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طبعة العراق 
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اشـرت فرق تـقصي احلـقائق الـرصدية
لـلـمـفـوضـيـة الـعـلـيـا حلـقـوق اإلنـسان
ـيــداني ألثـار حـريق وبــعـد الـتــحـقق ا
مـــــســـــتـــــشـــــفـى ابن اخلـــــطـــــيـب في
قصورا وتقاعسا تسببا بحدوث بغداد
مؤكدا ان احلصلية الرسمية الـفاجعة 
ـعلنـة غير صحـيحة واعـداد الشهداء ا
ـفـوضـية تـفـوق  130 ضـحـيـة. وقال ا
فـي بيان تـابعـته (الزمان) امس ان (ان
احلــريق كـان بــسـبب انـفــجـار قـنــيـنـة
أوكــسـجـ داخل ردهـة إنـعـاش الـرئـة
فــضال عن اكـتـظــاظ الـردهـات بـأعـداد
ـرضى الــراقـدين في الــزوار من ذوي ا
وهذا دليل عـلى عدم التزام ـستشـفى ا
ـستشفى بتعليمات الوزارة في ادارة ا
ـرافقـ إلى ردهات مـا يـخص دخول ا
مـؤكـدا (عـدم وجود اإلنـعـاش والـعـزل)
ـسـتـشـفى مـنـظـومـة إنـذار مـبـكـر في ا
واطن باحلريق أو لتحذير واشعار ا
ـرضى خالل وعـمـلـيـة انـقاذ ا اخلـطـر 
احلــــريق لـــلــــمـــرضـى تـــمت مـن قـــبل
ولـم يتم اسـتـخدام ـرافـقـ واألهالي ا
ـوجودة مـسـتـلـزمات اطـفـاء احلـريق ا
وهو ما بـسبب عدم االنتباه لوجودها 
يـؤشر تقـاعساً في  اداء الـواجبات من
ـسـتـشــفى وفـريق الـدفـاع قــبل إدارة ا
ـــدني الـــذي وصل بـــعـــد ســاعـــة من ا
وتـــابع الـــبـــيــان ان انـــدالع احلـــريق)
فـوضية (شـهود عـيان  اكـدوا لفـريق ا
أن الـــطــابق األوسط لـــلــمــســـتــشــفى
احـــتـــرق بــالـــكــامـل وهــو يـــضم أربع
ردهــات كل ردهــة فــيــهــا أكـثــر من 30
إضــافــة إلى تـأثــر الــطـوابق مــريــضـاً
ستشفى وحصول حاالت األخرى في ا
ـرافـقـ لـهم ـرضى وا اخـتــنـاق بـ ا
بـسبب غلق منظـومة األوكسج كون
ـصــابــ بــكــورونـا ــرضى هـم من ا ا
مبينا ان (عدد واغـلبهم حاالت حرجـة)
الــشـهـداء الـتــقـريـبي وفـقــاً لـشـهـادات
فوضـية قد يصل حـصل عليهـا فريق ا
إلى  130 شـهيداً من ضـمنهـم مرافق

لـــــــــلــــــــمـــــــــرضـى الــــــــراقـــــــــديـن في
فــضالً عن وجـود عـدد من ــسـتـشـفى ا
الــشـهـداء الـذين لم يــتم الـتـعـرف عـلى
هــويـتــهم بـســبب شـدة احلــريق الـذي
ومــضى الـبـيـان الى شــوه أجـسـادهم)
الـــقــول ان (الـــفــريق اشـــر تــقـــاعــســاً
ستشفى وعدم واضحاً من قبل إدارة ا
فضالً ـرضى الـتـحرك الـسريع إلنـقاذ ا
دني عن تـأخر اسـتجابـة فرق الـدفاع ا
وهـذا يـدل على الـتـابـعة لـلـمـسـتشـفى 
الك عــــــدم وجـــــود عـــــدد كـــــاف مـن ا
ـــراقـــبـــة احلـــاالت ـــدرب  اخملـــتـص ا
وعـدم الـتـزام مالكـات الـدفـاع الـطـارئـة
ـــــــــســـــــــتـــــــــشـــــــــفى ـــــــــدنـي فـي ا ا
وتأخر وصـول فرق الدفاع بـواجباتـهم
ـدني التابعة لـوزارة الداخلية) الفتا ا
ــفــوضــيــة إذ تــعــرض هــذه الـى ان (ا
ـعنـية والرأي احلـقائق أمـام اجلهات ا
ـــبـــدأ احلق في الـــعـــام وتــطـــبـــيـــقــاً 
فـأنهـا تـؤشر ـعـلومـة احلـصـول على ا
قــصـوراً واضـحـاً في مــسـتـوى تـقـد
اخلــدمـــات الــصــحــيــة لـــلــمــواطــنــ
وانـتهاكاً صارخـاً  حلقوق اإلنسان من
قـبل اجلهات احلكوميـة متمثلة بوزارة
ستشفى).  في تطور الصحة وإدارة ا
اعـلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
ان فـــريق الـــتـــحــقـــيق فـي حــادث ابن
اخلـطـيب يعـمـلون عـلى مـدار السـاعة
ـوعد الذي حددته ونـنتظر تـقريرهم با
احلكومة وسنعتمد نتائجه بالكامل.  
وحـدد عـضـو جلـنـة الـصـحـة والـبـيـئـة
الـنـيـابـيـة حـسن خالطي ثـالثـة اهداف
مـحـورية لـتحـقـيقـهـا في حادثـة حريق
ـسـتشـفى.وذكر خـالطي في مداخـلته ا
خـالل جلـسة مـجـلس النـواب انه (البد
ـشـاركـة ـوقف  من الــسـيـطـرة عـلـى ا
الـلجنة النيابية واخالء باقي اجلرحى
ويـــــتم مـن خالل الـــــدعـم واالســـــنـــــاد
مــشـددا عـلى بــالـتــواصل مع الـوزارة)
(ضـــرورة كـــشف مـالبـــســـات احلــادث
والـوقـوف عـلى اسـبـابه من الـتـقـصـير
ــتــابــعــة مـع الــلــجــنــة واالهــمـــال و
ــــشــــكــــلــــة بــــشـــأن احلــــكــــومــــيـــة ا

داعـيا الـى (اتخـاذ االجراءات احلـادث)
مـن اجـل عـــــــدم تــــــــكــــــــرار حـــــــوادث
وعــلى الـنــواب مـتـابــعـة مـلف ــاثـلـة
الـــسـالمــة مـع احملـــافـــظـــات واتـــخــاذ
وتهـيئة فرق تابعة ناسبة االجـراءات ا
ـــدني وعـــجالت االطـــفـــاء لـــلـــدفــــاع ا
ـسـتــشـفـيـات والــسالمـة واالمـان فـي ا

والدوائر احلكومية االخرى)
. وتــلـــقى رئــيس اجلـــمــهــوريــة بــرهم
صــالح بــرقــيــات تــعــزيــة من الــعــاهل
الـسعودي سلمان بن عبد العزيز وولي
عـهـده مـحـمد بن سـلـمـان ورؤساء دول

بـــفـــاجـــعــة مـــســـتـــشـــفى ابن اخـــرى 
اخلــطـيب.وقـال بــيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امس ان (صـالح تـلـقى برقـيـت تـعـزية
مـن الــعــاهل الــســعــودي وولي عــهــده
وما نتج عنه من بـفاجعة ابن اخلطيب 
ــــولى راجـــ ا وفــــيــــات وإصـــابــــات
ـتـوف سـبـحـانه وتـعـالى أن يـتغـمـد ا
ويـلهم ذويهم بـواسع رحمـته ومغـفرته
ن عـــلى وأن  الـــصـــبـــر والـــســلـــوان
ـصابـ بالشـفاء الـعاجل). كمـا تلقى ا
بــرقـيــات تــعـزيــة من الــرؤسـاء صــالح
ـصـري عـبـد الــسـوري بـشـار االســد وا

الـفـتاح الـسـيسي والـتـركي رجب طيب
أردوغـان ومـلك االردن عـبد الـله الـثاني
وســلــطــان عـمــان هــيـثـم بن طـارق آل
وأمـيـر الــكـويت نـواف األحـمـد ســعـيـد
اجلـابـر الـصـبـاح وولي الـعـهـد مـشـعل
األحمد اجلابر الصباح ورئيس مجلس
الـــــوزراء صــــبـــــاح خـــــالــــد احلـــــمــــد
وأمـيـر قطـر تمـيم بن حـمد آل الـصـباح
ثــانـي ونــائــبه عــبــد الــله بن حــمــد آل
والـرئيس الـلـبنـاني مـيشـال عون ثـاني
ورئــــيـس مــــجــــلس الــــنــــواب نــــبــــيه
والـرئـيس الـفـلـسـطـيـنـي مـحـمود بـري
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اعـاد ضـباط في وزارة الـدفاع مـبلغ
صُـرفت مـلـيـار و  300مـلـيـون ديـنـار
عـن طـــــــريق اخلـــــــطـــــــأ فـي رواتب
مــنــتـســبــيــهـا.وذكــر بــيـان لــقــيـادة
عـمليات بغـداد تلقته (الزمان) امس
انـه ( إعــادة مـــبــلغ  300مِـــلْـــيُــون
ديــنــار من قــبل جلـنــة اخلــزانـة في
ـغـاويــر الـثــالث ضـمن لـواء فــوج ا
بـعد ـصـرف مـغـاويـر الـقيـادة إلى ا
اكــــتــــشــــاف خــــطــــأ حــــســــابي في
الـــــرواتـب). وكــــان ضـــــابـط في في
قــاعــدة طــيــران اجلــيش األولـى قـد
اعـاد مبـلغ مليـار دينـار إلى مصرف
وزارة الــدفـاع. وقـال بــيـان لـلـوزارة
ا تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (نـظـراً 
ــتـلــكه أبـطــال اجلـيش مـن أمـانـة

أعاد ضابط وإخـالص وحب للوطـن
الـرواتب في قـاعـدة طـيـران اجليش
ـقـدم صــدام عـادي مــحـمـد األولـى ا
مبـلغ ملـيار ديـنار إلى مـصرف فـهـد
الــــوزارة الـــذي سُــــلم مـع الـــرواتب
ــصـرف). وبــاشـر ســهـواً مـن قـبل ا
مـــصــــرف الـــرافـــدين امس ,تـــوزيع
رواتـب عدد من وزارات ومـؤسسات
ــــكــــتـب االعالمي الــــدولــــة.وقــــال ا
لـلـمصـرف في بـيان تـلـقته (الـزمان)
امـس أنه ( توزيع رواتب موظفي
بــعض وزارات ومـؤسـسـات الـدولـة
مـن الـذين  تـوطـ رواتـبـهم لـدى
ـــصــرف ومن حــامــلـي الــبــطــاقــة ا
مـشـيرا ـاسـتر كـارد) االلـكـتـرونيـة ا
ـصـرف مـســتـمـر بـصـرف الـى ان (ا
الــرواتب وفق ســيـاقــات ومـواعــيـد

محددة). 

ضاد لفايروس كورونا OIK`∫ رئيس اجلمهورية برهم صالح يتلقى اللقاح ا

حـيث عـبـروا في الـبـرقـيـات عن عـبـاس
(عـميق مواساتـهم إلى الشعب العراقي
ســائــلـ الــعــلي الـقــديــر أن يـتــغــمـد
ن على الـضحايا بـواسع رحمته وأن 
وأن يـحفظ ـصـاب بـالشـفاء الـعاجل ا
الـعـراق وشـعـبه من كـل مـكروه ويـنـعم
عـلـيهم بـاخلـير والـسالم). وكـان حريق
ــركّـزة في أنــدلع في وحــدة الـعــنـايـة ا
اضي مـستشفى ابن اخلطيب السبت ا
وأســفــر احلــادث عـن اســتــشــهـاد 82
شـخـصـاً واصـابة  110 آخـرن بـحسب
احصائية صادرة عن وزارة الداخلية. 
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 رجـحت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنــواء اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي
الـتــابـعــة لـوزارة الــنـقـل ان يـكــون طـقس الــيـوم االربــعـاء في
. طراً شماالً وغائماً  نـطقت الوسطى واجلنوبيـة صحوا  ا
وقالت الـهيئـة في بيـان تلقـته (الزمان) امس ان (طـقس اليوم
وصـحـوأ في ـطـرا في الـشـمـال  االربـعـاء سـيـكـون غـائـمـا 
وال تغـير بـدرجات احلرارة). نـطقـي الـوسطى واجلنـوبيـة  ا
الـتابـعة لـلمـعهد وسجـلت محـطات الـشبـكة الـقومـية لـلزالزل 
هـزة أرضـيـة بـقوة 3.1 الـقـومي لـلـبـحوث الـفـلـكـيـة في مصـر
عــلى بـعـد  61ك لــيـومـتــرا عن جـنـوب مــديـنـة أسـوان. درجـة
ان (قوة الهزة بلغت 3.1 عهد جاد القـاضي وكشـف رئيس ا
ووقعت عـلى عمق  4 كـيلـومترات درجـة على مـقيـاس ريخـتـر
وعـلى بـعد  61كـليـومـتـرا عن جـنـوب أسـوان). وضـربت هزة
ـركـز رصـد الـزالزل وفـقـا  بـيـرو  أرضـيـة بـقـوة  5.3 درجـة 
ركز ان (الهزة وقعت على مسافة توسطي. وقال ا األوربي ا
وعـلى عـمق 33  217 كـيـلـومـتـرا جـنـوب شـرقي مـديـنـة إيـكـا

كيلومترا). 
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حــد تــعــبــيــره. واكــدت خــلــيــة االزمـة
ان الـساللة الهـندية قـد تكون الـنيـابية
وان قـــــريــــبـــــة مـن دخــــول الـــــعــــراق
االجراءات الصارمة وحدها قادرة على
مــنــعــهــا.وذكــر مــقــرر اخلــلــيــة جـواد
ــــــوســـــوي فـي تـــــصـــــريـح امس ان ا
هي االخـطر لـغـاية (الـساللـة الـهنـديـة 
االن وهـي قــريـــبــة جـــدا من الـــدخــول
مــشــددا عــلى (الــســلــطــات لــلــعـــراق)
احلــكــومــيــة ووزارة الـصــحــة اتــخـاذ
اجـراءات اسـتـبـاقـيـة صـارمـة ومـبـكرة
ـنع الـرعـايـا من دولـة الـهـنـد والدول
ـصـابـة االخـرى من الـدخـول لـلـعراق ا
وضرورة عدم ادخال وافدين ـدة شهر
ـلقـحـ واحلامـل الـى البالد اال من ا
مع اجـــــراءات لـــــفـــــحـص بي سـي ار 
واال سـنـتـعـرض دة 14  احلـجـر لـهـم 
الـى كـــارثــة بـــدخـــول هـــذه الـــسـاللــة
اخلـطره). وناشد عراقـيون عالقون في
اخلـطــوط اجلـويــة الـعــراقـيـة الــهـنــد 
بـاإلسـراع بتـوفيـر اآلليـات لـنقـلهم إلى
الــعـراق. وأوقـفت الـسـلــطـات احملـلـيـة
حــركـة الـطـيـران بـ الــبـلـدين بـسـبب
تــفــشي سـاللــة مــتـحــورة جــديــدة من
كـورونا تسـببت ارتفـاعا في اإلصابات
والـوفيات.  وتعـتمد الصـحة توصيات
جـديــدة أصــدرتــهــا مـنـظـمـة الـصـحـة
كـفــيـلــة بـتــعـزيـز تـــســريـع ــيـة  الــعـا
تـــوزيــع لـــقـــاحـــات الــفــايــروس بــ
ستـهدفـة.وقال عضـو الفريق الـفئـات ا
اإلعـالمي الــطــبـي لــلــوزارة مــــحـــمـــد
كـــاظـم مــحـسن ان (الـــــوزارة تــواكـب
جــمـيـع الـتــوصـيــات الـتي تــصـدر عن

تـعـلـقـة بـلـقـاحات ـيـة ا الـصـحـة الـعـا
واضــــــــــاف ان (أهــــم كــــــــــورونــــــــــا)
الـــتــوصــيــات تـــركــز عـلـى ضـــرورة
اخـــــذ الــــلـــقــــاحــــات بــــالـــنــــســــبـــة
ــصــابـ بــالــفــايـروس لألشــخــاص ا
ســابــقـــا بـــعـــد شـــفـــائـــهـم تـــمـــامـــا
واخــتـفـاء االعــراض دون احلاجة إلى
االنــتـظـار مـدة ســتـة اشـهـر مــن وقــت
كــمـــا كـــان مـــعـــمــوال به اإلصــــابــــة 

اضية).  ـدة ا خالل ا
يـة تيدروس ورأى مـدير الـصحـة العـا
أن االوضاع في ادهـانوم غيبريسوس 
بعـدما بـلغ تفشي الـهنـد أكثر مـن مؤلم
الـوبـاء فـيهـا مـسـتـويات خـطـرة وغـير

مسبوقة . 
وقـال غـيـبـريـسـوس في تـصـريح امس
ـنـظـمـة تـبـذل كل مـا فـي وسـعـها إن (ا
عــبـر تـقـد مـسـتــلـزمـات وجتـهـيـزات
مـــــنـــــهــــا االكـــــســـــجــــ ضـــــروريــــة
ـيــدانــيـة الــنـقــالـة ــسـتــشــفـيــات ا وا
ـعدات اخملبرية).وخالل أيام أغرقت وا
ــــتــــحـــورة الــــهــــنـــديــــة الــــبالد في ا
ـــــا أدى إلى اعالن دول الـــــفـــــوضى
عــديـدة عن تـقــد مـسـاعــدات عـاجـلـة

للهند.
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بـ الـبـلـدين. واوضح بـيان امس ان
(الــكـاظـمي اسـتـقــبل ظـريف بـبـغـداد
واكـدا خـالل الـلـقاء ,اهـمـيـة  تـطـويـر
الــعالقــات الــثــنـائــيــة بــ الــبــلـدين
ـــصـــالح بـــالـــشـــكـل الـــذي يـــخـــدم ا
وتـعـزيز الـتـبادل الـتـجاري ـتـبادلـة ا
كما نـاقشـا قيام الـبلدين بـاالجتاهـ
ــالــيــة بــااليــفــاء بــالــتــزامــاتــهــمــا ا
مـشـيـرا الى ان (الـلـقاء والـتـعـاقـديـة)
تـطـرق الى الـتـعـاون بـشـأن مـواجـهة
بـنـاء ـشـتـركـة الـتـهـديـدات االمـنـيـة ا
عــلـى الــتــعــاون الــذي حــصل اثــنــاء
مـواجهة تنـظيم داعش ومنع معاودة
نـــشـــاطه). وشـــدد الـــكـــاظـــمي عـــلى
(اهــمـــيــة الــتــواصل بــ مــســؤولي
تسارعة في ظل التـطورات ا الـبلدين
والتي نـطقة والعالم الـتي تشهدها ا
تــتــطـلب اســتــمـرار احلــوار وتــبـادل
اكد نـطقة). بدوره  االفـكار ب دول ا
ظـــريف (رفض بالده ألي تــصــرف او
ســلــوك يــؤثــر سـلــبــا عــلى االمن في
الـعراق). واكد رئيس مـجلس النواب
ان العـراق يتبنى مـحمد احلـلبوسي 
ســيــاســة االنــفــتــاح وبــنــاء عالقــات

مـــتــوازنــة مـع مــحــيـــطه اإلقــلـــيــمي
والـدولي. وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس ان (احلـلـبـوسي الــتـقى ظـريف
وجــرى خالل الــلــقــاء ــان  فـي الــبــر
بـحث العالقات الثنائية وتعزيز آفاق
فضال الـتعـاون ب الـبلديـن اجلارين
عن بحث تطورات األوضاع اإلقليمية
واكـــد احلـــلــبـــوسي ان والـــدولـــيـــة)
(الــعـراق يـتــبـنى ســيـاسـة االنــفـتـاح
وبـنـاء عالقـات مـتـوازنـة مع مـحـيطه
ويــسـعى إلى أن اإلقــلــيـمي والــدولي
يــكــون له الــدور اإليـجــابي لــتــقـريب
وجــهــات الــنــظـر عـن طـريـق احلـوار
ـــــفـــــاوضـــــات). كــــمـــــا الـــــتـــــقى وا
عددا خالل زيـارته إلى بـغـداد ظـريف
منهم مع من رؤسـاء الكتل السياسية
رئــيس الــوزراء الــسـابق عــادل عــبـد
ورئـــيـس الـــوزراء األســـبق ــــهـــدي ا
حـيدر العبـادي ورؤساء ائتالف دولة
ـــالــكـي وحتــالف الـــقــانـــون نــوري ا
عراقيون عمار احلكيم و الفتح هادي
الـعامـري والهـيئـة السيـاسيـة للـتيار
و اجمللس الـصـدري نـصـار الـربـيعـي
األعـــلـى اإلسالمي الـــعـــراقـي هـــمــام
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تـسـجيل نـفت وزارة الـصـحة والـبـيـئة
أي اصــابـة بـساللـة كـورونــا الـهـنـديـة
الــتي تـعــد اكـثــر خـطــورة وفـتــكـا من
ســابـقــاتـهـا الــتي ظـهــرت في عـدد من
مــشــيــرة الى تــســجــيل 7152 الــدول
اصــابـة مــؤكـدة بــالـفــايـروس وشــفـاء
 7312حـالة وبواقع  45وفـاة جديدة.
الـذي ـوقف الـوبــائي الـيـومي  واكــد ا
اطــلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس ان (عـدد
الـفـحـوصات اخملـتـبـرية الـتي اجـرتـها
بــلـغت اكــثـر من 43 مـالكـات الـوزارة 
الف عــيـنـة حلـاالت مـشـتـبه اصـابـتـهـا
حـيث  تـسـجيل 7152 بـالـفـايـروس
مـشـيرا الى اصـابـة مـؤكـدة في الـبالد)
ان (الـشـفاء  7312 حـالـة وبواقع 45
وتابع ان (اكثر من عشرة وفاة جديدة)
االف شـخص تلقـوا جرعات الـلقاح في
ــنـتــشـرة في بــغـداد مــراكـز الــوزارة ا
واحملـافـظـات). ونفت الـوزارة تـسـجيل
أي اصــابـة بـساللـة كـورونــا الـهـنـديـة
الــتي تـعــد اكـثــر خـطــورة وفـتــكـا من
ســابـقــاتـهـا الــتي ظـهــرت في عـدد من
الــدول. وقـالت عــضـو الـفــريق الـطـبي
االعـالمي لـلــوزارة ربى فالح في بــيـان
امـس ان (الــــــوزارة  لم تــــــســــــجل اي
لـكن اصـابـة بـهـذه الـساللـة حـتى االن 
ـــــــعــــــروف ان اذ من ا كـل شـيء وارد 
الــفــايــروس بــ مــدة واخــرى يــغــيـر
صـيغـته او خارطـته اجلينـية ويـتحور
ــكن ان تـظــهـر سالالت اكــثـر شـدة و
واضـافت ان (الــسـفـر الى بــاالعـراض)
ـكن ان يـجـلب سالالت دول مــوبـوءة 
اكـثـر خـطـورة من سـابقـتـهـا وبـالـتالي
االلـتزام بالوقـاية واخذ اللـقاح سيمنع
دخـــــول سـالالت جـــــديـــــدة اخــــرى او
تـفـشيـها). وافـد أحد اطـباء مـستـشفى
أن احلــســ الــتـعــلــيـمـي في ذي قـار 
عـروفة بـضراوتـها الـساللـة الهـنديـة ا
والــتي كـثــر احلـديث عــنـهـا قــد تـكـون
وصــلت الــعــراق. وكــتب في الــطــبـيب
اخملــــتـص عــــلى مــــواقـع الــــتــــواصل
ـسـتــشـفى اسـتـقـبل االجــتـمـاعي أن (ا
مـريـضا مـصاب بـكورونـا بعـد أيام من
اذ انــخـفض نـسـبـة قــدومه من الـهـنـد 
ـئة األوكـسـج لـديه الى نـحو 33 بـا
مع سـرعة تدهور حالتة الصحية) على
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أحـمد الـصحـاف في تصـريح تابـعته
(الـزمان) امس (وجود مبادرة عراقية
لتقريب وجهات النظر ب السعودية
وإيـران عبـر مسارات حـوارية مـرعية
حــكـومــيـاً ومــقـبــولـة عــلى مـســتـوى
ـشتـركة ـصلـحة ا الـتوازن وقـواعد ا
تهدف الى تعزيز األمن واالستقرار,
ـنــطــقـة) واضــاف ان (الــعـراق فـي ا

جـزء من جملة التـحديات والتحوالت
, لذا ال بد أن يكون شريكاً فاعالً
ومــــــبـــــــادراً خلــــــفـض الــــــتــــــوتــــــر
مـبيـناً أن (العـراق يأخذ والـتصـعيد)
هــــذا الــــدور بــــنــــاء عــــلـى عالقــــاته
ــتــوازنـة مع كـل األطـراف وهــذا مـا ا
يـــــؤهـــــله ألخـــــذ أدوار مـــــحـــــوريــــة
وجــوهـريـة ,تــتـيح لـبــغـداد أن تـكـون

نـقطة التـقاء بشأن أهم الـقضايا ذات
الـبـعـد السـتـراتيـجي احلـسـاس على
مـسـتـوى جـيـران الـعـراق أو شـركائه
وأصـدقـائه). ووصل وزيـر اخلارجـية
االيــرانـي مــحــمــد جــواد ظــريف الى
وكـان فـي اسـتـقـبال اقـلـيم كـردسـتـان
نــائب رئــيس ــطــار أربــيل الــدولي
قــوبـاد الـطـالـبـاني حــكـومـة االقـلـيم 
ووزيـــر داخــلـــيــة كـــردســتـــان ريــبــر
ومـسؤول الـعالقات اخلـارجية أحـمد
ســفـ دزيي ورئــيس ديــوان رئـاسـة
االقــلــيم كــردســتــان فــوزي حــريـري.
والـتقى ظريف بالقـيادات الكردية في
أربـيل الـتي وصـلـهـا بـرفـقـة الـسـفـير
إيرج مـسـجدي. اإليـراني لـدى بـغـداد
ونــاقش مــعــهم دعم امن واســتــقـرار
ـنــطـقـة.  واخـتـتم وزيـر اخلـارجـيـة ا
بــلــقـاء االيــراني زيــارتـه في بــغــداد 
مـــســـتـــشـــار االمن الـــقـــومي  قـــاسم
االعــرجي حــيث شـددا عــلى اهـمــيـة
نطقة لدعم اعـتماد احلوار ب دول ا
االسـتــقـرار والـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة.
ونــاقـش  رئــيس الــوزراء مــصــطــفى
شترك التعاون ا الـكاظمي مع ظريف
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كــشـفـت وزارة اخلـارجــيـة عن تــبـني
بـغـداد مـبـادرة لـتـجـسـيـر الـهـوة بـ
عــبــر حـوارات الــســعــوديـة وايــران 
تــراعي مــســتــوى الــتــوازن وقــواعـد
نـطقة. واكد شتـركة في ا ـصلحـة ا ا
ـــتــحــدث بــأسـم وزارة اخلــارجــيــة ا
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تــغـلــب فـريق الــكـهــربـاء بــكـرة
الـقدم أمس الثالثـاء على فريق
الـديــوانــيـة بــثالثــة أهـداف من
ـــــبــــــاراة الـــــتي دون رد  فـي ا
احـتضنـها ملـعب التاجي وذلك
ضـــمن مـــنــــافـــســـات اجلـــولـــة
الـتـاسـعـة والــعـشـرين لـلـدوري

متاز.  ا
وجــــاءَ الـــفـــوز بــعـــد أن أغـــلق
نـافذ على فـريق الكهـرباء كل ا
الـديــوانــيــة  فـي الــشـوط األول
ـــبــــــاراة بـــأســـلـــوبه وســـيـــر ا
رتدة مـعتمـداً على الـهجمـات ا
وحـفاظه عـلى تنـظيمـه الدفاعي

احملكم  .
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قــررت احلـكــومــة رفع سـقف االعــانـة
الـية االجـتـماعـية وزيـادة الـدفعـات ا
لـلـمـسـتـفـيـدين وانـشـاء مـشـروع خط
سـكة حديد ب الـبصرة والشالمجة.
ــتـــحــدث احلـــكــومي  ,وزيــر وقـــال ا
الــثـقـافـة حـسن نــاظم خالل مـؤتـمـره
االسبوعي ان (مجلس الوزراء صوت
ـنعـقـدة امـس بـرئـاسة في جـلـسـتـه ا
مــصـــطــفى الــكــاظـــمي عــلى اصــدار
تـعليمات صندوق اعمار محافظة ذي
ـوافقـة عـلى رفع سقف قـار  ,وكـذلك ا
االعـانة االجـتمـاعيـة وزيادة الـدفعات
ــالـيــة لـلــمـســتـفــيـدين اضــافـة الى ا
ــوافــقــة عـلى انــشــاء مــشـروع خط ا
سكة حديد ب البصرة والشالمجة),
واضـــاف ان (اجملــــلس صـــوت عـــلى
زيـادة اسـتـيـراد الـطـاقة الـكـهـربـائـية
ــقــدار  300مــيــغــا واط) ,وتــابع ان
(احلـكومة تـعمل بجـد وحتاول تقد
خـــــــدمـــــــات في هـــــــذه الـــــــظــــــروف
االســتــثـنــائــيـة  ,وســتــتـخــذ قـرارات
صــــعـــبـــة وجــــديـــة العــــادة تـــقـــو

ــؤســســات الــصــحــيـة) ,مــؤكــدا ان ا
(الــكــاظـمـي ذكـر خالل االجــتــمـاع ان
احلكومة لم تشكل الغراض انتخابية
ومــهــمــتــهــا االســاســيــة هي تــقــد
اخلــدمــات واجـراء االســتــحــقـاق في
رتقب) ,واستطرد بالقول ان موعده ا
(اجملـــــلـس مــــنـح وزارة الـــــهـــــجــــرة
ـــهــرجــ اســـتــثـــنــاء من شــروط وا
الـتعـاقد لصـيانـة مخيـمات الـنازح

وتلبية احتياجاتهم). 

حسن ناظم 

حــمـودي. ورأى بـطــريـرك الـكــنـيـسـة
الـكـلـدانـيـة الـكاثـولـيـكـيـة في الـعراق
أن لــويس روفـائــيل سـاكـو  والــعـالم
الـدبـلـومـاسـيـة الـهـادئـة هي الـسبـيل
ــــشـــاكل ولــــيـــست الــــكـــفـــيـل حلل ا

احلروب.
 وقـال بيـان امس ان (ساكـو استـقبل
ــقـر ــرافق له في ا ظــريف والــوفــد ا
وشـدد عــلى الــبــطــريــركي بــبــغــداد 
أهـمـية احلـوار احلضـاري وعلى دور
نـطقة وتقريب الـعراق احملوري في ا
كـون الـدبـلـومـاسـية وجـهـات الـنـظـر 
الــهـادئــة هي الــسـبــيل الـكــفـيل حلل
ـشـاكل). فـيـما طـلب الـرئـيس حسن ا
نـشر روحـاني الـتـحـقيق في مـؤامـرة
الـتـسـجـيل الـصوتي الـعـائـد لـظريف
حتـــدث فـــيـه عن قـــضـــايـــا عـــدة من
أبـرزهـا الـدور الـواسع لـلـراحل قاسم
قــائـــد قــوة الــقــدس في ســلـــيــمــاني
في الـــســـيـــاســـة احلـــرس الــــثـــوري
وحديـثه عن أولـوية نـالها اخلـارجيـة
ـيـدان عـلى حـسـاب الـدبـلـومـاسـية ا
ـــا اثـــار ذلك ســـجـــاال واســعـــا في

ايران. 
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نائب رئيس
حكومة اقليم
كردستان
يستقبل وزير
اخلارجية
االيراني في
مطار اربيل
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ـنفـذة لـلـعـملـيـة). دمـرت قوة الـقـوات ا
أمـنـيـة منـزالً مـفخـخـاً غـربي محـافـظة
األنــبـار. وقــال بـيــان امس ان (الــفـرقـة
األولى ضــمن قـيـادة عـمـلـيـات األنـبـار
فخخة نازل ا تـمكنت من تدمير أحـد ا
فـي صــحــراء الــرطــبــة) ,ولــفت الى ان
ـــنــــزل جـــرى تـــفــــخـــيـــخـه من قـــبل (ا
اإلرهــــابـــيـــ الســــتـــهــــداف الـــقـــوات
األمــــنــــيـــة) ,وتــــابع انـه (بـــنــــاءً عـــلى
مـعـلومـات اسـتـخبـاراتـية دقـيـقة تـفـيد
بوجود كمية من اخملدرات ضمن قاطع
ـسؤولـية  نُصب كـم مـحكم نتج ا
عـــنـه الــعـــثـــور عـــلى 30  ألـف حـــبــة

مخدرة). 
`¹d  ÷«d²Ž«

وصـدقت مـحكـمـة حتقـيق احلـمزة في
ــتــهم مــحــافــظــة الــديــوانــيــة أقــوال ا
ُـعـلـمـة مـر اخلـفاجي ـة قـتل ا بـجـر
في مــديـنـة الـسـديـر بـاحملـافـظـة. وقـال
مـجلس الـقضاء االعـلى في بيان تـلقته
(الــزمـــان) امس ان (احملــكــمــة صــدقت
ــتــهم ح. م. ش الــذي اعــتـرف أقــوال ا
صــراحـة بــقـتـل اجملـني عــلـيــهـا ورمي
جــــثـــتــــهـــا فـي شط الــــســـديــــر جـــراء
مــقـاومـتـهـا له اثــر مـحـاولـته االعـتـداء
عـليـها) ,واشـار الى ان (تـصـديق اقول
ــتـهم جـاء بـعــد اجـراء كـشف الـداللـة ا

الذي جاء مطابقاً العترافه). 
وكـانت االجهـزة االمنـية قـد عثـرت قبل
ـعلـمـة بعـد قـتلـها من ايـام عـلى جثـة ا
قـــبل الـــســائق واعـــتــقـــاله بـــعــد ثالث
ـة  فــيـمـا ســاعـات من تــنـفــيـذ اجلــر
ديرية الـعامة لتربـية احملافظة قـررت ا
تـفوقـات الثـانية تـغيـير اسم ثـانويـة ا
في إلـى ثــانـويــة مــر لــلــمــتــفــوقـات.
وشـكلت رئاسة محكـمة استئناف بابل
االحتادية ,هـيئة ثالثة حملـكمة جنايات
بـابل تـخـتص بـنـظـر الـدعـاوى احملـالة
من مـحـاكـم حتقـيـق جـنوبـي احملـافـظة
وكــــــــذلـك الــــــــدعــــــــاوى اخلــــــــاصــــــــة
بـالـنـزاهـة.واوضح الـبـيـان ان (رئـاسـة
االسـتئـناف اسـتحـدثت الهـيئـة الثـالثة

لـــلــمـــحـــكــمـــة  ومــقـــرهــا فـي اجملــمع
الــقــضـائـي حملـكــمــة حتـقــيق احلــلـة),
وأضـاف أن (الـهيـئـة اجلديـدة تـختص
بــنـظــر الـقــضــايـا احملــالـة من مــحـاكم
الـكـفل والطـلـيعـة والـقاسم والـشـوملي
والـهــاشـمـيـة واحلـمـزة الـغـربي فـضال
حـكمة حتقيق عن الـدعاوى اخلاصة 
الـــنـــزاهــــة في احلـــلـــة). وادى رئـــيس
مـحكـمة أسـتئنـاف االنبـار االحتادية 
الـيمـ القـانونـية امـام رئيس اجمللس
فــــــائق زيــــــدان بـــــعــــــد تـــــعــــــيـــــيــــــنه
ـنـصب.وذكــر الـبـيــان ان (الـقـاضي بــا
حـــمــيــد نـــوري بــديــوي ادى الـــيــمــ
الـقانونية أمام زيدان وبحضور رئيس
احملــكــمـة االحتــاديـة الــعــلـيــا ورئـيس
جــهــاز االدعــاء الــعــام ورئــيس هــيــئـة

ــدنـي في كــركــوك اســـتــنــفــر اقــصى ا
الـطاقات للسيطرة على حريق اندلعا
داخـل اجملـمع الــتـجـاري هــاي سـتي و
بـــنــايــة مـــول شــاهي زيـــان في مــركــز
احملـافظة). واقدم طفل في محافظة ذي
قــــار عـــلى اإلنــــتـــحـــار شــــنـــقـــاً داخل
مــنــزلـه.وذكــر مــصــدر أمــني ان (طــفالً
يــبـلغ من الــعـمـر  12عــامـاً ,أقــدم عـلى
اإلنـتـحـار شـنـقـاً داخل مـنـزله بـنـاحـية
الــعــگــيــكــة في احملــافــظــة  وألســبـاب
مـجـهـولة) ,مـشـيـرا الى ان (قوة أمـنـية
طــوقـت مــكــان احلـادث ,وقــامـت بـنــقل
اجلـــثـــة إلـى الـــطب الـــعـــدلي إلكـــمـــال
اإلجـــراءات الــقــانـــونــيــة). وأعـــتــقــلت
مــديــريــة شــرطــة مـحــافــظــة مــيــسـان
مـتهم باطالق العـيارات النارية على

واطن اآلمنة في احملافظة. دور ا
ـــديـــريـــة في بـــيـــان امس إن وقـــالت ا
(مـفـارزهـا نـفـذت حـمـلـة أمـنـيـة مـبـكرة
ـطـلـوبـ وبـإشراف ـتـهـمـ وا عـلى ا
قــائـد شـرطــة احملـافـظــة الـعـمــيـد عـبـد
اخلـضر جاسم ,ضـمن قاطع مـسؤولية
شــرطــة الـبــلـدة ,أســفــرت عن اعـتــقـال
مـتهمـ بجرائم اإلرهـاب وما يعرف بـ
الــدكـة الـعــشـائـريـة) ,مــؤكـدا (اعــتـقـال
مـتهم وفق قانون مكافحة اإلرهاب و9
آخــريـن وفق أحــكــام الــقــرار رقم 570
لـعام  1982اخلـاص بفرض الـعقوبات
ــرتــكــبي إطالق الــعــيــارات الــنــاريـة
وحــــجــــز عــــجالت ودراجــــات نــــاريـــة
روريـة وتسـلـيمـها مـخـالفـة لألنظـمـة ا
الـى مـــواقـع احلـــجــــز اخملــــصــــصـــة).
واســـتـــشــهـــد مـــقـــاتل في الـــلــواء 33
بــاحلـــشــد الــشــعــبـي وأصــيب أربــعــة
آخـرون بـانفـجار عـبـوات ناسـفة أثـناء
تــنـفــيــذ عـمــلـيــة أمــنـيــة جـنــوب غـرب

وصل . ا
وذكـر احلـشد في بـيان تـلـقته (الـزمان)
ـصـابــ هم  ثالثـة ,اثـنـ امـس ان (ا
مــنـــهــمــا من الــفــوج األول  وآخــر من
الـفوج الثاني في اللـواء وشهيد قضى
بــانــفـجــارعـبــوة نــاسـفــة أثــنـاء تــقـدم
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صانع محلية الـسكر وزيت الطعام 
مـسـجـلـة بهـيـئـة االستـثـمـار الـوطني
مــنـهـا شــركـتي (االحتـاد  ,احملــمـود)
ضـمن مـفـردات الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـية
وتـعـتـبر هـذه الـدفـعة  الـثـانـية خالل
بارك والدفعة الثالثة شـهر رمضان ا
لـهـذا الـعـام عـلمـا ان الـشـركـة بـصدد
واد الـغذائيــة االسـتمرار بتـوفيـــر ا
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اكـد قـاسم حـمـود منـصـور مـديـر عام
ــواد الـــشــركـــة الــعـــامــة لـــتــجـــارة ا
الـغـذائـيـة انه تـنـفـيـذا ( لـتـوجـيـهـات
ــنـتج احملـلي رئــيس الـوزراء بـدعم ا
وتــشــجـيع الــصــنـاعــة احملــلـيــة بـ
حـمود عن قـيام الـشركة بـالتـعاقد مع
اكـثر من شـركة محـلية النـتاج مادتي

اربيل
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اإلشــراف الـقـضــائي). وأعـلـنـت هـيـئـة
الـــنـــزاهــة الـــعـــامــة  ,عـن صـــدور أمــر
اسـتقدام بـحق نائب محـافظ ومسؤول
مـــــتـــــهـم بـــــأخـــــتـالس امـــــوال في ذي
قــار.وقــالت الــهـيــئــة في بــيـان تــلــقـته
(الــزمـان) امـس ان (قـاضي الــتـحــقـيق
اخملــتـص اصـدر أمــر اســتــقــدام بــحق
نـائب محافظ ذي قار وعدد من موظفي
ديـوان احملافـظة  ,اسـتـناداً إلى أحـكام
ــادة 331 مـن قــانــون الـــعــقــوبــات), ا
مــؤكـــدا ان (األمــر جــاء عــلى خــلــفــيــة
قـضـيـة تـقـديـر بـدالت إيـجـار 21 مـحالً
ــبـــلغ أقل من فـي قــضـــاء الــشـــطـــرة 
الــسـعـر احلـقـيـقي) ,وتــابع الـبـيـان ان
ـكتب حتقيق الـهيئة (فـريق عملٍ تابع 
في احملـافـظة وبـإشـراف جهـات إنـفاذ

لك عبد الله بن احلس ا
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ـلك عــبـد الـله أكـد الــعـاهل األردني ا
الثاني اإلثـن رفضه »لإلعتداءات«
التي يتـعرض لها الـفلسطـينيون في
الـــقــدس الــشــرقــيـــة مــؤكــدا (دعــمه
لـــصــمــودهم) حــســبــمــا افــاد بــيــان

لكي. للديوان ا
لك عـبـد الله امس إن ا وقال الـبـيـان
بـحث خالل اسـتــقـبـاله األمـ الـعـام
جملــــلس الـــتـــعـــاون لـــدول اخلـــلـــيج
الـعـربـيـة نـايف احلـجـرف في قـصـر
ـسـتـجدات احلـسـيـنيـة في عـمـان (ا
على السـاحت الـعربيـة واإلقليـمية
وفي مقـدمتهـا القـضية الـفلـسطيـنية
وتــــطـــورات األوضــــاع في الــــقـــدس

الشريف).
 U «b  Ÿu Ë

لك عـبد الـله بحسب الـبيان وأكد ا
»رفـضه لالعـتــداءات الـتي يـتـعـرض
ـقــدسـيــون في شـهــر رمـضـان لــهـا ا
بـارك ودعمه لـصمودهم.«ووقعت ا
ـــاضــيـــة في صـــدامـــات في األيـــام ا
الـقــدس بـ الـشــرطـة اإلسـرائــيـلـيـة
ويــــهـــــود مــــتـــــشـــــددين من جـــــهــــة
ومـتـظاهـرين فـلـسـطيـنـيـ من جـهة
ثانية على خلـفية منع الفلـسطيني
من الـتـجمـع عنـد بـاب الـعـامـود أحد

ة. داخل الرئيسية للبلدة القد ا
ن ودان وزيـر اخلـارجـيـة األردني أ
الـــصـــفـــدي الـــســـبت (الـــهـــجـــمـــات

االعتداءات وفق القانون الدولي تقع
على سـلـطات االحـتالل" حذر من أن
ــسـاس بــهـا "الــقـدس خـط أحـمــر وا

لعب بالنار".
5OMOD K  WÐU «

وجـــرت مــواجـــهــات بـــ الــشـــرطــة
اإلسرائيلية ومتظاهرين فلسطيني
في الـقـدس الشـرقـيـة مسـاء اجلـمـعة
غداة إصابة أكـثر من مئة فـلسطيني
وعشرين شـرطياً إسـرائيلـياً بجروح
فـي اشــتـــبــاكـــات هي األعـــنف مـــنــذ
قدّسـة وأعقبت ـدينـة ا سنوات في ا
مسـيـرة نظّـمـها يـهـود متـشدّدون في
الــقــدس الــغـربــيــة أطـلــقــوا خاللــهـا

هتافات معادية للعرب.
وتــعــود آخـر صــدامــات كـبــيــرة بـ
الفلسـطينيـ والشرطة اإلسـرائيلية
الى آب/اغــــســـطس 2019 عـــنـــدمـــا
تزامن عيد األضـحى مع احتفال يوم
الـتـاسع من آب الـيـهـودي. وأسـفـرت
عن جـرح نحـو ستـ فـلسـطـيني في

سجد االقصى. ساحات ا
وانـــدلــــعت االشـــتــــبـــاكــــات مـــســـاء
ة اخلمـيس عند مـدخل البـلدة الـقد
فـي الــقـــدس حــيث كـــانت الـــشــرطــة
اإلسرائـيلـية نـشرت مـئات الـعنـاصر
واكـبـة مسـيرة نـظّـمتـها في الـقدس
الــغـــربــيـــة حـــركــة "الهـــافـــا" (لــهب)

تطرّفة. اليهودية اليمينية ا
ـشـارك ومـنـعت الـشـرطـة وصـول ا

ــسـيـرة الـذيـن كـانـوا يــهـتـفـون في ا
ــنـاطق ـوت لــلـعــرب" إلى بـعض ا "ا
الـتي يـتـجـمع فـيـها الـفـلـسـطـيـنـيون
عـــادة بــأعــداد كـــبــيـــرة خالل شــهــر

رمضان.
ونظّم شبّان فـلسطيـنيون بعد صالة
الـــعـــشـــاء والـــتـــراويح فـي الـــقــدس

الـشـرقـيــة احملـتـلـة تـظـاهـرة مـضـادّة
ـسـيـرة الـتي لالحـتـجـاج عــلى تـلك ا
اعتـبروهـا استـفزازيـة. وما لـبثت أن
انــدلـــعت صـــدامـــات بـــيـــنــهـم وبــ
عناصـر الشرطـة استمـرت حتى فجر

اجلمعة.
تعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة

اربــعـة اطــنــان حـشــيش مــخـدر ضــبــطه و صــادره االمن الــيـونــاني و مــلـيــونــ و فـوق
كـانت مـحـشـوة في ثـمار " وهو ايـضـا مـخـدر االربـعـمـائـة الف حـبـة كـبتـاگـون " فـيـنـنـثـلـ
الـرمـان قيل انـها دخـلت من سـوريا ضـبطـه و صادره االمن الـسعـودي كال الـعمـليـت
خالل هـذا االسـبـوع واخـر مــحـطـة انـطالق كـانت لـبــنـان. قـد تـكـون الـشـحــنـتـان لـيـسـتـا
لبـنانـيتـ هذا مـا سيكـشف صحـة من عدمه الـتقـرير الـنهائـي للتـحقـيقـات لكن الـقانون
نـشأ فـأذا ظهـر ان فاعل الـقضيـة ليس من الدولي يـتعـامل اوال مع الشـاحن و شهـادة ا
صـدر فالقضـية ستعني وجـود اختراق للمـنفذ القانـوني الذي امضى بسالمة جـنسية ا
الشحـنة وهي الدولـة اللبـنانيـة واما ابداء الـتعذر بـسيطـرة حزب او جهـة ليست حـكومية
عـلى مرفق حـكـومي فـذلك عـذر اقبح من فـعل. تـعـرضت الـعالقة بـ لـبـنان و الـسـعـودية
ـصــدر الــلـبــنـانـي خلـســارة قـد يــطــول حـلــهـا ــزارع و ا لـشــرخ و تــعـرض الــفالح و ا
ـنع وهـو مـنع شـمل لـيس فـقط فـالـسـعـوديـة تــطـلب ضـمـانـات امـنـيـة لـلـعـدول عن قــرار ا
صدرة من لبنان عبر السعودية لدول اخرى. رور للشحنات الغذائية ا االستيراد بل و ا
صدر اخملدرات القادمـة من لبنان او غيره فلم طبعا هنـاك طرف سعودي ايضا شـريك 
نع دوال اخرى من االحتياط االمني نع و لم  تكن الشحـنة مرسلة جملهول لكن هذا ال 
ـا يــصل من لـبـنـان او يـخـرج مـنــهـا لـيـدخل اراضي دول تـشـهـد لـوقف او تـدقـيق اكـثـر 
واد اخملدرة وهذا يضر بـسمعة الفرد الـلبناني ضررا بالـغا معنويا و انتشارا لسـوق ا
ـسؤولـية و حـكومة ـنطق عـرض احلدث بال اجـوبة عن ا مـاليـا. سلـطات لـبنـان تعـاملت 
ـذهب في قـيادة االمـور فمـيشـال عون اجـتمع ثم لـبنـان تـشبه سـلطـات العـراق في هذا ا
نافذ مـثلما اجـتمع حول انفـجار بيروت وهو اسـتغرب تأخـر نصب اجهزة فـحص في ا
اي عون رجل رزق الـسلـطة عـلى كـبر سن وحـائر بـصهـره جـبران بـاسيل دامت بـركاته
اكثر من حيـرته بشعب لـبنان و سبـحان الله فعـون يشبه باالداء
ـاضي و احلـاضـر الـنـائم عـراقـيـ مـثـله بـعـضـهم و الـسن و ا

حكم و نام وبعضهم مازال.
ــلــغـوم اخلــشــيــة ان يــتـبــرع عــراقــيــون الســتــيــراد الــرمــان ا

باخملدرات.

الـــشـــركــة فـي الــبـــصـــرة  اســتالم
وجتهيز مادة السكر بكمية  370طنا
ـنـاطق احملافـظة ( الـشرش  الـدير 
عـزالـدين سـليم  انس  الـزبـير  ابن
ـديــنـة الـقـرنـة  ا خــلـدون  سـفـوان 
ابـي اخلـصـيب  احلـسن الـبـصـري 
الــفــاو) وفي واسـط  اسـتـالم مـادة
الــسـكـر بـكـمـيـة  180طــنـا وتـسـتـمـر
ـواقع كـافـة بـتجـهـيـز الوكالء خالل ا
يــومي اجلــمــعــة والــســبت وفي م. م
الــتـاجي  اسـتالم وجتـهـيـز مـادتي
السكر بواقع 434 طنا وزيت الطعام
ـنـاطـق (الـطـارمـيـة بـواقع  26 طــنـا 

والتاجي).
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مـن جـانــبه بـ حــمـود عن قــيـام م.م
الــكـرخ بــاسـتالم مــادة زيت الــطـعـام
بواقع 87 طـنا نوع الـتون سا وكذلك
جتــهـيــز مـادتي الــسـكــر بـواقع 542
طــنـا وزيت الـطـعـــام بـواقع  87طـنـا
ناطـــق (ناحية الرشيد  ,اليوسفية,
الــلــطـيــفــيـة ,احملــمــوديـة) وفي م . م
احلــريــة  جتــهـيــز مــادتي الــســكـر
ــنــاطق (الــشــعــلـة , وزيت الــطــعــام 
احلـــريـــة  ذات الــسالسـل) . امــا في
ابـي غـريب  جتـهــيـز مـادة الــسـكـر

نـاطق ( الزيتون , بـكمية   143طـنا 
خـــرنــابــات ) والــطـــارمــيــة و في م.م
الـرصــافـة  جتـهـيـز مـادتي الـسـكـر
بواقع  385طـنا وزيت الطعام بواقع
ــنــاطق ( الــفــضــيــلــيــة ,  180طــنــا 
ــامــون) وفـي م .م الــصـدر ــدائن ,ا ا
جتـهـيز مـادتي السـكـر وزيت الطـعام
ـعامل , ـناطق ( ا بـكمـية  175طـنا  
ـعـامل ) وفي الــبـاويـة  ,حــسـيـنـيــة ا
ــشـتـل  جتـهــيـز مـادة مــجـمع . م ا
ناطق زيـت الطعام بـكمية  165طـنا 
ـصـطـفى ) . ومن ـشـتل االولى  ,ا ( ا
جـانب اخـر تـواصـل الـكـوادر الـفـنـية
في قــسم الـسـيـظـرة الــنـوعـيـة الـيـوم
اجلـمـعة بـحمـلة تـعقـيم وتـعفـير مـقر
ــواد الـــشــركـــة الــعـــامــة لـــتــجـــارة ا
ـراتها وظـف و الـغذائـية وغـرف ا
وسـاحـاتهـا وحدائـقـها وذلك لـتوفـير
اقـصـى وسـائل احلـمـايـة لـلـمـوظـفـ
ـراجــعـ وتـسـتـمـر هـذه احلـمـلـة وا
بــــشــــكل دوري في مــــقــــر الـــشــــركـــة
ومـــواقــعـــهــا وفــروعـــهــا فـي بــغــداد

واحملافظات
واجنــز  اجلـــهــد الــهــنــدسي الــتــابع
لـلشـركة الـعامـة لتـجارة احلـبوب في
ــــــــيــــــــزان صـالح الــــــــديـن اصـالح ا

ـقـبـلـة واعـلـن حـمـــود دة ا خــــالل ا
عـن وصــــول اول كـــمــيـــات من مــادة
زيـت الـطــعــــام نــوع (الـتــــون ســـا )
الـــعـــائـــد الى شـــركـــة احملــمــــود انه
وبـجهود استـثنائيـة تستمـر اجلمعة
فـروع ومواقع الشركة العامة لتجارة
ـــــواد الـــــغـــــذائــــــيـــــة في بـــــغـــــداد ا
واحملـافظات بـاستالم مادتـي (السكر
ـــنـــتج مـــحــلـــيــا وزيت الـــطـــعــام ) ا
ــواطــنــ ضـمن وتــوزيــعــهـا بــ  ا
احلــصــة الــثــانــيــة لــشــهــر رمــضـان
والــثــالــثــة لــهـذا الــعــام وتــوفــيــرهـا

ـمكنة اذ   لـلمواطـن وبالـسرعة ا
وضــــمن الــــســــاعــــات االولى لــــيـــوم
اجلـمـعة في كـربالء استالم 763 طن
ســـكـــر و 180 طـن زيت طـــعـــام وفي
االنــبـار  اسـتالم 126 طـن سـكـر و
1436 طـن زيت طــــــعـــــام وفـي فـــــرع
نـيـنوى مـجـمع الكـرامة  1 اسـتالم
مـادة زيت الـطـعـام عـالمـة الـتـون سا
بكمية  265طـن وجتهيز مادة السكر
ـنـاطق احملــافـظـة فــكـانت  865 طـن 
(قـــــــــــــيـــــــــــــارة داخـل/قـــــــــــــيــــــــــــارة
خـارج/الشورة/احلضر/الشمال/الق
حـطانيـة)وفي بابل  جتهـيز مادتي
الـسكـر وزيت الطـعام وكـذلك في فرع
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الـقت مديـرية شرطـة محـافظة مـيسان
الــقـبـض عـلى ثـالثـة أشــقـاء مــتـهــمـ
ـة قـتل مـواطن فـي قـضـاء قـلـعة بـجـر
ديرية دينة العمارة. وقالت ا صـالح 
فـي بــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
ــديـريــة الــقت الــقـبـض عـلى (مــفــارز ا
ة قتل أحد ثالثـة أشقاء متهمـ بجر
واطن في القضاء  ,حيث  اتخاذ ا
اإلجـراءات القانونية بحقهم وإحالتهم
إلى الـقـضـاء لـيـنـالـوا جـزاءهـم الـعادل
وفـق الـقــانــون). وأعــلـن قــائــد شــرطـة
ديـالى اللواء حامد خـليل الشمري عن
حتـريـر مـخـتـطف وإلـقـاء الـقبـض على
احـد خاطـفيه بعـد أن اقتـادهُ من بغداد

الى احملافظة.
مـن جـهـة اخــرى كـافــحت فــرق الـدفـاع
ــدني ســلــســلــة حـرائـق انـدلــعت في ا
اربـع محـافـظات  ,هـي نيـنوى وصالح
الـــــديـن وكـــــركـــــوك وواسـط . وقـــــالت
ـدني في بـيان تـلـقته مـديـريـة الدفـاع ا
(الـزمــان) امس إن (فـرقـهـا تـمـكـنت من
اخـــمــاد حــادث حـــريق نــشـب بــكــوفي
ــوحـــد بــقــضــاء ــرآب ا شـــوب قــرب ا
الــنـعـمـانــيـة في واسط حـيـث تـمـكـنت
الـفـرقة من الـوصول الى مـحل احلادث
بـوقت قياسي قـصير وحتجـيم النيران
ومـنع انـتشـارها الـى احملال الـتجـارية
ادية وبدون اجملـاورة بأقل اخلسـائر ا

اي أضرار بشرية).
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واضـاف ان (فرقها في نينوى سيطرت
عــلى حـادث حـريق انـدلع بـأكـداس من
الـكارتون داخل ساحة معمل مخصص
ـــنــطـــقــة لـــصــنـــاعــة الـــكــارتـــون في ا
الـصناعيـة بالساحل األيـسر من مدينة
ــــــوصل) ,واشــــــار الى ان (الـــــفـــــرق ا
واصـلت عـمـلـها ,حـيث اخـمـدت نـيران
الـتـهـمت عـدد من بسـطـيـات سوق حي
األطــبـاء وسط تـكـريت  ,دون تــسـجـيل
اصـابات أو خسائر بشرية مع حتجيم
ــاديــة) ,وتــابـع ان (الــدفـاع االضــرار ا
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اجلــســري في مــجـمع حــبــوب الـدور
الــتـابع لـفــرع الـشـركـة في مــحـافـظـة
صـالح الــدين بـــعــد عـــمل مـــتــواصل
اســتـــمــر يــومــ . واكــد مــديــر عــام
الــشـركــة الــعـامــة لـتــجـارة احلــبـوب
ـهـنـدس عـبـدالـرحـمن اجلـويـبراوي ا
(اســـتــعـــداد لـــبــدء مـــوسم تـــســويق
احلـنـطة اجنـزت مالكاتـنا الـفنـية في
يزان مـجمع حـبوب الـدور تصـليـح ا
اجلـسري  خـاللهـا استـبدال احدى
اخلـاليـــا لـــلـــمـــيــــزان  اضـــافـــة الى
ــيـزان وبــانـتــظـار مــطـابــقــة اركـان ا
ـعــايـرة ســيـارة االوزان الــقـيــاسـيــة 
ـــيـــزان اســـتـــعـــدادا لـــبـــدء مـــوسم ا
الكات تـسويق احلنـطة). وواصلت ا
الــفـنـيـة في صـومــعـة الـطـوز بـابـدال
بـــولـــبـــريـــنــات/2مـــاطـــور جك قالب
هـيدروليك جديـد ضمن االستعدادات
الـتي تنفذها مالكات الشركة قبل بدء
تـــســويق  2021 فـي الــقـــضــاء . من
جــانب اخـر كـشـف اجلـويـبـراوي عن
(كـــمــيــات احلــنـــطــة احملــلـــيــة الــتي
ـزارعـ اســتـلــمت من الـفالحــ و ا
لــغــايـة الــيـوم بــلـغت 103,771 الف
طـن في مـــوسم تـــســـويق ســـيـــكـــون
واسم السابقة) . افضل بكثير من ا

الــعـــنـــصــريـــة اإلســرائـــيـــلــيـــة ضــد
الفـلسـطيـنيـ في القـدس الشـرقية)
داعـيـا إلى (حتـرك دولي حلـمـايتـهم)
وحـذر إسـرائــيل من ان (الـقـدس خط
ـــــســــــاس بـــــهـــــا لـــــعب أحـــــمـــــر وا
بالنار.«تعترف إسرائيل التي وقعت
مــعــاهـــدة سالم مع االردن في 1994
ــقــدسـات ــمــلـكــة عــلى ا بــاشــراف ا
ـدينة. ووصف عاهل االسالمية في ا
األردن مــــــــرات عــــــــدّة الـــــــــسـالم مع
إسـرائـيل بـأنه (سالم بـارد) واعـتـبر
في خـــريف 2019 أن الـــعـالقـــات مع
ـمـلكـة (في أدنى مـسـتـويـاتـهـا على ا

اإلطالق).
ن وكـان وزيـر اخلـارجـيـة األردني أ
الـصـفـدي الـسـبت قـد دان الـهـجـمات
الــعـــنـــصــريـــة اإلســرائـــيـــلــيـــة ضــد
الـفـلسـطـيـنـيـ في القـدس الـشـرقـية
داعـيــا إلى حتـرك دولـي حلـمـايــتـهم
وحـذر إسـرائــيل من ان (الـقـدس خط

ساس بها لعب بالنار). أحمر وا
وكـتب الـصـفـدي عـلى صـفـحـته عـلى
تــويــتـــر بــالــلــغـــة الــعــربـــيــة "نــدين
الـهــجـمـات الـعـنـصــريـة عـلى الـبـلـدة
ة (فـي) القدس احملتـلة ونحذر القد
من تــبـعـاتــهـا" مـؤكــدا أنه "ال بـد من
ـقدسي حترك دولي فاعل حلـماية ا
من االعتداءات ومـا تمثل من كـراهية

وعنصرية".
وبـــعــدمــا رأى أن "مــســـؤولــيــة وقف

بغداد
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ؤيدين لـلصحفـي منتظـر الزيدي يـوم شهر  حذائـه مثلمـا يشهـر الفرسان انا لـست من ا
سـيوفـهم  ووجه  حـذائه لـلـرئيس االمـريـكي بـوش  عنـد زيـارته لـلعـراق كـرد  فـعل العادة
ـعارضـ لهـذا الفـعل حال االعتـبار لـشعب الـعراق عـلى االحتـالل االمريـكي وكنت من ا
سـمـاعي اخلـبـر لـيس اعتـراضـا عـلى الـفـعل  الـشـجاع الـذي قـام به مـنـتـظـر الـزيدي  بل
قابل وخـوفا عـلى  الصحـفي العـراقي الشـهم من ردة الفعل اعتـراضا عـلى ردة الفـعل ا
روع الذي هز العالم تب ان الزيدي لم قابل وبعد االستفسار والتقصي عن احلادث ا ا
يكـلف بواجب الـتغـطية الـصحـفيـة وانه دخل على اخلط طـوعا من نـفسه وحـضر الواجب
لشيء ما  كان يـجول في عقله ووجـدانه او لغاية في قلب يـعقوب وانه قبل تـنفيذ احلادث
َّح له امـام الـصـحـفـيـ  وقـال بـانه سـيـسـأل الـرئـيس االمـريـكي سـؤاال من الـصـعب قـد 
االجـابـة عـلـيه فـكـانت االشـارة غـامـضــة والـعـبـارة واضـحـة لم يـعـرف حل طالسـمـهـا اال
سببـات اال ان الزيدي خرج الـراسخون في عـلم " الشحاطـات واالحذية " ومـهما كانـت ا
من احلادث بعـد التـنفيـذ وهو مزهـوا بنـصره  رغم تلـقيه الـضربات الـقاسـية حتى اعـتبر
ـيـنـاء "بـيل هـاربـر" ابان ـستـوى ضـربـة الـيـابان  الـبـعض ضـربة الـزيـدي عـلى الـهـدف  
يـة الثانـية او ضربة صـاروخ بالستيـكي اصاب هدفه بدقـة متنـاهية ٠٠ وانا احلـرب العا
شهـد تراءى لي مشهد اخـر  اكثر غرابة حـدث خالل فترة الستـينيات من القرن اتمعن ا
ـباشر وهو برتبة لواء وخرج من وظف باحلذاء رئيسه ا اضي عندمـا  ضرب والدي  ا ا
سؤول كالما جارحا فكان الرد الدائرة حافي الـقدم ردا لكرامته بعد ان اسمعه ذلك ا
عـليه قـويا ومـزلـزال  استـحق عـليه االحـتـرام والتـقديـر من زمالئه حتـملـنـا نحن وزره بـعد
سحب يـد والـدي واحالـته عـلى التـقاعـد فـتحـمـلنـا  الـفاقـة في سـنوات كـنا فـيـها في سن
ـشـهـد  الـتراجـيـدي ايـقـنت ان والـدي يسـتـحق بـراءة اخـتراع الـشـبـاب وانـا أتأمل هـذا ا
جراء اكـتـشافه احلـذاء سالح فـعال في رد الـفاسـدين الى نـحورهم رغـم حتمـله جزء من
ــشــهـد الـى ذهـني فــكــرة الـرد  عــلى الــفــاسـدين ــأسـاة الــتي حــلت بــنـا  واعــاد ذلك ا ا
ـنحرف بـسالح اكثر ضراوة من كـل االسلحة الـتقليـدية والنوويـة وان يكون هذا الرد وا
واطنـي الـشرفاء عقوبـة اكثـر عدالة  لـكل من تسـول له نفـسه العـبث او تنكـيس كرامـة ا
سـؤولون احذروا ضربة وان احلق يعلـو واليعلى عليه ٠٠ فـيا ايها ا
احلـذاء فـهي موجـعـة ومؤثـرة علـى مسـتقـبـلكم الـسـياسي خـاصة
وان االنتخابات باتت قريبة وان االحذية متوفرة وباسعار زهيدة
والتــدخل ضـمن االســلـحـة احملــرمـة الــقـادرة اجـهــزة الـكـشف
الـتي حـرقــتـوهــا عن مـســارهـا  وال الـكـالب الـبـولــيـســيـة عـلى

اكتشافها

سالم مع االردن في 1994 بــاشـراف
قدسات االسالمية في ملكة عـلى ا ا
ـديـنة. ووصـف عاهـل األردن مرات ا
عدّة السالم مع إسـرائيل بأنه (سالم
بـارد)". واعـتبـر في خـريف  2019أن
ـــمـــلـــكـــة (في أدنى الـــعـالقـــات مع ا

مستوياتها على اإلطالق).

الـقانون نفذ أمـر قبض قضائي صادرٍ
بـحق موظف يـشغل مـنصب مـدير أحد
األقـسـام في شركـة نـفط ذي قار ,مـتهم
بـاالختالس ,وذلـك استـناداً إلى أحـكام
ــادة 316 مـن قــانــون الـــعــقــوبــات), ا
ولـــفت الـــبـــيــان الـى ان (الــتـــحـــريــات
األولــيـة الـتي أجــراهـا الـفــريق أثـبـتت
ـتـهم بـاخـتالس مـواد مـخـزنـية قـيـام ا
من شـركـة النـفط وبـيعـهـا في األسواق
احمللية) ,ومـضى البيان الى القول انه
(قـام بـاسـتـغالل غـلق الـشـركـة من قـبل
واد من الـشركة ـتظاهرين ,إلخـراج ا ا
فـي ساعـة مـتـأخـرة من الـليل ,اذ جـرى
تــدوين أقـواله وتــصـديــقـهــا قـضــائـيـاً
وإيــــداعه فـي الــــتـــوقــــيـف عـــلـى ذمـــة

التحقيق). 
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ياه أو أية ـتجاورة والتي يحدث بينها خالف او مشكلة تتعلق باحلدود أو ا تلجأ الدول ا
مـشــكـلـة أخـرى إلى وســيـلـة احلـرب كــحل أخـيـر إذا لم تـتــوصل إلى الـتـفــاهم ومـعـاجلـة
ـشكلة أو اخلالف بـالطرق األخرى وبـعد التأكـد نهائيـا من عدم جناعة تـلك الطرق التي ا
ـشاكل التـي حتصل ب الـدول أو ب فـئات من نفس عـاجلة ا تسـمى بالطـرق السـلمـية 
ا ب دول متـباعدة جدا كمـا يحدث في زماننـا هذا حيث جتييش مجتمع تـلك الدول ور
تطورة لتـسير بهـا عبر احمليـطات والبحار الدول الـعظمى جيـوشها اجلرارة وأسـلحتهـا ا
ـتـجـبـرة واألجـواء والـبـراري لـتـعـاقب دولـة اعــتـرضت أو ضـايـقت مـصـالـح تـلك الـدولـة ا
والطـاغية عـلى مستوى الـعالم بعـد ان تقوم بـتلفيق الـتهم اجلزاف عـلى أنظمـة تلك الدولة
ـارقـة وغـيـرها من الـصـفـات اجلـاهزة في ـة والـسـارقة وا وتـصفـهـا بـالـدكتـاتـوريـة والـظا
قـوالب مصممـة مسبقا واخملـزونة في خزانات تـلك الدول العظمى والـتي تستخـدمها عند
ضادة لها ضد حكوماتها حتى وان كانت تلك احلكومات احلاجة لتألـيب شعوب الدولة ا
ظلوم تعمل من اجل مصلـحة بلدانهـا ولتظهر أن هذه الـدول قادمة لنصـرة ذلك الشعب ا
ـة الـطـاغيـة الـدكـتـاتوريـة سـواء كـانت فعـال كذلك ام هي ضـد تلـك السـلـطـة البـاغـيـة الـظا
مـجـرد ذريعـة لتـحقـيق مـا تخـفيـه وراء ذلك من أهداف أخـرى أصبـحت ال تـغيب عن نـظر
سـتـفيـدين من تـلك األهـداف والتي هي احـد إال من ال يـريـد أن يراهـا والـذين هم غالـبـا ا
ـا الـتـجأت إلى غـير مـشـروعـة بـكل تأكـيـد ألنـهـا لو كـانت لـهـا أدنى نـسبـة من الـشـرعـية 
الوصول إليـها بالقوة ولـيس لديها أي  تـخويل شرعي من أي جهـة لتدافع عن شعوب ال
تـنـتمـي إليـهـا دينـيـا آو عـرقيـا   والـدليل أن هـنـالك شـعوبـا تـذبح بـاآلالف يومـيـا من قبل
حكوماتهـا ولم حترك تلك الدول ( احلريصة على سالمة الشعوب ) ساكنا سوى التنديد
اللفظي دون أي فـعل رادع يوقف تلك اجملارز الن تلك احلكومات هـي خادمة مطيعة لتلك
تـفانـية في خـدمة اجملـتمعـات الفـقيـرة وخصـوصا اجملتـمعـات العـربية الـدول العـظمى ( ا

واإلسالمية ). 
ـا يهمنا ولكـن ما يهمنـا هنا ليس أسـباب احلرب أو طريـقتها أو اجلـهات القائـمة بها وإ
أن كل حـرب ال يـخــسـر فـيـهـا من يـقــررهـا ولن يـكـون ضـحـيــتـهـا حـاكـمـا أو مـسـؤوال أو
ـا يـكـون أول وآخـر ضـحـايـاهـا وحــطـبـهـا ووقـود نـيـرانـهـا هي سـيـاسـيـا إال مــا نـدر وإ
الـشعـوب وفي الـغـالب فـقـراء تلك الـشـعـوب الن األغـنيـاء في كل زمـان ومـكـان لـديهم من

اإلمكانية واحملسوبية والوساطات ما يجنبهم خوض غمار تلك احلروب. 
وعندما تـضع احلرب أوزارها وينجلي غبارها على آالف الضحايا من الفقراء من الناس
سـؤوليت إلى الوطن   يعود األغـنياء وأوالد ا تـلكات الدولـة والناس  ودمار هائل في 
مـعززين مـكـرم بـعـد ان شاركـوا فـيهـا من خـارج حـدود بلـدانـهم عن طريق الـسـهر في

نتديات والفنادق ذات السبعة جنوم في أحلى وأجمل عواصم العالم ومدنه . ا
ساك الـذين اضطروا للسـفر خارج بالدهم للـدفاع عنها من ويتزامن مع عودة أولـئك ا
ـنـتـديـات والنـوادي والـفـنـادق الراقـيـة  جـلـوس السـادة الـسـيـاسـي من كال خالل تـلك ا
طـرفي احلرب عـلى طـاولـة مسـتـديـرة واحدة لـيـناقـشـوا سـبل احلل الذي كـان مـوجودات
قبل بدء احلرب ولكـنهم ال يستطيعون رؤيته إال بـعد أن يتم طالء طريقه بلون الدم األحمر
تحابت ( ا تحاربت اجلميل البراق  وتـقد كل تلك الضحايا واخلسائر من اجلهت ا
سـؤول والـسـياسـي من كل فـيـما) بـعد  لـكي يـظهـر أولئك الـسـادة ا
األطـراف عــلى أنــهم أبــطـال ورمــوز لــلــتـاريخ أمــام شــعــوبـهم 
زعوم مكانا حتى عروف إن التاريخ يجد لهؤالء األبطال ا فا
ولو كانوا غـير ذلك  وبعد عدة جلسات تـفاوضية يتفق القادة
االبطال ويـنسون احلرب التي خـاضوها واسبـابها ومن كانوا

وقودها.
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قــال الــســـفــيــر االرمــيــني في الــعــراق
هـراتشيا بوالديانان العراق يعد  البلد
الــعـربي االقــرب جـغــرافـيــا  الرمـيــنـيـا
مـــبـــيــنـــا في حـــديث خـــاص جلـــريــدة
يزة  تسهم بتنمية (الـزمان) بان هذه ا
الـعالقات االقتصـادية ب البـلدين كما
تــطــرق  الــســفــيــر  بــوالديـان  الـى مـا
تــعـكـسه ذكـرى االبــادة االرمـنـيـة الـتي
جـرت قبل نحو 106 اعـوام  على واقع
الـعالقات السـياسية لـدول العالم وب

جمهورية ارمينيا.
حــــيث اشــــار الـــســــفــــيـــر الـى  حـــجم
الـــعالقـــات الـــتي تـــربـط الــبـــلـــدين

الـعراق وارميـنيا مـبينـا  بان العالقات
ـذكورين الـدبـلـوماسـيـة بـ البـلـدين ا
أقــيـمت في عـام 2000. أرمــيـنـيــا بـعـد
اعـالن اســتـــقـاللــهـــا وذلـك عــام 1991
تـعمل بـاستـمرارعـلى تطـوير عالقـاتها
ــــا في ذلك مـع الـــدول الــــعــــربــــيــــة 
الــعـراق. بــلـدكم الــصـديق شــريك مـهم
عـلى الـصعـيد الـسيـاسي واالقتـصادي
الــتـجـاري. الـعـراق هـو الــبـلـد الـعـربي
األقـرب جــغـرافـيـا إلى أرمـيـنـيـا وهـذه
مـيـزة كبـيـرة خاصـة لـتنـميـة الـعالقات
سـافة ب احلدود االقـتصاديـة. تقدر ا
الـــشــمــالـــيــة لـــلــعــراق حـــتى احلــدود
األرمــنــيــة - اإليــرانــيــة
بـ420 كـم. يــــعـــــتـــــبــــر
الـــعــراق مــركــزثــقــافي
مــــشـــتـــرك لألرمن وان
كــــــنـــــيــــــســـــة (مـــــر
) اقــدم أســـتــفــاتــســ
كــنــيـســة أرمـنــيـة في
بــغــداد حـيث شــيـدت
الــــكــــنــــيــــســــة  عـــام
1639م  وان
تـــاريـخ الـــشـــعـــبـــ
األرمـــني والــعــراقي
يـعـود الى الـعـصور

البابلية.
الـيوم نحن نتعاون
فـي الـــــعـــــديـــــد من
اجملــــــاالت حـــــجم
الـتـبـادل الـتـجاري
فـي الـــــســـــنـــــوات
األخــيـرة اقــتـربت
من  200مــلــيــون
دوالر. ولـــــــــقــــــــد
أجــريــنـا مــؤخـرًا
مـــــــــــشــــــــــاورات
ســــــيــــــاســــــيـــــة
دبـلوماسـية ب
وزارتــــــــــــــــــــــــي
خـــــــارجـــــــيـــــــة
الــبــلــديـن وقـد
زار وزيــر دفــاع
العراق أرمينيا  و التوقيع

ـشـتـرك. تـعـمل عـلـى وثـائق الـتـعـاون ا
الـلـجـنة احلـكـومـية األرمـنـيـة العـراقـية
ـشتركـة منذ سنـ  وهي التي تنسق ا
الـعـمل بـ الـبلـدين في كـافـة اجملاالت.
ساهمة قدر هـدفي انا  شخصيًا  هـو ا
ــسـتـطـاع فـي تـفـعـيـل هـذه الـعالقـات ا
تـبادل في مجاالت الـتعليم والـتعاون ا
والـسـياحـة والعـسكـرية - االقـتصـادية
والـطاقة والـنقل والثقـافة وفي مجاالت

أخرى.
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وعـن ذكـــرى االبـــادة االرمـــنــــيـــة الـــتي
تـوافق في  24 نـيسـان (ابريل ) من كل
عــام اشـار الـسـفـيــر االرمـيـني  الى انه
فـي كل عـام  حتـيي أرمـيـنـيـا وآرتـساخ
واجملـتمعـات األرمنية في جـميع انحاء
الــعـالم  كـمـا هــو احلـال دائـمًـا ذكـرى
1.5 مـــلـــيــون من ضـــحـــايــا األبـــريــاء.
الـــــقـــــديـــــســـــ الـــــذين قـــــتـــــلـــــوا في
اإلمـبراطـورية العـثمـانية. يـوجد نصب
تـذكـاري عـلى قمـة (تـسيـتـسـرناكـابـيرد
فـي يـريفـان (حـيـث يـزوره مـئات اآلالف
مـن األرمن في 24 نــيــســان(ابــريل) من
كل عام كما تقام مراسم إحياء الذكرى

في جميع أنحاء العالم.
بـاعـتـقـادي أن اجملـتـمع الـدولي يـتـوقع
انــتـصـار الـعـدالـة الـتــاريـخـيـة لـكن من
لـألسف الـشـديــد  ان  حتـقـيق الــعـدالـة
غـالــبًـا مـا تـكـون لـهــا ابـعـاد سـيـاسـيـة
أيــضًــا و تــســـعى لــتــحــقــيق مــصــالح
مـختلفـة العديد من الـدول ال تنظر الى
مـوضـوع االعتـراف باإلبـادة اجلـماعـية
لألرمـن كأولـويـة وذات قـيـمـة انـسـانـية
عـالـيـة بل تنـظـر الـيهـا كـورقـة لعب في
بناء وتطوير العالقات مع دولة ثالثة.
 الــيــوم اعـتــرفت الــعـشــرات من الـدول
ـعروفـة لدى  اجملتـمع الدولي رسـميًا ا
وبــأحــداث عـام 1915 الــتي وقـعت في
االمــبـراطـوريـة الـعــثـمـانـيــة عـلى انـهـا
إبــادة جـمــاعـيـة لـألرمن و االعـتـراف
ــانــيـة. بــشــكل اســاسي بــبــيـانــات بــر
ـنـظـمات وكـذلك اعـتـرفـت الـعديـد مـن ا
الــدولــيــة بـاإلبــادة اجلــمــاعـيــة لألرمن
والـقـائـمة تـطـول. ال يخـضع  االعـتراف

بـاإلبادة الي  تبعات قانونية. ومع ذلك
هــــنـــاك دول إلـى جـــانب اعــــتـــرافــــهـــا
بــاالبـادة  تـبـنت رفع قـضــايـا جـنـائـيـة
بــحق الــذيـن يــحــاولــون انــكــار وقـوع
االبـــادة والــهــدف األســاسـي هــو مــنع
وقــــوع إبــــادات  جــــمــــاعــــيــــة أخــــرى
. هــــذه الــــدول من خالل مــــســــتــــقــــبـالً
اعـتــرافـهـا بـاإلبـادة اجلـمـاعـيـة لألرمن
تــمـنع وقـوع ابـادات جـمــاعـيـة جـديـدة
والــــــتـي لألسـف ال تـــــزال حتــــــدث في
جـمـيع أنـحـاء العـالم كـمـا حـدث  على
ثال مع األيزيدي في العراق سبيل ا
فـي عـام 2014 فـي مـنــطــقــة ســنــجـار.
نـاسبـة في بدايـة القـرن العـشرين بـا
تـعرضت الشعوب األخرى التي تعيش
في اإلمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة لإلبادة
اجلـمـاعـيـة حـيث قُـتل مـئات االالف من
اإلغـــريق واآلشــوريــون واأليــزيــديــون

لوكان و ترحيلهم. والروس ا
كـمــا هـو مـعـروف ان مـصـطـلح اإلبـادة
Ra- اجلـماعيـة صاغه رافائيل لـيمك
fael Lemkin عـام 1944 وهـو مـحام
بـولنـدي من أصل يـهودي ومتـخصص
في الـقانون الـدولي. أراد ليـمك أحد
الــنـاجـ من احملـرقــة اسـتـخـدام هـذا
ـصــطـلح لـوصف الـسـيـاسـة الـنـازيـة ا
ــنـــهــجـي والــعـــنف وكــذلك لـــلــقـــتل ا
الـفـظائـع التي ارتـكـبت ضد األرمن في
اإلمــبــراطــوريــة الـعــثــمــانــيـة فـي عـام
1915. فـفي 9 ديــسـمـبـر 1948 تـبـنت
ـة ــتـحــدة اتـفـاقــيـة (مــنع جـر األ ا
اإلبـادة اجلماعية ومـعاقبة مرتـكبيها)
وعــرفت اإلبـادة اجلـمــاعـيـة عــلى أنـهـا
وقـعة ة دولـية وتـتعـهد الـدول ا جـر
ــنع  وقــوع االبـادة عــلى االتــفــاقــيــة 

ومعاقبة مرتكبيها.
وفـقًـا لالتـفـاقـيـة فـإن األفـعـال الـتـالـية
الـتي تـرتكـب بغـرض االبـادة  اجلزئـية
أو الـكاملة ألي جـماعة قومـية أو إثنية
أو عــرقـيــة أو ديـنــيـة تــعـرف بــاالبـادة
اجلــمــاعــيــة.في  24 ايــار1915 صــدر
بـيـان رسـمي مـشـتـرك عـن دول الـوفاق
(بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا) 
حـيث وصف اإلبـادة اجلمـاعـية لألرمن
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كــشـفت نـاحـيـة الـعــبـارة في مـحـافـظـة
ديـالى  عن سـبب نـزيف الـدم في اكـبر
حـوض زراعي فـي احملـافظـة يـقع عـلى
اراضــيــهــا   فــيــمــا اكــدت بــان اعـادة
ن لم تـتلطخ ـهجورة  اهـالي القرى ا

ايديهم بدماء االبرياء هو احلل .
وقــال مــديــر نـاحــيــة الــعـبــارة  شــاكـر
الـتـميـمي لـ (الزمـان) امس ان  (الوقف
ــثـل اكــبــر حــوض زراعي في ديــالى
ــتــد بــ نــاحــيــتي الــعـبــارة وابي و
صــيـدا ويـضـم قـرى مـتــرامـيـة واالالف
ـات من البـساتـ اال ان اغـلبـها الـدو
لألسـف مهجـور ما خـلق بيـئة الخـتباء
اخلاليـا االرهـابيـة الـتي تهـاجم الـقرى
االمـنـة بـ فـتـرة واخـرى ومـنـهـا قـرية
اجلــيــزاني الــتي كــانت اخـر ضــحــايـا
بـعـدمـا قـدمت 10 شـهـداء وجـرحى في
اعــتـداء االســبـوع اجلــاري) . واضـاف
الــتـــمــيــمي  ان  ( االجـــهــزة االمــنــيــة
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جنـحت في مسك بساتـ قرى العبارة
وولـــدت ضــغط عــلـى االرهــاب مــا دفع
ــهــاجــمــة اجلــيــزاني إلثــارة االخــيـــر 
شهد االمني   مؤكدا بان االرباك في ا
ن لم ـهـجورة  اعـادة اهـالي الـقـرى ا
تتلطخ ايديهم بدماء االبرياء هو احلل
االمـثل في سـد الـفـراغـات ومـنع حتول
ــهــجــورة الى ــنـــازل والــبــســاتــ ا ا
مـالذات لإلرهاب) . واشـار  الـتمـيمي 
الـى ان  (االرهـاب يـسـتـهـدف كل ابـنـاء
ديـالى دون استثناء وهجوم اجليزاني
دق نـــاقـــوس اخلـــطـــر الــذي يـــجب ان
يـكون بـداية حاسـمة في انـهاء وجوده
من خـالل خـطط وعـمـلـيـات اسـتـبـاقـية

مدعومة باجلهد االستخباري) .
ومن جــانـبه اكـد الـنـائب عن مـحـافـظـة
ديـــالـى عـــبـــد اخلـــالق الـــعـــزاوي  ان
(ديـالى دخلت منذ ايـام عدة ازمة قاتلة
ــيـاه وبـذات مــنـاطق بــسـبب جــفـاف ا
واســعــة تــعـانـي وتالقي صــعــوبـة في
ـيـاه سـواء لـسـقي الـبـسـاتـ تـامــ ا

واالراضي الزراعية او مياه الشرب) .
ان واضــــاف الـــعــــزاوي لــ (الـــزمـــان) 
ــيــاه نــدفع ــلـف ا (االدارة اخلـــاطــئــة 
ثـــمـــنه الــيـــوم)  مـــؤكــدا أن  ( هـــنــاك
ـيـاه اهدرت في تـصـاريف كـبـيـرة من ا
الـشتاء في االنـهر واجلداول بـاإلضافة
الى انــهـيـار احـدى الـسـدات الـتـرابـيـة
ياه دفع الـى ضياع كميات كبيرة من ا
ـكن ان تــومن حـاجــة ديـالى من كــان 
4-3 ســنــوات) .واشـار الــعـزازي  الى
ان  (الــوضع في ديـالـى صـعب ويـزداد
تـعـقـيـدا كـلـمـا دخـلـنـا الـصيـف بسـبب
انــخــفــاض كــبــيــر في خــزيـن بــحــيـرة
حـمـرين التي تـمثل شـريان احلـياة في
احملـافـظـة).وفـي سـيـاق آخـر أكـد وزير
ائـية مهـدي رشيـد احلمداني ـوارد ا ا  عبد اخلالق العزاوي

ـرّة واحــدة في حـيـاتي ــزعـوم ولـو  ا
لـكــنـني خـبـرت فـيض كـرم مـشـاعـرهم
وســخـاء مـحــبـتـهم عــبـر تـواصل االخ
حــسب الـله يــحـيى الـذي يــكـاد يـكـون
بـــ يــوم وآخــر وبـــشــوق وإبـــتــهــال
يـذكـرني انـه نشـر لـي مقـالـة في طـريق
الــشـعب انـتـظـر نــشـرهـا في مـدونـتي
رض. ومن طرف بـعيد في حـ يلـ ا
بـالد الــثـــلـج(الـــســـويـــد) هـــنـــاك نــداء
مــوصـلـي آخـر مــتـواصل خلــلـيل عــبـد
الــعــزيـــز يــخــفف من ارتــفــاع احلــمى
ومـشاعر فالح مهدي وحس كركوش
مـن فـرنـسـا وحـســ مـزعل من لـنـدن
وحــــســــ الـــهــــنــــداوي واجلــــمـــاالن
الـهـاشـمي والـهـنـداوي غـيـر خـاضـعـة

لإلختبار. 
ـدة نــفـســهـا أن أقـطف تــمـنــيت في ا
الـزهر ألطـوق فيه عـنق الـشاعـر صباح
مــحـسن كــأنه يـأتـي إلي حـامالً أريج
ـكان) نـشـرها في كـلـمـاته عن (داخل ا
كان جـريدة النهار فـأضاء من نوره ا

ألف حتية وشكر له.
ـنــزل أسـتــرخي خــلف الـشــبـاك فـي ا
لــلــتــأمل الــكــســول وفي فــمـي طـراوة
األلـم وفي جبـيني يـركد الـذبول أرقب
هــسـهـسـات ورد الـقــداح الـتي مـاتـزال
مـثل رسائل حب مطوية ونـخلة تمسّد
خـصالت سـعـفـاتـهـا لـتـسـتـقـبـل حرارة

الشمس. التي بدأت تتصاعد.
تـــصــبحُ عــلي أم فـــرات بــالــســؤال ثم
نــدخل بـحــوار قـصــيـر عن بــعـد: كـيف

ترى نفسك هذا اليوم?
=احلمد لله أحسن. 

ردّت عـليّ بالـقول: مؤكـد أحسن ألنني
قـرأت سورة الـرعد عـند السـحر فـيها

شفاء لك.
ــاذا (الـرعـد) بـالـذات? كـان األفـضل =و

أن تقرأي سورة (الشرح).
=ولم الشرح? كذلك أسألك. يا عزيزي
فـي (الـرعـد) آيــة تـقـول: لــهم عـذاب في

احلـيـاة الـدنيـا ولـعـذاب اآلخرة أشقّ
ومــا لــهم من الــله من واقٍ. بـيــنــمـا في
(الـشـرح) :فـإن مع العـسـر يـسرا إن مع
الـعسر يسرا. فيهـا تأكيد على اإلنفراج

واألمل أليس كذلك? 
وهــكــذا تــلــطــفي بــحــالــنــا  يــبــدو أن
عــبـارتي االخــيـرة لم جتــد لـديــهـا أذنـاً
صـاغيـة ومرّت عـابرة عـلى مسـامعـها
فـإنعـطفت بـالكالم بـسرعـة نحـو محور

آخر. 
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ـهم سأوجـز لك اتصاالت الـبارحة - ا
شـــقـــيـــقـــاتك أم بـــاسم وأم نـــغم وام
ســــارة وأم مــــنــــهـل مــــا انــــقــــطــــعت
اســتـفـسـاراتـهـن كـذلك اهـلك وأقـاربك
وشـقيقاتي وأحاول ان أطمئن اجلميع
بـإستقـرار حالتك الـصحيـة. بنت اختك
نــــــغم تـــــتــــــواصل مــــــعي مـن اربـــــيل
بـتعـليـماتهـا الطـبيـة التي عـليك االخذ
ـتازة في بـهـا النـها اكـتـسبـت خبـرة 
رضى ومـا شاالـله على ابن مـعاجلـة ا

اختك منهل! 
 _ألف شكر لك لتحمّلك هذا العناء. 

ـغــروسـات في الــقـلب حــفـيـداتي أمــا ا
ار أقول لهما: ليا و

-جـــــدو! ال أريـــــد أن تـــــتـــــصـال بي في
الـتـلـفون وتـكـتـشفـا وهـنـاً في صوتي
أريـد أن أصحو ألقـبّل أهداب عينـيكما

وأسقي روحي بقبالتكما. 
وسـتصحو األع التعبى على عشرات
الـرسـائل واالتـصـاالت الـتي لـم تنـقـطع
لـلـصديق عـقـيل اخلزاعي(ابـو ذر) كان
بـحق لوحدة يـعبّر عن مـخاوفه وقلقه
وظل عـلى الـدوام منـبـهاً ومـحذرا بـعد
أن أخـذنـا جـرعة الـلـقـاح مـعاً في وقت
واحــد وحـ عــلم بـســفـري صــبـيــحـة
ـديـنـة الـكـوت حلـضور الـيـوم الـتـالي 
مــراسـم عــزاء الــعــزيـــز فــائــز شــمــران
الــيــاســري كــان شــديــد الــلــوم وعــدم
الـــرضــا شــكــراً لك صـــديــقي وأحــيي

ــرض يــنــهـال فـي شـدة الــصــراع مع ا
عــليّ عــمـر الــســراي شـعــراً كــالـشالل
طــافـــحــاً بــالــتــمـــنــيــات واإلبــتــهــاالت

... واألدعية الساحرةً
أغـثـني يـا سرّاي..! فـأنـا لـست أقدر أن
أتـفوه شـعراً وحـنجرتـي خشب وتلك
يــداي وعـيـنــاي قـاصـرتــان بـ لـهـاث

الشهيق وجمر الزفير. 
فـي صـحـوتي يـهـمس لي الـقـلب وهـو
دلـيــلي حـ تـخـونـني الـذاكـرة وحـ
أكــــــابــــــد مـن ألم وأهــــــرب مـن قــــــاتل
يــتـوعــدني لـيس عــدالً أن تـنـام وانت
تـــنــثــال عـــلــيك مـــزن مــثــقـــلــة بــاحلب
ـشـاعـر الـتي عـهـدتـهـا هم أخـوتي وا
وأصـدقائي وأهلي يفتحون لي نوافذ
األمل الــوريف أحــبــكم جـمــيــعـاً فــمـا
أوسـع احلب ومــــا أضــــيق الــــبــــغض

والكراهية!
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تــعـالــوا إلي ســأفـتح بــابي لــكم أفـتح
قـلـبي أدخلـوا أية نـافذة شـئتم أو أي
بـــاب أراهن أنــكـم جــبــيـــني الــذي من

نصاعته يولد الوطن.
شــكـــراً لــلــصــديق أحـــمــد خــلف وهــو
يـتابعـني بإهتمـام ب يوم وآخر دون
عــــلـــمـه كـــنت أتـالوى مع (بــــهـــلـــوان)
روايــته إلـى أن أكــمــلــتـهــا وأنــا عــلى
سـريــر الـكـوفـيـد شـكـرا لألعـزاء خـالـد

خـضيـر الصـاحلي وعبـد الزهـرة علي
نـشـور وحمّاله تـمـنيـاتهم اذ شـاركـا ا
اخملـلصة شكراً للـحكيم حيدر احملسن
الـذي مـا انفك يـتابع حـالتي الـصحـية
بــتــوجــيـهــاته الــتي لم ألــتــزم بــبـعض
ـفراس مـنـها وظل يـلحّ علي بـفحص ا
مـنـذ البـداية ولم الـتزم الـتوجـيه حتى

اللحظة.
ـنـشـدين مـا أجـمل الـكالم عـلـى شـفاه ا
قفّى بـاجلمال وان حـ يجـمع األلم ا
كـان اجلـواب مـحـاالً الـشـاعـران يـحيى
الـــســــمـــاوي من اســـتــــرالـــيـــا عـــمـــار
يـأتـيك كالمـهـما ـسـعـودي من كـربالء ا
فــراتــاً عــذبــاً يــشــربه الــعــشــاق وأنت
ــا يـقــوله حــنـون مــدعــو ألن تـصــغي  
مـجـيـد وأحمـد الـزبيـدي وعـلي حداد
وشــوقي كـر والـصـديق الــتـشـكـيـلي
مــــوسى اخلـــمــــيـــسـي يـــكـــتـب لي من
ـحــبــة فـائــقــة طه جـزاع ايــطــالـيــا 
واحـمد عـبد اجمليـد وحاكم الـشمري 
ـفرجي وأمجد الزبيدي وأمير وعالء ا
نــاصـر من الـشـطــرة وصـبـاح مـحـسن
كـاظم وشـكـيب كاظـم اجلمـيع بـسؤال
ا مـتـواصل وعلـيك أن تـمأل عيـنـيك  
ـئـات من األسـماء تـضـوع به كـلـمات ا
بـــعــد ســاعــات مـن إعالن اإلصــابــة وال

. أستثني أحداً
ــــوصل لـم يــــتـــأكــــد لـي (بـــخـل) أهل ا

إهتمامك وحرصك ووفائك.
وأشـد حــاالت اإلرتـبـاك الـتي عـشـتـهـا
يـوم قرأت خـبر رحيل الـشاعـر اجلميل
مــروان عـادل كـان صـاعــقـاً مـدويـاً في
داخـــلي لـــكن األمـــر إخـــتــلـط لــدي في
الــــلــــحــــظــــة االولى مـن االطالع عــــلى
مـنـشور الـوفـاة ولم أستـطع الـتـميـيز
بــ عـادل مــردان الــشـاعــر الـبــصـري
ــسـتـشــفى وحـالـته اخلــارج تـواً من ا
تـــدعــو لــلـــقــلق كـــذلك بــعـــد أن نــشــر
الـصديق التشكيلي هاشم تايه مقطعاً
مـن قـصـيــدة له عـنــوانـهــا (ساللـة الال
مـرئي).. قـلت الـله يـستـر! وبـ مروان
عـادل الـشاعـر بـكامل حـيويـته وإقـباله
عـــــلـى احلــــيـــــاة وحتـت وطـــــأة هــــذا
اإلرتــبــاك إســتــعــدت أنــفـاسـي ألقـول
ـــروان:ســـتــبـــقى فـي ذاكــرة الـــشـــعــر
والـثـقـافـة خالـداً والـصـحـة والـسالمة

لالخ عادل مردان ول (ال مرئياته) .
وتــأتـيـك االخـبــار أخـيــراً هـذه بــغـداد

نـحس في الغروب غـيمة من ضوع نار
وحـــديــد هـــاهي في (رمـــضــانـــهــا) أو
قل(مــأتــمــهـا) تــأكل الــنـيــران أجــسـاد
مـرضاها قربـاناً لطاغـوت فاسد هاهي
ـديــنـة تـضجّ من أضـاحـيـهـا الـقـبـور ا
قـتـلوا فـيـها الـبالد الـطيـبـة وأغرقـوها

بالضالالت والوعود الكاذبة. 
وبــعـد أن صـادقـنــا احلـزن  أين يـكـمن
? وهل ثمة فوائد كما عنى إذاً األثـر وا
ا نـصنع أشـار لـها الـعنـوان? أقـول ر
شـيئاً بـالكلـمات يسـاوي مقدار مـشاعر
احلب عـبر مئات الرسائل التي ستبقى
ــــاء في مــــثل صــــدى يــــرن كــــنــــبض ا

عروقي. 
أســمــو بــكم أيــهـا األصــدقــاء أتــشـبث
بــإنـســانـيــتـكم فــأنـا مـرتــبك بـخــجـلي
الــقـروي أخـشـى ان تـتـكــدر خـواطـركم
فـأطـلب الـعـذر مـنـكم ألن كـان بودي أن
أذكـر أسماءكم جمـيعاً لكـنني سأكتفي

بنقشها على جدران القلب.
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ـة ضــد اإلنـســانـيـة بــاعـتــبـارهـا جــر
مــشـــيــرًا إلى أن احلــكــومـــة الــتــركــيــة

ة. مسؤولة عن اجلر
فـي ضـوء هـذه اجلـرائم اجلـديـدة الـتي
ارتــكــبــتــهـا تــركــيــا ضــد احلــضـارة و
اإلنـسانية تعلن احلكـومات الفيدرالية
ـتـحـدة ــمـلـكــة ا لــروسـيـا وفــرنـسـا وا
عالنـيـة أمـام الـباب الـعـالي أنـهـا تضع
ـسؤولية الشخصية عن هذه اجلرائم ا
عـلى جمـيع أعـضاء احلـكومـة التـركية
ـثـلي ــسـؤولــيـة عـلـى   وكــذلك تـقع ا
ــتــورطــ في احلــكــومــة احملــلــيــ  ا

عملية االبادة.
بــاالضــافــة الى ذلك يــجـب أن أذكـر أن
األتــراك أنـفــسـهـم فـيــمـا مــضى قـبــلـوا
حـقـيقـة اإلبـادة اجلمـاعـية .  تـشـكيل
مـحـكـمـة عـسـكـريـة في اسـطـنـبـول عـام
ـسؤولـ عن اجلرائم ـعـاقبـة ا  1919
ضــــد األرمن. فـي ذلك الــــوقت كــــتـــبت
الــسـلـطـات الــتـركـيـة (الــشـعب الـتـركي
يــحــني رأسه. يــفــعل ذلـك بــحـزن عــلى
الـــشــعب االرمـــني ويـــشــعـــر بــاخلــزي

والعار).
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في تموز 1919 حـكمت احملكمة غيابيا
عــلـى قــادة تــركــيــا الـــفــتــاة بــاإلعــدام
وأدانـتهم بـاتباعـهم وتنـفيذهم سـياسة
إبــــادة األرمن. وعــــلى الـــرغـم من عـــدم
تـنـفـيذ احلـكم إال أن احملـكـمة الـتـركـية
ـة" "أكــدت بـشـكل قـانــوني وجـود جـر
ــحــاكـــمــة مــنـــظــمي اإلبــادة وقـــامت 

ة دولية. اجلماعية باعتبارها جر
ة اإلبادة ومـن خالل االتفاقية فان جر
اجلـمــاعـيـة والـتي سـبق وأن تـضـمـنت
ـة ضد اإلنـسـانـيـة فـقد مـفـهـوم اجلـر
فـــصـــلـت عن ســـابـــقــــتـــهـــا وأعـــطـــيت
مـصـطـلحًـا قـانونـيًـا خـاصًا بـهـا. وذكر
في مـقدمة االتفـاقية بوضـوح على أنها
"تــعــتــرف بــأن اإلبــادة اجلــمــاعــيــة قـد
تـسـبـبت فـي خـسـارة كـبـيـرة لـلـبـشـرية
عـبر  ازمنة التاريخ اخملـتلفة". ويترتب
ـصـطلـح ينـطـبق أيـضا عـلى ذلك فـأن ا
ـــرتـــكــبـــة قـــبل إبــرام عـــلى اجلـــرائم ا

االتفاقية.

تـــتــوافـق اإلبــادة اجلـــمــاعـــيــة لألرمن
توفرة مع بـجميع أسسها الوثائقية ا

ذكورة أعاله. الصياغات ا
ــيـــ والـــنــخب وعـن جــهـــود االكـــاد
الـعراقية في ابـراز وتوثيق تلك االبادة
اعـرب  الـسـفـيـر االرمـيـني عن امـتـنانه
لــتـــلك اجلــهــود حــيث قــال بــدون ذكــر
األسـمـاء أسـتـطـيع أن أقـول على وجه
الـــيــقــ أن هـــنــاك دائــرة كـــبــيــرة من
ـثــقــفـ والــشــخـصــيـات الــعــلـمــاء وا
الـعامة في العراق الـذين يدركون جيدًا
حـقـائق اإلبـادة اجلمـاعـية لألرمن وهم
يـشاركون من وقت آلخر في العديد من
قابالت. قـاالت وا األعـمال الـعلمـية وا
بـالنسبة لالعتـراف باإلبادة اجلماعية
أسـتطـيع أن أقول إن اجملتـمع العراقي
اعــتـرف بـاإلبـادة اجلـمــاعـيـة مـنـذ زمن
طـــــــويل ألن أسـالف الـــــــعــــــديـــــــد من
الــعــراقـيــ هم الــذين  أنــقـذوا األرمن
الـنـاج من اإلبـادة اجلـماعـيـة  والتي

تنون جدا. من أجلها نحن 
كـمـا لـفت الـسـفـيـر  الفـتـتـاح قـنـصـلـيـة
جلـمـهـوريـة ارمـينـيـا في مـديـنـة اربيل
فـي وقت ســـابق من هـــذا الـــعــام وذلك
ألنــهــا تــبــدي اهــتــمــامــاً في  تــطــويـر
الــعالقـات مع دولــة الـعــراق الـصـديق
ــا يـسـاعــد عـلى تــوسـيع تــمـثـيــلـهـا
الــدبـلـومــاسي في بـلـدكـم وانـني عـلى
يــقـ بـان هـذه اخلـطـوة سـتـكـون ذات
تـــأثـــيـــر ايـــجـــابي في رفع الـــعـالقــات
الـــثــنـــائــيــة بـــ الــبـــلــديـن الى اعــلى
ـسـتويـات ومن اجلـدير بـالـذكر وفي ا
ركز الـثقافي نـفس الفتـرة  افتتـاح ا
األرمــني في أربــيل لـتــعـزيــز وتـطــويـر
الـروابط الـثقـافيـة الننـا نـعتـقد ان لـغة
الـتـواصل بـ الـشـعـوب هـي الـثـقـافة.
ـستـقـبل الـقريب الى وسـنـسـتمـر في ا
تـــوســــيع الـــوجـــود  الــــدبـــلـــومـــاسي

جلمهورية أرمينيا في العراق.
فـتوح فـيـما يـتعـلق بتـعـزيز احلـوار ا
أعـتـقد ان الـعالقات الـدبـلومـاسيـة ب
بــلــديــنــا الــصــديـقــ خالل 20 عــامــاً
ـــاضــيـــة كــانت واضـــحــة وشـــفــافــة ا

وصادقة.
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ـلك غـير (صـوبة عالء مـنـذ أن تقـاسـمنـا رغـيف خبـز احلـصة األسـمر ولم نـكن 
ـمزوجة بـألسـنة الدخـان العالـية خبـزا تفوح الدين) لتـخبـز أم البيت عـلى نارها ا
ـائدة العراقية بامتياز .. ومنذ أن منه رائحـة الفقر .. ومنذ كان الباذجنان سيد ا
تواصلـة أيام الصـبا والشـباب منا واسـتلبت أحالمـنا وجمدت سرقت احلـروب ا
إراداتنـا .. ومنـذ أن كان دوي القـصف و أزيز الـطائرات وأصـوات انهـيار الدور
آذن يصم آذان إخـوتنا الصغـار أو أطفالنا أو عابد واجلـامعات وا سـاجد وا وا
أل دواخـلـهم وقـلـوبهـم وصدورهم رعـبـا وخـوفـا وارجتـافـا .. مـنذ أن نـسـاؤنـا و
وت ليئـة بالرعب واخلوف ورائـحة الدم وا ـظلمـة ا كانت سـاعات الليل الـطويلة ا
تـلف مـدنـنـا وقـرانا فـي حرب مـضت وأخـرى ولـدت وثـالـثـة كـانت فـيـهـا بـسـاطيل
احملـتل تــسـحق رؤوس الــفـقـراء وتــذلـهم وتــسـتـبــيح كل شيء في ارض األنــبـيـاء
واألوصيـاء والعلـماء والـصاحل .. ومـنذ أن فـرضت عليـنا عـراقيتـنا أن نـتمسك
باألرض وال نـتركها ألنها الشرف والعزة والكـرامة بانتظار يوم آت تتبدل فيه كل
قيـتة.. منذ هذا وذاك .. كنا وما زلنا .. هنا .. هذه األشيـاء البوهيمية الظالمية ا
ـا تبـقى لنـا من قوة نـشد فيـها عـزم بعـضنـا البعض نـعبّـر عن هويـتنـا العراقـية 
لنـصمد ونـقوى ونتـمسك أكثـر بهـويتنـا  مؤمنـ بان كل سيّء إلى زوال وكل ما

هو خير وحق باق بقاء األرض والزمن والشعب واإلرادة ..
ـوت والشـقاء واجلوع  وتـقاسـمنـا حتى األحالم في حتمـلنـا البـؤس واخلوف وا
ـة احلرة  احلـرة بالـكلـمة أن نعـيش باحلـد األدنى من مسـتـلزمـات احليـاة الكـر
ـوقف وبـالـصـوت الـذي يسـتـطـيع أن يـعـبر كل وبـالـتعـبـيـر وبـاإلرادة وبـالرأي وبـا
ـسـاحـات اجلرداء الـتي يـتـمتع بـهـا ( واحلـمد لـله ) قـادة وزعـماء ومـسـؤولون  ا
ليـصل قويـا إلى مسـامعهم  عـسى أن يصح هـؤالء من سبـاتهم من فـوق براميل
النـفط وخزائن الدولة والسحت احلرام الذي باتوا يـحللونه ألنفسهم بألف وسيلة
ووسيـلة عـلى حسـاب الشـعب  فـاجلائع فـيه مريض وخـائف ومرجتف  والـغني
ـكـانة وحب فـيه ال يـجـد فسـحـة أمل في أمن وأمـان واحتـرام لـلكـرامـة والـعمل وا
ثـقف في بـلد فـكـر واألديب والطـبـيب وا األرض والوطن  حـالـهم حال الـعـالم وا
هــاجـرت أسـراب عـقــولـهم وإبـداعـاتــهم صـوب الالإنـتــمـاء لـيـشـعــروا هـنـاك فـقط
بـإنسـانيـتـهم وبحـياتـهم التي أكـلتـهـا هذه الـعواصف احملـملـة باجلـراد والطـاعون

والسم وهي تهب على عراق اخلير والكرامة من كل حدب وصوب ....
ـكن بعـد كل هذا وذاك أن ال نـكون معـكم وقد تـقاسـمنـا كل هذه الـهموم  فهل 
مـعـكم في تـظـاهـرات اعـتراضـكم عـلى الـبـؤس من اجل اخلـيـر  وعـلى الظـلم من
ـرض من اجل الـشـفـاء  وعــلى أكـلـة الـسـحت احلـرام من اجل الـعــدل  وعـلى ا
داهمات من اجـل حقوق اإلنسان اجل اللـقمة احلالل  وعلى الـتعذيب والقـتل وا
الي الـناس ألجل  وعلى من ال يـسـتحق ألجل من يـستـحق  وعلـى التـهمـيش 
إنصـافـهم  وعلى األفـواه الـشبـعـانـة من بعـد جـوع فـــــطـري ألجل أفـواه جاعت

بعد خير ...!!!?
شـروعة .. مـعكم في الفـتات نـعم .. مـعكم في مـطالـباتـكم السـلمـيـة الدسـتوريـة ا
غضـبكم ضد الفـساد واإلهمال والـتنكـيل والتعذيب والـسجن واالعتـقال .. معكم
ـواقف الــوطـنــيـة  مـعــكم ضـد ضـد مــصـادرة احلـريــات واإلرادات واألفـكــار وا
انــعــدام اخلــدمــات وفـرص الــعــمل وانــعــدام األمن .. مــعــكم ضــد احملــاصــصـة
تـعمـد .. معـكم في منع ناطـقيـة والتـشظي والـتقـسيم وسـياسـات اإلضعـاف ا وا

التـدخل في شؤون بـيـتنـا الداخـليـة وفي اسـتقاللـية قـرارنا
الـوطني .. مـعكم في كل شيء إال في الـفوضى والـعنف
متلكات اخلـاصة والعامة ألنها ستأكل والتـعدي على ا
من جرفـكم ومن حـقـوقـكم ومن مشـروعـيـة مطـالـبكم ..
مــعــكم من اجل خــيــر الــوطن والــشــعب .. والــلـه يــعـز

ظلوم واحملروم وأصحاب احلق وينصرهم. ا
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في خيـر الشهور  وفي ليلة النصف من شهر رمضان من السنة الثالثة للهجرة
ولـد االمـام احلـسنُ اجملتـبى (عـلـيه الـسالم) فـكان مـولـده احلـدثَ السـعـيـدَ الذي
رتضى) وأُمّه البتول صطفى فرحا وسروراً  ولوّن حياة أبيه (ا غمـر قلب جّده ا
ـنورة) ـديـنـة ا (الـزهـراء) بـأروع ألوان الـبـهـجـة والنـشـوة واألمل كـمـا احـتفت (ا
ـباركة مِنْ بسـبط النبي وشـبل الوصيَّ  احـتفاءً يـتنـاسب مع ما حتمـله اطاللتُه ا

نتَظَر . ستقبل الواعد ا والحت تباشيرُ ا خيرٍ وبركات على األمة كُلّها 
يقـول السيد الـوالد العالمـة السيد مـحمد هادي الـصدر في قصـيدة له رائعة في

ذكرى مولد االمام احلسن (ع) مطلعها :
يَوْمُكَ الوضّاحُ باحلُسْنِ تناهى 

وبه فَاخَر جبريلُ وباهى 
ما أُحَيْلى ساعةً ضَمَّت بها 

فاطِم بَيْنَ ذِراعيها فَتَاها 
لِتُحَيِ مهبطَ الوحي به 
سراتِ أباها  وتهنّي با
صطفى  فَتّلَقاكَ النبيُّ ا

الثِماً مِنْ فَمِكَ العَذْبِ الشفاها 
راجع ديوانه / خواطر وسوانح ص 55 – 54

نعم 
في ظل مــحـمــد (ص) وفي رحــاب عـليٍّ وفــاطـمــة (ع) ابــتـدأ االمــام احلـسن (ع)

حياته وكان له من رافِديْهِ :
كارم والسمات   الوراثه والبيئة أكبرَ رصيدٍ وأضخَم مخزونِ من الفضائل وا

ومَنْ ذا يداني االمام احلسن (ع) في أمجاده وعظماته ? 
ومَنْ ذا يرقى الى تلك القمة الرسالية الشامخة علّوا وسمّوَاً ?
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قال محمد بن اسحاق :

" ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله (ص) ما بلغ احلسن "
وقال واصل بن عطاء :

لوك " " كان احلسن بن علي عليه سيماء االنبياء وبهاء ا
وقال ابن الزبير :

والله ما قامت النساء عَنْ مِثْلِ احلسنِ بن علي في هَيْبتهِ وسمّوِ منزلَتِه 
راجع سلسة انوار السماء / ج/ 1ص 261

رحوم العالّمة السيد مهدي الصدر  لسيدنا العم ا
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وجاء في التاريخ :
انّ االمـام احلــسن (ع) ( كـان يـحـضـر مـجــلس رسـول الـله (ص) وهـو ابن سـبع
سن  فـيسـمعُ الوحي فـيحفـظه  فيـأتي أمّه فيُلـقي اليـها ما حـفظه  كـلما دخل

علي (ع) وجد عندها عِلْماً بالتنزيل  فيسألها عن ذلك ? فقالت:
مِنْ ولدك احلسن "

عطيات العلمية واألخالقية الباهرة  وحياته حافلة با
لقـد سمع رجالً يدعو الله ويسأله أنْ يرزقه عشرة آالف درهم فلما انصرف بعث

بها اليه .
وهـذه هي االنـسـانيـة بـكل ما حتـمـله من كرم ومـروءة ومـواساة لـلـمحـتـاج وأين

نحن من هذا كله ?
ومن روائع مــكـارمه انـه اشـتـرى بــسـتــانـا مِنْ بــعضِ االنـصـار

بأربـعمائة الف درهم وح تناهى الى سمعه أنْ أصحاب
ال ردّ البستان اليهم . البستان قد احتاجوا الى ا

وهكـذا كان يسـخو باألموال تـخفيـفا لشـدة الوطأة على
احملتاج رفقا بهم وحنوا عليهم ...

وهنا يكمن الدرس البليغ .
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ة ابن اخلطيب. كثر التنديد وتبادل االتهامات في جر
كانت اسـتقالة د.جـعفر عالوي من وزارة الصـحة ناقوس اخلـطر وجرس االنذار
ان الـذي لم يكـلف نفـسه سؤاله عن ـعنـي وفي مـقدمـتهم الـبر الذي اهـمله كل ا

اسباب االستقالة من باب طمطملي واطمطملك. 
ان ان ة ابن اخلـطيب وعلى الـبر الـكل شركاء في جـر
يــحــاسـب نــفــسه قــبل االخــرين.حلــد يــبــيع شــرفــيــات
سيح عـيسى(ع):من  كان براسـنه وكما قـال السيـد ا

منكم بال خطيئة فليرمها بحجر.
{ عن مجموعة واتساب
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هراتشيا بوالديان

في بـيان لـلوزارة تـلقـته الــ  (الزمان) 
ائـية مهـدي رشيد وارد ا أن  ( وزيـر ا
احلــمـداني وصل إلى مـحـافـظـة ديـالى
ـنـفـذة واجلـاريـة من وتـفــقـد األعـمـال ا
قــبـل تــشــكــيالت الــوزارة في مــشــروع
تـعزيز نهر خريسـان الذي تنفذه شركة
الرافدين العامة أحد تشكيالت الوزارة
ـائـيـة في ـوارد ا وبـإشـراف مـديـريـة ا

ديالى ) . 
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وأضــاف الـبـيــان أن (احلـمـداني أشـاد
الكات العاملة بـالعمل الذي تقـوم به ا
ــشـاريع ـشــروع الـذي يــعـد من ا فـي ا
الـذي ســيـؤمن ــهـمــة في احملــافـظــة  ا
مـياه الشرب ألكثر من 450 ألـف نسمة
ـناطـق احمليـطة في مـديـنة بـعـقوبـة وا
بـها عن طريق  إنشـاء محطة ضخ ومد
أنــابــيب مـن مـشــروع أســفل اخلــالص
الـذي يـتـغذى من نـهـر دجلـة وبـاجتاه
نــهـر خـريـسـان وسط مـديــنـة بـعـقـوبـة
ـيـاه اخلـام حملـطـات اإلسـالـة لـتـأمـ ا
ــيــاه في فــصل والــقــضــاء عــلى شح ا
ـــشـــروع الـــصــــيف )  مـــؤكـــداً أن  ( ا
ســوف يـنـجـز خالل  45 يــومـاً بـالـرغم
مـن كل التـحـديـات) . وتـابع الـبـيان أن
ـوارد طـمـأن أهـالـي مـحـافـظـة (وزيــر ا
ــيــاه ديــالـى أنه ال تــوجــد مـــشــكــلــة 
ـوسم الـصـيـفي احلـالي) الــشـرب في ا
.وأشـــار الــبــيــان الـى أن  (احلــمــداني
اطــلع عــلى األعــمــال الــتي تــقــوم بــهـا
مـديـرية صـيـانة مـشـاريع الري والـبزل
ديـالى من تطهير وإزالـة الترسبات من
شروع أسفل بطنة  الـقناة الرئيسية ا
اخلــالص بــهـدف حتــقـيـق انـســيـابــيـة
عـالية للـمياه لتـأمينهـا و إيصالها إلى
ــنـــاطق من ـــســتـــفـــيــديـن في تــلـك ا ا

احملافظة ) . 
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شــاهـــدت وقــرأت هــذه االيـــام احــاديث
تنال من السمعة الـشخصية للملك غازي
وقد مـلك الـعـراق لـلـفـتـرة 1933- 1939 
اســتـغــربت مـن ذلك النــني اطــلـعـت عـلى
ـلـكي وثـائق الـعـراق اخلـاصـة بـالـعهـد ا
ـوجـودة في دار الوثـائق الـبـريطـانـية وا
في لـندن خالل دراسـتي لـلدكـتـوراه  فلم
س ســلـــوكه وحــيــاته اجــد فــيــهـــا مــا 
ــثــلــيــة مع الــشــخــصـــيــة في الــعالقـــة ا
بل وحـتى النساء .كـما ان رسالة الرجال
رحوم أ.د لطفي جعفر لم تشر الى مثل ا
هـذا االمر رغم انـها تـنـاولت كل تفـاصيل
حياته  وهي من الرسائل الرصينة التي
اعـتمدت الـوثائق الـبريـطانيـة والعـراقية
ــــــقــــــابالت ـــــــصــــــادر وا ــــــراجع وا وا
لـك غازي من ن عـاصـروا ا الـشـخـصـيـة 
وزراء ومسـؤول وكـشفت حـقائق مـهمة
عنه .كما ان البريطاني انفسهم والذين
ــهـاجـمـته ايـاهم كـانـوا غـاضــبـ عـلـيه 
والــصـهــايـنــة بـسـبـب قـضـيــة فـلــسـطـ
ومـــحــاولـــته ضم الـــكــويت الـى الــعــراق
واذاعــته الـــتي كــان يــهـــاجــمــهـم فــيــهــا
وكانـوا يـفـكـرون بـازاحته  لم شـخـصـيـا
يــــذكـــروه بـــســــوء في جــــوانب حــــيـــاته
الشخصية في التقارير التي كان يرفعها
الـسـفــيـر الـبـريـطـانـي بـبـغـداد او وثـائق
وزارة اخلـارجيـة الـبريـطـانيـة . ولم جند
ــوقـف الــشـــعـــبي الـــعـــراقي ســوى فـي ا
لك غازي االعجاب والتقديـر بشخصية ا

الوطـنية الـعروبيـة .وكان لوفـاته بحادث
ســيــارة غـامـض رد فـعـل شـعــبي عــراقي
وعربي اتهم البريطاني بتدبير احلادث

لـــلــتـــخــلص مـــنه  وقــد
اعـتــرف وزيـر الـداخـلـيـة
نــاجي شـوكت لــلـدكـتـور
لطفي جعـفر في لقاءه له
بـتـاريخ 12مايس 1979
بـــــالــــــقــــــول (ان غـــــازي
مسـك .انـا لم اذكر هذا
وال فـي مـــــــــــذكــــــــــراتـي 
اســـتـــطـــيع ان اقـــول لك
اكــثــر من ان غــازي مـات
مقتوال  وان العبد الذي
كان معه في السيارة هو
الـذي قتـله  وانـا كـوزير
داخـلـية لـفـلـفت القـضـية

في حينها ).
ـلك غازي في بيت نشأ ا
جــده الـــشــريـف حــســ
وبــرعـايــته عــنــدمــا كـان
والـــده االمــــيـــر فـــيـــصل
يــــقـــود جـــيـش الـــثـــورة
الـعـربـيـة  فــلـقي عـنـايـة
فائقـة من جده ووالدته 
وعـــنـــدمـــا تـــولى والـــده
االمــــــيــــــر فـــــيــــــصـل بن
احلـس عـرش الـعراق 
اهـتم بــتـنـشــاته عـلــمـيـا

واشـرف على ذلك لـتـاهـيـله ولـيا لـلـعـهـد 
الـــعـــقـــيــد طـه الــهـــاشـــمي . ثم درس في
وعندما عاد الى العراق ادخله بريطانيا 
والـده الكلـية الـعسـكرية الـعراقـية وطلب
وان يـنـادى بـاسـمه ان ال يــعـامل كـأمـيـر 
الـشـخـصي وان يـكــون سـريـره مع بـقـيـة
ـلك ـا تـوفي والـده واسـتـلم ا الـطـالب .و
عام  1933كـان شـخـصـية قـويـة مـغـامرة
ومــحــبـوبــة من قــبل الــشــعب  ولم يــكن
هــنــاك مــا يــعــيــبه او يــنــال من ســلــوكه
ولــذلك اجــزم بـعـدم الـشــخـصي والــعـام 
صـحـة ما يـقـال االن على بـعض شـاشات
التـلفزيون ومـواقع التواصـل االجتماعي
لك غازي وشخصيته. من طعن بسلوك ا
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اتــفــقت  مــجــمــوعــة من مــراكــز
الـتـفكـير الـعراقـية عـلى  تشـكيل
جلنة  حتـضيرية لـتأسيس بيت
خـــبـــرة عــراقـــيـــة  يـــعــمـل عــلى
ـراكز حتـويـل  مـخـرجـات هـذه ا
الـى أفــــعـــــال  من خـالل بــــرامج
نــوعــيــة  وتـــنــاول  االجــتــمــاع
االفتـراضي بـحـضـور مـجـمـوعة
مــنـم اخلــبــراء الـــعــراقـــيــ في
مختلف مراكز التفكير في بغداد
وإقــلـيم كـردسـتـان ومن عـواصم
دولـية مـخـتـلـفـة  األسـبـاب التي
تـــدعــو الى تـــأســيس مـــثل هــذا
الـبـيـت لـتـشـكــيل  حتـالف يـدعم
الـتأثـيـر اجملتـمعي وانـعكـاساته
اقـتصـاديا وسـياسـيا مع جـهات
مــهــتــمــة في الــقــطــاعــ الــعـام
واخلـــــاص من اجـل  تــــوظـــــيف
ـعـرفــة في تـصـحـيح اقـتــصـاد ا
مـســارات الـسـيـاســيـات الـعـامـة
لــلـبــرامج احلــكـومــيـة  والــعـمل
عــلـى   بــلــورة اســتـــراتــيــجــيــة
وطنيـة عليـا تترجم  نص وروح

الدستور العراقي  .
ـشاركـون في االجـتـماع وشـدد ا
أهــمــيـة وصــول صــوت الــنـخب
ـثـقـفـة في مـراكـز ـيـة وا االكـاد
الــتـفـكـيــر الـعـراقـيــة الى مـتـخـذ

الـقــرار الـعــراقي عـلى مــسـتـوى
الــرئـاسـات الـثالث وردم فـجـوة
ــراكــز عــدم الـــثــقـــة بــ هـــذه ا
ـا يـؤكد وصنـاع الـسـيـاسـات 
ـشـتـركــات الـوطـنـيـة من خالل ا
ــــســـتـــديـــرة طـــاولـــة احلـــوار ا
ــيـة وحــكــمـة الــكـفــاءات االكـاد
ـــثــــقـــفــــة في الــــتـــعــــامل مع وا
مــعــطـيــات الــواقع الـعــراقي من

خارج العملية السياسية.
 يـــذكـــر ان تــأســـيـس مــثـل هــذا
البيت لـلخبرة كان بـرعاية مركز
ـسـتـقـبـلـية حـلـول لـلـدراسـات ا
ويعد األول من نوعه في حتالف
جملـمــوعـة من مــراكــز الـتــفـكــيـر
الــعــراقــيـــة تــضم شــخــصــيــات
ـيـة ومـثــقـفـة مـن جـامـعـة اكــاد
جـيهـان في السـليـمانـية واحتاد
اخلــبــراء االســتــراتــيــجـيــ في
بغداد   والـدكتور  عـلي البياتي
فـوض لـلـحـقوق  االقـتـصـادية ا
واالجــتــمــاعــيــة في مــفــوضــيــة
حــــقــــوق االنــــســــان الــــعــــلــــيـــا
وشـخصـيـات مـعـروفـة بـاخلـبرة
هنية مـثل الدكتورة اكرام عبد ا
العـزيز  والـسيدة فـليحـة عبيس
االسـتشـارية في شـركات فـلنـدية
وهـــــولــــــنـــــديـــــة إضــــــافـــــة الى

شخصيات أخرى.
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وفـي هـذا اإلطــار ال بــدّ مـن جـهــد عــربي
مـــشــتــرك وتــعـــاون وثــيق مع مـــنــظــمــة
الـــتـــعـــاون اإلسالمـي وجـــامـــعـــة الــدول
الــعــربـيــة وأصــدقـاء فــلــسـطــ وكل من
يـناصر قـضايا حـقوق اإلنسـان لكي جتد
قـرارات اليونسكو ومجلس األمن الدولي
طــريـقـهـا إلى الـتــنـفـيـذ الـعــمـلي بـحـيث
ستـقبل ولضـمان عدم تـكون  رادعـاً في ا
تــكــرارهــا ألنــهــا تــمس صــمــيم حــقـوق
ـــســيـــحــيـــ الــديـــنــيــة ـــســلـــمــ وا ا
والـتاريخية واألثريـة والرمزية وهو أمر
يـشمل جـميع األعـيان الـثـقافـية فـإضافة
إلـى الـقـدس فـإنه يـشـمل اخلـلـــيل وبـيت

دن الفلسطينية. حلم وغيرها من ا
وألن الـيونسكو كمـنظمة معنـية بالتربية
والــعــلم والــثــقــافــة وال تــمــتــلـك جــهـازاً
تـنفـيذياً قـادراً على فـرض قراراتهـا بقوة
"الـشرعيـة الدوليـة" حتى وإن كانـت تعبّر
عن ضــمـيـر اجملـتـمـع الـدولي وال سـيّـمـا
فـيمـا يخص الـقدس فـإن األنظـار تتوجّه
تحـدة ومجـلس األمن الدولي إلـى األ ا
ــنـصـوص عـلـيه في كي يــقـوم بـواجـبه ا
ـتحـدة علـماً بـأن وظيـفته مـيـثاق األ ا
األســاســيــة هي  حــمــايـة الــســلم واألمن
الـدولي وضمان احترام حقوق اإلنسان

كقيمة عليا.
{ كاتب ومفكر عربي

ـســتـوطنـ اإلســرائـيلـيـ ومـصـادرة ا
ـــنــــــازل وتــشــــــريــد األراضــي وهـــدم ا
.ويـأتي قرار ــــدنـيـ الـفـلســــطـيـنـيـ ا
الـيـونـسـكو األخـيـر لـتـثـبيت مـكـتـسـبات
الـقرارات السابقـة حيث طالب باإلسراع
ـثل دائم لـلـمديـريـة الـعـامة في تـعـيـ 
ة لـلقـدس لرصـد جميع في الـبلـدة القـد
ـنظـمة اإلجـراءات ضـمن اختـصاصـات ا
وإرســال بــعــثــة الــرصــد الـتــفــاعــلي من
الـيونسكو إلى القـدس لرصد االنتهاكات
الــتي تــرتــكــبــهــا الـســلــطــات الــقــائــمـة

وجب القانون الدولي. باالحتالل 
وكــانت الــســلــطــات "اإلسـرائــيــلــيــة" قـد
سجد األقصى صـعّدت اعتداءاتها على ا
ـوظف الـعاملـ فيه حيث قامت في وا
األسـبوع األول من رمـضان بـقطع أسالك
ـسجـد اخلـارجيـة والتـعرض سـمـاعات ا
ــوظــفي دائــرة األوقــاف اإلسالمــيــة في
الــقـدس وتــخــريب أقـفــال األبـواب كــمـا
ـتـطـرف إلى سـمـحت بـإدخـال عدد من ا
ــســجــد األقــصى بــحـمــايــة الــشــرطـة ا
صـلّـ من الوصـول إليه ألداء ومـنـعت ا
الـــصالة فــيه كـــمــا نــصـــبت احلــواجــز
ة ـتـاريس على بـوابات الـبلـدة القـد وا
دني العزّل. قدسي ا واعتدت على ا
وتــشـكّـل هـذه االنــتـهــاكـات واخلــروقـات
الـــســـافــرة والـــصـــارخــة حتـــديــاً إلرادة

ي هي األخرى كـما أن جلنة الـتراث العا
كـــانت قـــد أصــدرت 1  قـــرارات خـــاصــة
بـالقـدس عبّـرت فيـها عن فـشل السـلطات
"اإلســرائـيــلـيــة" في وقف أعــمـال احلــفـر
وإقـامة األنـفاق واألعمـال غيـر القانـونية
ُــدانــة في الــقــدس الــشــرقــيـة والــتي وا
تــتــعـارض مع قــواعــد الـقــانــون الـدولي
ــعـاصـر والــقـانـون اإلنــسـاني الـدولي ا
وخــصـوصـاً اتـفــاقـيـات جــنـيڤ األربـعـة
الـــصــادرة في 12 آب/أغـــســطس 1949
ومــلــحــقــيــهــا األول اخلــاص بــحــمــايــة
ــسـلـحـة ــنـازعـات الــدولـيـة ا ضــحـايـا ا
والــثــانـي اخلــاص بــحــمــايــة ضــحــايــا
ــســـلــحــة غــيـــر الــدولــيــة ــنـــازعــات ا ا
الــصـادران عـن مـؤتــمـر جــنـيڤ - 1974
1977 وهـي جزء مـن مـنـظـومـة الـقـانون
اإلنــــســـاني الـــدولـي وقـــوانـــ احلـــرب

وقوان حقوق اإلنسان. 
وكـــان الـــقــرار رقم 2334 قـــد أكّـــد عــلى
ضــرورة الـتــقـيّــد الـصــارم بـااللــتـزامـات
ـــســـؤولــيــات الـــقــانــونـــيـــة مــذكــراً وا
بـقراراته السابقة بشأن التدابير الرامية
وغرافي وطابع إلى تـغيير التـكوين الد
ووضع األرض الـفلسطينية احملتلـة منـذ
ــا فيـهـا الـقـدس الـشـرقـية عــام 1967
والــتي تشــمل إلى جانـب تـدابـير أخرى
ـســتـوطـنـات وتـوســيـعـها ونـقـل بـنـاء ا

اجملــتــمع الــدولي ولــلــقــوانــ الــدولــيـة
ـــتــحـــدة ومـــنـــظـــمــة ولـــقـــرارات األ ا
الـيونسكو وال سيّـما لقرار مجلس األمن
ـــحــــاولـــة الــــدولي رقم 478 اخلــــاص 
"إســرائـيل" ضـم الـقـدس الــصـادر في 18

آب/أغسطس 1980.
إن قـرار اليـونسكـو األخيـر يعبّـر بصورة
واضــحـة وال لُـبس فـيـهـا أو غـمـوض عن
إدانـة اجملــتـمع الـدولي الـصـريـحـة لـتـلك
االنـتهـاكات وتـثبيت احلـقوق الـسيـاسية
والـديـنـيـة للـشـعب الـعـربي الفـلـسـطـيني
ـسيـحـيـ وبقـيـة أتـباع ولـلـمـسلـمـ وا
ـا تشـكّل من رمزية الـديانـات في القدس 
تاريخية وحضارية. وعلى الرغم من عدم
اســتـجــابــة احلـكــومـات "اإلســرائــيـلــيـة"
ـتعاقبة للمـناشدات الدولية بالكفّ عن ا
مـــثل هــذه األســالــيـب واحــتــرام قــواعــد

عاصر. القانون الدولي ا
وبـذلك تـكون فـرصـة جديـدة لـلرأي الـعام
الــدولي حـكــومـات ومـنــظـمـات مــجـتـمع
مدني وهيئات شعبية لكي ترفع صوتها
تـضامـناً ومـسانـدة للـعدالـة وأن تضغط
بـــجـــمـــيع الـــوســائـل الـــدبــلـــومـــاســـيــة
والـسيـاسيـة السـلمـية لـوقف االنتـهاكات
اخلــطـيـرة الــتي تـطـال الــقـدس الـشـريف
ـــقـــدســـيـــ بــشـــكـل خــاص وحـــقـــوق ا

والفلسطيني بشكل عام.
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ثمـة حراك لـتشـكيل الـكتـلة االكـبر  وهـذا األمر اقـره القضـاء  ولكـن السؤال
الـذي يـشغل بـال الـناس  هـو بـأي اجتـاه  وماهـو مـضامـ وهـيـكلـيـة الكـتـلة
االكبر  فـإذا كان االمر يعود بنا للشراكات والتوزيعات الطائفية واحلصصية
لـلـوزارات وهيـكـلـيـات الدولـة مـثـلمـا جـرى في الـسـابق  نـكون فـعـلـيـا نقع في
خـنـدق عـزلـة الـبالد عن مـواطـنـيـهـا  ونـنـحـدر الى سـيـاسـات تـهـمـيش الـدولـة

روج والعامل بنظام احملاصصة . ا يخدم فقط ا واضعافها 
هم من ـواقف الـشـعبـيـة  لـيس ا ـسـتوى الـوطـني  وفي االحـساس وا على ا
ـان يــكـون رئـيـسـا لـلــوزراء من الـوان الـشـعب الــعـراقي  ومـثـله رئـيــسـا لـلـبـر
ا األهم  أن يـكون هـذا الـشخص وطـنيـا قويـا غيـر منـحاز وللـجمـهوريـة  وإ
ـال العـام وعن اسس ـكـون أوذاك منـتـجـا بـنـاءا حامـيـا ومـدافـعـا عن ا لـهـذا ا
اجلــمـهــوريه ووحــدة الـوطن ومــصــالح الـبـالد ومـحــاسـبــا جــيـدا لــلــمـرتــشـ

والفاسدين ومقاتال جيدا في الدفاع عن االمن الوطني والقومي للوطن .
 يبـدو إن مجموع هذا احلراك  اليخرج عن منطلقات واساسيات احملاصصة
ا قـيل ويـقال  فـلم تسـجل تـلك التـحـركات والـلقـاءات اخلروج عن  بالـرغم 
دائـرة الـتـوزيع لـلدولـة عـلى احملـاصـصـات  وان لبـست شـتى الـعـناوين  وان
احلـديث عن قـيـام جـبهـة عـابـرة للـطـوائف  هـو بـالضـرورة حـديث اضـطراري
المــجـدي لـلـمـصـلـحـة الــوطـنـيـة والـشـعـبـيــة  ويـضع الـبالد في اخـطـر حـاالت
ـا تـفتح ـواطـن وإ الـصـراع  وقد يـقـود الى بـروز اكثـر من جـبهـة التـخدم ا

ا هو حاصل حاليا . بوابات التدخل اخلارجي اكثر 
إن عمـليات التـصالح وكسب الود من هـذا الطرف أو ذاك  هو لـيس مشروعا
ا وطنيـا مبنيا عـلى البرنامج السيـاسي واالقتصادي والبنـيوي والثقافي  وإ
هو عـملـية تدخـل في احلصول عـلى االصوات بـغيـة عبـور االخرين  وبـالتالي
فتـرض ان يطرح على ـشروع الوطني  كـان من ا توزيع الـدولة  فاألول أي ا
كل الـقـوى والكـيـانـات الـسيـاسـيـة وعـلى اجملتـمع والـطـبـقات الـفـاعـلـة فيه  ثم
ا نقـول برنامجـا يتوجب من هـذا البرنامج أن تتـحدد مواقف االخرين مـنه  و

يحدد اسباب التراجع وطرق النهوض .
واطن ـاضـية  جـعـلت ا ة خالل كل الـسـنوات ا لقـد عـاش الوطن مـراحل مـؤ
ذهـبيـة احلصصـية  ضـائعا في مأزومـا باستـمراد  مـوجوعا من مـخلـفات ا
ـعاكـسـة  وان تفـتـقد الى الـقـيادة  وطـنه  لـذلك اختـار احلـركة الـنـهـضويـة ا
لكنـها تفاعـلية محـسوسة ب جمـاهير شمـال العراق ووسطه وجـنوبة  فالكل
واقف وتوحدت نفس الـوجع  والكل نفس حـاالت التهمـيش  وان تضافـرت ا
احلـركـة النـهضـوية فـانـها يـقيـا سـتصـحح مسـار االحـداث وتخـلق اساسـيات

البناء الوطني .
أزوم والفاقد للثقة من كل مركبات السلطة هذا الوضع احلركي اجلماهيري ا
 يبـدو لم تعد تراه الكيانات والتجمعات واالحزاب السياسية  أو باالحرى لم
تستـطيع الوقوف عنده وتـغيير سلوكـية ومنهجيـة توجهاتها  فـهي مصصممة
واقع عـلى حـسب خطط ـنـاصب وا على احملـاصـصة  ومـصـرة على تـوزيع ا

ذهبية . كونات ا االستقبال حلجوم ا
اكثر وعيا من الكيانات لقد كـانت احلركة اجلماهيرية في مختلـف احملافظات 
واالحــزاب واالئــتـالفــات احلــاكــمــة  فـــهي قــد حــددت اخلــلـل في الــدســتــور
ـتـلــكـئـة وغـيــر الـعـامـلـة وفــضـحت تـكـويــنـات مـجـالس وشـخــصت الـوزارات ا
احملـافـظـات ومـجـالس االقـضيـة والـنـواحي وبـيـنت عـلى الـواقع بـانـهـا اجـسام
شاريع الـوهمية  وعـليها كـان ارتكاز جتمع ضارة غـير مفيـدة  منها بـدأت ا

لموس . الباحثون عن الربح السريع دون االنتاج ا
ـحاسـبة لم تتـوقف احلركـة الشـعبـية عـلى تلـك التـحديـدات فقط  بل طـالبت 
الـنـهـابـ وتـغـيـير الـنـظـام من حـصـصي مـذهـبي عـرقي الـى نظـام وطـني لـكل

العراق ومن اجل العراق وشعبه .
على كل االطـراف عليـها أن تـدرك  بان الشـعب ليس مـضطرا بـالعودة لـنظام
تـغيـرات التي احـدثتـها اجلـماهـير وان احملـاصصـة بـكافـة مسـميـاتهـا  وان ا
كن أن كـانت نـسـبيـة  لـكـنـهـا مـتـغـيرات دفـعت دونـهـا اجلـمـاهـيـر شـهـداء  
تــتــراكم بــاكـثــر فــاعـلــيــة  وبـالــتــالي يــخـســر الــوطن االنــتـقــال الــسـلــمي من

احملاصصة للوطنية . 

بغداد

ــوارد الالزمـة يـتــطـلب جـهـداً ـرجـوة وا ا
كـــــبـــــيـــــراً يـــــقع عـــــلـى عـــــاتق واضـــــعي
اإلســتـراتـيــجـيـات بــالـشـكل الــذي يـضـمن
تطـبيقـها من قبل اجلـهات التـنفيـذية. كما
أن تــطــويـــر امــكــانــيــات وقــدرات الــفــرق
اإلسـتـراتـيـجـية بـشـكل مـسـتـمـر من خالل
ــتـابـعــة ومـواكـبــة الـتـطـورات الــبـحث وا
ــهـارات الــتــنـظــيـمــيـة -كــإدارة الـوقت وا
وارد والـقـدرة عـلى الـتـخـطـيط وتـنـظيـم ا
ــــهــــام وإدارة األولــــويــــات وتــــفــــويض ا
والـتـعاون والـتـواصل الـفـعـال- يُـعـدُّ أمراً
ـواجـهـة الـعقـبـات الـتي تـواجه ضـروريـاً 
ــا يــضـمن صــيــاغـة اإلســتــراتـيــجــيـات 
دينـاميكـيتـها وموائـمتهـا للتـطورات التي
حتــدد بـوصــلــة ســيـاســاتــهــا وخـطــطــهـا
وقـدرتـهـا عـلى الــتـنـبـؤ وحتـلـيل األحـداث

تغيرات. وا
{ باحث في شـؤون السياسـة اخلارجية واألمن

تحدة ملكة ا الدولي. ا

ؤسسة إتـخاذ القرارات الـيوميـة داخل ا
وتُعد من مهام القيادات الوسطى. 

تـوصف اإلسـتـراتـيـجـيـات اجلـيـدة بـأنـها
مــزيج مــتـمــاسك من الــســيـاســة والــعـمل
ُـصَمَّم للتـغلب على حتـديات كبـيرة كما ا
أشـار عدد من الـباحـث من الـذين حددوا
ـنطقـية على ثالثة إعتـماد أسس بنـيتها ا

عناصر توجَز باآلتي:
1- تـشــخــيص واضح ودقــيق لــلــتــحـدي

الواجب مواجهته. 
2- سـياسـة إرشاديـة شـاملـة تبـ كـيفـية

مواجهة التحدي.
ـتـمـاسـكـة 3- مـجـمـوعـة مـن اإلجـراءات ا

وارد. ُعدة لتركيز الطاقات وتوفير ا وا
4- فـــهـم واسع لـــقــــدرات وامـــكــــانـــيـــات

ُنفذة.  اجلهات ا
وعـلى النقيض من ذلك فقد عزى عدد آخر
من الـباحثـ مكامن اخلـلل وأسباب فشل

بعض اإلستراتيجيات الى:

الــداخـلــيـة واخلــارجــيـة من أجل تــهـيــئـة
ـــواقف وإتـــخـــاذ الـــقـــرارات الـــرامـــيـــة ا
ـواجهـة التـهديـدات ضـمن مايُـطلق عـليه
إخــتــصــاراً حتـلــيل  S.W.O.Tالــقــاضي
بــتـــشــخــيص مــواطـن الــقــوة والــضــعف
والـفـرص واخملـاطــر إسـتـنـاداً لــعـنـاصـر
قوتـهـا الوطـنيـة العـسكـرية واألقـتصـادية

علوماتية. والدبلوماسية وا
ـؤســسـات ظــروفـاً قـد تــواجه الــدول أو ا
تُحـتم عليها تغيير إسـتراتيجياتها األمر
الــذي قــد يــضـطــر الــقــيــادة الــعــلـيــا الى
حتـــديــدات مـــســارات أخـــرى لـــلــغـــايــات
ـرسومـة لـتـتـمـاشى واخلطط واألهـداف ا
الئمة او الـواجب تنفيذها والـسياسات ا
ـواجهة تلك الظروف أو اإلسـتفادة منها
سـيمـا وأن السـياسات Polices واخلطط
 Plansتـندرج حتت مـظلـة اإلستـراتيـجية
من حـيث مـجــمـوعـة الــقـواعـد واألنــظـمـة
الـتي ترسم خـارطـة العـمل وتـشكل قـاعدة

بـطموحاتهم حيث تُـركز إسهاماتهم على
اجلـانب الــسـردي واالجـراءات الــنـظـريـة
الـتي تـتـلـخـص بـأهـداف قـد تـكـون خـارج
ُنـفذة والتي قد قـدرة وإمكانيـة اجلهات ا
جتـد نفـسهـا مُضـطـرة بعـد محـاوالت فهم
وتــطـــبـــيق غـــيـــر نـــاجـــحـــة الى إهـــمــال
اإلسـتراتيجية والعودة الى تنفيذ اخلطط
ـعهودة. وهنا البد واإلجـراءات النمطية ا
أن تـتم مـراجـعـة اإلسـتـراتـيـجـيـة وإيـجاد
الـسبب احلـقيـقي وراء عدم اإلسـتمرار او
ا ُـعـدة. فـلـر االلـتزام بـاإلسـتـراتـيـجيـة ا
ُـــنــــفـــذ أو من تـــســــتـــهـــدفه طـــبــــيـــعـــة ا
اإلسـتراتـيـجيـة بـحد ذاته  هـو من الـنوع
ـقاوم للتغير أما بسبب عدم قدرته على ا
الـتنفـيذ او خـوفاً من نـتائج الـتغـيير أو
لـعدم الرغبة في تنـفيذ خطوات او خوض
جتـارب جديدة تمسكاً بالنمطية وماجرت
عـليـه العـادة. لـذا البد مـن تشـخـيص نوع
قاومة والسـعي الى إيجاد احللول هـذه ا
نـاسـبة لـها والـتي قد تـسـتدعي تـغيـير ا
الــفـــريق الـــتـــنــفـــيـــذي في حـــال فـــشــلت
مـحاوالت تبديـد مخاوفه وإضافـة عناصر
تـعزيـز كـفوءة.هـذا من جـانب ومن جانب
أخـر فالبد أن يُراعى في إختيار واضعي
اإلسـترتيجيات وما يطلق عليه إصطالحاً
ـفكـر االسـتراتـيـجي; االمكـانـات الذاتـية ا
والقدرات التنظيمية و الكفاءة التحليلية.
كــمــا البــد ان تُــراعي اإلسـتــراتــيــجــيـات;
ـوارد والـقـدرات واإلمــكـانـيـات الـواجب ا
تـوفـرهـا مـن أجل وضع األطـر األسـاسـيـة
لـــتــــنـــفـــيـــذ خـــطـــواتــــهـــا. تـــضع الـــدول
إسـتراتـيـجـيـاتـها لـلـوصـول الى أهـدافـها
وفق أُطـر زمنـية محـددة قد تـتبـاين ماب
راجعات دورية في ضوء  15-5سـنة و
ـسـتقـبـليـة الـشامـلـة السيـمـا تلك الرؤى ا
الـدول التي تعـد إستـراتيـجياتـها الـكبرى
Grand Strategy فـيـمـا يـتـعـلق بـأمـنـها
الـــقـــومي وحتـــديـــد وحتــلـــيـل الــعـــوامل

إســتـراتـيـجــيـة دون تـكـتـيــكـات هي ابـطـأ
طــريق لــلــنــصــر امــا الــتــكــتــيــكـات دون
ة إستراتيجية فهي الضجيج قبل الهز
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كـانت لي فرصة لـقاء د. ريتـشارد روميلت
مــؤلف كــتـاب اإلســتــراتـيــجــيـة اجلــيـدة/
اإلسـتراتـيجـيـة السـيئـة بـعد أن حـضرت
مـحـاضــرته الـتي حتـدث فــيـهـا عن أسس
وضع وبـناء اإلستـراتيـجيات في مـختلف
اجملـاالت. حـيث تـطرق الى مـفـهـوم جـدير
بـاالهتمـام وهو أن اإلستـراتيجيـة ليست
ا فـقط رؤيـا وأهـداف وتـوفـيـر مـوارد وإ
هي فـي األســاس إيـــجــاد حـــلــول قـــابــلــة
لــلـتــطـبــيق وفق مـعــطـيــات مـحـددة وفي
شـاكـل حتول ضـوء مـعـلـومـات مـتـوفـرة 
دون الــوصــول لـغــايـات مــنــشـودة مُــعـدة
ــطـــيــة. إن مــصـــطــلح بــإتـــقــان وغــيـــر 
اإلســتـــراتــيـــجــيــة  Strategyيـــعــود في
Strato األسـاس الى الـكــلـمـة اإلغــريـقـيـة
وتـعـني اجلـيش ومـنـهــا إشـتـقت الـكـلـمـة
الـيـونـانـية Strategos وتـعـني فن قـيـادة
وإدارة اجلـــيش أو احلـــروب حــيـث كــان
الــــقـــادة اإلســــتـــراتــــيـــجـــيــــون هم قـــادة
عــســكـريــون في االســاس يـجــمـعــون بـ

السـلطـة السيـاسية والـسلطـة العسـكرية.
اليــقـتـصـر مــفـهـوم اإلســتـراتـيـجــيـة عـلى
الـشؤون الـعسـكـرية واألمـنـية فـحسب بل
ــتــد لـــيــشـــمل الــشـــؤون الــســيـــاســيــة
والـتجـارية واإلقـتـصاديـة والدبـلـوماسـية
فــيــمــا يـخـص الـقــطــاع الــعـام فــضال عن
تـعلـقة بالـقطاع إستـراتيـجيات األعـمال ا
اخلـاص.هـنـاك جــدل واسع بـشـأن إيـجـاد
تـعـريف مـشــتـرك لإلسـتــراتـيـجـيـة اال أن
رومـيلت عـرفـها عـلى إنهـا " مـجمـوعة من
ـؤسـسـة أو اإلجـراءات الـتي يـجب عـلى ا
ـنظـمـة تـنـفـيـذهـا عـلـى أن تـكـون قـابـلة ا
لـلتطبيق وفق مـا متوفر من موارد".يذهب
بـعض واضـعي اإلسـتـراتـيـجـيـات بـعـيـداً

1- غــيــاب األهـداف الــواضـحــة لــتـحــديـد
ؤسسات. سلوك وسياسات الدول وا

2- الـتنـافس السـلـبي والسـعي الى فرض
اإلرادات وإثبات الوجود غير الفعال.

3- انــــهــــاك الــــفــــريق اإلســــتــــراتــــيــــجي
ـعـلـومات ومـنـاقـشة بـإجتـمـاعـات تبـادل ا
السـيـاسات والـعمـليـات التـنفـيذيـة والتي
هـي لـــــــيـــــــسـت مـن مـــــــهـــــــام واضــــــــعي

اإلستراتيجيات.
4- الـهوة التـنظـيميـة التي تـعوق تواصل
الـفــريق اإلسـتــراتــيـجي مـع مـراكــز صـنع
الـــقـــرار مـع ضـــعف إدراك وفـــهم قـــدرات
نـفذة والـعقبـات التي حتول دون اجلـهة ا

تطبيق اإلستراتيجية.
5 - ضـعف الـتنـسـيق وعـدم وجود وصف
ــــهــــام كـل عــــضــــو فـي الــــفــــريق دقـــــيق 

اإلستراتيجي. 
إن الـــــســــــعـي الى تــــــطــــــبـــــيـق فــــــعـــــال
لإلســـتـــراتــيـــجـــيــات وحتـــديـــد األهــداف

فـي غــــمـــــرة األجـــــواء الـــــروحـــــانـــــيــــة
ـناسبة عيـد الفصح وعيد واالحـتفالية 
بارك لم البشارة وحلول شهر رمضان ا
تـتـوقّف االنـتـهـاكات "اإلسـرائـيـلـيـة" ضد
ــقــدســيــ ومــقــدّســاتــهم وال ســيّــمـا ا
اإلسالمـيـة حـيث تسـتـمر احلـفـريات في
ـة وأسـوارهـا. في مـديـنـة الـقـدس الـقـد
تحدة هـذه األجواء تبـنّت منظمـة األ ا
لـلـتـربيـة والـعـلم والثـقـافـة (اليـونـسـكو)
قــراراً بـاإلجـمـاع في  15أبــريل/نـيـسـان
اجلــاري خالل دورة اجملـلس الـتــنـفـيـذي
لــلـمـنـظـمـة وصـدر بـرقم 211 الـذي نصّ
ــــســـجــــد األقـــصى عــــلى "تــــســـمــــيـــة ا
ــــبـــارك/احلــــرم الـــقــــدسي الــــشـــريف ا

عنى واحد". كمترادف 
أعـاد قــرار الـيـونـسـكـو الـتـأكـيـد عـلى أن

جـمـيع اإلجـراءات اإلسـرائـيـلـيـة الـرامـية
ــقــدســة ــديــنـــة ا إلى تـــغــيــيــر طـــابع ا
ووضــعــهــا الــقـانــوني الغــيــة وبــاطــلـة
وطــــالـب "إســــرائــــيـل" بــــالــــتـــــوقف عن
انـتهاكاتها وإجراءاتها األحادية اجلانب
وغـير القانونيـة.جدير بالذكر أن اجمللس
الـتـنـفـيـذي لـلـيـونـسـكـو أصدر 19 قـراراً
ـنـصــرمـة بـشـأن هـذه خالل الــسـنـوات ا
اإلجـــراءات الـــتي اســـتـــهـــدفت الـــقــدس
ـهـا والـتـصرّف وسـعت إلى تـغـيـيـر مـعـا
بـتراثـها الذي هـو تراث إنـساني يخص
الــبـشـريـة جـمــعـاء. ومن هـذه الـقـرارات
الـــقــرار رقم 2234 الـــصــادر عــام 2016
حـيث أدرجت فيه 55 مـوقعاً تـراثياً على
عـرضـة لـلـخطـر ومـنـها ـواقع ا قـائـمـة ا

ة للقدس وأسوارها.  البلدة القد

بـدون مبـرر لـذلك عاقـبه ..    بـعد أسـبوع
من احلـدث كانت مـنـاوبـتي للـزمـيلـة عـند
إجـازتها فـكان واجـبي أن أعد تـقريرا عن
حـصــة وزارة الـصــحـة ومــا وصـلــهـا من
مـستـلزمـات وأدوية ضمـن إتفـاقية الـنفط
مــقـابـل الـغــذاء والـدواء فــدخـلــنـا مــكـتب
الـوزير وكانت الصدفة أن الوزير كان في
إجـتماع مع مسـؤولي تنفيـذ اإلتفاقية من
ــتـحــدة فـكــنت مــصـغــيـا حلــديـثه اال ا
ونــقــاشه مــعـهم بــإنــتـبــاه شــديـد وأردت
تـسجيل ثـلمة أو غمـوض ألنفذ من خالله
إلى مـعلومة أو مفصل غائب فلم أجد ألن
الـنقاش كان واضحا وبـاألرقام والكميات
ومـواعـيــد الـتـســلـيم وقـد عــرض الـوزيـر
حـاجة الـعـراق الـفـعلـيـة وكـان غـير راضٍ
وكــلـمــاته حـادة وجــادة بـديــبـلــومـاســيـة

وهدوء الفت.   
حــ إنــتــهـيت مـن تـســجــيل تـصــريح له
سـألته عن احلـدث الذي شـاهدته بـنفسي
مع الـسائق فـضـحك وقال بـهدوء أيـضا :
هـذا موظـف في وزارة الصـحـة يعـني أنا
مــســؤول عــنه أســاء لـنـــــــــظــام الــشـارع
وأيــضـا إســتـخــدم صــفـارة الــتـنــبـيه بال
مـبرر يـجب أن ينـال جزاءه لـكــــي يلـتزم

بالنظام هو وغيره .

نوع مارسيدس ضايقت سيارة اإلسعاف
وأجبرتها على التوقف أمام بوابة وزارة
الـصـحـة بـالـضــبط فـتـرجل أحـدهم بـزيه
الـعسكري مع سـائقه وإجته مباشرة إلى
سـائق اإلسـعـاف فـأنـزله وأمـره أن يـفـتح
بــاب اإلســعــاف اخلــلــفـي وإنــصــاع هـذا

لألمر وفتح الباب .. 
تـفـحص ذو الــزي الـعـســكـري مـا بـداخل
سـيارة اإلسعاف وبـهدوء سحب سـائقها
من يـده وأشــار إلـيه بــأن يـقــود سـيـارته
لــيـسـيــر خـلـفه فــدخـلت الـســيـارتـان إلى
ـسـافة بـنايـة وزارة الـصحـة ورغم بـعد ا
بـيــني واحلــادث إال أنــني تــيــقـنت أنّ ذا

قراطية نّ الله علينا بهذه الد قـبل أن 
سـتقل ـانهـا الوطـني ا وحـكومـاتهـا وبر
ـنتَخَب كنت أعمل منـدوبا(مراسال بلغة ا
الــيــوم) لــقــنـــاة الــعــراق الــفــضــائــيــة ..
وكـــعــادتي عـــليّ أن أقف صــبـــاحــا أمــام
ـقابـلة مـدخل وزارة الصـحة في اجلـهة ا
بـانتـظار الـباص الذي يُـقلّـني يومـيا إلى
سـاحة عنتر  ذات صـباح وفجأة سمعت
ــســرعــة في مــنـــبه إحــدى الــســيـــارات ا
اإلجتـاه الـثـاني مـقـبـلـة من سـاحـة عـنـتر
ـعــظم وأمـامـهـا سـيـارة بـإجتـاه الـبـاب ا
إسـعاف لكن الـذي حدث ولفت إنـتباه كل
احلـاضـرين هــو أن الـسـيـارة الــصـغـيـرة

الـزي العسكـري هو الوزيـر أوميد مدحت
مـــبــارك فـال يــحـــتــاج األمـــر إلى ذكــاء أو
يزة ومعه سائق تمحيص ألنها سيارة 
خـاص وآخــر مــرافق .. لم أسـتــفــسـر من
أحـد ولم أعبـر الشـارع ألرى ماذا يـحصل
ألني مرتبط بدوام رسمي ففضلت صعود
الباص ألذهب إلى عملي لكنني وبفضول
الــصــحــفـي أردت أن أعــرف مــاذا حــصل
فـإجتهت إلى زمـيلـتي مـندوبـة القـناة في
ـا قــطــاع وزارة الــصــحــة وأخــبــرتــهــا 
شـاهـدتُ وطـلـبتُ مـنـهـا أن تـسـأل الـوزير
عـمّا حدث .. في نهاية الدوام وعند عودة
اجلـميع من واجـبـاتـهم لكـتـابـة تقـاريـرنا
ومــونــتــاجــهــا قـالـت لي زمــيــلـتـي إن مـا
حـــصل هـــو أن وزيـــر الــصـــحـــة كــان في
سـيارته نحو مـقر عمـله وقد الحظ سيارة
اإلسـعاف هـذه تسـير بـسرعـة مع تشـغيل
جــهــاز الــتــنـبــيه فــيــهــا والحظ من خالل
زجـاجها عدم وجـود مسعف أو مرافق أو
حـتى مـريـض بـداخـلــهـا فـأراد أن يــتـأكـد
سافة مناسبة إعترض سيارة بـنفسه  و
اإلسـعاف وفتح بابها فلم يجد مريضا أو
ـا الـسـيارة حـالة طـارئـة وال مـسـعفـا وإ
فـارغة وإن الـسائق هـذا خـالف تعـليـمات
رور ألنه شغّل صفارة التنبيه الوزارة وا
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ــركــز الــسـادس فــيــمــا يـتــجــمـد ا
رصـيـد مـيالن عنـد الـنـقـطة 66 في
ــركــز اخلــامس بــجــدول تــرتــيب ا

الدوري اإليطالي.
d O  o Q

قـلب فـريق لـيـســتـر سـيـتي تـأخـره

ريـاضـي ال يـتــمــاشى مع مــعـايــيـر
الروح الرياضية.و توقيع غرامة
على إبراهـيموفـيتش قدرها 4000
يورو وعلى لوكاكو 3000 يورو.
يورو كـمــا  تـغـر مـيالن 2000 
وإنتر ميالن 1250 يورو لفشلهما

. في السيطرة على الالعب
وأعــلن الالعـبــان بــالـفــعل أنـهــمـا
ــال لـلــجــمـعــيـات سـيــتـبــرعــان بـا

اخليرية.
b b  d c%

وجَّه االحتـــاد اإليــطـــالي حتـــذيــرًا
شـديـد اللـهجـة ألنـدية إنـتـر ميالن
وميالن ويوفنتوس التي شاركت
في تـأسيس بـطـولة الـسـوبر لـييغ
إلى جـانب  6أنــديــة من إجنـلــتـرا
و 3من إسـبـانـيا قـبل أن تـنـسحب
بـعـد ضـغـط شديـد عـلـيـهم; تـسـبب

في فشل البطولة بعد ذلك.
وقـال جـابـريـيـلي جـرافـيـنـا رئيس
االحتـاد اإليـطـالي لـكـرة الـقدم  إن
األنــديـة الـتي تــشـارك في بـطـوالت
خارج إشراف االحتادين األوروبي
"الــيـويــفــا" والـدولـي "الـفــيــفـا" لن
شاركة في البطوالت يسمح لها با
الــوطـنـيــة لـلــعـبــة.وأكـد جـابــريـيل
جرافيـنا أن "هذه القـاعدة ستكون
ســـاريــــة اعــــتــــبــــارًا من نــــهــــايـــة

قبل. يونيو/حزيران ا
وأكـــد مــــتــــحــــدث بـــاسـم االحتـــاد
اإليــطـالي لــلـعــبـة الــشـعــبـيــة هـذه
التصريحـات قائال إن األندية التي
تــنــضم لـــبــطــوالت خـــارج مــظــلــة
االحتــادات الــرسـمــيــة مـثل دوري
الـسـوبـر األوربي الـذي انـهـار بـعـد
أيــام من اإلعالن عـــنه لن يـــســمح
ــنــافــســـة في الــبــطــوالت لــهــا بـــا

احمللية في إيطاليا.
ÊöO*« …—U

فـــاز فـــريق التـــســيـــو عــلـى مــيالن
ـباراة بـثالثة أهـداف نظـيـفة في ا
الـــتي جــمـــعت الــفــريـــقــ ضــمن
مـــنــــافـــســــات اجلـــولـــة الـ 33 من

مسابقة الدوري اإليطالي.
أحــرز أهــداف التــســيــو خــواكــ
كـوريا فـي الدقـيـقة 2 بـعد تـمـريرة
ـوبـيـلي ثم سـحــريـة من جـانب إ
الــهــدف الــثــاني فـي الــدقــيــقـة 51
بـأسـيـست من لـويـس أليـبـرتـو ثم
ــوبــيــلي الــهـدف ســجل شــيـرو إ
الـثـالث في الـدقـيـقة 87 بـأسـيست
من الزاري.بـهـذة الـنـتـيـجـة يـرتـفع
رصيـد التسـيو إلى الـنقـطة 61 في

ي (فـيـفـا) عـلى الـالعـبـ أن تـكون
لهم مصالح في كيانات أو شركات
تــــروج أو تـــتـــوسـط أو تـــنـــظم أو
ــراهــنــات أو الــقــمــار أو جتــري ا
الــــيـــــانــــصــــيـب أو مــــا شــــابه أو
ــرتـــبــطــة ــمــاثـــلــة ا ــعـــامالت ا ا

باريات وبطوالت كرة القدم.
واعتزل إبراهيموفيتش دوليا بعد
بطولة أوروبا 2016 لكنه عاد إلى
نتخب السـويدي خالل تصفيات ا

اضي. كأس العالم الشهر ا
وإذا ثـبت اتـهـام إبـراهـيـمـوفـيـتش
سـيــكـون عـلـى مـهــاجم مـيالن دفع
غـرامة 100 ألف فـرنك سـويـسـري
(109373 دوالر) مـع إمــــكــــانــــيـــة
ـــارســـة أي نـــشــاط إيـــقـــافه عن 
مـــتـــعــلـق بـــكـــرة الــقـــدم حـــتى 3
ــاضي ســنــوات.وفي األســبــوع ا
مــدد إبـراهــيــمـوفــيــتش عــقـده مع
ـدة مـوسم واحـد وهـو مـا مـيالن 
يـــعـــني اســــتـــمـــراره مع الـــنـــادي
اإليــطــالي بــعــد االحــتــفــال بــعــيـد
مـــــــــيالده 40.وأعــــــــلـن االحتــــــــاد
اإليــطــالي لــكــرة الــقــدم  عــقــوبــة
زالتـان إبـراهـيـموفـيـتش ورومـيـلو
لـوكـاكـو مـهــاجـمي مـيالن وإنـتـر
بـعـد اشـتـبـاكــهـمـا في مـبـاراة ربع

نهائي كأس إيطاليا.
ودخـل الـثــنـائـي في مـشــاجـرة
قــــويــــة خـالل مــــبــــاراة ربع
نهائي كأس إيـطاليا التي
فـاز بـهـا إنـتـر مـيالن في

الوقت الضائع.
وبــــــحـــــسـب مـــــوقع
"فوتبول إيـطاليا"
فــــقـــــد  إدانــــة
إبـراهـيـمـوفيت
ش ولوكـاكو
بـــافـــتـــعــال
ســــــلـــــوك
غــــــيــــــر

الثاني في الدقيقة 13.
ورفع نــابـــولي الــذي حـــقق فــوزه
الـثـاني على الـتـوالي رصـيده إلى
ركز الثالث بعد أن 66 نقطة في ا
ـــرحـــلــة اكـــتـــسح التـــســـيـــو في ا

اضية 5-2. ا
عـلى اجلـانب اآلخـر جتـمـد رصـيد
ـركز تـوريـنـو عـند  31نـقـطـة في ا

السادس عشر.
ÊUDK « WOC

أعلن االحتـاد األوروبي لكـرة القدم
(يـويفـا)  تعـي مـفتش نـزاهة
وانـــضــبـــاط لـــلـــتــحـــقـــيق في
مـصـلـحـة مـالـيـة مـزعـومـة في
ـهاجم شركـة مراهـنات مع ا
الـــــــــســـــــــويـــــــــدي زالتـــــــــان

إبراهيموفيتش.
وذكرت صحـيفة أفـتونبالدت
الـســويـديـة في وقت الحق من
الــــــــــشــــــــــهــــــــــر احلــــــــــالي أن
إبراهيـموفيتش الـبالغ عمره 39
عـامــا شـريك في شــركـة بــتـهـارد

التي تعمل معه منذ 2018.
وحتــــظــــر لـــوائـح الــــنــــزاهـــة
بـــــــــــاالحتــــــــــاد
الــدول
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فـاز نـابولي عـلى مـضـيفه تـوريـنو
بــــــهــــــدفــــــ مـن دون رد  ضــــــمن
رحـلة 33 من الدوري مـنافـسـات ا

اإليطالي لكرة القدم.
وتـقـدم نـابـولي عن طـريـق تـيـموي
بـاكـايوكـو في الـدقـيـقة 11 قبل أن

يضيف فيكتور
أوســـمـــ
الـهـدف
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ـستجـد قبل دخولهم سـاعد بفـيروس كورونا ا  تأكدت إصابـة مدرب فريق الـكهربـاء لكرة السـلة ماجـد نعمة وطـاقمه ا

مرحلة احلجر الصحي
كـتب اإلعالمي لـنـادي الكـهـرباء خـيـام اخلزرجي فـي تصـريح صـحفي إن الـفـحوصـات اخلـاصة وقال مـديـر ا
ساعد بالفيروس ودخلوا فور درب ماجد نعمة مدرب فريق كرة السلة وطاقمه ا بكوفيد-19 أثبتت إصابة ا

التأكد من إصابتهم مرحلة احلجر الصحي.
وأوضح أن اإلدارة أجـرت بـشــكل احـتـرازي فــحـوصـات كــامـلـة لــفـريق الـســلـة والـنـتــائج أكـدت سالمـة

. الالعب
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حقق فريق الشارقة اإلماراتي بكرة
الـــقــدم فــوزا ثــمــيـــنــا عــلى الــقــوة
اجلـــويــة الـــعــراقي 2-3 حلـــســاب
اجلـولة 5 لـلمـجـمـوعة الـثـانـية من

دوري أبطال آسيا.
ســـجـل أهـــداف الــــقــــوة اجلــــويـــة
جـيــفــرسـون في الــدقـائق 15 و52
فيـمـا سجل لـلـشارقـة خـالد بـاوزير
25 وســالم صـالح فـي الـدقــيـقــتـ

35 و60.
الـشــوط األول كـان سـريـعــا لـرغـبـة
الفريق التـسجيل مبكرا أمال في
ــنــافــســة عــلى ضــمــان الــفــوز وا
بــطـــاقـــة الـــتـــأهل عن اجملـــمـــوعــة

الثانية.
وجنح احملــــتـــرف الــــكــــولـــومــــبي

جيفرسون في وضع القوة اجلوية
قدمة بهدف أول لكن سرعان في ا
مـــا عــاد الــشــارقــة بـــالــتــعــادل في

الدقيقة 25 عبر خالد باوزير.
ورغم الضـغط الكـبيـر لفـريق القوة
اجلــويــة وإضــاعـة فــرصــة ســهــلـة
إلبراهـيم بايـش تمـكن الشـارقة من
هجمة مـرتدة ترجمـها سالم صالح
إلى هــدف ثــان لــيـنــتــهي الــشـوط

األول بتقدم الشارقة 2-1.
WH  q bF

انـــدفع فــريـق الــقــوة اجلـــويــة إلى
األمام لـتعـديل الـكفـة وضغط بـقوة
فتـمكن سـريعا من تـعديل الـنتـيجة
فـي الــــدقـــــيـــــقــــة 52 بـــــواســــطــــة
جــيــفـرســون بـعــد تـلــقــيه تـمــريـرة

متقنة من شريف عبد الكاظم.

وواصل الـفـريق الــعـراقي انـدفـاعه
الـهـجومـي فدفـع ثمـن ذلك وتـلقى
الـهـدف الـثــالث عـبـر سـالم صـالح

في الدقيقة 60.
 حــــاول الــــقـــوة اجلــــويــــة جتـــنب
اخلــســارة وتـــقــدم لألمــام وأضــاع
حـسـ جبـار كـرة سـانـحـة بـعد أن
دافع تأخر في التسديد لـيشتتها ا
وأهــدر لــؤي الـعــاني كــرة ســددهـا
فـوق الــعـارضـة فــيـمـا رد احلـارس

تسديدة إبراهيم بايش.
وحــاول أمــجــد راضي بــتــســديــدة
مـــرت بـــجـــوار الـــقـــائم ثـم أضــاع
اجلـــويـــة عـــددا مـن الـــفـــرص كــان
بــاإلمـــكــان أن يــعـــادل من خاللــهــا

النتيجة لوال التسرع.
 حـاول مدرب الـقـوة اجلـويـة أيوب

أوديـــشــو تـــبــاعـــا أن يــغـــيــر واقع
ــــبـــاراة وأشـــرك كـل من حـــســـ ا
جبـار ولـؤي الـعاني وسـيف رشـيد
بــدال من هــمــام طــارق ومــصـطــفى
مــــعـن وشــــريـف عــــبـــــد الــــكـــــاظم
وجـيـفــرسـون لـكن الـتــغـيـيـرات لم
ــقــابـل أشــرك مـدرب تــثــمــر. في ا
الـشــارقـة كـل من إيـجــور واحلـسن
صالـح وسيف راشـد وعـبد الـعـزيز
سـالـم بـدال من ســالم صــالح وعـلى
الضنحاني وبيـريرا وخالد باوزير
ـنـافـذ عـلى الـقـوة اجلـويـة وغـلق ا

ليفسد محاوالته للعودة.
 ورفع الشارقة رصيـده إلى النقطة
11 فـي الــصــدارة بــيـــنــمــا جتــمــد
رصيـد الـقوة اجلـويـة عنـد الـنقـطة

ركز الرابع. الثانية با

والـريــاضـة عــدنــان درجـال ومــحـافظ
الـبــصـرة أسـعــد الـعـيــداني وجـمـيع
ــؤســســات ـالكــات احلــكــومـــيــة وا ا
الـرياضـية الـتي سـعت وجاهـدت لكي
تـقام الـبطـولـة في العـراق وينـتظـرنا
عمل كبير كي نستعد من اآلن للعرس

اخلليجي.
كــمـــا تــقــدمَ بـــنــيــان بــوافـــر الــشــكــر
والـتـقـديـر إلى االحتـادات اخلـلـيـجـية
الـــتي دعـــمـت مـــلف الـــعـــراق بـــقـــوة
السـتـضافـة خـلـيجي 25 في البـصرة
ــطـالــبـة بـدعـم ورفع احلـظـر وكـذلك ا

العب العراقية كافة. الشامل عن ا
صـــوتـت االحتـــادات اخلـــلــــيـــجـــيـــة
رسـمـيـاً عـلى تـنـظـيم خـلـيـجي  25في

محافظة البصرة.
وبـــارك وزيــر الـــشــبـــاب والــريـــاضــة
عـــدنـــان درجــال فـــوز الـــعـــراق بــحق

تنظيم خليجي 25.
وسبق أن أعلـن االحتاد القـطري لكرة
الـــقـــدم قــــبل أيــــام عن تـــنــــازله عن
اســـتــضـــافـــة خــلـــيــجي 25 لـــصــالح

العراق. wLOL « s
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أعلن االحتاد الدولي لكـرة القدم فيفا
ــؤهــلـة ـبــاشــرة ا ــواجــهــات ا عن ا

تـبذل ادارة نـادي امانـة بغـداد جـهودا واضـحة ومـلمـوسة وهي
تــخــصـص اداريــا لــكل فــريق مـن فــرق االشــبــال والــنــاشــئــ
ـدنـيـة لـلـوقوف والـشبـاب لـيـقـوم بـالـذهاب الـى دوائر االحـوال ا
ـعنيـ في االمر في عـلى سجالت الالعـب والـتأكـد منـها مع ا
تلـك الدوائـر الرسـميـة والتي يـقع الـعديـد منـها (جـغرافـيا)  في
احملافظات البعيدة وهو االجراء السليم الذي من شأنه حتص
مـوقف االدارة والنأي بنفـسها من الشـبهات واالتهـامات ولديها
ـتعـمدة من معـلومـات كـاملـة عن الالعبـ وبالـوثائق الـرسمـية ا
ـدنيـة اخملـتصـة  فضال عن ذلـك  فأن الـهيـئة دوائـر االحوال ا
االداريــة لـلــنــادي تـخــصص مالكــات تـدريــبـيــة وفــنـيــة واداريـة
وصـحـيـة لـكل فـريق من هـذه الـفـرق ومن يـرغب ان يـتـأكـد فـأن
ابواب الـنادي مفتوحة للجمـيع وهو االمر الذي يؤكد عليه دائما

سعودي رئيس النادي وبقية االعضاء في االدارة  فالح ا
على الـهيـئة الـتطـبيعـية ان تـسمع من اجلـميع وتـنصت لـوجهات
صـداقيـة والـنيـات احلسـنة النـظـر الصـائبـة التـي تعـتمـد عـلى ا
ومن اخملـتصـ في تـدريب فـرق الـفئـات الـعـمـرية وتـأخـذ بـها 
هنـاك من يطالب وبشـكل ملح جدا ارسال تـعميم لفـرق الهيئات
االداريـة بضـرورة تـأهـيل خـمـسة العـبـ من فـرق الـشـباب الى
الـفريق االول مثـلمـا كان مـعمـوال به في سنـوات سابـقة بـعيدة 
وتـأهيل مـن ثالثة الى اربـعـة العـب من الـفـرق الـرديفـة لـلـفريق
االول في الـنادي الن في ذلك فوائد كثيرة للفرق والالعب على
ــواهب وهي في بـدايـة طــريـقـهـا حـد سـواء بـدال مـن قـتل هـذه ا
بـحجـة االعتـمـاد على الالعب اجلـاهـز   في الوقت الـذي جنزم
به ان لــيس هــنــاك العــبــا واحــدا  جــاهــزا مـالـم يـلــعـب بـشــكل
تـدريـجي قبل ان يـصل الى عـتـبـة الفـريق االول  وان قـفـز هذه
مـتاز فـانه لم يسـتمر الالعب بـشكل سـريع ولعب في الـدوري ا
طويال او ان مـستـواه الفني يـشهد تـراجعا مـخيفـا باستـثناءات

قليلة جدا 
هل تسـتطيع الهـيئة التـطبيعيـة ان تؤسس لعمل مـستقبلي
كـبير من خالل العـمل بهذه اخلطـوة  وجنني ثمار مواهب
كـروية كثيرة مـوجودة مع فرقنـا ونقضي علـى افة التزوير
مـثـلمـا شـرعت ادارة نـادي االمـانـة بـشـكل فـعـلي وصادق
وجـاد  ام ان هـنـاك من اليــرغب ان يـسـاعـدهـا في اجنـاز

عملها ?
القـضاء على التـزوير يعني عبـور مرحلة كرويـة مهمة كانت
دربـ واداري فـاشل لـوقت قريب اهم مـرتكـزات العـمل 

واحتـادات سابـقـة كـانت تبـحث عن اجنـازات وهـمـية مـزيـفة
بـشهـادة الـتـاريخ الـذي كشـف كل شيء   نـتمـنى  انـتـشال
ـمكن جدا ان تكون هـذه االجيال التي من ا
ـــنــتــخــبــات الـــوطــنــيــة لــو  عــمــاد ا
اســتــثـمــارهــا ورعـايــتــهـا بــالــشـكل
ن كـــانـــوا الـــصـــحــــيح  والـــقـــول 
يـعمـلون بـالتـزوير لم يـعد لكـم مكان
بــيـــنــنــا لــقـــد انــتــهت تـــلك احلــقــبــة

السوداء من الكرة العراقية .
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ــكــتبُ الــتـــنــفــيــذي لالحتــاد وافـقَ ا

اخلــلــيـــجي لــكـــرة الــقــدم عـــلى مــنح
الـــعــراق حـق اســتـــضـــافــة
بــطــولـــة خــلــيــجي 25  في
مـحــافـظــة الـبــصـرة وذلك
لفٍ بعد أن تقدم العراق 
رسمي السـتضـافة احلدث

اخلليجي.
وقــــالَ رئـــيسُ الــــهـــيـــئـــة
الـتـطبـيـعيـة إيـاد بنـيان:
سعداء جداً بـهذا القرار
إنه من دواعي الفـخر أن
يحـتضن الـعراق بـطولة
األشقـاء بعـد التـصويت
الــــــرســـــمـي عـــــلـى حق
االســتــضـــافــة مــبــارك
جلميع العراقي عودة
بــطـــولــة اخلـــلــيج إلى
الـعراق وفي الـبـصرة
حتــديــدا بــعــد غــيــابٍ

طويل.
ووجـَه بـنــيــان شــكـرهُ
وتـقــديــره الـكــبــيـرين
إلـى وزيــــر الــــشــــبــــاب

تشكيلة
نتخب ا
الوطني
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ـركـز لـيــسـتـر إلى 62 نــقـطــة في ا
الثالث ليعزز آماله في التأهل إلى

دوري أبطال أوروبا.
وتـوقف رصــيـد كــريـســتـال بـاالس
ـركـز عـنـد 38 نـقـطــة لـيـبــقى في ا

الثالث عشر.

الـدقـيـقـة 12.وفي الـشـوط الـثـاني
أدرك البـلجيكـي تيموتـي كاستاني
التعادل لـتشيلـسي في الدقيقة 50
ثم أضـاف الـنــيـجـيـري كــيـلـيـتـشي
إيـهــيـانــاتـشــو الـهـدف الــثـاني في
الـــدقــيــقــة 80.الـــفــوز رفع رصــيــد

بهدف أمام ضيـفه كريستال باالس
إلى فــوز 1-2 الــيــوم اإلثــنــ في
ــرحـــلــة الــثــالــثــة والــثالثــ من ا

متاز. الدوري اإلنكليزي ا
وتـقدم كـريسـتـال باالس بـهدف عن
طريق اإليفـواري ويلفـريد زاها في

U uIF « s  W e  —bB  ◊U C ù«

التحـقيـقية في االحتـاد الفـرعي. كما
تقـرر إلغـاء تـشكـيل جلنـة االنضـباط
الـفـرعي في نــيـنـوى حـيث سـبق أن
وجهنا بأن جميع الـقضايا تُنظر من
ـــركــزيــة قـــبل جلـــنــة االنــضـــبــاط ا
ــركـزيـة وتـزويــد جلـنـة االنــضـبـاط ا
بـــــجــــمـــــيـع األولــــيـــــات اخلـــــاصــــة
باالعتـراض للبت فيـه على ان تلغى
جمـيع القرارات الـسابـقة وتـزويدنا
بــــكــــشـــــوفــــات نـــــادي األمــــواج مع
اســـتــغــنــاءات الالعـــبــ الــقــادمــ

واخلارج من النادي.

ÊU e « ≠ œ«bG
عـقـدت جلـنــة االنـضـبـاط في الـهـيـأة
ــنـاقــشـة الـتــطـبــيــعـيــة اجـتــمــاعـا 
اعـتـراضـات األنـديـة واألحداث الـتي

باريات. رافقت ا
ولـدى اطالع الـلـجــنـة عـلى الـفـيـديـو
ــــبــــاراة جــــســـر ديــــالى اخلـــاص 
والطلبـة ضمن دوري النـاشئ وما
ــــبــــاراة مـن أحــــداث شــــغب رافـق ا
العب واعـــتـــداء عـــلى قـــوات أمن ا
وبــعـــد االســتــمــاع إلفــادات مــشــرف
ـــبـــاراة والـــطـــاقـم الـــتـــحـــكـــيـــمي ا
العب ومــجـــمــوعــة مـن قــوات أمن ا
لـعب تقـرر معـاقبة وجـودين في ا ا
فـــريق جـــســـر ديـــالى لـــلـــنـــاشـــئــ
ـوسم اسـتـنـادا بـاإليـقـاف لـنـهـايـة ا
ادة  3 / 51 انـضبـاط مع ألحـكـام ا
حرمان النـادي من اللعب على أرضه
ادة  /5 دة سـنة اسـتنـادا ألحكـام ا
2 من الئـحـة االنـضـبـاط وذلك لـعـدم
تـــوفـــر األمـــان واإلخـالل بـــاألمن في
ــــلـــعب مـن حـــيث سـالمـــة الـــفـــرق ا

. شرف والطواقم التحكيمية وا
وقـررت الــلـجــنـة رد اعــتـراض نـادي
االتصاالت على نادي الصليخ وذلك
بـــعـــد مـــطـــالـــعــة ومـــفـــاحتـــة قـــسم
سابقات حـيث تقرر رد االعتراض ا

ـسابقات استنـادًا الى هامش قسم ا
في االحتـــاد الــذي يــنـص عــلى عــدم
وجـــــود دلـــــيل يـــــخـص الالعـــــبـــــ

ذكورين في االعتراض. ا
ولـــدى مـــنـــاقـــشـــة قـــرارات االحتـــاد
الـفـرعي في نــيـنـوى عـطـفًـا عـلى مـا
جاء في اعتراض نادي احلدباء على
نادي األمـواج ولدى مطـالعـة الكتب
الرسـميـة لالحتـاد الفـرعي وتشـكيل
جلنة حتقيقية بخصوص االعتراض
ــذكــور أعاله تــقـرر إلــغــاء جــمـيع ا
الـــقـــرارات الـــصــادرة مـن الــلـــجـــنــة

U—…∫ الصقور تخسر من جديد في ابطال اسيا

احدى مواجهات دوري الناشئ

فرحة القيادات الرياضية بتنظيم العراق خلليجي25

لــبـطــولــة كـأس الــعـرب FIFA قـطـر
2021 قبيل استضافة احلي الثقافي
كتارا في العاصمة القطرية الدوحة .

ويشارك في البطولة 23 منتخباً من
ـــنـــطـــقـــة الــــعـــربـــيـــة وتـــخـــوض ا
ـــنـــتــخـــبـــات األربــعـــة عـــشــر األقل ا
تــــصــــنـــيــــفــــاً وفق أحــــدث تـــرتــــيب
للـمـنتـخـبات الـوطـنيـة عـلى مسـتوى
العـالم والـصـادر عن االحتـاد الدولي
فـي أبــــريـل اجلـــــاري مــــواجـــــهــــات
مـبــاشــرة من مـبــاراة واحـدة حلــجـز
ســبع بــطـاقــات مــؤهـلــة لــنـهــائــيـات

البطولة في نهاية العام اجلاري.
ؤهلـة لنهائيات وتشهد التـصفيات ا
الـــبــطــولــة ســـبع مــبـــاريــات; عــمــان
ــيــاً في مــواجــهــة الــتــرتــيب 80 عــا
الـــصــــومـــال 197 ولـــبــــنـــان 93 في
مـواجـهـة جـيـبـوتي 183 واألردن 95

في مـواجـهــة جـنـوب الـسـودان 169
والـبحـرين  99في مـواجـهـة الكـويت
148 ومـوريـتـانـيا  101في مـواجـهة
الــــيــــمن 145 وفـــلـــســـطــ 104 في
مواجهـة جزر الـقمر 13 وليـبيا 119

Æ123 في مواجهة السودان
تـأهـلة ـنـتـخبـات الـسبـع ا وتـنضم ا
ـرحلـة إلى تسع مـنتـخبات من هذه ا
تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة
ـنـتـخـبـات بـعـد أن تـصـدرت قـائـمـة ا
الـعـربـيـة في تـصـنـيف الـفـيـفـا وهي
ستـضيفة وتونس قطر 58 الدولة ا
ـــــغـــــرب 34 26 واجلـــــزائـــــر 33 وا
ومصر 46  والسعودية 65 والعراق

68  واإلمارات 73 وسوريا 79.

 زالتـان إبراهـيمـوفيتش
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{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكــــاالت -  ذكـــرت
ــيـة ــيـة ان الــنـجــمـة الــعـا وسـائـل اعالم عـا
?ريــهـانـا ?اشـتــرت مـنــزال جـديــد في لـوس
أجنلـوس بـالـقـرب من مـنزلـهـا الـذي اشـترته
ــبـلغ  10مــلـيـون ــاضـيــة وذلك  الــســنـة ا
دوالر اال ان ريــهـــانــا لم تــكـــشف بــعــد عن
ـنـزلهـا الـفخم اجلـديـد.وكانـت ريهـانا صور 
يزة أثناء خروجها من قد ظـهرت بإطاللة 
عروف فضل(جورجيو بالدي) " ا مطعمها ا
في مـدينـة لوس أجنـلوس  وتـناولت الـعشاء
مع أصـدقائـها.وكـانت ريهـانـا مرتـدية تـنورة
قـصيرة سوداء وحذاء أسود تلتف شرائطه
عـلى ساقيها ووضـعت نظارات سوداء على
عيـنيـهـا وقنـاعاً أسـود على وجـهـها لـلوقـاية

من فايروس كورونا.

wFOÐd « …bzU
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الـصـحـفي والـتـدريـسي فـي كـلـية
الــلــغــات بــجــامــعــة بــغــداد قــدم
مـــحــــاضــــرة في نــــدوة اقـــيــــمت
بــعــنـوان (تــوظــيف الــصــورة في
احلـرب النفـسية  –تـنظيم داعش

وذجاً). االرهابي ا
◊«uŠ f¹d

ـطـرب الـلـبــنـاني صـور أغـنـيـة مــنـفـردة جـديـدة بـعـنـوان ا
(بـوســة وداع) عـلى طـريــقـة الـفــيـديـو كـلــيب مع اخملـرجـة
جسيـكا هـيكل و الـعمل من كـلمات أحـمد عـصام واحلان

احمد العقاد.
bNý qOŽULÝ« dO¼“

ـــؤلــــــف الــعــــــراقي ــســتــشــــــــار االقــتــصـــــادي وا ا
صــدرت له عن مـــؤســســة ثــائـــر الــعــصــامـي مــجــمــوعــة
قــصـصــيـة بــعـنــوان (الـقــصـة خــون وجـزر الـواق واق –

احلكواتي).

 —œU½ dO³Ž

الـكـاتـبــــــة الـسـوريـة شـاركت في فـعـالـيـة ثـقـافـيـة مـنـوعة
ـناسـبة ركـز الـثــــــــقـافي في جـرمانـا  اقـيـــــــمت في ا
ي وقــدمت بــعــضــاً من نــصــوصــهــا يــوم الــكــتــاب الــعــا

الشعرية .
w½ULŠd « bŽ—

ــعـتــــمـد دولــيـا فـي انـظــمـة اجلـودة االسـتــــــــــــشـاري ا
ـهـنـيـة ضـيـفـته الـكـتـرونـيا والـبـيـئـة والـصـحة والـسالمـة ا
جـمــعـيـة مــعـا حلـمــايـة االنـســان والـبــيـئـة ومــنـظـمــة فـيـدا
ــحــاضـــرة عن (الــصــحـــة والــسالمــة في الـــفــنــلــنـــديــة 

دارس). ا
 rýU¼ W¹Ë«—
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ـثقف صريـة صدرت لـها عن دار ا الروائـية والـشاعـرة ا
للنشر والتوزيع رواية (قلب الجيء).

كان الله بـعونك على هـكذا يوم فال شيء يـسير معك
كما انت ترغب.

qL(«

ـن حتب الن هـذا الـيـوم ال يـحـمل عـلـيك عـدم الـشك 
إيجابيات من هذه الناحية.

Ê«eO*«

تشعـر بجميع األمور تـعاكسك وقد تـلقى مساءلة من
ا يزيد عصبيتك . جهة رئيسك 

—u¦ «

تــقــوم بـكــثــيــر من االعـمــال الــيــوم وتـكــون حــاضـرا
واقف التي تستدعي تدخلك.  با

»dIF «

تـشعـر بالتـوتر جتـنب الـقيام بـأية مـبادرة الـيوم .رقم
احلظ .2

¡«“u'«

ال تـســتـعــمل صـراحـتـك اجلـارحـة لــهـذا الـيــوم النـهـا
ستكون مثل السيف.

”uI «

تـــغــادر الــعـــمل مــبـــكــرا لــعـــدم رغــبــتـك في فــعل أي
رقم احلظ.9 شيء

ÊUÞd «

كن هــادئــا عــنــد الــتــعــامل مع شــركــائك بــالــعــمل او
يوم السعد االربعاء. زمالئك

Íb'«

ال في فــتــرة الـنــهــار وبـاالخص أن يـوم قــد يـكــون 
الروت يقتلك.

bÝô«

يـحمل الـيوم الكـثير من االحـداث ففـكر كثـيرا قبل ان
تفعل اي شئ.

Ë«b «

تقضي الوقت مساء مع عائلتك جتنب العصبية في 
حل االمور العالقة .

¡«—cF «

دمـاغك اليـوم ال يـتوقف عن الـتفـكـير في شـتى االمور
لكن الوضع جيد.

 u(«
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كن مـجوعـة من الكـلـمات الـتي 
كـتـابـتـها افـقـيـا وراسـيا في ذات
وهـو مـا يــظـهـر من خالل الــوقت
كتـابة مرادفـات ومعاني الـكلمات

االتية:
1- مدينة سعودية
ة 2- اسم دولة قد

3- مرض سريع االنتشار
4- حيوانات حراسة
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ــصـريــة  لـيـلى ـمـثــلـة ا أوشـكـت ا
عـلوي  عـلى اإلنـتـهـاء من تـصـوير
فيـلمـها اجلديـد (مامـا حامل) الذي
جتــســـد فــيه دور أم لـــلــمـــمــثـــلــ
ومحـمد ـرغني  صـري حـمدي ا ا
سـالم وتـدخل في قـصــة كـومـيـديـة
حـول حـمـلـهـا مـرة أخـرى في إطـار
من الكـوميـديا االجتـماعـية وتدور
أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة
واقف غـنيـة تتعـرض للـعديـد من ا
الــكـومــيـديــة. وتــشـارك عــلـوي في
مسلسل درامي جـديد بعنوان (زي
الــقـــمــر) وذلك بــعــد غــيــابــهــا لـ 5
أعـــوام عن الـــدرامـــا إذ كـــان آخــر
عـــمل درامي لـــهـــا مـــســلـــسل (هي
ودافنـشي) عام 2016  وشارك في
مـثـلـون خالـد الـصاوي بـطـولـته ا
مي سليم بيومي فؤاد ياسر علي

مـاهـر أحـمـد سـعــيـد عـبـد الـغـني
تـميم عـبدة وحـسـام فارس تـأليف
مـــحــمـــد احلــنـــاوي اخــراج عـــبــد

العزيز حشاد.
عــلى صــعـيــد آخــر  يُـعــرض فــيـلم
ـياً سعـاد للمـخرجـة  أي أم عا
ألول مـرة عـلى شـاشـات الـسـيـنـما
ضـمن فعـاليـات مهـرجان تـرايبـيكا
ــسـابــقـة الــســيـنــمـائي2021 في ا
الـدولـيـة لـلـفـيـلم الـروائي الـطويل
الـنـي سـتُـقـام في مـديـنـة نـيـويورك
ــــقــــبل من 9 الى 20 حــــزيــــران ا
وبـحـضـور جـمـهـور فـعـلي.يـتـناول
الـــفـــيــــلم عـالقـــة أخـــتــــ في سن
ـراهـقـة بـإحدى مـدن دلـتـا الـنيل ا
حــيـث تــعـــيش إحـــداهـــمــا حـــيــاة
خـــــاصـــــة وســـــريـــــة في الـــــعـــــالم

اإلفتراضي.
و تـــصـــويـــر الـــفــــيـــلم في مـــدن
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مخـتـلـفـة خـارج الـقـاهـرة وإعـتـمد
ـثـلـ ـثالت و عـلى مـجـمـوعــة 
غـــيـــر مــحـــتـــرفـــ من مـــخــتـــلف

ــصـريـة وقــد قـامت احملـافــظـات ا
أيـ بـكــتـابـتـه مع الـسـيــنـاريـست

صري محمود عزت. ا
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ذكـر مـوقع ديـلي ميـل البـريـطاني
في تــقـريـر لـه الـشـبه بــ الـنـجم
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عن ابن عباس عَنِ النَّبِى محمد (ص) قال: 
(الـلهم ال تـؤاخذني فـيه بـالعـثـرات واقلـني فيه
من اخلـطـايـا والــهـفـوات وال جتـعـلـني عـرضـاً

.( سسلم بعزك ياعز ا للباليا واالفات 
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اخـتـار أهـالي مـيـدان رمـسيـس أحد
أقـــدم مــيــاديـن الــقــاهـــرة وأكــثــرهــا
ازدحـامًـا االحـتـفـال بـشـهـر رمـضـان
ــــــبــــــارك عـــــــلى طـــــــريــــــقــــــتـــــــهم ا
ـــيــدان اخلـــاصـــة.ونـــصب أهـــالـي ا
فـانــوس وهالل بـحــجمٍ ضـخـمٍ يـبـلغ
حـــــوالي  17مــــــتـــــرًا وبـــــوزن 700
كــيــلــوغــرام تـقــريــبًــا وذلك من أجل
ـصـري غـرس الـبـهـجـة في قـلـوب ا
بــعـد عــام من الــقــلق والـتــرقب بــعـد
يًا.وحرص تفشي جائحة كورونا عا

ارة على التقاط صورًا لهم بالقرب ا
من الـفـانــوس ونـشـرهـا عـبـر مـواقع

التواصل االجتماعي.
ــظــاهــر و فــانـــوس رمــضــان أحــد ا
الشّعبيّة في مصر وهو أيضًا واحد
من الـفـنـون الــفـلـكـلـوريـة الّـتي نـالت
اهتمام الفـنّان والدّارس حتّى أن
ـــيّــة الـــبـــعض قـــام بـــدراســة أكـــاد
لـظـهـوره وتـطـوره وارتـبـاطه بـشـهـر
الصّوم ثمّ حتويله إلى قطـعة جميلة
من الـدّيـكـور الـعـربي في الـكـثيـر من

صريّة احلديثة. البيوت ا
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نوعـاتي وراحت القنوات ارثـون الدرامي وا مع حلـول شهر رمـضان الفضـيل انطلق ا
الفـضائـيـة العـربيـة والعـراقـية تـتسـابق لـنيل رضى اجلـمهـور والـعوائل الـعربـية  والن
اجلمـهور العراقي اعـتاد على مشـاهدة ومتابـعة عدد من البـرامج االنسانيـة التي تتابع
احـوال الـعـوائل الـعراقـيـة ومن تـقـطعت بـهم الـسـبل لـتـعيـنـهم قـدر االمـكان عـلى تـوفـير
بعـضا من متـطلبـات احلياة  في الـوقت ذاته راحت بعض الـقنوات تـقدم  اضافة الى
قالب ب الفنان تقدم برامج الكاميرا اخلفية وا الدرامـا وعدد من البرامج الترفيهية 
عروفة على الصـعيد احمللي والعربي ويقينـا  نذكر مقالب الفنان رامز والشـخصيات ا
والـتـي انـفـقت عـلـيه ماليــ الـدوالرات من اجل مـقـلب عـلى حــسـاب فـنـان وشـخـصـيـة
شاهدين  مشـهورة لتثير في نفسه الرعب واخلوف والقلق مثلما يثير انزعاج غالبية ا
وال اريد اخلـوض في تفاصيل البرنامج الذي فقد عقل رامز في العام احلالي وبالتالي
ـقالب والـنكـته على راحت مع االسف عـدد من قنـواتنـا تقـلـيد الـبرنـامج وراحت تقـدم ا
حـسـاب فـنـان وشـخـصـيـة عراقـيـة وايـضـا الاريـد ذكـرمـثل هـذه الـبرامـج التـي واجهت
معـارضة اجلمـهور الـعراقي الذي يـنتـظر برامج تـرفيـهية التـخلو مـن االنسانـية  ولكن
استـغرب غيـاب وانحسـار غالبـية البـرامج االنسانـية التي تـمد يد العـون للذين تـقطعت
السـبل فيهم ويقينا كانت (الشرقية) ومازالت تهتم بالبرامج االنسانية والعناوين كثيرة
وخاصـة في الشهـر الكر وال انـكر ان بعض الـقنوات الـعراقية حـاولت وقدمت برامج

انـسـانـية تـعـ مـاديا ومـعـنويـا لـلـعوائل الـعـراقـية. ويـقـيـنا نـتـمنى ان
تتـضـاعف مثل تـلك البـرامج الـتي تمـد يد الـعون لـلـعائـلة الـعراقـية
وذلك افـضل من تـقد بـرامج تـمـتـاز بـالـعنـف والنـكـته الـبـايـخة
واحلـوار غيـر الالئق ضـد فـنان وشـخـصيـة مـعروفـة خـاصة في
ـودة الـشـهــر الـكـر لـتـبـقى الـبـرامج االنـسـانـيـة والـتي تـنـشـر ا

ساعدة واحلب هي االولى في شهر رمضان الفضيل. وا

الـصحـفيـة والـقاصـة العـراقـية نـعتـهـا االوساط االعالمـية
حـافظة ـاضي  وت االثـن ا والـثقـافيـة بعـد ان غيـبهـا ا

سائل الله تعالى ان يتغمدها بواسع رحمته. النجف

الصحـفية العراقية تلقت تعازي االوساط الصحفية لوفاة
ضاعفـات فايروس كورونا سـائل الله تعالى شقيـقها 

ان يسكنه فسيح جناته.

ـــشـــروبـــات يـــعـــد الـــشــــاي من ا
ـنتـشرة في مـجتـمـعاتـنا الـعربـية ا
وكذلك القهوة  ولكن يؤكد خبراء التغذية
بــضـــرورة عــدم شـــربــهــمـــا بــعـــد اإلفــطــار
مـبـاشرة وذلـك ألنهـمـا يـعـتـبـران سـبـباً في
ســـوء امــتــصــاص احلــديــد والــذي بــدوره

يسبب فقر الدم.
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ــوقع الـصــورة بـجــانب صـورة ا
أخــرى جلــوني حـ كــان شــابـاً
في عـام 1986  لــيــرصــد الـشــبه

بينهما إلى حد كبير.
من نـاحـية أخـرى كـانت الـنجـمة
لـيلي روز إبـنـة جـوني وشـقـيـقة
جــــــــــــاك عــــلّـــــقـت عـــــلى رفض
الـقـضاء الـبريـطـاني منح والـدها
احلق فـي اإلســـتــــئـــنــــاف بـــعـــد
خـســـــــارته دعوى ضـد صـحيـفة
ذا صن الـــبـــــريـــطـــانـــيـــة الـــتي
وصـفـــــــته بــأنه زوج عــنـيف في
حق طــلـيــــــــقـته الــنـجــمـة آمــبـر
هـــيــرد وقـــالت فـي تــصـــريح (ال
ـكــنك أن تـكــون مـثــالـيــاً طـوال
الـوقت ال أحـد مـثـالي أعـتـقد أن
هــذه مـجــرد حـقــيـقـة مـن حـقـائق
احلـيـاة الــذي عـلـيـنـا أن نـعـتـرف

بها).

وصفـها بـأنها ظـهور نادر لإلبن
الـــــذي أ عـــــامه الـ19 في وقت
سابق من الـشهـر احلالي.ووضع

جـــوني ديـب وإبـــنه جـــاك الــذي
بـــــات يــــــشـــــبـه أبـــــيـه بـــــشــــــكل
ـوقع بـصـورة كـبـيــر.وإسـتـعـان ا
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ـمـثلـة التـركـية نـسرين  اثار خـبـر إنفـصال ا
ــمـــثل الــتــركي جــواد زادة عن حــبــيـــبــهــا ا
جــوكـــهــان ألــكــان بــعــد أشــهـــر قــلــيــلــة من
عالقـــتــهـــمــا ضـــجــة كـــبــيـــرة عــبـــر مــواقع
الــتــواصل اإلجــتــمــاعي فـي تــركــيـا.وال زال
سـبب إنفصالهما غير واضح الى االن لكن
الصـحـافـة التـركـية ذكـرت أن نـسـرين كانت
قـد عــرّفت جـوكــهـان عـلى عــائـلـتــهـا ضـمن
خـطوات أكـيـدة عـلى طـريق الـزواج رسـمـياً
ـشـاركة صُـورهـما وكان الـثـنـائي سـعيـداً 

بشكل مستمر عبر صفحاتهما اخلاصة.
وكـان  تداول أخـبار إنـفـصالـهـما بـعد أن
حذفـت نسرين جـميع الـصُور التي جـمعـتها
بـه  كــمـا أنـهـا ألــغت مـتـابـعــته عـلى عـكس
األخـــيـــر الـــذي ال زال يــــضع صـــورهـــا في
حـسابه. يـذكـر أن عالقـتـهمـا بـدأت بـعد أن
شـاركا مـعـاً في مـسـلـسل (الـتـفـاح احلرام)
الذي يـحـقق جنـاحـاً كبـيـراً حـاليـاً وبـعد أن
سـلـسل ـفـتـرض أن يـتم تـمـديـد ا كـان من ا
ــنـــتـــجــة ـــوسم خـــامس لـــكن الـــشـــركـــة ا
تراجـعت عن الـقـرار وسيـنـتـهي العـمل عـند

احللقة 113 من دون موسم جديد.

اخملــرج حـــســ جـــويــر قــائـال( فــكــرة
ـسـرحـية  تـتـحـدث عن امـرأة عـراقـية ا
عـانت ويالت احلـروب من خالل فـقدان
األب واألخ واحلـبيب في رحـلـة الـبحث
لـــكن دون جــدوى والـــعــمل عـــبــارة عن

صرخات وعويل).
ـؤلف جـمـيل ـسـرحــيـة حتـدث ا وعن ا
الرجا قائال (في اللـيل كل ذكرى مباحة
ازهار أمرا ة عراقيـة وجدت نفسها في
مـنـطــقـة احلـروب لـذلك يـكـون اخلـاسـر
رآة  التي أضاعت طريقها األكبر هي ا
في حقل األزهار لـتجد نفـسها في حقل

األلغام أنها ازهار).
ـشـاركـة مـسـرحـيـة ـسـرحـيـات ا ومن ا
(مــفــوض عــبــد) ســيــنــاريــو وتــمــثــيل
سرحية واخراج حس مالوش وعن ا
ــسـرحــيــة تـتــحــدث عن شـرطي قــال (ا
ـرور في ظل الـظـروف احلـالـيـة حـيث ا
يـتـعـرض إلى مـشـاكل  وهـمـوم من  من
قــبل ا?خـــريـن وهـــذا الــشـــرطـي الــدي
يــتـحـمل كل الــهـمـوم والــتـعب من أجل
الــسـالمــة واألمـان لــنــا) ..وعـن رســالـة
ـــســـرحـــيـــة قـــال ي(جب أن  ?نـــتــرك ا
ـوجودة في الـشارع وعدم السـلبـيات ا

اإلساءة لآلخرين من دون سبب ).

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

اس يستعـد الفنان الشـاب حس الر
لـتقـد مـسـرحيـة (سـوراقـيا) وهي من

تالـيفه واخـراجه ضمن نشـاطات طـلبة
ـسرح في مـعـهـد اجلمـيـلة وهي قـسم ا
مــن اعـــــــــــــــــمــــــــــــــــال
الـبــانـتــومـا والـتي
سرحية قال عنها ( ا
تـتــنـاول حـيـاة اجلن
واالنـس والـــــــقـــــــبح
واجلـــمــال وتـــاثــيــر
الــــــســــــحــــــر عــــــلى
االنـــــــســــــــان) وعن
ــــســــرح جــــمــــعـه ا
ـــــوســــيـــــقى في وا
عمله اجلـديد قال (
وسيقى سرح وا ا
وجـــهــان لـــعــمـــلــة
واحــــــــــدة كــــــــــون
ــوســـيــقى غــذاء ا
ــســرح لــلــروح وا
غذاء لـلجـسد كـما
ان الــــكـــثـــيـــر من
احلــــــــــــركــــــــــــات
سرحية حتتاج ا
ـــوســـيــقى الى ا
خاصة احلركات
التي تعتمد على

وسيـقية اجلسد والـعزف عـلى االالت ا
يــحـتــاج الى نــوع من الـتــمـارين هــكـذا
جنــد ان االثـــنــ مــتـــشــابـــهــ في كل
ــفــاصل ) وعن بــدايـاته يــوضح ( من ا
ـــدرسي كـــنـــا نــقـــيم خالل الـــنـــشـــاط ا
ــســرح والــغــنــاء حــفـالتــنــا ومــنــهـــا ا
ـسرح وسـيقي وعـملت في ا والعـزف ا
رغم حــبي لـلــمـوسـيــقى حـيث كـان اول
نـشــاط مـدرسي في مـســرحـيـة خـربـانـة
تاليف واخـراج دريد عبـد الوهاب وهو
الـشـخص الـذي شـجـعـني ودعـمـني من
ــدائن بــادارة خالل مــنــتــدى شـــبــاب ا
سـعـد رزور وتاثـرت مـسـرحيـا بـالـرائد
الراحل سـامي عبد احلـميـد وموسيـقيا
بـالـفـنـان الراحل مـنـيـر بـشيـر) مـضـيـفا
(دخـولي مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلـة يـعد
انـطالقـتي احلـقيـقـيـة ولقـد قـدمت اكـثر
من عـمل مسـرحي ومـوسـيقي من خالل
مسـرح الطـفل ومنـها مـسرحـية الـصفر
وقــريــة االرقــام ومــازلت مــتــواصال في
وسيقية وقريبا سرحيـة وا نشاطتي ا
سـيـطـلـع اجلـمـهـور عــلى مـسـرحــيـتـنـا
اجلــديــدة سـوراقــيــة الــتي نــتــمــنى ان
سرح وهناك تروق للجمهـور وعشاق ا
لدي فلم اسمه العودة اخراج دريد عبد

الــوهــاب وسـنــدخل مــراحل تـصــويـره
قريبا).

سـرحـية الى ذلك يـقيـم جتمع الـفـرق ا
ـونـودرامـا الثـالث األهـلـيـة مـهـرجـان ا
دورة الـــفـــنـــان الـــراحـل ســـامي عـــبـــد
احلــــمــــيـــد عــــلى مــــســــرح الـــرافــــدين
ـسـرح ـشــاركـة دائـرة الـسـيـنـمـا وا و
ونـقابـة الفـنانـ ودائـرة ثقـافة وفـنون
الشـباب وفرقـة مسـرح التسـع وفرق
ـهـرجـان حتدث من احملـافـظات. وعن ا
سرحـية األهـلية رئيس جتـمع الفـرق ا
صـبــحي اخلــزعــلي قـائـال (سـتــنــطـلق
ـهـرجـان لـلمـدة من 23-20 فـعـالـيـات ا
من شهـر ايار الـقادم) واضـاف (مسرح
ــونــودرامــا هــو اخــتــيــار الــلــحــظــة ا
اإلنـســانــيـة في مــحــاولـة لــلــبـحث عن
لك حكاية الذات ولذلك كل واحد منا 
ــكن أن يـرويـهــا ويـجـعـلــهـا مـشـوقـة

وجذابة للجميع).
ـهـرجان شـاركـة في ا ومن الـعـروض ا
ـســرحــيـة فــرقـة مــســرح الـتــســعــ 
(ازهـــار) الـــتي نـــالـت جـــائـــزة أفـــضل
ونودراما الثالث تمثيل في مهرجـان ا
ــمــثــلــة ازهــار بــطــولــة ا في قــرطــاج 
ـــســرحـــيـــة حتــدث الـــعــســـلي..وعـن ا

اس في فعالية موسيقية ازهار العسلي في مشهد مسرحية ازهارحس الر
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{ تــشـيـرنــوبـيل (أوكــرانـيـا) (أ ف
ب)  –عــلى طـريـق مـؤد إلى إحـدى
الـغابات يشاهـد زوجان ومهرهما
ســــيـــــارة مــــارة وهــــو أمــــر نــــادر
ـــكـــان... هــذه احلـــدوث في هـــذا ا
ــــهـــددة خــــيــــول بــــرزولــــســـكـي ا
بـــاالنـــقـــراض والـــتي تـــزدهـــر في
مـــنــــطـــقـــة ال يــــتـــوقـــعــــهـــا أحـــد:

تشيرنوبيل.
وقـال ديـنـيس فـيشـنـفـسـكي رئيس
الـقسم العلمي لـلمحمية الـطبيعية
الــتي أقـيــمت قـبل خــمس سـنـوات
ـنــطـقــة لـوكـالــة فـرانس في هــذه ا
ـــــنـــــطـــــقــــة بـــــرس “هـــــذا رمـــــز ا

احملظورة.”
وبـعدمـا كانت تـشيـرنوبـيل مـوقعا
لــلــحــادث الــنـووي الــرهــيب خالل
احلـقبة السـوفياتيـة الذي تصادف

ذكراه اخلامسة والثالثون االثن
نشأة نطقة احمليطة با  إخالء ا
الــنـوويـة. ونـتـيــجـة لـذلك هـجـرت
مـــــدن وحـــــقـــــول وغــــابـــــات. وفي
اجملــمــوع هــنــاك أكـثــر من 2200
كـيلومـتر مربع في شمـال أوكرانيا
و2600 كـيلـومتـر مربع فـي جنوب
بــيـالروس تــعــتــبــر مــنــاطق غــيــر

صاحلة للحياة البشرية.
ومـع مرور الـوقت بـدأت الـطبـيـعة
تـستـعيـد مكـانهـا: الغـطاء الـنباتي
ـنـازل تـختـفي في يـزين الـطـرق وا

شجرة. ناطق ا ا
في بـلـدة بـريـبيـات بـجـوار احملـطة
الــنــوويــة تــنــمــو األشــجــار عــلى
ــبـــاني االســمــنــتـــيــة الــرمــاديــة ا
وعـبـرهـا وهي مـزيـنـة بـجـداريـات
رائـــعــة وشـــعـــارات ســوفـــيــاتـــيــة
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عــنــدمــا ضــرب الــوبــاء الـبــرازيل
تـعـاقـدت مـعه شـركـة خـاصـة لـنـقل
مـرضى كـوفـيد- 19إلـى مسـتـشفى
نطقة في سانتو أندريه في قلب ا

الصناعية للبالد.
كـان يعـمل في منـاوبات مـدتها 12
ســاعـة مع يـوم ونـصف يـوم راحـة
بــ كل مـنــهـا. يـعــيش مع زوجـته
وابـنته وأربع حـفيدات في مـنزل
مـتــواضـعـ مـتـجـاورين في بـلـدة
فــقــيـرة فـي شـرق ســاو بــاولـو. لم
يـصب بالوباء حتى اآلن وقد تلقى
أول جـرعة من اللـقاح لكـنه يخشى
أن يـــؤثـــر تـــعـــرضه بـــاســـتـــمــرار
لــــلـــفـــيــــروس عـــلى أســــرته. لـــكن
مـاركـيس كان شـاهـدا علـى العـديد
ـآسي مــثل تــلك الــتي حلـقت مـن ا
بــزوجـــ نــقــلــهــمـــا في رحــلــتــ
. وروى “ وصـلـهـمـا مـنـفـصـلـت
عـلى أجـهزة الـتـنفس االصـطـناعي
وتـــوفـــيـــا بـــفــارق 10 دقـــائق. في
ـــســـتـــشـــفى رغم الـــطـــريـق إلى ا
مــرضــهـمــا كـانــا يــتـحــدثـان (إلى

.( مرض ا
وتـابع (لـقد أحـزنـني االمر بـشدة…
لــيس بـاألمـر الــسـهل. زوجـان هل
ــكـنك تـخـيل ذلك?) خالل الـشـهـر
اجلـاري عنـدما جتـاوزت البرازيل
عـتبة أربـعة آالف وفاة يـوميا كان

{ لـوس اجنـلوس) ,أ ف ب) - بـلغ
عـــدد مــشــاهـــدي احــتـــفــال تــوزيع
جـــوائـــز األوســكـــار في الـــواليــات
ـــــتـــــحـــــدة األحـــــد 9,85 مالي ا

بـانــخـفـاض تـفـوق نـسـبـته 58 في
ـئـة عن الـعام الـفـائت وهو أدنى ا
مــسـتـوى مـشــاهَـدة عـلى اإلطالق 
وفــقـاً لإلحــصـاءات الــتي أوردتـهـا
شـــبــكـــة "إيه بي سي" الـــتي قــامت

بنقل احلدث.
فـــــفـي بـــــدايـــــة عـــــام 2020 قــــــبل
اجلــائــحــة الــتـي هــزت هــولــيـوود
وصـناعة السينـما اجتذب احتفال
األوســكـار 23,6 مــلــيـون مــشــاهـد
أمــريـكي وهــو مـا كـان أصالً أدنى

عدد مشاهدين لهذا االحتفال.وكان
اخلــبـراء تـوقــعـوا هــذه الـنـتــيـجـة
الـسيئة جـداً التي سبق أن سجّلت
وسـم احتفاالت مـثلهـا خالل هذا ا
أخـرى لـتـوزيع جـوائـز سيـنـمـائـية
مـــثل غــولـــدن غــلــوب (6,9 مالي

ــتــحـدة) مــشــاهــد فـي الــواليــات ا
.( وغرامي (8,8 مالي

وتــشــكـل جــوائــز األوســكــار عـادة
احلـدث غير الرياضي الذي يحظى
ـشــاهـدين خالل بــأكـبــر عـدد مـن ا
رة حلّت وراء الـسنة لكنـها هذه ا
احلـــلــقـــة األولى من بـــرنــامج "ذي
إيــكـوااليـزر" الـتي اســتـقـطـبت 20
مـلــيـون أمـريـكي ومـقـابـلـة األمـيـر

اجلـــوائـــز آخـــرهـــا في مـــهـــرجــان
تـورنـتـو الـسـيـنـمـائي بـدورته رقم

.45
انـــــطــــــــــــــــلــــقـت في عــــام 2010
حــيـنـمـا عـرض فــيـلـمـهــا الـقـصـيـر
Daughters لـــــلـــــمـــــرة األولى في
مـهرجان كـليرمونت فـيراند الدولي

لألفالم القصيرة.
كــــمـــــا شــــغل حـــــفل (األوســــكــــار)
ــيـــة ومـــواقع الـــصـــحـــافـــة الـــعـــا
الــتـواصل اإلجـتـمــاعي لـيس فـقط
بـسبب اجلوائـز التي حصل عـليها
الـــرابــــحـــون بل أيـــضــــاً بـــســـبب
إطـالالت النـجمـات الـلواتي إخـترن
إطـالالتـهن بــعــنــايـة لــهــذا احلـفل

على اجلوائز ولفرق الفني التزام
الــتــدابــيــر الــصــحــيــة والــتــبــاعـد

اجلسدي.
وفـي حفل االسـكار دخلـت اخملرجة
الـصـيـنـية ?كـلـوي تـشاو ?الـتـاريخ
وحـققت جناحًا كـبيرًا في الـسينما
ـيـة بـحـصـولـهـا عـلى جـائزة الـعـا
أوسـكار أفـضل إخراج عن فـيلـمها
Nomadland لـتـصـبح بـذلك ثاني
امـــرأة تــفــوز بــجـــائــزة األوســكــار
كـأفـضل مـخرجـة واخملـرجة األولى
مـن أصول آسيـوية وولـدت تشاو
فـــــــــــــــي الـ31 اذار 1982 فـــــــــــــــي
.وهي  مــخــرجــة صــيــنــيـة الــصــ
ومـنـتـجة وكـاتـبة.نـالت الـعـديد من

هـاري وميـغن ماركل مـع اإلعالمية
أوبـرا وينفري الشهر الفائت (أكثر

من  17 مليون مشاهد).
ولــوحظ هـذا االنــخـفــاض في عـدد
مــــشـــاهــــدي جــــوائـــز األوســــكـــار
بــانـتـظـام في الــسـنـوات األخـيـرة
عـلماً أنها في العام 2014 كانت ال
تـــزال تـــســتـــقـــطب أكـــثــر من 43 
مــلــيــون مــشــاهــد عــبــر الــشــاشــة

الصغيرة.
وأقــيم االحـتــفـال اسـتــثـنــائـيـاً في
مـــحــــطـــة "يـــونـــيــــون ســـتـــيـــشن"
الــتـاريــخـيـة لــلـقــطـارات في وسط
مــديـنـة لـوس أجنــلـوس نـظـراً إلى
ـتنـافـس كـونـهـا تتـيح لـلنـجـوم ا

الـذي يـحـظى بإهـتـمـام كبـيـر حول
الـــعــــالم.وتـــمـــيّــــزت جنـــمـــات عن
غــيــرهن فــالـبــعض مــنـهـن ربـحن
الـــرهـــان وإســـتـــطـــعن أن يـــبــرزن
بـــإطاللـــة مـــوفــقـــة وأخـــريــات لم
.وب إطـالالت لنجمات يـوفقن أبداً
اطاللـة (ماريـا باكـالوفا) األوسـكار
بـــفـــســتـــان من دار لـــوي فــيـــتــون
vintage و(مارغو روبي) بـفستان
مـن دار (شــــــانـــــــيل) و(أمـــــــانــــــدا
سـيـفريـد) بـفسـتـان من دار أرماني
وزيـندايا بفستان من دار فالينتيو
ومـجوهرات بـقيمة 6 مالي دوالر
Dun- مـن دار H.E.R واطـاللــــــــة

das.
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مــتـداعـيــة. وتـتــكـاثـر احلــيـوانـات
الـبريـة خصـوصا األنـواع النادرة
كـمـا لو أن الـنشـاط اإلشعـاعي كان
أقـل خطورة على بقائها من وجود

البشر.
ـــكن رؤيـــة الــوشق (هـــر بــرّي) و
واأليـائل األمـيركـيـة والنـسور ذات
الــذيل األبـيض وأحـيـانـا الـدبـبـة…
لــكن حــصــان بـرزولــســكي هـو بال
شـك األكـــثـــر فـــرادة. ويـــدين آخـــر
حـــصـــان بـــري في الـــعـــالـم وهــو
أصـــغـــر حـــجـــمـــا من االحـــصـــنــة
ــســـتــأنــســة لـــكــنه قــوي ومــرن ا
بــاســمـه لــلــمــســتــكــشف الــروسي
نـيكوالي بـرزولسكي الـذي اكتشفه
ـنغـولـيـة عام في صـحـراء غـوبي ا
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ــة ال يــزال الــعـــراقــيــون يــرون كلّ يـــوم الــوجــوه الــقــد
ستهلكة والساعية للتجديد من غير جدوى تتحدث عن ا
ـقبلـة وكأنّ الـبلد لم مسـارها احلـثيث نحـو االنتـخابات ا
ـقـوالتـهـا من قـبل ويـنـتـظـر أن يـسـمـعـهـا لـلـمرة يسـمع 

األولى اليوم.
ـتلكه هـؤالء السـياسـيون هو اسـتيـعابهم اجلديـد الذي 
ـنـتـفض في ظل وعـود بـتـطـعيم بـعض أطـراف الـشارع ا
ـسـيـرة بالـشـبـاب مسـتـغـلـ عدم خـبـرة تـلك األطراف ا
وجهـلها انّ الـديناصـورات ستتـحكم بهم عـندما يـكونون
في قبـضتهـا السـياسيـة ليـتحولـوا الى جزء من اخملاض

السابق شاءوا أم أبوا.
غـيـر أنه عــلى اجلـانب اآلخــر تـوجـد الــكـتـلــة األكـبـر من
ـنــتــفــضـ الــذين خــرجــوا في تـشــرين ذلك الــشــهـر ا
بارك بدمـاء الشهداء وهـؤالء قوة ليس ألحد الـسيطرة ا
عــلــيـهــا ســوى حب الــوطن ال جنــد لـهم حــتى اآلن ذلك
الــســعي الــواضح خلــوض االنــتــخــابــات الــتي يــتــوافق
اجلـمــيع الـيــوم عـلى انــهـا مـنــطـلق الــتـغـيــيـر في مــقـولـة
قراطية. اليائس من إيجاد بدائل أخرى في نطاق الد
وهـنــا نــسـمـع مـراراً مَن الــبــديل عن االنــتـخــابــات وقـد
انـتهـى زمن الديـكـتاتـوريـة واالنـقالبات واجلـواب بـسيط
قراطية واطن في الـشارع كل يوم وهو ان الـد يقوله ا
ـنــشــودة تـعــني تــداول الـســلــطـة مع مــحــاسـبــة الـذين ا
أجـــرمــوا بـــحق الــشـــعب بــاسـم شــعـــاراتــهـــا. كــمــا انّ
ـقراطـيـة يجب ان ال تـكـون وسيـلـة منـمـقة ومـرضـياً الـد
عـنهـا امام الـعالم السـتنـساخ أسـاليب ديـكتـاتوريـة أشد
ـقـراطـيـة ال تـعني سـواداً وعـنـفـاً وترديـاً مـثـلـمـا انّ الد
االنـقـالبـات عــلى قـيــمـهــا ومُـثــلـهـا وجــوهـرهــا الـســلـمي

االجتماعي قبل السياسي.
ال أفق لـنــجــاح انـتــخـابــات من دون مــسـار جــديــد فـيه
ا جرى من ويالت في السنوات الثماني مساءلة وعدالة 
عـشـرة األخـيـرة مـثــلـمـا حـاكم الـنــظـام اجلـديـد الـنـظـام
الـســابق وانـتــهى من تــصـفــيـته نــهـائــيـاً. كــمـا ان االمل
ضـــعـــيف ويـــكــاد يـــكـــون مــتـالشــيـــاً في جنـــاح نـــتــائج
االنــتــخـابــات من دون حــريــة كــامــلـة في الــتــرشــيــحـات
نـهج وطني ال عالقة له والفـرص والتصـويت وااللتـزام 

بأي اجندة خارجية كما هو احلال الساعة.
ئات من شهـداء تشرين ليـست قضية تذكّروا انَّ دمـاء ا
منـسيـة طواهـا الزمن ومَن يـظن ذلك كمـا نرى في هذه

األيام فهو جاهل بتاريخ البلد وسيحصد الندم.

رئي . مسرح صغير بإضاءة جزئية  يحتوي على باب واطئة في عمقه ا
هام . سرح الرئيسية . أدوات سيرك مختلفة األشكال وا دكة مزروعة فوق دكة ا

. يخرج من الباب مهرج السيرك احلزين بقيافة ناقصة  وبيده هاتف من الصنف القد
تـوازية وعلى مـبعدة مـتر واحد اجلمهـور ينتـظم على الـدكة الرئـيسيـة بصورة سـطرين من الـكراسي ا

هرج . فقط من عتبة ا
كـرسي وحيـد منـفرد عـلى  الـدكـة يسـتوطـنه شخص غـامض بلـحيـة طويـلة وشـعر مـنفـوش وأمامه

كأس عرق وكتاب ضخم وقلم ونظارة واطار واقف من دون لوحة.
شـهـد أي خلف اجلـمهـور االفـتراضي  تـوجد كـامـيرا عـمالقة يـقف خـلفـها ـقابـلـة لهـذا ا في اجلـهة ا
ـهـرج الـبـطل  وبـجــانـبه رجل ضـخم طـويـل عـريض بـلـبـاس أنـيق مــصـور شـاب يـرتـدي نـفس ثـيــاب ا

سرح . كن يوحي للمشاهد بأن هذا الكائن هو مالك ا وحماالت بنطلون ملونة مع أي ايحاء 
ـهرج البطل تبدأ عاصـفة من التصفيق والتـهليل والرقص  وتتواصل لدقـيقت حتى تصمت بخروج ا
لتتـحول الكـامير من الـعام الى وجه البـطل الذي بدا حزيـناً والصقـاً سماعـة الهاتف الـقد بأذنه التي

أخذت شكل أذن الفيل .
وجود على هرج على دكته  يحدث احلوار الهاتفي التالي بينه وب اآلخر االفتراضي ا قبل صعود ا

اجلهة الثانية للخط .
هرج حزين ومجروح  وصوت اآلخر مسترخ وفيه رائحة شماتة : صوت ا

هرج : سالم صديقي هل أنت متأكد من هذا اخلبر ? ا
اآلخر : نعم صابر عزيزي تماماً كما هو يقيني من اسمي واسم أمي وأبي

ا تـقول . كنت حتت نصب احلرية في البـاب الشرقي وتناولت لفة فالفل هـرج : لكنني لم أر شيئاً  ا
رائعة من عـربة متجولة  ثـم قطعت شارع السعـدون مشياً وتوقفـت عند بائع الشاي قـرب سينما بابل

. كان هذا قبل أربع ساعات فقط !!
اآلخر : تمام جدا يا صديقي .. لقد  األمر قبل ساعة من اآلن ..

الدبابـة األمريكية أسقطت تمثال الرئـيس بساحة الفردوس والناس تتجـمع حول بقايا وشظايا البرونز
بهرج ومرج وذهول ..

لقد سقطت بغداد يا صابر ..
سرح بالتمـلمل والوقوف الفوضوي شجـنة  يبدأ جمهـور ا وسيقى ا هنا وبـعد دقيقة من الصـمت وا

مع هتاف جمعي ملحون :
اجلمهور يريد أن يضحك .. اجلمهور يريد أن يضحك ..

ـهرج بـوضع الـهاتـف القـد عـلى األرض  وينـهض مـتـثاقالً مـكـسور الـظـهر في هـذه اللـحـظـة يقـوم ا
متـوجـهـاً الى احلضـور الـهـائج  وبـصوت يـكـاد ينـتج بـكـاء مكـتـومـاً ليـحـدث احلـوار التـالي بـيـنه وب

تفرج الثائرين : ا
هرج : أيها األحبة اعتذر جداً ألنني ال أستطيع اآلن تقد وصلة الضحك لهذا اليوم ! ا

هرج البـليد  لسـنا معنـي بأوجـاعك حتى لو كنت تـعاني من امساك أحد احلاضـرين : اسمع أيهـا ا
شـديد .. إن كـنت تـريد تـبديل وصـلتك وتـخرج عـلى النـص األصلي فـنحن مـوافقـون شريـطة أن تـطلق

صلية ضرطات من مؤخرتك الرائعة وهذا يكفي إلنتاج بحر من الضحك ههههههه
وجعة : جمهوري العزيز أنا بخير وجسدي يؤدي وظيفته من دون أي عطب ! هرج بنفس النبرة ا ا

ا جتود .. نحن نشتهي الضحك اآلن مشاهد آخر : إذن احتفنا 
ـصور الشـاب  وبصوت باكٍ سرح وا هـرج يدور حول نفـسه ويوزع نظـراته حتى تصل الى مـالك ا ا

تماماً :
قدوري أن أزودكم سوى ببكاء مرير مرير. لكنَّ بغداد قد سقطت قبل ساعة وليس 

قطع بأغنية فيروز :
بغداد والشعراء والصورُ

ذهبُ الزمانِ وضوعُُه العطرُ
يا ألفَ ليلةَ يا مكمّلة األعراس

يغسلُ وجهَكِ القمرُ
تعود الـفوضى لتعم من جديد بـ اجلمهور فيقـوم ثالث يحمل بيده حبـتي طماطم ويوجه كالمه القوي

نكسر : هرج التالف ا صوب ا
وما ذنبـنا نحن بكل ما حـدث وما سيحدث .. لـقد دفعنـا ثمن التذاكر ونـريد حصتنـا من الضحك أيها
الشـاطر احليال  نريـدها فوراً حتى لـو اتصل بك صاحبك الـغبي ثانيـةً وزف اليك نبأ موت أمك حتت
سـرفة دبـابة أمـريكـية أو انـكلـيزيـة .. أضحـكنـا أيها الـفتـى أو جنعل جـسدك ووجهـك وخشمـك مصداً

للطماطم الفاسدة !!
قـطع يـصور تـضـامن اجلمـهور مـع طلب صـاحـبهم الـهـائج مثل ثـور  وانـتقـال سريـع صوب الـكرسي
ـلـتـحي اخملمـور الـذي سـيكـرع كـأسـاً قويـة من بـقـايا خـمـرته ثم يـشعل والطـاولـة الـتي يجـلس إلـيـها ا
سـيـجـارة رخـيـصـة ويـنـهض عـلى حـيـله بـبطء شـديـد  ويـوجه أصـبـعه الـسـبـابـة ويـده
ـلـونة ـالبسـه ا ـكـان  ـضـاد  فيـظـهـر مـالك ا ـسـرح ا ـرتـعـشـة نـحـو عـمق ا ا
ـكـان ضـحـكـةً الـبـاذخـة وسـيـكـاره الـكـوبي الـفـخم  وعـنـدمـا يـطـلق صـاحب ا
ـالك السـم  مـجلـجلـة طـويلـة ومتـقـطعـة  ينـهض اجلمـهـور مقـلداً ضـحـكة ا
ويصـطف بخط مـستـقيم  ثم يـبدأ اخلـروج فرادى من نـفس البـاب الذي دخل

هرج البطل أول مرة ! منه ا
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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قـصـة الـفيـلم حـول تاجنـيـرو وهو
مـــراهق عـــاش في الـــيـــابــان خالل
حـــقــــبـــة تـــايـــشـــو (1912-1926)
وأصـبح صـيـادا للـشـيـاط بـعـدما
قــــتـــلـت عـــائــــلـــتـه عـــلى يــــد هـــذه
تعطشة لدماء البشر. اخمللوقات ا
و تـــكــيـــيف ســلـــســلـــة الــقـــصــة
ــــصــــورة هــــذه إلـى مــــســــلــــسل ا
تـلـفـزيـوني أطـلـقت حـلـقـاته األولى

في العام 2019.
ورغـم االفــتـتــاح الــتــاريــخـي الـذي
ـــون حـــقــــقه تـــعـــرض فــــيـــلم (د
سـاليــر) النــتــكــاســـة خالل عــطــلــة
نـهـايـة األسـبـوع بـإصـدار آخـر هـو

ـــون ــــتـــخــــصص. وتــــفـــوّق (د ا
ساليـر) على فيـلم (هيرو) الـصيني
ـو والـذي الــذي أخـرجه تـشــانع أ
حـقـق إيرادات بـلـغت  17,8مـلـيـون
دوالر خـالل عـرضه االفـتــتـاحي في
الـدور األمـيـركيـة في آب/أغـسطس

.2004
وسـجّل الفـيلم عائـدات قيـاسية في
شـــبــاك الــتــذاكــر فـي الــيــابــان في
نــهـــايــة كــانــون األول/ديــســمــبــر.
ويـظهر إحصـاء على موقع (بوكس
ـتـخــصص بـيع أوفــيس مـوجــو) ا
تـذاكر بقـيمة 365 مـليون دوالر في
الـسـوق الـيـابانـيـة وحـدهـا. وتدور

{ نـيويورك (أ ف ب)  –حـقق فيلم
ون تحركة الياباني (د الـرسوم ا
سـالير) نهاية هـذا األسبوع أفضل
افـتـتـاح  تـسـجـيله عـلى اإلطالق
لــفـيـلم بـلــغـة أجـنـبـيــة في أمـيـركـا
الشمالية وهو إجناز جديد بعدما
حـقق إيـرادات قـيـاسـيـة فـي شـباك

التذاكر في اليابان.
ـون ساليـر) من وحــصـد فـيـلم (د
إنـــتــاج (أنــيــبـــاكس) وهي شــركــة
تـــمـــلــكـــهـــا مــجـــمـــوعـــة (ســوني)
الـيـابانـيـة العـمالقة 19,5 مـلـيون
ـتحـدة وكندا دوالر فـي الواليات ا
ـوقع (إكزيـبـيـتر رياليـشـنز) وفـقـا 

ـسـتوحى من “مـورتل كـومـبات ”ا
لـعــبـة الـفـيـديـو الـتي حتـمل االسم
نـفـسه والـذي حـصد 22,5 مـلـيـون
دوالر فـي شباك التذاكر في أميركا
الـــشــمـــالـــيــة. ويـــعــد أداء شـــبــاك
الــتـذاكـر ألكـثـر  10أفـالم مـشـاهـدة
في عـطلة نـهاية األسـبوع األفضل
مــنـذ بـدايـة آذار/مـارس 2020 في
إشــــــــارة إلـى أن الــــــــذهــــــــاب إلى
الـــســيــنـــمــا يـــكــتــسـب زخــمــا في
ــتــحــدة وذلك بــفــضل الــواليـــات ا
إعـادة افتتاح دور السينما وجناح
حــمــلـــة الــتــلــقــيح ضــد فــايــروس

كورونا.

…b×²*«  U¹ôu « w  WOÝUO   «œ«d¹≈ bB×¹ w½UÐU¹ rKO

مــوطـنـهـا الـطـبــيـعي في آسـيـا في
مـنـتـصف الـقـرن الـعـشـريـن بـعـدما
وقــعت ضــحـيــة الــصـيــد وتــقـلص

أراضيها.
لــكن جـهـود الـعـلــمـاء سـاهـمت في
عـودة هـذه األنـواع عبـر اسـتـخدام
االحــصـنـة الــتي كـانت تــعـيش في
حــدائق احلــيــوان وأصــبح يــبــلغ

عددها اآلن حوالى 2700.
فـي الـعام 1998 أطـلق حـوالى 30
من هـذه األحصنـة في تشيـرنوبيل
كـجزء من جتربة علـمية تهدف إلى
إعـادة إدخـال نـوع من اخلـيـول في
نطقة مـشابه للنوع األصلي هـذه ا
ــــنـــقـــرض. وبــــقـــيت الــــفـــحـــول ا
واألفــراس وتــنــاسـلـت. حـتى اآلن
أحــصـى عــلــمــاء األحــيــاء حــوالى
150 رأســـا فـي اجلــزء األوكـــراني

ــــنــــطــــقــــة وحــــوالى 60 في مـن ا
بــيالروس. وكـذلك أعـيـد إدخـال 8
ئـة من عـددهـا اإلجـمالي إلى فـي ا

منغوليا والص وروسيا.
ــــكن أن تــــنــــمـــو اجملــــمــــوعـــة و
ــطــاف األوكـــرانــيـــة في نـــهــايـــة ا
ـــعــدل يـــصل إلى 300 أو حـــتى
500 حـــصـــان كــــمـــا يـــأمل عـــالم
احلـيوان سيرغي جيال مشيرا إلى
الــدور الــبـــيــئي الــرئــيــسي لــهــذه
ـستهـلكة لـلعشب في احلـيوانات ا

احلفاظ على التنوع البيولوجي.
وبـعد خـضوعـها لعـملـيات تـهج
مع خــيـول مــحـلـيــة لم تـســتـخـدم
أحـصـنة تـشـيـرنوبـيل لـتكـاثـر هذا
الـــنـــوع كــمـــا أوضــحـت مــاريـــنــا
ـسـؤولـة في حـديـقة تـشـكـفـيـريا ا

حيوانات كييف.

{ اوســــــلــــــو (أ ف ب)  –نــــــفى
الـطبـيب الـنـفـسي الـنـروجي ف
ســـكــارديــرود االثــنـــ حــقــيــقــة
النظـرية التي تـشكل محـور فيلم
(انـــاذر راونــد) احلــائـــز جــائــزة
أوســكــار مــؤكــدا أن اإلنــســان ال

يولد مع نقص كحول في دمه.
اركـي كأفضل وتوّج الـفيـلم الد
فيـلم أجـنبي في احـتـفال جـوائز
األوسكـار الذي أقـيم األحد وهو
فـــيــلم كـــومــيــديـــا ســوداء تــدور
أحـداثه حـول أربـعـة أساتـذة في
مدرسة ثـانوية يـقومون بـتجربة

عن شرب الكحول.
ويـقـوم هـؤالء األربــعـة بـاخـتـبـار
الــــنــــظــــريــــة الــــتي وضــــعــــهــــا
ســـــكــــارديــــرود الــــذي يــــزعم أن
اإلنـسان يـولـد مع نـقص بنـسـبة
ــئـة من الــكــحـول في 0,05 في ا
الـدم. لـكن هـذه (أخـبـار مـضـلـلة)
نــاجتـــة عن (قــراءة انــتــقــائــيــة)
للـمقـدمـة التي كـتبـها سـكاردرود
للـترجـمة الـنروجـية “التـأثيرات
الــنــفــســيـة لــلــنــبــيـذ ”لــلـمــؤلف
اإليــــــــطــــــــالـي إدمــــــــونـــــــدو دي
أمــيــتـشــيس كــمــا قـال الــطــبـيب

. النفسي االثن
وقــــــال حملـــــــطـــــــة (إن آر كـــــــيه)
النروجـية الـعامة “في الصـفحة

األولى كـتــبت أنه بــعـد كـأس أو
كــأســ نـــعم تــصــبح احلــيــاة
ا ولـدنا جـميـلـة نعـتـقد أنـنـا ر

ئة.” بنقص نسبته 0,05 في ا
وأضــاف (في الــفــقـرة الــتــالــيـة

أرفض هذه النظرية تماما).
في البداية كان يشعر بالقلق من

سوء االقتباس.
وأوضح لـلـمـحـطـة اإلذاعـيـة (في
البدايـة كان األمر مـزعجا بعض
الــشيء ألنــني طــبــيب وطــبــيب
نفـسي وأعالج األشـخاص الذين

يــــعـــــانـــــون اإلدمـــــان وألــــتـــــقي
عــائالتـهـم). لـكن شــهــرته دفـعت
أيــضــا مـخــرج الــفـيــلم تــومـاس
فـــيـــنـــتـــربـــرغ إلى االتـــصـــال به
والـــــطــــــلب مــــــنه أن يــــــعـــــمل (
كمسـتشار) أثـناء تصـوير (اناذر
راونــد). وقــال إن قــصــة الــفـيــلم
(متوازنة. الكحول ليست خيارا.

الفيلم مدروس جدا).
وخـتم أن الــصـعـوبــة تـكـمن (في
إيـجاد الـتـوازن الـصـحـيح وعدم

إساءة استخدام الكحول).

مــاركــيس يــنــقل مـا يــصل إلى 16
ستشفيات كل يوم. مريضا إلى ا
ســــجل أكـــبــــر بـــلـــد فـي أمـــيـــركـــا
الالتــيـنـيـة من حـيث عـدد الـسـكـان
(212 مـليون نسمة) أكثر من 380
ألـف وفـاة. وكان أكـثـر من 90 ألـفـا
مـن الوفيـات في والية سـاو باولو.
تحدة هي البلد األكثر والواليات ا
تـــــضــــررا من حـــــيث اإلصــــابــــات
والـوفيـات لكن مـعدل الـوفيات في
الـبـرازيل لكل 100 ألـف نسـمة هو
األعـــلى في األمــيـــركــتــ ونــصف
الــــكــــرة اجلــــنــــوبـي. والــــواليـــات
ــتــحــدة والــهــنــد هــمــا الــبــلـدان ا
الـوحيـدان اللذان جتـاوزا حصـيلة
الــبـرازيل لـإلصـابـات (14 مــلـيـون
إصــابـة). ويــبـدو أن وتــيـرة زيـادة
الـوفيـات واإلصابات تـراجعت لكن
مـا زال لـدى ماركـيس فـرص قلـيـلة
لـلحصول على بعض الراحة خالل
ة بـشأن الـيوم. وعـندمـا تلـقى مكـا
مـريض كـان يـفـتـرض أن يـنقل إلى
مـسـتـشـفى آخـر لـكـنه بـدأ يـتـعافى
وسـيـتـمـكن قـريـبـا من الـعـودة إلى
ــنــزل قــال مــاركـيس مــبــتــهــجـا ا
(رائـع!) وأضــاف (عــادة مـــا نــنــقل
مـرضى يشـعرون بـالقـلق ويـبكون.
ومـــعــــظـــمـــهم يـــعــــتـــقـــدون أنـــهم

سيموتون).

وقال ماركيس لوكالة فرانس برس
قــبل بــدء مــنــاوبــته فـي الــصــبـاح
ـاضي (آمل بأن الـبـاكـر األسبـوع ا
يـــكــون الــيـــوم أفــضل. نـــأمل بــأال
يــكـون رهـيــبـا مــثل األيـام األخـرى
الـتي أقـوم خاللهـا بـنقل أشـخاص

يائس والدموع في أعينهم) 
وأضـاف (في نـهـايـة الـيـوم نـتـأثر
بـــــاالمــــر ألنـــــنــــا مـــــعــــهـم ونــــرى

معاناتهم).
تـلـقى مـاركيس (52 عـامـا) تـدريـبا
فـي اإلســعـافــات األولــيــة كــمــا أنه
ـــمــرضـــ في ســيــارة يـــســاعــد ا

اإلسعاف عند الضرورة.

{ سـانـتو انـدريه (الـبرازيل) (أ ف
ب)  –أمـــضى كــارلــوس مــاركــيس
 12عــــامــــا في قــــيـــادة ســــيـــارات
إســـعـــاف في واليـــة ســـاو بـــاولــو
الـبـرازيــلـيـة لـكـنـهـا لم تـكن كـافـيـة
لـتــحـضـيـره لـصـدمـة الـعـمل وسط
واحـــدة من أســـوأ حــاالت تـــفــشي

فيروس كورونا في العالم.
تـعد البـرازيل من ب أكثـر البلدان
تـضـررا في الـعـالم بـوبـاء كـوفـيد-
19 ووصـلت أزمتـها الـصحـية إلى
ذروتــهـا خالل الـشـهـر اجلـاري مع
جتــاوز مــعــدل الـوفــيــات الــيـومي

عتبة أربعة آالف.
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