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أفــريـقـيـا في شـبـاط . 2022وقـالت
وزارة اخلـارجية العراقية في بيان
امس ان (الـسفـيرة صفـية الـسهيل
مـنـدوبـة الـعـراق لـدى وكاالت األ
ــــتـــحــــدة في رومــــا اعـــلــــنت عن ا
تـضيـيف بغـداد للـمؤتـمر اإلقـليمي
 36لـــدول الــشــرق االدنى وشــمــال
نـظمة اف اي او في شهر أفـريقيا 
ـقـبل عـلى مـسـتوى وزراء شـبـاط ا
الـزراعة للدول االعضاء وبحضور
ـنــظـمـة الـدولـيـة كــبـار مـسـؤولي ا
تحدة) مشيرا الى وخـبراء األ ا
ـوافقة على عقد االجتماع في ان (ا
بــــغـــــداد إشــــارة واضــــحــــة عــــلى
اســــتـــعــــادة دورهـــا الــــطـــبــــيـــعي
ية على بتضييف االجتماعات األ
مــســتـوى وزاري رفــيع وبـحــضـور
ومـشاركة دول إقـليم الشرق االدنى
وشـمـال أفـريـقـيا) وتـابع ان (األ
ـتحـدة اكدت موافـقتهـا على طلب ا
ــنـدوبــيــهــا لـدى ــثالً  الــعــراق 
مــنــظــمـة الــفــاو عــلى الــتــضــيـيف
الـــرســـمي لـــلــمـــؤتـــمــر و إعالم
مـندوبـية العـراق رسمـياً فضالً عن
إعـالن ذلك في افـتـتـاحـيـة اجلـلـسة
الرئيسة للحوار اإلقليمي لالطراف
ــؤتـمـر ــعـنـيــة الـتي اجــتـمـعت  ا
حتــــضــــيـــري حــــواري بــــعــــنـــوان
الـتـعـافي ومعـاودة الـتـشغـيل نـحو
الــدورة  36لــلــمــؤتــمــر اإلقــلــيــمي
لــــلـــشــــرق االدنى  الــــذي انـــعــــقـــد
افــتــراضــيـاً بــادارة الــعــراق حـيث
تـراس اجلـلسـة االفتـتـاحيـة ميـثاق
عـبد احلسـ الوكيل الـفني لوزارة

الزراعة).

تــــعـــــزيــــز عالقـــــاته مـع جــــيــــرانه
ومـــحـــيــطـه الــعـــربي واالقـــلـــيــمي
والـــدولي) وتـــابع ان (احلـــكـــومــة
جتـري حراكـا دبلومـاسيا مـنذ مدة
لـتـقريب وجـهات الـنـظر بـ الدول
اخلـليج وايران وفتح قنوات حوار
العـــــادة االمــــور الى نـــــصــــابــــهــــا
احلـقـيـقي وانـهـاء حـالـة الـقـطـيـعـة
ـشــتـركـة ــصـالـح ا حــفـاظــا عـلى ا
وحــسـن اجلـوار وامـن واســتــقـرار
ـنـطقـة واالبـتعـاد عن اي خالفات ا
تـاريخـية او مـذهبـية قـد تؤدي الى
ؤتمر الـتصعيد) مـتوقعا (جنـاح ا
واخلــروج بــتــوصـيــات قــد تــسـهم
د القريب بحلحلة اخلالفات عـلى ا
ـنــطـقـة).  وبـعث الــتي تـشـهــدهـا ا
الـكـاظـمي رسـالـة خـطـيـة الى أمـير
الــكـويت نـواف االحـمـد الـصـبـاح 
ـؤتـمـر تـتــضـمن دعـوته حلـضـور ا
االقـــــلـــــيــــمـي الـــــذي يــــعـــــقـــــد في
بـغـداد.وقـال وزير الـتـخطـيط خـالد
بـتـال النـجم خالل تسـلـيم الرسـالة
أن (الــرسـالــة تـتــضـمن لــلـصــبـاح 
دعـوة الـكـاظمي المـيـر الـكويت إلى
حــــضــــور مــــؤتــــمــــر دول اجلـــوار
الـعــراقي الـذي سـيـعـقـد في بـغـداد
شاركة قبل نهاية الشهر اجلاري 
ــــســــتــــوى) أوربــــيــــة عــــالــــيــــة ا
واشـارالـى ان (الزيـارة سـتـتـضـمن
إجـراء عـدد من الـلـقاءات الـثـنـائـية
ــسـؤولـ الـكـويـتـيـ لـبـحث مع ا
ــلــفـات ذات ومــنــاقــشــة عــدد مـن ا
ـا يـسهم في ـشـترك و االهـتـمام ا
تــعــزيـز الــعالقــات الــثــنـائــيــة بـ
الــبـلــدين). بـدوره  اكــد مـصـدر ان
ـؤتـمر إقـلـيمي (الـكـاظمي يُـحـضر 
كـبـيـر لـتـقريب وجـهـات الـنـظـر ب
ثـالث دول عـربـيــة). وعـلى صــعـيـد
فـأنه الـتـحـركـات الـدولـيـة لـلـعراق 
ـقــرر ان تــســتــضــيف بــغـداد مـن ا
ـؤتـمـر الـوزاري اإلقـلـيـمي أعـمـال ا
 36  لــدول الـشــرق االدنى وشـمـال
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(االجتمـاع بحث مواضـيع تهدف

الى تقويـة العالقات بـ البلدين
ـنطـقة وسبل فضال عن اوضاع ا

التصدي لالرهاب والتطرف).
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يـــســــتـــمـــر الـــعــــراق بـــالـــفـــوضى
وإضـعـاف الدولـة عـبر اسـتـهدافـها
ــمــنــهج وكـل هـذا عــلـى حــسـاب ا
أبــنــائـنــا وأبــنــائـكم) ومــضى الى
الـــقـــول (لـــقـــد شـــرعــنـــا اول امس
بــإطالق اآللـيـات اإلداريــة لـتـنــفـيـذ
الــورقـة الـبــيـضــاء اإلصالحـيـة من
أجل الـنهـوض باالقـتصـاد الوطني
الـذي سـيسـهم في مـعاجلـة الـكثـير
شكـالت في جمـيع القـطاعات مـن ا
ومن أجـل أبنـاء شعـبنـا ومـستـقبل
أطـــفــالــنــا رغـم الــتــحـــديــات الــتي
نــواجــهـهــا) مــؤكــدا (قـريــبــاً جـداً
ســتــعــلن الـلــجــنــة الــتي كـلــفــتــهـا
ـسـتـشـفى بـالــتـحـقـيق بـفـجــيـعـة ا
اإلمام نتائج التحقيق وأعدكم بأن
ــقــصــر سـيالقـي أشـد الــعــقـاب) ا
مـضيفا (وجهنـا بإجناز معامالتكم
بـــالـــســـرعـــة الـــقـــصـــوى وســوف
أتــــابـــعـــهــــا شـــخـــصــــيـــاً من أجل
اسـتحـصال حـقوقـكم وهذا أقل ما
تـفعله احلكومـة لكم ونعلم أن هذا

ال يعوّض حرقة فقدكم).
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اعـلنت وزارة الصحـة والبيئـة سعيها
ـتـلـق عـن زيـادة اعـداد االشـخـاص ا
ـضـادة لـفايـروس كـورونا لـلـقـاحات ا
عـبر فتح منافذ تلقيح جديدة مطالبة
ـواطن بأخذ اللقاحات حفاظا على ا
سـالمتـهم من خـطر االصـابـة . ورصد
الــــعــــراق امس  11644اصــــابــــة في
ـــوقف عـــمـــوم احملـــافـــظـــات. واكــد ا
الـوبائي الـيومي  الـذي اطـلعت عـليه
(الـزمـان) امـس ان (عـدد الـفـحـوصات
اخملــتــبـــريــة الــتي اجــرتــهــا مالكــات
الــوزارة لـعـيـنــات مـشـتـبه اصــابـتـهـا

بـالفايـروس بلغت  51 الـفا  حيث 
رصـــد  11644 اصــــابـــة فـي عـــمـــوم
احملـافظات) واضـاف ان (الشـفاء بلغ
 7359 حـــــالـــــة وبـــــواقع  63 وفـــــاة

جـديدة) وتـابع ان (اكـثر من  98 الف
ضادة شـخص تلقى جـرعات اللـقاح ا
ـنتشـرة في بغداد في مـراكز الوزارة ا
واحملــــافـــظــــات). وأعـــلــــنت الـــوزارة
اســتــمــرارهــا بــاخلــطــة احلــكــومــيـة
ـضـاعـفـة أعـداد الـلـقـاحات ـوسـعـة  ا
ـضـادة لـكورونـا وزيـادة منـافـذ أخذ ا
الـــتـــلـــقـــيح في الـــعـــاصـــمــة وبـــاقي
ـــتــحــدث بــاسم احملـــافــظــات.وقــال ا
الـوزارة سيف البدر في تصريح امس
(مـستمرون بتطبيق اخلطة احلكومية
ـضـاعـفـة أعـداد الـلـقـاحات ـوسـعـة  ا
ــضـادة لــلـفـايــروس وزيـادة مــنـافـذ ا
الــتـلــقـيـح في بـغــداد و احملـافــظـات)
ـواطن الى (تـلقي اللـقاحات داعـيا ا
ــضــادة حـــفــاظــا عــلى سالمــتــهم) ا
ـسـتخـدمة في مـبـينـا ان (اللـقـاحات ا
الـعـراق اثـبتت فـعـالـيتـهـا وحتـقيـقـها

حـمـايـة ووقـايـة من االصـابـة بـنـسـبـة
ية ئة ومن مناشئ عا تتجاوز  90 بـا
رصـيـنة) نـافـيـا ( وجـود حـاالت وفاة
ـتلق واعـراض جانبيـة خطرة لدى ا

ضـاد لكـورونا). وفي لـبنان  لـلقـاح ا
أعـلـنت شـركة طـيـران الـشرق االوسط
الـتابـعة لـلخـطوط اجلـوية الـلبـنانـية
عـن حــــــزمــــــة إجـــــــراءات جــــــديــــــدة
لــلـوافــدين.وقــالت الـشــركـة في بــيـان
امـس أنه (ابــتــداءً من يــوم اجلــمــعــة
ــقــبــلـة ســيــخــضع جــمــيع الــركـاب ا
ــمــلــكــة الــقـــادمــ الى لــبــنـــان من ا
ـتحـدة وقبـرص و تركـيا و الـبرازيل ا
و اإلمـارات و العراق و الهند ومالوي
و أثـيوبيـا و زامبيـا وليبـيريا وكـينيا
وليس الـركاب وغـامـبيـا وسيـراليـون 
الـعابرين عبر هذه الدول الى الزامية
حــيـازة حــجـز فــنـدقـي عـلى نــفـقــتـهم

دة  4أيـام و ثالث لـيال في اخلـاصـة 
ـعـتـمــدة و ال يـسـمح أحــد الـفـنــادق ا
للركاب الذين ليس لديهم حجز فندقي
بـــالـــصــعـــود عـــلى مــ الـــطـــائــرة)
مـــســـتـــثـــنـــيـــة من ذلـك (الـــبـــعـــثــات
الـدبـلـومـاسـيـة الـوطـنـيـة و االجـنـبـية
دة وعـائالتهم على أن تلتزم باحلجر 
أربـعـة أيام في مـقر إقـامتـها والـركاب
الــذين سـبق أن تـلــقـوا جـرعـة واحـدة
عــلى االقل من أي لــقـاح كــورونـا دون
حتـــديـــد لــلـــمـــدة والــذين أصـــيـــبــوا
بــكــورونـا وتــعــافـوا مــنه ضــمن مـدة
تـسعـون يومـاً قبل تـاريخ سفرهم الى
لـبنـان وذلك بعـد ابراز وثـيقـة رسمـية
تــــثــــبـت ذلك اضــــافــــة الى الــــركــــاب
الـعـابـرون بـراً الى سوريـا عـبـر مـطار
رفــيق احلـريــري الـدولـي). فـيــمـا اكـد
ــعـالج طــبـيـب اجلـهــاز الـهــضـمي وا

كن أن تـظـهر نـيـكـيتـا خـارلوف أنـه 
مــتالزمــة مـا بــعـد كــورونـا بــأعـراض

عدة.
 وقــال في تـصــريح امس ان (كـورونـا
الـذي نواجـهه يفـاقم جمـيع األمراض
ـزمنة التي كان اإلنسان يعاني منها ا
قــبل أن يــصــاب به وبــنــاءً عــلى ذلك
عـندمـا يتـرك هذا الفـايروس شـخصًا
يــجب عـلى الـشـخـص أن يـتـعـامل مع
ـا كــان مـريـضًـا به من تــفـاقم مـطـول 
قـبل دون احتساب الظـواهر الشائعة
جـدًا مـثل فـقـدان حاسـة الـشم وفـقدان
ـــيــز حـــاســـة الـــتــذوق و هـــذا مـــا 
الــفـايـروس) وأضــاف أنه (من جـانب
أمـراض اجلهاز الـهضمي يـتفاقم لدى
ـرارة والـبـنـكـرياس الـنـاس الـتـهـاب ا
ومـتالزمة الـقولون الـعصـبي ويصبح
ـدة اإلمــســاك أكـثــر حــدة ويــسـتــمــر 

أطـول كـما يـؤثر كـورونـا على اجلـهاز
الــعــصــبـي ايــضـا) مــشــيــرا الى انه
ـتالزمــة مـا ــكن أن يــصـيب هــذه ا )

بــعـد كــورونـا
اجلـــــــــهـــــــــاز
الـــــعــــصـــــبي
ــــــــــكـن أن و
يـــــــــــــبـــــــــــــدأ
الـــــــشــــــخص
بـــــــحـــــــالـــــــة
مــــشــــابــــهــــة
لـالكــــتــــئــــاب
بــــــــدرجـــــــات
مــتـفــاوتـة من
الــــشـــدة  إذا
كـــان يـــعـــاني
مـن ظــــواهــــر
مـثل الـربو أو

(قـلنـاها ونـقولـها مـرة أخرى إن ما
حـــصل ويـــســـتـــمـــر حـــصـــوله في
الــعــراق من مـشــكالت واســتـهــتـار
ــا هــو ـــمــتــلــكــات إ بــاألرواح وا
ترسبات الفساد الذي نخر البالد)
ولـــفت الى ان (هــنـــاك تــعــمــد بــأن
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تــوقـعـت الـهــيـئــة الــعـامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـــوزارة الـــنــقل  ان يـــكـــون طــقس
الــيــوم االربـعــاء صـحــو واحلـرارة
مــسـتـقـرة. وقـال الـهــيـئـة في بـيـان
تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان (طــقس
ناطق الـيوم االربعاء سـيكون في ا
كــافــة صـحــوا مــصـحــوب بــبـعض
الــغـيـوم و درجــات احلـرارة تـكـون
مـسـتـقرة) واضـاف ان (طـقس يوم
غـد اخلميس سيـكون غائمـاً جزئياً
مع تـسـاقط زخات مـطر خـفيـفة في
أمــاكن مـتــفـرقــة ودرجـات احلـرارة
تـرتـفع قـلـيالً عن الـسـوم الـسابق)
وتـــابع ان (طـــقس يـــوم اجلـــمـــعــة

ـقـبـلـة سـيكـون غـائـمـاً جـزئـياً مع ا
تـسـاقط زخـات مـطـر خـفـيـفـة خالل
الـــلــــيل وال تـــغـــيــــيـــر في درجـــات

احلرارة). 
وفـي بــكـــ ارتـــفـــعـت حـــصـــيـــلــة
الـفـيـضـانـات في وسط الـص إلى
ثالثــمـئـة وقـتـيـلـ حـسـبـمـا أعـلن
مـــســؤولـــون امس اإلثـــنــ بـــعــد
هـطول أمطار غـزيرة بلغ منـسوبها
خـالل ثالثـة أيـام مــا يـوازي مـعـدل
مـا يتساقط طيلة سنة.سُجلت أكثر
مـن  290 وفــــــــاة في مــــــــديـــــــنـــــــة
تـشنغـتشو عاصـمة مقاطـعة خنان
وفـق مــــــا صــــــرح مــــــســــــؤولـــــون
لـلصحافي فـيما ال يزال نحو 50
ـقـاطـعـة في شـخــصـا في أنـحـاء ا

فقودين. عداد ا
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نحو الف و 700 ايـزيدي مختطف
حـتى االن مـهمـة ال تـقبـل التـهاون).
مـن جــانــبه  اعـــرب رئــيس إقـــلــيم
كـردستـان نيـجيـرفان الـبارزاني عن

ـطـلب حتـويل قـضاء دعـمه الـكـامل 
ســــنـــجــــار إلى مــــحـــافــــظـــة.وقـــال
الـبـارزاني بـذكـرى فـاجـعـة سـنـجـار
انه (تــمــر عـلــيـنــا الـذكــرى األلـيــمـة

الـسابعة لإلبادة اجلماعية لسنجار
وأطـــرافــــهـــا نـــســـتــــذكـــر بـــإجالل
الـضــحـايـا من أخـواتـنـا وإخـوانـنـا
اإليــزيـديــ ونـنـحــني إكـبــاراً لـهم
فــهــؤالء ـــبـقــون دومــا في ذاكــرتــنـا
وذاكـرة شعب كردستـان واإلنسانية
و جنــدد الــتــعــبــيــر عن الــتـعــاطف
ومــشـــاركــة األحــزان مع عــوائــلــهم
وذويــهم ونـؤكــد مـســانـدتـنــا لـهم)
وأضـاف (بـرغم مرور سـبع سـنوات
لـم نتـعاف نـحن وكل اإلنـسانـية من
الــصـدمـة الــتي سـبـبــتـهـا وحــشـيـة
وإجــرام إرهـابـيي داعش لـكن عـنـد
أخـواتـنـا وإخـوانـنـا اإليـزيـدي في
إالقـليم والعـراق توقعـاتهم وعـلينا
أن نـكــثف جـهـودنـا حلل مـشـاكـلـهم
وتـأمــ احـتـيـاجـاتـهـم لـيـتـمـكـنـوا
ـسـاعـدة ــسـانـدة من اجلـمـيع و
كـل األطــراف من اتــخـــاذ خــطــوات
عـمــلـيـة بـاجتـاه مـعـاجلـة جـراحـهم
ــصــاحلــة ومــســتــقــبل وبــاجتـــاه ا

أفــضل وحـيـاة آمـنـة) مــشـددا عـلى
ـشـاركـة والـشـراكة (رفع مـسـتـوى ا
احلـــقــــيـــقـــيـــ لـإليـــزيـــديـــ وكل
ـــكــونـــات وتــوســـيــعـــهــا وزيــادة ا
فـاعـليـتهـا من الـنواحي الـسـياسـية
والـسـلطـوية واحلـكـوميـة واإلدارية
والقانونية واالجتماعية في العراق
ـزيد وفـي االقلـيم  و يـجب إجنـاز ا
ـــــشــــتـــــرك إلنــــقــــاذ مـن الــــعـــــمل ا
اخملـتطـف اإليـزيديـ والكشف عن
ـغيـب مـنهم وحـسمـها). مـصـائر ا
بــــدوره  اكــــد رئـــيـس احلـــكــــومـــة
مـسـرور الـبـارزاني فـي بيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس (نـسـتـذكـر بألـم بالغ
مــا تـعـرض له آالف االيــزيـديـ من
إبــادة جـمــاعــيـة وخــطف وتـشــريـد
وتـدمـير) مـوكـدا (لقـد كـانت اإلبادة
ـة وحـشـيـة نـكـراء اجلـمــاعـيـة جـر
ســتــظـل عــالــقــة في وجــدان شــعب
كــــردســــتـــان وأذهــــانه وضــــمــــيـــر
اإلنـسانية بـأسرها وهو مـا يتطلب
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دعــا رئـــيــســا االقــلــيم واحلــكــومــة
بـغــداد الى تـنـفـيـذ اتـفـاق سـنـجـار
وتـطـبـيع االوضـاع فـيـها فـيـمـا اكد
رئـيس اجلمـهوريـة برهم صالح ان
االقـــتــصـــاص من مــنـــفــذي االبــادة
اجلـــمــاعــيــة بــحـق االيــزيــديــ لن
يـسـقط بـالـتـقـادم . وقـال صـالح في
تــغــريــدة عــلى تــويــتــر تــابــعــتــهــا
(الــــــــــزمـــــــــان) امـس ان (اإلبـــــــــادة
اجلــمــاعــيــة لاليــزيــديــ جــرح كل
ـة نـكـراء ال تُـغـتـفر) الـوطن و جـر
وأضــــــاف ان (اإلقـــــتــــــصـــــاص من
مـــرتـــكــبـي اإلبــادة حـق لن يـــســقط
وواجـــبـــنـــا انــصـــاف الـــضـــحـــايــا
وتـــعــويـــضــهم) مـــؤكــدا (أمـــامــنــا
اســـتــحـــقــاقــات مـــلــحّـــة في إعــادة
الـنازح واعمار سـنجار وابعادها
عن الـتجاذبـات والكشف عـن مصير

œUO *Ë_« wzUN  w  q “«d « wI K Ë ÊU UO « wBI  UO U ≈
5 % Í—U  ≠œ«bG

ــبــاراة تــأهل مــنـــتــخب إســبــانـــيــا إلى ا
النـهائية امس الثالثـاء من منافسات كرة
ـبـيـاد طـوكـيـو  2021 عـقب الـقـدم في أو

الفوز على اليابان بهدف من دون رد.
وواجه مـنتخب إسـبانـيا نظـيره الـياباني
عـلى مـلـعب سـايـتـامـا 2002  فـي الدور
ـبـيـاد طـوكـيـو لـكرة نـصف نـهـائي من أو

القدم.
وسـيطـر الـتـعـادل الـسـلـبي بـدون أهداف
ـبـاراة وسط عـلى الــوقت األصـلي مـن ا
سـيـطـرة إسـبـانـيـة كـامـلـة عـلى مـجـريـات
ـنتـخبـان على وشك اللـعب وبيـنمـا كان ا
االنــتــقــال إلى ركالت الــتــرجـيـح خـطف
ـنتخب اإلسباني هدف الفوز عن طريق ا

ماركو أسينسيو في الدقيقة 115.
بـهـذه الـنـتيـجـة يـتـأهل مـنتـخب إسـبـانـيا
ـباراة الـنهـائـية في مـنـافسـات كرة إلى ا
بـياد طوكيو  ?2021بـعد غياب الـقدم بأو
اســتــمـر  21 عـامــا مــنـذ دورة ســيـدني

.2000
ـــاتـــادور عـــلى مـــوعـــد مع وســــيـــكـــون ا
ـباراة الـنـهـائـية مواجـهـة الـبـرازيل في ا
ــبـيـاد من مــنـافــسـات كــرة الـقــدم في أو

طوكيو 2021.
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يـجـري الـعراق حـراكـا دبـلومـاسـيا
اسـتــعـدادا لـعـقـد  مـؤتـمـر اقـلـيـمي
يـنـاقش ــقـبـلــة  في بــغـداد االيـام ا
تـعزيز العالقات والـتعاون وتقريب
وجـهات النظر ب اخلصوم النهاء

ومن بـيـنهـا الـكويت لـلـمشـاركة في
زمـع عقده ؤتـمر االقـليـمي ا هـذا ا
قـبلة  هو فـي بغداد خالل االيـام ا
مـن اجل تـــــوضــــــيح ان الـــــعـــــراق
اجلــديـدة ال يــحـمل الــسالح بـوجه
جـيـرانه او يـذهب لـلـتـصـعـيـد على
ـا يـعـمل عـلى مـســائل مـعـيـنـة وا

مـتـعددة لـلـجوار االقـلـيمي مـفـادها
ان العراق يقف على مسافة واحدة
مـن اجلــمـــيع ويـــســـعى الى بـــنــاء
عالقـات واتفاقيات تـعاون مشتركة
ـنـطـقـة بـعـيـدا عن تـخـدم شـعـوب ا
التدخل بشؤون االخرين) واضاف
ان (دعـــوة عــدد مـن رؤســاء الــدول

القطيعة وتسوية اخلالفات حفاظا
ـــشــتـــركــات وتـــعـــزيــز امن عـــلى ا
ــنـطــقــة. وقـال مــديـر واســتــقـرار ا
مــركـــز الــقــرار الــســـيــاسي حــيــدر
ـــــوســــوي لـ (الــــزمــــان) امس ان ا
(رئـيس الوزراء مـصطفى الـكاظمي
يـجـري مـحـاوالت عـدة عـبـر رسائل
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أكــــد رئـــيس الــــوزراء مـــصــــطـــفى
الــــكـــاظـــمي  قــــرب اعالن نـــتـــائج
الـتحقيق بفجيـعة حريق مستشفى
احلس في ذي قار مشيرا الى ان
ـنـظـومة احلـادث سـبـبه خـلـل في ا
اإلداريــة لــلـدولــة الــتي تـوارثــتــهـا

تراكمياً منذ العام 2003. 
ونــقل بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
عـن الــــكـــاظــــمـي خالل لــــقــــائه في
الــقـــصــر احلــكــومي عــدد من ذوي
شهداء الفجيعية القول (نستقبلكم
ـلؤهـا احلزن واحلـسرة وقـلوبـنا 
عـــلى فـــقــدان أعـــزائــكم فـي حــريق
ـستشفى) واضاف ان (احلادث  ا
وقــبــله مــســتــشــفى ابن اخلــطــيب
يشيران بكل وضوح إلى اخللل في
ــنــظــومـة اإلداريــة لــلــدولــة الـتي ا
تــوارثــتــهـا تــراكــمــيـاً مــنــذ الــعـام
2003 ) وأضــاف ان (دمـاء ذويـكم
ـسؤول في أعـناقـنا وسنـعاقب ا
عـن هذا احلادث بـكل شدة) وتـابع
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عـــقـــد رئـــيس مـــجـــلس االعـــيــان
االردني فيـصل الـفـايـز مع رئيس
مـجـلس الـنـواب الـعـراقي مـحـمد
ــرافق له احلــلــبــوسي والــوفــد ا
اجـــتـــمـــاعـــا لــــبـــحث الـــعالقـــات
الثـنـائـية وتـعـزيـزها بـ الـعراق
واألردن.واكد الـفـايز لـلحـلـبوسي
خالل االجــتــمــاع الــذي عــقــد في
العـاصـمـة االردنيـة عـمان أهـمـية
مخرجات القمـة الثالثية األخيرة
الـتـي عـقــدت بــ االردن ومــصـر
والـــعــــراق في بـــغــــداد مـــجـــددا
تأكيده أن االردن يقف مع العراق
فـي حــــــــفـظ االمـن وحتــــــــقـــــــــيق

السيادة.
واكـد الـفـايـز ان (االحتـاد مـا بـ
ـانـات االردن ومصـر والـعراق بر

مصطفى الكاظمي

مـنّـا تخـلـيـداً دائمـاً لـذكرى ضـحـايا
هــــذه اإلبـــادة بـــإجالل وإكـــرام وال
يــسـعــنــا إال أن نـنــحـنـي تـعــظـيــمـاً
واحـتــرامـاً أمـام تـضـحـيـات أبـطـال
الـبيشمركة الذين ضحوا بأرواحهم
مـن أجل حتــريـر ســنــجــار بــقــيـادة
الـرئيس مسـعود البارزاني) وتابع
ـــوجـــعــة انـه (في هـــذه الــذكـــرى ا
جنـــدد تــأكـــيــد احلــكـــومــة بـــأنــهــا
ســـتــواصل بــذل جـــهــودهــا إلعــادة
الــــنـــازحــــ من اإليــــزيــــديـــ إلى
مـنـاطـقـهم بـكـرامـة كـذلك نـعـمل مع
احلـــكــومـــة االحتـــاديــة واجملـــتــمع
الــدولي عـلى إعـادة إعـمـار سـنـجـار
) ومـضى وبـاقي منـاطق اإليـزيدي
الــــبـــارزانـي الى الـــقــــول (ضـــرورة
تــنــفـيــذ اتــفـاق ســنــجـار وتــطــبـيع
الـــوضع فــيــهـــا وتــأمــ األرضــيــة
ـناسبة أمام الـنازح للعودة إلى ا
ديـارهم برأس مـرفوعة وإعـادة بناء
ــنــطــقــة فــإنــنـا نــبــذل كل مــا في ا

وســعــنــا حملـاكــمــة مـجــرمي داعش
ومـن سانـدهم والكـشف عن مصـير
ـكون ـفـقودين) مـشـيـرا الى ان (ا ا
ـــثل مـــنــذ آالف اإليـــزيـــدي الـــذي 
السن واحداً من األسس الراسخة
لـلتـعايش والتـسامح وقـبول اآلخر
ت بهم عبر رغـم كل الكوارث التي أ
الـــتـــاريخ وخــســـائـــرهم بــاألرواح
ـــانـــهم واألمـــوال لـم يـــتـــزعـــزع إ
بـدينهم وظلوا مـتمسك به ونحن
ـانــهم وإرادتـهم واثــقـون أنــهم بـإ
الـقـويـة سـيضـمـدون جـرحـهم هذا 
لـكن عـلـينـا وعـلى كل اإلنسـانـية أن
ـنحـهم الثـقة والطـمأنـينـة ونعمل
ــســتـوى الــدولي لالعــتـراف عــلى ا
بـفاجعة سنجـار واإليزيدي كإبادة
جــمــاعــيــة) داعــيــا احلــكــومــة الى
(تــعــويض الــضــحــايــا وعــوائـلــهم
وذويــهـم وفــقــاً لــقــانــون الــنــاجــ
اإليـــزيـــديـــ الـــذي صـــادق عـــلـــيه

مجلس النواب).

نيجيرفان البارزانيبرهم صالح

الــتـــهــاب الــشــعب الـــهــوائــيــة فــإنه
سـيـظـهـر نـفـسه لـبـعض الـوقـت بـقوة

أكبر بعد كورونا).
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في سـابقة لسفارة اجنبية في العراق
 أعـلـنت الـسفـارة الـيابـانـية  امس 
ـتـحدة ـشـروع اال ا عـن اإلسـهـام 
اخلـاص بـدعم وتمـويل بـناء الـقدرات
ـسـتـقـلة ـفـوضـيـة العـلـيـا ا لـكـوادر ا
ليوني دوالر. لالنـتخابات العـراقية 
في وقـت تـضـغط انـسـحـابـات الـتـيار
الـــصــدري وحـــزب الــســيـــاسي ايــاد
عـالوي واحلـــزب الــــشـــيـــوعـي عـــلى
ـشهد االنتخابي الذي ينتقده بعض ا
ــســـلـــحــة ســـيـــاســيي الـــفـــصـــائل ا
ويــــشــــكــــكــــون بـه بــــســــبب كــــثــــرة
االنــــســــحـــابــــات. لـــكـن كل اجلــــهـــد
احلـكومي يـتجـه لتنـظيـم االنتـخابات
فـي مـــوعــــدهـــا من دون أي تــــأجـــيل
باحثات العراقية االمريكية بـحسب ا
الــتي جــرت فـي واشــنـطـن األســبـوع
ــاضي. وذكــرت الـســفـارة في بــيـان ا
بلغ 216 أمـس ان اليابـان ساهـمت 

مـلـيـون ين يـابـاني (حـوالي مـلـيـوني
دوالر) لــدعم مـفـوضــيـة االنـتــخـابـات
الـــعــراقــيـــة الــتي تـــســتـــعــد إلجــراء
ـانـيــة في تـشـرين االنــتـخـابـات الــبـر
األول 2021.  ويــفــتــرض ان تــمــويل
وازنة العراقية ـفوضية يأتي من ا ا
ولـم يــســـبـق ان أعــلـــنـت بــغـــداد عن
حـاجـتـها لـتـمويل دولـي لالنتـخـابات
ــراقـبــة الــدولــيـة لــكــنــهـا رحــبت بــا
لالقــتـراع.  وقـال ســفـيـر الــيـابـان في
الـــــعـــــراق ســـــوزوكي كـــــوتــــارو ان
“االنــتــخــابــات هي أكــثــر مــنــاســبــة
أســاســـيــة لــتــرجـــمــة إرادة الــشــعب
الــعــراقـي وتــطــلــعــاته إلى ســيــاســة
وطـنـية ?”مـعـرباً عن “امـله أن تـسهم
ـــســـاعـــدات من حـــكـــومـــة وشـــعب ا
الـيابان في تـعزيز قـدرات تكنـولوجيا
ـعلومـات لدى مفـوضية االنـتخابات ا
وتـنفيذ التدابيـر الوقائية من فيروس
كــــورونـــا وضــــمـــان الــــشـــفــــافـــيـــة
قبلة صداقية في االنتخابات ا وا

UI¡∫ الفايز واحللبوسي خالل لقائهما في عمان امس 
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الى عـــدم الـــتـــأخـــيــــر في تـــشـــكـــيل
احلـــكـــومـــة) داعـــيـــا رئــــيـــسي الى
(االســراع في تــقــد أسـمــاء وزرائه
ــرشــحـــ الى مــجــلس الــشــورى ا
ـصـادقـة واألخـيـر الى االسـراع في ا

على هذه الترشيحات).
WO u¹  UO Ë

وسجّـلت إيران حصـيلـة قيـاسية في
عـدد اإلصــابـات الـيـومــيـة بـفـيـروس
كورونا جتاوزت التي بلغت 37 ألفًا
ألول مـــرة االثــــنــــ وفــــقــــا لـــوزارة
الـصـحـة وكـذلك عـدد وفـيـات يـومـيـة
قيـاسـية خالل ثالثـة أشـهر.وسـجّلت

الــــــــوزارة 37189 إصـــــــــابــــــــــة في
ـاضـيــة مـا يـرفع الـسـاعـات الـ 24ا
الـعـدد الـتـراكـمي لـلـحـاالت مـنـذ بـدء
تــــفـــشي الــــوبـــاء إلى 3,940,708.
رة الرابعة الـتي تسجل فيها وهي ا
ايـران عــدد إصـابـات قـيــاسـيًـا خالل
أسبـوعـ في ما وصـفـته الـسلـطات
ـــــوجـــــة اخلـــــامـــــســـــة" من بـــــأنه "ا
الــوبــاء.وســجّــلت إيــران أكــثـر دول
الـشـرق األوسط تـأثـرا كـورونا411 
وفاة جـديدة ما رفع الـعدد الـتراكمي
لـــــلـــــوفـــــيـــــات إلى 91407 وفـــــقــــا
سؤول محلي أن للوزارة.وسبق 

الــنـوويـة.لــكن مـفــاعـيـله بــاتت شـبه
الغــيــة مـــذ قــرر الــرئــيس األمــيــركي
السـابق دونـالـد تـرامب سحب بالده
أحاديـا منه عام 2018 وأعاد فرض
عقوبات قـاسية على طـهران تسببت
بــأزمـــة اقـــتـــصــاديـــة ومـــعــيـــشـــيــة
ـنصب حـادة.ويأتي تـولي رئـيـسي ا
بــيــنــمــا تــخــوض إيــران مع الــقـوى
ـشـاركـة أمــيـركـيـة غـيـر الـكــبـرى و
مبـاشـرة مبـاحثـات إلحـياء االتـفاق.
فاوضات وأجريت ست جوالت من ا
ب نيسان/أبـريل وحزيران/يونيو.
ولم يحدد مـوعد جولـة جديدة عـلما
أن مـــســؤولــ إيـــرانــيــ أكــدوا ان
استـكمـال التـفاوض سـينـتظـر تولي
رئــــيـــسي مــــهـــامه.مـن جـــهـــته رأى
خـامـنــئي في خـطـاب بــعـد تـنـصـيب
ــشـكالت رئــيــسي أن (الـثــغــرات وا
قـدراتها كثـيرة لـكن البالد تـتفـوق 
شكالت) معتبرا أن (حل على هذه ا
ـشكالت االقـتـصاديـة يـتطـلب وقـتا ا
ـــكن أن يـــتم في وقـت قــصـــيــر وال 

وب ليلة وضحاها). 
بــعـــد مـــراسـم الـــتــنـــصـــيـب يــؤدي
رئيسي اليـم الدستـورية اخلميس
ان) في أمام مـجلس الـشورى (الـبر
ه أســـمــاء خــطـــوة يـــلـــيــهـــا تـــقـــد
رشح للمنـاصب احلكومية لنيل ا
ــرشــد األعــلى ثــقــة الــنــواب.ودعــا ا
الـــــيـــــوم الـى اإلســـــراع فـي اجنـــــاز
ذلك.وقال (الـوضع في البالد يـحتاج
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أكدوا أن األرقام الرسـمية تبقى دون
سؤولـون االرتفاع الفـعليـة.ويعـزو ا
األخير في عـدد الوفيـات واإلصابات
للـتـراخي في احتـرام الـبروتـوكوالت
ـتـحـورة دلـتـا الـصـحـيــة وانـتـشـار ا
الـشديـدة الـعـدوى.وحـذر نـائب وزير
الصـحة إيـراج حـريرجي االثـن من
أنه "إذا استـمر الوضـع احلالي على
مــا هــو عــلـيـه فـقــد تــصل الــوفــيـات
الـيــومـيـة إلى 500 . وعـلــقت إيـران
آمالهـا على اللقـاحات للـمساعدة في
مــكــافــحـــة األزمــة الــصــحـــيــة لــكن
حمـلتـهـا للـتطـعيم مـنذ مـطلع شـباط
ا كـان مخططا تقدمت بشـكل أبطأ 
ـسؤولـون اإليرانـيون من له.وشكـا ا
تــأثـيــر الـعــقـوبــات األمـيــركـيــة عـلى
امــكـان اســتــيـراد لــقــاحـات مــضـادة
لكوفيد-19 ال سيما لصعوبة القيام
اليـة الالزمة من أجل بالـتحويـالت ا
احلــــصـــول عـــلـــيـــهـــا.وقـــالت وزارة
الــصــحــة إن أكـثــر من  10,2مالي
شخص تلقوا جرعة أولى من اللقاح
حتى اآلن في ح تلقى 2,7 مليونا

. اجلرعت
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من جـهـة أخــرى  اعـتـبـرت إسـرائـيل
االثـــنــ أن قـــرار االحتــاد األوروبي
إرسـال الــدبـلـومـاسـي إنـريـكي مـورا
حلــضـــور حــفل تــنــصـــيب الــرئــيس
اإليــراني اجلـديــد إبـراهــيم رئــيـسي
يـنمّ عـن "سـوء تـقــديـر".وقـالت وزارة

نصور دني يخمد حريقاً في مجمع جتادي با o¹dŠ∫ الدفاع ا
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ضــبـطت هــيـئــة الـكــمـارك كـمــيـة من
ــنـوع االسـتـيـراد مـخـفـيـا الـبـيض 

وراء ارسالية اسمنت ابيض .
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(الــبــيض ضــبط اثــر اخــفــائه خــلف
ارسـالــيـة اســمـنت ابـيـض في مـركـز

السيب احلدودي).
وأضــاف (انه  اتـــخــاذ اإلجــراءات
الــقــانـونــيـة بــحق االرســالــيـة وفــقـاً

للقانون.
سيـطرت أجـهزة االطـفاء عـلى حريق
انـــــدلع فـي مــــجـــــمع جتـــــاري وسط

نصور ببغداد. ا
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وقــال شــهـــود عــيــان امس إن (فــرق
ــدني تـمــكـنت من مــديـريـة الــدفـاع ا
الـسـيـطـرة عـلى حـريق داخل مـجـمع
جتـــاري ضــــمـن مـــقــــتــــربــــات مـــول
ــنـــصــور) ,مـــؤكــديـن ان (احلــادث ا
ســبــبـه تــمــاس كــهــربــائي). وانــدلع
حــريق داخل مــخـازن مــواد غـذائــيـة
قـرب مجـمع بـسـمـاية الـسـكـني.وقال
مصـدر في تصـريح امس إن (حريـقاً
انـــدلع داخـل عـــدد من الـــكـــرفـــانــات
ـتخـذة كـمـخازن لـلـمـواد الغـذائـية ا
بـالقـرب من بـوابة مـجـمع بسـمـاية),
ــــدني مـــؤكــــدا ان (فــــرق الــــدفـــاع ا
باشـرت عملـيات إخـماد احلريق ,مع
حتــجــيـم اخلــســائــر). ولــقي اربــعــة
اطفال اول امس ,مصارعـهم بحريق
اندلع داخل منزل ضابط برتبة عقيد
ـنــطـقـة الـغـزالــيـة في بـغـداد.وقـال
مــــــصــــــدر فـي تــــــصــــــريـح امس ان

لـــتــكــثــيف اجلـــهــد األمــني وحــصــر
ــعــلــومـات األولــيــة والــتـدقــيق في ا
البــســـات ومــعـــرفــة احلـــيــثـــيــات ا
اجلنـائـية) ,مؤكـدا ان (حـادث الـقتل
كان بـسـبب خالفـات ومشـاكل مـادية
ـا دفع احـدهم بـشـأن قـطـعـة ارض 
لـقـتل مـواطن وهـو عـلى صـلـة قـرابة
به في مـنـطــقـة نـهـاونـد ومن ثم قـام
بـــقــتـل ابن شــقـــيــقـــته داخل مـــحــله
واالنــــتـــحـــار بـــعـــدهـــا) ,وتـــابع انه
(بجهود أجهزتها األمنية في تقصي
ـراقـبة احلـادث ومتـابـعة كـامـيرات ا
واالســـتـــدالل وشـــهــادة اخ اجملـــني
عــلـيه الــذي كـان مــوجــوداً في مـحل
احلـــادث تـــمت مـــعـــرفـــة مالبـــســات
ـة وكـشفـهـا في مـدة قـيـاسـية اجلـر
جـداً). والــقت وكـالـة االســتـخـبـارات
والتحقيقات االحتادية ,القبض على
39 مـتـهم مـطـلـوبـآ بـيـنـهم بـقـضـايـا
اإلرهاب وأخر محكوم أعدام غيابي.
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وقالت خلـية االعالم االمـني في بيان
ـــــعــــــلــــــومـــــات امـس انه (وفــــــقــــــاً 
اســتــخــبــاراتــيــة دقـيــقــة ومن خالل
ـيـدانيـة والتـدقـيق األمني تـابـعة ا ا
ـســتـمـر ولـقــرب زيـارة عـاشـوراء  ا
شــــرعت وكــــالــــة االســــتــــخــــبـــارات
والــتـحــقــيـقــات االحتـاديــة بـتــنـفــيـذ
عـمـليـة أمـنـيـة استـبـاقـيـة في كربالء
من خـالل تــدقــيـق بــيــانـــات الــنــزالء
ـرافق السـياحـية  داخل الفـنادق وا
حيث أسـفرت عن إلـقاء القـبض على
٣٩ مــتـهــمـآ بــيـنــهم مــطـلــوبـ وفق
ــادة ٤ ارهـاب و٤٠٦ الـقـتل أحـكـام ا
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باسم نعيم العكيلي

{ طــهـران ,أ ف ب) - أكــد الـرئــيس
اإليراني اجلديد إبراهيم رئيسي أنه
ســـيـــعــــمل عـــلـى رفع الـــعــــقـــوبـــات
فروضة على بالده لكنه األميركية ا
شــــدد عـــلى أن حتــــســـ الـــظـــروف
االقتـصـادية لـلـجمـهـورية اإلسالمـية
لن يـــكــون رهن إرادة األجـــان. وقــال
رئـيــسي (نـحن نــسـعى بــالـطـبع الى
رفع احلــظــر (الــعــقــوبــات) اجلــائـر
لـكــنـنـا لن نـربـط ظـروف حـيـاة األمـة
بـــإرادة األجـــانب) وذلـك في كـــلـــمــة
ألقاها بعـيد تنصيـبه رئيسا من قبل
رشد األعلى للجمهورية اإلسالمية ا
آية الـله علـي خامـنئي إثـر فوزه في
االنـتـخـابـات في حـزيـرانـر .وأضـاف
"نحن ال نـرى أن الـوضع االقتـصادي
للشعب مالئم بسبب عدائية األعداء
ـشكالت والـثـغرات وأيـضا بـسـبب ا
في داخل الـبالد".يـخـلف رئيـسي في
ــعــتــدل حــسن ــنــصـب الــرئــيس ا ا
روحـــــاني الــــــذي شـــــغل واليـــــتـــــ
متتاليت اعتبارا من 2013  وشهد
عـهـده سـيـاسـة انـفـتـاح نـسـبي عـلى
الـغـرب كانـت أبرز مـحـطـاتـهـا إبرام
اتفـاق فيـينا 2015 بشـأن البـرنامج
الـــنـــووي مع سـت قــوى كـــبـــرى هي
تحدة وبريطانيا وفرنسا الواليات ا
ــانــيــا).أتــاح والــصــ وروســيــا وأ
االتـفــاق رفع الـعـديـد مـن الـعـقـوبـات
التي كانت مـفروضـة على إيران في
مــــقــــابـل احلــــد من أنـــــشــــطــــتــــهــــا
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(الــتــحــقــيــقــات األولــيــة تــفــيــد بـان
الوالدين خرجا المر ما وأغلقا الباب
ــفــتـاح) ,واضـاف ان عــلى األوالد بـا
ـــدنـي كـــافـــحت احلـــريق (الـــدفـــاع ا
ـــــعـــــرفــــة وفـــــتـــــحت حتـــــقـــــيـــــقــــا 
اسـبابـه).وألقت قـوة أمـنـيـة الـقبض
على متهم بـتجارة األعضـاء البشرية
في بــــغــــداد. وذكــــر بــــيــــان لــــوزارة
الـداخــلـيـة تــلـقــته (الـزمـان) امس ان
(مفـارز قـسم مكـافـحة جـرائم االجتار
بـالبـشر بـالـرصافـة تـمكـنت من الـقاء
ـتاجرة القـبض على مـتهم لـقيـامه با
باألعـضـاء البـشـرية حـيث  اتـخاذ
اإلجراءات القـانونيـة بحقه وتـوقيفه
ـــادة 17 من قـــانـــون وفق أحـــكـــام ا
وأضاف زراعـة األعـضـاء الـبـشـرية) ,
ان (مــفــارز مــكــتب مــكــافــحــة اجـرام
اخلـضـراء الـقت الــقـبض عـلى مـتـهم
بـــتــزيف عــمــلـــة من فــئــة مــئــة دوالر
وبيعها في األسواق) ,مشيرا الى ان
(عــمــلـيــة الـقــبض تــمت بــعـد تــوافـر
تهم حـيث  نصب معـلومات عـن ا
كـمـ محـكم والـقـبض عـلـيه بـاجلرم
ـشـهـود ودونت أقـواله بـاالعـتراف ا
ابــتــدائـيــا وصــدقت قــضـائــيــا وقـرر
قاضي التحقيق توقيفه لينال جزاءه
الــعـادل). وأصــدرت مـديــريـة شــرطـة
مـيـسـان تـوضـيـحـا بـشـأن قـيـام أحـد
واطن االشخاص بـقتل اثنـ من ا
واالنتحار بـعدها.وقـالت الشرطة في
بيان امس (انه نظـراً ألهمية احلادث
وخطـورة تـأثيـره عـلى أمن احملافـظة
وســلــمــهــا اجملــتــمــعي أوعــز مــديـر
الشرطة بـتشكيل فـريق عمل مختص

بغداد
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خروج تـظاهـرات شهر الـعاشـر من العام 2019 ماهـي إال رد فعل لتـرسبـات وعقد
ســيــاســيـة حــدثت مـن عـام 2003 الـى الــيــوم وبــذلك فــإن اإلحــبــاط الــذي اصـاب
الــبــعض جــعــلـه يــعــيش حــالــة الــيــأس من األوضــاع الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديـة

واالجتماعية. 
هـدي طالـبت اجلمـاهيـر والقـوه السـياسـية وبأسـتـــقـالة حـكومـة السـيد عـادل عبـدا
بتـــــشـكـيل حكـومـة مؤقـته تـأخـذ على عـاتــــــــقـها الـتـهيـئه لـلـتحـضـيـر لالنتـخـابات
بـكرة ولو ان الـدستـور العراقي لـسنة 2005 اليوجـد فيه شيء اسـمه انتـخابات ا

مبكرة. 
ادة   الى حل مجـلس النـواب لـنفـسه في  ا  كل مـاموجـود هـو أن الدسـتور تـطـرق

ذكورة  ادة ا 64: حيث قالة ا
طلقـة لعدد اعضائه بـناء على طلب من ثلث  اوال:- يحل مجـلس النواب باالغلـبية ا
وافـقة رئـيس اجلـمهـورية وال يـجوز اعـضائه او طـلب من رئـيس مجـلس الـوزراء و

حل اجمللس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. 
 ثـانيـا:- يدعـو رئيس اجلـمهـورية عـند حل مـجلس الـنواب الى انـتخـابات عـامة في
البالد خالل مـدة اقصاها ستون يوما من تاريخ احلل ويعد مجلس الوزراء في هذه

احلالة مستقيال ويواصل تصريف االمور اليومية.
ـقبلـة بالتـنسيق مع احلـكومة لم يـقفز ـان في حتديد مـوعد اإلنتـخابات ا ولـو ان البر

على الدستور. 
ــان حــله نـفــسه بــشــرط واقف اي اذا جـرت  ــا نـســتــطـيـع أن نـقــول ان الــبـر  وأ
ـان حـله نفـسه قـبل عـشـرة ايـام من موعـد االنـتـخـابات اإلنـتـخـابـات اي قال ان الـبـر

حتى اليقع في فراغ تشريعي ودستوري. 
بـكره علـيها ان تـستعـد وتنظم امـا عن نظرة الـقوة التي دعـت وطالبت بـاالنتخـابات ا
ـرجـعـيـة الــديـنـيـة الـعــلـيـا خلـوض واالشـتـراك فـي الـعـمـلـيـة صــفـوفـهـا كـمـا قــالت ا

قراطية.  الد
 وعـلى اجلـميـع ان يسـعـو ويـعـدو العـدة لـلـتـهيـئـة النـتخـابـات نـزيه وشـفـافه والشيء
االخر واالهم على اجلـميع احترام نتائج اإلنـتخابات ألن وضع البلـد اليتحمل ميزيد
من العـقد الـسيـاسيـة و االضـطرابـات اجملتـمعـية الن عـدم التـسلـيم والوثـوق بنـتائج

اإلنتخابات مسبقاً. 
ـقـراطـيـة صفـتـهـا  ومـصداقـيـتـها  سـوف يـفـقد الـتـجـربـة الد
اضــافــة الى ذلك هــذه يــعــني الى مــزيــد من االضــطــرابـات
ـتـلك جـمـاهـيـر وأن الـرهان عـلى اجملـتمـعـيـة الن اجلـمـيع 
حتـريك الـشـارع في حالـة خـسـارته في اإلنـتخـابـات سوف

تعرض البالد للتصدع والفوضى.

اخلارجية فـي بيان إن القـرار "محيّر
ويـظـهـر سـوء تـقـديـر". واعـتـبـرت أنّ
ثل عن االحتاد األوروبي "مشاركة 
ـنـاسـبـة يـأتي بـعـد أيـام قـلـيـلـة في ا
ـــدنــيـــ اثـــنــ عـــلى قـــتل إيـــران 

أحدهـمـا من دولة عـضـو في االحتاد
األوروبي في عــمل إرهـابـي من قـبل
دولـــة" ضــد شــركـــة شــحن مـــدنــيــة.
تحدة ووجهت إسرائيل والواليات ا
وبريطانـيا ورومانيـا أصابع االتهام
إلى إيــران بــالـوقــوف خــلف هــجـوم
عـــلى نــاقـــلــة نـــفط في بــحـــر عــمــان
ـــاضي. ولـم يـــعـــلن أي األســــبـــوع ا
طـرف مسـؤولـيتـه عن الهـجـوم الذي
قـــالت واشــنــطـن إنه نُــفّـــذ بــطــائــرة
مسـيرة. وقُتل جـراء الهـجوم موظف
بـريـطـاني فـي شـركـة "امـبـري" لألمن
وآخـــر رومـــاني مـن أفــراد الـــطـــاقم
" بــحـسب شــركـة "زوديــاك مـاريــتـا
مـلـوكـة لرجل ـشـغلـة لـلـسفـيـنـة وا ا
األعــــــمــــــال اإلســــــرائــــــيــــــلـي إيـــــال
عـوفر.وتـوعّـدت إسـرائـيل بـإجراءات
انــتــقــامـيــة. ويــنــصّب رئــيـسي (60
ــتــشــدد الــثالثــاء عــامــاً) احملـــافظ ا
رسميا رئيسا للجمهورية في إيران
ـرشـد خالل مـراسم يـصــادق فـيـهـا ا
األعـلى آيـة الـلـه عـلي خـامـنـئي عـلى
نـتــائج االنـتـخــابـات عـلى أن يـؤدي
اخلـمـيس الــيـمـ الـدسـتـوريـة أمـام
ــان) الـذي مــجــلس الــشــورى (الــبــر

يهم عليه احملافظون. VOBMð∫ خامنئي يصادق على تنصيب رئيسي رئيسا اليران
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لم يكن خـبرا عاديا ذاك الذي نعى لنا رحيل الزميل طه كمر ابو عبد الله .. ذاك
هني الذي التزم بقواعد العمل حتى دب دبيبه في دنيا الصحافة القلم الوطني ا
فـردات ومـطارة االخـبار واالعالم هـادئـا متـزنـا مواظـبـا حريـصـا على مـخـارج ا
ـا يتـنـاسب مع احلدث واخـذ البـيـئة بـنظـر االعتـبار .. اذ واعـادة صـياغـة بثـها 

كان ابـو عـبـد الله رحـمه الـله حـريصـا جـدا على
عــرقــنــة الــعــمل واخالقــيــة اخلط .. اذ يــعــلم انه
عــراقي ومــسـلم عــربي قـبـل ان يـكن صــحـفي ..
ــسـؤولـيـة االنــتـمـائــيـة اوال ..لـذا كــان الـعـطـاء فـا
وروث مـتـسـقـا مع االرث واجلـذر ومـتنـاغم مـع ا
ان بقدرة القلم .. بعيدا عن فضال عن جدية اال
انـــتـــهـــازيـــة الـــبـــز والــــشـــد واحلـــز والـــســـبــاب

والقدح..... 
طه كــمـر ..زمـالــة مـهــنـيـة مــشـرفــة ورحـيل قـاس

فاجع في مواجهة التحدي .. 
انـــا لــله وانــا الــيه راجــعــون ..

الـرحــمـة والــرضـوان الى روحك الــطـاهــرة ابـا عــبـد الـله
والهلك ومحببك وذويك خالص الصبر والعزاء.. 

انا وايـاكم ماضون في خـدمة عراقنا بـرغم موج الضيم
ـواقـف والــظــروف وال حـول وال قــوة اال بــالــله وشـالل ا

العلي العظيم ..

الــعـمــد  فــضـآل عن مــتــهم مـحــكـوم
إعـــدام وهــارب وأخـــرين وفـق مــواد
جنـائيـة مخـتلـفة) ,ولفت الى (كشف
عن شـركـتـ سـيـاحـيـتـ وهـمـيـت
تــمــارســان الــعــمل داخل احملــافــظـة
بشكل مخالف للقانون والضوابط).
من جهـة أخرى نـظم معـهد الـتطـوير
القضائي في مجـلس القضاء االعلى
ورشـة عــمل لـلـسـادة قــضـاة مـحـاكم
البداءة حملت عنـوان الوالية العامة

للقضاء.
وذكــر بـيــان لـلـمــجـلـس أن (الـورشـة

حـاضـر فـيـهـا الـقـاضي كـاظم عـبـاس
حبيب نـائب رئيس محكـمة  التـمييز
بـــحــضــور عـــدد من قــضـــاة مــحــاكم
الــبـداءة الــتــابـعــة لـعــدد من مــحـاكم

االستئناف).
وكـان مـعـهـد الـتـطـويـر الـقـضائـي قد
ـاضـيـة شـهـد خالل االيـام الـقـلـيـلـة ا
تـنـظـيم ورش عــمل تـخص مـواضـيع
مخـتلـفة منـها تـثقـيفيـة حول الـنظام
االنـتــخـابي في الـعــراق اضـافـة إلى
ـشــاريع مــوضــوع ســحب إجــازات ا

تلكئة. ا

وافـاد مـصـدر امـني في ديـالى  بـأن
مجهول فجروا برج لنقل الطاقة

الكهربائية شمال شرق بعقوبة.
ــــصــــدر لـ  (الــــزمـــان)   إن وقــــال ا
(مـجـهـول فـجـروا بـعـبـوات نـاسـفة
برجـ لـنقل الـطاقـة الـكهـربائـية في
قرية الوندية الكـبيرة جنوبي ناحية

السالم التابعة لقضاء اخلالص).
ـــصــدر  ان  (الـــبـــرجــ واضـــاف ا
تعـرضا ألضـرار جسـيمـة   ما سبب
انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق

واسعة) . 
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ـوانئ اســتـقــبـلت الــشـركــة الـعـامــة 
الـعــراق سـبع نـاقالت نــفـطـيـة رست
عــلى أرصــفــة مــيــنــاء خــور الــزبــيـر

التخصصي جنوبي البصرة .
وقـــال مــديــر عــام الـــشــركــة فــرحــان
ـــوانئ الـــفـــرطـــوسي ان (أرصـــفـــة ا
تـــســـتــــقـــبل الــــعـــديـــد مـن الـــســـفن

والناقالت على مدار اليوم . 
مــشـيـرا إلى (تــوجـيــهـات ومـتــابـعـة
وزيـــر الــنــقل نــاصـــر حــســ بــنــدر
الشبـلي التي كـان لهـا األثر الواضح
ـناولة سـتمـر حلجم ا في االرتفـاع ا
الــبـــحــريـــة في عـــمـــلــيـــات االرســاء
واإلقالع والـشحـن والتـفـريغ لـلـسفن

والناقالت).

مــبــيـــنــاً أن (مــيـــنــاء خــور الـــزبــيــر
الــتـخــصـصي اســتـقـبـل نـاقـلــة عـلى
ـادة زيت الـغار رصيف 2 مـحمـلـة 
كــمــا رسـت نــاقــلــة  عــلى رصــيف 3
ادة البانـزين وناقلة رست محملـة 
Gen-  ادة على رصيف 7 محملة 
 eralونــاقــلــة رست عــلى رصــيف 9
ــادة زيت الــوقــود وســوف حتــمـل 
ونــــاقــــلــــة رسـت عــــلى رصــــيف 10
naphthah ــــادة وســــوف حتــــمل 
وناقلة رست على رصيف  11محملة
ـادة الــبـانـزين ونـاقــلـة رست عـلى
ـــادة رصـــيف 12 وســـوف حتـــمل 
زيت الـــوقــود  وجــرت الــعــمــلــيــات
الحـة بـالــتـنـســيق والـتـعــاون بـ ا

يناء). البحرية وإدارة ا
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اخللط في تـبادل االدوار  واالعـمال ضـمن اخصـاصات مـختـلفـة في آن واحد 
يُعطي داللت :- 

تدفق واألبداع .. ُفرط والعطاء ا   إما  حجم الوعي ا
او السعي على االستيالء والتمدد  على كل شيء دون أجناز  ...

وهنا علينا  التميز  ماب  العطاء والغباء ..
في جتـربـة الـعـراق الـسـيـاسـيـة الـفـاشـلـة   مـابـعـد عام 2003  والـتي سُـمـيت
ـقراطـيـة االفـالطـونيـة الـتـي امتـازت بـقـظـم احلريـات  وتـمـزيق بـالـتـجـربـة الـد
ـمـزق  تلك الـتـجربـة الـتي التـشبه سـوى نـفسـهـا في كل الـعالم  والـتي غُـلَّبت ا

لدينا فيها شخصيات اخليار الثاني 
اصحاب التمدد واالستيالء بعيداً عن العطاء واإلجناز ..

شـهـد الـدكـتـور الشـيخ الـفـيـلـسوف الـسـيـاسي اخملـضـرم الذي حـيث تـصـدر  ا
وجـودة على الكـرة االرضية  خـاصة اذا كان وجودة وغـير ا يجـمع الصفـات ا
ال ال دون معرفة حتى مصدر ا تلكون  ا ن  يزات هذا الشخص انهُ  من 
ـشـهـد زعـيـمـاً وقائـداً اليـفـقه من زعـامـته ومن  حالله من حـرامـة   لـيـتـصـدر ا

قيادته سوى ثمن بدلته الفاخرة وساعة يده غالية الثمن ..
هلل الذي امتألت بطونهم وما امام الـناس إال ان تسمع للمطبل والنـاعق وا
من فضـائل طعامه  وجـيوبهم مـن مال القـائد احلرام  لـيقصـوا للنـاس فضائل
ــمــيت في حتـقــيق االهــداف الـتي الــزعــيم وبـطــوالته الــكـارتــونـيــة  وأصـراره  ا

اليعرفها ولم يخطط يوماً لتحقيقها ..
مانـشكوا مـنه قلـة وعي صفـة سائدة صـارت في اجملتـمع نتيـجة الـكذب والدجل

والعوز وحجم البؤس الذي يعيشهُ الناس وكبت احلريات ..
سيأتي يوم سَنُصَّدر  الفشل وقادة الفشل وجتارب الفشل لكل العالم 

في اضخم مشروع فشل شهدهُ العالم على ارض الرافدين 
ـلـكـون اصالح حـتى انـفـسـهـم إال  ان الصـدفـة وضـربـة احلظ وألفـشل قـادة ال

والظروف هيَّ من خدمتهم في الزمن األغبر  ليكونوا في الواجهة.
ـان نـحن بـلـد بـحـاجـة الى ثـورة وعي تــنـطـلق من قـلـوب الـشـبـاب الـعـامـرة بـاإل

ليئة بحب الوطن وأحقية الشعب بالعيش الكر وا
فـاهيم  الـتي اختـلف فالسفـة عصـرنا نحن شـعب بحـاجة الى ثـورة وعي لـكل ا

حولها من اجل ضمان استمرارهم بالسلطة 
ـفـاهـيم يجب ان الـسـيـادة  الـوطن  احلكـومـة  الـقـانـون الدسـتـور . كل تـلك ا

تضع باطارها الصحيح ال ضمن مفاهيم مشوهة ..
نحن شعب بحاجة الى ثورة وعي حتى على الواعي الذي اليقدم واليؤخر ضمن

مسيرة النهوض والبناء وأعمار النفوس 
نحن بـلـد بحـاجـة الى رمزيـات شـبـابيـة قـادرة على الـعـطاء في

زمن التراجع والتردي. 
فــعالً نــحن في زمن نــحــتـاج به الى جتــارب عــلى غـرار

جتربة السيد احللبوسي الواعية والبناءة .
ثورة وعي وإجناز .

طه كمر

»U³I²Ý‰∫ ميناء خور الزبير يستقبل عدداً من الناقالت النفطية

كـافـة بـتـحـديـد احلــاجـة الـفـعـلـيـة
ــسـتــلــزمــات الـعــمل من اغــطــيـة
بالستيكية ( اجلوادر ) و حبال و

غيرها من احتياجات .
وقــال مــديــر عــام الـشــركــة بــاسم
نـعـيم العـكـيـلي وجـهنـا الـفروع و
تابعة الطقس و متابعه واقع  ا
ـدني لـتالفي أي وحـدات الـدفاع ا
حـالـة تـغـيـيـر في اجلـو والـشـروع
بـــــتــــــحـــــديــــــد إعـــــداد اجلـــــوادر
سـتخـدمه و الصـاحلة للـتغـطية ا
و إمــكـانــيــة االســتـفــادة مــنــهـا و
حتــديــد عـــدد اجلــوادر اجلــديــدة
وقع. كن ان تسد حاجة ا التي 
وأضـاف ان مالكاتـنـا العـامـلة فى
واقع اخلارجية اسـتنفرت كامل ا
جــهــودهــا لــتــجــهــيــز الــكــمــيــات
لــلــمــطــاحن و مــنــاقــلــة احلــنــطـة
لــلــمــواقع الـــتي تــمــتــلك طــاقــات

خزينة مومنة.  
وبــ أن من أولـويـات عــمـلـنـا في
رحلة القادمة هو احملافظة على ا
سـالمــة اخلــزين قــبل بــدء مــوسم

األمطار.  
وكـــشف الــــعـــكـــيــــلي  عن أن (من
اهــداف وخــطط الــشــركــة الــعــمل

مـغـلـقـة مع نظـيـره الـسـوري تـمام
رعــــد الســــتــــعــــراض اإلجــــراءات
ـوقع ـتــخــذة بـشــأن احملــضــر ا ا
خـالل زيـــــــارة احلــــــمـــــــدانـي إلى
ســوريـا) ,واضــاف احلــمـداني ان
(اجلــــانب الــــســــوري وافق عــــلى
شتركة ب حضور االجتماعات ا
الــعــراق وتــركــيــا) ,ولــفت الى ان
ــــــوافـــــــقــــــة عــــــلى حــــــضــــــور (ا
شـتركة تـعد تطوراً االجتمـاعات ا
لف ـشترك  في مجال الـتعاون ا
ياه) ,مـؤكدا ان (الـوزارة طـلبت ا
مـن اجلـــــانـب الـــــســـــوري زيـــــادة
ــــائي اإلطالقـــــات من اخملـــــزون ا
لــتــعــويض الـنــقص احلــاصل في
اإليـرادات نــتــيـجــة لــقـلــة ســقـوط
األمطـار وارتـفاع درجـات احلرارة
,وذلـك لــــتــــقــــاسم الــــضــــرر بــــ
) ,وتـابع ان (االجــتـمـاع اجلـانـب
شــدد عـــلى ضـــرورة االســتـــمــرار
ـشترك في بالـتنـسيق والتـعاون ا
مــا يــخص الـتــدريب والــدراسـات
ومــــضى وتــــبـــــادل اخلــــبــــرات) ,
احلمـداني الى القـول ان (اجلانب
ركز البحثي السوري سيشارك با

زمع إنشاؤه في العراق). ا

عــــلى ادامــــة وتــــطـــويــــر وزيـــادة
الـــطـــاقـــات اخلـــزنـــيـــة ونـــســـعى
لـلنـهوض بـالبـنى الـتحـتيـة سواء
من خالل اجلهد الهندسي للشركة
ــــوازنــــة من ومــــاتــــتــــضــــمــــنه ا
تـــخــصـــيــصـــات أو من خالل دعم
ـنـاطق احملـررة صـنـدوق اعــمـار ا

أو دعم احملافظات) . 
…dO³  WŽuL−

وبــــــ أن (الـــــشـــــركـــــة تـــــواصل
مـــتـــابـــعـــتـــهـــا الجنــاز مـــشـــاريع
ـعـدنـية فـي  كربالء الـسـايـلـوات ا
والـــشــطـــرة  وهـــنـــاك رغــبـــة في
انـــشـــاء مـــجــمـــوعـــة كـــبــيـــرة من
نتجة للسايلوات في احملافظات ا
مثل واسط و الديوانـية و ميسان
ثنى والنجف واالنبار وصالح وا
الدين و حـتى نيـنوى بـحاجة إلى

إنشاء سايلوات حديثة) .
وارد من جهة أخـرى طلب وزير ا
ــائـيـة مــهـدي رشـيــد احلـمـداني ا
,من اجلـــــانـب الــــســـــوري زيــــادة

ائية للعراق. اإلطالقات ا
وقـالـت الــوزارة في بــيــان تـلــقــته
(الزمان) امس إن (احلـمداني عقد
اجـتـمـاعـاً عـبـر دائـرة تـلـفـزيـونـية
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مع تــغــيــيــرات الــطـقـس وشــهـود
بــعـض مــنــاطـق نــيــنـــوى مــوجــة
امــطـــار في شـــهــر تـــمــوز حــددت
الشركـة العامـة لتجـارة احلبوب 
خطة احملـافظة عـلى سالمة خزين
احلـنـطـة احملـلـيـة قـبل بـدء مـوسم
الشتاء  فيما أشارت إلى أن قسم
ـــواقع اخملــــازن وجه الـــفـــروع وا
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- 1- 
اذا كان من الصحيح القول :

بـانّ هـنـاك من يـقـطــر رقـةً وإنـسـانـيـة وسـمــواً  فـان من الـصـحـيح أيـضـا
القول:

اطاً سـيئة من البـشر تدحرجت الى القـاع دناءةً ولؤما وسوء بـأنّ هناك أ
طويّة .

- 2- 
ولـيس هـذا بـغريب  فـانّ الـصـراع بـ اخليـر والـشـر  واحلقّ والـباطل 

سيرة البشرية. والطيب واخلبيث لم تَخْل منه اية مرحلة من مراحل ا
ا خلق الله النار . ولو كان الناس كلهم أبراراً صاحل 

- 3- 
ريـضة ان حتـرّض صـاحب السـلطـة على ويـبلغ اخلـبث ببـعض الـنفـوس ا
وازين . اليتيم الصغير بعيداً عن كل رحمة وشفقة وانتهاكاً لكل القيم وا
اّن الـيـتيـم البُدَّ ان يـكـون مـوضع رعـاية وعـنـايـة ال مـوضع إضـرار  ولكنَّ

اخلبيث ال يُحسن االّ فنَ االيذاء واإلضرار .
جاء في التاريخ :

ُلقب ذا ُـكنّى بـأبي الفـرج وا ان رجالً كـتب الى الوزيـر محـمد بن جعـفر ا
السعادات ( ت  440هـ ) يقول له :

انّ فالنا مات 
وخـلّف خمسـ ألف دينـار مغربـيّة  وعقـاراً بخـمس الف ديـنار وخلّف
ولـداً له ثمانية أشهـر فان رأى الوزير أن يقتـرض من الع الى ح بلوغ

الطفل "
ُـخبـر اخلبـيث فُرصـةً يتـقرب بهـا الى الـوزير علـى حساب لـقد وجـد هذا ا

الطفل اليتيم ..!!
وجَاءَتْه الصفعة قوية للغاية اذ كتب الوزير على ظهر الرقعة :

توفي رحمه الله  (ا
والطفل جبره الله  

ال ثمرّه الله   وا
والساعي لَعَنَه الله  

ال حاجة لنا الى مال األيتام ) 
نتظم / ج / 15ص 316 ا

وبهذا ظهر الفارق ب الوزير الرفيع والساعي الوضيع 
- 4- 

ملوءة وَمَـثَلُ هذا الساعي اخلبيث مَثَلُ اخملبر السري ح يرفع التقارير ا
لؤما انطالقا مِنْ خُبْثِه وَرَغْبَتِه في االيقاع باآلخرين .

- 5- 
لـقد كـان موقف الـوزيـر رصيـناً وسـليـمـا ومصـطبـغاً بـأجـلى ألوان الـترفع

والتورع عن مال االيتام .
والسؤال اآلن :

ـسـتـضـعـف الـذين هم ـتـرفـعون عـن اموال الـيـتـامى والـفـقراء وا كم هم ا
حتت خط الفقر في العراق اجلديد ?

ا نحن فيه ..!! ونترك اجلواب خجال 
وال حول وال قوة االّ بالله العلي العظيم .
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بـاشــر مـصــرف الــرافـدين بــتـوزيع
تـفـرغ لـشهـر تـموز ـعـ ا رواتب ا
ــــاضي عن طــــريق ادوات الــــدفع ا
كـتب االعالمي االلـكـتـروني.وذكـر ا
للـمصـرف في بيـان مقـتضب تـلقته
ـصــرف اعـلن (الــزمـان) امـس إن (ا
تفرغ للشهر ع ا توزيع رواتب ا
ــــاضي عن طــــريق ادوات الــــدفع ا
االلــكـتــروني). ونـفت وزارة الــعـمل
والشـؤون االجتـماعـية مـا تداولته
بـعض الـصـفـحــات عـلى فـيـسـبـوك
ــواطــنــ بــشــأن اســتالم بــعض ا
مـــبــــلــــغـــا مــــقـــداره 17 مـــلــــيـــون
دينار.وقالت الوزارة في بيان امس
ـعلـومـات غيـر صـحيـحة ان (هـذا ا
واليوجد هكذا خطـأ وستلجأ هيئة
ذوي االعــاقـة لــلــطـرق الــقــانـونــيـة

ـتقـدم من خـريجي الى ان ( يكــــون ا
الدراسـة اإلعـدادية بـفـرعيـهـا العـلمي
ـعدل ـئـة و ـعدل  70بـا واألدبي و
ــــئـــة خلــــريــــجـي الــــدراســـة  80بــــا
اإلعـــداديـــة بــفـــرعـــيـــهـــا الـــتـــجــاري
والـــصـــنــاعـــة لألقـــســام ســـيــارات و

عـراقـيـ وأن ال يـقل عـمـره  18عـامـا
وال يــزيــد عن  22عــامــا لــلــمــدنــيــ
ن امـضوا وبـالنـسـبة لـلعـسـكريـ 
ثالث ســنــوات في اخلــدمــة بــصــورة
تقدم عـن 18 حسنـة أن ال يقل عمـر ا
مشـيرا عامـا وال يـزيد عن  24عاما) 
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فــــتـــحـت وزارة الـــدفــــاع  امس بـــاب
التـقد لـلتـطوع عـلى مالكهـا للدورة
 112في الـكــلـيـة الـعــسـكـريـة. ودعت
الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس
(خريجي الدراسة اإلعدادية بفروعها
الـــــعـــــلـــــمـي واألدبي والـــــتـــــجـــــاري
والصـنـاعة الراغـب بـالـتطـوع على
مالك الـــوزارة  لـــلــدورة  112كـــلـــيــة
عسكرية إلى تقد طلباتهم بدءا من
قبل عبر امس وحتى يوم اخلميس ا
ــــــــــــــوقـع االلــــــــــــــكـــــــــــــتــــــــــــــرونـي ا
 www.mod.mil.iqمـن خــالل مـلء
االسـتــمـارة اخلـاصـة بـالــتـقـد عـبـر
https:// الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابـــــط
واضــاف  college1.mod.mil.iq/)
ـــــتـــــقـــــدم من أب وأم ان ( يــــكـــــون ا

. وأعــلــنت االنــغــولي  74.13دوالراً
إدارة معـلومات الـطاقة األمـريكية 
تــراجع صـادرات الـعـراق الـنـفـطـيـة
قدار  335ألف تحـدة  للواليـات ا
بـــرمـــيل يـــومـــيـــا خالل األســـبـــوع
ــاضي.وذكــرت اإلدارة في تــقــريـر ا
لـــهـــا ان (مــتـــوسط االســـتـــيــرادات
االمـريــكـيــة من الـنــفط اخلـام خالل
ـــاضي مـن تـــسع دول االســـبــــوع ا
بـلــغت خــمــســة ماليـ و 197الف
ـقـدار بـرمــيل يـومـيــا مـنـخـفــضـة 
 934الف بـــــرمــــيـل بــــالـــــيــــوم عن
األسبوع الذي سبـقة الذي بلغ ستة
مالي و 131الـف بـــــــــــرمــــــــــيـل)
واضــافت ان (امـــريــكــا اســتــوردت
ــعــدل الــنــفط اخلــام من الــعــراق 
 145ألف بـرميـل يومـيا مـنـخفـضا
قدار  335ألف برمـيل يومـيا عن
األسبوع الذي سبقه الذي بلغ 480
ألف بــرمـيل يــومـيـا) واشـارت الى
ان (اكثر اإليرادات النـفطية ألمريكا
ـاضـي جـاءت من خالل األســبــوع ا
ــعـــدل بــلغ ثالثــة ماليــ كــنــدا و
و 476الف بـرمــيل يـومــيـا تـلــيـهـا
ــــكـــســـيك الــــتي بـــلـــغـت كـــمـــيـــة ا
عدل  621الف االستيرادات منها 
بـرمـيل يـوميـا تـلـيهـا روسـيـا التي
ـعـدل بـلـغت االسـتـيــرادات مـنـهـا 
 449الف بـــــرمـــــيـل يــــومـــــيـــــا ثم
ـعدل الـسـعـوديـة وبـكـمـية بـلـغـت 
 363الف برمـيل يومـيا). فـي تطور
 عــزت وزارة الــتــخـــطــيط تــراجع
ـاضي االســتـيـرادات خالل الــعـام ا
مـقـارنـة بـعـامي  2018و 2019الى
تــــفــــشى وبــــاء كــــورونــــا  . وذكـــر
تحـدث بأسم للوزارة عـبد الزهرة ا
الـهنـداوي في بيـان تلـقته (الـزمان)
امس ان (الــــتـــقــــريـــر الــــذي اعـــده
ـركـزي لـالحـصـاء اظـهـر اجلــهـاز ا
ان  إجــمـالي االســتــيـرادات لــلــعـام
نتجات اضي للمواد السـلعية وا ا
النفـطية بلغ   15.4مليار دوالر أي
مـا يـعـادل  18.4تـريــلـيـون ديـنـار 
مــــســـــجالً نـــــســــبــــة انـــــخــــفــــاض

ــئــة عن 2019 مـــقــدارهــا 25.9بـــا
حـيث بلغ  29.9مـلـيـار دوالر أي ما
يــعــادل  24.8تــريـــلــيـــون ديــنــار)
واضـــاف ان (نــســـبــة االنـــخــفــاض
ئة مقارنة مع  2018بلغت   58با
اذ  بـــلغ  37مــــلـــيــــار دوالر أي مـــا
يــعــادل  43.8تــريـــلــيـــون ديــنــار 
والسيما ان وباء كـورونا بدأ نهاية
عام  ? 2019في حـ بـلغ إجـمالي
االستـيرادات لـلمـواد السلـعيـة غير
اضي 13.8 النـفطـية خالل الـعام ا
مــلــيـــار دوالر أي مــا يــعــادل 16.5
تــريـلـيــون ديـنـار  مــسـجالً نــسـبـة
ئة عن انخـفاض مـقدارها  23.2با
 2019حـيث بلغ  18.1ملـيار دوالر

أي ما يـعادل  21.5تريـلـيون ديـنار
بسعـر الصرف اجلـاري للتـصريحة
الــكــمــركــيــة) وتــابع ان (إجــمــالي
االسـتـيـرادات للـمـنتـجـات الـنفـطـية
بلغ   1.6ملـيـار دوالر أي ما يـعادل
 1.9تــريـــلــيـــون  ديــنـــار بــنـــســبــة
ئة عن انخـفاض مـقدارها  43.3با
 2019حــيث بـلغ  2.8مـلــيـار دوالر

أي ما يعادل  3.3تريليون دينار).
افـتـتـحت ورشـة لــصـيـانـة وتـأهـيل
الصـمامـات اليـدوية وذات الـتحكم
اآللي بـكـافــة انـواعـهـا واحــجـامـهـا
داخل مقر الـشركة الـعامة لـلمعدات
ـشـاركة مع الـهـندسـيـة الـثـقـيـلـة بـا
االمـــاراتــيــة شــركـــة تــوربـــو هــيج 

ثلي الـشركات النـفطية بحضـور 
ذات االختصاص. وقال بـيان تلقته
(الزمـان) امس ان (افتـتاح الـورشة
يــأتي بــهــدف نــقـل تــكــنــولــوجــيــا
ـالـيـة ـوارد ا الـصـيـانـة وتــعـزيـز ا
ــــكــــاسب واالهــــداف وحتــــقــــيق ا
ا يـغطي ـشتـركة لـكال الـطرفـ  ا

حاجة القطاع العام واخلاص).
WOŽUM   U bš

وتـــتــــضــــمن الــــورشـــة ســــقف مع
ــكــائن اخلــدمـــات الــصــنــاعــيــة وا
عـدات وأجهـزة الفـحص وتكون وا
ـا ـؤهــلــة  جــمــيع الــصـمــامــات ا
ــوجب يــشــمل مــعــايــرة االمــان  
ــيـة مع اعــتـمـاد ـواصــفـات الــعـا ا

شــهـادة اجلـودة وتـوفــيـر شـهـادات
الفحص لهذه الصمامات.

قدرات وتـمـتـلك الشـركـة االمـاراتـية 
واســــعـــــة في مـــــجــــال صـــــيــــانــــة
الصمامات ( الـيدوية وذات التحكم

اآللي ) بكافة انواعها واحجامها.
شبـكة فـيمـا تـمتـلك شركـة هـيسـكو 
واســـــعـــــة مـن عـــــقـــــود االعـــــمـــــال
والــــنـــشـــاطــــات ولـــديــــهـــا قـــدرات
تــكـنــولـوجــيـة عــالـيــة في تـصــنـيع
ـعــدات الـهــنــدسـيــة مـثل ونــصب ا
راجل (اخلزانات االستـراتيجية  ا
ــبـادالت احلــراريـة  الــبـخــاريـة  ا
الهـياكل احلديـدية وأوعيـة الضغط

واألبراج وغيرها ).

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

حــقـقت وزارة الــنـفط ايــرادا يـفـوق
الـستـة مـليـارات دوالر من مـبيـعات
ـاضي . وقـال بــيـان تـلـقـته تـمـوز ا
(الــــــزمــــــان) امس انـه (بــــــحــــــسب
االحـصـائــيـة االولـيــة الـصـادرة عن
شــركــة تـســويق الــنــفط الـعــراقــيـة
سـومو  فـأن كـمـيـة الـصـادرات من
اضي بـلغت الـنفط اخلـام لـلشـهـر ا
 90 مـــلـــيـــونـــا  467 الـــفـــا و794
بــرمـــيالً بــإيـــرادات بـــلــغت ســـتــة
مـــــلـــــيــــارات و 513الـــــفـــــا و 792
دوالرا) وأضـــــاف ان (مـــــجـــــمــــوع
ـصـدرة من النـفط اخلام الـكمـيات ا
من احلـــقــول الـــنــفــطـــيــة في وسط
وجـنوب الـعـراق بـلغت  87ملـيـونا
و 455 الفا و  359 برميال أما من
حقـول كـركـوك عـبـر مـيـنـاء جـيـهان
صـدرة ثالثة فـقد بـلغت الـكـميـات ا

مالي و 2 1ألفا و 435برميال).
dFÝ ‰bF

مــشـيــرا الى ان (مـعــدل الـصـادرات
الـيـومــيـة بـلغ مــلـيـوني و 918ألف
بـــرمــيل في مـــا بــلغ مـــعــدل ســعــر
الــــبــــرمـــــيل الــــواحــــد  72دوالرا).
وارتــــفـع ســــعــــر خــــام الــــبــــصـــرة
اخلــــفــــيف الـى أعــــلى ســــعــــر في
مـنــظـمـة أوبك لـيالمس  77دوالرا
ـيا بـالـتـزامن مع ارتـفـاع الـنـفط عـا
اضية.وسجل قبل إغالقه اجلمعة ا
صدر سعر خام البـصرة اخلفيف ا
آلســـيـــا  76.95دوالراً لـــلــــبـــرمـــيل
ـئـة وارتـفع بـارتـفـاع بـلغ  0.17بـا
خـام الــبـصــرة الـثــقـيل إلى 70.31
دوالراً لـلـبـرمـيل بـنـسـبـة انـخـفاض
ــئـة.وســجـل ســعـر بــلـغت 0.73بــا
الـنـفط الـسـعـودي اخلـفـيف 75.76
دوالراً لـلــبـرمـيـل في مـا بــلغ سـعـر
مـزيج إيــران الـثـقـيل  70.81دوالرا
ومــــربـــان اإلمـــاراتي  75.26دوالراً
لــلـــبــرمـــيل و ســـهــران اجلـــزائــري
 75.55دوالراً لــلــبــرمــيل في حــ
سـجل بـوني اخلــفـيف الـنــيـجـيـري
 74.32دوالراً وجــــــــيــــــــراســــــــول
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ظـاهـرة انـتـشـار الـسالح لـيـست جـديـدة عـلى اجملـتـمع الـعـراقي عـامـة
والـعشـائـري خـاصـة  فـالـسالح لـدى االخـيـرة عـزوة وجـاه ونفـوذ في
عـادات مـتـوارثـة من الـصـعب تـغـيـيـرهـا بفـتـرة قـصـيـرة  حـتى ان في
لكي خصصت الدولة مبلغ عشرة دنانير لكل قطعة سالح في العهد ا
ـاضي وهو مبلغ كـبير جدا في حيـنها لغرض نهاية ثالثيـنيات القرن ا

ثنى جنوبي العراق. جمع السالح من العشائر في محافظة ا
لكن ظـاهرة انـتشـار الـسالح استـفحـلت باجملـتـمع العـراقي على ثالث

مراحل:
ـاضي عندمـا عمد الـنظام السـابق بعد االولى: في تسعـينيـات القرن ا

دخوله الكويت الى عسكرة اجملتمع بغية الدفاع عنه.
الثانية: مـع دخول االحتالل بعد 2003 عندما فتـح مخازن ومشاجب
نهوب اجليش العراقي السابق لـلجمهور حتى قـدرت اعداد السالح ا

توسط والثقيل. ب ٧ مالي رشاش خفيف ناهيك عن ا
الـثــالــثــة: في احــداث داعش عـام 2014 حـيـث اسـتــولى عــلى سالح

وصل.  فرقت تقريبا كانت متواجدة في ا
ــتـطـوعـ ـتـدفـق عـبـر احلـدود وتــسـلـيح ا يـضـاف الى ذلـك الـسالح ا

للدفاع عن مناطقهم ضد خطر داعش دون ضابط.
راحل حتديـا خطـيرا على األمـن واالستقـرار وحياة لقد شـكلت هـذه ا
الناس حتى ان اخلالفات الـبسيطة اصـبحت تخلف ضحـايا غالية من
ـدنيـ واخلالفـات الـعـشـائـرية تـخـلف حـروبـا مـصـغـرة حتـى اصبح ا
مكنة  شكلـة وبالسرعـة ا العراق في خطـر محدق ان لم تعالج هـذه ا

ومن خالل التالي: 
1. ارساء مفهوم الدولة واحترام القانون وااللتزام بتعاليمه.

2. تقوية األجهـزة األمنية وتوعـيتها في ردع هذه الـتجاوزات وال تبقى
مـنــفــرجـة كــمـا يــحــصل االن; الى ان تـنــتــهي االشـتــبــاكـات وتــتـدخل

إلحصاء الضحايا فقط.
3. سن القوان الرادعة لكل من يستخدم السالح في حل النزاعات.
4. تـوعـيـة الـعـشـائـر واجلـمـهور بـأهـمـيـة احلـوار بـديال عـن اسـتـخدام

السالح.
نحن نـفهم ان كـلـما ضـعفت الـدولة زادت سـلـطة الـعشـائر  لـكن دولة
ــال يـنـبــغي ان يـسـعى ـتــلك مـقـدرات الــقـوة وا مـثل الــعـراق حـالــيـا 
سـيــاســيـوه الـى حل هـذه اإلشــكــالـيــة الــتي ازهــقت األرواح الـبــريــئـة
واحرقت البالد ودمـرت بيئـة االستـقرار واالستـثمار من خالل تـشكيل
مجـلس اعلى لـشيـوخ العـشائـر االصالء وإلغـاء دور االفخـاذ والفروع
اوال; وجـمع الـسالح مـقـابل امـتيـازات وأمـوال ثـانـيـا; والـقـيـام بـحـمـلة
واطن عـامة بضرورة الـلجوء الى اجهزة إعالمية توعـوية تستهـدف ا

الدولة اخملتلفة في حال حدوث اي مشكلة او خالف ثالثا;.
ان نـاقـوس اخلـطـر يــدق اجـراسه حـول هـذه الـقــضـيـة دون مـجـيب او

معـالج ينـهض بـهذا االمـر ويسـتطـيع تـطبـيق القـانون
عـلى اجلـمـيع دون اسـتــثـنـاء او مـحـابـاة... فـمـا آن
األوان لتأخـذ قضية فـوضى السالح أولـوياتها في

أجندة الساسة قبل االنتخابات?.

هندس الكاتب و.. الـصحفي  عكاب سـالم الطاهر   أالخ والصديق ا
العـزيـز  صاحب قـلم سـيال  وصـاحب فـكر وقـاد .من رمـوز الـثقـافة
عـاصـرة .. ابن قريـة كـرمـة بني سـعـيـد في سوق الـشـيوخ العـراقـيـة ا
ـلــتـزم بـعـروبـته ـحـافـظـة ذي قــار ..   الـعـراقي الـعــريق..  الـعـربي ا
وانـسـانـيـته ..عـرفــته مـنـذ زمن طـويل  واتـابــعه ويـتـابـعـني . وكـان لي
كن أن نسـميها شرف تقد أحـد ابرز كتـبه. فهو  متـميز بـكتابة مـا 
كتب االسـتـذكـار واالعـتراف. وتـضم مـوضـوعات فـي الكـتـابـة ..  على
سـتقبل ضفاف الـكتابـة واحلياة.. وحث لـلذاكرة الـتاريخـية من اجل ا
.اصدر عددا من الـكتب  وأدار دارا للـنشـر  وكتب العـمود. وهو من

افــضل كــتـاب الــعــمــود الــصــحـفـي في الــعـراق . زار
ـوصل كـثـيـرا ونـلـتقـي عـندمـا يـزورهـا . اتـمـنى له ا
ـديـد والـبـهـاء والـتـوفـيق الـدائم . اخي ابـا الـعـمـر ا

شاه حتياتي ومودتي .

كــهــربــاء و الــكــتــرونك و ســيــطــرة)
ـتـقـدم غـيـر مـشـددا عـلـى ان (يـكـون ا
مفصول آو منسحب من اي دورة من
ــفـــتــوحـــة في الــكـــلــيــات الـــدورات ا
العسكرية آو فاشل في الدراسة فيها
ة الـغياب آو الهروب آو مرتكب جر
ـتقدم عن من اجليش وال يقل طول ا
(165 وتابع ان ( جميع االستمارات
ـتــكـررة و الـذين ال تــنـطـبق عــلـيـهم ا
ـطلـوبة ستـهمل طلـباتهم الضوابط ا
 وسيـتم  اإلعالن عن جـدول مواعـيد
الـــفــــحص الــــطـــبـي واالخـــتــــبـــارات
التـنـافسـية بـعد انـتـهاء مـدة التـقد
فضال عن سيتم حتديد موعد التقد
اإللكـتروني الحـقاً خلـريجي الـدراسة
االعــداديــة لـلــعــام الــدراسي اجلـاري
بــعـــد صــدور الــنـــتــائج الـــنــهـــائــيــة

لالمتحانات).

بوابة الكلية
العسكرية

واجلهات الـقضائـية اخملتـصة للرد
ومـحــاسـبــة هـذه الـصــفـحــة بـشـأن
عـلومات مـغلـوطة تتـعمد التـرويج 
ــسـتــفـيــدين من خــدمـات تــظـلــيل ا
الـهـيـئـة) داعـيـا الى (تـوخي الـدقـة
علـومات). كـما اصدر في متـابعـة ا
ــصــرف ايــضـاحــا بــشــأن تــقـد ا
الــــــقـــــــروض لــــــلـــــــمــــــواطـــــــنــــــ
صرف .وقال مـدير عـام ا وظـف وا
وكـــالــة بـالل صــبـــاح في تـــصــريح
ـنـح قــروضـا ــصــرف  امـس ان (ا
ـواطـن بـقـيـمة  5و لـلـمـوظفـ وا
 10و  15و   20مــلـــيــون ديـــنــار)
نح صرف يقوم  واشار الى ان (ا
قـرض  50مــلـيــون ديـنــار اخلـاصـة
بـــالــــســـكن وقــــروض الـــســـيـــارات
والـقــروض الـتــجـاريـة لــلـمــوظـفـ
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كشفت شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية احدى تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة عن اجناز مشاريع مهمة عديدة ابرزها مشروع  طريق دورة يوسفية –تقاطع جنوب بغداد.
واطن بشكل يومي". همة والتي لها مساس بحياة ا شاريع ا هندس سعد الدين محمد ام لـ(الزمان) :ان الشركة تعمل جاهدة على اجناز جميع ا وقال مدير عام الشركةا

واضاف ان"مشروع طريق دورة  – يوسفية وتقاطع جنوب بغداد للمرور السريع له اهمية كبـيرة يتضمن العمل طريق خدمي على جانبي الطريق الرئيسي بطول 14كم تقريبأ وهناك أيضــا جسورا كونكريتية وبعدد
قيم ". هندس ا شروع واتخذت الشركة مجموعة من االجراءات لتكثيف اجلهود ووضع خطة عمل والتنسيق مع دائرة ا  14جسرا ضمن ا

شـروع مؤخرا االم يدانـية واجلوالت الـتفقديـة فضال عن ذلك زار ا شروع يـوميا من خالل الـزيارات ا واوضح "حسب تـوجيهات مـعالي وزير االعـمار واالسكان والـبلديـات العامة واالمـانة العامـة جمللس الوزراءنـتابع ا
شروع مع مدراء الشركات التنفيذية العاملة (حمورابي ,أشور ,الصيفي  ,غدق الطبيعة) ثلي الوزارات من اجل احلد من التعارضـات التي تعيق استمرار العمل في ا العام جمللس الوزراء االستاذ حميد الغزي بحضور 

ومدير عام دائرة الطرق واجلسور ".".
شروع ونحن مصرون على العمل رغم الظروف الصعبة". وتابع ام ان"تفشي جائحة كورونا رغم تاثيرها السلبي على مفاصل احلياة اال انها لن توقفنا عن العمل بهذا ا

رورية وتسهيل احلركة التجارية من والى مدينة بغداد". شروع سيكون  له نقلة نوعية في عملية فك االختناقات ا واكد انه" في حال اجناز ا
سارات يتجه عبر جسر ذو الطابـق (جسر اجلادرية) عبر تقاطع مصفى النفط (الدورة) وهذا شروع اكد ام ان"العمل يتضمن اجناز اربعة طرق رئيسية  (R 1) و(R2 ) و(R 3) و(R 4) اثنان من هذه ا وعن تفاصيل ا
نـاطق الغربيـة باجتاه منـاطق الدورة واجلادرية سار(R2) يتـجه من اخلط السريع طريق رقم واحـد قادما من ا ساران عنـد نهر اليـوسفية من خالل جـسر حتتاني واالجتـاه الثاني  ساران تسمى (R4 ,R2) ثم يتـحد ا ا
رور الـسريع رقم واحد يتجه وبغداد اجلديدة عبـر جسر يتكون من (13) فضاء طول الفضاء الواحد (44م) وبعرض (14,5م) مع االكتاف اما قياس اول فـضاء واخر فضاء بطول (35م) اما مسار (R4) القادم من طريق ا
سارات او الطرق القادمة (R3وR2) قبل نهر اليوسفية باجتاه اجلـسر التحتاني اما ا من احملافظات اجلنوبية والفرات االوسط مـتجها الى مناطق الدورة والكرادة عبر جسر ذو الطـابق وبغداد اجلديدة يتحد الطريق
ناطق الغربية ومسارين بعد ان يعبر جسر اليوسفية بجسر ساران نهر اليوسفية بجسر حتتاني لكل منهما الـ(R1) يتجه باجتاه ا سارات الى مسارين (R1) و(R3) يعبر ا ناطق االخرى تتفرع ا من بغداد اجلديدة وا
ـرور السريع بـواسطة جـسر فـوقاني يحـتوي على (19) فضاء طـول الفضـاء الواحد (44م) ما عـدا الفضـاء االول واالخيـر بطول (35م) وبعرض كلي (14,5م) مع االكتاف امـا بخصـوص فقرات حتـتاني نحـو خط طريق ا

نفذة بكمية (160,000م3) من اصل (264,000م3). سارات واالعمال الترابية ا رور السريع بتلك ا نفذة صب (6) فضاء من اصل (32) فضاء للجسور الرئيسية التي تربط طريق ا العمل ا
بـاشرة باالعمـال الترابـية اكمال اعـمال القنـاطر االنبوبـية بطول ـباشرة بدفن الـقناطر االنـبوبيـة بعد نهـر اليوسفـية مع فرش طـبقة جلـمود بسمك (1م) وا واشار الى انه" جتهـيز حصى خابط بـكمية (28000م3) و ا
ـهندس سـعد الدين مـحمد امـ مدير عـام شركـة حمورابي الـذي اضاف قائال شـركة حمـورابي مخـتصة في مـشاريع الطـرق واجلسور (415 م.ط) قـطر االنبـوب (ام) والعمل مـتواصل الى سـاعات متـاخرةهذا مـا اوضحه ا
نتـشرة بأغلب احملـافظات وهي مستـمرة على نهجـها في خدمة الـعراق وابناء شعـبنا الكر إلى أنـنا نعاهـد مواطنينـا الكرام بالعـمل ليال ونهارا إلجناز ولديهـا من االعمال الكثـيرة في رصيدهـا باالعتماد عـلى كوادرها ا

شروع وتقد اخلدمة لهم وبشكل يستحقونه. ا
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قـالـوا عنه : ثـالث ثالثة وقـال آخرون :
رابـع أربــــعـــــة فـي اشــــارة إلـى ريــــادة
الــشــعـر الــعـربي احلــديث في الــعـراق
وقـد يرى كثر من النقـاد إن الشاعر عبد
الــوهـاب الـبــيـاتي يـحــتل الـصـدارة في
صـنـاعـة األسـاطـيـر ومـبـدع الـقنـاع في
ـتـمرد الـشـعـر احلديث; وهـو الـشـاعر ا
الــذي كـســر الــنـمط الــســائـد في حــيـاة
الــشـــعــر وقــد بــالغ غـــيــر نــاقــد في أن
الــبــيـاتي لـه الـريــادة في ابــوّة الـشــعـر
الـعراقي احلـديث كل ذلك كون الـبياتي
ــصـادر الـشــعـريـة وال ســيـمـا مــتـعـدد ا
الـتـراثـيـة مـنـهـا الشـعـبـيـة والـصـوفـية
والــديـنـيـة والــتـاريـخـيــة وكـذلك تـعـدد
ــوضــوعـات االنــســانــيـة والــثــوريـة ا
وعـــالج في قـــصــائـــده جتــارب الـــنــفي
والـغـربة والـتـمرد وتـمـيز في قـصـائده
ـوت والـعذاب واأللم الـتي كـتـبـهـا عن ا
والـقهر واالضطهاد وحاول من خاللها
االنـتـصـار للـحـريـة والـكرامـة والـعـدالة

االنسانية.
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يـقـول الـدكـتـور صالح الـدين عـبدي في
كـــتــابـه (اســتـــدعــاء الـــتـــراث في مــرآة
أشـعار عبـد الوهاب الـبياتي) الـصفحة
وما بعدها: إن البياتي ثالث ثالثة 27
حـمـلـوا همّ الـريادة في الـشـعـر الـعربي
احلــديـث في الــعــراق وتــنــازعــوا أبـوة
الـشعر الـعربي احلديث وهـم بدر شاكر

الئـكة وعـبدالـوهاب الـسيـاب ونازك ا
الـبياتي ولم تكـن ريادته ريادة السبق
بل ريـادة تـكـريس هـذا الـتيـار الـشـعري
وأصـبح الـشـاعـر الـعـمالق في تـوظـيف
الــتــراث وخــلق األســاطــيــر وال ســيــمـا
" الـذي بــديـوانـه "الـكــتـابــة عــلى الـطــ
نهج األسـطوري لغة وشكالً اسـتخدم ا

. ومضموناً
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اســـتـــحــضـــر الـــبــيـــاتي الـــكـــثـــيــر من
ـعـاصـرة والـتـاريـخـيـة الـشــخـصـيـات ا
ة واعـادة صيـاغـتهـا في قصـيدة الـقـد
الـقـناع وأكـثرهـا شـهرة شـخصـية أبي
ــتــنــبي في قــصــيـدتـه (مـوت الــطــيب ا
ـتـنبي) في ديـوانه (الـنار والـكلـمات) ا
هـذه القصيدة التي اتبع فيها االسلوب
الــقـصــصي في الــشـعــر وصـور فــيـهـا
ـتـنـبي الـذي عـاش في الـعـصـر حـيــاة ا
الــعــبــاسي تــصـويــراً تــراجــيــديـاً في
صـراع الـشـاعـر الـعـبـاسي مع الـسـلـطة
وته وفـجـيعـته األبـدية الـتي تـنتـهي 
بـــيــد أن الــبــيـــاتي ال يــعـــني إن حــيــاة
ـتـنـبي قـد ــتـنـبي قـد انـتـهـت بل أن ا ا
بـعث من جـديـد إلى الـوالدة احلقـيـقـية
وإن صـــوت الــشــاعـــر ســيــنـــتــصــر في

النهاية. 
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حتـدث الشاعر عبد الوهاب البياتي في
كــتــابه (جتــربــتي الــشــعــريـة) إنـه كـان
يـطمح أن يحدد مكان
الـشعر في نفسه فلم
يــكن الـشـعـر هـو أول
مـن حاوله من أشكال
الــكــتــابــة لــقـد كــتب
الــقـــصــة الــقــصــيــرة
وكــــــــــثــــــــــيــــــــــراً مـن
احلـواريّات القـصيرة
والــقــصــيــدة أيــضـاً
بــــيـــد أنه كــــان كـــمن
يــــــبـــــحث عـن شـــــكل
مـالئم لـلـتـعبـيـر عـنه
أو مــــــا يـــــجـــــول في

داخل نفسه. 
لــــقــــد تـــــفــــتح جــــيل
الـبيـاتي وعرف أودن
وبــــيــــرون وشــــيــــلي
وكـــيـــتس وبـــودلـــيــر
ورامـــبـــو وهـــيـــجــو
وســـــاعــــدتــــهم هــــذه

ـعرفة على اكتشاف أنواع متعددة من ا
االبــداع الـفـني وبـدأت تـتــبـلـور لـديـهم
قــيم مـعــيـنـة عن األدب والــفن واحلـيـاة
بـوجه عام وجـعلتـهم يتـخطون مـرحلة
الــتــأثـــر بــاالعــمــال الــعــربــيــة األدبــيــة
الــرومــانــســيــة ولم يــسـتــطع أحــد من
ـرحــلـة أن الــشــعـراء الــعــرب في تـلـك ا
يــلـــفت نــظــرهم حــتـى جــبــران خــلــيل
جـبران تصوره الـبياتي يلـبس مسوحاً
سـوداء ويذرف الدموع أمام جـثة ميتة
يـــقــول الــبـــيــاتي " وأنــنـي ألذكــر كــيف
ألـهبت مشاعـري في ذلك الوقت كتابات
أودن وأشـعـاره بـغـنـائـيـتـهـا الـواقـعـيـة

التي سبقت ايليوت إلينا".
واكـتشف الـبياتي إن الـشعـر أقرب إليه
مـن أي شـكل آخــر كـونه أكــثـر مالئــمـة
وأقــرب إلى رغـبــته وجتـســيـدهـا وذلك
لتأثره في قراءاته األولى التي فرضتها
عــلـيـه مـكــتـبــة جـده الــغــنـيَــة بـدواوين
األقـدم التي قرأهـا بعذاب وألم كونه
كـان يبحث عن شيء مـفقود يحسه وال
يـعيه; لكنه جنا من الوقوع كفريسة في

شراك تأثيرها الكلي.
فـلم يـكن غيـر الشـعر قـادراً على اشـباع
رغـبته في التعبير بـالكلمة في محاولة
اكـتـشـاف نـفـسه يـقـول الـشـاعـر سامي
مــــهـــدي " نـــحـن ال نـــرى األشـــيـــاء وال
نـكتـشف قبـحها أو جـمالـها وال يـتعيّن
لـنا مـوضوعهـا إالّ إذا جتلت في شكل
ـــنـح األشـــيــاء فـــالـــشـــكل هـــو الـــذي 
هـويتـها وجـمالـها أو قـبحـها وهـو ما
يـعـيّن مـوضـوعـهـا حـتى الفـوضى هي
شــــكـل من األشــــكــــال ومــــوضــــوع من
ـوضوعات وهذه قاعـدة عامة تنطبق ا
عــلـى األنــواع األدبــيــة والــفــنــيــة كــمــا

تنطبق على غيرها .
وبـقدر ما يتعلق األمر باألنواع األدبية
ومـنهـا الشعـر فإنهـا تبـدأ بالتـشكل ما
أن تــبـدأ عــمـلــيــة كـتــابـتــهـا ومــتى مـا
انـتـهـت هـذه الـعـمـلـيـة اكـتـمل شـكـلـهـا
وجتــلى مــوضــوعــهـا وحتــدّد نــوعــهـا
األدبي وتــكـشّف جـمــالـهـا أو قــبـحـهـا
وظـهرت محاسنهـا ومساوئها والشكل
فـي األنـــواع األدبـــيـــة لـــيـس قـــيـــداً من
الــقـيـود كـمـا يـتـوهـم بـعـضـنـا بل هـو
شـرط مـن شـروط وجـودهـا واكـتـمـالـهـا
ــتـــلك من ـــا  ونـــضــجـــهــا ونـــحن 
مــــواهب وقــــدرات وخــــيـــال ورؤى من
يـجـعل الـشـكل سـبيـالً للـتـحـرر أو قـيداً
مـن الـقــيــود ونـحن فـي واقع األمـر ال
نــتـحـرر مـن شـكل إال لـنــذهب إلى شـكل
آخـر حــتى لـيـبـدو الـتـحـرر وكـأنه وهم

من األوهام".
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ــــــرجـع األســــــاس عـن األلـم األول أو ا
" كــنت أعــبـر لـأللم كـتـب ادوارد مـونخ
الـــطـــريق مع صـــديــقـــ لي وفـي تــلك
الـلـحـظـة كانـت الشـمس تـغـيب وفـجأة
اصـطـبـغت الـسـمـاء بـلـون الـدم األحـمر
الـقـاني فتـوقّـفت مسـتـنداً إلى احلـاجز
اء ـوت كـان لـون ا وأنـا مـنـهك حـتـى ا
من ورائي قد صار أسود على شيء من
ـديـنـة فـبدت لي الـزرقـة الـغـامـقة أمـا ا

مــغـمــورة بـأمــواج من الـدم تــلـتــهـمــهـا
ألــســنــة ضــخــمــة من الــنـيــران واصل
صــديـقـاي مــسـارهــمـا فـيــمـا رحت أنـا
أرجتـف من األلـم شــــاعــــراً بــــأن ثــــمــــة
صــرخــة طـويــلــة ال نــهـايــة لــهـا تــعــبـر
الـطـبـيـعـة كـلـهـا" وبـعـدهـا بـعـام ولـدت
لـوحته (الصـرخة) التي أصـبحت الحقاً
من أشـهر أعماله وعبـرت حرفياً عن ما

كتبه في صرخته الطويلة. 
أمــا الـشــاعـر الــبـيــاتي فـقــد كـان احليّ
الــذي نــشــأ فــيه بــبــغــداد بــالــقــرب من
مــسـجـد الـشــيخ عـبـد الـقــادر الـكـيالني
ه وضـــريـــحه هـــو مـــصـــدر ومـــرجع أ
الـكبير األول يقول " لـقد بدأت معرفتي
بـالعـالم في احليّ الذي نشـأت فيه كان
احلـيّ يـــعجّ بـــالــــفـــقـــراء واجملـــذوبـــ
ـــهــاجــرين من والــبـــاعــة والــعــمــال وا
الـريف والـبـرجـوازيـ الـصـغـار كـانت
ي الـكــبـيـر ـعــرفـة هي مـصــدر أ هــذه ا
ــــا ال يـــدع أي األول" ومـن الــــواضح 
مـــجـــال لـــلـــشـك في أن هـــذا احليّ هـــو
ـــرجع األســـاس الـــذي اســتـــنـــد إلــيه ا
الـــبــيـــاتي في جـــذور كــتـــابــة الـــشــعــر
الـتعبيري وحقـيقة األلم لم تكن جديدة
عــلى لــلـبــيـاتي فــقـد عــاش في الـريف
وقــدم مـنه وعـاد إلـيه وكـانت صـدمـته
األولـى عــــام  1944عـــــنــــد دخــــوله دار
ـعلم الـعليا حيـنما اكتـشف حقيقة ا
ـديـنة وكم كـانت مـزيّفـة بـالنـسـبة له ا
ـهـرّج. الــتي شـبـهــهـا بـالــبـهـلــوان أو ا
والـشـعر كـذلك لم يكن غـريـباً عـليه مـنذ
ــكن لــشــاعــر أن يــكـون الــبــدايــة وال 
غــريـبــاً عن الـشــعـر فــقـد كــانت أغـاني
نتشرة الفالح واحلكايات الشعبية ا
فـي الـــريف هي زاده الـــشـــعـــري األول
وكـــان طــرفــة بـن الــعــبـــد وأبــو نــؤاس
تنبي والشريف الرضي هم عري وا وا
أكـبـر من أثر فـيه من الشـعراء األقـدم
الـعـرب إذ وجد فـيهم نـوعـاً من التـمرد
عـلى القيم السائدة والبحث عن أشياء
ال يــوفـرهــا واقـعــهم أو مـجــتـمــعـهم أو
ثــقـــافــتــهم لــقــد عـــانى هــؤالء مــحــنــة
الـوجود احلقيقية وعبروا عن أنفسهم
بأصواتهم الذاتية ال بأصوات غيرهم.
الـواقع االنساني في بداية اخلمسينات
كــان الــبــيــاتي يــرى الـواقـع االنـســاني
مــحـطـمــاً يـخـيم عــلـيه الــيـأس وهـكـذا
كـانت أشعاره في هذه السنوات حاول
من خـاللهـا تصـوير هذا الـدمار والـعقم
ـزري والــبـؤس فـي احلـيــاة والـواقـع ا
تمـردة تغمر كل ـفزع فكـانت رؤيته ا ا
ـوت مــواضــيــعه الــشـعــريــة فــصــوّر ا
ا سبب في ديوان (أباريق اجملاني دو
ـوت من أجل احلـريـة مــهـشـمـة) أمـا ا
نـاضلـ فهـو استـشهـاد نبيل مـوت ا
فـقـد جسـده في دواوين (اجملد لألطـفال
ــــنــــفى والــــزيــــتــــون وأشــــعــــار في ا
وعـشرون قصـيدة من برلـ وكلمات ال
تـــمـــوت) ومـــوت األبــطـــال الـــشـــهــداء
الـقديس األنقياء نـقاء اجلوهر وطيبة
األرض فـــقــد ظـــهــر في دواويـن (الــنــار
والـكلمات وسفر الفقر والثورة والذي
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أن يــزور رئـيس الـعــراق واشـنـطن
لـــلـــتــحـــادث مع رئـــيس الـــواليــات
ــســؤولــ في ـــتــحــدة وكــبـــار ا ا
اإلدارة األمـــــريـــــكــــيـــــة وفي وزارة
الــدفـاع ووكـالـة اخملــابـرات  فـهـذا
حـــدث فـي حــد ذاتـه ذلك أنه عـــلى
مــــدى نــــصف قــــرن ســــبـق قــــيـــام
اجلـمهـوريـة في العـراق لم يـحدث
أن قــام مـــســـؤول كـــبــيـــر بـــزيــارة
ثل للعراق من واشنطن وزيارة بـا
مــــســـؤول أمـــريــــكي ذي شـــأن ثم
ـــلك فـــيـــصل الـــثـــاني في ســـجَّل ا
تـاريخ العالقـة  بـ الدولـتـ على
ـــســتـــوى الـــرســـمي مـــا يـــجــوز ا
إعـــتـــبــــاره قص شـــريـط الـــعالقـــة
الـعـراقـيـة- األمـريـكـيـة وبـحـيث ال
يــســـتــمـــر الــعـــراق في نـــظــر دول
الــشــرق والــغــرب إحــدى جنــمــات
الـفـضـاء الـبريـطـاني األكـثـر نـفوذاً

في زمن الثالثينات واألربعينات.
ـظـهـر ومـع أن الـزيـارة إكـتـســبت ا
الـســيـاحي أكـثـر من الـسـيـاسي إالّ
لـكي أسـبغ عـلـيـها أن مـسـتـواهـا ا
أهـمـيـة نـوعيـة فـضًال عن إنـطـباع
ـلك الفـتى فيصل بأن احملـيطـ با
الــثـاني وحتـديــداً خـاله عـبـد اإلله
وبــعض حــلــقــات اإلســتــشــارة في

ــلـكـي كــانـوا فـي صـدد الــديــوان ا
تــقـلـيب األمــور والـقـراءة في أوجه
ــنـطــقـة عــلى خــلـفــيـة مـســتـقــبل ا
احلــربــيْن األولى والــثــانــيـة الــتي
أظـهـر راسـمـو اخلـرائط حـذاقة في
حتــديـد خـطــوط وفي رسم مـنـاطق
صراع بغرض ترسـيخ النفوذ على

بطاح اخلليج.
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هم أن فـيصل الثـاني الذي قضى ا
الحقاً شـهيداً في مهـرجان اجلنون
اإلنقالبي الـثوري الـدموي أمضى
بـضـعـة أيـام سـيـاحـية فـي عدد من
ـدن األمريـكيـة وعـاد باهـراً الذين ا
أحــاطـوا بـه من أبــنــاء الـعـم سـام
كــمــا أنه عــاد هــو اآلخــر مــبــهـوراً
بـالكـثيـر من اجلـديد الـذي إكتـشفه
خالل الــزيــارة الـتي دامت أربــعـ
يــــومـــاً فـي اجملـــالــــيْن الــــثــــقـــافي
والـعـلـمي وفي الـرياضـة والـتـطور
الــعــمــرانـي. واحلــديث حــول هــذا
اإلنـــبـــهـــار لم يـــتــوقـف في رحـــلــة
الـعودة عـلى م الـسفـينـة نفـسها
ــرافـــقــيه من الــتي أبـــحــرت به و
بالد الـرافــدين إلى ديـار الـعم سـام
الـــتي كـــان يـــجـــســـدهـــا زمـــنـــذاك
ـعـتـرف الـرئـيس هـنـري تــرومـان ا

الـــثــانـي بــعـــد الــكـــرمـــلــ بـــدولــة
إسرائيل.

م الـزعـيم عـبـدالـكـر قـاسم الذي
قاد اإلنـقالب العسـكري ضد الـنظام
ـلــكي وأمـعن تـصــفـيـة عــشـوائـيـة ا
بـــرجــال ونــســـاء في الــقـــصــر وفي
دواوين أهل احلُكْم واألحزاب وجه
. إنـقالبه الــدمـوي شــطـر الـكــرمـلـ
وخـطــوة تـلي خـطـوة إتـسع هـامش
العنف في الـعراق ثم بعـدما إختلط
احلـابل الـنـاصـري بالـنـابل الـبـعثي
كثر قطـاف الرؤوس جملرد أن تينع
وعـلى خـلـفـيـة هـذا الـقـطـاف صـنَّف
ـتحدة احلكـام الثوريـون الواليات ا
عـلى أنـهـا عدوة وتـنـوعت مـفردات
الــتـنــظـيــر في شــأن هـذه الــعـداوة
ووصـــــلت إلى حـــــد الــــقــــطــــيــــعــــة
ـطــرزة بـعــبـارات الــدبـلــومـاســيــة ا

إنفعالية.
في ظـل إعـــادة نـــظـــر في اجلـــفـــاف
الذي جـعل العراق ال يـجني مكـسباً
من حتدي أميركا ويواصل القطيعة
مـعـهـا قـرر الـنـظـام الـصـدَّامي فـتْح
بررة ثغرة في جـدار العداوة غـير ا
وبـعـثت اإلدارة األمـريـكـيـة بـرسـائل
ـــوفــدون وهـم إمــا رجــال يــرحب ا
أعــــمـــال ومــــدراء مــــصــــارف وإمـــا
أعـضـاء في الــكـونـغـرس بــالـرغـبـة
العراقية للكتابة في صفحة جديدة.
هـذا التـوجه كان مـقدَّراً له أن يـأخذ
مداه لـوال أن الرئـيس صدَّام حـس
إســتـعـاد جـنــوحه الـثـوري وقـرأ رد
الــفــعل األمــريــكي عــلى أن أمــيــركـا
ـالكم حتــــــتـــــاج إلـــــيـه وتـــــريـــــده ا
اخللـيجي الـدائم في حـلبـة الصراع
الــذي ال يُـحـسـم مع إيـران وأنه في
هــذه احلــال رأى أن يـــدخل خــيــمــة
ـسـكـاً بـالـدولـة اجلـارة الـعم سـام 

الكويت وفي تصوره أن هذا الفعل
سـيـلـقى إسـتـحـسـان أمـيـركـا الـتي
سـتــرى أنه سـيــحـمي الــكـويت من
طمع إيران بها وبـالتالي تتسامح
في مـوضوع الـغـزوة التـي قام بـها
وزادهـا إسـتـهجـانـاً عـربيـاً ودولـياً
إعـتبـارها في مـثل هذا الـشهـر قبْل

 31عاماً "فرعاً أعيد إلى األصل".
قـراءة شـخـصـيـة من جـانـبه أو من
ـهـم أنـها مـسـتـشـارين له ال فـرق. ا
كانت قـراءة خاطـئة أوجـبت حرباً
على العراق جتاوزت طـبيعتها من
يتيْن شاركة احلـربيْن العا حيث ا
األُولى ثـم الـثـانــيـة. وأوجـدت هـذه
احلـرب حـالــة مـدعـاة لإلســتـغـراب
وهي أن أميركا وبريطانيا ساعدتا
فـة مـعـارضـة الـتي ـصـنـَّ األطـراف ا
تـريـد بـهـما شـراً مـسـتـطـيـراً ومن
دون أن تـــأخـــذ هـــذه األطـــراف في
اإلعـتـبـار أنـهـا لـوال الـدور احلـربي
الــذي قـادتـه الـدولــتــان الـكــبــريـان
أمـيـركا وبـريـطـانيـا وبـعض الدول
احلــلــيــفــة األوروبــيــة والــعــربــيــة
ـا أمــكن الــذين ورثـوا اإلسـالمـيــة 
الــنـــظــام الـــصــدَّامـي أن يــكـــونــوا

حكاماً للعراق.
وضـوعـية هي أن يـكون ـعادلـة ا ا
رمـــوز احلُـــكْم في عـــراق مـــا بـــعــد
إسقاط الـنظام الـصدَّامي هم أفراد
كتـيبة اخلط األمـامي التي تـتمسك
بـأفـضل الـعالقة مع أمـيـركـا وهذا
مـــجـــرد رد جــــمـــائل. لــــكن هـــؤالء
إعـــــتـــــبــــروا الـــــدور األمــــريـــــكي-
الــبـريـطـاني كـمـا لـو هـو واجب أو
ضريـبـة  القـيام به وإنـتهى دفْع
الـضــريـبــة وعــلى أصـحــاب الـدور

. الرحيل كمحتل
الـقراءة للـمرة الـثانـية خـاطئـة كما
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بيروت

قراءة صدَّام حـس لعـوائد غزوته.
ـر وإلى ذلك تــنـاسى الـقـوم أن بـر
كـــــان احلـــــاكم الـــــذي مـــــحـَّص في
الـــدســتـــور والــذي أصـــدر قــرارات
وأنـشأ مـحـاكم ورعى تنـظـيرات من
ـر نـفسه جـانب زعـامـات أمـعن بـر

بقطفها جملرد أن أينعت.
WI¹b   «u

مــعــادلــة في مــنــتــهى اإلســتــغـراب
لــلـمـرة الـثـانـيـة وهي أن الـذي لـوال
الــفـــعل األمـــريــكـي- الــبـــريـــطــاني
ـا كـان لـهؤالء بـالـنـظـام الـصـدَّامـي 
ــصــلـحــة إيـران الــذين يــنـشــطـون 
وحتـت ذريـعـة رفـض بـقــاء الـقـوات
األمريـكيـة والبـريطـانيـة في العراق
أن يـتــسـيــدوا. هــذه الـقــوات كـانت
صـديـقـة عـندمـا أسـقـطت لـهم عراق
صدَّام. وهذه القوات عليها الرحيل
وكـــذلك عــدم إبـــرام أي مــعـــاهــدات
تبقـيها وأن البـديل هو ميلـيشيات
مــتــنــوعــة األســمــاء مــرجــعــيــتــهــا

إيرانية.
الــزائـر الـرسـمـي األول إلى أمـيـركـا
ـــلك فـــيــصل الـــثــاني بـــعــد األول ا
مـصــحـوبــاً بـخــاله عـبــد اإلله كـان
ـالكي ( 31أكـتوبـر/تـشرين نوري ا
األول  .(2013حـــــــاول تــــــســــــويق
إحتضان أميركا احلزب الذي إحتل
واحلزب الذي ورث (أي أوباما بعد
الــبــوشــيْـن األب ثم اإلبن) الــعــراق
اإليــراني الــذي يـحــقق لــلـســيــاسـة
األمــريــكــيــة مـآرب لــكن بــعــد خــلـو
الـــعــراق من الــوجـــود الــعــســكــري
والتأثـير السياسـي والنفسي الذي
يـــحـــقـــقـه هـــذا الـــبـــقـــاء لـــلـــقــوات
األمـريـكـيـة. كـانت ورقـته أن جتـربة
أحـــمــد اجلـــلــبي إنـــتــهـت خــاســرة
إليـــران وألمـــيــركـــا في وقـت واحــد

ـالـكيـة رابـحـة بإذن فـيـمـا الورقـة ا
رشد خامنئي. ا

الـعــرض سـاذج ومن الـطـبـيـعي أن
ينظر ساكن الـبيت األبيض وسائر
مـفــاصل إدارته بــجـديــة أكــثـر إلى
الــزائـر الــثــالث إيــاد عـالَّوي الـذي
ـقتـنع بأفـضل العالقة ذهب بنـية ا
مـع أمـــــيــــركـــــا ومـن دون شــــروط.
وعــــنــــدمـــــا وقف مــــتــــحــــدثــــاً في
الكونـغرس مسجالً عـبارات الشكر
لـلـدور األمـريكي فـإن الـسـنـاتورات
. إنـزعـاج وقـفـوا مــصـفـقـ طــويالً
ـيــلـيـشــيـات في الــعـراق من هـذا ا
التودد ال يهمه. يعرف سلفاً أن أي
عالقــــة طـــيـــبــــة مع أمـــيــــركـــا هي
ـصلـحة الـعـراق وضد مـشاريـعهم

احلرسية اخلامنئية.
وضْع النـقاط عـلى احلروف وبـثقة
مـتـنـاهـيـة في الـنـفس إزاء الـعـالقة
مع أمــــيـــركــــا جــــاءت من الــــزائـــر
الرسمي الثالث مـصطفى الكاظمي
(الثالثاء  27يولـيو/تـموز (2021
ــا ألن كــيــمـيــاء رئــاســة بــايـدن ر
األوبــامــيــة الــنــكــهــة والــذي عـرف
ا هي الـتـركـيبـة الـعـراقيـة جـيـداً 
عليه من خطـوط تماس ومن مكائد
مـا زال بـعــضـهـا مـؤجل الــتـنـفـيـذ
تـخـتـلف عن كـيمـيـاء رئـاسـة ترمب
وارث خـصائص كـيمـياء الـتركـيبة
الــبــوشــيــة الــتي أخــفــقت في زرع
شــتـالت تــنـــمــو وتـــزهـــر وتــثـــمــر
صلـحة أن تكـون أميركا الـعراقية
عــنـد حُــسْن ظن الـعــراق األمـريـكي
ـنظـور الـكـاظمي بـعـد العالَّوي. بـا
الــعـراق مع أمــيــركـا وأمــيــركـا في
الـعـراق روايـة مـتــعـددة الـفـصـول.
احلـديث حـولـهـا يـتـنوع. والـله مع

ا إذا صبروا. الصابرين... إ

ــعـقل بـهــنـدسـة بـريــطـانـيـة بُـني ا
وأيـادي صـينـيـة وآسيـوية مـدنـية
تـــــزاوجت مـع اإلرث الـــــبـــــصـــــري
الـعـراقي فــأنـتـجت مـديــنـةً عـقـلـهـا
وروحـهـا غــربي وجـســدهـا عــراقي
مـدنـيـة. مـديـنة شـوارعـهـا عـريـضة
وبــــيـــوتــــهــــا واســــعـــة خــــضــــراء
غــنّـاء.نــهـارهــا عـمل ولــيـلــهـا أمل.
يــجــتـمـع الـعــمــال فـيــهــا صـبــاحـاً
فـيغـدون لـدوائرهم عـلى دراجـاتهم
الـصــفـراء الــتي أقـرضــتـهـم ايـاهـا
مـديــريـاتـهم لــيـسـددوهــا بـاقـسـاط
ـوج االصـفر نـهاراً فـترى ا مـريحـة
وج االزرق لشط العرب مختلطاً با

في لوحةٍ قل نظيرها.
عـقل ليكـون مجـتمـعاً مـدنياً بُـني ا
يــعـزز الــثــقـة بــالـنــفس ويــزيـد من
خـتلف التـفاعل بـ كل العـوائل 
درجــاتــهم ودخــولـهم. فـي كل بـيت
وشــارع وزاويـــة جتــد مـــســاحــات
خضراء يـرتادها اجلمـيع ويتفاعل
فـيـهــا الـشـبـاب والـكــبـار. الـبـيـوت
واســـعـــة(حــتـى تــلـك اخملــصـــصــة
ـسـتويـات الـوظيـفـية لـلـعمـال من ا
الدنيا)تـتيح التمتع بـاخلصوصية
الـــتي يـــحــرص عـــلـــيـــهــا كـل فــرد
لكـنها في بخـاصة في مـجتمـعاتـنا
ذات الـــوقت تــســـمح بــاســـتــقــبــال
الضيوف والتفاعل االجتماعي ب
ــعــقل اجلـــيــران. بُــنـــيت احــيـــاء ا
لــتـســاعــد في تــشـكــيل االحــسـاس
واالعتزاز باالنتـماء احمللي. طريقة

ــسـاحــات والـفــضـاءات الـبــنـاء وا
ـتــاحـة تــسـمح بــتـقــد خـدمـات ا
بــلــديــة واجــتــمــاعــيــة عــلى اعــلى
عـقل-ويقـيناً مـستـوى. لم تعـرف ا
بقـية مـدن العـراق وحواضـره-هذا
ــريـع في مــســاحــات الــتـــشــضي ا
الــبــنـــاء بــحــيث حتــولت االحــيــاء
الـسـكنـيـة الى عـلب سرديـنـية!! في
دراســة أجــريت فـي أمــيــركــا عــلى
الـسـاكـنـ في مـسـاحـات صـغـيـرة
جــــداً قــــرأتـــهــــا مــــؤخـــراً أثــــبت
الـبـاحثـون االجـتمـاعـيون ان هـناك
انـعـكــاسـات اجـتـمـاعــيـة ونـفـسـيـة
كـبيـرة نـاجـمة عن الـعـيش في مثل
ــسـاكـن. فــالـســكن فـي هـذه هــذه ا
ــعــلـــبــة يــؤدي حــسب الـــبــيــوت ا
الــدراســـة الى ضـــعف االحـــســاس
ويـزيد بـاالنتـماء لـلمـجتـمع احمللي
من حــاالت الـغـضب والـعـدوانـيـة
واالنـــــــســــــحـــــــاب مـن احلـــــــيــــــاة
االجتـماعـية والـضغوط الـنفـسية!
فأذا كان هذا هو حال من يسكنون
في مـثل هـذه الــبـيـوت فـي أمـريـكـا
فما حيث كل اخلـدمات مـوفرة لـهم
ن يسكنـون في مدننا حيث بالك 
قـــلــة اخلـــدمـــات وتـــهــالـك الــبـــنى
ــســاحــات الــتــحــتــيـــة وانــعــدام ا
وغـيرهـا من مسـتلـزمات اخلـضراء
.طبـعـاً هذا ال يـعني الـعيش الـكـر
ان من يسكـنون في مسـاحات أكبر
ال تـــــصـــــيــــبـــــهم هـــــذه االمــــراض
االجـتـماعـية لـكن نـسبـتـها بال شك

تـــــكــــون اقـل. اعـــــلم ان الـــــظــــروف
االقتصادية هي التي تضطر الناس
ــــعــــلــــبــــات لــــلــــســـــكن في هـــــذه ا
لكن في دولـة مثل الـعراق الـسكـنيـة
ـوارد تــهــدر عــلى احلـروب حـيـث ا
ــصــاريف وا والــفــســاد الــعــبــثــيــة
االمنـية يصبـح التحجـج بالظروف
االقتصادية كسبب لعدم بناء بيوت
آدمـــيــة الئــقـــة تــبـــريــراً عــبـــثــيــاً ال

أستطيع هضمه.
ونــاهــيـك عن الــتــشــويه الــبــصــري
ــتــعــمـد والــعــمــرانـي واالغــتــيــال ا
فأن لـلـمخـططـات الـعمـرانيـة لـلمـدن
شوهة والـعشوائـية التي األحيـاء ا
ـعـلب جنـمـت عن عـمـلـيـات الـبنـاء ا
تــفـتــقـر لــكل مـا مـن شـأنه ان يــزيـد
الـــتــفـــاعل االجــتـــمــاعي االيـــجــابي
وتــغص بـكل مـا مـن شـأنه ان يـزيـد
من مـسـبـبـات الـتـفـاعل االجـتـمـاعي
غـير الـصحي. لـذا فـان االفتـقاد الى
تـخـطـيط عـمـراني صـحـيح ال يؤدي
الى مـشـاكل هـنـدسـيـة عـمـرانـيـة أو
ضـــغـــوط خــدمـــيـــة عــلـى الــبـــنـــيــة
الـتـحـتيـة بل واألهم مـن ذلك يؤدي
الى مــشـاكـل اجـتــمــاعـيــة تــقـلل من
مـنـسـوب الـثـقـة بـ افـراد اجملـتـمع
ال االجتماعي. وتمنع تراكم رأس ا
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أمــا الــعـامل الــثــاني الـذي أدى الى
ـعقلـية البـصرية خلق الـشخـصية ا
نفتحة فهـو التعليم التربوي.ففي ا
الـوقت الــذي شـكــلت فـيه االنــشـطـة
الــتـربـويـة الالصـفـيـة ودروس الـفن
والـريـاضـة نـسبـة مـهـمـة مـن الـيوم
الــــدراسي لــــطالب الــــســــتـــيــــنـــات
تـقلـصت هذه النـسبة والسـبعـينات
حـتى بـاتت شـبه مـعـدومـة بـخـاصة
دارس احلكـومية. وفي الوقت في ا
دارس احلـكومـية الـذي كانت فـيه ا
بوتقة لـلتفاعل االجـتماعي الصحي
وغـيــر الـتــمـيـيــزي بـ كل الـطــلـبـة

بغض النـظر عن إنتمائـهم الطبقي
صــار الــتـــعــلــيم في الــعــراق أحــد
مـسـبـبـات الـتــمـايـز الـطـبـقي الـذي
يـــزيـــد -بــــدل ان يـــقـــلـل-مـــشـــاكل
الــتــفـــاعل االجــتــمــاعي. وبــعــد ان
ـــدارس تـــســـهم في خـــلق كـــانت ا
اجيـال واثقة من نـفسهـا ومنفـتحة
عــلى مــجــتــمـــعــهــا وعــلى ثــقــافــة
ـدارس مـصـدراً صـارت ا ـواطـنـة ا
وفي لـلـتـفـاخـر والـتـمـايـز الـطـبـقي
بـعض االحـيان مـصـنعـاً للـتـعصب
واالنــــــــــغـالق. وفـي ظـل االرقـــــــــام
ــــنــــشــــورة من قــــبل اخملــــيــــفـــــة ا
الــــــــــــيـــــــــــونــــــــــــســـــــــــيـف ووزارة
سـتغرب ان فلـيس من ا التـخطـيط
يـتـحول الـتـعـلـيم عـنـدنـا من عـامل
نفـتحة ـدنيـة ا لـبناء الـشخـصية ا
الى والـواثـقة من نـفـسـها وغـيـرها
عـامل مــعـيق لــلـبــنـاء االجــتـمـاعي
ـــــشــــــكالت الــــــســـــلــــــيم. أفــــــهـم ا
ــوضــوعــيــة والــبـــنــيــويــة الــتي ا
واجــهت الـتـعـلـيم في الـعـراق بـعـد
 1980وأدت الى تدهور في

هــيــكــلـيــته ومــحــتـواه.فــالــظـروف
االقـــتـــصــــاديـــة الـــتـي جنـــمت عن
احلـروب الالنهـائيـة الـتي خاضـها
مـصــحــوبـةً ويــخــوضـهــا الــعــراق
ـوغـرافـيـة الـهـائـلـة بـالـطـفـرة الــد
ـليون التي كـانت تضـيف بحدود ا
عــراقي سـنـويـاً عـلى مـدار الـعـقـود
فاقـمت من مشاكل الثالثـة االخيـرة
التـعليم في الـعراق وضـغطت على
بــنـاه الــتــحــتــيـة وجــعــلــته نــهــبـاً
للـتغيـرات السيـاسية الـكثيـرة بعد
ان غـابت الـسـتـراتـيـجيـة الـطـويـلة
والـواضـحـة لـلـتـعـلـيم فـي الـعراق.
لــكن مـا أســتـغـرب له أفــهم كل ذلك
ستمر هو هذا االهمال والتدهور ا
فـي الـتــربــيــة والــتــعــلــيم وفــقـدان
الـبـوصـلـة الـتي تـوجـهه عـلى مدار
ـاضيـة حتى الـسنـوات العـشرين ا
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ان حــصـة الــتـربــيـة والــتـعــلـيم في
ــوازنــات احلــكــومـيــة الــســنــويـة ا
ــتــعـــاقــبــة كــانت بــ  %4-2من ا
عــلى مـدار اجـمــالي االنـفــاق الـعـام
ســـنـــ عـــديــــدة. لـــقـــد ادى هـــذين
(زيــادة ــتـــنـــاقــضـــ االجتــاهـــ ا
وتــنـاقـص الـتــعــلـيم) الى الــسـكــان
حـدوث فجـوة مـعرفـيـة باتت تـتسع
وانــعـــكـــست بـــشـــكل كـــارثي عـــلى
الــعالقــات االجــتــمــاعــيــة وثــقــافــة

اجملتمع العراقي.
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أمــا الـــعــنـــصــر الـــثــالث فـي بــنــاء
مــنـظــومـة الـعـالقـات االجــتـمــاعـيـة
ـعقـل فـهـو التـرفـيه الـسـلـيـمة فـي ا
والــثــقــافــة. عــلى مــدى تــاريــخــهــا
الــطـــويـل عُــرفـت الـــبــصـــرة بـــحب
الـثـقـافة والـفـنـون . ولـست في هذه
احلـلـقـة االخـيـرة من الـسـلـسـلـة في
مـعـرض تـعـداد االسـمـاء الـبـصـريـة
في هــذين اجملــالــ فــهم اكــثــر من
يُــعـدّوا وأشــهــر من ان يُــحــصـروا.
لـكـني حـاولت االشـارة الـى حـقـيـقة
ان الــتـــرفــيه والــفن والــثــقــافــة قــد
خُـلـطـت مع االسـمـنت الـذي بُـني به
ــعــقـل. فــالــنــوادي االجــتــمــاعــيـة ا
الــــــــــــراقــــــــــــيــــــــــــة(الــــــــــــبــــــــــــورت
الـسـكك) كـانت االرمن ـيـنـاء ا كالب
ـعقل حتـتضن كل شـبـاب وعوائل ا
ــخــتــلـف هــوايــاتــهـم ومــيــولــهم
واجتـاهاتـهم. فـمن يحب الـفن يـجد
ومـن يـــريــــد الــــريــــاضـــة ضــــالــــته
ـــخـــتـــلف اشـــكـــالـــهـــا يـــجـــدهـــا
ومن يـشـتـاق لـلـمـسـرح او حـاضـرة
الــســيـنــمـا او الــغــنـاء يــجــدهـا في
فعـالـيـات مـسـتـمـرة ال تـنـقطـع على
مـدار االسـبـوع.وأذا قـررت الـعـائـلـة
ان تستـمتع باجـواء جميـلة وعشاء
شـهي وصحـبـة رائعـة فلـديـها اكـثر
كــنــا مـن بــديل مــتــوفـــر. كــشــبــاب 
ـارس الريـاضـة والفن واخلـطـابة

ــــســـــابـــــقــــات ـــــطـــــاردات او ا وا
أو نـذهب او الــشـطـرجن الــشـعـريـة
ـســرح او نـحـضـر لـلــسـيـنــمـا أو ا
الباند الـغربي لعبـد احلسن تعبان
او الـتـخت الــشـرقي جملـيــد الـعـلي
أونلعب الـدنبلـة...الخ من االنشطة
الـرائـعـة الـتي كـانت تـشـغل يـومـنا
بـكل ماهـو شيـق ومفـيد ويـزيد من
ثــقــتـنــا بـانــفــسـنــا وبـاالخــر الـذي
نـخـتـلف معه طـائـفـياُ او عـرقـياً او
.كـان الـفن ديـنــيـاً او حــتى طـبــقـيــاً
ــعــقل والـــثــقــافــة والــتــرفـــيه في ا
الــــبــــوتــــقــــة الــــتـي تــــصــــهــــر كل
االخـتالفـات واالنـاء الـذي حتـصل
فـــيه كل الـــتـــفـــاعـالت بـــ ابـــنــاء
اجملـتمع احملـلي فتـكون اخملـرجات
االجـتــمـاعــيـة سـلــيـمــة والـعالقـات

ة. البينية كر
أود االشــــارة الى انه رغم أخـــيـــراً
محـاوالتي الكـثيـرة لضـبط افكاري
بـضوابط الـباحـث العـلمي احملـايد
اال انـه يــــجب ــــنـــــحــــاز وغـــــيــــر ا
االعـتراف ان الـنـستـاجلـيا(احلـن
لــلـمــاضي) كـانت حــاضـرةً رغم كل
مــحـاوالتـي البـعــادهــا. وان مــا قـد
يـزيـد هـذه الـنسـتـاجلـيـا أثـراً عـلى
ـريع الـذي كــتـابـتي هـو االخـفـاق ا
اصـاب مـجـتـمـعــنـا حـالـيـا وجـعـله
نـهـبـا لـفـقـدان الـثـقـة والقـلـق وقـلة
الــتـفــاعل والــغــضب والـعــدوانــيـة
وسـواهـا من اآلفــات االجـتـمــاعـيـة
تماسك التي باتت تنخر نسيجه ا
الذي عرفناه. لـذا أرجو ان ال يُنظر
الى ما كتبت بـعدسة النـقد العلمي
كـما اني ارجـو ان ال يُقيم نـهجي ا
من مـنظـور الـسرد الـتـاريخي الني
في االخـير لـست مـؤرخـا. وأدق ما
ــكن ان اصف به مــا كـتــبت عـلى
انه مــدار احــدى وعــشـريـن حــلـقــة
ـوشور(زجـاجة ذكـريـات معـقـليـة 

التحليل الضوئي) اجتماعي.
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شهق الناس 

فـي الــبـدء كــان االخــتالف... ومــازال مــســتــمــرا في ظل صــراع الــهــويـات
واحلضـارات وهو يـطرح نـفـسه بقـوة في كل ثقـافــة إنسـانيـة. ويخـترق كل
اجتماع بشري إذ ال يوجد مجتمع يخلو من التعدد والتنوع وال أمة تعرى
من االنقـسـام والفـرقة. كـذلك هـو ظاهـرة مـنتـشـرة في كل مكـان في احلـياة
النـظرية والعملية لإلنـسان. يتجلى ذلك في أشكـال مختلفة بدءًا من اجلدل
كن ـنـظـمة. وقـد يـؤدي إمـا إلى نـزاع ال  ـهـذبة وا ـنـاقشـة ا اخلـبـيث إلى ا
ـطـلق هو ـهـد الطـريق حلل الـنـزاع. ذلك ألن الـتـجـانس ا الـتـوفـيق فـيه أو 
ـعري عـن ذلك أبلغ تـعـبيـر بـقوله: رُبّ قـبـر قد صـار قـبرًا ـوت. وقـد عبـر ا ا

مرارًا ضاحكٍ من تزاحم األضداد.
واالخـتالف يـحـدث في احلــيـاة االجـتـمـاعـيـة اخلـاصــة والـيـومـيـة في قـاعـة
احملـكـمة وفي الـسـيـاسة وكـذلك في الـعلـوم والـفـنون والـفـلسـفـة والالهوت.
ـنع الـركـود الـعـقـلي أيـنـمـا حـدث فـإن اجلـدل يـشـحذ الـتـفـكـيـر الـنـقـدي و
واالجـتـماعـي. بدالً من أن يـكـون اجلدل ظـاهـرة هامـشـية.هـو مـحرك الـتـقدم
ـثابـة بـطاريـة نفـسـية لـشـحن الطـاقـة اإليجـابـية عـند الـفكـري والـعمـلي.أنه 

األنسان.
لقـد ظهـر االختالف يـوم برز تفـاوت ب أفـهام الـناس في مـداركهم الـعقـلية
ــواقف وتــبــايـــنت أغــراضـــهم ومــقـــاصــدهم ومـــصــاحلـــهم واضــطـــربت ا
ـعـتـقـدات بـيـنـهـم حـول رؤيـة الـعـالم وظـهـرت الــنـزعـة الـفـرديـة لإلنـسـان وا
والــشـعـور بــذات مـســتـقــلـة تــدفع إلى الـتــمـيــز والـتــفـرد. وحتـولـت الـذاكـرة
ليء بـالكراهـية واحلقد إلى ـيراث ا ثـقلة بـاجلراح واإلهانات وا اجلمـاعية ا
ـشتـركـة. حيث ـنح انـبـثاق احلـيـاة ا مـصـدر إزعاج وتـوتـر يـعوق الـتـقدم و
ـعـارضــة والـتـمـاثل االخـتالف خـاضـعًــا ألربع ركـائـز لــلـعـقل: الـهــويـة وا

والتشابه.
سـأقـرب الـصـورة بـشـكل أوضح الـرجـال الـذين ذهـبـوا "لـرؤية" الـفـيل. كل
ـسه: كان اجلـانب كاجلدار. أعمـى حلل فقط ذلـك اجلزء من اخمللـوق الذي 
كان الـذيل مثل احلـبل. كان اجلـذع مثل الـثعـبان كـان كل واحد منـهم على

حق وكان كل واحد على خطأ بالطبع.
هـكـذا هي احليـاة بـهـندسـتـهـا الغـريـبـة وحال األنـسـان في تـفسـيـر األمور.
ولوال وجـود هذا اجلدل واالختالف والتحدي لفقـدت احلياة عنصر اجلدليّة
ـعـتـقد واالسـتـمـرار وجـمـال االخـتالف. وقـد مـيـز أفالطـون بـ الـرأي أو ا
. لـكن "الرأي" يـتراوح الشـائع. فـالرأي لـديه درجة مـن الذاتـية وعـدم الـيقـ
من األذواق أو التـفضيالت من خالل وجهات النظر حول األسئلة التي تهم
مـعـظم النـاس مـثل احلـكمـة أو الـسـياسـة إلى وجـهـات النـظـر الـقائـمـة على

اخلبرة الفنية مثل اآلراء القانونية أو العلمية.
—dJ²¹ ‰«RÝ

دائمـا في احليـاة يتـكرر الـسـؤال "ما هـو رأيك?" فقـد حتصل عـلى رد مثـير
للجدل أو قد حتصل على استجابة تقليدية والتي تفتقر للوهلة األولى إلى
أي جـدل. اآلراء غـالبًـا مـا يتم انـتـقادهـا لـكونـهـا إما مـثـيرة لـلـجدل أو غـير
عتقدات التقليدية. لذلك فان احلقيقة تقلـيدية أو كونها مجرد انعكاس من ا
ـكن إثـبات صـحـته أو خطـأه. والرأي هـو تـعبـيـر عن مشـاعر هي بيـان ما 

كن إثباته.  الشخص التي ال 
ـكن أن تـسـتـنـد اآلراء إلى حـقـائق أو عـواطـف وفي بـعض األحـيـان يـكون
الــغــرض مـــنــهــا تــضــلــيل اآلخــرين عــمــدا. لــذلك عــنــد مــنــاقــشــة األخالق
ـرء االدعـاء "هذا ـثـيـرة لـلجـدل كـثـيـرًا ما يـسـمع ا ـوضـوعـات األخرى ا وا
ـعـنى ويـجب أن يـتم مجـرد رأيك."  وهـو ادعـاء خـبـيث خـالي من وضـوح ا

إلقائه في النيران!
علـمتني الـتجـارب بان االخـتالف في الرأي نعـمة ورحـمة لـكنه نقـمة عـندما
ـؤجر الذي تـعصب ا ـتخـلف العـقلي وا ريض أو ا يكـون مع النـرجسي ا
عـقــله لـشــيخ قـبــيـلــته أو لــقـائــده الـســيـاسي أو لــرئـيس طــائـفــته وقـومــيـته.
ـكون": ـنـطق العـلم هـو " "اضـطراب الـوجـود غـير األصـلي وا فاالخـتالف 
فهـو يخـتلف مـكانـيًا ويـخلـق فراغـات واختالفـات. كذلك هـو مكـون لكل من
ــعــنى والــهــويــة. غــيــر إن إطالق وصف "فــلــســفــة االخــتالف" كــمــا يـرى ا
ر من دون أثارة مشاكل. انه وصف مستمد الفـيلسوف " جاك ادورلو" ال 
ـوجـه لـفـكـر الـهـويـة. لـذلك لــيس أمـامـنـا سـوى طـريق واحـد إن من الـنـقـد ا
ـفهوم ?«ألن اخلـروج من الفـلسـفة يـظل في حد فـهوم من ا »نـخرج عبـر ا

ذاته فلسفة لكنه خروج يحمل معنى القطيعة النهائية مع التقاليد.
مـطـلق الـقــول إن فـكـر اإلنـسـان هـو مـركـز الــكـون. واالخـتالف كـمـا قـيل
معـطي وجودي ال يحتاج إلى البـرهنة عليه بغـير شهادة احلواس وتصديق
العـقل. وهو يرمي ليس إلى القضاء على التفرد وتذويب األنا وإّنما إلى أن
يغدو الـتفرد ضعيفا أمام قوة التعدد والتوحد ضيقا أمام شساعة التنوع
واالقـتـصـار عـلـى األنـا فـقـرا أمـام غـنى اآلخـر واالنـطـواء عـلى الـذات سـدا
أمـام انـفـتــاح اآلفـاق واالنـغالق عـلى الــنّـفس حـدّا أمـام ال نــهـائـيـة األبـعـاد

مكنة. ا
االختالف بـطـاريـة احلـرية وثـراء األقـوال واألفـكـار والسـعـة وتـعدد األراء.
وهـو عـدو الــتـعـصـب واالنـغالق. لـذلـك قـال أحـدهم "رأيــنـا صـواب يــحـتـمل
ا سـألوا أبا حنـيفة عن رايه اخلطـأ ورأي غيرنـا خطا يـحتمل الـصواب " و
ــطــلق. لـكن ـطــلق قــال: ومـايــدريــني أنه اخلــطـأ ا في مــســالـة الــصــواب ا
اجلـاحـظ كــان له رأي آخــر: ســبـحــان مـن جـعـل بــعض االخــتالف ســبــبًـا

لالئتالف!

 أعـــادت قـــضـــيـــة وفـــاة شـــاب في
الـبــصـرة نــتـيـجــة الـتــعـذيب الـذي
تعـرض له اثنـاء التـحقـيق معه في
قــسم مــكــافـحــة اجلــرائم بــشــرطـة
الـبــصـرة مــوضــوع الـتــعـذيب في
مـراحل الــتــحـقــيق الى الـواجــهـة
ورغم انـكار جـهاز شـرطـة البـصرة
لصحـة كون الوفاة حـصلت بسبب
الـتــعـذيب وعـزو سـبب الـوفـاة الى
ــتــهم جــرعــات زائـدة من تــنـاول ا
اخملــدرات.. والــســؤال الــذي يــثـار
بــهــذا الــصــدد: كــيف سُــمـح لــهـذا
ـوقــوف بــادخــال اخملــدرات مـعه ا

كافحة?  الى مركز ا
¡UCI « WO ËR  5Ð V¹cF² «
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 كما اصدر مجلس القضاء األعلى
بـيــانـا ادان فــيه حــاالت الـتــعـذيب
الــــتي تـــــمــــارس من قــــبـل بــــعض
األجهزة األمنية أثناء التحقيق مع
ـطلـوب ولوّح بـاتخاذ تـهم ا ا
إجـراءات قانـونيـة بحق من تـصدر
عنه أفـعال تعـذيب وانتهـاك حقوق

اإلنــــســـــان. واوضح اجملـــــلس إنه
ـــارســـة من  حـــاالت يـــرفض أي 
الــتــعـــذيب الــتي حتـــصل من قــبل
بـعض مـنـتـسـبي األجـهـزة األمـنـية
ــتــهــمــ أثــنــاء الــتـــحــقــيق مـع ا
ــطـــلــوبــ لـــلــقـــضــاء. وأضــاف ا
اجملـــــــلـس فـي بــــــيـــــــانـه أن تـــــــلك
ــمــارســات اخلـاطــئــة مــرفــوضـة ا
ــــطـــلـق. واشـــار الى تــــصـــدى بـــا
الـقــضــاء لــهـذه احلــاالت من خالل
اتـخـاذ اإلجراءات الـقـانونـيـة بحق
مـن تــصـــدر مـــنه أفـــعـــال تــعـــذيب
وانــتـهـاك حلـقـوق اإلنـسـان حـسب
أحـكـام قانـون الـعـقـوبات رقم 111
ـعدل. ولـفت الـنـظر لـسـنة  1969ا
إلى أن »هناك الـعديد من الـقضايا
ـوجـبـهـا مـحـاسـبـة عدد الـتـي  
مـن ضـبـاط شــرطـة بــسـبب جتـاوز
أعـمـال وظـائـفـهم بـتـصـرفـات تـعـد
جــرائم يــعـاقـب عـلــيــهـا الــقــانـون.
بـيــان اجملـلس االعــلى لـلــقـضـاء ال
يعفي الـقضاة من مسـؤوليتهم عن
موضوع تفشي التعذيب في دوائر

التحـقيق التي يـفترض انـها تعمل
حتت مــســـؤولــيــة واشــراف وقــرار
الـقضـاء وحتديدا قـضاء الـتحـقيق
الــذي يــنـــفــرد بــامــتالك الـــســلــطــة
ـتـهم الـتـحـقـيـقــيـة لـتـدوين اقـوال ا
ومـنــاقـشـته ومــنـاقـشــة االدلـة الـتي
يـــــقــــــدمـــــهـــــا احملـــــقـق في االوراق
تهم التحقـيقية والتي تـثبت صلة ا
ة مـوضوع الـبحث كـما ان باجلـر
من اولى مـهـام قاضي الـتـحـقيق ان
ـتــهم ــنــتـزعــة مـن ا ــيــز االدلــة ا
خالل الـــــــتــــــحــــــقــــــيـق من اقــــــوال
واعـتـرافـات ومـبـرزات جـرمـية وهل
انـــهـــا اخـــذت بـــشـــكل قـــانـــوني ام
بـاسـتخـدام العـنف والـتعـذيب. كـما
ــتـهــمـ ان مــحـامــو الـكــثــيـر من ا
اكـــدوا ان اعــتـــرافـــات مـــوكـــلــيـــهم
ــدانـ قـضـائـيـا انـتـزعت من قـبل ا
احملــقــقــ بــالــتــعــذيب والــقــســوة
ـــــئـــــات من واالرغـــــام.. وهـــــنــــاك ا
ــتــهــمــ األبــريـاء الــذيـن صـدرت ا
عـــــلــــيـــــهـم ادانــــات فـي جـــــرائم لم
يــرتـكــبـوهــا نـتــيـجــة الـتــعـذيب في
مـــكــاتب الــتــحـــقــيق دون ان يــقــوم
القضاء بتحري صدق االعترافات.
ـــة من اجلــرائم  (الــتـــعــذيب) جــر
الكبرى خصوصا ح يُمارس على
مــعــتــقــلـ مـن أجل إنــتــزاع أقـوال
وإقـــرارات غـــيــر صـــحـــيـــحــة حتت
ضـغط الـعـنف والتـهـديـد واإلرعاب
وبــالـــرغم من أن الـــعــراق ومـــعــظم
دولـنــا الـعـربـيــة قـد إنـضــمت لـهـذه
اإلتـفـاقـيـة ونـصّت دسـاتـيـرهـا عـلى
(حـرمـة) الـتـعـذيـب إال أنـنـا شـهـدنا

ومــانـــزال فـي أروقـــة الــتـــحـــقـــيق
الـعـربــيـة كـيف أن إعـتــرافـات غـيـر
صـحـيـحة تـنـتـزع بواسـطـة اإلكراه
والـــتـــعـــذيب من أبـــريـــاء أدت إلى
تــدلـيـس الـقــضــاء وخــداعه بــأدلـة
زائــــفـــة ومـن ثم صـــدرت أحــــكـــام
قـاسـيــة (كـثـيـر مــنـهـا اإلعـدام) عن
جـرائم لم يرتـكبـهـا من وقع علـيهم
الـقــصـاص.. فـالـتـعـذيب فـضال عن
ـــارســــة القـــانـــونـــيـــة وال كـــونه 
إنسانـية وغير شرعـية فإنه يؤدي
إلى إفالت الــفـاعــلـ احلــقـيــقـيـ
وتـمـاديـهـم في جـرائـمــهم ولـديـنـا
أمـثـلــة عـلى أنـاس أبــريـاء صـدرت
بــحــقــهم أحــكــام اإلعــدام نــتــيــجـة
إنتزاع إعـترافات غيرصـحيحة عن

طريق التعذيب.. 
 إن إســتـشـراء فـنـون الـتـعـذيب في
مـقــار احلـجـز في وطــنـنــا الـعـربي
عــلى مــثـل هــذا الــنــطــاق الــواسع
لــــيــــست كــــمـــا تــــوصـف بـــأنــــهـــا
(جتـــــاوزات فــــرديـــــة) أو تـــــعــــدي
صالحـــــيـــــات!! بـل بـــــاتت (عـــــمالً
) تـقع مــسـؤولـيــته عـلى مُـمــنـهــجـاً
عــــاتـق (زبـــــانــــيـــــة الـــــتــــعـــــذيب)
ورؤســـائـــهم الـــذين يـــحـــمــونـــهم
ـكن أن تُبَـرّأ الرؤوس وبالـتالي ال

عما يجري في على يد تابعيهم! 
ـتـكــررة الـتي  ورغم الـتــأكـيــدات ا
سؤولة بشأن تصدر عن االجهزة ا
رفض االنـــتـــهـــاكــات والـــتـــعـــذيب
اجلـــســدي الـــتي يـــتـــعـــرض لـــهــا
ــوقــوفــون عـلـى ذمـة ــتــهــمــون ا ا
الـتـحـقـيق إال أن ذلك »هـو سـيـاق
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الدوحة

مــتــبع في غــالــبــيــة الــتــحــقــيــقـات
ـــتـــعـــلـــقــــة بـــقـــضـــايـــا اإلرهـــاب ا
واإلجرام ?«حـيث ان ثـقـافـة الـقـهر
والــتـعــذيب صــارت مــنــهــجـا حتت
دعــــوى وذريـــعـــة ان احملـــقـــقـــ ال
يـــتـــمــكـــنـــون مـن احلــصـــول عـــلى
تـمـرس في ـتهـمـ ا اعـتـرافات ا
قضايا من هذا النوع إال عن طريق
وسائل التـعذيب والعـنف اجلسدي
والـــبــعـض االخــر يـــتـــذرع ان هــذه
أساليب شائعة وموروثة منذ عقود
طويـلة ولم تتـغير بـعد عام ?2003
رغم الـرقـابـة الـتي تـفـرضـهـا بعض
اجلـهــات احلـقــوقــيـة وفي أحــيـان
كثـيـرة يـسـتـطـيع احملـقـقـون إخـفاء
ـتهم. وال آثار الـتـعذيب من جـسد ا
يـتـوقع هـؤالء »انـتـهـاء هـذا الـنـوع
من األسـالـيب فـي ظل ثـقـافـة أمـنـية
ــانـهـا تـؤمن بــالـعــنف أكـثــر من إ

بحقوق اإلنسان.
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تــوصل اجملــتــمع الــدولي من خالل
ـــــتـــــحـــــدة إلـى إعالن دولي األ ا
حلـــمـــايــة جـــمـــيع األشـــخــاص من
الـــتــعــرض لــلــتـــعــذيب وغــيــره من
ـــعـــامــلـــة الـــقــاســـيــة أو ضــروب ا
ــهـيـنـة من خالل الـالإنـسـانـيـة أو ا
ـتــحـدة اعــتـمــاد  (إتـفــاقـيــة األ ا
ـــنــاهــضــة الــتـــعــذيب وغــيــره من
ـــعـــامــلـــة أو الـــعــقـــوبــة ضــروب ا
الـــقــــاســـيـــة أو الالإنــــســـانـــيـــة أو
ـهــيـنـة). وإنـضــمت إلـيــهـا بـلـدان ا
عديـدة بينـها دول عـربية كـثيرة من

بينها العراق.
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ادة األولى من        تنص ا
ذكورة على: (( اإلتفاقـية الدوليـة ا
يـقـصـد "بالـتـعـذيب" أي عـمل يـنتج
عـنه ألم/ أو عـذاب شديـد جـسـديا
كان أم عقليا يلحق عمداً بشخص
مـــا بـــقـــصــــد احلـــصـــول من هـــذا
الــشـــخص أو من شـــخص ثــالث
على معلومات أو على إعتراف أو
مـــعــاقــبــتـه عــلى عــمـل إرتــكــبه أو
يـــشـــتـــبه في أنـه أرتـــكــبـه هــو أو
شــــخص ثــــالث أو تــــخــــويــــفه أو
إرغـامه هـو أو أي شـخص ثـالث -
أوعـنــدمـا يـلـحق مـثل هـذا األلم أو
الــعـــذاب ألي ســـبب من األســـبــاب
يـقوم عـلى التـمـييـز أيا كـان نوعه
أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو
يــسـكت عـنـه مـوظف رسـمي أو أي
شــخص آخــر يــتــصــرف بــصــفــته
الرسـمية. وال يـتضمن ذلك األلم أو
الـعـذاب الـنـاشئ فـقط عن عـقـوبات
الزم لـهذه العـقوبات قانـونية أو ا
أو الــذي يـكــون نــتـيــجــة عـرضــيـة

لها.))
ــاثـله كــثـيــرا تـعــريف مـيــثـاق  و
ـنـاهـضـة الـتـعذيب ـتـحـدة  األ ا
بــــأن الــــتــــعــــذيب هــــو ((كل فــــعل
ــاً او مــعــانـاةً مــقــصــود يــســبب ا
ســواء كـانت جــسـديــة ام نــفـســيـة
لشخص مـا بغرض احلـصول على
مـــعـــلـــومـــات او إعـــتــراف مـــنه أو
مــعـــلــومــات عـن شــخص آخــر او
لفـعل قام به او مـشتـبه في أنه قام
به هـو أو شخص آخـر أو بـغرض
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تــخـويــفه هـو أو شــخص آخـر أو
ألي سـبب آخر قـائم عـلى التـميـيز/
عـــنــدمـــا يــكـــون مــثـل هــذا األلم أو
ـــعـــانـــاة قــــد أوقع بـــإيـــعـــاز/ أو ا
ـوافـقـة من موظـف رسمي أو أي
شـــــخـص له صـــــفــــــة رســـــمـــــيـــــة
ـعـانـاة واليــتـضـمن ذلك األلـم/ أو ا
ـصــادفـة/ نـتــيـجـة الـتي حــدثت بـا

تطبيق العقوبات القانونية)).
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ســجالت مـنــظـمــة الـعــفـو الــدولـيـة
سحية تشير الى أنها ودراساتها ا
تلـقت أنباء وتـقارير حول الـتعذيب
عاملـة من موظفي الدولة وإساءة ا
في أكثر من  150بلدا مـورس فيها
تـعـذيب للـسـجنـاء اجلنـائـي وفي
أكــــثــــر من  70بـــلــدا كـــان مـن بــ
الـضحـايا سـجنـاء سيـاسيون وأن
هـناك  80بـلـدا وردت مـنهـا تـقـارير
عن وفاة مـعتقـل بسبـب التعذيب.
ي حلـــقــوق ويـــنص اإلعالن الـــعـــا
ادة ((7 اإلنـسـان في مـادته ( (5وا
مـن الــــــعـــــهــــــد الـــــدولـي اخلـــــاص
دنيـة والسيـاسية على باحلقـوق ا
أنه اليُعَرّض أي إنسان للتعذيب أو
ـعـامـلـة أو الـعـقـوبـة الـقـاسـيـة أو ا
ـهـينـة وإعتـمدت الالإنـسانـية أو ا
تـحدة من خالل مـؤتمـراتها األ ا
ـة والـعـدالـة اجلـنـائـيـة ـنع اجلـر
وغـــيـــرهــا مـن احملــافـل ضــمـــانــات
ـنع الـتـعـذيب ووضعت تـفـصـيـليـة 
ــشــكــلـة ودعت ــواجـهــة ا آلــيــات 
احلــــكــــومــــات إلجــــراء إصـالحـــات

قـانونـيـة وتـشـكـلت مـنـظـمـات غـير
حـــكـــومـــيـــة حملـــاربـــة الـــتـــعـــذيب
ومساعـدة الضحايا. لـكن إستمرار
الــتـعـذيب في شـتـى أنـحـاء الـعـالم
ا يؤكـد أنه مايـزال هناك الـكثـير 

يجب فعله.
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بـدورهـا حـذرت مـفـوضـيـة حـقـوق
اإلنــســـان في الــعـــراق من حــاالت
الــتــعــذيب في الــســجــون ومــراكـز
ـفـوضـية في الـتـحـقـيق. وأعـربت ا
بــيـان عن »بـالـغ أسـفــهــا لـتــكـرار
حـــاالت الــتــعـــذيب واالنــتـــهــاكــات
الالإنـسانـية في مـواقف االحتـجاز
والـســجـون وأثــنـاء الـتــحـقــيـقـات
ومـــنــهـــا مــا مـــؤشــر عـن حــصــول
وقوف في حالتي انـتهاك ووفـاة 
مــحــافــظــة الــبــصــرة. وقــال بــيـان
مــفــوضــيــة احلــقـوق: إن »حـاالت
الـــتـــعــــذيب واإلكــــراه اجلـــســـدي
تــــمـــارس عــــلى نـــطــــاق واسع في
الـــعــراق ســـواء عـــلـى مـــســـتــوى
عـناصـر الشـرطة واألمن في مـراكز
األمن الـرسـمـيـة أو عـلـى مـسـتوى
بــــعـض عـــــنــــاصـــــر الـــــفــــصـــــائل
ـسلـحة إذ يـتداول ـيلـيشـيات ا وا
نـاشـطـون هـذه األيـام وعـلى نـطاق
واسع »فـــيــــديـــو «لـــشــــاب وهـــو
يخـضع إلى عمـليـة تعـذيب شديدة
الـقـسـوة عـلى يـد بـعض الـعـنـاصر
بذريعة أنه أساء كالميا لزعيم تلك

اجلماعة.
{ مستشار قانوني وأمني
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وب ان الـهدف من ذلك هـو بناء
ـنتخبات جيل قادر عـلى تمثيل ا
الـــوطــــنـــيـــة فـي اقـــوى احملـــافل
يـة السيما وان العراق والد العا
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 كشف مصدر في وزارة الشباب
 عـن إبرام والـريـاضة الـعـراقـيـة
الــــــوزارة اتـــــفــــــاقـــــا مـع نـــــادي
بــــرشــــلــــونــــة االســــبـــــــــــــــاني
لالشــرف عـــلى تـــطــويـــر قــدرات
الــفـــــــــئــات الـــعــمــريـــة في كــرة

القدم.
W dL  U

وقال مصدر في تصريح صحفي
امـس انه بـعــد االتــفـاق مع إدارة
نــادي بــرشــلـونــة من قــبل وزارة
الــشــبـاب والــريــاضــة بــشــخص
الـكابـ عـدنـان درجـال والـهـيـئة
الــتــطــبــــــيــعــيـــة الحتــاد الــكــرة
ــتــمــثـلــة بــأيــاد بـنــيــان تــقـرر ا
تـطــويـر الــفـئــات الــعـمــريـة وفق
درسـة األوروبـية لـكرة اسـلـوب ا

القدم.
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فاوضات ب اخلور القطري والالعب الدولي أمجد عطوان جنم الشرطة إلى مراحل متقدمة. وصلت ا

وقـال مصـدر مـقـرب من الالعب لـكـووورة "حـصل أمـجـد عـطـوان عـلى بـعض الـعروض االحـتـرافـيـة من أنـديـة عـربـية
ومحلية".

وأضاف "أمجد عطوان بات قريبًا لالنتقال إلى الدوري القطري من بوابة اخلور".
. فاوضات بدأت منذ أيام وهناك اتفاق أولي ب الطرف وأوضح أن ا

اضي. وسم قبل ا ونوه أن الالعب أبدى رغبته في خوض التجربة االحترافية الثانية له بعد أن مثل الكويت في ا
نصـرم وقدم مستـويات طيـبة ليتم اخـتياره أفضل العب في وسم ا يشار إلى أن أمـجد عطوان مـثل الشرطـة في ا

متاز.  الدوري العراقي ا
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 فجرت قضـية اقصاء بطـلة العرب في (200م)  دانة حس عن
ــبـيـة الـتـي جتـري في هـذه االونــة في طـوكـيـو , دورة االلـعـاب االو
ـاذا لم تـنـتـبه دانـة الى خـيـار االسـتـبـعاد تـسـاؤالت عـديدة  ,وهي 
وهي (ال) تراعي كما يجب الشروط الطبيعية للوصول الى االجناز
ـيـة .. اين مـتـابـعـة مدرب ـشاركـة في ارفـع دورة رياضـيـة عـا او ا
دانـة لـكل صـغـيـرة وكـبـيـرة تـخص الـبـطـلـة .. اين اهـتـمـام االحتاد
ـــيــدان بـــاالبـــطــال والـــبــطالت .. الــعـــراقي اللـــعــاب الـــســـاحــة وا
تقدمة الذكر عن نفسها  ,وتبرأ ساحتها من ستدافع  االطراف ا
سؤولية تهمة االهمال   ,ولكن هذه احملاولة اليائسة للتهرب من ا
لن تغـير من الـواقع االلـيم شيـئا ..  دانـة حـس لم تـكن مرشـحة
ـني ــبـيـة  ,وكـنــا  لـنـيـل احـدى مـيــدالـيـات 200م في الـدورة االو
شاركة وحسب  ,كما هو طموحنا شاركتها على سبيل ا النفس 
البائس منذ فوز اخلالد الذكـر الرباع الراحل عبدالواحد عزيز في
بيـة التي جرت في روما عام  ,1960ولكن حتى دورة االلعاب االو
هذا الهـدف الواطىء جدا لم يـتحـقق .. االحتاد وعقب ايـقاف دانة
حاول بـكل الـوسـائل ان يـبعـث برسـالـة اطـمئـنـان الى الـراي الـعام
الرياضي  ,واشار عـبر الـناطـق االعالمي له  الى ان ايقـاف دانة
ـكـن الـتــحــاقـهــا بــبـعــثــة الــعـراق الى طــوكــيـو حـسـ مـؤقت  ,و
ـبيـاد .. مـدربهـا ظهـر في شـريط فيـديو نـشرته شـاركة في االو وا
وسيلة اعالم رياضية متخـصصة  يدعو الى عدم االستعجال في
احلـكم عـلى قــضـيـة العـبـتـه .. ثم ظـهـرت دانـة حــسـ في وسـيـلـة
اعالم مـرئـيـة ودافـعـت عن نـفـسـهـا  ,حـتى وصـلـنــا الى قـنـاعـة ان
بـياد  ,هي مسـالة وقت لـيس اال .. ولكن مشـاركة بـطلـتنـا في االو
خبر االستبـعاد جاء عبـر القناة الـفضائية الـعربية الـذائعة الصيت
الــتـي اشــارت الى ان ســـبب اســتـــبــعـــاد دانــة هـــو مــادة تــتـــعــلق
كن ان نـسوغ عـلومـة صحـيحة  ,فكـيف  بالـتجـميل.. اذا كـانت ا

هذا اخلطا الساذج في هذا التوقيت احلساس .
بية الوطنية العراقية بنفسها عن الذي جرى   ستنأى اللجنة االو
ــيـدان لــلـبــطــلــة دانــة حـســ وحتــمل احتــاد الــعــاب الـســاحــة وا
سـؤولـية  ,كمـا فـعـلت ذلك مع قـضـية تـعـاطي ابـطـال الـعراق في ا
رفع االثقال لـلمواد احملـظورة في وقت سـابق .. ولن تتدخل وزارة
وضوع كما فـعلت هي االخرى مع ابطال الشباب والرياضـة في ا

رفع االثقال .
   هل نـســجل هـذا اخلــطـا الــفـادح الــذي ارتـكــبـته دانــة حـسـ
ومدربها واالحتاد  ضـد مجهول كـما فعلـنا ذلك من قبل .. ونترك
ـسماه  ,ونقول دانة اجلاني حرا .. كال يـجب ان نسـمي الشيء 
ومـدربـهــا واالحتـاد مــسـؤولـون عن الــذي جـرى .. مــسـؤولـون عن
صـلحة الـرياضيـة الوطنـية .. االخطاء صاحلـهم قبل ا االضرار 
ال العام ـساءلة مغيبة  ,وا ذاتها تتكرر ولن نتـعلم منها ابدا الن ا
ـبــيــة ووزارة الــشـبــاب والــريــاضـة يــهـدر  ,واالو
واالحتــادات ال تـــمـــارس مـــســؤولـــيـــاتـــهــا 
وتـكـتـفي بـاالدانـة عـنـد حـصـول أي جتـاوز
ـصـلحـة الـرياضـيـة العـلـيا  ,وجتزم على ا
ان مـسـؤولـيـاتـهـا تــنـتـهي عـنـد حـد االدانـة

دون اتخاذ اي اجراء يردع اخملالف .
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خاطب مـحـافظ النـجف األشـرف لؤي
الياسري بكتاب رسمي أمانة مجلس
الوزراء  بضـرورة دعم نادي النجف
الـريــاضي  الـذي تــنـتـظــره مـشـاركـة
بـلغ قدره خـمسة مـليارات آسيـوية 
دينار عراقـي . جاء ذلك في تصريح
لـــــلــــــمـــــحـــــافظ خـص به مــــــكـــــتـــــبه
اإلعالمي  : قــدم احملـافظ طــلـبـاً الى
االمــانــة الــعــامــة لــرئــاســة الـوزراء 
ــالــيـة مــقــتــرحــات لـتــجــنب االزمــة ا
مــنـــهــا  ربط الـــنــادي بـــاحملــافـــظــة
ـوازنة يـسمى وتخـصيص بـاب في ا
دعم األنـشـطـة الـريـاضـيـة وتـعـاقدات
ــبـلغ عن الالعــبـ  عــلى أن اليــقل ا
ثالثــة مــلــيــارات ديـنــار ســنــويـاً  و
إمـكـانـيـة إســتـقـطـاع مـبـلغ قـدره الف
ديــــنــــار مـن كل مــــوظف حــــكــــومي 
نقـولة الصالحـيات وتكون للدوائـر ا
مـن الــراتب الــشـــهــري  وتــســـلــيــمه
أصـولـيـاً وتـدخل حـسـابـات الـنادي 
مع  فرض مـبلغ خـمسة دوالرات من

كـل زائــــــر يــــــدخـل عــــــبــــــر مــــــطــــــار
الـــنـــجف  الــدولـي  لــيـــكـــون ريــعه
ـلـعب الـقد لـلـنـادي و نقـل ملـكـيـة ا
للـنادي من وزارة الشـباب والـرياضة
الى نـــادي الـــنــجف لـالســتـــفــادة من
منشآته  واخيرا  اإليعاز الى إدارة
مــطـــار الــنــجف لــتــخــصــيص مــبــلع
سنـوي مـقداره خـمـسمـائة الف دوالر

وتسلم بالطرق األصولية .
وفي سـيــاق مـتـصل في إطــار سـعـيه
لإلسـتثـمار بـنـادي النـجف الـرياضي
ستثمر يـاسر حالوه يلتقي محافظ ا
الـــنــجف األشــرف لـــؤي الــيــاســري 
ـستقبـلية مع مـجموعة وقدم رؤيته ا
ــسـتــثــمـرين الســتالم الــنـادي  من ا
وتــطــويـره وجــعـلـه يـنــافس مــحـلــيـاَ

واسيوياَ .
ــكـتـبه وقـال الــيـاسـري فـي تـصـريح 
اإلعـالمي  نــــبــــارك هــــذه اخلــــطــــوة
ونــعــدهـا خــطــوه  مــهـمــة من خالل
ـــســـتـــثـــمــــرين في قـــطــــاع دخـــول ا

الرياضة .

لـلـمـواهب الـكـرويـة.يـشار الى ان
وزيـر الـشبـاب والـرياضـة عـدنان
درجـــــال ورئـــــيس الـــــهـــــيـــــئـــــة
التطبيعية أياد بنيان غادرا الى

ــدرب اســـبـــانــيـــا واتــفـــقـــا مع ا
الـهـولـنـدي ديك ادفوكـات لـقـيادة
ــنــتـخـب الـعــراقي لــكـرة الــقـدم ا

حيث  توقيع العقد هناك.
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انـهـالت االنــتـقـادات بـشـكل كـبـيـر
ــبــيــة عــلى رئــيس الــلــجــنــة األو
الــعــراقــيـــة رعــد حــمــودي عــلى
خـلفيـة مشاركـة العـراق الضعـيفة
بية .2020 في دورة األلعاب األو
وركـزت االنتـقـادات على حـمودي
ــكـتـب الـتــنـفــيـذي بـاعــتــبـار أن ا

ــبـــيــة  اجلــديـــد لـــلــجـــنـــة األو
ــكـنه أن انــتــخـابه مــؤخــرا وال 
شـاركـة الـضعـيـفة يتـحـمل وزر ا
ـبـية بيـنـمـا يـترأس حـمـودي األو

مـــنـــذ عـــام  2009إلى اآلن.وقـــال
حــمـــودي في تــصـــريح صـــحــفي
طـــمـــوحــنـــا أن تـــكـــون الــبـــعـــثــة
الــعـراقـيـة تــلـيق بـحــجم الـعـراق
ـشـاركة إيـجـابـية من وأن تـكـون ا
حيث الـنتائج لكـن الظروف التي
مرت بها الرياضة العراقية أثرت
بـشـكل كـبـيـر عـلى مـشـاركـتـنـا في
طــوكـيــو ومـنــذ أكـثــر من ســنـتـ
والــريـاضــة مـعــطـلـة فـي الـعـراق
نـتــيــجـة الــقـرار  140الــذي خـول
ـبـية إلى صالحيـات الـلـجـنـة األو

جلـــنــة ثالثــيـــة ومن ثم تــطــورت
وباتت جلنة خماسية.
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وبــالـــتــالي لم يـــتم الــتـــعــامل مع
الـريـاضة بـشكل صـحـيح وبعـدها
دخـــلــنـــا في نــفـق االنــتـــخــابــات
ــوازنـة وكــذلك تــأثــيــرات إقــرار ا
واستقاللية االحتادات وتفاصيل
. أخرى أثرت على إعداد الالعب
واضـاف حــمــودي بـكل صــراحـة
أرسـلــنـا كــتــابـا لــوزارة الـشــبـاب
والريـاضة لالسـتفسـار عن اآللية

ــســؤولــيــة اجلــمـــيع يــتــحــمـل ا
ـبـية االحتـادات الـريـاضـيـة واألو
ـكـن أن تـتـحـمل ـدربـون وال  وا
ـشاركة جهـة واحدة وزر ضـعف ا
الــعــراقــيــة ولـو عــدنــا بــبــســاطـة
شاركاتنـا منذ دورة أثينا 2004
إلى اآلن لم يــتـــأهل ريــاضي إلى
بياد برقم تأهيلي واعتمدنا األو
كــلـيــا عـلى الـبــطـاقـات اجملــانـيـة
وهـذا يــدل عـلى ضــعف مــسـتـوى
اإلجنـاز باستـثنـاء تأهل مـنتخب
كرة الـقدم و 5 رياضـي إلى ريو
 2016 وحينها اتخذنا قرارا في
شاركة فقط كتب التنفيذي با ا
بــاألرقـــام الـــتـــأهـــيـــلـــيــة دون
االعـــتــمـــاد عــلى الـــبــطـــاقــات
اجملانيـة لكن بسـبب الظروف
الــصــعـــبــة الــتـي أثــرت عــلى
الــريـــاضــيـــ خالل الـــفــتــرة
شـاركة ـاضـية تـقـبــــــلـنـا ا ا
في طـــــــوكــــــــــيـــــــو بــــــهــــــذه

البطاقات.
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{ طـــــــــــوكـــــــــــيـــــــــــو- وكـــــــــــاالت:
اخـتـتـمت  مـنـافـسـات الـتـنس في
ــبـيــة "طـوكــيـو دورة األلــعـاب األو
2020 ليسدل الستار على واحدة
من أكـثـر الـبــطـوالت إثـارة لـلـجـدل

اضية. خالل السنوات ا
بـية الـعديد وواجـهت اللـجنـة األو
من اإلنتقادات بسبب سوء جدولة
مـواعــيــد مـبــاريــات الـتــنس كــمـا
فـضل عـدد كـبيـر من جنـوم اللـعـبة

ي. شاركة في احلدث العا عدم ا
ويلقي الضوء في الـسطور التالية
عــلى أبـرز  5مــحــطـات شــهــدتــهـا
ــبــيـاد مــنــافـســات الــتــنس فـي أو

طوكيو.
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ـاني ألــكـسـنــدر زفـيـريف جنح األ
ـــيًــــا في ــــصـــنـف الــــثـــالـث عــــا ا
ـيـداليـة الـذهبـية احلـصـول على ا
ــاني يــحـقق لــيــصـبـح أول العب أ

هذا اإلجناز.
وأضــــاف زفـــــيــــريف " 24عــــامــــا"
ــبــيـــة إلى ســجــله الــذهــبـــيــة األو
احلـــافـل حـــيث ســــبق لـه الـــفـــوز
ية ببـطولة نـهائيـات اجلولة الـعا

وأكــــثـــــر من لـــــقـب في بـــــطــــوالت
ــــاســــتــــرز وبــــطـــــوالت الـ 500 ا

نقطة.
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ـــيـــا ـــصـــنف األول عـــا خـــاطـــر ا
الــصــربي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتش
يـدالـية لتـحـقيق حـلـمه والفـوز بـا
الــذهـــبــيــة مـن أجل االقــتــراب من
اإلجنــاز الــتــاريــخي األكــبــر وهـو
الـفـوز بـجـمـيع الـبـطـوالت الـكـبرى
ــبــيــة في مــوسم ــيــدالــيــة األو وا

واحد.
لـكن الطـريـقة الـتي خسـر بهـا أمام
زفيريف واإلرهاق البدني والعقلي
الـنـاجم عـن الـبـطـولــة وكـذلك لـعب
الزوجي اخملـتلط من دون أن يـفوز
بـأي مـيـدالـية سـيـضع الالعب في
حـالـة من عـدم الـيـقـ قـبل بـطـولة

فتوحة 2021. أمريكا ا
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ظــهـر الـروسي كـارين خـاشـانـوف
ـسـتـوى مـخـتـلف في مـنـافـسـات
ــبـيـاد طــوكـيـو  ?2020وتـمـكن أو
يـداليـة الفـضية وهي من حـصد ا
أفــضل نـــتـــيــجـــة لالعـب الــروسي

ــاضـيــة. فـمــنـذ خالل الــســنـوات ا
نــهـايــة مـوسم  2018وتـمــكـنه من
التتويج ببطـولة باريس للماسترز
عـلى حـساب نـوفـاك ديوكـوفـيتش

العب ودخـوله قـائـمـة أفضل  10 
في الــــعـــالم تـــراجــــــعـت نـــتـــائج
الالعب الـــروسـي بـــشــــــــكل الفت
ـيــدالـيـــــة الــفـضــيـة وقـد تــكــون ا

مفتاح العودة للطـــريق الصحيح.
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جنــحت الــســويــســريــة بــيــلــيــنـدا
ـيــدالـيـة بــنـشـيــتش في الـفــوز بـا

الذهبية في منـافسات الفردي كما
جنــحت بــاحلــصــول عــلى فــضــيـة
مــنـافــسـات الــزوجي وهــو إجنـاز
انـتـظـرته سـويـسـرا طـويال وفـشل
في حتـــقـــيـــقه أبـــرز األســـمـــاء في
تـاريـخهـا "روجـر فيـدرر ومـارتنـيا
هــــيـــــنــــجـــــز". وتــــعـــــد الالعـــــبــــة
الـسـويـسـرية " 24عـامـا" أحـد أبرز
األسماء في تـنس السيـدات حاليا
وعلى الـرغم من التـقلـبات الكـثيرة
في مـسـيرتـها إال أنـهـا تمـكنت من
إثـبــات مـوهـبــتـهـا في الــعـديـد من

همة. ناسبات ا ا
 ما تزال النجمة اليابانية نعومي
أوساكـا غير قـادرة على الـتخلص
من األزمـة الـنفـسـية الـتي تـمر بـها
بـية أخـيرا.ورغم دعم الـلـجنـة األو
الـيــابـانــيــة إذ أوكـلت لــهــا مـهــمـة
بي إال أن هذا ـرجل األو إشعال ا
األمر لم يؤثر عليها بشكل إيجابي

نافسات مبكرا. وغادرت ا
ويبدو أن الـدعم الكبيـر الذي نالته
الـالعبـة الـيابـانـيـة واحلمـلـة التي
ســانــدتــهــا مـن قــبل الــريــاضــيــ
كافحـة العنصريـة وتعزيز الوعي

ــشـــاكـل الـــصـــحــة االجـــتـــمـــاعـي 
الـعـقـلـيــة لـيـست هي مـا حتـتـاجه
أوســاكـــا لــلـــعــودة إلى مـــســارهــا

الصحيح.
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ـبـياد حـافـظت الـنـرويج بـطلـة األو
مــرتـ عــلى سـجــلـهــا اخلـالي من
ـــة فـي اجملــمـــوعـــة األولى الـــهــز
ـنافـسات كـرة اليـد للسـيدات في
ألــعـاب طـوكــيـو بــعـد الــفـوز عـلى
اليابان  لتـضرب موعدا مع اجملر
في دور الـثـمانـيـة بيـنـما تـصدرت
الـــســويـــد اجملـــمـــوعــة الـــثـــانـــيــة

وستواجه كوريا اجلنوبية.
عادلة وحققت النرويج الـطامحة 
الـرقم الـقـيـاسي بـحـصـد الـذهـبـيـة
ـبـيـة الـثــالـثـة عـقب الـفـوز في األو
فوزها بك  2008 ولندن 2012 
اخلـامس عــلى الـتـوالي بــتـفـوقـهـا
على اليابان صاحبة الضيافة -37
 25في استاد يويوجي الوطني.
وأنــهت الــســـويــد الــتـي ضــمــنت
الـــــــــصــــــــدارة فـي وقـت ســـــــــابق
مـــجـــمــوعـــتـــهــا بـ 7 نــقـــاط بـــعــد

اخلسارة  23-26 من اجملر.

وانـتـزعت كوريـا اجلـنوبـيـة مقـعدا
في دور الــثــمـانــيـة رغـم الـتــعـادل
 31-31مع أجنوال بطلة افريقيا إذ
نالت  3نقاط من  5مباريات لكنها
اســتــفــادت من خـــســارة الــيــابــان

لتتأهل.
بـيـة الروسـية وفـازت الـلجـنـة األو
 31-34على إسبانيا لتتقدم على
فـــرنـــســـا في الـــتـــرتــيـب وتــطـــيح
بـإســبـانـيـا وصـيـفــة بـطـلـة الـعـالم

خارج البطولة.
وفشلت إسبانيا بذلك في الوصول
لـدور الـثــمـانــيـة ألول مـرة خالل 5
ـبـية بـعـد الـتـعرض مشـاركـات أو

لثالث هزائم في خمس مباريات.
واحـتـلت سـيــدات روسـيـا بـطالت
ـــركــز الــثــاني في ذهــبــيــة ريــو ا
اجملــمـوعــة الـثــانـيــة وسـتــواجـهن

اجلبل األسود يوم األربعاء.
وتـغـلــبت فـرنـسـا احلــاصـلـة عـلى
فضية ريو  22-29 على البرازيل
ركز لتنهي اجملموعـة الثانية في ا
الـثالث وستـصطـدم بهولـندا بـطلة
الــــعــــالم الــــتي هـــــــــزمت اجلــــبل

األسود .
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{ طـــوكـــيـــو - ا ف ب: تــصـــدر اسم
الــربــاع الــقـطــري فــارس حــســونـة
مـــواقع الــتـــواصل االجـــتــمـــاعي في
الــعــالم الــعــربي بــعــد حتــقـيــقه أول
مـيدالـية ذهـبـية في تـاريخ مشـاركات

بية. قطر في األلعاب األو
وتـوج الــربــاع الـقــطــري ذو األصـول
ـيــدالـيــة الــذهـبــيـة في ــصــريـة بــا ا
مـنـافـسـات رفع األثـقـال لـلـرجـال وزن
 96كــيــلــوغــرامــا ضــمـن مــنــافــسـات

بياد طوكيو 2020. أو
وسجل فارس حسونة  177كيلوغرام
في مـــــنـــــافـــــســــات اخلـــــطف و225
كيـلوغرام في مـنافـسات النـتر بوزن
إجــمــالي  402كــيــلــوغــرام وهــو رقم

بي جديد. قياسي أو
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ـشاركـات على انـسـيابـية اسـتـحقـاقـات آسيـوية وتـأثـير تـلك ا
ـضي به ـقبل 2021 - 2022 وا مـباريـات الدوري لـلـموسم ا

باريات. بعيدًا عن تأجيل ا
سـابقات استمـعت الى وجهات النظر وقالَ فـرحان: إن جلنة ا
ثلو األنـدية ومدربوها و قـترحات التي طرحـها  واآلراء وا
تدوينـها وسترفع الـتوصيات آلى الـهيأة التـطبيعـية للنـظر فيها
ــنـاسـب الـذي من شــأنه أن يــظـهــر الـدوري واتـخــاذ الــقـرار ا

بصورة منظمة وفقاً للرؤى التي تخدم الكرة العراقية.
ــنـهـاج ـسـابــقـات عـلـي عـبـيس عن ا وكـشفَ عــضـو جلـنــة ا
ـقـبـلة ـنـتـخب الـوطـني في االسـتـحقـاقـات ا ـبـاريات ا الـكـامل 
ـواعيـد احملددة من قـبل االحتـاد اآلسيوي وكـذلك مـباريات با

لحق. األندية في دوري أبطال آسيا وا

ÊU e « ≠œ«bG

ـثلي ـسابـقات في الـهيـأة التـطبـيعـية مع    جلـنةُ ا اجتـمعت
مـتاز للـموسم 2021 - 2022 في مـقر احتاد أنـدية الـدوري ا
الـكـرة بـحـضور األمـ الـعـام محـمـد فـرحان وأعـضـاء جلـنة

سابقات ومدير التراخيص ماجد ثامر. ا
ورحبَ األمــ الـعــام لـلــهـيــئــة الـتــطـبــيـعــيــة مـحــمـد فــرحـان
باحلـضور وقدمَ الـتهـنئـة لنادي الـقوة اجلـوية لفـوزه ببـطولتي
الــدوري والــكـــأس ولــنــادي الـــزوراء الــذي حلَ وصـــيــفــا في
مـتاز للموسم البـطولت وكذلـك لألندية التي تأهـلت للدوري ا
ـقـبل الـصـنـاعة ونـوروز وسـامـراء بـعدهـا اسـتـعـرضَ األم ا
ـونـديـالـية نـتـخب الـوطـني في الـتـصـفـيـات ا الـعـام مـشـاركـة ا
  واألنـديـة الـعـراقـيـة الـتي تـنـتـظـرها ـقـبـلـة وبـطـولـة اخلـلـيج ا

ومن جــهــته هــنــأ أمــيــر
قــطـــر الــشـــيخ تـــمــيم بن
حـمــد الـربــاع حـســونـة
وكــتـب في حــســابه عــبـر
تــويــتـر: "نــبــارك لــلــبـطل
فـارس إبــراهــيم بــالــفـوز
ــيــدالــيــة الــذهــبــيــة.. بــا
فــخـــورين فــيك".وفي أول
تصـريح له أهدى الـرباع
الــــــقـــــــطـــــــري بالده أول
ـبـيـة مـيـدالـيـة ذهـبـيـة أو
في تـــــاريــــــخـــــهـــــا خالل
بـياد "طـوكيو ?"2020 أو
وقـــــال بــــأن شــــعــــوره ال
يـوصف وهـو يـهـدي هـذا
اإلجناز للشعب القطري.

سـباق  100مـتـر وكانت مـسـتـعدة
ـواجهـة آشر سمـيث واجلـامايـكية
إيـلــ طـومــسـون-هــيـراث في أول

نصف نهائي.
وتأتي هـذه األخبـار بعـد يوم من

إعالن أن  10ريـاضـيـ نيـجـيـري
آخرين غير مؤهل لأللعاب.

وقـضت وحدة نـزاهة ألـعاب الـقوى
شاركة بسبب عدم كنهم ا بأنه ال 
ـــتـــطــلـــبـــات اخــتـــبــار االمـــتـــثــال 

ــنــافــســة في ــنـــشــطــات خــارج ا ا
بياد. الفترة التي تسبق األو

و تـعـلـيق أوتـيـيـنـو أوديـامـو إثر
نشطات. نتيجة إيجابية لفحص ا
ولن يـشــارك الـعــداء الـكـيــني مـارك
أوتينـو أوديامبـو في دورة األلعاب
بــعــد أن ثـبـت حــصـولـه عـلـى مـادة

منشطة محظورة.
ـــــقـــــرر أن يـــــخـــــوض وكـــــان مـن ا
أوديامـبو مـنافـسات  100متـر يوم

السبت لكن  إيقافه مؤقتا.
ونـفى أوديـامبـو أي عـلم باالنـتـهاك

وطلب إعادة اختبار عينة بوله.
وقــال لــوســائل إخــبــاريــة في وقت
سـابق من الــشـهــر إنه يـتــطـلع إلى
إثـبـات جنــاح كـيـنـيــا في مـسـافـات
ـــســـافـــات الـــعـــدو مـــثـل أحـــداث ا

الطويلة.

ــرحــلــة. وســجــلت آخــر في هـــذه ا
ـيـدالـية أوكـاغـبـار احلـائـزة عـلى ا
الــفــضــيــة فـي الــوثب الــطــويل في
ــبــيــة في بــكــ عــام األلــعــاب األو
2008 وقتًا قدره  11.05ثانية في

{ طوكيو - ا ف ب: خرجت العداءة
الـنـيـجيـريـة بلـيـسـينغ أوكـاغـبار من
ـبـيـاد طـوكـيــو بـعـد إيـقـافـهـا عن أو
الـــلـــعـب إلخـــفـــاقـــهـــا في اخـــتـــبـــار
ــنــشــطــات. وفــازت الـنــيــجــيــريـة ا
مـنــافـســة الــبـريــطـانــيــة ديـنــا آشـر
ســمــيث في ســبـاق  100مــتــر يـوم
قـرر أن تـشارك اجلـمعـة. وكـان من ا
في الدور قبل النهائي يوم السبت.
وقالت وحدة نزاهة ألعاب القوى إن
نشطات لالعبة البالغة من اختبار ا
الـــعــمــر  32 عــامًـــا كــان إيــجـــابــيًــا
لـهرمـون الـنمـو البـشـري بعـد إجراء

فحص في  19تموز.
وأعـــلـــنت الـــوحـــدة أنـه  إخـــطــار
ـؤقـت يـوم أوكــاغــبــار بــإيــقــافــهــا ا

السبت.
وأضــافت أنـهـا لن تــقـدم أي تـعـلـيق فارس حسونة

u“ ∫ منتخب النرويج بكرة اليد يتغلب على نظيره الياباني
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بليسينغ
أوكاغبار

الــتي ســيـتـم من خاللــهــا حتـويل
مــوازنـات االحتــادات الــريـاضــيـة
مــــشــــيـــرا أجــــابت الــــوزارة بـــأن
األمـــوال تــــنــــزل في حــــســــابـــات
االحتــــادات حــــصـــرا عـن طـــريق
وزارة الــــشـــــبــــاب والـــــريــــاضــــة
وبالـتـالي مالـيـا لـيس لنـا ارتـباط
بــاالحتـادات الــريـاضــيـة وتــأخـر
ـوازنـات السـنـويـة شـأن يـخص ا
االحتـــــــــــــادات والــــــــــــوزارة وعـن
الـتـأخـير نـعم االحتـادات تـعاني

الية. من تأخير مستحقاتها ا
واوضـح حــــــمـــــودي بــــــكـل أسف
صرفـنا مبـالغ كبيـرة على مشروع
بي ووفـرنـا له كل ما الـبطـل األو
يــحــتـــاجه ويــشــرف عـــلــيه أحــد
اخلـــبــــراء الـــريــــاضـــيــــ وهـــو
الـدكتـور صبري مـجيـد بنـانة لكن
لألسف لم جنـن ثـمـاره وسـتـكون
هـنـاك مــراجـعـة حـقـيـقـيـة جلـمـيع
األفــــكــــار والـــرؤى الــــتي من
شـــــأنــــهــــا أن تـــــنــــهض
بــــــــالـــــــريـــــــاضـــــــة

العراقية.
وكشف حـمودي
بـــــخـــــصــــوص
الــعـداءة دانـة

حس تفاصيل القضية واضحة
هــــنـــاك إيـــقــــاف مـــؤقت مـن قـــبل
االحتـــاد الـــدولـي لالعـــبـــة  وفق
فحـوصـات عيـنـة بعـد مـشاركـتـها
فـي الـبــطـولــة الـعــربـيــة وظـهـور
شــــكـــــوك في مــــادة مـــــحــــظــــورة
واالحتاد العراقي أعد تقريرا بعد
االسـتـمـاع لالعـبـة ومـدربـهـا و
إرســـــالـه إلى االحتــــــاد الـــــدولي
ـســتـجـدات مـؤكـدا ان ونـنــتـظـر ا

رعد حمودي

درجال في احدى
يات االكاد
الرياضية في
اسبانيا
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ـسـرحي الـعـراقي تـلـقـى تـعـازي االوساط األديب وا
ـال سـتـار  سـائـلـ الـله الـثـقـافـيــة لـوفـاة شـقـيـقه ا

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

ــمــثــلــة الــســوريــة مــشــغــولـة ا
بـتــصـويـر دورهـا في  فــيـلـمـهـا
اجلـــديــــد (أحـــدب نــــوتـــردام)
ــيـة ــأخـوذ عـن الـروايــة الــعـا ا
الـــــتي حتـــــمـل االسم نـــــفـــــسه

للكاتب الفرنسي فيكتور هوجو.
wzUD « ’öš≈
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ـعــرفـة في الـشــاعـر االردنـي نـظــمت مـكــتـبــة درب ا
مـؤسسة عبد احلميد شومان بعمان جلسة حوارية

معه بعنوان (شعر االطفال).
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اإلجتـماعي التقطتـها في الس فيغاس تكشف
عن حتــول كـبــيــر في شــكــلــهـا بــعــد أن فــقـدت
الـعـديـد من الـكيـلـوغـرامـات إذ بـدت وكـأنـها ال
كن التـعرف عليـها تقريـبًا.فمنـذ ما يقرب
من عــام حتــديــدًا في شــهــر آب من الــعـام
ـاضـي أجـرت أجنــيال خـمس عــمـلــيـات ا
عدة جراحية في كاليفورنيا تشمل تكميم ا
وشـفط الـدهـون وأخـرى في يـوم واحـد ثم
أعــلـــنت في شـــهــر آذار أنــهـــا فــقــدت 40
كــيــلـوغــرام كــمـا ذكــر مــوقع(ديـلـي مـيل)
وجـاء قـرارهـا بـإجـراء اجلـراحـة بـعـد سـتة
أشــــهــــر فـــقـط من زواجــــهــــا من مــــايــــكل
ي فـي موطـنه نـيجـيـريـا بعـد قـصة إلـيـسا
سـلسل وكانت مقـتنعة أن حب موثـقة في ا
الـعـمـل الـذي قـامت به كــان ضـرورة طـبـيـة
إلى جانب الـفوائد الـتجمـيلـية التي يـوفرها

لها أيضاً.
قــــالـت أجنــــيال :(أردت دائــــمًــــا حتــــســــ
ـايــكـل بــســبب عــمــره شــعـرت مــظــهــري 
وكــأنــني ســأمــوت بــدون جــراحــة إنــقـاص
الـوزن. كـنت ال أســتـطـيع حـتى الـسـيـر في
محل الـبقالة. كنت دائمًا أنهج وعرفت أنها
ليـست مشكـلة تـدخ إنهـا مشـكلة وزن).

ـمـثـلـة { الس فـيـغـاس  –وكــاالت - نـشـرت ا
األمــريــكـيــة أجنــيال د صـورة ســيــلـفـي عـلى
صــفــحــتــهــا اخلــاصّــة عــلى مــوقع الــتــواصل

qB% tO ½uOÐ

b¹bł VI  vKŽ نظمة . وابتدأت فقرات االمسية التي ا
حـضرهـا شخـصيـات ثقـافيـة وفنـية من
بــيـنـهم الــفـنـان مــحـمـود ابــو الـعـبـاس
بــافــتــتـاح ــوســيــقــار عالء مــجــيــد  وا
مـعرض لـوحات تـشـكيـليـة حمل عـنوان

dOAÐ W¹œU½ ≠ œ«bGÐ

اقــامت الـدار الــعــراقـيــة لألزيــاء االحـد
ـاضي امسـيـة فنـية ثـقافـية بـالتـعاون ا
مع منـظـمـة نيـنـورتـا للـثـقـافة والـفـنون
احتفاءً بالذكرى الـثامنة عشر لتأسيس

(تـــكــــويـــنـــات مـن بالدي) عـــلـى قـــاعـــة
الواسطي في الـدار ضم اعماال شـبابية
ـوهــوبـ ابـدعـوا بــطـاقـاتــهم لـوحـات

جميلة جسدت عمق افكارهم الفتية.
وكان سوق الدار  ومتحفها هو احملطة

{ لـــوس - اجنـــلـــوس - وكــاالت - نـــالت
ية بيونسيه لقباً جديداً ضمته الـنجمة العا
ـســيـرتـهــا الـفــنـيــة حـيث صــنّـفت مــجـلـة
(رولـيــنغ سـتــون) فــيـديــو كـلــيب أغـنــيـتــهـا
(فـورماشن) كأعظم فيديو موسيقي في كل

العصور إذ تصدر الكليب هذه القائمة.
وقد  تصوير األغنية عام 2016 وهو من
إخـراج ميلـينـا ماتسـوكاس التي إسـتخدمت

صـوراً حية تتعلق بتاريخ وثقافة األمريكي السود.
واحـتـلت بـيـونـســيه مـركـزاً آخـر في هـذه الـقـائـمـة
حـيث احـتل فـيـديــو كـلـيب أغـنـيـة (سـنـكل لـيـديـز)
ـركــز الـثـاني عــشـر. كـمــا انـهـا حــطـمت الـرقم ا

الـقــيـاسي لــعـدد اجلــوائـز الـتي
حتـــصـــدهـــا فــــنـــانـــة بـــعـــد
حـصــولـهـا عـلى جـائـزة في
حـــــفـل غـــــرامي الـــــثـــــالث

. والست

أهتم بكل تـفاصيل عالقتك بالـشريك ألن هذا سيكون
له مردودا جيدا.

qL(«

اجلهود التـي تبذلها تعطي نتائج مشجّعة جداً شرط
أن تتصرف بعقالنية .

Ê«eO*«

صـحـتك جـيـدة جـداً ولـكن هـذا ال يـعـنى اإلفـراط فى
التدخ بشكل ملفت.

—u¦ «

يــجــتــاحك مــيل إلى االنــطـالق بال هــوادة.ابــتـعــد عن
التوتر.يوم السعد االربعاء.
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اســتــمع إلى نـــصــائح األطــبــاء واتــبـع نــظــام غــذائى
صحى.رقم احلظ.9
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ـبادرة وتـفـرض على الـشريك وجـهة تـستـعيـد زمام ا
نظرك من منطلق ثابت.

”uI «

قـد تـشـهـد الـكـثـيـر من الـتـغـيـرات الـنـفـسـيـة  بـسـبب
ستمرة التى تتعرض لها. الضغوط ا

ÊUÞd «

 تــسـلك أســلـوبــا مــقـنــعـا تــكـون نــتـيــجـتـه أفـضل من
. السابق.يوم السعد االثن

Íb'«

 حاول أن حتـصل على قسط كافِ من النوم الهاد
رقم احلظ.7

bÝô«

ـشــروبـات الـغــازيـة واسـتـعض ال تـفـرط في تــنـاول ا
بأنواع من العصير الطبيعي.

Ë«b «

وضـعك الـصــحي ال يـطـمــئن اتـصل بـطــبـيـبك وحـدد
موعداً ليكشف عليك.

¡«—cF «

كن متـساهالً مع اآلخرين ألنّ األدوار تـتبدل فـتنقلب
األمور ضدك .

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من 1 الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.

الـكاتـبـة العـراقيـة صـدر لهـا عن مـنشـورات االحتاد
ـأثور الـشـعبي الـعـام لألدباء والـكـتّاب  كـتـاب من ا

بعنوان (حكايات جدّتي ).

ـــــــــي الــعـراقي قـدم الــنـدوة االلـكــتـرونـيـة االكـاد
الـتي اقــامـهـا مــلـتـــــقـى الـثـقــلـ الـثــقـافي بــعـنـوان
(تـفــسـيــر الـتــاريـــخ بــ نـظــريـة احلــكـمــة ونـظــريـة
الـصـدفة  –قـصـة الـعبـد الـصـالح مع الـنـبي موسى

وذجا). ا

الـقاصــــــة االردنـية وقـعت مـجمـوعـتهـا الـقصـصـية
(عـابــر) بــجـلــســة اقـيــمت في مــقــر احتـاد الــكــتـاب
واألدبـاء بـعـمـان وبـحـضـور رئـيس االحتـاد الـشـاعر

عليان العدوان .

ي الــعــراقي تــضـيــفه جــمـعــيـة ـعــمــاري واالكـاد ا
ـقـبل في ندوة ـهنـدسـ الـعراقـيـة مسـاء الـسبت ا ا

.( همش بعنوان (بيوت ا

wFOÐd « e¹eŽ

مـقدم برنامج (قيل وقال) على قـناة (الشرقية) تلقى
تـعازي االوساط االعالمـية بوفـاة والده سائـل الله

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

بيونسيه

مــعــاً وبــســبب اجلــائــحــة أوقــات
طــويــلــة لم تــكن هــنــاك نــشــاطـات
جتمع الفـنان العـرب مع بعضهم
وخــــصــــوصــــاً فـي هــــذا اجلــــانب
احلــــيـــوي مـــجــــال الـــفن واجملـــال
الـــتــشــكـــيــلي حتـــديــداً). وأضــاف
(اليوم في بغداد يجتمع الفنــانون
فـي مـعـرض عـنـوانه بـالـفن نـرتـقي
ونـحــاول أن نــســتــعــيــد حــيــاتــنـا

الطبيعية وحياتنا الثقافية).
ــاضي الى ذلك افـــتــتـح الــســـبت ا
عرض الـفني السنـوي لفرع بابل ا
فـي جمـعـية الـفـنانـ الـتشـكـيلـي
الـــعـــراقـــيـــ وعـــلى قـــاعـــة مـــقـــر
بـحـضور اجلـمـعـيـة في احملـافـظـة 
نــائـب رئـــيس اجلـــمـــعــيـــة حـــسن
ابراهيم وام سر اجلـمعية قاسم

b UŠ ÊU ſ ≠œ«bGÐ

ÊU e « ≠ qÐUÐ

ضــيــفت دائـــرة الــفــنـــون الــعــامــة
ـشـاركـة االثـنـ مــعـرضـاً فـنــيـاً 
عــشـــرات الــفـــنــانـــ الــعـــراقــيــ

. صري وا
ـــعـــرض الــــذي أقـــامه وافـــتـــتـح ا
ـــلــتـــقـى الــدولـي الــثـــالـث لــلـــفن ا
الـتــشـكــيـلي حتت عــنـوان (الــنـيل
يعانق بـغداد) وزير الثـقافة حسن
ـستـشار الـثـقافي نـاظم بـحضـور ا
لـلـوزارة سـعـد اســكـنـدر وعـشـرات

. الفنان
ــعــرض وعن انـــطــبــاعه بـــشــأن ا
ــعـرض في وزارة نــاظم إن (هــذا ا
الـثـقـافة والـسـياحـة واآلثـار يـجمع
ـصـريـ الـفــنـانـ الــعـراقـيــ وا

فـــنـــيـــاً مـــابــــ الـــرسم والـــنـــحت
ـــعـــرض واخلـــزف وقــــد تـــنــــوع ا
ـتـنـوعـة الـتي حـاكت بــاالسـالـيب ا
ــديــنــة وتــطالعــتــهــا نــحـو واقع ا
تــرسـيــــخ مـفــاهـيم اسس اجلـمـال

حـمـزة فـرهود  وعـدد من الـفـنـان
التشكيلي .

ـشــاركـة واسـعـة ــعـرض جـاء  وا
الكثر من 30 فنانة وفنان وخملتلف
االجـيـال وشـمل اكـثر من 36 عمالً

فـــــي كـــــل
مكان .

Â“ô w U  ≠ œ«bGÐ

مـسرح بريـخت احدث حتوال كـبيرا ونـوعيا
ي .عـلى انه االقرب ـسرح الـعا في تـاريخ ا
ـيـة واثـرهـا عـلى لـلـتـحـوالت الـكـبــرى الـعـا
حـيــاة هـذا الــكـائن الــعـظـيـم (االنـسـان) وال
اعـتقد ان هناك شـعبا لم يتـرجم مسرحياته
او يـعــدهـا لــتالمس االفــكـار احملــلـيــة لـذلك
الــشـــعب مع احلـــفــاظ عـــلى االطــار الـــعــام
ـبـتـكـرة عـنـد والـشـامل بـطـريـقــة الـعـرض ا

برشت بشكله ومضمونه .
qz«Ë« œ«Ë—

البــد لـــنـــا ان نــذكـــر روادنــا االوائـل الــذين
سرح ونقلوه لطالبهم نظريآ تـأثروا بهذا ا
وعـمليآ كالراحل الكبير ابراهيم جالل الذي
ـتحـدة على يد ـسرح في الـواليات ا درس ا
ـؤلف االمـريـكي ايريك بـنـتـلي الـذي ترجم ا
مـسـرحـيـة بـرشـت (الـسـيـد بـونـتال وتـابـعه
مـاتي) اعدهـا النـاقد صـادق الصـائغ والتي
كـانت لها صدى كبير على مستوى العراقي
والـعــربي ..  ال نــنــسى الــتــجـربــة الــرائـدة
لـلـفنـان الـراحل يـوسف الـعاني ومـعـايـشته
سرح بـرشت (البرينر انسابل) الـشخصية 
ـهم مع الـفـنـانة االولى ـانـيـا ولقـائه ا في ا
ـســرح (هـيـلـيــنـا فـايـغل .. زوجـة في هـذا ا
بـرشـت) وقـد انــعـكس هــذا في الــكـثــيـر من
مـؤلـفـاته . وهـناك جتـارب كـثـيـرة لـلـمـسرح
الـبرشتي مارسها مـخرجون عراقيون ولكن
االبـرز لدينا هـو الراحل عوني كرومي الذي
كـان لـديه احلـلم (في تـبـني هـذا النـهج) في
دراسـته النظرية والعـملية فقـد حقق الكثير

وجتــمـعـت خـيــوط احلـلم في هــذا االجتـاه 
لــتـــرجـــمه واعـــداد هــذا الـــنص (االنـــســان
الـطـيب) مع الـكـاتب الـكـبـيـر فـاروق مـحـمـد
ـفـردات شـعــبـيـة راقـيـة الـذي اعـد الــنص 
اعــتــبـرهــا انـا امــتـدادا لــلـغــات الـشــعـبــيـة
ــيــة من نــاحــيــة االيـقــاع مع االخــرى الـعــا
ــؤلف وطـريــقـة احلـفــاظ مـخــلـصــآ لـفــكـر ا
الـعرض . رسمـا اخلطـوط االساسيـة للنص
ـسـرحي واصبح جـاهـزآ واخيـرآ نـضجت ا
الـــفــكـــرة ان تـــقــوم شـــركــة بـــابل لألنـــتــاج
الــســيــنــمــائي والــتــلــفــزيـونـي والـتـي كـان
يـرأســهـا اخملــرج الـقــديـر عــمـانــؤيل رسـام
(ع.ن.ر) بـاالتـفـاق مع الـفـرقـتـ الـعـريـقـت
سرح ـسرح الـفني احلـديث وفرقـة ا فـرقة ا
ـا ان مــسـرح بـغــداد ومـسـرح الـشــعـبي و
الـ٦٠ كــرسـي عــاطـالن في فــتـــرة الـــصــيف
فـســيــكـون مــكــان الـتــمــارين والــعـرض في

نصور . مسرح ا
بـدأنا التـمارين في صيف عام 1985 بـهمة
يز هذه التوليفة الرائعة ونشاط واهم ما 
انـــهــــا مـــخــــتـــلـــطــــة بـــ الــــرواد يـــوسف
الــــــعــــــاني/خــــــلــــــيل شــــــوقي/جــــــعــــــفـــــر
الــسـعــدي/ســامـي عــبــد احلــمــيــد/مــاجـدة
رسل الزيدي/ عـقيل مهدي الـسعدي/عبـد ا
مع مـجــمـوعـة مـن الـشـبــاب قـسم مــنـهم مـا
ـمـثلـة القـديـرة عواطف زالـوا طالبـآ كذلك ا
ــتـازآ نـعــيم وكــان االلـتــزام واالنـضــبـاط 
تناغم ب كـذلك ادائهم الفني واالنسـجام ا
ــا نــتج الــعــديــد من ــمــثـلــ واخملــرج  ا
االفـكار الـفـاعلـة مع فـكرة وفـلـسفـة الـعرض

وفي ادق الـتفاصيل مثال عندما سُئل الفنان
ـاذا عـقــيل مـهــدي وقـد مــثل دور الـشــرطي 
البس الـزرقـاء وهي غـير تـصـر علـى لبس ا
البس هي اخلط مـألوفة لدينا قال ان هذه ا

العام للشرطة وسيأتي يومآ نلبسها.
بـعد شـهـور مضـنـيـة من التـمـرين واجهـتـنا
ــؤسـسـة الـعـامـة مـشـكـلــة كـبـيـرة وهي ان ا
ــســرح قــد اعــتــرضت عــلى لــلـــســيــنــمــا وا
اشـتراك الـفـنانـة الـكبـيرة عـواطف نـعيم مع
(انـها بطلة العمل) كـونها عضوة في الفرقة
الـقومية الـتابعه لـلدولة وقـد صدر امر بذلك
بــشــكل شـخــصي مـن وزيـر االعـالم االسـبق
ـثل او ـنـع اي  لــطــيف نــصـيـف جـاسـم 
ـــثــلــة بــاالشــتــراك مع الــفــرق االهــلــيــة..
ـنـا كـثـيـرا وتـضـامـنـا مـعهـا ولم حـقـيـقة تـأ
تـثمـر محـاوالت الـكثـير من الـفـنانـ الكـبار
بـبـقـاءها والـواقع كـانت مـنـتـهى االنـضـباط
وقـد مـسـكت الــشـخـصـيـة بـكل تــفـاصـيـلـهـا
السـيما انها بطلة العمل وكل االحداث تدور
حـولــهـا النــهـا هي(االنــسـان الـطــيب) وهـذا
الـدور بـشـكل خـاص تـتـمـنـاه كل فـنـانـة النه
ؤدي مـكـتـوب بـحـرفـيـة عـالـيـة ويـظهـر بـه ا
ابداعاته الفنية بأبهى صورة واجادت بذلك
ولـو اسـتـمـرت في الـعـمل لـكـان لـهـا بـصـمة
كـبيـرة في حياتـها الـفنـية اال انه هـذا قدرنا

وانسحبت من العمل .
VF  n u

تـمرس عـوني كرومي وبـهذا دخل اخملـرج ا
مثل في ورطة صعبة خصوصا انه يعتبر ا
ـا ـســرحي  جـزءآ حــاسـمــا في الـعــرض ا

وتـضــامـنــوا مـعي عـلى
اكــمل صـورة .. طــلب مـنـي اخملـرج ان اقـرأ
الـنـص تـرددت وتــعــثــرت وتـلــعــثم لــسـاني
بــدأت بـالــقــراءة وانــا احــاول مــســايـرتــهم
وامـواج عنـيفة تـتالطم في داخلي لـقد قمت
بـتمثيل دور شخصيـة االنسان الطيب علما
مثلة انه دور مـركب للغاية اذ ينبغي على ا
ان تـقوم بتمثيل شخـصيت شخصية رجل
وشــخــصــيــة امــرأة. لم اجــد صــعــوبــة في
رأة لكن الصعوبة التي جتـسيد شخصية ا
واجــهـتــهــا هي شــخــصـيــة الــرجل مع اني
اسـتـطـعت ان اؤدي الدور بـصـورة جـيدة ..
ان هـذه التجربة قد مـنحتني الدافع والقوة
لفهم ذاتي واالخرين والعالم من حولي وقد
كـنت كأي شـابة صغـيرة حتـاول البحث عن

ذاتها).
ان مـسـرحــيـة االنـسـان الــطـيب هي جتـربـة
مـثيرة بأمتـياز ليس على مسـتوى العامل
ا فـيها بل حـتى على مسـتوى اجلمـهور و
اني كـنت مديرا لـلمسـرح كنت اتابع شؤون
ـسـرح والـقـاعـة كـذلك وحـتى ردود الـفـعل ا
ديح والثناء حتى عـندهم واسمع عبارات ا
سـمـعت اكـثـر من رأي يـقـول (هـكـذا فـهـمـنـا

دعـــــاه ان يــــذهب
الـى بـــيت احـــدى
طـالـبــاته الـفـنـانـة
الــقـــديــرة (اثـــمــار
عــــــــبــــــــاس) وهي
تــــــــتـــــــحــــــــدث عن
ا جتـربـتـهـا هـذه 
يـــــــــلـي (كـــــــــان لي

هم  شـاركـة في هذا الـعـمل ا الـشـرف في ا
حــصـــلت عــلـى الــدور دون ان اســـعى الــيه
ـا اتى اليّ بــالـصـدفـة. كــنت طـالـبـة في وا
ــســرح واحـدى ــيــة الــفــنـون قــسم ا اكـاد
طـالبات دكـتور عوني كـرومي ذات يوم جاء
ـعية زميلتي الى مـنزلي في حي اجلامعة 
خـديـجة مـنخي وقـال لي انـا واقع في مأزق
ال اســتــطـــيع ان اكــمـل مــشــروعـي بــعــد ان
انــســحــبـت بــطـلــة الــعــمـل وقــد اســتــمـرت
بـالـتــدريب عـدة شـهــور ولـكن بـغــيـر مـوعـد
وبـشـكل مـفـاجئ انـسـحبت مـن العـمل حتت
ضـغط دائرتـهـا (الفـرقـة القـومـية لـلتـمـثيل)
نصور ركـبنا السيارة وذهبـنا الى مسرح ا
حـيث جتـمع الفـرقـت الـعـريـقتـ في قـاعة
الـتمـرين وعنـد وصولي الى مـكان الـتدريب
ـســرحي ووقـفت سـلــمـني اخملــرج الـنص ا
هـناك في زاوية واذا بي ارى مجموعة رواد
ي يـقفون امامي ـسرح واساتذة واكـاد ا
. في احلــقـــيــقــة شـــعــرت في بـــدايــة االمــر
بــأرتــبــاك شـــديــد عــنــدمـــا رأيت كل هــؤالء
ـــبــدعـــ الــكـــبــار واجلـــمــيـع اتــقن دوره ا
وحـفــظه في شـهـور مـن الـتـدريب تــفـاعـلـوا

الـتي تلت االفـتـتاح اذ جتـول الضـيوف
في اروقــتـهــا لالطالع عــلى مــقــتـنــيـات
الـدار من االزيــاء والـقــطع الــتـاريــخـيـة

عروضة.   والفنية ا
تال ذلك عــزف مــقـطــوعـات مــوســيـقــيـة
تراثـيـة ووطـنـيـة على الـكـيـتـار والـعود
واجلـوزة قـدمـهـا عــازفـو فـرقـة مـنـظـمـة

نينورتا.
وكـانت اخـر الـفـقـرات عرضـا مـسـرحـيا
مـسـتوحى من مـؤلـفات ولـيم شـكـسبـير

بعنوان (هام لي حلم). 
وقــال وكـيل وزارة الـثـقـافـة ومـديـر عـام
الدار عماد جـاسم ان (الهدف االساسي
الــذي تــســعى الــدار من خاللـه هــو مـد
ـــنــــظـــمـــات جـــســـور الــــتـــعــــاون مع ا
ـؤسـسات الـرسمـيـة وغيـر الـرسمـية وا
ـشتـركة القـامـة الفـعـاليـات واالنـشطـة ا
فـيـهـا وكـذلك اقـامة دورات مـتـخـصـصة
فـي فـــنـــون الــــتـــصـــمـــيـم واخلـــيـــاطـــة
وسيقى لتكون واحة ثقافية جمالية وا

ومعرفية).
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وتـعـلـمـنـا مـسـرح برشـت) وهم جـمهـور في
الـغالب مـتـوسطي الـثقـافـة وقسم مـنهم من

عامة الشعب.
 WF¹dÝ W dŠ

ثمة حادث اخر كاد ان يطيح بالعرض وهو
حـ كــان الـفـنــان الـكــبـيـر الــراحل يـوسف
الـعـانـي يـؤدي دوره والـذي يـتــطـلب حـركـة
سريعة ولولبية التوت احدى ساقيه وسقط
آ كـبـيـرآ لـكنه ـا تـسبـب له ا عـلى االرض 
اســتــمـر فـي الـعــرض وهــو يــعــاني من الم
ـا ان شخـصـيته (الـسقـا) تتـحمل شـديد و
حـالــة (الـعــرج ) فـبــقى هـكــذا طـيــلـة االيـام
مـثل بـسهـولة ـكن تـغيـيـر ا الالحـقة اذ ال 
ونـحن في حـالــة عـرض ولـيس تـمـرين كـمـا

حدث مع الفنانة عواطف نعيم .
تازة من الـشباب قـدم هذا العـرض نخبـة 
الـواعـدين والذين اصـبح لـهم دور فاعل في
سـرحـية كـانـوا اغـلبـهم من طـلـبة احلـيـاة ا
يـة الفـنـون اجلمـيـلة كـالفـنـانة اثـمار اكـاد
ــســرحــيــة) والـتـي فـازت عـبــاس (بــطــلــة ا
ــثـلــة في ذلك بــاجلـائــزة االولى كــأفــضل 
ـوسـم وهي االن في دولـة الـســويـد قـدمت ا
هـنــاك عـدة عــروض واحـدة مــنـهــا تـعــتـمـد
الرقص التعبيري والبانتوما كذلك عملت
مـع اخملـــرج الــــكـــبــــيـــرجــــواد االســـدي في
مـسرحية مندلي في ابو ظـبي وعملت فيلمآ
قصيرآ تأليفآ واخراجآ حصلت على جائزة
الـتحكيم وقـد انغمست في الـفكر والفـلسفة
والـتـرجمـة لـلغـة الـعـربيـة وهي االن بـصدد

تاليف كتاب عن الفلسفة سيصدر قريبا.
كـذلك الـفـنـانـة انـعـام الـبـطـاط بـدور (زوجـة
الـتاجـر)فازت بأفـضل دور ثانوي وهي االن
ـانـيـا ولـهـا عروض تـواصل نـشـاطـهـا في ا
ـوسيـقى والغنـاء في هولـندا وامـريكا في ا
انية. ولندن وعرض مسرحي في اللغة اال
امـا الفنان القدير رائد محسن فقد مثل دور
(احلـكيم 2) بـ عمالق همـا خليل شوقي
ــســتـوى وجـعــفــر الـســعــدي وكـان اداؤه 
هـؤالء الـكـبـار فـهـو  غنـي عن الـتعـريف وله
ــســرحــيـة بـصــمــة واضــحــة في احلــركـة ا
الـعراقية وفاعل كبيـر حلد هذه اللحظة وقد
ستـوى احمللي والعربي حـاز جوائز عـلى ا

هرجانات. في كثير من ا
غترب مـنير العبيدي في دور مثل ا كـذلك ا
ـمــثــلـة الــقـديــرة خــولـة شــاكـر (الـشــاب)وا
غتربة خديجة منخي في هولندا ـمثلة ا وا
والـفـنان فـالح حـسن شـمخي فـي استـرالـيا

كذلك نهلة السعدي.
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{ فيـينا (أ ف ب)  –يبدأ طالئع
الـزبـائن مـنـذ الـعـاشـرة صـبـاحـا
في التـقاطـر إلى مـتجـر سيـلفـيو
-براديل الذي تبيع عائلته مول
ـثـلجـات اإليـطـالـيـة مـنذ 1886 ا
فـي فــيـــيــنـــا حـــيث حتـــقق هــذه
األطــــعــــمــــة رواجـــــا مــــنــــذ زمن

اإلمبراطورية.
ويــــــوضـح الــــــرجـل الـــــذي ورث
إمـبـراطـوريــة عـائـلـيـة حـقـيـقـيـة
لــــوكــــالــــة فــــرانس بــــرس خالل
إشرافه عـلى الـعمل الـذي ما زال
ــتــجــر أن يــحــصـل يــدويــا في ا
ثلجات يـجب أن تكون (بألوان ا
البـاستيل الـشاحـبة هـذا ضمان
اجلـودة). يـقع مـتـجـر (إيـسـالون
ــشـيـد عـلى أم شـفـيــديـنـبالتـز) ا
الطراز الـقد في ساحـة محاطة
دينة وهو باألشجار في وسط ا
يعـج دائمـا بـالرواد. وقـد انـطلق
ـــوسم في 19 آذار/مـــارس في ا
عـــيــد الـــقــديـس يــوسف شـــفــيع
وسم العـمال ويبـلغ ذروته في ا

الصيفي.
تـجـر خمـسة آالف ويسـتـقطـب ا
زبــون يـومــيــا عـلـى مـدى أشــهـر
عدة. وفي الـنمـسا التـي تعد أقل
من تسعة مالي نسمة يتقاسم

مـــــــا ال يـــــــقـل عن 367 صـــــــانع
مـثـلـجـات إيـرادات سـنـويـة تبـلغ
مئـة ملـيـون يورو. ويـستـهلك كل
ـسـوي حـوالي ثـمـانـيـة لـتـرات
ثـلـجات سـنـويا مـا يوازي من ا
 21كــوبـا من ثالث مــغــارف لـكل
منها أي أكثر من االستهالك في
إيطاليا حيث يتناول اإليطاليون
ســـتـــة لـــتــرات “فــقط .”وكــانت
اإلمبراطورية النمسوية-اجملرية
نـاطق التي من أولى البـلـدان وا
ـــثـــلـــجــات انـــتـــشــرت فـــيـــهـــا ا
اإليطالية خارج منشئها قبل أن
تــغـــزو أوروبــا بــرمــتــهــا. بــدأت
القـصة مع هـجرة سـكان كـثر من
وادي زولـــــدو في جـــــبــــال األلب
اإليطالـية عـلى غرار أركاجنـيلو
-بـــراديل اجلـــد األكـــبــر مـــولـــ
لـسيـلـفيـو هـربـا من الفـقـر.وكان
ـثلـجات شقـيـقه قد تـعلم صـنع ا
عـلى مـ قــارب بـفـضل رجل من
صـقلـيـة فنـقل له خـبـرته الفـنـية.
وقــــد راودتـه فــــكـــرة بــــيـع هـــذه
األطعمة أثنـاء جتواله في متنزه
بـراتر الـكـبيـر في فـييـنـا. وكانت
قــريـــته تــابــعــة لإلمــبــراطــوريــة
الـنــمـسـويـة-اجملــريـة بـ عـامي
 1806و 1866 وهـــو كــان عـــلى
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درايـــة بــشـــغف ســكـــان فــيـــيــنــا
ـصـنوعـة من سـكر عـجـنات ا بـا
الــشــمــنــدر. ويــقــول ســيــلــفــيــو
البـسه األنـيـقة -بـراديل  مـول
وشـعـره األبـيض إن جـده سـاهم
ـــثـــلــجـــات عــلى في “تـــعـــمــيم ا
مــخـتــلف الــفـئــات االجـتــمـاعــيـة
بــعـــدمــا كـــانت تـــقــتـــصـــر عــلى
ـثـلـجات ـيسـورين.”وشـكـلت ا ا
ـاء ـصــنـوعــة من ا اإليــطـالــيـة ا
ولــــيس مـن احلـــلــــيب الــــطـــازج
الـبـاهظ الـكـلفـة خـيـارا مـنـاسـبا
ألفــراد الـطــبـقــات الــعـامــلـة.وفي
مـطــلع الـقــرن الـعـشــرين حـصل
صـانـعـو مـثـلـجـات الـ”جيـالتو”
عـلى حق فتح مـتـاجـر فعـلـية في
فـييـنـا بدأت تـسـتـقطب تـدريـجا
ـئـات ثم اآلالف من اإليـطـالـيـ ا
الــذي شق بـعــضــهم طــريـقه إلى
ؤرخة انيـا اجملاورة. وتقـول ا أ
مــــاريـن مــــوريــــنغ (كــــانـت هـــذه
الـصالـونـات تـعـمل في الـصيف
فـيـمـا كــان الـرجـال يـعـودون إلى
ديارهم في الشتاء. وحتى عندما
انـضــمت الـنــسـاء إلـيــهم الحـقـا
بـــــقي األبـــــنــــــاء في الـــــبـالد مع
األجـداد). ولـعــقـود طـويـلـة كـان
ـوسم يــنـتـهي في بــدايـة شـهـر ا
آب/أغــــســـطـس بـــســـبـب نـــقص
ـــواد األولــيــة مــثـل الــفــاكــهــة ا
الــطــازجــة. وكــان عـلـى اجلـمــيع
الــــعــــودة إلى زولــــدو بـــحــــلـــول
اخلامس عـشـر من الـشهـر. وكان
يـتـعـ صنع الـتـ والـتـحـضـير

لتساقط أولى الثلوج.
وحـتى الـيــوم ال يـزال سـيـلـفـيـو
-بــراديل يــســلك الــطـريق مــولـ
إلى زولــدو الــواقــعــة عــلـى بــعـد
ست ساعات بالسيارة من فيينا.
ويـقـول الـتــاجـر إنه يـحـتـاج إلى
هـــــذه احلـــــريـــــة في الـــــتـــــنـــــقل
واالسـتـراحـة الـشـتـويـة لـتـجـديد

زخم العمل.

لـــوكــالـــة فــرانـس بــرس (ســـأفــعل
ــاتـي) مــضــيــفــة (هـــذا)… حــتى 
ــاذا تـقــومـ (يــقــول لي الـنــاس 
بـذلك? ألنـني أريـده. أنـا كـبـيرة في
ــا يــكــفي ألتــولى أمــوري الــسـن 
بــنـفــسي) وتـعــيش أولـيــفـر الـتي
يـسـمـيهـا أصـدقـاؤهـا جيـني فـيـما
يـلـقـبـهـا آخـرون (سـيـدة الـكـركـنـد)
مـــنـــذ الــــوالدة في روكالنـــد وهي
مـدينـة صغيـرة في والية ماين وال
تـزال تـقيم في الـشارع الـذي وُلدت
فـــيه. ويـــقــول الـــرئـــيس الـــســابق
جلـمعية صيـادي الكركند في ماين
ديــفــيــد كــوزيـنــز (جــيــني رائــعـة)
مـضيـفا (صورة جـيني في ذاكرتي
مـنـذ البـدء هي كـصيـادة بـطبـيـعة
احلـــال). وتــســـتــيـــقظ جـــيــني في

ـتـحدة) (أ { روكـالنـد (الـواليـات ا
ف ب)  –تـواظب فيرجينيا أوليفر
األمـيركـية البـالغة 101 سـنة على
صـيد الكـركند قبـالة سواحل والية
مــايـن في شــمــال شــرق الــواليــات
ـتحدة منذ أكثـر من تسعة عقود ا
وال يـــبــدو أنـــهــا مــصـــمــمـــة عــلى
ـعـمّــرة هي أقـدم الــتـقــاعـد. هــذه ا
صـيادة محـترفة لـلكركـند في والية
ا فـي كل أنحـاء العالم مـاين ور

. بحسب مؤرخ محلي
وتـبـحـر فـيـرجـيـنـيـا أولـيـفـر ثالثـة
أيـام في األسبوع مع ابنها ماكس
الـبـالغ  78 عـامـا. وهـو يـسـاعـدها
فـي تـشــغــيـل الـقــارب الــذي أطــلق
زوجـــهــا الـــراحل اســـمــهـــا عـــلــيه
ــا لــهــا. وتــقــول الــصــيـادة تــكــر

الـساعة الثـالثة والنـصف صباحا.
وعــنـد اخلـامــسـة صـبــاحـا تـكـون
عــلى مـ قـاربـهــا. وهي تـمـلك مع
ابــنـهــا مـئــات األفـخـاخ ويــعـمالن
كـفريق لـصيـد القشـريات الـثمـينة.
ـياه يـنـتشل مـاكس األفـخاخ من ا
فــيــمـــا تــقــيس والــدته الــكــركــنــد.
ـالبس الـــــصــــــيـــــد واألحـــــذيـــــة
عمّرة طاطية تتفقد ا والقفازات ا
الـنشيطة الكركند واحدا تلو اآلخر
لـلتأكد من أن حجـمها يتناسب مع
عايير احملددة والتي  إعدادها ا
حلـمايـة تكـاثر هـذا النـوع واإلبقاء
ــنـطـقــة. وهي تـقـوم عــلى مـوارد ا
أحـيانا بدور الربّان لكنها تتجنب
تــــولي دفـــة الـــقــــيـــادة في حـــاالت

الضباب الكثيف.
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بـبـسـاطـة قـامت الــعـمـلـيـة الـسـيــاسـيـة عـلى الـواجـهـة
ــسـمـاة ـاضــيـة ا الـشــكـلــيـة الــبـراقـة فـي الـسـنــوات ا
االنــــتـــخــــابـــات الــــتي قــــادت في كل دورة الـى نـــفس
سـارات مـهـمـا تـعددت األسـمـاء والـوجـوه واالعداد. ا
ومن دون هذه االنتخابات ال وجود للعملية السياسية
السيـما بـعد ان توارى الـدور األمريـكي الذي ابتـدعها
وفــصّل الــقـول والــفـعل فــيـهــا بـالــتــزامن مع احـتالل

العراق في العام 2003. 
اليـوم تـتوالى االنـسحـابـات احلقـيـقيـة أو الـوهمـية ال
فـرق من االشتـراك في االنتـخابـات وهذا بـالضرورة
يـعني عدم االعـتراف بأيـة شرعيـة تقوم عـليهـا العمـلية
السياسـية بالرغم من ان بعض االنـسحابات إعالمية
الشكل واحملتوى وعـلى طريقة رجل في اجلنة ورجل

في النار. 
عطيات تشير الى انَّ اجلميع بكل راياتهم ال يزالون ا
ــتــهـــالك الــعــصي عـن الــصــيــانــة ــركب ا في هـــذا ا
ـدعو بـالعـملـية الـسيـاسيـة التي اثـقلـتها واإلصالح ا
ـعـلنـة وهي في حـقـيـقـتـها بـاجلـراح تلـك التـوافـقـات ا
مــسـاومــات مـا حتت الــطـاولــة ومـا أدراك مــا يـجـري

حتت الطاولة. 
جـميع االنتـخابـات السابـقة اسـفرت عن تـغييـر تبادل
احلـقـائب الـوزارية حتت سـقف الـتـوافقـات نـفسه ولم
ـراجـعة الـعـمـليـة الـسيـاسـية الـتي جـرى كُلّ ما تُعْنَ 
جـرى لـلـبـالد بـاسـمـهـا وحتت عـنـاويـنـهـا وشـعـاراتـهـا

وأعالمها. 
اليـوم هناك صفـحات مطويـة تلوح في األفق يـعرفها
الـراسخـون في الـعـمـلـية الـسـيـاسيـة ومـنـهم اجلـهات
الـتي أعـلنت انـسـحابـهـا من االنتـخابـات ومـا قيل عن
أسباب االنسحاب هنا وهناك  ال يقنع  األغلبية ذلك
وال شهد العراقي  أن جميعهم يتقافزون في أضواء ا
ــكن اســدال الــسـتــار عــلى جــزء وتــرك مــتــقـافــزين
ـسـرح. وهـذه الـعالمـات تـنـفتح آخرين وحـدهم عـلى ا
عـلى احتـماالت عـدة ما بـ صحـوة بعـضهم ومـناورة

آخرين واحتراق أوراق بعض آخر. 
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سألةُ جدُّ بـسيطة ومتاحة اآلن . سألة بسـيطة . ا ا
أشـتهـي أن أكتـب شيـئـاً خـالـصـاً لـوجه الـلـغة  من
ـشهـد بـسـخام شـاشـة الـتلـفـزيون دون أن يتـلـوث ا

الوغدة .
سـأذهب يــا زيـد احلـلي الــبـديع مـذهب الــتـوصـيف
الكـثير  لـكن ليس ما وقع بـباب التـكرار واإلجترار

والتدوير وحشو الفوائض بخواصر السطور.
ستـقـول لي إنَّ مـفتـتـحك يـشيـر إلى مـعـكوس الـنـية
الـــتي انــتـــويت  فـــأقــول لـك صــبـــراً يــا صـــاحــبي
ـفـاصـلـها ـغـالـيق حـتى لو نـام  والـصـبـر مفـتـاح ا

الصدأ.
ـوحـشـة . هي لـيـست دعـني أريك الـلـيـلـة طـاولـتي ا

على تمام الوحشة والوحشة بقلب الشاعر .
سـتـرفع ســبـابـتك بـوجـهـي الـذاوي وتـقـول لي : هـا
كرور وصارت اللغة أنت بدأت باستعمال الزائد وا

عندك مثل عانس ملولة تتثاءب بغير حساب !!
سـأوافــقك عـلى بــعض رأيك وسـأســتـبـدل الــطـاولـة

اعون وأكتب : ائدة والصحن با با
مائـدتي ليـست لهـا أرجل وهي واقفة راسـخة نـابتة

عنى !! على ساق ا
ستـضحك بقـوة عشيـرة من األفواه القـوية وستحك

ب !! ظهر رأسك وترشقني بجملة الشك ا
لن أشــعـر بـاحلـيـرة وال بــالـبـلـبــلـة وسـأقـدم لك هـذا

اعون الساخن : ا
أثـاثها يـكاد يـصيح . أقصـد الطـاولة التـي سميـتها
مـائــدة . نـسـخـة عـتـيـقـة مـن كـتـاب الـقـرآن اجلـمـيل
مــفــتــوحــة عــلى ســورة يـوسـف  والـنــســوة الالتي

قطعنَ أيديهنَّ من فرط الشغف .
مـرمـدة سـجـائـر مـثل مـقبـرة سـجـيت بـبـطـنـهـا سـتة

أعقاب . آلة لتدر وبرد أظافر اليد والقدم .
تمـثال برونـزي من مسبـيات عمـاد الظاهـر . فنجان

قهوة مرة بطعم األيام . 
علـبة كـبريت مـقـلوبـة على وجـهـها . كـاسة فـرفوري
بـهـا أوراق ورد يـابـسـة . دفــتـر صـغـيـر يـشـبه وجه
موسى كريدي . ذبابة حرة ال أدري لغز وجودها .
شهـد وأهبط قـليالً حتت الـطاولـة . نعال سأوسّـع ا

أبو إصبع أفكر اآلن بالتخلي عنه .
ســلــة زبل بـــداخــلــهــا قــطــعــة كـــلــيــنــكس وتــفــاحــة
مـعــضــوضــة من ســبـع جـهــات . ســطــر طــويل من
ديدان غـبية . ثـمة نواة زيـتون واحدة انـفلتت خارج
زبلة مثل سج جنا من بطن الكاتراز الرهيب . ا
يـتة حتت الطاولـة  والفيل الضخم سأترك الـقطة ا
الـذي بــنـى بـيــتـه بـحــلـق الـرازونــة  واألفــعى الــتي
خــرجت من فـــمي  والــقــمــر الــذي
ارتطم بسـلك الكهـرباء  وحبات
ـطــر الــتي صــارت ضــفـادع . ا
سـأنــام قـلــيالً وعــنـدمــا أصـحـو

سأتمم عليك قصتي الطويلة .
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غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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{ واشــــنـــطـن (أ ف ب) - يـــثــــيـــر
احلــفل الـذي يـنــوي بـاراك أوبـامـا
ــنــاســبـــة عــيــد مــيالده إقــامـــته 
الــســتــ انــتــقـادات رغـم الـتــزامه
بـــكــــافـــة اإلرشـــادات الـــصـــحـــيـــة
ـفروضة وخصوصـا من معسكر ا
اجلـمـهوريـ الذين يـأخذون عـليه
إقـامــة فـعـالـيـة كـبـيـرة وسط تـفش
جـديـد لفـايـروس كورونـا ناجم عن
ــقـرر ــتــحـورة دلــتــا.واحلــفـلــة ا ا
إقــامـتـهــا في نـهـايــة األسـبـوع في
جــزيـرة مــارثــاز فـيــنـيــارد تـراعي
بـــــشــــكل تـــــام إرشــــادات مــــراكــــز
الـسيـطرة عـلى األمراض والـوقاية
مـــنــهــا وهـي الــهــيـــئــة الـــصــحــة
األمــريـكـيــة الـرئــيـسـيــة حـســبـمـا

ذكـرت الصحافة األمريكية نقال عن
مــصــادر لـم تــســمــهــا.إذ طُــلب من
ــدعــوين أن يــكــونــوا قــد تــلــقـوا ا
لــقـاحــهم وأجــروا فـحص كــورونـا
جـــاءت نــتـــيــجــتـه ســلــبـــيــة وفق
ـنـاسـبـة ـصـادر.وسـيـتم إحـيـاء ا ا
في مـساحـة خارجـية وسـيتـواجد
خاللــهـا مـنـسق لـكـوفـيـد لم يُـحـدد
دوره بــعـــد.عالوة عــلى ذلك قــالت
وكـالـة الصـحـة األمريـكـية اإلثـن

إن (مـارثاز فينيـارد الواقعة بوالية
مـاسـاتـشـوستس تـسـجل مـسـتوى
مـعـتـدلًـا من الـعـدوى ال يؤدي إلى
تـــفــعـــيل الـــتــوصـــيــات اجلـــديــدة
لـسلـطات الـصحـة التي تـلزم حتى
ــلـــقــحــ بــوضع الـــكــمــامــة في ا

الــــــداخل).مـع ذلـك فـــــإن عــــــضـــــو
الـــكـــونــغـــرس اجلــمـــهـــوري جــيم
جـــوردان أحــد أنـــصــار الـــرئــيس
دونـالـد تـرامب خـلف أوبـامـا كتب
نـاسبة عيد عـلى تويتر لـو كانت ا
مــــيالد الــــرئـــيـس تـــرامب (لــــقـــال
ـوقـراطـيـون) كـيف يـسـتـطـيع الـد
أحــد أن يــكــون مــتــهــورا إلـى هـذا
احلــــــد? أو إنــــــهـم يــــــقــــــتــــــلــــــون
الـنـاس.وتـسـاءلت رئـيسـة الـلـجـنة
الـوطنـية لـلحـزب اجلمـهوري رونا
مــاكـدانــيـال (هل هــنـاك اســتـثــنـاء
لـلحـفالت التي يـحضرهـا مشـاهير
لـيبراليون أثرياء)?.من جانبه كتب
عــضــو الــكــونــغــرس اجلــمــهـوري
النـس غــودن في تــغـــريــدة (بــاراك

أوبـامـا سيـقيم حـفـلة لـعيـد ميالده
يــحـضــرهـا  700ضــيف الــسـبت)
مــــــضــــــيـــــفــــــا (هـل ســـــيــــــطــــــلب
ــوقــراطـــيــون مـــنه أن يــلــزم الـــد

جميع ضيوفه بوضع الكمامة)?.
ــتــحـــدثــة بــاسـم الــبــيت وقـــالت ا
األبـــيض جــ ســـاكي اإلثــنــ إن
ـدافع الكبير الـرئيس السابق -- ا
عن الــتـلـقـيح والــتـقـيـد بـإرشـادات
خــبـراء الـصـحـة الــعـامـة سـيـؤيـد
بـالـتـأكـيـد تـطـبيـق ذلك عـلى نـفسه
مـشـيـرة إلى أن (الفـعـالـية سـتـنظم
في مــسـاحـة خـارجـيـة مع تـطـبـيق
ـتوقع أن تـدابـيـر عدة.(ومن غـيـر ا
يحضر احلفل الرئيس احلالي جو

بايدن الذي كان نائبا ألوباما.

{ بـــــاريس (أ ف ب)  –بـــــيّـــــنت
حصـيلة “الوفـيات الـناجـمة عن
الــعـــنف الــزوجي ”في فـــرنــســا
االثـنــ أن مــا يـقــرب من خُـمس
الـنــسـاء الـ 102الـلــواتي فــقـدن
حــيــاتـهـن عـام 2020 في الـبالد
بـسـبب الـعـنف عـلى يـد الـشـريك
احلـــــالـي أو الــــســـــابق كـن قــــد
تــقـدمـن بـشــكـوى ضــده بــتـهــمـة
العنف. وأظهرت احلـصيلة التي
أوردتـهـا وزارة الـداخـلـية أن 35
ـئـة من جــرائم الـقـتل طـاولت بـا
نــســاء كن قــد تــعــرضـن ســابــقـا
لـعــنف جــسـدي أو نــفـسي و/أو
جنسي من جـانب الزوج. وكانت
ـئة من إجـمالي الـضحـايا 18 با
قــد تــقــدمن بــشــكــوى بــعــد هـذه

الوقائع.
وأعـلن وزيـر الــداخـلـيـة جـيـرالـد

دارمـانان األحـد إعـطـاء األولـوية
ــتــعــلــقـة ــعــاجلــة الــشــكــاوى ا
بالـعنـف األسري وتـعيـ ضابط
متـخصص في هـذه القـضايا في
كل مركز للـشرطة أو الدرك.  وقد
بلغ عـدد الوفـيات بـسبب الـعنف
الزوجي (102 امرأة و23 رجال)
في 2020 أدنى مـسـتـويـاته مـنذ
15 عــامـــا بــعـــد عــام أســود في
ــــــــة قــــــــتل  2019(146 جـــــــر
ضـــحـــايـــاهـــا نــســـاء). في ثـــلث
حـــاالت الــوفـــاة من اجلــنـــســ

اسـتخـدم اجلـاني سالحـا نـاريا.
ووقعـت الغـالـبيـة الـساحـقة (86
ــئـــة) من األحــداث في مــنــزل بــا
الضحـية أو اجلـاني. وحصل ما
يــــــقـــــرب مـن ربع احلـــــاالت (24
ـــئــة) عـــلى خــلـــفــيـــة حــاالت بــا
. انفصال من دون رضى الطرف

واألكثـرية الـساحـقة من مـرتكبي
هـــــذه اجلـــــرائـم هم رجـــــال (82
ئـة) من اجلـنـسيـة الـفرنـسـية بـا
وتتـراوح أعـمـارهم ب 30 و49

ــئـة) أو فــوق سن عــامـا (43 بــا
ــــئـــة) أو من  70عـــامـــا (22 بـــا
الـــــعـــــاطـــــلـــــ عن الـــــعـــــمل أو

تقاعدين  ا
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عــقـد وزيــرا الــثـقــافـة والــسـيــاحـة
حـسن ناظم ووزير اخلارجية فؤاد
حــسـ امـس الـثالثــاء  مـؤتــمـراً
صـحـفيـاً في مقـر وزارة اخلارجـية
لـإلعالن عن استالم الـقطع األثـرية
ـتـحـدة ـســتـعـادة من الـواليـات ا ا
األمـــريـــكــيـــة وتـــوقــيع مـــحـــضــر
تـسليـمها إلى وزارة الثـقافة. وقال
حـــســ إن (ســفـــارة جــمـــهــوريــة
الــعـراق في الـعـاصـمــة األمـريـكـيـة
واشــنــطن عـمــلت بــالـتــنــسـيق مع
ـعـنـيـة األمـريـكـيـة عـلى اجلـهــات ا
ـضـبـوطـة الـتي اسـتــعـادة اآلثـار ا
جــمـعت خالل عــمـلـيـات الــتـهـريب
الــعـشــوائي من الــعـراق) مــشـيـراً
ــقـــدر لـــلـــقــطع إلـى أن (الــعـــمـــر ا

ـسـتـعادة من شـركـة هـوبي لوبي ا
يــــتـــراوح بـــ 3700 ســـــنـــــة إلى
4500 ســنـة فـضالً عـن اسـتـعـادة
لـــــــــوح آشــــــــوري مـن وزارة األمن
الــوطــني األمـريــكي يــعـرف بــلـوح
كـلـكامش او لـوح احلـلم). وأضاف
أن (اجلــهــات الــتي تــعـاونـت عـلى
اجنـاح عـملـية اسـتعـادة اآلثار هي
كـل من هــيــأة اآلثـــار والــتــراث في
وزارة الـثقـافة والـسفـارة العـراقية
فـي واشــــنــــطن واألمـن الــــوطــــني
األمـــريــكي وعـــدد من اجلـــامــعــات
ـــتـــاحف). ولـــفت إلـى أن (عــدد وا
ــســـتــعــادة هــو 17321 الـــقــطع ا
قــطـعـة أثـريـة من امـريـكـا و9 قـطع
مـن الـيـابـان و7 قــطع من هــولـنـدا

وقطعة واحدة من إيطاليا).

بــدوره قــال نـاظم إن (هــذا احلـدث
اســتـــثــنــائي والــوزارة والــهــيــأة
الــعـامــة لــآلثـار والــتـراث ال تــعـده
اسـترداداً لـقطع أثـرية فـحسب بل
اســتـرداداً جلــزء كــبـيــر من تـاريخ
وذاكـــرة الــعـــراق). وأكــد نــاظم أن
(احلــدث يـكـتـسـب أهـمـيـة ثــقـافـيـة
تـتعلق بالـهوية الوطـنية والتاريخ
مــــضــــافــــة ألهـــمــــيــــة عــــرضه في
ـــتــحف) مـــبــيـــنــاً أن (عـــمــلـــيــة ا
االســتـــرداد هــذه تــعــد األكــبــر في
تــــــاريخ الــــــبالد). وتــــــابع قــــــائالً
(يــنـتـظـرنــا عـمل كـبـيــر السـتـعـادة
ـهـربـة إلى عدة اآلالف مـن القـطع ا
دول وهــــو األمــــر الــــذي يـــدعــــمه
ـتـحـدة الــقـانـون الـعـراقي واأل ا

هرب كل يوم أكثر). ويحاصر ا
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تسعـى إلى معرفـة كيـفية انـتقال
الــعـدوى إلـى هـذين احلــيــوانـ

هددين بخطر االنقراض. ا
وقـد شُــخّـصت إصـابــة تـيـنـو (9
ســـنــــوات) وهـــاري (12 ســـنـــة)

بـــكــــوفـــيـــد-19 في مــــنـــتـــصف
تـمـوز/يـولــيـو بـعـد مـعـانـاتـهـمـا
عـــوارض من نـــوع اإلنــفـــلـــونــزا
وصعـوبـات في الـتنـفس وفـقدان

الشهية.
والنمران الـذكران اللـذان خضعا

للعالج هما في طور التعافي.
وقــالت ســـوزي مــارســيــتــاواتي
ــســؤولــة عن خــدمــة احلــدائق ا
والـغـابـات في جـاكـرتـا في بـيـان
إن (احلـــيــــوانـــ هـــمـــا اآلن في

صحة جيّدة. 
وقــد رجــعت إلــيــهــمــا الــشــهــيـة

واستعادا نشاطهما).
وحــديـــقــة حــيــوانــات راغــونــان
مغـلـقة مـنذ حـزيـران/يونـيو في
وقـت يــســـجّل الـــبــلـــد ارتــفـــاعــا
شـديـدا في اإلصـابـات بـكـوفـيـد-
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وصرّحت مارسـيتاواتي (رسـمنا
ــعــاجلـ مــســار كلّ حتــرّكــات ا
واحلــرّاس فـي احلــديــقـــة الــذين
كانوا عـلى اتصال بـالنمرين ولم
يــنــقل أحــد مــنــهم الــعــدوى إلى
احلـيـوانـ عـنـدمـا كـان مـصـابـا

بها).
وتسعى إنـدونيسـيا إلى احتواء
انـتـشـار الـوبـاء الـذي حـصـد في
مـــوجــــته هــــذه أكــــبـــر عــــدد من
ـتـحـورة (دلـتا) األرواح بـسبب ا

الشديدة العدوى.
وسُـجّـل في الـبــلـد أكــثـر من 3,4
ماليـــ إصــابــة و94119 وفـــاة
ناجمة عن الفيروس لكن األرقام
الـفـعـلـيـة هي عـلى األرجح أعـلى
بـكـثيـر نـظـرا للـنـسـبـة الضـئـيـلة
لـفحـوص الـتـشـخـيص الـتي يتمّ

إجراؤها.

{ جــاكـــرتــا (أ ف ب)  –أصــيب
ـــور ســومــطــرة في ــران من 
حديـقة حـيوانـات جاكـرتا بـوباء
كـــوفــــيـــد-19 وفق مــــا أعــــلـــنت
الــسـلـطــات اإلنـدونــيـســيـة الـتي
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