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قـــرر رئــيس الـــوزراء مــصـــطــفى
الكـاظـمي تـخفـيض رواتب كـبار
واجـهـة تراجع موظـفي الـدولـة 
ـــالـــيـــة جـــراء إيـــرادات الـــبالد ا
ـيـا. انـخـفـاض أسـعـار الـنـفط عـا
ونقل بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس
عن الـكــاظـمي الـقــول (لن نـسـمح
ـالـيـة بـأن تــكـون حـلـول األزمــة ا
ـوظف من على حـساب حـقوق ا
ـتقاعدين ذوي الدخل احملدود وا
ومستحقي الرعـاية االجتماعية)
واضــــاف (قـــرارنــــا هــــو خـــفض
مــــرتـــبـــات الـــرئــــاســـات الـــثالث
والـدرجـات اخلــاصـة والـوظـائف
العليا وإيقاف مزدوجي الرواتب
والــوهــمــيـ وتــرشــيــد اإلنــفـاق
احلـكــومي  و مــصــمــمـون عــلى
جتــــاوز االزمـــة مــــعـــاً). وتـــرأس
الـــكــاظـــمي اجــتــمـــاعــا لــلـــجــنــة

ــالي نـــاقش خاللــهــا اإلصالح ا
ــالــيــة الــتي تــداعــيـــات األزمــة ا
تــواجـــهــهـــا الــبالد  حــيث وجه
بــاتـــخــاذ جــمـــلــة من اإلجــراءات
أبرزها تخفيض رواتب الدرجات
الـعلـيـا واخلـاصـة في مـؤسـسات
الــدولــة. والـدرجــات الــعــلــيـا هم
الـــرئـــاســــات الـــثالث ورئـــيـــسي
مجلس الـقضاء االعـلى واحملكمة
االحتـــاديـــة و الــوزراء والـــوكالء
ـــــدراء الـــــعـــــامـــــ ورؤســــاء وا
ــســتــشــارين ومن الــهــيـــئــات وا
ـكتـبه بـدرجـتـهم. واضـاف بـيـان 
االعـالمـي ان (رئـــــــيس الـــــــوزراء
اوعز بإجراء اإلصالحات الالزمة
وفـق مـــبـــدأ حتــــقـــيق الــــعـــدالـــة
االجـتـماعـيـة ومـعـاجلـة مـوضوع
ازدواجـــيـــة الـــرواتب والـــرواتب
ُــحـتــجــزي رفــحـاء الــتــقـاعــديــة 
ووضـع شــــــــروط لــــــــشــــــــمـــــــول
ـستحقات مع ستفـيدين بتلك ا ا

تــــدقـــيـق تــــقــــاطع الــــبــــيــــانـــات
الشخـصيـة لك مسـتحق). وكانت
(الـــــزمـــــان) قــــــد طـــــرحـت عـــــلى
احلـــــكـــــومــــــة في عــــــدد ســـــابق
مـقـتــرحـات اخلـبـيــر االقـتـصـادي
مــنــاف الــصــائغ  بــشــأن الــغــاء
امتيازات ومخـصصات الدرجات
اخلــاصـة جلــمــيع الـعــامــلـ في
الـرئــاسـات الــثالث لـغــايـة درجـة
مـديــر عـام بـضــمـنـهــا امـتـيـازات
الـنواب وكـذلك تـقـلـيص الرواتب
ـــئــة وحـــمــايــات لــغــايــة  70 بــا
الــوزراء ووكالئــهم والــنـواب مع
ــســتــشــارين الــغــاء حـــمــايــات ا
دراء العـام فـضال عن الغاء وا
التخصيصات االضافيه للرؤساء
ـسؤول والـغاء هـيئة الثالث وا
ــســتــشـــارين لــرئــيس مــجــلس ا
الــــوزراء ودمج هــــيــــئـــة الــــوقف
الـــســني والـــشــيـــعي في هـــيــئــة
واحده مع تـرشيق عـدد العـامل

فيـها و الغـاء الهـيئـة التنـسيـقية
للـمحـافـظات  فـضال عن مراجـعة
بــعـض الــقــوانــ بـــاالتــفــاق مع
ـان لإلسراع بأقـرارها بشأن البر
الغاء بعض الهيئات غير النافعه
للـمـجـتمع والـغـاء القـوانـ التي
واطن تمنح امتيازات لبعض ا
عــلى حـــســاب االخــرين  وكــذلك
إيقاف صـرفيـات االثاث والنـثرية
والـتــزود بـالــوقـود عــلى حـسـاب
الـــدولـــة  ويــــكـــون اســــتـــخـــدام
الـعـجـالت فـقط لألمـور الــعـاجـلـة
ركبات من درجة وسحب جميع ا
وكيل وزيـر إلى مـديـر عام في كل
مــؤســســات الــدولــة والــهــيــئـات
والـعــمل بـاســتـخـدام الــسـيـارات
الــشـخــصــيـة و مــراجــعـة الــيـات
ـصارف الـعـمل التـي تعـتـمـدهـا ا
في منح الـقروض واعـداد دراسة
بـاني واالسـكان تهـتـمم بقـطـاع ا
يــتم الــشـروع بــهـا بــعــد انـتــهـاء

كشف كـورونا. فـي تطـور الحق  
هــشـام داود  مــســتــشـار رئــيس
الــوزراء عـن قــرب عــقـــد جــلــســة
اســتـثــنـائــيـة لــلـحــكـومــة لـوضع
عـاجلات لـالزمة الـراهنـة. وقال ا
ــر بـــظــروف داود ان (الــعـــراق 
اســتــثــنــائــيــة مـنــهــا ســيــاســيـة
وصــــحــــيـــة واقــــتـــصــــاديـــة وان
احلكومة تـواجه صعوبـات مالية
بشـكل خاص بـعد انـهيـار أسعار
الـنــفط ومـصـاعب تــوفـيـر رواتب
ـــوظـــفـــ اضـــافـــة جلـــائـــحــة ا
كـــورونــا وانــعـــكــاســاتـــهــا عــلى
الـــنــشــاط الـــعــام الــتي تـــتــطــلب
تضحيات من اجلميع) مؤكدا ان
ـالــيـة (هــنـاك مــشـروعــا لـوزيــر ا
وزيـــر الــنــفـط وكــالــة عـــلي عــبــد
األمــيـــر عالوي بـــشــأن األوضــاع
ـــالــيــة و خــاصــة بـــالــتــرشــيــد ا
احلكومي والرواتب سيتم طرحه
بـــجــلــســة اســتــثـــنــائــيــة الــيــوم

قبل فضال اخلميس أو السـبت ا
ـسـتـوى عن حـلـول اخــرى عـلى ا
تـوسط والـطويل لن القـصـيـر وا
تـــكـــون بـــالـــضـــد من الـــكـــســـبــة
واســتــطـرد ومــحـدودي الــدخل) 
قائال ان (الـعـجـز واضح وصارخ
وأن بــــقـت أســــعــــار الــــنــــفط 30
دوالرا  فــلن تــكــفي لــدفع رواتب
ـتــقـاعـدين لــنـهـايـة ـوظــفـ وا ا
الـــعــام) ومـــضى الى الـــقــول ان
(احلـــــكــــومــــة وعـــــدت الــــشــــعب
بـــالـــكـــشف عن مـــا حـــصل مـــنــذ
ــــــاضـي وفق تـــــــشــــــريـن األول ا
مــعـــايــيـــر شــفـــافــة وبـــتــكـــلــيف
شـخصـيـات مسـتـقـلة مع تـشـكيل
غـيب هيئـة اخرى للـكشف عن ا
ـتسـبـبة بـهذا وإيقـاف اجلـهات ا
األمــر مع وضـع قــائــمــة دقــيــقــة
ـعــاقـ لــلـشــهـداء واجلــرحى وا

بهدف تعويض اسرهم).
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اكـــد رئــيس الـــوزراء مــصـــطــفى
الكاظمي ان العراق يحرص على
إقــــامــــة أفـــــضل الــــعـالقــــات مع
جـيرانه ويـسـعى لـتطـويـر نـطاق
التعـاون اخلارجي وزيـادة تبادل
ـكتب االعالمي اخلبـرات. وقـال ا
لـرئـيس الـوزراء في بـيـان تـلـقـته
(الـــزمـــان) امـس إن (الـــكـــاظـــمي
الــتـقـى بـوزيــر الـطــاقــة اإليـراني
ـرافق رضـا اردكـانـيـان والـوفـد ا
له وجرى خـالل االجتـمـاع بحث
ستجـدات وفرص التعاون آخر ا
في مـــجـــال الــطـــاقـــة وبــاألخص
الـــكــهــربــاء وتــنــمــيــة الــعالقــات
والتعـاون الثـنائي ب الـبلدين)
واكد الـكـاظمي  بحـسب الـبـيان
ان (العـالم بـأسره يـواجه ظـروفا
صـعـبـة بــسـبب جـائـحـة كـورونـا
ـــشـــهـــد وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلى ا
االقــــتــــصـــادي) مــــشــــددا عــــلى
(ضـــرورة بــذل أقـــصى اجلـــهــود
ـعقّـدة التي للـتصـدي لـلمـشاكل ا
ولـفت ــنـطــقـة)  تــمـرّ بــهـا دول ا
الكاظمي الى ان (العراق يحرص
عـلى إقــامـة أفـضـل الـعالقـات مع
جــيــرانه  وأن احلــكــومـة ضــمن
برنـامـجـها األسـاسي تـسعى الى
تطـوير نطـاق التـعاون اخلارجي
وزيـــادة تـــبـــادل اخلـــبـــرات). من
جـانــبه اكــد اردكـانــيـان (حـرص
بالده على إقامة أفضل العالقات
وأقــــصى حـــاالت الــــتـــعـــاون مع
الـــعـــراق ودعـــمـه عـــلى جـــمـــيع
الــــصـــعـــد). كـــمـــا بـــحث رئـــيس
اجلـــمــهـــوريـــة بــرهم صـــالح مع
ـشــتـرك اردكــانـيــان الـتــنـســيق ا
وتـــوســيـع آفــاق الـــتــعـــاون بــ
الــبــلــدين والســيــمـا فـي قـطــاعي
ــا يــحــقق ــيــاه  الــكـــهــربــاء وا
الــتـطــور والـرفـاهــيـة لــلـشــعـبـ

اجلارين. 
واشار بيان تـلقته (الزمان) امس
ان (الــلـقـاء اكــد أهـمــيـة تــضـافـر
اجلـهـود بـ اجلــمـيع لـلـتـصـدي
ـعـقدة الـتي تـشهـدها لألوضاع ا
ــــا يــــحــــقق األمن ــــنـــطــــقــــة  ا

واالسـتـقـرار لـلـشـعـوب). بدوره 
جـدد اردكانـيـان (اسـتـعداد بالده
واصـلة الـتعـاون ودعم العراق
فـي اجملــاالت كـــافـــة ورغـــبـــتـــهــا
اجلـادة في االستـثـمـار في مـجال
الـــطـــاقــــة وتـــوســـيـع شـــبـــكـــات
الــكــهــربــاء وتــبــادل اخلــبــرات).
ووصل اردكـانــيـان صــبـاح امس
االربعاء الى بـغداد والـتقى وزير
الـكــهـربـاء مـاجـد حــنـتـوش كـمـا
سؤول الـعراقي التقى كبـار ا
بـــهــدف تـــعــزيـــز الــتـــعــاون بــ
الــــعـــــراق وايـــــران فـي مـــــجــــال
الـكـهربـاء والـتـعـلـيم .وكـان وزير
الـتـخطـيط خـالـد بـتّـال الـنـجم قد
بـحث مع الـسـفـيـر االيـراني لـدى
بــغــداد ايـرج مــســجــدي عـدد من
ــتــعــلــقـة ــلـفــات ا الــقــضــايــا وا
بالعالقات الثنائية ب البلدين .
 وقـال بـيان ان (اجلـانـبـ بـحـثا
الـتعـاون بـ الـعـراق وإيران في
مـجـال مـكــافـحـة جـائـحـة وزيـادة
حجم الـتبادل الـتجـاري وحتقيق
الــــــــتــــــــوازن بــــــــ اإليــــــــرادات
والـصـادرات وكـذلك الـتعـاون في
مــــجــــال الــــطــــاقــــة وتــــســــهــــيل
اإلجـــراءات اخلــــاصـــة بـــفـــحص
ــتــبــادلــة الـــســلع والــبــضـــائع ا
ـنافذ لضمـان عدم تأخـيرها في ا
تبادلة وتشجيع االستثـمارات ا
ـناسـبة لـعمل وتوفـير الـظروف ا
الـشـركـات اإليـرانـيـة في الـعراق
والـعـمل علـى تفـعـيل االتـفـاقـيات

ــبـرمـة بـ ومـذكــرات الـتـفـاهم ا
البلدين).

ـان محمد  فيما بـعث رئيس البر
احلــلـبــوسي بـرقــيـة تــهـنــئـة الى
نــظــيــره االيــراني مــحــمــد بــاقــر
قـالـيـباف  اعـرب فـيـهـا عن امـله
ـانـيـة ب تـنـمـية الـعالقـات الـبـر

البلدين اكثر فأكثر. 
وقـالت الـعالقـات الـعـامـة جملـلس
الــشــورى االسـالمي االيــراني ان
(احلـلـبوسـي بعـث برقـيـة تـهـنـئة
نـاسـبة انـتـخابه الى قـاليـبـاف 
رئـــــيـــــســــا جملـــــلـس الـــــشــــورى
وفـقية في االسالمي وتمـنى له ا
مهمته اجلـديدة لتحـقيق مصالح
الـــــشـــــعب االيـــــراني) مـــــؤكــــدا
(ضــرورة تـنــمـيــة الـعالقــات بـ
البـلدين في جـميع اجملاالت). في
تـــطــــور الحق  اعــــلـــنـت وزيـــرة
الـــتــجـــارة الــتـــركــيـــة روهــصــار
بــكــجــان فـــتح بالدهــا مــعــبــرين
حـــدوديـــ مع الـــعـــراق وايـــران

لتعزيز التجارة.
 وقـــــالت بــــكـــــجــــان إن (بالدهــــا
ســـتـــفــــتح مـــعــــبـــر جـــوربـــوالك
احلدودي مع إيـران و خـابور مع
الـــعــراق هـــذا األســبـــوع بــهــدف
تــعـــزيــز الــتــجــارة مع تــخــفــيف
تــــدابــــيــــر احــــتــــواء فــــايـــروس
كــورونـا) مـشــيــرة الى (حتـديث
اتـــفـــاق لالحتـــاد الـــكـــمـــركي مع
اوربـــا قــريـــبــا بـــهــدف حتـــســ

 .( التجارة ب اجلانب
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تـــلــقــته (الـــزمــان) امس انه (
دفن 21 مــتــوف جــديــد بــســبب
كورونا في مـقبرة وادي السالم
اجلـديـدة الـتي  تـخـصـيـصـها
ــــتــــوفــــ لــــدفـن جــــثــــامـــــ ا
بــاجلـائــحـة) مــضـيــفــا (وبـذلك

يـرتــفع الـعــدد الـكــلي لــلـذين 
دفـنـهم حـتى امس األربـعـاء الى
240 مــــتــــوفـي بــــيــــنــــهم 3 من
ــسـيــحــيــة). وكـشف الـديــانــة ا
مــصـدر طـبي ثـان فـي مـحـافـظـة
كربالء عن تسجيل 10 أصابات
جـــديـــدة في احملـــافـــظـــة. واكــد
ـــصـــدر في تــصـــريح امس ان ا
(احملافظة سجلت يوم امس 10
أصـــابـــات مالمـــســـة لـــشـــخص
مــــصــــاب كــــانــــوا في احلــــجـــر
سجلت الصحي). وفي واسط  
دائـرة الــصـحـة  3اصـابـات ب
الكـات الـطـبيـة في مـسـتـشفى ا
الـنعـمـانـية.  واشـار مـصدر الى
ان ( 3 أطــبـــاء في مـــســتـــشــفى

الـنـعـمانـيـة اصـيبـوا بـكـورونا 
مـن دون ذكـــــــــر مـــــــــزيــــــــــدا من
التفاصيل). وكانت دائرة صحة

الـديـوانــيـة قــد اعـلــنت اصـابـة
اثــنــ مـن مالكــات الـــصــحــيــة
بـالفـايروس كـمـا سجـلت دائرة

صــحــة كــربالء اصــابـة  19 من
مالكـاتـهـا الـطـبــيـة والـصـحـيـة.
وفي ذي قـــار  كــــشف مــــصـــدر

طبي في دائـرة صحـة احملافـظة
عن الـــــــتـــــــوزيع اجلـــــــغـــــــرافي
لــلــمــصــابــ بــكــورونـا الــبــالغ
عـــددهم  29 حــــالـــة . وقـــال ان
(االصابـات تووزعت بواقع  14
اصـابة في سـوق الـشـيوخ و10
في الناصرية و 5 في الرفاعي)
ـتــخـذة وتــابع ان (االجــراءات ا
ـصـابـ جـراء الـتـعـامل جتـاه ا
مـعــهـا حـسـب تـوجــيه مـنــظـمـة
ية حيث يتم وضع الصحة العا
احلـــاالت احلـــرجـــة فـي ردهــات
ـسـتـشـفى وعـزل الـعـزل داخـل ا
احلـاالت اخلـفــيـفــة مـنــزلـيـا من
ـــصـــاب بـــعــدم خالل تـــعـــهـــد ا

اخلروج واخملالطة). 
وبـــالـــتـــزامن مـع فـــرض حـــظــر
ـشــدد في الـبـصـرة الــتـجـوال ا
تـشهـد شوارع احملـافـظة زحـاماً
شديداً منـذ الساعات االولى من
صـــبــــاح يـــوم امس.وبــــحـــسب
شهـود عيان  فأن ( التـقاطعات
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ـراصــد الــزلــزالــيـة في ســجـلـت ا
الـهيـئـة الـعـامـة لألنـواء اجلـوية
الــتــابــعــة لــوزارة الــنــقل هــزة
أرضية بقوة  5 درجات ضربت
احلدود ب الـعراق وايران من
جـهة ديـالى وشـعـر بـهـا سـكان
مديـنـتي بـغـداد وديـالى. وقالت
الهـيئـة في بيـان تلـقته (الـزمان)
امس أن (الهـزة حـدثت في شـمال
مــهـران مــنـطــقــة ايالم االيـرانــيـة
وتــبـعــد مــســافـة  47كـيــلــومــتـرا
جـنــوب شـرق مــديـنـة مــنـدلي في
مــحــافـظــة ديــالى) الفـتــا الى ان
ـواطنـ في مـحـافـظـتي ديالى (ا
وبغداد شعروا بـالهزة االرضية)
ـواطنـ الى (أخذ ودعا الـبيـان ا
احلـيــطــة واحلـذر واالبــتــعـاد عن
الــشــائــعــات واألخــبــار الــكــاذبــة
واإللـتــزام بـالــوصـايــا الـزلــزالـيـة
الــصـــادرة من الـــوزارة). وكــشف
مــتــنــبئ جــوي تــفــاصــيل الــهــزة
األرضية التي ضربت بغداد امس
االربعـاء.وكـتب صـادق عـطـية في

مــــنــــشـــور عــــلـى صـــفــــحــــته في
الــفــيــســبــوك ان (الــهــزة ضــربت
احلـدود الــعـراقــيـة االيـرانــيـة من
جــهــة ديــالى و كــانت عــلى بــعــد
 164 كيلومـترا شرق بغداد  وان
ذبــذبـــة الــهــزة وصـــلت الى مــدن
اني ـركـز األ عديـدة). فـيـما قـال ا
ألبـحــاث الـعــلـوم اجلــغـرافــيـة إن
زلزاال بـقوة  5درجات هـز منـطقة
احلـــدود اإليــرانـــيــة الـــعــراقـــيــة.
ــركـز أن (الــزلـزال وقع وأضـاف ا
عـلى عـمق  10كـيـلــومـتـرات  من

دون ذكــر مــزيــدا من الــتــفـاصــيل
بـشـأن اخلــسـائـر الـتي ســبـبـتـهـا
الهـزة). كـمـا ضربت هـزة أرضـية
بلغت قـوتها  4 درجات جنوبي
تـركــيـا .وأوضح بــيـان نــشـرته
رئـــــــاســـــــة إدارة الـــــــكـــــــوارث
والـطـوار الـتـركـيـة (آفاد) ان
(الـــهـــزة وقـــعت فـي مـــنـــطـــقــة
قــديـرلـي جـنــوبي تــركــيــا عـلى
عمق  29 كيلومترا حتت سطح
األرض). وتــقع تــركـيــا عــلى خط
صدع زلـزالي عـميق وقـد شـهدت
خالل الــعــقــود األربــعــة األخــيـرة
عـددا كـبـيـرا من الـزالزل والـهزات
األرضـيــة أودت بـحـيــاة أكـثـر من
تـوقــعـة  40 شـخــصـا. الى ذلك  
هـيــئـة االنــواء الـعــامـة ان يــكـون
ناطق طقس اليوم اخلميس في ا
كـــافـــة صــــحـــو وانـــخـــفـــاض في
درجـات احلــرارة. واشـار الــبـيـان
الى ان (طقس اليوم اخلميس في
ناطق كافة صـحو مع انخفاض ا
بـدرجـات احلـرارة حـيث سـتـكـون
الــعــظــمى في بــغــداد اقل من 43

درجة). 
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سجلـت وزارة الصحـة في اقليم
كردسـتان 104 إصابـات جـديدة
بــفـــايـــروس كـــورونــا خالل 24
ســاعـة مـاضـيـة لــيـرتـفع الـعـدد
االجــمـالي لإلصــابـات الى 849
حـالـة فـيـمـا حـمل رئـيس وزراء
االقـــلـــيم مـــســـرور الـــبـــارزاني
ــواطـنـ مــسـؤولـيــة احلـفـاظ ا
عــــلـى سالمـــــتــــهـم. واشــــار في
مـستـهل اجـتمـاع مـجلس وزراء
االقليم امس الى (زيـادة مخاطر
كــــورونــــا وسـط ارتــــفــــاع عـــدد
ــصــابــ وضــحــايــاه). وقــدم ا
بــــاســــمه الــــتــــعــــازي الى ذوي
الـــضــحـــايـــا وتــمـــنى الــشـــفــاء
. وذكر بـيان لـلوزارة للـمـصابـ
تـــــلـــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امس أن
(اإلصابـات  تـشخـيصـها بـعد
فـــحص 1496حـــالـــة  تـــوزعت

بــواقع  6 اصـــابــات فـي أربــيل
و46 في الـســلـيـمـانـيـة و39 في
ـــديـــنـــة و 6 في إدارة مـــركـــز ا
گـــرمـــــان وإصـــابــــة واحـــدة في
إدارة راپــــــــــرـن) واضـــــــــاف ان
(مـحــافـظـة دهـوك سـجـلت قـفـزة
قياسية بتشخيص 52 إصابة 
وبــذلك يـكــون الـعـدد الــتـراكـمي
لإلصــــابــــات في االقــــلــــيم 849
حــالـة  و14 حــالــة وفــاة و434
شـــــفـــــاء و401 إصـــــابـــــة حتت
الـعنـايـة الطـبيـة). وفي الـنجف
افـاد مصـدر طـبي بتـسـجيل 20
اصــــــــابـــــــة بــــــــكـــــــورونــــــــا في
ـــصـــدر في احملـــافـــظـــة.وقـــال ا
تـصـريح اطلـعت عـلـيه (الـزمان)
امس انـه ( تـــــســـــجـــــيل 20 
اصـابــة جـديــدة بـكــورونـا بــعـد
ظهور نتائج الـفحص اخملتبري
مشيرا لهم التي كـانت موجبة) 
صـابـ الى احلـجر الى (نـقل ا
الـــصــــحي).وأعــــلن اخــــصـــائي

األمــــراض اإلنــــتـــــقــــالـــــيــــة في
مـــســـتـــشـــفـى احلـــكـــيم الـــعـــام
ــظــفـر عن بـاحملــافــظـة ســامـر ا
ســنــة شــفـــاء طــفل بـــعــمــر 12 
مـــصـــاب بــــكـــورونـــا . واوضح
ظـفـر في بيـان تلـقته (الـزمان) ا
ــصــاب كـان امـس ان (الـطــفـل ا
يـــعـــاني من أعـــراض نــادرة في
الـــــعــــالـم  وهــــو األضـــــطــــراب
ـنـاعي أو مـا يعـرف بــالـتـهاب ا
أنـــســـجـــة أو انـــظـــمـــة اجلـــسم
ـراهـق  ـتـعـددة لألطـفـال وا ا
واكــتــسب الــشـفــاء من كــورونـا
بــعــد تــلــقي الــعالج). واعــلــنت
فـرقة الـعـباس الـقتـالـية عن دفن
21 مـــتــوفـــيـــا جــديـــدا بـــســبب
كورونا في مـقبرة وادي السالم
بـالـنـجف مـشيـرة الى انـه بذلك

يــصل الــعــدد الــكــلي لــلــذين 
دفنهم 240.وقال مسؤول مكتب
الـشـهـداء واجلـرحى في الـفـرقـة
عـبد احلـسن احلـيدري في بـيان
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عبـر التـظاهر الـسلـمي الذي نص
عـلــيه الـدســتـور  فـأنــنـا نــطـالب
ـــوافــــقـــة عـــلى شـــمـــول ذوي بـــا
الــــــشـــــهــــــداء بــــــقـــــطـع االراضي
ـكتب السـكنـية). الى ذلك  نشر ا
االعالمي لـــقـــيـــادة شـــرطــة بـــابل
مقطع فيديـو يظهر فـيه محتجون
قـامــوا بــاإلعــتـداء عــلى األجــهـزة
األمنية.وذكر بـيان العالم الشرطة
تــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس ان (هــذا
الــــفــــيـــــديــــو يــــوضح مــــكــــافــــأة
تظاهرين لألجهزة االمنية التي ا
اجتـهـدت حلمـايـتهم مـنـذ انطالق
التظاهرات في شهر تشرين األول
ـــــاضـي). وكـــــان نــــــاشـــــطـــــون ا
ومـدونـون عـلـى مـواقع الـتـواصل
قد اكدوا  ان (متظاهرين في بابل
أصيـبـوا بـعد صـدامـات مع قوات
ـــــوجــــة األمـن في تـــــصـــــعـــــيـــــد 
الـــتــــظـــاهــــرات في الـــبـالد الـــتي
تسجل ارتفاعا في عدد اإلصابات
بــكــورونــا وتـرديــا فـي األوضـاع
االقـتصـاديـة). وقـال شـهـود عـيان
إن (قــوات من مــكــافــحــة الـشــغب
هـاجــمت مـتــظـاهــرين في مــديـنـة
احلـلـة وأوقـعت إصـابـات بيـنـهم
حـسب قـولـهم.ونـشـر عـلى مـواقع
الــتــواصـل االجــتــمــاعـي مــقــاطع
مصـورة جلـرحى يـتـلـقـون العالج
وحالة واحد منهم تبدو حرجة. 

الكــات االداريـة في مــســتــشـفى ا
ـحـافـظـة صالح سـامـراء الـعــام 
الـدين وقـفـة احــتـجـاجـيـة اللـغـاء
الــتـــمــيــيـــز الــوظـــيــفي في وزارة
الــصــحـة والــبــيــئــة. وقــال مــديـر
سـتشـفى عـلي خلف لـ (الـزمان) ا
ـالكـــــــــات االداريـــــــــة امـس  ان (ا
نـظــمت امس وقــفـة احــتـجــاجـيـة
للمطالبة بالغاء التمييز الوظيفي
في الـــوزارة ورفع مـــخــصـــصــات
ــئــة اسـوة اخلـطــورة الى 80 بــا
الكات الصحية االخرى كونهم با
يـعـمـلـون سـويـا في خـنـدق واحـد
لــلـــتــصـــدي لــفــايـــروس كــورونــا
ــتــظــاهــرون ــســتــجــد). ورفع ا ا
الفـتــات كـتب عــلـيــهـا (كــورونـا ال
يــــفـــــرق بــــ االداري والـــــفــــني)
واخــــــــــرى تــــــــــدعــــــــــو الـى (رفـع
مــخـــصــصـــات اخلــطـــورة اســوة
الكات الـصـحـيـة). فـيـما بـباقـي ا
طــــالب مـــحــــافظ الــــنــــجف لـــوي
الــيــاسـري  احلــكــومــة بــشــمـول
شهـداء الـتـظـاهـرات بـقطع اراض
ســكــنــيــة . وخــاطب الــيــاســري 
احلــكـــومــة في وثـــيــقــة رســـمــيــة
اطلـعت علـيـها (الـزمان) امس انه
(بالنظر للتضحيات الكبيرة التي
قدمها ابنـاء الشعب الساع الى
الـتغـيـيـر نـحـو االفـضل واالرتـقاء
بواقع اخلدمات والـبناء واالعمار

قــبـل احملــتــجـــ واجــبـــاره عــلى
تـقـد اسـتـقـالتـه حتت الـتـهـديد.
وتظاهر محتـجو ساحة احلبوبي
ــسـتــشـفى في الـنــاصـريــة امـام ا
التـركي لـلـمطـالـبة بـأفـتـتاحه رغم
بـــلــوغ نـــســـبـــة االجنــاز فـــيه 97
ــئــة . وقــال شــهــود عــيــان ان بــا
(احملـتــجـ الـذيـن رفـعـوا االعالم
الـــــعــــراقـــــيــــة وصـــــور شــــهــــداء
االنـتـفـاضـة الـتــشـريـنـيـة طـالـبـوا
حتـديـد  اسـباب تـأخـر الـعـمل في
ـنفذة ستـشفى وتـلكؤ الـشركة ا ا
لــلـــمـــشــروع ومن كـــان وراء عــدم
دة الـزمنـية اجناز الـعمل ضـمن ا
ـــلــحــة احملــددة وسط احلـــاجــة ا
الهــالـي احملــافـــظــة الى خـــدمــات
ــــســـــتــــشــــفى بـــــســــبب زيــــادة ا
االصــابـات بــفــايــروس كــورونـا)
مـحـذرين من (تــأخـر االفـتـتـاح مـا
سيـدفـعـهم مـجددا الـى التـصـعـيد
واالعــــتــــصــــام حلــــ افــــتــــتـــاح
سـتشـفى بـأسرع  وقت  حلـاجة ا
ابناء احملافظة للخدمات الصحية
الـذين يـواجـهـون حـالـيـا مـخـاطـر
الفـايروس امـام عجز سـريري في
واكـد ــســتــشــفــيــات االخــرى).  ا
تـظاهرين الشهـود ان (عددا من ا
ــبـنى اقـتــحم الـبــوابـة االمــامـيـة 
دائـرة صـحــة لـلـمـطــالـبـة بـاجنـاز
ستشفى). وفي سامراء  نظمت ا

ـعـنـيـة كـافـة بـ(حـمـاية اجلـهـات ا
مـؤســسـاتـهــا ومـنــتـسـبــيـهـا وان
يحـاسب اخملالـفـون وفق القـانون
ــــؤســـــســــات وان يـــــكــــون دعـم ا
الصحية وأبطال اجليش األبيض
اولــويـــة اجلــمـــيع). وقـــدم مــديــر
صـحة احملـافـظـة اسـتـقالـته حتت
الــتــهــديــد . وتــداولت صــفــحــات
الـــتــواصـل االجــتـــمـــاعي مـــقــطع
فيديو اطلعت عليه (الزمان) امس
ـديـر الـعـام من  يـظـهـر احـاطــة ا

الـــقـــانــــونـــيـــة الـــتي كـــفـــلـــتـــهـــا
التشريـعات الدسـتورية وان مثل
ـؤسسات هذه االعتـداءات تربك ا
الصحـية وتؤثـر سلبا عـلى تقد
اخلـدمــات الـعالجــيـة والـوقــائـيـة
ـختـلف مـسـتـوياتـهـا والسـيـما
في هذه االوقـات الـعـصيـبـة حيث
يتصدى منتسبو الوزارة جلائحة
كــورونــا مــنـــذ اشــهــر وســبــقــهــا
شـرفة في عالج جرحى وقفتـهم ا
ـتــظــاهـرين) وطـالــبت الـوزارة ا
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استنـكرت وزارة الصـحة والبـيئة
اإلعتـداء الـذي وصـفته بـالـصارخ
الواقع على دائرة صحـة محافظة
ذي قـار واقــتـحــام مــبـنى مــكـتب
مديرها الـعام. واكدت الوزارة في
بــيــان تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان
(باب الـشـكـوى عـلى أي مـؤسـسة
او موظف مـسؤول مـتاح بـالطرق
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»ŸUL²ł∫ مسرور البارزاني يترأس جلسة مجلس وزراء االقليم في اربيل امس

d¼UEð» ∫ محتجون من اهالي الناصرية في تظاهرة امام دائرة صحة ذي قار امس

الـــرئــيـــســة شـــهــدت انـــتــشــاراً
خملـــتــلف الـــصــنـــوف األمــنـــيــة
ـرور لتـطبيق وضبـاط مديـرية ا
إجراءات حظر التجوال وتغر

اخملالف لذلك).
الفــتــ الى ان (االســتــثــنــاءات
الــتي طــرحــتــهــا خــلــيــة األزمـة
والـقـيادات األمـنـيـة في الـسابق
عـمـلت عـلى تـطــبـيـقـهـا الـقـوات
األمـنـية حـيث تـسـمح لـلـمالكات
الطـبـية واإلعالمـي والـعامـل
في الــــقــــطــــاعــــات اخلــــدمــــيـــة
بـالــعـبـور) مــؤكـدين ان (هــنـاك
ـرور ـفـارز لم تـسـمح  بـعض ا
ــركـبـات مـا اضـطـر سـائـقـيـهـا ا
للعبور عبر طرق فرعية لتجاوز
تـــلك الــســـيـــطــرات). وســـجــلت
وزارة الــصــحــة والـبــيــئـة أمس
االول  519 اصــابــة بــكــورونــا
و 20 حــــالــــة وفــــاة في اعــــلى
حـصـيلـة يـسـجلـهـا العـراق مـنذ

دخول الفايروس.
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اكـد وسـام جنل الـفـقـيــد رزاق ابـراهـيم حـسن من اســطـنـبـول لـ(الـزمـان)
ـطار بـغـداد الدولي وصـول جـثمـان والـده في الـتاسـعـة من مـساء الـيـوم 

واراته الثرى. تمهيدا لنقله في اخلامسة فجر غد اجلمعة الى النجف 
q³
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صـوّت مجـلـس النـواب امـس لدى
اسـتـئـنـافه جـلـسـاته عـلى صـيـغـة
قـرار لــتـحــديـد مــوعـد لــلـحــكـومـة
ـــوازنـــة الـــعــامـــة الى بــارســـال ا
ـان كـما قـرر ادراج الـتـعديل البـر
الــثـــاني لـــقـــانــون الـــتـــقـــاعــد في
قـبـلة. وقـال مـصدر في اجللـسـة ا
ـــان ان (اجملـــلس الـــنـــواب الـــبـــر
يُـصــوت عــلى صـيــغــة قـرار يــلـزم
احلـكـومـة ارســال مـشـروع قـانـون
وعد اقصاه 30حزيران وازنة  ا
2020).  ورفع اجملــلس جـــلــســته
ـــقـــبل. وكــان الى يـــوم الــســـبت ا
ان مـحمد احلـلبوسي رئيس البـر
قد وجه االمـانـة العـامـة للـمـجلس
ـخـاطـبـة االمـانة خالل اجلـلـسـة 
الـعــامــة جملــلس الــوزراء لــغـرض
ــــوازنـــة لـــعـــام ارســـال قـــانـــون ا
ـالية اجلاري. كمـا وجه اللـجنة ا
ـثل بتضـييف هيـئة التـقاعد و

ـالــيـة لــغـرض تــبـيـان عن وزارة ا
اســـبــاب تـــأخـــيـــر تـــوزيع رواتب
تقاعدين الـذين  احالتهم على ا
الـــتـــقـــاعـــد في اآلونـــة االخـــيـــرة.
ووافق رئيس مجلس النواب على
ادراج الـتــعــديل الــثــاني لــقــانـون
الـــتــقـــاعـــد الـــعـــام في اجلـــلـــســة
القادمة. ويتضمن التعديل ارجاع
الــسن الــتــقـاعــديــة الى مــا كــانت
عــلــيه قــبل الــتــعــديل االخــيــر أي
ســتــكــون  63 ســنــة بــدال من 60
ـان قـد سـتـة. وكـانت رئـاسـة الـبـر
اجلت عـقـد اجلـلسـة نـصف سـاعة
لعـدم اكـتـمـال الـنـصـاب الـقـانوني
لـعــقــدهـا. وهــذه اجلــلــسـة االولى
ـان بعـد توقف امـتد اسـابيع للـبر
عــديـــدة جـــراء حـــظــر الـــتـــجــوال
واجـراءات الــتـبــاعــد االجـتــمـاعي
الـتي فــرضـتــهـا جــائـحــة كـورونـا
باسـتثـناء جلـسة الـتصـويت التي
عقـدهـا لتـمـرير حـكـومة مـصـطفى

الكاظمي.
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ــقــدمــة ونــسب االجــور اخلــدمــات ا
ستقطعة بشكل واضح والعموالت ا

وصريح.
وقال الـبنك في بـيان تـلقـته (الزمان)
امس إنه (لــغـرض تـنــظـيم عـمــلـيـات
السـحب النـقـدي من خالل استـخدام
ـصـارف نـقـاط الـبــيع يـدعـو الـبـنك ا
رخصة وشركات الدفع االلكتروني ا
بـــإلــــزام وكالئـــهم االعـالن في مـــقـــر
قدمة عملهم عن تفاصيل اخلدمات ا
ونــــــسـب االجــــــور والــــــعــــــمــــــوالت
ستقطعة بشكل واضح وصريح). ا
واطن (التأكد من  واهاب البنك با
ـسـتـقطـعـة الـظـاهرة في الـعـموالت ا
شـريط الــسـحب اخلــاص بـاألجـهـزة
التي يجب ان تـتناسب مع تعـليمات

البنك).
واضــــاف انه (الــــبــــنك حــــدد ســـقف
الـسـحــبـة الـواحـدة من نــقـاط الـبـيع
وهي 2 مـليـون ديـنـار عـلى ان يـكون
احلد االعلى لـلعـمولة 0.006 للـمبلغ
ـسـحـوب وال تقـل عن الـفي ديـنار). ا

ـــالــــيــــة في وقت واصــــدرت وزارة ا
ـعـلـومـات سـابق تـوضـيـحـا بـشـأن ا
ـضلـلـة حول آلـية الـتي وصفـتـها بـا
رقم 809 في 24 ايداع في كـتـابهـا ا
اضي مبلغ 400 مليـون دينار ايار ا
في حسـاب حكـومة اقـليم كـردستان.
واكـــدت الـــوزارة في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـزمـان) امس (الـتـزامـهـا الـقـوانـ
والـيـات الـعــمل الـرسـمـيـة في اوامـر
ـبـلغ الـصــرف اخلـاصـة بـهــا  وان ا
مــحــتــسب ضــمـن حــســاب حــكــومـة
االقليم لـسداد النـفقات ومن ضـمنها
ــوظــفـــ لــشــهـــر نــيــســان رواتـب ا
نـصرم) ,مشـيـرا الى ان (ذلك (جاء ا
ـبــرم مع االقــلـيم بــحـسب االتــفــاق ا
رقم  802في /19ايار وفق الكـتـاب ا
ـاضي الـذي نص عـلى الـدخول في ا
ثـلي بغداد اجتمـاعات مـكثفـة ب 
واربيل لـشـهر حـزيـران لالتفـاق على
تسوية نهائية بـ الطرف باعتماد
ـالية االحتادي) ,كما قانون االدارة ا
اشـــــار الـــــكـــــتـــــاب الى ان (صـــــرف

اخــر). ونــاشـد مــنــتــسـبــو األجــهـزة
االمـنيـة في مـحـافظـة كـربالء الـوزير
ي بـتـسـلـيم رواتـبـهم عـثـمـان الـغــا

بعد تأخر اطالقها . 
وقـالـوا في منـاشـدة تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (اغلب منـتسبي احملـافظات
األخرى تسلموا الرواتب دون تأخير
لذا نـنـاشد الـوزير بـتـوجيه اجلـهات
ــعـــنــيــة واطـالق مــســتـــحــقـــاتــنــا ا

تأخرة). ا
 öJA  W'UF

داعـــ الـى (ضـــرورة مـــعـــاجلـــة مــا
يتـعرضـون له من مشـكالت والسيـما
ــداخل في الــســيــطــرات اخلــاصـة 
احملــــافــــظــــة من قــــبـل من يــــدعــــون
انــتـمــائـهم جلــهـات مــسـتـثــنـاة وهم
لــيــســـوا كــذلك وحــ يــتم تــطــبــيق
ــــلــــة اإلجــــراءات بـــــحــــقــــهـم يــــتـم 

وضوع).  ا
ركـزي شركات الى ذلك وجه البـنك ا
الــدفع االلـكــتـرونـي بـإلــزام وكالئـهم
االعالن في مقـر عـملـهم عن تفـاصيل
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ــقــبــلـة). ــرحـلــة ا تــقـتــضــــيــهــا ا
واضـاف ان (اجلـانـبـ شـددا على
عـلى مـبـدأ الـفـصل بـ الـسـلـطـات
وتــقـد الــدعم الــكــامل الســتـقالل
ــا يـــحــقق الـــعــدالــة الــقــضـــاء و

االجتماعية). 
WO U   UIKF²

ونفت رئـاسة اجلـمهـورية في وقت
سابق وجود مـتعلـقات مالـية بذمة
. أحــد نــواب الــرئــيس الــســابــقــ
واوضح الــبــيـان (نــفي مـا ورد في
احدى الـبرامج التـلفـزيونيـة بشأن
وجـــود ســلـــفــة بــذمـــة أحــد نــواب
رئيس اجلـمهـورية السـابقـ تقدر
بـــنــحــو 4 مـــلــيـــار ديــنـــار لم يــتم

تسويتها).
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بــحث رئــيـس اجلــمــهــوريــة بــرهم
صـالح مع رئـيس مـجـلس الـقـضاء
األعــلى فـائـق زيـدان حـسم مــلـفـات
ـتجـاوزين على الـفسـاد ومعاقـبة ا

ال العام. . ا
وذكـر بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
انه (جــرى خالل الـلــقـاء بـحث دور
الــقـــضـــاء الـــعـــراقي في تـــرســـيخ
العدالة وتطـبيق القانون من خالل
حــسم مـلــفــات الـفــسـاد ومــعـاقــبـة
ال العام وتأكيد تجاوزين على ا ا
أهـمــيـة الـتـعــاون والـتـنــسـيق بـ
راجعة القوان السلطات الثالث 
الــــنـــافــــذة والـــعــــمل عــــلى إعـــداد
الــقـــوانــ والـــتــشـــريــعـــات الــتي

العمارة
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اعــــلـــنت دائـــرة زراعــــة ديـــالى  عن
حصـاد اكثـر من نـصف ملـيون دو
من مــحـصــول احلـنــطـة  واكـدت ان
احلــالــوب واحلــرائـق  تــســبــبت في

اضرار أكثر من 680 دو . 
وقال مدير اعالم زراعـة ديالى محمد
نـدالوي لـ (الـزمان) امس ان (اكـثر ا
من نصف ملـيون دو من مـحصول
احلنـطة  حـصدها خـالل االسابيع
اضيـة من اصل اكثر من 600 الف ا
دو فــيــمــا  تــســويق نــحـو 100
الف طن الـى سـايــلــوهــات بـعــقــوبـة
وبــني ســعــد وبـلــدروز ضــمن خــطـة
اســتـيـعــاب االنـتـاج بــالـتـنــسـيق مع
وزارة الـتــجـارة الفــتـا الى اجــمـالي
احلــــاصــــدات الــــتي انــــخــــرطت في
مــــوسـم احلــــاصـــد تــــزيــــد عن 500
مــنـــتـــشـــرة في عـــمــــــــوم اقـــضـــيــة

ونواحي ديالى ) .  
ـــــنـــــدوالوي انه (  وفق واضـــــاف ا
الــتــقــاريـــر الــرســمــيـــة بــان مــوجــة
احلـالـوب الـتي ضـربت مـنـاطق عـدة
من ديالى مؤخرا تسببت في اضرار
بــأكــثــر من 180 دو فــيـــمــا كــانت
اضـــــرار احلــــرائـق اكــــثـــــر من 500

  .( دو
وفي ذات الـسـيــاق  قـال مـديـر  قـسم

التي حدثت وفي مـقدمتـها أمالء سد
ألـــيـــســـو من قـــبل اجلـــارة تـــركـــيـــا

وأسلوب تشغيل السد).
WÝ«—œ œ«bŽ«

واضــاف ان (الــلـقــاء نــاقش تــوجـيه
اخملـتـصـ بـأعـداد دراسـة لـلـجدوى
ياه اجلوفية االقتصادية الستثمار ا
في الـــصــحــراء الــغــربــيــة وحتــديث

ألنـــني عـــراقي واعـــشق وطـــني لـي الــشـــرف أن أقف مـع وطـــني الـــعــراق فـي مـــحــنـــته
ـشـرق لذا أرى من االقـتـصـادية  ألني اشـعـر أن الـعراق هـو بـيتـنـا اآلمن ومـسـتقـبـلنـا ا
واجـبي أن أتـشـرف ألقف مــعه في مـحـنـته بـعـدمــا تـعـرض إلى (حـروب غـبـيـة) وشـرسـة
حـرقت األخضر مـن بساتـ الفاو واغـتيـال ابتسـاماتنـا و(حصـار قاسي) مزقت مـخالبه
ربيع أعمارنـا وعالقاتنا االجتماعـية  و(حرب طائفية) بلـهاء اغتالت ابني علي وأخي عمر
ثمرة  ,وعـلى الرغم من جميع و(احتالل اخرق) سـحق براءة طفولـتنا وصادر أمـنياتنـا ا
ـبدع  وهبـنا مؤخـرا بريقا احملـن التي ابتـلينـا بها من قـبل (الهؤالء) أرى الـيوم  ان الله ا
ـفـتقـد لـيـعود الـعـراق كمـا كـان سابـقـا قويـا مـثمـرا مـعافى ...لـهـذا قررت أن من األمل ا
هنية أتبرع براتـبي الشهري الذي أتـقاضاه كوني تربـوي ضمن مالك إعدادية العـمارة ا
في مديـرية تربيـة محافظـة ميسان قدره (520) الف دينـار من الشهـر السادس حزيران
2020 إلى نهاية فترة رئاسة الوزراء للسيد مصطفى الكاظمي ... علما أنا لست تاجرا
ولن امتلك مـترا واحدا في رحـاب هذا الوطن واسكـن شقة متـواضعة في الـطابق الثالث
وتـرتبت عـلى ذمـتي تـسديـد الـتـزامات مـالـية لـفـعـاليـات ثـقـافيـة وإنـسانـيـة كـوني مؤسس
ان الـطـفل الـعراقي ) و(جـائـزة الـعنـقـاء الذهـبـيـة الدولـيـة) و (مـؤتمـر الـقـمة الـثـقافي (بـر
عاناة واأللم العـراقي والعربي) الى اآلن أسـدد أقساطـا إلطفاء حـرائقها  ,مع كل هـذه ا
اللذيـذ شعرت من واجبي األخالقي أن أقف مع مـحنة وطني العـراق الذي ارتويت بعذب
ـحـراب عـلمه , دجـلـته.... وتـوضأت بـنـور قـمره ... وتـيـمـمت بـعبـيـر تـربـته ....وصلـيت 
ا مـن يقـرا مـقـالي هـذا سـيـنـتـقدني أو ألضـمـد جـراحـاته الـتي لم ولن تـشـفى بـعـد .  ر
يصفني بـاجلنون فأقول له فعال لقد سبقك البروفيسور د. قاسم حس صالح في مقاله
الــذي نــشـره فـي عـدد مـن وسـائـل اإلعالم يـوم 12/13/ 2016 مــنــهــا(مــوقع احلـوار
ـارك ) بـعـنـوان "في يـوم ـدى / شـبـكـة اإلعالم الـعـراقي في الـدا ـتـمـدن/ صـحـيـفـة ا ا
ـقـطع (تـتبـعت صـفـحات من ثـقف الـعـراقي ... رجل بـحجم وزارة " اقـتـطف مـنه هذا ا ا
حـيـاة هـذا الـعـاشق (اجملـنون الـعـاقل أو الـعـاقل اجملـنـون) فـوجـدت فـيـهـا انه كـان ومـنذ
طفولـته يشعر بوجع وطنه العراق وان قدره قـد شاء له أن يدله على أنبل الطرق وأشدها
خطـرا ...الـثقـافـة السيـمـا في الـعراق). وأخـيـرا رب سائل يـسـأل كـيف ستـأكل وتـشرب
وتـدفع إيـجـار سـكـنك??سـأجـيـبه بـفـخـر واعـتـزاز: من يـعـيش في الـعـراق يـبـقى شـامـخـا
ومثمرا كنخيله وسنابل حنطته ب أهله ومحبيه وبركات أهل بيته . 

نسخة منها إلى 
ــهــنــيـــة / مــديــريــة تــربــيــة مــيــســان { إعــداديــة الــعــمــارة ا

(الستقطاع الراتب وإيداعه في خزينة الدولة) 
ــا يــجـود لــلــوقـوف مع {  إلى كـل مـحب           (يــتــبـرع 

محنة عراقنا احلبيب)
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اعـلـنت هـيـئة الـتـقـاعـد الـوطـنـية عن
اجنـــــــاز اجـــــــراءات تــــــوزيـع رواتب
بـاشرة بصرفها خالل تقاعدين وا ا
االسبـوع احلالـي.وذكرت الـهيـئة في
بيـان مـقتـضب تـلقـته (الـزمان) امس
تـقاعدين انه (سيتم تـوزيع رواتب ا
خالل االســـــــــبــــــــوع احلــــــــالـي وفي

مواعيدها احملددة). 
فيـما اطـلق مصرف الـرافدين رواتب
مــنــتــســـبي مــقــر وزارة الـــداخــلــيــة
ـديـريـات الـتـابـعـة لـهـا عن طـريق وا
ـاسـتـر كـارد الـدولـيـة.وقـال بـطـاقـة ا
كـتب اإلعالمي لـلـمصـرف في بـيان ا
تـلـقتـه (الزمـان) امس انـه ( صرف
رواتب مـــنــــتـــســــبي مــــقـــر الـــوزارة
ـاسـتر كـارد لـلذين الـكتـرونـيا عـبر ا

وطنوا رواتبهم).
نـتسـب استالم واضاف (بـإمكـان ا
ـنتشرة رواتبهم من شـبكة فـروعنا ا
في بغـداد واحملافظـات أو عن طريق
مكاتب مـنافذ الـصرف وفي اي مكان
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مبنى دائرة التقاعد العامة

UI¡∫ رئيس اجلمهورية برهم صالح خالل لقائه رئيس مجلس القضاء االعلى فائق زيدان

االعالم  واالتــــصـــال احلـــكــــومي في
ديالى احمللـية ياسـر بدر لـ  (الزمان)
 ان  (حــجـم حــقــول احلــنــطــة الــتي
احرقت بـدوافع ارهابـية داخل ديالى
تــزيــد عن 700 دو  الفــتــا الى ان
هــــنـــاك حــــرائـق اخــــرى الـــتــــهــــمت
مـسـاحات اخـرى من حـقـول احلـنـطة
ولـكن كــانت بـدوافع مـخـتــلـفـة مـنـهـا

التماس الكهربائي) .  
واضـاف بــدر ان  (نـســبـة مــا احـرق
من حـقول احلـنطـة  قـياسـا إلجـمالي
مسـاحتـها والتـي تزيد عن 400 الف
ئـة بكثـير لكن دو هو اقل من 1 با
حـكـومـة ديـالى مـتـفـاعـلـة مع احلـدث
وتسـعى الى توثـيق حقـوق اصحاب
احلقول من اجل دعمـهم  مؤكدا بان
ـاضـية لم تـسـجل اي حرائق االيام ا

في احلقول بكل مناطق احملافظة).
ـائـية ـوارد ا الى ذلك تـشرع وزارة ا
بــالـتــفـاوض مـع دول اجلـوار بــشـان
ـائـيـة  ,ووضع خـطـة ـوارد ا ادارة ا
ـياه لـزراعة مـحصـول الرز. لتـام ا
وقـــالت الـــوزارة في بــــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمـــان) امس ان (الــوزيـــر مــهــدي
رشـيـد احلـمـداني نـاقش مع عـدد من
مـــدراء الـــوزارة عـــمـــلــــيـــة تـــفـــعـــيل
الـتفـاوض مع دول اجلـوار لـلـوصول
الى تـفـاهـمات مـشـتـركـة بـشأن أدارة
ـتـغـيـرات ـائـيـة في ضـوء ا ـوارد ا ا

مؤكـدا ان (السـدود تـفضل ان تـنشئ
ناطق اجلبلية التي تكون فيها في ا
مسـاحـة معـيـنة تـسمى بـالـكاسـمنت

ياه). كي توفر ا
واســتـطــرد بـالــقـول انه (يــفـضل في
مــنــاطق الــوسـط واجلــنــوب انــشـاء
ســدود تــنــظــيــمــيــة كــســدة الــكــوت
والــعـمـارة الــتي تــعـمل عــلى تـوزيع
وارد يـاه وتـساعـد عـلى تشـغـيل ا ا

ائية بشكل أفضل). ا
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مؤكدا ان (الوزارة فـي السابق كانت
حتــتــاج إلى إطالق كــمـيــات كــبــيـرة
ياه حتى يتم التأم على تفرعات ا
في مــنــاطق الــعــمــارة او الــكـوت او
الـوسط واجلــنـوب لـكن بــعـد إنـشـاء
الـســدود الـتـنــظـيـمـيــة واخـرهـا سـد
الـعــمـارة اسـهـم في اسـتـثــمـار أمـثل

ائية). للموارد ا
وتــابـع (ســنــقــوم بــزيــارة الــبــصــرة
وسيكون هناك اجتماعاً لهيئة الرأي
اخلــاصــة بـــالــوزارة لــبــحث جــمــيع
اجملــاالت الــتـي تــســهم في حتــســ
ـياه في احملـافظة) ,ومضى نوعـية ا
الى الـقول (عـزم الـوزارة عـلى خـدمة
أهـــالي الـــبـــصـــرة من خـالل دراســة
واقع االمالح وامكـانـية تـنفـيذ الـسد
القـاطعـة راس البـيشـة للـحفـاظ على

شط العرب وتوفير مياه للشرب).
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القيادة هـي أن تمضي بالنـاس إلى حقوقهم واجبـاتهم  ويعرفوا مالـهم وما عليهم 
وأن يهتـدوا إلى ما ينفعهم  ويـحفظ كرامتهم  وليـؤدوا واجباتهم دون أن يترددوا 
وأن يحترمـوا القانون  وال بأس أن يـخافوا العقـوبة  ويرتدعوا عن الـقيام باخلطأ 
وأن يـؤمنوا بـهيـبة الدولـة ومؤسسـاتها الـتي توفـر لهم ضمـانات العـيش الكر  وال
كن أن يـتحـقق ذلك إال بتـوفر الـقائد تـسمح لـهم بالـتجـاوز  وتخطي احلـدود  وال 
الشجاع الذي يحتكم إلى القانون  وليس الرغبة واإلجتهاد الفاضح  والسعي إلى
البقـاء في السلطة مهما كان الثـمن على حساب الوطن والشعب  وأن تكون قراراته
مبـنـيـة على أسـاس احلـاجـة إلى بـناء الـوطن وإحـتـرام إرادة الشـعب وتـنـظـيم احلكم
الئمة للـجميع وإشعـارهم بالكرامة الرشيد وتـنمية اإلقـتصاد وتوفـير فرص العمـل ا
اإلنسانية الـكاملة دون تمـييز ومجامـلة وتفضيل فئـة اجتماعيـة على أخرى أو تغليب
طائـفة على سـواها . قـد تتـوفر الـقيـادة الشـكلـية وهذا مـفهـوم تمـاما بـالنـسبـة للذين
ــنـظـومــات الـسـيــاسـيـة احلــاكـمـة وقــد مـر الـعــراق بـاحلـكم يــراقـبـون بــنـاء الـدول وا
ـؤسسـاتي الـشـكـلي ولـيس احلـقـيقـي تبـعـا لـظـروف مـوضـوعيـة ارتـبـطت بـالـتـسلط ا
والـدكتـاتوريـة والفـوضى وما يـهمـنا هـو التـحول احلـالي الذي مـررنا به مـنذ 2003
ـتـلك الـسـيـادة وال الـقـرار وهـنـاك قـوى حـيث نـشـا نـظـام طـائـفي رهـ لـلـخـارج ال 
مـتـعددة واقـطاب التـسمـح بوحـدة القـرار وبنـاء سـلطـة مركـزية مـؤسـساتـية وقـانونـية
ا تفـرضه من شروط إدارية ضروريـة لتنظيم كل يحترمـها الشعب ويـهابها ويلـتزم 
شيء ومـنع التـسيب والـفوضى والـفسـاد وظهـور مجـموعـات ضغط تـقوم بـاحلصول
على رغباتـها وال تعبأ بالقـانون وال بالشرطة وال بـاحملاكم وفقا لنظـام القوة الغاشمة
عنى وجود الـقائد ولكن احملنة في تمرد . مـحنة العراق أنه ال يـفتقد إلى القـيادة  ا
ـنع ظـهـور هــذا الـقـائـد فـهـنـاك حــكم وحـكـام ووزارات لـكـنـهـا قـيــام قـوى وأقـطـاب 
سـيطرة تـمكنـة وا محـكومـة لقوانـ جمـاعات الـضغط واألحزاب والـقوى الـفاعلـة وا
انـعـة ألي قرار ال يـلـبي مـصاحلـهـا ومـصالح داعـمـيـها اخلـارجـي على كل شـي وا
صاحلهم وساحة لصراعاتهم القذرة . ثال  الذين يريدون العراق لهم و
راحل قـبـلة ال يـبـدو إنـها مـنـفصـلـة في شـكلـهـا عن ا الفـتـرة ا
ـشـكـلـة لـيـست في تـغـيـيـر رئـيس الـوزراء بل في الـسـابـقـة فـا
تـغــيـيـر مـنــظـومـة احلــكم وأهـمـيــة تـغـلــيب الـقـانــون وتـمـكـ
ـؤسسـات من اإلدارة الـفاعـلة والـتقـنـية الـتي تلـبي شروط ا

السيادة وحقوق العامة وال تظلم أحدا في البالد .

منذ خمـسة ايام بلياليهـا انفجر وضع الشارع االمريكي  بـعد مقتل امريكي اسود على
ستشفى . يد شرطي تعمد ايذائه واذالله الى ان لم يستطع التنفس ومات بعد ذلك في ا
مقتل هـذا االنسان فجر وضع الشارع االمـريكي وموضوع العنـصرية هناك من جديد 
ـرة االولى التي تـتصـرف فيـها الشـرطة بـعنصـرية واذالل لـلسـود وغيرهم وهـذه ليست ا
مـن االقلـيـات هنـاك .لـذلك خـرج النـاس في اكـثـر من ٢٥ مديـنـة كبـيـرة واحـرقوا واتـلـفوا
عـتـوه تـرامب بأن من ـبـاني والـسيـارات  الى ان غـرد ا وسـرقوا الـكـثيـر من احملالت وا
ـا اثار اجملـتـمع االسـود اكـثر واكـثـر وانـضم الـيهم يـسـرق سـوف يُـقتَل بـالـرصـاص  

البيض واالقليات االخرى ايضاً !!
هذا كله شأن امـريكي خاص  ينتهي بالنتيجـة التي يريدونها ولكن الوضع ال زال بعيداً
من اخلـروج عن السـيطـرة الـكامـلـة والوصـول الى حرب شـوارع او كـما يـتـمنى الـبعض
تـوقف بسبب ڤـايروس كورونـا وارتفاع عدد حرباً اهـلية فيـها . ضعف االقـتصاد اآلن ا
العاطـل عن العمل وعـدم وجود نظـام صحي وتعطـله  كشف الكـثير من ضعف االدارة
احلالـية وانـشغـال ترامب ومحـيطه بـحروب جـانبـية مع الـصحافـة وشخـصيـات سيـاسية

واجتماعية  اضافت سبباً اخر خلروج الناس الى الشوارع.
ا جـرى ويجري في الـذي يحـيرنّا جـميـعا هـو أن البـعض يريـد ربط الشـارع االمريـكي 
الـشارع الـعراقـي وكأن الـذي ثار هـو مـواطن امريـكي مـقيـم في العـراق ويـتنـاسون  ان
هـذا الـعـراقي هـو ابن بـلـده مـنـذ سـبــعـة آالف سـنـة ولـديه تـاريخ يـفـوق االمـريـكي بـآالف
الـسـنوات ومـا تـفـوق االمريـكي وغـيره عـلـيه سوى بـسـبب سـياسـات الـذين يحـكـمون من
احـزاب عـمـيـلـة اليـران او المـريـكـا نـفـسـهـا وقـبـلـهم من حـكـام فـاشـلـ او مـحـتلـ مـثل
العثمـاني وغيرهم منذ مئات السن . ابناء الـثورة العراقية كشفوا معدنهم االصيل في
بـاني واحملالت رغم ان احـزاب الـفـساد الـشوارع ولم يـسـرقـوا او يـضرمـوا الـنـار في ا
والـقتـل واعضـاء مـليـشـيات عـمـيلـة جلـارة السـوء قـتلـتـهم واختـطـفت اخواتـهم واخـوانهم
وعـذبـوهم والزال الــكـثـيـرون مـنـهـم مـخـطـوفـ وبـدون أثــر . رغم كل هـذا الزال الـبـعض
شبوهـة التي كتبت رأيها عن الشارع يستشـهد بامثلة عن بعض االقالم او الـصفحات ا
االمريكي ومـا يجري فيـه وتريد الصـاقها بـثورة الشـباب العـراقي  وكأن هؤالء هم قادة
سك الذي عانى من الطائفية والقتل والفساد منذ عام 2003 الثورة وليـس العراقي ا
فاالسـباب التـي ادت الى خروج الشـارع االمريـكي هي نفـسها في
الـعراق بل وبـأكـثر من 700 ضعـفاً وهـو عـدد الشـهداء واكـثر
25 الفاً من اجلرحى وبلد ضائع ب الفساد والعمالة للشرق
رة بقـوة اكثر والغرب . ثـورة الشبـاب العراقي سـتعود هـذه ا
وستـمتد الى كل الـتراب العـراقي اذا لم حتقق احلكـومة التي

شروعة تشكلت مؤخراً مطالبها ا

ياه ـوارد ا الدراسـة السـتراتـيجـية 
ــعــدة لـغــايــة عـام 2035 والــتــربـة ا
كونـهـا خارطـة طـريق لرسـم سيـاسة
ــبــاحــثــات الـــوزارة). مــبــيــنـــا ان (ا
تـــطــــرقت الـى اخلـــطــــة الـــزراعــــيـــة
الـصـيـفــيـة والـتـزام الـوزارة بـتـأمـ
ـيـاه لـزراعـة مـحـصـول الـرز ضـمن ا
ـســاحـات الـتي  االتـفــاق عـلـيـهـا ا

بالـتنسـيق مع وزارة الزراعـة أضافة
الى التـزاماتـهـا بتـأم الـرية االولى

حملصول احلنطة).  
وبــشـــان ذاته  ,اكـــد رشــيـــد إنه (من
ـسـتـحـيل ان يـنـفـذ سـد في مـنـاطق ا
الـــســـهـل الـــرســــوبي لـــعــــدم تـــوفـــر
اإلمــكــانــيـة الــطــبــوغـرافــيــة ألنــشـاء

السدود).

ـــســـتـــحــــقـــات الالحـــقــــة يـــرتـــبط ا
بـــالــــتـــوصل الى اتـــفـــاق نـــهـــائي و
بالتنفيـذ الفعلي لالتفاق  ,حيث ورد
ـشار مـوافـقة االقـلـيم عـلى الـكـتـاب ا
ـــــالـــــيــــة الـــــيه فـي كــــتـــــاب وزارة ا

ـرقم  , 201و صرف واالقـتـصاد ا
ــبـلغ عـن شـهــر نـيــســان  ولن يـتم ا
اطـالق اوامـــر صـــرف جـــديـــدة قـــبل
الـتـوصل الى اتـفـاق نـهـائي وشـامل

.( ب اجلانب
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اجـــريت بــنـــجــاح في مـــســتـــشــفى
سامراء العام التـابعة لدائرة صحة
صـــالح الـــدين عملية فوق الكبرى
لــطـــفل  يـــعـــاني من آالم حـــادة في

البطن مع تقيؤ شديد. 
وقال مدير مستـشفى سامراء العام

عـلـي خـلف عـلـي لـ (الـزمـان) انه 
تــشــكـــيل فــريق طــبـي مــتــخــصص
بـــقـــيـــادة عـــبـــد احلـــمـــيـــد رشـــيــد
اخـــتــصـــاصي اجلــراحـــة الــعـــامــة
والـــدكــــاتـــرة مـــعـن عـــبــــد الـــقـــادر
اخـــتــصـــاصي اجلــراحـــة الــعـــامــة
وبــــشـــار قـــحـــطـــان اخـــتـــصـــاصي
اجلــراحــة الــعــامــة ووســام جــاسم
اخـتــصـاصي الــتـخـديــر والـعــنـايـة
ــركــزة حـيـث اجــريت الــتــحـالــيل ا

واالشــــــــــــــعـــــــــات الـالزمـــــــــة و 
تشخـيص احلالة على انـها انسداد

األمعاء).
واضـاف انه ( إجراء عـمـليـة فتح
بــــطن اســـتــــكـــشـــافـي و لـــوحظ ان
الـسـبب حالـة مـرضـيـة نادرة  وهي
الــتــواء االمـعــاء نــتــيـجــة الــتــهـاب
والتواء (رجت ميكـيل)  استئصال
هذا اجلـزء و خـياطـة االمعـاء حيث
اســتـمـرت الـعـمـلـيـة سـاعـة ونـصف
ـريض متحـسنا بعـدها  اخراج ا

بفضل الله . 
وأكـد عـبـداحلمـيـد ان نـسـبـة وجود
هــذا الـتــشـوه اخلــلـقي بــاالمـعـاء 2
يـة و نسبـة االلتواء اقل من هذه با
الك الــنـــســـبـــة). واشـــار الى ان (ا
شـارك في العـملـية يـتألف الطـبي ا
من عبد احلـميد رشيـد اختصاصي

اجلـــراحـــة الــعـــامـــة ومــعـن لــفـــتــة
اخـــتــصـــاصي اجلــراحـــة الــعـــامــة
وبــــشـــار قـــحـــطـــان اخـــتـــصـــاصي
اجلــراحــة الــعــامــة ووســام جــاسم
اخــتـــصــاصي الـــتــخــديـــر واحــمــد
يــوسف.. مـسـاعـد تــخـديـر ومـحـمـد
شــريف... مــســاعــد تــخــديــر ورغــد
رزوق.... مساعـد جراح وحرب علي
و عــبــد الــلـه و ام مــروان مــوظــفي

خدمة). 
عــلـى صــعــيـــد مــتــصـل قــال مــديــر
مــســتـشــفـى طـوار تــكــريت غــيث
الكات الـطبية رفعت محـمد لـ أن (ا
الـتـخـصـصـيـة اجـرت عـمـلـيـة نادرة
كـبـرى لرفع قـيـلـة سحـائـية دمـاغـية
لـطـفل عـمــره خـمـسـة ايــام تـكـلـلت

بالنجاح. 
وقال لـ (الزمان) ان العملية اجريت
فـي صــاله عـــمــلـــيــات مـــســتـــشــفى
طـوار تـكـريت) واضـاف ان فـريـقا

طبيـا متخصـصا أجرى العـملية 
تشكيله في مستشفانا  مكون من:

د. زيــد الـشــمـاع ود.بــشـار الـنــقـيب
وتقـني التـخديـر األقدم بـراء بهجت
ومـسـاعــد تـخـديــر مـحـمــود حـمـود
ومساعد جراح ورفل يوسف وشهد

مد الله.

ـــعـــلـــومــات ولـــفت الـى ان (هــذه ا
الصــحـــة لـــهــا مـن الــواقع) ,ودعــا
الــبـيــان وســائل اإلعـالم كـافــة الى
(توخي الدقـة واحلذر من االجنرار
زايـدات السيـاسية الـتي لها إلى ا
تـأثـيـرات سـلبـيـة عـلى مـا يـواجهه

البلد من حتديات صعبة). 
من جـهــة اخـرى نــفى وزيـر الــنـقل
ناصـر حسـ بنـدر الشـبلي تـعي
أي شـخـصـيـة بـصـفـة مـسـتـشار له
بـــكــافـــة اخـــتـــصـــاصـــات الــوزارة
ومـجــال الـنــقل.وقــال الـشــبـلي في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(بـــــــعـض مــــــــواقع الــــــــتــــــــواصل
االجـتـمـاعي تـروج مـؤخـرا لـبـعض
الشـخصيـات بتعـيينـهم كمسـتشار
لـلـوزيــر  لـلـتـأثــيـر عـلى
الــرأي الــعــام وتــشــويه

احلقيقة).
نافيا (تلك االنـباء جملة
وتـــــفـــــصــــيـال) وشــــدد
الشـبلي على ان (كل من
يــدعي تـــعــيــنه بــصــفــة
مـسـتــشـار عـلــيه تـقـد
إثـبـاتاته الـرسـمـية دون
مــــطـــالــــبـــا اي حـــرج) ,
(بـــضــــرورة الــــدقـــة في
الـــــــتـــــــعــــــــامل ونــــــــقل
ــعـلــومــات والـتــركــيـز ا
ـــثـــمـــر عــــلى الـــعـــمـل ا
لتـقد أفـضل اخلدمات
لـلــمــواطـنــ والسـيــمـا
ية نحن نعيش أزمـة عا
حتـتاج تـكاتـفنـا جمـيعا

للخروج منها). 
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يـتــقـدم اهـالي مـحـلـة 905 زقاق 25 في مـنـطـقـة الــكـرادة الـشـرقـيـة
هندس سمير العطواني مدير بلدية الكرادة بالشكر والتقدير الى ا
عـلى االسـتـجـابـة الــفـوريـة لـشـكـواهم لـفــتح اجملـاري الـعـامـة. كـمـا
ؤلف بذولـة من فريق صيانة مجاري الكرادة ا يشيدون باجلهود ا
ـهـندسـ وسام ايـاد وكـاظم ابراهـيم وبقـيـة افراد الـفريق من من ا
. بارك الله بـهم وبأمثـالهم وباحلـرص الذي ابدوه العـمال والـفنيـ

 . واطن من اجل خدمة ا
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تـسـقـيـطـيـة يـتـعـرض لـهـا عـنـاد من قـبل
جـهات ال يـروق لـهـا تـصدي شـخـصـيات
وطـنـيـة وذات خـبـرة" لـلـمـلف األمـني في
الــعـراق¨في وقـت اسـتــهــجــنـت عــشــائـر
الــغــربـــيــة تــصـــريــحــات الـــوزيــر الــتي
ـــســــيـــئـــة ومـــصـــادرة وصـــفـــتــــهـــا بـــا
لــلــتـضــحــيـات. وقــال الــوزارة في بــيـان
تلقته (الـزمان) امس ان (الوزارة توضح
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دعت وزارة الـــدفـــاع من حـــاول حتــريف
حـديث وزيـرهـا جـمـعـة عنـاد الى تـوخي
ــعــلــومـات ¨مــؤكـدة ان الــدقــة في نــقل ا
الــعـشــائـر االنــبـاريــة قـدمت تــضـحــيـات
وشـــهـــداء وتـــصـــدت لـــفـــلـــول االرهــاب
ــنـاطق الــغـربــيـة¨ فـيــمـا الــداعـشي في ا
كـشف الـنـائـب عـلي الـبـديـري عن حـمـلـة

الــعــراق.  وقــال الــبــديــري في تــصــريح
اطلـعت عـلـيه (الزمـان) امس إن (الـعراق
ــنــعــطف خــطــر جــداً وهـنــاك من ــر 
التحديـات ما ال تطيـقه أعتى دول العالم
و بـالـتالـي فأن الـوضع الـراهن يـجـعـلـنا
ملـزمـ بالـبـحث عن األمور الـتي تـوحد
ـواجـهة تـلك الـتحـديـات وليس اجلـميع 
كون السني وأبناء ̈مبينا ان (ا العكس)
احملافـظـات الغـربـية هم جـزء أساس من
هذا الـبلد ومن الـعمـلية الـسيـاسية ومن

انه وخالل لقـاء الـوزيرعـلى شـاشة قـناة
الــشــرقــيــة وحــديــثه عن الــتــنــظــيــمــات
اإلرهـــابــــيـــة في احملــــافــــــــظــــات الـــتي
ســيــطــرت عـــــــلــيــهـــا بــعــد أحــداث 10
حـزيـران 2014 ¨قــصـد إلى أن نــســبـة ــ
ئـة من عـناصـر داعش كـانـوا في تلك بـا
احملــافــظــات بــعـد أن غــرر بــهم من قــبل

Æ(التنظيم
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واضاف ان  (العشـائر العـربية األصـيلة
هم من قاتلوا وتصدوا لإلرهاب واعطوا
تـضحـيـات ودمـاء عزيـزة وغـالـية نـتـذكر
جـهـدهم الـبـطـولي والـشـجـاع في بـعض
ــنـــاطق الـــغـــربــيـــة ومــنـــهـــا حــديـــثــة ا
والــبــغــدادي واخلـــالــديــة واحلـــبــانــيــة
ـناطق وعـامريـة الـفلـوجـة وغـيرهـا من ا
حيث قـدمـوا الشـهداء تـلـو الشـهداء ولم
تـطـرفة تـدنيس يـسمـحوا لـلـعصـابـات ا
ـناطق ارضهم)¨وتـابع ان (اهـالي هـذه ا
حافـظوا عـلى االنتـصارات التـي حتققت
بجهودهم وجـهود األجهزة األمـنية كافة
ومازالت مناطقهم تنعم باألمن)¨وختمت
الـــوزارة بــيـــانـــهـــا بـــدعـــوة  مـن حــاول
حتـريف كالم الـوزيــر الى (تـوخي الـدقـة
علـومات وليكن شـعار اجلميع في نقل ا

عراق واحد خال من اإلرهاب). 
وانــتـــقــد عــضــو مــجــلس الــنــواب عــلي
سـعورة) البـديري مـا سمـاها (احلـملـة ا
الـتي يتـعـرض لـها وزيـر الـدفـاع من قبل
جهـات (ال يروق لـها تـصدي شـخصـيات
وطـنـيــة وذات خـبـرة لـلــمـلف األمـني في

مجتمعنا تـربطنا بهم أواصر ال تعد وال
حتــصى وان مـــا ادلى به وزيــر الــدفــاع
خالل لقاء تلفزيـوني لم يكن القصد منه
اســتـهــداف مـحــافــظـة أو مــكـون بل هي
مــعـلــومـات أمــنـيـة عـن مـرحـلــة مـعــيـنـة
وتابع لـوجود حـواضن وأوكـار داعش)¨
ان (الـوزارة قــد أوضـحت في بــيـان لـهـا
ــقــصـد من الــتــصــريح وان الــوزيـر له ا
شرفة في معارك التحرير وهو مواقفه ا
ــكــون أو عــســـكــري عــراقي ال يــنــتــمي 
حلـــزب بل انـــتـــمـــاؤه لـــلـــعـــراق أرضـــاً
سعورة التي وشعباً)¨منتقداً (احلمـلة ا
يــتـــعــرض لـــهــا عـــنـــاد من قــبـل بــعض
اجلــهـــات الـــتي لم يـــرق لـــهـــا تـــصــدي
شخصيـات وطنيـة وذات خبرة للـملفات
األمنـيـة في الـعراق)¨واسـتطـرد بـالـقول
ـاء العكـر أن ينزلوا تـصيدين با (على ا
ـعاناة من برجهم الـعاجي وأن يـنظروا 
الــشــعب والــتــحـديــات الــتي نــعـيــشــهـا
ويـــتــــركـــوا مــــصـــاحلــــهم وحـــمـالتـــهم
وأن يــدعـــمــوا ـــبــكـــرة االنــتـــخــابـــيــة ا
ؤسسات األمـنية والعسـكرية بكل قوة ا
بـدل تـسـقـيط رجـاالتـها طـمـعـا بـحـقـيـبة
ألن داعـش ما وزاريـة أو مـكـاسب مـادية
زال مـــوجــــوداً وهــــو يـــهــــدد اجلـــمــــيع
وســيـحــتـرق األخــضــر بـســعـر الــيـابس
بـحال اسـتـمرت تـلك الـعـقول بـتـفكـيـرها
الـضـيق). واستـهـجـنت عـدد من عـشـائر
الــغــربــيـــة تــصــريــحـــات الــوزيــر الــتي
وطـالــبت رئـيس ــسـيــئـة  وصــفـتـهــا بـا

الوزراء بسحب يده من الوزارة . 
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ية ثلية  منظمة الصحة العا دعت 
في الــــعــــراق الى تــــطــــبـــيـق صـــارم
الجـراءات احلــظــر يـرافــقه عــمـلــيـات
ــيــداني من اجل مــكــثــفـة لــلــمــسح ا
ـرجوة والـتـصدي حتقـيق الـنتـائج ا
فــيـمـا ـســتـجـد لـفــايـروس كـورونــا ا
اعلنت منظـمة اليونسـكو عن تشكيل
اول جتـمـع صـحــفي عــراقي مـصــغـر
عـلوماتي في ظل كافـحة الـتظلـيل ا

اجلائحة. 
 «¡«dł« ŸU³ð«

ـيـة أدهم ــنـظـمـة الــعـا ـثل ا وحث 
إسـمـاعـيل في بــيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس (الــــعــــراقــــيــــون عــــلى اتــــبـــاع
االجــراءات الــوقــائــيـة الــصــادرة من
السـلطات الـصحـية الحـتواء انـتشار
فــيــروس كــوفــيــد-19 بــعــد ارتــفــاع
مـؤكـدا ان (إعـادة مـعـدالت اإلصـابــة)
تــطـــبــيق حــظـــر الــتــجـــوال الــكــامل
السبوعا اخـر في العراق كان إجراءا
ضــــــــروريــــــــا فـي مــــــــكــــــــافــــــــحــــــــة
ـنــظــمـة مــجـددا دعـم (ا الــفـايــروس)
ـسـتــمـر وتـعــاونـهـا مع الــسـلـطـات ا
الصحـية في بغـداد وإقليم كـردستان
لــضــمــان جنـــاح تــدابــيــر مــكــافــحــة
ونـدعو إلـى االلـتزام بـأعـلى كـورونـا 
مــســـتــويــات اإلجــراءات الـــوقــائــيــة
ــسـاعـدة وحـظــر الـتـجــوال الـشـامل 
الـســلـطــات الـصــحـيــة عـلـى احـتـواء
انتشـار الفايـروس) مطالـبا اجلهات
ــعــنـيــة (بــأهــمـيــة تــطــبــيق صـارم ا
إلجراءات احلـظـر إلى جـانب تـكـثيف

ــيــداني الـــنــشط لـــلــحــاالت ــسـح ا ا
ـــشـــتــــبه فـــيـــهـــا مـن خالل تـــعـــقب ا
ـــكن لـــهــذه وتـــابع (ال  ( المـــســ ا
رجوة إال التدابـير حتـقيق الـنتـائج ا
بتـعـاون اجلـمـيع). وأبـلغ الـعراق عن
ا  6,439حالة اصابـة بكوفيد19  
يــعـكس زيــادة في مــعــدل االصــابـات
ـيــداني ـسـح ا نــتــيــجــة ا الــيــومـيــة
الـــنـــشط الـــذي جتـــريه الـــســـلـــطــات
الصـحـيـة بكـثـافة لـلـكـشف عن حاالت
كــوفـــيــد- ?19والــتـــأكـــد من اتـــبــاع
ـــواطــنــ لـــلــتـــدابــيـــر الــوقـــائــيــة ا
الـــضـــروريـــة وتـــطـــبـــيق الـــتـــبـــاعــد
االجـتـمـاعي. وتـكــلـلت نـتـائج الـدورة

االفـتــراضـيــة (حلـمــايـة الــصـحــفـيـ
ـعـلـومـاتي في ومـكـافـحـة الـتضـلـيل ا
زمن كـورونـا) بـاالتـفـاق عـلى تـشـكـيل
ــكـافـحـة اول جتـمع صـحــفي عـراقي 
انــتــشــار الــتــضـــلــيل االعالمي الــذي
يــرافق جــائـحــة كــورونــا ويــقـود الى
ـعلـومـات في الـبالد بدعم اضطـراب ا

من منظمة اليونسكو. 
وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
ـشـاركـ الـذين يـعـكـسـون الـتـنـوع (ا
ثلون اجلغرافي حملافظات العراق و
ـيــدان الــصــحــافـة مــزيــجـا مــهــنــيــا 
واالعالم والعالقات العـامة ومحترفي
شـــبــــكـــات الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي

اجـــمـــعـــوا عــــلى انـــشـــاء جتـــمـــعـــا
مـتخـصـصـا يـعـمل في الـوقت الراهن
ـعـلـومـات الـتي عـلى تـتـبع وتـعــقب ا
تعالج كل ما يحيط بفايروس كورونا
واالجــراءات الــتي تــرافق اجلــائــحــة
والـتــركــيـز عــلى تـطــبــيق مـضــامـ
ـعلـومات والـتحقق مراقبـة وفحص ا
ية) مبينا منها باحدث االدوات العا
ان (مكتب يونسـكو العراق يدعم هذا
الـتــجــمع وسـيــواصل مــعه ســلـســلـة
اجراءات تـدريبـية وتـنـظيـميـة ليـكون
نـواة اولى تــمــثل االسـتــجـابــة الزمـة
كـورونـا في الـعـراق من قـبل مـجـتـمع
الـصـحـافـة واالعالم وسـتـشـهـد االيام

قـبـلـة نـشاطـات وبـرامج خـاصة في ا
هــذا الـــســيــاق). وجنـــحت مــنـــظــمــة
اليونيسف بالوصول إلى 14 مليون
شــــــــخـص في الــــــــعــــــــراق مـن خالل
الـرســائل الـنــصـيــة الـقــصـيــرة الـتي
حتتـوي على مـعلـومات مـهمـة  بشأن
كوفيد-19. وقال بيان تلقته (الزمان)
ّ الـوصـول إلى نـحـو 14 امس انه (
مليون شخـص في العراق وتزويدهم
ـعلـومـات مـهـمـة  تتـعـلق بـكـوفـيد-
وذلك لــزيــادة الـــوعي ومــحــاربــة 19
عـلـومـات الُمـضـلـلة واخلـطـرة التي ا
تــنــتـشــر عــبــر اإلنــتـرنـت والـوســائل

اخملتلفة األخرى). 
wŽUL²ł« bŽU³ð

ـثلـة الـيـونـيسف من جـهتـهـا قـالت 
في الـعـراق حـمـيـدة السـيـكـو (بـيـنـما
يــــحـــافظ الــــنـــاس عــــلى الـــتــــبـــاعـــد
فإن االجتماعي من الناحية اجلسدية
التكنـولوجيـا تلعب دورًا رئـيسيًا في
الــتــقــريب بــيــنــهم ولــكـن مــا يــحـدث
لألسف هو أن هذه الوسيلة تُستخدم
ضـلـلـة واألخـبار ـعـلـومـات ا لـنشـر ا
ــا يــؤجـج الــقــلق ـــا  ــزيـــفــة أيــضً ا
والـوصم فـي الـوقت الــذي عـلــيـنـا أن
نـــتّــحـــد مــعًـــا تـــضــامـــنًــا ضـــد عــدو
مشـترك) وأضافت (إنـنـا وبالـتـعاون
ـــعــلــومــات مع شـــركــائــنــا نـــكــافح ا
ــضــلـــلــة ونــتــواصـل عــلى قــنــوات ا
مـخـتـلـفـة وبــلـغـات مـتـعـددة لـضـمـان
حـصــول اآلبــاء والـشــبـاب واألطــفـال
ـــعـــلــــومـــات الـــصــــحـــيـــحـــة عــــلى ا
والــضــروريـة  لــلــعــنـايــة بــأنــفــسـهم

وبـأحبـائـهم). وكـانت الـيـونـيـسف قد
اقـامت شـراكـة مع شـركـات اتـصـاالت
مـثل تــيـلـيــكـوم وكــورك وزين وآسـيـا
ــعـلــومـات لـتــزويــد الـنــاس  سـيل  
مـوثوقـة بـشـان الـوقـايـة وكـذلك حول
الصـحة العـقلـية والـبدنـية خالل مدة
ّ الــوصـــول عــبـــر كــورك الــوبـــاء. و
تـيــلـيــكـوم إلى 4 مالي شـخص من
خالل بـــرنــامج الـــدردشـــة اآللي يــو-
وكــذلك من خالل الــرسـائل ريـبــورت 
النـصـيـة القـصـيرة (SMS) وفايـبر.
والـــوصـــول إلى 10 ماليــ شـخص
إضــــافي في مــــنـــطــــقـــتـيّ اجلـــنـــوب
والـــــوسط مـن خالل الـــــشــــراكـــــة مع
وســـيـــلـــتيّ االتـــصـــال زين وآســـيــا-
حـيث بـثّت الـرسـائل بـالـلـغـتـ سـيل
العربية والكرديـة. واختتمت السيكو
قولها (ندعو العراقي إلى أن يؤدّوا
دورهم كأبطـال في الصـحة ومـحاربة
التضليل في مـجتمعـاتهم احمللية الن
كل مسـاهمـة صـغيـرة من أي فرد مـنا
كن أن حتدث فرقّا مع اهمية البقاء
ـــظـــ لــكي حتـــافـــظـــوا عــلى مـــتــيـــقّ
أنفسكـم). وتسعى اليـونيسف في كل
عمل تقوم به إلى تعزيز حقوق ورفاه
جـــــــــــــمـــــــــــــيــع األطـــــــــــــفـــــــــــــال دون
وتـتعـاون مع شـركـائـها في استـثـنـاء
190 دولـة ومـنـطـقــة في الـعـالم عـلى
تــرجـمــة هــذا االلــتــزام إلى إجـراءات
مع الـتـركـيـز عـلى بـذل جـهود عـملـيـة
خاصّـة لـلـوصول إلى األطـفـال األكـثر
ـا في ذلك من هـشـاشـة واسـتــقـصـاءً

فائدة جلميع األطفال في كل مكان.
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غداً ستنظر لنا احلياة من جديد..
غداً سنمضي في طريقنا الواحد مثلما اعتدنا دائماً..

غداً سنغمر بعضنا باألحضان واللقاءات والسهرات احلميمة..
.. ا كنا بعد أن تعلمنا الدرس جيداً غداً سنرجع أفضل 

يـقـولون بـأن لألرض روح عـظـيـمـة; تـتشـارك بـهـا مع كل الـبـشـر.. وهي بذلك
ّدُ وجودنا إليه دون أن ندري.. تشبه جذراً عظيماً خالداً 

ومـتى استـعادت هذه الـعظـيمـة انفـاسهـا من بعـد رحلـة عنـاء ومحـنة; سـنعود
معها.. وسنتبرعم على أطراف ثوبها األخضر مثلما كنا وأفضل.

وقف.. لكن يجب علينا التوقف هنا وتأمل ا
عزل عن هذا كله? إذ ما معنى أن يعيش االنسان 

رور بهذا االختبار الصعب? اذا توّجبَ علينا ا
مـاذا تـعلـمـنـا من هـذا الدرس? أو بـاألصح مـاذا قـصـدت احليـاة لـنـا من هذه

التجربة?
نأى عن العالم.. هناك من كان يقول وينادي للعزلة والعيش 

وهناك من كان يقود حياته بدوافع شخصية وأنانية بحتة..
وهـناك من قطع األواصر عنوة بكل ما يحيط به ليعيش جتربة التفرد في هذا

الكون.. 
وهـناك من اخـتار الـتباعـد اخليـاري دون أن يعـرف بأنه سـيكـون فرضـاً عليه

بعد ح ولسبب طاريء وخارج عن ارادته..
أقـول لكم بـأن األرض قد اختـارت لنـا هذه الـتجربـة لتـضعـنا في مـواجهة مع
كـل خـيـاراتـنـا الـسـابـقـة.. ولــتـؤكـد لـنـا بـأنـنـا كـائــنـات يـسـكـنـهـا احلـنـ رغم
ـشـتـركـة وكل حلـظـات االسـتـئـناس الـتي ـكـابـرة.. حنـ إلى كـل جتاربـنـا ا ا

خبرناها سابقاً دون أن نثمّنها عن حق..
ـكن أن يـكون جتـربة فـرديـة متـجـردة عن االخرين; وإّال وجـودنا الـروحي ال 

عنى..  سينعدم ا
تجـددة هي أعظم النِـعم التي تذكرنـا بأننـا مازلنا أصـوات وحركات احليـاة ا

تلك احلن والعاطفة لبعضنا البعض..  على قيد احلياة وبأننا 
كـما تـوكد لـنا ضـرورة األستـمتاع بـالزمـن احلاضر وتـرك ما دونه مـن أزمنة

غير موجودة.. 
إذ أن احلـاضــر هـو فــرصــتـنــا الــذهـبــيــة من أجل الـتــنــاسق مع لب احلــيـاة

الصاعدة..
هـذه الفـترة الـصعـبـة التي يـعيــــشهـا معـظـــم سـكان األرض قـد تكـون أعظم
ـاديات نـعمـة لـلـتـفـكـيـر وأعادة الـنــــظـر في قـنـاعـات سـابـقة عـززتـهـا لـديـنـا ا

البحتة..
واآلن وبـعد أن ينتـــهي كابوس الوباء والـــتباعد االجتماعي ب البشر; ال بد

لنا عدم أضاعة أي فرص أخرى الختبار احلياة والناس بشكل افضل..
ـبـاهج األرض بالـتـوحد مع روحـهـا الـعظـيـمة.. الـتـمـتع بصـحـبة من الـتمـتع 
يعيش عليها من األحبة واألهل واألصدقاء دون تخليق احلجج واالعتراضات

برر.. واالبتعاد غير ا
أن من يـفـكــر بـأنـنـا مــجـرد ومـضــة ضـوء عـابـرة في تــاريخ األرض والـعـالم;

سيتوقف للتفكير ألف مرة ومرة.
تـناهي الصغر ال إذ أن فـكرة الفرديـة في لب هذا الزمن ا

وزن لها على اإلطالق.. 
قـد يـكـون وجـودنـا حلـظي.. ومـضي.. عـابـر.. يـقـهره
الـزمـن الـذي يُــقــاس وال يُــقــاس بــإنـصــاف. لــكــنــنـا
.. متحدين مع .. متجذرين.. مـتعشق .. باق أبـدي
روح األرض والـعالم.. ذائب في أرواح بعضناً حباً

ورحمة وانسانية..

-1-
لم يـخلق الله سبحانه االنـسان ليكون صيـرورةً تائهة  بل خلقه لـيكون خليفة

رسوم . نهج االلهي ا له في االرض  يعمرها وفق ا
-2-

ـشـتهـيـات والـرغبـات  تـواقة الى والـنفس الـبـشـرية أمّـارة بـالسـوء  كـثـيرة ا
إحراز ملذاتها في غمرة النسيان حلقيقة مركزية كبرى تقول :

انّ الـعمـر هو الـفـرصة الـذهبـية لـتـحصـيل رضوان الـله  وامـتالك مفـتاح من
مـفاتيح جنـاته العريضـة التي اعدهـا لعباده الـصاحل الذين انـتصروا على

ذواتهم وشهواتهم وجنحوا في االختبار .
-3-

سلم لـقد نقل عن العالمة الكبير الشيخ البهائي  –وهـو من مفاخر علماء ا
 –قوله :

داومة على التفكر في ثالث آيات : (أوصاني والدي با
االولى :

قوله تعالى :
تـلك الــدار اآلخــرة جنـعــلــهـا لــلـذيـن ال يـريــدون عـلّــواً في االرض وال فــسـاداً

والعاقبة للمتق "
القصص /83

وهي وصـفة ربـانـيـة رائعـة لالسـتقـامـة على خـط الطـاعـة لله  والـعـمل الدائب
احلــثــيـث من أجــل خــيــر الــبـالد والــعــبــاد بــعــيــداً عـن كل ألــوان الــطــغــيــان

واالستبداد واالنحراف .
الثانية :

قوله تعالى :
{ ان أكرمكم عند الله أتقاكم } 

احلجرات /13
وال شيء أعـظم من التقوى فـهي غاية الغـايات وأعظم الصـفات . ومع التقوى

يكون الفوز في الدنيا واالخرة .
الثالثة :

قوله تعالى :
أَوَلم نُعمركم ما يتذكره فيه مَنْ تذكّر وجاءكم النذير

فاطر /37
لقد أقيمت علينا احلجة ( ولله احلجة البالغة )

وجاءنا النذير فكيف يجب أنْ نكون ?
واذا كـان لي ان أوصيك بشيء من ذلك فأنـا أوصيك باالكثار من تالوة ثالث

آيات والتفكر فيها بامعان :
االولى :

قوله تعالى :
( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً يره )

الزلزلة / 8
وهـكـذا تــكـون وجـهــا لـوجه مَعَ اســتـذكـار الــعـدل االلـهي الــذي ال يُـسـقطُ من
احلـسـاب ذرةً من اخليـرٍ  فـسارع الـيه قـبل فـوات االوان  كمـا انه ال يُـسقط

من احلساب ذرة من شرّ فاحذر من الوقوع في مستنقعاته .
الثانية :

قوله تعالى :
" انّ االبرار لفي نعيم"  

االنفطار / 13
ـعـرفـة حـالِـهِ عـنـد الـله  وتـأتي االجـابـة الـقـرآنـيـة وكـثـيـرا مـا يـتـوق االنـسـان 

صريحة ال ليس فيها وال غموض .
ن انخرط في صفوف االبرار وابتعد عن الفجّار قوالً وعمالً حيث . هنيئاً 

( انّ الفجّار لفي جحيم )
االنفطار / 14

الثالثة :
قوله تعالى :

" ان الذين آمنوا وعملوا الصاحلات اولئك هم خير البرية " 
البينة /7

ــــان والعمل الصالح هــــما الركنان االساسيان في احلياة . واال
ــشــغـــــــوفــ بــاألعــــــمــال فـــطــــــوبى لــلــمـــؤمـــــنــ ا

الصاحلة .
ن هم حتت خط اليــ  ان الــعــراق الـيــوم يــضم ا
ــســتـضــعــفــ والــفــقـراء الـفــقــر واالحــســان الى ا
والـــبـــائـــســـ هـــو من اهـم الـــذخـــائـــر واالعـــــــمــال

الصاحلة .
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مـوازنـة 2021 بـشـكل مــبـكـر في ظل
هـذه الـظـروف الـصـعـبة) . واضـحت
ان ( الـعـراق يـنتـج باقـل من الـسقف
احملدد له باتـفاق اوبك اخملفض وان
النـفط اصبح سـلعـة سيـاسيـة وعلى
الــعـــراقــيــ نــســيــانه وان  جــوالت
الـتراخـيص الـنـفـطيـة كـلـفت الـعراق
10 ملـيار دوالر في عام 2016 فقط)
وبــحـسب الــتـمــيــمي فـإن (اكــثـر من
ــــئـــة من ايـــرادات اجلـــمـــارك 90بـــا
تــــذهب الـى جــــيــــوب الـــــفــــاســــدين
والــفـسـاد هــنـاك مـحــمي سـيــاسـيـا)
بحـسب قـولهـا وان (هـناك 147 الف
عقـار مزور فـي العـراق والعـديد من
الــســجالت فــقــدت من الــدوائــر وات
ســــجل عــــقــــارات اخـــرج مـن دائـــرة
رســـمـــيــة بـــعـــد اطـــفـــاء كـــامـــيــرات
راقبة). ووصفت  مـزاد بيع العملة ا
بـ(البـدعة) وقالت  ان (امـواله تذهب
ـــركــزي لـــبـــعض مــوظـــفي الـــبــنك ا
ـتـنـفـذة والـتـجـار فـضال واالحـزاب ا
عن تمـويل اإلرهاب). ولـفتت الى انه
( لـكل 10 االف نــســمــة في الــعــراق
يوجد 8 اطبـاء اختصـاص فقط) من
جـــهـــته طـــالب الـــنـــائب عـن كـــتـــلــة
سائـرون سعـد مايع احلـلفي مـجلس
الوزراء بتضم موازنة 2020 فقرة
لتثبـيت موظفي الـعقود واألجور في

الوزارات كافة.
كتب احللفي العضو في ونقل بيان 
جلنـة األمن والـدفاع تـلـقته (الـزمان)
امـس قـــوله ان (الـــتـــعـــديل االخـــيـــر
ـوحـد الـذي صدر لـقانـون الـتـقـاعد ا
ـنـصـرم وفـر درجـات نـهـايـة الــعـام ا
وظــيـفـيــة كـثـيـرة تــكـفي الســتـيـعـاب
أعـداد كبـيـرة من الـشـباب الـبـاحـث

عن العمل) .
وأضاف ان (شريحة مـوظفي العقود
واألجـــور تــعـــد من الـــشــرائـح الــتي
يـجب االلتـفـات لـها كـون أغـلـبهم من
ـــتـــضـــررة الـــتي قـــدمت الـــعـــوائل ا

جــرت بــنـهــايــة حـكــومــة عـادل عــبـد
ـــهـــدي وان  هــنـــاك فـــرقــا بـــارقــام ا
ـعــيـنــ فـعــلـيـا الــتـعــيـيــنـات بــ ا
ـعــيـنــ عـلى الــورق) واكـدت انه وا
عـين (سيتم قـريبـا صرف رواتب ا
حديثا على مالك وزارة التربية) .

مــشـــيــرة الى ان ( مــشـــروع تــعــديل
قانـون التـقاعـد جاهـز وسأطـلب عقد
ان للـتصـويت عليه) جلسـة في البـر
ـوظف مـوضــحـة ان (كــلـفـة احــالـة ا
على الـتـقـاعد هي 23 راتبـا) كـاشـفة

عن ( أمـــوال صــنــدوق الــتــقــاعــد 
مــنــحـهــا كــقـروض خالل الــســنـوات
ـــــاضـــــيـــــة وان  مـــــوازنـــــة 2019 ا
اقـــــتـــــرضت مـن صـــــنـــــدوق امــــوال

التقاعد). 
واكـدت ان (اقـلـيم_كـردسـتـان صـرف
1.7 ترليـون دينار حـتى نهايـة شهر
نيـسان وهـناك 682 الف موظف في

االقليم). 
ورأت انه ( لـيس من احلـكـمـة تـقد
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دعــا نــائــبــان الى تــضــمــ مــوازنـة
2020 فقـرة تـثبـيت مـوظفـي العـقود
واألجـــــور فـي جــــــمـــــيـع الـــــوزارات
وتشـكيل جلنـة النقـاذ العـراق تتولى
اتخـاذ قرارات مـاليـة مصـيريـة منـها

تعديل سلم الرواتب .
ـالية النـيابية وقالت عضو الـلجنة ا
ماجدة التـميمي خالل لـقاء مع  قناة
الشرقية نيوز رصدته (الزمان) امس
ـالي في الــعـراق مـنـذ ان ( الـعــجـز ا
عام 2003 ولـنـهـايـة عام 2019 بلغ

 70مليار دوالر)ـ 
مـــشـــيـــرة الى انه ( ال يـــوجـــد رؤيــة
اقـتصـاديـة حقـيـقيـة في الـبالد ويتم
اتـخاذ الـقـرارات بـشكل عـاطـفي بـعد
التـغـيـيـر في عام 2003 الـقت اعـباء
ـوازنـة) مــضـيـفـة ان كـبــيـرة عـلـى ا
(احلـكومـات بـعـد عام 2003 اهمـلت
ـا جــعل جــمـيع الــقـطــاع اخلــاص 
اخلـريـج يـتـجـهـون نحـو الـتـعـي

احلكومـي).  وقترحت الـتمـيمي على
رئـيس اجلــمـهـوريـة (تـشــكـيل جلـنـة
النقـاذ العـراق لتـعديل سـلم الرواتب
واتــخـاذ قــرارات مـالــيـة مــصـيــريـة)
ـــالي مــــشــــيـــرة الـى ان ( الـــوضـع ا
احلـالي سيء وتـوجـد حـلـول سـهـلـة
اذا كانت هناك ارادة صـادقة وعدالة

وقوة تنفيذ القانون).
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وتـابعـت ( هنـاك نـقـاشـات حتى االن
حــول اسـتــقــطـاع نــســبـة من رواتب
ــالــيــة) ـــوظــفــ لــتالفـي األزمــة ا ا
مؤكدة ان ( العـراق قادر على جتاوز

الية خالل 3 اشهر). األزمة ا
الـية ولفـتت الى (قـاعدة الـبـيانـات ا
في الـعــراق لـغـايــة االن ورقـيـة وهي
غـير دقـيـقة وال يـوجـد لديـنـا بيـانات
مــحـوسـبــة ولـديــنـا ايـرادات كــثـيـرة

لكنها ال تذهب للدولة) .
مـضـيـفـة ان (هـنـاك عـمـلـيـات تـزويـر
كبـيرة في الـتعيـينـات احلديـثة التي

الـشـهـداء في احلـرب عـلى اإلرهـاب).
وطــالب احلـلــفي مــجــلس الـوزراء بـ
(إدراج فـــــقـــــرة فـي مـــــوازنــــة 2020
تــتــضـمن تــثــبـيت مــوظــفي الـعــقـود
واألجـــور في الـــوزارات كـــافـــة عـــلى
الك الـدائم بـعـد أن تـوفـرت درجات ا
الك وظيـفيـة شـاغرة نـتيـجة حـركة ا
جــراء الـــتـــعـــديل األخـــيــر لـــقـــانــون

التقاعد).
في شأن ذي صـلة حتـدثت تسـريبات
عن قـرارات تـاريــخـيـة يـعـتـزم رئـيس
الوزراء مصطفى الـكاظمي  اتخاذها
قالت انها (قد تـقلب األمور وتصحح

سار). ا
WŠËdD  ‰uKŠ

ويحسيت الـتسريبـات فإن (الكاظمي
ــطـــروحــة نـــاقش بـــعض احلــلـــول ا
لـــلــخــروج مـن االزمــة اإلقــتـــصــاديــة
ووافـق عــلــيـــهــا) . وتــضـــمــنت هــذه
احلــلـــول الـــني تـــداولـــتـــهــا مـــواقع
الــتـــواصل االجــتـــمــاعي 36 نــقــطــة
تــــمــــثـــــلت فـي (تــــخــــفـــــيض رواتب
الرئاسات الثالث بنسبة خمس في
ــــــائـــــة والــــــغــــــاء االمـــــتــــــيـــــازات ا
ـنـافع االجتـمـاعـية واخملـصصـات وا
لــلــرئــاسـات الــثالث وتــقــلــيص عـدد
حــمـايـاتــهم إلى مـا ال يــتـجــاوز مـئـة
وعـشـرين وتـخفـيض رواتـب الوزراء
ئة والغاء بنسبة خمسة وعشرين با
ـمـنـوحـة االمـتـيـازات االجــتـمـاعـيـة ا
لـلـوزراء ورؤسـاء الـكـتل الـسـيـاسـيـة
والـدرجات اخلـاصـة  وحتـديـد أعداد
ـا ال يـزيــد عن ثـمـانـيـة حـمـايــاتـهم 
افــــراد وثالث عـــــجالت وجتـــــمــــيــــد
الرواتب الـتـقاعـدية جملـاهدي رفـحاء
حل تـقد مـجلس الـوزراء مشروع
قـانـون الـغــائـهـا عـلى ان يـسـري ذلك
عـلى الـرواتب الـتـقـاعـديـة لـلـسـجـناء
ـــفــصــولــ الــســيــاســيــ حلــ وا
الــتــحــقق من صــدور اوامــر الـفــصل
السياسي بـحقهم و جتـميد الرواتب

جمعة عناد

التقاعدية ألعضاء اجلـمعية الوطنية
ومـــجــــلس احلــــكم والــــغـــاء تــــعـــدد
ـستـفيـدين على الرواتب واقـتصـار ا
راتب واحـــــــد يــــــحـــــــدد عــــــلـى وفق
االســــتــــحـــــقــــاق  وحتـــــديــــد رواتب
ـا ال يــزيـد عن الـدرجــات اخلـاصــة 
اربـعـة ماليـ ديـنـار للـصـنف الف و
ثالثة مالي دينار للصنف باء وعدم
ـوظفـ حتت اي ـسـاس بـرواتب ا ا
ذريـعـة وألي سـبـب كـان ويـشـمل ذلك
الـعالوات والتـرفـيع وجتـمـيد رواتب
ــتـــقــاعــدين من األجــهــزة االمــنــيــة ا
ـتـمـتـعـ ـقــيـمـ خـارج الـعــراق ا ا
بــرواتب الــرعــايـة االجــتــمــاعــيـة في

بلدان اقامتهم .
وفـتـح مـلف عــقـارات الــدولـة واعـادة
تــقـيــيم اسـعــارهـا وإحــكـام ســيـطـرة

نافذ احلدودية.  الدولة على ا
وإلــغــاء مــزاد بــيع الــعــمــلــة واعـادة
ـصـارف األهــلـيـة وشـركـات تـقــيـيم ا
ـصـارف الـصــيـرفـة وتـقـلــيص عـدد ا
ـتـرتـبة األهـلـية وإسـتـيـفـاء الديـون ا
عـــلى شـــركـــات الــــهـــاتف احملـــمـــول
وتـــســـهـــيل اجـــراءات مــنـح االجــازة
خلــمـس ســنــوات بــالـــراتب االســمي
لـلـمــوظف مع اسـتـيـفــاء الـتـوقـيـفـات
الـتـقـاعـديـة ومـسـاءلـة كل من تـسـبب
في تمـرير كـارثة جـوالت التـراخيص
التي رهنت الـنفط العراقي لـلشركات
وتــشـكـيل جلــنـة لــتـدقـيق مــسـاحـات
ستثمر االراضي الزراعية وحتديـد ا
مــنـــهـــا في الـــزراعـــة وعـــرض غـــيــر
ــســتــثـمــر لاليــجــار وفق الــقــانـون ا
والــتـفــاوض مع الـكــويت إلطـفــاء مـا
تــــــــبــــــــقى مـن أمــــــــــــــوال تــــــــخص
التـعويضـات وتشـكيل جلـنة لـتدقيق
ـنـقولـة لكل ـنـقولـة وغـير ا األموال ا
من تسـلم منـصبـا بدءاً من مـدير عام
صـــعـــودا إلى رئـــيس اجلـــمــهـــوريــة
وإخــضـــاعــهم لـــــقـــانــون من أين لك

هذا?)
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{ الفاتـيكان (أ ف ب) - اعـتبر الـبابا
فرنـسـيس امس األربـعـاء أن أي شكل
من أشكـال الـعنـصـرية "غـيـر مقـبول"
مــعــلــقــا عــلى مــقــتل جــورج فــلــويـد
األميركي األسود الذي قضى اختناقا
لــدى تــوقــيــفـه من قــبل الــشــرطــة في
مينيـابوليس منـددا في الوقت نفسه
بأعمال العنف خالل التظاهرات التي
كـنـنا تلـت.وقال الـبـابا األربـعـاء "ال 
أن نقبل وال نغض النظر عن أي شكل
من اشـكــال الـعـنـصــريـة أو اإلقـصـاء
واالدعـاء بأنـنـا نـدافع عن قـدسـية أي
حـيــاة بـشـريـة" واصــفـاً الـعــنـصـريـة
بـاخلـطــيـئـة.لـكــنه أضـاف "في الـوقت
نفـسه عليـنا اإلقـرار بأنّ الـعنف الذي
شـهـدته الـلـيـالي األخـيـرة هـو تـدمـيـر
ذاتي". وقال إنّ "ال مـكـسب من الـعنف
في حـــ أنّ اشـــيـــاء كــثـــيـــرة أخــرى
تـضــيع" وذلك في رســالـة خــصـصت
للمؤمن الناطقـ باللغة االنكليزية.
وقـال "أتابع بـقـلق بـالغ االضـطـرابات
االجـتـمـاعـية الـشـديـدة الـتي وقت في
(بــلــدكم) في هــذه األيــام إثــر الــوفــاة
أساوية للسيد جورج فلويد".وتابع ا
"اليوم أنـضم إلى كنيـسة سانت-بول
ومـــيـــنـــيـــابــولـــيـس وإلى الـــواليــات
ــتــحـدة مـن أجل أن أصــلي لــراحـة ا
نفس جورج فلويد ولكل الذين قضوا

بسبب خطيئة العنصرية".
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وقــال "لــنــصــلي مــواســاةً لــلـعــائالت
واألصـدقـاء احملـزونــ ولـنـصـلي من
ــصــاحلــة الــوطــنــيـة والــسالم أجل ا
الذين نتـطلع إلـيهمـا".وفلـويد مواطن
أمـيـركي أسـود يبـلغ  46عـاما تـوفي
في  25ايـار/مـايـو في مـيـنـيـابولـيس
وسط تــكــراره "أعــجــز عن الــتــنــفس"
بــيــنــمــا كــان مــطـروحــاً عــلى األرض
ويضع شرطي ركبته فوق عنقه وسط
عدم حترك زمالئه. وأكد التشريح أنّه
توفي نتيجـة الضغط الذي تعرض له
الـــعــنق.ومـــذّاك يــجـــتــاح الـــواليــات
ـــتـــحــدة حـــراك احـــتـــجــاجـي عــلى ا

التمييز وأفعال الشرطة الوحشية.
فـــيـــمـــا تـــواصـــلـت االحـــتـــجـــاجـــات
والتـظـاهـرات ضد الـعـنصـريـة وعنف
ـتــحـدة رغم الـشــرطــة في الـواليــات ا
ـواجـهــات مع الـشـرطــة وتـهـديـدات ا
ـصـمم على الـرئيس دونـالـد تـرامب ا
إعادة فرض النظام ملوحا باستخدام

اجليش.وبـعـد تسـعـة أيام عـلى مـقتل
جــورج فـلــويـد اخــتـنــاقـا حتت ركــبـة
شرطي أبيض أوقفه تـتواصل موجة
االحتـجـاجـات التـاريـخيـة من غـير أن
تتـراجع.وتظـاهر مـا ال يقل عن سـت
ـا لـذكرى ألف شـخص الـثالثاء تـكـر
جـورج فــلــويـد في جتــمع ســلـمي في
ـدينـة التي نـشأ فـيها في هيـوس ا
والية تكساس وحيث سيوارى الثرى
ـقـبـل.وقـال رئـيس بــلـديـة األسـبــوع ا
ـديـنـة سـيــلـفـسـتـر تـيـرنـر "نـريـد أن ا
ت سدى".وفي يعرفـوا أن جورج لم 
لــوس أجنــلــيس ركع رئــيـس بــلــديـة
ـدينـة إريك غـارسـيـتي مع شـرطـي ا
على ركبة واحدة في الـوضعية التي
ترمـز مـنذ  2016إلى الـتنـديـد بـعنف
الـشــرطـة ضــد األمـيــركـيــ األفـارقـة
وتـذكــر بـالــشـرطي الــذي قـتل فــلـويـد
ضـاغـطـا بـركـبـته عـلى عـنـقه حلـوالى
تـسع دقــائق.وفي واشــنـطن تــظـاهـر
اآلالف وبـــــيـــــنـــــهم الـــــســـــنـــــاتـــــورة
ـوقـراطـيـة إليـزابـيث وارن حـتى الـد
سـاء متحدين حظر وقت متأخر من ا
التجول الـذي أعلنـته البلديـة اعتبارا
من الـــســاعــة  19,00فــيــمـــا أقــيــمت
سواتـر معـدنـية حـول البـيت األبيض
ـنع أي مـواجـهــة مـبـاشـرة مع قـوات
األمن في مـحـيـطه.وكتـب ترامـب على
تـويتـر أن الـعاصـمـة األمـيركـيـة حيث
 تـوقــيف أكــثـر من  300مـتــظــاهـر
ــكـان األكــثـر مــسـاء اإلثــنـ "كــانت ا
ـــاضي" أمـــانـــا في الـــعــالـم الــلـــيل ا
مـاضـيـا في اخلط الـذي اعـتـمـده مـنذ
بدايـة األزمـة إذ يطـرح نفـسه كـرئيس
"الـــــنـــــظـــــام والـــــقــــــانـــــون".أمـــــا في
مـيـنيـابـولـيس مـركـز حـركـة الـغضب
حـــيث قـــتل فــلـــويــد فـــكــان الـــهــدوء
مــخــيـمــا. وقــالت صــديــقـتـه روكـسي
واشنطن باكية خالل مؤتمر صحافي
"أريد العدالة من أجله ألنه كان طيبا
مـــهــمـــا ظن الـــنــاس كـــان شــخـــصــا
طـيـبـا".وانـتـشـرت االضـطـرابـات مـنـذ
أســبــوع إلى أن عــمت أكــثــر من مــئـة
مـديــنـة أمـيــركـيـة مـتــرافـقـة مع آالف
الـتـوقـيـفــات وعـدد من الـقـتـلى. وكـرم
ترامب مـساء الـثالثاء شـرطيـا سابـقا
قـتل في مـوقع كـان جتـري فـيه أعـمال
نـــــهـب في ســـــانـت لــــويـس بـــــواليــــة

ميزوري.
وفي نــيـويــورك تـعــرض الـعــديـد من

ــــتـــاجـــر الـــفــــاخـــرة عـــلى اجلـــادة ا
اخلـامــسـة الــشـهـيــرة لـلـنــهب مـسـاء
اإلثن و تقد سـاعة بداية حظر
الـتجـول الـلـيـلي إلى الـسـاعة 20,00
وتـمـديـده حتـى األحد.غـيـر أن ذلك لم
ــتـظـاهـرين من الـسـود ـنع مـئـات ا
والبـيض على الـسواء من االحـتجاج
سلمـيا هـاتفيـا "جورج فلـويد جورج
فــلـويــد" و"حــيـاة الــســود تـهم" (بالك
اليفز ماتر) وهي الـعبارة التي باتت
شعارا لالحتجـاج على عنف الشرطة
جتــاه األمــيــركــيــ األفــارقــة.وقــالت
ـمــرضـة الــسـوداء تــازيـانــا غـوردن ا
البـالغـة من العـمر  29عامـا إن حظر
ــــنـع الــــنــــاس من الـــــتــــجــــول "أداة 
الـــتــظـــاهــر ولـــيس العـــتــقـــال الــذين

يرتكبون جرائم"
.وأدلى ترامب بـكلمـة شديـدة اللـهجة
مــســاء اإلثـنــ أعــلن فــيــهــا أنه أمـر
ـــدجـــجــ بـــنـــشـــر "آالف اجلــنـــود ا

بـالـسالح" والـشـرطـيـ في واشـنـطن
لوقف "أعمـال الشغب والـنهب". ودعا
حـكـام الـواليـات إلى "الـسـيـطـرة عـلى
الـشـارع" مـهـددا في حـال لم يـأخـذوا
بـتـعلـيـمـاته بـنـشر اجلـيش "لـتـسـوية
ـشـكـلـة بــسـرعـة بـدال عـنـهم".وكـانت ا
قـوات األمن اسـتـخـدمت قـبـيل كـلمـته
ـســيـلــة لـلــدمـوع لـتــفـريق الــغـازات ا
ــتــظــاهــرين عــنــد مــشــارف الــبــيت ا
األبــيض حـتـى يـتــمــكن الـرئــيس من
الــتـوجه مــشـيـا إلـى كـنـيــسـة عــريـقـة
قـريــبـة من الــبـيت األبـيـض تـعـرضت
ألعــمــال تـخــريب في الــيــوم الــسـابق
والـتقـاط صـورة أمامـهـا رافـعا كـتـابا
مــقــدســا في خــطــوة نــدد بــهــا قــادة
روحــــيـــــون من الـــــبــــروتـــــســــتـــــانت
والكاثوليك باعتبـارها عملية إعالنية
"بـغيـضـة أخالقـيـا".واحتـجت رئـيـسة
بـلـديـة واشـنـطن مـوريـال بـاوزر عـلى
إرســـال عـــســكـــريـــ "إلى الـــشــوارع

شـكالت الـتي يـشـكو صـامتـا حـيـال ا
ــتـظــاهـرون.ولم يــذكـر سـوى مـنــهـا ا
بـشـكل عـابـر "ثـورة" األمـيـركـي عـلى
ظــروف مـــقــتل فــلــويـــد.وقــتل الــرجل
البالغ من العمر  46عاما اختناقا في
كـنني  25أيار/مـايو وهـو يـردد "ال 
الـتـنـفس" ويــنـادي والـدته مـطـروحـا
أرضـا مـكــبّل الـيـديـن وشـرطي يـركع
عـلـى عـنـقه لــتـثـبـيــته بـركـبــته فـيـمـا
زمالؤه الـــثالثــة اآلخــرون يـــراقــبــون
ــشـهــد بــدون أن يــتـدخــلــوا.وأكـدت ا
عمـلـيتـا تشـريح أن الـوفاة نـتجت عن
الضـغط عـلى العـنق.وأقـالت الشـرطة
ديـريك شـوفـ الــعـنـصـر الـذي أقـدم
على توقيف فلويد ثم أوقف ووجهت
إلــيه تـهــمـة الـقــتل غـيــر الـعــمـد. لـكن
احملـتـجـ وأقـربـاء فـلـويـد يـطـالـبون
الحقـة الـشرطـيـ الثالثـة اآلخرين
الـذين شـاركـوا فـي عـمـلـيـة الـتـوقـيف

أيضا.

W¹ôË∫ جتمع للمتظاهرين في احدى الواليات االمريكية

" وهـو األمــيـركــيــة ضـد األمــيــركـيــ
مــوقف عــبـر عــنه أيــضـا الــعــديـد من
.وفي ظل ـــوقــراطـــيــ احلـــكــام الــد
االنقـسام الـشديـد الذي يعـم الواليات
تحدة تتخذ األزمـة منحى سياسيا ا
ــــرشح بــــشـــكـل مــــتــــزايــــد.واتــــهم ا
ـوقراطي لالنـتخـابات الـرئاسـية الد
التي سـتجـرى في الـثالث من تـشرين
الــثــاني جـو بــايــدن الــثالثــاء تـرامب
بــأنـه "حــول هــذا الــبـــلــد إلى ســاحــة
ــة مــعـــركـــة تــمـــلـــؤهـــا أحــقـــاد قـــد

ومخاوف جديدة".
W¹ËUÝQ   U UHš«

وصرح الرئـيس األسبق جورج بوش
االبن "حـان الـوقت ألن تـنـظـر أمـيـركـا
ـأسـاوية".وفي مـلـيّاً فـي إخفـاقـاتـنـا ا
مـواجـهـة االحــتـجـاجـات اجلـاريـة في
ظل تفـشي وبـاء كوفـيد- 19الذي زاد
من حــــدة الــــتــــبــــاين االجــــتــــمــــاعي
والــــعـــرقي بــــقي تـــرامـب حـــتى اآلن
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ـتـحـدة ـتـتــبع لالحـداث الــتي انـفـجــرت في عـمــوم مـدن الـواليــات ا  ا
االمريكيـة  وما رافقها من اعـمال شغب واحتجـاجات يرى ان ذروتها
بـلــغت أمـام الـبـيت األبـيض وفي ديــتـرويت ونـيـويـورك حـيث تـواصـلت
ـظاهرات احتجـاجاً على مقـتل جورج فلويـد وهو أمريكي وتوسعت ا
من أصل أفـريـقي لقـي حتـفه بـعدمـا جـثا ضـابط شـرطـة بركـبـته على
تـتبع الحداث االحتـجاجات العـنيفة وما عنقه في مـدينة منيـابوليس. ا
ـتـلفـزة لالحـداث الدامـيـة والتي رافـقـها اعـمـال حرق نـقـلته الـقـنوات ا
دن االمـريكـية وتـعود بـنا االحداث ـتاجـر كبـرى في ا وتخـريب ونهب 
الى عـمــلــيـات الــنــهب الــتي جـرت بــعــد احـداث  2003عـنــدمـا دخل
ارينز االمريكي العاصمة بغداد وراحت دباباتهم تعم شوارع وازقة ا
بـغـداد وسيـطـرت علـى مداخل ومـخـارج العـاصـمـة  االمر الـذي مـهد
ـؤسـسات العـمـال شـغب وحـرق ونـهب لـبـعض الـدوائـر احلـكـومـيـة وا
ـدنــيـة اطــلق عـلــيـهــا ( حـواسم ) ويــقـيــنـا ان االمــريـكـان مــهـدوا بل ا
شجعوا لنشر مثل تلك العمليات واحيانا وحسب شهود عيان ووثائق
وصور وفـر اجلنود االمـريكان غـطاء احلمـاية لعـمليـات النهب الـكبرى
ثل تـلك العمـليـات باعـتبار في العـاصمـة بغـداد وب رافض وسـاكت 
تلـكات الشعب على يد ان ماحصل هو عمـلية تدميـر وسرقة وحرق 
اهله ونـاسه وراحت وسائل االعالم وبـعض االصوات تتـهم العـراقي
بـانـهم ابـطاال فـي عمـلـيـات احلواسـم واحلرق والـنـهب والنـنـكر ان في
غالبية اجملتمعات وخاصة العربية التخلو من سلبيات بعض تصرفات
ـواطــنــ وكال حــسب ادراكه ووطــنـيــته وتــربـيــته لــكن ان نــعـمم ان ا
اجلـمـيع شــارك في عـمـلـيــات الـنـهب اجلــمـاعـيـة هــو خـطـا فـادح وفي
واطنـ العراقي دافعوا عن وزارات قابل ظهرت لنـا مجاميع من ا ا
ومؤسسات ومصـارف حكومية باسـلحتهم وحياتـهم رافض عمليات
ارينز االمريكي الذي احتل بغداد  النهب والفوضى التي بارك لها ا
واليـوم وبعـد اكثر من 17عامـا علـى احتالل الـعراق تـابعـنا الـفوضى
واالحـتـجــاجـات وعـمــلـيــات الـنـهب واحلــرق وهي لـيــست االولى الـتي
تـحدة ومـدن اوربيـة اخرى وكـيف تمت عـملـيات حتدث فـي الواليـات ا
واطن االمـريـكي وبـعـيدا عن جـنـسـيته الـنـهب اي احلـواسم من قبـل ا
وديانـته وعرقه ولونه وكـيف يدخل ويـتلون بـلون احلواسم وهـو يسرق
وينهب محـال جتارية في واشنطن ومـدن اخرى  اذا هي حالة ونزعه
ـواطن نفـسه ب الفـوضى واالحتـجاجـات وعمـليات بشـرية ان يـجد ا
الـنـهب ويـدخل متـجـرا او سوقـا ويـسـهم بعـمـلـيات الـسـرقات الـكـبرى
ـواطن االمريـكي والننـسى ان مثـل عمـليات الـنهب التـي شارك فيـها ا
والـسـرقـات واحلـواسم كـانـت قـد حـصلـت في غـالـبـيـة الـدول الـعـربـية
ن يدعـون االسالم واالنـسانـيـة وتبـقى عـملـيـات احلواسم وابـطالـهـا 
واطن الذين يعانون الفقر نزعة داخلية ونفسية تسيطر على غالبية ا
والبطش والـظلم من قبل حـكوماتهم ويـعدونها شـجبا واستـنكارا على
مااصـابهم والـيوم تـشهـد الدول الـتي تعـد نفـسها
ـــقــراطـــيــة في وسط االولى في احلــريـــات والــد
عمليات النهب والسرقة واحلرق واحلواسم التي

هي ليست االول واالخيرة في والياتهم .
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ــعــاجلــة ازدواج مــا إن وجه رئــيس الـــوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمي 
الـرواتب والـرواتب الـتـقـاعـديـة حملـتجـزي رفـحـاء وفـئـة أخـرى غـيرهم;
كـإجـراء إصالحي يحـقق الـعـدالة االجـتـماعـيـة حتى انـطـلقت بـيـانات
نتفع منددة ومستنكرة هذا اإلجراء فيما ضجّت مواقع التواصل ا

االجتماعي بجدال ونقاش ب مؤيد ومعارض.
عرفة حقيـقة مظلوميتهم ولنقف عند تلك الـفئات ونفصل فيها الـقول 

من عدمها:
 بـالنـسبـة إلى مـزدوجي الرواتب من عـوائل الشـهـداء فنـحن ال ننـكر
َّا ال شكّ فـيه أنَّ بعضهم يتقاضى تضحياتهم ودمـاءهم الزكية لكن 
رواتب تقاعدية أخرى عاليـة وبعضهم اآلخر من ميسوري احلال بل
َّن يـعـود زمن اسـتـشـهـاده إلى الـنـظـام السـابق إنَّ بـعض الـشـهـداء 
ا ـا قـبـلـهـا) لم يـعـدّ لـديه أوالد قـاصـرين بـل ر (فـي الـثمـانـيـنـات ور

ستفيدين من راتبه اآلن. غادرنا األب واألم وليس هم ا
حددات مـعيـنة يحل لذا وضع سـقف زمني لـتلك الـرواتب وتقيـيدهـا 
االشـكالـية هـذه وبالـتأكـيد لـيس منـصفـاً مقـارنة امـتيـازات هذه الـفئة
طوال هذه السنوات بتلك التي يتقاضها ذوو من استشهد في احلرب
ــا ســنـة مع داعش أو ضــحــايـا اإلرهــاب الــذين لم تــمض عــلـيــهم ر

واحدة.
نح طوال وال يعقل أن تـستمر كلّ تـلك االستحقـاقات والتعويـضات وا
ـفـارقة أنـهم ـسـاس بـهـا. وا هذه الـفـتـرة ويـرفـضـون رفـضـاً قـاطـعـاً ا
يـتـبـاكـون عـلى الـشـهـداء وأبـنـائــهم الـقـاصـرين من جـهـة وعـلى الـبـلـد
وأزمــتـه االقـــتــصـــاديـــة من جـــهـــة أخـــرى?ّ مــتـــنـــاســـ أن رواتــبـــهم

يزانية فأين مظلوميتهم?! وتعويضاتهم هي أحدى أسباب ارهاق ا
أمـا رواتب رفـحـاء فهـي تتـطـلب إعـادة نـظر بال شـكّ فأغـلـبـهم اسـتلم
ـكن أن تـستـمـر إلى ما ـاضـية وال  تـعـويضـات عـظيـمة فـي الفـترة ا
النهـاية فـضالً عن ان بعـضهم يعـيش منـذ زمن بعـيد في اخلارج وال
ـهـجر وال نـريـد أن ندقق يـسـتبـعـد أنهم يـسـتلـمـون اعـانات من دول ا
بقـانونيـة استحـقاقهم ونـكرر ما قـاله اخلبيـر القانـوني طارق حرب أن
كـلمـة "احملـتـجـزين" ال تـنـطـبق عـلـيـهم فـهم كـانـوا في مـخـيم لـالجـئ
الـعـراقـيـ في الـســعـوديـة أي كـانـوا ضـيـوفــاً في الـسـعـوديـة ولـيس
سجـناء أو مـعتـقلـ ومن السعـودية غـادروا إلى دول العـالم اخملتـلفة

وحسب اختيارهم ومازال بعضهم هناك!
ستلمة?ّ! نح ا فأين مظلوميتهم?! أال يكفي التعويضات وا

واألمـر نــفــسه يــنــطــبق عــلـى الـســجــنــاء الــســيــاســيــ ال نــنــكـر أنَّ
بعـضهم  تـعرض لـلسـجن والقى ألوان شـتى من الـتعذيـب والتنـكيل
نح التي استـلمت في الفـترة السـابقة تعـدّ كافية لكن التـعويضـات وا
ـكن أن تسـتـمر إلى مـا النـهايـة وال أريد أن أدخل فـي تفـاصيل وال 
َّن يدعي أنهم من السـجناء السيـاسي فالفوضى أحقية بعـضهم 
في الـعــراق جــعـلـت كلّ من دخل الــسـجـن في زمن الــنـظــام الــسـابق
ولفترة قصيرة جداً يستحق امتيازات السج السياسي حتى لو لم
يـكن معـارضـاً سيـاسيـاً بل لـيس من السـيـاسيـ ال من قريب وال من

بعيد فأين التجني والظلم وموجبات االستنكار والتنديد?!!
األمــر اآلخــر وهـو شــامل لــلــفـئــات أعاله والــقــائـلــ بــعــدم قـانــونــيـة
ودسـتـوريـة إجـراء أي ايـقـاف لـلـرواتب أكـرر مـا قـاله بـعـض اخلـبراء
بـهـمـة الـقـابـلـة لـعدَّة ـواد ا الـقانـونـيـ أنَّ في الـدسـتـور الـكـثـيـر من ا
ـعروف في كـلّ دول العـالم أنَّ هذه الـتعـويضات تفـسيـرات لكن من ا
تـمنح في الـفتـرة االنتـقالـية كـعدالـة انتـقاليـة هذا مـن جهة ومـن جهة
تقـاعدين أمر قانوني وظـف وا اخرى هل االستقـطاعات من رواتب ا
اذا تـعدونه أمراً ال بد مـنه وتتضامـنون مع احلكومة ودستوري? إذن 
ـساس بـرواتـبـكم كحل كـإجـراء للـخـروج من األزمـة فيـمـا تـرفضـون ا

للخالص من عنق الزجاجة!
ومن هـنــا يـجب عـلى الــنـاشـطــ واحلـقـوقــيـ واإلعالمـيــ الـتـحـرك
لـلضـغـط عـلى مـجـلس الـنـواب لـتـشـريع قـوانـ عـادلـة حتقـق الـعـدالة
االجتـماعـية وتـضع مدد زمـنيـة ومحددات لـتلك الـتعـويضـات وال تترك
ـستوى ما دة مـفتوحـة ومستـمرة. ونأمل أن يـكون السـادة النواب  ا
رّ به  الـشعب الـعراقي من أزمـة مالـية ويـتخذوا
ـعاجلة هـذا اخللل الذي خطـوات جادة ورصيـنة 
تـسـبب بـحسـاسـيـة بـ طبـقـات اجملـتـمع بل ولد

مظلومية لطبقات اجملتمع األخرى.
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أصدر قسم النقل اجلوي في سلطة
ـــــدني الـــــعـــــراقي  الـــــطـــــيـــــران ا
إحـصـائـيـة لـطـبـيعـة اجلـهـود الـتي
بذلت إلجالء العراقي العالق في
دول الـــعــالم  وقــال بــيـــان تــلــقــته
(الــزمــان) امس ان أعــدادهم بــلـغت
 20557مـواطن في  21دولــة عــبـر
 117رحـــلـــة جـــويـــة نـــفـــذت عـــلى
الــنــواقل الـــوطــنــيــة في الــبالد مع
الـنــواقل األخـرى. وبــ مـديــر عـام
ـدني الـعـراقي " سـلـطـة الـطــيـران ا
دريــد يـحـيى جــاسم  أنه (اسـتـنـاداً
لـتـوصـيـات وقــرارات خـلـيـة األزمـة
لألمــر الــديـواني  55لـســنـة 2020
والـلجنـة العـليـا للـصحـة والسالمة
ــوافـقـات الـوطــنـيــة فـقــد  مـنح ا
الــرســمـــيــة لــلــعـــديــد من شــركــات
الـطـيـران بـهــدف أجالء مـواطـنـيـنـا
الــــعـــالـــقـــ فـي تـــلك الـــدول خالل
متدة  من  17آذار ولغاية الفتـرة ا
 31من شـهـر آيـار (2020.  مـؤكـدا
دنـي تواكب أن (سـلـطـة الـطـيـران ا
ـسـتـجـدات اخلـاصـة الـتـطـورات وا
ــنع تـــفــاقم بـــفــايـــروس كــورونـــا  
األزمة الوبائية في العراق من أجل
ــنح تـــعــزيـــز دورهـــا وعــمـــلـــهـــا 
الـتـسهـيالت الـضروريـة لـلعـراقـي
في اخلارج لعـودتهم إلى بلدهم في
ـوقف الـقـريب الـعـاجل بـعـد تـقـيم ا

ـعـنـيـة الــوبـائي من قـبل اجلـهـات ا
في البالد).

ـطــارات الــعــربــيـة فــيــمــا حــددت ا
واالجنبيـة مواعيد الـرسمية العادة
سـافـرين وفي ما افـتـتاحـهـا امـام ا

واعيد: يلي جدول ا
1. لبنان:  15تموز 2020

2. البحرين:  10حزيران 2020
3. قطر:  10حزيران 2020

4. األردن:  15تموز 2020
5. العراق:  1اب 2020
6. إيران:  1اب 2020
7. مصر:  1اب 2020

8.العربية السعودية:  1اب 2020
9. تونس:  1اب 2020

10. اإلمارات:  1حزيران 2020
11. اليابان:  15حزيران 2020

12. جــمـــهـــوريـــة مــقـــدونـــيــا: 15

حزيران 2020
13. ليتوانيا:  15حزيران 2020

14. اجملر:  15حزيران 2020
15. بولندا:  15حزيران 2020

16. رومانيا:  15حزيران 2020
17. صربيا:  15حزيران 2020
18. هولندا:  20حزيران 2020

19. كـــازاخـــســـتــان:  20حـــزيـــران
2020

20. البانيا:  22حزيران 2020
21. الـــبــــوســـنــــة والــــهـــرسك: 22

حزيران 2020
ارك:  22حزيران 2020 22. الد
23. أستونيا:  22حزيران 2020

24. فنلندا:  22حزيران 2020
25. كوريـا اجلـنوبـية:  22حزيران

2020
26. إيرلندا:  22حزيران 2020

27. قـيــرغــيــزســتـان:  22حــزيـران
2020

28. التفيا:  22حزيران 2020
29. النرويج:  22حزيران 2020

30. سلوفاكيا:  22حزيران 2020
31. أستراليا:  1تموز 2020

32. بلجيكا:  1تموز 2020
33. بيالروسيا:  1تموز 2020

:  1تموز 2020 34. الص
35. السويد:  1تموز 2020

36. كندا:  1تموز 2020
37. كولومبيا:  1تموز 2020
38. كوسوفو:  1تموز 2020

39. ماليزيا:  1تموز 2020
40. مولدوفا:  1تموز 2020

41. أوزبكستان:  1تموز 2020
42. جـمــهــوريــة تــايـوان:  1تــمـوز

2020
43. تركمانستان:  1تموز 2020

44. أوكرانيا:  1تموز 2020
45. أندونيسيا:  10تموز 2020

46. الهند:  10تموز 2020
47. باكستان:  10تموز 2020
48. اجلزائر:  15تموز 2020
غرب:  15تموز 2020 49. ا
:  15تموز 2020 50. الفلب

51. جــنــوب أفــريــقــيــا:  15تــمــوز
2020

52. جورجيا:  15تموز 2020
ــتــحـدة:  15تــمـوز ــمـلــكــة ا 53. ا

2020
55. الكويت:  15تموز 2020

56. ليبيا:  15تموز 2020
57. قبرص:  1حزيران 2020
58. روسيا:  15تموز 2020

59. بلغاريا:  10حزيران 2020
60. البرازيل:  1اب 2020
61. أرمينيا:  1اب 2020
62. فرنسا:  1اب 2020

63. اليونان:  10حزيران 2020
انيا:  15حزيران 2020 64. أ

65. أسبانيا:  1اب 2020
66. إيطاليا:  1اب 2020

67. النمسا:  15حزيران 2020
68. أذربـــيــــجـــــــان:  15حــــزيـــران

2020
69. جمهورية التشيك:  15حزيران

2020
ـتحدة االمـريكية: 1 70. الواليات ا

سبتمبر 2020
71. سويسرا:  15حزيران 2020
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{ غزة (االراضي الـفلسـطيـنية) (أ ف
ب) - فـــتــحت مـــســاجــد قـــطــاع غــزة
أبـوابـهــا فـجـر األربـعــاء بـشـكل كـامل
ـصـلـ بـعـد إغالق احـتـرازي أمـام ا
مؤقت استمر لنحو  70يومًا للوقاية
ـسـتـجـد.وأدت من فـيـروس كـورونـا ا
ـــصــلـــ صالة أعـــداد كـــبـــيـــرة من ا
الـفـجـر آخــذين بـاالعـتـبـار اإلجـراءات
الـــوقـــائــيـــة الـــتي حـــددتــهـــا وزارتــا

األوقاف والصحة في حـكومة حماس
في قـطــاع غـزة.ودعت وزارة األوقـاف
ــصــلـــ إلى االلــتــزام بــاإلجــراءات ا
صل الوقائية.وطـلبت الوزارة من ا
إحــضـــار ســجــادة خــاصـــة لــلــصالة
ووضع كـمـامـة واقـيـة واحلـفـاظ عـلى
ـصـافــحـة وعـدم الـتــبـاعـد وجتــنب ا
ــرضى إلى اصـــطــحـــاب األطــفـــال وا
ـــســجـــد.وقــالـت الــوزارة في بـــيــان ا

ساجد سابق "سيقوم العاملون في ا
بتعقيمها بشكل مستمر وفتحها قبل
اآلذان بـعـشـر دقــائق وتـقـلـيص مـدة
االنــــتـــظـــار مــــا بـــ اآلذان وإقـــامـــة
الـصالة".ومـنـعت الـسـلـطات فـي غزة
صل من أداء منذ  25آذار/مارس ا
ـسـاجـد وطـلبـت منـهم الـصالة في ا
الصالة فـي منـازلهـم. لكـنهـا سـمحت
بأداء صالة عيد الفـطر أواخر الشهر

ــــاضي.وأحــــصى قـــطــــاع غـــزة 61 ا
إصـــابــة بـــفــيـــروس كــورونـــا ووفــاة
واحدة و 18حـالـة تـعـافي.ويـتـواجد
ـصـابــ بـالـفــيـروس الـذين جـمــيع ا
كانـوا قـد عادوا من الـسـفر في مـركز
لـلـحـجـر الــصـحي بـالـقـرب من مـعـبـر

رفح احلدودي مع مصر.
فـيمـا سـتلـجـأ سلـطـات مديـنـتي الباز
وإل ألتو في بوليـفيا إلى وضع الفتة
عــلى مـنــازل مـصــابـ بــكـوفــيـد-19
يرفـضون الـتزام احلـجر الـصحي مع
حصـول انتـهـاكات كـثيـرة لإلجراءات
الصـحـيـة من قبل مـرضى.وقـال وزير
األشــــغـــال الـــعـــامـــة إيـــفـــان أريـــاس
ـصـاب "بـالـنـسـبـة إلى األشـخـاص ا
بــفــيــروس كـورونــا الــرافــضــ عـزل
أنفـسـهم سـنضع الفـتـة على مـنـزلهم
كــتب عــلــيـهــا +كــوفــيـد- 19مــوجـود
هنا+".ووافقت على مـشروعه مدينتي
البــاز وإل ألـتــو الـكــبـيــرتـان.وحتـدث
أرياس عن حاالت كـثيرة تـنتهك فـيها
إجــــراءات الــــعـــزل مـن قـــبـل مـــرضى
مـصـابــ بـكـوفـيـد- 19ذاكـرا عــائـلـة
كانت على بينة بأنها مصابة ووقعت
عــلـى إعالن شــرف يــؤكـــد عــكس ذلك
لتتمـكن من الصعود إلى طـائرة تقوم
برحلة داخلـية. وبعد ذلك وضع طاقم
الـــــطـــــائـــــرة بـــــرمـــــته فـي احلـــــجــــر
ــكـنــنـا حتـمل أن الـصــحي.وأكـد "ال 

ـسؤولية يعرض أنـاس ال يتحـلون با
حيـاة الشـعب لـلخـطر".وسـجلت أكـثر
من  10500إصابـة بفـيروس كـورونا
في بــولـيــفــيـا وأكــثـر من  300حـالـة
وفــاة فـــيــمــا عــدد ســـكــان الــبالد 11

مليونا.
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الى ذلك بــاشــر مـســؤولــو مـنــظــمـات
ـطــالـبـة الــسـكـان األصــلـيــ حـمـلــة 
ـنقـب السـلـطات الـبرازيـليـة بـطرد ا
عن الـذهب فـي الـتـراب الـعــامـلـ في
أراضـي شـــعـب يـــانـــومــــامي لــــلـــجم
سـتجد في انتشـار فيروس كـورونا ا
شمل الـبالد.وتـلقى احلـمـلة دعـما من
منظمـات حقوق اإلنـسان وهي تهدف
إلـى جـــمع مـــئــــة ألف تـــوقــــيع لـــدفع
الـسـلطـتـ الـتـنفـيـذيـة والـتشـريـعـية
على الـتحـرك.وجاء في الـوثيـقة التي
نشرت عـبر االنترنـت "نحن في حاجة
بــــشـــكل مــــلح إلى جتـــنـب انـــتـــشـــار
ـنقبون أمراض أخرى في صفـوفنا. ا
عن الــــذهب يــــدخــــلـــون أراضــــيــــنـــا
ويخرجون مـنها بـحثا عن الذهب من
دون أي مراقبـة".وقالت مـنظمـات غير
حـــــكــــومـــــيـــــة مــــثـل "ســـــورفــــايـــــفل
ـعـهـد االجـتـمـاعي انـتـرنـاشـونـال" وا
الـبـيـئي إن نـحـو  20ألف مـنـقب عن
الـذهـب يـنــشـطــون في أراضي شـعب
مـتدة  96ألف كيـلومـتر يانـومـامي ا

مــربع.وأوضح أنــطــونــيــو أوفــيــيـدو
ــعـهــد لـوكـالــة فـرانس الـبــاحث في ا
بـرس "إنـهــا مـشـكـلـة مـتــكـررة لـكـنـهـا
بـاتت مــلـحــة جـدا في الــوقت الـراهن
(مع اجلـائـحـة)".وشـارك هـذا اخلـبـير
فـي دراســـة فـي جـــامــــعـــة مــــيـــنـــاس
جيـريس الـفدرالـية تـهـدف إلى تقـييم
تأثـيـر اجلائـحة عـلى أراضي شـعوب
يانومامي. وقدرت الدراسة أن % 40
قـيم من السكـان األصليـ هؤالء ا

قــرب مـنــاطق الــتـنــقــيب (حـوالى 14
ألفـا) قد يـصـابون بـالفـيروس بـسبب
غـيـاب اإلجـراءات الالزمـة.ويـبلـغ عدد
أفـراد شـعب يـانـومـامي في الـبـرازيل
نحو  27ألف نسمة وقد توفي الكثير
من أفـراده علـى غرار شـعـوب أصـلـية
أخرى في السبعينات بسبب أمراض
نقلها مستعمرون أوروبيون ووصول
مـنـقـبـ عـن الـذهب.وتـضم الـبـرازيل
نحو  800ألف من السكـان األصلي
ينتمون إلى أكثر من  300إتنية.وفي
 30أيـار/مـايــو أفـادت مـنـظــمـة غـيـر
حــكـومــيـة تــعـنى بــشـؤون الــشـعـوب
األصلية في البرازيل بأن  76من هذه
الــشــعـــوب أصــيــبت بــاجلــائــحــة مع
تـســجـيل  1747إصـابــة في صـفـوف
أفرادها و 167وفاة. وقد توفي ثالثة
من أفـــراد شـــعب يـــانـــومــامـي جــراء
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قترح فليس يح موقف ليقدم فيه ا
األمر علـى درجة من اخلـطورة ليـقدمه
. كــمــا إن في وسـعه أن في ذلك احلـ
يحـمله مـعه الى اللـجنـة لتـعيـد النـظر
ه من فـــيه مـن حـــيـث وجـــوب تـــقــــد
ـا ـاذا نـكص عن فـعل ذلك? ر عـدمه. 
إنه أصـبح مــنـكــشـفــاً امـام ســبـعـاوي
وكان يـدرك بأن تـولي سبـعاوي جـهاز
اخملابرات سـوف يجعـله ضعيـفا أمام
جبهة من الرئيس وأخيه. إن اخلوض
في جــدل مــا كــان في خــلــد الــدكــتــور
فاضل وهـو في مكـتب الرئـيس وبيده
ـلف ضــرب من الــتـأويـل. أعـتــقـد إن ا
االسـبـاب كثـيـرة. وال يـسـاورني الـشك
قط بـــأن دكــــتـــور فــــاضل لم يــــكن مع
قترح. فـلماذا حـمله إلى الرئيس إذا ا
كانت لديه قناعـة أو حدس أو معلومة
بــأن رفض االنـــســحـــاب أمــر نـــهــائي

ويترتب عليه عواقب وخيمة.
ــشـكـلــة األم في عـمــلـيـة إن هـذه هي ا
صــنع الــقـرار فـي أنـظــمــة ســلــطــويـة
ــؤســسـات وفــرديـة وتــغــيب عــنــهــا ا
ـوقـف يتـضح إن ـراكز. ومـن هذا ا وا
ما كـان يـبدو من  خـطـوات في عمـلـية
صنع القرار ذات مغزى ومنافع فإنها

في احلــقـــيــقــة خـــطــوات صــوريــة أو
مؤقـتة او لـتعـالج قضـايا لـيس بذات

أهمية استراتيجية. 
ولــــعـــمــــري احلـق مع كل مـن يــــســـأل
فـلـمــاذا جـاء الــرئـيس بــهـذه الـلــجـنـة
اخلـاصة بـه والـتي حـدد نـشاطـهـا في

السياسة اخلارجية.
وفي اجلمـلـة هل كـان الـرئـيس سوف
يأخذ بـنصـيحـة االنسـحاب?  اجلواب

. عندي هو كال يقيناً
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لو كان الـرئيس صـدام حسـ قد أخذ
ـا كـان يـريـد من الـلــجـنـة أن تـعـيـنه
علـيه في تـدبـيـر الـسيـاسـة اخلـارجـية
ـا كـان الـذي كـان. و إن كان للـعـراق  
الـتـحـلـيل بـفن "لـو" ضـرب من احملـال.
ومع ذلك يـــكـــتـظ  تـــاريخ الـــعالقـــات
الــدولــيــة مــنــذ بــدايــة عــصــر الــدولـة

الـــقـــومـــيـــة في
الــــقـــرن الــــســــابع

عشر وحتى يومنا  بقرارات وافعال ال
تـخــتــلف عــمــا فـعــله الــرئــيس صـدام

 . حس
لقد ضمت الصـ التبت. وتراها جزءً
من التراب الوطني وحتذر كل طرف ال
يـرى الـتـبت كـذلك ولـم تـتـحـرك الـهـنـد
رغم وقــــــوف امــــــريــــــكــــــا واالحتــــــاد
السـوفـيتي مع الـهـند ضـد الـص في
احلرب بـيـنـهـمـا ثم تـتـصـارع الـص
عــلى جــزر في بــحــر جــنــوب الــصــ
واحتـلت عـددا منـهـا وحتاجج بـانـها
جـزء من الــتــراب الـقــومي الــصــيـني
ومــنــذ ثـورة  1949والـصـ تــطـالب

بتايوان. 
واحـتـلت اســرائـيل الــضـفـة الــغـربـيـة
والقدس ولم يخرجـها احد واحتلت إ
يـران اجلـزر الـعـربـيـة طـنب الـكـبـيـرى
وطنب الصغـرى وأبو موسى  وتزعم
انـهـا جـزء من وحـدة تـرابـهـا الـقـومي
ولم يــهب الــعــرب وامــريــكــا والــغـرب
واحـتل بوت  ابـخاسيا إلستعـادتها 
من جـورجـيـا والـقـرم من اكـرانـيـا ولم

ينصر أحد اكرانيا. 
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ــــبـــادرة من ـــقــــتـــرح لم يــــكن   إن ا
الدكتور فاضل الـبراك بل من االستاذ
لك يـاس وبـخط يده والـفضل عبـد ا

له.
ــقــتـرح? هل تــبـنى الــدكــتــور فـاضل ا
نعم. كان يشارك في اجلدل فيه وليس
مسـتمعـا وكان يـدلي برأيه ولـم أشعر

ا كنا نتداول فيه. بانه غير معني 
لقـد كـان في وسعـه أن يشـيـر إلى عدم
ه إلى الـرئـيس إلنه كـان جـدوى تـقـد
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هنـاك حـوارات مـكـشـوفـة وشـفـافة في
تـحـدث فيـها اجواء اعـتـياديـة يـأمن ا
عـلى نــفـسه وعـلـى الـذين يــشـاطـرونه
ا تردد نـفر من الضبـاط الكبار الرأي 
بتحـذير الـرئيس من خـطوات خـطيرة
اتخـذهـا مـثل احلـرب عـلى الـكويت أو
جـدوى االنــســحـاب. إن الــتــشـاور مع
عــدد قــلــيل من الــذين حــوله واالخالء
واخملـلـصــ له مـهـمــا فـعل والـذين ال
تـلـكـون القـدرة عـلى اسـداء الـنصح
ا السديـد ال يتعـدى كونه اسمـاعهم 
كان يـروم الـقيـام به. وكـان يـترقب من
سـامـعـيه أن يـكـبـروا فـيه ويـهـلـلـوا له
عــلى االقــدام عـــلى مــثل هـــذا الــفــعل.
ويبـقى االفـتراض هـو لو ضـحى قـائد
عـسـكـري بـحـيــاته وحـذر الـرئـيس من
القيام بـاحلرب على الـكويت ثم حذى
حذوه آخر ألعدل الرئيس عن فعلته. 
ولـنـا دالـة في حــادثـة احـتالل الـراين
التي كـانت حتت الوصـايـة الفـرنسـية
ـيـة األولى من قـبل بـعـد احلـرب الـعـا
ـانية في 1936 على جرأة القوات اال
ابــداء الــرأي من قــبـل الــعــســكــريــ

فـعـنــدمـا غـامــر هـتـلـر وأمــر بـاحـتالل
الــراين حــذرته الــقـيــادة الــعــســكــريـة

ـانـيـة الـعـلـيـا بـأن ال قـدرة لـلـقـوات اال
عـلـى مـواجــهــة بـريــطــنــيـا وفــرنــسـا.
وحلسن حظ هتلر لم تتحرك بريطانيا
وفـرنـســا ومع ذلك نـهـضـت الـقـيـادة
الـعـســكـريـة بــدورهـا فـأبــدت بـرأيـهـا.
وليت القـيادة العـليا الـعسكريـة فعلت
ذلك. ولـــــكن مَنْ هـي تــــلـك الــــقــــيــــادة
العـسـكريـة الـعلـيـا لتـفـعل ذلك? أكانت
ـا تعـنيه? حقـا قيـادة عسـكريـة علـيا 
كانت تتـكون من حسـ كامل الذي ال
صلة له بالعلوم عسكرية ال من قرييب
وال من بعـيـد قط وعلي حـسن اجملـيد
الــذي درســـته في كـــلـــيــة الـــدفــاع في
جـامـعـة الـبـكـر وكـان أمـره كـذاك الذي
جـــاءوا بـه من بــــعـــد حتــــصـــيــــله في
االبــتــدائــيــة إلى الــدراســات الــعــلــيــا
ليسمع في االسـتراتيـجية والـتخطيط
والـســيــاسـة اخلــارجـيــة والــسـيــاسـة
الدولـية وفن إدارة الـدولة وسـبعاوي
وقصي وهم  اجلدار العائلي للرئيس.
وجــمـيــعــهم عــســكــريــون اسـمــاً وفي
الـقــيــافــة وال يــفــقـهــون في
الــشــئــؤن الــعــســكــريــة
شـيـئــأ قط أمـا الــفـريق
الـــــركـن إيــــــاد الـــــراوي
فــــــلــــــيس مـن طــــــبــــــعه

االعتراض كما أرى. 
لــقـــد درســـته في كـــلـــيــة
الــعـــلـــوم الـــســيـــاســـيــة
ـسـائــيـة ولم أر مـنه إال ا
الــــــوداعــــــة والــــــعــــــفـــــة
والـســكـيــنــة حـتى إنه ال
. والــفــريق يــثــيــر ســـؤاالً
الركن حـس رشـيد الذي
ال أظـنه يــجــرأ عـلى غــيـر
قـــول نـــعـم ســـيـــدي أمـــام

الرئيس. 
هل إن مـــحــــاولـــة تـــقـــد
ـقــتــرح من بــ اســبـاب ا
إعـدام فـاضل الــبـراك? لـكل
امـرىء فـرصــة أن يـخـلص
إلى جـواب. والـرأي عـنـدي

نعم. 
إنـهـا الـقـشــة الـتي قـصـمت
ظـهــر اجلــمل. لــو كـان دكــتــور فـاضل
عــلى عــلم بـــأن مــصــيــره هــو الــهالك
بتهـمة ال جتد لـها مصداق عـند عاقل
لـكـان من الــفـضل الـكـبــيـر له أن يـنـذر
ـقترح فعسى ه ا نفسه للعـراق بتقد
ان يـراجع الـرئــيس تـعــنـته واصـراره
ــا أن عــلى الــبـــقــاء في الــكـــويت طــا
الـنــتــيـجــة  كــانت واحــدة سـيــان قـدم

قترح أم امتنع. ا
ومـرة أخــرى اســأل هل كــان الــرئـيس
صـدام حـسـ سـيـأخـذ بـرأي الـلـجـنـة
بـاالنـســحـاب من الــكـويت لــو كـان قـد
ـقـتـرح علـيـه? اجلـواب عـندي عُـرض ا

. كال يقيناً
ـاذا اسـتُبـعـد دكتـور فاضل ال علم لي 
من رئـاسة الـلـجـنـة . تـولى سـبـعاوي
الــذي كــان مــديـــر جــهــاز اخملــابــرات
رئاسة الـلجـنة وكـان عددهـا قد توسع
بالتحـاق عبداجلـبار الهـداوي  سفير
ســابق وســـمــيــر عـــزيــز الـــنــجم من
االشخـاص الـذين شـاركـوا في عـمـلـية
إغـتــيــال الـزعــيم عــبـد الــكــر قـاسم
ودكــتـــور مــازن الــرمـــضــانـي اســتــاذ

جامعي.  
وافــتــقــدت الــلــجـــنــة بــهــذا الــتــوسع
وأسـلــوب إدارة سـبـعــاوي كـثــيـرا من
قيـمـتـها.لم يـعـد لـلجـنـة أي دور فـعلي
ــقــتــرحـات بــنــاءة. ولم في االتــيــان 
يـعــرض عـلـيــهـا قــضـايــا إلعـطـاء رأي
فـيـهـا. ولم يـبـادر سـبـعـاوي في إثـارة

مسائل بذي نفع.
في 3 تشرين األول 1990 صدر كتاب
من ديوان الرئـاسة بإعـفاء اللـجنة مع

تقد الشكر ألعضائها.
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ـا فـاومـأ بــيـده عـلى عــنـقه مــوحـيـا 
مـعـنـاه حز الـرؤس مـخـفـفـا عـليّ وقع
ــا كـان يـتــوقـعه لــو كـان قـد تـمـثــيـله 
ــقـتــرح عــلى الـرئــيس بــتـلك عـرض ا
االبـتــسـامــة الــتي تـكــون عــلى وجـهه

عندما كان يخاطبني. 
وكـيف عـلم فــاضل بـذلك ? هل هـو من
بنـات استـنتـاجاته أم أن عـبد حـمود
ـقــرب من الــرئــيس والــذي يــقـدم له ا
الــبــريـد أطــلــعـه عـلـى الــتـوجـه عــنـد
ـقترح ـاذا لم يقـدم فاضل ا الرئيس? 
بنفـسه للرئـيس على انـفراد? هل فعل
ذلك مـرة مع ما كـنـا نـرفـعه لـلـرئـاسة?
ا ال ريب فـيه إن انـفـراده بـالـرئيس
عتاد بالنسبة له ليس باحلدث غير ا
فقد كان رئيسا لـلجهاز وإن كثيراً من
ـكن ان يـتـخـذ الـقـضـايـا اجلـسـام ال 
الــقــرار بــشــأنــهــا بــنــفــسه دون أخــذ
وافـقـة من الـرئـيس. هل خـشي على ا
نـفـسه من رد فـعل الـرئـيس? ألم يـعـلم
أن من مـهـمــات جلـنـة اســتـشـاريـة أن
تـقـدم مـا تـنــصح فـيه ولـيس إلرضـاء
أهـــواء الـــرئـــيس? ألـــيـس في وســـعه
الدفاع عن الرأي بـنفسه بأن هذا رأي
الــلــجــنــة ولــيـس رأيه وإن لــيس من
الـصـائب حـجـبه عـنه فـهـو الـذي  قـام
بتشكيل اللـجنة بنفـسه طالباً النصح
منـهـا فـفي حـجـبه خـطـا جـسيم إذ ال
يــصح أن يُــعــرض عــلى الــرئــيس مــا
يحـلـو في عـيـنه وتـطـمـئن إلـيه نـفسه
إلــــيه فــــقـط بل في الــــســــيــــاســــة إن
اخليـارات الصـعبـة هي الـتي يُمـتحن
فـيــهــا الـقــادة. وإن الــذي يـســتــجـدي
الـنـصـح عـلى عـلـم بـيـقــ أنه يـواجه
مِــحَــنــاً ومــصــائب إن هــو لم يــتــخــذ
ـاذا جاء القـرار الـسلـيم والـصحـيح. 
بـنــا إذا كــان ال يــريــد ان نُــسـمــعه كلَ
شيء حـلــوه ومـره صــوابه وخــطـله

? هذا من جهته. باطاله وشرعه 
وأمـا من جـهـتـنا ال حـق لـنا أن نـعـفي
سؤلية. انفسنا من قسط من اللوم وا
ال يـصـح أن نـكــون جلــنــة من خــبـراء
مـارسـوا الــسـيـاســة والـدبـلــومـاسـيـة
لـعـقـود وأسـاتــذة لـهم بـاع في مـيـدان
ـيـاً في الـسـيـاسـة تـخـصـصـهم اكـاد
ادح ـثـني وا ـتـفـرج أو ا تودي دور ا
ــهــلل. لــقـد كــان من ــسـتــبــشــر وا وا
الواجب أن نـفـعل أحـد األمرين. إحلل
األول أن نـطـلـب إعـفـائــنـا جــمـاعـة او
فـــرادا. وهـــذا أمـــر مـــحـــال. فال أحـــدَ
يحـسـدنـا عـلى احلـال الـذي كـنـا فيه .
فـــمن يـــجـــرأ عـــلـى أن يـــقف في وجه
سـلـطة كـسـلـطـة الـرئـيس. فال أظن إن
في تــاريخ الــســيــاســة الــعــراقــيـة أن
التمس وزير أو عضـو جلنة ان يُعفى
او يــقــدم اســتــقـــالــة بــســبب وغــز
ضـمـيـر أو وجدان يـفـسـده بـاطل..
فما بالـكم بأعضـاء جلنة من صنع
يـده. وإلـطــريق الـثـانـي أن نـتـدبـر
ـقتـرح على األمر في كـيف نضع ا
طـاولــته. لم نـنــاقش كـيـف لـنـا أن

نفعل ذلك. 
غـلب عـلـيـنـا مدرك أن الـرفـض قد
. وهنا ال مفر من كان امراً مقضياً
سؤال أليس من مسؤلية الدكتور
فـاضل أن يَــهِب في هــذه احلــالـة
ويضـغط على عـبـد حمـود ليـقدم
قـتـرح. وإذا امتـنع عـبد حـمود ا
فــــفي وسـع دكــــتــــور فــــاضل أن
ينوب عـنه ويحمـله إلى الرئيس

بنفسه. 
وال أظن أن دكتور فاضل تتقطع
به السبل للوصول إلى الرئيس
وجـــهــــا لــــوجه. إنه  يــــعــــتـــلي
مـنــصب مـســتـشــاراً سـيــاسـيـاً
وهـــذا يـــعـــنـي أن لـــديه فـــرص
الـــوصــــول إلـى الـــرئــــيس.  إن
ستـشار ال يبـقى ينتـظر حتى ا

يـسـتـدعـيه الــرئـيس لـغـرض يـريـد أن
ــــا يـــطــــلب يـــســــتــــانس بــــرأيه وإ
ـسـتـشـار من الـرئـيس أن يـسـتـقـبـله ا
لقضية عـاجلة وخطـيرة تستوجب أن
يتخذ بشأنهـا الرئيس القرار. والقول
ـوقـف لم يــكن مالئــمــا لــعـرض بــان ا
قتـرح ضعيـف احلجة. لـقد كان  في ا
وسع الدكـتـور فاضل أن يـتـريث حتى

فهناك اجلالية العراقية "بدون" والتي
ـمــكن جتــنـيــد بـعـض مـنــهـا في من ا
قـوات اجلـيش األمن وقــيـام مـصـالح
اقتصادية من شركـات وعمالة عراقية
عـــوضـــا عن االجــــانب كـــمـــا هـــنـــاك
اجلـالــيـة الـفــلـســطـيــنـيـة الــتي أيـدت
دخول العراق الى الكويت. ففي وسع
الـعــراق أن يــعــيـد حــكم آل الــصــبـاح
ويــجــري الــتــفــاهم عــلى صــيــغــة من
ــؤســسي الــربــاط الـســيــاسـي غـيــر ا
عوضـا عن الـوحـدة او الفـيـدرالـية او

غيرها. 
وجادلت بان السـعودية قـد حتبذ هذا
اخليار فمع أن ليس من مصلحتها أن
يكون الـعراق قويـا ومتحـديا لدورها
فإنها تخـشى من عواقب وهن العراق
ــا يــجــعـــلــهــا تـــواجه إليــران عــلى
ـا أن امـريــكـا  كـمـا قـالت إنـفـراد. و
الــسـفــيــرة ال تــضــغط عــلى احلــلـول
الـعـربـيــة في حل اخلالفـات الــعـربـيـة
فإنـهـا سوف لن تـعـترض عـلى تـفاهم
عـراقي كـويـتي له ابـعـاده االمـنيـة في
مـواجــهــة الــتــحـديــات اإليــرانــيـة في
ستقبل. إن أمريكـا تريد عراقا يصد ا
إيران أو يتوازن مـعها. وإنـها ال تريد
االعتـماد عـلى السـعوديـة وحسب في
أمن اخلـــلـــيج الـــعـــربـي فـــتـــبـــتـــزهــا

السعودية.
إن امريكـا قد امـهلت الـعراق الـفرصة
لتـدبـير وجـوده في الـكـويت ولم تهب
مــبــاشــرة إلخــراجه من الــكــويت. وال
يصح الـقـول إن امريـكـا كـانت تنـتـظر
اختـمار بـيـئة إقـلـيمـيـة ودوليـة خللق
شرعـية لـعـملـها الـعسـكـري لعـجز في
الـقــدرات الـعــسـكــريـة. لـقــد امـتــنـعت
ـا لـديـها امـريـكـا من اخـراج الـعـرق 
من قــوات في اخلــلـــيج الــعــربي وفي

تركيا ان تطرد العراق. 
لقـد اعـطت واشـنـطن فـرصـة كادت ان
تـكـون طـويـلـة لـتـعـمل الـدبـلـومـاسـيـة
العـربيـة والدولـية علـى اقنـاع العراق
باالنسحاب. إن امريكا لم يكن ثمة ما
نـعـهـا أن تـقـدم عـلى عمـل من طرف
واحد ويركب معها في الزورق كل من
يشـاء وكـانوا كـثـيرين من عـرب وغـير

عرب. 
إن الشـكـوك في التـعـهدات الـفـرنسـية
والسوفيتية ال تشفع لها حججها. إن
في وسع العراق أن يطـالب بأن يكون
االنسـحاب حتـت خيـمة دولـيـة وليس
أحاديا من جانب العراق او بوصاية
تـحـدة ويشـتـرك فيـها دول من اال ا
من حـــركـــة عـــدم االنـــحـــيـــاز والــدول

العربية.
ـــتــمــثل فـي إيــران عــلى إن اخلــطــر ا
ـصـالح األمـريـكـيـة والـغـربـيـة يـحث ا
أمريكـا على أن تؤمن عـراقا قويـاً بعد
االنــســحــاب. إن امـام أمــريــكــا ثـالثـة
خـــيــــارات.اوالً أن تــــتــــرك اخلـــلــــيج
العربي إليران بعد احلرب. ثانيا دعم
عراق قوي يتـعاون مع السـعودية في
مـثــلث امـريــكي- عـراقي  –سـعـودي.
ثالـثا أن تـتولى امن اخلـليج الـعربي
ينـفـسـها فـتـصبـح في مواجـهـة إيران

وجــهـــا لـــوجه. إن احلل الـــثـــاني هــو
االرجح لـتـامـ األمن واالسـتـقـرار في
نـطـقـة واالزهـد كلـفـة. غن فـيه مـزايا ا
ايجـابيـة خلدمة مـصالـح امريكـا. فمن
النـاحـيـة االولى سـوف لن يـكـون امام
ــثــلث فـرص في إيـران وهي تــواجه ا
ـنـظور لـتـتـمـرد من جـديد سـتـقـبل ا ا
وحتيـي دولة الـثـورة وتـصـديـرها بل
ســوف تـــســـعى لـــتـــتــعـــايش مع دول
اخللـيج العـربي كـدولة. ومن الـناحـية
الـثـانـيـة إن دول اخلــلـيج الـعـربي لن
تـســتــطـيع أن تــســتـغــني عن الــعـراق
وبالتـالي فمن مصـلحتـها أن حتتويه
ولــيس عــزله ونــبــذه. ومن الــنــاحــيــة
الـــثــــالـــثـــة ســــوف يـــكــــون الـــعـــراق
والـسـعـوديـة حتت جـنـاحي الـواليـات
ــــتــــحــــدة وعــــنــــدهــــا ال حتــــديــــات ا

نطقة. لسياستها في ا
إن االنسـحاب ال يـعـني نفض الـيد من
تـلك احلـجج واالسـبــاب الـتي سـاقـهـا
العـراق ضـد الـكـويت. إن بـيـد الـعراق
روافع لـــــلـــــضـــــغط عـــــلى امـــــريـــــكــــا
ـطـالب والـسـعــوديـة لـتــتـعـاطـف مع ا
الـــعــراقـــيـــة شـــرط أن تـــكـــون عـــادلــة
ومـــقـــبـــولــة . ال يـــوجـــد فـي احلــروب
واالنـسـحـاب اسـتـسالم غـيـر مـشـروط
قط. لـقـد رفع تـشــرشل هـذا الـنـداء في
ية الثانية وعندما جلس احلرب العا
اخلــصــمــاء عــنـــد الــطــاولــة كــان ذلك

بشروط. 
ـقترح تفـصيالت لترويج لم يتضمن ا
الفـكرة االسـاسيـة وقد يـقول الـبعض
إن ذلك لم يــكن صــائــبــا من جــانــبــنـا
والسبب في إننا لم نفعل ذلك هو إننا
ما كنا نرسل الى الرئيس دراسات بل
خيـارات. ويـقع عـلـيه ان ينـتـقي مـنـها
مـا يــراه وهـو هــذا عـ الــصـواب في
عمل أي جلنة استشارية أو مستشار.
فـالــدور لـيـس مـؤســسي بل تــكـمــيـلي
بالـنـسـبـة لـلـجنـة لـيس لـهـا سـلـطة أو
يــتــرتب عــلى مــا تــقــتــرحه من بــدائل
ـنتقى. إن مسآلـة في عواقب اخلـيار ا
االنــتــقــاء من ســـلــطــة الــرئــيس وإذا
نتـقى فعندها تكون اوصت باخليار ا
. الـلـجــنـة قــد أدت دورين مـتـنــاقـضـ
تقترح وتوصي بتفضيل معاجلة على
أخـــرى. إن األمـــر لــــيس كـــذلـك. لـــقـــد
وضــعـــنـــا أمــامـه إمــا أو. ويـــقع عبء
قـترح االختـيار عـليه. حـبـذ بعـضنـا ا
وحتفظ آخرون. لقد كان دكتور فاضل
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ـقترح إلى مضى اسبـوع  على حمل ا
ـع كما الرئاسة. الـتقيـنا في اليوم ا
هو احلال كل اسـبوع. كان بـيد فاضل
لف الـوردي الـلـون الـذي طـويت فيه ا
ـقـتــرح. جـاء وتـعــابـيـر وجـهه ورقـة ا
تقول واحـسرتـاه.. أخبـر االستـاذ عبد
ــلك يــاســ وارجع إلــيه مــقــتــرحه. ا
وكــان يــخــاطــبه في اغــلب االحــيــان "
خـالي" بـنـبـرة ريـفــيـة خـاصـة مـفـعـمـة
بـالـتـقــديـر والـود. وقــد جـاء  االسـتـاذ
ــلـك يــاســ عـــلى مــا وقع في عــبــد ا
مذكـراته  " كي ال تضـيع احلـقيـقة". لم
ــقــتــرح. ــاذا لم يــقــدم ا يــشــرح لــنــا 
وقف الذي وجده وأكتفى بالقول إن ا
في مــكــتـب الــرئــيس ال يـــشــجع عــلى
ـه. أدركــنـا مــا كــان يــرمي إلــيه تــقـد
بـقـوله هــذا. مـا هـو األمــر الـذي صـده

ه? عن تقد
لقـد كـنت في كـثـير من االحـيـان انـفرد
بدكتـور فاضل واستـوضح منه بعض
ــواقف عــنــد احلـــاجــة. اقــتــربت من ا
دكـتــور فــاضل ونــحن نَــهم بــاخلـروج
ـقتـرح. قال لي ـاذا لم يـقدم ا فسـألته 
ــوقف الــذي وجــد نــفــسه فــيه لم إن ا
يـكن مشـجـعـاً عـلى تـقـد مـا تـضـمنه
قـتـرح فـقـد كـانت أفـكـار االنـسـحاب ا
ــا قـد أشــيـر إلــيـهــا من بـعــيـد أو لـر
قــــريب وطَــــرقـت ســــمعَ الــــرئــــيس أو
حتسس بأنها جتوب في عقول بعض
الذين حوله. وقال إن فـكرة االنسحاب
عند الـرئيس كـانت تعبـر عن االنهزام
إنـهـا خط أحـمـر بـالـقـلم الـعـريض بل
إنـهـا اخلـيـانـة. وعـقـابهـا لـيـس خـفـيا

على اللبيب قلت مع نفسي.

ه يعـرف مسـبقـا مـا هي عواقب تـقد
عليه وعلينا ولكنه لم يفعل ذلك.

ولـــقـــد كـــان في وســـعه أن ال يـــحـــمل
قترح إلى الرئـاسة بسبب أن بعض ا
االعضاء كان لديهم حتفظ  ولكنه آثر

أن يرفعه إلى الرئاسة.
لقد كـان يدير اجلـلسات بفـن ال يتعذر
عـلى أي عـضــو في الـلــجـنـة أن يـدرك
بأن مثل هـذا التـوجه في التفـكيـرغير

مقبول عند دكتور فاضل.
 إن مقتـرح االنسحـاب لم يُوضع أمام

 . أع الرئيس صدام حس
هل إن الـدكتـور فـاضل  أعـدل عن ذلك
بعـدمـا أدرك أن فرصـة قـبوله يـائـسة
وهـو رجل سـبـر بـحــكم مـهـنـته قـراءة
ناخ الذي سـاد حينهـا. هذا ما اميل ا

إلى األخذ به.
 هل إن عبد حـمود أسـدى له نصـيحة
قتـرح. ليس لديـنا ما بأن ال يعـرض ا
يهدينا إلى االجابة على هذا السؤال.
وال يصح االفتراض بأن عبد حمود ال
ــذكــرة قــبل أن يــعـرض يـطــلع عــلى ا
البـريـد على الـرئـيس حسب سـيـاقات
أي ســكـــرتــيـــر. لــذلك اذهـب في هــذا
االجتاه بأن عـبد حـمود حذر الـدكتور

ـقـتـرح. إن فـاضل من مــغـبـة عــرض ا
عـبـد حـمـود هــو األقـرب إلى الـرئـيس
مِنْ أي شـــخص آخــر حـــوله ويـــكــون
حاضراً في أغـلب لقـاءات الرئيس مع
الـضـبــاط وغـيـرهـم. وقـد ادرك مـوقف
الرئـيس من االنسـحـاب أو أي تلـميح
به كخـيـار. وال يوجـد بـ عبـد حـمود
وبــــ الـــدكــــتــــور فــــاضل ضــــغــــائن
ـقـتـرح وخالفـات لـيـغـرر بـه لـتـقـد ا
انتقاماً منه وبـذلك يكون قد أخذ بيد
الـدكــتــور فــاضل بــدون عـلم مــنه إلى
حـتــفه. وال ريـب إن عـبــد حــمــود كـان
يـدرك إن من بــ الـعــسـكـريــ الـذين
يــتــحــادثـــون مع الــرئـــيس من الــذين
عـان عيونهـم و تبدو على يفضـحهم 
وجوهـهم عالمـات عـدم  الـرضـا وعدم
ـا يــسـمـعـون مـن مـعـانـدة الـقـنــاعـة 
وكـبـريـاء وغـطـرسـة في قـدرة الـعـراق
عــلى مـــواجــهــة أمـــريــكـــا واجملــتــمع
الـــــــــــدولـي. وال ريـب إن الـــــــــــقــــــــــادة
الــعــســكــريــ كـانــوا أكــثــر دريــة من

الــــر
ئـيس بـاحلـال الـذي آلت إلـيه الـقـوات
العـسكـرية الـعراقـية بـعد حـ قصـير
من احلـــصـــار. وال ريب إنـــهم كـــانــوا

رة.  يخبئون احلقيقة ا
ومــثــلــمــا نـحـن أعــضــاء الـلــجــنــة لم
نتمسك بـرأينا ونحث الـدكتور فاضل
عــلى أن يــفــعل مــا يــنـبــغـي عـلــيه أن
يـفــعــله كــرئــيس لــلـجــنــة أن يــعـرض
الــقـــرار عــلى الـــرئــيس فـــإن الــقــادة
الـعــسـكـريــون تـقع عــلـيــهم مـســؤلـيـة
تاريخـية أيـضا كـونهم آثـروا الصمت
عــلى الـــنــطق. فـال أحــسب لـــو كــانت
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عـادت أزمة بـنـاء السـد الـعـظيم فـي منـبع نـهـر دجلـة تـطفـو عـلى الـسطح  إذ قـامت
ائـية التـركية بـتشـغيل أول توربـ في سد الـيسو مـا يعـني أن هناك حـيفاً ـوارد ا ا
كبـيراً سـيقع عـلى العـراق وحتديـداً نهـر دجلة  والـذي يعد مـورد األساسـي للـمياه
في الـبالد  إذ لم يـفـلح العـراق مـنذ 2003 من عقـد االتـفـاقيـات اخلـاصة بـحـصة
تكررة التي باتت العراق من نـهر دجلة والفرات و وضع حـلول نهائية لهـذه األزمة ا
ورقـة ضـغط بيـد األتـراك من اجل حتـقيق مـكـاسب سيـاسـيـة واقتـصـادية من خالل
الـتحـكم بـشكل مـطـلق بتـدفق مـياه نـهـري دجلـة والـفرات ويـبـدو أن اردوغان اخـتار
العراق لـيعلـن عدائه له حيث اخـتار هـذا التوقـيت مع انشـغال العـالم بأزمـة فيروس
ـثـير لـلـجدل جـنـوب شرق تـركـيا  كورونـا لإلعالن عن بـدايـة تشـغـيل سد الـيـسو ا
ـا طالـبت احلكـومة ـقـابل طا بسـبب تأثـيراته الـسلـبـية عـلى إمدادات نـهر دجـلة  با
ـائية وعـدم ملئ خزان العراقـية مراراً من نـظيرتـها التـركية مـراعاة حصـة العراق ا
ـائـيـة لغـرض إنـتـاج الكـهـربـاء وإنعـاش مـنـطقـة األنـاضول سد الـيـسـو من موارده ا
الـتـركـية  في حـ واصـلت حـكومـة اردوغـان بـنـاء الـسد واكـتـفى األخـيـر بـإرسال
ـشـروع الـذي يـهدف مـبـعـوث لـتهـدئـة اخملـاوف الـعـراقـية ربـحـاً لـلـوقت السـتـكمـال ا

صالح العراق . بالدرجة األساس لتعزيز مصالح تركيا دون مراعاة 
ــائي لـبـلــد يـعـيش عـلى ــشـاريع الـتي تــؤثـر بـالـســلب عـلى الـوضع ا أن مـثل هـذه ا
وارداته الـنـفطـية  حيث كـان يـأمل أن يعـمل عـلى إنعـاش اجلـانب الزراعـي وتوفـير
عـلومات الـرقمـية ان ما االكتـفاء الـذاتي للـمحـاصيل الـزراعيـة اخملتـلفة  إذ تؤكـد ا
ـئـة من ميـاه الـعـراق تـأتي من خارج الـعـراق وحتـديداً من يـقـارب من نـسـبة 74 بـا
ـئة من داخل الـعراق معـظمـها يـقع في إقليم تـركيـا وإيران وسـوريا وحوالي 26 با
ـائيـة إلى الـثـلث بسـبب الـتـخزين كـوردستـان وان نـهر الـفـرات تـناقـصت إيـراداته ا
ـتـوقع أن يـجف نـهر الـفـرات بــحـلول الـذي وصل أوجه في تـركـيـا وسوريـا إذ من ا
شـكلة امتدت إلى نهـر دجلة كذلك بسبب الـسدود والتي أهمها عام 2035 وهذه ا
ـعـنى ان هذا سد الـيـسو والـذي تصل طـاقـته اخلزنـية إلى 10.4 مـليـار مـكعب  
ـا يسـبب خلالً واضـحاً في السـد يبـتـلع نصف تـصـريف نهـر دجـلة في الـربيع  
ـواجهة عـملية الـتخزين داخل البالد  خصـوصاً وان العـراق ليس مسـتعداً حـاليا 
هذه األزمة الـكبيرة مع استمرار األسالـيب البدائية في عمليـات الري والهدر الكبير
ـنـزلـيـة وكـارثـة الـتـجاوزات عـلى احلـصص يـاه اخملـصـصـة لالسـتـخـدامـات ا فـي ا

ائية . ا
ائي لـلبالد ال يتـحمل مزيداً من الـتغاضي وان عـلى احلكومة الـعراقية ان الوضع ا
عـاجلة هذا ـتحـدة  الـبدء فـوراً بأعـداد برنـامج متـكامل بـالتـعاون مع مـنظـمة األ ا
لف اخلـطير والذي يهـدد البالد اقتصادياً  ووضع اخلطط الـكفيلة بـحماية حصة ا
ـياه من نـهري دجـلة والـفرات  واجلـلوس إلى طـاولة احلـوار مع األتراك من اجل ا

وضع خطط مـدروسة حلـمـاية حـصة الـعراق من مـياهه في
نـهـريه ووضع الـعالقـات االقـتـصاديـة بـ الـبـلـدين حـجر
أسـاس ألي اتــفــاق قـادم  إلى جـانـب ضـرورة تــوسـيع
ـشـاريع اخلـزنــيـة وإقـامـة عـدد من الــسـدود عـلى نـهـر ا
نـطقـة الغـربيـة من اجل احلفاظ الفـرات خصـوصاً في ا
شاريع ياه الـداخلة للبالد وإقـامة عدد من ا على كـمية ا
ـا يـحـقق االكـتـفاء اخلـزنيـة كـالـبـحـيـرات االصـطنـاعـيـة و

الذاتي للمياه في البالد .
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بغداد
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في اآلونـة األخيـرة كـثـر احلديث عـن بعض االحـداث ذات الـصـلة بـحـرب الكـويت وعن وجـود جلـنـة خاصـة لم يـعـلن عنـهـا امر
شخصياً بتشكيلها الرئيس صدام حس ترتبط به مباشرة خالل السنة االخيرة من احلرب العراقية اإليرانية. 

ـلك ياس وكيل وزيـر اخلارجية االسـبق و االستاذ عبد واللجـنة تتألف من اربـعة اعضاء اثنـان دبلوماسـيان هما االسـتاذ عبد ا
يان الدكتور صادق االسود رحمه الله والدكتور احلس اجلـمالي رحمه الله وكيل وزارة اخلارجية االسبق واالستاذان االكاد

كاظم هاشم نعمة . 
ا  كـشفه ـقتـرح الى التـنفـيذ.  واثـراءً  وقـد اقتـرحت اللـجنـة االنسـحاب من الـكويت لـكن مالبـسات كـثيـرة اعاقت أن يـفضي ا
يـتناول االسـتاذ الـدكتـور كاظم هـاشم نعـمة عـضو تـلك اللـجنـة بالـتوضـيح ما تالزم مع تـلك التـطورات الـتي تطـرق لهـا البعض
وقرأوا فـيـها مـا ليس مـنهـا فـترتب عـلى ذلك تـفسـيرات مـختـلـفة مـنهـا انـها كـانت من ب االسـبـاب وراء اعدام الـدكتـور فاضل

البراك رئيس اللجنة وغيرها. وفيما يلي اجلزءان التاسع و (األخير) من اليوميات:
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االخوة في صحيفة الزمان
تــكـلم االخ الــزمـيل د. كــاظم هـاشم
نـعـمة عن الـلـجنـة االستـشـارية في
ديـوان الــرئــاسـة ويــبــدو ان مـرور
زمان طـويل عـلى تكـوينـها ومن ثم
الـغائـهـا بعـد الـدخول الى الـكويت
ادى الى ان ينسى الـزميل د. كاظم

ان هـذه الــلـجــنـة لم تــقـتــصـر فـقط
ـا عـلى االســمـاء الــتي ذكـرهــا وا
شـــمــلت اســـمــاء اخـــري . كــمــا ان
يـ اعضاء الـلجنة اسمـاء االكاد
رحـوم د. صادق لم تـقتـصر عـلى ا
االســود  ود. كــاظم هـــاشم نــعــمه
ي ــا كــان مــعــهم اكــاد فــقط وا

اخر لم يذكر اسمه  د. كاظم  !!! 
كـمـا ان عــدد الـذين اقـتــرحـوا عـدم
اسـتـخـدام الـقــوة الـعـسـكـريـة ضـد
دولــة الـكــويت كــانـوا فــقط اربــعـة
اعــــضـــاء مـن مــــجـــمــــل اعــــضـــاء

اللجنة.
هـم االسـاتـذة اجلـامــعـيـون ووكـيل
ـــلك وزارة اخلــــارجـــيـــة ا. عـــبـــد ا

. الياس
عـــلــمـــا ان الـــذي كــتـب الــتـــقـــريــر
النـهائي لـالجتـماع هـو احد هوالء
االســاتـذه الــذي لـم يـذكــر د. كــاظم
اســــمـه والـــذي رفــــعـه الى رئــــيس

اللجنه الذي كان في وقته هو 
رحوم د.فاضل البراك. ا

ـــعـــلـــومـــات هــو   ان ذكـــر هـــذه ا
الغراض بيان احلقيقة

وال غير.
مع التقدير

w½UC d « Ê“U

لندن

كاظم
هاشم
نعمة

مع الـتــوسع الـذي طـرأ عــلى أمـصـار الــدولـة اإلسالمـيــة وامـتـداد حــدودهـا وتـعـدد
أقاليـمها ووالتها وتـشعب مصادر الـقرار فيها بـفعل البعـد عن مصدر القرار  راح
بـعـض الـوالت يـتــذرعـون بـاحلــجج لـلــخـروج عن أوامــر اخلـلـيــفـة  وحـدث أن دخل
البهلـول على الرشيـد فوجده منـفعال يطيل التـفكير والـتأمل فيمـا يفعل مع من تمرد
علـى القـرار وراح يـرجتـله ويـخـرج عن األوامـر  فأنـبـرى الـبـهلـول بـحـكـمـته ودهاءه
ــشــورة  فـطــلب الى الــرشــيـد أن يــحــضـر لـه كـيس من يــســدي الـنــصح ويــبـدي ا
ـا ذلك فـقـال له سـتـرى  فـوضع اجلـنفـاص وعـدد مـن الـفئـران  فـسـأل الـرشـيـد و
الـفئـران في الـكـيس وراح يـدورهـا لـدقـائق ثم فـتح الكـيس واطـلـقـهـا فـإذا هي تـقوم
وتـسقط عـلى األرض بعـد أن اصـابهـا الدوار الـشديـد  فقـال الرشـيد ومـا العـبرة 
فرد الـبـهـلـول علـيك أن تـخـتـلق لوالتـك والرعـيـة األزمـات تلـوى األزمـات كي تـتـركهم
ا ألم بـهم  فحيث أن األزمة تـشغلهم والـبحث عن احللول تـستنفذ جل منشـغلون 
وقتهم  لـن يفكـر أحد منـهم باخلروج عن األمـر أو محاولـة التمـرد  ويبدو أن والت
أمر العـراق تالقفوا هـذه احلكمـة وتناقـلوها جـيالً بعد جـيل  فما أن يـخرج العراق
من أزمة اال ويـدخل في أزمات  الشـعب يعاني األزمـات وآثارها تـتولى تتـرا عليه 
تـد  ومـلـكه قـائم  وثروتـه تتـضـخم  وامـتـيازاته واحلـاكم سالـم سعـيـد  حـكمـه 
تتزايد  وفـريقه يرتع ويلـعب ويلهو ويـعبث  والرعيـة تتعمق ازمتـها ومعانـاتها يوما
لكي بـعد آخـر  أمسهـا خيـر من يومـها  ويـومهـا خير من غـدها  فـتاريخ الـعهـد ا
ـمـتـدة مـن األمـراض والفـقـر واألوبـئـة واحلـركـات االنـقـالبـية سـلـسـلـة من األزمـات ا
ـعاناة  تتـالية  حـكومة تـسقط وأخرى تـعتلي واحلـصيلـة مزيد من ا واحلكومـات ا
ا عايشوا والعراقيـون يستذكرون بألم العهد الزائل  ويقيـناً هو عهد اخلير قياساً 
ـتوالـية  الـتي لم تأت لـهم اال باالنـقالبات وعـانوا وقـاسوا في الـعهـود اجلـمهـورية ا
ـقاطـعات واالعـدامات والـتهـجيـر والسـجـون والتـغيـيب واحلصـارات االقـتصـادية وا
الدوليـة واإلقليمـية  والتـقتيل إن عـلى بيده مبـاشرة أو بحـروب لم يكن الطـائل منها
ريـضة وتلبية متطـلبات جنون العظمة سوا إشباع شـهوة العدوان وإرضاء النفس ا
ـقــهـور ــا خــلف من ويالت تــنـفس الــشــعب ا  وبــعــد سـقــوط نـظــام حــكم الـزائل 
الـصــعـداء مــعـتـقــداً عـلـى ضالله أن اخلـيــر قـادم وتــعـويض مــا فـات اضــحى عـلى
لك شـارف  بعـد أن ظن أن األيام العـجاف مـضت  وأصبح اإلنـسان أغـلى ما  ا
القادم اجلـديد  واذا بالقـتل اضحى على الـهوية  وتقـطعت أوصال بغـداد عاصمة
الـدنـيـا بــحـدود تـفـصل احلي الـواحـد  والـشـعـب الـواحـد والـبـيت الـواحـد  أحـيـاء
لـلشـيعـة وثـانيـة للـسـنة  وثـالثـة لإلرهـابي الوافـد وابن اجلـلدة الـذي غرر به  وراح
مـصـطـلح الـيـوم الـدامي مـألـوف مـتـداول من الـسـبـت الى اجلـمـعـة الـدامـيـة  وغادر
الـشـعب كـل احالمه اال حـلم الــعـيش آمــنـاً دون قـتـل جـمـاعي  اذ أضــحت اجلـثث
ـاء او توالى الـثرا غدرا  ـقابـر فضالً عن تـلك التي تـطفـو على ا تتوالى تـترا الى ا
وكان ختـام صفحة التـفريق الطائفي غـزوة داعش التي أسقطت مدن وخـلفت مقابر
ا يزل العديد مـنها مجهول  وعادت بـالعراق الى زمن السبي والرق وبيع جماعـية 
احلرائر  الـتي ال يعادل ظفر كـل منها رقبـة من دنس حرمتها  ولـوال حكمة الرجل
ا ظل العـراق دولة على اخلارطة  ـة وفتواه  الزاهد الـذي قطن مدينة الـنجف القد
وألضحى تاريـخ تتناقله األجيال وتتداول اخبار من أزاله عن اخلارطة  لكن العناية

كان .  اإللهية خبأت احلكيم لهذا الزمان وهذا ا
وحترر الـعراق بـدماء من لم يـدنس داعش مدنـهم  لكـن ارض العـراق وحدة واحدة
ال فـرق بـ من دنـسـهـا داعش ومن بــقت حـرة عـصـيـة . ومع حـلـول داعش مـحـتالً
ـصـابـة أصـال بـداء الـفـساد  ـوازنة ا الرض الـعـراق هوت أسـعـار الـنـفـط فـخـوت ا
الذي فيه الـداء وفي مقتله الـدواء  فالقتل على الـهوية لم ينـشأ ويترعـرع ويستفحل
ويتـورم اال بداء الفـساد الذي فـتح خزائن الـداخل واخلارج القـذر ساسة ارهـابيون
تـآمـروا عـلى الـوطـن فـحـولـوه بـلـد مـهــجـور تـتالقـفه ألـسـن االفـاقـون الـذين تـنـاولـوه
جتريحـاً بباطل وقلـيل من احلق  ويحدثونك عن الـتاريخ ومقارعـة الظالم  وشركاء
الـوطن  وحـفظ اللـحـمة  والـعظ عـلى اجلرح  وعـبـور األزمة  وبـالـقطع أن ال دافع
ـواطن الـذي ظل وفـيــا لـوطـنه بـالـرغم من كـل اجلـراحـات والـتـقـتـيل لـلـضـريــبـة اال ا

والتهجير والفساد وغياب األمن  وكيف ال يفي العراقي وشيمته الوفاء ? 
وكــيف ال يـفي لـوطن فـي االنـتـمـاء الــيه شـرف ? وفي حـمـل جـنـسـيــته كـرامـة  وفي
استذكـار تاريـخه أرث ثر  وفي ذكـر كرامـاته رفعة  نـعم هو مـلك إبراهـيم ومثوى
ادام ونـوح وهـود وصـالح  حـوت ارضه اطـهـر االجسـاد  بـ جـنـابـته وري جـسد
بطل اإلسالم " عـلي عليه السالم " وسـيد الشـهداء " احلس عـليه السالم " وأخيه
الـكفـيل  قـطيع الـكفـ " ابي الفـضل الـعبـاس "  وتشـرفت ارض العـراق بأجـساد
سـلـيلي اإلمـامـة " الكـاظم واجلـواد والعـسكـري " " عـليـهم الـسالم " وشاءت اإلرادة
اإللـهيـة أن حتـتـضن النـجف األشـرف أعرق مـدرسـة دينـيـة عرفـهـا تاريخ اإلسالم 
نعم هي احلوزة الدينية  األعرق  األشهر  األعمق  ويحدثونك عن العراق والسر
ـسـتـودع فـيه  في الـعـراق ارث بـابل وآشـور وسـومـر وأور  ويـحـدثـونك عن بالد ا
اإلرث  وهل اعــظم من ارث الــعــراق  وتــاريخ الــعــراق ودين أهل الــعــراق  وكـرم
شـعب الـعـراق  وشـرف نــسـاء الـعـراق  وغـيـرة رجــال الـعـراق  وهل من حـاصي
لـكرامـات أهل الـعراق  وال دافع أكـبر لـضريـبة سـاسة الـعراق وخـطايـهم اال شعب
الـعراق  فـخطـأ اعتالء سدة احلـكم ضريـبة يـتحـملهـا النـاخب العـراقي  وفسادهم
واطن الـعراقي  الـذي أخـوى خزائن الـبلـد األغنـى  ضريـبة يـتحـمل وزرهـا دخل ا
نـاصب وإسنادها لألفشل عبء البد أن يتـحملها االكفأ  وسوء وتقاسـمهم غنيمة ا
اخلدمات ونـقص األموال وشغف الـعيش وتراجع اخلدمـة الصحيـة كلها ضرائب ال

يتحملها اال األفقر  ومن التزم الصمت  واختار السكينة . 
ويـحــدثـونك عن تـعـويض ظالمــة الـشـعب عن عـقـود خـلـت . والـيـوم البـد أن يـتـحـمل
ال العام  واطن الذي اخـتار الوظيفة احلكـومية ضريبة فسـاد الساسة وسراق ا ا
فمـرتبه قد ارهق اخلزينة وهو من تـسبب بإفالسها !!!!!! وال شأن لسوء اإلدارة وال
ا تـزل  وعلى اجلـاني حتمل وزر مـا جنى  لـلفـساد بـالكـوارث التي حـلت بالـبلـد و
عـلى الـقـائـم علـى شـأن الـشعـب الـيـوم  مالحـقـة من تـسـبب بـالـكـارثـة  وضـرب يد

الفـاسد برأس الـفأس البد بـيد من حـديدحسب  ومـطاردة من هرّب
وهرب ومس واسـاء لسـمعـة شعب وتـاريخ أمة  ولـيعلـم القائم
على شـأن الشـعب الـيوم  أن خـطواته اإلصـالحيـة ستـطيل
عمـره في احلكم وال تـنقـصه  اذ سيـجد جـيش وحشد من
الـشـعب يــنـاصـره ويـنــصـره  وسـيـكــتب اسـمه في انـصع
ـعاصـر  فمـا نصـر حاكم شعب صفـحات تـاريخ العراق ا

العراق اال وانتصر  والعاقبة للناصرين .

 عزيز مع الرئيس االمريكي االسبق رونالد ريغان
طارق

سمير عزيز النجم
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حــدد االحتــاد االســيــوي لــكـرة
الـقدم موعداً مبدئـياً الستئناف

مـباريات تـصفيـات كأس العالم
2022 وكأس آسيا 2023.

نـتخب قـرر ان يواجـه ا ومـن ا

الـوطـني نظـيـره منـتـخب هونغ
ـــقـــبـــلــة كـــونغ فـي مـــبـــاراته ا
بــالــتــصــفــيـات حــيث كــان من
ـبـاراة في ــفـتـرض ان تـقـام ا ا

ــــاضي لــــكن  شــــهــــر اذار ا
ــبــاريــات في تــأجــيل جــمــيع ا
الــتــصـفــيــات بــسـبب جــائــحـة

كورونا. 
وذكــرت مــصــادر صــحــفــيـة أن
أعـضاء االحتـاد اآلسيـوي لكرة
الـقدم وافقوا بالتصويت على
ــقــتــرح الســتــئــنــاف ــوعـــد ا ا
تــصـفـيــات كـأس الـعـالم 2022
ـؤهـلـة أيـضًـا إلى كـأس آسـيا ا
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بتحديد أنشطة األندية وتقليص
عددها  من خالل عملية تصنيف
حتدد األفضلية منها بالبقاء الن
العبرة  بالنوعية وليس بالكثرة
بـعــد الـتــوسع الـذي شــهـدته من
دون جــــدوى  والبــــد من إجــــراء
حتــول في مـسـار وعــمل األنـديـة
الــريــاضــيــة  لــكـونــهــا الــقــاعـدة
لأللـــعــاب الــريــاضـــيــة ومــهم ان
يــكــون دورا لـلــوزيــر احلـالي في
عـكس جتــربــته االحـتــرافــيـة في
قــطــر  عــلـى  عــمل األنــديــة ولــو
عدل ناد واحد في كل محافظة
لــــــلــــــدخـــــول فـي أجـــــواء عــــــمل
ــنــشــات حــقـــيــقــيــة  من حــيث ا
وارد  وفي تـوجيه واالنتـمـاء وا
مـسار األمـور  امـام الـواقع الذي
الحتــــســــد عــــلـــيـه من خالل دور
الــنـخــبـة  الــعـامــلـة في مــفـاصل
الـقـيـادة  الـريـاضـيـة  وان يـكـون
لهم دورا في صياغة العمل
ــا يــنـــســجم ـــطــلـــوب    ا
والـــتــطـــور الـــذي تــشـــهــده

نطقة. أندية ا
W U)« W u'« 

وكان دوري الكـرة قد توقف
بـعــد االنــتـهــاء من اجلــولـة
اخلــامــســة  في مــطــلع آذار
ـــــاضي بــــصـــــدارة فــــريق ا
الـــــنـــــفـط  الـــــذي لـــــعـب خـــــمس
مـبــاريـات من دون خـسـارة  كـمـا
يـــتــصـــدر هـــدافـه مـــحـــمــد داود
بـخــمـســة أهـداف وفي مــشـاركـة
ـدرب يــحـيى مـهــمـة لــلـفــريق وا
ـنـي الـنـفس عــلـوان الــذي كـان 
مـع إدارة الــنــادي في احلــصــول
على اول لقب بعد  ثالثة مواسم
نــاجـحــة ســلــطت األضــواء عـلى
الفريق وعـناصره   قـبل ان يقدم
رة  قبل نفسه بشكـل جيد هذه ا
ان تــقف إدارة الــنــفط مع بــقــيــة
الـفـرق  عـلى إلـغـاء الدوري  رغم
ان الــفـريـق عـمل  بــجــهـد كــبــيـر
وقـــدم مــبـــاريــات جــيـــدة أخــذته

للموقع األفضل.
 ثـم فــــــريق الــــــقــــــوة اجلــــــويـــــة
الــوصـيـف عـلـى بـعــد نــقــطـة من
تـصدر بعدمـا جمع عـشر نقاط ا
من الــــفــــوز بــــثالث مــــبــــاريـــات
تع بـأفـضـلـية وتـعـادل واحـد و
ـــبـــاريـــات  قـــد تـــمـــنـــحه عـــدد ا
الـصــدارة  وكـان هـجـوم الـفـريق
األفــضل  ســجل ســبــعــة أهـداف

ـبـاريات ـشـكـلـة إقـامـة ا حـلـول 
ــسـاء  إضــافـة الى وضع عــنـد ا
تعثر دوما  ومن الي ا األندية ا
وسم الفرق بالكاد شاركت في ا
الذي شهد انسحاب خمسة فرق
طـبـعـا ألسبـاب مـالـية (الـسـماوة
والــقــاسم وزاخــو والــديــوانــيــة
والــكـرخ) وجـمـيـعـهـا  تـعـمل من
دون جــــــهـــــات راعــــــيــــــة لــــــهـــــا
وباسـتثنـاء الكرخ فـلبقـية  ليس
لـــديــهـــا مـــوارد من مــحـــال ومــا
شاركة شابه لذلك فضـلت عدم ا
من دون  الــدخــول في مــغــامــرة
تــثـــقل كــاهـــلـــهــا وهي أســـاســا
تــعـاني من ديـون مـالـيـة سـابـقـة
في ظل غــيـاب دعم أي جــهـة في
احملـــافــظـــات  إضــافـــة الى نــقل
صـالحــــيـــات وزارة الــــريــــاضـــة
والــشـبـاب الى احملــافـظـات مـا
زاد الــطـ بــله بـعــدمـا كـانت
الـــوزارة تـــقـــدم مـــنح
صـــــغـــــيـــــرة ولـــــو
تصرف بالتفط

قــبل ان تــنـقــطع تــمـام
البـل ضــاعت مـــعــهــا
األنــــــديـــــــة الـــــــتي
تـــعــانـي األمــرين
وبـــاتت مــجــرد
اسماء ويأمل
من الـــوزيــر
اجلـــــديــــد
عــــدنـــان

درجــال  ان يــنــتــبه
لــواقــعــهـا والــعــمل عــلى
حتقيق خطط وبرامج تتعلق
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سـتـويات في الـبلـد بـعدمـا عرض وصل صـوت الـعداء الـعراقي مـحـمد عـبد الـله إلى اعـلى ا
ـال نـظرا لـلـظروف أحـذيته لـلـبـيع على  عـبـر حسـابه عـلى "فـيسـبـوك"  بسـبب عـدم امتالكه ا

عيشية الصعبة التي تمر بها البالد. ا
واكـد عبـدالله بـعد عـملـية نـشـر بيع مـستـلزمـاته اتصل به وزيـر الشـباب و الـرياضـة الكـاب

ادي. عدنان درجال شخصيا من اجل االطمئنان على وضعي ا
وأضـاف  عـبـد الله ان درجـال سـألـني عن بـقيـة زمالئي من ريـاضي الـعـاب القـوى وأبـلـغني
بالـتواصل الشخصي معه عبر الرقم اخلاص بهِ و ارسـال طلبي لهُ معبرا عن شكره   لوزير

الشباب والرياضة  على هذه االلتفاتة.
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لــلــمـبــاريــات الـتـي المـعــنى لــهـا
حتى اذا أقيمت من دون جمهور

لكنها التخلوا من اخلطورة.
dOſ“ qOKł 

ويــقــول رئـيس االحتــاد الــفـرعي
لــكــرة الــقـــدم في ذي قــار جــلــيل
زغـير كـان مهـما ان يـتخـذ القرار
من وقت  امـــام إصـــرار األنـــديــة
بــعـــدم الــعــودة لـــلــعب وخــوض
باريات الـتي باتت تشكل عبء ا
كـــبــــيـــر عــــلى األنـــديــــة   من كل
اجلــوانب ومن يــضــمن حــمــايـة
الالعبـ  من التـعرض لـإلصابة
بـكـورونــا   والـكل يـراهــا مـهـمـة
غـــايــة فـي الــصــعـــوبــة  بـــســبب
العب وارتـفـاع درجـة احلـرارة ا
وإفالس األنــديــة  ومــشــاكل دفع
رواتب الـالعــــبـــــ وعـــــقـــــودهم
إضــافــة ومــشــاكل اخــر تــتــعــلق
باألنـدية نـفسـها   الـتي لم تخف
سـرا عن ذلك وهي الـتي  فـضلت
الــتــوجه لــلـتــحــضــيـر لــلــمـوسم

القادم.
وبــ رئـيـس جلــنـة احلــكــام في
ذي قـار  احـمـد مـكـطـوف  الـفـرق
ـصـلحـة احلـقيـقة هي صـاحـبة ا
في حتــــديــــد مـــصــــيــــر الـــدوري
ـا فـيـها وسـبق وطـلـبت سـوية 
ـــربع األول من الـــتي تـــقف في ا
سلم التـرتيب علـى الفاء الدوري
 كــمــا ان الــظــروف الــيــوم أكــثـر
ــــكـن  إقـــــامــــة صـــــعـــــوبـــــة وال
ـــبــاريـــات  بـــســبب عـــدم قــدرة ا
الـفـرق عـلى الـتـنـقل  إضـافة الى
تـصـاعـد مـخـاوف الالعـبـ ومن
يـــعــمل في أجـــواء الــلـــعب بــعــد
مـوجـة زيـادة اإلصـابـة يـكـورونـا
ــا ان الـفــرق هي مع إلــغـاء وطــا
الـبـطـولـة  مـهم ان يـأخـذ بـرأيـها
وألنــهـا تــواجه مــشـاكـل  كـثــيـرة
تـعـوق العـودة لـلـعب مـرة أخرى
في دوري  تـعـرض  لالرتـباك من
الـبدايـة  ومهم ان تـتوجه الـفرق
لـلـعمل واإلعـداد لـلمـوسم الـقادم
واالهـم ان تــؤمن أجــواء الــلــعب
مـن قبل الـلـجـنـة الـتطـبـيـعـية من
خالل  االسـتـئـنـاس بـآراء الـفرق
ــراقــبـــ  واخلــبــراء وجلــان وا
الــــــــــكـرة وأهل االخــتـصـاص
فــيـمــا يـتــعـلق بــتـنـــــــــظـيم
الدوري القادم  امام رغبتها
فـي عــدم الــلـــعب وجــاء ذلك

بطلب منها كلها.
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بــعـد زيـادة اإلصـابـات بـفـيـروس
كـورونا خالل هـذه األيـام األخذة
بـــــالـــــزيـــــادة حـــــتـى من جـــــانب
الوفيات ما زاد من مخاوف الكل
ولـــيس فــرق الـــدوري فــضال عن
أسـبـاب أخــرى أعـلـنـتــهـا الـفـرق
منـها ارتـفاع درجـة احلرارة  مع
مــــرور الــــوقت  وقـــــد تــــتــــداخل
ــــبــــاريـــات مـع وقت انــــطالقـــة ا

قبل. وسم ا ا
‰uK(« Â«bF½«

والتـــــوجـــــد

الــتي ســانــدت الــفـريق
فـي الــســراء والــضـراء
وكــــانت بـــحـق الالعب
رقم 12 مـع فــريـــقـــهــا
ــثـالي بــالــتـشــجــيع ا
واحلـــــضــــاري وهـــذا
اجنـاز جـديـد يـضـاف
إلجنــــازات نــــاديــــنـــا

الكبيرة".
ونـــــال جـــــمـــــهـــــور
الــنــوارس اعــجـاب
ــــــراقــــــبــــــ في ا
جـــــمـــــيـع اجنــــاء
الـــعـــالم خـــاصــة
بـــعـــد مــشـــاركــة
الــــــــفـــــــريـق في
دوري ابــــطــــال
آســـيــا الـــعــام
ــــــــــــــــــاضـي ا
ورســــــــــــــــمـه
أحـــــــــــــــــــلـي
الـــلـــوحــات
عـــــــــــــــــــلـى
مـــدرجــات
مــــــلــــــعب
كـــــــربالء
الدولي.
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هــنئ الـنـجـم الـدولي الـســابق احـمـد
راضـي  جمهور الزوراء بعد حصوله
ــركــز الــثــالث في اســتــفــتــاء عــلـى ا
صـحـيـفـة "مـاركـا" االسـبـانـية ألفـضل

جمهور في العالم.
وحتـصــلت جـمـاهـيـر الـنـوارس عـلى
ـــركـــز الـــثـــالث في اســــــــــتـــفـــتــاء ا
ي الذي ضـم أكـــــثر الـصحـيفـة العـا

. من 40 نادٍ
وقــال راضي في حـديـث صـحـفي  إن
ركز حـصول جـماهيـر الزوراء عـلى ا
الــثـالث جـاء بـســبب رقي اجلـمـهـور
ومـكانته الـتي كانت والتـزال مرموقة

على جميع األصعدة.
وأوضـح الـــــســـــاحـــــر اود ان اهـــــنئ
جـمـهـور الـنـوارس عـلى هـذا اإلجناز
ا فـهـذه مـكـانته الـطـبـيـعيـة وتـكـر 
قــدمه من دعم لــفـريــقه ولالعــبـيه في

جميع الظروف على مر االزمان.
يـذكـر ان الـسـاحـر احـمـد راضي مـثل
الـــــــنــــــوارس في 7 مـــــــواسم كـالعب
وايــضــاً تـولى رئــاســة الـنــادي بــعـد
ـا تــغــنت جــمــاهــيـر اعــتــزاله ولــطــا
نصات النوارس بعدما قاد الزوراء 
الـتـتويـج.وقررت إدارة نـادي الزوراء
الــريــاضي تــكــر جــمــاهــيـر فــريق
ــركـز الــكــرة بـعــد حــصـولــهم عــلى ا
الـثالث في اسـتفتـاء صحيـفة "ماركا"
االســـبــانــيــة.وحتـــصــلت جـــمــاهــيــر
ــركــز الـــثــالث في الـــنــوارس عــلـى ا
ي الذي ضم اسـتفتاء الصحيفة العا
أكـثـر من 40 نـادٍ مـن مخـتـلـف انـحاء
الــعــالم. وذكـرت إدارة نــادي الـزوراء
ان "ادارة نــــــادي الـــــزوراء تــــــبـــــارك
ـركـز جلــمـاهـيــرهـا احلـصـول عــلى ا
الــثـالث في االســتـفـتــاء الـذي اجـرته
صـحـيـفـة (ماركـا) اإلسـبـانـيـة ألفضل
جـمهـور من ب جـماهـير اربـع نادٍ
ركز الثالث خلف وجـاء الزوراء في ا
غـربي واالهلي الـرجـاء البـيضـاوي ا

صري". ا
ـــنــاســبــة وأضـــافت اإلدارة "بــهــذه ا
قـررت الهـيئـة االدارية لـنادي الزوراء
تـقد كـأس شرفي جلـماهـير الـفريق

باسم
قاسم
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واحلال للدفاع تـلقى هدف  قبل
ان يـــقف مع اجملـــمــوع في رفض

استئناف الدوري بل إلغائه.
ـركــز الــثـالث وحـل الـوسط فـي ا
بـتسع نـقـاط من خمـس مبـاريات
تغـلب في ثالث وخـسر مـبارات
ـــوقع ثم الـــغـــر الــــنـــجف في ا
الــرابع  بــثـمــان نــقــاط  من اربع
مباريات تغـلب في اثن وتعادل
في مـثـلـهمـا  ثم الـزوراء خـامـسا
بــــســـــبع نـــــقـــــاط لــــكـن من ثالث
مباريات من فوزين وتعادل وهو
األشد رغـبة على  إلـغاء البـطولة
ـــــــوقع ويـــــــقـف الـــــــطــــــرب فـي ا
السـادس  بسبع نـقاط من خمس
 مواجـهات خـسر إمـام الغـر

الـــزوراء واجلــويـــة وتـــعــادل مع
الـنجـف وتغـلب عـلى الصـنـاعات
ـيـنـاء سـابـعـا ونـفط مـيـسـان  وا
بـسـبع نـقـاط أيـضا لـكن من اربع
مــــبــــاريــــات  جــــاءت من فــــوزين
وتـــعــــاجل وخـــســــارة  ثم فـــريق
احلــدود  بـست نـقــاط من فـوزين
وتـعـادلــ في مـشـاركـة مــقـبـولـة
وهـــر الـــفـــريق  الـــرافـض بـــقــوة
استئـناف الدوري  كـما جاء على

قبل 2023 فـي تشريـن االول ا
بــعــد تـوقــفــهـا بــســبب تــفـشي
فـــــــيــــــروس كــــــورونـــــــا خالل
االجــتـمـاع الـذي عُـقِـدَ أمس عن

بُعد.
ـصـادر ذاتـها أنه وأوضـحت ا
ــقـتـرح ــنـتــظـر اعـتــمـاد ا من ا
خـالل االجـتــمــاع الــذي يــجـمع
ــسـابــقـات في االحتـاد جلــنـة ا
الـقاري ومجلس إدارة االحتاد
نفسه في 15 حزيران اجلاري.

ـــصـــادر إلى أنه  وأشـــارت ا
الـــتـــصــويـت كــذلـك عــلـى لــعب
بـطـولة كـأس االحتاد اآلسـيوي

احمد راضي

وسم اجلاري UG¡∫ احتاد الكرة يقرر باالجماع الغاء منافسات الدوري ا «

بي نتخب االو  االحتاد االسيوي بكرة القدم يختار احد جنوم ا

wÐU d √ rÝUÐ ≠ W¹d UM «

قـررت الـلــجـنـة الـتـطــبـيـعـيـة في
احتـاد كـرة الـقـدم امس االربـعاء
الـغـاء الـدوري لـلـمـوسم اجلاري
بــعـد االتـفـاق مع جـمـيع االنـديـة
الـتي حـضـرة االجتـمـاع في مـقر
االحتاد وذلك تـنفيـذاً لتـوصيات
جلنـة الصـحة والـسالمة وخـلية
االزمة النـيابية وعـلى ان ينطلق
قبل. وسم اجلديد في ايلول ا ا
وكـان الـتــوجه الـعـام  هــو نـحـو
مـتاز لكرة القدم إلغاء الدوري ا
ـقبل ـقـرر اسـتـئـنـافه الـشـهـر ا ا
بــــســــبب رفض رغـم مــــحـــاوالت
الـلـجــان الـتـطـبـيــعـيـة في إقـنـاع
الـــفــرق الـــتي تـــرفض  الـــعــودة
لـلـعب  ألسبـاب سـبق وأعـلنـتـها
ـــمــثــلــيــهــا عــبـــر تــصــريــحــات 
والزالـت تــتـــحــدث عـــنــهـــا امــام
الرفض بشدة  والعمل على منح
الـــفــرصـــة لــلـــفــرق في الـــتــوجه
ــقـبل إلعــداد فـرقــهـا لــلـمــوسم ا
كما ان األمـور باتت أصعب

بــــكــــثـــــيــــر إمــــام
الــــــــســــــــبب
باشر في ا
إرجــــــــــــــاء
ـسـابـقـة لسان ام سر الناديا

ومـشـاركة غـيـر متـوقـعة وبـعـيدة
عن رغبـة األنصـار بعـد ما خـسر
الفريق ثالث مباريات من خمس
بـــــرصــــــيـــــد بــــــست نــــــقـــــاط ثم
الــصـــنـــاعـــات بـــست نـــقـــاط من
فــــوزيـن وثالث هــــزائم وتــــلــــقى
احـد عــشـر  هــدفـا اضــعف دفـاع
ولـعب الــشـرطــة ثالث مـبــاريـات
فـــاز بـــواحـــدة وتـــعـــادل مـــرتــ
وجــــمع خــــمس نــــقـــاط ثـم نـــفط
اجلــنــوب بــأربـع نــقــاط من فــوز
وتـعـادل  وثالث هـزائم واألمـانـة
بــــثالث تـــعـــادالت وخـــســـارتـــ
والـكـهـربـاء بـنـقـطـت مـن خمس
مباريات ثم نفط مـيسان برصيد

صف بعد اربع خسارات.
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وبـصدد إلـغـاء الـدوري من عدمه
التـقـيـنـا بـعـدد من الـشـخـصـيات
الـــكـــرويـــة حـــيـث يـــقــول  إداري
فريق السماوة علي عزيز انا مع
إلـغاء الـدوري   في ظل الـظروف
ـر بـها الـبـلـد والن الـفرق الـتي 
هي مـن رفــــضـت اســـــتــــئـــــنــــاف
الـدوري وقـدمت طـلـبـا  مـشـتـركـا

من فـتــرة  مــشـددة  عــلى إلــغـائه
والزالت تـرفـض الـعـودة لـلـدوري
الــــذي بـــات يـــواجه صـــعـــوبـــات
تـــــكــــــون قـــــد خـــــرجـت من إرادة
اللجنة التطبيعية التي غليها ان
تـــتــــجه نـــحـــو اجنــــاز الـــنـــظـــام
الداخلي والتحضير لالنتخابات
ـوضوع في ان ـقبـلة ألهـمـية ا  ا
تــصل االنــتــخــابــات لــبــر األمـان
ــــهم بـــعـــد الـــذي حـــصل وهـــو ا
فــضال عن حتــديـد مــسـار االمـور
في الـــوقت احلـــالي  وان يـــكــون
لـلــجـنــة دورا في  الــتـنــسـيق مع
األنـديــة الــتي هي  أســاسـا تــمـر
بـظروف صـعبـة  الحتـسد عـليـها
كــمـا سـتـواجه الـفـرق صـعـوبـات
الــتـنـقل الى احملـافـظـات  إضـافـة
ـتـغـيـر وفـقـا الى فـرض احلـظـر ا
ــوقف الـوبـائي  واألمـر لــتـغـيـر ا
يـتعـلق أسـاسا بـصـحة الالعـب

واحلـــــكـــــام
ومــــــــن
ســـيح
ضـــــر

بـنــظـام الـبـطـولـة اجملـمَّـعـة كل
مــجـمــوعـة في مــنـطـقــة ولـعب
األدوار الـنهـائيـة بنـظام خروج
ـغلوب عـلى أن يتم طرح هذا ا
االقـتراح اليوم ضـمن االجتماع
ثلي االحتادات الـذي سيضم 
ـشاركة في دوري أبطال آسيا ا

للتصويت عليه.
ويــــحـــتل اســــود الـــرافــــــــدين
صــدارة اجملـمـوعـة الـثــــــــالـثـة
بـرصيد 11 نـقطة بعدما تغلب
عــلى هــونغ كـونغ وكــــمـبــدويـا
وإيـــران وتــعــادل مــرتــ امــام

البحرين.
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تـمتـلك قارة آسـيا الـعديـد من الالعب
الـشباب الذين أكـدوا بالفعل مـوهبتهم
ـسـتـوى القـاري وبـات اجلـميع عـلى ا
ــزيــد مــنــهم عــلـى مــســتـوى يــتــوقع ا

نتخبات الوطنية. األندية وا
ويـتنـاول هذا الـتقريـر الذي نـشر على
مــوقع االحتـاد االســيـوي لـكــرة الـقـدم
هاجم مـحمد العب مـنتـخب الشبـاب ا

. قاسم البالغ من العمر 23 عاماً
بـكر للـعراق من بـطولة ورغم الـوداع ا
آســـــــيــــــا حتت 23 عــــــامــــــاً 2020 فـي
تـايالند بعد حـصوله على ثالث نقاط
مـن ثالث مــبــاريـــات أمــام أســتـــرالــيــا
ـضيف في دور نـتخب ا والـبحـرين وا
اجملموعات إال أن اجلماهير اآلسيوية
ــواهب ــتــابــعـــة عــدد من ا حــظـــيت 
مـيزة وفي مقدمتـها محمد الـعراقية ا
قــاسم. مــحـمــد قـاسم هــو ابن الالعب
الــدولي الـســابق قـاسم نــصـيف وهـو
أحـد اكـتـشـافـات نـادي الـقـوة اجلـويـة
عــنــدمـــا بــرزت مــوهــبــته مع الــفــئــات
العمرية. وبقي قاسم مع القوة اجلوية
حـبيس دكـة االحتـياط لـيقـرر االنتـقال
فـي فـبـرايـر/شـبـاط 2019 لـنـادي نـفط
الــوسط عــلى ســبــيل اإلعــارة لـنــهــايـة

ــــهـــاجم الــــقـــنـــاص ــــوسم. وجنح ا ا
بــتــسـجــيل ثــمـانــيــة أهـداف خالل 14
مباراة خاضها مع نفط الوسط ليلفت
ـــوهـــبــتـه وحــسه أنـــظـــار اجلــمـــيع 
الـــتــهـــديــفي األمـــر الــذي دفـع الــقــوة
اجلـــويـــة إلى اســـتـــعـــادتـه وجتـــديــد

وسم آخرين. تعاقده 
وبــعــد تـألــقه مع الــقـوة اجلــويــة عـلى
ــسـتــوى احملـلـي وكـذلك الــقـاري من ا
خـالل بـطـولـة كــأس االحتـاد اآلسـيـوي
ــنــتــخب الــعــراقي 2018 حــيث نــال ا
لـقبه الـثالث عـلى التـوالي تلـقى قاسم
ــنـتــخب األول من الــدعــوة لــتـمــثــيل ا
خـالل بطـولة كـأس اخلـليج  2019 في

قطر.
نتخب العراقي الصاعد وفـرض جنم ا
نـــفــسه بـــقــوة وحـــصل عــلـى جــائــزة
أفـضل العب فـي مبـاراة االفـتـتـاح أمام
ُــضــيف وذلك بــعــدمــا أحـرز الــبــلــد ا
هدف في الدقيقت 18 و27 حقق من
خاللـهـمـا أسـود الـرافدين فـوزاً ثـمـيـناً
بـنـتـيـجة 1-2 لـتـتم دعـوته بـعدش ذلك
ـــدرب عـــبـــد الــغـــني شـــهــد مـن قــبل ا
خلــوض بـطـولـة آسـيـا حتت 23 عـامـاً
ـنقذ في فـي تايالند حـيث كان قاسم ا
ـبـاراة األولى أمـام أستـرالـيا عـنـدما ا

سـجل هدف التعادل في الشوط الثاني
مـن مـــجــــهـــود فـــردي رائـع ثم شـــارك
الـالعب الصـاعـد بديـالً أمام الـبـحرين
ومـنح مـنتـخب الـشبـاب هـدف التـعادل
باراة التي انتهت بـالوقت القاتل في ا
ـدرب بــهـدفــ لــكل مـنــهــمـا ثم قــرر ا

شـــهــد إشــراكه أســاســـيــاً في مــبــاراة
احلـــسم أمــام تــايـالنــد والــتي واصل
هاجم اليافع تـألقه بتسجيله خاللـها ا
ـبــاراة ولـكـنه لم هــدف الـتـعــادل في ا
ـنح مـنتـخب الشـباب بـطاقـة العـبور

للدور التالي.

ونديال  حتضيرات جديدة حول اكمال مشوار تصفيات ا



أعلن االحتاد الـدولي أللعـاب القوى
ان بطـولة الـعالم الـتي كانت مـقررة
ب 6 و15 آب/أغـــســــــطس 2021
في مديـنـة يوجـ بـوالية أوريـغون
األمـــــيـــــركـــــيـــــة
ستــــــقـام ب

 15و24
تـمـوز/يو
لـــــــــيــــــــو
 .2022
وأعـــــــلن
نـظـمو ا
ن إلــــغــــاء
بــــــطــــــولــــــة
أوروبــــــــــــــــــــا
أللعاب القوى
الــــــتي كــــــان من
قرر ان تقام ا

{ بــــــــــاريـس (أ ف ب) - وأعــــــــــلـن
مــنـظــمــو سـبــاق لــومـان 24 سـاعـة
الشهير أحد أبـرز األحداث التقلدية
في ســبـاقــات الـتــحـمّل لــلـســيـارات
تأجـيله من  14-13حزيـران/يونـيو

19-20 ــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــبــل إلــى  ا
أيلول/سبتمبر.
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وبـــســبـب تــأجـــيل
ـــــبـــــيـــــاد أو
طوكـيو
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{ لـــنــــدن (أ ف ب) - بـــات الـــدوري
ـمـتـاز لـكـرة الـقـدم عـلى اإلنـكـلـيـزي ا
ـــوعــد بـــعـــد أســـبـــوعــ فـــقـط من ا
ـبــدئي السـتــئـنـاف مــبـاريــاته بـعـد ا
ـاضي بـسـبب تـعـلـيـقــهـا مـنـذ آذار/ا
ستجد لكن تفشي فيروس كورونا ا
العديد من الـتفاصـيل ال تزال حتتاج
باراة األولى في 17 الى اتفاق قبل ا
قـرر ان تعـقد حزيـران/يونـيـو.ومن ا
األنـديـة اخلـمـيس اجـتـمـاعـا جـديـدا
ســيـــكــون األحــدث في ســـلــســلــة من
اللـقـاءات الـتي عقـدتـها خالل الـفـترة
ـاضـيـة وعمـلت خـاللهـا عـلى رسم ا
اخلــــطــــوط الــــعــــريــــضــــة لـ"خــــطـــة
االستئنـاف" خلف أبواب موصدة.في
مـا يــأتي عــرض ألبـرز مــا يــتـوقع أن

يكون على طاولة البحث اليوم:
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ربـــطت رابـــطـــة الــدوري لـــدى إعالن
مـــوعــد االســـتـــئــنـــاف حتــقـــيق ذلك
بــــتــــوافــــر الــــشــــروط الــــصــــحــــيـــة

الكاملة.وحتى في حال مضي العودة
كـمــا هـو مــخـطط لــهـا جتــد األنـديـة
نـــفـــســهـــا أمـــام ضــرورة حتـــضـــيــر
ســـيـــنـــاريــو بـــديـل في حـــال فــرض
ــنـــافــســات من "كــوفــيــد-19 وقف ا
جــــديــــد.وفي حــــ يـــبــــدو تــــتـــويج
ليفربول باللقب شبه محسوم في أي
حـــال من األحـــوال نـــظـــرا لـــلـــفــارق
ــركـز الــكـبــيـر بــيــنه وبـ صــاحب ا
الثـاني مـانشـسـتر سـيتي (25 نقـطة
مع تبـقي تـسع مراحل عـلى الـنهـاية
عـلـمـا بـأن لـسـيـتي مـبـاراة مـؤجـلـة)
ــراكــز تــدفـع األنــديــة الـــتي حتــتـل ا
تأخـرة في الترتـيب من أجل إلغاء ا
نظام الـهبـوط الى الدرجة األولى في
ـــضي في ـــوسم.لـــكن ا حـــال وقف ا
إجـــراء مـن هـــذا الـــنـــوع قـــد يـــكـــون
مـســتـبـعــدا السـيـمــا في ظل إصـرار
االحتـاد اإلنـكـلـيـزي ورابـطـة الـدوري
اإلنـكلـيـزي ("إي أف أل" الـتي تـشرف
عــلى الـدرجــات الـثـالث الـدنــيـا بــعـد

ــيـــرلــيغ) عـــلى إبــقـــاء نــظــام الـــبــر
الـــتـــرفـــيـع والــهـــبـــوط مـــعـــمـــوال به

عتاد. كا
ـــرجـح ان يـــكـــون احـــتـــســاب ومن ا
ـبــاريـات الـنـظـام الـنـقــاط بـحـسب ا
عـمول به حلـسم الـترتـيب النـهائي ا
في حال االضـطـرار لـلتـوقف الـكامل
وهو من األسـباب الـتي دفعت رابـطة
بارات الدوري الى اطالق العودة 

مــــؤجـــــلــــتـــــ يــــوم األربـــــعــــاء 17
حزيران/يـونيـو على ان تـنطلق أول
مـرحــلـة كــامـلـة فـي نـهـايــة األسـبـوع
نــفــسه وتـــبــدأهــا الــفــرق من مــوقع

باريات. متساوٍ على صعيد عدد ا
ـؤجــلـتـ ـبـاراتــ ا وبـعــد إقـامــة ا
(مانـشستـر سيـتي-أرسنـال وأستون
فيال-شيفيلد يونـايتد) ستتبقى لكل
مـتاز الفـرق الـعشـرين في الـدوري ا
تسع مبـاريات خلوضـها حتى نـهاية
ـــوسم.ولـم حتــدد الـــرابـــطـــة بـــعــد ا
ـفصّل لـلمـباريـات األخرى اجلدول ا

لـكن يـتـوقع ان يــبـقى مـسـاره قـائـمـا
وفق الـبـرنـامج الـذي كـان مـوضـوعا
ــنــافــســات والــســعي قــبل تــوقف ا
تـبـقيـة قبل بـاريات الـ 92ا إلنهـاء ا
األول مـن آب/أغــــســـــطـس مـــــوعــــد

نهائي مسابقة الكأس.
ـدربـ القـلق ويـسـاور الـعـديـد من ا
بــشــأن الــوضع الــبـدنـي لالعــبـيــهم
الســـيـــمـــا بـــعـــد الــتـــوقـف الــطـــويل
للـمـباريـات الـــــــــتنـافـسيـة الـكثـافة
ـتـوقعـة عـلى صـعـيـد الـلـــــــــقاءات ا
بـعــد الـعــودة (أشـارت صــحـيــفـة "ذا
غــارديــان" الى ان بــعض الــفــرق قــد
تــخــوض ثـالث مــبــاريــات في فــتــرة
ســبــعـة أيــام فــقــــط) وتــوفــر فــتـرة
زمــنـــيــة مــحــدودة لـــلــفــرق خلــوض
الـتـمــارين اجلـــــــــمـاعــيـة بـشـــــــكل

كامل.
وستبحث سلطات الدوري اإلنكليزي
في قرار االحتاد الدولي للعبة (فيفا)
ومـجـلس االحتـاد الـدولي ("إيـفاب")

أخبار النجوم
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في فرنسا في آب/أغسطس 2020.
ــاسي وأعـــلن مـــنـــظــمـــو الـــدوري ا
إرجــــاء الـــــلــــقــــاءات الــــست األولى
لـلـمـوسم الــذي كـان مـقـررا انـطالقه
في نيسـان/أبريل مع إلغـاء لقاءات
زيــوريخ ولــنــدن والــربــاط واعــادة
جدولـة لقـاءات إلى أيلـول/سبـتمـبر

وتشـرين األول/أكـتوبـر.وبـعد أن 
تـأجـيـله من  20نـيـسـان/أبـريل الى
 14أيـلـول/سـبـتـمـبـر اتخـذ في 28
أيـــار/مــايــو قــرار إلـــغــاء مــاراتــون
بوسـطن لـلـمرة األولى مـنـذ انطالقه
عـــام 1897 واالســــتـــعــــاضــــة عـــنه
بـسـبـاق افـتراضـي.وأرجئ مـاراتون
بــــــــــــاريـس إلـى 18 تـــــــــــشــــــــــــريـن
األول/أكــتـــوبــر وســبــاقــات أخــرى
أبـــرزهــــا مـــاراتـــون لـــنـــدن (من 26
نــــيــــســــان/أبــــريل الى 4 تـــشــــرين
األول/أكتـوبـر) وبرشـلـونة (من 15
آذار/مــــــــــــارس الـى تــــــــــــشـــــــــــريـن
األول/أكـــتــــوبــــر).وألــــغـي ســــبـــاق
ماراتـون برلـ الـذي كان مـقررا في
أيــلـــول/ســـبـــتــمـــبـــر بـــســبـب مــنع
الــــتــــجــــمــــعــــات في الــــعــــاصــــمـــة
ـانيـة.و تـرحـيل بطـولـة الـعالم األ
أللـــعــاب الــقـــوى داخل قــاعـــة الــتي
كــانـت مــقــررة في مــديــنــة نــانــكــ

الـــــــصــــــيـــــــنــــــيـــــــة من 13 الى 15
آذار/مـــــــــارس حـــــــــتـى الـــــــــعــــــــام
2021.وتــــوفي الـــعــــداء اإليـــطـــالي
السـابق دونـاتو سـابـيا الـذي شارك
ـبـيـة مـرتـ وتـوج في األلـعـاب األو
بـطال ألوروبـا داخل الـقـاعة عن 56
عــامـا نــتـيــجـة إصـابــته بــفـايـروس

كورونا.
WL ö

الكم ــــواجـــهـــة بــــ ا وتــــأجـــلت ا
الــبـــريـــطـــانـي انــطـــونـي جـــوشــوا
والــبـلــغـاري كــوبــرات بـولــيف عـلى
ـوحـدة في الـوزن الـثـقـيل االلـقـاب ا
والــــــتـي كـــــــانت مـــــــقـــــــررة في 20
حـزيـران/يـونــيـو.واعـلـقت في لـنـدن
في  16آذار/مارس منـافسات دورة
مالكــمـة لـريــاضـيي أوروبـا مــؤهـلـة

ـبيـة. كـما  الى دورة األلعـاب األو
تــعــلــيق الــتــصــفــيــات األمــيــركــيــة

{ لـندن (أ ف ب)  -  جـدد بطل العـالم للـفورمـوال واحد البـريطـاني لويس هـاميلـتون انـتقاداته
للعنصريـة حول العالم جتاه ذوي البشرة الداكنـة مشددا على ضرورة وضع حد لهذا "الظلم"
واطن األميركي األسود جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة في ثاني رد فعل له على مقتل ا
مينيابوليس قـبل نحو أسبوع.وكتب هاميلتون عبر حسابته على مواقع التواصل االجتماعي ليل
ـاضي قـاتـمـا جـدا فـشـلت فـي كـبح مـشـاعـري. شـعـرت بالـكـثـيـر من الـثـالثاء "كـان األسـبـوع ا
الغـضب واحلزن وعـدم تصـديق مـا تراه عـيناي".وأضـاف "يعـتريـني الغـضب بـشدة عـند رؤية
جتاهل أرواح أهلنا بهـذه الطريقة. الظلم الـذي نرى أن إخواننا وأخواتنـا يواجهونه حول العالم
مرارا وتـكرارا مقزّز ويجب أن يـتوقّف".وتعلـيق هاميلـتون هو على مقـتل فلويد الـبالغ من العمر
46 عاما اخـتناقـا قبل نحـو أسبوع عـلى يدي شرطي أبـيض في مينـيابوليـس ثبته على األرض
ـدن وركع فـوق عـنـقـه في حـادثـة أثــارت مـوجـة احـتــجـاجـات عـارمــة مـتـواصـلــة في عـشـرات ا

األميركية ودفعت سلطات محلية الى فرض حظر جتول ليلي.

ـعـتـزل فـلـويـد مـايـويذر الكـمـة ا { لـوس اجنـلـيس (أ ف ب) - سـيـتـحـمّـل بطـل ا
جـونيـور تـكالـيف جنـازة جورج فـلـويد األمـيركي األسـود الـذي قضى اخـتنـاقاً

ـاضي عـنـدمـا ضـغط شـرطي أبـيض بـركـبـته عـلى عـنـقه حـتى األسـبـوع ا
ـوت بـحـسـب مـا قـال لـيــونـارد الـيــربي الـرئـيس الــتـنـفـيــذي لـشـركـة ا
"مـايويـذر بـروموشـنز" االثـن لـشـبكـة "اي اس بي ان". ووُجهت الى
الـشـرطي األبيض ديـريك شـوف تـهمـة الـقتل غـيـر العـمـد بعـدما
ألقى مع زمالئه الـقبض على فـلويد ( 46عاما) في مـينيـابوليس
وضغط بركبتـه على رقبته لنحو تسع دقائق من دون ان يكترث
ــــنـــاجــــاته وهـــو مــــكـــبّل ومــــثـــبـت ارضـــا بـــأنـه ال يـــســـتــــطـــيع

الـتـنفس.وحتـوّلت بـعض تـظـاهـرات االحـتجـاج عـلى قـتل فـلـويد الى
أعمال نـهب وشغب مـا دفع العـديد من السـلطـات احملليـة إلعالن حظر

جتول ليلي.وأكد اليريـبي ان عائلة فلويد قبـلت عرض مايويذر جونيور لدفع
تــكـالــيف اجلــنــازة "سـيــغــضب مـنـي عـلـى االرجح لـقــول ذلك لــكن نــعم ســيـدفع

اثلة (مايويذر) بالتأكيـد نفقات اجلنازة".واضاف اليربي ان مايـويذر جونيور "قام بأمور 
ـعـتـزل في في الـسـنـوات الـعـشـرين االخـيـرة" مـعـتـبـرا ان الـبـطل الـعـالم الـسـابق في خـمس فـئـات وا
2017 برصيد مثالي بلغ 0-50 لم يكن يرغب باحلديث عن هذا االمر.وأعلنت عائلة فلويد االثن انه

. سيوارى الثرى الثالثاء 9 حزيران/يونيو في هيوس
وقـال مـحـامي الـعـائـلـة بن كـرامب خالل مـؤتـمـر صـحـافي إنّه بـانـتـظـار حـلـول مـوعـد اجلـنـازة صـباح
الثالثـاء في السـاعة  16,00) 11ت غ) في هيـوس حيث تـقيم عـائلـة الراحل ستـقام مـراسم تأب
أخــرى له في مــنــاطق أخــرى من الــبالد.وأوضح أنّ أول حــفل تــأبـ لــلــراحل ســيـقــام عــصـر

اخلمـيس في مـيـنيـابـوليس بـواليـة مـينـيـسوتـا (شـمال) حـيث قـضى فـلويـد ثم الـسبت في
مسقط رأسه في كاروالينا الشمالية.
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ــســابــقـات الــســمــاح لــلـبــطــوالت وا
ــســمـوح بــزيــادة عـدد الــتــبــديالت ا
باراة من ثالثة الى بإجرائها خالل ا
خــمـســة وهــو مــا بـدأ تــطــبـيــقه في
انـيـا التي كـانت أول بـطـولة كـبرى أ
في أوروبا تستأنف منافستها وذلك
نظمي في  16أيار/مايو.وترك فـيفا 
البطوالت حـرية اعتمـاد هذا التعديل
مـن عـــدمه عـــلـــمــــا بـــأن هـــدفه كـــان
الــسـعـي لـتــفــادي تـعــرض الالعــبـ

لإلصابة وحمايتهم بدنيا.
الـى ذلك أشــــارت تـــــقــــاريــــر الى ان
تــــــشــــــلـــــــسي طــــــلـب زيــــــادة عــــــدد
االحتياطي الذين يسمح بتواجدهم
باراة من على مقاعـد البدالء خالل ا

سبعة الى تسعة.
لكن بـعض النـقاد رأوا ان زيـادة عدد
الــــــتـــــــــــــبـــــــديالت أو الـالعــــــبــــــ
االحــتـيــاطـيــ ســيـصـب في صـالح
األندية الكبيـرة التي تتمتع بوفرٍ في

تشكيلتها.

 فلويد
مايويذر
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وتــــابــــعـت "اي اس بي ان" ان هــــنــــاك
تـأييـدا كبـيرا لـلخـطة التـي أوصى بها

مفوض الدوري آدم سيلفر.
ومن الــقـضــايـا الــرئـيــسـة الــتي يـجب
سابقة التي ستحدد تـسويتها شكل ا
تـأهل الى االدوار االقـصائية هـوية ا

"بالي أوف".
وســيــتم اشــراك سـتــة أنــديــة ال حتـتل
مـــراكــز مـــؤهـــلــة الى الـــبالي اوف مع
ـراكـز الـثـمـانـيـة االولى في اصـحــاب ا
نـطقـتـ الشـرقيـة والـغربـية كل مـن ا
ـــشــــاركـــ 22 مع لــــيـــصــــبح عــــدد ا
اسـتـئـنـاف الدوري. وبـحـال الـتـصديق
عــلى ذلك ســيــنـتــهي مــوسم ثــمـانــيـة

أندية باكرا.
وإلى االنـديـة الثـمـانيـة من كل مـنطـقة
تـــشـــارك ســــتـــة أنـــديـــة ال يـــقل فـــارق
انـتصاراتهـا عن ستة مقـارنة بصاحب
ـركز الـثامن في كل مـنطـقة مـا يعني ا
ان هـــذه االنـــديـــة ســـتـــكــون بـــحـــسب
الـــتــــرتـــيب احلـــالـي نـــيـــواورلـــيـــانـــز
بــيـلـيـكــانـز بـورتالنــد تـرايل باليـزرز
ســان انـتـونــو سـبـيــرز وسـاكـرامــنـتـو
ـنطقـة الغـربيـة وواشنطن كـينـغز من ا

ويزاردز من الشرقية.
قـال بـول بـيرس مـدرب أتالنـتـا هوكس
ـنطقة الـشرقية ان وصـيف القاع في ا
وسم سيشكل اقـصاء فريقه عن بقـية ا

{ لــوس اجنــلــيـس (أ ف ب) - تــهـدف
رابــطـــة دوري كــرة الــســلــة األمــريــكي
لــلـمـحـتـرفــ إلى انـهـاء مـوسم 2020
ــعـلّق راهـنـا بـســبب تـفـشي فـيـروس ا
سـتجد في منـتصف تشرين كـورونا ا
األول/اكــــتــــوبـــر بــــحــــسب تــــقــــاريـــر

صحافية.
وأشــــــارت شــــــبـــــكــــــة "اي اس بي ان"
الـــثالثـــاء انـه وفــقـــا إلطـــار زمـــني من
ــقـرر أن يـصـوّت عـلـيه مـجـلس ادارة ا
رابـطـة الـدوري اخلـمـيس لن يـتـخـطى
ـبـاراة الـســابـعـة االخـيـرة من مــوعـد ا
الــدور الـنـهـائي يـوم الــثـاني عـشـر من

تشرين االول/اكتوبر.
وتـــضع رابــطـــتــا الــدوري والـالعــبــ
الــلــمـســات األخـيــرة عــلى اســتـئــنـاف
ـتــوقف مـنـذ  11آذار/مـارس ــوسم ا ا

بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19.
وأضــافت "اي اس بي ان" ان الــرابـطـة
ــشـاركـة 22 تــخـطط لــعـودة الـدوري 

فريقا بدءا من  31تموز/يوليو.
بـاريات ـتـوقع أن تـقام جـميـع ا ومن ا
فـي مجـمع ديـزني في أورالنـدو بـوالية
وقع فـلوريدا مع بقاء كل األندية في ا

لتقليل خطر تفشي كورونا.
ويــحـتــاج اقـتـراح الــرابـطــة اخلـمـيس
أمـام مـجلس االدارة إلى مـوافـقة ثـلثي
شاركة في الدوري. االندية الثالث ا

رودي غوبير

الــتــرتـــيب الــذي كــان قــبل تــعــلــيق
ــــوسـم وتـــتــــويـج بـــاريـس ســـان ا
جــرمـان بــالـلــقب لـلــمـرة الــسـادسـة

تواليا والسابعة في تاريخه.
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ألــغـيت بــطـولــة الـعــالم الــتي كـانت
مـقـررة بـ  8 و24 أيــار/مـايــو في

سويسرا.
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أعـــــلن االحتــــاد اإليــــطـــــالي في 27
ــوسم لــلــمــرة آذار/مــارس إلــغــاء ا
ية الثانية. األولى منذ احلرب العا
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وأعلن منظمو طواف فرنسا األشهر
ــيـا تــأجــيل انــطالقه الــذي كـان عــا
مقررا في 27 حزيـران/يونـيو على
أن يقـام ب 29 آب/أغسـطس و20
أيـــلــول/ســبـــتــمــبـــر.وألــغي طــواف
ســويـســرا الــذي كـان مــقــررا بـ 7
و14 حـزيـران/يـونـيـو وذلك لـلـمـرة
ية الثانية. األولى منذ احلرب العا
وأعــلن االحتــاد الـدولي لــلــدراجـات
الــــــهــــــوائــــــيــــــة في اخلــــــامـس من
أيار/مايو بـرنامجا مـعدال لطوافات
الـــــعــــام احلـــــالـي أبــــرز مـــــا فـــــيه
الـــتــــعــــارض بــــ إثــــنــــ من أهم

الـسـبـاقـات: طـواف جـيـرو اإليطـالي
(بــــــــ الـــــــثــــــــالـث مـن تـــــــشــــــــرين
األول/أكــتــوبـر و25 مـنـه) وطـواف
"فــويــلـــتــا" اإلســبــاني (20 تــشــرين
األول/أكــتـوبــر-الـثــامن من تــشـرين
الثـاني/نوفـمبـر). أما بـطولـة العالم
ـقـررة في سـويـسـرا فـسـتـقـام ب ا

20 أيلول/سبتمبر و27 منه.
XOJ¹d

ـشرف عـلى رياضة وأعلن اجمللس ا
الــــكـــريــــكــــيت فـي الــــهـــنــــد في 16
نـــيــســـان/أبــريل تـــعــلـــيق انــطالق
ـمتاز.وأعلن موسم الدوري احمللي ا
ـشرف عـلى الـكريـكيت في اجمللس ا
إنــكـــلـــتـــرا وويــلـــز عـــدم إقـــامــة أي
منافـســـات احتـرافيــــــة حتى األول

من تموز/يوليو 202 على األقل.
WŠU³Ý 

أعـلـنت رابـطـة الـسـبـاحـة األوروبـية
في اخلـامس من أيار/مـايـو تـأجيل
مـــوعـــــــــد بـــطـــولــــة أوروبـــا الـــتي
كـــــــــــانت مـــقـــررة في الـــعـــاصـــمــة
اجملــــــريــــــة بــــــودابـــــــــــــــسـت الى
الفـــــــــترة ب 10 و23
أيــــــار/مـــــايـــــو

.2021
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الــقـرار.ويــعـقـد
قـــاضي األمــور
سـتـعجـلة في ا
اجمللـس جلـسة
اســـــــتــــــــمـــــــاع
لألنديـة الثالثة
عــنــد الــســاعــة
الــثــانــيــة بــعـد
ظـهـر اخلـمـيس
بــــالـــــتــــوقــــيت
احمللي (12:00
ت غ).ومـــــــــــــــن
ـــــــتــــــــوقع ان ا
يـصـدر اجمللس
قــــــــــــــــــراره فـي
الـــقــضـــيـــة في

األيام الالحقـة.وكان ليـون ورئيسه
ـطالب جان-ميـشال أوالس أبرز ا
بـ"تـصــحـيح اخلـطــأ" بـشــأن إنـهـاء
الـــدوري الســـيــمـــا في ظـل تــمـــكن
الـــبــطـــوالت الـــكــبـــرى األخــرى في
أوروبـا من اسـتـكـمـال مـنـافـسـاتـها
خـــلـف أبـــواب مـــوصـــدة.وعـــاودت
انـيا مـنافسـات البـوندسلـيغا في أ
 16أيـــار/مـــايـــو وســــتـــســـتـــأنف
إســبــانــيــا وإنــكــلــتــرا وإيــطــالــيــا
بــطـــوالتــهـــا احملــلـــيــة تــبـــاعــا في

حزيران/يونيو.

{ بـــــاريـس- (أ ف ب) - يـــــعـــــقــــد
مـجـلس شــورى الـدولـة الــفـرنـسي
اخلـــمــيـس جــلــســـة اســتـــمــاع في
ـرفــوعـة أمـامه من قـبل الـقـضـيـة ا
أنـديـة ليـون وأمـيان وتـولـوز على
خــلـــفــيـــة انــهـــاء رابــطـــة الــدوري
وسم بشكل الفرنسي لكـرة القدم ا
مـــبــكــر بــســبـب فــيــروس كــورونــا

ستجد. ا
ورفـعت األنــديــة الـثـالثـة الــصـوت
عــالـيــا ضـد الــقــرار الـذي اتــخـذته
الرابطة في أواخـر نيسان/أبريل 
بــوضـع حـــد لــلـــمـــوسم وتـــتـــويج
ـــتــصـــدر بـــاريس ســان جـــرمــان ا
باللقب بسبب تبعات "كوفيد-19.
انـعـكس الـقـرار بــشـكل كـبـيـر عـلى
األندية الثالثـة اذ حرم ليون الذي
ـــركــز الـــســـابع في كـــان يـــحـــتل ا
ـنافـسـة عـلى مـركز الـتـرتـيب من ا
مــؤهل إلحـدى مــسـابــقـتي االحتـاد
األوروبي (دوري األبطال و"يوروبا
لـــيغ") وتــســـبب بــهـــبــوط تــولــوز

وأميان الى الدرجة الثانية.
وبـعـدما ردت احملـكـمـة اإلدارية في
باريس في 22 أيار/مايو الطعون
الــتـي تــقــدمت بــهــا األنــديــة بــات
الذ األخـــيــر مـــجـــلس الـــشـــورى ا
أمـامـها لـلـدفع من أجل الـعودة عن

وفي الـشـكوى الـتي تـقدم بـهـا أمام
مـجـلس الـشورى لـم يقـتـصـر طلب
لــيـــون عــلى إعــادة الــنــظــر بــقــرار
الــرابــطــة بل شــمل أيــضــا "إعـادة
تـــقـــيــيـم الـــظــروف الـــتـي تــســـمح
ـنـافسـات خالل شـهر بـاسـتئـناف ا
آب/أغسـطس أو اعتـبار ان موسم
2019-2020 هـــــــــــــو +مـــــــــــــوسـم
ـا يعني إلـغاء مفـاعيله أبيض+" 
ــتـــأهـــلــة الى وجتــديـــد األنــديـــة ا
ـوجب ـسـابـقـتـ األوروبـيـتـ  ا

ترتيب موسم 2019-2018.

ية الى موعد غير محدد. والعا
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أعــلن مــنـظــمـو بــطـولــة بـريــطـانــيـا
ـــــفـــــتـــــوحـــــة فـي الـــــســـــادس من ا
نـيـسـان/أبـريل إلـغـاء مـنـافـسـاتـهـا
ـية لـلـمـرة األولى مـنـذ احلـرب الـعـا
الـثـانـية. وسـتـقـام الـنـسـخة الـ149
مـن الــــــبــــــطــــــولــــــة بــــــ 11 و19
تـمـوز/يــولـيـو 2021 بـعــدمـا كـانت
مـقـررة في الـشــهـر نـفـسه من الـعـام
احلالي.و تعديل مـواعيد بطوالت
أخـــــرى في هـــــذه الـــــريـــــاضـــــة في
ـــتـــحـــدة خالل الـــعـــام الــــواليـــات ا
احلـالي فـأرجـئت بـطـولـة الـواليـات
ـــفـــتـــوحـــة من 18-21 ـــتـــحـــدة ا ا
حزيران/يـونيو الى الـفترة ب 17
و20 أيلـول/سـبتـمـبر وبـطـولة "بي
جي ايه" الــسـنــويــة من أيـار/مــايـو
استرز الى آب/أغسطس وبطولة ا
من نـيـسـان/أبــريل الى الـفـتـرة بـ
12 و 15تشرين الثاني/نوفمبر.
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أصـــــبح الــــدوري الـــــفــــرنــــسي أول
مــسـابــقـة مـهــمـة فـي كـرة الـيــد يـتم
إلـغـاؤها رسـمـيـا اذ ألـغت الـرابـطة
راحل الـثماني األخـيرة واعـتمدت ا

لقطة منلقطة
من بطولة
كأس العالم
لكرة القدم
2018

{ بـــاريس-  (أ ف ب) - تــوقـع الــرئـــيس الــتـــنــفـــيــذي لـــشــركـــة "دورنــا
الكـة حلقوق بـطولة العـالم لسبـاقات موتـو جي بي للدراجات سبـورتس" ا
النـاريـة اإلسـباني كـارمـيـلـو إسبـيـلـيتـا األربـعـاء إعالن بـرنامج اسـتـئـناف

ــسـتــجـد خالل ـاضي بــســبب فـيــروس كـورونــا ا ــوسم الـذي  تــعــلـيــقه في آذار/مــارس ا ا
نافسات في تموز/يوليو.وقال إسـبيليتا في تسجيل مصور على قبل على أن تبـدأ ا األسبوع ا
قـبل. في حـال سارت كل ـوقع االلـكتـروني لـلبـطـولة "نـأمل في تـقد الـبـرنامج في األسـبـوع ا ا
األمـور على مـا يرام فـإننـا سنـبدأ في 19 تمـوز/يولـيو عـلى حلبـة خيـريز (اإلسـبانـية)". وأشار
تـد حـتى تشـرين الـثـاني/نوفـمـبر وسـيشـمل إقـامة   12أو 13 قـرر ان  وسم مـن ا الى ان ا
ـاضي من احلـكومـة اإلسبـانيـة السـماح جائـزة كبـرى.وكانت "دورنـا" قـد طلـبت في أيار/مـايو ا
ـشـجـع في 19 و 26تـمـوز/يولـيـو عـلـى حـلـبة بتـنـظـيم سـباقـ خـلف أبـواب مـوصدة بـوجه ا

"خيريز-أنخل نييتو" لكنها لم حتصل على الضوء األخضر بعد.
قرر أن تـنطـلق البـطولة في الـثامن من آذار/مـارس بجائـزة قطـر الكبـرى لكن حـلبة وكـان من ا
لوسـيل احـتضـنت فـقط سـباقـي فئـتي مـوتو 2 ومـوتو 3 بـعـدما قـرر االحتـاد الدولي لـلـدراجات
الـنارية إلغـاء سباق الفـئة األولى "موتـو جي بي" بسبب فيـروس "كوفيد- "19والقـيود التي كان

قد بدأ بفرضها في حينه على حركة السفر.
ـانيا وهولـندا وفنـلندا واليـابان وبريـطانيا وأسـتراليا وأدت األزمة الصحـية إلى إلغـاء سباقات أ
(إضـافـة الى قـطـر) في حـ ال يـزال عـلى جـدول الـبـطـولـة 13 سـبـاقـا هي: أربع سـبـاقـات في
إسبانـيا وسباق في كل من فـرنسا إيطـاليا تشـيكيا الـنمسا سـان مارينو تـايالند الواليات

تحدة األرجنت وماليزيا. ا

بور-(أ ف ب) - اقتربت عـجلة دوري أبطال آسيا في كرة القدم من الدوران لـكن يتع عليها انتظـار استئناف البطوالت احملليـة بحسب ما ذكر األم العام لالحتاد القاري { كواال
اضي بـسبب تفشي فيروس كورونا اليزي دايتو ويـندسور جون دلوكالة فرانس بـرس.وبدأت بعض بطوالت كرة القدم في الـعالم باستئناف نشـاطها إثر توقف بدأ في آذار/مارس ا ا
سابقة القارية "يجب أن ننتظر أوال ستجد لكن معظم الدوريات ال يزال متوقفا حتى اآلن. وقال األم العام لالحتاد اآلسيوي "نحن نقترب من عودة كرة القدم".لكنه أضاف بشأن ا ا
نتـخبات في تـصفيـات كأس العـالم واأللعاب ـسابقـة الرديفـة لألندية كـأس االحتاد اآلسيـوي الى مباريـات ا عـودة كل الدوريات احملـلية".وعُـلّقت جـميع مبـاريات دوري أبطـال آسيا وا
ـالعب فيـمـا تـعـود أربـعـة بطـوالت أخـرى في حـزيـران/يـونـيو ـمـثلـة في دوري األبـطـال كـانت كـوريـا اجلـنوبـيـة الـوحـيـدة تـعود الى ا بـيـة بـسـبب "كـوفـيد-19. ومن الـدول الـ 12ا االو
ـقـرر ان يعـود الدوري الـتايالنـدي في أيـلول/سـبتـمـبر.وقـال جون ان االحتـاد الـقاري "ال يـزال في مفـاوضات" حـول مـوعد االسـتئـنـاف رافضـا حتديـد أي تاريخ وتـمـوز/يولـيو ومن ا
لـذلك.وتـوقف دوري أبـطـال آسـيــا قـبل أربع مـراحل عـلى نـهــايـة دور اجملـمـوعـات الـذي يـشـارك فـيه 32 فـريـقـا.وكــان مـقـررا إقـامـة نـهـائـيـي دوري األبـطـال وكـأس االحتـاد في تـشـرين
ـقبل.وعما اذا كان االحتاد القاري سيـعمد إلى تغيير شكل ونـظام البطولت على غرار إقـامة مباراة واحدة في االدوار االقصائية بـدال من ذهاب واياب لتفادي انتقال الثاني/نوفمبر ا
ـسابقـات اآلسيـوية". أضاف ـشجعـون الشـغوفون والـرعاة األوفـياء يـتوقون لـعودة ا ـصلحـة من بيـنهم ا العـدوى قال جـون ان احملادثات ال تـزال مسـتمـرة.تابع "ندرك أن اصـحاب ا

لعب المتاع اجلماهير. لكن كما كرّر االحتاد اآلسيوي منذ بداية هذه اجلائحة فإن صحة اجلميع تبقى األولوية القصوى". "العبونا أيضا متحمسون للعودة الى ا

هــــــــــــا حـــــــــــتـى
الـــــــــــثـالثـــــــــــاء
نــــــــــحــــو 108
آالف عـــلــــــمـــا
بــــــــأن الــــــــبالد
أحـــصت أكـــثــر
من 1,8 مـلـيون
إصــــــــــــابـــــــــــة

بالفيروس.

ضــربـة لـتـشــكـيـلــته الـشـابــة "أكـثـر مـا
ـكـنـنـا االسـتـفـادة مـنه هـو لـعـب كرة
ـوسم ولم نـكن الـسـلـة. إذا اسـتـؤنف ا
جـزءا منه فـهذا يـضر بتـطوّرنـا يضر
ـــنــتـــجـــنــا يـــضــر بـــقــدرتـــنـــا عــلى
ــوسم االســتـــمــرار بــزخم نــحـــتــاجه ا
ـقـبل".ويُتـوقع ان يـتضـمن اسـتئـناف ا
الـــدوري حــــجـــرا صـــحـــيــــا لالعـــبـــ
الســبــوعــ في مــدنــهـم بــ اســبـوع
واســبــوعــ من الـتــمــارين في مالعب
ـعـسـكـرات االنـديــة ثم اسـبـوعـ من ا
ـوسم قد تـوقف بعد الـتدريـبيـة.وكان ا
اصـابة العب يوتا جاز الفرنسي رودي
غـوبـيـر بـفـيـروس كـورونـا. وحتى اآلن
أصـيب نحـو عشـرة العبـ من الدوري

بالفيروس من دون حتديد هوياتهم.
ــتــحــدة أكــثــر وتُــعــد الــواليــات ا

الــدول تــأثـرا بـ"كــوفــيـد-"19
مـن حــيــث الــوفــيــات اذ

بـــــــــــــــــلـغ
عــــدد

العبو نادي ايفرون

شعار رابطة الدوري الفرنسي



www.azzaman.com

Í√d «  U¼U&≈8

 wzUD « …œuŽ ÊU½bŽ

الديوانية

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

ولود في مدينة هيوس بوالية تكساس مع سقوط جورج فلويد ا
اجلنـوبـيـة قبل  46عـاما وذو األصـول األفـريـقيـة  قـتـيال في احد
ـدينـة الرئـيـسة لـوالية مـينـيـسوتـا الشـمالـية شـوارع ميـنـا بولس ا
خـنقـا على يـد أحد رجـال الشـرطة األمـريكـية بـداعي تقـد عمـلة
ـنـددة بـهـذا ـظـاهـرات ا مـزورة فـئـة 20 دوالرا انـدلـعت شــرارة ا
تظاهرين وتصدى الشرطة الفعل ومارافقها من هجوم من قـبل ا
ـباني ـتظـاهريـن بالـهجـوم على ا تـخلـلهـا قيـام إعـداد كبـيرة من ا
واألسواق  واحملال التـجارية ووصلت هذه األعـمال إلى التخريب
ـدينـة اي ميـنا بولس والسـرقة واحلـرق واالعتـداء على مـقدرات ا
ـا اسـتـدعى تـدخل الـرئـيس تـرامـب شـخـصـيـا عـنـدمـا انـتـقـلت
احلالـة إلى مشـكلـة تهدد اسـتقـرار البلـد بعـد ماانتـقلت شـرارتها
إلى مـدن أخرى مـجـاورة وسرعـان مـاحتركت مـدن أخـرى بعـيدة
كـلـوس أجنـلـوس في الـغـرب ومـيـامي في اجلـنـوب ونـيـويـورك في

الشرق لتعم أكثر من  30مدينة و27 والية...
وأثر ذلك طلب ترامب تدخل احلرس الوطني وقوات النخبة لفض
ا أسفر عن مقتل  4متظاهرين واستخدام التظاهر ولو بالـقوة 
ـــتــظـــاهــرين ضــد ــنــاطـق من قــبل ا الــسـالح احلي في بــعـض ا
ظاهرات عن مسارها الشرطة ومازاد األمور تعقيـدا هو خروج ا
فـي األيـام األخـيـرة عـنـدمـا تـمت عـمـلـيـات الـسـطـو عـلى األسـواق
صارف والعـبث بدوائر احلـكوميـة واصولها بل ونهبـها وسرقـة ا

وصل احلال إلى قتل الناس...
ستور... ... كشف ا

كل هذا يدل على أن البناء التـصاعدي واحلضاري للدولة األولى
وذج في الـعالم قد تـصدع بزمـن قياسي بل تـهرى في أيام واال
معـدودات وبات الـعالم لم يـصدق مـاجرى ويشـاهد بل مـصيـبت
ـتـضـررين بهـاتـ الضـربـت حـلـتا بـالـعالـم وكانت أمـريـكا اول ا
وهما وبـاء كورونا الـذي افقد أمريـكا صوابـها وحد من جـبروتها
وهبوط أسعـار النفط الذي حط من قـدرها يوم باعت نـفطها بدون
ـرة من مــقـابل لـتــأتي الـضـربــة الـثـالــثـة بـظـرف 40يـومــا وهـذه ا
الداخل اي من الـصميم والـعمق االسـتراتيـجي خلزين قـوتها اي
شعـبها الـذي تعـول عليه كـثيـرا والذي لوحت به فـي كل منازلـتها
يـة الثانية  1945حتى أصبح احتـيطيها ومنذ نهايـة احلرب العا
ـيـادين إذا مــاعـلـمـنـا مـزاوجـة الـذي قـامت عـلـيه قــوتـهـا في كل ا
قتدر وقع ا عناصر التطور والتكنولوجيا لهذا الشعب ليجعلها 
والذي ذهب بها إلى فرض عنصر الهـيمنة على العالم والسيطرة
عـلى أماكن أخـرى تـراها أمـريـكا البـد منـهـا إلكمـال وثـوبهـا على
مـنـاطق حـيـويـة وسـتـراتـيـجــيـة لـيـؤمن لـهـا مـركـز الـسـيـطـرة عـلى

العالم...
اذا حصل هذا? لكن 

ان لـدراســة تـاريـخ أمـريـكــا وواقع جــغـرافــيـتـهــا من الــنـاحــيـتـ
الـطـبــيـعـيـة والـبـشــريـة خـصـوصـا مــايـتـعـلق بــاجلـانب الـسـكـاني

وحتديدا االثنوغرافي جند االتي: 
ـسـاحـة اقـترب من الـ 10 مـليـون كم 1- ان أمـريـكـا بـلد كـبـيـر ا
ا يعني مربع ناهيك عن مناطق أخرى تسيـطر عليه هذه الدولة 
ـطـلـوبـة جـيوبـولـيـتـيـكـيا صعـوبـة مـسك حـدود الـدولـة بـالصـورة ا
ـطـلـوبـة خـصـوصـا في وتـسـيـر أمـور وأحـوال الـبـلـد بـالــصـورة ا
ا يخلق مواطن ساحة  مجال التنمية كما في البـلدان صغيرة ا

ضعف وقوة في بناء الدولة
WOJ¹d « W¹u¼

2- ان شعـب أمريـكا هـو عبـارة عن شـعوب انـصهـرت وتزاوجت
وانخـرطت لتـحمل الـهوية األمـريكـية للـدولة ولـيس الهويـة الوطـنية
ا يـعني أن شعب أمـريكـا هو هجـ وخلـيط من عرقيـات عديدة
وقـومـيـات مـتعـددة ولـغـات شـتى واديان مـخـتـلـفة وايـديـولـوجـيات
متـفرقـة وألوان مـتقـاطعـة وهذا يـعني أن كل اجملـموعـات البـشرية
في الــعــالم مــوجـودة فـي أمـريــكــا الــدولــة وهـنــا كــشــعب يــحـمل
اجلنـسـيـة األمـريـكـيـة ونتـيـجـة ذلك ضـعف بـنـاء الـنـسـيج الـوطني
واجملـتـمـعي ألمـريـكا بل يـضـعف الـبـنـاء الوطـني ويـجـعـله عـرضة
لـلـمـشـاكل وأولـهـا الـتـمايـز الـعـنـصـري الـذي يـقـوم علـى اختالف
ا يجعل البناء الوطني في العرق والقومية والدين والفكـر حتى 

مهب الريح أمام اول اختبارصعب وها هو قد حصل
ـظـاهرات 3- امـا الـعـامل اآلخـر والـذي زاد من تـعـقيـد مـشـهـد ا
وأوصـلـهـا إلى هـذا احلد من الـتـصـعـيـد هو الـعـامل االقـتـصادي
واقصد هنا الفوارق الـطبقية وحقيـقة االمر أن أمريكا قامت على
بدأ من الرؤى االقتصادية اي أنها ذهبت إلى مبدأ أساس هذا ا
االحتكار وان كان ذلك يقوم على أسـاس حرية الناس وتطلعاتهم
ـنـشــود دون مـراعـاة لـيـولــد حتـقــيق األربـاح وهـذا هــو الـهــدف ا
حلقوق النـاس وبالتالي ضرب الـعدالة االجتمـاعية عرض احلائط
قـولة ـا خـلق مجـتـمعـا مـتنـاقـضا وأضـحت الـصورة واضـحـة 
ـقــدورنـا أن نـرى أن ـلــكـون وصــار  ــلـكـون والــذين ال الـذين 
ــلــيـارات من أشـخــاص في أمــريــكـا تــعــدت ثـرواتــهم عــشـرات ا
قابر ويعتاشون الدوالرات واناس يعيشون حتت اجلسـور وفي ا
زابل وهذا مسمار آخر في نعش أمريكا الدولة على فضالت ا
اما من الناحيـة التاريخية لـهذا البلد فنـرى أن أمريكا قامت دولة
عـلى حـسـاب مـوارد وثـروات دول أخـرى وأول هـذه الـثـروات هي
اجلـانب الـبـشـري حـيث قـامت أمـريـكـا بـاستـعـبـاد الـنـاس عـنـدما
ـا عرف شـرعت بـنـقل اآلالف مـنـهم مـطلـع القـرن الـثـامن عـشـر 
جتـارة الرقيـق  أو العـبيد سـئ الصيـت عنـدما ساقـتهـم كالبـهائم
من خـليج غـانا وشـحـنتـهم بالـسفن إلـيـها عـبر األطـلسي لـيكـونوا
عــمـال مـزارع في حـقـول الـذرة والـقــطن يـوم كـانت امـريـكـا دولـة
ــا نـشـأ مــايـعـرف بـســوق الـعـبـيــد حـيث يـبــاع الـبـشـر زراعـيـة 
ويشترى في أماكن يوم يتم إجناز العمل وتأتي الرغبة بببعه كما
اشية في األسواق األمر الذي ولد النقمة في نفوس هؤالء تباع ا
ساكـ وماتبعـه من تميز عـنصري أضعـف البناء الـوطني لهذه ا
الـدولـة إلى الـيوم رغـم جهـود الـرئـيس أبراهـام لـيـنـكولن بـتـحـرير
الـعبـيد ودعـوات  لوثـر كنغ بـضرورة مـنحـهم مسـاحة من احلـرية
ساواة اال ان هذا الشعور ظل يالزمهم إلى اليوم حتى اتضح وا
ظـاهرات الـتي كان أسـاسـها الـتمـيز الـعنـصري من خالل هـذه ا

والعرقي حتديدا...
ويــبـقـى الـســؤال هل بــإمـكــان أمــريـكــا الــسـيــطــرة عـلـى احلـريق
شـتعل والذي ينـذر بكارثـة قد تطـيح بأمريكـا وتمزقـها كمـا تنبأ ا

خبراء اجليوبولتيكا ام ستتمكن من إخماده??? 
اجلـواب هو أن أمـريـكا سـتـتمـكن من قـمع ذلك واسـتعـادة احلال

إلى ماكان عليه قبل موت فلويد لكن كيف مرة أخرى???
اجلـواب هـو أن ألمـريــكـا تـاريخ طـويل في ازهـاق األرواح وسـفك

الدماء وحتطيم إرادة الشعوب.
ثنى ي في جامعة ا { اكاد
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بغداد

الـكاظـمي يكـمن في اعادة هـيبـة الدولة
والـسـلطـة الـتنـفيـذيـة  وفرض احـترام
االنـظــمـة والـقـوانـ وتـطــبـيـقـهـا عـلى
اجلـميع  بشـرط ان يكون الـنموذج في
هـذا التطبيق  وفي مقـدمتهم  العامل
ــســتــويــات فـي احلــكــومــة من اعــلى ا
ونـــزوال الن ســـلــوكـــيـــات الــعـــامـــلــ
الــتـنــفـيـذيــ  االيـجــابي يـشــكل حـالـة
ـواطن مـشرقـة يحـتذى بـها من قـبل ا
بــعـد ان غـابت مــثل هـذه الـســلـوكـيـات
والـنــمـاذج عن اجملـتـمع بـسـبب تـفـشي
ــالي الــذي اســقط الــفــســاد االداري وا
هــيـبــة الــدولـة بــشـكـل عـام والــسـلــطـة
الـتنفذية بشكل خاص وجناح السلطة
الـتنـفذيـة في تطـبيـق وحمـاية االنـظمة
والـقـوانـ وتطـبـيق العـدل واالنـصاف
. ب الناس سيعزز الثقة ب الطرف
ـــواطن الـــبــســـيط االصـــطـــفـــاف مع ا
يـداني هـو النـموذج واعـتـماد الـعـمل ا
واطن عـايشة هـموم ا االكـثر واقعـية 
تابـعة شـؤون الدولة وهـو مبـدأ فعـال 
عــبــر زيــارة مــؤسـســاتــهــا ووزاراتــهـا
ودوائــرهـا مـصـطـفى الــكـاظـمي هـكـذا
سـؤولـية وقـد اعد نـهج مـنذ تـسـلمـه ا
برامج لهذا الغرض حسب ما سرب لي
ـطلوب ان تؤدي من مـعلومـات  لكن  ا
ـــيـــدانـــيــة وحتـــقـق هـــذه الـــزيـــارات ا
اهـدافـهـا وان ال تكـون زيـارة مـجامالت
بـل زيارات عـمل  واطـالع ميـداني عـلى
عده سـتخدمـة وا اخلـطط واالهداف  ا
ـــؤســـســات احلـــكــومـــيــة لـــتــطـــويــر ا
والــوقـــوف عــلى جــمــيـع الــفــعــالــيــات
ومـرافق ونقـاط القـوة والضـعف فضال
عـن بــنـــاءعالقــات وثـــيــقـــة مع رؤســاء
الـعمل. الن ذلك يـخلق شـعورا ايجـابيا
ــواطــنــ و مــشــجــعــا لــدى جــمــيع ا
يـــعـــطي صـــورة االهــتـــمـــام  بـــالــواقع
االداري و مـراقـبة الـتـرهل احلاصل في
دوائــر الــدولـة وهــنــا البـد من الــقــيـام
بـــــفـــــتـح نـــــوافـــــذ وابـــــواب جـــــديــــدة
قـنعـة  التي لـتخـليـصهـا  من البـطلـة ا
انــعـكـست ســلـبـا عـلى نــوعـيـة وجـودة
االنـتـاجيـة و االداء العـام كـما وتـهدف
هـذه الزيـارات الى تنـشيـطهـا وحتس
انــتــاجـيــتـهــا  وتــكـريـس امـكــانــيـتــهـا
واجهة الواقع والفساد االداري  الذي

راكز االدارية.  تعيشه جميع ا
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تـشكـلت حكومـة الكـاظمي وظهـرت بعد
صــراعـات  وجتــاذبـات اكــلت بـاجلـرف
االنساني واالجتماعي والوطني واالن
وبـــعـــد تــشـــكــيـل احلــكـــومـــة جنــد من
الـــضــروري  ان تــقــدم مـــبــاد الــعــقل
ـبـاد واحلــكـمـة  الــوطـنـيـة عــلى كل ا
االخــرى وتـتـقـدم وتــخـطـو الــسـيـاسـة
الـــعــراقــيــة  بـــشــكل ايــجـــابي  وبــدعم
شــعــبي  وســيــاسي صــادق وحــقـيــقي
لـــتــمـــكـــ الــرجل مـن عــبـــور االزمــات
متدة على وجتـاوز حروبنا اخلطرة وا
جـبــهـات مـتـعـددة  مـنــهـا   اقـتـصـاديـة
وسياسية واجتماعية وهي بكل تأكيد
ليست حروب سالح  وقوة عسكرية بل
حـــروب مــبــدأ واصـــرار عــلى حتـــقــيق
الـنـجـاح وبـعض االحيـان تـكـون اخـطر
مــنـه  بل تــؤدي الى حــروب الــسالح..
انـهـا حـروب  بحـاجـة لـلعـقل واحلـكـمة
حـروب تكبل عـمل واداء رئيس الوزراء
واحلــكـومـة اجلـديـده  وحتـجم قـدراته
اذا البــــد من اســــتــــحــــضــــار  الـــعــــقل
ركزي لفتح فتـاح ا واحلـكمة  لتـكون ا
االبـــواب  امـــام حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمي
لــتــســهــيل مــهــامــهــا ورفـع الــعــقــبـات
واحلـــــواجــــز من امـــــامــــهـــــا من خالل
االحـــكـــام والـــقـــرارات والـــتـــوافـــقـــات
احلـكـيـمـة والـعقـالنيـة حلـلـحـلـة ازمات
الـــــوقت الـــــراهن مـن حتــــديـــــات و من
ظــروف  تــتــكــاثــر فــيــهــا الــتــداعــيــات
واخملــاوف والــقــلق  و مـع وجــود عـدم

ثقة من قبل الناس بالدولة.
ــطـلـوب الـتــعـاون مع رئـيس الـوزراء ا
ـوقف و الوضع الـذي فيه.. ومـراعاة  ا
ـمكن  وليس باالمور عـلينا مـطالبته با
الــــــــــتـي  خــــــــــارج ارادتـه  وقــــــــــدراته
وســـلـــطـــاتـه لـــكي ال نـــضـــيع (اخلـــيط
والـعـصـفـور) ونـحن نـعـلم عـلـم الـيـق
بــظــروف الــبــلـد وامــكــانــيــاته خــاصـة
االقـتصـادية منـها بـعد ان ترك  الـفساد
ـا والـفــاسـدين  الـعـراق والـعـراقـيـ 

نحن عليه االن.
نــعم الـيـوم كل الـوطــنـيـ  بـاالجـمـاع
ـوجود من يـنادون ويـطالـبون بـتغـير ا

ــطــبــات امـام كل هــذه الــتــحــديــات وا
الـــكـــاظـــمي وهـي تـــؤكـــد ان الـــعــراق
يـعيش فوضى على كافة الصعد وهي
نــتـيــجـة  طــبـيــعـيــة  لـلــفـسـاد االداري
ـشـاريع االقتـصـادية ـالي وتـوقف ا وا
والـــزراعــيـــة والــصــنـــاعــيـــة  وابــعــاد
الـكفـاءات  فضال عـن احملاصصـة التي
شـملت بها حكومته  وبشكل ال يختلف
جـــوهــريــا  عن تـــشــكــيـل احلــكــومــات
الـسابـقة وهـنا البد من ازالـة العـقبات
الـتي تعتـرض طريق احلكـومة والبدء
حاصرة كل العوامل واالسباب التي
ادت الـى هــــــذه الــــــكــــــوارث واالفـــــات
ومـعاجلة اثـارها  لتـحل محلـها البـيئة
ـناخات العـملية الـعملـية والظروف وا
 بــارسـاء  بــنـاء ومــنـطــلـقــات وقـواعـد
صـــحــيـــحـــة لــلـــمــشـــاريع الـــوطــنـــيــة
الــسـتــراتـيــجـيــة الـصـحــيـحــة  ولـيس

بقرارات او خطوات ترقعية.
  وفـــضال عن مــا تـــقــدم فــالـــكــاظــمي
بـحـاجـة الى  مـد يـد الـعـون له من قـبل
رؤوسـاء الكتل  واالحـزاب  وكل القادة
الـسياسـي  لتكـون قوة التغـيير هذه
ــرة حـقـيــقـيــة فـنـحن امــام حتـديـات ا
التـقبل اي تهاون في التغير واالصالح
ــتـــلك ومـــواجـــهـــة الــفـــســـاد وهـــو 
الــشــجــاعــة   الــكــافــيــة  في  االجــهـار
ــــواقـــفه  كـــمــــا فـــعل فـي دفـــاعه عن
الـعراقي الذين  خرجوا الى  ساحات
شروعة الـتظاهر للـمطالبة بحـقوقهم ا
 واعـتـبـاره الـكل الـذين سـقـطـوا فـيـها
شــهــداء ولــهم كـل  حــقــوق الــشــهــيـد
وامــنــيـاتي  عــلى  الــكـاظــمي ان  يـرى
ويــسـتــمع  ألصـحــاب االخـتــصـاصـات
ــا يــتــحــدث في والــكـــفــاءات اكــثــر 
الـوقت احلـاضر  لـيتـمـكن بعـدها فـعله

تحقق اكثر ايجابية وواقعية. ا
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اعـتقد ان االزمات التي مر بها العراق
ومـــازال والـــتـي طـــال امـــدهـــا وكـــبــر
وتــضــخم حــجــمــهــا ســتــكــون حــجـر
الـــعــــثـــرة  في عـــمــــلـــيـــات االصالح و
ــقـابل البـد من انـهـاء الــتـغـيـر لـكن بـا
مـــعـــانــــاة الـــنـــاس وذلك (وفق نـــظـــر
ـا الــكــثـيــرين)  مــرتـبط بــالــتـخــلص 
يــوصف ويــسـمى بــالـدولــة الـعــمـيــقـة
اسك ورؤوس الـفساد القابـض  وا
بــشـراين االمن و االقــتـصــاد الـعـراقي
الــذي انــعــكس عــلـى احلــيــاة الــعــامـة
واخلـاصـة لـلـعـراقـيـ  بـعد ان  من
قـبل هؤالء ومن عليهم القـيام بالتدمير
ـتعمد لـلبنى التحـتية للـدولة وتدمير ا
ـنـشـات االقــتـصـاديـة وانـهـاء جــمـيع ا
دور الــصـــنــاعــة الــوطــنـــيــة في كــافــة
اجملـاالت وبــهـذا الـتـعـطـيل تـعـطل دور
الــدولـة في عـمـلـيــات الـبـنـاء واالعـمـار
واالسـتـثمـار وتـضخـمت الـبطـالة وزاد
الــفــقــر وتــوســعت خــنــادق الــتــفــاوت
الــطــبــقي وقــصت اجــنــحــة  الــطــبــقـة
الـــوســطى  بــعـــد ان دمــرت الــثـــقــافــة
واالداب والـــفــنــون  وتـــوســعت دائــرة
الــوالءات الال وطــنــيـة..   كـل هـذه هي
غــاطـسـة في مـسـتــنـقع ازمـات الـعـراق
والـــكــاظــمي عـــلــيه الــبـــدء حــتى ولــو
ـسـتـنقع بـخـطـوه  واحـده لـردم هـذا ا
وهـي خـطوه  تـعـزز  مـن  سـور الـناس
الــذي يـحـتـمي به  وال حــمـايه له  مـثل
حـمـايـة سـور الـشـعب وهـو يـدرك هـذه

احلقيقة وحتدث عنها بصراحة.
ثـــمــة شيء اكــثــر اهـــمــيــة وهــو رسم
ستراجتية  واضحة  تعتمد  لتصريف
االداء احلـكـومي  عـلى ان تـكـون  غـير
خــاضـعـة  لـلــعـواطف واجملـامالت  مع
الـكـتل واالحـزاب..  وعلى الـكـاظمي ان
يـطـالب كل وزير بـاعـداد وتقـد خطط
وبــرامج ومـنــاهج عـمل ســتـراتـيــجـيـة
ــــعــــاجلـــة واقـع  وزارته  وتــــطــــويـــر
وبــلـورة عـمـلــهـا بـشــكل امـثل  وكـذلك
ـســتـقـلــة  ومـجــمـوع هـذه الــهـيـئــات ا
الــدراسـات الـسـتـراتــيـجـيه لـلــكـابـيـنـة
ـرتــبـطـة الــوزاريه  والـهــيـئــات غـيــر ا
بـوزارة  ستكون مرأة عاكسه للصورة

احلقيقية.
ـهنـية ومـثل هـذه الدراسـات العـلمـية ا
ــسـتـنــدة خلـطـوط بــيـانـيـة الــدقـيـقـة ا
وارقــام واحـصـائــيـات سـوف تــعـتـمـد
كـــخــــارطـــة طـــريـق و نـــقـــطـــة شـــروع
لــتـحــقـيق عــمـلــيـة الــنـهـوض الــشـامل
بـــالـــعـــراق وهي اهـــداف مـــهـــمـــة في

البرنامج احلكومي.  
ـــا الشـك فـــيه ايـــضـــا ان جنـــاح   و

تـسلم الكاظـمي مسؤوليـاته في مرحلة
حـرجة ومـهمـة من تأريخ بالدنـا وبعد
مـــا يـــســـمـى بـــعـــام اخلـــوف واحلــزن
والـفزع  بسبب سقوط اعداد كبيرة من
الـــشـــهـــداء في ســـاحـــات االعـــتـــصــام
والـتظاهر نعم  هو خوف على حاضر
الـبالد ومسـتقـبلهـا  لعـدم وجود ضوء
ظـلم  في هكـذا بيئة في نـهاية الـنفق ا
وظـــروف وحــيـــاة داخـــلــيـــة  مــعـــقــدة
بـسبب  االنـسدادات والتـعقـيدات التي
حـصلت في مسالك العمـلية السياسية
 بـعد ان شاعت ثقافة الفساد و التفكك
ـذهـبـيـة  والــتـخـنـدقـات الــطـائـفـيــة وا
والــعــنـصــريــة بـدل ثــقــافـة الــتــعـايش
ـشـتـرك  واالهـتـمـام بـبـنـاء والـعــيش ا

الهوية الوطنية.
فـي ظل هــــكــــذا ظـــروف  قــــدم رئــــيس
ـهـدي) الــوزراء الـسـابـق( عـادل عـبــد ا
استقالته وطال االنتظار للتوافق على
تـرشيح بـديل جديـد يتحـمل مسـؤولية
حـكـومة اسـتثـنائـية حـكومـة حرب مع
الـواقع الـفـاسـد وحتـديـاته  ومـخـاطره
ــركــبـة.. وطــرحت اســمـاء ــعــقـدة وا ا
وكــلـفـت شـخــصـيــات لم يـتم الــتـوافق
عـليها السباب كثيره  ومعروفة للناس
اجـمع وفي ظل هكذا ظروف جاء حكم
ـــرحــلـــة واالمــر الـــواقع بــتـــســمـــيــة ا
الـكاظـمي و االتفـاق علـيه بـاالجماع
و اقــسم  الــيــمــ  الــدســتــوري  عــلى
خــدمـة الـعـراق والــعـراقـيـ  واصالح
وتــعـديل احلـال ومــارس  مـهـامه وهـو
يــعــرف  مـــا يــريــد  بــدقه  مــتــســلــحــا
بــاطالع كــامل عن الـكــثـيــر من خـفــايـا
ـا لم يــتـاح لـغــيـره  وحـتى االمــور 
ن هم في احلكم وعلى راس السلطة
ـــنــــصب رئـــيـس مـــجـــلس ومـن رشح 
الــوزراء  وان كـانت هـذه االكـثـريه في
ـــعــــرفه والــــتــــفـــوق عــــلى االطـالع وا

علومات هي نسبية. االخرين با
ولـلكـاظـمي انسـيابـيته  وتـسلـسله في
ـتـلـكه من رؤى ـهـني  ومـا  تـكـويـنه ا
واضــحـه ومــعــلــومــات  خــاصــة بــعــد
تـرؤسه جلهـاز اخملابـرات العام 2016
ابـــــــــان حــــــــــرب الـــــــــعـــــــــراق عــــــــــلى
عــصـابـات"داعش"  وانــطالقـا من هـذا
ـوقع اصبح للكاظمي عالقات واسعة ا
مع الـعـديد من الـدول  خـاصة الـعامـلة
ـا يـتـمـيـز به مع الــتـحـالف الـدولي  و
مـن دبــلـــومــاســـيــة وهـــدوء  وعالقــات
واسـعـة   بنـاهـا مع االخريـن  تسـاعده
عــلى تــصــريف بــرنــامــجه احلــكـومي
اضـف لــــذلك أنه لــــيـس (الـــكــــاظــــمي)
ا بـغريب على الساحة السياسية فطا
تـلكه ـا  نـاصب عديـدة  طـرح اسـمه 
من ثــقــافـه مــهــنـيــة مــعــتــمــدا الــعــمل

يداني  في تصريف مهامه. ا
الـكاظمي بدى متعـايشا مع احتياجات
الـــنـــاس مــنـــذ اول ســـاعــات تـــســـلــمه
الـسلـطة وكـما فـعل في هـيئـة التـقاعد
الـعامة اذا هي رسائل  تـطمئن الناس
ساعده دون يد العون وا وجتـعلهم  
له وهـم يـنـتــظـرون الـنــتـائج   لــلـفـعل
ــتـــحــقق لــرئــيـس مــجــلس وزرائــهم ا
اجلـــديــد  يـــنــتـــظــرون  وهـم يــراعــون
الـــظـــروف والـــتــركـــمـــات  والـــكــوارث
الــكــبــيـره والــكــثــيــرة الــتي جــاء عـلى
انـقـاضـهـا الـكـاظـمي  لـيـمـارس مـهـامه
كـريئس جمللس وزراء وبخزينه خاويه
( ايــده والــكــاع)... جــاء عــلى انــقـاض
حـكـومـة ( مـطـوفـة) لـهـذا هـو ادرك ان
ـيدان عـلـيه ان يكـون ب الـناس  في ا
لـيشـعـرون به ويشـعر بـهم  وليـعمـلوا
ســويــة ولـيــبــني من الــنــاس سـورا له
يــحــتــمي بــهم اذ ال مــفــر امــامه غــيـر
طـــمـــأنــة الـــنـــاس بــقـــرارات عـــمــلـــيــة
مــدروسـة   لــتــحـقــيـقــاهـداف االصالح
بـــعــد ان فـــقــد الــعـــراقــيـــيــون امـــلــهم
بــاحلـكــومـات الــســابـقــة الـتي اعــقـبت
االحـتالل  واليوم لن يـنظر الناس الى
الـزمن الـذي سـيبـقى فـيه الـكـاظمي في
احلــكم  بل ســوف يـنـظــرون الى مـاذا
فــعـله وقـدمه  في هـذا الـزمن قـصـر ام
طــال لـــذا فــهــو امــام حــرب مع تــردي
وتـــــــراجع  االقـــــــتـــــــصــــــاد  و مـــــــلف
ـــتــظـــاهــرين  وانـــحــســـار و تــراجع ا
الـــدور احلـــكـــومي   بـــعـــد ان ســـاحت
وتبخرت هيبة الدولة وسطوة االنظمة
والـقوان  وتصاعد الـغليان الشعبي
الــذي يــطــالب  بــاخلــدمــات واالصالح
والـــتــغـــيـــر وتــوفـــيــر فـــرص الـــعــمل
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مـن االزمـات اخلـطـرة الـتي حتـتم عـلى
رئــيس الــوزراء مــجــابــهــتــهـا ضــعف
الــدولـة وتـفـكـك الـعـمـلــيـة الـســيـاسـيـة
بـسـبب  ثغـرات الدسـتور الـتي  اربكت
االوضــاع واوشـكت ان تـؤدي  بـوحـدة
الـعـراق ارضـا  وشـعبـا  وتـاريـخا الن
في الــبــعض مــنــهـا  تــقــســيم ضــمـني
لـــلـــعــراق  بـــعـــد ان اصــبـــحت هـــنــاك
مكونات شبه مستقلة في شمال وغرب

ووسط وجنوب العراق.
ثال..  ولـنقـلها بـصراحـة على سبـيل ا
الــيـوم ال يــسـتـطــيع اجلـيـش الـعـراقي
االحتـادي من  الـدخـول او الـتـحرك في
ـــان ـــوافـــقـــة الـــبـــر كـــردســـتــــان اال 
الـكـردستـاني او حكـومة االقـليم او من
قـبل اصحـاب القـرار هنـاك!!  وبالـتالي
كـــان البـــد عـــلى جـــمـــيع احلـــكـــومــات
ـتـعـاقـبـة الـتـعـامل مع تـلك الـعـراقـيـة ا
الــعـقــبـات وفق الــدسـتــور.. وحـكــومـة
الــــكــــاظــــمـي امــــام هــــذه الــــثــــغــــرات
ن الــدسـتــوريــة  وغـيــرهـا الــكـثــيـر  
تـعـيق عـمل احلـكومـة  وتـعطـل الكـثـير
من بــرامــجـهــا الـشــامـلــة العـادة بــنـاء
الــعــراق عـلى جــمــيع الــصـعــد بــشـكل
مـتماسك متضـامن متحد  بل  ان هذه
الـثـغـرات حـقـقت مـراكـز قـوى فـاعـلة و
مــؤثــرة عــلى الــعــمــلـيــة الــســيــاســيـة
والـبنـاء واالعمـار واالستـثمـار ودعمت
وضــخــمت افــة الــفــســاد وهـي كـوارث
وقـــنـــابل  امـــام حــكـــومـــة الـــكــاظـــمي
وعـليه ان يـبذل جـهود كـبيرة  من اجل
الــقـيــام بـاصـالحـات دســتـوريــة  لـرفع
احلـواجز  من امام احلكومة االحتادية
هامها وتصريف  لتتمكن من  القيام 
ـــلــــفـــات ــــا فــــيـــهــــا ا اعــــمـــالــــهـــا  
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ان الـــكــثــيـــر من مــشـــاكل الــســـيــاســة
والـسيـاسي في الـعراق  تسـتند الى
الــدعم والـتــدخالت اخلـارجــيـة  سـواء
كــان هـذا الــدعم والـتــدخل اقـلــيـمي او
دولـي الن مــــثـل هـــــذه الــــتـــــدخالت و
االرتــبـاطـات  اسـاس  خـراب االوضـاع
فـي الــعــراق  واخــتـــراق ســيــادته وال
عادلة اال  من خالل مـجال لتغير هذه ا
اســــتــــيـــعــــاب االحــــداث الـــوطــــنــــيـــة
واالقــلــيـمــيـة مـن اجل تـغــيــرهـا النــهـا
تنعكس بالضرورة على اداء احلكومة
وان تــغـيـر هـذا الـواقـع من الـصـعـوبـة
ــكـان ان تــتـحــمــله جـهــة بـعــيـنــهـا..
واحلـال هنـا ينـطبق عـلى الكـاظمي اذ
انه اليــتـحـمل مـسـؤولــيـة هـذا الـتـغـيـر
لــوحــده بل يــتــحــمــله جــمــيع الــقـادة
والـسـيـاسـيـ وكـتـلـهم الن مـسـؤولـيـة
الـعـراق وشـعـبه مـسـؤوليـة تـضـامـنـية
وطــنـيه و خـاصــة الـسـيــاسـيـة مــنـهـا
لــيــتــمــكن الــكـاظــمي مـن فـتـح  ابـواب
ونـوافذ جديدة فاعـلة وعمليـة ومقبولة

من اجل التغيير.
دول اجلـوار االقلـيمي مـعنـية بـأوضاع
الـعراق وهذا االمـر البد من استـثماره
ا يتمتع به لـتحقيق استقرار البالد و
الـكاظـمي من امكـانيـات وعالقات ودية
مـع هذا احملـيط االقـليـمي  سـيـكون له
الـقدرة االيـجابـية  عـلى التـفاوض  مع
الـدول وحتــقـيق نـتـائج طـيـبه لـصـالح
الـطـرف  وبـخـاصة الـسـعوديـة وهو(
الــكـاظــمي)  صـاحـب خـارطـة الــطـريق
فـي حتــقـــيق االنـــفــتـــاح بــ الـــعــراق
والــــســــعــــوديــــة  وعـــودة الــــعـالقـــات
الـدبـلـوماسـيـة بـ الـدولتـيـ وتـبادل
الـسـفراء  بـعد اسـتالمه  رئـاسة جـهاز
اخملــابــرات الــعــام  2016والــكــاظــمي
يـدرك رغـبـة العـراقـي  في مـد جـسور
الـــتـــعــاون   مع جـــمـــيع  دول اجلــوار
االقـليمي  وخاصة دول اخلليج  و تقع
عـليه مهمة كبيرة  في تطبيع العالقات
ا هي مـعـهـا واعادتـهـا بشـكل اكـثـر  
عـلـيه االن عـبراحـتـرام  ودعم اسـتقالل
الـقــرار الـسـيـاسي الـعـراقي  واحـتـرام
ســـيــادتـه وعــدم الـــتــدخل فـي شــؤونه
الـداخـلـيـة  وعـلى جـمـيـع دول اجلوار
االقـــلــيــمي احـــتــرام رغــبـــات الــشــعب
الـــــعــــراقي  فـي حتــــقـــــيق  ســـــيــــادته
واسـتقاللـه  والكل يـعرف دور واهـمية
الــــعـــراق في  دعم اســــتـــقـــرار وامـــان
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 يـرتـبط كل شـيئ بـالـثـقـافـة  وال مـنـجز
بــدونــهـا فــالـثــقــافـة لــيــست تـرف وال
تـــقـــتـــصـــر عـــلى الـــشـــعـــراء واالدبــاء
والـكتاب والفنان فـالبناء االقتصادي
واالجـــتــمــاعي والـــســيــاسـي الــنــاجح
ـتـمـيـز أسـسه ثـقـافـيـة وهـي عـماده وا
وهـذا يعـني إن لكل مـفصل وجانب من
جــوانب احلــيـاة ولــكل نـشــاط وتـمــيـز
وإبـداع ولكل خصـوصية ثقـافتها ومن
ـنـطـلق تعـتـبـر الـثقـافـة الـقـاعدة هـذا ا
ــســاحـات األســاســيــة لالنــطالق مـن ا
ــســـاحــات األكـــبــر الـــصــغـــيــرة إلـى ا
ــســاحــات الـســيــاسـة واألوسـع مـثل ا
واالقـتصادية وبناء اجملتمع والدولة و
يـتـوجب عـلـى  جـميـع سـلـطـات الـدولة
واحلــكــومـة بــشــكل خـاص  االهــتــمـام

ر ولكن يجب ان تكون ضمن الـواقع ا
بـرامـج ومـنـاهج والـيـات عـمل  تـقـتـرن
بـــاحلــــوارات الـــوطـــنـــيــــة الـــهـــادئـــة
والـكــاظـمي  شـكل حـكـومـته  والـعـراق
فـي طـوفــان  وبـامس احلــاجــة لـلــعـمل
اجلـمـعي الـعـقالنـي  الـهاد واحلـكـيم
من اجـل الـتـعـاون اليـقـاف الـتـداعـيـات
ومـحـاصـرتـهـا اوال ثم الـقـيـام بـتـقد
ـنــجـزات  الن الـبـعض  مـنـهـا ال تـمـر ا
ـــــــال وتــــــــتــــــــحــــــــقـق اال مـن خـالل ا
والــكـاظــمي امــام اوضـاع اقــتـصــاديـة
صــعـبـة  تـتــحـرك  وغـيــر ثـابـتـة  وكل
الــقــادة والــســيــاســيـ  عــاجــزين عن
ايــقـاف حـركـتـهـا  وايــجـاد حـلـول لـهـا
عـلى الرغم من حترك حكـومة الكاظمي
عـلى دول اجلوار االقـليـمي   فضال عن
انحة فـتوحة مع الـدول ا االتـصاالت ا
لـكن الكاظمي وحكومته في اوضاع  ال
يـحـسد عـليـها وهـكـذا حكـومة  في ظل
هـكذا ظـروف  بحاجـة الى دعم الشعب
اوال  والــقــادة والـســيــاســيـ ثــانــيـا
لـتمكينها  من تقد اجنازاتها بعد ان
يـضع الـكـاظـمي  في حـسـابـته وبـشكل
دقـيق  انعـكاس  صـراعات الـقوى على
مـسـيـرة واداء حـكـومـته   ويـعـرف  مـا
يـــفــعــله  جـــيــدا لــتـــمــريــر بـــرنــامــجه
احلـــــــكــــــومـي و االصالحـــــــات الــــــتي
يـنــتـظـرهـا ويـطـالب بـهـا الـنـاس  بـعـد
رارة  الـتي اقترنت سـن عـجاف من ا

بابشع الصور وبكل اشكالها.
ـطلـوب  من الكـاظمي ان يـبدل  لـيس ا
احلـال في لـيـلـة وضحـاهـا  وبـخـاصة
فـي ظل هـكــذا ظـروف وبـزمـن قـيـاسي
ــطــلــوب ظــهــور مالمـح وبـوادر لــكن ا
وبــرامـج ومــنــاهج وخــطط  واشــارات
عــمـلـيـة  مــيـدانـيــة حـقـيـقــة تـدلل عـلى
الـتغير الفـعلي والبد من اعطاء رئيس
الـــوزراء فـــســحـــة من الـــوقت لـــيــرتب
تــســلـسـل مـهــامه الــعــمــلـيــة  واكــمـال
كــابـــيــنــته الـــوزاريــة لــكي ال تـــبــتــلع
االوضـــاع والــــظـــروف والـــتـــحـــديـــات
بــرنــامـجه احلــكـومـي  بـعــد ان اصـبح
الــــعـــراق امــــام مـــصــــيـــر مــــجـــهـــول
والـعــراقـيـون يـطـالـبـون بـوضع جـديـد
لـتـفـكيك الـفـاسـد  وضبـط ايقـاع حـركة
احلـكومة  أليقاف نزيف اخلراب  الذي
ـلف حـل بـالـبـالد  والـسـيــطـرة  عــلى ا
االمــــني  وحــــمـــايــــة حـــدود الــــعـــراق
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اغـرق العـراق في مستـنقع من االزمات
ـلــفـات  شـائـكـة غـايـة في الـتـعـقـيـد و
ورثـــهــا الــكــاظـــمي مــنــذ عـــقــد ونــيف
ستمر  الى االمام من بسبب الهروب ا
قـــبل احلــكـــومــات الـــســابـــقــة وبــدون
اسـتثناء والكل يتساءل وبكل صراحة
) متى ـا فيهم السياسـي الوطني )
يـــردم مــســتــنـــقع االزمــات  وتـــنــتــهي
مــــعـــانــــاة الـــعــــراقـــيــــ وكــــوارثـــهم

ة? ويحصلون على  حياة حرة كر
ـــقـــدور ـــطـــروح هل     والـــســــؤال ا
الـكـاظـمي  وكـابـيـنـته الـوزاريـة اخراج
ــســتــنــقع  والــبـدء الــعــراق من هــذا ا
بــردمه  لـوحـدهم?  ام البـد من اسـهـام
ومـشـاركة جـميع سـلـطات الـدولة  وكل
ـوا الــقـادة والــسـيــاسـيــ  الـذين طــا
حتــــدثـــوا ويــــتـــحــــدثـــون عـن الـــوطن
والـوطـنـيـة ولم جنـد احـد مـنـهم تـنازل
لـهذا الوطن او للـوطنية? فـيما اجلميع
يـتـمـسك بـاحملـاصـصـة غـيـر الـشـرعـيـة
د والـكاظمي االن بامس احلاجه  ان 
له جــمــيـع الــقــادة والــســيــاســيــ يـد
ـسـاعـده  لـتـفـكـيك جـزء من الـعـون  وا
هـــذه االزمــات   وطـــرح احلــلـــول بــدل
االنــتـقــادات  وتــشـخــيص االخـفــاقـات

واخللل.
   واحلـقـيـقة هـذا االسـلـوب والطـريـقة
مـتبعـة من  بعض الـقادة والسـياسي
ـان  وهم يـتـحـدثون عن واعـضـاء الـبر
ـــطــبـــات  والــفـــســاد االخـــفــاقـــات  وا
والـكـوارث  واخللل  فـي اداء احلكـومة
ولـكن لم جند طرحا او تـقد مشروعا
حــقــيــقــيــا  لـلــحــلــول تــخــلــصـنــا  من
مـشاكلنا وتخفف من ازماتنا!!  واليوم
ال يـوجد عراقي ال يعرف مواطن اخللل
ــطـلـوب  واالخــفـاقــات واسـبـابــهـا..  ا
الــــيــــوم ان يــــشــــارك اجلـــمــــيـع قـــادة
وسـيـاسيـ واحزاب وجـمـيع سلـطات
الـدولة لـطرح وبلـورة مشاريع  خالص
لـلخروج  من مـستنـقعات ازمـاتنا  بدل
االنـتقادات  التي نسـمعها كل يوم  بال

جدوى.
الكاظمي ورث ملفات (حارقة) ومشاكل
ـلـفـات داخـلـيـة كـثـيـرة في مـقـدمـتـهـا ا
االقــتـصــاديـة والـســيـاســيـة والــفـسـاد
ــــلــــفــــات هي واهم ا ــــالـي االداري وا
الــتـنـاحــر االمـريـكـي االيـراني  و مـلف
تــصـفـيــة احلـسـابــات  بـ الـطــرفـيـ
عـــلى ارض الــعــراق وبـــالــشــكل الــذي
انـعـكس عـلى امـنـه واقـتصـاده    عـلى
الـكاظـمي هنا ان يـلعب دوره  الـقيادي
و الـسـيـاسي كـرجل دولـة يـحافـظ على
االمـن والـسـيـادة واالقـتــصـاد الـوطـني
وبـشكل متوازن وبادارة حـكيمة هادئة

الطفاء احلرائق.
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بغداد

لـم تــــكن حــــرب االحــــتـالل األمــــريــــكي
لـــلـــعـــراق قـــادمـــة مـن الـــعـــدم بل وفق
تــصــورات اسـتــراتــيــجـيــة خــطط لــهـا
ألســـبـــاب مــــرتـــبـــطـــة بـــالــــتـــخـــطـــيط
االسـتراتيجي األمريكي .. ولعل ابرزها
مـا سبق وأن طرحته فـي أكثر من مقال
عن االســتـراتـيـجـيـة األمــريـكـيـة لـلـقـرن
احلـادي والـعشـرين ومـا نتج عـنـها في
مــنــطــقـة الــشــرق األوسط الــكــبــيـر من
ـوذج عرف ب( صـفقة الـقرن) لـتدوير
ـا يحقق اجملـال احليوي االسـرائيلي 
لـلوبي الصهيوني احد أكبر اإلجنازات
في مـنـاصـرة اسـرائيـل وضمـان امـنـها

مـــثل هـــذا الـــكالم  يــبـــدو الول وهـــلــة
حـديـثـا عن احلروب الـتـقـليـديـة وليس
احلــــروب نـــاعـــمــــة لـــلــــقـــرن احلـــادي

والعشرين .
لـــــكن الـــــســـــؤال عـــــنـــــد كــــثـــــيـــــر من
االسـتراتيجي يـبقى في توالد األفكار
ـط إلى اخـــــر ومن وان حتـــــولـت من 
أســـلـــوب إلى غـــيـــره مـــنـــاسـب اكـــثــر
لــلــظــروف الـواقــعــيــة في فــنـون إدارة
الــعالقــات االســتــراتــيــجــيــة الــدولــيـة
لـإلجابـة عـلـى سؤال مـهـم واحـد ... ما
الـربح واخلـسارة في حـسابـات اجملال

فاوضات ??  احليوي على طاولة ا

ساحة يـعرف اجملال احلـيوي بكـونه ا
ـطلوبة لـضمان االمن الوطـني للدولة ا
ــاذا فــهـذه .. امــا كــيف وايـن ومــتى و
ـا اخـتـلف تــسـاؤالت اسـتـفــهـامـيــة ر
فـيها كـبار االستراتـيجيـ ولكني أجد
فـي كــــاتـب ( الــــوجــــيـــــز في احلــــرب)
لـلـبـروسي كـارل فـون كالتوفـيـتـز  عـند
قـــولـه ( احلـــرب آخـــر وســـيـــلـــة بـــيـــد
الـسياسي الحـداث التغـيير الـذي عجز
عن أحـداثه بالطـرق السلمـية) ثم يقول
دافع تعود السياسة ( عندما تصمت ا
لــلـتـعـامل مع الــواقع من حـيث انـتـهت

احلرب) .

احلـيوي بـتطبـيع متعـدد األطراف أجد
أن العراق بالتأكيد احدها .

طلوب أمريكيا من العراق ـا ليس ا ر
فـي اخلـطــوات األولى اكــثــر من إعـادة
صـيـاغـة الـعالقـات االسـتـراتـيـجـية مع
واشــــنــــطن فــــقط من خـالل مـــشــــاريع
اقـتـصـاديـة وامـنـيـة جتـلب اإلسـتـقـرار
ــنـــشــود لــدولــة وشــعـب تــعــبت حــد ا
االعــيـاء مـن حـروب مــتـكــررة اكـلت من
عــمــره اكـــثــر من أربــعــة عــقــود.. لــكن
اجملــال احلـــيــوي االســرائــيــلي يــبــقى
قـــائــمــا عــلى عـــدم اعالن الــعــداوة مع
ـــتــفق اســـتــراتـــيــجـــيــا مع الـــعــراق ا
واشـنـطن ; أفـضل حـلـيف دولـي لـها ..
ـــــا في خــــطـــــوة الحــــقـــــة يــــبــــدأ ور
الـتـرانـسـفـيـر الـعـكـسي العـادة اسـكـان
الــفـلــسـطـيــنـيــ في اقـلــيم االنـبـار أو
االقـليم الكردي والسني بوجود دعم
اقـتصادي وامـني أمريكي - اسـرائيلي
ـناطق الـشـيـعـيـة تـعاني فـيـمـا تـبـقى ا
ظـروفا أصـعب من ظروف احلـصار في

اضي . تسعينات القرن ا
هل هــذه سـيـنـاريــوهـات مـطـروحـة في
ـتواصـلـة على الـكـروبات ـنـاقشـات ا ا

والتواصل االجتماعي?? 
اإلجابة ..نعم .!!! 

وهــــذا يـــــعــــني أن اجملــــال احلــــيــــوي

قبلة فاوضات ا الـعراقي على طاولة ا
ـتلك هـوية وطـنيـة عراقـية جـامعة ال 
ــفـاوض الـعـراقي أمـام شــامـلـة لـدعم ا
مــفـاوض أمـريــكي يـقـدم بــرنـامج عـمل
ـوارد بـدقـة كــبـيـرة  ولـعل مـا مــحـدد ا
ذكــره انــتـوني كــروزدمــان في حتـديث
ـفـاوضـات مع دراسـتـه عـمـا وصـفه بـا
دولـة ( اشـبـاح) مـن دون قـدرات امـنـية
عــلى الــرغم من وجـود مــوارد بـشــريـة
كبيرة بال كفاءة قتالية متطورة .. ومن
دون قـدرات اقـتـصـاديـة علـى الرغم من
ثــروة الـنـفط ودولـة اشـبــاح سـيـاسـيـة
غـــيـــر قـــادرة عــلـى االتــيـــان بـــحـــلــول

تطبيقية اجرائية للحكم الرشيد .
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ـفاوضات لن ـنتظـر أن هذه ا الـتوقع ا
تـنته خـالل أسابيـع أو أشهـر قليـلة.بل
ـا تـسـتـمـر عـاماً أو أكـثـر  بـانـتـظار ر
مـتغـيرات ظرفـية عـراقية وامـريكـية ما
بـــعــد انـــتــخـــابــات مـــنــتـــظــرة في كال
الـدولــتـ وأيـضـا مـتـغـيـرات دولـيـة ..
لــذلك ســيــكــون اجلــنـرال ( زمـن) كـعب
ــا حتـاول اخــيل لــواشــنــطن الــتـي ر
إدارة ترامب أن توظف طاولتها كورقة
انـتـخابـية فـيـما ال يـحـتاج الـعراق إلى

ذلك .
الــتـوقع اآلخـر أن تــكـون هـنــاك نـتـائج

ـتـصـديـة ـنــاهج االحـزاب ا مــخـتـلـفـة 
ـانـيـة لـلــسـلـطـة في االنـتـخــابـات الـبـر
قبل ـا تكون نهايـة العام ا ـقبلة ور ا
ــضي بــتـــوقــيع هــذا االتــفــاق وقــبـل ا
ـــا يــــؤثــــر عـــلى االســــتـــراتــــيـــجـي  

ستقبلية . مساراتها ا
والــتـوقع األقــرب أن حتـاول واشــنـطن
صــيـاغــة اتـفـاق فــضـفـاض تــدخل فـيه
ـصــلــحـة احلــيـويــة لالقــلـيم ــوذج ا
ــكن أن يـكــون لالقــلـيم الــكــردي ومـا 
ـا بعض الـقـوى الـشيـعـية الـسـني ور
ان تـتـوافق معـهمـا.. ليـكون أمـام البـر
االحتــادي مـهــمـة الــتــصـويت عــلى مـا
ســبق وأن اتــفق عــلــيه في مــؤتــمـرات
ــعـارضـة الـعـراقــيـة في صالح الـدين ا
ولـنـدن بـاشـراف أمـريـكي حتت عـنوان
قــانـون حتـريـر الــعـراق ..وحـان الـيـوم
تـــســديــد فـــاتــورة احلــســـاب لــلــراعي

األمريكي !!
كل مـا تـقـدم ال يـتـجاوز حتـديـد أهـمـية
ـــقـــاومـــة اجملـــال احلــــيـــوي لـــقــــوى ا
ــمـانـعـة اإلسالمــيـة .. لـكن الـسـؤال وا
ـا يـطرح ـكن لـهم االسـتـجـابـة  كـيف 
ـقبلـة واليوم ـفاوضات ا عـلى طاولة ا
لــيس هــنــاك هــويــة وطــنــيــة عــراقــيـة

جامعة شاملة بامتياز; 
ولله في خلقه شؤون!!

بــالــثــقـافــة واالداب والــفــنـون كــونــهـا
تــشــكل  الــقــاعـدة الــثــابــتـة والــبــيــئـة
الـواســعـة  الـكـبـيـرة والـعـريـضـة الـتي
تـدخل في كل شيء ويتـوقف علـيها كل
شيء فـي كـافـة االخـتـصــاصـات فـبـنـاء
الـدولـة واجملـتمع والـنـهـوض بتـطـوير
الـزراعة والـصنـاعة واالقـتصـاد يعـتمد
على الثقافة وأنواعها التي تناسب كل
ـكن الـفـصل ب االخـتـصـاصات و ال 
الــنــهــضـة الــثــقــافــيـة واالجــتــمــاعــيـة
واالقـتـصــاديـة والـقـيـمـيـة  لـذا تـعـتـبـر
الـثـقافـة  من أولويـات عوامل االصالح
الـتغـير و الـنجاح ومن مـهام احلـكومة

جتاه مواطنيها.
ـعني لـذا بات لزامـا ان يلم ويتـمتع ا
بـــإدارة ألـــدولـــة واحلــكـم  وتــصـــريف
ـــهــام  الـــســـيــاســـة وأالقـــتــصـــاديــة ا
ــهــنــيـة واالجــتــمــاعــيــة بـالــثــقــافــة ا
ـطلوبة واقصد هنـا الثقافة اخلاصة ا
وبـــخـالف ذلك ســـوف يــــفـــشـــلـــون في
أدائهم مهامهم ومسؤولياتهم وفشلهم
هـذا يــكـلف ألـدولـة واجملـتـمع خـسـائـر
كـــبـــيــــرة الن غـــيـــاب الـــثـــقـــافـــة لـــدى
ــســـئــولــ أو ضــعـــفــهــا يــؤدي إلى ا
ـتـحقق في اإلنـتاجـية تـخـلخل الـفعل ا
الـزراعــيـة والـصـنـاعـيـة واالقـتـصـاديـة
ـــفـــاصل الـــســـيـــاســـيــة وكـــذالك فـي ا
والـقيادية واإلدارية وبـالتالي ينسحب
اخلـلل ويـصـيب اجملتـمع بـشـكل عام و
ويـنعكس عـلى التـعاون ب إفراده الن
تـوازن سلـوكيـات النـاس يتم ويـتبـلور
من خـالل دور الــثــقــافــة ونــوعــيــتــهـا
ـــال الــعــام فـــثــقــافـــة احلــفـــاظ عــلى ا
واحـتـرام حقـوق اإلنسـان ثـقافـة مهـمة
وخـاصـة بهـذا اجملال لـذي جنـد عنـدما
يــكــون خـلل في الــتــكـافل االجــتــمـاعي
والــتـعــاون بـ إفـراد اجملــتـمع يــعـني
بـالـضرورة هـناك خـلل وجـزء كبـير من
أســبــاب هــذا اخلــلل ضــعف في أسس
وقـواعد الثـقافة وكـذلك فشعـور القائد
ــــعــــانــــاة مـــواطــــنــــيه ــــســــؤول  وا
واحلضور بينهم ميدانيا للتعرف على
أحــوالـهم ومـطــالـبــهم واحـتـيــاجـاتـهم
ــسـؤول  ومن ـدى ثــقــافـة ا يــرتــبط 
هـنـا نـتـمنـى العـودة  ألشـاعـة وجتـذير
الثقافة في اجملتمع  والنهوض باعادة
الـــدور احلـــقـــيـــقي لـــوزارة الـــثـــقـــافــة
واالهـتـمام بـشبـكة االعالم الـعراقي اذ
فصلـ االساسي لبث اخلطط هـما ا
الــثـقــافـيـة الــتي تـقــدم من قـبل االعالم

العام  واخلاص.
ــكن ان نــنــسى ان الـكــاظــمي هـو وال
ـهـنة يـعرف ابـن مهـنة االعالم  وابن ا
الــكــثـــيــر من اســرار مــهــنــته ودورهــا
وتـاثـيرهـا  وكـيفـية تـطـوير صـنـاعتـها
ـر سـانـد وجـعـلـهـا مـطـاوعـة لـتـكـون 
ـــشـــاريـع احلـــكـــومـــة  واداة فـــاعـــلــة
لتسهيل تصريف البرنامج احلكومي .
اصـبح االعالم اليوم العـبا اساسيا في
حـياة الشـعوب واجملتمـعات  بل هيمن
واتـــسع تـــاثــيـــره  في حـــيــاة الـــنــاس
االقـتصاديـة واالجتماعـية والسـياسية
 واثـر في بيـئتـهم الثـقافيـة  والوطـنية
واصـبح  واصبح فعله  كبيرا و مؤثرا
  فـي الـتــوعــيــة  ومــواجــهــة االزمـات
خــاصــة االمــنــيــة مــنــهــا... اذا االعالم
هم  في عمليات البناء صاحب الدور ا
تكـامل  في سلطات الدولة والـتنظيم ا
ومــــــؤســـــســـــاتــــــهـــــا و فـي جـــــمــــــيع
اخـتصاصـاتها وصـنوفهـا    و حتقيق

برامجها واهدافها ومشاريعها.
ان الــتــركـيــز عـلـى مـهــام وامــكـانــيـات
ثمثل وقـدرات االعالم العراقي العام  ا
بــشــبــكــة االعالم الــعــراقـي ومــعــاجلـة
مـنـاطق الـضـعف وابراز مـكـامن الـقوة
والـتحـديات  الـتي يواجـههـا  غاية في
االهــمــيـة االن  كــونه عــضـيــد الــدولـة
ــشــتــرك بــ االول واالهـم والــقــاسم ا
طلـوب العناية جـميع مؤسسـاتها   وا
واالهــتـمـام  بــاعالم الـدولــة واجملـتـمع
وافــــســــاح اجملــــال امــــامـه لــــيــــحــــتل
ـساحـات الواسـعة  بـصفـته  الشريك ا
احلــقــيــقي لــلــدولــة فـي ادارة االزمـات
وتـعـبئـة النـاس لدعم واسـناد مـشاريع
الــدولـــة وهــو(االعالم الــعــام)  بــامس
احلــاجـة الى الــتـفــاتـة رئـيـس مـجـلس
الـوزراء لـغرض انـتشـال شبـكة االعالم
الـعراق من واقـعهـا  احلالي بـسبب ما
ـــشـــاكل تـــعــــانـــيه مـن الـــعـــديـــد مـن ا
ــخـتـلـف االجتـاهـات والــتـحــديـات  و
ـالـيـة  الـتي وفي مـقـدمـتـهـا ازمـاتـهـا ا
انــعــكــست عــلى ادائــهــا.. والــكـاظــمي
يـعرف قـوة االعالم وسلـطته احلـقيـقية
الـــتي  ال تــقل عن قـــوة الــسالح  عــنــد
حــدوث  االزمـات خــاصــة الـســيـاســيـة
واالمـــنـــيـــة  والـــقـــدرة عـــلـى ادارتـــهــا
ومـؤازرة الـدولـة والـعـمل مـعـهـا  بخط
شــــــــــــروع واحــــــــد  في الــــــــتـــــــرويج
ــشــاريـعــهـا الــصــنـاعــيــة والـزراعــيـة
واالسـتـثـمـاريـة والسـيـاحـيه  وتـطـوير
الــقــطـاع اخلــاص والـعــام  واخملــتـلط
ويـــــــتم ذلـك مـن خالل دور االعـالم  في
ــقـدوره ان بــنــاء راي عــام  نــاضج   
يـتــبـنى  مـشـاريع الـدولـة ويـسـاهم في

جناحاتها.
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بعد الست من العمر 

يصـدر الرئـيس األمريـكي بيل كـليـنتون ( 73 عامـا) في العام  2021 رواية بـوليـسية جـديدة بـعنوان “ذي بريـزيدنت دوتـر (ابنـة الرئـيس) كتـبها مع
ـؤلف جـيمس بـاتـرسون الـذي سـبق وتعـاون معـه على كـتاب “ذي بـريزيـدنت إز مـيسـينغ) ”الرئـيس مفـقود) في 2018. وقد بـيـعت اكثـر من ثالثة ا
مالي نسـخة من الـرواية األولى التي تـتمحـور على مـخاطر الـهجمـات اإللكـترونيـة. وغرد باتـرسون معـلقا “العـمل مع بيل كلـينتـون كان من أجمل
اجنازات مسيرتي وأنا سعيد جدا بالعمل معه مجددا .”ويتوقع أن يصدر الكتاب في حزيران/يونيو  2021 وهو يتمحور على رئيس سابق يريد االبتعاد
عترك مجددا. وألف بيل عركة االنـتخابية لـوالية ثانية إال أنه يواجه “تهديدا وشيكا ”يتعلق بابـنته ما يرغمه إلى العـودة إلى ا عن األضواء بعد خـسارته ا
كلـينتـون عددا من الكـتب من بيتـها مذكراته “ماي اليف ”في 2004. وابـنته تشـيلسي كـلينتـون ألفت عدة كـتب موجهـة لألطفال.  وبـاترسون إنـتاجه غزير.
وهو أكثر كتاب الـعالم حتقيقا لإليرادات مع  94مليون دوالر بـحسب مجلة “فوربز .”ومن أعماله الشهيرة “كيس ذي غيرلز ”و “ألونغ كا ايه سبيدر.”
. اظن ان القـراء سيـستمـتعـون بقراءة وقال بـيل كليـنتون “لم أكن ألتـصور أني سأضع كـتابـا مع أحد أربـاب الرواية الـبولـيسـية مثل جـيم فكـيف باحلـري كتابـ

الرواية كما استمتعت أنا بالعمل عليها.”

رسالة نيويورك
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رة األولـى التي كـان رأيـنـا أن هـذه هي ا
خـــســرت فــيـــهــا األحــزاب الـــتــقــلـــيــديــة
بـادرة  آملـ أن تكون تـحكـمة زمـام ا ا
ـسـتـقـبـلـيـة ـرحـلـة هي اخلـطـوة ا هـذه ا
ـشكـلة حلـلـحلـة األوضاع مع عـلـمنـا أن ا
لــــيــــست في مــــنــــصب رئــــيـس الـــوزراء
ــشــكـــلــة في بــنــيــة ــا ا وكــابــيـــنــته وإ

نظومة السياسية برمتها....   ا
بـعــدهـا  األتـصــال بـيــني وبـ األديب
ـهـنــدس سـعـيـد ـسـتــقل ا والـســيـاسي ا
ـظفـر رئـيس التـجمع الـثـقافي الـعراقي ا
احلــديث في الــبــصــرة وكــان رأيه نــفس
ـظـفـر قال لي ( ولـكن األخ سـعيـد ا رأيـنـا
هـو شـكـد بـقه من عـمرنـا ولـشـوكت بـعد
نـعيش ونـصـبر عـلى الـذي سرقـوا أحلى
... سنـ العمـر..   عُمُرْ وتـعده للـخمس
ثم قـال ال والـله جـزه الـسـتـ وجـبـنـاهـا
قهر بـقهر من ضيم الـبعث وصدام وجاك
الذيب جاك الـواوي وإجه التغيـير وكلنه
خـلــصـنه تــالي طـلــعـوا هــذوله من نـفس
الـطـيـنــة ومن نـفس الـعــجـيـنـة واألتـعس
يـحـكـمونـه بأسم الـدين ويـسـرقـون بأسم
الـدين ومن تـعـترض يـكـفـروك ويفـسـقوك
أذا مــاقـتــلـوك وخـطــفـوك ويــكـلــولك كـال
الـسـيـد الـراد عـلــيـنه كـالـراد عـلى الـله...
وهـاي شـلـون تـخـلص وجـيب لـيـل وأخذ
عـتابه بس إسـمع هذه الـقطـعة الـشعـرية
قرأتـها من دون أن أعـرف ناظـمهـا ودعنا

نكملها )....  وإليك هذه القطعة:
إنها اخلمسون ماذا مَرَ بي
غير هذا الوحل هذا العَفَنِ
إنها اخلمسون ماذا ظلَ لي
غير هذي الكأس أستهلكها
غير هذا التبغ يستهلكني!!

........    لـــذلك أكـــمــلـــنـــا هـــذه األبـــيــات
ـقـدمـة ـقـطـوعـات الـتي أوردتـهـا في ا بـا

إنها اخلمسون ماذا مَرَ بي
غيرَ هذا الوحلِ هذا العَفَنِ
إنها اخلمسون ماذا ظلَ لي
غيرَ هذي الكأس أستهلكها 
غيرَ هذا التبغ يستهلكني!!
وأنا قد علّقتُ عليها باآلتي

فهما صنوان لم يفترقا 
وأنا صنوهما في احملنِ

سارت اخلمسون تمشي خببا
ب حرب وحصارٍ وشقا
ب تهجيرٍ وتشريدٍ معا
ب تقتيلٍ وخوفٍ مزمنِ

جائت الستون تروي قصصاً
قصصاً عن قهرنا.. عن خوفنا 

عن ذلنا..   عن ظلمنا...  
وبقينا أنا والكأس معا...   ولفافاتٍ

من التبغِ القد العَفِنِ
  ... تارةً أستهلكُ الكأس وأمضي ثمالً

منتشياً....   منكسرا....  
أنفثُ الدخان من تِبْغِي القد العَفِنِ
وبصوتٍ خافتٍ منكسرٍ..  أُعلنها...  

أن هـــــذا الـــــكــــأس...   هـــــذا الــــتـــــبغ..
يستهلكني

ـظــفـر بــهـذا ............  وعـلق ســعـيــد ا
العمودي....  

سارت اخلمسون تمشي خببا
ب حربٍ وحصار الوثنِ
ب تهجير وتشريد لنا
عنِ ب تقتيلٍ وخوفٍ 

جاءت الستون تروي قصصًا
قهرنا بل عجزنا واألحنِ
وبقينا أنا والكأس معاً
ولفافاتٍ بتبغٍ عفنِ

تارةً أستهلك الكأس الظمي 
ثم أمضي ثمالً في وهنِ

تارةً أبحثُ عن ( سيجارةٍ)
زمنِ من لفافات الدخان ا
وبصوتٍ خافتٍ أعلنها

إن هذا التبغ يستهلكني 
 } } }

هــذه احملــاورة الـــثالثــيــة بــ الــكــأس
والتبغ واحلكومة 

سببها اآلتي:-
مـسـاء أمس حـصل أتـصـال هـاتـفي ب
ي والسـياسي األستـاذ الدكتور األكاد
عـلي الــرفـيـعي عــمـيـد كـلــيـة الـقـانـون/

جـامـعـة بـغـداد الـسـابق ورئـيس الـتـيار
ـقراطي حـالـياً وبـيني األجـتـماعي الـد
بــعـد فـوز الــسـيــد مـصــطـفى الــكـاظـمي
ـــنــصب رئــاســة الـــوزراء وتــنــاولــنــا
ــرتـــبك من عــدة الـــوضع الــســـيــاسـي ا
جـــوانـب آخـــذيـن بــــنـــظــــر األعــــتــــبـــار
الصراعـات اخلارجية والـداخلية( وهذا
ـوضــوع هــو الـشــغل الــشــاغل ألغـلب ا
الـعــراقــيـ الــذين يــتــرقـبــون تــشــكـيل
احلـكـومـة بـفـارغ الـصـبـر لـلـخالص من
هدي سيئة الصيت حكومة عادل عبـد ا
ـراهـنـة على ـنتـهـيـة صالحـيـتـهـا وا وا
حــــكـــومـــة الــــكـــاظــــمي عـلَ وعـــسى أن
تــوصــلـهـم إلى مــرحـلــة من األســتــقـرار
الـنسـبي مع الـعلم إن اإلحـباط والـيأس
قــد وصال إلى احلــد األعـلى عــنـد أغـلب
الــعــراقــيـ من احلــكــومــات الـســابــقـة
قبلة واحلذر وعدم الثقة من احلكومة ا
بسبب سيطرة األحزاب والكتل والقوى
الـكرديـة والشيـعيـة والسـنيـة وحتكـمها
ــسـار الــقـرارات احلـكــومـيــة نـتــيـجـة
احملـــاصـــصــــة والـــفــــســـاد وتـــغــــلـــيب
مـصــاحلــهــا الـضــيــقــة عـلـى مـصــلــحـة
الــشــعب الــعــامــة....  ) وكــانت وجــهـة
ـنتفضون مـاسيفعله نظرنا أن يـنتظر ا
ـــقـــبـــلـــة وهل الـــكـــاظـــمي في األيـــام ا
ـتـظـاهرين ـحاكـمـة قـتـلة ا سيـبـاشـر 
وهل ســيـــبــدأ بــاخلــطــوات الـــعــمــلــيــة
حملــاســبــة الــفـاســديـن ووضـعــهم وراء
الـــقـــضـــبـــان  وهل ســـيـــعـــالـج األزمــة
األقتـصـاديـة بـعـد هـبـوط أسـعـار الـنفط
بـطـريـقـة عـلــمـيـة ومن خالل مـخـتـصـ
بـهـذا اجلانب وهل سـيـبدأ بـاخلـطوات
بـكـرة وهو األولى نـحـو األنتـخـابـات ا
قــد أعـــلن بـــلـــســـانه أن حـــكــومـــته هي
حكومة للحل وليست حكومة أزمة وقد

أعاله وأسـمـيـتـهــا مـحـاورة بـ الـكـأس
والتبغ واحلكومة.  

قالـة بهذا القـدر ولكن بعد لقد أنـهيتُ ا
قيم أن قرأهـا األستاذ حسـ سميـسم ا
اآلن في أمــســـتــردام  حــيث تــرك بــلــده
العراق مرغماً عام 1979بعد مضايقته
من قـــبل الـــنــظـــام الـــســابـق وتــهـــديــده
بـــالـــتـــصـــفــيـه بـــســبـب آراءه وأفـــكــاره
عارضة لـتوجهات ذلك الـنظام الغاشم ا
وعـــاش في الــــغـــربـــة بـــعــــيـــداً عن بالد
الــتي تــربى وتــرعــرع ورضع الــنــهــريـن
حـبـهــا الـذي سـار مع مــجـرى دمه حـتى
تـــوحـــد هـــو والـــوطـن في ذلك الـــعـــشق
األبــدي عــاش في الــغــربــة مــتــنــقالً في

أرض الـله الـتي ضـاقت مــنـافـذهـا عـلـيه
إلى أن إسـتـقر مـنـذ أكثـر من ثالثـ عام
فـي أمـسـتـردام...   عــاد إلى الـوطن بـعـد
سقوط النظام الـسابق راغباً في العيش
ب أحضان إهله ومـحبيه ولكن الوطن
ــتـحــكـمـ إسـتُــلِبَ من جـديــد من قـبل ا
فـــعــاد أدراجه إلى اجلــدد شــذاذ اآلفــاق
أمــــــســـــتــــــردام حــــــيـث األمـن واآلمـــــان

واألستقرار والسكينة.  
نعم بعد أن قـرأ مقالتي هـذه بعث أبياتاً
مـــــجـــــاراةً ألبــــيـــــاتـــــنـــــا الــــســـــابـــــقــــة
تـــصــــــــــف حـــالـه في الـــغـــربـــة أعـاله
وحـال الــوطن هـذه األيــام وإلـيــكم هـذه

األبيات:

مرَتْ اخلمسون حتكي غربتي
حُلُماً كان دخول الوطن ِ
ب هَمٍ وأشتياقٍ عارمٍ
وسهادٍ في فراشٍ خشنِ
ثم جئنا ورأينا مشهداً

زادَ من همي وأحيا شجني 
ورأينا القردَ ينزوا عالياً
وخيار القوم ب احملنِ
وطناً يحكمه إمعة

عدنِ فاسد الرأي خسيس ا
............  وبهـذه األبيات أخـتتم هذه
احلــــواريــــة بــــ الــــكــــأس والــــتــــبغ
واحلكـومة وعذراً لـلسادة الـقراء على

اإلطالة....  
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صــورا ســريــعـة مــرت مـن امـام عــيــني
الخــبــار عـرضــهــا الـتــلــفـاز لــيــلـةامس

نطقت بشيء من اخلوف
 _الكارونا زاحفة الينا باخبار

حزينة... 
قبل ان يسكت من كالمه قلت له

 _احقا ابى كامل جاركم قد مات.. 
اجابني بعجل 

 _نعم... 
خـيـوط ظالم  كـثــيـفـة زحـفت في مـسـاء
حـزين هــاديء واطـراف حـديــقـة كـهـذه
خاليـة لم يدخلهـا احد النها في اطراف
حـــــــيــــــنـــــــا كــــــلـــــــهــــــا شـــــــجــــــعـــــــته
لـتجـمعـنـااحاسـيـسنـا في قبـلـة سريـعة
احـمـر بـهــا وجـهي وثـارت احـاسـيـسي

بينما ابتسم قائال
كان سميها قبلة  _ال احدا في ا

كارونا
 ابـتعـدت خـائفـة صوب طـريق اخلروج

التابع كلماتي
 _عليك ان تفعل شيئا.. لقد تعبت.. 

تـراصف بـخـطـواته مع خـطـواتي لـيرى

انه مـــوجـــود ويـــســـري بـــدمي داخل
شـرايـيـني حــبه طـوقـني واضـعـفـني
وجـعـلـني حـبـيـسـة عـشقـه اجلنـوني
ســنــوات مــضت وانــا احــبه بــيــنــمـا
حتـول حـبـه لي الى سـجن وقــيـود لم
احتـرر منـها مطـلقـا كلمـا طرق بـابنا
عــريـســا يـكن ردي الـرفـض مـخـتــلـقـة
اسباب وحجج واهـية حتى اصبحت
نــقــطـة اســتــفــهــام يـشــيــرون الــيــهـا

لتسمعني امي سؤالها
 _اخبريني بسبب واحد لهذا

الرفض.. 

فاسكت لتتمركز صو رته امامي قائال
 _ال تضعفي وتنهزمي انا لك وانت

لي... 
فــانــظـــر الى جــهـــة اجلــدار واردد مع

نفسي 
 _اشعر باحملاصرة من كل حانب...
شاعرة بخوف يهبط من فيخفق قلـبي
تي فارفع يدي للسماء قائلة عز
 _يارب ساعدني فانا في حرب

ظروس.. 
علـيه ان يحـدد اختيـاره وان يفعل كي
التـفشل قـصة حـبنـا ان يتـقدم فـانا لم

اعـد احتمـل الضـغط الـذي اواجهه من
اجتاهات عديدة وباتت ادوات رفضي
غـيــر مـقـنــعـة بـعــدمـا تـقـدم خلــطـبـتي
ـهـنـدس والـضابـط وحتى الطـبـيب وا
ابن رجل مــسـؤول بــالـدولــة الـذي مـا
وافقـة والترحيب من صدرت كلـمات ا
اجلميع الجد كلمات امي تتراقص في

ا قالت لي راسي 
 _هذا ابن رجل مسؤول سيخلصنا

من هذا الفقر الذي اليفارقنا.. 
كــنت اتـهــرب من كل الــعــروض سـوى
النــســان واحـــد حــبـــيــبي وعـــشــيــقى
والارغـب ســواه ولن يــفـــرقــنــا ســوى
ـوت اخـذت نـفسـا عـمـيـقـا  حـبـسته ا
داخل صـدري حلـظــات لـيـخـرج زفـيـرا
امـتزج مع كـلمـات وانا فرحـت بقدومه

قائلة
اذا تاخرت..لقد حل الظالم..  _ 

اجـابـني بــكـلـمـات تـعـذر وامـسك يـدي
وعصرها بقوة ليعد في الكالم

 _كل شيء لم يكن طبيعيا  الناس
مرعوبة من فايروس الكارونا.. 

ما حدث لي معبرا بالقول
 _اسف واعتذر من تصرفي هذا..

انشاء الله عندما يزيح الله هذه الغمة
والوباء... سا... 

قاطعته باحساس صادق قائلة
 _ماذا ستفعل... 

شاعر حائرة اجابني 
 _ساتي خلطبتك اكملت كل شيء.. 

كدت اطير فرحا وقلت
 _انه خبرا ال اعرف كيف اصف

مشاعري  لك... 
انــهـــمــرت دمـــوعي وبت ال اقـــدر عــلى
مـواصـلـة الـتـعـبــيـر تـعـثـرت بـخـطـاي

رات حتى قال لي
 _اثبتي ستقع في الشارع.. 

كانني افقت  ليترك كلماته في اذني
 _علينا ان نفترق ساراك نهاية

الشهر. 
اسرعت في جوابي له

تفق عليه..  وعد ا  _قبل هذا ا
كان اتـفاقـنـا اللـقاء مـنـتصف كل شـهر
وبـنهايـته خبـره السعـيد دعـاني اغير

اخلـارطـة التي رسـمنـاهـا سويـة عدت
لـلبـيت وما ان رايت امي حـتى قبـلتـها
وضممتها لي وقلت بصوت خافت
 _سياتي خطيبا لي.. من االن انا

موافقة عليه.. 
ـــا ســـمـــعت اخلـــبـــر دون ان دهـــشـت 

اخبرها من هو... لكنها قالت لي
 _مبروك.. انا جدا سعيدة

كـان حـظـا تـعـيـسـا هـو الـذي انـتظـرته
طويـال النني لم اصـدق  عنـدما اتصل
بي احلبيب بعد ايام قليلة وقال لي
 _انني اصبت بالوباء وفي طريقي

الى احلجر.. 
كدت اقع في غـيبوبـة ونوبات الـسعال
جتتاح صدري وحرارتي ارتفعت قبل
وقـت ليس بـالـقـصـيـر حتـى قالت امي

مرجتفة
 _سنخبر االسعاف للمجيء... ابنتي

حالتها ال تطمنني.. 
لم يقـف شقـيـقي  عـندمـا سـمع كالمـها

ونطق
 _ساتصل.. 

كـانت امي قــد تـراجـعت عن طــلـبـهـا
قائلة

 _دعنا نتاكد اوال.. 
قـــلت وبــــيــــد مـــرجتــــفـــة امــــســـكت

وبايل القول با
 _هيا با امي اتصل.. انت

بـــاالســعــاف.. انـــا حــقــا.. مـــصــابــة
بالكرونا.. 

كنت علي يق باالمر مادام فارس
احالمي في غرفة احلجر. 

تلمست بيـدي شفتي وكانني مازلت
محـتفظة بـطعم قبـلة لقاء ووداع في
ان واحــد فــلـم يــسـمـح الــوبــاء بـان
يستمر حبيبي بالعيش حتى نلتقي
بل رحل بصمت حزين وانا ال ادري

ما افعله  اال ان اردد بصوت عال 
 _لعنه الله عليك ايها الفايروس... 
امي واخــــتي واخي يــــنــــظـــرون لي
ــلــؤة بــاالسى حــزنــا عــلى بــعــ 
تي هو شبابي بـينما انا مـا كان يؤ
فــراق حـبــيـبي لي وقــبـلـة الــكـارونـا

االخيرة... 

قصة قصيرة

غالظُ القلوبِ ...
وتأبى أبداً ... أنْ تتوبْ

عن احلياةِ ... حياتِها
أو تنوبْ
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اربيل
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ما عدا ... ذلكَ
أيَّ خيارٍ سأختارُ
ال يؤدّي إال إليكَ

سيشقى العمرُ منهمراً
يتلو صالةَ الغيابِ

على رفاتِ حضورِكِ السخي
ويرتلُ عندَ أعتابِ مثواهُ
رفيفَ أغانيهِ الشَّقيَّةِ

لمْ تكنْ أمانيهِ ...
قد أينعَتْ عِنباً
أو رُطباً جَنِيّاً
ٍ أو جَفاءَ ط

لَكَمْ كانَ الليلُ حزيناً
ح تأسّاكِ كأسًا 

ثمالً
وتمنّاكِ ... وطناً
بسجايا الربيعِ

هل يصحُّ ...

راثي أنْ تكونَ ا
مواقداً ...

والبالدُ شموعاً ?!
تلك معادلة ناقصةُ احلروفِ

عاني تتيهُ بها ا
وتتبادلُ األداورَ فيها
رهنَ تناقضِ األرقامِ

 ِ بأوهامِ السن
ال شيءَ يدلُّ على الوطنِ

احملنّى بالدُّموعِ
ثقالتِ بهِ غيرُ أهدابِهِ ا

ال شىءَ ينأى بغيرِ الوداعِ
وبالتلويحِ سوى 

ذلك اجلسرِ اخلجوِل
اشي ... مشاةِ السُّوءِ من 

وقسوةِ النَّهرِ ...
على شبقِ النَّوارسِ للحياةِ
على احلياةِ ...ح يكدرُها
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السليمانية 

 U½Ë—u  s “ w   «u

(1)
حلمك ضبابي

االن اوغدا ‘سنعود
كان الذي انطلقنا منه الى نفس ا
رغم كل ما ادعيناه طوال عمرنا

دون ارادة منا ‘سنعود مرة اخرى
باركة الى ظالل الشجرة ا

وجنلس على العشب االخضر
كيف ما يتغير الزمن وباي اجتاه

سيحدث هذا ...
اسفا للذين خسروا السماء مبكراً

دون ان يتذوقوا العشق ...!
حيث كانوا كحال ( أدم ) في اجلنة

دون أن يشعروا بذلك ...
(2)
مدرج حللم خاص

حلمك ثقيل
تمد يدك بنية

اقتحام حاجز الغيب
راغبا السير على طريق
لم يعرف لهيب النار
ولم ينتشر فيه الدخان

و جتاوز الظمأ

طر الناعم بقطرات ا
×

في الليل ...
ومع إضاءات النجوم

في السماء
تغني مواويل ...

باحزان النهار اجلميل
×

في اخلطوات أالخيره ..
عندما ينغلق الباب
ا ستحالة ان نترك
خلفه أو امامه

عالمه واحده متشابهه ...
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وأتـــــذكّــــر مـــــوقــــفـه من احلــــرب
الـعراقـية - اإليـرانـية فـقد كـان ضد
أي حـــــديث عـن حـــــوار مع نـــــظــــام
الـبـعـث وحـينـهـا كـان الـرفـيـق عـبد
الـــــرزاق الـــــصــــافـي قـــــد وصل إلى
كـردسـتـان وترشّح أنه هـنـاك طـلـباً
عـبـر السـوفـييـت بإعـادة فـتح حوار
بـعـد مــعـركـة احملــمّـرة (خـرمــشـهـر)
ّ  1982 لـــــكن مـــــثل هـــــذا األمــــر 
الـتـكـتم عــلـيه وكـان بــاقـر ابـراهـيم
ـــوقع ـــوجـــود في ا (أبـــو خـــولــة)ا
نـفـسه قـد سـرّب لي رأس خـيط بأن
الــــصـــافـي لن يــــعـــود إلـى دمـــشق
وسـيبـقى في الـشروال واجلـمداني
فــالـــرؤوس حـــامــيـــة هـــنــا وتـــريــد
لـلـجـمـيع أن يــلـتـحـقـوا بـهـا وحـ
سـألته هل هـنـاك طلب خـاص بـفتح
حوار من جانب السوفييت أو مكرّم
الـطـالـبـاني ومـا هـو رأيك ? لـكـنه لم
يجبـني  ثم عاد ووجه السؤال إلي
فقال: عـلى افتراض وجـود مثل هذا
الطلب فماذا تعتقد ينبغي أن يكون
ردّنـا? ولكـنـني فـهمت األمـر وهـو ما
طـرحه عــليّ بـهـاء الـدين نـوري ومـا
فهمته من عبـد الوهاب طاهر وكان
رأيي بغـض النـظر عن طـلب النـظام
رســمــيـــاً أو عــبـــر جــهــة وســـيــطــة
كـالـسوفـيـيت مـثالً إلّا أنـني أعـتـقد
أن عـليـنـا إعادة الـنظـر بـسيـاستـنا
فـطـبـيــعـة احلـرب تــبـدّلت ومـا كـان
الـتـعــويل عـلــيه من أن الــنـظـام آيل
إلى السقوط (رأي بهاء الدين نوري
وكـر أحــمــد) لم يــعـد مــا يــدعـمه
ـتـه وهـذا حـتـى وإن حــصـلـت هــز

. أوالَ
ـتــحــاربـ وثـانــيــا- إن مــوقع ا
وأحــداث احلـرب تـغـيّــرت فـلم تـعـد
هـجومـيـة عدوانـية مـن جانب نـظام

صــدام حـســ ودفـاعـيــة من جـانب
إيـــران بـــعــــد انـــســـحــــاب اجلـــيش
الـعراقي مـن األراضي اإليرانـيـة إثر
ـة احملــمــرة " خــرمــشـهــر" بل هــز
أصـبـحت "عـدوانيـة وهـجـومـية" من
جـانـب إيـران ودفـاعـيـة وطـنـيـة من
جـانـب الـعــراق وعـلــيـنــا أن نـعــيـد
النظر بشعاراتنا وكنت من البداية
أدعــو لــوقف احلـرب وإقــامـة نــظـام
ــقـــراطي يــنــهي الـــدكــتــاتــوريــة د
واالسـتالب والـعـسف في حـ كان
الشـعار الـعام والذي اسـتمـر لبضع
ســنـــوات " إســقــاط الــدكـــتــاتــوريــة
وإنــــهـــــاء احلــــرب" وســـــبق لي أن
أوضـــــحت فـي كــــتــــابـي " الــــنــــزاع
الــعــراقي - اإليـــراني" الــصــادر في
مـــطـــلع الـــعـــام  1981ومع وجـــود
اجلـــيـش الـــعـــراقـي فـــوق األراضي
اإليـــرانــــيــــة أن إليـــران أطــــمــــاعـــاً
تـــاريـــخـــيـــة في الـــعـــراق وأن شط
الـــعـــرب نــهـــر وطـــني عـــراقي وأن
اتفاقية  6آذار (مارس)  1975مذلّة
ومجـحفة وغـير متـكافئـة وكان هذا
رأيي عــنـد إبـرامـهــا وكـتـبت دراسـة
خاصة من  13صفحة وجـهتها إلى
إدارة احلـزب حـينـهـا اسـتـناداً إلى
اختصـاصاتي القـانونيـة  والسيّما

في االتفاقيات والنزاعات الدولية.
ولــــذلـك لم يــــكـن الــــلــــجــــوء إلى
احلــــرب هـــو اخلـــيـــار الــــصـــحـــيح
الستعـادة حقوق العـراق فقد كانت
ـكن الـلـجوء هـنـاك وسـائل عديـدة 
ـــــا فــــيــــهــــا الــــطــــرق إلــــيــــهــــا  
الـدبــلـومــاسـيــة والـتــحـكــيم وحـتى
الـــلــــجـــوء إلـى الـــقــــضــــاء الـــدولي
ومـحكـمـة العـدل الـدوليـة لـلحـصول
على رأي استشاري السـيّما وهناك
جتـاوزات وأوضاع جـديـدة حـصلت

ـطا ثـابتا سيـكولـوجيا  " هو يعـني
الــرومـــانــســيــة و/او من الــعـــواطف
األجنـذاب اجلـنـسـي نـحـو الـرجـال او
وشــعــور الــنــســاء او كـال اجلــنــســ
الـــفـــرد بـــهـــويــتـه الــقـــائـم عــلـى هــذا

األجنذاب".
 ووفقا لـلمـفهوم الـعلـمي احلديث فان
محور االجنذاب اجلنسي الذي يشكل
أســــاس الــــتــــوجه اجلــــنــــسي عــــنـــد
يـبــدأ في مــنــتــصف مــرحــلـة الــكــبــار
الـــــطـــــفـــــولـــــة وبـــــدايـــــة مـــــرحـــــلــــة
ـــراهـــقـــة.وكـــشــفـت الـــدراســات  ان ا
مديات هـذا التـوجه تمتـد عبـر متصل
يـــبــدأ بـــاألجنــذاب احلـــصــري نـــحــو
اجلـــــــــنـس اآلخـــــــــر الـى األجنـــــــــذاب
احلــــــــــصــــــــــري نــــــــــحــــــــــو نــــــــــفـس
اجلنس..ويـناقش (الـتوجه اجلـنسي)

عبر ثالث فئات:
 •الغيرية  Heterosexualityوتعرّف
وســلـوك بــأنــهــا اجنـذاب رومــانــسي,
جـــنــــسي بـــ افــــراد من اجلـــنس او
اي االســـتـــمـــتـــاع ـــضـــاد اجلـــنــــدر ا
ـــمــــارســـة اجلــــنس مع الــــشـــخص
وهـو الــشــائع ــضــاد بــايــولــوجــيــا ا

. والطبيعي
Homosexuality  ـــــثـــــلـــــيـــــة  • وا
وتعـرّف بأنـها اجنذاب رومـانسي ,او
ســلــوك جـنــسـي بـ أفــراد من نــفس
وتـوصف بـأنـهـا اجلـنس او اجلـنــدر 
ـط ثـــــــــــــــــــابـت مــن األجنــــــــــــــــــذاب
اجلنـسي نـحو الرومـانـسي العـاطـفي
أفـــراد من نـــفـس اجلـــنس(الـــرجل مع

رأة). رأة مع ا الرجل وا
 •والثـنـائـية  Bisexualityوتـعـرّفـها
الـقـوامـيس االجـنـبـيـة بـأنـهـا اجنذاب
رومـانـسي وتـوجه جـنـسي او سـلـوك
جــنـسـي نـحــو الــذكـور واالنــاث مــعـا
ـــــــــــمــــــــــــارســـــــــــة اجلـــــــــــنـس مـع
(الـرجال والنساء)..ويوصف الصنف
هـؤالء بــأنـهم  مـفــرطـون في الــنـشـاط
وغــالـــبـــا مــا حتـــصل في اجلـــنــسـي 
يقرر بعدها الشخص راهقة  مرحلة ا
ان يـــكـــون مـن صـــنف الـــغـــيـــريـــة او

ثلية.  ا
   اجـريت دراسـات كـثـيـرة تـسـتـهـدف
مـعـرفـة مـا اذا كـان لـلـجيـنـات دور في
ــثـلـيــة اجلـنــسـيــة بـيــنـهـا اكــثـر من ا
ثالث دراسـة استـقصـائية فـي بلدان
غـــربـــيـــة لـــتـــحـــديـــد نــسـب الـــشــواذ
افـادت بـأن الـنـسـبـة تـترواح جـنـسـيـا

(2الى.(3% ب
ان نـسب الشذوذ اجلنسي فارقة   وا
سـجـلت مـعـدالت قـيـاسـية فـي اوساط
الــكـنــائس الــغـربــيـة.ويــفــيـد الــكـاهن
األسـقــفي األمـريـكـي "مـالـكــولم بـويـد"

عاهـد الديـنية أّنه: "قابل شـواذًّا في ا
ّا قابل في حياته في الكنسية أكـثر 
هـولـيـوود". وهــنـاك ارتـفـاع هـائل في
ــثـلـيـة اجلــنـسـيــة في كـلـيّـات نـسب ا
الالهوت األمـريكـية تـصل احيـانا الى
 %30من اجملتمع اجلامعي..ما يعني
ان األمـر لـيس متـعـلـقـا بـاجلـيـنات بل
ــتـغــيـرات اجــتـمــاعـيــة وحـضــاريـة

وثقافية.
وتفـيد دراسـة السـتاذة عـلم االجتـماع
آمـيــبـاتـلــر راجـعت كل الــبـحـوث ذات
ثلية العالقة وتوصلت الى ان نسب ا
اجلــنــســيــة تــضـاعــفـت بـدءا مـن عـام
?1991ألســبــاب تــتــعــلق بــالــتــرويج
االعـالمـي واخـــــــرى ســــــيـــــــاســـــــيــــــة
ان في رأيـهـا مـا يـعـني  واجـتـمـاعـيــة
السبب لو كان مـتعلقا بـاجلينات فقط
لظـلت النـسب ثـابتـة. يؤيـدها في ذلك
ان احملــكــمــة االحتـــاديــة في امــيــركــا
ثلي في كل أقرت  في  2015بحق ا
الــــواليـــات بـــعــــد ان كـــانـت مـــحـــددة

بـ((36والية. 
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شـــهــدت الـــســنـــوات األخـــيــرة اعالن
بـاحــثـ عن تـوصــلـهم الى اكــتـشـاف
ـــــثـــــلـــــيــــة ـــــســـــؤول عـن ا اجلـــــ ا
وسـارع االعالم للترويج عن اجلنسية
فـيـمـا نفـى علـمـاء الـوراثة حل لـغزهـا
ا فـيهـا تلك الـتي اجراهـا فريق ذلك 
مـن الـــبـــاحـــثـــ بـــجـــامـــعـــة (نــورث
ويـسـتـرن)  الـتي شـمـلت فـحص
احلــمض الــنـووي لـ  400ذكـرا
ولم ــثــلــيــ اجلــنــسـيــ من ا

يـتــمــكــنـوا
من العثور
عـلـى جـ
مـــــــحــــــدد
مـــســؤول
عـــــــــــــــــــن
تـوجهـهم
اجلنسي.

 وفي كـتــابـهــمـا (جــيـنـاتي
جـعـلـتـني افـعـلـهـا) يـؤكد
الــكــاتـــبــان نــيل وبــريــار
وايتهيـد : "أن الغرب كان
مـــوضــوعًـــا حلـــمـــلــة من
الـتــضــلـيـل واخلـداع  في
الــــســــنــــوات  الــــثالثــــ

جعـلت مؤسساته األخيرة
ــشـــرّعــ إلى الــعـــامــة مـن ا

الـــقـــضــاة ومـن الــكـــنـــائس إلى
الـتـخـصّـصـات الـذهـنـيـة الـصـحـيّـة
ــثــلــيــة يــؤمــنــون بــشـــكل واسع أن ا
اجلنسية موروثة عضويًا وبالتالي ال

كن تغييرها"

قـام فيهـا فريق وهنـاك جتربـة طريـفة
عـلــمي بـفــصل مـجــمـوعــة من الـقـردة
الذكـور عن امهـاتهم وتـمت تنـشئـتهم

وحــــ  كــــبـــرت  دون وجــــود األم 
تـقـد قــردة انـثى مـقــبـولـة جــنـسـيـا
وحاول اليـهم فـاحتـاروا واسـتغـربـوا
بعضها التناسل مع القردة األنثى اال
انـهم فــشـلـوا..مــا يـعـني ان الــسـلـوك
خالل ولـو جـزئـيا  اجلنـسي يـكـتسب
التنشئة ويـتأثر بالتربـية منذ الصغر

وليس شيئا فطريا فقط. 
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ـثـلـيـة اجلــنـسـيـة حـالـة بـشـريـة  ان ا
مـــــوجــــودة عــــبـــــر الــــتــــاريـخ في كل
ا اجملـتمـعـات وجـمـيع احلـضـارات 
فيها اجملـتمعـات العربـية واالسالمية
ــهـا وحــديـثــهـا. وبــالـرغم من ان قـد
الــعـــلم لم يـــتــوصـل بــعـــد الى ســبب
بعيـنه او اسباب مـحددة اال ان الرأي
ــرجّح هــو انـــهــا نــاجــمــة عن خــلل ا
و وتكوين الدماغ تكويني يؤثر في 
الـبــشـري يــبـدأ في مــراحل جــنـيــنـيـة
ويـتـفـاعل مع اسـبـاب تـنـشـئـة اسـرية
وال واجتـماعـية وحـضارية واعـالمية
عالقـــة لــهــا بـــالــتــفــسـخ اخلــلــقي او
االجتـماعي.واذا كـان االرشاد الـديني
واالخالقي يـنفع مـع الذين (تـخـنـثوا)
ألسبـاب اسـرية واقـتـصاديـة وشـعور
فــانه اليـجــدي نــفــعـا" مع بــالـضــيــاع
ـــصـــابــ بــ ـــثـــلـــيـــ الســـيـــمـــا ا ا
(اضــــطــــراب الــــهــــويــــة
اجلـنـسـيـة)  الـتي تـعـني
شـعـور الــفـرد  بـانه ولّـد
حيث في اجلسم اخلطأ 

يشـعـر الولـد نـفسـيا" انه انـثى ولـكنه
مـــولــــود في جـــسم ذكــــر فـــيـــحـــصل
بـــســبـــبـــهــا اضـــطــراب بـــ هـــويــته
الـنـفــسـيـة ومـشـاعــره االنـثـويـة وبـ
هويته الـبايولوجـية وما مـطلوب منه
التـصرف كـرجل..والـعلـة نـفسـها عـند
ثلـية حيث تشـعر نفسـيا انها رأة ا ا

ولدت في اجلسم اخلطأ.
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 في ثـمـانيـنـيـات وتـسـعيـنـيـات الـقرن
كــنت اعــمل خــبــيـرا عــلــمــيـا ــاضي ا
ــــــركــــــز بــــــحــــــوث تــــــابـع لـــــوزارة
ـــقــابـــلــة فــاســـتــدعـــيت  الـــداخــلـــيـــة
الشـخصـية األكـبر فـيهـا السـيد طـاهر
فقال لي مازحا :(عدنه جليل احلبوش
ولـــد يـــعــجـــبـــوك مـــا تــشـــوف شـــنــو

قضيتهم).
جيء بـهم اليّ واحـدا بـعـد اآلخـر.كـان
األول ضــــارب حــــمــــره (مــــتـــمــــكــــيج
والثالث والـثاني (نافخ صـدره) تمام)

(مايع صوره وصوت)..ووو.
 اكــمـــلت الــدراســـة واوصــيت فـــيــهــا
بـأحــالـتــهم الى مـســتـشــفى ابن رشـد
ونوقشت لألمراض النـفسيـة..وفعلـوا
في نـدوة خــاصـة دعـوت لــهـا الـراحل
الـدكـتـور عـلي الـوردي الـذي افـاد بأن
ـثـلـيــة اجلـنـسـيـة كــانت شـائـعـة في ا
بـغـداد زمـن األحـتالل الـعــثـمـاني وان
(الــبـغــاده) كــانـوا يــتــداولـون مــفـردة
ن كان مـثليـا (لوطيا) وان (فرخجي) 
بـينـهم من كـان يـتـباهى عـلـنـا بـحسن
غالمـه..واســرّنـي بـــأسم شـــخـــصـــيــة

ـالكي سيـاسـية كـبـيرة! زمن الـنـظام ا
كان مثليا.

 وفي  2010ظهـرت الى الـعـلن حاالت
اصــطـلح عــلى تــســمـيــتـهــا شــعـبــيـا"
ـتـمـيـع (طـنـطا)..وتـعـني الـشـبـاب ا
كـياج) لتـجميل الذين يسـتخـدمون (ا
وزرق الـهـرمـونـات لـتـكـبـير وجـوهـهم
والـــتــــشـــبه بـــالـــنـــســـاء في الـــصـــدر
تــصـــرفــاتــهـم فــيــصــفـــهم الــنــاس بــ
) أو (الـشاذين ـثلـي ) أو (ا (اخملنـث
ـيـليـشـيات فـقـامت  أحدى ا جنـسـيا")
األسالميـة بقـتل عـدد منـهم واحتـجاز
عـدد آخــر ولـصـق مـادة الــسـيــكـوتـ
وراحوا عـلى عـلى فـتـحـات شروجـهـم
مـا فـعـلـوا بـهم يـسـتـمـتـعـون! ..وادنـا
ـــقـــال نــــشـــر في هــــذا الـــتـــصــــرف 
الـصـحف ولقـاء عـبـر فـضـائـيـة احلرة

عراق.
وفي التـسعـينـيات كـتب لي (مثـليون)
حـــــــاالت لـــــــبـــــــرنـــــــامـج (حـــــــذار من
اليـأس)..وأخـرى هددت بـاألنـتحـار ما
لـم يــــتـم حتــــويـــــلــــهـــــا الى اجلـــــنس
اآلخـر..واخـرى راجـعتـني فـي مـكتـبي
بالقبة الفلكية بينها حاالت تعاني من
ما يـعني اضطـراب الهـويـة اجلنـسيـة
عــلــمــيــا أنــنــا يــعــوزنــا  اآلن  اجــراء
دراسات عن الـظـواهر اجلـنـسيـة على
غــرار دراســتــنــا عن ظــاهــرة الــبــغــاء
((1987الـــتي اعـــتـــبـــرت اول دراســـة
ـية في مـجـالـهـا من حيث عـربيـة وعـا
حـــــجم الـــــعـــــيـــــنــــة ( (221بـــــغـــــيــــا
وعـدد األختـبارات وانواع وسمسـيرة

قابالت. ا
نـحن نــحـتـاج الـى مـشـروع وثـقــافـيــا
يهـدف الى اشـاعـة الثـقـافـة اجلنـسـية
ب النـاس تسـاهم فيه وزارة الثـقافة
واألحتـــاد الـــعــام لـألدبــاء والـــكـــتّــاب
ـنظـمـات الـنسـويـة.وكـنت سـاهمت وا
ــشــروع ايـــام كــنت في كـــتــابــة ذلـك ا
خــبـــيــرا في األحتـــاد الــعــام لـــنــســاء
العراق..وتقدمنا فيه خطوات وكاد أن
يشرّع بقانون لوال اعتراض رجل دين
اصــــبح اآلن داعــــيـــة فـي احـــدى دول

اخلليج.
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ثلـية اجلنسيـة كممارسة   لست مع ا
ألن (ما بيـها ذوق) وألن شـيوعـها فيه
خـطورة بـشـريـة تـؤدي الى انـخـفاض
ــدى الـــطــويل عـــدد الــســـكــان عـــلى ا
وتــقــتل سـيــكــولــوجـيــا امــتــداد ذكـر
االنـــــســـــان بـــــاجنـــــاب مـن يـــــخـــــلــــد
وســيــفــقـد ذكــره..فــيــمــوت مــعــنــويــا
اجلـــــــــــــــــنــس مــــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــتـه
ويـتحـول الـشـعر الى الـسيـكـولوجـيـة
والــعـــشق في الـــتــغـــزل بـــالــغـــلــمـــان

الـــــــروايـــــــات الـى هـــــــيـــــــام الـــــــرجل
بغالم..وسـيكون اخلـاسر األكـبر فـيها
النـهـا ســتـفـقــد حب الـرجل ــرأة هـو ا

واالجناب وغريزة األمومة. 
 لــكــنــني بــالــتــأكــيــد ضــد الـتــعــصب
والـتـمـيـيـز وأرهـاب الـدولة واجملـتـمع
تزمـت اخالقيا تطرفـ دينيـا وا وا

. ثلي معاملة اجملرم ومعاملة ا
ؤسـف ان الدراسـة االسـتـطالعـية  وا
ـيـ ان مـثـقــفـ وأكــاد كـشــفت لـنــا
حتــكـــمت بــهم انـــفــعــاالت بـــعــضــهــا
ـثـلـيـة طـائـفـيـة! حـ اشـرنـا الى ان ا
اجلنـسـيـة كانت شـائـعـة في تاريـخـنا
ـثلـية مـعتـبرين ا العـربي واالسالمي 
اجلـــنــــســـيـــة دعـــارة وفـــاحـــشـــة وان
مع أن احلضارة تاريخنا نظيف منها
العـربـيـة واألسالميـة لـهـا فضل كـبـير
ــيـة واألوربــيـة عــلى احلـضــارة الـعــا
ــدهش ان األنــدلس بــشـكـل خـاص.وا
الــتي احـتــلــهـا الــعـرب..اقــامــوا عـلى
ــتـوسط كــورنـيش الــبــحـر األبــيض ا
تـمـاثـيل لـلـمـفـكـرين والـعـلـمـاء الـعرب
بـيـنهـا تـمـثـال ألبن الـبيـطـار..وثـقـتـها
بصورة لي مـعه..متبـاهيا به ومـشيدا
بــفـــضل من خـــلــدوه مـع ان اجــدادنــا

احتلوهم!
ونــتـوسم   مـا نــرجـوه مـن احلـكــومـة
خــيـرا بــرئـيــسـهــا الــسـيــد مـصــطـفى
ان تــــكــــون الــــظــــواهـــر الــــكــــاظــــمـي
االجتماعـية واالخالقية والـنفسية من
ــيــ اصــحــاب اخــتــصـــاص األكــاد
الـشـأن..لــدراسـتـهـا مـيــدانـيـا وتـقـد
ــــقـــتــــرحــــات الى الــــتــــوصــــيــــات وا
عـنيـة في الدولـة التخاذ ؤسـسات ا ا
فـاجملـتـمع بـدون ـعــاجلـتـهـا مـا يـلـزم 
علماء يدرسـون ظواهره السـلبية وما
لن يـــتـــقـــدم يـــواجــــهه من حتـــديــــات
..ودليـل ذلك ما حـصل لـلـعـراقـي في
 17سـنـة كانت فـيـهـا الـسـلـطـة طاردة
لــلـعــلـمــاء ومـهــمــشـة لــدورهم فـيــمـا
اعتـمادها عـليـهم سيـساعـد في تذليل
الكثـير من التـحديات ويـسهم في نقل
الـــعــمـــلـــيــة الـــســيـــاســـيــة من ســـكــة
ـدنـية احملاصـصـة الى سـكـة الدولـة ا
احلـديــثــة الــتي هي احــد اهم أهـداف

األخ مصطفى الكاطمي.
Æ«dOš« 

شـــكـــرا ألكــثـــر من  500شـــخـــصـــيــة
سـاهـمـت في الـدراسـة األســتـطالعـيـة
وارجـو ان يـكـون قــد تـوضح الـهـدف
اآلن لـلــذين المــوا وانـتــقــدوا..والـذين

سبّوا وشتموا ايضأ.

{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية

بـــعــد الــثـــورة اإليــرانــيـــة فــتــبــدل
الـــظــروف واألوضـــاع يـــســـتــوجب
إعـادة الـنظـر بـاالتفـاقـية وتـبـعاتـها
وفـــقــاً لـــقــواعـــد الــقــانـــون الــدولي

عاصر. ا
وكـان ذلـك مــوضــوع نـقــاش طــويل
بـينـنا وأقـدّر في بـهاء الـدين نوري
آراءه وتــــواصـــلـه وإصـــراره عــــلى
إقـناع الـطـرف اآلخر ومـحـاولته في
إكــمـال الـنـقــاش ولم أجـد مـحـاوراً
بـ مـســتـويـ مــخـتـلـفــ يـتـمـتع
ثل ما كان بهاء الدين نوري معي
عـلى أقل تـقـديـر ولــذلك احـتـفـظـنـا
بـعـالقـة وديــة حـمـيــمـة مــعه طــيـلـة

اضية. العقود األربعة ونيّف ا
بعد فصله من احلزب لم يستكن أو
يــسـتــســلم أو يــنـزوي فــقــد ارتـفع
ـواجـهـة عـنـده رصـيـد الـتـحـدي وا
وهما سـمتان شـخصيـتان له فجاء
إلى الشام الـتي كنت قد عـدت إليها
بعـد رحلة عالج طـويلة ودخـلنا في
حوار مباشر حول مشكالت احلزب
وتـــوجـــهــــاته وحتـــالــــفـــاته وآثـــار
بــشـتـاشــان ومـوقـفـه واسـتـمع إلى
رأيي بــالــتــفــصــيل حــول مــا حـدث
ـــبـــاشـــر ـــوقع ا ألنـــني كــــنت في ا
ومــــســــؤوالً عن مـــنــــظــــمـــة اإلعالم
ـركـزي فـبـاإلضـافـة إلى اخلـسـائـر ا
الــتي حلــقت بــنــا في األرواح كــمــا
ـادية ذكـرت فقـد كـانت خسـائـرنا ا
عـنويـة األخرى كبـيرة جـداً فقد وا
 تـفــجــيـر اإلذاعــة (وتـلـك حـكــايـة
أخــرى ال مــجــال لــذكــرهــا في هــذه
الــــســـــرديــــة) إلـى ضــــيـــــاع كــــتب
تلكات وغير ذلك. ومخطوطات و
لم تـكن بشـتاشـان حدثـاً مأسـاوياً 
بل كـانت خـطـأ ستـراتـيـجيـاً أيـضاً
بـدخولـنـا معـارك ال مـبرّر لـهـا وهو
مـــــا أشــــرت إلـــــيه فـي حــــواري مع
ثقف توفـيق التـميـمي في كتـاب " ا
في وعــيه الــشـــقي" األمــر يــتــعــلق
بـتوجـهاتـنا وحتـالفـاتنـا وعالقاتـنا
مع الــــوسط وتــــرهـل مــــقــــراتــــنـــا
رضى وكبار والسيّما بالعديد من ا
سـلـح  نـاهيك عن الـسن وغيـر ا

اخلـــطـــأ الــعـــســكـــري في اخــتـــيــار
بــــشـــتـــاشـــان الـــتـي ال يـــوجـــد خط
انـســحــاب لـهــا سـوى جــبل قــنـديل

الشديد الوعورة.
وخارج نطاق السيـاسة فقد حطمت
بـشتـاشـان مشـاريع فـكريـة وثـقافـية
عـلى بسـاطتـهـا لكـنهـا كانت تـشيع
مــنـاخــاً فــكــريــاً وثــقــافــيــاً لــلــجـدل
واحلــــوار وتــــنــــوّع اآلراء مــــنــــهـــا
"البانوراما السياسية" التي ابتدأنا
قبل  3أشـهـر وحاضـرت فـيـها عن "
ي الـــصــراع اآليـــديــولـــوجي الـــعــا
ـنــطــقـة" كــمـا وانــعـكــاســاته عـلـى ا
حـاضـر فـيـهـا عـمـر علـي الشـيخ عن
"وثـــبـــة كـــانــون  1948ودروســـهـــا
الـتـاريـخـيـة" وكـان ضـمن الـبـرنـامج
"وســــائل مـــــحــــاربــــة االنــــدســــاس
والتخريب داخل األحـزاب الثورية "
الـتي كان يـعـدّ لهـا بـاقر ابـراهيم و"
الصـحافة" أي دور يـنتظـرها?  التي
كـان يــعـدّهــا عـبــد الـرزاق الــصـافي
وشـــارك عــدد مـن أعــضـــاء فـــصــيل
اإلعالم فـي احلـــــوارات بــــــيـــــنــــــهم
سؤول) مـهدي عبد الـكر (مدير (ا
اإلذاعــة) وزهــيـر اجلــزائــري وفـالح
عــبـد اجلـبـار وعـبـد الـكـاظم عـيـسى
وأبـو جـواد وأبو عـلي وأبـو مـحـمد
ـــــنـــــدالوي الـــــفالحـي وصـــــبـــــاح ا

وآخرين.
كمـا حطّمت بـشتاشـان محاوالت
اإلعـالن عن إعــادة تــأســيس احتــاد
قراطية حيث كان من الشبيبة الد
ــــقــــرّر عـــقــــد اجــــتــــمـــاع مــــوسع ا
"كـونــفـرنـس" كـنّــا نـعــدّ له بـنــشـاط
ملحوظ من جلنة حتـضيرية مشكلة
ــنــدالوي وعـلـي رفـيق مـن صـبــاح ا
وآخــرين وكــان يـفــتـرض أن يــكـون
يوم  30نـيـسـان /1أيار  1983هو
مـوعـد انـعـقـاد الــكـونـفـرنس  لـكـنه
بــسـبـب تـدهــور األوضــاع األمــنــيـة
كــتــبــنــا إلى الــفــصــائل والــقــواطع
والــتــنــظــيــمــات احلــزبــيــة بــإلــغـاء

راجعـة االنتقـادية وإلّا ما صيغـة ا
كــان لـلــكـرّاس أن يــصـدر وكـان رأي
الـصـافي وجـيـهـاً (أقـصـد نـظـامـيـاً)
عــــلـى الـــرغـم من مــــعــــارضــــتي له
وحسب وجـهة نظـره ما زال احلزب
لم يـصـدر تـقـيـيـمـاً بـخـصـوص تـلك
الـفـتـرة فـكـيف لك أن تـتـخـذ مـوقـفاً
ـا هـو سائـد ولكن مـبرري مـخالـفاً 
فـي ذلك أن الــرأي مـــهــنـي وحــسب
مـعـلومـاتي فـإن األغـلبـيـة السـاحـقة
من الكـادر لم تكن مـوافقـة على قرار
ـــــنـــــظــــمـــــات حتت عـــــنــــوان حل ا
"جتــمــيــدهــا" ولي حــديث آخــر في

وضوع. هذا ا
وقـــد صــــدر الـــكــــرّاس عـــشــــيـــة
الهجـوم على بشـتاشان وحـمداً لله
أنـني احـتـفـظت بـنـسـخـتـ سـلّـمت
واحـدة مـنـهـا إلى الـرفـاق في بـراغ
واعـتـمدتْ في الـعـديـد من الكـتـابات
الـتي صـدرت بـعـدهـا كـمـا صودرت

وثائق عديدة منها الكراس الذي 
طـبـعه " ردّ عـلى مفـاهـيم بـرجـوازية
كتب قومـية وتـصفـوية "  من قـبل ا
اآليديولـوجي الذي كنت عـضواً فيه
ـــســـؤولـــيـــة كـــر أحـــمـــد وهــو
الكـراس الذي كـان قد نـشر بـتوجيه
وإشــــراف مـن قــــيــــادة سالم عــــادل
الـعـام  ?1957وكـان الــثـمن بـاهـظـاً
في رحلتنا الشاقة والتي زادت على
 32ســاعــة ســيــراً عــلى األقــدام في
جــبــال مــوحــشــة ووعــرة مــكــســوة
بالثلوج لـنعبر جبل قـنديل الشهير
الـذي يـزيـد ارتفـاعه عن  7800قدم
وهـــو أكــثـــر اجلــبـــال ارتــفـــاعــاً في
ــنــطــقــة ومــا تــزال جــمــاعــات الـ ا
 PKKتـعيش فـيه وكـان الـفالحون
يـــــردّدون أنه ال يـــــعـــــيش فـي هــــذه
ـقـصود نـوكـان وناوزنك ـنـطقـة (ا ا
وبــشـتــاشــان) ســوى الـشــيــوعــيـ
واخلـــنــازيـــر لـــصـــعـــوبـــة احلـــيــاة

وانعدام أبسط وسائل العيش.
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عبد احلس شعبان مع بهاء الدين نوري ايام النضال في اخلارج

االجتماع التحضيري الذي باشرنا
به لــنـــحــو ثالثــة أشــهــر ووجــهــنــا

رســائل خـــاصــة عـــبــر اإلذاعــة " 
ـعـرض وسـنـبـلـغكم تـأجـيل إقـامـة ا
ــوعـد الــقــادم" خـشــيـة من أن ال بـا

يصل خبر التأجيل.
جــديــر بــالـذكــر إن مــكــتـبــاً لــلــعـمل
ــقـراطي (مـعـد) كـان قـد تـشـكّل الـد
لإلشـراف عـلى تــنـظـيـمــات الـطـلـبـة
ــــرأة  وتــــولت والــــشــــبــــيـــــبــــة وا
رأة  الـرفيـقـة (بخـشان مـسؤولـيـة ا
زنـكنـة- أم بهـار) وهي رفيـقتي مـنذ
أواخـر الـسـتـينـات حـيث عـمـلـنا في
جلنة واحدة وكنت أنـا مشرفاً على
الـشــبـاب والــطـلــبـة وحـ الــتـحق
الـــرفـــيق مـــحــمـــد فـــؤاد قـــادمــاً من
موسكو وهو من الـبصرة وكنت قد
تــعــرّفت عــلـيه بــواســطــة لــؤي أبـو
التمن فقد أوكلنا له موضوع احتاد
الطلبة وقد اسـتشهد في بشتاشان

أيضاً.
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ولـــكي يــتـم الــتـــواصل بــ خـــبــرة
فـقد الـكادر الـقد والـكادر اجلـديد 
أعــددتُ كــراســاً عن تــاريخ احلــركـة
الطالبية  طبعه في مطبعة طريق
الــشـعب فـي بـشــتــاشـان بــعــنـوان "
حملـات من تـاريخ احلـركـة الـطالبـية
ناسبة مرور  35عاماً في العراق" 
عــلى مـؤتــمــر الــسـبــاع  وكــنت قـد
بـاشـرت بـكـتـابة حـلـقـتـ إلى جلـنة
الـتـنـســيق الـتي تـصــدر مـجـلـة  في
بــــراغ بـــــطــــلـب من الـــــرفــــيق رواء
اجلصاني حتت عنوان " أوراق غير
مقـروءة " وبعـد نقـاش طويل بـيني
ــســؤول عن مــكــتب الــعــمل وبــ ا
ـقـراطي عـبـد الـرزاق الـصافي الـد
وأخـــــــــذ ورد وجــــــــدل ونــــــــقــــــــاش
بــــخـــصــــوص اآلراء الــــواردة فـــيه
الســـيّــمـــا نــقـــد فــتـــرة الــتـــجــمـــيــد
للـمنـظمات وافـقت على صـيغة هي
احلــد األدنى حـــ قــام بــتـــخــفــيف
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شعبان مع عمر علي الشيخ وبخشان زنكنة بغداد
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هـذا ما حصل في حكم بغداد من قـبل الوالي العثمـاني مدحت باشا من سنة
 1869الى ســنـة  1872م وابن عـمــشه هــو الــشـيـخ عـبــد الــكـر بـن شـيخ
عشـائر شـمر الشـيخ صفوگ( صـفوق) الذي تـزوج امرأت أحـدهما حـضرية
ـوءرخون هي أم ولده الـشـيخ فرحـان والـزوجة الـثـانيـة عمـشه الـتي يصـفـها ا
ـتعصبـة والتي بعد بأنـها العربـية الشـمرية ذات الصـيت ب العرب بـروحها ا
اعــدام ولـدهـا الـذي كـان الـوحـيـد بـ الـشــيـوخ الـذي تـمـرد عـلى والي بـغـداد
مـدحت باشـا فـرت بولـدهـا االخـر فارس واوالد الـشـيخ عـبد الـكـر الى جبل
شمـر حيث أنشأتهم عـلى معاداة العثمـاني والشيخ فرحـان عمهم أما ناصر
ـنتفق الذي قـبض على الشـيخ عبد الكـر عندما باشـا السعـدون فهو شيخ ا
كـان جريحاً وسلمه الى مـدحت باشا  حيث قدم الى احملـاكمة في بغداد أمام
ديوان التمييز الذي كان يؤلف من الرئيس مفتش االحكام وستة أعضاء ثالثة
مسـلم وثالثـة مسيـحي  بـأعتبـاره السلـطة القـضائيـة في والية بغـداد طبقاً

لقانون الواليات العثماني فحكم عليه باالعدام .
وأرســلت أوراق احلـكـم الى الـعــاصـمــة االسـتــانـة فـصــدرت االوامـر بــأن يـتم
ــا وصل مــوكـبه الى ارســال احملـكــوم الــشـيخ عــبــد الـكــر الى االســتـانــة و
ـوصل ونـفـذ فيه ـوصل في طـريـقه الى االسـتانـة كـان اجلالد يـنـتـظـره في ا ا

كان الذي بدأ به ثورته ضد والي بغداد. احلكم شنقاً وفي ا
وبدايـة قصة الشـيخ عبد الـكر مع بدأ حكم مـدحت باشا لبـغداد حيث كانت
العـقبة الكـبيرة التي تـواجه تطبيق الـقوان ببـغداد وفي العـراق وجود عشائر
قويـة تعارض هذه القوانـ وتقاوم أية محـاولة من جانب حكومة بـغداد لتقوية
قبـضتـها عـليـها وزاد االمـر شدة هو قـيام مـدحت باشـا الذي يـحاول الـقضاء
قاومة بـحد السيف على الـنظام العـشائري وبدأت عـشائر وسط العـراق في ا
الـتـي اسـتـطــاعت الـقــضـاء عــلى الـقـوة الــتي ارسـلــهـا الــوالي وسـقط الــقـائـد
ـيــدان وانـتـشـرت الـثـورة ضـد والي بـغـداد ومــتـصـرف( مـحـافظ) احلـلـة في ا
وأنـقطعـت خطـوط البرق والـطرق وارسل الـوالي الـقائد سـامح باشـا وقوة من
ـنـتفگ لـكـنه أخفق فـعـزله مدحت بـاشـا وع أحـمد اجليش وخـيـالة عـشـائر ا
باشـا قائداً جديداً وانضمت عشائر كـثيرة الى جيش الوالي فأخذت العشائر
تـمردة تطـلب االمان من الوالي و تنـفيذ حكم االعـدام بشيخـ على جسر ا
الديـوانية وادى ذلك الى سكـون العشائر وانـقيادها لوالي بـغداد مدحت باشا
بأسـتـثـناء عـشـائـر شمـر الـتي كـانت حتت الشـيخ عـبـد الـكر الـذي ال يـرتاح
للـعثماني وان قـاتل معهم سابقاً حـتى عندما قابله مـدحت باشا وعادا سوياً
الى بـغداد في ح ان أخيه الشبخ فرحان صفوق الذي كان الشيخ الرسمي
لعـشائـر شـمر مـياالً الى الـتـفاهم مع الـسـلطـات العـثـمانـية الـتي كـانت تمـنحه
راتبـاً شهـرياً وفـرحان ابن صـفوق من زوجـته احلـضريـة كما يـصفـه موءرخو
تلك الـفـترة أمـا عـبد الـكـر ابن صـفوف فـكـان ابن عمـشه الـعربـيـة الشـمـرية
وكانت تـطـمح الى أن يكـون أحد أبـنائـها شـيخ مشـايخ شمـر اجلربـا بأسـرها
ليـقودها في مستقبلها كما قـادها سابقاً زوجها الشيخ صفوق في زمن كانت
روايـة(رعب احلـضـر) تـسـيـطـر عـلى ابـنـاء هـذه الـعـشـيـرة الـذي يـنـشـد الرواة
بغـزواته التي هي نسيج التصور لذلك فأن قسم من ابناء هذه العشيرة رفض
اخلــيـمـة واالرض الـزراعـيــة وتـمـسك بـالــرعي والـغـزو حتت لــواء الـشـيخ عـبـد
الكـر واستـجابت بـعض العـشائر لـدعوة هـذا الشـيخ فأعـلن والي بغداد عن
ن يـأتي به ميـتاً ـبلغ  ن يأتي بـعبـد الكـر حيـاً ونصف ا عشـرة االف قـرش 
ووضع مــدحت بـاشـا خــطـة دقـيــقـة لـلــقـوات الـتي اســتـدعـاهــا من االنـاضـول
ـوصل لـلـقـضاء عـلـى الـشيـخ عـبد الـكـر وضـمن  والء الـقـسم االكـبـر من وا
عشـائر شمـر جربا حتت قيـادة الشيخ فـرحان صفوق وكـانت عملـيات الشيخ
عبـد الكر تدل على التهور اذ أجتاح القرى ونهب القوافل لكن جيش الوالي
ضيق اخلناق عليه فأجته الى أبناء عمومته آل رشيد في جبل شمر لكن والي
بـغداد هـددهم ان هم آووه واسـتولت الـقـوات العـثـمانـيه عـلى االحـساء وتـنوي
الـتقـدم الى جنـد وهنـالك صـراع في اسـرة آل رشيـد لـدلك سـقط الشـيخ عـبد
الكـر جـريـحـاً في يـد نـاصـر بـاشـا الـسـعـدون الـذي سلـمه الـى والي بـغداد
مـدحت باشا فكانت احملاكمة وكـان احلكم. واذا كان بعض اهل التاريخ يذكر
اسبـاب كثيرة لثورة الشيخ عبد الكر ضد مدحت باشا منها ان الشيخ كان
يـحب فـتاة مـن ذوي قربـاه من عـشـيـرة طي عـلى جـانب كـبـيـر من اجلـمال مع
انها متزوجة فلما أراد الشيخ عبد الكر أن يأخذها عنوة قطع الزوج زوجتة
ر به في طول إربـاً أمام الشيخ فجن جنونه وأخذ يهاجم كل من يشاهده أو 
الــبالد وعـرضــهـا كــمـا تــروي ذلك من كـتــبت في تــاريـخــهـا عن الــشـيخ وهي
ـوءرخ هـربـرت فـيقـول ان الـسـبب يـرجع الى تـزاع ب الـسيـده( بالنت) أمـا ا
الشـيخ عـبـد الـكـر وبـ عـشـائـر( اعـگـيل) الـتي كـانت تـتولـى القـوافل حـيث
ـبـلغ الـذي تدفـعه هـذه العـشـائر لـلـشـيخ عبـد الـكر عن حصـل خالف على ا
مـرورها في أراضي شـمر وهـنالك مـوءرخون ذكـروا اسبـاب أخرى وراء ثورة

الشيخ عبد الكر الشمري ضد حكومة بغداد
وءرخ قد  ذكروا قصة تسليم ناصر واذا كـان بعض ا
ا يـش كما فعلت ذلك الـسعدون للشيخ عـبد الكر 
وءرخـ يحكـمون على ذلك بأن ( بالنت) فـأن بعض ا
الـشيخ نـاصر مـوظف من رجـال احلكـومة وتـصرفه ال

غبار عليه.

أشرنا في احللـقة أألولى الى أن بعثة
األحتـاد األوربي كـانت قــد رفـعت عـلم
ــــثــــلــــيــــ عــــلى بــــنــــايــــتــــهــــا في ا
وما واختجاج وزارة اخلارجية بغداد
اثــــــاره احلـــــــدث من جـــــــدل رســــــمي
وتــغـــريــدات نـــشـــرت عــلى وشـــعــبـي
وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي مـرفـقة
_ ــثـــلـــيــ بـــهـــاشــتـــاغ "#كاللـــعـــلم ا
بـالـعـراق وبـ سـاخـر يقـول:إن عـلى
الـعـراقـيـ مــراقـبـة "مـيـول احلـكـومـة
لــلـســرقــات" بــدال من "مــراقـبــة حــريـة

وميول اآلخرين اجلنسية".
وتـضـمــنت احلـلـقـة نــتـائج اسـتـطالع
ـثـلـية بـخصـوص شـيـوع اجلـنـسيـة ا
في الـعـصــر الـعـبـاسـي بـشـكل خـاص
شـــارك فـــيه اكـــثـــر من  500بـــيــنـــهم
تـوزعت ـيـون ومـثــقـفـون عـرب  أكـاد
اجـابــاتـهم عـلـى خـمـســة مـواقف بـ

مؤيد ورافض وناقد.
ثـلية في هذه احللـقة سـنتطـرق الى ا
ومـا اجلـنــســيـة فـي الـدين اآلسـالمي 
تــوصــلت الــيه الــدراســات احلــديــثــة
بـــخـــصــــوص أســـبـــابـــهـــا وحتـــلـــيل

سيكولوجي.
 WO M'« WOK¦*«ËÆÆÂöÝ_«

ثلية اجلنسية في قوم أدان األسالم ا
وعــدّهـا الـقــرآن فـاحــشـة في آيـة لـوط
صريحة:( ولوطا اذ قال لقومه أتاتون
الفـاحـشة مـا سـبـقكم بـهـا من احد من
).وقوم لوط هم انفسهم الذين العلم
ــــــقـــــدس في وردوا فـي الـــــكـــــتـــــاب ا
ـســيـحــيـة بـســكـان ســدوم وعـمـوره ا
الذين خـسف  الله بـهم األرض وجعل
فـيما يـرى باحثون أن عاليـها سافـلها
ـانهم ما حلّ بـهم جاء نـتـيجـة عدم ا

بنبوة لوط وكفرهم بالله.
وهناك العديـد من األساليب التي دعا
فــيــهـا فــقــهــاء الـشــريــعــة اإلسالمــيـة
بينها عاقبة مثليي اجلنس ومثلياته
ــثــلـي لــلــرجم تــعـــريض الــشـــخص ا
وت عـلى يـد حـشد باحلـجـارة حـتى ا
.ويـنسب الـبعض حـديثا سـلم من ا

لـلـنـبي مـحـمـد :"من وجـدتـمـوه يـعـمل
عـــمل قـــوم لـــوط فـــاقـــتـــلـــوا الــفـــاعل
فــيـمــا يــحــدد حــكــمـاء ــفــعــول به" وا
الــفــقـــهــاء االسالمي مـن الــســلــفــيــ
ـثلي بـأن يـلقـى به من سطح عقـوبـة ا

منزل او مكان مرتفع.
وتشيـر األدبيـات الى أن جميع عـلماء
ـــعــاصــرين الــشـــريــعــة األسـالمــيــة ا
ثلـية اجلنـسية ويرون أن يحرّمـون ا
أي نـشــاط جـنــسي من نــفس اجلـنس
ة بالرغم من انهم لم يتفقوا يعدّ جر
عـلى حتـديـد نــوع الـعـقـوبـة بـحق من
ــارسه او تــمـــارسه..ويــبــررون ذلك
بحـجـة تطـهيـر اجملـتمع االسالمي من

الرذيلة.
ة يـعـاقب ـثـلـيـة جـر تـعـدّ ا وحـديـثـا
علـيـهـا الـقانـون تـصل حـد االعدام في
وكــانت عــدد من الــبــلــدان االسالمــيـة
ــســلــمــة قـد الــدول ذات الــغــالــبــيــة ا
عـارضت الـتـحــركـات لـتـعـزيـز حـقـوق
ـتـحـدة  ومجـلس ـثـلـيـ في األ ا ا
الذي اصدر حقوق اإلنسان التابع لها
عــــام  2011 أول قـــــرار لالعـــــتــــراف
ثـليات ومزدوجي ثلـي وا بحقـوق ا
ــــتـــحـــولـــ الــــتـــوجه اجلــــنـــسي وا
وبـتأثـير احلـضارة جنـسيـاً.ومع ذلك 
الـغـربـيـة ومـنـظـمـات حـقـوق االنـسان
ابدى بعض علماء الدين تقبّال لها في

اجملتمعات االسالمية.
 UOLKŽÆÆWO M'« WOK¦*«

ــثــلــيــة األشــكـــالــيــة الــعــلــمـــيــة في ا
اجلنسية تتحدد باربعة اسئلة:

   هل هي اضـطـراب عقـلي  نـاجم عن
ج او شفـرة (كود) في كـروموسوم?
أم هي ســـلــوك يـــكــتـــســبه الـــفــرد من
اآلخــريـن? أم شــذوذ او خـــلل نـــفــسي
نـاجـم عن تـنــشـئــة أسـريــة او عـوامل
اجتمـاعيـة وحضاريـة? أم انهـا سلوك
طبيعي حـالها حال الـسلوك اجلنسي

الغيري الشائع?
توضيح مفهوم  التوجه بدءا   ينبغي
اجلـنــسي    Sexual orientationاذ

بغداد
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ـشـاريع في  االقــدام عـلى الـدخــول فى الـعـديــد من ا
اآلونة األخيرة قد يضرك.

qL(«

 اسـمع نصـائح الـطـبـيب وال تتـهـاون ابـدا لـتصل إلى
نشودة . غايتك ا

Ê«eO*«

التركـيز بصور مـكثفة علـى العمل ضروري فى األيام
القادمة قبل فوات األوان .

—u¦ «

أمـامك فرص كـثـيـرة لتـعـويض ما فـاتك من أعـمال أو
حياة عاطفية .

»dIF «

احلب الـقــد أصـبح ذكـرى وخـبــر كـان.يـوم الـسـعـد
االربعاء.

¡«“u'«

دائما بـعد ألفـترات الصعـبة يأتى األمل مـن بعيد.رقم
احلظ.9

”uI «

عليك أن تـعرف األخطاء التى سقطت فيها سابقا.يوم
السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

تـمـيل إلى الـعـصــبـيـة أكـثـر من الــهـدوء خالل ألـفـتـرة
قبلة .رقم احلظ 2. ا

Íb'«

Âu−M «Ë X½√ ULKJ « œuLŽ

اكتب مـرادف ومعـاني الكـلمات
افقـيـا فقط  فـي العـمـود الوسط
ـطـلـوبة: حتـصل عـلى الـكـلـمـة ا
(لـقب شـاعـرة عـربـيـة مـعـاصرة
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ÊU e « ≠ wÐœ

ـطرب العراقي سيف نبيل أغنيـة منفردة جديدة بعنوان أطلق ا
(غصـباً) عبر يوتـيوب وحصلت عـلى أكثر من ملـيون مشاهدة
بعـد سـاعات قـلـيـلة من طـرحـهـا.وهي من كـلمـات سـيف فارس

أحلان سيف نبيل وتوزيع عمر صباغ. 
وطـرح سـيف نـبـيل األغـنيـة فـيـديـو كلـيب بـالـتـعـاون مع اخملرج

شهاب وظهر بإطاللة الـ(كاو بوي).
وتـقول كـلمـات األغـنيـة: (غصـبا
عن الــلي يــرضــا والـلـي مـا
يــرضـا .. إنت تــخـلص
عـــــمــــرك ويــــايي..
إنـت قــــــــــاعـــــــــد
وحـــــــدك فـــــــوق
الـــــنـــــبـــــضــــة..
أحبك واقع مو
بس حــكــايـة).

 d UM « bO³Ž W UÝ√

 ·U'« e¹eŽ bL×

w½«dFA « Âd

wJ U*« ‰œUŽ

الـصــحـفي الـعـراقي ضــيـفه الـبـيت الـثــقـافي في الـشـعب
ضـمن فــعـالــيـاتـه االلـكــتـرونــيـة حــيث حتـدث عن جتــربـته

الصحفية واحلجر الصحي .
 wýËdD*« …“u

اخملـرجــة االمـاراتــيـــــــة عـرض فــيـلـمــهـا (طــاقم احلـيـاة)
ضـــمن ســـلـــســــلـــة من عـــروض األفالم عــــلى اإلنـــتـــرنت

لـ(الشارقة للفنون) .
 tÞ Âö «b³Ž VFB

 w OI « vO×¹

الروائـي االردني صدرت له عن دار خطوط وظالل للنشر
والـــتــــــــــوزيع في عـــمّـــان روايـــــتـه اجلــديـــدة (حـــيــوات
ســحـيـقــة)  شـخـصـيــة الـروايـة تــدور حـول شـاب أردني
يـعـمل في مـجال الـبـحث وتـقـد خدمـاته كـدلـيل سـياحي

في منطقة البتراء.

ÁU& nMF UÐ œÒbMð q¹œ√

¡«œu « …dA³ « ÍË–
ـسـتـشـفى 24 قـائالً :(إحـنـا دخـلــنـا ا
سـاعـة فـقط.. هــو حلـد قـبل مـا يـدخل
يعـمل قـسـطـرة القـلب كـان بـيـهزر مع
الـــنـــاس.. حـــسن حـــســـنـي كـــان أمــا

القاهرة  –الزمان
ـــصـــري ـــمــــثل ا روى هـــشــــام إبن ا
الـــراحل حـــسن حـــســـني تـــفـــاصـــيل
الـلـحـظـات األخـيـرة من حـيـاة والـده

الـفشل ال يـعـنى أن احلب أصبح مـسـتحـيل .قد تـنعم
بقصة حب موفقة.

bÝô«

تـوترك يـؤثـر كـثيـرا عـلى إجنـازك فى الـعمـل وعالقتك
باحمليط بك .

Ë«b «

حأول وضع خطـة الستعـادة حالتك الـصحيـة بأسرع
وقت حتى تتعافى.

¡«—cF «

ـسـتـطاع فـلـكل مـشـكـلة حـاول أن تـكـون هادئًـا قـدر ا
حل .رقم احلظ7.

 u(«

ي الـعراقي ادار احـدى جـلسـتي الـندوة الـعـلمـية االكـاد
االلــكـتــــــرونـيــة الـتي اقــامـهــا قـسم احملــاسـبــة في كــلـيـة
احلـــدبـــاء اجلــامـــعـــة بــعـــنـــوان (احملــاســـبـــة ودورهــا في
ـالــــــــيـة مـابـعـد كـورونـا وتـذيـذبـات اسـعـار ـعـاجلـات ا ا

يا). النفط عا

مـثل السـوري انضم إلى قـائمة ا
ـسـلسل الـشـامي (حارة أبطـال ا
القـبـة) من تـألـيف أسـامـة كوكش
وإخــراجـرشــا شـربــتـجي بـطــولـة

عباس النوري وسالفة معمار.

الـفــوتـوغـرافـي الـعـراقي اقــامت له دار الـثــقـافـة والــنـشـر
الـكرديـة الثالثـاء معـرضا فـوتـوغرافـيا الـكتـرونيـا بعـنوان

(جنة الله على االرض) وبواقع  50 لوحة فوتوغرافية.

هرجان اخملرج الـسوري يشارك فيلمه (نخب ثاني) في ا
الـــدولي االفــتـــراضي لـــلــفـــيــلم الـــقــصـــيــر فـي اجلــزائــر
ـؤسـسـة العـامـة لـلـسيـنـمـا ضمن 2020وهـو من إنـتاج ا

مشروع سينما الشباب.
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البـاحث العـراقي حتدث والـباحث امـجد عـباس الـبلداوي
عن (الـقـيـادة االسـتـراتـيـجـيـة في ظل وبـاء كـورنـا) ضـمن
ورشـة عـمـل اقـامـتـهـا جـامـعــة سـامـراء بـعـنـوان(اثـر وبـاء

ستهلك). كورونا على القيادات االستراتيجية وسلوك ا

اديل

احلـــضـــاري).كـــمــــا اشـــار نـــقـــيب
الـفـنـانـ الـعـراقـيـ جـبـار جودي
في كـتــاب اخـر مـوجه الى مـحـافظ
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اكــــدت نـــقـــابـــة الـــفــــنـــانـــ عـــلى
احملــافـظــات كــافـة  الــتــنـســيق مع
الــنــقـابــة قــبل الــشــروع بــتــنــفــيـذ
الـــنـــصب واجلـــداريــات لـــضـــمــان
ـقـومـات الـفـنــيـة ولـلـحـفـاظ عـلى ا
جمـالية مـدننا وارثـها احلضاري 
ا ورد في كـتاب االمـانة والتـقيـد 
جملــلـس الـــوزارء الــصـــادر في 29
وجه الى تشـرين الثاني  2018وا
كــــافــــة الــــوزارات واحملــــافــــظـــات
ــرتــبـطــة بـوزارة والــدوائـر غــيـر ا
والــذي يـنص عــلى (الـتــنـسـيق مع
الــنــقـابــة قــبل الــشــروع بــتــنــفــيـذ
الـــنـــصب واجلـــداريــات لـــضـــمــان
ـقـومـات الـفـنــيـة ولـلـحـفـاظ عـلى ا
جــــمـــــالــــيـــــة مــــدنـــــنــــا وارثـــــهــــا

وســـائـل الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
بــســـخــريــة وشــجـب ومــازالت عن

مـــوضـــوع نـــصب االســـد الــذي 
وضــــعه في ســــاحــــة مــــهـــمــــة من
وقرة والذي ساحات مـحافظتـكم ا
واصفـات الفنية يفتـقر الى ادنى ا
ـــتـــبــعـــة في الـــفن الـــقـــيـــاســيـــة ا
ثل الـتشـكـيـلي اضافـة الى كـونه 
اســاءة مــتــعــمــدة حملــافــظــة امــيـر
ـــؤمـــنــ االمـــام عـــلي كـــرم الــله ا
ــســلــمـ وجــهه بــطل االسالم وا

نرجو اتختاذ االجراءات القانونية
ــشـ الــصــارمــة لــرفع الــنــصب ا
والــــتـــعـــمــــيم عـــلـى كـــافـــة دوائـــر
ـا ورد في احملــافــظـة لــلــتـقــيــيــد 
كــتـــاب االمـــانــة الـــعـــامـــة جملــلس

ذكور في اعاله ). الوزراء ا

النـجف لؤي الـياسري عـلى خلـفية
نـصب االسـد ومـا اثـاره من مـوجـة
من السـخرية (تـعلـمون ما تـناولته
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ثقف عن حتدث عدد من الفنـان وا
جتربتهم  خالل احلظر الصحي التي
فرضت على اجلـميع لـلحـد من تفشي
وباء كـورونـا وكـيف تـمت االسـتـفادة
ـدة الـتي قـضـوهـا مع عـوائـلـهم من ا
نـزل. وقالـوا في احـاديث لهم لـ في ا
(الــزمـان) ان (الــغــالــبــيــة وجـدوا من
مــنـــصــات الــتـــواصل االجــتـــمــاعي
ـتـابـعـة نـشـاطـاتـهم سـبـيال بـديال 
خالل مدة تـواجـدهم في مـنـازلهم
لتطبـيق احلظر).وبعـد ان تعرفنا
في مواضـيع سـابـقـة عن جتارب
البـعض في هـذا اجملال  نـلـتقي
الـيــوم عــدد اخــر مـنــهم. تــقـول
الفـنـانـة عواطف نـعـيم (احلـظر
اخـــذ مــنـــا الــكـــثـــيــر وفي ذات
اخذ الوقت اضاف لنا الـكثير 
ـشـاركة مـنا حـريـة احلـركـة وا
في االنـــشــطــة والـــفــعـــالــيــات
الثـقافـية والـفنـية واضـاف لنا
موضـوعـة مهـمـة وهو الـصـبر
عــلى الــبالء النــنــا امــام وبــاء
خطير مستمر الى االن ) .وعن
الــــذي افــــتـــقــــدتـه وهي داخل
نزل خالل فتـرة احلظر اكدت ا
( الوباء صادف في شهر رمضان
بارك الـذي اعتاد النـاس فيه على ا

الــــســــهــــر والـــزيــــارة بــــ االحــــبـــة
واالصدقـاء لكـن الوبـاء حال دون ذلك
) .وعن مـتـابـعـتـهـا لـلـفـعـالـيـات الـتي
تقام بشكل الكتـروني تقول ( اتابعها
بشـغف كـبيـر فـيمـا يـخص اجللـسات
سرحي ـسرحية او الـنقد ا الفنية وا
وفي الــنـــهــايــة نــتــمـــنى ان يــنــتــهي
مــوضــوع كـــورونــا  وعــودة احلــيــاة
الــفــنــيــة والـــثــقــافــيــة لــوجه بــغــداد
ـصور احلبـيـبة من جـديـد ).  يقـول ا
الــفــوتــغــرافي عــلي عــيــسـى يــقـول (
تمكنت خالل مدة احلظر الصحي في
ـنـزل عـلى ان اجنـز ارشـيف خـاصـا ا
بــــالــــفـــــنــــانــــ الــــرواد وفي كــــافــــة
اختـصـاصاتـهم ) وعن الـذي اكتـسبه
خالل فــتــرة احلــظــر يــقــول ( اشــيـاء
كثـيـرة مـنهـا مـتابـعـة شـؤون العـائـلة
والنـوايـا الـصـادقـة في الـصوم خالل
شهـر رمـضـان الـذي مر عـلـيـنـا ضمن
مدة احلظر). واكد الفنان حس علي
هارف عـلى انه (يسـتـعد لـتقـد عمل
ــصــبــاح من خالل لالطــفــال بــاسـم ا
العاب الـدمى ) موضـحا ( هـذا العمل
ـسـرحـيـة انـتج سـابـقـا في الـورشـة ا
ــسـرح الــوطـني ) الـتـي اقـيــمت في ا
وعن مـااكـتـسبـه من فـائدة خـالل مدة
احلـظــر يـقــول ( مــراجـعــة مـســيـرتي
سرح والتلفزيون وبدات الفنية في ا
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درامـا الوطن العـربي نثرت الـعدالـة والنزاهـة والنجـاح...على جبـ األنظـمة واحلكـومات العـربية وهي
ـسلسالت وبـرامج ولقاءات وإعالنـات. وتتسـابق القنـوات الفضـائية تـطل عليـنا كل عام في رمـضان 
على أكـثر اإلصدارات لعـرضها وعلى مدار 24 ساعة ضـمن متابعـة كبيرة للـعوائل واألفراد بحرص
ودقـة.ولقد جنـحت األنظـمة الـسياسـية واحلـكومـات في فرض إرادتهـا على الـدراما عن الـطريق الربح
ـرور الزمـن على الـدراما والـدعم واحلمـاية  فـضال عن طـريق اإلعـتمـاد علـى تاريخ مـزيف قـد أثر و
يلة إلنعكاس أخالق السلطة على اجملتمعات ثم أفرغوها من محتواها الرفيع الهادف وحولها الى وسـ
في تـغييـر وتطويـر اجملتمع وتـوعيته فـي كسب حقـوقه من السلـطة احلاكـمة الى جره لإلسـفل بترويج
ر; بأن تدهوره من فقر وجوع وإضطهاد ومأساة وتخلف وفوارق طبقية قاتلة لإلنسان كلها غير مباشـ
نابـعة من اجملـتمع ذاته ولـيس من السـلطة وبـالتـالي; خلقت الـسلـطة حـالة من الصـراع داخل الطـبقة
ضطهدة ذاتها لتكون هي (السلطة) في حماية مع رموزها ومستفيديها. ثم أعطت سقف احملرومة وا
; دَسَّ التخلف والـرجعية والتـجهيل وإهانة زيف. فـمثالً منخفض حلريـة التعبـير ليتبـجح به إعالمها ا
رأة والتـجارة بجسـدها والتـرويج للخـيانة الـزوجية وزنـا احملارم وإعطـاء صبغة وإضـطهاد وضـرب ا
ورديـة لـعفـة وإخالص الـسـيـاسـي ونـزاهـة األغـنـياء وعـدالـة الـقـضاة وتـقـديس الـرمـوز ورب األسرة
وعـدالة اإلعـدام وتبريـر القـتل وتسويق اخملـدرات...الخ. هذا من جـهة. ومن جـهة أُخرى قـامت بضرب
تدريـجي إلنهـاء النـقد األدبي الـذي كان مؤثـراً جدا في الـستـينـات على غرار الـنقـد الفـرنسي لـلدراما
. وعـلـيه; أصبح ـية عـمـوماً ذات الـطـابع واسع الـتأثـيـر ليس في فـرنـسا وحـسب بل عـلى الـدراما الـعـا
تبع فـي دراما الوطن العـربي. إضافة الى ـسلسالت الـغربيـة هو ا األقتبـاس من الروايات واألفالم وا
ـنتج والكـاتب لدراما بـعض العـادات التي ترضي اجملـتمع. وبعـبارة أُخرى: حـينمـا نرى أن اخملرج وا
.  لـذا البد من مـعـيـنـة واحد نـسـتـنـتج مـدى تأثـيـر الـسـلـطة فـي حتريك الـدرامـا إقـتـصـادياً وسـيـاسـيـاً

التحريض من قـبل الطليعـة اإلجتماعية من كـتاب ونقاد ومثقـف وعمال وأساتذة
جامـعـات وأفراد ومـنظـمـات..الخ لرفض سـيـاسة احلـكومـات بالـسـيطـرة على
الــدرامــا الـتي حتــاول بــنـجــاح جــر اجملــتـمع الـى األسـفل مـن أجل بـقــائــهـا
ــجــمـله إال ــكن اإلرتــقــاء بـالــفن  ومــكــتـســبــاتــهـا. ومن نــاحــيــة أخـرى ال 

بالتغييرات السياسية.
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ذكـر مصـدر طـبي في مـسـتـشـفى أبو
خليـفة لـلعزل الـطبي باإلسـماعيـلية
ـصـريـة  رجـاء ـمــثـلـة ا انه  نـقل ا
ـركـزة بـعـد اجلـداوي الى الـعــنـايـة ا
تـدهـور حـالـتـهـا الـصـحـيـة الثـالثاء.
وقع الفن ـعلومـات وفقـا  واشارت ا
الى (ان رجـــــاء شـــــعـــــرت صـــــبـــــاح
الـــثالثــــاء بـــضــــيق فـي الـــتــــنـــفس

وصداع فـإضطـر طاقم
ـــركــز الــصــحي عــمل ا
باالسماعـيلية الى نـقلها
الـى الـــعـــنــــايـــة حملـــاولـــة
الــــتــــخـــــفــــيف مـن آالمــــهــــا

وعوارض الفايروس).  
وخضعت اجلـداوي للـتحلـيل الطبي
قـــبل ايـــام وظـــــــــهــرت الـــنــتـــيــجــة
إيجـابية لـفايـروس كورونا (كـوفيد-
19) وذلـك بــــــعــــــد ان
انــهت تــصــويــر آخــر
مــــــشــــــاهـــــــدهــــــا في
مـــســــلــــسل (لــــعــــبـــة
الــــنــــســــيــــان) الــــذي
شــــــــاركـت فــــــــيـه الى
جــــــــــانـب ديـــــــــــنــــــــــا
الــشـربــيــني وعـرض
فـي شـــهــــر رمــــضـــان
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{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكـــــاالت -
ية أديل الى أنـضمت النجمة العا
ــشــاهــيـر قــائــمــة الــنــجــوم وا
الـداعمـ لالحتجـاجات التي
ـتـحـدة تـشــهـدهـا الـواليــات ا
األمريكية حالياً بسبب مقتل
شــاب مـن أصــول أفـــريــقـــيــة
واسـمه جـورج فـلـويـد عـلى يـد

أحـد رجــال الـشــرطـة في مــديـنـة
مـيـنـيابـولـيس. ونـشـرت أديل صورة

لـفلويـد عبـر حسابـها الشـخصي على
أحـد مواقـع التـواصل اإلجتـمـاعي لتـندد

بـحــاالت الــعـنف الــتي تــمـارســهــا الـشــرطـة
ـواطـنـ من أصـول أفـريـقـيـة األمـريـكـيـة جتـاه ا

وجودة وذلك صـدم العالم بأكـمله واستنـكرت العنـصرية ا
في امـريـكـا والــعـنف الـذي يـتـعــرض له أصـحـاب الـبـشـرة

السوداء وهذا أمر غير عادل ب البشر.

يسكت مـعنـاها إنه نا طـول ما هو
صـاحـي الزم يـضــحك ويــكـلم الــنـاس
كـلــهـا). وأشــار هــشـام أيــضـاً إلى أن
الـعـائــلـة تـفــاجـأت بـالــكم الـهـائل من
احملبـة التي يـكنّـها اجلـمهـور لوالده
قائالً (كان بيعشق كل الناس ويراهن
ا ومبيخسرش.. على حب الناس دا
عــشـان هــو بــيـحـب الـنــاس وبــيـحب
اللـمـة.. راجل من قلب مـصـر بيـتوتي
بــيـــحب بـــيـــته وبــلـــده.. راجل روحه

حلوة بجد).
وعن تـأثـر والـده بـشـائـعة وفـاتـه قال
خالل مـــداخــلـــة هـــاتــفـــيــة لـه ضــمن
ــا جـات بـرنــامج (الـقــاهـرة الــيـوم):(
فتـرة وطلـعـوا إشاعـات وفاته آخـرها
في نـوفـمـبـر بـدأ يزعـل كـان أول مرة
يـتــأثـر بـالــشـائــعـات.. ألنه افــتـكـر إن
النـاس زهـقت مـنه.. قـالي هي الـناس

زهقت مني? قولتله ال طبعا إزاي).

{ نــيــويـورك  –وكــاالت - قـالت أوبــرا مــتــروبـولــيــتـان في
نـيويورك (إنها لن ترفع الستـار قبل ليلة رأس السنة) حيث
أعــلــنت تــقـلــيص مــوســمـهــا الــفــني بـســبب وبــاء فــايـروس
دير العام لألوبرا بيتر جيلب في رسالة عبر كورونا.وقال ا
ـكن بـبسـاطة اجلـمع ب الـتـباعـد االجتـماعي الـفيـديو (ال 
ـقــرر انـطالق مـوسم 2021-2020 واألوبــرا).وكـان من ا
في دار األوبـرا الـتي تـسـع لـعدد 3800 شـخص وتـقع في
ـوقع ـديـنـة نــيـويـورك في أيــلـول. وقـال ا مـركـز لــيـنـكـولـن 

اإللكتروني لألوبرا (إن أربعة أعمال فنية جديدة تأجلت).
ودار مـتــروبــولــيــتـان إحــدى أكــبــر دور األوبــرا في الــعـالم
ـؤسسـات الـثـقـافيـة الـتي أعـلـنت تمـديـد فـترة وواحـدة من ا
ـسرحية على اإلغالق بـسبب الوباء الـذي أضر بالعروض ا
نـحو خاص. وتشـتهر األوبرا بـتقد عروض مـذهلة ألعمال
مـثل أوبرا كارمن جلورج بيزيه وأوبرا البوهيمي جليوكومو
بــوتـشــيــني. وأعــطت الــدار إجــازة ألعــضــاء األوركــســتـرا

سرح. واجلوقة وعمال ا
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دعت دائــرة الـفــنـون الـعــامـة الــفـنـانــ الـتــشـكـيــلـيــ الـعـرب
لـلـمـشـاركـة في مـعـرض فـني تـشـكـيـلي مـشـتـرك حتت عـنـوان
ــديــر الــعـام لــلــدائـرة إن (الــفن واالبــداع يــجـمــعــنــا). وقـال ا
(الـدائـرة تدعـو الـفـنانـ لـلمـشـاركة بـأعـمـال فنـيـة بواقع ثالث
اعمـال لكل فـنان على ان تـكون االعـمال الفـنيـة غير مـعروضة
سـابــقـاً). مـشـيـراً الـى (ضـرورة ارسـال نـبـذة مــخـتـصـرة من
الــسـيـرة الــذاتـيــة لـلـفــنـان مع صــورة شـخـصــيـة). مـبــيـنـا ان
ـعرض جاء من اجل إدامة التواصل مع الفنان خالل مدة (ا
احلجـر الـصحي جلـائـحة فـايـروس كورونـا الـوبائي واالطالع
عــلى جتـاربـهم الـفــنـيـة). الى ذلك اطــلـقت الـدائـرة امس االول
ـجـال الـعـرض االلـكـتـروني الـثالثـاء جـربـتـهـا الـثـانـيـة عـشـر 
) وضم عـرض للنحات ايهاب احمد بعنوان (كائنات من ط

48 عمال عبر فيها الفنان عن مخيلته الفنية واالبداعية.
عواطف نعيم خيال اجلواهري

علي عيسى

حس علي هارف

اوثق كــافــة االحـــداث الــفــنــيــة الــتي
قدمتها في كتيب سيصدر قريبا ). 
وتقول الناشطة خيال اجلواهري عن
ـــنــزلـي ( خالل هــذه مــدة احلـــضــر ا
الفترة طالـعت عدة كتب منـها الكتاب
عنون اول الطريق للرائدة النسوية ا
صــبـــيــحـــة الــشـــيخ والـــتي واصــلت
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ركز العـربي األوربي الذي يتخذ من  أعـلن ا
الـعــاصـمـة الــنـرويـجــيـة أوسـلــو مـقـرا له عن
أختـيارهِ للفنان العربي الكبير لطفي بوشناق
سـفـيراً لـلـسالم واحملـبـة بـ شـعوب األرض
ـاً وتقـديراً لدورهِ لـعام 2020 تـثميـناً وتـكر
األنـساني والثـقافي والـفني. وعرف بـوشناق
واقـفه الـوطنـيـة واحملبـة لـلسالم وعـبر عن
تضـامنه مع الـعراق بـانشودة وطـنيـة اطلـقها
خالل تـــظـــاهـــرات تـــشـــرين بـــعـــنـــوان(هـــنــا
الــعـراق) وهي من غــنـائه وانــتـاجه كــلـمـات

الشاعر وليد خالد الشطري.

تعـليمـها بـكلـية احلقـوق كاول طـالبة
راة ) لتكون صوت معبر عن حقوق ا
مضـيـفة (كـذلك عـملت عـلى اسـتكـمال
ـا نـشر بيـبـلـو غرافـيـا متـخـصـصة 
عن والــدي الــشــاعــر مــحــمــد مــهــدي
اجلـواهــري  بـعــد رحــيـله وهــو عـمل

وثائقي) .
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