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قرر مجلس الوزراء خالل جلسته
التي عقدها في محـافظة البصرة
ضي بـإجراءات امس األربعـاء ا
التعـاقد في مـشروع ماء الـبصرة
الــكــبـيــر وإشــراك احملــافــظـة في
تابعـة الدورية للمشروع أعمال ا
ـــــــضـي بـــــــتـــــــوزيـع األراضي وا
الـسـكـنـيـة ب مـسـتـحـقـيـهـا عـبر
ـدينة عدّة  مراجعـة التـصاميـم ا
الـسـيّــاب الـسـكـنــيـة. ونـقل بـيـان
ــكـــتب رئــيس مـــجــلس الــوزراء
مصطفى الكاظمي تلقته (الزمان)
امس عـــنه الــقـــول خالل تــرؤسه
اجللسة إن (اجمللس سيبدأ بعقد
اجللسات في احملافـظات مبتدئاً
من مديـنة الـبـصرة الـعزيـزة على
قلوبنا بغية تـنفيذ مطالب أهلنا
في احملافـظات وتـقد اخلـدمات
لــهم).وأضــاف إن (الــعـمـل بـروح
ـــتــــكـــامل الــــفـــريـق الـــواحــــد وا
سيسـاعدنا عـلى جتاوز األزمات
ومـواجــهـة الـتــحـديـات الــعـديـدة
ــر بـهــا الـبــلـد).وتـابع إن الـتي 
(الــبــصــرة وأهــلــهــا الـكــرام لــهم
مكانة خاصة في قلوب العراقي
جـــمــيــعًـــا ) مــشــيـــرا الى (إنــهم
حتــمّــلــوا أهــوال الــدكــتــاتــوريــة
واحلروب مـثلـما حتـمّلوا نـتائج
الفساد وسوء اإلدارة والتخطيط
الذي أصـاب مـدينـتـهم وبيـئـتهم
مــنــطــلـقــ في ذلـك من عــشـقــهم
ـــديـــنــــتـــهـم  بـــوابــــة الـــعـــراق
احلضارية واالقتـصادية) مؤكدا
أن (الـعــمل اجلـاد يــجب أن يـبـدأ
رّ بـالبـصرة من البـصـرة وأن 
وســــيـــؤتي ثــــمـــاره قـــريــــبـــاً في
الــــبــــصـــرة أيــــضــــاً ). وتـــدارس
ـــــواضــــيع مـــــجــــلـس الــــوزراء ا
ـــدرجـــة عـــلى جـــدول أعـــمـــاله ا
واتـــخـــذ جـــمـــلـــة  من الـــقــرارات
ــوافـقـة تـخص الــبـصـرة وهي (ا
ضـي بإجـراءات الـتـعـاقد عـلى ا
في مشـروع ماء الـبصـرة الكـبير
ــشـــاريع الـــذي يـــعـــد من أبـــرز ا

ــبــاشـرة في اإلســتـراتــيــجــيـة وا
الــعــمـل وإشــراك احملــافــظــة في
ـشروع ـتابـعـة الدوريـة  أعمـال ا
مـاء الـبصـرة الـكـبـيـر عـبـر جلان
متخصصة عـلى أن يتم التنسيق
مـع وزارة اإلعــــمــــار واإلســــكــــان
والـبــلـديـات واألشـغــال الـعـامـة).
وبـحــسب الـبـيــان فـقـد تــضـمـنت
القـرارات االخـرى (تـكـليف وزارة
ــائــيــة بــالــتــعــاون مع ــوارد ا ا
إســـــتــــشـــــاريي وزارة اإلعـــــمــــار
واإلسـكــان ومـحــافـظـة الــبـصـرة
بـتــقـد خــطـة لـتــنـفـيــذ مـشـروع
القناة األنبوبية - قناة البدعة) -
ـتوفرة بعـد مراجـعة الـدراسات ا
الـية هـا وتـقوم وزارتـا ا وتقـو
ــشــروع والـــتــخــطـــيط بـــإدراج ا
ضمن موازنة عام  2021 ووضع
بـرنامج لـتـنـفيـذ الـبـنى الـتحـتـية
لـــــلـــــمــــضـي بــــتـــــوزيع األراضي
الـسـكــنـيـة بـ مـســتـحـقـيـهـا من
خـالل قــــــيـــــــام وزارة اإلعــــــمــــــار
واإلسكان والـبلـديات باالسـتفادة
ـــتــعـــاقــد مع من االســـتـــشــاري ا
ــراجــعـة مــحــافــظــة الـبــصــرة 
دينة عدّة  وحتديث التصامـيم ا
الــســيّــاب الــســكــنــيـة وتــخــويل
محـافظ البـصرة صالحـية صرف
رواتـب ثـالثـــــــــ ألـف مـــــــــواطن
بـصــري من الـســيـولــة الـنــقـديـة
توفـرة لدى احملـافظـة كما وجّه ا
ـشاريع اجملـلس بإحـالـة جـمـيع ا
ــتـلــكــئــة الى اجملــلس الـوزاري ا
لـلـخــدمـات وتـقـد الــتـوصـيـات
بشأنها خالل مدة شهر إلقرارها
في اجملـلس الوزاري لـلـخـدمات).
واشــــار الــــبــــيــــان الى تــــوجــــيه
الكـاظمي خالل اجلـلسـة بـ(إحالة
مشروع مجاري قضاء الزبير الى
اجملــــلس الـــوزاري لــــلـــخـــدمـــات
االجـتــمـاعـيــة لـدراســته وتـقـد
الئــمــة بـشــأنه الى الــتــوصـيــة ا
مـجـلس الــوزراء عـلى أن يـجـري
تـــضــيف مـــحــافـظ الــبـــصــرة في
اجملــــلس الـــوزاري لــــلـــخـــدمـــات
ـنـاقـشـة). االجـتـمـاعـيـة لـغـرض ا

وافادت تـقارير بـقيـام متـظاهرين
غـــاضــــبــــ بـــتــــطــــويق فــــنـــدق
الـشــيـراتــون في الـبــصـرة خالل
انــعــقـاد جــلــســة اجملــلس. وكـان
عــــضـــــو مــــجــــلس الــــنــــواب عن
الـبـصرة اسـعـد عـبـد الـسـادة قد
افـــــاد اول امـس بـــــأن مـــــطـــــالب
احملافـظـة التي سـتـطرحـها خالل
زيــارة الــكـاظــمي الــيــهـا تــتــمـثل
ــشـروع احملــطــة احلــراريـة في
الفاو وانشاء مـيناء الفـاو الكبير
وحتـيـيــد الـنـزاعـات الــعـشـائـريـة
واعـــادة هــيــبـــة الــدولـــة بــســبب
حدوث كثير من االمور في شمال
احملـــافــظـــة  فــضالً عـن الــسالح
ـنفـلت). وقـام الـكـاظـمي بـزيارة ا
منافذ مينـاء أم قصر في البصرة

مـــؤكـــدا ان مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد
ــنـافــذ احلـدوديـة. انـطــلـقت من ا
ـنـافـذ ونـقل بـيـان إلعـالم هـيـئـة ا
احلـدوديـة تـلــقـته (الـزمـان) امس
عن الــكــاظـمـي قـولـه خالل لــقـائه
ــنــافـذ احلــدوديــة عــمـر رئــيس ا
عـــدنــان الـــوائــلي الـــذي كــان في
اسـتـقـبـاله رفـقـة مـدراء مـنـافـذ أم
نافذ قصر والدوائر العاملة في ا
أن (محـاربـة الفـساد انـطـلقت من
ــنـافــذ احلــدوديـة وان احلــفـاظ ا
عـلى أموال الـشـعب حتـدي كـبـير
يـــتـم من خالل الـــعـــمل بـــجـــديـــة
حلـمـايــة األمـوال ومـتــابـعـة عـمل
ــنـــافــذ) واضــاف أن (حـــمــايــة ا
نـافذ مـتوفـرة وجاهـزة للـحفاظ ا
ــنــافـذ)  مــؤكـداً عــلى مــقـدرات ا

ـــوظــفــ في (أهـــمــيــة تـــدويــر ا
ـنع تــفـشي الــفـسـاد). أعـمــالـهـم 
وتــــابع (هــــذه لــــيــــست زيــــارتي
الـيـتـيـمــة لـلـمـنـافـذ وسـتـجـدوني
ـــنــــافـــذ بـــشـــكل مــــوجـــودا في ا
مستـمر ومـتابع لعـملكم) مـشيرا
الى ان ( الـــضــمـــيــر هـــو احملــدد
ــــــنـــــافـــــذ األســـــاس في عــــــمل ا
والـقـانـون هــو الـفـيـصل حملـاربـة
الفـساد) . من جـهته قـدم الوائلي
وضوعة شرحاً مفصال للخطط ا
ــــنــــافــــذ ــــشــــاكـل ا واحلــــلــــول 
احلـــدوديــة مــقــدمـــا مــقــتــرحــات
وافكـارا جديـده للـحد من الـفساد
نالت اسـتحسـان وموافـقة رئيس
الـوزراء بـحـسب الـبـيـان .وتـعـهد
رئـيس الـهـيـئـة بـ(تـقـد األفـضل

ــا ــنــافــذ احلــدوديــة  في أداء ا
يساهم في دعم اخلطة احلكومية
ـــوازنــــة االحتــــاديــــة من ودعـم ا
خالل رفـع اإليـــرادات لــــتــــخـــطي
ـــالــيـــة واالقـــتــصـــاديــة األزمـــة ا

الراهنة).
ــتـحـدث وفي شـأن مــتـصل اكـد ا
بـــاسم الــقـــائــد الـــعــام لـــلــقــوات
سلحة العميد يحيى رسول ان ا
سـلـحة قـد يـشمل نشـر الـقـوات ا
نافذ احلدودية تدريجيا. جميع ا
من جهتها اكدت قـيادة العمليات
شتركة امس االربعاء ان قوات ا
ـنافـذ مـخـولة بـالـتـعامل مع أي ا
جتاوز مهما كانت اجلهات التي
تـقف وراءه. وقـالـت في بـيـان انه
(  اعــــداد خـــطـــة مـــتــــكـــامـــلـــة
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الشارقة
نـافذ بـعد بالـتـنسـيق مع هيـئـة ا
نـذرية بناءً على مسك  مندلي وا
توجـيهـات الـقائـد العـام  للـقوات
سلحـة بشأن الـسيطرة الـكاملة ا
ـــنــافـــذ احلــدوديـــة كــافــة عـــلى ا
وتأمـ احلـرم الكـمـركي  وفرض
االمن وانــفــاذ  الــقـانــون فــيــهـا)
مـشــيـرة الى ( تــكـلــيف عـمــلـيـات
الـبصـرة بـالسـيـطـرة التـامـة على
منـفذ  الـشالمجـة مع اجلمـهورية
اإلسـالمــيـــة اإليــرانـــيـــة ومــنـــفــذ
صـــــفـــــوان مـع دولــــة الـــــكـــــويت
وتـــكـــلــــيف الــــقـــوة الـــبــــحـــريـــة
ـنـافذ بـالسـيـطـرة الكـامـلة عـلى ا
الــبـــحــريــة في مـــيــنــاء أم قــصــر
الــشــمــالي واالوسط واجلــنــوبي
وتــعـزيــز الـقــيــادتـ بــقـوات مِن
احـتـيـاطي الـقـائـد الـعـام لـلـقوات
ـسـلــحـة وتـخـويـلــهـمـا بـجـمـيع ا
الصالحيات لـفرض االمن وانفاذ
نافذ والتعامل القانون في هذه ا
بـاشـر مع اي مخـالفـة لـلقـانون ا
أو حـــالـــة جتــاوز مـــهـــمـــا كــانت
اجلــــهـــات الــــتي تـــقـف ورائـــهـــا
وفــرض هـيــبـة الــدولــة وحـمــايـة

ال).  ا
وكـان الـكـاظـمي قـد زار مـحـافـظة
كــربالء اول امـس وافــتــتح عــددا
ـــشــاريـع  وتـــعـــهــد بـــفـــتح مـن ا
ــــشــــاريع االخــــرى شـــدد عــــلى ا
وجـــوب مـــحـــاربـــة الـــفــســـاد في
ــتـــلـــكــئـــة. واكــد ان ـــشـــاريع ا ا
(االعــتــمــاد عــلى الــنــفـط جتــربـة
فــاشـــلــة) مــشــيـــرا الى ان (قــلــة
األمــــوال بـــــســــبب ســــوء اإلدارة
ـطـلق عـلى سـيـاسـة واالعـتـمـاد ا
الـــنــفـط). وتــابـع (لــديـــنــا خـــطــة
ـالي واإلداري إلصالح الــنـظــام ا
للتحرر من عبـودية النفط ولدينا
ــزارع ونــحـاول دفع اهــتــمـام بــا
مــســتــحــقــات الــفالحــ كــامــلــة
ولـــديـــنـــا خـــطــة لـــدعم الـــفالح)
ـحـاربة مـضـيـفـا (نـحن جـادون 
ــســتــثــمــر اجلــاد الــفــاســدين وا
ســـيالقـي الــدعـم واحلـــمــايـــة من

احلكومة).
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الــنـائب ريـبـوار طه في بـيـان امس
ـــدرس عــــلى مالك مـــديـــريـــة إن (ا
تـربية محـافظة كركـوك محمد كر
فـقي توفيت زوجته جـراء اصابتها
بـفــايـروس كـورونـا في مـسـتـشـفى
كـركـوك الـعام و تـقـيـيـده من قبل
ـتـوفـيـة الـشـرطـة بـسـريـر زوجـته ا
بـعـد مـشـادة كالمـيـة). واضـاف طه
شـ والسيء أن (هـذا الـتصـرف ا
بـحق مدرس وفـي مثل هـذه احلالة
رغـم معاناته بفقدان زوجته فضال
عـن تــســـريب الـــصــور الـى مــواقع
الـــتـــواصـل ووســـائل اإلعالم أثـــار
حــفــيــظــة الــشــارع الــكـركــوكي وال

كن السكوت عنه). 
وتــابع (نــطــالب وزيــر الــداخــلــيـة
ي بـفـتح حتـقيق في عـثـمـان الغـا
احلــــادث ومــــحــــاســــبــــة اجلــــهــــة
ـســؤولـة عن هـذا الـتـصـرف غـيـر ا

االخالقي).

الـى ذلك نــاشـــد نــواب مـــحــافـــظــة
كــركــوك وزيـر الــداخـلــيــة عـثــمـان
ي بــالـتــحــقــيق في حــادثـة الــغــا
تـــقــيــيـــد مــدرس بــســـريــر زوجــته
ـتوفيـة جراء اصابـتها بـفايروس ا
كـــورونــا من قـــبل الــشـــرطــة.وقــال

ــئــة.وقـــال الــتــمـــيــمي في  67 بـــا
تــــصــــريح اول امس إن (الــــعـــراق
يــحـقق الــيـوم أعـلـى نـسـبــة شـفـاء
ــــئــــة من مــــجــــمـــوع وهي 67 بــــا
ـــصـــابــ الـــكـــلي). وشـــدد عــلى ا
ـــــواطـــــنــــ (ضـــــرورة الـــــتــــزام ا
ومـسـاعـدتـهم لـلجـهـات احلـكـومـية
من الــنـاحــيـة الـوقــائـيـة لــلـحـد من
انـتـشـار وباء كـورونـا). وأشار إلى
ـقبـلة سـتـشهـد إفتـتاح أن (األيـام ا
ــشــاريع الــصــحــيــة في عــدد مـن ا
مــــحـــافـــظــــات الـــنــــجف وذي قـــار
ومـيـسـان والـبـصـرة) الفـتا إلى أن
شاريع تمثـل إضافة نوعية (هـذه ا
لــلــخـدمــات الـطــبــيـة في الــعـراق).
وأكــد أن (مـــنــاطق في الــعــاصــمــة
بــغـداد ســتـشـهــد افـتــتـاح عـدد من
ــســتــشــفــيــات كــجــزء من تــوجه ا
احلـكـومـة واهتـمـام رئـيس الوزراء

بالنهوض بالقطاع الصحي). 
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ســجـلـت وزارة الـصــحـة والــبـيــئـة
امـس االربعاء  1839 حـالة  شـفاء
مـن وبـــاء كــورونـــا مـــقـــابل 2110
اصـابـات جـديـدة و 87 حـالـة وفـاة
خالل  24 سـاعة في عموم العراق.
وقـــالت في بـــيــان إنـــهــا (ســـجــلت
 1839حالة شفاء في العراق امس
وبــــلـــغت الــــوفـــيـــات   87 حــــالـــة
وبــذلـك يــكــون مــجـــمــوع الــشــفــاء
 52621 ومــــجـــمــــوع األصـــابـــات
 83867 ومـجمـوع الراقـدين الكلي
 27814 ومــجــمــوع الــراقــدين في
ـركـزة  374 ومــجـمـوع الــعـنـايــة ا
الوفيات   3432 ) من جهة اخرى
دعـــا جـــهـــاز االمن الـــوطـــني امس
ـــواطـــنـــ لالبالغ عن االربـــعـــاء ا
ـتالعـبـ ـذاخـر والـصـيـدلـيـات ا ا
بـاسـعـار الـدواء .وقـال في بـيان ان
(جـــهــاز األمـن الــوطـــني الـــعــراقي
ــــواطـــــنــــ لـالبالغ عن يـــــدعــــو ا
ـذاخــر والــصـيــدلــيـات اصــحــاب ا
ــــتـالعــــبــــ بــــأســــعــــار الـــدواء ا
ـــنـــاعــة أو ـــســـتـــخـــدم في رفع ا ا
الدواء منتهي الصالحية مستغل
االزمة التي تواجه البالد) واضاف
ــواطـنــ االتـصـال انـه (بـامــكـان ا
بــــاخلط الــــســــاخن اجملــــاني 131
وتـــســـجــيـل الــشـــكـــوى).واكــد انه
(سـيتم اتخاذ اإلجراءات الـقانونية
)  مـشـيرا الـالزمة بـحـق اخملـالـفـ
ـتصل سـتبقى طي الـى ان (هوية ا
الــكـتــمــان). وأعـلن وزيــر الـصــحـة
والـبــيـئـة حـسن الـتـمـيـمي حتـقـيق
أعـــلى نــســـبــة شــفـــاء في الــعــراق
لـلمصاب بفيروس كورونا بنسبة
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بـعــد أسـابع قـلـيــلـة من االحـتالل األمــريـكي لـلــعـراق كـانت األجـواء
مشحـونة واألجواء ملبدة والغد مجهوالً وكل شيء يشي باخلوف
والـرعب والـتـرقب. وكـانت الــفـضـاءات كـلـهـا غـائـمـة مـعـتـمـة تـنـذر
بالويل والـثبور وعظـائم األمور.. حتى بـغداد احلبـيبة اجلمـيلة كانت
تشائم تبدو مـدينة أشباح مخـيفة..  في هذه األجواء كان االنـتظار ا
نـاخات عاد .. وفي خـضم هذه ا هو سـيد الوقف لـدى كل العراقـي
األستاذ سـعد الـبزاز إلى بـغداد.. إلصدار طـبعـة العـراق من جريدة
"الزمـان" الغراء من بغـداد وكان يستقـبل كل يوم أصدقاءه وزمالءه
من األدباء والكـتاب والصحفـي في مقر مطـبعة األديب الكائن في
مـنـطـقة الـبـتـاوين بـبـغداد.. ولـم تكن غـرفـة االسـتـقـبال تـكـفي لـلـعدد
الغفـير من القادم للتهنـئة والسالم.. وكنت أنا واحداً منهم.. وهذه
ا يـؤكـد مـكانـته ومـكانه في قـلـوبهم شهـادة أو اسـتفـتـاء وتزكـيـة 
ــهــني وتــقــديــرهم خلــبـــرته وجتــربــته ودمــاثــة أخـالقه وســلــوكه ا
األصيل ويحـملون له أجمل الذكريات الطـيبة من خالل تعاملهم معه
عن كثب سـواء عند عودته األولى إلى العراق في منتصف ثمانينات
ـاضي وعـمله مـعـنـا في جريـدة الـقادسـيـة مدة قـصـيرة أو الـقرن ا
نـاصب اإلعالمية بـعد ذلك منهـا مدير عام عندمـا تقلد الـعديد من ا
الدار الـوطـنيـة للـنـشر والـتوزيـع ورئاسـة حتريـر جـريدة اجلـمهـورية
ـعـروفــة بـتـاريــخـهـا الــرصـ في اإلعالم الــعـراقي.. ومـنــهـا غـادر ا

العراق بعد ذلك حامالً غصة وجرحاً عميقاً.. 
كــان االسـتــاذ أبــوالـطــيب يــعــرف الـوســطــ األدبي واإلعالمي وله
كن نسيـانها أو جتاهـلها.. يحب اجلـميع عامة فيهـما بصمـات ال 
ويحـبـونه ويـحـتـرم مكـانـاتـهم اإلبـداعـية بـحـسب اإلبـداع واحلـضور
والتـأثير.. وهـذه سمـة قيـادية حتـسب له من دون حتيـز..  وفي شهر
ــبـاشــرة الــعـمل في قــسم الــتـصــحـيح حــزيـران  2003 تــشـرفت 
واإلشـراف الـلغـوي في جـريـدة "الـزمـان" طبـعـة بـغـداد الـتي يرأس
حتــريــرهـا وال يــزال األخ والــصــديق والــزمـيل الــكــاتب واإلعالمي
ـطـبـعة في ـبـدع الـدكـتـور أحـمـد عبـد اجملـيـد.. وكـان مـقـرهـا في ا ا
الـبـدايـة (بـعـد ذلك انـتـقل إلى حي الـكـرادة داخل).. وكـان األسـتـاذ
سـعد الـبزاز يـتابع كل تـلك األمور بـحرفـية وحـكمـة العـارف وهدوء
ـتمرس بعـدما أضاف إليـها وصقـلها في تعـامله وعمله سؤول ا ا
ــوهــبــتـه وقــربه من وســائـل اإلعالم احلــديــثــة وطــرق في لـــنــدن 
تـعــامـلــهـا مع األحـداث وحتــلـيــلـهـا واســتـخالص الــنـتـائج والــعـبـر
الصحـيحة منها.. وأذكر أنه ذات يوم وفي فسحة من عمل امتد بنا
ـغـرب ومــا بـعـده بـقـلـيل في تـلك إلى ســاعـة مـتـأخـرة (كـان وقت ا
األيـام يـعـّد وقـتـاً مـتـأخـراً وخـطـيـراً جـداً) نـتـيـجـة ظروف االحـتالل
األمريـكي وحاالت النـهب والسـلب التي كانـت تتعـرض لها وزارات
ودوائر ومؤسـسات الـدولة حيـنها من دون اسـتثنـاء إال التي كانت
آرب أمـريكـة مبـيتة.. ـصالح أمـريكيـة  حتـرسهـا القوات األمـريكـية 

قلت ألبي الطيب:
ـ كنا قـبل هذه األيام نـعمل لسـاعات متـأخرة واليـوم كذلك ها نحن

نعمل لوقت متأخر.. فما الذي تغيّر?
ا ستـزيد األمور ا شـكّل مفـاجأة بالـنسبـة إلي: ر فابتـسم وقال 
ـا سـتـصـبـح سـيـئـة ومن كـانت ســوءاً.. ومن كـانت أمـوره جـيــدة ر
أمـوره سيـئـة ستـزداد سوءاً.. قـالـها عـلى الـطريـقـة العـراقـية مع أنه

حاول من خاللها أن يشعرني بشيء من الطمأنينة.. 
عـنــدهـا دفــعـني حب االســتـطالع والــفـضــول الـصـحــفي واخلـوف

ا سيحمله اجملهول وسألته: شروع  ا
ـاذا حـصل ويـحـصل كل هـذا ومـاذا سـيـحـصل بـعـد ذلك.. ـ إذاً 

وإلى أين سوف تسير األمور وإلى أين نحن ذاهبون?
فأجابني بثقة وهدوء:

ـ الــعـراق الـقـادم سـيـتـحـكم فـيه اثــنـان: من لـديه الـسالح ومن لـديه
ال..  ا

وبـكل عـفويـة حـاولت أن أسـأله: والشـعب.. واآلخـرون..... فقـاطـعني
باحترام وقال بجد واضح ما معناه:

ـ اقرأ عليهم السالم...
هـنــا انـتـهى هـذا احلـوار الـذي كـان ولــيـد حلـظـة فـراغ في الـعـمل...
ولكن األحداث الـيوم تؤكد صـحة استشـراف أبي الطيّب للـمستقبل
وقــراءته الــسـلــيــمـة خلــريــطـة األحــداث ومــا ســتـؤول إلــيه.. رابــطـاً
ا سـتـؤدي إلـيه من ظروف مـعـيشـيـة وأمنـيـة واقتـصـادية قـدمـات  ا
مـأسـاويـة يـعـيشـهـا الـيـوم شـعـبـنـا الـعـراقي ويـدفع ثـمـنهـا من دون
ذنب.. وبـعــد ذلك غـادر أبــوالـطـيب بــغـداد (ثـانــيـة) حـامـالً في قـلـبه
وعقـله وضـمـيـره هـموم أبـنـاء شـعـبه وأوجاعـهم ودمـوعـهم كـاتـماً
خوفه عليهم وعلى مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. بل مستقبل العراق
كله.. ولم ألـتق به منـذ ذلك التـاريخ حتى هـنا في اإلمـارات.. لكـنني
أشـهـد ومـعي كـثـيـرون أنه رغم غـربـته لم يـنس أهـله ونـاسـه سواء
ـبـدعـ الـذين كـرمهـم بقالدة اإلبـداع تـثـمـيـناً لـعـطـائـهم وإبـداعهم ا
لـعــراقـهم وتــاريــخه اجملـيــد أو الــذين أمّن احـتــيــاجـاتــهم سـراً أو
فــلـيــســألـوا الــعــوائل الـعــراقــيـة مـن كل مـدن الــعــراق عن مــواقـفه
اإلنسانـية في تلبية نداءاتـها وتخفيف احلمل والعبء عـنها وبلسمة
جروحها من دون تفريق طائفي أو عرقي أو مناطقي. ثمة ذكريات
وشـواهـد كـثـيـرة مـلـونـة وزاهـيـة ومـشـرفـة في سـيـرة األسـتـاذ سـعـد
ـداخلة الـسريعة إال البزاز ال يـتسع اجملال لـذكرها.. ولـيست هذه ا
مثاالً واحـداً من كثيرة سبـقني إليها زمالء وأسـاتذة قبلي (وسوف
تـســتـمـر) عـلى أن أبـا الـطـيب ال يـسـتـأهل إال الـطـيب.. وهي لـيـست
ا هي دفـاعاً عـن األستـاذ الـبـزاز.. فهـو لـيس مـتـهمـاً ولن يـكـون إ
ـوضــوعـيـ من أصـحــاب الـفـكـر ـنـصــفـ ا حق له وواجـب عـلى ا
والــقـــلـم.. كـــمـــا أنه ال يـــحـــتـــاج إلى شـــهـــادة بل اآلخـــرون هم من
يحتـاجون إلى شـهادته.. وأفعـاله تنوب عن أقـواله فقـد عرفنـاه قليل
الـكالم بلـيغه كـثيـر العـطاء جـزيله وإذا كـانت شهـادتي مـجروحة
عارض فقد شهد قبلي شهود في رأي بعض الـكاره أو ألقل ا
ـعروف يقـول: إن األشجـار العـالية ثل ا عـيان ثـقات.. وأخـيراً فـإن ا
هي الــتي تُـرمى بــاحلـجــارة. وإن هي إال ضــريـبــة الـنــجـاح والــتـألق

والشهرة.. وكفى بهذا شاهداً.. وشهيداً...
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يــبـدأ وزيــر اخلــارجـيــة الـفــرنـسي
جـــــان إيف لـــــودريــــان زيـــــارة الى
بـغـداد اليـوم اخلمـيس للـقاء كـبار
ـــــــســـــــؤولـــــــ . وقـــــــالت وزارة ا
اخلــــارجــــيـــــة في بــــيــــان امس أن
(لـودريـان سيـزور العـاصـمة بـغداد
يـوم اخلـمـيس) مـضيـفـة أن (وزير
اخلارجية فؤاد حس سيلتقي في
مــقـــر الــوزارة نــظــيــره الــفــرنــسي
وســيــعـــقــدان مــؤتــمــراً صــحــفــيــاً
). وتـلـقت (الـزمـان) دعـوة مـشـتـركـاً
مـن وزارة اخلــارجـــيــة لـــتــغـــطــيــة
ــؤتــمــر الــصــحــفي فـي احلــاديـة ا
عــشـرة صـبــاحـا في مــقـر الـوزارة.
وكـــان لــــو دريـــان قـــد بـــحث خالل
زيــارته الــســابـقــة إلى الــعـراق في
ـــاضـي مـــســـألـــة تــــشـــرين األول ا
خـضوع عـناصر من تـنظيم داعش
مـحـتجـزين في سـوريـا للـمـحاكـمة
فـي الـعــراق. كــمـا اجــرى لــودريـان
اتــصـاال هــاتـفــيـا بـرئــيس الـوزراء
ـهدي مـطلع ـسـتقـيل عـادل عبـد ا ا
ـاضي لشـكره على كـانون الـثاني ا
جــهـــود احلــكــومــة الــعــراقــيــة في
إطـالق ســـــراح الـــــصـــــحـــــفـــــيــــ

الـفرنسي اللـذين اختطفا يوم 31
ـــاضي. من جـــهــة كـــانــون األول  ا
اخـرى اعـلن السـفـير الـعـراقي لدى
الـريـاض قـحطـان اجلـنابي  امس
عـن قيـام رئـيـس الوزراء مـصـطـفى
الـــكــاظـــمي بـــزيــارة قـــريــبـــة جــداً
لــلـــســعــوديــة. وقــال اجلــنــابي في
ـؤكـد ان الـكـاظـمي تــصـريح  (من ا
ـــمـــلـــكــة) حـــريـص عــلـى زيـــارة ا
مــضــيــفــاً أن (الــسـعــوديــة هي من
الـدول األولى الـتـي سـتكـون ضـمن
بـرنـامج زيـارته وسـتـكـون الـزيارة
فـي القريب العـاجل).وشدد على أن
(الــعالقـات الــعـراقـيـة  الــسـعـوديـة

كـــبـــلـــدين مـــتـــجـــاورين عـــربـــيــ
ومـسـلـمـ من الـطـبـيـعي أن تـكون
عـالقـــات وثـــيـــقـــة) مــــشـــيـــراً إلى
(االمــتـداد اجلــغـرافي والــتـاريـخي
ـصالح والـعـشـائري إضـافـةً إلى ا
ـشـتركـة) وتابع ان (الـعالقات في ا
ــطـاف سـتــكـون مـتــمـيـزة نــهـايـة ا
ألنــهـا تــخــدم مـصــلـحــة الـطــرفـ

ملكة واحلـكومة العراقيـة وقيادة ا
الــعــربــيــة الــسـعــوديــة تــســعــيـان
جــاهــدتـ لــتــعــزيـز هــذه الــعالقـة
وجــعـلـهـا في مـســتـوى الـطـمـوح)
وأضـاف (نـحن مـاضون في تـعـزيز
الــعالقــات الـثــنــائـيــة وتــطـويــرهـا
ذكرات الـتي  توقيعها وتـفعيل ا
مـن قـبل احلــكـومــة الــسـابــقـة ومن
ضـمـنـهـا فتـح منـفـذ عـرعـر وزيادة
الــتـبــادل الـتــجـاري بــ الـبــلـدين
وتـــســـهــيـل الــزيـــارات والـــتـــنــقل
وتـــفــعــيل الـــقــضــايـــا الــثــقـــافــيــة
والــــتـــعــــلـــيــــمـــيــــة والـــصــــحـــيـــة
واالســتــثــمــاريــة والــزراعــيــة وفي
اجملـاالت كـافـة خـصوصـاً الـطـاقة)
مـؤكـدا ان (ملـفـات كثـيـرة ستـشـهد

في الـقـريب الـعـاجل نـهضـة كـبـيرة
فـي جمـيع اجملـاالت).وفيـمـا يخص
مـنفذ عـرعراحلدودي ومـوعد إعادة
فـتحه قال إنه (لـم يتم حتديد وقت
ـنــفـذ ولـكن الــنـيـة مــحـدد لـفــتح ا
لـــفـــتـــحه فـي أقــرب وقـت وهـــنــاك
حـرص عـلى ذلك من الـبـلدين وبال
شـك أن جــائـــحـــة كـــورونـــا أخّــرت
وشـــدد عـــلى ( ـــوضـــوع كـــثـــيـــراً ا
(ضــرورة أن يـعـاد الـنــظـر في فـتح
ــنـافـذ ومـنـهـا مــنـفـذ عـرعـر الـذي ا
يـربط الـعـراق مع الـسـعـوديـة وهو
نـفذ الوحيد في شـريان رئيسي وا
الــوقت احلــاضــر ونــطــمح إلى أن
تـــكـــون هــنـــاك مــنـــافـــذ أخــرى في
ــســتــقـبـل).وبـشــأن تــأخــر حـسم ا
دينـة الرياضية أوضح مـوضوع ا
ـــديــنــة الـــســفـــيــر أن (مـــشــروع ا
الـرياضية كـان متوقفـاً على حتديد
ــســـؤولــون في مـــكــانـــهـــا واآلن ا
الـعراق حسـموا األمر و اخـتيار
ــكـان وقـريــبـاً جـداً سـيــتم تـقـد ا
اخملــــطــــطــــات وكل مــــا يــــتــــعــــلق

شروع ). با

حسن التميمي
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رحلة اإلعـدادية داعيةً إلى عدم تصديق إشـاعات يطلقها من التراكمي لـطلبة ا
ـكتب وصـفـتهـم (ضعـاف نـفـوس يـبـتـغـون إضـعـاف معـنـويـات الـطـلـبـة). وقـال ا
اإلعالمـي لــلــوزارة في بـــيــان امس إن (مــا أثــيـــر في بــعض مـــواقع الــتــواصل
رحلة اإلعدادية ـعدل التراكمي لطلـبة ا االجتمـاعي من وجود قرار باحتساب ا
وضـوع  حـسـمهُ في وقتٍ سـابق من قبـل اللـجـنة غيـر صـحـيح) مبـيـنـاً أن (ا
قـبل موعداً المـتحانـات السادس الدائـمة لالمتحـانات مع حتديد الـ 8من آب ا
زيد من االعدادي بكـافة فروعه). ودعت الـطلبة إلـى (استثمـار الفرصـة وبذل ا
اجلـهد لـتحقـيق أعلى نـسب النـجاح واعـتمـاد األخبـار والقـرارات الرسـمية من
ـغـرضة الـتي يـقف ـواقع الـرسـمـيـة الـتابـعـة لـهـا وعـدم تـصـديق اإلشـاعـات ا ا
ـن يـبـتـغـون إرباك وراءهـا ضـعـاف الـنـفـوس من خـارج الـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة و

العملية التعليمية في البالد).
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تـوقــعت هـيـئــة األنـواء اجلـويــة والـرصـد الـزلــزالي ارتـفـاع
درجات احلـرارة اليوم اخلـميس لـيكـون الطـقس مشـمساً
ـنـاطق.. وبـحـسب  تـقريـر لـلـهـيـئة وحـاراً جدا فـي جمـيع ا
اطلـعت علـيه (الزمان) امس ان (طـقس اليـوم اخلميس في
نـاطق الـثالث الـوسـطى واجلـنـوبـيـة والشـمـالـيـة سـيـكون ا
مــشــمـــســاً حــاراً جــدا) مــضــيــفًــا ان (درجــات احلــرارة
نـاطق الثالث). وبلـغت درجة احلرارة ستـرتفع قلـيال في ا
الـعليا في بغداد امس 46 بـعد ان كانت في اليوم السابق
 45 وفي الـبصرة 50 بـعد ان كانت  49 وفي دهوك 41
ـتـنبـئ اجلوي بـعـد ان كـانت  39 في غـضـون ذلك حـذر ا
محمـود عبد اللطيف من أن العـراق والكويت سيكونان في

ي بدءاً من يـوم غد اجلمعة الى االثن (فوهـة التنور) العا
ــقـبل.  وقــال عـبــد الـلــطـيف في بــيـان امـس إن (الـعـراق ا
والــكـويت سـيــكـونـان في ايـام  17 و 18و 19و20 تـمـوز
ي من حـر شديـد) مضـيفا اجلاري في فـوهة التـنور الـعا
ـتوقع أن تكـون درجات احلـرارة في العراق  من أن (من ا
51 درجـة مـئـويـة - 47 درجـة مـئـويـة). واوضح أن (عـلى
يا درجات احلرارة تكون جنوب وجنوب شرقي البالد).عا
ادت الـسـيـول واالنـهـيـارات األرضـيـة إلى مـقـتل مـا ال يـقل
ـئـات في جـزيـرة سـوالويزي. عن  16شـخـصـا وتـشريـد ا
ـتـحـدث باسـم الوكـالـة الـوطنـيـة لـلتـخـفـيف من آثار وقال ا
الكـوارث في إندونـيسـيا إن (مـسؤولي الـبحث واإلنـقاذ ما

زالوا يبحثون عن  23 شخصا فقدوا ).
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(أكـــمــال هـــذه اخلـــدمــات والـــطــريق
احلـولـي بـاألضـافــة الى كـري الــنـفق
من  6 امتـار الى  16 مـتـر ألسـتـقـبال
الــبــواخــر الــعــمالقــة  سـوف يــضع
ينـاء الفاو الـكبير اللبـنة األساسـية 
وبخـدمات متـكامـله وفق رؤى علـمية
ية). حديثة ومواكبة للموانىء العا
وأعــلـنـت مـديــريــة زراعـة كــربالء عن
تـوفــر بـيـوت بالسـتــيـكـيـة مــتـكـامـلـة
وأنـابيب مـنـظومـات الـري بـالتـنـقيط
ـزارع والـري الـثـابت لـلـفالحـ وا
من خالل الشركة الـعامة للـتجهيزات

ـبـاشـر. الـزراعـيـة وفق مـبـدأ الـبـيع ا
وقــال بــيــان تــلــقـتـه الـزمــان امس ان
(الشركة العامة للـتجهيزات الزراعية
تــســعـيــرة رقم  8لــســنـة  2020تــقـرر
خاللـهــا حتـديـد تـسـعــيـرة لـلـمـعـدات
ـبــاشـر ــوردة ووفق مــبـدأ الــبـيـع ا ا
وتـشمـل بيـوت بالسـتـيكـيـة مـتكـامـلة
ـنـظــومـات الـري وأنـابــيب خـاصــة 
بـالــتـنـقــيط وأنـابـيب الــري الـثـابت).
وبـحــسب الـضـوابط فــان سـعـر بـيت
بالســتـيـكـي مـتـكــامل ويـشـمـل هـيـكل
حـــديـــدي  56.5 مـــتـــر 24  قـــوس مع

ــتــجــاوزة في قــضـاء والــبــحــيـرات ا
وارد الـدجيل كـمـا بـاشرت مـديـريـة ا
ــائـيــة في مــحـافــظــة ديـالى بــأزالـة ا
الــــتـــجـــاوزات عـــلى نـــهـــر اخلـــالص
الـرئـيــسي اضـافـة الى قــيـام مـديـريـة
ـائـيــة في مـحـافـظـة كـركـوك ـوارد ا ا
بـحـملـة الزالـة الـتـجـاوزات في قـضاء
الدبس وفي مـحـافظـة البـصرة نـفذت
ــائــيـة حــمــلــة الزالـة ــوارد ا وزارة ا
الـــتــجـــاوزات من عـــلى ضـــفــاف شط

العرب).
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واسـتـقبل وزيـر الـنـقل نـاصـر حـس
الـشـبلي رئـيس شـركـة دايـو الـكـورية
وبـحث مـعه الـسـبل الـكـفـيـلـة بـأجناز
ــهــمـة فـي مـيــنــاء الــفـاو ــشــاريع ا ا
الـــــــــــكــــــــــــبــــــــــــيـــــــــــر  وفـق االسـس
واإلســتـــراتــيــجـــيــات الـــصــحـــيــحــة
واحلـديـثـة لـــتـأسـيس اقـتـصـاد قـوي
وفعال للـعراق وشعبه. وقـال الشبلي

في بيان تلـقته (الزمان) امس أنه (
خـالل الـلــقــاء مــنــاقـشــة الــكــثــيـر من
ـشــاريع واألعــمـال الالزم اجنــازهـا ا
مـن قــبل شـــركــة دايـــو الــكـــوريــة في
ـــــيـــــنــــاء وأهـــــمـــــهـــــا  الــــطـــــريق ا
الستراتيجي والطريق اخلدمي الذي
رور أآلليـات  وإكمال نفق يستخـدم 
احلـريـر الـذي يــربط الـفـاو بـالـطـريق
الـــســريـع الــدولي  وبـــنــاء خـــمــســة
ـــبـــالغ ارصـــفـــة  واألتـــفـــاق عـــلـى ا
شاريع وفق اخملصصة ألكـمال هذه ا
فــتــرة زمــنــيــة مــحــددة). وأوضح أن
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النايلون ومـنظومة التـنقيط الداخلي
بسـعر 3798500 دينـار. فـيمـا أشارت
إلى ان (أنــبــوب بـولـي اثـلــ بــطـول
ثمـانيـة امتـار وبقـطر  2.5اجن بسـعر
ديــنــار  وانـبــوب بــولي اثــلـ 8560
بـطــول ثـمـانـيـة امــتـار وبـقـطـر  4اجن
بـسـعر  18190ديـنـار وانـبـوب بـولي
اثـل بـطـول ثمـانـية امـتـار وبقـطر 5
بسعر  26750دينار  وصوندة تنقيط
جي ار قطر  16 ملم وبطول 400 متر
بـــســـعـــر  26750 ديـــنـــار). واعـــلـــنت
ـائـدة في الـزراعــة ان انـتـاج بــيض ا
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ـائـيـة حـمـلة ـوارد ا اطـلـقت وزارة ا
عــــلـى مــــســـــتــــوى الـــــعــــراق إلزالــــة
الـتـجـاوزات عـن األنـهـار. وقـال بـيـان
أمس إن (إســتـمـرارا لــلـحـمــلـة الـتي
ـائـيـة بـأزالة ـوارد ا تـنـفذهـا وزارة ا
التـجاوزات وبـناء عـلى متـابعـة وزير
ائيـة مهدي رشـيد و توجيه وارد ا ا
رئـيس الـوزراء خالل جـلـسـة مـجـلس
نعقدة يوم الثالثاء 7 تموز الوزراء ا
اجلاري وبأسنـاد من وزارة الداخلية
والقوات األمـنية). واضـافت (باشرت
الوزارة بـتـنفـيـذ حمـلـة واسعـة الزالة
الــتـجــاوزات في احملــافــظـات كــافـة).
بازل وبينت (أن احلملة شملت ردم ا
تـجاوزة في مـزرعة الـدولة ومـحطة ا
الــبـزل في الـزبــونـة ضــمن مـحــافـظـة
واسط ونفـذت مالكات الـوزارة حمـلة
الزالــة الـتــجـاوزات عـلـى عـمــود نـهـر

دجلة ضمن محافظة بغداد). 
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ـوارد واردف (كـمـا وقـامت مـديـريـة ا
ـثــنى بـازالـة ــائـيـة في مــحـافــظـة ا ا
الـتـجـاوزات عـلى جـدول ابـو صـخـير
ــــتــــجــــاوزة عــــلى شط ــــنـــافــــذ ا وا
الرميثة). وفي محافظة النجف نفذت
ـائـيـة حـمـلـة الزالة ـوارد ا مـديـريـة ا
الـــتــجـــاوزات عــلى مـــحــرمـــات نــهــر
الــســواريه الــرئــيــسي ضــمن قــضـاء
شـخـاب. وشمـلت احلـملـة مـحافـظة ا
صالح الــــــدين حــــــيث تــــــمت ازالـــــة
الـتـجـاوزات عـلى الـقـنـوات االروائـية

W öLF « dš«u³ « q³I² ¹ dO³J « ËUH « ¡UMO  ∫qIM « d¹“Ë

5O «dF « 5Ž—«eLK  WOÐU−¹≈ WF œ wDF¹ U½Ë—u
ـزارع الـعـراقـي أحـمـد مـحـسن كـيـسـاً ويـجـمع { عـفك (أ ف ب) - يـحـمل ا
البـطيخ مع شـقيقـه وأبنائه مـن مزرعتـهم في محـافظـة الديـوانيـة جنـوب بغداد
لطرحها بوفـرة في السوق التي تغـيب عنها البـضائع اإليرانية والـتركية بفعل

نافذ احلدودية جراء فايروس كورونا. إغالق ا
ـتـلك الــعـراق أكـثـر من  32مـنـفـذا و
حدوديـاً مع دول اجلـوار مـنـهـا على
اجلانب اإليراني والـتركي والسوري
ــنـافـذ والــبـضـاعـة واألردني ولـكن ا
اإليـــرانـــيـــة كـــانت هي األقـل ســـعــراً
واألكــــثــــر انــــتــــشــــاراً فـي األســـواق
احملــلـــيــة والــتي أدت إلـى خــســائــر
كـبـيــرة لـلـبـضـائع احملــلـيـة.وفي بـلـد
يــعــيش ثــلـث ســكــانه عــلى إيــرادات
الزراعـة فإن الواردات تـغطي  50في
ئة من االحـتياجـات الغذائـية.يقول ا
مـحـسن وهـو مــهـنـدس زراعي يـبـلغ
من الـعـمر  32 عـامـاً لـوكالـة فـرانس
بـرس إن (الـزراعــة في الـعـراق بـاءت
بـــالــفـــشل واخلـــســارة لـــلــمـــزارعــ
ـاضـية الـعـراقيـ خالل الـسـنـوات ا
بسبب انـعدام الدعم) من الـدولة. أما
عـلى اجلـانب اآلخـر من احلـدود فإن
إيــران حتــقق أربــاحــاً بــنــحـو ثـالثـة
مـلــيـارات دوالر وتــركـيـا  2,2مـلــيـار
نـتجات سنـوياً عن طريق تـصديـر ا
الزراعـية والـغذائـية إلى الـعراق.لكن
مع تــفــشي وبـاء كــورونــا كــان عـلى
السـلـطـات إغالق احلـدود.لذا يـشـير
مـــحـــسن إلـى أن احلــكـــومـــة (كـــانت
مجبرة ولـيس دعماً لـلفالح. وهذا ما
زارع جـعـلـنـا أمـام حتـد إلثـبـات أن ا
الـعـراقي يـســتـطـيع أن يـوفـر الـسـلـة
الغـذائية لـلعـائلـة العراقـية). وتـمتاز
ــحـافـظـة الــديـوانـيـة مـديــنـة عـفك 
الـتي يـتـحـدر مـنـهـا مـحـسن بـزراعة
البطيخ ذات الرائـحة والطعم اجليد
ويــعــرف في الــعــراق بــاسم شــوجي
عــــفك والــــذي يــــســـوق إلـى جـــمــــيع
احملـافظـات الـعـراقيـة بـآالف األطـنان

يومياً خالل الصيف.
دن وتـعـدُ مـحـافـظـة الـديـوانيـة مـن ا

احلبوب. وعـادة في بلد ال يزال إرث
نظـام صدام حـسـ حاضـراً فيه مع
اقتصاد تسيطـر عليه الدولة بالكامل
تـقـريـبـاً يـبـيع كـريـز إنـتـاجه بـسـعـر
أعــلـى من الــســـوق إلى تــعـــاونــيــات
الـــدولــة الـــتي تــبـــيع بــدورهـــا تــلك
احملــــاصــــيل.لــــكن كــــريـــز يــــبـــ أن
زارع "احلـكـومـة الـعـراقـية ال تـدعـم ا
وسم ـزارع خالل ا العـراقي ويـقدم ا
الكثير من اجلهد والوقت وبالنتيجة
عند التسويق يبقى ينتظر أليام أمام
مـراكـز الـتـســويق وبـعـدهـا ال يـعـطى
يـــحــــقـه وتــــتــــأخـــر الــــدولــــة بــــدفع

ـالــيـة ألشـهـر وبـعض مـسـتــحـقـاته ا
األحــيــان لـســنــوات مـا يــســبب لــنـا
خـسائـر و".بـاع كـريز مـحـصـوله هذا
الـعــام مـبـاشــرة في أسـواق اجلــمـلـة
للمرة األولى. بسعر أقل ولكن أسرع
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ـزارعـ يــراكـمـون ولـيس فــقط ألن ا
حـقـوقـاً غـيـر مـدفـوعـة بل أيـضـاً ألن
ـنـخــفـضــة الـتــكـلــفـة من الــواردات ا
الـدولة تـغـرق السـوق وتـعـيق فعـلـياً
تـسـويق مـنـتـجـاتـهم الـتي اشـتـرتـها
الدولة. وفي مواجهة هذه الفوائض

ــزارعــ تــرك يــفــضـل الــعــديــد من ا
أراضـيـهـم بـدالً من الـعــمل بـخـسـارة
بـحــسب مـا يــؤكـد خــبـراء من مــجـلـة
"سـاســتـايـنــبـلـتي" الــبـيـئــيـة. ويـؤكـد
مـســؤول حـكــومي لـفــرانس بـرس أن
آخرين يـفضلـون تهـريب احلبوب من
سـوريـا أو إيـران أو تـركيـا ثـم إعادة
زوجـة بـإنـتـاجهم بـيعـهـا لـلـدولـة 
لـزيــادة دخــلـهم.واآلن يــأمل كــريـز أن
زارع "تمنع بغداد الواردات لدعم ا

." العراقي مالياً ومعنوياً
وقد سـبق لـوزارة الزراعـة أن حـظرت
بالفعل استيراد  25 نوعاً من الفاكهة

الـزراعـيــة وحـقـقت االكــتـفـاء الـذاتي
لــلــمــحـــاصــيل االســتــراتــيــجــيــة من
ــوسم احلــنـــطــة والـــشــعــيـــر خالل ا
الزراعي احلالي وتـتميـز بزراعة أرز
الـعـنــبـر الـذي يــعـدُ من أجـود أنـواع
ناطق الزراعية األرز في العالم.لكن ا
أو احلــرجــيــة في الــعــراق ال تـشــكل
سوى  9,3 ملـيـون هـكـتـار فقط. وهي
مـــســاحــة قـــلــيــلـــة مــقــارنـــة بــإيــران
مــــــــــــع  45,9 مــلــيـــون هــكــتــار أو
سوريا  13,9 ملـيون هـكـتار.ويـكشف
رئـيس احتــاد اجلـمـعـيــات الـفالحـيـة
العراقية في الديوانـية محمد كشاش
لــفـــرانس بــرس أنـه في الــعــام 2020
تمكـن العراق لـلمـرة األولى منذ زمن

مـن حتـــقــــيق اكــــتــــفــــاء ذاتي في 28
. منتجاً
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ــثــال ارتــفع إنــتـاج فــعــلى ســبــيل ا
الـبــيض من  11 مـلــيــونـاً في كــانـون
الـثـاني إلى  17 مـلـيـونــاً في نـيـسـان
وأيـــــار وحــــزيــــران وفـــــقــــاً لــــوزارة
الـزراعــة.ولـيس بـبــعـيــد عن مـحـسن
ـزارع هـانـي شـعـيـر لـفـرانس يـقـول ا
ــوسم بــرس إن "غــلق احلــدود هـذا ا
وفـر فـرصــة ذهـبـيـة لــلـفالح الـعـراقي
نتج احملـلي (من اخلضار بتسـويق ا
والــــفـــواكه كـــالـــبــــطـــيخ والـــشـــمـــام
والــبــاذجنـــان واخلــيــار والــطــمــاطم
وغـــيــرهـــا. ويـــضــيـف "ال نــطـــلب من
الدولة الكثير بل أموراً بسيطة لدعم
ـنـتـوج احمللي الـعـملـيـة الـزراعـيـة وا
ـسـتـورد وأقل الـذي يـعـد أجــود من ا
نافسة.يُعرف ) بسبب انعـدام ا سعراً
) في الــفالح خــشــان كــريـز ( 70عـامــاً
ـئات مـحـافظـة الـديـوانـيـة بـامـتالكه 
ات التي يزرعـها بأجود أنواع الدو

واخلضار. وفي الوقت نفسه توقفت
سوريـا عن تـصديـر منـتـجات األلـبان
والبقول واحلبـوب بسبب كوفيد-19
بــيـنــمــا تـوقــفت أنــقـرة عـن تـصــديـر
الــلــيــمـون. ولــكن مع انــهــيــار ســعـر
صرف العـملـت التـركية واإليـرانية
تـسـتـمـر مـنـتـجـات اجلـيـران في شق
طــريــقــهـا إلـى الـطــاوالت الــعــراقــيـة
بـأســعـار مـخـفــضـة.وهـنــا تـتـعـارض
زارع مع أسـوأ عقبة أمامه سعادة ا
وهي شح األموال الـذي يزداد يـومياً
لـدى  40 مــلــيــون عــراقي من الــذين

أوقف كوفيد- 19مصادر رزقهم.

اضي محافـظة بابل لـشهر حـزيران ا
جتاوز 11 ملـيـونا و 250 الف بيـضة
 رفـدها الـى أسواق مـحـافـظـة بابل
من خالل مـشـاريع الـدواجن الـعـامـلة
فـيــهـا والــبـالــغـة  7مـشــاريع بـطــاقـة
تــشــغـيــلــيــة ضـمت 510080 دجــاجـة
بياضة في مرحلة االنتاج اضافة الى
 دجـاجـة بـيــاضـة في مـرحـلـة273500
ـفـاقس الـتـربـيـة . فــيـمـا بـلغ انـتـاج ا
الــعــامــلـــة في احملــافــظـــة مــايــقــارب
 فــرخ دجـــاج خالل الــشــهــر2129000
ذاته من خالل  15مـــشــــروعـــا عـــامال
حــالــيــا٠ حــيث  جتــهــيــز الــســوق
احمللـيـة بـكمـيـات تصل إلى  126طـنا
من الــدجــاج الالحم من مــشـاريــعــهـا
الــبــالــغـة  46 مــشــروعــا إضـافــة الى
انــتــاج مــشـاريع الــثــروة الــسـمــكــيـة
بانواعها اخملتلفة االحواض الطينية
اجملازة واالقـفاص العـائمـة والبـالغة
طنا 251مشـروعـا عـامال والـبالغ  76  

من خالل تــربــيــة اكــثـر من  6 مالي
اصـبعـيـة وكفـيـة اضـافة الى تـشـغيل
اكــثــر من  22 مـــشــروعـــا مــخــتـــلــفــا
لـتسـمـ العـجـول واحلمالن وتـربـية
االبـقـار واالغـنـام وبـطـاقـة تـشـغـيـلـية
بــــــلـــــغت اكــــــثـــــر من  1400 راس من
ــواشي مـؤكــدة اســتـمــرار مـديــريـة ا
شاريع من زراعة بابل دعـمها لـهذه ا
اجل حتـــــقــــيق االكـــــتــــفـــــاء الــــذاتي
لـلــمـحـافـظـة ورفــد االسـواق احملـلـيـة
نتجـات الزراعية اخملتـلفة لضمان با

استقرار اسعارها). UMO¡∫ بواخر راسية في ميناء البصرة

وأضــاف أن (االعـــتــمــاد عـــلى خــطط
جريئة غـير تقـليدية التـخاذ القرارات
اخلاصـة باسـتعمـال تقـنيـات جديدة
كن أن وتفعيل مشاريع الترانزيت 
يحـقق إيرادات مالـية كـبيرة لـلدولة)
مـشـيـرا إلـى أن (مـشـاريع األتـمـتـة 
الــتـوقـيع عــلـيــهـا في زمن احلــكـومـة

السابقة وما زالت قيد اإلجناز). 
وبشأن احلكومـة اإللكترونية أوضح
ـبـاشرة بـتـنفـيذ محـمـود أنه (تمت ا
مشروع احلكومـة اإللكترونية إال أنه
بصورة بطيئة نتيجة لظروف البلد)
مــؤكـــدا أنه (يـــتـــضــمـن مــجـــمـــوعــة
مشـاريع حتتـوي على خـدمات كـبيرة
وكثيرة).  وبخصوص أسباب ضعف
خــدمــة االنــتــرنت ذكــر مــحــمـود أن
سـتخـدمة (أهم األسبـاب الـتقـنيـات ا
واألســـــعــــــار الفــــــتــــــا إلى أن وزارة
االتـــــــــصـــــــــاالت وهـــــــــيـــــــــأة اإلعالم
واالتـصـاالت حـددتـا مـعـاجلـات لـهـذا
ــوضــوع أهــمــهــا تــخــفـيـض أجـور ا
البـنى التحـتية واسـتخـدام التقـنيات
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حــال وجــود مـشــاكل مــصــاحــبـة انه
ؤسسـة التعليمية مقصود بها وان ا
ــا لـن حتــاول حــلــهــا او تـالفــيــهــا 
يـسـبب له بـاإلحـبـاط ويجـب ان يعـلم
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـية ان الـوزارة وا
تبـذل كل مـا في وسـعهـا إلجنـاح هذه
الــــتــــجــــربـــة. كــــمــــا كــــشــــفت وزارة
االتــصــاالت عن خــطــطــهــا لــتــعـظــيم
ــالـيـة وفـيـمـا حـددت مـوارد الـبالد ا
أسباب ضعف خـدمة االنترنت أكدت
ســعـيــهـا إلجنــاز مـشــروع احلـكــومـة

اإللكترونية. 
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ونـقل بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس عن
مــديـر مـديــريـة الــبـنى الــتـحــتـيـة في
وزارة االتــصــاالت عــلي مــحـمــود في
تصريح امس إن (الـوزارة تعمل على
مـجــمـوعــة خـطـوات لــزيـادة إيـرادات
قـطــاع االتـصـاالت لـيــكـون فـاعال في
ـوازنـة مـن خالل دعم الـقـطـاع دعم ا
ـشـاركـة اخلـاص لـلـعــمل بـأسـلـوب ا
ـهم وتـوفـيـر لـتـطـويـر هـذا الـقـطـاع ا

 .( اإليرادات وتقليل الروت

والسماح لـلطالب اسـتخدام اجلداول
واخملطـطات الـقـياسـية لـلحل لـبعض
ـــســائل الــتـي تــتــطـــلب ذلك والــتي ا
يـــجـب ان يــزود بـــهـــا الـــطـــالب قـــبل
اإلمـتـحـان مع  اعـتـمـاد مـبـدأ الـكـتاب
ــــكن لــــلــــطـــالب ـــفــــتــــوح حـــيث  ا
اإلســتــعــانــة بــاحملــاضــرات والـكــتب
ـعــتـمـدة حـسب االتــفـاق مع أسـتـاذ ا
ـادة والـلـجـنـة اإلمـتـحـانـية ويـجب ا
عــلى الـطـالـب مـعـرفــة ارقـام الـلــجـنـة
اإلمــتـــحـــانــيـــة الـــتي ســـيــزود بـــهــا
لـالتـــصـــال فـي حـــالـــة الـــطـــوار او
حـدوث مـشـكـلـة تـقـنـيه لـديه او حـتى
إذا كان لديه تسـاؤالت حول األسئلة
ــارسـة الــعــمــلــيـة وقــيــام الــطــالب 
اإلمتـحانـية وفق الـبرنـامج التـدريبي
واإلختبـاري الذي ستـقوم به الوزارة
واجلــامــعــات والــكــلــيــات واألقــســام
لـلــطالب قـبل اإلمـتــحـانـات الـفــعـلـيـة
ــهـارة حــتى تــكــون لـديه اخلــبــرة وا
وقت اإلخــتـبـار احلــقـيــقي وان يـضع
في اعـــتــبــاراته أن هـــذه هي جتــربــة
جديـدة عـلى اجلـميع وال يـتـصور في

اإلستـعداد لإلخـتبـار وكأن اإلمـتحان
يـتم داخل احلـرم اجلـامـعي وتـهـيـئـة
كافة ما يتطلبه ذلك من لبس مناسب
وهـويــة جـامـعــيـة ومـواد قــرطـاسـيـة
ونــحــوهــا ومــحــاولــة إيــجــاد مــكـان
ـنزل يـتـسم بالـهدوء منـاسب داخل ا
وكـذلك  التـهيـؤ التـقني قدر اإلمـكان 
سـتلزمـات الفـنية من وتوفـير كافـة ا
تــوفـــر جــهــاز حــاســوب او البــتــوب
وجــهــاز مــوبــايل ومــحــاولــة تــأمــ
مـصـدر بـديل لـلـتـيـار الـكـهـربـائي في
حال إنقـطاعه وتـأم اإلنتـرنيت قدر
اإلمـكــان وإيـجـاد بـديـل لـلـطـوار و
حتضير أوراق بيض  مكـتوب عليها
اســمه الــثالثي الــصـريح ومــرحــلـته
واختصاصه والفرع والقسم والكلية
واجلامـعة الـتي ينـتمي إليـها في كل
نصة ورقة سيتم رفعها الحقا على ا
ــكن بــعـــد إتــمـــام اإلجـــابــة كـــمـــا 
لــلــطـالـب اسـتــخــدام أوراق مــسـودة
لغرض احلل في حال بـعض األسئلة
بـنـوعيـة اإلخـتـيـارات والـتي تـتـطلب
ــــعــــرفــــة الــــنــــاجت  حل الــــســــؤال 

تطوير التعاون العلمي ب البلدين.
وأكد عبـد الصاحب خالل الـلقاء على
(ضـــرورة الـــتـــواصل الـــعـــلــمـي بــ
الـبلـدين وتـفـعـيل مـساحـات الـتـفاهم
والتـعاون في مجـال التـعلـيم العالي
مـــشــيــراً الى أنـه يــدعم اســـتــضــافــة
األساتـذة اجلـزائـري في اجلـامـعات
الـــعـــراقــيـــة مع اإلفـــادة من خـــبــرات
األسـاتـذة الـعــراقـيـ في اجلـامـعـات

اجلزائرية).
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ومن جـانـبه  قـال السـفـيـر اجلـزائري
عــبـد الــقـادر بـن شـاعــة إن (االهـمــيـة
الــعـلـمـيــة تـقـتــضي تـفـعــيل وتـعـزيـز
مــسـاحــات الــتـفــاهم والــتـعــاون بـ
مؤسـسـات التـعلـيم الـعالي الـعراقـية
واجلــزائــريــة مــؤكــداً عــلى ضــرورة
شـترك في تعـضيـد الـبحث الـعلـمي ا
ـــتـــلـــكه اجلـــانـــبـــان من ضــوء مـــا 
إمكانات علمـية). وفي سياق منفصل
اعـــلــنـت الــوزارة جـــمــلـــة من األمــور
ترتبة على الطالب قبل والواجبات ا
البدء باإلمـتحان اإللكـتروني اهمها (
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اســتــقـــبل وزيـــر الــتــعـــلــيم الـــعــالي
والـبــحث الـعـلــمي  نـبـيـل كـاظم عـبـد
الــصــاحـب الــســفــيــر اجلــزائــري في
العـراق عـبد الـقادر بن شـاعـة وبحـثا
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uÝ‚∫ متبضعون يشترون منتجات زراعية من السوق

w½Ëd²J _« ÊU×² ù« W¹œQð bMŽ V UD «  U³ł«Ë œÒb% rOKF² «

بغداد
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يا محـكمة الـعدل أنظـروا بقضيـتي وارأفوا بحـالي وأحكمـوا بالعدل
وال تبالوا

عـاشـقة أنـا من وادي الـرافـدين جئـتـكمـوا وقـانـون العـدل قـد وضعه
ـا فهـمـته من مـعنى أسـمـكم وأتـمنى أن أجـدادي ولـكني جلـأت لـكم 

أجد العدل عندكم وأن تنصفوني بسرعة دون تمهل أو ابطاء 
عـاشـقـة أنــا حـد الـوله وعــشـقي زوجي ولي مــعه خـصـام فــأحـكـمـوا

بالعدل ياقضاتي 
يبعثر بقايا الروح في مهب الريح !! كزائر يأبي الرحيل فاحلن إليه
أحن إليه وأنا ب أحضانـه. أعشقه فهو عشقـي ومعبودي بعد الله..

أ قولها دون هواني.. 
حينما أكون معه أتمنى أن تتوقف عقارب

وأحـلق معه في عالم آخر ال الساعه.. وإن يتـوقف الكون عن احلركه
فهو 'تؤم الروح.. ونبض القلب.. وبلسم  يوجد له مثيل

ا اخلجل..!! الفؤاد.. اعلنها للكون أعشقه.. و
اذا أحرم ما حلله الله فهو زوجي وحبيبي  و

وعشقي األبدي.. 
واصلة واألسترسال.. وهنا قاطعوني وبحدة صوتهم منعوني من ا

فهمنا تعشقينه فماذا تريدين منا ياإلهام....?
ا ال تفهمون مااعاني....!! فقلت لهم مهلكم 

أريد ان ال أغـيب عن باله طرفـة ع وإال فـإني باخليـانة أتـهمه وأعلن
عليه التمرد والعصيان.. 

وأن يـتـلـهف لرؤيـتي كـشـوق طفـال ألمه ويزيـد كـلـما مـر ذكـري بـباله
ولهاً واشتياقاً..

ويـكـون عـشـقه لي مـتـجـدد ال يـنضـب كأشـعـة الـشـمس أو كـمـاء نـهر
مستمر باجلريان..

ا كالهواء ال يستطيع عني التخلي أو االستغناء.. أو ر
ال تسـتغـربوا من قضـيتي فـأنا أراكم تـتهامـسون فـيما بـينـكم ولسان

حالكم يصفني باجلنون والهذيان
ـجنـونة ولكـني عاشقـة أخطأت بـاللجـوء إليكم توقـفوا تبـاً لكم لست 
فـلـيس لــديـكم من الــعـدل سـوى أســمه وانـا أسـحـب قـضـيــتي مـنـكم

فأعذروني فقد أخطأت بالعنوان...
فأي قضية حكمتم بها بالعدل وميزانكم اعوج فال شكر لكم مني وال

عرفان...
وســاوجه كالمي جلـدي يــامن وضـعت مـســلـة لـلـقــانـون بـكل شـاردة
إلم يخطـر ببالك أن تضمن لها ادي وواردة وأعطيت للمراءة حـقها ا
وحــقـهــا في عــشق زوجــهـا ألــيس هــذا من الــعـدل حــقـهــا الــروحي

ياحمورابي..
ـا لم تـضع قـانونـا يـقـضي بأن ال يـبـتـعدالـعـاشق بـعيـداًعن أحـضان

معشوقه وإال يالقي أقصى العقاب...
وأن ال يرى بعينه سوى صورته حتى لو طيفاً باالحالم...

أوليس هذا العدل ياحمورابي..? 
قـرأت كل قـوانـ األرض وأسـتـشرت أمـهـر احملـامـ والـقـضاة ولم

طلبي لديهم حال سوى السخريه والالمباالة...!! اجد 
وهنا عنفت نفسي وعدت من حيث أتيت خالية الوثاقي...وبدر لذهني
ا أبحث عن العدل خارج بيتي واحلل بالبيت أمامي هذا كتاب فكرة 
ــسـاواة.. فـفـتـحـتـه وقـرأت فـيه بـسم الـله الـله وهـو أسـاس الـعـدل وا
الــرحــمـن الــرحــيم((ومـن آيــاته أن خــلـق لــكم من انـــفــســكم ازواجــا
لـتـسـكـنـوا إلـيـهـا وجـعل بـيـنـكم مـودة ورحـمـة ان في ذلك آليـات لـقوم

يتفكرون))
صدق الله العظيم.

وهنـا فرحت واطمـأنت روحي فهـو خلق من نفـسي وكيف لـنفسي ان
تبتعد عني أو تنساني...

نبيل كاظم عبد الصاحب
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ـسـيرة اكـثـر الـشـواهـد تـتـحـدث عن الـذي يـضع قـدمه في خـطـوات ا
الـصـحـيـحــة الـتي حتـقق الـنــمـوذج الـذي نـحـتــذي به ويـكـون هـو في
ــســيــرة مــقـــدمــة الــركب االعالمـي اذا مــا اردنــا ان نــقــول قـــائــد ا
ا ادى باد  االعالمية في عـصرنا هذا الـذي ضاعت فيه القـيم وا
الى أو انــتج صـعـود الـبــعض في حـاضـنــة الـصـحـافـة واالعالم ,في
الوقت الذي نعرفهم وهم بعيـدون بعدا شاسعا عن هذا الوسط الذي
ــشــهـود له في اعـالء اسم الـعــراق وتـعــزيـز كـان له الــدور الـرائع وا

مكانته وتاريخه وحاضره..
وهـنــا البـد ان يــكــون هـذا الــنـمــوذج الـذي اصــبح مــدرسـة اعالمــيـة
شـاخـصــة اال هـو االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز أبـو الـطـيّب الـذي وضع كل
هني الطويل في سبيل ان يكون لالعالم امكانياته وجهده وتأريـخه ا
دور في الـتـصدي الى كـل اشكـال الـطائـفـيـة والعـنـصريـة.. وضـد ما
ن ال يـعجـبهـم هذه الـقامـة الوطـنيـة الشـامخـة التي يـريده الـبعض 
تـبـحث عن تكـريس الـعراق بـلـدا حـرا مسـتـقال خالـيـا من االرهاب ..
ـاديـة او االعالمـيـة او الـعالقـات الـدولـيـة فـهو أين كـانت امـكـانـيـاته ا
سـاعـدة الـعراقي إن كـان ابن اجلـنـوب او الوسط او وضـعـها كـلـهـا 
ـنـصب بل جنـده الـغــربـيـة ال يـفـرق بـ هـذا وذاك.. ولم يــبـحث عن ا
ـنـاصـب الـتي تـخـدم نــحن هـو االقـرب واالفــضل واالنـسب لـتــسـنم ا

ا عرف عنه كانسان نزيه ومثقف ومستقل .. الوطن . 
اجل نـحن نـريـد ونطـمع بل ونـسـعى الن يـكـون هـذا الرجـل في اعلى
مـنــاصب الـدولــة الـعــراقـيــة ولـكن رفــضه لــلـمـنــصب مــعـروف كـون
ن يريد ان يقدم الـعطاء الدائم من الرجال الوطني ناصب ليست  ا
الـنـزيـهـ وال يـريـد ان تـتـلـطخ سـمـعـته بـفـسـادٍ كـمن اسـتـولـوا عـلى
سكـ الذي ظل يـنتظـر التغـيير السـلطة في حـ غفـلة من الشـعب ا
نـحو االفـضل .لـكن جاء لـلـعراق انـاس افـرغوا الـعـراق من الكـفاءات
الـعـلـميـة والـثـقافـيـة والـصـناعـيـة  بل جتـاوز ذلك الفـراغه من قدراته

االقتصادية التي كانت مضربا للمثل .
ـسـتــقـبل زاهـر الـعــراق الـيـوم بــحـاجـة الى من يــعـبّـد طــريق الـبـنــاء 
ومـستـقل بعـيدا عن الـصـراعات الـطائـفيـة ونوايـا التـقسـيم والتـحزب
الذي استشرى بالبلد وسيطر على خيراته ومنافذه واقتصادياته

سـادتي االكــارم الـعــراق يـنــتــظـر ان تــقـوده كــفـاءاته
ــســتــقــلــة لــتــنـهـض به نــحـو الــوطــنــيــة احلـرة ا
ـستـقبل االفـضل واالجـمل  وهـذا ابو الـطيب ا
عروف بيننا الكبير بتـواضعه الوطني بهمـته وا

كبارا وصغارا بطيبة قلبه ومحبته لشعبه ..



تـخــصـيص الــدرجـات الــوظـيــفـيـة
لـلــوزارة.  وقـالت في بــيـان تــلـقـته
(الـــــزمـــــان) امس انـه (في الـــــوقت
الــذي يــقـاتـل فــيه ابــطـال اجلــيش
ــواطن األبـــيض من اجل سـالمــة ا
الـعـراقي وتـسـعـى الـوزارة بـجـدية
حملـــاربــــة هـــذه اجلـــائــــحـــة الـــتي
وعلى الرغم من كل عصفت بالعالم
الـظـروف اال انـهـا مـلـتـزمـة بـتـقد
ـسـتـمــرة لـلـمـواطـنـ خـدمـاتــهـا ا
وتواصل مطالباتها لدعم مالكاتها
لــنـــيل حــقـــوقــهـم) .مــؤكـــدة انــهــا
ــســتــمــرة ـــطــالــبــة ا (تــســعى بــا
بـتـخـصـيص الـدرجـات الـوظـيـفـيـة
الكــات لــلـــخــريــجــ اجلـــدد من ا
الـطبـيـة والـتـمـريضـيـة والـصـحـية
والـتـقـنيـة وكـذلـك خـريجـي كـلـيات
الــعـــلــوم وتــتــابع بــاســتــمــرار مع
وضوع). الية حسم هذا ا وزارة ا
ـر به ـا  واوضـحت انه (نـتـيـجـةً 
بلـدنا احلـبيب من أزمـةٍ اقتـصادية
في ظل ازمــــة جـــائـــحــــة كـــورونـــا
ــــوازنـــة تــــأخـــر وتـــأخــــر إقـــرار ا
تخـصيص الـدرجات لـوزارتنا رغم
ـاسـة لـهـا). في غـضون حـاجـتـنـا ا
ذلك اكــــدت مــــفـــوضــــيـــة حــــقـــوق
االنـــســــان الـــثـالثـــاء  ان نــــســـبـــة
الكات الطـبية بـكورونا اصابـات ا
في الـعـراق كــبـيـرة قـيــاسـا بـبـاقي
الـدول مــشـيـرة الـى انـهـا ســجـلت
3136 حـــالـــة حـــتى 27 حـــزيـــران
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ـــعـــنـــيـــة اســـتـــجـــابت اجلـــهـــات ا
ـشـروعـة ـطـالــبـات ا لـلـضــغـوط وا
الـواســعـة فــقـررت صــرف الـرواتب
ـتـأخــرة لـلـمالكـات الــطـبـيـة الـتي ا
سـتـشفـيات واصـلت جهـادهـا في ا
ـؤســسـات الــصـحـيــة اخملـتــلـفـة وا

واجهة وباء كورونا . 
وأكــد نــقــيب األطـبــاء عــبــد األمــيـر
الـشــمـري لـ (الـزمـان) امس (صـرف
ـتـأخـرة الكـات الــطـبـيــة ا رواتب ا
ــطــالـبــات احلــثــيــثــة الــتي بــعــد ا
تــقــدمت بـــهــا الــنــقـــابــة في االيــام
اضية). واستنكرت نقابة االطباء ا
فـرع بـغـداد في رسـالـة مـوجـهة الى
رئــــيس مــــجــــلس الــــوزراء ووزيـــر

الية تأخر صرف الرواتب.  ا
وقـالت في رسـالـتـهـا الـتي تـلـقـتـهـا
(الــزمـان) امس انـه (لـغــايــة الــيـوم
مـــضى عــــلى كـــوادرنـــا الـــطـــبـــيـــة
والتـمريضـية والصـحية واخلـدمية
اكــثــر من خــمـســة واربــعــ يــومـا
ـــيـــدان وفي ردهــات والزالــوا في ا
مؤسـساتـنا الـصحـية وهم من دون
رواتـب والــــكل يـــــعــــرف ان هــــؤالء
االبــطـال لـديـهم عــوائل والـتـزامـات

تـسـتـوجب اعـطـاءهم مسـتـحـقـاتهم
ـا وهي لـيــست مـنه وال مـكـرمه وا
حـقــوق اكـتــسـبــوهـا بـجــهـودهم) 
مـضـيـفـة (ونــحن ال نـقـبل مـصـادرة
جــهـود زمالئـنــا واخـوتـنـا وهم في
وسط مــنـــازلــتـــهم الـــكــبـــرى الــتي
يذودون بـها عن صـحة ابـناء بـلدنا
فقد حتمل زمالؤنا الـكثير وصبروا
ــسـتـلـزمـات عــلى نـقص االدويـة وا
وحتمل اعـباء الـفشل احلـكومي في
ادارة ازمــة كـورونــا فـصــبـرنـا وفي
الع قذى وفي احللق شجا اكراما
ألبناء شـعبنا والـتزاما منـا بالقسم
ووعـدنـا لـهم انـنـا سـنـبـقى نـرعاهم

آلخر نفس فينا). 
W¹cOHMð  UNł

نح واخـتـتـمت الـنـقـابـة الـرسـالـة 
اجلـهات الـتـنـفـيـذيـة مـهـلـة اسـبوع
واحـد مـهـددة (نـنـتـظـر مـنكـم وانتم
عــلى سـدة احلـكـم وخالل االسـبـوع
الــقـادم فــقط انــهــاء مـلـف الـرواتب
ـستـحقـيـها قـبل فوات وتـسـليـمهـا 
واال سيكون لنا كالم اخر).  االوان 
كــــمـــا نـــظـم عـــدد مـن مـــنـــتــــســـبي
مـسـتـشفى الـيـرمـوك التـعـلـيمي في
جـــانب الـــكـــرخ من بـــغـــداد وقـــفـــة

من جـهـتـها اعـلـنت وزارة الـصـحة
امس عن وصول وجبـة جديدة من
ـسـتـلـزمــات الـطـبـيـة والـوقـائـيـة ا

قدمة من هنغاريا.  ا
وقـــالـت في بـــيــــان ان (الـــوجــــبـــة
ـسـتـلـزمـات الـطـبـية الـثـانـيـة من ا
ـقـدمـة من جـمـهـورية والـوقـائـيـة ا
هـنـغـاريا وصـلت عـلى مـ طـائرة

عراقية عسكرية).
مـشيـرة الى ان (ذلك جـاء في اطار
ـشـتـرك ودعم الــتـعـاون الـصـحي ا
ـواجـهـة جـائـحـة كـورونا الـعـراق 
ـسـاهـمـة الشـيخ فـيـصل الـعـبد و
الله الزبيدي وتـواصله مع التجار

العراقي في هنغاريا) .
من جـهته عبـر السـفيـر الهـنغاري
لـدى بـغـداد اتـيال تـار عن سـعادته
لـ(وصــول الــوجـــبــة الــثــانــيــة من
الــتـعــزيـزات لــلـعــراق) مـبــيـنـا ان
ـــســـتـــلــزمـــات هـــديـــة من (هـــذه ا
جـمــهـوريـة هـنــغـاريـا لــلـعـراق في
اطـــار الــــتـــعـــاون الــــصـــحي بـــ
الـبـلـدين وهي شـحـنـات تـعـزيـزيـة

واجهة هذه اجلائحة).
وقــام الــفــريق الــتــطــوعي الــتــابع
لـفرقـة األمـام علي الـقتـالـية الـتابع
الى احلشد الشعبي بتجهيز ودفن
72 متوفيا جديدا في مقبرة وادي
الــــسـالم اجلــــديــــدة بـــــالــــنــــجف
توف واخملصصة لدفن جثام ا
بـفـيروس كـورونـا خالل الـسـاعات
ــاضـيــة . ونـقـل مـسـؤول الـ  24 ا
ـوسـوي في أعالم الــفـرقـة طـاهـر ا
ـتـوفـ بــيـان امس الـثالثــاء ان (ا
اجلــدد تــوزعــوا عــلى الــعــاصــمــة
بـــغــــداد وعــــدد من احملــــافــــظـــات
األخــرى وكــمــا يــلي :  جتــهــيــز
ودفن جــثــامـ 33 مــتـــوفـــيــاً من
بغداد و14 متوفـياً من ذي قار و6
تــوفـ من الــبـصـرة و 6 مـتـوفـ
آخرين من ميسان و 4 متوف من
القـادسية و 3 متوفـ من النجف
ومتـوف اثـن من بـابل ومـتوف
ـثــنى ومـتـوفى اثـنـ ايــضـاً من ا
واحــد من كــربالء ومــتــوفى واحـد

من ديالى).
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فوضية علي اضي.وقال عضو ا ا
فوضية البياتي في تـصريح ان (ا
تـراقـب من خالل فـرقـهـا الـرصـديـة
مجمل االصابات التي حصلت ب
الكـات الـصـحـيـة والـطـبـيـة مـنـذ ا
بــدء الــوبـــاء وقــد بـــلــغت نـــســبــة
ئة من اجملموع االصابات 6. 6 با
الـــكـــلـي) مـــشـــيــــرا الى ان (هـــذه
الـنــســبـة كــبـيــرة قــيـاســا بــبـقــيـة

الدول).
 UÐU ô« œbŽ

ـفــوضـيـة وكـشف عن (تــسـجــيل ا
احصائية دقـيقة بأعداد االصابات
الكـات الـطـبــيـة والـصـحـيـة بـ ا
التـمريضـية منـذ بدء الوبـاء لغاية
الـســابع والــعـشــرين من حــزيـران
ــاضي تــفــيــد بــحــصـول 3136 ا
اصـــابــة مـن بــيـــنـــهــا 25 وفــاة)
مـوضــحــا ان (االصــابــات تـوزعت
بـــواقع اصــابــة 633 طـــبــيــبــا و9
حـاالت وفــاة أمـا الــصـيـادلــة فـتم
تـــســجــيل 177 اصــابـــة بــيـــنــهم
وحالة وفاة واحدة بينما بلغ عدد
االصـابات بـ اطـباء االسـنان 48
الكات اصابة ووصلت إصابات ا
التمريضية الى 1558 إصابة من
بينها 9 وفيات فضال عن تسجيل
ـالكــــــات 262 إصـــــــابـــــــة بـــــــ ا
اخملتبرية وحـالة وفاة واحدة أما
الكـات االخـرى فـبـلغت اصـابـات ا

458 اصابة و5 وفيات). 

احـتـجـاجـيـة بـسـبـب تـأخـر صرف
رواتـــبــهـم  مُــهـــدّدين بــخـــطــوات
تــصــعــيــديــة أكــبــر في حــال عــدم

طالبهم. االستجابة 
الكــــات الــــطــــبــــيـــة ونــــاشــــدت ا
والـــصـــحـــيــة والـــكـــوادر األخــرى
الــداعــمــة لــهــا رئــيــسي مــجــلس
النـوّاب والوزراء (إطالق رواتـبهم
ثلـون حاجز بشـكل فوري ألنهـم 
ــواجــهــة فــايــروس الــصــد األول 
كـورونـا) محـذرين من أن (تـأخـير
عنويات الرواتب هدفه إضعـاف ا
للـجـيش األبيض الـذي قدم والزال
الـتـضـحـيـات وفـقـد خـيـرة أطـباءه
الكــــات األخــــرى ــــرضــــيـه وا و
خـالل تـــصـــديــــهـــا لـــلــــفـــايـــروس
الكــات الــصـحــيــة في )وحــذرت ا
بيانها االحتجاجي بأنه (ستكون
هنـاك خطوات تصـعيديـة اكبر في

طالبهم).  حال عدم االستجابة 
من جـــــــهـــــــة اخـــــــرى دعت وزارة
الصحة القوات األمنـية للمحافظة
ــتــلـكــات الــوزارة وانــهـاء عــلى 
االعــــتــــصـــــامــــات داخل الــــوزارة
بالطرق الـسلميـة مؤكدة ان تأخر
ــــــوازنـــــة وراء تــــــأخـــــر إقــــــرار ا
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دشـن رئــــيـس حــــكـــــومــــة إقـــــلــــيم
كـــردســـتــان مـــســـرور الـــبــارزاني
مـحــطـة خــبـات الـبــخـاريــة إلنـتـاج
الطـاقـة الـكـهـربـائـيـة الـتي تـضيف
ـئة من لـلمـنظـومة الـوطنـية 10 با

الطاقة في اإلقليم. 
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(ذلك جاء في مراسم رسمية افتتح
خاللـهـا رئــيس احلـكــومـة احملـطـة
الـبـخــاريـة بـحـضــور نـائب رئـيس
احلكومـة قوباد طـالباني وعدد من

.( سؤول الوزراء وا
وقـال رئيس احلـكومـة في كلـمة إن
(محطـة خبات الـبخاريـة تعد ثاني
مشـروع إستراتيـجي يشهـده إقليم
كــوردســتــان في غــضــون أســبــوع
واحـد بعـد وضع احلـجـر األساس
ـــشــــروع الـــطــــريق الـــســــريع في
الـسلـيمـانـية). وأضـاف أن (محـطة
خـــبـــات الـــبـــخــاريـــة تـــنـــتج 300
ـا يــرفع مــيــغــاواط من الــطــاقــة 
القـدرة اإلنتاجيـة للشـبكة الـوطنية
ا يصل إلى في إقليم كوردسـتان 

ئة).  10 با

وتــــابـع (إن هــــذا يــــظــــهــــر أنــــنـــا
مـســتـمــرون في تـوفــيـر اخلــدمـات
لـشـعـبــنـا ولن نـتــوقف عـلى الـرغم
ــر به من أزمـة اقــتـصــاديـة ـا 
كـــمــا لـم تــتـــعـــطل الـــشـــركــات وال
احلــــكـــــومـــــة وال تــــزال تـــــواصل
أعـمـالـهـا ومـشـاريـعـهـا بـالـرغم من

أزمة وباء كورونا). 
وأكــد أن (الــتـــشــكــيـــلــة الــوزاريــة
الـتاسـعة ومنـذ أن تولـت مهـامها
شـــرعت بــتــأهــيـل قــطــاع الــطــاقــة
ـا له أهـمـيـة بــالـنـسـبـة وتـعـزيــزه 

للمواطن 
وأشــار إلى أن الــبـنــيـة الــتــحـتــيـة
لــلـــطــاقـــة وتــولـــيـــدهــا ونـــقــلـــهــا
وتــوزيـــعــهــا خـــطــوة مـــهــمــة و
تــوجــيه وزارة الــكـهــربــاء بــإعـادة
النظر في خطوط النقل وتأهيلها).
وأشـاد (بـجـهـود شـركـتي الـكـوريـة
اجلـــنـــوبـــيـــة في إجنـــاز احملـــطـــة
الـكــهـربـائـيــة الـتي تـعـمـل بـالـنـفط
صافي). يشار األسود ومخلفـات ا
إلـى أن حـكـومـة اإلقــلـيم خـصـصت
أكـــــثــــر من  564 مــــلــــيــــون دوالر
ـــذكـــور.وتـــواصـل لـــلـــمـــشــــروع ا

الـــشــركــة الـــعــامـــة لــلــصـــنــاعــات
الـكـهـربـائـيـة وااللـكـتـرونـيـة إحدى
ـعادن شـركـات وزارة الـصنـاعـة وا
جتـهـيـز مـديريـات وزارة الـكـهـرباء
بـإنــتـاجـهــا من مـحــوالت الـتـوزيع

برمة معهـا .  وفق العقود ا
 ôu×  lM

وأفصـح مدير عام الـشركة سفيـان
فـــــوزي اجلـــبــــوري فـي تـــصـــريح
للمكتب اإلعالمي في الوزارة تلقته
(الــــزمــــان) امـس عن إســـــتــــمــــرار
مصـنـع محــوالت التـوزيـع  التابع
لــلـــشـــركـــة بـــتــجـــهـــيـــز اجلـــهــات
ـطــلـوبـة ـســتـفــيـدة بـاحملــوالت ا ا
ـــواصــفــات والــســعــات وحــسب ا
بـرمة ـتفق عـليـها وفق الـعقـود ا ا
بــــعــــد إجـــراء أعــــمــــال الـــفــــحص
اخملــتـبــري والـســيـطــرة الـنــوعـيـة
علـيـهـا الفـتـاً الى جتـهـيـز مـديـرية
تـــــوزيع كـــــهــــــربـــــاء الـــــنـــــجف بـ
15محولة سعة  400 كي في  و 14
محولة سعة 250 كي في  وجتهيز
مديرية توزيع كـهرباء واسط بعدد
 10  مــحــوالت ســعــة 400  كي في
و10 محـوالت سعة   250 كي في)

مـضـيـفـاً أن (الـشـركـة قـامـت أيـضاً
بـتـجـهـيـز مــديـريـة تـوزيع كـهـربـاء
طـلوبة والـبالغة بابل بـاحملوالت ا
10 مـــحـــوالت ســـعــة  250 كي في

و10  مــحــوالت أخـرى ســعـة  400
كي في) مــؤكـداً (حــرص الــشــركـة
على تنفيذ جميع التزاماتها ضمن
ـواصـفات الـتـوقـيـتـات احملـددة و

ـستورد من أجل قيـاسية تـنافس ا
ـنـتج الـوطـني عـلى تــعـزيـز قـدرة ا
تـلبـية إحـتـياجـات السـوق احمللـية

ستهلك) ونيل ثقة ا

حمـدت الله كثـيرا وانا اقـرأ للمـرة االولى في حيـاتي اسماء بـعض اعضاء نـقابة
ـيـ  قاطـبة فـي كل اجلامـعات ثـلـون االكاد ـي الـذين يـفتـرض انـهم  االكـاد
الـعراقـيـة!. ولـسـنوات خـلت كـنـا نأمـل وننـتـظـر من الـنقـابـة واعـضائـهـا ان تـأخذ
وأن تـأخذ على دورها الطـبيـعي في تمـثيل حـقيقي لـفئـة واسعـة ومهمـة في البـلد
وأن ال يقـتصر دورها في ي ايـنما كـانوا عاتـقها الدفـاع عن حقوق كل االكـاد

ناسبة تكليفهم . سؤول  ارسال بطاقات التهنئة للسادة ا
وقـد كـنـا بأمـس احلاجـة ان نـرى نـقـابـة مـسـتقـلـة وحـرة ولـيس لـهـا مـيول مع أي
وكـنــا نــتـوق لــرؤيـة نــشـاطــات مــلـمــوسـة ألعــضـاء وال تــخــضع ألي جـهــة طـرف
وأن فـيـكـون لـهم دورهم الـفـعـال فـي رسم سـيـاسـات الـتـعـلـيم في الـبـلـد الـنـقـابـة
ـي قـبل اقـرارها تعـرض علـي مجـلسـهم كل الـقـرارات اخلاصـة بوضـع االكاد
من قـــبل الــدولــة. ومـع أســمى احــتـــرامي لــكـل أعــضــاء الــنـــقــابــة وعــنـــاويــنــهم
فـيفترض غيـر ان العمل الـنقابي يخـتلف عن العمل الـرسمي في الدولة الوظيـفية
وان ال يـكـون ظال بـعـضـو الـنـقـابة ان يـفّـرق بـ عـمـله الـوظـيـفي وعـمـله الـنـقـابي
وعليه وان ال يـخضع لتـعليمـات مسؤول دائـرته فيمـا يخص العـمل النقـابي الحد
ولذلك يتوجب عليه أن ان يعي انه هو من تبرع لتمثيل وخدمة زمالءه دون مقابل
وأن يتخذ يكون دائم احلـركة لتأشير اي خـلل يعرقل مسيرتهـم العلمية والعـملية
خـطـوات جـديـة وجــريـئـة في تـمــثـيـلـهم والــدفـاع عن حـقـوقــهم من خالل اقـتـراح

تعارف عليها. القوان اخلاصة بتوفير ابسط حقوقهم ا
انـنـا بـجـاجـة الى نـقـابـة ال تـكـتـفي بـالـظـهـور مـرة واحـدة في الـسـنـة ثم حتـتـجب
وأن ال يكون عمـلها شكلـيا كإسقاط فـرض.وبصراحة اقولـها لوال ظهور وتختـفي
ا كنا ي   مشروع تخفيض رواتب موظفي الدولة ومن ضمنهم شريحة االكاد
عرفنـا ان هناك نـقابة خاصـة بهم!!.كان عـلى النقـابة أن يكون لـها قاعـدة بيانات
ـي العـراقي خـاصة وان بعـضهم كان بـأمس احلاجة الى خاصـة بكل االكاد
ولم فـهناك الكثيرون مـنهم تعرضوا خملتـلف الظروف القاسية دعمهـا ومساندتها
والـكـثيـرون تـعـرضـوا لإلحراج وهم يـجدوا دعـمـا من نـقـابـتهم ولـو بـكـلـمة طـيـبـة
والـبعض من اسـاتذة يـكـملـون مسـيـرتهم الـعلـمـية في احلـصول عـلى شـهاداتـهم
اجلامـعة تعـرضوا للـمضـايقات  من قـبل بعض القـيادات اجلـامعيـة التي اساءت
وهـذا ما كـشـفه بـكل وضـوح الـدكتـور نـبـيل كـاظم وزير اسـتـخـدام صالحيـاتـهـا
الـتعـلـيم الـعـالي في لقـائه من عـلى شـاشـة قـناة الـعـراقـية فـقـال بـالنص (حـقـيـقة

بــسـبـب الـظــروف وبــعض االمالءات فــقــد  اخــتــيــار بـعض
االدارات اجلامـعية التي حتتاج الى مراجعة على اساس
قبولية). اننا بحاجـة الى نقابة قوية وحقيقية الكـفاءة وا
وفــعــالــة يــكــون هــمــهــا الــدفــاع عن حــقــوق االســاتــذة
و تـرفض تـدخالت اي جـهة وتـمـثـيـلهم تـمـثـيال حـقـيقـيـا
بـعملها وأتمـنى ان تتقـبلوا نـصيحـتي مخلـصا لكم مع

كامل تقديري واحترامي حلضراتكم.
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بغداد

نبض القلم

قـصة الـعـالم مع فـايروس كـورونـا تـذكرنـا بـقـصة الـنـمـلة والـفـيل .. فـالنـمـلـة على
كن  لها أن تـنازل الفـيل وتهزمه على صغـرها  لها قـدرة عالية عـلى التحـدي و
ـنطـقة الـرخوة في دفاعـاته وهي إذنه  وعـندها ضخـامته  إذا مـا تسـللت الى  ا
تكـون قد أسقطت كل وسـائله الدفـاعية االخرى   ومـا عليه غـير أن يستـسلم لها

ويلفظ أنفاسه.
لكه مـن تكنلـوجيا مـتطورة وموارد والعالم عـلى كبر مـساحته و تـقدم علـمه وما 
وثروات  ضـخمة دخل في منـازلة كبرى مع كـائن مجهري ال يـرى بالع اجملردة
ته  لـكنه استـطاع بخـفة عـالية  وقـدرة فائقـة  وحركة واستنـفر كل طـاقته لهـز
عـجـيبـة أن يحـرق مراحـل التـسلـسل  في الـهجـوم  وينـتقل فـي مدة قـياسـية الى
أعلى مـراحل قـوته  و جتاوز احلـدود وحتدى الـسيـطـرات  واالمكـانات الـبشـرية
والـعـلــمـيـة وجــعـلـهــا حـربـا ضـد الــعـالم بـقــاراته الـسـبـع  وكـانت لـهــا تـداعـيـات
ية خطيـرة تتحمل تبـعاتها  القـاسية بالدرجة اقتصـادية وسياسية واجـتماعية عـا
االسـاس الـشــعـوب الـفــقـيـرة  أو الـتي لـم حتـسن  الـتــدبـيـر واالدارة  أو غـرقت
ـواطن على جتاوز بالفـساد  ولم  تـعر اهتـمامـا للبـناء واقـامة بنـية حتـتية  تـع ا

الظرف الصعب  ولم تدخر القرش ليوم يعز فيه  .
حـرب لـيسـت ككل احلـروب الـتـقـلـيـديـة تـكـون اجلبـهـات الـقـتـالـيـة  أو اخملـتـبرات
ـال أو االعـالم  مـيـدانـهـا  بل والـعـلــوم أو الـفـضـاء أو االســواق واالقـتـصـاد  وا
الـعـالم كلـه على اتـسـاعه وبـكل مـجـاالته  هـو سـاحة لـلـمـواجـهـة  وجبـهـة أمـامـية
دن ـيـة واجبـرته  أن يـغلـق البـاب  عـلى نفـسه وحتـولت ا لـلـحرب الـكـورونيـة الـعا
الكبـيرة التي  كانت تـضج باحلياة   الى مدن  اشـباح مرعبـة تنتظر عـدوا مخفيا
يهـجم علـيها فـي أي حلظة .. فـهي في حالـة استـنفـار دائم ال تعـرف الراحة وفي

قلق ورعب مستمرين .
دكتاتـور متجبر .. عـطل احلياة  باكمـلها .. عند فـقيرها وغنـيها  وأدخل اجلميع
في إقامة إجـبارية في البيوت  ومنع التجمعات والفعاليات االجتماعية والرياضة
دارس ـنـافـذ احلـدوديـة وعطـل ا وأقـفل  االبـواب عـلى الـدول  وعـزلـهـا  وأغـلق ا
اليـ واجلــامــعـات وأفــلس الــشـركــات وهــبـطـت االسـهم والــبــورصـات  وفــقــد ا
اعمـالهم .. فالسياحة - وهي على رأس قـائمة اخلاسرين في هذه احلرب توقفت
تـمامـا في كـثيـر من الدول - وسـتخـسرنـحو خـمسـ ملـيون وظـيفـة جراء تـفشي
ـيـا .. وقس عـلـيـهـا الـكــثـيـر من الـوظـائف االخـرى في الـقـطـاعـات هـذا الـوبـاء عـا
ا فـيهـا الـنفط  –عـصب احليـاة   فـقـد انخـفض  سـعره ووصل الى اخملـتلـفـة  
عركة أدنى مسـتوياته  وال تعـلم هل سيوفر لـقمة اخلبـز أم ال إن استمرت هـذه ا

ا مقدر لها ال سمح الله  .. اطول 
ومع أن كـورونـا اجلـبـار  دكـتـاتـور لـكـنه عـادل  في ظـلـمه .. لم يـفـرق بـ عـظـمى
ــلـوك وأمــيـر ومـأمــور وحـاكـم ومـحـكــوم   وجنم ومــغـمـور وصـغـرى  ومــلك و
ومثـقف وجاهل وقوي وضـعيف وأنـثى وذكر  .. أطبق بـخنـاقه على العـالم وجعله

في صمت مطبق  بعد ضجيج  عال وحركة ال تهدأ .
ة .. فـتجـد فيـها من عـنـويات دورهـا في النـصر أو الـهـز وكأي حـرب..  تلـعب ا
تسـلل الهـلع الى قلـبه  واخلزعـبالت الى عقـله والشك الـى يقـينه  لـيكـون صيدا
لك معنـويات عاليـة  وثقافة تالعب   يـقابل ذلك هنـاك من  سهال لـلنصابـ وا
نـازلة  راقيـة في التـعامل مع احلـالة  وخـفة دم لـطيـفة  فـراح وهو في خـضم ا

قالب والصور والفيديوهات عن كورونا .. واقف الطريفة  وا يتداول النكتة وا
واقف أيضا.. فما أن فتح  باب وكمـا في أي مأساة .. تظهر العواطف وتتجلى ا
تضررين ـا يضمد جـراح  ا ـتسابقـون في فعل اخليـر والعطاء  التـبرع تبارى ا
أسي واالزمات واحلروب من تلك احلـرب .. وهم بالتأكيـد أكثر بكثـير من جتار ا
ن ـصـائب فــوائـد لـهـؤالء  ـواد  وكــأن ا ن يـرفـعــون االسـعـار أو يــخـفـون  ا

أعطوا للضمير إجازة   استغلتها نزعة الطمع ..
في االزمات تـظهر قوة احلـكومات ومـستوى عالقتـها مع الشـعوب والتعـاون فيما
ــواجـهـة الـعـدو  وتــعـرف درجـة هـيــبـة الـقـانـو ن واالنــضـبـاط  والـوعي بـيــنـهـمـا 

والوطنية ..  
واطن قـيمته احلقـيقة عند الـدولة  وماذا هيأت له في الكـوارث واالزمات يعرف ا
وارد واالمـكـانـات  النه ليس له ـصائب  عـنـدما تـتـعـطل احليـاة  وتـشح ا عـنـد ا
غيرهـا سدا يحـميه ورصيـدا في محنـته وذلك عندمـا تستـنفر طـاقاتهـا وعناويـنها
لـتـجــاوز االزمـة  فـيـكـون الــرئـيس في الـصف االول الدارة االزمــة ويـسـهـر عـلى
واطن من مـسـتلـزمات ضـروريـة تسـاعده سالمة االرواح  وتـوفيـر مـا يحـتـاجه  ا
على الـعيش وجتاوز االزمة .. عنـدها يعرف هل هو في  في ظـل الدولة الظليل أم
ال .. وهل هو بـايد أميـنة  تبـعث االمل في نفـسه والثقـة بعبـور االزمة منـتصرا ام

العكس ..?
النجـومية فـي جبهـات القـتال العـسكريـة للـجندي الـشجـاع  فهو الـنجم احلـقيقي
ـلك حلمـاية  سـيـادة الوطن والـعرض واالرض عـركـة  النه يقـدم أغلى مـا  في ا

وما عليها ..
ـنـازلــة مع كـورونـا اخــتـفت جنـوم وتــألـقت اخـرى فــكـانت الـنــجـومـيـة وفـي هـذه ا
الكات الصحية والـعلمية والساندة  دون رة للعالم  والـطبيب وا احلقيـقة  هذه ا

منافس وبحق واستحقاق ..
معـركة أظـهرت الـعالم كم هـو ضعـيف  وأن قـوته احلقـيقـية لـيست في الـترسـانة
الـنـوويـة  وال في الـبـوارج احلـربـيــة والـقـوة الـعـسـكـريـة بل في االنـسـان وفي مـا

توفرله  من خدمات  متطورة حتافظ على حياته ..
تطور أنه يعيش أزمة صحية حقيقية وأنه يعيش ليومه  وال ا فيه ا ظهر الـعالم 
عركة فقد ـلك من قوة  ليس لها مكـان في هذه  ا ا  يفـكر بغده   وأنه مغرور 
ا يحتاج القنبلة إكتشف  أن  االنسان  يحتاج الى اجهزة تنفس صناعي اكثر 
ـدفع  والـنــووي   وانه بـحـاجـة الى وعي عـال  ودرجــة عـالـيـة من  االنـسـانـيـة وا
والـروح الـتـضامـنـيـة عـلى مسـتـوى الـكـرة االرضيـة  في الـتـعـامل مع االزمـة لكي

يخرج منها بسالم ..
ولــعل الــعـالم اســتــوعب هــذا الـدرس بــاهظ الــثـمن   ...  
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ا ال حتتقر كيد الضعيف فر
تموت االفاعي من سموم العقارب
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اعـلن الـنـائب  عـن مـحافـظـة ديـالى
احـمـد مـظـهـر اجلـبـوري  عن نـشر
20 نـقـطـة مـرابـطة لـسـد الـفـراغات
االمـــــنـــــــيــــة في ثـالث مــــدن داخل

ديالى .
وقــال اجلــبــوري لـ (الــزمـان) امس
انه (عــقــد لـقــاءًِ مــوسـعــا مع قــائـد
الـقــوات الـبــريـة في وزارة الــدفـاع
وقــيـادات امــنـيــة لـلــتـبــاحث حـول
الـــفـــراغــات االمـــنـــيــة فـي نــواحي
جــلـوالء وقــره تـبه وجــبـارة ضـمن
قــاطع شـمــال شـرق ديــالى خـاصـة
حـوض شــيخ بـابـا الـذي عـانى من
تــكــرار اخلــروقــات بــســبب داعش
ارهـــابي وخـــســارته الـــكــثـــيــر من
ـاضـيـة) . الــضـحـايـا في االشـهـر ا
واضـــاف اجلـــبــوري ان (الـــلـــقــاء
تــمـخض عن اتـفــاق عـلى نـشـر 20
نــقــطــة مــرابــطـة لــســد الــفــراغـات
دن الـثالثة وفتح مقر االمنية في ا
لـواء في ناحـيـة قره تـبه )  مـؤكدا
تخذة من قبل (اهمية االجـراءات ا
وزارة الــدفــاع في تــامــ مــنــاطق
واسعة ومتـرامية عانت من ارهاب
داعش لـــســـنـــوات) . فـــيـــمـــا أفــاد
قـتل ثالثة خـبراء مصـدر امـني  
مـتــفـجــرات أثـنـاء تــفـكــيك عـبـوات
ـصدر لـ ناسـفة في ديـالى . وقال ا
(الــزمــان)  إن  (ثالثــة خــبــراء من

تـفجرات قتلوا  مديرية مـكافحة ا
اثـنـاء تفـكـيك عـبوات نـاسـفة خالل
واجـــب مــشــتــرك في ديــالى) . من
جـانـبه وقـال آمـر لواء 24 الـعـقـيد
احمد حس السعدون لــ (الزمان)
 إن  (الوية احلـشد الشـعبي وعبر
عـملـيـاتـهـا الـنـوعيـة واالسـتـبـاقـية
تمكنت من تأم وتطهير 36 قرية
في مناطق حوض سنسل وحنبس
ـقدادية والتي نزح شمالي قضاء ا
سـكـانــهـا إبـان احلـرب مـع تـنـظـيم
داعـش االرهـــــــابي عـــــــام ) 2014.
واكـــد الـــســـعـــدون   ان (احلـــشـــد
الــشــعــبي اجنــز مـهــمــته االمــنــيـة
واالنـــســــانـــيـــة لـــتــــســـريع اعـــادة

الــنــازحــ وبـانــتــظــار اسـتــكــمـال
اخلـطـوات اخلـدمـيـة إلعـادة الـقـرى
النازحـة ومزاولة نشـاطها الزراعي
من جــديــد مـــشــيــرا الى ان قــوات
احلـشـد وبـالـتنـسـيق مع الـقـطـعات
االمــنـيــة اخـتــرقت خالل عــمـلــيـات
ابــطــال الــعــراق احلــالــيــة مــعــاقل
خــطــيــرة وسـاخــنــة كــانت مالذات
آمنـة لعنـاصر داعش). ومن نـاحية
بـني سعـد التابـعة لـقضـاء بعـقوبة
قال مديـر الناحيـة جنم السعدي لــ
ان (مـزارعي بــني ســعـد (الــزمــان) 
والـذين تــتـراوح اعـدادهم من 3 -2
آالف مــزارع   بــلــغـت خــســائــرهم
ـــوسم الــصـــيــفي ــاديـــة  خالل ا ا
والــشــتــوي اكــثــر من  4مــلــيــارات
ـنـتوج ديـنـار بـسبب عـدم حـمـاية ا
احمللي واسـتمرار تـدفق احملاصيل

ستوردة ) .   ا
واضـاف الــسـعـدي ان (بـني سـعـد
والـتي تـمـثل سـلـة ديـالى الـزراعـية
وسم بسبب غزارة انتاجها مرت 
صعب جـدا واالغلـبيـة العـظمى من
ــــزارعــــ يــــعــــانــــون من ديــــون ا
متراكـمة قد تـدفع الكثـير منهم الى
تـرك مـهنـة االبـاء واالجـداد) . واكد
مـديـر الـنـاحــيـة   أن  (مـا يـحـصل
اآلن هـو كـارثـة سـتـؤدي الى فـقدان
ديالى سلتها الـزراعية لعدم القدرة
عل مــــواجـــهــــة مـــواسم خــــاســـرة

اخـرى) . وعــدت احملـلـلـة في مـركـز
الــسـيــاسـة األمــنـيــة في واشــنـطن
مــايــا كـارلــ في تــقــريــر نــشـرته
صـحـيـفـة (إسـرائـيل الـيـوم) تـركـيا
وإيـران تخـتـبران مـدى عـزم رئيس
الـوزراء مـصــطـفى الـكــاظـمي عـلى
التعامل مع الكيانات األجنبية من
خالل تــنـفــيــذ هـجــمـات عــسـكــريـة
مـنــسـقــة لم يـسـبـق لـهـا مــثـيل في

البالد.
وعلى مدى أسـبوع شـنت تركيا
وإيـــران هــجـــمــات جــويـــة وبــريــة
مـنسـقة واسـتهـدفت التي أطـلقت
عـلـيهـا اسم عـمـليـة مـخلب الـنـسر
150 مــــوقــــعًـــا حلــــزب الــــعــــمـــال
الــكـردســتـاني فـي جـبــال سـنــجـار
وجـبـيل قـنديـل كمـا شـنت الـقوات
اإليـرانيـة هجـمات ضـد اجلمـاعات
الـكرديـة اإليرانيـة في مـنطـقة حاج
ـتاخـمـة حلدودهـا. وقالت عـمران ا
كــــارلــــ إن (وزيــــر اخلــــارجــــيــــة
اإليـرانـي مـحـمـد جـواد ظـريف قـام
بـرحـلـة غـيـر مـعـلـنـة إلى أنـقرة في
15 حـــزيـــران وبـــحـــسب وســـائل
اإلعالم اإليــرانــيــة قــال ظــريف إن
ناقشة رحلته إلى تركيـا ضرورية 
الــقــضــايـا الــثــنــائــيــة ومــنــاقــشـة
اسـتـئـنـاف الـعالقـات االقـتـصـاديـة
والـــتـــعـــاون في مـــجـــال الـــطـــاقــة
والقضـايا اإلقليـمية)  وأضافت أن

(الــغـارات اجلــويـة الــتــركـيــة الـتي
اسـتهـدفت شمـال العـراق بدأت في
الــيـوم الــذي غــادر فــيه ظــريف من
الـبـالد) مـتـسـائـلـة (هل كـانت هـذه
الـــهــجـــمـــات قـــد  تــنـــاولـــهــا أو
التـخطيط لـها في هذا االجـتماع)?.
وأشـــارت كـــارلـــ إلى أنه (في 18
حـزيـران اسـتدعت بـغـداد سـفـيري
ـنـاقـشـة الـعـمـلـيات تـركيـا وإيـران 
العسـكرية اجلاريـة ضد اجلماعات
الكردية في البالد وطالبت السفير
الـتـركي بـوقف األعـمال الـعـسـكـرية
االســـــتـــــفـــــزازيـــــة عـــــلى األراضي
العراقية على الفور كما  توبيخ
الـسـفــيـر اإليـراني إيــرج مـسـجـدي
بـسـبب هــجـمـات احلــرس الـثـوري
اإليــراني الـتي أســفـرت عن أضـرار
ــمــتــلــكــات). وأصـدرت وزارة في ا

اخلـارجـية الـعراقـيـة بيـانـات تدين
كل من إيـران وتـركيـا لـعمـلـياتـهـما
اجلارية في الـبالد وتطـرق البيان
إلى (ضـــــرورة الـــــتـــــزام اجلـــــانب
التـركي بـوقف القـصف وانسـحاب

قواته من األراضي العراقية). 
واكــدت كـارلـ ان (رد فــعل بـغـداد
عـلى هــذه الـعـمــلـيـات الـعــسـكـريـة
ستمرة سـيلعب دوراً حاسماً في ا
مــــســـتـــقــــبل عـالقـــات بــــغـــداد مع
جــيـرانــهـا والســيـمــا بـعــد تـعــهـد
الـــكــــاظـــمـي بـــحـــمــــايـــة األراضي
العراقـية من اجلهـات التي تعرض
سـيـادة الـبالد لـلـخـطـر وهـو الذي
تولى احلكم خـالل فترة مـضطربة
في أعـقـاب احـتـجـاجـات مـنـاهـضة
لـلـحكـومـة في جـميع أنـحـاء البالد

وأزمة اقتصادية متنامية).
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اعصام: اطباء معتصمون في احد مستشفيات بغداد

احمد مظهر اجلبوري

عبد األمير الشمر
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طبيب يدقق في
اذج مختبرية

اجلـمـعة  17تـمـوز/يولـيـو الـسـاعة
 00,43بـتـوقـيت اإلمـارات و05,43
بتـوقـيت اليـابان ( 16تمـوز/يولـيو
الساعة  20,43ت غ).وعادت وكالة
اإلمـارات لـلـفـضـاء لـتـعـلن األربـعـاء
عــبــر تــويــتـر تــأجــيل اإلطـالق مـرة

جديدة.
W¹uł ‰«uŠ«

وقــالت الــوكــالـة فـي تـغــريــدة عــبـر
تـويــتـر "بـعــد اجـتـمــاعـات مـكــثـفـة
ونــظـراً السـتـمــرار اضـطـراب وعـدم
اســــتـــقـــرار األحــــوال اجلـــويـــة في
جـزيـرة تانـيـغـاشـيـمـا مـركـز إطالق
الــصــاروخ الــذي يــحــمل +مــســبـار
األمل+ تـقرر تـأجيـل إطالق مسـبار
األمل أول مهمـة عربية السـتكشاف

{ دبــي (أ ف ب) - أرجــــــــــــــــــأت
اإلمـارات لــلــمــرة الـثــانــيـة امس
األربعـاء بسبب األحـوال اجلوية
ريخ إطالق مسـبـار "األمل" إلى ا
إلـى مـوعـد جــديـد لم يــعـلن عـنه
في مـهمـة عـربـيـة غـيـر مـسـبـوقة
الستكشاف الكوكب األحمر.وكان
قرّر أن يقـلع مسبار "األمل" من ا
اآللي من مــركــز تــانــيــغــاشــيــمـا
الـفـضـائي الـيـابـانـي بـاسـتـخدام
منصّـة ميتسـوبيشي للـصناعات
الــثـقــيــلـة في  15تــمـوز/يــولـيـو
الساعة  00,51بتوقيت اإلمارات
( 14تمّوز/يوليو الساعة 20,51
ت غ).لكن سـوء االحوال اجلـوية
دفع إلى تـــأجـــيـل االطالق حـــتى
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طـوكــيـو) ,أ ف ب) - بــلـغت مــديـنـة
طـوكـيـو حـال اإلنـذار الـقـصـوى إثـر
ارتــفـاع عــدد اإلصــابــات بــفــيـروس
ــسـتــجـدّ عــلى مـا أفـادت كـورونـا ا
احلــاكـــمــة يــوريــكـــو كــويــكي امس
األربــعــاء.وأوضــحت كــويــكي خالل
اجــتــمــاع خـــصّص النــتــشــار وبــاء
كـوفـيد-" 19قـال لـنا اخلـبـراء لـلـتو
ـستوى 4 إن وضع اإلصابـات بلغ ا
عـلى سـلم من أربـعـة مسـتـويـات ما
يعني أن اإلصابات +تـنتشر على ما
يــبــدو+".وهـذا اإلنــذار "األحــمـر" في
الــعـاصــمـة الــشـاســعــة الـبــالغ عـدد
سكانها  14مليـون نسمـة والواقعة
ضــمـن مــنــطـــقــة تـــضم حــوالى 37
مــلـيــون نــسـمــة هي األكــثــر كـثــافـة
ســكــانــيــة في الــعــالم ال يــعــني أن
الـبـلـديـة سـتـطـلب إغـالق مـتـاجر أو
إرجاء أحـداث.وأفادت مـجمـوعة من
ديـنة االخـتصـاصيـ األربعـاء أن ا
تشـهد زيـادة في عدد اإلصـابات ب
الــــشـــــبـــــاب مع رصـــــد حـــــاالت في
ــا كــذلك في الــنــوادي الــلــيــلــيــة إ
أماكن الـعمل وداخل الـعائالت.وقال
أحـد اخلــبـراء نـوريـو أومـاغـاري "ال
بـد لــنــا من اإلقــرار بــأن ذلك يــعـني
عـلــمـا أحــمــر بـأعــلى مـســتـوى إذا
اخذنا باالعتبار األرقام وحدها".ولم
يــتــرافـق إعالن حــال الـــطــوار في
الـــــيــــابـــــان في نـــــيــــســـــان/أبــــريل
وأيـار/مايـو مع فـرض حجـر مـنزلي
على غرار مـا جرى في أوروبا إذ ال
يـسـمح القـانـون بـاستـخـدام وسائل
قــسـريـة إلرغــام الـسـكــان عـلى لـزوم
مــــنــــازلــــهـم.ورفع رئــــيس الــــوزراء
شينزو آبي حال الطوار في نهاية
أيـار/مـايـو وال يـبـدي اآلن أي رغـبـة
في إعـــادة فـــرضــــهـــا في ظل ركـــود
اقــتـصــادي يــســجل ألول مــرة مــنـذ
.2015لـكن عدد اإلصـابـات اليـومـية
ازداد منذ ذلك احل حتى بلغ 243
ـــــاضي في إصــــابـــــة األســـــبـــــوع ا
طـــوكـــيـــو وهــــو مـــســـتـــوى غـــيـــر
مسـبوق.ولم تـتأثـر اليابـان كغـيرها
من الـدول جــراء الـوبـاء إذ بـلغ عـدد
اإلصـــابـــات مـــا يـــزيــد بـــقـــلـــيل عن
 22500إصـــابــة ونـــحــو ألف وفــاة
منذ بدء األزمة. ولم تسجل أي وفاة
ستجد في نتيجة فيـروس كورونا ا
طوكـيو مـنذ ثالثـة أسابـيع.وال تزال
حـــدود الـــبـالد مـــغـــلـــقـــة وتـــرفض
اليـابـان الـسـمـاح لـغـيـر الـيـابـانـي
الــقـــادمــ من أكــثــر مـن مــئــة بــلــد
ن فــــيـــهم بــــدخـــول أراضـــيــــهـــا 

ــسـبــار عن صـاروخ اإلطـالق بـعـد ا
نـــحــو ســـاعـــة.وفي حـــ أنّ هــدف
ــهـمــة تــقـد صــورة شــامــلـة عن ا
ديــنـامــيــكـيــات الــطـقـس في أجـواء
الـكـوكب وتمـهـيد الـطـريق لتـحـقيق
سبار جزء اختراقات عـلمية فـإن ا
لـهــدف أكـبـر هـو بــنـاء مـســتـوطـنـة
ـئـة عام ـرّيخ خالل ا بـشـرية عـلى ا
ـتـحدة ـقـبـلة.ووحـدهـا الـواليات ا ا
والــهـــنـــد واالحتــاد الـــســـوفـــيــاتي
الـسابق ووكـالة الـفـضاء األوروبـية
جنحت في إرسـال بعـثات إلى مدار
الــكـوكب األحـمـر في حـ تـسـتـعـدّ
الصـ إلطالق أول مركـبة فـضائـية
لــــلـــمــــريخ فـي وقت الحق مـن هـــذا

الشهر.

ريخ من تاريخ  17تمـوز/يولـيو ا
 2020إلـى مـوعــد جـديــد في شــهـر
تـمــوز/يــولــيـو اجلــاري".وبــحـسب
الــبــيــان فــإنـه " ســيــتم اإلعالن عن
ـوعـد اجلـديد خالل الـ  24سـاعة ا
الـــقـــادمـــة".وهـــنـــاك نـــافـــذة إطالق
لـلــمـسـبـار حـتى  13آب/أغـسـطس
ــا في ذلك ــتــغــيّــرات  بــحــسب ا
الطـقس.وسيسـتغرق "األمل" سـبعة
ـسـافة  493مـلـيون أشـهـر لـلسـفـر 
ـريخ لـيـبـلغ هـدفه كـيـلـومـتـر إلى ا
رور تزامـناً مع احـتفـال اإلمارات 
وحّدة.  50عاماً على قيـام الدولة ا
ـســبـار بـالـدوران حـول وسـيـقـوم ا
الـكـوكب لـسـنـة مـريخـيـة كـامـلة أي
توقّع أن يـنفصل  687يومـاً.ومن ا

ـقيـمـ بـصفـة دائـمة في األجـانب ا
اليابان.غير أن الـبالد باشرت حملة
لـتـشـجـيـع الـسيـاحـة الـداخـلـيـة في
مـــــبــــادرة أحـــــيت اخملـــــاوف من أن
يــنــتــشـــر الــفــيــروس عـــبــر أنــحــاء

األرخبيل.
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وسُجّلت أكثر من  13مليون إصابة
بــــكـــورونـــا في الـــعــــالم أكـــثـــر من
ــتـــحــدة نـــصــفـــهـــا في الــواليـــات ا
وأميـركا الالتـينـية والـكاريبي وفق
حصيلـة أعدّتها وكـالة فرانس برس
استناداً إلى مصـادر رسمية اإلثن
عــــنــــد الــــســــاعــــة  20,00ت غ.و
اإلعالن عن تــســجــيل  13مــلــيــونــاً
و 166إصابة على األقلّ بينها 569
ألــفـا و 990وفــاة غــالــبــيــتــهــا في
ــتـحــدة الــبــلــد األكــثـر الــواليــات ا
تـــضـــرراً مـن اجلـــائـــحـــة مع ثالثـــة
مالي و 341ألـــفــاً و 838إصـــابــة
بـيـنـهـا  135ألـفاً و 425وفاة وفي
أميـركا الالتـينـية والـكاريـبي (ثالثة
مالي و 380ألـــفــاً و 218إصـــابــة
بـيـنـها  144ألـفاً و 847وفـاة) كـما

سجّلت أوروبا مـليون و 849ألفا
و 335إصــابــة بـــيــنــهــا  202ألــفــاً
و 780وفاة.وتـواصل وتـيرة تـفشّي
اجلـائـحة تـسـارعـهـا في الـعالم مع
أكثر من  2,6ملـيون إصابـة جديدة
سُجّـلت منـذ األول من تمّـوز/يولـيو
اجلـاري.وال تـعـكس هـذه األرقـام إلّا
جــــــزءاً من الــــــعـــــدد احلـــــقــــــيـــــقي
لإلصابات إذ إنّ دوالً عدّة ال جتري
فحوصاً إالّ للحاالت األكثر خطورة
فـيمـا تـعطي دول أخـرى أولـوية في
إجـراء الــفـحـوص لـتـتـبّع مـخـالـطي
ــلك عــدد من ــصــابــ بــيـنــمــا  ا
الــدول الــفـقــيــرة إمــكــانـات فــحص
مــحـدودة.واإلثـنــ حـذّرت مـنــظـمـة
يـة من أنّ دوالً كثـيرة الـصحـة العـا
واجهة ال تتّخـذ التدابيـر السليـمة 
دير العام للمنظمة الوباء.وصرّح ا
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في
مـؤتمـر صـحـافي عبـر اإلنـترنت "لن
تــــكــــون ثــــمـــة عــــودة إلى الــــوضع
ـنـظور" ـستـقـبـل ا الـطـبـيـعي فـي ا
مـضيـفـاً أنّ "الفـيـروس يبـقى الـعدو
العلني الرقم واحد لكن ما تقوم به

غـــالـــبــيـــة احلـــكــومـــات واألفــراد ال
يعكس هذا األمر.

وقـال خـبـراء في مـجـال الـصـحـة إن
بـريــطــانـيــا قــد تـواجه فـي الـشــتـاء
الـــقــادم مـــوجـــة ثــانـــيـــة من مــرض
كـوفـيد- 19سـتـكون أشـد فـتـكـا وقد
حتـــصــد أرواح مـــا يــصل إلى 120
ألف شخص على مدى تـسعة أشهر
في أسـوأ التـصـورات.وجاء ذلك في
ـيـة الـعـلــوم الـطـبـيـة تـقـريـر ألكــاد

البريطانية نشر يوم الثالثاء. 
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وقال سـتيـفن هوجلـيت وهو أسـتاذ
جامعي شارك في إعداد التقرير إنه
مع احـتـمال انـتـشار كـوفـيد- 19في
الـشـتـاء حـيث يـقـضـي الـنـاس وقـتا
أطـول مــعــا في أمـاكن مــغــلـقــة فـإن
موجة ثانـية من اجلائـحة (قد تكون
ـــوجــــة الـــتي أشــــد خـــطــــورة من ا
نشهدها حاليا). وأضاف في مؤتمر
صــحـفي عــبـر االنـتــرنت (هـذا لـيس
تـنبـؤا ولكـنه احتـمال.. الـوفيـات قد
تكون أعـلى مع ظهور مـوجة جديدة
من كــوفـيـد- 19هــذا الـشـتــاء ولـكن

هــو مــصــطــلح يــســتــخــدم في عــلم
األوبــــئــــة في إشــــارة إلى تــــكــــاثـــر
الــفـيـروس وانـتــقـاله إلى أشـخـاص
ــثل طـريــقـة لــتـقـيــيم قـدرة جـدد و
ــــرض عـــلـى االنـــتــــشـــار.وأفـــادت ا
ـــــيــــة في تـــــقــــريــــرهــــا أن األكــــاد
سـتـمدة مـن النـماذج ”الـتقـديـرات ا
تــــشـــيـــر إلى أن  119900شـــخص
ــسـتـشــفـيـات بـ سـيـمــوتـون في ا

ايــــلـــول  2020وحــــزيـــران “2021
وهــو أكـثــر من ضــعف الـعــدد الـذي
ـــــــــوجـــــــــة األولى تـــــــــوفـي خـالل ا
للفيروس.وقالت آن جونسون نائبة
ـية إن مـوسمـا سيـئا رئـيس األكاد
إلنـفلـونـزا الـشتـاء إلى جـانب تراكم
رضى الذين يعانون عدد كبير من ا
من أمــراض أخـرى وحـاالت مــزمـنـة
سـيــزيـد مـن الـضــغط الـكــبـيــر عـلى
ـــا يــؤكــد اخلـــدمــات الـــصــحـــيــة 
احلـــــــاجــــــــة إلـى االســـــــتــــــــعـــــــداد
اآلن.وأضـــافت أن (كـــوفـــيـــد- 19لم
يذهب.. نحن بحاجة إلى بذل كل ما
في وســـعــنـــا لــنـــظل أصـــحــاء هــذا

الشتاء).
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كن احلد من خـطر حدوث ذلك إذا
اتــخـذنــا إجـراء عــلى الـفــور). وبـلغ
ــرض الــعــدد احلــالـي لــلــوفــيــات 
ـتحدة نحو ملكة ا كوفيد- 19في ا
 45ألـــفــا وهــو األعـــلى في أوروبــا.
وأفاد للبـيانات أن أكثر من  55ألف
شـخص في اجملــمل تـوفـوا ويـشـمل
ـشتـبه في إصـابـتـها ذلك احلـاالت ا
ـيــة الـعــلـوم ــرض.وقـالت أكــاد بـا
الـطـبـيـة إن هـنـاك (درجـة كـبيـرة من
) حــول الـكــيـفــيـة الـتي عـدم الــيـقـ
سيتطور بها وباء كوفيد- 19لكنها
حـددت (التـصـور األسـوأ الـعقالني)
حيث سيـرتفع عدد تكـاثر اإلصابات
أو إعــادة انــتــاج الـفــيــروس والـذي
يــرمــز له بـاحلــرف اإلجنـلــيـزي (آر)
إلى  1.7من سـبـتـمـبـر أيـلول 2020
فــصــاعـدا.ويــشـيــر احلـرف (آر) إلى
مـــتـــوسط عـــدد األشـــخــاص الـــذين
ســتـنـتـقل لــهم الـعـدوى من شـخص
واحـد مصـاب بـالـفيـروس ويـتراوح
ــمـلــكـة حـالـيـا بـ  0.7و  0.9في ا
تـحدة وتـتناقص األعـداد اليـومية ا
لـإلصـابــات والــوفـيــات.واحلـرف آر
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ناسبة الزيارة األخيرة عندما كنت سفيرا في ليبيا   1988-1998 و
لـلسـيـد أربـگـان رئـيس وزراء تـركـيـا في حـيـنه وزعـيم حـزب الـرفاه  الى
طـرابــلس الـعـرب ســألت زمـيــلي الـســفـيــر الـتـركي عــلى هـامـش لـقـائي
اخلاص مع الرجل الفـاضل احملب للعراق ولـلعرب السـيد أربگان رحمه
ــاذا لم يــلب االخ مــعـمــر الـقــذافي دعــوة الـســيـد أربــگـان لــزيـارة الـله  
اسالمبول رد قائال انه يـشترط لـتلبيـة الزيارة أعـادة مسجد آيـا صوفيا
الذي حوله مـصطـفى أتاتـورك الى متحف فـي الثالثيـنات لـيرضى أوربا
اعادته ألصـله حيث اشـتراه الـسـلطـان محـمد الـفاحت صـاحب البـشرى
ـسـجـد بـعـد فـتح من الـكـنـيـسـة االرثـذوكـسـيـة مـن مـاله اخلـاص وحـوله 

القسطنطينية على يده.
ـعمر واردف السـفيـر قائال لـقد تـعب القـادة االتراك  من تـكرار الـدعوة 
ولـكنـه متـمـسك بـشـرطه رغم حـجم الـعالقـات الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـادية

الكبير ب ليبيا وتركيا...
لـكــني أتــسـاءل هل كــان الـســيــد أردوغـان مــوفق في تــوقـيت اعــادة ايـا

تشابك? عقد ا صوفيا من متحف الى مسجد في هذا الوقت ا
ـلف لـلـنـظـر ان كـل الـقـوى الـسـيـاسـيـة فـي تـركـيـا مـواالة ومـعـارضـة ا
ا يعكس ارادة شعبية كاسحة اصطفت خلف أردوغان ودعمت قراره 

لدى االتراك عموما بهذا الشأن .
ـسيحي كـان أنضج رد فعل ومـقبولـية دون تشـنجات موقف في العالم ا

الرئيس بوت والكنيسة االرثذوكسية الروسية ..
ــعـايـيـر  فــقـد ازدحـمت وسـائل ـا انـنـا نــعـيش في عـالـم مـتـنـاقض ا و
ـتـنـاقـضـات ال داعي لـهـا اال مـزيدا الـتـواصل االجـتـمـاعي  واالعالمي 

من صب الزيت على النار .
ــؤيـد خلــطـوة الــقـضــاء الــتـركي يــسـوق حــجــجه الـتــاريـخــيـة الـبــعض ا
والقـانـونيـة والـوطـنيـة ووووو وبـدأ البـعض يـروج ويـنشـر مـا فعل األرمن
ـسلـمـ في أرمـيـنيـا والـبـلقـان وسـرايـيڤـو وهي حـقـائق لكن سـاجـد ا
مصلحة البشرية وهي تواجه الكورونـا التحدي الرباني تقتضي احلكمة

ي  كذلك... من اجلميع ومصلحة السالم العا
ـقـابـل رفع رايـات الــصـلـيـب عـالـيــا مـســتـنــفـرا كل امــكـانـاته اخلـنــدق ا
ودفاعاته كـانت ردود فعل ال تـستـند الى حق وبـعض من رواد التواصل
شوهة على كبر  تمادوا كثيرا االجتماعي العرب الذين تعلموا الكتـابة ا
وراح الـبـعض مـنــهم يـنـسف تـاريــخه الـعـربي االجـتــمـاعي والـشـخـصي
ليـهـاجم الفـتـوحـات االسالميـة مـنذ صـدر أألسالم وذهب بـعض اجلـهله
واحلاقـدين عـلى االسالم الى حـد. الهـجـوم علـى رايات رسـول الـله نبي
الرحمـة والهـدى صلوات الـله وسالمه علـيه وعلى ال بـيته وصـحابته ...
نـبي الـرحـمـة لـلـبـشـريـة جـمــعـاء ... هـجـوم شـنـيع عـلى الـفـاحتـ الـذين

نشروا مباد االسالم العظيم السمحة في ربوع العالم ...
لو كـنت مكـان السـيد اردوغـان اذا كانت هـنالك ضـرورة وطنـية مـلحة ال
بـد مــنـهـا لــهـذا الــقـرار ألنــتـظـرت وقـت انـضج وهــيـأت رأي عـام مــسـلم

قبولية  ومسيحي في حد ادنى من ا
نـهج العمري  الذي رسمه وكنت اتمنى على السـيد اردوغان  ان يتبع ا
سـجـد عنـدما زار سيـدنا عـمـر رضي الله عـنه لـلعالقـة بـ الكـنـيسـة وا

القدس والتقى مع القسيس والرهبان وتسلم مفاتيح القدس. 
لـيت الـسـيــد اردوغـان ابـقى عـلى آيـا صــوفـيـا مـتـحـفــا واصال لـلـمـحـبـة

والتإخي ب اتباع الديني الرئيسي في العالم. 
هو رأي شـخـصي واألخـوة األتـراك هم أعـرف بـشـأنـهم ونـدعو الـله الى
كلمة سـواء تسهل بنـاء عمليـة سالم شاملة في الـعالم دون ان يغبط حق

احد ..
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أيـهـا الـرجلُ الـذي ال يــنـتـميّ الى حـزبٍ  سـيـاسيّ  و يـفـخـرُ بـانـتـمـائه
حلزب الـعراقـي جـميـعاً  الفـرصةُ الـتي أنت بهـا حالـياً  يتـمنـاها كُلُ
رجـالِ الـعــالم الـشُـرفـاء �لُـيـســجـلـوا اســمـاءهم في أعــاليّ الـتـأريخ مع

العُظماء. 
أيـها الـرئيـس : التـأييـدُ الـشعـبيّ الـكبـيـر الذي حتـظى به اآلن خلـطواتك
الوطـنـية و األولى في بـنـاء و بسطِ نـفوذ و هـيـبة (الـدولة)  الغـائـبة مُـنذُ
سـبـعةَ عـشـر عـامـاً .. أرجـو أن ال تـفوتَ فـرصـتهُ الـثـمـيـنة  كمـا فـوتـها
ـظاهـراتٍ احتـجاجـيةٍ السـيد حـيدر الـعباديّ  يوم أجـتمعَ الـعراقـيون 
ـنطقة اخلضراء  كبرى  في  ساحة  التحرير  و عند أحدِ بوابات ا
مُـؤيــديهِ و مُـفــوضـيهِ بــأسم الـشــعب (ان يـضــرب األحـزاب الــفـاسـدة و
الفاسدين  بيدٍ من حديد) غيرَ إنه خَشيَّ االحزاب  و خذلَ الشعب 
حـيـنـهـا .. فـاسـتـمـرَ فـسـادُ األحـزاب الـفـظـيع  و وصل احلـال الى حدِ
افالس (العراق) ذوّ االحتياط الـنفطيّ الرابع في  العالم  بعد امريكا
ـقابل مـظاهـرات العـراقي و و روسيا  و السـعوديـة كما إسـتمـرت با
طالبة بالتغيير  فكُنت (أنت) أحد نتائجُها ..  تضحياتهم اجلسيمة ا
ـتظاهرون سيادةُ الـرئيس :  ما يـتمناهُ الـعراقيـون اجلياع والـفقراء و ا
في سـوح الـتـحـريـر  و الـ ( (700شـهـيـد  و األكـثـر  من  ((5000
مــعـــاق و جــريح في طـــريق احلــريــة   أن يــشـــعــروا بـــثــرواتِ بالدهِم
الــطـبـيـعــيـة  الـتـي قـرأوا عـنــهـا في  كُـتب : الــتـأريخ و اجلــغـرافـيـة  و
ُـصادرةُ بـغـير عـدالةٍ و حق مـن قبل الـسُلـطات و اإلقتـصـاد و غيـرها. ا
االحزاب احلاكمة منذُ عقودٍ من الزمن و لليوم .. لقد سأمَ هذا الشعب
قـيتة والدخـيلة الـتي اتت بها األحزابُ من الذُلَ و الهـوان والطائفـية ا
اخلارج لتـحقيق مـأربها  كما سـأمَ احلروب اخلاسرة  بأسمِ القـومية
ذهبيةِ مرةً اخرى  و يريدون العيش بكرامةٍ و سالم .. مرة  و بأسم ا
و لن يتحقق ذلك اال بـعزل االحزاب التي لـها انابيب من الـنفط العراقي
ـنافـذ احلدودية  و  تبـيعهُ  لـلخارج  و تتـقاسم فـيما بـينـها واردات ا
ستـقلة)!  تتحـاصصُ في  وزارات الدولـة و مؤسسـاتهـا و هيئـاتهـا (ا
لـتُـمـولَ لُـجـانـهـا االقـتـصـاديـة. و ضـربـها بـيـدٍ مـن حديـد واقـتالعـهـا من

جذورها  و تغيير قوانينها و امتيازاتها اجلائرة بحق العراقي .
فمَهمَتُكُ في إصالح أخـطاء و فساد احلكـومات السابقـة ليست سهلة
ُنـفلت ـسروق والـسالح ا ال ا مُطـلقـاً كـونهـا تواجهُ حتـديات تـتعـلق بـا
ـواجهـتـها إلى والـسيـاسـتـ الداخـلـية و اخلـارجـيـة. و الطـريق األمـثل 
ـؤيـدة (شـعـبـيـاً جـانب خـطـواتك الــوطـنـيـة اجلـاريـة اجلـادة و اجلـريـئـة ا
بعد ودوليـاً)  هـو إجراء انـتخـابـاتٍ (وطنـية)  مُبـكرة عـادلـة و نزيـهة  
ـذهـبـية و الـدعـوة لـتأسـيس أحـزاب وطـنـيـة جـديدة عـابـرة لـلـطـائفـيـة و ا
األنتماءات و الوالءات اخلارجية  من الداخل الـعراقي  للتنافس فيها
شاركة بها إلى جانب تلك األحزاب السابقة  و حث كل الشعب على ا
ـستشري الذي يـشهدهُ العراق كواجب وطني للـتغيير و إنـهاء الفساد ا
. فالـعـراقيـون سوف ـهـول  ألول مرة في تـأريـخه بهـذا احلـجم و الكم ا
لن يخدعوا  كما خُدِعوا طيلة السنوات التي اعقبت سقوط نظام البعث
. و عـنـدهـا سـتـتمُ  مــحـاسـبـة الـذين تـسـبـبـوا بـخـراب و دمـار الـبالد و
هم للمحاكمة العادلة عن جرائمهم و سرقاتهم و اشعالهم لنيران تقد
احلروب الطائفية و قتلهم و اغتيالـهم للمتظاهرين السلمي و األبرياء 
ـهمة الوطـنية  سيُـكتبُ إسم (مصطـفى الكاظميّ) و اعلم إنَّ ثمنَ تلك ا
في أعاليّ التـأريخ و ستُخـلدهُ األجيـال و تذكرُ وطـنيته بـخير دومـاً كما
نذكرُ اليوم وطنية الزعيم عبد الكر قاسم  فالقادةُ الشرفاء في تأريخ
العراق قلـيلون و احلياة مـهما تطول فـإنها تزول لـكنَ التأريخ يبقى و
في أعـاليـهِ اخللـود.. فـالـشعب بـإنـتـظـار موقف قـوي و جـريء و شـجاع
ــيـلـيـشـيـات و الـعـمالء مـنك جتـاه األحــزاب الـفـاسـدة و الـفـاسـدين أو ا
للخارج  أو قتـلة هُشام الهاشـمي.. ليؤيدك تأيـيداً شعبياً
عـارمـا و يـحـولك بـعـدهـا إلى زعـيم وطـني  عـنـدها
ستـسـتطـيع أن تـنقل الـبالد من سُـلطـة الـفوضى و
الفساد التي تأسست بعد العام 2003 إلى دولة

ستقلة. العراق ا
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{ بــاريس (أ ف ب) - حــذّر خــبــيـر
فــــرنــــسي امـس من أن احــــتــــمــــال
التوصل إلى لقاح فعّال لكوفيد-19
ـئة بـحـلول الـعام بـنـسبـة مئـة في ا
 2021ال يزال ضئيال داعيا الناس
لاللتزام بشكل أكبر بقواعد التباعد
االجـــتـــمــاعي.وتـــوقع خـــبــيـــر عــلم
األوبــــئـــة والــــعـــضـــو فـي اجملـــلس
الـعلـمي الذي تـسـتشـيره الـسلـطات
الـفـرنـسـيـة بـشـأن أزمـة كـوفـيد-19
أرنو فونـتانيه لـقناة "بي إف إم تي
في" أن "يـسـتــغـرق تـطـويــر الـلـقـاح
عـدة سـنوات".وقـال "بـالطـبع هـناك
جهـود غيـر مسبـوقة لـتطويـر لقاح
لـكننـي سأتفـاجأ كـثيـرا إذا حصـلنا
على (لقاح) فعّال في ."2021وتابع
كن على األرجح تطوير أنه بينما 
لــقـاح يــفـيــد جـزئــيـا إال أن نــهـايـة
األزمـــة ال تـــزال بـــعـــيـــدة.وأكـــد أنه
بـالـتـالي "عـليـنـا الـتـعـايش مع هذا
ـستـبـعد ـا أنه من ا الـفيـروس". و
أن تـعـيـد الـسـلـطـات فـرض تـدابـيـر
اإلغالق فـــعـــلـى الـــنـــاس االلـــتــزام
"بعادات أكثر جدية".وقال "فلنحترم
الـتـبــاعـد اجلـســدي عـلى األقل هـذا
الــصـيـف" مـؤكــدا أن الــتـجــمــعـات
الـــكـــبــــيـــرة تــــعـــد أكـــبــــر مـــصـــدر
تـهـديـد.ويـذكـر أن اآلالف احـتـشـدوا
حلـضــور حــفل عــلـى أحـد شــواطئ
مدينة نيس السبت ما قوبل بردود
فعل غـاضبـة على وسـائل التواصل
االجـتمـاعي.كـمـا دعت مجـمـوعة من
كـبـار األطـبـاء في فـرنـسـا احلـكـومة
جلــــعل وضـع الــــكــــمــــامــــات داخل
ـبـاني الـعـامة إلـزامـيـا في مـسعى ا
لــــتـــــجــــنّـب مــــوجـــــة ثــــانـــــيــــة من
الـــفـــيـــروس.وذكــر فـــونـــتـــانـــيه أن
ـغـلـقـة عـلى غـرار الـسـفن األمــاكن ا

الـســيـاحـيــة واحلـربـيــة والـصـاالت
الرياضـية ودور العبـادة تعد األكثر
عـرضـة الحتـمـال ظهـور مـجمـوعات
من اإلصــابـات.وأعــلــنت احلــكــومـة
الـفـرنـسـيـة األربــعـاء أنـهـا تـسـتـعـد
وجة ثانية مـن اإلصابات بكوفيد-
 19لـكــنــهـا ســتــلـجــأ إلى إجـراءات
"ذات أهـــداف مـــحــددة" عـــلـى غــرار
ــنـازل أو إصــدار أوامـر بــالــتــزام ا
إغالق األعـمــال الـتــجـاريــة بـدال من
فـرض تـدابـيـر إغالق عـلى مـسـتوى
البالد. وبـينمـا ال تفعل فـيفي أنثى
الالمـا شـيـئـا سـوى مـضغ الـعـشب
والسيـر على احلـشائش في مراعي
وذجا ريدنغ قـدم جهاز مـناعتـها 
لــــــعـالج مــــــتـــــقــــــدم لــــــفــــــيـــــروس
كورونـا.واستـخدم علـماء من مـعهد
تحدة مـلكة ا روزاليند فرانـكل با

ـضـادة من جـسم فـيـفي األجـسـام ا
في تطوير عالج معزز للمناعة.ومن
ـتـوقع أن يـدخل "خـلـيط األجـسام ا
ـضــادة" الـذي طُــور بـاســتـخـدام ا
خاليـــا من جـــسم حـــيـــوان الالمــا
مـرحـلـة الـتـجـارب الـسـريـرية خالل
أشـهر قـليـلة.ونـشرت تـفاصـيل هذا
البحث في مجـلة "ناتشـر ستراكشر
آنـــــد مـــــولــــكـــــيـــــوالر بـــــيـــــوجلي"
ـــتـــخـــصـــصـــة.وتــتـــضـــمـن هــذه ا
الــتـطـورات اجلـديـدة عـلى صـعـيـد
تــطــويـر لــقــاح مـضــاد لــلــوبـاء في
بــريــطــانــيـــا عــمــلــيــات "هــنــدســة
بـيـولـوجـيـة" تـخـضع لـهـا األجـسام
ـــضـــادة حلـــيـــوان الالمـــا الـــتي ا
تـعتـبـر صغـيرة نـسـبيـا وذات بنـية
أقـل تــعــقــيــدا مــقــارنــة بــاألجــسـام
ـضـادة في الــدم الـبـشــري. ويُـعـد ا

احلـجم الصـغير والـبنـية الـبسـيطة
من العوامل التي تمـكن العلماء من
إعـادة تـصـمـيـمــهـا مـعـمـلـيـا.وصف
جــيـمس نــايـســمـيث مــديـر مــعـهـد
روزالـــيــنـــد فـــرانــكـــلـــ لألبـــحــاث
ورئيس الفريق البـحثي الذي يعمل
ــشـروع هــذا األسـلـوب عــلى هـذا ا
بأنه أشبه بـصنع نسخـة من مفتاح
فــيـروس كـورونـا.وقـال نـايـسـمـيث:
ضادة لالما "باستخدام األجسام ا
لن يــكـون لــديـنــا مـفـتــاح يـتــنـاسب
تمـامـا مع فيـروس كورونـا - سوف
كـان اخملصص فـتاح فـي ا يـدخل ا
لـــكـــنه لـن يـــكـــمل دورته".وأضـــاف:
ــفــتــاح "لــذلك ســـوف نــأخــذ هــذا ا
ونـسـتـخدم الـبـيولـوجـيـا اجلزيـئـية
لـصقـل أجزاء مـنه حـتى جنـعل منه
مــفـــتــاحـــا مــنــاســـبــا" لــفـك شــفــرة

ـضادة هي جزء الوبـاء.واألجسام ا
ـناعي الـتـكـيـفي فهي من اجلـهـاز ا
جــزيــئـات تــتــحــور اسـتــجــابـة ألي
فـــيـــروس أو بـــكـــتـــيـــريـــا تـــهـــاجم
اجلــــسم.وتــــابع رئـــــيس الــــفــــريق
طور للقـاح احملتمل: "لذا البحثـي ا
إذا طالـتك العدوى مـرة ثانيـة يبدأ
جـسـمـك في الـبــحث (عن جــزيـئـات
الــفـيــروس) بــاســتـخــدام األجــسـام
ـضـادة الــتي تـقــتـله".ويــدعم هـذا ا
ـنـاعي الـنــوع من الـعالج اجلـهـاز ا
لـلمـريض بأجـسـام مضـادة متـكيـفة
بـالفـعل مع الفـيروس.وتـتوافـر أدلة
عـــلى أن الـــدم الـــغــني بـــاألجـــســام
تـعـاف من ـأخـوذ من ا ـضادة ا ا
الوبـاء قـد يسـتخـدم في العالج من
فــيـروس كــورونـا. لـكـن اجلـديـد في
ــــضـــادة اســـتــــخـــدام األجــــســـام ا

اخلــاصــة بـــحــيــوان الالمــا هــو أن
الـعلـماء سـوف يتـمكـنون من إنـتاج
أجــسـام مـضـادة لـفـيـروس كـورونـا
حتديدا عنـدما يريدون اسـتخدامها
دون احلـــــــاجــــــــة إلى دم مــــــــرضى
.وأشـار نـايـسـمـيث إلى أن سـابــقـ
ــضـادة حلــيـوان الالمـا األجــسـام ا
تُعرف أيـضا بأنهـا "أجسام مضادة
مـتنـاهيـة الـصغـر".وقال أيـضًا: "في
ــكــنـنــا أن نــحـصـل عـلى ــعـمل  ا
أجــسـام مـضـادة قــادرة عـلى الـفـتك
بــالـفـيـروس الـنـشط بـقـوة - أفـضل
من أي شـيء آخـــر شــــاهــــدنـــاه من
قبل."وأضاف: "إنها تـقتل الفيروس
ـــعـــمــلـــيـــة بــكـــفــاءة ـــزرعــة ا في ا
مـــذهـــلـــة".وتـــقـــوم هـــذه األجـــســام
ضادة بربط ما يُعرف بـ"البروت ا
ــســـؤول عن دخــول ــســـمــاري" ا ا
فـيـروس كـورونـا خاليـا اجلـسم أو
مـــنـــعـه من من دخـــول كــــبـــســـولـــة
الـفـيـروس واإلبـقاء عـلـيه خـارجـها.
ويؤدي إبطال مفعول هذا البروت
إلى فشل الفـيروس في الدخول إلى
خاليـا اجلسم.وقـال نـايسـمـيث: "ما
عمل هـو بالتـأكيد ما نقوم بـه في ا
ــــنــــاعــــة في تــــقــــوم به أجــــهــــزة ا
ـــكــــنـــنـــا أن اجلــــسم".وأضــــاف: "
نـنــتـهـي من ذلك بــسـرعــة لـذلك إذا
تغير الـفيروس فجأة أو ظـهر لدينا
فــيــروس آخــر ســـوف نــتــمــكن من
إنـتـاج أجـسـام مـضـادة بـاسـتـخدام
الــــــهــــــنــــــدســــــة الــــــوراثــــــيــــــة في
عمـل".ويستهـدف الفريق الـبحثي ا
اخـــتـــبـــار الـــعالج احملـــتـــمل عـــلى
احليـوانات هـذا الصـيف متـوقع
الـبدء في الـتـجارب الـسـريريـة على
الـــــبــــشــــر فـي وقت الحـق من هــــذا

العام.

¡UÐuK  ÎUłöŽ d u¹ b  U ö « Ê«uOŠ



واعــــمـــال الــــتــــخــــريب واحلــــريق
ا يـزيد صعوبة والفساد اإلداري 
قـــبـــول حــجـم األعــمـــال  وهـــجــرة
الـعـديـد من حـمـلـة وثـائق الـتـأمـ

ألسباب تتعلق بأمنهم الشخصي 
 احـــــــتـالل عـــــــصـــــــابــــــــات داعش
االجــرامــيــة لـــبــعض مـــحــافــظــات
العراق وما نتج عن ذلك من تعرقل
ـا ادى بـالـنـتـيـجـة الى ــشـاريع  ا
خـسـارة بعض الـشـركـات لفـروعـها
اجلغرافيـة وحصتهـا السوقية  أذ
كـــانت  تـــشـــكل اســـواق نـــيـــنـــوى
واالنبـار وصالح الدين واجزاء من
كــركــوك وديــالـى رافــداً مــهــمــاً في
حصيـلة االقساط واالسـتثمار وهو
تهـديد حـقيقي انـعكس عـلى مجمل
الـــنــشـــاط الـــعــام  واحلـــاجــة الى
تــشـريــعـات تــسـهل وتــشــجع عـلى
تـسـويـق مـخـتــلف وثـائق الــتـأمـ
وحــصــر اجــراء الــتــأمــ لــلــســلع
الـواردة للـبلـد بالـشركـات العـراقية
وزيــــادة االعـــفـــاء الـــضــــريـــبي في
اقـــســاط الـــتـــأمــ . اذ ان قـــانــون
تــنـظـيم اعـمـال الـتـأمـ رقم ( ١٠ )
لــسـنـة ٢٠٠٥ لم يــنص عـلى تـأمـ
سـؤولـيات مع شـركات األصـول وا
تأمـ مسجـلة في العـراق ومجازة
ـــزاولـــة الــــعـــمل مـن قـــبل ديـــوان
. وارتفـاع درجـة اخلـطورة الـتـأمـ
في بـعض وثـائق الـتـأمـ لـضـعف
واجهة إمكانـيات التحـكم اإلداري 
عاجلة  وبـالتالي ارتفـاع تكاليـف ا
ارتــفــاع مــعــدالت الــتــعــويض   و
زيــادة في حــجم الــقــوى الــعــامــلـة
وتــضـخم الــهـيــكل الــوظـيــفي وقـد
شـــــكــــلـت عبء إضــــافـي الى هــــذه
الـشـركـات وعـدم وجـود الـتـنـسـيق
لـديوان الـتأم مـع بقـية الـشركات
العـامة وهو مـا يجعـلها تفـتقر الى
ـعلومات التـفصيلـية  فيما تبادل ا
ــا يــؤدي الـى خــســائــر بـــيــنــهـم 
كبـيرة لشـركات التـأم  وخضوع
ـنافـسة الـواقع التـأميـني  لـطابع ا
من قــــبـل اجلـــهــــات الــــضـــاغــــطـــة
ـنـظـمـات احلـكـومـية كـالهـيـئـات وا
واالجـتمـاعيـة والنـقابـات العـمالـية
ــا تـقـدمه من ضـمـانـات وخـاصـة
فـيـمـا يـتـعـلق بـتـأمـيـنـات احلـيـاة 
عــدم الـــشــفـــافــيـــة واإلفـــصــاح عن
ـــدخــرات احلــقــيــقــيــة لــدى هــذه ا
الشركـات بالرغم من وجـود جهتان
مـسـؤولــتـان عن تـدقــيق حـسـابـات
هـذه الشـركـات همـا ديـوان التـأم
ركزي وكـذلك عدم وجود والبـنك ا
آليـة لـتـنـظـيم اسـتـجـابـات شـركات
الـتـأم أليـة متـغـيرات في بـيـئتـها
أو اي احــداث خــارجــيــة. كــذلك ان
ـــارســـة دور شـــركـــة الـــواجـــهــة
fronting company كــــمـــــا أكــــد
عليه خبـير التأم مـصباح كمال 
دراسـة ترتـيبـات الـواجهـة محـاولة
اولية لتـقييم نقدي  مـجلة التأم
العربي  العدد  95-2007 .ينبغي
طـاً ثابـتاً في تـعامل  أن ال يكـون 
شــركــات الــتـــأمــ الــعـــراقــيــة مع
الـــزبــائـن الــكـــبـــار من الـــشـــركــات
األجـنـبـيـة الـتـي تـعـمل في الـعـراق
ولــهـا عالقــات قــائـمــة مع وســطـاء
وشـــركـــات تـــأمـــ في بـــلـــدانـــهـــا
األصلـية.  يـجب أن تبـقى الـواجهة
تـــرتــيـــبـــاً مــؤقـــتـــاً أو حـــسب مــا
تـفتـضيه الـظروف مـستـقبالً وذلك
لـــضــــمـــان عـــدم تـــقــــلـــيص الـــدور
االكـــتـــتـــابي لـــشـــركـــات الـــتـــأمــ
الـعـراقـيـة وحتـويـلـهـا جملـرد وكالء
يـعــمــلــون بــالــعــمــولــة وهــو مـا ال
يستقـيم مع الدور احلقـيقي لشركة
: االكــتـــتـــاب بــاألخـــطــار الــتـــأمـــ
وحتــــمل مـــســــؤولــــيـــة تــــعـــويض
ـــطــالـــبـــات.  هـــو إجـــراء مـــؤقت ا
ــاديــة يـــعــكس ضــعف الـــقــاعــدة ا
لـلـشـركـات العـراقـيـة وصـغـر حـجم
تـوفر لها إعادة الـتأم االتفـاقي ا
.  ويــتـوجـب عـلى الــشــركـة حــالـيــاً
الـــــتي تــــقـــــوم بــــدور الــــواجــــهــــة
االطـــمــئـــنـــان إلى سالمـــة الــوضع
ــالـي لــلــشــركـة األجــنــبــيــة الــتي ا
تـــتــعـــامل مــعـــهــا وإعـــفــائـــهــا من
ـــؤمن له ـــســـؤولـــيــــة من قـــبـل ا ا
األصــلي في حــالــة فــشـل الــشــركـة
األجـنــبـيـة في تـنــفـيـذ الـتــزامـاتـهـا

ؤمن له . جتاه ا

أحـد أشـكال تـسـريب األمـوال وهو
في ذات الـــوقـت خــســـارة لـــلـــدخل
بالـنسبة لـهذه الشـركات مثـلما هو
ـصـدر ضـريـبي (ضـريـبـة خـسـارة 
). ما الـدخل عـلـى شـركـات الـتـأمـ
يــعــنــيــنــا من هــذا كــلـه هــو الـدور
احملــتـــمل لــصــنــاعــة الــتــأمــ في
سـاهـمة في الـتـنمـية الـعـراق في ا
االقـتـصـاديـة. فــالـقـانـون كـمـا هـو
عــلـــيه وطــريــقــة إجــراء الــتــأمــ
خارج الـعراق يحـرم قطاع الـتأم
ـساهـمة الفـعلـية في الـتنـمية من ا
ــنــظــور عــنــدمــا ــســتــقــبـل ا في ا
تــتــضح مــعــالم هــذا الــقـانــون في
التـطبيق ومـجافاة بـعض أحكامه
شـروع تأسـيس سوق ادة 81  كا
. وطــني عـراقي مــشــتـرك لــلـتــأمـ
وفي الــواقع لـــيس هــنــاك ومــنــذ
تشرين الثاني 1991 سوق وطني
فدرالي حـقيـقي. واود التـأكيـد هنا
ــادة-14- أوال- ال يـــجــوز عـــلى  ا
ـــنـــصـــوص عــلـــيـــهم في ألي من ا
ــادة (13) مـن هــذا الـــقــانــون أن ا
ــارس أعــمــال الــتــأمــ إال بــعـد
حــصـوله عــلى إجــازة بــذلك وفــقـا
ألحكام هـذا القانون. وهـناك اعمام
ـؤسـسـات احلــكـومـيـة بـعـد عـلى ا
الـــتــأمـــ في شـــركـــات الـــتـــأمــ
االجــنـبـيـة غــيـر اجملـازة من ديـوان
الـــتـــأمــــ الـــعـــراقـي او مـــســـجل
ـؤسـسـات الـرسـمـيـة الـشـركـات وا
وهــو يــقــلل تــســرب الــتــأمــيــنــات
والـعـملـة الـصعـبـة خارج الـعراق 
ـالحظ وبـشـهـادة شـركـات ولـكن ا
الـتـأمـ الـعـراقـيـة ومـسـتـشـاريـها
الـقـانــونـيـ أن شـركــات الـتـأمـ
وإعادة التأم غير العراقية وغير
سجـلة لدى وزارة التـجارة وغير ا
اجملـــازة من قـــبل الـــديــوان تـــقــوم
بـاالكـتـتـاب باألعـمـال الـعـراقـية في
أوطــانـــهــا وبــذلـك حتــرم شــركــات
ـــســجــلــة الــتـــأمــ الــعـــراقــيــة ا
واجملــازة من قــبل ديــوان الـتــأمـ
الــــــعـــــراقي وتــــــدفع الــــــضـــــرائب
والـرسـوم عن نـشـاطـهـا من حـقـها
الــقـانــوني في االكــتـتــاب بـأعــمـال
ا التأمـ على األصول العـراقية 
فـيـهـا األشـخــاص.  وقـد نـشـأ هـذا
الـــوضع الــذي خـــســرت شـــركــات
الـتـأمـ العـراقـيـة بـسـبـبه مـالي
الـــدوالرات من األقـــســاط مـــثــلـــمــا
خــســـرت اخلــزيــنـــة إيــرادات رسم
الـــطـــابـع عـــلى وثـــائـق الـــتـــأمـــ
الصادرة وكـذلك إيرادات الضـريبة
عــلى دخل شــركــات الـــتــأمــ ألن
قـانــون تـنــظـيم أعــمـال الــتـأمـ ال
يــــضم مـــواد إضــــافــــيـــة لــــضـــبط
االكـتتـاب وضـمان االلـتـزام بهـات
ـادة 13 تـــظلُّ غـــيــر .  فــا ــادتــ ا
فـــعّــالـــة مـــا لم يـــحــدد الـــقـــانــون
بـوضـوح الـتـزام طـالـبي الـتـأمـ

من الــعـراقـيـ واألجـانب بـإجـراء
الـــــــتــــــأمـــــــ عــــــلـى أصــــــولـــــــهم
ومــسـؤولــيـاتـهـم الـقــانـونــيـة لـدى
ــوجب شــركــات تـــأمــ مــجــازة 
.  ولـكن خالفـاً لذلك قـانون الـتـأم
فإن القانون يؤكد على حرية شراء
منـتجـات التـأم وخـدماته من أي
شـركـة لـلـتـأمـ أو إعـادة الـتـأم

ـــا فـــيـــهـــا ضـــمـــنـــاً الـــشـــركــات
ـادة 81 األجــنـبـيـة كـمـا جـاء في ا
مـن قـانـون تـنـظيـم أعـمـال الـتـأم
رقم 10 لـــســــنـــة 2005. وايــــضـــا
تـــســـاؤل اخلـــبـــيـــر االقـــتـــصـــادي
الـدكتـور عـبد الـرحـيم الطـائي : ما
هـــو دور شــــركـــات الــــتــــأمـــ في
ـاليـة التي تواجه معـاجلة االزمة ا
الــــــعــــــراق ? واجــــــاب الــــــبــــــاحث
ـــالــــيـــة احملـــمــــداوي ان االزمــــة ا
ــوقف واالقـــتــصــاديـــة يــتـــصــدر ا
بـالـتـزامن مع تـفـشي جـائـحـة وباء
كــــورونــــا  والـــــعــــراق مـن ضــــمن
الـبــلـدان االكــثـر تـضــررا من جـراء
ـالـيـة الـتـعـرض  لـصــدمـة االزمـة ا
واالقـتــصـاديــة واسـتــمـرار تــفـشي
جائحة وبـاء كورونا   وهل توجد
هـنــاك  اجـراءات احـتـرازيـة او هل
يــوجــد تـــقــريــر ســوآءا من ديــوان
الـتـأمــ ام كـانت هـنــاك فـضـاءات

مــتـــاحـــة لـــذلك . هـــنـــاك خـــلل  
تـــــشـــــخـــــيـــــصه مـن قـــــبل اغـــــلب
تـخصـص واخلـبراء الـتأمـين ا
ـــالـــيـــة تـــكــون يـــكــمـن  بــاإلدارة ا
بـضمـنـها االدارة الـتأمـيـنيـة فضال
عن االدارة الـضريـبيـة واجلـمركـية
وغيـرها  وكذلك االدارة الـتأميـنية
ـالـية  من نـاحـيـة مدى الـصالبـة ا
وتـهــيـئـة خـطـط واسـتـراتــيـجـيـات
ويـتـطـلب اعـادة هــيـكـلـة صـنـاديق
االستـثمار والـتأم ودعم انـشطة
تـأمـيـنـيــة  وحـيـنـمـا تـكـون دورة
اقتـصادي يـكون تطـوير لألغـطية
الــتــأمــيـنــيــة  وتــنــمــيــة لــنــشـاط
واقـــســـاط الـــتـــأمـــ . شـــركـــات
التأم تمتـلك مخصصات  كيف
يتم تدوير االموال وبالعكس اذا
كـــان  . ونــعـــتـــقــد يـــجب اعــادة
هــيـكـلــة لـلــشـركـات الــتـأمـيــنـيـة
الـوطنـية وحتـقـيق دعم حقـيقي
واحـداث تـنمـيـة واعـادة هيـكـلة
السيما وان نشاط االستثماري
 ليست بقليـلة ومبالغ متراكمة
دى عقـلية اقـتصادية تقتـرن 

 . مالية تأمينية مع التأم
ومـن خالل الـــــتــــنـــــســـــيق مع
احلـــكــومـــة وبـــاألخص وزارة

الية وشركات التام واؤكد كما ا
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شركـة محلـية. حـيث توفر الـشركة
أغــطـيــة تـأمـيــنـيــة خملـتــلف فـروع
الـتـامـ الـتي حتـتـاجـهـا شـركـات
باشـرة وضمن اتفاقيات التام ا
مـع مـعـيــدي الـتـأمــ االجـانب في
فــــروع ( احلــــريـق- الــــســــرقــــة –
احلــــوادث الـــعــــامــــة والـــتــــأمـــ
الــهــنــدسـي) إضــافــة إلى تــنــظــيم
ـستـثـناة أغـطـية لـفـروع الـتأمـ ا
من االتــفــاقــيــات اخلــارجــيـة مــثل
– (تــــــأمـــــــ حــــــوادث االرهــــــاب 
القروض على السيارات الفردي –
سـؤوليات وغـيرها).2. الزراعي-ا
ـصـدر أألجـنـبي:- تـقـوم الـشـركة ا
بـــإعــادة الــنــظــر فـي االتــفــاقــيــات
) سنـوياً (اتـفاقـيات إعـادة الـتأمـ
وحتـديد وسـائل حتـسيـنـها وكـافة
تـعلـقة ومـتابـعة االمـور الفـنيـة وا
ــســتــجــدات الــتي تــخص كــافــة ا
شـــروط ونــصـــوص االتـــفــاقـــيــات
الـنـافـذة والطـلب بـتـزويدنـا بـكـافة
ـتعـلقـة بطـرق التـأم االسـاليب ا
ــسـتــخـدمـة في وإعـادة الــتـامـ ا
أســواق إعــادة الـتــامــ الــدولــيـة
AON-RFIB-) وشــركــات إعــادة
UIB التـأم الدولـية وخـصوصاً
ــــعــــيـــد الــــقـــائــــد (مــــيـــونخ ري ا
والــــوســــطــــاء (IRC) فـــــضالً عن
ـسـتمـرة مع مـسـتـشاري الـعالقـة ا
الـشـركـة فـي لـنـدن  عـربـيـا ودولـيا
وتـشـجــيع الـبـحث والــدراسـة فـيه
واإلسـهـام في الـنـدوات والـلـقاءات
ـؤتمـرات ذات الـعالقة. ــوهـناك وا
شركـات التأمـ اخلاصة  الـعاملة
في سوق التأم العراقي ومنها :
 شركة شط العرب للتأم  شركة
اسـيـا لـلـتـأمـ   شـركـة احلـمـراء
لــلــتـــأمــ  شــركـــة اور الــدولــيــة
لـلــتـأمـ   شــركـة كـار لــلـتـأمـ 
صـيـر للـتـأم   الـشـركة شـركـة ا
االهلية لـلتأم   شـركة دار الثقة
للتـأم   شركـة البادية لـلتأم 
شــركـة االمــ لــلــتـأمــ   شــركـة
االحتـاد الـدولـيـة لـلـتـأمـ  شـركة
الـتـضامن لـلـتأمـ   شـركة دلـنـيا
لــلــتــأمــ  وغــيــرهــا.  وقــد طـرح
ـنـاقـشـ عـدة تـسـاؤالت ابـتـداءا ا
من الــدكـتــور بــاسم عــبـد الــهـادي
ـشــرف الـعــام عـلى االبـراهــيـمـي ا
مـــنــصــة االقــتـــصــاد اوال تــســاؤل
عــمـيـق االثـر الــذي يــنم عـن درايـة
وقـــراءة مــســـتــفـــيــضـــة واقــعـــيــة
لـالقـــتــــصــــاد الــــعــــراقي بــــأثـــارة
الــــتـــســـاؤل االتـي  : مـــا هي اثـــار
وانــعــكــاســات تــطــويــر وتــنــمــيـة
الــقــطــاع الــتــأمـيــني عــلى الــواقع
ــالي في الـعـراق ? االقــتـصـادي وا
اجاب الباحث احملمداوي بالتأكيد
وبــشــكـل قــطــعي  له انــعــكــاســات
واثار مـباشـره على دعم االقـتصاد
الــعـــراقي وتــنــمـــيــة الــقـــطــاعــات
تنوعة فيما لو أولي االقتصادية ا
 االهـــتــمـــام احلــكـــومي الـــكــافي 
نـظومة التـأمينية واعادة هيـكلة ا
واالدارة التأمـينيـة لالرتقاء بواقع
تـنـفـيـذ اخلطـط واالستـراتـيـجـيات
فــضال عن زيــادة  الـوعي واالدراك
الــتــأمـــيــني وحتــقــيـق الــتــنــمــيــة
ـسـتـدامـة على اسس الـتـأمـيـنيـة ا
مـهـنـيـة فــنـيـة تـأمـيـنـيـة مـتـطـورة.
ــــكن تــــصــــور  بــــعض اآلثــــار و
االقـتـصاديـة فيـمـا يخص الـنـتائج
االقـتصـادية لـتـجاهل دور شـركات
التأم العراقـية واضحة فأقساط
نفقة على شراء احلماية التأم ا
وجودة داخل التأمينية لألصول ا
الــعــراق تُـــحــوّل إلى اخلــارج إمــا
جــهالً أو قـصـدًا بـدالً مـن إنـفـاقـهـا
داخل العراق.  وهو مـا يُحرِمُ هذه
الـــشــــركـــات من فـــرصــــة الـــنـــمـــو
والـنهـوض للـتعـامل مع متـطلـبات
ـــشـــاريـع في مـــخـــتـــلف تـــأمـــ ا
مراحلـها وما يـفرضه عليـها تطور
االقـــتــصـــاد من حتـــديـــات فـــنـــيــة
ومالية.  ولألسف فإن هذا الوضع
يـعـكس حـالة عـامـة تـتمـثل بـإعادة
ـنافع االقـتصـادية خارج تصـدير ا
الــعـراق بـدالً من االسـتـفـادة مـنـهـا
في تــعــزيــز الــتــراكم االقــتــصـادي
الـوطـني.  ويــكـفي هـنــا أن نـتـذكـر
مــــصـــيـــر األرصـــدة في صـــنـــدوق
ـنح والـقـروض تـنـمـيـة الـعـراق وا
ـعـونـات الـعـيــنـيـة الـتي أقـرهـا وا
ــانــحــ في مــدريـد في مــؤتـمــر ا
تــشـرين األول 2003 فــقــد أُنــفـقت
نـسـبـة كبـيـرة مـنهـا خـارج الـعراق
بـــالــتـــعــكـــز عــلـى ســوء األوضــاع
األمنية. أي أنهـا لم تصب مباشرة
فـي حـــركــة االقـــتـــصـــاد الــعـــراقي
إضافة إلى الـتبذير والـسرقة التي
تـــعـــرضت لـــهـــا. (وكـــانت هـــنـــاك
مـداخـلــة قـيـمـة لألســتـاذ الـدكـتـور
مـيثم لـعيـبي شـكرا لألسـتاذ عـقيل
جـــبــر عــلـى طــرح مــوضـــوع عــلى
درجــة عــالــيــة من االهــمــيـة كــانت
االسـئـلـة والـردود مــفـيـدة ووافـيـة
ايـــضـــا ) ان األمـــوال الـــعـــراقـــيــة
ـنـقـولة ـنـقـولـة وغـيـر ا الـعامـة ا
تـــخـــضع ألشــــكـــال مـــتـــعـــددة من
الـــتـــســـرب وســـوء االســـتـــعـــمــال
والـسـرقـة وكلـهـا تؤثـر عـلى حـركة
االقـتــصـاد الــعــراقي وعـلى قــطـاع
ـثـال فإن .  عـلى سـبـيـل ا الـتـأمـ
اإلنـــفـــاق عـــلـى شـــراء احلـــمـــايـــة
رور التـأميـنيـة من اخلارج دون ا
االماراتبـشـركـات الـتــأمـ الـعـراقـيـة هـو
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مــنــذ ولـدت كــان رأسي مــرفـوعــاً لالعــلى  ولــكن بــعـد ان كــبــرت وبـدأت أخــطـو
ـرور االيام تعلمت ان اخفض رأسي اخفـضت رأسي ووجهي لالرض مجبراً  
بـسـبب وبـدون سـبب  ففـي طفـولـتي قـالـوا اخفض رأسـك عنـدمـا يـحـدثك من هو
ـدرسـة اخفض رأسك عـندمـا يوبـخك معـلمك  وفي اكبـر سنـاً منك  وفي عـمر ا
راهـقة اخفض رأسك عندما يـحدثك ابواك  وعند البـلوغ اخفض رأسك عندما ا
ترى بـنت اجليـران  وفي ريعـان الشـباب اخـفض رأسك عنـدما حتـدث اي بنت 
صرت شـاباً واخفضت رأسـي عندما وبـخني استـاذي في اجلامعة  كـبرت اكثر
واخـفض رأسـي اكـثـر اذا حـادثـنـي مـديـري في الـعـمـل .صـرت شـابـاً في اواخـر
الـثالثـ والزلـت اخفـض رأسي بـسـبب وبـدون سـبب عـنـدما امـشـي في الـشارع
بعـد ان تلقيت صفعة وانا في شرخ الصبا من ضابط اراد ان يستعرض سطوته
امام حبـيبته وصديقـاتها فأفتـرى عليّ واتهمني بـأني نظرت الى خطيـبته بأشتهاء
 فـقـد تـعـلـمت ان اخـفض رأسي عـنـدما ارى شـرطـيـاً او جـنـديـاً خـوفـاً من هـيـبة
احلاكم وتـوقيراً لـه .وصلت للـسبعـ وانا اخـفض رأسي  ال يهم طوعـاً او كرهاً
ـهم انــني الزلت امـلك رأســاً  واحلـيـاة كــانت عـادلــة مـعي ايــضـاً فـالــنـظـر الى ا

االرض جعلني احظى ببضعة أالف من االزرار والقداحات
ـــال ورســائل حب وعــلب ســـكــائـــر واقالم وقــلـــيل من ا
وبـضع ســنـوات .قــالـوا اخــفض رأس تـعش  ألنك اذا
رفــعـــته قـــد يــطـــيــر من فـــوق جــســـدك  او قــد تـــأتــيك
رصاصـة  والنـتيـجـة انني كـبُرت بـظهـرٍ محـني وخوف
لـصـيق بــجـلـدي وكـرامـة مـعــدومـة ورهـبـة من صـفـعـات
ــهم ان رأسـي ال يــزال فـوق الــســلــطــة  ولــكن ال بــأس ا

جسدي و مازلت حياً في احدى دول العالم العربي.
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عقدت ندوة الكـترونية بشأن واقع
 التأم في العـراق للفترة 8 ـ / 9
تـمـوز عـلى مـنـصـة االقـتـصـاد اوال
ــالي ـــتــحــاور الــبـــاحث ا وكــان ا
والــتـــأمــيـــني  عــقـــيل جــبـــر عــلي
احملـــمـــداوي  ومـــديـــر اجلـــلـــســـة
الـــدكـــتـــور بـــاسم عـــبـــد الـــهـــادي
ـشـرف عـلـى مـنـصة االبـراهـيـمي ا
االقــــتـــــصـــــاد اوال  في الـــــعــــراق.
تــنـــاولت الـــنــدوة االلـــكـــتــرونـــيــة

احملاور الرئيسة االتية:  
ــ واقع ديــوان الـتـأمــ  وشـركـات
الــتــأمــ الــعــراقــيــة احلــكــومــيـة
واخلـاصــة. ــ مـعـوقـات ومـشـكالت

نشاط التأم في العراق 
ـ اصالح  وموجـبات تـعديل بعض
فــقـــرات قـــانــون تـــنــظـــيم اعـــمــال
الــتــأمــ رقم  10 لـــســـنـــة 2005
للنهوض بواقع التأم العراقي 
ــســتــقـبــلــيــة لـتــطــويـر ــ االفـاق ا
وتـنـمـية قـطـاع الـتأمـ ومـقـومات

دعم االقتصاد في العراق .
لـقد أصـبح التـأم ضـرورة مّلـحة
فـي اجملــتــمــعـــات احلــديــثــة لــدرء
ـــكن لـألفــراد االخـــطـــار الـــتي ال 
واجملـتـمــعـات اهـمـالــهـا  واغـفـال
دورهــا في احلــيــاة االقــتــصــاديــة
واالجتـماعـية. فالـتأمـ وحده هو
مـتلكات ـثلى حلمـاية ا الوسـيلة ا
ووسـائل اإلنـتـاج ورؤوس األموال
 وضمانة حلماية األسرة واألفراد
مـن كــــافـــــة األخــــطـــــار الــــتـي قــــد
يـتــعـرضـون لــهـا  ويـشــكّل قـطـاع
التـأم رافـداً من روافد االقـتصاد
الــــوطــــنـي ألي بــــلــــد وقــــد أخــــذ
االهتـمـام الذي يـستـحقه من خالل
تـنــظـيم أحــكـامه بــقـانــون  وعـلى
اعتبار ان صـناعة التـأم صناعة
ـــيـــة ال يـــتـــجـــزأ من احلـــيـــاة عـــا
االقتصادية الدولـية فيتوجب على
هـذه الـصـنـاعــة مـواكـبـة ومـرافـقـة
تـلك احلـيـاة االقـتـصـاديـة والـسـير
معهـا جنبـاً الى جنب لكـي تتفاعل
مـع تـفـاعالتـهـا اخملـتـلـفـة في إطـار
الــنـظم الــدولـيــة أيـاً كــان شـكــلـهـا
وتــوجــهـاتــهــا  ولــكي يــرقى بــهـا
ــــا يـــوافق بــــشـــكـل مـــســــتـــمــــر 
الـتــطـورات الــهـائـلــة في اجملـاالت
الـتـقنـيـة واالقتـصـادية والـدولـية 
ولــكي تـــتــمــكن من مــواكــبــة هــذه
الـتـطـورات في مـبادئـهـا وأسـسـها
وتـطـبــيـقـاتـهـا الـعــمـلـيـة . هـذا مـا
يحتم وبدون أدنى شك على أعمال
التأم أن تواكب التقدم بإعمالها
ونـشــاطـهــا االقـتــصـادي وتــرافـقه
وتالزمه في الـتـنـظـيم وفي تـفـعيل
دوره نـحـو حتـقـيق األهـداف الـتي
يـنبـغي حتقـيـقهـا من هذه األعـمال
ـستوى الـتأمـيني على لالرتقـاء با
أكــــمـل وجه وحتــــريك الــــســــاحـــة
الـتـأمــيـنـيـة وتــطـويـرهـا من خالل
مــصـــداقــيــة شـــركــات الـــتــأمــ 
دخرات  كفـاءتها علـى استثـمار ا
وقـدرتـهـا عـلى اســتـيـعـاب الـتـقـدم

بالتطورات احلديثة . 
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ال شك ان للـتأمـ دور مهم وفـعّال
في التنمية االقـتصادية بشكل عام
ـــال الالزم إلعــادة إذ هـــو يــوفـــر ا
ــــشـــــاريع إنـــــشــــاء أو تـــــرمــــيـم ا
تضررة بـسبب احلوادث وكذلك ا
مــا يـنــتج من خـســائـر في األربـاح
عـن هـذه احلـوادث الـتي بـسـبـبـهـا
يـضـطـرب أو يـتـوقف الـعـمل كـلـيـاً
حلـ اسـتـئـنــاف الـعـمل كـمـا كـان
قــبل بـدء الـضــرر واسـتـئـنـاف دور
ـشاريع في عـملـية الـتنـمية هذه ا
وهــو خـــيــر وســـيــلـــة لــتــشـــجــيع
الـــتــجـــارة كــمـــا وله في احلـــيــاة
االجـتـمـاعـيـة دور مـهم حـيث يـوفر
تعويضـاً لألفراد عما يـصيبهم من
حوادث في أموالهم وأنفسهم وما
قـد تـتـرتب عـليـهم من مـسـؤولـيات
جتــاه اآلخـرين. ولـه أيـضـاً تــأثـيـر
ــدفـوعــات وهـو مـهم فـي مـيــزان ا
خــيــر وســيــلــة لالدخــار وضــمــان
ـستـقبل الـفـرد وعائـلته. لـكل هذه
الفوائـد وكثيراً غيـرها يصبح من
ـرفق الــضـروري االهـتـمـام بـهـذا ا
االقـــــتـــــصـــــادي واالجـــــتـــــمـــــاعي
ـهم.ويـتـكـون قــطـاع الـتـأمـ في ا
العـراق ابتـداءا من ديوان الـتأم
الــعــراقي أذ أسس الــديـوان وفــقـاً
لـقـانون تـنظـيم أعـمال الـتـأم في
العراق رقم 10 لسنة 2005 يهدف
الديـوان الى تنـظيم قـطاع الـتأم
ـا في الــعـراق واإلشــراف عــلــيه 
يــكـــفل تـــطـــويــره وتـــأمـــ ســوق
مـــفــتـــوح وشــفـــاف وامن مـــالــيــاً
وتـعـزيـز دور صـنـاعـة الـتـأمـ في
متلكات ضد ضمان األشخاص وا
اخملاطر حلماية االقتصاد الوطني
ــدخــرات الــوطــنــيـة ولــتــجــمــيع ا
وتــنــمـيــتـهــا واسـتــثــمـارهــا لـدعم
التنمية االقتصادية. وايضا شركة
Iraqi insu- الــتــأمــ الــعــراقــيـة
rance company: فــي عـــــــــــــــــام
1959كـشـركـة مـسـاهـمـة اسـتـنـاداً
الى قانون ( IIC)  تأسست شركة
الـتــأمـ الـعـراقــيـة وفـقــا لـقـانـون
الــشــركـــات الــتــجــاريــة رقم ( 31)
لسنة 1957في بغداد وقد مارست
في بداية تأسيـسها اعمال تمارس
شـركـة الـتـامــ الـعـراقـيـة الـعـامـة
انـــواع الــتــأمــ كـــافــة واهــمــهــا:
الـــتــأمـــ عــلـى احلــيـــاة : وثــائق
فـــــرديــــة ضــــد اخــــطــــار الــــوفــــاة

االعــتـيــاديـة واالعــمــال االرهـابــيـة
واحلـــوادث  ,وثــــائق تـــوفــــيـــريـــة
تــنــاسب كــافــة االعــمــار. الــتــامـ
ـارس الشـركـة اعـمال الـفـردي :- 
الــتــامــ عــلى احلــيــاة (الــتــامــ
الفردي) وتـتضمن تـعريفـة التام

الـفـردي انـواع الـتـامـ الـتـالـيـة: (
التام اخملتلط   التام اخملتلط
ؤجل ولصالح شترك  التـام ا ا
االطـفال  الـتـام مع رد االقـساط
الــتـامــ مــدى احلــيـاة  الــتــامـ
ــؤقت الــتــأمــ عــلى الــقــروض ا
ــمــنــوحــة لــلــمــواطــنــ لــشــراء ا
الـــســـيــارات او 100 راتب .تـأمـ
صـحي جمـاعي :هـو الـتامـ الذي
يـوفـر غــطـاء احلـمـايـة الــتـأمـيـنـيـة
لـــعـــدد من االشـــخـــاص تـــربــطـــهم
مـــصـــلـــحـــة مـــشـــتـــركـــة (لـــيـــست
تأمينـية)كعالقة العـمل او الوظيفة
او الــــدراســـة مـــثال ضـــد اخـــطـــار
مــخـــتــلـــفــة كـــالــوفـــاة واحلــوادث
واالمــراض  وتـأمــ ضـد اخــطـار
احلـــريق والــســـرقــة :تـــأمــ ضــد
اخـطار احلـريق والـسرقـة لألعـمال
ــصـــانع واخملــازن الـــتــجـــاريــة وا
ودوائـر الدولـة ودور الـسكن ) االن
… تـستـطيع اقـتنـاء وثيـقة الـتأم
الــصـحي لــلـمــسـافــرين من شــركـة
وتغطي التـأم العـراقية الـعامة  ,
هذه الـوثيـقة احلوادث الـشخـصية
ــســافـر الــتي قــد يــتــعــرض لــهــا ا
اضـــــافـــــة الـى اجـــــور الـــــعالج او
الـعـمـليـة اجلـراحـية الـطـارئـة التي
قــد حتـصـل لـلــمــســافــر خالل مـدة
الــسـفــر حـصــراً . شـركــة الـتــأمـ
الـعـراقـيـة الــعـامـة … مـعـنـا تـشـعـر
باألمان الـعنوان : بـغداد / الكرادة
/ سـاحــة عـقــبـة بن نــافع / شـارع
خــالــد بن الــولــيــد لـالســتــفــسـار :

 07736677513
وهــنـــاك ايــضـــا شــركـــة الــتـــأمــ

الوطنية وطبـيعة نشاط الشركة :-
ـوجب الـقانون تأسـست الشـركة 
رقم ( 56)  لـــســـنــة 1950 وعـــنــد
صدور قانون الشـركات العامة رقم
ـتـطـلـبات (22) لـسـنة 1997وفـقـا 
ـذكور أصـبحـت شـــركـة القـانون ا
ــوجـب شهـادة الـتأسيس عـامـة 
ــرقــمـــة (54) في 12/1997 /24 ا
الـــصـــادرة عن وزارة الـــتـــجــارة /
ال :- بلغ مسجل الشركات. رأس ا
رأســمـــال الــشـــركــة (15000000)
الف ديــنــار(خــمـســة عــشـر مــلــيـار
ديــنــار) لــعـام2018. امــا طــبــيــعـة

نشاط الشركة يتمثل باالتي  :-
ـارسة جـمـيع انواع الـتـأم  -1
العام والتأم على احلياة وإعادة
ا يـوفر احلمـاية الالزمة التـأم 
ـارسـة جـمـيع ـسـؤولـيـاتـهـا .-2
انـــواع االســـتــثـــمـــار ضـــمن اطــار
ــا يــخـدم الـتــنــمــيـة الــقــومــيـة و
االقــتــصــاد الـــوطــني شــراء وبــيع
وتملك العقـارات واستمالكها وفق
ــرعـيـة .3- مــسـاهــمـة الــقـوانـ ا
الشركة بنسبة من رأس مال بعض
سـاهـمة واخلـاصة مع الـشركـات ا
تـــمــــلك االســــهم والـــســــنـــدات.4-
االسـهام في تـطويـر سـوق التـأم
فـي الـــعـــراق ونــــشـــر الـــتــــوعـــيـــة
ــشــاركـة في الــتــأمـيــنــيـة وكــذلك ا
اجـراءات الـوقــايـة الـتـأمــيـنـيـة من
األخــطــار وتــقــلــيل اخلــســائـر.- 5
تــدريـب الــعـــامـــلــ فـي الــشـــركــة
وتــطـويـر مـهـاراتـهم داخل الـعـراق
وخـارجه ومـتـابـعـة الـتـطـورات في
. مـجــال الـتــأمـ وأعــاده الـتــأمـ
وهنـاك ايضا شـركة اعادة الـتأم
الـعــراقـيـة  : لــقـد تـأســست شـركـة
ـوجب القـانون اإلعادة الـعراقـية 
رقم ( 21) لــســنــة 1960م  شــركــة
مــســاهــمــة والــذي جــرى تــعــديــله
ـرقم ب (132) لـســنـة بــالـقــانـون ا
1964 الـــذي الــزم كـــافــة شـــركــات
ـة بإعـادة نسـبة 25 ؤ الـتأمـ ا
% من عـــمــلـــيـــات الــتـــأمـــ لــدى
الشركة بهدف التقليل من استيراد
خــدمــات أعــادة الــتــأمــ  والـذي
الــزم جـــمــيـع هــيـــئــات وشـــركــات
الـتـأم الـعامـلـة بالـعـراق بإسـناد
جـزء من اعمـالهـا الى شركـة أعادة
التأم العراقية تقوم شركة إعادة
الــتــأمــ الــعــراقـــيــة الــعــامــة في
إدارتـها لـلـمـحـافـظـة االسـتـثـمـارية
ـتعددة داخل بزرع االسـتثـمارات ا
وخــــارج الــــعـــــراق ومن أهم هــــذه
ـسـاهمـات الـداخلـيـة واخلارجـية ا
ـــالــيــة وهي : - االســـتــثـــمــارات ا
طــويــلـــة االجل (قــطــاع مــخــتــلط).
ـاليـة طويـلة االجل االسـتثـمارات ا
(قـطــاع خـاص). االسـتـثـمـارات في
ـــــوظـــــفــــ قـــــروض االســـــكــــان ا
واالقــــراض الــــعـــــقــــاري وتــــمــــلك
العقارات وتأجـيرها. االستثمارات
في تــأســيس شــركــات عــربـيــة في
ألــــبـــحـــريـن- لـــبـــنـــان  –الــــيـــمن.
االستثمارات في البنوك على شكل
ــسـاهـمـة في الـصـنـاديق ودائع وا
االستـثـمـاريـة بـالـعـمالت الـصـعـبة
وبـــفــائـــدة مــجـــزيــة .بـــيع وشــراء
االســـــهم ألغـــــراض االقـــــتـــــنــــاء و
ـتاجـرة.  تتـضمن مـصادر أعـمال ا
شــركــة إعـادة الــتــأمــ الـعــراقــيـة
ـصدر الـعـامـة من مـصدرين:- . 1ا
احملـلي:- وتشـمل االعـمـال الواردة
باشرة ( شركة من شركة التأم ا
الـتـأم الـوطـنيـة وشـركة الـتـأم
الــعــراقـــيــة ) وشــركـــات الــتــأمــ

بـيــنه الـدكــتـور فالح الــعـامـري في
مـقـالـته "إجراءات مـهـمـة للـنـهوض
بـقـطـاع الـتـأمـ وتـفـعـيل دوره في
ـنـشـورة في االقــتـصـاد الـعـراقي" ا
شـبـكـة االقـتـصـاديـ الـــــعـراقـي
في  07/2015 / 14 حــــــــــيـث مـن
الـضروري جـدا ان يـتم تـفعل دوره
في ادارة قـطـاع الـتامـ لـلـنـهوض
به وزيــادة دعـمـه لـكــافــة االنـشــطـة
االقـتـصـاديـة للـعـراق. واخـيـرا البد
من الــتــأكـــيــد أن قــطـــاع الــتــأمــ
الــــعـــراقي امــــام فـــرصـــة مــــهـــمـــة
لــــلــــنــــهــــوض بـه وتــــعــــزيـــز دوره
ـالي االجــتـمــاعي واالقـتــصـادي وا
عن طـــريق تـــشـــكـــيـل مـــجـــمـــوعــة
اصالحــيـة مــتـخــصـصــة وخـبــيـرة
بـالعـمل التـأميـني وتقـييم اخملـاطر
ـاليـة إلعـادة هـيـكـلة الـتأمـيـنـيـة وا
الـــقـــطـــاع الـــتـــأمـــيـــني وحتـــقـــيق
الـنـهـوض والتـنـميـة  الـتـأميـنـية  
وهـذا بـالـتـأكـيـد من شـأنـه ان يـزيد
من ايــــرادات احلـــكــــومـــة بــــشـــكل
متصـاعد ويسـاهم في سد جزء من
ــوازنــة الـعــامـة الــتـزامــاتــهـا في ا
خالل الـــســنــوات الــقـــادمــة. كــذلك
تـــوجـــد لــــدى شـــركـــات الـــتـــأمـــ
احلـكومـية استـثمـارات في الـقطاع
اخلـــاص مــقـــابل حتـــقــيق عـــوائــد
ـــــصــــــارف وســـــوق وكـــــذلـك فـي ا
ــالـيـة وبـإمــكـان مـجـالس االوراق ا
ادارة شـركـات الـتأمـ اتـخـاذ قرار
اســتـــراتــيـــجي بــاالســـتــثـــمــار في
الـسـندات عن طـريق خـصمـهـا لدى
ــــــركـــــزي  في مـــــوعـــــد الـــــبـــــنك ا
ـوازنـة الـعـامة االسـتـحـقـاق لدعم ا
فـي الـعــراق  وغـيــرهــا من وسـائل
ـوازنــة الــعـامــة .وبـاإلمــكـان دعم ا
وضع خـــارطــة طــريق لـــلــنــهــوض
بـالـقـطـاع الـتأمـيـنـي وما يـنـعـكس
الـية  ـوارد ا ايجـابا عـلى زيادة ا
وذلك من خالل وضع استـراتيـجية
متمـاشية مع قانـون الشركات التي
تــــــعــــــمل عـــــــلى هــــــامـش الــــــربح
واخلـــســـارة .وتـــمــــتـــلك شـــركـــات
الــتــأمـــ بــعض نــقــاط الــقــوة في

بيئتها الداخلية وهي :-
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1ـ وجود سيولة نقدية عالية
2  ـ تــمـــتــلك الـــشــركـــات الــعـــامــة
مــــخــــتــــلف االحــــتــــيـــاطــــات وهي
نـتـهـية (احـتـيـاطي األخطـار غـيـر ا
ـوقوفة  احتـياطي الـتعويـضات ا
احــتـيـاطي الـطـوار  االحـتـيـاطي

احلسابي) .
3-اســـتـــغالل جــــمـــيع الـــطـــاقـــات
تاحة.4. االستثمار التصميمية وا
في اوجه مـــخـــتــلـــفــة.5. اجـــمــالي
تـحـققـة تـتجـاوز اخملطط االربـاح ا
ويقـتطع جـزء منه لـلخزيـنة الـعامة
الـدولـة.وقد تـسـاؤل ايضـا االسـتاذ
ابـو غـيث  هل ان شـركـات الـتـأمـ
واعادة الـتـأمـيـنـات مؤهـلـة لـلـقـيام
تهالك بأدوار قي اقتصاد العراق ا
وانـقاذه من بـراثن االنهـيار الـتام ?
اجـاب الـبــاحث  احملـمـداوي فــيـمـا
ــــوقــــر نــــحن يــــخص ســــؤالــــكم ا
نفترض ان نشاط التأم هي جزء
ـالـيـة وحـيـنـمـا تـكون من االدارة ا
لـهــا ادارة مـالـيــة كـفـوءة  مــقـتـدرة
ونالحـظ بــعض الـــبــلــد ال تـــمــتــلك
اليـة  هناك اخلبـرات والكفـاءات ا
فــرصـــة إلعـــادة الــهـــيـــكـــلــة ووفق
ــتـــوافــرة هي هـــيــاكل الـــهــيـــاكل ا
متهالكة ال تـسطيع ايجاد  وفورات
مـالـيـة بـشـكل فـني مـال تـأمـيني او
ــتــغــيــرات االقــتــصــاديـة تــواكب ا
ويــتــوقع مــنــهــا مـع الــعــرض عـدم
ـالـيـة وكــيـفـيـة وجــود  ان االدارة ا
تـطـويـر اغـطـيـة جـديـدة وبـتـغـطـية
جـديـدة وال ان تــطـلق لـتــغـطـيـة كل
اخـطـار التـأمـ وهنـاك اسـتثـمارا
وعـقـارات  الــدولـة بـاجتـاه تــنـمـيـة
ــالــيــة  وايــضــا هــنــاك ـــوازنــة ا ا
حتـــديـــات خــاصـــة تـــواجه قـــطــاع
التأم بـاإلمكان تفصـيلها  اجماال
:  حتـديــات خــاصـة تــواجه قــطـاع
التـأم في الـعراق  تـكمن باالتي :
ضعف الوعي التـأميني  والصحي
ــواطن والــوقـــائي عــمــومـــاً لــدى ا
ــنـظـمـة ـة ا وارتـفـاع نــسب اجلـر
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ـوت رحمَّ الله شـاعر العراق الكبيـر (عريان السيد خلف) عـندما كتب قصيدة " ا
" فضـمن أبيات القـصيدة  بيـت يلخص كل معـاناة اهلـنا في العراق يـقـول فية :

وت . ياعصر الفواحت .. يازمان ا
جمـيعـاً يحدونـا األمل بعـد ظالم االحتالل  االمـريكي احلالك لـلعـراق   ومارافقه
من تـداعيـات وانـتـقاالت الـبـعض يـعـتبـرهـا فـوضويـة مـسـتعـجـلـة  واألخر يـعُـدَّها
قـراطيـة والتي تـوجت بتـغيـر نظـام احلكم خـطوات نـاجحـة لتـرسيخ الـتجـربة الـد
وتشكـيل مجـلس حكم بنـسب مُعدَّة سـلفاً ألدارة الـدولة وأنتـهاءاً بكـتابة الـدستور
اجلـديـد  ; وكـل ذلك حـصل  حتت شـعــارات أقـل مـايـقـــال عـنـهـا واهــيـة وكـاذبـة
ابتدعـها احملتل وصدقها العـامة وأغوتهم بطريق الظاللـة دون ان يعلموا ان نهاية

ُظلم االنهيار ???  الطريق ا
كل ذلك حـدث في تاريخ العـراق القريب بـعد عام 2003 وكـان آملـنا مـبني على
كـلـمـة عـسانـا ان نـخـرج من بـودقـة ذُل االحـتالل الى حـرية االنـعـتـاق ألعـادة بـناء
البـشر واحلجر حتت عـنوان عراقي  وعقول نـاضجة عانت من الـظُلم واالستبداد
 كـمـا صوروا لـنا حـالهم  فـي الغـربة بـعد مـغـادرتهم الـعراق كـمـعارضـ لنـظام
احلكم الـسابـق .. فشـاءت االقدار وتـسـنمـوا السـلـطة وتـبـادلوا االدوار ونـضجت
التجـربة على مـستوى اخلطـابات  ولم يحول بـينهم وب الـنجاح سوى تـمسكهم
وأصرارهم  الـكبير  على الفـشل من خالل ظالمية افكارهم الـتي التمتلك ارضية
رصينـة في الواقع اجملتمعي  وتمسكهم  بعُقد ماضوية اكل عليها الدهر وشرب

 وشرعنتهم للفساد في جسد الدولة .. فكانت الطامة الكبرى
التي حـولت ; البلـد الغني الى بـلد مُفـلس  والشعب الـكر الى شعب يـستجدي
ـوظف يتـم استالمهُ بـاالبـتهـال والـدعوات الى الـبـاري عزَّ لقـمـة العـيش  وراتب ا
ـشـاكل ـفـقـود  أواكــــداس ا وجل بـالــفـرج .. ولن احتـدث عـن مـلف اخلـدمــات ا
الداخـلية واخلارجية  أو السـيادة التي لـــم يتبقى مـنهــا سـوى " الياخـة "  في

ح صار شعار - الكرامة   –حكاية في أساطير قد الزمان .
 هذة االنـتكـاسة الـكـبيـرة في تاريخ الـعراق احلـديث  الـذي حتول من بـلد نـفطي
عـيشي الى شعب غني اغـلب شعبهُ في اقـل مانقـول عنه لديه حـالة من الكـفاف ا
مُـنـهك من  اجلـوع  أنـهـكته االمـراض الـصـحـيـة واجملـتمـعـيـة  فـتـسـاقطت ارواح
أبنـاءه الطاهرة كأوراق اخلريف على قارعة الطرقات  دون أن يجدوا من يواريهم

الثرى ?
ؤكـد أن اصحاب العـقول الراجحـة في مثل هذه احلـالة يراجعـون أنفسهم ومن ا
وادائــهم ويـعــيـدون بــنــاء تـخــطـيــطـهـم وفق مـعــاجلـة االخــطــاء ووقف االنـهــيـار 
والـشـروع بالـنهـوض والبـناء بـطـريقـة تمـنح النـاس فـرصة آمل جـديدة في الـقادم
ال ) ـتمـسـك  بـاحلكم  –لـغايـة - احلـكم (اجلـاه  السـلـطـة ا الـقريب .. امـا ا
لـفات الـعـالقـة التي ـشـاكل وا فـانـهم يركـضـون الى االمام تـارك خـلـفهم تالل ا

تفتك بالناس دون ان تهتز ضمائرهم حيال مـايحـدث لشعبهم !!! 
وت  حـق .. والوقوف ب يدي فتـبت اياديكم ماذا ستفعلون بنا بعد كل ذلك ; فا
الله ايـضاً حـق بل يـق ثابت  حـينـها مـاذا ستـقولون لـله يوم احلـشر .. افـعلوا
ـفـردكم  حـيـنـهـا سـيـقـتص اصـحـاب مـاشـئـتم فـلـكم مـوعـد لـلـوقـوف امـام الـله 
احلقـوق منكم   وال يـنفع نـدمكم بـشيء .. فبادروا واعـترفـوا باخطـائكم  ولـتبدأ
حمـلة االعـتذار والتـصحـيح في آن واحد من اجل عـراق فتي يُـبنى بـشكل ريادي

ستويات ويشارك ببنائة كل سواعد ابنائه ... على جميع ا
وتذكـروا أن العراق كطائر الفينيق  سينهض من حتت الرماد 

ويحـلق من جديـد في أعمـاق السـماء نـافضـاً غبـار الزمن
من على جناحيه  فال تكونوا جزء من هذا الغبار???
ونصـيـحـتي لـكل حـكـام العـراق اجلـدد .. حـكم الـعراق
ضـمـن جتـارب الــتـاريخ اليــنـجــوا مـنــهـا اال من يــجـعل
مخـافـة الـله نصـب عيـنـيه  ومـصلـحـة الـوطن والـشعب
اســمى مــســمــيــاته  ومــادون ذلـك الــنــتــيــجــة مــعــروفـة

والتاريخ شاهد على ما اقـول .
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الـوطنـيـة مـصطـلح يـرتـبط ارتبـاطـا فاعـال بوظـيـفة الـنـفس الـبشـريـة لـيس له عالقة
ـركز االجتـماعي او الـعمر الـزمني او نوع اجلـنس او الفـقر او الغـنى او اللون با
ظـهر اخلارجي للشـخصية او االنـتماء الي من االسس االجتـماعية والـثقافية او ا

والعقائدية.
هذا االرتبـاط قد تربى بحقيقته عـلى ما يرى من سلوك ظاهر لـلعيان لقدوه حسنة
ؤسسة درسة واجلامعة وا في جمـيع مجاالت احلياة بدءاً من البيت والشـارع وا

واجملتمع.
يروى ان هـناك امـرأة كبيـرة السن مـقعـده على كـرسي خاص لـذوي االحتـياجات
اخلـاصه ارادت ان تـعمل في الـقـطاع احلـكومي وعـند مـقـابلـتهـا كـان الرد عـليـها
(انك امـرأة غـنـية تـمـتـلـك امـوال كـثـيـرة ولديك ارصـدة في اغـلب الـبـنـوك وكذلك
احلـال ان لـديك اسـواق كـبـيـرة ومـشـاريع جتـاريـة مـدونة بـاسـمك وعـلى وفق ذلك
ن يرعاك ويقدم لك فأنـنا نرى أنك ال حتتاجـ الى العمل بل انت بامس احلاجـة 
ا له من متـطلب يتـفق واحلالة الـتي انت فيها وفـي الوقت ذاته ما الذي اخلدمـات 

كن ان تقدميه من خدمات وانت على هذا احلال).
وقد كانت االجابة تتمثل باالتي:-

وافقة على ان اعـمل في الدولة الرغمت نفـسي وانا على هذا احلال الن لو تـمت ا
ـارة وهـو يـقوم بـرمى قـطـعة اقف في احـد الـتـقاطـعـات الـعامـة وعـنـد مـرور احد ا
نديل ويـضعها منـديل ورقية على االرض ابـادر بتقد تـوجيه له بان يـرفع ورقة ا
همالت وبـهذا اكون قـد قدمت خـدمة لبـلدي ما دومت احـيا على ارضه في سلـة ا
التي ارضـعتني مـعنى احليـاة  وعلمـتني في ان احلـياة احلقـيقيـة ينبـغي ان تكون

من اجله وان اكون جسراً تعبر عليه االجيال من بعدي.
كنـنا الـقول ان نتـاج الفـعل الوطـني يتمـثل في اننـا اذا حتاورنـا فيمـا بيـننا اذن 
ـثال (مـا هـو في تـصورك افـضل مـكـان سوف تـقـضي به عـطـلتك?) عـلى سـبـيل ا
فاقـول بلـدي فيه كل شيء يخـطر عـلى تصـورات االشخاص من عالقـات انسـانية
حــمـيـمـة اسـريـة مـجــتـمـعـيـة وحـدائق وشـوارع  وازقــة وخـدمـات وطـرقـات وابـنـيـة
بـتـصامـيم جـميـلـة التخـطـر على بـال احـد فضال عـن اعتـزازنـا باالرث احلـضاري
ا يعزز مـكانة اجملـتمع احلضاريـة والثقـافية والعـلمية على مر الـتاريخ واظهـاره 
واالجتـماعيـة وما الى ذلك وكذلك احلـال يتوفـر في بلدي كل مـا يحتـاجه االنسان
واالنسـانيـة يـشعـرني ان غـادرته باني فـقـير غـريب في كـافة جـوانب حـياتي واني

فاقـد اشياء كثيـرة كنت ال احتسبـها اال ح غادرتهـا واستشعر
ان تلك الـلـحظـات التي سـافـرت بهـا حـرمتـني بل مـنعـتني
ـا وصل اليه بلـدي  من اجنازات شتى في من الـتمتع 
اجملاالت كـافة تمثلت بها اجمل معاني احلياة االنسانية
فـلــمــاذا اســافـر هم مـن يـأتــون الى بــلـدي عــنــد اوقـات
ا بنت االيادي فراغـهم يتعلـمون ويقارنـون و يتمتـعون 

اخليرة من ارث لالجــــيال والعـــــالم من حولهم.

مبنى شركة التأم الوطنية
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واصلت الـهيـأة الـتطـبيـعـية لالحتـاد العـراقي لـكرة الـقدم اجـتـماعـاتهـا الـدورية عـبر الـدائرة
االلكترونية وبحـضور األم العام محمـد فرحان. وقال ام السر مـحمد فرحان في بيان
صحفي إن االجـتماع أثمـر عن تسمـية احلكم الـدولي السابق صـبحي رحيم رئـيساً لـلجنة
. وأضـاف فـرحـان ان الهـيـئـة الـتطـبـيـعـية الـصاالت والـدكـتـور مـحمـد غـني اجلـبـوري نـائبـاً
مسـتـمرة بـاالجـتمـاعـات الـدورية عـبـر الدائـرة األلـكتـرونـية وسـوف تـكون هـنـاك ورش عمل
ـعـنـي ـي وا ثـلي األنـديـة واالحتادات الـفـرعـية والـروابط واألكـاد قادمـة ومـبـاشرة مـع 

بالشأن الرياضي.
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جدد نادي القـوة اجلوية الرياضي
عــقــد مــدافع فــريق كــرة الــصــقـور
احــمــد ابــراهــيم وذكــر الــنــادي في
بـيـان صـحـفي مــقـتـضب ان "الـقـوة
ـدافع اجلـويــة جـدد الــتــعـاقــد مع ا
احـمـد ابــراهـيم". وانــتـقل ابــراهـيم
الى صــفــوف الـــصــقــور في صــيف
ـاضي قــادمـاً من الــعـربي ــوسم ا ا
الــقـطــري. ومن جـانـبـه أعـلن نـادي
الـشـرطة تـعـثر صـفـقة انـتـقال جنم
ـنـتــخب الـبــحـريـني ســيـد ضـيـاء ا
لـــصـــفــوف الـــفــريـق. وقــال عـــضــو
الــهــيـئــة اإلداريــة لــنـادي الــشــرطـة
غالب الزاملي  في تصريح صحفي
 إن الهـيئة اإلداريـة لنادي الـشرطة
تـــــواصـل الـــــبــــــحث عـن العـــــبـــــ
مـحـتـرفـ جـيديـن لتـعـزيـز صـفوف
وسم اجلديد. وأضاف الفريق في ا
ان الــنــادي فــاوض اكـــثــر من العب
مــحـتــرف في الـوطن الــعـربي وكـان
من بـيـنـهم الـبـحـريـني سـيـد ضـياء
مشيراً إلى أن الالعب البحريني لن
يلعب للشرطـة بعدما جدد عقده مع
الــنـصــر الــكـويــتي. ويــشـهــد نـادي

الـشـرطـة ثــورة كـبـيــرة في صـفـوفه
بـعـدمـا قـرر مــدرب الـفـريق اجلـديـد
عبد الغـني شهد التـعاقد مع العب
جدد بـعـد ان حافظ فـريق الشـرطة
على العب الفريق الـدولي علي فائز
ـوسم بـعـد جتـديـد الـتـعـاقـد مـعه  
إضــافي. وقـــال مــصـــدر مــقــرب من
إدارة الـــنــادي لــكــووورة إن اإلدارة
جنـحت في الـتـجـديــد لـفـائـز حـتى
ــــهـــمـــة حتـــافـظ عـــلى الــــركـــائـــز ا
بـالــفـريق ال ســيـمـا بــعـد الـتــمـديـد
للمدافع اآلخر سعد ناطق في وقت
سابق. وأكد أن اجلـهاز الفـني يركز
عـلـى حـسم الــتــعـاقــد مع الالعــبـ
ـقـبلـة بـعد احملـتـرف خالل األيـام ا
ئة من الصفقات االنتهاء من 90 با
احملــــلــــيــــة مــــشــــيــــرا إلـى وجـــود
مــفـــاوضــات جــادة مـع العــبــ من
ـــــــغـــــــرب وتـــــــونـس. وأوضح أن ا
اجلــهــاز الــفـنـي يــركـز عــلى العــبي
شــمــال أفــريــقــيــا لـــقــدرتــهم عــلى
االنـسـجـام سـريـعا مـع الفـريق إلى
جـــــانب مـــــهـــــاراتــــهـم الــــفـــــنـــــيــــة
واجلسمانية. يشار إلى أن الشرطة
يــســعى إلكــمــال تـعــاقــداته مــبــكـرا

حتـضيـرا السـتكـمـال منـافـساته في
دوري أبــطـــال آســيــا. وفـي ســيــاق
ــــيــــنــــاء مـــــتــــصل أعــــلـن نــــادي ا
الـــريــاضـي جتــديـــد عــقـــد العــبــ
وسم لتـمثـيل الفـريق الكـروي في ا

ـــقـــبـل. وذكـــر الــنـــادي فـي بـــيــان ا
صـحـفي ان الـهـيـئـة اإلداريـة لـنادي
ـيـنـاء الـرياضي جـددت تـعـاقـدها ا
مع الالعب حسام مالك. وأضاف ان
الـهـيـئـة جـددت ايــضـاً عـقـد الالعب

حـــســـ فالح لـــلـــدفـــاع عـن الــوان
ـوسم اجلـديـد. جتـدر الـفــريق في ا
اإلشارة الى ان فتـرة االنتقاالت في
الـعـراق تـسـتـمـر حـتى شـهـر أيـلول

قبل ا
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منتخب الشباب
عسكر يطالب 
تدريبي مكثف
شاركته في بطولة
اسيا
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اآلســـيــوي بــشـــكل أســـاسي. وتــابع:
االحتــــاد اآلســـيـــوي صــــرف جـــمـــيع
ــعـتـمـدة ضـمن بـرنـامج ـدفـوعـات ا ا
ـــالــــيـــة لـالحتـــادات ـــســــاعــــدات ا ا
الوطنية بصـورة عاجلة لضمان دفع
ـــــدفــــوعــــات ـــــوظــــفــــ وا رواتب ا

الـتـعـاقـديـة األخـرى دون أي
تـــــأخــــــيـــــر وذلـك دعـــــمـــــا
ومسانـدة لعمل االحتادات
وضــــمـــان اســـتــــمـــراريـــة
برامـجهـا وهو األمـر الذي
حـظي بـتــقـديـر خـاص من

االحتــــاد الـــدولي (فــــيـــفـــا).
وخـــــتـم: أزمـــــة كـــــورونــــــا طـــــارئـــــة
واستثنائية لم حتدث من قبل ولذلك
فـإنه من الـطبـيـعي أن تـكـون احلـلول
يـادين كرة القـدم غير إلعادة احليـاة 
تـقــلـيـديـة واالحتـاد اآلســيـوي يـهـمه
ضــمـــان سالمـــة عــنـــاصــر الـــلــعـــبــة
واســتـمــراريــة إرسـاء مــبـاد عــدالـة

نافسة ب اجلميع. ا

عناصـر كرة القـدم بالقـارة هو اجلزء
األساسي في خطـة التـعامل مع أزمة
ــســتــجــد. وقـال فــيــروس كــورونــا ا
الـثـبـيتـي في تصـريـحـات صـحـفـية:
ــقــراطـــيــة الــقــرار مع االحتــادات د
ـــســابــقــات ــشـــاركــة بــا واألنــديــة ا
اآلسيـوية قـادت إلى نهـاية إيـجابـية
رغم كل الـتـحـديـات ورسـمت خـارطـة

ستقبل بنجاح.  ا
وأضــاف: كل احتــاد يــحــاول إيــجـاد
مـخـرج لـعـودة احلـيـاة الـكـرويـة لـكن
هـنــاك تـفـاوت جـغــرافي واقـتـصـادي
وكـــــذلك صـــــحـي يــــنـــــبـــــغـي أخــــذه
بــاحلــســبــان لــلـمــقــارنــة بــ احتـاد
ـســارات الـتي تـعـامل وآخـر. وزاد: ا
مـعـهـا االحتــاد اآلسـيـوي هي األكـثـر
فعـالية نـتيـجة لعـمق التـقييم وذلك
لــــصـــــالح اجلـــــمــــيـع ألنه ال عــــودة
لــلـمــسـابــقـات الــكـرويــة دون ضـمـان
صـحـة عنـاصـر الـلـعبـة بـنـسـبة 100
ـئـة وهـذا مـا يـهـدف إلـيه االحتـاد بـا

وذلك في اخلــامس عـشـر مـن تـشـرين
اول الـــقـــادم كـــمـــا ســـيــــلـــعب  مع 
مــنـــتــخب كــوريــا  اجلــنــوبــيــة  في
الـــثــــامن عــــشـــر مــــنه وفـي احلـــادي
والـــعــــشـــرين ســــيال عـب مـــنــــتـــخب
الـــبــــحـــريـن ويـــتــــرشح اول وثــــاني
اجملــمـــوعــة لــلــدور الـــتــالي في وقت
تـتـأهل أربـعـة مـنـتـخـبـات لـنـهـائـيـات
ـــقــرر ان تـــقــام في كـــاس الــعـــالم  ا
انـــــدونــــســـــيــــا عــــام  2021وتــــضم
اجملموعة األولى فرق منتخبات البلد
ــضـيف اوزبــكـســتـان وانــدونـســيـا ا
وكــمــبــوديــا وإيــران في وقت تــلــعب
منتـخبـات  السعـودية  واستـراليا 
وفـــيـــتـــنـــام والوس فـي اجملـــمـــوعـــة
الثـالـثة  وتـضم اجملمـوعـة الرابـعة 
منتخبات قطـر وطاجاكستان واليمن

وما ليزيا. 
ومن جــانــبه أكــد  خــالــد الــثــبـيــتي
ــكـتب الــتـنــفـيــذي بـاالحتـاد عــضـو ا
اآلســيــوي أن ضـــمــان سالمــة كــافــة

الــوطــني األول فـي تــصــفــيــات كـاس
العالم وأ اسيا.
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ـشـاركــتـان يـشـكالن  ضــغـطـا عـلى ا
اللجنة التطـبيعية  إلدارة احتاد كرة
الـــقـــدم فـي  تــامـــ أجـــواء الـــلـــعب
  وان تـأتي خـيـاراتـها  لـلـمـنـتـخـبـ
أكثر طموحا في ظل الوضع الصحي
الذي يعيـشه البلد والـقارة   وبعد 
زيادة اإلصـابات والوفـيات مـا يجعل
األمـــر غــايـــة في الـــصــعـــوبــة  امــام
ـنـتـخـب ولـو إنـهـمـا مرا الـلـجنـة وا

بفترة إعداد ولعب.
W¹u  WŽuL−

واحلديـث عن منـتـخب الشـبـاب الذي
سـيكـون في مـجمـوعـة قويـة ومـتوقع
ــبـاريــات صــعــبــة  إمـام ان تــكــون ا
ثالث مـبـاريــات جـمـيـعـهـا   مـهـمـة 
وقــويــة وتــشــكل حتــد لــلــمــنــتــخب 
ــطــالب في ان يــعــكس نــفــسه كــمـا ا
يـجب   ويـأمل ان يـثبـت وجوده في
ـــنــافــســات وان يــقــدم نــفــسه كــمــا ا
يـــــجب  واثـــــبـــــات انه مـن الـــــفــــرق
ــنـجـز ـشــاركـة  من اجل حتــقـيق ا ا
بـعد فـتـرة عـمل طـويلـة  قـدتـكون من
عــام  2016بـــعــد إحـــراز  مــنـــتــخب

الناشـئ لـكاس اسيـا  للنـاشئ 
تصـعيـد الالعب لـفئـة الشـباب الذي
شـــارك بـــبـــطـــولــــة غـــرب أســـيـــا في
فـلـسـطـ وأحـرز الـبـطـولـة اثـر فوزه
عــلى مــنــتــخب األردن بــفــارق ركالت

اجلزاء الترجيحية.
UOÝ«  UOHBð

كـمـا شـارك في تـصـفـيـات أسـيـا في 
سلـطنة عـمان  وفي مـجمـوعة ضمت
مــنــتــخـبــات( الــكـويـت وبـاكــســتـان 
وفلـسط وعـمان ) وفـيهـا تعادل مع
الـكــويت بـهــدف  ومع عـمــان بـثالثـة
أهـــداف وتـــغــلب عـــلى بـــاكــســـتــان 
بثالثية نظيفـة وعلى فلسط بثالثة
أهـداف لـواحـد  وتـصـدر مـجـمـوعـته
كـما شـارك بـبـطولـة مـنـتخـبـات شاب
الـعــرب  الـتي جــرت في الـســعـوديـة
وتــأهل عن مــجـمــوعــته الــتي ضـمت
مــــنــــتــــخــــبــــات تــــونس والــــكــــويت
وموريتانيا  قبل ان يخرج من الدور
التالي  بعدما خسرمن مصر بهدف

دون رد.
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ـنـتــخب اولى مــبـاريـاته وســيـلـعـب ا
في  اجملمـوعة إمـام منـتخب الـيابان

جــدا رغم اقــتـراب مــوعــد الـبــطــولـة.
اجلهـاز الفني بـات عاجـزا عن تغـيير
الــــــوضع احلـــــــالي ألن الــــــقــــــرارات
الــصــادرة من إدارة أزمــة اجلــائــحــة

واجبة التنفيذ.
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نتـخب قحطـان جثير رغم أن مدرب ا
قـــدم بــرنـــامج حتــضـــيــرات الـــفــريق
ـكـلـفـة بإدارة لـلـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة ا
االحتـاد لــكـنه بـقي أســيـر الـظـروف.
نـتخب بـحاجـة إلى تدريـبات أولـية ا
ومـــعــســكــرات داخــلـــيــة وخــارجــيــة
ـــــــبــــــاريــــــات وخــــــوض عـــــــدد من ا
الـتــجـريـبــيـة لـكن يــبـدو أن الـظـروف

احلالية تمنع ذلك.
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ـشـاكل الـتي سـتـواجه الـطاقم أكـبر ا
الــفــنـي هي الــتـــفــاوت الـــكــبـــيــر في
سـتوى الـبدني لالعـب ألن مـنهاج ا
ــنـزل الـذي أعـده الـتــحـضـيـر داخل ا
مـدرب اللـيـاقـة البـدنـيـة أحمـد جـمـعة
غـير كـاف. اجلـهاز الـفـني سيـصـطدم
شكلة في أول جتمع وسيتأثر بهذه ا
الـفـريق فـي الـبـطـولـة بـأزمـة الـلـيـاقـة
الـبــدنـيـة. عــلى اجلـانب اآلخــر يـبـدو
ــنــتـخب الــيــابـاني أكــثــر جـاهــزيـة ا
وكــذلك نــظــيــره الــكــوري اجلـنــوبي.
وأوقـــعت  قـــرعت نـــهـــائــيـــات كــاس
شــبـــاب أســيـــا الـــتي جـــرت نــهـــايــة
ـــاضي في مـــالـــيـــزيـــا  األســــبـــوع ا
مــنـــتــخب شــبـــاب الــعــراق حتت 19
سـنـة  ضمن اجملـمـوعـة الـثـانـية الى
جـانب مـنـتـخـبـات الـبـحـرين وكـوريـا
اجلــنــوبـيــة والـيــابــان الـتـي سـتــقـام
لــلــفـتــرة من 14 الى 31 من تــشـرين
ـقـبل في  أوزبـكـسـتـان  وتـعد أول ا
ــتـابـعــ لـلـكـرة ــراقـبـ وا بــنـظـر ا
األســـــيـــــويــــة أنـــــهـــــا األقـــــوى بــــ
اجملـمــوعـات األربع قــبل ان يـصــفـهـا
مــدرب مــنــتــخــبــنــا عــدنــان جــثــيـر 
بــاجملــمـوعــة احلـديــديــة مـا تــتــطـلب
احلاجـة الى فـترة إعـداد مـناسـبة من
ــــنـــــافــــســــة  عــــلـى تــــخــــطي اجل ا
ـثل الطـريق نحو اجملمـوعة  وذلك 
الـوصـول الى الـنــهـائـيـات في مـهـمـة
تـــبــدو صـــعــبـــة ويــأمل  ان تـــتــوفــر
ظـــروف اإلعـــداد  مـن اجل الـــدخـــول
بــقــوة لــلــتــصــفــيــات من خالل جــمع
باريـات التجريبية الالعب وإقامة ا
والن الـبطـولـة سـتقـام بـالـتزامن مع 
مــا تــبـقـى من مـبــاريــات لــلـمــنــتـخب
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التقى نائب رئيس الـهيأة التطـبيعية
لالحتـاد العـراقي لـكـرة الـقـدم رئيس
الـلـجـنة الـفـنـيـة والـتطـويـر الـدكـتور
شامل كـامل اجلـهاز الـفني واالداري
نتخب الشباب وذلك قبل والالعب 
الـتـحـضيـر الـفـعـلي لـنهـائـيـات آسـيا
ــؤمل أن يـبـدأ لـلــشـبــاب والـذي من ا
ــــقــــبل. ويــــواصل خالل الــــشــــهـــر ا
منتـخب الشـباب التـدريبـات عن بُعد
بعد رفض خـلية االزمة احلـكومية أن
نتـخب فعلـياً في العـاصمة يتجـمع ا
بــغـــداد بــســـبب جــائـــحــة فـــيــروس
كــورونــا فـيــمــا  تـزويــد الالعــبـ
ـنهـاج تـدريبي خـاص يـتم تطـبـيقه
بـعـيداً عن الـتـجـمـعات لـلـحـفـاظ على
سالمــتـهم. وحتــدث الــدكـتــور شـامل
كـــامـل مع الالعـــبـــ عـــبـــر الـــدائـــرة
االكـتـرونـيـة "ZOOM وحـثـهم عـلى
ــقـبــلـة تــقـد األفــضل في الـفــتـرة ا
خصوصا باالستحقاق القاري الكبير
في نـهــائـيـات آسـيـا لــلـشـبـاب والـتي
ستـقام في أوزبكـستـان بالـرابع عشر
ـــشــاركــة 16 ــقـــبل  مـن أكــتـــوبــر ا
مــنــتــخــبــاً. مـــؤكــداً حــرص الــهــيــأة
التـطبـيعـية عـلى تقـد أشكـال الدعم
كافة لـلمنتـخب الشبـابي قبل التوجه
إلى البطولة. وحضر االجتماع عضو
الــلـجـنـة الـفــنـيـة والـتـطــويـر لـلـهـيـأة
الـتـطـبــيـعـيـة داود الـعـزاوي والـذي
حتـدث عن نقـاط مـهـمـة في الـتدريب
فـيــمـا أشـار مـنــسق الـلـجـنــة الـفـنـيـة
والتطوير الدكتور حيدر عبد القادر
عسكرات همة إلجراء ا الى احللول ا
في ظل الــظـروف احلــالـيــة وكـيــفـيـة
توفيـر اجواء مثالـية للـمنتخب خالل
ــقـبـلـة. وقـدم اجلــهـاز الـفـني األيـام ا
ــــنــــتـــخب الــــشــــبـــاب أهم واالداري 
متطلباتهم قبل بدء التحضير الفعلي
ـــنـــتـــخب الــشـــبـــاب. يـــشــار إلى أن
مــنــتــخــبـنــا الــشــبــابي ســيـلــعب في
اجملموعة الثانيـة لبطولة آسيا حتت
عاما إلى جـانب منـتخبـات كوريا 19

اجلنوبية واليابان والبحرين.
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تـــفـــاقم عـــدد اإلصـــابــات بـــفـــيــروس
ــســتــجـد فـي الـعــراق دفع كــورونــا ا
وزارة الصحة العراقية وخلية األزمة
للتشديد عـلى منع التجمعات واحلث
عـلى الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي وبـالـتـالي
بـاتـت فـرصـة جتــمع الـفـريق مــعـقـدة

لــــلـــــمــــبـــــاشـــــرة بــــإنـــــشــــائـــــهــــا. 
يذكر ان وفداً سعـودياً زار العاصمة
بـــــغـــــداد في آذار  2019 واجـــــتـــــمع
بــوزارة الــشــبــا والــريــاضــة حلــسم
ـهـداة من ــديـنـة الـريـاضـة ا مـوقع ا
بـالده وبـــــــعض األمـــــــور االداريـــــــة

بـاالضــافـة الـى مـســألـة الــتــسـمــيـة.
نـطـقـة الـواقـعة وقـالت مـصـادر ان ا
بالقرب من مـنطقة اليـوسفية جنوب
بـــغــداد قـــد اتـــفق عــلـــيـــهــا الـــوفــد
السـعودي ووزارة الـشبـاب ان تكون

لعب. موقع بناء ا
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ــديـــنــة حــسـم الــعـــراق مــوضـــوع ا
ــهـداة من الــســعــوديـة. الـريــاضــة ا
وكـــشف الـــســـفـــيـــر الـــعـــراقـي لــدى
الــريـــاض قــحـــطــان اجلـــنــابي في
سؤول تصريح صحـفي أمس أن ا
ـدينة العـراقيـ حسـموا مـوضوع ا
الـريــاضــيــة وحتــديـد مــكــانــهـا وأن
اخملـــطـــطــــات ســـتـــســـلَّم لـــلـــجـــانب
الـسعـودي قـريـباً. وقـال اجلـنابي ان
ــديــنــة الــريــاضــيــة كــان مــشــروع ا
مـتـوقـفاً عـلى حتـديـد مـكـانـها واآلن
ــســؤولــون في الــعــراق حــســمــوا ا
كـان وقريـباً جداً األمر  اخـتيـار ا
ســيــتم تــقــد اخملــطــطــات وكل مــا
ـشـروع لإلخـوة واألشـقاء يـتـعلـق با

في السعودية. 
وكــان األمـ الــعـام جملــلس الـوزراء
حمـيد الـغزي طـالب مؤخراً وزارات
الــشــبــاب والــريــاضــة والـتــخــطــيط
والـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلمي
بـضرورة اإلسـراع إلجنـاز تـوصـيات
ـشــكّـلـة الخـتـيـار الـلـجـنـة الــفـنـيـة ا
ــديـــنــة ــنـــاسب إلنــشـــاء ا ــوقـع ا ا
ــــهـــداة من اجلـــانب الـــريـــاضـــيـــة ا
السعودي تمهيداً إلبالغه استعداداً
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احمد ابراهيم

قدم الى السعودية جانب من مخطط ملعب اليوسفية ا

في أربــعــة دول ألول مـــرة في تــاريخ 2007
البـطولـة والدول هي : أندونـيسـيا ومالـيزيا

وفــيـتــنــام وتــايالنـد. وفــاز في نــســخـة 2007
ــنــتـخب ـنــتــخب الــعــراقي وذلك بــتـغــلــبه عــلى ا ا
الـسـعـودي في الـنـهـائي بـنـتـيـجة 1-0 الـعـراق تـأهل
بـعــدهــا إلى كــأس الــقـارات  2009 وكــانت بــطــولـة
كأس آسـيـا تـقـام مـرة كل أربـعـة سـنـوات مـنـذ عام
 وكــانت الـبــطــولـة األخــيـرة الــتي أقــيـمت في1956
الـصــ قـد أقــيــمت في عـام  2004 وبــســبب أن
بية بطـولة أ أوروبا لكرة القـدم واأللعاب األو
تــقـام في نــفس الـسـنــة مع كـأس آســيـا فـإنه
يـسبب زحـام كبـير في اجلـداول الريـاضية
فـقد قرر االحتـاد اآلسيـوي لكـرة القدم أن
تـقام الـبـطولـة في األعـوام الـفرديـة مـنذ
عام 2007شـاهد البطولة بالتلفزيون
مــا يـقـارب  650مـلــيــون مـشــاهـد
حـول العالم. وكانت هـذه البطولة
هي الـبطـولة األولى الـتي يشارك
فــيـهـا مـنـتـخب أســتـرالـيـا لـكـرة
الـقـدم بـعـد انـضـمـامه إلى قـارة

آسيا.
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شهـدت نـهائـيات كـأس آسـيا عـلى امتـداد تـاريخـها
ـدربـ لــنـجـاحـات كـبـيـرة من حتـقـيـق الـعـديـد من ا
خالل قيـادة فرقهم إلى التتويج بلقب البطولة. وعلى
امــتــداد تــاريخ الــبـطــولــة طـوال  64عــامـاً جنح 16
مدرب في الـفوز بـلقب الـبطـولة مـع محـاولة الـعديد

درب للوصول إلى رفع الكأس.  من ا
والـقى تقـريـر االحتـاد االسـيوي الـضـوء عـلى أبرز
ـكـن لـلـقراء 10 مـدربـ شـهـدتـهم الـبـطـولـة حـيث 
درب األبرز في شـاركة في االستـفتاء  لـتحديـد ا ا
تاريخ الـبطولة. ويسـتمر التصـويت حتى يوم االثن

عـصـراً بـتـوقيت 4تـمـوز اجلـاري عـنـد الـسـاعة  20
مالـيـزيا. وتـواجـد مدرب اسـود الـرافدين الـبـرازيلي
ــدربـ الـ 10األعــظم في جــورفــان فــيـيــرا ضــمن ا

تاريخ القارة". 
:كان البرازيلي جورفان وقع عن فييرا قائالً وكتب ا
فـييرا مهندس أحـد أبرز اإلجنازات في تاريخ كأس
آســيــا عــنــدمـــا قــاد مــنــتــخب الــعــراق في رحــلــته
األســطـوريــة من أجل الــتــتــويج بـلــقب كــأس آســيـا
 في منـطقة آسيان. وأقيـمت بطولة كأس آسيا2007
يــولـيـو 29 يــولـيـو إلى  7في الـفـتـرة مـا بـ  2007 

ـقـبـلـة. وقـال خالل االيــام الـقـلـيـلــة ا
امـ سر الـهـيئـة مـحمـد فـرحان في
بــــيــــان صـــحــــفي  ان الــــتـــرجــــمـــة
ـسودة الـنظـام االساسي القـانونـية 
من الــلــغــة االنـكــلــيــزيــة الى الــلــغـة
العربية ستكتمل خالل االيام القليلة
ــقــبــلــة. وأضــاف فــرحــان ســيــتم ا
إرســال الـنــســخــة الـعــربــيــة بــشـكل
رسـمي الـى الـهــيــأة الـعــامــة مــطـلع
ـــقـــبل لـــغــرض االطالع االســبـــوع ا
الحـــــظــــات عــــلـــــيـــــهـــــا وإبـــــداء ا
ـقتـرحات الـتي يـرونهـا مـناسـبة وا
وتـسـليـمـهـا إليـنـا ليـتم إرسـالـها مع
مــــســـودة الــــنــــظـــام االســــاسي الى
االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم. وخـتم:
وبـإمــكــان الــهــيــأة الــعـامــة االطالع
ـالحــــــــظـــــــات والــــــــرد عـــــــلـى كـل ا
ــقــتــرحـات خـالل مـدة 5 أيـام من وا

تاريخ تسلم النسخة العربية.

اجـــتـــمــاعًـــا طـــارئـــا عــبـــر الـــدائــرة
االلكـترونـية وتـمخض االجـتماع عن
تـشــكـيل جلــنـة تــأسـيــسـيــة مـؤقــتـة
لكتابة النظام الداخلي لرابطة اندية
مـتاز. واضافت ان الـلجنة الدوري ا
تألفت من فراس بـحر العلـوم رئيسا
للجنة و ولـيد الزيدي نائـبا للرئيس
و عضوية كال من رحيم لفتة واحمد
سالم ومـحمـد الهـاشمي وعالء بـحر
العلوم وعـلي خلف. وتابعت ان هذه
الـلـجـنــة تـقـوم بـتــنـظـيم مــتـطـلـبـات
تـاسيس الـرابـطة ووضع هـيكـلـيتـها
ونـــظـــامـــهـــا الـــداخـــلي واالســـاسي
ـــا يــتــوافق مع والئــحــة عـــمــلــهــا 
مــتـطــلــبــات قــبـول عــضــويــتــهـا في
االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم. اعـلنت
الهيـئة التـطبيـعية لالحتـاد العراقي
لــكــرة الـــقــدم ان تــرجــمـــة الــنــظــام
االسـاسـي لالحتـاد سـتـكــون مـتـاحـة

لكتابة النظام الداخلي لرابطة اندية
ـمـتـاز. وذكـر بـيـان عن الـرابـطة ان ا
ـــمـــتـــاز عـــقـــدت انـــديـــة الــــدوري ا
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متاز شكلت اندية الدوري العراقي ا
لـكرة الـقدم جلـنة تـأسيـسيـة مؤقـتة
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متاز بكرة القدم  نافسة الدوري ا لقطة 

قحطان جثير



ــــقـــرر أن تــــشــــارك الـــريــــاضــــيـــة ا
االجنـــلــــيـــزيــــة مـــولي مــــاكـــان من
لـيـفـربـول في فـعـالـيـة االحتاد الـتي
كـان مــقـررا إقـامـتـهــا في الـعـاصـمـة
البريطانية لندن في  21مارس/أذار
اضي; بـيـد أن تلك الـفعـاليـة كانت ا
أول حدث يلـغيه االحتـاد جراء أزمة
تــفـشي فــيـروس كــورونـا.وقــد أعـلن
وايت أثناء محـاولته تنظـيم فعالية
خــلف أبــواب مــغـلــقــة في الــواليـات
تـحدة عن خطـة لتـنظيم مـباريات ا
عــلى جـزيـرة تـخــصص لـلـمــقـاتـلـ
الدولي احملظور عـليهم السفر إلى
ـتـحدة.وكـان االحتـاد بدأ الـواليات ا
في إقامة فعالـيات بدون جمهور في
"جاكـسونـفيل" و"الس فـيغـاس" قبل
أن يـــــؤكـــــد وايـت في 9 حـــــزيـــــران
ــاضي أن "جــزيــرة الــقــتــال" الــتي ا
ســتــســتـضــيـف فــعــالــيــات االحتـاد
ســتــقـام في جــزيــرة "يــاس" في أبـو
ظبي.وهي ليـست جزيرة صـحراوية
كــمــا تـــخــيـل جــمــهـــور االحتــاد في
البداية وال يـصل الرياضيـون إليها
بـقــوارب بل سـيـســافـرون جـوا إلى
مــنــتــجع تــرفــيــهي من فــئــة "خـمس
جنــوم" ســبق أن نُــظــمت فــيه ثالث
مـن فــعـــالـــيـــات لالحتـــاد في 2010
و 2014وفي ســـبـــتــــمـــبـــر/أيـــلـــول
ـاضي.وتـسـتـضـيف جـزيـرة يـاس ا
أمـيـال الــتي تــبـلغ مــســاحـتــهـا 9.6 
مربـعة سـباق الـسيـارات فورموال
1(ســـبــاق جـــائــزة أبـــو ظــبي
Æ2009 الــكــبـرى) مــنــذ عـام
كـمـا اسـتـضـافت اجلـزيـرة
حــفالت مـوســيـقـيــة مـثل
تـــلك الـــتي أقـــامـــتـــهـــا
بــيــونــســيه ومــادونــا
وفـــــريـق رولــــــيــــــنغ
ســــتـــونــــز وتـــضم
أيـضــا الـعــديـد من
ــــــتــــــنــــــزهــــــات ا
الـتـرفـيـهيـة ومن
ضـــمـــنـــهــا عـــالم
فــــــــــــــيـــــــــــــراري
بـــــاإلضـــــافـــــة إلى
مــركـز تــسـوق ومــلـعب

غولف ومرسى وشاطئ.
كيف سـتجـرى الفـعالـيات في

اجلزيرة?
سيسافر إلى اإلمارات جوا
نـــحـــو  630من أعـــضـــاء
االحتــاد ومن الــعــامــلــ

AZZAMAN SPORT
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كشف تقرير صحـفي إجنليزي عن رغبة إنـتر ميالن في إبرام صفقة تـبادلية مع مانشـستر يونايتد من أجل
ضم الفرنسي أنتوني مارسيال هذا الصيف.

وبحسب صحيفـة "إكسبريس" اإلجنليزية فإن إنتر ميالن سوف يعرض مدافعه السلوفاكي ميالن سكرينيار
عرفته برغبة مانشستر يونايتد في تعزيز دفاعه هذا الصيف. ضمن الصفقة 

ـمـتـاز حيـث رفع رصـيده إلى 16 ـيـزة مـنـذ اسـتـئنـاف الـدوري اإلجنـلـيـزي ا ويـقـدم مـارسـيـال مـستـويـات 
ـرجح أن يتنازل مانشـستر يونايتـد عن العبه حيث يعيش أفضل هدفًا.وأشارت الصحـيفة إلى أنه من غير ا

هنية لكن إنتر سوف يحاول إقناعه بالقدوم إلى إيطاليا. فترة في مسيرته ا
ويسـعى إنـتـر لتـأمـ نـفسه من إمـكـانـية رحـيل مـهـاجمـه األرجنـتـيـني الوتارو مـارتـيـنيـز والـذي ارتـبط اسمه
باالنتقال إلى بـرشلونة.ويرتبط مارسيال بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2024 وتبلغ قيمته السوقية

70 مليون يورو.
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اشتعلت مواقع الـتواصل االجتماعي
في مصر بـعد انتـشار تسجـيل فيديو
منسوب إلى مرتضى منصور رئيس
صري. مجلس إدارة نادي الزمالك ا
ويـســمع في الـفـيـديـو صـوت شـخص
يـــسب مـــحـــمـــود اخلـــطـــيب رئـــيس
ــصـري ومــحــمـود الــنـادي األهــلي ا
ــنــعم "كــهــربــا" العب الــنــادي عــبـــدا
األهـــلي كــمــا "يـــسيء" فــيه لـــلــشــعب
ــصـري قــائال: "الـبــلــد دي مـفــهـاش ا

راجل".
ومع انــتــشــار الــفــيــديـو أطــلق رواد
مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي وسم
_الدوله  الذي تصدر #مرتضي_يه
قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر
حـاصــدا أكـثـر من 620 ألف تـغـريـدة
ــسـتــخــدمـون عن عــبـر مـن خاللـهــا ا
"غـضــبـهم من تـصـرفـات رئـيس نـادي
ـهــيــنـة الــزمــالك الــتي وصــفـوهــا بــا
ـــــصـــــري ولـــــلـــــدولــــة لـــــلـــــشـــــعـب ا
ــصــريــة".فــقــال مــحــمــد مــنــصــور: ا
مـنوع من الظهور مرتضى مـنصور ا
إعالمـيـا والــتـحـدث في الــقـنـوات من

حــوالي عــشــرة أيــام وبــعــد مـا شــتم
اخلـطيب وكـهربـا ومصـر كلهـا اتصل
على قنـاة الزمالك واحـنا كنـا مفكرين
إن الـدولـة هــتـحـاسـبه! مــ بـيـحـمي

مرتضى يا عالم?".
ـحـاكـمة ـصـريـ  وطـالب عـدد من ا
رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
#محاكمة_مرتضى_منصور الذي كان
من ضـــمـن قـــائـــمـــة أكـــثـــر الـــوســوم

انـتـشـارا في مـصـر حـاصـدا أكـثـر من
54 ألـف تـغـريــدة.فـقـال هــيـثم راضي:
"هل مـرتـضـى مـنـصـور فـوق الـقـانون
ــصـــري? أال تـــنــطـــبق عـــلـــيه مــواد ا

الدستور? 
ــصــريـــة عــاجـــزة بــكل هـل الــدولـــة ا
مـــؤســســاتــهــا عـن إيــقــاف مــرتــضى
مــنـــصــور? إذا لم يــكـن هــنــاك إجــراء
رادع ضــد مــرتــضى فــهــذا يـنــال من
هــيــبــة مــجـلس الــنــواب واحلــكــومـة

صرية داخليا وخارجيا". والدولة ا
wK¼_« ÍœUM « ÈuJý

وقــد وجـه الــنـــادي األهــلـي نــداءً إلى
قــيــادات الـــدولــة ومــجــلس الــنــواب
إلعالن موقـفهم من "إهانـات" مرتضى
مـنــصـور رئـيس الـزمـالك وطـلب رفع
ـنسوب احلصـانة عنه بـعد الفـيديو ا
له.ونـشــر األهـلي بـيــانًـا رسـمــيًـا قـال
فـيه: "وجه الـكابـ مـحمـود اخلـطيب
رئـــيس مـــجــلـس إدارة الــنـــادي نــداءً
أخيراً للدكتـور علي عبد العال رئيس
مـجـلس الـنـواب وكل قـيـادات الـدولة
ومـســئــولـيــهـا; مــطـالــبــاً بـالــتـفــعـيل
الــعـاجل لــلــقـانــون قــبل فـوات األوان
ورفـع احلـصــانـة عن رئــيس الــزمـالك
الـذي سب الـبـلـد وأهـان مـائـة مـلـيون
مـصـري ويرى لـيس من بـيـنهم رجالً
عـندمـا قال في فـيديـو تداولـته مواقع
الـــتــواصـل االجــتـــمــاعي أمـس (بــلــد
مـــفـــهـــاش راجل)".كـــمـــا وجه رئـــيس
النادي األهـلي محمود اخلـطيب كلمة
للمسؤول في الـدولة قال فيها: "عام
ونـــصف من الــــشـــتـــائم والـــســـبـــاب
واالتــهـــامـــات الــبـــاطـــلـــة واألكــاذيب
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 في فـيلم بـروس لي الـشهـيـر (دخول
) عـام 1973 نــشــهــد جتــمع الــتـنــ
أعــظـم مــقــاتــلي الــعــالم في جــزيــرة
ــسـابـقــة فـنــون الـدفـاع عن خــاصـة 
النفس قبل حتقيقهم االنتصار على
"إمــبـراطـوريــة جـزيـرة شــريـرة".ومـا
حـدث في ذلك الـفـيـلم يـتـحـول الـيوم
إلى واقع مع توجه عدد من النجوم
من مـقـاتلـي احتاد الـفـنـون القـتـالـية
اخملــــتــــلـــطــــة  إلـى دولــــة اإلمـــارات
ـشـاركة ـتـحـدة من أجل ا الـعـربيـة ا
في أربع فـعـالـيات لـلـفـنـون القـتـالـية
اخملـتـلــطـة تـقـام هـنـاك بـ  11و25
تـمـوز اجلــاري وتـبـتـد بـنـزال بـ
الــبـطـلـ كــامـارو عـثــمـان وخـورخه

ماسفيدال.
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اجـــتــرح دانـــا وايت رئـــيس احتــاد
الــفـنــون الـقـتــالـيــة اخملـتـلــطـة هـذه
ـــواصـــلـــة الـــفـــكـــرة في مـــحـــاولـــة 
اسـتــضـافـة فـعــالـيـات االحتـاد خالل
فـتــرة تــفـشي
فـــــيـــــروس

كورونا.
وكـــــان من

{ لـندن- وكاالت- قـال هاري ك مـهاجم توتـنهام إنـه يبني "عالقـة قوية من الـتفاهم" مع
وسم ـدرب البـرتغـالي في ا درب جـوزيه موريـنيـو وأيد تـأقلم الـفريـق مع أسلـوب لعب ا ا
سؤولية بعد إقالـة ماوريسيو بوكيتينـو في نوفمبر/ تشرين الثاني قبل.وتولى مورينـيو ا ا
دة بينما قـال ك الذي تعافى من إصابة في عضالت الفخذ اخللفية خالل فترة التوقف 
ـدرب ثـالثـة أشـهـر بـسـبب جـائـحـة كـوفـيـد-19 إن حتـقـيق االنـتـصـارات هـو كل مـا يـهم ا
الـبـرتـغـالي. وقـال كـ حملـطـة (بي.تي سـبــورت) الـتـلـفـزيـونـيـة "هـمـا بـكل تـأكـيـد أسـلـوبـان
مختلفـان في التدريب لكن هذا أمـر رائع لقد مرت فتـرة طويلة حيث كـنت مصابا... وكنت
أتـابع الـفريـق من اخلارج وحـصـلـنا عـلى الـوقت لـلـتأقـلم مع بـعـضنـا".وأضـاف "لـقد بـنـيـنا
ـدرب ونحن نتـحدث في كـثير من األحـوال كل شيء يتعـلق بالفـوز ولقد عالقـة رائعة مع ا
ركـز الثـامن مع نيـوكاسل يونـايتـد اليوم كان واضـحا في ذلك". ويـلعب توتـنهـام صاحب ا
لك فرصة في التأهل إلى الدوري األوروبي.وتابع مهاجم منتخب إجنلترا األربعاء بيـنما 
ؤسف لناد كبير مثلنا خاصة مع مستوانا في آخر خمس أو ست سنوات "سيكون من ا

أال يلعب في أوروبا سيمثل ذلك إحباطا كبيرا".

ة سابقة بحسب يتعرضوا ألي هز
ســجــلــهم في االحتــاد. إذ ســيـواجه
بـــطـل وزن الـــويــــلـــتــــر األمــــريـــكي
الـنـيـجـيـري األصل كـامـارو عـثـمـان
خورخه ماسفيدال حامل لقب بي أم
أف من احتــاد الــفــنـــون الــقــتــالــيــة
اخملتلطة.وسينازل الالعب بيتر يان
خــوزيه ألــدو لــلـفــوز بــحــزام الـوزن
اخلفيف وفي وزن الـريشة سـيلتقي
الـبطل الـكسـنـدر فولـكـانوفـسكي مع
مــــاكس هـــولــــواي.وقـــد وصل العب
الفنون القـتالية اخملتـلطة البرازيلي
ألــدو الــبــالغ مـن الــعــمــر عــامـا 33
عـامـا إلى جــزيـرة يـاس مـنـذ بـدايـة

ـقاولـ ليتـوجهوا والريـاضي وا
إلى جــزيـــرة الــقـــتــال بـــعــد إجــراء
فــحـــوص كــشف فــايــروس كــورونــا
عــلــيــهم جــمـيــعــا قــبل سـفــرهم وثم
يخـضـعون لـعـدة فحـوص أخرى في

أبو ظبي. 
ــــتــــوقع إجــــراء وفـي اجملــــمل مـن ا
حوالي 3300 فحص لكل الواصل
ـــســـافــة من إلى اجلــزيـــرة.وتـــعــد ا
ــطـــار جلــزيــرة يــاس وهي نــحــو ا
خـمـســة أمـيـال بـالـسـيـارة "مـنـطـقـة
ـكن لــلــزوار مـغــادرتــهـا آمــنــة" ال 
ـنع اجلمـهور وتـضم نقـاط تـفتـيش 
ـنطقة من الدخول إليـها. وحتتوي ا
عـلى مـلـعب غـولف وشـاطئ وفـنادق
ومطاعم باإلضافة إلى ثالثة مرافق
طــــــبــــــيــــــة يــــــعـــــمـل فــــــيــــــهـــــا 17
شـخــصـا.وسـيـبــقى أكـثـر من 2500
ـــوظـــفــ مـن مـــوظـــفي االحتـــاد وا
العامل في جزيرة ياس داخل هذه
وظف نطقـة وقد خضع جمـيع ا ا

دة 14 احمللي إلى حـجر الصحي 
يـومـا فـضال عن اشـتـراط إجراء كل
واحد مـنهم لـثالثة فـحوص لـلكشف
عن الــفـــيــروس تــكـــون نــتــائـــجــهــا
سـلــبـيـة.وفـي احلـجـر الــصـحي قـبل
الــسـفــر من لـنــدن كـان عـلـى مـاكـان
ــفـردهــا في غــرفــتــهـا في الــبــقــاء 
الــفــنــدق ولــكن في جــزيــرة الــقــتـال
ـقـاتـل ـدرب مع ا يـسمـح ببـقـاء ا
كي يــتـمــكــنــوا من الــقــيــام بـبــعض
الـتــدريـبــات في غـرفـهـم. وبـعـد ذلك
كـنـهم الدخـول إلى مـنشـأة تدريب
خاصة وسيـقدم لهم وجبـات الطعام
مــقـاول تــغـذيــة خـاص مــتـعــاقـد مع
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واخلـوض في األعـراض. وكل هـذا لم
يــحـرك سـاكـنـاً. وكـأن رئـيس الـزمـالك

فوق القانون".
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ومـن جـــــــهــــــــته نــــــــفى مــــــــرتـــــــضى
رئـــيـس نــــادي الـــزمــــالك مــــنــــصــــور
ـنـسـوب ـصـري صــحـة الـفـيــديـو ا ا
له.وقال مـرتضـى في تصـريحـات عبر
فـيديـو نـشره عـلى صفـحـته في موقع
"فــيـســبــوك" حتت عـنــوان "فــضـيــحـة
بـــالـــصـــوت والـــصـــورة ... مـــؤامـــرة
اخلــــطــــيـب مع ضــــابـط اخملــــابــــرات
ـفــبـرك" الـقــطـري حــقــيـقــة الـفــيــلم ا
:"عــمـري مــا شـتــمت اخلــطـيب بــهـذه
الـشتـيـمة وكـهـربا هربان من الـزمالك
منذ سنة".وأضـاف منصور :"أنا لست
مـجــنـونًـا لـكي أقـول مـثل هـذا الـكالم
اذا  نشر هذا الفيديو اآلن? الهدف
من ذلك إثـارة فـتـنـة بعـد قـضـيـة نادي
القـرن".وتـابع قائال: "فـعالً مصـر ليس
بـهــا رجل ألن فـيــهـا أســود الـفــيـديـو
الـذي نـشر مـفـبـرك والفـتـنـة لن حتدث
بــ األهــلـي والــزمــالك بـــســبب وعي
اجلـمـاهيـر".وأعـلن مـرتضى مـنـصور صري نادي الزمالك ا

ماركوس
راشفورد
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باريات ليال في االحتاد.وستجرى ا
حــلـبــة يـطــلق عـلــيـهــا "فالش فـورم"
ــكن الــوصـول إلــيـهــا سـيــرا عـلى
األقـــدام من الــفـــنــدق وهـي أصــغــر
كثيرا من احللبة الـتي أقيمت عليها
الفعالية السابقة.وفي مدخل احللبة
ثمـة "أنفاق" يـضخ فيـها بخـار معقم
ــئـة من الــبـكــتـيــريـا يـقـتل 99 في ا
السـطحـية وتتـمتع احلـلبـة بوجود
مــكـيــفـات الــهــواء أيـضــا حـيث من
تـوقع أن تصل درجـة احلرارة إلى ا
 43درجـــة مــئــويــة في نــهــايــة هــذا
األسبوع.وسيـشارك في النزاالت في
قاتل الذين لم اجلزيرة ثالثة من ا

 لويس
سواريز

وقفنا أنه بوضعنا احلالي كفريق و
احلـالي فـإن النـقـاط الـثالث تـعني كل
شيء الليلة.“ويثق المبارد أن اجملال
ال يــــزال مـــفــــتــــوحـــا لــــلــــمـــزيــــد من
الـتـطـور.وقـال مـدرب تـشـيـلـسي ”أثق
في امتالك الـتشـكيلـة إمكانـيات أعلى
ــراحـل األولى. نــريـد ــا ظـهــر في ا
تـــمــريــر الــكــرة بـــشــكل أســرع وعــدم
التـقدم إلى األمام بـلمسـات كثيرة ألن
هذا يسمح للمنافس بالتكتل.”نحتاج
إلى التـحرك بـشكل أفضل عـند تـمرير
الـكـرة. لـقـد فعـلـنـا هـذا األمـر قبل ذلك
ـوسم لكن إذا كنـا نريد الـتطور هذا ا
ـدى البعـيد فإنه يـجب حتس على ا
ذلك.“وأضاف ”لكني ال أريد أن أوجه
انـتـقادات عـديـدة بـعد احلـصـول على
ـرحـلـة (من الـنـقـاط الـثالث في هـذه ا
ـــوسم). هـــذا لــــيس ســـهال وكـــانت ا
ـكن هـنــاك مـشــاعـر تــوتـر ألسـبــاب 
فــــــهـــــــمـــــــهــــــا لـــــــذا أنــــــا أشـــــــعــــــر
بالـسعادة.“وخسـر تشـيلسي -3صفر
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األســـبـــوع وقــال: "إنه أمـــر جـــمــيل
الـقدوم إلى هـنـا ورؤية الـفـندق وكل
شيء قاموا ببنائه إنه جنون فهذه
البـنيـة التـحتـية كـلهـا تبـدو خيـالية
ـــبـــاريـــات جــــدا".وفي واحـــدة مـن ا
ـنتـظرة ستـواجه مجددا الرئـيسة ا
العــبـة الـفـنـون الـقـتــالـيـة جـيـسـيـكـا
أنـدرادي الـبــطـلـة الـسـابـقـة في وزن
الـقش لــلـســيـدات (من أخف األوزان
يـــتـــرواح بــ 48 و 52 كــــغم) روز
نــامــاجـــونــاس.وقــالت األمـــريــكــيــة
نامـاجوناس الـبالـغة من الـعمر 28
عامـا: "ثمـة بالـتأكـيد بـعض األشياء
الصـغيرة الـغريـبة. إنهـا مثل مـدينة
أشباح وال أشعر حقا بأنها جزيرة.
لقـد كنـا للـتو في غـرفة الـفنـدق".وقد
غادرت ماكان البـالغة من العمر 30
ســـنــة لـــنـــدن جـــوا يـــوم األربـــعــاء
ـرتـقب في وزن اسـتـعـدادا لــلـنـزال ا
الـذبـابـة لـلـسـيـدات ضـد الـبـرازيـلـية
تاليا سانتوس في 16 يوليو/تموز
اجلاري.وقالت ماكان من غرفتها في
الفندق في لـندن: "تبدو احلـلبة على
تـاز  أما القفص احمليط مستوى 
ـوجـود عـلى الشـاطئ فـيـبدو بـها وا
لــلــعــرض فــقط. وقــد سـألـت إن كـان
بــــإمـــــكــــاني الـــــتــــدريب فــــيـه قــــبل
الــنـزال".وأضــافت قــائـلــة: "إذا كـنت
مقاتال فال جتـعل بعض التـغيير في
عـهـود يـؤثـر على تـفـكـيرك ـسـار ا ا

وتركيزك".

{ مدريد- وكاالت - حتـدث األوروجوياني لويس سـواريز مهاجم بـرشلونة عن مـستقبل
زمـيـله األرجـنـتـيـني لـيـونـيل مـيـسي في ظل ارتـبـاط اسـمه بـالرحـيل عـن كامـب نو وكـذلك
الفرنسي أنـطوان جريزمان وتـذبذب مستـواه في موسمه األول مع البـارسا.وقال سواريز
في مقـابلة مـعه صحـيفـة "موندو ديـبورتـيفـو" اإلسبانـية: "ال أرى مـيسي بـأي فريق بخالف

برشلونة".
وأضاف: "لكن القرار الذي سيتخذه ليو سيكون بناءً على التفكير في مستقبله وأسرته".
وتابع: "أحـيانًا نـكون جميـعًا سيـئ ألننـا نتعرض لـلهزائم أو أشـياء من هذا الـقبيل ولكن
ـكـان الذي يـشعـر فـيه بالـراحـة والسـعادة كـوني صديـقًـا سأوصـيه دائمًـا أن يـكون في ا
فإذا كـان سـعـيـدًا في بـرشـلـونـة سـيـبـقى في الـنـادي أمـا إذا كـان بـحـاجـة إلى الـتـغـيـير

فسوف يعرف ما يحتاجه هو وأسرته".
وبـسؤاله عن أولويـات ميسي مشـروعًا رياضـيًا ناجحًـا أم أسرته أجاب سواريـز: "أعتقد
أن العائلة سعيدة في برشلونة".وأكمل: "أكثر ما يتمناه ميسي هو أن يكون هناك مشروعًا
ناجحًا لـكنه يجب أن يتشاور أولًا مع عائلته ومع والده (وكيله) وفي هذه احلالة سيكون

على دراية بالقرار الذي يجب عليه اتخاذه".
وعن رأيه في زميله الـفرنسي أنـطوان جريزمـان قال: "إنه العب رائع متـواضع ومحبوب

جدًا".
وواصل: "واجه أنطوان وقـتًا عصيـبًا ألن األمور لم تـسر كمـا أراد لكنه حصل
باراة على دعمنـا في بعض األحيان عندما يتم تـغييرك في وقت متأخر من ا
ينخفض احـترامك لذاتك قليلًا ليس هو فـقط ولكن اجلميع لكن دائمًا ما يكون

شورة لك". زمالئك بجوارك لتقد ا

{ بـاريس- وكـاالت-  حتـدث األسـطـورة الـفـرنـسي مـيشـيل بـالتيـني جنم
يـوفـنـتـوس األسـبق عن األرجـنـتيـني بـاولـو ديـبـاال مـهـاجم الـبـيـانـكـونـيري
مؤكدًا أنه يحب طـريقته وأسلوبه في اللعب.واسـتطاع ديباال أن يعادل عدد
أهداف بالتـيني مع يوفنـتوس حيث سجل 68 هدفًـا منذ انضـمامه قادمًا

من باليرمو.
وقع "كـالتشيو مـيركاتو" اإليطالي: "ال أحب وقال بالتيني في تـصريحات 
ـقـارنات فـنـحن نـختـلف عن بـعـضـنا لـيس ألنـني رأيـته في الـعـديد من ا
ـرات ولـكـني عـنـدمـا أتـابــــــــعه أحــــــــبه كـثـيـرًا فـهـو دائـمًـا مـا يفـعل ا
ـراوغـة فـأنــا بالتـيـني وهــو مـخـتـلف أشـيـاء رائــعـة من حـيث الــركض وا

عني".
كنهم وضعه في أي وأضاف: "بالـنسبة لي يتعلق األمر باألدوار 
ـراكـز األمـامـيـة وسـيـسـجل األهـداف لـقـد كـنت العب مـركـز من ا

الوسط الذي سجل العديد من األهداف".
وتـابع: "ديــبـاال مـخـتــلف كـلـيًـا عــني فـهـو لــيس العب وسط ولـكـنه

مهاجم وظيفته إحراز األهداف".

في ضــيـافـة شــيـفـيــلـد يـونــايـتـد يـوم
ـــاضي.وأضـــاف المـــبــارد الـــســـبت ا
”ظهـرت شخـصيتـنا بـشكل أفضل في
مـبـاراة الـلـيـلـة.“ورغم االنـتـصـار أكـد
المبارد أن ناديه لم يـضمن بعد إنهاء
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{ لـندن  –وكـاالت - قال مـيكيل أرتـيتا
مــدرب أرســنــال إنه يــجب عــلى نــاديه
ـمـتـاز ــنـتـمي لــلـدوري اإلجنـلـيــزي ا ا
ا فعله ليفربول لـكرة القدم أن يتعلم 
درب في كـيفية بناء التشكيلة بقيادة ا

يورجن كلوب.
سـؤولية في وقـاد كلوب الـذي تولى ا
2015 لــيـفـربـول حلــصـد لـقب الـدوري
ــوسم ألول مـــرة في  30عـــامـــا هـــذا ا
ـاضي بدوري بـعـدمـا تـوج في الـعـام ا

ـــربع الـــذهــــبي في ظل ـــوسم فـي ا ا
خــوض مــبــاراتــ صــعــبــتــ حــيث
يـواجه لـيفـربـول الـبطل يـوم األربـعاء
ثم يستضيف ولفرهامبتون واندرارز

يوم  26يوليو تموز.
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نـــاديه عـــلى االنـــتــرنت ”إنـه يــوم فـــخــر لي
ولــعـائـلـتي. عــنـد الـنـظــر إلى األسـمـاء الـتي
ــاضي أشـــعــر نـــالت هــذا الـــتــقـــديــر فـي ا

بالتواضع.“
ـكـافـحة وأضـاف ”ال يـزال الـطـريق طـويـال 
فقـر األطفال فـي البالد لكن احلـصول على
ضي هذا الـتقديـر من مديـنتي يـعني أنـنا 
ـــســـار الــصـــحـــيح وهــذا في ا
يــعــني الــكــثــيـر.“وســاعـد
راشـفـورد في جـمع نـحـو
20 مــــــلــــــيـــــون جــــــنــــــيه
اســــتــــرلــــيــــني (25.22
مــــــــلـــــــيــــــــون دوالر) مع
مـــؤســـســـة فـــيـــر شـــيـــر
إلمــــــــداد الـــــــــعـــــــــائالت
بــــالـــــوجـــــبـــــات خالل
جائحة كوفيد-19.

الــــزمـــــان- أعـــــلـن الــــدوري { لـــــنــــدن -  
مـتاز لـكرة الـقدم يـوم األربعاء اإلجنلـيزي ا
أن مـاركـوس راشـفورد مـهـاجم مـانشـسـتر
يـونـايتـد سـيـصبـح أصغـر شـخص يـحصل
عـلى درجـة الدكـتـوراة الفـخـرية من جـامـعة
ساعدة األطفال. مانشستر تقديرا حلملته 
ونـال راشـفـورد إشــادة واسـعـة بـعـد جنـاح

حملـة مهاجم منـتخب إجنلتـرا لتوفير
ـــدرســـيــة الــوجـــبـــات الــغـــذائـــيــة ا
لألطـفـال خالل الـعطـلـة الـصيـفـية
في بـريـطــانـيـا مـشــيـرا إلى أنـهـا
كانت مصدر دعم له في طفولته.
وسـيــنـضم الـالعب الـبــالغ عـمـره
22 عــامـا إلى أسـطـورتي الـنـادي
ألــــيــــكـس فـــيــــرجــــســــون وبــــوبي

تــــــشــــــارلــــــتـــــون فـي نــــــيل
الدكـتوراة الفـخرية.وقال

ـــوقع راشـــفــــورد 

تـــقـــدمه بــبـالغ رســمي
إلى الـنـائب الـعـام ضد
محـمود اخلـطيب و13
شـخـصـا آخـرين بـدعوى
نــــشـــر تـــســـجــــيل صـــوتي
ــقــابل أكــد مــفــبــرك له.وفي ا
ـــغـــردين تـــأيــيـــدهم عـــدد من ا
لــرئـيس نــادي الــزمـالك من خالل
ــحــاســبــة "من فــبــرك ــطـــالــبــة  ا

ـرتـضى منـصور" نـسوب  الـفيـديـو ا
عـــلى حــد قـــولــهم.كـــمــا نـــشــر بــعض
ـغـرديـن تـسـجــيل فـيـديــو قـالـوا إنه ا
يـظهر "الـنسـخة األصـليـة من الفـيديو
ـفــبــرك".لـكن وســائل إعالم مــحـلــيـة ا
نــقــلت عن مــصــادر بــالــنـادي األهــلي
قـولـهم إن "فــيـديـو مـرتــضى مـنـصـور
صـحيح وغـير مـفبـرك كمـا زعم رئيس
نــــادي الـــزمــــالـك في تــــصــــريـــحــــاته
صدر أن التلفزيونية أمس".وأضاف ا
"األهــلي بــصــدد تــصــعــيــد األمــر إلى
أقـصى درجـاته واالسـتـمـرار في طـرق
جـمـيع األبـواب الرسـمـيـة مع احلـفاظ
عـلى حـقــوقه وحـقـوق رئـيــسه كـامـلـة
جتاه جتاوزات رئيس نادي الزمالك".
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أبــــطـــــال أوروبــــا وكــــأس الــــســــوبــــر
األوروبـيـة وكـأس العـالم لألنـديـة.وقال
أرتــيــتــا لـلــصــحــفـيــ قــبل مــواجــهـة
لـيـفـربـول يـوم األربـعاء ”مـا فـعـلـه هذا

النادي أمر مذهل. 
بــكـل تــأكــيــد لــقـــد احــتــاج إلى بــعض
الـوقت لـبـنـاء التـشـكـيـلة وتـعـلم ثـقـافة
جـديـدة وفلـسـفة جـديـدة وطريـقـة لعب
درب.“وأضـاف ”لـقـد بدأ في تـنـاسب ا
ـطـلوب الـتـعـاقـد مع كل العب يـخـدم ا

وهـو مـا فـعـله بـذكـاء ولـقـد تـعـاقـد مع
يز في كل مركز.”ومن الناحية العب 
ــاديـة تــلـقى مــسـانــدة كـبــيـرة وأبـرم ا
صـفـقات ضـخمـة مـا تسـبب في تـغيـير
الــــنـــادي.“وتــــابع ”الــــشـــكـل احلـــالي
يـخـتلف عـما كـان علـيه األمر مـنذ أربع
ســنــوات. قـدرات أي نــاد عـلـى الـبــنـاء
تـكون مـحدودة بـعض الشيء لـكن بكل
تـأكـيـد هـذا يـجب أن نـنـظـر إلـيه ونرى

كيف حدث ذلك ألنه مثال رائع.“

ـا يـكون تـشـيـلـسي قدم { لـنـدن - ر
بالـفعل عرضـا متواضعـا خالل الفوز
1- صـفــر عــلى نــوريــتش سـيــتي في
متـاز لكرة القدم الدوري اإلجنلـيزي ا
يـوم الـثالثـاء لـكن بـالـنـسـبـة لـلـمدرب
فرانك المبارد فإن كل ما يهمه النقاط
الثالث.وعزز تشيلسي بعد االنتصار
في مـلـعــبه سـتـامـفــورد بـريـدج عـلى
الـفــريق الــهــابط لــلــدرجــة الــثــانــيـة
ـركز الـثـالث مع محـاولة مـوقعه في ا
ـــربع الـــذهـــبي ـــوسـم في ا إنـــهـــاء ا
للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.وقال
المـبـارد بـعـدمـا فـاز بـهدف أولـيـفـيـيه
جيـرو في نهايـة الشوط األول لـيتقدم
بــأربع نــقــاط عــلـى لــيــســتــر ســيــتي
بـاراة كانت ومـانـشسـتـر يونـايـتد ”ا
مــقـبـولــة لـكن الــنـتـيــجـة مـهــمـة. كـان
ـكــنـنـا الـفــوز بـنـتـيــجـة أكـبـر وكـان
ـــــكن أن نـــــظـــــهــــر بـــــشـــــكل فـــــني
أفضل.“وأضاف ”هـذا مقـبـول... أريد
كن أن ينتظر. أعتقد زيد لكن هذا  ا
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{ طــــــوكــــــيـــــو  –وكــــــاالت -  قـــــال
ـستـشار الـبـارز باحلـكومـة اليـابانـية ا
كــــيــــوشي كــــوروكـــاوا لــــرويــــتـــرز إن
ـبيـاد طـوكـيو قـد تـتأجل مـنافـسـات أو
مــجــددا إذا تــطـــور فــيــروس كــورونــا
سـتجد بـشكل أقوى.لـكنه أشار إلى ا
أن الـــتــصــاعــد في عــدد احلــاالت في
طـوكـيـو مؤخـرا يـرجع إلى عـدم اتـباع
اإلرشــادات الــصـــارمــة لــلـــوقــايــة من
الـعـدوى.وكــان كـوروكـاوا مــسـتـشـارا
عـلـمـيـا لـلحـكـومـة الـيابـانـيـة بـ عامي
2006 و2008 وتـرأس جلنـة حتقيق
في كــارثـة فــوكـوشــيـمــا الـنــوويـة عـام
2011 واآلن يــــعــــمل مــــســــتــــشــــارا
لــلــحـكــومــة خالل أزمــة كــوفــيـد-19.
وأضاف ”اعتـقد أن الـفيـروس يتـطور
ـا ـا يـكـون أقــوى بـكـثـيـر  دائــمـا ور
كن أن يؤدي إلى ظهور موجة ثانية. 

ـبيـة مجـددا ولكن تتـأجل األلعـاب األو
كـنـني الـتـنـبؤ.“وتـابع ”اعـتـقد أن ال 
حـاالت اإلصـابـة اجلـديـدة في طـوكـيـو
حـدثت ألن الـنـاس ال تـتبع الـتـوصـيات
لـــكن إذا حـــدثـت تــطـــورات ســـتـــكــون
القصـة مخـتلـفة تـمامـا وقد حتدث في
أي مـكـان في الـعالم.“وقـالت يـوريـكو
كــويـكي حـاكـمـة طـوكـيـو لـرويـتـرز يـوم
بـية التي كان االثنـ إن األلعاب األو
مـوعـدها األصـلي يـنـطلـق هذا الـشـهر
بــســبب لـــكــنـــهــا تـــأجــلت إلى 2021 
ــقـبل الــوبــاء يـجـب أن تـقــام الــعــام ا
لـــتـــكــون رمـــزا الحتـــاد الـــعــالـم ضــد
الــفــيــروس.وواصل كــوروكـاوا ”أحــد
اخملـاوف اآلن يـتـعـلق بـكـيـفـيـة احـتـواء
انـتـشـار العـدوى واألمـر اآلخـر كـيـفـية
دعـم االقـــتــــصــــاد ألن الــــكــــثـــيــــر من

األشخاص يفقدون الوظائف.“
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باريس

لـقـد كـان االحـتالل االمـريــكي الـبـريـطـاني لـلـعـراق مـأسـاة تـاريـخـيـة
فـادحــة في تـاريخ الــعـراق وفي تـاريخ الــدول الـعـربــيـة. الن احـتالل
نـطـقة واشـعال احلـروب فيـها العـراق كان اخلـطـوة االولى لتـفتـيت ا
وهـكـذا كـانت حـيث دمـرت كل من لـيـبـيـا وسـوريـا والـيـمن كـمـا كـان
هناك خريف عربي اطلق علـيه ظلما ربيعا عـربيا والسبب كان عامل
تـفـتـيت واقـتـتال ومـيـلـيـشـيـات والئـها لـدول اجـنـبـيـة او عـربـيـة ركبت
ـتــحـدة فــالـواليــات ا ــوجه مع ربــانـهــا االمـريــكـان والــبـريــطـانــيـ ا
ـلـومـا من االمـريـكـيـة الــتي هي اصال دولـة بال تـاريخ ال نــهـا كـانت 
شـتـات االرض وكـانت فـيـهـا حـرب طـاحـنـة بـ واليـات الـشـمـال مع
واليات اجلـنوب والى عام   1868 التـوحيـد وتوقـيع  دستـور اتفق
يا فهي ال حتترم ستويـات عا عليه كان نتاجه دولـة مارقة على كل ا
نظمة الدولية الهامة وال تحدة رغم احتضانها لهذه  ا ميثاق اال ا
حتـتـرم الـقانـون الـدولي وهـنـاك واليـات تـريـد االسـتـقالل  مـثل والية
ـركـز الـعـاصـمة كـالـيـفـورنـيـا الـتي تـقـول ادارتـهـا بـانـهـا تـقـدم الى ا
ــا حتـصل عـلــيه من خـدمـات او واشـنــطن اعـبـاء ضــريـبـيــة اكـثـر 
وتـاريخ امـريـكـا وبـريـطـانـيـا ـركـز الى الـواليـات مـعـطـيـات يـقـدمـهـا ا
ـأســاويـة فـفي   امـريـكــا  ابـادة الـسـكـان تـاريخ مــلئ بـاألحـداث ا
االصلي من الهـنود احلمر وتمـارس العنصريـة بأبشع صورها مع
واطن فلو السكان من ذوي الـبشرة السـمراء او السوداء واخـرها ا
امـا بريـطانـيا ـقـراطيـة االمريـكيـة اهـذه هي الد يد الـذي مـات خنـقا
ال نـه قائم عـلى اغتـصـاب حقـوق الفـقراء فتـاريـخهـا ال يشـرف احدا
ـلــكـيـات الــزراعـيــة حلـسـاب اصــحـاب االقـطــاعـيـات من اصــحـاب ا
الـكـبـيـرة ويـتم مـعـاقـبـة الـذين يـعـارضـون عـمـلـيـات االغـتـصـاب هـذه
وتـصل الى حـرق الــنـاس الـرافـضـ لـتـســلـيم اراضـيـهم او حتـويل
جــنــســهــا من مــزارع الى مــراعـي حلــســاب اإلقــطـاعــيــ والــنــبالء
كن لـعاقل او فـهل  دول هذا تـاريخـها لـكيـات الكـبيـرة واصحـاب ا
فهي انظمة مدرك لهذا التاريخ البشع ان يا مل من هذه الدول خيرا
وسـاهـمت عـبر رأسـمـالـية وصـفت بـانـهـا انـظـمة رأسـمـالـيـة طـفـيلـيـة
تاريـخهـا خالل القرن الـعشـرين والقـرن احلادي والـعشـرين با بادة
جـمـاعـيـة فـي مـخـتـلف مـنـاطق الـعـالـم وحـصل ذلك في افـغـانـسـتـان
ويوغسالفيا وجيكو سلوفاكـيا والعراق وسوريا وليبيا واليمن  وهي
مستمرة على هذا النهج  وكان احتالل العـراق مطلبا صهيونيا كما
ذكر ذلك احد اعضـاء البنتـاغون عندما سـئل عن سبب احلرب على
وان احـتالل الـعـراق سـيـكـون بـدايـة الـعـراق قـال اسـرائـيـل تـريـدهـا
لنـهايـة القوة الـعربـية مع وجـود دول عربيـة البـعض منـها يـتبادل مع
الكـيان الـصهـيوني الـسفارات واالخـر قنـصلـيات وزيـارات علـنية او
وهكذا اصـبحت القضية الفـلسطينية سرية وحتت مسميات مـختلفة
في طي النـسيـان وبقي الفـلسـطيـنيـون لوحدهم والـكيـان الصـهيوني
فـتـارة يـعـتـبـر الـقـدس يـنـفـذ رغــبـاته في ظل حـالـة االنـهـيـار الــعـربي
عاصمة ومره يحـاول ضم اجلوالن السورية مدعـومة هذه التحديات
الصهيـونية للعـرب من امريكا وبريـطانيا الـلتان لها اصـدقاء مقرب
من دول عربية ال تفكر بشي اسـمه فلسط . وكان احتالل  العراق
كـمـا  عام  2003 احـتالل الــعـراق تـنـفـيــذا لألجـنـدة الـصـهــيـونـيـة
تـحدة ارادت وكمـا نفـذت  الدولـتان اخلـارجتـان على مـيثـاق اال ا
ـلك اسـلــحـة جـرثـومـيـة ـاذا احـتل الــعـراق ألنه  والـقـانــون الـدولي
ونـوويـة  كانـت هذه احلـجـة والـنـتـيجـة ال شيء من هـذا الـقـبـيل. فـما
الذي كسـبه العراقيـ من الفوضى اخلالقـة التي وعد بـها  الرئيس
وما ـقراطي االمريكي جـورج  بوش االبن  والـتي سيعـقبهـا نظام د
هي الـنـتـيـجـة لـهذا االحـتالل حل اجلـيش واالجـهـزة االمـنـيـة كـامـلة
ذهبية وزرع نظام سياسي مقيت قـائم على احملاصصة الطائـفية وا
والقوميـة واجلغرافيـة وهذا لم يعرف في الـعراق سابقـا  وتبعا لذلك
ـدنـيـة وال ـشــهـد اطـراف جـاءت مـع احملـتل ال تـعــرف  ا تـســيـد ت ا
تــعـرف كـيـف تـدار الـدولــة واصـبــحت تـتـحــكم في مــسـارهـا وتــنـفـذ
ومع اجـنـدات خـارجـية وبـوالء اجـنـبي تـنـفـذ لـهـذا االجـنـبي مـا يـريد
ـقراطيـة بوش الـتي وعد بـها العـراقي بدايـة العهـد اجلديـد عهد د
بدأت االغتياالت خليرة الـعلماء العراقيـ واساتذة اجلامعات وكبار
ـهـنـدسـ والـكـتـاب والـصـحـفـيـ الـضـبـاط والـطـيـاريـن واالطـبـاء وا
واإلعالمي وكانت االعداد هائلة خسـرها العراق على مر السنوات
التي اعـقبت عـام االحتـالل  وبالـتالي الـهاشـمي ليس اول من اغـتيل
ولن يكون اخـرهم ورغم ان هنـاك دستـور صدر عام  2005 اكد في
واد    38و 39و  40و  47 على ضمان حريـة التعبـير بكل الوسائل ا
ــســمــوعــة وحــريــة الــصــحــافـة ــقــروءة وا وهــذا يــعــنـي الــوســائل ا
ا فـيها الهـاتفية واالجتماع  والـتظاهر الـسلمي وحريـة االتصاالت 
كما لم يجز وااللكترونـية واكد على حـرية الفكـر والضميـر والعقيـدة
ان الـضــمـان والـتـأكــيـد طـبـعـا االجـبــار عـلى االنـتـمــاء الى االحـزاب
ـا طـو رات او (عـلى الـورق فــقط ) الن الـكـثـيـر ,امـا اغـتـيـل بـكـا ا
اختطف  ولم يعد ومن هم من يقتل امام داره وما اكثر من قتل على
هذه الـشـاكلـة والن القـتـلة كـما يـبـدون محـميـ كمـا تـب من حـادثة
اغتيال الهـاشمي اذ ان احلال الذي كـان عليه القتـلة لم يتضح انهم
خائفـون ال بل مطـمئنـون من النتـائج وكأنـهم ادوا الصالة في جامع
وتوجـهـوا الى دورهم مؤدين فـروض الـطاعـة للـرب والـبعض يـخطف
وال يـتــرك له اثـر او خـبـر او يــقـتل ويـرمى في امــاكن يـتـفــ الـقـتـلـة
امـا االجبـار على االنـضمـام الى التـشكـيالت السـياسـية باخـتيـارها
وبعـضهـا حـزبيـة فطـريقـة االجبـار مـوروثة من الـنظـام السـابق الذي
كان يـشتـرط وثيـقـة مع اوراق التـعيـ من قيـادة فرع احلـزب القـائد
ـعـنى اخـر البد ان و ـنـطقـة الـتي يـسـكن فـيهـا طـالب الـتـعيـ في ا
تكـون منـظمـا الى  جـهة سـيا سـية لـتحـصل على فـرصة عـمل وعلى
هـذه الطـريـقة يـتـعـ حديـثـو التـخـرج وتصـبح لـديـهم سنـوات خـدمة
وتـرفـيــعـات  وتـرقـيـات واقــرانـهم الـقـدمـاء بـال عـمل الن الـبـعض من
اجلدد استـساغوا االنـضمـام الى هذه التـشكيالت ,وبالتـالي ليست
هنـاك فرص متـساويـة للـمواطنـ كمـا جاء في دسـتور  عام  2005
ان مـحــنـة الـشـعـب الـعـراقي  عــبـر اكـثـر من خــمـسـ عـامــا مـحـنـة
قاصـمـة فـمن مطـاردات لـلسـيـاسيـ واالسالمـي الى حـرب ثـماني
سنـوات اعقـبهـا حرب الـكويت ثم حـصار اسـتمـر ثال ثة عـشر عـاما
بإرادة امـريكـية وبـريطـانيـة وتوجـيه صهـيوني اضـر بالـشعب والـبلد
قيت  الذي بكل شيء واخيرا االحتالل ومن  ثم نظام احملاصصة ا
فا انهى قدرات العراق و امكانياته العسكرية واالقتصادية والعلمية
قـراطـية احملـتل والـنـظام هـكذا هـي د ي كـارثة  حـلت عـلـيك يا بـلـد
الـنـمـوذج الـذي جـاء به نـظـام بـوش الـعـفن ومن ارتـمى في احـضـان
امريكا من الذين با عو الضمير والبـلد يصح عليهم قول هتلر احقر
الناس اولئك الذي ساعدوني على احتالل بالدهم وهم ليسو قلة من
ساعد امريكا وبريطانيا صاحبتي التاريخ االسودين على احتالل
الـعراق وتـمـكـ بـعض دول اجلوار الـتي تـعـبث بـخـيرات الـبـلـد بكل
قـراطية قـراطيـة. د نـعم هذه هي الـد ثقل وقـوة بأدواتـها الـداخلـية
االغـتـياالت الـتي لن  يـكـون الـهـاشـمي اخـرها مـالم تـتـخـذ احلـكـومة
اجراءات حـاسمـة ضـد من تراهم يـهددون سـلـطان الـدولة وقـانونـها
والـبـدايـة الـذي يـجب ان يـفـعل ويــسـيـد عـلى اجلـمـيع دون اسـتـثـنـاء
بإعادة الـنظر بـاجليش واعادة هيـكلته وخالصـه من الطارئ وان ال
يكون مبني عـلى الوالءات الفئويـة بل جيش مستقل فـقط والئه للبلد.
ن ومنع اي جـهـة من كتل او افـراد يـرون ان لهم شـان في الـدولة 
هم اساس دمار البلد وافالسه كانوا او يريدون ان يكون لهم شان
ال لــتـصــريـحــات هـذا الــبــعض وال لالسـتــمــاع الى أرائـهم. ســيـادة

القانون اوال  وحصر السالح بيد الدولة  ثانيا.
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اجلزائر

الـذي أضـحى سـاحـة عـامـة جتـسد
فيـها كل الـقدرات والـسلـطات التي
وفــــــرهـــــا اإلعـالم االجـــــتــــــمـــــاعي

التفاعلي والتواصلي.
 إن عـــصـــر الــوســـائط هـــذا أغــرق
ـهـووس بـالـصورة في تـصـوير ا
أنفسهم وبعض أحداثهم البسيطة
وكـــأنــهــا أحــداث كـــبــرى لــتــرخي
فرطة النزعـة الذاتيـة والفردانيـة ا
بضاللها على الـعقول; فكل يحاول
أن يــثــبت أن صـــورته هي األقــوى
واألجــمل واألهم وكــأن صـاحــبـهـا
الـبــطل الــفـائـق أو اخلـارق! تــقـول
صـاحـبـة الـكـتـاب: أن كل الـوسائط
اجلــديــدة أصــبـــحت حتــاكي عــالم
احلـقـيـقـة الــواقـعـة من خالل سـيل
من الصـور التي ال غـاية لـها سوى
التـمثل الـذاتي فالسـيلـفي ال يعدو
أن يـكــون تـمــثـيـل بـصــري وأسـيـر
رؤية حتتفي بـاألشياء في صورها
ـتـخيل. إن الـعـارية خـارج مـداها ا
السيلفي منطـلقه ترسبات الشعور
بالوحدة والعزلة وغياب االهتمام
شاعر ويتضح ذلك في االنتشاء با

مــرتـبــطـا بــهــاتـفه يــسـتــعـرض به
حـياته وحتـركاته الـيومـية بـعد أن
بـــســـطت الـــشـــبـــكـــة خـــيـــوطـــهـــا
الالمـرئيـة وغدت الـصورة وسـيلة
لـلـتعـبـير عن األنـا والـتمـركـز حول
الــــذات والــــتـي أصــــبــــحـت تــــمأل
الـعوالم االفـتراضـية لـيتم تـداولها
ضــمن فــضــاء أفــقي تــخــلص فــيه
الفـرد من كل أبعاد الـعمق وحترر
وجود من كل سمات واعتبارات ا
واألخــر والـواقع لـتـنـتـصـر الـذات
ولـو حلـظيـا وهـذا مـا علـقت عـليه
الباحـثة باألنا الـرقمية وتـناقضها
فـي كـثـيـر من األحـيـان مع الـهـويـة
الـواقــعـيــة الــيـومــيـة كــمــا تـفــسـر
وضوع في ذات السياق. الكاتبة ا
-الـســيـلــفي .. هل هــو اسـتــعـراء?
ـــــعـــــمـــــقــــة ومـن خالل قـــــراءتي ا
تكررة لفـحوى الكتاب وحقائق وا
وخـفـايا سـطـوره نكـتـشف فعال أن
النـاس الـيـوم يـعـيـشـون اسـتـعراء
كــبـيــرا كــمــا عــبــرت الــكــاتــبـة إذ
أصـــبـــحت الـــصــورة فـي نــظـــرهم
مـطلـبـا دائـمـا يـغـذي هـذا الـفـضاء

jeجـذبــني مـؤخــرا كـتـاب عــنـوانه
  selfie donc je suisلــكــاتـــبــته
إليزا غودار  Elsa Godartوالذي
ترجم للعربيـة ليصبح عنوانه: أنا
أوســـــيـــــلــــفـي إذن أنــــا مـــــوجــــود
–حتـــــوالت األنـــــا فـي الـــــعـــــصــــر
والـكـتـاب في عـمومه االفـتـراضي-
يــســـلط الــضــوء عـــلى ســلـــبــيــات
الـفـضــاء االفـتـراضي الــذي الـتـهم
واقـعـنـا  وهـذا من خالل الـصورة
الـرقمـية الـذاتـية خـصوصـا والتي
أصبـحت تشكـل وجها آخـر لعالقة

الفرد مع ذاته ومع األخر.
إذا الـــكـــتـــاب عــــبـــارة عن دراســـة
سـيكولـوجيـة فلسـفيـة واجتمـاعية
للصورة التي أضـحيت اليوم أبرز
مـعالم االفـتراض لـتضـعنـا حسب
مـا اســتـنــتـجـنـه من كالم الـكــاتـبـة
أمام مـشكـلة كيـفيـة قراءتهـا وعبر
أي فـــلــســـفــة ومـن أي زاويــة هل
نـضـعـهـا فـي زاويـتـهـا اإلنـسـانـيـة
الذاتـية بعلـلها اخملـتلفـة أم نكتفي

بزاويتها اجلمالية وفقط.
إن إنــســان الــيـوم أصــبـح يـعــيش

نــاريـــة عــلى احلــدود في  4 ايــلــول
 1980 وتـطـورت الى حـرب ضـروس
في 22 مـــــــنـه واســـــــتـــــــمـــــــرت الى
8/8/ 1988 ولـو خرج الـنـظام مـنـها
بـنـكـهــة الـنـصـر ولــكن بـاتت الـبالد
مـــثـــقــلـــة بـــالــديـــون وحتـــتــاج الى
ميـزانيـات ضخـمة العـمار مـاخربته
احلـــــرب وعــــــلى مـأل اجته نـــــحـــــو
كـــردســـتـــان النـــتـــقــــام شـــنـــيع عن
ـتـوالــيـة وارتـكب اكـبـر اخــفـاقـاته ا
اجلـــــرائـم احملـــــرمـــــة دولــــــيـــــا في
الـعــمـلـيــات الـكـيــمـيـاويــة واالنـفـال
وتـــدمـــيـــر قــرى وفـــرض ســـيـــاســة
الـتـعـريب فـي الـتـرحيـل والـتـهـجـير
ستفـيدين محلهم واسكان العـرب ا
ــتـلــكــاتـهم ولم وعـلى امــوالــهم و
يـكـتف بذلك وقـام بـتـغيـيـر القـومـية
وفـق نــــــــهـج رســــــــمـي من دائــــــــرة
االحـــصــاء وهـم عــلـى عــلـم بــانـــهــا

جرـمة اخالقـة .
بــعـد فـتـرة وجـيـزة قـد ال تـعـد فـتـرة
اســتــراحــة مــقــاتل هــاجم الــنــظــام
الكـويت واحـتلـها بـتاريخ 2/8/1990
بحجة سرقـة نفط العراق عن طريق
ابـــار مـــائـــلـــة وكــــان الـــقـــصـــد من
االحتالل هو تعـويض اخلسائر عن

وتراجع النظام عن التزاماته وع
مـن جـانــبه مــعـارضــ من الــكـورد
لـتسـلم ادارة احلـكم الـذاتي واندلع
الـقــتـال مـن جـديــد بـشــراسـة اكــثـر
واستـمر الى  1975 واخفق الـنـظام
في مسـعاه بـالقـتال و تـوجه صدام
حــــســــ كـــــان نــــائــــبــــا لــــرئــــيس
اجلــمـهـوريــة الى مـؤتــمـر اجلـزائـر
لـعــقـد مـعــاهـدة مـســبـقـة الـتــنـظـيم
ـشـاركــة وزيـر خــارجـيـة امــريـكـا
ورئيس اجلـزائر مع شـاه ايران الد
اعــدائه الخـمــاد احلـركـة الــكـورديـة
مقابل اعطـاء نصف شط العرب من
خط الـتــايــلك اعـمق نــقـطــة مـائــيـة
واراضـي حـــــدوديـــــة الى الـــــشـــــاه
ـة واصــيـبت احلــركــة بــوكـعــة مــؤ
ولـكـن اسـتـعـادت حـيـويـتـهـا بـفـترة

وجيزة.
رحل شـاه ايـران بـفـبـركـة امـريـكـيـة
وعـاد االمـام اخلـمـيـني بـتـــــــــاريخ
 1/7/1979 مـن بـــــاريس الـى ايــــران
ـرشـد الديـني االعلى لـها واصبح ا
وعــــادت احلــــركــــة الـــــكــــرديــــة في
كـــوردســــتـــان اقـــوى مـن الـــســـابق
ــعــادات بـ الــدولــتـ وجتــددت ا
الــعــراق وايــران بـــدأت بــاطالقــات

ـــــــوجـب بـــــــيــــــان  11 اذار 1970
توصلت القيادة الكردية مع النظام
الـبـائـد الى حل الـقـضـيـة الـكـوردية
وانـهـاء قـضـيـة مـوروثـة من الـعـهـد
الــعــثــمــاني وذلك بــانــشــاء احلــكم
الـذاتي لـكـردسـتـان عـلى ان تـكـتـمل
ـسائل الرئيـسة منها مؤسساته وا
ادة ذكورة في ا ناطق ا كركوك وا
اعاله مع الــقـضــايــا الـفــنــيـة خالل
اربع ســـنــوات وجـــرت احــتـــفــاالت
نـاسـبة اال ان ومـهـرجانـات بـهـذه ا
الـنــظـام مــاطل في تــنـفــيـذ الــبـيـان
ــــؤامـــرات وشـــراء وراح يـــحــــبك ا
الــذ واعــادة تــنـظــيم قــواته وفي
خـريف 1971 ارسل وفــدا من رجـال
الدين لـلحوار مع الـبارزاني وفخخ
رئــيـســهم بــعــبــوات نــاســفـة حتت
جـــبــتـه واوهــمـــوه بــانـــهــا جـــهــاز
لـتــســجـيـل احلـوار وعــنـدمــا تــكـلم
الــبـارزاني كـان رجال يــقـدم الـشـاي
لـهم واقف بـيـنـهـمـا فـضـغط الـرجل
ـعــني زر الــتــسـجــيل فــأنـفــجـرت ا
الـعبـوات وقـتل اجلايـجي والـوفود
الـثالثــة اجلـالـسـ بـجـواره وسـلم
البارزاني مع مرافـقيه وفتحت هذه
احلادثة فـجوة عمـيقة بـ الطرف

ــــفــــجــــعــــة راحت الــــكـــــــــــوارث ا
ضــحــيـــتــهــا ارواح االالف وامــوال
الحـــصــرلـــهـــا تــكـــفي الكـــســــــــــاء
الــــعــــراق ذهـــبــــا من شــــمــــاله الى

جنوبه.
 بعد سقوط النظام ادخلت القضية
الكـوردية الـدستـور لعام  2005وفق
ـادة  -140اوال- تــتـولى الــسـلــطـة ا
التنفـيذية اتخـاذ اخلطوات الالزمة
ادة 58 الستكمال تنفيذ متطلبات ا
من قانون ا د م ا بكل فقراتها.ثانيا
ـلــقـاة عـلى الـسـلـطـة ـسـؤلـيـة ا  –ا
الـتنـفيـذية في احلـكومـة االنتـقالـية
ادة  58من نصوص عليها في ا وا
ق إ د م ا تـــمــــتـــد وتـــســـتـــمـــر الى
ــنــتـخــبـة الـســلــطـة الــتــنـفــيــذيـة ا
ـــوجب هـــذا الــدســـتـــور عــلى ان
تـنـجـز كامـلـة الـتطـبـيع االحـصاء
وتــنــتـهـي بـاســتــفــتــاء في كــركـوك
ـتـنـازع عـلـيـهـا ـنـاطق االخـرى ا وا
لـتـحـديـد ارادة مـواطـنـيـهـا في مـدة

اقصاها  31كانون االول  2007.
لم تـتخـذ أي اجراء يـقـضي بتـنفـيذ
ادة عـلى ارض الـواقع اال تشـكيل ا
جلان وتبديـلها مع بعض اجراءات
روتينية مثل ميزانية سنوية المور
جــانـبــيــة لاللـهــاء لـقــضــاء مـدتــهـا
احملـــــددة الغـــــيــــر ومـن ثم تـــــوالت
ـسؤلـ في احلكـومة تـصريـحات ا
ــشــاركــة فــيــهــا تــنـدد واالحــزاب ا
ماطلة ادة برمتها ويـتباهون با با
واالهمال حلـل قضيـة داخل العراق
ولــكن عــنــدمــا تــخــلى الــنــظــام من
نـــصف شط الـــعــرب رئـــة الـــعــراق
واالمة العربـية مع اراضي حدودية
الى شـاه ايـران لم يتـفـوه احـد ولو
ـعـاهـدة بـكـلــمـة تـنــديـد ضـد تـلـك ا
ومنهم كانوا متواجدين في العراق

حــربه مع ايــران بـواردات الــكـويت
الهائلة بضمها الى العراق ليصبح
ـنـطـقــة لـلـنـفط ـصـدراالكـبــر في ا ا
والعــبــا رئـــيــســيــا في الــســيــاســة
االقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيـــة وعـــامال
ـنـطـقـة وبـنـتـيـجة لـتـوسـعـاته في ا
هــذا الــتــهــور اخــضع الــبالد حتت
طـائلـة من العـقوبـات الدولـية مـنها
حـصــار اقــتـصــادي خـلـف مـجــاعـة
شــديــدة في الــبالد وبــتـــــــــــــاريخ
1/17/ 1991 هــــــــاجــــــــمت قــــــــوات
الــتــحــالف الــقــوات الــعـراقــيــة في
الـكـويت واجـبـرتهـا عـلى انـسـحاب
غـير مـنـضبط وبـخسـائـر هائـلة في
االرواح واالسلحة ووقع النظام في
خــيــمــة صـفــوان ذلــيال عــلـى ورقـة
ـقـتـضى مـطـالب الـتـحالف تـعـهـد 
ــا لم يــحــدث سـابــقــا في ايـة ولـر
وجـبـهـا سحـبت سـيادة حـروب و
دولــة الـــعــراق واصـــبــحـت بــامــرة
ـلف ـتــحـدة في ا الــتـحـالف وا ا
الـنـووي وبـعد اعـادة تـنـظـيم قواته
ــــنـــاطق اقــــدم عـــلى مــــعـــارك في ا
اجلنوبية الستعادتها الى سيطرته
وكـذلك في كردسـتان ونـتـجت منـها
ــلــيـونــيــة الــتي جــلـبت الــهــجـرة ا
انـتبـاه الـعالم لـتامـ مـنطـقة امـنة
لـهم بـالـقرار  688 بـعـد ان اسـتـعاد
الــــنـــظــــام مــــنــــاطق مــــحــــددة الى

سيطرته.
اخـيـرا هـاجـمت الـقـوات االمـريـكـية
ـــتــحــالـــفــة مــعــهـــا الــعــراق من وا
الــكـويـت واســقـطـت الــنـظــام في 9
نـيــسـان  2003 وهــذه هي االحـداث
الــتـي تــوالت بـــعــد بـــيــان  11 اذار
 1970 وانــا عـــلى ثـــقــة ويـــقــ لــو
اخـتـار الـنـظـام تــنـفـيـذ ذلك الـبـيـان
ـا حـدثت تـلك واراد خـدمـة شــعـبه 

وبــسـبب هـذه االجــراءات اخملـالـفـة
للدستور ثم اتبعتها اجراءات قطع
ــا اضـطـر قــوت مـوظـفـي االقـلـيم 
الى اتخاذ قرار االستـفتاء ردا لتلك
ـتــنــاقـضــة لــلـشــراكـة االجــراءات ا
الــوطــنـــيــة وااللــتــزام بــالــدســتــور
الـــضــامن لـــلـــعــراق احتـــاده احلــر
شـعــبـا وارضـا وسـيـادة وكـادت ان
تــتـطـور الى نـزاع يــحـرق االخـضـر
ــقــالـة مع الــيـابـس.  كـتــبت هــذه ا
كـشـاهد عـلى الـعـصـر بدون تـمـايز
اثـبتت تـلك التـجـارب بان الـقضـايا
ــصــيــريــة لن حتل بــالــعــمــلــيـات ا
الـعـسكـريـة واالغـتيـاالت وان هـناك
من يعتـمد على خصـوم الكورد فان
لــلــعــراق اعـداء اكــثــر يــتــربــصـون
ا الـفـرصـة الشـعـال نار الـفـتـنـة طـا
الوقود جـاهزة والشرارة مـنهم كما
عـاصـرنـاهـا واحلل الـوحـيـد النـهاء
الـقـضيـة نـهائـيـا وتـفويت الـفـرصة
ادة وفق عـلى االعـداء هو تـنـفـيـذ ا
خــــريــــطــــة الــــطــــريق الــــواردة في
الـدسـتـور وصـوت عـلـيـهـا الشـعب
ــواطــنــ ويــجب فــصـل قــضــيــة ا
ـــغـــتـــصـــبـــة دورهم واراضـــيـــهم ا
ـتلـكـاتهم عن الـهـويه بعـيدا عن و
الــسـيــاســة واعـادتــهــا الــيـهم دون
تريث بـقرار جريء مـلزم موجه الى
الــدوائـــر اخملـــتــصـــة دون احملــاكم
والــــلــــجــــان كــــمـــا قــــام الــــنــــظـــام
ادة بـاغـتـصـابـهـا ومن ثم تـنـفـيـذ ا
بـاتــفــاق الـطــرفـ ان كــانت هــنـاك
نـــوايــا حـــســنــة ال تـــتــعـــدى ســتــة
اشهـربكـامل خريـطتهـا لبـناء عراق
احتـادي يـسـوده االمن واالسـتـقرار
وما يحقـقها الفكر الـسليم باحلوار
ــــتـــمــــدن ال يــــحـــقــــقـــهـــــــا ازيـــز ا

الرصاص.
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ŸuL'« WDKÝ vKŽ U½_« œÒbLð
وجات النمطية الـتي حتكمها اإل
واجلـمـجـمات (االيـقـونـات الثـابـتة
عبـرة عن مشـاعر ما) تـحركـة ا وا
والـــتي تـــعـــد األدوات الــفـــعـــلـــيــة
واآلنـــيــة الـــتي يـــحــقق الـــفــرد من

خاللها اإلشباع االفتراضي.
إنه عالم االفتـراض الذي أودع فيه
ــســتــخـدم كـل مــشــاعــر الــرغــبـة ا
ر ا  ـرتبطة  واحللم والذاكرة ا
بـهـا من الـصـور احلـاضـنـة لـلـزمن
ـنـشـطـرة ب الـوهـمي في الـذات ا
زجاة العزلة القاتلة واحلميمية ا
التي ومع سهـولة احلصول عـليها
افـتراضـا فهي ال تـعوض احلـقيـقة

والواقع والذاكرة الفعلية.
الــســـيــلـــفي .. بـــ كــونـــنــة األنــا

ومركزية احلضور
إن الـدور اجلـديـد لثـقـافـة الـصورة
ـغـزى اجلـماعي هـو حتـولهـا من ا
ـــغـــزى الـــفـــردي وأحـــيـــانــا إلى ا
الــنـرجـسي فـحـتى أثـنـاء األزمـات
ومـعـارك النـضـال انفـلـتت األنا من
مـهــمـتـهــا األسـاس وتــمـددت عـلى
ســـلــطـــة اجلـــمـــوع فــبـــدا الـــفــرد
ـارسـا لـهـويـته اخلـاصـة لـكـنـهـا
هويـة مفتـوحة على الـغير تـنتشي
بـــــســــرعـــــة وســـــائط الـــــتــــواصل
والــتــعــارف مــحــقــقــة قــفــزة غــيــر
مـسـبـوقـة الخــتـراق اخلـصـوصـيـة
احملــــمـــيــــة ولـــو عــــبــــر ابـــتــــكـــار
تكنولوجي أثيري قد يبدو ناعما. 
ـقـام األول نوع من الـسـيلـفي في ا
ـؤقـتـة يـحاول الـنـشـوة الـذاتـيـة ا
أصـحـابـها الـعـيش ضـمن اللـحـظة
الفارقة بـاالنقطاع لزمـنية الصورة
ــتـــاحــة الــتـي يــكــون ضـــمــنــهــا ا

صـاحب السـيـلفي الـبـطل اللـحظي
ــــأخـــوذة بــــرمـــزيــــة الــــصـــورة ا
ـركزيـته ضمن دائـرة االهتـمام و
ومستودع النظر وحلظة االنبهار.
ـبـالغـة في الـطرح طـبـعا ال أريـد ا
وال اريــــــد حتـــــمـــــيـل الــــــكـــــتـــــاب
مــسـؤولــيـات فـكــريـة أو فــلـســفـيـة
ـؤكـد أن  مـا شـهـدته أخـرى لـكن ا
الـبشـريـة اليـوم من ثـورات وحراك
أجج فـــعال الســـتـــفـــحـــال مـــنـــطق
مـوضـة الـسـيـلـفي فـبـقـدر مـا كـان
اإلعالم الـــعـــام يــبـــحث فـي جــذور
لـألزمــة بــوادرهــا وتــداعــيــاتــهــا
وفـــهم مـــا يــــجـــري عـــلى مـــســـرح
األحـداث انغـمس بـعض أصـحاب
الـسيـلفي بـتـفكـيك تلك األلـيات من
خالل نــشـــر صــورهم فـي بــاحــات
الــثــورات واحلــراك كل يــحـاول أن
يـخـتــزل احلـدث ومـســتـجـداته في

ذاته والدعاية لها.
ولـــعـل هـــذه هـي مـــهــــمــــة الـــدافع
االســتــعـراضي بــتــشــكـيـل والـدفع
بـالصـورة الـذاتيـة الخـتراق الـبنى
والـعالقـات االجتـمـاعيـة الـنمـطـية
لــــتــــتــــجـــــذر في قــــعــــر الــــذاكــــرة
اإلنـــســـانــيـــة وهـــكـــذا تــنـــتـــصــر
الــتـــمـــثالت والـــرمـــوز اجلـــديــدة
وتـنـطـبع الـهــويـات الـفـرديـة الـتي
حتـاول أن جتــد لـنـفــسـهــا حـظـوة
ومــكـانــة فـي اجملـتــمع وهــذه هي
ثمـرة وهم أو حقيـقة األنا الـرقمية
الــــتي تــــســـــتــــجــــدي احلــــضــــور

والفاعلية. 
ثـــــورة الــــســـــيـــــلــــفـي ..واحــــتالل
الـشـاشـات: وفي األخـيـر نـقول: أن
هـذا مـا يــحـدث الـيــوم  وهـذا هـو

الــواقع الـذي يـجب أن نــعـتـرف به
و بــإن الـتــحـول في واسـتــيـعــابه 
ـشـهد االفـتـراضي-الـتكـنـولوجي ا
سـيــفـضي حــتـمــا إليـجــاد ظـواهـر
ثـقـافـيـة جـديـدة آخـذة في الـتـشكل
والـبـروز و تغـيـير مـوازين الـقوى
بــــ األنـــا واآلخــــر بــــ الــــفـــرد
واجملـــتـــمع  بــ اخلـــصــوصـــيــة
واالســــتــــعــــراء وبــــ الــــصـــورة
ــعــنى بــ اخلــطــاب والــرمـز وا
وكـأن الـعـالم بـإعالمه ومـؤسـساته
لم يعد تـصنعه قـيمه التقـليدية بل
إنه  ســـيـــنـــبــنـي وفق تـــوجـــهــات
األفـراد الـذين احــتـلـوا الــشـاشـات
ــــواقع  وتــــمـــوقــــعـــوا ضــــمن وا
الـشـبـكـات االجـتـماعـيـة بـصـورهم
واخــتالقــهم لــلــوقــائع واألحــداث
وإعــادة تــركــيــبــهــا بــاســتــعـراض
أجـزاء من حــيـاتــهم  الـتي يــطـغى
علـيها تـبجيل الـذات  لتغـدو شيئا
ثـابـتـا وطـبيـعـيـا وإن كـانت صور
وطــرق االسـتـعـراض تـتـفـاوت بـ
ما هو معقـول وب ما هو جنوني

ونرجسي وزائف.
  وفي كـل األحـــوال إن هــــذا كــــله
ســـيــؤدي حــتـــمــا إلى أن يـــنــصب
مــسـتــخـدمـو الــشـبــكـات أنــفـسـهم
كـمــنــتــجـ مــنــافــسـ يــتــحـدون
أنــــفــــســـهـم واألخــــرين بــــالـــرواج
واالنــتـــشــار ولـــو عــبـــر ســيـــطــرة
حلظـية وتنـافس وتمـشهد تـختزله
الـــصـــورة الــســـيـــلــفـي وفــقط. وال
مـبــالــغــة من الــقــول إنـنــا نــشــهـد
ســيـرورة فــضــاء (إني) يــنــال فـيه
الــفــرد (األنــا الــرقــمــيــة) شــرعــيـة

الوجود والتداول.
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العـراقية بـتنفـيذ مرحـلة التـطبيع 
و تــعــويـض الــعــائـــدين من تــلك
ـــنـــاطق الـى مـــنــاطـق ســـكــنـــاهم ا
االصـــلـــيــة الـــســابـــقــة فـي الــوسط
ـبلغ 20 مـليـون ديـنار واجلنـوب 
لـــكل عــائــلــة  فـــيــمــا  تــعــويض
ـرحـلة الى الـعـائدين مـن العـوائل ا
مـــنــاطـق ســكـــنــاهـم االصــلـــيــة في
ـناطـق االخرى  بـنصف كـركوك وا
ــبـلغ. واســتــمـرت احلــكــومـة ذلك ا
لـسنـوات بالـعمل في تـنفـيذ مـرحلة
الـتــطــبـيع والــتــعـويـض عن طـريق
ــبــالـغ الــتي  كـــان يــخــصـــصــهــا ا
ـوازنة مـجلس الـنـواب في قانـون ا
الـسـنــوي  ولـكن بــخـطى بـطــيـئـة.
بحيث لم يتم اكمال تـنفيذ وتطبيق
ـدة الـزمـنـية في ا ـراحل الـثالثـة  ا
احملــــــددة لـــــهـــــا (31 / 12 / 2007)
والبعدها حتى ان مـرحلة التطبيع
 التـراجع عنهـا بل و انتهـاكها

ناطق..  في بعض ا
ـنـاطق هـكـذا بـقــيت مـشـكـلــة تـلك ا
ـتـنـازع عـلـيـهـا) عـلى حـالـها و (ا

ارسةصالحياتها التشريعية في 
والــتـنــفـيــذيـة والــقـضــائـيــة وفـقـا
الحـــكـــام الـــدســـتـــور.. وــــتـــضـــمن
الــدســـتـــور الــعـــراقي مـــجــمـــوعــة
مــوادمــهــمــة تــنــظم الــعـالقــة بـ
احلكومة الفدرالـية وحكومةاالقليم

. و حتدد صالحيات الطرف
اال ان هـــــنـــــاك خالفـــــات نـــــشـــــأت
وتوسعت بسبب التلكؤ في تطبيق
واد الـدستـورية  بعض من هـذه ا
من قـبل احلكـومـة االحتاديـة. منـها
ـــادة 140 ــــثــــال ا عـــلـى ســـبــــيل ا
ـتنـازع عـليـها ـناطق ا اخلـاصة بـا
ـنـاطق االخـرى) (ــرـــوـ وخـانـقـن وا
الــتي شـمـلــتـهــا عـمـلــيـات الـتــغـيـر
الـسكـاني في عـهد الـنـظام الـسابق
وقـد حدد فـي الفـقـرة ثانـيـامن هذه
ـادة ثالث مـراحل لـلتـنـفـيذ وهي ا
(التـطبيع واالحـصاء و االستـفتاء)
وحدد الـسقـف الزمنـي للـتنفـيذ في
احلادي والـثالث من كـانون االول
2007. في الــســنـــوات االولى بــعــد
مصادقة الدستور  بدأت احلكومة

اقلـيم كوردستـان كان شبه مـستقل
منذ انتفاضة آذار 1991 وانسحاب
ادارات الـدولــة الـعــراقـيــة من مـدن
االقليم آنذاك. وبعد سقوط النظام
الـــــســـــابـق  في نـــــيـــــســـــان 2002
وانـخـراط االحزاب الـكـوردستـانـية
في الواقع اجلديد ومشاركتهم  في
بـنــاء الـدولــة الـعــراقـيـة مـن جـديـد
واقرار دسـتور الـبلـد بعـد استـفتاء
شــعـبي شـارك فـيـه الـعـراقـيـون من
زاخـو الى البـصـرة  اقرار اقـليم
كــوردسـتـان في الــدسـتـور اجلـديـد
ادة 117منه والـذي جاء فيه : في ا
(يــقــر هــذا الــدســتــور عــنــد نــفـاذه
اقـــلــيـم كـــوردســـتــان وســـلـــطـــاته

القائمة اقليما احتاديا).
ادة  120 االقليم حق كمـا منـحت ا
وضع دستور خاص به  يحدد فيه
هيـكل سلطـات االقلـيم وصالحياته
ارسـة تـلك الـصالحـيات وآلـيـات 
عـلـى ان اليـتـعـارض مع الـدسـتـور
ــادة 121 من الــعـــراقي. واعـــطت ا
الدستور االحتادي  احلق لالقاليم

مـعـنى الـلـفـظـتـ فـي هـذا الـصدد.
ا  ولو صـدر قانـون خاص  لـر
الـــوصـــول الى تـــفــــاهم مـــشـــتـــرك
واتـفــاق بـهـذا الـصـدد.  وهـكـذا مع
الــقـضــايــا االخــرى اخلالفــيــة بـ
الــطــرفــ  مـــنــهــا حــصـــة اقــلــيم
ـوازنـةاالحتـاديـة كـوردســتـان في ا
ــــوقف من قـــوات الــــســـنـــويـــة وا
(الـبــيــشــمــركــة)  الــتـي اعــتــبــرهـا
الدستـور جزءا من منظـومة الدفاع
الــعــراقـيــة ولــكن بــقــيت دون دفع

الية منذ سنوات.  مستحقاتها ا
وكـــذلـك مـــســـألـــة ادارة الـــكـــمــارك
الـتي اعـتبـرها ـنافـذ احلـدودية  وا
ــــادة 114) من الـــــدســـــتــــور فـي (ا
ــشــتـــركــة بــ االخـــتــصــاصـــات ا
الــســلــطـات االحتــاديــة وســلــطـات
االقاليم  لكن ينظم بقانون ايضا.
خـالصــــــــــة مــــــــــا اود قــــــــــولـه ان

ادة 140 بشكل تـعطـيل اوتـعلـيق ا
عملي. والبـد من التذكيـر بأن هناك
قــضـــايـــا وامـــور اخــرى وردت في
الــدســتــور الــعـــراقي ولــكن بــقــيت
عالقـة دون حل ب الطـرف ومدار
خالف بيـنهـما بـسبـب عدم اصدار
ـوجــبـهـا قـوانــ خـاصــة تـنــظم 
ـــواد كـــيــــفـــيــــة تـــطــــبــــيق تــــلك ا
ــادة 65) الــدســـتــوريــة . مـــنــهــا (ا
اخلـاصة بـانشـاء مجـلس تشـريعي
يـدعى ب (مـجـلس االحتـاد) تـتـمثل
فــيه االقـالـيم واحملــافـظـات. وكـذلك
ـادة 105) اخلــاصــة بـــتــاســيس (ا
هيئـة عامة لـضمان حـقوق االقاليم
واحملـــافـــظـــات. ويـــعـــد مـــوضـــوع
استخراج و انتـاج وتسويق النفط
والــغـــاز من الــقــضـــايــا اخلالفــيــة

االساسية ب بغداد واربيل. 
ــادتــ وقــد خــصص الــدســتــور ا
ــــوقف  من (111 و112) لــــبـــيــــان ا
النـفط والغـاز وتنـظيم الـعالقة ب
احلـكــومـة االحتـاديـة واحلـكـومـات
االقلـيمـية واحملافـظات بـشأن هذه
الـثروات الطـبيـعيـة وبصـدد كيـفية
لف احليوي ب التعامل مع هذا ا
ــادة 112 عــلى االطـــراف ونــصت ا
اصــدار قـانــون خـاص يــنـظم ذلك..
ولــــكن حلــــد االن لم يــــصــــدر هـــذا
الـقـانــون من قـبـل مـجـلـس الـنـواب
الـــعــــراقي  بـل ظـــلـت الـــقــــوانـــ
ــعـــتــمـــدة وبــقي الــســـابــقـــة هي ا
اخلالف قـــائــــمـــا عـــلـى تـــفـــســـيـــر
ادة 112) وبالتحديد ماتضمنته (ا
في مــفـهــوم لــفـظــة ( مع) او(مــعـا)
حيث اخـتلف الـطرفـان في  تفـسير

الـدسـتــورالـعــراقي يـتــضـمن مـواد
كافيـة وشافيـة لتنظـيم العالقة ب
ــســائل (بــغــداد واربــيـل) بــشــأن ا
الـعــالـقــة بـيـنــهـمــا والـوصـول الى
الـتـفـاهم حـول مـختـلف الـقـضـايا 
فـيـما لـو  االحـتـكام الـيـهـا. ولكن
شكلة هي التلكؤ من الطرف في ا
االســــراع  بــــاصـــــدار الــــقــــوانــــ
الــضـــروريـــة الـــتي نص عـــلـــيـــهــا
واد الـدسـتـور و كذلك فـي تنـفـيـذ ا
الـــدســـتـــوريـــة الـــواضـــحـــة الـــتي

  . الحتتاج الى قوان
ومع مـرور كـل تـلك الـسـنـوات عـلى
عـدم الــوصـول لالتـفـاق بـشـأن تـلك
القضـايا العـالقة وانـهاء اخلالفات
بـشـانـهـا يبـقى الـدسـتـور الـعراقي
هــو الــفــيــصل واحلــكم في مــســار
ــفــاوضــات لـــلــوصــول الى احلل ا

. االمثل الذي يرضي الطرف
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رحيل األديب يعقوب أفرامحوار مع الشّاعرة فيفيان صليوا:
منصور عن 94 عاماً
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وصل  ا

رتبة  143 في مؤشر تنمية احلكـومة اإللكتروني الصادر عن إدارة الشؤون كشف مركز االعالم الرقمي عن احـتالل العراق ا
ركز في بـيان امس ان (مؤشر احلـكومة االلكـترونية الذي تـحدة لعام 2020 . وقال ا االقتصاديـة واالجتماعـية التـابعة لأل ا
وارد يـقيس مـدى تـقـدم خـدمات احلـكـومـة االلـكتـرونـيـة من حـيث توفـيـر خـدمـات االنتـرنت والـبـنـية الـتـحـتيـة لالتـصـاالت وقـوة ا
رتبة  143 وهي مرتبة بال شك متواضـعة إن لم نقل متأخـرة على الرغم من انه تقدم عن مرتـبته في التقرير البشرية وضع الـعراق با

السابق الصادر عام  2018والتي كانت 155).
ـستـوى الضـعيف في اتـاحة الـبيـانات احلـكومـية وهو تـحدة قـد صنّف الـعراق كـذلك ضمن ا مضـيفـا ان (التـقريـر الصـادر عن اال ا
رتبة  158من اصل 193 ). وتابع ان (العراق جاء ايضا با واطن ؤسسات العامة ومـساءلتها امام ا مؤشر يقيس مستوى شفافية ا
ـعلـومـات واالتصـاالت الـذي يشـمل الـعمـلـيـات التي تـتـعلق بـاإلدارة وتـقد ـدعومـة بـتكـنـولـوجيـا ا ـشاركـة ا دولة فـي مؤشـر مـستـوى ا
ـؤشر عن عام  2018حيث كـان العراق في اخلدمات وصـنع القـرار السيـاسي) مشـيرا الى ان (هـذه النتـيجـة محبـطة بـعد التـراجع في هذا ا

رتبة 140). ا

رسالة نيويورك
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أعــدّهم واحــداً تـلــو اآلخـر
كـان هـذا عام  1991عـنـدما
كنتُ في اخلامسة عشر من
عــمـري رأيت فــيـهــا أنـاسـاً
كـثيـرين يالقون حـتفهم من
الـــثّـــلج والـــبـــرد واجلــوع
والــقـصف الـصّـدّامي الّـذي
كــان يـــســتــهــدفــنــا طــيــلــة
الـطَّـريق من شـمـال الـعراق
إلـى احلدود التّركـيّة. وبعد
عـذاب كـبـيـر وبـعـد مـكـوثي
لـفترة في مخيّـمات اللُّجوء
عـلى احلـدود التّـركيّـة بعثَ
أبي وأمي شخصاً سويديَّاً
كــــان صــــديق لــــهم يــــدعى
"بــــنــــتـــولـف" لـــنــــقــــلي من
احلــــدودِ الـــــتّــــركــــيّــــة إلى
إســـــطــــنـــــبــــول مـن ثمّ إلى
أنـقـرة ثمَّ إلى سـتوكـهولم
ألنّ أوراقـي كـــلّــــهــــا كـــانت
ســـــويــــديّــــة ولــــكـن لم أكُنْ
أسـتطيع الـفرار من العراق
بــعــد اعــتــقــال بـيـت جـدي.

عـندما وصلتُ إلـى مطارِ السُّويـد كانت حلظة
رّة الـلقـاء أشبه بـخيـال كانت تـلك الـلّحـظة ا
األولـى الّــــتي ألــــتــــقـي فــــيــــهــــا بــــأمي وأبي
وبـإخـوتي وأخـواتي. لم أكُنْ أتذكّـر مالمـحهم
جــيّــداً ألنّــهم فــرّوا من الـعــراق عــنــدمــا كـنت
طـفلة. كنتُ في شـوقٍ كبيرٍ لـرؤيتهم. أن يكون
لـك أب وأم هـذا عــالـم آخـر كــنـتُ أتـمــنّـى هـذا
الـــعـــالم دائــمـــاً وكـــنتُ أعـــيــشـه في خـــيــالي
بـاسـتمـرار. وعلـمتُ بـعد حـ أنَّ نظـام صدّام
ـاتي األربع وعــمّي أعــدم جــدي وجـــدَّتي وعــمـَّ
وزوجــته وطـفــلـته الّــتي لم يـتــجـاوز عــمـرهـا
أربـــعـــة شــهـــور. وبـــدأتُ حــيـــاةً جـــديــدةً في
ــويــد وأصــبح "بــنــتــولـف" مــعــلّــمي في الــسـُّ
ـدرسـة وكان ويـديّـة في ا تـدريس الـلُّـغـة الـسـُّ
رجالً طـيّـبـاً للـغـاية لن أنـسـاه أبداً. اعـتـبرني
هــو وزوجـته ابــنـة لـهم لـم يُـرزقـان بــأطـفـالٍ
ويـد صُـدِْمتُ وبـعــدَ فـتـرة من مـكـوثي في الـسـُّ
بــخـبـر انــتـحـاره. من جــديـد أشَّـرَ احلـزنُ لي
وقــال: "أنـا هــنـا". عــلـمتُ من زوجــته أنّه كـان
ـــرض لم يــكُن له يـــعــاني من مــرض وهــذا ا
ه ـــوت أوقفَ أ عـالجـــاً. لم يـــتـــحـــمّـل األلم! ا
ي يـبدأ. هـنا قـرَّرتُ أن أضيفَ مـنفى وجـعلَ أ
نفى آخـر إلى حياتي وكـانت بريطـانيا بـعد ا
ــنـفى الــسّـويـدي. احلــيـاة كــلـهـا الــعـراقي وا

منفى. 
{ مـــا رأيـكِ في وســــائل الـــتّــــواصل االجـــتــــمـــاعي
والـشّـبـكــة الـعـنـكـبــوتـيّـة االنـتـرنــيت االنـسـتـغـرام أو
الـفيس بـوك أو أيّـة وسيـلـة أخرى تـطلـ من خاللـها

وتتواصل عبرها مع العالم?!
أنـا الّتي كنتُ في عـزلة مفـرطة وأحسستُ وال
زلتُ أنَّ الـعـزلـة الّـتي عـزلـتـني عن الـعـالم هي
لي وأنـا لـهـا وأي خـروج مـنـهـا يـعـتـبـرُ خـرقاً
لـقـوانـ وضـعتـهـا. تـستـطـيع أن تـقـول أنّني
ق بهـا وأنـا لدي قتُ بعـزلـتي. ولِمَ ال أتـعلـَّ تـعـلـَّ
الـقلـيل القلـيل من السّـعادة. لم أكـافح عزلتي
ولم أفـكـر أن أكافحَ ضـدَّهـا ألنّهـا بـكل سهـولة
عــالـم ال يــتــكــرّرُ حــسب اعــتــقــادي ودهــر من
الــهــدوء. هـنــا جــاءَ فـيــروس كــورونـا وأدخلَ
الــعـالـم كـلّه في عــزلـة وصــرتُ أحـدّث نــفـسي
وأقـول: "الـعـالم كـلّه يقـلـد عـزلتي يـاخلـيـبة!".
وقـمتُ ونـفـضتُ غـبار عـزلـتي عـنّي لـيس كلّه
بل الــقــلـيل مــنه فــقط واتّـجــهت إلى الــهـاتف
الـنّقـال وأنـزلتُ تطـبيق االنـستـغرام. فـوجدتُ
نـفسي في مكان يبدو مزدحماً جدّاً بالكلمات
ــرتّب. لـلــوهـلـةِ ور والــضّـجـيجِ غــيـر ا والــصـُّ
األولـى أحـسـسـتُ أنّي في مـكــان سـعــيـد جـدّاً
وعـلي أن أبقيه كنافذة مفتـوحة للتنفُّس منها
في الـعزلـة. هكـذا كذبتُ عـلى نفـسي على أنّي
خرجتُ من عزلتي. وصدّقتُ كذبتي اجلميلة.
عـارضة { اشـتغـلتِ فتـرة من الـزَّمن في تلـفزيـون ا
العراقـيّة في لنـدن ماذا قدّمتِ خالل فتـرة اشتغالكِ
في هذه الفضائّية من أفكار ووجهات نظر وبرامج?!
نــعم عــمــلتُ لــفــتــرة قــصــيــرة في تــلــفــزيـون
ـعـارضة الـعراقـيّة في لـنـدن أعتـقد كـان هذا ا
عـام  .2001في الـبـدايـة كنتُ مـتـحـمّسـة لـهذا
جـدَّاً وكنتُ أريـدُ أن ألعبَ دوراً مـا ضدّ اجملرم
ـعـارضة الـعـراقـيّة ـقـبـور صدّام حـسـ وا ا
وفَّـرتْ لي هذه الفـرصة أللعـب هذا الدّور. كان
مـــهمّ جــدّاً أن أكـــونَ في مــكــانٍ هـــدفه فــضح
جـرائم الدّيكتاتور صدّام حـس ونشر ملفّات
الـقتـل والتّـعذيب في سـجونه الـسريّـة وكانت
عــائـلـتي كـلّــهـا في تـلك الـسّــجـون الـسّـرّيّـة ال
ّ نــعــرف عـنــهـا شــيــئـاً حــتّى عـام  ?1991و
ـقـابـر الــعـثـور عـلى بــعضٍ من عـائـلــتي في ا
اجلــمـاعـيّـة وبـعـض مـنـهم غُـيّــبـوا في مـقـابـر
جـماعـيّة أخـرى ولم يتم الـعثـور علـيهم حتّى
ـعـارضـة أن اآلن. كـان الـهـدف من تـلـفـزيـون ا
يـفيق الـشَّعب الـعراقي ويـنتـفض ضدّ الـنّظام
الـدّيكتاتوري البعثي. لكن لم يستمر تلفزيون
ــعـارضـة الــعـراقـيّــة طـويالً وتــوقّف بـسـبب ا
ـادّي من اإلدارة األمريـكيّـة. كان وقـف الدَّعم ا
مــهم لـلـغــايـة عـنـدي أن أشــارك في عـمل ضـدّ
الـدّيكتـاتور الفـاشي الّذي أعدم عـائلتـي كلّها.
في هـــذه الــفــتــرة من الــزّمن أحــبــبتُ الــعــمل
كــمــذيــعــة لـــكــني لم اســتــمــر رغم الــعــروض
الـكثيرة الّتي عُـرِضَتْ علي من محطّاتٍ أخرى
عــراقــيّـة وغــيـر عــراقــيّـة لــكن بــعــد ذلك بـكل
بــسـاطـة لم يـجــذبـني الـتّـلــفـزيـون ولم يـحـرك

مشاعري. 
{ كــيفَ تـــنــظــرينَ إلى حـــيــاةِ اإلنــســان ومــا رأيك
ــارســاته فــيــمــا يــتــعــلَّقُ بــإنـــســان هــذا الــزّمــان و
بـاحلـروبِ والصـراعـاتِ وتـفـكُّك عالقـات الـبـشر مع
بـعـضــهم بـعـضـاً وهـل تـسـتـوحي مـن هـذه الـعـوالم

نصوصاً شعريّة?! 
ا نحن لـسنا في اجلـنّة سيكـون هناك شرّ طـا
تــرتـكـبه الـبــشـريّـة في كل زمــان ومـكـان. هـذا
تـاريخ اإلنسـان منـذ نشأته. الـنّجـاح في الشّر
والـفشل في اخليـر. إنّها كجـينات كـارثيّة يتمُّ
وراثـــتــهـــا من زمن آلخـــر. احلــقــيـــقــة هي أنّ
ـا أكـثـريّة الـبـشر أكـثـريّـة البـشـر أشـرار. وطا
أشـــرار فــلن يـــكُنْ هــنـــاك نــهـــايــة لـــلــحــروب

تـعودُ الشَّاعرة العراقيّـة فيفيان صليوا إلى
األضـواءِ بعدَ اعتكـافٍ طويلٍ وقد نبتتْ في
أرضٍ شــعـريّــة عـراقـيّــة خـصــبـة من أسـرةٍ
تـهـتمّ باألدب والـثّقـافـة واإلبداع من أحـفادِ
حـضـارة ما بـ الـنّهـرين أحـفاد كـلـكامش.
ظـهـرَت مــيـولـهـا في كـتـابـة الـشـعـر مـنـذُ أن
كــانـت في اخلــامــســةِ عــشــرة من عــمــرهــا
نَتْ أن حتـققَ حـضـوراً عـلى الـسّـاحةِ وتـمـكـَّ
الـشـعـريّـة خالل فتـرة قـصـيـرة. وإنّ اإلعدام
َّ حتتَ الــتّـــعــذيـب لــكلّ مـن جــدّهــا الّـــذي 
وجـدّتـهـا وعـمّـاتـهـا األربع وعـمّـهـا وزوجته
وطـفلته الّـتي لم تتجاوز شـهرها الرّابع من
قِــبلِ فـرقـة اإلعـدام الـصــدّامـيّـة في الـعـراق
وبــعـــدهــا تــوارتْ فــيــفـــيــان من بــ أيــدي
اجلــلّـادين وهي طــفـلـة يــانـعــة وبـقي هـذا
ـوت الــتّـراجـيـدي مـلـتـصـقـاً في ذاكـرتـهـا ا
ّـا يبقى إلى األبـد موت يرعب اجلبال ور
فـكـيفَ بـصـبيّـة في مـقـتـبلِ الـعمـرِ وعـنـدما
ـطـاف إلى الــسُّـويـد لم جتـد انــتـهى بـهــا ا
الـشَّاعرة أمامهـا سوى الكلمـة تشهرها في
وجهِ الــطُّــغـاة فــولـدَت الــقـصــيـدة من رحمِ
ـتـدفـقــة عـلى مـســاحـاتِ روحـهـا األحــزان ا
وقــلـبـهــا فـجـاءت نــصـوص الـديـوان األوَّل
(أحـزان الـفـصـول) محـفـوفـة بـاألن واأللم
إنّه قـدر الشّعـراء أن يحمـلوا ب أجـنحتهم
أحـزانــاً تـهـزُّ كـاهلَ اجلـبـالِ وأمّـا ديـوانـهـا
ـاني (أطــيـان) فــقــد أخــذ بُـعــداً جــديـداً الــثـَّ
تــنـاولت فــيه الــشّـاعــرة قـضــايـا إنــسـانــيّـة
عـديـدة إضـافـةً إلى قـضـايـا وطـنـهـا اخملـبّأ
بــ تــعــاريج أحـالمــهــا وقــلــبــهــا وهــنـاك
تـقنـيـات جديـدة وبنـاء فنّي مـكثَّف في غـايةِ
الـشّـفـافـيّـة واإلبـداع في نـصـوصِ ديـوانـهـا
ّــا جــعل عــدد غـــيــر قــلــيل من (أطــيـــان) 
الــشّــعــراء والـــنّــقّــاد الــوقــوف مــلــيّــاً عــنــد
جتــربـتـهـا الــشّـعـريّــة أمـثـال الــنّـاقـد حـا
الــصّـكــر الّــذي أكّـد عــلى "فـرادة جتــربـتــهـا
ـشـهـد الـشـعـري اإلبـداعــيّـة وتـمـيّـزهـا فـي ا
الــتّـســعـيــني". كـمــا أشـاد بــعض الــشُّـعـراء
والـقصّـاص والـنّقاد وتـناولـوا نصـوصها
بــالـدَّرس والــتّـحــلـيل أمــثـال الــشّـاعــر عـبـد
الـكــر الـكـاصـد والـنّـاقــد غـالب الـشـابـنـدر
والـقاص إبراهيم أحمد والـشّاعر عبدالقادر
اجلــنّــابي واألب الــشّــاعـر يــوسف ســعــيـد

وكتّاب وشعراء آخرون.
تـقيم الشّاعرة في لندن وقد تواصلتُ معها
عـبر الشَّبكة الـعنكبوتيّـة إلعداد حوار معها
حـول جتـربتـهـا الشـعـريّة فـوافقـت برحـابة

صدر وَوُلِدَ احلوارُ التّالي:
{ أراكِ مـنــغـمـسـةً في عـوالـمِ وفـضـاءاتِ الـشـعـرِ
دونَ غــيــرهُ مـن األجــنــاسِ األدبــيّــةِ مــا ســرّ هــذا

الشّغف في كتابةِ الشّعرِ بهذهِ العذوبة?!
ـاذا ال تسـبـح في وكـأنّكَ تـقـولُ للـسـمكـة 
الـغبـار? أنا هـنا سـمكـة والشـعر هـو البـحر
وإذا خـــرجتُ من يـــنــابــيـع الــشّــعـــر أفــقــدُ
مـهارتي فـي السّبـاحة. بـالنّـسبـة لي الـشّعر
هـــو األدب كـــلّـه. أنـــا في فـــضـــاءِ الـــشّـــعـــرِ
ـعلّقة الّـتي ال هي في السّماءِ وال كـالغيومِ ا
. أنا دائماً ضـائعة والشعر هي عـلى األرضِ
يـسـاعـدني أن أجـدَ نـفـسـي بـعـدَ ضـيـاعٍ ما.
ــكــان الــشَّيء الّــذي أضـع نــفــسي دائــمــاً 
أكــــتبُ عــــنه وأحتــــوّل إلى حــــالــــة الـــوعي
والـلّاوعي وهـذا يأخذني أبـعد مـا يكون من
الـشّعر. كـما أنَّ الشَّـعرَ أثبتَ لي إنّه قادر أن
ــســمّــاة يــخــرجــني خــارج هــذه الــدَّائــرة ا
"األرض" لــبـضع دقـائق وإعـادتي إلى حـيث
كـنتُ. إنّـها أشـبه بانـتفـاضة الـذّات على كل
مـا هو سـلبي. كمـا أعتـبر الشّـعر مـهدئاً لي

نظومة الشّعريّة.   ال أجده خارج ا
{ كيف تولـدُ عندكِ القـصيدة الصّـورة الشعريّة

ما هي مراحل والدة القصيدة?! 
ضـطرب عـندمـا أتوقُ إلى رؤيـة شعـوري ا
كان جـثّةً هامـدةً تخرجُ مـني قصيـدة. هي ا
ة منها لألخـذِ بالثَّأر من كل مـعاناتي القـد
واجلـديـدة هي طوال الـوقت مـقبـرة لـبقـايا
أحـزاني وانـفعـاالتي. الـتّعـمّق في الـلّاشيء
يـأخـذني إلى شيء وهـو أنَّ "أنـا" كـلّي لستُ
غــيـــر وهم بل خــيــال يـــكــتبُ خــيــاالً آخــر.
سـابقاً كانت الـقصيدة تـناديني ألكـتبها أمّا
اآلن اخـتلف األمـر بتُّ أنا أناديـها ألكتـبها
هـنا أقصـد أنَّ القصـيدةَ تكـون في انتظاري
مـــتـى مـــا شـــئت. مــــدهش جـــداً أن تـــكـــونَ
الـقصيدةُ في انـتظارِ وصولي. مـشكلتي في
الـكـتـابـة أنّي لـستُ قـادرة عـلـى الـكـتـابـة إلّا
ماءُ ليالً . البدَّ أن تـكونَ السـَّ عـندَ قدومِ الـلَّيلِ
لـكي أكتبَ هذه ليست حالة عاديّة أبداً من
ـفـروض أن أكتبَ وأنـا في الـنّهـارِ كـما في ا
ـمتُ ـيـل. البــدَّ أن يــكــون الــهــدوءُ والــصـَّ الــلـَّ
مــتــســلـــطــاً عــلى كل شيء خــارجي وأن ال
أشــعـر بـدوران األرض واهـتـزازهـا وأشـعـر
أنّـني الوحيدة على األرض كي أبدأ في أول
ـاضـي كـتــبتُ في ســطــر من الــشــعـر. فـي ا
الــنّــهـارِ ولـم يـكُنْ لـي أي مـشــكــلـة لــكن في
الـوقت احلـاضـر ال أكـتـبُ شعـراً فـي الـنّـهار

. بتاتاً
ـعـــراء هل تــأثــرّتِ أو { من هم أصــدقـــاؤك الــشـُّ

استفدْتِ من جتاربهم الشعريّة?!
من أقـربِ الـشُّـعراء لـي كانَ الـشّـاعـرُ الكـبـير
الـــرّاحل كــاظـم الــســـمــاوي كــان صـــديــقي
وصـديق والدي. كـنّا نـلتـقي كل يـوم تقـريباً
في ســتـوكـهــولم وكـان يـحـدثــني دائـمـاً عن

الـشعرِ وعن مقتلِ ابنه الـشّهيد كان يتذكّرهُ
كلّ حلـظـة. كـان يـحـدثني بـغـصّـةٍ كـبـيرة عن
ـنافي الـكثـيرة الّـتى مرَّ بـها حـتّى وصولِهِ ا
ه مـعـه أيـنــمـا ـويـد. كــان يــحـمـلُ أ إلى الــسـُّ
ذهب. سـاعدني كثيراً في إصدارِ مجموعتي
الـشعـريّة األولى "أحـزان الفـصول" وعـرَّفني
بـالـكـاتب والـقـاص الـكـبـيـر إبـراهـيم أحـمد.
كـان دائــمـاً يـوجه لي الـنّـصـائح في الـشـعـرِ
وفي احلـياةِ. وكـانَ بعض األحيـان يعـطيني
دروسـاً في اللُّغـةِ العربيّـة ألني درستُ اللُّغة
الـعربيّـة أصالً في السّويـد ولم أدرسها في
ـدرسة الـعـراق ألنَّ عـمّـتي أخـرجـتـني مـن ا
خـــوفـــاً عـــلي مـن أمن ومـــخـــابـــرات صــدّام
حـس كـانوا يـبحـثون عـنّي بعـد أن عرفوا
أنّي ابـنة مطـلوب لهم فـرَّ إلى اخلارج وكان
دائـمـاً األمن واخملابـرات يطـوقون مـدرستي
ــرّات كـانـت مـديـرة لــلـبــحثِ عـنـي وأكـثـر ا
ـدرسـة تهـربـني قبلَ وصـولـهم إلى الصَّفِ ا
الّــذي كــنتُ فــيه. كــان اسـمــهــا مـر الزلتُ
أتــذكّـرهــا في مــدرسـة بــاعـوث لــلـبــنـات في
عــنــكــاوا وبـــقــيتُ بــعــدهــا أكــثــر من ســنــة
مـحـبـوسـة ومخـتـبـئـة من األمن واخملـابرات
في غـرفة لـم أرَ فيـها الشّـارع نهـائيّـاً. وكنتُ
وقـتها أقرأ الـكثير من الـكتب واجلرائد لكي
ـدرســة. وهـكـذا ال أنــسى مـا تــعـلّــمـته فـي ا
ذهبتْ فرصتي في الدراسة من أجل احلفاظ
عــلى حـيــاتي. كــانَ الـشّـاعــر الـكــبـيــر كـاظم
السماوي صديقي الدّائم وأقرب شخص لي
بـــعــد أمي وأبـي كــنتُ أحـــدثهُ عن حـــيــاتي
وكـان يحـدثني عن حـياته. مـاتَ حتتَ سماء
غـريـبـة كانـت رحيـمـة عـليه أكـثـر من سـماءِ
وطـنِهِ الـعـراق. أكـثريّـة الـشّـعراء الـعـراقـي
نـفى. جسدهم رض ا ـغتربـ مصابـ  ا
فـي اخلارج وروحهم تـتجـوَّل داخل العراق.
وعـند انـتقـالي إلى لنـدن تعرَّفـتُ على بعضِ
عراءِ الـعراقـي مـنهم الـشّاعر الـكتّـابِ والشـُّ
ـبدع عدنـان الصائغ والـشَّاعر الـكبيـر عبد ا
الـكـر كـاصـد الّـذي أعتـزُّ بـصـداقـته كـثـيراً
ونــحنُ دائــمــاً عــلى تــواصل وهــو شـخص
غـالي عـلى قلـبي جدّاً. وفي احلـقيـقة تـأثَّرت
في بـدايـاتي الـشـعـريّـة بالـشّـاعـر الـسُّـويدي
تـوماس ترانسترومر. وتأثّرتُ بشعر الكبير
كـاظم السـماوي وبشـعر الـكبيـر عبـد الكر

. عـراء الـعظـمـاء حـقّاً كـاصـد أنّـهـما من الـشـُّ
أحبُّ جتــربـتــهـمــا الـشــعـريّــة وأعـيــدُ قـراءة
دواويـنـهمـا مـرَّتـ مرَّة في قـلـبي ومرّة في

ذهني.
{ مــا دور احلـــلم اخلــيـــال الــطّـــمــوح فـي بــنــاء
القصـيدة وانبعاث فـضاءاتها كيفَ تـتشكّلُ عندكِ

القصيدة?!
. ـةً ــة وال أريــدُ أن أكـونَ حــا أنــا لــستُ حـا
احلـلمُ إلى حـدٍّ مـا هـو قسـوة ألنَّ بـعـد مرور
الــوقت يـظـهـرُ لك بــشـكل كـابـوس أي احلـلم
يـرتدي قـناعـاً. في البدايـة يظـهر لـنا احللم
ثمَّ يـنـزع قـنـاعه لـنرى حـقـيـقتـه. من األفضل
أن ال أحــلم حــتَّـى لـو قــلــيـالً. تــنـامُ لــتــحــلم
وتــسـتـيـقظُ لــتـحـلم مــا هـذا اجلـنـون الّـذي
يـأخذ الذّات إلى فراغات تمـرُّ عبرها مشاهد
غــيـر حــقـيـقــيّـة. أفــضّل اخلـيــال عن احلـلم
انـتبه أنّهما ليسا من أصلٍ واحد. اخليال ال
يـتحـوَّل إلى كابوس مـهما أخـذك إلى ما هو
أبـعد منه. كتابـة الشّعر تسـنتدُ على اخليال
ـكن جدّاً للحلم أن لـيبدو شبـيهاً بالواقع. 
يـتـعـفّن لـكنَّ اخلـيال كـلّـمـا ذهـبْتَ إلـيه تراه
ــة أجـــمل من ذي قـــبل. كـــانَ لي أحالم قـــد
كـان الّذي دفـنتـها كـثيـرة دفنـتهـا ونسـيتُ ا
فـيـه وأكـمـلتُ طـريـقي بـدونـهـا. أنـا ال أحـلم
وأنــا أحبُّ هـذا لـو حــلـمتُ هــذا يـعـني أنّي
ســأخـطَــأ بـحـق نـفــسي وبـحق شــعـري ألنّ
احلـلمَ يـجـعـلني أن أكـتبَ الـصّـفـر. أقول في
إحـدى قصائدي: "لـيست العبـقرية أن أحلم
بل أن ال أحلم أبداً". أنا دائماً بال حلم وهذا

يشكل عندي قصيدة على الدَّوام. 
{ نـصوصُكِ تـتمـيّزُ بالـتّكـثيفِ واالخـتزالِ وغـالباً
ما تـكونُ مقـاطع وومضات شـعريّة أال يراودُكِ أن
تكتبي قصائد طويلة بطريقةٍ انسيابيّة إضافةً إلى

قاطع الشعريّة الّتي تكتبينها?! ا
أنــا أجـيــدُ خالصـة الــفـكـرة وال أحــتـاج إلى
الـثَّـرثرة الـزّائدة في الـشـعر. هـذه مزاجـيّتي
في الـكـتـابة. وهـذا أسـلوبـي الّذي أتـمـيّزُ به
وال أحـبُّ أن أغـيّــره. أنــا أزرع شــجــرة عـلى
الـورق وهـذه الشَّـجـرة علـيـها أن تـكون ذات
فـروع كـثيـرة وأغصـان عـديدة. هل رأيتَ في
حــيــاتك شــجــرة من دون فــروع وأغــصـان?!
فـإذا رأيتَ شجرة كهذه تكون ليست شجرة
بل شـيـئاً آخـر يـشبه الـشّـجرة. أنـا أنـفر من
ـويلِ في الــقــصـائــد. أنــا أكـتبُ الــشَّــرحِ الـطـَّ
شــعـراً ال أكـتبُ قـصــصـاً لـتـخــضع لـلـشـرحِ
مـلّة ال ويلـة وا ـمـاطلـة. التَّـفسـيـرات الطـَّ وا
تـليق بـالشعـر. القـصائد الـقصـيرة هي قلب
ابـض. بــاعـتــقــادي الــقــصــائـد الــشّــعــر الــنـَّ
الــقـصـيـرة هي األكــثـر جـدّيّـة مـن الـقـصـائـد
ويـلـة. أنـا والـقصـائـد الـقـصـيـرة كـالّذي الـطـَّ
يـذهـبُ لـلـبـحـر يـأخـذ بــعـضـاً مـنه في الـيـد
لـيسقط نقطة نقطة وهـذه النّقطة الصّغيرة
عـنـد عودتـها لـلـبحـر تسـقطُ وتـنتجُ صـدمةً
وضـغــطـاً. ال أتـمـنَّى اخلـروج من الـقـصـيـدة
الـقصيـرة إلى الطّويـلة وإلّا أكـون قد فعلتُ

ما لم أكُنْ أريد فعله.
ـقــا { ديــوان "أطــيــان" و"أحـــزان الــفــصـــول" حــقـَّ

ـاذا لم تتابعي نـشر دواوين جديدة جناحاً طـيّباً 
ـاذا ابـتـعـدْتِ عن األضـواءِ في اآلونـة األخـيـرة ولم

تصدري إصدارات جديدة?!
وفــاة والـدتي كــان سـبـب ابـتــعـادي. اصـرار
والـدي وبـعض الـشّـعـراء األصـدقـاء أعـادني

إلى الكتابة. عدتُ وكتبتُ 
لــبـعضِ الـوقتِ ثمَّ بـعــدَ وقتٍ قـصـيـر تـوفي
والـدي ألنّه لم يـتـحـمَّل وفـاة والـدتي وتوفي
بـعدها بفتـرة قصيرة. أنا هـكذا دائماً خارج
الـسّـعـادة ال أسـتطـيع حـتّى اسـتـعـارتـها من
ـوتُ أوَّل ديـكـتاتـور عـرفه الـتّاريخ. الـزّمن. ا
يـــأتي ويـــأخـــذ مـــا يــشـــاء من األرواح بـــكل
ـا هـنـاك مـوت فـنـحن تـعــسُّف وطـغـيـان. طـا
لـسنـا أحراراً أبداً ولن نـكونَ أحراراً. عـندما
ـوت سـنـكون في حـريـة عـظيـمـة حـريّة ال 
خــارقــة. ال مــزيــد من احلــيــاة هــكــذا يــقــول
ــوت. احلــزن والــضّــجــر يــلــتــصــقــان بي ا
يــسـيـئـان لي وأنــا بـدوري أحـزن بـغـزارة. ال
أعــرف الــبــخـل في احلــزن مع األسف. لــكن
أخـرج من حـجـرة احلـزن إلى حجـرة الـشـعر
لــلــكــتــابـة وهــكــذا أفــقــد االتــصــال بـحــزني
لـلحظـات قصيرة حلـظات نادرة أشعـر فيها
دهشـة كلّها هي بـاالرتياح. هـذه اللّحظـات ا
اآلن قـصائـد ستصـدر قريبـاً في ديوان على
قـيـدِ التّـحـضـيرِ. ال أريـد احلـديث عنه كـثـيراً
ألنّه لـم يــصـدر بــعــد وســيــأخــذ بــعـضــاً من

الوقت حل االنتهاء منه.
{ تــتــيحُ الـعــزلــةُ واالخـتـالءُ معَ الــنّـفسِ مــراجــعـة
الذّاتِ والـتّأمُّلِ ما هي األفكار الّتي انتابتك خالل

!? عزلتكِ
الــوحـدة تـفــضـلـنـي ال تـريـد فــراقي فـكـيف
أفــارق مـن ال يــريــدُ فــراقي. إنّـــهــا تــتــكــاثــرُ
بــجـانـبي. أنــا مـنـذ طــفـولـتي الــعـالم ضـدي
وعـندما كبرتُ صرتُ أنـا ضدّ العالم. أحياناً
الـسّـلـبـيّـة تـكـون في صـاحلك وتـسـتـغلُّ هذه
الــسّـلــبـيّــة بـكــثـرة من دون أن تــشـعــرَ إنّـهـا
سـلـبيّـة وإنّهـا تسـيء إليك بـشكلٍ أو بـآخر.
الـعـزلـةُ فـعل قـد جـدَّاً مـنـذُ اإلنـسـان األوَّل.
الــــوحـــدةُ لــــيـــسـت فـــشـالً بل جنــــاحـــاً في
. ال أعتـبرُ العـزلة مراجـعة الذّات النَّ الـهروبِ
عـنـدَ الـعـزلـة كل الـذّات تـنـسـحبُ إلـى الوراءِ
ـاضي. العزلـةُ تعني وتـخلطُ كل احلـاضر با
ـاضي واحلــاضــر في غـيــاب تـام. أنـتَ في ا
ي كـله أصبح بـعـد وفـاة أمي ووفـاة أبي عـا
كـابــوسـاً وقـبـله الـكـابـوس الّـذي عـشـته في
الــعـراق. لـيسَ هــنـاك اخـتـالف بـ كـابـوس
ـاضي الَّـذي عشـته في احلـاضـر وكـابـوس ا
طــفـولــتي رغم أنّي كـنـتُ طـفـلــةً مـدلَّــلـةً جـدَّاً
وسـعـيـدة جـدَّاً في بـيتِ جـدي قـبل مـقـتـلـهم.

ا هناك محنة سيكون هناك عزلة.  طا
 .8احلــيـاةُ مـجـمـوعـةُ مــحـطّـاتٍ وهي رحـلـة
ـرء طـويالً عــابـرة وخـاطــفـة مــهـمـا عــاش ا
كـيفَ تـنـظـريـنَ إلى مـحـطّـاتِ عـمـرِكِ? مـحـطّةُ
الـعـراقِ محـطّـةُ ستـوكـهولم وأخـيـراً محـطّةُ

لندن وكيفَ ترينَ احلياةَ عبر محطّاتها?
عـندما كنت طفلة صغيرة ومازلت أتذكَّر يوم
داهـم أكــثــر من خــمــســ رجالً من رجــاالتِ
األمـن واخملـابــرات بــيـت جـدي فـي عــنــكـاوا
ـذي نــشــأتُ وتــرعــرعتُ فــيـه مــنــذ أن كـان الـَّ
عــمـري عـامـاً واحـداً. رأيتُ بــأم عـيـني كـيف
اقــتــاد رجـال األمـن جـدي وجــدّتي وعــمّـاتي
األربـع الـــلّـــواتي كـنَّ في مـــقـــتــــبلِ الـــعـــمـــرِ
أصــغـرهم كــان عـمـرهــا سـبــعـة عـشــر عـامـاً
وكـدتُ أن أنتهي مـعهم بعد أن ركـبتُ العربة
لء ارادتي حـتّى أكـون مـعـهم الـعــسـكـرّيـة 
لـكن جدي أنقذني من ب أيديهم وصاح بي
وطـــلبَ مــني أن أغـــادر عــربــة رجــال صــدّام
زول من الـعــربـةِ وقـلتُ حــسـ ورفـضتُ الــنـُّ
جلــدي ســآتي مــعــكم أريــد أن أكــونَ مـعــكم
وبـعـدها قـال جدي لـرجال األمن واخملـابرات
أنّـي لـستُ ابــنـته بل ابــنـة ابن له يــخـدم في
طلوب لهم لكن اجلـيش ولست ابنة أحد ا
احلــقـــيــقــة أنَّ أبي كـــان مــطــلـــوبــاً من قــبل
ســلـطـات صـدّام مـنـذ أن فـتــحتُ عـيـني عـلى
ر عند رفضي الـنّزول من العربة الـدُّنيا. أتذكـَّ
جــدّي قـال لي: "يـا اِبــنـتي حـيــاتـنـا دُمـرتْ ال
تــدمـري حـيــاتَكِ مـعــنـا" جـمــلـة جــدي بـقـيت
مـلتصقـة في ذهني ولم تتركـني هذه اجلملة
ثـانــيـة واحـدة. بـعـدهـا جـاء واحـد من األمن
واخملــــابـــرات أمــــسك بــــثـــوبي مـن اخلـــلف
وأخرجني من العربة وألقى بي على األرض
بـــكل قـــوّته وأنــا أصـــرخ به وأقــول: "ال ال ال
تـصدق جدّي أنا اِبنته" لكي ال يخرجني من
الــعـربــة ويـأخــذونــهم وأبـقى وحــيـدة. هــنـا
أخـذهـم كـلّـهم في عـربـة عـسـكـريّـة مـفـتـوحـة
وهم يـنـظـرون إلي وأنـا أنظـر إلـيـهم وأبكي.
كـــنتُ أعــرف أنّي لـن أراهم مــرّة ثـــانــيــة في
ّ اخـتـفاء كل حـيـاتي. وبـعـد فـترة قـصـيـرة 
بـيت جـدي في سجـونِ اجملـرم صدّام حـس
الـسّـريّة ولم نـكُن نـستـطـيعُ معـرفة أي شيء
عـنهم. بقيتُ وحـيدة في بيت جـدّي الكبير ال
أحـــــد مـــــعي. ال أعـــــرف أين أذهـب وإلى مَن
أذهـب. جلـستُ أبـكي إلى أن هـرعَ بعض من
اجلــيـران إلخــبـار عـمّــتي كـانت تــعـيش في
بـيتٍ آخـر لـتأتـي وتأخـذني. وعـمّـتي هذه لم
يـعتقلوهـا ألنّها كانت متـزوجة وزوجها كان
مـفقـوداً في احلرب الـعراقـيّة اإليـرانيّة وإلى
اآلن ال نـعرفُ عـنه شيئـاً هذا يـعني أنّه قُتلَ
فـي احلرب. وبقيتُ في كنـفِ عمّتي برناديت
ربّــتـني مع ابــنـتـهــا ألنّ أمّي وأبي واخـوتي
كـانـوا آنـذاك يـعـيـشـون في الـسّـويـد. والدي
ـطــلـوبـ لــلـسـلــطـات الـبــعـثـيّـة كــان أحـد ا
وسـبـقَ أن أعـتُـقِلَ وعُـذبَ أشـدّ الـتّـعـذيب في
الـسّـجونِ وكـان مضـطـرّاً للـفرار من الـعراق.
لـكـنّي رفـضتُ حـيـنهـا أن أفـرّ مـعـهم وهربتُ
من الـبيتِ وأخفـيتِ نفسي يـوم في خرابة
قـريبة من بيت جدي ولم يكُنْ أحد يدري أين
أنـا? بـحـثوا عـني كـثيـراً ولم يـجـدوني حتّى
بـلغ أبـي حـدّاً لم يـتـمكّـن من االنـتـظـارِ أكـثر
فـغادرَ العـراق ومعهُ أمّي واخوتي. كـما قلت
فـي حـوار ســابق الـتــقـيـت بـأبي وأمي بــعـد
انـقـضـاءِ سـنـ طـويـلـة وفـراري من الـعراق
إلى تـركـيـا سـيـرأ عـلـى األقـدام أيّـامـاً عـديدة
تـسلَّقتُ فيها على خمـسة جبال شاهقة كنتُ

والــصـراعـات بـكل أشــكـالـهـا. لــو كـان هـنـاك
كـاميرا تلتقط صـوراً لدواخل الكائن البشري
ـمـا هـذا كـان لــيـرى شـرّه قـبـل أن يـرتـكـبه ربـَّ
يــســاعــده لــعــدم ارتــكــاب هــذا الـشّــر ولــكن
ـكـنهم أن يـروا لكـنّهم ال ـشـكلـة في الّذين  ا
يـستطيعون الـفهم. الكارثة هي حتوّل نصف
الــكـائـنـات الــبـشـريّــة إلى أحـجـار مــتـحـرّكـة.
لـألسف هكـذا هو اإلنسـان مع احليـاة وليس
الـعكس. منـذُ بداية احليـاة والشَّيطـان معها
ــسـتــحـيل فــصـلــهم عن بـعــضـهم لــهـذا من ا
الــبــعض. الــشّــعــرُ هــو بــطل يــحــملُ جــنـونَ
الـشُّـعراءِ الّـذين معـظمـهم إذا لم يـعيـشوا في
احلـرب يكونوا قد عـاشوا اضطهادات أخرى
ـفـتــني احلــيـاة ومــعــانـاة أخــرى. كــلّـمــا عــنـَّ
أنقذني الشّعر منها. أن أعاني هذا يعني أن
تـعانـي قصـائدي مـعي. لذلك قـصائـدي يقـظة
ـعانـاة احلاصـلة عـلى األرض وال أقبلُ لـكل ا

بشعرٍ فاقدَ الوعي.  
وسـيقى { مـا رأيكَ بـالصّـداقة احلـب الفـرح وا

فاهيم عبر الكتابة الشعريّة? وهل تنعكسُ هذه ا
ني ال ـهم مـثـل الـريح أشــعــر بـهم لــكــنـَّ أحــسـُّ
كن ـسـهم وأنـا الـشَّيء الّـذي ال  أسـتـطـيع 
ـوسـيـقى لـها ـسه ال أثـق به طـويالً. ولـكن ا
ــمـــاع لـــذلك أصـــدق وجـــودهـــا. مـــيـــزة الـــسـَّ
ـوسـيـقى عالم ـوسـيـقى فلـسـفـة ال تكـتب. ا ا
وسـيقى الّـتي خلقت غـير فـاشل. برأيي كل ا
هي نـاجحـة وال يوجـد موسـيقى فـاشلـة على
وسيقـى تعني لي الـكثير اإلطالق. رغـم أن ا
فقودة إلّا الـكثير وحتدّثـني بلغةِ السّـعادة ا
أنّي لـم أكتب قصائـد عنها. كثـير من األحيان
ـــذي أكــــتـبُ من دون أن أقــــرّرَ عـن الــــشَّيِء الـَّ
ســأكـتبُ عـنـه لـكن كل اجــتـهـادي واصـراري
يـكون نـحو عـمق ما سـأكتبـه. أكتبُ ما أحسُّ
جتـاههُ بالضّغـينة ليس دائمـاً ولكن في كثير

من األحيان.
ِكِ { كـيفَ هي عالقتكِ مع ذاتكِ معَ أحالمِكِ وعوا
ومعَ اآلخـــر هل ثـــمّـــة تــوازن في هـــذه الـــعالقــات
َ هـذا التّـوازن أم أنّكِ جتدينَ صـعوبةً وكيفَ حتـقق
ـوازنِ مـعَ هـــذه الــعـــوالم في حتـــقـــيقِ الـــوئـــامِ والـــتـَّ

تشابكة? ا
أنــا بال حـلم أجل أنــا بال حـلم. أحـزاني هي
سـبب انـفصـالي عن األحالم. احلـقيـقة تـثبتُ
أنَّ احلـلمَ والسَّعادةَ ال يبقـيان الفرد على قيدِ
فـولـة يوم . بـدأ مـعي احلـزنُ منـذُ الـطـُّ احلـيـاةِ
إعــدام  9أشــخـــاص من بــيت جــدّي في يــوم
واحــد واســتـمــرَّ احلــزنُ بـعــدَ أن فــقـدتُ أمي
وأبي. بـبساطة شديدة لدي مشكلة كبيرة معَ
احلــزن أنّه غــيّــر كل شيء في داخــلي. غــيَّـر
رؤيــــــتي إلـى كل مــــــا هـــــو حـــــولـي. األحالم
مـخـادعـة وبـوجـوهٍ كثـيـرة أمَّـا احلـزن يـكون
جـديـاً وبـوجهٍ واحـد هـذا ال يعـني أني أحبُّ
احلـــزن أنــا أقـــصـــد احلــلم واحلـــزن هم من
عـائلة واحدة. احللم يعذب واحلزن يعذب. ال
أدري هـناك شيء مـا في اجلسـد يعيـد تدوير
احلــــزن. أتـــــمــــنّى أن أحــــزن أقـل في األيــــام
الــقـادمـة لـكن ال أتـمـنى أن أحـلمَ ألنّ األحالمَ
. عـــالـم لــــيس له عــــالم ال أثـق به مــــطــــلــــقــــاً
اسـتمـراريّة. أنه مـجرد آلـة لسـلب الطّـاقة من

الفرد.
{ مـا هي برامـجكِ ومخطّـطاتكِ الـشعريّـة للمـرحلةِ
ـشاريع الـشعـريّة تـولدُ الـقادمـة في احليـاة أم أنَّ ا
بـشكلٍ عـفوي من دون أي تـخطـيط لهـا حدّثـينا عن

توجُّهاتكِ الشعريّة للمرحلة القادمة?!
لم أضـع عـادات وتـقالـيـد لـي في الـشـعـر. أنا
والـشّـعــر نـتـعـامل مع بـعـضـنـا الـبـعض بـكل
ةِ تـخـطـيـطـات مـسـبـقـة أو تـلـقــائـيّـة بـدون أيـَّ
ضــغـوطـات. كل مـشــاريـعي الـشّــعـريّـة تـأخـذ
. مرّات انـطـبـاع روتـيـني في الـوقتِ احلـاضـرِ
عـديـدة أنـظـرُ إلى نـفـسي أرى الـشّـعـرَ يـخرجُ
من تــلـقـاءِ نـفـسِهِ وخــاصّـةً في الـلّـيلِ ومـرّات
أيــضـاً أراه يــهــربُ مـنّي بــســرعـة بــحـيث ال
أسـتـطيع اإلمـسـاك به. التّـخـطيط فـي الشـعر
لــــيس ضــــروريّـــاً وال أعــــرف كـــيـف أخـــطط
لـلـمرحـلـة القـادمة فـي الشّـعر. أنـا فـقط أكتب

بدونِ أي تفكير في ما سيأتي بعد ذلك.  
{ تـسـتطـيعي أن تـسألي نـفسكِ أي سـؤال يراودُكِ

وجتيبي عنهُ ما هي التَّساؤالت الَّتي تراودُكِ?
أقول في قصيدة جديدة لي: 

اذا أنا هنا إذ لم أكُنْ هنا بعد ما سيكون  "
وبعد ما سيأتي 

أنا هنا حيث لن أكون هنا في ما هو آتٍ 
أحمل على ظهري كل غياب العالم وأغيب". 
وت كل آثـاري وسيرافقـني الغياب سـيغزو ا
وت أطول من اذا ا طـيلة غيابي عن الـعالم. 
احلـياة? والبـقاء أقصـر من الذّهاب? نحن في
عـقاب تام كل شيء غير جمـيل هو عقاب لنا
وكل شـيء جـمـيل هـو عـقـاب لـنـا أيـضـاً ألنّه
اذا دى. دائماً أتساءل:  دائماً يكون قصير ا
أنــــا حـــاضـــرة فـي الـــغــــيـــاب وغـــائــــبـــة في
احلــاضـر?! هـنـا األجــوبـة كـلّـهــا عـنـد قـسـوة

احلياة. 

فيفيان صليوا
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عروف يعقوب ديـنة اربيل االديب والكاتب ا وت في بلدة عنكاوا  - غيب ا
افرام مـنصور عـن عمـر ناهز ال 94عامـا  ليـسهم هـذا الرحـيل بغـياب اخر
عمالـقة اجليل الـفكري واالدبي الـعراقي  والذي تـنوع نتـاجه ب الكـثير من
فـنـون االدب مـرورا بــادب الـرحالت حـيـث حـظي عن كـتــابه في هـذا اجملـال
ه من بجـائزة االديب نـاجي الـساعـاتي وذلك في عام   2009اضافـة لتـكر
لدن احتاد االدباء والكتاب العراقي  الحتفاظه بهوية انتمائه لالحتاد وذلك
مــنــذ عـام   1959وفي هــذا اجملــال يــحــضــرني احلــوار الــذي اجــريــته مع
الراحل عـلى هـامش احدى احلـلـقات االدبـية  الـتي اقـيمت في بـلـدة عنـكاوا
حيث حتدث منصـور خالل احلوار عن العديـد من احملطات والتي اسـتهلها
عن محـور الـنـقد االدبي فـاشـار الـيه في سيـاق اجـابـته  بكـونه اعـجب بـهذا
اللون األدبي تأثرا بـكتابات األديب مـارون عبود والذي أعـده قدوة في النقد
البـنـاء الـذي يـصحح ويـفـرز الـكـتابـة اجلـيـدة من نـظيـرتـهـا الـتي التؤول الى
شيء ومـرتـكـزات هـذا اللـون تـعـتـمـد ثالثـة عـنـاصـر أسـاسـيـة لـعـلي أجـدها
ـنـجــز اإلبـداعي من خالل حــسن الـتـركــيب وجـمــال الـفـكـرة حـاضـرة فـي ا
وروعة اخليـال وهي أسس حتفـزني البل تقودني الـى االنصراف لالشـتغال

ــــنـــجـــز عـــلى نــــقـــد هـــذا ا
مــضــيــفــا بـانـه يــعــتــقـد ان
مرحلة األجيـال تنطبق على
ازدهــــار األدب وبـــــرؤيـــــتي
أجد ان األعـوام احملصورة
ب  1950حـــــتى مــــــطـــــلع
ـنصرم سبيـعيـنات الـقرن ا
هي من أزهى األعـوام التي
بـــرزت فــيـــهـــا الـــكـــتـــابــات
اإلنسـانـيـة الـتي كـتبت وفق
أســـلـــوب أدبي اقـــدر عـــلى
وصـــفـه بــــالـــراقـي فـــاألدب
ارتقى منـزلة كـبيرة والـنحو
بـصــورة خـاصــة وانــعـكس
هــذا االرتــقـاء عــلـى الــنــقـد
بــطــبـــيــعــة احلـــال وهــنــالك
مقولة متداولة ب األوساط
األدبـيــة تــشـيــر الى الــنــقـد
اجلـيــد يــصـنع أدبــا جــيـدا
فهما بهذه احلالة متالزم

ومن حظ األدب اجليـد بروز نـقـاد مهـم لـهم إسهـامـاتهم في الـرقي بفـنون
عروف جبران خليل األدب واإلبداع.. ولفت  الى انه تاثر باالديب اللبناني ا
جبران  حيث اطلق عليه لقب جبران العراق  مجيبا بانه يستطيع القول بان
أسـتـاذي في اإلنـشـاء هـو جـبـران ويـأتي من بـعـده مـيـخـائـيل نـعـيـمـة والذي
تربـطـني به مـراسالت عديـدة ولـكن لـكل كاتب أسـلـوبه اخلـاص به من حيث
صيـاغـة اجلمـلـة والـفكـرة واألسـلوب الـلـطـيف واألبرز من كـل ذلك هو الـلـغة
الـسـلـيـمة.. وفـي احلـوار  ايضـا  تـسـلـيط الـضـوء عـلى تـنـقل  االديـب ب
ـوصل ابان فـترة فـتوته وبـغداد حيث دن الثـالث (البصـرة حيث مـولده وا ا
دينة اربيل  حيث قال عن تلك استقر قبل ان ينتقل بسبب احلرب الطائفية 
ـقـام االول وألنـهـا احملـطـات انه يـرى ان مـنـبع ثـقـافـتي يـدين لـلـبـصـرة في ا
كانت تمثل حـركة الفكـر وتلم بجمع الـتراث العربي من خالل حـرصها على
ـثله هـذا احملفل مـن جتمع لـلرواد ومن ثم ربـد وما كـان  إقامـة مهـرجـان ا
ـقام الـثانـي أدين بالـفضل لـبـغداد الـتي كـانت مديـنة النـقلـة والـكتـاب وفي ا
نصور وحتى نهايـة القرن الرابع الهجري حيث األمجاد منذ ايام اخلليـفة ا
بلغ بـغـداد األمـجاد ذروتـهـا بـإثراء الـفـكر الـعـربي بـالثـقـافـة وهذا مـا تـؤكده
اني عني باألدب العربي ويشير بان هذا الثراء األدبي الذي كتابات مؤرخ ا
طبوعـات التي أبدعها العشرات من الكتاب عاشته بغداد كانت نتاج االف ا
وصل شهورين في تلك احلقبة اما احملطة الثالثة في حياتي وهي مدينة ا ا
دينـة تزخر بـحادثة تـتحدد بـ خريف عام  1940حتى فذاكرتي إزاء تـلك ا
صيف العام  1945وهذه احلادثة تـرسخت بأعمـاقي وهي إنني كنت اسكن
في دار قــريـبــة من بـيــعـة الــبـاتــري وهــو مـا يــعـرف الــيـوم بــكـنــيـســة اآلبـاء
الـدومـنـيــكـان في مـنـطــقـة الـسـاعــة وكـنت في تـلك األعــوام طـالـبـا أداوم في
توسطـة في كل يوم تقـريبا البد لي توسطـة الشرقـية وب مسـيري نحـو ا ا
توسطة ان ادخل الى الكنيسة وأقوم بأداء صالة صغيرة قبل التوجه الى ا
ديـنة ـديـنة بـشكل كـبيـر لـكن الفـترة الـتي قضـيـتهـا في ا وقد راقـني ربيع ا
كانت خـمـسة أعـوام فـقط حيث تـركـتهـا في الـعام 1945وما اذكـره عن تلك
ـانيا بعد انتهاء العودة بأنني كنت أصغي الى الـراديو هو يعلن استسالم ا
يـة الـثانـيـة وعدت مـجـددا الى مديـنـتي األولى (البـصـرة) حيث احلرب الـعـا
ـصرف الـعـثمـاني.. وعن االحداث عاد أبي الـذي كان يـعـمل محـاسـبا في ا
التي عاشـها وتاثـيراته فقـال ان األحداث التي غـمرتني فـرحا وابتـهاجا هي
ـقابل هـنالك أحـداث كثـيرة وقوع ثورة  14تموز فـي العام  1958لكن في ا
ـر به خـصوصـا في احلرب أشعـرتنـي بحـزن عمـيم مـنهـا ما كـان الـعراق 
ـسـيحـي التي دارت في الـعام  2003وما أعـقبـهـا من أحداث اسـتـهدفت ا
من تفجـير شـمل الكـنائس خـصوصـا في آب من العام  2004وحدث بوقت
ـوصل أيضا ومن ثم االسـتهداف متزامن في الـعاصمـة بغداد وفي مـدينة ا
الـذي جـرى بـحق مـصــلي كـنـيـسـة سـيــدة الـنـجـاة في الـعـام  2010وأعقـبه
الستهداف مـسيحيي الـعاصمة بغـداد من خالل االضطهادات الـتي طالتهم
واإلرهاب الذي تسلل الى منازلـهم اآلمنة وهذا األمر دفعـني كما الكثير من
ـديـنـة لــكن الـعـبـرات والـدمـوع كـانت وسـيـلـتي أمـثـالي الى ان أبـارح هـذه ا
للتـعبـير عمـا يجـيش في نفـسي طول الطـريق الواصل مـا ب بـغداد واربيل
حيث اسـتـقررت أخـيـرا وكـانت (الزمـان) قـد احتـفت بـاالديب مـنصـور سـنة
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بغداد

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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اســمه لألنـاضــول إنـهــا تـأتي عـلى
خـلـفيـة اغـتيـال هـشام الـهـاشمي في

بغداد.
W×K  WŽuL−

وأطـلـقت مـجـموعـة مـسـلحـة تـسـتقل
دراجـتــ نـاريــتــ الـرصــاص عـلى
الهاشمي أمام منزله ببغداد وفارق
احلـياة بـعد نـقله إلى مـستـشفى ابن

النفيس وفق مصدر أمني.
وردا عـلى اغـتـيـال الـهـاشـمي أطـلق
الــــكــــاظــــمـي في بــــيــــان  3وعــــود
الحـقـة ومـحاسـبـة الـقتـلـة وبـعدم
الـــســمــاح بـــعــودة االغـــتــيــاالت إلى
ـشـهـد الـعـراقي وبـحـصـر الـسالح ا

بيد الدولة.
ــــــتــــــحــــــدة ونــــــددت كـل مـن األ ا
ــتــحـــدة وبــريــطــانــيــا والــواليــات ا

نال هشـام الهاشمي شـهادة اإلحصاء
في كلية اإلدارة واالقتـصاد (اجلامعة
ــــســــتــــنــــصــــريــــة) ســــنــــة �1994 ا
ـاجـسـتـيـر�2015 والـدكـتـوراه في وا
الــعـلـوم الـسـيـاسـيـة  2019في كـلـيـة
العـلوم الـسيـاسية (جـامعـة بغداد) و
اإلجازة الـعلمـية في احلديث الـنبوي
الـشـريف ودراسـة وحتـقـيق الـوثـائق
واخملــطـوطــات مـن احملـدث صــبــحي
السـامرائي  ولديهِ إهـتمام بـالتاريخ
اإلسـالمـي وبــــــــــالـــــــــذات ســـــــــيـــــــــرة
وتــاريخ احلـافـظ الـذهــبي  عَـمِل في
دراسة وحتقـيق اخملطوطات الـتراثية
الـفــقـهــيـة واحلـديــثـيــة أعـتـقل وأودع
ـــــدة  6شـــــهـــــرمـن قـــــبل الـــــســــــجن 
 بتـهـمة أنـتـمائه نـظـام صدام حـسـ
ـتـشـددة ثم خرج من إلى الـسـلـفيـة ا

السجن مطلع العام 2002
وبــــــــعـــــــد غــــــــزو الـــــــعــــــــراق عـــــــام
�2003انــــــــصـــــــــرف إلـى الــــــــعـــــــــمل
في الصحـافة وبدأ يشـارك في كتابة
الـتـقـاريـر والـوثـائـقـيـات مع الـصحف
والــقــنــوات األجــنــبــيــة وبــدأ يــكــتب
سلحة مدونة عن خريطة اجلماعات ا
في العـراق ولم يكن يـوماً عـضواً في
تـطرفـة السيـما أنـصار اجلـماعـات ا
اإلسالم وتنظـيم القاعـدة وفروعها 
ـتـطـرفـة حتـكم وداعـش. اجلـمـاعـات ا
عــلى الــهــاشـمي بــأحــكـام مــخــتـلــفـة
منـها الـردة والعـمالـة بسـبب مواقفهِ
ـناهـضة لـهم يعـد الهـاشمي أول من ا
أماط الـلثام عن قـيادات تنظـيم الدولة
- داعـــــــــــــــــــــش فـــــــــــــــــــــي كُــــــــــــــــــــلٍ
من الـعـراق و سـوريـا حـيث أفـصح
عن أسمـاء ومعلـومات تـخص قيادات

التنظيم وآلية عملهم.

- أعـلـنت الـداخلـيـة الـعراقـيـة مـساء
اإلثــنـ إقــالــة مـســؤول أمــني رفـيع
ـسـتـوى في الـعـاصـمـة بـغـداد بـعد ا
ساعات من اغتيال اخلبير في شؤون
سلـحة هشـام الهاشمي اجلماعـات ا

( 47عاما).
وقالت الـوزارة في بـيان إن “القـائد
ــســلـــحــة (رئــيس الــعـــام لــلــقـــوات ا
الــوزراء) مــصــطــفى الــكــاظــمـي أمـر
بـإعفـاء قـائد الـفرقـة األولى بـالشـرطة
االحتــاديــة الــعــمــيــد الــركـن مــحــمـد

قاسم من منصبه.”
وتــتـــمـــركــز هـــذه الــفـــرقــة فـي قــاطع
الــرصـافـة وهـو الـشـطـر الـشـرقي من

بغداد.
وبينما لم تذكر الوزارة سببا لإلقالة
قــال مــصــدر أمــني طــلـب عــدم نــشـر
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لكننا لم نتفق فافترقنا
ــعــنى كــلــمــاته  وافــقت ومع إدراكي 
حـــ طـــلـب مـــني الـــزواج كـــيف?  ال
أعـرف كل مــا فــيه كـان يــشــدني إلـيه
فـكالنـا كان مـنـظمـا ومـرتبـا ولـنا ذات

األفكار.
ا تقولون غبيـة متسرعة ههههه  ر
لن أغضـب فقـد تعـودت ان اسمع أمي
تــرددهـا  فــهي لم حتب أونــيل ابـداً 
وال أظـنهـا سـتفـعل يـوما  هـو لم يكن
يــسـعى إلرضــائـهــا فـبــقـيت الــعالقـة

بينهما متوترة
كـلـمـا رأته صـامـتـا سـاهـما  تـنـظـر له
بـــغـــضب وتـــقـــول :- هـــاهـــو يـــفـــكــر
بـــســوزانه وأنت الـــغــبــيـــة إبــقي في

غفلتك .

 رغم مــــحـــاوالتـي جتـــاهـل كالم أمي
لكـنه كان يؤجج الـغيـرة بداخلي وكم

حصلت  بيننا خالفات  
في احــدى نـوبـاته غـضـبه اعـتـرف لي
أنه مـازال يــحن إلـيــهـا وبــعـد إن هـدأ
قـال:-هـيلـ  كـوني اكـثر وعـيـاً ليس
ســهـالً أن امــحــوهــا لــكــنــني احــاول
ــا تـفـعـلـيـنه واعـلـمي جـيـدا انت و 
تـــــعـــــيـــــديـــــنـــــهـــــا لــــــلـــــحـــــيـــــاة في

فانتبهي جوارحي
    الــــيـــوم في مـــوقـف الـــبـــاص كـــان

لــقــاؤنـا بــهــا فـقــد تــعـطــلت ســيـارتي
وطـلـبت مـنه أن يأتي لـيـقـلني لـلـبيت
فـشـاهــدهـا   أدركت أنـني الـتــقـيـتـهـا
ـرات  في الـسـوبـر ماركت عـشـرات ا
الـشــارع او في مـوقف الـبـاص أمـراة
من الـفـوضى والصـخب بـعـد أن سلم
عــلــيـهــا عـرفــني بــهـا  بــدت سـعــيـدة
بـلـقــائـنـا فـدعـتـنــا لـشـرب الـقـهـوة في
بيتهـا وافقت على دعوتـها على الفور

وقبل ان يعتذر أونيل
في بيـتهـا كنت أتفـرج على مـشهد من

فوضى فيلم سيمي
البس األلعاب مبـعثرة على األرض  ا

تغطي الصوفا 
قــطـع الــشـــوكـــوال واحلــلـــوى تـــلــطخ
الــــكـــراسـي واجلـــدران  والــــعـــلــــكـــة
ملتـصقة بـأرض الغرفة  الـقيت نظرة
ــطـبخ  مـن الـواضح سـريــعــة عــلى ا
أنـهـا لم تـغـسـل الـصـحـون مـنـذ أيـام
وبـانتـظار عـدت للـجلـوس قـرب اونيل

أن اشرب أسوأ كوب من القهوة
 قـال أونــيل هـامـسـاً:-هل ارحتت ?هـا

أنت عرفت لم افترقنا
ضغطـت كفه بكـلتا يدي والـتصقت به
الـيوم مسحت شـيئا من ذاكرتي أكثر 

كان يزعجني.
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ـناوئـ ألفكـارها وهو خـصومـها وا
مــا تــنـــفــيه عـــادة هــذه الـــفــصــائل.-

(األناضول)..
شـيع يــوم الـثالثـاء جــثـمـان اخلــبـيـر
األمني هـشام الـهاشـمي الذي اغـتيل
أمس على يد مسلح مجهول أمام

منزله بالعاصمة بغداد.
وإثــر هـــذه الــعــمـــلــيــة قـــرر مــجــلس
الـقـضـاء األعــلى في الـعــراق تـشـكـيل
هـــيــئـــة حتـــقـــيق تـــخــتـص بــجـــرائم
االغتياالت كما تعهد رئيس احلكومة

الحقة القتلة. مصطفى الكاظمي 
كـــمــا أوعــز الـــكــاظــمـي بــإطالق اسم
هـشــام الـهــاشــمي عـلى أحــد شـوارع

العاصمة بغداد.
وذكر بيان حكـومي أن "الكاظمي أكد
أن "الــعـراق لن يــنـام قـبـل أن يـخـضع

بـاغتـيال الـهـاشمي ودعت الـسلـطات
سؤول عن العراقـية إلى محاسـبة ا
اغـتـيـاله. والـهـاشـمي خـبـيـر مـختص
ـســلــحـة وله بــشـؤون اجلــمــاعــات ا
مـــؤلـــفـــات عن تـــنـــظـــيـــمي “داعش”
و”القاعدة ”اإلرهابـي بيـنها “عالم
داعش ?”و”نـبـذة عن تـاريخ الـقـاعدة
في الــعــراق ?”و”تــنـــظــيم داعش من
الـــداخل ?”بـــجـــانـب أكـــثـــر من 500
مــــقـــالـــة وبــــحث نُـــشــــرت بـــصـــحف

ومجالت عراقية وعربية وأجنبية.
ولم تــــعـــلـن أي جـــهــــة عـــلـى الـــفـــور

مسؤوليتها عن اغتيال الهاشمي.
وعملـيات االغتـيال ظاهـرة مألوفة في
الـعراق مـنذ سـنـوات وغالـبا مـا يتم
تــوجـيه أصــابع االتـهــام إلى فـصـائل
شـيـعيـة مـسـلـحـة تـستـهـدف تـصـفـية

بدأ علي الفرح  وطفحت ابتسامتي
عن الــقــنــاع الــذي صـار جــزءا من

مالمحي ما أن حملتها دخلت
فهي الـزائرة الوحـيدة التي إمـتلكت
هذه الـشـجـاعة لـتـجـازف  بنـفـسـها
وتدخل غـرفة الـعزل وبـهذه الـساعة

تأخرة من الليل ا
إقتربت مني أكثر والسعادة مع كل
خـطـوة تــسـربـلـني نــظـراتـهـا تـشي
بـــالــكـــثـــيــر مـن الــتـــعـــاطف  وعــدم

ا قد يصيبها اإلكتراث 
جراء زيارتها لي.

غريب!!
حقا بـعد أن هجـرني اجلميع األهل

األحبة واألصدقاء
بل حـــتى أمـي الــتـي بـــدأ عـــلـــيـــهــا

احلزن الكبير
عــلى مـــا حل بي   والـــذي ال يــزال
ـسـتـشـفى صـوت نـحـيـبـها خـارج ا

يهز مسامعي
إخـتـفت هي األخـرى وكـأنـهـا تـعبت

من النحيب
مـــايــــحـــزنــــني فـي األمـــر إنــــني لم

أودعها أصال
حيث دخلت في انتكاسة ذلك اليوم
 وعــنــدمـا صــحــوت إنــقــطع صـوت

نحيبها في اخلارج
حـــيــنــهـــا  أدركت إنــهــا تـــعــبت من

احلزن
وعــنــدمــا سـألت عــنــهــا قـالــو إنــهـا
تــعـتــذر عن عـدم وداعي وأوصــتـهم

أن يعتنوا بي 
حـتى أبي الذي إنـحنى ظـهره وكـبر
ألـف عــــام مـــــا أن حل بـي مــــا حل

رحل هو اآلخر
لم يأتي أصـدقائي لـرؤيتي بل حتى
اتـصــاالتي ال أحـد يــسـتــجـيـب لـهـا
وكأن  إسمي الظاهر على شاشات

هواتفهم يصيبهم بالذعر!!...
بدأ النعاس يداهمني وبالكاد أقاوم

عيني من إسدال  جفنيّ
حتــركت احلـشــرة  بــعــد أن تــعـالت

الكثير من األصوات حولي
_لقد بدأت رئتيه بالتوقف!
×يبدو إنه سيلحق بوالديه!

#ال إله إال الله
رُفِع القناع عن وجهي

حيـنها دخلـت أمي  بوجهـها الباسم
يلحقها أبي وقـد بدا عليهم اإلشياق

  فحضنوني
وقادوني  إلى وجهة أخرى

wMſ wKŽ tK - بغداد «b³Ž

w «dF « U½√
أنا العراقي

إبن سومر وأكد
أنا الذي له في التأريخ منزلة
وصفحات اجملد له تشهد

أنـــــا الــــذي تـــــعـــــلّم اإلنـــــســــان من
حضاراتي

كيف يكتب ويسرد
أنا بابل ولكش واحلضر

أنـــا الــزقــورة واجلـــنــائن وقـــيــثــارة
سومر

أنا التراث والعـلم ومدرسة األجيال

واجلفر
عـراق الــبـطـولــة وشـهــادة احلـسـ

والعبر
أنــا الـعـطــشـان ودمي روى الـفـرات

ومني تعذر
عـراق الـصـولـة الـهـاشـمـيـة ومـوالنا

حيدر
عـراق الــصـمـود وصـبـر مـوسى بن

جعفر
عراق الشـجاعة والسـماحة وكرامة

العباس في احملشر

عـراق الـبالغة والـفـصـاحة ورثـنـاها
من أبي شبر

آل أحمد في كل بقاع الله نور
وإن شانئك هو األبتر

صــلت عــلى أرضـك رسل الــرحـمن
كلهم

وبترابك وجه الكرار تعفر
عراق القبب الصفراء ذهبا

فأن طالت لنا يدا 
نصبناهنا على القمر
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وصـل من دنس االرهاب بـدماء مرت عـلـينـا ذكرى تـطـهيـر ا
الغـيـورين من االبـطـال جـيش العـراقي و مـتـطـوع من اجل
ـوصل حـمـايـة ارض وطن حـيـث اسـتـمـرت معـركـة حتـريـر ا
تسـعة اشـهر وتـعتـبر هـذه ضـربة كـبيـر لتـنظـيم داعش الذي
خـسـر قـاعـدته ..بـجـهـود ابـطـالـنـا مـجـاهـدين وسـطـور اروع
البـطـوالت وهم في تـقـسـيمـهم اخلـمس الـذي بـارك لـله فـيكم
حيث مـا كانـوا ( قواتنـا البـرية و اجلويـة و الطـيران اجليش
ودفــاع اجلـوي وال نـنــسى جـهــود مـكـافــحـة االرهـاب ) وكل
قـطرة دم سـقت نخـيل الوطـن فارتـفع شامـخاً وهي كل روح
شهـيـد كـسـرت انـوف الـطـواغـيت والـتي روت ارض نـبي لـله
يونس (عـليه السالم ) بدمائهم يرحـمهم الله و جعل سكنهم
اجلـنــةاهــدي سالمــاً الرواحـهـم و تـطــأطــأ احـروفي خــجــلـة
ورسالـة تملؤها افتخاراً لكل روح شهيد  قم ياوطن وانحني

اجالال الرواح جيشنا الباسل  ــا ارتـكــبـوا من الــقــتـلــة لـلــقـضــاء 
جـرائم وأن من تـورط بالـدم الـعراقي
ســــيـــواجه الــــعـــدالــــة ولن نــــســـمح
افـيا أبدا ولن بالـفوضى وسـياسـة ا
نـســمح ألحــد أن يـحــول الــعـراق الى

دولة للعصابات".  
وكـــان مـــصــــدر أمـــني عــــراقي أعـــلن
االثن أن مسلح يركبون دراجت
نـاريـتـ أطـلـقوا الـنـار عـلى اخلـبـير
األمـني هـشـام الـهـاشـمي في مـنـطـقـة
زيونة شرقي العـاصمة بغداد ما أدى
إلى مـقـتله. فـيـما ال تـزال التـحـقيـقات

تورط جارية لكشف ا
الـى اين يـــــاايـــــهـــــا الـــــعـــــراق ..ومن

طلوب بعد الهاشمي?  ا
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ال انــكـر أنــهــا عــلى قــدر من اجلــمـال
هـــكـــذا بـــدت لي ســـوزان احلـــبـــيـــبــة

السابقة لزوجي اونيل 
عفوا.. بداية خاطئة 

دعـــوني أبـــدا من جــديـــد وأشـــاركــكم
قصتي مع أونيل حبيبي

تــعـــرفت به في الــســـنــة الــرابــعــة من
دراسـتي اجلامـعيـه كان شـابا لـطيـفا
له وجه شــبه مالئـكي فـيه مـسـحـة من
احلــــزن وصــــوت هـــــاد  في حــــفل
مـوسـيقـي وتكـلـمـنـا بـاشـيـاء كـثـيرة
ـيل كبـيـر إلـيه بـعد انـتـهاء شـعـرت 
احلـــفل ذهب كـل مــنـــا إلى ســـبـــيــله 
ورغم أنـنـا لـم نـتـواعد عـلـى لـقـاء آخر

لكنني شعرت أننا حتما سنلتقي 
كان اللـقاء الثاني   في حفل التـخرج
حـضـر هـو وأسـرته احــتـفـاءً بـتـخـرج

أخيه األصغر. 
بـعـد انـتهـاء احلـفل طـلب مـني مـوعداً
وافـــقـت دون تــردد لـــلـــخـــروج مـــعه 
لـيـتـغيـر مـجـرى حـياتـي ورغم أنه ما
ـعــنى الـصـريح لـكـنه كـان مـوعـدا بـا

بداية ألشياء كثيرة وكبيرة بيننا  
اعــــتــــرفَ لي أنـه انــــهى تــــواً عالقــــةً
فـــاشــــلـــة كــــلـــمــــني عن حــــبـــيــــبـــته
(سـوزان)مـذ كـان في الـصف الـعـاشر

ولكن ليس كثيرا
 فـكل مـا قاله:- رغم قِـدَم مـعرفـتي بـها
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وجعُ العراق..
 بأضلعي يتصدّع 

وبه نأسى..
 … وباجلراح نلوّعُ

وتنـام ع ..
ثرة تسكابهــا 

وبألف ويلٍ 
بالتضرع تدمعُ

وتهيم أوكار الشقاق بسوحنـا 
آسي مدقعُ والعيشُ مرٌّ با

وله خُطانا..
 قد جترّ بخطوهــا 

هالك .. نحو ا
هالك تفزعُ وا

كنا فقدنا األمن في سوح العُــال 
وعال على صوت الرجولة مدفعُ
شطّتْ بنا دار األحبة مُذ نـــأى 

عنّا األمان ..
وصار حلماً يجزعُ… 
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بـكر " معـضلـة عظـمى و آفة الـزواج ا
ـــتــــداولـــة الــــتي بـــدأت من اآلفــــات ا
تتفشى بصورة مرعبة في مجتمعاتنا
الـعــربـيــة في األونــة االخـيــرة وبـدأت
تـتـسع بـاألنتـشـار يـوماً تـلـو اآلخر أال
ـــبــكـــر الــذي وهـي ظــاهـــرة الــزواج ا
سـبب األول لكثـير من حاالت يعـتبر ا
الـطالق الـتي نراهـا تـتكـرر مـشاهـدها
ـبـكـر هـو عـقد عـنـد كل يـوم الـزواج ا
وشـراكـة تـتم قـبل سن الـثـامـنـة عـشـر
بــاألجــبـــار أو بــرضى الــطــرفــ لــكن
بــتــفــكــيــر طــفل دون أدنى أرشــاد من
األهل ألتــخــاذ الــقــرار الــصــائب ومن
ـنطلق يـتم أما ألسبـاب تقلـيدية هذا ا
بـــحــتــة أو ألنـــعــدام األمن وأنـــتــشــار
األزمـات بـاألخص بـاجملـتـمـعـات الـتي
ــضــايــقـات أو يــكــثــر فــيــهــا خــطــر ا
األعـتـداءات بـأنـواعــهـا فـيـتـجه األبـاء
بـالتـالي لتـزويج أبنـائهم أو بـاألحرى
قـتـلـهم وهم عـلى قـيـد احلـياة كـي يتم
احلــفــاظ عــلــيــهم كــمــا تــصــورهُ لــهم
أفـــكــارهـم الـــســـوداويـــة أو لـــظــروف
أقـتــصـاديــة قـاهــرة فـالــفـقــر يـعــتـبـر
ــبـكـر لـلــتـخـلص من أسـاس الـزواج ا
مــــســــوؤلــــيــــات الــــبــــنـت عــــلى وجه
اخلصوص بأعتبارها عبئاً أو النظر
لألنــثى عــلى أنـهــا ســلـعــة قــد يـذهب
بــريــقـهــا أن تــعــدت هـذا الــعــمـر دون
أرتـــبـــاط شــراكـــة وثـــيق فـــيـــدفــعـــهم
واجهة شبح العنوسة ومهاجمة كبر
الــسن مــبــكــراً فــالــكــثــيــر من فــئــات
اجملـــتـــمع وبـــاألخص اجملـــتـــمـــعـــات
ــرأة مــحـور الــعــربـيــة تــعـتــقــد بـأن ا
حـيـاتهـا األول الـذي خُـلـقت ألجلهِ هي
بـيت الـزوجـيـة واألجنـاب بـسـن مـبـكر
ــا يـدفع أكـثـر الـعـوائل ثم الـتـربـيـة 
لـلـتـمسـك بـأول فـرصـة قادمـة لـهـا من
أجـل الـــــتــــــخـــــلـص من بـــــنــــــاتـــــهـــــا
ومسـؤلـيـاتـهم وبـالنـتـيـجـة وبـعد كل
ذلك سـيـقع ضـحــيـتـهـا األبـنـاء وأكـثـر
وقــعـاً هــو الـبــنت فـســيـظــهـر الــتـعب
والـــقــلـق والــنـــفــور مـن مــتـــطــلـــبــات

البيـــــت .
¼öł U³‰ - عمان
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وصل عــالم اآلثـــار الــبــريــطــاني الى
مـوقـع التـنـقـيب مـع ثلـة مـن مرافـقـيه
وعمـال من القـرية الـصغيـرة الغـافية
على ضـفاف الـفرات راح يـرسم على
االرض كــأنه قـائـد عـســكـري مـيـداني
يـشـرح لـضبـاطه خـطـة الهـجـوم على
همة منضدة الرمل أخذ يوجز لهم ا
وقبل انصـرافهم العمـالهم تسائل إن
كـان هــنــاك سـؤال او تــوضــيح كـان
الـشـاب الــضـاربـة بـشــرته في الـلـون
زيج بـ البرتـقالي واالحمـر يسأل ا
إن كــان الــتــربـيـع الـذي يــتــتــبــعـونه
ـنـشـود فـكانت يـخـفي رفـاة الـهـدف ا

إجابة رئيسه بلهجة حازمة 
- نـعم وهذا سـؤالك الـعـاشر مـاالذي
دهـاك بـابـني هـل لـديك مـعـلـومـة تدل

على اننا ضللنا هدفنا? 
- عــفـــوا بــروفــيــســور ولــكن مــجــرد
اسـتفـسار لـيـطمـئن قلـبي..... هذا كل
مــا في االمـر مـشى الــقـائـد خـطـوات
واســتــدار نــحـو الــيــمــ وراح يــعـد
خطواته حتى وصل الى الرقم سبعة
واربعون توقف وقد تصببت جبهته
بالعرق وركز عصاه وصاح بالعمال
هــــنـــا في هـــذه الـــبــــقـــعـــة احـــفـــروا
والتــتـمــلـمــلـوا قــد يـصل احلــفـر الى

ـوقع تــاركـا اعـمــاق كـبــيـرة وغــادر ا
ـسـؤوليـة ومـشددا الحـد مـسـاعديـة ا
على اخـباره عـلى الفـور عن أي دليل
يـــــوحي بــــالـــــوصــــول الـى الــــرفــــاة

نشودة.  ا
ــــــعـــــاول تــــــضـــــرب االرض راحت ا
الرملية الهشة بايقاع متناسق وصل
احلـفر الى اعـمـاق والاثر لـشـيئ على
ــــكــــان هـــو االطـالق يـــدل عــــلى إن ا

نشود  الهدف ا
سحـنات عمـال القريـة متشـابهة وهم
ــســاعـد مـنــهــمــكـون بــاحلــفــر كـان ا
يـــتــفــرس بــوجــوهـــهم وهــو يــطــالع
صورة زيتية بإطار جميل ويستغرب
من الــشــبه الــعــجــيـب بــ الــصـورة
والــرجــال وازدادت دهــشــته عــنــدمـا
وصلت امراة في عقدها الثالث وهي
ــاء وقــصع الــطــعــام حتــمل اواني ا
للرجال  إنها مطابقة بصورة مذهلة
لصورته انقـضى النهار والشيئ في
احلـــــفـــــرة عـــــاد اجلــــــمـــــيع  كـــــان
البـرفيـسور ينـتظـر على شوك الـقتاد
ـسـاعـد عن األخـبـار عـنـدمـا اخـبـره ا
فشلهم في العثور على شيئ واردف:
ــكـان االن اقــنـعت تــمـامــا انــنـا في ا
الـصـحـيح وقـد تــكـون امـتـارا قـلـيـلـة

تفـصلـنا عن الهـدف تسـائل الرئيس
ـفـاجئ  - سـيـدي : لـقد عن الـتـغـيـر ا
وقعت اليوم على الدليل وراح يحكي
ـــرأة ومالمـــحـــهـــا والــشـــبه لـه عن ا

ذهل بينها وب هدفهم  ا
ســحب نـفـسـا من غـلـيـونه وانـتـصب
ـرأة على الـفور واقـفا وطـلب رؤية ا
ـوضـوع ـتـرجـم بـتـأجـيل ا نـصـحه ا
الى الـــصــبــاح تــمــاشــيــا مع عــادات
الـسكـان القـرويـ الذين اليـسمـحون
في اوقــات الـلــيل بــخـروج نــســائـهم

والتحدث مع الغرباء. 
مــا إن الـــصــبــاح قــد أطـل فــهــرع مع
وقع وبدا العمل حثيثا الفريق الى ا
حتى انتصاف النهار عندما حضرت
رأة كعادتـها تصطحب مـعها شابة ا
تشـبه الصـورة تمامـا فغـر اخلواجة
فاه واسـتطـالت عينـاه حتى اخـرهما

وهو يصيح 
ــلــكــة هــذه يــاالــهي هــذه شــبــعــاد ا

شبعاد.....
كـان الـعـمـال في احلـفـرة يـصـبـحـون

بصوت عال 
ــلــكـيــة هـذه ــقــبـرة ا يــاالــهي هـذه ا

جدتنا شبعاد...
ÍËö²H -  بغداد « q{U
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يـــرى الــشـــعب الــعـــراقي في ســـيــادة دولــة رئـــيس الــوزارء
فقود منذُ سبعة عشر  مصطفى الكاظمي خيوط االمل ا

عـامـاً .حـيث مــر الـعـراق في اسـوأ فـتـره تـاريـخه مـظـلـمـة لم
اضية يشـهدها هذا البـلد األبي الشامخ في طـيلة العـقود ا
وعـلى مــر االجـيـال مـنـذُ نــشـوء الـعـراق الى ســقـوط الـنـظـام
الـسابق واالحتالل االمـريكي للـعراق سنة  2003م لم تـوفر
الـطـبـقة الـسـيـاسـيـة الـتي حـكمت هـذا الـبـلـد لـلـشعـب ابسط
متـطلباته االنسانـية وبعد اندالع ثورة تـشرين تفاجأ الشعب
في اسالـيب الـقمـع من الطـبـقه السـيـاسيه الـتي كـانت تدعي
دني ـقراطيه وحرية التعبـير عن الرأي وبدء العصيان ا الد
ا أدى بـاحلكـومة ان تعـيد حـسابـاتها و ـدن  في اغلب ا
اقــالــة رئــيـس الــوزراء االول  وثــانـي وثــالث حــتـى اســتــقــر
االختـيار عـلى سيادة الـرئيس مـصطفى الـكاظـمي احملترم .
وبـدأ بـدايـة جـمـيـلـة حـيـث رحب الـعـراقـيـ جـمـيـعـاً بـقـدومه
واعــادة بـعض احلــسـابــات  واقــالـة بــعض الـوزراء والــقـادة
العـسكـري وفـرض الـقانـون في شتى احملـافظـات ومحـاربة
االحـزاب الــفـاسـدة وهـو االن يــخـوض حـرب مـجــهـوله الـتي
ينـتظـر نتـيجـتهـا كافـة الشـعب العـراقي بجـميع اطـيافه وهي
هل سيـنـتصـر الـكاظـمي في حـربه ضـد الفـاسـدين وطردهم
ــقــصــرين او انه كالم وزجــهم في الــســجــون ومــحــاســبه ا
مجـرد لالعالم لتـهدئـة الشـارع العراقـي فقط . واني اتوسم
في دولة الـرئيس احلـلم الغـائب والفـارس الذي كـان ينـتظره
جمـيع الـفقـراء والـنازحـ وجـميع اطـيـاف الشـعب الـعراقي
الذي رأى شـتى انواع الظـلم واحلرمان طـيلة هـذه السنوات
.. وأني عـلى يــقـ سـيــكـون لـلـعــراق شـأن عـلى يــد الـسـيـد

مصطفى الكاظمي . وقريباً سيكون العراق ذو
ســيـــادة مــســتـــقــلــة وبـــلــد خــالي مـن جــمــيع
االجنـدات الداخليه التي تـتبع قوى سياسيه
خــارجـيه وسـيــكـون الـعــراق قـبـلــة الـشـرق

والبلد االم .

الفتونة اإللكترونية.. نوع من أنواع البلطجة العصرية
د.مجاشع محمد علي

اثـارنـي مـقـال لـلـخـبـيـر الـقـانــوني جـمـال االسـدي عن الـتـنـمـر
ـوضوع  االلـكـتـروني واالغـتـيـال واردت أن اكـمل مـعـه هـذا ا
اوالً ما هـو التـنمر أو الـتسـلط وهنـاك أكثـر من تعـريف له لكن
األكـثر مـقـبـوليـة هـو نـوع من الـبلـطـجـةأو الـفتـونـة  وقـد عرف
العـالم االجتماعي الـنرويجيـدان أوليوس   البـلطجة  –في حد
قصـود يقوم به فـرد أو أكثر ذاتهـا- بأنهـا نوع من العـدوان ا
مـرارًا وتـكـرارًا  نــحـو شـخص آخــر ال يـسـتـطــيع الـدفـاع عن
نفسه بـسهولة حيث تـتسم العالقة ب الطـرف بعدم التوازن

والتكافؤ. 
  ومع االنـتـشـار الـكــبـيـر لـشـبـكـة اإلنـتـرنـت وتـطـور تـقـنـيـاتـهـا
ثل وتـطبـيـقـاتـهـا بـشكـل سريع أصـبح الـتـنـمـر اإللـكـترونـي 
ظاهرة خـطيـرة حازت على اهـتمام كـثير من الـباحثـ الغرب
ـفــهــوم واخلــصـائص في مـجــال اإلعالم اجلــديــد من حــيث ا

سببات وطرق احلد من مخاطره.  وا
إن انتـشـار االنتـرنيت ومـواقع الـتواصل االجـتـماعي أدى إلى
تـزايد عـدد مـسـتخـدمـيـهـا حول الـعـالم. حـيث تـتسم بـاحلـالـية
واإلنـتشـار والتـفـاعلـية وغـيرهـا من الـسمـات التى إهـتمت بـها
الكـثـيرمن الـدراسـات اإلعالميـة.  ومع ذلك اإلنـتشـار الـسريع
لــهـذه الـشـبـكـات وتـزايـد اإلقـبـال عــلى إسـتـخـدامـهـا من قـبل
جــمـيع الــفـئـات الــعـمـريــة والـنـوعــيـة واإلجـتــمـاعـيــة وسـهـولـة
إسـتخـدامـها  من خالل الـتلـيـفونـات احملمـولـة ظهـر ما يـسمى
Cyber bullying بــالـبـلــطـجــة (الـفــتـونـة) اإللــكـتــرونـيـة أو
ـهيـنة واخملـجلة إلى ويقـصد بهـا" إرسال الـصور والـرسائل ا
شـخص مـا بشـكل مـتـكرر عـبـر الـوسائل اإللـكـتـرونيـة  بـهدف
ـا يؤدى إلى  شعـور ذلك الشخص بـالقلق واأللم " اإليذاء  
كـتوبة   Textingأو الـبريد . وذلك عبـر الرسـائل النـصيـة ا
اإللــكــتــروني  Emailأو نــقل الــصــور والــفــيــديــوهــات عــبــر
التـليفونات احملمولة أو من خالل  مواقع التواصل اإلجتماعي

بشكل عام.
 وهـناك أشـكـال مـتعـددة من الـبـلطـجـة او الـتنـمـراإللـكتـرونـية.

حيث ذكرت وهي:
أشكال البلطجة اإللكترونية

× Harassment أو التـحـرش ويـقـصـد بـهـا إرسـال رسائل
ذات محتوى جارح أومه لشخص ما بشكل متكرر. 

طـاردة عبـر اإلنتـرنت ويقـصد بـها × Cyber stalking أوا
تـهـديدات مـكـثفـة من شـخص مـا لشـخص آخـر عبـر اإلنـترنت

ا يسبب الشعور بالقلق واخلوف.  
× Denigration أو إســاءة الـســمـعــة ويـقــصـد بــهـا كــتـابـة
مــحـتـوى ذي طــابع جـنــسي أو غـيــر جـنـسي لــلـشــخص عـبـر

اإلنترنت.
× Slapping happy ويـقــصـد به فـيـديــو يـتم نـشـره ألحـد

األشخاص للتقليل من شأنه. 
× Outing أو الــنــشــر ويــقــصــد بـهــا إســتــغالل الــشــخص

علومات شخصية ونشرها. 
× Trickery أو اخلــداع ويـقــصــد بـهــا تــوريط األشــخـاص

لفعل شىء مخجل ثم فضحه عبر اإلنترنت. 
× Impersonation أو اإلنــتــحــال ويــقـصــد بــهــا إنــتــحـال

شـــخـــصــــيـــة أحـــد األفـــراد وإرســـال
رسائل مهينة للآلخرين. 

×  Exclusionأو اإلســــــتــــــبــــــعـــــاد
ويـقـصـد بـهـا إسـتـبـعـاد الشـخص من

إحدى اجملموعات. 
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فـرصـة ومـكـافـحــة االشـاعـة ونـشـر رسـائل
. إذ ــواطــنــ االطــمــئــنـــان واألمــان بــ ا
ــشـاهــد عــدد من جنـوم يـشــارك في هــذه ا
الــفـن الــعـــراقي بـــاإلضــافـــة إلى الـــوجــوه
والـطــاقــات الــشـابــة وبــاسـتــخــدام أحـدث
األجهزة الـفنـية وبالـتعـاون مع شركة درب
الــتــبـــانــة. الى ذلـك وجَّه  وزيــر الــثـــقــافــة
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أعلـنت نقـابـة الفـنانـ الـعراقـي الـثالثاء
شاهد الدرامية الفنية عن البدء بتصوير ا
الـقصـيـرة والـتي تـتـضـمن مـحـاور أبـرزها
التوعية للحد من انتشار فايروس كورونا.
و دعم اجلــــهـــــد احلــــكــــومي مـن اجلــــيش
األبيض والقـوات االمنـية. ومنح احلـكومة
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ية wM∫  حلكمت البيضاني نشاطات فنية عربية وعا  q «uð 

{ كــلــكــتـا  –وكــاالت - اقــام عــشــاق أمــيــتـاب
بـاتـشـان الــبـالغ من الـعـمـر  77 عـامـاً أسـطـورة
الـسـيـنـمــا الـهـنـديـة  االثــنـ االمـاضي صـلـوات
هــــنــــدوســـيــــة مـن أجل شــــفــــائه مـن فــــايـــروس
عجبون بـباتشان شـعائر خاصة كورونا.وأقـام ا
ـعــابـد في مـخــتـلف أنـحـاء الــهـنـد من أجل في ا
شـفـاءئه.وصـرح عـضـو رابـطـة مـعـجـبي أمـيـتـاب
بـاتشـان فيـجـاي باتـوديا في تـصـريح  في معـبد
دينـة كلكـتا الشـرقية (يبـدو أن من مرض ليس
كث أمـيـتاب بـاتـشـان وحـده بل جـيل كـامل). و
ــســتـشــفـى في مــومــبـاي بــاتــشـان وابــنـه في ا
مـثـلة ومـلـكـة جمـال الـعالم وتلـتـزم زوجة اإلبـن ا
السابـقة آيشواريا راي باتشان وحـفيدته البالغة
نزلي من العمـر ثمانية أعوام باحلجر الصحي ا
بـعد أن أثـبتت الـفحـوص إصابـتهـما بـالفـيروس.
وقال مسـؤولون بـقطاع الـصحـة ( إن حالة األب

واإلبن مستقرة).

ـستـمـر على مـا يـكتـبه مـثقـفـونا اليـومي ا
ومـبدعـونـا  ومـا يـؤشـرونه من عـوائق في
العمل الثـقافي   وما يقتـرحونه من حلولٍ
فضالً عن عرض مشـكالتهم  واجنازاتهم)
نـحة واشار الـبيـان الى (الـسعـي إلطالق ا
السنوية لألدباء  والـفنان  واإلعالمي
الـتـي تـوقــفت مــنــذ ســنـة 2014 م مــراعـاةً
لــلــوضع اإلقــتــصــادي الـذي تــمــر بـه هـذه
ـــهـــمـــة الـــتـي تـــمـــثل الـــوجه الـــشـــرائح ا

احلضاري للبلد).
وتواصل دوائـر وزارة الـثـقافـة نـشاطـاتـها
االلكـتـرونـيـة وفي هـذا االطـارأطـلـقت الدار
ـعـرض ـاضي ا الـعـراقـيـة لألزيــاء االحـد ا
اإللـكــتــروني األول حتت عــنـوان (ازيــاؤنـا
هـويـتـنـا) وذكـرت مـديـر عـام الـدار إبـتـهـال
ــعــرض هــو األول من خــاجك تــكـالن أن (ا
نوعه حـيث يتـضمن مـجمـوعة مخـتارة من
األزيـاء الـتــاريـخـيـة الــتي أبـدعـتــهـا أنـامل

مبدعي الدار). 
وأضــافـت إن (كل زي يـــوجــد الـى جــانـــبه
نـبـذة تـعـريـفـيـة تـاريـخـيـة مـخـتـصـرة عـنه
والــغــايــة من إقــامــة مــعــارض كــهــذه هــو
الرغبة في إحياء حضارات وادي الرافدين
ها لـعشاق التاريخ  بـصورة جميلة وتقد
جتـذب الـنــاظـر الـيــهـا وبـهــدف اسـتـمـرار
الـتــواصل مع مـحــبي األزيـاء الــتـاريــخـيـة

ـتـابـعة والـسـيـاحـة واآلثار حـسـن نـاظم 
نـشـاطـات مـبـدعي الـعـراق أيـنـمـا كـانوا  
ودعـمـهم وتــقـصي احــتـيـاجــاتـهم.وأشـار
ناظم في بيان وفقا لصـفحة وزارة الثقافة
في (فيـسبوك) (إلـى ضرورة تفـرغ عدد من
هـمة الزمالء الـعامـلـ في الوزارة لـهـذه ا
الثـقافـيـة بالـغـة األهمـية اال وهي اإلطالع

والـفـلكـلـوريـة إضـافـة الى أنه
مساهمـة في نشر ثـقافة الزي
وحتــد جــديــد لــلــظــروف الــتي

فرضتها جائحة كورونا).
و أطـلـقت دائــرة الـفـنــون الـعـامـة
الــــثالثــــاء مــــعــــرضــــهـــا الــــثــــامن
واخلمـس الـكـترونـياً حتت عـنوان
(احلضارة تقاوم دورة الدمار) للفنان
ــديــر الــعــام قــاسم مــحــسـن وأوضح ا
لــلـدائــرة عــلي عــويــد إن (الــفــنـان قــاسم
محسن شارك في  15 لوحة فنية تـشكيلية
حملت أرث احلـضارات الـعراقـية إشـتملت
أعمـاله عـلى رمـوز ودالالت من احلـضارات
الــرافــديــنــيــة فــضالً عن الــكــتــابــات الــتي
حتـاكـي الـتــاريخ الــعــراقي عـبــر مــخــتـلف
األزمـان).  كـمـا أطـلـقـت الـدائـرة مـعـرضـهـا
السابع واخلمس الـكترونياً حتت عنوان
(فسحـة فوق الضـياع) للـفنان علـي عليوي
وشـمل  15 لــوحــة فــنــيـــة حــمــلت رســائل
مــخــتـلــفــة من فـن الـطــبــيــعــة والــتــجــريـد
والــتــعـــبــيــر فـــضالً عن فن اخلـــيــول. امــا
معرض الدائرة السـادس واخلمسون فكان
لوحة للفـنان ناجي حـس والذي قدم  15 
فنية شـملت فنـون مختـلفة من الـبغداديات
والـفن الـتـعـبـيـري والــفن الـطـبـيـعي تـأخـذ

شاهد الى اجواء بغدادية جميلة . ا
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بــعـد احلـمـلـة الــكـبـيـرة الـتي شــارك فـيـهـا جنـوم
ـصرية ـمثـلة ا تـحرشـ وافقت ا مـصر ضـد ا
تـحرشـ بها رانـيا يـوسف على اعـتذار أحـد ا
طــالــبــا مــنــهــا ان ال تــفــضــحه حــتى ال يــنــتــهي
تحرش زواجه.ونشـرت يوسف صورة لرسائل ا
يـعـتـذر فـيهـا مـؤكـدا أن بـيـته حـيـتـخـرب وعـلقت
عليـها قائلة: (مش عيب إن الـواحد يغلط ويعتذر
واحـنـا بـنــقـبل االعـتــذار واحلـمـدلــله إن احلـمـلـة
بـدأت جتيب نـتائـجها والـناس حتس إنـها بـتغلط
في حـق نـــاس آخــــرين وبــــتــــاخـــذ حـق مش من
ـتحرش ونشر حقهـا).وهددت يوسف بفضح ا
أسـماء وصـور خـمس شـخصـيـات منـهم يـومـيا

مع مطالبتها بحقوقها القانونية منهم.
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عـمــيــد كــلــيــة اإلمــام األعــظم األســبق نــعــتـه االوسـاط
وت االثن ـية والدينية العراقـية بعد ان غيبه ا االكاد
اضي فـي مستشفـى الرمادي سائلـ الله تعالى ان ا

يسكنه فسيح جناته.
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مـثـلـة العـراقـيـة تلـقت امـنـيات ا
االوســـاط الـــفـــنـــيــة بـــالـــشـــفــاء
الــــعــــاجل بــــعــــد اصــــابــــتــــهـــا
بـفايـروس كورونـا الذي ارقـدها

فراش العافية.
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ــكــتــبـة ــاضي ا الـشــاعــر االردني ضــيــفــته االثــنـ ا
الـوطــنـيـة في عـمــان مع الـشـاعـرعــلي أبـو بـكـر في بث
مـبـاشــر عـبـر صـفــحـتـهـا فـي أمـسـيـة شــعـريـة أدارهـا

عاني. األديب جروان ا
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ـركـز الـثـقافـي العـربي في الـشـاعـر الـسـوري ضـيـفه ا
أبورمانة مع الشاعرة انتصار سليمان بأمسية شعرية

إدارتها اإلعالمية هدباء العلي.
œ«bŠ qOLł vLKÝ

الشـاعرة العـراقية صـدر لها عن دارنـينوى لـلدراسات
والنـشـر والتـوزيع ديوان شـعـر بعـنوان (اجتـاذب معك

اطراف احلريق).
·uD  ”UM¹≈

طـربـة السـورية احـيت حـفال طربـيـا على مـسرح دار ا
األسد لـلـثقـافة جـمـعهـا ألول مرة مع جـمـهور الالذقـية
بـعـد تــأجـيل مـتـكـرر بــسـبب الـظـروف الــتي فـرضـتـهـا

اجلائحة.
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الــتــشــكــيــلي الـــعــراقي اقــام مــعــرضه عــبــر الــنــافــذة
األلكـترونية لـقصر الثقـافة والفنـون في الديوانية وضم

مجموعة من احدث اعماله.
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ي االردني صـدرت له رواية عن دار فـضاءات االكـاد
ـوت) والتي للـنـشر والـتـوزيع بعـنـوان (عدوى احلب وا
تــسـجل تـأريـخـا ألبــرز األحـداث الـتي شـهـدهـا االردن

خالل جائحة كورونا.
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احملـافظ من خالل أعـمـاله الـدرامـيـة.أما
ـســلــسل اجلــديـد فــسـيــشــارك سالمـة ا
البطولة كل من عمرو عبد اجلليل غادة

عادل ياسم رئيس وبيومي فؤاد.
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بــــعـــد غـــيـــاب دام تـــسـع ســـنـــوات عن
ـصري هـاني ـمـثل ا الـسـيـنـمـا يـعـود ا
سالمــة من خالل فــيـــلم (حتت تــهــديــد
ن بهجت السالح). العمل من تأليف أ
قــمـــر واخملــرج مــانــدو الـــعــدل لــيــبــدأ
تصـوير الـعمل قـريباً.وكـثف سالمة في
الـســنـوات األخــيــرة أعـمــاله الـدرامــيـة
بعـيدا عـن السـينـما فـظهـر العام 2013
ـسـلسل الـداعـية وظل مـخـتفـيـاً حتى
الــعــام  2016 حــيــنــمـــا قــدم مــســلــسل
نـصــيـبي وقـسـمـتك ومـنـذ الـعـام 2017
ــصـري عــلـى وجـوده حــافظ الــفــنــان ا
ــواسم الـرمــضـانـيـة بــشـكل دائم في ا
فـقـدم الـعام  2017 مـسـلـسل طـاقـة نور
ثم فــوق الـســحــاب الـعــام الــذي يــلـيه
وأخـيـراً قـمـر هـادي الـعام 2019 ونالت
أعــمــال هــانـي سالمــة الــســيــنــمــائــيــة
هـــــجــــومــــاً شـــــديــــداً بــــســـــبب جــــرأة
مــواضـيـعـهـا وبـعـض مـشـاهـدهـا مـثل
واحــد صـــحــيح الـــريس عـــمــر حــرب
خــيـانـة مـشـروعـة لــكـنه في الـسـنـوات
الـتــالـيـة جنح في جـذب فـئـة اجلـمـهـور
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للحـفل.وجاء طلب تأجـيل منيـر حلفله لكي
يضـمن خروجه بـالشكـل األفضل وحلرصه
على أن ال يظهـر بصورة غيـر الئقة. وطرح
مـنيـر مـؤخراً أغـنيـته اجلـديدة (الـناس في
ــلــحن بالدي) والــتي تــعـــاون فــيــهــا مع ا
مـحـمد رحـيم واخملـرج أحـمد عـبـد احملسن
وهي مـن كــلــمــات الــشــاعـــر الــراحل عــبــد

الرحمن األبنودي.
ـطـرب الـلـبـناني عـلى صـعـيـد آخـر كشف ا
جـوزيف عــطـيــة عن حتــضـيــره ألغـنــيـتـ
خلـيجيـت بطـريقة رومـانسيـة مختـلفت

عن أغنيته اجلديدة (خط أحمر). 
وشــكــر عـــطــيـــة في مــقـــابــلــة إذاعـــيــة كل
الــقـائــمـ عــلى أغــنــيـة خط أحــمــر الـتي
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طـرب مـحمـد منـير بـعد اإلعالن عن حـفل ا
ــصـريــة والـذي اجلــديـد فـي دار األوبـرا ا
ـــفـــتـــرض ان يــقـــوم بـــإحـــيــائه كـــان من ا
اخلميس في السادس عشر من شهر تموز
احلالي لكن محمد منير طلب من القائم
على احلفالت تأجيل حـفله وقد علم موقع
الـفن بـأن السـبب هـو عـودة التـعب مـجدداً
حملـمـد مـنيـر خـصـوصـاً أنه لم يـتـمكن من
اضية بسبب اغالق السفر طوال االشهر ا
حـركـة الـطـيـران فـهــو كـان يـسـافـر بـشـكل
ـتابـعة حالـته الصـحية انـيا  دوري إلى ا
وهـــو مـــا جـــعل مـــنـــيــر غـــيـــر مـــســـتـــعــد

أخــــــــــــــذت مـــنـه وقـــتــــاً طـــويـالً إلتـــقـــان
ــقـابــلـة أيـضــاً غـنـاء الـلــهـجــة. وشـهـدت ا
سـيـل عـطـية شـقـيقـة جـوزيف معه ألول
مــرة وإخـتـارت أغـنـيــة(خط أحـمـر) وكـان
هـذا أول ديـو غــنـائي لـهـا عـلى الـهـواء مع

شقيقها.
وتـمنى عـطـية أن (يـجمـعه عـمل مع الفـنان
السعودي محمد عبده كما أبدى رغبته في
هندس طرب العــراقي ماجد ا الغناء مع ا
واإلمـاراتي حــســ اجلـســمي والـيــمـنــيـة
بـلــقـيس حلـبه ألصـواتـهم وأغـانـيـهم. كـمـا
تمـنى أن يخـوض جتربـة التـمثـيل في يوم
ـناسب والـفرصة ما وهـو ينـتظـر الوقت ا

ناسبة للدخول في هذا اجملال. ا

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - حمّست النجمة
يـة جيـنـيفـر لوبـيز متـابعـيـها بـعـد نشـرها العـا
صـوراً تـظـهـرهــا وهي بـرفـقـة الـنــجم الـشـهـيـر
مـالومـا ويـبـدوان في بـعـضـهـا وهـمـا جـالـسان
سكان بأوراق بـ أيديهما فيما على أريكة و
ســـادت أجـــواء وديـــة اجلـــلــــســـة فـــارتـــســـمت
الـضــحـكــات واالبـتــسـامــات عـلى وجــهـيــهـمـا.
وعلـقت لـوبـيـز عـلي الـصـورة فـكتـبت (هـل أنتم
مـسـتـعـدون? ) وهـو مـا يـدل عـلى أن الـنـجـمـ
يحضران لتـعاون فني سينـتج عنه عمل غنائي
يـز ومـفاجـأة كـبيـرة تـنتـظـر عشـاقـهمـا حول
العالم. وكانت لوبيـز وخطيبهـا العب البيسبول

الـشـهــيـر الــسـابق ألــيـكس رودريــغـيـز
استمـتعـا بوقـتهـما في أجـواء عائـلية
ـنـزلي الـذاتي خالل فـتـرة احلـجر ا
خوفا من انـتشار فـايروس كورونا
 وكانت لـوبـيـز تـشارك يـومـيـاتـها
بــاســتـــمــرار عــبـــر صــفــحـــاتــهــا
الشخصيـة على مواقع التواصل
االجــتــمـــاعي من بــ االهـــتــمــام
بـالـريـاضـة و مسـابـقـات الـرقص
ب أفـراد أسرتهـا  وصوال الى
عــــودتــــهـــــا لالســـــتــــوديــــوهــــات

الستئناف اعمالها الفنية.

يـتـحـدث هــذا الـيـوم عن بـعض الــتـأجـيل في سـفـر أو
. موعد أو اتصال مهم جداً
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تسـير في طريق االرتباط بدون حب وعن طريق األهل
.يوم السعد االحد.
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تـغـيـير في قـيـادة الـعـمل  لـكن وتيـرة الـعـمل لن تـتـأثر
. بشيء فكن مطمئناً
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ـفـاهـيم الـتي كـنت تـؤمـن بـها تـبدأ بـتـغـيـر كـثـيـر من ا
فيتغير وضعك العاطفي إلى األفضل.
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تـتحسّـن العالقة بـالشريك عـلى مختـلف الصعـد بعد
اخلالف البسيط الذي استجد بينكما.
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تنـجح مـحاولـتك للـتخـلص من الـغيـرة الشـديدة وغـير
بررة التي تعشش في أعماقك.  ا
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عـلـيك أن تـتدارك األمـور بـسـرعة فـقـد تـبدأ بـالـشـعور
بالتعب واإلرهاق.
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ـسـؤولـيـة في أمر تشـعـر أنك غـيـر قـادر على حتـمل ا
عائلي طار .
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تـشعـر بـثـقـة أكـبر بـالـنـفس وفي نـهـاية الـشـهـرتـسرق
األضواء وجتد االحترام والتقدير.
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تـتـرك لـلـشـريك حـريـة الـتـصـرف  ,لــيـقـوم بـعـمل رائع
صلحة األسرة وجناحها.
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تفتح قلبك للحب بحذر وتستقبل من يطرقه بكل 
هدوء وعقالنية .
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تـشعـر بـالسـعـادة والـبهـجـة نتـيـجة تـفـوق وتمـيـز أحد
أفراد األسرة.
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امأل الـشبـكـة باالرقـام كل حسب
وضــــعــــهــــا الــــصــــحــــيح داخل
ــربــعـــات لــتــحــصل عــلى ربط ا
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{ هل لديك هواية عدا الفن?
باريات كرة القدم (برشلونة ). - نعم متابع 

{ ماهو الشئ الذي تتفاءل به دائما?  
- النجاح.

{ كلمة او عبارة تزعجك?
- يزعجني الزيف واخلداع.

{ متى تذرف دمعة?
- ألي موقف إنساني.

{ حدثنا عن حلم حققته?
- األحالم كثيرة.

{ أبرز صفة في شخصيتك?
- الصدق مع اآلخرين

{ ما هو التاريخ الذي ال تنساه ?
- يوم 1988/8/8
فضل? { مكانك ا

فضل. - البيت هو مكاني ا
{ ما هو آخر كتاب قراءته?

- رواية (ايام وكفى ) للروائية هدية حس
{ خالل فترة احلظر ماذا استفدت فنيا?

ـشاهدة األفالم وأرشفة - استفدت من الوقت 
بعض االفالم.

{ خالل فترة احلـظر اقيـمت مهرجـانات فنـية وثقـافية
هل تابعت ذلك?

- نعم وهـي جتربـة مـهـمة وهـنـاك من كـتب لـها
الـنـجاح فـضـال علـى انه حـالـيـا وبحـكـم عمـلي
اعتمد مـناقشة الـبحوث والدراسـات مع طلبتي

الكترونيا.
والبـيضانـي من موالـيد عام 1963 حاصل على
شـهـادة  الـبـكـالـوريـوس في الـفـنـون الـسـمـعـية
رئـية من كلـية الـفنـون اجلمـيلـة ببـغداد عام وا
اجـسـتـيـر في الـفنـون الـسـمـعـية 1998 وعلـى ا
رئية من جامعة بغداد عام   2002ثم شهادة وا
الدكتوراه في هـندسة الـصوت في السـينما من
ـصرعام  2011اصدر عهـد العالي لـلسيـنما  ا
العـديـد من الـكـتب مـنهـا: (جـمـالـيات وتـقـنـيات
ـيــة الـفــنـون الـصــوت) ضـمـن اصـدارات اكــاد
صر و(الصوت في الـسينما والـتلفزيون) عن
دار اخلــلــود بــبــيــروت و(الــتـــوظــيف الــتــقــني
واجلمالي لـلصوت في بـناء الصـورة الفيـلمية)
من اصدار دار الشؤون الثقـافية .وله مشاركات
ــهـرجـان داخل مـتـعــددة في جلـان حتــكـيـمــيـة 

العراق وخارجه.
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عـنــد مــحـاورتــنــا ألي فـنــان اعــتـدنــا ان يــكـون
احلديث عن مـسيـرته الـفنـية إال أنـنا في
ســلــســلــة لــقــاءات مع الــفــنــانــ
ابتعدنا عن الفن مقترب من
الــــوجه اآلخـــــر لــــلــــفــــنــــان
وضــيـفــنــا الــيــوم الــفــنـان
حكـمت الـبيـضـاني رئيس
مـؤسـسـة مـهـرجـان ثالث
دقــائق  في ثـالثــة ايــام
الـســيـنــمــائي  الـدولي
السـنوي والـتـدريسي
في قــسم الـســيــنــمـا
والتـلـفزيـون بـكلـية
الفـنون اجلـميـلة 
ومــعـه كـــان هــذا

احلوار :

حكمت
البيضاني

تصوير مشهد توعوي

هاني سالمة
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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توجد حـقيقـتان  ال ثالث لـهما  االولى هي انّ ايران
تمتلك قوة صاروخية عظيمة   وهو روح رأس مالها
 تـستـطـيع أن تضـرب أهدافـاً قـريبـة وبعـيـدة بكـفاءة
أتــاحـتـهـا لـهـا مـدة عـقــدين من الـتـطـويـر الـدؤوب في
وجّـهة تـكنـولوجـيـا الصـواريخ والوسـائل الـدافعـة وا
لــــلـــقـــذائف  حتـت تـــغـــطـــيــــة جـــيـــدة من اخلـــواص
اجلـغـرافـيـة اليران في امـكـانـيـة تـوزيع متـعـدد لـلـقوة
الصاروخيـة باستخدام الـتضاريس التي تـوفر نسبة
ـعــدة لـتـلك االنــظـمـة عـالـيــة من احلـمــايـة الـذاتــيـة وا
الـصــاروخـيـة  وقـد عـرضـت طـهـران صـوراً خملـابئ
حصـينـة للـصواريخ االسـتراتـيجـية. وبـاحملصـلة فإنّ
ـــتــحــدة الــسـالح الــذي يــجـب تــخــشـــاه الــواليــات ا
وحـلـفـاؤهـا هـو الـصـواريخ ولـيس الـبـرنـامـج الـنووي
ــكن ان يـــكــون سالحــا الــذي تــعــرف ايـــران أنّه ال
دفاعيـا لها سواء امتـلكت البـرامج النووية أم الـقنبلة

ذاتها.
تحدة لن تنسحب أمّا احلقيقة الثانية فإنّ الواليات ا
ــعـدة مــســبــقـاً ــنــطـقــة أو حتــرف بــرامـجــهــا ا من ا
بالتنسيق مع حكومات عـدة بينها العراق حتت تأثير
التـهديـد برغم من جـديتـه. ويتصـل بهـذه احلقـيقة انّ
احـتــمـال اسـتـخـدام ايـران لـقـوتـهـا الـصـاروخـيـة في
تدمـير أهداف اسـتراتيـجيـة لواشنـطن في العراق أو
اخلـلــيج أرضـاً وبـحـراً  يــعـني أنّ احلـرب بـدأت وال
مـجال لـلتـفاوض بـشأن ردهـا أو تـأجيـلهـا وسيـكون
بـاشـر لضـربات أمـريـكيـة نوعـية ذلك  هـو السـبب ا
لـيـست اليـران امـكــانـيـة صـدّهـا مـطــلـقـاً أو امـكـانـيـة
يـدان العـسكري لـتقوض استـيعـابها وقـد تتـجاوز ا
الـبنـيـة التـحتـيـة والنـفطـيـة والصـناعـيـة  ولألمريـكان
ســوابق في ذلك عــنـد شن احلــروب كـمــا فـعــلـوا في
الــعــراق عـنــد  حــرب الـكــويت في الــعـام 1991 وفي

باشر 2003. حرب االحتالل ا
ـكن النـظر الـى الزيـارة التي يـقوم في هـذا االطار 
ركـزية االمريكية  اجلنرال بها القائد الـعام للقيادة ا
ماكـينـزي في دول اخللـيج والعـراق  والتي صـدّرها
بـتصـريـحـات واضحـة حـول التـصـدي الية تـهـديدات
ايــرانــيـة  مـن دون أن يـفــصح عن الــكــثـيــر  سـوى
ـنـطـقـة الـتي تـقـدم لـلـجـيش االمـريـكي شـكـره لـدول ا

ناسب . طلوبة في الوقت ا التسهيالت ا
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