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طبعة العراق 
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جـويـة أمـريـكـيـة اسـتـهـدفت مـواقعـهم
عـند احلدود الـسورية العـراقية.وقالت
هـئيـة احلشد إن (أربـعة من عنـاصرها
اســـتــشــهـــدوا في الــغـــارة اجلــويــة).
وت شيعون الذين هتفوا (ا وجتـمع ا
ألمـريكا) و(الثأر للـشهداء) قرب ساحة
احلـــريــة في مـــنــطــقـــة اجلــادريــة في
بـــغــداد. واتــخــذت اجـــراءات أمــنــيــة
نطـقة احملصنة مـشددة بينـها اغالق ا

الـتـحالف الـكولـونيل واين مـاروتو في
تــغــريــدة عــلى تــويــتــر أنـه (هــجــومـا
بـــصــواريخ اســتـــهــدف عــدة الــقــوات
األمــريـكـيــة في سـوريــا). ونـدد رئـيس
الــوزراء مـصـطـفى الــكـاظـمي في وقت
سـابق بالضربات عادا ايـاها (انتهاكاً
سـافراً لسيادة الـعراق). وقال في بيان
او امـس ان (الـعــراق يـجــدد رفـضه أن
يــكـون ســاحـة لـتــصـفــيـة احلــسـابـات
ويــتــمــسك بــحــقه في الــســيـادة عــلى
اراضــيه ومـنع اسـتـخــدامـهـا كـسـاحـة
لـردود الـفعل واالعـتداءات) داعـياً إلى
(الــتــهــدئـة وجتــنب الــتــصــعــيــد بـكل
ــرصـــد الـــســوري أشـــكـــاله). وكـــان ا
حلـقـوق اإلنـسـان قـد أفـاد بـإسـتـشـهاد
ســـبــعـــة مــقـــاتــلـــ عــراقـــيــ جــراء
الـضربات اجلـوية). كمـا حتدثت وكالة
األنـباء الـسوريـة عن مقـتل طفل.بدوره
ـــتـــحـــدث بـــاسـم اخلـــارجـــيــة قـــال ا
اإليـرانــيـة سـعـيـد خـطـيب زاده إن (مـا
تـحدة يـزعزع أمن تـقـوم به الواليـات ا
ــنـطــقـة). الى ذلك  حــذرت الـواليـات ا
ــتــحــدة  روســيـــا بــأنــهــا تــخــاطــر ا
بـتقويض اآلمال بتحسّن العالقات ب
الـبـلـدين إذا اسـتـخـدمت مـوسـكـو حقّ
عبر الـنقض في مجلس األمن إلغالق ا
سـاعدات احلـدودي الـوحيـد إليصـال ا

إلى سوريا. 
وشـدّد بـلـيـنـكن عـلى (ضـرورة الـسـعي
ـســاعـدات عــبـر إلى تــوســيع نـطــاق ا
احلـــدود وهـــو أمــر أســـاسي من أجل
الـوصول إلى مالي مـن السوري هم
بـــأمـس احلــاجـــة لـألغـــذيـــة واألدويــة
ـضـادة كـورونا وغـيـرها والـلـقـاحات ا
ـــســــاعــــدات احلــــيـــويــــة). ومن مـن ا
عـبـر في العـاشر ـفـترض أن يـغـلق ا ا
ـــقــبل  إن لـم تــمــدد األ مـن تــمــوزا
ساعـدات عبره ـتحدة اإلذن إلدخـال ا ا

إلى سوريا من األراضي التركية.

ــشــيــعــون الــذين رافــقـتــهم عــجالت ا
حتـمل مسلح يرتدون اللون االسود
الفـتات كـتب علـيها (اسـتهـداف احلشد
يــــجب أن يــــســـرع بــــاجالء الــــقـــوات
االجـنـبيـة من الـبالد).ورفعت في مـقدم
الـتـشيـيع صـورا لنـائب رئـيس الـهيـئة
ـهندس الـذي قضى بغارة ابـو مهدي ا
أمـريـكيـة في الثـالث من كـانون الـثاني
ــاضي مع قـائـد فـيــلق الـقـدس قـاسم ا
سـليـماني.واعلن اجلـيش األمريكي في
بـــيــان إنه (اســـتــهـــدف بــتـــوجــيه من
الـرئيس جـو بايـدن منـشآت عـملـياتـية
ومـــخــازن أســلـــحــة في مـــوقــعــ في
ســـوريــا ومــوقع واحـــد في الــعــراق)
ـــنــــشـــآت الــــتي مــــشــــيـــرا الـى ان (ا
اسـتـهـدفـتـهـا الـضـربـات تـسـتـخـدمـهـا
جـهــات مـسـلـحـة تـشـارك في هـجـمـات
بـطائرات بال طيار ضـد أفراد ومنشآت
أمــريـكــيـة في الــعـراق). بـدوره  شـدد
وزيـر اخلـارجيـة أنـتوني بـليـنـكن على
أن (الـضربات األمريكية يجب أن تمثّل
رسـالـة قويـة تردع هـذه اجلمـاعات عن

مواصلة استهداف قواتها). 
وأطــلــقت فــصـائـل مـســلــحـة  قــذائف
مـدفعـية عـلى قاعـدة عسـكريـة أمريـكية
في حـقل الـعـمـر الـنفـطي في مـحـافـظة
ديـر الـزور بسـوريـا من دون أن يسـفر
الـــقـــصف عن ضـــحـــايـــا. وجـــاء هــذا
تحدة الـقصف بعدما شـنّت الواليات ا
ضـــربـــات جــويـــة عــلـى فــصـــائل  في
وذلك ردّاً عــــلى الــــعــــراق وســــوريــــا 
هــجـمــات اســتـهــدفت مــصـاحلــهـا في
ـــاضــــيـــة الــــعـــراق خـالل األشـــهــــر ا
ونـسبتها واشنطن إلى فصائل موالية
لـطهران.وخـلّف القصف خسـائر مادية
ــنـطــقـة وأعــقــبه حتـلــيق في أجــواء ا
ـقــاتالت أمـريـكـيـة وأخـرى لـلـتـحـالف
الـــــدولي الـــــذي تــــقـــــوده الــــواليــــات
ــتـــحـــدث بــاسم ـــتـــحــدة.وأوضـح ا ا
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بـحث رئيس حكـومة اقلـيم كردستان
مـــســرور الــبــارزاني مـع الــســفــيــرة
االسـتـرالـية لـدى بـغداد بـوال غـانلي
ســـبل تـــعـــزيـــز االســـتـــثــمـــارات في
كـردستان. وقـال بيان تلـقته (الزمان)
امـس ان (الــبـــارزانـي اســتـــقـــبل في
اربـيل  الــسـفـيـرة االســتـرالـيـة لـدى
بـغـداد  وجـرى بـحث الـوضـع الـعام
فـي الـعـراق فـضالً عن ســبل تـوطـيـد
الـــعـالقـــات بـــ االقـــلــــيم وســـدني
وتــأكـيـد أهـمــيـة تـعـزيــز االسـتـثـمـار
األســــــتـــــــرالي فـي اإلقــــــلــــــيـم ودعم
الـبرنامج اإلصالحي الذي شرعت به
احلــكــومــة بــهــدف تــنــويع مــصــادر
الـدخل) واضــاف ان (الـلـقـاء تـنـاول
أوضــــاع مــــخـــيــــمــــات الـــنــــازحـــ
والـالجـئــ في كـردســتــان وتـوفــيـر
ـنـاسـبـة لـلـقـاطـنـ فـيـها األرضـيـة ا
لـلـعـودة إلى ديـارهم بـشـكل طـوعي).
كــمـا اســتـقــبل الـبــارزاني الـســفـيـر
الـفـلـبـيـني لـدى بـغـداد جـيـنـوروسـو
كـالوجنـ. وذكـر البـيان (الـلقـاء ناقش
آفــاق تـعـزيـز الـعـالقـات بـ الـعـراق
واالقــلــيم والــفــلــبـ  وكـــذلك ســبل
الـتصدي لتـهديدات داعش واإلرهاب
عـــمـــومــاً) وشـــدد الـــبــارزانـي عــلى
(ضـــرورة الــقـــضــاء عــلـى األســبــاب
ــؤديـة لـظـهـور اإلرهـاب والـتـطـرف ا
لـلـحـيـلـولـة دون تـنـامي خـطـرهـما)
بــدوره  أشـاد الــســفـيــر الـفــلـبــيـني
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شــــارك آالف من عــــنـــاصــــر احلـــشـــد
ـواطـنون امس بـتـشـييع الـشـعـبي وا
رمـزي لشهداء احلشد الذين قضوا في
الـــغــارة االمـــريــكـــيــة عـــلى الـــشــريط
احلـــدودي الــعــراقي الـــســوري فــجــر
ــــاضـي . وقــــتل عــــدد من االثــــنــــ ا
عــنــاصـر فــصـائـل احلـشــد في غـارات

مـلـيـون دوالر بـحـسب آخـر حـصـيـلـة
ـاضي) ولـفت أعـدت يـوم  30 آذار ا
الـى ان (حـكـومـة االقـلـيم لم تـقـتـرض
) مـبيـناً أن (تـلك الديـون تعود أمواالً
إلى مـــســتـــحــقـــات شــركــات الـــنــفط
والـــــقــــسم اآلخـــــر ألمــــوال اإلدخــــار
ــوظــفــ الــتي اإلجــبــاري لــرواتب ا
تـقـدر بـنـحو  12 مـلـيار دوالر) واكـد
رحـيم ان (تغيـير سعـر صرف الدوالر
أمـام الـدينـار كـان أحد أسـبـاب زيادة
الـدين احلكومي) مـبينـاً ان (ما بذمة
احلكومة من ديون للمصرف العراقي
لــلـــتــجــارة تـــبــلغ اربــعـــة مــلــيــارات
قـرر تسـديدها وفق حـيث من ا دوالر
جـدول معد سلفاً) ومضى الى القول
الية احلكومية تقدر إن (االلتزامات ا

بـنحو ثمانية مليارات و 703مالي
دوالر وتـــعــود إلنــتـــاج الــكـــهــربــاء
وتــوفــيــر احملـروقــات وقــسم مــنــهـا
لـلـمصـارف األهلـيـة واألخرى لـديون
نـتـجـة للـنـفط واألخـيرة الـشـركـات ا
تــبــلغ نــحــو اربـعــة مــلــيـارات دوالر
و 300 مــــلـــيـــون دوالر) وتــــابع ان
(مـجلس وزراء االقـليم يـقدم تـقاريرا
دوريـة عن الديون احلكـومية لديوان
ـالـيـة في كـردسـتـان الـذي الـرقـابـة ا
ـان). وكـان يــعـمل حتت رقـابــة الـبـر
الـبارزاني قد اكد ان إجمالي الديون
ا فيها قروض اليـة  وااللـتزامات ا
وظف صارف ومدخرات رواتب ا ا

في االقليم صل إلى 28 مليار و476
. دوالراً

بـ(بــســالــة قــوات الـبــيــشــمــركـة في
مـواجهة داعش) مؤكدا (رغبة بالده
في االسـتفادة من الـتجربة الـناجحة
لإلقـــلــيم في الــقــضــاء عــلى الــفــكــر
ـتـطـرف ومكـافـحـة اإلرهاب). فـيـما ا
أعـلن سكـرتيـر مجـلس وزراء االقليم
آمــاجن رحـيم  ارتــفـاع حــجم الـدين
احلـــكــومي إلى  31 مـــلــيــاراً و637
مـلـيون دوالر أي زيـادة تـقدر بـأكـثر
من  2.2 مــلــيــار دوالر خـالل أشــهـر
عـدة.  وقال رحيم خالل اجـابته على
ـان كـردسـتـان تـسـاؤالت أعـضـاء بـر
في جــلـسـة خـصـصـت لـبـحث تـأخـر
واسـتـقـطـاع الرواتب إن (تـغـيـيرات
طــرأت عـلى حـجم الـدين احلـكـومي
فــقــد ارتــفع إلى  31 مــلــيـاراً و637

UI¡∫  البارزاني يلتقي في اربيل السفيرة االسترالية لدى بغداد امس

الـتي شهدت اقـتحامـات متكررة خالل
ـدة االخيرة من قـبل فصائل مـسلحة ا
ضـمنـها احلشـد. وشارك في التـشييع
كـبـار قـيـادات احلـشـد بـيـنـهم رئـيسي
الـهيئـة فالح الفيـاض و حتالف الفتح
هــادي الـــعــامــري ومــســتــشــار االمن
الـوطـني قـاسم األعـرجي  كمـا حـضر
رئــيـس الـوزراء الــســابـق عــادل عــبـد
. ورفع ــهـدي حــامالً عــلـمــاً عـراقــيـاً ا
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طـالب محـتجـون في محـافظـتي مـيسان
وواسط احلـكـومـة بـضـرورة إيـجـاد حل
ـاء جــذري الزمـة الــكـهــربـاء وتــوفـيــر ا
. وقــال شــهـــود عــيــان ان لــلـــمــزارعـــ
(مـتظاهري الكوت  طـالبوا خالل الوقفة
االحـتجاجية أمـام محطة كهـرباء منطقة
الــعـزة  بــإيـجــاد حل لـلــمـشــاكل  الـتي
تـواجه احملافـظة منـها  االطفـاء عن بعد
ـركزي مـلـوح أو مـا يـسمـى التـردد ا
بـاتـخــاذ إجـراءات تـصـعـيـديـة في حـال
ـشـكـلـة  والسـيـمـا مع اسـتـمـرار هـذه ا
ارتـفاع درجات احلـرارة). وفي ميسان 
ــواطــنــ طـريق قــطع الــعــشـرات من ا
احـتـجـاجا مـيـمـونـة عـمارة بـاإلطـارات 
عــلـى تــردي الـــتــيــار الـــكــهـــربــائي في
ـتـظـاهـرون إن (مـأسـاة الـقـضـاء.وقـال ا
انـقطاع الـتيار الـكهربائـي تتكرر في كل
فــصل صــيف دون ايـجــاد حـلــول جـادة
لالزمـة). وافادت تـقايـر صحفـية بـتقد
الـوزيـر مـاجـد حـنـتـوس اسـتـقـالـته إلى
رئـيس الوزراء مصـطفى الكـاظمي على
خـلـفـيـة تـصـاعـد االحـتـجـاجـات بـسـبب
ـسـتـمــرة لـلـكـهـربـاء في االنـقــطـاعـات ا
ـدن  وبــعـد دعـوة رئـيس الــعـديـد من ا
الـتـيــار الـصـدري مـقـتـدى الـصـدر الـتي
طــالب فــيـهــا االســتـعــانــة بـالــشــركـات
ية إلعادة تأهيل قطاع الكهرباء في العا
الـبالد  فـي تطـور قـرر مـجـلـس الوزراء
في جــلـســته امس بـرئــاسـة الــكـاظـمي
تـوقيع ملحق عقد ثاني عبر خط خابات
- قـرقـوش لـتـعـويض الـنـقص احلـاصل

بـالـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة جـراء انـخـفاض
االمــدادات مـن اجلــانب االيــراني . وفي
بابل  اعـتصم مزارعون بـالقرب من سد
ـياه  الـتـيـاس احـتـجـاجـا  عـلى شـح ا
مـهـددين بـخـطـوات تـصـعـيديـه في حال
ـطالبهم. وفي ذي قار  عـدم االستجابة 
اعـلن فـرع تـوزيع كـهربـاء احملـافـظة عن
حــصـول انــطـفــاء تــام حملـطــة كـهــربـاء
ــا ادى الى الـــنــاصــريـــة احلــراريـــة 
انـقـطـاع الــتـيـار الـكـهـربـائي عن مـعـظم
احـيـاء احملافـظـة.وقال بـيـان للـدائرة ان
(اسـبـاب االنـطـفـاء لم تـعـرف بـعد  وان
مالكـــات احملـــطـــة تـــعــمـل عــلـى اعــادة
الــتـــشـــغــيل بـــالـــتــنـــســيـق مع احــدى
احملـافظات اجملـاورة). وكشفت مـحافظة
الـــبـــصـــرة عن حــــدوث عـــطل فـــني في
أدى إلى خروج العديد الشبكة الوطنية 

من احملـــطـــات عن اخلـــدمــة وحـــصــول
ـعـظم منـاطق احملـافـظـة. ودعا إطـفـاء 
واطن الى ا احملـافظ أسعد العـيداني 
(حتــمل االنـطــفـاء حلــ إعـادة الــطـاقـة
الـتي قد يستـغرق ساعات) مـشددا على
(ضرورة ترشيد االستهالك بالتزامن مع
ارتـــفــاع درجــات احلــرارة) مـــؤكــدا ان
الكــات الــفــنــيــة تــعــمل عــلـى إعـادة (ا
مـحطـات التـوليـد إلى اخلدمـة كونـها لم
تـتأثر بـالعطل). وكـانت الوزارة قد عزت
واطن بالتيار تراجع ساعات جتهيز ا
الى عـدة عوامل اهمـا إستمـرار انحسار
اطالقـات وقـود الغـاز اجملهـز للـمحـطات
وزيـادة في االحمال والطـلب على التيار
يـرافــقـهـا إرتـفـاع حـرارة االجـواء وعـدم
ـقـررة الـتــزام احملـافـظـات بـاحلـصص ا
ـتحدث بـاسم الوزارة احمد لـها. وقال ا

الـعـبـادي ان (بـعض الـعـوارض الـفـنـيـة
تـؤثر ـنـظومـة الوطـنـية  الـتي تـصيب ا
عـلى جتـهـيـز الـطاقـة لـلـمـواطـن  لـكن
ســرعــان مـا يــتم مــعــاجلــتــهـا مـن قـبل
ــتـخــصــصـة) الفــتــا الى ان الكــات ا ا
(الـعارض الذي طـرأ مؤخراً عـلى محطة
االمـ في بـغـداد بـرغم مـعـاجلـته اال ان
تـــداعــيـــاته وتــأثـــيـــره مــا يـــزال يــربك
احملـطات االنتاجية  والسـيما البخارية
حــيث ظـهــرت فـيـهــا مـشــاكل ومـا تـزال
اعـمال الـصيـانة قـائمـة بتـلك احملطات)
وتـابع ان (بـعض احملـطـات وابـراج نقل
الــطــاقــة تـــتــعــرض الى اســتــهــدافــات
مـستمرة  حـيث سجـلنا  31 اسـتهدافا
خلـــطــوط نـــاقل الـــطـــاقـــة خالل االيــام
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نـــــعى حـــــزب الـــــبــــعـث الــــعـــــربي
االشــــتـــراكي في ســــوريـــا عـــضـــو
الــقـيــادة الـقــومـيــة رئـيس مــكـتب
شــؤون الــعــراق حــتى عـام 2017
فــوزي مـطـلك الــراوي الـذي تـوفي
ـاضي عن عـمـر نـاهز 80 االثـنـ ا

 . عاماً
وقـال بـيان امس ان (الـراوي توفى
اثــر جـلـطـة دمــاغـيـة مــفـاجـئـة  في
دمـــــشق االثــــنــــ 28 حــــــزيــــــران

اجلـــــاري) واضـــــاف ان (الـــــراوي
تعرض في العهد السابق لالعتقال
والـــتـــعــذيـب مــرات عـــدة في األمن
الــعــامــة وكـان آخــرهــا عـام 1975
وانـتـخب عضـوا لـلقـيـادة القـومـية
عـــام 1980 وعـــضـــوا بـــاجلـــبـــهــة
ـقـراطـيـة الـوطــنـيـة الـقـومـيــة الـد
ــعــارضــة بـالــعــراق عـام 1981). ا
تـغـمد الـله بواسع رحـمته واسـكنه
الــله فـســيح جـنـاتـه وأهـله ورفـاقه
ومـحبيه الـصبر الـصبر والـسلوان

وانا لله وانا اليه لراجعون.
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اعـــلــنت مــحــافــظـــتي صالح الــدين
والــديـــوانــيــة تــقــلــيص الــدوام في
الــدوائـر احلـكــومـيـة ســاعـة واحـدة
بسبب ارتفاع قبل  حـتى شهر اب ا
درجـات احلرارة فـيما قررت ادارات
الـبــصـرة والـنـجف وديـالى تـعـطـيل
الـــــدوام الــــيــــوم االربـــــعــــاء وغــــدا
اخلـمـيس . واطـلـعت (الـزمـان) عـلى
وثـيـقـة حتمـل توقـيع احملـافظ عـمار
جـبر  جـاء فـيهـا انه (تقـرر تقـليص

الـدوام الـرسـمي سـاعـة واحـدة بدءا
ـقـبل  مـن الـيـوم وحـتى شـهـر آب ا
بـسـبب ارتفـاع احلرارة). من جـانبه
 أعـلن محافظ الـديوانيـة زهير علي
الـشــعالن تـعـطـيل الـدوام الـرسـمي
لـــيـــوم اخلـــمـــيـس من كل أســـبـــوع
وتـــقــلـــيص ســـاعــات الـــدوام.وقــال
الـــشـــعالن فـي بــيـــان امـس (نــعـــلن
تـــعـــطــيـل الــدوام الـــرســـمي لـــيــوم
اخلــمــيـس من كل إســبــوع ويــعــمل
بـالـقـرار الـى حـ إسـتـقـرار درجات
احلـرارة لـلـحد الـطـبـيعي) واضـاف

الـبـيـان انه (تـقـرر تـقـلـيـص سـاعات
الــدوام لـبـقـيـة أيــام اإلسـبـوع حـيث
يــبـدأ الــدوام من الـســاعـة الــثـامــنـة
صــبــاحــاً حــتى الــســاعــة الــواحـدة
ظــهـرا). وقـرر مـحـافظ الـنـجف لـؤي
الـيـاسـري تـعـطـيل الـدوام الـرسمي
جلميع دوائر احملافظة بدءا من يوم
غــد اخلــمــيس .وقــال بــيــان تــلـقــته
(الــــزمــــان) امس ان (احملــــافظ قـــرر
تــعــطــيل الــدوام الــرســمي جلــمــيع
دوائــر احملــافـظــة بــدءا من يــوم غـد
نـظـرا الرتـفـاع احلرارة). اخلـمـيـس 

كــمــا عـطــلت مــحـافــظـتـي الـبــصـرة
وديــالى الـدوام في دوائـرهـا.واشـار
بــيـــان امس ان (مــحــافظ الــبــصــرة
اســعــد الــعـــيــداني وجه بــتــعــطــيل
الـدوام الرسمي اليوم االربعاء وغدا
اخلــمـيس بـســبب ارتـفـاع احلـرارة
إضـافـة إلى تـقـليـصه حـتى الـسـاعة
الــثــانــيــة عـشــر ظــهــرا ابــتـداءاً من
ــــقـــبل). وفـي ديـــالى  االســــبـــوع ا
وجــهــة احلــكـومــة احملــلــيــة وقـالت
احملـافـظـة إنه (تـقرر تـعـطـيل الدوام
الـرسـمي يـومي األربعـاء واخلـميس

مـن األســــبـــــوع اجلـــــاري بــــســـــبب
االجــواء احلـارة).ورجــحت الـهــيـئـة
الــعــامـة لالنــواء اجلــويـة والــرصـد
الــزلـزالـي الـتــابـعــة لـوزارة الــنـقل 
ارتــفـاع احلـرارة ووصــولـهـا نـصف
درجـة الغليان في عشر محافظات  .
وقــالـت الــهــيــئــة في بـــيــان تــلــقــته
(الـــزمــان) امـس ان (بــغـــداد وتــسع
مـحافـظات سـتسـجل اليـوم احلرارة
فـــيـــهـــا نــصـف درجــة الـــغـــلـــيــان).
ـتـحـدة وسـجــلت كـنـدا والـواليـات ا
مـستويـات قياسيـة من احلر الناجم

عـن (قبـة حـراريـة) نـادرة الـقوة أدت
إلـى إغالق مـدارس ومــراكـز تـلــقـيح
ـبـياد وارجـاء تـصـفيـات مـؤهـلة ألو
طــوكـيـو فــيـمـا جلــأ مـواطـنـون إلى
مـراكز مكيفة وفـرتها السلطات.وفي
بــــــورتالنــــــد أوريـــــغـن وســـــيــــــاتل
ــنــاخــهــمــا الــبــارد ــعــروفـــتــ  ا
والــــرطب بــــلــــغت احلــــرارة أعـــلى
مـسـتـوى لـهـا مـنـذ بـدء التـدوين في
الـسـجالت الـعام  1940. اذ سـجلت
 46.1 درجــــة مـــئـــويــــة في مـــطـــار
اثـر بــورتالنـد بـعـد ظـهـر اول امس 

مـــســـتــوى قـــيــاسـي أول بــلغ 44.4
درجـة. وشهـدت العـاصمـة الروسـية
مــوســكــو تــســاقط أمــطــار غــزيــرة
رافـقتها رياح شديدة ادت الى غرق
عـدد من الشوارع وتسببت في وقف
أحــد خـطــوط مـتــرو األنـفــاق.وحـذر
مـركـز األرصـاد اجلويـة من (تـساقط
كميات من األمطار هذا األسبوع قد
يـــرافـــقــهـــا نـــزول حــبـــات الـــبــرَد).
وســــجـــلت مـــوســــكـــو خالل األيـــام
األخــيــرة درجــات حــرارة قــيــاســيـة

جتاوزت  30 مئوية. 
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رهــنـت وزارة الــصــحــة والــبــيــئــة 
اعــادة حــظـر الــتـجــوال في الــعـراق
بزيادرة االصابات بفايروس كورونا
 مــؤكــدة تــســجـيل  6558 اصــابــة
وشــفــاء  5055 حـــالــة وبــواقع 35
وقف الوبائي وفـاة جديدة. واشار ا
الذي اطلـعت عليه (الزمان) الـيومي 
امـس الى ان (مالكات الوزارة اجرت
فــحــوصــات لــنــحـو  49 الـف حــالـة
مـشتبه اصابتـها بالفايروس  حيث
 رصـد  6558 اصــابـة في جــمـيع
احملـافـظات) مـبـينـا ان (الـشفـاء بلغ
 5055 حــــالــــة وبـــواقع  35 وفــــاة
جـــديــدة) وتـــابع ان (اكـــثــر من 27
الـف شـخص تـلـقى جـرعـات الـلـقـاح
نـتشرة ـضاد في مـنافـذ التـلقـيح ا ا
فـي بغداد واحملافـظات). من جانبه 
قـال مـديـر الصـحـة الـعامـة بـالوزارة
ريـاض احللـفي في تصريح امس إن
(إعـادة فرض حـظر الـتجـوال يعـتمد
ـوقف الـوبـائـي حـيث سـيـتم عــلى ا
الــــنـــظــــر بــــاحلـــظــــر إذا ارتــــفـــعت
اإلصـابـات بـشـكل سريع) واضـافان
(الـــعـــراق كــحـــال بـــعض الـــبـــلــدان
األخـرى مـا زال حـتى اآلن فـي بـداية
لك أي صورة ـوجة الثالـثة  وال  ا
ـوجـة ومـتى واضــحـة بـشـأن هــذه ا
وجت تـستفحل أو أنها أقوى من ا
الـسابقت أو أقل منها?) مؤكدا انه
(الخـــيـــار أمــامـــنـــا ســوى االلـــتــزام

بـــاإلجـــراءات الـــوقــائـــيـــة أو زيــادة
الـتلقيح حتى تقل أعداد اإلصابات)
مــشــيــرا الى ان (الــصــ وتــايــلــنـد
ســيـطـرتـا عــلى اإلصـابـات من خالل
كـثـفة اتـبـاع اإلجـراءات الوقـائـيـة ا
كـما أن أمـريكـا وبريـطانـيا زادتا من
) ومــضى احلــلـفي ـلـقـحـ أعــداد ا
الـى الـقـول ان (اإلجـراءات الـوقـائـية
فـشلت وبذلك يـكون اخليـار الوحيد
أمـامنا هو الـتلقيح). واتـخذت خلية
األزمــة في الــديــوانــيــة مــجــمــوعــة
ــواجـــهــة تـــزايــد قـــرارات جــديـــدة 
ــوظـفـ اإلصــابـات  مــنـهــا إلـزام ا
بــأخـــذ جــرعــات الــلــقــاح وتــشــديــد
اإلجــراءات عـلى غـلق احلــسـيـنـيـات
ــنــاســبــات  واجلــوامـع وقــاعــات ا
نزلي لـلمطاعم واعـتماد التـوصيل ا
اتـــضـــافــة الـى مــنـع الـــتــجـــمـــعــات
واإللـتـزام بالـتبـاعد داخل الـكوفـيات
ـــقــاهي مـع إرتــداء الــكـــمــامــات. وا
وكــشـفت دراســة نـشــرت نـتــائـجــهـا
جــامـعـة أكـسـفـورد  تــفـيـد بـان مـدة
زمــــنـــيــــة بـــ اجلــــرعــــتـــ األولى
والـثانية من لـقاح أسترازيـنيكا ضد
ناعة التي يؤمنها كـورونا حتسن ا
عـادة ذلك أنه عـامل مطـمئن لـلبـلدان
الــتي تـواجـه مـشـاكـل في احلـصـول
عـلى الـلـقـاح. وأظـهـر الـبـاحـثـون أن
ــدة الـزمـنـيــة الـتي تـصل إلى 45 (ا
أســـبــوعًــا بــ اجلـــرعــتــ حتــسن
ـناعـية لـلفـايروس وال االسـتجـابة ا

تقلل من فعالية اللقاح).
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وجـه مجلس النواب بايقاف رواتب
ــتــغــيــبــ عن حــضـور اعــضــاءه ا
اجلـــلـــســات  فـــيـــمـــا صــوت عـــلى
اعـضاء مـحكـمة الـتمـييـز االحتادية
وتـضـييف وزيـر النـفط . وقال بـيان
ـان تــلـقـته (الـزمـان) امس ان (الـبـر
عـــقــد جــلـــســته بـــرئــاســة مـــحــمــد
احلـــلــبــوسي  صـــوت فــيــهــا عــلى
أعـضاء محكمة التمييـــز وتصـديق
اتـفاقـيـة النـقـل اجلـوي بـ العراق
والــسـعـوديـة) ولــفت الى ان (عـددا
من الـنـواب اليـوم قدمـوا طلـباً إلى
ــان لـتــضــيف رئـيس رئــاســة الـبــر
الـوزراء مـصطـفى الكـاظمي لـبحث
انـتهـاكات الـسيـادة من قبـل القوات
األجـــنــبــيـــة وإجــراءات احلـــكــومــة
ـقبلة) ـتخذة بـشأن االنتـخابات ا ا
وتـابع ان (اجمللـس ارجأ التـصويت
ـــوظـف عـــلـى قـــانــــون حـــمـــايــــة ا
احلـــــقـــــوقـي وقــــانــــــون االنــــديـــــة
الـــريــاضــيـــة كـــمــا أنــهى الــقــراءة
األولـى التعديل احلــادي والعشرين
ـالك رقم 25 لــــســــنـــة لــــقــــانــــون ا
1960) مـؤكدا ان (اجلـلسـة شهدت
تـضـيـيف وزيـر النـفط احـسـان عـبد
ـناقـشـة عدد من اجلـبـار اسـماعـيل 
ــهــمـة). وطــالب الــنـائب ــلــفـات ا ا
األول لــــــرئـــــيـس اجملـــــلـس حـــــسن

الـكـعـبي  بـاتـخـاذ االجـراءات بحق
ـتـغـيـب عن اجلـلـسـات. واطـلعت ا
(الـزمـان) عـلى وثـيقـة حتـمل تـوقيع
الـكـعـبي  إنـه (نـظـراً لـعـدم االلـتزام
ـان في الــواضح من اعــضــاء الــبــر
حـضور اجلـلسات  نـطالب بـايقاف
صــرف رواتب الـذين يـتـغـيـبـون عن
اال بــــعــــذر رســــمي او احلــــضــــور 
مـوافقة هيئة الرئاسة). على صعيد
كـشف رئـيس اجلـمـهـوريـة مـتــصل 
بـرهم صالح عن مـوعد إعالن نتائج
االنـتخابات التي سـتجري في شهر

قبل. تشرين األول ا
 وقـــال صــالح خالل اجـــتــمــاعه مع
ــســتـــقــلــة ــفـــوضــيــة الـــعــلــيـــا ا ا
لـالنـــتـــخــــابـــات امس إنـه (ســـيـــتم
اإلعـالن عن الــــنــــتـــــائج الــــعــــامــــة
لـالنــتـخــابــات خالل  24ســاعــة من
انـتهاء االقتراع ويتم تغطية عملية
االقــتـراع والـعــد والـفـرز والــنـتـائج
بـاشر في مراكز الـعامة عـبر البث ا
الـتصـويت والعـد والفـرز). ووجهت
ــفـــوضــيــة  دعــوة لــلــمــرشــحــ ا
ــســاءلـة ــشــمــولــ بــإجــراءات ا ا
ـفـوض والـعـدالـة. وقـال مـجـلس ا
فـي بـــيـــان امس (جنـــدد دعـــوتـــنـــا
ـشـمـولـ بـإجراءات لـلـمـرشـحـ ا
ــسـاءلــة والــعـدالــة  لإلسـراع في ا
جـلب ما يـؤيد عدم شـمولهم  وذلك
من خالل كتب رسمية من الهيئة أو

قــرارات قـضــائـيـة  حــيث ســيـكـون
اخــر مـوعــد هـو  الــيـوم األربــعـاء)
واضـــــاف انـه (بـــــخالف ذلك فـــــإن
ـفـوضيـة ستـلـجأ إلى تـنـفيـذ قرار ا
ــســاءلــة وإجــراء الــقــرعــة ألرقــام ا
ـواعــيـد ــرشـحــ تـمــاشـيــاً مع ا ا
احملــــــددة لـــــلــــــجــــــدول الـــــزمــــــني
لـالنتـخـابات). وحـدد اجملـلس مـبلغ
ـوظـفي االقـتراع. ـالـيـة  ـكـافـآت ا ا
ــفــوضــ وقـــال عــضــو مــجـــلس ا
فـيـاض يـاسـ حـسـ في تـصـريح
كـافآت امـس إنه ( حتديـد مبـلغ ا
ــوظــفي االقــتـراع  بــواقع ــالــيــة  ا
 150ألـف دينـار مع كـتـاب شـكر من
رئـاسـة الـوزراء  ومـبـلغ  250 ألف
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ــديــريــة في بــيــان امس أن (مــركـز ا
شـــرطـــة ابـــو دشـــيـــر أحــال األوراق
الـتــحــقــيــقــيــة اخلــاصــة بــاحلــادثـة
ـــدعــــيــــة بـــاحلق وتــــدوين أقــــوال ا
الـــشـــخـــصي زوجـــة اجملـــنى عـــلـــيه
كــمـــشـــتـــكـــيــة وألهـــمـــيـــة احلــادث
وغــمـــوضه  تــشــكــيـل فــريق عــمل
مـــخــتص واالنـــتــقـــال حملل احلــادث
ـــبــــاشــــرة بـــالــــتــــحـــري وجــــمع وا
عـلومـات واالطالع على تـسجيالت ا
الـــكــامــيـــرات حــيث اتـــضح وجــود
ــدعــيــة بـــاحلق الــشــخــصي داخل ا
ة ركـز الصـحي وقت وقوع اجلـر ا
,ولـــلـــشك احلـــاصـل  إصـــدار أمــر
بالقبض عليها ولدى التحقيق معها
اعــتــرفت صــراحـة بــحــدوث مــشـادة
ــركـز كالمــيـة بــ زوجــهـا ومــديـر ا
,االمـــر الــذي دفـع زوجــهـــا بـــســحب
مــسـدسه الــشـخــصي واطالق الــنـار
دير وإصابه بإطالقت في باجتاه ا
سدس جسـده ثم قام األخيـر بأخـذ ا
ا واطـلق النـار عـلى اجملـنى عـلـيه 

ادى الى وفاته).
ـتهم وتابع انه ( تدوين اقوال ا
ادة ابتدائيـا وقضائيـا وفق أحكام ا

406 من قانون العقوبات). 
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وفي ديالى  ,تمـكنـت مديـرية الـدفاع
دني من اخماد حريق اندلع داخل ا
سـوق جتـاري وسط بـعـقـوبـة.وقـالت
ــديـريـة في بــيـان تــلـقــته (الـزمـان) ا
امس إن (فرق االطفاء اخمدت حريق
اندلع داخل عدد من احملال التجارية
ــــفـــروشـــات اخملـــصــــصـــة لـــبــــيع ا
والـــســــجـــاد في ســــوق بـــعــــقـــوبـــة
الـتــجـاري) ,واشـار الـى ان (تـســعـة
فـرق اطـفـاء طـوقت الـنـيـران ومنـعت
امتداد السنتها الى احملال التجارية
اجملــــاورة  ,وانـــــهت احلـــــريق دون

تسـجيل اصابـات او خسـائر بـشرية
ادية).  مع حتجيم االضرار ا

والقت الـقـوات االمنـيـة القـبض على
إرهــابي بـــقــضــاء اخلــالص الــتــابع
لــلـمـحــافـظــة .وذكـرت خــلـيـة االعالم
االمني في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (قــوة مـن شــعــبــة اســتــخــبــارات
الـفرقـة اخلـامسـة وكـتـيبـة اسـتطالع
,شرعت بتنفيذ واجب باالشتراك مع
قـــوة من مـــديـــريـــة االســتـــخـــبــارات
العـسكـرية في وزارة الـدفاع اسـفرت
عن القاء الـقبض عـلى متهم مـطلوب

ادة  4 ارهاب).  وفق أحكام ا
الى ذلك  اوقـــفت هـــيـــئـــة الـــنـــزاهــة
ـال العامّ بلغ أكثر من العامة هدرٍ با
عــشــرة مــلــيــارات ديــنــارٍ في هــيــئـة

التقاعد الوطنيّـة فرع األنبار. 
وقــالت الـــهــيـــئــة في بـــيــان تــلـــقــته
ـيـداني (الـزمـان) امس ان (الـفـريق ا
ـتـابـعـة الـدوائـر الـتـابـعـة اخلـاص 
ـالـيـة في احملـافـظـة انتـقل لـوزارة ا
إلـى هــيــئــة الــتـــقــاعــد فــرع األنــبــار
وحتديـدا مالحظـية تـقاعـد الفـلوجة
تـــــمـــــكّن مـن ضــــبـط حـــــاالت تالعبٍ
وتزويـرٍ في 112 مـعامـلـة تـقـاعـديـة

مزوَرةً في احملافظة).
وأضــــافت إنه (بـــعــــد تـــدقـــيق 145
مـعــامـلـة شــهـيـد ومُــصـاب من حـيث
قرار الـلجـنة الفـرعيـة ومسـتمـسكات
ـصـابـ وصـحـة صـدور الـتـقـاريـر ا
َّ ــعــنــيـة  الــطــبــيــة مـع الــدوائــر ا
إيقـاف هدرٍ اكـثر من عـشرة مـليارات
ديــنــار كــانت ســتُــصــرَفُ كــفــروقـاتٍ

ُزوَرة).   ورواتب للمُعامالت ا
كــمـا افــادت بــصـدور أمــر اسـتــقـدام
بــحق مــحــافظ الــديـوانــيــة الــسـابق
ومعـاونه الفني; عـلى خلـفيـة شكوى
ـقـاولـ الـذي ادى تـقـدم بـهــا أحـد ا

تلقيهما رشا. 

إلى جـــهـــة االخــــتـــصـــاص إلكـــمـــال
اإلجـراءات الـقـانـونيـة والـتـحـقـيـقـية

الالزمة بحقهما).
 وأفاد مـصـدر أمني بـأن قـوة أمنـية
عـــثـــرت عـــلى جــثـــة رجل مـــجـــهــول
الــــــهــــــويــــــة فـي مــــــنــــــطــــــقــــــة حي
ـصدر في تـصريح .وقـال ا البـسـات
امس إن (قوة امنية عـثرت على جثة
رجل مجـهول الهـوية مـرميـة باحدى
الساحات الـفارغة ضمن مـنطقة حي

البسات في الشعب).
واضـــاف ان (اجلــثـــة بــدت عــلـــيــهــا
ـنـطقـة الـبطن ,وان طـعنـات سـك 
الــقــوات االمــنــيــة فــتــحت حتــقــيــقـا
بـاحلــادث لـتـحــديـد هـويــة اجلـنـاة).
وكــشــفت مــديــريـة مــكــافــحــة إجـرام
ة قتل غامضة بغداد مالبسات جر
حــــصـــلـت داخل مــــركـــز صــــحي في
مــــنــــطـــقــــة هـــور رجـب. واوضـــحت

o¹dŠ œULš≈Ë WKLF UÐ s¹dłU²  ‰UI²Ž≈

WÐuIFÐ jÝË ‚uÝ w

 UýuOðUJ UÐ WD×  ·«bN²Ý≈ VIŽ W UD « qIM  5łdÐ dO−Hð ◊U³Š≈

و ما

إطاللة

·U'« 5 Š

 dÐU¦*« nþuLK  Ê«uMŽ

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تـــشــهــد بــغــداد واحملـــافــظــات مــنــذ
يـومـ تراجـعـا مـلـحـوظا بـتـجـهـيز
ــواطــنــ في ظل ــنــازل ا الــطــاقـــة 
ـــوجــة الـــســاخـــنــة الــتـي جتــتــاح ا
العـراق واقـتراب احلـرارة من نصف

ناطق . درجة الغليان في بعض ا
 وهـــدد مـــواطــــنـــون بـــتــــظـــاهـــرات
احــتـــجــاجـــيــة في حـــال اســتـــمــرار
احلـكومـة وعـجـز الـوزارة عن ايـجاد
شـكلة التي احللول الـسريعة لـهذه ا
يــعـانــون مـنــهـا مـنــذ سـنــوات بـرغم
ـلـيـارات لـهـذا الـقـطـاع تـخـصـيـص ا
اخلـــدمي  االمـــر الـــذي دعــا رئـــيس
الــتــيـار الــصــدري مــقـتــدى الــصـدر
للمـطالـبة بإقـالة وزير الـكهربـاء بعد

شكلة. اخفاقه في حل ا
5łdÐ dO−Hð

 وأحبطت وكالة االستخبارات
االحتـاديـة مـحــاولـة تـفـجـيـر بـرجـ
ـحافظة ديالى. وقالت لنقل الطاقة 
خلـية االعالم االمـني في بيـان تلـقته
(الـــزمـــان) امس ان (مـــفـــارز وكـــالــة
االســـتـــخـــبـــارات والـــتـــحـــقـــيـــقــات
االحتــــاديـــة في وزارة الــــداخـــلـــيـــة
تـمـكــنت من احـبـاط عـمــلـيـة تـفـجـيـر
بـــرجــــ لـــنــــقل الـــطــــاقـــة مـن قـــبل
عـــــصـــــابـــــات داعش) ,واضــــاف ان
نـطقة وعـرة وغيـر مؤمـنة من قبل (ا
الــقــوات االمــنـيــة حــيث  تــفــكـيك
الــــــعـــــبــــــوات من قــــــبل اخلــــــبـــــراء

عـدة االمـر الـذي قـد يـنـذر بـتـصـعـيـد
ـواطن لم احـتـجـاجي والسـيـمـا ان ا
يــشــهــد حتــســنــا مـــلــحــوظــا لــواقه
الـكـهـربـاء بـرغم الـوعـود احلـكـومـيـة
عــلـى ان يــكــون هــذا الـــصــيف بــارد
عدل 20 ساعة والتجهيـز سيكون 
يومـيا) ,مؤكـدين ان (هـذا االمر دفع
ــولــدات بـفــرض اســعـار اصــحـاب ا
باهـضة مـسـتغـل اخـفاق الـكهـرباء
ــواطــنــ بــالــســاعـات في تــزويــد ا

الكافية).
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وتـلـقـي هـذه االسـتـهـدفــات بـظاللـهـا
عـلى سـاعـات الــتـجـهـيـز الـتي بـدات
باالنـحسـار منـذ يوم  ,االمر الذي
دعـا الــصـدر الى مـطـالــبـة احلـكـومـة
بـإقـالـة وزيــر الـكـهـربـاء لـعـدم قـدرته
ـــشـــاكل احلــالـــيـــة الــتي عـــلى حلّ ا
يـعـاني منـهـا الـشـعب مـقتـرحـاً عـقد
ـيـة إلعـادة اتـفـاقـات مـع شـركـات عـا

تاهيل الكهرباء في العراق.
وقال الصـدر في تغـريدة على تـويتر
إن (مــشـكــلــة الـكــهــربـاء في الــعـراق
تـكـمن في أمـور عـدّة مـهـمّـة تـسـبـبت
ولو بصورة تدريجـية بتردّي الطاقة
الـكـهــربـائـيـة ) ,عـادّاً (الـفــسـاد أحـد
األسـباب الـتي أدت إلى هـدر الـطـاقة
اضــافـة الى اإلرهــاب والـتــفـجــيـرات
الــتي يـوقــعـهــا في الـطــرق الـعــامـة
وسـوء تـوزيع احملـطـات واسـتـعـمـال
والسيـما الكـهـرباء بـصـورة مفـرطة ,

ي الـشهـيـرايرنـيسـت  هيـمنـغواي (1961-1898) الـروائي االمريـكي الـعا
احلـائــز عـلى جـائــزة نـوبل عـام 1952 عن روايــته (الـشـيخ والــبـحـر)  عـلى
الـرغم من انتحاره بطلـقة واحدة من بندقيـته التي كان يستعـملها في الصيد
كـان من اكـثـر الروائـيـ االمـريـكـان تـفاؤال فـي كتـابـاته الـروائـيـة ولـعل خـير
ن يـقـرع اجلـرس والـشـيخ والـبـحـر وعـالم بال شـاهـد عـلى مـانـقـول روايـاته 

نساء وثم تشرق الشمس التي يقول في اخرسطرين فيها: 
تأتي األيام وتمضي   

و احلياة تتغير   
ثم تشرق الشمس شيخ والبحر

وغدا يوم اخر
ـقــولـة الـشــهـيـرة الــتي وردت في روايـته  وعالوة عـلى ذلـك  فـهـو صــاحب ا
الـذائـعه (الــشـيخ والـبـحــر) عـلى لـسـان بــطل الـروايـة (ســان ديـاكـو) صـيـاد
االسـماك العجـوز (قديتحـطم االنسان  لكن ال يـهزم) و هيمـنغواي الذي كان
يـحب ان يــقـضـي اجـازاته في اجلــزيـرة الــكـوبــيـة كــان  من اقـرب اصــدقـاء
الرئيس الكوبي الثوري الراحل فيدل كاسترو (1926-2016) الذي اسمه
االول هـو فاضل تـغيـر الى فيـدل فبـما بـعد كـما صرح بـذلك سـفير كـوبا في
الـعراق عام 1960 لـلمـرحوم الصـحفي الـشهـير هـاشم سيـدشكـر النـعيمي
مـدير حتـرير جـريدة (الـثـبات) الـبغـداديـة بعـد زيارته حملـكمـة الـشعب ولـقائه

هداوي ..ح قال: برئيسها العميد الشهيد فاضل عباس ا
 ما ابهى الفاضالن?! .. فاضلكم وفاضلنا 

رحوم النعيـمي ففوجئت بكالمه هذا وقلت له عـلى الفور مقاطعا: اذا يـقول ا
هداوي هو فاضلنا..فمن هو ياترى فاضلكم?  كان ا

فـأجابـتي الـسـفـيـر ضـاحـكا:فـاضـلـنـا هـو فـيدل كـاسـتـرو وفـيـدل هـو فاضل
بـاالسبـانيـة  محـرفـا? فقـلت له والكالم( لـلنـعـيمي)كـيف? فقـال : اال تدري ان
ـسلـمـ حـكـمـوا اسـبـانـيـا قـرونـا عـديـدة فـانـتـشـرت اسـماؤهـم ب الـعـرب ا
فـقود االسـبان لـتحـرف  الى  االسبـانيـة بـعد خـروج العـرب من فردوسـهم ا
وعـود الى بدء  فأن كـاسترو كـان يشـعر بسـعادة بالـغة جدا بـزيارة الروائي
الـكبـير الى اجلـزيـرة الثـائـرة العـظيـمـة في اجازاته الـطـويلـة التـي لم تسـتطع
امـريكـا بـكل جبـروتـها وغـطـرسـتهـا ان تـنال من صـمـودها وصـمـود شعـبـها
وهي بـقعة االرض الصـغيرة الـواقعة في قلـب القارة االمريـكية.. ان  زيارات
هـيمنـغواي لـكوبـا كانت حتديـا سافـرا للـسلـطات االمريـكيـة التي كـانت تبذل
كل مـافي وسعها للـتعتيم على الـوضع  الثوري الكوبي وثـشويه صورة كوبا
شـعبا وزعيما  وكانت تلك الزيارات تمنح زخما دعائيا في اوربا وامريكا بل
والعـالم كله للنظام الثوري فيها لذلك كان كان كاسترو يوليها اهتماما كبيرا
ويـهـيـأ لـتـلك الـزيـارات انـواعا راقـيـه جدا مـن الـسيـجـار الـكـوبي عالوة عـلى
ي الزائـر الـذي كان  يـخـرج معه  ايـضا افـخر انـواع الـكافـيار لألديـب العـا
في رحالت صـيد غـير قـصيرة عـلى الرغم من مـسؤلـياته الـكبـيرة واخلـطيرة
وهـو يواجه اعـتى قـوة جبـروتـية طـاغـية مـعـادية لـتـطلـعـات شعـوب الـعالم في
ـقـراطـيـة واحلـيـاة االفـضل وتـقـول مـاري ويـلـزي اخـر زوجات احلـريـة والـد
هـيـمـنغـواي الـتي تـزوجـهـا عام 1946 وظـلت مـعه حـتى وفـاته مـنـتـحـرا عام
ا جدا  بل وسعيدا جدا في وفادة 1961ان زوجها هيمنغوي كان كر
ضـيوفه وكان من اكرم مايكون حـينما نذهب الى كوبا اذ
ايزيد على اربع كـان يوصيني كل ليلة ان اعد طعاما 
ضـيفا اما  في الليالي  التي كـان يأتي لزيارتنا كاسترو

فحدث عن اعداد الضيوف والحرج.

عادل عبد الرحمن العسومي
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أعــلـنت قــيــادة الـشــرطـة االحتــاديـة
القبض على مـتهم اثـن يتاجران

زورة ببغداد. في العملة ا
وذكـرت الــقـيــادة في بــيـان امس انه
ــــتـــابــــعـــة والــــتـــحـــري (من خالل ا
ـزورة لــعـصـابــة تـتـاجــر بـالـعــمـلـة ا
ضمن قاطع مـسؤولية الـلواء الثاني
الفرقة األولى شرطـة احتادية نفذت
قـــوة مـن الــــلــــواء بـــاالشــــتــــراك مع
استخبـارات الفوج الـثالث في وكالة
االســـتـــخـــبـــارات والـــتـــحـــقـــيـــقــات
االحتادية عملية امنية  أسفرت عن
إلـــقــاء الــقــبـض عــلى مــتـــهــمــ في

منطقة زيونة).
ـــــتــــهـــــمــــ ضـــــبط وأضــــاف ان (ا
بحوزتهـما مبالغ مـزورة بنية بـيعها
سؤولية) ,مشيرة الى ضمن قاطع ا
ـضـبـوطـات ــتـهـمـ مع ا (تـسـلـيم ا
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). وقبل ذلك اسـتهدفت تخـصصـ ا
محـطـة سامـراء احلـرارية بـصواريخ
كـــاتـــيــــوشـــا بـــعـــد اســــبـــوعـــ من

افتتاحها. 
وقــالت وزراءة الــكــهــربــاء فـي بــيـان
تلقـته (الزمان) امس ان (االسـتهداف
الصاروخي تـسبّب بـأضرار جسـيمة
في أجـــزاء الـــوحــــدة الـــتـــولـــيـــديـــة
لـلــمـحـطّــة). وافـتــتح رئـيس الـوزراء
مصـطـفى الـكاظـمي فـور وصوله الى
محافـظة صالح الدين قـبل اسبوع

محطة سامراء احلرارية . 
ــرحـلـة وقـال ان (احلــكـومــة وصـلت 
جيّـدة من إنتـاج الطاقـة الكـهربـائية
لـــكن هــنــاك اســتـــهــدافــات مــتــكــررة
ومـقـصـودة ألبـراج الـطـاقـة بعـدد من
احملافـظات تـؤثّر في سـاعات تـزويد

ناطق بالكهرباء). ا
نـظـومة ويـعاني الـعـراق من تـردي ا
الـكـهربـائـيـة منـذ تـسـعـينـيـات الـقرن
اضي وازداد احلـال سـوء بعـد عام ا
2003 بسبب الـعلـمليـات العسـكرية
الـتي شـهـدتهـا احملـافـظـات والسـيـما
احملــــررة. وحـــــذر مـــــواطـــــنـــــون من
استمرار تـراجه جتهيز الـكهرباء في
ــوجـة ظل حــرارة الــطـقـس بـســبب ا

الساخنة. 
وقــالـوا في احــاديث امس (يــبـدو ان
خــدمــة الـكــهــربـاء مـع أول تـبــاشــيـر
الـصـيف الـسـاخن عـادت الى عـهـدها
ـتواصل ولساعات االول باالنقطاع ا

بغداد
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في كل مـفاصل الوظيفة هناك أشـخاص يحبون عملـهم ويقدمون خدمة عامة
بال مـقـابل النـهم يـشـعـرون ان هـذا من واجـبـهم وصـمـيم عـمـلـهم ويـشـعرون
بـالسعـادة عنـدما يـساعـدون أي شخص مـحتاج لـلمـساعـدة .. واألخ حس
جـليل مـسؤول العالقـات اخلارجـية في اخلـطوط اجلـوية العـراقيـة خيـر مثال
عـلى ذلك فتراه شعلة من النشاط في مـجال عمله اليتواني في تقد اخلدمة
ـسافـرين بـرحـابـة صـدر عـنـدمـا يـطرقـون بـابه  تـسـتـضـيـفه الـقـنوات لـكل ا
الـفضـائيـة لـتوضـيح أي مـشكـلـة حصـلت للـمـسافـرين فـتراه يـتـحدث بـشكل

علومة الصحيحة .  مسهب بدون لف ودوران ويتحدث با
اكـثر الـوفود الـرسـميـة التي تـأتي لـزيارة بـغداد جتـد جلـيل يـنسق وصـولهم
عنـي بـاألمر ويـتكـفل مع اآلخرين بـترتـيب الزيـارة بشكل واسـتقبـالهم مـع ا
يـعـطي انـطـبـاعـا حــسـنـا لـلـوفـود وقـبل ايـام اتــصـلت به وأبـلـغـته بـأن زوجـة
الـراحل الـكـابـ احـمـد راضي سـتـغـادر الـعـراق بـعـد ان زارت قـبـر زوجـها
ـطـار لتـسـهيـل امرهـا فـقال لي وأنـها جـاءت وحـدهـا وحتتـاج مـساعـدة في ا
تـأمر أمر هذا من واجبنا ان نقدم خـدمة لعائلة الراحل الكاب
احـمد راضي الذي قدم الـكثير للـكرة العراقـية وبالفعل
لقاة عـلى عاتقه وقام سؤوليـة ا كـان جليل على قـدر ا

بواجبه وزيادة .. 
ا يـبذله من جهد حتـية لألخ والصـديق حس جـليل 

سافر العراقي بكل رحابة صدر. خلدمة ا

في الـتـجـارة وأهل احملـال والـفـنادق
ومــــؤســــســـات الــــدولـــة فــــضالً عن
الــتـــجــاوز عــلـــيــهـــا بــصـــورة غــيــر

رسمية).
مــــــحــــــذرا من (عــــــواقـب الــــــتـــــردي
والـتـراجع احلــاصل في الـطـاقـة الى
جـــــانب تــــــردّي الـــــوضـع اخلـــــدمي
وجـــــودة اخلـــــدمـــــات فـي اجملــــاالت
الـصــحـيـة والـزراعـيـة والــتـعـلـيـمـيـة
والـصنـاعـية كـذلك الـتـذمر الـشـعبي

ـة وازديـاد الـنـقــمـة وانـتـشـار اجلـر
والسرقات والقتل في البالد) ,وتابع
ان (هــنــاك جــهــات تــســتــخــدم مــلف
الـطـاقـة كــدعـايـة انـتـخـابـيـة كـاذبـة),
واوضح الــــصـــــدر ان (احلــــكـــــومــــة
الــعــراقــيــة قــد أغــفــلت الــكــثــيــر من
الــنـــتــائج واألســبـــاب وركــزت عــلى
مسـألـة اخلـصخـصـة أو دفع األجور
وكـــأنه الـــســـبب الـــوحـــيـــد لـــتـــردي

الكهرباء). 

وفي مــيــسـان  ,نــظم مــوظــفــو فــرع
تــوزيع كـــهــربـــاء احملــافـــظــة وقـــفــة
إحــتــجــاجــيــة أمــام مــركــز صــيــانــة
وجـبـاية الـعـمـارة الـثـالث للـمـطـالـبة
تكررة عليهم من بوقف االعتداءات ا

قبل اخلارج عن القانون . 
واعرب احملتجون عن (إستيائهم من
تـكـرار االعـتـداءات الـتي وصـلت الى
حـد الـضـرب واالعـتـداء بـعـد مـا كـان

التهجم لفظيا). 
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حـضـر وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار حـسن
ـنـاسـبة نـاظم احـتـفـالـيـة مـتـحف تـراث الـنـجف 
ذكـرى ثورة العـشرين.  وجـرى خالل االحتفـالية
افــتــتــاح نــصب تــذكــاري لــثــورة الــعــشــرين مع
نت أهـميـة هذه الـثورة محـاضـرة بهـذا الشـأن بيـَّ
بـوصـفــهـا نـقـطـة حتـول كـبــرى لـتـأسـيس الـدولـة
الـعــراقــيـة احلــديـثــة. وجـرى خـالل االحـتــفـالــيـة
ــشـــاركـــ في الـــثــورة اســـتـــذكــار األبـــطـــال ا
ومواقـفهم الشـجاعة في مواجـهة قوات االحتالل

البريطاني برغم امكاناتهم البسيطة.
اجلـدير بالـذكر أنَّ وزارة الثـقافة قـدمت مشروع
مسـلسل يوَّثق مآثر العراقي في ثورة العشرين
وباشـراف مبـاشر من الـوزير و تـشكـيل جلنة
خـبراء لـفـحص النـصـوص وأقامت  الـعـديد من
ناقشة أثـر ثورة العشرين النـدوات االفتراضيـة 

في تشكيل الدولة العراقية .
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ـان الـعـربي عـادل بن ثـمن رئـيـس البـر
عــبـد الــرحـمن الــعـســومي مــخـرجـات
الـقمة الثالثية التي عقد في بغداد اول
ـشــاركـة الــعـاهل االردني عــبـد امـس 
ــصـري عــبـد الــله الــثـاني والــرئـيس ا
الــفــتــاح الــســيــسي  مــشـدداً عــلى أن
ثل قـيمة الـتعـاون ب الدول الـثالث 
شترك. مضافة لتعزيز العمل العربي ا
وأكـــد الــعـــســـومي في بـــيــان امس أن
(هـذه الـقمـة الـثالثيـة تـعد اسـتـثنـائـية
من حـيث توقيتها وأهـميتها والسيما
أنـها جاءت في وقت حتـتاج فيه الدول
الـــعـــربـــيـــة إلى دعـم وتــرســـيـخ آلـــيــة
الـتــشـاور والـتـنـسـيق جتـاه الـقـضـايـا
ــشـتــرك عـلـى نـحـو مــحل االهـتــمـام ا
يــخــدم مـصــالح الــشــعــوب الـعــربــيـة
ويـحقق تـطلـعاتـها في األمن والـتنـمية

واالستقرار).
„d²A  ÊËUFð

واضـاف ان (هـذه القـمـة تدشِن مـرحـلة
شترك جديدة من العالقات والتعاون ا
بـــ الــــدول الـــثالث فـي الـــعـــديـــد من
اجملـاالت االقـتـصـاديـة واالسـتـثـمـارية
فـي ضـــوء مــــا نص عــــلــــيه الــــبــــيـــان
اخلـتـامي بشـأن البـدء بتـنفـيذ مـشروع
صرية ـدينة االقتصادية الـعراقية ـ ا ا
ـ األردنـية) ,وتـابع ان (الـقـمة سـتـسهم
بــشـــكل كــبــيـــر في تــعــزيـــز وتــرســيخ
احلـاضنـة العـربيـة للـعراق) ,مـبيـنا ان
(مــشـاركــة الـســيـسي اكــتـسب أهــمـيـة
اسـتـثـنائـيـة خاصـة بـالـنظـر إلى أنـها
أول زيـارة لرئيس مـصري للـعراق منذ
نـــحــو ثالثــ عـــامــاً وهــو مـــا يــؤكــد
مــجــدداً ريـــادة مــصــر في مــحــيــطــهــا
الـــعــربـي واإلقــلـــيــمي) ,مـــشـــددا عــلى
(أهــمــيـة هــذه الــقـمــة من أجل تــعــزيـز
الــتـشــاور الـســيـاسي بــ قـادة الـدول
الـثالث بشأن سبل التصدي للتحديات
الـتي تـواجه األمـة الـعربـيـة وتـنـسيق

ـواقف بـشـأن الـتـطـورات في مـنـطـقة ا
الـشـرق األوسط وسبل الـتعـامل معـها
ـواقف واجلـهـود فــضالً عن تـنـســيق ا
ــشـتـركـة بـشـأن مــواجـهـة الـتـدخالت ا
اإلقــلـيــمـيــة واخلـارجــيـة في الــشـؤون
الـداخلية للـدول العربية وصون األمن
الـقومي الـعربـي باإلضافـة إلى تـعزيز
الـتـعاون في مـجال مـكـافحـة اإلرهاب).
ـتــحـدة بــالـزيـارة ورحــبت الـواليــات ا
الـتي وصـفـتـهـا بـالـتـاريـخـيـة لـلرئـيس
لك عبدالله صري والعاهل األردني ا ا
الـثـاني إلـى الـعـراق.وقالـت اخلـارجـية
األمـــريـــكـــيــة فـي بــيـــان امس (نـــرحب
بـالزيـارة التاريـخية الـتي قام بهـا عبد
الــــثـــاني والــــســـيــــسي الـى بـــغـــداد ,
والسـيمـا انهـا خطـوة مهـمة في تـعزيز
الـــعالقـــات االقـــتـــصــاديـــة واألمـــنـــيــة
اإلقـليمية بـ مصر والعراق واألردن).
وشـهـدت بـغـداد اول امس قـمـة ثالثـية
جـــمـــعـت رئـــيس الـــوزراء مـــصـــطـــفى
الــكـاظـمي والـعـاهل االردني والـرئـيس
ــصـري تـأكـيـداً لـرغــبـة مـتـبـادلـة في ا
تــدشـ مـرحــلـة جـديــدة من الـعالقـات

شترك.  وأطر التعاون ا
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لم أتـفكّـر مع نفـسي في يـوم من األيام أن يـصل احلال بـدولة واحـدة وعريـقة
ستوى من سوء احلال... وواسعة مثل مصر أن تبلغ هذا ا

الـسـيـسي يــزور الـكـاظـمي. هل ســأل الـقـائـد الــعـسـكـري نـفــسه عـمّن يـكـون
الكاظمي? 

مثل عراقي: شنهو البقّة وشنهو مرقها.
ال يـســتــطـيع هــذا - أي الـســيــسي- أن يـســاعـد ذاك فـي أيّ شيء ولـو في

محاولة الوساطة من أجل تعي زبّالٍ في أقصى مكان في البالد.
غرض الزيارة هو التعاون األمني واالقتصادي وغير ذلك وغيره.

هل تملك دولة مصر األمن واألمان مثال?
هل يـوجـد فـيـها مـا جتـري عـلـيه قـوانـ اإلقـتـصـاد في الـبـلـدان التـي تسـمّى

بأسمائها?
فـاقد الشيء ال يعطيه; فلمـاذا هذه الزيارة وهذه اللمة الـعجيبة اخلائبة ومع

هذا يدعونها قمة!?
بل إنني أسمّيها سَفْلَة أو سفلّة...

احلـديث بطـبـيعـة احلال ال يـخصّ مـلك األردن الذي إن حـضر ال يُـعدّ وإذا
غـاب ال يُفتقـد.. ال جدوى أمنيـة أو غير أمنـية... وال فائدة إقـتصادية يـجنيها

اجملتمعون الثالثة من هذه اللمة من بعضهم البعض.
لـتـقى - ال سامح الـله - هـو نوع من هل كـان غـرض ا

أنواع احلبّ الشرقيّ الذي ندعوه "الغرام"?
وعــذرا لــلــدرك األدنى يــصل إلــيه احلــديث في بــعض

األيام...
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و ذاكــرة تـرتــبط صــوت لــلــمــكــان أثــر
ــرء حتـمل صــوراً وأحــداثـاً تــشـكل بــا
ــــكـن الــــتــــخــــلي خــــصــــوصــــيــــة ال 
ــديـنـة والـوطن ا الـبــيت احملـلـة عــنـهـا
الـذي يتسم بـفضاءات ثـقافيـة متبـاينة
و هــويــة واحــدة. ثـمــة أحــداث أقــتـرن
كـان وذاع حضورهـا ألثرها اسـمهـا با
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذخ فـــي
بـــدايـــات حـــوارات مـــعـــارك الـــتــــاريخ
رحلت ونـهايات لوقائع كانت برزخاً 
وقـد شــهــد الـتــاريخ الــقـد أو أكــثــر 
ـــعـــاصــــر إشـــارات لـــتـــلك االمـــاكن وا
حتـفـظـهـا نـصـوص االديـان و مـدونات
ـــا ســـطــــرت من بـــيـــانـــات الـــتــــاريخ 

ومـعـلـومات و اتـفـاقات فـرضت و اقـعاً
. جديداً خالف ما كان سائداً

أمــــــاكـن ســـــــفــــــحـت عــــــلـى ثــــــراهــــــا
وشـيــدت فــوقــهـا مــا أنــتــجـته الــدمــاء
لتظل أبـداً آيات تثير عـبقرية االنـسان 
الـــفـــخـــار أمـــام الـــذات و اآلخـــر. وقــد
ــــحى بــــعـــضــــهــــا من جــــغـــرافــــيـــة
لـقــرار غـبي أو تـصـرف سـيئ ــنـطـقـة ا
ــا لـسـلــوك من سـلـطــة يـشـكل ذلك ور
ـكان لها هاجساً يجب التخلص منه. ا
ــكن أزاحـته من بــيـد أن إزالــة ذلك ال 
الــــــــذاكـــــــرة و الــــــــرمـــــــزيــــــــة الــــــــتي
السـيـما وأنه يـشـكل الـشرارة يـحـمـلهـا
الــتي اوقــدت نــاراً وقــبــسـاً فـي تـاريخ

شــعـب كــثــورة الــعــشــرين.  إذ أن هــذا
األمـر ينـطبق مع بنـاية (الـسراي) التي
أطـلق مـنـهـا سراح الـشـيخ شـعالن أبو
اجلـون شـيخ عـشـيرة الـظـوالم و يـؤكد
ـر هولـدين قـائـد الـقوات الـفـريق سـر إ
الــبـريـطـانــيـة إبـان ثــورة الـعـشـرين أن
أتـباع الشيخ ثاروا في الساعة الرابعة
من بـعد ظهـر يوم الثالثـ من حزيران
وأطــلــقــوا الــنــار عــلى مــكــتب احلــاكم
و عــلى غــرار مــا جـرى في الــســيــاسي
ثـم قــتــلـوا الــســمــاوة قــبل اســبــوعــ
و أطلـقـوا سراح احلـارس الـعربي فـيـة
و هـــربت الـــبــقـــيـــة من رجــال شـــعالن
الــشـرطــة و تـركـوا احلــاكم الـســيـاسي

. وحيداً
W Ëe « ‰Ë√

وبـعـد أن أطـلق الـرجال الـعـشـرة الذين
سراح الـشيخ و هم هـاجـموا الـسـراي 
شـاك براحة) يـهزجـون (يا أبن احلـر 
أطــلق الــشــيخ أول أهــزوجــة دعت الى
اجلـــهـــاد في الـــثـــورة حـــيث ردد ( حل
فــــرض اخلـــامـس كـــومــــوله) ويــــعـــني
بـالفرض اخلامس اجلهـاد.وقد أنطلقت
الـثـورة من عـشـائـر بـني حـجـيم وظـلت
تـقاتل االنكليز و حدهـا طيلة أسبوع
تـقـريبـاً دون أن يهب أحـد من الـعشـائر

ساعدتـها أو التخـفيف عنها. االخـرى 
ــــــــعـــــــارك الـــــــتي أضـف الـى ذلك أن ا
خـــاضــهــا بــنـــو حــجــيـم خالل أشــهــر
الـــثــورة كـــانت أشــد ضـــراوة و أكــثــر
خـسائراً من جـميع معـارك الثورة على
االطـالق و فـوق ذلـك جنــدهم أخــيـراً ال
يـتوقفون عن القتـال اال بشروط إتفقوا
عـليـها مع االنكـليـز و لم تفرض عـليهم
فــرضـاً. تـلـك مـأثـرة قــلـمــا تـضـاهــيـهـا
مثلما مـأثرة أخرى في ثورة العشرين 

حـــــيث كـــــانت من اقـــــدم الـــــنــــواحي
بـاحملــافــظــة وكـان ( صــالح افــنـدي )
للديوانية ابان الـعهد العثماني كونه
ذو خبره سـابقة ومـوالي لالنكـليز ثم
عــيـنت االدارة االنــكــلـيــزيــة ضـابــطـا
بـرتـبـة نـقـيـب يـدعى (دالي) بـوظـيـفـة
مــســـاعــد حـــاكم ســيـــاسي وهــو اول
مسـؤول اداري في الديـوانية يـعاونه
عدد من الـضبـاط االنكـليـز وكان هذا
احلاكم يجيد الـلغة العربـية ليتاح له
ــــواطــــنــــ وابــــنــــاء بــــذلـك ادارته ا
العشـائر  وقـد عمل للـقيـادة من سنة
وذجا للحكام 1920-1918 م وكان 
تـغـطـرس سريع سـتـبـد ا الطـاغـيـة ا
الــغـــضب اســـتــغل جـــهــود الـــعــمــال
واطن وكذلك باعمال والكسبه من ا
الــســـخـــرة دون ان يــقـــدم لــهـم شــيئ
بــاالضـافــة لـســلــوكـة الــغــريب. الـذي
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ـستعمرين االنكليز يعبر عن طبيعة ا
واسـتغاللـهم الـبـغـيض فـقـد مـارسوا
ابـــــشـع انـــــواع الـــــظــــــلم واالرهـــــاب
واطن فسجنوا االبريـاء وابعدوا ا
ورفـعــوا الـضــرائب ألتــفـة االســبـاب
ادفع ابـنـاء الـديوانـيـة ذو الـتاريخ
اجملـيــد كل ابــنـاء شــعــبـنــا في ربـوع
الرافـدين اال ان يحـملـوا االرواح على
االكف ويــرفــعـــوا رايــة الــعــراق وهم
يـلـتـفــون حـولـهـا بـحـمــاسـة مـعـلـنـ
ستعـمر وحتقيـقة االستغالل رفض ا
وهم يقفون بوجه االنكليز كل وسائل
االرهـاب وهــذا مــاحـصـل خالل ثـورة
الـــعـــشـــرين 1920 م في تـــصـــديـــهم
(دالـي) و ( ويب ) وارغــــــمـــــوهــــــمـــــا
ببسالة نـادرة متحمـل العبء االكبر
من الــتـضــحــيـات والــنــضـال لــفــتـرة
طويلـة مؤكدين مـساهمـتهم في صنع
تــاريخ الــعـــراق اجملــيــد وقــد جــادوا
ــة ودمــاء زكـيــة اذ عـز بـنــفــوس كـر
عـلـيـهـم ان يـحـتل ارضـهم مــسـتـعـمـر
غـاضب فــهـبــوا جـمــيـعــا يـدا واحـدة
بــوجه عــدو مــشــتــرك لــتــحــقــيق عــز
العـراق واستـقاللة وكـتبـوا في سجل
الــبــطـــولــة مــواقف نـــضــال مــشــرفــة

وتضحيات جليلة.
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فـقد شـهـدت الـديـوانـية تـفـجـيـر ثورة
العشـرين حيث قـاتل ابنـاء الديـوانية
الـقـوات الــنـظـامــيـة االنـكـلــيـزيـة رغم
تـفوقـهـا في الـعـدة والـعـدد عـلى مدى
خـمـســة اشـهـر بـدءا من 30 حـزيـران
1920م رغم بـــســــاطـــة اســـلـــحـــتـــهم
متحـدين الغزاة حـيث قامت ثورة في
كل مدن وقرى الديوانية بشكل واسع
بــعـــد جــهــاد انـــدالعــهـــا في الــفــرات
نـاطق االخـرى في قـطـرنا االوسط وا
ـنطقة ا تـميزت به عـشائر ا اجملاهد 

من خـــصــائص مــنـــهــا. انــقـــطــاعــهم
عــســكـريــا ووجــود تــقــالـيــد حــربــيـة
مـتـوارثـة من جـهـادهم ضـد االحـتالل
الــعـثــمــاني واجــتـمــاع كــلــمـتــهم في
مـواجـهـة االنـكـلـيـز بـاالضـافـة الى ان
نطقة تـتمتع بكـثافة سكانـها كبيرة ا
فقـد قـرر ( دالي ) او(ديـلي ) عـند اول
اجـتـمــاع لـرؤسـاء الـعــشـائـر من اجل
اعمال حفر (الـرشادية) قاصدا وجود
الــعــشــائــر وهـم زعــمــاء الــثــورة الى
جانـبه في مـكـان واحـد لـكن هـذا جاء
لصالح الثوار اذ وفـر فرصة الى عقد
اجـــتـــمــاعـــات عـــديـــدة. بـــ رؤســاء
الـعـشـائـر والـتـفاوض واالتـفـاق عـلى
طرد االنـكليـز وقف احلاج ( مـخيف )
ال فـــرهـــود في عـــفك الـــذي دعى الى
حـمل الـسالح والـتـصـدي لـلـمـحـتـل
فـقـام ( دالي ) بــنـفـيــة الى الـصـ ثم
الى الـــهــــنـــد الى ( هـــنـــجـــام ) وقـــام
ال ـقـاتـل بـالـسـالح وا ـسـاعـدة ا
ازاد ومسـتلـزمات اجلـهاد االخـرى 
من حــــمــــاس الـــثــــوار من عــــشــــائـــر
الديـواينـة في مركـز الديـوانيـة وعفك
والدغارة وهكذا وسع من حملته ضد
الـثــوار فــأعـتــقل الــشــيخ (شـعالن ال
عطيـة ) زعيم عـشائـر االكرع ثم اطلق
سـراحة واحـتـفظ بـولـده واخـيـة عـند
حــاكم الــرمـــيــثــة بــأعــتــقــال الــشــيخ
(شـعالن ابـو اجلـون ) زعــيم عـشـيـرة
الـظــوالم في (30)  حـزيـران  1920م
وهي بـــدء الــشـــرارة االولى لــلـــثــورة
ـسـلـحـة حـيث قـام الـثوار مـن ابـناء ا
عــشـــيــرة الـــظــوالم الـى اخــراجه من
الــســجن بــالــقــوة وهــاجـمــوا بــعض
اخملافـر واعطل سـكة احلديـد وبعض
اجلـسور والـقـنـاطـر وهـاجـمـوا قـصر
حـاكم الـســمـاوة من جـانـب اخـر فـقـد
قــــام الـــشــــيـخ ( ســـعــــدون ال رسن )

رئــــيس عــــشــــيــــرة ال ( حــــمــــد ) من
اسـتـدعـاه عـشـائر االكـرع الـذي سـبق
وان اســـــتــــــدعـــــاه احلـــــاكـم ( دالي )
وحـصــلت له مــشـاده كالمــيـة اثــبـتت
شجـاعـة الشـيخ (سـعدون ) الـذي قام
بدورة بـالـتنـقل بـ رؤسـاء العـشـائر
ليل نـهار داعيـا للـثورة فقـام االنكـليز
بتهد داره وحرق مضيفة وحصلت
مـــعـــركـــة ادت الـى انـــدحـــار ( دالي )
وهـروبه الـى الـديــوانـيــة واسـتــقـوى
ابناء عشيـرة الشيخ ( سعدون ) على
نـصـر احلـكـومـة في الـدغـارة وهروب
حاكمها ( ايفانز ) الذي قتل بعد ايام
في ريف الـــســنــيــة ثـم طــارد الــثــوار
القطـار الذي هـرب فيه (دالي) وقوات
االنكـلـيز الى احلـلـة صبـاح يوم ( 20
تموز 1920 م ) وقد حصـلت سلـسلة
ــعـارك كــلـفت الــغـزاة االنــكـلــيـز من ا
خــســائـــر كــبــيــرة كـــمــا اســفــرت عن
اسـتـشـهاد ( 71) من الـثوار و ( 20)
ـا حصل في الشامية اسيرا ناهيك 
والمشخـاب والـصالحـيـة والـشـنـافـية
من مقاومـة قوات الغـزو لفتـرة طويلة
سيب والـرستميـة والسنية ومعارك ا
والهنـدية وغـيرهـا.ومن ابرز االحداث
بعد ثورة (1920)  اجمليدة هو تأليف
باشرة حكومة حتت ادارة (كـوكس) ا
ــســتــشــاريـن االنــكــلــيــز حلــمــايــة وا
االهـداف االســتــعــمــاريــة في الــعـراق
وفي (23) اب (1920)  ســاهم ابــنــاء
الديوانـية في مـعركـة الدغارة -1925
1926م الــتي وقــعـت بــ احلــكــومــة
والعشـائر بقـيادة الـشيخ ( شعالن ال
عطـيـة ) حـيث قـاومـوا احلكـم بدوافع
قومية عـربية اصـيلة مـعرب عن عدم
رضاهم عن احلـكم وقد تـواصلت هذه
ــعـركــة مع ثــورة الــرمــيــثــة وسـوق ا
الــشـيــوخ في الــنــاصــريــة حـيـث كـان شعالن ابو اجلون

الـبـريـطـاني  –الـفـرنـسي في  8تـشـرين
ــا كــان جــعــفــر ابــو الــثــاني 1918. و
الـــتــمن قـــد حــصل في 4 مـــايس  عــلى
قــسم الـيـمـ من رؤســاء الـعـشـائـر في
طالبة كـربالء بالوقوف مع بغـداد في ا
بـــاالســـتـــقـالل حـــتى وان ادى ذلك الى
نـدوبون اسـتـخدام الـسالح فقـد قـرر ا
اخلـمـسة عـشر ايـفاد جـعفـر ابو الـتمن
رجع الى كربالء من جديد ليطلب من ا
االعــلـى احلــائــري الــشــيــرازي اصــدار
دعــوة الى جـمــيع الـعــراقـيــ بـتــأيـيـد
مـطالب بغداد التي قدموها الى احلاكم
ــدني الــعــام ولــسـن. وقــد اســتــجـاب ا
ـطلب  احلـائـري الـشيـرازي الى هـذا ا
وعــاد ابـــو الــتــمن الـى بــغــداد يــحــمل
ـرجع االعـلـى موجـهـة الى رسـالـة من ا
جـميع الـعراقـي تـدعوهم لـلوقوف مع
شروعة بـغداد في مطالـبها الوطنـية ا
طــبـعت ووزعت االف الـنـسخ مـنـهـا في

جميع انحاء العراق . 
رجع االعلى في ان هـذا التنـسيق مع ا
كـربالء الـذي قـامت به قـيادة انـتـفـاضة
بــــغـــداد قــــد كـــان له اثــــره في حتـــرك
الـــفـــرات االوسـط واجلـــنـــوب إلســـنــاد
بـغداد في انـتفـاضتـها ففي  4حـزيران
 1920اصــدرت كــربالء مــذكــرة حتــمل
 65تــوقـيـعـا ل ((عــلـمـائـهــا واشـرافـهـا
وســاداتــهـا وعــمــوم افـرادهــا وجــمـيع
طـبقـاتهـا)) اعلنـوا فيـها انـتدابهم جنل
ـرجع االعـلى ومعه مـحـمد اخلـالصي ا
والــشـيخ عـمـر احلــاج عـلـوان وغـيـرهم
لـيــنـوبـوا عـنـهم امـام سـلـطـة االنـتـداب
سـاندتـهم للـمطالب بـبغـداد إلبالغهـا 
الـوطـنيـة التي طـالـبت بهـا بغـداد .وقد
ــرجع ــذكـــرة ايــضــا خـــتم ا حـــمــلت ا
نــفـسه.وبــعـد يــومـ اصـدرت الــنـجف
مــذكـرة اخــرى مـشــابـهــة خـولت فــيـهـا
عـــددا من الـــشـــيـــوخ وعـــلـــمــاء الـــدين
لـيمـثلوهـا في تقـد مطالـبهم الـداعمة
ـطالب بـغداد .لم يكـن بإمكـان مندوبي
كـربالء والنجف والشـامية الذهاب الى
بـغـداد  ,ولــذلك اكـتـفـوا بـإعـداد وثـائق
مـشابـهـة لوثـيقـة بغـداد ليـقدمـوها الى

تـقي احلائري الشيـرازي وعلماء الدين
ورؤســاء الــعــشــائــر والــســيــاســيـ 
فـسافـر ابو الـتمن يوم 2 مايس 1920
رجع االعلى وعـقد اجتـماعا في بـيت ا
يوم  4مايس حضره رؤساء العشائر 
وادى جـمـيع احلـاضـريـن اليـمـ عـلى
ــطــالــبـة بــاالســتــقالل ولــو ادى بـهم ا
االمـر الى استخدام الـسالح ضد القوة

البريطانية احملتلة. 
WLN  “U$«

ثـم سافـر ابـو الـتمـن وهادي زوين الى
الــنــجف وابـلــغــا الـشــيخ عــبـدالــكـر
اجلـــزائـــري والـــشــيـخ جــواد صـــاحب
اجلــواهـر وبــقــيـة الــعـلــمـاء  وشــيـوخ
ــــا  االتـــفـــاق عــــلـــيه الـــعــــشـــائـــر 
والـتخطيط له في كـربالء  وعاد جعفر
ابــو الــتــمن الى بــغـداد بــعــد ان اجنـز
ـــهـــة. وهـــكـــذا بـــادرت بـــغـــداد هـــذه ا
ونـخبها السياسية الى التهياة للكفاح

سلح في الفرات االوسط.  ا
وعـندما اعلن االنتداب البريطاني على
الـــــعـــــراق في شـــــهـــــر مـــــايس 1920
ندوب انـتفضت بـغداد وتشكل وفـد ا
اخلـمـسة عـشر الـذي الـتقى في الـثاني
دني مـن حزيران1920 وكـيل احلاكم ا
الـــعـــام فـي الـــعـــراق ولـــسن وطـــالـــبه
ؤتـمر عراقي عام  بـاجراء انتـخابات 
ــثل جــمـيـع الـعــراقــيـ  يــعــقـد في
بـغـداد ليـقرر شـكل احلـكومـة الـوطنـية
فـي الــعـــراق الـــتي وعـــد بــهـــا اإلعالن

مشاركون في ثورة العشرين
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يـرى الدكـتور علي الـوردي.و عود على
بدء فأن السراي الذي اطلق منه سراح
و شـيد في عام الـشيخ قـد تمت إزالته 
1937 مـخـفـر لـلـشـرطـة و هي الـبـنـاية
وقد أكد لنا ذلك عدد من الـقائمة حاليـاً
ـشـارك في الـثـورة و أبنـائهم خالل ا
أسـتطالع صـحفي كـتبـته قبل أكـثر من

ثالثة عقود . 
ونــــــشـــــر انــــــذاك  فـي صـــــحــــــيــــــفـــــة
بنى رفقة  كما أن الصورة ا القادسية

لعشائر عفك واالكرع نصيب كبير في
تأجـيـجهـا اذ استـولت الـعشـائـر على
الدغـارة وعفك وتـقابـلت مع احلكـومة
في مركـز الديـوانـية وكـانت احلكـومة
بـعـد جـهــد كـبـيـر من الــسـيـطـرة عـلى
الــــثـــوار واخــــمــــاد الــــثــــورة ذلك في
حـــزيــران 1926م بـــعـــدهـــا ســـانــدت
اجليش العراقي في مـحاربة االنـكليز
وقــد اعـــتــقـل نــتـــيــجـــة لـــذلك احلــاج

(صكبان العبادي ) .
Âb  l{u

من رؤساء عشائر ال فتلة في الهندية
نـفي الى بــعـقـوبــة وكـان ولي الــعـهـد
عبد االله قد جلأ الى الديوانية وطلب
سـؤولـ فـيهـا عـدم االخـبار عن من ا
وجــودة ولــكـن لم يــتــحـــقق له ذلك اذ
اخبـر عن وجـودة فـاتـصل به يـتـحقق
(رشيد عـلي الكـيالني) رئيس الوزراء
انــذاك طــالـــبــا االســتــقـــالــة فــاجــابــة
وافـقة النه لـم يجد مـوضع قدم في با
الديوانية . حيث لم يتفق معه رؤساء
ـدينة حـوله اختلف العشـائر وابناء ا
مع حــكــومـة (الــكــيالنـي) وقـد وقــعت
مشـاده كالميـة بـ عبـد االله واحلاج
(صالل ) من رؤســــاء عـــشـــائــــر عـــفك
عـنـدمــا طـلب مــنه عـبــد االلـة تــأيـيـده
فأبـلـغـة انـنا مـسـتـعدون لـتـأيـيدك اذا
عـدت الى بـغداد ونـهـجت اخلـط الذي
نريـدة في مـحـاربـة االنكـلـيـز وطردهم
فـــأضــــطـــر عـــبــــدااللـــة الـى مـــغـــادرة
الديوانيـة الى البصرة وقـد كان ابناء
الـديـوانـيـة قـد اسـتنـفـروا لـلـدفـاع عن
ـــســــاهـــمــــة في االحـــداث الـــوطـن وا
ـشــاركـة كـل في جـهــدة في جــمـيع وا
االنـتـفـاضــة خالل هـذه الـفــتـرة حـيث
قـامـت ثـورة 14 تـمـوز 1958 م الـتي
ـلكي وحـلف بـغداد اسقـطت الـنظـام ا
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تـرسانـة األمـوال الـضـخـمـة الـتي تـمـتـلـكـهـا الـكـتل الـنـافـذة من جـانب والـتـمرس
باسـاليب الـتالعب بأصوات الـناخـب الـعراقيـ من جانب آخـر جتعل (احلرس
) قادراً عـلى الوصـول الى ما يُريـد مع الزج بـوجوه جـديدة مـصنـوعة على القـد

عينه ..!!
-2-

ة ( غيـر البايومـترية ) أول بوابات والسمـاح باستخـدام البطاقة االنـتخابيـة القد
التالعب باألصوات االنتخابية  –ذلك أنَّ عدداً ال يُستهان به مِنْ هذه البطاقات –

. كما يشاع  –مسروقة وستُستخدم لصالح احلرس القد
-3-

انّ األحـزاب والــكـتل الــنـافــذة قـد تــدخـلت بــشـكل وبــآخـر في زرع مَنْ تُــريـد في
ستقلة العليا لالنتخابات وهي تُسّـمَى مستقلة ولكنها ليست مستقلة فوضـية ا ا

عنى احلقيقي ..!! با
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ابتدأت مـنذ االن عملياتُ التـأثير على الناخب بـاستخدام العديد مِنَ االغراءات 
واطن الشرفاء الذين ال يساومون التي أصـبحت مفضوحة ومرفوضة من قبل ا
ن جـعـلـوهم في عـلى مـصـالح الـوطن والـشـعـب ويـأنـفـون أنْ يـبـيـعـوا أصـواتـهم 

دوّامة من العناء ..
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ـستـقلـون هم في الـغالب من الـعُزّل وبـدأت عـملـيات انـسحـابهم من رشـحون ا ا
التـرشيح تـتوالى حتت ضـغط التـهديـدات التي يُـمكن أنْ تـصل الى حد الـتصـفية

اجلسدية .
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ان وجــوهـا جــديــدة قــد تـصل الـى مـجــلس الــنـواب اذا
اجـــــريت االنـتـخـــابات في 2021/10/10 ولـكـنـها
نشـود خصوصاً مع ال تقـوى على احداث الـتغييـر ا
ــواطــنــ عن عــزوف أعــداد ال يــســتــهــان بـــهــا من ا
شـاركة في االنتخـابات  بعد ان تـسرب اليأس الى ا

قلوبهم مِنْ امكانية التغيير .
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ية االولى خالل سنوات احلـرب العـا
الـــتي بـــدأت عـــام 1914 م تـــمـــكـــنت
القـوات االنكـلـيزيـة الغـازية من خالل
دن الـعراقيـة تدريـجيـا واخضـاعها ا
بـاشرة حيث  احتالل لسيطـرتها ا
الــديــوانــيـة الــتـي كـانـت انــذاك لـواء
يـضم بـاالضــافـة لـوحــداتـهـا االداريـة
وهي الـسـمـاوة والــرمـيـثـة واخلـضـر
والـــوحـــدات الــتـــابـــعـــة لـــهــا ضـــمن
ــثـــنى ـــثــنـى وكــذلـك ا مـــحـــافــظـــة ا
ـشـخـاب ضمن مـحـافـظة واحليـرة وا
النجف حاليا في اب  1917م وعينت
االدارة االنكلـيزية وكـيال حكومـيا لها
هـو (صـالح افـنـدي ) الدارة مـقـاطـعـة
الديـوانيـة بـعد ان انـزلت هذه االدارة
درجـــــاتـــــهــــا االداريـــــة مـن لــــواء اي
مقاطـعة ( قـضاء ) وهي اجلديـدة لها

الــســـراي تــخــتــلف مـن حــيث الــطــراز
بــيــد أن ــبــنـى احلــالي واحلـــجم عن ا
بـعض الـبـاحـثـ و وسـائل االعالم في
الوقت احلاضر عند تغطيتها السنوية
لـــذكــرى الــثــورة مــازالـت  تــشــيــر الى
ـبـنى القـائم على انه الـسراي الـقد ا
ــبــنى قــد هــدم مــنـذ و احلــقــيــقــة أن ا
و أقـيـمت عـلـيه مـشـيـدات أخرى عـقـود
مـــنــهـــا دائــرة الـــبــريـــد و االتــصــاالت

احلالية .
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تعـددت التـحليالت بـشان وقـائع ثورة العـشرين   وتـقاطـعت او تعارضت   اين
ـوعـد الـذي انطـلـقت فـيه ومن كـان له شـرف البـدء من الـعـراقـي بـدات اوالً   وا
طـبات الـتي حصلت لـها   ومـاهو الـتثمـ السـيادي الذي وماهي الـنجاحـات وا
ـكن الـنظـر اليـها من زاويـة االجمـاع الوطـني   ودور رجال يلـيق بهـا   وكيف 
اذا اعـطيت احـداث منـها اهـتمـاماً اكـثر من غـيرهـا في ح لم الدين فـيهـا    و
يسلـط الضوء عـلى وقائع تسـتحق ان يسـلط الضـوء عليـها اكثـر  وفي مقدمـتها
معـركتي العارضيات االولى والثانية  بالرغم من الثقل التعبوي الوطني السوقي
ـعـركـتـ احملتـلـ الى االعـتـراف باالرادة فـيـهـما  وكـيف اجـبـرت نـتـائج هاتـ ا
الـصـلـبة الـتي مـيّـزت الـثـوارالـعـراقيـ  وكـذلك مـنـزلـة ابـنـاء الفـرات االوسط من
حشود الـثوار العراقـي الذين تـصدوا للمـحتل البريـطاني بنيـة السيادة الـوطنية
طلقة والتطلع الى بناء الدولة العراقية بعيداً عن مجسات العمالة االستعمارية ا
ان هذه اسئـلة تـستـمد مـشروعـيتـها من  الـواقع التـاريخي لـلعـراق وهكـذا ايضاً
قاييس فان ما يـنبغي ان يـحسب لثورة الـعشرين  انهـا ثورة وطنـية تمتـلك كل ا
الثوريـة في مواجهة محتل ارادوا االقامة الدخيلة فيه رغم الوعود التي قطعوها
المح الـوطــنـيـة  االخـرى لـثـورة انـهم جـاءوا مــحـررين لـلـعـراق ال فــاحتـ ومن ا
العـشرين انها خصلت بغطاء بـشري  وجغرافي واسع شمل اغلب مناطق البالد
كـما وفـدَ عـلى قـواعد الـثـوار مـتطـوعـون من منـاطق عـراقـية نـائـيـة فقـد نـقل عمي
سوادي احلـسون احد القادة الشعبي الذين جتـحفلوا في معركتي العارضيات
االولى والـثـانيـة ومـعـركة الـقـطار  ان عـراقـيـ جاءوا  الى مـضـيـفنـا من مـناطق

بعيدة طالب االنضمام الى تشكيالت الثائرين  بهمة ومشاعر وطنية راسخة  
ناطق في ومن معـالم وطنية ثورة العشرين حس التواصل ب الثوار في جميع ا
ناطق الكردية وغيرها بغداد والفرات االوسط واالنبار  وديالى ومناطق نينوى وا
نـاطق العراقية   ولـلتاريخ اضيف هنـا وفق معلومات مـوثقة من مصادر ال من ا
يـشك في مــصـداقــيـتــهـا الــتـاريــخـيــة   ان االقـلــيـات الــعـراقــيـة وفي مــقـدمــتـهم
سيـحيون العراقـيون كانوا يـفيضون وطنـيةً للدفـاع عن العراق وكانت للـكنيسة ا
ـسؤولـيـة اجلهـادية  وال سـاجـد  شرف الـدعوة الـى هذه ا العـراقيـة الى جـانب ا
ـبدئـيـة العـاليـة لـلثـورة والتـاسـيس لسـيل من االهـازيج الهـادفة ـكن ان نـنسى ا
او وطنـياً على غرار( يالترعد باجلو هـز غيري) في اشارة الى طائرات االنكليز  
( گطـان احمـيد صـرت انه) في اشارة الى الـسمـاك (احمـيد) انـذاك الذي عـلقت
شبـكته بـثقل وتـبـ انهـا صخـرة   او اهزوجـة  (جتار احلي فـدوه لشـانه) التي
مـجـدّت امـراة كـرديـة اسـمـها (شـانـه) من سـكـان مـنـطـقة احلـي تـبـرعت بـحـلـيـها
وقـد  بـثـمـنـهـا شـراء بـنـادق لـثـوار الـعـارضـيـات   او الـذهــبـيـة دعـمـا لـلـثـوار  
االهزوجـة االوسع تـداوالً (الطـوب احسن لـو مـگواري)   ويـهمـني ان اشـير هـنا
الى ان هنـاك العديـد من االهزوجـات عن ثورة العـشرين الـتي مازال يتم تـداولها
شفاهاً وهي معرضة لالنقراض من الذهن العراقي العام فلماذا التنتبه  الهيئات
الثـقافـية الى ذلك وتـسعى الى تـدوينـها قـبل انقـراضهـا مع الكـثيـر من الشـواهد

سيئة زيفة ا الوطنية بينما تسود الشواهد ا
اما مـاينـبغي ان ال يـحسب عـلى ثورة الـعشـرين  كل ماقـيل عن اتـصاالت لـلثوار

من حتت الطاوالت مع االنكليز.
الصـحيح ان مفاوضات جـرت لكنهـا كانت شفافة ومـفتوحة وتـركزت على اجبار
ـني النـفس في االسـتمـكان في الـعراق احملتل عـلى تغـيـير خـططه بـعد ان كـان 

وتقييد حريته   
ـطـالـب عـراقـيـة حتت ضـغط اخلـوف من لـقـد اضـطـر االنـكـلــيـز الى االسـتـجـابـة 
ــعـلــومـات الــتي تـضــمـنــتـهــا وثـائق وزارة اخلــارجـيـة الـتــمـرد عــلـيــهم   ولـعل ا
واجهـة ما يؤكد ان البـريطانـية انذاك وكشـفت عنهـا بعد نـصف قرن من تـاريخ ا
ـال والسـلـطة اخلـيـانات كـانت عـلى صـعـيد افـراد قالئل جـداً اغـرتهـم الوعـود بـا

والتـملك لبـعض االراضي في ح تـبقى تلك الـثورة بامـتدادها
الوطـني النـظيف ان ثـورة الـعشـرين محـطة وطـنيـة مهـمة
ـــؤرخــ ان في تـــاريخ الـــعـــراق   ومن حـق اغـــلب ا
يسـميـهـا (الثـورة الكـبرى) بل ومن حق احـفاد الـثوار
العـراقيـ الـذين تصـدوا للـمـحتل ان يـفـاخر بـالسـفر

عارك .. يام الذين خاضوا تلك ا اخلالد لالباء ا
{ دكتور

ـا من جـرب حـادثـة الـغـرق,وحلـظـة االخـتــنـاق يـعـرف جـيـدا مـعـنى ان يـشـعـر ر
االنسـان بالظـلم ثم ال يسـتطيع ان يـفضـحه.ان االنسان يـختنـق في احيان كـثيرة
واقف ال يعرف كيف يواجهها.فيقول له من يقول اصبر وقل حسبي اذا تعـرض 
الـله ونـعم الوكـيل.بـعبـارة ادق يخـتـنق االنسـان من الـظلم كـما لـو كـان غريـقا في
محـيط هائج.والـظلم كـما اظن اعـمق محـيط نوجـد نحن فـيه. في هذه احلـالة على
االنسـان يتـكلم.ان يـقـول شيـئا.الـصـمت يقـتل ويذيـب ارادة الفـرد.وهنـا ال بد من
كـلمة تقال في حق االبرياء,وفي حق من يـعاندهم ويحاول ان يدوسهم. شخصيا
ن قال كـلمـاته من خالل منبـر الزمان استـطيع القـول اني كنت احـد اخملتنـق 
االغر.كـنت احس بخوف غريق فتخفف كلـماتي التي تطل من نافذة هذه اجلريدة
من قلـقي وتمنحني هواء نقيا يعيد الي نشاطي. نعم هتفت ببعض الكلمات,وكنت
اعـرف حدود احلرية التي رسمت حولنا,ومع ذلك كـانت الزمان حتاول ان تكسر
احلاجـز بالتلمـيح احيانا وبالتـصريح في احيان اخـرى. منذ اعوام وانا اتواصل

مع هذا الصوت احلر.
ـرور الوقت اكتشفت اني ال استـطيع ان اخسر الهواء ارسل ما اكـتبه فينشر.و
ليء الذي احـصل علـيه من حديـقة روح هذه اجلـريدة.وفي مـثل زمانـنا الـغريب ا
كن نكـرانهما. كـما اظن الزمان بخداع الـسياسة يـكون للزمـان معنى وقيـمة ال 
هي اداة من ادوات احلقـيقـة.قد يقـال اني اجامل هـذه اجلريدة.لـكن احلقـيقة هي
ما قلت.ففي عالم يكاد فيه االعالم يغض الطرف عن اخطاء كثيرة تدعونا الزمان

لـلكتـابة عـنها,والبـقاء ضـمن مسـؤولية احلـرف والكـلمة.انه
درس في علم صـدق الكلمـات التي ان خناها لـعنتنا بال
توقف.  الـزمان اذن كـيان ثقـافي كبـير يضم كـثيرا من
االصـوات الـتي تـقـول احلـقـيـقـة لـلـحـقـيـقـة.القل بـعـبارة
واحـدة:لـلــزمـان وظـيـفــتـهـا اجلــمـالـيـة واالخـالقـيـة بـكل
تأكـيد.وانا هنا احيي هـذه اجلريدة من كل قلبي.واكرر

ا التهنآت لالكفاء. ا

سراي
الرميثة الذي
انطلقت منه
شرارة
الثورة

رشيد عالي الكيالني

ـقـالـة  هـو اثـبات ان الـهـدف من هـذه ا
حـقيقة الدور الريادي والقيادي لبغداد
في قـيام ثورة العشرين ذلك ان الكثير
مـن الــبـــاحــثـــ في ثـــورة الــعـــشــرين
يـتـناولـونـها بـدءاً من يوم 30 حـزيران
بـتحريـر الشيخ شـعالن ابو اجلون من
مـــعــتــقــلـه في الــرمــيـــثــة في حــ ان
لــلـثـورة مــقـدمـات فــكـريـة و ســيـاسـيـة
تــعـود فـي جـذورهــا الى اكـثــر من عـام
ـسلح في الرمـيثة قـبل اندالع الـكفاح ا
في 30 حـزيران .ففي اواخـر شباط من
عـام 1919 ابــتـدا الـتـحــرك الـسـيـاسي
بــبــغـــداد ضــد االحــتالل الــبــريــطــاني
بــتـشــكـيـل جـمــعـيــة حـرس االســتـقالل
الـــســريــة  وتــشـــكــلت لـــهــا فــروع في
كـربـالء والـنـجف والـنـاصـريـة واحلـلـة
وصل  غـير والـشامـية والـكاظـميـة وا
ان نــشـاط اجلــمـعـيــة تـركــز في بـغـداد
والــــــفــــــرات االوسـط حــــــ ارســــــلت
اجلـمعية عضو الـهيئة االدارية الشيخ
مــحــمـد بــاقــر الــشـبــيــبي الى الــفـرات
االوسـط  فـقــام بـعــدة سـفــرات وعـمل
ـا دفع عــلى بث روح الــثــورة هــنــاك
عـلـماء الـدين ورجـال احلركـة الـوطنـية
فـي الفـرات االوسط الى انـتـداب هادي
زويـن وعبـداحملـسن شـالش الى بـغداد
لالطـالع علـى مسـار احلـركـة الـوطـنـية
فــيـهـا  فـحـضـرا اجــتـمـاعـا مع زعـمـاء
جــمـــعــيــة حــرس االســتــقالل يــوم 21
نــيـسـان 1920 وقــد شـرح هـادي زوين
االوضــاع في الـفــرات االوسط والـقـمع
والـظـلم الذي يـتعـرضون له عـلى ايدي
الـضـبـاط واجلـنـود االنـكـلـيـز  واعـرب
عـن اســتــعـــداد االهــالي لـــلــوقــوف مع
بـغـداد للـقـيام بـوجه الـسلـطـة احملتـلة.
ورد عـليه ام سر اجلمعية جعفر ابو
الـتمن ان القـادة السياسـي في بغداد
يـعمـلون بـهذا االجتـاه الذي يـطالب به
عــلــمـاء الــدين ورؤســاء الـعــشــائـر في

الفرات االوسط. 
بــعـد هـذا االجــتـمــاع قـررت اجلـمــعـيـة
انـتـداب جـعـفـر ابـو الـتـمن الى كـربالء
ــثال عن احلـركــة الـوطــنـيـة بــبـغـداد
رجع االعلى الشيخ محمد لالتـصال با

حـاكم لواء الشامية والنجف السياسي
ــيــجـر نــوربي لــكــنه  اعــتـذر في 13 ا
حـزيران عن لـقائهم مـتحجـجا بانـتظار
جـواب بغـداد الن مطـالبـهم هي نفـسها
الـتي قـدمتـهـا بغـداد الى ولـسن. ولذلك
وصــفت مس بل االوضــاع بــاخلـطــيـرة
واكـدت في رسـالتـها لـيوم  14حـزيران
ـــتــطــرفـــ في بــغـــداد ارســلــوا ان ((ا
اعــــدادا كــــبــــيــــرة  مـن الــــرســــائل الى
الـعشائر بهدف دفعهم الى اخلروج عن
طـاعــتـنـا)) وعـنـدمـا انـتـشـر في كـربالء
واحلـلـة والـشامـيـة خـبر امـتـنـاع حاكم
الـشـامـية والـنـجف عن مـقـابلـة الـوفد ,
اقــيـمت تـظــاهـرة احـتــجـاج في كـربالء
يوم  21حـزيران 1920 الـقى فيـها عدد
من الـوطني خـطبا حماسـية وقصائد
ـا اثـار ـشـاعــر الـوطـنــيـة   اجــجت ا
ـركزيـة الـبـريـطـانـية غـضب الـسـلـطـة ا
بـبغداد الن هذا يعني امتداد انتفاضة
ـــقــدســة والــفــرات ــدن ا بـــغــداد الى ا
ـدني االوسـط  فاصـدر وكـيل احلـاكم ا
الـــعــام ولـــسن اوامــره من بـــغــداد الى
ــيـجـر احلــاكم الـســيـاسي في احلــلـة ا
بــولي بـالـتــوجه الى كـربالء عـلى راس
قـوة عسكرية للقبض على قادة احلركة
الـوطـنيـة فيـهـا فاحـتـلت القـوة مداخل
ـرجع االعـلى كــربالء. وعـنـدمـا احـتج ا
يـجر بولي عـلى هذا الـتصرف اجـابه ا
بـرسـالـة قـال فـيـهـا ان قـواته قـد جـاءت
الـى كربالء لـلـحـفـاظ عـلى االمن والـقاء
الـقبض عـلى (عدد من االشـرار)  وهنا
ـرجع االعــلى بـلــغـة الـتــهـديـد اجــابه ا
ـسـلــحـة ضــدهم . ولم يـأبه بــالـثــورة ا
ــيـجـر بـولي فـاعـتــقل اثـنـا عـشـر من ا
قـــادة احلــركـــة الـــوطــنـــيــة فـي كــربالء
ونـفاهم الى جزيرة هنـجام القاحلة في
اخلــلــيج الــعــربي.  ولـم تـكـن هـذه اول

عتقلـ  فقبل بضعة ايام وجـبة من ا
من تــظـاهـرة كــربالء اقـيـمـت تـظـاهـرة
حـاشـدة في اجلامـع الكـبيـر في احلـلة
ـشروعة ـسانـدة بغداد في مـطالـبها ا
ندوب اخلمسة عشر ودعم مـساعي ا
لـلـظـفر بـاسـتـقالل العـراق .فـقـام نائب
احلـاكم الـسـياسي في احلـلـة باعـتـقال
خـمسـة من قادة الـتظـاهرة و نـفيهم
الى جـزيـرة هنـجـام. وفي النـجف عـقد
اجــتـمــاع كـبــيـر في مــسـجــد الـهــنـدي
الــــقـــيت فــــيه الــــقـــصـــائــــد واخلـــطب
ـطالـبة بـالوقوف ـؤيدة ا احلـماسـية ا
مـع مــــطـــــالب بـــــغــــداد الـــــوطــــنـــــيــــة

ومساندتها. 
ŸUL ô« …œU

وقـد حاولت السلطة القبض على قادة
االجـتـماع فـلم تتـمـكن  ولم تتـجرأ في
الــقـاء الــقــبض عـلى الــعــالم الـنــجـفي
ـعروف الـشيخ عبـدالكـر اجلزائري ا
والــذي كــان هــمــزة الــوصل بــ قـادة
انــتـفـاضـة بــغـداد وبـ عــلـمـاء الـدين
ورؤســــاء الــــعـــــشــــائــــر في الــــفــــرات

االوســـط.
وفي 28 حـزيران 1920 احـتج رؤساء
الـــعــشــائــر في الـــفــرات االوسط عــلى
حـملة االعتقاالت والنفي وارسلوا الى
حــــاكم لــــواء الـــنــــجف والــــشـــامــــيـــة
يـسـتـنـكـرون ذلك ويـطـالـبـون بـاإلفراج
ــنـفــيـ الى ــعــتـقــلـ واعــادة ا عن ا
الـــــبالد  ,وهـــــددوا بــــالــــتـــــحــــول من
االســلــوب الـســلـمي ((الـى غـيــرهـا من
الــوســـائل)). ووقع الــرســالــة شــيــوخ

عشائر بارزين ومؤثرين. 
 وقـد قام هـؤالء ايضـا بتـوجيه رسـالة
ندوب الى قـادة انتفاضة بغداد من ا

اخلمسة عشر  يوم 29 حزيران 1920
ابـلغوهم فيها قرارهـم بالقيام بالثورة

ـسلحـة .   ثم انتقل اجملـتمعون  ,في ا
الـيوم نفسه 29 حزيران  ,الى مضيف
الــشـيخ عــبـدالــكـاظم احلــاج سـكـر في
ـشخاب لـيحضروا اجـتماعـا موسعا ا
جلـميع رؤساء وشيوخ عـشائر الفرات
االوسـط  اتــفـــقـــوا فـــيه عـــلـى الـــبــدء
بـالثـورة ووجهـوا  رسالـة الى رؤساء
الـرميـثة وفي مقـدمتهم الـشيخ شعالن
ابـو اجلون ابـلغوهم فـيهـا انهم قرروا
سلح  .وعـندما وصل الـبدء بـالكفـاح ا
حـــامل الــرســـالــة الى الـــرمــيــثـــة عــلم
بـاعـتـقـال وحتـريـر الـشيـخ شــــــــعالن
ابـــو اجلــون يــوم 30 حــزيــران 1920
فـقـابله وسـلمه الـرسالـة  فكـان جواب
ابـواجلون ان الرصاص يـلعلع..وهكذا

سلح اندلع الكفاح ا
والبـد ان نــشـيـر هـنـا الى ان الـسـلـطـة
الـبريطانـية حاولت ايقـاف الثورة قبل
تــوسـعــهـا و انـتــشـارهــا فـعــقـد حـاكم
الـشامية يوم  7 تموز 1920 اجـتماعا
مـع قــادتــهــا  فــكــانت احــدى شــروط
قـادتهـا  ان تقـوم السـلطـة البـريطـانية
بـالتـفاوض مع (زعـماء االمـة العـراقية
في بــغـــــــــداد بــشـان تــقـريــر مـصــيـر
الــعــراق ).وهـــــو مــؤشـر واضـح عـلى
ارتــبـاط ثــورة الــعـشــرين بـانــتـفــاضـة
بــغـداد وقـيـادتـهـا. ان الــنـتـيـجـة الـتي
نــــخــــرج بــــهــــا هـي ان قــــيــــام  ثـــورة
الــعـشــرين كــان نـتــاج حـراك فــكـري و
سـيـاسي وعـسـكـري قـادته بـغـداد مـنذ
مـطلع عام  1919 لـيتوج بـاتخاذ قرار
ـــســـلح في الـــلـــجـــوء الى الـــكـــفـــاح ا
شـخاب يوم مـؤتمـرالثـورة  مؤتمـر ا
29 حـــزيـــران 1920  وانـــدالعـــهـــا في

اليوم التالي  30حزيران 1920.

{ استاذ دكتور
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لن أتـردد قـوال وقنـاعـة بـأن أهل الـسيـاسـة في الـعراق يـحـمـلون
ـات والـكـرومـوسات. فـصـيـلة وراثـيـة مـرضـيّة بـاجلـيـنـات واألنز
فـاخلـريـطــة اجلـيـنـومـيـة لـهم هي جـيـنـات قـاتـلـة لـبـروتـ احلـيـاة
ومعطلة للتـطور وقاتلة لألمل وخاليا اجلمـال. هم مافيا متحركة
ـا هم طبـقة ـال والدول أكـثر  تنـجذب مـغـناطـسيـا إلى عمـالة ا
: مـنـهم "كورس سـياسي" سـياسـية. فـهم لـيسـوا كلـهم سـياسـي
مربوط بحبل احلزب دون شـراكة في القرار "ال في العير وال في
النفيـر". ومنهم "بوق سـياسي" ينشر “مكبات" حزبه ب الناس
يـدعـوهم إلى الـفـضيـلـة وعـدم مـعـصيـة الـله وآل الـبـيت الـكرام
ال واجلـسـد ونهب لـكنه غـارق بـفـضيـلـة مـعاصي مـتـعـة زواج ا
ـنـافـذ والـعـقـود ومـال الـيـتـيم والـفـقـيـر. قـلـيـلـون هم الـوزارات وا
ّون الـسـياسـيـون الـعراقـيـون الـذين يـزرعون األمل لـلـوطن ويـر

وزاييك الوطني األصلي.    البيت العراقي با
وقـد قيـل ليس كل مـن وطئ ميـاه الـبـحر أصـبحَ سـبَّـاحًـا وليس
كلُّ من اقــتـنى صــنـارةً أصــبحَ صَـيّـادًا وبـالــتـالي لـيس كلُّ من
أدعى الوطنية أصبحَ صوتَ الشعب. فقد غرق معظمهم في بحر
قـتل الــشـعب وجتـويـعه وفـي رذائل الـفـسـاد وعــمـالـة األجـنـبي
ـقـيـتـة. فـأصـبـحت " صـنـارتـهم" لـصـيـد األمل ووحل الـطـائـفــيـة ا
ثقف والفـنان وما تبقى فكـر وا وقتله وإفراغ بـحر الوطن من ا
ــوقف. حـتى وصــلــنـا إلى قــاع مـجــهـول ال من جــمـال الــروح وا
نستـطيع فـيه التنـفس ألن شراي رئـة الوطن أمتـلئت باجلـلطات
الـدمـويــة فـانـغــلـقت مــنـافـذ الــعـيش الــسـلــيم وتـوطـنـت جـراثـيم

األحزاب وفيروساتها في خاليا الوطن. 
افيـا مسلحـة باجلهل وعقـدة العوز ومرضى لقد ابتـلى الوطن 
الــســاديــة جــعـــلت من الــصــدف واألقــدار أن يـــحــكــمــوا وطــنــا
ــتــنـوعــة وخـزائـن الـشــعـر وألق اســتــوطـنت فــيه احلــضـارات ا
احلرف والكتابة والقانون وطن "عبقري اجملد عزما وسماحا".
ــافـيــا هم بالء الــعـراق وســبب ظـلــمـة نــوره واخـتــفـاء فــهـؤالء ا
شـمسه وخـفوت عـنـفوانه وفـقر شـعـبه وإطفـاء أنـواره الثـقافـية
والعـلمـية. هم مـن تفـننـوا بتـهد أسـواره فجـعلـوه ضيـعة تـابعة
لألجــنـبـي ومـيــدانــا حــربـيــا لــلــصــراعـات الــعــســكــريـة ومالذا
لــلـمـيـلـيـشـيــات الـوقـحـة ومـوطـنـا لــلـبـؤس واخملـدرات والـطـقـوس
واألفعـال االجتـماعـية الـقبـيحـة. صار الـوطن غريـبا في عـراقيته

وعراقا غريبا عن موطنه ووالدته!
ثل هذه الـنخب اللقيطة كان احملتل األمريكي ذكيـا في اختياره 
زمـنـة وقدرتـها ألنه يـعرف مـؤهالتهـا الـشخـصيـة وأمـراضهـا ا
على هـدم الوطن وتـفكـيك نسـيجه الـديني والـقومي واالجـتماعي.
ـكن لـهـمـا صـنع عـراق جـديد ويـعـرف إن " شـعـيط" و"مـعـيط" 
تمـوت الوطنـية فـيه وترفع الـغيرة مـنه وتزداد فـيه وقاحـة النهب
ـواطنـة والكـرامة ويـكون واللـصوصـية ويـقتل فـيه اإلحسـاس با
الــقـتل شـجـاعـة والــعـمـالـة لألجــنـبي انـتـمـاء واخلــيـانـة مـذهـبـا
ويـصبح الـوطن مـستـعمـرة ألصـحاب الـعـمائم والـلـحى واجلهـلة
ـســتـبـدون. حــيث تـنـتــعش فـكـرة "مــحـو الـعـراق" والــلـصـوص وا

الستبداله بوطن مجهول النسب والتاريخ.
لــذلـك ال نــســـتــغـــرب أن جنـــد في عـــراق الــيـــوم ســـوى عــراقي
مـحدودب الـظـهر من أحـمـال ثقـيـلة ألـقت بـها هـذه األحـزاب على
ــتــوالــيــة. وال أبــطــاال إال فـي الــقــبـور ظــهــره بــحــجــة األزمـات ا
ولـصـوصا فـي القـصـور وحـكـامـا على جـثث الـنـاس يـرقـصون
وبـالـدين يـظـلـمـون ويـقـتـلـون ويـكـفـرون. وأوغـاد سـيـاسـة تـتـمـجـد

. ذعن بالعمالة وتنافق بتحيّات العبيد ا
بلد متـنافر ومتـفجر ومُشَـوَّهِ الهوية والـشَخصيّـة حيث انتشار
الفـقر والـبطالـة والعـوز وتَدنّى مسـتوى الـتعـليمِ والثـقافـة مقابل
ـواطـنـة انـتــشـار الـعـرافـيّن والـدجــالـيّن. حـيث تـسـخّـف مـفـهـوم ا
والدولـة وانـخفـاض سقف الـطمـوحـات الوطـنيـة وانتـقال جـموع
ـؤسـسـات وإقــصـاء رجـال الـعـلم والــفـكـر عـنـهـا اجلـهــلـة إلى ا
زورين واللصوص. ليصبح مع األسف الستبدالهم باألميـ وا
شعبَ العراق "تـعظُـمُ فـي عَيـنِ الصّـغِـيرِ صِغارُه ?”بعد إن كان

شعبَ “تَصْغُـر فـي عَيـنِ العَظِيـمِ العَظـائِمُ !”
صـار الوطن يـجـمع "شـعيط ومـعـيط وجـرار اخليط  ?“أو" نـطاط
احلـيط". فــاحلـاكم الـسـيــاسي عـنـدنـا "حــرامي" اسـمه "شـعـيط"
وقاطع طريق اسمه "معيط .“كالهما من فصيلة واحدة جتمعهم
شهـوة اجلوع ودجل اخلـرافات الـدينـية وتـقيـة القـتل والسـرقة.
فصار الـكثيـر منهم قـادة ألحزاب ظاهـرها "مخـافة الله" و"وحب
الوطن ?“وباطنها "معـصية الله " و"سرقة الوطن  .“حيث تفننوا
ـال والـنـفط بــصـنـاعـة الـطـائـفـيــة والـقـتل والـتـهـجــيـر و"شـفط" ا
وتـأسـيس واقع مـريض بالـفـقـر والـبطـالـة واخملـدرات واخلـرافات
زابل. فكانـت مكرمتـهم توسعة مـقابر الوطن بـدال من توسعة وا
بــسـاتـ الــنـخـيل والــبـرتـقــال ومـتـنــزهـات الـزهــور ودور الـعـلم

والثقافة والفنون.
ـنـطق الـتـاريخ من كـان فـكـره مـلـوثـا بـعـقل اجلـاهـليـة األولى و
كـن أن يكـون حـاكـما وبـدجل الـعرافـ والـسـحـر والكـهـانـة ال 
قـراطيا ووطـنيا إال عـندما "يـبيض الديك " أو أن متحـضرا ود
تتغير الفـصول دون أن يتغير الـطقس أو نرى شعار" اجملرب ال

رة واحدة فقط على حراميّة العراق! يجرّب" يجرّب 
فـأيّ عــراق نـتـحـدث عـنه الــيـوم وقـد هـجـره الــتـاريخ وَاسْـتَـلَـبْت
هـويـته الـوطـنـيـة والـعـروبـيـة واسـتـبـاح أرضه الـعجـمـي والتـركي
واألميركي وأقوام الدنيا كلها. وايّ حاكم سياسي نتحدث عنه
وسـيـرتـه مـعـطـرة بـالـفـضـائح اخملــزيـة ونـوادر الـزمن وعـجـائـبه.
فصار العراق يـحكمه من كان مهـنته "قاطع طرق" و"حمله دار "
و" وراعي غـنم " و"مزور  .“فـكـانت الـنـتـيـجـة بـلـد مـدمـر ومـفـكك
وفاسـد ومسـتبـاح ال يعـرف تاريـخه ولغـته وال يحـسن أن يدرك

من هو االبن أو العدو! 
باخملتصر لديـنا اليوم حكاما من اإلسـفنج فهم أصداء وليسوا
أصواتـا! ولديـنـا شعب مـازال مغـيّبـا بالـطقـوس واخلرافـات وما
يضـرّسه من علـقم وحصرم وحـصى هو حـصاد مـا زرعه بِيَدَيْهِ!
ومـا أصاب الـعـراق اليـوم من تـخـلف وتهـمـيش ونـكبـات مـا كان
يحـدث لو أن هنـاك طفـرة جيـنية من الـغيـرة الوطـنية وشيء من
احلياء لدى من يحكم الوطن. لكن لألسف فإن الذين لديهم غيرة

عراقية قد ماتوا عبّر الزمن بعطر العراق!
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دينة اجلديدة مراكز للثقافة والفن ا
والترفيه لم تكن معروفة.

ــعــقل مــســارح  فــقــد  تــضــمــ ا
ومسـابح عامة ومـكتـبات ومنـتديات
ولـوندري ودورات مـيـاه عامـة فضال
ــــســـتــــشـــفى ودور ـــدارس وا عـن ا

العبادة. 
كما  تخصـيص مساحات خضراء
واسـعـة وكــثـيـرة.والول مــرة يـجـري
هـذا االهـتمـام بـتوفـيـر بيـئـة صحـية
راحيض العامة التي آمنة تتمثل بـا
زاد عــددهــا عــلى  83 اثــنــاء ورشــة

عقل. بناء ا
 كـمـا جــرى بـنـاء شـبــكـة مـجـاري لم
تـعرفـهـا البـصـرة من قبل زودت بـها
كل مــبـاني(مـاركــيل). هـذا فـضال عن
شــبــكـتي مــيــاه حـديــثــتـ احــداهـا
لــلـشـرب واالخـرى لـلـسـقي.  ان بـذخ
الــعـــمــران احلــديث مــقــرونــا بــكــرم
وارد من البداوة والريف و بوفرة ا
الـتـجـارة والـنـخـيل وارتـيـاد الـبـحـر
طـبعت على مـايبدو ومهـنه اخملتلـفة
شــخــصــيـــة الــبــصــري بــطــابــعــهــا

نفتح والنبيل وا الكر
©l ®           .

ـدينة تـبريـر احتاللهم اهتـمامـهم با
ووجـودهم من جـهـة وأظهـار عـظـمة
وكـبريـاء االمبـراطـورية الـبريـطانـية
مـن جـــــهـــــة اخـــــرى وذلك مـن خالل

االبنية الفخمة والكبيرة. 
w «dL  d uD

ـهنـدس الـبريـطـاني على ويـسـتدل ا
هـذا الـشــعـور لـلـبـريــطـانـيـ الـذين
ارادوا للبـصرة ان تكون مـقرا دائما
لـهـم بـاول خـريـطة تـطـويـر عـمـراني
لـــلـــبـــصــرة اصـــدروهـــا عــام 1918
وســمـوا شــوارعـهــا بــنـفس اســمـاء
شهورة بضمن شوارعهم اللندنية ا
ذلـك ســاحــة الــبــيـــكــاديــلي وشــارع
اوكـسفـورد وكيـنت..الخ. ويـستـطرد
ـهـنـدس قـائال انه حلـسن احلظ لم ا
تـــتــوفــر االمــوال الـــكــافــيــة الجنــاز
اخملــطط النه كــان سـيــكــون مـكــلــفـا

جدا!
لـقد تـضمن بـنـاء (ماركـيل) كثـير من
ـــــــــــــفـــــــــــــاهـــــــــــــيـم ـــــــــــــرافـق وا ا
الـعـمـرانـيـة(الــبـاذخـة) الـتي لم تـكن
مألوفـة للعـراقي آنذاك. فـمساحات
وظفـ كانت هـائلة مـقارنة بيـوت ا
ة. كما ضمت ببيوت الـبصرة القـد

الــبـــذخ في االنــفــاق عـــلى مــشــروع
اعمـار البـصرة وانشـاء ميـناءها في
تابع للتـقارير البريطانية عقل. فا ا
الــتي كــتــبت تـعــلــيــقـا عــلى انــشـاء
(مـاركـيل) وتـطـويـر الـبـصـرة يـلمس
لــــومـــــا شـــــديــــدا مـن احلــــكـــــومــــة
ــسـتـعـمـرات الـبـريــطـانـيـة لـوزارة ا
ولـلـمـفـوض الـسـامي عـلـى االسراف
في الــنـفـقـات في وقت كـانت تـعـاني
فـــيه بـــريــطــانـــيــا من كـــلف احلــرب
ـيـة االولى.ولـتـبـريـر نـفـقـاتـهـا الـعـا
ـيـنـاء وبخـاصـة كـلـفة عـلى انـشـاء ا
ـوانئ التي كـانت حتفة بنـاية مـقر ا
قـــالت وزارة ــــيـــة مـــعــــمـــاريـــة عـــا
ــــســـتــــعــــمـــرات فـي تـــقــــريــــرهـــا ا
للـحكومـة(ان هذه الـنفقـات لن تكون
هــديــة من احلـكــومــة الـبــريــطـانــيـة
للعراقي بل عليهم ان يدفعوا مبلغ
 72مــلـيـار روبــيـة-تـعـادل 538000
بـاون-بدفـعات سـنويـة)!ويعـلق احد
هنـدس في العـصر احلديث على ا
ذلك بــالــقـول ان الــبــريـطــانــيـ في
الـعـراق كـانـوا يـدركـون ان الـبـصـرة
هـي دايــنــمــو االقــتـــصــاد الــعــراقي
ولـــــــذلك ارادوا مـن خالل اظــــــهــــــار

ــوارد تـاريـخـيـا في يـرتـبط بـوفـرة ا
الـبـصـرة كـونهـا مـيـنـاء جتـاري مهم
وغـني فــضال عن انــهــا كـانت مــركـز
الـتـمـور االول في الـعــالم.فـالـبـصـرة
تــتــمـتع بــتــنـوع كــبـيــر في مــصـادر
ـا يـجـعـلـهـا الـنـشـاط االقـتـصـادي 
االقل بــطــالــة واالكــثــر غــنى. لــذا لم
نـسـمع او نقـرأ في الـتـاريخ احلديث
تــعـرض الـبـصـرة جملـاعـات او قـحط
ـــدن كـــالـــذي مـــرت بـه كـــثـــيـــر من ا
العـراقيـة. كمـا لم تشـهد الـبصرة اي
هجرة منهـا الى محافظات اخرى اال
بــــعـــــد بــــدء احلــــرب الـــــعــــراقــــيــــة
االيـرانـية ?1980اذ كـانت وما زالت
ـــهــاجــرين  ولــيس مــركــزا جلــذب ا
عاش لطردهم. هذا يـدل على وفرة ا
من جــهـة وعــلى طـيــبـة الــبـصــريـ
وتــسـامــحــهم.وفي اســتــطالع لـرأي
الـعــراقـيـ فـي كل احملـافــظـات عـام
 2019أظـهـر الـبـصـريـون اقل مـعـدل
من الــــزيـــنــــوفــــوبـــيــــا(اخلـــوف من
ـهـاجـرين) مـقـارنة بـكل مـحـافـظات ا

العراق.
ـؤثـر فـي كرم  أمـا الـعـامل الـثـالث ا
وهو ما يهمـني هنا فهو البصريـ 

الـــذين جـــمـــعـــوا اكــثـــر من 40000
روبـيـة لـبـنـاء مـدارس خـاصـة . كـمـا
جـمـعـوا مــبـالغ اكـبــرمن ذلك  لـبـنـاء
فـمـا هـو الـسر وراء مـسـتـشـفى مـود
الـكــرم الـبـصــري يـاتــرى?ومـا عالقـة
ـعـقل الـذي احتـدث عنه ذلك بـبـنـاء ا

منذ ثالث حلقات?
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هـــنــــاك ثالث عـــوامل بـــاعـــتــــقـــادي
سـاهـمت في هـذا الـكـرم.أولـهـا كـثرة
الهجرات البدوية ,والريفية للبصرة
الـــــــــتـي تــــــــقـع عـــــــــلـى تـــــــــخــــــــوم
ومعروف ان الـبدو وحتى الصحـراء
الـفالحـ يفـخـرون بـكرمـهم. الـثاني

ـا عُـرف الـبــصـريـون بـكـرمـهم. لـطـا
وحتتـفظ ذاكرتي بـكثـير من مـشاهد
الـكـرم الـبـصـري غـيـر احملـدود. لـعل
واحــــد مـن اهم تـــــلك الـــــذكــــريــــات
اســتــضـــافــة الــبــيـــوت الــبــصــريــة
ــعــقل ــحــطــة قــطــار ا احملــيــطــة 
للمسافرين الـذين فاتهم القطار ذلك
الــيـــوم.كــمـــا كــانت مـــشــاهـــد عــدم
تــقــاضي اصـحــاب احملالت الثــمـان
بعض البضائع(كالبهارات وسواها
ا تشتهر بـه البصرة) من الغرباء
. ولـعل اول والــزوار مـألـوفـة تــمـامـاً
من سنَّ سنـة جمع الـتبرعـات القامة
ــشـاريع الــعـامــة هم الــبـصــريـون ا
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عمان 

©±∞® …dB « UM ÆÆqIF*« UM

≤∞∞μ ÂUF  rz«b « —u b « UO UJ ≈
مشوبة بعيوب عدَّة منها: أوَّالً: إنَّ
شــعب الــعــراق خــرج من ســيــطـرة
نـظام شـمولـي وحزب حـاكم واحد;
لــــذلك كــــان مـن األجــــدر مــــعــــرفـــة
اجتاهـات الرأي الـعام فيـما يـتعلق
بـــاألطـــر الـــعـــامـــة لـــذلك الـــنـــظـــام
الــســيــاسي. ثــانــيــاً: اجتـه قــانـون
إدارة الـــدولـــة اجتـــاه مــــعـــاكـــســـاً
ـقـراطيـة فـيـقرر في لـلـمـباد الـد
ادة  61 عدم قـبول الفـقـرة ج من ا
مــســودة الـدســتــور إذا رفـضت من
ثلثي الناخـب في ثالث محافظات
أو أكـــثــــر وذلك بـــتـــرجـــيـــحه رأي
األقـلـيــة عـلى رأي األكـثــريـة وهـذا
ادة  12من  اجتاه يـنـاقض نص ا
القانـون الذي يقضي أن الـعراقي
كـــافــة مـــتـــســـاوون في حـــقــوقـــهم
بصرف النظر عن اجلنس أو الرأي
عـتقد أو الـقومـية أو الدين أو أو ا
ـذهب او األصل وهـو سـواء أمـام ا
ـعــنى أن قـانـون إدارة الــقـانــون 
الـدولـة تـبنى ديـكـتـاتوريـة األقـلـية;
وذلـك بـتـرجـيـحه رأي األقـلـيـة عـلى
األكــثـريـة. كـمــا بـيّن الـكـاتب أن من
ادة اإلشكـاليات: الـلغـة إذ نصت ا
 9 عـلى أن الـلـغـة الـعـربـيـة والـلـغة
الــكــورديـة الــلـغــتــان الـرســمـيــتـان
لـلـدولـة ويـتـسـاءل الـكـاتب: هل ان
ـــادة الـــدســـتـــوريــة تـــســـعى إلى ا
حتـويل الــعـراق إلى دولــة ثـنــائـيـة
الـلــغـة? فــهــنـاك اشــكـالــيــة فـكــريـة
وســـــيـــــاســـــيـــــة في هـــــذا الـــــنص
الدستوري; ألن العراق ليس وحده
يـتـمـتع بـالــتـعـدديـة الـقـومـيـة لـكن
تـبقـى اللـغـة الـرئـيـسـيـة هي الـلـغة
الــسـائــدة كـلـغــة تـخــاطب رســمـيـة
لـلدولـة أما بـاقي اللـغات فـيقـتضي
احـــتــرامـــهــا الـــســؤال اآلخـــر: مــا
مـــوقف الـــقـــومـــيـــات واألقـــلـــيـــات
الــــــلــــــغــــــويــــــة مـن هــــــذا الــــــنص

ـــقـــراطـــيـــة في وضع أســـالـــيب د
الــدســـاتــيـــر يــجـب أن يــعـــهــد إلى
ــنــشـأة ـؤســســة أو ا اجلــمــعــيــة ا
للـدستـور وهذه اجلمـعيـة منتـخبة
من الــشـــعب ومــهـــمــتــهـــا مــحــددة
بـــوضـع الـــدســــتـــور ومـــا يــــكـــمل
ـقـراطـيـتهـا االسـتـفتـاء الـشـعبي د
على الدسـتور. ومن الثـغرات أيضاً
عــــلى وفـق قـــانــــون إدارة الــــدولـــة

الـعــراقي لـلـمــرحـلـة االنـتــقـالـيـة 
تــكـوين مـجـلس الـرئـاسـة ومـجـلس
الـوزراء وقد اشـتركت هـيئـات عدَّة
فـي اســــتــــشــــارات تـــــكــــوين هــــذه
ـكن الـقـول أن ـؤســسـات; لـذا ال  ا

ــؤســســات الــســيــاســيــة  هــذه ا
اخـتـيـارهـا فعـلـيـاً عـلى وفق قـانون
إدارة الـدولة الـعـراقي; ألنهـا جاءت
ثـمرة تـفـاعالت سيـاسيـة/ تـوافقـية
بــ الـــقــوى الـــعــراقـــيــة الـــنــافــذة
ـر فـقد تـكون دنـي برا واحلـاكم ا
مـــــجــــلس الـــــرئــــاســــة مـن رئــــيس
ونائب لهم صالحيات تكاد تكون
واحـدة ولم تعـرف سـابقـة اشـتراك
نــــواب رؤســـاء الـــدول فـي اتـــخـــاذ

القرارات الرئاسية.
WO UO  WO ËR

وجه إلى طريقة تشكيل  إنَّ النقد ا
الـــــــــوزارة مـن رئــــــــيـس الــــــــوزراء
والــوزراء هــو أنه ال يــعــرف فــكـرة
ـسؤولية الـسياسية التضامن في ا
لــلـــوزارة الــذي يـــعـــدّ هــو جـــوهــر
اني. وهناك ارتباك في النظام البر
ـــاد  4 مـن الـــدســتـــور في وضع ا
بيـان وطـبـيـعـة الـنـظـام الـسـياسي
فقد أشـار مباشـرة إلى نظام احلكم
ــفـتــرض أن يـشــيـر إلى وكـان من ا
طـبــيـعـة الــدولـة أن الــعـراق: دولـة
جـمـهـوريـة مـسـتـقـلـة نـظـام احلـكم
فـيـها..... كـمـا أنَّ اآلليـة الـتي تنص
عـلــيـهـا قــانـون إدارة الــدولـة كـانت

الــدسـتــور وتـوقــيع اتـفــاقـيــة نـقل
ـثابـة تـغـيـيـر ظرفي في الـسـيـادة 
السـياسـة األمريـكية بـتجـاه العراق
أمـلــته ظـروف تــصـاعـد الــعـنف في
ــعـــطــيــات أن الــعـــراق.  وتــفــيـــد ا
الــلـــجــنـــة درست ســـتــة نـــصــوص
دسـتـوريــة تـقـدم بـهـا الــفـرقـاء كـمـا
شــــهــــدت مـــشــــاركـــة مـن ســـلــــطـــة
الــتـــحــالف. والــســـمــة األوضح في
ؤقت قانون إدارة الدولة العراقي ا
أنه أرسى األسـاس لـنظـام سـياسي
لـيـبـرالي جـديـد يـقـوم عـلى حـكـومة
دسـتورية تـمثـيليـة تعـددية مثـلما
أرسى قــــواعــــد نــــظــــام ســــيــــاسي
فـــــيـــــدرالي احتـــــادي ال مـــــركــــزي
وتـــوافــقي وأرتـــكــز هــذا الـــنــظــام
الــســيــاسي عــلى قــاعــدة اقــتــصـاد
الـسـوق احملرر مـن قيـود االقـتـصاد
األوامـري لـكن لم يـتحـول اقـتـصاد
العـراق إلى اآلن إلى اقتـصاد سوق
بل الزال اقــتـصــاداً ريــعـيــاً أحـادي
اجلانب يعتمد أساساً في ميزانيته
ـالـيـة والـسـنـويـة عـلى اسـتـخراج ا
وتــصــديـــر الــنــفط اخلــام. كــمــا أن
ـقراطـية لم تـطبـيق التـوافـقيـة الد
يكن ناجحاً في العمـلية السياسية
إذ حتــــولـت إلى مـــــحــــاصـــــصــــات
مذهبية وقومية وسياسية أدت إلى
تــدهــور وفــســـاد مــالي وإداري في
العـملية الـسياسـية العراقـية; ألنها
لـم تــوظف الـــتــطــبـــيق الــصـــحــيح
لـلـتـوافـقــيـة كـمـا ان دسـتـور 2005
يــخـــلــو مـن نــصـــوص دســتـــوريــة
تـــــوافــــقــــيــــة.   ومـن الــــثــــغــــرات
السيـاسية والدسـتورية هو ان هذا
الــدسـتــور وضع من قـبل ســلـطـة ال
تـملـك الشـرعـيـة الـسـيـاسـيـة; ألنـها
قـوات احــتالل أمــا مــجـلـس احلـكم
فكـان مجـلساً اسـتشـارياً معـيناً من
قــبل سـلـطـة االئـتالف وان اعـتـمـاد

ــر وذلك في شـهـر آب من عـام بـرا
أي بـعــد شـهــر تــقـريــبـاً من 2003 
تـشــكــيل مــجـلس احلــكم الــعـراقي
ــــبــــادرة جــــزء من وكــــانت هــــذه ا
الــتــخــطـيـط الـســيــاسي لــلــواليـات
ــتـحـدة قـبل احلـرب بـهـدف إعـادة ا
بنـاء النظـام السيـاسي على اساس
قـراطية واقتـصاد السوق أي الد
مـا يـسمـى بالـلـيبـرالـية الـسـياسـية

واالقتصادية.
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وبـادر مـجـلس احلـكم الـعـراقي إلى
تشـكيل جلـنة دسـتوريـة حتضـيرية
عــلى صـورته أي أن كل عــضـو في
مـجلـس احلكم قـام بـترشـيح عـضو
في اللجنة الـدستورية من حزبه أو
طـــائــفـــته. ولم تـــفـــوض الــلـــجـــنــة
التـحـضـيـريـة بكـتـابـة الـدسـتور بل
اقـتـصـرت صـالحـياتـهـا عـلـى الـبدء
شاورات مع قادة الرأي وغيرهم
ــــــــــبـــــــــادرة الـى أحـــــــــداث وأدت ا
اسـتـقـطـاب حـاد لـلـقوى قـبل أوانه
إلـى كــــتل مــــتـــــصــــارعــــة أنــــصب
تــنـــاقــضـــهــا عــلـى ســبل اخـــتــيــار
ـشرعـ الدسـتـوري ولـيس على ا
ـــبـــاد األســـاســـيـــة الـــنـــاظـــمـــة ا
ــقــبل. وكــانـت تــزايـد لــلــدســتــور ا
الــضــغط الــشــعــبي بــاجتــاه وضع

مثّل الدستور الـعراقي الدائم لعام
ة الـتـغـيـيـر الـسـيـاسي  2005 سـمـَّ
اجلـــديــد بـــعــد انـــهــيـــار الــنـــظــام
الـسـيـاسي الـسـابق 2003-1968
في 9/4/2003 كـما جـسـد مرحـلة
سـيــاسـيــة جـديـدة قــوامـهــا الـبـدء
ـقـراطي من حـيث بــاالنـتـقـال الــد
االنــتــخــابـات وتــداول الــســلــطـة 
ـواطن ســلـمــيــاً وإقـرار وتــمــتع ا
الـــعــراقي بـــاحلــريـــات واحلــقــوق
ـدنـية والـسـيـاسيـة ولـكن هذا ال ا
يـعـفي من وجود ثـغـرات سيـاسـية
ودســـتــــوريـــة قــــد شـــابـت بـــعض
النصوص الدستورية التي تتعلق
ــســائل الــدسـتــوريـة بــعـدد  من ا

والفكرية والقانونية.
وكــتــاب "نـقــد الــدســتــور.. دراسـة
سـيـاسـيـة نـقديـة ألبـرز إشـكـالـيات
الدساتـير العـراقية 2005-1925 
لل أستـاذ الدكـتور د. عـبد الـعظيم
جــــبـــر حـــافظ الــــصـــادر في عـــام
2020 يـــــســــلـط الـــــضــــوء عـــــلى
اإلشكالـيات التي شابت الـدساتير
العـراقيـة بتفـصيل كـبير. وسـنركز
في الـسطـور اآلتيـة عـلى الدسـتور
الدائم لـعام 2005 .إذ إن العـملـية
ــبــادرة من الــدســتــوريــة جـاءت 
ؤقـتـة بـرئـاسة سـلـطـة الـتـحالـف ا
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الـــدســـتـــوري?! . وكــــمـــا يـــبـــرز في
الـدسـتور إشـكـاليـة االخـتصـاصات
ـشورة فـمن يقـرأ أن اجمللس يـقدم ا
ثـمَّ نـــقــرأ عـــبـــارة أخـــرى تـــقــول أن
اجملــلس ســلــطـــة مــراقــبــة تــنــفــيــذ
القـوان وله حقّ استـجواب رئيس
الـوزراء والـوزراء ويـتـسـاءل مؤلف
الكتاب: السؤال الذي يثار ماذا بعد
االســتـــجــواب? هل لــلـــمــجــلس حقّ
سحب الثقة من وزير أو من حكومة
ـلحق مـلحق بـأكمـلـها? ثم جنـد ان ا
ـباد قـانون إدارة الـدولة قـد قلب ا
عروفـة في النظم الدسـتورية ح ا
ـجلس انـاط الـسلـطة الـتـشريـعـية 
الــوزراء ثمَّ اعــطى لــلــمــجــلس حقّ
نــقض األوامــر الـــتــنــفــيـــذيــة الــتي
صادق عليـها مجلس الوزراء إذ ان
ستقرة أن رئيس من القواعد شبه ا
الـــدولــة هـــو الــذي يـــعــتـــرض عــلى
مـشــاريع الــقـوانــ الــتي أقـرت من
قـبل الـســلـطـة الـتـشــريـعـيـة ولـيس
الــعــكس.ويــعــدّ هــذا الــدســتــور من
الـــدســاتــيـــر اجلــامـــدة إذ يــصــعب
تعـديلـها إال بـتصـويت أكثـرية ثالثة
أربـاع أعــضـاء اجلــمـعــيـة واجــمـاع
ادة مجلس الوزراء.وفيما يتعلق با
 4فـقـد اشـارت إلى تـقـاسم الـسـلـطة
ب احلكومة االحتادية واحلكومات
اإلقـلــيـمــيـة واحلــقـيـقــة هي تـوزيع

سلطة وليس تقسيم سلطة.
ومـن اإلشـكـالـيـات: إنَّ الــديـبـاجـة لم
تؤشر قضيـة في غاية األهمية وهي
السـعي لالستـقالل والسـيادة كذلك
ديباجة دسـتور العراق فـيها اشكال
: فـلـغـتـها تـتـنـاقض مع الـلـغة أيضـاً
الــدســتــوريــة حــيث تــخــتــلف لــغـة
الدستور عن لـغة التشـريع كما أنها
لـغــة انـشــائــيـة وصــيـغــته مــفـعــمـة
بـاالسقـاطات الـرغـبويـة والشـعارات

السياسية.

والــعـمل واالقـتــصـاديـة فـي الـعـراق
عــلـى  تــعــمــيق الـــفــجــوة في داخل
اجملتمع الـعراقيوالـتي كانت تكشف
حـقيـقـة نوايـاهم في حتـرير الـعراق
وبـــ من االحــــتـالل الــــعـــثــــمــــانـي

االحتالل البريطاني .
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ثابة لقد كانت الـثورة العشريـنية 
حـجـر الــزاويـة الـتي غــيـرت مـجـرى
التاريخ العراقي أنها برزت للمشهد
ككل األدوار الـتيقـامت بهـا كل فئات
وطـبــقـات الـشــعب الـعــراقي وعـلى
ـــســــتـــعـــمـــر الــــرغم من قــــســـاوة ا
إال االنكلـيزي جتاه الـشعب العراقي
ــيــســتــطـع الــولــوج في حــيــاة انـه 
العـراقيـ فقـد كانت غايـة االنكـليز
حتقـيق جناحات اقـتصاديـة سريعة
والنجاح نطقة على حساب شعوبـا
عـلى أكـتـاف هـذه الــشـعـوب ومـنـهـا
الــشـعـب الـعــراقي.لــقــد كــانت ثـورة
العشرين ذات أبـعاد سياسـية مهمة
إلـى جــانب كــونــهــا جتــربــة غــنــيــة
عــبـرت عن تالحـم الـشـعـب الـعـراقي
واســتــعـداد فــيــمــواجـهــة االحــتالل
اجلماهير للقتال في سبيل األهداف
كـمـا أنـها عـكـست الـتي تـسـعى لـهـا
شـتركـة التـيتـجمع أبـناء األهـداف ا
الــشــعب الـعــراقي في خـالصـهم من
وأشـعرت اجملـتمع احملتل األجـنبي 
الـــعــــراقي اإلحـــســـاس بــــالـــكـــيـــان
الــواحـدوالــذي لم يـكن واضــحـاً في
حـــيث فـــتـــرة احلــــكم الـــعـــثــــمـــاني
تـضــافـرت اجلــهـود جــمـيـعــهـا ومن
مــخـــتــلف الـــتــوجـــهــات الــقـــومــيــة
والـنـضال والـديـنـيـةفي هذه الـثـورة
من أجـل االســــــتـــــقـالل واحلــــــريـــــة
وأزداد هــذا والــســـيــادة الــوطــنــيــة
اإلحـــســاس قــوة أكـــثــر فـــأكــثــر في
الــفــتــرةالـتـي أعـقــبت قــيــام الــدولـة
وأوجـــــدت الـــــقــــدرة الــــعـــــراقـــــيــــة
واالســتـعـداد لـدى الـشـعب الـعـراقي
فـي خــــــوض الـــــنــــــضــــــال مـن أجل
ـشــروعـة  وفي مــخـتـلف حـقــوقـهــا

يادين .  األزمنة وا

من نـفس العـام وعـلى أثرهـا أصدر
الـــزعــــيم الــــديــــني مــــحــــمـــد تــــقي
الشـيرازيـأحد قـادة الثـورة البارزين
ــثــابـة فــتـوى آنــذاك نـداء أُعــتــبـر 
ديــنـيــة وقــرار سـيــاسي مــوجه إلى
أبــنـــاء الـــشــعـب الــعـــراقي يـــدعــوه
ـقـاومـة فـيـهـإلى الـنـضـال وتـأيـيـد ا

تصاعدة ضد احملتل االنكليز . ا
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الـــعـــامل اإلعـالمي كـــان مـــهــمـــاً في
حتــريك وتـــوعــيــة اجملــتــمع آنــذاك
ــرآة الــعــاكــسـة والــذي كــان يــعــد ا
لـواقع اجملتـمع الـعراقي الـذيـيواجه
مــشــكـالت ســيــاســيــة حــيث كــانت
الـصـحــافـة الـعـراقــيـة تـمـارس دوراً
يــنــدد بــالــهــيــمــنــة االســتــعــمــاريـة
الـبريـطانـية إلى جـانب أنالـصحـافة
الـــعــراقــيــة لــعـــبت دوراً مــهــمــاً في
وبلورة توجيه الرأي العـام العراقي
أهــــــداف احلـــــركـــــة الــــــوطـــــنـــــيـــــة
فقد تـأسسفي ذلك الوقت ومهماتـها
االسـتقالل) جـريـدتـان هـمـا (الـفـرات
والـتي لـم يـسـتــمـر الــعـمل والــنـشـر
ـضــايــقـات بــهــمـا طــويالً بــســبب ا
الـتـيـتـعـرض لـهـا الـكـادر الـصـحـفي
فــيـهــا من قــبل ســلــطــات االحـتالل
حيث كانت هاتان اجلريدتان شوكة
ولـسـان حـال في عـيـون االسـتـعـمـار
الثوار وكـانت منبراً لـبعض قيادات
الــثـورة والــذين كــانــوا يـســلــطـون
الـــضــــوء عـــلى مـــعــــانـــاة الـــشـــعب
فـــــاضـــــحـــــ نـــــوايـــــا الـــــعـــــراقـي
الــــبـــريــــطـــانــــيـــ الــــســـيــــاســـيـــة

أشـارت الكـثيـر من الدراسـات التي
تــنــاولـت ظــروف ثــورة الــعــشــرين
اخلـالــدة لـلــفـتــرة مـا بـ (1918-
 (1920والـــــــبــــــيـــــــانـــــــات الـــــــتي
صـــدرتـــآنــــذاك وكـــذلك الــــصـــحف
احملـــلــــيــــة الـــتـي غـــطـت األحـــداث
وخــلـصت إلـى إن الـهـدف الــرئـيس
مـن وراء هــــــــذه الـــــــثـــــــورة ضـــــــد
االحـــتالالالنــــكـــلـــيــــزي كـــانت هـــو
االستقالل واحلريـة والتخلص من
وإقامة الدولة السيطرة البريطانية
لفت للنظرفي وا ستقلة العراقية ا
هــذه الــثــورة مـــشــاركــة مـــخــتــلف
الــطـبــقـات والـفــئـات االجــتـمــاعـيـة
خـصـوصـاً الـعشـائـر الـتي كـان لـها
إليجانب علماء هم والبارز الدور ا
الــدين ومـــراجع الــنـــجف االشــرف
حــــيـث بــــرز ألول مـــــرة في آنـــــذاك
تــــاريخ الــــعــــراق وجتـــلـى ذلك من
بـاشـر عـلى شـيوخ خالل الـتـأثـيـرا
الـعـشـائر وتـوحـيـد كلـمـتـهم وجمع
شـــــمـــــلـــــهم حـــــول مـــــطــــالـــــبـــــهم
وبــدالً من االســتــجــابـة ــشــروعـة ا
ـطـالب الـشـعـبـالـعـراقي ومـراعـاة
ـــــطـــــالـب في احلـــــريـــــة لـــــهـــــذه ا
واالسـتـقالل والـسـيــادة الـوطـنـيـة
ـــــتــــحـــــدة قــــراراً أصــــدرت األ ا
مـجـحفـاً أثـنـاء انعـقـادمؤتـمـر سان
ـو بــتـاريخ  25/4/1920والـذي ر
وضـع الـــــعــــراق حتـت االنـــــتــــداب
الـبـريـطاني حـيث كـان هـذا الـقرار
ـثـابـة الـقـشــةالـتي قـصـمت ظـهـر
وفجـرت الـثورة فـي يونـيو الـبـعيـر
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رتـبة عـقيـد ركن (لـثالث اسبـاب هو
ابن خـال نـائب رئـيـس اجلـمـهـورية
صــدام حـسـ وأخ زوجــته اضـافـة
الى زواجه من هيـفاء ابنـة الرئيس
البكـر) وع وزير الـدفاع  واختار
الــــبـــكـــر ســــعـــدون شـــاكــــر مـــديـــر
اخملـابـرات وزير الـداخـليـة  وابـعد
الـعـقـيـد الـركن سـلـيم االمـام مـلـحق

عسكري في لندن.
 •الـــتــــنـــافـس بـــ الـــضــــبـــاط في
الــســتــيــنــات بــلغ اعــلى مــســتــوى
بسنوات السبـعينات  وبعد مرض
الــبــكــر وتــقـد اســتــقــالــته تــمـوز
1979 وصــعــود صــدام لــلــرئــاســة
(رتب قــــصــــة لـــــعــــدد من الــــوزراء
( ــلـحـقـ والـضـبــاط والـسـفـراء وا
فــأعـدم 22 وزيــر وضــابط وسـفــيـر
وسجن 30 منهم مات 16 بالسجن
خالل 4 سـنـوات اضـافـة لـلـطرد من
ــدنـــيــة اخلـــدمــة الـــعـــســكـــريـــة وا
وحـرمــانــهم من الــراتب الــوظــيـفي
والــتــقــاعــدي ومــصــادرة أمــوالــهم

نقولة. نقولة وغير ا ا
 •ســــبـــحـــان الــــله الـــدنــــيـــا تـــدور
والـقــصص تــتــكـرر  ســجن ســلـيم
االمـام مع اجملمـوعـة  ولقي عـدنان
خــيــر الــله حــذفـه بــحــادث ســقـوط

طائرته الهيلكوبتر عام 1989.

مـروحـيـة للـبـحث عـنه وتـمـكنت من
تــــطــــويـــقـه مع قــــوات من طـــوارى
ــخـــفــر قــرب مــنــطــقــة الــشــرطــة 
عكركـوف  وجرى اشتـباك مسلح 
وسحب كزاز بندقيته ورمى باجتاه
عتقـل فقتل وزيـر الدفاع الفريق ا
اول الـركـن حـمّــاد شــهــاب واصـاب
وزيــر الـــداخــلـــيــة الـــفــريـق الــركن
سـعـدون غيـدان وأمـر لـواء احلرس
ــقــدم الــركن عــدنـان اجلــمــهـوري ا
شريف  وألقي القبض عليه واعدم

باليوم التالي.
 •قــرار الــرئــيس الــبــكــر ان يــكــون
بـــــنــــفــــــــــــــــسـه وزيــــر لــــلــــدفــــاع
والـــداخــلــيـــــــــــة والـــقــائــد الــعــام
ـسـلـحـة ورئـيس الـوزراء لـلـقـوات ا
ورئــيس اجلـمـهــوريـة وبـقي احلـال
حــــتى نــــهــــايــــة عــــام 1978 اَي 6

سنوات.
 •تنـافس على مـنصب وزيـر الدفاع
كـمـرشـحـ حـيـنـهـا الـعـقـيـد الـركن
ســـلـــيم شـــاكــر االمـــام بـــطل حــرب
قدم درع 12 وا تشـرين امر لـواء ا
الـركن عـدنـان خـيـر الـله امـر الـلواء

درع العاشر ا
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 •مــالت الــكــفــة بــعــد ســنــوات الى
عـدنـان خـيـر الـله بـعـد تـرقـيـته الى

 •يــــوم 30 حـــــزيـــــران 1973 قــــام
اللـواء ناظم كـزار مديـر االمن العام
ــحــاولــة انــقالبــيــة  دعــا وزيــرا
الـــدفــاع  والـــداخــلـــيــة وأمـــر لــواء
احلــرس اجلـمــهــوري الى افــتــتـاح
ـــتـــقــــدم (مـــوقع ـــركــــز االمـــنـي ا ا

البلديات حاليا) .
ــعــلــومـات   وأقــنــعــهـم بــســريــة ا
واخــذهم بـســيــارته دون حــمــايـات
ليـعتقـلهم  وصادف عـودة الرئيس
احــمـد حـسن الـبــكـر الى بـغـداد من
زيارة بـلغاريـا  حاول كزاز اغـتيال
الـبـكـر حلـضـة اسـتـقـبالـه من نـائبه
صـــــدام والــــــوزراء  ولَم يــــــنـــــجح
ـتـمـركز ـكـلف بـالتـنـفـيذ ا الفـريق ا

فوق أبنية مطار بغداد
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 •اعتقل كـزار دورية شرطـة النجدة
ـــركــز االمــني ــرابـــطــة في بــاب ا ا
ـــتــقـــدم (وجـــود جـــهـــاز مـــنــاداة ا
السـلـكي بـالـدوريــة مـتـصل بـإذاعـة
ديـرية ركـزيـة  بـغداد والـسـيطـرة ا
الشـرطة العامـة  ليتـمكن من اذاعة
كل شي)  وهرب من بـغداد مع رتل
ـعتـقـلـ بـاجتاه بـداخـله الـوزراء ا

احلدود اإليرانية
 •اعلن الـرئيـس البـكر حـالة االنذار
وعـــزل كـــزار وتـــوجـــهـت طـــائــرات

ÍdLA « rO —

بغداد
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16 تــــألـق احلــــارس الــــكــــرواتي في
الــتــصــدي النــفـراد مـن كـوكـي الـذي
سدد بـ قـدمي ليـفـاكوفـيـتش لتـرتد

أمام الدفاع الذي حولها للركنية.
وطـالب العـبو إسـبـانـيا بـركـلـة جزاء
في الـدقـيـقـة 19 إثـر تـسـديـد ألـفـارو
سـت يد فـيـدا مدافع مـوراتا رأسـيـة 
كــــــرواتــــــيــــــا لـــــــكن احلــــــكـم رفض
احتـسـابهـا.ومرر الـشـاب بيـدري كرة
لــلـحــارس أونـاي ســيـمــون فـشل في
السيطرة عليها بشكل غريب لتسكن
ــنح كـرواتــيـا الــكـرة في شــبـاكه و

تقدما مجانيا في الدقيقة 20.
ضاعفة استمرت مـحاوالت كرواتيـا 
الـنـتـيـجــة فـانـطـلق فالسـيـتش عـلى

 مـنطـقة جـزاء إسبـانيا
وســــــــــدد فـي
الــــشــــبــــاك
اخلــــارج
يـــــــــة في
الـدقــيـقـة
24.وجنح
بــــــابــــــلــــــو

رمى. محققت أمام ا
نـتخب السـويسري فـمال أكثر أما ا
لـتــأمـ دفــاعه وجنح في الــوصـول

باللقاء لركالت الترجيح.
وفي ركالت التـرجـيح سجـل منـتخب
ســويـــســرا جــمــيـع ركالته اخلــمس
بأقـدام جافـرانوفـيتش فـابيـان شار
أكــــاجني روبن فــــارجـــاس آدمـــيـــر
مـحــمـدي.كـمــا سـجل ألبـطــال الـعـالم
بــوجـــبــا جــيــرو مــاركــوس تــورام
كـيــمـبـيـمـبي بـيــنـمـا أضـاع كـيـلـيـان

مبابي الركلة اخلامسة واحلاسمة.
UO U « q Q

ــنـتـخب اإلسـبــاني انـتـصـارًا حـقق ا
عـريـضًا (3-5) علـى كرواتـيـا مـساء
الــيــوم االثــنــ في مــبــاراة امــتـدت
لألشواط اإلضافـية ضمن مـنافسات
ثــمن نــهـائي بــطــولـة أوروبــا (يـورو

.(2020
ســـجـــلت كــــرواتـــيـــا عـــبـــر بـــيـــدري
جونزالـيس (العب إسبـانيا) بـاخلطأ
في الــدقـيــقـة (20) أورسـيــتش (85)

وباسااليتش (90+3).
ــقــابل أحــرز أهـداف إســبــانــيـا في ا
بـابـلـو سـارابـيـا (38) وأزبـلـيـكـويـتـا

(57) وفــــــــيـــــــران تـــــــوريس (77)
ومـــوراتـــا (100) وأوريـــازابـــال

.(103)
ــنــتـخـب اإلسـبــاني وتــأهل ا

لــربع نـــهــائي يــورو 2020
وســـيـــواجـه الـــفـــائـــز في
مباراة الليلة ب فرنسا

وسويسرا.
ــبـاراة بــهـدوء بـدأت ا
وجــاء أول تــهـديــد من
إسبانيا في الدقيقة 9
حيث نـفذ كـوكي ركلة
حــرة غــيــر مــبــاشـرة
ـنـطـقة علـى حدود ا
وأرسل كرة عـرضية
وصلت ألزبليـكويتا
الـــــذي ســـــدد كــــرة
رأسـيـة ضـعـيـفة
بــــــــ يـــــــدي
ليـفاكـوفيت
ش حارس

كرواتيا.
وفــــــــــــــي
الـدقــيـقـة

ÊU e « ≠œ«bG
قامـة حالـياً في مـصر احلكم ـنظمـة لبـطولـة كأس العـرب للـشبـاب ا كلفـت اللجـنة ا
ـغـرب واجلـزائـر في الـدولي الـعـراقـي زيـد ثـامـر لـقــيـادة مـبـاراة مـنــتـخـبي شـبــاب ا

منافسات دور الثمانية للبطولة.
قررة ـباراة ا سـاعد ميثـم خماط في ا كما كـلفت اللـجنة ن يـكون احلكم الـعراقي ا
ـنـتـخب العـراقي الـشـبابـي ودع البـطـولة بـعـد تـعادله اقامـتـهـا اليـوم الـثالثـاء.وكان ا
االخير امام السنغـال بهدف واحد لكل منهـما ضمن إطار  منافسـات اجلولة الثالثة

من اجملموعة الثانية لبطولة كأس العرب للشباب في مصر .
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ـركـزي لـلـجـودو يـسـتـعـد االحتـاد الـعـراقي ا
إلقامة بطـولة أنديـة العراق في أربيل لـلفترة
شاركة قـبل  من 8 الى 10 من شهر تـموز ا

واسعة لألندية العراقية .
وقال األمـ الـعـام لالحتاد فـراس حـمزة في
تصـريح صـحفي    أن بـطـولة أنـدية الـعراق
تقـدمون والشبـاب وأبلغنا سيشارك فـيها ا
شـاركة مـبينـاً أن البـطولة جمـيع األنديـة با

نهاج السنوي لالحتاد. تدخل ضمن ا
وتـابع أن أنـدية اإلقـلـيم سـتـكون مـشـاركـتهم
كــونــهــا تــســتــعـد لــهــذه الــبــطــولـة ــيـزة 

استعداداً خاصاً.
وأضاف حـمـزة أن وزير الـشـباب والـريـاضة
عــدنـــان درجـــال وعـــدنــا خـــيـــراً بــدعـم هــذه
الــبـطــولــة مـاديــاً مـشــيـراً الى أن الــبـطــولـة
السابقة التي أقامها االحتاد كانت على نفقة
رئــيس االحتــاد عـدي الــربـيــعي ألن مــوازنـة

االحتادات لم تصرف بعد.
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ـــركـــزي كـــشـف االحتـــاد الـــعـــراقي ا
للمواي تاي عن توقيع مذكرة تعاون
ريـاضـي مع نـظـيــره الـتـركي لــتـبـادل
اخلـــبـــرات في مــا يـــخص الـــلــعـــبــة
اضافة الى إقامـة معسكـرات تدريبية

ودورات حتكيمة.
وقـال رئيس احتـاد الـلـعبـة مـصـطفى
جبـارعـلك  في تصـريح صـحفي  إن
احتــاد الــلــعــبــة عــقــد اجــتــمـاعــاً مع
االحتاد التركي بحضور رئيس جلنة
االحتراف ريـاض حمـزة و االتفاق
عـلى عـقــد اتـفـاقـيـات تـعـاون وتـبـادل
خـبـرات واقـامة مـعـسـكـرات مـتـبـادلة
ودورات حتكيـمية وتدريـبيبـة مشيراً
ــــتــــلك الـى أن  االحتــــاد الــــتــــركـي 
قــاعــات ريـاضــيــة خـاصــة بــالـلــعــبـة

والعب كبار على مستوى العالم.
وتابع عـلك ان االحتـاد العـراقي طرح
عــلـى االحتــاد الــتــركي فــكــرة اقــامــة
نــشـاطــات مـتــبـادلــة لالرتـقــاء بـواقع
اللعـبة واالطالع عـلى اخر تطـوراتها
 وقد القت قبوالً ثم حتول الى اتفاق
من قبل اجلانب التركي وسيتم خالل
ــــقـــــبــــلــــة رسـم اخلــــطــــوط االيــــام ا

االساسية لهذا االتفاق.
وأضـــــــــاف عـــــــــلـك أن  االحتـــــــــادات
الــريــاضــيــة تــعــاني مـن عــدم صـرف
ــيــزانـيــة اخلــاصــة بـهــا والســبـاب ا
ـوضــوع يـؤثـر في مـجــهـولــة وهـذا ا
الرياضة بصورة كبيرة ". موكداً أن "
احتـــاد الـــلـــعـــبـــة لــــديه جـــمـــلـــة من
ــال تــقف الــنــشـــاطــات ولــكن ازمــة ا

حائال امام اقامة هذه النشاطات.

ـعاقـبة الالعب جلنـة االنـضبـاط 
ادة مصطفى عبـاس محمد وفق ا
ـــســـابـــقـــات في  36 مـن نـــظـــام ا
الدوري الـعـراقي للـموسم -2020
ـدة 2021 بـحــرمـانـه من الـلــعب 
ســنـة واحــدة وإحــالـة مــلــفه عـلى
جلنة أوضـاع الالعبـ كان قراراً

صحيحاً وموافقاً للنظام".
وقررت اللجنة تصديق قرار جلنة
االنضباط ورد الطلب االستئنافي
قـدم من قـبل نـادي كـربالء قراراً ا

قطعياً باالتفاق.
وفـي ســـيــــاقٍ مـــتــــصلٍ اطــــلـــعت
الـلـجنـة عـلى الـطـعن االسـتـئـنافي

ـقـدم من نـادي كربـالء علـى قرار ا
جلـنـة االنـضــبـاط الـسـابق وبـعـد
دراسة الطلب واألوليات واالطالع
علـى القـرار وأيـضـاً االطالع على
تقريـر الطاقم الـتحكـيمي ومشرف
بـاراة تبـ بـالفـعل وجود سبٍ ا
وتــهـديــدٍ وبــصقٍ عـلـى احلـكم من
قـبل كلٍ مـن ولـيـد حــسـ وأحـمـد
هــــدام وفق مــــا ورد فـي إجــــمـــاع

التقارير.
ورأت اللجـنة التـطبيـعية أن قرار
جلــنــة االنـــضــبــاط مــحل الــطــعن
االسـتـئـنـافي كـان قـراراً صـحـيـحاً
وموافقاً للنظام لذا تقرر تصديقه

قراراً قطعياً باالتفاق.
ومن جــهـة اخـرى عــقـدت الـهــيـئـة
التطـبيعـية اجتـماعا تـشاورياً مع
ـــــثــــــلي االحتـــــاد أربـــــعـــــة مـن 
االســيـــوي لــرسم خـــارطــة طــريق

انتخابات احتاد الكرة العراقي.
وقـــال شــامـل كــامـل في تـــصــريح
صـحـفي  إن الهـيـئـة الـتطـبـيـعـية
عـقـد اجـتـمـاعـهـا الـيـوم مع اربـعة
اشــخــاص  تــكــلـيــفــهم من قــبل
االحتـاد االسـيــوي لالشـراف عـلى
انــتـخــابــات االحتـادات الــفـرعــيـة
الـتـي تـسـبق انــتـخــابـات االحتـاد

ركزي لكرة القدم. ا
ـــــمـــــثـــــلـــــ حـــــددوا وبـــــ ان ا
السـيـاقات اخلـاصة بـاالنـتخـابات
تعارف عليـها دولياً" موضحا وا
انهم "سيبـاشرون بعمـلهم بعد ان
ـقـبل  حتـديـد االول من تــمـوز ا
موعد إجراء االنتخابات الفرعية.
واشـــار الى انه  االتـــفـــاق عــلى
ـمـثلـ االسـيـوي تـقسـيم عـمل ا
في االنــتــخــابــات الــفــرعــيـة عــلى

جزئ شمالية وجنوبية.
ــــبـــدئي ـــوعــــد ا ولــــفت الـى ان ا
ـركزي لـكرة النتـخـابات االحتـاد ا
الـقـدم سـيـكـون يـوم 14 من شـهـر

قبل. ايلول ا
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عقدت جلنة االستئناف في الهيئة
الـتـطـبيـعـيـة اجـتمـاعـاً لـلـنـظر في
ـقدمة على الطعـون االستئنـافية ا
قـرارات جلـنـة االنـضـبـاط من قـبل

بعض األندية.
ولــدى مـنــاقــشـة ودراســة الــطـعن
ــقــدم من نـادي ســامــراء وبــعـد ا
مـراجـعـة األولـيـات واالطالع عـلى
الـقــرار تـوصــلت الـلــجـنـة إلى ان
ـعــاقـبـة قــرار جلـنـة االنــضـبــاط 
الالعب خـســرو مـحـمـد أمـ وفق
سابقات في ادة  36 من نظام ا ا
ـوسم ــمـتــاز  الــدوري الـعــراقي ا

2021-2020 بحـرمانه من الـلعب
دة سنة واحدة وإحالة ملفه على
جلنة أوضـاع الالعبـ كان قراراً

صحيحاً وموافقاً للنظام.
وقـــررت الــلــجــنـــة تــصــديــقه ورد
ــقــدم من الــطــلب االســتــئــنــافي ا
نـــادي ســـامـــراء قـــراراً قـــطـــعـــيــاً

باالتفاق.
وتـوصــلت الـلــجـنـة أيــضـاً وبـنـاءً
ـقدم مـن نادي عـلى االسـتـئـنـاف ا
كــربالء فـقــد  الــنـظــر بـالــطـعن
ذكـور وبعد دراسة االستئـنافي ا
الـطــلب واألولـيــات واالطالع عـلى
الـــقـــرار الـــســـابق إلـى أأن "قــرار

لكـرواتيـا في الـدقيـقة 85 حيث سدد
ـرمى رغم تـشـتيت كـرة تخـطت خط ا
احلــارس ســيــمــون لــهــا واحــتــسب
احلـــكم الـــهـــدف.واقــــتـــنص مـــاريـــو
بــســااليــتش هــدف الــتــعــادل الـقــاتل
لكرواتيا في الدقيقة (3+90) إثر كرة
عرضيـة من أورسيتش وسـدد رأسية
أسفل يسار احلارس سـيمون لتتجه

باراة لألشواط اإلضافية. ا
وسجل ألـفـارو موراتـا الهـدف الرابع
إلسبانيا في الدقيقة 100 حيث تلقى
ــو داخل كــرة عـــرضــيــة مـن داني أو
ـــنـــطـــقـــة وســــدد أعـــلى احلـــارس ا
لـــيـــفـــاكـــوفـــيــــتش.وواصل ال روخـــا
التسـجيل حيث أحـرز البديل مـيكيل
أويــــارزابـــال الــــهـــدف اخلــــامس في
الـدقـيـقة 103  إذ تلـقى كـرة عـرضـية
ــــو ن مـن داني أو مـن الــــطــــرف األ
ـــــــ احلـــــــارس وســـــــدد أســــــــفـل 
لــيـفــاكـوفـيــتش.واسـتــمـرت ســيـطـرة
اتـادور الذي أضاع فـرصة تـسجيل ا
الــهـدف الــسـادس في الــدقـيــقـة 119
و ارتطمت في بتسديـدة من داني أو

ن. القائم األ

أرســـلـــهـــا فــيـــران تـــوريس فـــســدد
أزبـيــلـكـويــتـا رأسـيـة ســكـنت شـبـاك
ليـفـاكوفـيتش.وتـألق أونـاي سيـمون
حـــارس إســبـــانـــيـــا فـي الـــتـــصــدي
لـــتـــســـديـــدة مـن جـــفـــارديـــول العب
نـطقـة وحرمهم من كرواتيـا داخل ا
تـسجـيل هـدف الـتـعادل في الـدقـيـقة
68.وســجل ألــفـارو مــوراتــا الــهـدف
الــثـالث إلســبـانــيـا في الــدقـيــقـة 72
مــسـتـغـال كـرة وصـلـت له بـعــد ركـلـة
حـــرة غـــيـــر مــبـــاشـــرة لــكـن احلــكم
ـساعـد أشـار لـوجـود تـسلل.وجنح ا
فـيـران تـوريس فـي تـسـجـيل الـهـدف
الــثـالث إلســبـانــيـا في الــدقـيــقـة 77
بعـدمـا تلـقى تـمريـرة طـوليـة من باو
تــــوريس وتــــوغل داخـل مـــنــــطـــقـــة
اجلــزاء وســدد بــ قــدمي احلــارس

ليفاكوفيتش.
ــو فــرصـة وأضــاع الــبــديل داني أو
تسـجيل الـهدف الـرابع إلسبـانيا في
الـدقـيـقـة 84 حـيث انـفـرد بـاحلـارس
لــيــفــاكــوفــيــتش لــكــنه ســدد الــكــرة
بــــــرعــــــونــــــة.وقــــــلص مــــــيــــــسالف
أوريسيتش النتيـجة بالهدف الثاني
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وحصلت دانة حـس على ذهبـية سباق
100 مـتـر لـلسـيـدات في بـطـولـة الـعرب
التي اخـتتـمت بـتونس مـؤخرا وقـطعت
ـسـافـة بـزمن  11.23ثـانـيــة مـحـطـمـة ا
األرقـام الــقـيـاسـيـة الـعــراقـيـة الـسـابـقـة
لـتـصـنف رسـمـيـا كـأسـرع امـرأة عـراقـية

عبـر التاريخ وأسـرع امرأة عـربيـة لهذه
سـافة لـعام 2021 بحـسب مـا جاء في ا
اإلعالم الـعراقـي والعـربي كـمـا حـصلت
ـسـابـقة 200 مـتر عـلى ذهـبـيـة ثـانـيـة 
وبـرونــزيــة اخـرى في ســبـاق 400 مـتـر

بحسب موقع البطولة.
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أعربت العداءة العـراقية دانة حس عن
تـفـاجئـهـا واعـتـزازهـا في الـوقت نـفسه
بــاهــتـــمــام رئـــيس اقــلـــيم كـــوردســتــان
نــيــجـــيــرفــان بـــارزاني بــالـــريــاضــيــات
والـريـاضيـ وسـعـادتهـا بـتـهنـئـته لـها
ـا حقـقـته في بـطولـة الـعـرب متـعـهدة

بياد طوكيو. بتحقيق النجاح في أو
وقالت حـسـ في تصـريح صـحفي  لـقد
بـادرة الرائـعة من اسعـدت وتفـاجأت بـا
قبل رئـيس اقـليم كـوردستـان نيـجيـرفان
بـارزانـي ومـا نـشــره عـلى صـفــحـته في
موقع تويتر من تهنئة ليّ بفوزي وقمت

بالرد عليه وشكرته جدا.
واضــــافت جـــــمــــيع مـن يــــعــــرفـــــني من
رياضـيـ واصـدقاء واقـارب ارسـلوا لي
ما نـشره الـرئـيس بارزاني وكـنت بغـاية
بـادرته واهتمامـاته بالرياضة السعادة 
الــتـي افــرحــتــني وافـــرحت كل احملــبــ

والوسط الرياضي خصوصا بعد وصفه
وتعبيره بحقي.

واكـدت حــسـ ســأكـون عـنــد حـسن ظن
بـياد طوكيـو لكن حتقيق اجلميع في او
االجنــاز بـــطـــوكـــيـــو بــحـــاجـــة الى دعم

استثنائي بغية حتقيق الهدف.
و هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان
بارزاني الرياضية العراقية دانة حس
بـتـحـقـيـقـهـا رقـمـاً قـيـاسـيـاً في الـبـطـولة
العربيـة أللعاب الـقوى.وقال بارزاني في
تـغـريــدة له ا أهـنئ وأبـارك لــلـريـاضـيـة
يدالية العراقية دانة حس على نيلها ا
الـذهــبـيـة وحتــطـيم الـرقم الــقـيـاسي في
الـبـطـولـة الـعـربـية الـ22 أللـعـاب الـقوى
لـلرجـال والـنسـاء.واضـاف تمـنـياتي لك
بدوام النجاح والتألق يا دانة" موضحا
بـالـقـول "وطـنـنـا بـأمس احلـاجـة لـلـمرأة
ثـابرة مثـلك في كافـة اجملاالت يـحتذى ا

ويفتخر بها. مبروك للعراقي جميعا.
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كومان مـكان كلـيمنت لـينجـليه وعاد
مجددا خلطة 4-2-3-1.

بــلــغت اإلثــارة ذروتــهــا في أول ربع
ســاعــة حــيث أهــدر مــبــابي فــرصـة
مــحــقــقــة بــعــدهــا أضــاع ريــكــاردو
رودريـجـيـز ركـلـة جـزاء تـصـدى لـها
هـــوجـــو لــــوريس.وجـــاء الــــعـــقـــاب
ـا هـدف سـريعـا حـيث سـجل بنـز
مـــســــتــــفـــيــــدا من هــــدايـــا مــــبـــابي
وجــريـزمــان لـيــقـلب أبــطـال الــعـالم

الطاولة على سويسرا.
انــتــفض الـديــوك بــقـوة وحتــكــمـوا
ـباراة ليسجل بول تماما في زمام ا
بوجـبـا هدفـا من تـسديـدة رائـعة في
ـــــيــــر ــــقـص األيــــســـــر.رمى فالد ا
بـيــتـكـوفــيـتش مــدرب سـويـسـرا بـ4
أوراق بديلة مـتمسكـا بخيوط األمل
وبالفـعل سجل سفـيروفيـتش الهدف
الثـاني له ولـفـريقه بـعـد عرضـية من

البديل كيفن مبابو.
واشـتـعـلـت األجـواء في بـوخـارست
حــيث ســـجل الــبــديل اآلخــر مــاريــو
جــافــرانـوفــيــتش هــدفــا لـكـن احلـكم

ألغاه بداعي التسلل.
إال أن جافـرانوفـيتش لم يـفقد األمل
وسجل هـدف الـتعـادل في وقت قاتل
بتسديدة أرضية على  لوريس.
 احـتـسب احلـكم  4دقـائق وقت بـدل
ضائع كاد خاللها كينجسلي كومان
أن يــرجـح كــفـــة الـــديـــوك بـــضـــربــة
قــاضـيــة إال أن تـســديـدته ارتــطـمت

بالعارضة.
ـبـاراة لـشـوطـ إضـافـيـ ذهـبت ا

وبدأه ديـشامب بإشـراك جيـرو مكان
ا لـيـجاور كـومان ومـبابي في بنـز
الــهـجــوم الـفــرنـسي بــعـد اســتـبـدال
ــوسى ســيــسـوكــو في جــريــزمــان 
الدقائق األخيرة من الوقت األصلي.
أضاع بافارد فرصة محققة لتسجيل
الهـدف الرابـع تصـدى لهـا احلارس

السويسري يان سومر ببراعة.
حـاول كـيـنـجـسـلي كـومـان الـتـحـامل
على آالم إصـابته الـعضـلية لـكنه لم
يقـدر على اسـتكـمال الـلقـاء ليـشارك
ـهـاجم الــصـاعـد مـاركـوس مـكــانه ا
تــــورام. خــــســـر ديــــشـــامـب سالحـــا
هــجـومــيــا جـديــدا لـكـن فـريــقه كـان
األخــطــر فـي الــشــوط الــرابع حــيث
أضـــاع كــيــلــيــان مـــبــابي فــرصــتــ
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فــجــر مــنـتــخب ســويــسـرا مــفــاجـأة
مـدويــة بـإقـصـاء نـظــيـره الـفـرنـسي
بـــطـل الـــعــــالم من دور الـ16 كـــأس
األ األوروبــيــة "يـورو 2020 بــعـد
مــبـاراة مــاراثـونـيــة امـتــدت لـركالت

الترجيح.
انـتـهى الـوقـتـان األصـلي واإلضـافي
بتـعادل الفـريقـ بثالثـة أهداف لكل
مــنـهــمـا قــبل أن يـنــتـصــر مـنــتـخب
ســويــسـرا  4-5بــركالت الــتـرجــيح
ــواجـهـة إسـبـانـيـا في دور ويـتـأهل 
الــثــمـــانــيــة بـــيــنــمـــا ودع الــديــوك
ــنــافــســات مــبــكـرا رغـم تـصــدرهم ا

ترشيحات التتويج باللقب القاري.
ســــــجـل لـــــســــــويــــــســــــرا هــــــاريس
ســفــيــروفــيــتش "ثــنــائــيــة" ومــاريـو
جافرانـوفيـتش في الدقائق 15 و81
و90 بــيـنــمـا ســجل أهــداف فـرنــسـا
ـا "ثنـائـيـة" وبول بـوجـبا كـر بنـز

في الدقائق 57 و59 و75.
وجـد مـنـتـخب فـرنـسـا صـعـوبـة مـنذ
البـدايـة في اختـراق دفـاع سويـسرا
ـــيــر ـــدرب فالد في ظـل اعــتـــمــاد ا
بـيـتـكـوفـيـتش عـلى الـلـعب بـخـمـسـة

العب في اخلط اخللفي.
ـا وفـشـل الـثالثي جــريـزمـان وبــنـز
ومبـابي في اختـراق منـطقـة اجلزاء
كما بـدا تأثـر الديوك بـضعف مردود

الظهيرين بافارد ورابيو.
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وزاد الط بلـة بعرضيـة من ستيفن
زوبيـر قابـلـها سـفيـروفيـتش برأسه

في شباك هوجو لوريس.
سعى أبـطـال العـالم إلدراك التـعادل
إال أن احملــــاوالت اقـــتــــصــــرت عـــلى
تسديـدات طائـشة من مبـابي ورابيو
ـرمى أو ـا إمــا بـعـيـدة عن ا وبـنـز

. دافع في أجساد ا
ـــقـــابل أزعج بـــريـل إمـــبـــولــو فـي ا
ثالثي الــــدفــــاع الـــفــــرنـــسـي فـــاران
وكـيـمبـيـمـبي وليـنـجـليه بـتـحـركاته
ــــراكــــز مع شــــاكــــيــــري وتــــبــــادل ا
وسـفيـروفيـتش بـينـمـا تكـفل ثـنائي
ــهـام الــوسط تــشــاكــا وفــرويــلــر بــا
الــدفـاعــيـة بــشـكـل أكـبــر وتـضــيـيق

اخلناق على بوجبا وكانتي.
رمى ديـشـامب بـورقـة هـجـومـيـة ب
الـشـوطـ حـيث أشـرك كـيـنـجـسـلي
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ســـارابـــيـــا
في تـسـجـيل هـدف الـتـعـادل
إلسـبـانـيـا في الـدقـيـقـة 38 بـعـد عدة
نـطقة كـان آخرها تسديـدات داخل ا
تسـديـدة من جـايا ارتـدت أمـام أقدام
سارابـيا الـذي سدد في أقـصى يسار
ـرمى.وسـدد مـوراتـا كرة مـن خارج ا
مــنــطـقــة اجلــزاء مــرت أعـلـى مـرمى
كـرواتــيـا في الـدقــيـقـة 45 لـيــنـتـهي

الشوط األول بالتعادل 1-1.
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مـع بـــدايـــة الـــشـــوط الــــثـــاني جنح
أزبـــلــيــكـــويــتــا في تـــســجــيل
الهـدف الـثـاني إلسبـانـيا
في الدقـيـقة 57 من
كــرة عــرضــيـة
من الطرف
األيـسر
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ـــســـابـــقـــات في قـــررت جلـــنـــة ا
الـهــيـئــة الـتـطــبـيـعــيـة  انـطالق
دوري األشـبــال لـلـمـوسم 2020-
2021في اخلـــامس مـن الـــشـــهــر

ـشــاركـة 12 فـريــقـاً  ــقــبل  ا
توزيعهـا ب مجمـوعت تلعب
عـلى مـرحـلتـ بـطـريقـة الـذهاب
واإلياب عـلى أن يتأهل صـاحبا
ــركــزين األول والـثــاني من كل ا

مجموعة للدور ربع النهائي.
ــسـابـقـات وقـالَ عـضــو جلـنـة ا
عــلي عـبـيس عـبـد لـديـنـا إصـرار
كـــــبـــــيـــــر عـــــلـى انـــــطالق دوري
األشــبـال كــون هـذه الــفــئـة تــعـد

الـركيـزة األولى لتـطويـر اللـعبة
ــــــواهـب وهي واكــــــتــــــشـــــاف ا
الــشــريــان الــرئـيــسي ألنــديــتــنـا
ــســتــقـبل. ومــنــتــخــبـاتــنــا في ا
بـاريات ستـنطلق : ان ا وأضافَ
ـقـبل في اخلـامس من الـشـهـر ا
وقسمت الفرق على مجموعت

ضـمـت األولى الـطـلـبـة والـزوراء
ــــــشــــــاهــــــدة والـــــــصــــــلــــــيـخ وا
والصناعات الكـهربائية وشباب
الـعـراق فـيـمـا ضـمت اجملـمـوعة
الثـانيـة القـوة اجلويـة واجليش
وبالدي والـــــشــــبـــــاب وبــــغــــداد
. واخــــتـــتمَ عــــبـــيس واحلـــســـ
ســـيـــتــــأهل من كـل مـــجـــمـــوعـــة

ـركزين األول والثاني صاحبا ا
باريات بطريقة حيث ستجري ا

تـأهلة التـقاطع لتـحديد الـفرق ا
للمباراة النهائية.

ستحيل وخطفت الذهب بعروس مفخرة العراق هزمت ا
ـيـدان في بالد البنى حتـتـية أللـعاب االلـعـاب السـاحة وا

القوى والدعم حكومية.   
قـرأت عـيـونـهـا ووجـهـهـا ال فـرح والسـرور  دانـة طـالـبـة
ـاجـسـتـيـر في كـلـيـة الـتـربـيـة الـبـدنـيه وعـلـوم الـريـاضه ا
جـامـعـة بـغداد طـمـوحـهـا اكـبر من ذهـبـيـة الـعـرب ...نعم

بياد . تريد ذهبية االو
حـلم دانـة كي يـتـحـقق يـحـتـاج  دعـمـا مـنـكم عـبـر تـوفـير
مــعـســكـر تــدريـبـي في تـركــيـا ألن اغــلب ابــطـال الــعـالم
يـعسكـرون في مديـنة انطـاليا الـتركـية واحللم لن يـتحقق
ستمر اال بتكثيف اجلهود التدريبية من خالل التدريب ا
دعوات أمـاراتيـة وقطـرية وبـحريـنية ـيدانـية  ـعايـشة ا وا
ـنحها اجلنـسية وتقد الـدعم لها وحتقيق امـنيتها لكن

نحوها جواز سفر. في بلد العراق لم 
رة اي مـسؤول حـكومي لـتحـقيق امـنية لم انـاشد هـذه ا
ة هاتفية صوت دانة كنت اتمنى ان تسمع دانة عبر مكا
االسـتاذ الكـبيـر سعد الـبزاز وتسـمع منه ابشـري يادانة
امـنيتك ستتـحقق عبر معـسكر انطالـيا الذي سيكون في

متناول اليد باذن الله تعالى ومني يادانة لك .
ـرة من بــاب اخلـيــر بـاب حــلـمك ســيـتــحـقـق لـكن هــذه ا
الــبــزاز  كـــمــا اقــتــرح عـــلى جــريــدة (الـــزمــان) وقــنــاة
(الـشــرقـيـة) تـبـني مــشـروع رعـايـة ودعم دانـة من خالل
ـعد من نـهـاج ا مـعـسـكر تـدريـبي في انـطالـيـا وحـسب ا
ــديـر الــفــني لــهــا وتـوفــيــر جتــهـيــزات ريــاضـــيـة قــبل ا
وودعـمها اعالميا.يـادانة ان غلقت  باب فـأن الله سيفتح
الف بـــاب من اهل اخلــيــر واحلــمــيــة
وانـي احـمـل الف قــصــة وقــصـة
عن خـــيــرات االســـتــاذ ســـعــد
الــبــزاز وسـتــكــون قــصـة دعم
دانـة قصـة اخرى تـضاف الى

قصص اخلير.
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صـرية شريـهان رسالة وجّهت الفنـانة ا
شـكــر خلــبــيـر الــتــجـمــيل اخلــاص بــهـا
?عــزيــز إبــراهــيم الــذي رافــقــهــا طــيــلـة
سنـوات مـسيـرتهـا الـفنـيّـة منـذ شـبابـها
ـــا مـــؤكــــدة في رســــالـــتــــهـــا أن لــــواله 
استـطاعت أن تـقف ثانـية أمـام الكـاميرا
ـسـرح. ونـشـرت شـريــهـان مـجـمـوعـة وا
صـور جتــمـعــهـا بــعـزيــز إبـراهــيم وهـو
اكـياج يضع الـلمـسـات األخيـرة عـلى ا
وعـلّــقت: (هــذا الـرجل الــفــنـان احملــتـرم
ـلــتــزم يـعــني لي الــكـثــيـر فــنــاً وخـلــقـاً ا
.. األسـتاذ عزيـز إبراهيم.. جزء والتزاماً
أصيـل من تـاريـخي الـذي أتشـرف به
ــكن أبـــداً أقف تــاني مــاكــنـش 
أمـــام كــــامــــيـــرا أو عــــلى
خــشـبــة مــســرح وأنت

لست خلفها).
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ي والــكـــاتب الــعــراقي االكــاد
صــــدر له عـن دار الــــنــــهــــضـــة
الـعربـية كـتـاب بعـنـوان(الفـضاء
ــــفــــتــــوح - االدوار االعـالمي ا

االصالح). االشكاليات 
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ـمــثل الــسـوري انــضم إلى قــائـمــة أبـطــال مـســلـسل ا
ـة قـنـدلـفت ) الى جـانب رشـيـد عـسـاف ود (الـســجـ
قرر تصويره بعد أيام في لبنان حتت إدارة اخملرج وا

محمد لطفي.
ÍbOF « ‚d³²Ý«
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الشـاعر الـعـراقي نعـاه االحتاد الـعام لألدبـاء والكـتّاب
ـوت األحـد في بـغـداد إثـر فـي الـعـراق بـعـد ان غـيـبـه ا

سكتة دماغية مفاجئة.
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حافظة االنبار فعاليات مهرجان النواعير التي اختـتمت في هيت 
ـدة يـومي 26 و27 حـزيـران اجلـاري في قــريـة الـتـربـة تـواصـلت 
والذي اقـامته جمعية هيت للتراث بـرعاية محافظ االنبار وبالتعاون
قاهي التراثيـة ومهرجان لقاء مع البـيت الثقافي في هيت ورابطـة ا
ـنهاج فقرات عديدة ـتنوعة.وتضمن ا األشقـاء للحرف والهوايات ا
بدأت عـند متـحف الشهـيد احمـد عفـتان للـتراث بالـقيام بـجولة في
ـنـطـقة ـتـحف واالسـتـماع الى قـراءات شـعـريـة  ثم زيارة  اروقة ا
عـمورة وعـلى جانـبهـا جبل عـمورة واالطالع عـلى تـاريخ منـارة ا ا
قـلوبة واستمـرت اجلوالت في مدينه  هـيت التاريخيـة واالنتاجية ا
ـــســتـــخـــرج في الـــصـــنـــاعــات حـــيث مـــنـــطـــقـــة عــيـــون الـــقـــيـــر ا
واالنشـائيات.وختـام اجلولة الـصباحـية كان زيارة لـكاليـري الفنان
ـعـلـمـ الـذي ضم رسـومـات ومـشـغـوالت ثـامـر الـهـيـتـي في حي ا
ـسائـيـة فـكانت في يـدويـة تعـنى بـالـفلـكـلور والـتـراث. امـا اجلولـة ا
ناسبة الـذكرى السنوية الـ قريـة تربة وافتتاح مـهرجان النواعـير 
٢٥ لـتـأسـيس مـتحـف الشـهـيـد احـمـد عـفتـان لـلـتـراث الـذي افـتتح
بـكلـمـات ترحـيـبيـة وقـراءات شعـريـة وأنشـطـة فنـيـة وثقـافـية مـنـوعة
اختـتم بعرض فلم وثائقي وتوزيع بعض الدروع.وضم اليوم التالي
تـوزيع شـهـادات تــقـديـريـة ومـيــدالـيـات لـلـوفــد الـثـقـافي واالعالمي
ـهـرجان والـتـراثي من بـغـداد واحملـافظـات والـلـجـنـة الـتحـضـيـريـة 

النواعير.

{ اسـطــنــبـول  –وكـاالت - شــاركت
ــمـــثـــلــة الـــتــركـــيــة بـــيـــرين ســات ا
متـابعـيهـا عبـر (إنسـتغـرام) سلـسلة
صور من حـفل عيـد ميالد صـديقـتها

يز. مثلة التركية آيفر دو ا
ورغـــــم أنه حـفل عــيـد مـيالد وال بـد
من اخـتـيار فـسـاتـ أنـيـقة ومالبس
تنـاسب احلـدث ارتدت سـات مـايوه
مــــؤلف مـن قــــطــــعــــتــــ بــــالــــلــــون
األرجــواني الـفــاحت بـيــنـمــا أسـدلت
ـــمــوَّج عــلـى جــانــبي شـــعــــــــرهــا ا
كـــتـــفـــهـــا ولـــفَّت حـــول خـــصـــرهـــا

وشاح.أبيض.
ـقـت ســات عــلى الــصــور: (يــوم وعــلـَّ
األحــد فـي الـــبــار بـــرفـــقـــة بـــكــيـــني
األرجواني.. عيد ميالد سعيد آيفر).
ونـشــرت صـورة بـرفـقـة صــديـقـاتـهـا
أمـــام مـــوقـــد الــــغـــاز أثـــنـــاء إعـــداد

وقع البوابة: الباستا وعلّقت 

(طـــــــــــــــــــبـق
الـــبــــاســـتـــا

الشهي اخلاص
بإسراء).

كـــــمــــــا شــــــاركت
لـــقـــطـــة لـــطـــيـــفــة
جتـمعـهـا بـزوجـها
ــــغــــنـي الــــتــــركي ا
كـــــيــــنــــان دوغــــلــــو
ولـــقـــطـــات عــائـــلـــيــة
أخــــــــــــرى وصــــــــــــور

لصاحبة احلفل.
وعـلى الـصــعـيـد الـفـني
طرحت مـنصـة نيـتفـلكس
ـــــــوسـم الـــــــثــــــــالـث من ا
مسلسل (عطايا) من بطولة
بـيـرين ســات والـذى حـقـقت
مــواسـمـه الـســابــقـة جنــاحـاً

ساحقًا.

تتأقـلم في بداية الـشهر مع واقع جـديد . تسـتفيد من
فرصة تدر عليك فوائد مالية.
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ستفـتح أمامك أفاقا جديدة للدخول في مجاالت هامة
وستر ما تهدم .
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تزول بـعض الصعـوبات التي واجـهتك مؤخرا ,وتتاح
إليك فرص مادية جيدة .
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ـهني وتعـود مستـوياته إلى اخللف يضعف نـشاطك ا
 ,وتخطئ حساباتك.
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تتـمتع بـحيـوية كـبيـرة وبجـرأة على حتـقيق طـموحاتك
.يوم السعد االربعاء.
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تـنتظـر انفـراجاً أو تسـوية واضحـة أو نتـيجة حـاسمة
المر يشغلك.رقم احلظ 9.
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وتـنـجح بـانـتــظـارك عـمـل يـدر عـلــيك مـاال إضــافـيـا  ,
شروع جديد. محاوالتك للقيام 
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ابـتـعد عن طـرق احللـول الغـير  تـبقى األجـواء راكدة 
واضحة.رقم احلظ 8.
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ادية .  نوع من التـغيير يدخل على حيـاتك العملية وا
رقم احلظ :6.
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ـهـنـيـة , ـكــاسب ا انـتـهــز فـرصـة فـيـهـا الــعـديـد من ا
واتخذ موقفا جديا منها .

Ë«b «

تكون ال مـبالي وتتهرب في بداية الشهر من مسؤولية
تلقى على عاتقك .
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اعـتــمـد عـلى إمــكـانـاتك الــقـويـة وابـدأ بــالـعـمل اجلـاد
لتحقيق أهدافك .رقم احلظ.4
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أوجـــــد مـــــعـــــاني ومـــــرادفـــــات
الكلـمات افـقيـا وعمـوديا حسب

التسلسل الرقمي:
1- من البقوليات

2- امارة خليجية

3- ترحال

سجد 4- اعلى بناء ا

5- بارك

6- ماء جارف

7- عاتب

8- من أجزاء اجلسم

الـتـدريـسـية فـي جامـعـة سـاوث هـامتـون في بـريـطـانـيا
اضي بـاحلوار الـعلمـي االفتراضي شـاركت السـبت ا
الذي اقـامته اجلامعـة النمـساوية لـلعلوم والـتكنـولوجيا

تجددة). بعنوان (الطاقة ا

رئيـس مؤسـسـة النـخب والـكـفاءات الـوطـنـية لالصالح
ـلــتـقى الــوطـني االول حلــوار الـنـخب اعـلـن انـعـقــاد (ا
ــاضي حتت شــعـار(كــفـاءاتــنـا والـكــفــاءات) الـســبت ا

ونخبنا عقول وضاءة في بناء العراق).

الشـاعر الـسوري شـارك في اللـقاء الـذي اقامه مـلتقى
صــالـون الـروابي في نــادي احتـاد الـصــحـفـيـ وضم

شعر وموسيقى وطرب اصيل.

الـباحث الـعـراقي الراحل في الـشـأن السـيـاسي واالمني
صــدر كــتــاب عن اجملــلـس االســتــشــاري الــعــراقي ضم
سـلــسـلــة مـقــاالت سـبـق لـلــراحل ان نـشــرهـا بــ عـامي
ـعــنـون (بــقـيـة 2014 و 2020 وتــولى اعـداد الــكـتــاب ا

الضوء كتابات في زمن العتمة) الكاتب جمال الفياض.
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مديـر عام دار الـثقـافة والنـشر الـكرديـة األسبق مازال
يتـلـقى تـعازي االوسـاط االعالمـية واالجـتـمـاعيـة بـوفاة

عقيلته اثر مرض عضال.

بيرين سات

ســتــقــودهــا دائــمًــا نــحـو األفــضل
.قائـلة (أسـتشعـرتِ بالـهام الكـتابة
االدبـيـة من خالل الـواقع وحتـدثت
الـلــغــة الـعــربــيــة الـفــصــحى مــنـذ
وأعني من قـبل التـحاقي الطـفولـة 
بـروضـة األطـفـال  وذلك سـاعد في
ـرحلة بدايـة االلهام الـكتـابي منذ ا
الــثــالــثــة من االبـــتــدائــيــة بــشــكل
عي غير جِدي). ولسان صاحلة اال
ــمــكن ان جنــدهـا في عــربي ومن ا
ـمكن (فـمن ا مـيدان الـكـتب االدبـية
ذلك فـــحس الــكـــتــابـــة األدبي كــان
فـطريًـا وقـد يتـأخـر ظهـوره ان كان
لي غــيــر الــلـســان الــعــربي ولــكـنه

حتمًا سيظهر فيني ).
وعن الـروايات الـتي تـلهـمهـا قالت
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عي كاتبة صاحلة عبد الـرحمن اال
سـعوديـة عانـقت القـلم منـذ نعـومة
أظـــافــرهـــا وقــررت أن تُـــهــدي إلى
الــقُـراء كــلــمــات رحــيق من بــطـون
الـتـجـارب  عـبــر خـواطـرهـا عـلّـهـا
جتـــعل مـن عـــبـــور هــــذه احلـــيـــاة
مـهضـومًـا ألحـدهم  وبكل حب في
ربيعـها الثاني والـعشرين أصدرت
كـتابـها االول خـواطر حتت عـنوان

(قنديل) .
ـعي بــدايــة حــديـثــنــا عـرفــتــنــا اال
بـشــخـصـيـتــهـا  كـاتـبــة وانـسـانـة
ـة وصاحبـة خيـال واسع  كما حا
ــعـرفــة وحتـتـضن ونـهــمـة جتـاه ا
أخـطـائــهـا  فـهي عـلـى يـقـ أنـهـا

ظــلــمــة مــشــاعــر قُــرائي  وتــرشــد
طــريــقـــهم بــشــكل مــخــتــصــر وفي

سطور قصيرة وعميقة) .
كن ـعي  احلـيـاة الـشخـصـيـة الال
ان جنـــدهــــا في خـــواطـــرهـــا  وال
كن لـكلـمات أن تنـعزل تـماما عن
حـــيـــاة  إال أنــــهـــا ال تُــــمـــثــــلـــهـــا
ـــئــة  ومع ذلك قـــد تــكــون 100بــا
أجزاءً مـبعثـرة هنا وهـناك .مؤكدة
(رحـلــتي مع قــلـمي لـن تـنــتـهي بل
وأنــا عـلى يــقــ أن آفـاقًــا جــديـدة
ســـتُـــفـــتح لـــنـــا  فـــهـــو صـــديـــقي
الـصــدوق الـذي يـفـهم مـا يـدور في
نـفـسي ويُـعـبــر عن أفـكـاري بـأكـثـر
الـكـلـمـات قُـربًــا لـلـمـعـنى وسالسـة

للفهم ).

ـا اسـتـقـيت الـهـام خاص من (لـطـا
خـيـال  ولم تـكن الـروايـات احملـفز
األول بـل كـل مــــــــــا أشـــــــــــاهــــــــــده
واســتـشــعـره من حــولي سـواء من
ذات بــيـئــتي أو األفالم اخلــيــالــيـة
ي وال تـنسى وأيـضًـا مـتـابـعـة األ

قناة سبيستون في الطفولة) .
ـــوســوم لـــكــتــابكِ (قـــنــديل) اسم ا
ـــاذا قـــنـــديل? قـــالت اخلـــواطــــر  
(حـظي كـتـاب الـعـزيـز باسـم سابق
وهــو إلـهــام  ولــكن في الــنـســخـة
الـورقـيـة اقـتـرب مـحتـواه الى اسم
قـنديل أكـثر  فـكمـا ذكرت في نـبذة
الكتاب إنـني أرجو من كل قلبي أن
حتـتــذي كـلـمــاتي بـالـقــنـديل الـذي
يـشق طـريـقه في الـعـتـمـة  فـتـنـيـر
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تسـتذكـر االسرة االذاعـية غـدا اخلميس
االول مـن تـــمـــوز ذكــــرى تـــاســـيس اول
اذاعـة في الـشـرق االوسط وثـاني اذاعة
في الوطن الـعـربي بعـد راديـو القـاهرة
االذاعـة االم اذاعــة بـغـداد عـنــدمـا كـانت
االسـرة االذاعـيـة ومـعـهـا الـتـلـفـزيـونـيـة
حتيي حـفال كـبيـرا ليـلة االول من تـموز
ـبـدع في كل عـام تـكـرم فـيه الـرواد وا
مـن اســرتـــهـــا الــتـي عــقـــدت صـــداقــات
حمـيمـية مع مـستـمعي اذاعـة بغداد في
كـل مـــــكــــــان مـن خالل بــــــرامــــــجــــــهـــــا
ومساهـماتهـا االذاعية التـي بقي القسم
ستـمع االكبر مـنها عـالقا في ذاكـرة ا

الى يومنا هذا .
واطـــــلـق عـــــلـى اذاعـــــة بــــــغـــــداد (االم)
بـــاعــتــبـــارهــا ثــاني اذاعـــة في الــشــرق
ـستمعـ لتحقق االوسط  تنطلق الى ا
في مـدة زمـنـيـة قيـاسـيـة شـهـرة واسـعة
ـذيـعـات ــذيـعـ وا لـتــسـتـقـطب كـبـار ا
ـطـربـ والـفـنـانـ الـذين والـفـنـيـ وا
اســهـمـوا جـمــيـعـا بـتــقـد فـعــالـيـاتـهم
وعلى الهواء مباشرة لعدم توفر اجهزة
الــتـســجــيل انـذاك  ولم تــتــوقف اذاعـة
بـــغــداد عـن الــبث ومـــنــذ الـــعــام 1936
ـــا تــوقـــفت عن الـــبث اليــام بـــفــعل ور
االحـتالل االمـريـكي لـلـعـراق عـام 2003
وسـرعـان مـاعــادت مـوجـة اذاعـة بـغـداد

لالنــــطالق ومــــعــــهـــا ولــــدت عــــشـــرات
االذاعـات التي اسـتـقـبلت كـوادر اذاعـية
غــالــبــيــتــهم تــخــرجــوا مـن االذاعـة االم

بغداد . 
(الـزمـان) تـتـواصل مع االسـرة االذاعـية
في عــيـد تـأســيـســهـا  اذ يـقــول الـرائـد
ــذيع خــالــد الــعــيــدانـي الـذي االذاعي ا
ـذيـع حـالـيـا في اذاعة يـتراس قـسم ا
بـغـداد عن االذاعـة االم وبـداياتـه (اذاعة
جــمـهــوريـة الــعـراق االن اذاعــة عـريــقـة
بـبــرامـجـهــا بـكـوادرهــا بـكل شيء فـهي
تاسـست عام  1936في االول من تـموز
فـهـي عـمـلت ومـنــذ تـاسـيـســهـا بـكـوادر
دة وتقنيات متواضعة جدا وكان البث 
4 ساعـات ليـكون 24 ساعـة االن  تابـعة
لقـسم الـبريـد والبـرق لـذلك سمـيت بدار
االذاعة الـسلـكيـة والالسلـكيـة من بغداد
ثم تـــطــورت مـــنـــتــصـف االربــعـــيـــنــات
اصبحت هنا بغداد دار االذاعة السلكية
والالسـلـكـية وفي اخلـمـسـيـنـات سـميت
هـنــا بـغـداد دار االذاعـة الـعــراقـيـة بـعـد
ثورة 19 58سـمـيت اذاعـة اجلـمـهـورية
الـعـراقـيـة من بـغـداد بـعـد الـتـسـعـيـنـات
اصـبـحت اذاعــة جـمـهـوريـة الـعـراق من

بغداد).
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ـذيعـة الرائـدة سهـام محـمود فهي اما ا
ــذيــعــات الــلــواتي حــقــقن واحــدة من ا

شــهــرة واســعــة بــبــرامــجــهــا االذاعــيــة
ــنــوعــة وخـاصــة الــصـبــاحــيـة مــنــهـا ا
تستذكر مسيرتها وتقول (تقدمت للعمل

في االذاعة  مع اكـثر من 500 مذيـعة 
ـذيعـ من قبل اختـبـارنا في اسـتديـو ا
الـرواد حــافظ الـقــبـاني وحــسـ حـافظ
وغازي فـيصل ومـحمـد علي كـر واخر
اخـتـبار كـان بـوجـود الـصـحـاف جنحت
ـدة 3 اشـهــر في مـعــهـد ودخـلــنـا دورة 
التدريب االذاعي والـتلفزيـوني   بعدها
اصبحت مذيعـة في اذاعة بغداد وقدمت
الكـثـير من الـبـرامج  مع اخملـرج فـائز
جــــواد ونـــاظـم فـــالـح وعالء مــــحـــسن 
اخـتـارنـي مـحـمـد مـبــارك رئـيس الـقـسم
الـثــقـافي في تـلــفـزيـون الـعــراق لـتـقـد
بـــرنــامج كــلــمــة فـي خــمــســة دقــائق ثم
اصـــبــحـت مــذيــعـــة اخــبـــار في االذاعــة

والتلفزيون).
وتـضـيف (لـقـد كـانت احـلى ايـام عـمـري
عـندمـا تـركت بصـمـة اعالميـة في قـلوب
سـتمـعـ  وجنحت وتـالق في برامج ا
الـصـبـاح ومـنـهـا صـبـاح اخلـيـر ورحـلـة
الـصبـاح وغـيرهـا من الـبـرامج اليـومـية
واالســبـوعــيـة الــتي كـان يــتـنــاوب عـلى
اخــراجـــهـــا فـــائـــز جــواد ونـــاظم فـــالح
ويـبـقى بـرنـامج مـعـكم عـلى الـهـواء هـو
ـستـمع في بداية ؤثـر عند ا البرنـامج ا
الثمانيـنيات عندمـا اسسناه مع الزمالء

اخملـــرج فــائــز والــكــاتـب احــمــد هــاتف
ومــعــنــا كــادر من الــشــبــاب وبــاشــراف
الـراحل مهـنـد االنـصاري لـيـترك بـصـمة
ــســتـــمع الــكـــر قــبل ان يــاتي عـــنــد ا
اخملــرج عـالء مــحــسن  بــزمـــيــلــتي امل
ــدرس وســمــيــرة جــيــاد لــيــتــســلــمـو ا
الــبــرنــامج بـــعــد تــركــنــا لـه في مــطــلع
الـتـسـعـيـنـيـات  –نـعم ان الـبـرنـامج في
تـطــور ولـكن امـنـيـتـنــا وعـنـد االحـتـفـال
بـذكرى تـاسـيـسه يـجب ان يـشـيروا الى
االســمــاء الـــتي اســـهــمت بـــتــاســـيــسه
ـسـتـمع والـبـرنـامج هـو مـلك الـنـاس وا
ولــيس الحــد مع تــمــنـيــاتــنـا لــلــجــمـيع
بـالــتـواصل وتــبـقى اذاعــة بـغـداد مالذا
وبـيتـا كـبيـرا تـعلـمـنا وتـربـينـا اعالمـيا

ب اروقته واستديوهاته) .
ـهــمـة قـسم ومن االقــسـام االذاعـيــة ا
ـكتـبـة والـتنـسـيق الـذي بـرزت فيه ا
اسمـاء كـبيـرة مـنهـا االذاعي موفق
ـنسـقة فاضل وعالوي سـلـمان وا
ناهدة محمد هوبي التي قالت لـ
(الـزمان) عـن ذكريـاتـهـا (عـملت
في االذاعـــــة ومــــنـــــذ مــــطـــــلع
ـكـتـبـة الـفـديـو الـسـبـعـيـنـات 
تـــــيـب ثم الى اذاعـــــة بـــــغــــداد
بــصـــفـــة رئــيـس مــكـــتـــبــتـــهــا
بــاعــتـبــارتــخـصــصي كــان هـو
ـكـتــبـات وبـدون ادنى شك ان ا
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دوما اتوخـى جتزئة اجملزأ حـتى في االبتـسامة واخـواتها ..مهـما عدلت :
ستقول احداهن في غيابي : لم تكن عادال حتى في البشاشة !

 في اللقطة االخـيرة قبل االنصراف  لم تـكن احداهن قادرة على الوقوف
النها فكت جبيرة الساق فجلست ثم وقفت خلفها والى جواري زميلتها :
ـديـنـة : مـن هـذه اخلـاتـون ? الـتي يـقف خـلـفـهـا قـال بـعض الـنـسـوة في ا
الـرجـال كأنـهم في حـالـة استـعـداد عسـكـري ? . ثم لـو إنك جلـست وهـما

خلفك  لقال جمع من الرجال  –الرجاجيل : كأنك هارون زمانك !
قالت إحداهن : ارجـو شطب كل حـواري فقد ورد ذكـرها قبلـي وانا اكبر
واقدم وسيـرتي العلـمية تكـفيني للـتباهي امـام احفادي !  وقالت الـثانية :
العدل فـي االرض.. لو حسـبنـا الزمن بـالدقـيقـة واجزائـها لـوجدنـاك تميل

يل ! عني  كل ا
(في كيد النسا) قامت حرب مايزال غوغل يحفظ آثارسرفاتها إثر اجلدل
الـدائـر بـ سمـيـة اخلـشاب والـراقـصـة فـيفي عـبـده حـول مسـلـسل (كـيد
النسا) حيث اشترطت سمية أن يظهر اسمها على التتر (التايتل) كبطلة
مطلقة مستندة إلى جنوميتها بـينما اعترضت فيفي مستندة إلى خبرتها
ومشوارها الفني الـطويل الذي يصل ألكثر من 25عاما; األمر الذي كان

سلسل بالفشل.  يهدد ا
فيصل الـياسري الوحـيد الذي لعـبها صح  في تـرتيب اسماء ابـطال فيلم
ـنتج عام   1987والذي قـدم ابطاله يـحيى الـفخراني ; (بابل حـبيـبتي) ا
هنـد كـامـل ; سـمـاح أنـور ; احـمـد عـبد الـعـزيـز ; سـامـي قـفـطـان ; بدري
حسون فريـد ; محمد حـس عبد الـرحيم ... ظهرت االسـماء كمن يحرك

احجار الدومنيو مثل الدوالب كأنها  االيام التي قال فيها الشاعر :
أال إنَّما الدنيا كأحالمِ نائمِ  وما خيرُ عيشٍ ال يكون بدائمِ

 فـهـكـذا جنـوم الــشـاشـة التـدوم عـلــيـهم شـمس الـبـشــاشـة فـهم بـ عـال
هكذا وجـد اليـاسري حال بـيسـر فكل جنـم مصـيره الطـلوع ومن وخفـض
صري الفيلم  ا ا سبقه مخرج فيلم (ابي فوق الشجرة)  ثم االفول ..ور
 الـذي كـان من بـطـولـة عــبـد احلـلـيم حـافظ وعـمــاد حـمـدي ونـاديـة لـطـفي
ــصــريــة ومــيــرفت أمـ وهــو من إنــتــاج عـام  1969ويــعــد من األفالم ا
ـهـمة. الـفـيلم قـصـة إحسـان عـبد الـقـدوس وسيـنـاريو سـعد الـدين وهـبة ا
ومن إخـراج حـسـ كـمال.. فـرصـة سـانحـة لـكي نـعـاود مشـاهـدة الـفـيلم
ـوقوتة مجـددا ..كيف حـسم حس كـمال النـزاع وابطل مـفعول الـقنـبلة ا
الـتي لـو دبت فـيـهــا غـيـرة داحس والـغـبـراء بـ فــيـفي وشـيـمـاء..اخـذتـنـا
الـقـافـيـة ... إنـهـا سـمـيـة سـمـيـة اخلـشـاب (تـزوجت  5مـرات ) دقوا عـلى

اخلشب !
هذا شواظ من لهب اليعرب خفاياه الكرد والعرب غير ان الشعراء دونوه

على نحول جميل كما في قول الشاعر:
إذا مـــا الــمـــوتُ رفّـع عـن أنـــاسٍ   ×   بـــكــلـــكــلـهِ
أنـــــــــــــــاخَ بــآخــريــنـا فــقـلْ لــلــشـــامــتــيـنَ بــنـا
أفـــيــــقـــوا   ×   ســـيــــلـــقـى الــــشـــامـــتــــون كـــمـــا

لـقـيـنـا.وردت في حماسة ابو تمام.
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ــكـتــبـة هي الــعـمــود الـفـقــري لالذاعـة ا
ــواد وتــزود الـــبث واالقــســام كــافــة بــا
ـوسـيــقـيـة والـلـقـاءات مع الـغــنـائـيـة وا
قـسم التـنـسيق  وتـعـتبـر مـكتـبـة اذاعة
ـكـتـبـات االذاعـيـة في بـغـداد من اكـبــر ا
الــوطـن الــعــربي وحتـــتــوي عــلى اغــان
واشــرطــة مــســجل عـــلــيــهــا خــطــابــات
لوك الـذين حكموا وكلمات الـرؤساء وا
الــعـراق اضــافـة الى تــسـجــيالت نـادرة
ـكتـبـة واالذاعة الى الـسرق وتعـرضت ا
والــــنـــــهب واحلــــرق في الــــعــــام 2003
وفـقدنـا ارشـيـفا ثـراً وتـبـعثـر بـ ايدي

 . ( الباعة اجلوال
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{ هاغـاتـنيـا (غوام)) ,أ ف ب) -
تقـدم جزيـرة غوام األمـيركـية في
احملـيط الـهـاد لـزوّارهـا لـقـاحـا
ضــد كــوفــيــد- 19مع قــضــائــهم
عـطلـة فـيهـا سـعيـا مـنهـا إلعادة
إطالق قـطـاعـهـا الـسـياحـي الذي
يـــــواجه أزمـــــة في ظـل تــــفـــــشي

الوباء.
وبــرنــامج "عــطــلــة ولــقــاح" هــذا
ـــــــقـــــــام األول إلى مـــــــوجه بـــــــا
واطنـ األميركـي في منـطقة ا
آسـيا واحملـيط الـهـاد غـير أنه
مــــفـــتــــوح كــــذلـك لـــســــيّــــاح من

جنسيات أخرى.
ويبـقى عـدد اإلصابـات بـكوفـيد-
في غـــوام مـــحـــدودا مــقـــابل 19
نـســبـة تـلـقـيح مـرتــفـعـة لـسـكـان
اجلزيرة بـفضل بـرنامج تـطعيم

نطقة. من األكثر فعالية في ا
وهـذا مــا يـجــعل اجلـزيـرة قــبـلـة
مقـصـودة لـ"سيـاحـة اللـقـاحات"
عــــلى حـــد قـــول رئـــيـس مـــكـــتب

الزوار كارل غوتييريز.
ـســؤول "هـذا الــبــرنـامج وقــال ا
يـــســـتــــقـــطـب فـــئـــة فــــريـــدة من
ــســافـرين فـي الـعــالم ســئــمـوا ا
االنـتظـار ريـثـما يـتـلـقون الـلـقاح
في ظل هذا الـوبـاء". ووقع حاكم
غــوام لـــو لــيــون غــيــريــرو عــلى
ـاضي ومن ـبـادرة األسـبـوع ا ا
ـتوقع أن يـلـيّن تـدابيـر احلـجر ا
ـقبل ـنزلـي في مطـلع الـشـهـر ا ا

للسماح بتطبيق البرنامج.

ـــوجب الــبـــروتــوكـــول الــذي و
حـددته هـيــئـة الـصـحـة يـخـضع
الـزوار لـدى وصـولـهم إلى غـوام
حلجر صحي يستـمر سبعة أيام
فـي مــنـــشــأة خـــاصــة يـــدفــعــون

تكاليفها.
وبــعــد ســتــة أيــام يــخــضــعــون
لفـحص لكـشف اإلصـابة يـسمح
لهم بـاخلـروج في اليـوم الـسابع
في حـال جاءت نـتيـجـته سـلبـية
لـيتـمتـعـوا بعـطـلة عـلى الـشاطئ

خالية من أي قيود.
كن لـلمشـارك في الـبرنامج و
اخـتــيـار لـقــاحـهم مــا بـ فـايـزر
ومــــوديـــرنـــا وجـــونـــســـون أنـــد

جونسون.
وأوضح غـوتــيـيـريــز أن الـرحـلـة
األولى ســتــصـل من تــايــوان في
الـــســـادس من تـــمـــوز/يـــولـــيــو
مــتــوقـعــا أن يــسـتــفــيـد  30ألف
شـــــخص من هـــــذا الــــبــــرنــــامج

{ بـاريس (أ ف ب) - لم يـكن عدد
األوروبـــيـــ الـــطـــامــحـــ إلى أن
يـصبـحوا رواد فـضاء كـبيـراً يوماً
بـقدر ما هو الـيوم وخصوصاً في
ـا برائـد الفـضاء فـرنـسا تـأثراً ر
تــومـا بــيـســكـيه وهــو مـا يــعـكس
رغــبـة مــتـصـاعــدة في الـســفـر إلى
الـقمر لـدى اجليل احلالي يُـميّزها

إقبال متزايد من اإلناث.
سـابقـة الـتي تنـظمـها ويـبـدو أن ا
وكـالـة الفـضاء األوروبـية سـتشـهد
مـنـافـسـة شـرسـة إذ سـتفـضي في
نــهـايـة 2022 إلـى اخـتـيـار مـا ب
أربـــعـــة وســتـــة فـــحــسـب من بــ

 مـــرشــــحـــا لـــلـــســـفـــر إلى22589
النجوم.

وهـو عـدد قـياسي لـوكـالة الـفـضاء
األوروبـــيـــة الــتـي تــضم  22دولـــة
عــــضــــواً وثـالث دول مــــشــــاركـــة
ـقـارنـة مع حــمـلـتـهــا الـسـابـقـة بــا
الخــتــيــار رواد فــضــاء عـام 2008
حـ تـلقت 8413 طـلـبـا من بيـنـها

طلب توما بيسكيه.
واجـــتــــذبت حـــمـــلـــة 2021 الـــتي
تـبحث عن مواصـفات أكثـر تنوعا
ثالثـة أضعـاف الطـلبـات فيـما بلغ
ـــرشــــحـــات 5419 امـــرأة عــــدد ا

بزيادة أربعة أضعاف.
وقـــالـت كــلـــودي إيـــنـــيـــوريه أول
أوروبـية فرنسيـة قامت برحلة إلى
الــفـضــاء خالل مـؤتــمـر صــحـافي
"خالل آخـر حـمـلة أجـرتـها الـنـاسا
(وكـالة الفضاء األميـركية) الختيار
رواد فضاء تقدّم  18ألف مرشح".
وتــابــعت رائــدة الـفــضــاء ووزيـرة
الـبـحث السـابقـة "كانت زيـادة عدد
ــرشــحـات مــفــاجـأة ســارة. عــنـد ا
اخـتيـار مجمـوعتي عام 1985 كـنا
ـئـة انتـقـلـنا إلى  10 ـئة 15بـا بـا
عــــام  ?2008ونــــحـن الــــيـــوم 24
ــئـة... إنه تـقـدم مـسـاو تـقـريـبـا بـا
لـنـسـبـة الـنـسـاء في اخـتـصـاصات

الوالـد وآنـا التي ال تـزال أعـمال
الـــبــحـث عــنـــهــا جـــاريــة فــرأت
أنـــخــيــلــيس كــارمــونــا رئــيــســة
ــرصـد اإلســبـانـي ضـد الــعـنف ا
األسـري والـعـنف اجلـنسـاني أن
الـــهـــدف كــان إحلـــاق "أكـــبــر ألم
ـكن" بـوالـدتـهـمـا "عـلى أمل أال
يــــتـم الــــعـــــثــــور إطـالقــــا عـــــلى
جــثـــتـــيـــهـــمـــا". وكـــتــبـت والــدة
الـفــتـاتـ في رســالـة نـشـرت في
وسائل إعالم إسـبانـية عـدة أنها
تــأمل أال يــكـون قــتل طــفـلــتـيــهـا
"ذهب سدى" مضيـفة "بفضـلهما
نعرف ما يعني العنف بالوكالة".
وقتل 39 قـاصـرا مـنذ  2013في
إســـبــانــيــا بـــأيــدي والــديــهم أو

شــركـاء أمــهـاتــهم أو شـركــائـهنّ
السـابقـ وفق أرقـام احلكـومة
ولم تـدرج آنا وأولـيـفـيـا في هذه
الـبــيـانـات الــرسـمـيــة بـعـد. وفي
حـــاالت اســتـــثــنـــائــيــة تـــرتــكب
الـوالـدة مثـل هذه اجلـرائم وفق
مــا أوضــحت اجلـمــعــيــات. فـفي
ـــانــــيـــا حتــــاكم امـــرأة مــــنـــذ أ
مـــنـــتـــصف حـــزيـــران/يـــونـــيـــو
لالشتباه بـأنها قتـلت خمسة من
أطـفـالـهــا تـتـراوح أعـمـارهم بـ
سنـة وثمـاني سـنوات. وبـحسب
االتـهــام حـصــلت الـوقــائع حـ
ـتهـمة بـأن زوجهـا الذي علـمت ا
كانت منـفصلـة عنه وجد شـريكة

جديدة.
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الـــهـــنـــدســة فـي أوروبــا". ووصف
ـــديــر الــعـــام لــوكــالـــة الــفــضــاء ا
األوروبــيــة يــوزيف اشــبــاخـه هـذا
األمــر بـأنه "اسـتـثــنـائي وتـاريـخيّ
بـالتأكيد" ورأى في تدفق الطلبات
"رمــزا" إلى اإلقـبــال األوروبي عـلى
اســـتــكــشــاف الـــفــضــاء وهــو مــا
يــجـسّــده رواد الـفــضـاء عــلى مـ
مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة. لــكن
طـمـوح الـوافـدين اجلـدد ال يـتوقف
همـة في مدار منخفض عـند هذه ا
عــــلـى ارتــــفـــاع 400 كــــلـم بل هم
ستقـبلية همـات ا يـتطلّـعون إلى ا
إلى الــقـمــر الـتي ســتـشـارك فــيـهـا
وكــالــة الــفــضــاء األوروبـيــة خالل
قـبلـة وبعـدها الـسـنوات الـعشـر ا

ـريـخ. وحـلّت مــهــمــة إلى كــوكب ا
فــرنـسـا فـي طـلـيــعـة الـطــلـبـات مع
تـقدّم 7137 مـرشحـا بيـنهم 1662
ـــانـــيــا (3700 امـــرأة تـــلـــتـــهـــا أ
ــتــحــدة ــمــلـــكــة ا مــرشـــحــا) ثم ا
(1979) فـإيطاليا (1860) وبعدها
إسـبانيا (1344). والحظت كلودي
تقدم إيـنيوريه أن تزايد أعداد ا
"تُـظـهِر إلى أي حـد يـنعـكس وجود
تـومـا بيـسكـيه في مـحطـة الفـضاء
الـــدولــيــة" عـــلى اجلــمـــهــور. فــفي
 لـم تــتــلق وكـــالــة الــفــضــاء2008
األوروبـيـة سـوى 1860 تـرشـيـحـا
فــرنــســيـا. ومــنــذ ذلك احلــ قـام
ـدار ـهـمـتـ في ا رائـد الـفـضـاء 
كـان لـهمـا وقع شديـد على األرض

ــشـروع مـسـتــقـبـلي في جــسـديـة 
ـيـة. ويـتـعـ اآلن عـلى سـابـقـة عـا
فــريق االخــتـيــار الـعــمل عــلى فـرز
الــتـرشـيـحـات اخلــاضـعـة لـشـروط
ـرشح يقل عن هـي أن يكون عـمر ا
خـمـس عـامـا وأن يحـمل شـهادة
مـاجستـير علـمية أو في الـهندسة
وأن تـكـون له خـبـرة مهـنـيـة لثالث
ســنــوات. ويــتم فـي مـرحــلــة أولى
اســـتــبــقــاء حــوالى 1500 مــرشح
بـــنـــاء عـــلى مـــلـــفـــاتـــهم عـــلى أن
ـرحــلـة الــثـانــيـة يــخـضــعــوا في ا
ـــقـــبل في هـــامـــبـــورغ اخلـــريـف ا
الخـتبـارات "نفسـية تـقنيـة" لتـقييم
ذاكـــرتـــهم ومـــدى اســتـــجـــابـــتــهم

وقدراتهم احلسابية.

اجلــمـهـور. أمـا بــالـنـسـبــة لـلـجـيل
اجلـــديــد مـن رواد الــفـــضــاء فــإن
الـــوكـــالـــة تـــبــحـث بـــحــسـب أحــد
ـــســـؤولــ عـن مــرشـــحــ ذوي ا
مــواصـفـات "مــتـنــوعـة إلى أقـصى
ــكن بـــيــنــهـم أشــخــاص ال حـــد 
يــنـطـبق عــلـيـهـم حـكـمــا الـنـمـوذج
الــكالســيـكي ألفـالم مـثل +الــرجـال
احلـقيقيون+" الذي يتناول مغامرة
غـزو الـفـضـاء مـضـيـفـا "ال نـعـتـمد
نـظـام الـنـسب". وفي خـتـام عـمـلـية
االخـــتـــيـــار الـــتي تـــتـــضـــمن ست
مـراحل تـسـتـبـقـي وكـالـة الـفـضاء
األوروبــيـة أيـضـا حــوالى عـشـرين
رائــد فـضـاء "احـتـيــاطـيـا" إضـافـة
إلـى رائـد فـضـاء يـعـاني من إعـاقـة

والـثـانـية ال تـزال جـاريـة. وإن كان
تـأثير "رائد الفضـاء الوطني" جليا
فـي فــرنــســا فــإن الــشــغف بــهــذه
ــهـــنــة يــظــهـــر أيــضــا في زيــادة ا
الـترشـيحـات في دول أخرى لـديها
"أبـطـالـهـا" في الفـضـاء بـحـسب ما
أوضـح جول غـرانـدسـايـر مـسؤول
اإلعـالم في وكــــــالـــــة الــــــفـــــضـــــاء
األوروبــــيــــة مــــشــــيــــرا إلى مــــثل
ســامــانــتـا كــريــســتــوفـوريــتي في
مـلكة إيـطالـيا وتيـموثي بـيك في ا

تحدة وسواهما. ا
وهــو يـرى أن هــذا الـنــجـاح يــكـلل
"جـهـود الـوكـالـة لـتـقـاسم مـهـمات"
رواد الــــفــــضـــاء عــــلى شــــبــــكـــات
الــتـــواصل االجــتــمــاعي و"إلــهــام"

لندن

lO−A²  ÕUI Ë WKDŽ Z U½dÐ

WOJ¹d √ …d¹eł w  WŠUO «
W¹u'«  «—UG « —«d

‚«dF « w

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

ال يـصــدر تـفــويض من الــرئـيس األمــريـكي بــإطالق أوامـر
الغارات اجلويـة على أي هدف محـتمل في العـراق محتمل
ــتــحــدة اال بــعــد ــصــالح الــواليــات ا ان يــكــون تــهــديــدا 
استشارات متكاملة من البنتاغون واالستخبارات والدائرة
الضيقـة للرئيس وهـذا القرار لـيس رد فعل لعمـلية قصف
اسـتـهـدفت أربـيل بـطـائـرات مـسيـرة قـبـل يوم مـن الـغارات
ـعاجلـة وضع كامل تـتعرض من ـا هو قرار  االمريكـية وا
ــنــطــقـة خالله اهــداف أمــريــكـيــة في قــواعــد عــراقـيــة او ا
ـتكرر بالصواريخ الـتي بلغت هجماته اخلضراء للقصف ا

اكثر من اربع وأربع هجمة.
ال مـجــال إلبـعــاد الــعـراق عن ســاحـة الــصــراع اإلقـلــيـمي
والدولي لقد فات أوان ذلك أو ان الـفرصة موجودة ولكن
لف لـيست في وضع تـعاطـية مع هـذا ا األطراف اجلـدية ا
استـعـداد حلـسم قـضـيـة اسـتـغالل ارض الـعـراق واجوائه
سألة لـيست بالتمنيات في التصفيات اخلارجـية كما أنَّ ا
والعواطف والشعـارات واخلطب احلماسيـة حول السيادة.
هناك قراءة دقيقـة للوضع العراقي حتت عيـون استخبارية
وسياسـية دولـية معـنيـة تؤكـد انه أرضية مـشتـركة ألطراف
الـصـراع وإال مـا مـعـنى أن تـقـع هـجـمـات بـالـقـصف عـلى
الــقـوات االمــريــكــيـة االســتــشــاريـة الــتي كــانت قــبل ثالث
سنوات تدعم بالـغارات اجلوية احلـاسمة عملـيات احلكومة
دن من قـبضـة داعش وتدمـير العـراقيـة في حرب حتـريـر ا
الـتـنـظـيم. هل مـا زال من يــوهم نـفـسه ان دولـة عـظـمى في
ـمكن ان تكـون بندقـية مسـتأجرة ترمـى جانباً العالم من ا

حال االنتهاء من خدماتها?
انّ كل شيء في الـعراق مـنـذ ثـمـاني عـشرة سـنـة هـو ولـيد
ي لـســيـاســات ومـصــالح وحـروب مــنـظـورة الـنــتـاج الـعــا

وأخري غير منظورة
من قبل الـدول التي ال ترى ابـعد من خـطوات أقـدامها وال

تعمل إال من اجل لقمة عيشها يوماً بيوم.
ـبلغ تـاح من قـراءة الـقـرار األمـريكي الـرئـاسي األخـيـر ا ا
لـلـبـنـتـاغـون هـو انّ هـنـاك صـفـحـة من الـغـارات الـسـريـعـة
سـتـكــون رداً عـلى أي تــطـور يــكـسـر الــعالقـة بــ الـعـراق
وامريـكـا كـدولـت لـهـمـا مصـالح وتـفـاهـمات. وثـمـة تـخويل
كبـيـر بـيـد الـرئـيس حـتى من دون دعم الـكـونـغـرس يصل
الى قرار خوض عمليات حربية واسعة ومستمرة حتت بند

الدفاع عن النفس ومصالح االمن القومي األمريكي.
عالمـــات األســوأ واضـــحــة فـي األفق. ويـــبــدو ان مـــؤشــر
الغارات وقصف الصـواريخ ينحرف بتـبادل ما ب سوريا

والعراق.
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شهد القائم حتى اآلن في العراق بالد ما ب هـذا هو تمام ا
القهرين العظيم .

شــابٌّ غضٌّ وســيم لــطـــيف  وقــد يــكــون من الــصــنف الــذي
ـزق من صـوب الـركـبـتـ  وهابط يـرتـدي بـنـطـرون كاوبـوي 
قـليالً من اخلـلف كي يـجعل اجلـزء األعلى من مـؤخرته فـرجةً

ومتعة للناظرين والبصاص !!
تـعثرت به مصادفة على حائط الفـيسبوك  يوم انطلق بسرعة
ـدهـشة  »صـمّـون الـضـوء عـلى وقع أغـنـيـته االسـتـطـعـامـيـة ا
عـشرة بألف  »ولم تـكتـمل دورة السـنة حـتى أحتفـنا بـواحدة
ـت  جـديـدة ونـاشـز أيـضاً عـلى أذنـيَّ  الكـلـثـومـيـتـ الـقـد
رة طابـخة ام كرار شلغم بالدبس وكـان اسمها الالفت هذه ا

أظـنه سـيتـحـول سـريعـاً إلى ظـاهـرة شـعبـيـة مـطلـوبـة  بـنفس
صر . طريقة شعبان عبد الرحيم 

وبـعيـداً عن الكـدمات الـنفـسيـة القـوية الـتي تركـتهـا األغنـيتان
عــلـى حــالي  يـــســعـــدني أن أعـــتــرف لـــكم بـــأنــنـي من نــوع
ـغرمـ بالـصـنفـ الذين أتى عـلـيهـما الـعاشـقـ الولـهانـ ا
ـلحن والـشـاعـر . أقصـد الـصـمون احلـجـري الذي ـغـني وا ا
ـعـمــول بـيـدي أمي أفـضــله حـتى عــلى خـبـز الــتـنـور احلــار ا
الـعظـيـمة  كـذلك الـشلـغم الذي تـسـميه مـدن أخـرى بالـلفت 
لح وهذا أريده وأحبه سواء  سلقه صرفاً مع رشقات من ا
ـنتـوج معـمل مـعلـبات كـربالء البـائد الـناعم  أو  تـدبـيسه 
ـشهـور دبس أي أي وفق ذاكرتي وعالمـته النـخلـة ومسـماه ا

القائمة حتى اآلن !!
كـان أخي األكـبر الـراحل جـواد في سـبـعيـنـيـات سيـنـمـا بابل
اجلـمــيـلـة يـرســلـني الى فــرن صـمـون بــالـبـتــاويـ كي أجـلب
ـطـعمـنـا الـذي يأكل ثـلث جـبـهة ـنفـوش  الـصـمون الـسـاخن ا

السينما  
وكـنا نـقدم فـيه األكالت البـاردة التي مـنهـا الروست والـلسان
خ والـبتيـتة جاب  وتالـياً السواخن الـتي أشهرها والـكفتة وا
الـهمبركر واجللفراي واخمللمة والكص والباجة التي نصنعها
بـعد انـتـصاف لـيل شارع الـسـعدون وحـاناته ومـانـاته وليـاليه

البديعة !!
سـلــمــان صـاحب مــخـبــز صـمــون الــعـراق الــواقع خـلف دار
الـسينمـا بخمس دقائق مـاشيات  كان يـوزع بضاعته الـطيبة
ـطـاعم بـواسـطـة الـبـايـسـكل أبـو الـسـلـة  لـكـنه أحـيـاناً عـلى ا

يغيب أو يتأخر 
نتظرة بشوق كبير  حيث همة ا أو يـتتنبل  فأقوم أنا بهذه ا
أجـهـز عــلى صـمـونـتــ سـاخـنـتـ فـي طـريق اإليـاب قـبل أن
أســلم الـســلـة الى فـم صـنــدوق اخلـشب الــذي يـخــلـو من أي
رقـيب أو عدّاد  تـمـاماً مـثل خلـو أنابـيب نـفط احلكـومة الـيوم

فقود !! من عدادات الشرف والضمير ا
أمـا الـشلـغم أو الـلفـت أو الزفت بـالـدبس فكـنت أحـصل عـليه
ـقـايـضـة الــسـعـيـدة  حـيث عـربـانـة حـجي خـصـاف بـطـرقـة ا
ـ الــسـيــنـمـا  وســطـحـهــا مـزدحم بـرؤوس مـزروعــة عـلى 
دبس العـاطر  ومـعها اسـتكان لـذيذ من مـاء القدر الـشلغـم ا
الـسـاخـن  مـقـابل كـمـشــة كـرزات من عـربـانــتي الـرائـعـة في

عروض . اجلوار بالقرب من جامخانة صور الفلم ا
 مـصـيـبـتي احلـقيـقـيـة اآلن أصـدقـائي هي أنـني اكـتـشفت أن
بـائع الـشــلـغم لـيس هـو الـســيـد خـصـاف اجلـايـجي وحـارس
ـركز التـجاري السـوفيتي  بل هـو كائن آخر بـشوش سليل ا
بــشــوشــة وقــد سـقـط الــلـيــلــة اســمه من
ـر ذاكـرتي  كــأنه انـذار مـبـكـر بـزهـا
حـمـيم رحيم قـد يـنـسيـني بـغداد كـلـها
فـأُريح وأستريح من دون تـغريبة  على
شــواطي دجـلــة مـر … يــا مـنــيـتي وكت

الفجر 
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البارد وليس من النوع احلار.
3- الـــقــــرفـــة احلــــاره تــــزيـــد من
ـــبــيض تــاثـــيــرات هـــرمـــونــات ا
لـلــمـراءة وتـعــمل عـلـى تـنـشــيـطه
ــا تــقـلـل الـهــبـات بـشــكل جــيـد 
الـسـاخـنه لـديــهـا فـيـمـا اذا كـانت
تعاني من اعراض سن اليأس …
4- الـــقــــرفـــة احلــــاره والـــبـــاردة
كالهــمــا يــحــتــويـان الــعــديــد من
االليـاف ولذا جنـد الـقرفه الـبارده
تــــلــــعب دورا مــــفـــــيــــدا في عالج
االمـسـاك الـنـاجت بــسـبب الـتـهـاب

عنى اخر القولون العـصبي اي 
تــعــمل كـــمــلــ ومـــزلق لالمــعــاء
وبــالــتــالي هـــذا مــا يــقــودنــا الى

نتائج ايجابية 
5- الـقـرفــة احلـارة حتــتـوي عـلى
كاريـونـيلـ .. يوجـيـنول.. خالت
الـيــوجـيــنـيل وهــذا مـا يــعـطــيـنـا
مفـهـوما انـها تـتـمتع بـخـصائص
مـطــهــرة مــضـادة لــلــمـيــكــروبـات

ومضادة للطفيليات 
- تنشط الدورة الـدموية الـطرفية
مالحظات حول القرفه بشكل عام.

هـنـاك نـوعـان من الــقـرفـة الـقـرفـة
ــرضى الــداء احلــاره الــنـــافــعـــة 
الــســكـري ولــكــنــهــا ال تــغــني عن
الـعـالج الـطــبي والــقــرفــة الــبـارد
حيث انها نافعة لبعض االمراض
وال يـجـوز مـرضى الـداء الـسـكري
تناولهـا النها حتتوي عـلى النشأ
والنشا بطبيعته يرفع معدل الداء

السكري بالدم 
1- القـرفـة احلـارة .. تمـنع تـخـثر

الدم الناجت 
ستجد إصابة بفيروس كـورونا ا

ـــــنـــــاعــــة أو فـــــيــــروس نـــــقص ا
كتسبة…  ا

السمنة الزائدة.
. تصلب الشراي

اخلضوع لعملية جراحية
التدخ 

2- الـقـرفـة الـبـارده حتـتـوي عـلى
مــــادة حــــمض مــــالــــيك حــــمض
حمض بانـتوثنيك يعني اكساليك
بــهـــذه احلــالـــة نــافـــعــة في عالج
الـقـلق والـتـوتـر الـعـصـبي واالرق
وااللم خاصـة اذا كانت من الـنوع

رضى الفشل الكلوي - ال تعطى 
ن لـــديـــهــا قـــصــورا - التــعـــطى 

بالغدة الدرقية 
ن يعاني من الصرع  - التعطى 

رضى التوحد  - التعطى 
ن يـعــاني من حـصى - التـعـطـى 
بالـكـلى خـاصة من نـوع اكـساالت
الـكـالــسـيــوم النـهـا حتــتـوي عـلى
كمـيـة عـاليـة من الـكـالسـيـوم فهي
ن يــعــاني من هــشــاشـة تــصـلـح 

العظام
{  اختصاص تغذية

بحـلول نـهايـة العـام. وباشر 12
فـــنـــدقـــا في مـــنـــطـــقـــة تـــومــون
الــســيــاحــيـة بــتــلــقي حــجـوزات
"عــطـلــة ولـقـاح" فــيـمــا تـســتـعـد
العيادات الطبـية احمللية لتوزيع

اللقاحات.
والسـياحـة هي ثاني أكـبر قـطاع
اقتصادي في غوام بـعد القواعد
الـــعـــســـكــريـــة األمـــيـــركـــيـــة في
اجلزيرة غـير أن دراسة أجـرتها
جـامـعـة غـوام أظـهـرت أن حـركـة
تـوافـد الـســيـاح تـراجـعت الـعـام
ـئـة عـما ـاضي بـنـسـبـة  76بـا ا

كانت عليه في 2019.
وقــال غـوتــيـيــريــز أن الـبــرنـامج
"ســـيــعـــطـي دفــعـــا لـــقـــطـــاعـــنــا
السياحـي من خالل هذه اخلدمة
ـزيد الـفـريدة والـقـيّـمـة فيـوفّـر ا
من الــفــرص لـعــودة الــنـاس إلى
الـــعــــمل وحتــــريك االقــــتــــصـــاد

مجددا".

{ مدريد (أ ف ب) - ظهر تعبير
ـة "الــعــنف بــالـوكــالــة" مع جــر
ـة قـتل طفـلـت مـروعة هي جـر
هزّت إسبانيا مؤخرا وهو عنف
ــكن أن يــســتــهــدف األطــفــال و
يـــصل إلى حـــدّ قــتــلـــهم إلحلــاق

عاناة بأمهاتهم. ا
"الـــعـــنف بــالـــوكـــالــة هـــو عــنف
ذكــــوري مــــزدوج الــــوحــــشــــيـــة
والالإنــســـانــيــة إذ يــســعى إلى
ـــــرأة إحلـــــاق األذى لــــــيس بــــــا
وحدها بل بأوالدها أيضا". بهذا
الـــــــكـالم أبّن رئـــــــيـس الــــــوزراء
اإلسباني بيدرو سانشيز الطفلة
أولـيــفـيـا الــبـالـغــة ست سـنـوات
وشقيقتها أنا البالغة عاما فقط
اللـتـ قتـلهـمـا والدهـما بـحسب
مــا أظـــهــرته الــعـــنــاصــر األولى
لــلــتـحــقــيق إلحلـاق "مــعــانـاة ال
إنــســانــيـــة" بــوالــدتــهـــمــا بــعــد

انفصالهما.
وندّد سانشير بكون "البعض في
الـبـلـد مـا زالـوا يـنـكـرون" وجـود
هـــذا الــعــنـف في حــ يـــســعى
ائتالفه احلكومي مع اجلـمعيات
والـنـاشطـات الـنـسـويـات لـفرض
هذا التعبير في اخلطاب العام.
وأوضحت كارمـ رويز ريـبويو
ـتخـصصة ة االجـتماعـية ا العـا
رتـبط بنوع اجلنس في العنف ا
أن "الـعـنف بالـوكـالـة هـو الـعنف
ـارس عـلى أوالد الـنـساء الذي 
عـتدي الضـحايـا حـ ال يعـود ا
يـســيـطـر عـلى حـيــاة الـضـحـيـة.
فهو يـدرك أن بإمكـانه االستمرار
في إحلـــــاق األذى بــــهـــــا عـــــبــــر

أطفالها".

وتابعت "ح نـطلق على (األمر)
اسمـا نـبدأ بـرصد احلـاالت. أما
ح ال يـكـون هنـاك اسم لوصف
وضع مـا غـالــبـا مـا يـخـفف ذلك
مـن خــطـــورته وال نـــســـتـــحــدث

األدوات الستئصاله".
ويــهـدف هــذا الـعــنف بــالـوكــالـة
بحسب فـيكـتوريا روزيل رئـيسة
فـريق احلـكـومـة اإلسـبـانـيـة ضد
الـــعــنـف الــذكـــوري إلى إصـــابــة
ــوقع الــذي يــســبب ــرأة في ا "ا

لهم األلم األكبر".
وهـذا مــا حـصل ألولــيـفــيـا الـتي
عـثـر علـى جثـتـهـا الـصـغـيرة في
قـــعـــر احملـــيـط األطـــلـــسي داخل
ـــرســـاة قــارب كـــيس مـــربـــوط 

{ دمــــــــــــــــــشـق (أ ف ب)  –داخــل
مــزرعـته وسط الــغـوطـة الــشـرقـيـة
لـدمشق يـغسل بالل زبيـبي حبات
ــشــمش الــبـرتــقــالــيـة تــمــهــيـداً ا
لـعصرها وجتفيـفها بعد معاودته
انتاج حلويات قمر الدين الشهيرة
الـذي توقّـف طوال سـنوات احلرب

في سوريا. 
تــنـاقـلت عـائـلـة زبــيـبي جـيالً بـعـد
ــشــمش وصــنــاعــة جــيـل زراعــة ا
حــلـويـات قـمـر الـدين لـكن احلـرب
دفــــعت بــــأفـــرادهــــا إلى مــــغـــادرة
مــــزارعـــهم فـي الـــغـــوطــــة الـــتـــي
حتــولت ســاحـات مــعــارك وقـصف

عام 2012.
وعـــادت الـــعــائـــلـــة  مع مـــزارعــ
آخــرين تــدريـجــيـاً عـام 2018 إثــر

تـصفـية الـعصـير عـلى مراحل عدة
لــلــتـأكــد من صـفــاوته وخــلـوه من
الـــشــوائـب وخــلـــطه مع الـــســكــر
والـقطـر. بعـدذلك تُسكبُ “شالالت
ـــشــمش ”الـــلـــزجــة في أوعـــيــة ا
حتـمـلـهـا عامـالت ملـثّـمـات يـضعن
قـــبــــعـــات دائـــريـــة الـــشــــكل عـــلى
رؤوســهن إلى حـقل مــجـاور مـليء
ــدهــونــة بــالــدفــوف اخلــشــبــيــة ا
ـعصور ـشمش ا بـالزيت. يُـفرش ا
عـلى هـذه الـدفـوف حتت  الـشـمس
ـدة خـمـسة أيـام لـيـجفّ ويـصبح
قـاسيـاً وقابالً للـتقطـيع على شكل
مــثــلــثـات وأخــيــراً يــتم تــغــلــيـفه
وتـعليـبه ويُصبـح جاهزاً لـلتوريد.
ــادة وشــكّـل مــشــمش الــغــوطــة ا
األسـاسيـة لصـناعـة قمـر الدين في

دمـشق عن حاجة سكانها أضعافاً
فــابــتـكــر الــسـكــان حــيـنــذاك آلــيـة

الــدين مــنـذ مــئـات الــسـنــ حـ
ــشـمش في غــوطـة فــاض انـتــاج ا

ريـف دمــشق لـــكنّ الــنـــزاع قــضى
ـئـة من عــلى أكـثــر من ثـمــانـ بــا
أشــجــار الـغــوطـة بــحــسب رئـيس
دائـرة الزراعة في الغوطة الشرقية
مــحـمـد مـحـيـي الـدين في تـصـريح
لـوكالة فرانس برس عام 2019 ما
اضـطرّ بالل زبيبي واخوته وأبناء
ـشمش عـمـومـته إلى أن يـشتـروا ا

من أرياف القنيطرة ودرعا.
يــســيــرُ زبــيــبي وسط أرضه الــتي
عــادت إلـيــهـا احلـيــاة ويـســتـذكـر
كــيف حتــوّلت مــزرعــته الــكــثــيــفـة
األشـجـار إلى أرض قـاحـلـة مـلـيـئة
ـتفـجرات .”ويـقـول بحـسرة (لم بـا
نــــرجـع لــــلــــصــــفــــر بـل إلى حتت
الــــصــــفــــر كـــان عــــلـيّ الـــبــــدء من
جـديـد).وبـدأت فـكـرة صـنـاعـة قـمـر

ــدة أطـول من دون لـالحـتــفــاظ به 
أن يفسد بحسب ما يروي زبيبي.
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انــتـهــاء الـعــمــلـيــات الـعــسـكــريـة
ـشمش وعـاود أعـضـاؤهـا زراعـة ا
وتــشــغــيل ورشــاتــهـم الــصــغــيـرة
لــتـصـنــيع احلـلـويــات األشـهـر في
شمش الغوطة. وبدالً من أشجار ا
ــثــمـرة عــثـر زبــيـبي ( 63ســنـة) ا
عـلى اخلـنادق واألنـفاق والـقذائف
فـي أرضه الــتي حتــولت بــالـكــامل
إلـى ركـام. ويـقـول لــوكـالـة فـرانس
برس “تـركت مزرعـتي وفيهـا أكثر
من 1500 شـجـرة مـشـمـش وعدتُ
إلـــيـــهــا ولم أجـــد فـــيــهـــا شـــجــرة

واحدة.”
وداخل قـدر معـدنيـة كبـيرة يـحرّك
ـشـمش وهو نـتاج زبـيـبي مزيج ا
عــمـلــيــة تـبــدأ بـفــصل الــبـذور عن
ــشــمش وعــصــرهــا ثم حــبـــات ا

{ سـيـدني) ,أ ف ب) - أنـقِـذ في
أســتـرالــيـا رجالن عــاريـان كــانـا
يتشمـسان عنـدما باغتـهما غزال
ـا فالذا بــالـفــرار إلى الــغـابــة 
اسـتـدعى فـرض غـرامـة عـلـيـهـما
خملالفتهما التدابير الوقائية من
فيـروس كورونـا عـلى ما أعـلنت

. الشرطة األسترالية االثن
وأوضـحت الشـرطـة إن الـرجـل
الــلــذين كـانــا يــتــشـمــســان عـلى
شاطئ بعـيد جنـوب سيدني جلآ
ــلـكـيـة إلى احملــمـيـة الـوطــنـيـة ا
هـــــربــــــا من احلــــــيـــــوان الـــــذي

فاجأهما.
وأطـلـقت أجـهـزة اإلنـقـاذ عـمـلـيـة
بحث براً وجواً بعد تـلقيها نداء
ـفقودين استـغاثـة من الرجـل ا

بُعَيد حلول الظالم األحد.
وعـثـر عـنـاصـر اإلنـقـاذ أوالً عـلى
رجل في الثالثـ "عاريـاً ويحمل
حــقـــيــبــة ظــهــر" ومــا لــبــثت أن
وجـدت رجالً آخــر في الـتــاسـعـة
واألربــعــ وهــو يــرتـدي بــعض
مالبسه. وعلّق قائد شرطة والية
نيو ساوث ويلز ميك فولر بقوله
إن "مـن الـــــــــصـــــــــعـب إصـــــــــدار

تشريعات ضد األغبياء".
ورأى أن الــرجــلـــ "يــنــبــغي أن
يـشــعـرا بـاحلــرج لـتـعـريــضـهـمـا
حـيــاة الـنـاس لـلــخـطـر من خالل
مـغادرة مـنـزلـهـمـا من دون سبب
وجــيه ... ولــكــونـهــمــا تــاهـا في
احملــمـيــة وتـســبـبــا بـاســتـخـدام
قــدرات كـبــيــرة" إلنـقــاذهـمــا كـان
يـفـترض أن تـركـز عـلى مـواجـهة

الوضع الصحي.
ووُقّــعَـت عــلى الــرجــلــ غــرامــة
قـــدرهــا  760دوالراً أمـــيـــركـــيـــاً
كوث في خملالفـتهـما تعـليمـات ا
ـنــازل وانـتـقـالــهـمـا إلى خـارج ا
ســيــدنـي الــتي تــخــضع حــالــيــاً
لتدابير اإلقفال للحدّ من التفشي
ـــتـــزايـــد لــفـــيـــروس كـــورونــا. ا
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