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عد اخلبيـر النفـطي بيوار خنس 
ــوافـــقــة عــلى زيــادة قــرار اوبك ا
االنـتــاج الـتــدريــجي لـلــنــفط بـدءا
ســيــحــافظ عــلى الــيــوم الــســبت 
اســتـقــرار االســواق من االخــتالل
ـــا لــــصــــالح الــــعــــرض الــــذي ر
يـتـسـبب بـخــسـائـر فـادحـة لـلـدول
صدرة التي تعتمـد على نفقاتها ا
من واردات الـنـفط. وقـال خـنس لـ
(الـــزمــــان) امس ان (تــــوجه اوبك
نــــحـــــو زيــــادة انـــــتــــاج الـــــنــــفط
الــــتــــدريـــــجي في ظـل الــــظــــروف
الـصـعــبـة الـتي يــشـهـدهــا الـعـالم
ـتـمـثـلـة بـتـفـشي وبـاء كـورونـا وا
وتــداعـيــاتـه عـلـى قـطــاعـي الـنــقل
ـــيـــ الـــلــذين والــتـــجـــارة الـــعــا
ـــئــة من يــعـــتــمـــدان عــلى  60بــا
خـطـوة طـاقــتــهـمــا عــلى الــنـفط  
موفقـة تهـدف للـحفـاظ على توازن

االسـواق مـن اي اخـتـالل لـصــالح
العرض الذي قد يؤدي الى تراجع
االسـعـار الـتي تـشـهـد حـالـيـا عدم
وبـالـتـالي يـتـسـبب ذلك اسـتـقرار 
ـصدرة بخـسـائـر فـادحة لـلـدولـة ا
الـتي تــعــتـمــد عــلى وارداتــهـا من
تــــصــــديــــر اخلــــام) واضـــاف ان
(غـالـبـيــة واردات مـوازنـة الـعـراق
والحــظــنــا تــتــشــكـل من الــنــفط  
العبء الـذي سـببه تـراجع اسـعار
اخلـام عـلى اقـتــصـاد الـبالد الـذي
القى بـظالله السـلبـية عـلى توفـير
الـرواتب واالحـتـيـاجـات االخرى 
ـــــا دفع ذلـك  احلــــكـــــومـــــة الى
تـعــويض شح االمــوال بــالـلــجـوء
الـى االقـــــــتــــــــراض الــــــــداخــــــــلي
واخلارجي لتسديـد ما بذمتها من
اسـتـحـقـاقات) وتابـع ان (قرارات
اوبك بــشـــأن تــخــفـــيض االنــتــاج
ـاضـية اسهـمت الى دة ا خالل ا
حـد مــا بـالــسـيـطــرة عـلـى اسـعـار

ـيـا بـرغم تـذبـذبـهـا ب الـنـفط عـا
 58الى  63دوالرا لـــــلـــــبـــــرمـــــيل
ـنـظـمة الـواحد) واشار الى ان (ا
العب اســـاسي في ســـوق الـــنـــفط
وتسـتطيـع التحـكم باالسـعرار من
خالل تــوازن الــعــرض والــطــلب 
وفي مــثل الــظـروف الــتي تــشــهـد
تـراجـعا عـلـى الطـلـب نحـتـاج الى
ـطـاولــة لـلـحـفـاظ عـلى الـصـبـر وا
تـحققـة حتى ان كانت االيرادات ا
خـجــولـة  من اجل احلــفــاظ عـلى
ـنــجـز الــذي حـقــقـته اوبك خالل ا
ــدة) واكــد خـــنس ان (اي هـــذه ا
ــكـن ان يـحــدث اال في نــشـاط ال 
وادعو وجـود االمن واالسـتـقرار  
احلـــكــومـــة الـى االعـــتــمـــاد عـــلى
اســتـــخـــراج الــغـــاز من احلـــقــول
اخلاصة بذلك  بدال من استخراج
ـصـاحب لـلـنفط  اذ كـلـما الغـاز ا
زاد انـتـاج اخلــام انـخــفض تـدفق
الـــغــاز) ومـــضى الى الـــقـــول ان

(حـاجـة الـعـراق الـفـعـلـيـة لـلـطـاقة
الكهربـائية هو  26الف ميكا واط
وعـلى وزارة الــنـفـط الـعــمل عـلى
تطـوير حـقول الـغاز لالفـادة منـها
في تزويد محطـات الطاقة وايفاق
االســتـــيــراد الـــذي يــكـــلف الــبالد
ماليـــــ الـــــدوالرات ســــنـــــويــــا).
واتـــخــــذت الــــدول األعـــضــــاء في
أوبك+  قـــــراراً بــــعـــــدم تــــعـــــديل
حصص إنتـاج النـفط التي حددت
اضي لـألشهر في بدايـة نيسـان ا
قـبلـة في ضوء اسـتقرار الثالثـة ا
ـنـظمـة فـي بـيان الـسـوق.وقالـت ا
امس إن (أعضـاء الـتحـالف قرروا
مــواصــلــة تــنــفـيــذ نــهـج الــزيـادة
التـدريجـيـة إلنتـاج النـفط). بدوره
اكد نـائب رئيس الـوزراء الروسي
ألـكـسـنـدر نوفـاك (درسـنـا الـوضع
في الــــســـــوق وأكــــدنــــا مــــجــــدداً
القـرارات الـتي اتـخـذت قـبل شـهر
في الـقــمـة الــسـابــقـة). وكــان هـذا

فقد القرار مـتوقعـاً لدى األسواق 
واصل ســـعـــر كل من خـــام بـــرنت
وغرب تـكسـاس الـوسيط االرتـفاع
ـفـاجأة ـئة لـكن ا نـحـو واحـد بـا
جاءت في الـتـوقـيت الـذي اخـتاره
راقبة التحالف. فقد عقدت جلنة ا

الـوزاريــة التـفــاق خـفض اإلنــتـاج
احلــالــيــة لــلــمــجــمــوعــة والــقــمـة
الـــوزاريـــة اجـــتــــمـــاعـــا في يـــوم
اضي عن طـريق تـقنـية الثالثـاء ا
الـفـيـديو حـيث اعـلـنـوا ان الـقـمة
ــقـــبــلـــة ســتـــعــقـــد في األول من ا
ــــقــــبـل.وشــــكل هــــذا حــــزيــــران ا
الـتـحــالف الـذي يـضم  13عـضـواً
ــصــدرة في مــنـــظــمــة الــبـــلــدان ا
لــلـبــتــرول  بــقــيـادة الــســعــوديـة
أواخر الـعام  2016مع عـشر دول
ـا فيـهـا روسيـا في شكل أخرى 
اتـفــاق يــطــلق عــلــيه أوبك بالس.
وفي تــطــور  أعــلن وزيــر الــنــفط
احسان عبـد اجلبار اسـماعيل عن
اســتـــثــمـــار اكــثـــر من الف و500
ملـيـون قدم مـكـعب قـياسي يـومـيا
من الغـاز الطـبيـعي  وصوالً  الى
طـاقــة أســتـثــمـاريــة تــبـلغ  4االف
مـقــمق قــبل حــلـول الــعـام .2025
وقـال اسـمــاعـيل في بــيـان تــلـقـته
(الـزمان) امـس ان (الـوزارة تعـمل
على تـنـفـيذ ثالثـة مـشـاريع واعدة
السـتـثــمـار الــغـاز في مـحــافـظـات
البـصرة ومـيسـان ذي قار وسوف
تـــضـــيـف اكـــثـــر من الـف مـــقـــمق
بــالــيــوم الى االنـــتــاج الــوطــني)
مـؤكـدا (جنـاح الــوزارة في أحـالـة
نـصورية الـغازي في ديالى عقد ا
الى احـدى الــشــركـات الــصــيـنــيـة
ـيـة السـتـثـمـار الـغـاز احلر  الـعـا
وبــكـمــيــة تــصل الى  300مـقــمق
يـــومـــيــا) واضـــاف ان (الـــعــراق
مـــاضٍ الى أســـتــثـــمـــار الـــطـــاقــة
الشمسـية في رفد محـطات الطاقة
الكـهـربائـيـة عبـر تـنفـيـذ تعـاقدات
ية لتوليد  10االف مع شركات عا
مـيكـاواط  قـبـل عام  ?2025حيث
تمت أحالة عقد توليد بطاقة 750
نظـومة الوطـنية  ميكـاواط الى ا
كـــون عـــمــلـــيـــة انـــتـــاج الـــطـــاقــة
قارنة الشمسية هي االقل كـلفة با
وكــشف مع الـــطـــاقـــات االخــرى) 
اسمـاعيل عن (اسـتهالك مـنظـومة
تولـيد الـطـاقة الـكـهربـائيـة لـكمـية
 250الف برميل من النفط االسود
واخلـام يـومــيـاً  وتـبــذل اجلـهـود
االستـثنـائـية لالسـراع في حتويل
هذه احملطات الى اسـتخدام وقود
ستورد  بهدف الغاز احمللي أو ا
زيادة كفاءة االنتاج وزيادة القدرة
الــتـــولــيـــديـــة حملــطـــات الــطـــاقــة
الكـهربـائيـة   والتـقلـيل من االثار

البيئية). 

(الفـرق اخمـدت حـريقـا اندلع في
سـتـشفى). مـعمل لـلـورق خلـف ا
كمـا  سيـطرت الـفرق عـلى حريق
أنــــدلـع داخل مــــخــــزن الــــزيـــوت
واإلطــــارات مـــشــــيــــد من ألـــواح
السـنـدويچ بـنل سريع االشـتـعال
ــعـظم. وقـالت في مـنــطـقـة بـاب ا
ديريـة في بيـان تلقـته (الزمان) ا
امس ان ( 20 فــــــرقـــــة إطــــــفـــــاء
سيطـرت على احلـادث من جهات
عدة وعزلت النيران عن الشواغر
الــتــجـاريــة الــقــريـبــة وأخــمـدت
ــواد الـــنـــيــران رغـم صــعـــوبـــة ا
احملــتـــرقــة نـــظــراً لـــعــشـــوائــيــة
وتــكـــدس اخلــزيـن داخل اخملــزن
احملترق) مشـيرا الى ان (الـفرق
انــــهت احلـــادث دون تــــســـجـــيل
اصـابـات أو خـسـائـر بـشـريـة مع
وعلى ـادية   حتـجـيم االضـرار ا
ـدني فتح أثر ذلـك طلب الـدفـاع ا
حتـــقـــيـق في مـــركــــز الـــشـــرطـــة
ـسـؤول عن الرقـعـة اجلـغـرافـية ا
باالعتماد على تقرير خبير االدلة
اجلنـائية لـتحـديد أسـباب اندالع
احلــــــريـق). في غــــــضــــــون ذلك 
كشـفت هيـئة الـنزاهـة العـامة عن
صــــدور قـــــرار حــــكم بــــاحلــــبس
الشديد للمـدير األسبق للمصرف

الزراعي التعاوني  فرع العمارة
ــال الـعـام. لـتــعـمــده اإلضـرار بـا
وقــالت الـهـيــئـة في بــيـان تــلـقـته
(الزمان) امس ان (الـهيئة األولى
حكمة جنايات ميسان اصدرت
ـــــديــــر األســـــبق قــــراراً بـــــحق ا
للمصرف الزراعي التعاوني فرع
العمـارة تضمن احلـبس الشديد
ـــدة سـت ســـنـــوات وذلك عـــلى
ـال ـتـعـمـد بـا خـلـفـيــة إضـراره ا
الـــعــام) مـــشـــيــرا الـى ان (قــرار
ـدان جاء احلـكم الـصـادر بـحق ا
ـادة ٣٤٠ من اسـتــنـاداً ألحــكـام ا
قـانـون الـعــقـوبـات في الـقـضـيـة
اجلزائية التي تتـلخص وقائعها
في صرف قروض خالف القانون
( قـترض ودون علم ومـوافقـة ا
ـدان كـان قد تـصرف مبـيـنا ان (ا
ـــــبـــــالـغ خالف الـــــقـــــانـــــون بـــــا
والــــتــــعــــلــــيــــمــــات) وتــــابع ان
(احملـكـمـة و بــعـد اطالعـهـا عـلى
ـتـحــصـلــة في الـقــضـيـة األدلــة ا
ــــمـــــثل وأقــــوال الـــــشــــهـــــود وا
الــقـانــوني لــلـمــصــرف الـزراعي
تــوصــلت إلى الــقــنــاعــة الــتــامـة
ـدان فـقـررت احلكم ـقصـريـة ا
دة  ست علـيه باحلـبس الشـديد 
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أصدرت محكمة حتقيق الرصافة
مذكرات قبض بحق مجموعة من
مــــوظـــفـي في مـــســــتـــشــــفى ابن
اخلـــطــيب عــلى خـــلــفــيــة حــادث
ــسـتــشـفـى. وقـال بــيـان حــريق ا
جملــلس الــقـضــاء االعــلى تــلــقـته
(الــــزمــــان) امس ان (احملــــكــــمـــة
اتخـذت اجراءات حتقـيقـية مـنها
تـدوين أقـوال الـشـهـود في مـوقع
احلـــادث  واصــــدرت مــــذكــــرات
قـــــبض بــــــحق مـــــوظــــــفـــــ في
ـسـتشـفى) واضـاف ان (أوامر ا
الـقــبض شـمــلت مـســؤولي قـسم
ـــدني الـــصــــيـــانــــة و الـــدفــــاع ا
وصـــيــانــة قــنـــاني األوكــســجــ
ــــعــــاون اإلداري ومـــوظــــفـــ وا
آخرين). وأودت الـفاجـعة بـحياة
 30 1مــــواطـــنــــا من ضـــمــــنـــهم
مرافق للمرضى  وأصيب اكثر
من  110 اخـــــــريـن بـــــــحــــــروق
ــفـوضــيـة بــحـسـب مـا اعــلـنــته ا
الـــعــلـــيــا حلـــقــوق االنـــســان في
ـــــا اكـــــدته الـــــعـــــراق  خـالفـــــا 
احلصيلة احلكـومية التي كشفت
عن استـشهاد  82مواطـنـا. فيـما
كــشف مــديــر عـام صــحــة بــغـداد
الــــكـــــرخ جـــــاسب احلـــــجـــــامي
تفـاصيل احلريـق الذي اندلع في
مــصـعــد مـســتـشــفى الـكــاظـمــيـة
بـــبـــغـــداد. وقــال احلـــجـــامي في
تــصـريـح امس إنه (ال يــوجـد اي
ــســتــشــفى وهــنــاك حــريق فـي ا
ـــصـــاعــد خـــشب يـــفـــصل بـــ ا
ا بفـعل فاعل او رمي احترق ر
اعــقــاب الــســجــائــر او مـا شــابه
ذلك). وتشهد بـغداد واحملافظات
ـدة  حـرائق كـثـيـرة خالل هـذه ا
ــدني تـــعــزو مــديــريـــة الــدفــاع ا
اغـلـبـهـا الى تـمـاس كـهربـائي او
ضعف تطبـيق اجراءات السالمة
التي تـوصي بهـا . وعاجلت فرق
ـدني حـريــقـا انـدلع في الـدفــاع ا
مــعــمل بــالــقــرب من مــســتـشــفى
الـكــنـدي. وقــال شـهــود عـيـان ان
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ـفكـر الـسيـاسي والـكاتب الـكـبيـر حـسن العـلوي دعا ا
قدم اليه احلكـومة الى اعادة النظر بقرار اخالء منزله ا

ؤتمر الوطني العراقي اياد عالوي. من رئيس حزب ا
وقــال الـــعـــلـــوي في اتـــصـــال  مع (الـــزمـــان) امس انه
(فــوجئ  بــتــهــديــد جــهــة االخالء رمي اغــراض مــنــزله
ـنـزل وهـو مـقتـطع من ومـقـتـنـيـاته الـشـخصـيـة خـارج ا
مــنـزل عالوي بـشـارع الــزيـتـون بـبــغـداد. واكـد ان هـذا
القـرار ال يـليق بـبـلد  ضـحى الـعلـوي في سـبيـله واهدر

عــقــودا من الــكـفــاح من اجـل ازالـة الــظــلم عــنه في كل
ـلـك دارا او ارضـا في الــعــهـود) مــشــيـرا الـى انه (ال
بـغداد بـرغم انه بـغـدادي كرادي ابـا عن جـد وان مـنزل

العـائـلة الـوحـيد كـان قـرب قاعـة اخلـلد بـكـرادة مر 
اسـتــمالكه من قــبل الـدولــة خالل عـقـد الــسـتــيـنـات من

اضي نظير دينارعن كل متر). القرن ا
ـضح واصحاب وطالب الـعلوي بضـرورة االهتمام با
اضي السياسي واالجتماعي واحترام دورهم الفـكر وا

وعدم اذاللهم بالطريقة  التي تعرض لها.
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شـدد رئــيـســا اجلـمــهـوريــة بـرهم
صالح و حكـومة إقـليم كـردستان
مـسـرور الـبــارزاني عـلى ضـرورة
ـشـاكل الــعـالـقــة بـ بـغـداد حل ا
وقال ـوجـب الـدسـتـور  وأربـيل 
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(الــبــارزاني اســتـــقــبل صــالح في
اربيل  وجـرى خالل الـلـقـاء بحث
ـــســـتــــجـــدات وتـــطـــورات آخـــر ا
الـــوضع في الـــعـــراق واالقـــلـــيم 
ـــشـــاكل وتـــأكـــيـــد ضـــرورة حل ا
العالقة ب بغداد واربيل) مؤكدا
وازنة  ان (اجلانبـ عدا إقـرار ا
خطـوة إيـجـابـية يـتـعـ أن تـخدم
بـعـدالــة جـمــيع مـكـونــات الـعـراق
ومــخــتــلـف مــنــاطـــقه مع ضــمــان
ـالــيـة إلى ــسـتــحـقــات ا إرسـال ا
ـــكن) االقـــلـــيـم في أقـــرب وقـت 
ولفت الـبيـان الى ان (اللـقاء اشاد
بــاإلصالحــات الــتي شــرعت بــهــا
وهـو ما يـتـطـلب حـكـومـة االقلـيـم 
دعـماً مـن جـميـع األطـراف إلجناح
برنـامج عـمل الـتشـكـيلـة الـوزارية
ـصلحـة العامة التاسعـة خلدمة ا
وحــمـــايـــة الــكـــيـــان الــدســـتــوري
لـكـردسـتان) وتابع ان (اجلـانـب
ــقــبــلـة مع بـحــثــا االنــتــخـابــات ا
الــتـــشــديــد عـــلى أن تـــكــون حــرة

ــا يـــضــمن حــقــوق ونــزيــهــة و
ـكونات كافة). وناقش وتطلعات ا
رئـــيـس االقـــلــــيم نــــيــــجـــيــــرفـــان
الــــبـــــارزانـي مع صـــــالح ســـــبل
ـبــكـرة الـتــمـهــيـد لـالنـتــخـابــات ا
وضــــرورة جتـــــاوزات اخلـالفــــات
والـــصــــراعــــات  والــــلـــجــــوء إلى
احلــوار والــتـفــاهـم بــ األطـراف
الــسـيــاســيــة.وذكــر بــيــان تــلـقــته
(الزمان) امس امس ان (اجلـانب
عــقـــدا اجــتـــمـــاعــا نـــاقش أحــدث

التـطورات الـسـياسـية في الـعراق
واالقـــلــيـم  و بـــاالخص مـــســـألــة
بكرة جمللس النواب االنتخابات ا
ا وسبل التـمهيـد لهذه الـعملـية 
ـشتـركـة للـشعب صـالح ا يخـدم ا
ا في ذلك ولكافة مكونات البالد 
االقـلــيم) واضـاف ان (اجلــانـبـ
شــــددا عـــــلى جتـــــاوز اخلالفــــات
والـــصــــراعــــات والــــلـــجــــوء إلى
احلــوار والــتـفــاهـم بــ األطـراف
السياسية كما استعرضا الزيارة

األخــيــرة لــلــبـــارزاني إلى بــغــداد
واجـتـمـاعـاته هـنـاك مع الـقـيـادات
واشـار واألطــراف الــســيــاســيـة) 
الـبـيـان الى ان (االجــتـمـاع تـطـرق
الى حتقيق وحدة الصف الوطني
وتـقـريب وجـهــات الـنـظـر بـاجتـاه
جتـــــاوز اخلالفـــــات وتـــــوحـــــيــــد
القدرات واإلمكانـيات في مواجهة
سـتـجدات احملـتـملـة). واعـتادت ا
االحـــــزاب االــــــكـــــرديــــــة خـــــوض
االنــتــخــابــات بـــشــكل مــوحــد في

نـاطق خـارج حـدود االقـليم  اال ا
ان الــقــانـــون الــذي صـــوت عــلــيه
تسـبب مـؤخـرا مـجـلس الـنـواب  
بـتـفـكك الـتــحـالف الـكـردسـتـاني 
عــلى ان يــذهب كل حــزب من تــلك
األحـزاب لـلـتنـافـس بـشكـل مـنـفرد
خالل االسـتحـقـاق الـذي سـيـجري
في الـــعــــاشـــر من تــــشـــرين االول
ـــقــــبل.وقـــال مــــســـؤول احلـــزب ا
ـــــــقــــــراطي االشــــــتــــــراكـي الــــــد
رسـول الـكـردســتـاني في كــركـوك 
رؤوف في تــصــريح امس انه ( لم
يـعـد هـنـاك شيء بــاسم الـتـحـالف
الـكردسـتـانـي في احملـافـظة  وكل
حــزب ســيـــخــوض االنــتـــخــابــات
بقـائمـة منفـردة وحتـى اآلن هناك
اربعة احزاب كـردية أتمت تـشكيل
قوائمها االنتخابية) الفتا الى ان
(هذه االحزاب لم جنتـمع يوماً من
شـاركة بقائمة أجل االتفاق على ا
واحــدة وان الـــتــحـــالف الـــســابق
جرى تـشكـيـله خلوض انـتخـابات
مجـالس احملافـظات) ومضى الى
رة الـقـول ان (االنـتـخـابـات هـذه ا
تــخــتــلف عن ســابــقــاتــهــا ألن أي
كنه التـنافس للحصول شخص 
عــــلى مـــــقــــعــــد نــــيـــــابي من دون
كــون االعــتـــمـــاد عـــلى األحــزاب  
األصوات سـتـذهب بـشـكل مـبـاشر

للفرد). 
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الـــعــراق. وكــانت الــوزيــرة ايــفــان
فـــــائق جــــابــــرو قــــد اتـــــفــــقت مع
الـسـمؤولـ الـسوريـ قـبل ايام 
ـبـاشـرة بـأعـادة تـلك االسـر عــلى ا
الـى مــخــيــمــات داخل احملــافــظــة.
فـــــيــــمــــا وزعت الــــوزارة 494.65
حـصـة اغـاثيـة بـ األسر الـنـازحة
والــعــائـدة فـي مـحــافــظـات بــغـداد
وديــالى و االنــبــار و صالح الـدين
واحملــافــظــات اجلــنــوبــيــة . وذكـر
مـدير عام دائـرة شؤون الفروع في
الــوزارة عـلي عـبـاس جـهـاكـيـر في
بـــيــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس انه
(بــــتــــوجـــيـه من جــــابـــرو  وزعت
مـالكـات فــرعي الـوزارة في الــكـرخ
والـرصـافـة  4172 حــصـة اغـاثـيـة
بـ الـنازحـ في منـاطق مخـتلـفة
مـن بـــــغـــــداد  فـي مـــــا وزع فـــــرع
الـوزارة في ديالى   13336 حـصة
بـ العـائديـن الى اقضـية خـانق
ـقـداديـة) ولـفت الى و جـلـوالء و ا
ان (عـــائـــدي اقـــضـــيـــة االنـــبـــار و
نـازحي مـخـيم عامـريـة الفـلـوجة و
اسـتلـمـوا من فـرع الوزارة بـزيـبـز 
  9940حــصـة اغـاثـيــة مـتـنـوعـة 
فـضـال عن تـسـلـيم عـائـدي اقـضـية
صـالح الــــــدين   9222 حــــــصــــــة
اغــاثـيـة  وتـوزيع  28824 حـصـة
ـــوجـــودين في بــــ الـــنـــازحـــ ا

احملافظات اجلنوبية).

وصل  حـيث مـخـيم اجلدعـة في ا
باشرة بتـهيئة اخليم لهم) تـمت ا
واشـار الى ان (عودة هذه العوائل
ـثـابـة خـطـر كـبـير عـلى سـتـكـون 
ــوصل كـونـهـم يـشـكـلــون قـنـابل ا
مــوقــوتـة ســتـنــفـجــر في  نـيــنـوى
ـــــقـــــبـــــلــــة) واكـــــد ـــــدة ا خـالل ا
الــدوبــرداني ان (نــواب احملـافــظـة
ووجـهــنـا يــرفــضـون هــذا الـقــرار 
رســالـة لـرئـيس الـوزراء مـصـطـفى
الـــكــاظــمي بــشــأن ذلك  لــكن دون
جــدوى). وتــعــيـش مـجــمــوعــة من
عــوائـل تــنــظــيم داعش في مــخــيم
الــهــول  وجتــري ضــغــوطــات من
مـــنــظـــمــات دولـــيــة لـــنــقـــلــهم الى

ـديــنـة الى نــكـبـة اخـرى تــعـرض ا
عــلى ايــدي قـوى الــشــر والـظالم)
مـــــؤكـــــدين (رفض قـــــرار الــــوزارة
ـدنية الـقاضي بـأعادة هؤالء الى ا
الــــتي مـــا زالـت تـــعـــانـي من اثـــار
الـدمـار واخلراب الـتي اقدم عـليـها
هــؤالء اخلــارجــون عن الــقــانـون).
كــمــا ابـدى الــنـائـب عن احملـافــظـة
شـيروان الدوبـرداني استياءه من
قـرار الـوزارة بـنـقل عـوائـل تنـظـيم
داعـش من سـوريــا إلى مــخـيــمـات
ـوصل.وقـال الــدوبـرداني في فـي ا
تــصـريح امس إن (الـوزارة اتـفـقت
مـع اجلـــانب الـــســوري عـــلى نـــقل
 700عــائـلـة من عـوائل داعش الى
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رفـض اهالي محـافظة نـينوى قرار
هـجـرين بـأعادة وزارة الـهـجـرة وا
ـــوجــــودين في اســــر الـــدواعـش ا
مـــــخــــيم الــــهـــــول الــــســــوري الى
احملـافظة . وقال االهالي انه (يوما
بــعــد يــوم يــزداد رفـض عــودة ايـة
عــائـلـة من بـقــايـا فـلـول داعش من
ــقـيـمـ في اخملـيم  تــخـوفـا من ا
تـسـلل هـؤالء مـرة ثـانـيـة لـلـمـديـنة
ـنكوبة). واكد مواطنون امس ان ا
ـــوصل يـــتــخـــوفــون من (اهـــالي ا
ـوجـودة حـالـيا عـودة تـلك االسـر ا
فـي اخملـيم الــسـوري  خــشــيـة من
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
الـتابعة لوزارة النقل  ان يـكون طقس اليوم السبت في
نـطق الـوسطى واجلنـوبية صـحوا وغائـما مصـحوبا ا

بأمطار شماالً. 
وقال الـهـيـئـة في بـيان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (طقس
نطـقي الوسطى واجلنـوبية سيكون اليـوم السبت في ا
صـحـوا وغـائـمـا مـصـحـوبـا بـأمـطـار شـمـاال  ودرجـات

احلرارة تنخفض عن اليوم السابق). 
ـراصد الـزلـزاليـة في الـهيـئة اول امس هـزة وسجـلت ا

راصـد ان (قوة ارضـية بـقوة  2.9 في اربـيل. وقـالت ا
الــهـزة بــلـغت  2.9 درجــة عــلى مـقــيــاس ريـخــتـر وأن
مـركـزها يـبـعد  68 كـليـلـومـترا  شـمـال شـرقي أربيل
واطـنـ إلى (أخذ ـواطنـون بـها). داعـيـة ا ولم يشـعـر ا
احلـيــطـة واحلـذر واالبـتــعـاد عن الـشــائـعـات وااللـتـزام
بـالــوصـايـا الــصـادرة عن الـهــيـئـة). كــمـا ضـرب زلـزال
عهد شدته  6.2درجة مـنطقة آسـام الهنديـة. وأوضح ا
األمـريــكي لـلــجـيــوفـيــزيـاء ان (الــزلـزال وقع عــلى عـمق
ضــحل نــســـبــيــا  دون ذكــر االضـــرار الــتي خـــلــفــهــا

الزلزال). 
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اوصت جلنة الصحة والبيئة النيابية  اللجنة
العـليا للـصحة والسالمـة الوطنيـة من جائحة
كورونا  بـرفض حظر شـامل خالل ايام عيد
الـفـطـر لـلــحـد من االصـابـات الـتي قـد تـرتـفع
نــتـــيــجـــة الــتـــجــمـــعــات وزيـــارات االقــارب 
 6405 ورصـــدت الـــوزارة امس اجلـــمـــعــة 
اصـابة مـؤكدة بـكـورونا وشـفاء  7111حـالة
ــوقف وبــواقع  32وفـــاة جــديـــدة. واوضح ا
الـوبائي اليومي الـذي اطلـعت علـيه (الزمان)
امس ان (الفـحوصات اخملتبرية التي اجرتها
مـالكـات الــوزارة في عــمـوم الــعـراق  بــلـغت
اكــثــر من  46الف عــيـــنــة حلــاالت مـــشــتــبه
اصــابــتـهــا بــالــفــايـروس حــيث  تــسـجــيل
 6405اصـابـة مــؤكـدة في الـبالد) مــشـيـرا
الى ان (الشفاء بلغ  7111حالة وبواقع 32
وفاة جـديدة) وسجلت الـوزارة اقباال واسعا
على مـراكز التـلقـيح بعد تـلقي الصـدر جرعة
الــتـطـعــيم. وقـالت الــوزارة في بـيـان امس ان
(الصـدر تلـقى لقاح كـورونا في احدى مـنافذ
مـؤســســات الـوزارة  فـي خـطــوة لـتــشــجـيع
ـواطـنـ عــلى اخـذ جـرعـات الـتـطـعـيم ضـد ا
كـافحة الـفايروس)   وقررت الـلجـنة الـعليـا 
كـورونــا في اقـلــيم كــردسـتــان حـظــر حـركـة
الـتـنـقل بـ مـناطـق ومدن مـحـافـظـات اإلقـليم

فيـما اعـلنت عن اسـتئـناف خالل أيام الـعيـد 
ـعاهـد الـتـعلـيـميـة بـعد ـدارس وا الـدوام في ا
الـعـطـلـة.وأشـارت الـلـجـنة فـي بيـان امس إلى
ـعــاهـد بــعـد تــقـو ــدارس وا (فـتـح أبـواب ا

الـوضـع الـصـحي ومـدى تــأثـيـر الـفـايـروس)
مـؤكـدا (حـظـر حـركـة الـتـنـقل في احملـافـظـات
بـ  أربـيل والــسـلـيـمــانـيـة ودهـوك وحــلـبـجـة
ـــســـتـــقـــلـــة رابــــرين وكـــرمـــيـــان واإلدارات ا
والـوحدات اإلدارية الى الـيوم الثـالث من عيد
الـفـطـر). ودعت جلـنـة الـصـحـة الـنـيـابيـة إلى
فـرض حــظـر شــامل خالل الــعـيــد لـلــحـد من
انــتـــشـــار الــوبـــاء مــؤكـــدة ضــرورة اتـــخــاذ
إجــراءات من شــأنــهــا مــنع دخــول الــساللــة
الـهـنــديـة إلـى الـعـراق. وقــال عـضــو الـلــجـنـة
ســلــمـان الــغــريــبــاوي في تــصــريح امس إن
(هناك مخاوف كبرى من دخول ساللة الوباء
الـتي ظهرت في الهند) مـبينا ان (الـلجنة مع
تـشــديـد اإلجــراءات الـوقــائـيـة والــرجـوع إلى
احلـظر الـشامل خالل أسـبـوع العـيد) وتـابع
ان (هــنــاك مـعــلــومـات تــفــيـد بــدخــول إحـدى
ــصــابــة بــالــساللــة الــهــنـديــة الى احلــاالت ا
مـحــافـظــة ذي قـار) مـشــدداً عــلى (ضـرورة
نع إتخـاذ اإلجـراءات الـوقـائيـة واالحـتـرازيـة 
ألنــهــا أكــثــر خــطـورة دخـول هــذه الــساللــة 

.( وفتكاً
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وتــبــديـل مــجــمــوعــة من الــعــوارض
اخلــشـبـيــة الـتـالــفـة بـاخــرى جـديـدة
داخل مــحـطــة قــطـار الــنـاصــريـة من
جـهـة مـحـطـة الـقـوزيـة ) واضاف ان
(هــنـاك اعــمـال صــيــانـة لــلـعــديـد من
الــقــطــاعـات تــكــمن بــرفع وحتــشــيـة

العوارض الكونكـريتية داخل احملطة
عــلـى اخلط الــثــالـث بــاالضــافــة الى
تبديل احلواصر البالستيكية واعادة

تثبيتها). 
كمـا عقـدت الشـركة اجـتمـاعا مـوسعا
ألعـــضـــاء مــجـــلس االدارة بـــرئـــاســة

اجلنوبي وتطـوير مرائب الـبطحاء و
مــديــنــة الـصــدر وســوق الــشــيـوخ و
اجلبايش). بدوره شدد االسدي على
(اهــمـيــة مــشـروع مــرآب الــنـاصــريـة
ثل الـشريان احليوي وحد كونه  ا
وان لــلـنــقل الى احملــافـظــات االخـرى
الـعـمـل مـسـتـمــر عـلى قـدم وسـاق في
ــرآب حـــيث وصـــلت نــســـبــة هـــذا ا
ـئــة) داعــيـا الى اجنـازه الى  50 بــا
ــشــاريع (تــكــاتف اجلــهــود الجنــاز ا
اخلــدمــيـــة من قــبل شـــركــة تــنـــفــيــذ
ا تـمتـلكه من خـبرات وايد شـاريع  ا
الكـات الهـنـدسـية عـاملـة).وشـرعت ا
والـفـنـيـة فـي الـشـركـة الـعـامـة لـسـكك
حديـد العـراق بحـملـة واسعـة إلدامة
وتــاهــيـل ورفع كــفــاءة اخلــطــوط في
مـحيـط منـطـقـة سكـك النـاصـريـة بكل
قــطـاعـاتــهـا.وقـال مــديـر عــام الـسـكك
طـــالب جـــواد كــاظم احلـــســيـــني انه
(اســتــنــاداً الى تــوجـيــهــات الــوزيـر
بـضـرورة رفع كـفـاءة خـطـوط الـسـكك
في كل مــحــافــظـات الــعــراق وتــأمـ
زيـــادة ســرعــة قــطــارات نـــقل الــنــفط
تـبــذل مالكــاتـنــا جــهـودا في االســود
التـركيـز عـلى قطـاع محـطة الـبطـحاء
حــيث  الــكــشف عــلى خـط الــســكـة
الرئيسي واجراء صـيانة وتاهيل من
جهة محـطة قطار الـدراجي تضمنت
تــزيـــيـت مـــفـــاصل الـــقـــطـــاع وازالــة
االعــــشـــــاب واالدغــــال الــــيـــــابــــســــة
وتـــنــظــيـــفــهــا داخـل حــدود احملــطــة
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ـنـاقـشــة دعم الـبـرنـامج احلـسـيــني 
االصـالحي والــــنــــهــــوض بــــالــــواقع
اخلدمي لـلشـركة. واوضح احلـسيني
ان ( االجتـماع ناقش مـوقف النـفقات
ـتـحقـقـة لـشـهـر نـيـسان وااليـرادات ا
اجلاري والبـحث عن السـبل الكفـيلة
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بــحـث مــحــافظ ذي قـــار احــمــد غــني
اخلفـاجي مع مديـري الشـركة الـعامة
الدارة النـقل اخلـاص كر اجلـابري
شاريع زيد والشركة العـامة لتنفـيذ ا
االســــدي ســــبـل االرتــــقــــاء بـــــعــــمل
تشـكيالت وزارة الـنـقل في احملافـظة.
وقـال بـيـان لــلـوزارة تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (اجلــــابــــري واالســــدي زارا
احملافـظة والـتقـيا بـاخلفاجـي لبحث
سـبل االرتـقـاء بـواقع اخلـدمـات الـتي
تقدمهما تـشكيالت الوزارة الى ابناء
احملافظـة). واكد اخلـفاجي انه (يدعم
خـــطط وتــوجــهـــات الــوزارة الكــمــال
ـــشــاريع اخلــدمــيـــة في احملــافــظــة ا
والــتـي من شــأنــهــا تــســهل عــمــلــيــة
الـــتـــنــقل الهـــالي ذي قـــار) مــشـــيــدا
(بـجـهـود الــوزارة وسـعـيـهـا الـدؤوب
ـشـاريع احلـيـويـة الـتي تـعزز المـال ا

واقع النقل في احملافظة). 
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من جانـبه اكـد اجلـابري ان (الـزيارة
تأتي ضـمن توجـيهـات الوزيـر ناصر
تابعة مشاريع حس بندر الشبلي
الشركة في ذي قار لوضع خطة عمل
مـتـكـامـلـة تـهـدف الى االرتـقـاء بـواقع
( عــمل الــوزارة خــدمــةً لـلــمــواطــنـ
هو واضـاف ان (مـا نـتج عن الـزيـارة
تخصيص قطـعة اراض النشاء مائب
فـي دخـــيل واالصالح والـــنـــاصـــريـــة
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عبـر كـربالئـيـون عن فـرحـتـهم بـوصـول مفـردات الـبـطـاقـة الـتمـويـنـيـة مع حـلـول شـهر
.( واطن رمضان. ووصفوها (بااليجابية لكونها تعد عامالً مساعداً لقوت ا

واطن هـادي داغر من منـطقة وقال ا
حي الــنـصــر لـ(الـزمــان) أن (وصـول
مـفردات الـبطـاقـة التـمويـنـية تـعتـقد
ـناسب تـزامناً انهـا جاءت بـالوقت ا
ـواد الــغـذائـيـة مع ارتـفــاع أسـعـار ا
وســـعــر صـــرف الــدوالر). مــضـــيــفــاً
ـواد (اعـتــقـد وصــول وجـبــتـ من ا
الــغـذائـيــة لـلــمـواطن كــالـرز والـزيت
ـا سيغـنيه عن شراء تلك والسكر ر
ــواد وســـتــكـــون ضــربـــة قــاســـيــة ا
الرتـــفـــاع األســعـــار). فـــيـــمــا أوضح
ــواطن عـلـي هـاشم ان (تــوفــر تـلك ا
ـواد لـلـمـواطـن جـاءت في الـوقت ا
ـنـاسب كـمـا تـدعـو وزارة الـتـجـارة ا
بـدعم مـفـردات الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـية
بـالبـقـولـيات كـالـعـدس والفـاصـولـيا
واحلـمص لـتـكون رافـداً لـلـمـواطـن

وبدون ان يتم شرائها من السوق).
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مـبيـنـاً ان (حمـلـة الوزارة في تـوفـير
واد للمواطن على الرغم من انها ا
ــكن تــســد كــانـت مــتــأخــرة ولــكـن 
ـــواطـن خالل رمــــضـــان). حــــاجــــة ا
وشــكــا أولــيــاء أمــور في مــحــافــظـة
كـربـالء من ارتـفـاع نــسـبــة الـرسـوب
ـتـوسـطة ـرحـلـة ا لـطـلـبـة وتالميـذ ا
واالبتـدائيـة في امـتحـانات الـكورس
األول ووصــــفــــوهــــا ب (اخملــــيــــبــــة
لالمال). وقـال ولي امر التـلمـيذ علي
حـســ لـ(الـزمـان) امس (كــنـا تـلـقي

.( ــاذا هــذا الـتــنــاقض بـاحلــالــتـ )
ــواطـنـ مــعـانــاتـهم ل واوضــحـو ا
(الــزمـان) امس بــالـقــول ان (عـمــلـيـة
نـظم احلـاسبـة في مـسـألـة اسـتـمارة
عقود الزواج حتتاج الى مهنة عالية
وعــمـلـيــة حـصــول خـطـأ فـي مـكـاتب

احلـاسـبات في احملـافـظـة حـتى بـعد
ارســـالـــهــــا حتـــتـــاج الى عــــمـــلـــيـــة

مراجعة). 
مـــضـــيـــفـــ ان (هـــذا حق مـــشــروع
كن انـكاره ولكن لشـعبة الـعقـود ال 
حـــتى بـــعـــد مـــعـــاجلـــة اخلـــطـــأ في

ـواطن مـعـضـلـة االسـتـمـارة يـواجه ا
أخـــرى تـــواجه تـــبــديـل االســتـــمــارة
واعـطائـهم مـوعـداً مغـايـراً لـذلك بدالً
من اليـوم نفسه وهـذا بحـد ذاته يعد
محض تأخـير من قبل شـعبة الـعقود
فـي احملــكــمــة). مــطــالــبــ (مــجــلس

الـدراسة عـلى الـوسـائل االلكـتـرونـية
بااليجابـية كما كـنا نعتـقد بأن حرية
الـطـالب بـاالجــابـة تـكـون اكـثـر ولـكن
وجــدنــا الــعــكس من ذلك). مــضــيــفـاً
(حــــيـث ظــــهــــرت درجــــات الــــتي في
درسة االبتـدائية مخـجلة جداً على ا
الـرغم من اجلــهـد الـذي بــذلـنـاه مـعه
بــاإلضــافـة الى الــقــراءة اجلــديـة في
واضيع الـتي تشكل عائقاً توضيح ا

معه). 
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مــبـيــنـاً ان (الــدراسـة في يــوم واحـد
بـاالسـبـوع ال تـكـفي لـتـعـلـيم الـطـالب
وهــذا مـا جـعــلـنـا ان تــتـحـمـل الـثـقل
األكــبـــر في تـــعـــلـــيـــمه ونـــيــابـــة عن
ــدرســـة). مــؤكـــداً (كــان عــلى إدارة ا
ـدرســة ان تـولي الـطــالب الـتـعـاون ا
مـــعـه بــســـبـب الـــظــروف الـــتـي كــان
يواجـهها الـطالب والـتالميـذ معاً في
عدم ذهابهم للمـدرسة بسبب جائحة
كـورونـا فـكـان عـلى األقل مـنـحه بـاب
ـــســــاعـــدة عـــلى األقل تـــقـــديـــر في ا

الدرجات).
وشــكــا مـواطــنــون من تــأخــر اجنـاز
مـعامـالتهم فـي شعـبـة عـقـود الزواج
ــحـكــمـة األحــوال الـشــخـصــيـة في
كـربالء واعـطائـهم مـدد زمـنـيـة تصل
الى اكـثــر من عـشـرة أيــام. مـشـيـرين
الى ان (عقد الزواج في بقية احملاكم
يــتم في الــيـوم نــفـسـه). مـتــسـائــلـ

القـضاء األعلى بـإصدار تـوجيهـاتها
الى مــحـكــمـة اسـتــئـنــاف من كـربالء
ـــواطن في ـــا يـــعـــزز مـــكـــانــــة ا و
احملكـمة والـزام شعـبة عـقود الزواج
ـواطـنـ وبـعـيد بـأجنـاز معـامالت ا

عن التأخير).

بــايـجــاد مـنـافــذ تـســويـقـيــة لـتــقـلـيل
الــنـفــقـات وزيــادة االيــرادات من قـبل
ــنــاطق لــتــطــويــر واقع األقــســام وا
الــــشــــركــــة اخلـــــدمي وخــــطــــطــــهــــا
ـفاصلها ستقـبلية  االستثمـارية وا

كافة).
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واضـاف انه (تمت مـنـاقـشـة عددا من
ـــســائـل الــهـــامــة واتـــخــاذ قــرارات ا
واصلـة العمل في مناسـبة بـشأنهـا 
ــنـــشــود ســبـــيل حتـــقــيق الـــهـــدف ا
والـــنــهـــوض بــواقـع الــشـــركــة الــذي
سينـعكس ايـجابا عـلى توفـير افضل
اخلدمـات للمـواطن بعـد حتس أداء
الــعـمل ورفع كــفـاءة خــطـوط الــسـكك
الــفــرعــيـــة والــرئــيـــســة) مــؤكــدا ان
(الــشــركــة حــقــقت ايــرادا مــلــحــوظـا
ـشتـقات بـعدبـعد تـوقـيع عـقود نـقل ا
النفطـية وعلى ثالث مـحاور بيجي -
ام قـصـر و دورة - ام قـصـر و حـلة –
شـعـيـبـة اذ تـسـتـعـد الـشـركـة حـالـيـا
لتوقيع عـقد جديـد حملور رابع بيجي
 –قيارة وبـطاقـة نقل الف لتـر مكعب
يـومــيـا) مــشـددا عــلى (ضـرورة بـذل
ـعـنــيـ بــتـأهـيل اجلــهـود من قـبـل ا
العادة تضررة كافة ناطق ا خطوط ا
ـــبــاشـــرة بـــنــقل احلــيـــاة فـــيــهـــا وا
ــسـافــرين الـى جـانب الــبــضــائع وا
االلــتـــزام بـــالـــتــعـــهـــدات مع شـــركــة
ـنتـجـات النـفـطـية لاليـفـاء بالـعـقود ا

.( برمة ب الطرف ا Y×Ð∫ محافظ ذي قار يبحث تطوير مرائب احملافظة

االجــــتــــمــــاعــــيــــ لــــرفع قــــدراتــــهم
بــاعــتـــبــارهم الـــركــيــزة االســـاســيــة
لتطبيق قانون احلماية االجتماعية.
وتــرأس الـركــابي اجــتـمــاعـا لــهـيــئـة
رعــايــة الـطــفــولـة بــحــضـور اعــضـاء
عـنـية ثـلي الـوزارات ا الـهيـئـة من 
ــنـاقـشــة تـقــريـر االمــ الـعـام لال
ـتـحـدة اخلــاص بـاالطـفـال والـنـزاع ا

سلح.  ا
واكد (ضـرورة ان تـكون هـناك اجـابة
الحـظـات الـدولـية من مـوحدة عـلى ا
ـعـنـيــة بـالـتـقـريـر جـمــيع االجـهـزة ا
مبينـا ان على االجهزة االمـنية تقد
اجـابـات حـول حـقـيـقـةً وجـود اطـفـال
مـوقـوفـ وبأعـداد كـبـيـرة كـمـا اشار
التـقرير  والـقضـايا الـتي حسمت في
الـسـنـوات الـسـابـقـة لـتـضـمـيـنهـا في
تــقــريـر مــوحــد تـقــدمه وزارة الــعـمل
كـاجـابـة تـمــثل الـدولـة الـعـراقـيـة الى

تحدة).  اال ا
واشـار الى (اهـمـيـة اسـتـكـمـال خـطـة
الـعـمل بـ حــكـومـة الـعـراق ومـكـتب
ــتــحــدة بــخــصــوص جتــنــيـد اال ا
االطــفـــال بـــعـــد اجـــراء الـــتــعـــديالت
الالزمة عليـها مع االسراع في تقد
االجـابـات حـول تــقـريـر االمـ الـعـام
ـتـعلـقـة بـاالجـهـزة االمـنـية خـاصـة ا
داعيا الى حتديد موعد لعقد اجتماع
قـــريـب مع الـــفـــريق الـــقـــطـــري لال
تحـدة في العـراق الجراء مبـاحثات ا
بــشــأن الــتــقــريــر اخلــاص بــالــعـراق

نظمة الدولية). ورفعه الى ا

الــعـمـل بـالــتــعـاون مع دائــرة الــعـمل
ـهـني بـوزارة الـعمل).من والـتدريب ا
ــثل الــوكــالـة (شــرحـا جــانــبه قـدم 
شـاريع واخلدمات التي مفصال عن ا
تقـدمـها الـوكالـة) مـبديـا (االستـعداد
الـتـام لـلـتـعـاون ووضع خـطـة لـلعـمل
ـشـتـرك مع الـهـيـئـة والـتـنـسـيق مع ا
دائــرة الـعــمل والــتـدريب فـي تـوفــيـر
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وبــحـــثت رئـــيس هـــيـــئــة احلـــمـــايــة
االجــتــمــاعــيــة بــوزارة الــعــمل هــدى
ســـجــــاد مع فــــريق الــــبـــنـك الـــدولي
شـترك في تـقد امكـانيـة الـتعـاون ا
الـدعم الـلـوجـسـتي والـفـني وتـطـويـر
قـواعـد الــبـيـانـات وربــطـهـا مع بـاقي
قـواعــد بـيــنـات الـشــركـاء والـوزارات
ذات العالقـة لتقـد فضـلى اخلدمات
لـلــمـسـتـفــيـدين من شـبــكـة احلـمـايـة.
واوضــحت ســجــاد خالل االجــتــمــاع
الــــذي جـــــرى بــــحـــــضــــور عـــــدد من
مـســؤولي الـهــيـئـة ان الــبـنك الـدولي
يـــعــــد من الـــشــــركـــاء االســــاســـيـــ
والــداعـمــ لـتــطـبــيق قـانــون هـيــئـة

احلماية رقم  11 لسنة 2014. 
من جـانـبه طـرح فـريق الـبنـك الدولي
امـكــانـيـة عـمل واجـهــات الـكـتـرونـيـة
وتـطـويـر قــاعـدة الـبـيـانـات مع فـريق
مـــشــتـــرك من مـــركـــز تـــكــنـــلـــوجـــيــا
عـلومـات في الهـيئة وكـذلك تدريب ا
ـبــرمـجـ عـلى االنـظــمـة احلـديـثـة, ا
والدعم الفني والـلوجستي لـلباحث

الفقيرة). كـما استقبل الـركابي عائلة
متـعفـفة لـديهـا خمـسة افراد من ذوي

حافظة بابل .  االعاقة 
واشار الـبـيـان الى ان (الـركابي وجه
ــسـتــحــقـات خالل الــلــقــاء بـصــرف ا
لالسرة مراعاة لـظروفها االنـسانية)
واكـــد الـــركـــابي ان (ابـــواب الــوزارة
مفتوحة الستقبال احلاالت االنسانية
احلـرجـة الـتي ال تـسـتـطـيع االنـتـظار
وتــتـطــلب تــدخال عــاجال لـلــنــظـر في
ـسـاعـدة امـكـانـيــة تـقـد اخلـدمـة وا
وذلك من منـطـلق اهتـمامـها بـالفـئات

الضعيفة).
ونـــاقــشت رئـــيس هـــيــئــة احلـــمــايــة
االجـتــمـاعـيـة بــالـوزارة هـدى سـجـاد
ـثـل وكـالــة الــتــعـاون مــحــمــود مع 
التقـني والتطويـر الفرنـسية جوزيف
ـشـتـرك في تـيـسـي سـبل الـتـعــاون ا
مــجـال تـأهــيل مـسـتــفـيـدي احلــمـايـة
ن هم في سن الـعـمل االجـتـمـاعـيـة 
لـلــتـوظـيف والــتـدريب وفي اجملـاالت
واالخــتــصــاصــات كــافــة وامــكــانــيــة
ـشاريع شمـولـهم بالـقـروض القامـة ا
تـوسطـة لتـوفيـر فرص الصـغيـرة وا

عمل لهم. 
واوضــحت ســجــاد خالل االجــتــمــاع
(طبيعـة اخلدمات الـتي تقدمهـا مظلة
احلـمايـة االجـتمـاعـيـة للـمـستـفـيدين
شترك وتزويدهم وامكانية التعاون ا
ستهدفة والفئات ببيانات الشرائح ا
سجلة في قاعدة بيانات شمولة وا ا
الـهـيـئـة لـتـدريـبـهم وزجـهم في سـوق

مؤسسة الشهداء من الـفئات الفقيرة
باخلدمات التي تـقدمها الوزارة وفق
الــقـوانــ والـتــعـلــيـمــات واالنـظــمـة
الـــنـــافــذة) وتـــابع انه ( تـــكـــلــيف
الكــــات الـــــعــــامــــلـــــة في الــــوزارة ا
ؤسـسـة بالـتـواصل في ما بـيـنهم وا
من أجـل تـســهــيل تـنــفــيـذ الــقــوانـ

واألنظمة التي تخدم هذه الشريحة).
من جــانــبـه  ثــمن الــنــائــلي (مــوقف
الــوزارة ودورهـــا في دعم الـــشــرائح

بـاخلــدمـات الــتي تـقـدمــهـا الـوزارة)
ـؤسـسـة تـقـدمت واكـد الـركـابي ان (ا
ـجـموعـة من الـطـلـبـات تـخص هذه
الـشـريـحـة) مـؤكـداً ان (الوزارة عـلى
ـسـاعــدة ذوي الـشـهـداء  اسـتــعـداد 
كــون هــذه الــشــريـحــة عــانت كــثــيـرا
وقدمت تـضحـيات كـبرى في مـختلف
الـــظــروف الـــتي مـــرت بــهـــا الــبالد)
مـشــيـرا الى ان (الــوزارة تـعــمل عـلى
ــســـتــفــيــديـن من خــدمــات شـــمــول ا
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أعـــــلن وزيـــــر الـــــعــــمـل والـــــشــــؤون
اإلجـتـمـاعـيـة عـادل الـركـابي شـمول
تـعففة من شريـحة الشهداء الفئات ا
بـخـدمـات الـوزارة. وقـال بـيـان تـلقـته
(الــزمــان) امس ان (الــركــابي الــتــقى
وفـداً من مـؤسـسة الـشـهـداء بـرئـاسة
عـبـد اإلله الـنـائـلي وبـحـثـا الـتـعاون
ـشــتـرك ودعم عــوائل الـشــهـداء من ا
ــتـــعــفــفــة وشـــمــولــهــا الــطــبـــقــات ا

 qLF «  U b Ð ¡«bNA « ÍË– ‰uLý sKF¹ wÐU d «

WOM¹uLð∫  شاحنات التجارة توصل مواد التموينية إلى كربالء

 ‚«dF « w   U½UO³ « bŽ«u  d¹uDð  Y×³¹ w Ëb « pM³ «

أربيل

5ðd  bNA² ¹ wKŽ ÂU ù«

` U  5 Š rÝU

œ«d  d UŁ

ÊQLÞ≈ w³K Ë ÊöÝ— VMÞ

كل عام في هذا الشهر امنع نـفسي مطلقا من مشـاهدة اي برنامج يتعلق
مثـل العـراقي او من االقـطار االخرى ,ولكن بالكذب  –والنصب عـلى ا
بالـصـدفـة وجدتُ نـفـسي هـذا اليـوم الـسـابع من رمـضان اتـابع حـلـقة من
ــاذا اخــتـاروا هــذا الــعـنــوان الـذي حـلــقـات  –طـنب رسـالن- وال اعـرف 
اليـعـرفه اال من عـاش في مـكـان يـلـعب فـيه االطـفـال  –الدعـبل  –وحـيـنـما
يـصــيب احــدهم الـهــدف نــقـول عــلـيه  –طـنب  –اي دمـر كــافـة -الــدعـابل
. الـغريب ان شـريكـة حيـاتي كانت قـد فسرت رصوفة  –في مكـان مع ا
لي بان كـلمة  –طنب  –تعني الـطفل يـبول عـلى نفسه او يـبول الى مـسافة
بعيدة . اي سخافة يضعـها الكاتب هنا باختـياره هذالعنوان السمج . انا
ــســؤول عن هــذا الــبــرنـــامج ان يــضــحك عــلى ال اعــرف كــيف يــســمـح ا
شخصيات معروفة وكأنه يريد ان يوصل لنا فكرة بانهم الشيء امام هذه
ـزعـجة . مـاذا لـو اصيب احـدهم بـسـكتـة قـلـبيـة او ارتـفع لديه الطـرائف ا
الضغط او السكر ! هل سـتعيد له صحته كـلمات االعتذار والتأسف? هل
ـسؤول عن الـبرنامج ان يـشكـر القوات االمـنيـة بهذه الـطريـقة التي يريد ا
ا جعل الـقوات في مزق وكأنـهم خائفون من داعش تخلوا من الـشكر وا
رافقة لكادر البرنامج . بنظري الشخصي لم  –حينما سحب القوات ا
ـاذا التـصـرف تـكن طـريـقــة مـوفـقـة ابــدا ابـدا ابـدا اكـررهـا عــدة مـرات . 
شاهد يحصل على معلومات نفقات البرنامج في مواضيع مفيدة جتعل ا
مهمة او يساعد فيه الفقراء بدال من هذا الـتهريج بكل ماتعنيه هذه الكلمة
من معنى. احلمد لله النني شاهدت حلقة واحدة  وعاهدت نفسي على ان
انسى مـوضـوعا كـهذا يـجـعل من االنسـان مـحط سخـريـة وتهـكم في هذا
قلبي ـقـلب او التـرفـيه.  انا اتـابع بـرنامج  – الشـهر الـفـضيل  –وبحـجة ا
اطمأن- كل يوم لدرجة انني بدأت اعيد مشـاهدة حلقات السنوات الفائتة
ا يحـمله البـرنامج من هدف انـساني غايـة في الروعة  –برنامج حتـفيزي
يجعـل كل من يشـاهده يشـكر الـله على الـنعـمة الـتي يعيش
رء يتمنى ان فيها او نعيش فيها نحن ..ال بل يجعل ا
ساعدة جـميع الناس على تكون لديه القـدرة الكافيـة 
هـذا الـكــوكب بـغض الــنـظـر عـن الـدين او اجلـنس او
عتـقد . شتـان ماب  –طنب رسالن وقلـبي اطمأن - ا

. اللهم احفظ العراق من اقصاه الى اقصاه.

ـــطـــلب تـــاج هـــامـــات بـــني هـــاشم عـــلي هـــو ابن ابـي طـــالب بن عـــبـــد ا
وابن فاطـمة بـنت اسد بن هاشم بـن عبد مـناف الـقرشي اشجع وأعيانـهم
الشجـعان وابن عم النـبي محمـد ورابع اخللفـاء الراشدين..مـا يعني انه
ألن الـشيـعي كمـا افهـمتـنا األحـداث السـياسـية والـطائـفية ما كـان شيـعيا
فيما كان عليّـا محبا لالنسانية ونصيرا ذهبية  عتقـداته ا يكون متعصبا 

للحق حتى لو كان صاحبه من غير دين.
انا واشدهم كان كما وصـفوه " أول القوم اسالما واخلـصهم ا  وعلي
يقينـا واخوفهم لله عـز وجل واعظمـهم عناءا واحوطـهم على رسول الله
أن عبد ". وكان "احلم النـاس عن ذنب واصفحهم عن مـسيء"..دليل ذلك 
الـله بن الـزبـيـر كـان يـشـتـمه ويـصـفه بـ"الـوغـد الـلـئـيم" فـلـمـا ظفـر بـه يوم
اجلمل اخذه اسيرا فصفح عنه  وقال له "اذهب فال ارينك". وظفر بسعيد
فاعـرض عـنه ولم يقل ـكة وكـان له عـدوا  بن العـاص بـعد وقـعة اجلـمل 

شيئا. 
   ولن نتـحدث عن شـجاعـته..فتـلك صفـة يتـفرد بـها مـذ نام وهـو فتى في
فــراش الــنــبـي مــحــمــد حــ اجـــتــمع الــقــوم عـــلى قــتل مــحـــمــد في تــلك
وقف في فلم الليـلة.ويكـفي ان نشـير الى واقعـة (بدر) ولكـم ان تتذكـروا ا
الـرسالـة كـيف بـرز الـشـاب علـي وقتل مـحـاربـا مـحـترفـا مـشـحـونـا بدافع
ـعـجـزة من قـبيل: ان احلقـد واالنـتـقـام. وال عن بالغـة اقـوال هذا الـرجل ا
صوتا واحداً شجاعاً أكثرية في العباد وال تطلب احلياة لتأكل..بل أطلب
وجالسوا العقالء..أعداءا كانوا ام أصدقاء..فأن العقل اليقع األكل لتحيا 
وال تـزيدني كـثـرة النـاس من حـولي عـزة وال تفـرقـهم عني اال على الـعـقل 
وت عـلى احلق. وال عن فلـسفته في الـتربيـة التي سبق وحشة ومـا اكره ا
بهـا كبـار علـماء الـتـربيـة الغـربيـ الذين نـتبـاهى بـاالستـشهـاد بهم كـقوله
تعلموا العلم صغـارا تسودوا كبارا والتنبيـه الى ان تربية االطفال ينبغي
ان تـكـون لزمـانـهم ال لـزمـانـنـا..وال عن كـونه أمـيـر الـكالم في نـهج بالغـته
وكـتّـاب الـتي شـرحــهـا كـبــار فـقـهــاء الـسـنـة مـن بـيـنـهـم االمـام الـشـافــعي

مسيحيون واجانب بينهم جورج جورداق وغارودي.
 ما يعنـينا هـنا..قضـية واحدة..التـذكير بـأهم صفاته في كـيفيـة تعامله مع
.فــقـد كــان امـيـنــا عـلى مـال ـســلـمـ الـســلـطـة حــ صـار خـلــيـفـة عــلى ا
وال مال ..ال مـنـصب جعـله يـتعـالى عـلى النـاس ويـستـأثـر بنـعـمه سـلـم ا
وال تساهل مع الـوالة الذين حذرهم: " افسد رأيه وال سـلطة وال مـغريـات

ال يكن حظكم في والياتكم ماال تستفيدونه". 
وعـلي هـو الـقـائل: الــنـاس صـنـفـان أمـا أخ لك فـي الـدين أو نـظـيـر لك في
: "يا بني وهو الذي كتب البنه احلـسن.. ناصحاً اخللق فال جتوروا عليـهم
اجـعل نـفـسك مــيـزانـاً فـيـمـا بــيـنك وبـ الـنـاس فـأحــبب لـنـفـسك مـا حتب
النفسهم وأكره ما تكره لها وال تظلم كما ال حتب ان تُظلم وأحسن كما

حتب ان يُحسن اليك..".
ان الذين سـيحّـيون ذكـرى استـشهادك من   انا علـي يق يـا أبا احلـسن
لن يـسـتـذكـروا ( سـيـاسـيـ يـدّعـون انــهك جـدّهم او شـيـعـتك (اخملــلـصـ
ألنـهم في سـريـرتـهم خـصـالك في األمـانــة وكـيـفـيـة الـتــعـامل مع الـسـلـطــة
ما استجابوا للـمرجعية التي بح ياسيـدي يعرفون انهم يخـالفونك. وانهم 
ومـا اسـتـحوا ومـا خـجـلـوا من شـيـعـتك الـذين صـوتـهـا من نـصـحـهـا لـهم
ـروا عـلى هـزجـوا " بـاسم الـدين بـاكـونه احلـرامـيه ". وهم مـا مـروا ولن 

ال". ال مال الله فهو مردود في بيت ا قولك: "ان ا
    ياسيدي أبا احلسن قـد قتلوك ثانـية في قيمك..في اخالقك..في قولك
ال يكن حـظكم في والياتكم ماال تستفيدونه  للحكّام :"ياوالة أمور الناس 
وال غيـظـا تـشفـونه ولـكن امـاتـة باطل واحـيـاء حق"..فـما حـصل يـاسـيدي
وشفوا غيـظهم باخلطف والتعذيب اليـ من محبيك أنهم نهبوا وافقروا ا

واحيوا الباطل واماتوا احلق. والقتل
سيتـوجه لك العراقيون في ليـلة استشهادك   سيدي أبا احلس الـشهيد

: سائل
لـقـد قـتل من يـدعـون انك جـدّهم وأخـلص شـيـعـتك..سـتـمـئـة شـاب مسـالم
فـهل سيـكفـون عن قتل من يـهزج طالـبوا بـقوت يـومهم  ومـا شفي غـيـظهم
باسمك في الـتظاهرات "الـله اكبر يـاعلي األحزاب بـاكونه"?.وهل سيردّون
ال?..واي مال يا ابا احلسن..لـو علمت به خلرجت علـيهم شاهرا سيفك ا

ذا الفقار!
ـنـطـقـة  لـكـنـهم سـيــخـافـون عـلـيك ســيـدي..النك مـا ان تـصل قـريــبـا من ا
اخلضراء فـانك ستـراهم قد اصـطفوا يـتقـدمهم مـبعوث
عنـهم أقـبح من عـبـد الـرحمـن بن ملـجم يـخـيـرك ب
امـرين:الـعــودة من حـيث اتـيـت..او الـقـتـال!.وألنك ال
تهـاب القـتال..فـأنك ستـسـتشـهد ثـانيـة بيـد قاتل من

احفادك يسنده شقي من شيعتك
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التـساوي أمـام القانـون بعيـداً عن كل ألوان احملـاباة والتـعامالت االسـتثنـائية
ـباد واألسـس التي تـكرّس روح احملـبة هـو مقـتضى الـعـدل  وهو مِنْ أهم ا

والتعايش السلمي ب الناس .
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ـتعاقبة في الـعراق مشكلـةُ استثناءِ شـاكل العالقة عـبر عهود احلكم ا ومِنَ ا
ُـقَّربِـ مِنْـهم  مِنْ أحـكام الـقوانـ في ح تـنصب السـلطـويـ وأبنـائهم وا

على رؤوس اآلخرين ألوان من العقوبات الصارمة دون هوادة .
واطـن أمام القانـون أثار موجات من الغَضَبِ هذا الـتمييز في الـتعامل ب ا

ستأثرين بالسلطات واالمتيازات ... واطن إزَاءَ ا والسخط في نفوس ا
واطـن هـذا على خالف ما ومن هنـا كان الـفصام الـنكـد ب السـلطـوي وا
يجـري في الدول الراقـية حيث تُطّـبق القوانـ بحذافيـرها على الـرؤساء كما

واطن اآلخرين . تطبق على سائر ا
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ومن روائع مـا حدّثنا به الـتاريخ انّ النـبي (ص) قال لِعَمِّه (الـعباس) وقد وقع
أسيراً في معركة بدر  –

 إفْدِ نَفْسَكَ  
وابنيْ أخيك ( عقيالً) و (نوفال ) 

فقال العبّاس :
كنتُ مُسْلِماً فأكرهوني على اخلروج .

فقال له النبي (ص) :
إنْ يكن ما تقول حقا فاللهُ يجزيك 

قال العباس :
ليس معي شيء 

قال النبي (ص) :
أين الذَهَبُ الذي سَلَّمْتَه لِزَوْجَتِكَ أمِّ الفضل  وقلتَ لها :

انْ حَدَثَ بي حَدَث فَهَولَكِ وألوالدك ?
قال العباس :

مَنْ أخبرك بهذا ?
قال :

الله أخبرني .
قال العباس :

أشهد أنك رسول الله  
واللهِ ما علم بهذا أحد االّ الله ... "

ـشــركـ أخــرجـوه مُــكْـرَهَـاً -وكـان عــقـيـل قـد أسـلـم قـبل واقــعـة بـدر ولــكنّ ا
ليحارب معهم فوقع أسيراً  –

أرأيتَ كيف طَالَبَ الرسول (ص) عَمَّهُ بالفِدْيَةِ كما طالب بها باقي االسرى?
ولم تشفع للعباس قرابتُه مِنْ الرسول .

انّ احملابـاة للـسـلطـوي في الـعراق اجلـديد ال تـنحـصـر في معـاملـة أقربـائهم
فقط مـعـامـلة اسـتـثنـائـيـة  بل تمـتـد لـتشـمل كُلَّ اولـئك احملـسوبـ عـلـيهم مِنْ

ارس مهام اخلدمة لهم ..!! أنصار وأصدقاء  وتصل الى مَنْ 
شاعر فضالً عن احلِنْثِ بالقَسم ..!! في تَحَدٍ صريح للموازين وا

انّ الـذين يرضخون المالءات السلـطوي ويُحابونَهم ومَنْ
يـريدون انّما يـطيعونـهم ويعصـون الله ورسوله وكفى

بذلك جحوداً ومُروقا وانتهاكاً للحرمات ...
ا يـنتظرهـم من عقوبات وعـليهم أنْ يُـعدوا أنفـسهم 
صـارمة بسبب سخط الـله وغضبه علـيهم في الدنيا

واآلخرة .
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فـي ديــــالى )  مــــشــــيــــرا الى ان  (
معامل انتاج الطابوق شمال غربي
بغداد واحلدودية مع ديالى مازالت
حتــافظ عــلى انــتــاجـيــة الــطــابـوق
وتـســويـقه الى ديـالى ومـحـافـظـات
عـدة بسـبب تـوفر مـقـومات اإلنـتاج
ـواصـفـات اجلـيــدة لـلـمـنـتج في وا

عامل ) . تلك ا
فيـما قال مـدير ماء ديـالى  مرتضى
كدمي  لــ ( الزمان ) جاسم حمود ا
 إن  ( أزمـات ماء الـشرب مـتفـاوتة
في ديــالى بـســبب نـقص اإليـرادات
وسم احلالي وشح األمطار خالل ا
الى جـــــانب الـــــتـــــجــــاوزات الـــــتي
ئة  من ماء تستـحوذ وتهدر 40 با
الــــشــــرب وانـــــعــــدام صالحــــيــــات
ــتـــجــاوزين مـن قــبل مــحـــاســبـــة ا

رؤساء الوحدات االدارية ) .
ـكدمي   أن  ( الـقانـون كبّل وب ا
رؤسـاء الـوحدات االداريـة ومـنـعهم
ـتـجاوزين من مـحاسـبـة او سجن ا
رغم وجـود احصـائـية مـتـكامـلة عن
ــتـــجـــاوزين في اعـــداد واســـمـــاء ا
جـــمــــيـع الـــوحــــدات اإلداريــــة مـــا
يـتـطـلـب مـنـحـهم صالحــيـة سـلـطـة
قاضي جنح أو تعـي قاض خاص
ـاء بــالــتــجـاوزات عــلى شــبــكــات ا

والصرف الصحي ) .
واكـد مـديـر مـاء ديـالى   أن  ( عـدم
ـــواطـن بــدفـع اجلـــبـــايــة الــتـــزام ا
والــتــوسع الــســكــاني الــعــشــوائي
وضعف امدادات الـتيار الـكهربائي
احــيـــانـــا واالعـــتـــمـــاد عـــلى اخلط
ـاء الـشرب االيـراني سبـب أزمات 
إلـى جــــانب قــــلــــة كـــادر ومـالكـــات
ـــائـــيـــة في ديـــالى )   ــــــــوارد ا ا
مـــــشـــــيــــرا الـى   ان (  دائـــــرته لم
تـستـحـصل على اي درجـة وظـيفـية
ضـــمن أي اخـــتــصـــاص مــنـــذ عــام
 2016وحـتى االن بـسـبب االزمات
ــطـالب ـنــاشـدات وا ـالــيـة رغـم ا ا
اء ستـمرة بدعم مـالكات دائرة ا ا
مـشــيــرا إلى انه كــان يـأمـل أن يـتم
ـشـمولـ بـحسب تـثـبيت الـعـقود ا
ـــــوازنــــة خـالل الــــعــــام قـــــانــــون ا
احلــــــالي). واعــــــلـن الــــــنـــــائـب عن
محـافظة ديـالى مضـر الكروي  عن
ـلـغـية في 5 اعـادة فـتح الـوكـاالت ا
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ـقـدادية  اعـلن قـائـمـمـقـام قـضـاء ا
فـي مــــحـــــافــــظـــــة ديــــالـى حــــا
الــتـــمـــيـــمي اغالق  15ً مــقـــلـــعــا
متجاوزا للحصى والرمل على سد

مائي مهم في احملافظة. 
 وقـال الـتـمـيـمي لـ (  الـزمان ) إن
( قوات عمليات ديالى وبالتنسيق
ائية تمكنا من وارد ا مع وزارة ا
اغالق  15مـقلـعا لـلحـصى والرمل
تقع ضمـن محرمـات سدة الصدور
االروائـــــيــــة شــــمـــــال قــــضـــــــــــاء

قدادية ).  ا
واضــاف الــتـمــيــمـي   أن  ( سـدة
الـصدور االروائـية تـعـتبـر شريـانا
ــئـة من ـيـاه في  70 بـا لـتــوزيع ا
مـــنــــاطق ديـــالى واغـالق مـــقـــالع
ـتجاوزة عـليها احلصى والرمل ا
يـعــني وضع نـهــايـة خلـطــر يـهـدد
ـــا  700الف نــــســــمــــة اذا مـــا ر
انهارت الـسدة بفـعل التجاوزات )

 .
ــــقــــالع واشــــار إلى أن  ( اغالق ا
جاء تنفـيذ لدراسات وتقـارير فنية
رسمـية حول خـطورتـها على بـنية

وسالمة السدة ) . 
وفـي نــاحـــيــة مــنـــدلي قـــال مــديــر
الناحية  مازن اكرم  لـ ( الزمان )

ـائــيـة ــوارد ا إن  ( كــوادر وزارة ا
أجنزت حـفر  3ابار ارتـوازيـة قرب
ركزية في مندلي مشروع االسالة ا
بعـمق يصل الى اكـثر من 70م لكل
بــئـر وهي اول وجـبـة تـنـفـذ ضـمن
خـطة احـتواء جـفاف احلـدود الذي

تبنته الوزارة ) . 
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واضاف اكـرم  ان  ( حفر اخـر بئر
مـن مــجــمــوعــة لــآلبـــار ســيــتم في
مـنـاطق اخـرى من مـنـدلي وقـزانـية
من اجل توفـير كـميات اضـافية من
ــيــاه حتــســبــا ألي ازمــة جــفــاف ا
حـــــادة حتـــــصل مـع قـــــرب دخــــول
مـــوسم الـــصـــيف )  مـــؤكــدا ان  (
الــــهــــدف مـن االبــــار ادامـــــة عــــمل
مــحــطــات االســالــة لــتــامــ مــيــاه
الــشــرب وبـــقــيــة االســـتــخــدامــات

لالهالي ) . 
ـــئـــة من  واشـــار الى ان (  70 بـــا
نــاحــيـة مــنـدلي وقــزانــيـة تــعـتــمـد
بــــاألســـاس عــــلى ايــــرادات االبـــار
االرتـــوازيـــة في مـــواسم اجلـــفــاف
احلــاد مــنــذ سـنــوات طــويــلــة لـكن
ــوسم احلـــالي مــخــتـــلف في ظل ا
ياه بعد انقطاع اغلب تفاقم ازمة ا
االيـرادات الـقـادمـة من وادي حـران

احلدودي ) . 

مـدن بــديـالى  مــؤكـدا بــان الـوزارة
بينت بانها لم تقرر الغاءها .

وقــال الـكــروي لــ ( الـزمـان )  ان  (
وزارة الـتـجارة وافـقت رسـمـيـا على
ـلـغـيـة في 5 اعــادة فـتح الـوكـاالت ا
مــــدن بــــديــــالى ابــــرزهــــا جــــلـــوالء
والـسـعديـة  من اجل تـسـهيل مـهـمة
تـوزيع مفـردات البـطـاقة الـتمـوينـية
ـــنـــاطق احملـــررة مــؤكـــدا بــان في ا
الـوزارة بـيـنت بـانهـا لم تـقـرر الـغاء
الوكاالت بل  ايـقاف جتهـيز الوكالء
بعد احداث حزيران  2014وجتهيز
ـنــاطق الـتـي نـزحـوا الـعــوائل في ا
الـيــهــا ) . واضــاف الــكـروي  ان  (
وزارة الــتــجـــارة بــيــنت بــان اعــادة
الوكـاالت سياتي بـعد تقـد الوكيل
مــــا يــــثـــــبت عــــودة الــــعـــــوائل الى
ـوقف مــنـاطـقـهـا احملـررة وسالمـة ا
االمني مؤكدا بان اعادة الوكاالت له
اهــمــيــة كــبــيــرة في تــامــ وصـول
مفردات البطاقة التموينية لعشرات
االالف من االسر العائدة من النزوح
الـقــســري ) .ومن جــانب آخــر قـالت
عـضو مـجـلس النـواب عن مـحافـظة
ديالى  اقبال اللـهيبي  لــ ( الزمان )
ان (  مـــعــــدالت الـــفـــقـــر في ديـــالى
سجلت مؤخرا  ارقام مرعبة وصلت
ئة  بشكل عام لكن الى حدود 40 با
ــا فـي مـنــاطق االمــر يــكــون اكــثـر أ
ـئة اخرى والـتي وصلت الى 70 با
فـي ظل وجــود جـــيــوش من االرامل

وااليتام ) .
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واضـــــــافـت الــــــــلــــــــهــــــــيــــــــبي  ان
(االضـطـرابـات االمنـيـة وتـداعيـاتـها
عـلى قـطـاعـات الــزراعـة والـصـنـاعـة
والــتــجــارة بـاالضــافــة الى الــوضع
االقتصادي العام في البالد وازماته
ـتكـررة ساهـمت في تـردي الوضع ا
ـعـيـشي الالف االسـر في ديـالى )  ا
مـــؤكــدة أن  ( الـــوضع يــقـــتــرب من
ـنـاطق كـارثـة انـسـانـيـة في بـعض ا
خـاصــة وان احملـافــظـة دخــلت نـفق
اعــلى مـــعــدل لـــلــفـــقــر مـــســجل في
تاريخها ) .واشارت اللهيبي الى ان
ة (  الـفـقر سـيكـون له تـداعـيات مـؤ
ـتـوسط والــبـعـيـد اذا لم فـي االمـد ا
تـكن هـنـاك حـلـول حـكـوميـة في دعم

ـنـاطق الـفـقيـرة عن طـريق تـوفـير ا
فـرص عـمل لــلـعـاطــلـ خـاصـة من
شـريـحــة الـشـبــاب ) .  ومن جـانـبه
قدادية وكالة قال قائممقام قضاء ا
ان ( حـا الــتـمـيـمي لـ ( الـزمـان ) 
ــقـداديــة ثــاني اكــبــر مــدن ديـالى ا
اقـــتـــربت مـن دخـــول نـــفـق مـــظـــلم
ـيـاه الـتي سـتـكـون بـسـبب شـحـة ا
بدايـتهـا االقسى بـعد شـهر من االن
مـــؤكــدا بــان قــلـــقــنــا من ان يــؤدي
اجلــفـــاف الـى مـــشــاكـل ال يـــحـــمــد
عـقـباهـا وهـذا االمـر يتـطـلب موقف
حــكـــومـي اســتـــبـــاقي في تـــوفـــيــر
احلـلـول ) .واضـاف الـتـمـيمي ان (
ازمــة اجلــفـــاف ســتــضــرب بــعــنف
ناطق قـدادية ونواحيـيه وبقيـة ا ا
الــقــريــبـة مــنــهــا وخـاصــة بــلـدروز
ــــدن احلـــدوديــــة الفــــتـــا الى ان وا
الــوضع صــعب ومــعــقــد جــدا وقــد
نــصل الى مــرحـلـة عــدم الـقـدرة عل
تــامـ مـيـاه الــشـرب في ظل شـحـة
ـيـاه اخلام وهـنـا تكـمن اخلـطورة ا
التي يجب االستعداد لها مبكرا ) .
واشـار  التـمـيمي  الى ان (  وضع
ــيـــاه في ديــالى البـــد ان يــحــظى ا
ــتــابــعــة بــاألولــويــة من نــاحــيــة ا
واالهـتمـام من قـبل اصـحاب الـقرار
احلـــــكـــــومي وان تـــــكــــون هـــــنــــاك
مـعـاجلـات اسـتـثـنـائـيـة الن الـوضع

خطير جدا ) .
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وفي قـــضــاء بــلـــدروز قــال رئــيس
مــجــلـس بــلــدروز الــســابق مــؤيــد
نــــوروز لــ ( الـــــزمــــان )  ان  ( 68
معمال إلنـتاج الطـابوق في بلدروز
ـــالــــيـــة تــــوقـــفـت جـــراء االزمــــة ا
اخلـانــقــة وقـلــة امـدادات الــوقـود
الى جـــــانـب عـــــدم وجـــــود طـــــرق
خـارجـية في بـلـدروز لنـقل اإلنـتاج
نـافـذ اخلـارجـية وتـسـويـقه عـبـر ا

الى احملافظات االخرى ) .
وكــــــشـف نـــــــوروز عـن  ( وجــــــود
عمليات بيع وتهريب لوقود النفط
األســود كــانت تــمــارســهـا بــعض
ـعامل مـا دفع احلـكومـة احمللـية ا
الـى حـــصــــر صالحـــيــــات تـــوزيع

الوقود بيد احملافظ ) .
ـعنـية بــ وطـالب نوروز اجلـهات ا
ـومـة ( دعم مــعـامل الـطـابـوق ود
ا يسهم في امتصاص تشغيلهـا 
جـانب كبـير من الـبـطالـة وتشـغيل
األيدي العاملة التي تعاني انعدام
ردودات فرص الـعمل الى جـانب ا
االيـجـابـيـة عـلى اقـتـصـاد الـقـضاء

واحملافظة بشكل عام.
وأشــار نــوروز  إلـى أن  ( االقــبـال
ستورد والطابوق على الطابوق ا
احلـــديث ذات اجلـــودة الـــعـــالـــيــة
ـنتوج احمللي انعكس سـلبا على ا
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 حـ اسـتمـعت الى مـا قيل بـعد فـاجـعة مـستـشـفى ابن اخلطـيب ومـا خلـفته من
ضحـايا تذكرت قصة يوسف والذئب البـريء الذي اتهموه بانه هو من اكل النبي
يـوسف.لـقد تـآمـر االخـوة عـلى اخـيهم,ولم يـجدوا مـتـهـما افـضل من ذئب الـبـرية

الذي ال يرحم.
رضى اشعل هيترا   حكـاية فاجعة ابن اخلطيب لها نفس احلبكة.احد مرافقي ا
لـتـسخـ الـطعـام ثم حـدث مـا حدث.هـذا يـعني ان االمـور كـانت عاديـة جـدا لكن
ـواطن هــو من تـســبب بـاحلـادثــة.هـذا مــا حـدث او تــنـاقـلــته وسـائل خــطـأ هــذا ا
االعالم.ولعل مـستمعا يتعاطف مع بعض الفاشل سيصدق قصة الذئب التي ال

اساس لها من الصحة.
ـنـفـذون هي قـنـاني الـغـاز  اذن بـطـل احلـكـايـة هـو الـشـخص صـاحب الـهـيـتـر,وا
الشيطانية التي اتفقت جميعا كي تنفجر.انا ال اسخر بل اعيد وصف احلادثة.
 لو تـوقفـنا قـلـيال عنـد تداعـيات الـفاجـعة,وردود الـفعل الـتي اعـقبت هـذا احلادث
.مواقف تسبـب ـؤلم.الكل اراد ان يظـهر في الصـورة لرفض ما وقع,ومـعاقبـة ا ا
كـثـيـرة اكثـرهـا بال مـعـنى وال تـاثـيـر له.كـما كـان الـطـابع اخلـطـابي حـاضـرا على
كلمـات اجلميع.تـمثيل واضح اعـتدنا عـليه منذ سـنوات.فهـناك قوى شـريرة تلعب

رة قناني الغاز. دورها في صناعة احلدث منها التماس الكهربائي وهذه ا
ـصـيـبـة الكـبـرى الـكل يـعـرف اخلـلل.احـد الـتـقـاريـر حتـدث عن تـاشـيـر اخـطاء  ا
ـسـتشـفـيات واعـيـدت كي تـقال فـي االعالم الشعـار الـناس ان موجـودة في كل ا
تلك الـلجنـة مهـتمـة باالمـر.هذا احـد اسالـيب تغـطيـة احلادث او تـبرئـة الذات.لكن
سؤول عن هذه الفاجعة.?من الذي يتحمل نتائج ما وقع,ومن السـؤال االهم من ا
ستـحمل نتائج ما سيـقع.?ولو شئت االن لطرحت عشـرات االسئلة.ولصرخت من

هو الذي تسبب بكل هذا اخلراب طوال هذه السنوات?
  يظن الـكثير من السيـاسي ان الفساد والـسرقة هما فـعالن يحتاجان نوع من
احلذاقـة والترتيب.عـلى السارق ان يضـبط اطراف سرقته ان يـخفي اثار انفاسه
وهي تـلـهث البتـزاز تاجـر.قـد يكـون الـشر يـقظـا لـكنه لـيس فـعال ينـتـهي اثره بـعد
السـرقة.يـبقى هـناك اثـر ما في مـكـان ما.ومـا حدث في فـاجعـة ابن اخلطـيب وما

سيحدث سيبرهن على ما اقول.
ال انها تظل,وفي وقت   السرقة ال تنتهي بعد قبض ا
قـريب سـيـكــون الـذئب بـريـئـا,وقـانـاني الـغـاز ال عالقـة

لها,وسنكون امام اللص احلقيقي.
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ملـخص اخلبر ان حسان دياب رئيس وزرلء لبنان قـدم سيرة ذاتية بقطر علها
تـؤمن له عـمال بـعـد ان يـعـود سـعد احلـريـري لـيـشـغل مـنـصب رئـاسـة حـكـومة

لبنان...
قد يـكون وزراء عـرب و غيـر عرب فـعلـوها من قـبل لكن حـسان ديـاب سيـكون
عنوانـا جديدا في تقلـيعة رؤرساء احلكـومات الذين يطلـبون عمال مستـقبليا لن
ـا جتيء حـركـة دياب هـذه احـتـجـاجا مـكـتـوما يـكـون بـدرجة رئـيس وزراء ور
عـلى تــعـقـيــدات لـبـنــان و ابـطـاله الــعـتـيــدين نـبـيه بــري- مـيـشــال عـون- سـعـد
احلريـري مضـافا لـهم البـاباوين بـطرس الراعـي و حسن نصـرالله ام انه اي
ديـاب يـريـد ان يـقـول انه لم يـثرِ مـن االموال الـلـبـنـانـيـة وانه اعف و اعـجز عن

السرقة من بيئة لم يعد فيها ما يسرق?
ـاذا قـطر? بـبـساطـة النـها اكـثـر دول اخلـليج وعـيـا و انطـالقا و تـأثـيرا قـيـاسا
ساحة و ال بحـجمها( مع ان القانـون الدولي ليس من شروطه لقـيام الدول ال ا
عـدد السـكان) لـكن خصـوصية قـطر اجلـغرافـية الدقـيقـة جعـلتهـا تتـحرك لـتهز
دوال اخرى و تستبدل انظمتها السياسية و في قطر ال قرابة و ال عداوة ال مع
مـســلـمي و ال مـســيـحـيي لــبـنـان كــمـا الـتــفـاوت مع الـســعـوديـة الــدولـة االكـبـر
خــلـيــجـيــا...سـبق حــسـان ديــاب كل رؤوسـاء حــكـومــات بـلــده و الـعــرب بـهـذه
ـهدي و حـيدر الذي قـبله مـاكانـا ليـتأخرا عن اخلطـوة و اعتقـد ان عادل عـبدا
ـا فـعل هـذا االمـر لـوال ان امـوال الـعـراق اثـرتـهـمـا و اال لـكـانـا فـعالهـا و لـر
فعـلها مثـلهما سـليم اجلبـوري غير ان تأسـيسهم الحـزاب و ائتالفات منع من

هذه اخلطوة و لو على سبيل الدعاية...
وارد لكن سـيرتهم العمـلية في العراق سـتمنع اي بلد 
او شــحـيح مــوارد من تــوظـيــفــهم فـهـم من جـمــاعـة
الـكالم واي كالم? كالم وعــود تـشـكـلـه خـيـاالتـهم و

ناصب... يكروفونات و اغراء ا اجترائهم امام ا
بـالــتـوفـيـق ابـو رامي هـنــدسـة احلـاســوب تـخـصص

مطلوب..

مظر الكروي

مقلع للحصى في ديالى

ـنيّة تنعـي أسرة آل شعـبان احلمـيرية الـقحـطانيـة فقيـدها احملـامي والشاعـر جليل شـعبـان الذي وافته ا
يوم اخلـميس  ?29/4/2021عن عمـر نـاهز الـرابـعة والـثـمانـ فقـد ولـد في النـجف الـعام  1937ودرس
ركزية ببغداد وتخرج من كلية احلقوق العام  ?1958وعمل فيها وأكمل دراسته الثانوية في االعدادية ا
في التجـارة وفي احملاماة ثم تولّى إدارة الدائـرة القانونيـة والعالقات العامـة في مصرف سومر األهلي.
له مجمـوعة شعـرية واحـدة مطبـوعة بعـنوان "بـ األرز والنخـيل" والعديـد من القـصائد األخـوانية وفي

ناسبات اخملتلفة. ا
عروف وعضو غرفة التجارة منذ العام ?1950 رحوم حمود شعبان: أحد التجار ا والده ا

ـرحـوم األستـاذ رؤوف شـعـبان (الـنـائب األول لـرئيس غـرفـة جتارة ـرحوم األسـتـاذ نـاصر وا شـقـيقـاه: ا
دة  12عاماً). بغداد 

أوالده: الدكتور أصيل (طبيب أسنان).
واألستاذ أسعد شعبان (مصرفي).

والفقيد عمّ كل من التاجر سمير واألستاذ منير واألستاذ أميرشعبان.
هندس علي واألستاذ عدي شعبان. والدكتور عقيل وا

رحوم الدكتور ناهض شعبان. وإبن عم ا
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وقـد نـعـاه االحتاد الـعـام لألدبـاء والـكـتـاب ونـعـته رابـطـة اجملالـس البـغـداديـة بـقـولـهـا: "فـقـدت اجملالس
البـغداديـة أحد أركـان ثقـافتـها وبـاخلصـوص مجـالس الشـعر  بـاف والربيـعي وعبـد الرزاق مـحي الدين
دة ثالث أيام. ونعاه كذلك مجلس واخلاقاني والغبّان وآمال كاشف الغطـاء" وأعلنت احلداد على روحه 

الغبّان معّزيا الساحة الثقافية بفقدان علم من أعالم الثقافة واألدب.
وعـزّى بوفـاته بيت شمـران الياسـري  الثـقافي (أبو گـاطع) وجاء في رسالـة التـعزية "يـتقدم بـيت شمران
الياسري الثقافي وأعضائه بأحر التعازي إلى آل شعبان برحيل الشاعر واحملامي األستاذ جليل شعبان

(أبا أصيل) الذي منحنا من قلبه وروحه ووجدانه الكثير".
ونظـراً لظروف العراق احلـالية ال سيّمـا استمرار مداهـمة جائحة الـكورونا فقد قـررت األسرة عدم إقامة
مـجلـس الفـاحتة واكـتفـت بتـوزيع نفـقـاتهـا على الـفـقراء واحملـتاجـ وهي تـتلـقّى رسائل الـتـعزيـة على

العناوين اآلتية:
بغداد - األستاذ أسعد شعبان

009647901342237
األستاذ سمير شعبان

009647700715356
هولندا - الدكتور أصيل شعبان

0031645772380
يل الدكتور عبد احلس شعبان بيروت - إ

drhussainshaban21@gmail.com
كاره واألحزان لروحه السالم ولكم حياة خالية من ا
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أعــلــنت األمــانـة الــعــامــة لــلــعــتــبـة
ــثـلــة بــقـسم ــقـدســة  الــعــلـويــة ا
هنيـة والصحة والبيئة  السالمة ا
عن إخـتــتـام بـرنــامج رعـايـة طــبـيـة
إنـسـانيـة نـاجحـة مـجانـيـة  إلجراء
عمـلـيـات جـراحـيـة مـعـقـدة لألطـفال
ذوي الـتـشـوهـات الـقـلـبـيـة الـوالدية
بــالــتــعــاون مع فــريق طــبي دولي 
شترك وذلك بالـتعاون والـتنسيـق ا
مع مـركــز الــنـجف جلــراحـة الــقـلب

والتداخل القسطاري .
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وقــال رئـيس الـقـسم عــلي الـغـريـفي
في تـــصــــريح أمـس (مـــنــــذ قـــرابـــة
سنـت حتديـداً في العام  2018م 
وقــعت األمــانــة الـــعــامــة لــلــعــتــبــة
ـقـدسة مـذكـرة تـفاهم مع الـعـلـوية ا
مـؤسـسـة احلـوائج الـبـاكـسـتـانـية 
تـضـمــنت الـعــديـد من الــبـنـود ومن
أهـمـهـا إجـراء عـمـلـيـات لـتـشـوهات

الــقـلب الـوالديـة لألطـفـال وبـصـورة
مجانية .

مـضــيـفــاً  انه ( إضــافـة إلى تــقـد
اخلــدمـــات الــصـــحــيـــة والــطـــبــيــة
لــــلــــحــــاالت اخلــــاصــــة بــــأمـــراض

السرطان وأمراض الكلى) .
ـوجب هـذا وبــ الـغـريــفي انه (و
 ارســـال مــــا يـــقـــارب  30حـــالـــة
مرضية الطفال بـحاجة الى عمليات
جراحية معقـدة   يتعذر إجراء تلك

الــعـمــلــيـات في الــعــراق  حـيث 
إرسـال هـذه احلـاالت الى بـاكـسـتان
لــتـلـقي عالجـهم في مـسـتـشـفى أغـا
خـان  وإجـراء الــعـمـلــيـات الالزمـة
حلالتهم وبصـورة مجانية  بعد أن
 ارسال التـقارير الطـبية اخلاصة

رضية مسبقاً) . بحالتهم ا
مـؤكداً (تـكـللت الـعمـلـيات بـالنـجاح
ـتــابـعــة مـســتـمـرة الـتــام والزالت ا

لبعض احلاالت) .
مــوضــحــاً (بـعــدهــا ارتــأت األمــانـة

ـقــدسـة تـوسـعـة الـعــامـة لـلـعــتـبـة ا
نطاق اخلدمات الطـبية والصحية 
ـسـتفـيـدين لـتـشمـل أكـبـر عدد مـن ا
بــاإلضــافــة إلى ســعــيــهــا لــتــجـاوز
معـوقات السـفر لـلمريض ومـرافقيه
 حـيث بـدأ الـتـنـسـيق مـع مـؤسـسة
احلـوائج البـاكسـتانـية ومـستـشفى
أغـا خـان من جـهة  ومـركـز الـنجف
جلـــــراحـــــة الــــــقـــــلب والــــــتـــــداخل
الـقـسـطـاري من جـهـة أخـرى  حول
إمــكـــانــيـــة أســتـــقــدام فـــريق طــبي
ـذكـور  إلجـراء مـتـكــامل لـلـغــرض ا
عـقدة داخل الـعمـليـات اجلـراحيـة ا
مـحــافـظـة الــنـجف  لـشــمـول طـيف
ــــواطــــنــــ ســــواء من واسـع من ا
محافـظة النـجف  وبقيـة احملافظات
الـعـراقـيـة   وبـعد عـقـد أجـتـمـاعات
أوليـة ب الطـرف   إستـحصال
ـوافـقات األصـولـية اخلـاصة كـافة ا
بـعمل الـفـريق داخل مركـز الـنجف 
وبــجــهــود حــثـيــثــة  من قــبل إدارة

ركز) .الفتاً الى أن( األمانة العامة ا
قـدسة بادرت الى للـعتبـة العلـوية ا
رعــايــة وإسـتــضــافــة فــريق الــعـمل
اجلــــراحي الــــدولي  مـن نـــاحــــيـــة
اإلقــامــة وحتــمل تــكــالــيف الــســفـر
وتـســهـيل مــهـمــة ذلك وغـيــرهـا من
تعلقة بنجاح مهمة الفريق األمور ا
الـدولي  الـذي جــاء لـلـتــنـسـيق مع
ـهمة دائرة صـحة احملافـظة  حول ا
 ولــظــهــور جــائــحــة كــورونــا ومــا
رافقها  من حظـر السفر   تأجيل
إستـقدام الفـريق الطـبي إلى اشعار
آخر  وبعد ذلك  إستئناف العمل
مــرة أخـرى  وعــاد الـفـريـق الـطـبي
الدولي الى الـنجف  برعـاية العـتبة
العـلوية  و االطالع عـلى عشرات
احلــاالت يـومـيــاً سـواء داخل مـركـز
الــنـجف جلـراحـة الــقـلب والـتـداخل
الـقـســطـاري  أو في مـركــز الـكـوثـر
الـصــحي اخلـيـري الــتـابع لـلــعـتـبـة
ـقـدســة  كـمـا  إجـراء عــمـلـيـات ا

جـراحـيـة نـاجحـة في مـركـز الـنجف
جلـــــراحـــــة الــــــقـــــلب والــــــتـــــداخل
الـقسـطاري  وبجـهود مـشتـركة من

. ( الطرف
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مـــوضـــحـــاً انه (  االتـــفـــاق عـــلى
إرسـال مــايـقــارب سـتـة أطــفـال الى
باكستـان  لكون حالـتهم تستوجب
إجراء عمـليات جـراحية مـعقدة لهم
في مستشفى أغا خان في باكستان
 وبشكل مجاني وبـرعاية كاملة من
قبل األمانة العامة للعتبة العلوية).
مـن جـــانــــبه قـــال اجلــــرّاح الـــدولي
بــاربـر حــسن الــطــبــيب  والــبـاحث
ـتــخـصص في عـالج الـتــشـوهـات ا
القلبية الوالدية  إن  (تعاون العتبة
ـثـلـة بـأمـيـنـها ـقـدسـة  الـعـلـويـة ا
الـــعـــام ومـــجــلـس اإلدارة والــقـــسم
اخملتص فيـها  كان فعـاالً ومثمراً 
من خالل فتح جـميـع سبل الـتعاون
وتــذلــيل  الــصــعــوبــات احلــاصــلــة

والــرعـايــة الـكــامـلــة لــفـريق الــعـمل
الــطـــبي الـــدولي  فـــيــمـــا يــتـــعــلق
بـــارســال أول وجـــبـــة من االطـــفــال
ــصــابـ الـى بـاكــســتــان لــلـعالج ا
بــالـتــعــاون مع مـؤســســة احلـوائج
ومستشفى أغا خان الباكستانية) .
مـضيـفـاً ان (للـعتـبـة العـلويـة الدور
والـرعـايـة الـكـامــلـة لـفـريق الـعـمل 
فـيـمـا يـتـعــلق بـاإلقـامـة وحـجـوزات
الــــطـــيــــران وغـــيــــرهــــا من األمـــور
ا ساهم في إجناح اللوجـستيـة  

جتربتنا الطبية واالنسانية) .
مؤكداً إن (االمانـــــــة العامة لـلعتبة
الـــعـــلـــويـــة  قـــدمت لـــنـــا الـــدعــوة
ـفـتــوحـة الى االسـتــمـرار في مـثل ا
هكذا مشـاريع طبية خيـرية مجانية
خلـــــــدمـــة الــشــعب الـــعــراقي  مع
االسـتـعـداد الـكـامل لـلـتـعــــــاون في
ـؤتــمـرات مـجــال عـقــد الـنــدوات وا
ـتـخصـصة وورش الـعـمل الطـبـية ا
للمساهمة في رعاية وعالج أكبر) .
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واصـلت الـشـركـة الـعـامـة لـلـصـنـاعات
ـطـاطــيـة واإلطـارات إحــدى شـركـات ا
ــعـادن تــســويق وزارة الــصــنــاعــة وا
مُـــنــتــجــات مــعـــمل تــدويــر اإلطــارات
ُـــســـتــهـــلـــكـــة في مـــصــنـع إطــارات ا
الـديـوانـيــة .وذكــرَ مُـديـر عـام الـشـركة
حـــيـــدر نــاصـــر ظــاهــــر في تــصــريح
لــلـمـكـتب اإلعالمـي في الـوزارة تـلـقـته
(الــزمــان) امس ان (الـــشــركــة ســوقت
خِالل شـهــر نـيــسـان احلــالي كــمـيـات
Flue Oil جـــديـــدة من زيت الـــوقـــود
إلى القطـاع اخلاص بلغت ( 10) آالف
َ تسويق لتر  مُـبيناً بـأنه سبق وان 
124 ألف لــتــر من زيـت الـوقــود خِالل
اضية شهر نيسان احلـالي واألشهر ا
من هـذا الــعــام  مُــشـيــراً الى ان زيت
الــوقـود يُـنـتج مـن مـطـحـون اإلطـارات
ُستهلـكة والتالفـة ويُستخدم لألفران ا
ُـختـلـفة  مُـبـدياً اسـتـعداد واحملـارق ا
الشركة لِتجهيز دوائر الدولة والقطاع
عـمل األخرى من اخلاص بِـمُنـتجـات ا
ـطـاط بِـمُخـتـلف القـيـاسات مـطـحون ا
ــطــبــات ـــطــاطــيـــة وا واألرضــيــات ا
بِمُختلف األشكال والقياسات من مقره
الـــتــــســـويـــقـي في مـــصــــنع إطـــارات
الديـوانيـة بِمُـحافظـة الديـوانية أو من
خِالل زيارة موقع الشركة على الشبكة

الدولية .
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واضــاف الــبـــيــان ان (مــعــمل تــدويــر
شاريع ُـستهلـكة يُعـد من ا اإلطارات ا
ُـشـاركة الـبـيئـيـة الـتي  إنشـاؤهـا با
مع شــــركــــة أبــــراج الــــكــــوت والـــذي
ُـسـتهـلـكة كـمادة يـسـتخـدم اإلطارات ا
أولية لهُ إذ سيُخلص البِالد من أطنان
ُـــســـتـــهـــلــكـــة والـــتي من اإلطـــارات ا
جتمـعت على مـدى سنوات كـثيرة وان
ــصـــنع تُــصــنع جــمــيع مُـــنــتــجــات ا
بِـمُــواصـفـات عــالـيــة اجلـودة وحتـمل
فترة ضمان كافية وبأسعار تنافسيـة)
عادن منهل . ووجه وزير الصناعـة وا
عــــزيـــز اخلـــبــــاز بـــاتـــخــــاذ عـــدد من
االجـراءات لـتــفـعـيل تـطـبــيق مـعـايـيـر

وارشادات السالمة الصناعية في مقر
صانع عامل وا الوزارة والشركات وا
الـتـابـعـة لـهـا في بـغـداد واحملـافـظـات
وذلك خالل االجــتـمــاع الــعــاجل الـذي
ـــاضي  بـــحـــضــور عــقـــده االثـــنــ ا
ستشارين ومدير عام دائرة التطوير ا
والـتنـظـيم الصـناعـي ومسـؤولي قسم
ـهـنـيـة في الـوزارة تـنـفـيذا الـسالمـة ا
لــتــوجـــيــهـــات دولــة رئــيـس مــجــلس
الـوزراء. حــيث وجه بــتـشــكـيل جلــنـة
مركـزية واخرى داخـلية الدارة وتـقييم
اخملــاطــر تــضم مــهــنــدســ وفــنــيـ
مـتـخــصـصـ بـالـسالمــة الـصـنـاعـيـة
ـركـزيـة مـهـام مـقـر وتـتـولى الـلـجـنـة ا
الــوزارة والــشـركــات الــواقــعــة ضـمن
مـجـمع الـوزارة فـيـمـا تـتـولى الـلـجـنـة
الـداخلـيـة مهـام الشـركـات الواقـعة في
بـــغــداد و الـــفــرات االوسط و شـــمــال
وجـنـوب الـعـراق وتـقـوم هـذه الـلـجـان
ـصانع يـداني عـلى واقع ا بـاالطالع ا
عامل ودراسـة كل مايتـعلق بجانب وا
هـنيـة والصـناعـية وفحص السـالمة ا
مــنـــظـــومــات احلـــرائق والـــكــهـــربــاء
وسـتـتحـمل ادارة الـشركـات ومـجالس
ـسـؤولـيـة الـكـامـلـة في حال ادارتـهـا ا
حـــصـــول اي حـــادث ســـواء في مـــقــر
ـصانع الـتابـعـة لهـا.وقال الـشركـة اوا
بــــيــــان تــــلـــقــــتـه (الـــزمــــان) امس ان
(الــوزيــروجه بــتــقــد هــذه الــلــجــان
تقاريـر مفصلـة عن عملهـا واجراءاتها
خالل (15 ) يـوم الى جـانب قـيـام هذه
الـلــجـان بـاجــراءات فـحص وصــيـانـة
دوريـة كل سـتـة اشـهـر لـضـمـان تـوفـر
شـروط ومـتطـلبـات الـسالمة وتـطـبيق
االرشـادات اخلـاصـة بـهـا واعـداد
تــقـاريــر بـهــا لـرفــعـهــا الـيه كــمـا
ـارسات عـملـية اوصى بـاجراء 
ـــنـــظـــومـــات احلـــريـق واالنــذار
واالطـــفــاء بــعــد شـــهــر رمــضــان
ـــــبـــــارك).وجتـــــول في اروقـــــة ا
الــــــوزارة واطـــــلـع عــــــلى عــــــمل
مــنـظــومـات احلـريـق وشـدد عـلى
ضــــرورة تـــــطـــــبــــيـق ارشــــادات
ومــعــايــيـــر الــسالمــة في مــبــنى

الـوزارة وابـنـية الـتـشـكـيالت اجملاورة
تـلكـات الـدولة وصـحة حـفاظـا عـلى 
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وتُــواصـل الـشــركــة الـعــامــة لِـكــبـريت
شراق إحدى شركات وزارة الصناعة ا
ـعـادن جتهـيـز أمـانة بـغـداد ودوائر وا
واطن بِـمُنتجاتها من مادة الدولة وا
الـشب والـكـبـريت الـزراعي خِالل شـهر
ـــاضي .وذكـــرَ مُـــديــر عــام نـــيــســان ا
ـنعـم نـائـف اجلـبـوري الـشـركة عـبــد ا
في تـــصــريـح لــلـــمــكـــتب اإلعالمي في
الــــوزارة تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان
(الــشـركــة قـامت بِــتـجــهـيــز دائـرة مـاء
بـــغـــداد بـ 500  طـن من مـــادة الـــشب
ُــكـيس و 1000 طن من مــادة الــشب ا
ُـبرم مع أمانـة بغداد الفل وفق الـعقد ا
لِـتجهـيزهـا بِكـامل احتـياجـها من مادة
الـشب للـعام احلـالي بِكـمية بـلغت  18
ألـف طـن وبِــــــواقع  1500 إلـى 2000
طن يتم جتهيزها شـهرياً  مُضيفاً بأن
الــشـركــة جــهـزت أيــضــــــــــاً الـشــركـة
العـامة لِـصنـاعة األسمـدة اجلنـوبية بـ
ُـكــيس 39.500 طن مـن مــادة الـشـب ا
واطـن إضـافة إلى جتـهيـز عـدد من ا
بِــمـــادة الــكــبــريت الـــزراعي مُــتــوسط
الــنــعـومــة وبــكــمــيـة  261.610 طن 
ــعــمل مــؤكــداً ان الــشــركــة تـــمــتــلك ا
الوحـيد في العـراق إلنتـاج مادة الشب
ُـواصــفـات الـقــيـاسـيـة الـنــقي ضِـمنَ ا
الـعراقـية والـتي تُـستـخدم في تـصفـية
ـيـاه ولديـهـا اإلمكـانـية لِـسد وتـعـقيم ا
ادة حاجة األسواق العراقية من هذه ا

وتلبية االحتياج احمللي بالكامـل .
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{ مـــيــرون (اســرائــيل) (أ ف ب) –
لــــقي  44 شـــــخــــصــــاً عـــــلى األقلّ
مصارعهم وأصـيب عشرات آخرون
بــجـــروح في شــمــال إســـرائــيل في
تـــدافع ضـــخـم حـــصل فـــجـــر امس
اجلـمعـة خالل احتـفال ديـني شارك
فـــــيـه عـــــشـــــرات آالف الــــــيـــــهـــــود
تشدّدين في كارثة طبعت أضخم ا
جتـمّع تشـهده الـدولة الـعبـرية مـنذ
بـــدء جـــائـــحــة كـــوفـــيــد-.19وقــال
متـحّدث بـاسم جنمـة داود احلمراء
“لـقد أحـصـيـنا  38قتـيالً في مـكان
احلـادث لــكن هـنــاك قـتــلى آخـرون
ستشفى ”في ح قال مصدر في ا
ــراكـز في مــسـتــشــفى زيف أحــد ا
الـطبـية الـتي نـقل إليـها الـضحـايا
ــســتــشــفى تــلــقّى ستّ جــثث إنّ ا
لـتـرتفع بـذلك احلـصيـلـة اإلجمـالـية
ـؤقـتـة لـضـحـايـا الـكـارثـة إلى 44 ا

قتيالً على األقلّ.
WIÐUÝ WKOBŠ

وكانت جنـمة داود احلـمراء أعـلنت
أساة التي في حصيلة سـابقة أنّ ا
وقـعت أثنـاء مـشاركـة عـشرات آالف
الـيـهـود في رحـلــة احلجّ الـسـنـويـة
إلـى قــبــر احلــاخـــام شــمــعــون بــار
يـوحـاي عـلى جـبـل مـيـرون أسـفرت
عن وقوع “عشرات القتلى ”مشيرة
إلى أنّ طــواقــمــهـا “تــكــافح إلنــقـاذ
أرواح عــــــشــــــرات اجلــــــرحـى ولن
تــسـتــســلم إلى أن يــتمّ إخـالء آخـر
ضــحــيــة.”وكـــانت فــرق اإلســعــاف
قــالت في بـــاد األمــر إنّ الــكــارثــة
جنــمـت عن انــهـــيــار مـــدرّجــات في
ـكـان لـكـنّـهـا عـادت وأوضحت أنّ ا
الـــضـــحـــايــــا ســـقـــطـــوا من جـــرّاء
ــأســاة “تــدافع ”ضـــخم.ووقــعـت ا
أثناء زيارة احلجّ السنوية إلى قبر
احلاخـام شمـعون بـار يوحـاي على
جبل مـيرون (اجلـرمق) الواقع على
مقربة من مدينة صفد.ويؤمّ اليهود
ــقــام فـي رحــلــة حـجّ تــنــظّم هـــذا ا
ناسـبة عيد “الغ بعومر” سنويـاً 
الـذي يحـتفـلون فـيه بذكـرى انتـهاء
وباء فتّاك تـفشّى ب طالب مدرسة
تـلــمــوديـة في زمـن احلـاخــام الـذي

ــيالدي عــاش في الــقــرن الــثــاني ا
والـذي يُـنسـب إليه كـتـاب الـزوهار
أهم كـتب التـصـوّف اليـهـودي.وليل
اخلــمــيس-اجلــمــعــة تــقــاطــر آالف
قام في أضخم ؤمن إلى هـذا ا ا
حـدث تـشـهده الـدولـة الـعبـريـة مـنذ
بدايـة جائـحة كـوفيد-.19وسمحت
الــسـلـطــات اإلسـرائــيـلــيـة بـتــجـمّع
عشـرة آالف شخص عـلى األكثر في
مـحـيـط القـبـر لـكنّ مـنـظّـمي احلـفل
أفــادوا بــأنّ أكــثـر من  650حــافــلـة
استؤجـرت في جميع أنـحاء الدولة
ـكان ـؤمنـ إلى ا الـعـبريـة لنـقل ا
أي مـا ال يـقلّ عن  30ألف شـخص
في ح أكّدت الصحافة احملليّة أنّ
ـقـام بلغ عـدد الـذين تـقاطـروا إلى ا
مـــئـــة ألف حـــاج.وانــتـــشـــرت عــلى
مواقع التواصل االجتماعي مقاطع
فيديو عديـدة وثّقت حلظات ما قبل
وقــوع الــكــارثــة ظــهـر فـي أحــدهـا
موكب يخترق جمعاً غفيراً ويقترب
من هـيـكل مـعدني يـقف عـلـيه رجال
دين قـــــرب شـــــعـــــلـــــة مـن الـــــنــــار.
AFPيهود متشدّدون خالل احتفال
في مــرقــد احلــاخــام شــمــعــون بـار
يوحاي على جـبل ميرون في شمال
إسرائيل في  29 نيسان.2021ولم
تــتّـضـح في احلــال األســبـاب الــتي
أدّت إلى حــصــول الــفــاجــعــة لــكنّ
سـعف يهـودا قطـليب الـذي يعمل ا
حلساب منظمة “يونايتد هاتساال”
قــال إنّه رأى رجــاالً “يُـــســحــقــون”
و”يفـقدون وعـيهم.”ووصف رئيس
الــوزراء بــنــيــامــ نـتــانــيــاهــو مـا

حصل بـ”الكارثة الكبرى”.
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مــشــيــراً إلى أنّه “يــصــلّي من أجل
اجلـــــــرحى.”بـــــــدوره قــــــال زعــــــيم
عارضة يـائير البيد إنّ “إسرائيل ا
بـــأســرهــا تـــصــلّي مـن أجل شــفــاء
الـنـاجـ ”مــشــيــراً إلى أنّـه يـتــابع
الـتـطـوّرات “بـقـلق.”وإثـر الــكـارثـة
ـــنـــبــــعـــثـــة من أضـــاءت األنــــوار ا
عــشـرات سـيـارات اإلسـعـاف ظـلـمـة
ؤديّة إلى مرقد احلاخام الطرقات ا
شـــمــعـــون بـــار يــوحـــاي في حــ
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{ بـروكـسل  (أ ف ب) اعـتـبـر وزير
خارجـية االحتـاد األوروبي جوزيب
بــوريل امس اجلـــمــعــة أن إرجــاء
االنـتــخـابـات الـفــلـسـطــيـنـيـة وهي
األولى مـنذ  15عـامـاً أمـر "مـخـيب
جـداً لآلمـال". وقال بـوريل في بـيان

"جنـــدد الـــتــأكـــيـــد عـــلى دعـــوتـــنــا
إســـرائــيـل لــتــســـهــيـل إجــراء هــذه
االنـــتـــخـــابــات فـي كــافـــة األراضي
ــا في ذلك في الــفــلــســـطــيــنــيـــة 
الــــقـــدس الـــشــــرقـــيــــة". جـــاء هـــذا
الـــتـــصــريـح بــعـــد إعالن الـــرئــيس

الفـلسطـيني محـمود عبّـاس تأجيل
االنــــتـــخــــابــــات حلـــ "ضــــمـــان"

إجرائها في القدس الشرقية.
`²  …œUŽ«

فـيــمـا أعــلـنت اســرائـيل اخلــمـيس
إعـادة فـتح مـنطـقـة الـصيـد الـسمك
قــــبـــــالـــــة ســــواحـل قــــطـــــاع غــــزة
وتـوســيـعـهـا إلى  15مـيـال بـحـريـا
بـسـبب اسـتـتـبـاب الـهـدوء بـعـدمـا
أغـلـقتـهـا اإلثنـ نـظرا “السـتـمرار
إطالق الـقــذائف الــصــاروخــيـة من
الـقطـاع بـاجتاه اراضـيـها.”وأكدت
وحدة تـنسـيق أعمـال احلكـومة في
األراضي الـفـلـسـطــيـنـيـة (كـوغـات)
التابعـة لوزارة الدفاع اإلسـرائيلية
في بـيـان “بـعــد مـشـاورات أمـنـيـة
تـقـرر الــيـوم اخلـمــيس إعـادة فـتح
منطـقة الصـيد وتوسـيعها إلى 15
مـــــيـال بـــــحــــــريـــــا.”واضــــــافت أن
دنـية جتاه “استـئناف الـسيـاسة ا
قـطـاع غـزة وإعـادتـهـا إلى الـروتـ
مــــرهـــــون بــــاســــتــــمــــرار الــــسالم

واالســـــتـــــقــــرار األمـــــني.”وكـــــانت
اســرائـيل أغــلـقت اإلثــنـ مــنـطــقـة
الصيد في قطاع غزة “بالكامل (…)
وحتـى إشعـار آخر .”وقـالت وحدة
الـتــنـســيق انـذاك أن الــقـرار اتــخـذ
“في ضوء مواصلة إطالق القذائف
الصـاروخيـة من قطـاع غزة بـاجتاه
إســرائـــيل (…) وفـي ضــوء أعـــمــال
ـــتـــكـــررة الـــتي تـــشـــكل اإلرهــاب ا
انـتهـاكـا لـلـسـيـادة اإلسـرائـيـلـية?”
محـملة حـركة حمـاس مسؤولـية ما
يـجــري في غـزة.وتـفـرض إسـرائـيل
حــصـارا بـريـا وبـحـريـا وجـويـا عل
القطاع الـفلسطيـني الذي يبلغ عدد
سـكـانه مـلـيــوني نـسـمـة وتـسـيـطـر
ــقـاومــة االسالمــيـة عــلـيـه حـركــة ا
(حـماس) مـنذ أكـثر من عـقد.ويـبقى
فتح البحر أمـام صيادي قطاع غزة
ـستوى التوتر أو إغالقه مرهونا 
.وأعـادت إســرائــيل بــ اجلــانــبــ
أوائل أيـلول/سـبتـمبـر فتح مـنطـقة
سـموح بـها قـبالـة ساحل الـصيـد ا

ـسـاحـة  15مـيال بـعـد اتـفـاق غـزة 
مع حــمـــاس.أطــلــقت مــســاء األحــد
ولــــيـل األحــــد اإلثــــنــــ خــــمــــســـة
صـواريخ بـاجتـاه إسـرائـيل مـقابل
ثالثـــ صـــاروخـــا لــيـل اجلـــمـــعــة
الــــســــبت وردت إســــرائـــيـل بـــشن
غــــــارات عــــــلى أهــــــداف عــــــدة في
الـقــطـاع.وتــزامن هـذا الــتـوتــر بـ
إسرائـيل وحمـاس مع صدامات في
الـقـدس بـ الـشـرطـة اإلسـرائـيـلـية
ويــــهــــود مـــــتــــشــــددين من جــــهــــة
ومـتظـاهرين فـلـسطـينـي من جـهة
ثــــانــــيـــــة عــــلـى خــــلـــــفــــيـــــة مــــنع
الفلـسطينـي من التجـمع عند باب
ـداخل الـرئــيـسـيـة الـعـامــود أحـد ا
ـة.تــوصـلت حـمـاس لـلـبــلـدة الـقـد
وإســرائــيـل مــنــذ حـرب  2014إلى
تفاهمات للتهدئة بوساطة مصرية
لكن هذه التهـدئة بقيت هشة إذ 

اختراقها مرارا.
ــــلــــكي الى ذلك أعــــلـن الـــديــــوان ا
األردني اخلـميـس وفاة ولي الـعـهد

األسبق األمـيـر محـمد بن طالل عمّ
ـــلك عـــبـــد الــله الـــعـــاهل االردني ا
ــثـله الـشــخـصي.ونـعى الـثـاني و
ـلـكي “صـاحـب الـسـمـو الـديــوان ا
ـــلــكـي األمــيـــر مــحـــمــد بن طالل ا

لك. مثل الشخصي جلاللة ا ا
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مـوضــحــاً أنّه تــوفي اخلـمــيس في
عمّان.وولد األمير محمد وهو ثاني
ـلك طالل بن عـبـدالله األول أبـنـاء ا
لك عام  1940وشقيقه األكبر هو ا
الراحل حسـ أما شقـيقه األصغر
فــــولي الــــعـــهــــد األســــبق األمــــيـــر
حسن.وتـولى األميـر محمـد منصب
ولي الــــعــــهــــد بــــ عــــامي 1952
ـلك حس وكان و 1962في عهد ا
مرافـقا عسكـريا له.وعانـى لسنوات
ـــرض.ولألمـــيـــر جنالن هـــمــا من ا
ــسـتــشــار اخلـاص لــلــمـلك طالل ا
عــبــدالــلـه الــثــاني وغـــازي كــبــيــر
ـلك للـشـؤون الديـنـية مـسـتشـاري ا

والثقافية ومبعوثه الشخصي.

نطـقة مروحيات حلّقت في سـماء ا
شـــــــــاركـت فـي إخالء اجلــــــــــرحى.
وتــــــــــــــداولـت وســـــــــــــــائـل اإلعـالم
اإلسرائيـلية صوراً مـروّعة للحادث
ظـهـرت في إحـداهـا أكـثـر مـن عـشر
جـثث وقـد صـفّـت بـجانـب بـعـضـها
البعض عـلى األرض ولفّت بـأغطية
بالسـتيـكيـة.وآزرت ستّ مروحـيات
ســـــيــــــارات اإلســـــعـــــاف فـي نـــــقل
اجلرحى إلى مـستـشفـيات مـدينتي
نـهــاريـا وصـفــد في شـمــال الـدولـة
العبرية.وفي صفد شاهدت مراسلة
لـــوكــــالــــة فـــرانـس بـــرس جــــرحى
يُـنـقــلـون عـلى مــ مـروحـيـات إلى
مـستـشفـيـات في القـدس وتل أبيب
حــيث ســـتــجــري نـــهــار اجلـــمــعــة
مــراسـم تــأبـــ لـــلــضـــحـــايــا.وفي
اتّــــصــــال مع فــــرانس بــــرس أكّـــد

اجلــــيـش اإلســـرائــــيــــلـي أنّه أرسل
ــــســــاعــــدة طــــواقم مــــروحـــــيــــات 
اإلســـعــــاف عـــلى إخـالء اجلـــرحى
مـشيـراً إلى أنّ فرقـاً طبـية تابـعة له
تــــســــاعـــــد أيــــضــــاً فـي إســــعــــاف
اجلرحى.وكانت الـشرطة أفادت عن
اخــتــنــاقــات مــروريــة هــائــلـة عــلى
ــؤدّيـة إلى شــمـال الـبالد الــطـرق ا
مـشــيـرة إلى أنّــهـا نــشـرت خــمـسـة
آالف من عـناصـرها لـضمـان سالمة
هـــذا احلــدث الـــســـنــوي الـــضــخم.
وحــتى قـبـل وقـوع الـتــدافع أفـادت
جنـمة داود احلـمراء بـأنّ طـواقمـها
تــدخّـلت إلســعـاف أشــخـاص أغـمي
عـلـيـهم بـسـبب شـدّة احلـرّ وآخـرين
أصـيـبـوا بـحروق طـفـيـفـة من جرّاء
الـنيـران الـتي يتم إضـرامـها إحـياءً
ـنـاسـبــة.وكـانت الـسـلـطـات لـهـذه ا

إسـرائيل لـغايـة اليـوم حوالى 838
ألف إصـابة بـكوفـيد- 19من بـينـها

أكثر من  6300حالة وفاة.
و وصل رئــيس الــوزراء بــنــيــامـ
نـتانـياهـو امس اجلـمعـة الى موقع
كـارثـة الـتـدافع الـضـخم فـي مـيرون
شـــمـــال إســرائـــيل حـــيث لـــقي 44
شــخـــصـــاً عـــلى األقـلّ مــصـــرعـــهم
وأصيب  150بـجـروح سـتـة مـنهم
في حـالـة خـطـيـرة حتـول االحـتـفال
الــديـني الــذي شــارك فــيه عــشـرات
ـتشـدّدين إلى كارثة آالف اليـهود ا
خالل أضـخم جتمّع تـشـهده الـدولة
الـعـبـريـة منـذ بـدء جـائحـة كـوفـيد-
 .19ووصـف نـتـانــيـاهــو سـابقً مـا
حـــصل بــأنـه "الــكــارثـــة الــكــبــرى"
مــشــيـــراً إلى أنّه "يــصـــّلي من أجل

اجلرحى".

»½UE²—: قتلى التدافع على االرض بانتظار اخالئهم
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اإلســـرائـــيــلـــيـــة مــنـــعت في 2020
تــنــظــيم رحــلــة احلجّ هــذه بـســبب
تــفـشّي جــائــحـة كــوفــيـد- .19وفي
ــنـظّــمــون عـدد الــعـام  2019قــدّر ا
احلــجّــاج الــذين شــاركــوا في هــذه
الـــرحـــلـــة بـــحـــوالى ربـع مـــلـــيــون
.وســـــمـــــحت الـــــســــلـــــطــــات حــــاجّ
اإلسـرائـيـلـيـة بتـنـظـيم الـزيـارة هذا
العام بـعدما قـطعت الدولة الـعبرية
شـوطـاً بـعـيـداً عــلى طـريق تـطـعـيم
سـكّـانـها ضـدّ كـورونـا.ومنـذ كـانون
األول بـلغ عدد الـذين تـلقّـوا اللّـقاح
ضـادّ لكـوفيد- 19بجـرعتـيه أكثر ا
من خـمـسـة ماليـ إسـرائـيـلي (53
ــئـة مـن إجـمــالي عــدد الـســكّـان بــا
ـئـة من أولـئـك الـذين تـزيـد و80 بـا
أعــــمــــارهم عن  20عــــامـــاً) وفــــقـــاً
لــلــبـــيــانــات الــرســمـــيــة.وســجّــلت
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رسالة شهيد...
إلى امي وابي مع التحية .

ـمزق تركت  لكِ ريـح الدخان امي تركت لكِ قـميصي ملـطخ بالدماء  وسروالي ا
أبي في ثيـابي  التـصـرخي فـأنا ذاهب لـنـعـمة ربي ألشـكـو لـه عن قـسـوة وطني 
تركت لك الـدنيا لـتلعن ظالمهـا أحذر العـيد في أول ايامه فـفي وطني العـيد يبدأ
بــ االنفجارات ال بــ األلعاب احذر التكلم على السياس ففي وطني التكلم على
اقذر الـناس ذلك يعني الـلحد في قـبرك تذكر ابـتسامتـي وهمسات جـفوني تذكر
يا أبي حـلمي الذي كنت أطمح له أتذكر كان حلمي أن أصبح جندي في العراق
وها أنـا اليوم قتلـني العراق ال تتـكلم عني امام أمي فـدع قلبهـا ينبـض بال حياة
تركت حـبيبـتي في فستـان الزفاف أخـبرها بـأن أحد السـياس قــد جاع وطلب
تنـاول الـشبـاب يــا أبي عـلى جنـازتي احـذر أن يـسقط عـلم وطـني ف عـلم وطني

شامخ ال يسقط 
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االنتخـابات القـادمة معـروفة النـسب واالنتسـاب.فالن االكثريـة السكـانية شـيعية
بسبـب انقسـام البـيئـة السـنية عـلى عرب وكـرد وعدم.حـصول الـتجـانس القومي
والـعـرقي عـنـد سـكـان الـعــراق.وكـون الـريف الـذي يـتـفـاخـر بـكـثـرة االجنـاب وال

فاهيم جديدة تدعو لتحديده هو من هذه االكثرية. يخضع 
لـهـذا قـلت ان عـروبـة الـعـراق تـاتـيه من عـروبـة االكـثـريـة لـكـنه يـبـقى بـلـدا ثـنـائي
القـومية ثـنائي الـتمـذهب ثنـائي النهـرين.وكل االكوان فـيه موزعـة على اثـن وقد
اســتـخـدم حـزب الــبـعث ثالثـيــة بـضم الـتـركــمـان ورفع شـعـار االخــوة الـعـربـيـة
الكرديـة التركمانية لـلرد على شعار خصومه الشـيوعي في اعقاب اندالع ثورة
14 تـموز 1958  كنـهـا كانت ثالثـيـة هشـة سـرعان مـا انـدثرت وعـاد الـعراق.
الى ثنـائيـة دجلـة والفـرات. وعـرب وكرد وشـيعـة وسنـة.وكرخ ورصـافة. وحـضر
وبـدو مع ان الـلـغـة الـعـربـيـة تـقـوم عـلى االسـاس الـثالثي الـذي يـشـكل اكـثـر من
ـئــة من مــفـرداتــهـا الــلـغــويـة. فــقـد اخــذ من مــصـدر احلــسن بـضم تـســعـ بــا

يم.اسم.حسن وحس وحسان وحسون وحسنة. ا
واحلسنات يذه السيئات.

واخـذ من مـفردة اجلـمل الـثالثـية وهـو الـبعـيـر النه  جهـاز مـواصالتهم الـصـابر
تـوفـر  ب اخلف والـقدم واحلـافر. ـكـتفي من الـطعـام بـالشـوك ا على الـعطش ا
اسـهلت الطرق امام اتساع وللـبعير فضل على العـرب اليضاهيه فضل ولواله 
جـغــرافي لـالسالم. لــكـنــنــا النــحــتـرم اجلــمل مــصــدر اجلــمــال وانـثــاه الــنــاقـة

مصدراالناقة ماخوذة من حروفها ومعانيها.
ونسميه البعير نسبة الى البعرور. فيما  اجلمال ينتسب اليه.

ايـاكم ومـفردة الـبـعـيـر فـانـها اهـانـة لـهـذا الـكـائن الذي كـان عـمـله نـاقال لـلـبـشر
ومغذيهم في صحراء اجلوع..
عاش اجلمال وعاشت االناقة.

فانا اجلمل والزوجة ناقتي.وعلى الدنيا السالم.
وقد اه اجلمل امام  اخليل من اتساع اخليال

وســمي احلــصـان النه حــصن الــعـرب.ومــنه اخـذت احلــصــانـة الــدبـلــومـاســيـة.
رأة الشريفة. رأة احملصنة هي ا احلصانة من احلصان.وا
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عـارضـة لهم ثالثـة بـنـوا العـراق احلـديث والـثالثة اعـدمـوا..اعدمـتـهم االحـزاب ا
. وهم..نوري السعيد وعبد الكر قاسم وصدام حس

ولهـذا قررت عدم االعـتراف بشـرعية ايـة حكومـة التعـيد االعتـبار الوطـني لهؤالء
البناة الكبار.وتسمي شوارع وساحات العراق باسمائهم.وهم  

نوري السعيد.
قاتله عبد الكر قاسم 

. قاتله صدام حس
البد.مـن.مصـاحلـة وطـنـيـة من هـنـا ادعـوا عـمـيد االعالم
العراقي سعد البزاز لقيادة حملة وطنية بهذا االجتاه..
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ب احلـ واآلخر يكتب بـعض القراء تعـليقـات حول ما أكتـبه بحماس وإيـجابية
شـتركة فـيما بـ أقطار الـوطن العربـى أو عندما مسانـدة عن الهويـة العروبـية ا
تـرتـبـة عن الـفـكـر الـقـومى. هـؤالء الـقـراء يـشـككـون فى أشـيـر إلى االلـتـزامـات ا
األسس التى تـقوم عليـها مفـاهيم األمة الـعربية الـواحدة والوطن الـعربى الواحد
ـنبـثقـة عن إرادة الشـعوب وفى هدف قـيام نـوع من الوحـدة العـربيـة الـتدرجـية ا
ـوقـراطــيـا. وهم يـعـتـقـدون بـأن ذلـك الـفـكـر الـذى اجـتـاح بـزخم ــعـبـر عـنـهـا د ا
جماهـيرى هائل كل اجملتمـعات العربيـة فى اخلمسينـيات والستيـنيات من القرن
ـنـاقض لـضـرورة الـدولـة ى ا ـاضى وأن الـفـكـر الـعـو ـاضى قـد أصـبـح من ا ا

القومية لكل أمة فى هذا العالم سيسود إن آجال أو عاجال.
وهم بالـطبع يرددون بـعلم أو بـغير عـلم مقـوالت نهايـات األيديـولوجيـا والتاريخ
التى طرحـها العـديد من الكتـاب السياسـي األمريـكي والتى تـخلوا عنـها بعد

. ح
ـوضـوعـيـة تـامـة ذلك أن مالحـظـات الـقـراء تـلك حتـتـاج أن نـنـاقـشـهـا بـهـدوء و
الكـثير من الشعارات التى طرحـها شباب وشابات األمة الـعربية إبان حراكاتهم
ـاضية سـتبـقى صرخات فى واد لـيونيـة عبـر السنـوات العـشر ا اجلماهـيريـة ا
وستـجهز عليها قوى االستبداد والـرجعية والظالم فى الداخل وقوى االستعمار
االستـغاللى فى اخلارج إن لم يكن الـنضال الوطـنى من أجلهـا مرتبطـا بنضال

عربى مشترك مساند ومعزز وحامى.
دعـنـا اليـوم نـأخذ بـعض اجلـوانب التـاريـخيـة التى تـسـتوجب وتـسـهل فى نفس

الوقت طرح شعار الهوية الثقافية والتمسك بقيام أمة الدولة القومية.
تد أوال أن األمة الـعربية كـغيرها من األ األخـرى تكونت عبـر تاريخ طويل 
إلـى عشـرات الـقـرون من مـجمـوعـات من الـقـبائل والـشـعـوب. ومع مـرور الوقت
واشـتـراكـهـا فى الـسـراء والـضـراء تـكـون لـديـهـا وعى بـذاتـهـا وخـصـوصـيـتـهـا
سـلكيـة وشتى الصـور التعبـيرية من مـثل الشعـر واألساطيـر والبناء. اللغـوية وا
وقد سـاهمت احلروب فيـما بيـنها والهـجرات فى اختالط تـلك القبـائل والشعوب
وتـفـاعـلهـا الـديـنى والـثقـافى والـعـرقى وذوبـان حـضارات سـابـقـة فى حـضارات

جديدة.
ـنـفـتـحـة عـلى بـعـضـهـا بفـعل ـتـقاربـة وا وبـالـطـبع لـعـبت اجلـغـرافـيـا الـواحـدة وا
ـتداخـلة لـعـبت دورا كبـيـرا فى كل ما شـتركـة والـبحـار ا الـصـحارى واألنـهـر ا

حدث من توحيد مادى ومعنوى.
ثانيـا لكن ما كان لنضج وجود األمة ووعيها الـشديد بذاتها وهويتها أن يتجذر
فى التـاريخ وعبـر القـرون لوال التـغيـرات الكـبرى الـتى أحدثـها مجىء اإلسالم
ة كدين وكـحضارة فى كل جزء مـنها أوال ثم ثانيـا فى أرض العرب كلـها القد
واجلديـدة الزاحفة باسم الدين اجلديد وأصبح صـعبا عند ذاك التفريق ب أنا

اإلسالم وأنا العرب.
وبالطـبع كان للغة الـقرآن العربية دور كـبير فى ترسيخ وحدة الـلغة أداة توحيد

الفكر والثقافة الالزم لبناء وجود كل أمة.
ؤرخ من يعـتقد بأن كـيان األمة شـبه القانونى والـدستورى بدأ مع هنـاك من ا
هاجرين واألنصار دينة والتى كانت عبارة عن تأكيد بأن ا صحـيفة النبى فى ا
والـيـهود الـعـرب يكـونـون أمـة واحدة مـتـضامـنـة ضد أعـدائـهـا. كان ذلك الـكـيان
الـعـربى الـرسـمى هـو مـنـطـلق الـتـوسع فى اجلـزيـرة الـعـربـيـة ثم فـى مـا وراءها
متـمثال فى دولـة األمويـ الشـديدة الـتمـسك بكل مـا هو عـربى أوال ثم فى دولة
العبـاسيـ الشديـدة الشـبه بإمبـراطوريـة جامعـة لشعـوب عديـدة ثم فى أشكال
ـستقلة عن مركز اخلالفة اإلسالمية بهويات محلية إلى حد ما ولكن من الدول ا
دون أن يسـتطيع أحد منها الوصول إلى الدولـة القومية دولة األمة. لكن بالرغم
من كـل تلك اإلنـقـسامـات ظلت الـهـوية الـعـربيـة اإلسالمـية اجلـامـعة لـكل األجزاء

هى التى يشعر بها الفرد وتشعر بها اجلماعة.
ـوحـد لم يـقـف عـنـد تـلك احلــدود الـزمـنـيـة وظل ذاك الـتــاريخ ا
متمظهرا عبر القرون احلديثة كما سنبينه فى مقال قادم.
من هنـا أهـميـته الكـبرى فى تـكـوين الهـوية الـواحدة وفى

طرح شعار األمة العربية الواحدة.
{ مفكر عربى من البحرين

نامة ا

Ëd  bL×  wKŽ

 5 dÐ w  ÊUC — dNý ‰öš WOŽuðË W¹U Ë
{ بـرل (أ ف ب) قـبل وقت قـصـير
من بـدء صالة اجلـمـعـة فـي مـسـجد
في بـرلـ يــهـتف اإلمـام عــبـد الـله
هاجر وعلى وجهه ابتسامة ارتياح

."! "سلبيّ
ــبـــنى الـــقــد من الـــطــوب أمـــام ا
األحـمـر الذي يـضمّ "بـيت احلـكـمة"
خـضع اإلمام الـذي يـعتـمـر شاشـية
ذات خـيـوط ذهـبيـة الـلـون لـفحص
لــلــكــشـف عن كــوفــيــد- 19تــوفــره

. سلطات مدينة برل
ففي شـهر رمضـان تقوم الـسلطات
احملــلــيـة بــحـمــلــة وقـايــة وتـوعــيـة
دينة وبشكل موجهة إلى مسلمي ا
ــعــرضـ ــهــاجــرين ا أوسع إلى ا
بشـكل خاص لفـيروس كورونـا منذ

عام.
في مـــوقـف لـــلـــســـيـــارات مـــجـــاور
للـمسـجد يـجري طاقـم طبي مؤلف
من عــامـــلــ لــيـــبــيـــ وســوريــ
وأرمن عــــمــــلــــيـــــات مــــسح األنف
للمؤمـن الذين يتهـافتون حامل

بأيديهم سجادات الصالة.
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يـــرى اإلمـــام عــبـــد الـــله هـــاجــر أن
اقـتــراح إجـراء هـذه الـفـحـوص هي
طــريــقـــة "لــتــقــد مـــســاهــمــة" في
ــعـركــة ضــد الـوبــاء. ويــقـول "من ا
خالل حـمـايـة أفـراد في مجـتـمـعـنا
نــحـــمي كل األشـــخــاص الـــذين هم
عــلـى احــتــكــاك مــعــهم وبــالــتــالي

اجملتمع".

في خطـبة اجلـمعـة عن احلاجة إلى
حماية األرواح".

وأطـــلـــقت بـــرلـــ أيـــضـــاً مـــدونــة
صـــوتــــيـــة (بـــودكــــاست) إلعـــطـــاء
معـلومات بأكـثر من عشـر لغات من
بـــيـــنــــهـــا الـــعـــربــــيـــة والـــكـــرديـــة
والـفــارسـيـة. وتـبــدأ حـالـيــاً حـمـلـة
تـلـقيح  18500الجئ يعـيـشون في
مراكـز أيواء جمـاعيـة وتُعتـبر هذه

احلملة ذات أولوية كبيرة.
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أمـام مـسجـد حيّ مـوابت الـشـعبي
فــرش مــؤمــنــون سـجــاداتــهم عــلى
االسـفـلت وهم يـصغـون إلى خـطـبة
اإلمام الذي يصل صوته إلى خارج

جدران قاعة الصالة.
وبـسـبب الـعـدد احملدود لـلـمـؤمـن
ـــســـمــــوح لـــهم بــــالـــصالة داخل ا
ـــســـجـــد أُرغم الـــعـــدبــدون عـــلى ا
الصالة في اخلـارج على الـرصيف
فـــاضــــطــــروا إلى الــــوضـــوء قــــبل

سجد. وصولهم إلى ا
إال أن عـلي الـبـالغ  30عـامـاً والـذي
يـــأتي إلـى هـــنــا كـل يــوم جـــمـــعــة
يرفض القيـود التي تُفسد بـالنسبة
إلـيه شــهـر رمـضــان لـلـعــام الـثـاني

على التوالي.
ـكـنـنا ـؤسف أنـه ال  ويـقـول "من ا
إقـــامــة لــقـــاءات عــائـــلــيــة كـــبــيــرة
(لإلفـطــار) لـكن حلـسن احلظّ هـنـاك
خــدمـــة الـــفــيـــديــو لـــلــتـــواصل مع

العائلة".
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جوزيب بوريل

في بــرلـ حـيث يـشـكل األشـخـاص
ـئة ذوي األصـول األجـنـبـيـة 35 بـا
ديـنـة سجّـلت األحـياء من سـكـان ا
الـتي تـعـدّ أعـلى نـسـبـة مـهـاجـرين

أعلى عدد إصابات منذ عام.
وغــالــبــاً مـا تــســجّل هــذه األحــيـاء
ــتـوسط مــعـدّل بــطــالــة أعـلـى من ا

وكثافة سكانية مرتفعة.
ويـعـيـش مـهـاجـرون بـأعـداد كـبـيرة
في مـــســاكـن صــغـــيــرة وحـــتى في
مراكز إيـواء مخصـصة للـمهاجرين
حــيـث يــتــشــارك الـــغــرف ثالثــة أو

أربعة أو خمسة أشخاص.
في تـــشـــرين األول/أكـــتـــوبـــر دقّت
مــنــظـمــة الــتـعــاون والــتـنــمــيـة في
يـدان االقتـصادي نـاقوس اخلـطر ا
هـاجرين مـحذّرةً من أن الـعامـلـ ا
ـتــقــدّمــة هم "في اخلطّ فـي الــدول ا

األمامي" لألزمة الصحية.
ــنـظـمـة الـتي تـضمّ حـوالى قـدرت ا
أربع دولةً متقدمة خطر اإلصابة
ــرّتـ عـلى األقلّ" من بــأنه "أكـبـر 
اخلــطــر الــذي يــتــعــرض له ســائــر

السكان.
انـيا كمـا في خارجهـا كثيراً في أ
مــا يـشــغل األجـانـب أو األشـخـاص
من أصول أجنبية الوظائف التي ال
تــتـالءم مع الــعـــمل عن بُـــعــد مــثل
التنظيف وتقد الرعاية للمسنّ

ــــــــاني ــــــــركــــــــز األ بـــــــحــــــــسـب ا
." للدمج"ديز

في وقـت يتـمّ تـوسـيع نـطـاق حـمـلة

الـتــلـقـيح حتــاول سـلـطــات بـرلـ
أيــضـاً حــالـيــاً إزالــة "الـتــحـفــظـات
ـهاجرين عن الكـبيرة" لـدى بعض ا
ـــضــاد لـــفــيــروس أخــذ الـــلــقــاح ا
ـكلـفة ـسـؤولة ا كـورونا بـحسب ا
ـــديـــنـــة مـــســـائـل االنـــدمـــاج فـي ا

كاتارينا نيفيدزيال.
وأوضـحت أن "مـعــلـومـات خــاطـئـة
تسري" حول التلـقيح مرتبطة بعدم
ـعـرفـة "تبـدأ بـ+سـأصبـح عقـيـماً+ ا
وتصل إلى +سيزرعـون شريحة في

جسمي+".

وأشـــــــارت إلـى أن اإلمـــــــام "مـع كل
الـــنــــفـــوذ الـــذي يـــتـــمــــتع به" هـــو
كنه "بناء الشخص األفضل الذي 

الثقة لدى الناس".
وتــــابــــعت "مـن الــــواضح أن لــــديه
تأثير مخـتلف تمامًا عـندما يتحدث

×h : الشيخ عبدالله هاجر ينتظر في طابور إلجراء فحص كورونا قبل صالة اجلمعة 
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وصل ا

خـالـيزي   و تـقع في اجلزء اجلـنوبي من
اجلـدار الـشـرقي وقـد   الـتنـقـيب عـنـها
من قـبـل بـعـثـة آثاريـة تـعـود الـى جـامـعة
كــالــيــفــورنــيـا فـي سـنــتي 1989-1990.
وقـد وجـدت هذه الـبعـثة ان عـرض مدخل
هــذا الــبــاب يــصل الى حــوالي مــتــرين .
ـهم االشـارة الى  ان هــذه الـبـعـثـة ومـن ا
اكـتـشفت بـقايـا بشـريـة تعـود الى معـركة
نــيـنـوى االخـيـرة واســقـاطـهـا سـنـة 632

يالد .  قبل ا
6.   بـوابـة  نـنـليل    وتـقع عـلى الـضـفة
الـيسرى لنـهر اخلوصر وتـبعد عن بوابة
ـقـدار نصف كـيـلـومتـر وسـميت شـمش 
نـسبـة الى االلهة نـنليل زوجـة االله إنليل
ــكـان ولـالسف لم يــنــقب بــعــد في هــذا ا

حتى ساعتنا هذه .
7. بـوابـة  مـشاللـو : ومـشاللـو اسم ألحد
بــوابـــات مــديــنــة بــابـل ومــديــنــة اشــور
الـعاصمة االشورية االولى وتسمى ايضا
بـوابة عشتـار ولألسف لم ينقب في مكان

هذه البوابة حتى ساعتنا هذه .
8. بـوابة  شيـبا نيبـا       وسميت كذلك
لـكـونـهــا تـتـجه نـحـو مـديـنـة شـيـبـانـيـبـا
االشـورية التي تعرف آثـارها اليوم بإسم
 تل ابـال   وتـقع قــرب مـديـنــة بـعـشــيـقـة
وتبعد عن مدينة نينوى العاصمة مسافة
  25كـيـلـومتـرا بـاجتـاه الشـمـال الـشرقي

ولم ينقب ايضا في مكان هذه البوابة .
9.   بـــوابــة  خالخـي   وســمــيـت بــهــذا
االسـم نسبة الى مدينة خالخي االشورية
ـــلك الـــتـي ورد ذكـــرهـــا فـي نـــصـــوص ا
االشـوري سـنـحـاريب والـبـوابـة هـذه هي
بـوابـة  تـفتح لـلـمـواد التي تـصل نـيـنوى
ـنطـقة اجلـبليـة في كردسـتان والتي من ا
كـــانت تـــمـــون نـــيــنـــوى بـــالـــكـــثــيـــر من
ـهـمـة .وخالخي ــنـتـوجـات الـغـذائــيـة ا ا
مـديـنـة آشـوريـة تـقع عـلى نـهـر اخلـوصر
وتــبـعــد عن مـديــنـة نــيـنــوى بـقــرابـة 15
كـيلومترا وتـعرف بقاياهـا اليوم ب  قرية
الـعـبـاسـيـة  وتـسكـنـهـا الـيـوم وهي قـرية
عــامـرة عــشـيــرة الـســويـدان ويــقـصــدهـا
وصليون اليوم للتنزه وهي على طريق ا
الشالالت وسبق لي ان كتبت عنها مقاال.
10.  بـوابـة  سـ  وسـميت هـكـذا نـسـبة
الـى االله س اله الـقمـر وهو نـفسه االله
نــنــار  الـســومــري رجل الــسـمــاء وله في
حــران مــعــبــد وهي من بــوابــات الـضــلع
الـغربي وتسمى بوابة س ايضا ببوابة
احلــدائق  –كــيــراتي  وقـد نــقــبت فـيــهـا
بـعـثة اثـارية عـراقـية سـنة 1967- 1965
.وقـد اكـتشـفـوا فيـها سـلـما في مـقـدمتـها
ادة الل  يـتصل بأعلـى السور مشـيد 
وفي الـسلم فتـحات عموديـة ضيقة تؤدي
الى جــدار الـسـور اســتـخـدمت لـلــتـهـويـة

راقبة . واالنارة وا
11. . بـــوابـــة  كـــاري      وتـــقع بـــوابــة
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ـوسومة :   التـحصينـات الدفاعية في ا
الـــعــاصــمـــة االشــوريـــة  الى ان هــنــاك
دينة آشور شـارعا يربط هذه البـوابة 
في الـشـرقاطـيـقول االخ الـدكـتور مـحـمد
عـجاج جرجـيس اجلميـلي في كتابه عن
الـعاصمـة االشورية نـينوى  ان الـبوابة
 هـي منـفذ الـدخـول واخلروج الى ومن
ــديــنـة وقــد وردت في الــلـغــة االكــديـة ا
بــصـيـغـة  Abulluiأي الــبـوابـة  وكـان
لــكل بـوابـة مــراقب مـسـؤول عـن امـنـهـا
يــســمى  Rab Abulliوتـــعــني  كــبــيــر
ـراقـبـ   وقال ان فـي اسوار نـيـنوى ا
عـدد من الـبـوابـات اخـتـلـفت الـنـصوص
في عــددهــا وتــبــايـنت فـي أهـمــيــتــهـا 
وتـخــطـيـطـهـا  وحـجـمـهـا ... فـفي نص
جنــد ان عــددهـا  14بــوابــة . وفي نص
آخــر جنــد انــهــا   15بـــوابــة وفي نص
ثالث جند انها   18بوابة والنص الذي
يــشــيـر الى انــهـا  15بــوابـة يــعـود الى
ــلك ــيالد وفـــيه ان ا ســنــة  694قـــبل ا
سـنحـاريب كتب يـقول :" أقـمت مصـطبة
الـسـور الـداخـلي الـعـظـيم في اجتـاهات
الــريح االربـعـة خـمـســة عـشـر بـوابـة " .
وقــد تـــوزعت الــبــوابــات عــلى االضالع
االربـــعــــة الـــشـــرقــــيـــة بـــطــــول خـــمس
كــيــلــومــتــرات وفي هــذا الــضــلع ســتـة
بــوابــات  والــضــلع الــشــمــالـي بــطـول
كـــيـــلـــومـــتـــرين وفـــيه ثـالث بـــوابــات 
والــــضــــلـع الــــغــــربـي بــــطــــول خــــمس
كـــيـــلــومـــتــرات وفـــيه خـــمس بـــوابــات
والــضـلع اجلــنـوبـي بـطـول    800مــتـر

وفيه بوابة واحدة .
.b  bN

وهـكــذا كـانت مـديـنـة  نـيـنـوى عـاصـمـة
االمـبـراطوريـة االشوريـة تـعد من اشـهر
مـدن العـالم القد  وقـد ورد ذكرها في
الــعـهـد الـقـد  –الــتـوراة  وفي سـورة
يـونس عـلـيه الـسـالم في الـقـرآن الـكر
ـــــرســــلــــ  ســــورة ن ا وإن يـــــونس َ 
الـصـافـات اآليـة  ? 129مـديـنـة عـظـيـمـة
تـعني بـالسومـرية  الـنون او احلوت او
الـسمـكة الـكبـيرة  ويـعود تـاريخـها الى
ــوصـل  ولــهـا  7000ســنــة كــمــا هي ا
مـوقعها الذي يـتوسط مركز احلضارات
ـة ب اخلـلـيج العـربي و الـعراق الـقـد
واســيـــا الــصــغــرى والــشــام وســواحل
ـتـوسط .من هـنـا كـانـت مـركزا الـبـحـر ا
ية  من مـراكز احلـضارة الـبشريـة العـا
ويـحق لنا ونحن نعيش على ارضها ان
نــفــتــخــر ونــتــبــاهى بــهــا وبــإجنــازات
اجــــدادنــــا الـــــعــــســــكــــريــــة واالداريــــة
واحلـضـارية والـعـلمـيـة والثـقـافيـة وها
هـي آثــارهــا تــزين كل مــتــاحف الــعــالم
ـتـحف البـريـطاني في الـكـبرى ومـنـها ا

لندن  ومتحف اللوفر في باريس.  .
{ كاتب ومؤرخ عراقي 

كــبــيــرة مـشــيــدة بــاحلـجــارة وتــنــتـهي
االبــراج من االعـلى بــصف من االحـجـار
ـهــنـدمـة وتـعـلـوهــا احـجـار الـشـرفـات ا
ـسنـنة وتـشكل الـبوابـة رمزا مـعمـاريا ا
شـامخـا  وتبـعد الـبوابـة عن نهـر دجلة

بقرابة كيلومتر ونصف .
 2.  بــوابـة  نــركـال     وهــذه الـبــوابـة
ســمــيـت  بــهــذا االسم نــســبــة الى االله
نـــركــال آله الـــعــالم االســفـل  وتــســمى
ايـضا  بوابة تربيصو  وتعد من اوائل
الــبــوابـات الــتي اكــتــشــفت اكــتـشــفــهـا
هنري اليارد سنة    1848وعثر  عندها
عـلى الثورين اجملنح اللذين يحرسان
مـدخل مـديـنـة نـيـنـوى من هـذه الـبـوابة
الـتي كانت تـستخـدم الغراض شعـائرية
ديـنيـة  وهي البوابـة الوحيـدة احملاطة
بـالــثـيـران اجملـنـحـة . وقـد  اكـتـشـاف
البوابة في منتصف القرن التاسع عشر
ـت في الـقــرن الــعـشــرين .ولالسف ور
فـجرها تنظيم داعش عـندما سيطر على
ــــوصـل بـــ ســــنــــتي  2014و2017 ا
ديـنة تربـيصو .وتـرتبط هـذه البوابـة 
تـد من مدخلها بـشارع مبلط بـالرخام 
اخلـارجي حـتى مـدخل مـعبـد نـركال في
ـوصل . وقـد اكتـشـفت الـبـعـثة مـديـنـة ا
ـوصل وبـإشراف الـتـنقـيـبـية جلـامـعة ا
االســـتــاذ الـــدكــتـــور عــامـــر ســلـــيــمــان
واالســـتــاذ الــدكـــتــور عـــادل جنم عــبــو
ـعـبـد والذي رحـمـهـمـا الـله  جـزءا مـن ا

يقع داخل حرم اجلامعة سنة  1967.
3.   بـوابـة  أدد  : وسـميت كـذلك نـسـبة
إلـى االلـه  أدد   وهــــــــو الـه الـــــــــرعــــــــد
والــعــواصف وقــد نــقب فــيــهــا اآلثـاري
الـبـريـطـاني  اليـارد   كـمـا نـقـبـت فـيـها
ـوصل منذ 17 بـعثـة تنـقيبـات جامـعة ا
شـبـاط سـنـة  1968وبـإشـراف االسـتـاذ
الـدكـتـور عـامـر سـلـيـمـان وتـمت عـمـلـية
اعـــادة تــرمـــيم هــذه الـــبــوابـــة من قــبل
احلـكومة في سنة   1960ولـكن االعمال
لم تـكـتـمل  ويـظــهـر من خـاللهـا بـعض
مـن مبـاني االشـوريـ االصـلـيـة  واخر
الــدفـاعـات االشــوريـة .ولــآلسف فُـجـرت
هــذه الـبـوابـة من قــبل عـنـاصــر تـنـظـيم
وصل ب داعـش خالل سيطـرته علـى ا

سنتي  2014و 2017.
4.  بـوابة  شمش وسـميت كذلـك  نسبة
لـإلله شـــمش أي اله الـــشــمـس   وتــقع
بـالـقـرب من حـي الـثقـافـة  وتـعـتـبـر من
ــهـمــة في االمــبــراطــوريـة الــبــوابــات ا
االشـورية احلديثة. يبـلغ عرض مدخلها
حـوالي 2م.  وقـد  تـرمـيـمـهـا في سـنة

1960 
5.  بـــوابـــة  ســـنـــحـــاريـب   أو بـــوابــة

مـديـنة نـيـنـوى  عاصـمـة االمبـراطـورية
االشـوريـة بـعـد  مـدينـة آشـور  ومـديـنة
خـور سـيبـاد  ومـدينـة كـالح النـمرود  .
ــوصل ومــديـــنــة نــيــنــوى  ومـــديــنــة ا
صــنـوان : مــديـنــتـان مــتـقـابــلـتــان عـلى
ضــفــتـي نــهــر دجــلــة اخلــالــد الــيــمــنى
وصل والـيـسرى  . وكـما كـانت مـدينـة ا
مـسورة  ولهـا ابواب  حتدثنـا عنها في
مــقـالـة سـابـقــة  كـانت  مـديــنـة نـيـنـوى
مــســورة  ولـهــا ابـواب . وكــانت اعـداد
هـــذه االبـــواب تــزيـــد وتـــنــقـص حــسب

الفترات التاريخية .
ـدينة نـينوى   سـور عظيم كـان يحيط 
 مــبــني بــاحلـجــارة  الــصــلـدة  احلالن
ـوصلي والطابوق الطيني  وقد تمكن ا
ـنقبون العراقيون واالجانب وعبر مدد ا
زمــنـــيــة مــضت اظــهــار اجــزاء من هــذا
الـســور  في اجلـانب االيـسـر من مـديـنـة
ــوصل احلــبــيـبــة وفي عــدة مــنـاطق . ا
دونات التاريخية التي بأيدينا وتشير ا
الـى ان تــاريــخه يـــعــود الى ســنــة 700
ــيالد  وسـور  نــيــنـوى  بــوضـعه قــبل ا
ـتد الى مسـافة تصل الى االصـلي كان 

اكثر من   12كيلو مترا .
كـتب االخ  العزيز الـدكتور محـمد عجاج
جــرجـيس اجلــمـيـلي كــتـابــا جـمـيال عن
الــعـاصـمـة االشـوريــة  نـيـنـوى  اصـدره
ـركز الـثقـافي االشوري في دهـوك سنة ا
 2013بعنوان  العاصمة نينوى   وفيه
وقف عـــنــد بـــوابــات مـــديــنـــة نــيـــنــوى
ـــا اشــــار الـــيه ان بــــالـــتــــفـــصـــيـل .و
ـعماريـ االشوري حـرصوا  على ان ا
يــكـون لـهـذا الـســور نـظـام من حـيث أنه
مـبـني من حـجـر منـحـوت يـبـلغ طوله  6
أمــتـار يـتــبـعه جــدار مـبـنـي من طـابـوق
طـيـني طـوله    10أمـتـار وسـمـكه يـصل
ـا يـذكـر ان الـسور الى    15مـتـرا .. و
يضم ابراجا حجرية .. وثمة مسافة ب

برج وآخر تصل الى    18مترا .
وتـؤكـد كـتب الـتـاريـخ ان لـسـور نـيـنوى
    18بــــابــــا  او  بــــوابــــة  لــــلــــدخـــول
ــديــنــة . وكــانت هــنــاك واخلــروج مـن ا
نـقــاطـا لـلـمـراقـبـة  ونـقــاطـا لـلـتـفـتـيش
ــديـنـة مــوجـودة في مــداخل ومـخـارج ا
وكــان مـن الــطــبــيــعي ان جنــد االبــواب

مُحصنة بشكل كبير .
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وقـد ادركت انا ومـجايـللي اقـصد الذين
ــيـة ولــدوا بــعــد انــتـهــاء احلــرب الــعــا
الـثـانـية  1945 خـمـسة أبـواب أي انـنا
شـاهدنـا أبوابا خـمسـة فقط من االبواب
ـديـنـة نـيـنـوى . ومن خالل الـتـي كـانت 
الـعـودة الى كـتـاب االخ الـدكـتـور مـحـمد
عـجـاج جرجـيس  اجلـميـلي   ومـا كتب
عن مـدينة نيـنوى في االنسكـلوبيديات 
ــيــة  ومــا ورد في ــوســـوعــات الــعــا وا
تـقاريـر البعـثة التـنقيـبيـة التابـعة لكـلية
وصل ومـا كتـبه عدد اآلداب  –جـامعـة ا
ـــهـــتــمـــ  بـــالـــفـــتــرة من اآلثـــاريـــ ا
االشـورية  ومنهم الدكتور عامر سليمان
والـدكتور عادل جنم عبو والدكتور نائل
حـنون واالسـتاذ حـمد حـمودي حـس 
ــقــال أن اقف عــنـد ســأحــاول في هــذا ا
ابــواب أو بـوابـات مـديـنــة نـيـنـوى ومن

اولها : 
 1.  بـــوابـــة  مـــاشـــكـي    أي   بــوابــة
ـسقى   وسبب تسميـتها كذلك  ألنها ا
ـياه ديـنـة بـا ومن خـاللهـا يـتم تـزويـد ا
الـتي حتتاجها . وفي سنة  1968اجرت
الـهيـئة العـامة لآلثـار والتـراث تنقـيبات
واســعـة وشـامـلـة فـيــهـا و اسـتـظـهـار
جــمـيع مـعــالم الـبـوابـة ويــتـصل مـدخل
ـمـر ـدخل وا الـبــوابـة بـقـاعـة كـبـيـرة وا
مـزيـنة جـدرانـهـما من الـداخل بـقطع من
ـلك سـنـحاريب ـنـقـوش بـإسم ا ـرمـر ا ا
ويـحــيط بـالـبـوابـة من اجلـانـبـ ابـراج

ـــســنــاة عــلـى ضــفــة نـــهــر اخلــوصــر ا
سناة  كما ان وتـسمى بوابة كاري اي ا
لــهـا اسم آخــر هـو بـوابــة سـلم الــقـصـر

ولم ينقب بعد في هذه البوابة. 
12.  بـوابة  ماد  –بـاري     وهي بوابة
الــــبـــاديــــة وتـــقع فـي اقـــصـى الـــطـــرف
اجلـنـوبي مـن الـسـور وتبـعـد عـن بـوابة
الـسالح مسـافة كيـلومتـر واحد وقد ورد

ذكرها في نصوص سنحاريب
 .13. . بــوابــة  ايــكـال  –مــشـارتي   أي
بـــوابــة الـــسالح وقـــد ورد اســمـــهــا في
ـسـماريـة وتقـع في منـحدر الـنـصوص ا
تـل الــنـــبـي يـــونس عـــلـــيه الـــسالم  في
احلـــافــة الـــشـــمـــالــيـــة الـــغــربـــيـــة مــنه
ـعـلومـات عنـها قـلـيلـة حيث لم يـنقب وا

فيها حلد االن .
14.  بـــوابـــة  خـــنـــدوري   وتــقـع هــذه
الـبــوابـة في الـضـلع الـغـربي من مـديـنـة
نـيـنـوى ولم يـنـقب فـيـهـا احـد حتى االن
كــمـــا اخــتــلف اآلثــاريـــون الــعــراقــيــون
واالجـانب في حتـديـد مـوقعـهـا ; فـمـنهم
من جـعلها في الضلع الغربي ومنهم من
كن ان جـعـلـها فـي السـور اجلـنـوبي و
نــشـــيــر في هــذا الــصـــدد الى كــتــابــات
الـــدكــتــور طـــارق مــظــلـــوم  وكــتــابــات
الـدكتور دوني جورج وكتـابات الدكتور
جـي ريــــد  ? Readواالســـــتــــاذ حــــمــــد

حمودي حس .
15.  بــوابــة  ســلم احلــديــقــة     وتــقع
ــنـطــقـة الـتي عــلى نـهــر اخلـوصـر في ا
ـديـنة يـخـرج فـيهـا اخلـوصـر من سور ا
مــديــنــة نــيــنــوى وورد ذكــرهــا في نص
لـسـنـحـاريب يـعـود الـى سـنة   691قـبل
يالد  ولم ينقب في هذه البوابة بعد. ا
16.  بـوابـة كـويي   أي بوابـة الـرصيف
ومـوقعـها قـرب مصب نـهر اخلـوصر في

نهر دجلة
17.  بــــوابــــة  بـــرخــــالــــزي  وتــــقع في
ـسافـة بـيت تل النـبي يونس مـنـتصف ا
عـليه السالم في الركن اجلنوبي الغربي
مـن السور  ولألسف ايضـا لم ينقب في

هذه البوابة
18.  بــوابــة  آشــور وتــقع  في الــضــلع
ــلك اجلــنــوبي وجــاء ذكــرهــا في نص ا
ســنـحـاريـب الـذي يـعــود الى سـنـة 694
يالد  وفيه ان بـوابة اشور تتجه قـبل ا
نـحـو مديـنـة اشور الـعـاصمـة االشـورية
االولـى  وهي اليوم في قـضاء الـشرقاط
الـتابع حملافـظة صالح الدين  –تـكريت 
وكـمـا هـو مـعـروف فـإن آشـور  هـو االله
الــقــومي لألشــوريـ   وزوجــته االلــهـة
شـيـروا  إلـهة اخلـلق ولم يـنـقب بـعد في
هـذه الــبـوابـة عـلى الـرغم من اهـمـيـتـهـا
وقـد اشار االسـتاذ حمـد حمـودي حس
قدمة الى كلية في رسـالته للماجستير ا
ــوصـل ســنـة 1990 اآلداب بــجــامــعــة ا
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خـتلف قـطاعـاته وأنواعه ووظـائفه من البـديهي أن اإلدارة عـلى صلـة وثيـقة بـالعـمل 
كافة .

إن العـمل هو حاجـة ضرورية في حـياة كل إنسـان فإذا أردنا أن نـتحدث من اجلانب
الدينـي واإلنساني واإلجتماعي واإلقتصـادي سنجد أن لكل جانب قيـمة روحية معينة
تفـرض علـينـا أن نريـد أونحـتاج لـلعـمل.. وقد أصـبح العـمل اليـوم ليس فـقط ضرورة

وإحتياج بل طموح وقوة .
ـهارة أو اخلـبرة وبالـتأكـيد التـحصـيل العلـمي  لكن قـد يقول هذه القـوة نكتـسبـها با
الـبـعض أن احلظ يـلعـب دوراً كبـيـراً في احلـيـاة العـمـلـيـة فمـجـرد أن يـكـون لديك حظ

سيكون لديك كل شيء .
ائة من النـاس يصلون للنـجاح باحلظ و التسعون لكنـني قرأت حكمة تقـول: عشرة با
ـائـة يـصـلـونه عن طـريق اإلرادة واإلصـرار  فـاإلرادة عـامل روحي ولـواله النـحقق با

النجاحات .
لكن الـنجاحات أحياناً التتعلق بـاإلرادة فقط بل باإلدارة وهذا موضوع مقالتي اليوم

فاإلدارة عامل مهم جداً في جميع اجملاالت العملية.
وظف كان نائـماً في كرسيه أثنـاء الدوام الرسمي وقد رأيت في إحدى األيـام صورة 
وظف : اجلهـد الذي بـذله هذا ا ـدير الـعام لـلشركـة ونشـرها مـعلقـاً التقـط الصورة  ا
قابل داخل شركتـنا جـعله ينـام حرصاً مـنه على تطـوير الشـركة وخدمـة العمالء  بـا
ـوظف فوراً أو في أقل تـقديـر يصـدر فيه ديـر أن ينـهي خـدمات ذلك ا كان يـستـطع ا
ـارسـة ولـكي ينـجح الـعـمل يـجب أن تـكون عـقـوبـة أو يـوبخه مـثالً لـكن اإلدارة هي 

مارسة ناجحة . ا
وظف عـمود وحـجر أساس ـثال ينـطبق عـلى اإلدارة السـليمـة التي تـعتـبر ا إن هذا ا
ـارس لـلـمـؤسـسـة ولـيـس عـبـد .. فـبـدالً من أن نـتـبـع مـبـدأ اإلسـتـعـبـاد في اإلدارة و
وظف بإعـتبـاره خادم أو عـبد ينـفذ األوامـر دون احلوار مـعه نسـتطيع التـسلط علـى ا
أن نتـبع مبدأ اإلحتـرام في اإلدارة التي تعـتبره قـوة ويد حديديـة تطور وتـرقى بالعمل

ؤسسة . وا
لألسـف نـحـن نـفــتــقــر الى وجــود الــقــيــادة ألن اإلدارة هي فن الــقــيـادة ولــيــست فن
دير يستـخدم السلطة لـفرض األوامر واستقطـاع الرواتب واحملاسبة فقط السلـطة.. ا
دير هـو الفرد الذي يتحمل مهمة تخص .. ومثل هـكذا إدارة تعكس الفشل الواقع فا

عنى أن يكون مديراً لهم وليس عليهم . ؤسسة وتخص موظفيه في آن واحد  ا
ـؤسسـة بصـورة عامـة والبالد إن فـشـلنـا في إدارة الشـؤون الوظـيـفيـة نعـكسه عـلى ا

بصورة أعم .
لذلك أعـتقد أننا الـيوم نعاني خـلل إداري وظيفي الى جانب الـفساد اإلداري.. فأغلب

ــؤســســات غـيــر احلــكــومــيـة مــثالً يــعــاني مــوظــفــوهـا من ا
ـفـروض والـذي هـو في احلـقـيـقـة اليدل عـلى اإلسـتـعـبـاد ا
ـا يدل علـى مشاعر ـؤسسة وإ جناح إدارة أو سـياسة ا
وظـف سوداويـة وظروف نـفـسيـة سلـبـية تـنعـكس عـلى ا

هارة ألنه ـعرفة والـتدريب وا لـذلك اإلدارة هي فن يُتقن با
يتعلق بالفرد واجملموعة وليس تسلط  .

والـتـلـوث في األجـواء. لـسـنـا هـنـا بـصـدد
تـوجــيه الالئـمـة عـلى بـلـدان أو جـهـات أو
ـا عـانت مـنه أفـرادٍ التـخـاذهم كـبش فـداء 
الـبـشريـة في أزمـنة سـابـقة وال فـي أيامـنا
ّ توجيه اللوم على بلد مع هـذه عندما 
وشــعبٍ مـعـيّـن مـتـهمٍ بــتـنـاول حــيـوانـاتٍ
ودبــيبٍ غـيــر مـسـتــسـاغٍ تـرفــضه شـعـوب
أخـرى عـلى وجـه األرض. فكـمـا حـصل في
ـاضي السـحيق ح اتُـهم اليهـود بنقل ا
أمـراض مثل البـرص واجلذام والتي عُدّت
عـارًا على بشرٍ ابـتلتهم السـماء كي "تظهرَ
إرادة رب الـسمـاء وقدرتُه علـى البشـر غير
األسـوياء" بحسب نـظرة بشريـة ضيقة من
فـئـاتٍ تـرفـعت عـن طبـقـات ٍ مـسـحـوقـة من
ـكن تسجيل ـعدَم  الـبشر والـفقراء وا
مـا يــحـصل حـوالـيـنـا في أيـامـنـا هـذه من
شـبيه االتهامات التي سـاقها البعض ضدّ
شــعـوبٍ في الــقـارة الـصــيـنـيــة. فـهـذه في
ظـاهرها وباطنها ال تخرج عن فحوى هذه
الـنظرة الضيقة غير السوية وغير العادلة
تـحركة في نـشاطها جتـاه هذه الشـعوب ا
ـتنوع والتي حتب احلياة عـلى طريقتها ا
ــتــطــور وجتــيــد اســـتــنــبــاط اجلــديــد وا
لـتنميتها واستمرار عيشها وفق منظارها
ـــهمّ في هــذه ــتــمـــيّــز. ولــكن ا الـــقــارّي ا
الـــويالت الــتي تــأتـي من جــرّاء اجلــوائح
واألوبــــئـــة واألمــــراض تـــكـــمـن في قـــدرة
اإلنـسان عـلى استـغاللـها واتـخاذهـا عبرًا
ودروسًــا لـتـغــيـيـر الــعـقـلــيـات والـكفّ عن
ـنـطقي عـلى أشـكال ـسـبق غيـر ا احلـكم ا
الـبشـر وتـصانـيفـهم وسلـوكيـاتهم بـالرغم
طـلق أولُـه وآخرُه مـن اللهّ مـن أن احلكـم ا
خـالق الـكـون ولـيس من لـدن الـبـشـر الذي
يـبقى ضـعيـفًا في قـدراته احلقـيرة التي ال
ــــــكن أن تــــــرقى إلـى قـــــدرات اخلــــــالق
ــيّـز اجلــبــارة. فــظــلمُ الــزمـن وقــهــرُه ال 
وت حقٌّ أحيانًا أحدًا. وهذا ما يفسّرُ أن ا
قدور كـائنٍ مَن كان عـلى اجلمـيع وليـس 
أن يــقف بــوجـهه حــيـنــمـا تــأتي الـســاعـة
ـوت بــني الـبـشــر كـالـلصّ في ويــخـطف ا
الــلــيل الـذي ال يُــعــرف أوانُ قـدومه ووقتُ
هـجومه على الـبيت من أجل سرقـته. فتلك
الـــســاعــة وذلـك الــوقت ال يـــعــلــمُه إالّ ربُّ
وت في الـعـا وال أحـد سـواه. كمـا أنّ ا
لك يّـزُ بـ ا سـلـوكه العـبـثي أحيـانًـا ال 
ــتـــــــــــعــالي واإلنــسـان الــبــســيط بـ ا
ـــرؤوس بــ الــفـــقــيــر الـــرــــــــــئــيس وا
ــؤمن والــغـــني بــ الــزعــيـم الــديــني وا
رأة بـ الـكـبـير الـبـسـيط بـ الـرجل وا
والـصـغيـر. فالـكلّ سـواسيـة أمـام القـضاء

اإللهي. 
إنّ مـا نشهدُه اليوم في سـلوكيات البعض
من الـبشر إزاء جائحة الـعصر كورونا قد
ال تـخــتـلف عـمّـا شـهـده الـعـالم إبّـان وبـاء
الـطـاعون األسـود. فـحيـنـذاك تذكـرُ بعض
كــتـب الــتــاريخ جلــوء ذواتٍ من الــطــبــقــة
االرســتـقــراطـيـة لــلـهــجـرة خــارج مـنـاطق
وت الزؤام الذي سكنها هربًا من أشباح ا
حـاصر مدنًا كبيرة بأسرها. وتتكرّرُ شبيه
ـناطق ـغادرة بـشرٍ  تـلك احلـكايـة اليـوم 

ومـواقعـهم الدوليـة كلّ بحـسب مصاحله
ومنافعه ومكاسبه.

لـذا فإنّ ذات الوصف الـذي عرفه التاريخ
في أزمـنة اجلوائح قد يكون قريبَ الشبه
فــيــمـا يــحـصـل بـشــأن فــيـروس كــورونـا
والــهـالـكـ بــسـبـبه حــيث خـيّمَ اخلـوفُ
وســـاد الـــرعبُ عـــلـى أيّ شيء وكل شيء
ــديـنــة والـبــلـد سُّ مــريض كــورونـا وا
الــذي انـتـشـر فـيه بــالـرغم من ضـربه كلّ
بــقــاع األرض وبـشــرهــا من دون تـمــيــيـز
بـسـبب سـرعـة الـتـنـقل ووسـائل االتـصال
سـاعدة في إمـكانـية انـتشاره. ـتعـددة ا ا
إالّ أنّ حـالة الفـوضى التي تركـها فيروس
كـورونـا ربّمـا تـختـلف في بـعض آلـياتـها
ودوافـعها وأسبابها عن تلك التي تركتها
جــوائح الـتــاريخ ألســبـاب عــديـدة مــنـهـا
مـسـتـوى الـوعي وتـوفـر وسـائـل الـوقـاية
ـية وتـعـدّد مـراكـز الـعالج واحلـمـلـة الـعـا
إليـــجــاد الــعـالجــات الــواقـــيــة ومـــنــهــا
الــلــقـاحــات الــتي مـا تــزالُ تــثـيــر الــقـلق
واحلـيـرة واخلوف في صـفوف الـبشـرية.
ـنــظـمـات فــفي الـوقت الــذي تـدعـو فــيه ا
يـة ومراكز الـعالج الدولية الـصحيـة العا
لــلـتـحـصّن بــأخـذ الـلـقــاح هـنـاك أطـراف
عــلـمـيــة واجـتــمـاعـيــة تـشـكّـك في مـقـدرة
نح ـطـروحـة في األسـواق  الـلـقـاحـات ا
َن يقتـبلها. بل ذهب احلـصانة الـصحيـة 
الـبعض العـتبـارها مؤامـرة دوليـة تسعى
يـة كـبرى حتـقيق من ورائـهـا شركـات عـا
أربـــاح عــظــمى من ورائـــهــا. نــاهــيك عن
ية اخملطَّط لـها فيما يخصّ اجلـدوى العا
مـستـقبل البـشريـة على األرض واألهداف
نتظرة من وراء كشوفة ا اخملـفية وغير ا

اجلائحة
. وفي كـلّ األحوال فالبشـرية ضائعة ب
األمـل واخلوف ب الـرجاء والـيأس ب
ّا يـجري من دون بروز الـفرج والـضيق 
ـكن أن يــشـفي الــغـلـيـل ويـهـدّ من مــا 
ـغلـوب عـلى أمـره في أمر روع اإلنـسـان ا

هذه اجلائحة. 
وقـانــا الـله شـرّ بالئـهـا وشـفى مـرضـاهـا

ورحم الهالك بسببها.

والـتـكـنلـوجـيـا وسرعـة احلـركـة البـشـرية
والــسـفــر الــرائج دون االكـتــراث أحـيــانًـا
ـتـرقـبـة. هـنـاك مَن يـعـتـقـد من لـلـنـتـائج ا
أطـبـاء العـرب في القـرن الـرابع عشـر بأنّ
وبـاء الـطـاعون األسـود الـذي وصل أوربا
في حـينـها قـد أُتيح له االنـتشـار انطالقًا
من الــصــ أيــضًـا تــمــامًــا كـمــا يــسـود
االعـتقاد الـراهن بكون هـذا البلـد مترامي
األطــراف هــو الـــســبب في نــقل فــيــروس

جائحة كورونا في العام 2019. 
Êu UD « UOB

وبـحـسب دراسـة عـلـميـة رصـيـنـة في علم
األنـسـاب اخلـاصـة بـعـصـيـات الـطـاعـون
عنيون بكون هذه العصيّات هي توصل ا
الــسـبب في انــتـشــار وبـاء الــطـاعـون في
الـعـالم وذلك انـطالقًـا من مـنـطـقـة الـتبت
حــصــرًا حـــيث مــوطن هــذه الــعــصــيّــات
ـسـتـوطـنـة في مـجـمـوعـة من الـقوارض ا
ــــا بــــســــبب بــــعض الــــبــــرّيــــة وذلـك ر
اخلـصوصـيات الـبشريـة وطبـيعـة احلياة
الـتي تـتمـيـز بهـا هـذه البـقعـة من الـعالم.
ـغولـية ويـرى بـعض هؤالء أن الـغزوات ا
الـتي اجتاحت مناطق مـتعددة من العالم
كن عدُّها من ومنها أوربا ودول الشرق 
وســائـل نــقل أدوات الــطــاعــون إلى هــذه
الـشـعـوب بالـرغم من عـدم اإلقرار ضـمـنًا
بـكــونـهـا الـسـبب األسـاس الـوحـيـد لـنـقل
عدوى هذه اجلائحة كي ال تُظلمَ جزافًا. 
بــذات الـــطــريــقـــة والــوســيــلـــة نــخــلص
الفـتراض نـقل أدوات جائحـة كورونا إلى
الـعالم الـراهن بسـبب القـدرة االقتـصادية
ــتــمــيــزة لــهــذه الــبالد الــشــاســعــة في ا
الــــوصــــول إلى أقــــصى أراضـي الــــكـــرة
األرضـية وغزوها بطريقتها اخلاصة بها.
ـتــاحـة فــنــحن نـدرك وســائل االتــصــال ا
آنـــذاك في الـــربط بــ الـــبــحـــر األبــيض
ـــتــــوسط والـــبـــحـــر األســـود ألغـــراض ا
الـتـجارة كـونهـا من الـوسائل الـرئـيسـية
في الــتـنــقل والـتـجــارة. وهـذا مـا يــفـسّـرُ
وصـــول الــطــاعـــون إلى أوربــا ومـــنــهــا
فــرنــســا بــالــذات وعــلى وجه الــتــحــديـد
بـــســبب الـــتــجــارة الـــدولــيـــة الــتي كــان
ـارسـها الـتـجـار ب الـبـلدان والسـيّـما
ـــدن الــــرئــــيــــســــيـــة مــــثل فـي مـــوانـئ ا
اإلســـكــنـــدريــة في مـــصــر ومـــرســيـــلــيــا
ونــورمــانــدي في فــرنـســا وصــقــلــيـة في
إيـطـالـيـا ولـنـدن في بـريـطـانـيـا وغـيـرها.
كن دن كانت رائجة جتاريًا ما  وهـذه ا
الـقول إن احلركة فـيها قد يـسّرت الطريق
النـتقال العدوى أكثـر من غيرها وإحصاء
زيــادة في عـدد الــوفـيـات الــدرامـاتـيــكـيـة
ـقلقة. وغالبًا ما كانت الدوائر الكنسية ا
ــقـرّبــ مـنــهـا من ــؤمــنـ ا وصــفـوف ا
ـتطوعـ هي اجلهة الـتي تتبـنى تقد ا
ـتوفرة ـساعـدات الغذائـية والـعالجية ا ا
عــلى شـحــتـهــا وكـذلك فـي عـمـلــيـات دفن
الـضـحـايا الـكـثـيرين بـالـرغم من اخملـاطر
ـكن أن تـشـكلـهـا وسـائل االتـصال الـتي 
ــبـــاشــرة مع جــثث ــادي ا اجلـــســدي وا
الــهــالـكــ أو عــائـداتــهم ومــقــتـنــيــاتـهم

عـرف تـاريخ الـبـشريـة أصـنـافًـا شتى من
ـكن تسـميتـها بـاألوبئة اجلـوائح أو ما 
الـفـتـاكـة الـقـاتـلـة الـتي صـعبَ الـسـيـطرة
ا يخفّف من عـليها أو عالجها بـشريًا و
اخلسائر العامة واخلاصة التي أحدثتها
هـذه في صـفـوف اجلنـس البـشـري وعلى
دبـيب األرض بأشكالها على السواء. فقد
شـهـدت الـبـشـرية في احلـقب الـتـاريـخـية
ـاضية أوبئة قاتلة مثل اجلدري والسلّ ا
والـطـاعـون واحلـصبـة واجلـرب واشـكال
احلـمــيـات وأنـواع اإلنـفـلـونـزا وحـديـثًـا
كـارثة السـيدا أو ما سُـمّي باإليدز (نقص
ـكــتـســبـة) وآخــرُهـا فــيـروس ــنـاعــة ا ا
جـائـحـة كـورونـا الـذي أقـلق الـعـالـم وهزّ
ًــا في الـــعــروش وحـــجــز شـــعــوبًـــا وأ
مـنـازلـهـا وضـمنَ أسيـجـة بـلـدانـها وأدّى
ـذهل إلى إغالق احلـدود ومـنع تــفـشـيه ا
الـتنقّل واتخاذ إجراءات قـاسية للحدّ من
انـتـشـاره بـعد أن حـيّـر الـعـلمـاء والـبـشر
الــعـاديــ في كـيــفـيــة وروده والـشــكـوك
بـصــنـاعـته بـشـريًـا واخلـشـيـة من وجـود
مـؤامرة دولية تقوم بهـا جهات مستفيدة
من ظـهـورِه ومن آثـاره الـسلـبـيـة القـاتـلة
عـلى حاضـر البشـرية ومـستقـبل األجيال
الـتي لم تولد بعد. وهـذا بحسب مراقب
ومـحلل ومتابع ألشكال األزمات التي
ــســتــجــدّة خــلــقــتــهــا هــذه اجلــائــحــة ا
ــتـحــوّرة بــشـكل غــريب ســائـر ربّــمـا وا
ضــمن الـتــصـوّرات اجلــديـدة لــلـخــارطـة
ـرتـقبـة لألرض على يـد "األسيـاد" رعاة ا
ـقـاولـ ـال واالقـتـصـاد بـاالتـفـاق مع ا ا

ال والسياسة. في مجال الصحة وا
ـكن نكـران مـساهـمـة وسائل عـمـليًـا ال 
الـتـنقـل السـريع بـسرعـة انـتشـار األوبـئة
مـــؤخـــرًا بــالـــرغم مـن الــوعـي الــصـــحي
والــتــقـدم الــتـقــني والــطـبـي لـدى عــمـوم
شــعــوب األرض تــمــامًــا كــمــا ســاهــمت
تـخـلفـة في أزمـنة سـابـقة في الـوسـائل ا
انـتشـار هذه األوبـئة نـتيـجة لـعدم تـوافر
ــتــقــدمــة الــتي من شــأنــهــا الــوســائـل ا
الـتخـفيف من حدّة هـذه األمراض القـاتلة
وكــذلك بـســبب الـنـقـص احلـاد آنـذاك في
ا العنصر البشري الذي يفترض قيامُه 
ــسـتــلـزمـات يــتـرتب عــلـيه من تــهـيــئـة ا
ـســاهـمـة في ــاديـة الـتـي من شـأنـهــا ا ا
الــــرصـــــد واحلــــدّ من االنـــــتــــشــــار وفي

ـتـوفـرة من صـنع اسـتـخـدام الـعالجـات ا
ـقــاربـة في الــبـشــر. من هــنـا قــد تـكــون ا
مـقارنة تأثـيرات وخسائر جـائحة كورونا
مع مـا شكّلـه وباء الطاعـون األسود مثالً
والـذي ضربَ مناطقَ عديدة من العالم في
أزمـنة مـختلـفة من الـتاريخ. ولـعلَّ أشدَّها
ًــا وخـسـارة حــيـنـمـا وأكــثـرَهـا عــنـفًـا وأ
اجــتــاحَ هــذا الــوبـاء الــعــالم األوربي في
الـقرن الرابع عـشر وبالـذات في السنوات
من 1352-1346م. فـفي هذه احلقبة جند
اآلثـار الـكـارثـيـة الـتي أوقـعـهـا الـطـاعـون
بـحـصاد أكـثر من ثـلث سكـان هذه الـقارة
بــحـسب "جـولــيـان لـوازو" أســتـاذ تـاريخ
الـقرون الوسطى فـي جامعة مرسـيليا في
فـرنسا الذي يشـيرُ إلى تقاربٍ وصفي في
الـكـارثتـ في مقـابـلة له مع مـجلـة "باري
مـاتش" الـفـرنـسـيـة. وفي وصـفـه لـطـريـقة
انـتشار الوبـاء حينذاك يشـيرُ هذا العالم
إلى نــوعٍ من بــكــتـيــريـا تــنــقـلــهــا بـعض
الـقـوارض القـذرة الـتي صعبَ مـقـاومتـها
والـقـضــاء عـلـيـهـا ومـعـاجلـتُـهـا حـيـنـذاك
ـتاحة بـشريًا بـسبب ضـعف اإلمكانـيات ا
وعـدم اسـتيـعاب هـول الكـارثة الـتي شاع
ـوت األسود بـسـبب الرعب تـسـميـتُـها بـا
ـــــنــــازل والـــــدمـــــار الــــذي أحـــــدثـه في ا
والــكـنــائس والــشـوارع. ووفــقًـا لــرؤيـته
وبـسـبب ذلك الـوباء فـقـد توقـفت احلـياة
ـصـابـة والـتـزم الـعـامة ـدن ا في بـعض ا
ـوت واخلــاصــة مــنـازلــهم في انــتــظــار ا
غلقة الـزؤام على األسرّة ووراء األبواب ا
صيـر األسود علـى الطرقات القـاة ا أو 
وفـي الـشـوارع واألمـاكن الــعـامـة بـحـيث
ـقابر صـعب التـقاط اجلـثث ونقلـها إلى ا
لـــكــثـــرة عــددهـــا واخلــوف مـن الــعــدوى
احلـتــمـيـة. وجـديـر اإلشـارة إلـيه بـحـسب
ظـلمة بـعض الروايـات في تلك احلقـبة ا
ارتــفــاع أسـعــار الـشــمــوع بـســبب كــثـرة
ـــوتى اســـتـــخـــدامـــهـــا في نـــقل جـــثث ا

قابر.  والهالك بسبب الوباء إلى ا
ـعلوم ايضًا أنّ أقرب الوسائل لنقل من ا
عـدوى تلك األوبئة في حينها كان بسبب
الـتـجـارة عبـر الـبـحار الـتي كـانت رائـجة
بـ دول العالم على بطئها وخفتها حيث
كـانت تـسـتغـرق أسـابيع وأشـهـرًا وليس
كـمـا نـشهـده الـيـوم من سـرعة انـتـشـارها
كــالـــبــرق بــســبب تــقـــدم وســائط الــنــقل

عـيــشـهم وسـكـنـهم قــصـدًا لـلـتـحـصّن من
وبـال اجلائحة. وتلكم مفارقة ال تدخل في
حـسـابـات الـقـدر الـذي ال يعـرف الـتـمـيـيز
بـ زيـد وعبـيد بـ قـويّ وضعـيف ب
سـيـد الـقـوم وحـقـيـره وفي ايـة بـقـعة من
أرض الــرحــمن الـواســعــة. فـالــكلّ يــبـقى
ـرض والـكلُّ سيـتـأثر عـرضـةً لإلصـابة بـا
. فال شـروط للهرب منه من قـريبٍ أو بعيدٍ
مــهـــمــا كــان مــوقع اإلنـــســان ومــنــصــبُه
ـــتــلــقــون وتـــأثــيــرُه وشــخـــصُه حــتى ا
تعددة الـتي أخرجتها مصانع لـلقاحات ا
ـارسة مـهنة إنـتاجـية بقـصد الـتجارة و
الـشفاء سواءً بسـواء خابت ظنونُهم ولم
تـتـوفـر لـهم فـرصـة ضـمـان الـتـحـصّن من
الــقــادم اجملـهــول. فــمـا تــزال الــلـقــاحـات
ـطـروحـة تـثـير شـيـئًـا من الـغـموض في ا
فـعـالـيـتـهـا وجنوعـهـا ومـدى مـواجـهـتـها
لـقـدرات الفـيروس عـلى الـتحـوّل والتـلوّن
والـتطوّر في أساليب مهـاجمتها الشرسة
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 ولـــــكنّ األمـل يــــحـــــدو بــــالـــــبــــشـــــريــــة
واالخـتـصـاصـيـ بـاألمـراض االنـتـقـالـية
َـخابر أن يصـيرَ التوصل والـعامل في ا
الـعـلـميّ الـعـام إلـى لـقـاحـات آمـنـة وأكـثر
فــعــالــيــة تــســهم في مــنـع اإلصــابــة قـدر
ـستطاع من أجل إبعاد اجلنس البشري ا
عـن اخملاطر التي حتوم حوله ولكنْ بأقلّ
اخلـسائـر وبتصـفير الـتأثـيرات اجلانـبية
ــشــكــوك فــيــهــا والــتي مــاتــزال تــثــيــر ا
تـــســاؤالت عـــديــدة مـــشــروعـــة مــا حــدا
بـالـبـعض لـلـتقـاعس والـتـصـدّي ألخـذها
خـشـيـةً من الـوقـوع في شراك تـأثـيـراتـها
اجملـهــولـة عـلى الـصـحـة اجلـسـديـة. فـكلٌّ
يــخــشى عــلى صــحــته وصــحــة وأحـوال
مـحبـيه وأهله وأصـدقائـه وشعبـه نتـيجة
لـضــعف الـثـقـة الـتي عــمّت عـامـة الـبـشـر
واجلــهــات الــعـلــمــيــة والـصــحــيــة الـتي
اخـتـلــطت مـخـطـطـاتُـهـا وتـوجـهـاتُـهـا مع
اسـتراتيجـيات وسياسـات "أسياد العالم"
غـير الظاهرين الذين يديرون دفة القاطرة
الـبشريـة انطالقًا من مواقـفهم السـياسية
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بغداد

درسة ثم دن ساكن وفي نفس الشارع نشأنا معا ودخلنا ا    كنا سويا في إحدى ا
أكملـنا مراحلـها األولية والـثانوية مع بـعضنا وبـعدها ذهب كل منـا إلى التخصص الذي
ـركزي لكننـا لم نفترق حيـث استمر تواصـلنا من خالل السكن في فرضه علـيه القبول ا
دينة التي احـتضتنا طيـلة حياتنا والى وقت قريب  ,حيث شاءت نفس الـشارع من تلك ا
األقدار أن يـصبح ذلك الصـديق الذي الزمني والزمتـه طيلة مـا مضى من العـمر مسؤوال
 فرحل نـاقال أثاث منـزله إلى حيث ال اعلم ولـم يكلف نفـسه بان يقـول لي ( أنا راحل يا
صديـقي ) وحاولت االتـصال به هـاتفـيا  إال إن هـاتفه يـرن دون رد ولو افـترضـنا انه لم
ة لم يرد عـليهـا فيحـاول أن يتصل لـيعلم يـسمع رنة تـلفونه  ,الم يفـتح جهازه لـيرى مكـا
مـاذا أريـد منه ?  ,إنـا ذلك الـصـديق الـذي قـاسمه الـعـيش طـيـلـة سنـي عمـره الـسـابـقة ,
وحاولت وحـاولت كثيرا معرفة مكانه  ال لشيء سوى لالطمئنان عليه ومعرفة أين يسكن
فانـا واحلمد لله لست بحاجة إلى خدماته لكني فقط أردت أن أد صلة العشرة الطويلة

حيث لم نفترق أبدا  قبل أن يصبح مسؤوال .
ـسؤولية هـل سيعود لي وهـل يتوقع منـي أن أعيد تلك       ترى هل بـعد انتـهاء تلك ا
ا أنـا عـلى العـهـد سـأبقى عـلى صـداقتي الـعـشرة الـطـويلـة إلى سـابق عـهدهـا ? نـعم ر

صلحه بل ألننا تقاسمنا احلياة ومحـبتي ألني لم أصادقه وأحبه 
بـحــلـوهـا ومــرهـا  ولم يـخــطـر بـبــالي أن يـكــون في يـوم مـا
مـسـؤوال  ,إال انه سـيـعـود ليـجـد غـصـة في الـنـفس يـصـعب
إزالتـها لـكنه سـيجـدني ذلك األخ والصـديق  الوفي الذي ال
يطـمع بشيء من خـدماته حـسب ما كـان ظنه عـندمـا امتطى
ذلك الــكـرسي الــزائل فــغــيــر سـكــنه  وهــاتــفه ونـسـي تـلك
العـشرة األزلية الطويلة بكل ما فيها  ,ذلك الكرسي الذي لو

ا وصل إليه. دام لغيره 
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بعـد زيارات واتصاالت مكوكية سرية وعلنية ب طهران والرياض  جنحت بغداد في
ـمـلــكـة الـعـربـيــة الـسـعـوديـة ـتـضــادين في بالد مـا بـ الــنـهـرين  ا عـقـد اجــتـمـاع ا
ـتحـاورين تنازالت ا إن هـذا االجتـماع يتـطلب من ا وجمـهورية إيـران اإلسالميـة  و
شاكل قاسيـة حتتم على الطـرف فك العقـد بينهـما للمـضي الى االمام لتسـوية أهم ا

والعمل على استقرار منطقة اخلليج أوال ومنطقة الشرق األوسط ثانيا .
ومـن ابـرز تـلـك الـتـقــاطـعــات حـرب الـيــمن  والـوضـع في لـبــنـان  وهـوامـش الـتـدخل
وزع بـ الـطرفـ  وقضـايا الـتـدخالت الداخـليـة والـدور الدولي والـشرق العـراقي ا

ملكة وطهران . االوسطي في تعميق اخلالفات ب ا
ا إن احلـوار ب الطرفـ أخذ طابع السـرية  إال إن االتفاق علـى بغداد كي تكون و
شـكالت  يعـكس مدى اجلـهود الـتي بذلـتهـا بغداد عـاجلة تـلك ا مقرا امـنا ومـتوازنـا 
على غـيرها من العواصم لـتقريب وجهات الـنظر ب الريـاض وطهران  وهذا يحسب

نطقة والشرق.  للعراق كبلد محوري في ا
ـتابعـون بأن بـغداد التي تـمكـنت من تقـريب وجهات الـنظـر ب الطـرف لـعقد يعتـقد ا
مثل هـذا االجتـماع إال إن هذا االمـر ال يخـلو من تـعقـيدات بـحكم عـديد العـوامل التي
فرضـتـها الـفـترة الـزمـنيـة الـطويـلـة التي جـعـلت الـتبـاعـد ب الـطـرف فـرصـة سانـحة

لتدخل القوى الدولية وفي مقدمتها أمريكا وإسرائيل .
ملكة الـعربية السـعودية وجمهـورية ايران اإلسالمية لقد خـلقت عوامل الصراع بـ ا
ظـروفـا غيـر طـبـيـعيـة في مـنـطـقـة اخلـليج الـعـربي والـعـالم اإلسالمي بـحـيث أصـبحت
ـشاكل وتهدئـة النفوس محـاور اللجوء لـهذا الطرف أو ذاك لـيس من دواعي معاجلة ا

بقدر ما كانت صب الزيت على النار ولعب االعالم دورا في هذا السياق .
بـالـتأكـيـد الـدول اخللـيـجـية سـتـكـون مرتـاحـة إذا مـا عادت األمـور الى مـا كـانت عـليه
ـتضررة بـالصراع سابـقا ب طـهران والريـاض كونـها تقع في قـلب االحداث وهي ا

ومستفيدة من السالم .
هم أن يـشمل حـوار الطرفـ وقف احلرب عـلى اليـمن وانهاء احلـصارات بـكافة من ا
اشكـالـهـا وتقـريب وجـهـات الـنظـر بـ القـوى الـسـياسـيـة الـيمـنـيـة ومسـاعـدة الـشعب
الــيـمــني إلعـادة مـا دمــرته  احلـرب عــبـر تــأسـيس صــنـدوق مـالي تــسـاهم بـه بـشـكل
ـنـاطق االثـرية ـدمـرة وخـاصـة ا ـدن وبـيوت الـنـاس ا أسـاسي دول اخلـلـيج واعـمـار ا
للـتاريخ اليمني العـريق  كذلك وقف أي مشروع من أي دولة إلقامـة  قواعد بحرية أو

برية  فوق األراضي اليمنية  دون االتفاق مع قيادة اليمن .
انية كان رفع اليد عن لـبنان وجعل كل  االطراف  الـسياسية  والـبر ومن الضـرورة 
سـؤولة عن تقرير مـصير البالد وتـشكيل حكـومتها  والـعمل بروح االخوة على هي ا
ساعدات للشعب اللبنـاني وفي مقدمتها تمكينه من مواجهة وباء تقد كـافة اشكال ا
عيـشية الـتي يعاني مـنها بحـكم عوامل داخلـية ودولية كورونا واالزمـة االقتصـادية وا
قاومة اللبنانية هي شـرطاً لألمن اللبناني من العدوان اإلسرائيلي ا إن ا وعربيـة  و
وهي قوة دعم للـمقاومة الفـلسطينـية وحركة حتررهـا  فالبد من النظر الـيها إسالميا

سلوبة . وعربيا من إنها واحدة من أهم عناصر فرض السالم للحقوق ا
ـنـطـقـة والـعـالم اإلسالمي  فـأي خـطوة ـثالنه من حـضـور بـا ـا  الـطـرفـان مـهمـان 
مـتـقدمـة في ترمـيم الـعالقات بـيـنهـمـا ينـسحب ذلـك على كل الـوضع الـعربي والـشرق
سلم في كافة انحاء ـملكة العربية السـعودية تمثل مركز استقـطاب ا االوسطي  فا
العـالم اإلسالمي الذي يـبلغ سـكانه اكـثر من مـليـار ونصف مـسلم  بـحكم وجـود مكة
نورة  وجمهورية ايران اإلسالمية دينة ا كـرمة بيت الله احلرام وقبر الرسول في ا ا
ـؤثرة فـعـلـيـا عـبـر مـحـورها الـدولة الـكـبـيـرة الـتي بـاتت تـشـكل قـوة الـشـرق األولى وا
فهما القادران فعليا السياسي والعسكري وامكانياتها االقتصادية وتعدد صناعاتها 

نطقة توازن من سياسات العقلنة في عموم خارطة ا عبـر العالقات ا
ـنـطـقـة .بـالـتـأكـيـد هــنـاك الـعـديـد من األطـراف الــدولـيـة وفي ا
والـشـرق ال تــريـد لـهـذه الــعالقـات أن تـتــبـلـور نـحــو تـفـكـيك
اخلالفـات وجعل احلـوار مصـدر العـالج  لكن في تـقديـرنا
ـا أنـه بـدأ في بــغــداد فـأنه ســيــسـتــمـر وان تــأخــر بـعض

الشيء .
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سـمّت جلـنـة احلـكام في االحتـاد اآلسـيـوي لـكرة الـقـدم احلـكم الدولـي يوسف سـعـيـد لتـحـكـيم مـنافـسـات بـطولـة أنـديـة كأس
االحتاد اآلسيـوي. وقالَ رئيس جلنة احلكام في الهـيئة التطبيعيـة  عالء عبد القادر إن االحتاد تلقـى إشعاراً رسمياً يفيد به
بـاختـيار احلكم يـوسف سعيـد إلدارة مباريـات بطـولة أنديـة كأس االحتاد اآلسـيوي للـمجـموعتـ الثانـية والثـالثة في األردن
قبل. وأضـافَ عبدالقادر نتـطلع بثقةٍ إلى جناح للفتـرة من السابع عشر لـغاية السابع والـعشرين من الشهر أيـار / مايو ا
ـباريـات إلى بر األمـان تأكـيداً عـلى بـراعة احلـكم العـراقي في احملافل الـقاريـة وقدرته احلـكم يوسف سـعـيد في قـيادة ا

باريات الدولية. على التألق في ا
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{ لـنـدن- وكـاالت: سـقط بـرشـلـونـة
أمام ضيفه غرنـاطة باخلسارة 1-2 

عـــلـى مـــلــــعب
كــامب نــو
ضـــــــــــــمـن
منـافسات
اجلـــولــة

من الـــدوري اإلســـبـــانـي. تـــقــدم 33
الـبـارسا بـهـدف ليـونـيل مـيسي في
الدقـيـقة  23 ورد الضـيـوف بهـدف
لداروين مـاتشيـز وخورخي مولـينا
فـي الـــدقــــيـــقــــتـــ  63 و79 وفــــرط
الـبـارسـا في فـرصـة ثـمـيـنـة العتالء
صـدارة الـلـيجـا في وقت حـاسم من
نافسة على اللقب. وجتمد رصيد ا
ـركز بلـوجـرانا عـند  71 نقـطة في ا
الـثـالث مـتـسـاويـا مـع ريـال مـدريد

تاركا رأس الترتيب ألتلتيكو مدريد
 نـقـطـة.  ورفع غـرنـاطـة رصـيـده 73
ــركــز الــثــامن. إلى  45نــقــطــة في ا
ســيـطــر بـرشـلــونـة عــلى مــجـريـات
الـــشـــوط األول لـــكن دون خـــطـــورة
حـقـيـقيـة عـلى مـرمى منـافـسه عـبر
مــحــاوالت خـجــولــة من جــريــزمـان
وصـامــويل أومـتـيـتي واخـتـراقـات
غيـر مؤثـرة من دي يوجن ومـوريبا.
فض مـيـسـي االشـتـبـاك بـعـد تـبادل
الـكـرة مع جـريزمـان قـبل أن يـسدد
النجم األرجنتيني بقوة في الزاوية
اليـسرى مسـجال الهدف األول. في
قابل هدد لويس سواريز مهاجم ا
غرناطة مـرمى تير شتـيجن بفرصة
وحيدة. بدأ البـارسا الشوط الثاني
بـأداء هـجـومي أفضـل نسـبـيـا لكن
أنـــطـــوان جـــريــــزمـــان وســـيـــرجي
روبـيرتـو أضاعـا فرصـت لـتعـزيز
التفـوق الكتـالوني. تكـتل الضيوف
بكثافـة عددية كبـيرة أمام مرماهم
مع االعــــتـــمـــاد عـــلى االنـــطالق
بـهـجــمـات مـرتــدة لـسـولـدادو
ولــــويس ســـواريـــز

ومــاتــشـيــز. ومن إحــدى احملـاوالت
الــنــادرة تــعـــثــر مــيـــنــجــويــزا في
الـلـحـاق بـالـكـرة لـيـنـفـرد مـاتـشـيـز
ــرمى ويــسـجل هــدف الـتــعـادل. بـا
ارتبك العمالق الكتالوني للحظات
ونـال مـدربه رونـالـد كـومـان بـطـاقـة
حــمـــراء لالعـــتــراض عـــلى احلــكم
بــعــدهـا أجــرى تــبــديـلــ بــإشـراك
ــبــلـي وبــيــدري مــكــان عـــثــمــان د
مينجويـزا وموريبا. ووسط اندفاع
غيـر مـحـسـوب لـبـرشـلـونـة وتـفكك
في مــنــظـومــته الــدفـاعــيــة أضـاف
خــورخي مــولـيــنــا الـهــدف الــثـاني
لــغــرنـــاطــة بـــرأســيــة فـي الــزاويــة
الـيسـرى. احـتـسب احلكم  4 دقائق
وقــــــتـــــــا بــــــدال مـن ضــــــائع إال أن
أصـــــحـــــاب األرض فــــــشـــــلـــــوا في

اســتـغاللــهــا لـيــسـقط بــرشـلــونـة
ويـــفـــرط في ثـالث نــقـــاط غـــالـــيــة.
اســـتــــغل فـــيـــاريـــال عـــامل األرض
لـيـحــقق فـوزا صــعـبـا عــلى ضـيـفه
آرســــنـــال   1-2 فـي ذهـــاب نــــصف

نهائي الدوري األوروبي. 
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وأحرز هـدفي فيـاريال كل مـن مانو
تريـجـيروس  5 وراؤول ألبـيول 29
فـيـمـا سـجل نيـكـوالس بـيـبي هدف
آرسنال الوحيد في الدقيقة  73 من
ركـلــة جــزاء لــيـتــأجل احلــسم إلى
ـقبل في مـوقعـة اإليـاب اخلمـيس ا
لندن.  وجلأ مـدرب فياريال احلالي
ـري وآرســنـال الــسـابـق أونـاي إ
إلـى طـــريـــقــة  3-3-4 حـــيـث تـــكــون
اخلط اخلــــلـــفي مـن خـــوان فـــويث

وألـبـيـول وباو تـوريس وألـفـونـسو
بيـديرارزا وأدى إتـيان كـابوي دور
العـب االرتـكـاز مـن حـوله الــثـنـائي
داني بـاريخـو وتريـجـيروس فـيمل
ـهاجم جـيـرارد موريـنـو ب وقف ا
اجلناح باكو ألكاسير وصامويل
قـابلة تشـوكويـزي.  في النـاحيـة ا
اعتمد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا
عـــلى طــريــقــة  1-3-2-4 حــيث وقف
روب هـولــديــنج إلى جـانـب بـابــلـو
مـــــاري في عـــــمق اخلـط اخلــــلـــــفي
ــســانــدة من الــظــهــيــريـن كــالـوم
تشامبرز وجرانـيت تشاكا وتمركز
تــومــاس بــارتي وســيــبــايــوس في
ـلـعب فـيـمـا حترك الـثالثي وسط ا
بـوكــايـو ســاكـا ومـارتـن أوديـجـارد
ــهـاجم وإمـيل ســمــيث رو خــلف ا
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متاز W½U∫ لقاء الزوراء وامانة بغداد في ا √

الـشــوط األول وتـقــدم في الـدقــيـقـة 25
عن طـريق بنـيامـ أكور وفي الـشوط
الــثــاني عــادل الــقـاسم الــنــتــيــجـة في

الــفــيــحــاء ضــمن اجلــولــة نــفــســهــا.
باراة تقاسم الفريقان السيطرة على ا
حيث فرض نفط البـصرة أفضليته في

ـدافع. وبــحـثـا عن هــدف الـتـعـديل بـا
أجـــرى مــدرب الـــقــوة اجلـــويــة أيــوب
أوديـشـو عـددا من الـتــغـيـيـرات حـيث
أشــــــــرك أمــــــــجــــــــد راضـي بــــــــدال من
جـيــفـرســون وحـســ جـبــار بـدال من
شريف عبد الكـاظم وسيف رشيد بدال

من علي محسن. 
وحاول أمجد راضي بكرة مرت بجوار
الـقــائم وكـاد بــاخـتــكـور أن يــضـاعف
النتيجـة عندما استلم إيـبروخيمخليل
يـولــدوشــيف كــرة عــرضــيــة مُــتــقــنـة
سددها قوية بقدمه اليسرى ارتدت من
الـقــائم األيـســر في الـدقــيـقـة 88 . ومن
جـهـة اخـرى حـقق فـريق الـزوراء فـوزا
صـعــبـا عـلى أمــانـة بـغــداد بـهـدف من
دون رد  في مــلــعب الـــشــعب الــدولي
حلــــســــاب اجلــــولــــة  29 من الــــدوري

متاز.   ا
الــزوراء رغم الـســيـطــرة الــتـامــة عـلى
ـرمى لـكـنه ـبـاراة ومـحـاوالته عـلى ا ا
أخــــفق فـي تــــرجــــمــــة فــــرصه حــــتى
الـدقـيـقـــة  35 حـ سجل حـسـ علي
هدف الـتقدم من ركـلة جـزاء احتسـبها
احلـــكـم زيـــد ثـــامـــر. ورغم مـــحـــاوالت
الـفـريـقـ لـلـتـسـجـيل إال أن الـنـتـيـجـة

بقيت على حالها. 
ورفع الـزوراء رصـيـده إلى الـنـقـطة 55
ـركـز الـثاني فـيـمـا جتمـد رصـيد في ا
ركز أمانة بغداد عـند النقطة  39 في ا
الــثــامن.  وفـي مــبــاراة أخــرى خــطف
فـريق الـقـاسم نـقـطة مـهـمـة من تـعادله
ـلعب ثـله  مع نـفط الـبصـرة بـهـدف 
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خـــســـر فـــريق الـــقـــوة اجلـــويـــة أمــام
باختكور األوزبكي بهدف دون رد  في
اجلولة السادسة من اجملموعة الثانية
لـــــدوري أبـــــطــــــال آســـــيــــــا. وســـــجل
بــوالتــخــوجــا خــولــدورخــنــوف هـدف
باراة الـوحيد في الـدقيقة  79 ليرفع ا
بــاخــتـكــور رصــيــده إلى  7 نــقــاط في
ركز الثالث فيما جتمد رصيد القوة ا
ركز الرابع. اجلوية عـند نقطتـ في ا
ــــســــتـــوى لم يــــكـن الــــشــــوط األول 
الــطـــمــوح حــيث حـــاول العب الــقــوة
اجلـــويـــة عـــلي مـــحـــسن بـــتـــســـديــدة
ضــــعــــيـــــفــــة بــــيـــــنــــمــــا عـــــلت كــــرة
تــورجـونــبــايـيف الــعــارضـة. وافــتـتح
الـقوة اجلـويـة الشـوط الثـاني بـهجـمة
واعدة كاد همام طارق أن يسجل منها
لـوال أن كـرته ردتــهـا الـعـارضــة فـيـمـا
حـاول سامح سـعيـد من تـسديـدة علت
الــعــارضـة ورد تــيــمــيـروف بــرأســيـة

تمكن منها احلارس. 
وسـجل باخـتكـور هـدفا في الـدقيـقة76
لــكـن احلــكم ألــغــاه بـــداعي الــتــســلل.
وعقب  3 دقائق فـقط جنح بـاختـاكور
في افـتـتــاح الـتـسـجــيل عـنـدمـا أرسل
اتوف كرة عرضية عالية من ديور خو
ركـلـة حـرة مـبــاشـرة حـوّلـهـا شـيـرزود
تـــيــــمـــيــــروف بـــرأسه ارتــــدت من يـــد
احلـــارس صـــالح قـــبـل أن تـــصل إلى
خـــولــدورخـــنــوف الــذي وضـع الــكــرة
داخـل الـشـبـاك. وحــاول حـسـ جـبـار
تـعديـل النـتيـجـة لكن كـرته اصـطدمت

الـدقــيـقـة  77  بـعــد حتـسن واضح في
األداء وسـجل الــقـاسم هـدفه من ركـلـة
جـزاء عــبـر الالعب أحـمـد نـعـيم. ورفع

نـفط الـبـصـرة رصـيـده إلى الـنـقـطة 35
ركز  1 بينما رفع القاسم رصيده في ا

ركز 18. إلى  26 نقطة في ا
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ال تــربـطــني بــاألخ مــاجــد اخلـلــيــفي الــشـخــصــيـة
ـعروفـة ورئيس حتـرير سـتاد الريـاضيـة القـطـرية ا
الدوحـة أي صـداقة او لـقاء جـمـعنـا  مسـبـقا لـكني
أتـابــعه مــنــذ سـنــوات  من خالل بــرنــامج اجملـلس
الذي هـو احد مـؤسسـيه  حيث  نـال شهـرة عربـية
واسعة والفضل يعود للعامل فيه ولالستاذ خالد
جـاسم الـذي يـحرص عـلى تـقـد األفـضل في كل

حلقة
كـنت اتـابع األسـتـاذ مـاجـد وأشـاهد واسـمع آراءه
ـبـاريـات الـتي يـتم الـتـحـدث عـنـهـا وحتـلـيالته عن ا
ـدربــ  وايـضـا هـو من وحتـلـيل اداء الـالعـبـ وا
احملـبـ لـلـعـراق وجنـومـهـا الـكـروي ودائـمـا يـقف
مـعنـا فـلـهـذا اخـتـرته أن يـكـون من ضـمن االسـماء
والـشـخــصـيـات الـتي تــضع بـصـمـتــهـا في كـتـابي
الـقـادم عن الــراحل احـمـد راضي لــكـني ال امـتـلك
رقم هــاتــفه وال يـــوجــد اي تــواصل مــســبــقــا مــعه
فــتـــذكــرت مـــقــولـــة االعالمي جـــورج قــرداحي في
ـلـيـون االسـتـعـانة بـصـديق بـرنـامـجه من سـيـربح ا
فاتـصـلت بالـصـديق اخللـوق الـزميل عـمـر قحـطان
الـذي يـعـمل مـراسل فـي قـنـاة الـكـاس وطـلـبت مـنه
هاتف االستاذ ماجد اخللـيفي ووعدني خيرا وبعد
ساعة تقريـبا أرسل عمر رقم الهـاتف بعد ان تكلم
مـعه وبــالـفـعـل أرسـلت له رســالـة عـلى الــواتـسـاب
عرفـته بـنفـسي وكـتبت له انـي بصـدد تألـيف كـتاب
عن الـراحل احـمـد راضـي وأتـمـنى ان تـكـون احـد
شــخـصــيــات الـكــتــاب وتـدون مــا في الــذاكـرة من
عالقـة مع الــراحل  وبـعــد سـاعـتــ جـاءني جـوابه
اهال استـاذ عـلي شرفـتني وان شـاء الـله اكتب لك
ما تريد عن عالقتي ورأي بالكاب احمد راضي .
كـانت الـسـاعـة تـشـيـر الى الـثـانيـة والـنـصف  لـيال
تــقـريــبـا بــتـوقــيت بــغـداد عــنـدمــا وصـلــتــني  عـلى
الواتـسـاب رسـالـة ثانـيـة من االسـتاذ مـاجـد سـطر
ـمــيــز عالقــته بــالــراحل احــمـد راضي في قــلــمه ا
خـاصـة ان الـكـابـ احـتـرف في نـادي الـوكـرة في
ـاضي وايـضا منـتـصف التـسـعـينـات من  الـقرن ا
عــمـل مــحــلل ريـــاضي في الـــقــنــوات الـــريــاضــيــة

القطرية.
لم اسـتـغــرب االسـتـجــابـة  الـسـريــعـة من االسـتـاذ
ـست هـذا بـنـفسي مـاجد بـالـرد عـلى طـلبي كـوني 
اثنـاء تـواجدي في بـطـولة اخلـلـيج العـربي األخـيرة
في الـدوحة وشـاهـدت مـحـبة الـقـطـريـ للـعـراقـي
وكنت دائـمـا مع الـراحل احمـد راضي نـتـجول في
الدوحة ونـلتقي بـاآلخوة الـقطريـ وشعرت بـحبهم

للعراق والعراقي
حتية لـألستاذ مـاجد اخلـلفي وحتـية مثـلهـا لشعب
القطري على حـبهم لوطني الـعراق وهذا ما وجدته
 عـنــدمـا اســتــضـافــتـني قــنـاة الــكـاس
الـقـطـريـة في بـطـولـة خلـيـجي 24
وبــالــتــحــديــد قــبل مــبــارتــنــا مع
مـــنــتـــخب قـــطـــر ورأيت مـــحـــبــة
الـعــامـلــ  في الـقــنـاة  لــلـعـراق

عندما علموا انا عراقي.

هل العـاجي نيكـوالس بارتي.  لم 
فــيــاريـال ضــيــفـه سـوى  5 دقـائق
حـتى تـمكن مـن افتـتـاح التـسـجيل
ـجـهـود عـنـدمـا قـام تــشـوكـويـزي 
ن قــبل أن ــيـــز في اجلــنـــاح األ
تــصل عــرضــيــة إلى تــريــجــيـروس
الـذي تـابـعـهـا بـأنـاقـة في الـشـبـاك.
وتأخر آرسـنال للـدخول إلى أجواء
الـــلـــقــاء وشق بـــيـــبي طــريـــقه في
اجلــنــاح األيـســر لــكــنه عــرضــيـته
ــنــخــفــضـة قــطــعــهــا الــدفــاع في ا
الــدقـــيـــقــة 15. وانــطـــلق آرســـنــال
بـهجـمة مـرتـدة سريـعة في الـدقيـقة
 لـــكن ســيــبـــايــوس مــرر الــكــرة 23
بطـريقـة متـسرعة لـيتـمكن احلارس
رولي من قـــطــعــهــا قـــبل أن يــصل
إلـيـهــا بـيـبي.  ووصــلت الـكـرة إلى
أوديـجارد عـلى حـافة مـنـطقـة جزاء
فـيـاريـال لـكنـه اختـار الـتـمـرير إلى
ســاكـا بــدال من الـتــســديـد لــتـذهب
ـرمى مــحـاولـة األخـيـر بـعـيـدا عن ا
في الدقـيـقة   .25وبـعد تـسـديدة من
بـارتي لم تـشـكل خـطـرا عـلى مـرمى
فـيـاريـال تـمـكـن الـفـريق اإلسـبـاني
من تـعــزيـز تـقــدمه في الـدقــيـقـة 29
عـنـدمـا نـفــذ بـاريـخـو ركـلـة ركـنـيـة
غـمـزهـا موريـنـو بـرأسه لـتصل إلى
اخملضـرم ألبيـول الذي وضـعها في

الشباك من مسافة قريبة. 
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وجــرب مـوريــنــو حــظه بـتــســديـدة
ابـــتـــعــدت عـن مــرمـى آرســنـــال في
الدقـيـقة  33 واحـتسب احلـكم ركـلة
جـزاء آلرسنـال في الـدقيـقة  34 قبل
أن يـتـراجع عـنـهـا بـعـد االسـتـعـانـة
بــتــقــنــيـة الــفــيــديــو.  وقــام فــويث
ــيـــزة من مــنـــتــصف بـــانــطـالقــة 
ـلـعب لــيـمـرر إلى مــوريـنـو الـذي ا
اني بـيرند لـينو راوغ احلارس األ
لـكـن الـزاويـة ضـاقت أمـامه لـيـهـدر
فــرصـــة وضع الــكــرة فـي الــشــبــاك

بـالدقـيـقة   43 حتـسن آداء آرسـنال
مع بــدايـة الــشــوط الـثــاني فــقـطع
تــــوريس الـــكـــرة مـن أمـــام مـــرمـــاه
لـــتــــصل إلـى بـــيــــبي الــــذي أطـــلق
تـسديـدة بدت مـحكـمة لـكن ألبـيول
وضع جسده أمامها في الدقيقة 48
وتــلــقت آمــال آرســنــال صــدمــة في
الــــدقــــيــــقـــة  57 عــــنــــدمــــا حــــصل
سـيبـايوس عـلى الـبطـاقة احلـمراء
بـعـدمـا داس عـلى قـدم بـاريـخـو إثر
لـعـبة مـشتـركـة.  وقام لـيـنو بـتدخل
يزة من مهم إلبعاد خطر محاولة 
تشوكـويزي في الدقـيقة  61 قبل أن
يدخل جـابرييل مـارتينـيلي بدال من
أوديــجـارد في تــشـكــيــلـة آرســنـال.
وفـشل احلــارس رولي في الـتـعـامل
مع ركلة ركنـية لتحـدث الكرة دربكة
ـــنـــطــقـــة لم يـــســتـــغــلـــهــا داخل ا
هـولـديـنج الـذي سـدد بـرعـونـة كـرة
ــرمى في ضـــعــيـــفــة بـــعــيــدة عـن ا
الـدقـيـقـة 64.  وكـاد فـيـاريـال يـحـرز
الـــهــدف الـــثــالث فـي الــدقـــيــقــة 66
عندمـا مرر البـديل الفرنسي والعب
آرســــنـــال الــــســـابـق فـــرانــــســـيس
ـيـزة إلى مـوريـنـو كـوكـولـ كـرة 
الذي تصـدى لينـو النفراده.  وقطع
ـمـيزة ألـبـيـول عـرضيـة تـشـامبـرز ا
قبل أن تصل إلـى بيبي في الـدقيقة
 وتـمــكن الــفـريق الــلــنـدني من  .71
تقليص النتيجة في الدقيقة  73 من
ركلة جزاء نفذها بيبي بنجاح بعد
نـطقـة من قبل عـرقلـة ساكـا داخل ا
تـريـجيـروس.  وتـلـقى كـابوي العب
فـياريـال البـطاقـة الصـفراء الـثانـية
له فـي الـلـقـاء لـيخـرج مـطـرودا قـبل
 الـدقائق من الـنـهايـة ولم يـفلح 10
آرســــنــــال في اســــتــــغـالل ذلك رغم
ـــيـــريك إشـــراك قـــائـــده بــــيـــيـــر إ
أوبـــامـــيـــاجن الـــذي أهـــدر فـــرصــة
الـتــعــادل في الــوقت بــدل الــضـائع

بعدما تصدى رولي النفراده.
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سـابـقات في الـهيـئة أقـامت جلنـة ا
الـتـطـبـيـعـيـة  قـرعـة دوري الـدرجـة
األولى لــــلــــمــــوسم  2021_2020 في
وزارة الـشــبـاب والــريـاضــة بـقــاعـة
الــــعـالقــــات والــــتــــعـــــاون الــــدولي
بـحـضـور وزيـر الشـبـاب والـريـاضة
عــــدنــــان درجـــال  ورئــــيس جلــــنـــة

انية عباس الشباب والرياضة البر
عـليـوي ورئيس الـهيـئة الـتطـبيـعية
إيـاد بـنـيــان وأعـضـاء الـتـطــبـيـعـيـة
أســـعـــد الزم و رافـــد عـــبـــد األمـــيـــر
واألمــ الـــعـــام مـــحـــمـــد فـــرحــان
ــسـابــقـات  حــيـدر ورئـيس جلــنـة ا
عـوفي وأعـضـاء اللـجـنـة.  وابـتدأت
الـقرعـة بقـراءة سورة الـفاحتـة على

أرواح شــهـداء الـريـاضـة والـنـشـيـد
الـوطــني والـتــرحـيـب بـالــضـيـوف
ومن ثم ألـقى رئـيـس الـتـطـبــيـعـيـة
إيــاد بــنــيــان كــلـــمــة أشــاد فــيــهــا
: أن تأهلة مؤكداَ بإدارات األندية ا
الـتطبـيعـية سـتسـعى بالـتعاون مع
ــســابــقــات جلــعل الـدوري جلــنـة ا
ـــواسم ـــيــزاَ ومـــخـــتـــلـــفـــاَ عن ا

الـسـابـقـة. أعـقــبـتـهـا كـلـمـة لـرئـيس
ــسـابــقـات  حــيــدر عـوفي جلـنــة ا
أوضح فــيـهـا آلــيـة الـدوري وكل مـا
ـــســـابـــقـــة من مـــواعـــيـــد يـــخص ا
ومـبـاريـات. وأسفـرت الـقـرعـة التي
نتـخب الوطني شارك فيـها جنمـا ا
الـســابـقـان عــمـاد مــحـمـد ومــحـمـد
نـاصـر عن تـوزيع الـفـرق الـثـمـانـية
والـعشـرين إلى  مـجـموعـتـ حيث
ضـــمت اجملـــمـــوعـــة األولـى أنـــديــة
دني واجلـنسية احلس والـدفاع ا
واجليش ومصافي اجلنوب وسوق
الــشــيــوخ وعــفك وكــربالء ونــوروز
وبرايتي والشرقـاط والعلم والكوفة
وغـــاز الـــشـــمـــال أمـــا اجملـــمـــوعــة
الثانية فضـمت البحري والصناعة
رور وأكد والـناصرية والصلـيخ وا
واالتــفـــاق وبــابل والـــبــيـــشــمـــرگــة
ودهوك وسامـراء والرمادي وديالى
نـافـسات من ومـيـسان. وسـتـلعـب ا
مرحلة واحدة يتأهل األوائل في كل
متاز بينما مجموعة إلى الدوري ا
سـيــلـعب الــثـواني مــبـاراة فــاصـلـة
ـركز الـفـائـز منـهـا يـواجه صـاحب ا
ــمــتـاز الـثــامن عــشــر من الـدوري ا
تأهـل الثالث بينهما ومن لتحديد ا

يعود إلى الدرجة األولى.
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اعــلن االحتــاد االســيــوي لــكــرة الــقــدم  مــواعــيــد
ـزدوجة وامـاكن وتـوقـيـتـات مـبـاريـات الـتـصـفـيـات ا
ـقبـلـة بيـنهـا مواعـيد التي سـتُسـتأنـف في الفـترة ا
ــنـتــخب الــوطــني الـعــراقي. ويــتــصـدر مـبــاريــات ا
منـتخب العراق اجملـموعة الثالـثة برصيد  11 من 5
مـباريات تليه الـبحرين ثانيا بـ  9 نـقاط فيما يأتي
مـنــتــخب ايـران ثــالــثـا بـ  6 نــقـاط من  4مــبــاريـات
مـتقدما على هونغ كونك  5 نـقاط وكمبوديا االخيرة
بنـقـطة واحـدة. وسـيالقي مـنتـخب الـعراق مـنـتخب

قبل عـلى ملعب كمـبوديا في الـسابع من حزيـران ا
نـادي احملــرق بـتـمـام الـسـاعـة اخلـامـسـة والـنـصف
ــنــتــخب عــصــراً. وفـي الــلــقــاء الــثــاني ســيــواجه ا
الـعراقي منـتخب هـونغ كونغ في احلـادي عشر من
ــقـبـل عـلى مــلــعب احملـرق فـي الـســاعـة حــزيـران ا

 . السابعة والنصف مساءً
أما الـلقاء الثالث واالخير فسيـجمع منتخبنا بايران
في اخلـامس عـشـر من شـهـر حـزيـران عـلى مـلـعب
خـلـيـفـة الـدولي بـتـمام الـسـاعـة الـسـابـعـة والـنصف

مساءً.
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 برشلونة تخسر
من غرناطة وتبتعد
عن الصدارة



لنـدن- وكـاالت: بـات الـبـرازيـلي فـيـلـيب كـوتـيـنـيـو العب وسط بـرشـلـونـة عـلى أعـتـاب الـعودة إلـى الدوري
متـاز. وخضع البرازيلي صاحب الـ 28 عامًـا لعملية جراحيـة في بداية هذا الشهر ولن يلعب اإلنكـليزي ا
وسم. ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية فإن كوتينيو سينتقل إلى إيفرتون في الصيف مرة أخرى هـذا ا
ـقبل نـظير  35 ملـيون إستـرليـني. وأشارت الصـحيـفة إلى أن إيـفرتون واثق مـن حسم الصـفقـة ويبحث ا
بـالـفـعل عن مـنـزل لكـوتـيـنـيو. وأوضـحت أن كـوتـيـنيـو مـر بـوقت بـائس مع بـرشلـونـة مـنـذ مغـادرته أنـفـيـلد
مقــــابل  145 مليـون إسترليني. ويريد إيـفرتون التأكد من تعـافي كوتينيو تمـامًا قبل االنتقال إلى صفوف

. التوفيز لكن يُعتقد أن االتفاق بشأن الصفقة قد  بالفعل ب النادي
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{ الـريـاض- وكـاالت: اخـتـتـمت في
مـحـافـظـة الـعال مـؤخـراً مـنـافـسات
الـسـبــاق األول في تــاريخ سـلــسـلـة
إكـــســـتـــر إي لـــســــيـــارات الـــدفع
الـــربــاعـي الـــكــهـــربـــائـــيـــة والــذي
ـــمــلــكــة الـــعــربــيــة اســتــضـــافــته ا
الــســـعـــوديـــة عـــلى مـــدار يـــومــ

شـاركة  18 مـتسـابـقًا ومـتـسابـقة
يـة. جاء احلدث ثلون  9 فرق عـا
من تنظيم وزارة الرياضة بالتعاون
مـع االحتـاد الـســعـودي لـلــسـيـارات
والدراجات النـارية ضمن مبادرات
جودة احلياة أحد مستهدفات رؤية
اني مـلكة  2030وتُوّج الـفريق األ ا
كوّن من روزبيرج إكـس ريسيـنج ا
الـسـويدي يـوهـان كـريسـتـوفـرسون
وزمـيـلتـه األستـرالـية مـولي تـايـلور
ـركـز األول فـيـما بـلـقب الـسـباق وا
ركز الثاني فريق أندريتي حل في ا
ــثــله الــسـائق يــونــايـتــد والــذي 
الـــــســـــويـــــدي تـــــيـــــمي هـــــانـــــسن
والـبريـطـانيـة كـيتي مـونـينج. وحل
ــركـــز الــثــالـث فــريق إكس 44 في ا
ـمثـل من بطل الـرالـيات الـفـرنسي ا
ســيــبـــاســتــيـــان لــوب والــســـائــقــة
اإلسـبـانـيـة كـريــسـتـيـنـا جـوتـيـريـز.
ـــنـــاســـبـــة قـــال األمـــيــر وبـــهـــذه ا
عبدالـعزيز بن تركي الـفيصل وزير

الـرياضـة السـعوديـة: أبارك جلـميع
الــفــائـزين بــهــذا الـســبــاق الـكــبــيـر
واألول من نـوعه الـذي أقـيم بـالعال
التاريخيـة وال يسعني إال أن أتقدم
بـالــشــكــر اجلـزيل خلــادم احلــرمـ
ــــلك ســــلـــمــــان بن الــــشــــريـــفــــ ا
عـبـدالـعزيـز ولـولي الـعـهـد صاحب
ـلــكي األمــيـر مــحــمـد بن الــسـمــو ا
سـلـمـان بن عـبدالـعـزيـز عـلى الدعم
واالهـــتـــمـــام الـــكـــبـــيـــرين الـــلـــذين
يــولــيــانــهــمـا لــلــقــطــاع الـريــاضي
واللذين أثمرا عن استضافة العديد
ــيـة من األحـداث الــريـاضــيـة الــعـا
رغم الــظـــروف والــتــحـــديــات الــتي
يـواجــهـهـا الــعـالم بــسـبب جــائـحـة

كورونا.
ŒUM*« dOGð

وأضـاف: سبـاق إكسـتـر إي العال
شكّل فرصـة لنا جمـيعًا للـتفكير في
ـنــاخ ومـا أهــمـيــة تــأثـيــر تـغــيــر ا
عـاجلة هذا الـتحدي كـننا عـمله 
لـلــوصـول إلـى بـيــئـة نــقـيــة وطـاقـة
ملكة ا يـتواكب مع رؤية ا نظيفة 
وطموحات ولي الـعهد األمير  2030
ـمـلـكـة مـحـمـد بن سـلـمــان جلـعل ا
دولــة رائــدة في الــطـاقــة الــبــديــلـة
واحلــفـــاظ عــلى الـــبــيـــئــة ألجـــيــال

مقبلـــة. 

من جـــهــته قـــال األمــيــر خـــالــد بن
سلـطان الـعبـد الله الـفيـصل رئيس
مــجـلـس إدارة االحتــاد الــســعـودي
لــلــســيــارات والــدراجــات الــنــاريـة:
استمتعنـا بسباق رائع في صحراء

الــعال اخلالبــة ونــفــخـر بــافــتــتـاح
ملكة ألول سباق لبطولة إكستر ا
إي اجلــديـــدة والـــتي تــتـــوافق مع
ــمـلــكـة  2030 والــذي يــؤكـد رؤيــة ا
اهـتــمــام بالدنــا جتـاه االســتــدامـة.
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سـلـوان سـتـيـفـنـز لـثـاني أدوار بـطـولـة
ـفـتـوحـة لـلـتـنس بـعـد فـوزهـا مـدريــد ا
الـــــيــــــوم اخلـــــمـــــيـس عـــــلـى العـــــبـــــة
مـونتـنـيجـرو دانـكا كـوفـينـيـتش بواقع
مجمـوعت دون رد. واحـتاجت الالعبة
األمـريـكـيـة لـسـاعـة و 21 دقـيـقـة لـلـفـوز
عـلى كــوفـيـنــيـتش بــنـتــيـجـة  4-6 و6-1
ـقـبل وسـتــواجه سـتـيـفــنـز في الـدور ا
الالعـبـة الـتـونـسـيـة أنس جـابر والـتي
تمكنت من إقـصاء ياروسالفـا شفيدوفا
صـنفة بنتـيجة  2-6و 3-6. واستهـلت ا
يـا األسترالـية آشلي بارتي األولى عا
ـفـتـوحة مـشـوارهـا في بـطـولة مـدريـد ا
لــلـتـنس ذات األلف نــقـطـة بــفـوز سـهل
عـلى األمريـكـية شـيـلبي روجـرز. وفازت
بارتي على منافستها بنتيجة  2-6و6-1
فـي مــــــبــــــاراة دامت لـ 61  دقـــــيــــــقـــــة.
وســتــواجـه بــارتي في الــدور الــثــاني
الـسـلـوفـانــيـة تـامـارا زيــدانـيـسك بـعـد
فوزها  2-6 و 4-6 علـى التـايـوانيـة سو

وي هسي.

رد. واحــتـاجت الــبـولــنـديـة لــسـاعـة و7
دقــائق لــلــفــوز عـــلى ألــيــســون ريــسك
بــــنـــــتــــيـــــجــــة  1-6و 1-6 وســـــتــــواجه
قبل الفائزة من شفيونتيك في الـدور ا
لــــقـــاء كــــاتــــريــــنــــا كــــوزلــــوفـــا والورا
سـيـجـيـمـونـد.  كـمــا تـأهـلت األمـريـكـيـة

{ مــــدن - وكالت: تــــأهــــلت الـالعــــبـــة
الـبـولـنــديـة إيـجــا شـفـيـونــتـيك لـلـدور
ــفـتــوحـة الـثــاني من بــطـولــة مــدريـد ا
لـلــتـنس ذات األلف نـقــطـة بـفـوز سـهل
الـــيـــوم اخلــمـــيس عـــلى األمـــريـــكـــيــة
أليسون ريسك بـواقع مجموعت دون
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ـدرب { لـشـبـونــة- وكـاالت: يـخـوض ا
الــبـرتــغــالي جــوزيه مــوريــنــيــو جتــربـة

جــديــدة عــقب إعـالن إقــالــته مــؤخــرا من
توتنهام اإلجنليزي بسبب سوء النتائج. وانضم
موريـنيو إلـى كتـيبة الـعمل فـي صحيـفة ذا صن
قاالت هناك البريطانية وسيكون ضمن كتاب ا
خالل فتـرة يورو 2020.  وأشارت الـصحـيفة
إلى أن مـوريــنـيــو ســيـحــلل مـبــاريـات الــيـورو
أيضًـا عـلى قـنوات  talkSPORT وسيـظـهر
في مـقـاطع فــيـديـو حـصـريــة عـبـر اإلنـتـرنت.
يـــذكـــر أن مــــوريـــنـــيــــو ســـبق أن عــــمل مع
تشـيلـسي ومانـشسـتر يـونايـتد بـاإلضافة
إلى توتـنهـام في إجنلـتـرا بيـنمـا عمل مع
ريال مدريد في إسبانيا وإنتر ميالن في
إيـــطـــالـــيـــا وبـــورتـــو وبـــنـــفـــيـــكـــــــــــــا

بالبرتغال.

أخبار النجوم
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{ رومـا- وكاالت: قـال أولي جونـار سـولسـكـاير مـدرب مانـشـستـر يـونايـتد
ـمتاز إنه سـيفـعل كل ما في وسـعه إلقناع نافس فـي الدوري اإلجنلـيزي ا ا
وسم آخر. وأحرز مهاجم هاجم إديـنسون كافاني باالستمـرار مع الفريق  ا
أوروجـواي هدف وصنع 2 آخرين وحـصل على ركـلة جزاء لـيقـلب يونـايتد
تأخره  1-2 إلى فوز  2-6 على روما في ذهاب الدور قبل النهائي بالدوري
دة اضي إلى يونايتد  األوروبي. وانضم كـافاني في أكتوبر تشرين األول ا
مواسم واحد مع إمـكانية الـتمديد لـعام آخر لـكنه ما زال متـرددا في البقاء
كن رؤية فـي أولد ترافـورد. وقال أولي جـونار سـولسـكايـر: أنا سـعيد بـه. 
الـفـارق الـذي يصـنـعه عـنـدمـا يـعـمل علـى ليـاقـته الـبـدنـيـة. إنه يـعلـم أنني أود
ركـز الثاني اسـتمراره لـعام آخر. ويـستضـيف مانشـستر يـونايتـد صاحب ا
قبل.  ه ليفربول األحد ا في الدوري برصيد  67 نقطة من  33 مباراة غر
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وحـــافظ األول مــــتـــقــــدمـــا  37-17 
صــاحب األرض عـلـى تـفــوقه عـلى
هوكس الـذي وضح تأثره بـغياب
الــثــنـــائي تــراي يــاجن وبــوجــدان
بـوجـدانـوفيـتش لـيـنتـهي الـشوط
األول لـصالح سـيكـسرز بـفارق 28
نـــقـــطــــة. ولم يـــســـتــــطع هـــوكس
تقـلـيص الفـارق في الربع الـثالث
رغم أن سيـكسـرز أشرك مـجمـوعة
من البدالء في آخـر خمس دقائق.
 وواصل سيكـسرز سحق مـنافسه

{ مــدن - وكــاالت: حـــصــد فــريق
ــركــز الــســلــة بـــنــادي الــزمـــالك ا
الـثالث لـبطـولـة كأس مـصر وذلك
بـــعـــد فــــوزه عـــلى ســــبـــورتـــنج
الـسـكـندري بـنـتـيـجة  86/68 في
ــبــاراة الــتي جـرت بــيــنــهــمـا ا
مسـاء الـيوم اخلـميس. وجنح
الــزمـالك فـي الـسـيــطـرة عـلى
باراة حيث أنهى مجريات ا
الـفــتـرتــ األولى والـثــانـيـة
بــنــتــيــجــة  33-43ويـــلــتــقي
االحتــــــاد الـــــســــــكـــــنـــــدري
واألهـــــــلـي فـي وقـت الحق
ـــــبـــــاراة الـــــيـــــوم خـالل ا
الـــــنــــهــــائـــــيــــة مـن نــــفس
البـطولـة. وكان االحتـاد قد
جنــح فـي اإلطـــــــــــــاحـــــــــــــة
بـســبـورتـنج في الـدور قـبل
الـــنــهــائي بــيـــنــمــا صــعــد
األهلي على حـساب الزمالك
لـلــنـهــائي. يـذكــر أن االحتـاد
الـســكـنــدري هـو صــاحب لـقب

اضي. وسم ا ا
كـمـا حـقق الـريـاضي فـوزا مـريـحا
على الشانفـيل بنتيجة  78-97على
ـنـارة فـي خـتـام اجلـولـة مــلـعب ا
الثامنة من دوري الـسلة اللبناني.
 ورفع الــريــاضي رصــيــده إلى 15
نـقـطة مـنـفردا بـصـدارة البـطـولة
في حــ تــراجـع الــشــانــفــيل إلى
ركـز السـادس برصـيد  13نقـطة. ا
باراة سيطرة الرياضي وشهدت ا
عـلى أربــاع الـلــقـاء حـيـث انـتـهى
األول  13-32والـــــــــثـــــــــاني 51-31 
والـــــــثـــــــالث  53-67وتـــــــألـق جنم
الرياضي أميـر سعود حيث سجل
 نـــقــطــة كـــأفــضل مـــســجل في 39
الــــلــــقــــاء فـي حــــ أحــــرز العب
الشانفيل كر عزالدين  23 نقطة

كأفضل مسجل في فريقه.
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وأصــبح فـــيالدلــفـــيــا ســيـــفــنــتي
ــتــأهـلــ إلى ســيــكــســرز ثــالث ا
األدوار اإلقـصــائــيــة بــدوري كـرة
الــســلــة األمـريــكي لــلــمـحــتــرفـ

بــعـــدمـــا ســحق ضـــيـــفه أتالنـــتــا
ـاضـيـة. هوكس  83-127 الـلــيـلـة ا
ركز الثاني في ويحتل سيسكرز ا
فوزا الـقسم الـشـرقي برصـيد  41 
و 21 خسـارة متـأخرا بـفوز واحد
عن بروكـل نتس الـذي خسر 20
مرة. ولم يـترك سـيكـسرز الـفرصة
لــلــفـريـق الـضــيف وأنــهى الــربع

{ مـدريــد- وكـاالت: جتــاهل تــشـافي ألــونـســو مــدرب الـفــريق الـرديف
بـنادي ريـال سوسيـداد اإلسباني الـثنائـي كريسـتيانـو رونالدو ولـيونيل
ثالي الذي يفضل اللعب بجواره.  وخالل ميسي عـند اختيار فريقه ا
مـحـادثـة صـوتـيـة مع زمـيـله الـسـابق في لـيـفـربـول جـيـمي كـاراجـير
اخـتـار ألـونـسـو فـريـقًـا خـمـاسـيًـا يـتـكـون من العـبـ يـتـمـنى الـلـعب
ـرمى اختـار ألـونسـو زميـله الـسابق في بـجـوارهم.  في حراسـة ا
اني مـانويل نـوير حـيث قال عـنه إنه أفضل من بايـرن ميـونخ األ
رأيته عـلى اإلطالق وأفضل من لعبت بجـانبه حيث جاء ذلك على
حــسـاب مـواطـنه وزمـيـله إيـكــر كـاسـيـاس. ووقع اخـتـيـار الالعب
اإلسـبـاني األسبـق على مـواطـنه سيـرجـيو رامـوس مـدافع ريال
نتخب مدريد حـيث قال لقـد كان زميلي لـسنوات في مدريـد وا
الـــوطـــني ولــقـــد فــاز بـــكل شـيء وحــقق الـــكـــثــيـــر من األرقــام
القياسية كما فاز بدوري األبطال  4 مرات وكذلك كأس العالم
وبـطـولـتي يـورو.  واسـتـبـعـد ألـونـسـو زمـيـله الـسـابق فـي مـدريد
كـريـسـتيـانـو رونالـدو عـند انـتـقالـه خلط الهـجـوم مفـضـلًا اخـتـيار
الـثـنائي ديـيـجـو مـارادونا ورونـالـدو نـازاريـو رغم اعتـرافه في وقت

سابق بـأن الدون أفضل من لـعب بجـواره على اإلطالق.  وبرر ألـونسو
اختـيـاره قـائلًـا مـارادونـا رمـز وهو األعـظم في الـلـعـبة وأكـثـر من مـجرد

ثله محمد علي بالنسبة للمالكمة.   العب فهو يعني لكرة القدم ما 
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في الـربـع األخـيـر ووصل الـفـارق
إلى  46 نقطة.

 وأحرز سـتة العبـ من سيـكسرز
نـقطـة عـلى األقل في مقـدمـتهم 11
سيث كري وله  20نقطة ثم جويل
إمــبـيـد وتـوبــيـاس هـاريس ولـكل
مــنــهــمــا  17 نــقــطــة. وكــان جــون
كـــولــيـــنـــز األكــثـــر تـــســجـــيال في
صفوف هوكس برصيد  21نقطة.
ـة الـثـانـيـة وتـلـقى هـوكس الــهـز
عــلى الــتـوالـي لـكــنه حــافظ عــلى
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إيجا شفيونتيك

وتـابع: ســيـبــقى هــذا الـســبـاق في
ذاكرة عـشاق ريـاضة الـسيارات في
ـمـلـكـة وفي جـمـيع أنـحـاء الـعالم ا
ونـتـطلع لالسـتـمـرار في استـضـافة
ية كـبرى لهـذا العام في أحداث عـا

مــخـــتــلـف اجملــاالت وحتـــديــدًا في
ريـــاضــة الـــســـيــارات واحملـــركــات
لـنـثــبت لـلـعــالم أنـنـا شــعب طـمـوح
ـلؤه الـشغف نـحـو كل الريـاضات

ختلف أشكالها وأنواعها.

{ شـنـغـهـاي -(أ ف ب) - تـوفي قـائـد
مـنـتـخب الـصـ الـسـابق لـكـرة الـقدم
تـشــانغ إنــوا إثـر نــوبــة قـلــبـيــة غـداة
احـــتـــفــــاله بـــعـــيـــد مــــيالده الـــثـــامن
واألربع األربـعاء بحسـب ما أعلنت
صحف محلـية عدة اجلمـعة. وبحسب
الصحـافة احمللـية ومن بـينهـا "غلوبل
ــز" تــوفي إنــوا الــذي شــارك مع تــا
مـــنــتـــخب بالده فـي مــونـــديــال 2002
جراء أزمـة قلـبيـة عقب احـتفـاله بعـيد
مـيالده مع أصـدقـائه في  29 نـيـسان.
ـدافع الـدولي الـسابق مـنـتخب وقاد ا
بالده في مـونـديـال كـوريـا اجلـنـوبـيـة
واليـابان في مـشاركـته الوحـيدة حتى
اآلن في نهائيات كأس العالم وخاض
7مــبــاراة دولـــيــة ســجـل خاللــهــا  62

أهداف.
وأمـــضى تـــشــانـغ مــعـــظم مـــســـيــرته
الـكـرويـة االحـتـرافـيـة بـألـوان دالـيـان
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{ بـاريس- وكاالت: اعـتبر مـدرب غرنـاطة دييـجو مـارتيـنيز أن فـريقه قـدم مباراة
ـباراة قـال مارتـينـيز: تاريـخيـة عـلى ملـعب كامب نـو . وفي مـؤتمـر صحـفي بعـد ا
ـرة األولى التي يفوز فيها غرناطة عليـنا أن نهنئ الالعب بأقصى قوة. هذه هي ا
. عــلى كـامب نـو في كل الــتـاريخ واألولى في غـضـون  26 مواجـهـة بـ الـفـريـق
وتـابع: من الـصـعب لـلغـايـة بـالـنـسـبـة لي أن أشـرح بالـكـلـمـات مـا فـعـله الالعـبون
أشـكرهم لقـد بذلـوا جهدا جـبارا. وبـحسب مـارتينـيز فـإن الالعب يـحتـرمون قيم
ـاضـيــة بـغض الـنــظـر عن الــظـروف الـتي غـرنــاطـة عــلى مـدى الـســنـوات الـثـالث ا
ـوسـم وهـذا (أمام ـبـاريـات. وقـال: حـقـقـنـا  13 انـتـصـارا هذا ا يـواجـهـونـهـا في ا
ثل الكثير من اجملد. ما أتى بنا إلى هنا هو وضع موهبة كل واحد في برشلـونة) 
ـة ببرشلونة على أرضه فـاجأة بعدما أحلق الهز خدمة اجملمـوعة. وحقق غرناطة ا
بفضل هـدفي داروين ماتشيس وخورخي مـولينا ليمـنع البارسا من اعتالء صدارة
ـركز الثالث متساويا مع ريال مدريد الليجـا في مباراة مؤجلة. وبقي برشلونة في ا
ولـكل مـنـهـما  71 نقـطـة في حـ احـتفظ أتـلـيـتـكو مـدريـد بـالصـدارة بـرصـيد 73

نقطة.

جونار
سولسكاير

ـديــنــة الـواقــعــة في شــمـال - نــادي ا
شــرق الـــصــ حـــيث ولـــد وتــرعــرع
وقــاده إلحـراز لــقـب الـدوري  7 مـرات
بـــ عـــامــي  1994 و 2003. وبــــــرغم
عدم اكـتـسـابه   شـهرة عـلى الـصـعـيد
الـدولي يـعــتـبـر تـشــانغ أسـطـورة في
بالده. فـوصـفـته وكـالـة أنـبـاء الـصـ
"شــيــنــخــوا" بـ"أســطــورة كــرة الــقــدم
الصينـية" فيـما أشادت "سـوكر نيوز"
ـــزايــا الـــراحل مـــعـــتـــبــرة أنـه كــان
ــسـتــطـيل األخــضـر " داخل ا "مـقــاتالً
لكنه هـادئاً خـارجه.كما تـصدرت وفاة
تـشـانغ عــنـاوين الـصــحف في مـديـنـة
ـسـبي وهي بـلـدة صـيـادين تـقع غـر
عـــلى الــســـاحل الـــشــمـــالي الـــشــرقي
النـــكـــلــتـــرا حـــيث أمـــضى جـــزءاً من
ــديـنـة مـوسم  2001-2000 مع نـادي ا
اثـر انـتـقـاله إلى صـفـوفه عـلى سـبـيل

اإلعارة. 

جوزيه
مورينيو

ركز اخلـامس في الشرق وله ا
خــســارة. ويــتـأهل 29 فـوزا و 34
أصـــحــاب أول ســـتـــة مـــراكــز إلى
األدوار اإلقــصــائـيــة بــيــنــمـا
راكز من السابع تخوض ا
وحــتى الــعــاشــر مــلــحق
الــــــتــــــأهل. وتــــــغــــــلب
أورالندو ماجيك -109 
عـــلـى مـــضــــيـــفه 104

كليفالند كافاليرز.
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الـذكريـات .. واقع هارب   ال نـستـطيع
اسـتـحـضاره .. اال بـالـعـودة  الى زمان

ومكان الطفولة .
 وال شيء .. يـسـعـد  طفـولـتـنا الـغـضة
ويـبهـرها  غـير  طائـرة ورقيـة .. بلون
زاه وجـــمــيل  تـــتــحــرك بـــرشــاقــة في
رحـاب الفضـاء  تربطنـا بخيط سري 
يــكـون عـادة مـغــمـسـا  بــطـحـ زجـاج
الصـق .. يــنــتـــهي عــنــد راحـــة الــيــد 
والعيون مسمرة بفرح نحو السماء . 
كــانـت لــعــبــة الــطـــائــرات الــورقــيــة ..
لـسهولـة تصنيـعها  ورخص  ثـمنها ..
لـعـبـة رائـجـة ومـحـبـبـة عـنـد االطـفال 
فالتحليق في االجواء .. يعني مشاركة
االطـفال في ريـاضة الـتسلـية  وتـقوية
الــعـمــود الــفـقــري ومـفــاصل الـرقــبـة 
وحتـــفــيـــز الــبـــصــر فـي الــقـــدرة عــلى

الــتــحـديـق  تـؤجــجه ســبـاقــات نــحـو
ـهـارات الـتـحـلـيق  و عـرض خـجـول  
تــنــقش عــلى ورقــة صـمــاء .. وهي في
تـعـة  مع  الطـيور الـنـهايـة مشـاركـة 
والــعــصـافــيـر  بــفــضـائــهــا الـرحب و

طيرانها الوضاء .
كـان اطـفال احملـلة .. يـختـارون االلوان
الـصارخة  االحمر واالخضر واالصفر
.. وكــنت انــا  مـأخــوذا بـلــون واحـد ..

هو التركواز .
كـانـت مـتـعـتي الـوحـيـدة .. في حتـريك
كـل مـــاهــو حـــولـي  وعـــدم الـــرضــوخ
حلــاالت الـسـكــون .. لـهـذا انــتـقـلت من
لـعـبـة الـطـيـران  الى لـعـبـة الـعـجـلة ..
دون الـتوقف كـثيرا  عـند الـعاب تفـتقر
الـى احلــركــة وشــحن الــذاكــرة  مــثل (
لـعـبـة الـدعـبل .. ولعـبـة چـعـاب الـطنب

ـثـقلـة بـصـهر الـرصـاص  والصـگـلة  ا
وبلبل حاح ) وغيرها . 

 لــقـد اســتــهـوتــني ( الـعــجــلـة ) بــشـكل
عــجـيب  وسـاعــدتـني عـلـى امـتـصـاص
احلـركة الـزائدة .. الـتي تمـيزت بـها عن
اشــقـائي اخلــمـســة  وظـلـت الـعــجـلـة 
رفــيــقــة عــمــري  تــتـحــرك في داخــلي 
بـتراتبية  عجيبة .. كأنها ارادة  حياة 

وقيم  وذاكرة متقدة .
كــــــانـت مــــــدهـــــشــــــة .. الـى احلــــــد من
تخـيلة والـبعيدة اسـتحضـار  االماكن ا
 وكـشف عـوالم غـرائبـيـة  فكـانت اكـثر
من هـوايـة   تـتـكـاثف .. وكـأنـهـا فـصال

من  فصول رواية .
W1b  Wł«—œ

ـكـان بـفـطنـة ويـقـظة .. يـسـتـحـضرني ا
كــان هــذا قــبل  بــلــوغي سن الــرابــعـة 
حــيـنــمـا عــثـرت عــلى ( چـرخ ) لــدراجـة
ـة  في مكـان مـا قريـبا من هـوائـية قـد
بـيت الوالدة  في الـرحمـانيـة .. ال اتذكر
كــــيف و اين وجــــدته  رغم ان ركـــوب (
الـبايسـكل ) في  تلك االيام الـغابرة  لم
يـــكن رائــجـــا  لــغالء ثـــمــنه  وخلــوف

االباء من مخاطره .
كـنـت اخـفي هـذا ( الـچـرخ ) الـلـعـ عن
عـيـون امي .. كانت تـراقبـني بـاستـمرار
 خـوفا من ضيـاعي وذهابي الى جهات
مـجهـولة .. وكنت بـحذر  وخـفة أخفي (
چـــرخي ) واخــرجـه من  والى الـــبــاحــة

الـكـبـيـرة .. لـبيـتـنـا  دون ان يـشـعر بي
احد .

كـان  حتـريك ( الـچـرخ )  ودفـعه  بـآلة
مـعدنيـة  ملساء  كـثيرا مـا يصدر عنه
صـــوت نــشـــاز .. االمــر الــذي دفـــعــني
حلـمله  بيـدي ..كلمـا دنوت من البيت 

خوفا من انتباهة وغضب  امي .
في طــفــولــتي .. كــنت واعــيــا الهــمــيـة
الـعـجـلـة في حـيـاتـنـا الـيـومـيـة.. لكـني
كـنـت اجـهل تـاريـخـهـا  واهـمـيـتـهـا في
ـــة  وعــلـــمت في احلـــضــارات الـــقــد
مـرحلة متـاخرة من قراءاتي .. كيف ان
الــســومـريــ  صـنــعــوا الـعــجــلـة من
ـيالد الـفـخـار  في الـقرن   3500قـبل ا
.. وكـانت حتمل معها  رمزية خاصة ..
 لـالتــــصــــال والــــتــــواصل واحلــــركــــة
واالنــتـقـال .. الـى ان اصـبـحت  ثــقـافـة
ـسـتـمر وحـيـاة  وحـالـة من الـدوران ا
الــذي يــشــغل اجلــمــيع  عـن حــكــايـات

وت وشبح اجلنازات . ا
بـــعــد الـــعــجــلـــة الــفـــخــاريـــة .. صــنع
الــســومـريــون  الــعـجــلــة اخلـشــبــيـة 
الســـتــخـــدامــهـــا في الــزراعـــة  وجــمع
احملــــــاصـــــيـل .. وتـــــطــــــورت حـــــاالت
االســـتــــخـــدام  في زمن الــــبـــابـــلـــيـــ
واالشـوري .. واصـبحت عربـة للـقتال
ـداهمة  جترها   اخليول اجملربة  وا

عارك  الطاحنة . وسط هول ا
  لم تكن العجلة سوى  امتدادا سريعا
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حلــركــة الــقـدمــ  كــمــا هـو الــنــاظـور
امـتـداد لـلـعـيـون  ومـكـبـرات الـصوت 
هـي االخــــرى  امــــتـــــداد حي الصــــوات

واهتزازات تزسلها احلنجرة .
ÊuJ « rÝöÞ

ومع االيام ..كنت اتساءل في سري :
عـن ســـبب حـــبي وشـــغـــفي وتـــعـــلـــقي
اذا انـا  كـثـيـر احلـركة  بـالـعـجـلـة .. و
وكــثـيـر االحـتـجــاج .. رافـضـا لـطـقـوس
وطـالسم الــســكــون  .. حــتى اني كــنت
ابـحث عن اي شيء  تتـجلى فيه حاالت
االنـتقـال واحلركة .. كـالعـربة اخلشـبية
الـــصــغــيـــرة الــتي تــســـيــر  من خالل (
بـوربنـات ) مـثبـتة بـاسفـلهـا .. ولم تكن
هـذه العربة ذاتـية احلركة ..   والبد من
 االسـتعانة بصـديق يدفعها  الى االمام
 او الـبـحث عن مكـان مرتـفع  لـلهـبوط
مـنه عليائه بسالم  .. وكثيرا ما  تنقلب

العربة  و نصاب  برضوض وأالم .
وفي الـعطيفية تغـيرت طبيعة هواياتي
.. بــــعـــد ان فـــرضـت عـــلي الــــبـــيـــئـــة 
ـارسـات وهـوايـات جـديـدة .. عـشـقت
الـتـصـويـر  و تـعـلمـت اصول  اخلط ..
واجـدت ترتيل وجتويد القرآن  وتقليد
الــشـيـخ عـبــد الـبــاسط   وقـد اكــتـشف
سعودي مـعلم مادة الدين في مـدرسة ا
وهبة عندي  االستاذ عبد اجمليد هذه ا
.. وشـجــعـني الـشـيخ عـبـدالـودود امـام
ــدلـل  وصــرت مــشـــهــورا في جـــامع ا

العطيفية بصوتي اجلهوري .
وســرعــان .. مــا رجــعت الـى الــعــجــلـة
بــــشـــكـل اقـــوى .. وتــــركت  هــــوايـــات
الــطــفـولــة في الــرحـمــانــيـة .. بــعـد ان
اشــتـرى شـقـيــقي الـكـبــيـر ( سـعـدون )
دراجـة هوائية ( هيركليس ) وقد طاف
ــــتــــعـــة فـي شـــوارع بـي بـــجــــولــــة  
الـعـطيـفـية الـرحـبة  الـتي شـهدت اول
شـــارع كـــورنـــيش في بـــغـــداد شـــيــده
الــزعــيم عــبـدالــكــر قــاسم في بــدايـة

حكمه .
ـكـسـوة كـنـت  اراقب سـرعـة الـعـجـلـة ا
بـاطار مطاطي  بدهشة ونشوة .. فاذا
بـي من يـتــمــرن عـلـى  ركـوب الــدراجـة
الــهــوائــيــة بـوقـت قـصــيــر  .. بــعــدهـا
حـصلت عـلى  دراجة  نـارية يابـانية ..
مـن نـوع ( فــيــزبــا ) الى ان ابــتـاع  لي
والــدي .. ســيـارة  ايــطـالــيــة صـغــيـرة
نــوع ( فـيـات ) كي اوصـله ( كـاشـخـا )
راضــــيـــا الى ديــــوان الـــعـــشــــيـــرة في

الرصافة .
اتساءل احيانا ..

ان كــان شـغــفي بــاسـتــخـدام الــعـجــلـة
بـجـمــيع اشـكـالـهـا وطـبـيـعـة حـركـتـهـا
وسـرعتها  له عالقة بـالصحافة  تلك (
ـسـتـعـجـلـة ) التـي اغوتـني الـسـيـدة  ا
واغـرتـني كـثـيرا  فـتـرسـخت بـذهني 
وسـط عالم يـعج  بـاحلـركة والـنـشاط 
عرفة . وهبة  .. انه عالم ا والعمل وا
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سـيـطر عـليّ هـذا الـسـؤال طوال الـسـتـة أشـهر األخـيـرة من عـمـر جائـحـة فـايروس
كـورونا التي زاد عـمرها الـيوم عـلى العام: لـو كنت فـناناً مـحتـرفاً كيف سـأجسد

فجيعة البشرية بهذا الفايروس?
شكـلة التي واجهـتني في طرح هذا الـسؤال وإضافة إلى كونـي لست فناناً هي ا
زاوية الرؤية الـتي سأسعى إلى جتسيدها في لوحـتي وهي إشكالية جداً كونها ال
تـرى هذا الـرعب في غيـر عيـون وحسابـات السـلطـات ووزراء حكـومات دول كوكب
األرض أما مواطنيـهم فلهم رؤية ثانية ومختلفة بـدرجة كبيرة بل ومرعبة بالنسبة
لـلسلـطات الصـحيـة التي تمـثلـها وزارات الصـحة وهي الـتي تقوم عـلى عدم رؤية
اخلطورة الـتي تراها احلكومات بل وال تـراها إال ضمن إطار سياسي له أغراضه

بطنة. ا
مواطنـو دول كوكب األرض ومن موقع الشك والريبة في نوايا ومقاصد حوماتهم
اذا اخلـوف من جـائـحـة هـذا الـفايـروس أكـثـر من فـايـروسـات حروب يـتـسـاءلـون: 
ومـجـاعـات الشـعـوب الفـقـيـرة? كم قـتل ومازال يـقـتل فـايروس احلـرب عـلى سـبيل
ـثـال في العـراق وسـوريا والـيـمن ولبـنـان وأفغـانـستـان ومسـلـميّ الروهـنـجا? كم ا
يــقـتل فــايـروس اجلـوع يــومـيـًا فـي أفـريـقــيـا والـيــمن والـعــراق? كم يـقــتل فـايـروس
ـتـخـلـفـة? كم يـقـتل فـايـروس نـقص احلـكـومـات االسـتـبـداديـة يـومـيـاً في الـبـلـدان ا
ـاذا إهـمـال هذه الـفـيـروسات األدويـة في الـسـاعـة الواحـدة في الـدول الـفـقيـرة? 
التي ال تقل فتكاً عن فايروس كورونا ويكون التركيز على الفايروس األخير فقط?
قـراطية اجلـواب يأتيـنا عـلى شكل تظـاهرات ضـد عملـيات اإلغالق في الـدول الد
وعلى شكل دمـدمات مكتومة عبـر وسائل تواصل شبكة األنـترنيت في الدول غير
ـتعـمد في ـقراطـية: حـكومـات كوكب األرض تـريد أن تـغطي عـلى تقـصيـرها ا الد
ا فـيها دول أوربا وأمـريكا كما همل (في أغـلب دول العالم  القطـاع الصحي ا
ـواطنـ دفع ثـمن ذلك الـتـقصـيـر وأخـطائـه. فكـمـا أثـبتت أثـبتـت اجلائـحـة) وعـلى ا
تـقـدمة وأمـريكـا لم تولي ظـروف ومالبسـات هذه اجلـائحـة فـإن أغلب دول أوربـا ا
ـئة الـقـطـاع الـصـحي كـمـؤسسـات عالج وأجـهـزة وتـقـنـيـات ما نـسـبـته عـشـرة بـا
دمـرة استعـداداً حلروبها قـياساً إلى بـرامج تسلـحها ومصـانع انتاج أسـلحتـها ا
القـادمـة الـتي تـنوي شـنـها سـواء عـلى غـيـرها أو عـلى شـعـوبهـا فـيـما لـو تـمردت
عليهـا وبدالً من االعتراف بهذا التقصير ومواجهة الناس به تعال يا مواطن ادفع
ثمن تـقـصيـرنـا من طرق عـيـشك الـطبـيـعي ومن حريـتك ومن رزقك وألـزم بـيتك إلى
شكلة بال حل... وأصمت يا مواطن . وهـا قد مر أكثر من عام وا ح أن جند حالً
وال تـتـضـجـر وال تـشـتــكي وال حتـتج وال تـقل أن احلـكـومــات مـقـصـرة في رعـايـتك
ا بنت مـستشـفيات الـصحيـة وال تقل أن احلكـومات بنت مـصانع أسلـحة أكثـر 
وال تقل ان احلكومـات صنعت أو اشترت صواريخ أضعاف ما تـملك مستشفياتها
من أجـهـزة تـنفـس صنـاعي; وال تـقل أن حـكـومـات الـدول الـصنـاعـيـة تـمـلك مـراكز
ـا تـمـلك من مـراكز بـحـوث ومـخـتـبرات حتـلـيل لـلـجـراثيم تـطـويـر لألسـلـحة أكـثـر 

والفايروسات القاتلة! 
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انـات التي يـفتـرض أن تكون ـخطـئها حـتى البـر احلكـومات تـخطئ ومـا من أحد يُ
ـثلـة لـلشـعب ال تـخطئ احلـكـومـات وعلـيك يـا مواطن دفع ثـمن أخـطاء مـجـموعـة 
اذا? ألن احلكومة تملك السلطة. وما احلكومة دون شـكوى بل وبانصياع كامل.. 

هي السلطة? وسائل القوة التي تبطش بك يا مواطن!
? كيف أجسد هذا الظلم في لوحة تشكيلية فيما لو كنت فناناً

هل أرسـمـهـا بطـريـقـة الـفنـان األمـريـكي (ادوارد هـوبر) فـي لوحـته (صـقـور الـليل)
طعم واسع مهجور يسبح في إضاءة فاقعة لترينا ثالثة والتي تمثل (صـورة ليلية 
أشخـاص مـتبـاعـدين زوج وزوجة مـتـقاربـ بـحكم الـعالقـة ورجل وحيـد يـجلس
وحـده بـعيـداً وبـوجـوه مـعتـمـة أو بال مالمح والـثالثـة يـجـلسـون إلى كـاونـتـر يقف
كـان الذي يـبدو أنه يـتفانى فـي خدمتـهم). كيـف اضمحـل الشعب خـلفه صـاحب ا
طعم? واألهم ـتبقية من بناية ا ساحة الكبيرة ا ن سـنترك ا إلى ثالثة أشخاص? و

من كل هذا: أين احلكومة وما دورها في مشهدية هذه اللوحة القاتمة?
واطـن األربعة من تـسلل فايروس احلكومـة ستقول أنـا أقف في اخلارج ألحمي ا
ـواطـنـ الذيـن أجبـروا عـلى الـبقـاء في عـزلـة ووحدة كـورونـا اخلـبيـث. وماذا عن ا
طـعم? إنهم في أمـان في بيـوتهم وآمـن مـاداموا مـتباعـدين عن بـعضهم. خـارج ا
ــواطـنـ مــلـوا وضع احلـبس وضــجـوا بـالـشــكـوى من مـصــادرة حـريـتـهم ولـكن ا
ـواطـنـون دائـمـوا الـشـكـوى وهم ال يـعـرفـون أين تـكـمن مـصـلـحتـهم الـشـخـصـيـة? ا
اذا? ألـئنـها تمـتلك سـلطة ـصلحـة?  وسالمتـهم. والدولـة وحدهـا التي تعـرف هذه ا

 ! كبحهم والتنمر عليهم باسم القانون? أنت تروج للفوضى إذاً
هل يعني هذا أن أرسم اللوحة دون إشارة إلى تقصير الدولة في بناء مستشفيات
عدات تكفي للحاالت الطارئة (مثل جائحة كورونا التي نحن بصددها) وتزويدها 

? واطن وأجهزة كافية حتفظ حياة ا
. ولـكــني أرى كـمــواطن أن احلـكــومـات قـد نـعم هــذا مـا تــريـده احلــكـومـات فــعالً
استغلـت موارد بلدي وأموال الـضرائب التي تأخـذها مني عنـوة في بناء مصانع
ومـراكمة انـتاج األسلـحة والـصواريخ الفـتاكـة والدبابـات والطـائرات القـاصفة و...

و...?
أسكت ألن احلكـومة تفهم أكثر منك في كل شيء وهي أكبر وأعظم من أن يخطئها

شخص حاقد ومغرض مثلك!
ماذا بقي من مسـاحة اللوحة التي تمنيت رسـمها? الفضاء الفارغ الذي حتول إلى
ـهم أن أركـان احلـكـومـات بـخـيـر وفي مـراح لـلـجـرذان واحلـشـرات لـتـعـيث فــيه.. ا

مواقعه وهم ال يخطؤون!
ـا ـواطـنــون هم اخلـطـاؤون ونــاكـرون ألفـضــال احلـكـومـات عــلى الـدوام! آه ور ا

يكونون هم الذين صنعوا فايروس كورونا! 
{ صحفي وكاتب عراقي
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بغداد

ـنــاسب والـسـكن لــلـمـواطـنــ الـدخل ا
الئـم وتــدرأ عــنـــهم مــخـــاطــر اجلــهل ا
واخلــــوف والـــــفــــاقــــة . وفـي ظل هــــذه
األوضـاع القاتمة القائمة لم تعد غالبية
ــكـلــفـ بــضـريــبــة الـدخل تــؤمن بـان ا
الــضــريــبــة واجب وطــني واخالقي ألن
ـدفوعـة ال يـقـابـلـهـا حتسن الـضـريـبـة ا
وتـطور في اخلـدمات الـعامـة مثـلمـا هو
مـفتـرض بل هي مجـرد وسيـلة لـتغـطية
الـنــقص احلـاصل في اخلـزيـنـة الـعـامـة
الي واإلداري بـسـبب انتـشار الـفسـاد ا
وعـجـز الدولـة عن استـرداد أموالـها من
اخملــتــلــســ والــســارقــ . عـلــيـه فـإن
الكثير من أحكام النصوص الواردة في
قــانـون ضــريـبــة الـدخل ومــنـهــا احلـكم
ـادة الـوارد فـي الـفـقـرة اخلـامـسـة من ا
الـثانـية من قـانون ضـريبـة الدخل الذي
يــفـرض ضــريـبــة الـدخل عــلى الـرواتب
واألجـور واخملصصات والتـخصيصات
ـكافآت بـأجمعهـا باتت أحكامـا ميتة وا
ال تـقوى على التـطبيق في أرض الواقع
لـتصدي الـرأي العام لـها وعدم اقـتناعه
ـشرع أن ـا يـحـتم من ا والـرضـا بـهـا 
يـــعــيـــد الـــنـــظــر في تـــلك الـــنـــصــوص
كن نفصمة عن الواقع بأسرع وقت  ا
وأن يــضـع أحــكــامــا أخــرى تــتالئم مع
ـواطن الــواقع اجلـديـد الــذي يـعــيـشه ا
ـشــرع أن تـعـظـيم الــعـراقي وأن يـدرك ا
االيــرادات ال يـتـحـقق فـقـط بـجـمع أكـبـر
حــصــيــلــة من الــضــرائـب دون مــراعـاة
كن أن مـبـاد العـدالـة الضـريبـيـة بل 
ــالــيــة من خالل تــتــحــقـق الــوفــورات ا
تـرشـيـد النـفـقـات الـعامـة واالبـتـعاد عن
مــظـاهـر االســراف والـتــبـذيـر وتــشـديـد
ـالـيــة مع وضع احلــسـابـات الــرقـابــة ا
اخلـتامـية الـتي توضح حـقيـقة إيرادات
ن تـــصــرف ? الـــدولـــة وأين تـــذهب ? و
ــشــرع فــبـــتــلك اإلجـــراءات يــكــتـــسب ا
كـلف بـالضـريـبة ـالـية ثـقـة ا واإلدارة ا
ـا قـيل : ( إذا أردت أن وطــاعـته  وقــد

ا هو مستطاع ) . تُطاع فأمر 

{ استاذ دكتور

قــانـون ضــريـبــة الـدخل ســيـمــا أن تـلك
ـبـالغ بقـيت عـلى حالـها مـنـذ التـعديل ا
األخـيـر الـوارد في أمر سـلـطـة االئتالف
نـحلـة ) سنة 2004 ـؤقتـة احملتـلة ( ا ا
ومــرور مــا يــقـارب ( (17ســنــة عـلــيــهـا
وارتــفـــاع األســعــار طــيـــلــة الــســنــوات
ــاضـيــة أســهم بــالـتــأكـيــد في فــقـدان ا
الـسـمـاحات لـقـيـمتـهـا احلـقيـقـيـة وعدم
مــواكـبـة الــسـمـاحــات لـتـغــيـر األسـعـار
ــكـــلف ــعـــيـــشـــة ا س احلـــد األدنـى 
بـالـضريـبـة وعـائلـته وهـو ما يـتـعارض
ادة ( مع أحـكـام الـفـقرة ( ثـانـيـا ) من ا
 ( 28من دستور  2005التي نصت بأن
ـنخـفـضة : ( يـعـفى أصـحاب الـدخـول ا
ـسـاس ـا يـكــفل عـدم ا من الــضـرائب 
بـاحلد األدنى الـالزم للمـعيـشة . ويـنظم

ذلك بقانون) .
WLðUš

د ضريبة الـية  بـاءت محاولة وزارة ا
ـوظف الـدخل عـلى كـامـل مـسـتحـقـات ا
ــالــيـة بــالــفـشـل بـعــدمــا أعـلـن رئـيس ا
ــسـعى مــجــلس الـوزراء رفــضه لــذلك ا
ــوجب كـتــاب أمـانـة مــجـلس الـوزراء
عــدد / ق /  09918 / 5 / 2في 4 / 19
 . 2021 /ويـــعـــد ذلك تـــعــطـــيال حلـــكم
ـادة (الــثــانــيـة) من الــفــقـرة (  ( 5مـن ا
قـانـون ضـريـبـة الـدخل رقم  113لـسـنـة
 1982الـتي نـصت صـراحـة عـلى فرض
وظف ضـريبة الـدخل على مستـحقات ا
ـالـيـة جــمـيـعـهـا . لـكن هـذا الـتـعـطـيل ا
فـرضته ضرورات اجتماعـية ومتطلبات
مـعيشية وضغوطـات احلاجات اليومية
ـوظف يـشعـر بوطـأتها ازاء الـتي بات ا
ــقــدمـة من صــعف اخلــدمـات الــعــامـة ا
الـــدولـــة مـــثـل اخلـــدمـــات الـــصـــحـــيـــة
والـتعليمية والسكنية وأن الراتب الذي
ــوظف مــقــابل عــمــله يــحــصل عــلـــيه ا
الـــوظـــيـــفـي ال يـــحـــقق له الـــرفـــاهـــيـــة
ــنـــشــودة الــتـي رســمــهـــا له دســتــور ا
جـمـهـوريـة الـعراق الـنـافـذ بـعـد أن ألزم
الــدولـة بـكــفـالــة الـضــمـان االجـتــمـاعي
قومات األساسية والرعاية الصحية وا
ــة تـؤمن لــلــعـيش في حــيــاة حـرة كــر

كـلف أي حساب بـدون أن يحسب لـها ا
أو توقع. 

الية تبرير موقفها  – 3حـاولت وزارة ا
من خـالل االستـعـانـة بـالـفـقرة ( ج ) من
وازنـة العامة ادة (  ( 34من قـانون ا ا
ــنـــشــورة في الــوقــائع لــســنــة  2021ا
الــعــراقـيــة عـدد (  ( 4625في / 4 / 12
 2012الــتي ألــغـت (جـمــيـع االعــفـاءات
واالسـتـثـنـاءات الـكـمركـيـة والـضـريـبـية
ـمـنوحـة بقـرار من مـجلس الـوزراء ما ا
لم تـنص علـيه القـوان النـافذة ) وكان
ـــادة األصــــوب االســـتــــنـــاد إلـى نص ا
( الــثــانــيــة /  ( 5مـن قــانــون ضــريــبـة
الــدخـل الــنــافــذ بــدال مـن االتــكــاء عــلى
ـوازنــة الــعــامـة ألن الــقــانـون قــانــون ا
ــوازنـاتي قـانــون مـسـتــقل عن قـانـون ا
طروحة سـألة ا ضـريبة الدخل  وألن ا
 مـدار البحث هي مسألة ضريبية بحتة
 وأن مــيـدانــهــا الـطــبــيـعـي هـو قــانـون
ضـــريـــبـــة الـــدخل  وكـــذلك ألن الـــنص
ـوازنـة مــعـيب ألنه الــوارد في قـانــون ا
وحـسب مفهـوم اخملالفة أجـاز استمرار
ــمـنــوحــة بــقــرار مــجـلس االعــفــاءات ا
الــوزراء إذا نــصـت عــلــيــهــا الــقــوانــ
الـنافذة . وهذا االستمرار لم يعد جائزا
مـنـذ صـدور دسـتور  2005الـذي أوجب
مـنح االعفاءات بقانون وليس بناء على

قانون .
الـية األخـير  – 4إذا كـان كتـاب وزارة ا
ويـتفـق وصحـيح أحكـام قانـون ضريـبة
الـــدخل الـــنــافـــذ إال أنه يـــتـــعــارض مع
مـتطـلبـات العـدالة الـضريـبيـة ألنه يزيد
الـية للمـوظف والـعامل من األعـباء ا
في الــقــطــاعــ الــعـام واخملــتــلط وهي
أعـباء مزدوجة بـعد تغيـر سعر الصرف
األجـنبي وخفض قيمـة الدينار العراقي
أمـام الــدوالر األمـريـكي . وكـان بـإمـكـان
ـــالـــيـــة أن تـــخـــفف من الـــعبء وزارة ا
الــضـريـبي من خالل مـخــاطـبـة مـجـلس
الــوزراء بـالــكـتــاب ذاته الـذي اقــتـرحت
فــيه تــوســيع نــطــاق فـرض الــضــريــبـة
ــقــابل كـذلك زيــادة مــبـالغ لــتـقــتــرح بـا
ادة ( (12من الـسـماحـات الـواردة في ا

خـضوع موظفي دوائر الـدولة والقطاع
الـعـام لـضـريـبـة الـدخل عـنـدمـا فـاحتت
ـــوجـب كـــتـــابـــهــا مـــجـــلس الـــوزراء 
عــــدد 880اآلنـف الــــذكــــر وطــــلــــبت أن
ـتــحـقـقــة عـلى تــسـتـقــطع الـضــريـبــة ا
اجـــمــالـي الــدخـل الــشـــهـــري ( الــراتب
األســـمـي واخملـــصـــصــــات واحلـــوافـــز
كافآت واألربـاح الشهرية والسنوية وا
وااليــفــاد وغــيــرهــا من أشــكـال الــدخل
كــافـة) اعـتــبـارا من شــهـر نــيـسـان وأن
تـحقق لألشهر يـقسط مبـلغ الضريـبة ا
( كــانـــون الــثــاني  شــبــاط  آذار ) من
ســنـة  2021وتــسـتــوفي خالل الــسـنـة
ذاتـــهـــا . وقـــد اســـتــنـــدت الـــوزارة في
الية رقم ((1 مـوقفها على التعـليمات ا
لـسنة  2007الـتي اشارت إلـى اخضاع
مـنـتـسـبي دوائـر الـدولـة إلى الـضـريـبة

باشر . بطريقة االستقطاع ا
ويالحظ على كتاب الوزارة ما يلي :

 – 1إن فـــرض ضـــريـــبــة الـــدخل عـــلى
ـادة ( الــراتب الــكـلي يــتــفق وأحـكــام ا
الـثانية /  ( 5من قـانون ضريبة الدخل
الـنـافذ وكـان األوفق أن تسـتنـد الوزارة
ـــادة أعاله بـــدال من تــعـــلــيـــمــات إلى ا
ـبـاشــر عـلى اعــتـبـار أن االســتـقـطــاع ا
مــصـدر االلــتـزام بــالـضــرائب الـقــانـون

وليس القرارات اإلدارية .
 – 2إعــمــال الـضــرائب بــأثــر رجـعي ال
يــتـفق وأحــكـام الـفــقـرة ( تــاسـعـا ) من
ــادة (  ( 19مـن دســتـور  2005الــتي ا
نـصت بـأن ( ليس لـلقـوان أثـر رجعي
مـا لم يـنص عـلى خالف ذلك وال يـشمل
هـــذا االســتـــثــنــاء قـــوانــ الـــضــرائب
والـرسـوم ) . فإذا كـان سـريان الـقـانون
اضي مـحـظـورا على الـضـريـبي علـى ا
ـشـرع االعتـيادي فـهذا احلـظر يـسري ا
مـن بـاب أولى عـلى اإلدارة  ألن دورهـا
ال يــعـدوا أن يــكـون تــنـفــيـذا لــلـقــانـون
الـــضـــريــبـي .كــمـــا أن األثـــر الــرجـــعي
لـضــريـبـة الـدخـل يـتـنـافى ومــتـطـلـبـات
األمن الـقانـوني للمـكلف الـضريبي ألنه
ــشـــروع ويـــفــرض يـــخـــالف تـــوقــعـه ا
ـفـاجأة ـبـاغـتة وا الـضـريـبة بـطـريـقة ا

ثم فـال يـوجـد مــبـرر مـوضــوعي يـسـوغ
التفرقة بينهم .

رقم (   – 2صـدر قرار مجلس الوزراء ا
وافقة على  ( 156في  2016 / 6 / 7بـا
اخــــــــــضــــــــــاع الــــــــــرواتـب واألجـــــــــور
ـــكــافــآت كـــافــة إلى واخملـــصــصــات وا
بـاشر الـضـريبـة بطـريـقة االسـتقـطـاع ا
بــاســتــثـــنــاء مــخــصــصــات الــزوجــيــة
واألطـفـال وأسـتـثـنى مـنـتـسـبي الـقوات
ـدنـيــ الـتـابـعـ ـســلـحـة من غــيـر ا ا

لوزارتي الدفاع والداخلية .
‰Ëd²³ « —UFÝ«

إن قــرار مــجــلس الــوزراء صــدر أثــنــاء
ــالــيـة الــتي تــمــثــلت بــهــبـوط األزمــة ا
أسـعار البتـرول ومتطلـبات احلرب على
تـنظـيم داعش االرهابي لـكن القرار وإن
ـثل عودة لـلـعمل بـأحـكام الـفـقرة كـان 
عـدلة من ـادة الثـانيـة ا اخلـامسـة من ا
قــانــون ضـريــبــة الـدخل الــنــافـذ إال أنه
جــانـب الــصــواب في مــوطــنــ : األول
:عــنـدمــا أعـفى مــخـصــصـات الــزوجـيـة
واألطـفال من اخلـضوع لـضريـبة الدخل
ــشـار مع أن نـص الـفــقــرة اخلــامـســة ا
إلـــيـــهـــا جـــاء مــــطـــلـــقـــا في اخـــضـــاع
اخملـصـصـات كـافة لـضـريـبـة الدخل من
دون الـتفـرقة ب مـخصـصات أو أخرى
. والــثــاني : عــنــدمــا اســتــثــنى الــقـرار
سلحـة من التوسعة مـنتسبي الـقوات ا
في فــــرض الـــضـــريــــبـــة وقـــصــــر تـــلك
ـدنـيـ وحـدهم .وفي الـتــوسـعـة عـلى ا
هـذا مخـالفـة واضحـة ألحكـام الدسـتور
الـنـافـذ التي لم تـخـول اإلدارة صالحـية
كلـف على حـساب فئة اعـفاء فئـة من ا
أخــرى فـذلـك من اخـتــصـاص الــسـلــطـة

التشريعية وحدها .
 – 3عــاد مـــجــلس الــوزراء الـــقــهــقــرى
ـوجب كــتـاب األمــانـة وأوقف الــعــمل 
الـــعــامــة عــدد (  ( 1478في / 10 / 23
رقم (  ( 156في 6 / 7   2016بـقراره ا

/ 2016 .
اليـة من خضوع ثـالثا : مـوقف وزارة ا

وظف للضريبة ا
ـالـيـة مـعـاجلـة مـشـكـلـة حـاولت وزارة ا

ـــوازنـــة أن يـــثـــبـت ذلك في مـــشـــروع ا
ـوجب الــتـكــمـيــلـيــة . وقــد  الـعــمل 
الــتـوجـيـه أعاله من قـبل دوائــر الـدولـة

اخملتلفة .
بدأ قانونية إن الـتوجيه أعاله مخالف 
الـضريـبـة وال يتـفق مع احكـام الفـقرة (
ـادة     (  ( 28مـن دســتــور أوال ) مـن ا
جــمـهـوريـة الــعـراق لـسـنـة  2005الـتي
نـــــصت صـــــراحــــة بـــــأن ( ال تـــــفــــرض
الـضرائب والرسوم وال تعدل وال جتبى
وال يـعفـى منـها إال بـقانـون ). علـيه فإن
قـرار مـجـلس الـوزراء يـعـد مـعـدومـا لـو
ـشروعـية ألنه مـعيب يـزانـية ا وزنـاه 
بـــعـــيب عـــدم االخــتـــصـــاص اجلــســـيم
ــشــرع ــثال اغـــتــصــابــا لــســلــطــة ا و
االعـــتــيـــادي الـــذي نــاط بـه الــدســـتــور
شاركة اخـتصاصات حـصرية ال تقـبل ا
فـيهـا من قبل أي جـهة أخـرى من بيـنها
صالحـية االعفـاء الضريـبي . ومن جهة
ـوعــود في قـانـون أخــرى فـإن الـنــشـر ا
ــوازنـة الـتــكـمــيـلــيـة لم يــتـحـقـق فـقـد ا
ـذكـورة في اجلـريـدة ـوازنـة ا صـدرت ا
الـرسـمـيـة الـوقـائع الـعـراقـيـة بـالـعـدد (
 ( 4086فـي   2008 / 9 / 15وقــــــــــد
جــاءت خــلــوا من الــنص عــلـى االعــفـاء
.عـلما أن تـوجيه رئيس مـجلس الوزراء
عاجلة موضوع االعفاء الضريبي في
ـوازنـة التـكمـيلـية  ال يـتفق مع قـانون ا
الـسـيـاسـيـة الـتـشـريـعـيـة الـسـلـيـمة ألن
مــوضـــوع االعــفــاء يــتــطـــلب أن يــنــظم
ـوجب أحـكام قـانـونيـة دائـمة وثـابـتة
ـوازنة الـتكـميـلية نـسبـيا . أمـا قانون ا
فـعمره الزمـني قصير ال يتـجاوز بضعة

الية . أشهر من السنة ا
ـوظـفـ يُـزاد عـلى مـا تـقـدم أن اعـفـاء ا
وحــدهـم من إخــضــاع مــخــصــصــاتــهم
لــضـــريــبــة الــدخل دون الـــعــامــلــ في
ــبـدأ الــقـطــاع اخلــاص يـعــد مـخــالــفـة 
ـسـاواة أمـام الـضـريـبـة ألن الـعـامـل ا
ســـواء أكــانــوا فـي الــقــطـــاع الــعــام أو
الـقـطاع اخلـاص يـسـتمـدون دخـلهم من
واقــعـة واحـدة مـنــشـئـة لـلــضـريـبـة هي
ــتـأتي من كـسب الـعـمل . ومن اإليـراد ا

ـشـرع من اخلضـوع لضـريبـة الدخل . ا
ـشـرع كــان يـفـرق في وهــذا يـعـنـي أن ا
ـعـامـلـة الـضريـبـيـة بـ الـعـامـل في ا
الـقــطـاع الـعـام والـعـامــلـ في الـقـطـاع
يزة عدم اخلـاص ويزود الفئـة األولى 
اخلـضــوع لـضـريـبـة الـدخل دون الـفـئـة
ـذكورة ـعامـلـة ا الـثـانـية  ونـظـرا ألن ا
ــســاواة أمــام ــبــدأ ا كــانت مـــخــالــفــة 
ـؤقتة ( الـضريبـة فإن سلـطة االئتالف ا
ــنــحـلــة ) أصــدرت أمــرهـا رقم ( ( 49 ا
لـسنة  2004الـذي تضمن تـعديال حلكم
ـادة ( الثـانـية ) الـفـقـرة اخلامـسـة من ا
من قــــانـــون ضـــريـــبـــة الـــدخل وقـــررت
ـوجـبه شـمـول مـوظـفي دوائـر الـدولة
والــقـطـاع الـعـام واخملــتـلط بـاخلـضـوع
لــضـريــبــة الـدخل مــثــلـهم فـي ذلك مـثل
الـعـامـل في الـقـطـاع اخلاص حتـقـيـقا
ـبدأ العمومية الذي يقتضي أن تشارك
جــمـيع قـطـاعـات اجملــتـمع الـعـراقي في
حتـمل عبء الـضريـبة .ومـعـنى ما تـقدم
أن الــسـنــد الـقــانـوني لــفـرض ضــريـبـة
الـدخل عـلـى مـوظفـي دوائـر الـدولـة هو
ـادة الـثانـية من الـفـقرة اخلـامـسة من ا

القانون رقم  113لسنة . 1982
ثــانـيـا : مـوقف رئــيس مـجـلس الـوزراء

وظف للضريبة من خضوع ا
 – 1صــدر كــتــاب من األمــانــة الــعــامــة
جملــلس الـوزراء بــالـعـدد / ق / / 1 / 2
 7749 / 21في  2008 / 4 / 13وأشـار
إلى تـوجـيه رئـيس مـجـلس الـوزراء في
حـيـنـهـا على اعـفـاء مـوظـفي الـدولة من
فـروضـة علـى اخملصـصات الـضـرائب ا
اعــتـبـارا من تـأريخ  2008 / 6 / 1عـلى
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ـالــيــة ذي الــعـدد ( أثــار كــتــاب وزارة ا
وجه إلى  ( 880في  2021 / 4 / 13وا
األمــانـة الـعـامـة جملــلس الـوزراء لـغـطـا
واسـعا في أوساط الرأي العام العراقي
الحـتـوائه عـلى طـلـبـات مـتـعـددة تخص
اخـضاع منتسبي دوائر الدولة لضريبة
عدل فروضة بالقانون النافذ ا الدخل ا
رقم (  ( 113لــســنــة 1982وقــد عــبــرت
ـوظــفـ عن الــغـالــبـيــة الـعــظـمـى من ا
اسـتـيـائهم وتـذمـرهم من سـعي الوزارة
ــذكـورة لــتــوسـيع نــطــاق خـضــوعـهم ا
لـلـضـريبـة من خالل أدخـال مـستـحـقات
مـاليـة أخرى إلى جـانب الراتب األسمي
لــلــوعــاء الــضــريــبي . ومن أجـل قـراءة
ـــذكـــور قـــراءة مـــوضـــوع اخلـــضـــوع ا
قـــانــونـــيــة جنـــد لــزامـــا أن نــقـف عــلى

سائل التالية : ا
أوال  –مــوقف قــانــون ضــريــبــة الــدخل
ـوظف الــعـراقـي الـنــافـذ مـن خـضــوع ا

للضريبة
شـرع العراقي فـي قانون ضـريبة كـان ا
الـدخل الـنـافـذ يـقـصـر فـرض الـضـريـبـة
عـــــلى الـــــرواتب ورواتب الـــــتــــقـــــاعــــد
ــقـــررة لــلــعــمل ــكـــافــآت واألجــور ا وا
ــــــدة مــــــحـــــدودة ــــــقـــــدار مــــــعــــــ 
واخملـصصات والتخصيصات للعامل
ـبالغ ا في ذلك ا في الـقـطاع اخلـاص 
ــا يـــخــصص ــقـــدرة  الـــنــقـــديــة أو ا
لــلـمـكــلف مـقـابل خــدمـاته مــثل الـسـكن
والـطـعام واإلقـامـة أو الرواتب وغـيـرها
وظفون في دوائر الدولة والقطاع امـا ا
الـعام والـقطـاع اخملتـلط فقـد استـثناهم
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  مـنذ ان ظهر فيروس كورونا واحدث
مـا احـدث من خـسـائـر بشـريـة ومـادية
فـي كل دول الـــعـــالم رغم  اســـتـــنـــفــار
الـــدول كل إمـــكــانــيـــاتــهـــا وكــوادرهــا
الـطبية ومستشفياتها ومراكزابحاثها
لـــلــتــصــدي لــهــذا الــفــيــروس الــقــاتل
ـضــادة له  لـكن وإيــجـاد الــلـقــاحـات ا
خــطــورة هــذا الــفــيــروس وانــتــشــاره
الــــســـريع أدى الى حـــدوث خـــســـائـــر
بــشـريـة ومــاديـة كـبـيــرة أربـكت اغـلب
دول الــعـالم وعـطــلت كـثـيـراً عــمـلـيـات

البحث وتصنيع لقاحات فعالة له 
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ورغـم عمـلـيات اإلغالق الـتي اتـبعـتـها
بـــــعض الــــدول وإيــــقــــافــــهــــا ألغــــلب
الــنـشــاطـات الـصــنـاعــيـة والـتــجـاريـة
وحـركـة الـطيـران والـسـفر والـسـيـاحة
وحتـــديـــد الـــنــشـــاطـــات الــريـــاضـــيــة
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــفـــنـــيـــة وحـــتى
الـسياسيـة للحد من انـتشار الوباء إال

ان إصـابات كورونا كانت تتصاعد في
اغــــلب دول الـــعــــالم حـــتـى األوربـــيـــة
ـتطـورة في اجملال الـصحي وغـيـرها ا
والــوقـائي  وأمـام هـذه الـكـارثـة  الـتي
هــزت اإلنــسـانــيــة  بـرزت الــعــديـد من
بادرات حـاالت التكـافل االجتمـاعي وا
اإلنــســانــيــة الــتي تــعــكس إنــســانــيـة
ورحـمـة الكـثيـرين في دول العـالم على
اخــتالف أديـانـهم وألـوانــهم ومـهـنـهم
لـلـمـساعـدة في تـخفـيف مـعانـاة أبـناء
جـلـدتهم وتـخـفيف الـعبء عـلى دولهم
جملــــابـــهـــة هـــذا الـــفـــيـــروس الـــقـــاتل
ـبـادرات إنـسـانـيـة وتـبـرعـات مـالـيـة
عـــززت عــمل األجــهــزة الــصــحــيــة في
بـــلــدانـــهم وبــعـــثت األمل فـي نــفــوس
ــصــابــ بــهــذا الــوبـاء ـاليــ من ا ا
ــبـادرات قـدرة الــفـتــاك  وأكـدت هـذه ا
ـــصـــائب اإلنــــســـان اخلالقـــة عــــنـــد ا
والـكوارث الوطنية على القيام بأعمال
ــأسـاة ــعـانــاة وا تــخــفف من وطــأة ا

الي وتعزز وتـبعث األمل في نفوس ا
صــمـود الــدول وكـوادرهــا الـطـبــيـة في
الــوقــوف بـوجـه هـذا الــوبــاء اخلـطــيـر
واحلـد من تـفشـيه وسمـعـنا الـكثـير من
بادرات ومنها تبرع أعداد كبيرة هذه ا
ـاليـــ الـــدوالرات ـــيــــســـورين  مـن ا
لـــلــمــســاعــدة في تــخـــفــيف الــعبء عن
ــــســـاعــــدة في إنــــقـــاذ آالف دولــــهم وا
ــصـابـ  بــهـذا الـداء الـقــاتل ومـنـهم ا
جتــار ومـلـيـونـيــريه ومـدربـ والعـبـ
دولــيـ بـكــرة الـقـدم والــسـلـة ونـوادي
ريــاضــيـة وأطــبـاء وأصــحـاب شــركـات
وغـيـرهم  وهـنـاك شركـات مـالـيـة قدمت
أمـوال كـبيـرة لـلمـسـتشـفـيات والـكوادر
بادرات الـطبية في بلدانها ناهيك عن ا
الــشــخــصــيــة األخــرى الــبــســيـطــة في
مـقدارهـا و مادتهـا الكبـيرة في معـناها
الـتي نسـمع بهـا كل يوم إال فـي العراق
فـــكـــانـت عــمـــلـــيـــات الـــتـــبـــرع وبـــنــاء
ـستـشفـيات الستـيعـاب هذه اجلـانحة ا
خــجــولــة ومــحـدودة جــدا ال تــتــنـاسب
وحــجـم اجلــانـحــة والــوضع الــصــحي
ــتــردي في الـبــلـد  فــقــد تـبــرع بـعض ا
ـيـسـورين من أبـنـاء مـحـافـظـة االنـبار ا
فـي بنـاء مسـتـشفـيات صـغـيرة بـالبـناء
اجلـاهـز لـلـمـعـاجلـة من هـذا الـوبـاء في
بـغـداد والنـجف ومـحافـظـات أخرى في
مـــبـــادرة رائـــعـــة تـــعـــكـس كـــرم هــؤالء
الــعـراقـيـ الـوطـنـيـ وحـرصـهم عـلى

شـعبهم في هذه الظـروف الصعبة كما
تـبـرع آخـرون بفـنـادقهـم لتـكـون أماكن
لـلحـجر الصـحي وحتت تصرف خـلية
ــــقــــابل لم نــــســــمع من األزمــــة وفي ا
الــســيــاســيــ الــكــبــار وقــادة الــكــتل
واألحـزاب أية مـبادرة أو عـملـية تـبرع
ـهـددين بـهـذا ـال ألبـنـاء شـعـبـهم ا بــا
الـفيـروس القاتل أو لـتعـزيز إمكـانيات
وزارة الـــصــحــة  ومـــســتــشــفـــيــاتــهــا
وكـوادرهـا رغم إنـهم قد سـرقـوا أموال
الـشعب والدولة وحولوها الى أرصدة
مــالـيــة كـبــيـرة لـهـم ولـعـوائــلـهم والى
شـركـات كـبرى ومـصـانع وعـقارات في
اغـــــــلب دول الـــــــعــــــالـم  ورغم ذلـك لم
تـسـجـلـوا مـوقـفـا انـسـانـياً واحـدا في
ــــــكن ان هــــــذه األزمــــــة عـــــلـى األقل 
يــــحـــســـنـــون به صــــورهم الـــكـــاحلـــة
ــتـرديـة ورغم ان كل  مـا وســمـعـتـهم ا
ـلكونه من أمـوال وعقارات وشركات
هـو مـلك الـشعب الـعـراقي ومن أمواله
ــنــهــوبــة ولم ـــســروقــة وخــيــراتـه ا ا
نـسـمع ان سـياسـيـاً أو مسـئـوالً كبـيرا
قـد تبـرع بأي مبـلغ أو قام بـأي مبادرة
لـــــتــــعــــزيـــــز عــــمـل وزارة الــــصــــحــــة
ومستشفياها وكوادرها ولم نسمع ان
ـــســاعـــدة الــفـــقــراء بـــعـــضــهم قـــام 
وأصـحاب العمل باألجر اليومي الذين
تـوقفت أعـمالهم وقـطعت أرزاقـهم بعد
فــــــرض إجـــــراءات احلـــــضـــــر ومـــــنع
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الـتـجوال   كـمـا ان احلـكومـة احلـالـية
والـسـابقـة  لم تـقـوما بـإجـراءات فاعـلة
ومـؤثـرة وسريـعـة الستـيـعاب إصـابات
هـذا الفيروس التي تـتصاعد يومياً وال
فـي تامـ الـلقـاحـات الـكافـيـة ووسائل
طـلوبة وال الـوقاية األخـرى بالسـرعة ا
فـي الــقـــيـــام بـــبــنـــاء مـــســـتــشـــفـــيــات
تـخصـصيـة سريـعة بـاستـقدام شـركات
أجـنبـية لهـا القـدرة على بنـاء مثل هذه
ـستشـفيات لـتحسـ الواقع الصحي ا
ومــجــابــهــة أعــبــاء اجلــانــحــة  وال في
تـام الـلقاحـات الكـافية  وعـتب كـبير
قـدسة عـلى  الـقائـمـ على الـعتـبـات ا
فـي كربالء والنـجف الذين لم يسـتغلوا
أمــوال الـعـتـبـات الـكــبـيـرة وشـركـاتـهـا
الـتجارية التي تكفي لـبناء مستشفيات
مـتخـصصـة ومجـهزة بـأحدث االجـهزة
ــعــدات في كل مــحــافـظــات الــعـراق وا
جملــابــهــة تــداعــيــات كــورونــا بــعـد ان
عــــجــــزت كل احلــــكـــومــــات عن بــــنـــاء
مـسـتـشفـيـات حـديثـة وحتـسـ الواقع
ـــتــردي أصال  فـي الــبـــلــد الـــصـــحي ا
والذي تردى أكثر بعد اجلانحة وكارثة
ـتهـالك خير مـستـشفى ابن اخلـطيب  ا
دلــيل عـلى ذلك وإذا كـانت هـذه احملـنـة
والـكـارثـة الوطـنـية الـكـبـرى والفـاجـعة
األلــيـمـة الـتي راح ضـحــيـتـهـا عـشـرات
ــرضى الـــذين اســتــجــاروا األبـــريــاء ا
بـالـدولة ومـشفـاهـا للـعالج ولم جترهم

فـــســـقـــطــوا  بـــ شـــهــيـــد ومـــصــاب
ومـفـجوع إذا كـانت  لم حتـرك ضمـائر
الــبـعض فـمـتى تـتـحـرك إذن ومـتى يـا
مـن تـــســــمـــون أنــــفـــســــكم بــــالـــقـــادة

والـــساسة ?  
WLO √ WFłU

ـصاب وبـعـد هذه الـفاجـعـة األليـمة وا
اجلــلل مـاذا نـنـتـظـر من احلـكـومـة هل
تـشـكـيل الـلـجـان وإجـراء الـتـحـقـيـقات
ـسـؤولـ الـفـاسـدين وإحــالـة بـعض ا
والـفاشلـ للتـحقيق  (وفحص أسالك
ــســتـــشــفــيــات ) الـــكــهــربـــاء في كل ا
ســيـضـمــد جـراح الـعــراقـيـ ويــجـبـر
خـــواطـــر ذوي الـــشـــهـــداء واجلـــرحى
تردي ستشفيات ا وسـيحسن  واقع ا
ـطــلــوب عــمل ســريع فـي الــعــراق ?  ا
وفـعـال لـتـحـسـ الـواقع الـصـحي في
كـل احملـافـظـات  وبــنـاء مـسـتــشـفـيـات
حــديــثـة عــلى األقل بــالــبـنــاء اجلــاهـز
ـعـدات الــسـريع وتــوفـيـر األجــهـزة وا
احلــديـثـة حلـ عـبـور أزمـة اجلـانـحـة
ـئات واحلـد من خـطـرها الـذي يفـتك 
الــــعــــراقـــيــــ يــــومـــيــــاً وإبــــعـــاد كل
الـسياسيـ الفاسدين  والـفاشل عن
مــــراكـــز وزارة الـــصـــحــــة وعـــمـــلـــهـــا
اإلنــســاني والــعــلـمي والــتــخــصـصي
ومـحاسبة من تسبب في هذه الفاجعة
األلــيـمـة اشــد احلـسـاب والــعـمل عـلى

عدم تكرارها.  
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االنتخـابات الـنيابـية العـراقيـة ليست
ان ـقـاعد الـبـر تنـافـسا عـلى الـفوز 
ا هي في حـقـيـقـتهـا تـنـافس على وا
ـا مـنـصب رئـاسـة مـجـلس الـوزراء. و

نصب حسب نظام احملاصصة كان ا
الطـائـفيـة من حـصة الـشـيعـة فـاالمر
هـو تـنـافس بـ االحـزاب الـسـيـاسـية
نصب. وب هذه الشيعية عـلى هذا ا

االحزاب من االنقسـام اليوم مثـلما كان
بـ امـراء الـطــوائف في االنـدلس قـبل

سقوطها االخير في عام 1492. 
وتـطــرح هــذه االحــزاب في كل مــوسم
انتخابي برامجـها السياسية رغم ان
هـذه االحـزاب تـعـلم ان هـذه "الـبـرامج"
لن تـكـون مـعـيـار الـتـفـضـيل بـالـنـسـبـة
للناخب الشيعي السـباب متعددة منها
ان اجلسم الـشـيـعي هو االخـر مـنـقسم
عـلـى نــفـسـه وال يـلــتــفت الـى الـبــرامج

زعومة.  السياسية ا
ولتسهـيل العملـية االنتخـابية ولوضع
النقـاط على احلـروف فاني اقـترح على
هذه االحزاب ان تـعلن من االن وضمن

برامـجهـا االنـتخـابيـة اسم مـرشحـها
نصب رئاسة الوزراء. وليس في هذا
مخـالفـة دسـتوريـة الن هـذا التـرشيح
سـبق غـير مـلزم مـالم تـصبـح كتـلته ا
هي الـكــتـلــة الــنـيــابـيــة االكـثــر عـددا
ادة 76من الدسـتور. وفـائدة حسب ا
ــــــواطـن الــــــراغب هــــــذا االعـالن ان ا
ــشــاركــة في االنــتــخــابــات ســوف بــا
ن يـــصــوت بــنـــاء عــلى اسم يــعــرف 
رشـح لـلمـنـصب. وبـالـتـالي فـانه لن ا
يـكـون ضحـيـة اخلـداع الـذي تـمـارسه
الـكـتل الــسـيــاسـيـة فـي كل مـرة حـ
تـديـر ظــهـرهــا لـنـتــائج االنـتــخـابـات
وتـــتـــســـاوم وراء الـــكـــوالـــيس حـــول
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لندن

تــرشــيـح من يــتـــولى مــنـــصب رئــيس
الــوزراء كــمــا حـــصل في عــام 2014و

2018 واخيرا في عام 2019. 
wIOIŠ dOOGð

هــــذا ال يـــــعـــــني انـــــنـي اعــــول عـــــلى
االنتخـابات الحداث اي تغـيير حـقيقي
ايــجـــابي في االوضـــاع الــســـيــاســـيــة
الـراهـنــة وال يـعــني انـني اتــغـافل عن
دور الــقــوى اخلــارجــيـــة في اخــتــيــار
رئيس الوزراء لكنني فقط اريد اعطاء
فــرصــة لــلــنــاخب الــعــراقي ان يــحــدد
رشح موقفه بناء على اسم الشخص ا
ـنـصب. وبـالـتـالي يـكـون فوز لـتولـي ا
ـان ــقــاعــد اكـثــر في الــبــر اي حـزب 

تعبيـرا غير مـباشر عن دعم الـناخب
لالسم الذي رشـــحه احلزب مسبقا. 
هـذا االقـتـراح يــشـبه مـا جتــري عـلـيه
قراطية حيث االحزاب في الدول الد
يـعــرف الـنــاس ان رئـيس احلــزب هـو
مـرشحـه لـتـولي رئـاسـة الـوزارة. فاذا
ـطــلـوب من مـا فــاز احلـزب بــالـعــدد ا
ـان  يـتم تــكـلـيف رئـيس مـقـاعـد الــبـر
احلـزب بـتـشكـيـل احلـكـومـة اجلـديدة.
ـــرشح وبـــالـــتـــالي فـــان اعـالن اسم ا
مسـبـقـا يجـعل االنـتـخـابات الـعـراقـية

قراطية. اقرب الى الروح الد
ـشـاركة في اما الـذين اخـتـاروا عـدم ا

االنتخابات فلهم حديث اخر.
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البصرة

ـا جـاءت الثـارة وعي الـنـاس و هـديـهم الى جـادة ان االديـان الـسـمـاويـة عـلى وجه الـتـحـديد  ا
ثل يسري بينهم  الصواب  و بث روح السمو و الرفعة فيهم  بعدما اخذ انحراف االفكار و ا
ـوروث او كلـيهـما  �لـذلك كان الـله يرسل اما من خالل اسـتغالل الـسـلطـة او الدين الـتقـلـيدي ا
الــرسل لـتــقـو هـذا االنــحـراف و االعـوجـاج  الــذي يـصـيب االمــة من اجل مـحــاولـة تـهـذيب و
تـشذيب الـفـطرة الـتي الـتي فطـر الـله النـاس عـليـها و جـعـلهم مـهـيأين لـئن يـكونـوا كـآل منـهم هو
بالفعل خلـيفته في االرض . فاالنسان مجموع نقـيض اجتمعا و التحما  فيـه حفنة من التراب
ـيول و االهواء  �و اخـرى هي روح الله تعالى التي جتره الى االرض  جتره الى الـشهوات و ا
نـفـخـها فـيه  تـرفـعه الى اعـلـى  تتـسـامى به   فـاالنـسان واقع فـي تيـار هـذا الـتـنـاقض بـسبب
ـلك االستـعداد الـكامل محـتواه الـنفـسي  . فهـناك حـقيـقة في عـلم نفـس االنسـان تقول   انه 

ليكون رسوال نبيا او فرعونا مسرفا و لذلك كان لزاما وجود الدين  . 
ـقصود هنـا الدين احلقيـقي التوحـيدي على حد تـعبيـر شريعتي و هـو الدين الثوري  و هذا و ا
لعله شـأن كل الديانـات حتى الوضـعية مـنها  دين ينبـذ كل اشكـال التطـرف و ينأى بـنفسه عن
يزه عن الدين التبريري او دين الشرك شتى صور االستـغالل و االستعباد للرعية . و هذا مـا 
 و الذي يـسعى الى تـبريـر الوضع الـقائم عـلى الرغم من سـوءه . و يعـد هذا الـنوع من الدين و
فكرين هو اخطـر االدوات التي تؤدي الى ظهور الطـاغية في اجملتمعات  و هذا مـا اكده اغلب ا
ا هو نـتاج االستـبداد الديني  و وجهـة النظر هـذه تطابق وجهة في ان االستبـداد السيـاسي ا
نظر النائيـني ايضا . ان هذا التصور لكيفـية تولد االستبداد و الطاغـية فيه الكثير من الصحة 
بحـكم عظـيم الشواهـد التي تـدلل على ذلك  و لـكن يتـوجب هنـا و من باب الـدقة بـالتـشخيص 
يتوجب ان نفـصل ب ثالث مراحل زمنية و هي مرحلة ما قبل و اثناء و ما بعد دعوة اي مرسل
ـرحلـة الزمـنيـة االولى نرى ان هـناك من الـرجاالت من يـستـغل عدم وجود من عـند الـسماء  �فا
دعـوة الهـية مـجـسدة بـنبي او رسـول او امـام لكي تـستـمر احملـافـظة عـلى الرسـالة  �و عـادة ما
تـكون هـذه نابـعة من مـدعي الـدين و التـدين فنـراهم يقـومـون بتـحريف الـدين الذي وجـدوه سلـفا
ا يـبقي السـلطـة في ايديـهم او بأيدي ا يـناسب اهـواءهم و مصـاحلهم  و  قـبل وجودهم  و 
اثلـونهم. فتعيش الرعيـة في شقاء و تعاسة و جهل و خوف  و لذلك نرى ان ال مناص اخرين 
ـسـار الـذي انـحرف  و هـذا يـجـعـلـنـا ندخل ـرسل من عـنـد الله  لـتـصـحـيح هـذا ا من وجـود ا
رحـلة الزمنية  و فيها و بـكل تأكيد بعد جترع حـامل رسالة الله الكثير من رحلـة الثانية من ا ا
بـاد و القيم االنـسانـية على سـاواة و كل ا ـعوقات  يـسود الـعدل و ا صاعب و ا تـاعب و ا ا
يـده و بـتـوفـيق و تـسـديد مـن عـند الـله  و ذلك بـعـد جـهـود حـثـيثـة و مـعـانـاة مـريـرة . و في هذه
وذج حقـيقي و فعلي لـلدين و للقـائم عليه  �فال نـرى اي استغالل و اال رحلة نـكون امام ا ا
ثـاليـة على لتـمت احملاسـبة و ارجـاع احلـقوق الهـلهـا و لـنا ان نـطلق عـلى هـذه الفـترة بـالفـتـرة ا
ضي هذا احلال حتى انقضاء اجل صاحب هذه الدعوة االلهية ستوى البـشري النسبي . و  ا
رسل فنـرى فيها رحلة الـثالثة  و هي مرحلـة ما بعـد ا رور زمن بـسيط سنـدخل ا  و بذلك و 
االنـحــدار و االنـقـالب و الـعــودة الى حـال االولى  حــيث يـصــبح الــدين دين شـرك  فال يــحـكم

بشرع الله و ال يلتزم بتعاليمه و يصبح بذلك اداة للقهر و الظلم و االستبداد . 
ستمـرة و ارساله الرسل الدائم  و اال لـكفى به ان يرسل رسوال و هذا لعـله يبرر دعوات الـله ا
واحدا فـقط من عنده على طول مدى احلياة  لو كانت الـناس تبقى على تعـاليمه و شرائعه حتى
بعـد انقضاء اجله  و هذا امر مـستحيل فـاالنحراف يـدب ما ان تخـلو االرض من داع بأسمه و
راحل عـلى مسـتوى بعث مطـبقـا لشـرعه و حدود حالله و حـرامه . و هذا الـتمـايز الثـالثي في ا
الـرسل نـراه جلـيا في جـمـيع حقب الـوجود  و يـسري عـلى جـميع بـني الـبشـر فال يـختـلف هذا
نحى  سواءا اكان الدين يهوديا او مسيحيا او اسالميا . ففي الديانة اليهودية نرى ان النبي ا
موسى قد جاء بتعاليم و مباد عليا  تمجد قيمة الرعية و حتفظ كرامتهم و تعز من شأنهم  و
تنجيـهم من ظلم فرعـون و سطوته و بطـشه و جعل من آمن به و برسالـته ذا شأن عظيم  و لكن
بوادر االنحراف مـن قبلهم قد ظهرت حتـى اثناء حياة موسى النبي  عنـدما همَ للقاء ربه اربع
ا كان ليلة و ما ان عـاد حتى وجدهم يعبدون العجل من دون الله . و هذا االنحراف بالعقيدة ا
نـاسبة لـوجوده و جتذره  و هـذا ما زيف  هو االرضـية ا البدايـة لوجـود الطاغـية كـون الدين ا
كـان واضحا بـعد النـبي حيث ظهـرت البدع و االقـاويل و السـلوكيات �و التي اوجـدها القـائم
على الـدين اليهودي من احلاخامات  و التي تنـاسب اهدافهم الدنيـوية اخلاصة و لـكنها ال جتد

اعتراضا كونها مغلفة بغالف ديني . 
WKz«“ UO½œ

سيحية فلم يختلف احلال كثيرا  ان لم نقل انه قد ازداد سوءا  فقد اما على مستوى الديانة ا
ـسيح بن مر  حيث سـيحي الى حـد كبـير جدا  بسبب الـقائـم علـيه بعد ا انحـرف الدين ا
ـثـلـون هـذا الـدين و يـوجـهـونه الـوجـهـة الـتي تـخدمـهم  اصـبح الـقـساوسـة و الـرهـبـان هم من 
لك او الطغـمة احلاكمة انذاك  فنـراهم من باب التزيـيف يدعون الناس وتخدم اهـواء االمير او ا
الى ترك االهتـمام بالدنيا كونها فانية زائلة  و ان علـيهم ان يفكروا باآلخرة  . و بذلك اصبحت
ا حـوت من مـلذات  يـتمـتـعـون بهـا بـأسم الـدين و اصبـحـوا يعـطـون لـلنـاس صـكوك الدنـيـا و 
زيفة قاطـعات التي انـتشرت فـيها هـذه الديانـة ا الغفـران  . حينـها تسـيد على هـذه البلـدان و ا
آسي  و استمر هذا احلال ما يقارب العشرة قرون  اقل ما طواغيت  و انتشرت احلروب و ا
تـوصف به انـهـا قـرون وسـطى مـظلـمـة حـتى بـزوغ عـصـر االصالح الـديني  الذي غـيَـر مـفـهوم

الدين بأكمله و نهض بالفكر و تطور  . 
 و بخـصوص الـديانـة االسالمية  فكـذا احلال بـالنـسبـة للـنبي االكـرم محـمد ( صـلى الله عـليه
ـنـزل واحـد و بـذلك جـاء الـنـبي وعـلى آله و سـلم )  فال اخـتالف بـ رسـالة كـل الرسل  دام ا
لالمـة هـدى و رحـمة  لـيـخـرجـهم من ظـلم الـباطل الـى عدل احلق  و بـذلك و بـعـد كم مـحاوالت
الصد و الرد  و كثيـر الصفات السـيئة التي الصقت به  و عديـد محاوالت التفشيل . استطاع
ـرحـلة الـثانـية  رحـلة االولى الـتي حتدثـنا عـنهـا سلـفا و الـولـوج الى عالم ا النـبي ان يتـعـدى ا
وبذلك اصـبحت االمة بـقيادته  تنعم بـكل اخليـر و العدل و مـالمح الروح الفـطرية  و التي اراد
الله لبـني البشر ان يـعيشونها  فال ظلم و ال عـدوان فالكل محاسب مراقب  �و يخـضع لسلطة
القانون ان تعدى حـدوده و اخطأ . فإستطاع النبي تأسيس حياة اقل ما يقال عنها انها مدنية 
تراعي حـقوق اجلميع بال تمييز  لكن و كمـا البديهي و الطـبيعي نرى ان ما بـعد النبي االكرم 
سـرعان مـا دب اخلـراب و انحـدر الـبنـاء و تـهاوى رويـدا رويدا  فأصـبح ما بـعـده الدين مـجرد
ومـه القـائـمـ عـليه  و بقـاؤهم و ضـمـان عـدم الـثورة عـلـيـهم .  فـبـعد رداء لـلـحكـم من اجل د
مـكن ان توصف به انهـا كانت لم تـزل حينـها تسـير على مرحـلة اخللـفاء الراشدين  الـتي من ا
خطى النبي  مع بعض التبايـنات . اال ان ما بعد هذه الفترة الزمنـية البسيطة قد ظهرت مراحل
من الـطواغيت  ما انزل الله بـها من سلـطان  ابتداءا من احلـكم االموي و ليس انتـهاءا باحلكم
العـباسي . حـيث قام كل من تـولى احلكم في هذه احلـقب الزمـنيـة بالظـلم و العـدوان و الطـغيان
سافكا الـدماء و منتهكا االعراض مغيرا على جميع البالد  غيـر محترما حلقوق و مباد و قيم
عانى الـرسول من اجلـها حـتى ارساهـا و دعَم وجودها  و كل هـذا و لالسف بأسم االسالم �
ـنـحـرفة هـم وعـاظ السـالط  الـذين كـانـوا يـبررون ـا كـان يـدعم بـقـاء هـذه الـثـلـة الـظـآلـة ا و 
افـعالهم و سلوكـياتهم اجلاهلـية بأحاديث و روايات و تـفسيرات و فتـاوى مفصلة عـليهم تفصاال
و مـا اكـثـرها  فـنـجـد بـذلك حتـولت اخلالفـة الى مـلكـيـة مـسـتـبدة  و كـآل يـدعي بـأحـقـيـته بـها .
ا كـان يعتمد في حصوله عليها من باب الوراثة من عثمان بن عفان النه نالها فاحلكم االموي ا
بالـشـورى ثم قـتل ظـلـمـا فـخـرجت مـنـهم و بـالقـوة بـعـد ذلك اسـتـردوهـا و اعـتـمـادهم عـلى قـرابة
الـرسـول في ذلك ايـضا  و اعـتـمـادا علـى هذه االدعـاءات سـرعـان مـا قـام الـفـقـهـاء و الـشـعراء
بتدعـيم ملـكهم و اضـفاء القـداسة عـليهم . و لـقد دعـموا مـلكهم االسـتبـدادي من خالل القول ان
ـلك .  و هــذا يـذكــرنـا و يـؤكــد في ذات االمـر �اسـتــعـداد الـلـه اخـتــارهم لـلــخالفـة  و اتــاهم ا
ا هـو امر مـوغل في القدم و لم الشرقـي للـتأليه و ان هـذا االمر ليس ولـيد اليوم او االمس  ا
نصـور بكل صراحة يقف في اسـتخدامه عـلى االموي فقط  بل حتى عنـد العباسـي ايضـا فا
يـقول " انـا سـلطـان الله في ارضه  اسـوسـكم بتـوفيـقه و تـسديـده و تأيـيـده و حارسه عـلى ماله
شيـئته و ارادته و اعطي بإذنه " . اضـافة الى ذلك جند ان هناك من الـشعراء من يرتفع اعمل 

عز لدين الله  بالتقديس الى حد التأليه  حيث يقول احد الشعراء للخليفة ا
ما شئت ال ما شاءت االقدار          فأحكم فأنت الواحد القهار
ا انصارك االنصار ا انت النبي محمد              و كأ و كأ

و بـطبـيعـة احلـال لم يخـتلف حـال الـفقـهاء عن الـشعـراء كـثيـرا في توظـيف الدين  الـوجهـة التي
ـلك . حـيث نـرى مـثال ان الـرشـيـد قـد قـال البي يـوسف قـاضيه تتـنـاسب مع اهـواء و شـهـوات ا
ـلقب ( بـفـقيه االرض و قـاضـيهـا )  : اني اشـتريت جـارية  و اريـد ان اطـأها اآلن الشـهيـر و ا
قـبل االستـبراء . فـهل عنـدك حيـلة ? قـال: نعم !  تـهبـها لـبعـض ولدك ثم تـتزوجـها . نالحظ هـنا
اسـتعـداد الفـقيه الـقاضي لـلفـتوى ايـا كان نـوعهـا الرضاء غـريزة احلاكـم  . احلاكم الـذي عنده
الـفـان من اجلـواري  احلـاكم الـذي طـرب في يـوم مـا فـنـثـر عـلى احلـضـور ستـة ماليـ درهم 
ـوذج لنـعرف من هـذا احلاكـم كأ احلاكم الـذي عيَن الـذي اطـربه واليـا على مـصـر النه اطربه  
خالله كم االنـحــراف الـذي اصـاب الـتــعـالـيم الــسـمـاويـة  الـتي جـاء بـهـا الــنـبي مـحـمـد  الـذي
يـضـطــجع عـلى حـصــيـر ان شـاء اجلــلـوس و الـراحـة  حـتى بـكى عــلـيه احـد اصــحـابه من اثـر
احلصير في جنبه  و اراد له فراشا ليـنا . فكان جواب النبي : " أتظنها كسروية ? إنها نبوة ال
ـا اسـتـطاعت ان مـلك " . بـذلـك يتـضـح لـنـا ان االديـان علـى مـخـتـلف دعـواتـهـا و مـشـاربـها  ا
   الن الـقـائم علـى هذه االديـان كـان حـامال لـواءه هـو ال غـيره  و اما فـيـمـا بـعد تـنـهض باال
غـيابه  تولي النـاس االدبار و تـنقلب عـلى اعقـابها  و يـعود احلال الى ذات احلال  ان لم يكن
ـعنى ان ال يتم الـتنازل عن الدين بل يـتم تطويعه و تـمييعه احلال اسوأ  مع اختالف احلجة . 
ا دار و صلـحية  و بهـذا تصبح الـرعيـة في غفـلة  ا يتـناسب مع الـشهوات و االغـراض ا  
ا يـحكمون من قبل اناس منـحرف ال صلة لهم بالدين  ال من قريب و ال يدور �و ال يدركون ا
من بعيد . لـيغدو الدين بالفـعل وقتها افيون الـشعوب و مخدرا لهم �و يدعـوهم للقبول و القنوع
ـزيف عـلى عـكس الدين احلـقـيقي  الـذي يـتـسم بـالثـوريـة و اخذ و اخلـنوع  و هـذا هـو الدين ا
فردات ال ا اصـبح دينا فـعليـا فا احلقـوق و الذي يرفض الـظلم و العـدوان و االستغالل  و اال 
تغني و ال تسمن  اذا ما كانت تنم عن مضمونها و محتواها احلقيقي الذي اوجدت من اجله .
{ باحث سياسي 

ي االفتراضي (رمـضانكم في البيت 2) لقسم علوم الـقران  في كليـة التربية وسم الـثاني للبرنـامج الثقافي الـعا أنطلقت فعـاليات ا
بجامعة الكوفة األربعاء .

ـي وحضـر الـفعـالـيات رئـيس اجلـامعـة يـاسر لـفـته حسـون وعـميـد كلـيـة التـربـية سـيـروان عبـد الـزهره اجلـنابـي ونخـبة مـن األكاد
والباحـث . وقالت رئـيسة قسـم علوم القـران كواكب الفـضلي في بـيان تلقـته ( الزمان ) امس  أن )|البرنـامج يهـدف الى أحياء أيـام وليالي
واضيع الهادفة واجلادة وتفعيل حركة التواصل  رغم السكون في البيت والتواصل النفسي والفكري والعلمي  بالتالقح شهر رمضان با
ـشاكل  فـضالً عن تيـسير واضـيع الراهنـة بالـتحـليل  واقـتراح احلـلول ألهم ا ب الـعنـاوين والقامـات العـلمـية) . مـضيـفه انه ( تنـاول ا

. ( فاهيم لغير ذوي اإلختصاص من قبل اخملتص بعض ا
وبينت الفـضلي أن (البرنـامج سيشهـد جلسات عـلمية بـحثية تـلقى فيهـا محاضرات عـلمية  فـي مجاالت دينـية واجتمـاعية وصحـية وتربوية

وقانونية وسياسية  ألكادمي وباحث من العراق وخارجة على مدى شهر رمضان الفضيل) .
ÍdÐU'« ÊËbFÝ
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قصة  

ألنـي لم أكن أفــكـر بــالــعـشق  ولـم اكن احـمِل
نـــفــسي عــلـــيه  ورغم اني شـــاعــر ولــديّ من
الــرومــانـســيــة مـاتــكــفــيـني  لــكــني لم افــكـر
بـــالــعــشق ذات يـــوم  حــتى دخـــلت األمــيــرة
حــيــاتي  فــدخــلت قــلــبي  من اوسع أبــوابه
واسـتقـرت في سويـدائه  فعشـقتـها عـشقاً لم
أكـن قادراً عـلى وصـفـه حتـى لنـفـسي  وكـنت
عـاجزاً جداً عن أن أصف لها مايخالج فؤادي
من حـب كبـيـر جتـاهـهـا  ومن شـعـور لم اجد
مـثيالً له ب اقـراني من الرجـال  وال أقرانها

من النساء . األمـــيــرة هـي شــهـــرزاد بــغـــداد ... تــطــرب
اجلـميع بكلـماتها وإن صمـتت  وتستحوذ
ـة عــلى قــلــوبــهم وإن سـكــتت  خــيــر نــد

للود   وخير جليسة للسالم .
وجـهها يوحي لك بعالم الطفولة وان كبرت
 وتـقاسيم وجههـا التخلو من الرجوع الى
ذكــريـات الـصــغـر  فـهـي بـحـد ذاتــهـا عـالم
مليء بالبراءة والنقاء  عالم يكاد يخلو اال

من امثالها .
وحــ تـنــظـر الى هــذه الـفـتــاة الـصــغـيـرة
بـقـالبـها  الـكـبيـرة بروحـهـا  جتد مـا كنت
تـسعى اليه في شبابك  وترى فيها ماكنت

حتلم به منذ صغرك .
ها جميعا ـكن وصفها اال باألنثى فمـعا ال
تـوحي بتـلك األنوثة الـتي جتعل من الرجل
أســيـراً لـنـظـراتــهـا  أسـيـراً لــقـلـبـهـا  رغم
مـاتـمـلـكه من الـبـراءة الـتي تـغـطـيـها من أمّ

رأسها الى أخمص قدميها .
ـلــوءة قـلـيالً  إنــهـا حــوراء ... طـويـلــة  
أنـيقة  ذات عين خضراوين   ووجنت
مــتــوردتــ مـن صــنع الــله الــذي أتــقن كل
شيء خـلقه     وشفت نديت هبة الرب
إلـيهـا  وحاجـب كأنـهمـا هالالن في بداية
شـهـر عـربي  واسـعـة احلـدقـتـ  نـاعـسـة
األجـفان  طـويلة الـرموش  ناعـمة اخلدين

 وأصابع  رقيقة 
وأكف ّ  بـــيــضــاء  وراحــة كــفّــهــا كــأنــهــا

صفحة ملساء .

شـعرها ذهبي منسـرح تتطاير خصالته ب
نــســائم الــربــيع  وكــأنــهــا ســنــابل الــقــمح
الـصـفراء حـ تهـزها الـرياح الـهادئـة  هذا
ــا أشــعـة الــشـمس الــشــعـر بــخـصـالته كـأ
الـذهبية التي تتخلل في عيون الراغب الى
الـدفء  وكـذلك هـذا الـشـعـر األصـفـر الـبهي
يتخلل الى عيون احلساد ... ومااكثرهم ! 
ويـتـخـلل الى عـيـون الـنـبالء أمـثـالي ... وما

أقلّهم !
الجتـد في هذه الفتـاة اال الرقة  وال ترى في
خـلقها غيـر الدقة  تعالى الـله في خلقه عما

يصفون .
رأيـتهـا ذات يوم وقـد آسرت قلـبي رغم قوته
 وسـرقت عـقـلي رغم حيـائي  نـظرت الـيـها
ولم يـدر في خـلدي ذات يـوم اني سأعـشقـها
عـشق قـيس الى لـيـلى  بل لم يـخـطـر بـبالي
ـمـكن ان تـلــفت انـتـبـاهي اصالً  انــهـا من ا
لـيس النـها التـستـحق االلتـفات الى جـمالـها
الـساحـر  بل ألني ذو حيـاء ودين  على انه
مـرت بي خالل سنيّ حـياتي نسـاء كثيرات 
ـثل لـم انـتــبه إلحــداهن أبــداً ألنــني الأهـتـم 

هذه األمور .
لـــكن الـــقــدر شـــاء ان يـــفــعل مـــالم يـــكن في

حسباني أصالً .
حــ كــنت ألــتــقي بــتــلك احلــوراء    كــنت
أجتـــنـب كـــثـــيــــراً أن تـــكـــون عــــيـــوني  في
عـيونها  وان تـختلط نظراتي بـنظراتها  ال
لــشيء اال ألني أمـام أنــثى سـاحــرة اجلـمـال

أحاول ان أبتعد عنها ما استطعت .
وهـي على الرغم من سحر جمالها  وحالوة
طـبعها إال أن العفـاف يسترها من كل جانب
 واحلـيـاء يحـوطهـا من كل زاوية  فـلم يكن
ـقدور  رجل في األرض كلها أن تتأثر هي
به  أو ان يـجلب انتـباهها إليـه  ألنها فتاة
لـيست كباقي الفتيات  فتاة لها دين  وعفة
 وطـهـارة  وقد تـربت عـلى اصول عـائـلتـها
ة دون ان تـخدش صفـحتهم الـبيضاء الـكر
بـخـدش طوال عـمرهـا .ولم يـدر بخـلَدي ذات

يوم أني سأعشقها ... 

إنـه عشـق فاق كـل عـشق  النـهـا امراة فـاقت
قـدوري ان اشرح ما كل الـنسـاء  فلم يـعد 
ـقــدوري ان اعـرض مـا يــجـوس قــلـبـي وال 
يـنـتـابـني من احـسـاس عـمـيق حلب بـدأ ولن
يـنـتهي ذات يـوم  ولم اكن أستـطيع إظـهاره
ألحـد خوفاً عليهـا من عاذالتها  وخوفاً عليّ
مـن أتـرابي من الـرجــال الـذين لن يــتـركـوني
بـال حسدٍ  الني حـصلت على هـذه اجلوهرة

الثمينة .
واألمـيرة  ... حسناء  ذات ملبس أنيق جداً
   بل فــاقت صـاحــبـاتـهــا جـمـيــعـاً في ذلك 
وفـاقت كل الفتيات   فكانت األناقة قرينتها
في كـل يوم مـلفـوفـة بزي الـعـفاف واحلـياء 
فـكـانت األلوان الـهادئـة هي الـسمـة السـائدة
لونـة  وبنطـالها في أزيـائهـا  فقمـصانهـا ا
  فــلم هـــو االخــر   لم تــكن صـــارخــة ابــدا
تـتعـمد ان جتذب انـظار اآلخـرين اليهـا بهذه
ـــوضـــة او تـــلك  لـــكن االلـــوان او بـــهــــذه ا
االنـظـار كلـهـا كـانت تنـجـذب اليـهـا بالـفـطرة
لِما ألناقتها أثر كبير أمامهم  السيّما ... أنا

.
نعم ... أنا  .

كن لها ان تفرض ـراة األنيقة هي التي  وا
راة نـفـسـهـا عـلى اجلـمـيع وذلـك الن أنـاقـة ا
شيء مـكمل لهـا اضافة الى جـمالهـا الفطري

وعفتها وحيائها .
كــنت اتـابع عن كــثب هـذه االلـوان اجلــمـيـلـة
الـتي تـلـف جسـدهـا الـرشـيق  وكـنت اشـفق
عـــلى نــفـــسي كــثـــيــرا حـــ اراهــا بـــأنــاقــة
األمـيرات  ومـيس الظبـاء في مشـيتهـا  فقد
كــان الـلـون األبـيض او األصـفــر يـجـذبـانـني
جــداً  او الـلــون الـرمـاني او الــبـنــفـسـجي 
كـانت كلـها الوانـاً راقيـة جداً هادئـة وليست
صــارخـة  كـل ذلك كـان يــجـعــلـني أتــابـعــهـا
بـاستـمـرار  وأندب نـفسي الـتي تعـلقت بـها

كثيراً .
لقد أحببتها حقاً ... 

وت او اجلنون . بل ... لقد عشقتها حد ا
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بغداد

هتفَ   الوحيُّ     ,وقد   طال   النداءْ
للهدى   ركن    تهدمْ
وله    العيد    جتهمْ
وبنا     القلبُ     تألمْ
وبه    الصوم    تكلمْ
انٍ    تثلمْ تاجُ    أ

وأختفى    هذا    السناءْ
وأنتشرْ    في   االرضِ    ظلم

وبنا    زاد    البالءْ
رادي واعتدى    سيفُ    ا
وهو   اعتى   االشقياءْ
عندما    أغتالَ    علياً
وهو    ميزان    القضاءْ
ْ ب اذ   به   احلق   ا
ْ وبه    الكونُ    أم
وبه    روح    الفداءْ

سرّ    ابواب    العطاءْ
ِ   السحابْ فانحنى   البدرُ  على   م
دى   نبض   العتابْ وسمعنا   با

... ٍ لـــوداعٍ ... وأنــ
وغيابْ

فـــانـــحـــنـى   يـــبـــكي
النخيلْ

حيدرُ    األن    قتيلْ
×××××××××××
ورأينا   الفجرَ

والـفـجـرُ ... كـئـيب ...
ورهيبْ

شاخصاً   للجرحِ
واجلــرحُ ... نـــزيف ...

ولهيبْ
واســــتــــطـــــالَ   الــــدمعُ

ايها    الباري    النذيرْ
طُبِرتْ    هامُ    األميرْ

هو   في   وضع   السجودْ
وجنومُ   الفجرِ    للجرحِ    شهودْ

وجرى    دمُ   يسيل
فوق    سجدات تطيل
حيدرُ    األن     قتيلْ

×××××××××××
دمعةُ   الفجر   بأحزانٍ    تدورْ

فوق    محرابِ    الصبورْ
ب    ليلٍ   .....   وسحورْ

ولهيب    اجلمرِ    بالروح    يثورْ
قد  طغى  الغدرُ    ,وقد   حلَ   البالءْ
وبكى   الصبحُ    ,وقد   حان  الرثاءْ

وبذا    يبكي    الرحيلْ
حيدرُ    األن    قتيلْ

×××××××××××
ّا في   سكونِ   الليل   

عانقَ    الفجرُ    اخلشوعْ
رادي فلقَ    سيفُ    ا

انِ   ما   ب   الركوعْ هامةَ   اال
نادي وبدا    صوت    ا
بالسماواتِ     ينادي
رتلَّ    اجلرحَ    نشيداً
فُزتُ    يا رب    العبادْ
وله    جبريئلُ    يصدحْ
وبه    االمالكُ    تمدحْ
توقظ    الناسَ    الرقادْ
بنداءٍ   مزقَ   لبَّ   الفؤادْ
عروة    وثقى    تُبادْ

فأبا   احلسن   صرح   للجهادْ

هم   أرادوا   الكونَ   بالظلمِ   يُقادْ
ألبسوا    ثوب    احلدادْ

صادحاً   بالليلِ    ,والليلُ    سوادْ
وبدا    يعلو   الصهيلْ
حيدرُ    األن    قتيلْ

×××××××××××
وتعالتْ    صيحةُ    الفجرِ

ْ حن ...... وأن
وقيام ...... وركوعْ

وصالة ...... وخشوعْ
غطتْ    الكونَ    احلزينْ
سيدي    جُرحك    ينزفْ

ْ كل   دهرٍ  ....   كل   ح
يــــــــــــا  صـــــــــــــراط   احلـقِ

ْ ت واحلبل   ا
أنت   في   االعـلى   لـدى

ْ   الله   مك
أنت   بــــعــــد   الـــــله   في

ْ خيبر   مع
نـهـجك   عـدل  ...  وطـهـر

ْ ...   ويق
وابن   مــــــلــــــجم   طــــــبـــــر

ْ ب احلقَ   ا
رحبْ طالباً     ثاراً     

ْ ولبدرٍ     وحُن
فأبا    احلسن    غوث    ومعيلْ

حيدرُ     األن     قتيلْ
×××××××××××

كنتَ     أول     بالسباقْ
دمك     الطاهر     يراقْ
من   مرادي   في   العراقْ
كان     نهجاً     للنفاقْ

غير ان الناس في غفلة رقودْ
بينما أنت الى الباري صعودْ

تنشدُ   الفوزَ   بآياتِ    اخللودْ
ب االالمٍ  ,وجرحٍ وسجودْ
عروة    موالي    وثقى
أنت    لالسالم    تبقى
انُ     يرقى وبك    اال
ولنا    أنت    خليلْ
حيدرُ    األن    قتيلْ

×××××××××××
أنت     خاطبتَ     الشفقْ
كنتَ    في   أخر    رمقْ
قلت    لم    أتركْ    صالةً
ال   وحق    رب    الفلق
لم   أكنْ    يوماً    غسقْ

بل   ضياءً ... وسناءً  ... وعبقْ
هكذا    حازَ    االلقْ

عندما    اجلرح    أنبثقْ
من    سكاك    الغسقْ
يلْ وبدا   الكونُ    
حيدرُ   األن    قتيلْ

×××××××××××

جمراً
غيبْ فوق   وجناتِ   ا
وغفتْ   روح    تغيبْ
ورسول   الله    يبكي
وبه    زاد    النحيبْ

ريبْ عاينَ   اجلرحَ    ا
قبّلَ   الشيبَ    اخلضيبْ
فوق   محراب   احلبيبْ

وهو     يشكو
ذلك   احلق   السليبْ

لسميعٍ ... ومجيبٍ ... ورقيبْ
وله    جاء   الدليلْ
حيدرُ   األن    قتيلْ

×××××××××××
جاء   في   الفجر   رسوالً
ضمدَّ اجلرحَ    بأزهارٍ ونورْ

كانت االمالك في حلظة حضورْ
وله    عُـدّ    السحورْ
ب    جناتٍ    وحورْ
ونعيمٍ ..... وقصورْ

وبه    اوصى    اجلليلْ
حيدرُ    األن   قتيلْ

×××××××××××
ان في احملرابِ ثوب

للشهاده
وجناحُ   الوحي   رفرفْ

للعباده
فنزيفُ    اجلرحِ    للضيغم

وساده
ودموعُ    السبطِ

على    اخلد   تسيلْ
حيدرُ    األن    قتيلْ

×××××××××××
نائرْ ب    قامات    ا

تعلو    هامات    الضمائرْ
في    مدارات    الشعائر

حلماماتٍ      وزائرْ
وله    يعلو     الهديلْ
حيدرُ    األن    قتيلْ
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حـتى نـكون مـنـصـف في تـصـورنا
على صراع اكبر امـبراطوريت في
العـالم  حول بـغداد علـينـا ان نأخذ
عـرفة شيء ولـوبإيـجاز عن فرصـة 
نفسية ومسـيرة حكامها وكذلك في
هــذه الــفــتـرة كــانت نــهــضــة اوربـا
وبــــدايــــة الـــتــــنـــافـس الـــتــــجـــاري
نطقة. فقد واالحتكاري بينـهم في ا
يـعـزى اضـمـحالل االمـبـراطـوريـت
ـمـتدة من الـفـارسيـة والـعـثمـانـية ا
الص الى النـمسا مجـتمعت الى
ســوء اإلدارة وطــغـيــان الــسـالطـ
ا ال ينفع اوضعفهم  واهتمامهم 
وايضـا ضعف شخـصيات بـعضهم

 . وانشغالهم بإدارة احلر
غـالـبـا تـقـوى اإلمـبـراطـوريـات عـلى
حـسـاب اخـرى مـجـاورة وهـذا حال
احلــكم ولــقــرون من الــزمــان ولــكن
لـديـنـا حـاله من تـراجع عـام في كال
االمـبـراطـوريـتـ بـاإلضـافـة الى ما
ذكــــر من اســــبــــاب جـــور وضــــعف
وثـــورات داخـــلــيـه كــانـت الــصـــفــة
الــعــامــة مـــشــتــركه هـي الــتــدهــور
ــكن االقــتــصـــادي وهــذا مــعــيــار 
مـالحـــــظــــتـه في عـــــصـــــرنـــــا هــــذا
واحلــاضـر مــرآة تــعــكس مــا حـدث
آنــذاك فـــمــا من امــة تـــعــرضت الى
شاكل ركود اقتصادي حتى بدأت ا
الـداخلـية بـالتـفاقم والـتنـافس على
رغيف اخلـبز وحب الـبقـاء هوالذي
يـــدفـع ألقـــصـــاء االضـــعف ويـــزداد
ـــقــابل يــزداد الــتــمــرد اجلــور وبــا
وبـنــفس الـوقت يـزداد االضـمـحالل
واالستنزاف ويـرتبك احلكم ويزداد
جـورا هـكذا بـحلـقه كـامله نـهـايتـها
ــــنـــطـــقـــة اضـــمــــحالل الـــدولـــة.  ا
بــكــامــلــهــا اصــبــحت في اهــتــمــام
ـسـتـثـمرين االوربـيـ والـشـركات ا
االحتكارية واعطيت االمتيازات من
قـــبل سالطـــ االمـــة  بــدوافـع امــا
حتـــصــيـل اربــاح من غـــيــر انـــتــاج

اوألخذ األسلحة من الغرب لتأجيج
احلـروب  وفــرض الـســلـطــان عـلى
العبـاد بعد ان كانت الـقوافل تسير
بـرعـايـة الـله من الـصـ الـى اوربا
بـدون حــدود وبـكل حـريه ,وضـعت
لـــهـم الـــقــــوانـــ واحلــــدود.بـــعـــد
اكـتشـاف رأس الرجـاء الـصالح من
قـبل الـبـرتـغـالـيـ وفـرض الـرسوم
ضـاعفـة على الـسفن الـقادمة الى ا
اخلـلــيج الــعـربي اصــبــحت بـعض
مـدن اخللـيج العـربي مـثل البـصرة
وعــمـــان ومـــضــيـق هــرمـــز تـــأخــذ
بــاالضــمــحالل وهـجــرهــا الــتــجـار
ولـكي نـتـصور حـجم الـضـرر نـأخذ
مــــا وصل لــــنــــا من اخــــبــــار احـــد
الـرحــالـة الـبـريــطـانـيــ في الـقـرن
الــتـاسع عـشـر.. ان حــجم مـا يـنـقل
يــومـيــا من الـبــضـاعــة بـ بــغـداد
وايران هوبحدود  200بغل يوميا
ويــــغـص نـــهــــر دجــــلـه بـــالــــقــــفف
والـكـلكـات لـتنـقل الـبضـائع عـبره 
وهـــذه هـي ايــام انـــهـــيـــار الـــدولــة
الـعـثـمــانـيـة والـتـي سـمـيت الـرجل
ــريض فـكـيف كــانت يـاتـرى?. زاد ا
عـلى ذلـك افـتــتـاح قــنـاة الــسـويس
والذي يعتبـر اجناز عظيم لكنه في
احلـقيـقـة كان اخـر مـسمـار في كفن
مدينه السنـدباد  البصرة واخلليج
بصـورة عامـة. كمـا نعـلم ان الدولة
العثمانية كانت مجاورة الى اوربا
ولكن لم تـسمح للـشركات األجـنبية
لالســـتـــثـــمـــار فـــيـــهـــا حلـــ وقت
اضمحاللها بينما الدولة الفارسية
ـعـاديـة للـعـثمـانـيـة والبـعـيدة عن ا
اوربـــا  اصــبــحت مـــركــز اهــتــمــام
الـشـركـات األجـنـبيـة بـسـبب قـربـها
الحـــة والــتــجــارة بــ من طــرق ا
الـشـرق والـغـرب وكـمـا سـوف نـقرا
الحـقــا ان شـركــة الـهـنــد الـشــرقـيـة
الـبـريـطـانـيـة قـد تـأسـست في ايـام
الـدولـة الـصفـويـة في نـهايـة الـقرن

ـثل الـسـادس عـشـر ولم يـكن لـهـا 
فـي الـــــــعــــــراق حلــــــ 1763م في
الــبــصــرة 1798م في بــغــداد ابــان
ــمـــالــيك في كال الــواليــتــ حــكم ا
مـثلـيات في بـغداد وضـلت لديـهم ا
والـبصـرة الى بعـد تـأسيس الـدولة
الـــعــــراقـــيه1921م  ولــــعـــبت دورا
سياسيا كبيـرا منذ تأسيسها حيث
ـــمـــالــــيك عـــلى كـــانـت تـــســـاعــــد ا
االنـفـصــال عن الـدولـة الـعــثـمـانـيـة
ا وهيأت له اسلحه ومستشارين 
دعى الـسـلـطـان الـعثـمـاني الـقـضاء
ـــمـــالـــيك فـي بـــغــداد عـــلى حـــكم ا

والبصرة.
 rN dDO Ë ÊuO UG d «

كان الـتخطيط الـعظيم لـلبرتـغالي
الحـة بـ اوربا هـوالـضغط عـلى ا
الــهـنــد  اسـيــا  لـلــمـرور عــبـر رأس
الــرجـاء الــصـالح لــيـغــلق الــطـريق
عـلــيـهم فـي كل من الـبــحـر االحــمـر
واخلـلـيـج الـعـربي وخط مالحـة كل
البـضاعة تـكون محـمولة من قـبلهم
اوهــنــاك ضــريــبــة مــالــيــة بــاهــظه
لــلــســفـن االجــنـبــيــة الــتـي تــرسـو,
حتـمل ,تــفـرغ احلـمــولـة في مـوانئ
اخلـلــيج الـعــربي. هـذا الــعـمل كـان
اخــر مــسـمــار في نــعش فــيـنــيــسـا
ـديـنة ذات الـتـبادل الـتـجاري مـنذ ا
الـقـدم بل ايـضـا اثر عـلى الـرفـاهـية
والـــتـــقــدم فـي الــدولـــة االسالمـــيــة
ــطــلــة عــلى اخلــلــيج خــصــوصــا ا
الــعـــربي  والـــذين كــانـــوا بــدورهم
يأخـذون هذه الشـحنـات ويبيـعوها
مـــتــوغـــلــ اكـــثــر في الـــغــرب الى
ـتـأثـرين اوربــا.الـفـرس كـانـوا من ا
بـهـذا الـوضع فـهـذه هـرمـز  مـضيق
هرمـز  اصبـحت مهـمله جـدا وليس
Ralph بـــوضع جـــمــــيل. رالف فج
  Fitchتــاجــر بـريــطــانـي زار هـذه
اجلـزيرة   1583وقـال عنـهـا " انـها
اجلـزيـرة االكـثـر جــفـافـا في الـعـالم
حـيث اليــنـبت في ارضـهـا اي شيء
هي عبارة عن ملح " ولكن في نفس
ـــفــتـــاح لـــلــهـــيــمـــنــة الـــوقت هي ا
نـطقة سـيطرة عـلى ا الـبرتغـاليـة ا
وألكـثـر من قـرن لم يـسـتـطـيع مـلوك
الــــــصــــــفــــــويــــــ عــــــمـل اي شيء
ــقــاومــة جلـــعل الــوضع اســوء اوا
لـلبـرتغـاليـ حيث بـدأوا السـيطرة
الحــة مــنــذ عـام  1522وكل عــلى ا
السـفن البرتـغاليـة كانت معـفية من
الـــضــــرائب. الـــتـــجــــارة في كل من
Cara- وكـرفـانGuyerat  كـجـرات
ــــدن االيــــرانــــيــــة  vanوايــــران وا
االخـرى اصــبــحت عن طــريق الــبـر
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بـدال من الـبـحـر فــأصـبـحت مـديـنـة
هــــــرمـــــز فــــــقــــــيـــــرة وكــــــذلك اراد
الـبـرتـغـالـيــ فـرض ضـريـبـة عـلى
ـــديـــنـــة في هـــرمـــز وظل ســكـــان ا
الوضـع على مـا هوعـليه حـتى عام
 1581حـــــــيث وصـل الــــــتـــــــاجــــــر
John الـبـريـطـاني جـون نـيـوبـيري
 Newberieالـى هـــــــرمــــــز وبــــــ
اهـتـمـام احلـكـومة الـبـريـطـانـية في
الـتــجـارة والــتـبــادل الـتــجـاري في
نطقـة وبهذا تشكـلت شركة الهند ا
الـشــرقــيـة الــبــريـطــانــيـة الــشــركـة
الـبـريــطـانـيـة لـلـهــنـد الـشـرقـيـة في

تاريخ م1600.  
1602م شــــاه عـــبــــاس االول طـــرد
البـرتغـالي من الـبحـرين ولكنه لم
يـعــتـقـد بــصـحـة طــردهم من مـركـز
قـــوتـــهم هـــرمـــز بـــدون مـــســـاعــدة
عـسـكــريـة بـحـريـة  ســفن بـحـريـة .
 1615الـشاه عـباس اعـطى امتـياز
الى معمل بريطاني وهي تابعة
للشركـة البريطانـية للهنـد الشرقية
فــرمـان في حق الـتــبـادل الـتـجـاري
وحق انـشـاء معـامل في ايـران.بـعد
Jask ـــعــامل فـي مــنـــطــقــة فـــتح ا
جـاسـك وشـيـراز واصـفـهـان ضـغط
عــلـيــهم الـشــاه بـان يــكـون تــعـاون
مـشـترك   Co-operationوهـجوم
مشـترك على هـرمز. سقـوط مضيق
هرمز بيد الشـاه وطرد البرتغالي
من اخلـــلـــيـج الـــعـــربي وبـــعـــدهـــا
ســيـطــرة االنـكــلـيــز والـهــولـنــديـ

الدجت  Dutchوالـفـرنـسـيـ كـانت
لهـجتـهم ليست كـمسـتعمـرين بقدر
مــــاهم مــــســــتـــثــــمــــرين حــــيث كل
االتـــفــاقــيــات كــانـت تــعــرض عــلى
الشـاه ولم تفـرض علـيه وكذلك فان
حـكـومـة الـشـاه بـدأت جتـني ارباح

من هذه التبادالت التجارية.
في ســـقــوط بـــغــداد  1623اســقط
الـشــاه الـصـفــوي كل بـنــد من هـذه
الــشــركــة يــتــعــارض مع حــربه مع
العثماني وبـهذا استغلت الشركة
البـريطـانيـة هذا الـوضع واقترحت
حتـويل الطـريق الـبري نـحوالـغرب
مـن طـريق بــري الى طــريق بــحـري
حــتى يــزداد اعــتــمــاد الــشـاه عــلى
الشـركة طـوال هذا الـوقت كان فقط
االنــكــلــيــز هم الــذين يــتــعــامــلــون
بالـتـجارة مع ايـران لكن في 1623
وصـل اول تــاجــرهـولــنــدي واسس
معمل وبذلك خسرت بريطانيا قوة
االحــتــكــار الـذي كــانـت تـتــمــتع به
الـــبــرتـــغـــال فــيـــمــا قـــبل. الـــطــرق
الــتــقــلــيــديــة لــلــتــجــارة وخــاصــة
بــالــنــســبــة لــلــدولــة الــعــثــمــانــيــة
هــوطـريق الــعـراق  –ســوريـا عــبـر
ـتوسط وطـريق االناضول البـحر ا
 –الى اسطـنبـول. وكذلك طريق من
جــيالن  Gilanعــبــر بــحــر قــزوين
Astrakhan  Caspian Seaالـى 
اســـتــرخـــان ومـــنـــهـــا شــمـــاال الى
الفولكا  Volgaثم بعدها عبر البر
الى اوكــرانــيــا Ukraine.الــطــريق

كـنت في الثالثة عشر من عمري ومعي زمالئي بنفس العمر او اكبر او اقل
كـنـا النـعـرف اخلـوف كـان طمـوحـنـا ال حـدود له احالم ورديـة وروح ثـورية
نـشـورات التي ـنظـرنـا نقـرأ كـثيـرا نحـب التـظاهـر وتـوزيع ا نـصـغي جيـدا 
حتـمل كـفــاح ونـضـال الـقـومـيـة الـعـربـيـة واهـدافـهـا بـاحلـريـة واالشـتـراكـيـة
والـوحـدة.. كـان لـنـا قـائـدا واحـدا نـثق به كل ثـقـة احـاديـثـنـا هـادفـة تـتـناول
وت عـبد مـصـير أمـتنـا ووحـدتهـا انه حلـم جمـيل وجيل سـعـيد وفـوجئـنـا 
الـناصر وكـأنا العرب كـلها مـاتت كنا نصـدق او ال نصدق ونـسمع اخبارا
كـثـيـرة ونرى مـظـاهـرات ال حـدود لهـا في كل بـلـد عـربي أحقـا مـات جـمال

عبد الناصر.
 انه قـوة العـرب ووحدتـها ونـضالهـا مخـيف ومرعب السـرائيل ومن يـؤيدها
وقـرأت كثيرا عن الرجل بحب ال مثـيل له وعن وفاته وهذه نبذة موجزة عن
الـشكوك التي رافـقت وفاة الزعيم جمـال عبد الناصـر. وها نحن نبحث عن
ـا نـريـد وهـيـهـات ان نـرى بـعـد اليـوم احالم زعـيم ولـكن هـيـهـات ان نـصل 
ا قـرأت شيـئا من الشـكوك الـتي رافقت وفاة وامـال وردية ودعـني اكتب 

جمال عبد الناصر.
فــفي احلــفل الــذي اقــامه حــزب الــتــجــمع الــوطـنـي يـوم  10 يــنــايــر 1982
ــنـاســبــة عـيــد مــيالد عـبــد الــنـاصــر وقف شــيخ احملــامـ عــبــد الـعــزيـز
الـشوريجي وكان ألد اعـداء عبد الناصـر ليشيد به وبـاجنازاته وليعلن ان
ا قـتل! وطالب الشـوريجي بـفتح مـلف قضـية قتل ت وا عـبد الـناصـر لم 
ـتـهم وهـو الـدكـتـور عـلي الـعـطـفي الـذي كان عـبـد الـنـاصـر بل انه حـدد ا
يـشـغل مـنـصب عـمـيـد مـعـهـد التـربـيـة الـريـاضـيـة! وقـد اتـضح بـعد ذلك ان
شـهاداته الـعلـمية الـتي حصل عـليـها زيفـتهـا له اسرائـيل وادين في اخطر
ـؤبـد وصودرت قـضـيـة جتـسس حلسـاب اسـرائـيل وحـكم عـليـه بالـسـجن ا

ليون جنيه مبلغا كبيرا في وقتها. امواله وقد زادت على ا
وكـان قد تردد على لـسان العطـفي انه اثناء مـرض جمال عبـد الناصر كان
يـقوم بـعالجه عالجا طبـيعـيا بالـتدليك وانه وضع لـه سما مـعينـا يسري في
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ويـبدو ان هذه القصة قد ابتـكرتها اخملابرات االسرائيلـية لتنال على قوتها.
ويـؤكد محمد احمـد السكرتير اخلـاص للرئيس عبد الـناصر ان العطفي لم
يـتـردد عـلى جـمـال عـبـد الـنـاصـر ولم يـره في حـيـاته.. ويـؤكـد جـميـع افراد
اسـرة جمـال عـبد الـناصـر ما ذكـره محـمد احـمد. ويـقول صالح نـصر في
مــذكـراتـه الـتي لم تــنـشــر ان اسـرائــيل حــاولت من قــبل قـتل جــمـال عــبـد
الـناصـر بالسم عن طـريق خادمه الـذي يقدم له الـقهـوة حيث جنـدته ليدس

له السم في القهوة اال ان هذه احملاولة اكتشفت واحبطت.
ويـلقي حـس الشـافعي ظالال من الـشكـوك حول وفاة عـبد الـناصر عـندما
ـا اكـتشـفـنا ان وفـاة جـمال عـبد يـقـول: "اننـا لـو تنـبـهنـا في ذلك الـوقت لر
كن ان الناصر كانت جنائية لكن ما نعلمه من اسرار حول هذه االمور ال
كن التـحقيق فيها يـبوح به اال مرتكبهـا وال يعرف ابعادها اال فـاعلها وال
ـعنى ان اال اذا كـان هـذا اخلاطـر قـد ورد قبل دفـن جمـال عبـد الـناصـر. 
كن االستدالل ا التـترك اثرا  يـكون هناك تشـريح ولو ان هذه الوسائل 
به عــلى الــفــعل الــذي ادى الى الــوفــاة". وهـكــذا يــزيــد حـســ الــشــافـعي

الشكوك حول وفاة جمال عبد الناصر.
ـا كـانت الزمـة لـلــذين اليـصـدقـون ان عـبـد وهـنــاك ايـضـا واقـعـة اخــرى ر
الـنـاصر مـات طبـيـعيـا فمـنـذ مرض جـمال عـبـد النـاصر بـالـقلب وضع الى
جـوار فرشه في غرفـة نومه جـهاز لتنـشيط الـقلب. وكثـيرا ما اسـتخدم هذا
اجلـهـاز عـنـدما كـانت االزمـة تـفـاجئ عـبـد النـاصـر. وفي لـيـلة  28سـبـتـمـبر
عـنـدمـا اصيب بـاالزمـة حـاول االطبـاء تـشـغيـل اجلهـاز تـعـليال لـلـخـلل الذي
اصـــاب اجلـــهــاز انـه الــقـــضــاء
والـــــقـــــدر. وهــــذه –حـــــتى االن-
الـشـكـوك حـول وفـاة جـمـال عـبـد
الـنـاصـر. وهي شكـوك يـنقـصـها
ـقــنع. واذا وجـد كــلـهــا الـدلــيل ا
هــذا الـدلــيل ذات يـوم واكــتـشف
ان الـوفاة كـانت جنـائيـة فبـالطبع
ســوف يــصـعـب حتـديــد الــقـاتل.
ـكن ان نــشـيــر الـيه اذا ولــكـنـه 
ــصـلــحـة في حــددنـا اصــحـاب ا
الـتخـلص من عبـد النـاصر سواء

في الداخل او في اخلارج.
وكـان جمال عبد الناصر قد عاد
مـرهـقـا بـعد وداعه امـيـر الـكويت
عـقب انتهاء مـؤتمر القـمة العربي
الــذي دعــا الـيـه لـوقف االقــتــتـال
الـدائر في االردن. وكـان قد كـلف الفريق مـحمـد صادق بـالسفـر مع البـعثة
ـيـري لـلـتــوسط لـوقف نـزيف الــدم. وقـال لـلـفـريق الــتي يـرأسـهـا الـرئــيس 
صـادق انـه له مـهـمـة واحـدة مـحـددة وهي احــضـار يـاسـر عـرفـات. وتـمـكن
ـهمة وحضر ياسر عـرفات وحضر ايضا بعده الـفريق صادق من تنفيذ ا
ــنـظــمـة وحــكـومـة ـؤتــمـر الى حل لــلـخـالف بـ ا . وتـوصـل ا ــلك حـســ ا
االردن.كـان عبـد الناصـر قد امضى خـمسـة ايام دون ان ينـام. فلمـا انتهى
ـلـوك والـرؤسـاء. ـؤتـمــر ذهب الى بـيـته. واصـر عـلى ان يـكـون وداع كل ا ا
طـار اثنـاء توديع امـير الـكويت. وحـملـته السـيارة الى وفـاجأته االزمـة في ا
مـنـزله حـيث صـعـد عـلى الـفـور الى الـطـابق الـثـاني وخـلع مـالبسـه وارتدى
الـبيجامـة والقى بنفـسه على الفراش. وجـاء االطباء وكانت احلـالة خطيرة
ولـكن االطـبـاء لم ييـأسـوا. فـالدكـتـور رفـاعي كامـل والدكـتـور مـنصـور فـايز
كـانا عـلى رأس االطبـاء الذين يحـاولون جـهدهم في انـقاذ حيـاة جمـال عبد
تـحدث ه الـناصـر. ودق جـرس التـلفـون من منـزل شعـراوي جمـعة. وكـان ا
وسـامي شرف يبلغ شعراوي ان فؤاد عبد احلي ياور الرئيس قد اتصل
به مـنذ حلظات وطلب الـيه احلضور فورا الى منـزل الرئيس ومعه شعراوي
جـمعة. وكان محمد احمد سكرتير الرئيس قد ذهب الى بيته ألنه رزق ألول
ـولـود ذكـر سـمـاه جـمـال بـعـدهـا اجنب خـمس بـنـات. وكـان الـرئـيس مـرة 
ـرة ايضـا سـوف تـكـون البـنت الـسـادسـة! وسمح له يـداعـبه بـأنه في هـذه ا
الـرئـيس بـأن يـذهب الى بيـته فـورا بـعـدما عـلم انه اجنب مـولـودا ذكـرا كان
سـعيدا به. واسـتدعي ايضـا محمد احـمد. ركب سامي شـرف سيارته ومر
عـلى منزل شعراوي جـمعة القريب مـنه وحملتهـما سيارة واحدى الى بيت
الـرئـيس. واستـدعي خـالد جـمال عـبـد النـاصر –الـطـالب في الـسنـة الـثالـثة
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وعـنـدما وصـل شعـراوي جـمعـة وسـامي شرف صـعـدا الى غرفـة الـرئيس.
دا ـنزل. في غـرفة الرئـيس وجدوه  فـقد احـسا ان جوا غـير طـبيعي في ا
في فـراشه وكان جـسمه محـاطا بـتوصيالت كـهربائـية من االجـهزة الطـبية.
وجـاء خالد عبد النـاصر في اللحظة الـتي انتفض فيها جـسم عبد الناصر.
وظن احلـاضرون ان احلـياة تـدب في جسم الـرئيس ولكـنهـا كانت الـصدمة
الـكـهـربـائيـة. وحلـظـات بـعدهـا ثم انـسـابت الـدموع مـن عيـون االطـبـاء.وجاء
حـسـ الـشـافـعي في هـذه الـلـحـظة بـالـذات وعـرف ان عـبـد الـنـاصـر فارق
احلـيــاة فـأجته الى الـقـبـلــة دامـعـا واخـذ يـصـلـي في حـجـرة نـوم الـرئـيس.
وخـرج اجلمـيع من الغرفـة ليـتركوا جـثمـان عبد الـناصر السـرته تلـقي عليه
نـظرة الـوداع. ويقـول محـمد احـمد الـذي كان قد وصـل الى منـزل الرئيس
انه مـنع صعود اي شخص من غـير افراد االسرة الى الـطابق الثاني حيث
كـان جثمان عبد الناصر. وهكذا انتهت حـياة عبد الناصر.بعدما فارق عبد
الـناصـر احلياة وصل مـحمـد حسنـ هيكـل رئيس حتريـر "االهرام" ووزير
االعالم وعـلي صـبـري. ووصل بـعـدهـمـا انـور السـادات والـسـيـدة قـريـنته.
ويـبدو ان من استدعى السادات بلغه ان الرئيس متعب او مريض فجاء مع
زوجـته الــتي كـانت تـرتـدي فـسـتـانـا اخـضـر الـلـون? ثم جـاء بـعـد ذلك امـ
هـويـدي الذي يـقـول: حيـنـما وصـلت الى مـنزل الـرئـيس دخلـت فورا حـجرة
الــصـالـون الــتي اعـتـاد ان يــسـتـقــبـلـنــا فـيـهــا ووجـدت هـنــاك الـسـادة انـور
الـسادات حـس الـشافعي عـلي صبـري محـمد فوزي شـعراوي جـمعة
مـحمـد احمد سـامي شرف الـليثي نـاصف محـمد حسـن هـيكل وبعض
افـراد احلرس اخلـاص وكان احلـزن يخـيم على اجلـميع. وأذيـع نبـأ الوفاة
مـن اذاعـة صـوت الــعـرب بـصــوت أنـور الــسـادات وخـرجت
مـظاهـرات احلزن في كل بـلدان الـوطن العـربي وقبل فيه
الـكـثــيـر من الـشـعـر والـنـثـر وكـلـمـات اخلـطـابـة وتـرك
فـراغـا بقي وسـيبـقى شاغـرا والـعلم عـند الـله وهزة
ـــنــة ولــزعــيــمـــنــا الــرحــمــة ارادته فـــله احلــمــد وا

والغفران.
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سالم عـــلــــيك يـــاســـيـــدي يـــاامـــيـــر
ــؤمــنــ  ... يــاابــا احلــسن سالم ا

عليك يااخا رسول الله 
ونحن في رحاب هذه اللـيلة ... ليلة
الـــتــاسع عـــشــر من رمـــضــان الــتي
وعــدك بـهـا ربك واخـبـرك بـهـا سـيـد
ــرســلــ بـان يــد الــغــدر واحلــقـد ا
ستـمتـد فيهـا اليك وتـلقيك  صـريعا
مـخضـبـا بدمك في مـحـراب الصالة
سالم عــلـيـك يـاســيــد الـوصــيـ ...
واتوسل اليك وانا العـبد الفقير لله
ان تـسـمح لي بـان افـتح نـافـذة اطل
من خاللــهــا السـتــحــضـر مــحــطـات
وقـبسـات من سفـرك اخلـالد الـزاخر
ــنــاقب بـــاالمــجــاد والــبـــطــوالت وا
والـكرامـات من يـوم ان انفـرج جدار
الكـعبـة لتـدلف امك الطـاهرة فـاطمة
بـنت اســد وتـدخل جــوفـهـا لــيـكـون
مـكــانـا شــرفك به خـالــقك سـبــحـانه
تـــولــــد فـــيه وتـــرى الـــنـــور من اول
طلب ابوين هاشمي من ال عبد  ا
بيت اجملد التي كانـت اسرته تتعبد
الـله وتــوحـده وتـتــحـنف عــلى مـلـة
ابيهم ابـراهيم اخللـيل عليه السالم

وخـصــتك الــسـمــاء بـان تــكـون اول
واخر من حظي بهذا الشرف الرفيع
حــيث لم يــذكــر لـنــا الــتــاريخ احـدا
ســواك ولــد بــالـبــيـت الـعــتــيق ولك
الـسبق بـأن  أول يد تـلـقفـتك هي يد
ابن عــمك الــصــادق االمــ مــحــمــد
ــــصـــطـــفى بــــعـــد خـــروج امك بك ا
حتـــــمـــــلك  يـــــضـــــمك الـى صــــدره
الــشـريف ويـقـبـلك في ثـغـرك ايـذانـا
ـان واجلـهـاد بـبـدء مــسـيـرتك بــاال
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كـنت اول القـوم اسالمـا .. واقـدمهم
انا .. واول من اسـلم من الرجال ا
وانت ابن الـعاشـرة عامـا من العـمر
بــــعـــد امـــنـت بـــرســـالــــة الـــســـمـــاء
والتـوحيد وخـاطبك الـرسول االم
حينها انت اخي في الدنيا واالخرة
... فـكـنت له ولالسالم درعـا وسـيـفا
جـسـدت قـمـة الــعـطـاء والـتـضـحـيـة
ت في فراشه ح والفداء عنـدما 
اراد الـــــهــــجـــــرة الى يـــــثــــرب هــــو
ـسـلمـ تـخلـصـا من اذى قريش وا
... وكم كـنـت فـرحــا مـنــتـشــيـا دامع
العين ياحامي اجلار وانت تسمع

بيت في كالم رسول  الـله يأمرك بـا
فراشه ومواجهـة قدرك لوحدك أمام
من حتـشــد لـقـتل ابن عـمك في وقت
لم تتـجاوز فـيه العـشرين من الـعمر
اال قليال ثم التحـقت به ماشيا تقود
رحال الفـواطم حتى تشـققت قدميك

وتورمت في هجرتك الى الله ....
.... تق ياسيدي ياامام ا

قــد يــظـــلــمك الـــتــاريخ بـــان يــحــدد
مــســارات جــهـــادك في ســبــيل الــله
لــنــشــر الــرسـالــة وقــيـم الــتــوحــيـد
ـقام ويـوطـرها بـعـد أن اسـتقـر بك ا
فـي يــــثـــــرب فـــــأنـت أكـــــبـــــر من كل
الــصــفـحــات الــتي عــطـرهــا ســفـرك
ـشـاركـة الــبـطـولي لم تـتـخـلف عن ا
في غـزوات رسـول اللـه إال في غزوة
تـبــوك الـتي اسـتــخـلـفك فــيـهـا عـلى
ــديـنــة...  ويـكـفــيك فــخـرا عــنـدمـا ا
جندلت أبطال قـريش وفرسانها بدأ
من مـــعـــركـــة بـــدر إلى اخلـــنــدق....
ويــكــفــيك فــخــرا أخــر بــحــمـل رايـة
االسـالم  عـــنـــدمـــا اشــــرأبت نـــحـــو
رســول الـــله  أعـــنـــاق الــصـــحـــابــة
ن ـــســلـــمـــ في يـــوم خـــيــبـــر  وا
ســيــعـطي رأيــةاجلــهــاد..فـســمــعـته
ومـــعك الــــشـــجـــعـــان وهـــو يـــقـــول
ساعطي الـراية غدا رجال يـفتح الله
عـــلى يـــديـه يــحـب الـــله والـــرســول
ويـحــبه الـله ورســوله...وعـنــد فـتح
مــكــة أضــيـف لك شــرفــا آخــر حــ
أمـرك الـرسـول الـعــظـيم بـالـصـعـود
عـلى كــتـفه الـشــريف الى سـطــحـهـا
لـتـحـطـيم اصـنـام قـريش واوثـانـهـا
لـتـنـهي الـشـرك لالبـد بـعـد ان قـويـة
شــوكت اإلسالم وأكــتــمــلت رســالــة

التوحيد.
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وعـنـدما وصـلت الـيك اخلالفـة التي
نـــازعك عــلـــيــهـــا ابــنـــاء الــطـــلــقــاء

واالدعياء   واالشرار ... لم يذكر لنا
الـتـاريخ انك بـنـيت او سـكـنت بـيـتا
فارها مثلما يفعل غيرك ... كل الذي
بنيته كوخـا من اعواد القصب على
ارض اسـتــأجـرتـهــا او اشـتـريــتـهـا
بـجـانب مـسـجـد الكـوفـة دخـلت فـية
حــتى المس رأسك الــشـريف ســقـفه
مــتـضــرعـا الى ربـك بـالــقـول الــلـهم
بـارك لعـبـدك علـي بن ابي طالب في
داره  ... ويـشـهد لـك التـاريخ بـفـخر
انـك لم تــلـــبس احلـــريــر والـــثــيــاب
ـرصعـة بل بقـيت مرتـديا مـدرعتك ا
التـي جئت بـها من مـدينـة ابن عمك
رسـول الله وخـا الـنبـي .. وانت
القائل امـا والله لقـد رقعت مدرعتي
حتى اسـتحـييت مـن راقعهـا وحتى
قال لك قائل اال تنبـذها عنك فاجبته
..اعـزب عـني فـعـنـد الصـبـاح يـحـمد
الــقـــوم الــســرى ..  اي زهـــد وعــفــة
ونـزاهة اتـصـفت بهـا ولم يـتحـملـها
زمــانك ??.. تـمــشي بـهــا في اسـواق
الكوفة وازقتها واضعا اطرافها في
مــحـزمك والى جـنــبك ابـنك احلـسن
تــمـــارس دورك الـــرقــابـي وتــوعض
جتــــــارهــــــا الـى طــــــريق الــــــعــــــدل
واالحـــســـان وعـــدم بـــخس الـــنــاس
يزان .. اشيائهم والوفاء بالكيل وا
ــــال تـــوزع ثم تــــتــــجه الى بــــيـت ا
عـــطــاءك بـــ الـــرعـــيــة والـــفـــقــراء
مـسـاويــا بـ اهـلك والــرعـيـة وبـ
ـسود وال احلـر والـعـبد والـسـيـد وا
فـرق عــنـدك بــ الـقــريب والـبــعـيـد
حـــــتى مـع من نـــــاصـــــبك الـــــعــــداء

وخاصمك ..  
وبـعــد فـراغك تــتـوجه بــوجـهك الى
ربك مـصـلــيـا رافـعـا يــديك بـالـدعـاء
ـــغـــفــرة والـــرضـــوان ... فـــكــيف وا
تـسـتــقـيم لك االمــور بـهـذا احلـال ..
يـاسـيـدي يـاابـا احلـسن وانت االذن
ـنهج الـقـرآن والرسـالة لم الـواعيـة 
تــهـــادن او تـــتــهـــاون في تـــطـــبــيق
مـبـادئك الـتي امـنـت بهـا وتـرسـخت

في ضــمـــيــرك وشــخــصــيــتك حــتى
اضـــطــررت الـى قــتـــال الـــنـــاكـــثــ
ـارق الذين خرجوا والقاسط وا
علـيك ولم يتركـوا لك يوما تـستريح
به لـتـمـارسك مـهـامك فـي بـنـاء دولة

ساواة  ...   احلق والعدل وا
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وانـا الـعـبـد الـفــقـيـر الى لـله يـطـلب
لـطـفك واحــسـانك  وسـمــاحـتك بـان
يــســتــقــرأ جـانــبــا من شــخــصــيـتك
ومـــبــدأيـــتك يــتـــلــمس من خـاللــهــا
ويـسـتـنـشق عـطـر طـهـرك ونـزاهـتك
وعدالـتك وفروسـيتك ومـرؤتك حتى
مع خصومك مـرورا بتكالـبت الدنيا
عـــــلــــيـك  وبــــســـــالــــة صـــــراعك في
إقـامـةدولــة امـتـداد الــرسـالـة; دولـة
ساواة وعاصمتها الكوفة العدل وا
زاهــدا بــالــدنـــيــا ومــا حـــولــهــا من
مغريـات وعلى منـهج القرآن وسنت
صطفى وخطى ابن عمك احلبـيب ا
ــــهـــــا وانت الــــذي في رسـم مــــعـــــا
تــخـاطــبـهــا " عــلـيك.. يــادنـيــا غـري
غــــيـــري  أالـي تــــعــــرضــــتي ام إلي
تشوقتي... هيهات... هيهات.. فإني
طــلــقـتـك ثالثــا ال رجـعــة فــيــهـا.." ٠
وارسم لك صورة نقلـها لنا التاريخ
من احــــاديـث عــــائــــلــــتك ...وكــــيف
ودعتـها والدنـيا بـطريقـتك اخلاصة
في شــهـر الــفـريــضـة  عــنـدمــا كـنت
تـفـطـر من صـيــامك في هـذا الـشـهـر
الفـضيل  لـيلـة عنـد احلسن وأخرى
عـند احلـسـ وليـلـة عنـد ابن أخيك
وزوج ابـنتك عـبـد الله بـن جعـفر....
ايـة صــورة يـاسـيـدي أراك ... وانت
في بـيتك فـي مثل هـذه اللـيـلة تـقلب
بــطـرفك وبــصـرك الــســمـاء وتــطـيل
النظر للكـواكب... تنعى نفسك التي
لم يــدخــلــهــا اخلــوف واالضــطـراب
يوما في ساحات الوغى عند منازلة
فــرســان قــريش والــعــرب في صــدر
الـرســالــة خــارجـا إلـى صـحن دارك

بــعــد أن فــرغت من الــصـالة تــعــيـد
الـنـظـر  لـلـسـمـاء مـجـددا وتـردد مع
نفسك... "هي... هي... والله.. الليلة
الـتي وعــدتـهـا..ال كـذبتُ وال كُّـذبت "
وتقول  " في غـداة غد سيـنزل القدر
احملــتـــوم" تــســـتــحـــضــر وتـــتــرقب
حلظات أمنية الـفوز بالشهادة التي

عشت تنتظرها يوما بعد آخر.. 
ورثـيت نـفـسك وخــاطـبـتـهـا قـبل أن
يــحل بك الــقــدر حــ انـحـل مـأزرك
وانت تـــــخـــــرج مـن دارك قـــــاصــــدا

مسجد الكوفة تتر بابياتك  :
ـوت ك لـلـمـوت  فـإن ا اشـددحـيـاز

القيكا
وت    وال جتزع من ا

إذا حل بواديكا
كما اضحكك الدهر   
 كذاك الدهر يبكيا

ــســجـد واســتــجــلــيـك بـدخــلــولـك ا
ـأذنة تؤذن لـصالة الفجر  ترتقي ا
تـمر بـالنـاس توقـظهم.. حـتى وقفت
تـكـبر مـبـتـدأ بالـصالة مـنقـطـعا إلى
الــله تــذوب فـي ادعــيــتك في بــحــار
أسماء وقدرة خالقك فاكَملت الركعة

االولى.. 
ومـــا أن رفــعـت راسك في الـــركـــعــة
الـــثـــانـــيـــة إال وســـيـف ابن مـــلـــجم
رادي يهـوى على هامـتك فسقطت ا
فـي احملـراب صـريـعــا هـاتـفـا " فـزت
ورب الــكــعــبــة" مــخــضــبــا بـدمــائك
خاتـما حيـاتك  ومسيـرتك في أطهر
مــــكـــان بـــعــــد أن ولـــدت في اقـــدس
مكان...فسمع الناس هاتفا بالسماء
يـــنـــعـــيك .. تـــهـــدمت والـــلـه أركــان
الــهـدي.. قــتل اتـقـي األتـقــيـاء قــتـله

أشقى االشقياء
فـسالم عــلـيك وعـلى روحك ونـفـسك
ـــســلـــمــ األبــيـــة... يـــامن فـــجع ا
بــاسـتـشـهــادك... سالم عـلـيك وعـلى
جـســدك الـطــاهــر وجـرحك الــنـازف
ــراق الـذي خـضب شــيـبـتك ودمك ا

ة وصدرك الشريف.. الكر
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الرابع عن طريق البحر حول شمال
ـتـجـمـد اسـكـنـدنـافـيـا الى الـبـحـر ا
ـــوانئ   White Seaوعن طـــريق ا
ثـم عن طــريـق الــبـــر عــبـــر روســيــا
Mus- والتي كانت تقوم بها شركة
covy Co. والـذي منع الـتـعامل به
خلطورته في عام  1581واستعمل
بـدله طــريق كــيالن الى اســتــرخـان

الى جنوب روسيا. 
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االرمن كانوا مسيطرين على جتارة
احلـريــر في ايـران وهــذه الـتــجـارة
ــصـــادر الــرئــيـــســيــة هـي احــدى ا
لـــــلـــــدخل االيـــــرانـي وكـــــان االرمن
New مـــتـــواجــــدون في ضـــواحي
Zay- في الـضفـة اجلـنوبـيةJulfa 
 arda – rudفي اصــفـهــان وكـانـوا
مــتــمـيــزين اجـتــمـاعــيـا وســلـوكــيـا
وديـنـيا فـي ايران ولم يـكـونـوا فقط
في تـــعــامل جتـــاري مع الـــشــاه بل
ايضا مع االوربي بضمنه الشركة
الــبــريــطــانــيــة لــلــهــنــد الــشــرقــيــة
ــنـافــسـة و Dutchالـذيـن دخـلــوا ا
ــنــطــقـة ايــضــا في الــتــجــارة فـي ا
خصوصا  1626حيث وقعوا ثالث
سـنـوات عقـد مع الـشاه بـخـصوص
اســــعـــار مـــواد وكــــمـــــــــــيــــاتـــهـــا
لــلــتـــجــارة. الــفــرنـــســيــ دخــلــوا

نافسة  1664. ا
-Iran under the sofavids by
Roger Savary page 194-195
and page 20.
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جانب من مرقد االمام علي بن ابي طالب (ع) في النجف ويكتظ بالزوار 

ضريح االمام علي بن ابي طالب (ع) في النجف
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تــعـد كــلــيـة الــفـنــون اجلــمـيــلــة في جـامــعـة
همة لتخريج نافذ الرئيسـية ا ـوصل من ا ا
ــشـهـد الــفـني مــبـدعــ وفـنــانـ يــرفـدون ا
وصـل .وفي خضم ما والـثقـافي في مديـنة ا
تـشـهـده الـقـنـوات الـفــضـائـيـة الـعـراقـيـة من
تـنـافس مـلمـوس  ازاء مـا تـعـرضه من دراما
جتـسد مـعانـاة الـعراقـيـ تغـيب الـبصـمات
ـا حتتويه ـوصليـة التي تـشكل ثـقال فنـيا  ا
ـــديــنــة من نـــخب مــهــمـــة في هــذا اجملــال ا
يــفـسـرهــا عـمـيــد الـكـلــيـة نـشــات مـبـارك في
حـديـثه لـ(الــزمـان) بـكـونــهـا نـابــعـة من قـلـة
سـلسالت واالفالم الـدعم النـتاج مـثل  تلـك ا
ــديـنـة حـيث تــنـعـكـس عـلى غــيـاب فــنـاني ا

وفيما يلي نص احلوار :
سـرح العـراقي حالـيا وماهي { كـيف تقـيم واقع ا

طلوبة العادة ازدهاره ? قومات ا ا
سرح العراقي بتجاربه األصيلة -اسـتطاع ا
ـتـعـددة أن يـحـدد واحلـداثـويـة واجنـازاته ا
مالمـحه ومـقــومـاته احلـقـيـقــيـة عـبـر تـاريخ
ـســرحـيـة زاخــر بـاالجــتـهــادات والـثــقـافــة ا
الـعـالـية واالشـتـغـاالت الـتي اخـتـرقت حدود

اإلبـهار فنـيا وجـماليـاً فقد
تـميزت مسيرة مسرحنا
الــعـــراقـي بـــالـــتـــفــرد
والـتنـوع في منـهجـية
الـتــأسـيس لــلـعـروض
ــســرحـــيــة فـــمــنــذ ا
ظــهــور رواده وحـتى
األن اســـــتـــــطــــاع أن
يـؤسس لـتلك الـعالقة
ـقابل مع مـتلـقيه 

ي ـسـتـوى الـعـربي والـعـا اجنـازاته عـلى ا
ـا وتـصـدره لـلــمـشـهـد الـفــني واجلـمـالي 
شرفة جـعله ينتـزع الصفـحات التـاريخيـة ا
لـتـخـطـيه األُطـر الـتـقـلـيـديـة والتـوجـه نـحو
تعـكزة على تراثه وأصالته حتـديد هويته ا
بدعيه ووفق ذلك أسس واألفـكار التقدمية 
ـسرح في الـعـراق تلك الـعالقة احلـمـيمـية ا
ـتـنوع فـأصـبح رقـماً صـعـباً مع جـمهـوره ا
هـرجـانات الـتي سـجل فيـها في احملـافل وا
حــضــوراً بــهــيـــاً جــعــله يــؤكــد عــلى وعــيه

سرح. برسالة ا
ــوصل بــســنــوات قــاســيــة اثـر { مــرت مـديــنــة ا
ـسـرح قـادر سـيـطـرة تـنــظـيم داعش  بـرايك هل ا

عاناة وابرازها? على توظيف تلك ا
ــسـرح مـنــذ ظـهـور مـالمـحه عـلى -ارتـقى ا
الفنون عامة فهو يحتويها داخل منظومته
رئية ومن خاللها انبثق الفكر السمعية وا
واجلـــمــال في عالقــة جــدلـــيــة وظّف فــيــهــا
ـنـصـة وصـالـة الــتـلـقي لـيـؤسس خلـطـاب ا
ـتلك أدواته وخـصوصيـته الفـنية حـقيقي 
ـــتـــلك في نـــفس الـــوقت واجلـــمـــالـــيـــة و
مـوضـوعاتـه النـابـعـة من انـتـمـائه الـثـقافي

والتاريخي.
ومـا مـرت بـه مـحـافــظـة نـيــنـوى من ظـروف
قـاسية تركت أثارها الـواضحة على معالم
ـدينة كانت حافزاً للمسرحي للتوجه ا
نـحـو موضـوعـاتـهـا وتوظـيـفـهـا في أطر
وأسـاليب مـسرحـية مـختـلفـة وجاء هذا
االهــتـمــام بـحــكم مـتــطـلــبـات الــتـغــيـيـر
ـا وكــهــدف خلــلـق مــنــاخــات مــغــايــرة 
ــظــلـــمــة فــأكــد أفــرزتـه تــلك الــفـــتــرة ا
ـوصـليـ عـلى حـضورهم ـسـرحيـ ا ا
الـــــــواعي مـن خالل عـــــــروضــــــهم
ــســرحـــيــة الــتـي أطــلــقت ا
الـعــنـان لــلـمــسـكــون عـنه
فحملت النصوص ومثلها
ـسـرحـية ذلك الـعـروض ا
دينة الـهم الذي عانته ا
وسـكانـهـا طيـلة ثالث
ســـنـــوات فــــكـــانت
الــنـتــيـجــة حـدود
جــــــــــديـــــــــدة لم
يــــــألــــــفــــــهـــــا
ــســرح في ا
ـــــــــوصل ا
ســـابــــقـــاً
ومـنـظـوما
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الـصــحـفي الـعـراقي تـلـقى تـعـازي االوسـاط االعالمـيـة
ـاضي سائل لوفـاة جنله الشـاب مصطـفى الثالثاء ا

الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
q{U  q «

ـــيــة الـــعـــراقــيـــة تـــلــقت االكــاد
الــتـهــاني مـن االهل واالصــدقـاء
لتـسلمـها منـصب معاون الـعميد
لـــلـــشـــؤون االداريـــة في كـــلـــيـــة

احلقوق بجامعة النهرين.
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رئـيـسـة فــرع الالذقـيـة بـاجلــمـعـيـة الــعـلـمـيــة الـسـوريـة
للـمـعلـومـاتـية اعـلـنت ان فـريق (اي دي اي) بـاجلمـعـية
ركـز األول عن فـئة حقق لـلـعـام الثـاني عـلى الـتوالـي ا
أخالقـــيــات الــذكــاء الــصــنــعـي في مــســابــقــة الــذكــاء

. الصنعي في بريطانيا اخلاصة باليافع
 Íœu³F « wKŽ

 bNH « …UOŠ

ـمـثـلة الـكـويـتـيـة أعـلـنت وفـاة شـقـيـقـتـهـا غـنـيـمة عـلى ا
صـفـحــتـهـا عـلى مـوقع الـتــواصل االجـتـمـاعي وتـلـقت

تعازي متابعيها وزمالئها.

حاول أن تنـظر حولك وتكتسب خبـرات مهنية جديدة
من زمالئك ورؤسائك .

qL(«

عليك أن تـهتم بـصحتك حـتى لو كانت عـلى ما يرام
رقم احلظ.9

Ê«eO*«

الصراحـة فى العالقة العاطفـية ضرورة ولكن ليست
باستخدام التعبيرات اجلارحة.

—u¦ «

تــتــفق أهــدافك مع أهــداف احملــيــطــ بك حــاول أن
ترضى جميع األطراف.

»dIF «

اكــتـــشف بــنـــفــسك األشـــيــاء الــتـى جتــعــلك تـــشــعــر
بالسعادة وراحة البال.
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يجب أن تغتـنم فرصة كـونك مليئًـا بالنشـاط واحليوية
لتحقيق مشاريعك.

”uI «

اجـازة قصـيرة تـساعـدك في حتـسن حالـتك النـفسـية
خالل هذه الفترة.

ÊUÞd «

يتعـامل معك زمالء العمل بـاحترام يساعدك ذلك فى
إجناز مشروعاتك.

Íb'«

ـهـنيـة نـتيـجـة حرصك تـغـيرات إيـجـابيـة فى حـياتك ا
على تطوير مهاراتك.

bÝô«

تـغيـر مهـامك في العـمل وتسـتعـد للـبدء في مـشروعك
اجلديد.

Ë«b «

ـسـتـوى الـعـاطفى عـالقتك تـعـيش يـومـا رائـعا عـلى ا
بشريك حياتك جيدة.

¡«—cF «

عـــلــــيـك أن تــــأخــــذ بــــآراء اآلخـــريـن واالســــتــــعــــانـــة
يوم السعد االربعاء. بخبرتهم

 u(«
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حتـتـوي هـذه الـشـبـكة
على  9 مربعات كبيرة
كل مـربع مـنـهـا مـقسم
الـى  9 خـــــــــــانـــــــــــات
صــغــيــرة هــدف هــذه
الـلــعـبـة ملء اخلـانـات
بـاالرقـام الالزمة من 1
الى  9 شـــــــرط عـــــــدم
تـكـرار الــرقم اكـثـر من
مــــــرة واحـــــدة فـي كل
مـــربع كــبـــيــر وفي كل

خط افقي وعمودي.

مديـر العالقـات واالعالم في وزارة الداخلـية  العـراقية
صــدر امـــر ديــواني بــتــســلــمه رئــاســة خــلــيــة اإلعالم

األمني.

ÊUC — WO U ≈

الــــلــــهـم قــــونــــا فــــيـه عــــلى اقــــامــــة
واوزعــــنــــا الداء شــــكــــرك امــــرك
بكرمك واحفظـنا بحفظك وسترك

يا ابصر الناظرين.

¡UŽœ

 W½—U “ bLŠ√

ـــيــة الـــعـــراقــيـــة قــدمت االكــاد
الـورشة االلكترونيـة التي اقامها
قـسم االعالم بالتعاون مع شعبة
ـسـتمـر ووحـدة تـأهيل الـتعـلـيم ا
وتــوظــيف اخلــريـجــ في كــلــيـة

عنونة (االعالن والتسويق االلكتروني). اآلداب ا
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الكـاتب والناقد االردني صدر له حديثاً عن مكتبة (كل
شيء  –نــاشــرون  –حــيــفـــا) كــتــاب بــعــنــوان (وعي

عنى). ة إعادة اختراع ا الهز

الشـاعر والقاص العـراقي صدرت له ضمن منشورات
االحتـاد الـعـام لألدبـاء والـكـتّـاب فـي الـعـراق مـجـمـوعة

قصائد نثرية بعنوان (على خط اخلجل).

ليون دوالر أمريكي. حددته 
وإكتـسبت األحـذية خالل
الــســنــوات األخــيـرة
كانة نفسها التي ا
حتــظى بــإهــتــمـام
هــواة جــمــيع
ــقــتـــنــيــات ا
كــالـنــبـيـذ أو
اجملــوهـرات
وأقـــــــــــــــامـت
(ســـــوذبـــيــز)
فـي عـــــــــــــــام
 2019 أول بيع
لــــــهـــــــا عـــــــلى
اإلطـــــــــــــــــــــــالق
مــــــــــخــــــــــصص
بـــــــــالــــــــكـــــــــامل

لألحذية.

بلغ وإرتداه النجم كانيي ويست 
 1.8مـليـون دوالر أمـريـكي في مزاد
يسلط الضوء على أغلى عملية بيع

حلذاء رياضي على اإلطالق.
وكان ويـست قد ارتـدى احلذاء أول
مـــرة خـالل حـــفل تـــوزيع جـــوائـــز
ـــوســيـــقــيـــة عــام 2008 (غـــرامي) ا
وإشــتــرت احلـــذاء مــنــصــة (ريــرز)
ــتـــخــصـــصــة بـــاإلســتــثـــمــار في ا
ـــــــكن األحـــــــذيــــــة الـــــــنـــــــادرة و
ـستـخدمـيـها شـراء أسهم في زوج
ــاثـلــة لــشـراء أحــذيــة بــطـريــقــة 

مستثمرين أسهم في الشركة.
ـــزادات في بـــيـــان إن وقـــالت دار ا
ــثل أعــلى سـعــر مــسـجل (الـبــيع 
عـــلــنـــا لــبـــيع حــذاء ريـــاضي عــلى
اإلطـالق). وجتـــاوز ســـعــــر الـــبـــيع
تـــقــديـــر (ســوذبــيـــز) األولي الــذي

{ لــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت -
كـشـفت النـجـمة أجنـليـنـا جولي أن
طالقها من النجم براد بيت كان له
ـهنية إنعكـاساته على خـياراتها ا
فهي كانت مـرغمة عـلى التخلي عن
الــعــمـل في مــجــال اإلخــراج مــنــذ
طالقـهـا من بـراد.وقـالت جـولـي(أنا
ـا اعــشق اإلخـراج الـسـيــنـمـائي ا
بـــســبب ظــروفي الـــعــائــلــيــة كــنت
بحاجة أن أقوم بـأعمال تسمح لي
ــنـزل لــهـذا بـالــعـودة بــاكـراً الى ا
الــســبب عــدت الى الــتــمـثــيل). وال
زالت جــولي تـتـابـع دعـوى طالقـهـا
ــفــتـرض أن يــقـرر مـن بـراد ومن ا
احلكـم الذي سـيصـدر من سيـتولى
الـوصايـة على أطـفـالهـما وتـقاسم

متلكات. ا
كـمــا بـيع زوج من األحـذيـة صـمـمه
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ــصــريــة  مــيــرهـان ــمــثــلــة ا شــاركت ا
حـس مـتـابعـيـهـا عـلى صفـحـتـهـا على
مــواقع الـتــواصل االجــتــمــاعي صـورًا
جـديـدة لـهـا من أحـدث ظـهـور. وظـهـرت
سكة ميرهان في الصور من منزلها 
فـانوس رمضان ونالت الصور إعجاب
ـشاركة مـتابعـيهـا.وتغـيب ميـرهان عن ا
ـوسـم الـرمـضــاني احلـالي وكـان في ا
آخـر أعمالها ظهـورها ضيفة شرف في
ــاضي في مــســلـسل شـهــر رمــضـان ا
(رجـالــة الـبــيت) بـطــولـة أحــمـد فــهـمي
وأكـرم حــسـني وبــيـومي فــؤاد عـارفـة
عـــبــــد الـــرســـول ومن إخـــراج أحـــمـــد
اجلـنــدي. كــمــا شــاركت في مــســلـسل
(خـــتم الــنـــمــر) بـــطــولــة أحـــمــد صالح
حـسني نـسرين طـافش إسالم جمال
جـمـيل بـرســوم تـألـيف واخـراج أحـمـد

سمير فرج.

ــلـحـوظ والـدعـم الـذي تـقـدمه أبي ا
تـحـدة منـذ عام 2017 راشـد لأل ا
وكــونــهــا الــصــوت الــذي يــنــاصــر
الالجـــئــــ في مـــخـــتــــلف أنـــحـــاء
الـعـالم.وعلـقت أبي راشـد عـلى هذا
الـتـصنـيف قـائـلةً: (يـشـرفني كـثـيراً
إخـتــيـاري ألكــون سـفــيـرة الــنـوايـا
احلسنـة للمـفوضية الـسامية لأل

. ــــتــــحــــدة لــــشــــؤون الـالجــــئـــ ا
ــقــبــلــة ـــهــام ا ــســـــؤولــيــات وا ا
ســتــكــون كــبــيـرة ويــجـب أن أكـون
قــدرهــا وأتــمــنـى من كل قــلــبي أن
أســاهم في أن أصـنع ولــو تـغـيـيـراً
بسيطاً في حياة من يحتاجون إلى
ـــســـاعـــدة في الـــعـــالم الـــعـــربي ا
ـفـوضـيـة الـسـامـيـة لأل وأشـكـر ا
ــتــحــدة لــشــؤون الالجــئــ عــلى ا

ثقتهم).

الـقـبـور وعيـلـتي كـلهـا في الـقـبور
أمـي وأخـــــتي وأبـــــويـــــا وجــــوزي

وحبيبي وعقلي وقلبي).
وتـابـعت: (أســعـد يـوم بــقـضـيه في
حــيـاتي والـشيء الـلـي بـيـسـعـدني
ـا بـقـعد بـجـد هـو زيـارة الـقـبـور و
هـنـاك لـو اجلـو حـرارته نـار بحس
بـــــهـــــواء عـــــلى وجـــــهـي كـــــأنـــــهم
بـيــبــوســوني وبــكــلــمــهم وبــقــعـد
معـاهم وباخد لـهم أكل واحلاجات

اللي بيحبوها).
ـفـوضـيـة الـسـامـيـة مـنـا اخـتـارت ا
ـتــحـدة لــشـؤون الالجــئـ لأل ا

االعالمـية الـلـبنـانـية ريـا أبي راشد
ســفــيــرة الــنــوايـا
احلــــســـــنــــة في
الـعـالم الـعربي
بــعــد الــنــشــاط

ÊU e « ≠ …d¼UI «

صرية بوسي شلبي مثلـة ا حلَّت ا
وخالل ضـيفـةً في بـرنامج تـلـفازي 
الــلــقــاء قــالت مــقــدمــة الــبــرنــامج
إيــنـاس الــدغــيــري أن عـلـى بـوسي
الـذهـاب إلى دكـتـور نـفـسي حـيـنـما
سـألـتهـا(هل إدمـانك لـزيارة الـقـبور

شاكل النفسية). نوع من أنواع ا
ـــوقع فـــأوضـــحت شـــلـــبي وفـــقـــا 
ـقـابـر الــبـوابـة أنـهـا (حتب زيـارة ا
وتـعـتـبـره أسـعــد يـوم في حـيـاتـهـا
ومـصدر راحـتها الـنفـسيـة; فكل من
ــنـيـة فــحـيــنـمـا حتــبـهم وافــتـهم ا
تـــتــواجــد هـــنــاك حـــتى وإن كــانت
درجـة احلـرارة عـالـيـة فـهي تـشـعر
بـنـسـمـات هــواء عـلى وجـهـهـا كـأن

الراحلون يقبلونها).
و تــــقـــو ل( أنـــا بـــرتـــاح في زيـــارة
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ت تـعمل عـلى إعادة تـرتيب وتـأطيـر العالقة
ـسـرح من ـتــلـقي الــذي بـدا غــريـبـاً عـن ا بـا
خالل نـسق يحـمل الهـوية احلقـيقـية والـفكر
ـؤسسـات الفـنية ـؤثر فـجاءت مـحاوالت ا ا
ــســـرحـــيــة ـــديـــنــة وبـــعض الـــفـــرق ا في ا
ـسرح ـهتـمـة بـا واجملـمـوعات والـكـروبـات ا
ـوصل وحتـقق سـرح في ا لـتـؤكـد أصـالـة ا
ذلك عـبــر مـجـمــوعـة من الــعـروض الــفـرديـة
ونـودراما ومسرح هرجـانات ( ا وعـروض ا
الـشـارع ) اال أنـهـا افـتـقـدت ابـسط مـقـومـات
ــوصل تــعــاني من ــســرح حــيث ال زالـت ا ا
عدم وجود مسرح يحتضن عروض مبدعيها
بـعــد أن أحــرقت قــوى الــشــر ودمــرت قــاعـة
مــســرح الــربــيع والــتـي ال زالت تــعــاني من

اإلهمال حلد األن.
كن اسـتثمار تلك االعمال الفنية { الى اي مدى 
واعادة جتسـيدها في مسارح العاصمة  بعيدا عن

احمللية احملدودة?
وصـل كانت - كـلـية الـفـنـون اجلـمـيـلـة في ا
ـهم لبث الـفن واجلمال في ـنبع ا وال زالت ا
ـعــرفـة وااللـتـزام مـحـافـظــة نـيـنــوى حـيث ا
ـؤسسة بتجربة احلـقيقي وقد تأثرت هذه ا
ـسرح الـعـراقي ومـبدعـيه بـحـكم انـتمـائـها ا
إلـيه فــعـمق األصــالـة والـتــوجه احلـداثـوي
ـسـرحـنـا الـعـراقـي دائـمـاً مـا يـشـكل حـافـزاً
ا أن االنتماء لـلتطور والتقدم في الرؤى و
ـسـرح متـحـقق شكالً ومـضـمونـاً فان لـهذا ا
ــوصـلــيـة إمــكــانـيــة اســتـثــمــار الـعــروض ا
واالبـتعـاد بـهـا عن احمللـيـة وحـتى الوطـنـية
وصل أمر وارد حيث كان لكلية الفنون في ا
ـسـتــويـ الـوطـني عـدة مـشـاركــات وعـلى ا
والعربي وقد أثبتت حضورها في كالهما.
ـــســـلـــسالت { اثـــيـــر جـــدل مـــؤخـــرا مـن خالل ا

العراقـية  التي تعرض خالل شـهر رمضان والتي
جتـســد مــحــنـة ســنــوات ســيـطــرة داعش بــابــعـاد
وصلـية عن ابراز دورها  برايكم الوجوه الـفنية ا
ــعـوقـات الـتي تــمـنع من تـواجــد الـفـنـانـ مـاهي ا

وصلي  فيها? ا
- اجلـدل حول السينمـا وما تقدمه القنوات
الــعــراقــيــة مــســتــمــر دائــمـاً وهــذا ســبــبه
اخـتالف الــذائـقــة الــفـنــيـة بــحــكم اخـتالف
الـبـيـئـة والـفـكـر والـعـادات بشـكـل عـام وما
تـبنته السـينمـا العراقيـة في اآلونة األخيرة
حـول مـحـنـة داعش مـنـحـهـا مـسـاحـة ثـريـة
ـشاهـد وخـاصة الـذي عانى لـلتـواصل مع ا

من تلك الويالت لفترة ليست بالقصيرة.
أمــا تــعــلــيــقــنــا عــلى اســتــبــعــاد الــوجــوه
ـوصـلـيـة من تـلـك األعـمـال فـاعـتـقـد إن مـا ا
ـوصـلي من الـتـواجـد فـيـهـا ـنع الـفـنـان ا
يـــرجـع ســـبــــبه إلـى قــــلـــة الــــدعم إلنــــتـــاج
ا يـؤدي إلى حـصر ـسـلسالت واألفـالم  ا
بـيئـة اإلنـتـاج لـتـخـفيض الـتـكـالـيف وكـلـنا
يـعلم بان تعدد مواقع الـعمل يتطلب موارداً
مـالـيــة أكـثــر ومع هـذا فـقــد سـجل الــفـنـان
ـســلـسالت ـوصــلي حـضــوراً جـيــداً في ا ا
الـرمضانية التي تُقدم حاليًا على الشاشات

العراقية. 
{ تـعـنى كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة بـابـراز دور مـهم
لـلـفـنـان الـتـشـكـيـليـيـ  من خالل الـورش الـفـنـية

ماذا عن ذلك?
ــوصل وأولـهـا ـؤسـســات الـفـنــيـة في ا - ا
كـلـيـة الـفـنــون اجلـمـيـلـة دائــمـاً مـا حتـتـفي
ـبدعـيهـا وفـنانـيهـا وخـاصة أولـئك الذي
غـايرة فـي نتـاجاتـهم وتركـوا أثراً خـلقـوا ا
واضـــحــــاً من خالل فـــنـــهـم وإبـــداعـــاتـــهم
ــوصل عـالمـة والــفــنــان الــتــشــكــيــلي في ا

مــؤثـرة دائــمــاً فــحــضــوره في كل احملــافل
ـديـنـة حـضـور مــتـمـيــز وتـاريخ الـفن فـي ا
ســجل لــلـكــثــيـر من رواد الــفن الــتـشــكــيـلي
ـسرحي وكـمـحـاولة لـتـوثيـق نتـاجـاتهم وا
عـبر دراسات علـمية أقامت الـكلية مـجموعة
من الـنـدوات ونـاقشـت فيـهـا تـلك الـتـجارب
فـشملت الـندوات عدة جتـارب ( ماهر حربي
 راكـان دبـدوب  جالل جـمـيل ) وجـمـيـعـهـا
ـاطــهـا بــصـمــات واضــحـة بــأشـكــالـهــا وأ
عرفي  و توثيق تلك واشـتغال خطابها ا

التجارب في كتيب سيصدرقريبا.
{ مـا مـدى تــواصل  كـلــيـة الـفــنـون اجلـمــيـلـة في
ـوصل مع نـظيـراتهـا  من  كـليـات الفـنون جامـعة ا

في اجلامعات العراقية االخرى?
-إن تــواصل كــلــيــة الــفــنــون اجلــمــيـلــة في
ـوصل مع نظيراتها في العراق قائم بحكم ا
ـنهجيـة وقد سجلت ـشتركات الـعلمية وا ا
الـكلـيـة حضـوراً في عـدة محـافل (مـسرحـية
وتـشـكـيـلـيــة) انـعـكـست نــتـائـجه في تـبـادل
ا أثر هارات اإلبداعية  اخلبرات الفنية وا
بـشـكل واضح في االرتقـاء بـنـوعيـة األعـمال

والنتاجات الفنية.
ـرتــقـبـة الــتي تـعــمل عـلــيـهـا ـشــاريع ا { مــاهي ا

الكلية?
ـلـحـمــة مـسـرحـيـة - حــالـيـاً يـتم الــتـهـيـئــة 
حتــاكي فــتــرة حتــريــر مــحــافــظــة نــيــنــوى
وتـسـجـل لـتــلك الـبــطـوالت الــتي سـطــرتـهـا
ـختـلـف صـنوفـهـا حـيث قـواتـنـا األمـنـيـة 
قـامت الكلية بإكمال متطلبات عمل مسرحي
ـمثلـ والكـثير ضـخم يحتـوي على مـئات ا
ه عـلى أنـقاض من الـتـقنـيـات وسـيتـم تقـد
ـوصل هـذا مـا ن فـي مـديـنـة ا اجلـانب األ

استطيع البوح به حالياً

{ تمتلك بـعض مناطق نينـوى فرقا مسرحـية مهمة
قـدمت اعمـال متمـيزة السيـما في بلـدة قرقوش هل
نح الـفـرصـة لـبروز لكـلـيـة الـفنـون اجلـمـيـلـة  دور 

فرق مسرحية اخرى?
-نـعم بـالتـأكـيـد حـيث الـتواصل بـ الـكـلـية
ـســرحــيـة في ونــقــابـة الــفــنـانــ والــفــرق ا
مـحـافـظـة نـيـنـوى مـسـتـمـر وكـذا احلـال بـ
ـؤسـسات الـتـشـكـيـليـة وقـد  إنـتـاج عدة ا
أنـشطـة مـشـتركـة في هـذا اجملال ولـهـذا فان
ـؤسـسات الـفـنيـة جاء انـفتـاح الـكلـيـة على ا
ــديـنـة ولــيـمـنح لـدعم احلـركــة الـفـنــيـة في ا
ــتـــلــقي فـــســحــة مـــنــاســبــة لـالطالع عــلى ا
ـتـاز بـها اجملـتـمع الـثـقـافـات والـقـيم الـتي 

بتنوعه.
ـوصلـيـ مؤخـرا بـاعـادة قاعـة الـربيع { احـتـفى ا
لــلـحـيــاة مـجـددا عــبـر والدة فـرقــة اوركـسـتــرالـيـة 
بـرايك هل لـعـودة مـسـرح الـربـيع دور مـهم في دفع

وصلي من جديد? عجلة الفن ا
-مـا شـهــدنـاه أخــيـراً في قــاعـة الــربـيع كـان
بـحق حتفة موسـيقيـة فنيـة أعادتنا إلى زمن
ـبــدعـ فـمع والدة فـرقـة ( وتـر ) اإلبـداع وا
وسـيقى لـتصدح في األوركـستـرالية عـادت ا
دينة وكـان لتلك القاعـة التي نالت ما هـذه ا
نــالــته من دمــار وتـــشــويه أن حتــتــضن ذلك
ـشـروع الـكـبـيـر الـذي كشـف عن إمـكـانـيات ا
كـبيرة جملموعة من الفنان الشباب وجملرد
إقـامـة الـنشـاط في قـاعـة الـربـيع فـان الـغـاية
ــوصل مـديــنـة هي بث رســالـة مــفـادهــا إن ا
لـلجمال واإلبداع ووجود أهم قاعـاتها الفنية
ــكن أن بــهـــذه الــصـــورة حلــد األن أمـــر ال 
يــســتــمــر فـاجلــمــيع مع إعــادة الــقــاعـة إلى
عـهدها لتعود وحتتضن األنـشطة الفنية بكل

أشكالها.
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قـالت الوالدهـا (التـزوروا ابـاكـم .. اخـشى عـلـيـكم الـعـدوى) لـقـد
كفلت احملكمة حضانتهـا لهم حتى بلوغ سن الرشد بعد ابغض
احلالل بيـنهـما  –الطالق  والنـها انـفصـلت عنه النـها كـارهة له

بدعوى اخليانة العظمى  فقد تزوج عليها سرا.
ـؤلف الـى احلـلــقـة اخلــامـسـة  هــو في الـنص الــذي وصل فــيه ا
يرتاح الى تـبرير مفـاده : ليس هنـاك خيانه ..هنـاك إمرأة اهملت

وأخرى اهتمت !
 يـخرج االوالد عن طـوقـها ..الـقانـون يـكفل لـهم ان يـبروا بـابـيهم
ويـعـودونه .. ثم ان اكـبــر االوالد طـبـيب مـنـتم لـلـجـيش االبـيض 
ـشفـوعـة بـاخلـبرة يـجـد لـزاما عـلـيه ان يـقـدم اخلـدمات الـطـبـيـة ا

لكائن من يكون ..فكيف برجل خرج هو من صلبه ?
 كان نتيجة الفحص سلبية .. تقول االم الكارهة : (لقد دفع لكي
جتهش هي ( حرام عليك ياماما ..) تكون النتيجة وفق مايتمنى)

بالبكاء  ثم تصعد سلما لتدخل غرفة تصفقها بقوة.
ـشهـد اللـيـلي السـابع الذي سـجل قبل  يصـفق اجلـميع خلـتام ا
السـحور لفـريق عمل حـصل على تـرخيص رسمي لـلتـصوير في

رمضان.
  هناك ثقافة حب ..وبالضد ثقافة كراهية ..

 قـال لــزمـيـله : الــبس كـمـامـتـك يـاروح مـابـعــدك روح ..لـقـد كـنت
مخـتلـطا البـارحة ...ثـمة من نـشر صـورك متبـاهيـا على صـفحته

بحضورك دعوة افطار فخمة في منزله ..
 رد علـيه : كنت انـوي السفـر قمت بـاجراء مـسحـة ..الاشكو من
اعراض تدعـو الى القـلق ثم إني اخذت الـلقاح  –ولم تظـهر علي

اعراض انتابت الكثيرين !
  سـوء الـظن من حـسن الـفـطن دومـا  –مـثل يـؤمن هـو به ..لـكن

صاحبه اللدود يرى إن هذا ضمن ثقافة الكراهية .
 الـدنـيـا واسـعـة لـكن الـكـوكب الـدري الـذ ي نـنتـمـي الى قـاطنـيه

اصبح اصغر من حبة خردل.
 في غربـته في بالد جمـيلـة وظلـيله يفـطر مـنفـردا بعـد ان يجهش
بـالـبـكـاء وهو يـسـتـمع الى االذان مـرفـوعـا بـصـوت مـؤذن عراقي
قـام احلجـاز .. منـتظـرا فرق الـتوقـيت ليـرفع االذان حيث يـقيم
هــو فـي الــبــلــد الــذي يــرفع فــيـه االذان في الــصــلــوات اخلــمس

بالسيكاه.
 مــنـذ يـومــ وهـو يــسـعى لـوضـع حلن يـجـمـل فـيه نـصــا لـكـر

العراقي يحفظ منه :
وت  ضاقت على كانها تابوت لكنما يأبى الرجاء 

يا صاحبى ان رحت عنك مودعا بعد الرحيل اينفع الياقوت
انا اكره الشكوى و اكره اهلها و الله يشهد أننى لصموت
لكنما سحق الزمان مشاعري و طوى يدي بسحره هاروت

ارايت حيا ميتا متماسكا متفائال وله االمانى قوت
هـذا انا سـرقت شـبـابى غـربـتي و تـنـكرت لى

اع و بيوت
عــجل فـان الــصــمت اخـرس ضــحــكـتى وا

ضيعتاه اذا االوان يفوت

{ ود مــدنـي (الــسـودان)),أ ف ب) - قــبــيل
غـرب يخـرج قريـون في والية صـالة ا
ود مــــدنـي (جــــنــــوب اخلــــرطـــوم)
ـسافـرين علـى الطرق اليـقاف ا
الــســريــعــة ودعـوتــهم
ــشــاركــتــهم إفــطـار
رمـضـان مـحـافـظ
بــذلك عــلى تــقــلــيـد
تـوارثوه جـيال بعد
جـيل.ويـقدم الـقريـون لـضيـوفهم
يــومــيـــا مــائــدة إفــطــار تــتــكــون من
"احلـلـو مر" وهـو مشـروب مـحلي يـصنع
خـصيصا لشهر رمضان من طح الذرة مع
الـتـوابل وعـصـائـر طـازجـة وطـعـام تـقـلـيدي
يـتكون من "عصيدة " من طح الذرة وقليل
من الـتـمـر.وبـينـمـا يـنشـغل بـعض الـقـروي
بـــوضع الــطـــعــام يــقـــوم آخــرون بـــايــقــاف
الــسـيـارات واحلــافالت عـلى الــطـريق الـذي

ـعـالي ـدن اخـرى.ويـقـول أبـو ا يـربـط اخلـرطـوم 
مــحـمــد ابـراهــيم احـد ســكـان قــريـة الـنــوبه )هـذه
الـعـادة توارثـناهـا عن آبـائنـا وأجـدادنا( ويـضيف
)قــبل انــشــاء هـذه الــطــريق في ســتــيـنــات الــقـرن

ــاضي كــنــا جنـلس لــتــنــاول طـعــام االفــطـار في ا
اخلـارج أمام مـنازلـنا وبعـد اكمـال الطـريق صرنا
نـــحــمـل افــطـــارنــا الى هـــنـــا ونــدعـــو الــعـــابــرين
ـا يـتـوافـر ـشــاركـتـنـا(وقـال )نـأتي الـى االفـطـار 
لـدينـا مهـما كـان قلـيال). وأكد مـدثر
سـعـد أن األهالي يـستـضيـفون
يـــومــيــا مــا بــ  150الى 200
مــــــســـــــافــــــر عــــــلـى مــــــائــــــدة
االفــــطــــار.وقـــال ســــعــــد (عـــدد
ضـــيــوفــنــا قـــد يــصل الى 300
خــــــصـــــوصــــــا فـي نـــــهــــــايـــــة
االسـبوع.واعتاد سائق احلافلة
عمر حس التوقف لالفطار مع
ســـكـــان الـــنـــوبـــة كـــلـــمـــا حــان
مــوعـده.وقــال (ال نـقــلق عــنـدمـا
يــقـتـرب مــوعـد االفـطــار فـهـنـاك
دومـــا من يـــقـــدمه الـــيـــنــا عـــلى

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

مـاض الـى أمـام وزيــر اخلـارجــيـة االيــراني مـحــمـد
جواد ظـريف فـيـمـا تـشـتعـل خلـفه نـيـران تـسـريـبات
صــوتــيــة قــال فــيـهــا فـي وقت ســابق انّ الــعــســكـر
واحلرس الثـوري واالمن ينالون حـصة على حساب
الـدبـلـومـاسـيـة الـتي يـقـودهـا في امـتعـاض من دور
مــتـعـاظم لــفـيــلق الـقـدس الــذي بـدا أو هــكـذا حـاله
بـديال لـلـسـياسـة اخلـارجـيـة االيـرانيـة في أربع دول
ـــــضي الـى اجنـــــاز خـــــطـــــوة في االقـل. ظـــــريـف 
دبلومـاسية استـراتيجيـة في دعم وقف حرب اليمن
ولـو حتت مسـمى الهـدنة الـتكـتيكي مـن خالل لقائه
قـيادات حـوثيـة في مسـقط وقابلَ ذلك تـصريح ولي
العـهـد الـسـعـودي االمـير مـحـمـد بن سـلـمـان بـشأن
احلـرص على اقـامة عالقـات جيـدة مع ايران الـدولة
اجلارة. وهذا كـله نتـيجـة لسـلوك الـطريق الـصحيح
مـرة واحـدة في خالل سـنـوات طـويـلـة بـ اجلـيران
ـتــنـافـســ في اخلـلـيج من اجـل حـلـول حـقــيـقـيـة ا
ــفـاوضــات الـتي وكــات تـلــمس أول الـطــريق عــبـر ا
احـتضـنتـهـا بغـداد قـبل ايام بـ اجلـانبـ االيراني
ــقـوالت الـتـعـبـويـة الـعـقـائـديـة والـسـعـودي. جتـاوز ا
ناقضة للمسارات السياسية هو االسلوب العملي ا
لألمن واالستقـرار وحتقيق تفاهـمات حتمي اجلميع

من االضطرابات و التدخالت اخلارجية.
ايقاف نـزيف اليـمن قضـية بـالغـة االهمـية ويجب أن
تـتـحـقق قـبل أن يـنـحـدر الوضـع االمنـي في اخلـليج

كن تفاديها. الى منزلقات ال 
 انَّ الـله جلّ جاللـه يـضع سـره في أضــعف خـلـقه
والــوضع الـــعــراقي من الـــهــشــاشــة مـــا يــغــني عن
الـتـفــصـيل في احلـديث لــكـنه اسـتــطـاع احـتـضـان
اخلصـوم والتمـهيـد لطـريق وقف حـرب عاتيـة وتلك
ـكن جتـاهـلــهـا بـالـرغم من انّ نـقــطـة تـاريـخـيــة ال 
ـساعـدة لـلـنـجـاح هو اجلـانب الـثـاني من الـعـوامل ا
ــلف الــنـووي االجــواء االيــجـابــيــة في مــبــاحــثــات ا

االيراني في فيينا.
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