوري الـــنــشـــال وهــو
مـعـروف في سـوق الـعـشار فـي الـبـصرة
ومعروف على قدوري انه ال يسرق جتار
السوق ألنه يـقول هنـاك زاد وملح بيـننا

وقـدوري ال يــسـرق مـن جـيــوب الـفــقـراء
يقـول هـؤالء اناس مـسـاكـ .. وفي احد
االيام رأى قـدوري رجـال افـدي دخل الى
شي خلفه وسط االزدحام السوق فظل 
سرق قـدوري مـحـفـظـة األفـنـدي وقدوري
ــوجـودة في ـبــالغ ا مـعــتـاد ان يــأخــذ ا
احملـفـظـة ويـتـرك احملــفـظـة في مـكـان مـا
حتى اذا هـنـاك اوراق بـداخـلهـا يـتـركـها
ـرة اخــذ قـوري لـصــاحـبــهــا لـكن هــذه ا
ـعـتـاد في احملـفـظـة وجـلس في مــكـانه ا
ـقـهـى ووضع اخلـنـجــر عـلى الــطـاولـة ا
وهــذه اشـارة مــنـه الى رفــاقه الــنــشــالـة
ـقهـى من رفـاق قدوري وحتـى صـاحب ا
ونـشـال ايـضـا يـعـني فـريق مـتـكـامل من
النشالة محترم ومرتب ويقودهم قدوري
( واحـدهم يــسـرق الـكــحـلــة من الـعـ )
واذا بــقــدوري يــضــرب الــطــاولــة بــيــده
بـعـصـبــيـة ويـقـول ( يـا حــسـافـة ) والـله
خـــطــيـــة ومـــســـكـــ األســـتــاذ صـــاحب
ــا اقــتـرب احــد مــســاعــديه احملــفــظــة و
ن واسـمه أرزوقي نــظـر فـي الـورقـة األ
عـلمـ يقول واذا بها كـتاب من نـقابـة ا
ـعـلـمـ في الـبـصرة الى كـافة الـزمالء ا
سـاعـدة النـقديـة بـالتـبرع يرجى ابـداء ا
ـا يــسـتــطــيع من راتـبـه لـغــرض جـمع
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مـبـلغ لـعالج الـزمـيل خـارج الـبـلد بـسـبب
كن عالجه  في العراق مرض عضال وأل
.. صفن قـدوري وجـمع الـنشـالـة واجـتمع
بــيـهم وامــرهم بــأن يــجــمــعــوا مـبــلغ من
ـكن الـتـجــار بـالـبــصـرة وبــأسـرع وقت 
ويتم شرح احلالة االنسانية للمعلم حتى
يقـتـنع الـتـاجـر ويسـاهم بـالـتـبرع وخالل
ـطلـوب لـلعالج ـبـلغ ا ساعـات تـضاعف ا
ـبـلغ قـدوري ورفاقـه وذهب به على أخذ ا
ــوجـــود في احملـــفــظــة ــعـــلم ا عــنـــوان ا
ـبـلغ.. واعـتـذروا من األسـتـاذ وسـلـمـوه ا
عـنى نعم قدوري ورفاقه رباط قصتـنا وا
نشالة بس اصحاب غيرة وعندهم ضمير
وفرحـان بـألقابـهم مـثل قدوري الـنشال
ارزوقي ابو العرق كنوشه الرقاصة لكن
ال يقبلون احد يناديهم . استاذ او شيخ,
او ســيــد او مــوالنــا ... يــا حـــســافــة يــا
قــدوري تــعــال اخـــرج من قــبــرك وشــوف
نـشــالـة الــيــوم مـاذا تــفـعـل ال بـقى لــلـزاد
لح حوبه وال الفقير كسر خاطرهم وال وا
الغيرة بقت عدهم واجـلسوا الشعب على
ـروة والـشاعـر يـقـول ( حرامـيـنا بسـاط ا
قبـل مو مـثل الي يـبـوكـون  والـغـيـرة قبل
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ـرارة اصـحـاب الشـهـادات الـعلـيـا بـالبالد ومن نـقـولـهاً و
دونـهـا حـقـوقـهم تـكـاد تـكـون مـعـدومـة حـيث الً تـتـوفـر لـهم
وضــائف بـاجلــانب احلــكـومـي والً بـاجلــانب االهــلي وهـذا
االمر يـجب الوقـوف لديه كـون الوضـائف بالـبالد معـظمهم
تــــأتـي بــــطــــرق غــــيـــــر مــــشــــروعــــةً عـن طــــريق االحــــزاب
واحملسوبيات او عن طريق الرشا من قبل ضعفاء النفوس
ـان الــعــراقي بــااصـدار حــزمـة هــنـا يــجب ان يــقــوم الـبــر
اصالحــات من اجــلــهم ويــجب ان يــكــون من اولــيـات ذلك
تـفــعـيل دور اجملـلس اخلـدمـة االحتــادي لـقـضـاء عـلى ذلك
ــعـقـول مـنــذ عـدة اشـهــر يـتـظــاهـر شـبـان كــون لـيس من ا
العـراق من اجل احلصول عـلى فرصةً عـمل والً توجد لهم
اذان صاغـية لهمً وبنفس الوقت اعـداد العاطل عن العمل
اصبـحت اعدادهم مـريبـة جـدا وليـست احلكـومة الـعراقـية
قـادرة عـلـى اسـتـيـعــاب كل هـذه اجلــمـوع لـعــمل بـاجلـانب
احلـكـومي يــنـبـغي عـلـى فـتح ابـواب االسـتــثـمـار مع اعـادة
ـصـانع كـافـة سـواء كـانت حـكـومـيـة او اهـلـيـة من تـأهـيل ا

ــســتـــطــاع مع اجل احــتـــواهم قـــدر ا
اطالق مـنح ماليـةً لكـافة اخلـريج
الـى حــ احلــصــول عــلى فــرص
عــمل مـن اجل تــوفـيــر لــهم عــيش
كــــر  يــــلــــيق بــــهم وبــــااســــرهم

ة . الكر
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في سـلطة ال تعرف سـوى النهب والسلب
واحلـرام -تـبـني وتـرسـل لـلـخـارج ثروات
الـــبـــلــد -احـــدهم ال يـــقـــتــنـع -بــراتب او
- اضــــافــــة الهــــله وزبــــانــــيــــته راتــــبــــ
اخلــاضـعـ لـسـلـطــته-يـسـكن في احـدث
الـقــصـور لـلـدوله وقـد امـتــلـكـهـا- يـنـتـقل
بـاحدث ما  تصنيـعه هو وافراد عائلته
-يــاكل مــا لــذ وطـاب -جــاهــزا يـجــلب له
ولـــعــائــلـــته -يــلـــبس من ارقـى االقــمــشه
واخلــيـاطه في بـاريس- مـعــسـكـر يـحـمي
الــبــيت وقــد تــكــون-مــصـفــحه حتــمي--
الــعـوبـات--من الـعــائـله والـتي كـانت --

تــسـتــجـدي- رغـيـف اخلـبـز مـن اجلـيـران
واالن تـــقــــطع الـــشــــوارع بـــالـــســـيـــارات
والــعــســكــر اذا ارادت اخلــروج تــشــتـري
نـطقة حـاجاتـها- مـؤمن كل شيء في --ا
اخلـضـراء--والـشـعب يـبـحث عن--كـيـلو
الطماطه- عسى يجد الرخيص - ال ادري
هـل نـــحن االن فـي ارض تـــســـمى بـــاال
ــتـده--دولــة-- وحـكـومــة وقـانـون -اذا ا
نـعم- اين هم--يـخـرج الـسيـد الـكـاظمي-
ويتحدث عن الوضع االقتصادي وصعود
--االسعار بجنون-- ويوجه السلطه---
فـي اليوم الـثاني جند االسـواق---عشرة

اضـعاف االسعـار--قد زادت- ولم جند --
فـردا في االسواق يـتجول لـلمـراقبة --اين
يــذهب الـفـقــيـر- يـا رئــيس الـوزراء وانـتم
قـابعون في -حـضيرتـكم اخلضراء- وماذا
فـعـلتم بـتجـار--اجلـمله- وهم امـا وزيركم
او-احــد الـنـواب- يـديــرون الـوضع نـيـابه
عـنهم -اقـاربهم او مـستـاجرين لـهم --لقد
طـفح الكـيل وسوف لـم ولن ينـفع الندم اذا
-صــرخ صــوت الــعــدل- النــقــاذ الــيـتــامى
والـفقراء -واللـعنة االبديه عـلى اللصوص

العمالء
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ـلك الـرشـيـد  بـتـوحـيـد الـبالد  قـام هـذا ا
واقـامـة  (االمـبـراطـورية  الـبـابـلـيـة) التي
توسط امتدت حدودها   حتى  سواحل ا
  كـان حــكـمه مـركـزيـاً  ويـرسل تـعـالـيـمه
وارشـاداته الى  حكـام االقالـيم  وقد منع
تدخل الكهنة بادارة البالد! و سنّ قوان
 نـظّم بهـا كل شؤون احلـياة  وقـد نقشت
بــلــوح حـجــري  يـســاوي قــامـة االنــسـان
ـسـلــة عـلى وحتــوي هـذه الــوصـايــا أو ا
 282مـــادة قــانــونــيــة هـــدفه ان يــعــيش
الــشــعب بــرغــد وامــان فــكــان اكــمل وا
قـانـون في الـبـشـريـة   !  وتـعـتـبـر وثـيـقـة
قـانـونـيـة  لـنـشـر الـعـدل بـ الـشـعب كـما
تلك اراد حـمورابي  ! أي فكر وأي رقي 

تحضر !  لك العظيم وشعبه ا هذا ا
اخــتـطف حــمـورابي  ومــسـلــته ! من قـبل
لــــصــــوص االســــتــــعــــمــــار الــــفــــرنــــسي
والـبريطاني !!  فهو اسـيرا لهذا اليوم   !
 فـــهــــو اليـــريـــد مـــدنـــهـم وال جـــســـورهم
ـتـرو و تـزويـقـاتـهم الـعـمالقـة  اليـبـهـره ا
فــهــو صـاحـب اقـدم حتــضــر   انّ هـواءه

عراقي وعرقه عراقي.   
…bM−  ’uB

ـلك الـعـادل الـرشـيد  كـشف عن ان  هـذا ا
مــوآمـرات   واتـفـاقـيـات  حتـاك ضـد آثـار
بالد مـابـ النـهرين !! كـشف عن شبـكات
جتـسس عـصـابـات  و لـصـوص  مـجـندة
لــهــذا الــغــرض  ! اضــافــة الى  تــوظــيف
شــبــكــات االعالم  لــلــتــرويج بــأن اثــارنـا
تـسرق وحتطم  من قـبل  لصوص واقوام
هـمـجـيـة داعش وغـيـرهـا مـن اجلـمـاعات
الـتي  صـنعـها االسـتـعمـار  اجلديـد الذي
يـعـاني  من عقـدة احلـضارة والـتأريخ  !!
ألقــنـاع الــشـعـوب  بــأحـقــيـة  حــفـاظ تـلك
الــدول  احلــديــثــة الـنــشــأة  عــلى آثــارنـا
ـي  لشـرعيـة  سرقـتها وكـسب الرأي الـعا
ـرتــزقـة الـتي من قــبل تـلـك  اجلـمـاعــات ا
ــتــآمـرة  ألجل صــنــعــتــهـا  هــذه الــدول ا
ابــعـاد اجملـتـمع الـدولـي  عن اهـمـيـة هـذا
الـشـعب  الـعـظيـم  وتسـلـيط الـضـوء على
تــــلـك اآلثـــار جلــــذب الــــســــيــــاحــــة ورفع

اقـتـصـادهم  !واالهم من ذلك ابـعاد تـأثـير
حـضارة الـعراق  عن الـعالم ونـسبـها الى
غــيـــرهم !!   ان تــأريخ الــعــراق لــيس أي
تـأريخ  وآثاره ليـس أية آثار  فهـو يسبق
ـصريون بـالفي عام  وكـذلك  هو أساس ا
الـتـمدن أسـاس احلضـارة أسـاس النـشأة

أساس القلم  أساس  التعليم  ... الخ  
ان حــقــد الــلــصــوص االجنــلــيــز  وحــقــد
ا جعلهم الـلصوص الهمج الفرنسي  
يـسـرقون اهم وأثـمن  آثـارنـا  ! وعرضـها
ـتـاحفـهم  يتـباهـون  بـسرقـتهم وبـأنهم
اقـوام بـربـريـة هـمـجـيـة ولـصـوص قـطـاع
طـرق وصعاليك ! وألشـباع مركّب النقص
ـــلـــكــون مـن عــقـــدة احلـــضــارة  فـــهم ال
حـضـارة عـمـقـهـا بـعمـق اخللق االول وال
ـلكون تأريخ مدني حضاري منذ االزل !
وفـي احتالل العـراق سنة   2003الـتفـتو
الى كـنوزنا  التي سرقها اللص الشيطان

ــنـدوب االمـريــكي   الـبــريـطـاني الــلـعـ ا
ـر  الـذي ابدى الـصـهـيـوني الـفـارسي بـر
دهـــشـــته وذهــولـه بــهـــذه اآلثـــار   وكــانت
عـالمـــات  وجــــهه تــــشـــيــــر الى اخلــــدعـــة
واالكــاذيب   والـضـحك عـلى الـذقـون ألجل
ـاذا  آثـار الـعـراق سـرقــة اعـظم كـنـوزنـا!! 
فــقط الــتي تـتــعـرض لــهـذه االنــتـهــاكـات ?
ألنــهـم يــعــلــمــون  جــيــداً  ان هــذه االرض
الـعــريـقـة ولّـادة لـلـعـظــمـاء   فـكـراهـيـتـهم

وحقدهم لتزول منه اجلبال ! 
وقـد تـعـرض عـلـمـاء االثـار في الـعراق الى
نـهجـة   وآخرهم عـالم اآلثار تـصـفيـات  
(بـهنام ابـو الصوف   )  الذي قـتله  العدو
النه اظـــهــر  حــقــائق عـــظــمــتــنــا  وحــاول
نـشـرها وتـسلـيط الضـوء عـليـها  وخـاصة
االلـواح  والـرقم الـطـيـنـيـة  ومـاحتـويه من
مـعلومـات مهمة  ومـفاتيح الكـنوز ! اغتيل
هــذا الــعــالـم اجلــلــيل  ! ألنه كــشف مــآرب
الـصـهيـونـيـة  وسيـطـرتهـا لـتـغيـيـر تأريخ

ماب النهرين . تأريخنا !!  
 وهــو مـخـطط مـنـذ عـام 1917 لـألستـيالء
عـلى اثـار الـعـراق وحتـويل نـسـبـهـا الـيهم
وحتــريــفـهــا ومـحــاربــة الـشــعب الــعـراقي
وحتــشــيـد اجلــيـوش ألحــتالله وجتــويـعه
وتـعذيبه  للـقضاء عليه  تـماماً ! ولم يهنئ
الـعـراااق منـذ ذلك الـتـأريخ  وحتى يـومـنا
ــــلك كل هــــذا!  ألنه عــــظــــيم  وعــــريق  و
ة الـكـنوز الـتي جتـعـله يعـيش عـيشـةً كـر
ـوارده الذاتـية .. يـجب ان يلـتفـت  ابناء
وطــنــنــا  الــعــريق  لــهــذه االكــذوبــة الــتي
كـشفها لنا  مـلكنا العظـيم علينا  فك اسره
وأعــادة عــظـــمــة بــابل  ورد اعــتــبــار مــلك
االمـبراطـورية الـرشيـد حمـورابي   واقامة
حـمـالت تـثـقـيـفـيـة  ومـنـاشـدة ألجل اعـادة
أســرانـا  واعــادة كــنـوزنــا  من مــتـاحــفـهم
ـظلـمـة  التي تـعـيش على سـرقة ـزيـفة  ا ا
الـشـعوب  ( حـياة الـغابـة )   !!!  ان بالدنا
ــالك الـشــرعي آلثـارهـا وحــضـارتـهـا هي ا
وتـراثها نحميها بدماءنا  ..  ونقلم اظافر

اللصوص باصرارنا وانتماءنا . 
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يـكن عـبـثاً  ,وهـل كان الـسـلـوك األنـساني
لـلعراقـي قبلَ عـقودٍ وعهـودٍ وحَقَباتٍ من
الـزمن كمـا هو الـسلـوك احلالـي .! وايضا
رّات  ,ولـكي ال نذهب بعيداً في اروقةِ و
الـتـأريخ  ,فـهل كـان الـعـراقـيـون فـي فـترة
لـكي في النـصف األول من القرن الـعهـد ا
الـعـشريـن كمـا هم عـليه اآلن ..!!! والى ان
ــعــلــومــة عــرفت ان مـن دمـر قــرأت هــذا ا
الـزراعة ولوث النهرين العظيم ..وحرق

احملـاصيل الزراعية وشـجع على استيراد
ا لم كان ندرك  سر من حكم بعد ٢٠٠٣ و
تــكن لـديـه غـيـره عــلى وطـنـه النه لم يـأكل
مـن ارضه ولم يشرب من ماءه ومـهما تمر
عــلـــيــنــا من ســـنــ عــجـــاف  لن يــجــعل
الـعـراقـي يـقـبل بـالـعـبـوديـة احلـيـاة الـتي
جتـعـلـنـا عـبـيـد لـصـعـوبـتـهـا رغم تـصـحر
تستمر ارض العراق بوالدة االحرار 
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وهــوائـهـا  ”جــسـمــا و سـكــنـاً ومــلـبــسـاً
وتــقــالــيــد  ”فــنــرى انّ ســاكــنـي اجلــبـال
يـخـتـلـفـون عن سـكّـان الـصـحـراء وسـكـان
األهـــــوار والــــشـــــواطئ  ,فـــــكل مـن هــــذه
طـاً معيّنا الـبيئات تـفرض على ابنـائها 
فاهيم . ونلحظ في الـعادات والتقاليـد وا
انّ جــــزءاً كــــبــــيــــرا من غــــذاء او طــــعـــام
الـعراقي وتـربة العراق قـد تغيّر الى حدٍّ
شـاسع  ,فــالـنـاس غــدت تـتـنــاول طـعـامـا

مـعــظـمه لـيس من انـتـاج ارضـهم ! فـضالً
سـتـوردة فـهي إمّا عن انّ هـذه األطـعـمـة ا
غــيـر صــاحلـة لـألسـتــعـمــال الـبــشـري من
نـاحـيـةِ اضـافـة مـوادٍ غيـر مـعـروفـة الـيـها
كـالسموم التراكمـية او التي تسبب العقم
وقـد تضـاف لها مـواد لهـا طبيـعة األدمان
وتــغــيّـرات فـي الـســلــوك والـتــأثــيــر عـلى
الــدمـاغ … اذاً  ,مــا اخــبــره الـفــيــلــسـوف
قدوني لم ارسـطو الى تلميـذه األسكندر ا

ــا مــاســبـب صــعــوبه حــكم الــعــراق قــد
وحاضرا !!!

مـــاســر اخــتالف الــعــراقـي عن غــيــره من
العرب!!!

قدوني هذا ماحدث ... ايام االسكندر ا
ـقـدوني بـالـطــبع هـو تـلـمـيـذ األسـكــنـدر ا
ارســطــو والــذي ربّـاهُ تــربــيــةَ فـيــلــسـوف
وحكيم وقائد  ,وكـان األسكندر قد انتصر
عــلى جـيش كـسـرى  ,واحــتلّ بالد فـارس
والـعـراق  ,لـكـنّـه تـفـاجـأَ ووجـدَ أنّ سـكّان
الـعراق او بالد الرافدين قد اتـعبوه لكثرة
انـــتــفـــاضــاتـــهم وثــوراتـــهم ضـــدّ جــيش
احـتـالله ومـا كـبّـدوه له من خـسـائـرٍ جـمّه
ؤن  ,فـكتـب األسكـندر هذا فـي األرواح وا
الى اســتــاذه ارسـطــو يــشـكــو الــيه حـجم
مـــعـــانـــاته في الـــعــراق  ,واقـــتـــرحَ عــلى
ــشــكــلـته  ”بــأن يــقـوم اســتـاذه  ”كــحلٍ 
بـأجالء كلّ العـراقي الى خـارج العراق ,
وأن يـأتي بـشـعبٍ من مقـدونـيه لـيسـكـنوا
الـعـراق بـدالً عـنهم  ,فـأجـابه ارسـطو : >
هـذا رأي جـيد  <بـشـرط أن تقـوم بتـغيـير
ارض الـعراق والـطعـام الذي تُـخرجه هذه
األرض  ,وهـواء العراق ومـياهه ايضا .!!
وإالّ فــأنَّ مَن ســتــأتي بــهم من مــقــدونــيـة

سيصبحونَ مثل العراقي .!!
ال يــنـبـغي األعــتـقـاد ابــداً انّ مـا نـصح به
ـقـدوني قد ارسـطـو لـتـلـميـذه االسـكـنـدر ا
كـان رأياً عابراً او يفتقد لـلمعاني العلمية

 ,فـــأنّ مـــا يــحـــدث في الـــعـــراق اآلن هــو
ـــا اشــار به ارســـطــو  تـــطــبـــيق فــعـــليّ 
مـسـتـخـدمـ به الـتـكـنـولـوجـيـا والـعـلـوم
احلـديـثه  >فـأنّ الـتـربه قـد حتـتـوي عـلى
الـعنـاصر الـفلـزّيه وغيـر الفـلزّيه واألمالح
ـعـادن  ,وكــلّـمـا كـانت هــذه الـعـنـاصـر وا
الــنـــادرة مــتــواجــدة في الــتــربــة  ”وهي
مـتـوفـرة في ارض الـعراق  ”فـأنـهـا قادرة
عـلى تزويـد اجلسم األنسـاني واحليواني
بــعــنــاصــر الــنــمــو واحلــيــويــة والــذكــاء
والـنـشاط  ,وقـد ثـبت انّ التـربة الـعراقـية
كـانت مـكـتـمـلـة وكـامـلـة من هـذه الـنـاحـية
فــــكـلّ األنــــتــــاج الــــزراعي من اخلــــضــــار
والـــفــاكــهــة هي مـن اجــود األصــنــاف في
الـعـالم وهي حتتـوي عـلى كافـة الـعنـاصر
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ــقـــدوني ومـــا اشـــار به ارســـطـــو عــلـى ا
اء ! فألنّ مياه الرافدين بـضرورة تغيير ا
ـيـاه في الـعـالم واكـثـرهـا هـي من اعـذب ا
ـغذّية , ـعادن والعـناصر ا احـتواءً على ا
وبـاألضـافـةِ الى احـتـوائهـا عـلى مـكـوّنات
الـتربة العراقية فأنـها قادرة على اعطائنا
اجــــود اصـــــنــــاف األنــــتــــاج الـــــنــــبــــاتي
واحلـــيـــواني  ,وهـــذا هـــو اصالً قـــانــون
الــبـيـئه  ,فــكـيـفــمـا تـكــون الـبـيــئـة يـكـون
انـسانـها  ,واألنـسان هـو ابن البـيئة ومن
نــتـــاج ارضــهــا وطـــعــامــهــا و مـــيــاهــهــا
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مـناشـدة بـأسم األنـسـانيـة لـطـفل بـحاجـة لـشـمولـة بـالـعالج عـلى نفـقـة الـدولة

لفقدانه القدرة على السير بسبب خلل جيني عالجه فقط خارج البالد 
مـنـاشدة الـطـفل ( عـلي ماجـد ) من مـحـافظـة ديـالى قضـاء كـنـعان  بـالـعطف
األبوي و األنـساني  إلى السيد رئـيس الوزراء  (مصطفى الـكاظمي (احملترم
والى السـيد وزير الـصحة الـدكتور  (حـسن التمـيمي) احملتـرم و الى الساده
عنـية و الى منـظمة حـقوق اإلنسان ان احملـترم و الى اجلهـات ا نواب الـبر
ــسـاعـدة هــذا الـطـفل والى جـمـعــيـة الـهـالل األحـمـر والى  من يــهـمه األمـر 
للـشمـول بالـعالج عـلى نفـقة الـدولة بـسـبب وجود الـعالج خارج الـبالد وعدم
شمـوله بالعالج ألنه خـارج الضوابط حسب مـا قررت اللـجنة علـما ان الطفل
ـشي ووضعه الـصحي يسـتاء راج بسـبب تأخـر عالجه فقط القـدرة على ا
عطـفكم االبوي واإلنساني بأنقاذ الطفل وشـموله بالعالج اجعلوها في ميزان

حسناتكم ألحد أطفال العراق 
عنية ناشده لكي تصل الى اجلهات ا يرجى مشاركة هذه ا

مراسلة والد الطفل على الرقم التالي 4739 196 773 964+
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عـنـدمــا قـدمت عــلى الـدكــتـوراه في جــامـعـة بــرونل في بـريــطـانــيـا قـدمت
اجـستـير االردنيـة للـمشرف االسـترالي والذي شـهادتي البـكالـوريوس وا
عادلـة او تصـديق او سفارات صـورهما واعـتمـدهما بـدون ان يطـالبـني 

او خارجيات.
ـراجعـات والتـصديـقات والـروت بـينـمـا قضـيت بالـعراق  3سـنوات من ا
صرية. والتي أصـروا عليها ليقبلوا معاملة ليـعادلوا لي شهادة الثانوية ا
مـعادلة مابعدهـا. وانا من سنت الزلت اراجع الـطابق الرابع واخلامس
تبـادلة وبدون جدوى حلد يالت ا بـوزارة التعلـيم العالي مع عشـرات اال

االن بخصوص معادلة شهادة البكالوريوس فقط!
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شـكا مـتـقاعـد شـركة الـصـناعـات احلـربيـة من الـتـلكـؤ احلـاصل في عمل
ـكافـأة نهـاية ـتبـقـية  ـبالغ ا قـسم احلسـابات في الـشـركة وعـدم صرف ا
تـبقـية وانهـاء معـاناتهم ال ـبالغ ا اخلـدمة  مجـددين (مطـالبهم بـتسـديد ا
ـاذا هذا الـتلـكؤ سـيمـا وانهم مـسـؤولون عـنه عوائل كـبـيرة) مـتسـائلـ (
بالغ والـتي مضى عليها ـماطلة من قبل الـشركة في عدم تسـديد تلك ا وا
ـتـقاعـد سالم حسـ عـبود لـ (الـزمان) امس اكـثر من شـهـرين). وقال ا
(احـلـت عـلى الـتــقـاعـد عـام  2018ولـكن مــكـافـأة نــهـايـة اخلــدمـة لم يـتم
كـافأة واسـتلـمنـا في حيـنها  3مالي اسـتالمهـا بالكـامل فتـمت جتزئـة ا

و 500الف ديـنار لـعـدم تسـديـد مـصانع الـشـركة الـتـوقفـات الـتقـاعـدية)
ـبلغ بـلغ و تـسـديـد ا ـوافـقـة عـلى صـرف ا مـضـيفـا (بـعـدهـا حصـلت ا
ـتـبقي والـبالغ  6مالي و 500الف ديـنـار على شـكل دفعـات اي بواقع ا
بـلغ الذي وصل اليـنا هو 3  500الف ديـنار شهـريا) مشـيرا الى ان (ا
ـتـقـاعـد عـبـد الـقـادر حسن ان مالي و 250الف ديـنـار)  فـيـمـا اشار ا
(اصـابة رئيس قسم حسابات الشركـة بجاحة كورونا ادت الى وفاته بعد
ا احدث حصول تلكؤ في عمل احلسابات فتم استالم مضي  25يوما 
الي الـعمل من ر. قـسم جـديد ادى الى حـدوث فوضى في عـمل القـسم ا
ـبالغ ـفاحتـة الـقسم من قـبل الـشركـة وصرف ا في الـشركـة). مطـالـبا (

تقاعدون).  في يستحقها ا

فرصة العمل في وزارة التربية علمًا انني
من مواليد   1993وخريجة جامعة بغداد
/ كلية التربية للبنات- الصباحي  –قسم
رياض االطفـال. وقد تخـرجت سنة 2014
 2015 –وال ازال دون تــعــيــ . وانــا في
حــاجـة مــاسـة لــلـوظــيـفــة بـســبب ظـروف
عـائـلـيـة خـاصــة وانـتـظـر عـطـفـكم االبـوي

وجزاكم الله.
ـواطن (سـفـيـان حـسن احـمـد فـيـمـا قـال ا
فـدعم  الـبيـاتي) وهـو من سـكنـة مـحافـظة
كركـوك منذ اكـثر من خمس سـنوات حيث
 االعالن عن الـوظائـف التـدريسـيـة على
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مالك مــديـريـة الــعـامـة لـتــربـيـة مــحـافـظـة
كــركــوك وتــقـدمـت عــلـيــهــا و اعالن عن
اسماء الفائزين وانا من ضمنهم حيث ان
مـــعـــدلي جــيـــد  ومن حـــمـــلــة الـــشـــهــادة
العليا(ماجستير طرائق التدريس التربية
االسـالمـيـة) ومـتــزوج ولـدي اربع  أطـفـال
وذهـبت وقـدمت مـســتـمـسـكـات الـرسـمـيـة
ـفـاجــاة والـصـدمـة ــطـلـوبـة لــكن هـنــا ا ا
الــكـــبــرى لي والى اســرتـي وهي عــنــدمــا
راجــعت قــبل اســبــوع تــقـريــبــا قــالـوا ان
اســمك  الـغـاءه واسـتــفـسـرت عن سـبب
الغاء اسمي بحجة ان نفوسك مسجل من
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تلقت (الـزمان) منـاشدة من مواطـنة بيداء
ـوالـي تـطـالـب فـيــهـا وزيـر ريـاض عــلي ا
تمثل في تعيينها التربية بتلبية طلـبها ا
بــالــوزارة كـونــهـا تــعــاني ظــرفًـا خــاصًـا,
والي واطنة بـيداء رياض علي ا وقالت ا
في رســالــتـــهــا :الــســيــد وزيــر الــتــربــيــة
احملترم: السالم عليكم ورحمة الله.. انني
ـوالي من ـواطــنـة بـيــداء ريـاض عــلي ا ا
سكنة  محافظة بغداد منطقة ابو دشير –
الــدورة. انــاشــدكم بــاسـم االنــســانــيـة ان
تـعمل عـلى حل مشـكـلتي من خالل مـنحي

غـير مـحـافـظـة كركـوك وبـطـاقـة التـمـونـية
اذا وانا امتلك بطاقة غير محافظة اقـول 
الـــســكـن مــصـــدقــة  ولـي ســكن ثـــابت في
مـحافـظة كـركـوك ودستـور العـراقي ضمن
حق الـتـوظـيف في كل مـحـافـظـات الـعراق
حـسب الـرقــعـة الـسـكن  وحـيــنـهـا اعـلـنت
درجات كانوا يطالبون فقط بطاقة السكن
قــــبـل عـــام 2019م وانــــتم اعــــلم ان نــــقل
نـفـوس من مــحـافـظـة الـى اخـرى مـتـوقف
وكـالم كــثــيــر وارفـع الى مــعــالـــيــكم هــذه
مناشدة والنظـر بها بع االبوة واحلنان
والـرفق في ابـنـائـكم وكـلـنا امـل في اعادة

احلـقــوق الى اصـحــابـهــا وقـد تــعـبت من
مـــراجــعـــات ومــنــاشـــدات وجــدت االعالم
والصـحافة خـير من يوصل اصـواتنا الى
من يـــهــمه امـــرنــا واهــتـــمــام بــشـــريــحــة
اخلريـجـون شـهـادات الـعـلـيـا الـتي نـخدم
بـهـا بالدنـا ونـقـدم اقصى خـبـراتـنـا والله
ـــســتـــعــان وحتـــيــة اجالل واكـــبــار الى ا
االســتـاذ ســعــد الـبــزاز  رئـيـس مـؤســسـة
واطن الزمان االعالمية الذي كان صوت ا
من شمـال الى اجلنوب وانـا من قراء هذه
جـريـدة الـغـراء وفـقـكم الـله تـعـالى ونـشـر

ة   شكوتي جريدتنا الكر

بــعــد الــذي حــصـل من فــســاد في كل
مـــفـــاصل الـــدولـــة ونــهـب وتــقـــاسم
خيراتها من قبل احليتان الكبيرة لم
تــكــفـــيــهم حــصــصــهم ســارعــوا الى
قانون األستـثمار ونعـلم من القانون

ظاهره جميل وباطنه ملغوم! 
الحظ أن بـوصـلــة الـفـسـاد إجتـهت ا
الى بيع أراضي الـدولـة بثـمن بخس
ـسـتـثـمـر يـكـبل بـشـروط فـيـمـا راح ا
ومــبـالغ بــاهـضــة (رشى) مــقـابل ذلك
سـاطحـة) قـليـل جداً  وبـهذة ثمـن (ا
ـستـثـمـر لـلدفع في احلـالة يـضـطـر ا
ـساحـات احليـوية والـتجـارية ح ا

واالقــتــصـاديــة تـتـالقـفــهــا احلـيــتـان
الـصغـيـرة والكـبـيرة اذا رجـعـنا الى
إيــرادتــهــا التــسـاوي عــشــر مــعــشـار

أسعارها ووارداتها احلقيقية. 
ستثمر قانون االستثمار هو يعطي ا
بـعـد سـنـوات حق األسـتـمالك بـحـيث
تــصـبح األراضي مــلك لــلـمــسـتــثـمـر
ـدن واخــذت هـذه بــاألتــســاع داخل ا
االقـتـصاديـة والـتـجـارية فـيـمـا عرف
عن هـــذا الــقـــانـــون هـــو اســتـــثـــمــار
ـدن ألنـشـاء معـامل األراضي خـارج ا
ومــصــانع وشــركــات مـن شــأنــهـا أن
ردود اقـتصـادي نفـعي للـبلد تعـود 
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ويــحـد من الــبــطـالــة وتـشــغـيل الــيـد
العاملة فيما تقوم الدولة بإستخدام
ــســاحــات الــعـــائــدة لــلــدولــة هـــذه ا
ــشـاريـع جتـاريــة وأقـتــصــاديـة من

شأنها أن تدر أرباح طائلة ..
ومن خالل هــذه الــســطــور أدعـوا كل
من له عالقــة وحـريص عــلى بـلـدة أن
يــراجع قــانــون إســتــثـمــار األراضي
أقلها ينـقذ ما تبقى من األراضي وإال
إذا إسـتـمـرت هـذه الـقـوانـ سَـتُـبـاع

الدولة بأكملها.. 
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ـقـاتل الـرائـد خـلـيل أبـراهـيــــم أني ا
زيدان هياوي النداوي جئتكم بطلبي
ـوافـقه هـذا راجــيـاً فـيه الــتـفـضل بــا
على أعـادتي الى اخلـدمـه الـعسـكريه
حيث  أحالتي الى التقاعد برقــــــم
أحصائي خـاطئ في شهرآذار 2014
بـــــالــــــرغم مـن أنـي لم أبــــــلغ الــــــسن
الـقـانـوني حــيث  أنــــــي من مـوالـيـد
1974 وأن تــــــولــــــدي مــــــؤشــــــر في
قــاعــــــــــدة الــبــيــانـات 1963/7/1 )
وحـــــسب كـــــتــــــــــــاب دائــــرة األداره
الــضـــبــاط األعـــوان حــيث  أرســال
نـــــســــــخه مــــــنه الـى رئـــــاســــــــــــــــة
أركــــــــــــــان اجلــــــيش  ورقــــــمـــــــــــه
8826 في 2015/2/21  عــلـــمــاً أني
لم أطــلب أحــالــتي عـلـى الـتــقــاعـــــــد
وقبـل أحتالل داعش لـقـضاء سـنـجار
تــمت حــركــة الــلــواء احلــــادي عــشـر
مــــع وحـداته والـبــطـريه اخلـفـيـفه /

11 حيث كنت أحد منتسبي البطريه
الـى مــعــســكــر فــيـــشــخــابــور وتــمت
احلركه بتاريخ 2014/6/25 وبعدها
 أرسـالــنـا الى آمـريــة مـوقع ديـالى
ـشــاة احلـادي حــسب كـتــاب لــــواء ا
ــرقــم 1357 في 2014/7/5 عــشـر ا
وال يــوجـد لــدي أي أنــقــطـاع خــــالل

هــذه الــفـتــرة  وبــعـد عــشــرة ايـام 
ــدفــعـيه أرســالــنـا الـــــــــى مـدرســة ا
وحسب كتاب آمـــــــــرية موقع ديالى
ــــــــــــــــــرقـم 2748 فـي 2014/7/15 ا
وبــعــــــد أســتـــقــبـــالـــنــا في مـــدرســة
ـدفـعـيه ـدفـعـيه قــامت مـديـريـــــــة ا ا
ـــخـــاطـــبـــة دائـــرة األداره وحـــسب
ــدفـعـيـــــــــــــه كـتــــــاب مـديـريــــــــة ا
ـرقــــــم 11005 في /2014 األداره ا
7/17 لألسـتفـسـار عــــــن مـوقفي من
اخلدمة العسكريه فتب بأنه مــؤشر
متقاعد وبعدهـا قمت بترويج معامله
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ـــدفـــعـــيــــه لـــغـــرض من مـــديـــريـــة ا
تــــصـــحــــيـح الــــرقــــم األحــــصــــائــي
وأعـــــادتـي الى اخلـــــدمه وبـــــتـــــاريخ
2016/7/31  تــــصــــحـــــيح الــــرقم
األحصائي مـــــن قبل دائــــرة األداره
الــضــبـاط األعــوان وحــسب الــكــتـاب
رقـــم 30950 ولم يتـم أعادتي الى ا
اخلــــدمـه أرجــــو مـن ســــيــــادتــــكم أن
تنظروا في طلبي هــذا وترفعوا عني
هــذا الــظــلـم وقــد  قــطع راتــبي من
الـشـهــر الـسـادس 2014 ولم أسـتـلم
أي راتـب حلــــد اآلن وفــــقــــكـــــم الــــله
خلـــدمـــة الـــعـــراق ولـــكم مـــني فـــائق
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هـرجان شـاركت دائرة الـفـنون الـعامـة  
األعـمال الـيدوية واحلـرفيـة والتراثـية الذي
ــاضي وتــواصـل لــبــمـدة اقــيم االربــعــاء ا
ـهــرجــان الـذي اقــيم في .وشــهــد ا يــومـ
رأة العراقية لأللعاب الرياضية في قاعة ا
شــارع فــلـــســطــ في بـــغــداد  حــضــور
هـتمـ بـالفن الـتـشكـيلي.وعن حـكومـي وا
ــهـرجـان قــال مـديــر الـتـراث مـا شــهـده ا
الــــشـــعـــبي في دائـــرة الـــفـــنـــون حـــســـان
هرجان الذي انطلق قصي(شاركنا بهذا ا
حتت شـعـار تـراثـنـا هـويـتـنـا وهـو بـرعـاية
وزيــــر الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة عــــدنـــان
درجـال).وأضاف أن (مـشاركتـنا تـضمنت
نـتـاجات الـتـراث الشـعـبي ومعـهـد احلرف
خملـتــلف الـتـخــصـصـات وحتــديـداً الـرسم
والــنـــجـــارة) مـــشـــيـــراً الى أن(اخـــتـــتــام
ـهـرجـان شـهـد تـوزيع الـشـهـادات وكـتب ا
هـرجان يقام ).  و ا ـشارك الـشكر ب ا
بـالتعاون مع دائرة الـفنون العامـة وجمعية
الـسالم الكـشـفيـة اجلامـعـية ودائـرة ثقـافة
وفــنــون الـــشــبــاب ومـــديــريــات الـــشــبــاب
والـريـاضـة في ذي قـار وديالـى فضالً عن

مديرية شباب ورياضة بغداد الرصافة.
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رئيس جـامعة الـقاهرة يـرعى السيـمنار العـلمي الرابع
ـعـنــون (حتـلـيل اخلـطـاب لـوكـالــة الـدراسـات الـعـلــيـا ا
وتطـبيقاته في البحوث االعالمية) الذي يقام افتراضيا

في الـ 29 من نيسان اجلاري.
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الـباحث والكـاتب العـراقي تلقى
امــنـــيــات االوســاط الـــثــقـــافــيــة
واالعالمية بالشفاء العاجل بعد

اصابته بفايروس كورونا.
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مدير عام دائرة الدراسات والبحوث والتدريب االثاري
في وزارة الثـقـافـة العـراقـيـة اعـلن ان الدائـرة احـتـفلت
ي على قاعة دوني اضي بيوم الكتـاب العا اخلمـيس ا

جورج.
 w³Že « r —_«

w½UNH « w½U Uš bL×

التـدريسي في جامعـة اصفهان بايـران ضيفه االربعاء
ـلـتـقى الـثـقـافي لـلـدكـتـورة زيـنب عـبـدالـكر ـاضي ا ا
اخلـفـاجي وبـالـتـعـاون مع مـلتـقى الـثـقـلـ الـثقـافي في
امسـية رمضـاية  افتراضـية  بعـنوان  (قراءة في دعاء

سحر الشريف).

ي العراقي صدر له ضمن منشورات الـكاتب واالكاد
االحتــاد الــعــام لالدبــاء والــكــتــاب في الــعــراق كــتــاب
بـعـنوان (رؤى في الـسـرد والـشـعر  –دراسـة حتـلـيـلـية

نقدية).
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الشـاعر العمـاني العراقي صدرت لـه ضمن منشورات
اجلـمـعيـة الـعمـانـية لـلـكتـاب واالدبـاء مجـمـوعة بـعـنوان

) وتضم  50 نصا. (شياط طفل الست

وقــالت لــهم (أنــتـم مــرتــزقــة) ثم نــطــقت
بالـشـهـادة واستـعـدت لـلمـوت.وفي حـلـقة
أخرى وجد العب كرة الـقدم عالء مهاوي
نفسه راكـعا معـصوب الـعينـ متوسال
ــفــتــرضــ إنــقـاذ عــنــاصــر الــتــنــظــيم ا
حــيــاته.وبــكـى مــراراً وهــو يــصــرخ (أنــا
أخوكم أنا عراقي وأنـا أمثّل الوطن).لكن
قلب يصعب على بعد كشف الكاميـرا وا
الضـيف التـعبـيـر عن غضـبه وامتـعاضه
ـمثـل وطـاقم إخراج بيـنمـا يقف وسط ا
ــــــنــــــتج مـن احلــــــشـــــد الــــــبــــــرنـــــامـج ا
ة الشـعبي.وبـعد ثالث سـنوات علـى هز
تنظـيم داعش في العـراق ال يزال الـعديد
من الـــعــراقـــيــ يـــجــدون صـــعـــوبــة في
ـــآسـي الـــتي تــــســـبب الـــضــــحك عـــلـى ا
بــهــا.ويــعــلّق أحـــد مــســتــخــدمي مــواقع
التواصـل االجتمـاعي علـى األمر قائالً (ال
ــكن أن يــشـعــر بــهـا ـتــعــة الــتي  أرى ا
ــــشـــــاهـــــد في رؤيـــــة أشــــخـــــاص وهم ا
يـتـعـرضــون لـلـتــعـذيب بـهـذه الــطـريـقـة)

وعلى وقـع أصوات تـشـيـد خالل احلـلـقة
بـتــنـظــيم داعش .وتــقـول نــور غـازي في
ـمكن إظـهار تعـليق عـلى (تـويتـر) (من ا
شجـاعة احلـشـد والقـوات الـعراقـية دون
الـلـعب عـلى حـبـل الـرعب.(ومـا يـزيـد من
الرعب هو أن اخلدعـة تدور على أساس
زيف يقع في هجرين ا أن منزل عائلة ا
منـطـقـة حـزام بغـداد حـيث ال تـزال هـناك
خاليا نائمـة لتنظيم داعـش تشكّل خطراً
حــقــيــقــيــاً عــلى الــســكــان.ويــرى حــامـد
الدعمي عبر )تويتر( أن (البرنامج يوفّر
دعـايـة مـجــانـيـة تـضـخّـم عن غـيـر قـصـد
داعش وأخــــواتـه من الــــتــــنــــظــــيــــمـــات
اإلرهـــابــــيـــة فـي الـــعــــراق). ويـــرى بالل
ـة ـمـاثـلـة جـر ـوصـلي أن (الـبـرامج ا ا
بحق اإلنـسـان ولهـا آثار نـفـسيـة سـلبـية
خصـوصـا عـلى العـائالت الـتي تـضرّرت

من التنظيم).
في نــهـــايــة الــبـــرنــامج يـــحــاول مــقــدم
الـبــرنــامج تــفــسـيــر مــقـلــبه بــالــقـول إن

(كـثـيـرين من الـنـاس عـاشـوا هـذا الـرعب
الذي يـختـبره الـفنـان.(ويعلّـق أحمـد عبد
راضي )الـعام الـقـادم قـد نـنفـذ الـكـامـيرا
اخلفـيـة بقـصـور صدام ونـقتـل الضـيوف
ـعـاناة عـلى حـافـة الـنـهـر حـتى نـشـعـر 
شــــهــــداء ســــبــــايــــكــــر( في إشــــارة الى
اإلعدامات اجلـماعيـة التي نـفذت في عام
 2014في تــــكــــريـت.ويــــضــــيف )هــــنــــاك
الـعــشـرات بل مــئـات الــوسـائل والــطـرق
لـلــوقـوف مع احلــشـد والــقـوات األمــنـيـة
واإلشــادة بــبــطــوالتــهـم وتــضــحــيــاتــهم
ـقـدمة الى أفضل).ومع تـزايـد الطـلـبات ا
هــيـــئـــة اإلعالم واالتـــصــاالت لـــوقف بثّ
البرنامج يدافع معدّه ضرغام أبو رغيف
ة شـاهد قـاسيـة ومؤ عن نفسـه قائال (ا
لكن لم ال ننظـر بع أخرى وهي أن هذا
الـتـنـظـيم لـو كــان قـد انـتـصـر لـكـان حـال
الـفـنـان أسـوأ من ذلك وحـال الـعـراقـيـ
كـذلـك. كـنــا سـنــذبح كــنــا سـنــهــجّـر كــنـا

سنحرق).

رئيـس قسم أدارة االعـمال في كـليـة الصـفوة اجلـامعة
ــوت اثــر في الــعــراق نــعـــته الــكــلــيــة بــعــد ان غــيــبه ا

مضاعفات االصابة بفايروس كورونا.

ـكـتب الـتـنـفـيذي فـي احتاد الـبـاحث الـسـوري عـضـو ا
الــكـتــاب الــعــرب أدار الــنــدوة الــتـي اقــامــهــا االحتـاد
ـشـاركـة عـدد من ــقـاوم)  ـنـهج الـتـربـوي ا بـعـنــوان(ا

. الباحث
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{ لـوس  –اجنــلـوس  –وكــاالت - تـداول
رواد مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي مـقـطع
ي سـتيف فـيـديو لـلـمـمثل الـكـومـيدي الـعـا
هـارفي يـظـهـر فـيه قـيـام شـخص بـوظـيفـته
وهي حمل سماعة لهارفي وتشغيل أغنيته
ـفضلة عند دخوله كل مرة الى الستديو ا
تابع األمـر الذي شكّل جدال كبيرا ب ا
الـذي اشاروا الى مـدى الـرفاهـية الـكبـيرة
الـتي يعيش فيها سـتيف هارفي وقد ظهر
في هـذا الـفـيـديـو وهـو يـتـمـايل عـلى أنـغام
األغــنــيــة. وبـــات هــارفي مــرافـــقــاً ايــضــا
ـسـابـقـات مـلـكـة جـمـال الـكـون علـى مدى
اضـية والـتي حتظى اخلـمس السـنـوات ا

بنسب مشاهدة عالية.
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{ بـغــداد (أ ف ب) - عـاد تــنــظـيم داعش
إلى الـــــواجــــهــــة فـي الــــعـــــراق من خالل
بـرنـامج كـامـيـرا خـفـيـة يـثـير الـكـثـيـر من
االنتقادات وتتـلخص فكرته بـإيهام فنان
أو ريــاضي مــشـــهــور بــأنه وقـع رهــيــنــة
ـــتــــطــــرف قــــبل أن يــــتم الــــتــــنـــظــــيـم ا
إنــقــاذه.وعــلى الــرغم من أنه يــهــدف الى
الترفيه في شهر رمضـان يعيد البرنامج
الى األذهـان ذكـريـات مـواضـيع حـسـاسـة
تركت تأثيـرا بالغـا في نفوس الـعراقي

مــثل الــتــفــجــيــرات وعــمــلــيــات اخلــطف
والقـتل.في كل حـلـقـة يتـكـرّر الـسيـنـاريو
شاهـير بحجة نفسه إذ تتمّ دعـوة أحد ا
عمل خيري لزيارة عائلة عادت الى دارها
بـعـد الـقضـاء عـلى تـنـظـيم داعـش. وتـبدأ
ـشـهـور الى احلـلـقـة بــوصـول الـضـيـف ا
منـزل الـعائـلـة الـضحـيـة ثم يـظهـر فـجأة
شهـد جهاديـون مفتـرضون يهددون في ا
الضـيف ويـعصـبـون عـينـيه فـيعـتـقد أنه
ـوت على أيـدي عنـاصر حقـاً على وشك ا

ـتـطـرف.وتـنـتـهي احلـلـقة من الـتـنظـيم ا
شـهد مـسـلحـ مفـتـرض من احلـشد
الشعـبي الذي أشـرف على إنتـاج العمل
الـذين يـحـررون الضـيـف.وتزدهـر بـرامج
ــقــالب عــلى الــشــاشــات الــعـربــيــة في ا
رة األولى الـتي ينتح رمضان إال أنـها ا
فـيــهـا بــرنــامج من هــذا الـنــوع يـتــنـاول
(اإلرهــاب) في الـــعــراق.وفي كل حـــلــقــة
ـشاهـد الدرامـاتيكـية. مـرّة يزنّر تتالى ا
الـضـيف بـحــزام نـاسف ويـوهم بـأن من
حـوله أعـدمـوا أيضـاً قـبل أن تـصـل قوة
من اجلــــــيش واحلــــــشـــــد الــــــشـــــعــــــبي
ـثلون ملـثمون أزياء لتحريـره.ويرتدي 
اجلـــهـــاديـــ أو أزيـــاء قـــوات احلـــشــد
الــشــعــبي بـــحــسب أدوارهم.في إحــدى
احلـلـقــات وجـدت الـفـنــانـة الـكــومـيـديـة
نسمة نفسها معـصوبة العين ومقيدة
وسط هتافات وإطالق نار كثيف ما أدى
رعب وقف ا الى فقدانها الوعي.ورغم ا
ـسلحـ بشـجاعة واجهت في البـداية ا
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تلتقي شخصاً من الطرف اآلخر وقد تقع في احلب 
 . ما يسعدك كثيراً

qL(«

. استمع تشهد حـياتك العاطفية تغييرات جذرية قريباً
الى صوت عقلك فقط.

Ê«eO*«

حـاول ان تـقـنع مـديـرك بـافــكـارك فـقط عـلـيك انـتـظـار
ناسب . الوقت ا

—u¦ «

قـد حتصل اليـوم على مكـافأة ماليـة تستـحقها نـتيجة
جهودك .رقم احلظ .2

»dIF «

إحـــذر مـن صـــديق فــــهـــو يـــتــــدخل في عـالقـــتك مع
شاكل.  الشريك وقد يسبب لكما ا

¡«“u'«

يـؤثـر وضـعـك االسـري في عالقـتك مـع الـشـريك وقـد
يدفعه إلى التخلي عنك.

”uI «

حـاول ان تضع خـطة عـمل فـعالـة لكـي تنـجز االعـمال
تراكمة عليك . ا

ÊUÞd «

ال تعـطي اسرارك و افكارك لـلعمل النـاس ال تثق بهم
او ليسوا محل ثقة .

Íb'«

دع احلـبـيب يـشـتـرك مـعك فـي الـرأي وال تعـزلـه كـلـياً
كي ال يشعر بالغربة. 
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قابـل ال ضير من أن حتقق آمـاالً كثـيرة لديـك و في ا
تتنازل عن بعض حقوقك.

Ë«b «

حتب عـملك و تـتفـاني به و ستـجني الـثمـار قريـبا فال
تياس.يوم السعد االربعاء.
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تــخــلّص من الــقــلق الــداخــلي الــذي يــســيــطــر عـلــيك
لتستقر أوضاعك ويتفهمك احلبيب.

 u(«
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ظـهرت فـيهـا بكـامل أناقـتهـا برفـقة
صــديـقـة لـهــا وأرفـقـتــهـا بـتــعـلـيق
ـــنــاســبـــة عــيــد عــايـــدتــهـــا فــيه 
مــيـالدهــا والقـت إطاللــة شـــوبــرا
إعـجـاب عـدد كـبـيـر من مـتـابـعـيـهـا
خـصــوصـاً وأنـهــا إرتـدت فــسـتـان

أحمر اللون ذات تصميم الفت.
وكانت شوبرا قد أثارت اجلدل في
صـفــوف مـتـابـعــيـهـا بـعــد نـشـرهـا
مــجــمــوعــة صـور بــرفــقــة زوجــهـا
الــفــنـان األمــريــكي (نــيك جــونس)
وظـهـرت بـالـصور مـرتـديـة جـاكيت
مــكــشــوف عن بـــطــنــهــا وبــنــطــال
بـتصـميم شـروال بـاللـون األبيض
وأثـارت إطاللتـهـا إعجـاب الـبعض
والــبــعض اآلخــر إعــتــبــر أنــهــا لم
تــتـوفق بـإطاللـتـهـا وأن إرتـدائـهـا
جـاكـيت مـكـشـوف لـهـذه الـدرجة لم
يـتــنــاسب مع إطاللــتــهـا واصــفـ

إياها بـ(اجلريئة).
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تـوجـهت الفـنـانة اإلمـاراتـية أحالم
برسـالـة نـابـعـة من القـلب لـلـفـنـانة
ـنـشـور في صـفـحـتـها شـريـهـان 
اخلـــاصــة عـــلى مـــوقع الـــتــواصل
اإلجـتـمــاعي قـائـلـةً (عــنـدمـا تـعـود
عتق بالذهب شريهان يعود الفن ا
هــكــذا هي دائــمـــاً شــيــريــهــنــتــنــا
الثمينة كـل احلب لك يا عظيمة يا
مـــلــــكـــة) وجـــاء كالم أحالم بـــعـــد
ظـهـور شريـهـان لـلمـرة األولى بـعد
 19عـامـاً من الـغـيـاب في عمـل فني
عــبــارة عـن إعالن إلحــدى شــركـات

االتصاالت.
وكـــتــبـت شــريــهـــان مــؤخـــراً عــلى
صــفــحـتــهــا اخلــاصــة عـلـى مـوقع
الــتــــــــــــواصل االجــتـــمــاعي (أنــا
بـعــيش حلـظـة إنــسـانـيــة صـادقـة
حلــظــة إنـحــنــاءة شــكــر من قــلـبي
وعــمــري لــكـــــــــم جــمــيــعــا ودون
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ــــيــــزاً واســـــمــــتــــعت شــــــريــــرا 

ه). بتقد
{ بــومــبـاي  –وكــاالت - شـا ركت
ــمـثــلـة الــهـنــديـة كــاريـنــا كـابـور ا
صـورتـ جـديـدت مـع متـابـعـيـها
عـلى مـوقع الـتـواصل اإلجـتـماعي
ظــهــرت فــيــهــمــا بــالــزي الــهــنـدي
ائل إلى األصيل باللـون الرمادي ا
األبـــــيـض وخـــــطـــــفـت األنـــــظـــــار

بجاذبيتها وجمالها الساحر.
وكـانت كـابـور قـد نـشـرت قـبل أيام
صورة جـديدة  ظـهر فـيهـا زوجها
ـمثل سـيف عـلي خـان إلى جانب ا
طفـلـيه بـلـقـطة عـفـويـة لـكن كـابور
حــرصت عـلى إخـفــاء وجه طـفـلـهـا
وعــدم إظــهــاره إلى الــعــلن والقت
الصورة إعجاب عدد مـن متابعيها
الــذين عــبـروا عن حــبــهم الــكـبــيـر

لهــا.
مثلـة الهندية بريانكا كما نشرت ا
شـوبـرا صـورة لـهـا فـي صـفـحـتـها
عـلى مـوقع الـتـواصل اإلجـتـماعي

الفجر : 3:53
الظهر :   12:06
غرب : 6:43 ا

ÊUC — WO U ≈

اَلـلّـهُمَّ اَعِـنّي فـيـهِ عَـلى صِـيـامِهِ وَ قِـيـامِـهِ  وَجَـنـبـني فـيهِ مِن
هَفَواتِهِ وَآثامِهِ  وَارْزُقني فيهِ ذِكْـرَكَ بِدَوامِهِ  بِتَوْفيقِكَ يا
هُمَّ قَـونِـا فِـيهِ عَلَى . اللـَّ ـ َ . يا رب الـعـا ُـضـلـ هادِيَ ا
إِقَامَـةِ أَمْـرِكَ وَأَوْزِعْـنِا لِـأَدَاءِ شُـكْـرِكَ بِـكَرَمِكَ  وَاحْـفَـظْـنِا

ــــاظِــــــرِينَ. بِــــــحِـــــفْــــــظِكَ وَسِــــــتْــــــرِكَ يَـــــا أَبْــــــصَـــــرَ الــــــنـَّ
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يقـول الطالب وعدالله جناح عابد وهو من سكنة
ـوصل (ذهبنا لتأدية قريـة صفية جنوب ا
امتـحـانـات كلـيـة الـتـربيـة األسـاسـية في
قـضاء الشرقـاط في صالح الدين. أكثر
من 200 طــالـب وطــالـــبــة من خـــارج الــقـــضــاء
بــحــدود 40 طــالب من الـــنــاصــريــة 15 طــالــبــا من
البـصرة والـبقـية من احملـافظـات األخرى. وعـلى مدار
أيام اإلمـتـحـانـات وبـشـكل يـومـي كان اهـالـي شـرقاط
يقدمون لنا نحن الطلبة منسف كوجبة إفطار).مضيفا
وفقـا لصـفـحة يال في (فـيسـبوك) (الـصورة من مـنزل
واحـد فـقط لـلـطـلـبـة القـادمـ من احملـافـظـات مـا عدا
نـازل األخـرى وحـتى احملالت عنـدمـا يـعرفـون انـنا ا

طلبة يرفضون أخذ النقود منا).

ـناسب ضع الكـلـمات في مـكـانهـا ا
مع احلل الصحيح لتكـتشف الكلمة

طلوبة:  ا
WOÐ—Ë√ …—U «

فيروز  –وشم  –معلم  –مشـير –
مـهل  –بــركـان  –نـوال  –نـوح –
جنات  –زائير  –موالح  –عبره –
أمام  –حصون  –ترام  –جناح –

زعفران.

عمان
wz«d U « bO−
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حـتى االن هـذا الـبـطل الـثـالث في مـسـلـسل يـرفض مـخـرجه االفـصـاح عن
اسـمه .. الـبطل الـثـالث في ثـالث ايام رمـضـان يسـقط بـفـعل فاعل مـجـهول
ـؤلف ان ــبـثــوثـة في كل مــكـان ! لـيس مـن صـالح ا تـسـجــله الـكــامـيـرات ا
تسـجل جميع االحـداث ضد مـجهول ! رغم ان نـفس الكـتاب ليس بـالطويل
سلسالت العربية التزيد عن عشرة .. نفس الناس اقصر ! بعض حلقات ا
 حـ اقـرر ارسـال هـذا الـنص لـلـنـشـر سـوف تـكـشف الـبـطـلـة الـبـوهـيـمـية
الغامضة عن جوانب خفية من حياتها .. جميعهن (وحيدات ; منفصالت ;

نفرد ) .... أين ايام ابو العال البشري ?  ارامل ; او يفضلن العيش ا
كانت االسر انشطارية  –بعد ان كانت نووية .. اسـامة انور عكاشة صمم
لـسـكن افــقي يـتـعـايـش فـيه االضـداد حتت ســقف واحـد مع انـهم جــمـيـعـا
خرجـوا من صلب رجل واحـد ورحم إمراة ولودة واحـدة .. الحدود لـلنسل

فالعيال رزرقهم ورا الباب .. 
بعـد منتـصف ليل اوتـرخت الهـولندي يـكشف لي صـباح عطـوان عن هواية
ـنـتجـة عام   1951ومن بيـنـها الـتفـرج عـلى افالم هـوليـوود الـكالسيـكـية ا
فـيـلم (اليـوجـد طـريق سـريع الى الـسـمـاء) جلـيـمس سـتـيـورات  انه مـايزال

يتعلم  االيقاع وتوزيع الكتلة في الفراغ وتوزيع الوقت .. 
تـذكر يـتم اسـامة انـور عكـاشة الـذي جـعله يـرصد الـبطـولـة لهم في اعـماله

جميعا ..
(في سن التـاسعـة تلقى  –اسامـة الصـدمة  –التي شـكلت حـياته وحـفرت
ـسـتقـبل .. كـانت مـجـراهـا  وكـان لـهـا الـفـضل االكـبـر في حتـديـد مالمح ا
الصـدمة هي فـقدان االم .وكـان قريبـا منـها حـد االلتصـاق .فــــــجـأة يفرغ
العـالم ويصـمت حوله ; ويـجد نفـسه بال ظل وال صدى)! :هـذا اليـتيم الذي
ضيعـتمو كبـرا وراح في كل قفر  يـزرع الشجرا التـسالوا كـيف جاز الليل

نحو ضحى اليتم ايقظه من نومه فسرى.
تـكامـلـة حتى تـلك التي خـرج منـها ابـناء  صـباح يـدافع عن دراما االسـر ا

ضالون في ذئاب الليل : 
ـة كما يذكر الـدكتور ملئيـة باالسر رصينـة جدا في اعمالنا (االعمال القد
شـوف االماني الـضـالة خـمس أسر او اربـعـة اسر كـبيـرة ورصيـنـة تتـقاتل
يراث وحتى ذئاب الليل كانت فيها اسر كبيرة.اجملرمون  لم على اساس ا
يخرجوا مـن الشارع او لم ياتـو مقطوع مـن شجرة تمامـا او لم يخرجوا
ا ـصبـاح ال ا ا مـارد خـرج من القـمقم او من ا عـلى الشـاشة فـجأة  كـا
خـرجوا من اسـر كمـا رئيـنا من شـخـصيـة ابو عـلج.الي اسرته كـبيـرة جدا
واخـوتـه كـبــار واخــوه ضـابط ووالــده قــاض وامه سـيــدة مــحـتــرمــة واخـته

كذلك).
انــتـهـى حـديـث عـطــوان ..عــدت الى مالحــقــة ابـطــال الاســمــيـهـم عـرب من

جنسيات مختلفة يقتلون ثم يهربون  –هكذا بدم بارد ..
وثـمة شيء مـا يـغـلي في عروقي ; وعـرق يـتـصبب من
جــبـــيــني .. لـــيــست اعــراض كـــورونــا عــلـي الــســفــر

سحة سالبة ! وا

اســـــــــــــتـثـنـاء حلـظة انـتـظـرتـها
كـثــيــرا لـرد جــمــيل في رقــبـتي من
ســبــتـمــبـر 2002  مــشـاعــري كـلــهـا

متلخبطة لكن سعيدة).
ــمـثــلـة من جــهـة اخــرى  أعـلــنت ا
ـصــريـة مـنــال سالمـة إصـابــتـهـا ا
ـنـشـور في صـفـحـتـها بـكـورونـا 
اخلـــاصــة عـــلى مـــوقع الـــتــواصل
اإلجـتـمـاعي طـلـبت فـيـه الـدعـــــــاء
مـن مــتـــابــعـــيــهـــا ونــشــــــــــــــرت
صورة عفـوية لها أرفـقتها بـتعليق
كـــتــــبت فــــيه (ادعــــولي ايــــجـــابي
كـــورونـــا) وتــلـــقـت الـــكــثـــيـــر من
الــتـعــلــيــقــات الــداعـيــة بــالــشــفـاء

والداعمة لها.
وكـــانـت سالمـــة قــد
أشـارت مـؤخـراً
ــــوقع وفــــقـــــا 
الـــــفـن انـــــهـــــا
(مـــــــــــــــــــازالـت

ومــســتــمــر عـرضـه مع قــراءتــهـــــا
لــــعــــدد من الــــســــيــــنــــاريــــوهـــات

اخلـاصــــــــــــة
ـــــســــرح) بـــــا
الفــــــــتـــــــــة الى
انــــــهـــــــــــا (لم
تـــــــــتــــــــلـــــــــقى
عـــروضـــــــــــــاً
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

التلفزيون).
وامـــــا عـن اهم
ادوارهــــــــــا في
الفترة االخيرة
قــــالت سـالمـــة
ان (دورهــا في
مـــــــســــــلـــــــسل
عــائــلــة احلـاج
نـــعـــمـــان كـــان
نـــقـــطـــة
احالممــــهـــمـــة
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سمـعنا في السنوات االخـيرة أكاذيب كبيـرة عن مشاريع عقارية
تـنـتـشل الـنـاس من ازمـة الـسـكن وبـأسـعـار مـدعـومـة من الـدولة.
ومـضت االيـام والـكـذّابـون اليـزالـون بـيـنـنـا يـبـحـثون عـن أثواب
ـشـاريع  كانت فـقـاعات وجلـود جـديـدة من دون جدوى و تـلك ا
كالمــيــة سـاذجــة ومــوهــومــة انـهــا تــنــفع في امــتـصــاص نــقــمـة

 . العراقي
اليـوم لم يبق للبلد متسع من الصبر على احتمال أكاذيب جديدة
 ولكي يـتم قطع الطريق على اصحـاب الوعود الكاذبة وحتى ال
تتـكرر االسـاليب نـفسـها في اخلـداع السـياسي ولـكي يسـتعـيد
ؤسـسـات الدولـة وبـعض شـخوصـها واطن بـعـضاً من ثـقـته  ا
كن حان الـوقت إلعالن خطة خـمسية تـنموية في أقل تـقدير أو 
أن تـكــون عــشــريــة ذات مــنــهــاج واضح  خــال مـن الــعــبـارات
ـنـاهج الـوزارية ـضـحـكـة التي تـطـفـو كـالـزبد عـلى ا االنـشـائـية ا
كن قصـود منها وكيف  السـابقة والتي اليدري من كتـبها ما ا
ريب تطـبيـقهـا في زمن اللـفلـفة والـتنـاغم مع مسـارات الصـمت ا

على الفجائع والكوارث.
اخلـطـة اخلمـسـية تـصـدر بتـشـريع قانـوني مـلزم لـهـا محـاورها
الـتـنـفـيــذيـة والـزمـنـيــة الـتي ال حتـتـمل الــلف والـدوران واخملـاتـلـة
والـتـسـويف وتـكـون ذات ابـعـاد خـدمـيـة واسـتـثـمـاريـة وانـتـاجـية
مـتـوازنـة تـرافـقـهـا عـمـليـة تـشـديـد حـقـيـقي فـي مالحـقـة الـفـساد
وجتـفـيف مـنـابـعـه ومـصـبّـاته مع مــحـاكـمـات عـلـنــيـة لـلـفـاسـدين
يشـاهدها ويـشارك فـيها بـالدعم والـتوثيق واالدلـة العـراقيون من

دون استثناء.
البـدّ من وقفـة مصارحـة مع الذات فـي انّ مسار عـمل الوزارات
يخـضع الجتهادات غالبا تكون غير ناضجة من الوزير أو اجلهة
الـسـيـاسـية الـداعـمـة له أو خـاضـعـة للـمـنـاخ الـسـيـاسي احملـتقن

بالتبعية والفساد والعجز احمليط به. 
ـكـن أن تـتــجـاوز أيــة حــكـومــة هـذه هــذا اليــبـشــر بـخــيــر  وال 
الـعـقـبـات من دون أن يـتـحول الـعـمل احلـكـومي الى مـؤسـسـاتـية
قانـونية ذات ثـبات والزام ووضـوح في التشـريع والتنـفيذ بـعيداً
عن تصـريف االعمـال الـيومـية الـروتيـنيـة الـتي يبـدو انهـا اقصى

منجزات معظم الوزراء .
ـمكن ان انّ اخلـطـة اخلـمـسـيـة سوف حتـتـاج دعـمـاً دولـيـاً من ا
نـحـصل عـلـيـه خـطـوة خـطـوة من دون اثـقـال كـاهل الـبـلـد بـديـون
واعـبـاء وقـيود لـكن االسـاس في اخلـطة انـهـا وطنـيـة مـبنـيـة على
بــرنــامج انـــقــاذ ذاتي حــتـى لــو لم يــكـن هــنــاك اي دعم دولي .
ـفــروض االفـادة من تـطـور عالقـات الــعـراق عـربـيـاً لـدعم هـذا وا

سار. ا
ينـبغي أن تـولد مؤسـسات بـناء مـستدامـة في البـلد ال يـؤثر فـيها

واسم االنتخابية الفجة. تغيير احلكومات وا
ليس أمـامنـا سبيل إال أن نـضع نقطـة ونتـوقف عندهـا الستدراك
نـحدر يومـا بعد آخـر نحو مـسارات سـياسيـة مبنـية على البـلد ا
مـنـافع ال تمـت للـوطن بـصلـة وقـائـمة عـلى مـعـادلة مـاذا اعـطيـتـنا

وماذا نعطيك.
ثمـة أمل في آخر هذا النفق أعـرف انه موجود بالرغم من انني

ال أراه اللحظة.
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