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وجه رئــيس الـوزراء مــصـطـفى
عنـية بفتح الكاظمـي اجلهات ا
حتقيق فـوري ودقيق بأالحداث
الـتي شـهدتـهـا ساحـة الـتحـرير
الــتي اســفــرت عن اســتــشــهــاد
مــتــظــاهــرين واصــابــة اخــرين
بـجـروح بـعـد اشـتـبـكـات وقـعت
. ب القوات االمنية واحملتج
ـتــحــدث بــاسم الــقــائـد وقــال ا
سـلـحـة الـلواء الـعـام لـلـقـوات ا

يـحـيى رسـول في بـيـان اطـلعت
عــــــلـــــــيه (الـــــــزمــــــان) امس ان
(الكاظـمي إصدر توجيـهاً بفتح
حتقيق فـوري ودقيق باألحداث
التي شهـدتها ساحـة التحرير).
وكــان رســـول قــد اكـــد في وقت
ســــابق ان الــــقـــوات االمــــنـــيـــة
ـتـظـاهـرين ـكـلـفــة بـحـمـايــة ا ا
الـســلـمــيـ لـديــهـا تـوجــيـهـات
واضــــحــــة وصـــــارمــــة بــــعــــدم
الــــتـــعــــرض ألي مـــحــــتج وهي
تـمــتـنع عن الــلـجــوء لـلــوسـائل

الـعـنـيـفـة اال في حـال الـضرورة
ـنـتـسـب الـقـصـوى وتـعـرض ا
فوضية خلطر القتل. وكشفت ا
الــعــلــيــا حلــقـوق اإلنــســان عن
حـــصــيـــلـــة بـــأعــداد ضـــحـــايــا
اشــتــبـاكــات ســاحــة الـتــحــريـر
ـفوضية في ومحيـطها.وقالت ا
بيـان تلقـته (الزمـان) امس إنها
(وثــــــقـت من خـالل فــــــرقــــــهــــــا
الـرصــديـة األحـداث الـتي جـرت
في الساحة نتيـجة للتصادمات
بــــــ الــــــقـــــــوات األمــــــنــــــيــــــة

تظاهرين) وأضاف أن (تلك وا
التصادمـات أدت إلى استشهاد
مـتـظـاهـرين اثـنـ وإصـابة 11
آخـرين) الفـتــا الى ان (إصـابـة
الــبـعض مـنــهم خـطـرة) وتـابع
الــــبـــيـــان انه ( تــــســـجـــيل 4
إصـابــات من الــقـوات األمــنــيـة
وحــرق ثـــمــاني خــيـم نــتــيــجــة
اســـتـــخــــدام الـــرصـــاص احلي
ـطـاطي والـصـجم والـغـازات وا
سـيلـة للـدموع). وعـلقت األ ا
ــتــحــدة عــلى أحــداث ســاحـة ا

التـحرير  فيـما رحـبت بالـتزام
احلـكـومة إجـراء حتـقـيق بـشأن
قـصرين. الـواقعـة ومـحاسـبـة ا
ــــتـــحـــدة وذكــــر بـــيــــان لأل ا
تابـعته (الـزمان) امس (نـشجب
أعـــمـــال الـــعـــنف واخلـــســـائـــر
الــبـــشــريـــة الــتـي وقــعت خالل
احـتــجـاجــات بـغــداد  ونـرحب
بـالـتـزام احلـكـومــة بـالـتـحـقـيق
ومحاسـبة اجلناة) مشيرا الى
ان (الـعراقـيـ في وضع صعب
وهم يواجـهون حتـديات عـديدة
ويـــجـب حـــمــــايــــة حـــقــــهم في
االحتجـاج السلـمي دون قيد أو
شـــــرط). وعــــــادت الـــــقــــــنـــــابل
الدخانـية إلى ساحة الـتحرير 
بـــــــالــــــــتــــــــزامن مـع انــــــــطالق
احـــتــجــاجـــات شــعــبـــيــة ضــد
الــتــقـصــيــر احلــاصل في مــلف
الـطـاقـة الكـهـربـائيـة.  وتـنـاقلت
مـواقـع الــتـواصـل االجــتـمــاعي
مـقــطـعــا مـرئـيــا بـثه نــاشـطـون
يظهر استـخدام القوات األمنية
ـتظـاهرين  الـدخانـيات لـصد ا
فـــيـــمـــا حتــــدثـــوا عن إصـــابـــة
أحــدهـم. وافــاد شـــهــود عـــيــان
امـس االول بـقـيــام مـتــظـاهـرين
بـــقـــطع الـــســـاحـــة بـــاالطــارات
احملـتـرقة فـيـمـا اشاروا الى أن
الــقـوات االمـنـيـة اطـلـقت قـنـابل
مـــســــيـــلــــة لـــلــــدمـــوع الرجـــاع
ــتـظـاهـريـن.وقـال الـشـهـود إن ا
ـــتــظـــاهــرين (الـــعــشـــرات من ا
قـامـوا بـقـطع ســاحـة الـتـحـريـر
وحــــرق االطــــارات احملــــتــــرقـــة
فـيـهـا) الفـتـ الى ان (الـقـوات
االمـنيـة اطـلـقـت قـنابـل مـسـيـلة
لـــلــدمـــوع بــشــكـل مــتـــقــطع في
تظاهرين الى محاولة الرجاع ا
التـحريـر). ودعا رئـيس ائتالف
الـوطنـيـة اياد عالوي احلـكـومة
إلى ردع قـوات الــقـمع وحـمـايـة
تظاهـرين السلمـي والكشف ا

عن قـــتــلــة احملــتـــجــ كــمــا 
الـكــشف عن خـاطـفي الـنـاشـطـة
ــانـيــة هــيال مــيــفــيس.وقـال األ
عالوي في تـغـريدة عـلى تـوتـير
(كــنــا نــأمل الــكــشف عـن قــتــلـة
تظاهرين السلمي وحماتهم ا
ومـحاكـمـتـهم مـحـاكـمـة عـلـنـية
فـفـوجـئـنـا بــقـوات الـقـمع وهي
تسيل دماءهم من جديد وكأنها
ـــشــــاهـــد تـــريــــد اعــــادة ذات ا
الــســابــقــة) وأضــاف أن (عــلى
احلـــكـــومـــة ردع تـــلـك الـــقــوات
تـظاهـرين السلـمي وحمـاية ا
والـكشف عن اولـئك الـقتـلة كـما
 الــــــكـــــــشف عـن خــــــاطـــــــفي
انية). وفي كربالء الناشطـة اال
 اقـدم مــتــظــاهــرون عـلـى قـطع
الـطــريـق الـرئــيـس الـرابـط بـ
مـــحــــافــــظـــتـي بـــابـل وكـــربالء
احـتـجـاجـاً عــلى تـردي الـطـاقـة
الـكهـربائـية فـيمـا هددوا بـغلق
محطة كهرباء اخليرات وجميع
الطـرق في قضاء الـهنـدية.واكد
شهود عـيان إن (متـظاهرين من
أهـالي قــضـاء الــهـنــديـة قــامـواً
بـقـطع الـطـريق الـرئيـس الرابط
بـ بـابل وكـربالء بـسـبب سوء
التيار الكهربائي) واضافوا ان
(احملـتــجـ أمـهــلـوا احلــكـومـة
احملــلـيــة ٤٨ ســاعــة لـتــحــسـ
واقع الــكـهـربــاء وهـددوا بـغـلق
مـحـطـة اخلـيــرات الـكـهـربـائـيـة
وجــــمـــيع الـــطــــرق في قـــضـــاء
الهنـدية). في غضون ذلك  دعا
الــنـــائب عن حتــالـف ســائــرون
صــبـاح الـطـلــوبي  اخلـريـجـ
ـطالـب بـالـتعـي إلى تـغيـير ا
بــوصــلـــة تــظـــاهــراتــهـم نــحــو
طالبة بتفعيل مجلس اخلدمة ا
االحتـادي إلنـصـافـهم وإنـصاف
األجـــيـــال الالحـــقــة مـــطــالـــبــا
احلـكـومــة بـبـيــان أسـبـاب عـدم

تفعيل اجمللس حتى اآلن. 
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ـتوقع ان يـكون هـناك (ليس من ا
وجة تبعا للمعطيات تغيير في ا
احلاليـة كما ان االبـحاث العـلمية
اثبتت ان للـفايروس قدرة طـفيفة
جداً على الـتغـيير) مسـتدركا أن
ـــتـــغـــيــر األهـم واحلــاسـم هــو (ا
ـواطـنـ مع الـفـايروس تـعـامل ا
في الـسيـطـرة عـلى الـوبـاء ولذلك
نــتــوقع ان تــكــون شــدة كــورونــا
مـستـقـبال بـنـفس الشـدة احلـالـية
التي تتعـرض لها البالد في حال
عـدم مـراعـاة الــظـروف الـصـحـيـة

تبعة).  ا
وفي لبـنان  اعلن وزيـر الـصـحة
مــحــمــد حـــسن تــطــبــيق اإلغالق
الـــتــام فـي الــبـالد من اخلـــمــيس
قـبل و حتى الـثالث من أب في ا
محاولـة الحتـواء انتشـار كورونا
سـتجـد. واوصى حـسن بإقـفال ا
ـدة أسبـوعـ بـاسـتـثـناء الـبالد 
طار بسـبب انتشـار الفايروس ا

على نطاق واسع.
وقال الوزير بـعد اجتمـاع اللجنة
كن العلـميـة في الوزارة إنه (ال 
االســـــتـــــسالم فـي هــــذا الـــــوقت
وسنـظل نرفع الـصوت وال بد من
التشدد باإلجراءات الوقائية ضد
كــورونـا) مــشــيــرا الى (تــفـعــيل
مـــركــــز إدارة الـــكـــوارث الـــتـــابع
لـــلــوزارة في مـــســتـــشــفـى رفــيق
احلـريـري اجلـامعـي لـيعـمل عـلى
مدار الساعة وسيعلن عنه قريبا
جدا وذلك بـسـبب تخـلف عدد من
ـــســتــشــفـــيــات عن اســـتــقــبــال ا
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حملــجـــوزين ووافـــدين من خــارج
احملافظة  إخراجهم من احلجر
دون إجــراء الـفــحص اخملــتــبـري
وحــجـزهـم مـدة 14 يــومـاً خـالفـاً
لـضوابط ومـقـررات خـلـيـة األزمة
ـركــزيــة.فــيـمـا اعــربت مـنــظـمـة ا
ـية عن مخاوفها من الصحة العا
تـعرض الـعـراق إلى مـوجـة تفش
شــديــدة مـن االصــابــات في حــال
عدم التقيد بـاالجراءات الوقائية
مـشيـرة إلى أن الـعـراق لم يـخرج
بــعــد من مــرحــلــة اخلــطــر. وقـال
نظمة رئيس فريق الطوار في ا
وائل حـــتـــاحـت إن (الـــفـــايــروس
سيكون بنفس شدته السابقة في
ظل عــدم االلـتــزام بـالــتـعــلـيــمـات
ـتـمــثـلـة الـصــحـيـة والــوقـائـيــة ا
بــالـتــبــاعـد االجــتـمــاعي واتــبـاع
اجــــراءات الـــوقــــايـــة) واضـــاف

لم نتوقعه) مشددا على (االلتزام
بـالتـوصـيات الـصـحـية وتـطـبيق
حــــظــــر الـــتــــجــــوال خالل عــــيـــد
االضحى) ودعـا عـبـد االميـر الى
(التأكيد على الـتباعد االجتماعي
وعــــدم االســــتــــهــــانــــة في لــــبس
الــكــمـــامــات والــقــفــازات تالفــيــا

لزيادة االصابات).
 في غـــضـــون ذلك  اســـتـــقـــدمت
هـيـئـة الـنـزاهـة مـديـر عـام صـحـة
محافظة نينوى خملالفته ضوابط
خـلـيـة جـائـحـة كـورونا. وكـشـفت
دائرة الـتحقـيقـات في الهـيئة عن
إصدار قـاضي مـحكـمـة التـحـقيق
ُـخـتـصـة بــقـضـايـا الـنـزاهـة في ا
دير نيـنوى أمـر استـقدامٍ بحـق ا
العـام لـصحـة احملافـظـة خملالـفته
ضــوابـط خــلــيـــة أزمـــة جــائــحــة
كــورونــا بــعــد ضــبط  12طــبــلــة
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
امس االثن  1927 حـالـة شـفاء
جديـدة من كـورونـا وسط ارتـفاع
ؤكدة  مستمر حلاالت االصابة ا
فيما رهن الـوزير حسن الـتميمي
ــوقف رفع حـــظــر الـــتـــجــوال بـــا

الوبائي اليومي للبالد. 
وقـالـت الـوزارة في بــيــان تـلــقـته
(الــزمـــان) امس ان (اخملـــتــبــرات
اخملــتــصــة في الــعــراق فـحــصت
ــوذجــا وبــذلك يــكـون  17141 
اجملـــمـــوع الـــكـــلـي مـــنـــذ بـــدايــة
ــــرض ( 929839 تــــســــجــــيل ا
واضــــاف ان (الــــوزارة ســـجــــلت
 1927 حالـة شفاء و 2553حالة
اصـابة جـديـدة بـكـورونـا وبواقع
أكد وفـيـات  96 حـالـة). بـدوره  
مــديـر عــام الــصــحـة الــعــامـة في
الــوزارة ريــاض عــبــد االمــيــر أن
ـوقف الـوبـائي الـيـومي هـو من ا
سـيــحــدد رفع احلـظــر كـلــيـاً ام ال

بعد عيد االضحى. 
واشار عبـد االميـر في بيان امس
ـــوظــفــ الى (اســـتــمــرار دوام ا
ـئة او زيـادة نسـبة بنـسبة 25با
ـئةيـعـتمـد على الدوام الى  50با
وقف الوبائي) مؤكدا ان (عدم ا
ـــواطــنــ بــاإلجــراءات الــتــزام ا
الـوقـائـيـة واالسـتـهـانـة بـتـطـبـيق
حظـر الـتجـوال خالل عـيد الـفـطر
أدى إلى تـــــــــضــــــــــاعف أعـــــــــداد
االصابات بكورونا بشكل مفاجئ
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شـــدد رئـــيس حـــكــومـــة اقـــلــيم
كـردســتــان مـســرور الــبـارزاني
عــــلـى اهــــمـــيــــة دعـم االطـــراف
شاركة في التـشكيلة الوزارية ا
باالقليم للبرنامج احلكومي من
اجل انــهـاء حــالــة الــقـلـق الـتي
ـواطن من الـتوترات يعـيشـها ا
الـداخــلــيـة. وقــال بـيــان تـلــقـته
(الــزمـان) امس ان ( الــبـارزاني
شترك لالحتاد التقى الرئيس ا
الــوطـــني الــكــردســـتــاني بــافل
ـرافق له الـطــالـبــاني والـوفــد ا
وبــحــثــا ابــعـاد اخلـالفــات بـ
اجلــهـــات الــســيــاســـيــة وعــمل
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة و على ا
األطراف جميعاً أن تكون عامالً
مــســاعــداً وأن تــتــعــاون فــيــمـا
بــيــنـهــا بــصـدر رحب وأن حتل
وأشار خالفـتـهـا عـبـر احلوار) ,
الـــبـــارزاني الـى ان (مـــواطـــني
اإلقليم وعلى الرغم من حتملهم
لـلـصعـاب قـلـقون من الـتـوترات
الـــداخـــلـــيــة ويـــنـــتـــظـــرون من
األطـراف كافـة ظروفـاً سـياسـية
مالئــــــمـــــة) ,واضــــــاف (ال بـــــد
ؤتـلفة في التـشكيلة لألطراف ا
الــوزاريــة الـــتــاســعــة أن تــدعم
بـرنــامج عــمل احلـكــومــة كـونه
بــرنــامــجــاً مــشـــتــركــاً جلــمــيع
ــشــاركــ في تــشـكــيــلــتــهـا), ا
مـــؤكـــدا (بـــذل كل مـــا في وسع
الـتــشــكـيــلــة الـوزاريــة من أجل
جتـــــاوز الـــــظـــــرف الـــــصـــــحي
واالقـتـصـادي الـراهن وحتـس
عـيشـية لـلمـواطن الظـروف ا

وهـي مـسـؤولـيــة حتـتـاج دعـمـاً
من جمـيع اجلـهات). من جـانبه
 ,قـال الطـالبـاني ان (منـجزاتـنا
هي ثــــــمـــــرة الــــــوحـــــدة ورص
الـصــفــوف واالنـســجــام ولـذلك
نــــحـن نــــبـــــذل كل جـــــهــــودنــــا
للـمسـاعدة في تـخطـي الظروف
الـعــصــيـبــة واألزمــات). واتـفق
ـقــراطي واالحتـاد احلــزب الـد
الــوطـني الـكـردســتـانـيـ خالل

اجتـماع عقـد في ضيـافة رئيس
إالقــلـيم نـيـجـيـرفـان الـبـارزاني
علـى استـمرار احلـوار وحمـاية
ـشـترك وحـدة الـصف والعـمل ا
ان واحلـكومـة.وأفادت في البـر
رئـاسـة إالقـلـيم في بـيـان تـلـقـته
(الـــزمــان) امس ان (الــبــارزاني
ضـــيف فـي أربـــيل االجـــتـــمـــاع
ــــشـــتـــرك لالحتــــاد الـــوطـــني ا
قراطي الكردستاني لبحث الد
مــشـــاكل وأوضـــاع كــردســـتــان
والـــعالقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــ

) ,وشــدد االجــتــمــاع , احلـزب
بـحسب الـبـيان عـلى (الـعالقات
بــ احلـزبــ بـصــورة خـاصـة
وكــافــة األطـــراف الــســيــاســيــة
ـشاكل ومـكونـات االقلـيم حلل ا
وحــــــمــــــايـــــة وحــــــدة الــــــصف
والــــــتالحـم الــــــذي يــــــعــــــدّ من
ــــــرحــــــلـــــة ضــــــرورات هـــــذه ا
ـواجــهـة األوضـاع احلــسـاســة 
الــصــعــبــة الــنــاجـمــة عـن وبـاء
ـــــالـــــيــــة كـــــورونـــــا واألزمــــة ا
ـــــشــــــاكل األخـــــرى) ,واكـــــد وا
اجملـتـمعـون ضـرورة (اسـتـمرار
احلــوار بـــ اجلــانـــبــ الــذي
يـهدف إلى احلل والـتـغـلب على
شاكل وتخفيف العبء الثقيل ا
ـشـاكل واألزمات الـذي أفـرزته ا
واطـن , وألقـته على كـواهل ا
ـبـرمـة وااللـتـزام بــاالتـفـاقــات ا

بـ اجلانـبـ ودعم مؤسـسات
ــشـتــرك في اإلقــلــيم والــعـمـل ا
ــان واحلــكــومــة). وعــقــد الــبــر
ـان كـردستـان جـلـسـته التي بـر
كــانت مـــقـــررة يــوم امس االول
بعد تأجيـلها بطلب من االحتاد
الــوطـنـي وكـتل أخــرى. وقـدمت
ـان  ريــواز فـائق رئـيــسـة الـبــر
خالل اجللسة (اعتذارها لشعب
االقلـيم بـسبب عـدم القـدرة على
ان خالل عـقـد اجـتمـاعـات الـبـر
ــاضــيــة بــســبب األزمــة ــدة ا ا
الـسـيـاسـيـة). وفي الـوقت الذي
شــارك فـــيه االحتــاد الـــوطــني
قـــــــاطـع كـل من اجلـــــــمـــــــاعـــــــة
اإلسالمــيــة واالحتـاد اإلسالمي
ـان الـكـردسـتــاني جـلـســة الـبـر
التي حضرها 4وزراء هم وزير
البيشمركة شورش إسماعيل و
الداخلـية ريبر أحـمد و الصحة
سامـان برزجني ووزيـر اإلقليم
لـشــؤون الــتـفــاوض مع بــغـداد
خـالـد شـواني. وطـالب عـدد من
ــانــيــ بـتــقــد الــفــقـرة الــبــر
الـية إلى اخلـاصة بـاألوضـاع ا
بـدايـة جـدول أعـمـال اجلـلـسـة ,
ــوافــقـة عــلى طـلب كـمــا تـمت ا
ـان عن اســتـقــالــة عـضــو الــبــر
اجلـمــاعــة اإلسالمــيــة (سـوران
ــان عــمـــر) من عــضــويـــة الــبــر

انياً. بأصوات  55بر
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احبط جهاز اخملابرات الوطني
الـعـراقي عـمـلــيـة تـهـريب مـواد
كيـماويـة خطرة وانـابيب نـاقلة
لـــلـــنـــفط فـي مـــنـــفـــذ ام قـــصــر
ـحــافـظــة الـبــصـرة . االوسط 
ـنافـذ احلـدودية وقـالت هـيئـة ا
في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (عـمـلـيـة الـضـبط تـمـت بـأمر
قــــضـــــائي ومــــعـــــلــــومــــات من
اخملــابـرات وجلـنــة من مـديـريـة
دني وشـرطة نـفذ والـكمـرك ا ا

الــــكـــمـــارك حــــيث  ضـــبط 5
حــاويــات اتــضح وجــود مــواد
كيمـاوية خطـرة داخل حاويت
وأنـابـيب نـاقـلـة لـلـنـفط ومـعمل
ـيـاه في احلـاويـات لــتـصـفـيـة ا
االخــــرى) ,الفـــــتـــــا الى (خـــــتم
احلــاويــات بــاخلـتـم الــكـمــركي
لــغــرض عـرضــهــا أمــام أنــظـار
قـــاضي الـــتـــحـــقـــيق اخملـــتص
التـخـاذ اإلجــراءات الـقـانــونـيـة
الالزمــــة بـــحــــقــــهـــا). وكــــشف
تحـدث باسم قيادة الـعمليات ا
ـــشــتـــركـــة الـــلـــواء حتـــســ ا

اخلــــــــفـــــــاجـي عـن مــــــــصـــــــدر
االنـفـجارين الـلـذين وقـعا أمس
االول في مـــعـــســـكـــر الـــصـــقــر

جنوبي بغداد.
وقــال اخلـــفــاجي في تـــصــريح
امس ان (االنــــفــــجـــار كــــان في
حــاويـــة فــيـــهــا عـــتـــاد لــسالح
خــفـــيف ولــيس مـــتــوســطــا أو
ثـقــيالً ولـكن طــريـقـة االنــفـجـار
,( ــدنــيـ كــانت مـؤثــرة عــلى ا
مــبــيــنــا ان (جلــنـة حتــقــيــقــيـة
ـعرفة أسبـاب بقاء هذه شكلت 
احلـاويـة وطـريقـة خـزن الـعـتاد

ومــقـصـريـة اجلـهـة الـتي قـامت
بـــهـــذا اإلجـــراء رغم ان هـــنـــاك
تـعـلـيـمـات واضـحـة وصـريـحـة
بــان كل الــعــتــاد يــكــون خــارج
ــــدن ولــــيس في داخــــلــــهـــا), ا
مـــؤكــــدا ان (الـــلـــجــــنـــة بـــدأت
عرفة األسباب التي اجراءاتها 
أدت الى حـدوث االنـفـجـار وفي

هذا الوقت حتديدا). 
وكانت خـلـية االعالم األمـني قد
اعـــلــــنت حــــدوث انـــفــــجـــارين
مـتـتـالـ في مـنـطـقـة الـسـيـدية
قـــرب ســــريع حــــلـــة - بــــغـــداد
حتـــديـــدا في قـــاعــدة الـــصـــقــر
ـسـتـودع أعـتـدة وذخـائـر تـابع
لـــلــشــرطــة االحتـــاديــة بــســبب
ارتــفـــاع حــرارة  اجلـــو وســوء
اخلزن. وعثـرت القوات االمـنية
عــلى كـدس أسـلــحـة وعـتـاد في
محافظة ديالى.وذكر بيان امس
انه (خالل عملية أبطال العراق
ـرحلـتهـا الرابـعة عـثرت قوة
مـن الـــفــوج الـــثـــالث بـــالـــلــواء
الــثـاني في فـرقــة الـرد الـسـريع
وبــعـمــلـيــة نـوعــيـة عــلى كـدس
كـامل يضم اعـتـدة واسلـحة في
ابـي صــــيــــدا بـــــاحملــــافــــظــــة).
واطـــاحـت شــرطـــة مـــحـــافـــظــة
نـيـنوى بـدواعش في اجلـانـب
ــــــديــــــنـــــة ن  االيــــــســــــر واال
ــــوصل.وقـــال قـــائـــد شـــرطـــة ا
احملـافـظــة الـعـمـيــد لـيث خـلـيل
احلــمـــداني في بـــيــان امس ان
(قـــوة مــشـــتــركـــة من مـــديــريــة

شـــرطـــة الـــكــرامـــة وقـــسم أمن
األفــراد ومـديـريـة اسـتـخـبـارات
ومـكافـحة ارهـاب نيـنوى وبـعد
ورود معـلومـات دقيـقة وتـعاون
ــواطــنــ تــمـكــنـت من الــقـاء ا
الـــقـــبض عـــلى 4عـــنـــاصـــر من
عـصـابـات داعش) ,وأضاف ان
ـعـتـقـلـ كـان يعـمل في (احـد ا
مـا يــسـمى احلــسـبــة والـبــقـيـة
كانوا يعملـون بصفة مقاتل في
مــــا يــــســـــمى ديــــوان اجلــــنــــد
ــعـســكــرات الــعـامــة وفــرقـة وا
نــهــاونــد الـقــتــالــيــة خالل مـدة
ـديـنـة), ســيـطـرة داعش عــلى ا
وتـابع ان (عمـلـية الـقـبض على
ــطـــلــوبــ كــانـت في احــيــاء ا
الـكـرامـة واالنـتــصـار ومـنـطـقـة
بـــاب لــگـش). وأعــلـــنت قـــيــادة
شرطـة كـربالء القـبض على 18
متـهمـاً بقضـايا مـختلـفة.وقالت
القيادة في بيان تلقته (الزمان)
امس إن (قسم مكـافحة اإلجرام
تـــمـــكن مـن الـــقـــبض عـــلى 18
مـــتـــهــمـــاً بـــجــرائـم جــنـــائـــيــة
مـختـلـفة) ,الفتـا الى ان (مـفارز
وشــعب مــكــافــحــة اإلجــرام في
احــــيــــاء كـــربـالء واالقــــضــــيـــة
والــنـــواحي جنــحت فـي إلــقــاء
الـقبض عـلى أشـخـاص صادرة
بــحــقـهم أوامــر قــبض وآخـرين
) ,مؤكدا (إحالة جميع مخالف
هـؤالء األشـخـاص الى الـقـضاء
لــيـنــالـوا جـزاءهـم الـعـادل وفق

القانون). 
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تـوقـعت الهـيـئة الـعامـة لالنـواء اجلويـة والـرصد الـزلزالي
التـابعـة لوزارة الـنـقل استـمرار ارتـفاع درجـات احلرارة
والــرطـوبــة في مــنـاطق الــعـراق كــافــة فـيــمـا تــوقـعت أن
تسجل  6محـافظات بينها بغداد  50 درجـة مئوية اليوم
الثالثـاء. وقالت الـهيئـة في بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
ـناطق كافة صـحو مع ارتفاع (طقس الـيوم الثالثاء في ا
درجـات احلرارة والرطوبة امـا درجات احلرارة ستكون
في  6 محـافـظات بـينـها بـغداد  50درجـة مئـويـة). فيـما
كشف الـنـائب كاظم فـنـجان احلـمامـي عن توسع ظـاهرة
غلـيان االرض وتشقـقها في العـراق . وقال احلمامي في
بيـان تلـقته (الـزمـان) امس (حتدثـنا قـبل مدة عن ظـاهرة
تصـدع سطح األرض وتشققها في واحة الرهبان جنوب
غرب الـنجف بـنحـو ٧٥ كيـلومـترا ونـشرنـا بعض االفالم

عن تــصــاعــد الــنــيــران واألبــخــرة الـســاخــنــة من بــاطن
األرض حيث كنـا نسـتعد  لـلقـيام بجـولة عـلميـة ميـدانية
للـتعـمق في دراسـة هذه الـظاهـرة وأبـعادهـا على امـتداد
فــالق أبـو اجلــيـر لــكـنــنـا فـوجــئـنــا بـبــعض األفالم الـتي
انـتـشـرت اآلن في مـواقع الـتـواصل وتـتـحـدث بـالـصوت
والـصـورة عن غلـيان الـتربـة في مـنطـقة الـسـيديـة ببـغداد
وعـلى وجه الـتـحـديد في اجلـزرة الـوسـطيـة عـلى الـطريق
ـؤدي إلى احلـلة) واضـاف (لم نـتأكـد حتى االن الـعام ا
فـي مـا إذا كـان انــصـهـار الــتـربـة وغـلــيـانـهــا يـعـزى إلى
دفـونة هـناك أم يـعكس تمـاس كهـربائي بـ القـابلـوات ا
صورة أخـرى من صور الـتشقـقات األرضيـة في العراق
الــذي يـرزح بـ بـراكـ قـلب الـشـمس و جـوف األرض
ـنصـهـرة جتاوزت اخلـمـس ـدن ا فاحلـرارة في ظالل ا

ا اقتربت من الست في مدينة الفاو).  ور
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مــا تــمــتــلك مـن جــهــد اســتــخــبـاري
وعالقـات امـنـيـة اسـفـرت عن صـفـقـة
ــانـــيــة ســريـــة ضــمـــنت حتــريـــر اال
بـسـرعـة مــذهـلـة بـعـد الـتـعـهـد بـعـدم

كشف  جهة انتماء اخلاطف .
وكــانت مـيــفـيس الــتي تـديــر بـرامج
فــنـيــة في مــركــز بـيت تــركــيب الـذي
ينظم نـشاطات فنـية غادرت مكـتبها
االثن (على مـ دراجتها الـهوائية
عنـدما شـوهدت سـيارتـان احداهـما
شـاحنـة بـيـضـاء صغـيـرة تـشـبه تلك
الـتي تـسـتـخـدمـهـا الـقـوات االمـنـية
تـقـومـان بـخـطـفهـا) فـي حي الـكرادة
في   بــغـداد وشــاهـد عــنـاصــر أحـد
مـراكــز الـشـرطـة عـمــلـيـة اخلـطف إال
ـــصــدر أنـــهم لم يـــتـــدخــلـــوا وفق ا
نفسه. وأوضح مصـدر أمني  لوكالة
فـــرانس بـــرس تـــفــــاصـــيل حتـــريـــر
ميـفيس لـيل اخلمـيس اجلمـعة قائالً
إن خـلـيـة الصـقـور االسـتـخـبـاراتـية
وهي قـوات نـخـبـة بـقـيـادة أبـو عـلي
البصري تمكنت من تتبع اخلاطف
من خالل أحــد الــشـهــود وكـامــيـرات
ـراقـبــة. وأضـاف أن (هـذا الـشـاهـد ا
قـدم مـعلـومـات عن اخلـاطـفـ الذين
تـــعــرف عــلـــيــهم مـن خالل الــصــور

والــذين زعـمــوا انـتــمــاءهم إلى أحـد
فـصـائل احلـشــد الـشـعـبي) الـتـابـعـة

للقوات األمنية .
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ـصــدر إلى أنه ( الـتـوصل ولـفت ا
إلـى تـــســـويـــة لـــتـــجـــنب صـــدام مع
اخلاطـف من خالل الـضغط عـليهم

انية). وحترير الرهينة األ
ــصـدر نـفـسـه إنه (لـو لم يـتم وقـال ا
الـوصـول إلـيـهـا بـسـرعـة فـقد كـانت
نية اخلاطـف إبقاءهـا ألشهر وطلب

مبالغ فدية كبيرة).
وأوضحت وزارة الداخلـية  في بيان
انية أنها قامت بتسليم الناشطة األ
ـانية إلى القائم بـأعمال الـسفارة األ
فـي بـــغــــداد من دون الـــتــــطـــرق إلى

اجلهة اخلاطفة. 
بــــدوره أصـــدر وزيــــر اخلـــارجــــيـــة
اني هايكو مـاس بياناً أعرب فيه األ
عن ارتـيـاح كـبـير بـتـحـريـر مـيـفيس
فـيمـا أكـدت مصـادر دبـلومـاسـية  أن

انية (بحالة صحية جيدة). األ
وأكـــدت صــديـــقــة مـــيــفـــيس ذكــرى
ســرسم لــفـرانـس بـرس اجلــمــعـة أن
»هـــــيال اتـــــصــــــلت بـي وقـــــالت إن
صـــحـــتـــهـــا جـــيـــدة ولم تـــتـــعـــرض

ـوجـهـة لــلـوزيـر بـشـأن االتـهــامـات ا
ـانــيــة هـيال عالقــته بــالــنـاشــطــة األ
مــيـوس وتــؤكــد بــشـكل قــاطع أنه ال
يــوجــد ســابق مــعــرفــة بــ الــوزيـر
ـانيـة ولم يسبق له أن والناشـطة األ

التقاها البتة.  
تنـتهـز الـوزارة هذه الـفرصـة لتـهيب
بـأصـحـاب األقالم الـشـريـفـة ضـرورة
علومة الصحيحة قبل التحري عن ا
صـداقية الترويـج لها حـفاظاً عـلى ا
ومـسـؤولـيــة الـكـلـمـة في هـذا الـوقت

عاصر). فصلي من تاريخنا ا ا
وشـكك حــاكم الـزامـلي رئــيس جلـنـة
ــانـيـة الــسـابق الــدفـاع واالمن الــبـر
بـــروايـــة احلـــكـــومـــة بـــشـــأن حتــرر
ـانية هيال مـيفيس وقال واطنة اال ا
ان عـمـلـيــة اخلـطف حتـتـمل عالمـات

التعجب واالستفهام.
Í—U³ ²Ý« bNł

وقــال الــنــاطق بـاسـم الـقــائــد الــعـام
ــسـلـحـة الـعـراقـيـة الـلـواء لـلـقـوات ا
يحـيى رسول (القـوات األمنـية حترر
الــنــاشــطــة هـيـال مـيــفــيس) من دون

إضافة أية تفاصيل. 
فــيـــمــا قــالـت مــصـــادر مــطـــلــعــة ان
اجلـهـات االمنـيـة اسـتـخـدمت اقصى
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الــطب اوال واخــيــرا شـعــاره اخلــالــد هـو االنــســانــيـة اجملــردة من كل احلــســابـات
ـصـالح الـضـيـقة ,وحـينـمـا تـخـتـار أن تـدخل هـذا الـعـالم عـلـيـك ان تطـهـر قـلـبك وا
وضـميرك من كل االحقاد والشرور ,وهـو ابدا ال يصلح ان يكون  سلعة ,والنجاح
ـا احلـقـيـقي في الـطب لـيس بـكـثـرة جـمع االمـوال وال احلـصـول عـلى الـشـهـرة ,ا
النجـاح احلقيقي هو أن تمنح الصحـة لكل من يحتاجها بال قيود وال شروط  ,وان
تمنح الـسعادة بـعلمك لألخـرين. ومن هذا الـفكر الـسليم اخلالق انـطلق الكـثير من
عروف االطـباء ,همهم الـكبـير رفع رايـة االنسـانيـة واعالء شأن الـطبـيب العـراقي ا
بإجنازاته الـكبيرة فيـما لو توفـرت له االمكانيات الالزمـة ويبرز من ب هـذه النخبة
الـطـيـبة من اطـبـائـنـا الـذين تفـتـخـر بـهم مـحافـظـة االنـبـار والعـراق الـدكـتـور سامي

مخلف العبيدي  اخصائي امراض القلب والقسطرة.
فـلم يـفـكر الـرجل بـاألربـاح الـتي سـيجـنـيـهـا من عـمله ,ولم يـهـتم يومـا بـعـدد الذين
ريض احلـقـيقـية ,ويـدرك دكـتور يـعودون عـيـادته بقـدر مـا يهـمه ان يـقع على عـلـة ا
سامـي أهميـة مشـاركة طـلبـته لكل معـلومـة او حالـة مرضـية قام بـتشـخيـصهـا بعد
تـوثيـقهـا ولذلك فـهو يـقضي وقـتا أطـول في الدرس مع الـطالب مثـلمـا يقـضي وقتا
كافيـا مع مرضاه. في حياة الرجل مواقف كثـيرة ال تمحى من الذاكرة ال تخلو من
حلظـات الـفـرح واأللم والتـعب والـسـهر ,غيـر أن عـنوانـهـا األبـرز هو روح الـتـحدي
ثـابـرة التي يـتـمتع بـها ,فـكـان يسـتـطيع ان يـكـتفي بـشـهادة تـخـصصـيـة واحدة وا
ليـمـارس عـمـله فـي خـدمـة الـناس ,لـكـنه أصـرّ عـلى  ولـوج الـطب من اوسع ابـوابه
فــحــصل عــلى خــمس شــهــادات في الــطب الــبـاطــني وامــراض الــقــلب والــتـداخل
ركز االول من الـقسـطاري ,ثالث منـها  كـانت في شهـادات البـورد حاصال عـلى ا
ب مـئـة وست وسـبـع طـبـيـبـا عربـيـا في تـفـوق واضح لـقدرات الـطـبـيب الـعراقي

الكفوء !!. 
ا وتستـمر رحلة الرجـل الذي يصر على طـرق كل ابواب النجاح وخـدمة مرضاه 
يـرضي طـموحه الـطـبي الذي لـيس له حـدود حـتى تمـكن بـفـضل الله من اكـتـشاف
حــالـة مـرضـيــة نـادرة جـدا في مـريـض شـاب من ضـواحي مــديـنـة الـرمـادي ,هـذه
ـشــوه خـلـقــيـا الـذي احلـالــة تـسـمى (Cor triatriatum dexter) أي الــقـلب ا
ن الى غـرفـت وهي يـحـتوي ثالث أذيـنـات بـسبب وجـود حـاجـز يقـسم االذين اال
من احلـاالت الـصـعبـة في الـتشـخـيص عـلى مـستـوى الـعالم ,وحـتى في امـريـكا لم
تسـجل مـنهـا اكـثر من حـالـت فـقط. ويبـدو الـرجل منـهـمكـا بـتطـويـر قدراته بـهدوء
ضـاربات ,وهـو يركـز جيدا فـي عمله, بعـيدا عن ضـجيج الـتـصريـحات وفـوضى ا
ويبـدو مـثـاال رائـعـا لـلـطـبـيب احلـاذق الـذي يـحـضـر كل االدوات الـتي تـساعـده في
الـوقوف عـلى العـلة ,وهو يـدرك جيـدا أهـميـة االبـتعـاد عن صـخب االدارة ودهالـيز
ـا يبهرك  في عمل هذا السيـاسة الضيقة التي خلـقت اطباء اضاعوا البوصلة ,و
متازة  في ضبط مواعيده مع مرضاه وهذه حالة الشاب الـوسيم هي تلك الصفة ا
اصــبــحت نــادرة هــذه االيــام. ومن أهم اســرار جنـــاحه تــكــمن في الــعــمل اجلــاد
ـتمـثـلة تـواصل لـلـتشـخـيص الدقـيق وتـلك الروح اإلنـسـانيـة الـعمـيـقة ,ا والكـفـاح ا
رسومة على محياه الوديع الهاد ,وبكلماته الطيبة بابتـسامته العريضة ا
رضى ,الـذين سيـنسون الرقـيقـة التي جتعـله قريـبا من قـلوب ا
نصف اوجـاعـهم قـبل ان يـحصـلـوا عـلى العالج ,وهـو مع كل
تـلك الصـفـات النـبيـلة فـهو يـخشى دائـما من ضـميـره ويضع
الـله نـصب عـيـنـيه وتـلك أهم عـالمـات االبـداع والتـفـوق الـتي

خلقت طبيبا فوق العادة.

b» ∫  صاحب مولدة اهلية يقوم بتشغل خطوط توصيل الكهرباء u
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تـــوجه عــــمـــر قـــرحـــانـي إلى شـــركـــة
الكـهـربـاء في قـاديـشا شـمـالي لـبـنان
عـلّه يـفـلح في احلـصـول عـلى جـلـسـة
عالجـيـة البـنه الـرضيـع الـذي يعـاني
من مـرض فـي الـرئــة. (يـحــتــاج ابـني
إلى مــصل دوائي يــعــمل عــلى جــهـاز
كــــهــــربــــائي ست مــــرات فـي الــــيـــوم

الواحد. 
ــــولـــد في طــــرابـــلـس ال كـــهــــربـــاء ا
الـكـهـربــائي مـتـقـطـع اخلـدمـة). هـكـذا
يــتــحــدث عــمــر الـــذي يــحــصل عــلى
نـصف راتبٍ من عــمـله ويـنــتـقل لـدى
انــقــطــاع الــكــهـــربــاء إلى بــيت أحــد
أقاربه أو مـعارفه إلجـراء اجللـسة إذا
تـــوافــــر الـــتــــيـــار لـــديــــهم.ويــــعـــيش
الـلــبـنــانــيـون حــالـيــا عــلى وقع أزمـة
جـديـدة تــتـمــثل في انـقــطـاع الــتـيـار
الـكــهـربــائي يــسـتــمــر أغـلب ســاعـات
اليوم نـتيـجة نـظام تقـن أو تـرشيد
لالسـتـهالك. وقـبل بــضـعـة أيـام فـقط
انـــتــشـــرت عـــلى وســـائـل الــتـــواصل
االجــتــمــاعي صــورة لــطــفــلــة تــدعى
ـرعــبي تـبــلغ من الــعـمـر 5 سـيــدرا ا
ســنــوات وتــضع جــهــاز تــنــفس في
ـديـنة طـرابـلس الـلبـنـانـية حانـوت 
ــعـانــاتــهــا من الـربــو في ظل نـظــرا 
انـقـطــاع الـتــيـار الـكــهـربــائي.وتـقـول
أمهـا نغم الـعثـمان: "عـندمـا تتـعرض
ابنتي لنوبة تصبح في حاجة جلهاز
األوكـــســـجـــ أربع مـــرات يـــومـــيــا".
وتـقـول إن والـدهـا يــصـطـحـبـهـا "إلى
حـــانـــوت قــريـب لـــتـــشــغـــيـل جـــهــاز
األوكسج فنحن غير قادرين ماديا
عــــــــلـى إجـــــــــراء اجلــــــــلــــــــســـــــــة في
سـتـشـفى".وتـشـيـر الـعـثـمان إلى أن ا
أحــد األشـــخــاص أرسـل لــهم مـــولــدا
ـتـلـكـون الـقدرة لـلـكـهـربـاء ألنـهم ال 
عــلى االشـــتــراك في اخلـــدمــات الــتي
تــقــدمــهــا شــركــات خــاصــة لــتــولــيـد
الـكـهــربـاء يــلـجـأ لــهـا الــلـبـنــانـيـون
لتغطـية انقطـاع اخلدمة التي تـقدمها

الشركة احلكومية.
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أدى نـــقص الـــوقـــود بـــســبـب تـــأخــر
ـــوردة إلى وصـــوله مـن الـــشـــركــــة ا
تــقـــلــيص ســـاعــات تــوفـــيــر الـــتــيــار

كن أن اجلامعة.ويوضح (حاسوبي 
يـعــمل سـاعــتــ بـدون كــهـربــاء لـكن
انـقـطـاع الــتـيـار يـعـنـي تـوقف شـبـكـة
االنــتـــرنـت والــدراســـة في ظـل احلــر
والـعــتـمــة). كـمــا يــشـيــر عـلي إلى أن
(حــاســـبـــات بــعض زمـالئه ال تـــعــمل
بـدون كهـربـاء مـا يـدفـعـهم إلى رفض
اجــراء االمـــتــحـــانـــات عــبـــر شــبـــكــة
اإلنترنت). وتـسبب انـقطـاع الكـهرباء
في انـدالع حتـركــات احـتـجــاجـيـة في
ــنــاطق الــلــبــنــانـيــة وقــطع بــعض ا
للـطـرقات هـنـاك.ويقـول عمـر قـرحاني
"مـــاذا أفـــعل (إلبـــنـي) إذا انـــقـــطـــعت
الكهرباء. ماذا بوسـعنا أن نفعل أكثر
من االعــتــصـــام الــرمــزي وهــو غــيــر

فعال". 
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ــســتــشـفـى احلـكــومي في واضـطــر ا
بـــيـــروت إلـى قـــطع الـــكــــهـــربـــاء عن
أقسـامه اإلداريـة بـغـية االنـتـفـاع بـها
لوقت أطول في األقـسام الـطبـية.وقال
وزير الـصـحـة الـلبـنـاني حـمـد حسن
ـســتـشـفى إنه  االتـفـاق عــلى ربط ا
بأكـبـر خط لـلتـيـار الكـهـربـائي وعلى
ازوت بـالسعـر الرسمي تأم مـادة ا
ـــســـتـــشــفـــيـــات احلـــكـــومـــيــة لـــكل ا
واخلاصة. وهكـذا فان العـراق ولبنان
يشتركـان في هم واحد وهو الـكهرباء

ولدات االهلية. باالعتماد على ا
وتـوقـفت آلـة احلـرب عن الـدوران في
الوقت الراهن في العـاصمة طرابلس
لكن االنـقـطـاعات الـطـويـلة في الـتـيار
الكـهربائـي بفعـل سنوات اإلهـمال في
أعـمــال الـصــيــانـة ال تــزال سـبــبـا من
أسـبـاب الــبـؤس والــشـقـاء فـي لـهـيب

الصيف وحره الالفح.
وأشــعل انــقــطــاع الــكــهــربــاء شـرارة
احتجاجات واقتحم مسلحون مرافق
ـهـنـدسـ بـإعـادة ـطـالــبـة ا كـهـربـاء 
ـــا يــســـلط الــضـــوء عــلى الــتـــيــار 
اســتـمــرار االضــطــرابــات حــتى بــعـد
انتهـاء هجـوم قوات شرق لـيبـيا على
ــاضي.وال تــزال طــرابــلس الــشـــهــر ا
جذوة الـصـراع مشـتـعلـة بـ حكـومة
ـعـتـرف بـهـا دولـيا الوفـاق الـوطـني ا
ـدعـومـة من تـركـيـا من جـهـة وبـ وا
اجليش الـوطني الـلـيبي (قـوات شرق

لـيــبــيــا) وتـدعــمه اإلمــارات وروســيـا
ومـــصــــر من جـــهــــة أخـــرى.وأضـــاف
الـهـجــوم عـلى طــرابـلس إلـى مـشـاكل
الكـهرباء مـشاكل جـديدة حـيث ترتب
عـلــيه تــعــرض شـبــكــات نـقل الــتــيـار
ومحـطات الـتـحكم لـلـتلف أو الـدمار..
عـدات.وأنفق عـبد ناهـيك عن سرقـة ا
الفتاح مبروك إمحمد وهو مزارع من
غـرب طــرابــلس 25 ألف ديــنـار (18
ألف دوالر) عـلى مـولـد كـهـربـائي قـبل
ـزرعة ثالث سنـوات حتى ال تـتوقف ا
عن الــــعــــمل. لــــكن فـي الـــوقـت الـــذي
تـسـتـطـيع فـيه الـشـركـات ويـقـدر فـيه
ـولـدات لتـبـريد األثريـاء عـلى شراء ا
ـنازل ليس بـوسع الفقراء كاتب وا ا
سـوى اجلــلـوس في الــلـيــالي احلـارة
بـال تـــــــــكــــــــــيـــــــــيـف أو مـــــــــروحـــــــــة
ـــنــعم كــهـــربــائــيـــة.ويــقــضـي عــبــد ا
احلــجــاجـي وهــو عــامل فـي مــقــهى
ـساء مع أسـرته في حـديـقة ساعـات ا
صغيرة قرب شقتهـم الكائنة بالطابق
الـســادس ألن أجـره الــهـزيل ال يــكـفي

سوى اإليجار وضروريات احلياة.
ويــقــول احلــجــاجي (نـــقــضي مــعــظم
ــســـاء في اخلــارج حــتى الــوقت في ا
يشـعر أطـفـالنـا بالـنـعاس) مـضيـفا أن
مشـكـلـة انقـطـاع الـكـهربـاء تـتـفاقم كل

صيف مع زيادة الطلب. 
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وقالت زوجته منى إنهـا تنتظر عودة
ـنـزلـية الـكـهـربـاء لـلـقـيـام بـاألعـمـال ا
وتسهر أحيانا حتى منتصف الليل.
وكانت لـيبـيـا وهي دولة رئـيسـية في
قطاع تصدير النفط تملك في السابق
شـبــكــة كـهــربـاء قــويــة. لـكن ســنـوات
الـفــوضى واحلـرب مــنـذ ثـورة 2011
ــعـمـر الــقـذافي تـرتب الـتي أطـاحت 
عــلــيــهـا تــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيـة
وإضـعــاف مــؤســسـات الــدولــة. وقـال
ديـوان احملــاســبــة الــلــيـبـي إن الـبالد
فـــقـــدت 2700 مـــيـــجــــاوات من أصل
3363 ميغاوات وإن الشركة العامة
للـكهـرباء (جيـكول) أنـفقت 1.6 مليار
اضي دون أن حترك دينار في الـعام ا

هـو الـوحـيـد من أوالد عـلي بن ابي طـالب مـنـسـوب ألمه الـتي هي خـولـة احلـنـفـية
ـؤرخ في ان نـسـبه لالم هو لـتفـريقه عـن اخويه حـجة غـريب ان يقـبلـها وحـجة ا
عقل فال العـباس و ال البقية من اخـوته: عبدالله و عبيدالـله وعمر وعثمان وأخواته
سـتقـر في األذهان اذا اإلنـاث جرى ذكـر امـهم لهم لـكن من يقـدر عـلى منـاقشـة ا

? ؤرخ خطته اقالم جحاجيح ا
محمـد ذاك احدى الشـخصيـات التي تبـاين تقـييمه في الـتاريخ وال يتـفق عليه اال
بكونه شخصية حقيقة غير منحولة لكن مسيرتها بعد مقتل احلس بن علي تعيد
ـقتل وبـعـده وتمـتـد الى خـاتمـته الـتي ال اتفـاق عـليـهـا وال على تقـيـيم موقـفه قـبل ا
كن لـلعارف بتفاوت وته فهـناك من يرى انه غاب وال  مكان قـبره عند القـائل 

ان ب الناس ان ينتقص من عقائد اخملالف لعقيدته. اإل
زاج و ال يزال توفرة تعكس مزاجا أفرزه الصراع وكان ا اكتب عـنه الن سيرته ا
ا تـضمـنه التـاريخ حقـيقـا كان ام تـلفـيقـا لتـبرير ـتمـسك  يعـكس منـهج التـفكـير ا
ـصادر صحـة فـريق و خـطـأ اخـر.. مـحمـد من مـوالـيـد فـترة عـمـر بن اخلـطـاب وا
تقـول انه اشـتـرك في مـعـركـتي اجلمـل وصفـ وأنه تـلـقى وصـيـة ابيـهـمـا ألطـاعة
اخويه االكـبرين احلسن واحلس ووصيـة ابيهم لهمـا به و اخوته لكن محمدا لم
يخـرج مع احلس الى صف و لم اعثر على ما يؤكد انه كان قبل ذلك في جيش

ا اعتزم حرب معاوية. احلسن 
كن لـلـتاريـخ تقـد مـستـنـد عن إمـكانـيـة ان للـحـسد تـأثـيـرا في إعاقـة إنـسان ال 
إعـاقـة جـسـمانـيـة فـقـد قـال الـبـعض ان مـحـمدا تـبـدلت صـحـته الـبـدنـيـة من الـقوة
ـفرطـة الى الـشلل وهـذا امر يـقـبله الـعـقل لكـنه ال يـقبل اال تـعـاطفـا ان ذلك كان ا
بفعـل احلسد ويضيف البعض ان محـمدا الذي هو من مواليد سنة 24  لـلهجرة
كـان قـد مــنـعه الـشــلل الـذي اصـاب شـيــئـا من جـســمه من االلـتـحــاق بـاحلـسـ

كن من دينة وال  وقفه انه كان عينا الخيه على ا ويضيف اخـرون ماب التبرير 
ـكن ان تـقـدم اخـبـار مـحـمـد لـلـحـسـ فـقـد أخـذ هـذه احلـجـة فـهم دوره فـمـاذا 
لـتحقـ و تخلف عـنه كثيـرون و منـهم محمـد و بعض اخوته احلس مـعه كل ا
وواضح ان ليس كل اخـوة احلس كلفـهم نفس واجب محمـد وليس كلهم مريض

له حجة التخلف عن مسيرة العراق.
ـعـارضـة فـاالمـويون اسـتـقـر لـسـيرة مـحـمـد تـقـيـيـمـان تـاريخ الـسـلـطـة و تـدوين ا
عـارضون يـرونه بتـعسـفهم مـعه انه بخل بـتاريـخهم يـرون فيه شـيخ بني هـاشم وا
بنفـسه عن القـتل مع أخيه وكالهمـا اهمل حريـة االختيـار حملمد وهـنا لست أذمه
ـعـاصـر ـعـاصـر و ال غــيـر ا ـا يـقــرره ا ـان ال تــخـضع  وال امـتـدحه فــقـنـاعـة اإل
يزان بـ الشخص و ظرفه للشـخص بل تبقى مـرتبطة بـركن النوايـا و قبل ذلك 

وأيهما اثقل.
يقـال ان ابن احلـنـفيـة الـتقى يـزيـدا وان يزيـدا كـان متـلـطفـا به بـعكس عـبـدالله بن
الزبيـر الذي نادى بنـفسه خـليفة لـلمسـلم وطـموح خالفة عـبداللـه قد قدم أيام
روان او اجلـمل كـمـا لـم يـسجـل تـاريخ الـشـخـوص ان ابن احلـنـفـيـة كـان مـقـلـقـا 
ـلك وهــو اخـر خـلــيـفـة عــاصـره مـحـمــد قـبل وفـاتـه الـتي يـقــال انـهـا كـانت لـعــبـدا
سنةاحـدى وثمانـ للـهجرة لـكن يبـدو ان محمـدا لم يكن بعـيدا عن حتـويل اتباعه
الى تنظـيم سري يسعى بـذكاء ألخذ السـلطة فعـلى مدى بعيـد كان ابنه أبو هاشم
يــسـلم حملـمــد بن عـلي بن عــبـاس أتـعـاب الـذي حــضـرته الـوفــاة ولـكـونه بال وارث
ـنصـور ليـقيـما سنـوات الـعمل من خاليـا نائـمة لـيسـتثـمـرها األخـوان السـفاح و ا
دولة بني الـعباس.. يرى محبو ابن احلنفـية انه غاب ليعود في اخر الزمان ويرون
فيه انه مهـديهم وهي قـضية لم تـقلق الـعباسـي لـكونهـا جاءت من رجل له عـليهم
قـابل واجـهـوا مـثل تـلك الـدعوة فـضل و لـيس له مـدع بحـقه أمـامـهم لـكـنهـم في ا
ا اطلقها محمد النفس الزكية وهو محمد بن عبدالله احملض بن احلسن. بقسوة 
شـكـكـ و الـقاطـعـ بـعدم ـعـاصـرون البن احلنـفـيـة رأي ا يكـرر غـيـر الراضـ ا
سالمـة نـية تـخلـفه عن الطف ومـعروف بـأن كل ابـناء عـلي في الطف جـرى قتـلهم
ـعاصـرون مسـتـعدون لـلقـتل في سـبيل وهـو تقـييم قـاس و عـتب غيـر مـنتج فـهل ا

قضية فأن كانوا كذلك فهل الشهادة تفرض على الشخص ام يطلبها هو?
اعـتقـد ان الشـهادة ال تـفـرض وال تخـضع للـمـجامـلة ذلك ان الـله يـأخذ بـالنـية ثم

بالفعل و متى فسدت النية كان الفعل رياء.
قترض عن ابن احلنفية الم تتخلفوا عن نصرة احلق? لكني اسأل عدم ا

ان كان محـمد قـد التقى يـزيدا وأخذ مـنه األموال الم تالقـوا مثل يزيـد و تأخذوا
ا نزه يزيدا? منه أمواال و تنزهونه كما تقولون ان ابن احلنفية فعلها 

الم تدعوا الزعامة و تنازعوا من هو أفضل منكم للناس زعامته?
عاصر على ذم شخصيات عبر قصص لم معيـب جدا ان يتعكز ا
ا ارس افعالها اليوم  يقطع الـعقل بصحة حدوثها وهـو 
يـقطع الـعـقل بصـحة انه فـعلـها واألمـثلـة كثـيرة وراجـعوا
عاصرين مسيـرة الناقم على محمـد ابن احلنفية من ا

وبالذات من سنة 1979 حتى االن.
التأم الـصحي وفق مدة التقل عن
48 ساعة  ,اما الراغب بالسفر
الى مصر اليـحتاج مـنهم اجراء ذلك
ا أستـحصـال بوليـصة الـتأم وا
الـــصــــحـي في حــــ يـــتــــطــــلب من
الـراغــبـ بـالــسـفــر الى دبي اجـراء
ذلك الــــفــــحص مـع أســــتــــحــــصـــال
ـدة بـولــيـصــة الــتـأمــ الـصــحي 

التقل عن  48 ساعة).
ـسافـريـن الـراغـب ودعـا الـبـيـان (ا
بـــالــــعـــودة الـى الـــعــــراق بـــأجـــراء
الفحـوصات الـطبـية قبل اجمليء ,اذ
يـوجــد مـركــز فـحص داخل مــطـاري
أســطــنــبــول اجلــديــد وأســطــنــبـول
صبـيحـة مـركز اجـيـبادم وفي انـقرة
ــسـتــشـفـى دش قـابي وفي يـكــون 
ســـامـــســــون يـــوجـــد مــــخـــتـــبـــرات

مخصصة لهذا الفحص .
امـــا في حـــال كـــانت هـــنـــاك رغـــبــة
لـلـعـراقـيـ بـالـعـودة من بـيـروت او
الـقـاهـرة او دبي او الـدوحـة فـيـجب
اتــمــام عــمـــلــيــة الـــفــحص من احــد
ـــوجــودة داخـل تــلك اخملــتـــبـــرات ا
الدول ,امـا في حـال الـسـفـر الى كل

من بيـروت والدوحـة يـجب مراجـعة
مخـتبـرات مسـتشـفى دار التـمريض
اخلاص فـي مديـنـة الـطب واخملـتـبر
االستـــــــــــــــشاري مقابل مستشفى
الـيــرمـوك الــتــــــــــعــلــيـمي لــفـحص
COVID-19 للمـــــــسافرين الذين
يـــرغــــبــــــــون الـــســــفــــر الى خـــارج

العراق).
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ولـــفـت الـــبــــيـــان الـى انه (يــــســـمح
للـجنـسـيات كـافـة دخول الـعراق مع
ضـرورة تـوفــر مـتــطـلـبــات الـدخـول
كالتأشـيرة او االقامـة وكذلك يسمح

غادرة). لهم با
مبـينـا انه ( ايقـاف اصدار الـفيزة
للـمسـافـرين من حامـلي اجلـنسـيات
ـــطـــار ويـــكـــون الـــتـــركـــيـــة داخـل ا
احلـصـول عـلى مـتــطـلـبـات الـدخـول
إلى الـعـراق مـثل اإلقـامـة او الـفـيـزة
الـعـراقـيــة قـبل الـسـفــر) واسـتـثـنى
الـبـيـان من تـلك االجـراءات (حـامـلي

اجلوازات التركية الدبلوماسية).
ويستقـبل مطار الـنجف الدولي اول
رحــلــة مـدنــيــة لــلــخــطــوط اجلــويـة

ــدني الـوزراء وســلــطــة الــطــيـران ا
الـــعــــراقي). واضــــاف ان (مـــطـــاري
أربيل والـسـيلـمانـيـة  غيـر مـفتـوحة
وبحـسب بـسـبب عـدم جـاهـزيـتـها  ,
ــدني في قــرار ســلــطــة الـــطــيــران ا
االقليم  بانه سيكـون موعد االفتتاح

بـــتــاريـخ في االول من اب حـــيث 
جـــدولـــة الـــرحالت مـن والى اربـــيل
والـسـلـيـمـانـيـة - بـغـداد وبـالـعـكس
عـــلى مـــ طـــيـــران فالي بـــغـــداد),
ـــســـافـــرين واوضح الـــبـــيـــان ان (ا
الـــعـــائـــديـن من تـــركــــيـــا ولـــبـــنـــان
ومــــصـــــــــــرودبي والـــــدوحــــة  الى
الــعــــــــــراق يـــجب عــلـــيـــهم أجــراء
فــحص  طــبي pcr وفق مــدة التــقل
عن 48 سـاعـة حسـب تـبـليـغ سـلـطة

الطيران.
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واطـن الراغـب بالـسفر الى اما ا
تركيـا اليحتـاج منهم هـذا النوع من
الــفــحـص). واشــار الــبـــيــان الى ان
سـافـرين الـراغـبـ بـالـذهاب الى (ا
لــبـنــان يــتــطــلب مــنــهم اجــراء هـذا
الـفـحص مع أسـتـحـصـال بـولـيـصـة
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كـتب االعالمـي لوزيـر الـثـقـافة قـال ا
حــسـن نــاظم عـــدم وجــود اي صــلــة

انية التي  بينه وب الناشـطة اال
حتريرها هيال ميفيس. 

وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(عـــــــددا مـن مـــــــواقـع الـــــــتــــــــواصل
االجـــتــمـــاعي تـــداول شــائـــعــات عن
انـية وجود عـالقة بـ الـناشـطـة األ
هـــيـال مـــيــــوس ووزيــــر الـــثــــقــــافـــة

والسياحة الدكتور  حسن ناظم .  
وربطـت بعض الـكـتابـات بـ خطف
الناشطة وبيان الوزارة الداعي إلى
إطالق سـراحـهـا.  إنَّ وزارة الـثـقـافـة
عـنـية األولى تـؤكد أنـهـا بـصفـتـهـا ا
بالثقافـة والراعية لهـا يهمها إبراز
الوجه احلضـاري للبـلد وهي تدافع
عن الــعــراق مـن مــوقــعــهــا  وتــقـوم
بـواجـبـاتهـا عـلى وفق سـتـراتـيـجـيةٍ
واضــــحـــــةٍ  وتـــــرى أن مــــثـل هــــذه
الـعــمـلـيــات (خـطف الـنــاشـطـة هـيال
مـــيــوس) تــسيء لــســـمــعــة الــبــلــد 
وتـقـوض اجلهـود احلـقـيـقـيـة إلعادة
الــــــعـــــراق إلى دوره الــــــريـــــادي في

احلضارة اإلنسانية).  
واضــاف ان (الــوزارة تــنــفي ايــضــا
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هيال ميفيس

القطرية بعـد قرار استئناف رحالته
اجلوية.

ـطـار ان (مـطـار وذكـر بـيـان العالم ا
النجف شـهد االلـتزام التـام بتـدابير
الصحـة الوقـائية الـصارمـة وقواعد
التبـاعد االجـتماعي كـما مـعمول في
ـهـام ــدنـيــة في تـأديــة ا ـطـارات ا ا
والـواجــبـات بـعــد إن اسـتــكـمل أهم
األعــمــال الـــلــوجــســتـــيــة اخلــاصــة
ـعدة مـن قبل بالـلـوائح االرشـاديـة ا
ـدني ـنـظـمــة الـدولـيـة لـلــطـيـران ا ا
والــتــعــلـــيــمــات الـــصــادرة من قــبل
الـلجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحـة والسـالمة
الـوطــنـيـة مـن أجل تـوفــيـر  الــسـفـر

 .( اآلمن للمواطن
ــدني يــذكــر ان ســلــطـة الــطــيــران ا
اضي العـراقي عـلقت في 17 آذار ا
من هـــــــذا الـعـام الـرحالت اجلـويـة

في العراق ضمن اخلطوات التي 
ــــنع تـــفــــاقم األزمـــة اتـــخــــــــاذهـــا 
فـيـما الـوبـائـيـة جلـائـحـة كـورونـا  ,
قــــــررت في 23 تــــــمـــــــوز اجلــــــاري
نتظمة استئنأف الرحالت اجلوية ا

في البالد. طارات العراقية تشهد حركة للمسافرين W∫ بدأت ا dŠ

الكهربائي.وقد نشب خالف ب لبنان
وشركة سوناطراك اجلزائرية للبترول
اضي على خلفية في أبريل/نيسان ا
اكــتـــشــاف شــحـــنــة "غـــيــر مــطـــابــقــة

للمواصفات"
.ووافــقـت الــشـــركـــة عــلـى اســتـــعــادة
الـشـحـنـة ومــواصـلـة تـزويـد اجلـانب
اللـبنـاني بـالوقـود حـتى نهـايـة العـقد
في 31 ديــــســـــمــــبـــــر/كــــانــــون األول
قبل.وليس معلوما حتى اآلن إذا ما ا
كــان ســـيــجــري جتـــديــد الــعـــقــد بــ
اجلـانــبــ فـقــد أبــلـغـت سـونــاطـراك
وزارة الطاقة الـلبنانـية بعدم رغـبتها
في ذلك.وترتـبط سونـاطـراك باتـفاقـية
مع الـوزارة لـتـزويـدهــا بـالـوقـود مـنـذ

يناير/كانون الثاني 2006.
ويسـتـورد لـبـنـان الـوقـود من الـكويت
ازوت إلى ارتفاع أيضا.وأدى نقـص ا
أسعـاره في السـوق السـوداء ما حدا
ـــولــدات إلـى تــقـــلــيص بــأصـــحــاب ا
قـابل قال ساعـات توفـير الـتيـار.في ا
ون غجر إن وزير الطاقـة اللبنـاني ر
"مشكـلة الـتقـن بدأت تُـحلّ تدريـجيا
مع وصــــــول شـــــحــــــنـــــات الــــــوقـــــود
ـصـالح تـبـاعــا".وتـطــال هـذه األزمــة ا

. االقتصادية للمواطن اللبناني
وانــــدلـــــعت احـــــتــــجـــــاجــــات في 17
أكــتـــوبــر/تـــشــرين األول 2019 ضــد
النخـبة الـسيـاسيـة احلاكـمة والوضع
ـتردي في لبـنان.ودخلت االقتصادي ا
احلكومـة اللـبنانـية في مـفاوضات مع
صـنـدوق الـنـقـد الـدولي لم تـصل إلى
نـتـيـجــة حـتى اآلن عـلـى وقع انـهـيـار
سعـر صـرف اللـيـرة ما أدى ألن تـفـقد
ـواطنـ وأموالهم قـيمـتها مدخرات ا
مقابل الدوالر. ويقول بشار 25 عاما
مـالك مــقـهى في بــيـروت إن انــقـطـاع
الـكــهــربــاء لـثالث ســاعــات في الــيـوم
نـتــيـجــة تـقــنــ اخلـدمــة يـؤثــر عـلى
إيرادات مـقـهاه.ويـوضح أن االنـقـطاع
"يؤدي إلى غـيـاب التـبـريـد في ظل حر
الــصـــيف وكـــذلك تـــعــطل آلـــة إعــداد
ـا ـشـروبـات الـسـاخـنـة.  الـقـهـوة وا

يؤثر على حركة الزبائن".
أمـا عـلي فـيـقـول إن تـعـطل الـكـهـرباء
يــؤثــر عــلـى قــدرته عــلـى االســتــعــداد
خلـــــــــوض امـــــــــتـــــــــحــــــــــانـــــــــاتـه في

ـتـعـثـرة.وحتـاول ـشـاريع ا عـشـرات ا
جيكول إدارة مشكلة انقطاعات التيار
الكـهـربـائي من خـالل توزيـع إمدادات
ـدن اخملـتـلـفـة في غـرب الـطـاقـة بـ ا
ـدن لـيـبـيــا لـكـنـهـا تــقـول إن بـعض ا
ترفض قـبـول قطـع التـيـار وتسـتـخدم
الـقــوة لــلـحــفــاظ عـلـى الـكــهــربـاء في
ـشاكل في أماكن ا يـثير ا مناطـقها 
أخـرى.وفي مــصــراتـة عــلى الــسـاحل
الــلــيــبـي قــال رئــيس نـــقــابــة عــمــال
الكـهـربـاء إن زمـيال له قُـتل في هـجوم
عــــــلى غــــــرفــــــة حتــــــكم فـي الــــــعـــــام
ـاضـي.واقـتــرح الــداعــمــون األتـراك ا
حلكـومة الـوفـاق الوطـني نـقل محـطة
كـهـربـاء عـائمـة إلـى لـيـبيـا عـلـى غرار
مـحـطــات أقـامــتـهـا شــركـة الـكــهـربـاء
الــــتــــركــــيــــة قـــــبــــالــــة ســــواحل دول
ــــديـــر أخـــرى.وقــــال عــــلي ســــاسي ا
الـتــنـفــيـذي لــشـركــة جـيــكـول إن هـذه
اخلطوة ستـساعد في إعادة الـكهرباء
بـسـرعــة أكـبـر لــكن الـدولــة الـلـيــبـيـة

ستدفع في مقابلها ”الكثير.“
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محافـظة الـنجف اليـوم االثن  اول
رحلـة لـلـخـطـوط اجلويـة الـقـطـرية .
وقال بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس ان
(مــــطــــارات  بـــغــــداد و الــــنــــجف و
غادرين البصرة  جاهزة ألستقبال ا
والـوافـدين بــعـد أسـتــئـنـاف رحالت
الـــطـــيـــران  حـــسـب قـــرار مـــجـــلس
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ــطـــارات الـــعـــراقــيـــة عن اعـــلــنـت ا
ـسـافـرين اسـتـعـدادهـا بـأسـتقـبـال ا
غادرين والوافـدين الى البالد بعد ا
دني , استـئنـاف رحالت الـطيـران ا
وفق قـرار مـجـلـس الـوزراء وسـلـطـة
ـدني  ,فـيــمـا تــسـتــقـبل الـطـيــران ا

لـلــتـعـذيب وأنــهـا سـتــغـادر الـعـراق
بأسرع وقت.

ـــتــــحـــدث بــــاسم احلــــشـــد ورحـب ا
الشعبي مهند العقابي على فيسبوك
وتـويـتـر اجلـمعـة بـتـحـريـر مـيـفيس
داعــيـــاً في الــوقت نـــفــسه األجــهــزة
األمــنــيــة إلى (الــتـحــقــيق عن ســبب

تــواجـد هــذه األجـنـبــيـة فـي الـعـراق
ــدة ثـمــاني ســنـوات دون بــاخلـفــاء 
مـوافـقـات أمــنـيـة). وأضـافت سـرسم
حتــدثت إلــيــهــا مــيــفــيـس األســبـوع
اضي وهي كانت بـالفعل مـنخرطة ا
في االحـتجـاجـات أيضـا لـذلك كانت

تشعر بالتوتر بعد االغتيال). 
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رأى اخلــبــيــر دريــد تــوفــيق انه ال
قـــيــمـــة لــتـــحــديـــد مــوعـــد الجــراء
ـبكـرة من دون حسم االنـتخـابات ا
ثالث ملفات جوهرية .وقال توفيق
في بــيـان اطــلــعت عـلــيه (الــزمـان)
امس انه (عـربــة اإلنـتـخــابـات لـهـا
ثالث عــــجالت االول هــــو مــــلـــحق
ادة تـعلـق با قـانون اإلنـتخابـات ا
15 اوال والـــعــجــلــة الـــثــانــيــة هي
ــيــزانــيـة حتــديــد و تــخــصــيص ا
ـكـن حتــديـد اذ ال  االنــتــخــابــيــة 
ـــيــــزانـــيـــة دون مـــعــــرفـــة شـــكل ا
الدوائر) واضاف ان (االمر الثالث
ــدراء الــعــامــ في هــو قــضـــيــة ا
ستقـلة التي لم حتسم فوضيـة ا ا
لــــغــــايــــة االن بــــســــبب الــــضــــغط
السياسي الذي اصبح واضحاً من
خـالل االعــالم الـــــــــــــــــذي ادى الـى

التشويش على عملها). 
WO{«d² « bOŽ«u

واكـــد مــســـتــشــار رئـــيس الــوزراء
لـشؤون االنـتـخابـات عـبد احلـس
الـهنـداوي ان مـواعيـد االنـتخـابات
الــتي طــرحت هـي مــجـرد آراء وان
عملية االقـتراع  ستتم وفق شروط
اســـاســيـــة.وقـــال الـــهـــنـــداوي في
تـصريح تـابـعته (الـزمان) امس إن
ــــواعــــيــــد الــــتـي  طــــرحــــهـــا (ا
افـتـراضـيـة ولـيـست رسـمـيـة وهـو
اجـتـماع جـرى في مـجـلس الـنواب
وطــرحت هــذه الـــتــواريخ وتــبــقى
مجرد مقترحات لم تدرس اي منها
الـى حــــد االن ورئـــــاســــة الــــوزراء

ـفـوضـية سـيـكـون لهـمـا لـقاءات وا
مـــســتـــقــبــلـــيــة لـــتــحــديـــد الــوقت
مـشــيــرا الى ان (رئـيس ــنــاسب) ا
الــوزراء يــريــد انـتــخــابــات عــادلـة
ونـزيـهـة ومـبـكــرة وبـالـتـالي يـجب
العمل من االن على توفير الشروط
االسـاسـيــة لـلـعـمـلـيــة االنـتـخـابـيـة
قصودة وان تتم بوقت مناسب) ا
مــبــيــنــاً أن (الــشــروط االســاســيــة
الواجب اتمـامها هـي اجناز قانون
انـتـخــابـات كـامل وعــادل الـذي مـا
زال الى حــد االن غـيـر مــكـتـمل ولم
يـــصل الى رئـــاســة اجلـــمــهـــوريــة
لـــلـــتـــصـــديـق عـــلـــيه ونـــشـــره في
اجلـريـدة الـرسـمـية لـيـكـون نـافذاً)
فوضـية حتتاج حاليا مؤكدا ان (ا
الك الى عــــمـل كــــبــــيـــــر العــــداد ا

ـــتـــخـــصص والـــتـــحـــضـــيـــر في ا
اجملـــاالت الــتـــنــفـــيــذيـــة وتــوفـــيــر
ولـــفت الى ان اجلـــوانب االخــــرى)
ـتـحـدة (هــنـاك  تـواصل مـع اال ا
لــتــطــويــر فــريق االنــتــخــابــات عن
طـريق فــريق دولي مـســاعـد يــعـمل
ــفـوضــيــة لـكـن هـنــاك شـروط مع ا
اخـرى يـجب ان تـتـوفـر واحلـكـومـة
ملـزمـة بـتـخـصـيص مـيـزانـيـة لذلك

قبلة).  دة الزمنية ا خالل ا
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وكــشف رئـيـس الـكــتـلــة الـنــيـابــيـة
لـتـحـالف عـراقـيون هـشـام الـسـهيل
عـن االسـبـاب الــتي تـعــرقل حتـديـد
مــــوعـــــد اجـــــراء االنــــتـــــخـــــابــــات
ـبكـرة.وقـال الـسهـيل في تـصريح ا
امس ان (الــتــحــالف يــؤكــد اجــراء
بـكـرة وهـذه مـطالب االنـتـخـابـات ا
تـظاهـرين ونحن حـريصـون على ا
طـالب ولـكن هـناك اشـكاالت هـذه ا
في الـقضـايا الـفنـية الجرائـها وفي

موضوع الدوائر للمحافظات)
واضـاف (نـحن نـعـمل وبـجـديـة مع
الــكــتـل الــســيــاســيــة لــتالفي هــذه
ـــعـــوقـــات الـــفـــنـــيـــة وكـــان لـــنـــا ا
اجـــتـــمـــاعــات مـع عــدد مـن الــكـــتل
للتـركيز عـلى حلول واقـعية الجراء
االنتخابات) مبـينا ان (القانون قد
ولكن مـا تـبقى  الـتصـويت عـلـيه
ـنـاطق الـتي حتـدد في لـديـنـا هـو ا
كـل مــحـــافــظــة او عـــلى مـــســتــوى
الــقـضــاء او عــلى مـســتــوى دوائـر
مـتـوســطـة تـشـمل اكــثـر من قـضـاء
ــعــوق بــالــنــســبــة الجــراء وهــذا ا

ـبــكـرة ونـعـتـقـد انه االنـتـخـابـات ا
سوف يتم جتـاوزه خالل االسابيع
الـــقــادمـــة). ووصف رئـــيس تـــيــار
احلــكــمـة الــوطــني عــمــار احلــكـيم
ــقــبــلـة االنــتـخــابــات الــنــيــابـيــة ا
مـؤكــداً احلـاجـة الى ــصـيـريــة  بـا
عقـد اجتمـاعي جديد.وقـال احلكيم
في الــذكــرى الــســـنــويــة الــثــالــثــة
لتـأسيس تيـار احلكمـة الوطني ان
(احلــكــمــة تـــعــرضت لــلـــتــســقــيط
واالجهاض لكنـها صمدت ودافعت
ووضـحت مشـروعـها دون الـدخول

في الصراعات اجلانبية)
الفـتــا الى ان (الــعـقــد االجـتــمـاعي
لــعــام 2003  لـم يــعــد قــادرا عــلى
ادارة الــدولــة ونــحــتــاج الى عــقــد
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بـحث رئـيس مــجـلـسي الــنـواب مـحـمـد
احلـلـبـوسي مـع ولي الـعـهـد الـسـعودي
مــحــمــد بن سـلــمــان تــعـزيــز الــعالقـات
ــشــتــركـة بــ الــبــلــدين الــشــقــيــقـ ا
وتـوســيع افــاق الـتــعــاون في اجملـاالت

كافة. 
وقــال بــيــان تــلـقــتـه (الـزمــان) امس ان
(اجلـانـبـ بـحثـا خالل اتـصـال هـاتفي
تـعـزيــز الـعالقـات الـثـنــائـيـة وتـوسـيع
آفاق التعاون ب العراق والسعودية)
واضـاف ان (احلــلـبــوسي اطـمــأن عـلى
لك سلمان بن عبد العزيز الذي صحة ا
) معـرباً أجرى عـملـية جـراحيـة مؤخراً
عن (تـمنيـاته بالـشفـاء العـاجل وموفور
الـصحـة والـعافـية) مؤكـدا ان (الـعراق
ــزيـد مـن الــتــعــاون بـ يــتــطــلع إلـى ا
) من جانبه  قال ابن البلدين الشقيق
سـلــمـان أن (اســتـقــرار الـعــراق جـزء ال
ــنـــطــقــة وان يــتـــجــزأ من اســتـــقــرار ا
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الـسـعــوديـة تــدعم الـعـراق وشــعـبه في
ــتــوقع ان اجملــاالت كـافــة). وكــان من ا
يزور رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي
الـســعـوديـة قـبل ايـام  لـكــنـهـا تـاجـلت
ــــلك الــــســـعــــودي من حلـــ خــــروج ا

ستشفى. ا
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وهـنـأ رئـيس اجلـمـهـوريـة برهـم صالح
رئــيس تــيــار احلــكـمــة الــوطــني عــمـار
ـــنــاســبــة الــذكــرى الــثــالــثــة احلــكــيم 
لــتـأسـيــسه.وقــال بـيـان رئــاسي تـلــقـته
(الــــزمـــان) امس ان صـــالـح اســـتـــقـــبل
احلــكـيم (وجــرى خالل الــلــقــاء بـحث
ـسـتـجدات الـسـيـاسيـة واألمـنـية آخـر ا
في الـــــبـالد وتـــــأكــــيـــــد ضـــــرورة دعم
احلكـومة احلالـية في تـنفيـذ برنامـجها
ــبــكـرة الســيــمــا إجـراء االنــتــخــابـات ا
والنزيهة وتلبـية مطالب العراقي في
نـشودة ومناقشة حتقيق اإلصالحات ا
ــواجــهـة جــائــحـة الـســبل الــكـفــيــلـة 
كـورونـا واحلـد من تـداعـيـاته الـوبـائـية

واالقـــتــصـــاديــة ووجــوب دعـم الــفــرق
الـطـبـيـة والصـحـيـة والكـوادر الـسـاندة
ـــــا يــــؤمـن احلــــفـــــاظ عــــلـى سالمــــة

واطن وصحتهم).  ا
واشـــــــار الــــــبـــــــيـــــــان الى ان رئـــــــيس
اجلـمــهـوريـة هـنــأ احلـكـيم بـ(مــنـاسـبـة
الـذكرى الثـالثـة لتـأسيس تـيار احلـكمة
الوطني مـتمنيـاً لقيادته وكوادره دوام
وفقية خلدمة أبناء شعبنا). النجاح وا
وفي اربـيل تـقـدم رئـيس حـكـومـة إقـليم
كـردستـان مسـرور الـبارزاني بـالتـهنـئة
ـنـاسـبـة الـذكرى الى حـركـة التـغـيـيـر 

السنوية احلادية عشرة لتأسيسها.
ونـقل بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس عن
الـبارزانـي قـوله  في تـهـنـئـته لـلـمنـسق
العام للحركة عمر سيد علي وأعضائها
إن (حركـة التـغيـير تعـد جزءاً مـهماً من
تـشكـيلـة حكـومة إقـليم كـردستـان ولها
دور واضح فـي احلــركــة الـــســيـــاســيــة
بـــاإلقــلــيم) مـــعــربــا عـن أمــله من خالل
الـــتــنـــســـيق والـــتـــعــاون مـع األطــراف
الـسيـاسـية كـافة ومـكـونات اإلقـليم في
أن (تـتـمـكن حـكـومـة اإلقلـيـم من تـنـفـيذ
الـبـرنـامج اإلصالحـي الـشامـل بـنـجاح
وأن نـبــذل كل مـا فـي وسـعـنــا جـمــيـعـاً
حلـمـايـة حـقــوقـنـا الـدسـتـوريـة والـذود
عنها في الـعراق االحتادي وأن نصون

الكيان السياسي إلقليم كردستان).
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وأبــدى رئـيس ائــتالف الــوطــنـيــة إيـاد
عالوي اســــتــــغــــرابـه إزاء مــــا وصــــفه
بإخفـاق القوات األمنـية في الكشف عن
تظاهـرين واخلبير الستراتيجي قتلة ا
هـــشــام الــهــاشــمـي عــلى غــرار واقــعــة
انيـة هيال ميفيس. حترير النـاشطة األ
وقـال عالوي في تــغـريــدة عـلى تــويـتـر
(حـسنـاً فعـلت القـوات األمنـية بـتحـرير
الناشطـة ميفيس التي حتـمل اجلنسية
لـكن الـغـريب أن تـلك الـقـوات ــانـيـة  األ

أخـفقت حـتى اآلن في الـكشـف عن قتـلة
ـتـظـاهرين أكـثر من 700 شـخص من ا
الـسـلـمـيـ الـعـراقـيـ قتـال أو اغـتـياال

وآخرهم الهاشمي). 
واعـــلــنـت وزارة الــداخـــلـــيــة اول امس
اجلمـعـة عن االجراءات الـتي قامت بـها
انية مشيرة بعد اختطاف الناشطة اال
الى انـه بعـد اكـمـال الـتحـقـيـقـات سوف
ـتـورطـ يـتم الـقـاء الـقــبض عـلى كل ا

في هذه العملية. 
وقـــــالت الـــــوزارة في بــــيـــــان امس انه
(جـــهـــوداً كــبـــيـــرة من رئـــيس الــوزراء
ـتــابـعـة ي و والـوزيــر عـثــمـان الـغــا
مـيدانـيـة من وكيل االسـتـخبـارات بذلت
مـنذ اول دقـيـقة من اخـتطـاف الـناشـطة
تابعة كانت انية) مشيرا الى ان (ا اال
من خـالل كـامـيـرات الـتـصـويـر واجلـهد
ـــعــلــومــات االســتــخـــبــاري وتــقــاطع ا

وشهود العيان).
واضــاف ان (خــلــيـة عــمـل تـمــكــنت من
التوصل الى مكان اخملتطفة وحتريرها
وكـانت مــوجــودة داخل هـيــكل مــتـروك
ضــمن جـانب الــرصـافـة) الفـتـا الى ان
(اجلـهـود مــسـتـمـرة في عـمــلـيـة اكـمـال

شاريع اخلدمية). أنشـــــاء ا
واعـــلـن مـــديـــر مــــديـــريـــة شـــؤون
الـعـشـائـر في ديــالى الـعـمـيـد عـلي
مــحـمــود الــربـيــعي عن حــصـيــلـة
احلـسم الـعـشـائـري خالل الـنـصف
االول مـن الــــعــــام اجلــــاري. وقـــال
الـــربـــيــعـي  لـ (الــزمـــان ) امس ان

(اكـثـر من 50 نــزاعـا عـشــائـريـا 
حـــســـمه خالل الـــنـــصف االول من
الــعــام اجلـاري 2020 في مــنـاطق
متفـرقة من ديالى مؤكـدا بان جلنة
الراي والتي تضم شـيوخ العشائر
يز والوجهاء كان لها دور مهم و
ــتــنــازعــة في جــمع كل االطــراف ا
عـــلى طــاولـــة احلــوار والــتـــهــدئــة
وحـــسم الــقـــضــايـــا وفق االعــراف

ان العـشائريـة). واضاف الـربيعي 
(جائحة كورونا دفـعتنا الى اتخاذ
سـلـسـلـة اجـراءات وقائـيـة لـتـفادي
انـتقـال االصـابات من خالل تـقـليل
احلـــضــور في جـــلــســات الـــصــلح
واعـتـمـاد االطـر الـوقـائـيـة). واكد 
ان (احلسم العشائـري يعزز السلم
ــشــاكل ــنع انــتـــقــال ا االهــلـي و
والــنــزاعــات الى مــرحــلــة مــعــقـدة

وصعبة).
واعلنت خـلية اإلعالم األمني امس
االول عن ســــــقــــــوط  4صــــــواريخ
كـــــاتــــيــــوشـــــا عــــلى مـــــعــــســــكــــر
بـسـمـايـة.وذكـرت اخلـلـيـة في بـيان
ان (صـــواريـخ نــــوع كـــاتــــيــــوشـــا
ســقـطت داخل مــعـســكـر بــسـمــايـة
اسـتهـدف األول مسـتـودعا لـلدورع
والــثـانـي كـرفــانـات تــابــعـة لــفـوج
ــعـــســكــر) واضــاف ان حـــمــايــة ا
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اكدت جلنة االمن والدفـاع النيابية
 بــان االنـتـشـار االمـني في مـعـابـر
مــحـافــظــة ديـالـى مع ايــران حـسم
ـئـة وقــال عـضـو بـنــسـبـة 100 بــا
جلـــنــة االمن والــدفــاع الـــنــيــابــيــة
عضـو مجـلس محافـظة ديـالى عبد
اخلـــالـق الـــعـــزاوي لـ ( الـــزمـــان )
امس ان  (انـتشـار االمني اجلـديد
ـــنــذريـــة ومـــنــدلي في مـــعــبـــري ا
احلــدوديـــ مع ايـــران في ديـــالى
حـسـم بـنـسـبـة %100) مـبــيـنـا أن
(القطعـات اخذت مواقعـها بالكامل
واصـــــــــــــبـح مـــــــــــــلـف ادارة االمـن

بقبضتها) . 
واضــاف الـعـزاوي  ان (االنــتـشـار

ــعـــابــر احلــدوديـــة يــأتي من في ا
اجل فـرض سـلـطـة الــدولـة عـلـيـهـا
ومـنـع اي خـروقــات او مــخـالــفـات
امــنــيـة مــؤكــدا بــان بـدء انــشــطـة
الــتــبــادل الــتــجــاري امــر مــتــعــلق
بـاجلهـات احلكـوميـة اخملتـصة من
نـاحـيـة اكمـال الـرخص واسـتـعداد
التجـار وقدوم البضـائع )  مشيرا
إلـى أن  (االمــــر يــــحـــتــــاج بــــعض
الـــوقـت وفق تـــوقــــعـــاته). واشـــار
الـعزاوي  الى  (اهـمـيـة جتاوز كل
ـاضـيـة والسـعي الى الـسـلـبـيـات ا
ــالــيـة تــعــظــيم ايــرادات الــدولــة ا
واعـطـاء نسب مـنـها إلعـمـار ديالى
كـــــونـــــهـــــا فـي وضع هـي بـــــأمس
احلـاجـة لـلـدعم احلـكـومي لـتـمويل

(الـصــاروخـ اآلخـرين سـقـطـا في
ـا ادى الى أضرار سـاحة فـارغـة 
مــاديــة فـــقط دون وقــوع خــســائــر
بــــشـــــريــــة) وتــــابع الــــبــــيــــان ان
ـعـلـومـات األولـيـة تـشـير الى أن (ا
انطالق هذه الصـواريخ من منطقة
الـدايــنـيــة الـتـابــعـة الى مـحــافـظـة

ديالى). 
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وكشف قائد عمليات ديالى للحشد
وسـوي عن نـشر الـشعـبي طـالب ا
طائرات مسيرة في 5 قواطع مهمة
ضمن حدود احملافظة. ونقل اعالم
ــوســـوي الــقــول ان احلــشـــد عن ا
(احلـشــد بـدأ بـاعـتــمـاد تـكــتـيـكـات
مـــهــمـــة في مـــعــركـــته ضــد داعش
ـعـقـدة من ـنـاطق ا والسـيــمـا في ا
ناحـية التـضاريس في ديالى وهي
حــمــرين وريـف خــانــقــ وحــاوي
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ــتــغــيــرات جـــديــد يــتــنــاسـب مع ا
ــرحـلــة) .ورهن رئـيس وطـبــيـعــة ا
انية يونادم كنا كتلة الرافدين البر
ـبـكـرة جنــاح إجـراء االنـتـخـابـات ا
في العراق بستـة عوامل ومعوقات
ــنــاسب ــوعـد ا لــغــرض حتــديــد ا
واألرضـيــة الـصـحــيـحـة إلجــرائـهـا

بالشكل األمثل.
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وقـــال كـــنـــا في تـــصـــريح امس إن
(بـــعض األطـــراف تــســـعى بـــشــكل
فــــعـــــلي إلجـــــراء االنــــتـــــخــــابــــات
يــقــابـلــهــا جــهــات أخـرى ــبــكــرة ا
مستفـيدة من تأخيـر إجرائها على
اعـتـبـار أن لـديـهـا مـنـافع ومـكاسب
بــــالــــوضع احلـــــالي) مــــؤكــــدا ان

(االســتـعــدادات لالنــتــخــابـات هي
ثالثــيـة األبــعـاد أولــهـا اســتـكــمـال
قـانـون االنـتخـابـات واألمـر الـثاني
يــرتـبـط بـاســتـكــمــال عـدد أعــضـاء
ادة احملكمة االحتادية بعد إلغاء ا
الــثـــالـــثــة دون تـــعــديـل الــقـــانــون
ـعـنيـة بـتـسـمـية لـتحـديـد اجلـهـة ا
ألنه دون وجــود الــعــضــو األخــيــر
فلن تـكون هـناك مـحكـمة مـتكـاملـة 
انـــتـــخــــابـــات) وتــــابع ان (األمـــر
ــنـاخ االخـيــر يــرتــبط بــتــهــيــئــة ا
ناسب إلجـراء االنتخـابات بشكل ا
صــــحـــيح وشـــفــــاف ونـــزيه وهـــو
يـرتـبط أيـضـا بـعـدة جـوانب مـنـها
حـصر الـسالح بـيد الـدولـة وضبط
القانون وهيبـة الدولة كي ال يتكرر

الـتحـقيـقات خـاصة اجلـهود الـقضـائية
ـعلـومات الـتحـقيـقة بـعد ان  اكـمال ا
االولـيـة لـلوزارة الـداخـليـة حـيث انـتقل
ـــلف الـى مــجـــلس الـــقـــضـــاء االعــلى ا

وعملية التحقيق مستمرة).
وتـابع انه (حــال انـتـهــاء الـتـحــقـيـقـات
ســـوف يـــتم الـــقـــاء الـــقــــبض عـــلى كل
تورط في هذه العـملية والسيما ان ا
هناك معـلومات واستـمرارية في العمل
وتنسيقاً مسـتمراً مع القضاء للوصول

الى اجلناة). 
وفي ذي قــار طــالب مـــتــظـــاهــرون في
قضاء الرفـاعي  احملافظ ناظم الوائلي
بــإقــالـة قــائـد الــشـرطــة الـعــمـيــد حـازم

الوائلي.
وقال شـهود عـيان  إن (مـتـــــــظـاهرين
من أهـالي الرفـاعي التـــــــقوا بـاحملافظ
نــاظـم الــوائــلـي وطــالــبـــوه بــتــغـــيــيــر

الوائلي).
ــتـــــــظــاهـرين أرجــعـوا مـؤكــدين ان (ا
ســــبب مــــطــــــــــلــــبــــهم هــــذا إلى عـــدم
الـــســـيـــطـــرة عــلـى األوضـــاع وحـــصــر
السالح وكثرة مطلقي العيارات النارية

في القضاء) على حد تعبيرهم.
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نافذ احلدوديـة للعراق والتي تقدر باكثر من   20منفذا اثيرت في االونة االخـيرة قضية ا
نافـذ اجلوية يـقدر الـذي يعمل مـنها  ب  9 منـافذ كـانت ضمن ورقة بـريا وبحـريا عـدا ا
االصالح التي اثارتها حـكومة الكاظمي مؤخرا بـعد تفشي ظاهرة الفـساد التي سجلتها
عنيـة  بعد ارتـفاع االزمة االقتـصادية ونـسبة الـفقر التي حـققت اعلى مـعدالتها اجلهـات ا
هذا الـعام خـاصة بـعد انـتشـار وباء كـورونا و تـسجيـل خسارة اكـثر من  8  مـليار دوالر
ـنـافذ احلـدودية هـذا عـدا منـافذ سـتـشري في ا ـالي واالداري ا سـنويـا بسـبب الـفسـاد ا

إقليم كردستان.
كنـها أن تسـاهم بشكل فـعال في إنعاش نـافذ   االمـوال التي تهدر بـسبب الفـساد في ا
ـيزانية الـعراقية  الـتي ما زالت تراوح في اعتـمادها الرئـيسي على قطـاع النفط واالخير ا
شــهـد تــراجـعــا واضـحــا بـســبب تـذبــذبـات اســعـار الــسـوق و ســاهم في ارتــفـاع االزمـة

االقتصادية التي تتطلب حلول عاجلة.
ـهربة أو نـافذ احلدوديـة من بينـها دخول الـبضائع ا تعـددت اشكال الـفساد تـعددت في ا
ـا يؤدي إلى انخفـاض العائدات عـفية جـمركيا  ـمنوعة واحملـرمة دوليا  عـدا السلع ا ا
نـافذ سـؤولـ في ا الـيـة بسـبب عـدم االلتـزام بضـوابط الـتعـرفـة اجلمـركيـة من قـبل ا ا
اضافـة الى حـاالت االبتـزاز و "االتاوات" الـتي تـفرض عـلى بـعض التـجـار كمـا أن بعض
وظـف يـقـدمون عـلى تعـطـيل أجهـزة السـونـار واعتـماد احلـساب الـيـدوي لتـمريـر بعض ا

البضائع والتالعب في احلسابات.
 وبالرغم من وجود عـشرات الدالئل واإلعترافات بضلوع جـهات في عمليات الفساد التي
ـنـافذ احلـدوديـة; إال أننـا لـغايـة االن لم نـشهـد حـالة حتـقـيق امام الـرأي الـعام تشـهـدها ا
ـا يـجـعل عـمـلـيـة تـكـشف تـلك اجلـهــات و مـا تـقـوم به  والـسـبب هـو امـتالكـهــا الـنـفـوذ 
هم للقضاء صعبـة اضافة الى التنسيق ضمنـيا للضرب بيد من حديد مواجهتهم أو تقـد

لفات أو عرضها أمام الرأي العام. على كل من يحاول كشف هذه ا
نـافـذ كانت رسـالة واضـحـة لتـغيـيـر واقع مريـر من خالل فرض زيـارة الكـاظـمي لبـعض ا
ستشري و هيمنة البعض على سلطة القـانون واتخاذ اجراءات سريعة حتد من الفسـاد ا
هم  وامـام احلراك احلكـومي الذي القى ترحيـبا كبيـرا عبر وسائل االعالم; ورد ا هذا ا
ارتـفعت حـفـيـظـة بـعض اجلـهـات التي لـم  تعـبـر عن رفـضـهـا لـسيـاسـة الـكـاظـمي  بـشكل
باشرة و خير مثال ما حصل في منفذ زرباطية احلدودي مباشر مسـتخدمة الطرق غير ا
نافذ جنوب و وسط البالد والتي في واسط  بعد اقل من 72 ساعة من زيـارة الكاظمي 
نـفذ بالـضرب والـتهـديد; بسـبب رفضـهم ادخال مواد تمـخض عنه اعـتداء على مالكـات ا
نـافذ بعـد احلادث مـا يحـصل بان هنـاك جهـات خارجة محـظورة و وصف رئـيس هيئـة ا
ـنـافذ احلـدوديـة وتـمـارس اعـمـالـهـا بـشـق األول عـن طريـق موظف عن الـقـانـون تـهـدد ا
فاسد يقوم بـتمرير البضائع واخملالفات والتزوير حتت حماية وغطاء تلك اجلهات النافذة
نافذ احلدودية.  اما الشق الثاني تتدخل هذه اجلهات عند مسك بضاعة تابعة لها في ا
عـتدين وتسلـيمهم للـقضاء ليـنالوا جزائـهم العادل اضافة الى االعالن عن  الـقبض على ا
نـافذ واعالن تكـليف قـوة امـنيـة حلـمايـة منـفـذ زرباطـيـة واتخـاذ اجراءات لـتـأم كـافـة ا
الـهـيئـة الـعامـة لـلكـمـارك بعـد احلـادث بسـاعـات عن قيـام مـركز كـمـرك زرباطـيـة احلدودي
بـضبط مواد غذائـية وبذور واسمـدة ومنظفـات وردت بدون موافقـات اصولية مـخفية خلف
مـرشات زراعية في مـحاوله لتهـريبها  خالفـاً لضوابط وتعـليمات األسـتيراد  اضافة الى
نـفـذ احلـدودي هـنـاك.. يـجـعـلـنـا نـسـتـبـشـر خـيـرا بـان هـناك اصـدار امـر بـاعـفـاء مـديـر ا
هـم في هذا نـافـذ احلـدوديـة لـكن الـسـؤال ا مـحـاوالت جـادة لـتغـيـيـر مـسـار الـعمـل في ا
سـؤول بـشـكل مـبـاشـر عن مـا يحـصل من فـسـاد ? هل الـسـبب غـيـاب نـفاذ لف.. مـن ا ا
ؤسساتـية النزيه ? ام هيـمنة بعض االحـزاب فيما بـينها على الـقانون ? ام غيـاب االدارة ا
سـلحـة كان كـفيـال الن تكون مقـدرات الدولـة ? واالهم من كل هذا هل انـتشـار اجملامـيع ا

نافذ موردا لتواجدهم و سيطرتهم ? ا
مـهـمة  الـكـاظـمي امـام ما طـرحـنـاه صعـبـة جـدا واعـتبـرهـا االخـطر الن حـلـهـا االساسي
يـتـطـلب االصـطدام مـع جهـات عـدة وفـتح االبـواب جلـدل و اسـئـلـة اخرى.. مـاذا عن ذلك
نافـذ االقليم? و بـاعتقادي سـاس  ـاذا الوسط واجلنـوب وعدم ا ـنفذ او تـلك اجلهة?  و ا
ـعاجلـات ال تأتي دفـعة واحـدة  والـكاظـمي يدرك جـيدا ان كـلهـا  اسئـلـة مشـروعة لـكن ا

جمله. التطرف في االصالح قد يقضي على االصالح 
 لذا نرى ان ما حـصل في منفذ زرباطيـة درس مهم لكن االهم كيفيـة االستدامة و حتقيق
االصالح الـتدريـجي مع احلـفـاظ على مـسـاحـة من التـحـرك السـيـاسي بـ جهـات اتـفقت

واختلفت على تنصيب الكاظمي رئيسا للحكومة .. 
ـنافذ حتتاج جهد استثنائي و وقت طويل و خطة تكتيكية لقطف ان عملية اصالح واقع ا

الثمار واعادة مورد مهم خلزينة الدولة;  
لـذا هـذه رسـالـة لـكل من يـسـانـد االصالح بـعـيـدا عن تـوجهـاته و
ــوارد الــتي سـتــجــنى احـدى االدوات مـيــوله الــشـخــصــيـة.. ا
النـعاش مـا تبـقى وما يـحصل من ازمـات اجتـماعـية تـعددت
اشــكـــالــهــا و مـــنــاطــقــهـــا ســبــبــهـــا االول واالخــيــر االزمــة
االقـتـصـاديـة الـتي من خالل اصالحـهـا نـسـتـطـيع ان  نـعـيـد
تـرمـيم مـا تـبـقى من الـبـنى اجملتـمـعـيـة والـتـحتـيـة واالنـسـانـية

نافذ احلدودية خطوة البد منها ا
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قدورنا إحصاؤهم  غترون بأنفسهم ليس  ا

انهم كثيرون
 وانهم موجودون في كل عصر ومصر .

-2-
وللغرور أسباب 

ومن أهمها السلطة  والثروة  والشباب ...
فكيف اذا اجتمعت كلّها في شخص معيّن ?

-3-
ومن أبـرز األمـثـلـة الـتـاريـخـيـة لِـمَن اجـتـمـعت فـيه تـلك الـعـنـاصـر فـغرّتـه ووقع صـريـعاً
ـلك الـذي ولى احلكم بـعـد اخـيه الـوليـد سـنة  96 هـ بـفعـلـهـا هو سـلـيـمان بن عـبـد ا
ـهم عـنده ولـكي تـكـون له تـرسانه ضـخـمـة من األمـوال  شدّد في جـبـابـة (اخلراج ) فـا

ال ولن يهمه ماذا يلقى دافع الضرائب من مشقة وعناء . جباية ا
جاءه اسـامة التنوخي من مصر  –وكان الـوالي عليها أيامه  –ومـعه خراج مصر وقال

له:
{ اني ما جئتك حتى نهكت الرعيّة وجهدت 

فان رأيتَ أنْ ترفق بـها  وتخـفف من خراجهـا  ما تقـوى به على عمـارة بالدها فافعل
...

فصاح به سليمان :
هَبَلَتُكَ أمّك 

احلب الدّر  
فاذا انقطع فاحلب الدم } 

بـهـذه الـغـلـظـة والـقـسـوة  وبـهـذه الـنــزعـة الـبـعـيـدة عن الـرحـمـة  كـانت األمـوال جتـبى
للسلطان الشاب ...

وهكذا تكدّست األموال الطائلة في خزائنه وزادته غرورا ..!!
-4-

جاء في تاريخه :
انه ذاتَ يوم  عَمَدَ الى ارتداء أفْخَرِ ثيابِه وقال :

هاب والحت له احدى جواريه فقال لها : لك الشاب ا انا ا
ؤمن ? كيف ترينَ أمير ا

ال يقول لها :
كيف ترينني ?

ا يقول مِنْ فرط العجب والغرور والكبرياء : وا
ؤمن ?! كيف ترين امير ا

وقد كانت اجلارية من ذوات الفطنة  وقد أجابته قائلة :
أراه مُنَى النفس 

وقرّةَ الع 
لوال ما قال الشاعر 

فقال لها :
وماذا قال الشاعر ?

قالت :
انه قال :

تاع لو كنتَ تبقى  أنتَ نِعمَ ا
غيرَ أنْ البقاءَ لالنسانِ 

ليس فيما بدا لنا منكَ عَيْب 
يا سليمان غيرَ أنّك فانِ 

وبالفعل فانه مات بعد هذه احلادثة بفترة قصيرة 
{ راجع القصة في مروج الذهب 

ج 3 ص  { 176
لقد وَقْع الشِعْر على سليمان وقع الصاعقة التي لم تُبقِ له شيئا ..

انها هزّته في الصميم 
فاجئات  وأعظـمها انتزاع روحه على ح ا ينتـظره من ا ا كان قـد نسيه  ه  وَذَكَرّتْ

ة وهو في غمرة االنغماس في العجب والغرور ..!! غرّ
وهنا موطن العبرة 

ومن هنا أيضا 
أحذّر نفـسي أوالً من كل ألوان الغرور والـتكبر والتـنمر واالستعالء

 كـما احـذرهـا من الغـلـظـة والقـسـوة في الـتعـامل مع الـناس
وأدعوها الى الـتزام الرحمة والتوازن واالعتدال واالستقامة
ـا سجـله لنـا التاريخ ثـم أدعو أحبـتي جمـيعـا الى االتعاظ 
ـراقـبـة من قـصص وحــكـايـات مــثـيـرة لـكـي تـبـقى جــذوة ا
واحملـاسـبـة لـلــنـفس بـعـيـدة عن االنـطــفـاء ونـسـأله الـسـداد

ا يحب ويرضى انه سميع مجيب . والتوفيق 

عبد اخلالق العزاوي

محمد بن سلمانمحمد احللبوسي

وسوي طالب ا

الـعظـيم عن طـريق نـشر الـطـائرات
ـــســـيــرة في 5 قـــواطع مـــهــمــة), ا
مــبـيــنــا ان (هــذه الـطــائــرات الـتي
ـعركة اصبـحت سالحـا مهمـا في ا
ــــــواجـــــهـــــة ضــــــد داعش تــــــأتي 
ــعــقــدة وتــمــشــيط الــتــضــاريس ا
مــنــاطق واســعــة في مــدة وجــيـزة
ـيدانيـة على رصد فارز ا يسـاعد ا
األهــــداف بــــســــهــــولــــة) ,وأوضح
ـوسوي ان (الـطـائرات كـانت لـها ا
إسهـامات في كـشف مواقع الـعديد
مـن خاليـا داعش قـبل مـهـاجـمـتـهـا
وقــتل من فـــيــهـــا في الــعــمـــلــيــات
االخـــيــرة) ,وتـــابع ان (عــمـــلـــيــات
ابـطـال الـعراق سـاعـدت في تـعـزيز
ـحافـظة ديالى األمن واالستـقرار 
ودرء اخلــطـر عن مــنــاطــقــهـا). في
غــــضـــون ذلـك ضــــبـــطـت وكــــالـــة
االســتــخــبــارات الــتــابــعــة لــوزارة
الــداخـلــيـة مــوقع لـتــهـريب الــنـفط
ومنتجاته في محافظة بابل.وقالت
الـوكـالـة في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
ـــعــلـــومــات امـس إنه (اســـتــنـــاداً 
استـخبـارية وتـنفـيذاً لـقرار قاضي
التـحـقيق  ,تـمـكنت قـوة امـنـية من
ضـبط مـوقعـا يسـتـخدم لـلـمتـاجرة
وتهـريب النفط ومـشتقـاته بصورة
غير قـانونيـة في منطقـة بني سالة
بــبـابل) ,الفــتــا الى (ضـبـط بـداخل
وقع 3 خزانات سعة 5 االف لتر ا
و 40 بـــرمــــيالً ســــعـــة 220 لــــتـــر
نتوج نفطي) مؤكدا انه لوءة 
( تنـظيم مـحضـر ضبط أصولي
ومـــا زالت اإلجـــراءات مــســـتـــمــرة

وقع). للتوصل إلى صاحب ا
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ريو دي جانيرو) ,أ ف ب) - أعتبرت
دراسـة نـشـرت في الـبـرازيل أن عـقـار
هيـدروكسي كـلوروكـ غيـر فعال في
مـواجـهـة كـوفـيد- 19مع أن الـرئيس
صاب البرازيلي جايير بولسونارو ا

بالفيروس يروج له علنا.
وأجـريت التـجـربـة السـريـرية في 55
مـــســتــشـــفى في الــبـــرازيل ونــشــرت
نتائجهـا مجلة "نيـو انغالند جورنال
". وكـان الـهـدف مـنـها أوف مـيـديسـ
معـرفة إن كـان هـذا العـقار الـذي أثار
ـضـاد ــكـنه إذا مــا أخـذ مـع ا جـدال 
احلــيـوي أزيــتــرومـايــسـ حتــسـ
حالـة مـرضى مصـابـ بشـكل طـفيف

أو معتدل من وباء كوفيد-.19
وفـي مــواجـــهــة اجلـــائــحـــة تــوصي
حـكومـة بـولسـونـارو مـنذ أيـار/مـايو
الـــفــائت بـــاســتــخــدام هـــيــدروكــسي
ــضـاد كــلــوروكـ او الــكــلـوروكــ ا
لــــــــلـــــــمالريـــــــا بــــــــاالشـــــــتـــــــراك مع

. أزيترومايس
تطرف الذي وأكد الرئيس اليمـيني ا
أعلن إصـابته بالـفيـروس في السابع
مـن تــمـــوز/يـــولـــيـــو مـــرات عــدة أن
وضــــعه الـــصــــحي حتـــسـن بـــفـــضل
. وقــد حـمل هــيـدروكــسي كــلـوروكــ
ــثـيـر األحــد عـلـبــة من هـذا الــعـقـار ا
لــــلــــجـــــدل الــــذي روج له الـــــرئــــيس

األميركي دونالد ترامب أيضا.
إال أن جتارب عـشـوائيـة عدة أظـهرت
أنه غيـر فعـال وقـد تكـون له تأثـيرات
جـانـبـيـة مـضـرة. وخـلـصت الـدراسـة
البرازيلية التي أجـرتها مجموعة من
الباحـث واألطـباء تنـضوي حتت ما
يــــعـــــرف ب"ائــــتـالف كــــوفـــــيــــد-19

البرازيل" إلى النتيجة نفسها.
وأجريت الـدراسـة على  667مريـضا
واســــتـــنـــتـــجت أن الـــذين عـــوجلـــوا
بــهـــيــدروكـــسي كـــلـــوروكــ كـــانــوا
ـشــاكل فـي الـقــلب مــعــرضــ أكــثــر 

والكبد.
وحتى اخلميس سجلت في البرازيل
حـوالى  2,3مـلــيــون إصـابــة أفـضت
إلى أكـثر من  84ألف وفـاة. وتـعـتـبر
البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا من

تحدة. كوفيد- 19بعد الواليات ا
وتعمل شركـة إسرائيليـة على تطوير

فـحص لـلـكـشف عن فـيـروس كـورونـا
ـكـنه ـســتـجـد من خـالل الـتـنــفسّ  ا
إعـطـاء نــتـيـجـة خالل ثـالثـ ثـانـيـة
لــــيـــكــــون أداة دفـــاع فـي "اخلـــطـــوط
ـــعـــركــة ضـــد وبــاء األمـــامـــيــة" في ا

كوفيد-.19
ـطوّرة وبحـسب شـركة "نـانـوسنت" ا
كثّفة في للفحص حـقّقت التجـارب ا
إسرائيل نتـائج دقيقة بـنسبة  85في
ئة مشـيرة إلى احتـمال أن يحصل ا
عنية االختبار على موافقة اجلهات ا

في غضون أشهر.
ويـقـول الـرئـيس الـتـنـفـيـذي لـلـشـركـة
أورين غافرييلي لـوكالة فرانس برس
إن فـحص الــتـنـفس الـصــنـاعي لـيس
مــصــمــمـــا لــيــحل مـــحل الــفــحــوص
اخملـبـرية لـكـنـة سـيـكـون أداة فحص
كن أن تـمنح الناس "الثقة جماعية 
للـعودة الى الـعـمل والتـصرّف بـشكل

عادي".
وتعمل "نانوسـنت" منذ سنوات عدة
وهي مـتخـصـصـة في تـقنـيـة الـكشف
ـــا في ذلك الـــتـــقــنـــيــات الـــســـريع 

ستخدمة ألهداف طبية. ا
ويــشــيـر غــافــريـيــلي إلى أن الــفــكـرة
نــشـأت أثــنـاء تــواجـده في الــواليـات
تـحدة مطـلع العـام عندمـا شعر أن ا
كن اخلبرة التي تتمتع بها شركته 
أن تــســاهم في مــكـافــحــة الـفــيـروس
الـذي كـان مـنــتـشـرا في آسـيـا آنـذاك

وكان يتمدّد الى دول الغرب.
ويقول "قلـنا إننا سـنستثـمر أسبوعا
واحـدا لــنـرى مــاذا يـحــدث لـكن هـذا

األسبوع لم ينته منذ ذلك الوقت".
قـــبـل إجـــراء الــــفـــحـص يـــفــــتـــرض
بـــالــشــخـص اإلجــابــة عـــلى عــدد من
األســئــلــة الــقــصــيــرة عــبــر الــهــاتف
احملمول تـتعـلق بعوارض الـفيروس

ستجد. ا
¡«uN « …bOB

بـعـدها يـقـوم الـشخـص باسـتـنـشاق
األكسـجـ ويكـتم نـفسه ويـغـلق أحد
فتـحـتي أنفه قـبل الـزفيـر من الـفتـحة
األخرى في أنبوب موضوع في كيس
صــغـيــر يــطـلق عــلـيـه اسم "مـصــيـدة

الهواء".
ويوصل األنبوب الحقا بجهاز "قراءة

الـرائـحـة" (سـنت ريـدر) وهـو عـبـارة
عن جـهـاز صـغـيـر مـسـتـطـيل الـشـكل
يـدور بـبطء أثـنـاء سـحب الـهـواء من

الكيس.
بـعد ثـوان تـظهـرت نـتيـجـة "سلـبـية"
عـــلـى شـــاشــــة الـــهــــاتف احملــــمـــول
ـوصـول بجـهـاز االخـتـبـار وفق ما ا
شــاهـــد فــريق وكــالـــة فــرانس بــرس

كان. خالل زيارته الى ا
ويـقـول الـرئـيس الـتـنـفـيـذي لـلـشـركة
الـــواقـــعـــة في شـــمـــال إســرائـــيل إن
الـبـاحـثـ يـعـمـلـون بـاسـتـمرار عـلى
حتـــســـ تـــقـــنـــيــة الـــتـــعـــرّف عـــلى
الــفــيـــروســات الـــتي تــعـــتــمـــد عــلى

"الروائح وتركيبتها".
ويــضـــيف إنه بــعـــد حتــلــيل رائــحــة
الــــتـــنــــفـس حلــــوالى ألـف مــــصـــاب
بــالــفــيــروس تــمــكــنت الــشــركــة من
رتـبطـة بالـفيروس حتديـد الروائح ا

والقابلة للكشف.
ويــتـــابـع "نــلـــتـــقط نـــوع الـــرائـــحــة
ـكن أن نــسـجــلـهـا لــديـنــا وبـعــدهـا 
نكتـشف ما إذا كـان الشخص مـصابا

بالفيروس أم ال".
ويقول مـدير كليـة الصحـة العامة في
جـامـعـة بن غـوريـون في بـئـر الـسـبع
ناداف دافيدوفيتش إن التقنية "تبدو

واعدة جدا".
ويــضــيـف لــفــرانس بــرس إن إجــراء
فحوصات بشـكل كثيف خالل جائحة
أمـر أســاسي مـشـيـرا الـى أن تـقـنـيـة
"نانـوسنت" قـد تشـكّل أداة مفـيدة في
هـذا اإلطـار في حــال حـصـولـهـا عـلى

ترخيص.
لـكـنه يشـدّد عـلى ضـرورة عـدم حـلول

هذا الفحص محل فحص اخملتبر.
ــمـكن أن ويــرى غـافــريـيــلي أنه من ا
يكون هـذا الفـحص خيارا جـيدا على

غـولـد أكـد مــؤخـرا لـفـرانس بـرس أن
وحدته تـعمل أيضـا على تـكنولـوجيا
لـفــحص سـريع. كــمـا تـعــمل الـوحـدة
على مـساعـدة نـانوسـنت في تطـوير

فحص التنفس.
وقـال غــولـد الــذي قـاد فـريق تــطـويـر
نظام الـدفاع الصـاروخي اإلسرائيلي
ـعــروف بـاسم "الــقـبــة احلـديـد" إن ا
الــفــحص الـســريع "ســيــغـيــر قــواعـد

اللعبة" في التعامل مع الفيروس.
وجنحت إسرائيل ما ب آذار/مارس
وأيــار/مـايــو بـضـبـط انـتــقـال عـدوى
الفيـروس لكن تخـفيف قيود اإلغالق
أدى إلـى ارتـــفـــاع كـــبـــيـــر في أعـــداد

اإلصابات.
وأدى تـــســجـــيل زيــادة ألـف إصــابــة
يــومــيــة في األســابـيـع االخـيــرة إلى
فــرض قــيـود جــديــدة أثـارت غــضــبـا

عاما.

حــ أعــلن مـصــطــفى الـكــاظــمي أنّ الحـزب وراءه وأنـه اليـنــتـمـي الى أيـة جــهـة
سيـاسيـة وأنه وحيـد بال أجنـحة سـوى رعـاية الـله وحفـظه كمـا قال  في رسـالته
اإلعالمـيــة األولى  وضع نـفــسه أمـام طــريـقــ الثـالث لــهـمــا  امـا اخلـوف من
اجلمـيع  أو حتـدي اجلمـيع   واقول اجلـمـيع  وأقول اخلـوف  أو التـحدي   ألن
ــنـاصبَ هــذا  (اجلـمــيع) قـد رتّب أوضــاعه في دولــة مـتــكـلـســة تـقــاسم فـيــهـا ا
ــاضـيـة . ــراتبَ والـقــوةَ والـسالحَ واالسـتــحـواذَ عـلـى الـدولـة طــيـلـة الــفـتـرة ا وا
الطـريق الثـاني طريق الـتـحدي من أجل بـناء دولـة مخـتـلفـة   يفـترض أن يـدفعه
ـؤسسـةُ األمنـية وقـادتها ؤسـسات األسـاسيـة للـبالد وأهمُـها ا الى  التـمسك بـا
زروعة فيها من قبل ستقلون ويطهرُها ويطـهر البالد من الفخاخ ا احملترفـون ا
 األحزاب والتـيارات التي يعرفها أكثـر منا جميعاً  ليعـتمد عليها في ضرب أية
قوة تنـاطح الدولة وتقصم هـيبتها  حمـلة تطهير يـقف معه كل أخيار العراق من
ـؤسسات القضائـية واألمنية الرسـمية وهم األكثرية رغم جميـع التخصصات وا
كل ماجـرى . فيمـا يدفـعه اخلوف مـنهم  الى تـهديـد مستـقبـله السـياسي بـنفسه
ويجـعل من شخصيته خاتما بايدي أباطـرة محترف يهيمنون على كل شيء في
ـاضـية  الـبالد  وهـو مـا يـتـسـرب عـنه مع تـردد في الـتـصـديق خـالل الـفـتـرة ا
خوفه سـيجعله متراخياً راجفاً أمام مصالح األحزاب والشخصيات واجلماعات
ويـحـفظ لهـم هويـاتـهم اخلاصـة واسـلحـتـهم واعالمهم واقـتـصاداتـهم اخلـاصة 
ليـبقى مـوظفـا بال هويـة  مسـمرأ هـو ومسـتشـاروه بنشـرات أخبـار العـراق التي
ـصورة وآخـرها الـهجوم تنـقل له اخبـار اخلطف واالغتـيال وسـيارات الـتنـفيذ ا
ـتظـاهـرين في سـاحـة الـتـحـرير. بـيـان الـقـائـد العـام الـذي انـتـظـره الـعالم عـلى ا
تـظـاهرين  مـؤكـدا على أن ( لـتـفسـيـر الهـجـوم األخيـر نـفى أيـة أوامر بـضـرب ا
هنـاكَ  مَن ) يعمل على استفزاز القوات االمنية  لغرض جرها الى مواجهة وهو
امـر مـدفـوع من جـهـات التـريـد لـلـعـراق ان يـسـتـقـر  وهـو مـا يعـيـد مـسـسل ال
) و(دعاة الالدولة ضد الـدولة)   في تدوير لالنشـاء واسلوب االحتواء (هنـاك مَنْ
ـثله  (هـنـاكَ مَنْ) يبـتز الـدولة تـرددة  الـتي ترد عـلى لسـانه ومن  والقـرارات ا
ؤسسـات األجنـبيـة  و(هناك عـابر احلـدودية  و(هنـاك من) يعـتدي عـلى ا في ا
مَن) يخـتطف األجـانب وهنـاك من اليريد  وهـناك من من يـريد ...الخ اخره من (
ـهـدي الـثـالث . بـعـد الـهـنـاك مَنْ) الـتي تـعـد االسم الــثـاني  لـطـرف عـادل عـبـد ا
ـة ســاحـة الــتـحــريــر لـيــلـة االحــد لـيس أمــام  رئـيس وزراء  اال خــيـاران  جــر
) قبل االنسـحاب بـلطف مـن مهـمته  أو اثـبات هـوية ( الـهنـاك مَنْ
اتـهـامـه بـأنْ يـكـون هـو نــفـسه ال(الـهـنــاك مَنْ)   فـيـكـفي
النـاس االبـرياء الـتي تـطـالب بـحقـوقـها والـتي تـصـاعدت
آمـالـهـا بلـغـة الكـاظـمي االحـتفـالـيـة  أن  حتظى بـتـكرار
ـشـهـد الـدامي في تـواطـؤ والـتـبـاس بـ حـكومـته هـذا ا

وال (هناك مَنْ) معاً.

ــــوســـــيــــقــــيــــة مــــداخـل احلــــفالت ا
ـستـشفـيات والصـاالت الريـاضـية وا
أو حـتى في الــطـائـرات مــشـيـرا الى
أنه اسـتـخـدم فـعال في مـركـز رياضي
كـبـيـر في أوروبـا في إطـار اخـتـبـاره

جتاريا.
Íd³²  h×

ويوضـح الرئـيس التـنـفيـذي لـلشـركة
أنه فـي حــال كــانت نــتـــيــجــة فــحص
التنفس إيـجابية يـجب التوجه فورا
الى اخملتبر إلجـراء الفحص اخملبري

للكشف عن الفيروس.
دير التنـفيذي لنانوسنت أن ويذكر ا
كــلــفـة الــفــحص لن تــتـخــطى عــشـرة
دوالرات مــضــيــفــا هــذا لـيـس سـوى
"جــزء صــغــيــر من تــكــلــفــة الـفــحص

اخملبري".
وكان رئيس وحـدة البحث والـتطوير
في وزارة الدفـاع اإلسرائيـليـة دانيال
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تعزية
انتقلت الى رحمة الله احلاجة التربوية
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ـــقــدســـة وهي ابــنـــة اخت نـــقــيب وهي تـــؤدي رســـالــتـــهــا ا
الـصـحــفـيـ الـعــراقـيـ الــسـابق الــسـيـد عـبــد الـله الالمي 
اســكـنـهــا الـله فـســيح جـنـاتـه والـهم اهـلــهـا وذويـهــا الـصـبـر

والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ..
 w ö « tK « b³Ž

 oÐU « 5O «dF « 5OH×B « VOI½

 …bOIH « q¼« sŽ WÐUO½

»¬ s  ¡«b²Ð≈ ¡«dCš W Ëœ ≤∞ v ≈ W¹u'«  öŠd « n½Q² ¹ Êœ—_«

nþu  π∞∞∞ `¹d ð Âe²F¹  «—U ù« Ê«dOÞ

»d(«  ö¹Ë s  WO ¹—Uð —UŁ¬ –UI½≈ Êu ËU×¹ eFð w  ÊuOM1
{ تـعـز (الـيـمن (أ ف ب) - تـبـدو آثـار
تـحف احلـرب جـلـية عـلـى واجهـتـي ا
الـوطــني في مــديـنــة تــعـز في جــنـوب
غـرب الـيــمن. إذ تـذكّـر إحـداهــمـا بـعـد
علم التاريخي ترميمها بعظمة هذا ا
اجملـسّـد لـلـحـضــارة الـعـربـيـة بـيـنـمـا
تـشــهــد األخــرى الـتي ال تــزال مــدمّـرة
ويالت احلـــرب الـــتي تـــمـــزّق الـــبالد.
ـتــحف الـوطــني بـأعــمـال اجلـبس وا
شربية اخلشبية زخرفة وشرفات ا ا
ـديـنـة واحـد من ثالثــة مـتـاحف فـي ا
وهـو قـصـر مــلـكي عـثـمــاني كـان مـقـر
إقامـة اإلمـام أحمـد حـميـد الـدين آخر
ـمـلـكـة عام أئـمـة الـيـمن قـبل سـقـوط ا
 ?1962وقـد أصــبح مــتـحــفــا في عـام

1967.
ط الـبنـاء في تـحـف  ويـشـبه بـنـاء ا
ــة وهي أحــد أربــعـة صــنـعــاء الــقـد
ــنــيــة مــســجّــلــة في قــائــمـة مــواقع 
ـنظـمة األ ي الـتـابعـة  التـراث الـعا
ـتـحـدة للـثـقـافـة والـتـربـيـة والـعـلوم ا
تحف لـلقصف (يونسـكو). وتعـرّض ا
تمردين احلوثي في عام من جانب ا
 2016ما أدى الى تدميـر مخطوطاته
وأغلقت أبوابه ألربع سنوات ثم بدأت
إعادة ترميمه في كانون الثاني/يناير

اضي بعد حصوله على منحة. ا
دن تأثّـرا باحلرب وتعز إحـدى أكثـر ا
منذ بداية الـنزاع في منتصف .2014
ــديــنــة الـتـي حتــيط بــهـا وتــخــضع ا
اجلــبــال ويـســكــنــهــا نــحـو  600ألف
شخص لـسيطـرة القـوات احلكـومية
ــتـمــردين يــحــاصــرونـهــا مــنـذ لــكن ا

سنوات ويقصفونها بشكل متكرر.
ويـدور نــزاع في الــيـمن بــ حـكــومـة
يسـاندهـا منذ  2015حتالف عـسكري
ـــتـــمـــردين تـــقـــوده الـــســـعـــوديــة وا
دعوم من إيران والذين احلوثي ا
يـسـيــطـرون عـلى مـنــاطق واسـعـة في
شــمــال الــبالد وغــربــهــا وكــذلك عــلى
العـاصمـة صـنعـاء منـذ بـدء هجـومهم
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خالل ســنـوات الــنــزاع قـتـل وأصـيب
عشرات آالف األشـخاص معـظمهم من
دنـي بـحـسب منـظـمات إنـسانـية ا
بـيـنـما يـعـيش أكـثـر من ثـالثة مـالي

مدني في مخيمات مكتظة.
ـــتـــحف ـــعـــروضـــات فـي ا من بــــ ا
أدوات طـبخ ومـخـطـوطـات مـوضـوعـة
ة مع أغطية على طاوالت خشبية قد
تحف ملوّنة ومـطرّزة. ويتذكّـر مدير ا
ــتــحف رمــزي الــدمــيــني كــيف كــان ا
"مـلــيـئـا بــقـطع أثــريـة نــادرة وهـامـة".
ويتابع "هناك قطع أثرية ومخطوطات
وقـطع حـجريـة ومـنـقـوشـات وسـيوف
ودروع أثريـة هـامـة ونـادرة نـهبت من
تـحف" مـضـيفـا "اسـتـعدنـا الـبعض ا
مـنـهــا لـكن ال تـزال هـنــاك قـطع هـامـة

ونادرة مفقودة حتى هذه اللحظة".
ويشـير الدمـيني إلى أنّه عـلى تواصل
مع الـسـلــطـات ومـنـظـمــة الـيـونـسـكـو
ـبـاني األثـريـة وإعادة إلعادة تـأهـيل ا
ــتــحف واســتــعــادة الــقــطع تــرمــيم ا
األثرية التي  تهريـبها خارج اليمن.
لـكن رئـيس الـهـيـئـة الـعـامـة الـيـمـنـيـة
لــآلثـــار مــهـــنــد الـــســيــانـي يــقــول إن

"العملية صعبة".
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ويـوضح لوكـالـة فـرانس بـرس "لـديـنا
حـــكـــومـــتـــان وبالد فـي حـــالـــة حــرب
وجتــارة اآلثــار كــانـت مــوجــودة قــبل

الصراع بوقت طويل".
ويـــوضح الـــســـيـــانـي أنه في حـــ ال

توجـد أرقـام حـول عـدد اآلثـار التي 
نــهــبــهــا فــإن الـســلــطــات الــيــمــنــيـة
واليـونيـسـكو تـقومـان بـعمـليـات جرد
ــــتـــاحف فـي الـــبالد لـــلــــعـــديــــد من ا
ومــشــاريـع تــرمــيم مـــواقع أثــريــة في

صنعاء وزبيد وشبام وعدن.
ويؤكـد البـاحث في مجـال اآلثار مـنير
طالل أن احلـرب "أثــرت بـشـكل كــبـيـر"
ـــواقع األثـــريــة مـــشـــيــرا إلى عـــلى ا
ـديــنـة عـمــلــيـات قــصف اسـتــهــدفت ا
ــة في صـنـعــاء ومـتـحف ذمـار الـقـد

الذي دُمّر وقلعة القاهرة في تعز.
ّ تــدمـيــر أعــلى الــقــلــعـة ويــضــيف "
كان نفسه وبعض وأربعة مبان في ا
الــقــصــور الــتـي تــعــود إلى الــعــصــر
الرسولي (دولـة بني رسـول من القرن
السـابع الهـجري) والـعصـر األيوبي".
ـــكن الــوقـــوع عــلى ويــتـــابع طالل "
اإلنـتـرنت عـلى إعالنـات عـديـدة تروّج
ــســروقــة وتــعــرض لــبــعض اآلثـــار ا
أســـعــــارهـــا. وخالل فــــتـــرة احلـــرب
حـصـلت مــزادات عـلـنــيـة قـدمت آثـارا
نية مسروقة للبيع". ويتساءل "هذه
اآلثــار كـــيف خـــرجت من الـــيــمن? من

ـســؤول عـنــهـا? ال نــعـلم". وبــحـسب ا
االختصـاصي الفرنـسي في علم اآلثار
ي في شـبه اجلـزيـرة الــعـربـيـة جـيـر
ـكن الـعثـور عـلى بعض شيـتـيكـات 
الــــــتـــــحـف واآلثــــــار في بــــــعض دول

اخلليج.
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ويـرى شـيــتـيـكــات أنّ تـدمـيــر الـتـراث
الـيــمــني لم يـتــســبّب بـضــجّـة دولــيّـة
كـــبــيـــرة مـــثــلـــمــا حـــدث في ســـوريــا
والــعــراق ألن بــعــضـهــا تــســبّــبت به
احلــمـــلــة الـــتي يــقـــودهــا الــتـــحــالف
ـقـرّبة العـسـكـري بقـيـادة السـعـودية ا

من دول غـربـيـة كـثـيـرة والـتي تـعـتـبـر
شاريا رئيسيا لألسلحة.

ويــوضح الــبـــاحث أن هــنــاك "رابــطــا
قــويـا لــلـغــايـة يــجـمـع الـيــمـنــيـ مع
ــا في ذلك الــتــراث مــا قـبل تـراثــهم 
اإلسالم" الذي كان يشكّل "فخرا كبيرا"
كونه يـذكّـر "بالـفـترة الـتي كـانت فيـها
جــنــوب اجلــزيــرة الــعــربــيــة (الــيــمن
حـالــيـا) احلـضــارة األكـثـر تــقـدمـا في

شبه اجلزيرة".
ويشـكو الـيمـني هشـام علي أحـمد في
ــنــاطق األثــريــة" تــعــز من "إهـــمــال ا
موضـحا أنه يـتمـنّى "أن تعـود احلياة

والــدولــة وتـهــتم بــاآلثــار ألنــهــا رمـز
الوجه احلضاري للبالد".

اضي  في أواخر حزيران/يونيو ا
توجـيه االتـهام فـي باريس الى خـبـير
كـافحة فرنسي وزوجـته ضمن حمـلة 
االجتــار بــآثــار مـنــهــوبــة في دول في
الـشــرق االوسط تــشــهـد اضــطــرابـات

سياسية وحروبا.
قرر إعـادة فتح متـحف تعز في ومن ا
عــــام  ?2023عـــــلـى أمل أن يــــــكـــــون
الـصــراع قـد تــوقّف مــا سـيــسـهم في
إنـــقـــاذ حـــيـــاة كـــثـــيـــرين وقـــرون من

التاريخ.

وظـــيـــفـــة هـــذا الـــعـــام.وفي األســـبــوع
ـــنــصـــرم حــذرت شــركـــة يــونـــايــتــد ا
ايــراليـنــز وهي واحـدة من أكــبـر ثالث
ــــتــــحــــدة شـــــركــــات في الــــواليــــات ا
مــوظــفــيـهــا من أنــهــا قـد تــضــطـر إلى
تـــــســــريح  36ألـف مــــوظـف بــــســـــبب
االنــخــفــاض الــهــائل في الــطــلب عــلى
الـــســفــر جــوا.وقــالـت هــيــلــ بــيــكــر
ــنـتــدبـة وكــبـيــرة مـحــلـلي الــعــضـوة ا
األبـحـاث في شـركـة كـوين لالسـتـثـمار
ــســتــمــرة إنـه في ضــوء "الــقــضـــايــا ا
احملــيــطـة بــالــوبـاء" فــإنـهــا تــتـوقع أن
تـسـتـغـنى شركـات الـطـيران األمـريـكـية
هــذا الـعـام عن مـا يـصل إلى  200ألف
مـن موظـفـيـها الـبـالغ عـددهم اإلجـمالي
 750ألــفـا.وتــطـالب نــقـابـات الــطـيـران
األمـريكية احلكومة الـفيدرالية بإضافة
ـساعـدات إلى حزمـة اإلنقاذ مـزيد من ا
الـبـالـغة  25مـلـيـار دوالر التـي قدمـتـها
حــــتى اآلن.ويــــتـــعــــ عـــلـى شـــركـــات
الـطيـران حمـاية الـوظائف حـتى نـهاية
أيـلول كـجزء مـن شروط تلـقي مـساعدة

الدولة.

جــانب الــشــركـة.وقــد تــلـقى  700عــلى
األقـل من طـيـاري الـشـركـة الـذين يـبـلغ
عــــددهم اإلجـــمـــالي  4500إخـــطـــارات
بـــاالســـتـــغـــنـــاء عن خـــدمـــاتـــهم خالل
ـنـصرم وهـو مـا يـعني أنه األسـبـوع ا
 إبالغ  1200طــيـار عــلى األقل مـنـذ
بــــدء أزمــــة فــــيــــروس كــــورونــــا بـــأن
وظـائـفـهم سيـتم االسـتغـنـاء عنـهـا.وقد
تــركــز إلــغـاء وظــائف الــطــيـاريـن عـلى
قــــائـــدي طـــائـــرات ايـــربـــاص ولـــيس
طــائــرات بــويــنـغ.وتــســتــخــدم طــيـران
A380 اإلمـــارات طـــائـــرات ايـــربـــاص
الـعـمالقـة التي تـسـتـوعب حوالي 500
راكـب. أمـا طـائــرات الـشــركـة من طـراز
بـــويــنغ  777sفـــتــتــسـع لــعــدد أقل من
الـركـاب وبالـتالي يـسـهل ملـؤها خالل
فـــتــرة تـــراجع اإلقـــبــال عـــلى الــســـفــر
جــــــوا.و إخـــــبــــــار اآلالف من أفـــــراد
الـــطـــاقـم كــذلـك بـــأنه  االســـتـــغـــنــاء
عــنــهم.يـتــوقع االحتــاد الـدولـي لـلــنـقل
اجلوي الذي يُمثّل  290شركة طيران
ـيـة أن تــخـسـر شـركـات الـطـيـران الـعـا
أكــثــر من  84مـــلــيــار دوالر ومــلــيــون

لـلمسـافات الطـويلة في الـعالم عن عدد
الــوظـائف الـتـي سـتُـفـقــد.وقـبل األزمـة
كــــان لـــدى طـــيـــران اإلمـــارات  60ألف
مـــوظف.وقــال تــيـم كالرك إن الــشــركــة
سـرّحت بـالـفعل عُـشـر موظـفـيهـا لـكنه
ا سـيتـع عـليـنا التـخلي عن قـال: "ر
ا يصل إلى 15 ـا  عـدد قلـيل آخر ر
ـئــة".وتـأثــرت صـنــاعـة الــطـيـران فـي ا
ية بـشدة جراء انتـشار الفيروس الـعا
حـــيث تـــوقف الـــنــشـــاط بـــشــكـل شــبه
كــلي.وفي مـقـابـلـة مع بي بي سي قـال
تـيم إن شـركـة طيـران اإلمـارات "لـيست
فـي حــالــة ســيــئــة مــثل اآلخــرين".لــكن
ـثـابة مـؤشر مـوقـفهـا احلـالي يعـتـبر 
عــــلى حتـــول كــــبـــيـــر فـي حظ شـــركـــة
الـطيران الـتي قالت قبل تـفشي الوباء
إنها تتجه صوب "أفضل سنواتنا على
اإلطـالق".وتثـير حاالت إلـغاء الـوظائف
الــتي جتــتـاح صــنـاعــة الــطـيــران قـلق
مـوظـفي طيـران اإلمـارات من أن األمور
قـد تـسوء.وعـلمت بي بي سي أن هـناك
إحــبـاطًـا مــتـزايـدًا بــشـأن مـا يـرون أنه
ضــعف فـي االتـصــال والــشــفــافــيـة من

"الــطـائــرات سـتـعــمل عـنــد إعـادة فـتح
ـطـارات بـسـعـتـهـا الـكـامـلـة".وقـال إن ا
ـسـافـر القـادم لألردن سـيـتعـهـد بانه "ا
قـــــد قـــــضى  14يـــــومـــــا في الـــــدولــــة
اخلـــضــراء وهـــنــاك غـــرامــة  10االف
دينار (أكثر من  14ألف دوالر) اذ تب
ـعـلومـات غيـر دقـيقـة".وأضاف إن ان ا
سافرين ستقاس عبر خمسة "حـرارة ا
أجهزة مسح حراري (...) فيما سيكون
ـــطــار ألخــذ هـــنــاك  11مـــحــطـــة في ا
عـــيـــنـــات بي سي آر و  22كـــاونـــتــرا
مــخــصـصــة لــلـتــســجـيل فـي اخملـتــبـر
واسـتالم نـتـائج الـفـحـوصـات".وعـلقت
اضي الـسلـطات األردنـية في  17آذارا
ـطـارات الــرحالت الــدولـيـة وأغــلـقـت ا
حـتى إشـعـار آخر وذلك بـسـبب تـفشي
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فـــيـــمـــا قـــال رئـــيـس شـــركـــة "طـــيــران
اإلمـارات" إن الـشـركـة تعـتـزم إلـغـاء ما
يـصل إلى  9000وظـيـفـة بـسـبـب وباء
ــرة األولى الــتي كــورونــا.وهــذه هي ا
تـــكــشف فــيــهـــا أكــبــر شــركــة طــيــران

السـتـقبـال الـرحالت الدولـيـة من بعض
الــدول اخملــتـارة بــنـاء عــلى مـنــهـجــيـة
أعـدتـهـا وزارة الـصـحـة سابـقـا تـعـتـمد
عــــــلـى الـــــوضـع الــــــوبـــــائـي" لــــــهـــــذه
الـدول.وتـشـمل الئـحة الـدول اخلـضراء
الـــنــمــســا وكــنـــدا والــصــ وقــبــرص
ــارك وإســتـــونــيــا وجـــورجــيــا والـــد
ـانيا وغريـنالند وآيسلـندا وإيرلندا وأ
وإيـطالـيا والتـفيـا وليتـوانيـا ومالـيزيا
ومـالطا ومونـاكو ونيوزيـلندا والنروج
وسـويـسرا وتـايوان وتـايالند.وأوضح
مـــــســــتــــو أن "الــــقــــادمــــ من الــــدول
اخلـــضــراء لن يــحــتـــاجــوا إلى حــجــر
ـــا هــنــاك صـــحي مــدته  14يـــومــا إ
إجـراءات منها فحص البي سي آر قبل
ـغـادرة" مشـيرا إلى أن "قـائمـة الدول ا
".من اخلـضـراء قد تـتغـيـر كل أسبـوع
جــهـته أكـد وزيـر الـنـقل األردني خـالـد
سـيـف إن "وزارة اخلارجـيـة تـبـحث مع
الــــدول الـــتي تــــقع ضـــمن الــــقـــائـــمـــة
اخلــضــراء تـســيـيــر الــرحالت مـعــهـا"
مـوضـحـا أن "األردن بـانـتـظـار الـنـتائج
لــتــأكـيــد تـســيـيــر الــرحالت".وتـابع أن
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أعـــلن األردن امـس األحــد اســـتــئـــنــاف
الرحالت اجلوية مع نحو عشرين دولة
"خـــضــراء" إعـــتــبــارا مـن اخلــامس من
ـقـبل وذلـك بـعد تـوقف آب/اغـسـطس ا
دام نـحو خـمسـة أشهـر بسـبب جـائحة
ــســـتــجــد.وكــانت فـــيــروس كــورونــا ا
احلـــكــومــة األردنــيـــة حــددت الــثالثــاء
ـاضي قائـمة ب"الـدول اخلضراء" أي ا
نخفض البلدان ذات الوضع الوبائي ا
اخلــطـورة وســيـســمح بـالـســفـر مــنـهـا
وإلـيها. وتضم الالئحة  22دولـة بينها
 12دولـة كانت تربطها رحالت مباشرة
مـع األردن.وقــــــال رئـــــــيس مـــــــجــــــلس
دني مـفـوضي هيـئة تـنـظيم الـطيـران ا
هـيثم مـستـو إنه إعتـبارا "من اخلامس
ـــقـــبل ســـتـــكـــون مـن آب/اغـــســـطس ا
الــرحـالت (اجلـويــة) مــتــاحــة من وإلى
األردن إلـى دول مـــــــحــــــددة".واضــــــاف
مــســتــو لــلـتــلــفــزيـون الــرســمي "قــنـاة
ــمـلــكـة" أن "هــيـئــة تـنــظـيم الــطـيـران ا
ـدني أبلغت مشغـلي شركات الطيران ا
طـارات األردنية جاهزة فـي العالم أن ا
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لم اســمع بـاسـم هـيـال مـيــوس قــبل يــوم اخـتــطــافــهـا ذلك ألنــني كــســول جـدا
وخامل.وافـضل دائما االبتعاد عن االخبار الـسياسية اال في وقت محدد اتابع

فيه دراما احلياة الغامضة التي نعيش في دواماتها القاسية.
انية تـدعي هيال ميوس تعمل في ما نـفاجأت لسماعي خـبر اختطاف نـاشطة ا
وسيقى والرسم.ما تفاجأت معـهد كوتة وتنظم برامج ثقـافية لالطفال لتعلـيم ا
ـرة الـشخص اخملـطوف الننـا نـسمع يـومـيا عن حـوادث االخـتطـاف.لـكن هذه ا

انيا بلد غوته.. ليس عراقيا.انها امرأة ومن ا
امـراة اروربية تقـود دراجتها الـهوائيـة وسط شوارع بغداد,وتـسكن في منـطقة
الـكرادة.ويـبـدو انهـا حتب الـعيش هـنا,وتـألف احليـاة الـتي بدأنـا نـشمـئـز منـها

نحن بسبب معاناتنا الطويلة.
ـانيـة تـبتـكر سـعـادتهـا باسـلوب فـريـد.عمل ثـقافي,جـوالت على الـراجة هذه اال
الهوائية,لقـاءات مع شرائح مختلفة وفي اماكن متعددة.دنيا خاصة كانت هيال
غامرة في االماكن التي تفتقر تصـنعها دون ملل.ان اولئك الغربي يعـشقون ا

الى النظام واالمان.
رويت لــصـديق عـراقي يـعـيش في اخلـارج مــا جـرى لـهـذه الـنـاشـطـة.قـال هـذه

اذا مجنونة?قال هل يذهب احد الى النار برجليه. مجنونة.سالته 
قـلت له:انـت ال تـفـهم مـا في اعـمـاق تـلك الـسـيـدة الـتي تـعـيش بـيـنـنـا بـكل هـذه
البـساطة?وال احد يسـتطيع ان يتفـهم احساسها وهي القـادمة من بالد تختلف

عنا في كل شيء.
تـفرد.الـيست هي وذج جـديد يـبحث عن جتـربة ومـغامـرة لهـا طابع االثـارة ا
حفـيدة غـوته الذي كتب فـي بداية حـياته مـسرحيـة عن النـبي علـيه السالم.فهل
يـسـتـغـرب احـد ان تـكـون هـيال مـيـوس بـيـنـنـا,وحتـاول ان تـقـدم

ساعدة لنا. ا
كـنت اتـمـنـى لـقـاء هـذه الـسـيـدة,واحلـديث مــعـهـا لـكـني
ضــيــعت الــفــرصــة الى االبــد.غــادرت بــغــداد عــاشــقـة
بـغداد,وهـا انا ذا اكـتب عـنهـا وكـلي ثـقة ان كـلـماتي ال

تخفف من خيبة املي.

بعيـداً عمـا اذا كان هنـاك بالفـعل كهربـاء تستـحق ان يجري احلـديث عنهـا بهذا
الــشـكـل  او التـوجــد  وهـو اعــتـراض جــاهـز عــلى كل من يــتـحــدث عن اهـمــيـة
(التـدبير والترشيد) في استهالك الكهرباء  اقول بعيداً عن ذلك كله فإن مفهوم
االعتدال والـترشيد عمـوما يكاد يكـون غائباً عن ثقـافتنا االجتـماعية  واتفق مع
ـتـحـدث الـناصـح  بان الـعـراقـيـ يـكادون ان يـنـفـردوا ب(مـيـزة) االسراف في ا
اسـتـهالك الكـهربـاء  واحلـقيـقة انـنا مـنـفردون لـيس بهـذا الـنوع من االسـتهالك
فـقط بل في مـعـظم حـياتـنـا االجـتـماعـيـة رغم عالئم اخلـطـر الـتي تـتهـدد ثـرواتـنا
سؤوليـة. كلنا نـتذكر انخـفاض مستوى احلياتـية وبشكل اليـنم عن اي شعور بـا
ياه اخلـطيـر في نهر دجـلة قبل عـام بسـبب استـمرار تركـيا حيـنها  في ملء ا
تداولة هذه االيـام ايضاً نقصـاً كبيراً جداً سد اليـسو  كما  تظـهر الفيديـوات ا
في ميـاه نهر الفرات في قسـمه االعلى وليس في جزئيه االوسط واالدنى فقط  
لكن أيـاً من حاالت النقص هذه لم تنعكس آثارها على سلوكنا كمجتمع ولم تؤدِ
ائي غير فروض الى استجابة مجتمعية تتناسب مع خطورة الوضع ا كما هـو ا
اآلمن  فلم تـتوقف  انابـيب الدعاية لـغسل السـيارات على الطـرق اخلارجية عن
يـاه في انتظار من يركن سيـارته استجابة لهذا االعالن هدر كـميات كبيرة من ا
ـاء في الــغـسل اجملــاني ولم يـشــعـر الــنـاس بــاهـمــيـة االقـتــصـاد بــاسـتــهالك ا
واالستـحمام وباقي الشؤون اليومية. اليوجـد اي بلد عربي او غير عربي يتعامل
اء او الـتيار الكـهربائي بنـفس (السخاء) والالمـباالة التي نتعـامل بها نحن مع ا
في الـعـراق مع هـذه الـطاقـة الـعـزيـزة والشـحـيـحـة في هذه االيـام واحلـقـيـقة ان
الـعـراقي يـفـاجـأ عـندمـا يالحظ اجملـتـمـعـات االخـرى تـراعي مـوضـوع اسـتهالك
ادي كـتكلفـة مضافـة على مصـروفه الشهري او الطاقـة وحتسب لهـا حسابـها ا
ــعـنـوي كـمـفـهـوم قــيـمي وسـلـوكي يـعــبـر عن حـالـة من الـتــضـامن االجـتـمـاعي ا
سـؤولـية جتـاه االخـرين  وقـد يفـسـر الـعراقي هـذه احلـالة والـشـعور الـعـالي بـا
ــكن مــقـــارنــتــهــا بــالــعــراق الـــغــني بــنــفــطه بــفــقــر الــبــلــدان االخـــرى الــتي ال
وثـرواته!واليـلـتـفت الى مـخــاطـرهـا عـلى امـنه ومـسـتــقـبل  اجـيـاله . والتـنـحـصـر
ـسؤولـيـة عن هذا الـسـلوك الـضار بـأمن اجملـتمع وتـنمـيـته بالـعادة االجـتـماعـية ا
تـوارثة بل ان كل مراكـز التأثـير وصنـاعة الرأي في اجملـتمع معـنية ومـسؤولة ا
فـهومها عن عالج هذه الـظاهرة بـقاء او عدمـاً وسواها من اسـاسيات الـتنمـية 
التـربوي  والشك ان مراكـز التوجـيه الديني وصـلوات اجلمـعة واجلمـاعة معـنية
بـبـيــان االثـار الـضـارة لـهـذه الـظـواهـر  ومـخـالـفـتــهـا لـتـعـالـيم الـشـرع احلـنـيف
ـنـابـر (عـمـومـاً ولـيس جـمـيـعـهم) قـلـما الحظ ان صـلـوات اجلـمـعـة وخـطبـاء ا وا
يتـناولـون في خطـبهم هـذه االمور مـع ان التـفريط بـها يـتعـارض بشـكل جلي مع
ة وأحاديث شريفة عـديدة انتقدت  بشـكل صريح هذه الظواهر وذمت ايات كـر
ـؤسسات الرسمية او تـسبب بها في اكـثر من موطن. وليس االعالميون وال ا ا
ؤسـسـة الـدينـيـة في الـتأشـيـر على غـير الـرسـمـية االخـرى بـأقل مـسؤولـيـة عن ا
مواطن اخلـلل في هذه الظـاهرة. قد يـكون بعض صـناع الرأي غـير ملـتفت الى
ـوضوع انـطالقـاً من قـاعـدة: ومـا أنـا اال من غـزيةَ ان اهـمـيـة احلـديث عن هـذا ا
غَوَتْ غَـوَيْتُ وإن ترشُدْ غَزِيَةُ أرشُدِ  اي انهم غير ملتفت خملاطرها وخاضعون
لكن واضـعـات االجـتمـاعـية الـتي تـسـوّغ ظاهـرة االسـراف في حـياتـنـا  لـنـفس ا
ـؤسـسـات  والـقـوى واجلـهـات ـشـكـلـة االكـبـر حـ يـكــون سـبب عـزوف هـذه ا ا
النافـذة على اختالف عناوينهـا وشكل ادائها هو مجامـلة اجلمهور واخلشية من
اسـتــفـزازه او زعــله  خـاصــة حــ تـكــون هـنــاك حـاجــة الصـواته في اي دورة
صالح انتـخابية. ح تـدر مجاملة الـناس النفع لنـا وتضر 
كن النـاس انفـسـهم فإن هـذا لـهو الـفسـاد بـعيـنه النه ال
طلوبة مالم تتوفر فيه الي مجـتمع ان تتحقق فيه التنميـة ا
االسس الــتـربـويـة لــذلك واولـهـا وأدعـاهــا لالحـتـرام  هـو
قبلة. سؤولية جتاه اجلماعة وجتاه االجيال ا الشعور با
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عـروف أن قـوة اية دولـة في الـعالم تـقف عـلى وجود فـئـة الشـبـاب التي هي من ا
الدعـامة األساس في بناء هيكل الدولة وعمـودها االقتصادي في قطاعات اإلنتاج
اخملـتلـفة خـصوصا األعـمار من 20 إلى  40 سـنة آخـذين بنـظر االعـتبـار نوعـية
ـتـعـلـمـة ومن أولى االخـتـصـاص سـنـدرك أن اخلـسـارة هـذه الـفـئـة إذا مـاكـانت ا
عظيـمة والـدول في شتى الـعالم تعـول كثـيرا على هـذا النـوع من الفئـات العـمرية
ـاديـة اليـصـالهـا وأبـرزهـا قوة مـنـتـجة... وتـبـذل قصـارى جـهـودها االعـتـبـارية وا
فانـطالقة الكـثيـر من الدول نـحونـاصية اجملـد والتـقدم والـرقي هم هؤالء الـشباب

عادن أوالصناعة أو ركوب الفضاء ابدا. وليس كما يتصور البعض ا
انيا ارتـقت بال صناعة باد األمر وأمريكا احتلت اليـابان انطلقت بال معادن وأ
ا هذه االنطالقة بوجود الشباب وتوفر موقع الـريادة ليس بوجود النفط وغيره إ
ة لذلك وبـتعدى ذلك إلى حال القـوة الذي حتتاجه الدول لـلمحافظة عنـصر العز
عــلى مـوقـعــهـا ومن يـوفــر هـذه الـقــوة انـهم يـاســادة الـشـبــاب أيـضـا فــهم الـقـوة
الـضـاربــة الـتي حتــفظ كـيـان الــدولـة من االنــهـيـار وهـم اي الـشـبــاب من يـصـون
وقف واالمجاد انهم سور الوطن حدودهـا اما التحديات اخلارجيـة وهم صناع ا
ـتـقـدمـة بـدأت احلـصـ الـذي يـبـقي الـدولــة قـائـمـة لـذا نـرى الـدول خــصـوصـا ا
حتـسب الف حـساب لـقـوتـهـا الشـبـابـيـة وكـيفـيت تـوظـيـفهـا في حـقل اقـتـصـادها

فكانت حكاية الرقي واالزدهار الذي وصلت إليه هذه الدول.
اال نحن في العراق

نح شبـابنا الفرصـة والنستغل قـدراتهم العلمـية والعضـلية لبنـاء مجدنا الذي ال
ــسـمــيــات انه حق قــانـوني نــحن بــأمس احلــاجـة لـه وهـو إذا ابــعــدنـا كل هــذه ا
وأخـالقي وانـســاني وشـرعي يــحـتم عــلى الـدوله تــوفـيــر فـرص الـعــمل ألبـنــائـهـا
ـواطـنـة خـصـوصـا أولـئك الـذين هم في مـرحـلـة الـشـبـاب حـتى يـكـتـمل عـنـصـر ا
بـركنـيه احلـقوق والـواجبـات ويشـعر هـؤالء الشـباب بـصمـيم وطنـيتـهم وانتـماذهم

للوطن....
فكيـف سيكون احلال إذا ماوقفنا بالضد من تطلعاتهم بالضد من احلصول على
حـقـوقـهم بل ادهـى من ذلك نـضـربـهم بل نـدمـيــهم واألكـثـر غـرابـة النـحـتـرم رايـة
الـوطن بيـرق العـراق عـندمـا ننـهال عـليـهم ضربـا والنـتيـجة دمـاء وحقـوق ضائـعة
ومواطـنة مهـدورة وبالتـالي ضاع الـوطن بخسـارته أبنائه وحـتمـا سيخـتفط أولئك
الـشـبــاب بـهـذه الــصـورة حــتى تـصل حــالـة احلـقــد عـلى ذلك الــوطن وهي بـحق

اخلسارة الكبرى.
فـضــرب الـشــبـاب واخلــارجـ مــنـهم أمــر مـرفـوض ومــسـتــهـجن وغــيـر مــقـبـول
خصـوصا أذى تعدى ذلك نـحو االعتداء عـلى راية العـراق التي دفعنـا من أجلها
انهار مـن الدم ومنحـنا لهـا مئات آالف تـضحيـات حتى تبـقى تلك السـارية واقفة

شامخة ألنها عنوان شرفنا واسمى درجات كرامتنا بل هي شموخ كبريائنا...
نعم قـد يكون هنـاك فعل غيـر محسوب اومـنفلت من قـبل الشباب ألنـهم يشعرون
بـأنــهم أصـحـاب حق وهم كـذلـك وصـاحب احلق أعـمى الـواجـب احـتـضـانـهم بل
ـا يتم اشـتـراكـهم في عـجـلـة بنـاء الـوطن والـدفـاع عـنه وتلك اسـتـيعـاب أفـعـالـهم 

ابسط احلقوق التي تمنح لهم قبالة تضحياتهم وأولها ذلك الدم الطهور.
اشـركوهـم في احللـقـات الـسانـدة لـبـناء الـعـراق ألنـنـا اليـوم في مـرحـلة الـتـهـيكل
ـصالح ـنافع االنـانـيـة  وا إلعـادة بـنـاء الوطن الـذي هـمش كـثـيرا أمـام حتـديـات ا
الشـخصية وأولها منافع وتطلـعات األحزاب والتي حولت العراق إلى كعكة وجب

أقتسامها.
لـقـد مـضى الـوقت وبـيـدكم أيـها الـقـائـمـون عـلى احلـكـومـة أمـضى سالح لـبـلورة

التقدم والنهوض بالعراق بعد هذا االنحدار والتقوقع والفشل.
انه سالح الـشباب الكامن في عقـــولـهم ومداركهم وإصـــرارهم وقــــبل كل هذا
وطنـيتهم وشـعورهم بـكونـهم عراقـيـــون بعـد أن غيـــبت الوطـنيـة ردحا من الزمن

بسبب توجهات احلاكم الغير محسوبة والتي أوصلت البلد إلى هذا احلال.
ـياه الـراكده ألحـداث فوضى وبقي نـقول هـناك من يـريد خـلط األوراق وحتريك ا
وعدم اسـتقرار يـقوض أداء احلـكومة الـتي بدأت مـقبوله شـعبـيا وكسـبت الرهان
نحـن ننـتـظـر استـيـعـاب هؤالء الـفـتـيـة ودمجـهم بـالـوطن لـيفـرحـوا ونـكون كـسـبـنا
الرهـان سيـما وأن العـراق قادر عـلى ذلك إذا ماصـدقت النـوايا مع عـملـية الـبناء
الذي طال انـتظارهـا لنكـون قد كسـبنا أهم مـحفزات االنـطالق نحـو التقـدم كوننا
ـكان الـصحيح والـطريـقة الصـحيـحة وهي بحق سخرنـا أهم ثروة ووضـفنـاها با

كذلك هذا اوال.
ـشاكل الكـبيـرة وهي تراكم اخلريـج التي مـافتئت أن ونكـون قد قوضـنا احد ا

كانت أحد األسباب التي أدت الندالع انتفاضة أكتوبر.
ـر به ونــكــون قــد كـســبــنــا أبـنــائــنــا في وقت عــصـيـب 
الـعــراق. ويـعـد أهـم اخـتـبــار حلـكـومــة الـكـاظــمي الـتي
أخـذت تــلـمس مـعـالم  الـطـريـق الـذي يـجب أن تـسـلـكه
إلعـادة االعـتـبـار لـلـعـراق ولـلـمــلـمـة مـشـاكـله ولـنـنـتـظـر

ماتؤول آليه االيام القادمة.
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والـشـكـر لـكـورونـا حَظـرَهـا ولم يـرد بـهـا دين سـمـاوي ال إسالم وال نـصارى وال
يـهـود وال غيـر سـمـاوي أيـضاً يـقـبل بـهذه الـتـقـالـيد وهـذا اإلسـراف في مـجالس
يمـة ومؤامرات وصـفقات مـشبوهة نفـاق ورياء وإسراف. مـجالس لغـو وغيبـة و

نافق عساها ال عادت. مجالس ا
يـحـضــر فالن الـفـالني بـشــهـادة مــزورة وشـارب مـفــتـول هــمـا كلُّ مــا بـقيَ من
رجـولته. وال صالة وال دين وال أخالق وال علم وال فهم. وال دينار واحد دخل بيته

من احلالل! 
يقـوم اجلميع وقـوفاً مـصور فـيديو يـالحقه والبث مـباشـر في الفـيس تقـول فيلم
رحوم يقفون فوق رأسه يرحبون به ويبتسمون أكشن! يـفسحون له بجوار ابن ا
ـا يـجــلس فالن الـفـالني مـئـات الــعـيــون تـتـجه صــوبه وتـراقب في وجـهه وحــا
حـركـاتـه ويـرى بـعض الـفـرقـاء الـتـجـمـهـر حـوله فـيـبـدأ الـهـمس والـلـمـز والـغـمـز
ا يخـرج ينقلب والتشـريب والكص والشـوي وسمعة عـائلته وعـائلة جيـرانه. وحا

رحبون إلى كالم عن تاريخه األسود وأبيه اجملرم! ا
وقد يحـضرُ العـبد الفـقير مُـحِبٌّ صادق للـمرحوم من بـلدٍ بعـيد أو قريـةٍ نائية وال
أحد يـشعر بـحضـوره وقد ال يجـد مكـاناً يـجلس فيه وال مـأوىً يأويهِ وال لـساعةٍ
من نهـارٍ يرتاح فـيهـا من سفرهِ الـبعـيد وإذا حضـرَ الطـعام تنـافس حامـلوه على
خِدمـة الوجهـاء بحـسب توزيع أهل العـزاء بأصواتٍ غـاضبـة وعيونٍ تـقدحُ شرراً
صير األخـيرة وال يجد العبد الفقير لقمةً وكأنَّهم يـوجهون جنوداً ساعة معركة ا
تـسـدُّ جـوعه وهـو الـذي قـضى الـليـل والنَّـهـار سـفـراً بال نـوم وال طـعـام فـيـقـصد

أقرب دكان ويشتري لنفسه بسكويتاً أو ما شابه يسدُّ جوعه!
ـديـنـة وقـد يـرتـفع ـا يـتـنـاولـون الـعـشـاء في أفـخـرِ مـطـعمٍ في ا واجملـلس كـله ر
ـرحوم شـدَّة! وبـعد شـهر إذا احلسـاب إلى شـدَّة وشدَّة يـا ورد شدَّة عـلى قـبر ا
ـيت الذي تـرك البنه البـكر عـقارات وسيـارات وعمـارات وشقق وقطع قلتَ البن ا
ـتنع : لـو تصـدقت بـخمـسة آالف ديـنـار صدقـة قد تـنـفع أباك  أراضٍ وبسـات
ـا يـقـول غـداً وبـعـد غــد ورأس الـشـهـر. وقـلتُ ألحـدهم وفي وجـهه: لـيت أبـاك ر
ال اقتـنى كلباً من الـشارع وال أنفق عـلى تربيتك ديـناراً واحداً لكن مـاذا ينتج ا

احلرام إال أمثالك!
ويتـحدثون عن مـجيئـهم إلى مجـلس العزاء كـمعركـة من معـارك نابلـيون أو غزوة
بـدر وها قـد جئـنـا من بلـدٍ بـعيـد ألجلك قـطـعنـا الفـيـافي وتركـنـا بيـوتنـا وأهـليـنا
وأعمـلنا ومصاحلنا ولم جند في الطعـامِ شوكة وال سك ونحن ما نعرف نأكل
صيبة! ال بأيـدينا! أوالد الكـلب! وهل قيل لكم بأني صـاحب مطعم? أنا صـاحب ا

أشبع الله لكم بطنا وال عافى لكم بدناً (وبئس الطعام طعام الوليمة).
وبعـد سنوات طويلة من مجلس العزاء الـفالني سيظلون يتحدثون عن اإلسراف
وكأنَّـهم يتحـدثون عن منـجز علمي أو ثـقافي في مجـلس عزاء فالن الفالني وفي
َّ ذبح مئتي خروف وبلغت كـلفة مجلس عزاء عمرو أكثر من وجبـة طعام واحدة 

مئتي مليون دينار واحلضور أكبر من مجلس عزاء زيد!
وفي الله عـوض عن كل فائت وَعَزَاء مِنْ كُل مُصِيبَةٍ والْمَجْبُورُ مَنْ جَبَرَهُ الثَّوَابُ

وَالْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ رضوان الله. 
ُـصـاب أال يـحـزنَ وال يـضـعف وال يـيـأس فـيـؤلم أهـلـه وأصـدقـاءه ويـفرِحَ وعـلى ا
أعداءه ويـشمِـتـهم ال أحد يـنجـو من الـعَوارض فال تُـشْـعِرْ قـلـبَك اجلزع عـلى ما

صائب أكبر.  فات فيغفلُ ذِهنك عن االستعداد 
ونــاضل عـوارض احلـزن بــأنـفـة وكـبـريــاء عن مـضـاهــاة أفـعـال ضـعــفـاء الـقـلـوب
والـعـقول فـإن الـعزاء لـعـقالء الرجـال واجلـزع للـنـسوة ربَّـات احلـجال ولـو كان

اجلزع يـرد فائتًا أو يحـيي تالفاً لكـان فعلًا دنيـئاً فكيف وهو
مجـانب ألخالق ذوي األلباب فارغب بنفسك عما يتهافت
فــيه األرذلـون وصن قـدرك عــمـا يـركــبه اخملـسـوسـون.
والْــمُــؤْمِنُ الْـــقَــوِيُّ خَــيْـــر وَأَحَبُّ إِلَى الــلَّـهِ مِنَ الْــمُــؤْمِنِ
. وال ينـبغي للمـؤمن أنْ يذلَّ نفـسه وال ينبغي الضَّـعِيفِ

ؤمنٍ أنْ تكون له حاجة أو مصيبة تُذِلُّه.
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ـعتقل في االمن الـعامة وقـتئذ بـتهمة ا
الـتـحـريض على اضـراب طـلـبة جـامـعة
بـغـداد وعـرض علـيه الـتـعاون لـلـقـيام
بـانقالب مـشتـرك الطاحـة الرئـيس عبد
الـــرحـــمن عـــارف ورئـــيس حـــكـــومـــته
الـفـريق طاهـر يحـيى ويـكون الـركابي
رئــيـسـاً لــلـوزراء وعـضــواً في مـجـلس
رئـاسي قد يـتألف من ثالثـة على غرار
مـجلس الـسيـادة عقب ثورة  14 تـموز
1958 ورفـض فـــؤاد الـــعـــرض فـــكـــرة
وشــكالً وطـريــقـة ولم يـدع لــلـنـايف ان
يـدخل في التفـاصيل وقد غـادر النايف
االجـتـمـاع بـعـد ان قـال لـلـركـابي : فـكّر
وضوع واسماعيل شاه وكان فـي ا
مــديـراً لـألمن وكـالــة رهن اشـارتك اذا
غـيرّت رأيك. وبهذا الصدد ليس دقيقاً
مــا ذكــره عـونـي قـلــمــجي في بــرنـامج
(شــهـادات) الـتــلـفـزيـونـي مع الـدكـتـور
حــمـيـد عـبــدالـله من ان جـواد الـدوش
الـقــيـادي في احلـركـة االشـتـراكـيـة هـو
الـذي اعترض على التعاون مع النايف
الن قـرار الـرفض كـان قـد اتـخـذه فؤاد
وهــو في مـواجـهـة الـنــايف في مـعـتـقل
االمن الـعـامـة ومـا أشـار الـيه قـلـمجي
جـرى في اطار اجـتماع لـقيـادة احلركة
عـقب االفـراج عن الـركابي الـذي عرض
مـا جرى له مع الـنايف وقـد ثمن قراره
بـرفض التـعاون مـعه جمـيع القـيادي

اجملـــتـــمــعـــ ولـــيس الـــدوش وحــده.
وبـالـتـأكـيـد فان أنـبـاء اجـتـمـاع الـنايف

والـركـابي الـتي انتـشـرت في االوساط
الـــســـيـــاســـيــة ال بـــد قـــد وصـــلت الى
الـرئيس عبـدالرحمن عارف ولـكنه كما
فـي لـقـاء الـداوود وعــارف عـبـدالـرزاق
قـبل عام لم يلتـفت الى األمر حتى بدا
لـلـكثـير من الـسـياسـي والـصـحفـي
وكــأن الـرئــيس (مــسـحــور) ومـشــلـول
ومـــســلـــوب االرادة وغــيــر قـــادر عــلى
ـنـاسب. في آب 1969 اتــخـاذ الـقــرار ا
الــتـقـيت شـخــصـيـاً في مـعــتـقل قـصـر
الـنهاية مع اللواء عبدالعزيز العقيلي
وزيــر الــدفــاع االســبق وســألــتـه عــمـا
جـرى بينه وب النايف والداوود في
آيـــار 1968 فــــقـــال: وقــــد حـــرصت ان
يـشهد الـلقاء عدد من رفـاقي احلركي
ـعتقل وأغلبهم أحياء واحلمد لله ا
لـلـتـوثـيق فـقط فـقـال: ان االثـنـ جاءا
الـيه في منزله وعرضـا عليه ان يكون
رئـيساً للجمهورية واحلكومة وان يتم
اخــتــيــار الــوزراء من قــبـل الــطــرفـ

ووافـق الـــــعــــقـــــيـــــلـي وكـــــان يـــــكــــره
عـــبــدالــرحــمـن عــارف وال يــود رئــيس
حــكـومـته طـاهــر يـحـيى ويـعـد األول
عــسـكــريـاً تــقــلـيــديـاً يــنـقــصه احلـزم
ويـــعــتــرف بـــانه عــنـــدمــا تــولى وزارة
الـدفاع في حـكومـة عبـدالرحـمن البزاز
بـــتــرشـــيح من الـــرئــيـس عــبـــدالــسالم
عـــارف صـــارح االخـــيــر بـــان الـــلــواء
عـبـدالـرحـمن ال يـصـلح لـرئـاسـة أركان
اجلــيش حــتى وكـالــة ولـكن الــرئـيس
وكـان الـعقـيلي يُـحبـه ويحـترمه تـمنى
عـلـيه ان يـداريه حتى يـصل الى رتـبة
فـريـق بـعـد شـهـور و(يـطـلع تـقـاعـد) !.
وعــنــد الــبــحث فـي تــســمــيــة الـوزراء
اقــتــرح الــنــايف ان يــكــون هــو نــائــبـاً
لــرئــيس الــوزراء ووزيــراً لــلــداخــلــيـة
ووافـق الـعـقــيـلي شــرط ان يُـسّـرح من
اجلـيش ويتخلى عن رتبته العسكرية
واسـتـعـرضت اسمـاء لـشـغل الوزارات
من بـيـنهـا ناصـر احلـاني للـخارجـية
ومـحــمـود شـيت خـطـاب لـلـمـواصالت
ومـحمـد رشـيد الـفيل لـلمـعارف بـينـما
كـان الـنـايف والـداوود يـحـومـان حول
ــــرشح لـــوزارة الــــدفـــاع وقـــد أحس ا
الـــعــقــيـــلي ان في (عــبـــهــمــا) شيء !
فـسـألـهـمـا من تـرشـحـان لـلـدفـاع ? قال
الـنـايف أن أخـانـا (أبـو أركـان) يـقـصد
الــداوود هــو الـذي ســيـقــود االنـقالب
ويُـرتب االمور وال بد من مـكافأته بان
يـكـون وزيراً لـلدفـاع ويُحـجّم الضـباط
الـــقــومــيـــ والــبـــعــثــيـــ واآلخــرين
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ـنـاوئـ لـنـا. وسـكتُ وأعـصـابي تـكاد ا
تـنفـجر ـ يـضيف العـقيـلي ـ وقلت لـهما
ضــابـط بــرتــبــة مــقـــدم يُــصــبح وزيــراً
ـــئــات األلـــويــة لـــلــدفـــاع مـــاذا أقــول 
والـعـمـداء والـعـقداء فـي اجليش ? ورّد
الـنايف مـسترخـياُ انت سـتكون رئـيساً
لــلــجـمــهــوريــة وقـائــداً عــامـاً لــلــقـوات
ـســلـحـة ومن صالحـيـاتك ان تُـصـدر ا
قـراراً أو مرسوماً بـترفيع االخ ابراهيم
الـى رتــبـــة فـــريق ويـــتـــســلـم الــوزارة
و(صــــارت من قــــبل.. ومــــشت األمـــور)
ـقـدم صالح مـهدي وكـان يـقصـد حـالة ا
عـمـاش الذي مُـنح رتـبة فـريق وأصبح
وزيــراً لــلــدفــاع في حــكــومـة 8 شــبــاط

 .1963
وهـنا التفت الـعقيلي الى ضـيفيه وقال
لـهما بنبرة موصلية غاضبة (خلصتو
شـرب قهوتكم) ! في اشـارة مهذبة بان
الــلــقـاء انــتـهـى. والـغــريب ان الــرئـيس
أحــمــد حــسن الــبـكــر اســتــدعى عـارف
عـبدالرزاق وعبدالعزيز العقيلي في آب
1968  وقـابــلـهـمـا في مـكـتـبه بـالـقـصـر
اجلـمهـوري وأبلغ االثـن بـانه لم يعد
ـــقـــدوره ضـــبط (الـــشـــبـــاب) الـــذين
يُـلـحـون عـلى اعـتقـالـهـمـا وانه يـعرض
عـلـيـهـمـا الـتـوجه الى الـهـنـد واالقـامة
فــيــهــا مــؤقــتــاً وهــنــا ردّ عـلــيـه عـارف
عـبدالـرزاق بلـهجـته الكـبيـسيـة : (شنو
أبــوي هـنــدي أمي هـنــديـة) ! وانــتـهى
الـلـقـاء الـذي لم يـتحـدث فـيه الـعـقـيلي
الـذي قال الحـقاً كنت اسـتشعـر اخلطر
وأرغـب في اخلـروج مـن الـعــراق ولـكن
اعــتـراض عـارف أخـجــلـني من الـبـوح
بــرغـبـتي فـي مـغـادرة الـعــراق. واعـتـقل
االثــنــان وأمــضـى عــارف عــبــدالـرزاق
شــهــوراً في الــســجن وأطــلق ســراحه
شــرط ان يــغــادر الــعــراق الـى اخلـارج
وظل الـعقيلي سنوات طـويلة محبوساً
الـى ان تــوفـي في الـــســـجن أمـــا فــؤاد
الـركـابي فـقـد اعتـقل في نـيـسان 1969
وحـكمت عليه محـكمة علي هادي وتوت
(الــثـورة) بـتـهـمــة مُـضـحّـكــة بـالـسـجن
ثـالث ســـنـــوات أمـــضـــاهــــا في ســـجن
بــعـقـوبـة وقـبـل انـقـضـاء مـحــكـومـيـته
بـاســبـوعـ دست أجـهـزة االمن عـلـيه
قــاتالً مـحــتـرفــاً طـعــنه بــسـكـ أودت

بحياته.    

{ جزء من كتاب (ب الصحافة والسياسة..
تاعب قيد التحضير نصف قرن من ا

في احـــدى زيـــارات الــعـــمــيـــد ســعـــيــد
صـلـيـبي آمـر مـوقع بـغـداد الـعـسـكري
عسكر الرشيد الى سـجن رقم واحد 
لـلـسالم عـلـى صـديقـه الـعـمـيـد الـطـيار
ـعــتـقل هـنـاك مع عــارف عـبـدالـرزاق ا
عـــــدد مـن رفـــــاقه فـي أعـــــقـــــاب فـــــشل
مــحـاولــته االنـقالبــيـة في الــثالثـ من
حــزيــران 1966 اســتــأذن صــلـيــبي من
عـبـدالرزاق ان يـسمح لـلمـقدم ابـراهيم
الـداود وقـد أصبح آمـراً للـواء احلرس
اجلــمـهــوري مـنــذ مـطـلـع الـعـام 1967
بـــــزيــــارته والـــــلــــقــــاء مـــــعه وعــــارف
عـبدالرزاق ليس صديقاً حميماً لسعيد
ا العالقة بينهما صـليبي فحسب وا
وثـــيــقــة عـــلى الــصُــعـــد الــشــخـــصــيــة
والـعائـليـة واالجتـماعـية ووافق عارف
عــلى اسـتــقـبـال الــداود الـذي جـاء الى
ــعــتـقل حــامال مــعه  ثالث سالل من ا

الفاكهة وكان ذلك في آذار 1967.
واخـــتـــلى ابـــراهــيـم الــداود مـع عــارف
ـعـتقل ولم عـبـدالرزاق في غـرفـة آمر ا
يــسـتــغـرق الـلــقـاء بــيـنــهـمـا غــيـر ربع
الـســاعـة عـاد بـعـدهـا عـارف الى رفـاقه
ـعتـقل وهـو في قمة الـغضب وقبل ا
ــا جـرى فـي لـقــائه مع ان يُــخــبــرهم 
الــداود نــادى عــلـى جــنــود احلــراسـة
وطـــلب مـــنـــهم حـــمل سالل الـــفـــاكـــهــة
(بـرتــقـال وتـفـاح ومـوز) الـتي جـاء بـهـا
ابـــراهــيم واعـــادتــهـــا الــيـه وكــان قــد
اسـتقر في سيارته العسكرية (اجليب)
ـعتقل. وابلغ عارف غادرة ا اسـتعداداً 
ـعـتـقل ومـنهم عـبـدالـرزاق رفـاقه في ا
صـــبـــحي عـــبـــداحلــمـــيـــد ان الــداوود
أخــبـره بـان االوضــاع الـسـيــاسـيـة في
الــعــراق بــاتت في غــايــة الــسـوء وان
الــرئــيس عــبــدالــرحــمن عــارف مـرتــبك
وقــلق وال يـعـرف كـيـف يـتـدبـر األمـور
ــا قــاله الــداود أيــضــاً ان جــمــاعـة و
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جـــرى الــتـــوقـــيع في مـــديــنـــة لــوزان
الـسـويسـريـة على مـعـاهدة صـلح ب
وب كـل من تـركـيـا كـطرف مـن جـهـة 
كل مـن إنـكـلــتـرا وفــرنـســا وإيـطــالـيـا
كـــــــطـــــــرف من جـــــــهـــــــة أخـــــــرى في
ـعـاهـدة 24تـمـوز/يـولـيو (1923) وا
كـانت قد تضمنت (143) مـادة موزّعة
عـلى (17) وثـيـقـة مـا ب “اتـفـاقـيّـة”
و”مــــــــيــــــــثــــــــاق ”و”تــــــــصـــــــــريح”
و”مـلحق”وتـنـاولت ترتـيـبات الـصلح
ـوقعـة علـيهـا وإعادت بـ األطراف ا
ـــــعــــاهـــــدة تــــأســـــيس الـــــعالقــــات ا
ـتعـاقدة الـدبلـوماسـيّة بـ األطراف ا
وفــقــاً لــلــمــبــاد الــعــامّــة لــلــقــانـون

الدوليّ .”
ـعـاهـدة قـد سـيـقت وكـانت هـيـكـلـيـة ا

وفق اآلتي:
ضايق التركية. مؤتمر ا

إلغاء التعهدات.
تبادل السكان ب اليونان وتركيا. 

اإلتفاقيات. 
لزمة.  الرسائل ا

ـعاهـدة فـيـهـا الـعالقات كـمـا نـظـمت ا
بــــ تــــلك الــــدول ذات الـــعـالقـــة في
مــرحـــلــة مــا بــعــد احلـــرب الــتــركــيــة
الــيـونـانـيـة وكـذلـك في تـصـفـيـة آثـار
ية األولى وتـعتبر أيضاً احلـرب العا
ـــعــــاهـــدة إعـالن لـــتــــأســـيس هــــذه ا
اجلـمهوريـة التركيـة احلديثـة برئاسة
مـصطفى كمال أتـاتورك. وإنها دخلت
حـيّـز التـنفـيذ في (6) أيـلول (1942)

وأودعت رسميّاً في باريس.
ـعـاهدة  وقـد تـخـلّت تـركـيّـا في تـلـك ا
عن الــســيــادة عــلى قــبـرص ولــيــبــيـا
ومـــصــر والــســـودان والــعــراق وبالد
الـشـام باسـتـثـناء مـدن كـانت تقع في
ســوريّــة مــثل أورفــا وأضــنــة وغـازي
عـــنـــتــاب وكـــلّس ومـــرعش وكـــذلك
بــتــنـازل الــدولـة الــعــثـمــانــيّـة عن
ــالـيّـة حــقـوقــهـا الـســيـاســيّـة وا
ــصــر والــســودان ــتـــعــلّــقــة  ا
اعـتـبـاراً من نـوفـمـبـر/ تـشـرين
الـثـاني عام (1914). وفـرضت
ـعاهدة شروطًـا قسرية على ا
الـدولة التركيـة اجلديدة منها

:
1- إنهاء اخلالفة وإعالن

علمانية الدولة.
2- مــــــــــــــــنـع

تـركـيا من الـتـنقـيب عن الـبتـرول على
كـنها استـيراد البترول أراضـيها و

فقط.
ًـرا 3- إعـتـبـار مـضـيق الـبـوسـفـور 
مـائًيا دولًيـا وال يحق لتركـيا حتصيل

ارة فيه. أي رسوم عن السفن ا
ذكـورة آنفًا في إن الـشروط الـثالثة ا
احلـقـيـقـة كانت شـروطـاً مـذعـنة ولم
تــكن تُــفــرض عــلى الــدولــة الــتــركــيـة
الـولـيدة لـوال احلالـة الـتي آلت اليـها
ـعــاهـدة الــدولـة الــعـثــمــانـيــة وفـقــاً 
سـيفر " وهي معاهـدة عقدت في قرية
سـيفر الفـرنسية ب احلـلفاء والدولة
الـعـثمـانـية عـقب خـسارة األخـيرة في
ـيـة االولـى" الى دويـلـة احلــرب الـعــا
صـغيـرة تكاد أن تـكون قابـلة للـحياة.
لــذلك تـعـتـبــر مـعـاهـدة لــوزان تـمـكـنـاً
ـعـروفة كـبـيـراً لـتـركيـا في حـدودهـا ا
اآلن. ومــا لألتــراك أن يــقــبـلــوا بــهـذه
ـيـزاً الــشـروط لـوال أن رأوا وضــعـاً 
ينبغي قبوله واحملافظة عليه. غير إن
ــنـصف الــقــول إن األتـراك مـن غـيــر ا
قــــبـــلــــوا طــــوعًـــا بــــهـــذه الــــشـــروط
فـالـعـلمـانـية كـانت في حـيـنـها نـظـاماً
قـسـريـاً لم يألـفـهـا على بـلـد في تـكّون
جـــديــد رغم تــرحـــيب الــقــادة اجلــدد
كـمال أتـاتورك ومن مـعه ففـي طبـيعة
احلــال كـانت شـيـئـاً جــديـداً عـلى بـلـد
كـــان يـــعــتـــبـــر حــامـي عــرى اإلسالم
وأصل قـيـام وبقـاء الدولـة الـعثـمانـية
مـا هـو إال عـلى ذلك األسـاس. لـذا فإن
تـرويض شعوب الدولـة اجلديدة على
. والــشــرط هـــذا شيء لــيـس بــالــهـــ
الـثـاني في مـنـع التـنـقـيب عـن  النـفط
تحالفة هو األخر محاولة من الدول ا
من اإلعــاقــة عن سـلــعـة حــيـويــة جـدًا
تـنـتـفع بـها الـدولـة الـولـيدة
فـي عـمـلـيـة الـتـطـور

والـبـنـاء الـلـذان تـميـزا بـهـمـا الـعـصر
احلــديث. إضــافــة الى شـرط إعــتــبـار
ـراً مـائـيًـا دولـيًـا رغم أن الـبــسـفـور 
ـر شــاطــئــيـه أراضٍ تــركــيــة وهــو 
مـائي تـركي بـإمـتـيـاز. هـذه مـجـتـمـعة
شـــــروط إذعــــان مــــجـــــحــــفـــــة بــــحق
اجلـمهورية التركـية. وقد تكون مجال
بـــحث مـن تــركـــيـــا إليـــجـــاد أرضـــيــة
مـناسبة لتغـييرها. كانت بوادرها في
قـــيــام تـــركـــيــا بـــإجـــراء مــســـوحــات
إلســتــكـشــافـات لــلــنـفط والــغــاز عـلى
مـيـاههـا الـدولـية. والـقـيام بـشق قـناة
جـديدة مـوازية لـلبـسفـور للـعبور الى
ــــتــــوسط لــــقــــاء رســــوم فـي حتـــد ا

ذكورة.    نع ا ــــسألة ا
وضـوع فإن بـعد وعـوداً عـلى أصل ا
ــيـة األولى عـام إنــتـهـاء احلــرب الـعـا
ـتـحـالـفـة الـتي 1918 إتـفـقت الـدول ا
إنــــتـــصـــرت في احلــــرب عـــلى إيـــرام
معاهدة بينها سميت بسيفر" يوم 10
آب/ أوغـــســطس 1920 فـــتــقــاســمت
ـوجبـها أراضي الـدولة الـعثـمانـية
وأعـطت معظم القوميـات غير التركية
في الــدولـة الــعـثـمــانـيــة اسـتــقاللـهـا
ـعـاهـدة ولــكن األتـراك رفـضـوا هـذه ا
وخـاضوا حـرباً انـتصـروا  فيـها على
عـاهـدة لوزان الـيـونـان كانت سـبـبـاً 
ــنع من الـــثــانــيــة. غــيـــر إن هــذا ال 
إسـتذكار إن مـعاهدة سيـفر قد جرى
تـوقـيـعـهـا مع الـدولـة الـعـثـمـانـيـة في
إسـطنـبول لـذا يعـتبـرها األتـراك غير
مـــلــــزمـــة لـــهم فـي ضـــوء احلـــقـــائق
اجلـديدة على األرض اليـونانية. التي
ــــــوجب تــــــلك مــــــهـــــدت الـى ذلك و
احلـقائق عُـقد "مؤتـمر لـوزان" الثاني
الـذي اســتـمـرت أعـمـاله ثالثـة أشـهـر
وتـمخض عـن توقـيع "معـاهدة لوزان"
يــوم 24 تــمــوز/ يــولــيــو عـام 1923.
ـــعـــاهـــدة الـــقـــوى وكـــانـت أطـــراف ا
ية األولى ـنتصرة بعد احلرب العا ا
والـدولة الـعثمـانية. وقـد وضعت هذه
ـعـاهـدة حـداً إلمـبـراطـوريـة اخلالفـة ا
الــعـثـمـانــيـة وأسـست لـقــيـام الـدولـة
الـتركية القومية احلديثة. وقد سُميت
"مـعـاهدة لـوزان الـثانـيـة" تمـيـيزا لـها
عـن اتـفـاقــيـة لـوزان األولى (مــعـاهـدة
وقعة في 18 تشرين األول/ أوشي) ا
أكـــتـــوبـــر عــام 1912 بـــ إيــطــالــيــا
والــدولــة الــعــثــمــانــيــة والــقــاضــيــة

بـــانــســحــاب
األخــــيـــرة من
لــيـبــيـا لــصـالح

إيطاليا.
كـما نظـمت معاهدة
لـــــوزان الـــــثـــــانـــــيــــة
ــضــايق اســـتــخــدام ا
ـــائـــيـــة الـــتـــركـــيـــة ا
ـــــــرور وقــــــــواعـــــــد ا
ـالحـــة فـــيـــهـــا زمن وا
احلـرب والسلم واحتوت

نــــصـــوصــــا حتــــدد شـــروط اإلقــــامـــة
والـتجارة والـقضاء في تـركيا وإعادة
الـنـظر في وضـعـية الـدولـة العـثـمانـية
ومـــا آلـت الـــيه األراضـي الـــتي كـــانت
ـتـهـا في احلرب. تـابـعـة لـها قـبل هـز
فـيمـا تنـاست "معـاهدة لـوزان الثـانية"
الـكرد وحقوقهم حـ جتاهلت منحهم
االسـتـقالل بـدولـة قومـيـة خـاصـة بهم
كـما نصت علـيه "معاهـدة سيفر". وهو
مـا كان بداية لقضـيتهم التي أصبحت
مــصـدر قــلق وتــوتـر لــلـعــديـد من دول
ــنــطـقــة وازدادت تــعـقــيــدا مع مـرور ا
األيـام تاركة آثارا سياسـية وإنسانية

كبيرة وخطيرة حلد اآلن.
∫q u*« WOC

فـيما يقـوله السياسـيون األتراك بشأن
ـوصـل الى تـركـيـا لم عــائـديـة واليـة ا
أَجِـد أحداً منهم قد إحتكم الى القانون
الـــدولي او الى أي حـــجــة قـــانــونـــيــة
مـــــعــــتــــبـــــرة أو الى نـص واضح في
مـعـاهدة لـوزان يـؤيد مـا يـذهبـون اليه
فـي تـصــريــحـاتــهم عــلى عــودة واليـة
ــوصـل الى تــركــيــا بــعــد نــفــاذ مــدة ا
مـعـينـة منـصوص عـليـها أو الى نص
وضوع من ـعاهدة يتـناول هذا ا في ا
قـريب أو بـعـيـد. كـمـا لم أَجِـد إن هؤالء
ـطــالــبـة الــســيـاســيــون قـد هــددوا بــا
بـالـلـجـوء الى حتـكـيم قضـائي أو الى
ـوضـوع عـلى مـحـكـمـة الـعـدل أحـالـة ا
الـــدولــيــة أو اإلســـتــئـــنــاس بــأي رأي
قـــانـــونـي أو الـــركـــون الى أي جـــهـــة
قـانـونـية رصـيـنة لـيـفـسر أو لـيـعطي
وصل رأيـاً مـعتـبراً في حـالة واليـة ا
وفقاً ألسس ومباد القانون الدولي.
احلــجـة الـتي تــتـذرع بـهــا تـركـيـا  أن
ــيـة األولى قــرب نـهــايــة احلـرب الــعـا
وقـعت الـدولـة الـعـثـمـانـيـة عـلـى هـدنة
مـــودروس الــتي أرست وقــفــاً إلطالق
النار مع بريطانيا في 30 آب/1918.
وبـعـد ثالثـة أيام في 2 تـشـرين االول/
1918 إحــتـلت الـقــوات الـبـريــطـانـيـة
ــة ــوصـل وتــمــكــنت من هــز واليــة ا
الــقـــوات الــعــثــمــانــيــة في 5 تــشــرين
األول/ نـوفمبر 1918 وأجـبرتها على
اإلســتــسالم. لــذلـك  فــأن أي مــطــالــبـة
ـوصل إستـناداً لـتلك الـواقعة بـوالية ا
ــا نــرى من الـنــاحــيـة الــقــانـونــيـة إ
مــجــانــبــة لـلــصــواب وإن مــعــاهـدتي
سـيفـر ولوزان الـلتـان حددتـا مسـتقبل
وصل بشكل صريح وواضح واليـة ا
أفــضى الى مـا جـاء بـنص الـفـقـرة (2)
ـــادة (3) مَـن إتـــفـــاقــــيـــة لـــوزان مـن ا
ـوضــوع عـلى الــثـانــيـة عــلى عــرض ا
عــصـبـة اال إن لم تــتـوصل األطـراف
ـعنيـة الى تسوية لـلقضـية. وقد جاء ا
قـرار عصـبة األ بعـد إرسالهـا جلنة
ــشـاهــدة عـلى لــتـقــصي احلــقـائق وا
االرض وإجـرائـها إسـتـفتـاءاً لـلسـكان
احملــلــيــ بـشــأن ذلك عــلى عــائــديـة
ــوصل الى الـعـراق. ثم  جـرى إنـهـاء ا
هـذه الـقـضيـة بـشـكل تـام بعـد مـوافـقة
تـــــركــــيــــا عــــلـى ذلك ووقـــــعت  في 5
حـزيـران/ يـونـيو 1926مـع بريـطـانـيا
عـــلى تـــرســـيـم احلـــدود الـــتـــركـــيــة -
ـوصل الــعـراقـيـة وغـلـق مـلف واليـة ا
بــشــكـل نــهــائي. مع إجــراء تــعــديالت
بــســـيــطــة وافــقت عـــلــيــهــا األطــراف
ـــعــــنـــيـــة حـــسـب الـــبـــنـــد (14) من ا
وجـبه تعويض شركة ـعاهدة يتم  ا
الـنــفط الـتـركـيـة بـقـيـمـة 10% من دخل
دة 25 وصل على شكل دفعات  نـفط ا
ســنــة.  ثم جـرت الحــقًــا تـســويــة هـذه
ـسـألـة بـتـنـازل تـركـيـا مـقـابل تـسـلم ا
مـبلغ 500/000 خـمسـمائـة الف جنيه

إسترليني ذهب دفعة واحدة.
ـــادة (3) من نـص الـــفـــقـــرة (2) مـن ا

اإلتفاقية:
" تُــرسم احلـدود بـ تـركـيـا والـعـراق
فـي تــرتــيـب ودي يُــبـــرم بــ تـــركــيــا

وبريطانيا في غضون تسعة أشهر.
فـي حـالــة عــدم الـتــوصل الى  إتــفـاق
ـذكـور بــ احلـكـومـتـ في الـوقت ا
يــحــال الــنــزاع الى مــجــلـس عــصــبـة
. تــتـعـهـد احلــكـومـتـان الــتـركـيـة األ
والــبـريـطــانـيـة بــشـكل مـتــبـادل بـأنه
ريـثــمـا يـتم الـتـوصل الى قـرار بـشـأن
احلـــــــدود لـن حتـــــــدث أي حـــــــركــــــة
عـسـكـريـة أو حـركـة أخـرى قـد تـعدل
بــــأي شــــكـل من األشــــكــــال  الــــوضع
احلـــالي لألراضي الـــتي ســـيــعـــتــمــد

صير النهائي عليها هذا القرار". ا
تــولــد عن نـزاع الــدولــتـ مــا أصـبح
وصل" وقد تـبنـتها يـسمى "مـسألـة ا
" وبــذلت مــســاعي أوال "عــصــبــة األ
لــتـســويـتــهــا بـالــتـراضي إال أنــهـا لم
تـــــســـــتـــــطـع فـــــاتـــــخـــــذت - في 16
ديـسـمـبـر/كـانون األول 1925- قـرارا
ـوصل إلى الـعراق ( لم يـنفذ بـعودة ا
رســمــيًــا إال في 3 نــوفــمــبــر/تـشــرين

الثاني 1932).
ثم دخــلت ثـانـيـاً "بـريـطـانـيـا والـدولـة
الـعثمانية" في مـفاوضات ثنائية حلل
ـوصل أسـفـرت عن نـزاعـهـمـا بـشـأن ا
"اتفاقية أنقرة" التي وقعها اجلانبان
ـملـكة الـعراقـية آنـذاك بالـعاصـمة وا

التركية أنقرة.
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عـــيـَن مــجـــلس عـــصــبـــة األ جلــنــة
حتــقــيق وتــقــصي احلــقــائق أوصت
بــعـد إجـراء إسـتــفـتـاء لـلــسـكـان بـأن
وصل الـعـراق ينـبـغي أن يـحتـفظ بـا
وقــبـلت تـركـيـا بــالـقـرار عـلى مـضض
بـتوقيعهـا إتفاقية أنـقرة مع احلكومة
الــعــراقــيـة في 5 مــايــو/ أيـار 1926.
وقـــد وافق الـــعــراق عـــلى أن يـــعــطي
ـوصل لتركيا  %10 مـن عوائد نفط ا

. دة 25عاماً
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من أهـم الـنــقـاط الــتي نـصت عــلـيــهـا
"اتفاقية أنقرة" ما يلي

ـــوصل لـــلــعــراق  –تـــبــعـــيــة واليــة ا
وتــــنــــازل تــــركــــيــــا عـن أي ادعـــاءات

بشأنها. 
 –تـرسـيم احلدود بـ البـلدين بـشكل
ـا يسمى "خط بروكسل" نـهائي طبقا 
واعــتــبــارهــا غـيــر قــابــلــة لالنــتــهـاك
(أعــلـنـت تـركــيـا اعــتـرافــهـا الــرسـمي
بـالـدولة الـعراقـية في 15 مـارس/آذار

.(1927
 – حـصول تركيـا على نسبة 10% من
عـــــائــــدات نفط كـــــركــــوك فـي واليــــة
دة 25 سـنة. "جرى تسويتها وصل  ا

بشكل نهائي كما  التطرق له".
 – إعطاء تركيا حق التدخل العسكري
ـوصل وشـمـالي الـعـراق حلـمـاية في ا
األقـليـة التـركـمانـية الـقاطـنة هـناك إذا
مــــا تـــعــــرضـت ألي اعـــتــــداء أو حلق
بــــوحـــــدة األراضي الـــــعــــراقـــــيــــة أي
"تـخـريب". إن فـقـرة إعـطـاء تـركـيـا حق
الـتـدخل الـعسـكـري في إتـفاقـيـة أنـقرة
مـهـدت  لـكـل اإلتـفـاقـيـات الالحـقـة بـ
الـعراق وتركيا والتي سمحت بدخول
قــوات عـسـكــريـة تـركــيـة الى األراضي
الـعراقـية في فـتـرات مخـتلـفة تـعتـمد
في أحـــــيـــــان عــــلـى قــــوة أو ضـــــعف
ــتــعــاقــبــة. احلــكــومــات الــعــراقـــيــة ا
والـتدخالت احلالية في شمال العراق
والــوجــود الــعــســكــري الــتــركي عــلى

األرض العراقية نتاج هذه الفقرة ولو
أن األعـذار الــتـركــيـة بــتـتــبع عــنـاصـر
إرهــابــيــة تــركـيــة تــعــمل عــلى االرض
العراقية يقابلها الضعف العراقي في
نع تلك العناصر يعطي "احلجة الـرد 
الـشـرعـيـة" لـهـا في مـسـألـة الـدفـاع عن
الـنفس. ومـا كان لـتركـيا أن تفـعل مثل
هــذه عــنــدمــا كــان لــلــعــراق قـوة ردع

هائلة.
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يــــســــرب الـــبــــعـض وعــــلى األغــــلب
ــتــصــيـدون الــســيـاســيــون األتــراك ا
عـنـدمـا يـفـقـدون وزنـهم الـسيـاسي أو
عــنــدمـا يــجــبــرون حتت أمــر ضــغـوط
خـارجية أو عنـد فرض إرادات عليهم
تـتقـاطع مع شـعاراتـهم السـياسـية أن
يــطــلـقــوا بــالــونــات تــدغــدغ مــشــاعـر
نـــاخـــبـــيـــهم وعـــلى مـــر الـــعـــصـــور
والــســـيــاســـيــون األتـــراك كــثـــيــرا مــا
مـارسوا هـذه الـلعـبة الـتي قـد تنـطلي
عـلى الفئات الـشعبوية. ومـنها أكذوبة

ثال; البنود السرية على سبيل ا
ائة - حتـديد سريان  معاهدة لوزان 

عام تنتهي في عام 2023.
وجـود بند في معـاهدة مونتـرو تتعلق
ـعـاهدة ــــــــكـمـلـة  ـضايـق ا بـنـظـام ا
لـوزان لعام (1936) ومـفاد هـذا البـند
ـكن مــراجــعـتــهـا كل ــعــاهــدة   أن ا
. وأن تـركـيـا لـهـا احلق عـشـريـن  عـامـاً
فـي إرســـــال إخـــــطـــــار بـــــإلـــــغــــــــــــاء
ـعـــــــاهـدة قبل سنـت من تأريـــــــخ ا

راجعات العشـــــرينية.  ا
مــــا يـــقــــوله الــــقـــانــــون ومـــا تــــقـــوله
الـسيـاسـة:أسست مـعاهـدة لوزان دوالً
ـنــطـقـة وأضـافـت كـيـانـات لـدول في ا
أخـرى وسـلـخت ايـضـاً كـيـانـات على
وفق إتــفــاقــيــة دولــيــة رعــتــهــا الـدول
ـية نـتصـرة في احلرب الـعا الـكبـرى ا
ـسيطرة على السياسات األول وهي ا
وجب تلك اإلتفاقية . و في ذلك احل
شـهد العـالم والدة دولة حديثـة حيوية
اآلن هي تــــركــــيــــا خــــلــــفت الــــدولــــة
الـعـثـمـانــيـة ولـيـست وريـثـتـهـا ولـوال
إتـفـاقـيـة لوزان لـكـان الـعـالم قـد شـهد
دولـة تـركـيــة هـزيـلـة في وسط هـضـبـة
األنــاضـــول مــشـــكــوك بـــقــابـــلــيـــتــهــا
ا عاهدة سـيفر لر لـلحــــــــياة وفـقاً 

تســــــمى تركيا أو أسم آخر. 
وقـد تـخـلّت تـركـيّـا في مـعـاهـدة لـوزان
عن الــســيــادة عــلى قــبــرص ولــيــبــيــا
ومـــصــر والـــســـودان والـــعــراق وبالد
الـشـام بـاسـتـثـنـاء مدن كـانت تـقع في
ســوريّــة مـــثل أورفــا وأضــنــة وغــازي
عـنتاب وكـلّس ومرعش كمـا جرى ذكر
ذلك آنـفــاً وأصـبـحت هــذه الـكـيـانـات
اآلن دولًـا ذات سـيـادة ومـعـتـرف بـها
دولــيـــاً وأعــضـــاء في مــنـــظــمــة األ
ــتــحــدة وقــبـــلــهــا دوالً في مــجــلس ا
عـصبـة األ كما هـو حال تـركيـا فما
ــوقـف الــقــانــونـي لــهــذه الــدول هــو ا
مـحتمـعةً اذا مـا أرادت تركيـا أن تلعب
عـلى هـواهـا لعـبـة أقل مـا يقـال عـنـها
. ومـــا هـــو مــوقـف اجملــتـــمع خـــطــوة
الـدولي أمـام هذه الـفـوضى التي تـريد
إثـارتـهــا بـإدعـاءات إبـتـدأتـهـا في كل
من الــعـراق وســوريــا ولـيــبـيــا وهـذه
اإلدعــاءات ال تـــقــوى عــلـى الــصــمــود
وتـثيـر نـزاعات إقـلـيمـيـة ال حدود لـها.
ـقـدور تـركــيـا في ظل ظـروف ولـيـس 
دولـيـة مـعـقـدة أن تـقـوم عـلى تـأسـيس
نطقة دولـة عثمانية جـديدة وال دول ا
من الـسهـولـة ليّ ذراعهـا في أن تتـقبل
خالفـة جـديدة لـفـظتـهـا بـقوة قـبل مـئة

عام. 

زيــارة الـداود لــعـارف عــبـدالـرزاق في
ــعـتــقل ومــا جـرى بــيـنــهــمـا بــشـكل ا
واسـع وبــــــــاتـت حــــــــديـث االوســــــــاط
الـسـيـاسـيـة والـشـارع الـعـراقي أيـضاً
ووصـــلت تــفـــاصــيــلـــهــا الى الـــرئــيس
عـبـدالرحـمن عارف بـالـتأكـيد ولـكنه لم
ـا لم يـصــدقـهـا. وقـد يــهـتم بـهــا أو ر
فـرضت نكسة حزيران 1967 أجواءها
ومـا تـرتب عـلـيـهـا من احـبـاط وشـعور
ـشـهـد الـسـيـاسي في بـاخلــيـبـة عـلى ا
ــعــســكـر الــعــراق وخــصــوصـاً عــلى ا
الـــقـــومي وحـــزب الـــبـــعث (الـــســوري)
وأنــعش بــعـض الـشـيء حــزب الـبــعث
ـعـادي لـسـوريـا صـالح جـديد اآلخـر ا
ومـصـر عـبـدالـنـاصـر في حـ تـعـرض
احلــزب الـشـيـوعي الـعـراقي الى شـرخ
عـميق بانشقـاق عزيز احلاج في أيلول
 1967. وفـي هذا الـوقـت نشـط النـايف
والـــداوود في اصــدار بــيـــانــات بــاسم
ة (حـركـة الثـوري الـعـرب) تنـدد بهـز
جـمال عبدالناصـر وحلفائه السوري
وتـــغـــمـــز وتـــســـخـــر من الـــقـــومـــيـــ
الـناصري والبعثـي اليساري غير
أن حـدثـاً وقع فـي نـيـسان 1968 كـشف
عـن ان هـــــذه الـــــبـــــيـــــانـــــات مـــــجــــرد
(تـهـويشـات) ومـهاتـرات  وأغـلب الظن

انها مشاكسات سياسية.
ـقدم الـنـايف في ذلك الـشـهر فـقـد زار ا
بــدون مـقـدمـات األمـ الــعـام لـلـحـركـة
االشــتـراكـيـة الــعـربـيــة فـؤاد الـركـابي

صالح جـــديــد ويــقـــصــد الــبـــعــثــيــ
وال لسوريا ينشطون ويتحركون ا
وال تــقـدر االســتــخـبــارات الـعــسـكــريـة
واالمن الـعامة على مالحقتهم كما أن
(ربع) أحــمـد حـسن الــبـكـر يــنـشـطـون
ويــنــظــمـون أنــفــســهم ان شــيــوعـيي
ــهـــاجــمــة مـــخــافــر األهـــوار بــدأوا 
الـشرطـة وانا يـا سيـدي يا (أبو رافع)
جـئتك أعرض خدمـاتي عليك ان تكون
رئـيسـاً للجـمهـورية واحلكـومة ونحن
حتـت امـــرتك شـــرط ان تـــتــــخـــلى عن
(هـــــوســــات) الـــــوحــــدة الـــــعــــربـــــيــــة
واالشــتـراكــيـة والـنــاصـريــة (هـاي مـا
تــوكل خـبــز) وقـبل ان يُــكـمل حــديـثه
انـتفض عارف عبدالرزاق وغادر غرفة
ـعـتـقل تــاركـاً ابـراهـيم الـداوود آمــر ا
مـطـرقـاً ومحـبـطـاً. وقـد انتـشـرت أنـباء
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لـــلـــحـــفـــاظ عـــلى الـــعـالقـــة ومـــبــدأ
الــتــعـــاون بــ انــديــة
بلدنا العزيز

وتـــــعـــــاقــــدت
الـــــهـــــيـــــئـــــة
اإلداريــــــــــــــة
لـــــــــنـــــــــادي
أمـــــــانـــــــة

سعـودي االخوة االعزاء في إدارة ا
ـبرم نـادي الـنـجف بإظـهـار الـعقـد ا
بـيـنـهم وبـ الالعب لـيـسـتـنى لـنـا
في حـــالـــة صــحـــة ادعـــائـــهم ســـلك
الـــطـــرق الـــقـــانـــونـــيـــة مع الالعب

عنوي. للحصول على حقنا ا
n−M « kH%

في الــوقت الـذي تــلـتـزم ادارة نـادي
الـــنـــجف االشـــرف الــربـــاضي بـــكل
ـعــمـول بــهـا الـضــوابط ا
فــيــمــا يــخص انــتــقــاالت

وتــعــاقــدات الـالعــبـ
ـواثيق اضافـة الى  ا
الشـرفية بـ األندية
 نتـفاجـأ بتـصرفات
غــريـبـة بــعـيـدة كل
الـبــعـد عن الـعـمل

االداري
الــــــصـــــــحـــــــيح
ونــــــتــــــســــــائل
بـــاســـتـــغـــراب
شـــــــديــــــــد عن
كـــــــيـــــــفـــــــيــــــة
اســـتــــقـــطـــاب
العب مـــرتــبط
بعقـد ومعرف
كــــــونـه مــــــثل
ــــــنـــــتــــــخب ا
الوطـني لفـئة
الـشـباب دون
الــرجـوع الى
نـــــــــــاديـه  او
حــــــــــــــــــــــــتــى
االستـسفار عن

مدة عقده  
 ويـــــــعــــــــد الالعـب زيـــــــد
حتــــســــ  العب نــــاديــــنــــا
ــبـرم  بــيـنه وبـ ـوجب الــعـقـد ا
ــتــد لـثالث ادارة الـنــادي  والــذي 

مواسم  تنتهي عام .2023
ـسؤول وبنـاء على ماتـقدم  على ا
بـنـادي امـانـة بــغـداد  اعـادة الـنـظـر
بـتصـرفهـا الغـير قانـوني  وبعـكسه
ســوف تــتــخــذ ادارة نـادي الــنــجف
كافة االجراءات القـانوتية واالدارية
ــا يــضــمن  بــهــذا  اخلـــصــوص و
حـــقـــوق الـــنــادي   ونـــذكـــر ان هــذا
العمل منافي التفاقية اندية الدوري
ـمتـاز والـتي تـقضي بـالـعودة الى ا
ـعـني حلل مـثل هذه ادارة الـنـادي ا

األمور       
 آمـلــ من األخـوة بـإدارة نـادي
امــانـة بــغــداد اتــخـاذ مــايــلـزم

وعــــــلـى دكــــــة الــــــبــــــدالء وقــــــاعــــــة
االجتماعات.
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أوضــحت الـــهــيــأة االداريــة لــنــادي
أمـانـة بغـداد الـريـاضي عن موقـفـها
الـســلـيـم إزاء الـتــعـاقــد مع الالعب
زيـد حتـس والـذي تـؤكـد فـيه عدم
ارتـبــاطه بــعــقـد مع نــادي الــنـجف
وفقـاً لكالم الالعب نـفسه الـذي نفى

نـفــيـا قــاطـعــا ان يـكــون قـد وقع مع
إدارة الــنـجف مــؤكــدا ان تــوقــيـعه
لنادي أمانة بغداد كان رسميا على
عكس مـا جاء فـي البـيان الـذي نشر
ـكــتب اإلعالمي لــلــنـادي من قـبـل ا
والــذي ذكــر فــيه أن الالعـب يـرتــبط

تد لثالث سنوات. معه بعقد 
وعــبـر رئـيس الـنــادي الـسـيـد فالح
ــســعـودي عن اســتــغـرابه مــنـدب ا
لـردة فـعل األخـوة في نـادي الـنـجف
الرياضي حول إنضمام الالعب إلى
ــا بـثه فــريق امــانــة بـغــداد وفــقــاً 
ــــركـــــز اإلعالمي فـي الــــنــــادي عن ا
وجـود مـخــالـفـة قـانــونـيـة واضـحـة
وصـــريـــحــــة بـــتــــوقـــيع الـالعب مع

نادينا.
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أجـرى نادي امـانـة بغـداد الـرياضي
سـحة الـطـبيـة للـكشف عن فـحص ا
فيـروس كورونا اجلـديد كـوفيد-19
في احـدى الـقــاعـات الـريــاضـيـة في
مـــقــر وزارة الـــشــبـــاب والــريـــاضــة

عدة لهذا الغرض. ا
وخـضع جمـيع العـبي الـفريق األول
لكرة القـدم وأعضاء األجهـزة الفنية

واإلدارية والطبية للفحص .
ويأتي ذلك اإلجراء ضمن اخلطوات
الــعـمــلـيــة االحـتــرازيـة من فــيـروس
كـــورونــــا اجلـــديــــد قـــبل انــــطالقـــة
تـــدريـــبــات الـــفـــريق األول لــــــــكــرة
الـــقـــــــــــدم اســـتــعـــدادا لــلـــمــوسم

الكروي 2021 / 2020.
كـمـا وفـرت الـهـيـأة االداريـة لـلـنـادي
االشـتـراطــات الـصـحـيــة قـبل عـودة

الالعب للوحدات التدريبية
من حـيث تـهـيـئـة الـبـيـئـة والـوقـايـة

طهرات. عقمات وا بتوفير ا
 فـيــمــا تـواصــلت إدارة الــفـريق مع
ساندة الالعب وأعضاء األجهزة ا
لــتـوعــيـتــهم من خالل تــرك مـســافـة
كـافيـة ب الالعـب أثـناء التـمارين

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـقـبلـة.وذكر ـكتب اإلعالمي لـنـادي نفط اجلـنـوب الريـاضي اجـراء انتـخـابات جـديدة لـلـنادي خالل الـفـترة ا اعـلن ا
كتب في بـيان صحـفي  أن الهيـئة االدارية لـنادي نـفط اجلنوب تـعلن عن إقامـة مؤتمـر انتخـابي النتخـاب مجلس ا
ادارة جديـد حسب تـوجيـهات وزيـر الشـباب والـرياضة الـكابـ عدنـان درجال واسـتنـادا لنـصيـحة دائـرة التـربية
ـوسـوي الـذي اوعـز لألنـديـة بـضـرورة اقـامـة انـتـخـابـات وفـقـا لـلـقـانون الـبـدنـيـة بـشـخص مـديـرهـا السـيـد احـمـد ا
النـافذ.وأضاف ان االدارة تنـوه لعدم رغـبة غالبـية اعضاء مـجلس االدارة احلالي بـالترشيـح لوالية مقـبلة و لكي ال
يتـرك الـنـادي في فـراغ اداري خـصـوصا بـعـد الـنـجـاحات الـكـبـيـرة الـتي حقـقـتـهـا فـرقنـا عـلى الـصـعـيـدين احمللي
واخلـارجي ستـسعى لـتـكثـيف اجلهـود والتـعـجيل بـإجراء االنـتخـابـات وفقـا للـسيـاقات لـلـقانـونيـة. وتابع أنن ادارة
النادي قـررت تشـكيل جلنـة لتـدقيق الـهيئـة العـامة وفتح بـاب االنتـساب للـراغبـ تمـهيدا لـعقـد مؤتمـر انتـخابي يتم

اختيار من خالله مجلس ادارة جديد للنادي.
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تــعـقــد اجلــمــعــيـة الــعــراقــيــة الـعــلــمــيـة
ؤتمر الرياضية فرع االختـبار والقياس ا
الــدولـي الــعــلــمي الــثــاني (اإلنــتــقــاء في
اجملـال الـرياضـي) حتت شـعار “اإلنـتـقاء
الــريـــاضي لــلـــمــوهـــوبــ بـــ اخلــبــرة
ـيــدانـيـة واحملــددات الـعـلــمـيـة ?”وذلك ا
ـــقــبل عــبــر لــلــمــدة من  8ـ 10 أيــلــول ا
بــرنــامج zoom“ بــالـتــعــاون بـ وزارة
الـــشــبــاب والــريــاضــة ووزارة الــتــعــلــيم

العالي والبحث العلمي .
ــؤتـــمــر عــلـي ســمــوم وقـــال أمــ عـــام ا
ؤتـمر سـيـقام بـالتـعاون الفـرطـوسي ان ا
مع كلـية الـتربـية االسـاسيـة في اجلامـعة
ـسـتـنــصـريـة ودائـرة الـتـربـيـة الـبـدنـيـة ا
والريـاضة في وزارة الـشبـاب والريـاضة
واوضح الـــفـــرطـــوسي ان جلـــان عــدة 
ؤتـمر وان اخر موعد تشكيـلها إلجناح ا

لخصات يوم 30 تموز اجلاري الرسال ا
في حــ سـيـكـون الــرد عـلى قــبـول فـكـرة
ـقـبل ومـوضــوع االبـحــاث يـوم 25 آب ا
وســيــكــون اخــر مــوعــد الرســال بـرنــامج
قبل ؤتـمر للـمشـارك يوم  5 أيلـول ا ا

وســــيــــشــــهــــد مــــشـــاركــــة واســــعــــة من
تخصص العراقي والعرب. ا

ـؤتـمر وتـتـواصل الـتـحضـيـرات القـامـة ا
بـعـقـد نـدوات عـبـر الـنـافـذة اإللـكـتـرونـيـة
وتقـد محـاضرات الـهدف مـنهـا التـهيؤ

االمثل لـلمؤتـمر الدولـي الذي يعـد خطوة
ا يضمن مهمة لرصـانة العلم وتعـزيزه 
كـسب الـفـائـدة الـعـلـمـيـة لـلـمـتـخـصـصـ
والباحث من العراق والوطن العربي.
وســبق اجلـمــعـيـة الــعـراقــيـة الـريــاضـيـة
العلـميـة / فرع االختـبار والقـياس أقامت
مـلـتـقى الـقـيـاس والـتـقـو الـدولي األول
للمدة  20 ـ  21 آيار 2020 حتت شعار
“الــقـيــاس والــتـقــو الــدعـامــة األسـاس
لــلــتــطــور والــتــقــدم الــعــلــمي فـي اجملـال
الريـاضي ”بـالـتـعاون مع طـلـبـة الـتـربـية
الـبــدنـيـة وعـلـوم الـريــاضـة في اجلـامـعـة
ــلـتـقـى عـبـر بث ــسـتـنــصـريــة واقـيم ا ا
مـبــاشـر Zoom وشــهـد مــشــاركـة نــحـو
 4397مـن اســاتـــذة مـــتـــخـــصــصـــ من
الــعــراق والـــوطن الــعــربي لــعــرض اخــر
ستجدات عبر القاء احملاضرات واقامة ا

ورش عمل وندوات.
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وجه وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة عــدنـان
درجــال بـتــشـكــيل جلـنــة حتـقــيـقــة بـشـأن
حــادث إنــهــيــار مــبـــنى مــديــريــة شــبــاب

ورياضة البصرة.

وهوب الرياضي جانب من احدى مدارس ا
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ودع فانكـوفر وايتكـابس الكندي مـنافسات
الدوري األميركي  MLSبعد خـسارته امام
ســـبـــورتـــنج كـــانـــســـاس ســـيـــتي بـــركالت

الترجيح.
ـــبـــاراة أقـــيـــمت بـــ الـــفـــريـــقــ ضـــمن ا
ـسـابـقـة انـتـهى مـنـافـسات دور الـ 16من ا
وقـتـهـا األصـلي بـالتـعـادل الـسـلبي من دون
اهدافن ليلجأ الفريقان الى ركالت الترجيح
الـتي ابتسـمت لكـانــــسـاس سيتي بـنتـيجة

.3-1
نتخب الـوطني العراقي علي وشارك جنم ا
ـباراة عـدنان اسـاسيـاً مع وايتـكابس في ا
لـكـنـه لم يـنــفـذ أي ركـلــة من ركالت اجلـزاء

حيث حصل على تقييم 6.9.
وحقق عـدنان في مواحـهاته:التـسديدات: 1
ونــــســـبـــة االســـتـــحـــواذ: %4.2 ونـــســـبـــة

الـتـمـريرات الـنـاجـحة: %50 وااللـتـحـامات
الــهـــوائـــيـــة الــنـــاجـــحــة: 4 والـــتــدخالت
النـاجـحة: 1وتـنفـيـذ الركـنـيات: 4 والكرات
اخلاسرة: 2. وهبط فـريق بـورتيمـونيـنسي
البرتـغالي الى دوري الدرجـة االولى بالرغم
من فـوزه في مــبـاراته اخلــتـامـيــة بـالـدوري

متاز. البرتغالي ا
وفـــاز بـــورتــيـــمـــونـــيـــنـــسي عـــلى ضـــيـــفه
سجلهما ديسبورتـيفو أفيس بـنتيجة 2-0  
كل مـن ويـلــيــان دا سـلــفــا في الـدقــيــقـة 62

ودينير غوميز في الدقيقة 89.
ـنـتـخب ـبــاراة لم تـشـهــد مـشـاركـة جنـم ا ا
الوطنـي العراقي مـهند علي مـيمي الذي لم

واجهة اليوم. يتواجد في قائمة الفريق 
 الـفوز لم يـكن كافـياً لرفـاق ميـمي حيث ان
ـبـاشـرين فــيـتـوريـا سـيـتـوبـال مـنـافــسـيه ا
ــــواجــــهـــة. وتــــونــــديال لـم يـــتــــعــــثــــرا بـــا

بـغــداد مع مــدافع الـشــرطــة الـدولي
الــســابق مـصــطــفى نــاظم لـتــمــثـيل

قبل. وسم ا الفريق في ا
وقال مصدر مـقرب من إدارة النادي
في تــصــريــحــات صــحــفــيــة اإلدارة
تعـاقدت مع مدافـع الشرطـة السابق
مـصــطـفى نــاظم وســيـكــون إضـافـة
ـلـكه من خـبـرة ـا  مـهـمـة لـلـفـريق 
كـبـير سـتمـنـحه الثـقـة لقـيادة اخلط

اخللفي".
درب عصام حمد أبدى  وب أن ا
رغبة كبيرة في التعاقد مع العب
بــــخـــبــــرة مــــصـــطــــفى نــــاظم
وبــالــتـالي اإلدارة لـم تـتــأخـر
في حـسـم الـصــفــقـة الفــتـا
إلـى أن الــــــــنـــــــــادي جنح
أيــضـــا في جتــديـــد عــقــد
الالعـــــبــــ مـــــيالد فالح

. وستار كر
rÝu*«  «b UFð 

 وأشـــــار إلـى أن أمـــــانــــة
بـغــداد يـواصل تـعـاقـداته
ـقـبل بـعدد من لـلـمـوسم ا
الـالعــــــــــبــــــــــ اجلــــــــــدد
ــنــاســبـة والــتــحــضـيــر ا

نافسات الدوري.
تــــــوصــــــلـت إدارة نـــــادي
الـصـنـاعـات الكـهـربـائـية
التفاق أولي مع مهاجمي
فــــريق أمـــــانــــة بــــغــــداد
مــهـيــمن ســلــيم وســجـاد
حــسـ لـتـمـثـيل الـفـريق

قبل. وسم ا في ا
وقال مصـدر مقرب من إدارة
الصنـاعات في تصـريحات صـحفية
ــفــاوضــات مع الــثــنــائي مــهـيــمن ا
ســـلـــيم وســـجـــاد حـــســ وصـــلت
راحل مـتقدمـة وهنـاك اتفاق أولي
بـانـتـقالـهـما بـشـكل رسـمي لتـمـثيل

قبل. وسم ا الصناعات في ا
صدر: "ضم مهـيمن سليم وواصل ا
وســجــاد حــســ جــاء بــرغــبــة من
ـدرب الشـاب عـماد عـودة لـتعـزيز ا
اخلـط األمـــامي لـــلـــفـــريق كـــمـــا أن
الــصــنــاعــات سـبـق وأن تــعـاقــد مع
ســتــار جــبــار العب أمــانــة بــغـداد

بشكل رسمي". 
يُــذكـر أن الــهــيــئـة اإلداريــة لــنـادي
الصـناعـات الكـهربـائيـة كانت قد
تـــــعـــــاقـــــدت مع العـب الــــزوراء
الـسابق بـهـاء جمـيل لـتمـثيل
وسم الفريق في منافسات ا

قبل. ا

وأكد رئيس إدارة نادي امانة بغداد
الريـاضي سالمة مـوقفـها الـقانوني
وثـقـتهـا بـاستـعـادة حقـها الـنـظامي
ـعـمـول بـهـا والتي وفـقـاً لألنـظـمـة ا
عنـية في االحتاد تولـيها اجلهـات ا
الــــعــــراقي لــــكـــرة الــــقـــدم حــــرصـــاً
واهتـمامـاً بالغـ على حـفظ حقوق
اجلميع ومنـها حقوق الـنادي فيما
حــدث من جتــاوز واضح حــسب مـا

جـاء في بــيــان نـادي الــنــجف الـذي
يــؤكــد ان ادارة نـــادي بــغــداد غــيــر
مـلتـزمة بـاالتفـاقيـة التي وقـعت ب
مـتاز وهذا مخالف اندية الدوري ا

للحقيقة.
ا كانت الهيأة االدارية واضاف: طا
لنادي أمانة بغداد سباقة في وضع
كل امــكــانــيــاتــهــا ومالعــبـهــا حتت
تـصرف األنـديـة االخرى خـصـوصا
انـدية مـحافـظاتـنا الـعزيـزة. مشـيرا
ـركز إلى: ان حـصول الـنـادي على ا
االول في الــتـــقــيــيم الــذي أعــلــنــته
وزارة الشباب والريـاضة بداية هذا
الـعــام يـعـطـيــنـا دلـيال دامــغـا عـلى
ــتــبــعــة في قــانــونــيــة اإلجــراءات ا
الـــــنــــــادي. وفي اخلـــــتــــــام طـــــالب

قبل b» ∫ ادارة نادي بغداد تستعد بتعاقدات جديدة استعدادا للموسم ا UFð

من حق الــبــرامج الــريــاضــيــة الــتي تــبــثــهــا الــقــنــوات
الفضـائية بـشكل شبه يـومي ان تبحث عن مـادة دسمة
شاهـد والتفاعل مـعها .. ولكن تستحـوذ على اهتمـام ا
ـطروحة ادة ا هل ان هدف االستـقطـاب والتفـاعل مع ا
هو قابل للتـحقيق دائما ?.. االجـابة هي كال على نحو
وهــنــا يــضــطــر مــقــدم الــبـرنــامـج احـيــانــا الى مـؤكــد 
اسـتــدعـاء ضــيف من الــصف الـثــاني او ادنى من ذلك
رات عديدة ليتحاور معه في موضوع هامشي مطروق 
ليسقط فـرضا اعالميـا .. نعم القضـايا السـاخنة على
الـسـاحـة الـريــاضـيـة الـعـراقــيـة ال تـعـد و ال حتـصى ..
ولكن قضايا ادارية خطيرة جدا  وقضايا فنية اخطر 
ـكـتـوب وااللـكــتـروني غـيـر قـادر عـلى ـرئي وا االعالم ا
ليس التصدي لالخطار التي حتيط بالرياضة العراقية 
قدم هنـية  او لـضعف في الكـفاءة ا لنقص في اجلرأة 
البـرنـامج الـرياضـي في هذه الـقـنـاة الـفضـائـيـة او تلك
ـا الن بــعـض الــقـائــمــ عــلـى الـشــأن الــريــاضي وا
يــرتــكـبــون االخــطـاء االداري والـفــني عــلى حــد سـواء 
الن الـبــيـئـة الال دون خـوف او تــردد  بـشـكل مــتـعــمـد 
قانـونـيـة حتـمي مـرتكـبي االخـطـاء في الـنـادي واالحتاد
ـقدمة الـطويـلة نسـبيـا الشير الرياضي .. اسـوق هذه ا
الى (فـضـيحـة) فـنـيـة فـجـرهـا العب سـابق في بـرنـامج
تلفزيـوني في احدى القنـوات الفضـائية قبل مـدة زمنية
عن قصـيـرة .. مـقـدم الـبـرنـامج سـأل الالعب الـسـابق 
صعـوبـة احلـصـول عـلى عـمل في اجملـال الـتدريـبي مع
ـنــتـخـبـات الــوطـنـيـة .. لم فـريق نـاد مـعــروف او احـد ا
واضاف يخـتـلف الالعب الـسـابق مع مـقـدم الـبـرنـامج 
ان الـعالقـات تـلـعب دورهــا في احلـصـول عـلى فـرصـة
كـاب الـتدريب وهنـا قال مـقـدم البـرنامج  عمل نـوعيـة 
وجـاءت اجـابـة الالعب الـسـابـق صـادمة مهـنـة صـعـبـة 
بل ان الــتـدريب مــهـنــة سـهــلـة وصـاعــقـة عــنـدمــا قـال 
واالمــر كــلـه يــتــعـــلق بــتـــوزيع االدوار عــلـى الالعــبــ
ـرمـى (زين) يــعـرف وحــارس ا ــبــاراة  الـعــشــرة في ا
وتـمادى واالمـور تـسيـر اوتـوماتـيكـيـا بعـد ذلك  واجبه 
الالعب الــســـابق في اســـتــســهـــال الــعـــمل في اجملــال
قـدم البرنامج انت تسـتطيع ان تصبح وقال  التدريبي 
ـتوقع مدربـأ .. ورفض مـقـدم الـبـرنامج الـعـرض غـيـر ا
وقال كـاب الـتدريب لـيس مهـنتي من الالعب السـابق 
و ال اســتـطــيع ان وانـا اعــمل فـي االعالم الــريــاضي 

اغادر منطقتي .
شكلـة ان هذا الالعب الـسابق يحـمل شهادة تـدريبية ا
ـنـتـخـبات (نظـريـة) عـلـيـا وسـبق لـه ان لعـب لـعـدد من ا
وحائز على ية  الوطنية في بطوالت اقليمـية وقارية وعا

شهادة جامعية .. 
ـا االسـتـغرب مـن رأي الالعب الـسابق قد يـقـول قـائل 
درب وهناك عدد غير قليل من اشباه ا حول التدريب 
ينشطون في الوسط الريـاضي على صعيد كل االلعاب
ـوهوبـ بامـكانـاتهم قضـوا على عـشرات ا الريـاضيـة 
ـتواصعة وخبراتهـم التدريـــــــــبية ا
.. ال اخــــتــــلف مع هــــذا الــــرأي
من بـوسـعه واتـسـاءل بـحـرقـة 
اجـــــــتــــــــــــــثـــــــاث اشـــــــبـــــــاه
ـــــــــــدربـــ مـن الـــســـاحـــة ا

الرياضية .. االجابة ال أحد.
عصام حمد
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وقال درجال في تـصريح صحفي  اطـلعنا
عــلى اخلـــبــر في وقت مـــتــأخــر نـــســبــيــا
الرتباطـنا بزيارة رسـمية حملافـظة النجف
األشــرف وفـي الــوقت الـــذي نــأسـف فــيه
لــوقــوع ضــحــايــا ابــريــاء جــراء انــهــيـار

لحق مديرية سقف احلديدي اخلاص  ا
شـبـاب وريــاضـة الـبـصـرة نــتـقـدم بــوافـر
الــعـــزاء الســـر الــضـــحـــايــا  ومـن مــوقع
ـسـؤوليـة تـواصلـنـا مع مـدير احلـرص وا
شــبــاب وريــاضــة الـبــصــرة و مــديــر عـام
االسـتــثـمــار  في الـوزارة و وجــهـنــا عـلى
الـفــور بـتـشــكـيل جلــنـة حتــقـيـقــيـة عــلـيـا
بـــرئــاســـة مـــســتـــشـــار الــوزارة لـــشــؤون
الــريـــاضـــة الــدكـــتــور حـــسن عـــلي كــر
بـالـتـعاون مع مـحـافظـة الـبـصرة لـتـقصي
اسبـاب وقوع احلـادث وخلـفيـاته واجلهة

تسببة . ا
وخـتم الـوزيـر درجـال تـصـريـحه بـالـقـول:
ان أي حديث او تـصريحـات باتـهامات او
تـعـلـيل غـير مـنـطـقي ستـكـون من الـسابق
الوانـهــا في الـوقت الــراهن قـبـل الـوقـوف
ـــبـــنى وظـــروف عــــلى حـــقـــيـــقـــة مـــلـف ا

الالعب علي عدنان يبحث عن فريق جديد في تمثيله مستقبالاالستثمار بصورة كاملة. عدنان درجال
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أكـــد رئــيس جلـــنــة الـــشــبــاب
والـريـاضـة الــنـيـابـيـة عـبـاس
عـــلــيـــوي أن قــانـــون األنــديــة
الـرياضـيـة لم يُـهـمل او يُـترك
ــا  تـــأجــيـل إقــراره في وا
ـــان بـــســـبب جـــائـــحــة الــبـــر
كـــورونـــا. وقــال عـــلـــيــوي في
حـــديث صـــحـــفي  إن قـــانــون
األنـديـة لم يُـتـرك ويُهـمل لـكن
تـــعـــطــيل جـــلـــســات مـــجــلس
النواب بسبب جائحة كورونا
حــسب قــرارات خــلــيــة األزمـة
بـعــدم إجـراء جــلـســات وهـذا
األمر أجل إقـراره. وأضاف ال
يـــوجـــد أي قـــانـــون لـألنـــديــة
الـــريــاضـــيــة غـــيــر الـــقــانــون
ــوجــود في جلـنــة الــشــبـاب ا
والــريــاضــة وقــدمــنــا مــذكــرة
ـانية رسميـة إلى الدائـرة البر
لـقـراءة الـقـانـون قـراءة ثـانـيـة
ونـــــــحـن عــــــــازمـــــــون عــــــــلى

إقــــــــــراره.وتــــــــــابـع كـل اآلراء
واالفـكـار الـتـي تـطـرح من قـبل
ـهتـمـ بالـشـــــأن الـرياضي ا
والـتـي وصـــــــلـنــا عـدد كــبـيـر

مــنـــهـــا وبــدورنـــا جنـــمــعـــهــا
وسنقدم تقريـرنا اثناء القراءة
الـثـانـيــة لـلـقـانـون مـبـيـنـاً: لم
نضع فـيتـو على أي شـخصـية

مـهمـا كـانت أن تـرسل رؤيـتـها
فـي قـــــــانــــــــون األنـــــــديـــــــة أو
االحتادات وكلـنا أذان صـاغية

للجميع".

اللجنة التي ساهمت في اعداد قانون االندية الرياضية



درب زين الدين { مدريد - وكاالت- يـسعى فلورنتينو بيريـز رئيس ريال مدريد إلبقاء ا
قبل. وسم ا زيدان على رأس الفريق في ا

ـلكي وكـان زيدان قـد أثار اجلـدل حـول مسـتقـبلـه عنـدما صـرح بأنه سـعـيد في الـنادي ا
لكنه ال يعرف إلى متى سيستمر في منصبه.

وبحـسب صحـيفـة "سـبورت" الـكتـالـونيـة فإن بـيريـز مـنح زيدان الـكثـيـرة من السـلطـة على
شؤون الفريق لكي يستمر في سانتياجو برنابيو.

ـزيـد من الـقوة سـيـبقـى زيدان وسـتـكون سـنـة انـتقـالـيـة للـجـميع وأضـافت الصـحـيـفة: "
بسبب فيروس كـورونا حيث لن يُبرم النادي تعـاقدات كبيرة فقط سيـجلب العب لتحقيق

التوازن".
ن حيث ال يكفي وأوضحت أن زيدان ال يريـد خاميس أو بيل بينما يسعى لضم ظهير أ
ـا يعـيد أودريـوزوال كمـا ال يرغب في العب خط وسط أو نـاتشو لـتعـويض كارفـاخال ور

مهاجم صريح.
ـدرب الفـرنسي يريـد كامافـينجـا بديال لـكاسيـميرو ويـحب إبراهيم وأشارت إلى أن ا

دياز لكنه سيرحل معارًا.
كما يفضل زيـدان مهاجمه يوفيتش على ماريانـو دياز الذي سيتم بيعه باإلضافة
إلى وجود عروض مثيـرة لالعب مثل لـوكاس فاسكيـز ناتشو إيسـكو مارسيلو

بحسب "سبورت".

AZZAMAN SPORT

ـديــر الـتــنـفـيــذي إلنـتــر مـيالن حــقـيـقــة سـعي نــاديه لـضم { رومــا- وكـاالت- أوضح بــيـبي مــاروتـا ا
األرجنتيـني ليونيل مـيسي جنم برشلـونة هذا الصيف. وكـانت بعض الصحف قـد ربطت ما ب شراء
خورخي ميسي والـد "البرغوث" منزلًا في إيطاليا وعـدم جتديد الالعب لعقده مع برشلونة حتى اآلن
زاعمةً أن النـيراتزوري يستهدف جنم البلوجرانا األول. لكن مـاروتا قال في تصريحات لشبكة "سكاي
واصلة سبورتس إيطـاليا": "انتقال ميسي إلى إنـتر خيال.. ليس هدفنا علـى اإلطالق أعتقد أنه مهتم 
مسـيرته في بـرشلـونة". وكانـت العديـد من التـقاريـر الصـحفيـة قد حتـدثت مؤخـرا عن أزمة بـ ميسي

 . درب كيكي سيت وإدارة النادي الكتالوني باإلضافة لعدم رضا قائد البارسا عن ا
هاجم التـشيلي ألـيكسيـس سانشيـز أجاب ماروتا: فاوضات مع مـانشسـتر يونايـتد لشـراء ا وحـول ا
"إنـهـا قضـيـة مـعـقدة لـم يتم حـل األمر بـعـد.. نـحن نـعـمل لالحـتفـاظ به عـلى األقل حـتى نـهـايـة الدوري

األوروبي".
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{ لــــنــــدن- وكــــاالت- اكـــتــــسح
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتي ضـــيـــفه
نـورويــتش سـيــتي بــخـمــاسـيـة
دون رد ضمن منافسات اجلولة
 38واألخـــــــيـــــــرة من الـــــــدوري

متاز. اإلجنليزي ا
تـــنـــاوب عـــلى إحـــراز األهـــداف
جـابـرييـل جيـسـوس وكـيفن دي
بـــــرويـن "ثـــــنــــائـــــيـــــة" ورحـــــيم
ســتـرلــيــنج وريــاض مــحـرز في
الـدقـائق  11و1+45 و79 و83
و90. رفع الـسيـتي رصـيده إلى
ــركــز الــثــاني 81 نــقــطــة فـي ا
بـيـنمـا جتـمـد رصيـد نـورويتش
ـركز سيـتي عند  21نقـطة في ا

20 واألخير.
لـعب الفـريـقان بـأعـصاب هـادئة
حـيـث سـعى كل مـنـهـمـا لـعـرض
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لــــعب ثــــنــــائي يــــوفـــنــــتـــوس
كـريـستـيـانـو رونـالـدو وبـاولو
ديــــبــــاال دورًا مــــحــــوريًــــا في
تـتويج الـسيـدة العـجوز بـلقب
الـــــــــــــــــــــــــــــدوري
اإليـــطـــالي
هــــــــــــذا
وسم ا

.
وتـوج
يـوفن

{ لـنـدن- وكـاالت- اقـترب نـادي بـرايـتون مـن ضم العب الوسـط آدم الالنا الـذي يـنـتهي
متاز لكرة القدم. عقده مع ليفربول بطل الدوري اإلجنليزي ا

ـوسم اجلاري الـذي يسدل عـليه الـستار وينـتهي عـقد الالنا (32 عـاما) مع فريـقه بنـهاية ا
غدا عبر مباراة ليفربول مع مضيفه نيوكاسل يونايتد.

وبحـسب شـبكـة "سـكاي سـبـورتس" اليـوم الـسبت فـإن بـرايتـون يـسعى لـضم الالنـا بعـقد
تد لـ3 أعوام.

اضي إلى أن لـيسـتر سـيتي يـسعى بـدوره أيضـا لضم وأشارت الـشبـكة خالل الـشهـر ا
الالنا.

وانضم الالنـا إلى ليفـربول عام 2014 قادمـا من ساوثهـامبتون وخـاض مع الفريق 178
مباراة سجل خاللها 22 هدفا وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا 2019.

سـامـبدوريـا يـوم األحد "الـفوز
صــعب وكل عـام يـصـبح األمـر
أكثر تـعقيـدا اعتبار أي شيء
سلـمات في الرياضة من من ا
أكـبـر األخـطـاء الـتي يـرتـكـبـها
ــــرء وبــــالــــنـــســــبــــة لــــهـــذه ا
اجملـمـوعـة لم يـكن األمـر سهال

بالتأكيد".
وعُ ساري مدربا ليوفنتوس
من أجـل جـلب بـعض الـتـوهج
لـفـريق كان في غـايـة التـحفظ
سـتحيل لكن قـال إن كان من ا
تــغـــيــيــر األمـــور بــ عـــشــيــة

وضحاها.
وأكــــــمـل "عــــــلـــــــيك حتـــــــسس
خـــطـــواتك وأن تـــغـــيـــر بـــبطء
األشيـاء التي ال تعـجبك األمر
لـيس مــجـرد دخـول نــاد يـفـوز
مــنـذ 8 ســنــوات وتــغــيـيــر كل
شـيء هـــذه لــيـــسـت طـــريـــقــة
ـرور الوقت بدأت ذكيـة لكن 
في مـعــرفـة األشــخـاص الـذين
أدربــهم ولـيس فـقط الالعـبـ

ساعدة الكـافية في الهجوم ا
حيث ظهر في أكثر من مباراة
ـزيـد من الـدعم وهـو يـطـالب 
ــــســــاعــــدة بل واشــــتــــكى وا
ـــــــدربـه ســــــــاري مـن قــــــــلـــــــة

ساعدة. ا
وفـي أول 13 جــــــــــــــــــولـــــــــــــــــة
ليوفنتوس شارك كريستيانو
في 10 مـبـاريــات بـيـنـمـا غـاب
عن 3 لـقاءات بـسبب إصـابات
ــبــاريـات مــخــتــلــفــة وخالل ا
الـعـشـرة التي خـاضـهـا سجل
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مع بداية 2020 ظهر رونالدو
بــشــكل مــغـايــر تــمــامًــا حـتى
أصـــبح أحـــد أبــــرز مـــفـــاتـــيح
الـسيـدة الـعـجـوز وسـاهم في
تــسـجـيـل وصـنــاعـة األهـداف
قـبل تـوقف الـنـشـاط الـرياضي
بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبــــدايــــة من الــــعـــام احلــــالي
وحــتى تـــوقف الــكــالــتــشــيــو
تـمـكن رونـالـدو من الـتـسجـيل
في 11 مبـاراة متتـالية بـينما
صــنـع هــدفًـــا في الــفـــوز عــلى
إنــــتــــر مـــيـالن قـــبل تــــعــــلـــيق

النشاط.
وحتى بعد استئناف النشاط
ظـهر الـدون عـلى نفس احلـالة
الـتي ظـهـر عـلـيـهـا مـنـذ بـدايـة
2020  حــــــــيـث تـــــــمــــــــكـن من
تـــســجـــيل 10 أهــداف في 10
مـبـاريات لـعبـهـا ليـصبح أهم

وسم. العبي اليوفي هذا ا
rN  dBMŽ

أمـا ديـباال أثـبت أنه عـنـصر ال
غـــــنى عــــنـه في تــــشـــــكــــيــــلــــة
يـوفـنـتــوس بـعـدمـا تـمـكن من
تأكـيد جدارته بـارتداء قميص
الــبــيــانــكــونــيــري رغم رغــبــة
الــــنــــادي في بــــيــــعه خالل

اضي. الصيف ا
ديباال تمكن من تسجيل
11 هــدفًـــا مـــنــذ بـــدايــة
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ـوسم بـذكـرى مـشــرف وإنـهـاء ا
طيبة.

وبـالــفـعل كــانت اإلثـارة مــبـكـرة
حـيث ســجل أونــيل هــرنـانــديـز
هدفا بـعد مرور 8 دقائق إال أن
احلكم ألغاه بداعي التسلل بعد

مراجعة تقنية الفيديو.
عــاقب رجـــال بــيـب جــوارديــوال
ضــيـوفــهم ســريـعــا بــهـدف أول
سـجـله جـيـسـوس بـعـد اخـتراق
ــنــطــقـة من رحــيـم ســتــرلــيـنـج 
ـعاونة جزاء الـفريق الكـناري 

ن كايل ووكر. الظهير األ
حـــــاصــــــر الــــــســـــيــــــتي فــــــريق
نورويـتش في مـنتـصف ملـعبه
متـفوقا باالسـتحواذ عـلى الكرة
بـ جنـومه دي بـروين وديـفـيد
سيلفا وفودين وهدد سترلينج

جانب من مباراة
فريق مانشستر
سيتي بعد فوز
عريض على
منافسه

ـوسم من بــيـنــهـا  8أهـداف ا
افـتـتح بهـا أهـداف يوفـنـتوس
ـــا يــــثـــبت ـــبــــاريـــات  في ا
أهـمـيـة وجـود ديـبـاال الذي فك
شــفـرة 8 مــبــاريــات لــلـيــوفي
كـادت أن تلـعب دورًا في تغـير
الــنــتــيــجـــة وبــالــتــالي إهــدار

اليوفي لنقاط عديدة.
بـدا الــفـوز بـالـكـالـتـشـيـو أمـرا
عـاديـا بـالـنـســبـة لـيـوفـنـتـوس
خالل الـــعــــقـــد األخـــيــــر لـــكن
ـدرب مـاوريـسيـو سـاري قال ا
بـعــد حتــقـيق الــلــقب الــتـاسع
على الـتوالي إن األمـر لم يكن

سهال على اإلطالق.
واعــــتــــرف ســــاري في عــــامه
األول مع الـنـادي بـأن كان من
الــصـعب جـعـل فـريـقه يــتـأقـلم
على أسـلوب لعـبه خاصة في
ـــواهب وجـــود الــعـــديـــد من ا

الفردية بالتشكيلة.
 وأكــــــد ســـــاري بــــــعــــــد فـــــوز
يــــوفـــنـــتـــوس -2صـــفـــر عـــلى كيليان مبابي
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." احملترف
وأضـاف "كـانت هنـاك حلـظات
نـقــاش ومـواجـهــات في غـرفـة
البـس أعـــــتـــــقـــــد أن األمــــر ا
طـبـيـعـي عـلـيك فـقط الـتـعـامل
معـهـا كـلمـا فـعـلت ذلك بـشكل
ـزيد من أكـبـر تنـجح في حل ا

شاكل". ا
وشـدد ساري عـلى أن الـتوقف
ــدة ثالثــة أشــهــر الــنـاجت عن
أزمــة فـــيـــروس كــورونـــا أثــر
على فـريـقه الـذي فاز بـاثـنـت
فــــقط مـن مــــبــــاريــــاته الــــست

األخيرة.
وتــابع "قـبل فــتـرة الــعـزل كـان
هناك شعور بـالصالبة فقدناه
قـليال بـعد ذلك شـاهدت خالل
هـذه الـفتـرة الـعديـد من الـفرق
تــفـــقــد تـــركــيـــزهــا فـي بــعض
ـــا كـــانت األوقــــات ولـــذلك ر
مـسـألة عـامة واجـهت اجلـميع
بـــــعــــــد فـــــتــــــرة الـــــتـــــــــــوقف

الطــويلة"

بدئية لكيليان مبابي { باريس- وكاالت- كشف تقرير صحفي فرنسي عن مدة الغياب ا
جنم بـاريس سـان جيـرمـان بعـد إصـابتـه القـويـة في نهــــــــائي كـأس فـرنسـا أمـام سانت

إيتيان.
وأصـدر باريس سـان جيرمـان بيانًـا رسميًـا أشار من خالل إلى أن مبـابي يعاني

ن مع جـرح كـبـير فـي اجلانب من الـتـواء في الـكـاحل األ
اخلارجي وسيـخضع لـتقيـيم جديـد إلصابته خالل 72

ساعة.
وبـحسب صحـيفـة "لو باريـزيان" الـفرنسـية فـإن مبابي
ــدة تـتــراوح مـا بـ 10 إلى 15 العب  ســيـغــيب عن ا
ن واجلزء يومًا بـعد تأكد إصـابته بالتـواء في الكاحل األ

األمامي من الرباط اخلارجي.
ا وأوضـحت الصـحـيـفة أن هـذا االلـتواء أقل خـطـورة 
ـا يعني إمكانـية جاهزيته لـلقاء أتاالنتا هو متوقع 

في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأشــارت الــصــحـيــفــة إلى عــدم وجــود شيء
مــؤكــد حــتى اآلن لــكن احــتــمــالــيــة رؤيــة
كــيـلــيــان مــبـابـي في ربع نــهـائي دوري
أبــطــال أوروبـا ضــد أتــاالنــتــا يـوم 12
قبل في لشبـونة قائمة. أغسـطس/آب ا
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{ بـرل - وكـاالت- ذكـر تقـرير
إعـالمي أنـه ســــيـــــتم تـــــعــــديل
لـوائح بـطولـة الـعـالم لسـبـاقات
الـفـورموال 1 لـيـتم تـتويـج بطل
ـوسم حـتى لـلـمــسـابـقـة هــذا ا
وإن أقـــيـــمـت الـــســـبــــاقـــات في
قارت فقط وليس  3قارات كما
هـــــو مــــنـــــصــــوص عـــــلـــــيه في

اللوائح.
وأوضـحت مـجلـة "أوتـو مـوتور
آند سبورت" أن االحتاد الدولي
لسباقات السيارات (فيا) يرغب
فـي الـــتـــعـــلل فـي ذلك بـــالـــقـــوة

رمى برأسية فوق العارضة. ا
وعـكس سيـر اللـعب تـمامـا كاد
تــيـمـو بـوكـي هـداف نـورويـتش
أن يدرك الـتعـادل لفـريقه إال أن
احلـارس الـبـرازيـلي إيـدرسـون

أنقذ مرماه من انفراد مؤكد.
ووسط سـيـطـرة تامـة لـلـسـيتي
أطلق كيفن دي بروين صاروخا
ــــقـص األيــــســــر بــــقـــــدمه فـي ا
لـلـهـولـنـدي تــيم كـرول لـيـتـقـدم
أصـــحـــاب األرض بـــهـــدف ثـــان

رائع.
مع بداية الشـوط الثاني أجرى
جــوارديــوال 3 تـــبــديالت دفــعــة
واحــدة بــإشـراك ريــاض مــحـرز
وجــونــدوجــان وفــرنــانــديــنــيــو
مــكـان فـودين وإيــريك جـارسـيـا

ورودري.
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تـوس بـلـقب الـكـالـتـشـيو قـبل
ـسـابـقة جـولـت من نـهـايـة ا
عـقب الـفـوز عـلى سـامـبـدوريـا

.(2-0)
ورفع يـوفـنـتـوس رصـيـده إلى
83 نـقـطـة بـفارق 7 نـقاط عن
إنـتر مـيالن الـوصـيف بـيـنـما
جتـمد رصيـد سامـبدوريـا عند

ركز الـ 15. 41 نقطة في ا
ويـسـتـعـرض كـووورة مـشـوار
رونــالــدو وديـبــاال مــنـذ بــدايـة
ـوسم ودورهـمـا الـكبـيـر في ا

تتويج يوفنتوس باللقب:
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ـــوسم عـــانى فـي بــدايـــة ا
رونــالــدو من طــريــقـة
مـــدربـه ســـاري
والــتـي قـيــدته
وجــــــعــــــلــــــته
بـــعــــيـــدًا عن
هز الشباك
خــاصـة مع
تــــــــخـــــــــبط
ــدرب في ا
قـــــــــــــــــــــــــرار
االعـــــتـــــمــــاد
عــــــــــــــــلــى مـن
يـــرافـق الــدون
في الــــهـــجـــوم
ســـــواء بــــاولــــو
ديـــــــــــــبــــــــــــاال أو
جــــــــونــــــــزالـــــــو

هيجواين.
وفـي كــثـيــر من
ــبـاريـات لم ا
يــــــــــجـــــــــد
الدون

ســيــطــر الـســيــتي تــمــامــا عـلى
مـــجــريــات الـــلــعب حـــيث هــدد
ســــتـــرلــــيــــنج ومــــحـــرز مــــرمى
نـورويــتش أكـثــر من مـرة كــمـا
ــرمــان تــعـــاطف الـــقــائم مـع ز
مــدافع نـورويــتش الـذي كـاد أن

يسجل باخلطأ في مرماه.
قابل بقى أونيل هرنانديز في ا
مــصــدر اإلزعــاج الــدائم لــدفــاع
ـهارة السـيـتي حيث اخـترقه 
كــبـيـرة مـراوغــا أكـثـر من العب
قـبل أن يـتـدخل مـورايس إلنـقاذ

شباكه بيقظة تامة.
ضغط الـسيـتيـزن بكل قـوة على
مـنــافـسه ومن تـمــريـرة بـيــنـيـة
رائـعة لـدي برويـن انفـرد رحيم
ـرمى وجنح هذه سـتـرليـنج بـا
ــرة في هـز الـشــبـاك بـيـسـراه ا

مسجال الهدف الثالث.
ــــدافع مــــاكس أرونــــز أبــــعــــد ا
تــســديــدة مـــحــرز من عــلى خط
ــرمى قـبـل أن يـبــتــسم الــقـدر ا
للـنجم اجلـزائري لـيسـجل هدفا
رابعا بتسديـدة بيمناه من على

حدود منطقة اجلزاء.
كمـا تسبب ريـاض محـرز أيضا
في الـــهـــدف اخلـــامس بـــعـــدمــا
تــوغل وراوغ وســدد فـي جــسـد
مدافعي نورويتش لترتد الكرة
إلى كــيـــفن دي بــرويـن لــيــســدد
بـقـوة في القـائم األيـسـر قبل أن

تدخل الكرة الشباك.
قابـل كان إيدرسـون يقظا في ا
فـي احملــاوالت الـــقـــلــيـــلـــة عــلى
مـرماه حـيث تصـدى لـفرصـت
من آدم إيداه وجوش مارتن.

{ واشــــنــــطـن - وكـــاالت - انــــطــــلق
ـؤجل من دوري كـرة الـسـلـة ـوسم ا ا
األمريـكي للسـيدات بـبيان ضـد الظلم

العنصري.
وغـــادرت العـــبـــات ســـيـــاتل ســـتــورم
ـلعب وتـوجهن ونـيويورك لـيبـيرتي ا
ـالبس أثـــنـــاء عـــزف لــــغـــرف خـــلع ا
الـنشيـد الوطـني األمريـكي قبـل بداية

ـباراة االفـتتاحـية لـلمـوسم الذي  ا
اختـزاله وتأجيـله بفعل أزمـة فيروس

ستجد. كورونا ا
وأعــلــنـت رابــطــة دوري كــرة الــســلــة
اضي األمريـكي للمـحتـرفات الشـهر ا
أن اجلـــولــــة األولى من مـــنـــافـــســـات
ـسـابـقـة ستـشـهـد دعم حمـلـة "حـياة ا
الــســود مـهــمــة" عـبــر شــعــارات عـلى
قــمـصـان الـلــعب إلى جـانب إجـراءات
ــســابــقــة حــسب أخــرى. وتـــشــهــد ا
نـظـامـهـا اجلـديد 22 مـباراة لـكل من

شاركة في الدوري. الفرق الــ12 ا
ــــفـــتــــرض أن تــــنـــطــــلق وكــــان من ا
ـوسم قـبل شـهـرين لـكن مـنـافـسـات ا
الــبـــدايــة تـــأجــلت بـــســبب جـــائــحــة
ــــســـــتــــــجــــد فــــيـــــروس كــــورونـــــا ا

(كوفيد19).
وتـشــهــد اجلـولــة األولى ظــهـور اسم

"بـرونـا تـايلـور" عـلى قـمصـان الـلعب
حــيـث تــســـعى العــبـــات الــدوري إلى
"تــعــزيـز الــوعي والــسـعـي لـتــحــقـيق
الـعـدالـة للـسـيـدات والـفـتـيـات الالتي
اعتـبـرن ضـحايـا مـنـسـيات لـوحـشـية
الـشرطـة والـعنف الـعـنصـري" حسب

ما ذكرته رابطة الدوري في بيان.
واصـلة ارتداء وسيـسمح لـالعبـات 
تلك القـمصان الـتي حتمل اسم برونا
ـبـاريات الـتـاليـة وطوال تـايـلور في ا

وسم. ا
كـذلـك سـتـرتــدي الالعـبــات قـمــصـانـا
خالل عـمـلـيات اإلحـمـاء حتـمل عـبارة
"حـيـاة الـسـود مـهـمـة" وهـو الـشـعـار
العب. الذي سيظهر بشكل بارز في ا
وجـرى إطالق الـنــار عـلى األمــريـكـيـة
من أصــول أفـريـقــيـة بــرونـا تــايـلـور
الـتي كـانت تـبـلغ من الـعـمر 26 عـاما
وكانت تعمل فنية طوار طبية ح
دخـل رجـال الـشـرطـة إلى شـقـتـهـا في
لـــــويــــســـــفـــــيل في 13 مــــارس/ أذار
ــاضي في إطـار حتـقــيق في قـضـيـة ا

تتعلق باخملدرات.
وبـات اسم بـرونــا تـايـلــور يـتـردد في
نـاهضـة لـلعـنصـرية االحـتجـاجـات ا
وقــــــد تـــــــكــــــرر ذلـك خـالل مــــــوجــــــة

االحتـجاجات التـي شهدتـها الواليات
ــتــحــدة مــؤخــرا إثــر حــادث مــقــتل ا
واطن األمريكي من أصـول أفريقية ا
جورج فلويد على يد شرطي أبيض.
ـباراة حتـدثت كل من وقـبل انـطالق ا
اليـشــيـا كالريـنــدون العـبـة لـيــبـيـرتي
وبــريــانـا ســتــيــوارت العـبــة ســتـورم
وسم إلى تـايلور وأهدت مـنافسـات ا
وحـركـة حـيـاة الــسـود مـهـمـة قـبل أن

تـقف جــمـيع الالعـبـات  26ثـانـيـة في
حـــالـــة صـــمـت في إشـــارة إلى عـــمـــر

تايلور لدى وفاتها.
ــبــاراة الــتي انــتــهت بــفــوز وبــعـــد ا
ســيــاتل  87ـ  71خـــصــصت جـــمــيع
ـقــابالت الـالعــبـات احلــديث خـالل ا
باريات الصحفية الـتي جترى بعد ا
ـطـالـبـة عن قـضـيـة تـايـلـور بـجـانب ا

بتطبيق العدالة.

الــــقــــاهـــرة وهـي اآلثـــار الــــتي
خــلــفــتــهــا أزمــة كــورونـا عــلى

وسم. روزنامة البطولة هذا ا
ـيـثــاق (فـيـا) يــتـطـلب وطـبــقـا 
تــتــويج بـــطل الــفــورمــوال 1 أن
تـقــام سـبـاقــات الـبــطـولـة في 3

قارات.
ولــكـن (فــيـــا) أشـــار إلى وجــود
ظروف استثنائية حسبما أفاد

انية. تقرير اجمللة األ
نظمة لبطولة وقدمت الرابطة ا
الـفــورمـوال 1 روزنــامـة جــديـدة
وسم تـتـضمن لـلـبطـولـة هـذا ا

13 سبـاقا فحـسب أقيمت مـنها
3 سـبـاقـات بـواقع سـبـاق في
الـــنــمـــســـا وســـبـــاق واحـــد في

اجملر.
وتقـام جميع هـذه السـباقات الـ
13 فـي أوروبـا ومن بــيــنــهـا 3
ســــــــبــــــــاقـــــــات جــــــــديــــــــدة في
ــــانــــيــــا نــــوربــــرجــــريــــنـج بــــأ
وال وبـورتيـماو بـالبـرتغـال وإ

بإيطاليا.
ويتوقع انضمام 3 سباقات في
آســيـا إلى هــذه الـروزنــامـة مع
إقـامــة سـبـاقـي الـبـحــرين وأبـو

ـــوســـــــم ظـــبـي في نـــهـــايـــة ا
إضـــافــة إلـى إمــكـــانــيـــة إقــامــة
سـبـاق في فــيـتـنـام أو مــالـيـزيـا

قبل هذا.
ولــكن وضـع أزمــة كـــورونــا في
األمـــريــــكـــتــــ يــــــــــــعـــني أن
السباقات التي كانت مقررة في
ــــتــــحـــدة كــــنــــدا والـــواليــــات ا
ــــــكــــــســـــيـك والـــــبــــــرازيل ال وا
ـــــــــكن إقامـتها كـما ال يبدو
أن إقـامـة سـبـاقـات في أفـريـقـيـا
أو أسـتــرالــيـا أمــر واقــعي هـذا

العام.
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{ بـاريس- وكـاالت- كشف العب
الـــتــنس الــبــلـــغــاري جــريــجــور
ـــتـــروف أنه مـــا زال يــعـــاني د
نــفـــســيـــاً من تــبـــعــات إصـــابــته
بفـيروس كـورونا عـلى الرغم من
مــــرور أكـــثـــر من أســــبـــوع عـــلى

تماثله للشفاء.
ـــتـــروف الـــذي أصـــيب وأكـــد د
بــالـــعــدوى جــراء مــشـــاركــته في
بـطـولــة ديـوكـوفـيــتش اخلـيـريـة
التي أقيمت في حزيران / يونيو
اضي أنه اليزال غير قادر على ا
ــنـافــسـة وأن جــســده يـتــحـاج ا

لـــوقـت أطـــول حـــتـى يـــعـــود إلى
طبيعته.

ــتــروف: "أنـا مــحــظـوظ وقـال د
كوني أمـارس التـنس حـاليـاً لقد
مــررت بـأزمــة صـعــبــة جـداً لــقـد
شـــعــرت بـــجــمــيـع أعــراض هــذا
الـــفـــيــــروس لم أكن أســــتـــطـــيع
الـتـنــفس وفـقـدت حــاسـتي الـشم
والـــتــذوق لـــقـــد كـــنت في وضع

سيئ جداً".
وتــابع: "حـــتى هــذه الــلــحــظــة ال
أتستطيع الـتذوق بشكل طبيعي
ولم تـــــعـــــد حـــــاســـــة الـــــشم إلى

طبيعتها إنه شيء غريب".
ــــتـــروف أن عــــواقب وأوضح د
االصــابــة بــكــورونــا ال تــقــتــصــر
كـونـهـا جـسديـة بل تـؤثـر بـشكل
كــبــيــر عــلى احلــالــة الــنــفــســيــة
ـرحــلـة لـلــمـصــاب حـيث قــال: "ا
األصــعب هي عــنــدمــا تــكــون في
عــزلــة عـن الــعــالم لــقــد قــضــيت
مايقارب ال20 يوماً في احلجر".
وأضاف: "خالل هـذه الفـترة كنت
أفـكــر بـأشــيـاء غــريـبــة يـجب أن
ـــصـــاب بـــالـــصـــبـــر يـــتـــحــــلى ا
والـشـجـاعة لـتـجـاوز هـذه األزمة

لــقـد كــانت أيـام ســيـئــة لـلــغـايـة
وتركت أثرا في نفسي".

وتــابع: "بــعــد تــمـاثــلي لــلــشــفـاء
ــشـــاركــة في مـــبــاريــات قـــررت ا
حتضـيريـة وخسـرت جمـيع هذه
ـبـاريات يـبـدو أني أحـتاج إلى ا
وقت أطــــول حـــتى اجـــتـــاز هـــذه

األزمة".
واخــتــتم: "أتــمــنى أن أســتــطــيع
الــتــغــلـب عــلى هــذه الـــعــقــبــات
فــجــســدي بـــحــالــة جـــيــدة لــكن
أحـتـاج أن تــعـود نـفـســيـتي كـمـا

كانت".
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يـشـهـد اجملـتمـع العـراقي فـي الوقت
احلـــاضــر تـــزايـــد ظــاهـــرة الـــعــنف
االسري بشكل كبيـر ونشاهد العديد
من االشــــكـــال و أالنــــواع لـــلــــعـــنف
األســـري ,الـــذي يـــتــــســـبب بـــاألذى
الــنــفـــسي واجلــســـدي  واجلــنــسي
ـعــنف  لـلـتــهـديـد ويــعـرض الــفـرد ا
واخلوف واألذالل والعزل واحلرمان

واللوم للشخصي
تــزايــد الــيــوم بــشــكل مــلــحــوظ في
الــوقـت احلــاضـــر خـــصــوصـــا بــ
الـــــعـــــوائـل ذوي الـــــدخل احملـــــدود
وأالســـر الــفــقــيــرة وأالســر الــتي لم
حتظ بـفرصـة الـتـعلـيم وأالسـر ألتي
التـمـتـلـك خـلـفــيـة ديـنـيــة وأخالقـيـة
ـنـاطق الـعشـوائـيـة اكـثر من ,وفي ا
ـنــاطق الــراقـيـة ,ويــعـرف الــعـنف ا
أالسري هو استخدام الـقوة بطريقة
غـــيــــر قـــانــــونـــيــــة أو الـــتــــهـــديـــد
بــاســتـخــدامــهــا من أجـل الـتــســبّب

بالـضـرر واألذى لآلخـرين و يُـعرّف
الـعـنف فـي عـلم االجـتـمـاع عـلى أنّه
الـلــجـوء إلى األذى من أجل تــفـكـيك
الــعالقــات األســريـة; كــالــعــنف ضـد
الــزوجــة أو الــزوج أو األبــنـاء أو
كبار السن سواء كان ذلك من خالل
اإلهـــمـــال أو اإليــــذاء الـــبـــدني أو

النفسي
ومن انــواع الـعــنف االسـري لــعـنف
اجلـســدي يُـعـرف الــعُـنف اجلـسـدي
بــأنّه الـتـســبّب بـالــضـرر أو إحـداث
إصـابـة جسـديـة ألحـد أفـراد األسرة
امـا الـنـوع الـثـاني الـعـنف الـنفـسي
هـو التـعـرّض أللـفاظ مـؤذيـة تُـسبّب
احـتـقاراً لـنـفس الـضحـيـة; كـالسّب
والــشـتم والــقـذف أو إشــعـار أحـد
أفــراد األســـرة بـــأنّه شـــخص غـــيــر
مرغوب فيه أو جتاهله واالنتقاص
من دوره وعـــــدم األخـــــذ بـــــرأيه في

أمورٍ تخصّ األسرة

الــعــنف اجلـــنــسي يــعـــرّف الــعــنف
سّ اجلنسي بـأنّه أيّ فعل أو قول 
كرامـة اإلنسان ويـقتـحم خصـوصية
اجلـسـد ســواء كـان عــنـفــاً جـنــسـيّـاً
مـاديّــاً; كـزنـا احملـارم أو كــان عـنـفـاً
جـــنـــســـيّـــاً مـــعـــنـــويّـــاً; كـــاأللـــفـــاظ

والتعليقات اجلنسيّة اجلارحة.
للـعنف االسري الـعديـد من االسباب
التي يجب مـعرفتـها لكي نـتمكن من

تقليل من هذه الظاهرة 
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- لـــلــــعـــنـف االســـري الـــعــــديـــد من
االسباب  الـتي يجب مـعرفتـها لكي

نتمكن من تقليل من هذه الظاهرة 
- الـتــربــيــة أو الـتــنــشـئــة االســريـة
لـــلــتــنــشـــئــة االســريــة كـــمــؤســســة
ـؤسـسـة اجـتـمــاعـيـة واعــتـبـارهــا أ
أالولى لـتـنـشـئـة الـفـرد وتـلـعب دورا
هاما في تكوين شخصيته ولها دور
هــامــا في تـكــوين ظــاهـرة كــالــعـنف

والـــعــدوان أذ انــهــا عالقــة وطــيــدة
بأالخـطـاء التي تـرتكـبهـا الكـبار في
حق الـصـغـار كـعالقـة االب بـاالبـنـاء
والــتي تـؤكــد شـخـصــيـة االبـاء وأن
االبناء يتقمـصون شخية االباء وان
تـــــســــامـح االبــــاء ازاء الـــــســــلــــوك
العـدواني والعـنف يؤدي الى زيادة
السلوك العدواني ب افراد أالسرة
ــنـسـجــمـة دائـمـا ,ان تـربـيــة غـيـر ا
وعـــقـــاب غــيـــر عـــادل وأعـــتــبـــاطي
وشـديد أو عـقـاب جـسدي  مـتـجاوز

احلد جتعل الفرد عنيفا 
ـدرسـة هي ـدرسـيــة:ا - االسـبــاب ا
ـؤســســة الـتــربــويــة الـثــانــيـة في ا
اجملتمع تؤدي دورا هامـا في تنمية
ــعــارف وتــســاهم في اخلــبـــرات وا
ــا ال شك فــيه ان تــنــشــأ االطــفـال 
ـعـنـف أو الـعـدوان في االطـفال ا
درسـة يـنالـون الكـثيـر من العـقاب ا
ــارســة ــنع من  الــذي بـــدوره ال 
العنف وان الـتالميذ الذين يـفشلون
في دراسـتـهم يـلـجـئـون الى الـتورط
فـي الـــــســــــــلـــــوك االنــــــحـــــرافي او

العدواني. 
- ضـعف الــوازع الـديـني:ان ضـعف
الــــوازع الــــديـــنـي  يــــعـــد مـن احـــد
االســبـــاب الــتي تــؤدي الى الــعــنف
ـان بـالـله والــتـوكل عـلـيه وقـلــة اال

في امور احلياة يجعل الفرد
- اسباب اعالمـية:فالـبعض يرى ان
االفـرد وخـصـوصـا االطـفـال حـيـنـما
يــشــهــدون بـرامـج عـدوانــيــة سـوف
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يــسـلـكـون سـلـوكــا عـدوانـيـا بـعـدهـا
مــبــاشــرة والــبــعض االخــر يـرى ان
تـأثـيره اليـضـهـر مبـاشـرة بل تـسهم
في ذلك عــوامل داخـلــيـة وخــارجـيـة
ـارسـة الـفـرد لـلـعـنف تـبـعـث عـلى 
وقد وجـد ان العـنف الذي يـظهر في
الدراما  اخملصـصة للكـبار هو الذي
يتـيح الشـعور بـاخلوف لـدى االفراد
ويــتــأثــرون بــالــعـــنف الــلــفــظي عن

العنف اجلسدي
- اسباب اقتصـادية: تعمل الظروف
االقتصـادية على التـحكم في ظاهرة
ـؤشرات الـعنـف فالـفـقر مـثال احـد ا
االقــتــصــاديــة االكــثــر تـأثــيــرا عــلى
ظــهـور الــعـنـف وهـذا من خالل قــلـة
تلبـية احلـاجات االسريـة التي تدفع
االفـراد رغـبة لـتـلـبيـة حـاجـاتهم الى
ـارسـة الـعـنف الشـبـاع حـاجـاتـهم
ورغـاتـهم  ودوافـعـهم فـالـعـنف عادة
ما يحـدث في الناطق الـشعبـية اكثر
ـنــاطق الــراقــيــة لـكــثــرة رفـاق من ا
السـوء ويكـون تعلـمه سهال ,فالـفرد
االكـــثـــر عـــنـــفـــا تـــصـــبح لـــديه حق
الزعامـة فضال عن كثـرة عدد االفراد
في الـعـائـلـة وضـيق الـسكـن ونقص

وسائل الترفه والراحة
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لـلــعــنف أالســري أثـار كــبــيــرة عـلى
ـا  يـتــعـرض له  الـفـردمن أجملـتــمع 
عـــنف من نـــاحـــيـــة الـــبـــدنــيـــة ومن
ا يترك عنوية و الناحية النفسـية ا

لها اثار على اجملتمع 
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 •تزداد الـعقد الـنفـسية ,وأالمراض
اجلسدية ,واالعاقات ,حيث يتسبب
عـنف في العنف أالسـري لالفراد ا
نـشوء الـعقـد النـفسـية ألـتي تتـطور
وتــتــفـــاقم الى حــاالت مـــرضــيــة أو
سـلـوكـيات عـدائـيـة تؤثـرسـلـبـا على

اجملتمع .
- زيـادة احـتمـال انـتـهـاج الـشخص
الـذي عــاش الـعـنف الــنـهج ذاته مع

االشخاص االخرين
- الـتـشـوهـات اجلـسـديـة واجلـروح
والــكــسـور واحلــروق والــتي تــؤثـر
ــعــنـوي ــعــنف ا عــلى مــســتــقــبل ا

ادي وا
ا يؤدي الى - تهديد كيان االسرة 
تفـككـها وانعـدام الثـقة بـ أفرادها

ويتالشى أالحساس بأالمان .
- تهديـدكيـان اجملتمع لـكون االسرة
هيه النواة أالولى واالساسية لقيام

مجتمع متماسك
ـعنف - ضـعف اتـصـال الـشـخص ا
مع االخــــرين وصـــعــــوبـــة تــــكـــوين
عالقات اجـتمـاعية فـيمـيل لألنطواء

والعزلة
ــعــنف - عــدم مــقـــدرة الــشــخـص ا
التـعامل مع اجملتـمع بسـبب تدهور
ـهــارات الـذهــنـيــة واالجـتــمـاعــيـة ا

والنفسية ويضعف الذكاء.
ـنـحـرف في - الـتـعــرض لـلـسـلـوك ا
االخـالق والـــــــــوقـــــــــوع فـي حـــــــــبل
نكرات اخملدرات وغيرها من ا

ـــنـــازل والـــوقــوع - الــهـــروب من ا
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السليمانية

بــاريس بـطـريـقـة سـلـسـة ودون اي
إعــتــراض يــذكــر بــحــيث تــخــوفت
احلكومة العراقية من تراجعها في
راحل القادمة  ولكن وفي اي من ا
غـمـرة احلـرب الـعـراقـيـة اإليـرانـيـة
فــاجــأت الــعــالم بــقــيــام إســرائــيل
ـفاعل بطـريقـة غير بقـصف موقع ا
متـوقعـة إلى حد ان بـيانـاً عسـكرياً
عـراقـياً اشـار في الـبدايـة إلى قـيام
إيران بـتلك العـمليـة  !وبعد إنـتهاء
احلـرب الـعـراقـيـة اإليـرانـيـة وقـيـام
الـنـظـام العـراقـي بـإرتـكاب غـلـطـته
القـاتلة بـدخوله إلى الـكويت ولكن
ورغم خــروجه من الــكــويت وبــعــد
حادثة 11 سبتمبر  –أيلول أصرت
اإلدارة األمــريــكــيــة أن الــنــظــامــ
الـعراقي وااليـراني يـد في تشـجيع
الــعـمــلــيـات االرهــابـيــة و تــبـني
ـــزدوج ضــد مـــخـــطط اإلحـــتـــواء ا
الــنـــظــامـــيــ بـــعــد تـــســـمــيـــتــهم
ـارق ولـكن عـملـياً بـالـنظـاميـ ا
وبشـكل معلن  تـركيـز غريب على
الـــوضـع الـــعــــراقي الــــذي أظــــهـــر

ـــســــتـــمـــرة مـــنـــهـم عـــلى ايـــران ا
وإشـاراتـهم االحـتـجاجـيـة خـجـولة
ضـد تـصـرفـات الـغـرور التـركي في
صــيـغــتــهــا الــدرامــيـة الــشــبــيــهـة
بـإستـعجال مـا فعـله القـرويون في
أكـل الـــــزبــــــيب ذي األرجـل وتـــــرك
الزبـيب احلبـيس في الكـيس حل
دينة ...واتذكر هذه الوصول الى ا
احلكاية كلما يظهر تصعيد التوتر
بـ االدارة االمــريــكـيــة و الـنــظـام
االيـراني حتت عــنـوان : مــنـافــسـة
وجــودهم في الــعــراق ...!! عـنــدمـا
بـــدأ  الــعـــراق الــعـــمل  في بـــدايــة
ـفـاعالت الـســبـعــيـنــات في بـنــاء ا
الـنـوويـة لم يـتـخط حـمـلـة الـغـرب
سـوى بــعض الـتـقـاريـر في اإلعالم
الغربي الذي تبـدي شكوكا من نية
الـسـلـطات الـعـراقـيـة من بـنـاء تـلك
ـــــفـــــاعـالت بل أن احلـــــكـــــومـــــة ا
الـفـرنـسـيـة الــتى وافـقَت عـلى بـيع
سـتلزمـات  وتعـاونت مع العراق ا
ـــشــــروع مـــررت كل لــــتـــنــــفـــيــــذ ا
تـنفذة في وافـقات من اجلهـات ا ا

تـقول حـكايـة شـعبـية مـتداولـة ب
الــنــاس (أنه في أحــد األيــام اتــفق
إثنان من أهل أحدى القرى النائية
ـدينة  ترك الـقريـة والهـجرة إلى ا
حـمـلــوا مـعـهـم كـيـســا من الـزبـيب
األسـود زاداًمـعـهم لـلـطـريـق وبـعد
ان قــطــعـــوا مــســافــة من الــطــريق
شـعـروا بــالـتـعب وجــلـسـوا حتت
أحــدى االشــجـار واخــذهـم الــنـوم
بـعـد فتـرة صـحا احـدهم من الـنوم
فـراى مـجـمـوعـة من الـنـمل االسود
فوق كيس الزبيب فما كان منه إال
الـهـجـوم بـالـيــد عـلى الـنـمل واخـذ
عـددا مـنهـا  بـيـده  ودفـعه الى فمه
وبـــدأ بـــاالكل وهـــو يــصـــيح عـــلى
صديقـه : قم وكل ما تقـدر عليه من
الزبـيب ذو األرجل وليبـقى الزبيب
الذي بال ارِجل داخل الكـيس ناكله

دينة !!وهكذا فعلوا). في ا
قـراءة مـا فعـلتـه وما تـفعـله الـقوى
تـحدة الـغربـيـة بقـيادة الـواليـات ا
نـطقة بـداً بالعراق األمريكـية في ا
وال ينتهي بـليبيا ومـعركة الضغط
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ــوضـوع ســيــثــيـر اســتــيـاء هــذا ا
ــــتـــطــــرفــــ من ــــا غـــضـب ا ور
.وعـلـيه ـتـدنــ ـتــديـنـ وغـيــر ا ا
نــرجـــو كال الـــفــريـــقـــ الــتـــحــلي
بـالـصـبـر وسـعـة الـصـدر.فـالـكـاتب
هــنــا اشــبه بــحــكم في لــعــبــة كـرة
غـيـر انه يـديـر لـعـبـة فـكـرية القـدم 
الـــكـــرة فــــيـــهـــا هي " الـــكـــلـــمـــة "
والـــرابح فـــيـــهـــا هـــو من يـــلـــعب
بـــــنـــــزاهــــة.صـــــحـــــيح ان بـــــعض
"الـضــربـات " الــفـكـريــة قـد يــعـدّهـا
لـكن اصـول الـلـعـبـة اآلخـر جتـاوزا
تـسـمح لـكل فـريق ان يـسـتـخدم كل
مهاراته الفكرية.والهدف األساسي
هـــو امــتـــاع اجلــمـــهــور " الـــقــرّاء"
ــــــعـــــــرفي مـن كال والــــــتــــــعـــــــلم ا
السـيمـا جـيال يـعاني من الـفـريقـ
ارباك فـكري وعدم اسـتقـرار نفسي
وصوال الى ان نعيش حياة اجمل
ونــتـــعــامل بـــســـلــوك مـــهــذّب رغم
اخــتـالفــاتــنــا فـي الــفــكــر والــدين
بعيدا عن الـتهديد والتـشهير التي
يــلــجــأ الــيـهــا من تــعــوزه احلــجـة
وأولئك الـذين يقعـون ضمن صنف
ذوي الـــتـــفـــكـــيــر اجلـــامـــد من كال

. الفريق

األديان هو في حقيقته " دكتاتور "
و " طـاغـيـة "? أم أن الـذين بـشّـروا
بـــأديـــانـــهم أســـقـــطـــوا عــلـــيـه مــا
بـانـفـسـهم لــيـبـرروا افـعـالـهم عـنـد
ا فـيهـا قتل اسـتالمهم الـسلـطـة 
اخلـصــوم?. أم أن اضــفــاء صــفـة "
الـدكـتـاتـور " عـلى " مـصـدر " الدين
هي حـاجــة نـفـســيـة في الـطــبـيـعـة
الــــبـــشـــريـــة الى ســــلـــطـــة تـــكـــبح
جماحها التقـطتها نباهة من بشّر
بديـنه بهـدف خلق مـعادل نـفسي (
ساديـة الدكـتاتور مـقابل مـازوشية
االنسان) عزف عـلى وتر الالشعور
اجلـمـعي لـلـناس فـاسـتـجـابوا في
حـــالـــة من انـــبـــهـــار تـــفـــضي الى

الطاعة? .  
واذا كان " مصـدر " االديان واحد 
كـانت اخالقهـا اذن واحـدة فلـماذا
الـصراع بـ االديـان والـدعوة الى
ـاذا الـقتل احلـوار بـ اتـبـاعه?بل 
والـتــمــثــيل بــالــقــتــيل بــ اتــبـاع
ــــذاهب وهـم يــــنـــتــــمــــون لــــدين ا

واحد?!.
وتساؤالت أجرأ:

ـاذا يركّـز دين مـع عـلى صـفات:
القوة واجلبروت والبطش...فيما
يؤكد دين آخر عـلى صفات: احملبة
والـرعــايـة والــتـســامح...ويـوازن
دين ثــالث بـ هـذيـن الـنـوعـ من

الصفات في " الله " ?.
واذا كـان " الــله " واحـدا"  فـلـمـاذا
كـــوّنت االديــــان صـــورا" ذهــــنـــيـــة
مـخـتـلـفـة عـنه  مـع انهـا مـن عـنده

بحسب اتفاقها ?.
عــلـى ايــة صـــورة هــو " الـــله " في
حــقــيــقــته: االولـى ? الــثــانــيـة ? ام
الــثــالــثــة ? . أم ان هــذه الــصــفـات
انـعـكـاس سـيـكولـوجي لـشـخـصـية
من أتى بـالـدين ــ الـنبي ?. وهل أن
الــذي اضـفى عــلى " الـلـه " صـفـات
الـقــوة واجلـبــروت والـبــطش هـو

لـحدون فقط وهل النـار يدخـلهـا ا
أم يـدخلـها ايـضا مـؤمنـون فسـقوا
ــال احلــرام  وظــلـــمــوا وأكــلـــوا ا
وأحـلّــوا مـا حــرّمه الــله عـلــيـهم ?.
ــكن أن ــنـــطق نـــفــسـه  أال  وبـــا
يـدخـل اجلـنّـة مـلـحـدون مـا ظـلـموا
أحـدا وال فـســقـوا وال ارتـكــبـوا مـا
حـرّمه الـله ?. واذا جـاء الـدور على
كن أن ماركس يـوم القـيامـة  أال 
يقول له الله : انك أحق باجلنّة من
" عـــلــمـــاء " دين أثـــاروا الـــفـــتـــنــة
وســـفــكـــوا دمــاء أبــريـــاء وتــولــوا
وأنك ـال الـعام الـسـلـطـة فنـهـبـوا ا
دعـوت الى تــطــبــيق أهم مــبـدأ في
أديـاني: الـعدالـة االجـتمـاعـية..وأن
بـاب اجلـنّـة مـفـتوح لـك ولكـن فقط
أن تعـترف بي اآلن ?. ألـيس العمل
الـصالـح مقـدّس عـند الـله أكـثر من
الـــصـالة بــأنـــواعـــهـــا فـي األديــان
الــثالثــة ? أم أن الــذي يــقــول مــثل
هــــذا الـــكـالم يـــحـق لـــرجـل الـــدين
اصـدار أمـر بانـهـائه ويـحق لرجل
ـــــا الــــــســــــلــــــطــــــة اعــــــدامـه..ور

حرقه?..وتاريخنا يؤكد ذلك!.
ـاذا يـفـتي عـلـمـاء دين بـشـرعـية  و
قــتل آالف األشــخــاص عــلى فــكــرة
رأوا أنها تخـدم الناس وليس على
جـــرم اقــتــرفــوه فــيـــمــا يــدين ذلك
بــشــدّة ديـن آخـر مـع أن " مــصـدر "

الدين واحد ?.
ـاذا اذا ظــهــر دين جــديــد نـسف و
الـدين الــذي قــبـلـه أو ألـزم أتــبـاع
الـدين الــقـد أن يــؤمـنـوا بــالـدين
اجلـــديـــد? أو أن يـــكـــون له مـــنـــهم
مــوقف مــعــاد ? أو يــنــكــر عــلــيــهم
بــــعـض مـــا يــــؤمــــنــــون به مع أن

مصدر الدين واحد ?.
ـعاشـة فعال  وهل هـذه احلقـيقـة ا
جتـــعـل الـــبــــعض يـــفــــتـــرض أن "
الدكتاتوريـة " و " الطغيان " جاءتا
اصال مـن األديــان? وأن " مــصــدر "

ـــــــيـل الى شــــــــخص عــــــــدوانـي 
الـسـيــطـرة عـلى الـنــاس وحـكـمـهم
ـتـلك بــالـقـوة ? ام ان هـذا الـنـبي 
نـبـاهة اسـتـثـنائـيـة مكّـنـته من فهم
سيـكولـوجيـة أهل زمانه  فـأضفى
عـلـى من دعــاهم لـعــبــادته صــفـات
تضمن استجـابتهم لدعوته?.  وقل
الـشيء نفـسه عن نـبي آخـر اضفى
على " الله " صفات ايجابية ونبي
ثـالث اضـفـى عـلـيه صـفـات بـشـرية

تمزج ب االيجابية والسلبية .
هل الــصـورة الــتي اوصــلــهــا هـذا
الـنـبي او ذاك عن الـله تـمـثل فـعال"
حـقيـقة الـله ? ام انه ( كـوّنهـا ) هو
لـتخـدم مصـاحله ومصـالح جمـاعة

محدودة ?.
ن يؤمن غـالبـية الـناس : هل بـ و
" الـه " قـــوي  جــبّـــار  مـــتـــكّـــبــر 
يـخافـون منـه ويخـشونه ام بـ " اله
وسيقى " محب للحب واجلمال وا
? ام بـ " الـه " واقــــــــعي لــــــــديـه من

الصفات ما لدى البشر ?.
انهم بـ " اذا توزع الناس في ا و
الــله " عـــلى هــذه الـــصــور الــثالث
مع انه واحـــد? هل ـــتـــنــاقـــضـــة  ا
لـطــبـيـعـتــهم الـسـيـكــولـوجـيـة ? ام
ا يـتمـتع به النبي صـاحلهم ? ام 
من كـــاريــزمـــا ?. وهل ان اخـــتالف
مـــنــظـــورات االديـــان بــخـــصــوص
طــبـــيــعــة الــله جنـم عــنه اخــتالف
منـظـوراتـهـا بـخصـوص الـطـبـيـعة
الــبــشــريــة ? ام الــعــكس..اي انــهم
اسقطوا على الله تناقض الصفات

في الطبيعة البشرية ?.
واذا كـــــان الـــــدين فـي جـــــوهــــره "
ايـديـولـوجيـا "  فـهل هـذا يـعني ان
هنالك ديـنا" بايديـولوجيا مـنفتحة
وآخـر بـايـديـولـوجــيـا مـنـغـلـقـة مع

انهما من مصدر واحد?.
وهـل هـذا يـعـني ان الـتـطـرف نـشـأ
من الدين الذي يتبـنى ايديولوجيا

بـوضوح الـتصـمـيم األمريـكي على
مـــنع أي نـــهــضـــة لـــلــعـــراق بـــعــد
إخـــــراجه مـن الــــكـــــويت إلـى حــــد
وخالل فترة قياسية نفذت  اإلدارة
األمـريـكـيـة خـطة سـريـعـة وواسـعة
ـعـارضــة الـعــراقـيـة في لـتــقـويــة ا
اخلــارج ووضع كـل الــتــســـهــيالت
ـسبـق من هذه أمـامـهم مع الـعـلم ا
اإلدارة أن بــعض  الـــشــخــصــيــات
عارضـة عاشت خارج واجلهـات  ا
الـعراق لـفتـرات طويـلة بـحيث فـقد
بعضـهم الشعـور باإلنتمـاء للعراق
وشــعـــبـــة فــأصـــرت امـــريـــكــا إلى
شـحـنـهم لـيـتـذكـروا هـذا األنـتـماء!
ـوضوع واألغـرب مـاكـان في هـذا ا
أن أمــريـــكـــا أعــتـــمـــدت إعــتـــمــادا
مـبــاشـرا عـلى بـعض األنـظـمـة  في
نطقة لتحقيق ما كان يخطط لها ا
ضد العراق أما فيما يخص ايران
كـان وحلد إسـقـاط النـظـام وتدمـير
الدولة العراقية وإحتالل أراضيها
وقــبل ذلك مــحــاصـرتــهــا حــصـاراً
قاسياً اشـتمل كما كـان معلوم منع

حبة اسبرين عن العراقي .
  في حـ لـم تـتـجـاوز الـتـصـرفات
االمــريــكـيــة اليــران غـيــرالــتـعــبــئـة
االعالمـيــة ضـدهــا والـضــغط عـلى
ــتــحــالـــفــة مــعــهــا أن االنــظــمـــة ا
التقترب من اي  تصرف يؤدي الى
تقوية العالقـات مع اإليراني هذا
بـــاألضـــافـــة الى عـــدم  اإلهـــتـــمــام
عـلن على أقل تـقدير عـلى سبيل (ا
الــدعــايـــة) أن أمــريــكــا حــاولت أو
حتــاول مـــد يــد أي مـــســاعــدة آلي
طرف معارض للـنظام خارج ايران
(هــذا ونــقــوله لــلــتــأريخ لــيس ألن
أمــــــريـــــكــــــا التـــــريـــــد ذلـك بل ألن
ـــعــارضــيــ اإليــرانــ لــيــســوا ا

مـسـتـعـدين لــلـتـخـلي عن اإلنـتـمـاء
اليران  ‘وحتدثنا في حتليل سابق
عنى عن هذه الـظاهـرة االيجـابيـة 
عارضة الـوطنية من اجل الوال ء ا
لـــلـــوطن ولـــيس الرضـــاء االرادات

خارجية ) 
ـــعــروف عـــنـــدمـــا اكــمـــلت و مـن ا
االدارة االمـريـكـيـة مـخـطط حتـطيم
الـعـراق والــبـدء بـتــنـفـيـذه  ‘كـانت
ـوثوق ايران  الـداعم احلقـيقي و ا
لــتـنــفـيـذ اخملــطط واذا حـطم ادارة
االحتالل الـكثـير من ركـائز تـماسك
صــــمـــود الـــعــــراق كـــدولـــة  ‘فـــأن
مــشــاركــة ايــران الــنـظــام فـي هـذه
العملية ركز على توجه فرق تسود
نظم السيء الصيت و التـشجيع ا
لروح االنـتقـام متحـججـا بافرازات
تـصـرفات الـنـظام  في الـعـراق قبل

االحتالل.
من هــنــا نـســتــغـرب جــديــة بـعض
الـــتـــحـــلـــيالت عـن وجـــود احلــرب
ـــعـــلـــنـه في بـــعض جـــوانـــبـــهـــا ا
واخملـــفي في  جــوانب اخــرى بــ
االدارة االمــــريـــكــــيــــة و الـــنــــظـــام
االيراني على فرض الـسيطرة على
صرين العراق  ‘هؤالء احملللي ا
عــلى خـداع الــرأي الـعــام الـعـراقي
عــنـــدمــا يـــريــدون اظـــهـــار مــوقف
االدارة االمريكية النقاذ العراق من
الـنـفـوذ االيراني مـعـتـبـرين ان تلك
االدارة تـــــــعـــــــمـل بـــــــاجتـــــــاه دعم
اســـتـــقاللـــيـــة االرادة الـــعـــراقـــيـــة
الـوطنـية وان الـنـظام االيـراني هو
الـذي يــريـد فــرض الـهــيـمـنــة عـلى
الـعـراق  ‘اسـاســا احـتالل الـعـراق
بـذلك الــشـكل الـوحـشي واالرهـابي
ــنــظم نـابع مـن ثـوابت الــواليـات ا
تحدة االمريكية والتي بقيت كما ا

ـية الـثانـية هي ومـنذ احلـرب العـا
وهو ناجت عقـائدي للدولة الـعميقة
ولــيس انــتــاج االدارة االمــريــكــيــة
والنــــهـــا مـــعــــنـــونـــة الـى الـــعـــالم
ومــحــيـــطــهــا الــعــالم ولــيس فــقط
امــــريــــكــــا و مـن خالل تــــطــــورات
االحـداث يتم تـطـوبر تـلك الـثوابت
والن الــتـجـارب مــرت عـلى الـعـراق
كمـوقع و ارادة  شعبـية لـها جذور
حــضـاريه كـان الـتــعـامل االمـريـكي
مراقب لتـطورات االحداث وتـاثيره
نطقة على واقع العراق وبالتالي ا
 ‘ورغم مـوقف وتـصـرفـات الـنـظـام
الغير مرحب به شعبيا عند تعامل
مـع طـــــمــــوحـــــاتـــــهم  ‘ولـــــكن في
توجهات بنـاء االرادة الوطنية كان
ذي مــوقف مـــرحب به حـــتى عــنــد
ـوقف ـنــطــقـة  ‘وهــذا ا شــعــوب ا
دخـل ضــــمـن حتـــــســـــبـــــات اطــــار
الثـوابت االمـريكـية  ‘منه انـطـلقت
شـاكل للـنظام امريـكا اوال بـخلق ا
لـعله يـتغـير اسـتراجتـيته في بـناء
االرادة الـوطـنـيـة فـكـان تعـاونه مع
الـنــظـام االيـراني زمن الـشـاه لـدفع
مــســيــرة حل الــقــضــيــة الــكــرديــة
باجتاه االصـطدام و احداث أخرى
....وحــتى هـنـاك اكــثـر من مـصـادر
مــعـلــومـاتــيـة تــتـحــدث  عن الـدور
اخلـــبــيـث لالدارة االمــريـــكـــيــة في
اشــعـال احلــرب بـيــنـنــا و الـنــظـام

االيراني بعد الشاه .
على اية حال حصل ماحصل ونفذ
صدر القرار ضمن ثوابت االدارة ا
االمــريــكــيــة خـطــة اســقــاط ركــائـز
الـدولة في الـعـراق بشـكل عرف من
ــواطن تــســلــسـل االحــداث عــنــد ا
الـعراقي الـبسـيط ان هـذه العـملـية
نـفـذت لـكي ال يـنـهـض الـعـراق مرة

بغداد
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فسدين جراء ذلك في ا
- الـــتــعـــثـــر وضــعـف الــتـــحـــصــيل

عنف الدراسي لدى االوالد ا
- سبل عالج العنف االسري

- يـبـدأ الـعالج من حـيث تـشـخـيص
الـظــاهـرة ومــعــرفـة اســبــابـهــا لـكي
يـتـمكـن من وضع  األسس واحلـلول
وضـوعية والعالجـات الصـحيحـة ا

للتخلص من أثاره
- أوال: تــعــزيــز الــقـــيم االنــســانــيــة
الــنــبـــيــلـــة في اجملــتــمـع عن طــريق
الــتــوعــيـة الــديــنــيـة ,وحــثـهـم عـلى
االلـتـزام بـتـعـالـيم االسالم الـسـمـحة
وتـطـبـيـقـهـا في احلـيـاة االسـريـة,ان
كــــان ذلـك عن طــــريــــقــــة اخــــتــــيــــار
,او تـــربــيــتــهم والــتــعــامل الـزوج
مـــعــهم ,واحـــتـــرام االبــويـن وجــعل
أالسالم منـهج احلـياة,ونشـر ثـقـافة
ودة الرحمة والتسامح والرفق وا
ــــشــــكالت - ثــــانـــيــــا:مــــعــــاجلــــة ا
أالقــــتـــصـــاديـــة,وحتــســ ضــروف
ـــعـــيـــشـــة,وتـــوفـــيـــر فـــرص عـــمل أ

للعاطل عن العمل
 •تقد الدعم الرسـمي للفئات التي
تتعرض للعنف االسري عن طريق:
1- تقـد اخلدمـات القـانونـية التي
ـــراة والـــطــفل تـــتــضـــمن حـــقــوق ا
وحتـــــمـــــيــــهـم من الـــــتــــعـــــسف في

استخدام العنف ضدهم
2- سن الــقــوانــ حلـمــايــة االسـرة
وافـــــرادهــــا مـن الــــعـــــنف االســــري

,ومتابعة تنفيذها

3- تــــــســـــخــــــيـــــر وســـــائـل االعالم
والــتــصــاالت  وتــخــصــيص قــنـواة
اعالمية لتـوعية االسرة وتـبصيرها

بالعنف االسري
4- تــــــخــــــصـــــيـص مــــــواقع عــــــلى
االنـتــرنــيت لــتــقــد االســتــشـارات

االسرية
5- اقـامـة دورات تــدريـبـيـة لالزواج
حــول الــســيــطــرة عــلى أالنــفــعالت

اجلسدية واللفظية والنفسية
6- ضـرورة وجـود مراكـز مـخـتـصة
ـعــنــفــ وأالهــتــمـام لالشــخــاص ا
بـقــضــايــاهم من قــبل أخــصــائــيـ

نفسي وأجتماعي
ـــــدرســــة ,والـــــعـــــلـــــمــــاء 7- دور ا
نظمات واجلمعيات التي تعتني وا
رأة والطـفل وحقوق أالنسان في با
الـتعـريف بـالـعنف االسـري وخـطره
عـــلى االســرة واجملــتــمع وتــثــقــيف
الـــنــاس بـــالـــســعـي أليــجـــاد أســرة
متماسكـة يسودها احلب واالحترام
ـسؤولـيـات بـ افـرادها, وتـوزيع ا
وتـــغـــيــر وأشـــاعـــة مـــبـــدأ احلـــوار,
ــفـاهــيم الـســلـبــيه في تـهــمـيش مـا
ـــرأة والــــطـــفـل في أدارة الــــبـــيت ا

تطلبات سؤوليات وا وا
- ان سـبل عالج ووقـايـة االسرة من
العنف االسري واجب ديني ووطني
يـحـتـم تـظـافـر اجلـهـود,ويـشـد عـلى
ضـــرورة أن جتـــتـــمع فــــيه جـــمـــيع
مـــؤســســـات اجملــتـــمع الـــرســمـــيــة

واالهلية واالفراد.

منغـلقة ترى انهـا االسلوب االمثل
حلـل مـــشــاكـل الـــنـــاس واحلـــيــاة
وتأمرهم على ان يؤمنوا بها حتى

ولو بالقوة ?.
وهل ان تـــــــطـــــــور االحلـــــــاد الى "
ايـديـولـوجـيـا " جــاء نـتـيـجـة فـشل
الــــديـن في حل مــــشــــاكل الــــنـــاس
واحلـيـاة وانه قـدّم نـفـسه بـوصفه
احلـل االمــثل جلــعل احلــيـاة امــتع
والــــــــــنــــــــــاس اســــــــــعــــــــــد? ام ان
ايـديـولـوجـيـتـه فـشـلت وانـتـهى به
وت ايضا" ? . االمر الى صناعة ا

انك ان تــؤمن بـ " ايــديــولــوجــيـا "
فــان ــانك بـــهــا  وتـــتــطــرف فـي ا
نـوافـذ عقـلـك تـنفـتـح لـلخـارج فـقط
لتصدّر افكـارا"  وال تنفتح للداخل
لـتـســتـقـبل افــكـارا"  وان " جـدران
غـــــرف " االفــــــكـــــار في عــــــقـــــلك ..
اسمنتيه  ال تسمح للقيم بداخلها
ان تـرشح وتـتـفـاعل فـيـمـا بـيـنـها 
األمــــر الـــــذي يـــــضــــطـــــرك الى ان
تـتـصـرف بـعـنـف ضـد من يـخـتـلف
مــــعك في الــــرأي وتـــعــــطي احلق
لنـفسك باسـتباحة اآلخـر. فهل هذا
يـعــنـي ان الـشــخــصــيــة الــديــنــيـة
تـطـرفة والـشـخـصيـة الـعـلمـانـية ا
ــتــطـرفــة مـريــضــتـان نــفـســيـا" ? ا
وانـهمـا سـايكـوباثـيـتان حتـديدا" 
مع انـهـمـا تخـتـلفـان ايـديولـوجـيا"

وعقائديا" ?.
ان الـــــتــــطـــــرف في الـــــدين يـــــزّين
لصاحبه الزعم انه وحده على حق
 ويـــنـــعـت من يـــخــــالـــفه الـــرأي :
ـــروق والــــزنـــدقه بـــالــــكـــفــــر وا
والـــــفـــــســـــوق.. وان الـــــتـــــطــــرف
بـالـعـلـمـانـيه يـجـعل صـاحبـه يزعم
انه وحــده عــلى حق  ويــنــعت من
يـــخـــالــفـه الـــرأي : بـــالــرجـــعـــيه 
والــــــــتــــــــخـــــــــلف  واالنـــــــــغالق 
ــان بــوهم. والــدوغــمــاتــيه  واال
ومع تـنـاقــضـهـمـا الــعـقـائـدي فـان

كـلـيهـمـا يزدريـان الـغيـر وكـليـهـما
عــدوانــيــان حــاقـــدان مــنــتــقــمــان
يـبـيـحـان لنـفـسـيهـمـا حق اخـضاع
اآلخـر وابـاحة سـفك دمه ان رفض.
فاذا كان الـدين من الله فـهل يعقل
ان يـأمــر بـقـتل انــاس هـو خــلـقـهم
لــيـعــيـشــوا ? واذا كـان الــعـلــمـاني
االحلـادي رأى  ان " الـله " وهـمـا" 
وان الـعـقـل هـو احلـقـيـقـة  فـلـماذا
ـة نــفـســهـا مع انه يـرتــكب اجلــر
يــعـدّ نـفـسه االكــثـر وعـيـا" واألرقى

نبال" ?.
واذا كـنت تـرى ان الـدين سـفـسـطه
او هلـوسه فان الـتطـرف فيـه يكون
ــرض الـعــقـلي حـالــة من حـاالت ا
ويكون صاحبه معذورا" اذا ارتكب
ن ــة قـتل فـأي عـذر تـعـطـيه  جـر
ـنـطقه اذا يـؤمن بـالـعقل ويـعـمل 

ة نفسها ?. ارتكب اجلر
وما عالقة الدين بـالثقافة ? هل هو
الـذي انتـجهـا أم هي الـتي انتـجته
وصـــنـــعت الـــتــطـــرف فـــيه ?. وهل
يـختـلف دين عن دين آخـر بـنوعـية
الثقافة التي يشيعها ? وقل الشيء
نـــــفـــــسـه بـــــخـــــصـــــوص االحلــــاد

وااليديولوجيات العلمانية .
ان الـنــوع يــخـلق ضــده الــنـوعي 
فالـتـفـكـيـر اخلرافي خـلق الـتـفـكـير
الــعـــلــمـي  والــدين خـــلق االحلــاد
(قـبل نــشـوء الــدين لم يـكن هــنـالك
احلـــاد ). واذا كــــان الــــتـــطــــرفـــان
الديـني واالحلادي ضـدين نوعـي
 فالى مـ سـيفضـيان ? هل سـتبقى
ــــوت ازلــــيـه  مـــادام صــــنــــاعـــة ا
ـؤمـنـ يـجدون ـؤمـنـون وغـيـر ا ا

فيها الوسيلة الوحيدة للبقاء ?.
أخــــيـــرا:  مـــاذا اُثـــارت فـــيك هـــذه
ـــاذا تـــصف من الـــتـــســـاؤالت? و

أثارها?
خذ راحتك وقل ما شـئت..فموعدنا

في احللقة القادمة.

اخـــرى بـــارادة وطـــنــــيـــة مـــؤيـــده
ومـدعــومـة من اهل الـعـراق  وهـذه
االسـتراتـيجـية بـحاجـة الى الوقت
واضافـة مؤامـرات ومزيـد من خلق
ـشــاكل ولـدى االدارة االمــريـكــيـة ا
مــعــلــوم ان هــذه االسـتــراتــيــجــيـة
زيد من خلق صعبـة تنفيذهـا اال 
و روح ـسـبـبـات ومسـتـلـزمـات  ا
احلــقـــد واالنــتــقـــام داخل الــوضع
العـراقي و في محيـطة اخلارجي (
جـوارين الـعراق )  ‘فـمـنـذ احتالل
الــعـراق وامـريــكـا تـوظف االرهـاب
فـي الـــعـــراق و تـــوســـيـــعـــة الى
تالصـقة بـغرب الـعراق ‘ سوريـا ا
ورغم مـرور كل تلك الـسـنوات بـعد
االحـتالل يــبـدو ان الــعـراق ( غــيـر
مـــســتــقـــر ) اليــزال ضـــمن ثــوابت
الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة االمـريـكـية ‘
وهـــذا واضـح من دوره الــــشـــريـــر
ـسخ دائـمــا ان الـكـيــان الـعــبـري ا
اليــزال يــريــد ويـــســعى الى عــراق
ـكن المريـكا ضعـيف ومـهمش وال
األن ان  تـــتــبـــنى ســـيــاســـة جتــاه
الـعراق وتـتمـشى مع مـصلـحة ذلك
الــكــيـان  ‘من هــنــا واليــزال ان كل
شـاكل التي حتاصـر العراق  ‘ان ا
مصـدر القـرار ضمن ثوابت االدارة
االمــريــكــيــة تــســيــر بــاجتــاه عــدم
وصــــول الــــعـــــراق الى مــــرحــــلــــة
االستـقرار  ‘فاضـافة الى ان الدور
االمــريــكي ( سـكــوتــا او عن طـريق
دعم بــالـنـيــابـة ) واضح في اطالق
يـد تــركـيــا ان تـتــحـارش بــالـعـراق
حتت اكـثـر من عـنوان  ‘و المـريـكا
ولالن دور في تـخـريب اي اقـتـراب

عراقي من محيطه العربي .
امـــــــا  االهم وضــــــمـن هــــــذا اخلط
الـــثــابـت لالن من مـــصــدر الـــقــرار

االدارة االمــريــكـيــة الدامــة الـوضع
ـستقر في العراق ‘ توتر وغير ا ا
لعـبتهـا مع ايران في مقـدمة تنـفيذ
فقرات تلك الـثوابت وتعمل االدارة
االمريكية وذيـولها داخل العراق و
ــنــطــقــة مــسـتــغال  اثــارة كل في ا
ـتراكـمة تـاريخـيا ظـواهر الـتوتـر ا
ومــــضــــاف عـــــلــــيه اثــــار احلــــرب
وتــعـمل لــلــســنــوات الــثــمــانــيـة  ‘
االدارة االمــــريـــكــــيـــة مـن اجل ذلك
بـكـافـة الـطرق اخلـبـيـثـة فـهي التى
تـنـشــر كل مـا يـؤدي الى الــتـنـاحـر
بــ الـعــراقــيـ عــنـدمــا يــعـلن ان
الـســنــة والـكــرد اليـؤيــدون خـروج
االمــريـكــان من الـعـراق  ‘عـلـمـا ان
االدارة االمـريــكـيــة وعـنـدمــا كـانت
تستـعد الحتالل الـعراق رفع شعار
: انـقــاذ الـكــرد والـشــيـعــة من ظـلم
النـظام ... ان امـريكـا التزال الـعدو
االكــبـــر الســـتـــقــرار الـــعـــراق ومــا
ادعائاتها عن خطر ايران اال ضمن
ثـوابت سـيـاسـتـهـا االستـراتـيـجـية
بـانه الــوقت اليــزال لــيس مــؤاتـيه
العادة االستـقرار احلقيـقي للعراق
الن اوال ان الــعـراقــيــ رغم كل مـا
ــشــاكل والــصــعــاب مــروا به من ا
اليـؤمـنـون بـصدق سـيـاسـة مـصدر
الــقــرار االمــريـكي  ‘وانــطالقـة من
ـصدر الـقرار هـذا التـوجة الـثابت 
االمريكي ان العراقي لهم حق في
شـروع من حقيـقة موقف اخلوف ا
الـــعــدويــ الــلــدوديــ ( امــريــكــا
وايـران ) بـانهم اليـزال عـلى اتـفاق
الــذي ادى الى اســقــاط دولــتــهم ‘
وان الــوقت لم يـحن بـعــد لـلـتـخـلي
عن هـذا االتـفـاق والسـمـاح بـاعادة
بـنـاء الـعـراق كـمـا يـرغب شـعبه ...

والله اعلم 

نـطقة يـحدثنـا أن السلـطات التي ا
حـكـمـتــنـا عـلى مــدى أكـثـر من ألف
ــطـلق واربــعــمـائــة عــام كــانت بــا
ـة ودكـتـاتوريـة وخـالـقـة أزمات ظـا
وصــانــعــة حـــروب..حــكــمت بــأسم
وأن الـــثــورات الـــتي قـــامت الـــدين
ضــدهـا ثـارت ايـضــا بـاسم الـدين!.
فاذا كـان الدين واحـدا فكـيف يكون
له تـفـسـيـران  مـتـنـاقـضـان ? وكيف
ـــثالن ( جـــبـــهـــتــان ) يــكـــون لـه 
مـتـعـارضـان أحدهـمـا : خـيـر وعدل
وسـلم  واآلخـر : شـرّ وظلـم وسفك
دمــاء ?. ولــنــفــتــرض أنــنــا عــزلــنــا
الـســلـطــة عن الــدين فــهل في هـذا
ضـمـانـة أكـيـدة ألن تـكـون الـسـلـطة
ــــتــــلـك الــــنـــاس عــــادلــــة ?.وهل 
جــمـــاهــيــرنــا شــعـــوبــنــا ثــقــافــة
دينيـة..أفهمتـهم األديان من خاللها
أن الدين عالقة خاصة ب األنسان
وأن جميع األديان صحيحة وربّه ?
ذاهب ايضا صحيحة ?  وجميع ا
وأن كل الـطـرق تـؤدي بـالـصـاحل
ـذاهب والـفـرق من هـذه األديــان وا
الـى اجلــنّـــة ? وأنه لــيـس لــلـــجــنّــة
طـريق واحد خـاص بـدين مـع أو
مــذهب مــعــ يـقــول : اجلــنّــة لــنـا

والنار لآلخرين?.

ننطـلق من حقيـقة أن منطـقتنا هي
مــهـبط األديـان الـثالثـة: الـيـهـوديـة
ـــســـيـــحـــيـــة واألسالم. ومع أن وا
جـــوهـــر هـــذه األديـــان يــدعـــو الى
الــسالم واحملـبــة وتــقـديـس قـيــمـة
احلـياة فـانها أكـثر مـناطق الـعالم

وت! وصناعة ا اثارة للحروب
فلماذا ?

هل أن كل أرض يـهـبط عـلـيـها دين
تـكــون بـعــد ألف سـنــة أكـثــر بـقـاع
العالم صراعا واحتـرابا وتنغيصا

للحياة?.
 هل الـسـبب في الـدين ?..أعـنـي لو
لم يــــنــــزل عــــلى الــــنــــاس دين من
السماء لكانوا عاشوا في سالم?  
ا آمنت  لو كـان السبب في الـدين 
اليـــ  بـل لــظـــهـــر حــزب او به ا
جيش او منظمة او ميليشيا تدعو
الـى االحلـــــــاد ومـــــــحــــــــاربـــــــة كل
ديـن..ولقـامـوا بـثـورة لـيـتـخـلـصوا
مــنـه كــمــا يــفـعــلــون مـع األنــظــمـة
الــدكــتــاتــوريـة والــســلــطــات الـتي

حتتكر الثروات لنفسها .
 ســـتـــقـــول: ان الـــســـبب لـــيس في
الـدين بل في السـلـطة الـتي توظّف
الـدين خلـدمـة مـصـاحلـهـا وضـمان
بـقــائـهـا..وهــذا صـحـيـح . فـتـاريخ
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الفنان التشكيلي عضيد طارق:

دير العام لدائرة الفـنون العامة علي عويـد العبادي عن طرائق وتوثيق االعـمال الفنية اخلاصة ترأس وزير الثـقافة والسياحة واالثار حـسن ناظم الندوة احلوارية التي ادارهـا  ا
ية في تاحف الـعا ـهتمـ بالشـأن الثقافي االسـاليب احلديـثة التي تـعتمدهـا ا تحف الوطـني للفن احلـديث وناقشت الـندوة التي شـارك فيها عـدد من االساتذة والـباحث وا بـا
توثيق االعمـال الفنية  وسبل االسـتفادة من خبراتـها وجتاربها في هـذا اجملال. وقدم وزير الثقـافة الدكتور نـاظم دعمه للمشـروع الوطني الذي يسـهم في توثيق  االرث الثقافي
ـنجز الـكبير ـية مرحـباً باجلهـود اخليرة الـتي تسعى وتـساهم في اجناح هذا ا تـاحف العا لـلفن التشـكيلي  مـبينـاً ضرورة ادخاله  وحفـظه ضمن قاعـدة بيانـات توازي عمل ا
دير الـعام لدائـرة الفنون ومؤكـدا  على ضرورة الـعمل  لتـهيئـة مكان خزن وعـرض  مناسـب لالعمـال الفنـية يُراعـا فية حتـقيق معـايير احلفظ الـقياسـية من العـبث والتلف . فـيما اكـد ا
شروع وتسـخير كل طاقاتها من اجل العـمل على اجناحه مبيناً  ان الدائـرة شرعت بالعمل لتوثيق العامة الدكـتور علي العبادي الذي ادار النـدوة : استعداد دائرة الفنون لـتنفيذ هذا ا
ي  الدكـتور بالسم محمد  يـجب ان توثق االعمال بطرق كل االعمـال الفنية وفق قـاعدة بيانات اولـية الفةً الى تصويـر وارشفة اكثر من (700)  عمل فـني منها . وقال الـفنان واألكاد
وقع االلكتروني. ودعا الـباحث الدكتور احمد ناجي الى تصنيف تابـعة واالهتمام با علومات التوثيقـية التفصيلية وا واساليب وتقنـية حديثة  من حيث جودة ودقة الصور واحجـامها وا
فقـودة. وب مدير عام دائرة اجملاميع الـسياحية الدكتور سروقة وا وجـودات السليمة والصاحلـة للعرض  يليهـا االعمال التالفة واخرهـا االعمال ا قاعدة البيـانات وفق ثالثة اقسام   اولها  ا
ـهتم بالشأن الفني والـثقافي. ودعا الباحث االستاذ رعد كر شروع سيكـون مرجعاً بحثياً لكل ا ية واالستفادة من خبراتهـا  معتبراً ان ا تاحف العـا محمد العـبيدي ضرورة التعاون مع ا

سروقة. فقودة وا وجودات الفنية التي تكتنزها دائرة الفنون  بعدها يتم توثيق االعمال االخرى ا ان تكون انطالقة بدأ العمل التوثيقي من ا

رسالة بغداد
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عماري إحسان فتحي لـ (الزمان):  هندس ا ا

من الـقـطع االثـاريـة الـعراقـيـة والـسـورية
بـهـدف تـمـويل عـمـلـيـاتـهـا اخملـتـلـفـة.  لم
تتوقف عملـيات تهريب االثار من العراق
حـاليا وهـي مسـتمرة بـسبب الـدعم الذي
ياتيها من جهات محلـية متنفذة تستفيد
من الـــتــمـــويل وايـــضــا بـــســبـب ضــعف
الـرقــابـة احلـكـومــيـة حـالـيــا عـلى مـواقع

mzUB « bFÝ ≠ ÊULŽ

ـعــمــاري الـدكــتـور ــهـنــدس ا  كــشف ا
إحــســـان فــتـــحي عن مـــراحل كــثـــيــرة
شــهــدت الـــتــفـــريط بــثـــروات الــعــراق
االثـارية الـنـفيـسة عـبـر حقب تـاريخـية
مــخــتــلـــفــة الســيــمـــا في خالل الــقــرن
ـاضي . واقـتـرح  فتـحي الـذي يـشغل ا
مــنــصب عـــمــيــد كــلـــيــة االداب والــفن
االهـلـيـة في عـمّـان واسـتـاذ زائـر فـيـها
منذ 2018 عددا من الـوسائل لـلحـفاظ
على االثار الـعراقيـة وصيانة مـواقعها
وحـمـايـتـهـا  وفي االتي  احلـوار الذي
أجـــــرتـه( الـــــزمـــــان) مـــــعه عـن االثــــار
الـعراقيـة و صفـحات تـعرضـها لـلسلب
والنهب وكيف السبيل الى اعادتها . 
{ االثــار الـعـراقــيـة تـعــرضت عـبــر سـنـوات
مضـت الى عـمـلـيـات سـرقة مـنـظـمـة من قـبل
مـافـيـات مـتـخــصـصـة في سـرقـتـهـا وبـيـعـهـا
مـستـغـلـ االحـداث الـتي مـرت عـلى الـعراق
من احـــتـالل وســـيــــطـــرة داعش عــــلى مـــدن
ومــنــاطق اثــريــة مــعـــروفــة حــدثــنــا عن هــذه

افيات ومن ورائها ? ا
- تـعرض الـعراق مـنـذ منـتصف الـقرن
الـــتــــاسع عــــشـــر حـــالـه حـــال الـــدول
اجملــاورة الى ســرقــة اثـاره وبــيــعــهـا
ــهــتــمــة جــدا ــيــة ا لــلــمــتــاحف الــعــا
بــاحلـصـول عـلى اقــدم االثـار. النـنـسى
ايضا ان السلطات الـعثمانية احلاكمة
انــذاك لم تـــكن مـــهــتـــمــة وال واعـــيــة
بـاألهـمـيـة احلـضـاريـة الـقـصـوى لـهذه
الـنـفـائس ومـنحت الـرُخَص الـرسـمـية
لـبـعثـات اجـنـبـيـة لـلـتـنقـيب فـي مواقع
ـرود اشور هامـة جدا مـثل نيـنوى 
ســامــراء بــابل اور اوروك نــيــبــور
وعشـرات غيرهـا وسمحت لـها بنـقلها
الى بــلـدانـهـا دون اي تـردد. لـذلك نـرى
ـــتــحف ــيـــة مـــثل ا االن مــتـــاحف عـــا
الـبريـطاني والـلـوفر وبـيرجـامون في

بـــرلـــ زاخـــرة بـــأروع واعـــظـم االثــار
العراقية على االطالق.

أال ان الـوضع تغـير كـثيـراً بعـد حصول
الـعــراق والـدول الـعــريـقـة بــاثـارهـا في
ـنـطـقــة عـلى اسـتـقاللــهـا الـوطـني في ا
العقود االولى من القرن العشرين حيث
انـتــبـهت لــهـذا اخلــطـر وســنت قـوانـ
صــارمـــة حــدت من امــكــانــيــة حــصــول
البـعثـات االجنـبيـة على مـثل هذه االثار
بـسهـولة.  بـالتـالي ظهـرت احلاجـة عند
عدد من جتار االثار االوروبي لتهريب
االثار عن طـريق عـصابـات ومجـموعات
مـنــظــمـة وذلك بــواســطـة الــتــنـقــيــبـات
ـشـروعة.  هـذه الـتـجارة الـسـريـة غيـر ا
ـيـة ولهـا شـبـكات مـنـظـمة اصبـحت عـا
وواسـعــة في كـل مـنــاطق الــعــالم وتـدر

مليارات الدوالرات على اصحابها.
ازداد تــهـريـب االثـار الــعــراقـيــة بــشـكل
كـــــبــــيــــر مـــــنــــذ حــــرب  1990وبـــــعــــد
ــســبــوقــة شــدته عــلى احلــصــارغــيــر ا
الــشــعب الــعــراقي. اضــافــة الى ســرقـة
تاحف احملـلية جـنوب العراق جمـيع ا
والبدء باجـراء تنقيبـات وعمليات نبش
في مواقع اثارية نائية وغير محروسة.
 امــا االحـــتالل االمــريــكـي لــلــعــراق في
فــتـســبب في سـقــوط  لـلــسـلــطـة 2003
ـا سهل ـركزيـة واجهـزتهـا الرقـابية  ا
بــشــكـل كــبــيــر بل شــجع الــعــديــد من
الــعــصــابــات االجــرامــيــة احملــلــيــة من
اســتــغالل هــذه الــثــغــرة والـشــروع في
تـهــريب االثـار الــعـراقــيـة عــبـر احلـدود
تحف الدولية.  هذا اضافة الى سرقة ا
الــعــراقي فـي بــغــداد حـيـث يــعــتــقـد ان
مجـموع ما بـلغ من قطع مـسروقة خالل
يـومي  9و 10نـيــسـان  2003قـد وصل
الى حــوالي  15ألـف قــطــعـــة ولــكن لم
حتـــدد الــســلـــطــات الـــعــراقــيـــة الــعــدد
سروقة حتى احلقيقي للقطع لالثارية ا

االن بسـبب ضعف التـوثيق والتـسجيل
اصال. امـا بالـنسـبـة الى احتالل داعش
ـهـا ــوصل وتـدمـيــر اهم مـعــا ـديــنـة ا
التـاريـخـيـة ومـتحـفـهـا احلـضـاري فهي
كـارثـة كـبـيـرة حــقـا وال يـعـلم حـتى االن
تحف. سروقة من ا ماهو عدد القـطع ا
ؤكد بان داعش قد باعت العديد  ومن ا

االثار.
هـمـة التي مـاتزال { ماهـي االثار الـعراقـيـة ا

في متاحف العالم?
- اهم اثــار الـعــراق مــعــروضـة االن في
ــيــة وهي حــسب ســـبــعــة مــتــاحف عـــا
ـتـحف الـبـريـطاني االهمـيـة والـكـمـية  ا
في لــنـدن مــتــحف الـلــوفــر في بـاريس
مــــتـــحف الـــبـــيــــرجـــامـــون في بـــرلـــ

ـيـتـروبـولـيتـان فـي نـيويـورك مـتـحف ا
جامعة بنـسيلفانيـا متحف معهد االثار
الـــشـــرقـــيــة فـي شــيـــكـــاغـــو ومــتـــحف

استنبول لالثار الشرقية.
ــتـحف من ابــرز االثــار الـعــراقــيــة في ا
ـلكـية ـقـبرة ا الـبريـطـاني هي اثار من ا
في اور لوح امدوجود النحاسي الرائع
مـن تل عــبـيــد تــمــثــال فــخــاري لاللــهـة
عـشـتـار االلـواح الـرخامـيـة الـهـائـلة من
ـلك اشــوربــانـيــبـال في جــدران قـصــر ا
ذهلة نينوى ومنه الواح صيد االسود ا
ــسـلــة الــبــيـضــاء اشــوريـة 650 ق.م ا
ـســلــة الـســوداء اشــوريـة 1050 ق.م ا
ق.م للملك شلمنصر الثالث بوابة 825
بالوات االشــوريــة  858ق.م ومــكــتــبــة
ـــلك اشـــور بــانــبـــيــال من قـــصــره في ا

نينوى 000و 30الف لوح مسماري.
 امـا مـتحف الـلـوفر فـلـديه مئـات الـقطع
العراقيـة التي ال تقدر بـثمن ايضا ومن
ابـرزهــا  مـســلـة حــمـورابي  1780ق.م
مــســلــة الــنــسـور  2450ق.م مــزهــريـة
انتمـينا الـفضية الـسومرية  2400ق.م
مـوهـريـة عـشـتـار الـفـخـارية  2000ق.م
ـــلك نـــرام سن الـــفـــخـــاريــة ومـــســـلــة ا
الـــرائـــعــة  2220ق.م. ويـــاتـي مــتـــحف
الــبـــيــرجــامــون في بــرلــ في الــدرجــة
ـلك واحدة الـثـالـثـة في االهـمـيـة لـكـنه 
من اهم اثـار الـعـراق: بـوابـة عـشـتار من
مدينة بابل وكذلك حوض مائي حجري
ــتـاحف اشـوري فــريـد جــدا. وتـمــتـلك ا

الـتي ذكــرتـهـا انـفـا قـطــعـا هـامـة ايـضـا
ومتنوعة.

ي حول { هل يـنـفع العـراق عـقـد مـؤتـمـر عـا
ـنهوبة من اجل اعادتـها وحتقيق حملة اثاره ا

تاحف ? جديدة لالستكشاف وتنظيم ا
-  ان عـلى الـدولة الـعـراقيـة بـذل اقصى
اجلـهود اليـقاف هـذا التـهريب والـنزيف
من االثار العراقـية ومحاربـة العصابات
فـي جــمــيع انــحـــاء الــعــراق وحــمــايــة
واقع االثارية بطريقة علمية ومحكمة. ا
 كما يسـتوجب على هـيئة االثار والتي
يــجب ان تــتــحــول الى هــيــئــة عــلــمــيـة
مـسـتـقـلـة تـمـامـا عن تـاثـيـرات االحـزاب
والــتــجــمــعــات الــســيــاســيــة ولــيــست
منضوية حتت وزارة الثقافة والسياحة
ابــدا تــاســيس دائــرة عــلــمــيــة خــاصـة
ومـعنـية بـاستـرجاع االثـار العراقـية من
الــــــدول االخــــــرى.  ان عــــــقــــــد نـــــدوات
ية حول ومؤتمرات عراقية وعربية وعا
اسـتـرجاع االثـار هـو مـهمـة واحـدة فقط
من بـ مـهـمات عـديـدة اخـرى. يجب ان
يـكـون هـنــاك مـوقع دائم ومــتـجـدد عـلى
سـروقة االنـترنت فـيه االثـار العـراقيـة ا
ـنع بـيـعـهـا. مع مـواصـفـاتـهـا الـدقـيـقـة 
الـتعـاون احلالي مـع االنتـربول ضـعيف
جـدا وغـيـر مـجـدي الن الـطـرف الـعراقي
تخصص وفي علم ضعيف في الكـادر ا
التوثيق وفي القدرة اللغوية في اللغات

االجنبية.
{ هل انت مع تـام االثار النفيسة مع أجور
ريعـية مقابل عرضها وعدم نـهبها في بلد غير

مستقر?
نع من االستفادة من - ليس هناك مـا 
مـوارد مــالــيــة اضـافــيــة لــهـيــئــة االثـار
الـية من خالل مبـاشـرة وليس لـوزارة ا
مخـتلف انواع الـترويج لالثار الـعراقية
وعـرضــهـا في اخلـارج.  انـا اطـالب بـان
ـطــالــبـة تـســعى الــدولــة الــعـراقــيــة بــا

بــاحلــصــول عـــلى دعم مــالي ســنــوي
ــيـة ـتــاحف الــعـا الثــار الـعــراق من ا
الـتي تسـتـفيـد بشـكل هـائل من عرض
االثـار الـعـراقـيـة وكـذلك ان تـخصص
نسبة  %1على االقل سنويـا للحفاظ
عـلى التـراث العـراقي بجـميع اشـكاله

ادية و الالمادية. ا
{ مـاهـو الـوضع الـسـلـيم الـواجب اتـخـاذه

واقع االثارية النائية ? في ا
- يـــوجــــد في الـــعـــراق حـــسب اخـــر
ـيـدانــيـة مـا يـزيـد عـلى ـسـوحـات ا ا
الـف مــوقع اغـــلــبـــهــا غـــيــر 17و000
مؤمن او مـحروس.  ان عمـلية حـماية
ـــواقع يـــجب ان تـــؤخــذ عـــلى هـــذه ا
اقـصى درجـة من اجلـديـة  وتـبـدأ من
تــأسـيس حــرس اثـار وطــني احتـادي
مــــزود بــــكــــافـــة وســــائل احلــــمــــايـــة
واالســلــحـة وطــائـرات الــهــلـيــكـوبــتـر
وطــائــرات الـدرونــز االســتــكـشــافــيـة
وصـور اقــمـار صــنـاعـيــة اسـبــوعـيـة.
اعـــتــقـــد انه بـــاالمـــكـــان االتــفـــاق مع
اجلــيش الــعــراقـي لــلــتــعــاون بــهـدف
حتقيق مثل هذه احلماية اضافة الى
حــصـول دعم مـالي وتــقـني من بـعض
ــهــتـــمــة في هــذا ــانــحـــة وا الــدول ا

وضوع. ا
{ هل هـنالك تـشـريع في الـقانـون الـعراقي
مــايــخص مــحـاســبــة جــرائم ســرقــة االثـار
ومـالحـقـة الـســراق عـبـر االنــتـربـول الـدولي
وهل هـنالك اتـفاقـات دوليـة مشـترك الـعراق

نهوبة? حول منع السرقات وبيع االثار ا
- نـعم. تـوجـد عقـوبـات معـيـنة حـالـيا
فـي قـــانـــون االثــــاروالـــتـــراث رقم 55
ا لـسـنة  ?2002لـكـنـها غـيـر رادعـة 
يـكــفي. وهـنــاك حـاجــة مـلــحـة العـادة
الــنـظــر في الــقــانـون احلــالي جــذريـا
خـاصـة في حـالـة حتـويل الـهـيـئة الى

جهة مستقلة اداريا وماليا. 

وهذه الـفكرة ال اجـدها تـتوافق مع توقي
ـسـتـمـر في الـبـحث عن مـنـثـور اجلـمال ا
ايــنـــمـــا الـــتـــمع له بـــريق  وفي أيـــاً من
ـسـتـمـر هـو مـدارس الـفن كـان  الـقــلق ا
الـسـمـة الـغـالـبـة لي بـحـثـاً عن الـنـتـيـجـة
الـتي تـبهـرني  وفي الـغالب اجـد نـفسي
مـنشـغل مؤرق وشـغوف بـالغـوص بحـثاً
عن لـؤلـؤ الـدهـشــة واإلبـهـار في غـالـبـيـة
واضيع الـتي اتناولهـا فوجدت  نفسي ا
منـفلـتاً من الـدوران في فلك مـدرسة فـنية
بذاتها ومـتمرداً على اطواقـها  واحيانا
ًاجنـز عــمل فـني واربط فـيه مـاهـو تـقـني
ـنـحني مـسـافـة لـتـطويع وفـكـري وهـذا 
الـلــوحـة الى درجـة الــكـشف عـمــا تـريـده
دوني  ويـصبح لـها اسـتـقاللهـا الشـكلي
درسة والفكري بـعيداً عني . لـكن تبقى ا
الـواقعـيـة هي الـتي تأخـذني الى ضـفاف
ـتـعـة  ويـخـطئ االحـسـاس بـالـنشـوة وا
من يـعتـقـد ان العـمل الفـني الـواقعي فـناً
ارس مـبـاشراً  الـواقعـيـة فنـاً سـحريـاً 
ــتــلـقي حــضــوره الـدائـم في اســتـثــارة ا
والــــســــفــــر مــــعه الـى وجـــدانــــيــــات من
ـتعـة والـتعـالق والـتواشج االحـسـاس با
الـروحـي  الـواقـعـية واالتـقـان فـيـهـا هي

مسطرة قياس للموهبة دائماً . 
{ .من يتـابع لوحات الـفنان التـشكيـلي عضيد
طــارق وسـيـرته الـفـنــيـة يـرى ان هـنـاك حتـوالت
اذا يحدث هذا عند الفنان. مفصلية  كيف و
التحوالت تـأتي من خالل هزات ارتدادية
في مـجـمـل مـسـيـرة الـفــنـان وخـصـوصـاً
عندما يتنقل في فضاءات اكثر من جنس
ابـداعـي  مـبــدأيــاً انــا اتـنــفس من خالل
الــرسم والــتـــشــكــيل وكــمــا تـــعــلم انــني
ــقـــال الــنـــقــدي امـــارس الــصـــحــافـــة وا
واهـتــمـامــاتي جـعــلت مـني الــبـعض في
الكل فانا فـرد في صيغة جمع  ارتب كل
شــيـئ بــدقــة واجــعل لــكل مــقــام مــقــال 
عندما يتعبني التشكيل اذهب للقراءة او
الــكـتــابـة او الــعــمل اجلـمــعي في قــيـادة
مـشـهد تـشـكيـلي  كل ذلك جـعلـني اشـعر
بـــــحــــســــرة االحــــســـــاس بــــاالنــــتــــمــــاء
لالخـتـصــاص الـذي ولـدت مــوهـبـتي في
ـنــزلي كــنــفه . لــتــأتي ظــروف احلــجــر ا
وتداعـيات جائـحةكـورونا وقيـود احلجر
الــصـحـي الـذي رافــقــهـا  الجــد وبــشـكل
بديهي ان القيود تدفعنا دائماً لكسرها .
لنصبح فجأة سجناء فرضت علينا قيود
التـباعـد االجتمـاعي واالغالق االبداعي 
والــقـيــود هـنــا كـانـت قـد فــعـلت الــعـكس
تـمــامـاً مـعي لـتــدفـعـني بــاجتـاه حتـقـيق
مشـاريع فن تشـكيلي مـؤجلة  هـنا حدث
الــتـحــول في اإلمــعــان واالســتــغـراق في
تـنــفــيــذ اعـمــال فــنــيـة حتــاور الــوجـدان
وتـشتـغل على االتـقان في اإلبـهار فـكانت
عـدد من االنـتـقـاالت احملـسـوبـة واخملطط
ـا يـتـمـاهى مع الـذائـقـة اجلـمـعـية لـهـا 

عـضــيـد طـارق يــرسم الـلـوحــة بـأزمـيل
يــحـتـضن تـراث أنـيق بــلـوحـته الـوطن
ـوصل وتـاريـخـهـا بـكـلتـا يـديـه وهو ا
ابــرز الـفــنـانــ الـشــبـاب الــذي تـركـوا
شهد الـتشكيلي بصمـتهم على جبـ ا
ــوصل يـــحب الــتــراث الــعــراقـي في ا
دينة والفنون الشـعبية والتـاريخ الثر 
هو إبن نـينـوى وعـواصمـهـا االشوريـة
شــكّل ابـوه فــنـان رائــد في الـتــشـكــيل 
الــــفـــنـــان طــــارق عـــتـــو ركــــيـــزة الـــفن
ــوصل مــنـذ الــتــشــكـيــلي الــرائــد في ا
السـتـيـنـيـات مع رموز نـيـنـوى الـفـنان
الــراحل جنـيب يــونس والـراحل راكـان
وفـنان دبـدوب ووالـراحل ضـرارالـقـدو 
الطـبيـعة بـشيـر طه وعضـيد طارق من
جيل ثمـانيني نـشيط ترعرع في وسط
وكــان جـــيــله يــتــســابق ثـــقــافي وفــني
لـيــحــجــز له مــقــعــدا في مــشــهـد الــفن
التشكيلي في نيـنوى فكان لوثر ايشو
ولـيث عـقـراوي ومـنــهل الـدبـاغ وسـعـد
جنم وشـاه الـظـاهروخـلـيف محـمود
وحــامــد الـــراشــدي واخــرين مــبــدعــ

شـكّـلــوا لـوحـة تـشـكـيــلـيـة عـراقـيـة في
نيـنـوى ومشـهـدا فنـيـاً متـألـقاً إلـتـقيت
في هذا الفنـان التشـكيلي عضـيد طارق

احلوار.
{ الـبـدايـات هي عالمــة فـارقـة في حـيـاة اي
ن مــبـــدع  كــيف تــصـف لــنــا بـــدايــاتك  و

تأثرت?
ـا  قــد تـكــون الـبـدايــات مـلــتـبــسـة ور
أجــدني ال أرغب احلـديث فــيـهـا وبـذات
ا الوقت ال استـطيع القـفز علـيها  ور
افـضل احلـديث في غـالب الـلـقـاءات عن
الـنـهــايـات النـهـا اكـثــر وقـاراً ونـضـجـاً
واقل نزقـاً والتبـاسات وضبـابيات زمن
مــــضى  ومــــادام الــــســــؤال يــــتـــعــــلق
بـااللـتـمـاعـات االولى لـسـيـرة ومـسـيـرة
جتــربــتي الــفـنــيــة  اجــد  ان بــدايـاتي
تـقاسـمتـها عـدة محـطات  االولى مـنها
هـي تــــأثــــيـــــرات الــــعــــامـل الــــوراثي 
صبـواتي االولى كانت في االنـحدار من
ساللــة فن تــمــثــلت في والــدي الــفــنـان
التـشكـيلي الرائـد طارق عـتو  وهو من
اجملــايــلــ لــلــخط االول من الــريــادات

ـن رســــمـــــو مالمـح مــــشـــــهــــد الـــــفن
التشكيلي في نينوى في مراحله االولى
ــــرحـــــوم جنـــــيب يـــــونس واقـــــصـــــد ا
ـرحـوم ضـرار الـقـدو وراكـان دبـدوب وا
ورائـد اخلـط الـعـربي اخلـطـاط الـبـاحث
ــرحـــوم يــوسف ذنـــون  كــان ذلك في ا
مـدرسة الـعراقـيـة االبتـدائيـة في واحدة
ة وحتديداً في وصل القد من احياء ا
منطـقة باب اجلـديد  ارتبـطت البدايات
باالحساس اني امتـلك موهبة التحديق
في كل شــيئ  حــتى لــو كــانـت حــصـاة
بالوانها واشكالـها  اجدها تستوقفني
 هـــذا اخلــيـــال الــذي كـــنت احـــمــله او
يـحـملـني ال فـرق  جعـل شغـفي يـنصب
عـلى الــنـبش في كل شـيئ من تـفـاصـيل
احلــيــاة وشــظـايــاهــا اجلــارحــة وكـنت
اسـتشـعر ان هـناك ثـمة بـيت من الشـعر
تـركـه اخلـالق امـامي دون قـافـيـة وهـنـا
وفي فضاء السؤال عن البدايات اقول 
ان كل طـــفل هـــو فـــنـــان بـــالـــضــرورة 
ـشكلـة كيف يـبقى فنـاناً عـندما يـكبر  ا

حسبما كان يقول بيكاسو ..  
WOF «u « WÝ—b*« w  …uAM «

دارس الـفنية تفضلها وتمارسها في { اي ا
الرسم . 

في فــتـرة الــدراســة انـفــتـحــنــا عـلى كل
ـتاحـة  وعلى جتارب دارس الـفنـية ا ا
ـ والرواد الـعـراقـي  الـفـنـان الـعـا
ألتــأثــر بـالــواقـعــيـة وهــو تــأثـر حــتـمي
تـلقي يريد ماهو قريب الى وطبيعي فا
ذاته وفــــهــــمه ومــــحــــيــــطـه بــــصــــريـــاً
ومـفـاهـيـمـيـاً  اآلن اجـد نفـسـي مـتـأثراً
دارس ذاهب وا ومتعاطياً مع غالبية ا
الـــــفــــنــــيــــة  ال ارغـب في الــــتــــطــــواف
واستبطـان أغوار مدرسة فنـية بذاتها .

التي ال زالت تنتصر للوحة الواقعية . 
ــعـارض فـنــيـة  حــدثـنـا عن { هـل شـاركت 

مشاركاتك . 
كن ان يقال التشكـيل من الفنون الـتي 
عـــنــهـــا جــمــاهـــيــريـــة  فــفي كـل مــكــان
التشكيل يواجهنا  فقط يلزمنا ان نربي
ـشاهدة اجلـيدة واإلبصار اعينـنا على ا
في عـمـق االشـيـاء احملـيطـة بـنـا  ولـذلك
عـــلـى الـــفـــنـــان ان يـــقــــتـــرب من نـــبض
اجلـمهور ويـنصت لـتطـلعـات مجـتمعه 
عارض حتـقق لنا  فرصـة االنتماء الى ا
صـيـرورة نـبض تـدفع بـنـا الى مـزيد من
نـتج . غالبية التالقح الفـني واخلبري ا
ــهـمــة الـتي كــان اجلـمــهـور ــعـارض ا ا
ـتـذوق يحـج اليـهـا في نقـابـة الفـنـان ا
ـعـنيـة بـالـشأن ـركـز الـعـام واجلهـات ا ا
الــتـشــكـيــلي كــنت اشــارك في دعـواتــهـا
والســيــمــا قــبل االحــتالل واحــداث عــام
2003 . وكذا احلال بـالنسبـة للمعارض
ؤسسات اجلهوية التي التي تنضمها ا
تـعـنى بـالـفن والـتـشـكـيل الـرصـ  وقد
شـاركات السـباب مـنها انحـسرت هـذه ا
مــاهــو مـعــلن وآخــر مــطـمــور واســبـاب
اخــرى تــتــعـلـق بــاالرادة الـتـي خـطــطت
الجتثاث الذاكرة الفنية سبيالً الى محو
الهوية الفنية الثقافية واالبداعية والتي
كــانت قـد جـعـلت من الـعـراق مـركـز فـني
وفكـري عـالي التـأثيـر  وال اذيع لك سراً
ــوصل ونــيــنــوى اذا قــلـت ان مــديــنــة ا
االشــوريـ مــديـنـة االلف اخلــامس قـبل
يالد . ال تمتلك قاعة رسمية حكومية ( ا
كـلري ) لـعرض فنـونهـا التـشكـيلـية حلد

اآلن . 
ن تــأثـر الــفــنـان عــضــيــد من الـفــنــانـ . }
الـعراقـيـ وفـناني نـيـنـوى  وهل انـعكس ذلك

على لوحاتك . 
الـتـأثـر الـفـني جملـرد األتـكـاء الدراسي ال
بـد منه في ايـام صبـوات الدراسـة واجد
ان االنغمـاس في التأثـر ال يحقق اياً من
ستوى دى البـعيد عـلى ا التـميز عـلى ا
الـشـخـصي  هـنـاك اسـمـاء المـعـة كـانت
في دائـرة اضـاءة انـتـبــاهـاتي  فـكـثـيـراً
سفوح من االلوان ماتأملت ذلك الرواء ا
عـلـى مـنـبـسط قــمـاشـة الـلـوحــة لـلـفـنـان
ـرحـوم جنـيب يـونس بـتـراكيـب الوانه ا
ــشـــرقــة الـــتي حتــاكـي اقــصى طـــاقــة ا
تــعـبـيــريـة لـلــون وكـذلك تــقـنـيــة الـفـنـان
رحوم راكان دبدوب وخطابه اجلمالي ا
احلــديث وطـــريــقـــة مــعـــاجلــة ســـطــوح
ـرحــوم ضـرار لـوحــاته وازقـة الــفـنــان ا
القدو وسحـر وجمال الفـنان حازم جياد
في لوحاته  هذه كانت مـحطات التأثير
االولى ومـاقـبلـهـا لوحـات والـدي الفـنان
طــارق عـتـو ورســوم الـطـبــيـعـة لــلـفـنـان
بـشــيـر طه . وبــعـدهـا حــرصت ان اكـون
نـسـيج وحـدي اتنـقل كـالـفـراشات بـحـثاً

عن واحــات الــنـور اخلــاصــة بي والــتي
تــقــربـنـي من سـر الــتــشـكــيل والــتــشـكل

الشخصي الصرف .
{ .حركـة الـفن الـتـشـكيـلي في نـيـنـوى زاخرة
باالسـماء الـكبيـرة وهي ظاهـرة فنيـة ايجـابية 

كيف تنظر اليها
نينوى كانت مركزاً فنياً حضارياً ثقافياً
ـرير عـلى مر تـاريـخهـا وبعـد االنـحدار ا
ابــان فـتـرة احـتاللـهـا من اعـداء اجلـمـال
وكائنات القبـح كانت قد عانت الشحوب
واالفول  والـيوم تعـود لتزهـر من جديد
مـن خالل حـــراك فـــني ثــــقـــافي ابـــداعي
ختلف االجتاهات وقد اذهل اجلميع 
وانــا اتــابع مــجــامــيع شــبــابــيــة بــدأت
رحلة تتلمس لـها خطاب جمـالي يؤثث 
انـتعاش تـشكـيلي مـقبل التـخطـئه الع
دركـة  ومشكـلتنـا االن هي في قيادات ا
ركزية والتي ؤسسـات الثقافيـة ا هذه ا
ـعــرفـة بــالـدور الـذي تـعــاني من أمــيـة ا
يضـطلع فـيه الفن في بـناء االنسـان بعد
الـــنــكـــبــات وظـــروف احلــروب  فال زال
هـنـاك مسـؤولـون يتـعامـلـون بهـسـتيـريا
مـع من يـخـالـفــهم الـرأي وهم مـعـذورون
النهم يفتقدون اخليال وان امتلكوه فهو
مـحـدود  ولالسف اغـلب مـن يـتـسـيدون
ـشــهـد الــثـقــافي في مــسـتــويـات قــرار ا
ـسؤولـيـة االعلى في الـعـراق هم حفـنة ا
مـن الــتــمــاســيح عــلى األنــهــر اجلــاريــة
جــاءت بـــهم مـــصـــادفــات عـــمـــيــاء  في
الــعـمــوم اعــد هــذا الــتـراكـم من احلـراك
الـفردي واجلـماعي الـتشـكيـلي الشـبابي
هــو ظــاهـرة ايــجــابـيــة كــمـا تــفــضـلت 
ـتـغـيـر الـكـمي يـؤدي بـالـنـتـيـجـة الى وا

متغير نوعي فيما بعد حتماً 
نـزلي في جائـحة كـان لظـروف احلجـر ا

احسان فتحي 

كـورونــا دورهــا في اســتـثــارة اذهـان
ـبدع  والتحـفيز لتقد الفنان وا
ـاذا اســتـثـمـرت ابـداعـات جــديـدة . 

رحلة . الوقت في هذه ا
dBF « ¡«dŁ«

ــنــزلي والــتي  في ظــروف احلــجـــر ا
رافــقــهــا واجب االلــتــزام بــالــتــواجـد
بالـبيت بـعيـداً عن االختالط  حاولت
تــــقــــلــــيص االحــــســــاس بــــالــــفــــشل
والالجدوى للحد االدنى من اخلسائر
ـارسـة طــقـوسي الـفــنـيـة  وقـد في 
نـفذت عـدة اعـمال فـنيـة كـانت مؤجـلة
الـبــعض مـنــهـا يــبـحث فـي مـوضـوع
الـوجع الــعــراقي من جــراء الــظـروف
طـيلـة سـنوات طـويلـة خـلت بضـمنـها
مـوضــوع الــنــزوح من جــراء احـتالل
ـوصل مـن اعـداء االنـسـانـية مـديـنـة ا
واجلمال ومـا تعرضـو له من تهميش
ومستقبل ذبيح  ليذوقوا  مر الهوان
ومـنـهم من استـشـهد بـأعـ مفـتـوحة
وفم ال يـــكف عن الـــصـــراخ . كل هــذه
ـوضــوعـات اســتـأثــرت بـاهـتــمـامي ا
ـضامـ اعـمالي وكـانت مـادة دسمـة 
بـضـمنـها ايـضـاً الطـفـولة الـتي عانت
الـفقـر واالمـتهـان ايـضاً بـعد ان رأيت
بـام الـعـ اطـفـاالً يـتـضـورون جـوعـاً
وتــأكــد لي ان هـــنــاك في الــعــراق من
وت ـوت من الـتـخـمـة وهـنـاك من 
من اطــفــال الـعــراق من اجلـوع  وفي
ـقابل كـان هنـاك العـديد من االعـمال ا
الفـنـية اجلـمـالـية  ولـوحـات مـتفـائـلة
تـؤكـد حقـيـقـة من ( االلم يـولد االمل )
واحلـث عــــلـى ضــــرورة االحـــــســــاس
بـجــمـال مـاحـولــنـا ايـضــاً بـعـيـداً عن

واضيع القاتمة ا

عضيد طارق
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- الــســيــد مــحــافظ كــركــوك وكــالـة

احملترم
- الـســيـد قـاضـي ( صـبـاح زنــكـنه)
احملـــتـــرم اخملـــتص في مـــحـــكـــمـــة

حتقيق النزاهة
- جهات االمنية كافة

- الـسـادة نــواب مـحـافــظـة كـركـوك
احملترمون

- جلنة جتاوزات
م/ مناشدة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
استـبشـرنا خيـرآ  بتـشكيل حـكومة
الـسـيد الـكـاظمي احملـتـرم وكان من
اولى شــعــارات تـشــكــيل حــكــومـته

القضاء على الـفساد وحماية ارض
الـعـراق وحـقـوق شـعـبـه  تـفـاجـأنا
بـقـيـام اشـخــاص يـدعـون انـتـسـاب
جهـات حكـوميـة معروفـة بالـتجاوز
عـــلى ارض تـــابـــعـــة لـــلـــبـــلـــديــة و
مــخــصــصــة لــلــخــدمــات في مــركـز
ـديـنـة - حي عـدن ( حي الـضـباط ا
وجــبــة الــســابـعــة) مــقــابل مــديــنـة
االلعاب حتديـدآ وبالقرب من جامع
عـنية القـدس مع تواطـئ اجلهـات ا
بــــذلـك مــــســــتــــغـــــلــــ الــــظــــروف
االسـتثـنائـيـة - الصـحيـة التي تـمر
بــهـــا الــبالد مع ضـــعف اخلــدمــات
وعــــدم وجــــود مــــركــــز صــــحي في

ــذكــورة انــفــا  وعـلــيه ــنــطــقــة ا ا
اهــالي  مـنــطـقــة حي عــدن تـنــاشـد
ـعـنـيـة علـى وقف وازالة اجلـهـات ا
الـــتـــجــــاوز احلـــاصل عـــلى االرض
ـوقع الـتــابـعــة لـلــدولـة فــورآ  في ا
ـذكـور اعاله فـورا وان لم يـحصل ا
ـتـجـاوزين سـيتم اي اجـراء بـحق ا
تـنـظــيم تـظـاهــرة مع نـصب سـردق
واعالن عن اعـتـصـام مـفـتـوح حل
ـطـالب والكـشف الى رأي حتـقـيق ا
الـعـام عن االسـمـاء واجلـهـات الـتي

تقف وراء ذلك. 
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السيد رئيس اجلمهورية العراقية احملترم :

السيد رئيس مجلس الوزراء احملترم :
السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

احملترم : 
اما بعد :

نعرض على معاليكم وسيادتكم وحضراتكم
مـا إستـقـطـاعه مـن االستـاذ اجلـامـعي في
السنـوات االخيـرة بذريـعة الـتقـشف وبشكل

تتابعي: 
1- اجـــور االيـــفــــاد اخلـــارجي والــــداخـــلي
ومـشـاركـة االسـتـاذ في( مـؤتـمـرات ونـدوات
ومهرجانات دولية وعراقية ) ببحوث علمية
واوراق عــمل ومــشــاركــات فــنــيــة وبــراءات
ـثال لـبـلـده الـعراق و جلـامـعـته . اخـتـراع 
ـصـرف وهي الـغـاء سـعـر تـذكـرة الـسـفـر وا
الـيـومي اليـام مـعــدودة ... لـكن ظل االسـتـاذ
اجلــامـعـي يـشــارك ويــســافــر عـلـى حـســابه
اخلــــاص رغم وضـع الــــعــــراقـــــيل االداريــــة
زعـجة امـام حصـوله عـلى اجازة االيـفاد ( ا
عـلى ان ال تــتــحـمل اجلــامـعــة ايــة تـكــالـيف
مـالـيــة ) هـذه اهم مــايـثـبت في امــر االيـفـاد

االداري . 
2- الغاء اجور احملاضـرات للدراسة االولية

الصباحية التي تكون خارج النصاب . 
3- الــغـــاء اجـــور مــحـــاضــرات الـــدراســات

سائية بشكل متذبذب  ا
ـنــاقـشــات في الـدراسـات 4- الـغـاء اجــور ا

العليا . 
5- الـغـاء اجـور تــقـو الـبـحـوث الــعـلـمـيـة

لقبول النشر 

6- الـغـاء اجــور تـقــو الـبـحــوث اخلـاصـة
عامالت الترقية .

7- الـغـاء اجـور احملـاضـرات في الـدراسـات
العلـيا مـاجسـتير ودكـتوراه بـشكل مـتذبذب
ومــتــفــاوت بــ جـــامــعــة واخــرى بــحــسب

التمويل 
8- الـــغــــاء اجـــور االشــــراف عـــلـى رســـائل
واطاريح الـدراسـات الـعلـيـا بـشكل مـتـذبذب

ومتفاوت ايضا 
9- الغـاء اجـور ومـكـافآت ودعم الـنـشـاطات

الالصفية للطلبة واالساتذة بشكل مطلق 
الية لالفعال الناشطة كافات ا 10- الغاء ا

لالســتـــاذ والــتي تــرتـــبط بــكــتـــاب الــشــكــر
والتقدير

11- الغـاء احلـصـة التـمـوينـيـة عن االسـتاذ
اجلامعي

12- عــدم مـــنـــحه قـــطــعـــة ارض ســـكــنـــيــة
كاسـتحـقاق قـانوني بـرغم حيـازتنـا لالوامر
اخلاصة بالتخصيص ومنذ 2003 او قبلها

 .
بالغ عالية جدا 13- حتمله نشر بحـوثه و

14- تـوقـيع االسـتـاذ اجلــامـعي عـلى تـعـهـد
بــعــدم مــزاولــته
ــــــهـــــــنــــــتـه في
الكلـيات االهـلية
او اي كـــــلــــــيـــــة

اخرى 
15- مـــــــــــــــــا 
أسـتــقــطـاعه من
قـــبـل حـــكــــومـــة
الـعـبـادي وذهب
مع الــــــريـح رغم
وعـــود األخــــيـــر
بإن األسـتـقـطاع
مـــــــؤقـت وهـــــــو
أشبه باإلدخار .
14- الـــــــــغــــــــاء
ـراقـبات اجـور ا
في االمـتـحـانات
ولـــلــــدراســـتـــ

االولية والعليا .
15- الــغــاء اجــور الــتــصـحــيـح لــلــدفــاتـر
االمــتــحــانـــيــة (اقل شي 500 دفــتــر في 5

اسئلة).
16- الغاء اجـور التدقـيق في كافة الـلجان

االمتحانية. 
17- الغاء اجـور اللجـان االمتحـانية راتب

شهر كانت تصرف لهم .
18- الغاء االجور  الـتعويضـية للدوام في
العـطلـة الصـيفـيـة اخر سـنتـ الغـيت وقد

كانت موجودة 
19- الـغـاء اجور اشـراف الـتـدريـسي عـلى

دارس . طبق من الطلبة  في ا ا
20- الـغـاء اجـور نـشـر تـعـضـيـد الـبـحوث

والكتب والنشاطات األدبية االخرى. 
كل هـــذا وغــيـــره واالســتـــاذ اجلــامـــعي لم
يعترض او يحتج   وكـلما أردنا اعتراضاً
او احتـجـاجاً   او سـؤالًـا  يـأتي اجلواب
إن الـراتب يـكــفي ويـعـوض مع مــصـاحـبـة
(عيار) به من الوزن الثقيل وكأنه تهديد. 
..... بـعــد كل هــذه االسـتــقـطــاعـات تــأتـون
اليوم على راتب االستاذ اجلامعي وافتراء
قانون ضريـبي او بدعة االدخـار او مقترح

التخفيض ??? 
اذا?  ال ندري 

كأننا غزاة أو محـتلون أو من كوكب آخر..
أخيرا.. 

ـســلـوبــة مـنــا أمـام نـضع هــذه احلـقــوق ا
حضراتكم.. مع فائق االحترام 
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كم من جرائم تـرتكب باسـمك أيها
ا استوقفتني القانون عبارة لطا
كـثــيـرا ولم أكن أفـقه فــحـواهـا بل
وافسـرها بـعدة تـفسـيرات الى ان
وصــلـتــني مـعــانـاة هــذه الـعــائـله
الــعــراقــيـه االصــيــله الــتي عــانت
األمــرين مــنـذ 2011والى يــومــنـا
هــــذا وعـــلى مــــرور احلـــكـــومـــات
ـعـانـاتـهم الـيـد الـسـابـقه لم جتـد 
الـــطـــولـى في رفع الـــغـــ عـــنـــهم
وإعادة حقهم وكرامتهم... سأضع
مــشـكــله هــذه الــعـائــله بــ يـديك
سيادة الرئـيس كونهـا قضية رأي
ن ـا هـنــالك الـكــثـيـر  عـام ولــر
وقع عــلــيــهم احلــيف فـي وطــنــنـا
اجلـــريح إال أنـــهم لـم يــجـــدوا من
صداقـيه ويعيد ينقل مـعاناتـهم 
لهم حـقوقـهم ففوضـوا أمرهم إلى

الله.. 
القضيه هي.. 

في عــــام 2011وفـي مــــحـــــافــــظه
صالح الدين نـاحـية الـعلم وأثـناء
مــرور الــرتل االمــيــركي تــعــرضت
إحـدى العـربـات لالنـفجـار بـعـبوة
نـــاســـفه مـــزروعه عـــلـى الــطـــريق
الــعــام.. فــمــا كــان من االمــيــركـان
خلــــوفــــهـم الــــشــــديـــــد بــــالــــرمي

ابـنـاءهـا دفــاعـا عن أرضه يـعـتـبـر
شــــهـــيــــد... ويـــعــــامل ذويـه بـــكل
احـتــرام وتـقـديــر فـلـمـا فـي بـلـدنـا
يعامل الـسراق واخلونه بـاحترام
ويــنـبــذ من أعــطى دمه دفــاعـا عن

العراق... 
كــلي أمل بـســيـادتــكم ان تـكــونـوا
عونا لهذه العـائله وترفعوا الغ
عـــنـــهـــا وإعـــادة كــــافه احلـــقـــوق
ــاديه لــهم مع فــائق ــعــنــويه وا ا

االحترام والتقدير.. 
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عنه لديه اخ داعشي يقصد الشهيد...

سياده الرئيس 
أضـع أمـــام انـــظـــارك مـــعـــانـــاة هـــذه
الـعـائـله الـعـراقيـه واتمـنى مـنـكم رفع
الغ عنـهم وإعادة حقـهم وكرامتهم
وذلك بإجـراء حتقيق سـريع والعـائلة
ـطــلـوبه ـســتـمــسـكــات ا لــديـهــا كل ا
والـتي تـثبـت استـشـهـاد ابـنـهم وعدم
عالقته بداعش.. واصدار أمركم برفع
اسـمه من احلـاســبه كـارهـابي فـحـتى
فـي أمــيــركــا نــفـــســهــا اذا مــات أحــد

بأنه شهيد وبصموا أمام القاضي إال
انـه تـــــوقــــفـت كل اإلجـــــراءات وكــــأن
اخملـــبـــر الـــســري الـــلـــعـــ هــو نص
قانـوني او أية قـرآنيه مـنزله... جلأت
ان الـعائـله إلى إحـدى عـضوات الـبـر
لنقل معاناتهم إال أنها رفضت بقولها
اذا تبـنـيت قضـيتـكم سـيسـجل جانب
أمني ضـدي يـالسـخـريه القـدر أصبح
ظلوم شـبهه يخاف منها الدفاع عن ا
ـاني ونـسوا أنهم جـلسوا على البر
ـــان لـــلـــدفـــاع عن حق كـــرسـي الـــبـــر
ــواطن ولـــيس لــلــهــروب من تــبــني ا

مشكلته ورفع الغ عنه.. 
سيادة الرئيس.. 

لــقــد أصـيـب والـد الــشــهـيــد بــجــلـطه
دمــاغــيـه وهــو راقــد في الــفــراش من
حـــيــنــهــا وكــذلك والـــدتــهــا أصــيــبت

بجلطه قلبيه..
ــبـارك لــديه اخ تــطــوع مـع احلــشــد ا
للـدفاع عن العـراق عنـدما كـان مقاتل
احلـشد يـقـاتل الـدواعش بال راتب او
معـونه نعـم تطـوعا دفـاعا عن االرض
والعرض وأصـيب بجـروح بالغه في
ــواجــهــة مع داعش إحــدى مــعـــارك ا
جعله غيـر قادر على الـعمل والغريب
لم تصـرف له أي مسـتحـقات او راتب
والـســبب اخملـبــر الـســري الـذي كـتب

ـــنـــطـــقه الـــعـــشـــوائـي وتـــمـــشـــيـط ا
بــالـــرصــاص احلي وقع نــتــيــجــتــهــا
صـــاحب الـــقـــضـــيـه بـــعـــد اصـــابـــته
بـاطالقـات في جـسـده وهـو قرب داره
فـي نـــفس مـــنـــطـــقه احلـــادث فـــبـــادر
االمـيـركــان إلى نـقـله عــلى الـفـور إلى
أقرب مـشفى واسـتشـهد هنـالك رحمه
الله... و استخراج شهاده وفاة من
ــؤلم قـــبل ذويه كـــشـــهــيـــد... ولــكـن ا
ـــوضــوع وعـــنــد قـــيـــام الــعـــائــله بــا
بـإجـراءات معـامـلـة احلـقـوق وإصدار
ـوجوده حالـيا لدى الكتب الـرسميه ا
الــعــائــله والــتي تــثــبت اســتــشــهـاده
نتـيجـة رمي االمـيركـان العـشوائي إال
ان اإلجــراءات تــوقـــفت والــســبب في
ذلك هـو اخملــبـر الـســري ال بـارك الـله
فـــيه والـــذي هــو وبـــاء عـــلى الـــعــالم
والذي غير مـجرى األمور حيث ادعى
بــأن صــاحب الــقـضــيه لــيس شــهــيـد
ــــا هــــو داعـــــشي فــــتـم إيــــقــــاف وإ
ـــعـــامـــلـه دون ان تـــســأل إجـــراءات ا
عـنية نـفسها هل داعش في الدوائر ا
عـــام اســتــشـــهــاد صــاحب الـــقــضــيه
مـوجـود في نــاحـيه الـعـلم اجلـواب ال
إذن كيف غيروا موازين األمور بخطة
قـــلم من اخملــبـــر الــســـري... الــغــريب
نطقه شهدوا باألمر ان جميع أبنـاء ا
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تـسلمت (الزمـان) الرسالة اآلتـية من متقـاعد في محافـظة بغداد نـنشرها
نـصًا : نـناشد رئـيس الوزراء بـالتـدخل الفـوري والرد فـهذه الـرسالة رقم
 ..  20خــمــســـة اشــهــر لم تــصــرف لــنــا احملــافــظــة رصــيــد االجــازات
االعـتيادية ال 180يـوما . لقد  احـالة اكثر من   250ألـف موظف على
ـظــلـومـ دون تـأمـ ـتـقــاعـدين ا الـتـقـاعــد االجـبـاري وأنـا أحــد هـؤالء ا
رواتـبـنا ومـا يـزيـد الـط بـلـة هـو عـدم اسـتالمنـا مـبـلغ رصـيـد االجازات
ــالــيـة االعــتــيــاديـة  ال 180يــومـا حلــد اآلن وذلك لــعــدم تـمــويل وزارة ا
حملـافظة بغداد حـسب ما اعلمـتنا احملافـظة فمنـذ خمسة اشـهر لم نستلم
ـهـدي ديـنـارا واحــدا فـهل يـتـحــمل رئـيس الــوزراء الـسـابق عـادل عــبـد ا
ومـستـشـاروه أو اي مسـؤول آخـر ان ال يسـتـلمـوا رواتـبهم طـيـلة خـمـسة
الي وبالوي اشـهر.  علـما ان رواتبـنا (فلسـ ونص) ورواتبهم مـئات ا
زركـة .اسال الله ان يقطع رزق كـل من قطع رزقنا وان يسـلط عليه لباس
رض واخلوف والذل ...نـناشد رئيس الوزاء مـصطفى الكاظمي الـفقر وا
ـبلغ لـكل مـتـقـاعدي ان يـأمر بـصـرف مـسـتحـقـاتـنا الـقـانـونـية عـلـمـا ان ا
ـقـدار رواتب كم ـائـة مــلـيـون ديـنــار وهـو  مـحـافـظــة بـغـداد اليـتــجـاوز ا

مسؤول صغير مو جبير.. واجلبير الله..
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نـناشد األخوة في وزارة الصحة وجلنة السالمة الوطنية وجميع اجلهات
ـنـطـقـة ـيـداني  ـعـنـيـة ووسـائل اإلعالم بـالـتــدخل الـسـريع واحلـضـور ا ا
الـثعالـبة شـمال الـعاصـمة بغـداد واالطالع على واقـعهـا الصـحي بعد أن
عـصـفت بـأهـلـهـا جـائـحـة كـورونـا وتـصـاعـد اعـداد الـوفـيـات فـيـهـا وعـدم
راكز الفحص ألسباب متعددة واآلن بصفتي مختار هذه مـراجعة أهلها 
ـنطقة احاول جاهدا ان امـنع أهلها من التنقل واالخـتالط خشية انهيار ا
وضـعها الصحي اكـثر لكن ال استطـيع ان استمر لفـترة أطول.. وعجزت

سؤول دون جدوى. من االتصال با
. ابو مروان الركابي - مختار منطقة الثعالبة الركابي
0771 454 2580
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بعـد التـحيـة والسالم  مـناشـدة الى وزارة الصـحة  مـجمع الـهولـندي شارع
حيـفا اقرب مـنطـقة لوزارة الـصحـة يشـكو سكـان العـمارات من وجود كالب
سائـبه داخل اجملمع تـتعرض لـلمـارة واالطفـال سكان الـعمـارة نرجو من من
هم مسـوولون ورغم انشغـالهم بجـائحة كـورونا االهتمـام بهذا االمـر للصالح
الـعـام اكـيـد الـكل مـهـتم بـجـائـحـة كـورونـا لـكن عـضـة الـكـلب في هـذا الـوقت
ـستشفـيات يسبب ارباك وطـاقة فوق طاقـة استيعاب العـصيب واكتضاض ا

ستشفيات نتمنى االلتفات لهذه االمور مع التقدير ا

إلى السـيد رئيس الوزراء ووزير التـربية والسادة النـواب احملترم في جلنة
الــتـربـيـة والـتــعـلـيم نـحن طـلــبـة الـدراسـات اخلـارجــيـة واالمـتـحـان اخلـارجي
قبل رغم دفعـنا لرسوم التقد تفاجـأنا بقرار تأجيل امـتحاناتنا إلى الـعام ا
ـستـلـزمـات الـدراسـيـة ودخولـنـا في دورات الـتـقـوية الـعـلـمـيـة طوال وشـراء ا
ـضنية من دراسة اضية ونـرى ان في هذا األمر ضيـاعا جلهودنا ا الفـترة ا
ومذاكـرة وسهر لـذا نلتـمس العدول عن هـذا القرار واقتـراح حل بديل ونحن
مـسـتعـدون ألي شيء عدا تـأجيل امـتحـاناتـنـا ولديـنا جتـمعـات عبـر منـصات
التـواصل االجتـمـاعي باإلمـكان االطالع عـلـيهـا وفيـهـا ستـجدون ان اجلـميع
تـعض من هذا القرار ويرى فيه حيف كبير علـينا وعلى أهلنا.. لذا نلتمس
ـا يـخـدم الـعـمـلـيـة الـتـربـويـة وال يـضـر بـطـلـبة مـن جـنـابـكم الـكـر الـسـعي 

العلم...
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اء كل شيء حي وجعلنا من ا
ـعي والصابر الى االخ االستاذ اال
واحملــتــسب بــقــضــاء الــلـه وقـدره
ســـــوف ابـــــقى احـــــتـــــسـب الــــذي
اصـابكم واصـابني من فـقدان االخ
ـفـرجي ـرحــوم االسـتــاذ مـنــذر ا ا
الــشـهــيـد احملــتـسـب لـله ولــكـوني
جــــزء مـن مـــقــــامــــكـم الــــتــــربـــوي
والـتوجـيـهي واالنسـاني اسمـحوا
لي من بــاب الـــتــواضع واالدب ان
ا اعانيه في اشكو شكوى حارة 
منطـقة السيـدية (محلة  823زقاق
 9دار  (6ومــا جـــاوره من فـــقــدان
مـــيـــاه الـــشـــرب كـــامـال يـــبـــدأ من
الــســاعــة الـــســابــعــة مــســاءا الى
الساعـة العاشرة مـساءا من اليوم
ــتـدني الــثــاني في هــذا الــوضع ا
الــذي اصــابـنــا مــقــتال تــدريــجــيـا
ـا يصيـبنا نـتيجـة عدم اكتـراثنا 
لــذا ارجـوك رجــاء اخـوي مــتـمــيـز
مـصحـوبـا باالحـترام والـتقـدير ان
تتبني قضيتي هذه سائال ربي ان

ة يحـفـظك ويحـفظ عـائـلتك الـكـر
من كل سوء.

ارجو مخاطبتكم شخصيا للسيدة
ـايـسـترو االميـنـة ان تـتـرجل من ا
هي واحملـيـطـون بــهـا وان تـعـيش
مــعــانــاة الـعــراقي في هــذا الــيـوم
الـــــــسـيء واالســـــــود فـي تـــــــاريخ
عـذبـة من قبل االنـسان الـبـشريـة ا
ــؤتـــمـــنــة ولـــيس من قـــبل الـــلـه ا
احلـــريـــصـــة امـــيـــنـــة بـــغـــداد في
صـومعـتـها بـعـيـدة كل الـبعـد عـما
يـصـيب الـبـلـد ولـتـقـرأ وتـنـزل الى
الشـارع في الظـروف الصعـبة وقد
شــبـعــنــا من اقـوالــهــا واقـوال من
ـايسـترو يـحـيطـها من مـجمـوعة ا
كـــذبــا ونـــفــاقــا. انـــاشــدكم بـــالــله
وبكـرامة االنـبياء ان يـكون صوتك
فـوق صوت الـكـاذب ولـكونك ابن
حـق وصـــــوتك احلـق اتـــــوسل بك
ــديــد ارجـو وارجــو لـك الــعــمــر ا
نـشـر ذلـك في جـريـدتــكم في مـكـان
مناسب ومنظور حيث يقرأ كل من

ـــــا اصـــــابـــــني هـــــو مـــــصـــــاب 
شكـــــــــرا.  

 } } }
لـــعــله مـن الــغـــريب إن هــذا احلي
يـحــمل إسم احلــسـ وقــد يـكـون
ـآسـاة إنـسـانـية الـعـطش عنـوانـا 
يــعــاني مـــنــهــا الــســكــان في هــذا
ـوضع من بـغـداد الـذي يـقع على ا
جانـب شارع مطـار بغـداد الدولي.
ياه التصل إلـيه وبلدية الرشيد فا
الحتــرك سـاكــنــا وهــنــاك مــتــنـزه
يـبست أشـجاره وحـطمت ألـعابه
وجف زرعـه وتـهـشم جنـيـله الـذي
كان مخضرا ذات يوم. وفي احمللة
واطنون  881في احلياة يعـاني ا
إنقـطاع ميـاه الشرب ويـتساءلون
ـكن أن تتـدخل أمـانة بـغداد هل 
وبـلــديــة الـرشــيـد لــتـنــهي مـحــنـة

العطش?
ال أعـدكم بــشيء فــمن الــصـعب أن
ـسـؤول عـراقي أو بوزارة تـثق 

أو دائرة في زمن التيه.

ناشداتُ كثيرا ما تصلُّ الرسائلُ وا
ــزارعِ الـعـراقي الــذي تـفـاقـمتْ من ا
عـليه األزمـات والـكوارث الـطـبيـعـية
فتعلة ليصلَ به احلال إلى هجر وا
أرضه وتـــــركِ روحـه الـــــريـــــفـــــيـــــة
ــزاولــة عــمالً ـدن;  والــذهــاب إلـى ا
آخـــر غـــيـــر الــزراعـــة ! فـــاالســـبــابُ
سبباتُ عديدة وال نريدُ اخلوضَ وا
فيـها  بل علـينا الـيوم التركـيز على
زارعـ في الـعراق إصالحِ وضع ا
ـكن حتى وإن ودعـمهم بـكل شـكلٍ 
كانت "الكلمة الطيبة الصادقة" التي
حتـثُــهم عـلى مــواجـهــةِ الـتــحـديـات
والــعــودة إلـى أراضــيــهـم  والــبــدأُ
ـهمةِ مجـدداً باإلنـتاج لـلمـحاصـيلِ ا
والـضــروريــة لــلـبــلــد . خــاصـة وأن
ـواطنَ عـلى الـوقتَ الــراهنَ يـجـبـرُ ا
اجللـوسِ في البـيت  دون العمل أو
اخلــروج إلـى الــشــارع ! وهــذا دافع
ـزارعُ الـقـوة لـلـعودةِ كـبـيـر يـعـطي ا
إلى أرضـه والـتـفـكـيــر في زراعـتـهـا
مجـدداً بـدل هجـرها واإلعـتمـاد على
األعـمـالِ الـيـومـيـة لـسـد رمقـهِ وقوت
عــيــاله . مـن هــنــا عــلــيــنــا الــتــوجه
(بــحــمــلـــة إعالمــيــة مــكــثــفــة) حلث
زارع على العودةِ إلى أراضيهم ا
ــــكن ــــا هــــو  ومــــســــاعــــدتــــهم 
لـــــيـــــبـــــاشــــــروا في زراعـــــة األرض
واســتـصالحـهــا . وعـلـيــنـا ان نـركـزَ

على جانب مهم :
 ?األول : هــو بـــنــاء خـــطــة زراعـــيــة
سـريـعة وبـسـيـطـة التـكـالـيف جتعلُ
الـــفالحُ يـــبــدأُ بـــزراعــةِ مـــحـــاصــيلِ
وخضار تساهمُ بـسد حاجةِ السوق
العراقي . وفق جدولٍ زمني مدروس
ومــنـظم  وعــلى مـديـريــاتِ الـزراعـة
االلــتــزام بــهــذه اخلــطــة ومــتــابــعـة
ـزارعـيـ بـشـكلٍ دوري عـلى أرض ا

الواقع. 

 ?ثـانـيـا : عـلى وزارةِ الـزراعـةِ الـبـدأ
ــنـافـذِ بـالــتـنـســيقِ والـتــعـاون مع ا
احلـــــدوديـــــة لـــــلـــــحـــــد من دخـــــولِ
ـتـواجدة في احملـاصـيل الـزراعـيـة ا
ــــثــــالِ( الــــبــــلــــدِ . عــــلـى ســــبــــيلِ ا
اخلضروات والـفواكه مثل الـطماطم
والـبــاذجنــان والــبــطــيخ واالعــنـاب
والــتـمــور ...الخ) . وعـلــيـهــا إيـقـاف
ـقـابل عـلـيـها اإلسـتـيـراد تـمـاماً وبـا
ـــزارعــ الـــعـــمل عـــلـى إنـــصـــافِ ا
(بــتــحــديــد األســعــار لــلــمــنــتــجــات
عقول ما يحدثُ احمللية) فمن غيـر ا
اآلن فـي أرضِ الــــــــــواقـع احلـــــــــدود
ــنــتج الـــوطــني يــبــاعُ مــشـــرعــة وا
بــرخص الـتــراب ; فـطن الــبـاذجنـان
وصل إلـى ســـعـــر  40ألف ديــــنـــار !!
ة اغتـيال لـلمزارعِ ; ألنه وهذه جـر
لم يوفرْ كلفةَ اإلنتاج ولم يجنِ شيئا
من تــعــبِه عـــلى احملــصــول. وكــذلك
احلـال بالـنـسبـة حملـصولِ الـطـماطم
والــــبــــطـــيـخ وكل بــــاقي اخلــــضـــار
ـزارعــ الــعـراقــيـ تـشــتــرى من ا
بــثــمنِ بــخـسِ وتــبــاعُ في األســواقِ
أضـعاف بـسـعـرِ عـالي يـصلُّ إلى  10
سعر الـشراء من الفالح ! وهـنا على
الــوزارة الـتـدخل وتـثــبـيت األسـعـار
لــلــمــحــصــول الــوطــني كــأن يــكـون
الـبـاذجنـان سـعـر الـكـيـلو  200ديـنار
والـطـمـاطم  250ديـنــار وهـكـذا بـاقي
ـكن الـسكـوت على احملاصـيل... ال 
ـــزارع يــبــيع مــا يـــحــدثُ . الــيــوم ا
صـنـدوق الــطـمـاطم سـعـته  30كـيـلـو
بـــألف ديـــنـــار !!! هــذا ظـــلم كـــبـــيــر
وضـــرب لــلـــمـــنــتج الـــوطـــني الــذي
ــنـــتــجــاتِ ـــقــارنــة بـــا يــســتـــحقُ ا
ستوردة الـتي ال تقلُ أسعارها عن ا
 1000ديـنـار لـلـكـيـلـو الـواحـد; عـلـيـنا
دعـم الـــفالح الــــعـــراقي بــــتـــحـــديـــدِ
األسـعــار الـتي يـبـيعُ بـهـا مـنـتـجـاته

وغـــلـق احلـــدود عــــلى احملــــاصـــيل
تـوفرة في البـلد  لـكي نساهمَ في ا
عـودةِ احلـيـاة الــطـبـيـعـيــة لـلـقـطـاع
الـــزراعي.. (فـــالـــزراعـــة نـــفط دائم)
وهـي ســـتـــوفـــرُ لــــنـــا فـــرصَ عـــمالً
للشبابِ ما اليقل عن  % 45من نسبة
األيدي العاطلـة عن العمل في عموم
الـبـلـد ; كـذلك ستـكـون هـنـاك هـجرة

عــكــســيـة نــحــو الــريف لــتــطــويـره
وبـذات الـوقت سـيـقلُ مـعـدل الـطـلب
عـــلى( الـــتــعـــيـــيــنـــات في الـــدوائــر
احلـــكــــومـــيـــة) ; فــــصـــاحب األرض
ســيـكــون مــلــتــزم في أرضـه وهـو ال
يحتـاجُ إلى الوظيفـةِ بل لديه مصدر
ـوظـفـ بـاالضـعـاف . دخل يـفــوق ا
ناسـبة هي حلول كل هذه احللـول ا

بـســيـطــة جـدا وال حتــتـاجُ مــنـا إلى
ــــال الـــــعــــام أو صــــنــــاعــــة هــــدر ا
ـسـتـحـيل; بل عـلى الـعـكس تـمـاماً ا
هي حتــــــتـــــــاجُ إلى قـــــــرارٍ حــــــاسمٍ
وتـطـبـيقُ لـلـقـانـون !! الـذي سـيـوفـر
ـنافع الـكـثيـرة لـلعـراق وسـيسـتردُ ا
عافـيته مجـدداً ذلك القطـاع احليوي
هـمل الذي بدوره سـيجددُ الـنشاط ا

للقطاع الصناعة والتجارة بالتطور
 والعـودة إلى بدايـةِ االنطالق نـحو
خـطــوة اإلكـتـفـاء الـذاتي وعـدم هـدرِ
العـملـة الصـعبة السـتيـراد منـتجات
بـسـيـطـة قـادر الـبـلـد عـلـى تـوفـيـرها
بـسـواعـد أبـنـائه خالل فـتـرة زمـنـيـة

قصيرة .
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االجـــور الـــيـــومـــيــة 30الف درجـــة
وظــيـفــيــة وفي حـال عــدم الــصـرف
سـوف يـلـجـأ هـوالء الـشـــــبـاب الى
الــطـرق الــسـلـمــيـة ألخــذ حـقــوقـهم
ـصادر ـادية امـا اذا كـانت هذه ا ا
ـوجودة في داخل احملـافـظة تـريد ا
تاز الشارع البصري فيجب عليك
يـا مـحـافظ الـبـصـرة ان تـصـرح عن
ــســتــحــقـة إلــيــة صــرف الـرواتب ا
ولــست اشـــهــر مــتـــتــالــيـــة وبــأثــر

رجعـــي .

مـنكم ومن وعـودكم وهم بـحاجـتهم
ـاسـة إلــيـهـا أيـضـا كــمـا تـعـلم ال ا
يـوجـد ضــمـان اجـتــمـاعي في حـال
اصـابتـهم بـالفـايروس ويـتـعامـلون
ـصـابـ بـاخلـطــــــوط الـدفـاع مع ا
ــا االولى ولــيس الــصــحــة فــقط ا
جــمـيع الــدوائــر الــتي اخــذت عـلى
عـــاتـــقـــهـــا الــدوام الـــرســـمي خالل
اوقـــــــات احلــــــــظـــــــر يــــــــرجـى من
ســـــــيــادتـــكم وضع الـــنــقـــاط عــلى
احلروف وصرف جميع مـستحقات

ـســتـمــرين بـالـدوام تـغــر اغـلب ا
والـنتـيجـة رفض الـدوائر الـعامـل
فيها من أعطاء باجات تخاويل لهم
من اجــل االســــتـــــمــــرار بـــــالــــدوام
وعــمـلـهم يـومي وخـصـوصـاً دوائـر
الــصــحــة والــبــلــديــة وغــيــرهــا من
الــدوائـــر فـــهم الــيـــوم يـــطــالـــبــون
بــحـقــوقــهم ولـيـس من عـلــيــهم يـا
سـيـادة مـحـافظ الــبـصـرة عـلـيك ان
تــصـرف رواتــبـهم جــمـيــعـهــا بـأثـر
ر رجعي وبـشكل كامل فـهم ذاقوا ا

ــــعــــقـــــول ان تــــقــــومــــوا هـل من ا
بـصـــــرف رواتب ثالث اشـهـر وهم
االن اجــتـازوا الـشـهــر الـسـابع ولم
تـــصـــرف حـــقـــوقـــهم اين انـــتم من
حـــــــق االجــيــر  هــوالء الــشــبـاب
مـــــضــــحـــــ في انـــــفــــســـــهم وفي
عوائلهـم متـحمل االجواء احلارة
وأيــضـاً مــتــحـمــلـ اهــانــة بـعض
ــنــتــســبـ من الــقــوات األمــنــيـة ا
ـلـكـون بـاجـات تـخـويل كـونـهم ال 
لـــعــبـــورهم من الـــســـيـــطــرات و

عـــدة نـــواحـي اهـــمــــهـــا اوال عـــدم
جتـهـيـز الـكشـوفـات بـشـكـل شـهري
ـسـتمـر لـهذه ثـانـياً عـدم الـتـدقيق ا
ـوضوع الـكشـوفـات اي  إهمـال ا
حلـــ تــــأزم الـــوضع ومــــطـــالـــبـــة
الــشـــبــاب بــرواتــبــهم  يــا ســيــادة
مـحافظ الـبصـرة حيـنما يـتم صرف
راتـب ثالث اشــــــهـــــر وخـالل هـــــذه
الـــفــتــرة الــتي تـــقــدر ســبع اشــهــر
صـــارفــ اجـــور نـــقـل بـــقـــدر هــذا
الــراتب اضـعــاف مـرتــ او ثــالثـة

ـنــاشـدات الـتي وصـلت كــثـيـر من ا
ؤسسـتنا إالعالميـة وعلى ضوئها
نـنــقـلـهـا لــكم بـأخـتــصـار  تـداولت
بــعض الــصــفــحــات االعالمــيــة من
مـصــادر داخل احملــافـظــة إلى نــيـة
صرف احملافظة ثالث اشهر رواتب
30الف درجة وظـيفيـة فقط وها هم
الــيـــوم يــتـــجــاوزون ســـبع اشـــهــر
سـتمـر وهذا مـتتـاليـة من الـدوام ا
اخلــطـأ ان كــان صــحـيـح تـتــحــمـله
حكـومة الـسيد اسـعد الـعيداني من
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ظاهـرة إنتشار الكالب الـسائبة في سامـراء أصبحت كبيرة
وبشـكل مخيف ويـدعو لـلحد مـنها . كم من إمـراة هاجمـتها
الكالب وهي لـم تستطع الدفاع عن نفسها حتى قسم منهن
قد تـمكنت مـنها الـكالب وأسقطـتها ارضـاً ولوال وجود عدد
من الـشباب في ذلك الـوقت لقامت الـكالب بنهـشها وكم من
طفل صـغـير هـاجمـته الـكالب ونهـشت من جـسده الـطري .
الـكـثـيـر مـن احلـاالت مـرت عـلى أبـنـاء سـامـراء وعـلـيه يـجب
مـعـاجلــة األمـر واإلعالن عن شن حـمـلـة لـلـقـضـاء عـلى هـذه
الكالب الـسـائبـة التي أصـبـحت مصـدر قلق لـلـمواطـن في

قضاء سامراء.
¡«d UÝ ≠ wz«d U « ‚œU  bL×
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ـصـري مـحـمد رمـضـان عـبر نشـر الـفـنان ا
صــــفـــحــــته عـــلـى أحـــد مــــواقع الــــتـــواصل
اإلجـتــمـاعي صـورة مـثـيـرة له ظـهـر فـيـهـا
مـعــاكــســاً لـلــكــامــيـرا عــاري الــظــهـر
مــعــتــمـداً قــصــة شــعــر جــديـدة إذ
صــبغ شـــعــره بــالـــلــون األشــقــر
وحـمل بيده جائزة أفضل مغني
في أفريقيا التي نالها مؤخراً

بحسب استفتاء اجلمهور. 
وكان آخر أعمال رمضان ديو
غني (تك تـوك) الذي جـمعه بـا
ي ســوبـر سـاكـو والـتي الـعـا
حتـقق جناحاً كبيراً بتخطيها

الـ 7مالي مشاهدة.
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مسـتـشـار رئـيس مـجـلس الـوزراء الـعـراقي صـدر امر
ـشروع انشاء ـتابعـة التحـضير  اداري بتـرؤسه جلنة 
مـتــحف ونـصب يــخـلــد شـهـداء ثــورة تـشــرين وواقـعـة

جسر الزيتون في الناصرية.

ــمـثل الــسـوري تــلـقى امــنـيـات ا
االوسـاط الفنيـة بالشـفاء العاجل
بــــعـــــد اصـــــابـــــته بـــــفـــــايــــروس
كـورونــا.وكــان رافع قـد تــعـرض
إلى وعـكة صـحيـة استدعـت نقله
إلى مستشفى بدمشق ليتب الحقا اصابته بكورونا.

Ê«“u « .dJ «b³Ž
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ـطـرب الــلـبـنـاني احـيـا حـفـال حـضـره نـخـبـة من أهل ا
اجملتـمع والفن في لبنان.وبدأت السهرة بتحية للمطرب
ـوت الـلــبـنــاني الـراحـل مـروان مــحـفـوظ الــذي غـيــبه ا

اضي. السبت ا

ÊU² HÐ oÒ Q²ð wAðuKOÐ
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ـنـزلي  أن تـرتـدي فـسـتـاناً من احلـجـر ا
طـويالً من الـدانـتـيل بـالـلـونـ الـنـبـيـذي
واألسود وجاءت اإلطاللة شديدة األناقة

من دار دولتشي أند غابانا.
ـمثـلة اإليـطـاليـة الـبالـغـة من العـمر 55 ا
عـامـاً كانـت قد بـدأت مـسـيـرتـها فـي عالم
األضـواء من خـالل مـجــال عـرض األزيـاء

وانتقلت بعدها إلى التمثيل.

{  رومــا - وكـاالت - خــطــفت الــنـجــمـة
ـيـة مـونيـكـا بـيلـوتـشي االنـظار في الـعا
فعالـيات مـهرجان تـاورمينـا السيـنمائي
بدورته الـ66 في ايـطـالــيـا الـتي اقـيـمت
ــاضي  حــيث  تــكـر دار الــثالثــاء ا
صمم دولتشي أند غابانا من خالل ا
ســـتـــيـــفـــانـــو غــابـــانـــا ودومـــيـــنـــيـــكــو
دولتـشي.اخـتارت بـيلـوشي وبـعد أشـهر
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ــمـــثل ـــوت امس االثـــنـــ ا غـــيب ا
خـلـف ضـيـدان بــعـد تـدهــور صـحـته
مـنذ ايـام بـسـبب اصابـته بـفـايروس
كــورونــا  ونـعــته نــقـابــة الــفـنــانـ
ــــلــــتــــقى االذاعي الــــعــــراقــــيــــ وا
والــتــلـفــزيــوني واالوســاط الـفــنــيـة

{ بـاريس  –وكــاالت - قـال مــراسل
هـولــيـوود إن جنـمـة فــيـلم (ذهب مع
الـــريح) أولـــيــفـــيـــا دي هــافـــيالنــد
تــوفــيت األحـد عـن عـمــر نــاهـز 104
أعــــوام.وأضـــاف نـــقال عـن الـــوكـــيل
اإلعالمـي لـلـمــمـثــلـة الــراحـلــة (أنـهـا
تـوفيت ألسـبـاب طـبيـعـيـة في بيـتـها
في بــاريس حــيـث كـانـت تــقـيـم مــنـذ
أكـثــر من 60 عــامــا). وحــصــلت دي
ــثـلـة هــافـيالنــد الـتي كــانت آخـر 
على قيـد احليـاة من العصـر الذهبي
لهوليوود واشتهرت بفيلم (ذهب مع
الــريـح) عــام 1939 عـــلى جـــائـــزتي
أوسكار خالل مسـيرتها الـفنية التي
شاركـت خاللـها في 50 فـيـلـمـا. كـما
شــهـدت حــيـاتــهـا مــنـافــسـة شــرسـة
ــمــثــلـة طــويــلــة األمــد مع أخــتــهــا ا
الراحـلة جـوان فـونتـ التي تـوفيت
عن 96 عـامــا في 2013. وكـانت دي

{ لندن - وكاالت - أعـربت الراقصة
لـيكـسي بـانـتـيرا احلـبيـبـة الـسـابـقة
للمصور البريطـاني بروكل بيكهام
والـتـي واعـدته في الــعـام 2017 عن
إنزاعـاجها وصـدمتهـا عنـد معرفـتها
بخـبـر خطـوبـته مؤخـراً من حـبيـبته

مثلة  نيكوال بيلتز قائلةً:  ا
(شـعــرت بـالـصـدمــة واالرتـبـاك حـ
سماع خبر خطوبته..لم يكن متوقعًا
منه ذلـك فاحلـقيـقـة أن بروكـل غـير
مــسـتــعــد لـذلك فــهــو ال يـزال شــابًـا

وغير ناضج). 
وأضافت في لقاء لها في صحيفة ذا
صن مـحذرة بـيـلـتز مُـشـيـرةً على أنه
زيـــر نــــســـاء وكل شــــهـــر مـع فـــتـــاة

مختلفة. 
وبـحـسب ذا صن يـتـجـهَّـز بـروكـلـ
لعقد قـرانه على خطيـبته في منتجع
ـدينـة بولـيا وقد بورغـو إيغـنازيا 

تــصل تـــكــلــفــة احلــفل إلى 3
مـلـيـون جـنـيه اسـتـرلـيـني إذ
يـعـــــتـقـد أن عائـلـة بيـلـتز هي
من ســتـتــكـفَّـل بـتــكـالــيف حـفل

الزفاف.

ـا تـصل عالقـتك الـعـاطـفـيـة مع احلـبـيب إلى نـقـطة ر
بحاجة إلى اتخاذ قرار سريع.

qL(«

تـبـني حـيـاة عاطـفـيـة جـيـدة فـيـهـا االنـسـجام الـروحي
واجلسدي والعقلي .

Ê«eO*«

تـنـتـهي حـالـة اإلحـباط وتـتـحـرر من اجلـو االجـتـماعي
الفاسد الذي عشته لفترة.

—u¦ «

 تـزداد عالقتك الـعـاطفـية مع الـشريك قـوة وتتـأكد أن
حبه وإخالصه غير عادي .

»dIF «

تعـود لـلـبحث عـن النـقـاء والـصفـاء في احلب فـتـعيش
حالة خاصة من العواطف.

¡«“u'«

ــقــبل تـــشــهــد احــتــفـــاال يــجــمع األســرة االســـبــوع ا
ناسبة سعيدة . واألصدقاء 
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 تـغير أسـلوب حـياتك وتفـكر بأكـثر من احـتمال لـلبدء
بحياة عاطفية جديدة .

ÊUÞd «

يـخـيم عـلى األسـرة أجـواء من الـسـعـادة واحلب ,يـوم
السعد االربعاء.

Íb'«

قـد تــخـلط جـمـيع األوراق الـتـي أمـامك وتـخـتـار ورقـة
االرتباط .رقم احلظ 9.

bÝô«

يـزانية عـليك احلـذر من مشاحـنات سبـبهـا خلل في ا
الضرورية لإلنفاق على األسرة . 

Ë«b «

حتاول أن تـرفع عالقتك مع الشريك إلى درجة مثالية
وتنجح بذلك .

¡«—cF «

ـاديـة  حيث كل شيء إلى األمـام لـتـحـس ظـروفك ا
تفتح أمامك آفاق كثيرة .

 u(«
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اكـتـب مـرادف الـكـلـمـات ادنـاه
في الــعــمــود الــوسط حتــصل

طلوبة: على الكلمة ا
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ارتباك فكري 1.

مدينة فرنسية 2.

مادة بترولية 3.

دولة اوربية 4.

لقب وزير عربي 5.

من اجزاء السيارة  6.

مدينة فلسطينية 7.

مدينة سعودية 8.

استمر 9.

قوة 10.

قـيم في مصر يشـارك غدا االربعاء ـي العراقي ا االكاد
في ورشة الـكتـرونية تـقيـمهـا اجلامـعة العـراقيـة بالـتعاون
ــارك بــعــنـوان ــيــة الــبـورك لــلــعــلــوم في الـدا مـع اكـاد

(االخبار الكاذبة في مواقع التواصل االجتماعي).

ـصـري يـواصل تـصويـر فـيـلـمه اجلـديد (مش مـثل ا ا
أنا) ويـكثّف ساعات التصويـر حالياً من أجل اإلنتهاء
مـــنه مع حـــلـــول عــيـــد األضــحـى  لــتـــدخل بـــعــد ذلك

ونتاج. مخرجته سارة وفيق في عمليات ا

الداعـيـة العـراقي نـعتـه االوساط الـديـنيـة واالجـتمـاعـية
ـاضي سائل الله تعالى وت السبت ا بعـد ان غيبه ا

ان يسكنه فسيح جناته.

االديب االردني صـدرت له عن دار شـهرزاد في عـمان
روايــة (الـهــروب االخــيـر) ومــحــورهـا جتــارب خــاصـة

للكاتب .
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مــديـر عـام دائـرة الــتـوعـيـة واالعالم الــبـيـئي في وزارة
الصـحـة تـلقـى امنـيـات االوسـاط الصـحـيـة واالعالمـية

بالشفاء العاجل بعد اصابته بفايروس كورونا.

تايلور سويفت

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
أثــارت الـنــجـمــة تـايــلـور ســويـفت
جـدالً كـبـيـراً عـبـر مـواقع الـتواصل
اإلجــمــاعي وتــصــدّرت مــؤشــرات
الـبـحث علـى محـرك الـبـحث غوغل
بـعـد إعـالنـها ألـبـومـهـا الـثـامن في
مـسـيـرتـهـا الــفـنـيـة والـذي يـحـمل
إسم فـولكـلور.يـتـضمن األلـبوم 16
أغـنـيــة بـيـنـمـا حتــتـوي الـنـسـخـة
ميزة على أغنية إضافية بعنوان ا
(ذا لــيـــكس) بــحـــسب مــا أشــارت
ســـويـــفت من خالل حـــســـابــاتـــهــا
الـرســمــيـة عــلى مــواقع الــتـواصل

اإلجتماعي.
وأضــــافـت ســـويــــفـت (أن مـــعــــظم
األمـور الــتي كـنت قـد خـطـطت لـهـا

هـــذا الــصــيف
لـم حتـــــــصل
ولكنْ ثمة أمر
لـم أخـــــطـط له

حتـــقق بــالـــفــعل)
في إشـــــارة إلـى هــــذا

األلبوم.
وتـعــاونت سـويـفت في هـذا
األلبـوم مع آرون ديسـنر الذي

أنــتج أو شــارك في تــألـيف 11 من
األغــــنـــــيــــات الـ.16وحـــــمـــــلت كل
األغــنــيــات تـــــــــــــوقــيع ســويــفت
نـفـسهـا إذ كـتـبتـهـا أو شاركت في
تـألـيـفهـا وهـو مـا درجت عـليه في
مـــعــظــــم أغــنـــيــات ألـــبـــومــاتـــهــا

السابقة.
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ـمـثل فالح ابـراهـيم حـضـورا سـجـل ا
مسرحيـا وتلفزيـونيا من خالل اعمال
عـدة يتـذكـرها اجلـمهـور الـعراقي كـما
ان ابـراهـيم اثبت حـضـوره في مـجال
االدارة عــنــدمــا تــبــوأ مــنــصب مــديـر
ــســـارح فــحـــقق جنـــاحــا في ادارته ا
سرحـية من خالل عالقته الـصريحة ا
والصادقة مع زمالئه الـفنان  اليوم
( الزمان ) حتاوره لتـتعرف مع القراء

على الوجه االخر البراهيم .
{ بـعيـدا عن اخـتـصـاصك مـاهي  الـهـواية

التي جتد انك تبدع فيها ?
كرة القدم وانا اعشقها جدا . -

{ ماهي الكلمة التي تغضبك وتزعجك ?
الكذب والنفاق . -

{ تاريخ لن تنساه ?
يوم  11اذار عام 2019 -

{ متى جتد نفسك في قمة السعادة ?
عندما اكون  وسط عائلتي . -
{ صديق تتواصل معه ولن تنساه ?

اكثـر من صديق وصـديقـة خاصة -
من غير الوسط الفني .
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عـــلى احلــســـاب الــذي يـــصل عــدد
ـلـيـون لـغـة مـتـابـعـيه إلى نــصف ا
دارجــة قــائــلـــة (إنه يــنــبــغي عــلى
ـتـاعب فـهم الـيـهـود تـوقع بـعض ا

يستحقونها). 
وأحـالت مـنظـمـة بريـطـانيـة تُـعرف
بـاسم حمـلة ضـد مـعاداة الـسامـية
هـذه الـتـغريـدة إلى الـشـرطة قـائـلة
(إنـهـا عـمل حتـريض يـنـطـوي على
كراهية عـرقية وإن التـعبير الدارج
الذي استـخدمه وايلي باإلنـكليزية

يعني تلقي الرصاص).
وقـــال وايـــلي في مـــقــطـع فــيـــديــو
(ازحـــــفــــوا لـــــلـــــخـــــروج من حتت
الـصــخـور ودافــعـوا عن أفــضـلــيـة
الـيـهـود). وأكـدت الـشرطـة تـلـقـيـها
شكـاوى بخصـوص وايلي.وحذفت
شـركــة تـويـتــر بـعض الـتــغـريـدات
ــعـاديــة لـلـســامـيــة عـلـى حـسـاب ا
وايـلي لــكن ال يـزال الـبـعض اآلخـر

{ لـنـدن - وكـاالت - يـواجه مـغني
الـراب الـبـريـطـاني وايـلي حتـقـيـقا
لـــلـــشـــرطــــة بـــعـــد ســـلــــســـلـــة من
ـعـاديـة لـلـسـامـيـة الـتـصـريـحــات ا
الـتي كـتـبـهـا عــلى حـسـابـاته عـلى
مـــواقع الــــتـــواصل االجــــتـــمـــاعي
ودفــــعت شـــركــــة الــــتـــســــجـــيالت
ـوسـيـقـية الـتي يـعـمل لـديـها إلى ا
إنـهاء الـتـعامل مـعه.ونـشر حـساب
وايـــلي عـــلـى تـــويـــتـــر ســـلـــســـلــة
ـاضـيـة تـؤكد تـغـريـدات اجلـمـعـة ا
(أن الـيـهــود يـسـتـغـلــون الـفـنـانـ
نـهج في عالم السـود عـلى نحـو 
ط مـسـتـمـر ـوســيـقى في إطـار  ا
لالســـتـــغالل يـــعـــود أليـــام جتــارة
الـــــعـــــبـــــيـــــد). وجـــــاء فـي إحــــدى
ا مر التـغريـدات (ال يأبه الـيهـود 
السود به إنهم يسـتغلونا فحسب
ال وإطـعام أبنـائهم... منذ جلني ا
أجيال).واستخـدمت تغريدة أخرى

ــا دفع مــســتــخــدمــ مــوجــودا 
ـــــنــــــصـــــة الــــــتـــــواصل آخـــــريـن 
االجتماعي إلى توجيه انتقادات. 
وأطـلق وايـلي (41 عـامـا) واسـمه
احلـقـيـقـي ريـتـشـارد كـاوي أغـنـية
ــركـز األول مـنــفــردة وصــلت إلى ا
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أعلن  قصر الثقافة والفنون في البصرة عن
سابـقة االفتـراضية الـتي اقامها في نتـائج ا
وقت سـابق بالـتعـاون مع مـنظـمـة اوركسـترا
البـصرة  بعنـوان ( اجمل وصلة مـوسيقية )
وشــارك فـــيـــهــا عـــدد من االطـــفـــال وبــاالت

مختلفة. 
ووفقـا لصفحـة وزارة الثقافـة في (فيسبوك)
سابقة عن فوز شمايل بدر عباس أسفـرت ا
- بـتول طارق عبداحلمـيد - رفيف حسام -
ــــركـــز األول في احلــــسن حــــيـــدر عــــلى بـــا
ـركــز الـثـاني من مـجــمـوعــة آلـة الـكــمـان وا
نـصــيب مـنــتـصــر مـحـمــد سـامــر - كـانـدي

محمد - عبد الله محمد.
ــتـسـابق وفي مــجـمـوعــة الـة الـفــلـوت  فـاز ا
ـركز ـركز األول وا جـمان مـروان صـفاء بـا
الـثاني من نصيب مينة مهدي صالح - علي
حـســام وعــلى آلــة الــبـيــانــو أيــة مـنــتــصـر
ومحـمد منـتظر على آلـة فيوال ويـاسر حيدر
احلـلـفي عـلى آلـة الـكالريـنت. وجـاءت نتـائج
سـابـقة اسـتـنـادا الى قرار جلـنـة التـحـكيم ا

اضافة إلى راي اجلمهور.

ليكسي بانتيرا

{ اللون الذي تفضله ?
أفــضـل الــلــونـ -
االزرق واالبيض .

{ متى تذرف دمعة ?
اي مـــوقف فـــيه -
ظـلم وحـزن النـني ال
اطـيـقـهـمـا فـتـنـفـجـر

دمعتي .
{ اجـــــمـل مـــــديـــــنـــــة
عـــــراقــــيــــة وعــــربــــيــــة

زرتــها?
عــــــــراقــــــــيـــــــا -
الــعـمــارة وعـربــيـا
ـغــربـيـة اغــاديـر ا

يا لندن . وعا
{ لـــــقب لـــــقـــــبت به

وتعتز به دوما ?
بخت العراق -

في دور شلش .
{ مــاذا تـــعــني لك

الطفولة ?

عنى احلقيقي للبراءة . ا -
{ موقف تتمنى ان اليتكرر في حياتك ?

الـعمـلـيـة الـكـبـرى الـتي اجـريـتـها -
فكانت محنة والاتمناها الي انسان .

{ عرف لنا االم ? 
هـي الـوجـود احلـقــيـقي واحلـنـان -

واالنسانية .

اعتبرها مغـامرة  ومحنة وحتديا ولم
اجنح في كل مغامراتي .

{ اين انت من الــريـاضــة هل جــربـتــهـا او
مارستها ?

انـا متـابع جدا لـلـرياضـة والعـمر -
ارستها. ابعدني عن 

{ واخـــــــــيـراً مـاهي الـوســيـلـة االعالمـيـة
ـتـــــعــة والـفــــــائـدة الــتي جتــــــــد فـيــهـا ا

اذا ?  و
الــــتــــلـــــفــــزيــــون -
عـمـومـا ومن خالله
اتـــــابع اعـــــمــــال
زمـــــــــــالئـــــــــــي
وبــــــــــــــعـض
االعـــــمـــــال
االخــــــرى
واالخبار

.

{ وعرف لنا الوطن ?
شـــعــور رائع واحـــســاس كـــبــيــر -
بـاالنتـمـاء وحب الوطن شـعـور وليس

شعاراً.
{ هل غــــامـــرت في حـــيـــاتـك وجنـــحت في

غامرة? ا
نـــعم انـــا كل اعـــمـــالي الـــفـــنـــيــة -

هــافـيـالنـد الــتي حتــمل اجلــنـســيـة
األمريـكيـة وولدت ألبـوين إنكـليـزي
باليابان تـعيش في باريس منذ عام
1953. ولم تـــظـــهــــر كـــثـــيـــرا مـــنـــذ
تقـاعدهـا لكـنهـا عادت إلى هـوليوود
عـام 2003 لــلـــمــشـــاركــة في عــرض
جــــــوائـــــــز األوســــــكــــــار اخلـــــــامس
. وانـــتــقـــلت أُســرة دي والـــســبـــعــ
هــافـيالنـد إلى كــالـيـفــورنـيـا عــنـدمـا
كانت طفلة وبـدأت عملها بـالسينما
بعـد أن رآها اخملـرج ماكس ريـنهارد
في عـرض مـسـرحـيـة (حـلم لـيـلـة في
مـنتـصف الـصـيف) وأسنـد لـها دورا
في الــــفــــيــــلم الــــذي اقــــتــــبــــسه من
ــســـرحــيــة عــام 1935.وانــبــهــرت ا
شــــركــــة وارنـــــر بــــروس لـإلنــــتــــاج
الـسـينـمـائي بـالـفـتاة فـي ذاك الوقت
ـــدة ســـبع ووقـــعت مـــعـــهـــا عـــقـــدا 

سنوات.
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ـوت فــجـر امس االثـنـ الـشـاعـر غـيب ا
الـفـنان صـبـاح الـهاللي بـعـد صـراع ضد
ــرض. وقـد نــعـته االوســاط الـثــقـافــيـة ا
والـفــنــيــة كــمــا نــعــته جــمــعــيــة االدبـاء
الـشـعبـيـ ونـقابـة الـفـنـان الـعـراقـي

سرح . ودائرة السينما وا
والـراحل مـن مـوالـيــد بـغـداد 1969 قدم
ـسـرح الـعـديـد من األعـمـال الـفـنـيـة في ا

والفنون الشعبية والشعر الغنائي.
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فـي بـــريـــطــــانـــيـــا عـــام 2012 وله
الـعديـد من األغـنيـات الـتي وصلت
إلى قــائــمـــة أفــضل عــشــر أغــاني.
وكرمـته احلكـومة الـبريـطانـية عام
2018 بـفـضـل إسـهـامـاته في عـالم

وسيقى. ا

ســائـــلــ الــله تــعــالى أن يــتــغــمــده
بــــواسع رحــــمــــته وأن يــــلــــهم ذويه
ومحبيه وزمالئه الصبر والسلوان).
وذكـر الــراحل في لـقــاءات صـحــفـيـة
سـابـقـة ان (حب الـتـمـثـيل بـدأعـنـدي
ـــــدرســــة االبـــــتـــــدائــــيـــــة وفي من ا
ـسـرحـيات ـتـوسطـة بـدأت اتـابع ا ا
عــام 1969 فـــمـــا فـــوق  وذات مــرة
شاهـدت مسـرحيـة (خان جـغان)على
سرح العمالي فجاءني الفنان بيت ا
وجيه عبد الغني وقال لي : هل تريد
ثال ? فقلت له : نعم فقال ان تكون 
ـكـان الـفالني  لي : غـدا تـعـال الى ا
وبــــالـــــفـــــعل ذهـــــبـت وشـــــاركت في
مسرحـية (جوكـر طايف) تألـيف عبد
نـعم اجلابر واخـراج الفـنان وجيه ا
عـبـد الـغــني  وكـان هـذا في الـشـهـر
سرح السادس من عام 1975 على ا
الــقـومـي  بـعــد ان كـنـت ريـاضــيـااذ
كــــنت امـــارس لـــعـــبـــة رفع االثـــقـــال
وحــــصـــــلت عـــــلى لـــــقب بـــــطــــولــــة
اجلـــمــهــوريــة لــلـــشــبــاب في الــوزن
الــــــــــــثـــــــــــقــــــــــــيــل عـــــــــــام 1974). 
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 سـمعت من وزيـر الثقـافة واآلثـار والسـياحـة العراقي
وظـف في 22 في تصـريح صـحفي انَّ هـناك آالف ا
مديريـة عامة في وزارته لـكن معظمـهم خارج اطار أية

انتاجية تضيف شيئاً .
 ولعله الوزير الوحيد الذي جاهر بهذا اخللل االداري
الـكبـير في حـ انَّ شـبكـة االعالم وهيـئة االتـصاالت
وظف احملسوب كعدد فيهما زيادة مذهلة في عدد ا
ـسـؤولـ شـكـلي ال غــيـر من دون أن يـهـتم أحــد من ا
بــذلك بــرغم من مـانــســمع من بـعــضــهم في جـلــسـات

مختلفة .
عدم االكتراث بالترهل االداري والعددي وغض النظر
عن الـتـراكمـات السـيـئة هـو نوع ثـقـيل من الفـساد في
تـرك االنـهـيـارات تـزداد عـمقـاً فـي جـسم الـدولـة الذي

انتابه اخلَور والعَور في أكثر من موضع .
منـهـا كان بـسـبب من محـاولة أسبـاب التـرهل كـثيـرة 
ـاضــيـتـ الــعـاجـزتــ في جلم صـوت احلــكـومـتــ ا
ـنتـفض ضد الـبطـالة والـعوز فـجرى تـعي الـشارع ا
أعداد كبيرة من دون توجيه رشيد في استخدام اليد
ـنـاسب  ومن أجل جتـاوز تـذمر كـان ا الـعـامـلـة في ا

شعبي ال يزال أقوى من السابق.
ربَّ قــائل يــقـول إنّـك تـدعــو الى شــطب رواتـب نـصف
ـــوظـــفــ مـــثـالً وهم من الـــطـــبـــقــة الـــفـــقـــيــرة عـــدد ا

تضررة. وا
ــســـألــة حتـــتــاج الى اصالح الـــنــظــام واجلــواب انَّ ا
ـا فــيه قــواعـد الــتــعـيــيـنــات والــتـوزيع االداري كـلّـه 
الوظيفي وابعاد التسلط احلزبي عنها ومن ثمَّ اعادة
توجيه االعـداد الفائـضة عن حاجة وزارة الى وزارات
أو مؤسـسات أخـرى تشكـو نقص الـيد العـاملة أو من
أجل تـطويـر مـؤسـسـات ذات طبـيـعـة انتـاجـيـة ولـيست
كن أن تـعود بسـيولة مـالية مـستمرة مـكتبـية وهمـية 

للمؤسسة احلكومية.
لــقـــد شــــــــــــــبع جــسـم الــدولــة الــعــراقـــيــة بــفــضل
حـكــومـات مــهــــــــتــرئـة نــفـعــيـة من طــعـنــات االهـمـال
والــــتــــرهل وســــوء االدارة والبـــــدَّ من وقــــفــــة جــــادة
لـتـصـحـيح مـسـارات مـعـوجـة ومـسـيـئـة وفـاسـدة. ثـمّـة
ـيـاه آسـنـة تفـرزهـا دوائـر الـدولة سواقـي تتـــــــدفق 
حتت رايـات وشــــــعـارات ومحـاصـصـات شـتى لكن
ـاء الـصـافي سـيــــــــتـدفق يـومـاً وإنْ ظـنّـوا أنّه يـوم ا

بعيد .

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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