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طبعة العراق 

ادة ـوجب ا شـكـلـة  لالنـتـخـابـات ا
ــفـوضــيـة هي 19/ أوال مـن قـانـون ا
اخملـتـصـة حصـرا بـالنـظـر في األمور
اذ ما ـتعـلقة بـالعمـلية االنـتخابـية  ا
 الـطــعن امـامـهـا بـقـرارات مـجـلس
ــفــوضــ ولـيـس أيـة جــهــة أخـرى ا
تـــمـــلـك هـــذا االخـــتـــصـــاص حـــسب
ادة صـراحـة نص الفـقرة ثـانيـا من ا
نــفـسـهــا ومن ضـمــنـهـا الــتـحـقق من
ــرشـــحــ وقــبــول صـــحــة شــروط ا
تـرشيـحهم من عدمه) مـشيرا الى ان
ــادة  7 مـن الــدســتـور  2005 قــد (ا
حـظرت نهج حزب البعث ورموزه في
الـعراق حتت أي مسمى وال يجوز أن
يـكون ذلك ضمن التعـددية السياسية
ومـنـعت عـودته حتت أي مـسـمى إلى
الــسـلـطـة أو احلــيـاة الـســيـاسـيـة او
تـرشـيح افـراده لالنـتـخـابـات الـعـامة
واحملــلــيـة) مــؤكــدا (عــدم وجـود اي
تـــنـــاقض أو تـــعـــارض بـــ قــرارات
الـهيئة التمـييزية للمـساءلة والعدالة
ـرشح بقـانون الـهيـئة بـعدم شـمول ا
وبـ قرارات الهـيئة الـقضائـية بعدم
الـسـمـاح لهم بـالـترشـح لالنتـخـابات
الن اخـتـصـاصـات كل هـيـئـة تـخـتلف
عـن االختصـاصات االخـرى وهذا ما
أسـتقـر عـليه عـمل الهـيئـة القـضائـية
لالنـتخابات منذ بدايـة تشكيلها وفي
ـلغى رقم 11 فـوضـية ا ظـل قانـون ا

لسنة 2007).
 وكــــانت الـــهــــيـــئـــة الــــقـــضــــائـــيـــة
لالنــتـخـابـات في مــحـكـمـة الــتـمـيـيـز
شـاركة االحتـادية قـد حددت مـعيـار ا
في االنــتـخــابـات الــنـيــابـيــة مـؤكـدة
اسـتـبـعاد  25 مـرشـحـا لالنـتـخـابات
حــتى اآلن بــسـبب إدانــتـهم بــجـرائم
مـــخــلــة بـــالــشــرف بـــيــنـــهــا جــرائم
إرهـابيـة.وتشـكلت الـهيـئة الـقضـائية
ادة 8/ ثـالـثا ـوجب ا لـالنتخـابات 
ـلغي رقم 11 ـفوضـيـة ا مـن قانـون ا
لــســنـة  2007 ثـم أعـيــد تـشــكــيـلــهـا
فوضـية الـنافذ رقم ـوجب قانـون ا
ــــــــادة  19 أوال  31لسنة  2019 با

منه.
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سـتقلة اسـتبعـدت الفوضـية العلـيا ا
لـالنـــتـــخـــابــات  155 مـــرشـــحـــا من
الـسبـاق االنتخـابي في اجراء وصفه
ـسـتـبعـدون بـاجملـحف ودون سابق ا
ـفـوضـيـة قـرارات انـذار بـعـد تـسـلم ا
الــطــعن اخلـاصــة بــإجـراءات هــيــئـة
ـرشـحون ـسـاءلـة والعـدالـة. وقال ا ا
ــســتــبــعــدون لـ (الــزمــان) امس ان ا
ـــفـــوضــيـــة لم تـــبـــلـــغــنـــا بـــقــرار (ا
ـفاجئ  بـرغم تـسـلمـها االسـتـبعـاد ا
ـسـاءلـة قــرارات الـطـعن بـإجـراءات ا
والـــعــدالـــة الــصـــادرة من الـــهــيـــئــة
الـتمييزية في مـجلس القضاء االعلى
وفق الـــتــوقـــيــتـــات الــتي حـــددتــهــا
ســابــقــا) مــؤكــديـن ان (هــذا الــقـرار
مـجحف واسـبابه مجـهولة قـد يخفي
بـ طيـاته نوايا سـياسـية الستـبعاد
ــسـتـقـلـ من الــسـبـاق االنـتـخـابي ا
ـرتقب) داعـ القضـاء الى التدخل ا
ـفـوضـيـة الـتي لم وايــقـاف قـرارات ا
ـتبعـة واصرارها تـراعي السـياقات ا
عـلى استـبعاد الـشخصـيات الوطـنية
والـنــزيـهـة بـرغم اكـتـسـابـهـا قـرارات
قـــضـــائــيـــة تـــؤيــد عـــدم شـــمـــولــهم
اذا ساءلة والعدالة) مـتسائل ( بـا
جــرى اسـتـبـعــاد هـذه الـشــخـصـيـات
بــالــتــزامن مـع اجــراء قــرعــة االرقـام
ــرشــحــ في الــتــســلــســلــيــة بــ ا

الدوائر االنتخابية?).
ــفــوضـ عــلى  وصــادق مــجــلس ا
ـرشحـ النتـخـابات مـجلس قـوائم ا
الـــــنـــــواب الـــــبـــــالغ عـــــددهم 3243
ـفوضـية في بـيان . وذكرت ا مـرشحـاً
تــلــقـــته (الــزمــان) امس أن (مــجــلس
ــــفــــوضــــ صـــــادق عــــلى قــــوائم ا
ـرشحـ لالنتخـابات الـبالغ عددهم ا
 3243مـرشـحـاً واجرى قـرعـة االرقام
ــرشــحـ في الــتــسـلــســلــسـة بــ ا
الــدوائـــر االنــتــخــابــيــة) ولـــفت الى
(اسـتـبـعاد  155 مـرشـحـاً من خوض
ـقبـلة في شـهر تـشرين االنـتخـابات ا
األول بـيـنهم وزيـر الداخـليـة السـباق

يــاســ طــاهـر الــيــاسـري دون ذكــر
االسـباب). فـيمـا بحث رئـيس مجلس
الـــقـــضـــاء االعـــلـى فـــائق زيـــدان مع
مـستشـاري رئيس اجلمـهورية  علي
الـشـكري و امـيـر الكـناني  اجـراءات
الــقــضـاء بــشـأن الــطــعـون اخلــاصـة
ـساءلـة والعـدالة ومـجلس بـقرارات ا

. فوض ا
 وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس ان
(الـلقـاء ناقش بحـضور نـائبي رئيس
مـحكمـة التمـييز كال من كـاظم عباس
رئـيس الـهـيئـة الـتمـيـيـزية اخملـتـصة
بـنظر الـطعون الـتي ترد على قرارات
ساءلة والعدالة وحسن فؤاد هيئة ا
رئــيـس الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة الــتي
تـختص بنظر الـطعون التي ترد على
ـفوضـية) واضـاف قـرارات مـجلس ا
ان (عـمل الهيـئة التمـييزيـة اخملتصة
ـساءلـة والـعدالـة يـقتـصر بـقـضايـا ا
رفوعة عـلى النظر في االعـتراضات ا
ـادة  6من ـشـمـولــ بـأحـكـام ا مـن ا
قـانون الـهيـئة  والسـيمـا ان االحكام
ـادة تـتـعـلق الـتي تـضـمـنـتـهـا هـذه ا
بــالـوظـيـفـة الـعــامـة فـقط واسـتـمـرار
ـشمول بها من عدمه بـتلك الوظيفة ا
ولم تـتـطـرق في جـمـيـع فقـراتـهـا الى
مــوضــوع الــتــرشــيح لـالنــتــخــابـات
ـرشح من عدمه) ـانيـة وقبول ا الـبر
وتـــابع ان (الـــهـــيــئـــة الـــقــضـــائـــيــة

فائق زيدان
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الـالئق وتـــذلــــيل الــــعـــقــــبــــات الـــتي
يـواجــهـونـهـا) مـبـيـنـا ان (الـهـدف من
بادرة احلكومة الـزيارة هو استكماالً 
فـي تـــــــوزيـع قــــــــطع األراضـي بـــــــ
ـــواطــنــ ومـــســاعــدتــهـم في مــنح ا
ــيـســرة الــتي يــصل أمـد الــقــروض ا
تـسـديـدها إلى  20 عـامـاً  بـعـيداً عن
الــروتـ  ودون أن تـشـكل عـبـئـاً عـلى
كـاهـلـهم) وتـابع ان (احلـكـومـة تـبنّت
مـشروعـاً وطنـياً حلل أزمـة السكن في
الــبـالد وفق خــطط اســـتــراتــيــجــيــة
ـواطـن تـتـضـمن تـوفـير سـكن لـكل ا
ســواء عــبــر تـوزيع قــطع األراضي أو
مـــبــادرات مــنح قـــروض بال فــوائــد).
وكــان الـكـاظــمي قـد اكـد فـي اجـتـمـاع
مـجـلس الوزراء  ان لـكل عائـلة احلق

فـي مــســـكن الئـق يــحـــفظ الـــكـــرامــة
ويـــنـــاسب الـــعـــيش الـــكـــر . وقــال
(الــتــقــيت بــالــفــريق الــفـنـي اخلـاص
ـوقع االلـكتـروني لـتوزيع االراضي بـا
ـواطنـ إلطالقه قريـباً من أجل بـ ا
ضــمــان الـتــوزيع الــعـادل والــشــفـاف
بــعـــيــداً عن احملــســوبــيــات ووفــقــاً
جملـموع النقـاط التي سيحـصل عليها
كـل مـــواطن) ولــــفـت الى ان (خــــطـــة
احلـكـومـة في مـنح األراضي سـتـشمل
توزيع  550 ألـف قطعـة أرض سكـنية
 حـيث اكـملـنا فرز  17 مـدينـة جديدة
فـي جــمــيع احملـــافــظــات عـــدا اقــلــيم
كـردسـتـان  وأصـبـحت  8 مـدن مـنـهـا
مـكتملـة فنياً وجاهـزة للتوزيع بواقع

أكثر من  338 ألف قطعة سكنية). 
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بـالضوابط الـصحيـة واالبتعاد عن
الـــتــجــمــعـــات لــتــجـــنب االصــابــة
بـــكــورونـــا). وأعــلــنـت مــحـــافــظــة
واسـط تــعــطــيل الــدوام الــرســمي
الــيــوم بــســبب احلــرارة.واشــتـدّت
قـوة الــعـاصـفـة االسـتـوائـيـة إلـسـا
اول امـس لــتـــصـــبح إعـــصـــاراً من
الــدرجـــة األولى مع اقــتــرابــهــا من
ـــركــز ســـواحل فـــلــوريـــدا. وقــال ا
الـوطـني لألعاصـير إن (إلـسا تـقدّم
بـسرعة  22 كـليـومتـرا في الـساعة
مــصــحــوبــاً بــريــاح عــاتــيــة تــبــلغ
سـرعتـها  120 كـيلـومترا) مـشيراً

إلى أنه 
(إذا واصـل اإلعـــــصـــــار مـــــســـــاره
احلـــالي فــســيــمـــرّ فــوق الــســاحل
الــغـربي لـفـلـوريــدا أو عـلى مـقـربـة
مـــنه).من جــانــبه  اوضـح مــرصـد
كــوبــرنــيــكــوس األوربي لــلــتــغــيـر
ــنــاخي أن (أمــريــكـا الــشــمــالــيـة ا
ــاضي اكـــثــر ســـجــلـت حــزيـــران ا
االشــهـــر حــرا عــلى أراضــيــهــا مع
مـستـويات قـياسيـة استـثنـائية في

كندا). 
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شـدد رئـيس اجلـمـهـوريـة برهـم صالح
عـلى أهـمـيـة تـعـزيـز الـتـعايـش ب كل
ــكــونـــات في مــخــمــور والــتــكــاتف ا
ــواجـهـة الـتـحـديــات األمـنـيـة وخـطـر
اإلرهــاب. وقـال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امـس ان (صــالح اســتـــقــبل وفــدا ضم
أعــــــضــــــاء في االحتــــــاد الــــــوطــــــني
دني الـكردستاني ومنظمات اجملتمع ا
وجــرى بــحـث األوضـاع فـي مــخـمــور 
ـــديـــنـــة األمـــنـــيـــة واخلـــدمـــيـــة في ا
سائل التي ومـتطلبات أهلها وبعض ا
تـواجههم حيث  تأكيد أهمية تعزيز
نـطقة كـونات في ا الـتعـايش ب كل ا
واجـهة الـتحـديات األمـنية والـتكـاتف 
وخــطــر اإلرهــاب) واشــار صــالح الى
(أهـمية احلـذر وأخذ احليطـة من بقايا
داعـش الـــذي يـــحــــاول زعـــزعـــة األمن
واالســتــقـرار) مــشــدداً عــلى (ضـرورة
ـسائل غـلق الـثغـرات إلى جانب حل ا
ـنطـقة اخلـدمية من الـتي تواجه أهل ا
ياه والـكهربـاء ومتابـعة ملف تـوفيـر ا
) مـؤكـداً (دعـمه حلـسـم هذه الـنـازحـ
ـــســــائل وتـــأمــــ ظـــروف أمـــنـــيـــة ا

ومـعيشية آمـنة ومستقـرة ألهلها). كما
أعـــضــــاء مــــجـــلس الــــتـــقـى صـــالـح 
ـفوضـية الـعلـيا حلـقوق اإلنـسان في ا
الـعـراق.وذكـر الـبـيـان ان (صـالح اشاد
ــفـوضـيـة في مــسـتـهل الــلـقـاء بـدور ا
الـذي تقـوم به في مـتابعـة ملـف حقوق
اإلنـسان في الـبالد والسـيمـا القـضايا
ـرتـبطـة باحلـقـوق واحلريـات العـامة ا
ومــتـابــعـة مـلــفـات الــسـجــون وحـريـة

الــتـعــبـيــر والـعــنف األسـري وحــقـوق
ـكونـات اضافـة الى وأوضاع ـرأة وا ا
همة) الـنازح وغيرها من القضايا ا
ــفــوضــيــة عــلى مــثــمـــنــا (حــصــول ا
الــتــصـنــيف الــدولي اي وتـمــنى لــهـا
وكلة ـهام ا مـزيداً من النجاح وأداء ا
ا يـخدم الـهدف إلـيـها بـشكل فـعّـال و
ـرسـوم لـهـا في مـتابـعـة مـلف حـقوق ا

اإلنسان في العراق). 
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تــعـرضت خــطـوط نــقل الـطــاقـة في
ـنطـقة الشـماليـة العمـال تخريـبية ا
ادت الى تـوقفهـا عن العمل جـديدة 
 بـــرغم تـــشـــكــيـل احلــكـــومـــة قــوة
حلــمــايــة االبــراج مـن االســتــهـداف
ـــتــكــررة الـــتي وصــفـــتــهــا وزارة ا
الـكهربـاء باالرهاب التـخريبي الذي
ـواطـنـ في ظل يــعـمـد الى ايـذاء ا
ارتـفاع درجـات احلرارة واسـتنزاف
مــشـاريع الـبـنى الـتــحـتـيـة لـلـدولـة.
وذكـــرت الــوزارة في بــيـــان تــلــقــته
(الـزمان) امس (يـبدو ان ابـراج نقل
ـنــطـقـة الــطـاقـة الــكـهــربـائـيــة في ا
الـشمـاليـة اخذت تـسلـسلـها بـقوائم
االرهـاب التخريبي فـيوماً بعد يوم
ـمتـلكات يـوغل التـخريب بـالعبث 
الــــــوزارة وهـــــدفـه قـــــطـع اوصـــــال
ـنـظومـة الوطـنـية بـ احملافـظات ا
وايــقــاف عــجـلــة مــشــاريع الـوزارة
واسـتـنزاف بـنـيتـهـا التـحـتيـة الذي
ــواطـنـ يــعـمـد مــنـفــذوهـا ايـذاء ا
بــشـكل عـام) واضــافت ان خط نـقل
الـطاقة الكهربائية (الشهيد عبدالله
ــة - الـدور شــمــال ســامـراء الــقــد
تـعرض الى استهداف بتفجيرعبوة

نــاســفـة عــلى الــبـرج رقم 12 الــذي
اسـتـهـدف قـبل يـوم و إصالحه
ــــــــا ادى الـى خـــــــروج اخلـط عن
اخلـــدمــة في مـــنــطـــقــة عـــجــيل في
مــحــافــظـة صـالح الـدين) واضــاف
انـه ( استـهـداف خط نـقل الـطـاقة
الـكهـربائـية الـضغط الـفائـق كركوك
- الـــــقــــيـــــارة جــــهــــد 400 كـي في
بـتـفجـيـر عبـوتـ ناسـفـت وعـبوة
ثـالثـة  تفكـيكـها على نـفس البرج
ـا الــذي  إصالحه قـبل اسـبـوع 
ادت الـى تــضـــرر ارجل الـــبــرج الى
جــانب تــفـجــيـر عــبـوة ثــالـثــة عـلى
رقم 156 ادت الـى تضرره الـبـرج ا
وخــروجـه عن الــعــمل في مــنــطــقــة
ـرة مـجـمع اجملــمـعـات قـرب قـريــة ا
الـــشـــهـــيــد نـــاحـــيـــة الــريـــاض في

محافظة كركوك). 
وقـبل يومـ استهـدف اخلط الناقل
ة 132 كي الـشـهـيد عـبـدالله الـقـد
كــمـــا تـــعـــرض خط كـــركــوك - فـي 
قــيـارة الـغـازيـة  جـهـد 400 كي في
الى اعـمـال تـخـريبـيـة بـعد اصالحه
اضـافة الى استهداف خمسة ابراج
قـبل أيام في منـطقة تـلول الباج في
الـشرقاط التي خـرج واحد منها عن
اخلــــدمـــة بـــســــبب هــــذه األعـــمـــال

الـتخريـبية. وأحبـطت قوات احلشد
الـشعـبي محاولـة استهـداف أبراجا
لـنــقل الـطـاقـة في مـنـطـقـة الـصـفـرة
بــنــاحـيــة الـعــظـــــيم في مــحـافــظـة

ديالى. 
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس إنه
(قـوات احلشد رصـدت عنصرين من
داعـش يــســتــقـــلــون دراجــة نــاريــة
حــاولــوا زرع عــبــوة نــاســفــة حتت
الــبـرج و مـعـاجلـتــهم بـاألسـلـحـة
وإجـــبـــارهـم عـــلى الـــفـــرار). ودعـــا
ـقـرب من رئـيس صــالح الـعـراقي ا
الــتــيـار الــصـدري إلـى االسـتــعـداد
لــوقــفــة مــلــيــونــيــة من أجـل إعـادة
الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة الـتي وصـفـها
ــنـهـوبـة. وقـال في تـغـريـدة عـلى بـا
تــويــتـر (يــجب االســتــعـداد لــوقــفـة
مــلــيــونـيــة من أجل إعــادة الــطــاقـة
نـهـوبـة منـذ سـنوات الـكـهـربائـيـة ا
طـوال لعمـوم العراق بـدل أن يتمتع
بـهـا الفـاسـدون من هنـا وهـناك في
خــضم مـعــانـاة الــشـعب من الــقـيظ
ــرض والـوبـاء). واحلــر والـفــقـر وا
وجتـمع العـشرات من اهـالي كربالء
ـديـنـة لـلـمـطـالـبـة بـتـحـس وسط ا

الـــطــاقــة في ظـل ارتــقــاع احلــرارة.
وقــال االهــالي ان (حــالــة االنــهــيـار

والـقـطع الـتـام عـن مـدن احملـافـظات
ومـــنـــهـــا كــربـالء تــنـــذر بـــاخلـــطــر
وانـــــــعـــــــكـــــــاس ذلـك عـــــــلـى وضع
احلــكـومــة) مـهــددين (بـاالعــتـصـام
ـفتـوح في حال بـقاء الـوضع بهذا ا
الــشــكل) واشــاروا الى انـه (مـضى
عـلى هـذا احلال اكـثر من  16 عـاما
وال زالـت الكـهـربـاء في الـبـالد بـهذا
ـــســتـــوى) مــؤكـــدين ان (مـــعــظم ا
الـــبـــلــدان تـــمـــر بــحـــروب وازمــات
اقـــتــــصـــاديـــة ولـــكـن لـــهـــا بـــرامج
اقـتـصاديـة ومـاليـة واهمـهـا الطـاقة
الـكهربائية) الفت الى انه (مع كل
صـيف نـعـانـي من ازمـة الـكـهـرباء)
مـتسـائل (اين واردات الـنفط التي
ــيــارات وهل يــعــقل بــأن تــقـــدر بــا
احلــكـــومــة راضــيــة بــاالزمــة الــتي
يــواجـهـهــا الـشــعب فـلـمــاذا لم يـتم
اصـالح واقع الــطــاقـــة في الــعــراق
حـــــتى االن?). مـن جــــهـــــة اخــــرى 
احــتـشـد الــعـشـرات من الــنـاشـطـ
والـصـحـفـيـ في سـاحـة الـتـحـريـر
وسـط بــــغــــداد اول امـس الحــــيــــاء
الــذكــرى االولـى الغــتــيــال اخلــبــيـر
االمـــني هــشــام الـــهــاشــمي  وسط
مـطـالبـات بالـكشف عن هـوية هـوية

اجلناة . 
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تـفاصيل بشأن القصف الصاروخي
الـذي استـهدف الـقاعـدة اجلوية في
مـحافـظة االنـبار.وقـال التـحالف في
بــيـان امس ان ( الـقــاعـدة تـعـرضت
لـقصف بـنحو  14صاروخا) مـبينا
ان (الصواريخ سقطت على القاعدة
ومـحـيـطـها) وتـابع انـه ( تـفعـيل
تــدابـيــر دفــاعـيــة حلـمــايـة الــقـوة)
مـؤكـدا ان (الـتـقـارير األولـيـة تـشـير
الى تـسـجيـل ثالث اصابـات طـفيـفة
وسـيتم في مـا بعد تـقو  االضرار
الــنـاجتــة عن الـقــصف). (تـفــاصـيل
ص 2) وفـي سـوريا  اعـلـنـت قوات
ـقراطـيـة أنهـا تعـاملت سـوريـا الد
مع هـــجــمــات مــعـــاديــة بــطــائــرات
مـسيـرة في منـطقـة حقل الـعمر في
ديـر الزور مـشيـرة إلى أن التـقارير
األولية تؤكد إفشال الهجمات وعدم
ــركـز وجــود أضــرار. وقـال مــديـر ا
اإلعـالمي للـقـوات فـرهـاد شامي إنه
( تـعــامل الـقـوات بـالـتـنـسـيق مع
الـتـحـالف الـدولي فـي مـنطـقـة حـقل
الــعــمــر بــديــر الــزور مع هــجــمــات
مـــعـــاديـــة بـــواســـطـــة الـــطـــائـــرات
ــســيـرة) وأضــاف ان (الــتـقــاريـر ا
األولية تؤكد إفشال الهجمات وعدم
وجـود أضرار). عـلى صعيـد متصل
 جتدد القصف التركي على مناطق
فـي اقـلـيم كــردسـتـان. وقــال شـهـود
نـاطق تعرضت عـيان ان (عـدد من ا
الـى القصف الـتركي اول امس  من
دون ذكـر مزيدا من التفاصيل بشأن
االضـــرار الــتي خـــلــفــهـــا الــقــصف

هناك). 
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اكـد الـلـواء يـحـيى رسـول الـرسـمي
الـناطق باسم الـقائد العـام للقوات
ـسلحة عزم احلـكومة مالحقة كل ا
مـن يــــــســــــتـــــــهــــــدف أمـن الــــــبالد
ن فـيـهم مـسـتـهـدفي وسـيـادتـهـا 
مــطــار اربـيـل وقـاعــدة عــ االسـد.
وقــال رســول في بــيــان امـس (مـرة
أخـــرى يــــوغل أعـــداء الـــعـــراق في
غــيــهـم ويــســتــهــدفــون أمن الــبالد
ـواطـن من وسـيـادتـها وسالمـة ا
خـالل اعـتــداء إرهـابـي جـديــد عـلى
مـطـار أربـيل ومـعسـكـر عـ األسد
الــتــابع لــوزارة الـدفــاع  والــعـودة
الســــتـــهــــداف مـــقــــارّ الـــبــــعـــثـــات
الـــدبــلـــومــاســيـــة الــتـي تــقع حتت
ـثّل انـتـهـاكاً ـا  حـمـايـة الـدولة 
صــارخــاً لــكل الــقـوانــ واعــتـداءً
عــلى هــيـبــة الـدولــة والـتــزامـاتــهـا
الدولية) واضاف ان (احلكومة في
الــــوقت الـــذي تــــشـــجب فــــيه هـــذا
الـهــجـوم اآلثم وتـسـتـنـكـره فـإنـهـا
ــتـجــاوزين عــلى تــؤكــد مالحــقــة ا
الــقـانــون وفـرض األمن اســتـعـداداً
لــتــنــظــيم االنــتــخــابــات الــنــزيــهـة
الــعـادلـة) واشــار الى ان (خـيـارات
الــســلم واحلـرب هــو حق حــصـري
لـلدولـة ألنها مـسؤولة أمـام الشعب
والـــتــأريـخ ولــيـــست اجــتـــهــادات
جملــمـوعــات أو أفـراد أو تــوجـهـات
وإن احلـــكــــومـــة تـــؤكـــد مــــحـــددة 
رفــضـهـا اســتـخـدام األراضي وأمن
ا مـواطنيها سـاحةً لردود الفعل 
يـسـتـوجب ضـبط الـنـفس واحـترام
مـخـرجـات احلـوار الـسـتـراتـيجي).
مـن جـانــبـهـا  قــالت خـلــيـة االعالم
االمـــني ان (عـــجـــلـــة حـــمل حتـــمل
أكــيـاس مــادة الـطـحــ بـداخــلـهـا
قــاعـدة الطالق الــصـواريخ تــوقـفت

قـرب مـنطـقة الـبـغدادي واطـلقت 14
صـاروخاً بـاجتاه قـاعدة عـ األسد
ســقــطت مــعــضــمــهــا في اجلــويــة 
مــحـيـط الـقــاعـدة في مــا انـفــجـرت
بــــقـــيــــة الـــصــــواريخ الـــتـي كـــانت
ـا ـواطــ  بــداخــلـهــا قــرب دور ا
ــنــازل وإحــد تـــســبــبت بـــأضــرار ا
ــســاجــد الــقــريــبــة مـن احلـادث). ا
ــمــثــلـــة اخلــاصــة لألمــ ودانـت ا
ــتـحــدة في الــعـراق الــعــام لأل ا
جــيـــنــ بالســخــارت (الــهــجــمــات
ــســتـمــرة الـتي اســتــهـدف مــطـار ا
اربـــــــــيـل) واضـــــــــافـت ان (هـــــــــذه
االعــتـداءات تــمـثـل إسـاءة لــسـيـادة
الـقـانـون فـمـثل هـذه األعـمـال تـدفع
بــالـبالد نـحـو اجملــهـول وقـد يـدفع
الــشــعب الــعـراقي ثــمــنـاً بــاهــظـاً)
مــشــددة عـلـى (ضـرورة ان ال تُــهـدد
شــرعــيــة الـدولــة من قــبل عــنــاصـر
مـسلحـة). وكشف التـحالف الدولي

جين بالسخارت
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وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان) باراة على ا ارك ونظيره انكلترا التي وصفت باللقاء من العيار الثقيل. نتيجة ا الد
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وجـه رئــــيـس الــــوزراء مـــــصــــطـــــفى
الـكاظـمي صنـدوق االسكـان بتـسهيل
ــسـتــفــيــدين من مــبـادرة مــعــامالت ا
ــــركـــزي  تــــمــــاشـــيــــا مع الــــبــــنك ا
ســتـراتــيــجـيــة احلـكــومـة بــحل ازمـة
الـسكن اخلـانقـة التـي تشـهدهـا بغداد
واحملــافـــظــات . وقــال بــيـــان تــلــقــته
(الــزمــان) امس ان (الــكـاظــمي تــفــقـد
واقـع الـعــمل في صــنـدوق االســكـان 
ـشـكالت الـتي يـعـاني واسـتــمع إلى ا
ـواطـنـ حـيث وجـه بـتـجاوز مـنـهـا ا
الـروت وتسهـيل اإلجراءات اخلاصة
ـنح الـقـروض وتـقـد اخلـدمـة لـهم
ا يضمن توفير السكن ومـساعدتهم  مصطفى الكاظمي
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة لـلـيوم
الـرابع عـلى الـتوالي ارتـفـاعا بـاصـابات
كــورونـا حـيـث رصـدت يـوم امس 8777
حالة جديدة في عموم احملافظات  االمر
الـذي يثـير مـخاوف اجلـيش االبيض من
فـقدان الـسيطـرة على الـوضع الصحي 
بـرغم تـأكيـد االلـتزام بـإجـراءات الوقـاية
وقف خـشية تفاقم االصابات. واوضح ا
الــذي اطـلـعـت عـلـيه الــوبـائي الــيـومي 
(الــــزمــــان) امـس ان (الــــفــــحــــوصــــات
اخملـتبـرية التي اجـرتهـا الوزارة حلاالت
مـشتـبه اصابـتهـا بالـفايـروس بلغت 51
الـف فـــــحص حــــــيث  رصـــــد 8777
اصـابة في جمـيع احملافظات) مؤكدا ان
(الــشـفـاء بـلغ  5522 حــالـة وبـواقع 37
وفـاة جـديـدة) مـشـيـرا الى ان (اكـثـر من
 38الف شــخص تـلـقى جـرعـات الـلـقـاح
نـتشرة في ـضاد في مـنافـذ التـلقـيح ا ا
بـغـداد واحملـافـظات). ومـا زالت مـنـظـمة

ـيـة حتـتـاج إلى نـحو 17 الـصـحـة الـعـا
مـليـار دوالر لـتمـويل مكـافحـة اجلائـحة
ا لـيس لـتأمـ الـلقـاحـات فحـسب  وا
ـعـدات الـوقـائـيـة واخـتـبـارات الكـشف ا
والـعالجات.وحـصلت آلـية الـوصول إلى
أدوات كــورونـا الـتي تـعــرف اخـتـصـارا
ـسـؤولـة عن بـاسم أكت أكـسـلـيـريـتور ا
تــسـريع الــوصـول إلـى أدوات مـكــافـحـة
الــفـايـروس في الــبـلــدان الـفـقــيـرة عـلى
وعـود بتـلقي 17 7 مـليـار دوالر من قبل
8 . ولكن مـا زالت تنـقصـها 16 ـانحـ ا
مـلـيارا مـنهـا حتـتاج إلـيهـا حـتى نهـاية
الـــعـــام اجلـــاري  ومـــنـــهـــا عـــلى وجه
الـسـرعــة مـا يـزيـد قـلـيـال عـلى ثـمـانـيـة
ـديـر الـعـام مـلـيـارات دوالر.واسـتـثـمـر ا
لـلمنظمة تيـدروس أدهانوم غيبريسوس
اجـتماعا للدول األعـضاء بشأن آلية أكت
اكـسـلـيـريـتـور لـتـقـو حـالـة الـبرنـامج
بـاحلـديث عن (جائـحة تـسـير بـسرعـت

ومـــا زالت في مـــرحــلـــة خــطـــرة جــدا)
واضـــاف ان (الــدول الـــتي بـــصــدد رفع

اإلغالق عن مـجـتـمـعاتـهـا هي تـلك التي
ســيـطــرت إلى حـد كــبـيـر عــلى إمـدادات
مــواد الـطــوار مـثل مــعـدات الــوقـايـة
الــشـــخـــصــيـــة واخــتـــبــارات الـــكــشف
واألكـسجـ واللـقاحات) مـشيرا الى ان
ـكنها الـوصول بشكل (الـبلدان التي ال 
ـنـتـجـات تـواجه تـدفـقـا كـاف إلى هــذه ا
ستشفيات وموجات من الوفيات. عـلى ا
ويــزداد األمـر ســوءً بـســبب مـتــحـورات

الفايروس).
 ويـعـد بـرنـامج كـوفـاكس أحـد مـكـونـات
أكت أكـسلـيريـتور وقـد اعتـمد في بـداية
اجلــائــحـة وقــبل تــرخــيص الـلــقــاحـات
الـفـعـالـة في مـحاولـة لـضـمـان الـوصول
الـعادل إلى الـلقاحـات لكل بلـدان العالم.
لـكن الدول الغنـية سارعت إلى احلصول
عـلى أكـثـر اللـقـاحـات فعـالـيـة لتـحـص
غـالـبـيـة سـكـانـهـا فـحـرمت بـذلك الـدول
الـفقيـرة والضعفـاء والعامـل في مجال
الــرعـايـة الــصـحــيـة من احلــصـول عـلى

اللقاحات.
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قــررت مـحـافـظـتي الـنـجف وواسط
تــــعــــطــــيـل الــــدوام الــــرســــمي في
دوائــرهـا الـيــوم اخلـمــيس بـسـبب
ارتــفــاع درجــات احلــرارة  فــيــمــا
تــوقـعـت الـهــيـئــة الــعـامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـوزارة النقل ان يكـون طقس اليوم

صحوا . 
واكــدت الــهــيـئــة في بــيــان تــلــقـته
(الــزمـان) امس إن (الـطــقس الـيـوم
اخلـميس سيـكون صحـواً وال تغيّر
ـنطـقـت فـي درجات احلـرارة في ا
الــشــمــالـيــة والــوســطى والــريـاح
شـمالية غربية خفيفة) مشيرا الى
ان (درجــات احلـرارة تـرتــفع قـلـيال
ــنـطـقـة اجلـنــوبـيـة عن الـيـوم في ا
الـــســـابق). بــدوره  قـــرر احملـــافظ
لــؤي الـيــاسـري في تــصـريح امس
(تــعـطـيـل الـدوام الـرســمي جلـمـيع
دوائـر احملـافـظـة الـيـوم اخلـميس 
نــظــراً إلرتــفــاع درجــات احلـرارة)
ـــواطــنــ الـى (االلــتــزام داعـــيــا ا
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لــقى شــاب مــصـرعه اثــر صــعـقه
كـهــربـائـيّـة في مـنـطـقـة الـداوديـة
وسط مــحــافــظــة الــبــصــرة بــعـد
مـحـاولـته سـرقة كـابل الـكـهـرباء.
وذكــرت قـيـادة شـرطــة احملـافـظـة
فـي بـــــــيــــــان امـس ان (شـــــــابــــــا
عـشـريـنـيـا مـجـهـول الـهـويـة لـقي
مـصرعه اثر صعقه كـهربائيّة في
مــنـــطــقــة الــداووديــة قــرب ســكه
الــقـطــار اثــر صـعــقه كـهــربـائــيّـة
أثــنـــاء مــحــاولــته ســـرقــة كــيــبل
كـــهــربــاء رئــيس) ولـــفت الى ان
(الـــقــوة عــثـــرت في جــيـــبه عــلى
أدوات تـــــعـــــاطـي اخملـــــدرات مع

كــيس بــداخـله مــاده الــكـرســتـال
ورمانة يدوية هجومية باالضافة
الـى ضــبط داخـل عــجـــلـــته نــوع
اوبــامـا بـنـدقـيــة كالشـنـكـوف مع
مــخـزن بــداخـله 10 اطـالقـات مع
االت حـفر). والقت قيادة الشرطة
االحتــاديــة الــقــبض عــلـى ســتـة
ـواد قانونـية مـختـلفة مـتهـم 
ونـــفــذت حــمالت تــفـــتــيش عــلى
ـــــرخـص في الــــــسالح غــــــيــــــر ا
الـعاصـمة . وجنحت فـرق الدفاع
ـدني في انقاذ عائـلة مكونة من ا
ام وطــفـلــ بــعـد احــتـراق شــقـة
نـطقة سـكنـية في مجـمع حيـفا 
الـصـاحلـيـة. وقـال بـيـان امس ان
(فـرق االطـفـاء قـدمـت االسـعـافات

االولـية لالسرة نتيـجة استنشاق
نـــواجت احلـــريق واالنـــبــعـــاثــات
الغازية السامة  واتمت أعمالها
واخـمدت النيـران ومنعت اتساع
احلــادث الى الــشــقق الــسـكــنــيـة
اجملـــاورة) مـــؤكــــدا (تـــســـجـــيل
ـنـتـسـبـ بـحاالت إصـابـة احـد ا
اخـتناق شديد بعـد ان نفذ عملية
ـبـاشر وسط الـنـيران االقـتـحام ا
وجــازف بـحــيـاته من اجـل انـقـاذ
فـما األطـفـال واخـراجـهم بـسالم 
كـــان من االب اال ان يـــحـــتـــضــنه
وهــو يـجــهش بـالـبــكـاء ويــتـمـتم
بــكـلـمـات الــشـكـر لــرجـال الـدفـاع
ــدنـي). وفي كــركـوك  تــمــكــنت ا
الـشرطة اجملتمعية من وضع حد

البـــتــزازعــدد من الـــطــالــبــات في
إحـدى كـلـيـات احملـافـظـة لـزمـيـلة
لـهن عن طـريق تـهـديـدهـا بـنـشر
صـورهـا الشـخـصيـة عـلى مواقع
الــتـواصل االجـتـمـاعي واإلسـاءة

إليها.
 واوضـح بيان امس ان (الشرطة
اســــتـــطـــاعـت حـــذف مــــحـــتـــوى
االبـتـزاز وتـأمـ حـسـاب الـفـتـاة
وأخـــذت الــتـــعــهـــدات اخلــطـــيــة
االصـولـيـة عـلى الـطـالـبـات بـعدم
الـتـعرض لـزمـيلـتـهن وإال عرضن
أنـفـسـهن لـلـمـسـاءلـة الـقـانـونـية
بــنـاء عــلى رغـبــة الـطــالـبــة بـحل
الـــقــــضـــيـــة بـــالــــطـــرق الـــوديـــة
والـسـلـميـة لـضـرورات شخـصـية

واجـتــمـاعـيـة). واعـلـنت الـشـركـة
الــــعــــامــــة لـــصــــنــــاعــــة األدويـــة
ُـستلزمات الـطبية في سامراء وا
الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة الـــصـــنـــاعــة
ُخلفات ـعادن عن إكمال رفع ا وا
احلــــربـــيــــة من مــــصــــنع أدويـــة
ـصنع زيـاد نـينـوى.وقـال مُـدير ا
غـانـم اجلـبــوري في بـيـان تـلـقته
الــزمــان) امس بـأنـه (بـنــاءاً عـلى

تـوجـيهـات إدارة الـشركـة فـقد 
ُـــخـــلـــفـــات اإلنـــتـــهــــاء من رفع ا
احلــربــيــة من صــواريخ وقــنـابل
غــيـر مُـنــفـلـقـة مـن مـصـنع أدويـة
نــيــنــوى وبـإشــراف مُــبــاشـر من
دائــرة شــؤون األلــغــام في وزارة

الصحة والبيئة). 

UI¡∫ رئيس اجلمهورية يلتقي وفدا من قضاء مخمور
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اســتـهــدف هـجــوم بـطــائـرات مــسـيّـرة
مــفــخّــخــة لــيل الــثالثــاء مــطـار أربــيل
الــدولـي الــذي تــقع عــلـى مــقــربــة مــنه
الـقنصـلية األميـركية في عاصـمة إقليم
كــــردســــتـــان مـن دون أن يُــــســـفــــر عن
خـــســائــر بــشـــريــة أو أضــرار مــاديــة

بحسب ما أعلنت سلطات اإلقليم .
وقـــال جـــهــاز مـــكــافـــحـــة اإلرهــاب في
اإلقـليم في بيـان إنّ (الهجوم الذي شُنّ
فـي الـــســــاعـــة 22:30 لـم يـــخــــلّف أيّ
ضـحايا بـشرية أو أضـرار مادية وأدّى

فقط إلى احترق أعشاب). 
W¹uł …bŽU

تحـدّث باسم التحالف من جـهته قال ا
الــدولي الـكــولـونـيل وايـن مـاروتـو في
تـغريدة عـلى تويتـر إنّ (طائرة مـسيّرة
مـفــخّـخـة انـفـجـرت بـالـقـرب من قـاعـدة
أربــيل اجلـويـة قـرابـة الـسـاعـة 23:15
بــالـتــوقـيـت احملـلّي) مــضـيــفـاً أنّه (لم
يــبـلّغ في احلـال عن وقـوع ضـحـايـا أو

أضرار من جرّاء هذا الهجوم).
وكـان مـطـار أربـيل حـيث تـوجـد قـاعدة
عـسكـرية للـتحالـف الدولي ضدّ تـنظيم
داعـش تــعــرّضّ في نــيــســان لــهــجــوم
بــطـائـرة مـسـيّـرة مــفـخّـخـة.وأصـبـحت
الـهـجـمـات بطـائـرات مـسـيّرة مـفـخّـخة
ــــفــــضّـل لــــدى عــــدد من األســــلـــــوب ا
ــســلـحــة األوسط.وكــانت الــفــصــائل ا
مــصـــادر أمــنــيــة عــراقـــيــة أعــلــنت أنّ
الـقوات األمـيركـية في الـعراق أسـقطت
-الــثالثـاء طـائــرة مـسـيّـرة لــيل اإلثـنـ
مـفـخّـخـة أثـنـاء حتلـيـقـهـا فـوق سـفارة

ـائـة  وبـغـض الـنـظـر عن وجــهـات الـنـظـر هـذه االيــام تـتم ثـورة الـعــشـرين عـامـهــا ا
ـتـصارعـة حـولـها وعـلـيـها  بـ من يـفـضل االسـتعـمـار عـلى الـثورة اعـتـمـادا على ا
ـرفــهـة  الـتي تـعـيــشـهـا الـشـعـوب والــدول الـتي لم تـنـحـز ــاديـة واحلـيـاة ا الـنـتـائج ا
وبـ من يــتـحـدثـون عـن الـكـرامـة الــوطـنـيـة لـلـشــعـارات والـثــوريـات فـلم تـثــر اصال 
ستـقلة وان جـاع بنوهـا  لكني اريـد ان اتوقف امام تـزوير الثورة وتأسيس الـدول ا
ـؤدلج او االنتاج الـسينـمائي او الدرامي وسـرقتـها  خصـوصا عبـر كتابـة التاريخ ا
او الـوثائـقي الذي فـقد احـدى عينـيه بقـدرة قادر فـصار ال يـرى اال جانـبا واحدا من

احلقيقة .
سألة الكبرى لصديقي اخملرج الكبير محمد شكري وأود ان اتوقف كمثال مع فلم ا
جـميل الـذي اضطر لـلسـير وراء نـظريـة النظـام السـاقط في تنـاول احلدث الـتاريخي

ؤسس للدولة العراقية. ا
تعمدة التي وقع فيها الفلم .. ولنراجع معا االخطاء القاتلة ا

1- الـبطل الـرئيس النـطالقة ثـورة العـشرين تـاريخـيا هـو الشـيخ شعالن ابـو اجلون
ـعـتـقل في شـهـر أيار وعـشـائر الـظـوالم الـشـجـعـان الذين اطـلـقـوا سـراح شـيخـهم ا
1920م  وقد غابـوا تمامـا عن الفلم في حـ منحت الـثورة حلادث مـقتل الكـولونيل
جلـمان (Lachman) فـي خان الـنقـطة (خـان ضاري حـالـيا) الـتي حدثت بـعد ذلك

بشهرين .
2-  قـيــادة ثـورة الــعـشــرين الــتي كـانت لــشـيــوخ عـشــائـر الــفـرات االوسط ومــعـهم
رجعيـة الدينية في النجف وكربالء (التي  لعبت فتواها برفض االحتالل البريطاني ا
منذ عام 1914 وقيادة السيد محمد سعيد احلبوبي وتلميذه النجيب السيد محسن
ا وفر عركة الشعيبة البطولية لصد قوات االحتالل البريطاني)  احلكيم بعد وفاته 
مـنـاخـا مضـادا لالجنـلـيز فـي سائـر مـنـاطق وسط وجنـوب الـعـراق وقد كـان لـلـشيخ
محمـد تقي الشـيرازي الدور األكـبر في التـنسيق النـطالق الثورة وهـذا غاب كله عن

الفلم.
3- شاعر ثورة الـعشرين وخطيـبها الدكـتور محمد مـهدي البصيـر ظهر اخرسا في

اذا  ذلك ? مع تزوير عمامته  مذهبيا مع صمته. الفلم ??? فهل هذا منطقي و
4- لقد كـان الفلم عالمـة فارقة واضـحة الداللـة على محـاربة الدور الوطـني الرئيس
الذي لعبـته العشـائر العربـية في وسط وجنوب الـعراق ومرجـعيتهم وقـد حتول الفلم
كرد فعال النـحيازه الطائفي الى وسيلة تهكم لدى الشعب وحصلت عدة اعتراضات
عفويـة لدى عرضه في السـينما خـصوصا وان الدور الـرئيس في التمـثيل قد اعطي

للممثل (غازي التكريتي)  دون اي من الفنان اآلخرين استجابة للسياق نفسه .
ان عـمـليـات تـزوير الـتـاريخ التي عـاشـها الـعـراق منـذ نـهايـة الـسبـعـينـات ومـحاوالت
اعـادة كـتــابـة الـتـاريخ الــتي غـيـرت اسم الـنــحـوي ابي عـلي الــفـارسي الى ابي عـلي
الـبغدادي واجـبرت الفـنانة سـعاد حسـني على تغـيير نـهاية دورهـا في فلم القـادسية
لـتكون خـائنة لـكونهـا فارسيـة  واليجوز بـعرف الدكـتاتوريـة العنـصري ان يكون اي
ا وال حـديثـا ولذا فـرد ايـراني مسـلمـا صحـيح االسالم ال قـد
ــســألـة الــكــبــرى  االيـام ا فـان هــذه االفالم ( الــقــادسـيــة 
الطويـلة وغيرها ) مـا هي اال اكاذيب دعائية مـوظفة لنوازع

طائفية او عنصرية ولتمجيد ابطال من وهم .
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ضـمن سلسلة النـدوات والفعاليات في
ـنــاقـشـة االراء اجلــامـعـات الــعـراقــيـة 
واالفــكــار الــتى وردت فـي كــتــاب ازمـة
الــعــراق ســيــاديًـا والغــنــاء واثــراء مـا
تـوصل الـيـه الكـتـاب مـن توصـيـات في

معاجلته الزمة العراق السيادية
اضـي في كلـية الـعلوم اقـيم الثـالثاء ا
الـسياسيـة بجامعـة النهرين بـالتعاون
مع مـعـهـد الـعـلـم لـلـدراسـات الـعـلـيا
وكـلـيـة االمـال اجلـامـعـة ومـلـتـقى بـحر
الـعلوم للـحوار حفل توقـيع كتاب ازمة
الـــعــــراق ســـيـــاديــــا (اول وثـــــــــيـــقـــة
تـــــناقش مفهـوم السيادة الـوطنية في
فـكـر وجتـربـة رؤوساء الـعـراق ونـخبه
ـــيــة) واطالق الـــســيـــاســيـــة واالكــاد
ـوسومة ـسابـقة الـعلـميـة البـحثـية ا ا

صلحة الوطنية). (السيادة وا
»U²J « ŸËdA

وقـد شارك في احلفل عميد كلية االمال
اجلــامـعـة عــامـر حـسن فــيـاض  وعـلي
فــارس حــمــيــد عــمـيــد كــلــيــة الــعــلـوم
ـشـارك في الـسـياسـيـة كونـهـما من ا
راحله اخملتـلفة وقد مـشروع الكتـاب 
مـثل معـهد الـعلمـ جمـال عبـد الكاظم
مـعـاون العـميـد االداري وادار اجللـسة
احلـواريـة قـاسم مـحـمـد اجلـنـابـي وقد
شـهـدت اجللـسة مـداخالت ومـناقـشات
من قـــبـل اســاتـــذة الـــكـــلــيـــة وطـــلـــبــة
الـدراسـات الـعلـيـا وقبل اخلـتـام  اشاد
الــدكـتـور ابـراهــيم بـحـر الـعــلـوم مـعـد
ومــقــدم كـتــاب ازمــة الــعـراق ســيــاديـا
بـذولـة من قبل اجلـامـعات بـاجلـهـود ا
الـعـراقـيـة الـتي سـانـدت وسـاهـمت في
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تّـحدة في بغـداد وذلك بعد الـواليات ا
سـاعات من هجوم صـاروخي استهدف
قــاعـدة في غـرب الـعــراق تـضمّ جـنـوداً

. أميركي
وشـاهــد مـراسـلـو وكـالـة فـرانس بـرس
أنـظمـة الدفـاع اجلوي األميـركيـة تطلق
صواريخ ليل اإلثن الثالثاء في سماء
الــعــاصـمــة الـعــراقــيـة في حــ أكّـدت
مــــصـــادر أمـــنــــيـــة عـــراقــــيـــة أنّ هـــذه
ـسيّرة الـصواريخ اعـترضت الـطائرة ا
ـفـّخـخة.ومـنـذ مـطـلع العـام اسـتـهدف ا
ــصــالح األمـيــركــيـة في  48هــجــومـاً ا
الـعراق ال سيّما السفارة األميركية في
بـغـداد وقواعـد عـسكـريـة عراقـيـة تضمّ
أمــيــركـيــ ومــطـاري بــغــداد وأربـيل
فــضالً عن قـوافل لـوجــسـتـيـة لــلـتـحـال
سـؤول .وتـثيـر هذه الـهجـمات قـلق ا
الـــعــســكــريـــ في الــتــحـــالف الــدولي
ـــكــافـــحــة داعـش بــقـــيــادة الـــواليــات

تحدة.  ا
ـــتـــحــدة 2500 وتـــنـــشـــر الـــواليـــات ا
عـسـكـري في الـعراق من  3500عـنـصر
من قـوات التحالف. وحتـاول السلطات
الـعراقـية مـنذ سنـوات ردع منـفّذي تلك
الـهـجـمـات عـلمـاً بـأنّ بـعض الـفـصائل
بــات مـنـضــويـاً في الــقـوات الـعــراقـيـة
الــرســمـيــة أو لــديه عالقــات وتـواصل
مـعها. وأدّت الهجمـات منذ بداية العام
إلى مـقـتل متـعاقـدَين أجنـبيـ وتسـعة

. عراقي هم متعاقد وثمانية مدني
ـسـلـحـة في وتـوعـدت ابـرز الـفـصـائل ا
الـعـراق ان تـكـون هـنـاك ضـربـة نـوعـية
يـتحدث عنـها العالم كـله  وقد اقسمت
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بـات واضـحـاً أن الـقـوى الـسـيـاسـيـة واحلـكـومـيـة ليـسـت لـديهـا رؤيـة حـل الزماتـنـا وفي
ـبدأ تـمشـية االمـور يوم بـيوم كـونها ال مـقدمـتهـا البـطالـة; إن جمـيع تلك الـقوى تـعمل 
ا يـحدث في الـشارع الـعـراقي من فقـر وجهل فـفي الـوقت الذي نـعيش تمـتلك تـصـور 
هذه االيام موجـة حر شديدة مع ازمة كهرباء ومياه حادة (بعد قطع ايران وتعدي تركيا
ـائيـة) نالحظ ان الـقيـادات تـنشـغل بـأمور اخـرى ليس عـلى نسـبـة كبـيـرة من حصـتنـا ا
ـقـبــلـة او نـظــرة الـقـوى ــا نـدوات عن االنـتــخـابــات ا بـأهـمــيـة تـلك االزمــات فـنالحـظ مـثـلً
السيـاسية لقانون االحـوال الشخصيـة أو ثورة العشرين أوانقالب  1958وغـيرها وما
تـنفذه وحكومـتها تعتـقد أن لديها الـقوة والنفوذ يـثير االستغـراب ان القوى السيـاسية ا
الـقـادرتـ عـلى قـمع كـل مـظـاهـرة جـديـدة  وهـنـا اود مـخــاطـبـة تـلك الـقـوى بـالـقـول ان
إحتـمـاليـة سقـوط هذا الـنـظام الـسيـاسي الذي كـنـا نأمل ان يـكون نـظـامًا مـغايـرًا لنـظام
صدام باتت قـريبـة وان اجلميع لـم يتعض من تـظاهـرات تشرين 2019; والـسؤال ترى
هل يعلم قادة الـعراق نسب البطالة? وهل لـديهم معلومة عن االيدي الـعاملة الشابة التي
ـعـاجلـة تلك االزمـة? الـبـطـالة تدخل سـوق الـعـمل سـنـوياً مع غـيـاب الـرؤى االقـتـصاديـة 
ـقبلة والتـي أن انطلقت سوف لن تـستطيع االجـهزة االمنية ستكون شرارة الـتظاهرات ا
ايقـافـهـا وستـحـرق اجلمـيع وسـتـكون بـدايـة انهـيـار وتقـسـيم الـعراق.  فـفي ظل اتـساع
الفجوة ب أصحاب الثروات والفقراء في العراق  واستحواذ نسبة صغيرة من سكان
الـعـراق عــلى نـصف الـثــروات والـتـفـاوت في مـســتـويـات الـدخل ال يــحـظى ذلك الـبـون
الشـاسع بـ الفـقراء واألغـنـياء بـاالهتـمـام في الوقت الـراهن. وأشـارت تقـديرات وزارة
ـئة وهي نـسـبة الـتخـطيط ارتـفاع نـسـبة الـفقـر في البالد إلى مـا ب 26 الى 27 في ا
ـنظـمـات غـيـر احلكـومـيـة تشـيـر الى ارقـام اكـثر صـداقـيـتهـا الن اخلـبـراء وا مـشـكـوك 

تشاؤمية.
صـلـحة الـقـوى الـسيـاسـية أخـيـراً اقول أن تـأجـيل وضع احلـلول سـوف لن يـكـون 
ـسلـحة الـتي انبـثقت مـنـها احلـكومـة وأن األجهـزة االمـنيـة العـراقيـة وحتـى اجلمـاعات ا
ـرتبطـة ببـعض القوى الـسيـاسية بـها لن تـكون قادرة عـلى موجة ا
تـسونـامي الـتظـاهـرات "إن اندلـعت" وسـوف لن تنـفع مـحاوالت
الـبعض بـطـلب الدعـم اخلارجي لـغـرض احلمـايـة ألن التـجـربة
االمـريكـية فـي العـراق لن تتـكـرر بعـد أن ايقـن العـالم واحمليط
االقـلــيـمـي أن الـعــراق اصـبح مــسـتــنـقـع الـتــخـبط والــفـوضى

والفساد وانفالت السالح.

.( qHŠ∫ جانب من حفل توقيع كتاب (أزمة العراق سيادياً
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 أكثر الشـخوص الذين يظهرون في احملطات التلـفازية من نواب وقادة احزاب ينتقدون
حاسـبة من قصر وافـسد في موضـوع الكهـرباء ... واالزمة الـتي قد تكون ويـطالبـون 
واطن في مـفتعلة بـان يكون تفكـير بعضهـم بخطة لئـيمة ومخربـة بقطع الكهـرباء عن ا
ـهم في الـعراق ـفصل ا اغـلب مـحافـظـات العـراق .  كلـنـا نعـلم وبـدون جهـد بـان هذا ا
همة كـمعيشة ومن تاريخ نشوء الـدولة اجلديدة بـان الكهربـاء هي من مفاصل احليـاة ا
ـفـصل احلـيوي او صـنـاعـة او تـطـور مـهـني وعـلمـي لكـن ايضـا كـلـنـا نـعـلم بـان هـذا ا
سؤولون عنه والعاملون فيه واجملهزون له اشاعوا الفساد الكبير الذي والكبير اشاع ا
استـشـرى بسـرعـة في كل دوائـر الكـهـرباء واحـال الـوضع فيه الى بـؤرة ال حل لـها اال
الـقوة الوطـنية الـصادقة والـقيادة اخملـلصة في عالج مـلف الفسـاد واصبح مشـاعاً ب
بـاقي اركـان الـدولة .. وهـذا مـاحدى بـرئـيس الـوزراء مصـطـفى الـكاظـمي في اجـتـماعه
ـسـؤول و االخيـر مع احملـافـظـ حـيث وضع اجلـميع بـخط واحـد في ان أشـرك كل ا
احملافظ ومـدراء االقضية والنواحي على دراية باالمـر اخلطير الذي بات يهدد الواقع
ر بالكـهرباء ولـفت اهتمام اجلـميع وحتى الـقادة العسـكري لالهتـمام بشؤون الـذي 
شاكل التي يـعاني منها ابـناء احملافظات.. واطن ومطـالبهم وايجـاد احللول لكافـة ا ا
وبهـذه احلالة الـتي قد يـفسـر الكثـيرون انـها قد تـكون مـفتعـلة اضـافة الى سوء االدارة
ائة لعموم العراق .. علما في وزارة الكهـرباء وعدم قدرتها على توفير ولو نسبة 50 با
ان ماخصص لهـذه الوزارة يعادل ميزانية دول قريبة جدا من العراق. هنا نقول ونؤكد
ان مـوضـوع احملـاسـبـة والـعـقـاب يـجب ان يـكـون هـو احلل اضـافـة الى االعـتـمـاد عـلى
وسائل اخـرى مثل الـطاقـة الشمـسيـة حسب مـا ذكره الكـاظمي وتـوفيـر الغـاز العراقي
الن الوضع احلالي قـد يصل الى هيـجان شعـبي نخسـر فيه االخضـر واليابس  وهذا
سوف يضع الـكاظمي امام حل واحـد هو كشف كل من اضـر باقتـصاد العـراق وبنيته
سؤولية وينتقدون التحتـية  اما من يخرج علينا من هم في قلب ا
ـــا هم مـن اوصل الـــوضـع الى هـــذه احلـــالـــة. احلـــكــــومـــة ا
ـسـؤولـيـة هي مــسـؤولـيـة اجلـمـيع خـاصـة من هم في قـلب فـا
ـهم فـصل ا الـوزارة ومن هي االحـزاب الـتي تـتـحـكم بـهـذا ا

واطن ة بحق الوطن وا والسكوت جر
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ـالـيـة في وقت سـابق ووجـهت وزارة ا
كــتــابــا الى وزارة الــتــربــيــة يــتـضــمن
ضـــوابط الـــتـــعـــاقـــد مع احملـــاضـــرين
.وبــحــسب الــضــوابـط فـان اجملــانــيــ
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صـــادق مــحــافظ ذي قـــار أحــمــد غــني
اخلـــــفـــــاجي عـــــلى حتـــــويل  28الف
مــــحــــاضــــر إلـى عــــقــــد وزاري. وقـــال

اخلــفــاجي في بــيـان تــلـقــته (الــزمـان)
امس ان (مـديرية تربية احملافظة بذلت
جـــــهـــــوداً كـــــبـــــيـــــرة حلـــــسم قـــــوائم

احملاضرين). 

إنـشـاء صنـدوق لـدعم الـبحث الـعـلمي.
وجـــاء ذلك لــدى اســتــقـــبــاله وفــدا من
جـامعة العلـوم التطبيـقية اخلاصة في
ـملكة األردنية الـهاشمية ضم  رئيس ا
اجلـامعة  مـحفوظ جـودة واألستاذ في
نـاعة في بـيـولوجـيا الـسرطـان وعـلم ا
كـلــيـة الـصـيـدلـة  ومـيض هـادي طـالب
وبـــحــضـــور مــديــر دائـــرة الــبـــعــثــات
والعالقات الثقافية  حازم باقر طاهر.
وأكــد عــبــد الــصــاحب ( أهــمــيــة عــقـد
مـــؤتـــمـــر عـــربي دولـي لـــلـــجـــامـــعــات
والـكلـيات األهـلية بـالتـعاون مع احتاد
اجلــامـعـات الـعـربــيـة إلجـراء مـراجـعـة
ـــعـــرفــة شـــامـــلــة تـــســـهم فـي إثــراء ا

وحتديث بوصلة االستحداثات ووضع
سـؤولة عن التـنظيم الـعلمي اخلـطط ا
ـا يخـدم مـتطـلـبات ـالي واإلداري  وا
اجلـودة وحتديد مسـار اخملرجات على
ي وفق مـسـتـلـزمـات االعـتـمـاد األكـاد
كن أن تتالقح وتعزيز اجملاالت التي 
ـا يـضـمن فـيـهـا الـتـجـارب الـعـلـمـيـة 
ــنـفـعــة لـلـبـلــدان الـعـربــيـة عـلى وفق ا
ـــســؤولــة عـن مــحــددات األولـــويــات ا
اجلــدوى الــعــلــمـيــة واالقــتــصــاديـة) .
وأضــاف عـبـد الــصـاحب أن (الـتــعـلـيم
رحـلة احلالـية يـخضع اجلـامعي فـي ا
ــا يـوجب عـلى ـتـغــيـرات  لــسـلـطــة ا
ضي بـاجتاه ـؤسـسات الـتعـليـميـة ا ا

كـتــاب ازمـة الـعـراق سـيـاديـا وبـالـذات
جـــامــعـــة الــنـــهــريـن ودعى الــســـاســة
وصـــنــاع الــقـــرار الى االســتـــفــادة من
بـيــوت اخلـبـرة في جـامـعـات ومـعـاهـد
الـعراق في حـل مشـاكل العـراق خاصة
ـــتـــعـــلـــقـــة بـــســـيـــادة الـــدولـــة تـــلـك ا
ومـصاحلهـا العليـا . وفي ختام احلفل
 تـــوقــيع الـــكــتـــاب من قــبـل فــيــاض
وحـمــيـد واهـداءه الى اسـاتـذة الـكـلـيـة

وطلبة الدراسات العليا.
من جــهــة أخــرى دعــا وزيــر الــتــعـلــيم
الــعـالي والـبـحث الـعــلـمي نـبـيل كـاظم
عـبـد الـصـاحب الى عقـد مـؤتـمـر عربي
لـلـجامـعات والـكلـيات األهـليـة ودراسة

الــســـيــاســات واآللــيــات الـــتي تــتــسم
ـرونـة والـكـفـاءة والـقـدرة بــاجلـودة وا
نـافسـة ومواكـبة ايـقاع الـتطور عـلى ا
ـعـارف واسـتـقراء ـتـسـارع وحـركـة ا ا
ــــؤشـــرات والــــتــــحـــديــــات وإرســـاء ا
ــعــاجلــات اخلــاصــة بــتــأمــ بــيــئـة ا
تـعـلـيــمـيـة جـديـرة بـتـحـقـيق الـتـنـمـيـة

الشاملة) .
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وأوضح أن ( احلاجة ماسة الى تظافر
جـهود حثيثة لالرتقاء بالبحث العلمي
الــعــربي وتـعــزيــز الـســمــعـة الــدولــيـة
واإلفــادة من الـبــحـوث الــتـخــصـصــيـة
الــتــطــبــيـقــيــة والســيــمـا فـي اجملـاالت

الــطـبـيـة والـصـحــيـة داعـيـا في الـوقت
نـفسه الى تعشيق جـهود الباحث في
ـركـز جــامـعـة الـعـلــوم الـتـطـبـيــقـيـة وا
الـعـراقي لـبـحـوث الـسـرطـان والـوراثة

ستنصرية) . الطبية في اجلامعة ا
من جـهته أبدى الدكتور محفوظ جودة
(اسـتـعداد جـامـعة الـعلـوم الـتطـبـيقـية
اخلـــاصـــة لـــتـــقـــد أوجـه الـــتـــعــاون
والـتــنـسـيق مع اجلـامـعـات والـكـلـيـات
ـعاهـد العـراقيـة اخملتـصة في ضوء وا
ـتـطـلـبـات ـتــغـيـرات والـتـحـديــات وا ا
ــؤتــمـر ــشـروع ا ـيــة مــشـيــدا  الــعــا
الـعـربي للـجـامعـات والـكلـيـات االهلـية
الذي دعت إليه وزارة التعليم العالي).

ـوالـيـة ـيـلـيـشــيـات ا ــتـحـدة تـتـهـم ا ا
إليران بالوقوف وراءها. 

ـــصــالح واســـتــهــدف 45 هـــجـــومــاً ا
األمـيركية في الـعراق منذ بـداية العام
ال سـيمـا السـفارة األميـركيـة في بغداد
وقـــواعــد عـــســـكــريـــة عــراقـــيـــة تــضم
أمــيـركــيــ ومـطــاري بـغــداد وأربـيل
فـضال عن مواكب لوجـستية لـلتحالف
وغالباً ما تنسب إلى فصائل مسلحة.
عـلى صعـيد اخـر أدى انفـجار بـأنبوب
نـفط في غرب إيـران الثالثـاء إلى مقتل

ثالثـــة عــمّــال خالل قــيــامــهم بــأعــمــال
صــيـانــة وفق مــا أفـادت وكــالـة أنــبـاء
وزارة الـنـفـط اإليـرانـيـة "شـانـا".وذكرت
الـوكـالة أن االنـفجـار في االنبـوب الذي
تـديره احـدى الشـركات الـتابـعة لـشركة
الـنفـط الوطـنيـة اإليرانـية في مـحافـظة
إيـالم أدّى أيــضــا عن اصـــابــة أربــعــة
أشخاص بجروح.وقالت "وقع االنفجار
خـالل تــنــظــيف وإصـالح خط أنــابــيب
لــنـقل الـنـفط (مـن حـقل جـشـمه خـوش)
الـى األهـــواز" عـــاصـــمــــة مـــحـــافـــظـــة

خـوزستان مضيفـة انه تمت السيطرة
عـــلـى احلـــريق الـــذي انـــدلع وتـــأمـــ
ـنـطـقـة.وتُـعـدّ مـثل هـذه احلوادث في ا
مـرافق صـنـاعـيـة شـائـعـة في ايران اذ
إنّ الـعـقوبـات األمـيركـية جـعـلت البالد
تـــفـــتـــقـــر الى قـــطع الـــغـــيــار الـالزمــة
لــــــلـــــصــــــيـــــانــــــة والـــــتـي يـــــصــــــعب
اســتـيـرادهـا.ولـكن بــسـبب الـتـوتـر مع
إسـرائـيل يـشك الـعديـد من االيـرانـي
بــأن أجـهــزة اخملـابـرات اإلســرائـيــلـيـة

تقف وراء بعض هذه احلوادث.

اجلـاري تنـفيذهـا في مديـنة النـاصرية
ـــعـــوقـــات  وســـبل والـــوقـــوف عـــلى ا
مـــعـــاجلـــتــهـــا لـــدعم اجنـــاز االعـــمــال

بتوقيتاتها احملددة . 
وذكر البيان ان (اخلفاجي التقى خالل
ـواطــنـ وتــبـادل جــولـتـه بـعــدد من ا
مــعــهـم مــقــتــرحــات تــنــفــيــذ االعــمــال
ـنـفذة ودورهـم في مـشـاركـة اجلـهـات ا

دينة).  لغرض تطوير ا
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كـمـا تـفقـد اخلـفاجـي عدد من االقـضـية
والـنواحي شـملت قضـاءي  قلعـة سكر
والرفاعي وناحية ميسلون اضافة الى
مـركز شرطة القـلعة ومديريـة اجلنسية
واجلــوازات ومــركــز الـعــزل وجــامــعـة
ـسـؤولــ  لـبـحث ســومـر  ,الــتـقى بــا
ـــشــــاكل الــــتي تــــواجه واقـع االداء وا
الــعــامــلــ من اجـل تــقــد اخلــدمـات
ــدن.  وكــان ــطـــلــوبــة البــنـــاء تــلك ا ا
احملــــــافـظ قــــــد وجـه ثالث شــــــركــــــات
مـتلـكئة,بـتنـفيذ مـشاريع مـحطات ضخ

اء في ذي قار.  ا
وقـال مديـر ماء ذي قـار باسم جـار الله
فـي تــصـــريح امس ان (احملـــافظ اعــاد
ــاء ضـمن هــيـكــلـة عــدد من مــشـاريع ا
ـوازنـة التـنمـوية لـعام 2019 لـم تكن ا
نفذة بسبب حتضى بقبول الشركات ا

كــلـفـهـا الــواطـئـة). واضـاف ان (وزارة
ــشــاريع الـــتــخــطـــيـــــط عــززت تــلـك ا
ـبـالـغ كـكـلف ـئــة من ا بــنـســبـة 25 بــا
ـنـفذة اضـافـيـة  السـتـقـطاب الـشـركـة ا
ــؤمل ان حتـال قــريــبـاً الى لــهــا ومن ا
ـشاريع الـتـنفـيذ) ,الفـتـا الى ان (هذه ا
ـــنـــاطـق مـــنـــهــا ســـتـــخـــدم عـــدد من ا
الـكـنـازوة وقـريـة عـبـد مـيس والـبـوابة
ــنــصــوريـة والــعــلــمــيـ وحي اور وا
وقـريـة الـعويـجه وابـو الشـويج وقـرية

عبد). 
وتـظـاهر الـعـشـرات من طلـبـة الكـلـيات
امـام اقسامهم الـعلميـة للمطـالبة بإداء
االمــتـحـان الــكـتــرونـيـا بــعـد تــسـجـيل
اصابات بكورونا ب صفوف الطلبة .
وقـال الطلبة ان (وزارة الـتعليم العالي
والـبـحث الـعـلـمـي قـررت ان يـكون اداء
االمــتـحــان حــضـوريــا داخل الـقــاعـات
وهــذا يــتــســبب بــانــتــشــار كــورونــا ,
والســـيـــمــا ان هـــنـــاك مــصـــابـــ بــ

الطلبة).
وشــــاروا ان (هـــذه الـــقــــرارات تـــضـــر
الـطلبـة وعوائلهم حتت مـسوغ البحث
عن الـرصـانة الـعـلمـية) مـشـددين على
راعاة ظروف الطلبة في ان (الـوزارة 
ظـل تفـشـي الـوباء ودخـول الـعـراق في

وجة الثالثة من كورونا).   ا

ـديـريـات الـعـامـة لـلـتـربـية (الـوزارة وا
نـتظمـة في اقليم في احملـافظات غـير ا
تــتـــعــاقــد مع احملــاضــرين واالداريــ
والـعامل اجملـاني في قطـاع التربية
الـــــذين صـــــدرت لــــهـم اوامــــر اداريــــة
ن قدمـوا خدماتهم ومـباشرة سـابقة 
اجملـانـيـة في االول من ايـار عام 2020
او قــبـل ذلك الــتــاريخ عــلى ان يــجــرى
حـسم الـطـلبـات جـميـعـها في االول من
ـقبل ,كـما تـتولى الـتربـية رفع ايـلول ا
تــقــريــر شــهــري الى االمــانــة الــعــامــة
جملـــلس الـــوزراء يــوضـح فــيه مـــقــدار

االجناز. 
واشـرف اخلفـاجي علـى اعمـال  أكساء
عــدد من شــوارع مـديــنـة الــنـاصــريـة .
واكـد اخلفاجي (اعمـال األكساء شملت
طـــريق جــامـــعــة ذي قــار و كـــورنــيش
الـنـاصريـة صوب اجلـزيرة الـرابط ب
طـــريق اجلــامــعـــة وصــوالً الى جــســر

الزيتون).
واضــاف ان (الـــعــمل مــتــواصل حلــ
اجنــــازه من قــــبل مالكــــات الـــشــــركـــة
ـــنـــفـــذة وســـيــتـم تـــأثــيـث الـــشــارع ا
قـبلة وتـخطـيطه)  ,مـشيـرا ان (االيام ا
اثلـة باجتاه تـطوير سـتشـهد اعمـاال 
ـــديـــنـــة). وأجـــرى احملـــافظ شـــوارع ا
ـشـاريع جـولـة تـفـقـديـة لالطالع عـلى ا
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ولى وعدد من أعضـاء جلنتها ا
و الـلـجنـة الـقانـونـية بـاإلضـافة
إلـى عـــــــــدد من احملـــــــــامــــــــ و
دنـية و احلـقوقـية ـؤسسـات ا ا

و اخملتص .
وخالل كــلـمـته قـال الـسـعـدي أن
(نـقابـة احملـام الـعـراقيـ البد
أن تـكـون عنـصـراً مـهـماً في خط
الـتشـريعـات الوطـنيـة العـراقية
كون احملـام هم أكثـر الشرائح
باشر بـالقانون ذات اإلهتمـام ا
و أن وجـــودهم إغـــنـــاء حلـــركــة

التشريع في البلد). 

الحـظـات واسـتـعـرض (بـعض ا
ـــشـــروع الــتـــعــديل اخلـــاصــة 
ـــطـــروح  مـــبــيـــنـــاً ضــرورات ا
مـراعاة مـصـلحـة احملـضون أوالً
كمـا أقره الفـقه القـانوني فضالً
عن اجلــــوانب اإلجـــتــــمـــاعــــيـــة

واألسرية).  
من جــانــبـــهم بــيّن احلــاضــرون
وجـهـات الــنـظـر حـول الــتـعـديل
الذي قرأ قـراءة أولى في مجلس
الـنـواب الـعـراقي فـيـمـا أشـاروا
إلى ضــرورة دراســة كل جـوانب

التعديل قبل إقراره .
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أقـــــامـت نـــــقـــــابــــــة احملـــــامـــــ
العـراقيـ الثالثـاء في مـقرها
ـــنـــاقـــشــة نـــدوة مــوسّــــــــــعـــة 
ــادة 57 من مـــشــروع تـــعـــديل ا
قــــانــون األحــوال الــشــخــصــيـة
ــــــرقــم  48 لــــــســــــنــــــة 1959 ا
بـإشــراف جلـنــة احملـامــيـات في

النقابة .
وتـرأس الـنـدوة نـقـيب احملـامـ
الــعــراقـــيــ ضــيـــاء الــســعــدي
بحضور رئيس جلنة احملاميات
عــضـو مــجــلس الــنـقــابــة سـارة

ـان من اجل تــنـفـيــذهـا ضـد أغــلظ اال
االمـريـكـان ليس داخـل العـراق وإقـليم
ـــا خـــارج كــــردســـتـــان فـــحــــسب وا
احلـــدود فـي الــســـعـــوديـــة والـــكـــويت
واألردن وبــــقـــيــــة اجلـــوار الــــعـــراقي.
ونــقـلت وكـالـة مـهــر اإليـرانـيـة عن أبـو
والء الـوالئي األم العام لـكتائب سيد
الـشــهـداء   قـوله ان االنـتـقـام سـيـكـون
رداً عـلى قـصـف امـريكـي اودى بـحـياة
أربـــعــة عــنـــاصــر من الــكـــتــائب داخل
اضي. احلـدود السوريـة في حزيران ا
فــيـمـا انـفــجـرت أربع عـبــوات نـاسـفـة
الــثالثـاء مـسـتــهـدفـة رتالً لــوجـسـتـيـا
حـافظة ًأمـيركـياً في مديـنة الـفلوجـة 
األنــبـــار غــربي الــعــراق. وسط أجــواء
تـصعيدية واختراق واضح لإلجراءات
األمــــنـــيــــة الـــتـي حتـــول دون تــــكـــرار

الهجمات.
U¹U×{ Ÿu Ë

ويـأتـي هـذا الـهـجـوم بـعـد سـاعـات من
مــحــاولــة اســتــهــداف مــقــر الــســفــارة
ــنـطــقــة اخلــضـراء في األمــيــركـيــة بــا
بـغـداد حيث أكـدت الـسفـارة اعـتراض
طـائرة مسـيّرة وإسقـاطها قـرب مقرها
مـن دون وقـــــوع ضــــحـــــايـــــا.  وأمس
تـعـرّضت قاعـدة عـ األسد الـتي تضم
عــســكـريــ أمــيـركــيــ في مـحــافــظـة
األنــبـار غـرب الــعـراق لـهـجــوم بـثالثـة
صــواريخ وفق مـتـحـدث رسـمي بـاسم
ـــواجـــهــة قـــوات الـــتــحـــالف الـــدولي 

داعش.
 ولم تــتــ أي جــهــة مـســؤولــيــة هـذه
الــهــجــمـات حــتى اآلن لــكن الــواليـات
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يُــحـمس فـيه الـلـحـم أوالـدجـاج كـمـا تُـحــمس أرواحـنـا (بـطـاوة) ـرق وهـو من أنـواع ا
الـشـمس و زيت (الـوطـنـيـة) الـكـهـربـاء ومع أنـهـا ظـلم وظالم وأسـتـبـداد وفـساد لـكن
آرب ـقـايـيس في حب الـوطن والـشـعب قـد تغـيـرت تـبـعـاً  ـا ألن ا ر أسـمـهـا وطـنيـة 
ر أول األمريـكان حظـاً أذ أستلذ بـالفسـنجون على شـخصيـة ونفعـية   كان بول بـر
موائد بعـض الناصح وأوصانا بـأكلها وأهتم باحلديث عـنها  في  فصول كتابه  ”
ــدني عـاصــفـة من الــتـكـذيب سـنـة مـن الـعـمل فـي الـعـراق" وأثــر ذلك واجه احلـاكم ا
مـتـهـمـ أيـاه أنه قـرين جـحـا حـ جـلس مـع عدد مـن األصـحـاب وذكر لـهـم إن عدد
الـنـجـوم  في الـسـماء( 51699) وبـعـد أن كـذبه أحـد اجلـلـسـاء  قـال له : قم عـدهـا
حـتـى تـثـبت أنـي كـذاب  لم يـكن جــحـا ومن مــعه يـعـرف حــيـنـذاك مــنـطـوق الــقـاعـدة
دعي والـبيـنة عـلى من أدعى والـيمـ على من أنـكر) الـقانـونيـة  (عبء األثبـات علـى ا
ـايـسـمى (االحـتـكـام إلى اجلـهل) وهي من أشـهـر ـا كـان اجلـدل بـيـنـهـم مـقـارب  ور
كـما أنـها وملـخـصهـا أن عـدم وجود الـدليل هـو بـحد ذاته دلـيل  الحـدة  مغـالـطات ا
ـؤامرة الـتي تـسـتحـوذ عـلى مـساحـة كـبـيرة من واحـدة من أحـد عـشـر من نظـريـات ا
هـمة بـعضهم تفـكيـر العرب وتـتحـكم غالـباً في طـريقـة حكمـهم وتقـييـمهم لألحـداث ا
سؤولية مؤسـسات سرية تتحكم في شـؤون العالم عن كل ما يحصل وآخر يعتقـد 
يقيِّم ما يـحدث لنا باعـتباره ناجتاً عن تدبـير أصابع خارجيـة شريرة وثالث يقول أن
.كـلـنـا يـتـذكـر مـسـلـسل احلـسـناء والـوحش ـسـتـهـدفـ ـسـلـمـ وحـدهم  ا الـعـرب وا
درسية صـرية وح ذاك نستذكر سـفراتنا ا (وگوادا لوبي) ورقـصة (تعال گمبي )ا
ـتــحف الـعــراقي  واألخـيــضـر كــانت احلـيـاة ا ـســلـوق  ـقــتـصـرة عــلى الـبــيض ا ا
كـانت تـسـيـرعـلى أنــبـسـاط ولم يـكن بـ األخ وأخـيه  جـبـل من الـضـغـائن واألحـقـاد 
ولـوال األمريـكي سـكوت ـعيـار حسن الـنـوايا وصـفـاء الـقلـوب وصـدق السـرائـر هي ا
ريتـر كبـيـر مفـتشـي األسلـحة في الـعـراق وجمـاعتـه (الذي أنـشق عنـهم الحـقاً) لـكان
احلـال يـخــتـلف عن احلـال مع أن الــرجل كـان مـنـصــفـاً في كـتــابه "سـر مـاحـدث في
الـعراق من قـلب مـجلس األمن "أذ يـقول في مـقـدمته }إن غـزو وأحتالل الـعراق تـعد
إن إزاحة مستبد من السلطة لن ينجم واحدة من أكثر الهفوات التي حدثت بالتاريخ 
لم تـنـتعش عـنه إسـتقـراراً بـالـبالد سـواءاً بداخـل العـراق أو خـارجه في دول اجلـوار

ــقـراطــيــة ولم يــعم الــسالم في دول الــشـرق األوسـط الـتي الــد
ا لم تسنح الفرصة حتولت فجأة إلى مناطق للعنف { ..ر
لـسـكوت ريـتـر أن يـتـذوق طعـم الفـسـنـجـون ومع ذلك فـهو
أيــضـاً مــتـهم أنه كــاذب دجـال وآخـريـن عـلى أعــتـقـاد أنه
قـراطـية صـادق بـأمتـيـاز.. أمـا أنا فـأقـول: سالم عـلى د
الــعـــراق وسالم عــلـى الــفـــســنــجـــون وسالم أخــيـــرعــلى

صريون . (البيتنجان) أوالبيتنگان كما يقول أخوتنا ا
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تـلـقـيت هـذا االسـبـوع دعـوة من الـصـديق  الـعـزيـز الـسـيـد عـدنان هـاشـم الهـاشـمي
الفـتـتـاح مضـيف الـسـادة الـهـواشم في مـحـافـظـة ميـسـان وزفـاف ولـده مـحـمـد  لكن

ة .... وضعي الصحي حال دون تلبية الدعوة الكر
ــرض وااللم حــالت دون زيــارتي الى مــرتع الــصــبـا شــيــخــوخـة مــتــعــبــة أضـنــاهــا ا
وحلم  الشبـاب .... وهذا هو حكم العـمر وقانون احليـاة  يسري تطبـيقه دون تمييز

..
اض حن وشوق يشدني الى مدينتي .. لعل وعسى أن تسد  كلماتي بعض الوفاء 

جميل عشناه معا فيها ..
ـاء  وتصحو على تغـريد الطيور  وتتـعطر بعبق القصب ة تغفو على  ا مدينتي حـا

والبردي   ورائحة الشلب  الفواحة ونكهة السمك الطيبة ..
ـاء .. فـيـنـسـيـا الـشـرق ... هـكـذا كـانت تـسـمـى .. مـديـنـة اجلـمال مـديـنـتي صـديـقـة ا
واحلقول وأشـجار النخيل واالهوار واالنهـار التي تهب احلياة لالنسان واالرض وكل

ما عليها..
اء والـطـ .. ضاربـة جـذورها في أعـمـاق التـاريخ .. لـها إسـهـامتـها خالـدة بـخلـود ا
اء ومتها من ا تميزة في االنسانـية .. حضارة إستمدت وجـودها ود احلضاريـة  ا

.
كانت ومضـة ذكية من االخ أبي هـاشم  تنم عن ثقـافة وطنـية  وموسـوعية وتـاريخية
عالية عـرف بها منذ أن كنا طالبا في كلية االداب بجامعة بغداد في مطلع السبعينات
فضل  وأنيسه والـقراءة متعته .. ومضة فـنية جميلة منه أن  كان الكتـاب صديقه ا
يختـار القصب عنـوانا  للفـرح ولقاء االحبـة .. ففي القصب حـياة .. و دالالت ومعان
تـد لالف السن .. الى سومـر .. وله رمزية خاصة تـختلف عن أي مكان  وتاريخ 

أخر ..
ـيالد ..  الى تـلك ـتـد الـى االلف الـرابع قـبـل ا مـضـيف الــقـصب تـقــلـيـد ســومـري 
عطاء .. تـوارثته االجيال جـيال بعد جيل .. احلضارة الـتي نشأت على هـذه االرض ا
وشـيخـا بعـد أخر ..  له طـراز وتصـميم مـعمـاري فني وهـندسي خـاص يستـمده من

الطبيعة .. تتنسم منه رائحة التاريخ  التي تزداد عبقا  بتقادم االزمان ..
للـمـضيف مـعنى ومـهـمة وأعـراف وتقـاليـد وقـواعد وأداب خـاصة عـرف بهـا وال يزال
يــتـمــسك بـهــا اجلـمــيع .. في الـضــيـافــة والـسالم وأداب احلــديث والـكـالم وإسـلـوب

التعامل مع الضيوف - والدخيل وعابر السبيل ..
ضيف والـضيافة  ثقافة وتقاليد خاصة كما إن للـقهوة العربية وهي من أساسيات ا
 منها ما يـتعلق بطريقة التقد وتكون عادة باليد اليمنى ويتلقاها  الضيف باليمنى
قدمـة في الفـنجان  واسـماء الفـناجـ حسب العـدد .. فاالول عادة أيـضا والكـميـة ا
ضيف لكـي يطمئن الـضيف الى سالمة الـقهوة ويـسمى (فنـجان الهيف) ما يشـربه ا
والـفنجـان الثاني (فـنجان الـضيف) الن الضـيف يشـربه وهو عنـوان الضيـافة والكرم
ذاق القـهوة والرابع واالحـتفاء والـثالث يـسمى (فنـجان الكـيف) يشربه لالسـتمتـاع 
يــسـمى فـنــجـان الـسـيف  وهــو كـنـايــة عن وقـوف الـضــيف مع مـضـيــفه في الـسـراء
والـضـراء بـعدهـا يـقوم بـهـز الـفنـجـان لالكـتفـاء .. وكـلـها  اشـارات تـغـني عن الكالم

وتعبر عن احلال أصدق تعبير  ..
وللـقهـوة العـربيـة طـريقـة خاصـة في االعداد والـتحـضـير ولـها ادواتـها اخلـاصة ولـها

مسمياتها ..
ضـيف يبـقى مفـتوحـا طوال الـوقت ال يُسـد .. ولذلك ومن الـتقـاليـد اجلميـلة أن بـاب ا
ـضيف مشرع) وسار ذلك  القول مثال الى يومـنا هذا للتعبير عن صفة يقال (باب ا
نطقة .. الكرم التي يتمتع بها شخص ما بحيث أصبح معروفا بها داخل القبيلة أو ا
ـضيف عـلى الـروح اجلمـاعـية .. فـهـو ملـتـقى اجلمـيع .. الـضـيوف واالبـناء .. يقـوم ا
ـثل اجلـمـيـع ايـضـا في رمـزيــة يـجـسـدهــا عـدد اقـواسه أو مـا احملـتـاج وغـيــره.. و

يصطلح عليه (بالشبات) ..
ان ـثـابـة مـدرسـة اجتـمـاعـيـة ومـحكـمـة قـضـائـية ومـجـلس تـشـريـعي (بـر ضـيف  وا
ـسـاعـدات ومــنـتـدى عـام القـامـة ـنـازعـات وتــقـد ا ـشــاكل وفض ا مـصـغـر) حلل ا
 واحملـاضرات ـآ ـا فـيـهـا ا ـفـرحـة واحملـزنـة  الـفـعـالـيـات الـثـقـافـيـة واالجـتمـاعـيـة ا

الدينية..
للمضـيف مهمة وطنية عامة وواجـبات ثقافية واجتماعيـة وتنويرية خاصة في الظروف
ـنـطـقـة أوالـبـلـد عـمـومـا وتـعـزيـز مـبـدأ التـكـافل الـصعـبـة الـتي تـمـر بـهـا الـقـبـيـلـة أو ا
والـتـعـاون  والنـخـوة واحملـبـة والـسـلم اجملـتـمـعي  وله إلـتـزامـات خـاصـة بـالـعـشـيرة
ضيف اجلغرافية الى البالد كلها وخارجها أيضا المتدادات نطقة تتعدى حدود ا وا

القبائل وتشعباتها وترابطها مع بعضها البعض ..
ــعـاني الـكـبـيــرة  لـتـعـزيـز أواصـر الــوحـدة والـلـحـمـة ومـا أحـوجـنــا الـيـوم الى تـلك ا

واطنة ومبادىء االلفة والتعاون واحملبة .. الوطنية والنسيج االجتماعي وقيم ا
والسـيد عـدنـان هاشم يـحظى بـعالقـات طيـبة وواسـعـة وله مواقف نـبيـلـة وثقـافة عـامة
تؤهله ليـخلف والده رحمه الله و يجعل من مضـيفه منتدى ثقافيـا ومؤسسة إجتماعية
وعالمـة متـميـزة في ذاكرة احملـافظـة وإرثا جـميال  لـلجـميع يـتنـاقله االوالد واالحـفاد

جيال بعد جيل ..
ومن الله التوفيق ..
0000000000
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مـن جميـل ما قـرأت عن بالغة الـقران الـكر وإعـجازه (االلفـاظ االهتـزازية) وهي من
روائع  الـبالغـة واالعـجاز الـذي يـؤكـد مـنـزلـة الـقـران االلـهيـة وعـجـر الـبـشـر جـمـيـعا

ثلها الى أن تقوم الساعة..  بضمنهم البلغاء والفصحاء من أن يأتوا  
وتعريفها :

هي الفـاظ تشـعـرك بشـدتـها وقـوتهـا واهـتزازهـا من خالل تـكرار حـرف مـتـتالـي أو
تكرار كلمة كاملة  قوية أهتزازية لبيان أحداث في غاية االهمية يلفت االنتباه لها ..

امثلة على ذلك :
- (اذا زلـزلـت االرض زلـزالــهـا) .. تــكــرار حـرفــ (زل زل) لــلـحــديث عن  إهــتـزاز

االرض وما يسفر عنه من زلزال ..
- (فـدمدم عـليـهم ربهم ) .. تـكرار حرفـ ايضـا ( دم دم) .. للـتعـبير عـن غضب الله

على قوم صالح عندما عصوا أمر الله ورسوله وعقروا الناقة .
- (االن حص حص احلق) ...  تـــكــرار  حــرفــ (حـص حص) لــتــبـــيــان  ظالمــة

يوسف وسجنه سنوات ظلما من قبل زليخا ..
ـلك صـفـا صـفـا) .. لـلـتعـبـيـر عن حـدث مـهم - (اذا دكت االرض دكـا . وجـاء ربك وا

جدا تقشعر له االبدان يوم القيامة ..
- (مـتــكـئـ عـلى رف رف خـضـر وعــبـقـري حـسـان ..) تـفـيـد

وصف حال أهل اجلنة والنعيم الذي يرفلون به ..
- (والليل اذا عس عس ) للحديث عن شدة ظلمة الليل..
روعـة بالغـيــة تـتــجـلى فــيـهـا قــدرة الـله ســبـحـانـه وتـعـالى
الــعـظــيـــــمــة وخـلق حــالـة مـن الـتــأثـيــر والـــــتــفـاعل عــنـد

تـــلقي .. ا
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وعالمات الـذهول والـصـدمة واضـحة
علـيـهـما ذلك أن مـا حتـدث به حـس
كــامل وهــو األكـــثــر مــعــرفــة ودرايــة
بــاإلمـكــانــات الـعــســكـريــة الــعـراقــيـة
ــــشــــرف عـــلـى احلـــرس بــــصــــفــــته ا
اجلـــــمـــــهـــــوري واحلـــــرس اخلـــــاص
ـسؤول عـن التـصـنـيع الـعـسـكري وا
ـقــايــيس كــلــهــا أن الــعـدو يــعــني بــا
ـرحـلـة األسـاس من اسـتـطـاع كـسب ا
احلرب وهـي القـضـاء عـلى الـدفـاعات
ا يـجعل الـعراق اجلويـة العـراقيـة 
وجيشه مكشوف تماماً أمام ضربات
العدو سواء بالطائرات أم الصواريخ
ـدى يـضـاف إلى ذلك خروج بعـيـدة ا
ـعـركة القـوة اجلـويـة الـعراقـيـة من ا
منـذ اليـوم األول بـسبب عـدم قدرتـها
عــلى مــواجـهــة مــا تـمــلــكه الــواليـات
ـتــحـدة األمــريـكــيـة وحــلـفــاؤهـا من ا
ترسانة جوية هائلة ال قبل للعراق أو
ألي بلد من بـلدان العالـم الثالث حتى
بعض الـدول الكبـرى على مـواجهـتها

والصمود أمام ضرباتها.
ســاد صــمـت لــبــضع دقـــائق قــطــعه
رئــيـس الــديـــوان وهــو يـــقـــتــرب من
حسـ كـامل قـائالً له: (أبـا عـلي.. ما
.. أال الـعـمل? يـجب أن تــفـعـلـوا شـيـئـاً
تـعــتــقـد أن االنــسـحــاب من الــكـويت
اآلن هو األفـضل لـقـطع الـطـريق أمام
تحدة وحلفائها لتدمير ما الواليات ا
تـبــقى من مــعـالم الــنـهــضـة والــقـدرة

العسكرية للعراق?).
أجـاب حسـ كـامل مـن دون تردد: (ال
يوجـد غيـر هـذا السـبيل).. واسـتأنف
رئيس الـديوان حـديثه: (أبـا علي.. إن
الـــــســــيــــد الـــــرئــــيـس يــــثـق بــــآرائك
ــاذا ال تـسـرع لــتـشـرح ومـقــتـرحـاتك 
ـــــوقـف له وإقـــــنــــــاعه بـــــضـــــرورة ا

االنسحاب?).
ابـــتـــسم حـــســـ كـــامـل وهـــو يــردد:

(مسـتـحـيل.. مـسـتـحيل لـن أفعل ذلك
أوالً ألنـني ال أريـد أن أصـدم سـيـادته
وثانيـاً ألنني أعـرف جيـداً عدم قدرتي
على إقناعه باتخاذ مثل هذه اخلطوة
الكبيرة واحلاسـمة).هنا حاول رئيس
الـديوان بـذل جـهـده كـله إلقـنـاع كامل
بـضـرورة الــتـصـرف فـيــمـا كـان كـامل
غادرة يهـز رأسه رافضـاً وهو يهـم 
ـكـان.. كـانت لـهـجـة رئـيس الـديـوان ا
ـوقف أقـرب إلى الـتـوسل خلـطـورة ا
ـتجه إلى وهو يـلحق بـحسـ كامل ا
ـكـان فـيـمـا كـان األخـيـر يـهز خـارج ا
رأسه مبـتسـماً وهـو يردد: (أبـا مسار
ــهــمـة.. ال اســتـطــيع الــقــيــام بـهــذه ا
: مـسـتـحـيل).. ويـجـيـبه أحـمـد حـس

(ومن يستطيع إذن يا أبا علي?).

ŸULA « Âö

عمان

الرئـيس ميـتران فـكرة زيـارة العراق..
وبدأ العدّ العكسي للحرب..
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في 11 شـــبـــاط 1991 وصل بـــغـــداد
ــــاكــــوف مــــبــــعــــوث الــــرئــــيس بــــر
الــســوفــيــتي غــوربــاتــشــوف يــحــمل
رسالـة إلى الـرئيس صـدام حـس من
الـقــيــادة الـســوفــيـتــيــة في وقت كـان
الــقــصـف األمــريــكي عـــلى بــغــداد في
ذروته ومـن دون انــــقــــطــــاع وحتــــدد
موعـد مقـابلـته الرئـيس صدام حـس
مساء في الـيوم الثاني 12 شباط في
جـمع القـادسيـة اخلاص بـسكن دار 
الـوزراء من ضـمن الـدور اخملـصـصـة
للـضيـافة والـتابـعة لـديوان الـرئاسة
ـولــدة كـهــربـائــيـة وقـد زودت الــدار 

صغيرة ومدفأة نفطية.. 
ـاكوف يـحـمل رسالـة مـحددة كان بـر
من القيادة السـوفيتيـة تنصح العراق
بـاالسـتــجـابـة لـقــرارات مـجـلس األمن
وسحب الـقوات الـعراقـية من الـكويت
قبل بدء احلرب الـبرية وما سـيتحمله
من خسـائـر بـشريـة وتـدمـير مـا تـبقى
مـن مــــعــــالم حــــضــــاريــــة ومــــدنــــيــــة
واقـتـصــاديـة وعـسـكــريـة في الـعـراق
ـنـاقـشـات أن كـان واضـحـاً من خالل ا
الرئيس صدام حسـ اقتنع بضرورة
االنسـحاب إلنـقـاذ ما تـبـقى من البـناء
احلـضـاري واالقـتـصـادي في الـعـراق
وللمحافظة على دماء العراقي داخل
ـسـلـحـة وخـارجـهـا غـير أنه الـقوات ا
كـان حريـصـاً عـلى أن يـتم االنـسـحاب
عـلى وفق جــدول مـنــظم يـحــافظ عـلى
ـســلـحـة الــعـراقـيـة تـمـاسـك الـقـوات ا
وتــنـظــيــمــهـا وكــرامــتـهــا. ويــبـدو أن
األفكـار الـتي طـرحهـا الـرئـيس صدام
ـاكوف القت صـدى إيجـابـيـاً لـدى بـر
مع حتـفظه عـلى مـسـألـة الـوقت الذي

يــســتـغــرقه االنــســحــاب ومع ذلك 
االتفاق على أن يذهب طارق عزيز إلى
موسـكـو ويقـابل الـقـيادة الـسـوفيـتـية
مبعوثـاً من القيـادة العراقـية إلبالغها
بالقرار واالتـفاق على التـفاصيل بعد
اكـوف إلى مـوسكـو وفعالً عودة بـر
ـاكـوف بـعــد هـذا الـنـجـاح سـافـر بــر
الـواضح الـذي حتـقق له والـذي كـان

سيحسب له وللقيادة السوفيتية.
ـاكـوف عن طـريق الـبر إلى سافـر بـر
طهران ثم بالـطائرة إلى مـوسكو وقد
تسربت بعض األخبار ألجهزة اإلعالم
ـاكوف الـدولـيـة عن جنـاح مـهـمـة بـر
ونيـة الـعراق االنـسحـاب من الـكويت
وقد دفع تـسـرب هذه األخـبـار القـيادة
األمريكية وحلفـاءها إلى البدء بتقد
خـــطط االجــتـــيــاح الـــبـــري لــلـــكــويت
والـعـراق وشن احلـرب الـبـريـة الـتي
تـســتـهــدف تــدمـيــر اجلـيش الــعـراقي
واإلجهاز على أسلحته وعلى ما تبقى
من مــعــالم مــدنــيــة واقــتــصــاديــة في
الـــعــــراق لـــذا لـم تـــكن ردود الــــفـــعل
األمـريـكـيـة عـلى مـا تـسرّب مـن أخـبار
اكوف  منطقية وتكررت عن مهمة بر
الــنــغــمــة الــتــعــجــيــزيــة نــفــســهـا أي
االنـــســـحـــاب من دون قـــيـــد أو شـــرط

كانت فـرنـسـا تريـد اسـتخـدام الـطرق
ـشــاركـة في الـســلـمــيــة كـلــهـا قــبل ا
احلرب عـلى الـعـراق وتسـربت أنـباء
في شــهــر كــانــون الــثــاني  –يــنــايـر
1991 أن الرئـيس الـفـرنسي مـيـتران
قـد يحـاول شـخـصـيـاً إقـنـاع الـرئيس
صــــدام حـــســــ بـــاالنــــســــحـــاب من
الـــكــويـت ويـــبــدو أنـه فــضّـل ذهــاب
ـتـحدة ديـكويالر األم الـعام لأل ا
إلى بـــغــداد أوالً لـــبـــذل اجلـــهــد في
إقنـاع الـقـيـادة العـراقـيـة بـأن الوضع
خـطـر جـداً وأن الــهـجـوم واقع إن لم
يـنــســحب الـعــراق من الــكـويت وفي
احلـد األدنـى أراد الـرئــيس مــيــتـران
من خالل زيـارة ديــكـويالر أن يـجس
الـنبض ويـسـتـكـشف مـا إذا كـان لدى
رونة الـكافيـة لتقبل الرئيس صـدام ا
مبدأ االنـسحـاب وتالـياً سـيكون ذلك
ـــهــمــة الـــتي قــد فــرصـــة لــنـــجــاح ا
ـهـمتـه في هذا يـؤديهـا ألنه ال يـريـد 
ـا الــصــدد أن تـفــضي إلـى الــفـشـل 

يثلم هيبته وهيبة فرنسا.
وهكذا كان...

ـــتــحــدة وصل األمــ الـــعــام لأل ا
ديــكــويالر إلى بــغــداد وبــعــد لـقــائه
السـيـد طارق عـزيـز وزير اخلـارجـية
 تـرتــيب لـقــائه اخلـاص بــالـرئـيس

صدام..
كانت أنـظار الـعالم كـلهـا متجـهة إلى
بغـداد ودول الـعالم حتـبس أنـفاسـها
في انتظار ما سيسفر عنه هذا اللقاء
احلــاسـم فــغــيـــوم احلــرب تــتـــجــمع
بكثافـة حول العراق وأصـوات قعقعة
الـــسـالح تـــخـــتــــرق حـــدوده مـــنـــذرة

بالدمار..
راسم في هذا الصـدد يروي رئيس ا
في عهد صـدام حسـ الدكـتور ند
أحمد الـياس أنـه استقـبل ديكويالر
عـــنــد بـــاب اجملــلـس الــوطـــني وهي
بـنـايـة اسـتـخـدمت قـصـراً جـمـهـوريـاً
ثانياً واصطحـبه إلى مكتب الرئيس
صدام حسـ حيث كان الـسيد طارق
ا دار بينه عزيز إلى جانبه يـوجزه 

وب ديكويالر..
صافـحة البروتـوكولية جلس وبعد ا
قابل للرئيس ديكويالر في الكرسي ا
حـيث تـداوال خاللــهـا بـعض عـبـارات

عروفة.  اجملاملة ا
ا تحدة  حتدث األم العام لأل ا
عــنـــده وخــصـــوصــاً شـــرح خــطــورة
الــوضـع وضــرورة الـــتــزام الـــعــراق
بــتــنــفـيــذ الــقــرارات الــتي اتــخــذهـا
مـجــلس األمن بـشــأن االنـســحـاب من
الـــــكــــــويت مـن دون شـــــروط وكـــــان
الـرئـيس صـدام حــسـ يـصـغي إلـيه
بـانـتـبـاه من دون أن يـقـاطـعه في أيـة
فـقـرة من فــقـرات حـديــثه إال بـعـد أن
انــتـهـى من شــرح مـا يــريــد عــنــدهـا
الـتـفت الـرئـيس صـدام إلى الـيـاس

طالباً مـنه جلب خارطة الـعراق فهرع
الـيـاسـ إلى مـكتـبـه القـريب وجـلب
نسخة واحدة من اخلارطة ووضعها
ا كانت اخلارطة ب يدي الرئيس و
كبيرة بعض الشيء ومكان اجللوس
ال يسمح بفرشها على طاولة خاصة
فقد أمسـك الرئيس بطـرفها فـيما كان
ــسك بــطـــرفــهــا األعــلى الــيــاســـ 

تسهيالً لعرضها..
شرح الـرئيس صـدام لـديكـويالر على
اخلــارطــة مــســألــة حــقــول الــرمــيــلـة
الـنفـطـيـة ثم عـرّج على مـسـألـة مـياه
اخلـلــيج وكـيف أن الــكـويت تــهـيـمن
ــيـاه الـعــمـيــقـة الـتي يــعـدّهـا عـلى ا
العراق ضمن مياهه اإلقـليمية وكذلك
سيـطـرة الـكويت عـلى جـزيـرتي وربة
وبوبيان اللت تـسدان منافذ العراق
ــيــاه الــعــمــيــقــة في اخلــلــيج عــلى ا
ــا يـعــرقل جتـارة الــعـراق الـعــربي 
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وصـــادراتـه الـــنــــفـــطـــيــــة.. بـــرغم أن
ديـكـويالر كـان يـتـابع الـشـرح إال أنه
كان من الواضح أنه ال يريـد التعمق
ـــوضــــوع أو حتـــويـــله إلى بـــهـــذا ا
ميدان لـلمـناقشـة.. كان عـدم االكتراث
واضحاً عـلى مالمحه بعـد أن انتهى
شرح الـرئيس صـدام تسـلم اليـاس
اخلارطـة ولم يـغـادر مكـانه حتـسـباً

من طلب اخلارطة في أية حلظة.
سـاد صـمت قـصـيــر قـطـعه ديـكـويالر
: (سـيادة الـرئـيس.. مع تقـديري قائالً
لكل ما قـلته وشرحـته فأنني بـصفتي
ــتـحــدة جــئت أمــيــنــاً عــامـاً لـأل ا
ــهــمــة خـــاصــة ومــحــددة وهي أن
أتأكـد ما إذا كـنتم مـسـتعـدين لتـنفـيذ
قرارات مجلـس األمن واالنسحاب من
الكـويت.. إن مهـمتي مـحصـورة بهذا
األمــر فـمــجــلس األمن يــنـتــظــر مـني
جـوابـاً واضـحـاً وحـاسـمـاً حـول هذه
ـهــمـة لــذا أرجـو أن تــسـمــحـوا لي ا
سـيـادة الـرئــيس أن أوجه لـكم سـؤاالً
: هل أنتم مـستعدون واحداً ومبـاشراً

لالنسحاب من الكويت?).
التفت الرئيس صدام إلى طارق عزيز
مـبـتـسمـاً ثم عـاد مـوجـهـاً كالمه إلى
ديكويالر: (يا سـيادة األم العام.. ال
يـوجــد مـا هــو مـســتــحـيل.. كل شيء

كن).
ردّ ديـكــويالر: (يـا ســيـادة الــرئـيس..
.. هل فـعالً لديكم أريد جوابـاً مبـاشراً
االسـتـعــداد لـتـنـفـيــذ قـرارات مـجـلس
األمن واالنــــســـحــــاب من الــــكـــويت)
فأجـابه الرئـيس صدام: (أعـتقـد أنني
أجبتك بـوضوح وصـراحة.. وقلت لك
ما لم أقـله لغـيرك حـتى اآلن.. نعم كل
ـــكن إذا حـــســـنت الـــنـــوايــا شيء 

وليس هناك شيء مستحيل).
: "ال أخـفي أنـني وأنا يقـول الـياسـ
اســتـــمع إلى كـالم الــرئـــيس صــدام..
خـفق قـلـبي بــقـوة من شـدة الـغـبـطـة
التي كتـمتـها فهـذه أول مرة يـتحدث
فــيــهــا الــرئــيس مع أحــد زائــريه عن
ـا قـد يـشـكل إمـكـانـيـة االنـسـحـاب 
انــفــراجــاً هــائالً لألزمــة ويــهــد من
أصـــوات طـــبــــول احلـــرب وقـــرقـــعـــة
الــسالح.. نـــهض ديــكـــويالر مــودعــاً
الرئيس فاصطحـبته في طريقنا إلى
الباب ليستقل سيارته واعترف هنا
ا دار أنه ومن شدة فـرحي وغبـطتي 
مـن حــــــوار جتــــــاوزت مــــــهــــــمــــــتي
البروتوكولية وحتدثت إلى ديكويالر
: ــرات الـقـصـر قـائالً ونـحن جنـتـاز 
"سيادة األم العام لقد حصلت للتوّ
من الـــرئـــيس صـــدام حـــســـ مـــا لم
يستـطع أحد غـيرك أن يحـصل عليه..
ـــهـــمـــتك من دون إنه جنـــاح بـــاهــــر 
شك".. لـكن ديــكـويـالر لم يـعــقب عـلى
مالحـــظــة الــيـــاســ وكـــانت مالمح
رء وجهه جـامـدة ال يسـتنـتج مـنهـا ا
أي شيء! اســتـــقل ســيـــارته.. وغــادر
مـوكــبه الــقــصـر لــكن الــيـاســ كـان
شــديــد الــتــفــاؤل ونــقل تــفــاؤله إلى
رئـيس الـديـوان احــمـد حـسـ الـذي
ـعــرفـة مـا حـدث لـكن كـان مـتـلــهـفـاً  
: هل رئــيس الـديــوان ســأل الــيــاسـ
تــعــتــقــد أن نــوايــا ديــكـويـالر نــقــيـة

وصادقة?
كـان حــدس رئـيس الــديـوان صــادقـاً
فبعد سـاعات وصل السـيد ديكويالر
إلى بــاريس وصــرّح أن مــهــمــته قــد
فــشــلت وأن الــرئــيس صــدام حــسـ

يرفض االنسحاب من الكويت!.. 
وبــهــذا الــتــصــريـح فــتح ديــكــويالر
أبواب جـحيم احلـرب على أبـوابها...
وتعمد أن يكون تصريحه اخلطر هذا
في بـــــاريس حـــــيث كــــان الـــــرئــــيس
همة الفرنسي ميتران يتهـيأ للقيام 
ـهـمـة وألـغى وسـاطـة فـأحـبط هـذه ا

ويجـيب حـسـ كـامل بـصـوت خافت
وهــو يــســتــقـل ســيــارته لــلــمــغــادرة:
(أعـــضــاء الـــقــيـــادتــ الـــســيـــاســيــة
والـعـسـكـريـة يــدعـمـان مـوقف الـسـيـد
ـكن لي أو لـغـيـري أن الـرئـيس.. وال 
ثـل هذا الطلب.. يفاجـأه أو يصدمه 
من األفـضل أن تتـرك هـذا األمـر يـا أبا

مسار).
كان..  وانطلقت السيارة بعيداً عن ا
كان رئـيس الديـوان مذهـوالً وصامـتاً

يحبس دموعه.
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يـروي الـيــاسـ أنه كـان مــدعـواً عـلى
العشـاء في منزل الـسيد أحـمد حس
رئيس ديوان الرئاسة في أحد األيام
الـــتي ســبـــقت بـــدء هــجـــوم أمــريـــكــا
وحـلـفـائـها عـلـى العـراق ومـعه ثـالثة
هـو والــســيـد حــامـد يــوسف حــمـادي
ـنـزل سـكــرتـيــر الـرئــيس وصـاحـب ا
وأبـلــغــوا أن طـارق عــزيـز ســيـحــضـر
أيضـاً ولكـنه سـيتـأخر بـسـبب انعـقاد

اجتماع للقيادة.
حـضر طـارق عـزيـز مـتـأخـراً وعالمات
االنـزعـاج والـقـلق بـاديـة عـلـيه جـلس
بـيـنهم وبـعـد تـبـادل الـتـحـيـات طرح
أحمـد حسـ علـيه السـؤال التـقلـيدي
في تــلك الــظــروف: (هل من جــديـد?)..
صمت الـسـيـد طارق عـزيـز لـهنـيـهات
وأجاب: (نعم.. هناك جديد.. لقد جئت
لـتــوّي من اجـتــمـاع لـلــقـيــادة حـضـره
أعـضــاء احلــكـومــة الـكــويــتـيــة الـتي
نصـبنـاها وقـد تـقرر ضم الـكويت إلى
الــعــراق وعــدّه احملــافــظــة الــتــاســعـة

عشر).
ســـاد صـــمت قـــصـــيــر واصـل طــارق
: (لــقــد عــزيــز بـــعــده احلــديث قـــائالً
حـاولت جــهــدي أن أنـبه إلى خــطـورة
هــذا الــقــرار وتــقــاطــعه مع الــقــانــون
الـدولي واسـتــخـدمت حـجــجي كـلـهـا
بــصـفــتي وزيــراً لــلــخـارجــيــة إلقــنـاع
الــقــيــادة بــالــعــدول عن هــذا الــقــرار
ولـكنـني فـشـلت لـقـد هـاجـمنـي بعض
رفاقي في الـقيـادة بسـبب موقـفي هذا
.. أنــا لم أنـــطــلق من وعــدّوه ضـــعــفـــاً
مــــوقف ضــــعف بـل من مــــوقع إدراك
عــمـــيق لـــلــوضـع الــدولي واحلـــشــود
الــعــســكــريــة الــقــائــمــة ضــد الــعـراق
والعـزلة الـدولية الـتي فرضـت عليه..
مثل هذه اخلـطوة سـتضـاعف اخلطر
ـعــاديـة حتــشـد وسـتــجـعـل الـقــوى ا
زيد من اإلمكانات الدولية لتحطيم ا
بلدنا). كان السيد طارق عزيز يتكلم
بـشيء مـن الـتــأثـر واالنــفـعــال وقـد
أحـمـرّ وجــهه بـنـحـو الفـت لـلـنـظـر
ا يـشير إلـى أن ضغطـه الدموي
مـرتـفع.وحـ سـأله الـسـيـد أحـمد
حـــســ عـن الــنـــتـــيــجـــة أجــاب
زوجـة بألم واضح: بابـتسامـة 
(وحـده الــله يـعـلـم الـنـتــيـجـة!)..
وبــعــد صــمـت قــصــيــر أضــاف:
(نــاقـشــني بــعض رفــاقي خالل
االجـتـمـاع عن جـدوى الـتـمـسك
بالقوانـ الدولية فـيما يضرب
األمـريـكـان والـصـهـايـنـة بـهـا عـرض
احلـائط وعـبـثـاً حـاولت شـرح الـفـرق
بــ وضع الــعــراق ووضع الــواليــات
ــتـــحــدة األمــريــكـــيــة وحــلــيـــفــتــهــا ا
إســـرائــيـل فــالـــعــراق بـــلـــد صــغـــيــر
وإمـكـانـاته مـحـدودة وقـد خـرج لـتوه
من حــــرب ضـــــروس مع إيــــران دامت
ثــمــان ســـنــوات واســتــنـــزفت مــعــظم
طــاقــاته كــمـا أن اجملــتــمع الــدولي ال
يــخـاف من الــعــراق أو يــجـامــله كــمـا
ــتــحــدة أقـوى يــفــعل مع الــواليــات ا
دولـة في الــعـالم لــقـد حتــدثت طـويالً
كن أن يحدثها عن التداعيات الـتي 
هذا الـقـرار لـكنـني لم أفـلح في إقـناع
ـقــبل من الـقــيــادة بــذلك).في اجلــزء ا
هذا الـعـرض الشـامل نـتحـدث عن سرّ
ـوقف الـسعـودي من الـعراق انقالب ا
وعن مجلس التعاون العربي وأكذوبة

شبيه صدام.
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صري واليمني وملك االردن في بغداد لتوقيع اتفاق وحدة WO∫ الرؤساء العراقي وا UH «

ميتران طارق عزيز

الصفحة االولى جلريدة خليجية

وحتت ظروف القتال والقصف.
وحـيــنـمــا تـوجه طــارق عـزيــز عـضـو
الــــقـــيــــادة ووزيـــر اخلــــارجــــيـــة إلى
موسـكـو حامالً رد الـقيـادة الـعراقـية
علـى مقـتـرحـات القـيـادة الـسوفـيـتـية
بــانــســحــاب الــقــوات الــعــراقــيــة من
ــبـرم بـ الـكــويت حـسب االتــفـاق ا
الـــرئـــيس صـــدام حــســـ والـــســـيــد
ـــاكـــوف انـــطـــلـــقت عـــنـــدهـــا بـــر
التسريـبات األمريكـية أن طارق عزيز
ال صالحـيـات لـديـه وأنه غـيـر مـخـول
باتخاذ القرارات وكان هدف ذلك كله
استـبـاق أي حتـرك سوفـيـتي بـاجتاه
ـشكـلـة وجتـنب احلـرب الـبـرية حل ا
وهــــذا مـــا حــــدث فــــعالً إذ بــــاشـــرت
الـــقـــوات األمـــريــكـــيـــة وحـــلـــفـــاؤهــا
ـيـدانـيـة الـبـريـة قبل أن الـعـملـيـات ا
تـتـاح الـفـرصـة لـلـقـيـادة الـسـوفـيـتـية
بـالتـحـرك وبـدا واضـحـاً أن األهداف
ـقررة هي تـدمـير الـعراق األمريـكـية ا

وليس انسحابه من الكويت.
X uJ « s  »U ô«Ë q U  5

في الكتاب قصـة تخصّ أزمة الكويت
ويـكـشف عـنـهـا لـلـمـرة األولى أيـضـًا
يرويـهـا الـكتـاب بـتفـاصـيلـهـا إذ كان
رئيس ديـوان الـرئـاسة أحـمـد حـس
والـيـاسـ يـتــخـذان من دار صـغـيـرة
في حي اجلامـعة ببـغداد مـقراً حيث
يقوم رئيس الديـوان بتصريف بعض
األعـمــال الــتي يـكــلف بــهـا الــرئـيس
رئيس ديوانـه وخصوصـاً ما يـتعلق
منـهـا بتـوجـيه الوزارات ومـؤسـسات
الـدولــة وحــشـد إمــكـانــاتــهـا إلســنـاد
اجلـهـد الـعــسـكـري وفي أحـد األيـام
في ذروة اشـــتــداد الـــقـــصف اجلــوي
األمــريــكي لــلــعــراق دخل عــلــيــهــمــا
حس كامل وكان واضـحاً عليه الهمّ
والقـلق.. جـلس لـبـرهـة وقـدّم له قدح
من الــشـاي وبــعــد حـديث اعــتــيـادي
بـيـنـهم سـأل رئـيس الـديـوان حـس
وقف وبـعد صمت قـصير كامل عن ا

أجاب: الـوضع غـير
مـــــــــريـح.. بل
سيء لــــــقــــــد
انـــــــــــتـــــــــــهـت
دفـــــاعــــاتـــــنــــا
اجلويـة نهـائياً
ولم يـعـد لـديـنـا
مــــا نـــــقــــاوم به
طـائــرات الــعـدو
ســوى األســلــحـة
التقـليـدية لـلدفاع
اجلـــوي الــــتي ال
نــفـع فــيـــهـــا أمــام
طائرات وصواريخ
الــــعــــدو بــــعــــد أن
انـتــهت مـنــظـومـات
صــــواريـخ الــــدفــــاع

اجلوي.
كــــان حـــســــ كــــامل
يتحدث بلهجة حزينة
ويـائــسـة فــيـمــا كـان
رئــــــــيـس الــــــــديـــــــوان
والــيـاســ يــنــصــتـان

حس كامل
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ــــــــــرقـم (٣٧٢) في ٢٢ / ٦ / االعـالن ا
٢٠٢١ والــعــائــد الى مــديــريــة بــلــديــة
ـتـضـمن (بـيع قـطـعة اجملـر الـكبـيـر وا
ــنـشـور بـصــحـيـفـة ارض ســكـنـيـة) وا
الــزمـــان بــالــعــدد (٧٠٠٨) في ٤ / ٧ /
٢٠٢١ حــــــيـث يـــــــجب ذكـــــــر فـــــــقــــــرة

طلوبة. ستمسكات ا ا
١- اقـرار خــطي مــصــدق من مــديــريـة

بلديات ميسان / القانونية .
٢- تــأيــيـــد اســتـــمــرار بــاخلـــدمــة من
دائرته معنون الى مديرية بلدية اجملر

الكبير بتاريخ حديث.
ستمسكات الرسمية. ٣- ا

٤- تأيـيدعدم استـفادة له ولزوجته او
ه قــــبل مــوعـد من يــعــيـله يــتم تــقــد

زايدة. ا

ÊULF  ‰¬ ¡«e

يا أحبائي القدامى في الثرى
هاكم اليوم حبيباً آخرا

رحم الله اخلال احلبيب الشيخ 
 ÊULF  bL  wK  vO

لـفظ الـيــوم أنـفـاسه األخـيــرة بـعـد رحـلـة
معاناة مريرة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
الـلـهم بـاعد بـ أحـزانـنـا وال تـبـاعـد ب

أحبابنا.
ÊULF  œ«R  wHD

٢٠٢١



www.azzaman.com

ôUI5 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7012 Thursday 8/7/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7012 اخلميس 28 من ذي القعدة 1442 هـ 8 من تموز (يوليو) 2021م

 WO ö √ U;Ë W dF  U H

وعـظائم االمـور متى لم يـحالفه
ــــواد الــــنــــجـــــاح في إحــــدى ا

الدراسية ..!!
يـنـسى الـنـجـاح ويـبــــــكي عـند

الفشل ..!ّ!ّ
ــــوظف ال يــــتـــحــــدث عــــمـــا وا
تقاضاه من عالوات ومكافاءات
خـالل خـدمتـه الـطـويلـة ولـكـنّه
يَئِنُ ويصرخُ مَـتَبَرِمَاً شاكيا اذا
وُجه له إنذار أو توبيخ إزاء ما

فالتاجر مثال : 
ال يـتحدث عـما جـناه من أرباح
طـــوال عـــقــود الـــزمـن وانّـــمــا
يـتحـدث بلـوعـة بالـغة عـما حلَّ
به من خسارة وأضرار متى ما
أخــفق في صـفـقـةٍ من صـفـقـاته

ّ!ّ!..
والطالب ال يـتحدث عما أحرزه
مِنْ جنـاح في سنـوات دراسته
ولـكـنّه يـدعـو بـالـويل والـثـبـور

اجــــتـــرحه مـن تـــقــــصــــيـــر في
عمله...

وهــــكــــذا تــــكــــثـــر الــــنــــوائح 
وتتـوالى الصيحـات  وتتعالى
الصرخات في منحى تشاؤمي
قـــا بـــعـــيـــد كل الـــبـــعـــد عن
اســتــذكــار الــنِــعَم الــســابــغـة 
ونــــفــــحــــاتِ الــــلــــطف االلــــهي
والـرحمـة الـتي يَمُنّ بـهـا  الربُّ
الــــرحـــــيم عــــلـى عــــبــــاده دون

انقطاع .
-2-

ويدعـو شاعـر آخر الى الـيَقَـظَةِ
ــانِـعَـيْن مِنَ االنـزالق والـوَعْي ا

هاوي فيقول : الى ا
ــرءُ أعــطـى نــفــسه كُلَّ مــا اذا ا

اشتهتْ 
ولم يَنْهَهَا تاقَتْ إلى كُل باطِل 
وسَــــاقْـت الــــيهِ االثـمَ والــــعــــارَ

بالذي 
دَعَتْهُ اليهِ مِنْ حالوةِ عاجل 
وهي دعـوة الـنـاصح الـشـفـيق
احلـــريص عـــلـى الـــنـــجـــاة من

الغرق في بحار الشهوات ...

 —bB « 5

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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وَيُــسّـلِـطُ األضـواءَ شــاعــر ثـالث
عـلـى أهـمــيــة اخــتــيــار الـرفــيق
الصالح وهو أمر بالغ األهمية 
ألنّ ضــحــايــا أصــدقــاء الــســوء

ليسوا بقليل ..!!
اسمعه يقول :

اصــحـبْ خــيـــارَ الـــنــاسِ حـــيثُ
لقيتَهُمْ 

خير الصحابة مَنْ يكونُ عَفِيفَا 
والناسُ مثل دراهم مَيّزتَها 
فوجدتَ منها فِضَةً وزيوفا 

وجــاء الــتـحــذيــر من الــصـاحب
زيفة ..!! السيء ألنه كالعملة ا

-4-
ويلبس شاعـر آخر جُبّةَ الوُعّاظ

فيقول :
ما يَصْنعُ العبدُ بِعزّ الغِنَى 

والعزُّ كلُّ العِزّ للمُتَقِي 
مَنْ عرفَ اللهَ فلْم تُغنِهِ 

معرفةُ اللهِ فذاكَ الشقي 
إنّ تـقــوى الــله هي خـيــر الـزاد
ومَنْ تـخــطـاهـا الـى االضـطـراب
الـسـلــوكي واالنـحـدار االخالقي

-1-
قال الشاعر :

يا أيها الظالم في فِعْلِهِ 
والظلمُ مردود على مَنْ ظلمْ
الى مَتَى أنتَ وَحَتى مَتَى 

ــصــيـبــاتِ وتَــنــسى تَــشْــكُــو ا
الـنِعَمْ مـن أقبح مـا اعتاد عـليه
الــنـــاس نـــســيـــانـــهم لـــلـــنِــعَم
ــســتـــمــر لألوجــاع وَذِكْــرهـم ا

صائب..!! وا

ترى الرجلَ النحيفَ فتزدَرِيهِ 
وفي أَثْوَابِهِ أَسَد هَصُورُ 
ويُعجبك الطرير فتبتَلِيهِ 
ليخلف ظنَّك الرجلُ الطريرُ
وقَدْ عَظُم البعيرُ بِغَيْرِ لُبٍّ 

فلم يَسْتَغْنِ بالعِظَمِ البَعيرُ 
الهصور : الشديد 

نظر  الطرير : ذو ا
-7-

واخيرا :
اذكـرّكّ بـقـول الـشـاعـر الـنـاصح
ا تُخَبِؤُه لكَ األيام الذي حذّر 

فقال :
تـروحُ لــنَـا الـدنــيـا بِـغَــيْـرِ الـذي

غدتْ
وتَحْدُثُ مِنْ بَعْدِ األمورِ أمورُ 
وجتـــري الــلــيـــالي بــاجـــتــمــاعٍ
وفُــرْقَـــةٍ وتــطـــلعُ فـــيــهـــا أَنْــجُم

وَتَغُورُ 
فمن ظَنَّ انّ الدهر باقٍ سرُورُهُ 

فذاكَ مَحال ال يدوم سرورُ 
عـــفــا الـــله عـــمــن صَـــيَّـــرَ الــهمَ

واحداً 
وأيقنَ أنَّ الدائراتِ تَدورُ.

فذلك هو الشقي .
أعـاذنـا الـله وايـاكم من الـشـقاء

...
-5-

ويــنــطـلق شــاعــر آخــر لــيـرسم
خارطة اخلالص فيقول :

مــضى أَمْـــسُكَ األدنى شـــهــيــداً
مُعَّدَالً 

ويَوْمُكَ هذا بالفعال شَهِيدُ
فانْ تَكُ باالمسِ اقتَرَفْتَ إساءةً 

فَتَن باحسانٍ وأنتَ حَمِيدُ 
وال تُــرْجِ فِـعـلَ اخلـيــرِ مِــنْكَ الى

غَدٍ 
لعلَّ غداً يأتي وأَنْتَ فقيدُ 

-6-
ويـثير شـاعر آخر مـسألة مـهمة
ترتـبط باألغـرار الـذين يُعَـوِلُون
ــظـــاهــر وال يُـــعــيــرون عــلـى ا
ـا تــنــطـوي عــلـيه اهــتــمـامــهم 

الضمائر  والسرائر .
ــــظــــاهــــر في كــــثــــيــــر من انّ ا
األحــيــان ال تــخـرج عن كــونــهـا

السراب اخلادع 
يقول :

—«c ≈Ë t uM

حـــدث خـــطــــأ بـــاسم كـــاتـب مـــقـــال (حـــروف
نـشور في متـوهّجـة.. كتـاب جـديد لـلصـدر) ا
عـدد االربـعاء 2021/7/7 والـصـحيـح محـسن
ـــوســوي . فــالـــيه ولــلـــقــراء الــكـــرام نــقــدم ا

االعتذار.
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تـصور اخي القـار ... ان حاكمـا في احدى احملاكم الـعراقيـة يتلو
تهم في قـضية من القضايـا ولكن بعد انتهائه قراره جتـاه احد ا
تـهم ويتهـجم على احلاكم ويـندفع جتاهه من قـراءة القرار يـغضب ا
كـالسـهم مـحـاوال االعـتـداء عـليه فـيـهـرب الـقـاضي راكـضا مـنه في
ـتـهم اروقـة احملــكـمـة ولـكــنه لم يـفـلـح في مـحـاولـته فــيـنـقض عــلـيه ا
بالـضرب ويدفعه ليسـقطه ارضا ويشبعه لـكما وضربا ويشاركه في
ذلك اصـدقـائه واقـاربـه الـذين كـانـوا يــنـتـظـرونه خــارج الـقـاعـةّ ولم
يــنـتــهي هــذا االعـتــداء اال بـتــدخل اهل الــغـيــرة من احلــاضـرين في
احملكمة ورجال االمن الذين سارعوا باإلحاطة باحلاكم وحمايته من

عتدين!!! ا
مـالك استـغربـت اخي القـار الكـر من هـذه احلادثـة انهـا حتدث
في الـواقع وتـتـكرر فـي العـراق وفي كـافـة انـحـاء الـعـالم ولـكـنـها ال
ــا يـتـمـتـع به احلـاكم من حـمــايـات ومن قـوانـ حتـدث في احملـاكم 

رادعــة تــمــنع حــدوث ذلك. فـنــتــســائل اذا اين تــقع هــذه احلـوادث?
ـالعب الـريــاضــيـة ضــد احلـكــام الـذين واجــيـبـك انـهــا حتـدث في ا

باريات وخاصة في مالعب كرة القدم! يديرون ا
نـعم اخي الـكـر وقـد هـالـنـي عـدد ونـوعـيـات حـاالت االعـتـداء الـتي
يتـعـرض لـهـا احلـكـام في جـمـيع انـحـاء الـعـالم فـمـا ان تـكـتب عـلى
احملـرك "جـوجل" عن حـاالت االعـتـداء عـلى احلـكـام حـتى تـظـهـر لك
الـعشـرات من االخبـار والفـديوات الـتي تظـهر لك مـا ال يسـرك ابدا
ا يـظهروا شاهـدة من احلزن على احلـكام  بل مـا تشعـر به خالل ا
به من حالـة ضعف وانـكسار واهـانة لـتلقـيهم لكـمة مـفاجئـة او دفعة
قـوية تسقطهـم ارضا او تراهم في احيان كـثيرة وهم يركضون في
العب هـارب من الالعب او اجلـمهور او كلـيهما الـذين يحاولون ا
االعتـداء عليـهم والذين غالبـا ما يستـطيعـون اللحاق بـهم واسقاطهم
ارضـا واشبـاعهـم لكـما وركال الى ان يـتـدخل بعض احلـاضرين او

عتدين! سك وابعاد ا العب حلماية احلكم ا رجال حماية ا
واخـر حالـة شاهـدتهـا في بـلدنـا احلبـيب هو مـا وقع يوم  15شـباط

باراة التي جرت ب 2021 ي مالعب احدى احملافظات في ا
ــبـاراة ضـربـة جـزاء نــاديـ من االنـديــة فـبـعـد ان احــتـسب حـكم ا
نافس باالعتراض عليه ثم لـصالح النادي االول قام العبوا النادي ا
الـتهـجم ثم االعـتـداء بالـضـرب! وقد شـارك اجلـمهـور بـضرب وركل
احلـكم الى ان تدخـلت القـوات االمنـية وقامـت بحمـايته مـن الالعب
ـعـتـدي! لـذا ولـكل مـا تـقـدم وألهـمـيـة مـوقع احلـكم في واجلـمـهـور ا
ـلعب وضرورة ان تـكون له حمـاية وحصـانة مـا يتمـتع به القاضي ا
سـؤول الى حماية احلكام او احلـاكم داخل احملاكم فإنني ادعو ا
وصـون كرامتهم واعطائـهم القوة ليقـوموا بواجبهم دون خوف وذلك
لـعب كأنه اعـتداء بـتشـريع قانـون يعـد االعـتداء عـلى احلكم داخـل ا
عـلى موظف داخل دائـرته (او ما يـرونه منـاسبـا من احكـام رادعة)
وبذلك فـإننا نوفر للحكم والذي هـو احد الركائز االساسية لضمان
كـانة الالئـقة التي استـمرار وتـطور االلعـاب الريـاضية االحـترام وا
ا س به فضال عن االعـتداء علـيه.واخيرا  كن ا جتـعله مهابـا وال 
ـبية انني لـست مخـتصا بـتشـريع القوانـ فإنني ادعـوا اللـجنة االو
الــوطـنـيـة الـعـراقـيــة الى عـقـد اجـتـمــاع ألصـحـاب االخـتـصـاص في
القـوان والتشـريعات الريـاضية اضافـة الى بعض جهـابذة القانون
من االسـاتذة واخلبراء لصـياغة مشروع
ـــبــيــة الى قـــانــون يُــقـــدم من قــبل االو
مــجـلـس الـنــواب إلقــراره في خــطـوة
رائـدة حلـمـاية من يـسـتـحق احلـمـاية

واالحترام.
نتظرون ... واننا 
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إلتـقى وزير الشـباب والـرياضة الـسيد
بية عدنان درجال ورئيس الـلجنة األو
الوطنية  العراقية رعد حمودي اللجنة
ناهج السنوية سماة لبحث ا الفنية ا

ركزية. لالحتادات الرياضية ا
وكـرّس اللـقاء لدراسـة ستـراتيـج جديد
ـتصاعـد عربيـاً ودولياً يالئم التـطور ا

في رياضة االجناز.
وأكـد درجال عـلى صـيـاغة عـمل ثـنائي
بية خال من مشترك ب الوزارة واألو
الـتقـاطعـات يفـضي لتـقد مـيزانـيات
االحتـــادات عــلـى وفق مــنـــاهج فـــنــيــة
مدروسـة في إحتاداتـها تـخضـع لرؤية
وتمحيص اللجنـة الفنية التي يرأسها
مـسـتـشـار الوزيـر الـدكـتـور حـسن علي

. كر
ــــا تــــمت وأبــــدى درجــــال ســــعــــادته 
مـنـاقـشته بـشـأن االحتـادات الريـاضـية
ـنح والـلـوائح الـتي سـتـفـضي القـرار ا
ـــا يـــتـــسق مع ــالـــيـــة لالحتـــادات  ا

مفردات قانون االحتادات اجلديد.
وبــصــدد مــيـزانــيــات االحتــادات غــيـر

ــبـيــة والـلــجـان الــريـاضــيـة أشـار األو
درجــال الى انه ســاع لـتـخــصـيص ذلك
ـوضــوع في االجـتـمـاعـات عـبـر طـرح ا

الدورية جمللس الوزراء. 
بـية من جـهـته قال رئـيس الـلجـنـة األو
الـوطـنــيـة الـعـراقــيـة  رعـد حـمـودي ان
إنــســـجــام الـــعــمل بـــ ركــني الـــعــمل
ـبـيـة يـضمن الـريـاضي الـوزارة واألو
ــــلـف الــــريــــاضـي الــــوطــــني جنــــاح ا
ـضي باجلـهتـ آللـية عـمل مشـترك و

. يخدم الرياضة والرياضي
وأعــرب حـمـودي عن ســعـادته في كـون
الـعالقـة الـيـوم باعـلى درجـات الـتـفاهم
والـــتـــكـــامل بـــ الـــوزارة والـــلـــجـــنــة
ـبـيـة وجلـنـة الشـبـاب والـريـاضـية األو
الـنيـابيـة حـيث تسـعى اجلهـات الثالث
لالرتــقــاء بـالــواقع الــريــاضي مـحــلــيـاً
وخــارجــيـــاً.  وخــتم رئـــيس الــلـــجــنــة
بـــــــيـة حـديـثه مـبيـنـاً ان الـلـجـنة األو
سؤوليتها شتركة سـتتصدى  الفنية ا
رســــــــوم لها والنجاح باذن نهج ا با
ركـزية على الله لـتقر مـنح االحتادات ا

وفق منـــــــاهجها الفنية.

بغداد- الزمان
أكــدت تــقـــاريــر إعالمــيــة مـــحــلــيــة أن
السلطات اليابانية تدرس إمكانية منع
ـراسم افـتـتاح احلـضـور اجلـمـاهيـري 

بياد طوكيو. أو
وبـحـسب تـقـاريـر صـحـفـيـة  فـإن مـنع
اجلــمــاهــيــر ســيـــســتــثــنى مــنه كــبــار
الشخصيات و أن احلكومة ستخفض
ـهمة مـثل ضيوف عدد الـشخصـيات ا
. الـشـركــات الـراعـيـة والـدبــلـومـاسـيـ
ـسابقات وقالت مـصادر صحـفية  إن ا
ــقـامـة ـقـامــة في مالعب كــبـيـرة أو ا ا
بعـد التـاسعـة مساء لن يـكون فـيها أي

حــضــور جــمـاهــيــري.وكـانـت الـلــجــنـة
نـظمـة قد فرضت حـظرا عـلى حضور ا
اجلمـاهير األجـنبيـة محددة نـسبة 50
ـقـام علـيـها ـنـشآت ا ـئـة من سعـة ا بـا
مـخـتـلف األلـعــاب حلـضـور اجلـمـهـور
احملـــلـي بـــحــــد أقــــصى عــــشـــرة آالف
ــقــرر أن يـتـم الـبت في شــخص. ومن ا
عـدد اجلـمـاهـيـر وإمــكـانـيـة حـضـورهم
خالل احملـــادثـــات اخلـــمـــاســـيـــة يــوم
قبل والـتي ستضم حـاكمة اخلمـيس ا
ــبــيـة طــوكــيــو ورئــيس الــلــجــنــة األو
الـــدولــيـــة تـــومـــاس بـــاخ الــذي يـــصل

اليابان في ذلك اليوم.
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تقـيم (منـظمـة فنانـون بال حدود  –فرع
الــعـراق) بــالــتـعــاون مع دائــرة الـفــنـون
العامة معرضهـا الفني التشكيلي األول
حتت شــعـار (الــفن لــلـجــمــيع) بـرعــايـة
وزير الـثـقـافة والـسـياحـة واآلثـار حسن

ناظم.
أعلـنت ذلك الفـنانـة مالك حمـيل رئيـسة
ـــعـــرض ــــنـــظـــمـــة مـــضــــيـــفـــة أن (ا ا
سـتحـتـضـنه  قـاعات مـركـز الـفـنون في
دائــرة الـــفــنــون في الـــســاعــة احلــاديــة
ـــقــبل  عـــشــرة مـن صــبـــاح االثــنـــ ا
ـتــنـوعـة ـشــاركـة عــشـرات األعـمــال ا
ـــنــظـــمــة من الـــتي أجنــزهـــا أعـــضــاء ا
الفنانات والفنان من مختلف األجيال.
وأشارت جمـيل الى أن (منـظمة فـنانون
بال حدود ودائرة  الفنون العامة وجهت
ــعــنــيـ ــهــتــمــ وا الــدعــوة جلــمــيع ا
بالـفنـون التـشكـيلـية حلـضور فـعالـيات
ـعــرض الـذي سـتـتــبـعه مـعـارض هـذا ا
أخــرى وفــقــاً خلـطــة الــعــمل الــشــامــلـة
لــلـمــنــظــمـة خـالل هـذا الــعــام واألعـوام

قبلة بعونه تعالى) . ا
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اضي ـوت االثنـ ا االديب والـشاعـر الكـويـتي غيـبه ا
عن 86 عـاما. والـذي ارتـبط اسـمه بـالشـاعـر الـعراقي
بدر شـاكـر الـسيـاب اذ جـمـعـته به صداقـة إبـان إقـامة
األخـيـر لـفـتـرات طـويـلـة في الـكـويت حـتى وفـاتـه بـأحد

مستشفياتها.
bFÝ —U²Ý

ـطــرب الـعـراقي يـطــــــــــلق قـريـبـا اغــــــنـيـة (جنـمـة) ا
كلـمات حـيدر االسـير احلـان نور الـزين وتوزيـع عمار

عدنان .
wÐUM'« fO
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ــــمــــثل الــــســــوري يــــؤدي في اجلــــزء اخلــــامس من ا
مـســلـسل (الـهـيـبــــــــة) مــشـهــــــداً واحـداً فـقط وعـلل
سـبـب مـوافـــــــقــته عـلـى ذلك بـأن الــعــمل جــمـاهــيـري
ـشــهـد ســيـجــمـعه بــالـفــنـانــة مـنى ونـاجح والن هــذا ا

واصف.
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ســيــنـعــقـد في مــحــافـظــة الـبــصـرة في

29تموز اجلاري .
ـؤتــمـر األديب مــحـمـد وقـال مــؤسس ا
رشــيــد لـ( الــزمـان ) :مــؤخــراً الــتــقـيت
القاص الكبير مـحمد خضير في مدينة
الـبـصـرة احلـبـيــبـة  مع مـجـمـوعـة من
الــقـيـادات الــثـقــافـيـة الــبـصــريـة  وقـد
أخـتـار الـقـاص مـحـمـد خـضـيـر احملور
ـــنـــجـــز الـــثـــــــــــــــانـي (الـــثـــقـــافـــة وا
الـتــعـبــيـري اجلــمـالي الــفـني واألدبي)

للكتابة عنه .
وأوضح رشـيد ( الـقـاص خضـيـر أبدى
إعجابه بـنشاطاتنـا الثقافـية خصوصا
مـلـتـقـى الـقـصـة الـقـطـري األول) والذي
عـقـدنــاه في مـديـنـة الــعـمـارة قي فـتـرة
ـقـرر أن تـكـون الـتـســعـيـنـيـات  ومـن ا
سـتديرة مـهمة جداً جلـسات الطـاولة ا
 ألنها ستناقش الكثير من التحديات 
تسبقها جلـسة االفتتاح التي سيشارك
فــيــهـا اغــلب الــقـيــادات الــثـقــافــيـة في

البصرة .
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بدع مـحمد يشـارك القاص الـبصـري ا
خـضيـر في فـعـالـيـات ( مـؤتـمـر الـقـمة
الــثـــقــافي الـــعــربـي الــثـــاني ) والــذي

…b¹bł WOMſ√
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من مــصـادفــات االرقـام والــتـواريخ
التي اهتم بهـا انني وجدت ان يوم
7- 7 هـــو ذكــرى مــيالد اثــنــ من
فنـانينـا الكـبار رحمـهما الـله خليل
الـــــرفــــاعي (ابـــــوفــــارس) وحــــجي
ــمـثل راضي( سـلــيم الــبـصــري). ا
خـــلــيل الـــرفــاعـي ونــســمـــيه (أبــو
فـارس) ولـد (وهـذه مـفـاجـاة اخـرى
في االرقام يوم 7-7-7) وبالتحديد
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ـوســيـقي اجلـزائــري (ديـدين كـانـون 16) أغــنـيـة أطـلق ا
طربة الـبنانية فـيفيان مراد جديـدة مسجّلة كـ(ديـو) مع ا

وسيقية. حتت عنوان (يومي) على أحد التطبيقات ا
وكـانت آخــر أعـمـال فــيـفـيــان مـراد اغـنــيـة (يـا عـراق)
صورتـها كفـيديو كلـيب.وظهرت مـراد في الكليب وهي
تـضع وشــاحـاً عـلى كـتــفـيـهــا عـلـيه الـعــلم الـعـراقي
ومعها راقصات بزي تقليدي يرقصن على إيقاعات

األغنية. 
وغنّت مـراد باللهجة العـراقية قائلة (إسمك صعب
بالـكون مـا ينـقاس يـا بو الـكرامـة تظل عـنوان كل
الـناس إنت مـكانك نـعم عـالراس لـو عالـراس ما
تقبل بذل أبد شعبك إلك حرّاس). كلمات وأحلان
عـمار اجلمالي توزيع  ميثم عالء الدين  وإخراج

 زياد خوري.
أمـا ديـدين كـانون 16 فـهـو مـوسـقي جـزائري
اسمـه احلقـيـقي خـيـر الدين يـوسـفي ولـد سـنة
1994 ويــقــيم بـاحلي الــشــعـبي بــأوالد فـايت

بالعاصمة اجلزائرية .

تـصرفك مـثل الفـلفل يـضيف نـكهـة التـوابل. لكن إذا
أكثرت منه يصبح مزعجا.

qL(«

 يــتــقــبل االخــرون اراءك بــكل رحــابــة صــدر وتــكـون
ناجحا في مواعيدك واجتماعاتك . 
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ال تـدع االفــكـار الـسـوداء تـخـيم عــلى عالقـاتك الـيـوم
ابحث عن كل ما مبهج .
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ساء وقـد تقوم بتـلبية دعوة جاذبيـتك في اوجها في ا
اجتماعية.
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 تعلّم أن تتفهم اطفالك.أنت مرتبط بوجهة نظر معيّنة
رقم احلظ.2

¡«“u'«

انـتـهت الـفـترة الـصـعـبـة التـي مررت بـهـا في الـيـوم
اضي .رقم احلظ .3 ا
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تــدخل صــراعــاً حــول مــشــروع وهـذا لــيـس الـطــريق
الصحيح اآلن.
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تـشـعـر بالـنـشاط والـتـفاؤل الـيـوم االمـور تسـيـر معك
كما تريد. 

Íb'«

حاول أن تـتّفق مع االصدقاء و الزمالء في العمل كي
تتمكن من حتقيق امانيك.
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ـهـمـة الن ـبـادرات والــقـرارات ا ال تـتـردد بـالـقــيـام بـا
احلظ سوف يقف الى جانبك بقوة. 
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ما تزال امـورك جيدة وخاصة في الـعمل الذي يشهد
دفعة نوعية صباحا.
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تدقيـقك على الكالم قد يجـعلك تنكـد على نفسك لذلك
خذ االمور ببساطة اكثر .

 u(«
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كن مـجمـوعـة من الـكلـمـات الـتي 
كــتـابــتـهـا افــقـيــا ورأسـيـا في ذات
الـــوقت وهــو مــا يـــظــهــر من خالل
كـتابـة مـرادفـات ومـعـاني الـكـلـمات

االتية:
1- مدينة فلسطينية
2- يبحث عن االثار
3- عالم بالدين

4- مدينة سعودية

الـشاعـر الـعـراقي صـدر له عن دار يـنـابيـع في دمشق
ـعـنـون (لــيل الـغـاب) يـضم 29 ديــوانه الـرابع عـشــر ا

قصيدة تقع في 143 صفحة.

ــعــاون الــطــبي الــعـراقـي نـعــته ا
دائـــرة صــحـــة االنــبـــار/ قــطــاع
الـــرمـــادي األول بــعـــد ان غـــيــبه
ـوت أثـر مـضــاعـفـات فـايـروس ا
كــورونــا  ســألـ الــله الــرحــمـة

غفرة للراحل. وا

مـثل السوري يـواصل تصويـر مشاهـده في عشارية ا
(عـش الــغـــراب) مع اخملـــرج ولـــيـــد درويش وذلك في

مدينة ميسلون بريف العاصمة دمشق .
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هـندس العـراقي تسلم الـثالثاء مهـام منصـبه اجلديد ا
عادن خلـفا للـمهندس كوكـيل فني لوزارة الـصناعـة وا

. عادل كر

فيفيان مراد

بعض أكـثر أفالم الـسيـنمـا الهـندية
جنـاحـا في تـلك الـفـتـرة.ولـد كـومـار
عام 1922 في مديـنة بـيشـاور التي
تـقع حالـيـا في شمـال بـاكسـتان ثم
في الثالثينات نقل والده الذي كان
تــاجـر فــواكه عـائــلـته إلى عــاصـمـة

الترفيه الهندية.
لكن كـومـار رفض فرصـة إدارة عمل
مـثلة ديـفيكا والده بعـدما رصدته ا
راني فـي كـشـك والــده في بــومــبـاي
لـيـؤدي اول دور لـه في فـيـلم "جـوار

بهاتا" عام 1944.
أقنعـته راني بتغـيير اسـمه فاختار
ديـليب كـومـار مـا أتاح له إخـفـاء ما
كــان يــقــوم به عن والــده الــذي كـان
رافـــــــضـــــــا دخـــــــول ابـــــــنـه عـــــــالم
الـتـمـثـيل.ورغم فـشل "جـوار بـهـاتـا"
وانــتــقــاد اجملـالت الــســيــنــمــائــيــة
ـة كومار لم الرائدة ألدائـه فإن عز

{ نــــيــــودلـــهـي - رومـــا (أ ف ب) -
أثارت وفاة ديـليب كومـار أحد أكبر
جنـوم الـعــصـر الـذهـبـي لـلـســيـنـمـا
الـهـنـديـة في أربـعـيـنـات وسـتـيـنـات
الـــقـــرن الـــعــــشـــرين عن 98 عـــامـــا
األربـــعــاء ردود فــعل عــاطــفــيــة من

ثل وسياسي كثر.
إلى جـانب ديف أنـانـد وراج كـابور
كـان كومـار واحـدا من ثالثـة أسـماء
ع جنــمـهــا خالل الــعــصـر كـبــيــرة 
الـذهـبي لـلـسـيـنـمـا الـهـنـديـة والـذي
امتـد من األربعـينات حـتى ستـينات
ـــاضـي وقـــد اســـتـــمـــرت الـــقـــرن ا
مـــســـيــرته 50 عـــامــا أدى خاللـــهــا

بطولة 60 فيلما.
وقــد أدى كـومــار الـذي أطــلق عــلـيه
لــقب (مـــلك الــتــراجــيـــديــا) بــســبب
مــظـهــره اجلـمــيل وشـعــره األشـعث
وصـوته الـعمـيق دور الـبـطـولة في

وعــاد عـام 1981 بــفــيــلم "كــرانـتي"
(ثــــورة) كـــــمــــا شــــارك إلـى جــــانب
بـاتـشان في فـيـلم "شـاكـتي" (الـقوة)
في الــعــام الـتــالي.في الــعـام 2006
ـيـة عن مـجـمل تـســلّم جـائـزة تـكــر
مــــســـيـــرتـه الـــفـــنـــيــــة في جـــوائـــز
"نــاشـونــال فــيــلـم اووردز" تــقــديـرا

ساهمته في السينما الهندية.
وكـــتـب رئـــيس الــــوزراء الـــهـــنـــدي
ناريـندرا مـودي على تـويتـر (ديليب
كومار... سيتم استذكاره كأسطورة
سـيــنـمــائـيــة).وأضـاف (لــقـد تــمـيّـز
بتألق ال مثيل له وهو السبب الذي
جـعل اجلمـاهـير عـبـر األجيـال تـف
نا الثقافي). به. وفاته خسارة لعا
الى ذلك تـوفـيت أيقـونـة الـتلـفـزيون
واألغنية اإليطالية رافاييال كارا عن
78 عـــامــا االثــنــ عــلى مــا ذكــرت
وســائـل إعالم إيـــطـــالــيـــة نـــقال عن

تـثــبط وشـارك عـام  1946في فـيـلم
"ميالن".ومن أشهر أدوار كومار ذلك

الذي أداه في (مغال- إ-عزام).
وبـعـد سـلـسـلـة من الـتـقـلـبـات أخـذ
ـدة خمس سـنوات فتـرة اسـتراحـة 

عظـيمـة شغـوفة
وإنـــــســـــانـــــيــــة
رافـقــتـنــا طـوال
حـيـاتـنـا. وداعا
رافــايـيـال).كـذلك
نـــــــــعـى رئـــــــــيس
الــوزراء اإليــطــالي
مــــــــــــاريــــــــــــو دراغـي

األيـقـونــة الـتـلـفـزيـونـيـة
الـــــراحــــــلـــــة مـــــؤكـــــدا (أن
ضـحـكـتـهـا وسـخـاءهـا رافـقا

.( أجياال من اإليطالي
رافــايــيال كــارا مـن مــوالــيـد 18
حــــزيــــران 1943 وكـــــانت لــــهــــا
مــســيــرة طــويــلــة في قــنـوات راي
التلفزيونية اإليـطالية العامة حيث
أثــارت إعـجـاب مـاليـ اإليـطــالـيـ
ــوهــبـتــهــا فـي الـرقـص والــغــنـاء

وتقد البرامج.
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في الوقت الذي نـستذكـر االصوات التي
بقـيت في قـلـوب مسـتـمعي اذاعـة بـغداد
نـوعاتـية من خالل جمـلة مـن البـرامج ا
االذاعية وخـاصة مـنها الـصباحـية التي
ـسـتمـعـ مـنـذ افـتـتـاح االذاعة تـرافق ا
ذيعات العراقيات بصمة لتبقى اسماء ا
سـتـمـعـ مـثـلـما اذاعـيـة التـغيب عـن ا
ذيـعـ واسـماء بـقيت اصـوات اذاعـيـة 
مــخـرجــ وفـنــيـ كــانـوا يــتـســابـقـون
لـكسب ود مـسـتـمـعي بغـداد لـيـبـقى هذا
اجلـــيل مـن رواد االذاعـــة حـــاضـــرا رغم
مــرور عـشــرات الــسـنــ عــلى تــاسـيس

اذاعة بـغـداد. ومن االجـيـال الـرواد التي
ستـبقى حتـجز مـكانـا مرمـوقا في قـلوب
ـذيـعــتـ كالدس يـوسف ـســتـمـعــ ا ا
وسـهــام مـحـمـود الــلـتـ حــصـدتـا عـلى
لــقــبي فــيــروز الــعــراق وكــروان االذاعـة
ستمع وكانت الرائدة كالدس ترافق ا
منـذ الـصبـاح ببـرنامـج جريـدة الصـباح
لــلـمـخــرج فـريـق عـبـد الــرحـمـن وسـهـام
مـحـمـود بـبـرامـجـهـا الـصـبـاحـيـة رحـلـة
الصبـاح ومعكم عـلى الهواء من سـتديو

نوعة.  عشرة ومجموعة من البرامج ا
ـقـيـمة ـذيعـة الـرائـدة كالدس يوسف ا ا
تحـدة تقـول لـ ( الزمان ) في الواليـات ا
عــــــــــــــبــــــــــــــر
االنـتــرنت أن
( حــــــــــــــــــــــب
االذاعــــــــــــــــــة
اليغيب مهما
طـــال الــــزمن
ومـــــــهـــــــمــــــا
ابـتــعـدت عن
ارض الـوطن
فــــــهـــــــو حب
لـبـيـتي بـاقي
واليغيب هذا
الـبــيت الـذي
كـــان يــجـــمع
الزمالء منهم

من غــــادرنـــا الـى دار احلق ومـــنــــهم من
يـجـلس عـلى فـراش الـعـافـيـة ومـنـهم من
يسـتـمر بـالـعمل ومن تـقـاعد عن الـعمل 
نعم كنا اسرة واحدة نعمل منذ الصباح
لغـايـة اللـيل بال ملـل او كلل نـكسب حب
سـتمـع ونـحتـرمهم بـكل انتـمائـاتهم ا
وقــومـيــاتــهم واديــانــهم االهم ان يــكـون

مستمعا الذاعة بغداد ). 
وعن مـــايـــنــشـــر في وســـائل الـــتــواصل
االجتـمـاعي من اخـبـار كاذبـة تـلـفق على
الـــرواد تـــقـــول (ان االعـــمـــار بـــيـــد الـــله
سبحانه وتعالى وان االنسان مهما عمر
 فان اعماله ومـنجزاته ستـبقى من بعده
نستـذكرها بـخير ونتـرحم له واتمنى ان
النـنـشـر مـثل تـلك االخـبـار الـكـاذبة الـتي
تـابــعـتـهــا مـثل الــصـديق مـؤيــد الـبـدري
عــنـدمــا قـرات اكــثـر من مــرة خـبــروفـاته
وبـالـتالي يـتـبـ انه مـفـبـرك واتـمنى ان
نبـتعـد عن مـثل هذه االخـبار الـتي تعـكر
مــزاجــنـــا وحتــبط مــعــنــويــات احملــبــ
والــزمالء ) وفي اخلــتــام تـقــول ( حتــيـة
لــلــزمالء وكل الــرواد والــعــامــلــ حتت
خيـمـة اذاعة بـغـداد التي اعـشـقهـا عشق

اجلذور للماء ).
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ـذيــعـة الـرائــدة سـهـام مــحـمـود وتـعــد ا
ــذيــعــات الــلـــواتي حــقــقن واحــدة مـن ا
نوعة شهرة واسـعة ببرامـجا االذاعيـة ا

ــذيـعــة الـنــاجـحـة ه ا وشــاركت بـتــقـد
صـبـاح عبـاس وبـاشـراف الـراحل مـهـند
االنـصـاري الـذي دعـمـنـا بـكل تـفـاصـيـله
ـستـمع الكـر قبل ليـترك بـصمـة عـند ا
ان ياتي اخملـرج عالء محـسن  وزميـلتي
ـدرس وسمـيـرة جـيـاد ليـتـسـلـموا امل ا
الـــبــرنــامـج بــعــد تــركـــنــا له فـي مــطــلع

التسعينيات .
نعم ال انكر ان البـرنامج في تطور ولكن
امنيتنـا وعند االحتفـال بذكرى تاسيسه
يجـب ان يشـيـروا الى االسـمـاء التي
اسـهـمت بـتـاسـيـسه والـبـرنـامج
ـــســتــمع هــو مـــلك الــنــاس وا
ولــيس الحــد مع تــمــنــيــاتــنـا
لـلـجـميـع بالـتـواصل)  وعن
ـــواقف احملـــرجـــة تـــقــول ا
(كيف انسى مقالبك يافائز
وانت قـــد كـــتـــبـت عـــمــودا
بعـنـوان حكـايـتي مع بـلبل
االذاعــة ! وكـيف جــعــلـتــنـا
ـــمـــرات االذاعـــة نـــركـض 
نـــبــحـث عن بـــلــبـل االذاعــة
لــــيــــتــــــبـــ بــــعــــد ذلك انه
بنى عصفور دخل بـاخلطا 
ـقالب االذاعة  وغـيـرها من ا
الـتـي سـتــبـقى جتــسـد حــبـنـا
وعــشــقـنــا الذاعــتــنـا احلــبــيــبـة

بغداد).

وخــاصـة الــصـبـاحــيـة مــنـهــا تـســتـذكـر
مـســيـرتـهــا قـائـلــة ( تـقـدمت لــلـعـمل في

االذاعــة  مع اكـــثــر من  500مــذيــعــة 
ـذيعـ من قبل اختـبـارنا في اسـتديـو ا
الـرواد حــافظ الــقـبــاني وحـســ حـافظ
وغازي فـيـصل ومحـمـد علي كـر واخر
اخـتـبار كـان بـوجـود الـصـحـاف جنحت
ـدة 3 اشـهــر في مـعــهـد ودخـلــنـا دورة 
التـدريب االذاعي والتـلـفزيـوني  بعـدها
اصبحت مذيعـة في اذاعة بغداد وقدمت
الكـثـير من الـبـرامج  مع اخملـرج فـائز
جــواد ونـاظـم فـالـح  اخـتــارني مــحــمـد
مـــبـــارك رئـــيـس الـــقـــسم الـــثـــقـــافي في
تلفزيون العراق لتقد برنامج كلمة في
خمسة دقـائق ثم اصبحت مذيـعة اخبار
في االذاعة والـتلـفـزيون) وتـضيف ( لـقد
كـانـت احـلى ايــام عـمــري عـنـدمــا تـركت
ـستـمـع  بصـمـة اعالمـية في قـلـوب ا
وجنــحت في بــرامـج الــصــبــاح ومــنــهـا
صبـاح اخلـير ورحـلـة الصـبـاح وغيـرها
من الـــبــرامج الــيــومـــيــة واالســبــوعــيــة
ويـبـقى بـرنـامج مـعـكم عـلى الـهـواء من
ـؤثر عـند ستـديو عـشرة هـو البـرنامج ا
سـتمع في بـداية الـتسـعيـنيـات عنـدما ا
اســـســــنـــاه مع الـــزمـالء اخملـــرج فـــائـــز
والـكـاتب احـمــد هـاتف ومـعـنـا كـادر من
الـشــبـاب واذكــر مـنــهم مـســاعـد اخملـرج
ه عـــلـي وحـــيــد واســـتـــمـــريت بـــتـــقـــد
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ي الـعـراقي يـصدر لـه عن دار دجـلة الـكـاتب واالكـاد
نـاشــرون ومـوزعـون كـتــاب (الـرمـزي والـتــشـكـيـلي في

شعر حميد سعيد).
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رافاييال كاراديليب كومار

مـقـرب مـنـهـا..وعـلق وزير الـثـقـافة
اإليطالي داريو فرانشـيسكيني على
الـنـبــأ قـائال (بـرحـيل رافـايـيال كـارا
نـفقـد سـيدة عـظـيمـة في الـتـلفـزيون
اإليــــطــــالـي. امــــرأة ذات مــــوهــــبـــة

 wŽU d « qOKš

من اعـــمـــال خـــلــيـل الــرفـــاعي  85
مسـرحـية و  850مـسلـسالً إذاعـياً
وتـلـفـزيـونـيـا و 6افالم اضـافـة الى

برامج اذاعية وتلفزيونية
ثل في حصل على جـائزة أفضل 
مــهــرجـان قــرطـاج ســنـة  2001عن
مجـمل أعمـاله الـفنيـة  وعلـى نحو
12 شـهادة تـقـديريـة عن أعـمال في

سرح. التلفزيون وا
w{«— w−Š

مـن اعـــمــــاله الــــفـــنــــيـــة  4افالم 3
مسرحيات 4 مسلسالت تلفزيونية
ـســلــسل الــشــهــيـر (حتت مــنــهــا ا
مـــوس احلالق) 2 تــــمـــثـــيــــلـــيـــات

تلفزيونية.
كـان كل منـهمـا الرفـاعي والبـصري
من ابـرز الــفـنـانــ الـعــراقـيـ في
الــــنـــصــــــف الــــثـــاني مـن الـــقـــرن
اضي  فــــــقد رسما البسمة على ا
وجــوه كل مـشــاهــدي الــتـلــفــزيـون

سرح. وا

7-7-192) وتـوفي يـوم 9 تـشـرين
االول 2006 وكـــــــان عــــــمــــــره (79
عــامـا).  امــا حـجـي راضي واسـمه
احلقيقـي (سليم البـصري) فقد ولد
قـبل الـرفاعي بـسـنـة واحدة اي في
يــوم 7-7- 1926 وتـــوفي  يــوم 8
ايار 1997 وكان عـمره (71 سنة).
الرفـاعي وحجي رضي اشـتركا في
مـسلـسل شـهيـر هـو مسـلسل حتت

موس احلالق 1969 
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{ لـوس  –اجنــلــوس - وكـاالت - خــاض الـنــجم ويل ســمـيث
مغـامرة جديدة بقيادته دراجة نارية صغيرة احلجم مكونة من
3 إطارات فـقط.ونشر سميث عبر صـفحته اخلاصة على موقع
التـواصل اإلجتماعي مقطع فيديـو ظهر فيه وهو يقود الدراجة

في الشارع.
وفي إشـارة ســاخـــرة مــنه عــلى سـلــسـلــة األكـشن الــشـهــيـرة
(فــاست انــد فــيــوراوس)  عــلّق عــلـى الــفــيـديــو بــكــتــابــة إسم
السـلسـلة الـتي تـشتـهر بـاألكشن واحلـركة وقـيادة الـدراجات
تـزامــنــاً مع عـرض اجلــزء الــتـاسـع مـنــهــا حـالــيــاً في صـاالت

السينما.
وكان نـشر ويل فـيديـو عبر صـفحـته اخلاصـة ظهـر فيه مـرتدياً
قـناعـاً عـلى وجهه وأعـلن من خالله إطالق كـتـابه (ويل) الذي

كان يعمل عليه منذ سنوات وعلق: (كتابي األول).
ويـروي الـكـتــاب قـصـة ويل من الـطـفـولـة الى األدوار الـشـهـيـرة
التي لعبها وهو قصة مُلهمة تروي كيف طوّر نفسه ليصل الى

النجاح والسالم الداخلي مع نفسه وأحبائه والعالم.
يُذكـر أن غـــالف الـكتـاب هو مـجمـوعـة صور له مـرسومـة فوق
بعــــضهـا والـفكـرة تُـعبّـر عن تـطور اإلنـسـان من الطـفـولة الى

قبل. النضوج وسينشر في 9 تشرين الثاني ا
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ــهـرجـان أعــلن الـقــيـمــون عـلى ا
الـسـيـنـمـائي الـفـرنـسي االثـنـ

تمايز عن مشيدين (بـأسلوبهـا ا
كل اآلخرين).

وتنال اخملرجـة البالغة 67 عاماً
ـهـرجـان الـذي يقـام في جـائـزة ا
مــديـنــة لــيـون في وسـط فـرنــسـا
الــــشـــــرقي خــــلـــــفــــا لـألخــــوين
الــبـلــجـيــكـيــ جـان بــيـار ولـوك

داردين.
تُـــمــــنح جــــائــــزة  (لـــومــــيــــيـــر)
بــنــســخــتــهــا الــثــالــثــة عــشــرة
ــنـاســبـة مــهـرجــان (لـومــيـيـر)
لألفالم الـتـراثيـة الـذي يـقـام هذا
الـعــام في الـفــتـرة من 9 إلى 17

تشرين األول/أكتوبر.

وقــال الـبــيـان إن مـخــرجـة فــيـلم
(ذي بـــيـــانــو) كــانـت أول امــرأة
تـفـوز بـالــسـعـفـة الـذهـبـيـة وأول
مـــديــرة لــلــجــنــة الـــتــحــكــيم في
كـمـا مـهــرجـان كــان عـام 2014. 
سـتـكـون كـامـبـيـون أول مـخـرجة
حتــصل عـلى جــائـزة (لــومـيــيـر)
روّجون لها بأنها التي يعرّفها ا

(نوبل السينما).
وتــقــدم كــامــبــيــون في اخلــريف
فـيـلـمـهـا اجلـديـد (ذي بـاور أوف
ـــقــتـــبس من كـــتــاب ذي دوغ)  ا
يـحـمـل الـعـنـوان نـفــسه لـلـكـاتب
دون ويــنـســلــو والـذي يــتــنـاول
ــكـسـيك تـهــريب اخملـدرات بـ ا

تحدة. والواليات ا
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 نعود الى قضية االستثمارات التي ليس لها رأس او
اقـــدام فـي الـــعـــراق بـــســـبب الـــفـــســـاد واخلـــوف من
ـفاجـآت األمـنـيـة وتـخلف الـقـوانـ عن روح الـعـصر ا
وغياب خطط جذب الشركات. واليوم نتحدث عن ركن
احلاجـة الـفعـليـة بـحسب تـبويـبـات معـينـة لالسـتثـمار.
تـلك هي مـسـألة األولـويـات وال أظن أنّ هـناك أهم من
قـطــاع الــكـهــربـاء. وهــنـا البــد ان نــفـيــد من االنـفــتـاح

صري في العالقات لإلفادة  العراقي ا
ـصــريـة اذا كـانت مــصـر تـعـاني من  من الـتــجـربـة ا
نــقـص يــصل الى ثــلث مـــا حتــتــاجه فــعالً في أوقــات
الـذروة لالســتـخــدام الـكــامل وكـان انــتـاجــهـا أربــعـة
وعشـرين ألف مـيغـا واط وهي حتتـاج الى ثالث ألف
مـيغـاواط  وهي نفس احلـاجة الـفعلـية تـقريـبا لـلعراق
الــيـوم بــالـرغـم من ان عـدد نــفـوســنـا أقـل من نـصف
ـائـة من نـفــوسـهم وانّ مـعـامـلـنـا ال تــعـادل عـشـرة بـا
صـري استـثمروا في خـطط انتاج انتـاجيتـهم. لكن ا
الـكـهـربـاء وتـأسـيس قـواعـد مـحـطـات بـشـكل صـحـيح
أتـاح لــهم حتــقــيق فـائـض في اقل من ثالث ســنـوات
وهم يـنــتـجـون الـيـوم سـتـة وخــمـسـ ألف مـيـغـا واط.
وبــدأوا بـخـطــة اسـتــثـمـار مــلـيـاري دوالر فــقط النـتـاج
ـــشــاريع أربــعـــة االف مــيـــغـــا واط  ومن ثم تـــوالت ا
اإلنـتـاجـيـة من ضـمـنـهـا الطـاقـة الـشـمـسـيـة الـعـمالقة.
ــصــري من طــاقــة الــكــهــربــاء هــو أربــعــة الــفــائـض ا
وعشـرون ألف مـيغـا واط. ومـصـر ليـست دولـة نفـطـية

وتعاني زيادة مذهلة بعدد النفوس. 
 يــاتـرى مــا هي االســبـاب الــتي جتـعل مــصـر تــخـرج
مـنـتصـرة في وقت قـياسي وتـضـيف لدخـلـها الـقومي
إيــرادات بـالـعـمــلـة الـصـعــبـة من الـقــطـاع الـذي كـانت
تـشكـو الـعجـز فيه? هـذا السـؤال يـجب ان جتيب عـليه
ـنجـزاتـها جـميع الـقـيادات الـسـيـاسيـة الـتي تتـبـجح 

الوطنية لم ليس لها وجود. 
 دراسـة جتـربـة الـنـجـاح لـدى مـصـر او لـدى ايـة دولة
أخـرى هــو طـريق االسـتـثــمـار الـصـحــيح ولـيس فـقط
بجلب الشركات االجنبية التي قد تترك ظاللها الثقيلة
عـــلى الـــبـالد جلـــيل او جـــيـــلـــ من دون ان نـــدري. 
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منـذ خـمس وثالثـ سـنـة وأنا أكـتب في الـصـحـافـة.. في جـريدة
: عـز الـدين سـلــمـان (الـيـسـاري الـعــراق أتـذكـرهم واحـداً واحــداً
) كـلمـا تـقـابـلـنـا عـلى سـلّم اجلـريـدة كنت الـضـاحك) أو (سـتـالـ
ــاذا أطـلــقت اسم (كـردســتـان) عـلى ابــنـتك? فــيـردّ عـليّ أسـأله: 

ساخراً (وهل أسمّيها أمريكا) .!
أما مـظهـر عـارف فقـد كان عـلى الـدوام (في انتـظار غـودو) يأتي
ا وال يأتـي. كان من ظـرفـاء الـصـحـافة وكـان ال يـروي الـنـكت. إ
يــصـنــعـهــا من خـيــاله. يـصــافـحــنـا دون أن نـعــثـر عــلى اإلصـبع
اخلـامـسـة فـي كل من يـديه. وكـان صـانع مــانـشـيـتـات الـصـفـحـة
األولى صـباح الالمي أو  (القـاموس احمليط) لـقدرته اللـغوية. أما
سـالم الـعـزاوي فكـلـما انـتـفض غـضبـاً عـلى مـا يفـعـله قـلم رئيس
ــقـاالت احملـررين أطـفـأنـا غـضــبه بـسـيـكـارة من نـوع الـتـحـريـر 

سومر ليهدأ!.
ظهره وهندامه وكان رئيس التحرير صالح الدين سعيد يعتني 
ـطـبـوعه ألنهـا كل مـا لـديه في الصـحـافة ـا كان يـعـتني  أكـثـر 
ـا في احلــيـاة.. ثم يــقـابــلك طه عــارف بـابـتــسـامــته الــفـارقـة ور
زركشة باأللـوان وقد اكتفى فـي آخر أيامه أن يصدر ومالبسـه ا
ـنار) لـيدفع من إعالنـها إيـجـار بيـته بعـدما أعـداداً من جـريدة (ا
أمضى حـياته مستـأجراً في األعظمـية. ويواجهك مـوحان الظاهر
بصـخبه وقفشاته وحكاياته عن (ريف احلـلة ودواوينها).. لتنتهي
بـحـكـايـات هـارون مـحـمـد وانــشـغـاالته وبـأحـمـد شـبـيب مـهـنـدس
ـطـبـعـة وحـارس الـصـفـحـة الـثـقـافـيـة الـصـارم (أبـو احلـرف في ا

صارم).
وفي جـريـدة العـراق كـانت تكـثـر الكـتـابة بـاسـماء مـسـتعـارة لكي
يــزيــد الــكــتّــاب واحملــررون من مــكــافـآتــهـم. مـرة قــال لي رئــيس
الـتـحـريـر: أنت تـكـتب في جـريـدتـ وتـكـتب بـاسم مـسـتعـار. أين
تذهب كـل هذه الـفـلـوس?!.  وكنّـا مـجـموعـة من احملـررين جنـتمع
في الـطـابق الـثـالث أمـا رئيس الـتـحـريـر فكـان مـكـتـبه في الـطابق
قـال أن يأخذ طريقه للنشر دون شطب الثـاني. وعندما كنّا نريد 
فإنـنا نـرسله بـيد عامل اخلـدمة الـعم القـروي الطـيّب (أبو حسن)
ـقال ونـوصـيه أن يـنـزل إلى رئـيـس الـتـحـرير ويـقـول لـه إن هـذا ا
(اجـاك من فــوك) فــيـنــهض واقـفــاً مــعـتــقـداً إنـه جـاء من رئــاسـة
اجلمـهورية!.  ولقد جرّبنـا يوماً إسلوباً جـديداً في الصحافة هو
أن نبـعج البالون بـإبرة. وكان أول هذه الـبالونات حـ نشرنا في
تـطرفة الصـفحـة األخيـرة عن (قاص سـتيـني مصـاب بالـذاتيـة ا
يدّعـي أنه مالئ الـدنـيا وشـاغل دور الـنـشر في أوروبـا بـدراسات
وتـرجــمــات عن أدبه لم نــسـمـع بـهــا ولم نــقـرأهــا لــوال إعالنـاته
اجملانـية عـنـها في الـصحـف). وكان الـتوقـيع يـحمل إسم (مـتعب

ستعار من قصيدة لنزار قباني!. بن تعبان) ا
بدع عبـدالرحمن مجيد الربيعي ظنّ ويبـدو أن صديقنا الروائي ا
ا منشور فجاءنـا ذات ليلة شتائية ماطرة إلى ـقصود  أنه هو ا
(العراق) وبصـحبته القاص الراحل غازي العبادي والناقد ماجد
السامرائي. كان الربيعي يتأبط عدداً من الكتب والدراسات التي
قـال إنـهـا تـثـبت مـا أنكـرنـاه وكـان يـسـألـنـا بـعـتب شـديـد: من هو
مـتـعب بن تـعـبان? وكـان عـلـينـا أن نـدافع ولـعـلنـا أضـعـنـا الوقت
عـبـثـاً ونحن نـحـاول االعـتذار فـاضـطررنـا أن نـلـقي التـهـمـة على
زمـيـلـنـا حـسن الـعــاني. وجـلس الـربـيـعي يـكـتب رداً نـشـرنـاه في
اليـوم التـالي انـبرى في سـطـوره يصب الـلعـنـات على كـاتب تلك
السـطور مـسـتغـرباً أن تـمـرّ هذه (احلـكـاية) من حتت قـلم زمـيلـنا

العزيز زيد احللي!.
مرّت سـنـوات طـوال حتى الـتـقـيت مع عـبد الـرحـمن الـربـيعي في
مطـعم دمشـقي بـباب تـوما وكـان مـعنـا الشـاعـر عبـد الرزاق عـبد
الواحـد والكاتب الـبديع فـاضل الربيـعي. ح انتـهينـا من الغداء
سألته: هل تتذكر (متعب بن تعبان). قال: كيف ال أتذكره. سامح
الـله حسن العاني! قـلت والله يا موالنا إن
الـعاني بـر من هـذه الـتهـمـة. وأنـني أنا
من كـتـبت تلـك السـطـور بـقـصـد حتريك

اجلو الراكد وما أثقله في تلك األيام!.
.. ثم اسـتـغـرب الــربـيـعي وابــتـسم طـويالً

ضحكنا من حناجرنا!.
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{ كــــان (فــــرنــــســــا) (أ ف ب) –
ط بــــأجــــواء أوبـــــرالــــيـــــة من 
موسيقى الروك تسجّل السينما
عــودتــهـا الــكــبـيــرة الــثالثـاء من
خالل افتـتاح مـهرجـان كان الذي
ألغـيَ عام 2020 بسـبب جـائـحة
كوفيد-19 بحضور جنوم سَمح
لـهم بعـدم وضع الـكـمـامـات على
هرجان قبل انطالقه بفيلم درج ا
(انيت) للمخرج ليوس كاراكس.
وفي تـــصــريـح لــوكــالـــة فــرانس
بــــرس قــــال آدم درايـــفــــر الـــذي
يتولى مع ماريون كوتيار بطولة
هـذه الـكـوميـديـا الـغـنـائـيـة التي
تـــشـــكّل أول فـــيــــلم لـــلـــمـــخـــرج
الـفـرنـسي مـنـذ (هـولي مـوتـورز)
قـبل تـسع سـنـوات (إن كـوفـيد ال
شـاركة في يزال مـوجوداً لـكن ا
ـهـرجـان وفي افـتتـاحه عـودة ا
تــــولّـــــد شــــعــــوراً بـــــاالرتــــيــــاح

واحلماسة).
وهـذه احلـمـاســة تـشـاركه إيـاهـا
ـية أيـضـاً نـخـبة الـسـيـنـمـا الـعـا
الـتي تـعـود إلى الـكـروازيت بـعد
أكـــثـــر من عـــامـــ عـــلى تـــســـلّم
الــكــوري اجلــنــوبي بــونغ جــون
هـون السـعـفة الـذهـبيـة عن فـيلم
(بـــاراســـايت) تـــركت خاللـــهـــمــا
اجلـــائــحــة ومــعـــهــا إقــفــال دور
السينما مدى أشـهر أثراً سلبياً

عميقاً على القطاع.
ـهرجان نوعاً من وتشكّل عودة ا
نـطـقـة احمللي قـيامـة القـتـصـاد ا
نكوب بسبب اجلائحة ولو أن ا
ــتـوقـع أن يـصـل عـدد من غــيــر ا
احلضور خالله 40 ألفـاً كما في
الــعـام 2019 بل “مــا يـقــرب من
ـفوض 28 أو 29 ألفـاً بـحـسب ا
و الـعام لـلـمهـرجـان تـييـري فـر
الـذي الحظ تـراجـعـاً بـنـسـبة 30
ــــــــئـــــــة فـي عـــــــدد إلى 35 في ا
ـــصـــرح لـــهم الـــصـــحـــافـــيـــ ا
بـــحــضـــور فــعــالـــيــاته بـــســبب

صعوبات السفر.
ؤتمر ويُعقد بعد ظـهر الثالثاء ا
الــصــحـافي الــتـقــلــيـدي لــلـجــنـة
الـتحـكـيم الـتي وصل أعـضـاؤها
إلى مـديــنـة كـان والـتــقـوا مـسـاء
االثن حول عـشائهم األول قبل
ـاراثــون الـسـيـنـمـائي. انـطالق ا
وأُدرج أربــعـة وعــشـرون فــيـلــمـاً
ــســابــقــة هــذه الـــســنــة ضــمن ا
الرسميـة خملرج مـتنوع من
الشابة جوليا دوكورنو إلى بول
فيرهوفن مروراً باإليطالي ناني
مــــوريــــتـي والــــروسي كـــــيــــريل
سـيريـبـنـيـكوف وسـواهـمـا على
أن تـــــــوزع اجلـــــــوائــــــــز في 17

تموز/يوليو.
ـــتـــوقـع أن يــقـــدم رئـــيس ومن ا
جلنـة الـتحـكيـم سبـايك لي وهو

ـنصب  أول أسود يـتـولى هذا ا
شرحـاً عن الـطريـقـة التـي يعـتزم
همة. وكان اتباعها لتنفيذ هذه ا
اخملرج الـنيـويوركي الـناشط في
ـطـالـبة مـكـافـحـة الـعـنـصـريـة وا
بـالتـنـوع وهـو مـوضـوع ساخن
في عـالم الــسـيـنـمــا الـيـوم عُـيّن
رئيساً للجـنة دورة العام الفائت

قبل إلغائها.
وتـشكّـل النـسـاء غـالبـيـة أعـضاء
جلنة التحكـيم الذين سيحيطون
بـــســبــايك لـي وبــيــنـــهم جنــمــة
األغــنـيـة الــنـاطــقـة بـالــفـرنــسـيـة
ميل فارمـر واخملرج البرازيلي
كلـيـبر مـينـدونـسا فـيلـهو وجنم
الــسـيــنـمـا الــكـوريــة اجلـنــوبـيـة

سونغ كانغ هو. 
مـنذ مـا بـعـد ظهـر االثـنـ بدأت
األجــــواء االحــــتـــفــــالــــيــــة تــــعمّ
الــكــروازيت وفُــرشت الــســجـادة
احلـمـراء الـتـي سـتـلـمع فالشـات
ـصـورين في مـحـيـطـهـا عـنـدما ا

يتوالى مرور النجوم عليها. 
ـــــهــــــرجـــــان ومــع أن دخــــــول ا
مــشــروط بــإبــراز شــهــادة مــرور
صحـية ووضع الـكمـامة إلزامي
ـسـاحـات اخلـارجـية حـتى في ا
سُمح بعد وضـعها للـفنان لدى
وجــــــودهم عــــــلـى درج قــــــصـــــر

هرجانات.  ا
وال تقل اإلجراءات األمنية أهمية
عن تـلك الــصـحـيــة وقـد أُُرسـلت

ـديـنـة تـعـزيـزات لــلـشـرطـة إلى ا
الــتـي ســـتـــكـــون مــراقـــبـــة بـــكل
ـمكـنة أكان بـواسطة الوسائل ا
الـــــــدوريــــــات الـــــــراجـــــــلــــــة أو
باالستعانة باخليالة والدرّاج

أو باستخدام كالب االثر. . 
وســتـســرق ضــيـفــة الــشـرف في
مـثلـة جودي ـهرجـان ا افتـتاح ا
فـوسـتر (58 عـامـاً) األضواء إذ
ستعطي إشـارة االنطالق للدورة
ـقرر . ومن ا الـرابـعة والـسـبـعـ
أن تُـمـنح فـوستـر سـعـفـة ذهـبـية
ـاً لــهـا عن مـجـمل فـخـريــة تـكـر
مسـيـرتهـا الـتي حصـلت خاللـها
عـلى جـائـزتي أوسـكار وكـان من
أبـرز األفالم الـتـي شـاركت فـيـهـا
خاللــــهـــا (تــــاكــــسي درايــــفـــر) 
 (1976) وســـايــــلـــنس أوف ذي

المب (1991)  .
وشــــــكّل عــــــرض (أنـــــيـت) خالل
ـسـابـقـة. وهذا االفـتـتاح بـدايـة ا
الــــفــــيــــلـم الــــذي تــــولت فــــرقــــة
“سباركس ”األميـركيـة الشـهيرة
ـوسـيـقى كـتـابـة الــسـيـنـاريـو وا
ـــــمـــــثل فـــــيه يـــــروي قـــــصــــة ا
الــــــكــــــومـــــيــــــدي هــــــنـــــري (آدم
ـغــنـيـة ذات الــشـهـرة درايـفــر)وا
ـيـة آن (مـاريــون كـوتـيـار) الـعــا
ـمـيـزة تُـحـدث والدة طـفـلـتـهـمـا ا

جداً اهتزازاً في عالقتهما. 
وتــوقــعت مــاريــون كــوتــيــار في
حـديث لــوكـالــة فـرانس بـرس أن

يـكـون لـهـذا “الـعـرض الــكـبـيـر”
أسـوية اجلـميـلة وقصـة احلب ا
هذه اثر قوي على اجلـمهور بعد
أشــــهـــر مـن احلـــجــــر واحلـــيـــاة

عطلة االجتماعية ا
ويتـناول الـفيـلم صعـود وسقوط
جنم وتـتــوافـر فـيه كـل مـقـوّمـات
إعـــجــــاب اجلــــمـــهــــور وجلــــنـــة
الـــتـــحــــكـــيم عــــلى الـــســـواء إذ
يتضمن تلمـيحات مستوحاة من
حـــركــة #مي تـــو الــتي شـــجــعت
ضـحـايـا الـتـحـرش واالعـتـداءات
اجلنسية على التـحدث علناً عما
تــــعـــــرضن له ويـــــتـــــطــــرق إلى
مـوضـوع صعـوبـة الـتـوفـيق ب
الشـهرة وبـنـاء أسرة… وتـتخـلله
مـشـاهـد مــذهـلـة عـلى الـدراجـات
الـــنــاريــة فـي ظــلــمـــة لــيل لــوس

أجنليس.
أمــا عـنــدمــا تـظــلم صــالـة قــصـر
ـــهــرجــانـــات في كــان وتُـــطــفــأ ا
األنوار لعرض الـفيلم فـسيخرج
ـمــثل ذو األداء اجلـذاب مـنــهــا ا
آدم درايفر جريـاً على عادته ألنه
ال يـحـب أن يـشـاهــد نـفــسه عـلى
الشاشـة وسيـلجأ إلى مـكتب ما
النـتــظـار انــتـهـائه. وقــال (هـنـاك
سـألـهـو بـالـدبـاسـة أو بـالـشـريط
الـالصق وأعــــود إلى الــــصــــالـــة
عــنــدمــا تــضــاء األنــوار مــجــدداً
وســأتـظـاهــر بـأني بــقـيت فــيـهـا

طوال الوقت).

لــلــنــظـر فـي احلـكـم خالل شــهـر.
وكـان الـقـاتل طـلب فـرح لـلـزواج
علـما أنـها مـتزوجـة.  وذكر بـيان
لـوزارة الـداخـلـيــة الـكـويـتـيـة في
حـينـه أنه قام بـطـعن فـرح طـعـنة
واحـدة قـاتـلة فـي الـصدر قـبل أن
يلقي بجـثتها في مـستشفى. و
اعتقال الـشاب واعتـرف بارتكاب
ــة. وكــانت فــرح تــقــدمت اجلــر
بشـكاوى ضده بـتهـمة الـتحرّش
فــأوقف ثم أفــرج عــنـه. وانــتــشـر
تـــســجـــيل فــيـــديــو عـــلى مــواقع
الــتـــواصل االجــتــمـــاعي يــظــهــر
الـقاتل اثـنـاء صـدمه سـيـارة فرح
ـكن سـمـاع صـوت بـسـيـارتـه و

{ الــكــويت (أ ف ب)  –أصــدرت
مـحكـمـة كـويـتـية الـثالثـاء حـكـما
بـاإلعــدام شـنـقــا بـحق رجل أقـدم
عــلى قــتـل أم بــعــد خــطــفــهــا في
وضح الـنهـار أمـام طـفلـتـيـها في
اضي في قضية نيسان/أبريل ا
أثارت صـدمـة كـبيـرة في الـشارع
الـكويـتي. ودفع مـقـتل الـكـويـتـية
فرح حمزة أكبر (32 عاما) نساء
في الـبـلـد اخلـلـيـجي إلى تـنـظـيم
تـظــاهـرات مـنــددة بـالــعـنف ضـد
ـــرأة ومـــطـــالـــبــة الـــســـلـــطــات ا
بالتحرك حلمايتهن خصوصا أن
الضـحيـة كـانت تقـدمت بشـكاوى
عدّة ضـد قـاتلـها. وخـطف الـقاتل
رأة الـشابـة بيـنمـا كانت بـرفقة ا
طفلتيها وشقيقتها في سيارتها
ت لها بـأي صلة قربى. وهو ال 

ثم قام بقتلها طعنا.
وأصــدرت مــحـــكــمــة اجلــنــايــات
الكويتـية الثالثاء حـكما باإلعدام
شنقـا بحقه. وقـال محامي عـائلة
الـضـحـيـة عــبـد احملـسن الـقـطـان
لــوكــالــة فــرانس بــرس (نــتـمــنى
تـأيــيـد (احلــكم) وتـنــفـيــذه حـتى
يـطـمـئن بـال الـعـائـلـة). وبحـسب
ــــقــــرر أن حتـــال احملــــامي من ا
القـضيـة إلى محـكمـة االستـئناف

ـؤسـسـة دامـيـان أسـبـيـنـال في ا
مــقـالــة نــشـرتــهـا صــحـيــفـة (ذي
ـوازنـة صن)(بـعـد ســنـوات من ا
ـــــنـــــافع واخملـــــاطـــــر في بــــ ا
مـــؤســـــســة أســبـــيــنــال قــررنــا
ــــشــــروع غــــيـــر خــــوض هــــذا ا
ـسـبوق وإجنـاز هـذه الـسـابـقة ا

ية). العا
ــرة وأشـــارا إلى أن (هـــذه هـي ا
األولى الــتي يـعــاد فـيــهـا إدخـال
قـطــيع من األفــيـال الـقــادرة عـلى

{ لندن-(أ ف ب)  –يغادر قطيع
من األفيـال حـديقـة حيـوانات في
جـنـوب إنـكــلـتـرا تـمـهـيـدا لـنـقـله
بالطائرة إلى كينيا حيث سيعاد
إطـالقــــــــــه فـي الـــــبــــــريـــــة في
عــمــلــيـــة وصــفــتــهـــا مــؤســســة
نـظمـة لهـا الثالثاء (أسبـينـال) ا
بـــأنــهــا (األولـى من نــوعـــهــا في

العالم).
وتــعـتــزم جـمــعــيـة احلــفظ هـذه
الــتي تــتــولـى كــاري جــونــسـون
زوجـــة رئــيـس الــوزراء بـــوريس
ــســؤولــة جــونــســون مــنــصب ا
اإلعالمــيــة فــيــهــا إخـراج ثـالثـة
عـشــر فـيال من مـتــنـزه (هـولـتس
وايــلــد أنــيــمل بــارك)  في كــنت
ـقـبل وتـقـلـهـا بـالـطـائـرة الـعـام ا
مسافة سـبعة آالف كيـلومتر إلى
جنـوب كينـيا حيـث ثمة مـوقعان

قيد الدراسة لهذه الغاية.
وترغب مؤسـسة (أسبـينال)  في
تنظـيم عمـلية نـقل جوّي للـقطيع
الــذي يــبــلغ وزنه اإلجــمــالي 25
طـنا والـذي وُلـد أصـغـر أعـضائه

في آذار/مارس .2020
وكتـبت كاري جـونسـون ورئيس

الــتــكــاثــر إلى الــطــبــيـعــة) وهي
عــمـــلــيـــة من شــأنـــهــا أن تـــزيــد
ـتـوقع لألفـيال مـتوسـط العـمـر ا
وتـمــنـحـهـا رفــاهـيـة أكـبـر إذ إن
احلياة في األسر تسبب اإلجهاد
واالكتئاب لدى هذه احليوانات.
وتقول اجلمعية إنها ستعمل مع
فــرق مـــكــافـــحــة الـــصــيـــد غــيــر
القـانـوني للـمـساعـدة في ضـمان
دى الـطويل بقـاء القـطيع عـلى ا

في كينيا.
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. وبعـد مقتل فرح بكاء الـطفلـت
نـــظــمت تـــظـــاهــرات عـــديــدة في
الـكـويت احـتـجـاجـا عـلى الـعـنف
ضد الـنسـاء وللـمطـالبـة بتـشديد
الـــعـــقــوبـــات عـــلى من يـــعـــتــدي
علـيـهن. وقالت رئـيسـة اجلـمعـية
الـثـقافـيـة الـنـسـائـيـة في الـكويت
ال لــفـرانـس بـرس بــعـد لـولــوة ا
صـــــدور احلــــكم (الـــــنــــســــاء في
الـكـويت يـطــالـ  بـاحلـمـايـة من
الــتــحـــرش واإليــذاء والــقــتل من
خالل تــوفــيـر مــراكــز إيــواء لـهن
وقوانـ حتـمـيهن من الـتـحرش
وجهـة بـديلـة عن مـراكز الـشـرطة

الستقبال شكاويهن)).

{  شـيـقـيـراس (ألـبـانـيا) (أ ف ب)
 –مـن الـقصـعـ إلـى الـنـدغ مرورا
بـاخلــزامى والـقـنـطـريـون جتـتـاج
نـــبــاتــات شــتـى حــقــول ألـــبــانــيــا
بـروائـحـهـا والـوانـهـا… ومـنـذ بـدء
جـائـحة كـوفـيد-19 تـسـجل شهـية
الــبـلــدان الـغـربــيـة عــلى األعـشـاب
زروعة في الـبلد الصغير الـطبية ا

نطقة البلقان تناميا مطردا.
عـند سفح جـبال مالي إي ثاتي في
شـيـقيـراس ينـكب عـمّال واضـع
قـبـعات عـريـضة عـلى الـرأس على
قــطف الــزهـور الــزرقــاء اجلـمــيــلـة
لـنــبـات الـقـنـطـريـون (زهـرة الـذرة)
الـتي تستقطب الفراشات والنحل.
هـذه األزهار ستـجفف الحقـا بعيدا
من الــضـوء تــمـهـيــدا لـنـقــلـهـا إلى

بلدان أوروبية أخرى.
وتـشكل ألـبانيـا منذ بـضع سنوات
أحـد أبرز منتجي النـباتات الطبية
فـي أوروبـا وجـلّـهـا من الـنـبـاتـات
الــــبـــريـــة فـي األحـــراج. وتُـــصـــدّر
ــــــئـــــة من هـــــذه حــــــوالى 95 بـــــا
ــتــحـدة األعــشــاب إلى الــواليـات ا
وأسـتـرالـيـا ونـيـوزيـلـنـدا وفـرنـسا

انيا وإيطاليا. وأ
لـكن مـنذ عـام ونـصف عام يـسجل
الـطـلب ارتـفاعـا صـاروخـيا بـعـدما
أجـجت جائحة كوفيد-19 الـشهية
عــلى هــذه األعـشــاب الـتي تُــنـسب

إلـيها القـدرة على تعزيـز الدفاعات
ـناعيـة في ظل شغف مـتنام لدى ا
نـتجـات الطـبيـعية ـستـهلـك بـا ا

واحليوية.
وقـد يـصح الـقـول في هـذا الـوضع
(ربّ ضـارة نـافـعـة) بـحـسـب ألـت
ـــــســــؤول فـي شــــركــــة خـــــاجــــة ا
“ألـبـفـروت ”الـتـي زادت علـى غرار
زروعة سـاحات ا شـركات أخرى ا
وعــززت عــمـلــيــات قـطــاف األزهـار

البرية.
وفي 2020 صــدّرت ألـبـانــيـا أكـثـر
مـن  14ألـف طـن من األعـــــــشـــــــاب
الــطــبـيــة والــعـطــريــة مع إيـرادات
قــــدرهـــا  50مــــلــــيــــون يـــورو أي
ـئـة خالل بــارتـفـاع نـسـبـته  15بـا
عــام وفق الــبــيــانــات الــرســمــيـة.
وخـالل األشـهـر الـثالثـة األولى من
2021 وصـل االرتـــــــفـــــــاع إلى 20
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وحتــمل هـذه الــطـفــرة إيـجــابـيـات
كـثيرة لـهذا البلـد الذي يُصنف من
بــــ األفــــقــــر في أوروبــــا والـــذي
يعتمد اقتصاده بدرجة كبيرة على
الــســيـاحــة الـتي تــضــررت كـثــيـرا

خالل اجلائحة.
وتــوفـر جتــارة األعـشــاب الـطــبـيـة
ـئـة ألف ألـبـاني في مـوارد مـالـيـة 
بلد يستخدم سكانه منذ زمن بعيد

الـعالجات التقـليدية. ويـقول ألت
خـاجة (نحن في سـباق مع الوقت
يجب عدم تضييع أي حلظة زهرة
الــذرة (الــقــنــطــريــون) هي األغــلى
حـالـيـا إذ إن الـكـيـلـوغـرام الـواحـد
مـن األزهار اجملفـفة من هـذا النوع
يـباع بحوالى 30 يـورو). وبجانب
حـقـول الـقـنـطـريـون بـسـاط واسع
من األزهـار الـبـنـفـسـجـيـة الـكـبـيرة
الــــتي لـم يــــحن قــــطــــافـــهــــا. وفي
مـصـنعه في الش شـمال الـعاصـمة
تـــيـــرانــــا يـــوضح رئـــيس احتـــاد
األعـشاب الطبـية والعطـرية فيليب
غــيــوكــا لـوكــالــة فــرانس بـرس أن
الـقـطـاع أفـاد أيـضـا من الـتـوتـرات

. ب واشنطن وبك
ويـشـيـر إلى أن (احلـرب الـتـجـارية
ـتــحــدة والــصـ بــ الــواليــات ا
أرغـمـت العـبـ غـربـيـ كـثـر عـلى
الــتـوجه نـحـو الـســوق األلـبـانـيـة)
وذلـك أثــنــاء وقــوفه بــجــانب آالته
الــتي تــفــصـل األزهـار عـن الــبـذور
وسـيقان النباتـات قبل تثبت عمال
مـن نقـاوتها,وفـي احملصـلة تـعمل
حــوالى ثالثـ شـركـة في تـصـديـر
ــسـتــخــدمـة في هــذه الــنـبــاتــات ا
ــزايــاهــا في عالج الــطب الــبــديل 
االلـــتــهـــابــات والــتـــعــقـــيم وحــتى
مــكـافـحـة الـضــغط الـنـفـسي وهي
تُـــســـتـــخـــدم في صـــنع أنـــواع من

الــشــاي غـنــيــة بــالـفــيــتــامـ سي
ومـــضـــادات األكـــســـدة والـــزيــوت
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عـــلى الــهـــضــاب الـــصــخـــريــة في
ـــلـــكــة ـــكن زيـــارة  الـــشـــمـــال 
ـيــة حـيث تـصـل الـزيـادة في ــر ا
الـطلب عـلى هذه النـباتات إلى 40
زارع إلى ئـة ما دفع جمـيع ا بـا

زروعة. ساحات ا زيادة ا
ـسح ويـقـول بـيـتـر كـوكـاي وهـو 
الـــعــرق عن جـــبــيــنه (لـم يــكن ذلك
مــتـوقــعـا. كــان البـد من الــتـصـرف
بـسرعة جملاراة االزدياد الكبير في

الطلب).
ـزارع (هــذه الـنـبـاتـات ويــضـيف ا
تــوفـر لـقـمـة الــعـيش ألكـثـر من 50
ـــئــــة من الــــعـــائـالت في هـــذه بــــا
ـــنــطـــقــة) مــتـــحــدثـــا عن (قــوى ا
ســحــريــة) عــلى الــصــحــة لــنــبـات
ــيــة واخلـــزامى واألعــشــاب ـــر ا

البرية.
 تــقـتـلع إدلــيـرا لـيــشـاي األعـشـاب
الـــضــــارة مع عـــشـــرات الـــنـــســـاء
األخـريـات. وهي تـقـول (نـقـوم بكل
شـيء يــــدويــــا كل شـيء نــــقي من
دون مــــبــــيـــدات حــــشــــريـــة أو أي

شيء).
ــــزارعـــون مع ذلك من ويـــشـــكـــو ا
الـصعوبـات في إيجاد اسـتثمارات

لـلـتوسع وشـراء الـبنى الـتـحتـية
ـوزعة الـية ا ـساعـدات ا ونـقص ا

بكميات صغيرة. 
كـمـا يـطالب الـعـامـلون في الـقـطاع

بـــقــانــون جــديـــد لــضــمــان جــودة
الـعالمات وبالتالي تـعزيز التوسع

في هذا القطاع. 
في هذه األثناء تعزو درين كوكاي

البالغة 91 عاما ولها تسعة أبناء
و 40 حــفــيــدا طــول عــمــرهــا إلى
ـية الـتي تتـناولـها كل ر جـرعـة ا

صباح. 

{  واشـنـطن- لـيون ) –أ ف ب)
 –تـوفي اخملـرج ريـتـشـارد دونـر
صـــاحب الـــكـــثــيـــر من األعـــمــال
الــنـــاجـــحـــة بـــيـــنــهـــا أول أفالم
(سـوبـرمـان) عن 91 عـامـا عـلى
مـا أفــادت مـعـلـومــات صـحـافـيـة

أميركية.
من أبـرز أعــمـال دونــر فـيـلم (ذي
أومن) ســنــة 1976 وســلـــســلــة
) الــتي انـطــلـقت في (لـيــذل ويـ
أول أجـــزائــهـــا ســنــة 1987 مع
مــيل غــيــبـســون وداني غــلــوفـر
و(ذي غـــــونـــــيـــــز) في 1985 ثم
(سكـروجـد) سـنة 1988 وصوال
إلى آخـــر أفالمه (16 بـــلـــوكس)

سنة 2006.

كـــمــا أخـــرج دونـــر حــلـــقــات من
بـرامج تـلفـزيـونـيـة بارزة بـيـنـها
(غـــــيـت ســــــمـــــارت) و(بــــــيـــــري
مـايـسـون) و(غـيـلـيـغـانـز أيالنـد)
كــــــذلك و(ذي تــــــوايـاليت زون) .
تــولى إنــتــاج (إكس من) و(فــري

ويلي).
ونــقـــلت (هــولــيــوود ريــبــورتــر)
تـأكــيـد مـســاعـد ريـتــشـارد دونـر
خـــبـــر وفــاتـه فــيـــمـــا أوضــحت
(ديدالين) أن زوجـة اخملرج لورن
شــــولــــر دونـــر لـم حتـــدد ســــبب

الوفاة.
وكــتب جنم (ذي غــونــيــز) شــون
أســــتـــ عــــبــــر تـــويــــتــــر (كـــان
لـريـتشـارد دونـر الـصـوت األكـثر

ـكن ألي شـخص تـأثـيــرا الـذي 
تخيله).

كــــذلك قــــال اخملــــرج ســــتــــيــــفن
سـبـيـلـبـرغ مـؤلف الـقـصـة الـتي
اسـتنـد إلـيـهـا فيـلم (ذي غـونـيز)
في بـيـان إن دونر أظـهـر (إتـقـانا

قوي) في أفالمه.
وُلـد دونـر في بـرونـكس وتـرعرع
في مــــديــــنــــة نــــيـــويــــورك قــــبل
انضـمامه إلى جامـعة نـيويورك
وخــــــدم أيــــــضــــــا فـي اجلــــــيش
األمــيـــركي وفـــقـــا لـــصــحـــيـــفــة

(هوليوود ريبورتر).
فــــــيـــــــمــــــا  فــــــازت اخملــــــرجــــــة
الــنـيـوزيــلـنـديــة جـ كـامــبـيـون
بجائزة (لـوميير 2021) على ما
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