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حـذرت وزارة الـصحـة والـبـيـئة
من مـا وصـفــته كـارثـة صــحـيـة
نتيـجة ارتفاع إصـابات كورونا
الـتي ســجـلت امس قــفـزة غــيـر
مسبوقة مع زيادة عدد الوفيات
 االمر قد يـنذر بخطـر جديد قد
يــرهق قـدرات اجلــيش االبـيض
عـلى احـتـواء الـتـفـشي الـسريع
للـفـايروس في ظل عـدم جتاوب
ـــواطـــنـــ مع الـــتـــحـــذيــرات ا
وقف الوبائي الصحيـة .واكد ا

الــذي اطــلــعت عــلــيه الــيــومي 
(الـــــزمـــــان) امـس ان (مالكـــــات
الوزارة اجرت فحـوصات لنحو
 40الف حالـة مشـتبـه اصابـتها
بــالــفــايــروس  حــيث  رصــد
 9883اصــــــابــــــة في جــــــمــــــيع
احملـــافــظــات) مـــشــيــرا الى ان
(الشفاء بلغ  8278حالة وبواقع
 62وفــــاة جـــديـــدة) وتـــابع ان
(اكثر من  33الف شخص تلقى
ـــضــاد في جـــرعــات الــلـــقــاح ا
ــنـتـشـرة في مـنـافـذ الــتـلـقـيح ا
بــغـــداد واحملـــافـــظــات). ووجه

ـكـلف بـإدارة الـوكــيل الـفـني وا
الـوزارة هـاني العـقـابي رسـالة
ــوقف ــواطــنــ بـشــأن ا الى ا
الــــوبـــائـي في الـــعــــراق .وقـــال
الـــعـــقـــابي فـي بـــيـــان تـــلـــقـــته
ـــــوقف (الــــــزمـــــان) امـس ان (ا
الوبائي في العراق خطر جداً)
واضاف ان (هناك عدد كبير من
سـتشـفيات وهم الراقـدين في ا
ضمن احلاالت اخلطرة) واشار
الى ان (الـوزارة أعـدت بـيـانـات
للـتعـامل مع الوبـاء منـذ دخوله
ونـــنـــاشـــد اجلـــمـــيع االلـــتـــزام

باالرشادات الوقائية  والسيما
ـقـدسـة) الـزائـرين لــلـعـتـبــات ا
واوضح الـــعـــقـــابي ان (اعـــداد
ــرضى كــبــيـرة ــرافــقـ مـع ا ا
جـدا وأغــلــبـهم غــيـر مــلـتــزمـ
بـــاالجــــراءات الــــوقـــائــــيـــة وال
يـرتـدون الـكـمـامات) ولفت الى
الكـــــات الـــــطـــــبــــيـــــة في ان (ا
ـستشـفيـات غيـر كافي بـسبب ا
( االعـداد الــكـبـرى لــلـمــصـابـ
مـستـدركا (ال نـسـتطـيع اجتـياز
ازمـــة الـــوبـــاء وتــــقـــلـــيل عـــدد
ـستشـفيات اال وجودين في ا ا

ــضــادة) بــاخـــذ الــلــقـــاحــات ا
مـؤكـدا ان (اعـراض الـفـايـروس
خـــــطــــرة جــــدا ومن الــــصــــعب
حتـمـلـهـا وان اخلالص من هـذا
داعـيـا اخلــطـر هــو الـتــطـعـيم) 
ــــــرافـــــــقــــــ الى ــــــرضـى وا ا
الكــات (االلــتـــزام بـــارشـــدات ا
الـطبـية وعـدم ادخال الـهيـترات
واالمــتـنــاع عن الـتــدخـ داخل
الردهات) ومضى العقابي الى
الــــــقـــــول (نـــــحـن االن في ذروة
ـوجــة الـثــالـثــة وهي تـتــطـور ا
وعـدد االصـابـات والـوفـيات في
تزايد مـستمر) مطالـبا القوات
االمـنـية بـ(تـعـزيز تـواجـدها في
نع دخول ستـشفيـات  جمـيع ا
ــرافــقــ وردع من يــقف امـام ا
تــقــد اخلـــدمــات لــلــمــرضى)
مـشددا عـلى (اجلـميع الـتـكاتف
والتعاون في نشر التوعية عبر
وســـــائل االعالم اومـــــنــــصــــات
الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي وعن
ـباشـر وغـير طـريق التـواصل ا
ـناطق ذات بـاشر وفي كـافة ا ا
الكثافة السكانية العالية حلفظ
االمن الــصــحي لـلــبالد). و دعـا
عضو مفوضـية حقوق االنسان
في الــعـــراق فــاضـل الــغــراوي
رئـيس الـوزراء الى اعالن حـالة
الــطـــوار الــصــحـــيــة والــبــدء
بـحـمـلـة شـاملـة لـتـوزيع الـلـقاح
ـــواطـــنـــ وذلـك بـــعــد عـــلى ا
تـسـجـيل أعـلى مـعـدل إصـابـات
كـشف بــكــورونــا. من جــانــبه  
مـــديـــر صــحـــة بـــغــداد الـــكــرخ
جــاسب احلـــجــامـي عن وجــود
بـــطــاقـــات لـــقــاح مـــزورة.وقــال
احلــجـــامي فـي بــيـــان امس إن
(هــنــاك بـطــاقــات لــقــاح مـزورة
تــدفع مـبـالغ لــغـرض احلـصـول
عــلــيــهـــا من دون تــلق الــلــقــاح
وأضـاف أنه (يــتم الــتــحــقـيق (
حالـياً مع أشخـاص في الدائرة
ــســاعــدة عــلى هــذه قــامــوا بــا
شينـة وسيتم فصلهم االفعال ا
من الــوظــيـــفــة واحــالــتــهم الى
تـحدث باسم القضـاء). وحذر ا
دائرة صحة مـحافظة أربيل في
االقـلـيم بـزار مـوسى من كـارثة

مـأســاويـة بــســبب عـدم الــتـزام
ــواطـنـ بـإجــراءات الـوقـايـة ا
.وقال مـوسى في تصريح امس
إن (اإلصـــــابـــــات فـي ارتـــــفــــاع
مــــســــتــــمــــر واذا لـم يــــلــــتـــزم
واطن باإلجراءات الوقائية ا
فــإن كــارثـة كــبــرى ســتــحـدث)
وأضاف ان (هـناك زيادة كـبيرة
ــــصــــابـــ الــــذين فـي أعـــداد ا
بحـاجـة لـلـعـنـايـة الـصـحـية في
ـسـتـشـفـيــات وقـمـنـا بـتـأمـ ا
عـــجالت االســـعــــاف في أربـــيل
وأطــرافــهـا) الفــتــا الى (تــلــقي
أكــثـر من  60ألف شــخص فـقط
لــلـــقــاح فـي أربــيل). وســـجــلت
وزارة الــــصـــــحــــة فـي اقــــلـــــيم
كـردســتــان نــحـو الــفي إصــابـة
جــديـدة بـكـورونـا. وقـال بـيـنـان
امس ان (الـوزيـر عـقـد سـلـسـلـة
اجـــتــمــاعـــات مع اخملـــتــصــ

نـاقشة واالطبـاء االستشـاري 
ـــوجـــة كـــيــــفـــيـــة مـــواجــــهـــة ا
اجلـــديــدة). فـي تــطــور  قــررت
وزارة الـــداخــلـــيـــة في االقـــلــيم
ـــنــــاســــبـــات إغالق قــــاعــــات ا
ــــوجــــودة داخل الــــفــــنـــادق وا
وصـاالت الــسـيـنــمـا في جــمـيع
ـراكــز الــتـجــاريــة واألسـواق ا
ـتـنع مـؤكـدة (مـعـاقـبـة كل من 
عن اسـتـخدام الـكـمـامة بـغـرامة
قـدرهـا  20ألف ديـنـار مع إلـزام
مــوظــفي الــدوائــر احلــكــومــيـة
بـتــلـقي لـقــاح كـورونــا واتـخـاذ
اإلجـــــــراءات اإلداريـــــــة بـــــــحق
ـقـصرين) وتـابع انه (يُـسمح ا
بـــأداء صالة الـــعـــيـــد وبـــقـــيـــة
ــــســــاجــــد الــــصــــلــــوات فـي ا
بـــإجـــراءات مـــشـــددة والـــتــزام
ـصـل بـاسـتخـدام الـكمـامات ا
واحلفاظ على مسافة ال تقل عن
مـــــتــــرين بــــ مــــصلٍ وآخــــر)
ـنع الـبـيـان مـشــددا عـلى انه (
ــقـــابــر وإقــامــة الــذهـــاب إلى ا
ـســاجـد مـجــالس الــعـزاء فـي ا
ــنـــازل مع تــكــلـــيف مــراكــز وا
الــشــرطــة ومــخــاتــيــر األحــيــاء
ــراقــبــة تــطـبــيـق اإلجـراءات
ــلــيـوني وتــغـر اخملــالــفــ 

دينار). 

ـا يـعرف الـوطـني من االطـاحـة 
والي بــــغـــــداد بــــعــــد مــــراقــــبـــة
ومـالحــــــــقـــــــة شــــــــمــــــــلـت ثالث
تهم محافظات) ولفت الى ان (ا
يعدُ احد أبرز قادة داعش وشغل
مـنــاصب عـدة اهــمـهـا مــايـسـمى
امـيـراًعـامــاً لـواليـات الـشـامـيـة و
الرقة و البادية و صالح الدين و
بــغــداد  حـيـث إعـتــرف بــقــيـادته
الـعديـد من الـعـمـليـات االرهـابـية
دنـيـ والـقوات االمـنـية  ضـد ا
وكــان بــنـــيــته الــتــخــطــيط لــشن
هــجــمـــات في الــعــاصــمــة  لــكن
ـة الــقـوات االمـنـيـة يـقــظـة وعـز
أفـــشـــلت تــلـك اخملــطـــطـــات قــبل

وقوعها).

انـــهـم قـــاتــلـــوا ضـــمـن صـــفــوف
عصابـات داعش وكانـوا يوفرون
الـــدعـم الـــلـــوجـــســـتي من مـــواد
غـذائـيـة وغيـرهـا وبـعـد الـتـعمق
بالتحقـيق تب أن من ب هؤالء
مـتـهـمـ مـطـلـوبـ الى مـديـريـة
اسـتــخـبــارات ومـكـافــحـة ارهـاب
نـــيـــنـــوى وصـالح الـــدين ضـــمن
قـاعـدة بـيـانـات عـصـابـات داعش
احـــــدهم كــــــان يـــــعـــــمـل ضـــــمن
). واطــاح جــهـاز االنــغــمــاســيــ
االمن الــوطـني بــقـيــادي داعـشي
يـعـرف بـوالـي بـغـداد.وقـال بـيـان
امس إنه (بـــعــــمـــلـــيـــة نـــوعـــيـــة
أســـتــــنـــدت عــــلى مــــعـــلــــومـــات
اســتــبــاقــيــة تــمـكـن جـهــاز األمن

متهم بترويج مخدرات. وقالت
القـيادة في بـيـان تلـقته (الـزمان)
امس ان (مـــديــــريـــة مـــكــــافـــحـــة
ــوثــرات الــعــقــلــيـة اخملــدرات وا
التابعة للـقيادة ومن خالل تنفيذ
واجب تـــــفــــــتـــــيش الــــــعـــــجالت
شتبه بهم تمكنت واالشخاص ا
من الـــقــاء الــقــبـض عــلى اربــعــة
مــتــهــمـ بــحــوزتــهم كــمــيـة من
ـــــواد اخملـــــدرة) احلــــــبـــــوب وا
واضــــــــــاف انـه ( اتــــــــــخــــــــــاذ
االجــراءات الــقـانــونــيـة بــحــقـهم
ــادة 28 من وتـــوقـــيــفـــهم وفـق ا
قـــانـــون اخملـــدرات). واعـــتــقـــلت
الـقــوات االمـنـيــة سـتـة مــتـهـمـ
مطلوب بقضـايا إرهابية بينهم
انــغــمــاســ في كــركــوك.وذكـرت
خــلــيــة االعالم االمــني فـي بــيـان
تـــلــقـــته (الــزمـــان) امس انه (من
ـــــــعــــــلـــــــومــــــات خـالل جــــــمـع ا
االســـتــخـــبــاريـــة عن عـــصــابــات
داعش والــقــضــاء عـلى فــلــولــهـا
سؤولية النائمة ضـمن قواطع ا
تــــــمــــــكـــــنـت مـــــفــــــارز وكــــــالـــــة
االســتــخــبــارات والــتــحــقــيــقـات
االحتاديـة من القـاء القـبض على
ســتــة مـطــلـوبــ بــيـنــهم اربــعـة
مـــــطـــــلـــــوبــــــ الى مـــــديـــــريـــــة
اسـتــخـبــارات ومـكـافــحـة ارهـاب
كـــركــوك) مـــشـــيـــرا الى انه (من
تـهمـ اتضح خالل اعتـرافـات ا
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احـــبـــطـت مـــديـــريــــة الـــشـــرطـــة
ـحــافــظــة كـربالء اجملــتــمـعــيــة 
محـاولة ابـتزاز الـيكتـروني بحق
فــتـاة فــيـمــا انـقــذت فـتــاتـ من
الـتـعنـيف في مـحـافـظـتي كـركوك
ديرية في بيان واألنبار.وذكرت ا
تــــلــــقــــتـه (الــــزمــــان) امــــسي ان
(مـفـارزهـا في كـربالء تـمكـنت من
احباط ابـتزاز اليـكتروني مارسه
أحـــد األشـــخــاص بـــحق فـــتــاة 
حيث اتـخـذت اإلجـراءات الالزمة
ــبــتــز الـذي هــدد بــنــشـر بــحق ا
صــورهـا عــلى مــواقع الــتـواصل
االجــتـــمــاعي مــقـــابل اخلــضــوع
لــرغــبـــاته الــدنــيــئــة) وتــابع ان
(مفارز اخرى في كركوك واالنبار
تمكنـتا من إيقاف حـالتي تعنيف
جــســدي تــعــرضت لــهــمــا امــرأة
وفــتــاة مـن قــبل ذويــهــمــا األمــر
الــــذي اضــــطــــرهــــمــــا الى تــــرك
مـنـزلـيـهـمـا هـربـا من الـتـعنـيف)
واشــار الى ان (الـــشــرطــة قــامت
ـــرأة والــــفــــتـــاة الى بــــإرجــــاع ا
ذويـهـما بـعـد أن أخـذ الـتـعـهدات
األصـولـيـة بعـدم الـتـعـرض لـهـما
مجـددا وإال سيعـرضون أنـفسهم
لــلـمـســاءلـة الـقــانـونــيـة). والـقت
قــــيـــــادة شــــرطـــــة مــــحـــــافــــظــــة
الـــقــبـض عــلى اربـــعــة نـــيـــنــوى
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شـــدد رئـــيس اجلـــهـــوريـــة بـــرهم
صـــالـح عـــلـى أهـــمــــيـــة تــــعـــزيـــز
الـعالقــات الـثـنــائـيـة بــ الـعـراق
ــا يـحـقق مـصـالح والـسـعـوديـة 
نـطقة. الشعـب الـشقـيقـ وكل ا
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(صـالح اسـتـقــبل في بـغـداد وزيـر
التجارة السعودي ماجد القصبي
ـــرافق له  الـــذي نـــقل والـــوفـــد ا
حتيـات خـادم احلرمـ الـشريـف
لك سلمان بن عـبد العزيز وولي ا
عهده محمد بن سلمان وتهانيهما
ــبـارك إلى ـنــاســبــة األضــحى ا
رئـيس اجلـمــهـوريــة في مـا حـمّل
القـصبي حتـياته وتـقديره صالح 
نـاسبـة للـملك وولي والتـهاني بـا
عـــهــده) واضــاف ان (اجلــانــبــ
استعراضـا العالقات الوثـيقة ب
الــبـــلــديـن اجلــارين والـــشــعـــبــ
الـشــقـيــقـ وســبل تــعـزيــزهـا في
اجملاالت كـافة) مبـيـنا ان (الـلـقاء
تــطـــرق إلى الـــعالقـــات األخـــويــة
الـعـراقـيـة الـسـعـوديـة وتـطـورهـا
وحـرص الــبــلــدين عــلى جتــســيـر
الــعالقـــة بــ الـــعــراق ومـــجــلس
التعاون اخلـليجي والتـأكيد على
عــراقٍ آمن مـــســتــقـــر ذي ســيــادة
وعالقاتٍ راسخة مع عمقه العربي
وجــــواره اإلسالمـي الــــتي تــــعــــد
عـنــصــر ال غــنى عــنه في تــرسـيخ
األمن واالســـتــقـــرار والـــتــنـــمـــيــة
والـسالم اإلقـلـيـمي) وأكـد صـالح
(أهــمــيــة تــطـويــر الــعـالقــات بـ
اجلانـبـ وتـعـزيـز آفـاق الـتـعاون

في مختـلف اجملاالت عـبر اجمللس
ـشـترك بـ البـلدين التـنسـيقي ا
والـــــــــتــــــــعـــــــــاون فـي اجملــــــــاالت
االقتصاديـة والتجاريـة والزراعية
ـا واالسـتـثـمـار وقـطـاع الـنـفط و
يـحقـق مـصالـح شـعبـي الـبلـدين)
بـدوره  قــدّم الــقـــصــبي (عـــمــيق
شـــــكـــــره وتـــــقــــديـــــره لـــــرئـــــيس
ملكة اجلمهورية) مؤكداً (التزام ا
في دعم أمـن اســـتـــقـــرار الـــعــراق
وتــعــزيــز أواصـــر الــتــعــاون بــ
الـبـلــدين والـتـعــاون في مـجـاالت
االقتـصـاد واالسـتـثمـار والـتـجارة
ـا يــحــقق مـصــلـحــة الــشـعــبـ

). كــمـا الـتـقى صـالح  الـشـقـيـقـ
تحدة مثلة االم العام لال ا

في الـعــراق هـنـيـس بالسـخـارت 
وجــرى تــأكـــيــد ضــرورة تـــوفــيــر
الــــــــشـــــــروط الـالزمــــــــة إلجـــــــراء
ـا يـضـمن ـقــبـلـة  االنـتـخـابـات ا
نـزاهـتـهـا وعـادلــتـهـا في مـخـتـلف
مراحـلـهـا لتُـضـفي عـلى نـتائـجـها
صداقيـة والثقة لـدى العراقي ا

وتؤكد إرادتهم احلرة في انتخاب
ـثــلــيـهم بــعــيـداً عـن الـضــغـوط
والتـزوير والـتالعب. وهنـأ صالح
ـسـلـمـ في الـعـالم الـعـراقـي وا
نـاسبة عـيد االضـحى. وقال في
تـغـريـدة تـابـعـتـهـا (الـزمـان) امس
انه (?مع حلـول األضحى  نـبتهلُ
ـن عـــلى إلى الـــلـه جلّ وعال أن 
بالدنا بالـسالم واخلير) واضاف

( (نسـتـقبلُ هـذا الـعيـد مـضمّـخ
ا فقـدناه من شهداء في باحلزن 
ؤسفة و نسأل الله أن احلوادث ا
ـصـاعب وأن تـمـر األيام تـنـتهـي ا
بالطمأنينة واالزدهار على العراق
). من جــانــبه  قــال والــعــراقــيـــ
رئـيس حــكـومـة اقــلـيم كــردسـتـان
مـــســرور الـــبـــارزاني فـي رســـالــة
تـهـنــئـة اطـلــعت عـلـيــهـا (الـزمـان)
ــــنــــاســــبــــة حــــلــــول امس انـه (
األضــحى  أتــقــدم بــأســمى آيــات
الـــتــــهـــانـي والـــتــــبـــريــــكـــات إلى
العراقي والعالم بأسره وأخص
بـــــالـــــذكــــر األبـــــطـــــال فـي قــــوات
البـيشـمركـة وقوى األمن الـداخلي
ـــؤنــــفـــلـــ وذوي الـــشــــهـــداء وا

األكـارم مـتـمـنـيـاً أن يـقـضـوا أيام
الـعـيــد بـأجــواء بـهـيــجـة مـفــعـمـة

سرّات). باألفراح وا
كــــمـــــا الــــتـــــقى رئـــــيس الــــوزراء
مــصــطـفـى الــكـاظــمـي الـقــصــبي
شترك ب وجرى بحث التعاون ا

البلدين.
ـصـري عـبد فـيـمـا هـنـأ الرئـيـس ا
الــكــاظــمي الــفــتــاح الـــســيــسي  
ـنـاسـبـة حــلـول األضـحى. وقـال
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(اجلـانـبــ تـمــنـيــا خالل اتـصـال
هـاتــفي دوام الــتــقــدّم واالزدهـار
ــصـري لــلــشــعــبـ الــعــراقـي وا
والسـيـر قـدماً عـلى طـريق تـوطـيد
روابط الـــــتـــــعـــــاون الــــثـــــنـــــائي
شـترك إزاء القـضايا والتنـسيق ا
وأعرب ــتـبـادل)  ذات االهـتــمـام ا
ـزيـد الـكـاظـمي عن (تــطـلـعه إلى ا
من الــعــمل الــثــنــائي مع مــصــر 
ـنــطــقـة نـحــو كلّ مــا يــعـزز أمـن ا
واستقرارها ومواجهة التحديات
الــراهـــنـــة الــتي تـــواجه شـــعــوب
نطـقة). وتلـقى الكاظـمي اتصاال ا
هـاتــفــيـا من ولـي عـهــد أبــوظـبي
نــائـب الــقـــائـــد األعــلـى لــلـــقــوات
ــســـلــحـــة مـــحــمـــد بن زايــد آل ا
نهـيـان هـنـأه فـيه بحـلـول الـعـيد.
وذكر الـبـيان ان (اجلـانـب تـبادال
ــنــاســبــة األضــحى  الــتــهــاني 
وتــمـــنــيـــاتـــهــمـــا بــأن يـــعم األمن
واالزدهــار الـــشـــعــبـــ الـــعــراقي
واالمــــــــــاراتـي) ولــــــــــفـت الـى ان
(االتـصـال بحـث تـنـميـة الـعـالقات
بــــ الــــعــــراق ودولــــة اإلمــــارات

تحدة). العربية ا
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ـ الـعـربي تـتـقـدم (الــزمـان) بـالــتـهـاني والــتـبـريــكـات الى الـعــا
ـبــارك الـذي يـصـادف واالسالمي بـحــلـول عـيــد االضـحى ا
ن على الـيوم الـثالثـاء وتسـأل اللـه جل في عاله ان 
الــعـراق وشـعــبه بـاخلـيــر والـسالم والـوئــام ويـتـحـقق
ـنــاسـبـة االمن الـنــاجـز واالســتـقـرار الــدائم. وبـهــذه ا
حتـــتـــجب اجلـــريـــدة بـــدءا من غـــد االربـــعــاء عـــلى ان

قبل. عتاد يوم االحد ا تستأنف الصدور كا
كل عام وانتم بالف خير

?dF»‚∫ جرت أمس األثنـ مباراة نـهائي كـأس العراق بـ فريقـي القوة اجلـوية والزوراء الـتي احتـضنهـا ملعب « ”Q

وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان). باراة على ا الشعب الدولي . نتيجة ا
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UI¡∫ رئيس اجلمهورية يلتقي في بغداد وزير التجارة السعودي امس

بـــــدوره  شـــــدد مـــــديـــــر عـــــام
اجلنـسيـة واجلوازات واالقـامة
فـي وزارة الــداخــلــيــة  الــلــواء
ريــاض جـنــدي الــكــعــبي خالل
زيــارتـه مــنــفــذ مــطــار الــنــجف
الــــــدولـي  عـــــلـى تــــــســـــهــــــيل
اإلجـــــراءات أمـــــام الـــــوافـــــدين
الــقــادمــ من مــخــتـلـف الـدول
الـعـربيـة واالجنـبـية  ومـنـحهم
تـأشـيــرة الـفـيـزا الــسـريـعـة في

طار بواقع ثمانية أيام . ا
 وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان)
امس ان (الـكـعـبي تــفـقـد مـنـفـذ
ــــطــــار بـــحــــضــــور مــــديـــري ا
الـــعـــمـــلـــيــــات عالء الـــغـــالـــبي
ــنــفــذ واجلــنــســيـة واالدارة وا
واإلقـــامـــة وجـــوازات الـــنـــجف
ـطار ومكـتب جوازات وإقـامة ا

 وشدد على تسهيل اإلجراءات
أمــام الـــوافــدين الـــقــادمــ من
مــــخـــتـــلـف الـــدول الـــعــــربـــيـــة
واالجنـبيـة  ومنـحهم  تـأشيرة
الـفيـزا السـريعـة بواقع ثـمانـية

أيام).
 ولــفـت الى ان (الــكـعــبي اطــلع
تـخذة من قبل على الـتقـنيـات ا
ــــــطـــــار مــــــكــــــتـب جــــــوازات ا
واألجـهزة الـتي تسـتخـدم منـها
مختبر فحص الوثائق والنظام
اإللكـتروني لـلجـوازات  وكذلك
ــتــبـعــة لــلــوقــايـة اإلجــراءات ا
وفـــحص الــوافـــدين بي سي ار
وكــــــذلك فــــــحص الــــــوافــــــدين
بـالتـنسـيق مع دائـرة العـيادات
الطبية الشعبية التابعة لوزارة

الصحة والبيئة). 
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الــشــركـــة الــعــامــة لـــلــخــطــوط
اجلــويــة الــعــراقــيــة الــتــابــعــة
لـــوزارة الــــنــــقل  زيــــادة عـــدد
رحـالت الــــــنـــــــاقل الـــــــوطــــــني
باشرة من بـغداد الى مينسك ا

قبل. مطلع الشهر ا
 وقـال مـديـر عام الـشـركـة كـفاح
حـسن في بيـان تـلقـته (الـزمان)
امس انه (اسـتنـاداً لتـوجيـهات
الـوزيـر نـاصـر حـسـ الـشـبـلي
ونـــظــراً لــلــزيـــادة في طــلــبــات
احلجز على هذا القطاع  قررنا
زيـادة عـدد الـرحالت اسـبـوعـياً
بــواقـع اربع رحالت خالل ايــام
االحــد والــثالثــاء و االربــعـاء و
اجلـمـعـة وبـأسـعـار تـنـافـسـية).

¥π vLEF «Ë sšUÝ fIÞ ∫ ¡«u½_«
في إيران.وقـدرت الهـيئة األمـريكـية للـمسح اجلـيولوجي
(قــوة الــزلــزال نــحــو  5.4 درجــات).وتــقع إيــران فــوق
العـديد مـن الصـفـائح التـكـتونـيـة الرئـيسـة وهي عـرضة
لنشاط زلزالي متكرر. فيما اعرب البابا فرنسيس الذي
ـســتـشــفى بـعــد عـشــرة أيـام من خــضـوعه خـرج مـن ا
انيا لعملية جراحية في القولون عن تضامنه مع دول أ
وبـلـجـيكـا وهـولـنـدا التي ضـربـتـهـا كوارث وفـيـضـانات.
ـائـيـة الـصــيـنـيـة ان سـدين في ـوارد ا واكــدت وزارة ا
مـنـطـقـة مـنـغـولـيـا انـهـارا نـتـيـجـة أمـطـار غـزيـرة.وذكرت
ــيــاه لـدى الــوزارة في بــيـان امس ان (طــاقــة تــخـزين ا
ـديـنـة هـولـونـبـويـر  تـبـلغ 46 الـسـدين الـلـذين انـهـارا 
مـليون متر مكعب) مـؤكدا انه ( إجالء السكان الذين
يـعـيـشــون أمـامـهـمـا) ولم تـرد مـعـلــومـات عن تـسـجـيل

إصابات بشرية.
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رجحت الـهيئـة العامة لالنـواء اجلوية والـرصد الزلزالي
الـتـابـعـة لـوزارة النـقل  ان يـكـون طـقس الـيـوم الـثالثاء
صـحـوا مـشـمـسـا تـرتـفع خالله درجـات احلـرارة حـيث
سـتسجل الـعظـمى في بغداد  49 مـئوية. وقـالت الهـيئة
في بـيان تلـقته (الـزمان) امس ان (طـقس اليـوم الثالثاء
نـاطق كـافة صـحوا حارا) وغد األربـعاء سـيكـون في ا
ـقـبـل واضاف ان (طـقـس يـومي اخلـمـيس واجلـمـعـة ا
ـنـاطق صحـواً مع انـخفـاض قـليل سيـكـون في جمـيع ا

في درجات احلرارة). 
وضــرب زلــزال بــقــوة  5.7 درجـــات مــحــافــظــة فــارس
االيـرانيـة.ووقع الزلـزال على عمق  11 كـيلـومتـرا وحدد
مـركزه قـرب مديـنـة خشت وتـبع ذلك تـرددات أضعف
ـصـادر ذاتـها عن مـركـز رصـد الزالزل وفق مـا نقـلت ا

.bI² « oKDð W uJ(«
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اطلـق رئيس مـجـلس الـوزراء مـصـطفـى الكـاظـمي بـرنـامج اإلسـكان
(داري) لـلـتـقد عـلـى قطـع األراضي الـسـكـنـية .وقـال الـكـاظـمي في
أطلـقنـا برنامج تغريـدة على تـويتـر (بعد جـهود شـارك فيـها اجلمـيع 
اإلسـكان داري  http://Dari.iq وعـبـر مـنـصـة شـفـافـة وإجـراءات
مفاضلة عادلة تعتمد معايير منصفة) وأضاف (نطمح إلى أن تكون
هـذه اخلـطـوة بـدايـة حلـل أزمـة الـسـكن وبـنــاء مـدن جـديـدة حـديـثـة

وعدنا شعبنا وأوفينا). 
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.لم تـعـلن أي جـهـة مـسـؤولـيـتهـا عن
عـمـلـيات قـتل الـنـاشـطـ وخـطـفهم
يليشيات تظاهرين يتّهـمون ا لكنّ ا
ــوالــيــة إليــران والــتي ال الــنــافــذة ا
ـسـاس بـهـا وهم مـسـتاءون ـكن ا
لــعــدم مـــحــاســبــة أي شــخص. لــكن
السلطات اعلنت اعتقال قتلة اخلبير
الـــســتــراتــيــجي هـــشــام الــهــاشــمي
ـتـظـاهـرين ـعـروف بـتـعـاطـفه مع ا ا

بعد عام من اغتياله امام منزله.
ÍœUB² « dO³š

وقـال اخلـمـسـيـني مـازن عـلي شـاكـر
وهـو خـبـيـر اقـتـصـادي "في الـعراق
ـكـنك أن تـسرق ـكنـك أن تكـذب 
كنك أن تقتل وتفلت من العقاب".

تـظـاهـرين الـدموع. وذرف كـثر مـن ا
وانـهـار شـاب عـلى الـرصـيف ورأسه
بـــ يـــديه. وقـــال الــطـــالب حـــســ
الـفـيـلي (18 عـامـا) لــوكـالـة فـرانس
برس "كـنا نريـد احلريـة ولهـذا بدأنا
الثورة في العام 2019 ولن نتوقف

حتى نحصل عليها".
مـن جــانـــبـــهــا قـــالت شـــابـــة تــضع
نــظــارتـ ســوداوين وقــنــاعـا وهي
الــطــريــقـــة الــوحــيــدة لـــعــدم كــشف
هـويـتهـا والـتـعرض لـعـمـليـة انـتـقام
"نريد أن تتوقف عمليات القتل نريد
ـــيـــلـــيـــشـــيــات دولـــة خـــالـــيـــة من ا

والسيطرة اإليرانية".
وردا عـلى سـؤال حـول إعالن رئـيس
الـــوزراء اجلـــمــــعـــة تـــوقــــيف قـــاتل
الـبـاحـث الـعـراقي هـشــام الـهـاشـمي
الــذي تـســبب اغـتــيــاله بـصــدمـة في
العراق في تـموز/يـوليو 2020 قال
الـفـيـلي "نـريـد من أعـطى األمـر".كـمـا
تــظـاهــر الــعـشــرات في الــنـاصــريـة
ـتمـردة وفق ما ديـنـة اجلنـوبيـة ا ا
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مبنى منظمة اوبك في السويد

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـصدرة لـلنفط قررت مـنظـة البـلدان ا
اوبك تـخـفــيف قـيـود االنـتـاج لـلـدول
قـبل  ,فـيـما االعـضـاء بدءا مـن اب ا
وافــقت عــلى زيـادة حــصــة تـصــديـر

ثالث دول بينها العراق. 
وقــال بــيـان امـس ان (اعـضــاء اوبك
وافــقـــوا خالل اجــتــمـــاع امس عــلى
تـمديـد اتـفـاقيـة االنـتـاج حتى نـهـاية
قبل العام 2022 بدالً من نيـسان ا
قدار 400 مع إقرار زيادة اإلنتاج 
ألف برمـيل يـوميـا كل شهـر بدءا من

قبل). شهر اب ا
¡UCŽ« ‰Ëœ

واضـــاف ان (االلـــتـــزام بــاتـــفـــاقـــيــة
اإلنـتـاج بـ الـدول األعـضـاء بـلغ مـا
ـــئــة خالل شــهــر نــســبــته 113 بــا
ـاضي) ,وتابـع انه (جرى حـزيران ا
الــــتــــوافق عــــلـى رفع خـط األســـاس
ـقدار إلنـتـاج الـسـعـوديـة وروسـيـا 
500 ألف بــرمــيل لــكـل مـنــهــمــا من
مـــســـتــوى 11 إلى 11.5 مـــلـــيــون
برمـيل يـوميـا كـما جـرى حتـديد خط
أســاس إنـــتــاج اإلمــارات عــنــد 3.5
مـلــيـون بـرمـيل يــومـيـا وزيـادة خط
األســاس إلنــتـاج الــكــويت والــعـراق
بــنــحـو 150 ألف بــرمـيـل يـومــيـا),
مـؤكدا ان (تـطـبـيق خـطـوط األساس
اجلـديـدة لإلنــتـاج سـيـكـون بـدءا من
ايار 2022 مع تمديد اتفاقية إنتاج

النفط حتى نهاية 2022).

والـقـطـاع اخلـاص ومـحـطـات تـولـيد
الـطــاقـة الــكـهـربــائـيـة  ,ان (الوزارة
أعــــدت خـــطـــة وقــــوديـــة خالل ايـــام
األضـــحى لــــتـــأمــــ احـــتــــيـــاجـــات
ــــواطـــنــــ مـن وقــــود الـــبــــنــــزين ا
ومحطات توليد الطاقة الكهربائية),
مــشــيــراً الى ان (مــحــطــات تــعــبــئـة
الــوقـــود مــســـتــمـــرة بــالـــعــمل وفق

قررة لها).  ساعات العمل ا
بــدوره كـشـف الـوزيــر احــسـان عــبـد
اجلبـار اسمـاعـيل عن تلـقي عروض
إلنــشــاء مــحـــطــات كــهــربـــاء تــعــمل
بالـطاقـة البـديلـة مؤكـدا قرب دخول
مــــشــــروع مــــصـــفـى الــــفــــاو حــــيـــز
التـنفـيذ.وقـال اسمـاعيل في تـصريح
امـس إن (الـــعــراق تـــلـــقـى عـــروضــا
النــشــاء مــحـــطــات كــهــربـــاء تــعــمل
بــالـطـاقــة الـبـديــلـة من قــبل شـركـات
ـيـة بضـمـنـهـا تـوتال الـفـرنـسـية عـا
وكــبــريـات الــشــركــات االخــرى الـتي

سيعلن عنها الحقا).
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ولفت الى ان (إحالة مـشروع مصفى
الـفـــــــــاو الى شـركـة صـيــنـيـة يـأتي
بــعــد تــلــــــــــقـي الـعــراق ضــمــانـات
مـــلــزمــة الـــــــتــمــويل مـن مــؤســســة
ـملـوكـة للـدولة الـصـينـية ساسـاك ا
الــتي تـعــد ثـانـي أكـبــر اقـتــصـاد في

العالم).
 وتـــابع ان (عـــقــد االحـــالــة تـــضــمن
مــسـائل ســتـراتــيـجــيـة مــهـمــة مـثل

ـئات { بـغداد (أ ف ب) - تـظـاهـر ا
في بــغـداد مـســاء األحـد لــلـمـطــالـبـة
بـ"إنـــهـــاء اإلفالت مـن الــعـــقـــاب" في
العـراق حـيث قُتل أو خُـطف عـشرات
ـــعـــارضـــ والــــنـــاشـــطـــ مـــنـــذ ا
االنــتـفــاضـة الــشـعــبــيـة في تــشـرين
األول/أكـــتــــوبـــر 2019  مــلــوحــ
بـاألعالم الــعـراقـيـة وحــامـلـ صـور
تـظاهرون "شهـداء" اغتيـلوا سـار ا
بــيــنــهم الــعــديــد من الــطالب الــذين
شاركـوا في انـتـفاضـة الـعام 2019
فـي وسط الـــعــاصـــمـــة حتت رقـــابــة

مشددة من الشرطة.
ـــتــظـــاهـــرون (ال لالحــزاب وهـــتف ا
الـســيـاسـيـة! ال لـلـمـيــلـيـشـيـات) قـبل
االســـتـــــــمـــاع إلى أغــان وقـــصــيــدة
لواحـد من أبرز الـناشـط في الـعام
2019  الناشط صـفا الـسراي الذي
قــتل بــعـدمــا تـلــقى قــنـبــلـة مــسـيــلـة
لـــلــــدمــــوع عــــلى رأسـه في ســــاحـــة
الـتــحـريـر مــركـز االحـتــجـاجـات في

بغداد.
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واحــــاطت قــــوات االمن في ســــاحـــة
الــفـردوس وســاحـة الــتــحـريــر الـتي
تـظاهـرون كمـا اغلقت جتمع فـيهـا ا
عددا من الـطرق وجـسر اجلـمهـورية
ـنطـقـة اخلـضـراء التي ـؤدي الى ا ا
تـــضم مــقـــار احلــكــومـــة وســفــارتي

تحدة بريطانيا. الواليات ا
ومنذ االنتفاضة الدموية التي خلفت
600 قــــتــــيـل وعــــشــــرات اآلالف من
اجلـرحى فـر الـعـديـد من الـنـاشـط
من الـعـراق أو جلـأوا إلى كـردسـتـان
العـراق الـتي تـتمـتع بـحكم ذاتي في
شــمــال الــبالد خــوفــا مـن عــمــلــيـات

انتقام

بـــدوره  ,قــــال مــــصــــدر في اوبك ان
ـــنـــتـــجـــ في اجملـــمـــوعــة (كــبـــار ا
تـــوصــلـــوا التــفـــاق مــبــدئـي لــزيــادة
تدريـجيـة لإلنتـاج حتى كـانون االول
ـقـبل وتـمـديـد االتـفـاق حـتى نـهـاية ا

.(2022
وعـقـد امس اجـتمـاع حتـالف أوبك+
وأبـرز أعـضـائه الـسـعـوديـة وروسـيا
عـبــر تـقـنـيــة الـفـيـديـو. فــيـمـا اقـامت
وزارة الــنــفط دعــوى قـضــائــيــة ضـد
شـركـة أوربـيـة بـتـهـمـة تـقد وثـائق
ـنــاقـصـات. مــزورة لـلـفــوز بـإحــدى ا
وقـــالت الـــوزارة في بــــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمــان) امس إن (شــركــة مـصــافي
اجلــنـوب واجلــهـات الــقــانـونــيـة في
الوزارة اقـامت شـكوى قـضـائيـة ضد
شركة فانيستا اجليكية بتهمة تقد
وثــــائق مــــزورة لــــلــــفــــوز بــــإحــــدى
ــنـاقـصــات الـتي أعــلـنت عــنـهـا في ا
وقت ســـابق) ولـــفت الى (مـــفــاحتــة
الـــســـفـــارة اجلـــيــــكـــيـــة في بـــغـــداد
وإحاطـتـها بـاألمـر التخـاذ االجراءات

الالزمة).
 في تطـور  اعـلنت الـوزارة عن خـطة
واطـن ومـحطـات تولـيد لتـجهـيـز ا
الــطـــاقــة بــالـــوقــود خالل االضــحى.
وذكر وكـيل الوزارة لـشؤون الـتوزيع
حـامـد يـونس خالل تـرؤسه اجـتـماع
تـابعة العمـليـات القيـادي اخلاص 
شـتـقات الـنفـطـية والـوقود جتهـيـز ا
ـؤسـسـات احلكـومـية لـلمـواطـن وا
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هندس الى اخوتي وزمالئي ا
هنة فال شرف له من يخون ا

اعزائي عذرا عـلى قساوة الـتعبـير ولكن مـا يحصل االن اليـجب السكوت
والتغاضي عنه .

في عام 1970 وبـعـد تـخـرجي مـن كـلـيـة الـهـنـدســة والـتـحـاقي بـاخلـدمـة
الـعـســكـريـة ( ج. م . مــهـنـدس) اوكـلـت لي مـهـمــة االشـراف عـلى تــنـفـيـذ

معسكر وكان العمل يدار من قبل جلنة من الضباط .
اراد احد اعضـاء اللـجنة تـمريـر صفقـة لقـبول مادة رمل فـاشلـة مختـبريا
ـا يـطـلبه ـقـاول مـتـوهـمـا باني جـنـدي وارضخ  ومجـهـزة من قـبل احـد ا

مني.
 فرفـضت وطـلـبت رفع الـرمل من سـاحـة الـعمل خالل 24 ساعـة .اشـتد
ـبـاشرة فـاضـطر الى ـواجهـة ا غضب ذلك الـضـابط ولـكن كان يـخـشى ا

ا يريد . اساليب حقيرة معي ولكني بقيت صامدا ولم  ارضخ 
هندس عزيزي ا

هـنة فوق كل اعتبار واحذر ثم احذر كن شجاعا وال تخف وضع شرف ا
ة واصفات وجودة العمل الن ذلك جر من يريد ان يدفعك للتالعب في ا

ال تغتفر .
قاول او من اصحاب القرار احذر ثم احذر بان يدفعك الفاسـدون من ا
قاييس الفنية  . الى قبول اعمال او مواد انشائية مخالفة للمواصفات وا
ـادية لـتـمريـر ذرعـة اعمـال غـير ـغريـات ا احذر ثم احـذر ان تـنجـر وراء ا

حقيقية فذلك يعتبر خيانة للمهنة وشرفها .
اخلزي والـعـار على كل مـهـنـدس ارتضى لـنـفسه ان

يكون مطية وجسرًا لتمرير صفقات الفساد .
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المبالغة في القول بأن العاصمـة بغداد شهدت انفجاراً متصاعداً و
 غير مسبوق في أسعـار العقارات ( الدور واألراضي واجملمعات ا
 إذ وصلت  لسكنيـة)في جانبيهـا الكرخ والرصافة وأطـرافها كذلك 
نسبة الزيادة في األسعار إلى �%33تقريباً عن األسعار السابقة "
 ويالحظ أن األسعار ال تت ناطق   فترة ماقبلكورونا " في أغلب ا
 كـما أن هناك مبالغة كبيرة م عيشي  ستوى ا ناسب واقعياً مع ا
ناطق ور  فبعض ا قدمة كافـة !  قارنة مع تدنيـمستوى اخلدمـات ا
غم أرتفاع سعرها التي تصل إلى أكثـر من "مليوني دينار" للمتر ا
لواحد جتدها غيرمكتملة وينـقصها الكثير من اخلدمات كضعف من
ر دارس وا ظومة اجملاري وحاجتها للتبليط واحملوالت الكهربائية وا
ناطق تُباع أمتارها بالدوالر !   كماأن بعض ا اكز الصحية ..الخ 
ستوى األول في جانب الكرخ والرصافة وهذا ي باألخص مناطق ا
ناطـقالي تُباع أمتارهـا بالدينار العراقي   ا شكل تفاوتاً بيـنها وب
 واألدهى عدم وجود مقيـاس حقيقي موحد لـتقييم الدور واألراضي
 فارتفاعها وانخفاضها متروكٍ بـاالتفاقبيد سماسرة العقارات (الدال
و سكان ا عروض و ) إضافة إلى حركة الطلب الـتي تتجاوز ا ل
 وقد يكون االر لعاصمة وزيادة القدرة الشرائية والـتسهيالتالبنكية 
 ألن الم تفاع ناجتاً عن إدخال أموال غيـر مشروعة لشراء العقار 
 بهـا يستغلـون الثغرات القـانونية ونقـاط الضعفإلضفاء الص تعامل
ـتحصلة عن طرق غيـر شرعية. هذه األسباب فة الشرعية لألموال ا
 وغيرها أدت إلى قفزة في أسعار العقارات ال تقابلها أي قفزةحق
 فما هـو موجود فعالً من بـنى حتتية و قدمـة  يقية في اخلـدمات ا
ستوى م خدمات مقدمة في مناطق العاصـمة سواء أكانت مرتفعة ا
 الكرادة ) أم متوسطة  القادسيـة  ـنصور   ا  زيونة  ثل(اليرموك 
 الع  حي اجلامعة   الـوزيرية   السيدية     مثل ( شارع فلسطـ
 القـاهرة )إذ تـقع ضمن ذات واقـعـها اخلـدمي قبل صـعود األ دل 
سعار ! األمر الـذي يجعل تقـييم سعر الـعقار غيـر حقيقي أو واقع
 ما يجعلنا  ذكـورةأعاله  ي وخاضع للعوامل ا
واطن  سـاعدة ا نتسـاءل ... أين دور السلـطة 
في امتالك عقارٍ في البـلد ال يرضخ سعره حت

ت جشع التاجر وسماسرة العقار? .

الــطــاقــة الــنــظـــيــفــة والــضــمــانــات
والــشـــفــافـــيـــة بــشـــأن الــدعـم ونــقل
الي مع الـتكـنـولـوجـيا والـتـنـظيـم ا
بــنــود تـتــعـلق بــالــبـيــئـة والــعـمــالـة
واســتــيــراد الـــتــقــنــيـــات احلــديــثــة
وتــــدريب الــــعــــامــــلـــ فـي مــــراكـــز
تـخــصـصـيـة لــلـتـشـغـيـل والـصـيـانـة
والـــــتـــــطـــــويـــــر واالداء الـــــتـــــقـــــني

والهندسي).

واوضح اســــمــــاعـــيـل انه (قــــريــــبـــا
شـروع حيز الـتنـفيـذ وفقا سيـدخل ا
الحـدث الـتـقـنــيـات في تـكـريـر الـنـفط
ـشــتـقـات الـنــفـطـيـة اخلـام وانــتـاج ا
ـكــثــفـات ــواد الــبالســتـيــكــيــة وا وا

البتروكيمياوية).
ــــصـــفى ومــــضى الـى الـــقــــول ان (ا
سيـسـهم بتـشـغيل عـشـرة االف عامل
ومـهـنـدس ومالكـات وسـطـيـة فـضال

ــشـتــقــات الــنـفــطــيـة عـن تـصــديــر ا
ـيـة). وكــانت الـنـائـبـة لـلــسـوق الـعـا
عالية نصيف قد جددت حتذريها من
الـــــشـــــراكـــــات وفـق مـــــا وصـــــفـــــته
بــاالحــتــكــاريـة في قــطــاع الــطــاقـة ,
مــطــالـبــة احلــكــومـة بــفــتح حتــقـيق
ـال الــعـام وجتـنب وايـقــاف سـرقـة ا
حـرمـان الشـعب من الـطـاقـة خلـمـسة

اعوام مقبلة. 

ـديـر الـعـام فـرحـان مـحـيـسن وقـال ا
الفـرطـوسي انه (وحـسب توجـيـهات
وزيـر الـنقـل ناصـر الـشـبـلي بـتـأهيل
مالكات الشركـة العاملـ في القطاع
وانئ البحري  فقـد ادخلنا طواقم ا
الحـية الـبـحريـة بـدورتي اخلـفـارة ا
والــهـنـــــــدســيـة الــتي أمـدهــا ثـمـان
ــتــدربــ فــيــهـا اشــــهــر اذ تــلــقـى ا
مــنــاهج مــتـكــامــلـة ودروس نــظــريـة

وعملية).
وأضـاف  أن (إدارة الـشــركـة الـعـلـيـا
ماضـيـة في تأهـيل مالكـاتهـا وبكـافة
االخــتــصــاصـــات و ذلك بــزجــهم في
دورات تـطويـريـة داخـليـة وخـارجـية
من أجـل رفع مــســـتــواهم  الـــعــلــمي

ي .. واألكاد
 وفي اخـــتــتــام احلــفل قــدم الــســيــد
ــــوانئ الى ــــديــــــــر الـــعــــام درع ا ا
الــثالثــة األوائل من كل اخــتــصـاص
في الــــــدورة الـــــــــتـي أقـــــيـــــمـت في
يـة اخللـيج العربي لـلدراسات أكاد

البحرية).
واستقـبلت الـشركـة عددا من ناقالت
ـشتـقـات النـفـطيـة الـتي رست على ا

أرصــــفـــة مــــيــــنــــاء خـــور الــــزبــــيـــر
التخصصي 

وقال الـفرطـوسي ان (موانئ الـعراق
تشهـد حركـة مستـمرة بقـدوم السفن
شـتقـات الـنفـطـية مـؤكدا" وناقـالت ا
على دعم وزيـر الـنقل الـكـاب نـاصر
الشبـلي للشـركة والذي اسـهم بشكل
كـــبـــيـــر في زيـــادة حـــجـم اإليــرادات
ـتـحـققـة الفـتـا الى أن (مـيـنـاء خور ا
الـزبـير الـتـخـصـصي استـقـبل نـاقـلة
رست عـلـى رصـيف رقم 2 بـحــمـولـة
مــادة الــبـانــزين ونــاقــلـة رسـت عـلى
رصــــيف رقم  3بــــحــــمــــولــــة مــــادة
البـانـزين ونـاقلـة رست عـلى رصيف
Vlankoot  رقم 9 حتـــــمل مـــــادة
ونـــاقــلـــة رست عــلـى رصــيف رقم 9
حتمـل مادة   Vrونـاقلـة رست عـلى
naph- رصيف رقم  10حتمل مادة
  thahونــاقــلـة رسـت عـلـى رصـيف
رقم  11بــحــمــولــة مــادة الــبــانــزين
ونـاقــلـة رست عــلى رصـيف رقم 12
حتــمل مــادة زيـت الــوقــود  ونــاقــلـة
رست عـــلى رصـــيف رقم  13ســوف

حتمل مادة زيت الوقود).
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نطق يـتمحور في انه العمـليه التنفيـذيه الفعاله النشطة ان مفهوم ادارة ا
الوظـائف الـعـقلـيه بـاسـتـخدام الـوسـائل الـعامـه احملكـمه والـتي تـقود الى
صيـانـة الـعقل الـبـشـري وتنـظـيم نـشاطـاته جتـنـباً من الـوقـوع في اخلـطأ
الـفـكري الـسـلـوكي الـلـفـظي او غـيـر ذلك لـتـحـقـيق مـهـارات االتصـال في
ـناخ بـيـئي يرتـقي وجـودة العـمل والـعامـل الدقه وسـرعـة االداء وصوالً 

ؤسسات كافه . في ا
كـننا القول وفي ضوء ما تقـدم وبهدف تعزيـز االبعاد الفـكريه للمـفهوم 

ثال ال احلصر . على سبيل ا
ـرات عديده قبل ان اعادة صياغـة الكلمـات واجلمل ومحـاورتها منـطقياً 
ـقابالت بهدف احلصول على اطالقها في اي من االحاديث واللقاءات وا

القبول والتاييد اكثر من انك كنت على العكس من ذلك .
ؤسسات اجلـامعيه كافه في خطر متفاقم وذلك فلو حاولت ان تقول ان ا
النحرافها الـعلمي والقيمـي وابتعادها كل البـعد عن االصول التي جاءت
من اجـلهـا . النـتـفض من حـولك كل من انـتـمى الـيـهـا من قـريب او بـعـيد

واسمعك كلمات اللوم والزجر والسخريه .
ولكـنك لـو اسـتـبـدلت مـا تقـدم من قـول ان هـنـالك اسـتشـعـار مـسـبق بان
ـؤسـسات اجلـامـعـيه االن تـسـيـر نـحـو خـطى الـنـجـاح وبـتـقـدم مـلـموس ا
ظـاهـري لـلـعـيـان ولــكن في ذات الـوقت يـنـبـغـي ان تـاخـذ بـنـظـر االعـتـبـار
ساهمه في تعـزيز  السلوك اجلامـعي الرص في تبني ونشر اولويات ا
كانه العلميه السيما في القيم االنسانيه ب العامل فيهـا كافه وتعزيز ا

نهجية البحث العلمي وتعزيز رصانته . اهتمامها الفاعل 
السـتــمع الــيك اجلــمـيع وانــصت عــلى قــبـول وتــايـد

وجهة نظرك بل اتفق معها تماماً .

{ عن مجموعة واتساب
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أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
ونــظّـم احلـــدث عـــبـــر حــمـــلـــة عـــلى

اإلنتـرنت بعـنوان "انـهاء اإلفالت من
العقاب في العراق" أطلقها ناشطون

مــغــتـربــون ومـقــيـمــون.كــمـا نــظـمت
جتمـعات رمـزية صـغيـرة في باريس

ـقــاطع ولــنــدن وهــلــســنــكي وفــقــا 
فيديو نشرت على تويتر.
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شــعالن انه (اســتـنــادا لـتــوجـيــهـات
وزيـــر الــنــقل نــاصـــر حــســ بــنــدر
الـشـبـلي بــضـرورة تـكـثـيف اجلـهـود
ـشترك واختزال الـوقت والتـنسيق ا

ــا يــؤمن بــ تــشــكــيالت الــوزارة 
تقد أفضل اخلـدمات للـمواطن فقد
اشرفـنا ولـليـوم الرابع علـى التوالي
ــنـــطـــقــة عــلـى  جــمـــيع مـــشـــاريع ا
اجلنـوبية في مـحافـظة الـبصرة رغم
ـرتـفـعـة ومـنـهـا قـرية حـرارة اجلـو ا

سبار السكنية .  ا
مــضـيــفـا انـه ( االيـعــاز إلى جلـان
ـشروع الـتنـفـيذ بـاإلسـراع بتـنـفيـذ ا
من خالل العـمل بـوجبـت صـباحـية
ومــســائــيــة ووفــقـــا لــلــمــواصــفــات
ـــوعــد الــقـــيــاســـيــة الجنـــازه قــبل ا

احملدد).
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مــؤكــدا أن (الـعــمل يــجـري بــوتــيـرة
متصاعدة حيث بـلغت نسبة االجناز
ــئــة واخملـطط له الـفــعـلي 38,6 بـا
ــئـة والــنــسـبــة في تــصــاعـد 20 بــا
وعد مسـتمـر تمـهيـدا الجنازه قـبل ا
التـعاقدي). واحـتفت الـشركة الـعامة
وانئ العراق بتخرج دورتي ضابط
الحية والهندسية وكرمت اخلفارة ا
الــثالثــة االوائل من كل اخــتــصـاص

وانئ . بدرع ا
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كثفت الشركة العامة لتنفيذ مشاريع
ـواصالت جـهـودهـا إلجناز الـنقل وا
شـروع انـشاء 22 رحـلـة الرابـعـة  ا

ــسـبــار الــسـكــنــيـة داراً  في قــريــة ا
ــوانئ لـــصــالح الـــشــركـــة الــعــامـــة 

العراق . 
وقـال مـديـر عــام الـشـركـة زيـد خـلـيل

سبار WOMJÝ —Ëœ∫ العمل جاري بالبيوت السكنية في قرية ا



www.azzaman.com

d —UI Ë —U «3

 wFO d « Õö

أنقرة 

WOF U'« …œUNAK  —UI ≈Ë WO — ‚dD  WMN*« W Ë«e
lL :« W  œÒbN  …d U  WOL u « UO bOB «

bO  VM “  ≠  œ«bG

لـكل مــهـنــة اصـحـاب لــكن آلبـد من
وجــود اشــخـــاص يــزاولــون مــهن
مـخــتـلــفـة بــطـريــقـة غــيـر رســمـيـة
ألهداف ماديـة  كثرت الـتحدث عن
ــهــنــة الــصــيــدلــة الـذي مــزاولــ 
لـــيـــســـوا اصــحـــاب شـــهــادات وال
اجـازة اشـخـاص عـاديـ يـقـومون
ـا يـشـكل خـطـراً بــصـرف الـدواء 

ريض. على ا
مهنة الصيدلة الذي يبحث فيه عن
الـعـقـاقـيـر وخـصـائصـهـا وتـركـيب
األدوية ومـا يتـعلق بهـا علـمياً هي
مـــهــنـــة صـــحــيـــة تــربـط الــعـــلــوم
الـصحـيـة مع الـعـلـوم الكـيـمـيـائـية
وتـــكــــون مـــســـؤولــــة عن ضـــمـــان
االســــتــــخــــدام اآلمـن وفــــعــــالــــيـــة
ــسـتــحـضــرات الـدوائــيـة. كــلـمـة ا
الـــصــيـــدلــة مــشـــتــقـــة من الـــلــغــة
ـــعــنى "الــدواء" أو الـــيــونــانـــيــة 
"الــطب". تـشــمل مــهـنــة الــصـيــدلـة
الـعـديد من األدوار الـتـقـليـديـة مثل
تـركيب وصـرف األدويـة وتتـضمن
ــزيـد من اخلـدمـات أيــضـا تـقـد ا
ــتــعــلـــقــة بــالــرعــايــة احلــديـــثــة ا
ـا في ذلك اخلــدمـات الـصــحـيــة 
الــسـريــريــة واسـتــعــراض األدويـة
واســـتــعـــراض سالمـــة وفــعـــالــيــة
األدويــة وتــوفـــيــر مــعــلــومــات عن
األدويـة. وبـالــتـالي الـصــيـادلـة هم
اخلــبــراء في الــعالج بــالـعــقــاقــيـر
هني الصحي األولي الذين وا
يحددون االسـتخدام األمـثل للدواء
لتوفير النتائج الصحية االيجابية

للمرضى.
ركز  ·في مقـابلة مـع احد دكاتـرة ا

الصحي ذكرت:
مكن فتح اي صيدلية او من غير ا
عـيادة رسـمـية لـلـصيـدلي بدون ان

ـارسة وحـصوله على ر بـفترة 
اجازة صادرة من وزارة الصحة

وبــطـريــقــة او بـأُخــرى يــقـوم غــيـر
ــلك اي حق الــصـــيــدلي الـــذي ال 
بــفــتح صــيــدلــيــة ويــقــوم بــصـرف
الـدواء غيـر مـبالي بـالـقانـون وهذا
مــا يـــعــيــشه الــواقـع الــصــحي في
ـــــا يـــــعــــرض الـــــعــــراق لـألسف 

ريض للخطر . ا
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اضــافت ايـضـاً يــكـون الـهـدف لـدى
الــقـــائم بــهـــذا الــعـــمل هـــو الــربح
الـكـثـيـر اي كـسـب زبـائن صـيـدلـيـة
اخرى عـلماً انهـا رسميـة ويتم بيع
الــعالج فـــيــهـــا بــأقـل من الــســـعــر
احملدد  مثل هكذا مشكلة اصبحت
واطن شـائـعة وخـطـرة جـداً  الن ا
يـــأتي بـــهـــدف اخــذ الـــعالج ويـــتم
اسـتـغالله بـطـريـقـة بـشـعـة اضـافـة
واطنـ من ان يسأل الى تخـوف ا

هل انت صيدلي حقيقي ??
هنة االنسانية أصبحت استغالل ا

الـتي هـدفـهـا احلــفـاظ عـلى صـحـة
ريض تستغل بأهداف مادية . ا
ـركـز د. ليـنا في حـوار مع مـديرة ا

محمد
يـقـوم اصحـاب الـصيـدلـيات الـغـير
مـرخــصــة بـصــرف الـدواء اخلــطـر
بـدون استـشارة طـبيب هـذا الدواء
لـــيس لـــدى الــــصـــيـــدلي احلق في
ـريض بـيـعـه غـير مـبـالـي بحـيـاة ا
نـعم قامت نـقابـة الـصيـادلة بـغلق
بعض الـصيـدليـات لكن الزال االمر
مــــســـتـــمــــر ويـــقـــومــــون بـــأعـــادة

نشاطاتهم بدفع مبالغ مالية .
فـي حــوار مـع عـــضـــو في نـــقـــابــة

الصيادلة
الــصــيـــدلي عــلي خــالــد: عــادةً مــا
تـــنــتــشـــر ظــاهـــرة الــصــيـــدلــيــات
ـنــاطـق الــنــائــيـة الــوهــمــيــة فـي ا
ومــنـاطق االطـراف يـقــومـون بـبـيع
الـعالج عـلى انه سـلــعـة اعـتـيـاديـة
يـحصـلون عـلى العالج بـطريـقة او
باخـرى من مذاخـر معـينـة او يقوم

صاحـب الصيـدليـة الوهـميـة بأخذ
الـــعالج من صـــيــدلــيـــات رســمــيــة
كـبــيـرة بـكـمــيـات كـبــيـرة يـتم اخـذ
ـذاخـر بـقـائـمـة ادوية الـعالج مـن ا
بــــــدون اسم عــــــلى الــــــعـــــكـس من
صـاحب الصـيدلـيـة الرسـميـة الذي
ــكـان يــسـجل اسم الــصــيـدلــيـة وا
ـنــدوب والـعالج والــسـعــر هـذا وا
عـائـد التوجـد رقـابة عـلى اصـحاب
ـذاخـر من قـبل الــنـقـابـة خـطـورة ا
ـرضى هـذا االمـر سـبب في مـوت ا

او تعرضهم المراض .
والنــهــا صـيــدلــيـة رســمــيـة وغــيـر
مـــجــازة مـن قــبـل وزارة الــصـــحــة
ونـــقــابــة الــصــيـــادلــة لــيــست هي
ــســؤولـــة عن مــعـــاقــبــتـــهــا تــتم ا
مـــحـــاســـبـــتـــهـم من قـــبل خـــبـــراء
ــة االقـــتـــصــاديـــة واحلــال اجلـــر
ـراكـز الـتـجـمـيل نـفـسه بـالـنـسـبـة 
الـــغــيـــر مـــجــازة مـن قــبل نـــقـــابــة
االطـــــبـــــاء. الن مـن شـــــروط فـــــتح
الــصــيــدلــيــة الـرســمــيــة ان تــكـون
مجازة ومـسجلة رسـمياً اضافة اال
امـــا وجــــود شــــهــــادة مـــعــــلــــقــــة 
الـصـيـدلـيـات الـوهـمـيـة تـرى انـهـا
التتجاوز 10 امتار صـغير احلجم
وال تـوجــد شـهـادة مــعـتــرف بـهـا .
ـواطن اكـثـر مـا االمــر خـطـر عـلى ا
قـد يــقـوم به هم تـقـد شـكـوى في

مراكز الشرطة .
التـوجـد احـصـائـيـات دقـيـقـة لـعـدد
الصـيدليـات الغـير رسمـية لكن في
بغـداد توجد 4000 صيـدلـية اكـثر
من 2000 صــيــدلــيــة تــكــون غــيــر
ـشـكـلـة حتـمل في رسـمـيـة تـبـقى ا
طـيـاتـهـا الكـثــر من الـتـساؤالت عن
الدواء في قـصر األكبر  قصر وا ا
واطن مـتـنـاول ايدي غـيـر أمـنـة وا

هو الضحية.
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أوعــز وزيــر الـثــقــافــة والــســيــاحـة
واآلثـــــار حـــــسـن نــــاظـم بـــــدراســــة
ــشـــروع الــذي قــدمـه وفــد ديــوان ا
الـــوقـف الـــســــني ودعم اجلــــهـــود
إلعـادة تأهـيل جـامع الـنـبي يونس
وتـشــكـيل قــاعـدة بــيـانــات وطـنــيـة
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جلــان مـشـتـركـة لــهـذا الـغـرض بـ
الــوزارة وديـــوان الـــوقف الـــســـني
ووزارة الـــــصــــنــــاعــــة في بــــغــــداد
باشر للحفاظ وصل للتواصل ا وا
عـــلى هــذا الـــتـــراث الــديـــني الــذي

تعرض للتخريب على يد داعش.
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وقــدم وفـد الــوقـف الــسـنـي شــرحـاً
معززاً باخلرائط عن العمليات التي
ــــوقـع ومــــا وثق قــــبل جــــرت في ا
التـفجيـر وبعـده وما أتـفق عليه مع
ـانيـة سـنة 2019م على الـبعـثـة األ
أن تتـولى أعمال الـتنقـيب واألعمار
ثالث جــــهـــات هـي ديـــوان الــــوقف
الـسـني ووزارة الــثـقــافـة والـبــعـثـة
طلوب هـو االتفاق ب انيـة وا األ
الــديــوان والــوزارة لــتــفــعــيل هــذه
االتـفاقـيـة. وكانت لـدى دائـرة اآلثار
والــتــراث مـالحــظــات تـــخص عــدم
الـتـجـاوز عـلى اآلثـار ألنَّ هـنـاك ب
األنقاض واألتربة قطعاً ولقى جتب
الـعــنـايـة بـهـا.وقـدم الـوقف الـسـني

عـرضــاً إلعـمـار  75مـوقــعـاً ومـا 
أمـــا إجنــــازه بـــنــــســـبــــة كــــبـــيــــرة
اخملــطـوطــات فــهـي مـوضــوعــة في
صـناديـق حديـديـة و االتـفاق مع
وظف في اليونسكو على تدريب ا
األردن عـــلـى حـــفـظ اخملـــطــــوطـــات
وصـيـانــتـهـا وعــقـد مـذكــرة تـفـاهم
لــتـحـقـيق اخملـطـوطـات وتـعـفـيـرهـا
وأُقـــيـــمت دورة فـي تـــركـــيـــا لـــهــذا

الغرض .

ـدير العـام لدار اخملـطوطات وقال ا
أحمد العليـاوي (نحتاج إلى جهود
مـتـظــافـرة لـتــحـقـيق اخملــطـوطـات
ولــديــنــا إتــفــاق مع  ديــوان الـوقف
الــســني; حلــفظ هــذه اخملــطــوطـات

رقمياً). 
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وجـرى احلـديث عن تـشـكـيل قـاعـدة
بـيـانـات وطنـيـة لـلـمخـطـوطـات وما
تلف منها بسبب الظروف السابقة
وإتاحة اخملـطوطات أمام الـباحث
من خالل الـتوثـيق الـرقـمي وأعرب
الــــوقف الـــســــني عن اســــتـــعـــداده
لـلـتـعـاون وعـدم وجـود حتـفظ لـهذا

U‰∫ وزير الثقافة يستقبل رئيس ديوان الوقف السني I «

بعنوان تغطية الصحف العراقية
( الصباح والزمان ) لظاهرة اليد
الـعامـلة الـوافدة الى الـعراق مـنذ
عـــــام 2003 وحــــــتى عــــــام 2019
وبلـغـة عـربـيـة  ناقـشـهـا الـدكـتور
االيراني رسـول خضـرلو وأشرف
عـليـها االسـتاذ الـدكتـور االيراني
مــحـسن قـنـبــري الـذي أثـنى عـلى
دور الـصـحـافـة الــعـراقـيـة سـيـمـا
صـحيـفتي الـزمـان والصـباح  في
مـتـابـعـة وتـغـطـيـة ظـاهـرة االيدي
العاملة الوافدة الى العراق خالل
ـاضـية وتـأثـيرهـا على 16 عـاما ا
حــيــاة الــعــراقـيــ االقــتــصــاديـة
ـعيـشيـة والـثقـافيـة والنـفسـية وا
وانــعــكــاســات ذلك عــلى الــبــنــيـة
االجتماعية العراقية  وفي حديث
لـ ( الزمـان ) قال البـاحث الطائي
ان قبـول موضوع الـبحث من ب
عدة مواضيع طرحتها أمام جلنة
ـناقـشـة جعـلني أشـعـر بسـعادة ا
ــثــابـرة غــامــرة وحــفــزني عــلى ا
ـــــــصــــــادر والـــــــبـــــــحـث في كـل ا
ــة واحلــديــثــة والــوثــائـق الــقــد
التي تهـتم  بتأثيـر ظاهرة االيدي
الــعــامــلــة الــوافــدة عــلى احلــيـاة
الـعـامة لـكل الـدول سـيمـا الـعراق
وبالذات بعد تـغيير االوضاع فيه
عام 2003 الذي بدأ معه االحتالل
االمريكي للعراق كما الفت نظري
وشـــجــعـــني بـــاخلــوض فـي تــلك
الـدراســة الـبــحـثـيــة هـو اهــتـمـام
الــلــجـــنــة بــصــحــيـــفــتي الــزمــان
والـصـبـاح ومـعـرفـتـهم الـواسـعـة
بــأهـمــيـة الـصــحـافــة احلـكــومـيـة
ـسـتـقـلـة والـصـحـافـة الـعـراقـيـة ا
ــتـــمــثــلـــة بــصــحــيـــفــة الــزمــان ا

بطبعتيها احمللية والدولية  التي
كـان لـها الـنـصيب األكـبـر في هذا
البحث وهنا البد من االشارة الى
ـشـرفـة بـالـنص اشـادة الـلـجـنــة ا
الذي اعددته وقدمـته عن صحيفة
الـــزمـــان وادراجـه في الـــرســـالـــة
كـــامال  دون تــعـــديل أو حــذف أو

اضافة.
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ــوضــوع في مــؤكــدين رصـــانــة ا
ـطـلـوبـة مـهـنـيا مجـمل جـوانـبه ا
ومـوضـوعيـا واضـاف الـطائي ان
هـــــدف الــــدراســــة تـــــبــــيــــان دور
الصـحفي واالعالمي الـعراقي في
ـشكـلـة اخلـطـيرة مـواجـهـة هـذه ا
الــــتـي بــــرزت بـــــعــــد عــــام 2003
وطـرحـهـا لـلـرأي الـعـام والـتـأكـيد
عـلى ضـرورة ايـجـاد احلـلـول لـها
من قـــبل اجلـــهـــات احلـــكـــومـــيــة

حتت وطــأة  وبــاء كـورونــا الـذي
أصــاب كل مـــفــاصل احلـــيــاة في
العالم وفي ظروف صحية صعبة
ـا فان لم وبـهذه الـعبـارة ( كن عا
تــســتــطع فــكن مــتــعــلــمـا فــان لم
تـسـتـطـع فـأحب الـعــلـمـاء فـان لم
تــســـتــطع فال تــبـــغــضــهم ) ومن

قـدسة االيرانية  وفي مدينة قم ا
ـعارف بـجـامـعة كـلـيـة العـلـوم وا
ـيـة قـسم االعالم ـصــطـفى الـعـا ا
والـتـواصل بـدأ طـالب الـدراسات
العليا الباحث العراقي ثامر عبد
الـصاحب عـلي الطـائي مـناقـشته
ـوسـومـة ـاجــسـتـيــر ا لـرســالـة ا

عنية من خالل تشريع القوان ا
الـتي تـنـضم الـية دخـول الـعـمـالة
االجـنـبـيـة الى الــعـراق أو لـبـقـيـة
الـــــدول األخـــــرى ويــــــــــــذكــــر ان
الـــرســـالـــة الـــتـي حـــصل فـــيـــهـــا
الـــبـــاحث عـــلى درجـــة االمــتـــيــاز
ضــمت أربــعـة فــصــول وبــأبـواب
وأجــزاء مـخــتــلــفـة وبــنــحـو 162
صــفـــــــــحــة من الــقــطع الـكــبــيـر
واضيع اعتمد شاملة لكثير من ا
فيـها الـباحث مـصادر عـديدة كان
أولــهـا الــعــــــــودة الى مــواضـيع
وتــأريخ صـحــيــفـة الــزمــان الـذي
أسـسـها رئـيس مـجـمـوعة االعالم
ـسـتـقـل االسـتـاذ سـعد الـعـراقي ا
الـــــبـــــزاز واصـــــدارهـــــا االول في
الـعــاشـر من  نــيـســان عـام 1997
والــوقــوف عــنــد بــعض االخــبــار
والــتـقــاريـر والــتــحـقــيـقــات الـتي

تـــنــاولـــتـــهــا الـــصــحـــيـــفــة خالل
ــــاضـــيــــة  بـــشـــأن الــــســـنـــوات ا
مـــوضـــوع الـــبـــحث اضـــافـــة الى
ـــصــادر مـــاذهــبـت الــيه بـــعض ا
العراقيـة والعربيـة واألجنبية في
ـــوضــوع ومــنــهــا جــريــدة هــذا ا
الصـباح الـناطقـة باسم احلـكومة
الـعراقـيـة الـتي تنـاولت مـواضيع
صـحفـية تـهتم بـشأن الـعـــــــمـالة
األجـنـبـيـة والعـربـيـة الـوافدة الى
الـــبالد ومــا صـــاحب ذلك من أثــر
عـلى الــســاحـة االقـــــــــــتـصــاديـة
والبـشـــــــريـة للـعراق ومع بـداية

الــــــربع االول مـن عـــــام 2021  
اصــدار الــطـبــعــة االولى من هـذه
ـــؤمل بــأن الـــرســالـــة الـــتي من ا
تـكـون مـصـدرا  جـيدا  لـلـبـاحـث
في الساحة الصحفية واالعالمية

على مدى السنوات القادمة . 'WM: الباحث العراقي  مع جلنة مناقشة الرسالة 
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ـشروع.وجـرى احلـديث أيـضاً عن ا
اخملـطـوطـات الـتي تـعـود مـلـكـيـتـها
لــبــعـض األفــراد وتــشـــكــيل جلــان
لترميمها حسب نوع الورق واخلط
والـزخرفـة وإنـشاء مـكتـبـة مركـزية

للمخطوطات. 
أما بـشأن قـبة الـسهـرودري  فجرى
تـــشــــكـــيل فـــريـق من دائـــرة اآلثـــار
والــتــراث وتــوقف الـــعــمل بــســبب
ـنطـقة وجـود قبـور تـعود ألهـالي ا
ــطــلـوب والــعــمل مــتــوقف اآلن وا
تـشــكــيل فـريق مــشــتـرك لــتـســيـيج
ـوقع وتـكـثـيف احلـراسـات ومنع ا
الـدفن فـيه وتـقـيـيم مـوضـوع ميالن
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راة وارى عـلى وجهي في كل صـبـاح قبل ان اغـادر الى الـعمل وانـظر الـى ا
ارسـة الطب واقول في داخـلي ماذا جنـينا تـعب السنـ التي قضـيتهـا في 
هنة التي ال يـعرف الناس كم هي مـكلفة لنـا من صحتنـا وكم تعبنا من هـذه ا

لكي نكون اطباء حلم طفولتنا الذي لم يكن لنا حلم غيره . 
قالـة انشرها هـنا . ما اريده والـكالم عن هذا التعب يـحتاج الى كـتب وليس 
الـيــوم هـو ان اقــول لـكم انــتم اصــدقـائي الــذين احــبـكم ومــنـكـم من يـحــبـني
ويـتابعني ان احلياة رحلـة وتمر ولن يحصل االنسـان فيها اال ما كتب له وما
ينا يـة خطرة والـكل حائر فيـها  يتـرنح  ـر في ازمة عا سـعى اليه . نحن 
وشـمــاال  ال يـعــرف طـريق لــعـقــله هل يــصـدق مــا يـحــدث  هل هـنــاك فـعال
فـايروس  هل هي مؤامرة  هل ناخذ اللقاح  هل اللقاح ام  هل ستقتلنا
الـتخثرات الدموية وكان العالم باسره اصـبح اسير افكار متناقضة ال يعرف
ان يـفك شفرتـها ووصل الى مرحـلة ان يقـاد كاخلروف الى مـذبحة الـقصاب

صيره واصبح قرار حياته ال رجعة فيه .  وهو ال يستطيع ان يفكر ابدا 
يـا احـبــابي الـكـرام واســاتـذتي االفـاضـل  يـا اعـز الـنــاس الى قـلــوبـنـا  قـد
يديا وقد يظلكم الفيـس بوك ومنشوراته وقد يفسد عقولكم من هب يـخذلكم ا
ودب بـافكاره اخلطـرة وقد ينـصحكم من تـراه يحبكم الى الـتهلـكة وهو يدعي
الـعـارف بـكل شيء !! يــا ايـهـا الـنـاس  يــا ايـهـا االحـبـاب  يــا ايـهـا الـبـشـر

استفيقوا من هذا الظالل وهذا التيه وهذا السبات الفكري ? 
نـحن االطباء اخر من يتنـازل عن علمه  نحن االطباء اخـر من يبيع ضميره 
ـدح ـزح  ال  نـحن نــبـيع حــيـاتــنـا من اجل ان يــعـيش االخــرين  نـحـن ال 
ـا االخرة من اول يوم اقسمنا ان ال انـفسنا لنستـفيد فنحن جنـينا الدنيا ور
ريض  نـحن لم نـنام سـنيـنـا طوال من اجل ان نـفعل اال مـا هـو من صالـح ا
نتـعلم ونعلم ونخـدم وتركنا عوائـلنا واوالدنا وحبيـباتنا وعشـيقاتنا كل حسب
لنـكون امام سرير مرضانا . طبـيعيا ال يحبنا الكل  طـبيعيا ال يصدقنا الكل

 وطبيعيا ان ال يسمع كالمنا الكل !! 
وهل سـمع الكل كالم االنبـياء واحلكـماء والقادة والـزعماء !! ولـكنني اريد ان

اقول قد يكذب الكل اال االطباء .
ا تتصـــــورون ولن تنتـــــهي كما شــــكلة اكبر  انا اريد هنا ان اقول ان ا
تــتــخــيــلــــــــون ولن يــكـون ســـــــهال ان نــعــود الى حــيــاتــنــا من قـــــبل كــمـا

حتــــزرون . 
نحن بطبيعة احلال لنا مصادر نستقي منها علمنا وعليها نعتمد في قراراتنا
ـصادر الـعلـمـية نـعـتمـد في ان نزيـد من عـلمـنا وعالج االخـرين  وعلى هـذه ا
ـوثوق ولن نحيد عـنها وان كان هـناك استثنـاء فانا لست هـنا بصدده . لكم ا

احبتي اقول .
1-الـفــــايروس حقـيقة ثـابتة والطــــبيب ال يهـــــــمه مصدره بل كـيف نتعامل

معه .
2-الـفـايـروس يــتـطـور ومع الــزمن اذا لم نـحــمي الـبـشــريـة قـد يـتــطـور اكـثـر
تـحور اقـرب مـثال فـهـو سريع ويـصبح الـتـعامل مـعه اصـعب .والـنوع دلـتـا ا

االنتشار وفترة احلضانة اقصر ويقتل اكثر وحتى الشباب . 
ا لن ية اجلـائحة لن تنتهي لسنوات طوال ور 3-حـسب منظمة الصحة العا

نعود ابدا الى ما قبلها في حياتنا الطبيعية .
ـئة ـا تـتـصور ويـحـميك من 90-95 بـا ـتـوفر امـ الى ابـعد  4- الـلقـاح ا

وت احملقق . رض ومن ا من ا
5- االعـراض اجلانبية متوقـعة مع اي دواء واللقاحات امنـة  اكثر من الكثير
من االدويـة الـتي تتـنـاولـهـا  وانا سـابـقـا قلت حـبــــوب مـــــنع احلـمل وادوية
رات اكـثر اخـرى وحتى الـسـفر بـالطـيران قـد يـعرضك الى تـخـثرات الـوف ا

نسبة من اللقاح .
رض بـنسـبة ـرض الـشديـد ويحـميـك من ا وت من ا 6-الـلقـاح يحـمـيك من ا

ئة . تصل الى 95 با
7- الـلقـاح اخذه اكـثـر من بلـيون بـانـواعه والذين حـدثت لهـم مشـاكل ليـسوا
نـسـبـة تـذكـر في الـطب فـهـو فـعال اكـثـر امـان من اي دواء اخـر وحـتى تـناول

حبوب منع احلمل مثال 
ـوبـوءة يــكـشف عن الـفـايـروس اخملـفي ـنـاطق ا ـسـتــمـر في ا 8- الـفـحص ا

فارجوك اذهب وافحص حتى لو لم تكن لك اعراض .
9- ال تـتجاوز االرشـادات الطـبيـة وتتجـاهلـها الن ذلك يـطول االغالق احلالي

ويعرض حياتك 
وحياة عائلتك الى اخلطر .

صـدري الـعلـمي وهو من اعـــــــــمـاق قلـبي لك ومن حبي 10- ارجـوك ثق 
لك كـطـــــــبيـب يريـد لك ولـعـائـلـتك كل الـصـــــــحة ولـلـمـجـتـمع الـسالمـة قبل
فــــــوات الوان وعندها ال يفيد الندم عندما تـرى احبابك يختنقون في العناية

ركزة. ا
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الــزقـورة فـضالً عن اعــمـاره.وفـيـمـا
يــخص جــامع الــنــوري فــالــلــجــنــة
ـــكـــلـــفـــة مـن الـــوزيــر الـــوزاريـــة  ا
واجلــــانب اإلمــــاراتي ومــــنـــظــــمـــة
الـــيـــونـــســـكـــو تـــواصل عـــمـــلـــهـــا
بـالتـنسـيق مع اللـجنـة الفـنيـة التي
تــــضم خــــبــــراء مـن مــــعــــمــــاريـــ
وآثـاريــ وجـرى إقـرار الـتـصـمـيم
ــســابــقــة بــرغم بــعض الــفــائــز بـــا
االعــتـــراضـــات الــتـي وجــهـت إلــيه
وهـي اعــــتـــــراضــــات  لـــــيـــــــــــست
جـوهـريـة  ودعـوة جـمـيع األطـراف
للـتعريف بـهذا التــــــــصميم الـفائز

وأهميته.
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ـــتـــحـــدث الـــرســمـي لــوزارة أعـــلن ا
شـهـداني عن مـنح االتـصـاالت رعـد ا
ــدارس وزارة االتـــصـــاالت جـــمــيـع ا
احلـكومـيـة بخـدمـة الـكيـبل الـضوئي
الـفــايـبــر. جـاء ذلك خالل لــقـاء وزيـر
االتـــصـــاالت اركـــان شـــهـــاب احـــمـــد
الـشـيبـاني مع مـعـالي وزيـر الـتـربـية
عـــلي الــدلـــيــمي بـــحــضـــور الــوكــيل
ــــالي اشــــرف اجلــــنــــابي االداري وا
ومــــديـــر عــــام الــــشــــركـــة الــــعــــامـــة
ــعـلــومــاتـيــة اســامـة لالتــصــاالت وا
جـــهـــاد الـــهـــمـــاشي فـي مـــقــر وزارة
االتـصـاالت ضـمـن انـطالق فـعـالـيـات
نصة الوطنية لوزارة اعمال ورشة ا
الك الـهـنـدسي الـتـربـيـة  وقـد قـدم ا
فـي الــشـــركـــة الــعـــامـــة لالتـــصــاالت
عـلومـاتـية شـرحاً كـامال" عن هذه وا
ـنــصـة وآلـيــة الـعـمل بــهـا وتـدريب ا
الكـوادر الـهنـدسيـة والفـنـية الـتابـعة
لـــوزارة الــتــربـــيــة الســتـــخــدام هــذه
ــنــصــة  والـــتي تــمــتـــاز  بــنــظــام ا

ــراحل الــكــتــروني مــوحــد جلـمــيع ا
الــدراســيـة ابــتــداءا" من االبـتــدائــيـة
توسطة واالعدادية  كما يتم حتى ا
ـوظـفـ تـسـجـيل رقـم وظـيـفي لـكل ا
والهيئة التدريسية والكوادر العاملة
في وزارة الـتــربـيـة   بــاإلضـافـة إلى
انـشـاء رقم وقـيـد الـكـتـروني لـلطـالب
وادارة الــســجل اخلــاص بــالــطــلــبــة
ومتـابعـتها الـكتـرونيـاً حتى بـلوغهم
الـــدراســـة اجلــــامـــعـــيــــة  حـــيث ان
ـنـصـة " تـعـمل عـلى كـافـة االجـهزة "ا
االلكـترونـيـة من احلاسـبات واجـهزة

ختلف أنواعها . وبايل  ا
واشـــاد الــدلـــيــمي بـــاجلــهـــود الــتي
قـدمـتــهـا وزارة االتـصـاالت من خالل

تواصل الى وزارة التربية  الدعم ا
في حــ أكـد الــشـيــبـاني (اســتـمـرار
الـــتــعــاون والـــتـــــــــنــســـيق مــا بــ
وزارتي االتـــــصــــاالت والــــتـــــربــــيــــة
والــســعـي لــتــقــد كل مــا من شــأنه
تـطـويـر الـعـمـلـيـة الـتـربـويـة وخـدمـة

أبنائنا األعزاء) .

للمخطوطات . جاء ذلك خالل لقائه
رئـيس الوقف الـسـني سعـد كـمبش
ــقـر ــاضي في مــكـتــبه  االثـنــ ا
الـــــــوزارة.وكــــــانـت مـن مـــــــحــــــاور
االجـتــمـاع مــنــاقـشــة إعـمــار جـامع
الـنــبي يــونس ألهــمــيــته ورمــزيـته
الــعــالــيــة ورفع الــتــجــاوزات عــنه
بـالـتـعاون مع
الــــــبـــــعــــــثـــــة
انـيـة التي األ
تـــــوقـــــفت عن
العـمل بـسبب
جـــــــائـــــــحــــــة
كـــــــــورونــــــــا
وجـــــــــــــــــــــرى
االتــفــاق عـلى
أن تــــــــكـــــــون
أعــــــــــــمـــــــــــال
التنـقيب فوق
األرض مــــــــــن
اخـــتـــصـــاص
ديـوان الوقف
السني بينما
تـكــون أعـمـال
التنقيب حتت
األرض مــــــــــن
اخـــتـــصـــاص

وزارة
الثقافة.

كــــمـــــا جــــرى
االتــفــاق عـلى
تـــشـــكـــيل ثالث

كيبل ضوئي

مراجعون في صيدلية اهلية

-1-
ليس االقناع عملية سهلةً متاحةً لكل الناس ..

انه فنٌّ يـحـتـاج الى كـثـيـر مـن الـفـطـنـة والـقـدرة عـلى الـتــغـلـغل الى أعـمـاق الـقـلب
والعقل.

ثابة العملة النادرة ..!! انه 
-2-

ُغْلقَة فتاح الالزم لـلولوج الى البوّابـات ا ـلك ا لكُ الـقدرةَ على اإلقناع  انّ مَنْ 
على اختالف أشكالها ...

-3-
يُنفق بـعضُهم الساعةَ والساعت وهو يحـدّث مستمعيه بشأن موضوع معيّن فال
يُفلح في اقـناعهم  وتبقى الفجوة واسـعة بَيْنَهُ وبينهم  بيـنما يستطيع مَنْ يُمسك
ـسافة دون تـطويل وأنْ يـصل الى مـا يريد في بخـيوط فنّ االقـناع أنْ يـختـصر ا

بضع دقائق ودون عناء طويل .
-4-
ونُورد على سبيل الطُرفة قصةً خالصتها :

انّ رجالً لم يُــرزق من الـذريـة غـيـر االنـاث  وكـان يـتـسـخط في ذلك ويـعـرب عـمـا
يحمله في أعماقة مِنْ ألم ح يلتقي الناس .

فـتـصـدى له مـرةً دالّل في الـسـوق –والـدالّل يـتـمـرس في الـقـدرة عـلى االقـناع –
فقال له :
ال تَبْتَئِس 

انّك ح تموت  –بعد عمر طويل - لن يبكي عليك غيرُهن .
وبـهذه الـكلـمـات القـليـلة أطـفأ نـيرانَ الـتبـرم في نـفس صاحـبه ولم يُسـمَعْ بعـدها

متأوِهاً أو شاكيا ...
-5-

وقد اسـتطاع الـقاضي األرجـاني (احمد بن مـحمـد بن احلس نـاصح الدين أبو
ــتـوفى سـنـة 544 هـ أنْ يُـقـنــعـنـا بـأهــمـيـة الــتـشـاور مع أصــحـاب الـعـقل بـكـر ا

واخلبرة ببيت ..!!
اسمع ما قاله :

شَاوِرْ سِواكَ اذا نابَتَْك نائِبة 
َشُوراتِ  يوماً وإنْ كُنتَ مِنْ أهلِ ا

ُ تنظرُ منها ما نأىً ودنا  فالع
وال تَرَى نَفْسَها االّ بِمرآةِ

انه ال يناقشك في ما حتمل مِنْ نظرة الى ذاتك  فقد ترى نفسك في بحبوحة من
ـنع من التـشـاور مع ذوي اخلـبرة االقتـدار عـلى تـصريف األمـور ولـكنّ هـذا ال 
والعقـول فَبِهِم تـرى الصورة الـكاملـة  انّ عينَـيْكَ اللتـ تُبصـر بهما مـا يُحيطُ بك

رآة . من االرض والسماء  ال تقدر ان تراهما االّ 
-6-

ان التـشاور مهم للغاية ذلك أنَّك تُضـيف الى عقلك عقوالً  والى جتربتك جتارب
اآلخرين  .

-7-
حيث ال يُستشار االّ االم الناصح . شاورة لها شروطها  غير أنَّ ا

ـسـتـشارين ال ن يُـديف الـسم بـالـعـسل ومِـثْلُ هـذا الـلـون من ا فـهـنـاك الـكثـيـر 
يقودونك االّ الى الدروب الوَعْرة  وعندها فقد تُمنى بالعثرة واحلسرة..!!

-8-
ولألسف الـشديـد لم جند في مـعـــــظم من تولّى الـســــلـطة
في الـعــراق اجلـديــد من يـســتـطــيع اقـنــاع اجلــــمــاهـيـر

واقفه ..!!
صيبة . لقد فُقدت الثقة ب اجلانبيْن .وهنا تكمن ا

وهل يستطيع الفاسدون اقناع اجلماهير بنزاهتهم ?
انّ فاقد الشيء ال يعطيه .

تبادل الهدايا التذكارية
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ــكــة عــلـى مــدار الــســاعـة" وصــولــهم 
مــشــيــرا إلى "تــوفـيــر غــرف عــزل حـال
وجـــود إصــابـــات" بـــالــفـــيــروس ورفع
ـسـتـشـفـيـات في الـعـاصـمة جـهـوزيـة ا
ـمـلـكـة وسـائل ـقـدسـة.واسـتـحـدثت ا ا
تـكـنـولوجـيـة لـضمـان تـطـبيق الـتـبـاعد
االجـتمـاعي واحلد من انـتقـال العدوى
فـنـشـرت روبـوتـات لـتـوزيع مـيـاه زمـزم
ــبـاركـة واســتـخــدمت بـطـاقــات ذكـيـة ا
ســــتـــســـمح بــــوصـــول احلـــجـــاج دون
تـالمس بشري إلى اخملـيمات والـفنادق
ــقــدســة.وقـال ــنـاطـق ا ونــقــلــهم فـي ا
ــصــري ابــراهــيم صــيـام ( 64عــامــا) ا
ـمـلـكة إنّ اآلتـي من الـدمـام في شـرق ا
اإلجــراءات الـتـكــنـولـوجــيـة مـنــذ بـديـة
الـتـسجـيل للـحج "جـعلت األمـور أسهل
كــثــيـرا".وأضــاف الـرجـل الـذي تــرافـقه
زوجـــــته "األمـــــور تـــــواكب تـــــطــــورات
ومـتـطـلـبات الـعـصـر". الى ذلك سـمحت
الــسـعــوديــة رسـمــيـا بــاســتـمــرار فـتح

احملالت الــتـجـاريــة ومـزاولـة عــمـلـيـات
الــبـيع والـشـراء أثــنـاء أوقـات الـصالة
فـي قـــرار يــنـــدرج فـي إطـــار ســـيـــاســة
اإلصـالحــــات واالنـــفــــتــــاح الــــتـي بـــدأ
ملكة منذ سنوات ويحدّ تطبيقها في ا
بــــشـــكـل أكـــبــــر من نـــفــــوذ الـــشــــرطـــة
الـدينـية.وكـتب احتاد الـغرف الـتجـارية
الـسعودية في تـعميم نشـره على تويتر
"نـــأمل مــنـــكم اســتــمـــرار فــتح احملالت
ومــزاولــة األنــشــطـة الــتــجــاريــة طـوال
ساعات العمل وخالل أوقات" الصالة.
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وأشــار االحتـاد إلى أن الـقـرار اجلـريء
يــأتي في إطــار الــتـدابــيــر االحـتــرازيـة
لـلـوقـايـة من فيـروس كـورونـا واحلـفاظ
ـتـســوقـ مـوضـحـا أنه عــلى صـحـة ا
ظاهر االزدحام والتجمع اتُـخذ "تفاديا 
واالنـتظار الطويل خالل اإلغالق أوقات
ـــتــاجـــر تـــغــلق الـــصـــلــوات".وكـــانت ا
أبــوابـهــا في أوقــات الـصـالة تـلــقـائــيـا

مـالي لـلـسلـطـات بدون تـوضـيح ما إذا
كــان هـذا يـشـمل أوقـات الـصالة. وأثـار
هــذا الــقـرار لــبــسًـا إذ ســارع الــبـعض
لـلــعـمل في أوقـات الـصالة فـيـمـا فـضل
آخـرون توخي احلـذر حل صدور قرار
ــكـنـا رســمي واضح.لـكـنّ مـذاك بـات 
رؤيــــة مـــــحالت جتــــاريـــــة ومــــطــــاعم
خـصـوصا في الـرياض تـخدم زبـائنـها
في أوقـات الصالة. وينفـذ األمير محمد
بن سـلـمان مـنـذ تولـيه واليـة العـهد في
2017ســلـســلـة إصالحــات اقـتــصـاديـة
رتـهن بـالـنفط واجـتـمـاعيـة في الـبـلـد ا
والـذي يــطـبق قـواعـد ديـنـيـة مـتـشـددة.
وبـــ اخلـــطــوات الـــتي  اتـــخـــاذهــا
الــسـمـاح لــلـنــسـاء بـقــيـادة الــسـيـارات
وإعـادة فـتح دور السـينـمـا.لكـنّه يواجه
انـتـقادات كـبيـرة من منـظـمات حـقوقـية
دولـيـة تـنـدد بـشـنّه حـمـلـة قـمـع واسـعة
ـــا في ذلك ســـجن ضـــد مـــعـــارضـــيـه 

مدافعات عن حقوق اإلنسان.

قرد يـسأل قـرداً آخراً يـقول له مـا هو شـعورك لـو أن القـرد س قتل الـقرد ص?
ستـوى البشـر . بهذه يرد قائـالً هذه كارثـة ومصيـبة وهذا يـعني أننـا إنحدرنـا 
قـدمة اإلفتراضـية أبدأ مقـالي وأسأل أليس اإلنسـان هو اخمللوق األرقى عقالً ا
ـفضل على كـافة اخملـلوقات األخـرى? نزعة الـشر والعـدوانية وفهـماً وإدراكاً وا
ة بـشـعة جـاءت مـنذ بـدء اخلـلـيقـة حـيـنمـا قـتل قـابيل أخـاه هـابـيل في أول جـر
ة (إن ـاً أمـام جـر عـرفـتهـا اإلنـسـانـية. بـصـراحـة أجـدني الـيوم مـنـدهـشـاً متـأ
صـحت فــرضـيـة أن احلـريق كــان بـفـعل فــاعل ومـقـصـوداً) وهـي حـريق جـنـاح
العـزل في مستشفى احلـس بالناصـرية  احلادثة البشـعة صعدت من وجعي
ــعـنى  وتــمـتــرست بـكل كــثـيــراً وحـاولت وصــفـهــا من مـرافـئ الـروح فــجـفل ا
إسـتـعاراتـى وأبت وذهلت الـلـغـة من حمـاقـة حـبر يـتـجـاسر ويـخـاطـر الوصف.
ـتــعـارج في ـهـتــرئـة فــتـوقف وهـج روحي وسـيــرهـا ا اجـدني أهــدم جـوانـبـي ا
حـنـوهـا ودفئـهـا وقـرهـا . أعـرف أن النـزعـة الـعـدوانيـة مـتـجـذرة في اإلنـسان 
وخـاصـة في ظـل غـيـاب الـقـانـون واإلبـتـعـاد عـن روح ديـنـنـا اإلسالمي احلـنـيف
ومـبـادئه وكـذلك تـآكل وتـصدع الـوشـائج والـعالقـات اإلجـتـماعـيـة وغـيـاب الـقيم
واألخالق النـبيـلة في اجملـتـمع  كل هذا يـفضي الى خـراب الـنفـوس وبالـتأكـيد
ـال واجلاه ستـسود الـروح العـدوانـية واإلجـراميـة التي تـأثـرت بالـطمع وحب ا
واألنـا الـشــخـصي وحــتى اجلـمــعي ضـمن نــطـاق مـحــدود وهـو شـامـل لـبـعض
ة األحزاب والـعصـابـات والتـجمـعـات اإلجرامـيـة التي تـعـتاش من خالل اجلـر
ومـة وجودهـا وقوتـها . ولـكن ما ال يـصدقه الـعقل على مـا تكـسبه بـاحلرام لـد
سـتوى كيف أن إنـسانـاً (يـقال عـنه إنـسانـاً) يصل بـه اإلجرام واخلـسة لـهـذا ا
الوحـشي البـشع والشـنيع بـكيـفيـة القـتل واإلجرام ألجل مـصلـحة شـخصـية أو
ألجل مصـلحـة فئـة سيـاسيـة أو حـزب أو غيـر ذلك بحـيث يرتـكب أبشع وأخـطر
اجلـرائم ومـنـهـا مـا نـحن في صـدده عـمـا يـقـال حـول فـاجـعـة جـنـاح الـعـزل في
مــسـتــشـفـى احلـســ في الــنـاصــريـة وفــرضـيــة أن احلــريق كـان بــفــعل فـاعل
ومـقـصــود!!!!! . لم أصـدق ولم أصــدق أن إنـسـانــاً يـقـتل إنــسـانـاً مــريـضـاً أو
وت وتسحب أنفاسها بصعوبة من خالل قنينة إنسانة مريضة بالوباء وتنازع ا
ـمكن أن يـحدث القـتل باخلـطأ أو عـمداً نـتيـجة مـشاجرة أو األوكسـج  من ا
ة ولـكن مـا ال يسـتوعـبه العـقل البـشري أن ثأراً أو لـتسـليب وووو فـتحل اجلـر
يكون الـقتل جمـاعي لفئـة ضعيـفة تنتـظر رحمـة الله وال حول وال قـوة لها تـنتظر
أرواحهـا موتاً قـريباً خالل أيـام قالئل أو خالل سويعـات معدودة  ولـو فرضنا
ــرضى فـمن ـة والــدافع هــو عـداء شــخـصي مـع أحـد ا أن الـغــرض من اجلــر
األهــون واألقـل خــطــورة في اإلجــرام أن يــســتــهــدف اجملــرم شــخــصــاً واحــداً
مـقـصــوداً كـأن يـقــوم بـضـربه أو ركــله أو قـطع األوكــسـجـ عــنه ال أن يـرتـكب
ــة شـنــعـاء ال مــثـيل لــهـا ويــقـوم بـإبــادة الـعــشـرات من الــنـســاء والـرجـال جـر
ـة صعـدت من وجع روحي ألن !!!! . بـصـراحة وأكـرر أن هـذه اجلـر سـاكـ ا

احلادث عَظُمَ وشْمُهُ ونَزُّهُ بسبب ندرة حصوله .
أقـول فــعالً إذا غــاب الـقــصـاص هــانت األرواح وزُهِــقَتْ  فـأيـن الـقــضـاء وأين

القانون وأين مؤسسات الدولة???!!!
قـصود نطالب أن يطبق الـقانون بشدة بحق اجلاني إن صحت فـرضية الفعل ا
ـقـابل أتمـنى أن يـكون احلـادث غـير مـدبـراً ونتـيـجة خـطأ أو وبـأسـرع وقت .وبا
غـفرة ألرواح ـقـصر .. الـرحمـة وا إهـمـال غيـر مقـصود وأيـضـاً يجب مـعاقـبة ا

صاب بإذن الله تعالى . الشهداء والشفاء العاجل للجرحى وا

ورغـم عـدم وجــود نص قــانـونـي بـذلك.
وتـغـلق احملالت الـتـجاريـة أبـوابـها في
ــمـلــكـة أربع مــرات يـومــيـا ويـنــقـطع ا
ـدة نصف سـاعة تـقريـبا في كل الـعمل 
مـرة. (خالل صـالة الـفـجر تـكـون أصال
مــغــلــقــة).وكــان عـنــاصــر هــيــئــة األمـر
نـكـر (الشـرطة ـعروف والـنـهي عن ا بـا
ــقـــاهي الـــديـــنـــيـــة) يالحـــقـــون رواد ا
ـراكـز الـتـجـاريـة ويـجـبرون احملالت وا
عـــــلـى اإلغالق وقـت الـــــصالة.وعـــــبّـــــر
مـــغـــرّدون عــلى تـــويـــتــر عـن ســرورهم
لــصـدور الـقـرار مـعــتـبـرين أن اإلجـراء
ســـيـــزيــد ســـاعـــات الــعـــمل ســـاعـــتــ
إضــافــيـتــ يــومــيـا.وكــان أعــضـاء في
مــجـلس الـشـورى الــسـعـودي قـالـوا إن
قـرار إغالق احملال خالل أوقات الصالة
يـكلف االقتـصاد السعـودي مليارات من
الــريـاالت ســنـويــا.عـام  ?2019أعــلـنت
الـسعـودية السـماح لألنشـطة التـجارية
دة  24سـاعـة مـقـابل دفع بدل بـالـعـمل 
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وغـرافيـاً بتـقسـيم احلدود لـتلك األختالف الـثقـافي ب شـعوب الـعالم يـرتـبط د
البـلدان فالغـرب يختـلف عن الشرق وأوروبـا تتنـاقض مع آسيا مـظهراً وعقالً
ولـكل مـنـهم صـفـاته اخلـاصة.. وبـيـنـهم الـعـرب الـذين يـخـتـلـفـون كـليـاً عن بـاقي

البشر..
العرب تـميز تـاريخهم بـالقـتل والتنـقل بالوالء وظـهور التـبعيـة للعـصا والسالح

ويرجح أن هذا هو السبب الرئيسي في عدم تطور البلدان العربية..
العـراق مثال لألوطـان التي لم تفـارقها احلـروب فهو يـنتقل من حـقبة إلى حـقبة
لك والكالشنـكوف ال يفارق أكتاف أبـناءه فمنذ قيـام الدولة العراقيـة بتنصيب ا
احلــجــازي وحــتى إنــقالب 1958 بــقــيــادة عــبـــد الــكــر قــاسم الــذي أسس
ـلـكيـة كـذلك سـيـطرة األنـصـار من الـشيـوعـيـ الذين جـمهـوريـتـنـا على دمـاء ا
فـتـكـوا بـالـقـومـيـ في شـوارع بـغـداد مـنذ ذلـك احلـ لم تـفـارقـنا آفـة الـسالح
والتفرقة الداخلية حينها تسارعت السلطة في اإلنتقال من قاتل إلى آخر حتى
ثبت احلـكم في أيدي البعـثي بقـيادة صدام وعصـاه الغليـظة التي لم ترفع عن
أجـسـاد الـشـيـعــة والـكـرد وبـدأ بـعــدهـا بـلـدنـا يــدخل مـعـتـرك احلـروب مع دول
اجلــوار فـكـانت أول ثـمــان سـنـوات مـأســاة حـقـيـقـيــة قُـتِلَ بـهـا أبــنـاءنـا وأحـتل

شوارعنا جهلة األعراب..
ة بل رفع اجلندي العـراقي (البرنوا) ملـبياً خاضعاً  لم نتـوقف عند هذه الهـز
ألوامــر الـرئـيس لــيـدخل الـكـويـت ويـعـيث بـعــظـهم فـيــهـا فـسـاداً حــتى تـدخـلت
ـتـحـدة لـتـطـلـق طـائـراتـهـا وتـقـتل آخــر جـنـدي لم يـهـرب من صـحـراء الـواليـات ا

اخلليج..ودفعنا ثمن ذلك غاليا جدا..
قراطية فخلع ثم جاءت 2003 بريـاح احلرية والتغييـر من الدكتاتورية إلى الـد
دني ومارسنا احلق الطبيعي في اإلنتخاب العـراقيون (النطاق) وأرتدوا الزي ا
ــان لـكن حــدثت الـصــدمـة.. فــسـرعــان مـا عـاد ـثـلــنـا في الــبـر وأخــتـيـار مـن 
سلحة ة فبدأ بعض زعمائهم بتأسيس الفصائل ا العراقـيون إلى عادتهم القد
خـارج إطار الـدولـة تـلبـيـةً "لطـمـوحـات الشـعب".. لـيـستـقـطبـوا الـشـباب بـرائـحة

ثل القائل (أبو طبع ما يترك طبعه). البارود والدم ألنهم ينطبق عليهم ا
ـا كل مـا سـلف فـحـبـهم الـبـنــيـة اجلـيـنـيـة لـطـبـيــعـة اجملـتـمع الـعـربي تـوضـح ر
وتـبـعـيـتـهم لـلـرصـاص والـسالح هـو مـا يـفـسر سـيـطـرة الالدولـة عـلى مـفـاصل
نفلت هم الدولة على مدار ثمانية عشر عاما فمن أنتخب وروج لقوى الفساد ا

قاعد.. نفسهم الذين أعطوا صوته لهم ومكنهم بعشرات ا
بعض الـناخب يعانون من عقدة الـنقص من تريخ اجرامي او دونية ويعوضون
ذلك بـإنـتـمـائـهم ألحـزاب الـقـتل والـفـسـاد لـذلك مـا يـحـدث اليـوم مـن تدهـور في
البنى الـتحتـية واإلقتصـادية وتردي أوضـاع الكهربـاء والصحـة كلها بـالتعاون

. ب ناخب حزبي وب ساستهم الفاشل
ـشـاركـة في اإلنـتـخـابـات الـقادمـة لـكن سـتـة وعـشـرون مـلـيـون نـاخب يـحق له ا
لألسف ما يـحدد مصـيرنا الـيوم هم اقل من عشـرهم فقط.. ألن البـاق أعتادوا

تفرج على ما يحدث وال يحركون ساكنا.. أن يكونوا ضمن طبقة ا
قـراطية العرجاء الـتي نعاني منهـا اليوم هي السبب في جعل ثـلة قليلة من الد
التـبعية اجلهالء أن يـختاروا الالدولة في اإلنتـخاب ويجعلـوا رقابنا حتت رحمة
فاسـد او فاشل ولو أردنـا أن نغير في مـجريات الـسلطة
ما عـليـنا إال أن جنـعل الطـبقـة الصـامتـة تخـرج ألنتـخاب
من يــؤمن بـالــدولــة وإال سـنــعــود إلى نـقــطــة الـصــفـر..
ونـــــعــــانـي أربع ســـــنــــوات أخــــرى مـن حــــر الـــــصــــيف

ومستشفيات متهالكة.

بغداد
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ليس من الـسهل أن تكـتب موضوعـا من دون أستحـضار خليـال خصب وألهام
شاعر اللحظية . س ا يأتي و

هذا اآللـهـام يـأتي دون مـوعـد او اسـتـأذان قـد تـكون جـالس  أو عـلى وشك أن
تـغـفــو وأنت في فـراشـك تـأتي اخلــيـاالت والـكــلـمــات رزمـة اثـر اخــرى راكـضـة
ـلكـهـا االنسـان فمـنـها يـنـبثق كل شـاعـر وهي أهم صفـة  سـائـحة في سـمـاء ا
شيء جمـيل أو سيء والتأثير كأمواج بحر تـتالطم ثم ترسو على ضفاف الفكر
والـقـلب فتـعـانق الـوجدان وتـبث فـيه الـعزم والـقـوة جتـعلك تـتـناول الـقـلم وتـكتب

موضوع من هذا االلهام .
وهــنــا يـأتي دور اآلســلــوب ويـصــبح اجلــهـد الــفـكــري مــضـاعف آلن اخلــواطـر
واضيع االجـتماعيـة والعاطـفية لهـا حساسـيتها يـتطلب أصـغاء للفـكر وجهد وا
في التـعبيـر كي يسـتطـيع الكـاتب أن يعـبر عن هـواجسه ومـشاعـره التي مـسها
ـوضـوع او اآللـهـام وقـد يـضــيف شيء من خـصـوصـيـاته من أجل أن يـصـبح ا
اخلاطرة مـبهرة تـلمس مشـاعر القـاريء بشفـافية الـكتابـة أبداع  وقدرة فـائقة
ـوضـوع لـوحـة فـنـية ـشـاعـر والـبـراعة اآلدبـيـة واآلنـشـائـيـة حـتى يـصـبح ا من ا
ـتــلـقي الـكــتـابـة حتــتـاج صـبــر ومـثـابـرة تالمس شـغــاف قـلب ا
وتركـيز حتى تكتمل الصورة ويـستطيع الكاتب أن يجعل

القاريء يرى السماء زرقاء صافية
حتـى وأن تواجـدت بعض الـغيـوم  ويصـور اآلمل كبـير
وقـريب وأن كان اآلمل بعيد  آلن الـكتابة اسلوب وفن

وأبداع ..
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{ لـــنــدن (أ ف ب) - رفـــعت إنـــكــلـــتــرا
ـرتبطـة بكـوفيد-19 الـقيـود الصحّـية ا
بــشـكـلٍ شـبه كــامل امس االثــنـ الـذي
أطــلـقت عــلـيه تــسـمــيـة "يــوم احلـرّيـة"
وذلـك رغم االرتفـاع في عـدد اإلصـابات
بـينـما تـعززت في طـوكيـو اخملاوف من
وجـــود بـــؤرة لـــفـــيـــروس كــورونـــا في
ـبـيــة قـبل أربــعـة أيـام من الــقـريــة األو
ـبيـاد.مـتـجـاهـال الـدعوات انـطـالق االو
إلـى التـراجع عن قـراره الـذي يـتـناقض
مـع تــعـــزيــز الـــقــيـــود في الــعـــديــد من
الـبلدان أكـد رئيس الوزراء الـبريطاني
بـــوريس جــونـــســون االثـــنــ رفع كل
ـتـبـقـيـة تـقـريـبـا في إنـكـلـترا الـقـيـود ا
مــكـتـفـيـا بـدعــوة مـواطـنـيه إلى تـوخي

"احلذر".
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وبـذلك جتـاهل جونـسون الـذي اضطرّ
اللـتـزام احلجـر بـسبب مـخـالطـته وزير
ـــصـــاب الـــصـــحّـــة ســـاجـــد جـــاويـــد ا
بـــكــوفــيــد- 19دعـــوات مــجــمــوعــة من
ـؤثـرين احلـكـومة الـعـلـمـاء الـدولـيـ ا
الــبـريـطـانـيـة إلى الـتـراجع عن قـرارهـا
الـذي "يُهـدّد بتـقويض جهـود السـيطرة
ــتــحـدة ـمــلــكـة ا عــلى الــوبــاء ال في ا
فـــــحـــــسب لـــــكـن في بـــــلـــــدان أخــــرى
أيــضــا".واعـــتــبــارا من مــنــتــصف لــيل
االثـــنـــ ســتـــفــتـح قــاعـــات احلــفالت
ـالعب بـكــامل طــاقــتــهـا وســتــكـون وا
ـالهي اللـيـليـة قادرة مـرة أخـرى على ا
اسـتقبال الزبائن وستُرفَع القيود على
سموح لهم بالتجمع. عدد األشخاص ا
كـذلك ستُلـغى إلزاميّـة وضع كمامة في
ـتـاجر. ومع ـشتـرك وا وسـائل الـنـقل ا

ذلك قرر رئيس بلدية لندن صادق خان
ـوجب هذا الـتدبير أن يـستمـر العمل 
ـدينة.على فـي وسائل النقـل العام في ا
اجلـانب اآلخر من الكوكب في طوكيو
تــتـزايــد اخملـاوف قـبل أيــام قـلــيـلـة من
ـبـيـة. فـقـد ثـبـتت افــتـتـاح األلـعـاب األو
إصــابـــة ثالثــة أشــخــاص من بــيــنــهم
ريـاضيـان بفيـروس كورونا في الـقرية
ـــبــيــة ووضــعــوا عـــلى الــفــور في األو
احلـجـر الصـحي باإلضـافـة إلى العـديد
مـن األشخـاص اآلخـرين الذي اعـتـبروا
حـاالت مخـالطة.وقـال مديـر األلعاب في

بـيـة الـدولـية كـريـسـتوف الـلـجـنـة األو
دوبـي األحـــد "ال مـــفـــر من أن تـــســـجّل
لـدينا إصابات".من جهته أوضح مدير
ـبيـة في الـلجـنة عـمـليـات األلـعاب األو
ـبية الدولية بيار دوكري أن سكان األو
بـية هم "عـلى األرجح أكبر الـقريـة األو
مـــجـــمـــوعــة مـــضـــبـــوطــة فـي الــعـــالم
ـقـرر أن جتـري األحداث حـالـيـا".ومن ا
ــبــيــة بــشــكل شــبه كــامل من دون االو
جمهور مع خضوع عشرات اآلالف من
ــــشــــاركـــ مـن الـــريــــاضــــيـــ إلى ا
ـــســؤولـــ مــرورا بـــالــصـــحــافـــيــ ا

الــقـادمـ من اخلـارج لــقـيـود صـارمـة
بــسـبب األخـطـار الـصـحـيـة.في أوروبـا
حـــيـث تــواجـه الـــعـــديــد مـن الـــبـــلــدان
ارتـــفــاعــا جــديـــدا في عــدد اإلصــابــات
بـفيروس كـورونا رغم حمالت الـتلقيح
يـتـزايد الـغـضب إزاء الـقيـود الـصحـية
الـتي فرضتـها السـلطات لـوقف انتشار
تـحوّرة دلـتا.وتـتوقع وكـالة الـنـسخـة ا
األمـراض األوروبـية ارتـفاعـا كبـيرا في
عــدد اإلصـابـات بـكـوفـيـد في األسـابـيع
ـقبلة يصل إلى نحو خمسة أضعاف ا
بـــحــلـــول األول من آب. لـــكن الــوكـــالــة

تــــــوقـــــعت أال يـــــرتــــــفع عـــــدد حـــــاالت
االسـتشفـاء والوفيات بـالسرعة نـفسها
بــفــضل حــمالت الــتـلــقــيح.في قــبـرص
ـــقــرر أن يـــدخل "تـــصــريح حـــيث من ا
األمـان" حـيـز الـتـنـفـيـذ الـثالثـاء احـتج
نـحو خـمسة آالف شـخص أمام الـقصر
الــرئــاسـي وهــاجم بــعــضــهم في وقت
الحـق مـقـر مــحـطـة تــلـفــزيـونـيــة تـتـهم
بـاتّـخـاذ موقف مـتـشـدد ضد مـنـاهضي
حــــمـالت الـــتــــلــــقــــيح وهي ســــبق أن
اسـتُهـدفت في احتـجاجـات ضد تـدابير
احــتــواء اجلــائــحــة.وحتــدّث الــرئــيس
الـقبـرصي نيـكوس أنـاستـاسيادس عن
ـوقـراطـيـة" مؤكّـدا في "انـتـكـاسـة لـلـد
بـــيـــان أنّ احلـــكـــومـــة "لن تـــســـتــســـلم

للتهديدات واالبتزاز". 
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وقـال إنّ السلطات سـتعاقب "بشدّة" من
يــخـالـفــون الـقـانــون.في فـرنــسـا تـأمل
احلــكــومـة بــاعــتـمــاد مــشـروع تــمــديـد
الـتـصـريح الـصحي بـشـكل نـهـائي هذا
األسـبـوع.ومـشـروع الـقـانـون هـذا الذي
يـهـدف إلى إعـادة إطـالق حـمـلة تـلـقـيح
عــــلى نـــطــــاق واسع وجتـــنـب مـــوجـــة
وبـــائــيــة رابـــعــة قـــد تــؤدي إلى عــودة
تدابير اإلغالق وحظر التجول في وقت
يـنتـعش االقتصـاد مجددا يـنص أيضا
عـلى الـتـلـقـيح اإلجـبـاري لـلـعـامـل في
اجملـال الـصحي.وفي مـواجهـة احتـمال
عـدم القدرة على استخدام القطارات أو
الـدخول إلى احلانـات إذا لم يكن لديهم
شـهـادة صـحيـة تـلقـى عدد مـتـزايد من
الفرنسي اللقاح: وسجّل اجلمعة عدد
ــعــطـــاة بــلغ قـــيــاسي مـن اجلــرعـــات ا

.879,597لـكن رغم أن جـزءاً كـبـيراً من
الـسـكـان يـؤيّد هـذه اإلجـراءات إال أنـها
تـتـعرض النـتقـادات أيضـاً: فقـد تظـاهر
أكـــثـــر من  100ألـف شـــخص في مـــدن
عــدة الـسـبت. وبــالـنـسـبــة إلى الـنـاطق
بـاسم احلـكومـة غبـريال أتـال فإن هذه
احلــركــة هي نـتــاج "أقــلـيــة انــهـزامــيـة
وذات نــزوات".ومع تــسـجــيل أكــثـر من
 131ألـف إصـابــة يــومــيــة جــديـدة في
اضية بارتفاع بنسبة األيـام السبعة ا
ـــئــــة خالل أســــبــــوع واحـــد  41فـي ا
أصـــبــحت أوروبــا مـــجــددا واحــدة من
أكـثر القارات التي يفـتك بها الفيروس
ســــواء من حـــيـث عـــدد اإلصـــابـــات أو
سجلة.وآسيا هي الـزيادة األسبوعية ا
الـقـارة الوحـيدة الـتي تـسجل إصـابات
يــومـيـة جـديـدة أكـثـر من أوروبـا (153
ألـفا) لكن الفـيروس يتقدم فـيها بسرعة
ـــــــــــــــــئــــــــــــــــــة خـالل أقــل (+  20فــي ا
أســبـوع).وكــانت تـايالنــد الـتي تـواجه
مـــوجـــة وبــائـــيـــة شـــديــدة مـــســـرحــا
لــتـظــاهــرات في بـانــكـوك األحــد طـالب
خـاللـهـا احملـتــجـون بـاسـتــقـالـة رئـيس
الـوزراء برايوت تشـان-أو-تشا لكـيفية
إدارتـه االزمـة الــصــحـيــة الــنــاجتـة من
الــوبــاء.وفــرض هــذا الـبــلــد اآلســيـوي
حـيـث أدى تبـاطـؤ حـمـلـة الـتـلـقـيح إلى
ـسـتـشـفـيات تـفـاقم األزمـة واكـتـظـاظ ا
قــيــودا جــديــدة االثــنــ تــشــمل حــظـر
جتـول لـيـلي في بـانكـوك.وفي الـواليات
سـؤول الطـبي ـتحـدة قال كبـير ا ا

فــيــفـــيك مــورثي األحــد إنه "قــلق جــدا"
بـشـأن كـيف سـيـكـون الـوضع الـصـحي

في البالد في اخلريف.

{ باريس (أ ف ب) - ندّدت احلـكومة
ـا وصـفته الـفرنـسـيـة امس اإلثـنـ 
بـ"وقائـع صادمـة لـلغـايـة" غـداة كشف
عــدد من وســائل اإلعالم عن جتــسّس
ـغـربـيـة على أجـهـزة االستـخـبـارات ا
نـحـو ثالثـ صـحـافـيـاً ومسـؤوالً في
مــؤسـســات إعالمــيــة فـرنــســيـة عــبـر
شركـة إسرائيـليـة.وقال الـناطق باسم
احلكومة غابريال أتال إلذاعة "فرانس
إنـفـو" "إنـهـا وقـائع صـادمـة لـلـغـايـة
وإذا ما ثـبتت صـحتـها فـهي خطـيرة
للغاية".وأضاف "نحن ملتزمون بشدة
ـة الــصـحـافـة لـذا فــمن اخلـطـيـر حـريّ
جداً أن يـكـون هنـاك تالعب وأسـاليب
تهدف إلى تقويض حرية الصحافي
وحريتهم في االستقصاء واإلعالم".
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ــهـدف نــاشـطــون وصـحــافـيـون واسـتُ
وسياسيون من حول الـعالم بعمليات
جتــسس بــواســطــة بــرنــامج خــبــيث
لــلــهــواتف اخلــلــويــة طــوّرتـه شــركـة
"ان.اس.او" اإلســرائــيـلــيــة حتت اسم
"بيـغـاسوس". ويـسمـح البـرنامج إذا
اخترق الهاتـف الذكي بالوصول إلى
الـرسـائل والـصـور وجـهـات االتـصال
وحتى االستمـاع إلى اتصاالت مالكه.
ـا زعمت اجملمـوعة اإلسرائـيلية ولطا
رداً عـلـى اتـهـامــات سـابــقـة طـالــتـهـا
بـــأنــهــا تــســتــخــدم بـــرامــجــهــا فــقط
للحصـول على معـلومات استـخبارية

حملاربة شبكات إجرامية وإرهابية.
إال أن الـتـحــقـيق الـذي نــشـرته األحـد

مـجــمــوعـة من  17وسـيــلــة إعالمــيـة
دولـيـة مـن بـيـنـهـا صــحف "لـومـونـد"
الفرنسيـة و"ذي غارديان" البـريطانية
و"واشنطن بوست" األميركية يقوّض
صدقـيتـهـا.وأفاد الـتقـرير بـأن العـديد
من الـصــحـافـيـ ومــسـؤولي وسـائل
إعالم فـــرنـــســيـــة من بـــ ضــحـــايــا

آخــرين قــد أدرجـت أســمــاؤهم عــلى
قــائــمــة بـــرنــامج بــيــغــاســوس وهم
حتــديـداً من غــرف حتــريـر صــحـيــفـة
"لـــومــونـــد" و"لــوكـــانــار أنـــشــيـــنــيه"
و"لوفيغارو" وكـذلك من وكالة فرانس
بـرس ومـجـموعـة قـنـوات الـتـلـفـزيون

الفرنسي.

بسم الله وبه نستع
هنئ لم تُبْق لنا فاجعة مستشفى احلس مـجاالً الستقبال التهاني وا

بارك . في عيد األضحى ا
انّها اثخنت القلوب بجرح عميق ليس من السهل ان يندمل ..

ومن هنا :
نعـتذر من األحـبّـة األعزاء كـافة عن إجـراء مـا تعـارفنـا عـليه في األعـياد

من تبادل التهاني والتبريكات .
جندد  للشهداء دعواتنا لهم بعلو الدرجات في جنان اخللد .

وللمصاب االعزاء بالشفاء والعافية
 ولعوائل الشهداء بالصبر والسلوان وعظيم األجر .

فسدين واألبالسة بالنصر بتلى بالقراصنة وا وللوطن احلبيب ا
 والعز والسؤدد واالستقرار واالزدهار .
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ـــكـــرمــة (أ ف ب) - وصـــلت { مـــكـــة ا
أعـداد احلـجـاج احملـدودة امس اإلثـن
إلـى صــعــيـــد عــرفـــات ألداء أهم أركــان
مـناسك احلـج عشيـة عيـد األضحى في
ثـاني حج فـي ظل تهـديـد وبـاء كـوفـيد-
 19الـذي أفرغ اجلبل من احلشود التي
كـانت تـتـدفق إلـيه سنـويـا.ويـشارك 60
ـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة ألف مـــقــــيم في ا
ـناسـك مقـارنـة بـنـحو الـسـعـوديـة في ا
 2,5مــلــيــون مــســلم فـي الــعـام .2019
ـشـاركـون من بـ  558ألف واخــتـيـر ا

متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.
  UÐU « qO− ð

شـهد مـختلف ولـلعـام الثـاني تواليـا ا
ــعـتــاد في جــبل ــشــهــد ا تــمــامــا عن ا
ئات اآلالف من عـرفات الذي كان يعج 
احلــجـاج الـذين يـصـعـدون اجلـبل وهم
يـــــــــــــــرتــــــــــــــدون مــالبـس اإلحــــــــــــــرام
الـبيضـاء.وتسعى السـلطات الـسعودية
إلـى تـكــرار جنـاح الــعــام الـفــائت الـذي
تــمــيــز بـــتــنــظــيم كــبــيــر والــتــزام تــام
بـالـتـدابيـر الـوقـائيـة من اجلـائـحة ولم
يــشـهـد تـســجـيل إصـابـات بــالـفـيـروس
ـــتــحـــدث بــاسم وزارة الـــقــاتـل.وأكّــد ا
الـصحة محـمد العبد الـعالي في مؤتمر
صـحـافي مسـاء األحد عـدم تسـجيل أي
إصـابـة بـفيـروس كـورونا بـ احلـجاج
حـتى اآلن.ووصل احلجـاج الذين كانوا
بـاتـوا لـيلـتـهم الـسابـقـة في مـنى األحد
الى مـــشــعــر عــرفــات فـي مــجــمــوعــات
صـــغـــيــرة فـي حــافالت وقـــد وضـــعــوا
كـمامـات طبيـة وحافـظوا على مـسافات
واضـحة بينهم تـطبيقا لقـواعد التباعد
االجــتـمـاعي.وأدوا الـصالة في مـسـجـد
ـرة قبل صعود اجلبل لقضاء ساعات
من الـدعـاء والتـكبـيـر. وأظهـرت لقـطات
مـتّلـفزة حجـاجا يـبكون من الـتأثر وهم
ـسـجد.ويـعد الـوقوف يـدعـون الله في ا
فـي جـبـل عــرفـات ذروة مــنــاسك احلج.
ـقــدس في ــضي احلــجــاج الــيــوم ا و
قـراءة الـقرآن والـتسـبيح وتـرديد "لـبيك
الـلهم لبـيك".ويبقى احلـجاج في عرفات
حـتى غـروب الشـمس ثم يـنتـقـلون الى
مــزدلــفــة لـلــمــبــيت فــيــهـا.ويــجــمــعـون
احلـصى فيهـا الستخـدامها فـي شعيرة
رمـي اجلــمــرات في الــيــوم األخــيــر من
احلـج غـدا.ووزعت بــعض اجلــمــعــيـات
اخلـــــيــــريــــة وحـــــمالت احلـج مــــظالت

وسـجّادات وحصى جمرات معقمة على
احلـــجـــاج.وفي الـــيـــوم األول من عـــيــد
األضـــحى الـــثالثـــاء يـــقـــوم احلـــجــاج
بــالـتـضـحــيـة بـالـذبــائح ويـبـدأون رمي
اجلـمرات في منى.وشهد صعيد عرفات
خـطبة الوداع التي ألقـاها النبي محمد
قــبـل وفـاتـه مــنــذ نــحـو  1400عــام من
جــــبل الــــرحــــمــــة أعــــلى نــــقــــطــــة في
عــــرفــــات.ويــــتـــزامـن مـــوسـم احلج مع
ارتـفاع في عـدد اإلصابـات بكـورونا في
مـخـتلف أرجـاء العـالم ال سيـما بـسبب
تحـورة من الفيروس انـتشار الـنسخ ا
ـسـتـمـرة مـنذ ورغم حـمـالت الـتـلـقيـح ا
أشـهـر.وسجّـلت السـعـودية حـتى األحد
أكــثـر من  509آالف إصــابــة بـفــيـروس
كـورونـا بـيـنـهـا  8075وفـاة.ويـقـتـصـر
ــقـيـمـ الـذين احلج هــذا الـعـام عـلى ا
تــتــراوح أعـمــارهم بـ  18و 65عــامــا
والـذين تـلـقوا جـرعـتي لقـاح ومن غـير
زمنة.وأكدّت السلطات ذوي األمراض ا
أن جــمـيع الــعـامـلــ في مـجــال خـدمـة
احلـجـاج ومسـاعـدتهم لـقـحوا بـالـكامل
صريـة سلمى حجازي أيـضا.وأعربت ا
( 45عــــامــــا) عن "بــــالغ ســــعــــادتــــهـــا"
لـلـمـشـاركـة في احلج هـذا الـعـام.وقالت
لـوكالـة فرانس بـرس "اشعـر أن جسدي
يــــرجتـف. ربــــنــــا اخــــتــــارنـي من بــــ
".وقال الشاب نصر أبو اجلداير الي ا
( 29عــامــا) "اشـعــر وكــأنـنـي في حـلم"
مـشـيـرا إلى طـغيـان مـشـاعـر "السـكـيـنة
والـطمأنينـة" عليه.وبالنسـبة للسعودي
بـــارك ســراج ( 58عـــامــا) فـــإنّ مــجــرد
الـوقوف أمام جبل الـرحمة وسط العدد
الــقـلـيل من احلــجـاج يـشـعــره "بـرحـمـة
الـله" عـلـيه.واحلج من أكبـر الـتجـمـعات
الــبـشـريـة الـسـنــويـة في الـعـالم وبـؤرة
رئـيـسـيـة مـحـتـمـلـة النـتـشـار األمراض
ـــثل تــنــظـــيــمه في الـــعــادة حتــدّيــا و
لــوجـســتـيــا كــبـيــرا إذ يـتــدفّق ماليـ
ـــواقع احلـــجـــاج مـن دول عـــدة عـــلى ا
ـزدحـمـة.وأكّدت وزارة احلج الـديـنـيـة ا
أنّـــهـــا تـــتـــبع "أعـــلى مـــســـتــويـــات من
االحتياطات الصحية" في ضوء جائحة
كـوفيد- 19ومـتحوراتهـا اجلديدة.وقال
مــديــر إدارة احلج والــعــمــرة في وزارة
الـصحة سـري عسيـري لقنـاة اإلخبارية
األحـد إنّ "فـرق الـصـحـة الـعـامـة تـتـابع
الـــوضـع الـــصـــحي لـــلـــحـــجـــاج عـــنـــد
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الـــســـجن عـــلى رغـم تـــوفـــر فــرص
اإلفالت وهـــــذا مــــا طــــمــــأن إدارة
السجن واحلـارس الذي عادة ما
يـــرافـــقـــهـم وقـــد تـــعـــوّد "صـــدام"
اصـطـحاب رفـيـقـيه وحـارسهم كل
ـــهــمـــة في مــرة بـــعـــد انـــتــهـــاء ا
احملــكـمـة أو جلـنـة الــتـحـقـيق إلى
شـــارع أبي نـــؤاس حـــيث مـــطـــعم
"اجلــنـدول" لـتـنــاول وجـبـة الـغـداء

هناك.
وألن الـــــزيـــــارات الـــــعـــــائـــــلـــــيـــــة
والشخصية لهم كانت مستمرة في
الــسـجن فـقــد رتب "صـدام" خـطـة
جديدة لإلفالت من السجن والعمل
ـلمة شـتات احلزب وتـضميد على 
جـــــراحـه وتـــــرصـــــ صــــــفـــــوفه
وتـــنـــظـــيـــمــاتـه وهــكـــذا  وضع
اخلطة باالتفاق مع سعدون شاكر
الــذي كــان طــلــيــقــاً حــيث انــتــظــر
بـــســـيـــارة خـــاصـــة قـــرب مـــطـــعم
اجلــنـدول في أحــد أيـام اســتـدعـاء
"صــدام" ورفــيــقـــيه إلى احملــكــمــة
وكالعـادة كان معـهم حارس واحد
ـهـمة في وتـوجهـوا بـعد انـتـهاء ا
احملـكـمـة إلى مـطـعم اجلـنـدول في
شـارع أبي نــواس لــتـنــاول وجــبـة
الغـداء وكان االتـفاق هـو أن يبقى
رفـــيــــقـــهـم حـــسـن الـــعــــامـــري مع
احلـــارس عـــلـى طـــاولـــة الـــطـــعــام
لتطمينه فيما يذهب صدام حس
وعـــبــد الـــكـــر الـــشـــيـــخـــلي إلى
ــغـاسل كـالـعــادة ولـكن في هـذه ا
رة كـانت الوجـهة غـير ذلك ففي ا
حلظات وفيما كان حسن العامري
يــشــغل احلــارس بــاحلـديـث تـوجه
صــدام وكــر إلى الـبــاب اخلــلـفي
غاسل لينفذا للمطعم القريب من ا
مــنه إلـى حــيث يــنــتــظــر ســعــدون
شـاكـر في الـسيـارة الـتي انـطـلقت
ــــكــــان مـــا إن بـــعــــيــــداً عن ذلك ا
اسـتــقالهــا وبــدأت بـذلك مــرحــلـة
جــديــدة من حــيــاة "صــدام" الــذي
أعـــاد الــتـــمــاسـك واحلــيـــويــة إلى
ـرة بـقـيادته احلـزب ولـكن هذه ا
الـفعـليـة وإن سـمّت القـيادة أحـمد

حسن البكر أميناً لسرها.
: لم يـعــد لي بـعـد يـقـول الــيـاســ
ذلك اطالع مــبـاشـر عـلى حتـركـات
"صـــدام" ونــشــاطــاته إالّ أنــني من
ـكتب وسـعة  خالل االجتـماعـات ا
الـثــقــافــة واإلعالم احلــزبـي الـذي
كـان نــائب مـجــلس قــيـادة الــثـورة
"صـــدام" يــتـــرأسه بـــعـــد حــ من
ثــورة 17 تـــمــوز 1968  ويـــعـــقــد
اجتماعاته أسبوعياً كنت ألحّ في
مــداخالتـي عــلى ضــرورة تـوثــيق
نضـال احلزب قـبل ثورة 30 - 17
تـموز 1968 وكان "الـنـائب صدام"
يـــرد عــــليّ بـــالــــتـــريث أحــــيـــانـــاً
وبابتـسامة صـامتة أحـياناً أخرى
إلـى أن حلّ الــــعـــام 1976 وكـــنت
حينها اشغل منصب مدير اإلعالم
الــعـام في وزارة الـثــقـافـة واإلعالم
حـــــــــيـث  االتـــــــــصــــــــــال بـي من
اسـتـعـالمـات الـقــصـر اجلــمـهـوري
للحـضور إلى مبـنى االستعالمات
ووجــــدت أن الــــشـــاعــــرين كــــمـــال
احلــديـــثي وعــبـــد األمــيـــر مــعـــلــة
والقاص موفق خضر وعادل عبد
اجلـــبـــار قــد وصـــلـــوا قــبـــلي ولم
أســـتــطع حلـــظــتـــهــا الـــربط بــ
ـكان وجـودهم ووجـودي في هـذا ا
إلى أن اقـلــتـنـا سـيـارات إلى داخل
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أن "صـــــــدام" حـــــــاول اإلفـــــــادة من
الـزيـارات لـكل من عـدنـان ومـحـمد
فكـلف عدنـان أن يطـلب إلى عائـلته
تــهــريب "مــنـشــار" صــغــيــر خـاص
لــقــطع احلــديــد وهـذا مــا حــصل
وذلك مـا عرفـناه فـي وقت متـأخر
إذ كـــان "صـــدام" قـــد وضع خـــطـــة
سرية ال يـعلم بهـا إال عدد قليل من
رفاقه تقضي بكسر بعض قضبان
ـــطـــلـــة عـــلى الـــبـــاحــة احلـــديــد ا
ـنشـار ومن ثم الـولوج بـوساطـة ا
من الفسـحة إلى الباحـة والتسلق
من إحدى زواياهـا إلى حيث كانت
هناك سـدة تفصل مـعسكـر الرشيد
عـن شـــــارع عــــــام واســـــتــــــخـــــدام
الــبـــطـــانـــيـــات لـــتــجـــاوز األسالك

الشائكة.
كـــانت اخلــطـــة قـــد نــضـــجت لــدى
"صــدام" ولم يــبق عــلـى الــتــنــفــيـذ
ســـوى ســاعــة الـــصــفــر فـي لــيــلــة
عـتقـل فوجـئوا في مـظلـمة لـكن ا
أحد الصبـاحات بعدد من احلراس
يــصــلــون إلى الــبــاحــة والــفــرحــة
واضـحـة علـيـهم إذ طـلـبوا إلى كل
من عـــــدنـــــان شــــريـف ومــــحـــــمــــد
إســمـــاعــيل إعــداد حــاجــيــاتــهــمــا
لـلــمـغــادرة لــوصـول أمــر بـإطالق

سراحهما.
عتقل وبدأوا عمت الفرحة ب ا
يـــتــزاحــمـــون عــلى تـــقــبـــيــلـــهــمــا
وتهـنئـتهـما بـاحلريـة التي حصال

عليها...
ـطـلـق سـراحـهـمــا الـقـاطع غـادرا ا
وهـتـافـات الـتـوديع تالحـقـهـما إلى

أن اختفيا عن األنظار...
ـض يـــــوم أو يــــومـــــان حـــــتى م 
صـــدرت أوامــــر جـــديــــدة بـــإطالق
سراح معتقل آخرين منهم صفاء
ـا عـزز آمـال الـفـلـكي والـيـاسـ 
اجلـــــمـــــيـع ويـــــبـــــدو أن ذلـك دفع
"صـدام" إلى تـأجـيل خـطـة الـهروب
من السـجن حتى ال يـنعكس سـلباً
ـا قـد يـدفع الـسـلـطـة عـلـى رفـاقه 
إلى إيـقـاف إجـراءات إطالق سراح

من تبقى.
وتوالى إطالق السراح وجـبة بعد
وجـبـة ولم يـبق في الـقـاطع سوى
"صـدام" ورفيـقـاه عـضوي الـقـيادة:
(عــبــدالــكــر الــشـيــخــلي وحــسن
العامـري) إذ  نقلهـما على عجل
إلى قـــاطع آخــر فـي الــســـجن كــان
يـعـتـقل فـيه بــعض الـضـبـاط مـنـذ
انـقالب  18تـشــرين الـثـاني 1963
ومـــــنــــهم عالء كـــــاظم اجلــــنــــابي
عـبدالـسالم الـشكـرجي عـبدالـكر
مــــصـــــطــــفـى نــــصـــــرت وفــــاضل
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يــشـيــر الــيــاســ إلى أن "الــرفـيق
صــدام" وقــبل بـدء عــمـلــيـة إطالق
ـعتـقلـ عقـد ندوة سـراح بعض ا
ســيـــاســـيـــة وفـــكـــريــة أدارهـــا في
زنــــزانـــتـه الـــتـي اضـــطــــر بـــعض
احلــاضـــرين أن يــشــاركـــوا فــيــهــا
ـكان وكان واقف بـسبب ضيق ا
عـنـوان الـنـدوة (الـقـضـيـة الـكـرديـة
واحلـل األمــثل) وقـــد بــدأ "صــدام"
استعـراضاً تاريخـياً لهذه الـقضية
ـشكالت الـتي سبـبـتهـا للـعراق وا
ولوحدة أبنائه وخلص إلى القول
إن احلل األمـثل لـهـذه القـضـيـة هو
(احلكم الـذاتي) وقد فـوجئ بعض
احلـــاضـــرين بـــهـــذا الـــطـــرح ألنه
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" ذكر الـياسـ ذلك لـ"صدام حـس
الـذي كـان مــنـزعــجـاً ومـتــبـرمـاً من
سـلـوك "عـلي األشـقـر" ومـوقـفه أزاء
الـبــعــثــيــ وخالل أوقــات خـروج
أفــراد الــزنــزانــة الــتي كــان فــيــهــا
الـــيــاســـ في ســاعـــة الــتـــمــشي
اقــتـرب الـيـاســ مـرة من زنـزانـة
"صـــدام" وأبـــلـــغه بـــذلك فـــقـــال له
: "مــا دمـت تـــذكــره صـــدام حـــســـ
وأنت مــــوصـــلي أيـــضـــاً فـــأطـــلب
مــقـابــلــته وأبـلــغه عن لــســاني مـا
يــأتـي: (أنت تــعـــلم يــا ســـيــد عــلي
األشقر أننا متهـمون بالتآمر لقلب
نـظـام احلـكم وعـقـوبـة ذلك اإلعدام
فــإذا كـنــا ال نـخـشـى وال نـهـاب ذلك
فـكيف لـنا أن نـخـشاك ونـهابك أنت
ونصبـر على إيذائك لـنا البد وأنك
حـــريص عـــلى نـــفـــسك وعـــائــلـــتك
ومـســتـقـبـلك إذن لـتـراجع سـلـوكك
مـــــعـــــنـــــا وتـــــكفّ عـن إجـــــراءاتك
الـتــعـسـفــيـة والـتــضـيـيق عــلـيـنـا)
ـقـابـلة وفـعالً قـدم الـيـاسـ طـلـبـاً 
مــديـر الــسـجن عـلي األشــقـر الـذي
استجاب بسرعـة ربّما ظناً منه أن

لـــديه مـــا يـــبـــوح به وعـــنـــدمــا 
إدخــــاله إلى مــــكـــتـــبه طــــلب مـــنه
اجلـلــوس مــنـاديــاً حــارسه جلـلب
: (هل الـــشـــاي فــبـــادره الـــيـــاســ
تـذكــرني?) أجـاب األشـقـر بـالـنـفي
ـعـسـكـر فــسـرد له حـادثـة مــروره 
أربـــيل لـــيــلـــة كـــان هــو الـــضــابط
اخلافر وكـيف اعتنى به وخصص
له غـــرفــة ضـــابط بـــاإلضـــافــة إلى
وجبات الطـعام تلك اللـيلة وصباح
الـيـوم الــثـاني حــيث  تـســفـيـره
بعدها إلى راوندوز الحظ الياس
أن األشـــقـــر يــجـــاهــد لـــتـــذكــر ذلك
احلــادث وقــد مـضـى عــلـيـه ثــمـان
سـنـوات ويـبــدو أنه تـذكــر بـعـضـاً
مــــنه فــــابـــتــــسم وســـألـه: أنت من
ــوصل? أجــابـه نــعم.. فــأضــاف: ا
خـــيــــر.. مــــاذا عـــنــــدك هل عــــنـــدك
معـلومـات أو تريـد أن تقـدم "براءة"
: من حـزب البـعث? أجبـاه اليـاس
ـقـابـلـة ال هـذا وال ذاك أنـا طـلـبت ا

ألنقل لك رسالة من "صدام".
الحظ الياس أن ذكره لهذا االسم
جـــعل األشـــقـــر يــقف ال شـــعـــوريــاً
ويغـادر كـرسيّه وأجـابه بشيء من
االنـفــعـال: (مـا هي الـرسـالـة.. مـاذا

يريد?).
نقل الياس الرسـالة الشفهية إلى
مـديـر الـســجن بـحـذافــيـرهـا فـعـاد
مـديـر السـجن وجـلس عـلى كـرسيه
لــيــرتــشف مــا تــبــقى من شــاي في
كــــــأسـه وبـــــــدا عــــــلـــــــيه شـيء من
االرجتـاف في يـده وشـفـتـيه وبـعد
صـــمت قـــصـــيــر أجـــابه: "وصـــلت
الــرســالــة" ونـــادى عــلى احلــارس
لــكي يــعــيــده إلى الــســجن فــفــعل
ـا جرى وأبـلغ الـيـاسـ "صـدام" 
من وراء قـضــبـان زنـزانـته قـبل أن

يدخله احلراس إلى زنزانته..
عـتقلـون في اليـوم الثاني الحظ ا
أن ثــمـة تــخــفـيــفــاً لإلجــراءات بـدأ
يسري مثل فتح زنزانت في وقت
واحــــــد وزيــــــادة وقـت الــــــراحــــــة
والــــــذهــــــاب إلـى احلــــــمــــــامــــــات
وفـوجـئـوا بـعـد أيـام قالئل بـخـبر
نـقل مــديـر الـســجن الـضــابط عـلي
األشــقـر إلـى مـكــان آخــر وتــعــيـ
ضابط آخر مديراً لـلسجن بدالً عنه
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هـو (غـازي أحـمـد اجلـنـابي) الذي
مـا إن باشـر في وظـيفـته حـتى بدأ
بــتـشـديـد اإلجــراءات وكـان قـاسـيـاً
ـعـتـقـل لـلـغـايـة في تـعـامـله مع ا

دير ولكن سرعـان ما  نقل هـذا ا
إلى مكان آخـر وتعي مـدير جديد
هو (غازي عـبد الرحـمن اجلنابي)
الـــــذي بـــــدأ عـــــهــــداً جـــــديـــــداً من
الـتصـرفـات االيجـابيـة حـيث سمح
جلـمــيع الــزنـزانــات بــاخلـروج في
وقت واحــــد إلى بـــاحــــة الـــقـــاطع
الـــواســعــة  لــلــتـــمــشي كــمــا أمــر
بـنــصب ســمــاعــة راديـو فـي قـاطع
ـعـتـقـلـ الـبــعـثـيـ يـتـحـكم في ا
محطاتها من مـكتبه وقد استفسر
عـتقلـون منه عن إمكـانية تـكليف ا
من يــشـــتــري لــهم بـــعض الــكــتب
فـــوافق عــلـى أن ال تــكـــون الـــكــتب
ـعتقـلون قـائمة سيـاسيـة فوضع ا
بــالـكــتب وهي مــجـمــوعـة من أهم

ية وأروعها. القصص العا
صـدام" كـلـف الـيـاسـ وزمـيـله في
الـزنـزانـة محـمـد سـعيـد الـصـحاف
ا تـوفر لديهم من بتنـظيم مكـتبة 
ـعتـقـل كـتب وتـرتـيب استـعـارة ا
لــهــا وكـــان أكــثــر مـن أنــكب عــلى
االســتــعـارة والــقـراءة هــو "صـدام"
نـفـسه فـمـا كـان يـنـتـهي مـن كـتاب

حتى يطلب اآلخر!
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كـان في القـاطع اجملـاور للـبـعثـي
ـطل على من الـقيـادة الشـرعـية وا
الــبــاحــة نــفــســهــا مــجــمــوعــة من
الــبـعــثـيــ الـذين اعــتـقــلـوا بــعـد
انـقالب 18 تـشــرين الـثـاني 1963
وكــانــوا جـــمــيــعـــاً يــنـــتــمــون إلى
اجلــنــاح الــذي انـــشق عن احلــزب
بــقــيـادة (جلــنــة تــنـظــيم الــقــطـر)
وكــانـت هــذه الــلــجـــنــة قــد عــبــأت
مـؤيـديـهـا ضـد الــقـيـادة الـشـرعـيـة
لـــلـــحـــزب وركـــزت بــــالـــذات عـــلى
"صـــــدام" زاعـــــمـــــة أنه شـــــارك في
انــقالب تــشــرين وأنه قــتل بــعض
الـبـعـثـيـ في هـجـوم عـلى اإلذاعة
الــعـراقـيـة يــوم االنـقالب إلى غـيـر

ا كانوا يروجونه. ذلك 
s « s  »dNK  jOD «

: في أحــد األيــام يــقــول الــيــاســ
وفــيـمــا كـنــا نـتــمــشى في الـبــاحـة
سـمعـنا ضـجـيجـاً وأصواتـاً عالـية
نـشقـ وقد من قـاطع البـعثـيـ ا
كــان بـعــضـهم يـحــيي "صـدام" من
ـــطــلـــة عـــلى خالل الـــشـــبـــابــيـك ا
الــــبـــــاحــــة وخـالل دقــــائـق هــــرع
كـان وعلـمـنا بـعد احلـراس إلى ا
قليل أن مـعظم هؤالء تـمردوا على
مـســؤولـيــهم وطــلـبــوا نـقــلـهم إلى
قـاطــعــنـا وهــذا مــا حـصـل فـعالً
حـيث وجه "صـدام" بـاالعـتـنـاء بهم

وتوزيعهم بيننا.
يـضــيـف: مـرت بــعـض األيـام عــلى
نوال إلى أن اسـتدعي يوماً هذا ا
كل من الـــضــبـــاط عــدنـــان شــريف
ومحـمد إسمـاعيل الـويس إلى مقر

آمـــر الـــســــجن وعـــلــــمـــنـــا أنه 
السماح ألهلهما بزيارتهما وشاع
بـيـننـا أن ذلك  بـوسـاطـة العـقـيد
حـــمـــاد شـــهـــاب الـــذي كـــان آمــراً
لـوحـده عـسـكريـة وذا عالقـة طـيـبة
بالـطبـقة احلـاكمـة آنذاك وهو عم
عـــدنــــان شـــريـف وخـــال مــــحـــمـــد
إسـمـاعــيل فـكــانت تـلـك الـزيـارات
نافذه جديدة فتحت أمامنا ويبدو

مجـمع القـصر اجلـمهـوري وتوقفت
أمـام دار ال تبـعد كـثيـراً عن القـصر
حـيث تـرجـلـنـا مـنـهـا و إدخـالـنـا
إلى صالة االستقبـال التي انتظرنا
فـيهـا بضـعة دقـائق حتى قـدم إليـنا
ـالزم حــيـــنــذاك مــرافـق "صــدام" ا
أرشيد يـاس ليصافـحنا بحـميمية
مع عبارات الترحيب ودماثة اخللق
عروفة عنه ويطـلب إلينا مرافقته ا
لـيـقـودنـا إلى غـرفـة نـوم كـان نـائب
رئيس مجلس قـيادة الثورة "صدام"
يتمدد عـلى سرير فيـها وهو يرتدي
ثـوبــاً عـربــيـاً "دشــداشـة" ســمـائــيـة
الــلـــون فــرحـب بــنـــا وصـــافــحـــنــا
وجـلـسـنـا عـلـى الـكـراسي احملـيـطـة
ـعـدة لـنــا سـلـفـاً وقـد بـالـسـريــر وا
: (لـقد حـان الوقت الـتفت إلي قـائالً
يا رفيق ند فأنت كنت ملحاً على
مـوضـوع تـوثـيق نضـالـنـا.. وهـا قد
حانت الـفرصـة فاألطـباء اجـبروني
عـــلى الـــرقــود عـــلى هـــذا الــســـريــر
ـدة شـهر كـامل بـسبب آالم الـصلب 
فـــقـــرات الــظـــهـــر "الـــدسك" وصــار
قترحك). بإمكاني التفكير معمقاً 
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روى "صدام" في ذلك اللقاء حكاية
أخرى عن فشل إقـناع العمـيد حماد
شاركة في ثورة 30 - 17 شهاب با
تــمــوز 1968 فــقــد كــانت الــقــيــادة
القطرية قد كلفت أحمد حسن البكر
أم سر القـيادة القطـرية حينذاك
فـي خـــضـم إعــــداد اخلـــطـط لـــتــــلك
الـثــورة أن يـلــتـقي حــمـاد شــهـاب
وكـان يـقـود وحـدة عسـكـريـة مـهـمة
ـتمـركز ـدرع ا هي الـلواء الـعـاشر ا
في مـحـافــظـة االنـبــار غـرب بـغـداد
وليس بعيداً عنها وكان هذا اللواء
يـضمّ عـدداً من الـضـباط الـبـعـثـي

ويبـدو أن البكـر لم ينـجح في إقناع
شاركة فـدعا البكر حماد شهـاب با
إلى اجــتــمــاع لـلــقــيــادة الـقــطــريـة

وأبلغها بذلك.
يقول صدام حس إنه بعد أن فرغ
الـبـكـر من حــديـثه طـلـب من الـبـكـر
والقـيادة إعـطاءه فرصـة لقـاء حماد
وضوع شهـاب واحلديث مـعه عن ا
كـمــحـاولــة ثــانـيــة إلقـنــاعه فـوافق
أعـضاء الـقيـادة وتـوجه صدام إلى
حـيث يـقـيم حـماد شـهـاب والـتـقاه
ــشــاركــة وطــرح عــلـــيه مــوضــوع ا
مــجـــدداً فــرفض في الـــبــدايــة أن
يـــســهم فـي الــثـــورة عــلى الـــنــظــام
الـــقــــائم آنـــذاك بـــســـبـب عالقـــاته
احلـمـيمـة بـرئيس اجلـمـهوريـة عـبد
الرحـمن عارف والعـهد الـذي قطعه

له باإلخالص والوالء.
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يضيف صدام أنه بـدأ يشرح حلماد
وجبة للثورة من شهاب األسباب ا
ـتـفـشي في جـهـاز الـدولة الـفـسـاد ا
تصارعة إلى التكتالت الـعسكريـة ا
الــطــامــعــة في احلــكم واحملــاوالت
تـعددة الـتي جرت لالنـقالب على ا
الـنـظـام الــقـائم وانـتــشـار شـبـكـات
ـا فــيـهـا الـتــجـسس فـي الـعــراق 
اإلسـرائـيـلـيـة والـوضع االقـتـصادي
ـتـردي وهــيـمــنـة شـركــات الـنـفط ا
األجـــنـــبـــيــة عـــلى ثـــروات الـــعــراق
الــرئـــيــســة مــؤكـــداً له أن عــدداً من
ــشـبـوهـة تـعـد الـكـتل الــعـسـكـريـة ا
ــا قـد يــدفع لإلطــاحــة بــالــنــظــام 
العراق إلى مـصير مـجهول بل إلى

الهاوية.
يــواصـل صــدام أن حـــمــاد شـــهــاب
أصغى بانـتباه شـديد إلى شرحه
وبـــعـــد تـــأمـل طـــلب من صـــدام أن
تسـاعده قـيادة احلـزب على احـترام
عــهـده لـعـبــد الـرحـمن عـارف بـأن ال
ـس بـســوء وأن تُــحــفظ كــرامـته
وأن يُسـفّر إلى الـبلـد الذي يـختاره
لـيـعــيش وأسـرتـه بـاطـمــئـنـان وأن
تــتــكــفل حــكــومــة الــثــورة بــصــرف

استحقاقاته التقاعدية.
ويـــؤكـــد صــدام أنـه أقـــسم حلـــمــاد
شـهـاب أن حتـتـرم رغـبـته هذه وأن
الثورة بعد جنـاحها لن تمس عبد
الرحمن عارف بأي سوء وستعامله
بشرف واحترام وهكذا وافق حماد
درع شـهاب قـائـد اللـواء الـعاشـر ا
ـشـاركـة الـفـعـلـيـة في تـنـفـيـذ عـلى ا
الــثـورة حـيث وضــعت الـقــــــــيـادة
خطـة الثورة وضـمنـتها مـشــــــاركة
الـلـواء الـعـاشـر الـذي يـقـوده حـمـاد

شهاب.
وقـد التـزم صدام والـقيـادة بالـوعد
الـذي قُـطع لـلـعــمـيـد حـمـاد شـهـاب
وعـومل عــبـد الــرحـمن عــارف بـعـد
جنــــاح الـــثــــورة واســــتـــسـالمه في
الـقـصر اجلـمـهوري مـعـاملـة الئـقة
إذ خــصـصـت له طــائـرة عــســكــريـة
خـاصة أقـلته إلى مـديـنة اسـطنـبول
في تـركيـا حـسب رغبـته حـيث أقام

وعائلته هناك.
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ـتهمون بقضايا أمن الدولة السجن رقم (1) معروف أنه أشد السجون وأقـساها وأمرّها في العراق وعادة ما يـحتجز فيه العسكريون ا
(التآمر لقلب نظام احلكم).

قـام في السجن رقم (1) حـتى أخذت : ما إن اسـتقر بـنا ا ) الدكتـور ند أحـمد اليـاس يـقول مـؤلف كتاب (40 عامـاً مع صدام حسـ
اإلجراءات الشديدة تفـرض علينا من آمر السجن وحرماننا من االختالط وفتح كل زنزانة في توقيت مع للذهاب إلى احلمامات ومنع
وانع الثقيلة وقد علمنا من ضايقات الشديدة وا الصحف والكتب كما مـنعت عائالتنا من زيارتنا إلى غير ذلك من األوامر القاسية وا
بعض احلـراس أن آمر السـجن ضابط مـوصلي اسمه "عـلي األشقر" وقـد أسعـفتني ذاكـرتي وأنا أردد هـذا االسم فذكرت أنـني قابلت
وصل دينة أربيل إذ كـان هو الضابط اخلافر في الـليلة التي  نـقلي فيها من ا هـذا الشخص في العام  1956في معسكر اجلـيش 
فصول دراسيـاً من جميع أنحاء العراق بـعد انتفاضة العام 1956 مخفوراً في الطريق إلى معـسكر رواندوز حيث  جمع الطـلبة ا

نتفض بصفة مجندين في اجليش. التي قامت في العراق إثر العدوان الثالثي على مصر وسوق الطلبة ا

ولــلــمــرة األولى يــرد عــلى لــســان
قــــيــــادي بــــعــــثي فــــيــــمــــا كــــانت
ـسألة األطروحـات احلزبـية لـهذه ا
تـتــجه نــحــو الالمـركــزيــة اإلداريـة
واحلــقـوق الــقـومــيــة والـشــفـافــيـة
لألكــراد وحــيـــنــهــا أبــدى بــعض
احلـاضـرين مالحـظـاتـهم عـلى هذه
ــــســـألــــة فـــأســـهـب "صـــدام" في ا
ـــــعــــنـى احلــــكـم الــــذاتي شــــرحه 
وأهميته بـالنسبة لـلشعب الكردي
ولتـرسيخ الـوحدة الـعراقـية وكان
ـنـطق الذي اسـتـنـد إلـيه في هذا ا

الشرح بسيطاً ومقنعاً.
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لم تــــكن عــــمـــلــــيـــة إطـالق ســـراح
ـا ـعـتـقـلـ غــلـقـاً لـلـقـضـيـة وإ ا
أطــلق ســراحـهم بــكـفــاالت وكـانت
الــلـجـنــة الـتـحــقـيــقـيـة قــد صـنـفت
ـــعــتــقـــلــ إلى وجـــبــات أحــالت ا
قضـاياهم إلى محـكمـة أمن الدولة
وكـــــانت الــــوجــــبـــــة األولى تــــضم
أعــضــاء الــقــيــادة: صــدام حــســ
وحــسن الــعــامــري وعــبــد الــكــر
ـكـتب الـشــيـخـلي بـاإلضـافـة إلى ا
الـعـسـكـري الـذين سـبـقت اإلشـارة
إليهم وهم الضـباط عدنان شريف
ومـحـمـد إسـمـاعـيل وعـبـد سـلـمـان
وفــــارس حــــســـ كــــمــــا أن هـــذه
ـــســـؤولـــ عن الـــوجـــبـــة تـــضم ا
األوكار احلزبية واألسـلحة ومنهم
طالل الـفــيـصـل وحـســ مـحــمـود
وعــلـي عــلـــيـــان وبـــهـــجت شـــاكــر
والـــيــــاســـ وضــــمت الــــوجـــبـــة
الثـانية أعـضاء تـنظيم فـرع بغداد
حلزب الـبعث فيـما ضمت الـوجبة
الــثــالـثــة أعــضـاء مــنــظـمــة حــنـ

"الفدائية".
وقــد بــدأت احملــاكــمــات لــلــوجــبــة
األولـى أمـام مـحــكـمــة أمن الـدولـة
وبادر محامون بالـعشرات للتطوع
دفـــاعــاً عـــنــهـــا وكــان يـــقــود هــذا
ــتـطـوعــ احملـامي الـتـجــمع من ا

عالء الدين البكري.
: تـوالى حـضـورنـا يـروي الــيـاسـ
إلى مــحــكـــمــة أمن الــدولــة مــرات
عــدة وكــنت فـي بــعــضــهــا خــارج
الـــســـجـن وفي بـــعـــضـــهـــا اآلخــر
مــعــتــقـالً إذ أثــيــرت عــليّ قــضــيــة
الـــوكــرين احلـــزبــيـــ الــلـــذين لم
يـنـكـشفـا وهـمـا وكـر عـائـلـة سـالم
ــوصــلــيــة الــشــكــرة والــعــائــلــة ا
واللـذين  كشـفهـما وتـردد اسمي
تهم فيهما خالل التحقيق مع ا
ـــــا دفــــعــــني إلـى الــــتــــوجه إلى
ـوصل والتـخفي فـيهـا أيامـاً عدة ا
إلى أن جنـحت بـالـتسـلل بـوسـاطة
" إلى ســوريــا والــلــجـوء "مــهــربــ
فــــيـــهــــا وخالل مـــدة جلــــوئي في
سـوريـا كـان حـضـور "صدام" ومن
مـعه إلى قـاعة مـحـكمـة أمن الـدولة
أو الـلـجنـة الـتـحـقـيـقـيـة مـسـتـمراً
وألن األوضـاع الــســيـاســيــة بـدأت
باالنفراج والتساهل نوعاً ما فقد
كانت إدارة الـسجن رقم  1وفي كل
مــرة يــطــلب فــيــهــا إرســال صــدام
ورفــيـقـيه إلى احملـكـمـة تـبـتـعـد عن
إجــــــراءات وضـع الــــــقـــــــيــــــود في
معـاصمهم وتـكتفي بـحارس واحد

الستصحابهم.
خــــطط "صــــدام" لإلفــــادة من هـــذه
الـفــرصــة لـلــتـخــلص من الــسـجن
لـكــنه تــصـرف بــصـبــر وعـقالنــيـة
حـــيث كـــان يـــعــود ورفـــيـــقــاه إلى
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بغداد

كن ان يكـون قويا?? ومن قال الـكاظمي ضـعيف .. ومن قال لـكم انه قوي ?? ومن قال لـكم انه 
كن ان يـكون قويـا في بلـد نفوسه  40 مـليون وفيه  40 ملـيون قـطعة سالح ?? لـكم ان غيـره 
الكمـة ?? وأن لم يكن األمر هل يكـون قويـا بآن يتـدرب على كمـال االجسام ام رفع االثـقال ام ا
كذلك فهل احلل ان يـكون ذو شـخصيـة قوية او ان تـكون نـظرات عيـنيه ثـاقبة ?? ومـا هي نتائج
ان يقود العراق رجل قـوي ?? هل انها غياب حالـة الالدولة وبناء دولة مـؤسسات قوية ?? ودولة
ؤسـسات هذه مـن يريدهـا ومن ضدها ?? ومن االقـوى اليوم الـدولة ام الالدولة خـصوصا اذا ا

الي االربع هي مع الدولة وبحدود .   عرفنا ان نصف مليون قطعة سالح من ا
ر بأنه شـكل اول فوج في اجليش الـعراقي وأدخلـه دورة تدريبيـة ودعا بعض يقـول الغازي بـر
سؤول حلضور الـتخرج فاعتذر السيد عبـدالعزيز احلكيم  فرفض اعتذاره قائال له اال انت ا
ال يحق لك االعتذار ألني نفذت وعدي لك بأن يكون اول آمر فوج في اجليش العراقي شيعيا ..
سلحة  ـيليشيات في الـقوات ا ودارت الـعجلة وبدأت االحزاب تـزكي ميليشيـاتها بحجة دمج ا
ـدني لـديه عنـاصـر دمج فصـارت الـقوات ـؤكد ان ال احلـزب الـشيـوعي وال الـتيـار ا ولـعـله من ا
ـسلحـة حكرا لـألحزاب االسالميـة ... فصار جـيشـا لها الى حـد ما وليـس لغيـرها  ومشـكلة ا
االحـزاب االسالمـيـة لـديـنــا ان والئـهـا لـطـائـفـة كـادعـاء لـيس اال كـادعـائـهـا ان  والئـهـا لـلـوطن 
واحلقيقة ان اكثرها  والئها لدول اسالمية كاجلمهورية االسالمية وتركيا مثال واالثنتان لديهما
نـزوع امـبـراطوري عـقـيـدي مـخـتـلف وال يـقل لي احـد ان الـدولـتـ تـريـدان ان نـبـني اقـتـصـادنا
ونـستـثـمر غـازنا ونـربي اسـماكـنـا ودجاجـاتـنا ونـحـصد قـمحـنـا ونصـيـر (دولة) وبـالـتالي فـهذه
عـقدة هي ضـد الكـاظمي ألنه اخـرج مشـروع مـينـاء الفـاو الكـبيـر من (حلك الـسبع) ـنظـومـة ا ا
ـها االسالمي مسـتندة في ذلك وألنه جاد الى حـد ما في بنـاء دولة بحـضن امتهـا العربـية  وعا

الى قواه الذاتية ومبدأ عدم التدخل والسيادة   
كيف يقـارع الكاظـمي (الدولة) مـنظومة ال دولـة بهذه الـقوة ?? ستـأتيك االجابـة اجليش العراقي
وقوات مكـافحـة االرهاب واحلـشد الـشعـبي  فكيـف يضمن والء مـن لم يأت بهـم هو  وقسم ال
باس به منهم  يعودون ألولـياء نعمتهم الذين جاءوا بهم عـدا قائد قوات مكافحة االرهاب  وعدا
سـلحة هي مـلك الشـعب وبالتـالي هم يأتـمرون بأمـرة القائـد العام  قـادة يؤمنـون بأن القـوات ا

سلحة فحدث وال حرج . اما الفصائل ا
قال ?? انـها في الـواقع منـاسبة وطـنيـة حقيـقيـة فيوم 14 تـموز هو يوم ما مـناسـبة كتـابة هـذا ا
ـسـتعـمـر الـبريـطـاني  امـا الـيوم 16 تـمـوز فـهـو يـوم اعادة تـأسيس جـمـهـوريـة العـراق وطـرد ا
تأسـيس (الـدولة) الـعراقـية .. كـيف ?? لقـد عبـر الكـاظمي اخلـطوط احلـمر وداس عـلى (اجلني)
ـتــهـمــ بـقـتل ـبــاشـر ضــابط بـالــداخـلـيــة   وأنه وضع مـئــات ا وكــشف ان قـاتـل الـهـاشــمي ا
تظاهرين امام الـقضاء كما واشارت مصـادر غير حيادية الى ان قـاتل الهاشمي  منتمي الى ا
.. نـعم سـيـداتي سـادتي .. ثـقـوا ان األمـر اذا اسـتـكـمل حـتى نـهايـته مـيـليـشـيـا والئـهـا أليـران 
بقـضاء نزيه فأنـنا سنكـمل (اساس) بناء الـدولة خالل فترة قـصيرة ألنه لم يقـتل شاب او شابة
تظـاهر الذي يـريد وطن  هو في تظـاهرة اال اذا كانت هـناك جهـة او حزب ودولة ورائـها فقـتل ا
ألهـداف سـياسـيـة ولن يكن بـأراده شـخص او جنـايـة عاديـة  مـطلـقـا فضال عن انه لـيس هـواية

لقضاء الوقت .
يـبقى دور القـضاء والذي سـتأتـيه التهـديدات من كل حدب وصـوب  وعلـينا الـتفكـير بحـمايته 
ـنفلت جـزئيا قـد حاصر (مـقر الدولة) يـوما ودخله ـنفلت كـليا وا ومن يحمـيه اذا كان السالح ا
ـنـفـلت او وضـعه حتت حتت تـهـديـد الـسـالح ?? عـلـيه احلل اجلـذري يـكـمـن بـتـفـكـيك الـسـالح ا
السيطرة بوقفـة شعبية حكوميـة موحدة  وكي ال تقع احلرب االهلية يـنبغي اللجوء الى اجملتمع
تحدة فاالنتخابات باتت على االبواب الدولي من خالل زيارة السيد الكاظمي القريبة للواليات ا
ويبـدو ان الـوضع بـات بحـاجـة الى مـعـجزة حـقـيـقيـة والـسـبب عامل الـوقت وفـشل في انـتـخاب
تبـقى السـياسـة ال تعـدم وسائـلهـا ويبـقى احلوار افـضل السـبل خصـوصا تـوقيت االنـتـخابـات 
وأن اطـراف النزاع كلهـا عراقية رغم الـوالءات  اخملتلفة لـلبعض.. احلوار افـضل السبل وأولها

.. اما آخرها فهو الكي كما قال اجدادنا
لم يسألني احد : مـتى ترفع القبعات للسيد الكاظمي?? لقد انتصر
واحتل الـهدف وتـأتي بعده مـرحلة اعـادة التـنظيم  وقـد حصلت
رحـلة االخيـرة هي استـثمار الـفوز باالنـدفاع امام الى حـد ما وا
الهدف وإعالن اجلـهات التي تقف وراء ذلك او التي يـنتمي اليها
الـقتلـة بجرأة وفي الوقـت الذي يراه منـاسبا  وأال سـيكون األمر

عمل قائم ومخفي . ا ا حالة عابرة وسيأني  قتلة اكثر طا
اللهم اجعلها بردا وسالما على وطني .

ـعـلومـات اجلـغرافـية فـي كلـية رت عـلى تـأسيـس قسم الـتـحسس الـنـائي ونظم ا سبـع سنـوات 
اضي اول دوره ب69 طالـباً وطالـبة والعام  الـعلوم -  بـجامعـة بغداد وقـد خرج قبل الـعام ا

تخريج 88 وهذه السنة سيتخرج باذن الله 99 طالباً وطالبة. 
الـقسم هو استمرار لـوحدة االستشعار عن بـعد التي تاسست في االلفـينيات حلاجة الـكلية لها

والزالت ترفد بالعطاء.
تطور القسم خالل فترة قصيرة نابع من اهتمام الوزارة متمثلة بشخص الوزير نبيل كاظم عبد
الـصاحب ومـوافـقـته بـفتـح دراسات عـلـيـا (ماجـسـتـيـر ودبلـوم )لـلـعام 2022-2021 والـدبـلوم

للسنه القادمة. 
ـعوقـات وشجع االثر الـكـبيـر من لـدن رئيس اجلـامـعة مـنـير حـميـد الـسعـدي الـذي ذلل جمـيع ا
ـشاريع بـحـوث الـطـلبـة ومـعـاونيه عـارض والـدراسـات  ـشـاركـة ا مـنـتسـبي الـقـسم بـاالبداع 

العلمي ا.د عبدالكر السامرائي واالداري ا.د احمد وحيد.
ـسانـدة الـقـسـم وتـذلـيل الـصـعـاب وتـوفـيـر كـافة والـدور الـكـبـيـر لـلـعـمـيـد عـبـد الـكـر الـقـزاز 
مستلزمـات التدريس والدراسة ويعاونه معاونـيه العلمي ا.د خالد كاظم واالداري ا.د رائد فالح
تابعـة يوميه ومعاونه لـشؤون الطـلبه ا.د سمـير عبدالـله وجهـود كل التدريـس واحملاضريـن و

من رئيسة القسم ا.م.دسندس عبدالعباس البكري ومقررة القسم د.زينب طالب.
الـقسم يـقبل خـريجي الـدراسة االعداديـة العـلمي بـفرعيـها االحـيائي والـتطـبيقي ويـتلـقى الطـلبة
جـمـيع مـواد كلـيـة الـعـلوم بـالـريـاضـيـات واحلاسـبـات وعـلم االرض والـفيـزيـاء والـكـيمـيـاء وبـقـية

علومات ومعاجلة الصور والبيانات االقسام ويتخرج الطلبة للعمل بتحليل ا
ويــرفـدون الــقــطـاع الــعـام واخلــاص حـيث بــدءت كـثــيـر من الــدوائـر
تتـعامل مع اخلريـج بشـكل مباشر مـنها الـتابعـة لوزارات النفط

والصناعة والنقل والداخلية والدفاع والكهرباء. 
رغـبة الـطـلـبة بـالـقـسم جعـلـنـا نفـتح دراسـة مـسائـيـة بـدا من هذا

العام لينخرط موظفي الدولة فيه. 
الـلـهم احفـظ العـراق وعلـمـائه ووفـقنـا خلـدمة مـجتـمـعنـا الـعراقي

الغالي.
{ استاذ مساعد

كـلـمـةُ احلق تـنطقُ فـي كل زمـانٍ ومكـانٍ هـذا مـا أعـتـدنـا علـيه ... لـكن في زمـانُـنـا هـذا تـغـيــرت
العـادات فأصبـح نطقِـها صعب جـداً وثمـنِها رصـاصةُ غـدرٍ من أيادي مُنـفلتـة تسـتخدمُ نـفوذهِا
ارسـتهِم األسـاليب ـا رجعت بـنـا عجـلةُ الـزمن إلى عهـدِ الطـواغـيتَ و فـوق سـلطـةِ الدولـة وكأ
البدائية التي ال تـمُت للشرعِ واإلسالمِ بصلـة  فعجبا كل العـجب ألناسَ تدعي الدين وتمارسُ
حُكم فرعـون على كل من يخـتلف معـها رأياً  ,هل سُـلطتك كـفصيـل مسلح لـلمـقاومة كـما تدعي
ـا أن تـكون قـد أجرمت بـشيء يُسـتحـق أن تُعـاقب بإنـهاء حـياتـها أنت تُـجـيز لكَ قَـتلَ نفـساً دو
ارسُ فـوراً ??? فـنـحن كمـا عـهـدنـاكَ مقـاوم ضـد احملـتل وسـيطـرته ال بـتـكـوين فصـيل مـنـفـلت 
تـلكـاتِ الدولـة معـتبراً نـفسه مـستـثمراً حتت سـلطـته ضد أبـناءَ بلـده متـخذاً نـفوذه حـتى على 
ال مـتـلكـات ( ا ارس حـقه الشـرعـية من هـذه ا مـسمى سـلـطة الال دولـة النه بـبسـاطةٍ قـيـادي 
الـسـائب ) برأيه فـاحملـافظـة عـليـه من قبلِ قـاتل سـيكـونَ أفـضل ألن الطـبـقة الـسـياسـيـة برمـتـهِا

فاسدة .
ؤمنـ (عليــــه السالم ) : وال تلبسوا احلقَ بالبـاطلِ وتكتمُوا احلقَ وأنتم تَعلمون .. قالَ أمير ا
فأينكم من التعالـيم الدينية التي تتداولـون بها في تعامالتكم اليومـية وكأنكمُ األنبياءُ في عهدهم
رسـل تـشبـيه فقط فـأنـتم تفـتقـرون لروحِ اإلنـسـانيـة والتـعامل الـتي هي من صـفاتِ األنـبيـاءُ وا
فـتـرض أن تـقتـدوا بـهـا  أيـنكم مـنـهـا يا بـشـر يـا من تـدعون حُب ُ والـعـترةِ الـطـاهـرة التي مـن ا

احلس وتقتلون أبناءَ مدينته ? 
الـقـتلُ عـمـلـيـة مـريضـة الـغـرضِ مـنـهـا أثـبـات الـذات واالسـتـقـواءِ عـلى اآلخـرين واسـتـضـعافـهم
كافأة قد تكـون عينية أو مادية واالحساس بروحِ االنتقـام لكي يُرضي قائده او يكون مـوعوداً 
ـسـيـطــر عـلـيه فـنـراه أحــيـانـا عـدو نـفــسه وال يـثقُ بـأحـد ـرضي غــريـزته االجـرامـيـة ومــرضه ا تُ
وتصرفاته حد اجلنـون فأن اختلف معه شخصاً في رأيٍ مـا يثور ويغضب وعادة ما تراه يهدد
بـقـتـله  فـلو كـان الـقـتلُ أمـراً طـبـيـعـيـاً لكـنـا في غـابـةٍ كل واحـدٍ مـنـا يـنـهشُ اآلخـرَ  كـثـيراً من
الـضحـايا كـانوا ال حـول وال قوة إي من دون سالح يـحافـظـوا به على أنـفسـهِم كمـواطنـ عُزل
تسلـط األمر الذي جـعلهم فريـسة سهلة ليس لديـهِم وسيلة غيـر الهتافـاتِ بالضدِ من أفـكار ا
نـفلتـة فأين الـضميـر الذي يـحتمُ علـيكَ قَتلِ شـخص ال يستـطيع مـواجهتك أو لدى الـعصـاباتِ ا

الدفاعِ عن نفسه ضدك 
هـنا الـضمـيـرُ يصـبحُ ظاهـرياً لـديكَ أمام األشـخاص الـذي يقـدسونكَ أو يـحتـرموا نـفوذكَ خـوفاً
ـكن أن يــكـون االخـتالف في مـنـك فـأنت ال مـانـعَ لـديك من الــغـدرُ بـهِم يــومـاً مـا لــسـببٍ تــافه 
وجهاتِ النظر فبـنظره عندما يُصاحبك ويتفق معك فـهو كسبَ نفوذك وقوتكَ أمام الناس لتسلطِ
عِلـيهم فـهنـاك مقولـة تقـول : إذ رأيتَ احلقَ والبـاطلِ يسـيرانِ مـعاً فـتأكـد بأن الـثاني هـو الباطلِ

أيضاً ولكن بلباسِ احلق . 
أمـا عن دولة تُحـاسب هكـذا مجرمـ فال يوجـدُ غيرُ وعـودٍ مؤجـلة التـنفيـذ يا تـرى هل أصبحت
ـاطلةِ من تـنفيذِ الـعقوبـةَ ضد القاتلُ سلطتـهِم أقوى من سلـطةِ الدولة ? فـجعلـها في تسويف و
ادة  405من قـانـون الـعقـوبـات هي انـهـاء حـيـاة انـسان مـن قبل ـة بـحـسب ا عـمـداً فهـذه جـر
انسان آخر بدون وجه حق فأين الـقانون من هؤالء القتلة ????  عندما تكون الدولة غير مسؤولة
نظـومةِ السيـاسية فـمن السهلُ اختـراقها من قبل عن محاسبـةِ قتلة فـهنا تكـمن مشكـلة داخل ا

نـفلتة عن طـريق الكتلِ الـسياسـية التي حتمـيها وتـدعمها العصـاباتِ ا
نظـومة وهذا األمـر أن طال سيـتسبب بـكارثةٍ في كل داخل تـلك ا
مرحلة حكـومية جديدة فالوضع اآلن صـعب للغاية فوجود قوى
تعارف الالدولة داخل دولة أمر غير طبيعي فالبناء احلكومي ا
وجود عـليه عند كل الـبلدان يبـدأ بتطهـيرِ منظومـته من اخللل ا
فـيها والـذي يؤثـر عليـها سـلباً سـياسـياً واقتـصادياً  فـبتـسلطه
ـؤســسـاتِ الـسـيــاسـيـةِ واالقـتــصـاديـةِ وحـتى أكـتـسحَ جــمـيع ا
األمنـية مشـرعنـاً وجوده داخل الكـتل السـياسيـة حتت مسـميات

مليشياوية وليس بعنوان الدولة.

صدام حسعبد الرحمن عارفمحمد سعيد الصحاف
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ــرور.. وفي الــكـــافـــيــة من أجـل ا
الـنـهايـة األمـر لن يـتغـيـر إن كنت
راضــيــا بــالــعــقـوبــة أم ال ألنــني

فزت بالسباق".
œU  bI

حتـــــدث الـــــهـــــولـــــنـــــدي مـــــاكس
فيرسـتابن سائق فـريق ريد بول
ومتصدر بـطولة العـالم لسباقات
سيارات الفئة األولى (فورموال1)
عن خـــــســـــارة ســــبـــــاق جـــــائــــزة
بـريـطـانــيـا الـكـبــرى إثـر اصـطـدام
سيـارته بسيـارة البريـطاني لويس
هـــامــيـــلــتـــون ســائق مـــرســيــدس
والفـائز بالـسبـاق.وقال فيـرستابن
إن احـتـفـاالت الـسـائق الـبـريـطـاني
ــســتـــشــفـى ســلـــوك غــيــر "داخـل ا
مــــــحـــــتــــــرم ومـــــنــــــافي لــــــلـــــروح

ــانـي لــلـــمــرة عـــلى الـــســـائق األ
ــــوسم الــــثـــانــــيــــة فــــقط خالل ا

اجلاري.
“uH « W d

أعـرب لــويس هــامـيــلـتــون بـطل
الـعــالم في سـبــاقـات فــورمـوال 1
عن سعادته بـالفوز الـذي حققه 
في ســـبـــاق اجلـــائـــزة الـــكـــبــرى
الـــــبــــريــــطـــــاني عـــــلى حـــــلــــبــــة
سيلفـرستون والذي رفع به عدد

انتصاراته إلى الرقم 99.
وقال سائق فـريق مرسيدس في
تـصـريــحـات صـحـفــيـة "لـقـد كـان
انــتـصــارا رائـعــا كــان الـســبـاق
صعـبا لـلغـاية.. نحـظى بجـمهور
رائـع هــــــــنــــــــا (فـي حــــــــلــــــــبــــــــة
سيلـفرستـون) ال يوجد جـماهير

اثلة في أي حلبة أخرى".
وذلك بـعد االحـتفـاء الكـبيـر الذي
حــظي به الـســائق عـقـب حتـقـيق
االنتصار الذي بدأه بشكل مثير
لـلــجـدل حـيث تـسـبب في حـادث
لــلــهــولــنــدي مــاكس فــرســتــابن
نـافسات فـي اللفة وأخرجه من ا
األولى.وتوجه هاميلتون بالشكر
لــلــجــمــاهــيــر وجلــمــيـع أعــضـاء
فـريقه وخـاصة زمـيله الـفنـلندي
فــالــتـيــري بــوتــاس الــذي أنـهى
ركـز الـثالث ونـفذ الـسبـاق في ا
ـيز تـعـلـيمـات الـفـريـق بشـكـل 
ــواصـلــة رحـلـة سـمح لــزمـيــله 

الصدارة حتى نهاية السباق.
وأكــد حــامل الــلــقب أنه أمــضى
ـاضـية في اسـتـعدادات الـفـترة ا
مـتـواصـلـة لـلـسـبـاق وأنه حاول
إخـراج أقـصى أداء لـسـيـارته من
أجـل الــفــوز.وعـن احلــادث الــذي
أدى خلـــــروج فــــــرســــــتـــــابـن من
السـباق والذي تـسببت عـقوبته
في إضـافة  10ثـوان إلى تـوقيت
هـامـيـلـتـون الـنـهـائي قـال "كانت
قيادة ماكس عنيـفة وعدائية منذ
ــسـاحـة الـبــدايـة ولم يـعــطـني ا

ودخل في مـراكــز الـنـقــاط لـلـمـرة
ـــوسم.أســـتــون الـــرابـــعــة هـــذا ا
مــــارتن (احــــتل الــــكــــنـــدي النس
ركـز الـثـامن وانـسحب سـتـرول ا

اني سيباستيان فيتل). األ
استدارت سيـارة فيتل وأصبحت
ـــعـــاكس خالل نـــحـــو االجتــــاه ا

الصراع مع ألونسو. 
انـسـحـب فـيـتـل بـعـد ذلـك بـسـبب
مشـكلة في نـظام الـتبريـد. انطلق
ـركز  14لكـنه تـقدم ستـرول من ا

في الترتيب بعد انطالقة قوية.
أبـاين (احـتل اإلسـبـاني فـرنـاندو
ـــــركـــــز الــــســـــابع ألـــــونــــســـــو ا
والـــفــرنــسـي إســتــيـــبــان أوكــون

ركز التاسع). ا
حـــصل الـــســائــقـــان عــلـى نــقــاط
ـمـلوك لـريـنو ـصـلحـة الـفريق ا
حـــيث حــصــد ألــونـــســو نــقــاطــا
لـلـسبـاق اخلـامس عـلى الـتوالي
بــيــنـــمــا عــاد أوكــون إلى مــراكــز
الـــنــقـــاط ألول مــرة مــنـــذ ســبــاق
مـــونــاكـــو.ألـــفـــا رومـــيــو (احـــتل
اإليطالي أنطونيـو جيوفيناتسي
ــركــز  13والــفــنـــلــنــدي كــيــمي ا

ركز 15). رايكونن ا
كــان رايـكـونن في مــراكـز الـنـقـاط
حــتى تــعـرض الحــتــكــاك بــسـيط
ـنــافـسه بــيـريــز مـا تــسـبب في

تراجع ترتيبه بعد ذلك.
 وليامز (احتل البريطاني جورج
ـــــركــــز  12والـــــكـــــنــــدي راسـل ا

ركز 14). نيكوالس لطيفي ا
يستمر بحث راسل عن أول نقطة
لـه مع ولـيــامـز. تـعــرض الـسـائق
الـبـريـطاني يـوم الـسـبت لعـقـوبة
تــــأخـــيـــره ثـالثـــة مـــراكــــز عـــنـــد
االنــطـالق وأنــهـى الــســـبــاق في

نفس مركز البداية.
هــاس (احـتـل الـروسـي نـيــكــيــتـا
ـاني مـيك ـركز  17واأل مـازبـ ا
ـــركــز 18). اجـــتــاز شــومـــاخــر ا
مـازبـ زمـيـله شـومـاخـر وتـفـوق

طـريـقه نحـو الـفـوز. نفـذ بـوتاس
تـعـلـيـمـات الـفـريق أثـنـاء وجوده
ـركز الـثـاني وسمح لـزمـيله في ا
هـامـيـلـتـون بـاجـتـيـازه. مـكالرين
(احتل الـبريـطاني النـدو نوريس
ركز الرابع واألسـترالي دانييل ا

ركز اخلامس). ريتشياردو ا
حـــــافظ نـــــوريس عـــــلى وجــــوده
ضـمن أول خـمـسـة مـراكـز لـلـمـرة
التـاسعة في عـشرة سبـاقات هذا
ــــوسم بــــيــــنــــمـــا اســــتــــمــــتع ا
ريـتـشــيـاردو بـأفـضل نــتـيـجـة له
ــوسم اجلــاري.اســتــعــاد خالل ا
ـــــركـــــز الـــــثـــــالث في نـــــوريس ا
الــتــرتــيـب الــعـام بــيــنــمــا يــأتي
ـــركـــز زمــــيـــله األســـتــــرالي في ا

الثامن.
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فــيــراري (احــتل شــارل لــوكــلــيـر
ـركز الـثاني القـادم من مونـاكو ا
واإلســـبـــاني كـــارلــوس ســـايـــنــز

ركز السادس). ا
تصـدر لوكـليـر السـباق في الـلفة
االفتـتاحية بـعد خروج فـرستابن
وحــــافظ عــــلى الـــصــــدارة حـــتى
استئناف السباق قبل أن يتفوق

عليه هاميلتون.
وصعد سائق موناكو إلى منصة
ـوسم الـتــتـويج ألول مـرة هـذا ا
رة الثانـية لفيراري بينمـا هذه ا

وسم.  هذا ا
قلص الفريق الفارق مع مكالرين
ثــالث الــتــرتــيب إلى  15نــقــطـة.
شــهـد الـســبـاق الـذكـرى 70 ألول
فـوز لفـيـراري.ألفـا تـاوري (احتل
ـركز الـيابـاني يوكـي تسـونودا ا
 10والــفــرنــسي بــيــيــر جـاســلي

ركز 11). ا
تعـرض جاسـلي لثـقب في اإلطار
مـــا أجـــبــره عـــلى الـــتــوقـف قــبل
خـمس لـفـات من الـنـهـايـة وأنهى
آمــاله في حــصــد نــقــاط. تـعــامل
تـسونـودا مع اإلطـار بـشكل رائع
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فيما يلي حتـليل أداء فرق بطولة
الـــعــالـم لــســـبــاقـــات فــورمــوال 1
لــلــســيــارات في ســبــاق جــائــزة
بريطانيا الـكبرى الذي أقيم يوم
األحـــد. (الـــفــرق مـــرتـــبـــة حــسب

مراكزها في البطولة).
ـــــكــــســـــيــــكي رد بـــــول (احــــتل ا
ـــركــز 16 ســيـــرجـــيــو بـــيـــريــز ا
وانـــســـحب الـــهـــولـــنــدي مـــاكس
فـرسـتـابن).خـرج فــرسـتـابن بـعـد
ـنـافـسـه هـامـيـلـتون االصـطـدام 
في الــلــفـة االفــتــتــاحـيــة. تــقـلص
صلحته في الصدارة من الفارق 
33 نـقـطة إلـى ثمـاني نـقـاط فقط.
وتــســبب اخلـــروج بال نــقــاط في
إيـــقـــاف ســلـــســـلـــة من خـــمـــســة
انــتــصــارات لــرد بــول وتــقــلص
الفـارق في بطـولة الـصانـع من

44 نقطة إلى أربع نقاط فقط.
وحـــصل فـــرســــتـــابن عـــلى ثالث
نـــقـــاط من الـــفـــوز بـــأول ســـبــاق
لــــلـــســــرعــــة عــــلى اإلطـالق يـــوم

السبت. 
ـركز األخـير وانـطلق بـيريـز من ا
وســـجـل أســـرع لــــفــــة لـــكــــنه لم
يـحـصل عـلى الــنـقـطـة اإلضـافـيـة
ألنه كـان يـجب أن يـكـون ب أول

عشرة مراكز.
مــرســيــدس (احــتل الــبــريــطــاني
ــركـز األول لـويس هــامــيـلــتـون ا
والــفــنــلـنــدي فــالــتـيــري بــوتـاس

ركز الثالث). ا
عـزز هـامـيـلـتــون رقـمه الـقـيـاسي
ـقام في بالده بـالفـوز بالـسـباق ا
لــلــمـــرة الــثــامــنـــة كــمــا أن هــذا
االنــتــصـار رقم 99 في مــســيـرته
في فـورمـوال 1 بــيـنـمــا هـو فـوزه

وسم اجلاري. الرابع خالل ا
تعرض لعقوبة تأخير عشر ثوان
ـــنـــافـــسه بــســـبـب االصـــطــدام 
فــرســتــابـن وتــقــبل ذلك واجــتــاز
لوكليـر قبل لفتـ من النهاية في
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مـتاز لـلموسم فاز حـارس فريق الـزوراء جالل حسن بـجائزة أفـضل حارس في الـدوري ا
احلالي 2021- 2020.

ه كأفضل احلـراس بالدوري بعـد احتساب االحـصائيات الـرقمية لـععد االهداف وجاء تكـر
وسم احلالي مع فريق الزوراء . التي تلقاها في مرماه اثناء لعبة ا

ـشـاركـة في قـمـة نـهـائي كـأس الـعراق يـشـار الى ان حـسن تـعـرض إلصـابـة سـتـمـنـعه من ا
قررة  على ملعب الشعب الدولي جتمع الزوراء والقوة اجلوية. ا
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اقـرت الـهـيـئة الـتـطـبيـعـيـة الحتاد
الــكــرة الــعــراقي  بــتــأخــرهــا في
ـنتـخب الـوطني تـسـميـة مـدرب ا

ال. عازية ذلك الى عدم توفر ا
وقـال نـائب رئـيس الـهـيـئـة شـامل
كــامل في تــصـــريح صــحــفي  إن
الـتطـبـيـعـيـة تـريـد ان تـتـعـاقد مع
سـتـوى" مبـيـنا ان مـدرب عـالي ا
درب يحتاج الى هكذا نوع من ا
مال كثير للـتعاقد معه وان رئيس
مـــــجــــلـس الــــوزراء مـــــصــــطـــــفى
ــبـلغ الـكــاظـمي وعــدنـا بــصـرف ا
لــــلـــتـــعــــاقـــد مع هــــكـــذا نـــوع من

. درب ا
واضاف انه لدينـا خيارات عديدة

ـــدربـــ عـــلـى مـــســـتـــوى جـــيـــد
وفاحتنـا عددا منـهم لكن البد من
تــوفـر مـبـلغ الـعـقـد وأن يـكـون في
مــتــنــاول أيــديـنــا لــنــتــفق بــشـكل

نهائي.
وطـمأن كـامل اجلمـهور الـرياضي
بــأن األمــور ســتـــســيــر بـــالــشــكل
الـصحـيح وسيـتم إنـهاء كل شيء
في غـــــضـــــون هـــــذا األســـــبــــوع"
مـوضحـا أن "اجلمـهور يـنتـظر اال
اننا نسعى اكثر بغية اسعادهم.
وتابع بـالقـول صحـيح أن الوقت
قصـير لـكن اذا تعـاقدنـا مع مدرب
جــديــد عــلى مــســتــوى عــال فــإنه
نتخب في غضون ثالثة سيعيد ا
درب الـكبير بـامكانه أسابـيع  فا

ان يتعامل في أصعب الظروف.
وعن كــاتــانــيــتش أكــد كــامـل بـأن
الـتــطـبـيــعـيـة حلــد االن لم تـفـسخ

عـقـده رسمـيـا ولم تـقله الى االن 
لكن تـصريـحه األخيـر الذي عـممه
هو بـفيـديو خـاص أعلن فـيه بأنه

عبود وكرار نـبيل لضمهم لـفريقها
قبل اال ان ادارة النادي للموسم ا
حـســمت أمــرهـا و ســيـكــونـون مع
قبل السيما وان الفريق للمـوسم ا
العــبـ الــنـادي اوفــيــاء ومـحــبـ

لفريقهم.
ن حــســ وعن مــصــيـــر أ
مــــــهــــــاجـم الــــــنـــــادي
ــنــتــخب وهـداف وا
الـدوري قـال كاظم;
ـــــــــــن لــــــــــم إن أ
يحـسم امره بـعد
لـالنـــضــمـــام في
صـــفـــوف نــادي
ام صـــــــــــــــــــالل
القطري الذي
قدم له عرضاً
جيدا لتمثيل
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بـياد طوكيو عن كشف منـظمو أو
حـالـتي إصـابـة بــفـيـروس كـورونـا
ـقـيـم فـي صـفـوف الـريـاضـيـ ا
ــبــيـة إلـى جـانب في الــقـريــة األو
اكــتــشــاف حــالـة ثــالــثــة لــريـاضي
يعـيش خارجـها.ولم حتـدد اللـجنة
بيـاد طوكيو نافـسات أو نظـمة  ا
ـقـرر إقـامـتــهـا في الـفـتـرة 2020 ا
ب  23يـولـيـو/تـمـوز اجلاري إلى
ــقـبل الــثــامن من أغـســطس/آب ا
اجلـنـسـيـات والـتـخـصـصـات الـتي
ارسها هؤالء الرياضيون لكنها

منافسات دوري كرة الطائرة
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اكـد ام سـر نـادي القـوة اجلـوية
هــــيـــــثم كـــــاظم ان ادارة الـــــقــــوة
اجلــويـة أحــبـطـت مـحـاوالت إدارة
درب وعدد نادي الشرطـة باغراء ا
من الالعـبـ لـضمـهم الى فـريـقـها

الكروي.
وقــال كــاظم في تـصــريح صــحـفي
ـدرب إن ادارة الــشــرطـة فــاحتت ا
ايــوب اوديــشــو لـتــدريـب الـفــريق
ـقـبل مـبـيـنا ان االدارة لـلـمـوسم ا
ــدرب اوديــشــو لن تــتـــخــلى عـن ا
وسيكـون على رأس اجلهـاز الفني
لــفــريق الــقــوة اجلــويــة لــلـمــوسم

قبل. ا
واضــاف; ان ادارة الـقــوة اجلـويـة
جددت مع اوديـشو لـثالث سنوات
مقبلة ولن نـتأثر باي مغريات وان
مصلحة الـنادي وإسعاد اجلمهور

غريات. اجلوي اهم من كل ا
وب ان ادارة الشـرطة حاولت مع
العب من الـنادي مثل مـحمد علي

بياد طوكيو شعار او
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ـراكز االولى لنـهائيات تـأهلَ اصحاب ا
بـطـولـة انـديـة الـعـراق بـبـنـاء االجـسـام
لــلـمـتـقــدمـ الـتي حتــتـضـنـهــا مـديـنـة
ـشـاركـة اكـثـر من 180 الـســلـيـمـانـيـة 

ثلون 25 ناديا. العبا 
كـــغم تـــأهل وســـجـــلت نـــتــائج وزن 55 
الالعــبـ فـاضل عـبـاس بـابـيـر ومـهـنـد
ضـــرغــام وضـــرغـــام جــبـــار وشــيـــفــان
ابـــراهــيم ومـــصــطـــفى احــمـــد وســيف
هــاتف بــيـنــمــا تـأهل عن وزن 60 كــغم
الـالعــبــون قــحــطـــان عــدنــان ويــوسف
مـحمد خـضر وثائـر ناجي ورضا قاسم

وعلي عصام وعدي مازن فاضل.
واسـتـطـاع الالعـبون مـؤيـد سـامي فرج
ودانـا حس ومؤمن باسم وعلي احمد
ورحــمن حــمــيــد وغــالب جــســام خــلف
شـاركة في نـهائـيات 65 كـغم. ضـمـان ا
وتأهل عن وزن 70 كـغم الالعبـون منذر
ســمـيـر وحـسن سـلــمـان وهـاوكـار عـلي
وكــرار كــر واســامــة مــحــمــد حـكــمت
وبـيستـون خير الله. وفي وزن 75 كغم
سـيتـواجد في الـنهـائي مصـطفى قاسم
ومــحـمــد جـبـار وطــاهـر احــمـد وحـسن

حـميد ومصطـفى كاظم واحمد جنوان.
وفي وزن 80 كـغم سيـتواجـد الالعبون
فـرهـاد عثـمـان وعثـمان عـدنـان ومحـمد
كــاظم وعــلي مــقــداد واســامــة عــثــمـان
ورافــد حـمـزة وفي وزن 85 كــغم عـمـر
حــنـظل ونــيـجـرفــان ابـراهــيم وحـسـ
مـحمود واحـمد علي وحسـ مصطفى
كــــــــــــــــــغـم وجنــم زعــالن.وفـي وزن 90 
ســيــتــواجــد الالعــبــون احــمــد فــخـري
ومـحمـد محـسن واوميـد صالح وعـقيل

طـه وكرار طالب ورعد سـلمان أما وزن
95 كــغم فـاســفـر عن تــأهل احـمــد عـلي
كـــاظـم وعـــلي حــــســـ جـــاسم وعـــادل
خـضـيـر ومـحـمد حـسـ شـبـيب وامـير
ابــو احلـسـن جـبــار وشـوان خــورشـيـد
وفي وزن 100 كـغم  اختيار الالعب
عـلي سالم جاسم وعـلي عدنان وحس
وعـــلي راضي ومـــؤيـــد هــاشـم حــمـــيــد
واركـان محمد واحـمد مبارك. وفي وزن
100 صـالح حـســ ومــحــمــود مــهـدي

ن وعــلي جـلـيل وغـيـث عـبـداالمـيـر وا
حقي.

وقـــال احلــكـم الــدولـي عــزيـــز مــظـــلــوم
نافـسة كانت لـلصحـيفة الـرسميـة ان "ا
حــاضــرة فـي الــبــطــولــة والســيــمــا في
ــا دعـا احلـكـام ــتـوســـــطـة  االوزان ا
ــفـــاضــلــة بـــ الالعــبــ الـى اجــراء ا
ـتأهـلـ وهـذا يدل وبـالـتـالي اختـيـار ا
عـــلى تـــطــور الـــلـــعـــبــة خالل الـــفـــتــرة

احلالية".

أوضــــحت أنه ثــــبـــتـت إصـــابـــة 4
ريــاضــيـــ بـ"كــوفــيــد- "19مـــنــذ
وصــول الـــوفــود إلى الـــعــاصــمــة
مـشـيـرة إلى أنـهـا سـتـعـلن كـل يوم
نـــتـــائج االخـــتـــبـــارات الـــتي يـــتم
إجـراؤهـا يـومـيـا عـلى الـريـاضـي
عتمدين لأللعاب. سؤول ا وا

بـية الدولية كما أكدت الـلجنة األو
أن نـتـيـجـة فحص أحـد أعـضـائـها
وهو الكوري اجلـنوبي سوجن م
ريـو جاءت إيـجـابيـة لـدى وصوله
ـنـظـمـون قد إلى األرخـبـيـل.وكـان ا
أعلنـوا عن أول إصابة بـالفيروس

في الـــــــقـــــــريـــــــة
ـبـيـة لـكـنـها األو
لـم تــكن لـــريــاضي

بـــحــــسـب الـــتــــقــــريـــر
احملدث األحد.

ـبـيـة وتـبـلغ سـعـة الـقـريـة األو
 17ألف نـــســمـــة ولـــكن لن يـــقــيم
هناك في نفس الوقت سوى 6700
ـسابـقات شـخص بحـسب جـدول ا
ــبــيــة الــذي أعــدته الـــلــجــنـــة األو
الدوليـة وسيتم الـوصول إلى هذا
الــعــدد في مــنــتـصـف األلـعــاب في

بداية أغسطس/آب.

انـهى عالقـته وعـلـى الـتـطـبـيـعـيـة
تـــســـلـــيم مـــا بـــذمـــة االحتـــاد من

رواتب ستة أشهر.
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 أعـــلن االحتــاد الـــعــراقي لـــلــكــرة
الطائرة عن عقد بروتوكول تعاون
مـع االحتــاد الــبــلــغـــاري لــلــعــبــة
بـهدف تـطـوير الـكوادر الـتـدريبـية

احمللية.
ويـتـضمن االتـفـاق اقامـة مـعايـشة
تــدريــبـيــة لــلـمــدربــ الـعــراقــيـ
الـعـامـلـ في الدوريـات الـعـراقـية
ـنـتـخـبـات واالنـدية لـلـدخـول مع ا
الـبـلـغـارية  رجـال- نـسـاء - فـئات

عمرية.
واكد نائب رئيس االحتاد ورئيس
الــوفـــد بــدأنـــا هـــذا الــيـــوم بــأول
فقـراته من البـروتوكول الـتعاوني
مـع االحتــاد الــبــرتــغــالي مــبــيــنــاً
سـتـستـمـر بتـكـملـة االتـفاق بـهدف
ـدربـيـنا تـنـمـيـة الـقـدرات الـفـنـيـة 
ا يـتناسب مع وخملتـلف الفئـات 

الواقع الرياضي في العراق.
وقال صبيح حـنتوش في تصريح
صـحـفي سـنـتـخـذ خـطـوات الحـقة

تــعم بــالــفــائــدة لــتــطــويــر الــكــرة
الطائرة العراقية.

وتابع ان مـنتخب الـناشئـ باشر

الـيوم بـتـدريبـاته في بـلغـاريا بـعد
ان وصـل الى الـعـاصـمــة صـوفـيـا
كمـا أن الكـادر التـدريبي بـاشر في
وحـدته الــتـدريــبـيــة االولى والـتي
كانت عـبارة عن تـمارين استـشفاء

بعد اجهاد السفر.
واضاف انه  ترتيب كافة االمور
االداريـة والــلـوجـســتـيــة اخلـاصـة
ــعــســكـر وتــأمــ عـدد من بــهـذا ا
ـباريـات الـتجـريبـيـة والتـدريبـية ا
لــــغـــرض الــــوقـــوف عــــلى حــــالـــة
الالعــــبــــ من كــــافــــة الـــنــــواحي

البدنية واخلططية.
ـــعـــســـكـــر يـــأتي واشـــار الـى ان ا
اســتــعـدادا لــلــمـشــاركــة بـبــطــولـة
الــعـرب بـتـونس فـي الـعـشـرين من
هــذا الـشـهـر مـوضـحـا ان الـفـريق
عسكر الى سيتجه مـباشرة بعـد ا

تونس.

UM¡∫ احدى

منافسات
بطولة بناء
االجسام

b—«∫ اجتماع

احتاد الكرة من
درب اجل حسم ا

اجلديد

ــقـــبل. واشــار الى ان لــلـــمــوسـم ا
ـقـدم ن مـازال يـدرس الـعـرض ا ا
له ولم يـــحـــدد وجــهـــته حلــد االن
الفــتـاً الى ان الــنـادي ال يــقف أمـام
مـصــلـحـة أي العب يـود االحـتـراف
خـارج الـعـراق يـخـدم مـشواره

الكروي.
وحـــــصل فـــــريق
القـوة اجلـوية
عـــــــــلى درع
الـــــــــــدوري
قبل انتهاء
ــــــــــــوسـم ا
بـــــــــــــــــثـالث

ادوار
ــــتــــلك من و
الرصـيـد حلد
االن 80 نقطة

ركز  با
االول.

هيثم كاظم

لويس
هاملتون

الـرياضـية".وكـتب فـيرسـتابن عـبر
وســـائل الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي:
"سعيد بأنني بحالة جيدة ولكنني
محبط لـلغاية خلـروجي من احللبة
بـهذه الـطريـقـة".وأضاف: "الـعقـوبة
ــفـــروضـــة عـــلى (هـــامــيـــلـــتــون ا
بالـتـأخر  10ثـواني) ال تسـاعـدنا
وال تـطبق الـعدالـة بـالنـظر لـلحـركة
اخلطيرة التي قام بها لويس خالل
الــسـبــاق".وخـتم: "مـشــاهـدته وهـو
ـسـتشـفى سـلوك غـير يـحتـفل في ا
محتـرم ومنافـي للروح الـرياضية

ضي قدما". ولكننا سنواصل ا
وبـــعــد انـــتـــصـــار الـــيـــوم تــمـــكن
هاميـلتون ( 177نقــة) من تـقليص
الفارق في الصدارة مع فيرستاب

( 182نقطة) إلى 5 نقاط فقط.



{ لندن- وكاالت - رد البـلجيكي روميلو لوكاكو مـهاجم إنتر ميالن على مشجع إيطالي
سخر منه عقب بعد تتويج اآلزوري بلقب كأس األ األوروبية "يورو 2020.

ووجه مــشـجع إيـطــالي سـؤاال سـاخــرا لـلـوكـاكــو سـأله فـيـه عـمـا إذا كـان قــد "تـرك جـيب
ـهـاجم جـورجـيـو كـيـلـينـي" عـقب مـبـاراة إيـطـالـيـا وبـلجـيـكـا بـربع نـهـائـي الـيورو فـأجـاب ا
البـلجـيكي بـتهنـئة إيـطالـيا عـلى فوزها بـاللـقب لكـنه حرص عـلى تذكيـر اجلمـيع بفـوز إنتر

باالسكوديتو.
شجع للوكاكو عبر "تويتر": "تركت جيب كيليني أخيرًا ثم ...". وكتب ا

ورد لوكاكو على هـذه التغريدة قبـل أن يحذف التعلـيق لكن موقع "فوتبـول إيطاليا" حصل
عل صورة منه.

وقال مـهاجم إنتـر ميالن: "فازت إيطـاليا وأنـا سعيـد من أجلك حقًـا لكننـا أبطال إيـطاليا
إنتر تذكر ذلك".

ـاضي إلى جـانب ـوسم ا وسـجل لـوكـاكـو 24 هـدفًـا في الـكـالـتـشـيـو خالل  36مــبـاراة ا
تقد 10 تمريرات حاسمة.

وسـائل اإلعالم األجنـبـية بـأنه أصبح
"ال يُـطـاق حتى لـذوي االمـتيـاز".يـعود
آخـر تـقـريـر خـاص بــكـومـانـتـشي في
مـلفـات السـيـكوريـتات إلى 20 كانون
األول/ديــسـمــبـر 1989  قــبل أيـام من
ســقــوط تــشـاوتــشــيـســكــو.ويــتـابع
أوالرو "بـعــيـدًا عن الـصـورة الـتي
قُدّمت عـنـها في ذاك الـوقت على
أنـهـا صــاحـبـة امـتــيـاز كـانت

نــاديـــا ضـــحــيـــة لـــلــنـــظــام"
مــضـيـفًـا أنه يـراهـا "ثـائــــرة
ومــــحــــاربــــة تــــمــــكّــــنت من
الــتـــعــافي من احملن الـــــتي
مرّت بها".ويردف "فعـلت
مـا كــان علـيـهـا فـعله
من أجل حتــقـيق

طموحاتها".

الوزراء الـسلوفيـني يانيـس يانشا
الــذي يــتـــولى الــرئــاســة الــدوريــة
لـالحتــــــــــــاد األوروبـي مــــــــــــنـــــــــــذ
تمـوز/يولـيو "نـود التـقدم بـاقتراح
ـنـاسـبـة حـفل افـتـتـاح األلـعـاب و
بي بية أن يدخل الفريق األو األو
لعب رافعاً العلم السلوفيني الى ا
الـسـلوفـينـي بصـحبـة عـلم االحتاد

األوروبي".
WO *Ë« W d

ـسـؤوالن إن "هـذا سـيـجعل وقـال ا
الـريـاضـيـ السـلـوفـينـيـ سـفراء
لالحتـاد األوروبـي وأيـضــاً لــلــقـيَّم
الـتي يـقـوم عـليـهـا احتـادنـا والتي
تــتـــوافق أيــضــاً مـع قــيَّم احلــركــة
ـفوض ـبـية".وقـال شـينـاس ا األو
سؤول عن تعزيز أسلوب احلياة ا
األوروبــيـة عــلى تـويــتـر "يـجب أن
يـــــكـــــون عـــــلم االحتـــــاد األوروبي
حـاضـراً في حـفـل افـتـتـاح طـوكـيو
2020 كــرمـز لــلـتــعـايـش الـســلـمي
والـــتــســـامح والـــتــضـــامن".وأرفق
مــنــشــوره بــنـســخــة عن الــرســالـة

وجهة الى توماس باخ. ا
وقـــبـل أيـــام مـــعـــدودة عـــلى حـــفل
ـؤجل ـبـيـاد طــوكـيـو ا افـتـتــاح أو
ـاضي بـسـبب أصالً من الــصـيف ا
فيروس كورونا
أثــــــــــــارت
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{ مدريـد- وكاالت - أكد تقريـر صحفي إيطـالي أن ميالن أ اتفاقه مع ريـال مدريد بشأن ضم
يرجني اإلسباني براهيم دياز. مهاجم ا

ـاضي على سـبيل اإلعارة وخاض 39 مـباراة سجل خاللها وسم ا ولعب ديـاز بقمـيص ميالن ا
7 أهـداف وصنع 4 آخرين.وبـحـسب شبـكـة "سكـاي سبـورت إيـطالـيـا" فإن مـيالن اتـفق مع ريال
ـدة مـوسمـ عـلى سـبيل اإلعـارة مع خـيـار الشـراء إضـافة خلـيـار إعادة مـدريـد على ضـم دياز 
ـيالن تفعيل خـيار شراء دياز الشـراء أيضًا من قبل الـنادي اإلسبـاني.وأضاف التقـرير أنه يحق 

مقابل 22مليون يورو في ح إذا أراد ريال مدريد إعادة شرائه فعليه دفع 27 مليون يورو.
وأوضح التـقرير أن دياز عاد الـيوم إلى مقر كاسا مـيالن ووقع على العقـود ولكن كما هو احلال
ـا لن يـصـدر النـادي إعالنًـا رسـميًـا .جـديـر بالـذكـر أن ديـاز انتـقل لـريال مع أولـيـفيـيه جـيرو ر

مدريد في صيف 2019 قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 19 مليون يورو.
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{ بــــــوخــــــارست (أ ف ب) - خَــــــلْفَ
البريق والنـجاحات عذابات وإذالل:
غـــاص كـــتـــاب في نـــيـــســـان/أبـــريل
ـــاضـي عن أســــطـــورة اجلــــمــــبـــاز ا
الــرومــانــيـة نــاديــا كــومــانـتــشي في
أرشـيف الـشرطـة الـسريـة الـرومانـية
(ســــيـــكــــوريـــتــــات) خالل احلــــقـــبـــة
الــشـيـوعـيـة والـذي يـحـوي سـجالت
عن اإلســـاءات الـــتي تــعـــرضت لـــهــا

أثناء حتقيقها األمجاد الرياضية.
تعمّق كتاب "نـاديا سي سيكوريتات"
(نـاديـا والـسـيـكـوريـتـات) الـذي كـتبه
ــؤرخ ســـتـــيـــاريل أوالرو في آالف ا
الــصــفــحــات مـن تــقــاريــر الــشــرطــة
السـرية الـرومانـية الـتي رُفعت عـنها
الـسـريـة.في تـلك الصـفـحـات يـكشف
ـات الـهاتـفـيـة التي ـكا اخملـبـرون وا
 الـتــنــصّت عــلــيــهــا تــفــاصـيـل مـا
يـسـمّـيه أوالرو "الـعالقـة الـتـعـسّـفـية"
بـــ كــومـــانـــتــشي (59 عـــامًـــا اآلن)
بـية ومـدرّبـها بـيال كـارولي.بطـلـة أو
ــــيـــة وأوروبـــيــــة مـــرات عـــدّة وعـــا
ــــبــــيـــاد صَــــنــــعت الــــتــــاريخ في أو
مونتريال عام  1976عندما باتت عن
14 عامًا أول العبة حتقق نتيجة "10
الــكـامـلـة" عــلى اإلطالق ألدائـهـا عـلى
. حــصـلت ـتــوازيـتـ الـعــارضـتــ ا
كـــومـــانـــتــشـي عــلـى االسم الـــرمــزي
"كورينا" من قبل السيكوريتات خالل

ــاضي.راقــبت ســبــعــيــنــات الــقــرن ا
الـــشــرطـــة الـــســريـــة في إحــدى دول
أوروبـــا الـــشــرقـــيـــة االكـــثــر قـــمـــعًــا
حتــرّكــاتــهــا خـطــوة بــخــطــوة.قـامت
الشرطة بذلك مـن خالل جهاز مراقبة
ال يــشـمل فــقط عـمالء ســريـ ولـكن
أيـضًـا شـبـكـة محـدثّـة بـاسـتـمرار من
اخملـبـرين يـقـول أوالرو إنـهـا تـشـمل
مـــدربـــ وأطـــبـــاء ومـــســؤولـــ في
احتـــاد اجلـــمـــبـــاز وحــــتى مـــصـــمّم
رقــــــــصــــــــات الــــــــفــــــــريق وعــــــــازف
الــبـيــانـو.وتــتـحــدّث الـتــقـاريــر الـتي
كـتـبـوهـا عن "الـتـرهـيب والـوحـشـية"
الــلــتـــ مــارســـهــمــا كـــارولي جتــاه
كــومــانـتــشي إضــافــة الى اتــهــامـات
أخرى.وكتب أحد اخملـبرين في العام
1974 تــعــرّضت الــفـتــيــات لــلــضـرب
حـــتى نـــزفت أنـــوفـــهن وعـــوقــ من
خالل الــتــدريــبـات الــبــدنـيــة لــدرجـة
اإلرهــاق".وفــقًـــا لــلــتــقـــاريــر اعــتــاد
كـارولي عـلى نـعـت العـبـات اجلـمـباز
بـ"األبـقــار الـســمـيــنـة" و"اخلــنـازيـر"
بــيـنــمــا كـان يــأخـذ أيــضًــا جـزءًا من
ـالـيـة الـتي يـفـزن بـهـا في اجلـوائـز ا

سابقات الدولية. ا
ـدرب عــلى االنـتــقـادات بــالـقـول ردّ ا
"أنــا بـــطــبــيــعـــتي شــخص ال أرضى
ــزيــد...العــبـو بــشيء أريــد دائــمًــا ا
اجلــمـبــار الــذين أشــرف عــلـيــهم هم

االفــــضل في الــــعــــالم ويــــحـــقــــقـــون
الــبــطــوالت هــذا كل مــا يــهم".ســافـر
ــتــحــدة مع كــارولي إلى الـــواليــات ا
زوجته مارتا في العام 1981 وبينما
حتـــدّث أبــطـــال أمــيـــركــيـــون أشــرف
ارسات الزوجان عليـهم سابقًا عن 
مــســيــئــة ظـلّـت كـومــانــتــشي دائــمًـا
مــتـــحـــفـــظــة نـــســـبـــيًــا بـــشـــأن هــذه
ـسـألـة.في حـ لـم جتـرِ الـرومـانـية ا
ـبـيـة ـتـوّجـة بـتـسـع مـيـدالـيـات او ا
بـيـنــهـا خـمس ذهـبـيــات أي مـقـابـلـة
بــشـأن هــذا الـكــتــاب إال أنـهــا أكـدت
لوكـالة فـرانس برس أنـها كـانت على
اتــــصــــال مـع أوالرو وأجــــابت عــــلى

بعض من أسئلته.
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ــــزاعم نــــفى كــــارولي وزوجــــته كل ا
بـــحــقـــهــمـــا بــشـــأن ســوء مـــعــامـــلــة
ـنـشـآت الـتـدريـبـية الريـاضـيـ في ا
االميركية التي أنـشأوها بعد مغادرة
رومـانـيـا.حتـدّثـا في مـقـابـلـة مع قـناة
"أن بي سي" عـن عالقـــتـــهـــمـــا بالري
نــصّــار الــطــبــيب الــســابق لــلـفــريق
األمــيـركـي لـلــجــمـبــاز الــذي عـمل في
ركـز التدريـبي اخلاص بهـما وحُكم ا
علـيه الحقًا بـالسجن بـتهمـة االعتداء
اجلنـسي على مئـات الرياضـات.ينقل
الــــكــــتـــاب تــــصــــريــــحــــات خــــاصـــة
لكومانتشي أدلت بـها في مقابلة عام

1977 مع صـحافـيَـ لم يتـم نشـرها
مـطــلـقًــا ولـكن انــتـهى بــهـا األمـر في
ملـفات سيـكوريتـات بسبب الـتنصّت
عــــــلى مــــــنـــــزلــــــهـــــا فـي مـــــديــــــنـــــة
ـقـابـلة أونـيـسـتي.أكّـدت خالل هـذه ا
أنـهــا تـعــرّضت "لإلهــانـة" والــضـرب
بـشـكل مـتـكـرر كـمـا أنـهـا حُـرمت من
الــــطــــعــــام عــــلى مــــدى ثـالثــــة أيـــام
والــتـوبـيخ بـسـبب زيـادة وزنـهـا 300
غـــــــرام.وتـــــــقـــــــول عـن كـــــــارولـي في
الـتــسـجـيالت "أشــيـاء كـثــيـرة حـدثت
(...) لم يعد بإمكاني النظر إليه".بعد
ستة أشهر من إجنازها التاريخي في
مـــونـــتـــريـــال حـــيـث حـــقـــقت خـــمس
مــيـــدالـــيــات ( 3ذهـــبـــيــات فـــضـــيــة
وبــــرونــــزيــــة) رفــــضـت أن تــــواصل
التـدرّب بإشراف كـارولي.شكت والدة
ـعـامـلـة الـتي كـومـانـتـشي عن سـوء ا
تــعــرّضت لــهــا ابــنــتــهـا الـى االحتـاد
احمللي للجمبـاز حتى طلبت التحدث
مـباشـرة مع نيـكوالي تـشاوتـشيـسكو
رئيس رومـانيا واألمـ العام لـلحزب
الـــــشـــــيـــــوعي الـــــرومــــانـي في تـــــلك
احلقبة. ترتيب لـقاء مع الديكتاتور
ولـكنـه أُلغي في الـلـحظـة األخـيرة من

دون تفسير.
يَـــذكـــر أوالرو أن تــــشـــاوشـــيـــســـكـــو
"اســـتــخــدم (كــومـــانــتــشي) ألغــراض
دعـائــيـة" وأطـلق عـلــيـهـا لــقب "بـطـلـة
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{ بـــــروكــــــسل) ,أ ف ب) - أعــــــلن
مـســؤوالن أوروبـيــان امس أنـهــمـا
ــبــيــة راسال رئـــيس الــلــجــنــة األو
ـــانـي تـــومـــاس بــاخ الـــدولــيـــة األ
لـــلــمـــطـــالــبـــة بـــرفع عـــلم االحتــاد
األوروبي بــــــصـــــحــــــبـــــة الــــــعـــــلم
الـســلـوفـيــني وذلك خالل افــتـتـاح
ــــبـــيــــاد طــــوكــــيـــو اجلــــمــــعـــة أو
فوضية قبل.وكتب نائب رئيس ا ا
األوروبـيـة مـارغـاريـتـيس شـيـنـاس
فـي رســالـــة مــشـــتــركـــة مع رئــيس

{ بـاريس- وكـاالت- ال زال اإلسـبـاني سـيـرجيـو رامـوس مـدافع بـاريس سـان جـيـرمان
يأمل في انـتقال األرجـنتـيني ليـونيل مـيسي قـائد برشـلونـة للعب مـعه في حديـقة األمراء
يركـاتو الصيفي اجلاري بعد 16 عامًا هذا الصيـف.ورحل راموس عن ريال مدريد في ا
ـيـرجني حيث انـتـقل للـبـاريسـي فـي صفـقة انـتـقال حـر بـعد انـتـهاء عـقده مع بـقـميص ا
يرجني.ويعيـش ميسي نفس الظروف حاليًا مع برشـلونة حيث انتهى عقده في كامب نو ا
ـاضي ولم يـتم تـوقـيع عـقـدٍ جـديـد حـتى اآلن.وقـال رامـوس في بـنـهـايـة يـونـيـو/حـزيـران ا
تـصريـحات نـقـلتـها إذاعـة "راديو كـتـالونـيا": "أحـب تواجـد أفضل الالعـبـ معي ومـيسي
أحــد أفـضل الالعـبــ في الـعـالم".وأضـاف مــدافع بـاريس سـان جــيـرمـان صـاحب الـ35
ـا قلت إن ليونـيل ميسي سيـكون له مكان في فـريقي".وعن عالقته بـنيمار قال: عـامًا: "لطا
"عـلى الـرغم من أنه كـان في بـرشـلـونـة وكـنت في مـدريـد إال أنـني عـلى عالقـة جـيـدة جدًا
مـعه".وأوضح: "رغم كـل تـلك الــسـنـوات مـن الـتـنــافس شـكــلـنــا عالقـة رائــعـة وأرسل لي
ن رسـائل حلـثي عـلى االنتـقـال إلى بـاريس سـان جيـرمـان".وخـتم سيـرجـيـو راموس: "إنه 

دواعي سروري دائمًا أن هؤالء النجوم يشجعونك على القدوم إليهم".

ــبـــيــة تــقــريــبــاً خــلف أبــواب األو
مغلقة ويخضع عشرات اآلالف من
ــشـاركـ إن كـانـوا ريـاضـيـ أو ا
مــسـؤولـ أو صـحـافـيـ أجـانب
لــقــيــود صـارمــة بــســبب اخملــاطـر
الــصـــحــيــة.لـــكن هــذه "اإلجــراءات
ــضـادة" لــيـست كــافـيــة لـطــمـأنـة ا
السـكان في الـيابـان حيث سـجلت
طـــوكـــيــو  1410حـــالــة إضـــافـــيــة
لـ"كـوفـيـد-19 الـســبت وهـو أعـلى
إجــــمــــالـي يـــومـي مــــنــــذ كــــانـــون

الثاني/يناير.
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وبالتـأكيد أن قـلق اليابـاني ليس
مـن فــراغ وســـيـــرتـــفع مـــنــســـوبه
بعدما أعلن الـوفد اجلنوب إفريقي
ـتـواجـد في العـاصـمـة اليـابـانـية ا
عن إصابـة ثالثـة من أعضـاء فريق
الرجال لكرة القدم بينهما العبان

بفيروس كورونا.
وكـشف الـوفد اجلـنـوب إفـريقي أن
الالعـبـ هـمـا ثـابـيـسو مـونـيـاني
وكوماهيلو ماهالتسي فيما تعود
اإلصـابــة الـثـالـثــة حملـلل الــفـيـديـو
ماريو ماشا مؤكداً أن اجلميع في
الــعــزل الـصــحـي.وتـابـع في بــيـان
"جاءت نـتائج باقي الـفريق سلـبية

احلـاالت اإليــجـابـيـة في فـريق كـرة
ـزيـد من الــقـدم اجلـنـوب إفـريـقي ا
اخملاوف بشأن انتشار العدوى في
ـبـياد .وفي أو صـفـوف الريـاضـي
ضي ـسؤولون ا نـظمون وا قرر ا
ـعــارضـة احملــلـيـة قـدمــاً به رغم ا
بــدأت جـائـحــة "كـوفـيـد-19 تـرخي
بـظـاللـهــا حــتى قـبـل بـدء األلــعـاب
ــقـــبل الـــتي تـــفـــتــتـح اجلــمـــعـــة ا
وتــــســــتــــمــــر حــــتـى الــــثــــامن من
آب/أغــســطس.وبــدأ الــيــوم األحـد
نظم عن حالتي إصابة بإعالن ا
بـــفـــيــروس كـــورونـــا في صـــفــوف
ـقـيـمــ في الـقـريـة الـريـاضــيـ ا
بـية مـضيـف اكـتشـاف حالة األو
ثالثة لرياضي يعيش خارجها.ولم
ـنــظـمــة طـوكــيـو حتــدد الـلــجـنــة ا
2020 اجلـنـسيـات والـتخـصـصات
ـارسها هـؤالء الريـاضيون التي 
لـكـنـها أوضـحت أنه ثـبـتت إصـابة
أربعـة رياضـي بـ"كـوفيد-19 منذ
وصــول الـــوفــود إلى الـــعــاصــمــة
مـشـيـرة إلى أنـهـا سـتـعـلن كـل يوم
نـــتـــائج االخـــتـــبـــارات الـــتي يـــتم
إجـراؤهـا يـومـيًـا عـلى الـريـاضـي
ـعتـمدين سـؤول ا ؤطـرين وا وا
بية لأللعاب.كما أكدت اللجنة األو
الــدولـيــة أن نــتــيـجــة فــحص أحـد
أعضـائهـا وهو الـكوري اجلـنوبي
سـونغ مـ ريــو جـاءت إيـجــابـيـة
لــدى وصــوله إلى األرخــبــيل. ومن
ـقـرر أن يـجـتمـع أعـضـاء الـهـيـئة ا
الـ 102الثالثاء واألربعاء في فندق
بــالـعــاصـمــة الـيــابـانــيـة حلــضـور
اجــــتــــمـــــاعــــات جــــمــــعـــــيــــتــــهــــا
نـظمـون أعلـنوا الـعمـوميـة.وكـان ا
السـبت عن أوّل إصابـة بالـفيروس
بـية لكـنهـا لم تكن في الـقريـة األو
لـريـاضي بـحسـب التـقـريـر احملدث
ـبية األحد.وتـبلغ سـعة القـرية األو
17 ألف نـــســـمـــة ولــكـن لن يـــقــيم
هناك في نفس الوقت سوى 6700
ـسابـقات شـخص بحـسب جـدول ا
ــبــيــة الــذي أعــدته الـــلــجــنـــة األو
الدوليـة. وسيتم الـوصول إلى هذا
الــعــدد في مــنــتـصـف األلـعــاب في

بداية آب/أغسطس.
ــبــيــة وكــان رئـــيس الــلــجــنــة األو
ـاني تـومـاس بـاخ أكـد الـدولـيـة األ
الــــــســـــــبـت أنه مـن بــــــ 15 الف
ـبـية ريـاضي وريـاضـية ووفـود أو
وصـحـفــيـ وصـلـوا إلـى الـيـابـان

حـزب الـعـمل االشـتـراكي" مـسـتـطردًا
"لـكـنـهــا مع ذلك عـانت مـن الـتـعـذيب
والـــــتـــــرهـــــيـب واإلذالل" حـــــتى لـــــو
تــعــرّضت لــلـضــرب أقل مـن زمالئــهـا

وزميالتها.
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وكـــان كـــارولي نـــفـــسه أيـــضًـــا حتت
ــراقـــبــة من قــبل اخملـــبــرين الــذين ا
صـــوّروه عــــلى أنه شــــخص "ال يـــأبه
ـعـاناة اإلنـسـانيـة".كـان عـضوًا في بـا
األقلية اجملرية في البالد والتي غالبًا
مــا كــانت تــنـظــر إلــيــهــا الــســلــطـات
اذا لم تتدخل الشيوعية بع الريبة.
إذًا الــســلـــطــات حــيــنــهـــا لــلــحــدّ من
تــــصــــرفــــاتـه?يــــعــــزوهــــا أوالرو إلى
"اعـتـبـارات سيـاسـيـة بحـتـة" ويـسأل
ـسـتوى ـكن أن يـتفـاخـروا با "كـيف 
الـعـالي لـبرنـامج اجلـمـبـاز وفي نفس
الـــوقت يـــفــتـــحــون حتـــقــيـــقًـــا بــحق
كــــارولي?".يــــقــــول أوالرو إن نــــاديــــا
أصـبــحت "سـجـيــنـة في بـلــدهـا" بـعـد
اعـــتــزالـــهـــا عــام 1984 ومُـــنـــعت من
الـسـفــر إلى اخلـارج بـاســتـثـنـاء الى
بــعض الـــدول االشــتــراكـــيــة.مع ذلك
تــمــكـــنت من الــهـــروب الى اجملــر في
الـعام 1989 ومن هـنـاك تـوجهت أوالً
ـتحدة إلى النـمسـا ثم إلى الـواليات ا
حـيث طلـبت الـلجـوء.يروي أوالرو أن
قـرارهـا "حـيّـر الـنـظـام" الـذي وصـفـته

ناديا
كومانتشي

منذ األول من تـموز/يولـيو أثبتت
االخــتـبــارات إصـابـة 15 شـخــصًـا
عدل مـنخفض جدًا" بـنسبة 0.1 "
ـــــئـــــة.ودخل األحـــــد ســـــتـــــة فـي ا
ريـاضـيـ بـريـطانـيـ وشـخـصان
رافـقة في العزل عند من الطواقم ا
وصـــولـــهم الـى الــيـــابـــان بــســـبب
مـخالـطتـهم شخـصاً خـارج البـعثة
ثـبـتت إصـابـتـه بـالـفـيـروس وفـقـاً
بية البريطانية.وجاءت للجنة األو
نـــتــيــجــة اخــتــبــارات األشــخــاص
الــعــشـرة ســلـبــيـة لــكــنـهم عــزلـوا

أنفسهم كاجراء احترازي.
ووفـقـاً لوكـالـة األنـباء الـبـريطـانـية
"بي أيه" هناك عـضوان آخران من
الفـريق البريـطاني في عـزلة ضمن
ـبيـة فـي طـوكـيـو بـعد الـقـريـة األو
مخالطتهما شخصاً ثبتت إصابته
بــالــفـيــروس في الــيــابــان لــيـصل
إجــــــمـــــــالي عـــــــدد األشــــــخــــــاص
ـــــــوجـــــــوديـن في الـــــــعـــــــزل الى ا
عـشـرة.وتـأجـلت األلـعـاب من الـعام
ـاضي بــسـبب جــائـحــة كـورونـا ا
واتخـذت اجراءات صـحيـة صارمة
في الــيـابــان بـغــيــة إقـامــة احلـدث
ــــقـــــرّر مـــــرة كل أربع ـي ا الـــــعــــا
ـنافسات سنـوات.وستقام جـميع ا روميلو لوكاك

لـلـصــحـافـيـ "لـم يـكن األشـخـاص
لعب في أدنى خطر في أي داخل ا
وقت من احلادث. لم يكن حادثا من
نـوع إطالق نـار مـسـتـمـر جرى كل
ـــلــعـب".واضــاف أن شيء خـــارج ا
ــــصـــابــــة "يــــفــــتـــرض أن ــــرأة ا ا
تـنـجــو".وسـمع إطالق الـنــار فـيـمـا
كــــان اآلالف يـــحـــضــــرون مـــبـــاراة
بــيــسـبــول بــ فــريــقي "واشــنـطن
ناشونالز" و"سان دييغو بادريس"
فتوقفت حاال.وسـمع صحافيان من
وكالـة فرانس برس كـانا يـحضران
ـــبــاراة حـــوالى عـــشـــر طـــلـــقــات ا
ـكن سـمـاع عـدة رشـقـات نــاريـة.و
رشاشة بـوضوح في مقـاطع فيديو
نــــشــــرت الحـــقــــا عـــلـى شـــبــــكـــات

{ اشـــــنـــــطن) ,أ ف ب) - أصـــــيب
ثالثة أشخاص بـالرصاص السبت
خـــارج مـــلــعـب كــانـت جتــري فـــيه
مــبــاراة بـيــســبـول فـي الـعــاصــمـة
األمــيـركــيـة واشـنــطن مـا أدى إلى
ـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاراة وإجـالء وقــف ا
اجلمـهور.وأصـيب ثالثة أشـخاص
بـالـرصاص عـلى مـا أعلن مـسـاعد
قـــائــــد شـــرطـــة واشــــنـــطن آشـــان
بـيـنيـديكت بـعـدما ذكـرت حـصيـلة
ســــــابــــــقـــــــة إصــــــابــــــة أربــــــعــــــة
أشخـاص.وكان اثـنان من اجلرحى
في إحـدى الـسيـارتـ الـضالـعـت
في إطـالق الــــــــنـــــــار بـــــــحــــــــسب
بينـيديكت في حـ أصيبت امرأة
كــــــانت عـــــلـى الـــــرصــــــيف.وقـــــال
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مــرتـــ ونــتــابع عن كـــثب جــمــيع
تــوصــيـات الــســلـطــات الــصـحــيـة
احمللية".وقال إنه  اختبار جميع
أعضـاء وفد جـنوب إفريـقيـا بشكل
يـومي مــنـذ وصــولـهم الى الــقـريـة

بية في العاصمة اليابانية. األو
كـمـا جاءت نـتـيجـة عـضو رابع في
ــبي جلـنـوب إفــريـقـيـا الـوفـد األو
مـدرب منـتـخب الركـبي سـبعـة نيل
بـاول إيــجـابـيــة وهـو في مــنـشـأة
دينـة اليابـانية حيث معزولـة في ا
ــنــتــخب في مــعــســكـر يــتــواجــد ا
ـسؤول الـطبي في تدريـبي.ورأى ا
الــوفـــد اجلـــنــوب إفـــريـــقي فـــاثــو
زونــــدي أن "تــــوقــــيـت الــــنــــتــــائج
اإليـجـابـيـة يــشـيـر الى أن اخـتـبـار
+بي سي آر+ الذي خضع له هؤالء
األفـراد قـد  خالل فـتـرة حـضـانـة
الـــعـــدوى ولــهـــذا الـــســبـب كــانت
النتـائج سلبـية في جنوب إفـريقيا

ثم إيجابية في اليابان".
وهذا األمـر يرجح إمـكانـية اإلعالن
ــزيـد من احلـاالت اإليـجـابـيـة عن ا
قــبل حــفل االفــتــتــاح مــا ســيــزيـد
ــنـظــمـ الــنــقـمــة احملـلــيـة عــلى ا
ـبـيـة الــدولـيـة عـلى والـلـجــنـة األو

السواء.

{ رومـا- وكاالت - يـستـهدف مـاسيـميـليـانو ألـيغري
ـديــر الـفـني لـيـوفــنـتـوس إعـادة الـبــوسـني مـيـرالـيم ا
بـيـانـيـتش العب بـرشـلـونــة إلى الـبـيـانـكـونـيـري في
صــفـــقــة انــتــقــال حــر بــحــسب تــقــريــر صــحــفي

كتالوني.
اضي وانـضم بـيانـيـتش إلى الـبارسـا الـصـيف ا
ضـمن صفـقة تبـادليـة انتقل في إطـارها الـبرازيلي

آرثر ميلو إلى السيدة العجوز.
لـكن العب الــوسط الـبــوسـني كــافح لــلـمـشــاركـة مع
الـبـلـوجــرانـا ويـتــردد أن الـنـادي عـرض عــلـيه فـسخ

تعاقده ومنحه حرية الرحيل مجانًا هذا الصيف.
وبحـسب صـحيـفة "مـوندو ديـبـورتيـفو" فـإن أليـجري
يعـتـبر بـيـانـيتش أحـد أولـويـاته في سوق االنـتـقاالت
عـلـمًـا بـأنه أشـرف عـلى تـدريـبه خالل واليـته األولى
مع الـيوفي.ويـنتـهي عقـد بيـانيتـش مع برشـلونة في
يونيو/حزيران 2024 ويأمل الـنادي الكتالوني في

رحيله هذا الصيف من أجل التخلص من راتبه.
ـهـتـم واخـتـتم الـتـقـريـر بـأن رومـا كـان أحـد ا
بـــضم الـالعب قــــبل أن يـــنــــســـحـب من هـــذا

السباق.

الـتـواصل االجـتـمـاعـي كـمـا أظـهر
فــــيــــديــــو آخـــر حــــشــــودا تــــهـــرع
ــشــجــعــ لــلــخـــروج.وطــلب من ا
لعب فـامتثل قسم منهم مغادرة ا
كــــــمــــــا انــــــدفع الـالعــــــبــــــون إلى
اخلــارج.وقـــالت الــشـــرطــة "هــنــاك
حـالـيّـاً حتـقـيق جـارٍ ويـبدو أنّ كلّ
اخملـــــــــاطــــــــــر زالـت فـي الــــــــــوقت
ـــبــاراة الـــراهن".وســـتـــســتـــأنف ا
ـتــحـدة تـاريخ األحـد.ولـلــواليـات ا
طــويـل وألــيم مـن أعــمــال الـــعــنف
الــدمـويــة بـاألســلـحــة الـنــاريـة في
ـدارس وأماكن الـعمل الشـوارع وا
وحتى في مـراكز الـتسـوق.ووقعت
ة قتل هذا العام أكثر من مئة جر
في واشنطن كثير مـنها باألسلحة

W dBM  ULK  s  —c F  W uK d  r UN
ــهـاجم الــفـرنــسي عـثــمـان { بــاريس (أ ف ب) قـدّم ا
بيليه اإلثن اعتذاره عن شريط مصور يظهر فيه د
وهـو يـه عـامـلـ في فـنـدق في الـيـابـان تـزامـناً مع
مـــشــاركــة فــريـــقه بــرشــلـــونــة اإلســبـــاني في جــولــة

استعراضية لكرة القدم.
و تسريب مقطـع الفيديو ومدته 42 ثانية والذي
يــعــود تــاريــخه إلـى عـام 2019 حــيث تــداولــته

بشكل واسع وسائل التواصل االجتماعي.
بيلـيه خالل جولة ويظهـر في الشريـط د
لـلـنـادي الــكـاتـالـونـي في األرخـبـيل عـام
2019 وهو يتحدث إلى زميله ومواطنه
أنــطــوان غـريــزمــان بــانـتــظــار وصـول
تقـني مـحليـ لتوصـيل وحدة حتكم
األلـعـاب بجـهـاز التـلـفاز في غـرفـتهـما

في الفندق.
ـــيـــبــلـــيه ســـاخـــراً "كل هــذه وقــال د

الـنـارية.وعـرضت الـشرطـة الـسبت
مــــكــــافــــأة قــــدرهــــا  60ألف دوالر
لـلــتـعـرف إلى الـشـخص الـذي قـتل
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بـالـرصـاص فـتـاة تــبـلغ من الـعـمـر
ست سـنـوات كـانت تـلعـب في أحد

أحياء جنوب شرق واشنطن.

الوجـوه القبـيحة فـقط حتى تتـمكن من لعب +بي إي
آس+ (برو إيفولوش سوكر) أال تخجل?".
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تفصلنا بضعة أشهر عن االنتخابات
ـقـرر إجــراؤُهـا في 10 ــانـيــة ا الــبـر
تـشـرين أول الــقـادم. فـاالسـتـعـدادات
جـاريـة عـلـى قـدمٍ وسـاق بـالـرغم من
توافر شكوكٍ معينة لديّ ولدى غيري
من متـابعي األحـداث السـاخنـة التي
تــتــوارد وحتــصـل يــومًــا بــعــد آخـر
ـفاجـآت غير بتـوقّع أحداث حبـلى با
الــســارّة فــيــمــا لــو واصلَ االنــحـدار
األمــني مــســارَه في الــتــردّي وفـرضَ
نفـسَه سيّدَ الـساحـة. وبالرغم من إنّ
رشـحـ قد بـدأوا حـمالتهم بعـض ا
االنتـخابـية قـبل موعـدها من دون أن
ــفـوضــيــة االنــتـخــابــات أيـةُ يـكــون 
إجـراءات صـارمـة بـتـنـفـيـذ قـواعـدها
هنية كما ينبغي إالّ أنّ األخالقية وا
ـفوضـيـة أيـضًا حـالُـها حـال سـائر ا
مؤسسات الدولة الهزيلة ال تستطيع
ردع اخملالفات أو محاسبة اخملالف

لـألســبــاب الـتـي يــعــرفُـهــا اجلــمــيع.
والغـريب كمـا تشـير تـسريـبات على
مـواقع الــتـواصل االجـتــمـاعي وكـمـا
ـرّ مالحـظة تـسارع يحـكـيه الواقع ا
ـال العام كتل مـتنفـذة ومسـتقويـة با
والـنــفـوذ والـسالح ومـعــهـا أدواتُـهـا
ــســمــوعــة ــرئــيــة وا ووســائــلُــهــا ا
ــقـروءة عــبـر لــقـاءات وجتــمّـعـات وا
انـتخـابيـة مُـتّخـذةً في األغـلب طابـعًا
عشائريًا وطائفـيًا الستخدام نفوذها
بــالــتـــهــيّــؤ مـن اآلن لــلــســـطــو عــلى
أصــوات الـنـاخــبـ بــطـرق ووسـائل
ـرّة ومــنـهــا اإلسـراف غــريـبــة هــذه ا
والـــبــذخ في الـــصــرف عـــلى دعــوات
الـوالئم ب الـعـشـائر وتـوزيع مـبالغ
مـالــيــة لــكــسب أصــوات الــنــاخــبـ
وتـأمــ تــصــويـتــهم. فــيــمـا تــشــيـر
تقاريـر أخرى إلى انسـحابات مـبكرة
رشح طالتهم تهديدات بالتصفية
اجلــــســــديــــة أو إحلــــاق األذى بــــهم
ـقـرّبـيـهم من جـهـاتٍ مـجـهـولـة أو و
مـرتـبطـة بـفـصـائل مسـلـحـة أو أفرادٍ
يـتـمــتـعــون بـالـقــدرة الـفــعـلــيـة عـلى
إحلـــاق األذى وتــــنـــفـــيــــذ أجـــنـــدات
اجلـهــات الـتي يـعـمــلـون حلـسـابـهـا
وذلك حتسّبًا من أية منـافسة شريفة
مع مَن يــجـدُ في نــفـسه الــقـدرة عـلى
كـسب أصـوات الـنـاخـبـ بـاالعـتـماد
عــلى جــدارته وبــرنــامــجه وتــأثــيـره
الـشـخـصي والـوطـني واالجـتـمـاعيّ
السيّما بـعد تقليص مـساحة الدوائر
االنــتـخــابـيــة وصـغــرهـا مـقــارنـة مع
سابقـاتها ما قـد يشكّلُ تهـديدًا لعدم
ثلي كـتل سياسية تـقليدية صعود 
بعيـنها بـسبب ما طـالها من شـبهات

اقتراف جرائم واتهامات بالفساد. 
نحن نعتـقد أنّ مثل هذه الـسلوكيات
ــدانــة وغــيــر الــصــحــيــحــة وغــيـر ا
الــوطـــنــيـــة الــتي تـــنــتـــقص ألبــسط
ـقـراطـيـة في الـتنـافس مـفـردات الـد
ــكـن لــهــا أن تُــحــدث احلـــقــيــقي ال 
ـــشـــهــد ـــرتـــقب فـي ا الـــتـــغـــيـــيـــر ا
ــتــشــنّج وال أن تــبــني الــســـيــاسي ا

نهارة في كلّ شيء السيّما البالد ا
بــعـد تــســيّـد الــفـســاد بـكلّ أشــكـاله
ــالـيـة. يُــضـافُ إلى هـذا اإلداريـة وا
كــــلّه فـــقــــدان الـــقــــضـــاء هـــيــــبـــتَه
واســـتـــقاللـــيـــتَـه كـــمـــا اتـــضح من
قـبولة شبـوهة وغـير ا التـدخالت ا
األخـيـرة من أعلـى سلـطـة فـيه بـعدم
تـرك القـضـاء الـعـادل ألخذِ دورِه في
إدانة ومـحـاسـبة مَن حـامت حـولهم
شبهات القتل والـسرقة واالختطاف
والــتــهــديــد والــتــحــيــيــد الــســلــبيّ
وغــــيـــرهــــا من أشـــكــــال الـــفــــســـاد
ـة رضـوخًا لـسطـوة أحزاب واجلر
الــسـلــطـة أو اجلــهـات الــتي حتـمي
وتــــــدافـع وتــــــغــــــطّـي عــــــلى هــــــذه
اجلماعات أو األفراد ألّي سببٍ كان.
ثل هذه السلوكيات وبالتأكيد فإنّ 
ـدانــة أبـعـاد ـســتـســاغـة وا غــيـر ا
اجـتــمـاعـيـة سـلـبــيـة بـحق اجملـتـمع
ومكـوّناته الـوطنـية احلـقيـقيـة التي
حتـــلم بـــوطنٍ ذي ســيـــادة تُــحـــتــرمُ
هيبـتُه ويتصـرّفُ مواطنـوه بالشكل
الذي يليقُ بحضارة األرض وتاريخ
ــكـوّنـاتي الــبالد وسـمـات الــتـراث ا
الـتــعـدديّ الـذي صــان وحـدة الـبالد
واحـترمَ رمـوزَهـا من جـمـيع األديان
ـلـل والـطـوائـف والـقـومــيـات من وا
غـيـر تــمـيـيـز وال فـصل عـنـصـري أو
ديــــنيّ أو طــــائــــفـي أو إتــــني ومــــا
سـواهــا طــيـلــة الــعــقـود والــعــهـود

نصرمة.  ا
لــقــد ســاهـــمت الــنــخـب الــوطــنــيــة
هجـر بتقد تقدمـة في الوطن وا ا
ـــشـــورة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــنـــصح وا
وأدواتهـا بـنقـدها الـنصـوح لتـجنب
الــهـــفــوات واألخـــطــاء واخلـــطــايــا
الـكــبــيـرة الــتي اقــتــرفـتــهــا أحـزابُ
الــســلـطــة مـا بــعــد مـغــادرة احلـاكم
ــــدني األمـــريــــكي سيّء الــــصـــيت ا
ـــــر" وســــــادته فـي الـــــبــــــيت "بــــــر
الـبيـضـاوي منـذ اسـتحـواذهـا على
مـقـدرات "شـبه الـدولـة" عـلى طـريـقة
الـكــاوبـوي الـرعـنــاء الـتي ال تـعـرف
غــــيــــر لـــغــــة الـــقــــتل والــــتـــهــــديـــد
واالغــتــصــاب والــنــهـب والــتــدمــيـر
ـســلّح عـلى كلّ مــا تـقع والــسـطــو ا
عـلـيه األيـدي بـفـضل قـوة اعـتالئـهـا
لـــهــــذه الـــســـلـــطـــة ونــــفـــوذهـــا في
مــؤســـســات الــدولـــة وضــغـــوطــهــا
ـسـتـهــجـنـة عـلى الـقـضـاء وجـعـله ا
أسيرًا بأيديهـا حترّكُه وفق رغباتها
وبـحسب تـوجـهـات زعمـائـهـا خالي
الـوفـاض من أية مـسـحـة وطـنـية أو
ـــؤسف ضـــمـــيـــرٍ أو رحــمـــة. ومن ا
انسـحـاب كلّ هذه الـسـلوكـيات غـير
الـصـحـيــحـة عـلى أغـلـبـيـة اجملـتـمع
الــعـراقي الـذي خــسـر ســمـة الـوطن
وثـــقـــة الـــشـــعـب بل وخـــســـرَ ذاتَه
والـشـيء الـكــثـيـر مـن أخالقه وحـقَّه
هًا الـطـبـيـعي بـالـعـيش سـعـيـدًا مـرفـَّ
مــسـتــقـرَّ احلــال ومـرتـاح الــبـال في
بــيـته وشـارعِه ومــحـلّـته ومــنـطـقـته

ومدينته كباقي شعوب األ والدول
الراقية احملترمة. 

كلُّ شـيءٍ يـــســــيـــرُ طــــبــــيـــعــــيًـــا في
مجـتمعـات راقية مـتقدمـة منفـتحة
متـمدنة مـتحررة مـتعـلّمة مـتطورة
في صـنـاعتـهـا وزراعـتـها وإنـتـاجـها
وثرواتها إالّ في الـعراق حيث تغيبُ
هـذه جمـيـعًا مـنـذ تـسلّط احلـكـومات
ـتـعـاقـبة ـنـتـفـعة ا احملـاصـصـاتيـة ا
الــتي لـم تـعــرف غــيــر ســرقـة الــبالد
والــعــبـاد بــأشـكــالٍ ووســائل وطـرقٍ
خــبــيـثــة ال تــعــرف احلق بل تــقـدّسُ
البـاطل وال تـعرف احلـيـاء بل توغلُ
في الـــشــــ وال تـــصـــغـي لـــصـــوت
ــرجـــعــيـــة الــرشـــيــدة بل تـــضــربُ ا
نـــصـــائـــحَـــهـــا عـــرض احلـــائط وال
تــنـصتُ ألصـوات الــنـخب الـوطــنـيـة
على أنواعها وأشكـالها وتعدّدها بل
تــزيــدُ من جتــاهـلِــهــا لـهــا ولــدورهـا
الــوطــني واجملـــتــمــعي وإهـــانــتــهــا
بأشكال الطرق والوسائل واألدوات
وال تــريـد أن تـســمعَ صــوت الـشـارع
واطن احلـائر أو الـتاجر الثـائر أو ا
ـسـتـغيث أو الـصـنـائعي احلـقيـقي ا
رأة الثكلى ضروب في مهنته أو ا ا
ـتــسـرّب من ـتــسـكـع وا أو الــطـفـل ا
ـكن ّـا  ـدرســة. وغـيـرُهـا كـثــيـر  ا
ذكــرُه أو نــســيـانُـه لــكــثــرة الــهــمـوم
شـاكل والـصـعوبـات في اجملـتمع وا

متهالك التعبان. ا
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كثيـرة هي الدول واأل الـتي خبرت
أزمــــات مـــعــــيـــنــــة ســـيــــاســـيـــة أو
اقتصـادية او أخالقيـة أو اجتمـاعية
أو صنـاعـية أو زراعـية أو عـلمـية أو
ـتــنـورة تــربـويــة. ولـكنّ الــشـعــوب ا
بـــفــــضل وعي وتــــســـامح قــــادتـــهـــا
وزعـمـائـهـا من الـسـيـاسـيـ ورجـال
الـثـقـافـة والـدين والـنـخب كـانت هي
الرهانَ احلـقيـقي في جتاوز األزمات
وتعـلُّم الـدروس والعـبـر واالستـفادة
من خـبـرات الـغـيـر. واألمـثـلـة كـثـيرة
وعــديـدة لــو تـتــبـعــنـا مــسـيــرة هـذه
الــشــعــوب وتــاريــخـــهــا في تــعــديل
كسور واستئناف عوجّ وإصالح ا ا
احلــيـاة الـطـبــيـعـيــة في ظلّ دسـتـور
عـادل وقـوانـ إنسـانـيـة ووطـنـية ال
تقبل بظـلم أحدٍ وال تستبـعدُ مواطنًا
مهـمـا كانت مـنزلـتُه وطـبيـعةُ مـكوّنه
وأصــلِه وفـصـلِه. فــهـذه سـنــغـافـورة
التي نهـضت من كبوتهـا واستعادت
عـافــيـتــهـا االقــتــصـاديــة بـعــد ركـودٍ
ي. وهــذه وتـــخــلّـفٍ عن الــركـب األ
جنوب أفريقـيا التي انتشـلت نفسَها
من حـطـام العـنـصـريـة عنـدمـا قـادها
ــنــاضل الــســيــاسيّ واالجــتـمــاعي ا
مـانديـال إلى طريـق البـنـاء والـوحدة
بــفــضل تــســامــحه وقــلــبه الــكــبــيــر
ووطـنـيته الـصـاحلـة. وهذه مـالـيـزيا
الـــتي وقـــفت في الـــصـــفــوف األولى
اقـتـصاديًـا مع كـبـريـات األ بـفضل
تغيير استراتيجياتها وتنوير العقل

الـــتـــدبـــيــري اإليـــجـــابيّ لـــقـــادتـــهــا
السـياسيـ الذين وضـعوا مصـلحة
الـــبالد فــوق أيــة مـــصــلــحــة. وهــذه
اليابان التي خرجت خاسرة وخالية
الــوفـاض من حــربٍ ال هـوادة فــيـهـا
ولـكـنهـا اسـتـعادت عـافـيتَـهـا بـالرغم
من خلوّها من أية مصادر أو ثروات
ـانيـا الـتي دمّـرها طـبـيعـيـة. وهـذه أ
احللفاء لنازيّتها واستسلمت لتنهي
حــربًــا كــونـــيّــة أتت عـــلى األخــضــر
والــيــابس ولــكــنــهــا اسـتــفــاقت من
صـدمـتـهـا سـريـعًـا وهي تـقف الـيـوم
في مــقـــدمـــة دول أوربــا صـــنــاعـــيًــا
ومـالـيًا وعـلـمـيًـا واجتـمـاعـيًـا. وهذه
دولــة قــطــر الـشــقــيــقــة الــتي يــنــعم
مـواطنـوهـا بـأفضـل مراتب الـتـعـليم
ـرفـهـة. وغـيرُ واالقـتـصـاد واحليـاة ا
هـذه وتــلك كـثـيـر. ولــعلَّ الـسـبب في
صعود شعوب هذه الدول وارتقائها
مــراتـب مـتــقــدمــة في تــســلــسل دول
ـتـقـدم يـعـود قـبل أيّ شيء الـعـالم ا
واطنيها الواع واحلريص على
عــــلـى مــــصــــالح وطــــنــــهم وتــــقــــدم
مجتمعاتهم وطبيعة ثقافتهم وخامة
أســلــوبــهم في الــعـيش وطــبــقــاتـهم
الـسـياسـيـة احلـاكـمة الـسـاهـرة على
خدمة الـشعب وتـنميـة البالد بوضع
ـكــنـة اسـتــراتـيــجـيــات نــاجـحــة و
التنـفيذ وتـطبيق الـقوان سـواسية
سـاواة والرحمـة واحملبة بالعـدل وا
واطنة الصحيحة ومن انطالقًا من ا

نظرة إنسانية واعية. 
إنّ الـصـحـيح في مـثل هـذه الـسـمات
واطنية أنهـا جتعل أبناء الشعوب ا
ــتــحــضّــرة يــشــعــرون بــاالنــتــمـاء ا
احلقـيقيّ لإلنـسانـية أوالً ثمّ لـلوطن
ــديـنــة واجملـتـمع ويــقـفــون صـفًـا وا
واحـــدً من أجل الــــبـــنـــاء واإلعـــمـــار
ا والتـطوير والـتعـاون والوحـدة طا
أن الـقانـون يـحمي اجلـمـيع وال فرق
ـواطـنـة وال تـمـيـيـز في في درجـات ا
دهـاليـز القـضـاء والتـعلـيم والـثقـافة
والوظيفة وحق العمل وال إجراءات
عــبـثــيــة بــطــرد عــشــوائيّ مــتـغــابي
لـطالـبي االسـتثـمـار وفرص اإلنـتاج.
وبــعــكــسه ســيــكــون لــلــمــظــلــومــ
ـقـهـورين مـواقف اجتـاه الـظـا وا

والـفــاسـدين وسـارقي قــوت الـشـعب
وثروات البلـد ولن ترحمهم األيادي
الـوطــنـيـة وال الـعـقــول الـنـظـيـفـة وال
األيـادي الــنـزيـهـة مـهــمـا تـمـادوا في
الـــــفــــســــاد وأوغـــــلــــوا في الـــــظــــلم
ــال الــعــام والــلــصــوصــيــة وهــدر ا
والـتـفـريـط بـحـضـارة الـبالد وإرثـهـا
وتاريخها. كمـا لن يرحمهم التاريخ
بل ســـيـــكـــون مـــصــيـــرُ الـــعـــابـــثــ
صلـحة الـوطن وثرواته والنـاكل
بـــأهــله األصـالء "الــبــكـــاءُ وصــريــرُ
األسنان" حـ حتكمُ ساعـةُ احلساب
العسير حيث ال يـنفع بعدها ندم وال
عفو إذا زاد الـظلمُ عن حدوده. وهذا
مــا يـــحــصل فـي بــلـــدانــنـــا الــشــرق
أوسطـية واإلسالمـية بـصورة عـامة
حــيث طــغــيــانُ احلـكــومــات وفــسـادُ
الــســاســة وجـهـلُ احلـكّــام هي الــتي
ّـا له ـشــهــد الـســيــاسيّ  تــســود ا
تــــأثـــيــــرُه الـــســــلـــبـيّ عـــلى حــــيـــاة
اجملتمعات عمومًا وزيادة في تدهور
هـذا البُـعـد النـسـيجي الـذي يُـعدّ من
أســــــاســـــــيــــــات بـــــــنــــــاء األوطــــــان

واجملتمعات.
أمّـا نـحن فـي الـعـراق فـقـد جتـاوزت
زعــامـاتُــنــا كلّ اخلـطــوط احلــمـر في
الــتـعـسّـف والـفـســاد والـظـلم فــيـمـا
الشـعبُ ينـتظـرُ ساعـة الصـفر لـتلقى
هـــذه مــــصـــيــــرَهـــا حـــيـث حـــاويـــة
الـنـفـايات والـسـحل بـالـشـوارع كـما
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أل ســـاســـة أفـــصح عــــنـــهـــا عـــلـى ا
وقيـادات في أحـزاب السـلطـة عنـدما
ثار الـشارعُ في صحـوته التـشريـنية
في  .2019ومــــاتــــزال ذات اجلـــذوة
ســاخـنـة وحـارّة ســخـونـة الــصـفـيح
احملـتــرق الالّهب ســخـونـة الــصـيف
بـسـبب تــوجّه الـبالد والـعـبـاد نـحـو
اجملــهـول وإلى مــا ال تُـحــمـدُ عــقـبـاه
نتيجة لضعف احلكومة احلالية كما
سابقاتها واهتزازها وهزالتها أمام
ضـغط األحـزاب والــكـتل والـفـصـائل
ـيـليـشـيـات الـتي حتكـم قبـضـتَـها وا
عــلى مــقــدّرات الـدولــة وســلـطــاتــهـا
األربع وتـفـرضُ أجـنـداتـهـا الـوالئـيـة
صـالح اجلـارة الشـرقـية ـرتبـطـة  ا
وتــعـزّز من ســطـوتـهــا الـعـمــيـقـة مع
مــرور األيـام وتــوالي األحــداث غــيـر

السارّة. وكلُّنا شهود على ذلك!
  dO)UÐ ÔdÒA³ð ô WOŽUL²ł« W “√

مازلنا إذن ومـنذ عقـود خلت نعيش
أزمـاتــنـا الــكــثـيــرة بـصــبــرٍ أحـيــانًـا
ورغـــبــة في أخـــرى بــإزالـــة كلّ هــذه
الــتــجـاوزات غــيــر الـوطــنــيـة وغــيـر
قبولة مجـتمعيًا عنـدما نشهد على ا
انـحالل اجملـتــمع الـعـراقي وطـغـيـان
شــــريـــعـــة الــــغـــابــــة في الـــتــــعـــامل
ـواطـنـ نـتـيـجـة االجـتـمــاعي بـ ا
ا تـفـشّي ظـواهـر سـلبـيـة كـثـيـرة طـا
كــانت خـارجَ حــسـابــات مـجــتـمــعـنـا
ـلـتـزم أخالقــيًـا وعـائـلـيًـا الـعــراقي ا
وعـــشـــائـــريًـــا حلـــ تـــشـــويـــهه من
الـدخالء والــغـربـاء عـنـه بـفـعل فـاعل
عــنـدمـا بــيّتَ نـوايــاه الـســيـئـة ألجل
ـتــعـايش تـدمــيـر نــسـيج شــعــبـنــا ا
تـآلف مـنذ الـقدم إالّ مـا ندر. فـقد وا
غــابت عـن مــجـــتــمـــعــنـــا في ســابق
الـسـنـ الـكـثـيـرُ من أشـكـال الـفـساد
واإلفــســاد في الــتـعــامل اجملــتــمـعي
عـنــدمـا كـانت الـقــوانـ مـصـانـة في
أيــادي أمــيــنــة تــخــشى من ســلــطــة
تنفيذهـا على كلّ مَن تسوّلُ له نفسُه
ـصـلـحـة الـوطن الـعـلـيا أو الـعـبث 
تــمسُّ أمــنَـه واســتــقــرارَه وهـــيــبــتَه
وســـيــــادتَه. هــــذا مع عــــدم نــــكـــران
حــصــول اسـتــثــنــاءات أو جتـاوزات
هـــنـــا وهـــنـــاك من بـــعض ضـــعـــاف
ـريضة النفـوس وأصحاب الـعقول ا
ســواءً الــقـــريــبـــة من مــراكـــز الــقــار
والــــســـلــــطـــة أو مـن "الـــشــــقـــاوات"
اخلارجة عن قوان اجملتمع. كما لم
ـتـمـاسك طـيـلة يـخـتـبـر مـجـتمـعُـنـا ا
حــقبِ الــسـنــ الـغــوابــر شـيــئًـا من
ذهب إشارات الـتمـيـيز في الـدين وا
ـكـوّن حيث كـان اجلارُ والطـائـفة وا
يـــجـــهـلُ أصلَ وفـــصلَ جـــاره ونـــوع
طـــــائــــفــــتَـه وانــــتــــمـــــاءَه الــــعــــرقي
والــعـشـائــري والـسـيــاسيّ. فـهـذا لم
يــكـن من أخالق الــعـــراقــيــ وال من
شيم العائالت األصيـلة بالدخول في
اخلــصــوصــيـات وهـي الـتـي عـرفت
طـريق الـتـسـامح والـتـآزر والـتـعاون
والتـزاور والتعـايش من دون رتوش
وال قــيــود. فــالــســؤالُ عن مــثـل هـذه
األمــــــور الـــــغـــــريــــــبـــــة عـن األخالق
اجملتمعيـة األصيلة لم يكن مـستحبًا
الــبــتــة إالّ لـدى الــغــربــاء والـدخالء
والـطـامـع فـي شيء أو الـقاصـدين
غـرضًــا غــيــر مــقــبــول في الــتـعــامل
االجــــتــــمــــاعي الــــصــــحــــيـح. قـــد ال
تـصدّقـون عـدم معـرفـتي الـشخـصـية
حـديـثًـا جـدّا بالـطـائـفـة الـتي يـنـتمي
إلــيــهـا زمــيل لي حــتى بــعــد أحـداث
 2003بـالـرغم من عـملـنـا مـعًـا ألكـثر
من عشرين عامًا! فما يهمّ هو سلوكُ
اإلنـســان وأخالقُه وطــبـيـعــة عالقـته
الطيبة في العمل وتـنفيذ ما مطلوب
بــكلّ دقّــة وأمــانـة وإخـالص وصـوالً
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بـعد الغزو األمريكي للعراق عام 2003 واضـطراب األوضاع السياسية
واألمنـيـة فـي البـلـد وانـشـغـال احلـكـومـات الـتي تـعـاقـبت عـلى احلـكم في
الفـسـاد والسـرقة ونـهب أموال الـبالد وعدم اهـتـمامـها بـتوفـير اخلـدمات
األساسية للشعب العراقي وتفريطها بسيادة العراق وتنازلها عن حقوقه
الـتـاريـخيـة فـي أراضيـه ومـياهـه لـدول اجلوار مـقـابل بـضـعـة ماليـ من
الدوالرات اسـتـلـمهـا اخلـونة والـفـاسـدين من السـيـاسـي كـمـا حدث في
ذلة مـع الكويت وتـنازل سـاسة الـفشل والـفساد اتفـاقيـة خور عـبد الـله ا
عن جـــزء مـن أراضي الــــوطن لــــهـــا وغض نــــظـــر كـل احلـــكــــومـــات عن
ـناطق احلـدودية واسـتـيالئهـا على عـدة آبار التـجـاوزات اإليرانـية عـلى ا
ـائـية نـفط عـراقـية  ,واخـطر جتـاوزات إيـران كـانت على حـقـوق الـعراق ا
تشـاطئـة والتي ضـربتـها إيران التي تـكفـلهـا االتفاقـيات الـدوليـة للـدول ا
عـرض احلائط وكـانت جتـاوزاتهـا في هذا االجتـاه ذات مـنحـي خـطرين
األول تـغـيـيـر مـجــرى عـدد من األنـهـار الـتي تــنـبع من إيـران وتـصب في
الـعراق وإعادة مياههـا الى األراضي اإليرانية والثـاني غلق أنهار أخرى
ـدن الـعــراقـيـة خـصــوصـاً في فـصل ومــنع مـيـاهــهـا من الـوصــول الى ا
دن ـا سـبب مشـاكل ومـعانـاة كـبيـرة ألبـناء شـعـبنـا في تـلك ا الصـيف 
باإلضافة الى التأثير الكبير على الزراعة في العراق  ,فقد خسر العراق
ـتدفـقة إلـيه من إيران ووصلت ياه ا ئة مـن ا في الـسنـ األخيرة 80 بـا
هذه الـسـنة أكـثر من هـذه النـسـبة بـكثـير بـعـد ان قطـعت إيران مـياه 35
نهر ورافد وغيرت مجرى أخرى مثل الكارون والوند والكرخة ناهيك عن
السـدود العـديدة الـتي بنـتهـا إيران عـلى األنهـار التي تـنبع من أراضـيها
وتـدخل الــعـراق حـيـث قـررت بـنـاء 152 سـداً لــلـتـحـكـم واالسـتـفـادة من
األنـهار الداخلة للعراق ,أمـا أهم األنهار والروافد التي قـطعتها إيران أو

حولت مجراها الى داخل األرضي اإليرانية هي : 
1- نـــهـــر الـــونــد  _خــانــقـ .                                             
2- نـهــر الـزاب الـصــغـيـر _الـســلـيـمــانـيـة .                               
3- نـــهــــر كـــارون _شط الــــعـــرب.                                         

4- نهر دويريج  العمارة .  
5- نهر الكرخة _العمارة هور احلويزة . 

6- نهر الطيب  _العمارة .
7- هـــر كالل    _زربـــاطـــيـــة الـــكــوت .                                   
8- نــهــر كـــلــيــكــر  _مــنــدلي .                                             
9- نـــهـــر قـــره تـــوه  _ديـــالى .                                            
10- نـهـر هـيـركيـنـه يـشـكل احلـدود الـفـاصـلـة بـ الـعـراق وإيران .    

11- نهر زرين جوي الكبير .                                         
12- وهناك انهار وروافد عديدة أخرى ال يسع اجملال لذكرها

أمـا مــا يـخص تـركـيــا فـقـد بـنت الـعــديـد من الـسـدود عــلى نـهـري دجـلـة
تـدفقة من النهرين الى ياه ا ا اثر بشكل كـبير على كمـيات ا والفـرات 
العـراق وتـسبـبت في  مشـاكل حملـافظـات مجـرى الـنهـرين باإلضـافة الى
تأثـيـر نـقص ميـاه دجـلـة والفـرات عـلى الـزراعة في الـعـراق بـشكل كـبـير
ياه وحـرمت مساحات كبـيرة من األراضي التي كانت تزرع  سـقياً من ا
متـجاوزة على االتفاقـيات الثنائـية ب البلـدين التي تضمن تدفـقات مائية
كافـية للعراق واهم السدود التي بنتها تركيا في السن األخيرة هو سد
السو على نهر دجلة وهو واحد من  22 سداً بنتها تركيا جنوب شرقها
علـى نهري دجـلة والفرات وهـو واحد من اكـبر أربعة سـدود تركيـة ويبلغ
طـوله 1820 مــتـر وارتـفـاعه 235 مـتـر وعـرضه 2000 مـتــر ومـسـاحـة
حوضه 30000 مـتر ويستوعب 20 ,93 بـليون متر مكعب وبسبب هذا
تـدفقـة إليه من تركـيا وهذا ـياه ا ئة من ا الـسد سـيخسـر العراق 50 بـا
ياه يشـكل خطرا كبـيرا على السكـان وعلى الزراعة في العـراق فنقص ا
تـدفقة من تركيا ستكـون له آثار اقتصادية كبيـرة نتيجة تأثير ذلك على ا
ياه الزراعـة وعلى الفالح كما سيـتسبب في مشاكل بيـئية الن نوعية ا
واد التي تـأتي من سـد الـسو لـقـلـتهـا فـإنهـا حتـتـوي على نـسـبـة عالـيـة ا

زارع األتراك. الكيماوية واألسمدة التي يستخدمها ا
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ائـية وعـلى األنهر ونتـيجـة لتـجاوز إيـران وتركيـا على حـصص العـراق ا
والـروافد التي تـنبع من أراضي الدولـت وتـصب في العراق مـتجاهـلت
كل الــقـوانـ واالتـفــاقـيـات الــدولـيـة والــثـنـائــيـة الـتي تــضـمن حق الـدول
ــتـشــاطـئــة في مـيــاه األنــهـر فــان هـذه الــتـجــاوزات إذا اسـتــمـرت وإذا ا
استـمـرت الدولـتـ في مسـاعـيهـا إليـذاء العـراق وتـعطـيشـه  فان الـعراق
سـيكون أرضاً بال انهار عام 2040 وسـتزداد مشاكل اجلـفاف الشديد
ـاذا ال يـفــعل الـعـراق مــثـلـمـا وتـكــون ذروتـهـا في عـام 2025 وال ادري 
تفـعل مصـر والسودان ضـد إثيـوبيـا لبنـائهـا سداً واحداً عـلى نهـر النيل
صرية والـسودانية مـستمرة األزرق  فمـذ عشر سـنوات واالعتراضـات ا
شكـلة التي عقد مجلس األمن ولم تفـلح منظمة الدول األفـريقية في حل ا
الدولـي قبل أيـام جـلـسـة خـاصة بـسـد الـنـهضـة األثـيـوبي الـذي تـعارض
لء الــثــاني لـه ألنه يــؤثــر عـلــيــهــمــا وهــددت مــصـر مــصــر والـســودان ا
باستخدام كل الوسائل لضمان حقوق مصر وشعبها في حالة استمرار
إثـيـوبـيـا في ملء الـسـد  تـلـمـيـحا الـى استـخـدام الـقـوة الـعـسـكـريـة لـثني
إثيـوبيا عن سياستها العدائية فاين العراق الذي سلبت إيران كل حقوقه
ـياه وجفـفت أنهـاره  مسـتغلـة لألسف  ظروف الـعراق احلـاليـة فقد في ا
ياه عن عـدد من األنهار العـراقية التي تـنبع من أراضيها قطـعت إيران ا
وغـيرت مجرى انهـار أخرى لتصب داخـل أراضيها وتمـنع وصولها الى
ـا تسـبب في كـارثة بـيـئيـة في شط الـعرب وزربـاطيـة وبـعقـوبة العـراق  
ـناطق ومنـدلي وغـيـرهـا ناهـيك عن تـأثـر الزراعـة بـشـكل كـبيـر في هـذه ا
وحـدوث نـقص كـبـيـر حــتى في مـيـاه الـشـرب ونــقص كـبـيـر في اخملـزون
ـائي في سـد دوكـان ودربــنـدخـان وبـحـيـرة حــمـرين  ومع ذلك لم يـقـدم ا
الـعراق  شكوى واحدة ضد إيـران على الرغم من ان أطالقات إيران من
شتركـة  هذه السنـة بلغ صفراً  حـسب تصريح وزير يـاه عبر األنهـر ا ا
ـائـيـة في الـعـراق كـمـا ترفـض إيـران اسـتـقبـال أي وفـد عـراقي ـوارد ا ا
ح الـوزيــر في حـالـة اســتـمـرار إيـران في ـيــاه وقـد  ــنـاقـشـة مــشـاكل ا
نظمـات الدولية ـائية العـدائية سـيضطر الـعراق للجـوء الى ا سيـاستها ا
ـوالـيــة إليـران عـلى وهــذا مـسـتـبــعـد حـالــيـاً في ظل ســيـطـرة األحــزاب ا
ـنـظـمـات الـدولـيـة وإيران ـاذا لـم يـلـجـأ الـعراق الـى ا الـسلـطـة وال ادري 
ـائـية مـنـذ سـنـ طـويلـة واحلـكـومـات في صمت تتـجـاوز عـلى حـقوقـنـا ا
مـطـبق عـلى هـذه الـتـجـاوزات وغـيـرها  ,أمـا تـركـيـا فـقـد تـعـهدت بـإطالق
ياه تكفي احتياجـات العراق الزراعية وغيرها وبحدود حصـة جيدة من ا
ــفـاوضــات مـعــهــا مـســتــمـرة لــزيـادة مـقــبــولـة  وهــذا مــا حـدث فــعالً وا
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ـسـتمـر مـنذ ـائيـة مع إيـران ومـنع جتاوزهـا ا ولضـمـان حـقوق الـعـراق ا
ـواثـيق الـدولـيـة اخلـاصة سـنـ طـويـلـة عـلى االتـفـاقـات الـثنـائـيـة وعـلى ا
ـتشـاطئـة عـلى العـراق اتخـاذ العـديـد من اإلجراءات الـتي ترغم بالـدول ا
ـنتـجات ـطـالبه وحـقوقه مـنـها إيـقاف اسـتـيراد ا إيران عـلى االسـتجـابة 
ـنـتـجـات الـدول الـصـنـاعــيـة والـزراعـيـة من إيـران واالسـتـعـاضـة عـنـهـا 
الـعربية كسوريا واألردن ولبنان ومصر ودول اخلليج العربي وهي أجود
ـشـتـقـات ـنـتـجـات اإليــرانـيـة وإيـقــاف اسـتـيـراد الـغــاز وا وارخص مـن ا
النـفطية والـكهرباء من إيـران  واستيرادها من الـدول اخلليجـية وبأسعار
طالب الـعراق بعد أرخص وجـودة أعلى وفي حالة عـدم استجابـة إيران 
هـذه اإلجـراءات يـقـوم الـعـراق بـتـقـد الـشـكـاوى األصـولـيـة ضـد إيـران
لـلـمـنظـمـات الـدولـيـة ذات الـعالقة  ,واألمـر نـفـسه ينـطـبق عـلى تـركـيا إذا
ـائـيـة مع وقف تـصـديـر اسـتـمـرت في جتـاوزهـا عـلى حـصص الـعـراق ا
النـفط عبر ميـناء جيهان الـتركي واالستعـاضة عنه بخط سوريـا والعربية
السـعودية بـعد تـأهيلـهما وخط األردن عـند إكمـاله وبغيـر هذه اإلجراءات
ـياه ومن الـتجـاوز الكبـير عـلى حقوقه سيـبقى الـعراق يـعاني من نقص ا
ـتـشاطـئة يـاه من قـبل إيـران وتركـيا والـتي تـكفـلـها قـوانـ الدول ا في ا

برمة . واالتفاقيات الثنائية ا

ـصلـحـة اجلـميع. وغـيـرُ هذا وذاك
لــــــيس مـن بـــــ االهـــــتــــــمـــــامـــــات
الــضــروريــة. فــاآلخــر و"إنْ لم يــكن
أخـــاكَ في الـــدّيـن فــهـــو أخـــوك في
اإلنسـانية" وهـذا كفـاية القـول. كما
أنّ "رأس احلـكــمـة مـخــافـة الـلّه" في

عباده.  
هكذا بعـد السقوط الـدراماتيكي في
 2003خـصــوصًـا ضـاعت طــبـقـات
الـــشــعب األصــيــلـــة في بالدنــا بــ
ثلي فساد وظـلم وقهـر الساسـة و
الـــشـــعب الـــذين فـــقــدوا مـع تــوالي
األيــام ثــقـة مــؤيـديــهم ونــاخـبــيـهم
وبـــ تــــغـــوّل أحـــزاب الــــســـلـــطـــة
وأدواتـهـا عـلى مـسـرح األحـداث في
ـالمح اجملــتـمــعــيــة الـتي تــغــيــيـر ا
عَ عــلــيـهــا اجملــتــمع الــعــراقي تــطـبـَّ
ومــنـهــا أخالقُه الــعـربــيـة األصــيـلـة
الـــتي طــبــعت ثــقـــافــتَه وحــضــارته
ــنــطــقـة. وتـقــالــيــدَه بــ شـعــوب ا
والــقــصــد الــواضح من هــذه كــلــهـا
حتـــطـــيمُ الـــنــــســـيج االجـــتـــمـــاعي
وحـــرمــانه مـن مــحــاكـــاة غــيــره من
الــشـــعــوب الـــراقــيـــة الــتي عـــمــلت
حكومـاتُهـا الوطنـية احلريـصة على
حتص مواطنيها بتطبيق القانون
ـساواة واالحـترام. وما بالـعدالة وا
زاد الـــطــ بــلّــةً اكــتــواءُ اجملــتــمع
الــعــراقي بـــأســره أيــضًـــا بــنــيــران
قـيـتة من جـهة مـروّجي الطـائفـيـة ا
واحملرّض على التمـييز العنصري
ـذهـبي واإلتـني من جـهة الـديني وا
ّا كان له آثـارُه البالغة في أخرى 
تـفـتيـت عضـده وإضـعـاف مـقـوّماته
وتـــراجع قـــيـــمه وانـــحـــداره نـــحــو
تخـلفة ـراتب ا الدركات الـسفلى وا
ـنـطـقـة والـعـالم. قـيـاسًــا بـشـعـوب ا
ؤسف زيادة وتـيرة مثل هذه ومن ا
النعرات الطائفية االنتقامية مؤخرًا
واتـخـاذهـا مـسـاراتٍ تـأجـيـجـيـة في
الـــســـاحـــات والـــشـــوارع والـــطــرق
العامة على خـلفيات افتـراضية غير
ـصدر وطـائـفيـة الـتوجّه مـوثوقـة ا
مــا يـنـذر حـقًــا بـصـراعـات طــائـفـيـة
ومذهبية قادمة يـكون اجملتمع فيها
دومًــــا هــــو اخلــــاســــر األكــــبــــر في

النهاية. 
هذا إلى جـانب دخول آفـة اخملدرات
من جــارته الــشــرقـيــة بــشـكلٍ واسع
وبــوسـائل وطــرق غـريــبـة مــبـتــكـرة
مــدعــومــةً مـن جــهـاتٍ مــتــنــفــذة في
الــــدولــــة أو الـالّدولــــة تــــرويــــجًــــا
ّـا أفـقـدَ وتـعـاطـيًـا وجتـارةً. وهـذا 
مـجتـمـعـنا قـيـمَه األصـيلـة ومـصادر
قــوّته الـــنــابــعـــة من طــبـــيــعــة إرثه
شهود لها في وثقافته وحضـارته ا
الــتــاريخ. فـــحــ يــفـــقــد أيُّ شــعبٍ
نـــضــارة أخالقـه وبــريقَ حـــضــارته
وشـعـاعَ ثـقــافـته الـراقـيـة يـنـزل إلى
احلضـيض ويصـعبُ حيـنئذٍ عالجَه
بالطرق االعتياديـة. وحينها ال ينفع
إالّ الكيّ وهو آخر الـدواء! واللبيبُ
مـن اإلشــــارة يـــــفـــــهم! فـــــالــــبـــــعــــدُ
ــقــصــد االجــتــمـــاعي بال شكّ هــو ا
أألســاسـيّ من وراء إغــراق الــعــراق
بـــأزمــات مـــتـالحـــقــة وإبـــعـــاده عن
محيطه العربي والدولي واإلنساني
مـن خالل حتــــطــــيـم أدوات الــــعــــلم
ــنــزلــيــة والــتــربــيــة والــتــنــشــئــة ا
ـــدرســيــة أوالً وتـــأجــيل ووضع وا
الــعـراقـيل أمــام تـطـوره اقــتـصـاديًـا
وماليًا وصـناعيًا وزراعـيًا كي يبقى
أســيـر االســتـهالك ثــانـيًــا وتـدمــيـر
قيمه االجتماعية الـتقليدية وتفتيت
شــكـل الــتـــعــاطـي الــطـــبــيـــعي بــ
تـعددة الـتي تشـكل صلة مكـوناته ا

الرحم الوطنية األساسية ثالثًا.
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بغداد

الــصـحـيــة والـصـنــاعـيـة والــزراعـيـة
وحـتى األمـنـيّة  وغـيـرهـا يـحـتـاجون
الى  مـسـتـويـات مـتـبـايـنـة ومـفـردات

تتوائم مع متطلّبات عملهم.
اطـالتـماثـليّـة والرقـميّة في - إنّ األ

كننة  ا
هي مــسـالك تــكـنـولــوجـيّــة من نـتـاج
ــــصــــمّم ــــهــــنــــدس وا الــــعِــــلْـم. فــــا
ـــنـــطق ومـــهــارات يــســـتـــخـــدمــان ا
ـشـاريع ومن ثم يـتم الـبـيـانـات فـي ا
التـحـقق مـنهـا لإلنـطالق في تـوسيع
الــعـمل األشــمل بـضــمـنــهـا تـصــمـيم
ألــعـاب احلــاسـوب ونــشـرهــا وهـذه

كلّها متضمّنة في   العِلْم.
- ويـــســــتـــوجـب عـــلـى الـــصــــحـــفي
ـشـاهدة والـبـحث ومن ثمّ الـتـفـكـير ا
والتـحـلـيل الدقـيق لألحـداث   والذي
يــتــطــلّب امــتالكه خلــلــفــيّـة عــلــمــيّـة
مـــقــبــولــة بــاإلضــافــة الى مــســتــوى

تكنولوجي معيّن.
- ويــــجب أن نـــــذكــــر دور الـــــبــــحث
الـعـلمـي في الـبصـريّـات والـعـويـنات
ـرشّـحـات والـعـدسـات وخــصـوصـاً ا
وجيّة التي تتحكّم ببعض األطوال ا

. ألمراض التهاب شبكيّة الع
-  ودراسـةالعِـلْم تـعـطي  الـطـهاة في
ــتـطـوّرة لــلـبـحث ـطــابخ احلـدود ا ا

الذي حتتاجه مزاولة مهنتهم  
تحقـق في اعتماد وتأشيـر  التقـدم ا
الــتـقــنـيّــات وتـشـكــيل فــرق وحتـديـد

واطن. وحاجة السوق وا
وفي نـفس اإلطـار كـان هـناك حـديث
تـــفــصـــيــلي عن امـــكــانـــيــة  حتــريك
الغـيوم من مـكان الى آخـر  وتطـبيق
فــيـــزيــاء الــپالزمــا في اإلســتــمــطــار
(والـــفــكــرة كـــانت مــوجـــودة لــديــنــا
وأُعــدّت بـــهـــا تــقـــريـــر عــلـــمـــيّــة في
مـنـتصف الـتـسـعـيـنات اي قـبل ربع
قــرن حتـسّــبــاً لـســنـ شــحّـة مــيـاه

السقي). 
أمّــا اسـتــصالح األراضي بــالـتــفـريغ
الـكــهـربـائـي فـكـان  ومــايـزال احلـقل
ـطـلـوب عـبـر انـتـاج الـتـكـنـولـوجي ا
مادة پيــروكـسيد الهـيدروج  وهو
ّــا يـعـنى به اخملــتـبـر الـذي جـانب 

عملتُ فيه بجامعة والية فلوريدا.
إذن هــذا جـانـب من حـقــوق الــسـوق
في الــتـكــنـولـوجــيـا والــتي يـجب ان
يـوفّـرها له الـبـحث والـبـاحـثـون بدالً
من عناوين اليحتاجها حاليّاً بعد ان
ـــصــانع عن تـــوقّــفت الــكـــثــيــر من ا
ـيــاه الـعـذبــة في تـنـاقص الـعــمل وا
ــنـاخ يـفـرش سـطـوته عـلى وتـغـيّـر ا

أل دون رفق. البيئة وا
واطن والسوق وال  تقتصر حقوق ا
ـــهن  الــتــخــصـــصــيّــة عــلى هــذه وا
كن أن ندرج     ثمار العناوين بل 
الـــعِــلْم فـي  ســوح الـــعــمل الـــيــومي

وسط عالم متغيّر بإطّراد ومنها:
- جـمـيـيع الــعـامـلـ في الـقـطـاعـات
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أثـنـاء مـشـاركـتي في مـؤتـمـر الـقـدرة
نـعـقد  مع نـدوة هنـدسة النـبـضيّـة ا
اإلنـدمــاج في مـديـنــة أوسـ بـواليـة
تـكـسـاس األمريـكـيّـة في بـدايـة شـهر
آيـار(مــايـو)  ?2015إلـتــقـيتُ هــنـاك
يّاً عروف عا العديد من الباحث ا
ومن بينهم باحث يوغسالفي األصل
ويــعــمـل مــديــراً  لــشــركــة عــلــمــيّـة-
تكنولوجيّة في كندا التي يقيم فيها.
 وألنّ بــــــحـــــوثـه وإهـــــتــــــمـــــامــــــاته
ـوجات الـعـلـمـيّـةتـتـركـز في تـفـاعل ا
الــكـهـرومــغـنـاطــيـسـيّــة وتـطـبــيـقـات
الـبـالزمـا في الـبــيـئـة فـقــد تـوسّـعت
ـؤتمـر حول منـاقشـاتـنا طـيلـة أيّام ا
ـواضيـع.  وحيـنهـا استـذكرت هذه ا
بأنّ جـزءاً منـهـا كنّـا قد تـناولـناه في
مـنـاقـشـات وتـقـاريـر عـلـمـيّـة هنـا في
بغـداد في مـنتـصف التـسـعيـنات من
ــاضي. وإسـتــذكـرتُ أيــضـاً الــقـرن ا
مــحــاضــرة وكـانت بــصــيــغــة بـحث
مراجـعـة  كنت قـد قدّمـتـها يـومًا في
ندوة نظّمها مركز البالزما والليزر (
وأنـا واحــد من مـؤسـســيه اخلـمـسـة
) والتابع  جلامعة بغداد. األساسي

كان عنوان احملاضرة هو:
( الــتــطـبــيــقـات الــزراعـيّــة لــفـيــزيـاء
ثـابة توسيع العمل الپالزما) وهو 
ـا يحـتـلّه القـطـاع الزراعي الـبحـثي 
ـؤسـسات اخلـدمـيّة من أولـويّة في ا

ــيــزانـيّــة في تــشــغـيـل مـطــاعــمـهم ا
اخلاصة.

- وال نـنــسى الـريـاضـة فـي مـخـتـلف
قاربات الـعلميّة العديدة اطها وا أ
ــدرّبـ عـلى فـيــهـا والـتي تــسـاعـد ا

مالحظة نقاط القوّة والضعف 
ومـوائـمـة الـتــوقـيـتـلت الـعـمـلـيّـة في
ـهـمّـات وطــبـيـعـة الـتـغـذيـة إلحـراز ا
نــــتــــائـج أفــــضل. وهــــذا الــــكالم في
جـــوانب مـــنه يـــنــــطـــبق عـــلى فـــرق
الــرقـص احملــتـــرفـــة في لـــيــاقـــتـــهــا

هني. وطبيعة أدائها ا
-    أمّـــا الــذين يـــديــرون أعــمـــالــهم
اخلاصـة بأنـفسـهم فيـحتـاجون الى
حتـلـيل  الـبـيانـات لـيـضـعـوا خـطـطاً
ويعـرضـوها لـآلخـرين  بـدراية وثـقة

وقناعة.
هن ان لم يكن جـميـعها -  معظـم ا
تــتـطـلّب الــعـلــوم ودراسـتــهـا والـتي
ـكـن ان تـكـون ابــتـكــارات تـخـاطب
وتــــوسّع الــــعــــقل يــــاإلضــــافــــة الى
اسـتــحــداث اآلالف من فـرص الــعـمل
ــــهــــارات فـي حــــاجـــة وتــــطــــويـــر ا

اجملتمع.
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تقول الكيـمياويّة اإلنكـليزيّة روزالند
فرانكلن:

ـــكن فــصل الـــعِــلْم عـن احلــيــاة ( ال
الـيـومـيّـة  بل يـجب  أالّ يـنفـصال..).
وتُعـتبـر روزالند (1920-1958) من
طالئع الـــــعــــلــــمــــاء الــــذين درســــوا
التركيب اجلزيئي للحمض النووي-
دي أن أي- لـــلـــڤــايـــروســـات وكــذلك
ـواد دراســة الــتــراكــيب الــبــلّــوريّــة 
عديدة بإستخدام األشعة السينيّة.  
وحـســــــــــب وجـهـة نـظـر الـعـامـلـ
احلـقـيقــــــــــيـ فـيه فـإنّ الـعِـلْم هو
طريقـــــــــة التفـــــكير والكيفيّة التي
نـــنــــظــــر من خاللــــهــــا الى الــــعـــالم
ونـــبـــصــــــــــره وهـــو الــــتـــســـاؤالت
ــبـــــــــنــيّـــة عـــلى مــا نـــتـــحــدّث به ا
ـعلّـم وهـو قول بضـمنـهـا أسئـلة ا

الشاعر:

ــعــدمــ اذا هــمـوا ( والــعِــلْم مــال ا
خـرجــوا الى الـدنـيـا بــغـيـر حـسـام).
ــكن أن تــتــلــخّص دراســة الـعِــلْم و

ضام رئيسيّة عديدة ومنها:  
- حــالــة تــطــور في نــقل مــجــمــوعـة
ــهــارات ذات الــعالقــة واســعــة من ا
بـظروف الـعـيش ومـتـطلّـبـات  تـطور

التكنولوجيا.
ــعــضالت  - تــعـــلّم الــوصــول الـى ا
بـطــريـقـة مـنـظّــمـة وإيـجـاد مـسـارات

ابداعيّة حللّها
- تــعــلّم حتـلــيل األشــيــاء اخلـاطــئـة

ومعرفة اسباب اخلطأ
-الـتــعـلّم كـيف نــكـون بـعـقـل مـنـفـتح
أمام أفكار وحتدّيات جديدة وبدائل
- إدراك اخلــــــطـط الــــــعــــــلــــــمــــــيّــــــة
ـتـنـوّعـة وإمـتالك والـتـكـنــولـوجـيّـة ا
ــقـدرة والــشـجـاعــة لـتــغـيــيـرهـا أو ا

تصويبها
ـقـاربـات ـنح األدوات وا -والـعِـلْم  
لــلـتــعـامل مـع جـيع مــشـاكل احلــيـاة

نتشرة في مرافقها ومداها. ا
Ê«uMF «  «œdH

بـــ حــ وآخـــر  ومع أيّ حــدث أو
مـناسـبـة تأخـذنـا أوراق الـذاكرة الى
ـي الــقــريب ومــا مـــاضــيــنــا األكــاد
تضـمّنه من عـناوين ومـفردات خطط
بـــحـــوث الــــدراســـات الـــعــــلـــيـــا في
جـــامـــــــعـــاتـــنـــا وأقـــســـام الـــبـــحث
والــتـطــويـر لــلـوزارات بــأنـشــطـتــهـا
ــتـــفــاعــلــة مع احلــيــاة الــعــلــمــيّــة ا
اجملـتمـعـيّة وحـاجـة قـطّاعـات الـعمل
ــــواطــــن (وهــــو مــــاقــــصــــدنــــاه وا
بـالسـوق) في تـطـوير الـتـكـنولـوجـيا

وتوطينها. 
ففـي عقـد السـبعـيـنات والـثمـانيـنات
ـاضي والــتــسـعــيــنـات من الــقــرن ا
كـانت بحـوث الـفـيزيـاء مـثالً  أقرب
كن الى حاجة القطاعـات العاملة و
اإلســـتــــدالل عـــلى ذلك مـن عـــنـــاوين
ورســائل طــلــبـة الــدراســات الـعــلــيـا
نشورة من قبل والقارير والبحوث ا
العامـل في مـراكز البـحوث كـالنفط

ياه والصناعة والكهرباء والبناء وا
والـطـاقـة الــذريّـة والـثـقـافـة واإلعالم
ـنــهـجــيّـة وغــيـرهــا. ولـقــد أثـمــرت ا
الـصـائـبةآنـذاك في مـعـاجلـة الـعـديد
ـعـضالت الــتـكـنـولـوجـيّـة الـتي من ا
فرضها احلصار التائه  مابعد العام
1991 والــعــنــاويـن الــتي تــدعم ذلك
كــثـيــرة وواسـعـة وهـي مـوثّــقـة لـدى
نفّذة والعامل احلقيقي جهاتها ا

فيها ولها.
إنّ الـــبــحث الـــعــلــمي واإلنـــتــاجــيّــة
نـتج هي متالزمـات تتـفاعل فـيما وا
بينها كي تؤول الى معايير واضحة
ــشـتـري في سـوق الـعـمل لـلـبـائع وا
وأطـيـاف الـعـرض والـطـلب في إطـار
قــيــاسيّ مــعــتــمـد لــتــوكــيــد اجلـودة

والسيطرة النوعيّة
وضوعيّة في التعامل مع رونة ا وا
ـواطن والـسوق مـتـطـلّـبـات حـاجـة ا
كــمـــا كــان قــبل اإلحـــتالل في الــعــام

2003.
فـمـاذا نـقـول لـلـعـلم? والى إين يـجب
أن نــذهب به لــلـتــعــامل مع احلــاجـة
اآلنيّة للمـواطن واجملتمع كي نتغلّب

على األزمات?
ــيـاه وفي الــبـدايــة أزمــة الـطــاقـة وا
وتغيّـرات النـاخ والسيـطرة النـوعيّة
عـــلى الـــغــذاء والـــدواء في الـــســوق
وتوكـيـد وإدارة اجلـودة في التـعـليم
ومتابعة ذلـك في موقع العمل وليس

على الورق.
ÂU²)« —uDÝ 

ــشـهد األخـيـر من فلم (حب في في ا
الزنـزانـة) يخـاطب الـنجم عـادل امام
قـابل فـيقـول له (تسـتغل الشـخص ا

ظروف الناس وتقول إختيار).
وعليه أريد أن أقـول بأنّ البحث عن
بــصــمـة نــقــيّــة هي أوّلى اخلــطـوات
الــتي اعــتــدنــاهــا فـي إدارة اإلعــمـار

ومساحات اإلختيار.   

{ پروفسور  فيزياء الپالزما  - عضو
تحدة ملكة ا معهد الفيزياء في ا

بغداد
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بغداد

 »«dš

تـحركة فـلي على جـائزة أفـضل فيـلم روائي طويل في مـهرجان أَنـسي الفـرنسي وهـو يتنـاول قصـة حقيـقيـة عن هروب شـاب أفغاني إلى حصل فـيلم الرسـوم ا
ارك. الغرب حيث أصبح اآلن طالباً جامعياً في الد

ـاركي جونـاس بـور راسمـوسن الذي يـتـناول من خالل قـصة ـتحـركة الـفـرنسي فـاز فيـلم اخملـرج الد ـهرجـان الـرسوم ا وقبل حـصـوله على اجلـائزة الـكـبرى 
ـهـاجرون عـمومـاً من عـنف خالل رحلـة انتـقـالهم بـجائـزة أفـضل فيـلم وثائـقي أجـنبي في مـهرجـان سـاندانس الـسيـنـمائي األمـريكي في الشـاب األفغـاني مـا يقـاسيه ا

شباط/فبراير الفائت.
واختير الفيلم أيضاً للمشاركة في دورة العام الفائت من مهرجان كان السينمائي لكنها ألغيت بسبب جائحة كوفيد-19.

تحركـة وأقيمت عروضه هذه السنة في الصاالت وعبر هرجان أَنسي الـذي يعتبر احلدث األهم ألفالم الرسوم ا سـابقة الرئيسية  وتنافست عشرة أفالم حتريكية في ا
اإلنترنت. أما فيلم »ماي ساني ماد «للمخـرجة التشـيكيـة ميكايال بـافالتوفا الذي فـاز بجائـزة جلنة التـحكيم فيـتعلق أيضـاً بأفغـانستان ويـتناول قصـة تشيكـية تغرم
بأفغـاني خالل اكتـشافهـا هذا البـلد الـذي دمرته احلرب.  ويُـعتبـر أنسي أول مـهرجان سـينمـائي دولي يقـام حضوريـاً في فرنـسا منـذ إعادة فتح األمـاكن الثـقافيـة وقبل عودة

قبل. مهرجان كان إلى جادة الكروازيت في تموز/يوليو ا

رسالة باريس
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باحلن 
 ....

استبد البالء ..  
وما من رجاء 

 فكان الغمام بلون الثكالى  
وفي كل فجر سواد 
اذا اطاردُ ظلي

 وخلفيَ نزفي ونهر رماد ? 
اجوبُ الشوارع وحدي غريباً .. 

واهلي بعيدون..   
علّي أراها مدينة حبي وعمري 

وما من مجيب  
سواها  اخلرائب تندبُ ليل البالد..

كانت الشمسُ أبهى 
دينة عُرسًا وقلبُ ا
من احللم هانئةً . 

وقلوبُ بنيها على الصبر  
محفوفة بالتراتيل

ترنو إلى جنمةٍ وهالل  ! 
الشوارعُ مزهوة باجلسور 

ِ هــــديـــر من احلب عـــلى الــــضـــفّـــتـــ
يجري  

وفي كل سوق لنا كرنفال 
وعلى غفلةٍ داهمتنا الرزايا..

 برابرة..
ر وفي كل سهلٍ غزال  طاريد  وا

...
ة  أدرك النهر معنى الهز

من قبل أن تضحك القبّرات  
إنهم يزحفون ..

برابرة وغزاة 
ســمـمــوا قــمـح أيــامــنــا بــاخلــرافـات

والترهات  
دمروا حلمنا..

خلطوا دمنا باحلليب
رضعات   الذي جفّ في ا

تزحف اخلنفساء ..

واألفاعي تفحّ  .. وما من حليمٍ
يز ب السموم وب الهواء 

 كل شيء هباء
 ....

رؤوس مدببةُ وعمائمُ من قينقاع
تهشُّ القطيع اذا ما دعتهُ ..

دينة ليالً بسطو الرعاع   وتغزو ا
ُ مغروسة في اخلصور  سكاك

وفي الغدر طبع الضباع 
ننام بعين مفتوحت 

وفي الدود نار
وفأس تهدّم كل القالع  

....
يـــزحـــفـــون عــــلى ســـرة األرض فـــوق

اجلفون 
الَ بدمع العيون  و يذرّون رمأل و

فكيف نداوي الرمد ? 
زرقةُ البحر ترغو وليسَ سواه  الزبد

 .....
يزحفون على صدر   أمي!  

على فجرها السومري.. 
 اذا ما صحوتُ من اخلوف .. 

هذي الطفولة حلم وسحر 
فلم يبق حبل لنشر الغسيل 

واذا ما نظرتُ الى الغيم يوما 
وعرّش فوق الرؤوس النخيل 
وتمدد في العشب صبر جميل

أكتفي باألسى 
وأكفكف دمعي .. 

عساي أبلّسمُ جرحي  بضوءٍ نحيل
.....

 فقدت التأمل في األفق
هذي العصافير ترقب ظلي  

ونعش انتظاري 
وفي الريح ناي وصوت حزين  

 فيشعل برقاً 
كـــمــا الــشــوق حــ يــلــمــلم  أشــواظه

YOG*«Ë YzUG «
الـبيـانـات التي أتـتـنا فـإنّه لـو انفـجر

فسيتحوّل إلى قزمٍ أبيض.«
علق جاك: »بل إلى ثقب أسود.«

 فــرمــقه كـلّ مَن في االجــتــمــاع رمــقـة
اسـتـهـانـة واسـتخـفـاف -ألن الـنـجوم
الصـغـيرة ال تـتحـول مطـلقًـا إلى ثقب

أسود.«
أمّـا مـديـر نــاسـا فـقـد ظلّ حـائـرًا بـ
رأي اخلـبـراء ورأي جـاك فـصمت ولم
يعلق للحظات ألنه يعلم عبقرية جاك
جـيدًا ثم قـال يـائسًـا لعـدم تـأكده من
: »عـلــيــنــا بــاســتــمـرار أحـد الــظـنـ
تـسـلــيط الـتــلـســكـوبـات الــفـضــائـيّـة
التابعة لهـا لرصد صرخاته احملتملة
قـبل موته كـمـحاولـة أخيـرة ونـهائـيّة
لـتـقـيـيـم مـا سـيـؤول إلـيه ذاك الـنـجم

ارق.« ا
فــقـالــوا له: »األمــر مــنــتــهي ســيـادة
الـــرئـــيـس هـــذا جنم لــــو مـــات فـــلن
يـــتـــحـــوّل إلى ثـــقب أســـود لـــصـــغــر

حجمه.«
نـظـر جـاك نـظـرة اسـتـعـبار ثـم همس
في نفسه: »يبدو أن األرض ما عادت
ارق تـطيق حتمل أقـدام هذا الـعالم ا

فنادت إلى السماء لتغيثها.«
{ من رواية أبواق إسرافيل

عـاد جاك إلى واشـنطن بـعد حـادثة
جـنـيف مـبـاشـرة وحـاول االتّـصـال
بــــصـــــديـــــقه ولـــــكـن دون جــــدوى;
فالهـاتف مغلق على الـدوام حينئذ

قرّر النزول إلى مصر 
وحدّث نفسه قائالً: »غدًا أسافر. «
اتّـجـه إلى نـاسـا وبــالـتـحــديـد أحـد
ـراصــد األرضــيّــة اخلــاصــة بــهـا ا
لــيــمــارس بـحــوثه ورســالــته حـول

النجوم والثقوب والسوداء.
عاينة منطقة وأثناء ما كان يقوم 
فــضــائـيّــة حــول حــافـة اجملــمــوعـة
الـشمـسيّـة اخلارجـيّـة -وبالـتحـديد
مــنـطــقـة ســحــابـة أورط- من خالل
أحـد التـلـسكـوبـات األرضيّـة شـاهد
رّ بها وهو يقذف مقذوفات جنمًا 

أمعائه بطريقة هائلة.
امـتـقع وجــهه وتـفــكّـكت أوصـاله -
ألنه يـعلم أن مثل هـذا القـذف يعني
مــوت الــنـجم- وتــسـاءل مــنـدهــشًـا
وهـــو يـــرجتف ولـــســـانـه ال يـــكــاد
ـوت هـنا?! «ثم مـا لبث يـتـحرك: »
أن خرّ على الكرسي حيث ما عادت
تستطـيع قدماه حتماله ثم تماسك
مـجــددًا فــوثب واقــفًــا لــيـعــاين من
جـديـد فــلم يـجـد شــيـئًـا مـخــتـلـفًـا.
أسرع إلى رئـيس نـاسا عـلى الـفور
عايـنته. فانـزعج النزعاج وحـدثه 
جـاك وبـالـفـعل قـال لـه مـديـر نـاسا

بصوت
مـتـحـشرج: »أفـزعـتـني أتـقـصد أنّ
النجم سيموت وبعدها يتحول إلى

ثقب أسود? «
» -نعم.«

مسـتحيل. «هـمس حلظـة ثمّ قال - «
مــســتــبــيــنًــا بـعــد أن أطــرق رأسه:
ـعـايـنـة يـا جـاك »عـلـيــنـا بـإعـادة ا
ســلّطْ عــلى الــنـجم الــتــلـســكــوبـات
الـفــضـائــيّـة اخلـاصــة بـنــا وكـذلك

احملــــمـــــولــــة عــــلـى مــــ األقــــمــــار
الـصــنـاعــيّـة ومــسـبــارات الـفــضـاء
العمـيق لتعـطينا حتـليالً دقيـقًا عنه
سافـة بينـنا وبينه - مـثل: كتلـته -ا
مـقـدار مـقـذوفــاته إشـعـاعـاته. حـتى
نـعـرف مـا سـيـؤول إلـيه الـنـجم بـعد

موته.«
عـــلى الـــفـــور اتّــصل رئـــيس نـــاســا
ــســؤولـــ عن الــتــلـــســكــوبــات بـــا
بـوكـالـته لــيـقـوم جـاك بـتــنـفـيـذ أمـر

رئيس ناسا.
ـعايـنـة والرصـد بـالـفعل ثمّ وتـمت ا
أُرسلت الـصور إلى نـاسـا. بعـد عدة
سـاعـات فــقط اجـتـمع خــبـراء نـاسـا

لتحليل الصور وإحصاء النتائج.
نظر بكْ إلى صور عدسات اجلاذبية
-الـــتي تـــرصـــد مــســـارات الـــضــوء

ـــنــبــعـث من الــنـــجــوم وانـــحــنــاء ا
ار بـهـا بسـبب جـاذبيـتـها الـضـوء ا
فـقـال: »إنّ الـنـجم عـلى وشك تـفـريغ

كل وقوده النوويّ.«
كـمـا أمـسك جـاك بـصـورة الـتـحـلـيل
الطـيفي التي رصدتـها التلـسكوبات
الـفضـائية فـقال عـلى الفور: »النجم

يحتضر بالفعل.«
وبــعــبــقـريــة جــاك أمـعـنّ في صـورة
الــنـــجم وعــلّم بــالــقـــلم عــلى بــعض
الـــنــــقـــاط فـي الـــصـــورة ثـمّ أعـــطى
بـــيـــانـــات حــــالـــته االجـــتـــمـــاعـــيـــة
والــســيــاســيــة حــيث قــال: »إنّه من
الـنـجوم الـسـريـعة يـبـدو أنه انـفلت
من جتـمــعه الـنــجـميّ وتــخـلص من
جـاذبـيتـهم بـسبب سـرعـته الرهـيـبة
حـتى وصل إلى مـقــدمـة الـسـحـابـة
واآلن هــو عـلى بُــعـد ســنـة ضــوئـيـة
واحـدة مـن األرض وحـجـمـه مـسـاوٍ

تقريبًا حلجم الشمس .«
قــال رئـيس نـاسـا وهـو يـنـاول جـاك
صورة: »انظر جاك لهذه الصورة.«
حـدّق جـاك فـيـهـا ثمّ نـاولـهـا إلى بكْ
فـقاال في نـفس واحد: »إنّـهـا بصـمة

أبخرة مائية.«
واســـتـــطــرد بك: »بــنـــاء عـــلى هــذه
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 ما جئتُ انشدُكمْ قصيدةْ
و أقولُ شِعراً فيهِ قافية جديدةْ

لكنْ أنا مندوبُ جِسرٍ 
حتتهُ شقَّ الفراتُ ضفافَهُ حزناً

و دجلةَ قربَهُ يبكي الفقيدةْ
انني مندوبُ  شعبٍ عاشقٍ

متشردٍ في اخرِ الدنيا البعيدة
مَنْ ماتَ ماتَ و مَنْ بقي

ستراهُ في الطرقات منتظرا بريدَه
يعةُ كالنخيلِ شموخُها ماتْت 

فكأنّها كلُّ العراقِ 
تراهُ بامرأةٍ وحيدة

ماتتْ فعاندتِ الغيابَ
فلم تَمُتْ

َلِكاتِ هو ديدنُ ا
عاشقة
عنيدة

لو أنبَأها العرّافُ 
وتَ يالقيها بأنَّ ا
في ارضِ الغربةِ 

ال بغدادْ
لَرَمَتْ في دجلةَ عينيها

و اختارتْ قاعَ البحرِ لها
سكناً
وبالدْ

وتَ  لو أنبأَها العرافُ بأنَّ ا
يجيءُ الى الشعراءِ بال استئذانْ

نفى لَآنتَبَذَتْ ركناً في ا
يشبهُ بيتاً في ميسانْ

وتْ لو أنبَأنا العَرّافُ بأنّا سوف 
في ارضٍ اخرى

دونَ نخيلٍ
حلَمَلنا مَعَنا سعفاً و جذوعاً
َنفى تابوتْ نصنعُ في ا

آقي وتُ ما جَمْرُ  ا أيدري ا
وقدْ نزَفَتْ على بنتِ العراقِ

َنْ ماتوا بعيداً و هل يدري 
عنِ االوطانِ مِنْ حمّى الفراقِ
فكمْ نزفوا حنيناً في الليالي
وكمْ تاقوا الى يومِ التالقي 
و كمْ حلِموا باهلٍ بانتظارٍ
وجيرانٍ و لثمٍ او عناقِ

فال عادوا و ال لَثموا تراباً
و ذابَتْ روحُهُمْ فرطَ احتراقِ
يعةُ اهِ كمْ انشدتِ شعراً

نفى آشتياقي وكمْ هيَّجتِ في ا
بكاك النخلُ في ميسانَ حتى 
كأنْ لَمْ يبْقَ في االحداقِ باقي
بكتكِ اخليلُ يا مُهْراً اصيالً
ويا مَنْ توجَّتْ كلَّ العتاقِ
عة مِنْ وجهِ بدرٍ يعةُ 
وقلب أبيض لونَ البُراقِ
يعةُ لمْ تَمُتْ لكِنْ كبدرٍ

ُحاقِ سيظهرُ دائماً بعدَ ا
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القاهرة

وأرسـمًـهـا تـرسـمُـني أوجـاعُـهـا جنـمـةً
حـ نــكــونُ مــعــاً عـلى قــمــراً ودمــعــةً
تمـطرُني سـاحلِ الـبحـر في ليلٍ بـعيـد
وأُوميءُ بــرتـلٍ من الــقُـــبَل شـــفـــاهــهـــا
لـيـفكَّ إزرارَ لـلـبــحـر أنْ يـجــلسَ مـعـنــا
ونــرى وجهَ الـله فـي كـبَـد قـصــيـدتِــهـا
إبتـسـميْ حتى وأقـول للـشّـفـاه الـسّمـا
وتـرتـوي األرض تـمـطــرَ الـسـمـاءُ قُـبالً
إبتسميْ أيتُّـها النجمةُ بهمس الشّـفاه
األخــيـرة كي تـهـطلَ الــغـيـومُ عـنـاقـيـد
فـــرحٍ وشــجن وتـــنــمــو عــلـى نــهــديّكِ
طـر وندى البروق أزاهير الـشوق وا

التغـلُقي نـوافذَ الـليل فـكلّـها تـغارُ من
هبوط القَمر على زيتونت غفتا على
صدركِ بال مطـر أيقظَـني برقُ شفاهكِ
اآلن ألكـــــــــتـبَ عن حُـــــــــلــــــــمـــــــــتــــــــ
وعـصـفـورتـ وشـفـتـ غـابـتـا غـابـتـا
وقــامـةٍ خـسـرتـهـا في نــامـتـا بال مـطـر
كانت ولم أفُز بـقُـبـلـةِ احلـيـاة الـسـبـاق
وكــنتُ احـلمُ خــيـولُ الــشـوّق جــامـحـةً
وأحــــلـمُ أن أحـــــضن وجـه الــــشـــــمس
وأنـــــا أراهـــــا جتــــلـسُ قُــــدّامَ وأبـــــكي
أستـرقُ النظر لـعينـ دامعت روحي
اخـــالس وشـــفــاه تـــشـــكـــو الــعـــطش 

وهـي تـــرقـص كـــطــــفلٍ قــــصــــائـــدي
وتــرتَــجي مــنـهــا عــنـاقــيـد بـيــديّــهـا
أحـضنُ حـضـورهـا ويـقـتُـلُـني الـقُـبَل
وعـــــطشُ لِــــــحـــــاظَ عـــــيــــــنـــــيّـــــهــــــا
ووجعُ وهــيــبـةُ قــامــتِــهـا شـفــتــيّــهـا
وبُـحّةُ صـوتيّـها اجملـلجّـل حزنِـها

كصـاعـقةِ عـلى قـلبي تـهـبط كلَّ يوم
وأنا مـسـتـمتع من أعـلى سمـاواتـهـا
ــــــــقـــــــــدّس كلّ حلــــــــضـــــــــورهــــــــا ا
أطــوي الــقِــفــار بــصــحـراء خــمــيس
ووجعِ نـهديـها عيـنـيهـا اجلـارحتـ
وحزنِ الـهـاربـيّن الى ضـفـاف عـقْلـي
قـصــائـدي الــتي تـرجتّف قــصـائــدي
بــ يــديّــهــا وهي تــدلفُ الى بــهــو
طفـولتها تخـلعُ نعليّـها ح تدخل
قـصـائـدي مِزن بال هـمـسـاتُهـا قـلـبي
إبــتَــســمي وغــيــوم بال بــروق مــطــر
أيـتّـهـا الـغـافـيـة بأعـمـاقِ روحي الى
كي تمطرَ سماؤك زخات مابعد األبد

وتُزهِرُ األعماق... قُبَلٍ 
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في بـيت اجلـدّ دارت أفـكاره مع دوران
طفولته إلى شابٍ شبّ عوده. تذّكر من
حــكـايـة جــدّه يـوم خـزن األســلـحـة في
صــنـاديق اسـفـل خـزيـنـة الــبـيت وهـو
يـفـتـخـر بـهـا ! يـنـظـر إلى صـورة جـدّه

!. بعين جاحظت
tO³A «

ضــاقت به كلّ اخلــطــوات بــعـد دوران
شـبـابه إلى مرحـلـة الرجـولـة.كانت كلّ
هــوايـــاته ومـــطـــامح حــيـــاته حـــبّــات

الــكــريـســتـال يــجـمــعـنــا من خــطـواته
ـشـبوهـة .تـكـاثـرت في غـرفتـه .كانت ا
خـفّـة يـده فـي تـنـشـيط مَن يـغـريه بـهـا
ـسـبـحـةفي يـده .يـخـاف أن تـنـفـرط كـا
يــومـاً مــا.تــمـددت اذرعه فـي جـعل من
حولـه يدور ويـدور ! فـجـأة تـذّكـر جدّه
يـــنــطـق له بـــالــرحـــمــة .ولـــكي يـــنــزل
صــــنــــاديق خـــــزن فــــيــــهــــا اكــــيــــاس

!. الكريستال بعين حمراوت
œUB(«

يـــضــحك شـــبـــاب احملّــلـــة جتــمـــعــهم

النـشوة والهـوس يتراقص بـعضهم
ويـــاخــذ جـــمــيـــعــهـم حــبّـــات تــركــةَ
الـشبـيه.خافت االمـهات عـلى بنـاتها
.يـــتـــوّسل الـــشـــبــان أنّـــهم لـــطـــفــاء
مــحـبــوبـون يــتــرحّم بـعــضــهم عـلى
الــشـبــيه وجــدّه تــدور األرض بـهم !
ترفع األمهات اكفّهنّ البالء..البالء.

rOAN «

شــاع اخلــبـر .أين تــريــد إلى مـحــلّـة
الكـريسـتال?اصـبح كـرنفـال الشـباب
إحـيـاء مـحـلّـتـهم عـادوا يـتـراقـصون
.إجنــــــــــــذب رجـــــــــــال احملّـــــــــــلـــــــــــة
ونــسـاؤهـا.مــحـلــة من الــكـريــسـتـالَ
الالمعَ! تـسـاقط شبـابهـا واحداً تـلو
اآلخــــر .غـــــدت األرض هــــشـــــيــــمــــاً
مـنــهم.ومـا تـبّــقى إالّ صـبي جنـا من
الـــهـــشــيم ســـمِعَ كـــلــمـــة بالء ..بالء
تـــــــخــــــــرج مِن إمّـه وهـي تـــــــلــــــــفظ

االنفــــــاس. 
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وصــار حـديث الـنــاس ومن جـمـيل
ما استشهد عنه قوله:

" إن الـعراقي  سـامـحه الله  أكـثر
ــثل الـعــلــيـا مـن غـيــره هــيـامــا بــا
ودعــــوة إلــــيــــهـــا فـي خــــطـــابــــاته
وكـتابـاته  ولـكـنه في نـفس الوقت
من أكـثـر الـنـاس انـحـرافـا عن هذه

ثل في واقع حياته ". ا
" حدث مـرة أن أقيـمت حفـلة كـبرى
في بــغــداد لـلــدعــوة الى مـقــاطــعـة
الـبــضـاعــة األجـنــبـيـة وقــد خـطب
فيهـا اخلطبـاء خطبا رنـانة وأنشد
الشعراء قصائد عامرة. وقد لوحظ
آنذاك أن اغلب اخلطـباء والشعراء
كـانـوا يــلـبـسـون أقـمــشـة أجـنـبـيـة

والعياذ بالله ".
" ومـن الـعـجـيب حــقـا أن نـرى بـ
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اربيل

مثقـفينـا ورجال دين فيـنا من يكون
ازدواج الـشـخـصـيـة فـيه واضـحـا :
ـثل الـعـلـيا فـهـو تـارة يـحـدثك عن ا
وينتقد من يخـالفها  وتارة يعتدي
أو يهدد باالعتداء ألي سبب يحفزه
الى الغضب تافه أو جليل  ضاربا
ـــثل الــتي عــرض احلـــائط بـــتــلك ا

حتمس لها قبل ساعة ".
«dOš√

كـنت اجـلس عـلى فـراش مرضه في
داره الــــواقــــعــــة خــــلف اعــــداديــــة
احلــريـري لــلــبـنــات في األعــظـمــيـة

فقال لي :
× تدري قاسم ..شيعوزني هسه?

فقال: نظرت اليه والدمعة احبسها
ـــان ×مــــا يــــعــــوزنـي اآلن هــــو ..ا

العجائز.

وكنت قـبل عشـر سنـوات قد دعوت
قـادة الــكـتل الــشـيــعـيــة الى اقـامـة
تــمـثـال لـلــوردي يـوضع في مـدخل
جـسـر األئـمـة من جـهـة الـكـاظـمـيـة
ووجــهـه نــحـــو األعـــظــمـــيـــة مــادّا

نحوها يدا مفتوحة..وما فعلوا!
فـكر بـدع ا  لك مـنّا ايـها الـعـالم ا
من طــراز رفــيع اجلــريء اجلـدلي
الـسـاخــر..كل االحـتـرام والــتـقـديـر
والـذكــر اخلــالـد..راجــ ان يــكـون
فـيـمـا كـتـبـنـاه يـوفـيك بـعض حـقك
كـمـا ـيــ  عـلــيـنــا فـنـحـن األكـاد

تنبي: يقول ا
 ال خــيل عــنــدك تــهــديــهــا وال مــال
&فــلــيـســعــد الـنــطق ان لم يــســعـد

احلال.
{ استاذ دكتور
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لهم :
يدان ان افضل مكان للـمبغى هو ا
ا يصدّق خل يروح يسأل أمّه ! وا
ضـحـكـنا..وخـاطـبـت عـينـاه عـيـنيّ
بــتــعــلـيـق:مـاذا لــو قــالــهــا احـدهم
الـيـوم! ألفـرغ مـسـدسه في قـائـلـها
فــيــمــا الــوصي ونــوري الــســعــيـد
ووزيـــر داخـــلـــيـــتـه ومـــديـــر امـــنه
الـعام..اسـتـلـقوا عـلى ظـهورهم من

الضحك!.
والـوردي يـجـيد فن اخـتـيـارعـنوان
مـوضوعه ويـعـرف فن استـخدام
مــــقـــولـــة(الــــعـــنــــوان ثـــريـــا
فـحـ سـألـته عن الـنص)
بــــــدايـــــات حــــــيــــــاته
اخــتــصــر االجــابــة
بــــــعـــــــنـــــــوان:(من
احلــــــمـــــيــــــر..الى
اجلامـبو!)..مبـينا
انه كان في بداية
حــيــاته يــســافــر
عـــــلـى ظـــــهـــــور
احلمير ثم اتيح
لـه ان يـــســـافــر

بطائـرة اجلمبـو..وختم جوابه بأنه
كـان في صـبـاه صـانع عـطّـار براتب
شــهــري قــدره خـــمس روبــيــات (ثم
صـــرت اآلن مــؤلـــفـــا احتــذلـق عــلى
الـــــــــــــنــــــــــــــاس بـــــــــــــأقـــــــــــــاويـل ال
يـــفـــهـــمـــونــهـــا..واطـــلب مـــنـــهم أن

يفهموها!).
والــوردي كــاتب ســاخــر بــاســلــوب
وهذا هو الذي مكّنه بسيط ولطيـف
ان يـكون مـشهـورا بـ العـامة.ومن
وجـعة أن أقـيم له قبيل سخـرياته ا
ي (شــكــلي) ــوت حــفل تــكــر أن 
ـنـصة: فـبـعث ابـنه وقـال مـن علـى ا
ـزاح يــبـدو أن والــدي ال يــكف عن ا
ـرض..فـقد حـتى وهـو على فـراش ا
كلـفني ان انقل لـكم بيـتا واحدا" من
ــوت الــشـــعــر:( جــاءت وحـــيــاض ا
مـــتــرعـــة..وجــادت بـــوصل حــيث ال

ينفع الوصل )!.
والـــوردي واحــد مـن ابــرز عـــلـــمــاء
الـــعـــراق في الـــنــصـف الــثـــاني من
جتــاوز تــأثــيــره الــقــرن الــعــشــرين
حــــدود الـــــنـــــخــــبـــــة الى الـــــنــــاس
وتــعــدت شـهــرتـه حـدود الــعــاديــ
يكـفينا ـية الوطن والعـرب الى العا
قولة البروفسور ان نستشهد 
جاك بـيرك الذي وصف
الــــوردي بــــأنه (كــــاتب
ــيــة يـــحــلّق الـى الــعـــا
بـاسلـوبه الـذي يـضرب
ـنـاطق احلـسـاسة في ا
في اجملتمع كفولتير).
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يـــقــــتـــرن اسم الـــوردي
ـــــصــــــطـــــلح (ازدواج
الــشـخــصـيـة)..ورغم ان
ــــصــــطـــــلح مــــا كــــان ا
صــحـيـحـا من الـنـاحـيـة
الـعـلـمـيـة( وعـنـه كـتـبـنا
مــــقـــالـــة مــــوجـــودة في
غــــــوغـل)..فــــــانـه شـــــاع

مـرّت ذكــرى وفـاة عــالم األجـتــمـاع
الـعــراقي والـعــربي الـدكــتـور عـلي
الوردي دون ان نـحييـها علـميا في
اقـسـام علم األجـتـمـاع باجلـامـعات
واعالميا في الفضائيات العراقية 
والــصــحـف الــعــراقــيــة. واخملــجل
ايــضــا أن الــوردي يــوم تــوفي في
( 13تـــــمــــوز  (1995لـم يــــجـــــر له
موكب تشـييع يليق بـعالم كبير بل
فـيـما ودعه قـرّبـ  اقـتـصـر عـلى ا
زمالؤه ومــحــبــوه..صــمــتــا ..وعن

بعد!.
»d  sŽÆÆ Íœ—u «

  تعود عالقتي بالدكتور علي
الـــوردي إلى عــام "  ." 1989فــفي
تــلك الــسـنــة كــان عـلى رأس وزارة
التعلـيم العالي وزير مثـقف بثقافة
فــرنـســيــة مـحـب لألدب والـثــقــافـة
والــفــلــســفــة هـو الــدكــتــور مــنـذر
الــــشـــاوي.وكــــان مـن نـــشــــاطــــاته
الـثقـافيـة أن اصدر جـريدة رصـينة
وكــــنت انـــا بـــاسـم " اجلـــامــــعـــة "
مـسـؤول الـصـفـحـة األخـيـرة فـيـهـا
فـــخـــطــــطت الجـــراء حـــوارات مع
الـرمـوز العـلـمـية والـثـقافـيـة ألعمل
ـــــفـــــكّــــري الـــــعــــراق ارشـــــيـــــفــــا 
فـــبـــدأت بـــأول وزيــرة ومـــبـــدعـــيه
لـلـتـعـلـيم الـعـالي الـدكـتـورة سـعاد
إسـمـاعـيل وزرتـهـا في بـيـتـهـا على

نهر دجلة قريبا من الصليخ. وكان
هــدفي الــثــاني هــو الــوردي الــذي
زرته بـداره الواقـعـة خلف إعـدادية
احلـــــــريـــــــري لـــــــلـــــــبــــــــنـــــــات في
واجــريت مــعه حــوارا األعــظــمــيــة
ــســمــوح به في حــيــنه مع نــشــر ا
صورة كـاريكاتـيرية بـريشة الـفنان

ندالوي". "علي ا
فـسألني عن  لم ينشـر احلوار كله 
الـــســبب فــأجــبـــته: " إذا نــشــر يــا
دكتور فسيكـون طريقك لبو زعبل"
فــرد مـازحـا" :" والــله إذا أنـا وأنت
ســــوا..يـــا مـــحـالهـــا ". وتـــطـــورت
الــعالقــة إلى صـداقــة وزيـارات في

بيته.
كــنت أحـرص ان ادعــوه لـكل نـدوة
عــــلــــمــــيــــة يــــوم كــــنت خــــبــــيــــرا
ـركزالـدراسات بـوزارة الـداخلـية
ـــــيـــــدانـــــيــــة .فـــــفـي الـــــدراســـــة ا
بعـنوان:(الـبغـاء..أسبـابه ووسائله
وحتـليل لـشـخصـيـة البـغي) والتي
تـعـدّ األولى من نوعـهـا في الـعراق
والـعــالم الـعـربي من حـيث نـوعـيـة
ادوات الــــبـــــحث واالخـــــتــــبــــارات
وعــــدد الــــبــــغــــايـــا الــــنــــفــــســــيـــة
والسمسيرات(  300بينهن من لها
أتــيت ــســؤولــ كـــبــار!) عالقـــة 
بــالـــوردي واجــلـــســتـه في الــصف
األول في نـــــدوة دعت لــــهــــا وزارة

مجموعة من كتب الوردي

علي الورديعلي الوردي

أوردتـــــهــــا سُـــــبُلَ الـــــسالم واألمن
واالطمـئنان والـراحة   وال تكـلفها
منعـرجات الطـريق ومضالّت الف
 لـكي تأتي إلى ربـهـا يوم الـقيـامة
فـتــكـون من الــسـعــداء   فـأحـرص
عـلـيـها   واجـعـلهـا ثـمـينـة بـكل ما

استطعت  .
( أنـشد األصـمعي ابـيـاتاً مـنسـوبة
لإلمـــام جـــعـــفـــر الـــصــادق عـــلـــيه

الســالم  :
أثامنُ بالنَفْس النفيسة ربها 

                   ولــــــيس لــــــهـــــا في
اخلَلْقِ كُلهُُم ثَمَنْ 

بها تُشترى اجلنّات إنْ أنا  بعتُها 
                         بـشيءٍ سـواهـا

إنّ ذلِكُمُ غَبَنْ 
لئن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها 
               لـقـد ذهـبتْ نـفـسي وقد

ذهبَ الثَمَنْ  ) .
اليشفع لإلنسان شيء ح يستبدُّ
به اجلــحـــود لــلــقـــيم الــســـمــاويــة
واإلنـــــســـــانـــــيــــة واألخـالقـــــيــــة  
وخصوصاً ح يختم حياته بهذا
اجلـحـود والــنـكـول عن تــلك الـقـيم
اإلنـســانـيــة الـعـلــيـا   فـمــاذا بـعـد
ــكــنـه اإلعــتــذار اخلـــاتــمــة  ? فـال
ا ـكنه التـبرير  والتراجع   وال

قاله أو فعله  .
( وقـد خـتم سـعـدي يـوسف حـيـاته
بـــأســوء خـــاتــمـــة عــلى اإلطالق  
حـيث تـنـكـر لــوطـنه وتـطـاول عـلى
القـامات الشامـخة فيه واصـطبغت
بلون طائـفي قا   هذا فضالً عن
ـقـدسة انـتـهـاك الـقيم واحلـرمـات ا
في منحى اسـتفزازي ال يـقبله أحد

!!
ولــقـــد نُـــشـــرت بـــعض صـــحـــائفِ
أعـمـاله اخملـزيـة عَــبْـرَ مـا كـتـبه عن
مـوته كُـتّـاب أسِفـوا عل مـا أخـتاره
من خيارات متدنية شوهاء   ومَن
يـبــرءُ من الـوطن يـبـرءُ مـنه الـوطن

واطنون  ) . وا
وفي الــوقـت ذاته ( نُــعــيـت إلــيــنــا
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بغداد

ــيــعـة عــبـاس الــشــاعـرة الــراحــلـة 
عـــمــارة بــعـــد أن عــاشت أكـــثــر من
تــسـعـة عـقــود من الـزمن   لم يـغب
فـيـهـا العـراق وأهـله عن خـواطـرها
وأشـــعــارهــا   وظـــلت تــتـــغــنى به
وبـجمـاله ورجـاله فـاستـحـقت بذلك

التكر والثناء ) .
وللبالغة حصّتها في كلمات سيدنا
الــــعـالمـــة الــــصــــدر حــــفــــظه الــــله
والــبالغــةهي مــطــابــقــة مــقـتــضى
َلَـكة ال احلـال عنـد الكالم   وهـذه ا
ا حتتاج إلى تتأتى ألي أحد   وإ
مقـومات وعـوامل كثـيرة لـتكون من
ـــتــكـــلم   وال شكّ أن حــصـــة ذلك ا
اإلنسـان القـريب من أصحـاب العِلْم
َلَكات السـامية يحصل له بعض وا
الـــــشـيء من ذلـك   وأهل الـــــبـــــيت
علـيهم الـسالم هم أهل الفـصاحة و
الــبـيـان والـبالغــة   والـذي يـعـيش
معـهم البدّ أن يـنال من ذلك الـفيض
ــعــقـول الــعـلــمي واألدبي الــشيء ا
وإن كان خـادماً في ديارهم   سالم

الله عليهم ;
( سُـــئـــلت  جـــاريـــة عن اإلمـــام زين
الـعـابــدين عـلـي بن احلـســ عـلـيه

السالم فقالت  :
أُطيلُ أم أختصر  ?

فقيل لها  : اختصري  
فقالت  : مـا قدّمتُ  له طعامـاً بنهار

 وما فرشتُ له فِراشاً بِلَيْل .
ومــعـنى ذلك أنه عـلــيه الـسالم كـان
صـائــمـا ً نـهــاره   وقـائـمــًا لـيـله  

ومن هنا صار زين العابدين  ) .
ونـواصل  مـعكم   الـسَـفَـر مع هذا
متع   الذي ضمَّ ( فيد وا الكتاب ا
٤٢ ) مقاالً متنـوعاً   وكل مقالٍ فيه
كـأنـك قـرأت كـتـابـاً كـامالً   ونـخـتم
قال مـتعة  في هذا ا هذه اجلولة ا
 الــذي وضع له عـنـوانـاً مـلـفـتـاً  ; (
غفول عنه !! ) جاء فيه  : السفر ا
( جــاء فــيـــروس كــورونــا فــأصــاب
عـمــلـيــات الـسـفــر وشـركــات الـنـقل
والطيران بضربـة موجعة   أعلنت

من بـعـدهـا شـركــات طـيـرانٍ كـبـرى
إفالســهــا   وتـســريح مــوظـفــيــهـا

والعامل فيها... )
( والسؤال اآلن  :

وماذا عن سفر اآلخرة  ?
إنّ الــســـفـــر هــنـــا حـــتــمـيٌّ ولــيس
ـوعد حلوله اختيـارياً  وال يعلم 

إالّ الباري عزّ وجلّ .
وبـهـذا السـفـر يـنقـطع اإلنـسان عن
الـدنـيـا ومـا فـيهـا   ويـتـعـذر عـليه
اإلتــيــان بــأيّ عـمـل صـالح   أو أو
ـبــرات بـعــد أن يـكـون مـبّــرة  من ا

حتت الثرى  .
إن الـســفـر إلى اآلخـرة ال بـدّ له من

زاد   فما هو الزاد ? 
واجلواب:

اقرأ بتمعن قوله تعالى  :
( وتــــــزوّدوا فــــــإن خــــــيــــــر الـــــزاد

التقــــوى  ) .
قال بعض احلكماء :

في اآليـة تـنـبـيه عـلى أن هـذه الدار
ليست بدار القرار  .

ومن هــنــا جــاء الــتــذكــيــر بــســفــر
اآلخرة  .

وليس ثمـة من زادٍ أهم من التقوى
  فـالــتـقــوى مـفــتـاح الــدخـول إلى

اجلنة ) .
ونحن نختم هذه اجلـولة السريعة
بـ صفـحات هـذا الكـتاب الـقيّم  
الــذي تـــركــنــا مــا فــيـه من الــنــافع
ن يـــطـــالـــعه كـــامال ً   ـــفـــيـــد  وا
نــســـــــأل الــله أن يــحــفظ ســيــدنـا
الــعالّمــة الــســيــد حــســ الــســيـد
مـحـمـد هادي الـصـدر  ويـبـارك فيه

وله وعليه .

}}}
الكتاب : سطور من كتاب عشق الوطن 
تألـيف   : العالّمة الـسيد حسـ السيد

محمد هادي الصدر   حفظه الله 
الـطـبــعـة  : األولى   بـغـداد  ١٤٤٢هج

/ ٢٠٢١م 
عدد الصفحات  :  ١٥٢  صفحة  

“—UÐ W öŽ WA¹dÐ sÞu « oAŽ
وال يـكون الـوطن نـاجحـاً ومـتقـدماً
إال بـشروط الـتقـدم والنـهضـة التي
من دونهـا تتراجع األوطـان وتبقى
رهـينـة التـخـلف واالنهـيار   وأول
هــذه الـــشــروط هي حـب الــوطن  
ــصــلـحــة الــعــامــة عـلى وتــقــد ا
ـصــلـحـة اخلــاصـة   كـمــا يـقـول ا
سيـدنا الـعالمة الـصدر حـفظه الله
ـناصب غاية لـتحقيق  وال تكون ا
مـــآرب ومــصــالح ذاتـــيــة ضــيــقــة
وفــــسح اجملـــال أمــــام الـــكـــفـــاءات
العـلميـة واإلخالص الوطني   ألن
َـــلَـــكـــات ـــواهـب وا ( أصــــحـــاب ا
والــبــراعــة الــعــلــمــيــة والــفــكــريــة
واألدبـية يـأنـفـون من الركض وراء
ــنـاصب   ألنــهم يـرون أنــفـسـهم ا
أعـــلى مــنـــزلــةً واشــمـخ مــكــانــةً  
ـنـاصب   وأوسع أفـقـاً من أعـلى ا

فضالً عن أوسطها وأدناها   ) .
وإذا كان الغـرب متفوقـاً بحضارته
ــــاديــــة   فــــنـــحـن مـــتــــفــــوقـــون ا

بـحضـارتنـا اإلنـسانـية واألخالقـية
 وهي رصـيــد عـظــيم الـعــطـاء   (
فـمـكـارم األخالق هـي الـغـايـة وبـها
كــانـت أمــتُــنــا خــيــرَ أمّــةٍ أُخــرجت

للناس  : 
ُ األخالقُ ما بَقِتْ  وإنّما األ

                          فإنْ هُمُ ذهبتْ
أخالقُهُمْ ذهبوا 

وإذا ذهبت األخـالق ذهبت احلـياة
ة  ; الكر

وإذا أُصيبَ القومُ في أخالقِهِم 
                        فَـــأَقِمْ عــــلـــيـــهم

مأتماً وعويال ) 
ولـلقـرآن الكـر في كـلمـات سيـدنا
الـــعالمـــة الـــصــدر حـــفــظـه الــله  
وصـايـا  وارشـادات مـتـواصـلة في
كتـاباته وأحـاديثه  يـدعو فـيها أن
اليــكـون الــقـرآن الــكــر مـهــجـوراً
ومـعـطَّالً   وحـيث يـجيء الـرسـول
األكرم صـلى الله عـليه وآله  وسلم
يوم الـقـيامـة يشـكو إلى ربه من أن

ـسـلـمـ هجـروا الـقـرآن الـكر   ا
وهذه هي أعلى درجات الشكوى. 
( فـالــقـرآن عــنـدنـا الــيـوم  مــهـجـور
معـطَّل يوضع في البـيوت للـبركة  
وتتلى آياته كلما أغمض حبيب من
أحـبـابــنـا عـيــنـيه وأغــفى في نـومـةٍ

طويلة ) 
ـتـدبرة لـلـمـعاني إن  الـقـراءة غـير ا
ـغـازي ومعـرفـة الكـنـوز التي في وا
كل آيــة   (( فــآيــات الــقــرآن خــزان
فـينـبغي حـ تقـرأ القـرآن أن تنـظر

ما في اخلزائن من كنوز  )) .
ّن ( يــــقـــرؤون الـــقـــرآن فـال تـــكن 
ويــــواظـــــبــــون عــــلـى قــــراءته فــــإن
قراءاتهم في الغالب تأتي لتحصيل
ـثــوبـة من الـقــراءة ال السـتــيـعـاب ا

الدروس ) 
ويـتــطـرّق سـيــدنـا الـعالمــة الـصـدر
حفـظه الله   إلى أهـميـة( الصالة )
في حــيـاة الــفــرد واجملــتـمع   ( إن
الـــصالة الـــيـــومـــيـــة هـي وســـيـــلــة
اإلتصال األمثل بـالله رب العا  
حيث تقف بـ يديه خاشـعاً متذلالً
حـامداً له عـلى نِعَـمه ومسـتعيـناً به
عـلى مواجـهـة التـحديـات احلـياتـية
ـان عـمــيق  واسـتــقـامـة كـلــهـا بــإ
تــامـة وثــبــات عـلى خـط الـطــاعـة  
وإخالص كامـل  فيُـفيض عـليك من
كرمـه ولطـفه ما يـغنـيك عن سواه  
ويـجــعـلك الـعــزيـز الـذي ال يــنـحـني
ألحـد من خـلـقه   تـفـعل ذلك خـمس
مــــــرات فـي كـل يــــــوم   نـــــــعم  إن
الـصـالة هي هـمـزة الـوصل الـقـويـة
ب اخلـالق واخمللـوق  وهي أعظم
وسيلة تربويـة لصيانة اإلنسان من
ـــــــــهــــــــــاوي ومن االنــــــــــزالق إلـى ا
االنـحـرافـات   إنـهـا وكـمـا قـال الـله
ســبــحــانه في مــحــكـم الــكــتـاب : ((

نكر  )) . تنهى عن الفحشاء وا
وهــذه الــنــفـس  نــفــسك الــتي بــ
جـنبـيك   كم هي عـزيـزة عـليك  كم
حتــافظ عــلــيــهـا مـن طـوارق الــزمن
ومـن اآلفـــــات والــــــدواهي   فــــــهالّ

هــذا كـتـابُ أدبٍ وحـكــمـةٍ وكـشـوف
عن الـنـفس اإلنسـانـية في سـمـوّها
وانــحــطــاطــهــا   وقـد أفــاض فــيه
ســيــدنــا الــعالّمـة الــســيــد حــسـ
السـيد مـحمد هـادي الصـدر حفظه
الــله   عن خــبــايــا الــنــفــوس ومـا
يـســاورهــا من مــطـامـع وهـواجس
ورغبـات وغرور وجـحود وغرور  
كـمـا رسم طريـقـاً أريـحيـاً لإلنـسان
ــؤمـن  الــتــقي  الـــعــفــيف حــ ا
تكـون دنياه قـنطرة لـآلخرة والفوز
بعالم اخللود حـيث جنات عرضها
كعـرض الـسمـاوات واألرض أُعدّت

 . للمتق
ويـأخـذنـا سـيـدنـا الـعالّمـة الـصـدر
حــفــظه الــلـه   إلى مــراقي الــنــور
وفـيوض اإللـهام ومـراقي السـعادة
حـيـنـمـا يـجـول في رحـاب الـرسول
األكرم صـلى الله عـليه وآله  وسلم
وأهـل بـــيــــته األطــــهــــار   وحـــيث
منـابع الـنور الـتي أعطت لإلنـسان
معـاني اإلنسـانية احلـقة والـكرامة
ومــا حتــفل به األخالق اإلسالمــيـة
من مـزايـا وخـصال يـنـدر وجـودها
فـي دنـيـا غـيـر دنـيـا الـقـرآن الـكر
وسيـرة الرسول مـحمـد  صلى الله
عــلـيه وآله  وسـلم   فــهـنـاك حـيث
حتطّ ركابه; تتـألق كلمـاته فتصبح
أنـشودة عـشقٍ التـنتـهي   ومـزمار
والءٍ مــتـــواصـل اإلبــداع   وحـــيث
تلك العـوالم القدسية الـتي تتنفس

فيها الكلمات تنفّس الصباح. 
وهـذه (الــســطـور من كــتــاب عـشق

ـعـنى احلـقـيقي الـوطن  ).تـعـطي ا
ــعـــنى الــعــشـق والجتــعــله بــدون
ضـــــوابط ومـــــحـــــدّدات ومــــعـــــالم
وأهـــــــداف  ( إنّ حـب الـــــــوطـن من
ــان   ولــيس مـعــنى احلب أنْ اإل
نتغنى بجـمال الوطن احلبيب وما
ضمّت مرابعه مِنْ سِحْرٍ وروائع  .
إنّ مـعــنى احلب لـلـوطن هـو إيـثـار
ـصالح الشخصية مصلحتِهِ على ا
 والـعـمـل الـدؤوب من أجل رفـعـته

وازدهاره واستقراره  ) .

—UDF « ÍbLŠ

بغداد 
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يـفـكر بـدال عـنـا ويـقرر ونـحن عـلـيـنا
التنفيذ! وهذا الشخص ليس جاهال
او أميا بل هـو طالبـا جامعـيا ولكم
ان تتصورا كيف سوف يكون موقف
ــتــعــلم! ويــوضح الــشــخص غــيــر ا
ـؤلف مـصـطــلح الـقـطـيع قـائال "إن ا
ثـقـافـة الـقـطـيع هـو مـصـطـلح يـطـلق
على سـلوك األشـخاص في اجلـماعة
عـندمـا يـقـومون بـالـتـصرف بـسـلوك
اجلماعة التي ينتمون إليها من دون
كثير من الـتفكير أو الـتخطيط. هذا
ـصــطـلح فـي األسـاس يـطــلق عـلى ا
تـصرف احلـيـوانـات في الـقـطيع أو
الـــســرب كــمــا يــطــلق عــلى ســلــوك
ـدارس أو األشـخـاص الـطالب في ا
في خالل أنشطة محتلفة كالفرار من
احلــــــــوادث أو نــــــــشــــــــاط ســــــــوق
األسـهم"ص? 7ويــرجــعـنـي هـذا الى
ــوحــد) و من جتـارب فــكـرة (الــزي ا
الشعوب نـستخـلص ان الفشل الذي
اصــاب حـتى الــدول الـعــظــمى الـتي
اعتـمدت عـلى مصـادرة احلريات في
ـواقف عـلى الـتــفـكـيــر والـسـلــوك وا
ثـال (االحتـاد الـسـوفـيتي ) سـبـيل ا
ـركـزيـة واحلزب الـذي اعـتمـد عـلى ا

الـواحـد واحـتــكـار احلـقـيـقـة ورفض
عـارضة واتهـام اخملتلـف بالعـمالة ا
واجلاسوسـية كـلها ادت الى انـهيار
دولـة عـظمى نـتـيـجـة فشل سـيـاسـية
الــقــطــيع ألنــهـم كــانــوا يــواجــهـون
شكالت اجلديدة بحلها باالساليب ا
ـة " إن ظاهـرة الـقطـيع عـملـية الـقد
مركبـة ومعقدة وتـستخـدم فيها كل
وســائل الـــســيــطـــرة الــســيـــاســيــة
واالقـــتــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيــة
والــتـربــويـة والــثـقــافـيــة والـثـواب
والعقاب بحيث يـتم تنميط السلوك

اجلمعي وتوجيهه"ص 8
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ــقـــدمــة يـــجــذبك الــكـــتــاب ومـــنـــذ ا
ــؤلـف وهـو ويــجــعــلك تــســيــر مع ا
تداعية  ا يشبه اخلواطر ا يكتب 
وقــــادر عـــلى إيـــصــــال افـــكـــاره الى
القـار ببـساطـة (أن تفـعل ما يـفعله
اآلخرون جملرد أنـهم يفعـلونه فهذا
يعني أنك حتولت فـعال إلى القطيع
تــسـيــر في مـســاره وتـؤدي أدواره
الـتـي رسـمت لك مــنـذ أن انــضـمـمت
إلــيه ومن دون أن تــفــكــر بــالــتــمـرد
ـؤلف أسـتـخـدم كـلـمـة عـلـيه) الحظ ا

(الـتـمـرد) بـدال من كـلـمـة (الـثورة) ألن
تمرد يـرفض السيطـرة عليه وكذلك ا
ال يـقـبل بــجـمـود الـنـظـريـات! او كـمـا
اصــطـلح عــلـيــهـا الــكـاتب (الــظـاهـرة

الصنمية)
w−NM  eOLðË ÍdJ  ¡«dŁ

ـؤلف اخلط العام ويـنتقل من يحدد ا
قـدمة الـى ما اطـلق علـيه االضاءات ا
وعــددهـا (  (9يــتــنـاول بــهــا مــحـاور
ترتـبط بـسيـاسة الـقـطيع وتـبحث في
ساو وعقلية ظاهر وا (االسباب وا
القطيع ودور الـهاشتاك والـتريند في
صــنـاعـة عــقـلـيــة الـقـطـيـع والـسـمـات
عـايـيـر وكيـفـية مـواجـهة واخـتالف ا
ثقافة القطيع) تـفاصيل كثيرة تكشف
عن جــدة مـنــهـجه وعــمق مـعــلـومـاته

السياسية واالجتماعية والثقافية.
مالحـظـتـنـا الـنـقـديـة قـد تـتوقـف امام
العـنوان فـنحن نـرى ان عبـارة (قراءة
في سياسة القطيع) كافية ومستوفاة
ويفـضل رفع عبـارة (حشـر مع الناس
عــيـد) وهــو قـول مــأثــور يـتــردد عـلى
ؤلف في السـنة النـاس وقد ذكـرها ا
ص" 18أذكت الــثــقــافــة الـشــعــبــيـة-
لألسف- هـذه الـعـقـلـية وأسـرفت في

هذا الـكتـاب الذي يـجمع بـ معـرفة
بالغة العمق بعـلم االجتماع ومعرفة
دقيقة بالثقافة والـسياسة والفلسفة
ــؤلف عـلـى الـفــكـرة  اســتــنـد فــيه ا
احملـورية الـتي تـتخـلل كل صـفـحات
هذا الـكتـاب وهي (سـياسـة القـطيع)
او عـــلى االصح( غـــريــزة الــقـــطــيع)
ـنــهج الــذي اسـتــخــدمه هـو وكــان ا
نهج االنتقادي وفي مقدمة الكتاب ا
ـؤلف عـلى أهـمـية اسـتـخدام يـؤكد ا
الـعـقـل " لـكل إنـسـان عــقل يـفـكـر به
يـز ب األشـيـاء ويخـتار مـا هو و
ــلــحـة في مــقـتــنع به. ومـن األمـور ا
أســــتــــخــــدام الــــعــــقـل هي أتــــخــــاذ

القرارات واتـخاذ الـقرار هي عمـلية
حتـــــــــــــتــــــــــــــاج إلـى وعـي وإألدراك
يــــحـــــتــــاجـــــان الى بـــــحث واطالع
ا يـدور حول االنسان من واسع 
أحـــداث أو وقـــائع أو أفـــكــار"ص6
?وانـا اقرأ هـذا الـكـتـاب الـصادر من
دار الـــورشــة الـــثــقـــافـــيــة لـــلــنـــشــر
والــتـــوزيع ســنــة االصــدار ? 2021
تذكرت عـندما كنـت اعمل مدرسا في
اضي ليبـيا في تسعـينيـات القرن ا
كـان الـبـعـض يـعـتـرف بـإنه جـزء من
(الـــقــطــيع) يــقـــول لي احــدهم وهــو
يـــبــتــسم بــســعــادة! نــحن ال جنــهــد
غالف الكتابانـفـسـنـا ونـفـكـر فـهـنـاك لـديـنـا قـائـد

غالف الكتاب

ـــيـــ الـــداخـــلـــيــــة ضـــمت اكـــاد
وقـضـاة. وحـ انـتـهت الـنـدوة مدّ
يده نحوي وسحـبني (على صفحة

)وقال:
" دراســــتـك هــــاي عـن الــــكـــــحــــاب
تـــذكـــرني بـــحـــادثـــة ظــريـــفـــة. في
األربــعـــيــنــات نــاقــشت احلــكــومــة
مـــوضــــوع فـــتح مــــبـــغـى عـــام في
وعــقــدت لـقــاءا ضم كالّ من بـغــداد

الــوصـي ونــوري ســعــيـد
ووزيــر الــداخــلــيــة
ووزيــر الـــصـــحــة
ومـــــــديــــــــر األمن
الـعـام. فـاتـفـقوا
عــلـى الــفـــكــرة
لــــــــكــــــــنــــــــهم
اختلـفوا على
بـــ ـــكـــان  ا
الــــــــــــبـــــــــــاب
الــــــــشـــــــــرقي
وســــــــــاحـــــــــة
يـدان. وكان ا

ب
احلــــــاضـــــــرين
شـــــــــــــــــــــــــخــص
مــصّالوي يـجــيـد
فن الــنــكـــته فــقــال

سـوق األمـثـال الـتي تـمـجـدهـا حـتى
ولـــو لـم تــــرد ذلك مــــثل (حــــشــــر مع
الــنـاس عــيــد) (حـالـي حـال الــنـاس)
ـثالن وغـيـرهـما وغـيـرهمـا وهـذان ا
يــؤديــان بـالــنــتـيــجـة ويــصــبـان في
الــثـقــافــة نــفــســهــا" اعــتــقــد ان هـذه
االشـــارة تـــكـــفي وال يـــســـتـــوجب ان
تــوضـع الــعـبــارة كــعــنــوان رئــيــسي

للكتاب! 
WLðU)«

ــلك الـكــاتب ســعـة افق وفــضـاءات
واسـعـة لـلـتـعـبـيـر ووضـوح بـالـرؤية
والــتـحــلـيل وفي كـل مـا ســبق لـيس
ســوى مـحـاولــة لـلـتــنـويه بـاالهــمـيـة
هم الذي يتقن الفائقـة لهذا الكتـاب ا
مؤلفه لغـة العلم االجـتماعي احلديث
بـكـافـة فــروعه والـذي حـاول تـطـبـيق
ـــنـــاهـج احلـــديـــثـــة عـــلى عـــدد من ا
اضي مسـتعينـا باحلاضـر وبنظرة ا

مستقبلية دقيقة.
نحن على ثقة إن هذه العجالة لم تف
الـكتـاب حـقه فهـو كـتاب يـسـتحق أن
ـكن لعرض موجز يقرأ ويدرس وال 
ان يــعــكس ثــراءه الــفـكــري وتــمــيـزه

نهجي. ا
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ـطـرب الـسـوري اطـلق أغـنـية جـديـدة بـعـنـوان (تـفاءل ا
بــاخلـيـر) كــلـمـات فــادي مـرجـان وأحلــان هـادي كـر

وتوزيع وميكس وماسترينغ راين.

ÍdB³ « oOHý U{d «b³Ž

ـي العـراقي نـعته االوسـاط اجلـامعـيـة سائـل االكاد
الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

 rÝUł œULŽ

 ◊«uŠ r UŽ

ـمــثل الـســوري بـدأ بـتــصـويــر مـشــاهـده في الــفـيـلم ا
الـســيــنــــمــائي (احلــكـــيـم) تـألــيـــــــــف ديــانــا جــبـور
ــؤسـســة الــعــامـة وإخـراج بــاسل اخلــطــيب وإنــتــاج ا

للسينما.

ÂbBð w “Ë√

UNOFÐU² ـثــقـفــ والـفــنـانـ ــبـدعــ وا عــلى دعم ا
ــنـجــزاتـهم).وفي الــعـراقــيـ واالحــتـفــاء 
بداية فعاليات احلفل قرأ احلاضرون سورة
الــفـاحتــة عـلـى أرواح ضـحــايـا مــسـتــشـفى
احلـسـ (عــلـيه الــسالم) في مـحــافـظـة ذي
ــثـــقــفــ قــار.  وحــضـــر احلــفل عـــدد من ا

ـثـلي اجلـالـيـة. والـفـنـانـ واالعالمـيـ و

wLýUN « b½— ≠ ÊULŽ

ضـــيــفت الـــســفـــارة الــعـــراقــيــة فـي عــمــان
ـــاضـي حـــفل تـــوقـــيع كـــتـــاب اخلـــمـــيس ا
ـقــام الـعـراقي) ـتـحــدة بـا (اعـتــراف األ ا
ــقــام حـســ االعـظــمي. واســتـهل لــقـار ا
احلـفل السـفيـر حيـدر العـذاري بكلـمة رحب
فـيـها بـاحلـاضرين مـؤكـدا (حرص الـسـفارة

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصــريـة كــشـفـت صـحــيـفــة الــوطن ا
ـمــثـلـة بــحـسب مـصــدر مـقــرب من ا
ــصـريـة يــاسـمــ عـبـد الــعـزيـز أن ا
األخــيــرة دخـلت فـي غـيــبــوبـة بــعـد
خضـوعها لـعمـلية جـراحيـة السبت
مــا إســتـدعـى وضـعــهــا داخل غــرفـة
ـــصــدر ـــركـــزة.وأكـــد ا الـــعــنـــايـــة ا
للصـحيفـة أن (وضع ياسمـ خطير
مثل ويتواجد إلى جـانبها زوجـها ا
ـــصـــري أحـــمـــد الــعـــوضي ومـــعه ا
شــقـيــقـهــا وائل عــبـد الــعـزيــز.وكـان
مـــوقع الـــفـن قـــد عـــلـم أن الـــوعـــكـــة
الصـحيـة الـتي تمـر بهـا عبـد العـزيز
شاكل صحية هي نتيجة إصابتها 
جـــاءت بـــعـــد مـــحـــاوالت لـــلـــحـــمل.
وخـضعت عـبـد الـعزيـز عـلى مدار الـ
ـــاضــيــة لـــعــمــلـــيــتــ 24 ســاعــة ا
جـــراحــتـــ خــطـــيــرتـــ في إحــدى
ـعـادي. وكـان شـقيق مـسـتـشفـيـات ا

{ اسطنبول  –وكـاالت - صدمت النجمة التركية مر أوزلي
مـتـابعـيـهـا بـأحـدث جـلـسـة تـصويـر نـشـرتـهـا في صـفـحـتـها
اخلاصـة عـلى موقـع التـواصل اإلجـتمـاعي إذ ظـهرت فـيـها
البس غريـبة وفـريدة بـاللـون البـرتقـالي بقـميـصاً مـنفخ

على كتفيها وتصميمهاغير إعتيادي.
وأحدثت صـورها ضجة واسعة بصورهـا ب متابعيها

الذين أثنوا على جمالها.
وسبـق أن نشرت أوزرليمجمـوعة من الصور اجلديدة
لـهــا في صـفــحـتـهــا اخلـاصــة عـلى مـوقـع الـتـواصل
البـسـها اإلجـتـمـاعي وخـطـفت أنـظـار مـتـابـعـيـهـا 
الـكالسـيـكـيـة الـتي حـمـلت ألـوانـاً صـيـفـيـة وتـركت
شعـرها مـنسـدالً على كـتـفيـها بـتسـريحـة مجـعدة

معتمدة ماكياجاً ناعماً.
وكـانت الـصـحـفـيـة الـتـركـيـة بـيـرسـ ألـتـونـتاش
كـشفـت انه كانـت قد جـرت مـؤخـرا مـفـاوضات
مع الــــنـــجــــمـــة الــــتـــركــــيــــة مـــر أوزرلي
ـــوسم اخلــامس من لالنــضــمــام الى ا
منـوعة) اال انها لم تقبل (التـفاحة ا

بالعرض بسبب اجنابها طفلتها.

شـاكل الـصحـية الـتى تـتطـلب منك تتـعـرض لبـعض ا
استشارة طبيبك

qL(«

رقم تـضع خـطة لـلـهـجوم عـلى اخلـصم إذا لـزم األمر
احلظ .7
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ال تــتــراجع عن قــراراتك الـتـي اتـخــذتــهـا في الــفــتـرة
السابقة فهي صحيحة.

—u¦ «

ـهم أن حتافظ مـا تؤسـسه يـرتـكـز على بـنـاءٍ صـلبٍ. ا
على متانة أعصابك.

»dIF «

تسير في الطريق الصواب لتصل إلى حقيق أحالمك
.رقم احلظ .9

¡«“u'«

حــــاول ان ال تـــخــــطئ الــــتــــقـــديــــر أو تـــنــــغــــمس في
استثمارات غير محسوبة.

”uI «

سـوف يكـون لك شـأن عـظـيم في مجـالك الـعـمـلي.يوم
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

ال غيـر متوقـعة وتـسافر بـحثًا قـد تتلـقى مبـالغ من ا
عن جديد.

Íb'«

ابـتـعد عـن الـتـوتـر والـعصـبـيـة الـزائـدة الـتي لـن تـفـيد
ولكن ستضر بالتأكيد

bÝô«

تــــنـــتـــقل إلى مـــوقـع آخـــر وإلى مـــرحـــلـــة أخـــرى من
حياتك.رقم احلظ .4

Ë«b «

تـمــنح الـشــريك الــكـثــيـر من الــفـرص لــفـتح مــجـاالت
رقم احلظ .5 جديدة 

¡«—cF «

الـظروف الصـعبـة تدربك على كـيفيـة التكـيف مع كافة
األوضاع .

 u(«
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حتتوي هذه الشبكة على 9 مربعات
كبـيـرة كل مـربع منـهـا مـقسم الى 9
هــدف هـذه الـلـعـبـة خـانـات صـغـيـرة
ملء اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى  ?9شـــرط عــدم تـــكـــرار الـــرقم
اكـثــر من مــرة واحـدة فـي كل مـربع

كبير وفي كل خط افقي وعمودي.

وكــيل وزارة الــثــقــافــة والــســيـاحــة واالثــار الــعــراقــيـة
شـرف عـلى الدار الـعـراقيـة لألزيـاء استـقـبل ضمن وا
ـصـمـمة ورود خـطـة الـدار بـرعـايـة الـطـاقـات الـشـابـة ا
ـقــتـرحـات اخلــاصـة بـالــتـعـاون ـنـاقــشـة ا احلـسـيــني 

. شترك  ب الطرف والعمل ا

الــفـنــان الــبــصـري نــعــته نــقــابـة
الـفنانـ العـراقيـ بعـد ان غيبه
اضـيـة سائـل ـوت اجلمـعـة ا ا
ـــولـى أن يــــتـــــغـــمــــده بــــواسع ا

رحمته.

الــــبـــاحـــــــث االردني  اطالق كــــتــــابه (الــــتــــلـــفــــيق
والــتــوثــيق- فـــلــســطــ وآخــرون حــرب عــام  1948
اجملريـــــــــات والـنـتائج) فـي ندوة مـتـخـصصـة عـقدت
فـي مـركــز الــدراســات االســــــتـراتــيــجــيـة بــاجلــامــعـة

االردنية .

ÍbO³F « nÝuO « bŽ—

ـارك عبـر عن فرحته قـيم في الد االعالمي الـعراقي ا
بـنـيل ابـنـته فـاطمـة شـهـادة  الـبـكالـوريـوس من جـامـعة
كوبـنـهـاغن بدرجـة جـيـد جدا  لـتـدخل وزمـيالتـها الى

اجستير  بعد عطلة الصيف  . فضاء ا

مر اوزلي
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ضمـن نشـاطـهـا الـسـنـوي تـسـتـعد
جـمـعـيــة الـفـنـانـيـ الـتـشـكـيـلـيـ
الـعـراقـيـ القـامـة مـعـرض شـبـاب
جـائزة عـشـتار في الـرسم والـنحت

واخلزف .
وقال رئيس اجلمعـية الفنان قاسم
ـعـرض سـبـتي لـ ( الـزمـان ) ان ( ا
ــــؤمل ان يــــقـــام خالل الــــذي من ا
شـــهــــــــــر اب من الـــعـــام اجلــاري
ســـبق وان  تــــاجـــيــــله بــــســـبب
جـــائــحـــة كـــورونـــا الــتـي عــطـــلت
النشاطات الفنية والثقافية  واالن
جتـــري االســتـــعــدادات الســتـــقــبل
شارك في شـاركة من ا االعمال ا
ـعرض الـذي سـيقـام عـلى القـاعة ا
الـــكــبــرى في مــقـــر اجلــمــعــيــة في

نصور). ا
ـعرض الذي واوضح سبتي ان ( ا

مليون دينار والثالثة نصف مليون
دينار) .

وبـ سـبـتي ان (نـامل خالل الـعام
احلـــالي ان نـــســـتـــطـــيع افـــتـــتــاح
ـعرض وبـعد اسـتـئنـاف االنشـطة ا

الـــعــــــــــراق وفي كـــافـــة اجملـــاالت
الـــنـــحت والـــرسم واخلـــزف  و
تـخــصـيص جـــــــــوائـز لــلـفــائـزين
حـــيث ســـتـــكـــون اجلــائـــزة االولى
مــلـيــون ونـصف ديــنـار والــثـانــيـة

الفنيـة والثقافيـة في عموم العراق
بــــعــــد االطــــمـــئــــنــــان عــــلى وضع
ـعـرض الكـبـير اجلـائـحـة  ويعـد ا
واحـد من االنـشطـة الـسنـويـة التي
تـضـيـفـهـا اجلمـعـيـة وسـيـتم دعوة
الـشـخــصـيـات الـفـنـيــة والـثـقـافـيـة
واالجــتـمــاعــيـة اضــافــة الى دعـوة
جــمـــهــور عـــشــاق الـــتــشـــكــيل في

العراق).
الـى ذلــــــك افـــــــتــــــــــــــــتح  فـــــــرع
الـــبــصـــرة جلـــمــعـــيــة الـــفــنـــانــ
الـتـشـكـيـلــيـ الـعـراقـ اخلـمـيس
ــعــــــرض الــتــشــكــيـلي ــاضي  ا ا
ــشـتـرك (لـيس صـفـراً) الربـــــــعـة ا
من فــنـــــــانـي الـبــصــرة بـحــضـور
ــثــقــفــ والــفــنــانـ نـخــبــة من ا
ـتــابــعـ لــلــمــشـهــد  الــثــقـافي وا
بـــاحملــافــظـــة  حــيــــــــث أحـــتــفى
اجلـمــهـور الـبــصــــري بـالــفـنـانـ

االربــــــــــــــعــــــــة
(حــــــسن فــــــالح
ونـاصــر سـمـاري
وأســـامـه حــــمـــدي

وحــــامـــد ســــعـــيـــد )
الـــــذين أعــــلـــــنــــوا عن
افـــتــــتــــاح مــــعـــرضــــهم
الــــــــــــفـــــنـي هـــــذا رغم
الظروف الصعبة التي
تـــمــــــر عـــلى بــلـــدنــا
الـــعــزيـــز مـــتـــحــدين
جـــمـــيع الـــصـــعــاب
ـــــعــــرض يـــــضم وا
اكـــثــر من  15عــمالً
فــنـــيــاً وبــاســـالــيب
مــتــنــوعــة وقــيــاسـات
مختلفة ويستمر العرض
لـــغــايـــة الــعـــاشــر من اب

قبل. ا
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  نـظـمـت نـقـابـة الـفـنــانـ الـعـراقـيـ
ـاضي بالـتعـاون مع نادي اخلمـيس ا
سرح في بابل احـتفاليـة استذكارية ا
ـناسـبة الـذكرى الـرابعـة والعـشرين
ـسرح العـراقي الـفنان لرحـيل راهب ا

حامد خضـر . وفي مفتتح االحـتفالية
رحب مــقــدم اجلــلــســة الــفــنــان مــازن
مـحـمـد مـصـطـفى بـاحلـضـور الـنوعي
مـن نـخب وقـامـات فــنـيـة من بـغـداد و
مـحــافـظــات الـعــراق الـعــزيـزة وعـرف
سيرة الـراحل وغزارة عطـائه والوفاء

الـذي يـكنه الـنـاقد بـشـار علـيـوي وهو
يــكـتب كـتـاب اســتـذكـاري عن الـراحل.
ـسرحـية فـيـما اشـار رئيس الـشـعبـة ا
فـي الـنــقــابــة ضــيــاء ســالم في كــلــمـة
الـنــقــابــة الى ان (الــنــقــابــة ابــوابــهـا

مفتوحة لكل من له منجز مسرحي).
امـا كلـمـة مسـرحـيو
بابل فالقـاها القنان
هـــــانـي مــــحـــــمــــود
قائال(شـكري لنـقابة
الـــــــــفـــــــــنـــــــــانــــــــ
الحـــــتـــــضـــــانـــــهـــــا
ـــعـــلم اســـتـــذكـــار ا
ـــســــرحي حــــامـــد ا
خـــضــــر الـــذي قـــدم
لنادي مـسرح احللة
مــــــــجـــــــــمــــــــوعــــــــة
مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــات
)مـــضــــيـــفـــا(عـــرفت
خـــضـــر مـــنــذ كـــنت
طــفال صــغــيــرا كـان
صــديــقــا لــوالــدي )
مـشيـرا الى (اهـمـية
الـكـتـاب عن الـراحل
الـــذي الــفه الــكــاتب

بشار عليوي).

ــســرح رســالـة بــالــهــزائم  ولــكــون ا
اليـــقــاض الـــنــاس مـن نــومـــهم وهــذا
الـــراحـل كـــان نـــبـــراســـا لـــلـــمـــســـرح
الــــــعـــــراقـي). وقــــــال االديب شــــــوقي
(كـان خـضر يـحـلم ان يـأتي بـقيم كـر
الـسـماء الـلى االرض وكـان يـنـظر الى
الفقـراء ويحلم متى يـتخلص من هذا

الوجع).
وقال احمد ابن الراحل حامد
خـضر(حتـية لـكل من حـضر
فـمــازال زمالؤه مـخـلـصـ
ــســرح فـي الــبــحـث عن ا
واحلـيـاة.و بـاسم عـائـلة
الـراحل اتـقـدم بـالـشـكر
اجلـزيل لـكل من سـاهم
بــهــذا احلــفل وشــكـرا
لـلكـاتب بـشار عـلـيوي
عـــــــــــــلـى اصـــــــــــــداره
اجلـديـد). وفي نـهـاية
احلــفل وقع الــكـاتب
بــــشــــار عــــلــــيـــوي
نسخـا من الكتاب
ــعــنــون(حــامـد ا
خـــــضــــر راهب
ــــــــــــســـــــــــرح ا

العراقي ).

وتـــضــمــنت اجلــلـــســة عــرض لــوحــة
مسـرحية بعـنوان (قيـامة الراهب) من
تـمـثـيل واخراج الـفـنـان البـابـلي ثـائر
جـبــارة اسـتــذكـر من خاللــهـا الــفـنـان
الــراحل حـامـد خـضــر ومـسـيـرته  من

الطفولة حتى يوم رحيله..
qŠ«— ÊUM

كــمـــا وشــهـــدت اجلــلـــســة شـــهــادات
الــزمالء والــطــلــبــة واألســاتــذة بــحق
الــفــنـــان الــراحل وعــصــامــيــته وفــنه
مـنـهـا مـداخـلـة لـعـراب وعـطـائه الـثـر 
سرح صالح الـقصب الـذي قال(ايها ا
االصـدقـاء حــامـد ذاكـرة لـكـل الـسـنـ
بـــحث في ســــرديـــة الـــعـــالم الـــنـــقي
ـقـدس كـان يـدفـعـنـا الى والـتـطـهـيـر ا
ـسـافـات الـبـعـيـدة وصـوال الى عــالم ا
اعـمـاله كـانت تـؤكـد ـقـدس اجلــوهـر ا
عــلـى تــكــوين الــعـــرض ولــديه طــقس

شاهد مسارات روحية). نح ا
وقال الـنقـاد حسب الـله يحـيى (شكرا
ـسـرح على لـنـقـابة الـفـنـان ونـادي ا
احلـفل االستـذكـاري هذا لـلـفنـان الذي
غيبته االدارة الثقافية في البالد الذي
لم يـشـهـد يــحـمل اشـعـار هـذا اجلـيل 
سـرح يبقى ا سـرح شيـخوخة فـذة  ا
ـلوء بـاعالمه الـكـبـار رحـل عن بـلـد 

ياسمـ  وائل عبد الـعزيز أعلن في
صـــفــــحـــتـه اخلـــاصــــة عـــلـى مـــوقع
الـتــواصل اإلجـتــمـاعي ان شـقــيـقـته
بـحــاجـة الى الــدعـاء من جـمــهـورهـا
بسـبب حـالتـها اخلـطـيرة وانـهاالت

تمنية الشفاء لها. التعليقات ا
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بغداد
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مرت فـي االول من تـمـوز اجلاري  الـذكرى 85 لتـأسـيس أذاعتــنا
بغـداد  والتي تـــــعد  تأريخ حافـل بالريادة والعـطاء ال زال ينطق

باجلمال والثقافة والفن واالعالم.
بــــــدع كافة حتيـــــــــة تقدير واحترام واجـــــــــالل لالذاعي ا
ـواضيع من مـخـتلف االجـيـال وهم يـنسـجـون من االفـكار الـفـذة وا
ـوسـيـقى الـرفـيـعـة اداء الفـتا ـــــــــــــمـتـعة وا الـراقـيـة واالصـوات ا
بخـطاب سـمعي عـال وبأشـكال متـعددة يـرتقي إلى مـستـوى ذائقة

اجلمهور.
وأنـنــا إذ نـســجل أســمى آيـات االعــجــاب والـفــخـر بــهـذا الــصـرح
ــؤسـسـات اإلعالمي والـفــني الـكــبـيــر وهـو يــرتـقي إلى مــصـاف ا
ــهـنـيـة الـعـالـيـة ورفـعـة االداء اإلعالمـيـة الـرائـدة اجلـديـرة بـرقي ا

بوصفه مدرسة احترافية عريقة ومصنعا منتجا.
ـعروفـ محـليـا وعربـيا اذ تـخرج مـنه العـديد من كـبار االذاعـي ا

ـا تسـتحـقون من الـنسـاء والرجـال هـنيـئا لـكم 
من سـمــة مـتــقــدمـة عــالـيــة في الــعـمل اإلذاعي

رموق.. االحترافي ا
وكل عام واذاعتنا  أكثر جماال .
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قاسم سبتي

ســيــعــلن عن افــتــتــاحه بــعــد عــيـد
ــبـــارك وقـــــــد تــمت االضـــــــحى ا
دعــوة الــشـبــاب ومن عــمـر 36-20
عـــامــا ومــــن اعــضـــاء اجلــمــعــيــة
حــصــرا ومن بــغـداد ومــحــافــظـات
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ي الـعراقي نـعتـه االوساط اجلـامعـية والـعلـمية االكاد
اضي. اثر وفاته يوم االثن ا
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{ ســتــوكــهــولم (أ ف ب) - أعــاد ثالثي
مـنسقي األسطوانات السويدي سويدش
هـاوس مافيا لم شملهم رسميا وأصدروا
عــمال مــنـفــردا هــو األول لـهم مــنــذ تـسع
ـقرر سـنـوات تـمـهـيـدا أللـبـوم جـديـد من ا
طـرحه في نهاية العام احلالي.وقد شكّلت
الــفــرقـة الــســويـديــة ســنـة  ?2008وهي
تــضـم الــفــنــانــ أكــســويل ( 43عـــامــا)
وسـتيف أجنيلو ( 38عـاما) وسيباستيان
إيـنـغـروسو ( 38عـامـا) قـبل أن يفـتـرقوا
في أوج شـهـرتـهم بـعـد جـولـة أخـيـرة عام
.2013وبـعـد أغنـيات حـقـقت لهم جنـاحا
ــيـــا مـــثل دونت يـــو ووري تـــشــايـــلــد عـــا
( وســــايـف ذي وورلــــد ووان (يــــور نـــا
أطـلق الـثالثي عـمـلـهم اجلـديـد إت غـيتس
بــــيــــتــــر وهي أول أغــــنــــيــــة لــــهـم مــــنـــذ
.2012وكـانت حفالت مـوسيـقيـة أحيـتها
ــتـحـدة والـسـويـد الـفــرقـة في الـواليـات ا
فـتحت الـباب أمـام تكـهنـات بإمـكان عودة
التئام شملها لكنها لم تُترجم على أرض
الـــواقع حـــتى اآلن. وســـيــحـــمل األلـــبــوم
ـقــبل عـنـوان بـارادايس أغـاين عـلى مـا ا
أعـلن الثالثي في مقابلة مع مجلة بيلبورد
األمــريــكــيــة تــزامـنــا مع
إصــــدار األغـــنــــيـــة
ـــــــنـــــــفــــــردة. ا
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t²O u  Î«cOHMð ÃU−(«
ــكـرمـة) ,أ ف ب) - { مــكـة ا
يـغـيب مطـوّف سـعـودي بارز
عـــمـل في خـــدمـــة احلـــجـــاج
األجـانـب نـحـو  30عــامـا عن
احلج هــذا الـعـام بـعـد وفـاته
جـراء إصـابـته بـكـوفـيد-?19
لــكنّ أبـــنــاءه الــســتــة قــرروا
الـــتـــطـــوع ومـــســـاعــدة زوار
الـكـعـبـة عوضـا عـنـه تـنـفـيذا

لوصيته.
وكـان طـلـعت جـمـيل تـونسي
صـحــافـيــا ريــاضـيــا قـبل أن
يـــتـــفـــرغ خلـــدمـــة احلـــجــاج
الـــوافــدين الـــعــرب ســـنــويــا
ـعـتـمـرين عـلى مدار وكـذلك ا
طوّف هو من يرشد العام.وا
ويــسـاعـد احلــجـاج األجـانب
نـاسك الـديـنـية عـلى تـأديـة ا
بالشـكل الصحـيح كما يجب
أن يــكـون عــلى درايـة كــافـيـة
باحتـياجاتـهم خالل إقامتهم
ــقــدســة.وقـال فـي األراضي ا
ابنه ماجد ( 32عاما) لـوكالة
فـــــــرانـس بــــــرس إنّ والــــــده
أوصـاه قـبل وفاتـه قائال "إذا
حـــــدث لـي شيء عـــــلـــــيك أن
تــكـمل وأشـقــاؤك عـمل احلج
وتــقـفــوا يـدا واحــدة خلـدمـة

احلجاج".
وأضـــاف الــشـــاب الــطـــبــيب
بـصوت يـغلـبه التـأثر "قـررنا
جميعا العمل هذا العام ألول
مرة خلـدمة احلجـاج تخـليدا
لــذكــرى الـوالــد" الــذي تـوفي
في آب/أغــــــســــــطـس عن 52
عـــامــا تـــاركـــا ســـتـــة أبـــنــاء

. وابنت
وأصيبت عائلة تونسي كلها
بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا في
تـمـوز/يولـيـو الـفائت بـعـدما
انـتــقـلت الــعـدوى إلــيـهم عن

طـــريق ابـــنـــته الـــتي تـــعــمل
طبيبة.

وقـال مــاجـد إنّ والـده "أُدخل
ركـزة وظل يـعاني الـعنـايـة ا
مـضـاعـفـات مـتـعـددة لكـنه لم
يــســتـــيــقظ مـن الــغــيـــبــوبــة
ـصـاحــبـة لـكــورونـا والـتي ا
قـــضت عـــلى أغـــلب وظـــائف

جسده".
وأعرب تـونسي الـذي ترأس
جلــنــة الـــطــوافــة بـــالــغــرفــة
ـكـة في مـقـابـلة الـتـجـاريـة 
مـع فـــــرانس بـــــرس الـــــعــــام
ــاضي عن "حـزنه الــشـديـد" ا
بـــعــدمـــا قــررت الـــســلـــطــات
ــنـاسك الــسـعــوديــة قـصــر ا
عـــلـى نــــحـــو  10آالف حـــاج
كــلــهـم من داخل الــبالد عــلى

خلفية اجلائحة.
وسـجّــلت الــسـعــوديــة حـتى
اإلثـــنــ أكــثــر من  508آالف
إصـابة بـفـيروس كـورونا من
بـينـهـا أكثـر من ثـمانـية آالف

وفاة.
في رمضـان الفـائت الذي بدأ
في نــيــســان/ابــريل تــطــوع
مـاجـد وأشـقـاؤه في جـمـعـية
كة عـتمر"  "هدية احلاج وا
ـعـتــمـرين والـسـيـر خلـدمـة ا
عـــــلـى نـــــهج والـــــدهـم.ورغم
غـيــابه عن احلج هـذا الـعـام
سـيـقف أبـناؤه الـسـتـة الذين
تتـراوح أعمـارهم ب 8 و32
عــامـا وحــفـيــداه طـلـعت (10
ســـــــــنـــــــــوات) وســـــــــامي (7
سـنوات) في مـركـز استـقـبال
احلجـاج في منـطقـة الزايدي
ـسـاعـدة زوار بـيت في مــكـة 
اء الـله. وسـيـقدم الـصـغـار ا
والـقهـوة والـتمـور لـلحـجاج
فيما يقوم األكبر سنا بإنهاء

إجـــــــــراءاتـــــــــهـم وإصـــــــــدار
تــصــاريــحـهم االلــكــتــرونــيـة
وبطـاقات احلج الـذكيـة.وأكّد
مـــــاجـــــد الـــــذي اســـــتـــــرجع
مـســاعـدته لـوالـده في خـدمـة
احلــجـاج أثـنــاء طـفـولـته أن
"إحــســاسي اآلن أنــني أكــمل

رسالة والدي ودوره".
وتــعـمل عـائـلـة تـونـسي مـنـذ
أكـثر من 80 عـامـا في مـجال
الطـوافة الـتي حتتـكرهـا منذ
عقود ست مـؤسسات عـائلية

كمطوّف أو مـتطوع مهنة
الــشــرف هــذه الــتي اخــتص

بها الله أهل مكة".
وتــدرج طــلــعت تــونــسي في
مــهــنــة الــطــوافـة حــيـث بـدأ
كــــمــــطـــوّف فـي مــــؤســــســـة
مــطـوّفي الــدول الـعــربـيـة ثم
عــضـوا في مـجــلس إدارتـهـا
قــــبـل أن يــــصــــبـح نــــائــــبــــا
لــرئـيـسـهـا.وقـال ابـنه جـمـال
"قــررنـا أن نـكـون مــتـطـوعـ
لـــنــكـــمل مـــســيـــرة ربع قــرن

ن أخـــذوا كـــامل جـــرعــات
ـضـادة لـكـوفـيـد الـلـقـاحـات ا
فيـما اسـتُثـني منـه الوافدون
مـن اخلـارج لـلـسـنـة الـثـانـيـة

تواليا.
وقال جنل طلـعت جمال (23
عـامـا) الـذي يـعـمل مـهـنـدسـا
"تــعـــودنــا مــنــذ الــصــغــر أن
نـــــــقـــــــضي أيـــــــام احلـج في
ـقـدسـة مع والـدي ـشـاعـر ا ا
كـل عـــــــام".وتـــــــابـع "كـــــــانت
وصــيـته لـنــا دومـا ألّـا نـتـرك

مـكيـة تنـتقل الـعضـوية فـيها
من جــيل الى آخــر بـالــوراثـة
فـــقـط.ومن اخلـــدمــــات الـــتي
تـقـدمهـا مـؤسـسات الـطـوافة
والــتي يــعــمـل فــيــهــا نــسـاء
ورجال توفير النقل والغذاء
ـــســـاعـــدة فـي الـــتـــســوق وا
ـــواقع الـــديـــنـــيـــة وزيــــارة ا

التاريخية.
وتنظم الـسعوديـة منذ األحد
موسم احلج الـذي سيقـتصر
ــقــيــمـ عــلى 60 ألـفــاً من ا

قــضـــاهــا والــدي فـي خــدمــة
احلـجــاج".واقــامت جــمـعــيـة
"هدى" احـتفاال بـتطـوع أبناء
طوّف الـشهيـر قبل انطالق ا
مـــوسم احلـج.وأكّـــد عـــمـــيــد
الكي في طوف عبد الله ا ا
ــؤســســة فـــيــديــو نــشـــرته ا
ـطـوف طـلـعت اخلـيــريـة أنّ ا
"غادرنـا باجلـسد لـكن باآلثار
الطيـبة واألخالق هو بـيننا"
مــشــيــرا إلى دور أبــنــائه في

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

اإلفالت من الـعـقاب صـار في غـضـون سنـوات قـليـلة
ثقافة قائمـة بذاتها حتملهـا رؤوس  زعامات سياسية
وجمـاعـات مسـلـحـة تسـعى لـلنـفـوذ واالستـحـواذ على

الثروات وجتسيد دور اسداء اخلدمات للخارج.  
سلح أو اقتل يا فالن يا عنوان واحلزب او التنظيم ا
الــسـيــاسي الــشـهــيـر وراءك. اجــمع األمـوالَ لــصـالح
اجلـيــوب خــارج خــزانـة الــدولــة وال تــهــتم لــسـخط أو

غضب فضالً عن عقاب. 
ـكن أن يـكـون مـن حـصـاد بـعـد ذلك? ال شيء  مـاذا 
البـتة سوى شـريعـة الغاب إذ يـأكل القوي الـضعيف
ثمّ يـصطـرع األقـوياء فـيـما بـيـنهـم حتى تـكـون الغَـلـبة
لقوي واحـد يسود بـعد تفسخ الـبلد واجملتـمع وانهيار
مـقــومـاتـه وحتـوّله الى دولــة فــاشـلــة ولــيس كـمــا هـو
احلـال الـيـوم حـيـث الـدولـة مـوجــودة لـكـنـهــا مـخـتـرقـة

ومنتهكة واحياناً شبه فاشلة. 
ـسـيـرات جتـوب شـوارع مـدن عـراقـيـة ومـدن أخـرى ا
في بلـدان كثيـرة بالعالـم تنادي بإيـجاد حل لالنفالت

الواقع بالبلد الذي أسفر عن اإلفالت من العقاب. 
وفي اجلانب االخر  هناك طبقات من اجملرم والقتلة
ـنـحـرفـ اجلـهـلــة وبـعـضـهم مـعـاقب والـلــصـوص وا
امــريـكـيـاً يــقـفـون بـكـل مـا لـهم من عــنـاصـر قـوة أمـام

نع هذا التوجه.  إرادة الشعب و
البـدّ من اســتـحـداث تـشـريـعــات ذات جـدوى قـانـونـيـة
فــاعـلـة ومـرتــبــــطـة الــتـطـبـيـق بـأجـهـزة تــنـفـيــذيـة غـيـر
مسـيسـة وسوى ذلك يـعني استـمرار الـدوران بدائرة
فـارغــــــــــة حـتى الـوصـول الى تـلك الـدولـة الـفـاشـلـة
الـتي تـلــوح لـلـعـيــان احـيـانــاً لـشـدة االنـتــهـاكـات ضـد

 . القوان
الـطريق طـويل وصعب ولـكن هنـاك من يصـر على ان
يـسلكه بـرغم التـضحيـات الكبـيرة احملـتملـة. فال خيار
ثـالث لـلـعـراق بـعــد ثـمـاني عـشـرة ســنـة نـخـرت الـبـلـد
ركب أو الغرق بكل حمولته. حقاً نخراً إما النجاة با

لم يعد هناك مجال خليارات التسويف . 

الــــبـــــدايــــة مـــــرت الــــرســــوم
الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة بـــدون أن
يالحـظــهــا أحـد لــكن بــعـد 15
يــومـــا نـــظـــمت تـــظــاهـــرة في
كـوبـنـهـاغن ثـم احـتج عـلـيـهـا
ســــفـــــراء دول إسالمـــــيــــة في
ـارك. وتـصــاعـد الـغـضب الـد
بـعد ذلـك مع أعـمـال عنـف ضد
ـارك في الـعالم اإلسالمي الد
في شـباط 2006 اعتـبـرت في
ــــارك أخــــطـــر أزمــــة في الـــد
الـسـيــاسـة اخلــارجـيــة لـلـبالد
ـيـة الثـانـية. منـذ احلـرب العـا
رتبطة وبلغت أعمال الـعنف ا
بــالــرســـوم الــكــاريـــكــاتــوريــة
ذروتـــــهـــــا في الـــــعـــــام 2015
بـهــجــوم أسـفــر عن مــقـتل 12
فـنـانـا في اجملــلـة األسـبـوعـيـة
الـفـرنـسـيــة الـسـاخـرة شـارلي
إيبدو في باريس والتي كانت

{ ســـتـــوكــــهـــولم (أ ف ب) -
اركي كورت توفي الفنان الد
فــيــســتــرغــارد الــذي اشــتــهــر
بــرسم صــورة كــاريــكــاتــوريـة
للنبي محمد تسببت في إثارة
أعمال شـغب عنـيفـة في بعض
الـــــدول اإلسالمــــــيـــــة عن 86
عـــامــــا كـــمـــا أفــــادت أســـرته
ــــاركــــيـــة لــــوســـائـل إعالم د
األحد. وقالت عائلته لصحيفة
"برلـينـغسـكي" إن فيـستـرغارد
توفي أثـنـاء نـومه بـعـد صراع
ـــــــــــــــــرض. طـــــــــــــــــويــل مــع ا
وفـيــســتـرغــارد هــو واحـد من
الــفــنـانــ الــذيـن أجنـزوا 12
رسـمـا كـاريـكـاتـوريـا نـشـرتـهـا
في 30 أيــــــــــــــلـــــــــــــول 2005
اركية الصحيفة اليـومية الد
" احملـافــظـة "يــيالنـدز-بــوسـ
حتت عنـوان "وجه مـحـمد".في

قـد أعـادت نــشـر الــرسـوم عـام
2012. خالل الــــــــســـــــنـــــــوات
األخيـرة من حيـاته كـان يجب
على كـورت فـيـستـرغـارد على
غـرار الــعـديــد من األشــخـاص
ـرتـبـطـ بـالـرسوم اآلخـرين ا
الــكــاريــكــاتــوريــة أن يــعــيش
حتت حماية الشرطة في مكان

سري.
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مــــيــــكـــــــــونــــوس إلى حــــيــــاتــــهـــا
الطبيعية".

وجتـــــذب اجلـــــزيــــرة مـــــئــــات آالف
الـسياح سـنويا من بـينهم مـشاهير
وأثــريــاء إلى شــواطــئــهـا اخلـالبـة
وحـيــاتـهـا الـلـيـلـيــة الـصـاخـبـة.لـكن
الـسلـطات الـيونـانيـة تشـعر مـؤخرا

{ اثــــــيــــــنــــــا (أ ف ب) - فــــــرضت
الـيـونان الـسـبت حظـر جتـول ليـلـيا
مـــدتـه خــمـس ســـاعـــات وإجــراءات
أخــــرى في جـــزيـــرة مــــيـــكـــونـــوس
ـعـروفة بـسبب ارتـفاع الـسـياحـية ا
"مـقلق" في أعـداد اإلصابات احملـلية

. بكوفيد وفق مسؤول
ـتد من تـلك الـتدابـير حـظـر جتول 
االولـى فــــجـــرا حــــتـى الــــســــادســـة
صـبـاحـا ومنـع احلانـات والـنوادي
ـــــوســــيـــــقى. ـــــطـــــاعم مـن بث ا وا
ويـستمر الـعمل بالتدابـير لغاية 26
تـمـوز/يـولـيـو حـسـبـمـا أعلـن نائب
ــدنــيــة نــيــكـوس وزيــر احلــمــايــة ا

هاردلياس في بيان.
وجـــاء في الــبـــيــان "نــدعـــو جــمــيع
الـسكان والزوار وأصحاب األنشطة
الـتجارية في جـزيرتنا اجلـميلة إلى
الـتقـيد بالـتدابـير بأمـانة ... كي تتم
الــســـيــطــرة بــســرعـــة عــلى تــفــشي
الــــفــــايــــروس بــــســــرعــــة وتــــعــــود

بالقلق إزاء احلفالت التي تقام سرا
فـي الـــــــفـــــــيالت الـــــــعـــــــديـــــــدة في
اجلـزيـرة.وكـان هـاردلـيـاس قـد حـذر
في  15تـــمــوز/يــولـــيــو من أن عــدد
اإلصــابـــات في مــيــكــونــوس ارتــفع
أربـــعـــة أضـــعــاف مـــتـــجــاوزا 300

إصابة في أسبوع.

”u½uJO  w  vIOÝu*« lM Ë ‰Òu& dEŠ

”Ëd¹UH « s  b×K  WO½U½uO «

ّ


	p1-sh.shf
	p2.shf
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8 
	p9
	pp10
	pp11
	pp12

