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ــنـاسـبـة الـذكـرى جــدد صـحـفـيـون 
 152لــعــيــد الــصــحــافــة الــوطــنــيــة
عاجلة ثغرات دعـوتهم الى احلكومة 
صـنـدوق تـقـاعـد الصـحـفـيـ وزيادة
ـتـدنـيـة الـتي يـتـقـاضـاهـا الـرواتـب ا
الــرواد وغـيــرهم الــذين احـيــلـوا الى
الـتقاعد  بـعد عطاء دام عـقود.وتمنى
ـسـؤولـون الـصـحـفـيـون ان يـتـرجم ا
انـيـون والنـاشـطون   بـيـانات والـبـر
الــتـهـنــئـة الـتـي اصـدروهـا امس الى
واقـع  بـإعـالن اجــراء تـعــديل عــاجل
عــــلى قــــانـــون صــــنــــدوق تـــقــــاعـــد
الـصـحفـيـ ومسـاواة الـرواتب التي
وظف في يـتقاضـونها مع نظـرائم ا
الــقــطــاعــ الــعــام واخلــاص. وقـال
عـمـيد الـصـحفـيـ العـراقـي سـجاد
الــــغـــازي لـ (الـــزمــــان) امس ان (مـــا
يـــتــقــاضـــاه الــصــحـــفي احملــال الى
الــتـــقــاعــد ال يــنــســـجم مع الــعــطــاء
واخلــدمـات الـتي قــدمت خالل عـقـود
مـن الــــزمــــان   وعــــلى احلــــكــــومــــة
ـان تـعـديل قـانـون الـصـنـدوق والـبــر
ــا يـتـنـاسب مع الــظـروف الـراهـنـة
فـبـمـلغ  300الـف دينـار شـهـريـا ماذا
يــقــدم لـهــذه الــشـريــحــة الـتـي افـنت
سنوات شبابها في الدفاع عن الكلمة
احلرة واحلقيقة)  واضاف (كنت اول
من قـدم قانون تقـاعد الصحـفي عام
 1960   وشـرع بعـدها بسـنة واحدة
 كـما قدمت للنقابـة في عيد للصحافة
عـام  1969مـقـتـرحا بـزيـادة الرواتب
ـا يـتالءم مع تـطـورات الـتــقـاعـديـة 
ــعـيـشـيـة  امــا االن فـالـرواتب الـتي ا
تـمـنح لـنـا بـائسـة ال تـلـبي احلـاجات
وتـعد في ادنى درك وال تساوي شيئا
نـظيـر ما تتـقاضاه االصـناف االخرى
فـي الـــدولـــة)  مــــطـــالـــبـــا بـ (زيـــادة
ــا يــنــســجم مع الــعــطـاء الــرواتب 
الـذي قدموه الصحفي خالل العقود
اضية   فـحراس الكلمة بحاجة الى ا
رعـــايـــة وتـــوجه يـــعـــاد بـه الـــنـــظــر
ــالـي واالقـتــصــادي لــهم بــالــوضع ا
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أصـدار  األم الـعام جملـلس الوزراء
حـــمـــيــــد الـــغـــزي  أمـــراً ديـــوانـــيـــاً
ــوافــقـة رئــيس الــوزراء بـتــكــلـيف
عـــادل نـــاجح الـــبـــصــيـــصي وكـــيالً
لـوزارة الــتـربـيـة لـلـشـؤون الـعـلـمـيـة

خلفا للوكيل شاكر نعمة عبد عون.
ةكــان الـبــصـيــصي  قــد عـمل مــديـراً
عــامــاً لــتــربــيــة مــحــافــظـة الــنــجف
األشــرف وهـو من ســكـنـة احملــافـظـة
ذاتـهـا . ووجه وزير الـتـعلـيم الـعالي
والـبــحث الـعـلـمي األسـتـاذ الـدكـتـور
نـبـيل كـاظم عـبـد الصـاحب بـتـشـكيل
تابعة وتنفيذ وتطوير جلـنة وزارية 
صــور الـتــعـاون مـع بـيالروســيـا في
مـجال الـزماالت الـدراسية والـبحـثية
وتـــــبــــــادل األســـــاتـــــذة واإلشـــــراف
ــشـتــرك. جـاء ذلك لــدى اسـتـقــبـاله ا
وكـيل وزير اخلـارجيـة في جمـهورية
بـــيـالروســـيـــا الـــســــيـــد مـــيـــكـــاالي
ـرافق له بــاريــسـيــفـيــتش والــوفــد ا
بـحـضـور مـديـر عـام دائـرة الـبـعـثات

والعالقات الثقافية حيث أعرب وزير
الـتعليم عن ترحيـبه باللقاء والزيارة
ودعـــمه الـــتـــعـــاون بــ جـــامـــعــات
ــا يــصب فـي مــصــلــحـة الــبــلــدين 
ــيــة الــعالقــات الــعــلــمــيــة واألكــاد
والـــثــقــافــيـــة.ودعــا الى اســـتــثــمــار
االنــفـــتــاح بــ الــبــلـــدين وتــمــكــ

مــؤسـسـاتـهـمـا من حتــقـيق وتـلـبـيـة
ـشترك وتسريع مـتطلبـات التعاون ا
خــطــوات االتـفــاقــات والــتـفــاهــمـات
ـنح الدراسيـة مؤكدا وزيـادة سقف ا
اســتـــعــداد اجلــامــعـــات الــعــراقــيــة
الســتـقـبـال الــطـلـبـة مـن بـيالروسـيـا
الـــراغــبــ بـــالــدراســـة في الــعــراق
والـتعرف عـلى ثقافـة وتاريخ العراق
ـنــطــقــة والــعــالم.  بــدوره قـال فـي ا
الــسـيــد وكــيل وزارة اخلـارجــيـة في
بـيالروسـيـا إن الـتـعـاون مـع الـعراق
مـهم للـغايـة وإن التنـسيق والـتفاهم
مـع اجلـامـعـات الـعــراقـيـة يـصب في
مـصـلـحـة البـلـدين مـثـمـنـا في الوقت
نـفـسه مـوقف وزارة الـتعـلـيم الـعالي
والـبـحث الـعـمـلي الـعـراقـيـة في دعم
وبــلـورة وتـقـد الــفـرص الـدراسـيـة
لــلــطـلــبــة األجـانـب وحـرصــهــا عـلى
تـعزيز الـتخصـصات النـادرة وتقد
ـقـترحـات لتـذلـيل الصـعوبـات أمام ا
الـعـراقيـ الـدارس في بـيالورسـيا
ومـتابـعة تقـييم اجلامـعات األجنـبية

ية في التصنيفات العا
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سجاد الغازي

حتـالـف قـوى الـدولـة الـوطـنـيـة عـمـار
ـنـاســبـة.وقــال في بـيـان احلــكـيم  بــا
امـس ان (واحد وخـمـسـون عامـا بـعد
ــصــاعب ــئــة مــســيــرة مــعــبــدة بــا ا
والـتــضـحـيـات قـطـعـتــهـا صـحـافـتـنـا
الـوطـنـية في الـعـراق لـتحـقق تـاريـخا
تــلـيـدا وسـجـال مـجـيـدا اســهم بـبـنـاء

مــنــظـومــة وعي وطــني يــشـار إلــيــهـا
بـالبنـان جابه مسـاعي الطغـاة لطمس
الـشـخصـية الـعراقـية   ويـعكف الـيوم
عـــلى مــواجــهـــة وفــضح أعــداء احلق
واحلـقيـقة واإلرهاب واغـتيـاالت الغدر
وتـكـمـيم األفـواه ومصـادرة احلـريات)
وأضـاف (نـبـارك لـصـحـفـيـيـنـا عيـدهم

الـرواد واسرهم مـن العـوز والضـائعة
الــتي يــعـيــشـونــهـا   كــزمــيل يـتــفـهم
ـدافـع عن مـعـانـاة اصـحاب الـقـلم ا
احلــقــيــقــة في كـل الــظــروف). وبـارك
رئــيس الــكــاظــمي  بــالــعــيــد الـثــاني
ـئــة لـلــصـحــافـة واخلــمـســون بـعــد ا
الـوطـنيـة.وقال في بـيان تـهـنئـة تلـقته
فعمة (الزمان) امس (أطيب التهاني ا
بـاألمل والـثقـة  أتقـدم بهـا الى األسرة
ــعـطــاء وهي  حتــتـفي الــصـحــفــيـة ا
بــالــذكــرى  152 لــعــيــد الــصــحــافـة)
واضـاف ان (الصحـافة كانت وال تزال
ركـنـاً أسـاسـيـا من وسـائل الـدفاع عن
مـصـالح الـشـعب  وداعـمـاً لـتـوجـهاته
الــوطـنـيــة في مـحــاربـة الـظــلم   عـبـر
حـقـب طـويـلـة من الـدكـتـاتـوريـة الـتي
حــاولت خـنق األنــفـاس وكـتم األفـواه
وبــعـد والدة الـعـراق اجلـديـد  صـارت
مـهـمتـها أكـثر دقـة وأهمـية  فـهي ع
الـناس وبوصلتـهم للحقيـقة ومنبرهم
لـــــلـــــرأي احلــــر الـــــذي لـن تــــعـــــيش

قراطية بدونه). الد
 كـــمـــا هــــنـــأ رئـــيس اجلـــمـــهـــوريـــة
ناسبة.   بدوره  اكد رئيس مجلس با
الـــنـــواب مـــحـــمـــد احلــلـــبـــوسي  أن
الــصــحـــافــة إســهــمت في الــتــصــدي
لـلـتحـديات الـتي تـواجه الدولـة. وقال
ـــنـــاســـبـــة الـــعـــيــد الـــوطـــني انه (
لـلصحـافة والذكرى  152 عـلى صدور
أول صـحيـفة عـراقية  نـتقـدَّم بخالص
الــتــهــاني والــتـبــريــكــات إلى األسـرة
الـصحفية   متمن ألبنائها مزيداً من
الـــعـــطـــاء خلـــدمـــة مــســـيـــرة اإلعالم
ــقـــراطي احلــر الـــهــادف إلعالء الـــد
احلــقــيــقـة)  وأضــاف (لــقــد أســهـمت
الـصحـافة إسهـاماً فاعالً في الـتصدي
لـلـتـحـديـات الـتي تـواجه الـدولـة  كـما
ـتــمـيـز عـلى نــثـمن دورهـا الــوطـني ا
الــصـــعــد كــافــة  ســواء في الــدعم أو
مـراقبـة األداء كسـلطـة رابعـة). وتمنى
رئـيس حتالف الـنصـر حيدر الـعبادي
لـــلـــصـــحـــفـــيي  مـــزيـــدا مـن اإلبــداع
والــريـادة والـقـيـادة  في خـضم إعـادة
بــنـاء الــدولـة الــواعـدة. وهـنــأ رئـيس

األغـر ونـتـرحم عـلى شـهـدائـهم  فـإنـنا
نـهـيب بـاألجهـزة اخملـتصـة في الـدولة
دعم رواد الـكلمـة احلرة وتمـكينهم من
علومة وحمايتهم من احلـصول على ا
الـبـطش والتـنكـيل   مـجددين تـأكيـدنا
ـشـروعة ودعم عـلى تـبـني مـطالـبـهم ا

مسيرتهم الواعدة). 

 ÊU e « ≠ W Ëb «

حـث وزيــر اخلــارجــيــة فــؤاد حــســ
ــصـري سـامح شــكـري عـلى نــظـيـره ا
دعـم مــبـــادرة احلــوار الـــتي الـــعــراق
لـتـقـريب وجهـات الـنظـر بـ اجلوار .
وقــال بـيـان تــلـقــته (الـزمـان) امس ان
(حــسـ وشـكـري بـحــثـا عـلى هـامش
زيـارتـهـمـا الى الـدوحة لـلـمـشـاركة في
االجـتماع التشاوري لوزراء اخلارجية
الـعــرب الـذي تـسـتـضـيـفه قـطـر  سُـبُل
االرتقاء بالعالقات الثنائيّة  واحلرص
ُــتـبــادل عـلى تــطـويــرهـا في جــمـيع ا
اجملـــاالت). واضـــاف ان (اجلـــانـــبـــ
ـنـطـقة اسـتـعـرضا آخـر الـتـطُـورات با
وضـــــرورة بـــــذل اجلـــــهـــــود مـن أجل
احلفاظ على األمن واالستقرار والعمل
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{ واشـــــنــــطـن-  (أ ف ب) : أعــــلن
الـــبـــيـت األبـــيض امس أنّـه يـــؤيّــد
إلـغاء قانـون صدر في العام 2002
ــتـحــدة دخـول وأجــاز لــلـواليــات ا
احلـرب على العراق في عهد صدام
حـسـ  في قـرار يـتطـلّب مـصـادقة
الــكــونــغــرس وســيــكــون "تــأثــيـره
" عـلى الـعمـلـيـات اجلـارية مـحـدوداً
.وجــاء في بـيــان لــلـرئــاسـة حــالــيـاً
األمــــريــــكــــيـــة أنّ إدارة الــــرئــــيس
ــوقــراطي جــو بـايــدن "تــؤيّـد الــد
إلــغــاء" هــذا الــقــانــون الــذي أجـاز
استخدام القوة ضدّ العراق وصدر
فـي عـهــد الـرئــيس األســبق جـورج
دبـــلـــيـــو بـــوش في تـــشـــرين األول
2002 ألنّ ال أنـــشــطـــة عـــســكـــريــة
ـتّـحــدة جتـري حــالـيـاً لــلـواليــات ا
" عــــلى هــــذا تــــعــــتــــمـــــد حــــصــــراً
.وتــابع الــبــيت األبــيض أنّ الــنـصّ
إلــغـاء الــقـانــون "سـيــكـون تــأثـيـره
مـحدوداً على الـعملـيات العـسكرية
اجلـــاريـــة".وســـيـــصـــوّت مـــجـــلس

وبـاالخص الرواد الذين تـخرجت على
ايـديهم اسـماء المـعة وبارزة في بالط
صــــاحـــبـــة اجلـاللـــة). بـــدوره   دعـــا
الـصحفي سمـير علو الى تـعديل مبلغ
الـراتب الـذي يـتـقاضـاه الـصـحفي من
الـصـنـدوق   وايــجـاد فـرصـة لـعـوائل
ـتـوفـ لـلـحـصـول عـلى اسـتـحـقـاق ا
ابــائـهم. وقـال عـلـو فـي مـداخـلـة عـلى
مـجـمـوعـة واتـسـاب (الـصـحـفي الـذي
واطن أفـنى عمره في خدمة الوطن وا
كـمــا يـقـول رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم
صـــالح ورئـــيس الـــوزراء مــصـــطــفى
الـكـاظـمي  يـتـقـاعـد بـراتب  300 ألف
ديــنــار شـهــريـا)  داعــيـا الى (تــعـديل
الـراتب الـذي يـتـقاضـاه الـصـحفي من
الــصـنـدوق  وايــجـاد فـرصــة لـعـوائل
ـتـوفـ لـلـحـصـول عـلى اسـتـحـقـاق ا
ابـائهم). وال تـقف معـاناة الـصحـفي
عـــنــد هـــذا احلــد في ظل غـــيــاب دعم
ــسـتـقـلـة الـتي احلــكـومـة لـلـصـحف ا
كــانت رائــدة وتــبـدع وتــنــتج وتــؤثـر
وحــالــيـا تــنـازع مـن اجل الـبــقـاء  وال
يـستطيع احد انكار دور الصحافة في
صـنـاعـة الـرأي والـدفـاع عن احلـقـيـقة
كــــمــــا انــــهــــا تــــعـــــد اهم مــــفــــاصل
ــقــراطــيـة وركــنــا اســاســيـا في الــد
مـحـاربـة الـظـلم واالسـتـبـداد. ويـعـول
الـصحـفيـون على الـكاظـمي في (انقاذ

r œ vK  …d UI « Y% œ«bG

 —«u'« 5  —«u(« …—œU

الـــــــنــــــــواب حـــــــيـث يـــــــتـــــــمــــــــتّع
وقراطيون بغالبية على إلغاء الـد
الــقـانـون هـذا األســبـوع  وحـظـوظ
ـــصـــادقــــة عـــلى إلـــغـــاء قـــانـــون ا
"الـــتــصـــريح بــاســـتــخـــدام الــقــوة
الــعـــســكــريــة" الــصــادر في الــعــام
2002  قــويــة.وبـعــد إعالن الــبـيت
األبــيض تــأيــيــده إلـغــاء الــقــانـون
ـوقراطيـون تفاؤلًـا أكبر أبـدى الد
حـــيـــال الـــتـــصـــويـت في مـــجـــلس
الـشـيـوخ حيـث تقـتـصـر غالـبـيـتهم
عـــلى صــوت واحــد.وأوضح زعــيم
وقراطـية في مجلس الـغالبيـة الد
النواب ستيني هوير أنّ "العمليات
اجلــاريـــة حــالــيــاً تــنــفّــذ في إطــار
لـــتـــصـــريح بـــاســـتـــخـــدام الـــقــوة
الـعسكرية الصادر في العام 2001
والـذي يجـير اسـتخـدام القـوة ضدّ
بـعض اجملموعـات اإلرهابية".وهذا
الـنصّ الذي صدر بـعد هجمات 11
أيـــــلــــول 2001والـــــذي أقــــرّ أصالً
لـلتـصدّي لـتنـظيم الـقاعـدة وزعيمه

أســـامـــة بن الدن ال يـــحــدّد مـــهـــلــة
زمـنية وال نطاقاً جغـرافيا لعمليات
اجلــــيش األمــــريــــكي.ويــــســـتــــنـــد
الـبنـتاغـون في عملـياته اخلـارجية
إلـى هــذا الــقــانــون الــســاري مــنــذ
 2001 لـشنّ حـمـالت عـسكـريـة في
الــعـالم.وتـبــدو حـظـوظ إلــغـاء هـذا
الـــنص الــصــادر في الــعــام 2001
فـي الـكـونـغـرس أقـلّ مـقـارنـة بـذلك
الصادر في .2002 لكن اإلثن بدا
أن الــبـــيت األبــيض يــفــتح اجملــال
بـشكل ضـئيل ومـشروط أمـام إلغاء
نـص الـــــــعــــــام 2001  مـن دون أن
يـشيـر إليه صـراحة.وجـاء في بيان
اإلدارة األمـريكية أنّ بـايدن "مصمّم
عـلى العمل مع الـكونغـرس لضمان
ــة اســتـــبــدال الــتــصـــاريح الــقــد
السـتخدام القـوة العسكـرية  بإطار
ّ تـكـيـيـفه لـضـمان ضـيّق ومـحـدّد 
اسـتـمرارنـا في حـمايـة األمـريكـي
فـي مـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــهـــــديــــدات
اإلرهــابـيـة".وتـابـع الـبـيت األبـيض

"فـيمـا تعـمل اإلدارة مع الكـونغرس
إلصالح الــتـصـريـحـ بـاسـتـخـدام
الــقــوة الــعــسـكــريــة  ســيــكـون من
الـــضــروري اإلبــقــاء عـــلى ســلــطــة
واضـحة للردّ على الـتهديدات التي
ـصالح الـقومـية األمـريكـية تـطال ا

بعمل عسكري حاسم وفاعل".
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تـــوعـــد رئـــيس الـــوزراء مـــصــطـــفى
ـحـاسـبـة من يـسـتـثـمر الـكـاظـمي   
الـوزارات الغـراض انـتـخابـيـة  فـيـما
شـــكــا اهـــالي نـــاحــيـــة جـــلــوالء في
مـحـافظـة ديالى من تـدخالت لتـغيـير
واعــــفــــاء مــــدراء بــــعـض الــــدوائـــر
احلـكــومـيـة من اجل حتـقـيق غـايـات
ســـيــاســيــة. وقــال الـــكــاظــمي خالل
جــــلــــســــة مـــــجــــلس الــــوزراء امس
(نـسـتـذكـر هـذا االسـبـوع الـعـديد من
ـــنـــاســـبـــات    هـي ذكـــرى فـــتــوى ا
رجع اجلـهاد الكفائي الـتي اطلقها ا
الــديــني عــلي الــســيــسـتــاني  الــتي
اعـطت الدعم الكـبير لـتحقـيق النصر
عـلى عـصـابات داعش   وكـذلك  عـيد
االسـرة الـصـحـفـيـة بـذكـرى تـأسـيس
الــصـــحــافــة اضــافــة الى  تــاســيس
احلـشـد الـشعـبي الـذي كـان له الدور
الــبـارز والــكـبــيـر مع بــقـيــة قـواتــنـا
ـسلحة في حتقيق النصر واحلفاظ ا
عــــلـى وحــــدة الــــبالد)  مــــؤكــــدا ان
(زيـارته الى محـافظة ذي قـار شهدت
تـلكئة ـشاريع ا افـتتاح الـعديد من ا
ـفترض ان تنـجز قبل الـتي كان من ا
سـنوات   بينها مسـتشفى الناصرية
الــتـعـلــيـمي واجلـســر الـكـونــكـريـتي
ومــحـطـة الــكـهـربــاء ووضع احلـجـر
ـطــار الــنـاصــريـة من اجل االســاس 
خــدمـة ابــنـاء احملــافـظـة)  وتــابع ان
(احلـــكــومـــة وجــهـت الــوزارات بــان
ــواطـــنــ يـــكــونـــوا قــريـــبـــ من ا
لــيـقـدمـوا اخلــدمـات البـنـاء شــعـبـنـا
والعمل بكل جدية وباقصى الطاقات
ــواطـنــ بـالــعــمـلــيـة العــادة ثـقــة ا
الـسـيـاسـية واالنـتـخـابات)  مـتـوعدا
ـحـاسـبة كل مـن يحـاول اسـتغالل )
الـــوزارات لالنـــتــخـــابــات)  ومـــضى
الــكـاظـمـي الى الـقـول ان (احلــكـومـة
تـلـقت شـكـاوى عـلى اجـراءات بعض
مـــفـــاصل وزارة الــعـــمل والـــشــؤون
االجـتـمـاعيـة وشـبـهـات باسـتـغاللـها
الغـراض انتخابيـة على حساب قوت
الــــــفــــــقـــــراء مـن خـالل دعم بــــــعض
ا يخص رواتب الرعاية ـرشح  ا

االجتماعية وسنتحقق من هذه االمر
قـريـبـا)  مــضـيـفـا (نـرفض اسـتـغالل
شـريـحـة الـفقـراء وقـوتـهم ورواتـبهم
كـمادة دسمة لـالنتخابات)  مـبينا ان
(هـناك توجه لتـوفير السلـة الغذائية
الـتي سـتـوزع ب الـفـقراء وسـتـكون
واد التي توزع فـيها مواد اكثر من ا
حــالــيــا  كــمــا ونــوعــا وهــذه احـدى
اولـويات احلكـومة احلالـية لتـخفيف
مـعــانـاة الـشـرائح الـفـقـيـرة وتـوفـيـر
مــســتـلــزمــات الـعــيش الــكــر لـهم)
ولــفت الى ان (مـا يـجــري حـالـيـا من
اسـتالم رجال اعـمال ومـوظفـ كبار
واسـمـاء وهـميـة لـلمـواد الـتـمويـنـية
).  وقرر ـثل فـشال وفـسادا اداريـ
مـجـلس الـوزراء  السـمـاح للـشـركات
الـنـفطـيـة الـرابحـة بـتشـغـيل األجراء
. وذكـرت االمـانــة الـعـامـة الــيـومـيــ
لـلـمـجـلس فـي بيـان تـلـقـتـه (الـزمان)
امـس ان (اجملـــلس قــــرر الـــســــمـــاح
لـلشـركات النـفطـية الرابـحة  تـشغيل
األجــــــراء الــــــيــــــومــــــيــــــ من ذوي
االخـتـصـاصات الـهـنـدسـية والـفـنـية
عــلى وفـق آلــيـة اإلعـالن والــتـنــافس
الـشـفـاف  عـلى أال يـزيـد عددهـم على
ســـــتــــة االف اجــــيــــر). وفـي ديــــالى
اعـتـصم الـعـشرات من اهـالي نـاحـية
جـلـوالء  احـتـجـاجـا عـلى الـتـدخالت
الـسيـاسيـة في تغـييـر واعفـاء مدراء
بــعض الـدوائــر احلـكـومــيـة من اجل
حتــــقــــيق مــــا وصــــفــــوه بــــاهـــداف
انــتـخــابـيــة لـصــالح تـلـك اجلـهـات .
وقــال احملــتــجـون في احــاديث امس
ان (اهـــالي جـــلـــوالء قـــرروا حتــويل
وقــفـتـهـم االحـتـجــاجـيـة لــلـمـطــالـبـة
بـإلغاء تـغيير مـدير قسم الـتربية في
الـناحية الى اعتصام شعبي مفتوح)
ـــــشــــاركـــــ في  واضـــــافـــــوا ان (ا
العــتـصـام الــسـلـمي وجــهـوا رسـالـة
لـرئـيس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظمي

نع حدوث بضرورة التدخل العاجل 
ازمة في احملافظة عقب محاولة قوى
ســيـاسـيـة مــتـنـفـذة اجــراء تـغـيـرات
واسـعة فـي الدوائـر لغـايات واهداف
انــتــخـابــيـة واســتــغالل امــكـانــيـات
ـؤسسـات لصاحلـها كمـا حدث قبل ا
ايـام في بـلـديـة قره تـبه واحلـمـلة لن
تـتوقف)  الفـتـ الى ان (هذه الـقوى
تــريـد الــهـيــمـنــة وتــضـغط من خالل
نـــفــوذهـــا في بـــغــداد بـــاجتــاه هــذا
االطـار). بدوره   قـال مدير الـناحية 
احـمـد الـزركـوشي ان (الـعـشـرات من
اهــــالي جــــلـــوالء نــــظــــمـــوا وقــــفـــة
احـتجاجـية وسط النـاحية لـلمطـالبة
بـإيقاف قـرار وزارية للتـربية بتـغيير
مــديــر الــقـسم)  مــؤكــدا ان (مــطـالب
ـــتــظـــاهــرين ســـيــتـم رفــعـــهــا الى ا
اجلـــهــات احلــكـــومــيــة اخملـــتــصــة)
واشـار الى ان (الـوقفـة االحتـجاجـية
سـلـمـيـة ولم تـشـهـد اي اشـكـاالت مع
تـأمـيـنـها مـن قبل اجلـهـات االمـنـية).
وكــانت الـتـربـيـة قـد قـررت اول امس
اعـفـاء مـديـر قسم تـربـيـة جـلوالء من

منصبه وتعي بديال عنه.
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ائـية عن توجه ـوارد ا كـشفت وزارة ا
ـائية للعراق تـركي لزيادة االطالقات ا
قبـلة. وقال بـيان للوزارة ـدة ا خالل ا
تـلقته (الزمان) امس ان (الوزير مهدي
رشـيد احلمداني أجرى اتصاال هاتفيا
بـعـوث اخلـاص لـرئـيس الوزراء مـع ا
الـتـركي فـيـصل أوروغـلو  تـمت خالله
مـنـاقشـة منـهـاج زيارة الـوفد الـعراقي
الــفـني الى انــقـرة واعـمــال االجـتـمـاع
شتركة ياه ا لـغرض حسم مواضيع ا
بـ الـبـلدين)  وشـدد احلـمـداني عـلى
(االســـتــفــادة مـن هــذه الــزيـــارة عــلى
ــســتــوى الـفــني وحتــقــيق األهـداف ا
ــرجــوة مــنــهــا من خالل الــتــبــاحث ا
بــشــأن تـفــاصــيل مــسـودة بــروتــكـول
الــتـعــاون في إدارة مـيــاه عـمــود نـهـر
ركز دجـلة الرئـيس وتفاصيل انـشاء ا
ــشـتـرك الــبـحــثي الـعــراقي الـتــركي ا
ومـشاريع مـساهمـة الشـركات التـركية
في تـنفـيذهـا واطالع الوفـد علـى خطة
قـامة على تـشغـيل السدود الـرئيـسة ا

عادل ناجح البصيصي 
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ـبـاراة  الـتي تـعـد مـصـيـريـة بـالـنـسـبة لـلـفـريق الـعـراقي. ونـقـلت مـواقع الـتـواصل ـشـجـعـ ا وتـابع ماليـ ا
االجتمـاعي عن السفـير البريـطاني لدى بـغداد القـول وهو يرتدي قـميص الفـريق العراقي (كل الـتوفيق السود
ـؤهـلــة لـكـأس الـعـالم ـنـتـخب اإليــراني حلـسـاب الـتــصـفـيـات االسـيــويـة ا الـرافـدين في مــبـاراته الـيـوم ضــد ا

باراة على موقع (الزمان) االلكتروني. 2022).واكد انه (احب القميص اجلديد للمنتخب). نتيجة ا

نـهري دجـلة والـفرات)  مـؤكدا (أهـمية
شتركة في تـقاسم الضرر ب الـدول ا
مـيــاه نـهـري دجـلـة والـفـرات لـتـجـاوز
ائية ياه وقلة االطالقات ا أزمـة شح ا
ــنــبع من مـــبــدأ الــصــداقــة مـن دول ا
وحــسن اجلــوار الـتي تــربط الـبــلـدين

اجلارين). 
ــبــعــوث الــتــركي مـن جـانــبه   قــدم ا
(مـلخصا تفصيليا عن برنامج الزيارة
ـتخـذة من قـبلـهم بـشأن واالجـراءات ا
مـتـابـعـة وتنـفـيـذ مـا اتـفق عـليه خالل
ـــاضــيــة)  الفـــتــا الى ان الـــلــقــاءات ا
(الـقيادة التركية تولي اهتماما خاصا
ــيـاه  وأنه وجـه بـضـرورة ــوضـوع ا
ـائـيـة عـلى دعـم الـعـراق بـاإلطالقـات ا
نـهـري دجلـة والـفرات   بـرغم تـناقص
ائي في تـركيـا  وحتت مبدأ اخلـزين ا
تـقـاسم الضـرر نتـيجـة الشح ولـغرض
دعـم الـعـراق)  وقــدم أوروغـلــو (دعـوة
ـدة لـلــحـمـداني لـزيـارة تـركـيـا خالل ا
ـقبلة  لغرض مناقشة ما  التوصل ا
الــيه من تــفـاهــمــات من قـبـل الـلــجـان

الفنية حلسم االشكاالت كافة). 
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اكـدت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة  ان
ـواطـنـ عن الـتـلـقـيح او عـزوف ا
اهـــمـــال اجـــراءات الــوقـــايـــة ضــد
كـــورونـــا   ســـيـــؤدي الى ارتـــفــاع
اصـابـات كـورونـا مـجددا  مـشـيـرة
الى تسجيل  4618 اصابة وشفاء
 4137 حـــالـــة وبـــواقع  26 وفـــاة
ـــوقف الـــوبــائي جـــديـــدة. واكــد ا
الـــيــــومي  الـــذي اطـــلـــعـت عـــلـــيه
(الــــــــــــزمـــــــــــان) امـس ان (عـــــــــــدد
الـــفــحــوصـــات الــتي مــخـــتــبــرات
الـصـحـة الـعـامـة لـعـيـنـات مـشـتـبه
اصـابــتـهـا بـالـفـايـروس بـلـغت 47
الــفــا   اذ  رصــد  4618اصــابــة
فـي عموم احملـافظات)  مـشيرا الى

ان (الشفاء بلغ  4137 وبواقع 26
وفـاة جـديدة)   واضـاف ان ( اكـثر
من  27 الـف شخص تلقى جرعات
ـضاد في مـنـافذ الـتلـقيح الـلـقاح ا
ـنتـشرة في بـغداد واحملـافظات). ا
بـــدورهــا   قـــالت عـــضــو الـــفــريق
االعـالمي لـــــلــــوزارة ربـى فالح في
تـصريح امس ان (الوزارة تعاقدت
عــلى كـمـيـات مـن الـلـقـاحـات   وان
نافـذ التلـقيح سببه قـلة التـجهيـز 
ي عـلى الــلـقــاحـات) الــطـلـب الـعــا
قـبلـة سيتم واضـاف ان (االشهـر ا
تـوفير كميات من لقاح فايزر تصل
الـى خمسة  مالي جرعة)  مؤكدة
ان (هـناك توسعة للمراكز اخلاصة
بـصرف الـلقـاح لتـقليـل الزخم على
ــسـتـشــفـيــات وتـسـهــيل عـمــلـيـة ا

الـتـطـعـيم)  مـشـيـرة الى انه (بـرغم
ـوقف الـوبائي الـيومي اسـتـقرار ا
لــكن هـذا ال يــعـني جتـاوز مــرحـلـة
اخلـطـر  فــمـا زال الـفـايـروس قـائم
ــكن ان نــشــهــد زيــادات اخـرى و
فـي االصـــــابــــــات في حــــــال عـــــدم
االلـــتــزام بــاالجــراءات الـــوقــائــيــة
والــعـــزوف عن أخــذ الــلــقــاحــات).
واوصـت دراســــــة اســــــبــــــانــــــيـــــة
بـــاالرضـــاع من الـــثـــدي حلـــديـــثي
الــــوالدة   حــــتـى في اصــــابـــة االم
بــكـورونــا.  وقــالت الـدراســة الـتي
اجـرتهـا هيـئة األبـحاث اإلسـبانـية
احلـــكــومــيــة أن (أيـــاً من عــيــنــات
حـــلـــيب الـــثـــدي الـــتي أخـــضـــعت
لـــلــتـــحــلـــيل لم حتـــتــوِ عـــلى آثــار
احلــــمـض الــــنــــووي لــــكــــورونـــا)

واضــــافت ان (هــــنـــاك أجــــســـامـــا
مـضـادة في حـليب الـثـدي لدى 75
امـــرأة تـــلـــقـــ لـــقـــاحـــات فـــايــزر
وموديرنا واسترازينيكا  وأظهرت
أن كـل الــعـــيـــنـــات حتـــتــوي عـــلى
ـــســـتـــويــات أجـــســـام مـــضـــادة 
تـتفاوت تبعاً للقاح)  واشارت الى
ان (حـلـيب الـنسـاء الـلواتي تـلـق
جـرعـة لـقـاح واحـدة بـعـد اإلصـابـة
وحــلـيب الــلـواتي تــلـقــ جـرعـتي
لـقـاح مـن دون أن يـصـ  يـحـتوي
سـتوى نفـسه من األجسام عـلى  ا

ضادة).  ا
ـسـؤولة مـن جـانـبـها   اوضـحـت ا
ـشروع مـاريـا كـارمـن كوالدو عـن ا
ان (حـــلـــيـب االم  يـــحـــتـــوي عـــلى
ــضــادة الــتـي أفــرزهـا األجــســام ا

ـا يـشـيـر إلى أن حـلـيب اجلـسم  
الــثــدي هــو أداة نـاقــلــة لألجــسـام
ــضــادة). من جــانــبــهـا   شــددت ا
سـيـسـيـلـيـا مـارتـيـنـيـز كـوستـا من
قــسم طب األطـفــال في مـســتـشـفى
كــلـيــنـيــكـو دي فــالـنــسـيــا عـلى أن
(نــتـــائج الــدراســة تــؤكــد أهــمــيــة
الـتـوصـيـة بـالـرضـاعـة الـطـبـيـعـيـة
بـــشــكل مــنــهـــجي في كل احلــاالت
الـتي تكون لدى األم عوارض قليلة
). وقــــررت أو مــــعـــــدومــــة كــــلــــيــــاً
بـريـطـانيـا إرجـاء رفع آخر الـقـيود
ـعتـمدة لـلسـيطـرة على اجلـائحة ا
ألربــعـة أســابـيع إضــافـيـة بــسـبب
ـــرتـــبـــطـــة ارتـــفــــاع اإلصـــابـــات ا
ـتحور دلتا الـهندي. وقال رئيس
الـــوزراء بـــوريس جـــونـــســون إنه

(يـفضل االنتـظار لفـتح البالد  بعد
قرر رفع القيود تماما أن كان من ا
قـبل  نظرا لـلتفشي في االسـبوع ا
ـتـحـور). ـقـلق لــهـذا ا الــسـريع وا
ــــئـــة من وتــــلـــقـى نـــحـــو  80 بــــا
الــبــريــطـانــيــ الــبـالــغــ جــرعـة
ــضــادة واحـــدة من الــلـــقــاحـــات ا
حـــتى االن. واجـــازت الـــســلـــطــات
اإليـرانية االسـتخدام الـطار ألحد
ضادة مشاريع اللقاحات احمللية ا
لــلـــفــايــروس والــذي لم يــنل بــعــد
إجــازة نـهــائـيـة لـالسـتـخــدام عـلى
نـــطــاق اســتــهـالكي واسع.والــغت
إسـرائـيل  شروط وضع الـكمـامات
ـغـلقـة  كـأحد في األمـاكن الـعـامة ا
الــتــدابــيــر األخــيــرة الـتـي ال تـزال

سارية الحتواء اجلائحة . 

مصطفى الكاظمي 

أهـمــيـة تـعـزيـز الـتـشـاور  والـتـبـاحث
بـشأن عدد من القضايـا اإلقليمية التي
تــهم الـبــلـدين)  وأكــد حـسـ (حـرص
الـعراق عـلى تعزيـز التشـاور مع مصر
ـاناً بالدور الفـعال الذي تضطلع به إ
نـطقة)  مـشيـراً إلى (أهـميـة عقد فـي ا
الــقـمـة الـثـالثـيّـة بـ الــعـراق ومـصـر
واألردن)  ودعـا حس الى (عقد حوار
يـجـمع دول اجلوار في بـغـداد لتـقريب
وجـهـات الـنـظـر وتـعـزيـز آلـيـة احلوار
والـتفـاوض حلل جميع الـقضـايا التي

نطقة).   تهم ا
  كـــمــا نـــاقش حـــســ مـع نــظـــيــريه
الـلبناني زينة عكر واجلزائري صبري
بــوقــادوم  كال عــلـى حـدا   الــعـالقـات
ـشـتـركـة وسـبل تـعـزيـزهـا سـيـاسـيـا ا

وثقافيا واقتصاديا .

ــشـــاكل  واألزمــات من بـــاجتــاه حل ا
خالل اعـتماد احلـوار  وعدم التـصعيد
ـنطقة  كـما شددا على الـذي ال يخدم ا

فؤاد حس
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رصـد خـطـاب الــكـراهـيـة واحلـد مـنه
اضافـة الى االجتمـاعات الـتي عقدت
مع اجلــهــات احلـكــومــيـة واحلــمــلـة
االعالمــيــة الــتي اطــلــقت في بــغـداد
شاركـة شخصـيات فنـية واعالمية
ــعــمـوري ــيــة واخــتــتــمت ا واكــاد
ـشـترك كـلـمـتـهـا باهـمـيـة الـتـعـاون ا
بـصــدد تـنــفـيـذ مــا ورد في الـدراسـة
شروع البحثية التي اجنزت ضمن ا
والـتي شـملت 400 عـيـنـة في بـغداد
مــوزعـة جـغــرافـيــا وسـكـانــيـا ونـوع
اجـــتــمـــاعي وفق احـــصــاءات وزارة

التخطيط.
من جانبه اشـار وكيل وزارة الثـقافة
نوفل ابو رغيف الى اهمـية االنشطة
التي نظمت خـاصة ما يتـعلق برصد
ا له من اثر سلبي خطاب الكراهـية 
عـــلى تـــمــاسـك اجملــتـــمع واكـــد ابــو
ـا رغـيف عـلى ضـرورة االسـتـفـادة 
ــكن ان ورد من نــتــائج مــيــدانــيــة 
تـكون خـريـطـة عمـل مسـتـقـبلـيـة كان
لالعالمــيـات الــعـراقــيـات دور كــبـيـر

فيها.
وعــبـــر عــضـــو مــفـــوضــيـــة حــقــوق
االنسـان انس الـعزاوي خالل كـلـمته
ـمـيـز عن شـكــره وتـقـديـره لـلــجـهـد ا
الــــذي بـــذل بـــصــــدد اجنـــاز دراســـة
ميـدانية مـتخصـصة لـتحقـيق السلم
ـفوضـية اجملتـمعي وبـالشـراكة مع ا
وكــذلك كــلــيــة الـعــلــوم الــسـيــاســيـة
جـامعـة بـغـداد مـشيـرا الى مـواصـلة
العمل مع منتـدى االعالميات لغرض

تنفيذ ما ورد من توصيات مهمة .
ـنـظـمـات غـير امـا مـديـر عام دائـرة ا

احلكومية اشـوف الدهان فاشار الى
اهمية متابعة نتائج الدراسة خاصة
مــا يـتــعـلق بــتـشــريع قـانــون جـرائم
ــعــلـومــاتـيــة وفق رؤيــة مــشـتــركـة ا
تـــخــــدم الـــصــــالح الــــعــــام وحتـــفظ

احلريات التي كفلها الدستور  
ــؤتــمـــر بــعــرض نــتــائج واخـــتــتم ا
الدراسة من قـبل البـاحث نـور نبيه

وادريس جواد وامل علي وهي 
1- اكثر اشكال خطاب الكراهية هي
ــــشــــاركــــة اقــــصــــاء االخــــرين عن ا

والنظرة الدونية لألخرين.
2- اكـثــر سـبب من اسـبــاب انـتـشـار
ــوروث خــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة هـــو ا
الـــثـــقـــافي واالجـــتـــمـــاعي تـــلـــيـــهــا
ذهبية,ثم دور التقسيمات االثنية وا

رجال الدين في التحريض.
3- ابـرز االثـار الـنـاجـمـة عن خـطاب
الـكــراهـيـة هي قــتل روح االبـداع في
اجملـتــمع وهـجـرة الــكـفـاءات ,ايـضـا
انــــتـــشــــار الــــتـــطــــرف والــــتـــغــــيـــر

وغرافي الد
4- من حيث النوع االجتماعي(نساء
ورجـال) كـان هـناك تـوازي من حـيث

التعرض خلطاب الكراهية
5- يـسـهم االعالم بــنـشـر مـعـلـومـات

مضللة تدعم خطاب الكراهية
6- يـــســود خــطـــاب الــكـــراهــيــة في
مــواقع الــتـواصـل االجـتــمــاعي كــمـا

رئي يليه االعالم التقليدي ا
ــئــة من مــواقع 7- بــنــســبــة 61 بــا
الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي هي ارض
خصبة للحد من خطاب الكراهية اذا

ما استثمرت بالشكل الصحيح

قـراءة اوضـاع الـنـسـاء الـعـراقـيـات 
ــرأة والـــعــنف والـــتــطـــرق حملــاور ا
الــقـــائم عــلى الـــنــوع االجــتــمــاعي 
ـــشـــاركــة الـــســيـــاســـيــة  واالمن وا
ـــــــرأة  والــــــبـــــــنــــــاء والـــــــسالم وا
ـــؤســـســـاتي لـــشـــبـــكـــة الـــنـــســـاء ا
رأة العـراقيـات  واالعالم وقضـايا ا
 وعــــــرض مــــــنــــــاقــــــشــــــة واقــــــرار
اسـتـراتيـجـيـة الشـبـكـة في منـهـجـية
الــبــنــاء والــشـراكــة والــهــدف الــعـام
نـجرات  ووضع خـطة والنـتائـج وا

تنفيذية سنوية .  
من جــــهــــة أخــــرى نــــظـم مــــنــــتـــدى
االعالمـيات الـعـراقيـات وبـالتـنـسيق
نظمات غير احلكومية و مع دائرة ا
ــانـــيـــة في بـــدعـم من الـــســـفـــارة اال
ــــوافق ١٣ الـــــعــــراق يــــوم االحـــــد ا
حزيـران اجلاري فـي بغـداد  مؤتـمر
العالن نـــتــــائج دراســـة (دور االعالم
في احلـــد من خــــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة
وتــــعـــزيــــز الــــســــلم اجملــــتـــمــــعي )
وبـحـضور ومـشـاركـة وزارة الـثـقـافة
ومـفـوضـيـة حـقـوق األنـسـان ودائـرة
نـظـمات غـير احلـكـوميـة باالضـافة ا
الى شخصيات رسمية وغير رسمية
مـن الـــعـــامـــلـــ فـي مـــجـــال االعالم

دني . واالمن واجملتمع ا
ؤتمر الذي ادارته االعالمية افتتح ا
ايناس حليم بالنشيد الوطني وكلمة
لرئيسة منتدى االعالميات الدكتورة
ــــعـــمـــوري وضــــحت من نــــبـــراس ا
ــشـروع واالنــشــطـة خاللــهــا سـيــر ا
الــتي نــفــذت عــلى مــدى عــام والــتي
تـوزعـت بـ بـنــاء قـدرات فـي مـجـال

d¹uD² « WO−Oð«d²Ý≈ oKD¹ ¡U M « WJ³A  wMÞË dLðR

الــرئـاســيـة في 18حــزيـران/يــونـيـو
ســيــرسّخ ذلك تــعــثّـر عــهــد روحـاني
الــذي طـبــعت أعــوامه األخـيــرة أزمـة
اقـتـصاديـة واجتـمـاعيـة تـعود بـشكل
أســاسي الى الـعــقـوبــات األمـيــركـيـة
الـتي أعـيد فـرضهـا على اجلـمهـورية

اإلسالمية منذ عام 2018.
ŸUD  e¹eFð

ويـقـول الـبـاحث في مـعـهـد الـعالقات
الـدولية واالستراتـيجية "إيريس" في
بـاريس تييـري كوفيل لـوكالة فرانس
بـــــرس إن روحــــــاني "أراد حتـــــريـــــر
االقـتـصـاد اإليـراني من خـالل تـعـزيز
دور الــــــقــــــطـــــاع اخلــــــاص وجـــــذب

االستثمارات األجنبية".
ويـــضــيـف اخلــبـــيــر فـي االقــتـــصــاد
اإليــراني أن هــذا الــتــوجه "أطــاح به
كــلــيــا" الــرئــيس األمــيـركـي الـســابق
دونـالـد تـرامب.في 14 تـمـوز/يـولـيـو
2015 أي مع انتصاف الوالية

األولـى لروحاني أبرمت إيران وست
ــتـــحــدة قـــوى كـــبــرى (الـــواليـــات ا
فـرنـسـا بريـطـانـيا روسـيـا الـص

ـانيا) اتفاقا بشأن برنامج طهران وأ
الــنــووي أنــهى أعــوامــا من الــتــوتـر
ــفـاوضــات وفـتـح نـافــذة انـفـراج وا
دبـــلــومـــاسي في عـالقــة طـــهــران مع
ـــوجب االتـــفــاق رفـــعت الـــغـــرب.و
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ؤسـسات االعالمـية 8- استـقالليـة ا
يــســاعـد عــلى الــتـقــلــيل من خــطـاب

الكراهية
9- ضعف وجود مؤسـسات اعالمية

تواجه خطاب الكراهية
ــالي واالداري 10- يــعــد الــفــســاد ا
سببا في اثارة خطـاب الكراهية عبر

وسائل االعالم
WO¼«dJ « »UDš

11- اكثـر انواع الـتي تـغذي خـطاب
الــكـــراهــيــة هـــو اخلــطــاب االعالمي

السياسي
12- من اهم حـلول احلـد من خـطاب
ـرتـبـة االولى  انـتاج الـكـراهيـة في ا
برامج تعزز السالم اجملتمعي وتنبذ
خــطـاب الــكـراهــيـة ,تـلــيــهـا تــشـريع
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ريواز فائق

{ أربـيل - (أ ف ب) - تـكـسـر ريـواز
فائق وهـي واحدة من امـرأتـ فقط
ـان في الـشـرق تـتـولـيــان رئـاسـة بـر
األوسـط كل الــــقــــواعـــد فـي إقـــلــــيم
كــردســتـان الــعــراق حـيـث تـســيــطـر
مـجـمـوعـة صـغـيـرة من الـسـيـاسـي
الرجـال وعائلـتان عـلى كافـة مفاصل
احلــيــاة الــســيـاســيــة.تــرتــدي فـائق
ـــعـــروفـــة الـــبــــالـــغـــة 43 عـــامــــاً وا
بـــصــراحــتــهــا بــاســتــمــرار األزيــاء
ــلـونـة حـتى الـتــقـلـيـديــة الـكـرديـة ا
ـان اإلقلـيم خالل إدارتـهـا شـؤون بـر
ذي احلكم الذاتي في شـمال العراق
وحيث ثـمان من بـ عشـر نساء هن

ربات منازل فحسب.
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كـــانــــــت فـــائق تـــدرك الـــتـــحـــديــات
الكـبيـرة أمامـها حـينـما انتـخبت في
ـان الـذي الـعام 2019 رئـيـسـة لـلـبـر
كانت دخلته نائبة قبل ست سنوات
ال ســـيـــمــــا أنـــهـــا عــــضـــو في إدارة
االحتـــاد الـــوطـــني الــــكـــردســـتـــاني
صــاحب الـنــفـوذ في الــسـلــيـمــانـيـة
ثاني أكبر مـدن إقليم كـردستان لكن
الـذي يــشـكل أقــلـيـة في أربــيل حـيث

ان. مقر البر
شاهـدت فـائق قريـتهـا تـدمّر عـلى يد
نــظـام صـدام حــسـ حــيـنــمـا كـانت
تبـلغ من الـعـمر  15عامـاً فـانـضمت
حينها لـلمعارضة الـشيوعية قبل أن
تـــــلـــــتـــــحق بـــــاالحتـــــاد الـــــوطـــــني

الــشـرف أو لــوقف انــتـحــار فـتــيـات
ـنـطـقـة ونـسـاء نـتـيـجـة الـقـمع.في ا
تـــتـــرأس امـــرأة أخـــرى هـي فـــوزيــة
انا في البحرين وذلك منذ زينال بر
.2018بالنسبة للناشطة في مجال
ـرأة آفان جاف تـعني فائق حقوق ا
بالـنسـبة لـكردسـتان مـا كانت تـعنيه
"بـنـازيـر بــوتـو" في بـاكـسـتـان.كـانت
بـــوتــو في الـــعــام 1988 أول امــرأة
تـتــرأس بـلـداً مـسـلـمــاً فـيـمـا غـيّـرت
فــائق وفق مــا تــكــمـل جــاف "رؤيـة
الــسـيـاســة الـكــرديـة" و"مــنـحت أمالً
لــلــنــســـاء الــكــرديــات بـــحــضــورهــا
القـوي".في أواخر آذار/مـارس ألقى
ــعــارضــة حــذاءه بــوجه نــائب مـن ا
فــائق بــيــنــمـا كــانت تــرأس جــلــسـة

انية.  بر
وتـروي جـاف أن "ذلك نــقل مـبـاشـرة
على الهواء لكنها لم تفقد أعصابها
وال هدوءها لثانـية واحدة".بعد ذلك
أثارت فـائق مـفاجـأة في بـلد يـخشى
فــيه الـــســيــاســـيــون والــنـــاشــطــون
االنــتـقـادات الــتي تـوجـه لـهم عــلـنـاً
بـــقــولــهــا "لــو كــان ذلك اســتــهــدافــاً
شـخـصـيــاً لي فـأنـا أسـامح لـكن إن
ـان فهـذا أمر ال كان اسـتهـدافـاً للـبر

كنني التغاضي عنه إطالقاً".
وتـرفض فـائق وهي أم لـشـابـ أن
" في تكون "محـاطة برجال مـسلح
بــلــد يــرتــبط فــيه رجــال الــســيــاسـة
ـــســـلـــحـــة بــشـــكل واجملــمـــوعـــات ا

ـصـري عسـكر في ـقـال مسـتوحى عن دور لـلـست كوريـا الراقـصـة في الفـيلم ا عـنوان ا
وكـان أجمـل حوار لـهـا مقـولـتهـا الـشهـيـرة ( الـبيت دا طـاهـر وحيـفـضل طول ـعـسكـر  ا
عـمره طاهـر). كان من أبرز شـعارات القـرن التاسع عـشر (حكم الـشعب بالـشعب )حتى
أفشله النظام الرأسمالي الذي يؤمن أن احلكم لن يكون حكم الشعب ولن يكون لصاحله
عقول والالمـعقول فلم وفي عصـرنا يتنـازع ا الكة والـكبراء األغنـياء  بل حـكم الطبقـات ا
هو يـعـد الـظالم يـكـتنف الـظـروف واألحـداث بل جتـاوزهـا الى يـنـابـيع الشـخـصـيـة ذاتـهـا
عـصراخلـراب والـرجـال اجلـوف فقـد حـلت الـصـدفـة محل الـضـرورة وجـلـست الـفوضى
لم يعد لألنسـان مايرجـوه فالفنـاء يهدد كل شي وقـد صار الكل باطل . أن مـحل النظـام 
شــعــبــا ًبــأســره يــريـد أن يــعــيش لـن حتــيه صــنــاديق جــمع األحــســان أومــوائــد أطــعـام
شـعب يـريـد الـعـدالـة حـسب . لم تـبق شـعب اليـبـحث عن الـهـبــات والـصـدقـات  الـفـقـراء
فـضالت ملقاة طرقاً ضيـقة قذرة مـتسخة أحالماً ورديـة فاحلياة الـفردية مـظلمة مـنحطـة 
ا أعدت مآو مـتداخلـة مع بعضهـا كأ مسـاكن كالكـهوف ضيقـة منكـمشة  على اجلـانب
ـوت  العامل فـيهم سقـيم اليفكر لطـائفة من األشـباح رجال خـائرون يستـبطئـون مقدم ا
قاهي الطريق يقضي يومه ب أن عطل منهم الئذ  إال في أفق واحد عنوانه الـضيق وا
نهـشت اخملدرات هياكلـهم نهشاً فضـاعت كرامتهم وضاع يسمع شراً أو يفـكر في شر 
كبرياؤهم رجال تـضيع حقوقهم وتنال عزتهم فما أسهل أن يسته بهم مسته . فهل
هنـاك عـجـز أكبـر من هـذا  وخـيـبة أعـظم من تـلك .  في كـتـابه لـكيـال حترثـوا في الـبـحر
بنـية عـلى العـلم والعقل ـعرفـة ودراسة أوضـاع اجملتمـع ا يدعو خـالد مـحمـد خالد الى ا
واحلقيقة والتـجربة االنسانية هو يـنكر على األوضاع التي سماهـا بالسمع والطاعة وقد
تـعود أهـلهـا على تـلقي األوامـر وتنـفيـذها. أن اسـباب الـفسـاد الذي يـكتـنف احليـاة  كما
يـعتقد مبـني على ثالث أولها طغـيان احلكم وطغيـان التقاليـد وثالثها طـغيان اجملتمع على
قـراطية الراسخة ضرورة خلقية قـبل أن تكون سياسية وهي البداية لكل وأن الد نفسه 
ـطـلق مزرعـة الرذيـلة وثـمرة جتـدد أخالقي  الطـغيـان واحلكم ا
ـزيف).  سـؤالي: وجــودهـا. فـمـا أرخـص األصـيل ومـا أغــلى ا
هل من االفـــــضل أن نــــعــــود الـى الــــقــــرن الــــتـــــاسع عــــشــــر

وسيـــــــكون البيت حينذاك طاهر وحيفضل طاهر?

واشـنـطن.كـمـا لم يـسـَلم روحـاني من
انــــتـــــقــــادات اإلصالحـــــيــــ الــــذين
حتـالـفـوا مـعه في احلـكـومـة والذين
اعـــتــبـــروا أنه خـــلف بـــالــعـــديــد من
تـعلقة وعـوده االنتخـابية ال سيـما ا
ـدنـيـة والـفـرديـة.فواجه بـاحلـقـوق ا
ــثـال انـتــقـادات لـعـدم عــلى سـبـيل ا
تـــمــكـــنه من رفع اإلقـــامــة اجلـــبــريــة
ـفروضـة على مـير حـس مـوسوي ا
ومـــهــــدي كـــروبي رمـــزَي "احلـــركـــة
اخلــضـراء" االحـتـجـاجــيـة الـتي تـلت
إعــادة انــتــخــاب الــرئــيس مــحــمــود

أحمدي جناد في 2009.
ويــرى الـصــحـافي اإلصالحـي أحـمـد
زيــد آبـادي أن اسـتـخـالص حـصـيـلـة
عــــهـــد روحــــاني يــــجب أن يــــتم "من
مـنظار الصالحـيات" التي يتـمتع بها
رئـيس اجلـمهـوريـة في إيران.وتـعود
الـكلمة الفصل في الـسياسات العامة
ـــرشــد األعــلى لـــلــجــمــهــوريــة الى ا

اإلسالمية آية الله علي خامنئي. 
وفـي ح يحـظى رئـيس اجلمـهورية
بـــصالحـــيــات تـــنــفـــيـــذيــة ويـــشــكّل
احلـكومـة ثمـة هيـئات أخـرى تتـمتع
بــدور مـؤثـر في الــنـظـام الــسـيـاسي
ــان) مـــثل مــجـــلس الــشــورى (الـــبــر
والــسـلـطــة الـقــضـائـيــة إضـافـة الى
احلـــرس الــــثـــوري.في مـــا يــــتـــعـــلق

الــعــديـد من الــعــقـوبــات الــتي كـانت
مـفــروضـة عـلى إيـران مـقـابل تـقـيـيـد
أنـشطتها في اجملال النووي وضمان

سلمية برنامجها.
وقـــوبل إبـــرام االتــفـــاق في فـــيــيـــنــا
بـفرحة عـارمة في طهـران حيث نزلت
أعـداد كبيرة من الـناس الى الشوارع
احـتـفـاال.لـكن مفـاعـيل االتـفـاق ذهبت
أدراج الـرياح بالكامل تقريبا اعتبارا
مـن الـــعـــام 2018 مـع قـــرار تــــرامب
االنـسحاب منه بـشكل أحادي وإعادة
فــــرض عــــقــــوبــــات قــــاســـيــــة عــــلى
اجلــــمـــهـــوريــــة اإلسالمـــيــــة ضـــمن
سـياسـة "ضغـوط قصـوى" اعتـمدتـها
إدارته حـيالـها.وانـعكـست العـقوبات
ســـلـــبــا عـــلى االقـــتـــصـــاد اإليــراني
وتـســبـبت بـركـود رافـقه تـراجع حـاد

في قيمة العملة احمللية. 
وزاد الــــوضـع ســـوءا مـع جــــائــــحـــة
كــوفـيـد- 19الــتي تـعـد اجلــمـهـوريـة
اإلسالمـيـة أكثـر الـدول تأثـرا بـها في
مـنطقة الشرق األوسط.وجد روحاني
نفسه محط انتقادات من السياسي
احملــافـــظــ الــذين اتــهــمــوه بـ"عــدم
الـفعالية" في مواجهة األزمات بينما
دافـع هـــو عـن ســـيــــاســــاته عــــازيـــا
األزمـات بـشـكل أسـاسي الـى "احلرب
االقــــتــــصــــاديــــة" الــــتي تــــشــــنــــهــــا
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حسن روحاني
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عــقـدت شــبـكــة الـنــسـاء الــعـراقــيـات
مــــــؤتـــــمــــــرهـــــا الــــــوطـــــنـي إلطالق
استراتيـجية عمـلها لألعوام 2021-
2024  ضمن برنامج تطوير العمل
الــنــســوي مـن اجل الــسالم وعــدالــة
الـــنـــوع االجــتـــمـــاعي في الـــعــراق 
بالتـعاون مع جمـعية االمل الـعراقية
ودعم رابطة النـساء الدوليـة للحرية
والــــسالم  عــــلى مـــدى يــــومـــ في
بغداد عبـر سلسلة جـلسات ومحاور
عـلـومات اثـرت النـقـاشات وتـبـادل ا
ــــشـــاركــــة نـــســـاء واخلـــبـــرات  و
وفتـيـات من كافـة محـافـظات الـعراق
ـدني  ــثـلن مــنـظـمــات اجملـتــمع ا
ـانية ووكاالت وجهات حكـومية وبر

دولية   .
qLF « d¹uDð

ؤتمـر استراتيجـية شبكة وتضمن ا
النـسـاء العـراقـيات واقـرارهـا  التي
تـسـتـهــدف تـطـويـر الـعـمل الـنـسـوي
دني وتعزيز التحـالفات والتشبيك ا
لــلــتــأثـيــر في الــســيــاسـات الــعــامـة
ومراعـاة ادمـاج الـنوع االجـتـماعي 
ومــكـافــحـة الــعـنف والــتـمــيـيــز ضـد
النساء وخلق ادوار فعالة لهن لبناء
ــــســـــتــــوى االمن والـــــسالم عــــلـى ا
الــــوطـــنـي واالقـــلــــيـــمـي والـــدولي 
انـــســجـــامــاً مع اعـالن مــنـــهج عــمل
"بـــيـــجـــ واجـــنـــدة الـــقــرار 1325"
ـــســـتـــدامــة واهـــداف الـــتــنـــمـــيـــة ا
والــســيــاســات واخلــطط الــوطــنــيــة

راة . عنية با ا
وتـركــزت جـلـســات الـنـقــاشـات عـلى
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الكردستاني الذي كـان يرأسه حينها
رئــــــيـس الــــــعـــــــراق الــــــراحـل جالل

طالباني.
وتـــقـــول فـــائـق لـــفـــرانس بـــرسك إن
(طالـباني الـذي لعـبت زوجته هـيرو
دوراً في شــؤون احلــزب كـان يــؤمن
فعالً بالـنسـاء وقدراتهن لـكن اليوم
وعــلى الــرغـم من أن اجملــتــمع أكــثــر
انــفــتــاحـــاً وتــســامــحـــاً في قــضــيــة
مشاركة الـنساء في السـياسة توجد
نـــســـاء ســـيـــاســـيـــات أقل فـي حــزب
االحتـــاد الـــوطــنـي الــكـــردســـتــاني)
حسب قولها.وتضـيف حاملة شهادة
الــدكــتــوراه في احلــقــوق أن (هــنــاك
هـيـمـنة ذكـوريـة وتـمـيـيـزا وإساءات
جنسيـة) في كل األحزاب السـياسية
فـــيــمـــا بـــاتت الـــنـــســـاء (رهـــيـــنــات
لـلـمكـاسب الـشـخـصـية والـسـيـاسـية

للسياسي الرجال). 
وال جتذّب كـلمـاتها عـندمـا تنـتقد من
( تـصــفـهم بـ(الـسـيـاســيـ الـزائـفـ
وهم بالـنسـبة لهـا مجـرد شخـصيات
إعالمـيـة في بـلـد لـكل وسـائل اإلعالم
فيه توجه سيـاسي أو تبعيـة حزبية.
وال تـمــلك الـنــسـاء في هــذا اجملـتـمع
نـعهن من حضور العشائـري الذي 
مراسم دفن أو مجالس عشائرية أية
مــســاحـــة إلثــبــات أنــفــســهن أو رفع
صوتهن حـتى ولو كان ذلك من أجل
مـحاولـة تـغيـيـر تقـالـيد تـسـمح حتى
الـيـوم بـقـتــلـهنّ حتت مـسـمى جـرائم

بغداد

عـــــــــلوماتية قانــــــون جــــرائم ا
13- بـــاالمــــكـــان حتــــقــــيق الــــســـلم
اجملـتــمـعـي من خالل االرتـقــاء بـدور
االعالم وتـفـعـيل دور الـقـضـاء لـنـفاذ

القانون
14- اكثر اجلهات التي كان لها دور
فـي الــتــصــدي خلــطـــاب الــكــراهــيــة
وتــعـــزيـــز الـــســـلم اجملـــتـــمـــعي هي
دني تليها رجال منظمات اجملتـمع ا

الدين
 وخلصت الدراسـة الى مجموعة من
الـتـوصـيـات تـنـشـر الحـقـا في كـتـاب
مفـصل يـكون اداة مـهـمة  لـلـباحـث
ــؤســسـات في هــذا اجملــال وكــذلك ا
احلــكـومــيـة واالعالمــيـة في كــيـفــيـة

احلد من خطاب الكراهية 

وتمر الوطني الذي عقته شبكة النساء العراقيات dLðu∫جانب من ا
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أهــــــــمـــــــــيـــــــــة في
كــردســتــان حــيث
تـعـيش عـائـلـتان
مـــن ثـــالث مـــن
راتب أو إعانة

من الدولة.
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{ طـهـران (أ ف ب) - انتـخب حسن
روحــاني رئــيــسـا لــلــجـمــهــوريـة في
إيــران عــام 2013 واعــدا بــانــفــتــاح
دبـــلـــومــــاسي وتـــعـــزيـــز احلـــريـــات
االجتماعية وأعيد انتخابه بحماسة
ــعــتـدل في 2017 لــكن الــســيـاسي ا
يـســتـعـد لـطي صـفـحــة عـهـد يـخـتـتم
بـخيـبة أمل بـعد عـدم حتقـيق الـعديد
مـن هــذه الــوعــود.وفي حــال صــحّت
ـتــشـدد الــتـوقــعـات بــفـوز احملــافظ ا
ابـــراهـــيم رئــيـــسي بـــاالنـــتــخـــابــات
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شهد االنساني تـلك التي تتميز شعوبـها باحليوية وغنى في التراث البلدان الفـاعلة في ا
والشـواخص احلـضـارية والـثـقـافة واألدب والـفـلسـفـة فـتوصف عـلى انـهـا شعـوب حـية
ا تملكه من عطاء فكري وإنساني ثر وبعد تاريخي لتشكل نسيجا من عريقة انطالقا 
هذبة الـتي حتتاجها الوعي تنبعث مـنه رسالة السالم بعـدها جوهر عـمل الدبلوماسـية ا
األ حالـيا في عـصر التـشظي واخلالفـات والصـراعات الدولـية. الـقادم من بلـد الثـقافة
ـغافرة " من قـبائل بـني حسان والـعلم واألدب العـربي التي نـشأ علـيها فـي ربوع "زبدة ا
يالدي وأخذ يـتكلم احلـسانية كل من الـذين عربوا مـوريتانيـا منذ الـقرن الرابع عشـر ا
غرب وشمـال دولة مالي هو السيـد الساداتي ولد الشيخ ولد جنوب اجلزائـر وجنوب ا
ـوريتـانيـا تقع عـلى مسـافة 150 أحـمد من سـكـان مديـنة بـوتل ميت مـعقل الـسـاسة 
شـرق نـواكــشـوط وصل بـغــداد سـفـيــرا جلـمـهــوريـة مـوريــتـانــيـا اإلسالمـيــة عـرف عـنه
دبـلوماسيـا رفيعـا عميق الـثقافة فـيلسـوف في الطرح صـريح في إبداء الرأي حريص
على مـسؤولـيـته مخـلص لوطـنه مهـلم بـعروبـته? يهـوى الشـعر يـجـيد الـلغـات الفـرنسـية
واإلنكـليزيـة والعربـية بـإتقان تـام قدم أوراق اعتـماده بـوصفه سفـيرا فوق الـعادة وكامل
الـسـلـطـة لـبالده لـدى جـمـهـوريـة الـعـراق مـنـذ 2012 كـتب فـي مـقـالـة " أن هـذه الـعودة
ــيـمـونـة لــلـعالقـات الــدبـلـومـاســيـة لـبالده مـع الـعـراق جـاءت رغــبـة من قـيــادة الـبـلـدين ا
الـشقـيـق بـإعـادة ربط جسـور نـسجت أواصـرهـا العـصور بـ بـوابتي الـوطن الـعربي
ـسـؤولـيـة بـدأ الـسـفـير مـوريـتـانـيـا غربـا وجـمـهـوريـة الـعـراق شـرقـا".ومن يـوم تـكـلـيـفه بـا
سؤول الساداتي دبلـوماسيا يجول أرجاء العراق ويوطد عالقاته مع مختلف الناس وا
في أروع جتـربـة دبـلـومـاسـيـة بـحـثـا عن الـسالم في مـديـنـة الـسالم " بـغـداد" عـرف عـنه
ـثقف يـعكس عـمق الـبعـد احلضـاري والثـقافـي لبالده مـوريتـانيـا صار بـالدبـلومـاسي ا
لـيـون شاعـر ويـقرأون عن تـلك اجلذور الـعـراقيـون يقـرأون في أعـماق الـتـاريخ عن بلـد ا
شعة من وحي الصحراء والـغابات وسالسل اجلبال والسدود وخيمة األدبية العـربية ا
وريتانية ببغداد تسجل تميزة للسيد أبا هاشم جعـلت السفارة ا الثقافة. هذه الـسمات ا
700 الف زائر. تسع سنوات من العمل الدبلوماسي مارسه السفير أبا هاشم جتذرت
ـخـتلف أطـيـاف اجملـتمع الـعـراقي لم تـقتـصـر عـلى اجلانب فيـهـا عالقـاته االجتـمـاعيـة 
الـدبـلـومـاسي والـسـيـاسي وحـسب بل أمـتـدت لـعالقـات صـداقـة اجـتـمـاعـيـة وفكـريـة مع
ي ونخب الـعراق البارزة وتميز من بـ الدبلوماسي بانه ثـقف واالكاد واطن وا ا
األكثـر اتـقـانا لـلـغـة العـربـيـة فحـصل عـلى( درع الـشـعب) من مـجلس الـنـواب الـعراقي
تـميز في توطيد ـات أخرى رفيعة عن أدائه ا وألول مرة يكرم به سـفير فضال عن تكر
الـعالقة بـ موريـتانـيـا والعـراق وجناحه بـتجـسيـد رسالـة بالده في حبـها لـلعـراق الذي
عـمل فـيه إذ عـمل بـظـروف غـايـة في الـصـعوبـة ويـعـد الـسـفـيـر الـوحـيـد الـذي لم يـغادر
دن العـراقيـة بيد تـنظيم داعش في 2014 عـلى الرغم بغداد في ظـروف سقوط بـعض ا
من تعـرضه العتداء مـسلح استـهدف موكبه في 2016 ببـغداد وهجوم آخـر ضد منزله
ـوريــتـانـيــون ب"الـسـفــيـر الـشــجـاع ". الـســفـيـر في 2017 فــأطـلق عـلــيه الـعـراقــيـون وا
الـساداتي ودع الـعراقـي من مـسؤولـ وشخـصيـات سيـاسية
يـة وثـقافـيـة وفكـرية واجـتـماعـيـة وبعـثات دبـلـوماسـية واكـاد
عـاملـة بـبـغـداد تـاركا خـلـفه سـنـوات من مـسـيرة دبـلـومـاسـية
واقف واألخوة واألحـداث اجلمـيلة ألها الـعطـاء وا مشرقـة 

 . التي تبقى محفورة في ذاكرة العراقي

عركـة القادمة هي إن أصـغر بقـعة في األرض وهي غزة عـلمت العالـم ما هو العـز وإن ا
غتصب بدأ تـويله بإيقاف مـعركة الكـيان الصهيـوني مع أحشائه. إن الكيـان الصهيـوني ا
احلرب بعد أن عم احلزن والـيأس في داخله.الصهيونـة حركة سياسية عـنصرية متطرفة
. واشــتـقت الـصـهــيـونـة اسم جـبل تـهـدف إلى تــأسـيس دولـة لــلـيـهـود في أرض فــلـسـطـ
لكة داؤد وتشييد هيكل سليمان من جديد "صهيون" في القدس وهذا االسم يرمز إلى 
على أن تكون القـدس عاصمة لها.  يصـعّد االحتالل اإلسرائيلي من سيـاساته العنصرية
دينـة وهدم بـيوتهم بـأحكام غـير قانـونية أو جتاه فلـسطيـني القـدس عبر تـهجيـرهم من ا
ديـنة منـع اإلقامـة عن اآلالف منـهم والتـضيـيق اقتـصاديـاً وثقـافيـاً علـيهم بـهدف تـهويـد ا
ـقـدسـة. إن مـا فـعلـت الصـهـايـنـة بـغـزة هـو قـتل نـفـوس بريـئـة ورضـيـعـة بـغـيـر مـقابل أو ا
ـدنـية ـنـشـآت ا قـصـاص ومن جـهـة أخـرى فقـد دمـروا الـديـار وأهـلـكـوا احلرث وخـربـوا ا
والـتـعـلـيـمـيـة خـاصـة وهــذا هـو عـ الـفـسـاد وقـمـة اجلـ واخلـذالن واحلـقـد والـكـراهـيـة
قاومة الفلسطينـية قصفت تل أبيب للدفاع عن القدس التي حتركت للبشرية جـمعاء. إن ا
إلى انتفاضة شـاملة في األراضي الفلسطينية سواء في الداخل احملتل أو الضفة الغربية
أو اخلارج وإلى شن االحتالل اإلسرائيلي حربا على قطاع غزة. سخنت األجواء بدخول
قـدسي وبـدأت كتائب القـسام في إرسال رسـائلها غـزة في رفع الظلم الـذي وقع على ا
قـدسة ورأت ـدينـة ا طـالبـة برفع ظـلـمهم عن ا إلى الـصهـاينـة الـواحدة بـعد األخـرى وا
الـصـهـاينـة جـدّيـة رسائل غـزة عـبـر صواريخ أضـاءت سـمـاء مدنـهم الـقـريبـة من الـقـطاع
عـركة صواريخ جـديدة إستـراتيجـية. إن أهالي غـزة ومجاهـديها لم والبـعيدة بل دخـلت ا
ا يـسـألـوا الـنـاس إحلـافـا خـارج فـلـسـطـ سالحـا أو مـاال أو طـعـامـا أو حتـى دواء وإ
طـلبوا الـدعاء بظـهر الغـيب أن يثبت الـله أقدامهم ويزلـزل األرض من حتت أقدام عدوهم
وبالـدعم اإلعالمي بـكافـة أشكـاله. لقـد انتـفض أهل غزة مـرة أخرى بـشكل جـديد وروح
جديـدة ومسـار جـديد وأمل جـديد وبـثت رسـالة واضـحة لالحـتالل الـبدء من اآلن بـفهم
سـتقـبل الشـعب الفـلسـطـيني وحـقه في العـيش بحـرية وسالم في مـنطـقته ذلك هـو انقـاذ 
التاريخـية. واليوم يشعر الشـعب الفلسطيني بشيء من األمل. ألول
قـاومـة الـتـخـلص من اخلـوف وإعـادة الـوحدة مرة فـي تاريـخ ا
ـمـزق فـالـنـكبـة الـتـي حولـت شـعبـا واحـدا إلى لـهـذا اجلـسم ا
مجموعات إنـسانية واجتماعية ب الـضفة الغربية وقطاع غزة
والقدس وعرب الـ  48والالجئـ في الدول العربية أو اجلالية

في العالم.

ـتـحدرة) من ـتـعـلّـمـة (وا الـوسـطى ا
ـدن الـكـبرى تـعـاني من خـيـبة أمل ا

كبيرة من روحاني".
ويـــضــيف لـــفــرانـس بــرس "يــتـــفــهم
الـناس ما حـصل لكنهم تـوقعوا منه
أن 'يـــقـــاوم 'بــــشـــكل أكـــبـــر 'تـــقـــدّم'
ــتـشـددين" سـيــاسـيـا.ويـرى احملـلل ا
الـســيـاسي احملـافظ حـسـ كـنـعـاني
مـقدم أن روحاني نفسه يتحمّل جزءا
أسـاسـيا من عـمـليـة تهـمـيشه.ويـقول
لــفــرانس بــرس إن الــرئـيـس احلـالي
ــجـمـوعــة ضـيـقـة من أحــاط نـفـسه 
ـــقــربــ الــذي بــالـغ في االعــتــمــاد ا
عـليهم ما أدخل "احلـكومة في طريق

مسدود سياسيا".
ويـرى الباحث الفرنسي كليمان تيرم
ــتــخـــصص بــالــشــأن اإليــراني في ا
ــــعـــــهــــد اجلــــامــــعـي األوروبي في ا
فـلـورنـسـا أن "الـنـجـاح األكـبـر" الذي
حــقـقه روحــاني هـو إبـرام "تــسـويـة
دبــلـومـاســيـة مع واشــنـطن في إطـار
اخلـطـوط احلـمر لـلـنـظام" الـسـياسي
ـقـابل لـلـجـمـهـوريـة اإلسالمـيـة.في ا
يـــعـــتــبـــر أن "فـــشـــله األســـاسي هــو
إضـــــــــــعـــاف الــطـــبـــقـــة الــوســـطى
وثـــورات الـــطـــبـــقـــات الـــشـــعـــبـــيــة"
ــتــضــررة من األزمــة االقــتــصــاديـة ا

واالجتماعية.

بــاإلنــتـرنت أجنــز روحــاني تــكـبــيـر
سـعة الـنطـاق لالتصـال بالـشبـكة إال
أنـه لم يتـمـكن من االيفـاء بـوعده رفع
ـفــروض عــلى تــطـبــيــقـات احلــظــر ا
وســـائـل تـــواصل اجـــتــــمـــاعي مـــثل
كن الـنفاذ "فـيسـبوك" و"تويـتر".وال 
الى هـذه التـطبـيقـات كمـا هو احلال
واقع اإللكترونية في مع الكثير من ا
إيــران من دون اســتــخـدام شــبــكـات

افتراضية خاصة ("في بي أن").
وفـي حــ أن حــضــور مـــا اصــطــلح
عــلى تــســمــيــتــهــا "شـرطــة األخالق"
تـــراجع في الـــشــوارع شـــهــد عـــهــد
روحــاني قـمع حــركـة احـتــجـاج عـلى
إلـزامـيـة ارتداء احلـجـاب في األماكن

العامة في العام 2018.
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كـما شهـد عهده مـوجتَي احتـجاجات
عـلـى خـلـفـيـات اقـتـصـاديـة وذلك في
شــــــتـــــاء 2017-2018 وتــــــشــــــرين
الــثــانـي/نــوفــمــبـر 2019 تــعــامــلت
مـعـهـمـا الـسـلـطـات بـالـشـدة.وال تزال
بـعض الشـخصـيات الـتي نشطت في
مــجـال الــدفـاع عـن حـقــوق االنـسـان
وخـصوصـا منهـا حقوق الـنساء في
الــسـجن. وواجه عــدد مـنـهــا تـشـديـد
الــعـقـوبـة.ويــعـتـبـر كــوفـيل أنه "عـلى
ـــســـتـــوى الــســـيـــاسي الـــطـــبـــقــة ا

وثـــــيـق.وتـــــقـــــول إن مـــــواقـــــفـــــهــــا
ـألـوف وتـصـرفـاتــهـا اخلـارجـة عن ا
تــسـبــبت لـهــا بـعــزلـة داخل حــزبـهـا
نـفـسه مـضـيـفـةً (في الـبـداية كـانت
تـلك الـعـزلـة تـخيـفـني لـكـنـهـا الـيوم

جتعلني أقوى) . 
وتولت فائق إدارة جلـسات تصويت
عـــلى قــــوانـــ هـــادفـــة لــــلـــحـــد من
اخملــــدرات وتـــــهـــــريب الـــــنـــــفط في
اإلقـــلــيم.لــكـن مــراد عــبـــدالــله وهــو
رض كـردي يبلغ من الـعمـر نحو
ثالثـــ عـــامـــاً يـــرى أن فـــائق ال
تفـعل مـا يكـفي بـشأن الـقضـايا
االجتـمـاعـية في اإلقـلـيم الذي
يشهد تكـرارا تظاهرات ضد
ــــــــعــــــــيــــــــشي الــــــــغـالء ا
والـــفـــســـاد.ويـــقـــول (كل
شهر تـقتطع احلـكومة
مـن رواتـــــبــــــنـــــا وال
تـــنـــاقش فـــائق وال

ــــان ذلك) الــــبــــر
فـــــــيـــــــمـــــــا هي
مــســـألــة ذات
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بــحـث مــحــافظ ذي قـــار احــمــد غــني
اخلفـاجي مع وزيـر الـعـمل والـشؤون
االجـتـمــاعـيـة عـادل الـركــابي تـوفـيـر
فـــرص عـــمـل لـــلـــخـــريـــجـــ وزيــادة
الشمول بالـرعاية االجتـماعية . وقال
بــــيــــان تـــلــــقــــته (الــــزمـــان) امس ان
(اخلـفاجي اسـتـقـبل في مـكـتـبه وزير

الـعــمل  وجـرى بــحث مـلف تــشـغـيل
ـشـمـولـ الـعـاطـلــ وزيـادة اعـداد ا
بشـبـكة احلـمـاية االجـتـماعـيـة فضال
عن الـضـغط عـلى الـشـركـات الـعـامـلة
لـغـرض تـوفـيــر فـرص عـمل مـنـاسـبـة
البنـاء احملـافـظة) واكـد اخلـفاجي ان
ـقـبـلــة سـتـشـهـد تـخـصـيص (االيـام ا
االراضي الالزمــة النـشــاء مـجــمـعـات

تـســويـقــيـة بــالـتـعــاون مع الـوزارة 
لـتـوفـير فـرص لـلـعـاطـلـ واإلسـهام
في تنمية القطاع اخلاص واستقدام
شركـات النـشاء مـشاريع اسـتـثمـارية
الستيعاب اكبر عدد من الباحث عن
عــمل). من جــانــبه قــال الــركـابي ان
(الـوزارة وبـعـد تـخـصـيص االراضي
فــرصــة ــنـــاســبــة  ســـتــوفــر 200  ا

). وكـــشف احملــافظ عن لــلـــخــريــجــ
تـــوقــــيع الـــعـــقـــد األولـي مع شـــركـــة
ـــؤتـــلــــفـــة مع الــــشـــركـــات األوسـط ا
الصيـنية لـتنفـيذ مشـروع مصفى ذي

قار النفطي.
ونقل الـبـيـان عن اخلفـاجي الـقول ان
(شركة مصافي اجلنوب ابلغت ادارة
احملافـظـة بتـوقيع الـعـقد بـشكل أولي
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تعـرضت خطـوط نقل الـطاقـة الكـهربـائية
نطـقة الشمـالية الى عـمل تخريبي  في ا
اسـفـر عن سـقـوط احـد االبـراج الـرئـيـسـة

وخروجه عن اخلدمة. 
وقالت وزارة الـكـهربـاء في بـيان امس ان
(خط نــقل الـطـاقــة الـكـهــربـائـيــة الـضـغط
الـفائق  كـركـوك- قـيارة الـغـازية 400 كي
في تــعـرض الى عــمل تـخـريــبي نـتــيـجـة
تــفـــجـــيــر عـــبـــوة نــاســـفــة عـــلى الـــبــرج
155بالـقرب من قريـة داود علـوك التـابعة
ا ادى الى لناحيـة الرياض في كركوك ,
ســــقــــوطـه وتــــوقف اخلـط عن الــــعــــمل)
تابعـة واشراف مدير عام واضاف انه (
الشـركـة العـامة لـنقل الـطـاقة الـكهـربائـية
نطقة الشمـالية خالد غزاي باشرت في ا
مالكات الشركـة من فرق صيـانة اخلطوط
وبـالتـعـاون مع القـوات االمـنيـة و اجلـهد
الـهـنـدسي  بــالـعـمل عـلى اعـادة تـشـيـيـد
ــتـضــرر واعــادة تــسـلــيك اخلط الــبــرج ا
واعادته للـخدمة) وتـابع ان (خطوط نقل
الــطــاقـة تــتــعـرض بــ مــدة واخـرى الى
عمـليـات تخـريبـية  هـدفهـا عرقـلة اعـمال
ــــنــــظــــومــــة الــــوزارة وايــــقــــاف عــــمل ا
الـكهـربـائـية). وفي بـغـداد  أعـلنت خـلـية
اإلعالم األمــنـي الـقــبـض عــلى مــتــهــمـ

باإلرهاب والقتل وغسل األموال.
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وقـالت اخلـلـيـة في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
ـعلـومـات استـخـباراتـية امس انه (وفـقا 
وبـجــهـد مـشــتـرك مع قـسم اســتـخـبـارات
عـمـلـيــات بـغـداد وقـوة من الـلـواء 22 في
ـشـاة الـسـادسة  إلـقـاء الـقبض فـرقة ا
ــادة  4إرهــاب واخــر عــلى مـــتــهم وفق ا
بالـقـتل فضـال عن ضبط أسـلـحة واعـتدة
من مخـلـفات عـصابـات داعش ) وأضاف
ـشـتـركـة تمـكـنت من اعـتـقال ـفارز ا ان (ا
ثالثة متهم وفق مواد قانـونية مختلفة
وضـبط بـحوزتـهم مـواد مـخـدرة وأجـهزة
بــاإلضــافــة إلى تــســتــخــدم لـــلــتــعــاطـي 
مصادرة أسلحة غـير مرخصة في قاطعي
الـكــرخ والـرصـافـة) ومــضى الـبـيـان الى
الـقـول ان (قـوة من الـفـرقـة األولى شـرطة
احتـاديـة  الــقت الـقـبض عــلى  مـتـهـمـ
ـدائن اثــنــ بــالـســرقــة والــتــزويـر فـي ا
والــكــرادة  كــمــا جنـحت مــفــارز الــفــرقـة
الـثـانـيـة في الـقـبض عـلى ثالثـة مـتـهـم
بـالقـتل في الـكاظـمـية  واعـتـقال عـصـابة
تسرق الدراجات في حي العامل  ومتهم
 آخـر بتـهـمة غـسل األمـوال في السـيـدية
فــــضالً عـن ضــــبط عــــدد مـن الــــعــــجالت
والـدراجات الـنـارية مـخـالفـة لـلتـعـليـمات
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رورية).  والقواعد ا
وفي الـبـصـرة  اعـتـقـلت الـقـوات االمـنـية
22 مــتـهــمـاً بــعـد انــدالع نـزاع عــشـائـري

مسلح في احملافظة.
وذكـر بـيـان امـس انه (بـعـد انـدالع نـزاعـا
عـشـائـريـا مـسـلـحـا في الـبـصـرة تـمكـنت
قــطــعـات قــيـادة عــمـلــيــات احملـافــظـة من
الـقبـض على 22 مـتهـمـاً جـرى احـالـتهم
ادة الرابعة من الى القضاء وفق احكام ا

قانون مكافحة اإلرهاب). 
ولـــقي شـــاب مــــصـــرعه وأصــــيب ســـتـــة
ـناطق مـتفـرقة في أشخـاص في إطالق 

محافظة ذي قار.
وذكــر مـصــدر ان (مـشــاجــرة نـشــبت بـ
أطـفـال في مـنـطـقـة حي الـتـضـحيـة وسط
الــنـــاصـــريـــة تـــطـــورت الى اســـتـــخــدام
ـا اسـفر االسـلـحـة النـاريـة بـ ذويـهم 
عن إصابة اربعة اشخاص بجروح بينهم
ـــارة) وتـــابـع ان (قـــوة من اثــــنـــ مـن ا
الــشــرطــة تــدخــلت لــفض الــنـزاع وألــقت
شـاجرة القـبض علـى خمـسة من طـرفي ا
ـسـتـشـفى لـتـلقي ـصابـ الى ا ونـقـلت ا
الــعالج) واضـــاف ان (خالفــا نــشب بــ
اثــنــ من أصــحــاب الــزوارق في قــضـاء
اجلـبـايش قـرب نـصب الـشـهـيد عـلى نـقل
وفــد ســيــاحي  اســفــر عن قــيـام احــدهم
بـــجــلب سـالح نــاري ويـــقــتل صـــاحــبه)
مؤكدا ان (اجملـنى علـيه توفى عـلى الفور
ادة و إلقـاء القبـض على القـاتل وفق ا

.(406
ـدني في تـطـور  سـيـطـرت فـرق الـدفـاع ا
ــسـتــودع لــتــخـزين عــلى حــريق انــدلع 
احلـلـيب اجلـاف داخـل مـعـمل الـبـان گـاله
ـديـرية في مـحافـظه كـربالء . وقـال بـيان 
ــدني تـلــقـته (الــزمـان) امس ان الــدفـاع ا
(فــرق االطــفـاء ســيــطــرت عـلـى احلـريق 

ووجهت بـفتح حتـقيق بـاحلادث لـتحـديد
أسباب اندالعه). 

الى ذلك  وشــــرعت الــــقــــوات االمـــنــــيـــة
بـعـمـليـات بـحث وحتـر عن خاليـا داعش
ناطق الغـربية  ضمن عـملية اسود في ا

اجلزيرة الثانية. 
وقال بيان امـس ان (قيادة القـوات البرية
من خالل قـيادة عـمـلـيات اجلـزيـرة وغرب
نـــيــــنـــوى وصالح الــــدين والــــقـــيـــادات
لحقـة بها وبأكـثر من عشرة والقطعـات ا
مـحاور وبـإسـناد الـقـوة اجلويـة وطـيران
اجليش  شـرعت بـعمـليـة امـنيـة للـبحث
والتفتيش عن عناصر داعش ضمن قاطع
اجلزيرة) مؤكدا ان (العـملية اسفرت عن
العـثور على انـفاق واسـلحـة وعبوات من

مخلفات داعش). 
وفــكــكـت الــقــوات االمـــنــيــة عـــصــابــتــ
واد  اخملدرة متهمت بالسرقة وجتارة ا
ـديـرية في بـغـداد واالنـبـار . وذكـر بـيـان 
مكـافحـة االجرام تـلقتـه (الزمان) امس ان
(مـفـارز مـكـتب الـدورة ألقـت القـبض عـلى
ثالثة متهـم لقيـامهم بسرقـة مبلغ مالي
قـدره 90 مــلـــيــون ديــنـــار مع مــخــشالت
ذهـبـيـة من داخل إحـدى الـدور الـسـكـنـيـة
في مــنـطـقــة الـدورة) واضــاف ان (فـريق
ـتابعـة حادث السـرقة وأثمرت عمل قام 
ـتـهـم وضـبط جـهـوده بـالـقـبض عـلى ا
بـحـوزتـهم مـبـالغ مـالـيـة) مـشـيـرا الى ان
ـتـهـمـ اعتـرفـوا بـإرتـكـابـهم الـسـرقة (ا
وجرى تدوين أقوالـهم ابتدائيـاً وقضائياً
واتــخـاذ االجــراءات الـقــانـونـيــة بـحــقـهم
ـهم إلى القـضاء). وتـمـكنت مـفارز وتقـد
وكــالــة االســتــخــبـــارات والــتــحــقــيــقــات
االحتـاديـة في وزارة الــداخـلـيـة من الـقـاء
ـواد الــقــبض عــلى عــصــابــة تــتــاجــر بــا
اخملـدرة مــكـونـة من ســبـعـة مــتـهـمـ في

مـنطـقـة الـطاش ضـمن مـحـافظـة االنـبار .
وقال بيـان امس ان (عملـية القـاء القبض
تمت بعـد مداهـمة منـزل العصـابة  حيث
ضـبط بـحـوزتـهم 290 الف حـبـة مـخـدرة
مختـلفة االنواع ومـسدس وبـندقية جي
اطالقـــــة سـي ومـــــخــــــازن عـــــتـــــاد و 80 
كالشنـكوف ورمـانة يـدوية وشـرائح سيم

كارت). 
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وفي كركـوك اعلـنت خليـة االعالم االمني
عن اســتـشــهـاد ضــابط بـرتــبـة نــقـيب في
قـوات الـشرطـة االحتـاديـة  اثـنـاء تـأديته
الحــقـة فــلــول داعش في قــريـة الــواجب 
عـلي اغـيـر بنـاحـيـة الـريـاض  واكـد وزير
ي اصـدار امر الـداخـلـيـة عـثـمـان الـغـا
اداري يقضي بـتكلـيف اللواء عـلي عدنان
قـائدا جـديـدا لشـرطـة البـصـرة باألصـالة.
ي في تــــصــــريح امس ان وقــــال الــــغــــا
(عـــدنــان من الــضــبـــاط األكــفــاء وســيــتم
اصـــدار أمـــره االداري الــيـــوم لـــيــبـــاشــر
هـامه قائـد شرطـة البـصرة ,بعـد انهاء
ديـر القـانونـية متـعـلقـات عمـله كمـعـاون 
في الـوزارة) واضاف ان (مـديـر الـشـرطة
الـسـابق الـلـواء عـباس نـاجي ,كـان يـدير
نصب بالـوكالة بعد نـقل القائد االسبق ا
الى الــوزارة) وتــابع ان (الــفــريق الــركن
ــنـصب قـائـد سـعــد حـربـيـة  تــكـلـيـفه 
شـــرطــة ذي قــار بـــاألصــالـــة اضــافــة الى
نصب قائـد عمليـات سومر وكالة ادارته 
 وان الوزارة تـعول عـليه بـادارته للـملف
االمــني بــذي قــار بــشــكل جــيــد كــونه من
ـعـروفـة وله ثـقل هـنـاك) الـشـخـصـيــات ا
واشـار الى ان (الـهـدف من وضع حـربـيـة
ــنــصــبــ هــو لــيــتــمــكن من ادارة فـي ا
مــــهــــامه االمــــنــــيــــة بــــشـــكـل ســــلس في
الكات الـصحية في احملافظة). وانـقذت ا

الــنــادرة ومن تـــمس احلــاجــة الى
خـــدمــاتـه بــتــوصـــيــة من مـــجــلس
اجلـــامـــعــــة ومـــصـــادقـــة الـــوزيـــر
اخملتص الى جـانب تخـفيض سن
الــتــقـاعــد لــلــمــوظــفــ الــراغــبـ
بـــــاإلحــــالـــــة وتــــقـــــاضي رواتـــــبه
الـتـقـاعديـة بـعـمر 45 عامـا بدل 50
عاما ,إذا كانت لديه خدمة وظيفية

ال تقل عن 15 عـاما. وشـهـد الشـهر
ـاضي تــنـظـيـم تـظـاهــرة من قـبل ا
ــتــقـاعــدين لــلــمــطــالــبــة بــزيـادة ا
رواتــبــهم الــتي اصــبــحت ال تــسـد
ـعيشيـة بسبب متـطلبـات احلياة ا
الـظــروف االقـتــصـاديــة الـصــعـبـة
ـــعــــنــــيـــة الى داعــــ اجلـــهــــات ا
ـــا قــدمــوه من انـــصــافــهـم نــظــرا 
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اكدت هيـئة التقـاعد الوطنـية انها
خــاطـبـت اجلـهــات الـعــلــيـا بــشـان
ــتـعــلـقـة ــتـقــاعـدين ا مــطـالــبـات ا

بزيادة الرواتب.
وقـــال مــديــر اعـالم الــهــيـــئــة عالء
محـمد في تـصريح امس ان (زيادة
ـتقـاعدين يـجب ان تقـترن رواتب ا
بقانون يشرع في مجلس النواب),
واضاف ان (الـهيـئة جـهة تـنفـيذية
تـــعـــمل بـــحـــسب الـــتـــعـــلـــيـــمـــات
والــضــوابـط الـواردة مـن اجلــهـات
عنية وليس لها صالحية تتعلق ا
بــهــذا االمـر) ,وتــابـع ان (الــهــيــئـة
خـاطـبت اجلـهـات الـعـلـيـا اليـصـال
تعلـقة بزيادة ـتقاعـدين ا مطالب ا
الــــرواتب وتــــشــــريـع الــــقــــوانـــ
اخلــاصــة بـذلك لــكن لم يــرد حـتى
االن اي اشـعـار او تـعلـيـمـات بـهذا
الـصـدد) واكـد مـحـمـد ان (الـهـيـئة
ــاضــيــة عـلى ـدة ا عــمـلت خـالل ا
اكمال اجراءات الـذين احيلوا  الى
التـقاعـد بعـد اتخـاذ قرار تـخفيض
الـسن الــقـانـوني حـيث  اصـدار
االف الـــهــويــات الــتـــقــاعــديــة و
ــســتـــحــقـــيــهــا صــرف الــرواتـب 
بـاستـثـنـاء مـكـافـأة نـهـايـة اخلـدمة

الـــتي يـــتـم اطالقـــهـــا عــــلى شـــكل
دفــعــات) ,مــشـــيــرا الى ان (رواتب
ـدنيـ والـعسـكـري ـتـقاعـدين ا ا
تـصـرف مـنـذ بـدايـة الـعـام اجلـاري
ـوعـدهـا من دون تـأخـيـر وهـناك
ــــالــــيـــة عــــلى حــــرص من وزارة ا
ـواعيد احملددة تخصـيصها وفق ا

للصرف). 
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تقاعدين قد ناشدت وكانت نقابة ا
رئيـس الوزراء مـصطـفى الكـاظمي
رسلة تقاعدين ا بالنظر لطلـبات ا
من قبل رئـيس الهـيئة  مـعربة عن
امـلـهـا بـسـرعة االسـتـجـابـة واقرار
ادة 36 من قانون الزيادة  حسب ا
ــوحـد. ووافق مــجـلس الـتــقـاعــد ا
الــوزراء عــام  2019عــلى مــشــروع
ـوحد رقم تـعديل قـانـون التـقـاعد ا
(9©  لـسـنة 2014¨ كـجـزء من حـزمة
اإلصـالحـــات الــــتـي اطـــلــــقــــتــــهـــا
احلـكـومـة لالستـجـابـة إلى مـطالب
ــتــظـــاهــرين لــيــتــضــمن ,إحــالــة ا
وظف الى التقاعد عند بلوغه 60 ا
عـامـا وإلغـاء جـمـيع االستـثـناءات
ـوظـف اخلــدمـة وتــكــون االحــالــة 
سـنـة اجلـامـعــيـة عـنــد اكـمـاله 63 
ويـجـوز الـتـمـديـد لالخـتـصـاصـات

خــدمــات لــلـــدولــة . الى ذلك  قــرر
مـــصــرف الـــرشــيـــد  الــغـــاء شــرط
الــكـفــيل لـســلف الـتــدريـســيـ في

عهاد احلكومية .  اجلامعات وا
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صرفي بيان تلقته (الزمان) وقال ا
صـرف قرر الـغاء شرط امس ان (ا
الكفيل لسـلف االساتذة التدريس

عاهد احلـكومية في اجلامعـات وا
البالغة 25 مليـون دينار) ,واضاف
ان (الــعـمــلـيــة الــصـرف تــكـون من
خـالل الـتـطـبـيق االلـكـتـروني الـذي
سيتم نشره الحقا) ,وتابع انه (من
ب شـروط صرف السـفلة  ,هو ان
يـــكــون لـــدى الـــراغب بـــالـــتـــقــد

صرف).  توطينا لدى ا

d◊∫ مصرف الرشيد يلغي شرط الكفيل
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ـحـافـظـة طـوار مــسـتـشـفـى الـفـيـحــاء 
البصرة ,حياة أمرأة حاولت األنتحار في
دارهـا. فـيـمـا اقتـرح الـنـائب عـمـار طـعـمة
عــلى  احلـــكــومــة خـــطــوات لــلـــتــصــدي

لتهديدات داعش. 
وقال طعمة في بيان تلقته (الزمان) امس
انه (الزالت أسـالــيب اإلرهـاب في تــنـفـيـذ
عملـياته وتـعرضاته عـلى القوات األمـنية
في اكـثــر من قـاطع ومـحـافــظـة مـسـتـمـرة
وتـتـسـبب عـادة بـوقـوع شـهـداء وجـرحى
دون ان حتـصل مـعــاجلـات جـادة  إلنـهـاء
ــبـادرة ـا يــتــطـلب ا هــذه اخلـروقــات  
الـسريـعـة العـتمـاد خـطط واقـعـية جـريـئة
النهاء تـلك التهـديدات) الفتـا الى (اهمية
وارد مـراجعـة خـطط االنـتشـار وتـوزيع ا
ــا يــحــقق مــواجــهــة فــاعــلــة واحــبــاط
الــتـــهــديــدات اإلرهــابــيــة  وكــذلك إدامــة
العـملـيات الـعسـكريـة النـوعيـة باالعـتماد
عـلى قوات الـنـخبـة في تـنفـيـذها وتـوفـير
اإلمــكـــانــات الالزمـــة لــهـــا كــأولـــويــة مع
ـبدأ وحدة التـشديد عـلى التـطبيق الـتام 
الــقــيـادة والــســيـطــرة وانــهـاء الــثــغـرات
واخلـلل الــنـاجت من غـيـاب الــتـنـسـيق في
سؤوليات ناطق الفـاصلة ب قـواطع ا ا
تعددة) ودعا طعـمة الى (تفعيل اجلهد ا
راقـبة والرصـد مثل الـطائرات التقـني وا
سـيرة والكـاميـرات احلرارية  لـتغـطية ا
ــســارات الــتي تــعــتـمــدهــا اجلــمــاعـات ا
اإلرهـابـية فـي التـنـقل واإلعـداد ألعـمـالـها
اإلجرامـيـة) وتابع (ضـرورة تنـفـيذ خـطة
مـتـكـامـلـة لـتـام احلـدود مـع سوريـا من
حتـصـينـات وتـقـنـيـات ووسائـل رصد مع
إدامـة الـعـمـلـيـات الـنـوعـيـة الـدورية عـلى
مـسارات حـركـة وتـسلل اإلرهـابـ بـشكل
مـسـتـمـر وهي غالـبـا مـحـددة ومـشـخـصة

لدى األجهزة االمنية). 
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ـرافق العـامة لـذلك كان ـتلـكات الـدولة امـوال عامـة كـرست في االساس خلـدمة ا
ـنع الـتالعب وسـرقة وإهـدار  الذي قـد يـحصل ـشروع الي وجـوب الـتدخل  عـلى ا
الية رقم (6) ادة (/46رابعاً) من قانون اإلدارة ا لهذه األموال  إذ ذهب في نص ا
رتبـطة بوزارة لـسنة 2019 إلى أنه "للـوزير اخملتص والـرئيس األعلى لـلجـهة غيـر ا
ا فيها من ـتضررة والتالفـة ألي سبب كان  فقودة وا وجودات ا صالحية شـطب ا
وجب تعـليمـات يصدرها جراء االستـخدام العـادي  وحتدد الصالحيـة لكل منـهم 
مـجــلس الـوزراء"  وقــد حـدد قــرار مـجــلس الـوزراء رقم (28) لـســنـة 2020 هـذه
الصالحيـات  إذ يشيـر هذا القـرار إلى أن للوزيـر اخملتص والرئـيس األعلى لـلجهة
ـتضـررة والـتالـفة ألي ـفـقودة وا ـوجودات ا ـرتبـطـة بوزارة صالحـية شـطب ا غيـر ا
ا ال يزيد عن (50000000) ا فيهـا من جراء االستـخدام العـادي   سبب كـان 
الية االحتادي دينار فـقط خمسون مليون دينار  ويجرى اسـتحصال موافقة وزير ا
ذكور ولغاية (75000000) دينار فقط خمس وسبعون مليون بلغ ا فيما زاد عن ا
ديـنار  ويـجرى اسـتـحصـال موافـقة مـجلس الـوزراء  فـيمـا زاد عن صالحيـة وزير

الية  واقتراح الوزير اخملتص. الية وبناءً على توصية وزير ا ا
ـادة (/46رابـعــاً) من قـانــون آنـفـاً كُــرِسَ بـاألسـاس إن شـطب الــذي ورد في نص ا
ـستـهـلكـة نتـيجـة االستـخدام الـعادي لـها  وعـند تـضررة وا للـموجـودات التـالفـة وا
ـشرع قد منح صالحية لـلوزير اخملتص والرئيس ادة جند أن ا التمـعن بنص هذه ا
ـوجـودات ألي سـبب كـان  وهذا ـرتـبطـة بـوزارة أن يـشـطب ا األعـلى لـلـجـهـة غـيـر ا
الـشـطب "ألي ســبب كـان" يـثـيـر الـشـك وقــــد يـدعـو إلى الـريــبـة  ويـشـجع ضـعـاف
ـكن من أن يــحــمـله من ـا  ـوجـودات أو ســرقـتـهــا  الـنـفــوس عـلى اخـتـالس هـذه ا
ـا فيـها من أسبـاب واهـية  قَـدّْ تُعَـدْ بـاباً لـشرعـنة ذلـك عن قصـد أو من غيـر قـصد 
ـا يــترتـب على ذلك مـســؤولـية جـزائـية ومـدنـية قـبل الـتـحقق من تـشـجيـع للـسـرقة 
تـــخذة في حـصرها وتقـيــيمهـا  وحتى ال يَتَخَـذّْ بعض ضعاف صحة اإلجـراءات ا
ـوجودات  وبدون الـنفـوس من الظـروف الطارئـة أو غيـر االعتــيادية ذريـعــة لـنهـب ا
ـوجودات قـبل استكـمال اإلجراءات أي إهمال أو تــقصـير ويصـار إلى شطب هذه ا

الـقانـونيـة والتـحـقـيقـيـة الالزمة الـتي قد تـسفـر عن مقـصرين
إلتباع الـطرق القانونـية في تام حـقوق اخلـزينة استناداً
الـية أعاله ادة (/46سـابعـاً) من قانـون اإلدارة ا لـنص ا
نع الـشطب إتـباع الـطرق نفـســـه والذي يـشيـر إلى "ال 
ــتـسـبب في الـقــانـونـيــة في تـامـ حــقـوق اخلـزيــنـة من ا

الفقدان أو التلف"  وللحديث بقية...
{ عن مجموعة واتساب

انا فالن الـفالني لم احـمل السالح الني رفـضت الـتدريب عـلى استـخدامه لـكني
سمـات بالـباسـطون.العمل حـارسا لـضريح امـامنا ابي ساحـمل عصى والـدي ا
حنـيفة النعمـان وهو مصان ومهـيب وله قدسيته.انه مدفـون بارضه .وب مساكن

محبيه.
ـسـلـمــ من يـعـرف الــعالقـة بـ ابي حــنـبـفـة قـلـيـل من ا
ـاء في حفرة سـلمون.يـضعون ا ـاء. اذ كان ا وحنـفية ا
بـالـدار ومـنه يـتـوضـأون.لـكن االمـام ابـا حـنـيـفـة ابـتـكـر
ـاء او يـغـلق ـاء وفـيـه صـنـبـور يـفـتح فـيـسـيل ا خـزان ا
وحـمل الــصــنــبـور اسم صــانــعه ابي حــنــيـفــة فــسـمي

باحلنفية الى يومنا هذا.
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يحـرص مـعظم الـناس عـلى أنْ تكـون لهم صـلـة قويـة  وعالقة وثـيقـة بكـبار الـرجال 

السيما اولئك الذين يتمتعون بالقدرة والنفوذ  .. 
وحـ ينـجح أَحـدهُمُ في إرساء أواصـر الـصلـة والـعالقة بـهـذا القـطب أو ذاك يُـخيّل

اليه مِنْ شدة الفرح واالبتهاج انه قد حقّق أعظم أهدافه ..!!
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والسؤال اآلن :
اذا كانت الصلـة بذوي النفوذ واالقتدار عندك بهذه الدرجة العالية مِنَ األهمية فلماذا
تـغـفل عَنْ أنَّ صِــلِـتِك بـربك  –وهــو الـقـادر الـذي ال يــعـجـزه شيء في االرض وال في
الـســمـاء الـرؤوف الــرحـيم الـذي خــلـقك وأسـبغ عــلـيك الـنــعم ظـاهـرةً وبــاطِـنَـةُ وتـوّالك

باالكرام والرعاية هي أعظم الصالت التي البُدَّ أنْ تسعى اليها بِكُلّ جِدّ وعزم ?
ـ حـيث تـقف ب وانّ الصالة الـيـومـية هـي وسيـلـة االتـصال األمـثل بـالـله رب الـعا
ومـسـتـعيـنـاً بـه عـلى مـواجـهـة الـتـحـديات يـديه خـاشـعـا مـتـذلالً حـامـداً له عـلى نِـعَـمِـهِ 
ان عميق  واستقـامة تامة وثبات على خط الطاعة واخالص كامل احلياتيـة كلها با
 فيُفيـض عليك مِنْ كرمه ولطفه ما يغنيك عن سواه .. ويجعلك العزيز الذي ال ينحني

ألحد من خلقه ..
تفعل ذلك خمس مرات في كل يوم .

نعم 
إنّ الصالة هي همزةُ الوصل القوية ب اخلالق واخمللوق 

هاوى ومن االنحرافات وهي أعظمُ وسيـلة تربوية لصيانـة االنسان من االنزالق الى ا
 

نكر)  انّها وكما قال الله سبحانه في محكم الكتاب ( تَنْهى عن الفحشاء وا
العنكبوت /45
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جاء في التاريخ :

انّ فــتى من االنــصــار كــان يُــصــلي مع الــنــبي (ص) وال يــدع شــيــئـا مـن الـفــواحش
والسرقة اال ارتكبه فأخبروا النبي (ص) بذلك فقال :

( إنّ الصالة ستنهاه ) 
ولم يلبث الفتى حتى تاب وصلحت حاله فقال النبي (ص) :

" ألم أقلْ لكم "
ـصـلي يـدرك تـمـامـا الـدور الـرائـد لـلــصالة في تـقـو الـسـلـوك وتـهـذيب الـنـفس انّ ا
وصــيـانــتــهـا عـن الـرذائل والــصالة حتــثه عــلى االبــتـعــاد عن كـل مـا يــغــضب الـرب

طاف الى االنضباط  .. ويسخطه  وترجعه في نهاية ا
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وروي عن النبي (ص) أنه قال :
(أرأيـتم لو أنَّ نـهراً بـبابِ أحـدكم يغـتسل فـيه كل يوم خـمس مرات هل يـبقى من دَرَنَهِ

شيء)
قالوا :

ال يبقى من دَرَنِه شيء 
قال :

حو الله بهن اخلطايا ... " فذلك مَثَلُ الصلوات اخلمس 
الدرن : الوسخ 
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انّ ترك الصالة ال يـعني االّ الـتمرد واجلـحود والـعصيـان ولن يوفق الـعُصاة الى ان

يذوقوا طعم االطمئنان في الدنيا  كما أنهم وقود النار في االخرة 
 ( صل (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من ا

دثر /40 ا
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قالت احدى السيدات: انّها تقدّمت لِخِطْبة العديد من الفتيات البنها 
هم جـمـيـعـا لم وطـرقت ابـوابـا كـثـيـرة لِـأُسَـرٍ مـحـافـظـة مــعـروفـة  ولـكـنـهـا فـوجـئت بـأنـَّ
ا انصـبت اسئلتـهم عن عمله وأوضاعه صلـ ? وا يسألـوها عن ابنهـا هل هو من ا

الية ..!! ا
ته هـذا مع أنَّ الذي يـزّوج ابـنته مِنْ تـارك الصـالة يكـون قد خـان األمانـة وفـرّط بكـر

!!..
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انّ الـتـهــاون بـأمـر الـصالة ظـاهـرة مـرعـبـة ذات مـردودات سـلـبـيـة لـلـغـايـة عـلى الـفـرد
ـن أعـرض عن الـصالة مع عِـلْــمِهِ بـانّـهـا عـمـود واجملـتـمـع واألمـة فال خـيـر يـرجتى 

الدين .
وانها انْ قُبلت قُبلَ ما سواها  وإنْ رُدّت رُدَّ ما سواها .

بكي قول بعضهم : ضحك ا ومن ا
هم نظافة القلب) في تبرير قبيح لترك الصالة والتهاون فيها ... (ا

رض ـؤمن ولذلك فهي ال تترك بـحال وقد تُؤدّى حال ا انّ الصالة عنـوانُ صحيفة ا
اء الى الـركوع والسجـود في اشارة واضحـة الى أنها ال تـسقط بحال الشديـد باال

من األحوال .
ن أخبـره يوم عاشوراء بان واذكرّكم انّ االمـام احلس (ع) دعا 

وقت الصالة قد حان قائالً :
( صل (جعلك الله من ا

لــقـد كــان من أخــبـره رجـالً صـاحلــاً وخــرج مـعه لــيــقـاتل
الظا ومع هذا كله قال له:

ـصــلـ في اشــارة واضـحـة الـى عـظـيم جــعـلك الــله من ا
يزان . أهمية الصالة وثقلها في ا

مصطفى الكاظمي
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وانئ العراق أجرت الشركة العامة 
ــارســة الـــتــابــعــة لــوزارة الـــنــقل 
نظومة احلريق احلديثة افتراضية 
(االسـكادة ) في مـيـنـاء خور الـزبـير
التـخـصصي الـذي يعـمل بـاستـيراد

شتقات النفطية. وتصدير ا
ديـر الـعـام فرحـان مـحـيسن وذكـر ا
الــفــرطــوسي (الــعــمل عــلى تــوفــيـر
مـنـظـومــات اطـفـاء وسالمـة مـهـنـيـة
عــــالــــيـــة اجلــــودة مــــشــــيــــرا  إلى
توجيهات وزير النقل الكاب ناصر
حــســ الــشــبــلي; بــتــأمــ جـمــيع
مــوانـئ الــشــركــة مـن حــيث سالمــة
االرواح والــــــســــــفـن والــــــنـــــــاقالت
وانئ التي تـعمل ضمن خصوصـا ا
ــشـــتــقــات اســتـــيــراد وتـــصــديـــر ا

الـنـفـطــيـة كـون عـمـلـهـا يـحـتـاج إلى
سالمة مهنية عالية اجلودة 

من جــانـبـه بـ مــديـر مــيـنــاء خـور
الــزبـيـر الــتـخـصــصي حـيــدر فـاخـر
ـارسـة افـتـراضـيـة نـاصـر (اجـراء 
ـهنـية نـظومـة اإلطـفاء والـسالمة ا
احلــديــثــة (االســكــادة) الـتـي تـعــمل
الول مــرة في مـــوانئ الــعــراق عــلى
يناء رصيف 12 طاقة اخللـيج في ا
حلـــمــــايــــة الــــنــــاقالت واألرصــــفـــة
ـشتـقات النـفطيـة مؤكدا وخزانات ا
ـنظـومـة تعـمل بـكـفاءة عـالـية  أن ا
وحتت سـيطـرة الـكنـتـرول من حيث
ــربـوطـة ـاء ومـادة الــفـوم ا تـدفـق ا
داخل اخلـــزانــات وعـــبــر األنـــابــيب
ـــــوزعــــة بـــــشــــكـل مــــنـــــظم عـــــلى ا

الرصيف).

مع هذه الـشركـة واالئـتالف الصـيني
ـتـوقع ان الـعـامـل مـعـهـا الــذي من ا
يـوفـر اآلالف من فـرص الـعـمل البـناء
احملـــافــظـــة خالل مــرحـــلــة االنـــشــاء
وخالل الــتــشــغــيل) مــشـيــرا الى ان
(مصـافي اجلنـوب تعـمل على تـهيـئة
راحل ـستـلـزمـات الكـامـلة لـلـبـدء  ا
شروع  حـيث سيتم تـهيئة األرض ا
ـائــيـة فــضالً عن بـعض واحلـصــة ا
الـــقــضــايـــا الــلــوجـــســتـــيــة الالزمــة
للتنفيذ) وتابع ان (احملافظة وجهت
ــاء والــزراعــة والــتـســجــيل دوائــر ا
ـوارد الــعــقــاري األولى ومــديــريــة ا
ائية بالعـمل والتعاون مع الشركة ا
ـتـطـلـبات بـأقـرب وقت الكـمـال هـذه ا
ــكن حــتى تــتم عــمــلــيــة الــشـروع
ـصــفى الـذي يـعــد بـوابـة بـتــنـفـيــذ ا
لـتـحـريك عــجـلـة الـواقع االقـتـصـادي
للمحافظة ويشكل وجوده فيها نقلة
نوعية في طـبيعة االنـتاج للمـشتقات

النفطية على مستوى البالد). 
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واعلن احملافظ عن اعادة العمل بعدد
ــدرســيـة في من مــشــاريع االبــنـيــة ا
احملـــافــظـــة. واوضح اخلـــفـــاجي في
تـــــصـــــريح امـس ان (جـــــهــــود ادارة
احملـافــظـة جنــحت في اعــادة اعـمـال
ـهـمة ـشـاربع ا الـبـنـاء الجنـاز هـذه ا
الـتي ســتـسـهم فـي تـطـويــر وتـعـزيـز
الـبـنيـة األسـاسـيـة لقـطـاع الـتـعـليم)
مـبـيـنـا ان (احملــافـظـة تـعـتـزم ادخـال
ـدارس لـلـخـدمـة مع عـدد جـديـد من ا

ـــقــبل). عــلى بــدء الـــعــام الــدراسي ا
صـــعـــيـــد مـــتـــصل  قـــالت بـــلـــديــات
احملـــافــظــة  انـــهــا جلــأت الـى نــظــام
الـتـسلـيف لـتـامـ مـبـالغ اجـورعـمال
التـنظـيف الـبالغ عـددهم خمـسة االف
و500 عامل بعد حذف مـخصصاتهم
ـوازنة. وقال مدير الية من ابواب ا ا
الـــدائــرة عــبـــد الــعــزيـــز شــاهــ في
تـــصــريـح امس انه (قـــدم مـــقــتـــرحــا
لرئيس الـوزراء الل زيارته للـناصرية
ــالــيــة ــســـتــحــقـــات ا هـــو صــرف ا
اخلــــاصـــة بـــهـــؤالء الــــعـــمـــال عـــبـــر
مـخـصـصـات الـبـتـرودوالر) واضـاف
ان (اعتـماد الـية الـتسلـيف سيـضيف
اعــبــاء عــلى كــاهل الــدائــرة ويـشــكل
حالـة غير مـستـقرة في تـوفير رواتب

العامل لبلديات ذي قار). 

 احمد غني اخلفاجي

UMO¡∫ فريق اطفاء في ميناء ام قصر

l: رجال االطفاء في موقع اندالع حريق uعمل تخريبي يستهدف برجاً لنقل الطاقة ∫qI
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نـعت االوسـاط االدبـية والـصـحـفيـة الـكاتب
والـروائي حـامد فـاضل. كـما نـعـاه  االحتاد
العام لألدباء والكتّاب في العراق اثر وفاته
ـثـنى بـعـد امس الـثالثـاء  في مـحــافـظـة ا
ـــرض. وقــال بـــيــان تــلـــقــته مــعـــانــاة مع ا
(الــزمـان) امس (الـرحـمـة لـروحه الـطـاهـرة
وخــــالص الــــعــــزاء لــــلــــوسط الــــثــــقــــافي
ـة ـواسـاة لـعـائــلـته الـكـر والـتـضــامن وا
ولألهل واحملـــبّـــ الـــصــبـــر والـــســـلــون).
والراحل  تولّد الرميثة عام 1950 وحاصل
على بكالوريـوس باللغة االنكـليزية وآدابها
و عـــمل في مــجـــال الــتــدريس كـــمــا  عــمل
مراسالً جلريدة (الـزمان) للمـــدة من 2005
2003 – ومــــــراسـالً جلــــــريـــــــدة (األديب)
ـ ومــراسالً الــثــقـــافــيــة من 2004 – 2013
لوكـالة رويـترز لألنـباء من 2003 – 2008.
رأة القيادية من 2009 عهد ا عمل مندوباً 
2004 – وعــمل في الــصــفــحــة الـثــقــافــيـة
جلريـدة (السمـاوة). ونشـر أول قصة له في
مـجلـة (الطـليـعة) األدبـية عام 1975. ينـشر
فـي مــعــظم اجملـالت والــصــحف الـــعــربــيــة
والــعــراقــيــة - تــرجم ونــشــر قــصـصــا من
انية.  و نسب لعدة اللغت االنكلـيزية واأل
ـدرسي في سـنــوات لــلـعــمل في الــنـشــاط ا
ــســرح ثم مــســؤوالً لــلــقــسم األدبي قــسم ا
ـسرحيات .وأعد وألف وأخرج الـعديد من ا
ـسـرحـي وقـد فـاز واألوبـرتــات لـلــنـشــاط ا

معظـمها بجوائـز منها: مـسرحية (احلرب)
ـور الـهـويـة) وأوبـريت (حـكـايا أوبـريت (
لـــنـــســـاء رائـــعــات) ومـــســـرحـــيـــة (عــرس
وعـصـافيـر) ومسـرحـية (بـغـداد يا بـغداد)
ـهــرجـانـات وغـيــرهـا. وشــارك في مـعــظم ا
األدبـية الـعراقـية والـعربـية مـنهـا: مهـرجان
ـربـد الـشـعـري ومـهـرجـانـات اجلـواهري ا
وجمـيع مهـرجانـات السرد الـعراقـية.  وهو
عضو االحتاد العـام لألدباء العرب وعضو
االحتـاد الـعـام لألدبـاء الـعـراقـيـ و عـضـو
نـقـابة الـفـنـانـ الـعـراقيـ و عـضـو نـقـابة
. وكان قد حصل على الصحفـي العراقيـ

عــدد من اجلـــوائــز بــيـــنــهــا جـــائــزة نــادي
اجلـمــهـوريــة من جـريــدة اجلـمـهــوريـة عـام
 1994 عـن قـــصــة (لـــلـــشـــاي طــعـم آخــر)و
جـــائـــزة نــادي اجلـــمـــهـــوريـــة من جـــريــدة
اجلــمــهــوريــة عـام  1995 عن قــصــة (بــئـر
الـوجــاجـة) و جــائـزة تــمـوز احتــاد األدبـاء
ـــظـــلــة). الـــعـــام عــام  1995 عن (قـــصـــة ا
وجــائـزة االحتــاد الــعــام لألدبـاء والــكــتـاب
العراقي في بغداد عن قصة (بصوة أرض
اجلـن) و اجلــائــزة الــثــالــثــة في مــهــرجــان
ـسـرح الـعـمـالي الـعـربي األول بـغـداد عام ا
 1997عن مـسـرحـيـته (اهـتـمـامـات عـربـية)
وهي من إعداده وإخراجه و جـائزة االبداع
الـعـراقي وزارة الـثـقــافـة بـغـداد عـام 2011
وشارك كبـاحث ومدير ندوات ولـسنت في
مــؤتـمـر الــثـقــافـة الـســريـانـيــة في أربـيل و
شـارك في مؤتـمـر الثـقافـة العـربيـة الكـردية
في بـغـداد كـمـا شــارك كـمـديـر لـنـدوتـ في
مـؤتـمر الـثـقافـة الـعربـية وشـارك في مـعظم
ـهرجـانـات األدبيـة في لـيبـيا و األمـاسي وا
شارك في أمـاسي عمـان الثقـافية في األردن
كـــمـــا شـــارك في مـــعـــرض عـــمـــان الـــدولي
لـلـكـتـاب. ومن مــؤلـفـاته:  بـلـدة في عـلـبـة و
لـقـاء اجلمـعـة و حـكايـات بـيدبـا ومـا ترويه
ـفعاة و ثـقافة الشـمس.. ما يرويه الـقمر وا
سـفوحـة وهو األمـكنـة/ مرائي الـصحـراء ا
الـكـتـاب الـذي أعــاد طـبـاعـته احتـاد األدبـاء

ضمن منشوراته عام 2021.

حامد فاضل
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حكمت.وتعرض النصب الواقع قرب
مـــتـــنــــزه الـــزوراء في  بــــغـــداد الى
تـشـويه وتـخـريب مـن خالل الـكـتـابة
عليه بكلمـات عشوائية وبعدة الوان

األمر الذي أثار استياءً كبيراً.
وبـشأن أعـمال الـصـيانـة قال
ــــصـــاهـــر طه مــــديـــر قـــسم ا
وهيب إنه (بعـد تعرض جزء
مـن نـــصب إنـــقــاذ الـــثـــقـــافــة
للـفنـان الكـبيـر الراحل مـحمد
غــــنـي حـــكــــمت الـى الـــعــــبث
والـــكــتـــابــة ?بـــاأللـــوان عــلى
الـعمل الـفنـي  توجـيه قسم
ـصــاهـر في دائــرة الـفــنـون ا
بـالــتـعــاون مع امــانـة بــغـداد
لـــغـــرض اجـــراء الـــصـــيـــانــة

وازالة العبث من النصب).
ونــصب إنــقــاذ الـثــقــافــة هـو
عمل فني  بناه الفنان الراحل

مـحــمـد غـني حـكـمت في عـام 2010
وتــتــألف مـن عــمــود أســطــواني من
احلـجـر مـكـسـور وآيل إلـى الـسـقوط
ـثل الـثـقافـة الـعـراقيـة وهـناك من

جـــانـــبه مـــجـــمـــوعـــة من األيـــادي واألذرع
احمليطة به تعبـيراً عن محاولتها دعمه كي
ال يسقط وكتبت عليه رموز وكتابة باخلط
سماري معناها (من هنا بدأت الكتابة). ا
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ــصـاهــر في دائــرة الــفــنـون بــاشــر قــسم ا
الـعامـة التابـعة لـوزارة الثـقافـة والسـياحة
واآلثــار بـصــيـانــة نـصب "إنــقـاذ الــثـقــافـة
الـعــراقــيـة" لــلــفـنــان الــراحل مـحــمــد غـني
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يـخـطىء من يـعـتـقـد أن مـطـبـوعـاً أسـمه (جـورنـال الـعـراق) صـدر أيام
الوالي داود باشا كان أول جريدة عراقية!

ولذلك أوكد بأن (زوراء) هي فعالً أول جريدة عراقية.
حتدث بـعض من كـتب بـهذا اخلـصـوص  عن مـطبـوع أسـمه (جـورنال
الـعـراق)  صـدر عـام 1816 بـبـغـداد خالل عــهـد الـوالي داود بـاشـا
وذكروا  بأنه كـان أول جريدة عـراقية بـينمـا كان (اجلورنـال) مختص
بنـشـر أخبـار الدولـة الـعثـمـانيـة والقـوانـ واألنظـمـة واألوامر حـصراً
ـوظــفـ  وتـعـلق نـسـخـاً مـنه عـلى ويـوزع عـلى قـادة اجلـيش وكـبـار ا

جدران مقر الوالي ليطلع من يهمه الوقوف على أخبار الدولة.
ؤرخ وقد استند جمـيع من كتب بهذا الشـأن من العراقي بـأستثناء ا
اجلـلــيل عــبـد الــرزاق احلـســني عـلـى مـا نــشـره رزوق عــيـسى بــهـذا
وصـلية الصدد في عدد 30 أيلول  عام 1930 من مجلـة (النـجم) ا
ونسبه إلى رحالة أجانب  ومنهم اإلنكليز في تلميحاتهم إلى مثل هذا

طبوع. ا
ـؤلـفــات ألولـئك الــرحـالــة الـذين أشـار رزوق ـا أن أثـنــ من تـلـك ا و
عيسى إليهما  وبالتحديد كتابي جروفس و بكنكهام  هما ب أيدينا
كتـبات البـريطانـية لدراسة  أقتنـيت نسخـاً منهـما خالل بحـوثي في ا
الـدكــتـوراه  فــأسـتــطـيـع أن أؤكـد  إن مــا ذهب إلـيـه من كـتب  بــهـذا
اخلصوص يخلو من األدلة ولذلك فهي استنتاجات خاطئة  ولم أعثر
طـبوع اسمه ( جورنال في كتابي جروفس وبـكنكهام عـلى أية إشارة 

العراق) .
وكتابي جروفس وبكنكهام وهما :

- Groves, Anthony N. A Journal of Some Months
Residence in Baghdad during the Year 1830,

.James   Nisbet, London, 1831
- كـــــــــــــــــذلـك:                                                             

Buckingham J.S. Travels inMesopotamia,        
London, 1826,Republished in 1971 by Gregg In-

ternational                  Publishers, London.      
ـسـاعدته في   ويشـيـر جـروفس فقـط إلى آلة طـبـاعـة استـقـدمـها مـعه 
حملته التبـشيرية في العراق بـينما يخلـو كتاب بكنكـهام تماماً من أية

إشارة بهذا اخلصوص
ــوضــوع بــتـفــاصــيل أكــثــر في كــتـابـي (تـاريخ وقــد كـتــبت عن هــذا ا
لكي واجلـمهوري) الصـادر ببيروت الصحافـة العراقـية في العهـدين ا

عام 2010.
ـؤرخ عـبـد الرزاق احلـسـني في كـتابه ولذلك أعـتـقـد أن ما ذهب إلـيه ا
تاريخ الصحافة العراقية  هـو األقرب إلى احلقيقة  ح قال ان لفظة

(جورنال) تعني (السالنامة) وهي السجل الرسمي وليس جريدة 
ـا هـو مـعـروف الـيـوم في اجلـرائـد ونـعـتـقـد نـحن انـهـا كـانـت  أشـبه 
الرسـمـيـة الـتي تـنـشر قـوانـ وأوامـر الـدولة  وفـي العـراق أصـبـحـنا
نسـميـها بـعد قـيام الـدولة عام1921(الوقـائع العـراقيـة) أو  (اجلريدة

الرسمية).
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ووقــفت الى جـانب رئـيس حتــريـرهـا
عــبــدالــكــر قــاسم ودعــته بــالـزعــيم
االوحـد  وعـنـدمـا اخـتـلف مع زمـيـله
عــبـدالــسالم عـارف هــاجـمت االخــيـر

ووصفته باخلائن.
كــمـــا كــانت تـــهـــاجم عــبـــدالــنـــاصــر
ـتحـدة  لكن واجلمـهوريـة الـعربـية ا
قــاسم اغــلــقــهـا عــنــدمــا غـضـب عـلى
الشـيوعـيـ .اما جـريدة اجلـمهـورية
فقـد بدأت حـكوميـة تؤيـد عبـد الكر
قـاسم ثم اصـبـحت بـعـد ابـعـاد عارف
نــاطـقـة بــاسم حـزب الــبـعث الــعـربي
االشتراكي بـشكل غيـر مباشر الى ان

اغلقت عام 1959.
امـا جــريـدة (خـابـات) فــهي اجلـريـدة
الـكـرديـة الـتي كـانت تـدافع بـقـوة عن
حـــقـــوق الـــكــــرد ومـــشـــاركــــتـــهم في
احلـــــــكـــــــومـــــــة.وكــــــانـت جـــــــريــــــدة
(البيـان)ناطـقة باسم احلـزب الوطني
الـتــقـدمي ومـؤسـسـهــا مـحـمـد حـديـد
الــــذي انـــشـق عن احلـــزب الــــوطـــني
ــــقــــراطـي عـــام 1960 وكـــانت الــــد
لـكـنـها تـوقـفت عام جـريدة مـحـافـظة 
1962 عـنــدمـا اعــلن حـديــد مـغـادرته
العـمل السـياسي .كـما اصـدر احلزب
االسـالمـي الــــــــعــــــــراقي جــــــــريــــــــدة
وكـان تـوزيـعـهـا ال يـتـجاوز (االسالم)
500 نـــســــخـــة والـــتي تـــوارت عـــام
1961.هـــذه هي اخلـــطــوط الـــعـــامــة
لتـاريخ الـصحـافـة العـراقـية في عـهد
عبدالكر قاسم التي انتهت بانتهاء
عهده لـتبدأ مـرحلة جـديدة في شباط

عام 1963.

الــشـيـوعـي من الـقــوة بـحــيث اصـبح
يــهــدد حـــكــومــة عـــبــدالـــكــر قــاسم
بـــاســتالم الــســلــطــة مــنــهــا  وصــار
الشـيوعيـون يهـتفـون في تظـاهراتهم
ِ حــزب (عـــاش زعـــيــمي عـــبـــدالــكـــر
الشـيـوعي باحلـكم مـطلب عـظيمِ) .من
جانب آخر كـان هناك صـراع سياسي
عـلى الـسـلطـة بـ عـبـد الـكـر قاسم
الـذي كان ونـائـبه عـبـدالـسالم عـارف 
يــكـــافح لـــتـــامـــ الـــدعم لـــلــصـــحف
ـعـارضـة لـلـشـيـوعـي والـتـي تمـثل ا
سـيـاسـيـا حـزب الـبـعث والـنـاصـري

والقومي العرب .
فــانــقــســمت الــصــحــافــة الى مــؤيـدة
لــعــبــدالـكــر قــاسم واخــرى مــؤيـدة
وعـنـدمـا لـعـبـدالــسالم مـحـمـد عـارف 
وجـد نـفسه تـخلص قـاسم من عـارف 
امـام طـغـيـان شـيـوعي عـلى الـشارع 
واجج من مـشـاعــره ضـدهم اتـهـامـهم
وصل ضـد التـيار جـازر كركـوك وا
العـروبي  فاصـبح عبـد الكـر قاسم
امـام خـيـارين :امــا ان يـسـلم سـلـطـته
الى الشيوعي او االبقاء على توازن
القـوى مع بقـائه زعيـما اوحـدا .وكان
قــراره ان انــاب سـلــطــته الى احلــاكم
العسكري العام الذي منع الشيوعي
مـن الــطــبــاعــة والــقـي الــقــبض عــلى
واخــــيـــرا اوقف جــــريـــدة احملــــررين 
احلزب الشيوعي كلـية. كما قام قاسم
ـالي لصـحف معـادية بتـقد الـدعم ا
هاجمتهم علنا.. للشيوعي قامت 
ونتيـجة لالحداث الـدامية فـقد اعلنت
االحكام العرفية وبدأ اجمللس العرفي

االولــى مـن ثـــــــــــــــورة 1958 وزع مـن
احتــاد جـــريــدة احلـــزب الــشــيـــوعي 
الــشــعب  23 الف نــســخــة مــقــارنــة
بـأعـلى نـسـبـة توزيـع والتـي بلـغت 3
االف نسخة الي جريـدة حزبية اخرى
. وقـد قام الـشـيوعـيـون بعـد الـثورة 
ـسـاعدة مـطـابع روسـيـة الـصنع  و
بانتاج اكثرالصحافة السياسية التي
لم يـشـهـدهـا الـعراق مـن قبـل . و عزز
نـفـوذهم وجود الـصـحف الـيـسـارية .
وقد حافظت صـحف الشيـوعي على
تـغـطـية واسـعـة لالحـداث احلـكـومـية
وغــيـــر احلـــكـــومـــيـــة  و خــصـــصت
ــهــمـة من كـل عـدد الى الــصــفـحــات ا
الـعـمـال والــفالحـ .كـمـا ان االخـبـار
ــيـة الــتي تــؤخــذ من الــوكـاالت الــعــا
االجنبية وتنشر من قبل وكالة االنباء
العراقية التي تاسست حديثا  كانت
ـا مـا يـتـالئم مع تـوجـهـاتـهم حتـرر 
االيـــديــولـــوجــيـــة  فــاصـــبح احلــزب

واجملالت في بغداد الى 45 صحيفة
ــدن ومـــجـــلـــة  كـــمـــا صـــدرت فـي ا
الــعـراقــيــة الـرئــيــسـة 20 صـحــيــفـة
ومــجـلــة .ونـشـرت الــصـحـف اخـبـار
اطالق ســـراح الــصـــحــفـــيــ وقــادة
عـتقلـ  في الوقت الذي االحزاب ا
اعـــتـــقـل الـــوزراء والـــســــيـــاســـيـــ
والصحفي احملسوب على النظام
لكي الـسابق..وفي عام 1959 عقد ا
اول اجــتــمــاع الحتـاد الــصــحــفــيـ
العـراقـي بـرعـاية عـبـدالكـر قاسم
الـــذي قــدم مــنــحــة مـــالــيــة لالحتــاد
اجلديد  وراتب تقاعدي لـلصحفي
سـنة الـذين لـهم خـدمـة اكثـر من 15 
واسـتــلم كل صــحـفي من احلــكـومـة
قطعة ارض سكنية مجانا في مجمع

( دعي (حي الصحفي
لــقــد كــانت هـذه الــفــتــرة عــبـارة عن
شهر عسل للصحافة  اال انها كانت
قـــصــيـــرة . فــخـالل االربــعـــة اشــهــر

عـنـدمــا قـامت ثـورة 14 تـمـوز 1958
واعـلن الــنـظـام اجلــمـهـوري واصـبح
عــبــدالـكــر قـاسـم زعـيــمــا لـلــعـراق
اغـلــقت جـمــيع الـصـحـف الـتي كـانت
لـكي  باستثناء اعادة تؤيد النظام ا
مـــنح االجــازة الربـــعــة مــنـــهــا . وقــد
ابــــدلـت هــــذه الـــــصــــحـف االربــــعــــة
سيـاسـاتـها وخـرجت في الـيوم االول
مـن الــثــورة بــاعــمــدة كــبــيــرة تــؤيــد
الــثــورة وتـــهــاجم الـــنــظــام الـــبــائــد
زمـن  نوري ورئـيس وزراء الـعـراق ا

الـــســعــيـــد . امــا الــصـــحف الــتي 
اغالقها بعد عام 1954 فقد سمح لها
بــالــصــدورمن جــديــد . كــمــا ظــهــرت
الــعـديــد من الــصـحف اجلــديـدة ذات
االجتاهـات السيـاسيـة اخملتـلفة  من
الشـيوعـي والـبعـثيـ والنـاصري
والــوطــنـيــ الــتــقـدمــيــ واالخـوان
سـلمـ والصـحف غيـر السـياسـية ا
.وخالل اسـبـوع وصل عـدد الـصحف

العـسـكري يـحاكم الـشـيوعـي بـتهم
مــتـــعــددة وفـي مــايس 1960 الــقى
الــزعــيم عـبــدالــكــر قـاسم خــطــابـا
ـؤتـمـر الـثـاني الحتـاد غـاضـبـا فـي ا
الــصــحـفــيـ الــعــراقـيــ اتــهم فـيه
ـوضـوعـيـة جـمـيع الـصـحف بـعـدم ا
واالنحياز والـفساد وتقـسيم الشعب
واساءة اسـتخدامـهم حلريـتهم.واكد
ان الـصـحافـة يـجب ان تـوضع حتت
ــا هي ال تــلــتــزم قــيــود مــشــددة طــا

باديء وحدة البالد وكرامتها .
ومـع ذلك فــقـــد امــســـكت احلـــكــومــة
ـوقف من الــعـصى مـن الـوسط فـي ا
الـصـحـافــة الـشـيـوعـيـة والـصـحـافـة
القومية لكن احلـاكم العسكري العام
فــرض قـــيـــودا عـــلــيـــهـــا حــ مـــنع
الــــصـــــحف مـن الـــــتــــطـــــرق الى اي
مـوضـوع يـعـرض سالمـة الـبالد الى
اخلطر.ولم تـنفع مطـالب الصحـفي
بـــرفع الـــقـــيـــود الــتـي فــرضـت عــلى

الصحافة .
واستمـر احلال عـلى ماهـو عليه الى
ان اقـــصـي عـــبـــدالـــكـــر قـــاسم من

احلكم في 8 شباط 1963.
امــا عن الــصــحف الــتي صــدرت في
عــهـــد قــاسم فــهـي (جــريــد االهــالي)
الـــنـــاطــقـــة بــاسـم احلــزب الـــوطــني
وكــانت لــهــا مــواقف ــقــراطي  الــد
واضــحــة وشــجــاعــة في الــقــضــايــا
ــهـــمــة  وبــلغ تــوزيــعــهــا 20 الف ا
نـســخـة . وجـريـدة (احتــاد الـشـعب)
الــنــاطـقــة بــاسم احلـزب الــشــيـوعي
الـعراقي وكـان عـبـدالقـادر اسـمـاعيل
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ـارسـة حــقه في هـذا االخــتـيـار..بل
أنــهم يـضــطـهــدون من يــطـالب بــهـذا
األخـتـيار أبـشـعـهـا مـا ارتـكـبه حـكّام
العراق (األسالميون!) الـذين تعاملوا
مع مــتــظــاهــري انــتــفــاضــة تــشــرين
ئات من وكأنهم غزاة اعـداء فقتـلوا ا

الشباب وجرحوا اآلالف.
أن هـــــــؤالء احلـــــــكّــــــام واألخــــــطـــــــر
ــشــوار في ــواصــلــة ا مــســتــعــدون 
ألن مـيـكـافيـلـلي ـقـبـلـة االنـتـخـابـات ا
الشـريـر صـار نبـيـهم الذي عـلـمهم أن
عــلـى احلــاكم ان يـــجــمـع بــ خــداع
الثـعلب ومـكـر الذئب وضـراوة االسد
وان ال يخجل في اختيار اي اسلوب
مهـمـا تدنى لـيبـقى في احلـكم الى ما

شاء الله. 
امــا مـــا يــقــوله االسـالم فــهــو عــنــده
مـستـلهـما تعـاليم مكـانه الفـضائـيات
مـيــكـافـيــلـلي بــأن يـظـهــر لـهم كم هـو
مــلــتــزم بــاألسالم  (لــتــعـطـي شـعــبك
االنــــطــــبـــاع بــــانك رحـــــــــيم نــــزيه
انــــــــــســـــــــانـي مـــــــــســـــــــتـــــــــقــــــــــيم
وضـامرا حـقـيـقـة ثـمـيـنة ومـتــــــدين)
اهــــداها له مـيـكـافـيلـلي بـأن (الـناس
مــــتـــــــقــــلـــبـــون مــــراؤون شـــديـــدو
الطمع..وانهم سيمجدونك ح تكون

مرهوب اجلانب شديد العقاب!).
الله عـليك يـاميـكافـيلـلي..كيف تـنبأت
أن ما قلته في ايـطاليا قبل خـمسمئة

سنة حتقق اآلن في العراق! 

والسالجقة.
ان االسالم لم يوص بـنـظام سـياسي
ولم تـرد "احلـكـومة" مـع لـلـحـكومـة
وال يوجد دليل في العقائد االسالمية
على ان احلكومة هي حكم من احكام
الديـن كمـا جـاء في الـصالة والـزكاة
وانه كـان فـي جـوهــره.. يـعـتــمـد أهم
ــقـراطــيــة..(الــعــدالـة مــبــدأ في الــد
فـــيــمـــا واقع تــاريخ األجـــتــمــاعـــيــة)
احلـــكــام في االسـالم يــشـــيــر الى ان
الـسـلــطـات الـتي تــوالت عـلى احلـكم
(األمـويـة والـعـبـاسـيـة والـعـثـمـانـيـة)
انــتــجـت قــائــمــة طــويــلــة من حــكــام
وفاسق قتلـة قساة وسفـهاء طغاة
ولم تـــنـــتج يـــشـــعـــرون بـــالـــدونـــيـــة
(السلطة في االسالم) حكاّما قدوة اال

نخّص منهم: الندرة
صــــــاحب - عــــــمــــــر بـن اخلـــــطــــــاب
مـقـولـة:(لـو عــثـرت بـغـلـة في الـعـراق

لسألني الله تعالى عنها
ـــــا لم تــــــمـــــهـــــد لـــــهـــــا الـــــطـــــريق
ـسـاواة في والـذي الـتــزم ا يـاعـمــر?)

الشريعة والعدل ب الرعية.
صــــــاحب - عـــــــلي بـن ابـي طــــــالـب 
مقولـة:(النـاس صنـفان اما أخ لك في

الدين أو نظير لك في
سـلم ـؤتمن على مـال ا وا اخللق)
والــذي كــان يــلــبس لــبــاس الــفــقـراء

ويأكل اكلهم.
- عمـر بن عـبد الـعـزيز احملب لـلـعلم

ومـــصــر عـــلـــيـــهم امـــويـــو األنـــدلس
وســـــــوريــــــا الـــــــتـي حــــــكـــــــمـــــــهــــــا
واجلـزيرة التي حـكمها الطولـونيون
ذهب احلمـدانـيون الـذين اعـتنـقـوا ا
ــــعـــارك مع الــــشــــيـــعـي ودخـــلــــوا 
الــبــويــهــيــ ثم مـع الــبــيــزنــطــيـ

والفاطميون في مصر الذين اطاحوا
وتعاونوا بحكم األغالبة ثم األدارسة
ـــــواجــــهــــة مع الـــــبــــيــــزنـــــطــــيــــ 
ثم انــــقـــــســــمــــوا الى الــــسالجــــقـــــة
لـتـنـتـهـي دولـتـهم عـلى يـد طـائـفــتـ
واخـيـرا وسط صالح الـدين األيــوبي
ـزيديـون الذين العـراق الذي حـكمه ا
يـنـتـمـون لقـبـيـلـة بـني اسـد الـعـربـية
ذهبها الشيعي ودخلوا التي تعتز 
بسلـسلة من التـحالفـات والصراعات
مع الـــعـــقـــيـــلـــيـــ والـــفـــاطـــمـــيـــ

وقـــتل الـــكــثـــيــر مـن قــادة األمـــويــ
فـيـمـا قـتل مـعـظم خـلـفاء وأنـصـارهم
الـــــعــــصـــــر الـــــثــــانـي الــــتـــــســـــعــــة
ـتوكل الذي قتله آخرهم ا والعشرين
غول.اما آخر اخلالفات في األسالم ا
(الـدولة الـعـثـمـانيـة) فـقـد كـان احلكم
ويـطبّق فيـهـا وراثيـا في خط األبـناء
فيها حالـة غريبة إذ كـان يقتل جميع
إخـوان الــسـلـطــان أو يـســجـنـون في
ـوتوا أو أقفـاص في الـقـصر حـتى 
يـخـرج أحــدهم من الـقـفـص لـيـصـبح
ســــــلـــــطــــــانــــــا إذا دعـت احلــــــاجـــــة
لـــذلك..واســتـــمـــرت إلى عــام 1924م
ليـقـام بدال عـنـها الـنـظام اجلـمـهوري
ويـجــري تـقــسـيم الــعـالم الـعــلـمــاني

العربي الى دول:
غرب التي حكمها األدارسة وقضى ا

يعدّ األسالم بداية حتوالت كبرى في
العـالم الـعربي الـذي كـان موزعـا ب
لــكــنه شــهـد دولــتي الــروم والــفــرس
فـفي حـروبـا وصـراعـات مـنـذ نـشـأته
عـهـده الـراشـدي األول..انـتهـت حـياة
ثـالثـــــــــة مـــــــــنـــــــــهـم بـــــــــالـــــــــقـــــــــتل
عـلي)..وانتـهى الصراع عثـمان (عمـر
ــبـادرة من ـســلح عـلـى الـســلـطـة  ا
احلسن بن عـلي الـذي تـولى اخلالفة
ليـتولى ـعاويـة ثم تـنازل  بعـد والده
األمـويـون احلـكم تـسـعـ عـاما حـكم
ـعاوية (حكم فيه(14) خليـفة بدأت 
ـــقــتل مــروان 21 ســنـــة) وانــتــهت 

الثاني. 
وفي الـعهـد الـعبـاسي بـعـصره األول
مات مـعظم خـلـفائه األحـد عشـر قتال
ـتـوكل الـذي قـتـله ابـنه!. بـضـمـنـهم ا

والــعـــلــمــاء الــذي اعــاد لـــلــعــلــويــ
ؤتمن حقوقهم وا

ولك ان ــسـلــمـ ايــضـا  عـلـى مـال ا
تسـتشـهد بـحكـاية عـمته الـتي جاءت

اليه تطلب
سلم   زيادة على راتبها من مال ا

فوجدته يأكل عدسا وبصال.
والـــــــــــــذي حــــــــــــدث ان عـــــــــــــمــــــــــــر
ومــات عـــمــر بن عــبــد ــا..قــتال وعــلـــيّ
الـعـزيـز بـالـسم ولم يـكـمل في احلـكم
سنـت ونـصف..مـا يعـني أن احلاكم
النـزيه في تاريـخنا االسالمـي..يقتل
حــــــتـى فـي الـــــــعــــــصـــــــر احلـــــــديث
قـراطـيـة..ولـكم في عـبـد الـكر لـلـد

قاسم مثاال!.
ـطـلـقـة من أن الـغـالـبـيــة ا ـفـارقــة وا
احلكام في تاريخ االسالم لم يلتزموا
ـنصوص بتـطبيق الـقيم األخالقـية ا
بـل ان الـســلــطـة عــلـيــهــا في الــقـرآن
أو هم اضــطــروهــا الى اضــطــرتــهم
اســتـخــدام مـبــدأ " مـيــكــافـيــلـلي" في
التـحرر مـن أي قيـد اخالقي او ديني
ا فيها ان ينـكث عهدا او اتفاقا ان
كـان فيه مـصـلـحـته..ولك في مـواثيق
الشرف ب قادة احزاب اسالمية في

العراق..مثاال!.
ـان في صــحـيح االسالم ومع أن اال
ـعتـقد وتقـديس ا هو قـرار اخـتيـاري
وتقديـس اآلخر اختـياري ايـضا فأن
احلـكـاّم مـا كـانــوا يـسـمـحـون لـلـفـرد

…UO(« dOB  ÁUO*«

األحـــزاب والــقـــوى الـــســـيـــاســـيــة
ــــســـتــــفــــيـــدة حــــصـــرا مـن تـــلك ا

البحيرات .
q UF*« U uK

لــقــد بـــاتت األنــهــار وكــذلك دجــلــة
والفرات تـعيش حالـة من االختناق
بـسبب الـتـلوث الـذي تسـبـبه بقـايا
ـعـامل ـســتـشــفـيـات ومــلـوثــات ا ا
وغـــيـــرهـــا  ويـــبـــدو إن اجلـــهــات
ـــســـؤولـــة وهي وزارة الـــصـــحــة ا
والـــبــيـــئــة وامــانـــة بــغــداد وإدارة
ـــائــــيـــة لم تــــراعي هـــذا ـــوارد ا ا
التـلوث وتـتخـذ اإلجراءات الـكفـيلة
نـعة ومخـاطر تـسببه عـلى حياة

الناس .
ـكان أن  تتخذ بات من الضرورة 
احلــكــومــة الــعــراقــيــة خــطـة عــمل
راهـنة ومسـتقـبلـية حلـمايـة حقوق
ـائـيــة عـلى وفق عـلى مـا الــعـراق ا
هـــو مـــثــبـت دولــيـــاً  وهـــذا األمــر
يــقــتــضـي تــنــشــيط احلــوارات مع
تــركـــيــا وايــران وتــثــبــيت حــقــوق
الـعــراق بـحـيث ال تــكـون خــاضـعـة
ألمزجة تلك الدول لكـونها مصيرية

للبالد والشعب .
ـكن الــتـأكـيـد  بـأن وبـالـضـرورة 
الـــدولـــة الـــضـــعـــيـــــــــــفـــة والـــتي
تـتــجـاذب عـبـر مـواقــــــف األحـزاب
والــكـيـانــات األخـرى عـلى وفــــــــق
عالقاتهـا مع هات الدولـت فأنها
ــسـتــوى الــدفـاع عن اهم لـم تـكن 
قـــضـــيـــة في حـــيـــاة الـــعـــراقـــيـــ

ــيـاه  والــبـشــريـة جــمــعـاء وهي ا
وعـــــلى اجلـــــمـــــيع أن يـــــدرك بــــأن
الـتـحـوالت الـبـيـئـيـة في الـعـالم قـد
ـيـاه وزيـادة في خـلـقت شـحـة في ا
حـجم التـصـحر في الـعـــــــــديد من
بلدان العالم  والعــــــــراق سيكون
ـتـضـرر إذا بـقي الـوضـــــــع عـلى ا
مـــا هـــو عـــلـــيه  نـــظـــام ضـــعـــيف
ومـحـاصـصـة طـائـفـيـة وعـرقـــــــيـة

تنخر جــــــسد البالد .

ــا تـــســبب بـــصــعــود الـــســدود  
لحي لشط العرب. اللسان ا

ـفتـرض أن ال تـكـون هذه كـان من ا
ــســألــة احلــيــويــة جــداً رهــيــنــة ا
لــزيــارات وزارة اخلــارجــيـة لــتــلك
ــا يــتــوجب أن تــكـون الـدول  وإ
ضــمن أولــويـات رئــاســات الــدولـة
العـراقية  ولنـا حكمـة وجتربة من
جمهـورية مصـر العربـية حيث اكد
الــسـيـسي في احــدى خـطـبه  بـأن
ـكن أن تــقـبل بـأي حـال مــصـر ال 
من األحوال أن يكون النيل وشعب
الــنــيـل رهــيــنــة ألمــزجــة ومــواقف
اثــيـوبــيـا فـي بـنــاء سـد الــنـهــضـة
وتقليل حـصة مصر الـتاريخية من
ـــيـــاه  وفـي ضـــوء ذلك أبـــلـــغت ا
مـــــجــــــلس االمـن الـــــدول والـــــدول
ــارســات االفــريــقــيــة بــخــطــورة 

اثيوبيا .
نــــحن ال نــــقــــول إن الـــســــلــــطـــات
الـــعـــراقـــيــة أن تـــذهب الـى حــدود
ائية التهديد للدفـاع عن حقوقها ا
ـــا اســتـــعــمـــال الــعـــديــد من  وإ
األوراق التي تملكها وباخلصوص

في اجملاالت االقتصادية .
ـسـألـة لـيـست متـعـلـقـة في شـحة ا
ــوقـفــ لــتــركــيـا ــيــاه بــســبب ا ا
ـا هــنـاك الـكــثـيـر من وإيـران  وإ
الــبـــحــيـــرات الــتي أنـــشــئـت عــلى
اكـتـاف دجلـة والـفرات لـسـياسـي

مـتــنـفـذين في الــسـلـطــة والـدولـة 
ـيـاه وأصــبـحت جلـنــة الـزراعـة وا
واالهــــوار فـي مــــجـــلـس الــــنـــواب
عـاجــزة عن وقف هـذه الـتـجـاوزات
حـيث اكـد احد أعـضـاء اللـجـنة من
الـــنـــواب في حـــديث تـــلـــفــزيـــوني
لــبــرنــامج احملــايــد بــأن الــلــجــنــة
أصـــــدرت قـــــراراً بــــإلـــــغـــــاء هــــذه
الـــتــــجـــاوزات الـــتي بـــاتت تـــؤرق
الــــفـالحــــ وأصــــحــــاب األراضي
ــان الــزراعـــيــة إال إن قــيــادة الــبــر
أوقــفت هـذا الــقـرار بـســبب ضـغط

ليـست هي قضـية انـتقـائية والهي
ــكن قــابــلــة لــلــمــســاومــات  وال 
جـعـلهـا قـضـية مـرهـونة بـأخالقـية
ياه مصير حياة ا ا االخرين  وإ
الــنــاس  وهي جـوهــر الــدفـاع عن
الوطن  فـفي هذا الـعام ومـا سبقه
ـــيــاه تـــشـــكل هـــاجـــســاً  بـــاتت ا
لف حـقيـقياً لـلعـراق  ومثل هـذا ا
يجب أن يـحظـى باهتـمامـات اعلى
الـسلـطات الـعراقـية  وان ال يـكون
خـاضـعاً لـصـدف الزيـارات لـبعض
سـؤول إليران وتـركيـا وسوريا ا
 فـمحـافظـة ديالى بـاتت على شـفا
اليباس بسبـب إقامة ايران العديد
من الــســـدود ومــنع تـــدفق حــصــة
الـعـراق  واحلـال نـفـسة بـالـنـسـبة
لـتركـيا  فـهي الدولـة التي أنـشئت
الـــعــديـــد من الـــســـدود وبــات حق
ـضـــــــــــمـون ــيــاه ا الـعــراق من ا
دولـيـا خاضـعـاً لرغـبـات السـلـطات

هناك .
تربطنا مع هات الدولت عالقات
اقــتــصــاديــة لـيــسـت مـوجــودة مع
الـدول األخــرى اجملـاورة لـلـعـراق 
ـيـزان الـتـجاري فـقـد وصل حـجم ا
الـتـركي لـلـعـراق بـحـدود 20مـلـيار
دوالر  ومــع ايــــــــــــــران وصـل الـى
19مـــلــيـــار دوالر وهـــو في تـــزايــد
مــسـتـمـر  ولـم حتـتـرم هـذه الـدول
ـيزان ـهـمـة في ا تـلك الـتـطـورات ا
التجاري  وال حـتى حقوق العراق
ائية  ففي كل عـام يشهد العراق ا
ـيـاه  ظـروفــا قـاسـيــة في شـحــة ا
وصـل بـعــظــهــا كــمــا هــو لــســكـان
مــحـافــظــة ديـالى الـى حـفــر االبـار
لـتــغـطــيـة حـاجــة الـنــاس  نـاهـيك
لـــــهـالك الـــــكـــــثـــــيـــــر من األراضي
الـزراعـيـة نتـيـجـة تـوقف اإليرادات
ـائــيـة من ايــران  كـمــا إن دجـلـة ا
والفرات يحـدث فيهمـا نقصا حادا
ـيـاه جـراء الـســدود الـتـركـيـة في ا
وحـجـز حصـة الـعراق بـسـبب هذه
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دخلت عـالم الـصحـافـة من بوابـة األدب  فـكانـت اللـغـة أداةً و الشـعر
أنزلني منازل العشاق في بالط صاحبة اجلاللة..

مـنـذ مـنتـصف الـسـبـعـيـنـات  والـصـحـافـة في دمي  أحـبـبـتـهـا عـاشـقاً
وامتـهـنتـها مـخـلصـاً .. فـتعـلـمت فنـونـها واشـتغـلت بـكل حـقولـها وفي

شتى منابرها عبر أكثر من  اربع عاما بالتمام والكمال . 
ولم يلج عالم الصحافـة في زماننا إال مَنْ قَوى عـوده وأمتلك ما يؤهله
خلوض غمارها بثبـاتٍ  واثق اخلطى في بالط صاحبة اجلاللة  وهي

اءٍ صاخب  يبلع  من اليستطيع العوّم  !   كالنهر 
كنّـا نـنـظـر الى  أصـحاب األقالم من الـكـتّـاب ورؤسـاء التـحـريـر نـظرة
ـهـنـيـة وخـبـراتـهم إعـجـاب وإحـتـرام وتـقـديــر لـقـدراتـهم وإمـكـانـاتـهـم ا
عرفية  واخلـبرات تُكتسب  وتتـساقى وينهلها الصحفية وذخيـرتهم ا

كلّ ذي فطنةٍ وموهبةٍ وهوى  فمَن أحبّ الصحافة أحبته ! 
ولهـذا اليتـبوأ كـرسـيّهـا إال موهـوب عاشق  ومـرّت الـسنـون وتعـاقبت
أجيـال  وجاء زمـان أسـود  زمان فـاجـر ضاعت فـيه الـقيم وإنـحطّت
مقـادير الـبالد والـعبـاد وغـابت الكـفاءات أو غُـيّـبت  وأعتـلى كـرسيّـها
ـتعـددة من غـيـر أهلـهـا والـطارئـ عـلـيهـا ويـحـزنني أن في منـابـرهـا ا
أسـتــذكـر في عــيــدهـا قــول الـشــاعـر األفــوه األودي من أقـدم شــعـراء

اجلاهلية :
ال يَصلُحُ الناسُ فَوضى ال سَُراةَ لَهُم     

وَال سَُـراةَ إِذا جُهّالُهُـم ســادوا
تُلفى األُمورُ بِأَهلِ الرُشدِ ما صَلَحَت   

وا فَبِاألَشـرارِ تَنقـادُ فَـإِن تَوَلـَّ
إِذا تَوَلّـى سَـراةُ القَـومِ أَمرَهُـمُ         
 نَما عَلى ذاك أَمرُ القَومِ فَـاِزدادوا

 الى أن يقول :
كَيفَ الرَشادُ إِذا ما كُنتَ في نَفَـرٍ  

لَهُم عَنِ الرُشـدِ أَغالل وَأَقيـادُ
 أَعطَوا غُواتَهَـمُ جَهـالً مَقادَتَهُـم   
فَكُلُّهُم فـي حِبـالِ الغَـي مُنقـادُ

 إِنَّ النَجاةَ إِذا ما كُنـتَ ذا بَصَـرٍ       
ةِ الغَـي إِبعـاد فَإِبعـادُ مِن أَجـَّ
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الصحفي وعنوانا في توثيق مسيرة
ـسـاهـمـته في الـصـحـافـة الـعـراقـيـة 
إصـــدار قــانـــون الـــنــقـــابـــة وتــقـــاعــد

. الصحفي
كما ال يفوتنـا التوقف عند دور الرائد
رحوم ضياء عبد الرزاق حسن (أبو ا
هـدى) الـذي تـرك بـصــمـة في مـسـيـرة
هني الصحافة العراقية وفي العمل ا
في نقابة الصحفي العراقي عندما
كان أمـيـنـا لسـرهـا لـسنـوات. والـرائد
واهب لـتمـيُّزه في أبو هـدى متـعـدد ا
ـهـنـيـة إدارة الـنـقـابـة وفـعـالـيـاتـهـا ا
وكان مـحـبوبـا من الوسـط الصـحفي
تـلك عالقات واسـعة مع الـنقـابات و
الصـحـفيـة الـعراقـيـة والدولـيـة وكان
نـشطـا ومـتـمـيـزا في عـمـله الـصـحفي

هنية. خالل مسيرته ا
وســـادس كـــوكـب رائـــد ومـــبـــدع هـــو
الــزمــيل أبــو عـالء مــحــسن حــســ ـ
أطــــال الــــله في عــــمــــره ـ هــــو ثـــروة
ــتـاز بــالــدقـة صــحـفــيــة ومــهـنــيــة 
ـتـابـعـة والـكفـاءة الـتي والـتـوثـيق وا
شـهد الـصحفي وضعته فـي صدارة ا
مــنــذ أكــثـر مـن نــصف قــرن ومـا زال
يعطي للمهنة والعامل فيها عصارة

جهده وخبرته.
لقـد عـمـلت مع الـكـوكب الـسادس أبي
عالء فـي مـــجـــلـــة ألـف بـــاء ووجـــدته
إنسانا نـبيال ومبدعـا وجتربتي معه
ملـيـئـة بـالعـطـاء واإلجنـازات من فرط
رعايته للمبـدع وشهدت مجلة ألف
بــــاء في عــــهـــده وبــــدعم مـن رئـــيس
حتريـرهـا طـيب الذكـر كـامل الـشرقي
جناحا باهـرا كرافعـة صحفيـة مبدعة

في عالم الصحافة العراقية.
ـنـاسبـة أقـول الرحـمـة لرواد وبهـذه ا
الـصحـافـة الـعـراقـية لـلـراحـلـ مـنهم
ـعـذرة القــتـصـار واألحـيـاء وأرجــو ا
شـهـادتي لـسـتـة كـواكب مـنـهم عـمـلت
مــعـــهم واقـــتــربت مـــنــهم عـــلى مــدى
سـنـوات وهـذا ال يـعــني الـتـقـلـيل من

عروف. دورهم الرائد وا

رحـوم سعد الصحـافة. تـعرفت إلى ا
قـاسم حــمـودي نـقــيـبـا لــلـصـحــفـيـ
العراقي ورئيسا الحتاد الصحفي
الـــعـــرب وكــــان مـــخـــلـــصـــا في أداء
مهمته وقبل ذلك صحفيا متميزا من
ــرحــوم بــيـت صــحــفـي كــان والـــده ا
قاسم حـمودي صـاحب أشـهر جـريدة

في العراق هي (احلرية).
ـرحوم طه وثاني الـرواد السـتة هو ا
البصري عاصـرته على مدى سنوات
وعـنـدمــا تـسـلم الـبــصـري الـرايـة من
ســعــد قــاسم مــشى عــلى ذات الــدرب

التي سلكها سلفه.
والـــرائــــد طه الـــبـــصــــري عـــاصـــرته
واقـــــتــــربـت مــــنـه فــــوجـــــدته زاهــــدا
ومـخـلـصا وسـاعـيـا لـلـخـيـر ونـزيـها
وكفؤا وحريصـا على إجناز ما يكلف
به ما نال حبَّ وتقـدير العـامل معه
في النقابـة أو (واع) أو عندما أصبح

سفيرا.
والـرائـد الــثـالث طـيب الــذكـر صـبـاح
يـاســ تــدرَّج في الــعـمل الــصــحـفي
والـــنـــقـــابـي حـــتى أصـــبح نـــقـــيـــبـــا
لـلــصـحــفـيــ عـمــلت مـعـه ويـتــمـيَّـز
باحليوية والـنشاط وينحـو للتجديد
في العـمل النـقـابي خالل عمـله أميـنا
لـــلـــســـر وحــتـى انــتـــخـــابه نـــقـــيـــبــا
لـلـصـحـفـيـ وقـبل ذلك في صـحـيـفـة

صوت الفالح.
وشـهــدت الـفـتــرتـان نـشــاطـا مـحــلـيـا
وعربـيا ودولـيا نـهضت بـها الـنقـابة
ومـجـلـسـهـا مـا وضـعـهـا في صـدارة
الــنـقــابــات الــعـربــيــة في الــدفـاع عن
حــريــة الــصــحــافــة وتــعــزيــز وحـدة
الــصــحــفــيــ الــعــرب في مــواجــهــة
الــتــحــديــات.والــرائــد الـرابـع عــمــيـد
الـصـحـافـة الـعـراقـيـة سـجـاد الـغـازي
ــعـــد من أبـــرز الــصـــحــفـــيــ الـــذي يُ
الـعــراقـيـ الــذين عـاصـروا الــعـهـود
الـتي شـهــدهـا الـعــراق وكـان صـوتـا
عراقـيا أعـطى للـمهـنة عـصارة جـهده
ألجيـال الشبـاب فكـان مرجـعا لـلعمل

يــصــادف الــيـــوم الــثالثــاء اخلــامس
عــشــر مـن حــزيــران ـ يـــونــيــو ذكــرى
صدور أول صحيفة عراقية قبل 152
عــامــا فـي عــهــد الــوالي الـــعــثــمــاني
مـــدحت بـــاشـــا حــيـث حتــولـت هــذه
الذكـرى إلى مـناسـبـة سنـويـة يحـتفل
فيها الصحفيون العراقيون كل عام.
وصحيفة الـزوراء كانت أول صحيفة
عراقية صـدرت في اخلامس عشر من
حــزيـران ـ يــونــيــو عـام 1869 حـيث
حتـولت إلى تـقـلــيـد سـنـوي مـنـذ ذلك
التـاريخ وحـتى اآلن نـستـذكـر تاريخ
الصحافة العراقية والرعيل األول من
ـهـنة صحـفـيي الـعراق الـذين قـدموا 
الـصـحــافـة الـكـثــيـر; لـتــبـقى صـامـدة
ــــهــــنـــة مــــســــتــــنــــدة ألخالقــــيــــات ا

ومتها. واشتراطات د
وعــــلى الــــرغـم من أن قــــائــــمــــة رواد
الـصــحـافــة الــعـراقــيـة تــضم وحتـفل
ـئـات األسـماء الـالمعـة الـتي قـدمت
لـلـمـهـنـة عــصـارة جـهـدهـا وخـبـرتـهـا
هـنة مـصانة لألجيـال لتسـتمـر هذه ا
ومعبرة عن ضمير الشعب ومشاغله
إال أنني سـأتوقف عنـد كوكـبة مـبدعة
عــمـــلت مــعـــهم عــلى مـــدى ســنــوات
وتـعلـمت مـنـهم الـكـثـير فـيـمـا يـتـعلق
ـهـنة أو بـالـعـمل النـقـابي في إطار با
نـقـابة الـصـحـفـيـ الـعـراقـي أو في

الصحافة العراقية.
لـقد اقـتـربت وعـمـلت مع ثالثـة نـقـباء
خالل الــعـقــود الـثـالثـة الــتي ســبـقت
رحومان سعد قاسم االحتالل وهم: ا
حــمــودي وطه الــبــصــري والــدكــتـور
صـبـاح يـاسـ فــضـلًـا عن أمـ عـام
احتــاد الـصــحــفــيـ الــعــرب ســجـاد
رحوم ضياء الغازي كما عملت مع ا
عــبـــد الــرزاق حـــسن وطــيـب الــذكــر
الزمـيل أبـا عالء محـسن حـس فـقد
عــاصــرت هـؤالء الــرواد ووجــدت في
مــسـيــرتــهم مــا يــدعـو لــلــفــخــر بـهم
واقف مشهودة في خدمة وتميزهم 
األســـرة الــصـــحـــفـــيــة وإعـالء شــأن
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تاجليافيـكو ليحتسب احلكم على
إثرها ركلة جزاء لصالح تشيلي.
وجلـــأ احلــكم بــعــد ذلـك لــتــقــنــيــة
الفيـديو من أجل التـيقن من صحة
قـراره لـيـتـأكـد له وجـود مـخـالـفـة
ـا دفـعه بـالـفـعل لـصـالح فـيـدال 

الحتساب ركلة اجلزاء.
ونـفـذ فـيـدال الـركــلـة بـنـفـسه لـكن
احلـارس األرجـنـتيـني تـصـدى لـها
ببراعة قـبل أن ترتد إلى فارجاس
الـذي قـابـلـهـا بـضـربـة رأسـيـة إلى
داخل الـشـبـاك مـعــادًلـا الـنـتـيـجـة

للمنتخب التشيلي.
ووصـلـت كـرة عـرضـيـة إلى فـيـدال

داخل مـنطـقة جـزاء األرجنـت
ليقابلها بضربة رأسية من
الـــوضع طـــائـــرًا لـــكن
مــارتــيــنــيــز أمــسك

بالكرة بسهولة.
وتــــبـــدل احلـــال
كــلـيًـا عــمـا كـان
عـــــــــلــــــــيـه في
الــشــوط األول
بعـدما تـقدمت
تـــــــشـــــــيـــــــلي
وهددت مرمى
األرجـــــنـــــتــــ
بــــــأكــــــثــــــر من
فـرصــة بـيـنـمـا
تــــــقــــــهــــــقـــــرت
األخـــيــرة نـــحــو
منطقة جزائها.
وقــــــــــــــــــــــــــــــابــل
تـــاجــلـــيـــافــيـــكــو
عــرضــيــة مــيــسي

داخـل مـنــطــقــة جـزاء
تـشـيلـي بضـربـة رأسـية
لـكن الـكـرة ذهـبت بـعـيدة
عن القائم والعارضة.
وأطــلق مـيـسـي تـسـديـدة
أرضـيـة زاحـفـة من خـارج
مـــنــــطـــقـــة اجلـــزاء إال أن

رصاد. برافو كان لها با
وأضاع جـونـزاليس فـرصة
هدف مـحقق بـعدمـا وصلته
تــمـريــرة بــيـنــيـة عــالــيـة من
مـيــسي لـيـقــابـلـهــا بـرأسـيـة

علت العارضة.
ـنـتـخب األرجـنـتـيـني وكـثـف ا
من هــــجــــمــــاته في الــــدقــــائق

بــتـعـادله مع تــشـيـلي (1-1) ضـمن
مــنــافــسـات اجلــولــة االفــتـتــاحــيـة

للمجموعة األولى.
راقـصــو الـتــانـغـو تــقـدمــوا بـهـدف
سـجلـه ليـونيـل ميـسي في الـدقيـقة
33 قــبل أن تــتـــعــادل تــشــيــلي عن
طــــــريـق إدواردو فـــــــارجـــــــاس في
الدقـيـقة 57.بـهذا الـتـعادل تـقاسم
نتخبان صدارة اجملموعة األولى ا
مـؤقـتًـا بـرصـيـد نـقـطـة واحـدة لـكل
منهـما في انتـظار ما ستـسفر عنه

باقي مباريات اجلولة األولى.
نـتـخب األرجـنتـيـني مرمى وهـدد ا
تـشـيـلي بـأول فرصـة حـقـيقـيـة بـعد
باراة مرور 16 دقيقـة على بدايـة ا
عـــبــر تـــســـديــدة قـــويــة أطـــلــقـــهــا
نـيـكـوالس جونـزالـيس لـكن بـرافو

حولها ببراعة إلى ركنية.
وعــاد بـرافـو حلـرمــان جـونـزالـيس
من فرصـة هدف محـقق بعـد انفراد
ـهـاجـم األرجنـتـيـني صـريح لـكن ا
ســــددهــــا فـي أحــــضــــان احلـــارس

التشيلي.
وانـطـلق جيـان مـينـيـسيس بـالـكرة
حـــتـى اقـــتـــحـــام مـــنـــطـــقـــة جـــزاء
األرجـنـتـ قـبل أن يـطـلق تـسـديدة
أرضــيــة زاحــفــة مــرت بــعــيــدة عن

رمى. ا
وسنحت فرصة أمام ميسي لتنفيذ
ركلة حـرة احتسبهـا احلكم لصالح
فــريـقـه عـلى حــدود مــنـطــقــة جـزاء
تــشــيــلي لــيــتــمــكن الــبـرغــوث من
رمى بـعـدما وضـعـها بـدقـة داخل ا
ارتــطــمت بــيــد بــرافــو واســتــقـرت

داخل الشباك.
وكـاد راقـصـو الـتـاجنـو أن يـعززوا
الـتـقـدم بـهـدف ثـانٍ بـعـدمـا وصـلت
كرة عرضية إلى الوتـارو مارتينيز
ـهـاجم األرجـنـتـيـني سـددهـا لــكن ا

رمى. بغرابة بعيدًا عن ا
وظل مــنـتــخب تـشــيـلي مــتـراجــعًـا
لــلـخــلف وسط ســيــطـرة كــلــيـة من
رفاق مـيسي عـلى مجـريات الـلعب
إذ لـم يـــــغـــــيـــــر هـــــدف الـــــتـــــقــــدم
األرجـنـتـيـني من الـسـيـنـاريـو الذي
ـــبـــاراة حــتـى نـــهـــايــة بــدأت بـه ا

الشوط األول.
وبعـد بداية الـشوط الثـاني بدقائق
معـدودة سقط فيـدال داخل منـطقة
جــزاء األرجــنــتــ بــعــد تــدخل من

الـقـائم بغـرابـة شديـدة.وقـرر لويس
إنــريـكي مــدرب إســبـانــيــا سـحب
مــوراتـا لـسـوء أدائه ودفـع بـبـابـلـو
ســارابـيــا وفي خط الــوسط أشـرك
تــيـاجـو ألـكـانـتـارا بـدال من روردي
والحـقًـا دفع بـأوريـازابـال وجـيرارد
مـوريـنـو لـتـدعـيم الـهـجـوم بـدال من

و. توريس وأو
وفـي الـــدقــــائق األخـــيــــرة تـــراجع
نطقة بالكامل العبو السويد إلى ا
ـسـاحــات أمـام الـهـجـوم لـسـد كل ا
اإلســـبــاني الـــذي بــدا عـــاجــزا عن

التسجيل.
وتألق أولسن في الـتصدي حملاولة
خطف هـدف الفـوز إلسبـانيـا حيث
أرسل فابيان رويز كرة عرضية إلى
جيـرارد مورينـو الذي سـدد رأسية
تــصــدى لــهـــا احلــارس بــقــدمه في

الدقيقة 90.
وأضــاع سـارابــيـا فــرصـة مُــحـقــقـة
لـلـتـسـجـيل في الـدقـيـقة 93 بـعـدما
أرسل له جـوردي ألـبا كـرة عـرضـية
أمـام الـشـبـاك لــكـنه سـدد بـرعـونـة
شـديــدة لــيـمــسك احلــارس أولـسن
بـاراة بـالتـعادل بـالكـرة وتـنتـهي ا

السلبي.
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تـعـثـر منـتـخب األرجـنـت في أولى
مـــبــاريــاته بــكـــوبــا أمــريــكــا وذلك

حارس إسـبانـيا حولـها إلى ركـنية
في الدقيقة 36.

واســـتــغـل ألــفـــارو مــوراتـــا خــطــأ
كــــارثــــيـــــا من مــــدافع الــــســــويــــد
رمى ماركـوس ليـنفـرد بحـارس ا
ن لـكــنه سـدد بــجـانب الــقـائم األ
وأهدر فرصة تسجيل الهدف األول

بشكل غريب في الدقيقة 38.
وكـاد ألــكـســنـدر إيــزاك أن يـفــتـتح
التـسجيل لـلسـويد في الدقـيقة 41
ـــنــطــقــة حــيـث ســدد كــرة داخل ا
اركـوس يورينتي قبل اصطدمت 
ن وتصل أن تـصطـدم بالـقـائم األ

ليد سيمون بشكل غريب.
وتـــــألق أولـــــسن فـي الــــتـــــصــــدي
و من لـتـسديـدة قـويـة من داني أو
ــنــطــقــة بــالــدقــيــقــة ?44 خــارج ا
لـيـنــتـهي الـشـوط األول بــالـتـعـادل

السلبي.
ومع بدايـة الشـوط الثـاني وصلت
ـنـطـقـة وسدد ـوراتـا داخل ا كـرة 
ن ليُـهدر فرصة بجانب الـقائم األ

تسجيل هدف التقدم.
وأضـــاع مــاركـــوس بـــيـــرج أســهل
ـــبـــاراة فـــرصــــة لـــلـــســـويــــد في ا
بـالدقـيـقة 60 فـبعـد مـجهـود فردي
ــراوغـــة دفــاع ـــيــز من إيـــزاك 
إسـبـانيـا أرسل كـرة عرضـيـة أمام
ــرمى لـكـن بـيــرج ســدد بــجـانب ا
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اسـتـهل مـنتـخب إسـبـانيـا مـشواره
فـي بـطــولـة كــأس األ األوروبـيـة
بـتعـادل سلـبي أمام الـسويـد  على
مـــلــعب "ال كـــارتــوخــا" فـي مــديــنــة

إشبيلية.
ــنــتــخــبــان بــهــذا الــتــعــادل رفع ا
ـركزين رصيـدهمـا إلى "نقـطة" في ا
الـــثــاني والـــثــالث حـــيث تــعـــتــلي

سلوفاكيا الصدارة بـ 3نقاط.
ـبـاراة بـضغط مع بـدأت إسـبـانيـا ا
اسـتـحـواذ عـلى الـكرة خـالل الربع
ساعة األولى حتى جاء أول تهديد
صـريح في الـدقـيـقة 16  بـتـسـديدة
ـو تـصـدى لـهـا رأسـيـة من داني أو
روبـــ أولـــسـن حـــارس الـــســـويــد

وحولها إلى ركنية.
وحــــاول كـــوكـي تــــهـــديــــد مــــرمى
الـــســـويـــد بـــتــــســـديـــدة من داخل
نطقة مرت بجانب القائم األيسر ا

في الدقيقة 22.
وواصل كوكي إهدار الفرص حيث
تـلـقى تـمريـرة عـرضـيـة من جوردي
ألــبـا داخـل مـنــطــقـة اجلــزاء لــكـنه
سـدد كــرة قـويــة مـرت أعــلى مـرمى

أولسن في الدقيقة 29.
وفـي أول تـهـديـد صـريـح لـلـسـويـد
أرسل الرسون تـسديـدة مُبـاغتة من
ن لكن أونـاي سيـمون الطـرف األ
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. بارات قرر اجنة االنضباط في الهيئة التطبيعية لالحتاد العراقي بكرة القدم معاقبة العب الشرطة حسام كاظم باحلرمان 
نـاقشة اعـتراضات األنـدية واإلساءات وذكر بيـان عن التطـبيـعية ان جلـنة االنضـباط في الهـيأة الـتطبـيعيـة عقدت اجـتمـاعاً 

باريات. التي حصلت في بعض ا
باراة الـشـرطة والزوراء حلسـاب نصف نهائي الـكأس تب لدى تلـفز  قطع الـــــفيـديوي ا واضافت بعد االطالع عـلى ا
اللـجنة وجـود تصـــــرفٍ غيـر رياضي بـدرَ من العب الشـرطة حـسام كـاظم بعـد قــيـامه بركل العب الـزوراء بعـد سقوطه
لعب وعليه تقرر معاقبة العب الشرطة حسام كاظم باإليقاف مبارات استناداً للمادة  3 / 50 انضباط. على أرض ا

باراة انتهت بفوز الزوراء بهدف دون رد. يذكر ان ان ا
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حتتفل االسرة الصحفية في العراق
بالذكرى 152 لصـدور اول صحـيفة
عراقـيـة وذلك في اخلـامس عـشر من
حـزيـران (يــونـيـو ) اجلـاري  ولـهـذه
ـناسـبـة  عمـق تاريـخي في نـفوس ا
العـامـلـ في بالط صاحـبـة اجلاللة
السيـما حـينـما يـستـذكرون مـجاالت
الــتــخـصـص الـتي  انــبــثـقـت مـنــهـا
ــــاط من الـــصــــحـــافــــة ومـــنــــهـــا ا
الصحـافة الـرياضيـة التي  عدت من
اهـم اجملـــــاالت الـــــتي تـــــابـــــعـــــهـــــا
العراقيون وعملوا على ابراز دورها
من خالل االسـهـام بانـضـاج ريـاضة
فـــاعـــلـــة ســـاهـــمت  بـــبـــروز جنـــوم
ــيــزيـن ومــنــتـخــبــات قــادرة عــلى
حتــقــيق االجنــاز في ســوح احملـافل
الدولية .وقد اسهم متخصصون في
الـصحـافـة الـرياضـيـة  عـبر  عـمـلهم
بتـاطيـر تاريخ الصـحافـة الريـاضية

واعالء دورها في  االسهام بـصناعة
صحافة قادرة على متابعة ما يجري
في مـالعب وقــاعــات الــريــاضــة رغم
ــبــكــرة وبـروز رواد من بــدايــاتــهـا ا
الصحافـي الرياضـي الذين اغنت
جتــاربـهم اجــيــال  تـوالت عــلى هـذا
يدان لتستذكر بصمات من سبقهم ا
وحتيط عـملـهم بالـكثـير من الـعرفان
ناسبة  سنتوقف والتقدير  وبهذه ا
عــنــد كــتــاب  الــزمــيل خــالــد جــاسم
الذي اصـدره قـبل نحـو اعوام  حتت
عنوان (حـقائق واسرار  وخـفايا في
الـصـحـافـة الـريـاضـيـة ) مـتنـاوال من
خاللـه كل مــــا احـــاط الــــصــــحــــافـــة
الريـاضية الـعراقيـة من خفـايا حيث
عد الـكتاب مـوسوعـة قلمـية ابرز من
ـمـيـز في خاللـهــا الـكـاتب اسـلــوبه ا
اضاءة مـا حفـلت به الكـواليس التي
ــيــدان الـعــمل الــصــحـفي احــاطت 

الرياضي في العـراق واجلهود التي
قدمـها رواده  واسـهامهم لـيس على
صـــعــيــد بــلــدهم فـــحــسب بل  عــلى
ــيـادين الـتي اسـهـمـوا من صـعـيـد ا
خاللــــهـــا  فـي مـــخــــتـــلف الــــســـوح

واحملافل التي  تواجدوا فيها ..
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وقـبـل الـولــوج الى  مـؤلف  الــزمـيل
خــالــد جـاسم البــد لــنـا مـن االطاللـة
عـلى جـهـود تـالـيـفـيـة  اخـرى اسـهم
من خـاللـهــا كـاتــبـوهــا عـلى  تــقـد
الــعــرفـان جلــيل الــرواد االوائل  في
مـيـدان الـعــمل الـصـحـفي الـريـاضي
ونـــشـــيـــر الـى كـــتـــاب  الـــصـــحـــفي
الرياضي هشام السلمان الذي صدر
عـــام 2010 والــــذي حــــمل عــــنـــوان
(تــاريخ الـصــحـافــة  الـريـاضــيـة في
الــعــراق 2010-1922) كــمــا اســهم
ـــــعــــروف ـي الــــعـــــراقي  ا االكــــاد
يدان الدكتـور عمـار طاهر في هـذا ا
ــطـبــوعه  الــذي صــدر عـام 2018
حتت عنـوان (الـصحـافة  الـرياضـية
في العراق  تـاريخ طويل  ومـحطات
مــضـيــئـة 2003-1922) وبـالــعـودة
الى مــا قــدمه الــصـحــفي الــريـاضي
ــذكــور خـــالــد جـــاسم  في كـــتــابـه ا
حــول  احلــقــائق الــتـي تــضــمــنــهــا
مطبوعه  اضافـة  لالسرار واخلفايا
 التي احاطت بصـحافتنـا الرياضية
فـقــد جـذب الــكـاتب من خـالل كـتـابه
الــقــاريء وجـعــله يــعـيـش مـحــطـات
وفـــواصل مـن تـــلك الـــتــواريـخ ومــا

حــــفـــــلـت به مـن احــــداث  اضـــــافــــة
الســهــامه بـتــنــاول مـا مـن شـانه في
ابراز  الكوالـيس التي احاطت  نشر
بـعض الـصـفـحـات الـريـاضـيـة حـول
جـوانب االخـبــار والـصـراعـات الـتي
نـــشــبـت من جـــرائــهـــا لــتـــجـــعــلـــنــا
واجهة صـحافة تنـافسية  دون ان
ـا كـانت تـنـتهـجه مـن اذكاء تـتـاثـر 
ــــنـــافــــســـة في احلــــلـــبـــات لـــروح ا
العب والقاعات  وقدرة الصحفي وا
الريـاضي عـلى  االسهـام باذكـاء تلك
باريات الروح  من النديـة  في تلك ا
 الــــتـي كــــانـت جتــــري واخـــــتــــيــــار
ـكـن ان تـسـهم ــانـشــيـتـات الــتي  ا
بـــــــاشــــــعــــــار روح احلـــــــمــــــاس في
الـريـاضـيــ  وتـفـعـيل قـدرتـهم عـلى
بـذل اجلـهـد االكـبـر لـلـظـفـر بـنـتـيـجـة

باريات . الفوز في مثل تلك ا
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هـــذا اجلـــهـــد الـــبـــارز  الـــذي قـــدمه
الـزمــيل الـصــحـفي الـريــاضي خـالـد
جـاسم جـديــر  بـان يـكـون مـوسـوعـة
مــــعــــرفـــــيــــة تــــلــــهـم الــــبــــاحــــثــــ
ـــيــ الســتـــنــبـــاط تــاريخ واالكــاد
مـوسع قـادر عـلى  االحـاطـة بـجـهـود
شــريـحـة الـصــحـافـيـ الــريـاضـيـ
واقــتـفـاء اثــارهم الـقــلـمـيــة  بـعـد مـا
قدمـوه في سني حـياتـهم من مقاالت
او اراء  او حتـلـيالت  بـرزت لـتـمـنح
ــيــادين اعالمــيــة الــتــطــور الحــقــا  
ـبـادرات اخـرى  عــكـست مــثل تـلـك ا
لتتبـلور خالل السـنوات الالحقة في

الالعـــبـــات وادخــــــالـــهم في
ر اجـــواء الــبـــطـــولـــة قــبل
الـــســفـــر لـــلـــمــــــشــاركـــة في

البطولة.
ـنتخب واوضح ان “قائـمة ا
هــذه اولـيــة حــيث سـتــشــهـد
ـشـاركـة اذ الــتـقـلـيص قــبل ا
سيتم اخـتيار 12 العبة فقط

لبطولة غرب اسيا.
ـنـتـخب كل وضـمـت قـائـمـة ا
مـن  بـــلـــسم اســـعـــد وهـــالـــة

احــــــــمـــد واســـمـــاء حـــنــون
وايـات مـكي وطـيـبـة فـاهـــــم
وزهـــــراء عـــــلـي وفـــــاطـــــمــــة
حــــس ولينا منهل وبسمة
احــــمـــــد وضــــفـــــاف ريــــاض
وغــــفران صديق ورسل عبد
الــله وحــنــ كــاظم ورويــدة
فــالـح وســحـر هــارون وتــقى
عـلـي وسـحــر طــالب وهــديـر
ريــــاض ونـــــور عــــادل ودانه

رياض.
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ــنـــتــخب اســـتــدعى مـــدرب ا
الــوطـني الــنــسـوي لــلــركـبي
حـــســ عـــمــار  20 العـــبـــة
لالنـــضـــمـــام الى تـــدريـــبــات
ـــنــتـــخب الـــذي يـــســـتـــعــد ا
نـافسات بـطولة غـرب اسيا
لــســبــاعــيــات الــركــبي الــتي
ســـتـــقـــام في شـــهـــر ايـــلـــول

قبل. ا
وقــــال عــــمـــار فـي تـــصــــريح

صـــحـــفـي ان بـــطـــولـــة غــرب
اسـيــا ســتـكــون اول بـطــولـة
دولـية يـشـارك فيـهـا منـتخب
نـــســـاء الـــعـــراق وســـتـــكــون
محطة مهمـة للفريق لتطوير

قابليات الالعبات.
واضـــــاف نــــامل مـن جلــــنــــة
الركـبي ان توفـر انا مـعسـكر
تـــــدريـــــبي واخـــــر خـــــارجي
يـــتـــضـــمن مـــبـــاريـــات وديــة
لقاء منتخب العراق بالركبيتــسـهم في تـطـويـر قـابـلـيـات
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األخـــيـــرة عـــلـى أمل خـــطف هـــدف
باراة الفوز دون جـدوى لتنـتهي ا

بالتعادل بهدف لكل فريق.
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لوينيل ميسي

نيكوالس
جونزاليس

ابـراز االســتـوديـوهـات الـتــحـلـيـلـيـة
ـقاالت التي بـاتت تـغني عن مـئات ا
التي  تبحث وتغوص في اعماق كل
فــريق وتــرصــد بـارقــام وحــســابـات
مـفـصـلـة  قـدرة هـذا الـفـريق عن ذاك
ـبـاراة او وجـهـده في كــسب نـقـاط ا
بـاراة بـالـنتـيـجة اخلـروج من تلـك ا

رضية . ا
وعبر 391  صفحة من القطع الكبير
 من كــــتــــاب  احلـــقــــائـق واالســـرار
بـــجــزئه االول  والـــذي ارتــكـــز عــلى
سبعة فصول  لكن  اللبنة االساسية

من الـــكـــتــاب تـــوقـــفت عـــنـــد حــدود
الـفــصل الـرابع  الــذي تـخـصص في
ابـــراز جــهـــود جنــوم  كــواكـب كــمــا
وصـفــهم الـكـاتب لـيــبـرز من خاللـهم
رواد الصحافة الرياضية في العراق
 حـيث احـصى لـقـرابـة 50 صـحـفـيـا
لـيـلـحق بـتـسـمـيـة كل مـنـهـم تـعـريـفا
بـــارزا  يــــخـــتـــصــــر من خاللـه تـــلك
الــبـصـمـات الــثـريـة الــتي اغـنـوا من
خاللهـا مـيدان الـصحـافة الـرياضـية
الـعـراقـيـة وكانـهم ذلـك الرعـيل االول
ن تالهم في الــذي مــنـح الــشــعــلــة  

مــــســـــيــــرة االلف مـــــيل مـن تــــاريخ
الــصـحــافـة الــريـاضـيــة الـثــري كـمـا
اتــسم الــكــتــاب  بـابــراز  الــبــدايـات
يدان الصحافة الرياضية البسيطة 
عبـر الـفـصل االول راصدا من خالله
التـحـوالت الكـبـرى التي طـرات على
ـيدان  كـما  تـطرق في الـفصل هذا ا
الـثـاني من الـكتـاب  الى  تـغـيـيـر ما
بـعـد الـتـغـيـيـر والـذي حـدث مـا بـعد
عام 2003 من والدة  جديـدة الحتاد
الـصـحـافـة الـريـاضـيـة  كـما بـرز في
الـفـصل الـثالث  حـكـايـات مـهـمة من

كــوالــيس الـصــحــافـة ومــا واجــهـته
ـتــتـالــيـة خالل اعــوامه وعــقـودهــا ا
والـــصـــراعــــات الـــتي كــــانت حتـــكم
عـالقـات الــصــحــفــيـ الــريــاضــيـ
ـــؤســســـات الــتي ســـواء من خالل ا
كـانت تخـتص بـتسـيـير شـؤونهم او
من خالل ما عكسـته اجواء البلد في
تلك احلـقب  والتـاثيـرات التي برزت
من خالل تــلك الـســطـوة كــمـا نـاقش
الكتاب  دون ان يتخصص بصحافة
الـــوطـن بل انــــتــــقل الـى كـــشـف مـــا
شـــهــــدته اروقــــة االحتـــاد الــــعـــربي
لـلـصـحـافة الـريـاضـيـة والـتـجـاذبات
الــــتـي حــــكــــمت عــــمـــــله  ومــــواقف
الــصـحــفـيــ الـعــراقـيـ جتــاه تـلك
الــتـــجـــاذبــات  فـــضال عـن  خــفـــايــا
ارتــبــطت  بـرابــطــة صـحــفــيي غـرب
اسيا  والـتي ولدت ميـتة اضافة الى
مــا احـاط  عــمل  االحتــاد االســيـوي
لـلـصـحـافـة الـريـاضـيـة .عـمـومـا فـان
مـثل تلك اجلـهـود الـتالـيـفيـة  تـسهم
بــكــونــهــا روافــد عــلــمــيــة  تــســاعـد
ـيـ والبـاحـثـ  في تـاطـير االكـاد
عـملـهم بـاالوسع عن مـيـدان صـحفي
مهم  من ميادين الـصحافة الـعراقية
وتــمــنح الــعـــرفــان الجــيــال ريــاديــة
لـعـشــرات من الـكـتـاب والـصـحـفـيـ
الذي قـدمـوا للـقـراء خالصة رؤيـتهم
عــــمـــا جــــرى فـي ســـوح ومــــيــــادين
ا قدموه الرياضة  وابرزوا ارائهم 
اقرانهم من العبي ورياضيي العراق

في حقب مختلفة .
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نيـنوى مـنهل مـحمـد خلف وبدت
عـليـها اثـار اطالق نـار في الرأس
ــنـــطــقــة تـل عــاكــوب الــتــابــعــة
لـنــاحـيـة الـنــمـرود جـنــوب مـديـنـة

وصل. ا
وأضـــــــاف ان ظـــــــروف احلــــــادث
غـــامــــضــــة حـــتـى اآلن وفـــتــــحت
ـعـرفة األجـهـزة األمـنـيـة حتـقـيـقـاً 

مالبساته.
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أفـاد مـصـدر أمني  بـالـعـثـور على
جـــثــــة مــــديــــر دائــــرة الــــشــــبـــاب
والرياضة في نينوى منهل محمد
خلف وعلـيها آثـار إطالقات نارية

وصل. جنوب مدينة ا
ـصدر في تـصريح صـحفي وقال ا
 إن السـلطـات األمنـية عـثرت على
جـثة مـدير الـشبـاب والريـاضة في
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{ لـوس اجنـلـوس- وكـاالت - أحـتـفـلت
عـارضــة األزيــاء األمــريــكــيـة ?كــيــنـدال
جـيــنـر ?وصـديــقــهـا العـب كـرة الــســلـة
ــــرور ســـنــــة عــــلى ?ديـــفـــ بـــوكــر ?
عالقـتـهــمـا.ونـشــرت جـيـنــر صـوراً عـلى
صفحتـها اخلاصة عـلى موقع التواصل
طبخ مع حبيبها االجتماعي ظهرت في ا
تلف خصـره بذراعـيهـا وفي الثـانية في

طائرة خاصة يعانقان بعضما.
ونــشـــر بـــوكـــر صــوراً عـــلى صـــفـــحــته
اخلـاصــة كــتب عــلى أحــداهـا  365أي
عـدد أيـام الـسـنـة وعـلى الـثـانـيـة  52أي
عـدد األسـابيـع. يـذكـر أن الثـنـائـي بدأت
عالقتهمـا كأصدقـاء وتطورت الى عالقة
غرامية وعلق موقع (بيوبل) أن (كيندال

.( سعيدة جداً مع ديف
ية ?نيكي الى ذلك نشـرت النـجمـة العـا
مــيــنــاج ?صــورة بــرفـــقــة طــفـــلــهــا في
صفحتها اخلاصة على موقع التواصل
اإلجتـمـاعي ظـهـرت فـيـهـا وهي تـضعه
البس كــاجــوال بــالــلـون بــحـضــنــهــا 
األبـــيـض وأحـــدثت الــــصـــورة ضــــجـــة
واسـعــة بـ مــتـابــعـيـهــا الـذيـن الحـظـوا
الــشــبـه الــكــبـــيــر الــقـــائم بــيـــنــهــا وبــ
ـــيــة إبــنـــهـــا.وذكــرت وســـائل إعـالم عــا
مؤخراً أن مـيناج سـتعود بـأغنيـة جديدة
ـــقـــبل وذلك بـــعـــد ان يـــوم اجلـــمـــعـــة ا
إنـتــشـرت مــؤخـراً اخــبــاراً مـفــادهـا عن
تعـاونـهـا بـأغـنـيـة جـديدة
مع الــــــنـــــجــــــمـــــة
ـية أريانا العا
غــرانــدي.
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طلب محمود  عبد ا
الشـاعر العـراقي تلقى تـعازي االوساط الـثقافـية لوفاة
اضي شقـيقه احلـاج حامـد محمـود سلـمان الـسبت ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
ÍœUM'« w UÝ

اخملرج الـسـوري اعلن انـتـهاء تـصويـر مـسلـسل (دفا)
ـؤسـسـة الـذي كــتب نـصه بـســام مـخـلــوف وأنـتـجـتـه ا

العامة لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني.
`zUB « bOL(«b³Ž
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طرب االردني اطلق اغنية (احنا عشاق الوطن) وهي ا
من احلانـه و كلـمـات مـحـمـد بشـنـاق تـوزيع مـوسـيقى

أحمد اجلميلي اخراج مازن ملص.
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شـعــرهـا في أحـد صــالـونـات الــتـجـمـيل
وعلّـقت: (بـقالي  4سنـ بعـيد عن بـلدي

ورجعت عشان أظبط شعري).
ــتـابـعــ الـتـغــيـيـر والحظ الــعـديـد من ا
الـكـبــيـر في شـكل عـال حـتى أن الـبـعض
ـغـربـية سـمـيرة مـنـهم شبـهـهـا للـفـنـانة ا
سعيـد. وسافـرت غا إلى امريـكا للـبقاء
مع عائلتهـا هناك بعد أن شاركت
عام 2017 في فيـلم "الفـندق" مع
محمد جناتي مروى وأحمد بدير
وإخراج عاطف شـكري ومـسلسل
"طــــعـم احلـــيــــاة مـع ســـامــــو زين
ســـانـــدي حــســـنـــاء ســيـف الــدين
وإخراج عبد العزيز حشاد إضافة
إلـى مـــســـلـــسل ظـل الـــرئـــيس مع
ـغني يـاسر جالل مـحـمـود عبـد ا
هنـا شيـحة وإخـراج أحمـد سمـير

فرج.
ومنـذ عام 2017 لم تظـهر في أي
عمل فني فكـانت تتواجد فقط في
وكل فـتـرة ـنـاسـبــات الـعـائـلـيـة  ا
تنشر صورها مع إبنـتيها  بينما
يـتــسـاءل مـحـبـيـهــا حـول حـقـيـقـة
إعتـزالهـا الـتمـثيل وإبـتعـادها عن
األضـواء والـشـهـرة كـونـها بـاتت

تعيش مع إبنتيها هناك.
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ـــصــريـــة عال غــا ـــمــثـــلــة ا صــدمت ا
تحدة تابـع بعودتـها من الواليـات ا ا
األمـــريــكــيــة الى مــصــر بــعــد غــيــاب 4
سنوات عن الـساحة الـفنيـة.وظهرت عال
في مــقــطع فـيــديــو إنـتــشــر عـبــر مـواقع
الــتـــواصل اإلجــتــمــاعـي وهي تــصــفف
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ألداء تــمــارين مــسـرحــيــة (قــيــامـة
االرض) الـتي في السـاعة الـثامـنة
من مـــســاء الـــيــوم األربــعـــاء عــلى
ــصـفى في ســريع الـدورة مــقـابل ا
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زار الـوكـيل االقـدم لـوزارة الـثـقـافة
والسـياحـة واآلثار جـابر اجلـابري
ــوقع الــتـصــويـري مـســاء األحـد ا

أن يرقـصوا ويـفرحـوا كثـيراً وتـلقت
مايـا الكـثيـر من الـتهـاني على إطالق
أغـنــيـتـهــا اجلـديـدة كــان من بـيــنـهـا
تهـنئـة من الفـنـانة الـلبـنانـية نـانسي
ايا :(الغنية كتير عجرم التي كتبت 
حلـوة! ألف مـبـروك جنـاح أحلى كالم
و . من الفكرة لـلتنـفيذ للـموسيقى...
ـا سوبـر مـايا !) وأرفـقت نـانسي فعـلً
تـعـلـيـقـهـا بـرمز قـلـب أحـمر.وإنـهـالت
التـعليـقات عـلى ما كـتبـته عجرم من
محبي دياب وعجلـرم وعبر جميعهم
عن محـبتـهم لـلفـنانـتـ وأثنـوا على

احملبة التي جتمع بينهما.
 فـيـمـا كـشف اخملــرج سـيف سـبـيـعي
في لـقـاء تـلـفـزيـوني أنه (حلـد اآلن لم
يـــتم االتــــفـــاق عـــلى جــــزء ثـــاني من
مــسـلــسل عــلى صــفــيح سـاخـن عـلى
الـرغـم أن الـعــمل مـنــذ الــبـدايــة كُـتب
ليكـون عبـارة عن جزئ ولـكن القرار

ــنـتــجـة وفي حـال  اآلن لـلــشـركـة ا
االتـفـاق ســيـبـدأ مع الـكُــتـاب بـإجنـاز

العمل) .
وعن جنــــاح األجـــزاء الـــثــــانـــيـــة من
األعمـال أكـدّ سـبـيعي (أنـه في الوطن

الــعـــربي عــمـــومــاً لم
نـــوفق في األجـــزاء
تـتالـية لألعـمال ا
ولـــكـن عـــنــــدمـــا
يـــبــنـى الــعـــمل
عــلى تــغــيــيــر
الشـخـصـيات
ومـصــائـرهم
والـــــــعـــــــمل
نـاجـح فـمن
ـؤكـد أنه ا
سيستمر)

.

ـتـلـكك هـذا إعطِ صـوتك لـلـعـاطـفــة.إحـسـاس جـمـيل 
اليوم .رقم احلظ.9
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ال تـتـرك نــفـسك مــنـسـاقــا وراء عـاطـفــتك و اال وقـعت
فريسة للضغوط النفسية و العصبية .

Ê«eO*«

الــظـروف سـتـمـكّـنـك من أن تـكـون حتت األضـواء لـذا
عليك ان تكون لبقا و ليس متعجرفا .

—u¦ «

شاورة عقلك في احل و اآلخر و ترك القلب علـيك 
جانبا . 

»dIF «

ال تكثـر من احلديث عن منـجزاتك ألنك ستـقع ضحية
الغرور  رقم احلظ.2

¡«“u'«

ـالي صـفـقـات مثـمـرة  بـشرط أنّ يـحمل لـك احلقل ا
تكون طموحاً باعتدال.

”uI «

لديك الكـثير لتناقـشه مع شريك احلياة كن شجاعا و
عبر عما يدور في ذهنك .

ÊUÞd «

سـتمتـلك اليـوم الكثـير من السـحر لـذا ستعـرف جيداً
قرب إليك .  كيف تعمل مع ا

Íb'«

إذا حاولت إهـمال طلـبات رؤسائك فـيجب أن تأسف
لذلك. 

bÝô«

عجب عاطفـيا انت شخص مهم و لـديك الكثيـر من ا
عليك ان تكون مرحا لتنعم بذلك .

Ë«b «

احذر من األوهـام: ابقَ صامداً في قراراتك ومخلصاً
آلراء مجموعتك. 

¡«—cF «

. ابــحث عن  ســتــكـون مــتــلـهّــفــاً لــلـمــحــبّـة وألن حتبّ
التشارك تعاون تفاعل مع احلبيب.

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

الـكــاتب والـصــحـفـي الـعــراقي يـشــارك في الـفــعـالــيـة
قـبلة شـترك اجلمـعة ا احلواريـة التي تقـيمهـا منـصة ا
ستقبل - بعـنوان (منصات الصحافـة العراقية وأفق ا

شاكل والتحديات). ا

ــاضي مـحـاضـرة ي الـعـراقي الــقى االثـنـ ا االكــاد
ــوضـوعــيــة وراء عـجــز الــعـمــلــيـة بــعــنـوان(الــعــوامل ا
السـياسية عن حتقيـق التنمية االقـتصادية في العراق)

ضمن فعاليات معرض بغداد الدولي.

طـرب السـوري احيـا حـفالً طربـياً عـلى مسـرح قلـعة ا
حـلـب ضـمن فـعـالــيـات  مـهـرجـان احملــبـة والـوفـاء مع
ـايـسـتـرو حـمـيـدي ـوسـيـقـيـة بـقـيـادة ا أنـغـام الـفـرقـة ا

الشاطر.

جنوى كرم

حتــقـــيق تــذوق مـــوســيــقـى وقــاعــدة
جـمـاهـيــريـة لألغـنـيـة الــتـراثـيـة عـبـر
النغم احلـديث وفرصة اليـصالها إلى

العالم اجمع). 
ŸuM²  qHŠ

وشـــهـــد احلـــفـل تـــنـــوع في عـــروض
ســلــســلــة الــتــنــاغم من احلــداثــة في
وسيقى والـغناء التـراثي  الفقرات ا
الـتي قـدمـت بـطـريـقــة أثـارت إعـجـاب
احلــضـور وســعــادتــهم. وفي نــهــايـة
احلـــفل ثــمـن نــقـــيب الـــفــنـــانــ دور
الشباب ومعلّمهم في هذه الفرقة وما
سة جمـالية ابداعية وقدم قدمته من 
وســام الــنـــقــابــة اخلـــاص إلى قــائــد
الـفرقـة كـر وصـفي تـكـريا لـه وكتب
شكـر وتـقديـر إلى اعـضائـهـا الشـباب
لــتـشــجــيـعــهم  ومــبـاركــة جلــهـودهم

ميزة  االبداعية ا
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استضـافت نقابـة الفنـان العـراقي
ـاضي عـلى قـاعات الـنـقـابة السـبت ا
ـايـستـرو كـر وصـفي ضـمن فـرقـة ا
مبـادرة الـفن للـسالم الـدوليـة وقدمت
سلسلة تناغم من تراثنا العراقي إلى
احلـداثـة بــحـضـور مـســتـشـار رئـيس
الـوزارء حــســ الـهــنــداوي وسـفــيـر
اليونسكو للسالم الفنان نصير شمة
ونـــخـــبــة مـن جنــوم الـــفـن الــعـــراقي
ومـتـذوقـيه  وفي بـدايـة احلـفل الـقى
نــقــيب الـفــنــانــ الــعـراقــيــ جــبـار
جودي كلمة ترحيبية حتدث فيها عن
طبيـعة التـعاون مع وصفي ومـعنوناً
األبواب االبداعيـة التي سيتم فـتحها
ــقــبـلــة.واكــد وصــفي في في األيــام ا
ـقـبـلـة سـيـتم كـلـمـته (أنه في األيــام ا
االسـتــمــرار بـتــقـد الــنـشــاط بـغــيـة

تـمـلك من شغـف الطـمـوح وحتـدي ظلم
األيــام لـهــا. أصــبـحت امــا فــيـمــا بــعـد
واوالدهــا كــانــوا ســبــبــاً لــســعــادتــهــا
ورضـاهــا عن حـالـهـا..ومـربـيـة ألجـيـال

صغار أصبحوا بقربها كأوالدها..
لــكـن أين رحــلـت أحالمـــهــا ?كـم تــراكم

فوقها تراب النسيان وأخفاها
من ذا الـــــذي قــــام بــــوأد أمـــــانــــيــــهــــا
وطــمـوحـاتـهـا وجـعـلـهـا أسـيـرة لـواقع
ـــــوســـــيـــــقى تـــــرف لـــــيس يـــــظن ان ا
إال...تـــخــفي حـــســرتـــهــا كي اليـــســمع
انـيـنهـا كـائن كـلمـا رات آلـة ( البـيـانو)
مـركــونـة بــزاويـة مــهـمــلـة خـلـف قـيـود
األيـام التي كـبـلتـهـا وكبُـلت الـكثـير من

نساء جيلها ..
ويـومــاً مـا أســتـيــقظ احلـلـم بـداخــلـهـا
يـبـغـي اخلالص من الـظـروف اجلـائـرة
حـولـهــا وأول مـاخـطــر بـبـالــهـا اكـمـال
دراستـها اجلـامعيـة لكي يـشتـد عودها
تواضعة.. الذي كان طرياً.بشهادتها ا
ـصـاعـب حـولـها واجـهت الـكـثـيـر من ا
كأن الـعمر تـوقف بنقـطة ما اليـحق لها

ان تتخطاها..
اسـتـجمـعت شجـاعـتهـا الـتي تعـلـمتـها
من نـسـاء مـديـنـتـها الـكـبـار من حـولـها
ولم تأبه لـقطـار العمـر الذي مـضى بها
صــوب الــعـقــد اخلــامس بل أصـرت ان

.. يكون هذا حافزها الن تمضي قدماً
ولم تأبه لـضيق اليـد الذي كان يـقيدها
الن الـلـه كـان جلـانـبـهـا دومـاً وسـيـنـعم
عليـها حتمـاً بالرزق الذي سيـحقق لها
احالمــهـا..وقف جلــانـبـهــا االخـيـار من
ـوصل الـتي ضـمت الـكـثـير مـديـنـتـها ا
مـنـهم  ..وانـتقـلت من مـعـلـمة لـلـصـغار
ــدرســـة أبــتـــدائــيــة الى مـــكــان آخــر
ومـــرحـــلـــة جــديـــدة وضـــعت فـــيه اول
خـطـواتهـا احلـقـيقـيـة لـلنـجـاح.ومضت
بضـعـة اعوام لـتجـني من وراءها ثـمار
أصـرارهـا واكـمـلـت حـلـمـهـا بـالـشـهادة
االولية اجلامعية من ( الكلية التربوية
فتوحـة) واستلمت وثيـقة تخرجها ال ا
بــيـدهــا فــقط بل بــقــلــبـهــا وأصــرارهـا
وحـبــهـا لـلــفن الـذي ظـل حـلـمــاً صـعب

تخصصة .. عارض ا الفنية وا
ؤسـسـة الـرياضـة والـشـباب انـضـمت 

فـــــــــــــــــــــــي
ــوصل بــصـفــة مــســؤولــة الــعالقـات ا
الـعامـة فيـها..وأصـبـحت عضـواً فاعالً
ـوصل ـنــتــدى ســيـدات االعــمــال بــا
ـتـعـفـفـة عن وسـعت خلـدمـة الـعـوايل ا
طـــريق مـــشــغل اخلـــيـــاطــة الـــذي قــام
ـذكـور ليـضم اليه نـتدى ا بـأفتـتاحـه ا
ــبــدعـة والــتي هـي بـأمس الـطــاقــات ا
ـــعـــنــوي ـــادي وا احلـــاجـــة لـــلـــدعم ا

ـراة لــلــنـهــوض بــواقع ا
في مــــحـــافــــظـــة

نينوى...

ــنــال لــكــنـه حتــقق أخــيــراً..ودخــلت ا
بزهو وفـرح حقيـقي الى معهـد الفنون

ـرة دخـلته اجلـميـلـة لـكن هذه ا
بـصــفـة مـدرسـة الطـالـبـة
ــــوســـيـــقى) في قـــسم (ا
وبـصحـبة الـبـيانـو الذي
ــا عــشـقــته انــامـلــهـا طـا

الرقيقة..
وصار الكثـيرين من أبناء
وصل العـريقة مديـنتهـا ا
يـــعـــرفـــون انـــهـــا عـــازفــة
الــــبــــيــــانــــو الــــوحــــيــــدة
والــتـدريــسـيــة واجلـمــيـلـة
بكل شئ بفنهـا وتواضعها
ومــــوهـــبـــتـــهــــا..واثـــبـــتت
لـــــــلــــــجـــــــمـــــــيع ان الـــــــفن
ـوسـيـقى رسـالـة سـامـية وا
ــكن ان تـفـنى ـوهــبـة ال وا

وتَسحق بظلم الظروف..
×(بــان مــحــمــد شـكــيب) هي
الــتي كــانت مــحــور كل هـذه
الكـلـمات الـتي قيـلت بوصف
مــسـيـرتـهـا وقــيل عن عـزفـهـا
الــشئ الــكـــثــيــر في نــيــنــوى

وسيقى والفن واحلضارة.. احلب وا
q ô« WOK u

خـريـجـة مــعـهـد الـفـنــون اجلـمـيـلـة في
الــعــاصـــمــة احلــبــيــبــة بــغــداد/ قــسم
وسـيقى..تـتلـمذت على يـد أستـاذتها ا
ــعـــروفــة بـــيـــاتــريس ــوســـيــقـــيـــة ا ا
أوهانسيان... هي مـوصلية األصل اباً
عـن جـــد ..من مـــوالـــيــد ..1966عــادت
للـعيش في مـدينـتهـا االم احلدبـاء بعد
زواجــهـــا وتــركت الــعــاصـــمــة لــتــحط
ـوصل.. اكمـلت دراسـتها رحالـها في ا
ــــــوصل عــــــام اجلـــــــامــــــعــــــيــــــة فـي ا
..2018واصـــبــحت من ضـــمن الــكــادر
ـعـهــد الـفـنـون اجلـمـيـلـة الـتـدريـسي 
ـوصل وحتديـداً في قسم للـبـنات في ا
ــوسـيــقى.. ســعـت بـكـل مـاتــمــلك من ا
ــرأة مـــثــابـــرة ألبـــراز دور ومــكـــانـــة ا
ــشــاركـــاتــهــا الــفــرديــة ـــوصــلــيــة  ا
ـهرجـانـات واالمسـيات واجلـماعـيـة با
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بغداد وهي من إنتاج هيئة احلشد
الـشـعــبي وتـعـرض احــيـاءً لـذكـرى
تــأسـيس الـهـيــأة.واطـلع اجلـابـري
ـستـخدمة عـلى التـقنـيات الـفنـية ا
ـسرحي والـتقى في إتـمام الـعمل ا
بالكوادر الفـنية التي جتسد أدوار
ـسـرحـيـة وزار مـواقع الـتـصـويـر ا
شارك واطلع إلى وجهات نـظر ا
والـقـائـم عـلى إجنـاز هـذا الـعمل
الـفــني الـضــخم الـذي يــشـارك فـيه

ثال وفنانا.  150 
وتـعد مـسرحـيـة قيـامة االرض أول
عمل مـسرحـي يتحـدث عن الـفتوى
ـرجـعيـة لـذكـرى تأسـيس احلـشد ا
الــــشــــعــــبي لــــلــــدفــــاع عن األرض
ــقـدسـات ضــد (داعش) ويـطـرح وا
الــعـمل فــكــرة الــصــراع بـ احلق
والـباطل عـبر تـاريخ الـبشـرية مـنذ
اخلـــلــيــقــة وصــوالً الـى الــلــحــظــة

الراهنة.
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ـطـربة الـلـبنـانـية جنـوى كرم أحيت ا
حــفــلــة اســتــثــنــائـيــة فـي الــريـاض 
ـنــاسـبــة فـســتـانـاً واخـتــارت لـهــذه ا
أخضـر اللـون وأنيـقاً لـلغايـة وقدمت
شـمس االغــنـيـة الـلــبـنـانــيـة بـاقـة من
أجـمل أغـنـيـاتــهـا الـتي غـنـتـهـا خالل
مـسـيـرتـهـا الــطـويـلـة ورددهـا مـعـهـا
اجلمـهـور وعـلت أصوات الـتـصـفيق
بـ احلـاضـرين في الـقـاعـة.أمـا عـلى
مواقع التـواصل االجتمـاعي فتصدر
ترند (جنـوى كرم في الريـاض) قائمة
الـعــبـارات األكــثـر تــداوالً وانـتــشـرت
العـديد من الـصور والـفيديـوهات من
احلـفـلـة الـتي نـالت أصـداءً ايـجـابـيـة
لـلـغـايـة.وكـانت كـرم قـد وجـهت كـلـمة
لــلـحــاضــرين وقـالـت: (فـرحــتي مــنـا
ســايـعــتــني ومش مــصــدقـة ان ارجع
بـــعـــد كل يــــلـــلي صـــار عـــلى الـــكـــرة
ــســرح وغــني األرضــيــة أقف عـــلى ا

قدام جمهور محب ).
ـطـربـة  الـلـبـنـانـيـة الى ذلك أطـلـقت ا
مايـا ديـاب أغنـيـتـها اجلـديـدة (أحلى
كالم) وطلبت من متابعيها ومحبيها
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يـنادوهـا (بـغصن الـبـان )  النهـا كانت
كـذلك ..يــافـعـة بــعـمـر صــغـيـر قــادتـهـا
خـــطـــواتـــهـــا بل قـــدرهـــا ألن تـــصـــبح
االصــرار أتى بــهـا مـوســيــقـيــة واعـدة
ــكــان الــذي تــفــوح من أركــانه لــهــذا ا
وقـفت وزوايــاه رائــحـة الــفن األصــيل 
ــعــهـد بــخــجل امـام جلــنــة الــقـبــول 
الفنون اجلميلـة وطلبوا منها أن تفعل
شـيـئـاً لـتـبـرهن فـيه عـن مـوهبـتـهـا كي
ولم جتـد ســوى الـغــنـاء يـتم قــبــولـهــا
بأغنيـة كانت تدور في رأسهـا انغامها

وكلماتها 
كان صوتـها البر مـدخالً للولوج الى
ـعهـد لـتـصبح احـدى طـالـباته أروقـة ا

وسيقى . في قسم ا
وقعت عيـناها عـلى آلة (البـيانو) التي
تـوسـطت أحدى الـقـاعـات فـيه وهرعت
الــيــهــا بــحب ولــهـفــة لــتــبــدأ تـمــارين

التعلم..
ـشـوار الــذي بـدى لـهـا كــان هـذا أول ا

آنــذاك ســـهالً لــكــنه تــعـــثــر بــعــراقــيل
ومطبات احلياة فيما بعد...

بــعـــد مــضي خـــمس ســـنــوات وجــدت
ـعـهد لـكنـها لم نـفسـها خـارج أسوار ا
تـخـرج منـه خالـيـة الـوفـاض بل ضمت
ـؤهل الـذي حتت جـنـاحـيـهـا شـهـادة ا
ســـيــجــعل مـــنــهــا مــعــلـــمــة جلــيل من

الصغار الفرح للقياها..
—UGB « rOKFð

أرتـــضت ان تــكـــون كــمـــا شــاءت لـــهــا
ـقـادير مـعـلـمة فـنـيـة صغـيـرة جتلس ا
ـكـاتب لــتـعـلم الـصـغـار خــلف أحـدى ا
وتــصــحـح كــراريــســهـم .تــســاءلت مع
وعود نفسهـا ترى هل سياتـي اليوم ا
درسة الى ما هو لتجتاز ابواب هذه ا
ـكان جـديد يسـع احالمها ابعـد منـها..

وآمالها وحبها للموسيقى ?
حاربتها أيامهـا وأضطهدتها الظروف

وطمست في روحها عطشها للتألق 
أغــتــال الـــزمن الــكــثــيـــر من أحالمــهــا
ا وطمـأنـيـنـتـهـا لـكـنـهـا ظـلت تـقـاوم 

بان محمد شكيب
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الـكاتب العـراقي صدر له حـديثاً
عن دار ومــكــتــبــة اجملــلــة كــتـاب
) يـقع في ـ بـعـنـوان (اجـتـيـاز ا
174 صــــــفـــــحـــــة مـن الـــــقـــــطع

توسط. ا

bOFÝ bOLŠ

الــــشـــــــاعـــر الـــعـــراقـــــــي اجنــــــــــزت عن جتـــربـــته
الـشـعــريـة واالنــســـانـيــة  الـكـاتــبـة االردنـيــة انـصـاف
قـلــعـجي مــخـطــــــــــوطـة كــتـاب بــعـنـوان (تــطـواف في
ــوريـســكي) وسـتــــــدفع مـخــطـوطــة كـتــابـهـا حـدائق ا

للنشر.
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(ار تـي إس) من دون اإلفـصـاح عن
أســمـــاء أصــحــابــهــا  اشــارت إلى
(تـــــــــــفــــــــــشـي اخملــــــــــدرات) وإلـى
(مـحـسـوبـيـة ومـضـايـقـات نـفـسـية

وحترش جنسي).
ـصمم وتـتـعـلق ادعـاءات كـثـيـرة 
الــرقـصـات الـفـرنـسي جـيل رومـان
الـذي تـولى زمام الـفـرقة بـعـد وفاة

موريس بيجار عام 2007.
وكـــان رومـــان الــــذي لم يُـــجب عن
طـلب وكـالـة فـرانس بـرس تـعـلـيـقاً
مـنه عـلى القـضيـة واجه اتهـامات
ـاثلـة تضـمنـها تـقريـر سري عام
2008 ولــكن سُـمِح له بـالـبـقـاء في
مــــنـــصـــبه بــــحـــسب (إر تي إس)

والنقابة. 
 واســتـــغــربت رئــيــســـة الــنــقــابــة
الـســويـسـريـة الـرومـانـديـة لـفـنـون
األداء آن بـابيو في تصريح لوكالة
فـــرانس بـــرس كــيـــفـــيــة انـــتـــهــاء
الـتدقيق إلى تـبييض صـفحة جيل

رومان بالكامل حينذاك.
والحــــظت أن االتــــهـــامــــات كـــانت
ـطـروحـة مــطـابـقـة حــرفـيـاً لـتــلك ا
الــيـوم أي الــتـحــرش والـتــحـقــيـر
واإلذالل واإلهـــــــانـــــــات وفـــــــورات
الـغـضب واخملـدرات وغـيـرهـا. كل

ذلك قيل في التدقيق.
وقـالت راقصـة أبقـيت هويـتها طي
الـكـتـمـان  لـ (إر تـي إس) إن إهـانة
جـيل رومـان راقـصـ عـلـنـاً خلـطـأ
أو زلــة كــان أمــراً شــائــعــاً فــيــمــا
كـــشــــفت أخـــرى أنـه كـــان يـــطـــلب

إحضار احلشيش له.
والحـــــظت بـــــابـــــيـــــو أن مــــعـــــظم
الـشهادات الـتي سمعَـتها تـتمحور
ـضـايـقـات الـنـفـسـيـة وهي عـلـى ا
عـبارة عن معـاملة سـيئة بـالشتائم
والــتــحــقــيــر واإلقالل مـن احــتـرام
الـناس وأشـارت بابـيو أيـضاً إلى
اتـهامات بالتحرش اجلنسي ولكن

ليس ضد جيل رومان. 
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{ لـندن (أ ف ب)  –رفـضت مـحطة
(جي بـي نــيـــوز) الــتــلـــفــزيـــونــيــة
اإلخــبــاريـة اجلــديـدة الــتي تــطـلق
بـرامجـهـا األحد تـشبـيهـها بـشبـكة
ـثـيـرة (فـوكس نـيـوز) األمـيـركـيـة ا
لـلجدل آمـلة في إحداث تـغيير في
ــسـمـوع ـرئي وا مــشـهــد اإلعالم ا
في بـريـطـانـيا.  وتُـعـتـبر  (جي بي
نــيـوز) أول قـنـاة إخـبــاريـة تـنـضم
إلى اإلعالم البريطاني منذ عقدين
وهي تـنـتـقـد (ثـقـافـة اإللـغـاء) التي
تـــمـــنـع األصـــوات احملـــافـــظـــة من
الــتــحــدث طــامــحــة لـلــتــوجه إلى
جـمهور عريض يـشمل من صوتوا
لــــصـــالح بـــريــــكـــست عـــام 2016
ويـشـعـرون بأنـهم مـستـبـعدون من

القنوات التقليدية.
وتـــأمل احملـــطـــة اجلـــديــدة في أن
تـصبح (الـقناة اإلخـبارية لـلممـلكة
ـتحدة) رغم أنـها ستـخوض لهذا ا
الـغرض مـنافسـة مباشـرة مع قناة
ـتـجذرة (سـكـاي نـيوز) اخلـاصـة ا
جــــداً ومع شـــبـــكــــة (بي بي سي)
اإلذاعــيـة والـتــلـفـزيــونـيـة الــعـامـة
الـعمالقـة. وستقـدم (جي بي نيوز)
بـرامج حواريـة يحيـيهـا إعالميون

ذوو آراء قوية.
ونـــقل بـــيــان عن مـــديــر الـــبــرامج
واألخـــبــار جـــون مــاكــنـــدرو قــوله
ــقـدمي الـبــرامج لـديـنـا (ســتـكـون 

{ دبي (أ ف ب)  –تـــــســــتــــقــــطب
إمـــارة دبي ماليــ الـــســيــاح رغم
أزمـــــة فــــيــــروس كــــورونـــــا لــــكن
الـيخـوت هي ما يـجذب الـكثـير من
زائــريــهـــا وســكــانــهــا بــعــيــدا عن
تـهـديـدات الـوبـاء في مـديـنـة تـقـدّم
نـفسـها عـلى أنهـا موطن لـلرفـاهية
والــفــخـامــة. واحلــيــاة في اإلمـارة
اخلـلــيـجـيـة الـثـريّـة وهي من أولى
الــــوجــــهــــات الــــتي أعــــادت فــــتح
أبـوابـها لـلـزوار منـذ تـموز/يـولـيو
2020 تــسـيــر بـشــكل طـبــيـعي مع
طاعم والفنادق والشواطئ إبقاء ا

على أبوابها مفتوحة.
وبـيـنـمـا فرضـت السـلـطـات قـواعد
صـــارمــة بــشـــأن وضع الــكـــمــامــة
والــتـبــاعـد االجـتــمـاعي لــلـحـد من
انـتشـار الفـايروس تـنفّـذ اإلمارات
حـمــلـة تـلـقـيح سـريـعـة أثـمـرت عن
أحـد أعـلى مـعـدالت الـتـطـعيـم على

مستوى العالم.
لــــكـن الــــعــــديــــد من ســــكــــان دبي
والـــســـيـــاح فـــيـــهـــا يـــجـــدون في

اليخوت رهانًا أكثر أمانا.
مـــنـــذ تـــفـــشي الـــوبـــاء في الـــعــام
ـقيـمة ـاضي قـامت السـعـودية ا ا
فـي دبي نـــدى نـــعـــيم (36 عـــامـــا)
بـرحالت عـلى م يـخوت في أربع

مناسبات مختلفة.  
وقـالت لوكالـة فرانس برس »األمر

إلـى شرفـته وأوضح زكاي (سـأجر
على العودة إلى اخلارج).

وحــقـق الــنــاشــطــون الــبــيــئــيــون
انـــتـــصـــارا في اخلـــريف عـــنـــدمــا
رفضت وزارة البيئة حتت الضغط
إعــطـاء الــضــوء األخـضــر لـشــركـة
-ألب) التركية-األلبانية التي (أيـ
اخـتيرت لتنفيذ مشروع بناء السد

البالغ ارتفاعه 50 مترا.
لـكن الشركة أقامـت دعوى قضائية
ــــعـــــلق هـــــو (ســــيف والـــــقــــرار ا

دموقليس) يثير قلق اجلميع.
وقـال مزين زا زوتاي (86 عاما)
محاطا بغنماته الثالث التي ترعى
ـيــاه في قــريـة أنــيـفــيـوسه قــرب ا
لــــوكـــالـــة فـــرانـس بـــرس (ولـــدنـــا
س وتـرعـرعـنـا هـنـا وال نـريد أن 
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أكــثـــر خــصــوصــيــة كـــونه يــعــني
االسـتمـتاع مع العـائلـة واألصدقاء
ـثالـية في ظل فـقط. إنّـها الـنزهـة ا
الـــــوبــــاء. .. تــــشـــــعــــريـن وكــــأنك
تـستـطيـع التـنفس أخـيرا وكأنك
ســافــرت ?«مــشــيــرة إلى أنّــهــا لم
تــغــادر دبي مــنــذ شـبــاط/فــبــرايـر
2020. تــعــبــر عـشــرات الــيــخـوت
الـــبـــيــــضـــاء يـــومـــيـــا الـــقـــنـــوات
االصــطـنـاعـيـة في اإلمــارة بـيـنـمـا
تــرســو يــخــوت أخــرى عـلـى طـول
ـطـلّة الـسـاحل فـي مـيـاه اخللـيـج ا
عـلى األبـراج الشـاهـقة بـالـقرب من

اجلزر االصطناعية.
وتـــقــول الـــشــركـــات الــتـي تــؤجــر
ــسـمــوح لـهـا حــالـيـا الــيـخـوت وا
ئـة إنّـها بـالـعـمل بـسـعة 70 فـي ا
الحــــظت اهــــتــــمــــامـــا مــــتــــزايـــدا
بـاسـتئـجار الـيـخوت بـعـد تخـفيف
ــاضي إجــراءات اإلغـالق الـعــام ا
وخـاصة بـ أولئك الذين يـرغبون
في الـبـقـاء في صـحـبـة أقـربـاء لهم

أثناء فترة الوباء.
وقــال مـديـر إحـدى هـذه الـشـركـات
مـحمـد السيـد لوكالـة فرانس برس
(عـــنــدمـــا خــفـــفــوا قـــيــود االغالق
وصــار الــوضع طــبــيــعــيــا فــضل
الــنـاس شــيـئـا آمــنـا يـتــنـاسب مع
الــــقـــــيــــود بــــرفـــــقــــة عــــائـالتــــهم

وأصدقائهم).

وأضــاف الــســيــد الـذي يــعــمل في
قـطاع تـأجيـر اليـخوت مـنذ ثـماني
ــقــيـمــ والـســيـاح ســنـوات ان ا
عـلى حـد سـواء (يـريدون مـشـاهدة
ـــعــالم الــســـيــاحــيـــة واإلبــحــار ا
يـريـدون االسـتـرخـاء واالسـتـمـتـاع
… ونـحن نقدّم لـهم خدمة مـناسبة
مع اتـبـاع جـميع الـقـواعد وتـعـقيم
ـسـتـلـزمات الـيـخت وتـزويـدهـم بـا

الصحية).
ورغـم أنّ الــقــيــام بــهــذه الــرحالت
يـتطلب أحيانا دفع مبلغ يصل إلى
4900 دوالر لــثـالث سـاعــات عــلى
مـ سـفيـنة بـطول  42مـتـرًا مثال
ــكن يـــقـــول ســكـــان في دبي إنّـه 
حتـمل الـتكـلفـة لدى تـقاسـمهـا ب

الركاب.
وقـــالت نـــعــيم (الـــســعـــر (لــلـــفــرد
الـــواحــد) يـــصــبح أقل مـن وجــبــة

فطور شاملة في مطعم).
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تـشـتـهـر دبي بـنـاطـحـات الـسـحاب
ـشـاريع الـعـقـارية والـتـرفـيـهـية وا
الــعـمالقــة لـكــنّـهــا تـتــمـتّـع أيـضـا
بـاالقتصاد األكثر تنوعًا في منطقة
ـعتـمدة عـلى النـفط وقد اخلـليج ا
حتـــوّلت عــلى مـــرّ الــســنــوات إلى
مـــركــز مــالي وجتـــاري وســيــاحي

ي. إقليمي وعا
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عـيد الـصحافـة العـراقيـة في اخلامس عـشر من حـزيران لكل
عـام مـنـاسـبـة حتـتـاج الى وقـفـة تـأمل. وأول مـا نـحـتـاجه هـو
هـنة أصبحت مشـاعة ونهباً لـلسرّاق وغطاءً إعـادة االعتبار 
ـهن أخرى أو لـكل من ال مـهنـة له. في ح ال تـزال القـلة من
ــهــنـة واخملــلــصـ إلرثــهــا وتـاريــخــهـا الــصــحـفــيــ أبـنــاء ا
ـســكـون عــلى أسـبــاب اسـتــمـراريـة واجملـددين في آفــاقـهــا 
عـطائـهم في مـهـنتـهم الـفـذة كالـقـابض عـلى اجلمـر. ذلك انـها
ـهنـة الوحـيـدة التي تـكون عـلى تـماس مع جـميـع أبنـاء البـلد ا
بـدرجات متفـاوتة وتبعـا لوسائل االعالم وادواتهـا وامكانات
الـوصـول واالنـتـشـار. فـيـهـا قـدر عـال من اخملـاطـرة ألسـباب
تـتــعــلق بــاآلخــرين من قــوى الــسـيــاســة واجملــتـمـع حـتى ان
الـطبـيب على الـرغم من عـظم مهـنته واهـمـيتـها فال يـلجـأ اليه
ـرضى.  فـمَن يــريـد من الـنـاس االنـقـطـاع عن اخـبـار سـوى ا
الـسـاعة وكـذلك هل جنـد بـ النُـخب مَن يـعـزف عن متـابـعة
قـال أو التحليل أو احلوار أو ـواد اإلعالمية االعمق في ا ا

التحقيق أو احلوار وسوى ذلك? 
ـتـسلـطون تـطـفلـون علـيـها وا مهـنـة مهـمّـة مظـلـومة سـحقـهـا ا
فـوقــهـا من داخـل أروقـتـهــا ومن أروقــة الـســيـاســة ومـراكـز

القوى في اجملتمع. 
ـثل مهنة لها الـذي يهمنا هـو كيف نحمي الصـحفي كعنوان 
اشـتراطـاتـها واعـتـباراتـهـا? بال أدنى شك انّ اغـراق السـاحة
ـنتسـبي األحزاب حتت عـناوين صـحافيـة سيـغير اإلعالمـية 
ـهـنـيــة الـتي نـتـحـدث مع الـزمن من جــمـيع تـلك االعـتــبـارات ا

عنها.
ــنـجـز ـهــنـة وا الـوقـفــة اجلـادة هي وقــفـة تــصـفـيــة بـغــربـال ا
ـمـارسة. وهي من ـتـصـلة بـالـتأهـيل وا واالعـتبـارات الـذاتـية ا
ـهــمـات الــصـعــبـة الــتي نــشك ان يـتــمــكن شـخص او جــهـة ا

فردهما إجنازها..
لـيس شرطا ان نـقبل مـنح عنوان الـصحفي الى مـقدم برامج
مـهمـا بـلغ اسـمه في الـرواج وقد انـتـجته الـسـوق الـسيـاسـية
ت بــأي قـدر من اإلخالص لألحــزاب واحلـكــومـات وهــو ال 

للمهنة امام مغريات أالعيب السياسة. 
نـحـتـاج الى إعــادة تـصـنـيف اإلمــكـانـات الـصـحــافـيـة وبـلـورة
اعـتبارات الـتمثـيل االعتـباري للـمهنـة كمـا نحتـاج الى تكاتف
ـوت صنف صـحافي لـصالح انـتشـار صنف اجلـهود لـكيال 
آخـر كــمــا يــحـصل مـع الـصــحــافــة الـورقــيــة. ولـنــا في ذلك
مـجاالت عـدة لتـكر األسـماء الـتي صنـعت عالماتـها الـفارقة

في السنوات العشرين األخيرة 
  لـكيال تظل حـصيلـة اخلبـرات ضئيـلة والتـركيز عـلى أسماء
انـتجتهـا عقود اخلمـسينات والسـتينات والـسبعيـنات ولها كل
االحـترام والـتقديـر ولكـنهـا مسـيرة ال تـنتـهي عنـد عتـبة أحد

وستبقى تياراً تنويرياً في احلياة. 
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حان اآلن موعد الراحة األبدية  
ْ مطمئناً وسعيداً أيها الشاعر  

احلوائط األلكترونية اليابسة كلها تزهو بصورك الليلة
 الــذين في قــلــوبــهـم مــرض كــرهــوك  والــذين مــثــلك

أحبّوك  
كن مبتهجاً عزيزي  

مــــوتك حــــصـــد جــــبالً من ( أعــــجـــبــــني) وجــــبالً من
(أحزنني)  

وت روحك الشـعرية الـساميـة  ستجـعلك تقـبل بهذا ا
الرحيم 

تنبي  فعلها قبلك أبو الطيب ا
كلُّ صوري معك كنتَ فيها مقمّطاً بالبياض  

اآلن تـكفنـك النسـوة الصـامتـات بقـماش أبيض ال شك
فيه 

لم أقرأ وصيتك النائمة بصندوق إقبال
أجزم أنك لم تطلب مدفناً عند أعتاب خضر الياس

ـستنـصر  حيث مـرت قصائدك أو بخـاصرة شارع ا
والصبايا

مثل منشورات سرية في أبالم الصيادين .
القبور ليست آمنة ببغداد يا صاحبي

وفوائض احملمية يحومون حول رأس أبي جعفر 
أنا أيضاً مثلك يا سعدي

عمعة أشعر بالبلبلة وباجللجلة وبا
لكنني استخرتُ وتوكلتُ ونويتُ
رسمتُ بعمّون دائرةً من تراب

ان وقلتُ إل
هذا مكاني من اإلعراب

م وجهي غداً صوب الشميساني سأُ
وأدقُّ خيمة عزاء بباب فتحية

أكاد أسمع بعض ضحكتك الليلةَ
قبل سنةٍ بادت وتوزعت أيامها على الشتات

سألتك اللقاء هنا 
قلت إنَّ موعدنا القاهرة وشطَّ النيل
أجبتك إنني حبيسُ اجلهات األربع

أذهلتك الفكرة
لكنك لم تبكِ

ا فعلتها بعد أن برد سلك الهاتف ر
احلقُّ هو أنني لم أنصت حلشرجة صوتك البعيد

راقبة قطط الزقاق الهائجة شغلتُ روحي 
زروع بباب الدار والقنديل الباهت ا
مـثل حـارسٍ كـسـولٍ ال يـدري بأي

وت  أرضٍ 
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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

أمــا فـــيــلم (إن ذي هـــايــتس) من
إنـتـاج (وورنــر بـراذرز) وإخـراج
جــون م. تـــشــو فــقــد نــال 11,4
ملـيون دوالر في نتـيجـة مخـيبة
لـــلــتــوقـــعــات الــتـي حتــدثت عن
إيرادات محـتمـلة ب 15 مليون
دوالر و20 مــــــلـــــــيــــــونـــــــا. ومن
األســـبــاب احملــتــمـــلــة لــذلك هــو
عــرض الــفــيـــلم بــالــتــزامن عــلى
مـنـصــة (اتش بي او مـاكس) من
. دون كـلفـة إضـافيـة لـلـمشـتـرك
ويــروي الــفـيــلم قــصص وأحالم
شــبــاب مــتــحــدرين مـن أمــيــركـا
الـالتــيـــنـــيـــة في حـي واشــنـــطن
هـايــتس في نــيــويـورك.وحل في
ركـز الثـالث فـيلم (بـيتـر رابيت ا
2 ذي رانــــــــاواي) من إنـــــــتـــــــاج
(سـوني) مع  10,4مالي دوالر.
ــركــز الــرابع جــاء اجلــزء وفي ا
الـــــثــــالـث من ســـــلـــــســـــلــــة (ذي
كـنـجـوريـنغ) بـعـنـوان (ذي ديـفل
مـــايـــد مي دويت) مـــتـــــــــــصــدر
اضي مع 10 ترتيب األسـبوع ا

مالي دوالر.
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{ لـــوس اجنــــلـــيس (أ ف ب) –
اســـتــــعــــاد فــــيــــلم (إيه كــــوايت
باليس) بــجـزئـه الـثــاني صـدارة
شـــبــــاك الــــتــــذاكـــر فـي صـــاالت
الـسـينـمـا األمـيـركـية الـشـمـالـية
فيما حـقق فيلم (إن ذي هايتس)
ـــقــــتــــبس من االســــتــــعـــراض ا
-مـانـويل مـيـراندا الـغـنـائي لـلـ
نتيـجة مخـيبة وفق مـحلل في

القطاع. 
وحصـد فيـلم (إيه كوايت باليس
بــــارت 2) لـــــلـــــمـــــخـــــرج جــــون
كـراسيـنـسـكي مع زوجـته إمـيلي
بالنت في دور الــبــطــولــة 11,6
مـلـيـون دوالر بــحـسب تـقـديـرات
شركة (إكـزبيتـر ريليـشنز). وهذا
الــــفــــيـــــلم من إنـــــتــــاج شــــركــــة
(بـارامــاونت) عن عـائـلــة تـعـيش
بــعـد نــهـايــة الـعــالم وتـطــاردهـا
وحـوش ضـاريـة حتـدد مـسـارهـا
باالسـتناد إلـى األصوات أصبح
أول فــيــلم يـتــخــطى عــتـبــة مــئـة
مــــلـــــيـــــون دوالر في أمـــــيـــــركــــا
الــشــمــالــيــة مــنــذ بــدء جــائــحــة
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اخلـطـأ. وأثـار الــفـيـلم األمـيـركي
(ذاي آر أس) ردود فــعل عـنــيــفـة
بـ مسـلـمي نـيوزيـلـندا وانـتـقد
ـــشـــروع قـــادة مـــجـــتــــمـــعـــون ا
ــــنــــقـــذة لــــتــــرويـــجـه روايــــة (ا

البيضاء).
في 15 آذار/مـارس 2019 فــتح
مـــســــلّـح أســـتــــرالـي الـــنــــار في

{  ويــــلـــيـــنـــغـــتـــون (أ ف ب) –
انــــتــــقـــــدت رئــــيــــســــة الــــوزراء
الـنـيـوزيـلـنـديـة جـاسـيـندا أردرن
االثـنــ إطالق فـيـلـم يـتـنـاول رد
فــعـــلــهــا عــلى الــهــجــمــات عــلى
مـسجـدي كـرايـست تـشـيرش في
الـعام 2019 قـائـلـة إنه جـاء في
ـوضـوع الـوقت اخلـطـأ وعـالج ا

مسجـدين ما أسفـر عن مقتل 51
وإصابـة العـشرات.بـالنـسبة إلى
أردرن مـا زالت هــذه الـهــجـمـات
(حـــيــة) فـي أذهــان الـــعـــديــد من
. وقـالت أردرن الــنـيــوزيــلـنــديــ
لــقــنـــاة (تي في إن زي) الــعــامــة
(بـــرأيـي وهـــذا رأي شـــخـــصي
(إطالق الـــفــيــلم) يـــأتي في وقت
مـبـكـر جـدا وقاس
جدا بـالنـسبة إلى
نيوزيلندا. وأشيد
بـــرئـــيـــســة وزراء
نــيـوزيــلــنــدا عـلى
نـــــــــطـــــــــاق واسع
لــلــتــعــاطف الــذي
أبدته مع الـناج
وعـائالت ضـحـايا
اجملــزرة وقــرارهـا
الـســريع بـتــعـزيـز
عــــمـــلـــيــــة ضـــبط
األســــــلــــــحــــــة في

نيوزيلندا).
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حــــريـــــة قــــول مــــا يـــــفــــكــــرون به
واالسـتمـتاع والـتحـلي بالـشجـاعة
في القضايا التي تهم البريطاني
حـقـاً). وتمـكنت احملـطـة التي تـبدأ
بث بــرامـجـهـا في الــثـامـنـة مـسـاء
(7,00 ت غ) مـن اســتــقــطــاب عـدد
مـن الــوجـــوه الـــبـــارزة في اإلعالم
الــبــريــطـانـي لـكــنــهــا تـطــمح إلى
الــتـجـديــد من خالل فـريق عــمـلـهـا
الـــذي يـــضم  140صـــحـــافـــيــاً في

لندن. 
ويــتـولى رئـاسـة احملـطـة اإلعالمي
صـاحب اخلبرة الكبيرة أندرو نيل
الـذي أجـرى مقـابالت قويـة والذعة
عـبـر (بي بي سـي) مدى 25 عـامـاً

وتــولى رئــاسـة حتــريـر صــحـيــفـة
ؤسس مـلوكـة  ـز) ا (صـنـداي تا
(ســكـاي نــيـوز) وصــاحب (فـوكس
نــيـوز) روبـرت مـردوخ.  وقـال نـيل
لـصـحـيـفـة إيـفـنـيـنـنغ سـتـاندرد إن
(احملــطــة تــتــوجه إلى األشــخـاص
الـــذين يـــعـــتـــقــدون أن الـــقـــنــوات
احلــالـيــة ال تـمــثل وجــهـة نــظـرهم
تـماماً). ومنذ اإلعالن عن إنشائها
تــعــرضت الـقــنــاة النـتــقـادات رأت
فـيــهـا اسـتـنـسـاخـاً لـقـنـاة (فـوكس
نـيـوز) األمـيـركـيـة الـتي تـقـوم على
اسـلـوب اإلثـارة واتـهـمتـهـا بـأنـها
تـــســـعى إلى تـــأجـــيج االنـــقـــســام

الثقافي.

{ انـيفيوسـه (ألبانيا) (أ ف ب) –
ــهـيب عـبـر يــتـدفق نـهــر فـيـوسـا ا
جـبـال وعـرة يتـعـرج عـبر الـسـهول
لــيـصب في الـبــحـر األدريـاتـيـكي…
لــكنّ نـاشــطـ بــيـئـيــ ألـبــانـيـ
وسـكـانـا محـلـيـ يخـشـون إقـامة
ا سـدود ويطالبون بحماية فريدة 
يـقال إنه (أحـد آخر األنـهار الـبرية

في أوروبا).
وقـد تـعـهـدت الـسـلـطـات األلـبـانـية
ـائي ـسـاس بـهـذا اجملـرى ا عـدم ا
اجلـامح الذي يـحظى بتـقدير كـبير
بـسبب تـنوعه الـبيـولوجي الذي ال
يـــقـــدر بـــثـــمـن والـــذي يـــنـــبع من
الــيـونــان ويـعــبـر في ألــبـانــيـا من
الــشــرق إلى الـغــرب عــلى مـســافـة
200 كـيـلـومـتر.لـكنّ مـحـبّي الـنـهر
ـمـرات ضـيـقة لـكن الـذي يـتـمـيـز 
عـــــــرض قـــــــاعه قـــــــد يـــــــصـل إلى

كيلومترين ال يصدقون ذلك.
هـم يـعــتــقـدون أن وضـع (مـنــطــقـة
مـحـميـة) الـذي روجت له احلكـومة
لن يـكون كافيا حلماية نهر فيوسا
مـن الــســدود ومــحــطــات الــطــاقــة
نتـشرة في ألبـانيا الـكهـرومائيـة ا
كـمـا في بـقـيـة دول الـبـلـقـان. ودعم
جنـــوم عــلى غـــرار لــيــونــاردو دي

كابريو معركتهم.
يـعيش سـكان مـنطقـة كالـيفـاك منذ
ســنـوات حتت تـهــديـد مـشـروع قـد
يـتسـبب في إغراق أراضـيهم وهم

يرفضونه بأي ثمن.
وقـالت إيدايـيت زوتاي (60 عـاما)

لـوكـالة فـرانس برس (نـهـر فيـوسا
حــيـوي لــنـا وألرضــنـا ولــغـذائــنـا.
الـــســـدود ســـتـــدمـــر كـل الـــتـــنــوع
الـبـيولـوجي وتقـضي عـلى الصـيد
ما سيؤثر على آالف األشخاص).
عــمـل أريــان زكـاي (40 عــامــا) في
الـيونان لفترة طويلة قبل أن يعود
لـالستـثـمـار مع شـقـيـقه فـي دياره
عـــلـى ضـــفـــاف الـــنـــهـــر وقـــال “ال
فـيوسا هو حـبي األكبر ألن حياتي
هنا طفولتي هنا وشبابي هنا.”
يـقـدم مطـعـمه إطالالت خالبـة على
الــتـــعــرجــات اخلــضــراء لــلــمــيــاه
اجلــــــــاريــــــــة في قــــــــاع واسـع من
احلــصى واجلــزر الــصــغــيـرة في

وسط جبال.
ـيـاه إذا  بــنـاء الـسـد سـتـصل ا

فـــيـــوســا. إلى أيـن ســنـــذهب? أين
ســـــنـــــعـــــيـش?). مع جـــــمـــــعـــــيـــــة
(إيــكـوألــبــانـيــا) ومـنــظــمـات غــيـر
حـكـوميـة دوليـة مثل (ريـفرووتش)
و(يـوروناتور) يـطالب السـكان بأن
يـــصــبـح فــيـــوســا وروافـــده الــتي
يـهـددهـا بحـسب قـولـهم أكـثر من
40 مــشـــروعــا لــتــولـــيــد الــطــاقــة

الكهرومائية (حديقة وطنية).
وهـذا الوضع الـذي أعلـن استـيفاء
ـعــايـيـر االحتـاد الـدولي لـلـحـفـاظ
عـلى الطبـيعة (من شـأنه أن يحظر
ــدى الـطــويل أي عــمـلــيـات عــلى ا
ــاء أو بـنـاء ســدود أو مـطـارات إ
ــشـاريع الــكـبـيـرة أو غــيـرهـا من ا
الـضـارة بـالـبيـئـة)وفـقـا لبـيـسـيـانا
غــــوري مـن (إيــــكــــوألـــــبــــانــــيــــا).

{  جـنيف (أ ف ب)  –تـشـهد فـرقة
(بــيـجـار بــالـيه-لـوزان) أزمــة بـعـد
ضـايـقات اتـهـامـات بالـتـحـرش وا
وإسـاءة اسـتخـدام السـلطـة وعلى
الــرغم من إطالق عــمــلـيــة تــدقـيق
يـــســـأل الـــبـــعض عن ســـبـب عــدم
الـــــتـــــحـــــرك قـــــبـل اآلن إزاء هــــذه

االتهامات.
ـشـرفــة عـلى الـفـرقـة ـؤسـسـة ا فــا
الـشهـيرة الـتي أنشـأها عام 1987
ـعـاصـر أحــد أهم جنـوم الـرقـص ا
مـــوريس بـــيــجـــار  اعــتـــبــرت مع
مــدرسـة رودرا بـيــجـار لـلـرقص أن
(الــتـدقــيق ضـروري فـي الـقــضـايـا
ــتــعـلــقــة بــالـصــحــة واألمـان في ا
الـــعــمل ومـــنــاخ الــعـــمل). وأكــدت
ـؤسـسـة في بـيـان أن (الـتـحـقـيق ا
سـيُــجـرى بـطـريـقـة جـادة من قـبل
ـواصـفـات شـركــة مـتـخـصـصـة  
مـوضـوعـة بـعنـايـة). وشـددت على
أن (هـذه اخلـطوة الـتي تـهدف إلى

ـؤسـسـة ضــمـان احـتـرام مـبـاد ا
وقــيـمـهـا لـيـست ذريـعـة). وظـهـرت
الـقـضـيـة في نهـايـة ايـار/مـايو مع
إقـالة مدير مدرسـة الرقص ميشيل
غــاسـكـار وزوجـته فـالـيـري الكـاز 
ـدرسـة  بـعد وهـي مـسؤولـة فـي ا
تـدقيق أول بـيّن وجود عن تقـصير
ــــدرســـة الـــتي فــــادح وتـــتـــولى ا
أسـسها موريس بيجار عام 1992
تــدريب نــحـو 40 تــلــمــيــذاً تـراوح
أعــمــارهـم بــ الــســادســة عــشـرة
والــعـشـرين من كل أنــحـاء الـعـالم
قبل لـكنّ دروسها عُلّقت لـلموسم ا
بـأكــمـله في انـتـظـار إعـادة تـرتـيب
األوضـــاع في الــفـــرقــة. ولـم تــشــر
ـؤسسـة نفسـها إلى أي تـفاصيل ا
تـتعلق باألسبـاب التي دفعتها إلى
فـتح حتـقيق مـؤكـدة أنهـا لن تـعلن
أي مـوقف قـبل انتـهاء الـتدقـيق ما
لـم تثـبت وقـائع جـديـدة تـبرر ذلك.
لـكن الشهادات الـتي جمعـتها قناة
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