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ســجـلـت وزارة الـصــحـة والــبـيــئـة
امس 2172 حـــــالــــة شـــــفــــاء من
فــــايــــروس كــــورونــــا في جــــمــــيع
احملــافــظــات تــصـدرتــهــا بــغـداد بـ
706 حـــاالت ثم الـــنـــجف وواسط
وبابل وكربالء فيما اكدت تسجيل
3461 اصـابة معـظمهـا في بغداد
ونـــــيـــــنــــوى واربـــــيـل والــــنـــــجف
ــثـنى والــسـلــيـمــانــيـة وواسط وا
ـــوقـف الــوبـــائي وبـــلغ بـــحـــسب ا
الــيـومـي عـدد الــوفـيـات 75 حــالـة

تـصدرتها بغداد وكربالء والبصرة
وكركوك واربيل وبابل والديوانية.
ورجــحت الـوزارة اتـخـاذ إجـراءات
ـواجــهــة فــايـروس مــســتــقـبــلــيــة 
كـورونـا من بـيـنـهـا الـعـودة خلـيـار
ــدن الـتي ــنــاطـقـي في ا احلــظــر ا
تـــشــــهـــد اعـــلى اصـــابـــات . واكـــد
ـــتـــحـــدث بـــاسم الـــوزارة ســـيف ا
الـبدر في تصريح تابعته (الزمان)
امـس إن (القرارات الـتي تصدر من
الـوزارة بشـأن التعـامل مع كورونا
ـا تـكون من لـيـست ارجتـالـيـة وإ
خـالل فريق اخلبراء ولـدى الصحة
جلـــنــة من جتــتــمـع بــشــكل يــومي

ـرحـلـة حـسب لـتـحـديـد أولـويـات ا
ـستـجدات الوبـائية) مـشيرا الى ا
ان (الـوزارة لم تعتمـد على سياسة
مــنـاعـة الـقــطـيع بل اعــتـمـدت عـلى
ســتــراتـيــجـيــة اكــتـشــاف احلـاالت
وعالجـهـا بـشـكل مـبـكـر والـتـركـيز
عـــلـى فـــئـــات االخـــتـــبـــار الـــعـــالي
والـتـوعـيـة الـصـحـيـة بـشـكل عـام)
واكــــد الــــبــــدر ان (أكــــثــــر من 90
ـــصــــابـــة ـــئــــة من احلــــاالت ا بــــا
بــكـورونـا تـتـراوح حــدّتـهـا مـا بـ
تـوسـطة) مـبـيـنا ان الـبـسيـطـة وا
(قـرار رفع احلظر أو إبـقائه حتدده
الـلجنـة العليـا للصـحة والسالمة)

مـبيناً أن (اللجنة ستعقد اجتماعاً
وسـتــعـلن فـيه مـا سـيـتم الـعـمل به
قـبـلة) ولـفت الى ان رحـلـة ا فـي ا
(الـــــوزارة اشـــــرت عـــــدم الـــــتـــــزام
ـواطــنـ في مـا يـخص الـتـبـاعـد ا
االجـــتـــمـــاعي خـالل مـــدة احلـــظــر
اجلـــــزئـي بـــــرغـم من الـــــنـــــداءات
ـتكـررة بضرورة الـتباعـد والتزام ا
اإلجـــراءات الــــوقـــائـــيـــة). واكـــدت
الـوزارة في وقـت سـابق أن احلـظر
ـناطقي هو أحد الطـرق للسيطرة ا
عـــلى األوبـــئـــة وســـيـــتم بـــحـــسب
ـوقف الـوبائي.وقـالت الوزارة إن ا
ــنــاطـــقي أحــد الــطــرق (احلـــظــر ا
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شـخـصـاً وتسـبّب بـإصـابة خـمـسة
آالف آخــريـن.وأوضح عــقــيــقي في
بـيان امس أنّه ( استـجواب أكثر
من  18شــــخـــصـــاً حــــتى اآلن من
مــسـؤولـ في مـجـلس إدارة مـرفـأ
بـــــــــيــــــــروت وإدارة اجلـــــــــمــــــــارك
ومــسـؤولـ عن أعــمـال الـصــيـانـة
ومـنـفـذي هـذه األعـمـال في الـعـنـبر
ّ تـــخــزين 2750 رقم  "12حـــيث 
طــنـاً من مـادة نـيــتـرات األمـونـيـوم
إضـافـة "إلى مواد مـلـتهـبـة سريـعة
االشــتـــعــال وكــابالت لــلـــتــفــجــيــر

البطيء). 
ّ تـــوقــيف " 16مـــنــهم وقـــال إنه (
عـلى ذمة التحقـيق حاليا). وتزامن
هـــذا االجــــراء مع إصـــدار هـــيـــئـــة
الــتــحــقــيق اخلــاصــة في مــصـرف
لـبـنـان قـراراً بـتـجـمـيـد احلـسـابات
الـعـائـدة بـصـورة مـبـاشـرة أو غـير
ـصـرفـيـة مـبـاشـرة ورفع الـسـريـة ا
راجع القـضائيـة عن سبعة جتـاه ا
دير العام احلالي مـوظف بينهم ا
والــسـابق لــلـجـمــارك وفق مـا أكـد
مـصـدران رسمي ومـصـرفي لوكـالة

فرانس برس.

مـــــرفـــــأ بـــــيـــــروت وهـي نـــــتــــرات
االمــونـــيــوم  كــمــا في انــفــجــارات
ـــوصـل وازالـــة احـــيـــاء كـــامـــلـــة ا
وانــــفـــجــــارات الــــكـــرادة ووزارتي
ــالــيـة واخلــارجــيـة وانــفــجـارات ا
اخـرى كثيرة.. وكما ان االنفجارات
الــتي حـصـلت في ســريالنـكـا تـمت
ـــــادة حـــــيـث احـــــرقت بـــــنـــــفـس ا
كـنـيـسـتان والـكـثـير مـن العـمـلـيات

االرهابية االخرى .
ولـــــفـت خـــــبـــــيـــــر فـي تـــــعـــــلـــــيق
واد تـلـقـته(الـزمـان) الى ان (هـذه ا
لـم تـكـن في لــبــنــان بــسـبـب فــسـاد
اداري او مـــصــادفــة بـل اكــثــر من
ــصــيــبــة ذلك) مـــســتــدركــا (لــكن ا
واد بكثرة في العراق وجود هذه ا
ووجــــود فــــاســــدين وارهــــابــــيـــ
وجتارب سابقة من االستخدام). 
وفي بيروت أعلن مفوّض احلكومة
لـدى احملـكـمـة الـعسـكـريـة بـاإلنـابة
الــقـاضي فــادي عـقــيـقي اخلــمـيس
تــــوقـــيف  16شـــخــــصـــاً بـــيـــنـــهم
مــسـؤولـون في مـرفــأ بـيـروت عـلى
ذمة التحقيق على خلفية االنفجار
الــضــخم الــذي أودى بـحــيـاة 137

ودمــشق وصـنـعـاء مـنـارات الـعـلم
والـثقـافة والـفن وجمـيعـها عاشت
احلــــــرب واجلـــــحــــــيم والــــــدمـــــار
ــا كـانت الــقـاهـرة واخلــراب. ولـر
عـلى القائمة تنتـظر مصيرها الذي
يـرســمه جتـار احلـرب بـيـنـهم عـلى
نــفــسـهم لــوال قــوة نـفــوذ اجلـيش
ــصــري وانــتــشــال الــقــاهــرة من ا

الواقعة).
واضـاف (يعيش العرب من احمليط
الى اخلـليج كـبوة مـا بعدهـا كبوة
فـفي االمس الـقـريب كـان يسـتـنـجد
بــهم لـلـمـســاعـدة واالن يـنـاشـدون
ساعـدة. حنـطتهم ويـطلـبون تـلك ا
وقــمــحــهم الــذي يــعــرفه الــقــاصي
والـــدانـي بــ احلـــرق فـي بـــغــداد
والـتفـجيـر في بيـروت علـمهم بات
فـي اســــفـل قــــوائم اجلـــــامــــعــــات
وثـقافتـهم لم تعد تـرتقي للـثقافات
واثـارهم بـات في مـراحل النـسـيان
وبـعضـها راح مع دواعش الـعصر

وتراثهم في خبر كان).
 وشــــهـــد الــــعـــراق  الــــعــــديـــد من
االنـفجـارات التي اسـتخـدمت فـيها
ـادة نفسها التي تسببت بتفجير ا

عـــلى مـــواجـــهـــة وتـــخــطـي اآلثــار
ت الــنــاجــمــة عن الــكـارثــة الــتي أ
ة بـالعـاصمـة بيـروت بإرادة وعـز
رجع الديني وصـبر حليم). وقدم ا
جـواد اخلـالـصي  تـعـازيه لـلـشـعب
الــلـبـنـاني وقـواه اجملـاهـدة . ودعـا
اخلـالصي في بـيان تلقـته (الزمان)
امـس إلى (دعم الـشــعب الـلــبـنـاني
في مـواجـهـته الـبـطـولـيـة لـلـعدوان
الـــذي تــنــفــذه اإلدارة األمـــريــكــيــة
قاومة وتطويق ة حملاصرة ا الـظا
حـــــركــــتــــهـــــا ومــــواجـــــهــــة اآللــــة
الـصـهـيـونـيـة الـغـاشـمـة) كـمـا دعـا
الــدول الــعــربــيـة واإلسـالمـيــة إلى
(تـــبـــني مـــنـــهج الـــرفض إلمالءات
الــصـــهــايــنــة وتــعـــنــتــهم اجلــائــر
والـوقـوف مع قـوى األمـة اجملـاهدة
الـثــائـرة لـتـحـقـيق اهـدافـهـا). وعـدّ
الـنـائب عن محـافـظة ديـالى رياض
الــتــمــيــمي حــادثــة بــيــروت كــبـوة
جـديدة للـعرب من احمليط لـلخليج.
وقـال في بيان تلقته (الزمان) امس
( قــتــلــوا بـيــروت و ادمــوا قــلـوب
ـدلـلـة الــعـرب نـعم انـهـا بــيـروت ا
اصـبـحت مـنـكـوبـة وقـبـلـهـا بـغداد
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ــصـابــ من لـبــنـان  اجلــرحى وا
ــرجــعــيّـة امــتــثــاالً لـتــوجــيــهـات ا
الـدينيّة العُليـا ببيانها احلاثّ على
الـــوقــوف مع الــشـــعب الــلـــبــنــانيّ
الــشــقـيـق وتـقــد الــعـون لـه بـكلّ
تـاحـة للـتخـفـيف من آثار الـسـبل ا
هـذه الـكارثـة الكـبيـرة علـيه.واكّدت
ــسـتـشـفى الــعـتـبــة في بـيـان أنّ (ا
ســتـكـون جــاهـزةً وسـتــعـمل ضـمن
ـتـاحـة لـلتـعـامل مع إمـكـانـيّـاتـهـا ا
احلـــاالت الـــتـي ســـتـــصل إلـــيـــهـــا
ـتّبـعة وضـمن الـسيـاقات الـطبّـية ا
بــ الـدولـتَــيْن) مـضـيــفـةً ان (هـذه
ــبــادرة من الــعـتــبــة الــعـبّــاســيـة ا
ـقدّسـة تأتي تـضامـناً مع الـشعب ا
الـلـبنـانيّ الـشقـيق ولـلوقـوف معه
ــرّ بـــهــا إثــر فـي مــحــنـــته الـــتي 
االنــــفــــجـــار الــــذي خــــلّف مــــئـــات
اجلـــــــــــرحـى).وبـــــــــــعـث رئــــــــــيـس
اجلـمهـورية السـابق فؤاد مـعصوم
بـــرســـالـــة تـــعـــزيـــة الى الـــرئـــيس
اللبناني العماد ميشيل عون. وأكد
مــعـصـوم (تـضـامــنه وتـعـاطـفه مع
أسـر الضحايا) معربا عن أمله في
(قـدرة الـشعب الـلبـنـاني وحكـومته

في اجملـاالت الطبـية واالقتـصادية.
كـما بعث نقيب احملام العراقي
ضـياء الـسعـدي ببرقـية تـعزية الى
نـقـيب محـامي بـيروت مـلـحم خلف
ونــقـيب مـحــامي طـرابـلـس مـحـمـد
ــــراد اعـــرب فـــيـــهــــمـــا عن حـــزن ا
احملـام العراقي الشديد وألَمهم
الــعـمـيق (السـتـهــداف حـيـاة أبـنـاء
شـــعب لـــبـــنــان الـــشـــقـــيق بـــهــذه
عاديـة للحياة الـطريقة الوحـشية ا
واإلنــــســــانـــيــــة والــــعــــيش اآلمن)
مـضيـفًا ان (نـقابتـنا تـعلن وقـوفها
وتــضـامـنــهـا مع نــقـابـتـي مـحـامي
بـيـروت وطـرابلس ومـحـامي شعب
لـــبــنـــان بـــســعـــيــهـم نــحـــو كــشف
ـسـاءلة احلـقـائق وضـمـان اجنـاز ا
ن الـقانونـية والقضـائية الـعاجلة 
وراء هــذا الـفـعل الــشـنـيع). وتـابع
(الــرحــمـــة لــلــضــحــايــا الــشــهــداء
واساة لذويهم والشفاء العاجل وا
.  وتـقــبـلــوا تـعــازيـنـا لــلـمــصـابــ
الـشخصية).وأعلنت األمانةُ العامّة
قدّسة بعد ظهر لـلعتبة العبّاسية ا
امـس عن اســتـــعـــداد مــســـتـــشــفى
الــكـفــيل الــتـخــصّـصي الســتـقــبـال
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تـواصل الـدعم الـرسـمي والـشـعبي
الــعـراقي لـلـبـنــان والـتـعـاطف مـعه
جـراء التفجير الضخم الذي شهده
مــرفـأ بـيـروت الـذي اوقع خـسـائـر
ــمــتــلــكـات. فــادحــة في االرواح وا
ـسـاعــدات الـعــراقـيـة وتــضـمــنت ا
ـقدمة للبنان مئة الف برميل نفط ا
شـهـريا و20 طـن مسـاعـدات طبـية
وفـريـقًـا طـبـيًـا سـيـبـقى في بـيروت
حلـ انتـهاء االزمة بـاالضافة الى
شـحنات من الـقمح. في وقت طالب
احتـاد احلقـوقيـ العـرب بتـحقيق
دولـي في التفجـير وأعرب  االحتاد
عـن تـضــامـنـه الـكــامل مع الــشـعب
الـلبـناني في محـنته وحـزنه البالغ
لـوقـوع أعـداد كبـيـرة من الضـحـايا

. صاب وا
وطــالب االحتــاد فـي بــيـان تــلــقــته
(الــزمـان) امس بـتـحـقـيق دولي في
الــتـفــجــيـر لــلـتــوصل الى حــقـيــقـة
االنـــفــجــار والـــكــشف عـــمن يــقف
وراءه .ودعــا الـبـيــان الى الـوقـوف
مع  الـشـعب الـلـبـنـاني ومـسـاعدته

لــلـســيـطـرة عــلى األوبـئــة و سـيـتم
ـــوقف الـــوبــائي لـــتــلك بـــحــسب ا
ـناطق) مـؤكدة (واهم مـن يعـتقد ا
أن الـــــــعالجــــــات فـــــــقط هـي احلل
لــلـسـيــطـرة عــلى الـوبـاء) مــشـددة
عـــــلى أن (الــــعـالجــــات وأجــــهــــزة
الــــتـــنــــفس مــــتــــوفـــرة بــــجــــمـــيع
مـستشـفيات العـراق). وكان الوزير
حـــسن الـــتـــمــيـــمي قـــد كـــشف عن
اجـراءات جـديدة االسـبـوع اجلاري
لـتـشديـد الوقـايـة تزامـنا مع حـلول

شهر محرم. 
فـي غــضــون ذلك اســتــقــبل رئــيس
الــــوزراء مـــصــــطـــفـى الـــكــــاظـــمي
وفـدا من بــحـضـور وزيـر الـصـحـة 
اعـــضــاء مـــجــلـس نــقـــابــة اطـــبــاء
الـعراق. وقـال بيان تـلقـته (الزمان)
امـس انه (جرى خالل الـلـقـاء بحث
تـداعيات جائحـة كورونا واجلهود
ــبـذولـة لــتـطـويــقـهـا واإلجـراءات ا
الــكــفــيـلــة الــتي حتــدّ من انــتــشـار
ـرض وأيضا بحث سبل االرتقاء ا
قدمة ـستوى اخلدمـات الطبيـة ا

.( للمواطن
واضــاف انه (تـمت مـنـاقـشـة وضع
ـالكـــات الـــطـــبـــيـــة الـــتي تـــبـــذل ا
مـــجـــهـــودا كــبـــيـــرا في مـــحـــاربــة
فـــايــروس كــورونــا والـــعــمل عــلى
حتــــســـ أوضــــاعـــهـم وتـــوفــــيـــر
احلـــمــايـــة الالزمـــة لألطــبـــاء ضــد
تكـررة عليهم من قبل االعـتداءات ا
ـــرضى) واشـــاد بـــعـض عـــوائل ا
الــكــاظـمي خـالل الـلــقــاء (بـجــهـود
الكــات الـطـبـيـة الـذين يـعـيـشـون ا
ظـــروفــا اســتـــثــنــائـــيــة وســخّــروا
حـــيـــاتـــهم مـن أجل إنـــقـــاذ حـــيــاة
اآلخـــرين ويـــعــرضـــون أنــفـــســهم
لـلـخـطـر  حـيث وجـه بـتكـر الئق

لــضـحــايـا اجلـيش األبــيض الـذين
سـقطـوا أثنـاء تصديـهم للـفايروس
يتناسب مع حجم تضحياتهم كما
شــدد عــلى تــوجـيــهــاته الـســابــقـة
ـعــنــيـة بــشـأن لــلـقــوات األمــنـيــة ا
الكـات الطـبـية ومالحـقة حـمـاية ا
ـعتـدين قضائـيا). وفي كـردستان ا
 خــصص رئـيس حـكــومـة االقـلـيم
مــسـرور الــبـارزاني  مــبـلغ مــلـيـار
ديـنار من ميزانيـة الطوار لصحة
دهـوك لـغـرض مـجـابـهـة ومـكـافـحة
كورونا في احملافظة. وفي النجف
اعـلـنت دائـرة صـحـة احملـافـظة عن
مــــــــغـــــــادرة  164 مــــــــصـــــــابـــــــاً
ـــســتـــشــفـــيـــات ومــواقع الـــعــزل ا
ــصـابــ بــفــايـروس اخلــاصــة بــا
كـورونـا  وتسـجيل  290 أصـابة
جـديده بـالوبـاء  وهي نسـبة عـليا
تسجل باحملافظة امس االول . الى
ذلك  كـــشف مــديــر عـــام الــشــركــة
الــعـامـة لـلـصــنـاعـات الـكــهـربـائـيـة
وااللـكـتـرونـية في وزارة الـصـنـاعة
ـعادن سـفيان فـوزي اجلبوري وا
عن تـصـنيع جـهاز تـعقـيم باألشـعة
فـوق البنـفسجيـة للمرة االولى في
الــعـراق.وقــال اجلـبــوري في بـيـان
لــلـوزارة تـلـقـته (الـزمـان) امس أن
(اجلــهــاز يــقـوم بــتــعــقـيـم عـدد من
ـــواد واألدوات ومــــنـــهـــا الـــعـــدد ا
واالدوات اجلــــراحــــيــــة وأجــــهـــزة
ــوبــايل والــتــابــلت والــكــمــامـات ا
واالجــهــزة واالدوات الــشـخــصــيـة
مـــــثل الـــــنـــــظـــــارات والـــــســـــاعــــة
ـــكن وأضـــاف انـه (  وغــــيـــرهــــا)
اســـتـــعــمـــاله في تـــعـــقــيم االوراق
الـنقديـة والوثائق والـكتب االدارية
بـشـرط تـعرضه لالضـاءة وبـصورة

مباشرة).

 52 مـئـوية  فـيـمـا عـزا خـبراء
هـــذا االرتــفــاع الـى الــتــغـــيــيــر
ـــنـــاخي وغـــيـــاب االجـــراءات ا
احلــكــومــيــة بــشــأن مــكــافــحــة
ظـاهـرة التـصـحـر وزرع احلزام

دن.  االخضر حول ا
وتـــعــــرض شـــمــــال اجلـــزائـــر
وحتــــــديـــــدا عـــــلـى بـــــعـــــد 38
كيلـومترا من مديـنة قسنـطينة
في السـاعات األولى من صـباح
امس اجلمعـة إلي هزة أرضية
بـلــغت قـوتـهـا  4.9 درجـة عـلى
مـقيـاس ريـختـر.وبـحسب مـركز
رصد الزالزل فأن (الهزة وقعت
على بعد  38 كيلومـترا بشمال
غـــربي مـــديـــنــة قـــســـنــطـــيـــنــة
اجلـزائـريـة في مـنـطـقـة يـعيش
فـــيــهـــا حـــوالي  3.8 مـــلـــيــون

شخص).
وكـــانت اجلـــزائــر قـــد شـــهــدت
ـاضي عـودة لـلـنـشاط الـشـهـر ا
الـبــركـاني بـعــد تـسـجــيـلـهـا 5
هـــــــزات ارتــــــداديــــــة ضـــــــربت
مـــحــافـــظــات في شـــرق وغــرب

وشمـال البالد تراوحت قـوتها
ب  3و  4 درجـات.كــمـا ضـرب
زلــزال بــلـغـت قـوته  4.8 درجـة
جــنــوب جـزيــرة بــورتــوريــكـو.
ـــــسح وأعـــــلــــــنت هــــــيـــــئــــــة ا
اجلـــيــولـــوجي األمــريـــكــيــة أن
(الـهزة األرضـية جـاءت بالـقرب
من مـدينـة غـويانـيال عـلى عمق

سبعة أميال).
وأضــــافت أنـه (لم يــــتم اإلعالن
عـن أي خــســـائــر أو تـــلــفـــيــات
نـاجتة عن الـزلـزال).من جـانبه
قـال مــديـر الــشـبـكــة الـزلــزالـيـة
بـاجلزيـرة فيـكتـور هورفـانو إن
(كل من في اجلـــزيــرة شـــعــروا
بــالــزلــزال) مــضــيــفــا أن (هــذا
الـــزلـــزال يـــعـــد أحـــد الـــهـــزات
األرضـيــة الـتي تــبـعت الــزلـزال
الــذي ضــرب اجلـزيــرة وبــلـغت
ــا أســفــر قــوته 4ر 6 درجــة 
عن مــــقـــتـل شـــخـص وتـــكــــبـــد
اليـــ الـــدوالرات خـــســـائـــر 
ــنــشــآت عـــلى طــول الــســاحل

اجلنوبي للجزيرة).
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تـوقع مـتـنبىء جـوي انـخـفاض
درجــــات احلـــــرارة الـى اقل من
مـــعـــدالتـــهـــا الــســـابـــقـــة خالل
مـنــتــصف االســبــوع اجلـاري .
وكـــــتب صـــــادق عـــــطـــــيـــــة في
صفحته عـلى فيسبوك امس ان
(الـتـوقـعات اجلـويـة تـشـير الى
انــخــفــاض مــلــحــوظ بــدرجـات
احلــــــرارة فـي الـــــعــــــراق خالل
مـنــتــصف األســبــوع اجلـاري)
مؤكـدا (استـمرار انـدفاع موجه
شبـه مداريـة حارة عـلى اوروبا
يـعزز من اسـتمـرار الـتبـريد في
الـطبـقات الـعلـيا فـوق منـاطقـنا
لــــتــــســـــجل درجــــات احلــــرارة
الـسطـحـية طـوال االسـبوع اقل
من معـدالتهـا العـامة) واضاف
ان (االنــــخـــــفــــاض ســــيــــكــــون
واضحا). وسـجل العراق خالل
ــاضــيــة اعــلى درجـات االيـام ا
ـــيــا حـــيث وصــلت حـــرارة عــا
العظـمى في بغداد وهـيث نحو

 Uł—bÐ ÿu×K  ÷UH ½≈ ∫ ¡v³M²

Í—U'« Ÿu³Ý_« ‰öš …—«d(«

WMÒÞuLK  W bš oKD¹ s¹b «d «

 bz«u  ÊËœ rN³ð«Ë—
الـكترونـيا واستـالمها بـشكل فوري وبـدون فوائد من

أي مكان يتواجد فيها).
وكـانـت وزارة الـدفـاع قـد افــادت في وقت سـابق عن
الـبدء بـخطوات لـتوطـ رواتب منـتسـبيـها الـكتـرونيا.
ـوذج توط وقـالت الوزارة في بـيان انه ( تـوزيع 
ــصـرف من بــ عــشـرة ــنــتـســبــ ا الـرواتـب بـ ا
توقع ان ينجز هذا مصارف) ,مـشيرا الى انه (من ا
الــعـمل خالل  30إلى  60 يـومـاً ومن ثم يـتـم تـوط

الرواتب).
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اطـلق مــصـرف الـرافـدين  خــدمـة جـديـدة لــتـسـلـيف
ــصـرف وحـامـلي ـوطـنـة رواتــبـهم عـلى ا ـوظـفــ ا ا
ـــاســـتـــر كـــارد ضــــمن (خـــدمـــة ســـلـــفـــني وبـــدون ا
ـكـتب اإلعـالمي لـلـمــصـرف في بـيـان فـوائــد).وقـال ا
ـوظــفـ تـلــقــته (الـزمــان) امس إنه (تــقـرر شــمــول ا
بـسـلـفـة سـلـفـني الـتي يـتم مـنـحـهـا لـلـمـوظف شـهـريًا
ـوظف في كل وتـســدد بـالــتـزامن مع اسـتـالم راتب ا
شـهر) وأضاف أن (التـقد على هذه اخلـدمة يكون »U³I²Ý‰∫ رئيس الوزراء خالل استقباله عددا من االطباء من مالكات مكافحة كورونا في وزارة الصحة

ومــــضى قـــائـال (اســـتــــمـــروا في
الـــتــشـــاور مع الـــدول األوربـــيــة
فلـلـكـرد أصدقـاء جـيـدون جداً في
أوروبا. ابـذلـوا جهـوداً سـياسـية
ودبلوماسية مكـثفة للَفْت األنظار
نطقة التي هي إلى أهمية هذه ا
مهمة جـداً بشكل خاص بـالنسبة

إلى أمريكا).
 ويـعــد بـولـتــون صـنـدوق أسـرار
الـبيـت األبيـض وكان واحـداً من
أقـــوى وأهم الـــشــخـــصـــيــات في
أمــريــكــا قـبـل أن تـســوء عالقــاته
بـتـرمب قـام بــتـألـيف كـتـاب اثـار
جــدال واســعــا كـشـف فـيـه أسـرار

البيت األبيض. 

ـــائــة عـــلى االكـــراد  فـي األيـــام ا
القادمات  اذ ال أعتـقد بأن أمريكا
سـتقـدم عـلى أي تـغـيـيـر ذي شأن
قـبـل االنـتــخـابـات) مــضـيــفـا انه
(في هــذا الـشــأن ال يــريــد تـرامب
اإلقــدام عــلى أي عــمل يــســبب له
مشكلـة في يوم االنتـخابات. وأنا
ا أرى بـأن علـيـكم أن تـسـتـعـدوا 
بعد االنتخابـات األمريكية. سواء
أفـاز فـيـهـا جـو بـايـدن أم تـرامب.
فــفي كــانــون الــثــاني ســيــبــاشـر
الرئـيس اجلديـد مهامـه. بعد ذلك
ستـزيـد احـتمـاالت حـدوث تغـيـير
في الـســيـاســة األمـريـكــيـة سـواء
نـحــو األفــضل أو نـحــو األسـوأ).

حكـومة لـيس واقعـياً وأعـتقد أن
ســــــبـب هــــــذا هــــــو أن هـــــؤالء ال
يـدركــون أهــمـيــة اسـتــقالل األمـر
الواقع الـكردي في شـمال الـعراق
عـــــلـى مــــدى أكـــــثـــــر من خـــــمس

وعشرين سنة).
 ونـــصح بـــولـــتـــون االكـــراد بــأن
يحافظ االكراد  على عالقاتهم مع
وزارة اخلـارجيـة األمـريـكـية ومع
الكونغرس والـبنتاغون. واوضح
ـسـانـدة ان (االكـراد يـتـمـتـعـون 
أكـبــر في هـذه األمــاكن وألسـبـاب
كـثــيـرة. واحـد من هــذه األسـبـاب
شـتركة على داعش. هو احلرب ا
وال أعتـقـد بأن يـكـون هنـاك خـطر

الـشـعـور لـيـس مـنـظـمـاً تـنـظـيـمـاً
جـيـداً وأنـا أراه بـهـذه الـصـورة)
مضـيفـا (ال أعـتقـد أنهم مـطلـعون
تـمــامـاً عــلى األوضــاع الـصــعـبـة
الـتي يـواجـهـهـا االكـراد . ومازال
هــنـــاك شــعــور بــأمـل قــوي عــنــد
البعض في أن ال يـنقـسم العراق
كــــمـــا أســــلـــفـت) ومـــضـى قـــائال
انه(عــنـد األخــذ بـســيـاســة إيـران
بالتـحديـد ال توجد طـريقة فـعالة
تضـمن أن يظـهـر في العـراق مرة
أخرى حـكومـة كتـلك التي ظـهرت
ـــيـــة األولى بـــعـــد احلـــرب الـــعــا
. وانتهت مع سقوط صدام حس
أنا أرى أن األمل فـي ظهـور هـكذا

الكونغـرس األمريكي على أساس
اإلجــمـاع مــتــعـاطــفــون بـنــســبـة
كــــبـــيــــرة مع االكـــراد. لــــكن هـــذا

ــنـاهــضـ الســتــقالل االكـراد  ا
لـــــكـــــنـي كـــــنت أرى أن احلـــــرس
الـــثـــوري اإليـــراني الـــذي حـــاول
اســـتـــغالل تـــلـك الـــظـــروف كــان
ـاثل حـتى لو سـيُقْـدِم عـلى أمـر 
لم يـجـر االسـتـفـتـاء) مـشيـرا الى
ان (االسـتـفـتـاء كـان حـجـة لـقـيـام
ا كان احلرس الثوري اإليراني 
ســـيــقـــوم به حــتـى بــدون إجــراء
االستـفتـاء إذ ان االستـفتـاء على
بـدأ كان فـكرة األقل من ناحـيـة ا
جـيـدة إلقــنـاع الـنــاس في الـعـالم
ــشــاعــر الــكــرديــة جتــاه بــقــوة ا
االســــتــــقـالل).وتــــابع ان (اإلدارة
األمــــريـــكـــيـــة عــــمـــومـــاً وال شك

أمر يجب عـلى أمريكـا أن تتعامل
مـعه بـصـورة ســتـراتـيـجـيـة. ألنه
كن أن تكون نتيجته مهمة جداً
وإيجـابـية).وبـشـأن عدم مـسـاندة
الـرئـيس دونـالـد تـرمب اسـتـفـتاء
 2017 في كردسـتان قـال (أعتـقد
أنه كــــان مـــتـــأثـــراً جـــداً بـــوزارة
اخلارجية األمريـكية واألشخاص
الـذين لم يـؤيـدوا قط االسـتـفـتـاء.
كـما أن هـؤالء ال يـؤيـدون تـقـسيم
العـراق أو ال يـقرون بـحـقيـقة أن
الــعـــراق مــقــسَّم) مـــوضــحــا انه
(جـرت حــيـنـهــا نـقـاشــات كـثـيـرة
بشأن كـون االستـفتاء سـيزيد من
قـــــــــوة األوراق الـــــــــتـي فـي يــــــــد

الـكـرديـة جتــد أنـهـا تـوفـرت لـهـا
أحـيـانـاً فـرص يـرافـقـهـا احـتـمـال
اتـخــاذ خـطــوات كـبــيـرة بــاجتـاه
إقـامـة دولـة وكــانت هـنـاك مـرات
 فــيـــهــا إيــقــاف وعـــرقــلــة تــلك
اخلــطــوات جلــرهــا إلى الــوراء)
مـــضـــيــفـــا (مــنـــذ مـــدة طــويـــلــة
أصــبــحـت مــقــتــنــعــاً بــأن تــفــكك
الـعـراق شيء نـافع. عـلى أمـريـكـا
عـــلى األقـل أن تـــعـــتـــرف بـــدولــة
كـــــــرديــــــة فـي هــــــذا اجلـــــــزء من
كـردسـتـان الـذي يـقع ضـمن إطـار
سـألة أصعب فيما العراق. لكن ا
يــــتــــعــــلق بــــاالكـــراد  فـي الـــدول
نـطقة. أنا أرى أن هذا األخرى با
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ــســتــشـــار الــســابق لألمن دعــا ا
القـومي األمريـكي جـون بولـتون
رحلة ما االكراد إلى االستعـداد 
بعد إجراء االنتخابات األمريكية
.( عاداً تـفـكك الـعـراق (نافـعـاً جداً
وقــــال بــــولـــتــــون في مــــقـــابــــلـــة
تـلـفـزيــونـيـة ( في الـواقع ال أظن
أن لـدى أمــريـكــا سـيــاسـة فــاعـلـة
بـخـصــوص االكـراد . رغم أن ذلك
لألسف ال يـجـعلـنـا مـخـتـلـف عن
كـثـيـر من الـدول األخـرى خـاصـة
فـي أوروبــــا. عـــــنـــــدمــــا تـــــراجع
التاريخ الـطويل للـحركة الـقومية
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جون بولتون

—W¹ƒ∫ رسام الكاركاتير الراحل ناجي العلي في رؤية استباقية عن
بيروت واللوحة مهداة الى (الزمان) من السفير الفلسطيني ببغداد



في ظل موجةالنقـد التي يتعرض لها السيد الكاظـمي منذ تسنمه رئاسةاحلكومة في ايار
ـطـالب من الـعــام احلـالي وهي ظـاهــرة بـاتت مـعــتـادة في الـوسـط الـسـيـاسـي في ظل ا
احلـقيـقيـة لسـاحات الـتظـاهر يـبدوا أن الـرجل اعـلن عن تسـجيـله هدفـاً في مرمى الـكتل
بكـرة في حزيران من الـعام القـادم كرسالة الـسياسيـة باإعالنه عن موعـد لالنتخـابات ا
ـنـهاج واضـحة لـلـوفـاء بوعـوده لـلشـعب وهي من ضـمن مـطالب اجلـمـاهـير ووردت في ا
احلكـومي كـأولـوية ورمى الـكـرة في هـدف الكـتل الـسيـاسـية..  هـنـا نـتسـائل هل هـنالك
عقدة يتضح انتخابات مبكرة ام نحن في خيال ووهم ?  في اطار السياقات السياسية ا
ـا بعـد حـ ان اجـراء االنتـخـابـات اصـعب ما يـكـون ألسـباب ابـرزهـا (سـلوك لنـا ولـر
الـسلوك ''فـبعض الـكتل اضي)..  في لـلشق االول '' بـعض الكـتل الـسيـاسيـة وجتـارب ا
ا هي عليه االن فكيف قاعد النيابيـة لتصل  السياسية قـطعت شوطاً كبيراً في حصـد ا
نـتصـور ان يتـم اقنـاعهم  بـإجراء انـتخـابات مـبكـرة?.. خاصـة ونحن مـقيـدون االن بنص
ـادة 64/اوالً من الـدســتـور والـتي تـشـتــرط حل مـجـلس الـنـواب واحــد ألجـراءهـا  هـو ا
ـسارين هما : اما عن طريق طلب من ثلث اعضائه او طلقة لعدد اعضائه و باالغلبيـة ا
ـوافـقـة رئـيس اجلـمـهـوريـة وهـذا بـالـطـبع يـسـبـقه تـوافق طـلب رئـيس مـجـلس الـوزراء و
وسلوك سيـاسي حازم متقدم فوق كل شيء.  الواقع اليوجد من يريد التخلي عن مقعده
ـبالـغة وجـمهورا الـنيـابي خاصـة وان هنـالك اموال وامـتيـازات يتـقاضـوها وصـلت حد ا
ادلى له بصوته وخوله بتمثيلهم وفق مدة محددة اضافة لنصوص صريحة في الدستور
ـية ادة 56/اوالً  التـي تشـتـرط اكـمـال اربع سـنـوات تـقـو ـكن الـتـمـسك بـهـا كـنص ا
جمللس الـنواب تبـدأ بأول جلـسة وتنـتهي بنـهايـة السنـة الرابعـة واالستثـناء هو احلل من
ـلك اي شـخص او جهـة سـلب حـقوقـهم وانـهـاء عضـويـتهم اال ارادة عـنى ال قـبـله اي 
انيـة نفسها وهذا ما يجعلهم امـام مهمة تأريخية للقيـام بسلوكاً يخدم العملية الكتل البر
السياسية.  هـنالك أيضا مستلزمات اضافية قبيل اجراء االنتخابات وهو ما يب بشكل
اوضح سـلوك الـكـتل الـسـيـاسـيـة ومـنـها  ''اكـمـال بعض الـفـقـرات احلـسـاسـة من قـانون
االنـتخاب وتـشريع قانون جـديد للـمحكمـة االحتادية الـعليا  ''فبالـنسبـة لقانـون االنتخاب
ادة 13/اوالً الـتي حددت جنـد ان بعض مواده مـخالفـة صريحـة للدسـتور لعـل ابرزها ا
ادة 49/اوالً من الدستور التي اشترطت ان 251 التي تتعارض مع ا عدد اعضاء البر
ـناطق ـواد غـير الـدسـتـوريـة وقـضـيـة ا مـائـة الف نـسـمـة لـلـمقـعـد الـواحـد وغـيـرهـا من ا

تنازع عليها اضافة للجدل احلاصل عن موضوع الدوائر االنتخابية.  ا
ـصادقة على نتـائج االنتخابات ـعنية با االمـر االخر هو قانون احملـكمة االحتاديـة العليا ا
وفقاً الحكام م93/سابعاً من الدستور فنحن بحاجة لتشريع جديد وقد يتسأل البعض
عن شـرعيـة االنـتـخـابـات الـسـابـقـة في ظل عـدم وجـود قـانـون يـنـظم عـمـلـهـا ان الـقـواعد
ر)بعمل احملكمة االحتادية اوجبت وجود جميع دني(بر القانونيـة التي شرعها احلاكم ا
قـدمة الـيها لـكن احالـة عضـو واحد الى الـتقاعـد جعـلها اعـضائـها لـلبت في القـرارات ا
ستـلزمات جتعـلنا في دوامة اجلدال ا يـعني اننا بـحاجة لقـانون جديد .فـهذه ا تتـجمد 
بـكرة وهي عبارة ه بطرح مفـهوم "انتـخابات ابكـر" بدل ا الـسياسي الذي اتـضحت معـا
يــراد بــهــا امـور مـن بـيــنــهــا الــقـفــز عــلى احــد الــقــانــونـ وعــدم اكــمــاله واالخــيــر هـو
اضي) ومثالها االقرب(قانون احملـكمة االحتادية). الشق الثاني من إشكـاالتنا (جتارب ا
اضي ولم حتصل فهل قـد  حتديد مـوعد النتـخابات مجـالس احملافظـات في نيسـان ا
اذا لم تكن هـنالك انتخابات على يا ترى استـذكرناها وهل سأل احدكم عن مـصيرها و
ا سيـشمل انتخابات اجلـواب انه مقيد بسـلوك القوى احلاكـمة ولر الرغم من حتديدها 
ا إن حدث االعجاز السياسي ا سبق فر حزيران ان حـصلت. 
في العـراق سنـكون امـام انـتخـابات فـعلـيـة ولن نتـحدث هـنا عن
ـواطن وحـسن اخـتــيـاراته لـكن من حـيص نـزاهـتــهـا او وعي ا
مبدأ إجراء اإلنـتخابات وبعكسه ستكـون حدثا وحديثا خياليا

الوجود له وسننساه بعد فترة.. أليس كذلك?
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إرهـابيـ في قريـة ابو مـوسى بـقضاء
قدادية). ا

ـتـهـمـ ضـبط  أضـاف الــبـيـان أن  (ا
بــــحـــوزتـــهـم مـــســـدس كــــا وبـــعـــد
الــتـحـقــيق االبـتــدائي مـعـهم اعــتـرفـوا
بـانتمائهم لعصابات داعش اإلرهابية
ويــعـمــلــون نـواقل لــلــمـواد الــغـذائــيـة
والــكــفـاالت لــعـوائـل عـصــابـات داعش
اإلرهـابي وفي نـيـتـهم الـقـيـام بـأعـمال
ارهـــابـــيه خـالل أيـــام عــيـــد االضـــحى
ــــــــبــــــــارك )  مــــــــشـــــــــيــــــــرا إلى أن ا
(الســتـخـبـارات اسـتــطـاعت من افـشـال
ـادة 4 مــخــطـطــهم وتــوقـيــفــهم وفق ا

ارهاب ) .
WOHKŽ œ«u

الـى ذلك أعـلـنت وزارة الـزراعـة شـروط
ــواد الــعــلــفــيــة االولــيـة  أســتــيــراد ا
لـــلــدواجن من قـــبل الــقـــطــاع اخلــاص
حــيث  تـشــكـيل جلــنـة مــتـخــصـصـة
لــوضع ضــوابط اصــولــيــة الســتــيـراد
ـواد الـعلـفيـة االولـية الـتي تدخل في ا
صــــنــــاعــــة عالئـق الـــدواجـن من قــــبل
ــســتــوردين وبــغــيــة اعــتــمــاد أسس ا
تـتــمـيـز بـالـكـفـاءة في الـتـنـفـيـذ واألداء
الســـتــيــراد حـــبــوب الــذرة الـــصــفــراء

الـعلفـية البالـغة مائتـان وخمسان الف
ـــقـــرر طن كــــمـــا بـــلـــغت الــــكـــمـــيـــة ا
اســتـيـرادهـا مـن كـسـبـة فــول الـصـويـا

مائة الف طن
ونــصت الئـحـة الـشـروط عــلى تـطـبـيق
ـسـتــوردة الـشـروط الـعـامـة الــشـركـة ا
لالســـتـــيـــراد و ان يـــكــون لـــلـــشـــركــة
ـسـتـوردة نـشاط في مـجـال اسـتـيراد ا
ـاثلة في ـواد العـلفـية ولـها اعـمال  ا
هـذا اجملال واالفـضلـية لـلشـركات التي
تـقـدم كتـاب تأيـيـد صادر من اجلـمعـية
العراقية لرعاية منتجي الدواجن يؤيد
كـونهـا مسـتورد لـلمـواد العـلفـية و ان
سـتوردة عن (25000) التـقل الكـميـة ا
طـن والتــــزيــــد عن (40000) طن و ان
يــتم االســتــيــراد وعــلـى دفــعــة واحـدة
خـالل مـدة اجــازة االسـتــيـراد وتــقـد
ـصارف كـتـاب كـفـاءة مـالـيـة من احـد ا
ـبـلغ عــشـرة مـلـيـار ديـنـار ـعــتـمـدة  ا
عـراقي و أمكـانية تـقسـيم الكمـية على
ــســتــوردين الــذين تــنــطــبق عــلـيــهم ا
الـشـروط الواردة في اعاله بـعـد نهـاية
مـدة االعالن  ويكون اخر موعد لدخول
مـادة حـبـوب الـذرة الـصفـراء الـعـلـفـية

قبل �2020/11/1. 

واشـار التميمي الى ان (  ثلثي الطاقة
كن اسـتيعـابها الـعامـلة في العـراق  
في الــزراعـة مــا يـعــطـيــهـا اولــويـة في
االهــتـمـام احلـكـومي الــذي لم يـتـحـقق
ولــو احلــد االدنى مــنه لألسـف مـا دفع

الفالح لهجرة مبكرة) . 
ـــديـــريـــة الـــعـــامــة الـى ذلك أعـــلـــنت ا
لالسـتخبارات في وكـالة االستخبارات
إلـقاء الـقبض عـلى خمسـة متـهم من
مــــروجي ومــــتــــعــــاطي اخملــــدرات في
واد بـغداد واإلطـاحة بعـصابة تـنقل ا
الــغــذائــيـة لــعــوائل داعش فـي ديـالى

بعمليت منفصلت . 
ديرية في بيانهم انه وأوضـح إعالم ا
ـسـتـمرة مـن قبل تـابـعـة ا (من خـالل ا
ــات ـــصـــادر والــتـــنـــصت الى مـــكـــا ا
واد مـجموعة ارهـابية تقـوم بإيصال ا
الــغـذائــيــة ومـا يــسـمـى الـكــفـاالت الى
عـوائل عصابات داعش وبـعد التعرف
عـلى هويـات اصحاب هـذه االتصاالت
نــفــذت مــفـارز مــديــريــة اسـتــخــبـارات
ومـكـافـحـة اإلرهاب في ديـالى الـعـامـلة
ضـــــــــــــــمن وكـــالـــة االســتـــخـــبــارات
بـوزارة الـداخـــلـيـة عـمـلـيـة اسـتـبـاقـية
نـــتج عـــنـــهــا الـــقـــاء الـــقــبـض عــلى 4
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بـإعـادتهـا الى سابق عـهدهـا مشـيراً
الى وجـود نية الحداث تـغيير جذري
فـي عمل الشركة عن طريق تشخيص
ـعوقات التي حتـول دون تقدم سير ا
ــعـاجلــتــهـا خالل الــعــمل والـتــوجه 
اوقــات زمـنـيـة مـحـددة ) مـشـدداً في
بـــيــان تـــلــقــتـه (الــزمـــان) امس عــلى
(جــمــيع احلــضـور ضــرورة االلــتـزام
بـجميع االلـيات واخلطط الـتي سيتم
وضـعـهـا للـنـهـوض بالـنـاقل الـوطني

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

عـــقــد وزيـــر الــنـــقل نـــاصــر حـــســ
الـشبلي  اجتمـاعاً موسعاً مع مدارء
األقـسام والـشعب الـرئيـسيـة للـشركة
الـعـامة لـلخـطوط اجلـوية الـعراقـية 
تـبعة ـناقـشة آأللـيات واألجـراءات ا
فـي عـــمـل الـــشــــركـــة واالطـالع عـــلى

مستجدات العمل.
واكـد الشبلي  ان (اخلطـوط العراقية
مـقبلـة على اصالحات حقـيقية كـفيلة

اربيل
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Õ«u ∫  فني يقوم بنصب االلواح الشمسية النتاج الطاقة الكهربائية «
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قـدم خـبـير في الـطـاقـة مقـتـرحات حلل
ازمــة الــكــهــربــاء تــتــضــمن تــنــصــيب
مــنـظـومــات لـتـولــيـد الــتـيـار من خالل
الــطـاقــة الـشــمـســيـة بــدون بـطــاريـات
ـبـاني وتـشـريع قـانـون خـاص بـعـزل ا
حـراريا  معـمول به في بـريطانـيا منذ

عام 1980 . 
وقــال حــسن الــصـفــار في رســالـة الى
رئــيس الــوزراء  حلل ازمـة الــكـهــربـاء
تـــلـــقــتـــهـــا (الـــزمــان) امـس  ان (هــذه
ـقـترحـات كوني مـختـصا بـالطـاقة و ا
الـطـاقـة الـشـمـسيـة و اسـتـاذ بـجـامـعة
بـريـطانـية و كـوني اول عراقي حـاضر
ـان الـبـريطـاني كـمخـتص اثـناء بـالـبر
تــشـريـع قـوانــ الـطــاقــة الـشــمـســيـة
اخلـــاصـــة) مـــضـــيــــفـــا انه ( من اجل
ـشاركة  بحل ازمة الكهرباء فإن على ا

احلكومة :
اوال : الـــتــــشـــجـــيـع عـــلى تــــنـــصـــيب
مــنـظـومــات الـطــاقـة الـشــمـســيـة نـوع
مـتـصل بـالشـبـكة   on grid اي بـدون

بطاريات. 
ثـــانــيــا : تـــشــريع الــقـــانــون اخلــاص
ـنظـومات الـطاقـة الشـمسـية على ان
يـــكـــون نـــوع Feed in tariff ولـــيس
net metering وقـــد  تــشــريع هــذه
الـقوان في عام 1991 في دول اوربا
امــا  الـــعــراق فال يــزال بــدون قــانــون

خاص بالطاقة الشمسية.
Êu½U  l¹dAð

وثــالـثـا: تــشـريع قـانــون خـاص بـعـزل
ـبـاني حـراريـا  وقـد  تـشـريـع هذا ا
الــقـانــون في بـريــطـانــيـا عـام 1980 
يـعني انه بعـد اربع سـنة و ال يوجد
قــــانـــون خــــاص بــــالـــعــــزل احلـــراري

بالعراق. 
ورابــعـا :تــقـد دعـم مـالي بــسـيط من
خـالل قـــــــرض ثالثـــــــة االف دوالر الى
ثـمـانـيـة االف دوالر للـمـنـازل الـتي يتم
تــنــصــيـب بــهــا مــنــظــومــات الــطــاقــة
الـشـمـسـيـة و الـتي تـرغـب بـاسـتـخدام
الــــعــــزل احلــــراري. عــــلـى أن تــــكـــون

احلــكـومــة) مـشــددا عـلى  ان (تــكـلــفـة
انـتـاج الـكـهـربـاء بالـطـاقـة الـشـمـسـية
يـا اليـوم اقل من ربع تكـلفـة انتاج عـا
الـــكـــهــربـــاء من احملـــطــات الـــغـــازيــة

واحلرارية) . 
ولـفت الـصـفار الـى مقـتـرحاتـه مبـنـية
عـلى حـسابـات اقتـصـادية دقـيقـة جدا
تـــتــمــثـل في ان (مــنـــظــومــة الـــطــاقــة
الــشـمــســيـة ذات ٥ كــيـلــو واط الـواح
تـكـلـفـتـهـا مع الـتـنـصـيب بـالعـراق من
3000 دوالر الـى 4000 دوالر نــــــــــوع
مـعـشق مـع الـشـبكـة وهـذا الـسـعـر مع
تـنـصيـبهـا كـاملـة فيـمـا ان انتـاج هذه
ــنــظـومــة هـو  8 مــيــكـا واط ســاعـة ا
سـنـويـا  اي 8000 كـيـلـو واط سـاعـة
خالل سـنة كاملة . وعـمر االلواح اكثر
مـن اربـــعـــ ســـنـــة .) مـــوضـــحــا ان
(الـكـيلـو واط سـاعة تـعني  4.5امـبـير
ـيكـا واط سـاعة ـدة سـاعة واحـدة وا
ـــدة ســـاعـــة تــــعـــني 4500 امـــبــــيـــر 

واحدة). 
وتـابع ان (تكاليف الـوقود فقط إلنتاج
ـيـكا واط سـاعة لـلحـكـومة الـعراقـية ا
108 آالف ديـنار حسـب بيانات وزارة
الـكهرباء و تصـريحات رئيس الوزراء
وهــذه فـقط تـكــالـيف الـوقــود من غـيـر
مـحـطـات الطـاقـة ومصـاريف تـبديل و
صــيــانــة الـشــبــكــة و رواتب مــوظـفي
وزارة الــكـــهــربــاء)  مــشــيــرا الى انه
(بــحـسب قــانـون الــطـاقـة الــشـمــسـيـة
ـطلوب تشـريعه فان جمـيع الكهرباء ا
ـنتجة من منظومة الـطاقة الشمسية ا
يـتم شـراؤهـا من قـبل الدولـة . لـنـحدد
يكا واط ساعة من قبل الدولة شـراء ا
ـئـة ب 70 الـف ديـنــار فـقط اي 61 بــا
من قـــيــمـــة تــكــالـــيف الــوقـــود فــقط .
ــئــة من والــدولــة ســوف تــربح39 بــا
تــكــالــيف الــوقــود و تــربح ايــضــا فك
االخـتناقات بالشبكة وسوف تستغني
عن تــنـصــيب مـحــطـات طـاقــة جـديـدة
ـليارات الدوالرات و ايضا تربح من
عــدم صـرف رواتب لـتـعــيـ مـوظـفـ
جـدد). مـنـوهـا الى انه (في بـريـطـانـيا

 تعلمـون ان العراقي ينفردون بأنهم عاشوا اربع سنة (1980-2020) شهدوا فيها
الي كل األحـداث واألسباب الـتي تشيع الـعنف واستـسهال قتل اآلخـر راح ضحيـتها ا
ـسـؤول في اذكـاء دافع من األبـريـاء بـ قـتـيل ومـعـوق ومـفـقـود.ونـرى ان الـسـلـطـة هي ا
الـعنف ألن احلاكم عنـدنا يعدّ نـفسه امتدادا لـلخليـفة..يجب ان يبـقى على كرسي احلكم
الى يـوم يـخـصه عـزرائـيل بـالـزيـارة.ولكـي يضـمن ذلك فـانه عـمـد الى تـشـكل قـوى أمـنـية
ـطلقة. وكـان لألجنليز فـضل ابتكار فرط والـطاعة ا تـتوافر في افرادهـا صفتان:الـعنف ا
ـاضي (طـبع األصابع)..لـيـترسخ في جـهاز حتـقـيقـات استـخـدم في عشـريـنيـات الـقرن ا
عـقل األجهزة األمنـية عبر مئـة سنة من عمر الـدولة العراقـية فكرة ان الشـعب متهم دائما
وان األجـهـزة األمـنـيـة مـخـولة في كـل ما تـفـعل..من األهـانـة وهـدر الـكـرامـة الى الـتـعذيب
والـقـتل.. وعـلـيه فـانـنا نـرفع هـذه الـدعـوة الى مـكـتب دولة رئـيس مـجـلس الـوزراء الـسـيد
مـصـطـفى الــكـاظـمي بـاقـامـة دورات في الـعـاصـمــة بـغـداد ومـراكـز احملـافـظـات تـتـضـمن
مــحـاضــرات وورش تـدريــبـيــة في  ســيـكــولـوجــيــا خـفض الــعـنف

واحترام حقوق االنسان ألفراد االجهزة األمنية والشرطة.
نــرجــو من الــراغـبــ من حــضـراتــكم كــتــابـة األسم والــصــفـة

ية واجلامعة لرفعها كاملة. األكاد
وتفضلوا بقبول وافر التقدير واألحترام.

{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية

ســبب تــذمـرا شــعــبـيــا جــراء صـمت
ركزية حيال هذا االنهيار احلـكومة ا
ــــروع الـــذي شـــهـــدتـه احملـــافـــظـــة ا
.وقدم أطـبـاء وكوادر الـصـحة مـؤخـراً
فـي خلـيـة األزمـة في بـابل اسـتـقاالت
جــمــاعـيــة من اخلــلـيــة وذلك بــسـبب
(عـــدم جــديــة) مــحــافـظ بــابل رئــيس
اخلـلـيـة في اتـخـاذ قـرارات تصب في
ـواطن وحتـسـ الـوضع مـصـلـحـة ا
الـــصــحي وعــدم عـــقــد أي اجــتــمــاع
لالستماع لهم حسب مصادر مطلعة.
ـدونون ان (احملافظ أعـتمد واعـتبر ا
عـلى نفسه باتخاذ القرارات اخلاصة
ــواجــهــة كـورونــا رغم انـه هـو من
اخـتار هؤالء األطبـاء في خلية األزمة
ورغـم أن مــواجــهــة كــورونــا هي من
اخـــتــصــاص اجلــيـش األبــيض لــكن
لـــشــهـــر كــامل لـم يــقم بـــاالســتـــمــاع
لــنــصـائــحــهم في كــيـفــيــة مـواجــهـة
كـورونـا والـنـتيـجـة زيـادة اإلصـابات
ركز األول بالوفيات) واحتالل بابل ا
ـــدونـــون الـــذي حـــسـب مـــا كـــتـــبه ا
طـالبوا  الـكاظمي بـ(التـحرك الفوري
إلنـقــاذ احملـافـظـة من إنـهـيـار بـشـري
وشيك ووصول األمر إلى ما ال حتمد
عـــقــبــاه) وكــانت  خـــلــيــة األزمــة في
احملـافظة قد قرّرت فرض حظر شامل
دة أسبـوع ابتداء من عـلى التجـوال 
ــــاضي مــــحــــمــــلـــة أهــــالي األحــــد ا

احملــافـظــة مــسـؤولــيـة ازديــاد أعـداد
اإلصـابـات بفـيروس كـورونا نـتيـجة

عدم التزامهم بإجراءات الوقاية.
WO½u½U   U Ëdš

وطـالبت النائب عالـية نصيف رئيس
الـوزراء بسـحب يد وزيـر النـقل حتى
انــتـهــاء حتــقـيــقـات جلــنــة الـنــزاهـة
الـنـيـابـية في اخملـالـفـات واخلـروقات
إن ـنـسـوبـة إلـيه.  وقـالت فـي بـيان ا
(اإلجــراءات اإلداريــة الــتي اتــخــذهـا
رئـــيس الـــوزراء بــشـــأن مــخـــالــفــات
وخــــروقـــات وزيــــر الــــنـــقـل وبـــعض
ـقربـ منه جتعـلنـا نتفـاءل ونتأمل ا
خــيـراً بـأن تـتم مـحــاسـبـة ومـسـاءلـة
الـوزراء الذين تؤشر عليهم مخالفات
إداريــــة أو مــــالــــيـــة ) وأضــــافت أن
(تـأخـيـر إقالع الـطـائـرة من أجل أحد
أقــــارب الــــوزيـــر هــــو أســــوأ أنـــواع
الــــفــــســــاد اإلداري ويــــعــــد إســــاءة
ـــواطن الـــعـــراقي واســـتـــهـــانـــة بـــا
وتـضاف إلى قضيـة الطائرة مـخالفة
الــوزيـر لـتــوجـيـهــات رئـيس الـوزراء
ـناصب بـعـدم إجراء أي تـغـييـر في ا
الـعــلـيـا حـيث قـام بـتـكـلـيف شـخص
ـهام مـدير شـركة اخلـطوط اجلـوية
الـعـراقـيـة).  وتـابعت انـه (في الوقت
الـذي نثـني فيه عـلى إجراءات رئيس
الـــوزراء بــهـــذا اخلــصـــوص نــؤكــد
أهمية سحب يد وزير النقل الى ح

واالرتــــقــــاء به واعــــادة اســــمـه بـــ
ية ). النواقل العا

واضــاف ان (عـمل اخلـطـوط اجلـويـة
مــحط اهــتـمــام دولـة رئــيس الـوزراء
الـسيد مـصطفى الكـاظمي والذي اكد
بدوره على ضرورة متابعة ومساندة
عـمـل الـنـاقل الـوطـني لـدوره الـكـبـيـر
ـسـافـرين واخلـدمـات االخرى بـنـقل ا
ـقدمة باألضافة لكونه يعتبر الوجه ا
ــثل تــأريخ ـــشــرق لــلــبالد الـــذي  ا
ــــتــــد الكـــثــــر من 70 عــــريق 
عـــامـــاً). عـــلى  صـــعـــيـــد آخــر
طــالب مــدونــون في مـحــافــظـة
بــابـل رئــيس مــجــلس الــوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمـي بـالـتـحرك
الــفــوري إلنـقــاذ احملـافــظـة من
انــهــيــار بــشــري وشـيـك جـراء
تــفـشي وبـاء كـورونـا ووصـول
األمــر إلى مــا ال حتـمــد عـقــبـاه
ـــدونــــون ان (بــــابل .وكــــتـب ا
تـنـهار صـحيـاً وعـلى الكـاظمي
الـــتــدخل شــخــصـــيــا وبــشــكل
عــاجل لـلــحـد من تــزايـد أعـداد
ضـــحــايــا كـــورونــا والت حــ
مـنـدم ).  جـاء ذلك علـى خلـفـية
ــــلـــحـــوظ إلعـــداد الــــتـــزايـــد ا
ضـــحـــايـــا الـــوبـــاء فـي اآلونــة
األخــــيــــرة قــــيــــاســــا بــــبــــاقي
مـحـافـظات الـعـراق األمـر الذي
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كــشـف االحتــاد احملــلي لــلــجــمــعــيــات
الـفالحية في ديـالى  عن هجـرة مبكرة
ـهـنــة االبـاء واالجـداد بـعـد لــلـفالحـ 

موسم زراعي خاسر.
 وقـال رئيس االحتاد احمللي في ديالى
ان رعـد مغـامس التـميـمي لـ (الزمان ) 
ـــوسم زراعي (فـالحي ديـــالـى مـــروا 
خـاسر رغم الوعود احلـكومية الـكبيرة
ـــــنــــتـــــوج احملــــلـي وخــــفض بـــــدعم ا
االســـتـــيـــراد مع تـــدفق االنـــتـــاج لـــكن
لـألسف لم يـنـفـذ اي شيء عـلى االرض
وتكبد الفالح خسائر كبيرة جدا) . 
واضــاف الــتـمــيــمي  ان (الـكــثــيـر من
ــهـنـة الــفالحـ بــدوا هـجــرة مـبــكـرة 
االبــاء واالجـــداد واالنــتــقــال الى مــهن
اخـرى ومنها سائقي مركبات اجرة في
مــحـاولــة لـتــامـ قــوتـهم خــاصـة وان
بــعـضــهم عــاد لـلــزراعـة خالل االشــهـر
ـاضيـة بعد انـقطـاع دام سنوات امال ا
ــوسم يــحــقق شيء من االربــاح لـكن
ـا ال تـشـتـهي الـسـفن الـريــاح سـارت 
وتـكبـد اغلبـهم خسـائر ماديـة جعـلتهم
فـي حــيــرة من امــرهم في تــســديــد مــا

عليهم من ديون ) . 
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القروض بدون فوائد تماما).
 واوضح ان (تـنصـيب منـظومـات طاقة
شـمـسـيـة بـقدرة 10 كـيـكـا واط يـقـضي
على انقطاع الكهرباء بالعراق بالنهار)
مـشيرا الى ان (الص لـوحدها نصبت
خـالل اول سـتــة اشــهـر 37 كــيــكـا واط

الواح طاقة شمسية).  
وأكـد ان  اهمـية هـذا االجراء تـكمن في
ــشــكــلـة االســاســيـة ( الــقــضـاء عــلى ا
بـشـبـكـة الـطـاقـة الـكـهـربائـيـة من خالل
الـقـضـاء عـلى االخـتـنـاقـات واخلـسـائـر
بـنـقل الطـاقة الـكهـربـائيـة . هذا بـسبب
ـركـزيـة بـانــتـاج الـطـاقـة وان كل عــدم ا
مـنـطقـة سيـكـون ثلث جتـهيـز الـكهـرباء
نـطقة نـصبة بـهذه ا هـو من االلواح ا
والـقضـاء عـلى مشـكلـة النـقص بانـتاج
الـطـاقـة الكـهـربـائيـة بـاضـافة ١٠ كـيـكا
واط لـلـشـبـكـة اثـنـاء الـنـهـار والـقـضاء
عـلى اخلسائر بنـقل الطاقة الـكهربائية
ــئــة  وتــقـلــيل الــتي تــصل الى 30 بــا
طـلـوبـة للـبـيـوت كون كـمـيـة التـبـريـد ا
درجــة حــرارة الــسـطـح سـوف تــقل من
80 درجـة مئـوية عـندما تـكون مـعرضة
لـلـشمس بـشـكل مبـاشر الى 45 عـنـدما
تــكــون بــظل االلــواح و احلــفــاظ عــلى
مــنـاخ جــيـد الطـفــالـنــا وعـدم الــسـمـاح
بــزيــادة مــعــدل درجـات احلــرارة خالل
الـــســـنــــوات الـــقـــادمـــة من خالل عـــدم
اســتـخــدام الـوقــود االحـفــوري النـتـاج
الـكهربـاء وجتنب العـديد من احلرائق
الـتي حتـصل بـالـعـراق نـتـيـجـة ارتـفاع
موضـحا  ان (طبـيعة درجـات احلرارة)
اسـتــهالك الـكـهـربـاء الـيـومي بـالـعـراق
ـئـة مــنـهـا مع طــبـيـعـة تــتـوافق 90 بــا
انـتاج االلـواح الشـمسـية . اي ان ذروة
االسـتهالك للـطاقة الكـهربائيـة يتطابق
90 مـــنـه مع ذروة انـــتـــاج االلـــواح من
ـكن االعتـماد كمـا انه  نـاحـية الـوقت 
ـنــظـومـات اثــنـاء احلـروب عــلى هـذه ا
ـا واالزمــات بـعـد اضـافـات بــسـيـطـة 
يــجــعـلــهــا حتــافظ عـلـى  االمـكــانــيـات
واالمن االسـتراتيـجي النتاج  للـكهرباء
ألي بـــلــد دون االعـــتـــمــاد عـــلى وجــود
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غَرَّد النـائب أحمـد عبـدالله اجلـبوري عن قـائمة تـمدن في تـويتـر (التـشظي الـسياسي في
نـينـوى بعد انـقسـام أهلهـا في انتـخابات 2018 إلى أكثـر من ثمـانيـة أحزاب وهم الذين
ـطـلـقـة وعـدم تـوحـدهم في مـشـروع واحـد. عـرقـلت وأضـرَّت عـمـلـية يـشـكـلـون األغـلـبـيـة ا
االعـمار واالسـتقـرار) وأجابَ عن الـتعلـيقـات النـاريَّة بـرحابة صـدر (اخلريـطة الـسيـاسية
النتخابات 2018 ومخرجاتها أثرت كثيراً وأهالي احملافظة تشتت أصواتهم إلى قوائم
صلـحة العـامة وتأخر كثيـرة لها اجـندات سيـاسية ومصـالح حزبيـة مختـلفة فضـاعت ا
ة).  نطقة القد االعمار ولم نر االستقرار ولم يعد النازحون وبقي الركام واحلطام في ا
َّ التـضيـيق على ـاذا  مـتى ستـنتـهي حكـومة الـعـراق من إعادة إعـمار مـحافـظة نـيـنوى? 
ـنـظـمـات بـطلب ـدني لـلـحـد من اإلسهـام في اإلعـمـار? تـقـدمت هذه ا مـنـظـمات اجملـتـمع ا
ـتفـجرات. لكن نـطقة آمـنة وخـلوهـا من األلغـام ومخـاطر ا رسمي إلى احلـكومـة إلعالن ا
وصل يـحتاج (88) اإلعالن لم يصدر. وصـدر إعالن وزارة التخـطيط أنَّ إعادة إعـمار ا
مـليـار دوالر ما فـائدة هـذا اإلعالن غـير تـعمـيم اليـأس وتسـويته بـ احلكـومة والـشعب?
بـيـنـمـا نـقـلت رويـتـرز عن األ إنّ اإلصالحـات األساسـيـة سـوف تـكـلف أكـثـر من مـلـيار

دى الطويل.  دوالر من أجل إعادة اإلعمار على ا
تحـدة بصمت في تنفيذ 230 مشـروعاً ويجري توظيف ائي لأل ا يعمل الـبرنامج اإل
ـشاريع. والـيونسـكو تـشتـغل في جامع الـنوري إلعـادة منارة وصـليـون في هذه ا آالف ا
يـاه والصرف الصـحي على نفقة احلـدباء مقاولـون محليون أعـادوا شبكات الـكهرباء وا
. ثالث وعشرون جـهة مانحة ليس سؤول تحدة بـعيداً عن ضغوط وابتـزازات ا األ ا
بـيــنـهــا دولـة عــربـيــة واحـدة تـبــرعت بـأكــثـر من 420 مـلــيـون دوالر في مــشـروع إعـادة
ائي.  اجلانب األيسر أكثر تعافياً بجهود شخصية االستقرار الذي يـنفذه البرنامج اإل
عـارك الـرئـيسـة كـان قـد تدمَّـر بـالـكامل ن والـذي دارت فـيه ا وفـردية لـكن اجلـانب األ
والـكثيـر من األحياء مـا زالت مدمرة ومـهجورة. ما هـي القوائم االنـتخابيـة التي فازت في
ـقـراطي الــكـوردسـتـاني ائـتالف نـيـنـوى (تـمـدن حتــالف الـقـرار الـعـراقـي احلـزب الـد
الـوطـنـيـة ائـتالف الـنـصـر نـيـنوى هـويـتـنـا حـزب اجلـمـاهـيـر الـوطـنـيـة االحتـاد الوطـني
ـقراطي). ومـن هؤالء الـفائـزين: ال أحد يـطالب الكـوردستـاني حتالف الـفـتح النـهج الد
طـالبة وإذا اسـتمرَّ ديـنة في إعادة اإلعـمار وإذا طـالب أحدهم فلن يـستمـر با بحـقوق ا
فلن يجـدَ أذناً وال تعاوناً من اآلخرين. أصدر مجلس النواب العراقي قرار رقم 53 لسنة
اذا ـوصل مديـنـة مـنكـوبـة. حسـنـاً وماذا بـعـد?  2017 في 12 أيـلول 2017 بـاعـتبـار ا
ـديـنـة منـكـوبة ديـنـة مـنكـوبـة بـعد ثالث سـنـوات وحـتى اليـوم? يـتـبع قرار إعالن ا بـقـيت ا
ـديـنة اجـتـمـاع مجـلس الـوزراء لـتـقيـيم الـوضع وتـقـدير األضـرار واخلـسـائـر وال تُعـلن ا
اذا  . ـئـة تقـريـبـاً مـنكـوبـة إال جتـاوزت األضرار واخلـسـائر نـسـبة 60 بـا
أعـيدت جمـيع مـحطـات تعبـئة الـوقود إلى اخلـدمة وخـالل شهور
ـوصل ثالث ر مـسـتـشـفىً واحـدة? في ا قـلـيـلـة? بــيـنـمـا لم تُـعـمـَّ
ـة تدمـرت بـالكـامل ووضعـوا بدالً مسـتشـفيـات ضـخمـة وقد
عـنـها غـرف جـاهزة وكـرفـانات من تـبـرعات مـنـظمـات اجملـتمع
ـة ـدني الـغـربـيــة ومـسـتـوصـفـات صـحــيـة مـتـواضـعـة وقـد ا

متناثرة هنا وهناك.

وتـكـون مـدة تـقـد طـلـبـات االسـتـيراد
اربــعـــة ايــام اعــتــبــارا من يــوم االحــد
ــوافق  2020/8/9 ولــغـايـة الــسـاعـة ا
الـثـانيـة عـشرة ظـهـرا من يوم االربـعاء

وافق 12 آب اجلاري. ا
كـمـا بيـنت الوزارة أن (هـذه اإلجراءات
ربي سـيتم من خاللها توفير األعالف 

الـــــدواجن ومن مـــــصــــادر رصـــــيــــنــــة
وبــأســعــار مــنــاســبــة وإتــاحــة فــرص
االســتــثــمــار واالســتـيــراد بــشــفــافــيـة
وعـدالـة واعتـماد ضـوابط مـهنـية لـهذا
الــــغـــرض فــــضال عـن الـــتــــواصل مع
ـربـ وحتقـيق اجلدوى االقـتصـادية ا

ناسبة لهم). ا

ــنـزل 12 بــنـســا لـكل يــدفع لــصـاحب ا
كـيـلو واط سـاعة مـنـتجـة من االلواح و
ـيكـا واط سـاعة مـصـدرة للـشـبكـة اي ا
ــا يــعــادل 188 الـف ديــنـار عــراقي).
وتــتــضـمـن مـقــتــرحـاته (تــقــد قـرض
ــدة لـــلــمـــواطن بــقـــيــمــة 3500 دوالر 
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 وهـو اوتـومـاتـيـكـيـا سـوف يـرجع هذا
الــــقـــرض لـــلــــدولـــة خالل 7 ســــنـــوات
ونـــصف الــســـنــة. و يـــبــقى 33 ســـنــة
ـواطن يـبـيـع لـلـدولـة وهـو ربـحان او ا

يـــحـــول الى نـــظـــام صـــافي الـــقـــيــاس
ويـستهلك الكهرباء ببيته قبل تزويدها
لــلـشــبـكــة يـعـنـي بـكل األحــوال الـدولـة
ـــواطن يــحـــصل كـــهــربــاء رابـــحــة و ا
وايـــضـــا ربـــحـــان) . وبـــشـــأن الـــعـــزل
احلــراري وكــيــفــيــة تــقــلــيــله ســاعــات
انـقــطـاع الـكـهـربـاء اوضح الـصـفـار ان
ـكن يـقـلل (الـعـزل احلـراري لالسـطح 
اسـتـهالك انـتـقـال احلـرارة بـنـسـبة 80
ـــنـــازل اذ ان درجــة ـــئــة الســـطح ا بـــا
حـــرارة الــســطـح تــصل إلى 85 او 90
درجــة بـالــصــيف بـالــعـراق و مــصـر و

الـسعـودية. بيـنمـا درجة حرارة الـغرفة
ـــطـــلـــوبــة 24 درجـــة وفـــرق درجــات ا
احلــرارة أكـثـر من 60 درجــة) مـشــيـرا
الـى ان الــــعــــزل احلــــراري يــــؤدي الى
ـطـلوب لـلـغـرفة عن (تـقـلـيل  الـتبـريـد ا
ـئـة و طــريق الـســطح  بـنــسـبـة 80 بــا
ســوف يـقـلـل الـتـبــريـد الـكــلي لـلــغـرفـة
ـئة مـا يـؤدي الى تقـليل بـنسـبة  50بـا
تـشغـيل أجـهزة الـتبـريد ويـقلل فـاتورة
الـكـهـربـاء و يـقـلل اسـتـهـالك الـكـهـرباء
بــشـــكل عــام و يــســـاعــد عــلى تـــقــلــيل

ساعات انقطاع الكهرباء).

اســتــكـمــال الـتــحــقـيــقـات فـي هـيــئـة
الـنـزاهـة الـنيـابـيـة وإعالن الـنـتائج).
وأصـــــدر مـــــكــــتـب رئــــيـس الــــوزراء
مـصـطفى الـكاظـمي بـيانـاً وجهه إلى
وزيــر الـنـقل نــاصـر الـشــبـلي بـشـأن
ســـلـــســــلـــة أخـــطـــاء وســـلـــوكـــيـــات
وإخــــفــــاقــــات شـــابـت أداء الـــوزارة.
وجـاء في الـكتـاب الذي اطـلعت عـليه
(الـزمـان) امس انه ( إشـارةً إلى قـيام
الـوزيـر بـتـكلـيف عـلي مـحـسن هاشم
مـــديــراً لــشــركـــة اخلــطــوط اجلــويــة
الـعـراقـيـة خالفـاً لـتـعـلـيـمـات رئـيس
الــوزراء الــذي ألــزم الــوزارات بــعـدم
ناصب الـعليا إجـراء أي تغيـير في ا
دون مـوافقـته)   مـوعزا بـ(إلـغاء أمر
تـــكــلــيـف هــاشم مـــديــراً لــلـــخــطــوط
الـــعــراقــيـــة وإعــادته إلى وظـــيــفــته
الـسابـقة). واشـار الكـتاب إلى نـتائج
الــتـحـقــيـقـات األولــيـة بـشــأن حـادثـة
ـتـجـهـة الى تـأخــيـر إقالع الـطـائـرة ا
دة 50 دقـيـقة في 30 تـموز بـيـروت 
ــدعـو ــاضي والــتي تــســبب بـهــا ا ا
أحـمد عاصم حسـ بندر أحد أقارب
الـوزيــر) مـوضـحـا أن (الـتـحـقـيـقـات
االولـية أشارت إلى استفادة بندر من
نـفـوذه وبـالتـعـاون مع مـدير مـحـطة
بـغـداد قحـطـان اسمـاعـيل وبـإخـفاق
من مسؤول أمن الطائرة مسلم أحمد

مجيد حمادي).  
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أمــاكن ســكــنــهم أو مــا بــحــكــمــهـا)
مـشيـرا الى امـكانـيـة (عقـد اجملالس
البـيتـية في اوقـات معـينـة من الليل
أو الـنـهـار يقـتـصـر احلضـور فـيـها
عــلى افــراد الــعــائــلــة واخملــالــطـ
مـعـهـم ويـسـتــمع فـيـهــا الى بـعض
اجملالس احلسينية النافعة ولو من
خالل مـا يـبثّ مـبـاشـرة عـلى بـعض
القنوات الفضائية أو عبر تطبيقات
االنــتـرنـيت. وأمـا اجملــالس الـعـامـة
فال بد من أن يلتزم فيها بالضوابط
الــصــحــيــة الــتــزامــاً صــارمــاً بــأن
يراعى فيها التباعد االجتماعي ب
احلـاضــرين واسـتـخـدام الـكـمـامـات
الـطبـيـة وسائـر وسائـل الوقـاية من
انتـشار وباء كـورونا مع االقـتصار
في عدد احلضور عـلى ما تسمح به
ـا يخـتلف عـنيـة وهو  اجلهـات ا
وارد من حيث عـقدها في بحسـب ا
ـغـلـقـة ومن ـفـتـوحـة أو ا االمـاكـن ا
حـيث اخـتالف البـلـدان بالـنـظر الى
مـدى انــتـشــار الـوبــاء فـيــهـا).ودعـا
ــظـاهـر الـسـيــسـتـانـي الى ( نـشـر ا
العـاشـورائيـة على نـطاق واسع من
خالل رفع األعالم والالفتـات السود
في الــســاحــات والــشــوارع واألزقـة
ونــحــوهــا من األمــاكن الــعــامــة مع

مـراعـاة عـدم الــتـجـاوز عــلى حـرمـة
األمـالك اخلـاصــة أو غــيــرهــا وعـدم
التخلف عن رعايـة القوان النافذة
في الـبـلـد وينـبـغي أن تـشـتـمل على
مقـاطع من كلـمات االمـام احلس -
عـــــلـــــيه الـــــسـالم- في نـــــهـــــضـــــته
االصالحـيـة الـعـظـيـمـة ومـا قـيل في
فــاجــعــة الــطـف من روائع الــشــعــر
والنثر)  مضيفا (أما األطعمة التي
ـناسـبة  يـتعـارف توزيـعـها بـهذه ا
فـال بـــــد من أن تـــــراعـى الـــــشــــروط
الـــصـــحـــيـــة الالزمـــة في إعـــدادهــا
وتـــوزيــــعـــهــــا ولــــو أقـــتــــضى ذلك
االقــتـــصــار عــلى بـــعض االطــعــمــة
اجلــافـــة وايــصــالــهـــا الى مــســاكن
ـؤمنـ تـفـادياً حلـصـول االزدحام ا
ـرجع عـنـد تـقـسـيـمـهـا). بـدوره رد ا
الديني إسحاق الفياض على سؤال
اثل بالقول ان (ذلك مرهون بعدم
ــشــاركــ في اخملــاطــرة بـــحــيــاة ا
ــا الــعــزاء أو خــطــورة تــنــاقــلــهم 
ن يسـتلزم انـتشار الـوباء فيـنبغي 
يُـــريـــد إقـــامـــة الـــعـــزاء ان يـــتـــخــذ
االحـــتــيــاطـــات الــتي تـــوصي بــهــا
اجلــهـــات اخملــتـــصــة او تـــمــنع من
انتـشار هذا الـوباء القـاتل الشرس)
مــؤكـــدا ان (إقـــامـــة الـــتـــعــزيـــة في

ــسـاجــد وســائـر احلــســيـنــيــات وا
األمـاكن الـعامـة مـرهـونة بـأن يـكون
تـصدون مـطمـئنـ بانـهم قادرون ا
عـــلى تـــطـــبــيق إرشـــادات األطـــبــاء
والـكـوادر الـفنـيـة ونـصائح مـنـظـمة
ـيــة وقـرارات خــلـيـة الـصــحـة الــعـا

األزمة).
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 وكــــان مـــــحــــافـظ الــــنـــــجف لــــؤي
اليـاسـري قد رفض دخـول الراغـب
بـــزيـــارة احملـــافـــظـــة خـالل عـــيــدي
األضـحى والـغـديـر .وقـال الـيـاسري
فـي بــيـــان  ( ســـمـــعــنـــا في مـــواقع
التـواصل األجـتمـاعي أن عوائل في
بـعض احملـافـظـات يسـعـون لـلـقدوم
الى مــحــافــظــة الــنــجف فـي عــيـدي
ـــبـــاركـــ  األضــــحى والـــغـــديـــر ا
وهددوا بـالتـظاهر أمـام السـيطرات

اخلارجية للمحافظة).
نع أي شخص  مضـيفـا ( أننا لـم 
من الـدخـول لـلـمـحـافـظـة ونـتـشـرف
بذلك  لكن اليوم لدينا مصاب كبير
جـداً وهــو جـائــحــة كـورونــا  الـذي
ضــرب الــعــراق بــالــكــامل والــعــالم
ـعـقـول نـتـحدى أجـمع  فـمن غـيـر ا
هــذا الــفــيــروس ونــقــيم جتــمــعـات
كــبــيــرة لــلــدخــول الى احملــافــظــة 

وبـالــتـالي نــعـرض حــيـاة اجلــمـيع
للـخطـر)داعيـاً  الى (تأجـيل الزيارة
لــلــنـــجف اآلن والــوضـع ال يــســمح
بـذلك  وعــلى احملــافـظــات تــوجـيه

أبـنائـها بـعـدم اجمليء للـحفـاظ على
سالمـة اجلـميع) .كـذلك قـرر مـحافظ
كـربالء اغـالق احملـافـظـة خالل ايـام

بارك. عيد االضحى ا
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ــرجــعـيــة الــديــنـيــة إقــامـة رهــنت ا
الـشــعـائــر احلـسـيــنـيــة خالل شـهـر
مــــحـــرم احلــــرام في ظل جــــائـــحـــة
كــورونــا بــعــدم اخملــاطــرة بــحــيــاة
ـشـاركــ فـيــهـا االلـتــزام الـصـارم ا
بـالضـوابط الـصحـيـة .وفي رد على
اســتـفــتـاء عــمـا يــنـبــغي الـقــيـام به
بــشــأن عــزاء االمــام احلــســ  مع
اســتـمــرار وبــاء كــورونـا وتــشــديـد
عنيّة على ضرورة جتنب اجلهات ا
اقامة الـتجمعـات الكبيـرة وال سيما
ـرجع الـديني غـلـقة ا في األمـاكن ا
األعـلى عـلي الـسـيـسـتـاني إن هـناك
ـكن الـعــديــد من األســالـيـب الـتـي 
إتّـبــاعـهــا في الــتـعــبـيــر عن احلـزن
ــــــنــــــاســــــبــــــة واألسـى في هــــــذه ا
األلــيـــمــة(ومـن ذلك االكــثـــار من بثّ
اجملـالس احلـسـيـنـيـة الـنـافـعـة على
الـــهــواء مــبــاشـــرة عــبــر احملــطــات
التـلفزيونـية وتطـبيقـات االنترنيت
ــؤســســات ويــنــبــغي لــلــمــراكــز وا
الـديـنـيــة والـثـقـافــيـة أن تـنـسق مع
اخلـــطـــبـــاء اجلـــيـــديـن والـــرواديــد
ُـجـيـدين بهـذا الـصـدد وأن حتـشد ا
ــؤمــنـــ عــلى االســتــمــاع وحتثّ ا
الــيـــهم والــتـــفــاعل مــعـــهم وهم في
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ـشـهـود خالل تسـلُّـمه مـبـلـغاً بـاجلـرم ا
ـواطـنـات. واشـارت مــالـيـاً من إحـدى ا
دائــرة الـتــحـقـيــقـات فـي الـهـيــئـة وفي
مـعرض حـديـثـهـا عن تـفـاصـيل عـمـلـيَّة
ـــوجب مُــذكَّــرةٍ الـــضــبط الــتـي تــمَّت 
قـضـائــيـة إلى تــمـكُّن مالكــات مـديـريَّـة
حتقيق الهيئة في محافظة البصرة من
ضــبط مُــتَّـهـمٍ بـانــتــحـال صــفــة (ادعـاء
ُـتَّهـم مُتـلـبّـساً عـام) مُبـيّـنـةً ضـبطـهـا ا
شـهـود أثنـاء تـسلُّـمه مـبلـغاً بـاجلـرم ا
مـــقــــداره مـــلـــيـــون ديــــنـــارٍ من إحـــدى
ـدنـيَّة في ـراجـعات لـدائـرة األحوال ا ا
شط الـعرب; بـذريعـة إكـمال مـعامـلتـها.
وتـــابــعت الـــدائـــرة في بـــيــان تـــلـــقــته
ــديــريـــة نــظــمت (الــزمـــان) امس ان (ا
ــبــرزات مــحــضــر ضــبط أصــولــيــاً بــا
ُـتَّهـم على ـضـبـوطـة وعـرضه رفـقـة ا ا
ُـختص; بغية السيد قـاضي التحقيق ا

ُــتَّـهم قـادت إلى ـة األولـيَّـة مع ا ـديـريـَّ ا
إقـدامه عـلى التـواسط; لـغـرض حتويل
ـدرسيَّة مـقابل مبالغ مقاوالت األبـنية ا
ـبرزات هم صـحبـة ا ُـتـَّ . وسيق ا مـالـيَّـةٍ
ـضبوطـة إلى السـيد قاضي اجلرمـيَّة ا
ُخـتص بـالنـظـر في قضـايا الـتـحقـيق ا
النزاهة في احملافظة الذي قرَّر توقيفه
وإجراء التحقيق معه وفق أحكام مادَّة

االتهام  307من قانون العقوبات.
وأعــلــنت هــيـئــة الــنــزاهـة الــعــامـة عن
تنـفيـذها سبع عـملـيَّات ضبطٍ في مـنفذ
الــشــيب احلــدوديّ مُـبــيــنــةً ضـبــطــهـا
مـعـامالتٍ كـمـركـيـة وحـمـوالتٍ مُـخـالـفة
ـنوعـة من االستـيراد. وافادت وموادَّ 
دائــرة الـتــحـقـيــقـات فـي الـهـيــئـة وفي
معرض حديثها عن تـفاصيل العمليَّات
ـوجب مُـذكَّـراتٍ قـضـائـيَّةٍ الـتي تـمَّت 
بـتــنــفـيــذ مــكـتب حتــقــيق الـهــيــئـة في
ات ضبطٍ مـحـافظـة مـيـسان سـبع عـملـيـَّ
في مــنــفـذ الــشــيب احلــدوديّ مُـبــيــنـةً
ــكــتـب من خالل تــلك تــمــكُّـن مالكــات ا
ات وتصاريح العـمليَّـات من ضبط أوليـَّ
عـامالتٍ گـمرگـيـة تخصُّ آلـيـة ويدويَّـة 
ــة مُــررَت دون فــحصٍ أو مــوادَّ غــذائـــيـَّ

تدقيقٍ.
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وتـــابــعت الـــدائـــرة في بـــيــان تـــلـــقــته
(الـــزمـــان) امـس ان (ضـــبط حـــمـــوالتٍ
ـنـوعة من مُـخـالـفةٍ لـلـقـانون وأخـرى 
االستـيراد مُـحمَّلـة على سـيَّارات خارج
احلــرم الـكــمـركـي) مُـنــوهـةً (بــتـنــظـيم
ضـبوطات محـاضر ضبطٍ أصـوليَّـة با
ضـبوطة في ُـبرزات ا وعرضـها رفقة ا
ُختصَّة; بغية العمليَّات على احملكـمة ا
اتـخـاذ اإلجــراءات الـقـانـونــيَّـة الالزمـة

( ُتواطئ ُخالف وا بحق ا
وكـشـفت دائـرة الـتـحـقـيـقـات في هـيـئـة
نـهـا من ضبط الـنـزاهـة العـامـة عن تـمكـُّ
مُتَّهمٍ بانتحال صـفة ادعاء عام مُتلبساً
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أعلنت هيئة الـنزاهة العامة عن إحباط
مــحـــاولــةٍ لالســـتــحـــواذ بــطـــرقٍ غــيــر
ـديـريَّـة آثار قـانـونـيَّـةٍ على عـقـارٍ عـائدٍ 
نينـوى مُبيّنةً ضـبطها إضـبارة العقار
وسِجـله. دائرة التـحقيـقات في الهـيئة
وفي مــعـــرض حــديــثـــهــا عن عـــمــلــيَّــة
ـــوجب مُــذكَّــرةٍ الـــضــبط الــتـي تــمَّت 
قضائية في بـيان تلقته (الزمان) امس
(بتمـكُّن مالكات مديـريَّة حتقيق الـهيئة
في محـافظـة نيـنوى من ضـبط إضبارة
وسجل عـقارٍ تعـود ملـكيَّته إلى مـديريَّة
ة آثـار نيـنوى اآلثار الـعـامَّة  –مُـفتـشيـَّ
مُوضـحةً أنَّ مـساحـة العقـار اإلجمـاليَّة

.( تبلغ أكثر من دو
وتابـعت الدائرة إنَّ (الـتحرّيـات األوليَّة
في مــديــريَّـة الــتــسـجــيل الــعــقـاري في
احملــافــظـة قــادت إلى تــزويــر إضــبـارة
ته وتـسجـيـله باسم الـعـقار ونـقل مـلـكيـَّ
إحـــدى اجلــمـــعـــيَّــات ومن ثـمَّ أجــرِيَت
ُـواطـنـ عــلـيـهـا مــعـامـلــة بـيعٍ ألحــد ا
وجب صـور قيودٍ مـربوطةٍ بـإضبارة
الـــعــقــار فـــضالً عن اســـتــخــدام احلك
والــشـطب بــحـبــرٍ أسـود عــلى صـفــحـة

سجل قيد العقار).
ـة مـحــضـر ـديــريـَّ ونــوَّهت (بــتـنــظــيم ا
ـضبوطة ُـبرزات واألوليَّات ا ضبطٍ با
وعرضـها على الـسيّـد قاضي التـحقيق
ُـــخــتـص الــذي قــرَّر الـــتــحـــفُّظ عــلى ا
إضـبـارة الــعـقـار وسـجـلـه إلى نـتـيـجـة

الدعوى).
وجب ةٍ ضبطٍ أخرى تمَّت  وفي عمليـَّ
ةٍ أشـارت الـدائـرة إلى مُـذكَّـرةٍ قـضـائــيـَّ
ة من ضـبـط أحد ـديـريـَّ تـمـكُّن مالكـات ا
هـمـ في مـديـريَّة تـربـيـة احملـافـظة ُتـَّ ا
بـحـوزته معـامالت سـلفٍ لـنـسب إجناز
مـراحل الـعـمل وفـحـوصات مُـخـتـبـريَّة
ألبـــنـــيـــةٍ مــدرســـيَّـــةٍ تـــعـــود لــعـــددٍ من
الــشــركــات مــوضــحــةً أنَّ حتــقــيــقــات

ُناسبة بحقّه). اتّخاذ القرارات ا
وكــشــفت هــيـئــة الــنــزاهـة الــعــامـة عن
ــديـر الــعـام صــدور أمـر قــبضٍ بــحق ا
لـتــربـيــة كـركـوك وأشــارت إلى صـدور
أمـــر اســتـــقـــدامٍ بــحـقّ رئــيس هـــيـــئــة
اســتـثــمــار مـحــافـظــة كــربالء. وافـادت
دائــرة الـتــحـقـيــقـات فـي الـهـيــئـة وفي
مـعــرض حـديـثــهـا عن تـفــاصـيل أمـري
الــقــبض واالســـتــقــدام الــصــادرين عن
الـقضـاء بـنـاءً عـلى حتـقيـقـات الـهـيـئة
ُـختص أمر بإصـدار قاضي التـحقيق ا
ــديـــر الــعـــام لــتـــربــيــة قـــبضٍ بــحـقّ ا
مـــحــافـــظــة كـــركــوك وأعـــضــاء جلـــنــة
الـتـسـعـيـر فـيـهـا اسـتـنـادًا إلى أحـكـام
ادَّة  340من قانـون العـقوبـات الفتةً ا
ة شبـهات إلى أنَّ األمـر جاء عـلى خـلفـيـَّ
ال العام في موضوع صيانة هدرٍ في ا
وتـرمـيم قــسم الـتـجـهــيـزات في تـربـيـة

احملـافـظـة.  وتـابــعت الـدائـرة في بـيـان
تــلـقــته (الـزمــان) امس إصــدار الـســيّـد
ُخـتص بـالـنـظر في قـاضي الـتـحـقيـق ا
قضايا النزاهـة في كربالء أمر استقدامٍ
لرئـيس هيـئة االسـتثـمار في احملـافظة
ــادَّة  331من اســـتــنـــاداً إلى أحــكـــام ا
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مُوضحةً أنَّ األمر جاء عـلى خلفيَّة منح
ــةٍ قــبل اســتــكــمــال إجــازةٍ اســتــثــمــاريـَّ
شـروع إنـشاء فـندق الـشـروط تتـعلـق 
بــقــيــمــة ســتـة مـاليــ دوالر. وكـشــفت
الـهيـئـة عن ضبـطهـا األولـيَّات اخلـاصَّة
ـــشــرَّح في ـــشــروع إنـــشــاء جـــســر ا
مـــحــافــظـــة مــيــســـان مُــبــيـــنــةً وجــود
مُـخــالـفــاتٍ وتـلـكــؤ في تـنـفــيـذه. دائـرة
الـتـحـقـيـقات فـي الـهـيئـة وفـي مـعرض
حـديـثـهـا عن تـفـاصـيل عـمـلـيَّة الـضـبط
ـرةٍ قـضــائـيَّـةٍ ــوجب مُـذكـَّ الـتي تــمَّت 
أفـــصــحـت عن تـــمــكُّن مـالكــات مـــكــتب
حتـقيق الـهيـئة في احملـافظـة من ضبط
ــشــروع إنــشـاء ـة  ــات اخلــاصـَّ األولــيـَّ
ــشــرَّح الـبــالــغــة قــيــمـته 920 جــســر ا
مـلــيـون ديـنـارٍ مُــوضـحـةً أنَّ الـعــمـلـيَّـة
أســفـرت أيـضـاً عن ضـبط الـفـحـوصـات
شروع وكل اخملتبريَّـة والـتوقفات في ا
ــة. وتــابــعت إنَّ مــا يــتــعــلق بــالــقــضــيـَّ
(حتـريـاتــهـا قـادت إلى وجــود شـبـهـات
ـشـروع مُـخـالـفـاتٍ وتـلــكـؤ في تـنـفـيـذ ا
ــقـاوالت ُـحــال إلى إحـدى شــركـات ا ا
ـة ُــدَّة الـــقـــانــونـــيـَّ فــضـالً عن جتـــاوز ا
ــشــروع يــقع لإلجنــاز الفــتـــةً إلى أنَّ ا
ـــنـــافع ــة بــا ضـــمن الـــعـــقـــود اخلـــاصـَّ
ة الـتي تـنـفذهـا شـركـة نفط االجـتـمـاعـيـَّ
مــــيـــســــان). ونـــوَّهت الـى أنَّ (مالكـــات
مت مـحـضـر ضـبط أصـولـياً ـكـتب نـظـَّ ا
برزات واألوراق التحقيقيَّة وعرضه با
ُـخـتـصَّـة; بـغـيـة اتـخاذ عـلى احملـكـمـة ا

ُناسبة). القرارات ا
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كـــشــفت الــشـــركــة لــلــمـــنــتــوجــات
الـــغــذائــيـــة احــدى شــركــات وزارة
ـعــادن عن الـوصـول الـصـنــاعـة وا
الـى مــراحل مـــتــقــدمـــة في انــشــاء
مـــعــمل إلنــتـــاج فــلــتــر الـــســكــائــر
(االصبع) في مصنع سـكائر سومر
ستثمر من قـبل شركة اجليكية. وا
وافصح مـصدر مخـول في تصريح
للمكتب االعالمي في الوزارة تلقته
(الـزمــان) امس عن (إكــمـال الــبـنى
الـتــحـتـيـة لــلـمـعـمـل الـذي يـعـد من

ـــتــطـــورة ذات مـــنـــشــأ ـــعـــامل ا ا
بـريطـاني لـشركـة مولـينـز ووصول
ـــعــدات الالزمـــة بــطــاقــة جــمــيع ا
انتاجية خمسة االف فلتر بالدقيقة
ماسـيسـهم في تقـليل كلـفة تـصنيع
الـسكـائر) مـشيـرا الى ان (صنـاعة
الـســكــائــر ومن ضــمـنــهــا الـفــلــتـر
تخضع الى الـفحوصات اخملـتبرية
الـالزمـــــة فـي مـــــخـــــتـــــبـــــرات ذات
تـكــنـلــوجـيــا حــديـثــة ومـتــطـورة)
مـؤكـدا ان (سكـائـر سومـر بـحلـتـها
اجلـــديـــدة اصـــبـــحت قـــادرة عـــلى

ستورد بعد زيادة نتج ا منافسة ا
االنـتــاج نـتــيـجــة االقــبـال الــكـبــيـر
عـليـها لـتغـطيـة طلـبات الـسوق من
سـكـائـر عـراقـيـة ذات جـودة عـالـيـة
بــاســتــخــدام أرقى انــواع الــتــبـوغ
ــكــنــنــة حــديــثـة الــفــرجــيــنــيــة و

ومتطورة). 
وتـواصل الـشـركـة العـامـة لـلـزجاج
واحلــــراريــــات اســــتــــعــــداداتــــهـــا
ــشــاريع لـــلــمــبــاشــرة بــتــنـــفــيــذ ا
االسـتثـماريـة العادة عـجلـة االنتاج
في مــعـــامــلـــهــا. وقــال مـــديــر عــام

ــهـــنــدس فـــؤاد حــمــاد الــشـــركــة ا
عـــنــيـــزي في تــصـــريح لـــلــمـــكــتب
االعالمي في الوزارة أنه ( إكمال
كـافة االجـراءات إسـتعـدادا لـدخول
ـية الـرصـيـنة اكبـر الـشـركات الـعـا
في مــجــال الــزجــاج ووضع حــجـر
األســاس ســبــعــة مــشــاريع مــهــمـة
تــشــمل مـــشــروع انــتـــاج الــزجــاج
ـسـطـح ومـشـروع انتـاج الـقـنـاني ا
واجلــرار ومـشـروع انــتـاج االلـواح
الزجاجـية ومشروع انـتاج القناني
الـطـبــيـة ومـشــروع انـتـاج االدوات
الصـحـيـة السـيـرامـيكـيـة ومـشروع
انـــــــتـــــــاج كـــــــاشـي االرضـــــــيــــــات
الــســيــرامــيـــكي ومــشــروع انــتــاج
كاشي اجلدران السيراميكي والتي
ـؤمل الشـروع بـها قـبل نهـاية من ا

العام احلالي. 
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ـــيـــدانـــيــة واشـــار الى (جـــولـــته ا
لـالطـالع عـــــــلـى مـــــــوقـع اجملـــــــمع
الـسـكـني والــوقـوف عـلى خـطـوات
تــقـدم عــمــلــيــة اسـتــثــمــار مــعـامل
احلــراريــات ومــنــهــا مــعــمل عــالي
ـتقدمة االلوميـنا وموقف الـشركة ا
الستثماره وموقع مشروع متوسط
االلومـيـنـا والـفـقرات الـتي سـتـنـفذ
ــــــــبـــــــــلغ اخملـــــــــصص من خـالل ا
الســـــتـــــكـــــمــــــاله عـــــلـى اخلـــــطـــــة
االستثـمارية للـعام اجلاري ومعمل
ـستثـمر من قبل السـمنت االسود ا
شــركــة الــغــربــيــة واالســتــعــدادات
ــبــاشـرة ـطــلــوبــة لـتــشــغـيــله وا ا
باالنـتاج قريـبا بعـد ان يتم استالم
حـــصـــة الـــوقــود الـــتـــشـــغـــيـــلـــيــة
ـــســــاحـــة اخملــــصـــصــــة وكـــذلـك ا
ــشـــروع الــطـــابــوق اخملــصـــصـــة 
ؤمل اعالنه لالستثمار القرميدي ا

يدانية قريبا). وفي إطار جوالته ا
 وزيـاراتـه الـتــفــقــديــة لــلــمـصــانع
الــتــابــعــة لـلــوزارة فـي مــحــافــظـة
نينوى اجرى اخلباز زيارة تفقدية
إلى كل من مصنع الكندي ومصنع

وصل.  األلبسة اجلاهزة في ا
حــــيث أوصـى وخالل جتــــواله في
الــورش اإلنــتــاجــيــة ومــخــتــبـرات
مــصــنع الـــكــنــدي بـــضــرورة بــذل
ستوى جهود مـضاعفة لالرتـقاء 
األداء ودعم مـؤسـسـات الـدولـة في
احملـافظـة من خالل تقـد مخـتلف
اخلـدمـات وتوفـيـر منـتـجات مـهـمة
ــواطن  في ظل جــائـحـة لـلــبـلـد وا
كـــورونــا  مـــؤكــدا دعـــمه الـــكــامل
ـــعــــوقـــات وتــــوفـــيـــر لـــتــــذلـــيـل ا
تـطـلـبـات الالزمة االحـتـيـاجـات وا
صنع. كما لتفعيل عمل وأنـشطة ا
واطــلع خـالل زيــارته إلى مـــصــنع
ـوصل على األلبـسة اجلـاهزة في ا
مـــــراحل االعـــــمــــار اجلـــــاريــــة في
ــســـتــنــفــرة ــصــنـع واجلــهــود ا ا
النتاج مستلزمات الوقاية من وباء
كــورونــا كــالــكـــمــامــات والــبــدالت
ــنــتــجـات الــوقــائـيــة ومــخــتــلف ا
الـطــبــيــة  مــثـمــنــا هــذه اجلــهـود
وداعـيا إلى تـكاتـف اجلمـيع جلعل
ـصـنع مـرفـقـا صـنـاعـيـا مهـمـا له ا
دوره الــفــاعل في خــدمــة اجملـتــمع

وصلي. واطن ا وا
 وعـــلى هـــامـش الـــزيـــارة الـــتـــقى
ـوظـفـي مـصـنع الـكـنـدي الـوزيـر 
ومصنع األلبسة اجلاهزة واستمع
الى طــلــبـاتــهم وشــكــاواهم ووجه
سـيـادته بـتـذليـل وحـسم الـطـلـبات
الـتي تقع ضـمن اخـتصـاص دوائر
الــوزارة وصالحـيـاتـهـا فـيـمـا وجه
بـتــشـكــيل جلــان في كل الـشــركـات

تـأخـذ علـى عاتـقـها شـرح وايـضاح
وظفي عائديـة الطلبـات اخلاصة 
هــذه الـــشــركــات لـــغــرض حـــلــهــا.
واعلـنت الـشـركـة الـعامـة لـصـنـاعة
عدات احـدى شركات السيـارات وا
عادن عن زيارة وزارة الصناعـة وا
وفــد غــرفــة صــنــاعــة بـابـل لـبــحث

شترك.  التعاون ا
 وجتـول الــوفـد الــزائـر في مــخـزن
إنـتــاج اجلـاهــز ومـعــرض اآللـيـات
عـدات وناقش امكـانية الـتعاون وا
لـتـسـويق مـنـتـجـات الـشركـة حـيث
اكـــد رئــيس غــرفــة صـــنــاعــة بــابل
مــحــمــد عــمــران الــطــائي ان (هــذه
الـزيـارة سـتـكون بـدايـة لـعـقد اولي
يــضــمن تــســويق كــافـة مــنــتــجـات
الــشـــركــة إلى جــمــيع احملــافــظــات
وبـضــمــانــات الــشـركــة الــعــراقــيـة
ـصـرفـيـة الـتي تـضـمن لـلـكـفـاالت ا
ــعـدات وجــمـيع أمـوال اآللــيـات وا
ـنـتـجـات االخـرى وتـتـكـفل بـها اذ ا
تـعــتـبـر هــذه الـطـريـقــة من الـطـرق
ـسـتـخـدمـة حديـثـاً فـي التـسـويق ا
والـــبــيـع والـــتي تـــؤمن وتـــضـــمن
الـــتـــســـويـق اآلمن لـــلـــمـــنـــتـــجــات
الوطـنـيـة) فـيـما اكـد مـعـاون مـدير
عـام الشـركة حـسـ أحمـد محـمود
ان (الشركة حـريصة وجادة في اي
تـــعـــامل مـــهـــني حـــقـــيــقـي رصــ
وقــانــوني يــضــمن حــقــوق جـمــيع
ـــصــلـــحــة ـــا يـــخــدم ا األطــراف 
الــعــامـة والــصــنــاعــة الــوطــنــيـة)
مــشـيــرا الى ان (لــدى الــشــركـة كل
اإلمكانيات والطاقـات لتجهيز كافة
ؤسسات احلـكومية احملافظـات وا
وتـلــبــيــة كــافـة احــتــيــاجـاتــهم من
ــواصــفــات ــعــدات واآللــيــات و ا

ية). عا

‰UF « b³Ž dHE

اسطنبول

 nOB « nK

بـغض الـنـظــر عن مـسـتـوى كل طـالـب وتـفـكـيـره اال ان جـمــيع طـلـبـة هـذه
ـرحـلـة يـشـغل بـالـهم.مـوضـوع يـرون انه يـحـدد مـسـتـقـبـلـهم وهـو هل ان ا
وزارة الـتـربيـة سـتـنـصـفـهم في اعـداد االسـئلـة بـعـد ان انـقـطع مـدرسـيهم
عـنهم الشهر وهم يدرسـون في بيوتهم مـنهم من يجيـد التعامل مع وسائل
الـتواصل االجتـماعي والـدراسة عن بعـد عبـر االون الين  ومنهم ال يـجيد
ذلك السـبـاب فـنيـة او مـاديـة بحـيث ال تـتـهـيئ له الـفرصـة  ومن اجل ذلك
ـعنـي باالمـر ان يتعـاملـوا بايجـابيـة مع ابناءهم فـاننا نـهيب بـاالساتذة وا
الـطلبة وتقدير ظروفهم وما عـانوه من ضغط نفسي خالل هذه السنة التي
حل بـهــا الـبالء عــلى الـعــالم اجـمع.كــمـا عــلى طـلــبـتــنـا االعــزاء ان يـكـون
شـعــارهم وهـدفــهم االسـمى هــو الـنـجــاح ولـيس سـواه  ,وان يــرتـقـوا الى
سؤولية الوطنية والعـلمية في حتقيق النتائج الباهرة ,وان يكون مـستوى ا
عــلى الــعـهــد الــذي عـرفــنــاه عن الـعــراقــيـ في تــبــيـيض وجــوه والــديـهم
وعـوائلـهم وحتـقيق الـنـتائج الـبـاهرة في الـنـجاح والـتـفوق  هـمومـكم ايـها
االبـناء همـومنا وفـرحكم فرحـنا ولنا فـيكم كل االمل والـثقة بـتجاوز االزمة

مكللة بنجاحكم وقهر الظروف وما يحيط بكم من حتديات
ـهم التنبيه ان هـموم طلبـتنا ليس حتقـيق النتائح الـباهرة بل خوفهم ومن ا
عـلى عوائـلهم من عـدوى الكـورونا لـذا اصبح من واجـب وزارة التـربية ان
ـراكز االمتحـانية الـتي تضمن لـهم الوقاية الـتامة في تـعفير تقـوم بتهـيئة ا
قـاعـد  كذلك ـراكز االمـتـحانـيـة  يومـيا وتـنـظيم الـيـة في اجللـوس عـلى ا ا
ـركـز االمـتـحـاني بـاشـراف. وزارة الـنقل تـوفـيـروسائـل النـقل الـعـام الى ا
ـهم جدا ان تـتولى وزارة والـصحـة وضمـان التـباعـد االجتـماعي  ومن ا
التربية التدقيق في اسئلة االمتحانات ومراعات ظروف الطلبة سواء الذين
هم في داخل الــبـلـد  ام فـي خـارجه النـهم عــانـوا من نــفس الـظـروف في

انـقــطــاع الـدراســة و مــحــاولـة الــتــواصل عن بــعـد مع
اسـاتذتـهم وهذا اليـكفـي في تاهـيل الطـالب لالمتـحان
رغم اهــمـيــته في مــثل هــذه الــظــروف  مع تــمـنــيــاتـا

لطلبتنا بالنجاح والتوفيق
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ة يعاقب عليها القانون فح في كل دولة في العالم يعد ( الكتر ) أداة جر
تمـسك الشـرطة اي شخص تـدون في احملضـر  عثر بـحوزته أداة حادة وإن

لم يستخدمها في تلك اللحظة.
ـتعة اما في بـلدنـا العـراق فيبـدوا إن استـخدام هـذه األداة يعـد من وسائل ا
لرجـال األمن وحماة القانون والعرض وهذا يخرجـها من كونها قوات لتنفيذ
الـقـانـون ويـحـولـهـا إلى مـلـيـشـيـات مـنفـلـتـة  تـسـتـخـدم هـذه الـصـفـة إلضـفاء
ـارسـاتـهـا الـبـعـيـدة كل الـبـعـد عن أي وصف يـرتـبط بـرجل الـشـرعـيـة عـلى 

القانون.
ولـو عـدنـا للـحـدث الـذي هـز العـراق بـاألمس والـذي أظـهر فـي فيـديـو  اهـانة
طـفل ال يتجاوز عمره 16 عامـاً عارياً  ويقوم احد افراد ماتسمى قوة فرض
الـقـانـون بـحالقة رأسـه بآلـة حـادة  بـيـنمـا يـقـوم اآلخـرين بـاهانـته واحلط من
كرامـته وعرضه بكـلمات  ال يبـدوا ان هؤالء ومرؤوسيـهم مدرب عـلى التلفظ
ا بهـا أو أنهم معـتادين عـليهـا في داخل عوائـلهم وفي حـياتهم الـيومـية  ور
انهم دخـلوا دورات عـلى يد جـهات خـارجيـة حاقـدة على هـذا الشـعب  كيف
يـحـطـون من قدر اإلنـسـان العـراقي وان الـسالح الـذي يحـمـلـوه هو تـذكـرتهم

االبدية الرهاب الشعب والتعرض له.
ثل يقيناً قطرة في ما رأينـاه على الفيديو الذي انتشر كالـنار في الهشيم ال
بحر الـظلم  الـذي يعيـشه العراقـيون منـذ سقـوط الصنم بل انـها استـمرارية
ـالـكـة مـنذ 1958 والى يـومـنا بـدرجـة اعـلى من الـظـلم الـذي حلق بـالـعائـلـة ا
هذا. كـانت األمنيات جتمـعنا بعـد سقوط النظـام البائد عام 2003 ان نرجع
آلدمـيـتنـا  ونبـدأ في بـناء دولـة الـعدل والـرحـمة واالنـسانـيـة والتـطـور العـلمي
والـثـقـافـي  ولـكـنـنــا ولألسف وبـفـضل احــزاب االسالم الـسـيـاسـي الـسـنـيـة
والـشـيـعـيـة وبــفـضل مـلـيـشـيـات جــارة الـسـوء إيـران و( احملـرر ) األمـريـكي
شاهـدنا االعتداء على شرف الرجال قـبل النساء في سجن ابو غريب بعد ان
ـسـاعـدة العـراقـيـ للـتـخـلص من الظـلم وانـتـهاك اقـنـعوا الـعـالم  انـهم أتوا 
ـقـيت. ومن ثم بدأت حريـات واعـراض النـاس في عـهد الـنـظام الـدكـتـاتوري ا
عـمـلـيـات ثـأر في مـنـاطق مــعـيـنـة بـيـد نـفس االحـزاب الـتي هـلـلت ل(احملـرر )
االمريكـي وضد طائفة معينة. ومن هنا بدأ الـظلم احلقيقي واحلروب الطائفية

واالنتقاص من كرامة العراقي وقتله على أساس عرقي او مذهبي.
ا هـو خافٍ أو لم ?ما رأيـناه في الـفـيديـو ورغم بشـاعـته فيـقيـنـاً  ال يقـارن 
يــكـشف عــنه لـغــايـة اآلن  وكل ذلك مــتـوقع في بــلـد يـنــتـشــر عـلى مــسـاحـته
ـنفلت بيـد من اليحمل من الوطن اال اجلـنسية بـينما هـواه وانتمائه السالح ا
خارج احلـدود فلم يتـعلم سوى الـكره واحلقـد على شعـبه ألنه خضع لعـملية
غسـل دماغ  جـعل مـنه وحـشـا ضـاريـا اليـتوانـى عن فعـل اي شيء الرضاء
مسـؤوليه الساكنـ شرقاً خارج العـراق. فهناك من احرقـوا ابنه ذي التسعة
أعــوام بــوضــعه في اطــار ســيــارة امــام بــيــته  وغــيــره من فــيــديـوات الــذبح
واالعتـداء وحرق اعضاء حـساسة من اجلسم  هـذه االعتداءات تمت من قبل
كانت لوقت مـا ضد احلكومة الطائفية وعلينا أن مليـشيات منفلتة في مناطق 
ال نــنــسى ايـضــاً مـجــازر وجـرائم الــقــاعـدة وداعش وبــعض الـعــشـائــر ضـد
شـاركة مع كـون االزيـدي الذي حتل ذكـراها الـسادسـة غداً بـا االبريـاء من ا
ة يـشهـدها الـعصر عصـابات داعش الـتي انتـهكت األعـراض في أبشع جـر

احلديث.
ر مـرور الكرام  بل يجب أن يكـون منطلـقا لنبذ ماعـرض باألمس البد أن ال
ـنـفلت والـقضـاء علـى العـصابـات  التي العـنف وانهـاء كل مـظاهـر السالح ا
تسمي نفسها احزاب ومحاكمة كل قياداتها الفاسدة اجملرمة  وتغيير قانون

ـناهج الـدراسيـة  والرجوع االنتـخابـات وتعـديل الدسـتور وا
للـثقافة االنسانـية ونشر احملبة والـتعاون ب افراد اجملتمع
وفرض الـقانون على اجلميع وتطبـيقه بحذافيره وإال سنرى

بشاعة اكثر واكثر.

أزمات كـثيرة متعاقـبة دون حلول ضمـنها ملف الكـهرباء الذي صار احلديث
ل ومـتعب أكـثر تـعباً من حـرارة هذا الـصيف الـذي ترتـفع فيه درجات عنه 

احلرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية.
ستشفى دون شفاء كون حتت ضغط هـذه احلرارة العالية يرقد أطفالنا في ا
حالـتهم الصـحية التـسمح  بهـكذا درجـات حرارة ملـتهبـة وعدم توفـر أجهزة
ستشـفيات.  ونظراً لهـذا أبدت الفرق الطبـية والصحية في تبريـد في بعض ا
ستمرة التي محـافظات العراق من تزايـد سوء وضع الكهربـاء وإنقطاعاتهـا ا

رضى وتسببت في نزول حالتهم الصحية. زادت سوءاً با
سلـتزمات واألجـهزة التي تأخـذ بصغـارنا إلى بر األمان ونظـراً لعدم توفـير ا
ـسـتـشـفــيـات احلـكـومـيـة فـأن الـنـاس فـي هـذا اجلـو احلـارق اخلـانق داخـل ا
اء أو حتـريك الورق الـكـارتوني رغـبة فـي جلب نـسمـة باردة يلـوذون بقـنيـنـة ا

ترطب أجساد أطفالهم ومحاولة حلمايتهم من قساوة هذا الطقس احلار .
وهنا يـثار سؤاالً مهماً: هل األم العراقية التي انهكها التعب تتحمل هكذا عبأ

وكتب عليها أن حتاول ترقيع ماافسده أصحاب القرار? 
تـصـاعدت الـتـظاهـرات في مـحافـظـة ذي قار احـتـجاجـاً علـى تردي اخلـدمات
ـلف الــكـهـربــاء خـاصـة وأن ـســؤولـ  وسـوء احلـال فـي جـانب من اهــمـال ا
ـا فـيـهـا صــيـفـنـا شـديـد احلــرارة وهـذا حـال جـمـيع احملــافـظـات الـعـراقــيـة 

العاصمة بغداد . 
اخلــبـرات من الـعــجب أن نــكـون بــلـد الــنـفـط والـطــاقـة الــغـزيــر بــالـعــقـلــيـات
واإلمكـانـات.. رغم ذلك طوال أعـوام لم نرى مـسـؤوالً أو وزيراً حـاول معـاجلة

عيب أن تعيش معنا ونتعايش معها لغاية اليوم . هذه األزمة التي من ا
إنها مـأساة حقيقية ومـعاناة تراكميـة دون رغبة حقيقيـة أو محاولة فاعلة في

وازنات والصرفيات العظيمة . تغييرها رغم ا
طـيب لـنتـحـدث بواقـعـية أكـثـر نتـرك األزمـة وصاحب الـقـرار وطبـيـعة احلـلول

شكلة ... ونذهب إلى ماصنعه اإلهمال لهذه ا
ذلك الطفل عمره سنة أو ثالث سنوات يجلس في طشت (وعاء ماء بالستيك)
بجل الذي اء) ينـتظر عودة التيار الـكهربائي ا ورأسه حتت البـوري (حنفية ا
صار انـقطاعه عادة وألنه عادة وظـرفاً دورياً ليس اسـتثنائيـا فأن هذا الطفل
هو اآلخـر يـعاني من الـتـهاب جـلـدي من احلرارة يـتـلوى من سـوط احلـر على
جلـده الرقـيق . فهل من شـعور أو ضـميـر أو قرار يـنقـذ هؤالء األطـفال الذين

ـستـقـبل اعتـقـد يـجب حمـايـتـهم ليس من هم شبـاب وجـيل ا
غيـاب الـكهـربـاء بل من عقـدة بـغض أرض الوطـن وحتفـيز
واطنة.. ألن دون ذلك يضيع هرمـون اإلنتماء والشعـور با

واطنة . الوطن وا

≈½ÃU²∫ خط انتاجي جديد النتاج فالتر السكائر
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{ بيروت (أ ف ب) - طالب الرئيس
ـانـويل مـاكـرون خالل الـفـرنــسي إ
زيـارة لـبـيـروت اخلـمـيس اسـتـمـرّت
ــسـؤولــ الــلـبــنـانــيّـ ســاعـات ا
تّهم بالفـساد والعجز بـ"تغيير ا
عـمـيق" عـبـر "حتـمّل مـسـؤولـيّـاتـهم"
و"إعـادة تـأسيس مـيـثـاق جـديد" مع
الـشـعـب السـتـعــادة ثـقـتـه.واسـتـمع
ماكرون إلى غضب اللبنانيّ خالل
جـــولـــة له في شـــارع مـــتــضـــرّر في
العاصمة داعياً إلى "حتقيق دولي"
في االنــفــجــار الـذي دوّى فـي مــرفـأ
بـيـروت مــعـلـنــاً أيـضـاً عـن مـؤتـمـر
ــــســـــاعــــدة إلى دوليّ لـــــتــــقـــــد ا
قبلة".وشهد تضرّرين "في األيام ا ا
وسط بـــــيـــــروت لـــــيـل اخلـــــمـــــيس
مـواجــهـات بـ عـشـرات احملـتـجّـ
والـقـوى األمـنـيّـة الـتي مـنـعـتـهم من
ان في أوّل التقدّم باتّجاه مقرّ البر
ــــرفــــأ حتـــــرّك بــــعـــــد انــــفــــجـــــار ا
الضـخم.وتسـبّب االنفـجار الـثالثاء
ـقـتل مـا ال يـقلّ عن  149شـخـصاً
وإصـــابـــة أكــثـــر من خـــمـــســة آالف
آخرين بجـروح في حصيـلة جديدة
لــكــنّــهــا غــيــر نــهــائــيّــة إذ ال يــزال
فـقودين فـيما العـشرات في عـداد ا
بات مـئات اآلالف فجـأة بدون مأوى
جرّاء االنفجـار الذي نتج عن حريق
في مـسـتـودع خُـزّن فـيه  2750طـنّاً

من مادّة نيترات األمونيوم.
—U−H½ô« ÊUJ

وتـفـقّـد مـاكـرون مـكـان االنـفجـار في
مـرفــأ بــيــروت الـذي حتــوّل ركــامـاً
وشــارع اجلـــمّــيـــزة الــقـــريب حــيث
شـاهـد مـأسـاة لـبـنـانـيّـ يُـحـاولون
تـنـظــيف مـنــازلـهم وجـمـع مـا أمـكن
إنـــقـــاذه. واحـــتـــشـــد هـــؤالء حـــوله
هـــاتــفـــ "الــشـــعب يــريـــد إســقــاط
الـــــــنـــــــظــــــام" ثـمّ "ثـــــــورة ثــــــورة"
و"ساعدونـا".وقال ماكـرون إنّه يؤيّد
"إجــــراء حتــــقــــيق دولي مــــفــــتـــوح
وشـفّـاف" في االنـفـجـار "لـلـحـيـلـولـة
دون إخـــفــــاء األمـــور أوّالً ومـــنـــعـــاً
لـلـتشـكـيـك".بُـعـيـد مـغـادرة مـاكرون
أعلن مفوّض احلكومة لدى احملكمة
الـعـسـكـريّة بـاإلنـابـة الـقـاضي فادي
عقـيقي تـوقيف  16شخـصاً بـينهم
مــسـؤولـون فـي مـرفـأ بــيـروت عـلى
ذمّة التـحقيق في االنـفجار.وأوضح
عـقيـقي أنّه " اسـتجـواب أكـثر من
 18شــــــخـــــــصـــــــاً حــــــتّـى اآلن من
مــســؤولـ في مــجـلس إدارة مــرفـأ
بيروت وإدارة اجلمـارك ومسؤول
عن أعـمـال الـصـيـانـة ومـنـفّـذي هـذه
األعـمـال في الـعـنـبـر رقم  "12حيث
ّ تـخزيـن مادة نـيـترات األمـونـيوم
إضـافـة "إلى مـواد مـلـتـهـبـة سـريـعة
االشــتـــعــال وكــابـالت لــلـــتــفـــجــيــر

الـبــطيء".والــتــقى مــاكــرون كال من
رئـيـس اجلـمــهـوريــة مــيـشــال عـون
ورئــيس احلـــكــومــة حـــســان ديــاب
ورئـيس مـجـلس الـنـواب نـبـيـه بري
فـي الـقـصـر اجلـمــهـوري في بـعـبـدا
ـثـل عن قـرب بـيـروت. ثم الـتـقى 
الـقـوى الـسـيـاسـيـة وبـيـنـهم حـزب
دني خالل اجتماع الله واجملتمع ا
موحّد عقـد في قصر الصـنوبر مقر
الـسـفـير الـفـرنـسي في لبـنـان.وعـقد
الرئيس الفـرنسي مؤتمـرا صحافيا
قــبل مـــغــادرته أعــلن فـــيه "تــنــظــيم
مـــــؤتــــمـــــر دعم دولـي خالل األيــــام
ـقبـلـة لبـيـروت والشـعب الـلبـناني ا
بهـدف احلصـول على تـمويل دولي"
من "األوروبــيـ واألمــيـركــيـ وكل
ــنــطــقــة وخــارجــهــا من أجل دول ا
تـوفـيـر األدويـة والـرعـايـة والـطـعـام
ومـسـتــلـزمــات الـبـنــاء".وفي مـوقف
يـؤكّـد انـعـدام ثـقـة اجملـتـمع الـدولي
بـاحلــكم الـلـبـنـاني أكّـد مـاكـرون أنّ
ـساعدة الـفرنـسيّة أو "مجـمل هذه ا
الــدولـيّــة سـتــدار بـطــريـقــة شـفّــافـة
وواضـــحـــة لـــتــصـل مـــبــاشـــرةً إلى
ـنظّـمـات غـير احلـكـومـيّة الـنـاس وا
ـيـدانـيّـة فال يـكون وإلى الـطـواقم ا
في اإلمــكــان حتـويــلــهــا" إلى مــكـان
آخـر.وكــان لـبــنـانــيّـون اســتـوقــفـوا
ــيــدانــيّـة مــاكــرون خالل جــولــته ا
مــطــالــبــ إيّــاه بــعــدم تـســلــيم أيّ
مـسـاعـدة لــلـحـكــومـة.وأرسـلت دول
عــدّة بـيــنــهـا فــرنــسـا فــرق إغــاثـة
ـواجـهـة احلـالـة الـطـارئـة ومـعـدّات 
ــرفــأ بـــعــد االنــفـــجــار الــذي دمّـــر ا
وقسمـاً كبيـراً من العاصـمة وخلّف
أضـراراً بـالــغـة في مــنـاطق بــعـيـدة
نــســبــيّـــاً عن بــيــروت.وأعــلن وزيــر
اخلــارجــيّــة اإليــطــالي لــويــجي دي
مايو مـساء اخلميس في مـقابلة مع
وكــالـــة فـــرانس بـــرس في رومــا أنّ
إيــطـــالــيــا تــؤيّــد "ردّاً دولــيّــاً" بــعــد
االنـفـجـار الـدمـوي في بـيـروت.وقال
الـوزير اإليـطالي "بـالتـأكيـد سيـكون
هناك ردّ دوليّ وأنـا سعيد ألنّ دوالً
مثل فـرنـسا تـقف في اخلط األمامي
ــســاعــدة لـــبــنــان".وأعــلن اجلــيش
األميركي اخلميس أنّه سلّم اجليش
ــيــاه الــلــبــنــاني أوّل شــحــنــة من ا
والــغـذاء واألدويـة بـعــد يـومـ من
االنـفــجـار.من جـهـته أعـلن االتّـحـاد
األوروبّي اخلـمـيس أنّه سـيُـقـدّم 33
مـلــيـون يــورو لـتــمـويل مــسـاعـدات
ا فيها سفينة طارئة أوّليّة للبنان 
مـسـتـشـفى إيـطـاليـة لـلـمـسـاعدة في
جـهــود اإلغــاثــة في بــيــروت.وأعـلن
مـــاكـــرون أنّ حـــامـــلـــة مـــروحـــيّــات
"تـونـير" سـتـصل الى لبـنـان محـمّـلةً
بـأدويــة وفــرق طـبّــيــة ومـســاعـدات

{ واشـنــطن (أ ف ب) - جتــاوز عـدد
ـستـجد الوفـيـات بفـيـروس كورونـا ا
األلف خالل  24سـاعـة في الـواليات
تحدة بينما بلغ عدد اإلصابات في ا
إفريـقيا مـليونـا وفي الهـند ملـيون

في أرقام مـقـلقـة جديـدة تـكشف تـقدم
وبـاء كـوفـيد- 19الـذي يـدفع الـعـديد
من الـــدول إلى تــشــديـــد إجــراءاتــهــا
الـصحـية لـلـحد مـنه.واعـلنـت جامـعة
جونز هـوبكـينز الـتي تعد مـرجعا أن
ـتـحـدة سـجـلت اخلـمـيس الـواليـات ا
 2060وفــــاة جــــديـــــدة مــــرتــــبــــطــــة
بالفيروس في حصيـلة يومية محزنة
لم تـســجل مـنـذ ثالثــة أشـهـر. وبـذلك
يــرتــفع الــعــدد اإلجــمــالي لــلــوفــيـات
بـكـورونـا إلى أكـثـر من  160ألفـا في
هـذا الـبـلـد األكـثـر تـضـررا في الـعـالم
ويتـقدم عـلى البـرازيل.لكن الـسلـطات
األميـركية أعـلنت اخلـميس حتـذيرها
من السـفر إلى اخلـارج. وقالت وزارة
اخلــارجـيـة في بــيـان إنــهـا سـتــتـخـذ
قـرارتـهـا اعـتـبـارا من اآلن بـناء عـلى
الـــــوضع فـي كل دولـــــة عــــلـى حــــدة
مــــشــــيــــرة إلـى حتـــسـن في الــــوضع
الـــصــحـي في بــعـــضــهـــا.وأوضــحت
اخلــارجــيـة أن "الــظــروف الـصــحــيـة
واألمـنــيـة تـتـحــسن في بـعض الـدول
وقد تتراجع في أخرى" لذلك ستعود
الوزارة إلى نظامهـا السابق بتوجيه
الــنــصــائح لــلـمــســافــرين بــنــاء عـلى
اخملـاطـر في كل بـلـد.وأدرجت فـرنـسا
انيا وغيرها من الدول وبريطانيا وا
ــتــحــدة في احلـــلــيــفــة لــلـــواليــات ا
"الدرجة الـثالثـة" بينـما جاءت الـهند
في الـــدرجـــة الــرابـــعــة وهـي األعــلى
وتوصي السلطات األمـيركية بتجنب
الـسـفـر إلـيـهـا.وكـانت واشـنـطن دعت
األمـيــركـيـ في  19آذار/مـارس إلى
االمـتنـاع عن الـسـفـر إلى اخلارج ألي
ســبب في إجــراء غــيـر مــســبـوق في
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وخالفـــا خلــبــرائه الــذين يــلــتــزمــون
حــذرا أكــبـر اعــلن الــرئــيس دونــالـد
تــرامب اخلـمــيس أنه قــد يـتم إنــتـاج
لقـاح ضد الفـيروس قـبل االنتـخابات
الـرئـاسـيــة األمـيـركـيـة.وفي الـبـرازيل
حــيث بـــلــغـت حــصـــيــلـــة الــوفـــيــات
اخلــــمـــــيس  98ألــــفــــا و ?493أكــــد
الـــرئــيس جـــايــيــر بـــولــســونــارو أن
"ضــمـيـره مــرتـاح".وقــال "بـوسـائــلـنـا
كنـنا القـول إننا فـعلنـا ما بوسـعنا
ــســـتــحــيـل إلنــقــاذ أرواح". وحـــتى ا
ويــعـارض الـرئــيس الــبـرازيـلـي مـنـذ
بــــدايـــة الــــوبــــاء إجــــراءات الــــعـــزل
والتباعد اجلسدي ويقلل من خطورة

ــكــســيـك ثــالث الــدول ــرض.وفـي ا ا
األكثر تضـررا في العالم جتاوز عدد
الــوفـيـات اخلــمـيس اخلــمـســ ألـفـا
بــيــنــمــا تــتــزايــد االنــتــقــادات إلدارة
الـوبـاء واألزمـة االقـتـصـاديـة من قـبل
احلـــكـــومـــة.من جـــهـــتـــهـــا أحـــصت
رض بـحياة األرجنـت حـيث أودى ا
 4251شـخــصـا سـجل عــدد قـيـاسي
من اإلصــابــات لــلــيــوم الــثــالث عــلى
الــتـوالي.وبـعــد ثـمــانـيـة أشــهـر عـلى
انــتـــشـــار الـــفـــيـــروس جتـــاوز عــدد
ليون أكثر اإلصابات به في إفريقيا ا
مـن نــصــفــهم في جــنــوب إفــريــقــيــا
حـسب تـعــداد لـوكـالـة فـرانس بـرس.
وأدى الــوبـاء إلى وفــاة أكــثـر من 21
ألف شــخص في الــقـارة الــتي تــبـقى
مع ذلك األقل تــضــررا في الــعــالم.وال
تــعــكس هــذه األرقــام سـوى جــزء من
الواقع ألن قدرات الفحص في العديد
من الـدول اإلفـريـقـيـة مـحـدودة.وعـلى
مـسـتـوى الـعالـم سجـلت  19مـلـيون
إصـابـة في اجملـمـوع بـيـنـهـا مـلـيـون
خالل أربـعـة أيـام بـيـنـمـا تـوفي أكـثـر
من  712ألف شـخص.وفي مــواجـهـة
الـوبـاء الـذي ال يضـعف فـرضت دول
عـدة إجـراءات عـزل جـديـدة أو قـيودا
عـلى الــسـفـر.وأعـلـنـت الـسـلـطـات في
سـافرين الـقادم من بريـطانيـا أن ا
بـلجـيـكـا واالندور والـبـاهـاماس إلى
انـكــلـتـرا واسـكــتـلـنـدا ســيـخـضـعـون
لـلـحـجـر اعـتـبـارا من الـسـبت بـسـبب

"زيادة كـبيـرة" في عدد اإلصـابات في
هذه البالد.وذكرت فنلندا إحدى دول
الـقارة األقـل تضـررا اخلـمـيس أنـها
ــواجـــهــة تـــعـــد إلجــراءات جـــديـــدة 
تــسـارع في انــتـشــار الـوبــاء. وقـالت
ديرة االستراتيجية لوزارة الصحة ا
لـــيــزا-مــاريــا فــويـــبــيــو-بــولــكي إن
"الوضع بـالغ احلسـاسيـة". وأضافت
أن "شكـال من مرحـلـة ثانـيـة بدأ" وإن
ـــبـــكـــر جـــدا احلـــديث عن كـــان من ا

"موجة ثانية".
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مـن جــهــتـهــا أعــلــنـت الــنــروج أنــهـا
أعـــادت فـــرنــســـا إلى الئـــحـــة الــدول
اخلـطــيـرة بـسـبب ارتــفـاع جـديـد في
عـدد اإلصــابـات وهــذا يـعــني فـرض
حـجـر إلـزامي مـدته عـشـرة أيام عـلى
ـسـافـريـن الـقـادمـ من فـرنـسـا كل ا
إلـى الــدولــة االســكــنــديــنــافــيــة.وفي
فـرنسـا حـيث ارتـفع عـدد األشـخاص
الذين شخصت إصابتهم بالفيروس
اصــبح وضـع الــكــمــامــات إجــبــاريـا
ـنـاطق األكثـر ازدحـاما حتـى خارج ا
في مـدن مــثل تـولـوز وســان تـروبـيـز
ـنـتـجع الـشـهـيـر الواقـع في الـكوت ا
دازور.وســــيــــطـــبـق ذلك في بــــاريس
قـريـبـا بـيـنـمـا رأت الـهـيـئـة الـعـلـمـية
شـورة للحكومة أنه "من التي تقدم ا
ـرجح جـدا مــواجـهـة مـوجـة ثـانـيـة ا
للوباء في اخلريف أو الشتاء".ودخل
اثـل حيز الـتنـفيذ في احلي إجراء 

األحـــمـــر في امـــســـتـــردام واألحـــيــاء
الـــــــــتـــــــــجـــــــــاريـــــــــة فـي روتـــــــــردام
بـــهــولـــنــدا.وقـــررت إيــرلـــنــدا إرجــاء
رحلـة األخيرة من رفع الـعزل التي ا
تــــشــــمل خـــــصــــوصــــا إعــــادة فــــتح
احلانـات.من جهتـها أعـلنت الـيونان
اخلــمـــيس أنــهــا ســتــغــلق حــدودهــا
ــسـافـرين لــيال وأنـهـا الـبــريـة أمـام ا
اخـذت إجــراءات صـحـيـة عــاجـلـة في
جـــزيــــرة بـــوروس مع ارتـــفـــاع عـــدد
اإلصــــابـــات بــــكـــوفــــيـــد-.19وقـــالت
الــسـلــطـات الـصــحـة الــيـونــانـيـة في
حصيلتها الـيومية أنها سجلت 153
ستجد في إصابة بفيروس كـورونا ا
الـسـاعـات ال 24الـســابـقــة مـا يـرفع
إلى  5100مـجــمـوع اإلصــابـات مــنـذ
بـدايــة الـوبـاء بــيـنـهم  210وفـيـات.
وســـجـــلت أســـوأ حـــصـــيـــلـــة لـــعــدد
اإلصــــابـــات اجلـــديــــدة بـــلـــغت 156
إصـابــة في  21نــيـســان/ابــريل.وفي
اســـبـــانـــيــــا أكـــدت وزارة الـــصـــحـــة
اخلـمـيس أن الــبالد ال تـواجه مـوجـة
جــديـــدة من وبــاء كـــوفــيــد- 19عــلى
الرغم من الـزيـادة الواضـحـة في عدد
ـستجد اإلصابات بفـيروس كورونا ا
في األيام األخـيـرة.وقال كـبـير خـبراء
ن "لـن احتدث األوبـئـة فـرنـاندو سـا
ـا أننا "ال نـشهد عن موجـة ثانيـة" طا
انتـقاال لـلفـيروس بـ النـاس خارجا
عن الـسـيطـرة" وال يـكـون واضـحا أن
ارتـفـاع عـدد اإلصـابـات لـيس نـاجـمـا

عن زيـادة عـدد الـفـحـوص.وأوضـحت
النشـرة اليـومية لـلوزارة أن اسبـانيا
سـجــلت في األيـام الـســبـعـة األخـيـرة
 19ألفا و 405إصابـات بـكوفـيد-19
ــــــــــعـــــــــدل  2772إصــــــــــابـــــــــة أي 
ـنـطقـتان األكـثر تـضررا هـما يومـيا.ا
كاتالونيا (شمال شرق) حيث سجلت
 5100إصـــابــة في األيــام الـــســبــعــة
األخـيــرة وأراغــون اجملـاورة (4100
إصــابــة). لـكن أراغــون تــثـيــر الــقـلق
األكبر بسبب معدل اإلصابات مقارنة
بعدد السكان وبلغ  312لكل مئة ألف
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ــكـســيك اخلــمـيس فــيــمـا جتــاوزت ا
عـتـبة اخلـمـسـ ألف وفـاة بـفـيروس
ـسـتـجدّ فـي حصـيـلـة أعلى كـورونا ا
بـكثـيـر من توقّـعـات حـكومـة الـرئيس
أنــدريس مــانــويـل لــوبــيــز أوبـرادور
الذي يواجه انتقادات لطريقة تعامله
مع األزمــــــــتــــــــ الــــــــصــــــــحــــــــيـــــــة
واالقـتصـاديـة.وسجّـلت الـبالد الـبالغ
عدد سكّانها  128,8مليون نسمة ما
مــجـمــوعه  462ألــفـا و 690إصــابـة
مـؤكّدة و 50517وفـاة وفـقـاً ألحـدث
اإلحــصــاءات احلــكــومــيّـة. وأحــصت
ـكسـيك  819وفـاة إضـافيّـة في 24 ا
ســــاعــــة.وهـــــذه األرقــــام جتـــــعل من
ــكــســيك ثــالث دول الــعــالـم األكــثـر ا
تضـرّراً من كوفـيد- 19بعـد الواليات
تّحدة والبـرازيل.وعدد الوفيات في ا
كسيك جرّاء الـفيروس يتجاوز إلى ا
حــدّ كـبـيــر تـوقّـعــات احلـكــومـة الـتي
قــدّرت في نـهــايـة شــبـاط/فــبـرايـر أنّ
عــدد الـوفـيــات الـنــاجـمــة عن الـوبـاء
سوف يتراوح ب ستة آالف وثالث
ألفا.وفي حزيـران/يونيو بـعد تدابير
ــكـسـيك إغالق غــيـر مـلــزمـة رفـعت ا
الــقـيــود تـدريـجــا. ومـنــذ ذلك احلـ

اســتــمــرت األرقــام في االرتــفـاع.لــكنّ
ــــســـؤول عـن االســــتـــراتــــيــــجــــيّـــة ا
احلــكــومــيّــة ضــدّ فــيــروس كــورونـا
هوغو لوبـيز غاتـيل أعرب عن تفاؤله
هذا األسبوع معتبراً أنّه باتت هناك
حـالــيّـاً "سـيـطـرة أكــبـر" عـلى الـوبـاء.
وقـال إنّ الــوبـاء ال يـزال نــاشـطـاً إلى
حــدّ كــبــيــر "لــكــنّـه بــدأ يــتــبــاطــأ في
تـــمّـــوز/يــولـــيـــو".لـــكن الـــعـــديـــد من
ـتـخـصـصـ يـشـكـكـون في حـقـيـقـة ا
األرقام الـرسميـة.وأوضح أليـخاندرو
مـاسـيـاس الـذي قـاد في الـعام 2009
اسـتراتـيـجـية احلـكـومة لـلـتـعامل مع
وباء اإلنفلونزا (إتش 1ان  (1لوكالة
فــرانس بــرس "عــدد اإلصــابــات مــثل
عدد الوفيات يفترض أن يكون أعلى
ا يظـهر في األرقام الرسمية بكثير 

ألنــــــنـــــا أجـــــريـــــنــــــا الـــــقـــــلـــــيـل من
االخـتــبـارات".ومع ذلك يــعـتـرف هـذا
االخـتـصـاصي يـعـتـرف بـالـنـجـاحـات
الــــتي أحــــرزت مـــثل إعــــادة حتـــويل
ستشـفيات وجتـهيزها لـلتعامل مع ا
األزمـة. لـكـن في مـا يـتـعــلق بـجـوانب

أخرى مـثل عـدد االختـبـارات التي 
ــكــســيك إجــراؤهـــا "فــقــد خــالــفت ا
الـتـوصـيـات الـدولـيـة بـصـراحـة" كـما
يقول.وتدافع احلكومة عن نفسها من
خالل الـتــأكـيـد أنــهـا اضـطـرت إلدارة
األزمـة الـصـحـيـة عـبـر االعـتـماد عـلى
نظـام صحي مـهـمل منـذ ثالثة عـقود
. كما وظف مع نقص كبير في عدد ا
تـؤكد أنـه ال يوجـد دلـيل قـاطع يـشـير
ـكـثـفـة هي إجراء إلى أن الـفـحوص ا
فعال.وانتقد ماسياس احلكومة لعدم
تشجيعـها بشكل كـافٍ على استخدام
الـكمـامات. وبـعـدما اعـتبـر فـعالـيتـها
نسـبيـة في البـداية يـقول لـوبيز اآلن
إن الــكــمــامــة "إجــراء مــســاعــد" ضــد
انتشار الـوباء.وشوهـد رئيس الدولة
نـفسـه الذي حـد من ظـهـوره الـعـلني
واضــعــا الـكــمــامـة مــرة واحــدة فـقط
خـالل رحـــلـــة قـــام بـــهـــا أخـــيـــرا إلى
ـتحدة حـيث التقى نـظيره الواليات ا
دونـالد تـرامب.وهـنـاك مـوضـوع آخر
يـــتـــعـــرض النــــتـــقـــادات وهـــو إدارة
احلـكـومـة لألزمة االقـتـصـاديـة فـيـما
أصاب الـوباء ثاني أكـبر اقـتصاد في
أمــيــركــا الالتــيــنــيـة بــشــدة.وتــشــيـر
ركزي التوقعات الصادرة عن البنك ا
ـكـسيـكي إلـى انكـمـاش بـنـسـبة 10 ا
ئة في إجـمالي النـاجت الداخلي في ا
لـلـعـام .2020عـنـدمــا صـدرت األرقـام
في نهـاية تمـوز/يولـيو قـال الرئيس
لوبيـز أوبرادور إن مثل هـذه النتائج
كانت متـوقعـة موضحـا أن مؤشرات
أخـــرى أظــهـــرت أن الـــبالد "تـــمــضي
قـدمـا".وانـتــقـد الـقـطـاع اخلـاص عـدم
وجـــود ســيــاســـة دعم لــلــتـــعــامل مع
تـداعـيـات األزمـة في حـ قال رئـيس
الــدولـة إنه ال يــريـد زيــادة مـديــونـيـة
الــبالد.وفي تــقــريــر آخــر قــدر "بــنت
أوف أمـــيـــركــــا مـــيـــريـل لـــيـــنش" أن
"اإلنفاق على السياسات التي تساعد
األشخـاص والـشركـات عـلى التـعامل
ــكن أن يـــزيــد مـع تــأثـــيــر الـــوبـــاء 
اإلنــتـــاجـــيــة ويـــحـــفــز عـــودة أقــوى
لالقـــتــصـــاد".ورغم األزمــة يـــحــتــفظ
الـــرئـــيس الـــيــســـاري الـــذي يـــتــولى
الـسـلطـة مـنـذ كـانون األول/ديـسـمـبر
ـئة  2018بـتـأيـيـد نـسـبـته  58في ا
وفقـا الستـطالع أجرته صـحيـفة "إلى
فـــيــــنـــانـــســـيــــيـــرو" الـــيــــومـــيـــة في

تموز/يوليو.

.وقـال الـرئـيس الـفـرنـسي لـلـطـوار
ــكـنـهــا أن حتلّ مـحلّ إنّ بالده "ال 
" ال عـلى صـعـيـد اتّـخاذ الـلـبـنـانـيّـ
سـؤول القـرارات على مـستـوى ا

وال عـلى صـعـيـد الـتـحـرّك الـشـعـبي
.وأضـاف ـســؤولــ في مـواجــهــة ا
"أنـتـظــر من الـسـلــطـات الـلـبــنـانـيّـة
إجـابـات واضـحـة حـول تـعـهّـداتـهـا
بـــالـــنـــســـبـــة الى دولـــة الـــقـــانـــون
وقراطيّة والشفافيّة واحلرّية والد
واإلصالحات الـضروريّـة".وتابع أنّ
ـبـادرة الـتي عـرضـهـا عـلى الـقادة ا
تـقــوم عــلى "حتـمل مــســؤولـيّــاتـهم
ـــقــبـــلــة وإطالق خالل األســـابــيع ا
اإلصالحــات" و"تــشــكــيل حــكــومــة
ـقبلة وحدة وطنـيّة خالل األشهر ا
وإنـهاض الـبالد".ويـطـالب اجملـتمع
الــدولي وصــنــدوق الــنــقــد الــدولي
لـبنـان بإصالحـات ضـرورية كـشرط
لـــدعـــمه لـــلـــخـــروج من االنـــهـــيـــار
االقتصـادي الذي يشـهده البـلد منذ
نحو عام بينهـا إعادة هيكلة قطاع

صارف وضبط احلدود الكهرباء وا
وإظـــهـــار الـــشـــفـــافــيـــة في اإلدارة

وغيرها.
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جــــاء االنـــفــــجـــار في خــــضمّ أزمـــة
اقـتـصــاديّـة خـانــقـة غـيـر مــسـبـوقـة
يـعـانيـهـا لـبنـان الـذي طلب مـسـاعد
صـــنــــدوق الــــنــــقـــد الــــدولي لــــكنّ
فاوضات معه تعثرت منذ أسابيع ا
بــســبب عــدم وجــود رؤيــة مــوحـدة
للمفـاوض اللبنـاني إزاء خسائر
ـــالـــيـــة وكــــيـــفـــيـــة بـــدء الـــدولــــة ا
اإلصالحـات.وحضّ صـنـدوق الـنـقـد
الـدولي في بــيـان اخلــمـيس لــبـنـان
على "تخطي العقبات في احملادثات
حــول إصـالحـات أســاســيــة ووضع
بــــــــرنـــــــــامـج جــــــــدي إلنــــــــعــــــــاش
االقـــتـــصــــاد".وأعـــلـــنـت الـــشـــرطـــة
الـقـبـرصـيـة اخلـمـيس اسـتـجـوابـها
روسياً أفادت معلومات بأنّه مرتبط
بالسفينة الـتي أقلّت شحنة نيترات
األمونـيـوم إلى مرفـأ بيـروت وكانت

ـا يـفـترض بـ لـيـلـة وضـحـاهـا إ
إعـــــادة بــــنـــــاء نــــظـــــام ســـــيــــاسي
جديد".وأشار الى أنه يعتزم العودة
إلى لـبـنـان مـطـلع أيـلـول/سـبـتـمـبـر
ــقـبل من أجل "إجـراء تــقـيـيم مـعـا ا
حـــــــــول هــــــــذه الـــــــــنــــــــهـــــــــضــــــــة
الـــضـــروريــة".وأُجـــريـت اخلــمـــيس
مــــراسـم دفن عــــدد مـن ضــــحـــــايــــا
االنـفجـار.في الوقـت نفـسه يواصل
ســـكـــان بـــيــروت وعـــدد كـــبــيـــر من
ــتــطــوعــ الــشـــبــان والــشــابــات ا
تـنــظـيف شـوارع الـعـاصـمـة في ظل
غــيـــاب تــام ألجـــهــزة الـــدولــة. وهم
ـتنـاثر في يـجمـعون قـطع الـزجاج ا
كل مــكــان ويــقــومـون بــإصـالحـات
لتـعود بـعض الشـقق قابـلة لـلسكن.
ويـنشـط كثـيـرون لتـقـد مسـاعدات

غذائية وأساسية.
ويُـعـتـبر هـذا االنـفـجـار األضخم في
تـاريخ لـبنـان الـذي شهـد عـقودا من
االضـــــــــطــــــــــرابـــــــــات واحلـــــــــروب

والتفجيرات واألزمات.
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سـبـب االنـفــجـار الــكـبــيـر الــذي هـزّ
ديـنة الثالثـاء.وأكد متـحدث باسم ا
الـشـرطـة الـقبـرصـيـة لـفـرانس برس
"طـلـبت مــنـا الـسـلـطـات الــلـبـنـانـيـة
حتـديـد مـكـان هـذا الـشخـص وطرح
األســئـلـة عـلـيه وهـذا مـا قـمـنـا به".
وأضــاف أن "تــلك األجــوبــة أرســلت

إلى لبنان".
وقــدّمت ســفــيــرة لـبــنــان في األردن
تــرايــسي شــمــعـــون اســتــقــالــتــهــا
اخلميس احتجـاجاً على ما وصفته
بـ"اإلهـمال الـشـامل" في اإلدارة على
خـلـفـيـة االنـفـجـار في مـرفـأ بـيروت
ـثابـة "جرس إنذار" الذي اعـتبرته 
لـــرحـــيل الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيــة
ـسـؤول مـجتـمـعة.ودعـا مـاكرون ا
الى الــعـــمل عــلى "إعـــادة تــأســيس
مـيـثاق جـديـد مع الـشعب الـلـبـناني
ـقـبــلـة" مـضــيـفـاً خالل األسـابــيع ا
"هــــذا الـــتـــغـــيــــيـــر الـــعــــمـــيق هـــو
ـطـلـوب".وتـابع "يـجب إعـادة بـنـاء ا
الـثـقة واألمـل (...) وهذا ال يـسـتـعاد
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ألوفة التي تمنح كثيـرا ما نسمع باألزمة .... وهي تعني انهيارا كامال للهياكل ا
الـشرعـيـة للـنظـام الـسيـاسي واالجتـماعـي القـائم  وتهـدد القـيم اجلـوهريـة التي

يرتكز عليها .
ومـعـنى االزمـة هو تـغـيـر مـفاجئ الـى االسوء  وهي حلـظـة مـصـيريـة بـ احلـياة
ـوت  حتـمل تـغـيـيرا جـوهـريـا مـفـاجـئـا  وتـسـتـدعي قـرارا حـاسـمـا يؤثـر في وا

مجرى االحداث ويكون عنصر الوقت اساسيا في فاعلية القرار .
لذا تـسبـب االمراض الـتي تـؤثر في الـقـلب ازمة تـسـمى ( االزمة الـقـلبـية )  في

ح ال يطلق مصطلح ازمة على امراض اشد خطورة.
وعند الـتمـعن فيمـا يحـصل في العراق الـيوم يـتأكد لـنا ان عـدم وجود التـخطيط

السليم للحكومات العراقية السابقة في موضوع االزمات ساهم في صنعها.
ففي كل انـحاء الـعالم وحـتى في جـزر ( الواق واق ) عـندما حتـصل ازمـة تكون
ـعــاجلـة وحــصـر هــذه االزمـة .... امــا في الــعـراق فــنـحن نــصـنع هــنــاك ادارة 
االزمات ... ولو دقـقنا قـليال بتـسميـة ( خليـة االزمة ) لوجـدنا انهـا تعنـي ( خلية
صنع االزمـة ) وليست (خلـية معاجلـة االزمة )  اذن نحن نصـنع االزمات شئنا
ام ابـيـنـا  عــرفـنـا ام لم نــعـرف  وواقع حـالـنــا يـقـول ( ان كـنـت ال تـدري فـتـلك

صيبة اعظم ). مصيبة وان كنت تدري فا
ان (خـلـيـة االزمـة ) الـتي تـشـكـلت ابـان وصـول جـائـحـة ( ك..و..ر..و..ن..ا) الى
ـسؤولـ اخملـتصـ وغـير اخملـتـص من وزارات العـراق تـكونت من عـدد من ا
ـؤسـسـات دخـلت في ـوضـوع  كل هـذه الـوزارات وا ومـؤسـسـات لـهـا صـلـة بـا
خـلـيـة صنـع االزمة ( من غـيـر قـصـد او مـعـرفـة مـسبـقـة )  فـبـدأت هـذه اخلـلـية
بـالـتـخـبط في اتـخـاذ الـقـرارات وعـدم اجـراء الـدراسـات ومـعـرفـة الـعـواقب الـتي

تسرعة . تخبطة وا ستصيب اجملتمع العراقي جراء هذه التصرفات ا
ـثال ال احلـصـر ( قـرار فـرض حـظـر الـتـجـوال بـدون تـوفـير مـنـهـا عـلى سـبـيل ا
البـدائل الالزمة لشرائح كبيرة من اجملتمع العراقي التي تعيش على قوت يومها
 وبعد مدة قررت اخللية رفع احلظر  وبعدها عادت لتفرضه من جديد  وقرار
واطن دون استشارة مديرية ـركبات ا العمـل بنظام الفردي والزوجي بالنسبة 
ــرور الـعــامـة  واحلــظــر اجلـزئـي  وغـلق الــعــيـادات  و و و و و و .. الخ من ا
القـرارات غير اجملدية الـتي ساهمت في تفاقم االزمـة)  واخللية والعـامل فيها
لم يقـصدوا ذلك ولـكنـهم ( كالـغرقـان الذي يـحاول الـتمـسك بقـشة لـلخالص من
وت ) فـهم يـريـدون اخراج الـعـراق من هـذه االزمة ولـكـنهـم لم يعـرفـوا ان هذه ا

القرارات ساهمت بتفاعل وتأزم االزمة .
وقـد سـاهـمـت بـعض وسـائل االعالم  بـقــصـد او من غـيـر قـصــد بـتـفـاقم االزمـة
وتـســبـبت بـزيــادة الـذعـر واخلــوف في اجملـتـمـع الـعـراقي مـن كـورونـا من خالل
ـا سـاهم بـشـكل كـبـيـر بـانـتـشـارها داخل ـهـولـة لـلـجـائـحة  نـشرهـا لألخـبـار ا

اجملتمع العراقي .
لذلك عـلى السيد رئيس الوزراء  ان يغير اسم ( خلية االزمة ) الى ( خلية ادارة
االزمــة ) او ( خـلــيــة مــعــاجلـة االزمــة ) ويــبــقي فــيــهـا االشــخــاص اخملــتــصـ
والـكـفوئـ فـقط  وان تـضع اخلـطط الـتـكـتيـكـيـة واالسـتـراتـيجـيـة لـهـكـذا ازمات

كانة التي يستحقها ب اال . للنهوض بالعراق نحو ا
ـراجعـ عـلى واخـيـرا ولـيس اخـرا ....كـان هـنـاك طـبـيـبـان احـدهـمـا  يتـزاحـم ا
ـراجـعـة   والـطـبـيب االخـر ال جتـد في عـيـادته وال جتـد مـكـان لـلـجـلــوس عـنـد ا

عيادته اال مريض واحد او اثن على االكثر .
ريض نـفسـيا ويـجعـله مطـمئن وسـعيـد وبعـد فتـرة وجيزة الطبـيب االول يعـالج ا
ـريض مسـتاءا جدا وال يتـماثل للـشفـاء  اما الطـبيب الـثاني فـيخرج مـن عنده ا

شي بسهولة وتتدهور حالته الصحية . يستطيع ا
ـتاز بـاإلنـسانـية فـاألول كان يـعـالج النـاس نـفسـيا قـبل عالجـهم تقـليـديـا وكان 
ـريض ـريض وكـان يـبـتـسم في وجه ا وبـاألسـلـوب الـراقـي ألبـعـاد اخلـوف عن ا
زح معه . اما الطبيب الثاني فكان عكس ذلك تماما .... و
فـاألول كــان مــعــاجلـا نــاجــحـا لـالزمـات  والــثــاني كـان

صانعا ناجحا لالزمات ....
 واحلليم تكفيه االشارة.

ي عراقي           { اعالمي واكاد

Layth.press@gmail.com 
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ـاء واخلـضـراء والـوجـه احلـسن وأنـا أضـيف احملـبـة والــبـرسـتـيج الـعـالي ا
اخملـلوط بـالـثقـافة الـفـرنسـيـة وأألوربيـة هـذه هي مواصـفـات اللـبـنانـي رغم
احلـروب التـي زجوهم بـهـا وعـمـلـية الـتـقـسـيم الـطـائفي وخـلق مـنـاطق قـبـلـية
وعـرقــيــة أمس والـيــوم وقــبل ذلك بــأعـوام مــاذا تــريـدون مـن هـذا اجلــمـال
ن الـعـربي واحلـريـة والـسالم سالم في كل أرجـائه ومـحـبة مـن كل أبنـائه 
ــعـامـلــة والـنـقـاء يــزور أراضـيـهـم تـعـلــوهم عـبـارات الــتـرحـاب والــصـدق بـا

بالقلوب.  
ـغرضـة من خارج البـيت اللـبنـاني لزعزعـة إستـقرارها? ـاذا تمتـد االيادي ا
ـاذا يريدون تشويه هذا الوجه احلـسن? هل يريدون أن تمتلئ شوارع هذا و
الـبلـد بيـافـطات سـوداء ويـقطـفون الـورود ويـضعـون بدلـهـا سمـوم أسـلحـتهم

وأفكارهم التي أكل الدهر عليها وشرب?!
 جاهليتكم الفارغة انتهت وعنصريتكم وإتباعكم ألهواء اآلخرين البد لها من
دججـ بأألموال ـستـقبل للـحريـة واإلزدهار .فهل يـعلم هـؤالء ا نـهاية ألن ا
واألسـلحة والعقـول فارغة أن لبنـان يسمونه بكل اصـقاع االرض بلد احلرية
والـسالم فأتركوا هـذا البلد اجلـميل هادئا ال تـنقلوا أخطـاءكم وصراعاتكم
لـهذا البلد هو لم يتلق منكم سوى منحـرفيكم وجحافل مصطافيكم حامل
لوثة الرخـيصة ولم تقـفوا يوما معـهم في أصعب الظروف التي دوالراتـهم ا
مـرت علـى الشـعب الـلبـنـاني ولم يـحن ال الـقريب وال الـغـريب يـبنـون بـلدهم
بـسواعـد أبـنـائـهم الـذين يـشقـون طـريـقـهم بـحقل مـن ألغـام أوالد عـمـومـتهم
يـتآمرون ويـخططـون لكي يـجعلـوا من هذا البـلد سـاحة للـقتال والـصراعات
ـوال والـهــدف من كل هــذا حــمـايــة اجلــار الــذي يـرتــعب حــتى من صــوت ا
اجلـبـلي الـذي يـصــدح كـالـصـاروخ فـكـيـف يـجـعـلـونه هــادئـا مـسـتـقـرا وهم
يـصولون ويـجولـون من أجل زعزعة لـبنـان اجلميل أبـتلي هـذا البلـد بحروب
اذا? أحـرقت االخضـر واليابس وقـتل شبـاب وشيب وأطفـال والكل يـسأل 
ـنـتـصـر? اجلـواب لـبــنـان هـو الـذي خـسـر كل شيء ولـكن ربح رهـان ومن ا
ان عـداه والذيـن هم اليـوم يـتـآمرون عـلـيه ويـكسـرون الـشـهامـة والـقـوة واال
والـثقافـة التي يتـمتع بهـا اللبـناني بـينمـا هم صفاتـهم الغل واحلقـد واحلسد

والدفع نحو السوء وأألسوء. 
أال يـكـفي هـذا? مـا تـريـدون من لـبـنـان يـا أشـبـاه الـرجـال?  ال جتـعـلـوا حـياة
االبـرياء صفقة تتراهنـون عليها وما قدمه أبـناؤه من تضحيات وبطوالت في
مـواجهة العدو االسـرائيلي شرّفتـكم وأعطتكم الكـرامة وأنتم ال تستـحقونها
والـيـوم تـريـدون أن تـنـتـقـمـوا مـنـهم النـهم كـسـروا شـوكـة عدو
االمـة ورفـعـوا قـامـة الـعـرب والـله خـابت األعـراب. أال

يكفي هذا? 
أتــركــوا هــذا الــبـــلــد اآلمن األمــ وال حتــشــروه في
خالفـاتـكم وتـآمـركم.  فـالـزمن لن يـرحم كـل الـظـا

ولن يغفر التأريخ كل من ظلم بيروت .

يوم الثالثاء الرابع غاب عن االيام 
والشهر الثامن تالشى ب  الشهور

ا وحسره فبيروت مدينه منكوبة سنة2020تولول ا
ايـتـهــا اجلـبـال احــتـضـني جــوهـرة الـشــرق حـتى ال يــضـيع تـاريــخـا طـرزته

حضارات اال 
ـســحـهـا الـزمـن ان جـوهـرة الـشـرق يـا مـيـاه الــبـحـار سـطــري بـخـطـوط ال 

ستستفيق من نكبتها
ياه اغسلي جروح جبينها فهي عاشقه للحب واجلمال يا ينابيع ا

يـا اشـجـار الـزيـتـون والـكـروم ضـمـيـهـا الى صـدرك وامـسـحي قـبالت الـنـار
وت والدمار وا

ادة وطغيان العبث   يا رياح اجملد اقتلعي قسوة القدر و وزمجرة ا
يـا جبـال االرز احتـضنـيهـا واجمـعي الآللئ من دمـوعهـا وخيـوط الفـضة من

جدائلها  
انـفاسك يـنـطلق مـنـها عـبيـر احلـرية وانـامـلك تنـثر ورود
نح احليـاة وصوتك يـدوى عبر الـسالم ورحيق فـمك 
الـعـصور يـردد احلـانـا سـمـاوية وبـريق عـبـيـنك يـبعث

نكوبة االمل في النفوس ا
لك حبى ودعواتي يا جوهرة الشرق

عمان
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الرئيس الفرنسي
انويل ماكرون إ
عانق سيدة في
بيروت كانت
تنظف ردم
االنفجار ولكنه
رفض مصافحة
الرئيس اللبناني
ميشيل عون
بحجة كورونا
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بـالـرئيس في الـيـوم نفـسه  اجـتمـاع 
ـالـية و الـبكـر لـلـتبـاحث في االمـور ا
ـيــزانـيـة  وح خـرج من السـيــمـا ا
قــابل رئــيس االجــتــمــاع مـع الــبــكــر 
الــوزراء  عــبـــد الــرزاق الــنــايف قــبل
دخـوله الـقــصـر اجلـمـهـوري وحتـدث
بـثــقـة و اطـمــئـنـان عن مــحـادثـته مع
ـعروف ان صـالح كبة الرئيس ومن ا
. ( يـنـظر : ـقـرب من رجـال النـايف ا
مجـيـد خدوري  العـراق اجلـمـهوري
ص  . ( 50وحــــــ دخل الــــــنـــــايف
استقبله البكر بحفاوة  واجرى معه
احــاديـث مــطــولــة خالل تــنــاولــهــمــا
الطعـام وجلس عـلى مائدة الـطعام  
كل مـن حــردان الـــتــكـــريــتي  صــدام
التـكريتي  حمـاد شهـاب التـكريتي 
وسـعــدون غــيـدان   وصـالح مــهـدي
عماش  وكان حـمـاد شهـاب يـضحك

قائال : " طعام اليوم غزال كله " . 
ÍdÝ “UNł

وفي سـيــاق مـتـصل  جـلس عـدد من
افراد اجلـهاز الـسري حلـزب البعث ‘
والــذي يــحــمل اسـم (جــهــاز حــنـ )
وهم: صالح عـمـر الـعـلي الـتـكريـتي 
جـعـفر ذيـاب الـعـلـكـاوي الـتـكـريـتي  
كــامل يـاسـ اجلـعــفـري الـتــكـريـتي 
الـــتـــكــريـــتي عـــجـــاج احـــمـــد هــزاع
برزان الـتكريتي  سعدون التكـريتي 
تـفق عليه . شاكر  وحسب اخلطـة ا
سيـأتي وبـعد االنـتـهـاء من الـطـعام  
صـدام ويـلـحق بـه صالح الـتـكـريـتي
وذياب  الـتـكريـتي وبـرزان التـكـريتي
ويــدخـــلــون الـــغـــرفــة عـــلى الـــنــايف
ويــــشـــهـــرون عـــلـــيـه في وقت واحـــد
مـسـدسـاتـهم وكـان الـنايـف قد جـلس
او (ا’جلس )وظهـره الى باب الـغرفة
. فــدخــلــوا عـلــيه صــارخــ بــصـوت
واحـــد ال يــســـمــعه مـن في اخلــارج :
ارفع ايـدك فـلمـا شـاهـد  مـسـدسـاتهم
وضع يــده عـــلى عــيــنه وقــال عــنــدي
اربع اطـــفـــال -حـــسب روايـــة صــدام
للـحادثـة والتي اشـكك فيـها- (يـنظر:
امير اسـكنـدر صدام حسـ مناضال
و مـفــكـرا وانــسـانـا  ص  . (117في
ـغـترب ـؤرخ الـعـراقي ا حـ يروي ا
مــجــيـد خــدوري "ان مــشــادة كالمــيـة
بودلت بينه وبـ قادة البعث" . وفي
رواية اخـرى يـبدو انـهـا االرجح فانه
التفت الى البكـر  قائال له : ابو هيثم
اي عـهد الـذي بـينـنـا .(ينـظـر : جعـفر
عـــلى حـــافــة الـــهــاويــة احلــســـيــني 
ولم ص. (21فـنـهض الــبـكـر وخـرج 
يــبــقى ســوى جــمـاعــة جــهــاز حــنـ
وعـلى الفور اجته واسيرهم الـنايف 

صـالح مـهـدي عـمـاش ومـعه سـعدون
غــــيـــدان –الــــذي اهـــــمــــله الــــنــــايف
والداوود فكـسبه البـكر و حردان الى
جانـبهم- الى كـتيـبة دبـابات احلرس
اجلـمــهــوري واجته حـردان الى مــقـر
قـيــادة الـقــوة اجلـويــة . وطه يـاسـ
رمضـان  الى وزارة الدفاع لـلسـيطرة
عـــلـــيـه . واجته حـــمـــاد شـــهـــاب الى
ـــدرع الــعـــاشــر الـــذي كــان الـــلــواء ا
يعسكـر في  ضواحي بغـداد منذ يوم
 17تـــمـــوز وقــاده الـى داخل بـــغــداد
لــيــحـــيط بــالـــقــصــر  اجلـــمــهــوري .
واســــتـــدعي مـــرافـق الـــنـــايف وكـــان
يـجلس فـي اخلارج الى مـكـتب الـبـكر
.حـــيـث هـــجـم عـــلــــيه صــــدام واخـــذ
مــسـدسه -عــلى وفق روايــة صـدام -
‘وايــضـا  اعــتــقـال حــرس الــنـايف
وجتـريـدهم من اسـلـحتـهم مـن جانب
رجــال جـهــاز حـنــ االخـرين .وبــعـد
ثالث  او اربعـة سـاعات ابـلغ الـنايف
من محـتجـزيه بـان يخـرج من القـصر
اجلـــمــهـــوري  وســيـــخــرجـــون مــعه
بــصـورة طــبـيــعـيـة ال تــلـفـت االنـظـار
ويـركــبـون الـســيـارة ويـتــجـهـون الى
اذ اعـدت طــائـرة مــعـســكـر الــرشـيــد 
ـغـرب مـقـر عـمله خـاصـة لنـقـله إلى ا
اجلـديد  سـفـيـرا هنـاك  و تـهـديده

بالقتل في حال رفضه االوامر . 
اما ابـراهيم عـبد الـرحمن الـداود فقد
عــ بـــعــد انــقالب 17تـــمـــوز 1968
وزيــرا لـلــدفـاع  ومــنح رتــبه فـريق .
وذهب إلى األردن في 29تــــمـــــوز من
العـام نـفسه لـتـفقـد القـوات الـعراقـية
رابطة هناك . وليفسح  اجملال دون ا
ان يــدري  في الـــيــوم الــتــالي حلــزب
الــبــعـث لــيــطــيح به وبــعــبــد الــرزاق
ـــرحـــله حـــكم  ضـــبـــاط الـــنــــايف و
الـرمـادي  لـتــبـدا مـرحـلـة حـكم زمـرة
من التـكارتـة سـيكـون الشـعب حاكـما
علـى افعـالهم . (يـنـظر :عـبـد السـميع
خـلـف عـبـد حــبـيب اجلــنـابي  الـدور
السياسي للنخـبة العسكرية في لواء
رسالـة ماجـستـير  جـامعة الرمـادي 
االنـــبـــار  كـــلـــيـــة االداب  2014ص
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لــقـد اســتـغل كــلـمــة لـلــتـاريخ  تــقـال 
الـنــايف  –الــداود تــسـامـح الـرئــيس
عبـد الرحـمن عارف ‘فخـانوا االمـانة
‘واعتـقـدوا ان تآمـرهم عـلى رئيـسهم
ـشـروعة سـيحـقق طـموحـاتـهم غـير ا
ولــكــنــهم تــنــاســوا قــول لــيــنـ :"ان
بــعـض االنــتــصـــارات اشــد عــارا من
الــهـزائم ".وانـهـم اسـتـحــقـوا مــقـولـة
اتاتورك :"ان اولئك اللذين ينتصرون
ة حتما بالسيف سـوف يلقون الهـز
عـلـى يـد من اخـضــعـوهم بـاخلــديـعـة
وسيخلون لهم اماكنهم في النهاية".

امــا الــبـكــر فــقـد وجــد في الــنـايف -
الداود مغفالن استخـدمهما بنجاح ‘
مـسـتـغـال تـذمـر غـيـدان مـنـهـمـا لـعـدم
ـنـصب الـذي يـلـيق به كـمـا اعـطـائه ا
كـــان يـــتــوقـع فـــتـــعــاون مـع الـــبـــكــر

لالطاحة بهما.
كان ابـعـاد الـنايف - الـداود اخلـطوة
اذ ان االولى في سلم حـكم الـعشـيرة 
واضـح االمـــر هـــو تـــقــــلص الـــدولـــة
وتلـخيـصهـا من جانب صـدام حس
بــســلــطــة الــعـشــيــرة وقــد ســيــطـرت
الـــعــشــيــرة  عــلى الـــســلــطــة و عــلى
احلـزب اثـر انـقالب  30تـمـوز 1968
.كان حردان التكريتي وحماد  شهاب
الـــتـــكـــريـــتي وصالح عـــمـــر الـــعـــلي
الــتــكــريــتي فــضال عن احــمــد حــسن
الـــبــكــر الــتــكــريــتي وصــدام حــســ
الـتـكــريـتي عـلى رأس قــيـادة مـجـلس
الــــثـــورة واحلــــكـــومــــة واحلـــزب في
السنـت االولـيتـ في احلكم وكانت
رئـــاســـة الـــدولـــة ورئـــاســـة الـــوزراء
ـسـلحـة  وحـقيـبتي وقيـادة الـقوات ا
الداخـلية والـدفاع  فـضال عن رئاسة
أركــــان اجلــــيـش وسالح الــــطــــيـــران
وحـامـيـة بـغـداد واخملـابـرات وقـاعدة
احلـبـانـيــة اجلـويـة في يـد الـعـشـيـرة
(يـنــظـر : حــنـا احلــزبــيـة(الــتـكــارتــة)
الـــعـــراق :الــشـــيــوعـــيــون بــطـــاطــو 
ص والـبعـثـيـون  والضـبـاط االحرار 
 (397اذ يـرتــبط هـؤالء بــبـعــضـهم ال
ـا في وا ـديـنــة  في اطــار تـكـريـت ا
أطار العالقـات العـائليـة والعشـائرية
ناطقي سرعان ما حتى أن الصراع ا
احتدم ب جـناح تكـريت الذي يقوده
صـــدام وجــنــاح ســـامــراء الــذي كــان
يتزعمه د.عبدالله السلوم السامرائي
عضو الـقيادة الـقطريـة القوي ووزير
االعالم واالرشـــاد و تــنــحـــيــته من
احلــــــــــزب و الـــــــــوزارة فـي االول من
نيسان  1970 بعد ان احضر صدام
شــــهـــــودا وصـــــورا تـــــثــــبـت تــــورط
الــســامـرائي فـي عالقــات نـســائــيـة .

وفي السـيـاق نـفسه  اسـتغـل صدام
حـــركـــة نـــاظـم كـــزار لالنـــقالب عـــلى
الــثـنــائي الـتــكـريــتي الـبــكـر- صـدام
فاتهم عبد اخلالق السامرائي عضو
القيادت القوميـة و القطرية للحزب
بـــاالشــتـــراك مع كـــزار في حـــركــته 
وحـكم علـيه  بـاالعـدام غـيـر ان تدخل
قيـادات احلركـة الوطـنيـة في لبـنان 
وضغـطها والقـيادات الفـلسـطيـنية  
على البكر ساعد على تخفيف احلكم
ؤبـد واودع في زنزانة الى السـجن ا
حتت االرض ليـنفـذ فيه حـكم االعدام
في  30اب  1979وبـــــــنــــــاءا عـــــــلى
مناشدة علي حس اجمليد لصدام .
ان نــظــرة فــاحــصــة دقـيــقــة لــتــطـور
الـــصـــراع عـــقب انـــقالب  30تـــمــوز
ـا ال يقبل الشك‘  1968توضح لنا 
ان الصـراع الـذي دار في الـواقع ب
أالجهزة االمنية واالسـتخباراتية من
جانب و احلـزب كـمؤسـسة سـياسـية
ولم من جانب آخـر. لم يـكن متـعادال 
يــحـسـم احلـزب اي صــراع او خالف
باشرة هي ‘أذ كانت اجهزة صـدام ا
وهــــذه الـــــتـي حتـــــسم الـــــصـــــراع  
االجـــــهــــــزة هـي :حـــــرسـه اخلـــــاص
امنه اخلاص . مخابـراته  وحمايـته 
فقد شهد منتصف الثمانينات  وفي
ظل طــفــولـة ومــراهــقـة ولــدي صـدام
حـســ . صـعـوداً ســريـعـاً لــنـجـمـ
شـقـيـقـ هـمـا حـسـ وصـدام كـامل
اجمليد الـلذين تـزوجا بابـنتي  صدام
. فضالً عن صعـود ابن عمهـما االخر
لقب بالكيمياوي علي حسن اجمليد ا
ؤسـسة العسكرية الذي هيمن على ا
ــدة الــذي . و ذلك الــصـــعــود في ا
هــيـــمن فــيــهـــا اخــوة صــدام من امه
بــرزان ووطــبــان و ســبــعــاوي عــلى

االجهـزة االمنـية واخملـابراتـية . وفي
الـــوقت نـــفـــسه ‘ صـــعـــود ابـــنـــاء
اخلاالت في احلرس اخلاص وحماية
صدام مثل عـبد حمـود وارشد ياس
اللذين تمتعا بصالحيات واسعة .
ا تـقدم  هيمـنة صدام نسـتخـلص 
شـــخــصــيــاً ثم هـــيــمــنــة االقــارب من
مـــــــخــــــتـــــــلف الـــــــفــــــروع وحـــــــسب
االخـــتـــصـــاصـــات واالجـــهـــزة  عـــلى
ــعـنى ادق انــهـا مــقـدرات الــعـراق. 
دولــة تـعــتـمــد عـلى اجــهـزة الــقـمع و
اخملابرات و اجليش  واصبحت بيد
كــانت تـــلك صــورة عـــائــلـــة كــامــلـــة 
الـــعــائـــلــة في احلـــرب الــعـــراقــيــة –
االيرانـية مبـاشرة مـنذ صـعود صدام
ـــكـن الــــقـــول ان الى الــــرئــــاســــة . 
ـخـالب الـتـركـيـز الـشـديـد لـلـسـلـطـة 
عــائــلـــيــة تــتـــبع صــدام و تـــســتــمــد
ويسـتـمد سطـوتـها وسـلـطتـهـا منه  
صـــدام امــنه و اســتــمـــراريــة حــكــمه
مـــنــهــا .تـــراجع احلـــزب الى اخلــلف
وبــات جــهــازاً شــكــلـيــاً امــنــيــاً عــبـر
تـنـظـيـمـاته و عـسـكـريـا عـبـر اجلـيش
ض وقـت طـــويل الــــشـــعـــبـي . ولم 
حـتي قـيل ان الـتكـارتـة يـحـكـمون من
خالل احلزب وليس احلـزب هو الذي

يحكم من خالل التكارتة .
كـانت مـخـالفـات & ب&بـعـائـلـة صدام
(احلـــــرس اجلــــمـــــهــــوري ‘احلــــرس
اخلاص ‘فدائيي صدام ‘جهاز االمن
اخلـاص ‘اخملــابـرات ‘االمن الــعــامـة
).تــمــتــد افــقـيــا حتت ســلــطــة صـدام
نـفــسه. اذ انـهـا عــمـلـيــا فـوق الـدولـة
.كــان مــســـؤولي تــلك االجــهــزة فــوق
مجـلس الـوزراء وفـوق مجـلس قـيادة
الــثــورة وفــوق الـــقــيــادة الـــقــطــريــة

وحتت صدام فقط.

لم يـــــنل انـــــقالب  30تــــمــــوز 1968
اهـــتـــمــامـــا من مـــؤرخي الـــعــراق اال
بـنـطــاق مـحـدود  عـلى الـرغم من ان
دكتاتور العراق صدام حس قد بنى
مــجـده الــشـخــصي عــلى احـداث ذلك
الـيوم  الـذي كـانت نـتـائـجه وخـيـمة
عـــلى الـــشــعب الـــعــراقـي وعــلى دول
اجلوار . ولـنا ان نـتسـائل ما حـقيـقة
ما جرى في ذلك النـهار  ? كيف انهى
انــقالب  30تـــمــوز  1968الـــصــراع
ـنـاطــقي عـلى الـســلـطـة في الـعـراق ا
لـصالح الـتـكـارتـة على حـسـاب ابـناء
الـرمــادي ? الى اي مــدى جنح صـدام
في مـسك دفـة الـسـلـطـة بـيـد الـعـائـلـة
عــــلى حـــســـاب الـــنـــفـــوذ احلـــزبي و
ـديــني و الــعــشــائـري ــنــاطــقي و ا ا
?االجــــابــــة عـن هــــذه الـــــتــــســــاؤالت

وتساؤالت اخرى محور دراستنا .
قــدر تــقــلـق االمــر بــحــقــيــقــة احـداث
انقالب  30تـموز ‘ 1968فلـيس ثـمة
مـن شك بــــأن الــــبـــعـث قـــد جــــاء الى
احلــكم في الــعــراق عــبـر انــقالب 17
ـــشــؤوم عـــلى ظـــهــر تـــمــوز  1968ا
دللـ من الرمادي (ضباط الـقصـر) ا
ــقـدم  الــركن عـبــد الـرزاق الــنـايف :ا
معاون مدير االستخبارات العسكرية
والعقيد ابراهيم الداود قائد احلرس
اجلـمهـوري والـرائـد  سعـدون غـيدان
آمــــر كــــتـــــيــــبــــة دبــــابــــات احلــــرس
فيد ان نـستذكر اجلمهوري .  ومـن ا
ــصـريـة مـاقــاله مـقــدمي اخملـابـرات ا
ـعـرفة الـلذيـن ارسلـهم عـبـد الـناصـر 
اوضاع العراق قبيل انقالب 17تموز
اذ  ابلغوا  صبحي عـبداحلميد:هناك
حـمــاران يـسـرحـان في بــغـداد وهـمـا
الــــنـــــايـف والــــداود مـن تـــــمـــــكن من
ركـــوبــــهـــمـــا اوصـاله الى الــــقـــصـــر
فـــاركــبـــهـــمــا قـــبل ان اجلــمـــهـــوري 

يركبهما غيرك .
 عـ الـنـايف بـعـد انـقالب  17تـمـوز
 1968رئيسـا للـوزراء والداود وزيرا
لــلـــدفــاع وغـــيــدان قـــائــدا لـــلــجــرس

اجلمهوري .
 استـدرج الـنـايف في نـهار  30تـموز
 1968الى مــآدبــة غــذاء في الــقــصـر
اجلــمـــهــوري بـــاالتــفـــاق مع الــبـــكــر
واالخرين  كان الغـذاء غزاال مـشويا
قد اصطاده حمـاد شهاب  و وهذا ما
الـذي بـرر بـه حـمـاد دعــوته لـلــنـايف 
قدم ومـعه اثنـا عشـر حارسـا مسـلحا
ظـلـوا في فـنـاء الـقـصـر اجلـمـهوري 
ولكـي يتـرك انطـبـاع بانه لـيس هـناك
اي شيء غـير عـادي يـنتـظـر حدوثه 
ــالـيــة الى دعي  صــالح كــبــة وزيــر ا

احمد حسن البكر يلقي خطاب 17 تموز 1968
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األمـــــراض  CDCعـــــلى اســـــتـــــخــــدام
هــيــدروكـسـي كـلــوروكــ لـلــوقــايـة من
الريــا. عــنـد اســتـخــدام هـيــدروكـسي ا
كـلــوروكـوين بـجـرعـات أعـلى لـسـنـوات
عــديـــدة  حــدثت حــالـــة نــادرة لــلــعــ
تــسـمى اعــتالل الـشــبـكــيـة. يــجب عـلى
األشخاص الذين يتناولون هيدروكسي
كــلــوروكــ ألكــثــر من خــمس ســنـوات
" . اخلضوع لفحوصات منتظمة للع

مالحظة: 
ـراكـز ــبـاد الـتــوجـيـهــيـة  ال تــشـيـر ا
مــكــافــحــة األمــراض والــوقــايــة مــنــهـا
الريـــا حــتى إلى الســـتــخــدامـــهــا في ا
ar- ـمـيت "اضــطـراب ضـربـات الـقـلب ا
ـقـاالت التي  "rhythmiaالـذي تـذكره ا
تـــثـــيــر اخلـــوف في وســـائل اإلعالم. ال
تـتـطـلب إرشادات اسـتـخدام  HCQفي
عالج الــرومـاتــيـزم والــذئـبــة والـتــهـاب
ــفـاصل الــرومـاتـويـدي ( (RAفـحص ا
ـوجات الصوتية لـلقلب لفحص إيقاع ا
الــقـلب  عــلى الـرغم من أن األطــبـاء قـد
يـطـلـبـون واحـدًا قـبل وصف  HCQإذا
ــريض يــعــاني مـن أمـراض لــزم األمــر 

القلب.
قـد يـكـون مـرض كـورونـا نـفـسه  الـذي
ــكن أن يــتـلف الــقـلـب  مـســؤولًـا عن
بــعض مـشــاكل الـقــلب الـتي يــتم إلـقـاء

HCQ  . اللوم فيها اآلن على
لـذا  قال مركز السـيطرة على األمراض
أن  CQو  HCQآمـنان وجيدا التحمل
الريا وعالجها. لـسنوات لـلوقايـة من ا
وافـقت إدارة الـغذاء والـدواء األمريـكية
الحـقًـا على  HCQلـعالج مـرض الذئـبة
ــفــاصل الــرومــاتــويـدي  و الــتــهــاب ا
الي جـرعات أعلى بـكثير حـيث أخذ ا

على مدى عقود  وليس أيامًا.
عـند اسـتخـدامه لعالج كـورونا توصي
بـــروتــوكــوالت الـــعالج الــنـــاجــحــة في
جـميع أنحاء الـعالم بجرعة مـنخفضة 
ومـــــــدة قــــــصــــــيــــــرة ( 7-5أيـــــــام) من
هـيـدروكـسي كـلـوروكـوين واسـتـخدامه
رض لـلمـساعـدة في تقـليل مـبكـرًا في ا
شـدة ومـعدل االنـتشـار  وتـقلـيل دخول
ـاذا تسـتخـدم العـاصفة ـستـشفـيات.  ا

دة 5-7 HCQ  الـناريـة ضد اسـتعـمال
أيـــام في عالج كـــورونــا في حـــ يــتم
اسـتـخـدامه لـعـقـود بـجـرعـات أعـلى في
ـفاصل الرومـاتويدي الـذئبة والـتهاب ا

RA) ? )
ببساطة ال معنى طبي لهذه احلملة.

يــزعم الــنــقــاد أنه لــيـس لـديــنــا "دلــيل"
السـتـخـدامه في الـفـيروسـات الـتـاجـية.
إنــهم يـتــجـاهـلــون عن قـصـد أن لــديـنـا
بـالفعل بـيانات من  2005-2002تـظهر
أن  HCQلـه تـــأثــــيـــر فــــعـــال مــــضـــاد
لـلـفـيـروسـات في وقت مـبـكـر مـن مرض
ـــــــاذا ال SARS-CoV.  الـــــــســـــــارس
تـخبرك إدارة الـغذاء والدواء األمـريكية
( (FDAومــــركــــز الــــســــيـــطــــرة عــــلى
األمــراض ( (CDCومــنــظـمــة الـصــحـة
ـيـة والـدكـتـور فـوسي واجلـمـعـيـة الـعـا
الــطــبــيـة األمــريــكــيــة ومــعـظـم وسـائل

اإلعالم بهذا األمر?
لـدى د. أنـتوني فـوسي  وإدارة الـغذاء
والــدواء ومــراكــز مــكــافــحــة األمــراض
والـوقاية منها بيانات محدثة لكل دولة
عـــلى حـــدة حــول عـــدد احلــاالت وعــدد
الـوفـيـات  وعـدد الـوفـيـات لـكل مـلـيون
نـسمة. إن فشلهم في السماح لألطباء 
بل وحـتى تـشجـيـعهم  عـلى اسـتعـمال
ـرضى كـورونا في وقت  HCQكـخـيار 
زيد من رض  يتسبّب في ا مـبكر من ا
الوفيات في أمريكا مقارنة بالدول التي

تـــســتـــخــدم  HCQفـي بــدايـــة ظـــهــور
الــعــدوى. اســتــخــلص اســتــنــتـاجــاتك
اخلـاصة من بـعض األمثـلة اعـتبارًا من
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رضى في وت ا االخـتالفات صارخة. 
دول الـــــعــــالـم الــــثـــــالث  حـــــيث يـــــتم
ـكـلـفة اسـتـخـدام هذه الـعالجـات غـير ا
HCQ ? والـعـريقـة في وقت مـبكـر مثل
ـــرضى في بـــأعــداد أقـل بــكـــثـــيــر من ا
ـــتـــحــدة  حـــيـث يــتـــدخل الـــواليـــات ا
الـــســـيــاســـيـــون والــبـــيـــروقــراطـــيــون
ــــتـــصـــلّــــبـــون في قــــرارات األطـــبـــاء ا

. الفعلي
كـــمــا تـــســـتــخـــدم الـــهــنـــد والـــبــرازيل
وإســـرائـــيل وكــوســـتـــاريــكـــا وكـــوريــا
اجلــنـوبــيـة ودول أخـرى  HCQكـعالج
وقـائي لـلمـسـاعدة في مـنع الـعدوى عن
ـمــرضـات الــذين يــعـتــنـون األطــبــاء وا
نع احملـافـظون في ـرضى كـورونـا. 
 46من أصل  50واليـة أمريكـية األطباء
ـمــرضـات األمـريـكـيـ من الـوصـول وا
إلى هـذا اخليار حلمـايتهم  مـتجاهل

النجاح في العديد من البلدان األخرى.
األطـبــاء األمـريـكـيـون مُـقـيّـدون من قـبل
إدارة الــــغـــذاء والــــدواء األمــــريـــكــــيـــة
والــعـديـد من احلـكــام عـلى االسـتـخـدام
صاب رضى ا ـتأخر لـ  HCQفـي ا ا
ـا أدى بالـواليات بـأمـراض خطـيرة  
ـتحدة إلى مـعدالت مضـاعفات أعلى  ا

زيد من الوفيات واسـتشفاء أطول  وا
 وأضــــرار اقـــتـــصــــاديـــة مــــدمـــرة من

ُطوّل. اإلغالق ا
FDA)) تـوحي إدارة األغـذية واألدوية
 ?ومــراكــز الــســيــطــرة عـلـى األمـراض
( ? (CDCواحملـــافــظـــون  واجملــالس
الـطـبيـة والـصـيدالنـيـة التـابـعة لـلـدولة
بـأن "خـارج الـتـسمـيـة أو الـتـصريح أو
الــوصــفــة الــطــبــيـة  "off-labelالــذي
يــصف  HCQفـي عالج كــورونــا غــيـر
قـانـوني أو احـتيـالي. تـعـني الـتسـمـية
خـارج الــتـسـمـيـة بـبــسـاطـة اسـتـخـدام
ـرض جــديـد يــخــتـلف عن ذلك الــدواء 
ـوافــقـة عــلـيه في األصل. الــذي تـمـت ا
يـتسبب الـسياسيـون والبيـروقراطيون
فـي إدارة األغذية واألدوية ( (FDAفي
إحلـاق أضـرار جـسـيمـة بـأنـظـمة إدارة
األغــذيــة واألدويــة ( (FDAالــتـي طـال
أمـــدهــا والـــتي تــســـمح لألطـــبــاء بــأن
يـصفوا بـشكل قانوني أي دواء مـعتمد

الستخدام جديد.
فــشـل الـدكــتــور فــوسي  ?Fauciالــذي
كـــان يــديــر االســـتــجـــابــة لــلـــوبــاء في
ـتــحـدة  في اإلبالغ عن أي الــواليـات ا
من الـــعــلـــوم األســاســيـــة اإليــجـــابــيــة
الـعديـدة والنـتائج السـريريـة النـاجحة
ـتـحـدة وأكـثـر من اثـني مـن الـواليـات ا

اذا ? عشر دولة أخرى. 
كــان تـركـيـز الــدكـتـور فــوسي هـو أنـنـا
بـحـاجـة إلى انـتـظـار لـقـاح إلعـادة فـتح
ـــاذا ا? إنه يـــعـــلم أن الـــبـالد بـــأمـــان. 
اللقاحات تستغرق شهورًا إلى سنوات
ـؤكد أنه عـلى دراية لـتـطويـرها. ومن ا
أيـضًـا بقـضايـا سالمـة اللـقاحـات التي
 نقلها إلى السوق دون اختبار كاف.
إن سـيـاسـة حافـة الـهـاويـة السـيـاسـية
وجـداول األعمـال اخلفـية - الـسيـاسية
ــالــيـــة أو كــلــيــهــمــا - هي لــعــبــة أو ا
يتة.  HCQليس دواءً لكل خـطيرة و
داء  ولــكــنه يــنـقــذ األرواح في جــمـيع

أنحاء العالم.
إن احلـق في احلفـاظ عـلى حـياتـنـا هو
ـكرسة في ـدنيـة األساسـية ا حـريتـنا ا
إعـالن االســتـقـالل ودســتــور الــواليـات
ـــــتـــــحـــــدة. يـــــجـب عـــــلى األطـــــبـــــاء ا
ــــرضى ومــــحــــامي ــــمــــرضــــات وا وا
ــدنـــيــة أن يــقـــاومــوا بــكل احلـــقــوق ا
ـتاحـة لهم. نحن بـحاجة إلى األدوات ا
اتـخاذ إجراءات قـانونيـة ضد الوكاالت
واحملـــافـــظــ الـــذين يـــعــمـــلـــون ضــد

صلحة العامة. ا
لــيس لــديــنــا وقت لــنــضــيــعه. الــنـاس

وت. وتون. إن اقتصادنا 
Eliz- الـدكتـورة " إليزابـيث لي فليت #

abeth Lee Vliet 
كــانت الـكـتــورة فـلـيت رائــدًا في مـجـال
الـرعاية الطبية الـفردية التي تركز على
Vive ـــريـض. وهي مـــؤسس مـــركـــز ا
 Life Centerواسـتراتيجـيات الصحة
ـمـارسات الـطـبـية في الـهـرمـونيـة مع ا
تـوكسون  أريزونا وداالس  تكساس 
وهـي مـتـخــصـصــة في الـطب الــوقـائي
ـديـر ـنــاخي. الـدكـتـورة فـلـيت هي ا وا
الـسـابق جلـمـعـيـة األطـبـاء واجلـراح

األمريكية.
# وصـفة لعالج مرض كورونا والوقاية

منه بالهيدروكسي كلوروكوين:
هـذه وصـفة اسـتعـمـلهـا طـبيب أمـريكي
زعـم أنه عـــالج بـــهـــا مـــرضى كـــورونــا

لنسبة :100%
بـــالـــنــظـــر إلى إحلـــاح الــوضـع  قــمت
بـتـطويـر بـروتـوكول الـعالج الـتالي في
ـسـتـشـفى ولـم أر سوى بـيـئـة مـا قـبل ا

النتائج اإليجابية:
 .1يـعـالج أي مـريض يـعـاني من ضـيق

في التنفس بغض النظر عن العمر.
 .2يـتم عالج أي مريض في الفئة عالية
اخلــطــورة حــتى مـع أعــراض خــفــيــفـة

فقط.
ــــرضـى الــــصــــغــــار  .3ال يــــتـم عالج ا
والـصــحـيـحـ ومـنـخـفـضي اخلـطـورة
حـتى مع ظـهـور أعـراض (مـا لم تـتـغـير

ظروفهم وتندرج في الفئة  1أو .(2
نـظام العالج اخلـارجي اخلاص بي هو

كما يلي:
 .1هــيـدروكـسي كـلـوروكـ  200مــلـغم

دة  5أيام مرت في اليوم 
 .2أزيـــثــرومـــيــســ  500مـــلـــغـم مــرة

دة  5أيام واحدة في اليوم 
 .3كـبـريـتـات الزنك  220مـلـغم مـرة في

دة  5أيام اليوم 
ـدة (قــدحتـتـاج بـعض احلـاالت عالجـا 

 10أيام. 
أمــــا الــــوقـــــايــــة من مــــرض مــــورونــــا
خـصـوصـا عنـد من يـكونـون في تـماس

رضى فهي: مع ا
حـب كــلــوروكــوين  200مـــلــغم مــرتــان

اسبوعيا 
حب زنك  200ملغم واحدة يوميا)

قالة:  #هذه ترجمة 
 patients are pawns in Doctors

political brinkmanship
 M.D. By Elizabeth Lee Vliet

Past Director of Association of
American Physicians and Sur-

geons
أمّـأ وصـفـة العالج والـوقـاية فـمـأخوذة

عن مصادر علمية مختلفة.

يـــشـــهــد أطـــبــاء اخلـط األمــامـي الــذين
صـابـ بـفـيروس ـرضى ا يـعـاجلـون ا
كــــورونــــا أو مــــا يُـــســــمّــــر عــــلــــمــــيـــاً
SARS-CoV2 / COVID-19اآلن
هـجـومًـا مـزعـجًـا ومتـصـاعـدًا ومـنـسـقًا
عــلى الــكـلــوروكـ ( (CQومــشــتــقــاته
األكـثر أمـانًا  هـيدروكـسي كلـوروكوين

ــالريـــــــــــا أصـال) . () (HCQعـالج ا
اســـتـــخـــدام كـال الـــدواءين بـــأمـــان في
رضى في جمـيع أنحاء العالم مـالي ا
الريـا وعالجـهـا مـنـذ أن لـلــوقـايـة من ا
وافـقت إدارة الـغذاء والـدواء األمريـكية
على سالمتها وفعاليتها في عام 1934
و  1955عــلى الـتـوالي. تُــدرج مـنـظـمـة
ـيـة(  (WHOالــدواءين الــصـحــة الـعــا
 CQو  HCQعــــلـى أنــــهــــمــــا "أدويـــة
ــتـعــان به من أســاســيــة" بـســبب مــا 
نخفضة الـسالمة والفعالـية والتكلفـة ا

والتوافر الواسع.
ــكــافــحـة ــراكــز األمــريـكــيــة  نــشــرت ا
CDC)) األمـــراض والـــوقـــايــة مـــنـــهــا
نـفسـها مـباد توجـيهـية عـلى موقـعها
Hydrox- كن وصف على اإلنترنت: "
 ychloroquineلـلبـالغـ واألطفال من
ــكن لــلــنــسـاء جــمــيع األعــمــار. كـمــا 

رضعات تناوله بأمان. " احلوامل وا
حــول اآلثــار اجلـانــبــيــة  يـقــول مــركـز
Hydrox- :الــســيــطــرة عـلـى األمـراض
" ychloroquineهــــــــو دواء جـــــــيـــــــد
الــتــحــمل نــســبــيًــا. أكــثــر الــتــفــاعالت
ــــعـــدة الــــضــــارّة شــــيــــوعًــــا هي ألـم ا
ــكن والــغــثــيــان والــقيء والــصــداع. 
تـقليل هذه اآلثار اجلانـبية في كثير من
األحـيـان عن طـريق تـنـاول هـيـدروكسي

كلوروكوين مع الطعام.
"قــد يـســبّب هــيـدروكــسي كـلــوروكـوين
أيـضًـا حَـكّـة لدى بـعض األشـخـاص. قد
يـــكــون جلــمـــيع األدويــة بـــعض اآلثــار
اجلـانـبـيـة. اآلثـار اجلـانبـيـة الـبـسـيـطة
مــثل الــغــثــيــان أو الـقـيء الـعــرضي أو
اإلســـهـــال ال تــتـــطـــلب إيـــقـــاف الــدواء

ضاد للمالريا" ا
حول مدة االستخدام: 

"ال تـوجد قيـود من مركز السـيطرة على
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واضيع التي تـخص حياة الناس ومع أنـا من الذين يطالـبون بتنـاول كل ا
إنـنا مـقـيدون بـعادات وتـقـاليـد فـأن أغلب اجملـتـمع الذين نـحن مـنه يرفض
رفـضاً قـاطعـاً اخلوض في أمـور تمس حيـاته مع إنه اليـوجد نص شرعي
ــرحـلـة بـحـرمــان تـداولــهـا . ولــو أن هـنــاك مـنـاهـج دراسـيـة تــوضع في ا
اإلبـتـدائيـة صـعـوداً لـعـرف الـشـباب ذكـور وإنـاث الـكـثـيـر من األمـور التي
تـخصهم خاصة ح بلوغهم وإنتقالهم من الطفولة الى الشباب وألدركوا
أشـياء كثيرة خافيـة عنهم وألننا كمـا ذكرت سلفاً مقيـدون بعادات وتقاليد

.. نرفض ذكرها حتى دراسياً
لـقد جـعل احلـياء اجملـتـمعي بـالـشبـاب البـحث عن أي شيء يـريد اإلطالع
عـلــيه بـعــيــداً عن أعـ أهــله وحـتـى أصـدقــائه وأخـذ يــبـحـث عن قـصص
كن أن يحدث بينهم في رأة وما  اجلـنس وصورها وعن عالقة الرجل با
ـا يـريـد أإلطالع عن كل هـذه يـوم زفـافـهم . قـد يـكـون فـضـول مـنه أو لـر
األمـور مـسبـقـاً قـبل أن تكـون له حـيـاة أخرى مع الـطـرف اآلخـر شريك له

فيها .
قـد أكـون جتـاوزت بـعض اخلـطـوط احلـمـراء في مـقالـي هذا ولـكن حـسب
مـعـرفـتي أن الـشـرع لم يـحـرم عـليّ أو عـلى غـيـري اخلـوض فيـه ولكـن ما

تعارفنا عليه من ( عيب ) جعلنا نبتعد في اخلوض في أعماقه ..
أصـعب مرحـلـة عـلى اإلنسـان حـ تنـمـو خالياه وهـرمـوناته الـذكـورية أو
اإلنـثويـة وإنتـقاله مـن حيـاة الى أخرى حـيث يكـون سـلوكه مـختـلف تمـاماً
ن يرشـده ويخبره عن عن مـرحلة الطـفولة ويـكون في ذات الوقت بحـاجة 
مـا يجري في جسمه من إنتقاالت فيسلوجية حلياة أخرى لم يكن يعهدها
سـابـقـاً فـلو أن هـنـاك مـنـهـاج دراسي أو حـتى مـحـاضـرات ديـنـيـة تـشرح
طـبيعـة تكوين اإلنـسان وإنـتقاله من مـرحلة ألخـرى لعـرف الكثـيرين كيـفية

وه. إنتقال مراح 
ـرحلة رحـلة األولى  ـراحل الطـفولة ثم الـصبـا ومن ثم ا جـميعـنا مـررنا 
راهـقة والـتي وصفـوها الـشبـاب والتي يـطلق عـليـها عـلمـاء النـفس فتـرة ا
بـأخـطر مـرحـلـة تـمـر عـلى اإلنـسـان بفـئـتـيه الـذكـر واألنـثى اذ سـرعـان ما
يـتغـيـر جـسم وعـقـلـيـة وتفـكـيـر الـشـاب ويـبـدأ بـالتـفـكـيـر بـأمـور جـديدة لم
يـعهـدها من قـبل مع حذره الـشـديد وخـوفه على نـفسه من أن تـكون حـالة
ــر بـهــا . فـلــو كـان هــنـاك مــنـهــاج دراسي تـوضـع كـمـادة مـرضـيــة قـد 
درسـة لهما درس او ا اسـاسية لعـرف الشاب والـفتاة كل حسـب شرح ا
عن إنـتقال مرحـلة جسمـيهمـا إلى حياة أخرى وال نـنسى كذلك دور اآلباء
واألمـهات في إرشاد أوالدهمـا كي يسلـكوا سلوك حـقيقي ال يـؤذيهما كي
ال يـقعوا في احلذور والوقـوع في خطأ قد يكـلفهم حياتـهم بحسب العرف
ـطـالبـة بـأن تـكون ـتعـارف في مـجـتـمعـنـا خـاصـة األنثى وعـلـيه أصـبح ا ا

حـيـاة الـشــبـاب مـادة دراسـيـة أســاسـيـة في مـنـاهج وزارة
تـوسـطـة كي يـعي الـتـربـيـة تـبـدأ في مـرحـلـة الـدراسـة ا
الـشــبـاب ذكــور وإنـاث مـا يــكـون عــلـيه أجــسـادهم من

مراحل إنتقالية .
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ازحهم وروثـات ان ضيـفًا حل عـلى احدى األسـر واراد ان  يـروى في ا
عـد له مع الـعائـلة بـطريـقة فـكاهـية جـعلـتهم  ,حـيث قام بـتقـسيم الـطعـام ا
ـمـازحـة . هــذه احلـكـايـة شـبـيـهـة مـسـرورين من خـفــة دمه واسـلـوبه في ا
بـزيارة وزير اخلارجـية الفـنلندي الـسيد  بـيكا هافـيستـو  الى بغداد الذي
اجـرى زيارة رسـميـة لم يـسبـقهـا تـهلـيل وتطـبـيل إعالمي . كانت واضـحة
ـعـالم ضـمن بـرنـامـج بـروتـوكـولي الـتـقى خاللـه شـخـصـيـات مـعـيـنـة في ا
احلـكومة االحتادية من اجل تعـميق العالقات الثـنائيّة ب البـلدين لتحقيق
ُشترَكة ال أكثر  . زيارة تكللت بأفتتاح مبنى السفارة الفنلندية ـصالح ا ا
في بـغـداد بعـد ثالثـة عقـود عـلى اغالقـها . الـوزيـر الضـيف لم يـجري أي
لـقاءات خـارج الـسيـاق الـدوبلـومـاسي مع زعامـات حـزبيـة وعـشائـرية ولم
يـتـدخل بـشـؤون العـراق او يـطـلب مـنه انـهـاء وجـود ايـة قوة عـلى ارضه .
عـلـى عـكـس ظـريـف الـضــيف الــذي كــان في بــغــداد قــبل ايــام في زيـارة
سـبقـتهـا عاصـفة من الـدعـاية والـترويج  تـوحي بأن الـزائر صـاحب الدار
والـقيادة العراقـية هم الضيوف . بـرنامج الزائر االخيـر كان يضم لقاءات
لـثمانية زعامات عراقـية من بينها رئيس مـجلس القضاء االعلى وال نعرف
سـببهـا او الدوافع التي تـقف وراءها سيـما مع الشـخصيـة األخيرة التي
تـمـثل إحـدى أهـم رئـاسـات الـسـلـطــات في الـبالد ! اسـئـلــة كـثـيـرة تـطـرح
نـفسـهـا حول هـذه الـزيارة الـتي اخـذت مسـاحـة اكبـر من زيـارة اعتـيـادية
يـقوم بهـا اي وزير خارجـية لدولـة مجاورة . من بـ تلك االسئـلة : اذا ما
قـام وزير اخلارجـية العراقي بـزيارة اي من الدول اجملـاورة هل سيسمح
له بـلقاء شخصـيات معيـنة حسب رغبـاته دون أن يستنـكر أحد عليه ذلك?
اإلجـابـة واضـحـة جـدا وهي : بـال ادنى شك سـتـكـون خـطـواته مـحـسـوبـة
وحتـركـاته مـحدودة والـتـجـارب الـسـابـقة خـيـر شـاهـد عـلى ذلك. وهـذا ما
يـجـعلـنـا نـؤمن انـنـا جـزء من مـعـادلـة ال نـاقة لـنـا فـيـهـا او جـمل  مـعـادلة
ا في ذلـك سيادته التي جـعلت العـراق يدفع ثمن الـكثير مـن اخلسارات 

زيد من القرارات تستند على أرضية رخوة يجب تدعيمها با
الـسيـاديـة الـتي تعـيـد للـعـراق مـاء وجهه وحتـفظ حـقوقه
ـسلـوبة عـلى حسـاب حيـاة مواطـنيه الـذين باتـوا اخر ا

ما تفكر به حكوماتنا الرشيدة .

ـوضـوعــيـة وبـفـكــر  اصالحي  وتـنـمــوي   ابـدي عـظـيم اســفي لـبـعض
الـشـخـصــيـات  االقـتـصـاديــة الـتي كـنّــا نـتـأمل فـيــهم اخلـيـر  والـصالح 
ثّل االعـلى لـنـا ولالخريـن  وواقع احلال لالسف ثـبت بـعـضهم ونـعـدهم ا
واقـعيـاً الـتـوجه الختالق مـعـوقـات  وعقـبـات غـير مـبـررة ومـنهـا مع شـديد
االسف خـلق مـشـكالت لـلـبـاحـثــ الـواعـدين بـسـيـنـاريـوهـات مـرة عـلـمـيـة
وبـحثيـة ومرة اخـرى بدواعي  تـخصـصية  ولـكن احلقـيقـية الـتي ال تُغيب
ــنـتـجـة الــتي قـيـدت الـبالد هــو الـعـقـلــيـة االقـتـصــاديـة االحـتـكــاريـة غـيـر ا
بـسيـاسـات وافكـار غـير مـنـتجـة اقـتصـاديـاً ومالـيـاً  ونتج عن االسـتـمرار
ـرضّي  لـلـعـراق  وهـذه ـالي غــيـر ا بـهـذا الـنـهج الــواقع  االقـتـصـادي وا
ـارسـة كـسر ـالـيـة تسـتـمـر  وتـتـنـامى فـي  الـعـقـلـيـة  من وجـهـة نـظـرنـا ا
االرادات الــعــلـمــيـة والــبـحــثـيــة الـواعــدة  الـوطــنــيـة بــدواعي  اخلـروج عن
الـية الـساعـية لـلتـطوير قـيدة لبـعض  الـطاقـات االقتـصاديـة وا قـواعدهـا ا
والـتنمـية واسـباب وذرائع اخرى . وبـعيـداً عن سرّد الـنشاطـات واجلهود
ـبـذولـة  وهي مـعـروفـة لـلـجـمـيع  في قـيـمـة وحـجم الـنـشـاطـات الـوطـنـيـة  ا
ـقّدرة لـلـجـمـيـع بال اسـتـثـنـاء    واثـرها ـبـذولـة وا ـالـيـة ا االقـتـصـاديـة وا
الي واالقتـصادي في العراق االصالحي والـتنمـوي في تصحيح الـواقع ا
 ونـحـمد الـله  سـبـحـانه وتـعـالى  ان قـرارنـا  وموقـفـنـا  بـعـدم الـنـشر في
ــواقع والـشــبـكــات االقـتــصـاديــة  الـتي تــمـيــزت بـهــذه الـصــفـات بــعض ا
ــالــيــة ــقــيــدة لــلــطــاقــات والــســاعــيــة لــكــســر االرادات ا واخلــصــائص ا
واالقـتصـاديـة الوطـنـية اخملـلـصة ( مع وجـود مـنشـورات ومـقاالت  سـابـقة
لـديـنـا في بــعـضـهـا )  كـان قـراراً صــحـيـحـاً  والـذي نــتج عـنه الـتـعـرض
الشـكال متعـددة من محاوالت الـتشويش او خلق مـشكالت مفـتعلة  وهي
ُـقيدة واالحتكارية  تعمل مـتوقعة   السباب تولدّت  لديـنا ان هذه العقلية ا
ـتــخـصــصـ الـوطــنـيــ  لـغـايــات غـيـر عــلى حتّـيــيـد  بـعـض الـبـاحــثـ ا
اقـتصـادية وغـير وطـنـية في واقع احلـال  . رغم التـحـديات الـكبـيرة نـتأمل
ـهنـي اقتـصادياً ومـالياً والزال لـدينا آمل كـبير بـاخمللـص والوطـني وا
ـسـارات  الـتي تــصّب في مـصـلـحــة بـلـدنـا الـعـزيـز لـتـعـديل وتـصــحـيح  ا

العراق . 
ان االقـتصاد الـعراقي ينـبغي ان يـبنى على اسس مـهنـية وعلـمية  ووطـنية
بـعيداً عن عقـلية كـسر االرادات التي ثـبت فشلهـا ابان النـظام السابق وال

عـــودة لــعــقـــلــيـــة الــنــظـــام الــســـابق ... ارادة الــبـــاحــثــ
ـتخـصـص الـوطـنيـ اقـوى من العـقـليـات  الـساعـية ا

تنامية الوطنية ... مع االحترام  لكسر  االرادات ا
الي والتأميني  { الباحث ا

إليزابيث لي فليت 
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ثل مركز الدراسـات والبحوث لدار شريدة على تنظـيم رحلة بالدرجات الهوائية اكدت سعاد اجلوهري 
قبل . تشمل عدة مدن عراقية ايلول ا

واضـافت اجلـوهـري في مـنـشـور اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس  ان (الـرحـلـة سـتـنـطـلق من مـديـنـة بـغـداد
ـشاركـة عدد وتسـتغـرق اسبـوع بـعد ان جنـحت هذه الـتجـربـة في دولة الـكويت وايـران التي حـضيت 
كبـيـر من الريـاضـي في هـذه اللـعـبة وكـذلك من الـهواة) .واوضـحت اجلـوهري (انـنـا فاحتـنـا العـديد من
وافقة وعـقد االتفاقـات النهائـية وعندها اجلهات الداعـمة لهذه الـفكرة في العـراق وابنتظـار استحصـال ا

طلوبة للتحضير قبل انطالق الرحلة). علومات ا تسابق بكافة ا يتم تزويد ا
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سابقات في اللجنة التطبيعية بشأن إعالنها عن ما أقدمت عليه جلنة ا
اقـامـة دوري الـشـبـاب لـلـمـوسم اجلـديـد سـيـكـون مـتـزامـنـا مع انـطالق

قبل دوري الكرة خالل ايلول ا
أقول هذه انتقـالة نوعية في التـخطيط والبناء الـكروي اجلديد في الكرة
اضية  ,اذا سهل الله العراقية والـذي غاب كل السنوات الـ (  ( 17ا
وكتب لـلدوري ان يـنطـلق بعـد اخلالص من فيـروس كورونـا الذي عطل

كل شيء
هذه اخلطوة متمثلة بـاألهتمام بالفئات العمـرية يجب علينا اإلشادة بها
عـندمـا نـريد أن نـدعم عمل الـتطـبيـعيـة مـثلـما نـنتـقد عـملـها عـندمـا نرى
بـعض القـرارات او اخلطـوات التي تـقوم بـها الـتطـبيـعيـة غيـر صحـيحة

ا ( نشم ) منها رائحة الشخصنة والتهميش او االقصاء ور
عندما تعلن التطـبيعية عن دوري الشباب علـيها ان تسند دوري الفئات
الـعمـرية االخـرى للـناشـئـ واالشبـال والتبـقي األمر عـائمـا دون حسم
في الوقت الذي اخـتارت فيه اإلختـيار الصـحيح والدقيق عـندما أوكلت

مهمة اإلشراف على الفئات العمرية للخبير داود العزاوي
دربـ الـذين تراهم عـلى الـتطـبـيعـيـة أن تخـتـار وتسـمي بـدقة أسـمـاء ا
نتخبـات العمرية وأن تنفتح على تلكون القدرة الفـنية في العمل مع ا
تواجدين في الـساحة األن وعدم جتاهل البعض منهم درب ا جميع ا

يول واالجتاهات بحجة الوالءات وا
ايـضـا ان يـكـون هــنـلك وضـوح في الــطـرح وشـفـافـيــة ومـصـداقـيـة في
عقول التصريحات السيـما في موضوعة النظـام االساسي فليس من ا
( خـمسـة اشـخاص ) يـعلـنون ( خـمـسة ) تـصريـحـات متـناقـضة االول
يـعلن ارسـال الـنظـام االساسي لـلفـيـفا واالخـر ينـفي والـثالث يـعلن عن
عـرضه عـلى اجلـمـعـيــة الـعـمـومـيـة والـرابع وكـأنـه يـلـمح بـعـدم اعـتـرافه
بالـعمـوميـة واخلامس يـستـغرب واليوضح  ,فبـان للـجميـع عدم امتالك
ـوحـد وهذا خـطأ البـد من ذكـره ما دمـنا الـلـجنـة التـطـبيـعيـة لـلخـطاب ا
نـدعي اننـا من الداعـم مـنذ الـبـداية لـعمل الـتطـبيـعيـة فالبد من تـقو

العمل ألجل النجاح الذي ننشده ال العمل على طريقة ( جس النبض )
إن كانت ردود االفعال كثـيرة تراجعوا وان كـان في االفق مايشير الى
هدوء وان كان يسبق العاصفـة انتقلوا للمرحـلة الثانية من العمل وهذا

ن يتابعون العمل الكروي في العراق اليوم ما ال يطمئن الكثير 
ـتوقع ان تفكـر التطبـيعية بزج الذي البد من اإلشارة الـيه هو من غير ا
منتخب حتت سن (  ( 21سنة ببطـولة اسيوية حتت سن ( ( 23سنة
هذا يعـني ( حرق ) وهدار للمـواهب الكروية فـمثلمـا حترص التطـبيعية
عـلى صحـة االعمـار ومغـادرة التالعـب باالعـمار واالبـتعـاد عن التـزوير
البد ان حتافظ على زج الالعب ومراعاة اعمارهم واللعب في االماكن

سابقات التي تالئم أعمارهم وا
الحظـات التي تثار هـنا او هناك يـبقى العمل في حتى االن ورغم كل ا
التطـبيعيـة متعب ومرهق واشـد على يد العـامل فيـها وننتـظر جناحهم
ولـكن البـد ان تـشـوب الـعـمل بـعض األخـطـاء او الـهـفوات والبـد من ان
نوجـه النـقد لـها ألجل الـتصـحيح حـتى وان عرفـنا ان
االخبار ال تـوزع بشكل عـادل فالبعـض يتم جتاهله
ــا يـتم رفـضـه وال يـرد عـلى تــلـفــونه والـبـعض ور
األخر يـتم اإلتصال به طـوعا حـتى وإن كان (يغط
بالنوم ) لتزويده بسبق من ( زاد االخبار ) ليفطر

بها صباحا ... ألستم معي !!
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أيــام في مـقـر االحتــاد في بـغـداد وحتت
اشــــراف االحتـــــاد الــــعـــــراقي وبــــإدارة
مـحاضـر من قبـل االحتاد اآلسـيوي لـكرة

القدم.

شرف إلى اعلى مستوى سابق يرتقي با
ـشـرفـ من قبل و بـعـد اخـتيـار أسـماء ا
ـسابقات سيـتم فتح دورة خاصة جلنة ا
ـدة ثالثـة لــهم في بـدايـة شـهـر أيـلـول و

نــاد أو احتـاد ويـكـون االخــتـيـار من قـبل
ـسابـقـات حسب الـسيـرة الذاتـية جلـنة ا
رشح مع ذكر قدمة من قبل ا ( CV) ا
الــشــهـادة أو اخلــبــرة أو أي عـمل إداري

سـتـقام بـالـثالـث عشـر من تـشرين األول/
ــقــبل. وفـي ســيـاق مــنــفــصل أكــتــوبــر ا
اعلن  االحتـاد العـراقي لكـرة القـدم فتح
بـــاب الـــتــــرشـــيح جلــــمـــيع الــــراغـــبـــ
بــاإلشـراف عــلى مــبـاريــات دوري الــكـرة
متـاز والدرجة االولى ودوري الـشباب ا
عـايير أدنـاه تقد ومن تنـطبق علـيهم ا
الـسـيـرة الـذاتـية ( CV) من يوم االثـن
ـوافق 2020/8/10 ولــغــايــة انــتــهـاء ا
الـــدوام الـــرســــمي من يــــــــوم الـــثالثـــاء

وافق 2020/8/25. ا
ــــعـــايـــيـــر واوضح احتــــاد الـــكـــرة ان ا
ـنــتـخـبـات الــوطـنـيـة ــطـلـوبـة العــبـو ا ا
ـتقـاعدون عن الـعمل ولـيس لديـهم أية ا
صــفــة أو ارتـبــاط فـي أي نــاد أو احتـاد
ـنتـخب أكـثر والـذي مـضى على تـركـهم ا
ـمتاز من عشـر سنوات والعـبو الدوري ا
ـتقـاعـدون عن الـعمل ولـيس لـديهم أي ا
ارتــبــاط أو صـفــة مـع أي نــاد أو احتـاد
والـذي مـضى عـلى تــركـهم االنـديـة فـتـرة
عــــشــــر ســـنــــوات عــــلى األقـل وحـــمــــلـــة
ــاجــسـتــيــر والـدكــتـوراه) الــشــهـادات (ا
اخـتـصــاص الـتـربـيـة الــريـاضـيـة الـذين
لـيـس لـديـهم أي ارتـبـاط أو صـفـة مع أي
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تلقت الهيئة التـطبيعية لالحتاد العراقي
لـكـرة الــقـدم خـطـابـاً رســمـيـاً من االحتـاد
ـباراة الـسوري لـلعـبـة يؤكـد فيه إقـامة ا
ـنـتـخـبـ خالل الـوديـة الـتي سـتــجـمع ا
ـــقــــبل ضــــمن حتــــضـــيـــرات الـــشــــهـــر ا
ـؤهلة ـزدوجة وا التـصفـيات اآلسـيوية ا
ـونــديـال قـطـر  022 2ونـهــائـيـات كـأس
آسـيا  2023 في الـصـ . ويـأتي تـأكـيد
ــبـاراة االحتـاد الــسـوري عــلى خـوض ا
رغم الــتــأكـيــد الــسـابـق بـعــد أن كــشـفت
الــفــحــوصــات الــطـــبــيــة الــتي أجــراهــا
ـنـتـخـب عن إصـابـة عــدد من الالعـبـ ا
بـفـيــروس كـورونـا األمـر الــذي قـد يُـربك

حتضيراتهم للتصفيات اآلسيوية.
ـبــاراة في مــوعـدهــا احملـدد وســتـكــون ا
قبل بالـثامن من شهـر أيلول/ سـبتمـبر ا
ـحــافـظـة في مــلـعب فــرانـســو حـريــري 
ــؤمل أن يـبــدأ مــنـتــخـبــنـا أربــيل. ومن ا
الوطني الـعراقي حتضـيراته خالل األيام
قـبلة اسـتعدادا لـوديتي عُمـان بالثالث ا
ـقـبل وكـذلك مبـاراة سـوريا من الـشـهر ا
بــــالــــثـــامـن من الـــشــــهــــر نـــفــــسه وذلك
ــبــاراة هــونـغ كــونغ والــتي اســتـــعــداداً 

اإلصــــابـــات  ��1252 اإلعــــداد الـــتي
ســتـتـرك تـأثــيـراتـهـا بــشـكل ن مـخـيف
ومقلق جدا على جـميع مناحي احلياة
بعد أكثر لكن األمل كبير في ان تتغلب
جـــــــــــهــــــــــود اجلـــــــــــيـش األبــــــــــيـض
ومــعــهم  اجلـمــيع  فـي حتـد واضح
للـكل  الذين عـليـهم التـعاون  كل من
ــزيــد  من مــوقـــعه حــتى النــخــســر ا
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 يبدو  ان الصقور متوجهون  بقوة
الى تــرتــيـب أوراق الــفــريق لـــلــفــتــرة
الـقادمـة  بعـد قـرار اإلبقـاء عـلى نفس
ـــدرب وهــذا ام مــهم يــنـــعــكس عــلى ا
ــــــــوجـــــــــوديـن  في الالعـــــــــبـــــــــ ا
ـدرب بـعد فـترة تـعزيـز  العـالقة مع ا
عــمل لــيـست قــصــيـرة   إضــافـة الى
التفكير بتعزيز  الفريق بعدد اخر من
  لــيــكــون  أكــثـر فــاعــلــيـة الالعــبـ
ـقـبـلة وقـوة  وانـدفـاع لـلـمـشـاركـات ا
احمللية واخلـارجية إمـام حتقيق فريق
مــتـكــامل  مــؤكـد يــســعى الى جتـاوز
ــاضي مــا جـعل من ـوسم ا أخــفـاقــة ا
اإلدارة ان تـــهــــتـم بـــاألمــــور مـن هـــذه
األوقــات رغم صـــعـــوبــتـــهـــا ومــهم ان
يــســتـعــيــد الــفـريق وضــعه ودوره في
ـنـافـسـات احملـلـيـة واخلـارجـيـة عـبـر ا
االعتماد على مجموعة العب وأسماء
ــشــاركـة مــعــروفــة وهــو  مــا يــدعم ا
ــــطـــــلـــــوبـــــة   قـــــادرة لـــــلـــــدفــــاع ا
ــــوسم عن  مــــشــــاركـــات الــــفــــريق ا
ـوسم ـقــبل  لـتـعـويض إخــفـاقـات ا ا
ــــــــاضـي والـــــــعــــــــمـل بـــــــفــــــــتـــــــرة ا
ــوسم اجلـديـد مــنـاسـبـة  الســتـقـبل ا
عـبر  تـشـكيل فـريق  يـنـاسب وحجم
وســـــــمـــــــعـــــــة الـــــــقـــــــوة اجلـــــــويــــــة
وعــــراقــــته  واجنــــازاتـه والزال احـــد
أهم  الفـرق احملـليـة  ومـهم االنتـقال
الى مــسـتـوى اعـلي عـبــر إعـادة الـثـقـة
بـنـفـوس العـبي الـفـريق الـذي اكـثـر مـا
يــخـضـع في الـلــعب لــضـغط األنــصـار
وتـــطــــلـــعـــاتـــهـم الى مـــوسـم مـــثـــمـــر
ومـــنـــتج  ونـــاجح ولـــو احلـــديث عن
وسم الـقـادم آمر مـبـكر ويـخضع الى ا
قبلة وكيف ستسير لكن ظروف البلد ا
مهم  ان  يأتي التعامل مع الفرص.
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ـــاضي في ـــوسـم ا وفــــشل الـــفـــريق ا

احلصول عـلى أي لقب حيث الـوصافة
في الدوري بعـد  الشـرطة ثم اخلروج
ــلك مـن لــقب ألـــكــاس  وبــطـــولــة  ا
رحلة الثانية محمد السادس و  في ا
لـــــــكـن األمــــــور ســـــــارت بـــــــاالجتــــــاه
ـــعـــاكس  إمـــام الــدخـــول في دوري ا
ـوسم احلـالـي ولـعب ثالث مـبـاريـات ا
ــيـنــاء الـبــصـري من دون تــعـادل مع ا
أهداف قبل الفوز على الـكهرباء بهدف
  وتــوقف ثـم عــلى األمـــانــة بـــهــدفـــ
الــدوري في وقــتـهــا  بـســبب اتــسـاع
االحــتـجـاجـات الــشـعـبــيـة ومـتـوقع ان
ــــســـــابـــــقـــــات  تـــــلـــــجــــا جلـــــنـــــة ا
للتأجيل  مباشرة وذلك لم يكن باألمر
ـــرتــبك ــفـــاجــأ  امـــام الــتــنـــظــيم ا ا
للمسـابقة عبر مـواسمها الـكثيرة التي
شـهــدت تـعـثـرا  كـثــيـرا رغم مـطـالـبـة
الـــفـــرق في  حتـــقــــيق دوري مـــنـــظم
ومــــتـــكــــامـل لـــكـن دون جــــدوى وهـــو
مـــا  دفع اوديـــشــو النـــتـــقـــاد جلـــنــة
ـســابــقـات بــسـبـب عـدم  تــمــكـنــهـا ا
مـن  األخــذ بــالــدوري الـى الــنــاحــيــة
الــتـنـظـيــمـيـة  الـطــمـوحـة  الى أخـر
مسابقة  انتهت من دون تتويج  من

ـوقف الــفـرقي دون االعـتــمـاد عــلى  ا
واجلوية حل وصيفا  بعشر نقاط من
اربـع مـــــبــــــاريــــــات  واقل مــــــبـــــاراة
ــتـصــدر بــإحـدى عــشـر من  الــنــفط ا

نقطة.
  وكــان يــنـتــظــر الـفــريق اســتـئــنـاف
الدوري بـعد الـتوقف بـسرعـة لكن دون
ـــــوقـف الـــــذي واجه جـــــدوى امــــــام ا
اجلميع بـسبب اتـساع كورونـا من فتة
الى اخرى  بحـال أسوء من حال  ما
دفع بـاللـجـنة الـتـطبـيـعيـة  الى إلـغاء
الــبــطــولـة بــعــدمــا لـعـب الـفــريق أربع
مبـاريات حـقق الفوز فـي ثالث وتعادل
يـناء سـلبـيا  لـيفـشل مرة ثـانية مع ا
بتخطـيه بعدما انـتهى اللقاء األول في
ـــاضي بــــنـــفس أيـــلــــول من الـــعــــام ا

النتيجة.
W×łU½ W uDÐ

لـكن األهـم  هـنـا عـلـى االحتـاد الـقـادم
االهتـمام بـبطـولة الـدوري التي الزالت
ــــطـــلـــوب تــــبـــحـث عن الـــتــــنـــظــــيم ا
واالســتــقــرار وهــو مــا تــأمــله الــفــرق
واالهم ان  تقوم  اللـجنة التطـبيعية
بإصالحات شاملـة  وإصدار  نظاما

مــــتـــكـــامال  يــــســـتـــنـــد الـى هـــيـــئـــة
همة في تشكيل عامة  ألنها القاعدة ا
االحتاد وتقع علـيها مسـؤولية في هذا
اجلـــــــانـب من حـــــــيـث االخــــــتـــــــيــــــار
ـــــطـــــلــــــوب  وسط تـــــوجـه أســـــهم ا
االنتقادات التي الزالت تصوب نحوها
وحتـــمــلـــهـــا مــســـؤولـــيــة االخـــتـــيــار
في  تـشكـيل احتـاد قـادر على  إدارة
الــلـــعــبـــة بــعــد أزمـــات كــثـــيــرة  مــر
بهـا  االحتـاد الـتي أطاحت  بـجـميع
أعــــــــــضـــــــــــاء اإلدارة  بــــــــــســــــــــبـب
الـقـراءة  اخلاطـئـة لالحتـاد  وحتـيد
خـصـومه  لـتدفع الـلـجـنـة التـنـفـيـذية
الـثــمن بــاهـظــا بــعــدمـا كــان اجلــمـيع
متطـلعا البل طـامعا بالـبقاء فـترة اكبر
والن جلـــان االحتــاد كـــانت وراء الــذي
حــصل  ألنــهــا لم تـمــتــلك الــقـدرة في
إدارة األمور حيث  جلنة  االنضباط
نـتظر منها وعلى اللجـنة التطبـيعية ا
ــــطــــلـــوب بــــعــــيـــدا عــــمـــا الـــعــــمل ا
يــشـــاع  ويــثــار مـن أمــور ولـــوانــهــا
تخضع خلالفـات شخصـية كن اللـجنة
امـام االخـتبـار احلـقـيـقي وبـعكس ذلك
ســتالحـقـهـا لــعـنـة الــشـارع الـريـاضي

وألنــهـا أتت عــبـر تــدخالت شـخــصـيـة
وليس مـن خالل عن طريق اخـر لـكنـها
إمــام مــســؤولـيــة  في الــتـغــيــر الـذي
عـجزت االحتـادات من حتـقـيـقه وألنـها
جــمـيـعــا عـمل نــتـفي ظــروف غـايـة في
الـــــصـــــعـــــوبـــــة مـــــنـــــذ عــــام ��2003
ـــا فـي ذلك الــــلـــجــــنـــة ولــــلـــيــــوم  
التـطبـيعيـة التي بـالكاد تـقدر ان تـعقد
نع من تقد اجتماعا لهـا لكن هذا ال
مــــــــا يـــــــنـــــــتـــــــظــــــــرهـــــــا مـن عـــــــمل
كـــبـــيــر  وعـــلـــيه الـــتـــعـــلم من درس
االنتخابات األخيرة والذي حصل فيها
وكانت السـبب في اجمليء بها   إمام
إصـــــــــدار وتـــــــــمــــــــريـــــــــر نـــــــــظــــــــام
قبلة و الداخلي  إمام  االنتخابات ا
مهم ان  تـكون مـفتـوحة لـلجمـيع لكن
حصـرا من يجـد في نفـسه القـدرة على
العمل في رياضة العراق الن كرة القدم
اخــتــزلت الـريــاضــة احملـلــيـة  والزال
الــبــعـض اليــفــهم غــيــر ذلك  الن كــرة
ـقـدمة  واالمـر يـترك الـقدم دومـا في ا
مــــرة اخــــرى لــــلــــهــــيــــئــــة الــــعــــامـــة
وكـيف  ستـتـدبـر االمور  االهم  في

مسار الكرة  احمللية.
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ـوافـق لـلـسـادس صـبـاح يــوم األربـعـاء ا
والعشرين من آب اجلاري.

وكــان حـمـودي قـد وجّه الـدعـوة بـكـتـاب
رسمي في السادس والـعشرين من شهر
ـــبـــيـــة ـــاضي لالحتـــادات األو تـــمـــوز ا
االعـضـاء في اجلمـعـية الـعـمومـيـة طالـباً
ــمـثـلــ الـقـانــونـيــ اخملـوّلـ من من ا
إحتــاداتـــهم بــاســتالم الــدعــوة مــرفــقــة
ــؤتــمــر االســتــثـنــائي بـجــدول أعــمــال ا
ـبية بـحسب ـقبل من مـقر الـلجـنة االو ا
ــعــمــول بــهــا في الــنــظـام الــســيـاقــات ا

األساسي.

بغداد- الزمان
ـبـيـة الـوطـنـيـة حـدد رئـيس الـلـجـنـة االو
الـعـراقــيـة  رعـد حـمــودي يـوم األربـعـاء
وافق للـسادس والعـشرين من شهر آب ا
اجلــــاري مـــوعــــداً لــــعــــقـــد االجــــتــــمـــاع
االستـثنـائي للـجـمعـية الـعمـومـية لـلجـنة

بية. االو
ــؤتـمــر ســيــعــقـد و قــال حــمــودي  ان ا
بية قر اللجنة األو بصالة االجتماعات 
الــكـائن فـي شـارع فــلـســطـ مــبـيــنـاً ان
اجلـلــسـة االفـتـتـاحـيـة لــلـمـؤتـمـر سـتـبـدأ
أعـمالـها عـند الـساعـة احلادية عـشرة من

وسى  احمـد البحري  ( سعد كامل ا
احلــارثي )  ســـعــود كــريـــري  خــالــد
عـــزيــز  تــيـــســيــر اجلـــاسم  ( عــبــدو

wz«d U « ‚œU  bL×  ≠ ¡«d UÝ

الزمان / يوم االحد 29/7/2007م
ـكان / ملـعب غيـلورا يـونغ كارنو في ا

جاكرتا
نتخبان/ العراق / السعودية ا

النتيجة/ 1/ صفر
االهـــــداف / يــــونـــــس مـــــحــــمــــود في

الدقيقة 73
احلكم / االسترالي مارك شيلد .

االنـــذارات / عـــلي حـــســ رحـــيـــمــة 
قــصي مـنــيـر  يــونس مـحــمـود  كـرار
جــاسـم ( الـعــراق ) . ولــيــد عــبــد ربه 

سعود كريري ( السعودية).
الطرد / ال يوجد .

اجلمهور /  60000 متفرج .
الــتــشــكــيــلــتــان / مــثل الــعــراق : نـور
صــبــري  جـاسم مــحــمـد غـالم  بـاسم
عــبـاس  ( عــلي عـبــاس)  حـيــدر عـبـد
االمــيـر  عـلي حــسـ رحـيــمـة نـشـأت
اكـرم  هـوار مال مـحـمـد  مـهـدي كـر

(احـمــد عــبـيــد عــلي )  قـصـي مـنــيـر 
يـونس مـحـمـود  كـرار جـاسم ( احـمـد

مناجد ) .
ــســيــلم  مــثـل الــســعــوديــة : يــاســر ا
اســامــة هـوســاوي  ولــيــد عــبــد ربه 

عـطـيف )  عـبـد الـرحـمن الـقـحطـاني 
ـوسى)  يـاسـر الـقـحـطـاني  (احـمـد ا

مالك معاذ .
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ـسـاعـد جاسم غالم ـدرب ا اسـتغـرب ا
ــشـيــنـة لــلـبــعض الـذين من االفــعـال ا
يـــنـــشـــرون عـــبــــر مـــواقع الـــتـــواصل
االجــتـــمــاعـي اخــبـــار عن اصـــابــة اي
شــخـص بــفــايــروس كــورونــا من دون
مــعـلـومــة اكـيـدة الــغـايـات مـنــهـا فـقط
الــتــفــاعل باليـك او كـومــنـت عـلـى حـد
تعبيـره موضحا ان  من يـنشر اخبار
كاذبة كـما حدث معي ان يـفكر بـعائلته
ويعكس االمر على نفسه ماذا سيحدث
لــهم في حــال تـلــقـوا مــثل هـذا اخلــبـر
وبعد ذلك فـاليفـعل ما يشـاء كون االمر
ناسبة مرتبط بالـتربية واالخالق وبـا
ليس معـيب ان يصاب اي انـسان بهذا
الـفــايــروس مع تـمــنــيــاتي بـالــصــحـة

والعافية للجميع.
واضــاف غالم ســـبق وان حتــدثت في
ستقبلية اكثر من مناسبة ان رغبـتي ا
في الــعــمل الــفــني ولــيس االداري لـذا
تــواجــدي مـع اجلــهــاز الـفــنـي لــلــقـوة
اجلـويــة سـيــكـون خــطـوتي االولى في

عــالم الــتــدريب الــذي اتــمـنى ان
تكـون موفـقة بـالرغم من

عـمــلي  مـديـراً

ـدة طـويـلـة ولـكن هـذه الـفـترة اداريـاً 
مــنـحـتـني خــبـرة لـيـست بــالـهـيـنـة من
ــدربـ خالل االســتـفــادة من جــمـيع ا
الــذين مـــروا عـــلى تــدريـب الــصـــقــور
شـاكـرا  ثـقـة الـكـابـ ايـوب اوديـشـو
الك الـذي اصـر عـلى تـواجدي ضـمن ا
ــســاعــد حــيث ســيــكــون الــتــدريــبي ا
تــــواجـــدي الـى جـــانب واحــــد من اهم
ــثــابــة دفــعــة ــدربــ في الــعــراق  ا

معنوية كبيرة لتعلم الكثير.
واكــد غالم رفـضـه الـدخــول في صـراع

طلق بان اني ا قـبلة ال االنتخابات ا
مسـتقـبلي في الـتدريب وهـذا ما ارغب
به وطـموحي احلـقـيـقي واستـقـر نادي
الـقــوة اجلـويـة الــعـراقي عــلى الـطـاقم
ــسـاعـد لــلـمـدرب أيــوب أوديـشـو في ا
ــوسم ـــنــافــســات ا قــيــادة الــفــريق 

قبل. ا
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وأعـلــنت إدارة الـقـوة اجلــويـة جتـديـد
ـدرب ايوب اوديشو  لتدريب الثقة با
الـفريق لـلـمـوسم الثـالث عـلى الـتوالي
وذلك ضــــــمـن  تـــــوجــــــهـــــات اإلدارة
قـبل والعـمل على استـعداد لـلمـوسم ا
اسـتـقـطـاب عـدد من الالعـبـ من فـرق
اخـرى  لـتـعـزيـز خـطـوطه حـيث العب
الــــنــــجف كــــرار عـــــامــــر  في تــــوجه
مـــــــــبـــــــــكــــــــر  والـــــــــعــــــــمـل عـــــــــلى
ـنـافـسـة علـى لقـب الدوري حتـقـيق  ا
الـذي خـطـفه في مـوسم 2016- 2017
ــــــــــشـــــــــاركـــــــــات إضــــــــــافـــــــــة الـى ا
ــــــــتـــــــوقـــــــفـــــــة اخلــــــــارجـــــــيـــــــة  ا
عــلى   تـرتــيب  الــفـريـق في  سـلم
الدوري وعنـدما يصـار الى إقامة دورة
ـقـبـلـة األخرى تـنـشـيطـيـة في الـفـترة ا
الـتـي تـتـوقف اقــامـتـهــا  عـلى مـوقف
الـــبــلــد من  الـــوبــاء الــذي بــدء
يـنـتـشـر بـسـرعة وفـي إعداد
غـيـر مـتـوقـعـة ويـخـشى
ان تـــــــــــخـــــــــــرج عـن
السيـطرة الصـحية
عــنـدمــا بــلغ عـدد
الــوفــيــات أمس
األول  ��33
اكبـر  مـقابل
  احلصـيلة
األكبر بعدد

نتخب السوري يؤكد لقاءه امام العراق في اربيل ا

نافسة من جديد ب الفرق للتعاقد مع افضل الالعب b» ∫ تشتعل ا UFð

لقطة احتفال اسود الرافدين بكأس اسيا 2007

جاسم غالم
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{ لــنـدن- وكــاالت: طـالــبت رابـطـة
شجعي نادي "نيوكاسيل يونايتد"
متاز مسؤولي الدوري اإلنكـليزي ا
بـتــقـد إجـابـات تــتـعـلق بــانـهـيـار
صـفـقة اسـتـحواذ مـحـتمـلـة للـنادي
بــــقـــيــــمـــة  300مــــلـــيــــون جــــنـــيه
اســتــرلــيــني.وســحــبت مــجــمــوعـة
اســــتـــثـــمــــاريـــة قـــدمـت الـــعـــرض
ويـدعـمـهـا "صـنـدوق االسـتـثـمـارات
الــعــامــة الــســعـودي" اهــتــمــامــهـا
بـاالستـحواذ عـلى الـنادي األسـبوع

اضي.  ا
عـوقات وتـعـرضت عمـلـية الـشـراء 
جــــراء مــــزاعم تــــتــــعـــلـق بـــســــجل
الـــســـعـــوديـــة في مـــجـــال حـــقـــوق
اإلنــســان وتــعــامـلــهــا مع قــرصــنـة
حقوق البث التلـفزيوني للنشاطات

الرياضية. 
ـملـكة أنـها تـقف وراء البث ونفت ا
ــبـاريــات الـدوري غــيـر الــقـانــوني 

ــــمـــــتــــاز.ووصف ولـي الــــعــــهــــد ا
الــســـعــودي مــحــمــد بن ســلــمــان
رئـــيـس صــنـــدوق االســـتـــثـــمــارات
الـعامـة السعـودي مقـتل الصـحفي
جـمال خـاشقـجي بأنه "خـطأ" لـكنه

نــــــــفـى أن يـــــــــكــــــــون وجـه أمــــــــرا
بــقــتــله.وخــضع الــعــرض لــفــحص
اســتــمـــر أربــعــة أشــهــر من جــانب
ـمـتـاز.وعـلـمت مــسـؤولي الـدوري ا
بي بـي سي ســــبــــورت أن الـــدوري

ـزيـد من اإلجـابـات بـشأن من أراد ا
ـــســؤول الــنـــهــائي عن ســـيــكــون ا
الــنــادي.بــيـد أن رابــطــة مــشــجـعي
نـادي نـيـوكـاسل يـونـايـتـد قـالت إن
ـشـجـعـ واألشـخـاص في شـمـال ا
شرق إنكلترا " جتاهلهم" من قبل
متاز مسؤولي الدوري اإلنكـليزي ا
ـئـات بـعـد "خـسـارة اسـتـثـمـارات 

الي من اجلنيهات". ا
WDÐ«d « ¡UCŽ«

وتضم الـرابطة  14ألف عضو من
ـئـة كانـوا يـؤيدون بيـنهم  97في ا
صـفــقـة االســتـحــواذ وتـقــول إنـهـا
تـريـد "شـفـافــيـة" و"إجـابـات" بـشـأن
"انهـيار االسـتحـواذ على نـيوكاسل
يـــونــايـــتــد [الـــذي] أضــاع فـــرصــة
كـبــيـرة".ورفض مــسـؤولــو الـدوري

اإلجنليزي التعليق. 
ـمـولــة الـبـريــطـانـيــة أمـانـدا لـكـن ا
سـتـافـيـلي الــتي تـرأس اجملـمـوعـة

أخبار النجوم
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بــــعـــد تـــوقـــفه في مـــارس آذار
بــســبـب جــائــحـــة فــيــروس
كـــورونـــا في مــــنـــتـــجع
ديــــــــزني وورلــــــــد في
فـــلــــوريـــدا عـــلى أن
يــــلــــعب كل فــــريق
ثـمــاني مـبـاريـات
وبـــــــــعــــــــــد ذلك
ســــــــيـــــــتــــــــأهل
راكز أصحـاب ا
الـسـبـعة األولى
فـي كـل قــــــــــسم
إلـــــــــــــى األدوار
اإلقصـائـية.وسي
قام ملحق لـتحديد
ـــــركـــــز صـــــاحـب ا
ـــــــؤهل الـــــــثــــــامـن ا
لألدوار اإلقصـائية في
كــل قــــــــــســم إذا كــــــــــان
ــركــز الـتــاسع صــاحب ا
يـبتـعد بـأربعـة انتـصارات
ـــركــز أو أقل عن صـــاحب ا
ــفــيس الــثــامـن.ويــحــتل 
ـركز الـثامن في جـريزلـيز ا
الــغــرب بــرصــيـد  32فـوزا
مــتـســاويـا مع بــلـيــزرز الـذي
خــســر  38مــبــاراة مــقــابل 37
ـركـز ـنـافـسه.ويـأتي صـنـز في ا
الــعـاشـر بــرصـيـد  30فـوزا و39

- وكـاالت: وافق روبـرت لـيـفـانـدوفــسـكي جنم بـايـرن مـيـونخ وهـداف { بـرلـ
ـاني عـلـى االسـتـثـمار فـي شـركـة بـولـنـديـة متـخـصـصـة فـي ألـعاب الـدوري األ

الفيديو التي راجت خالل فترة العزل العام; بسبب جائحة فيروس كورونا.
ـدربة واهـتمـام بولـندا وساعـد انخـفاض تـكـلفـة العـمالـة وقوة الـعمل الـشـابة وا
التـاريخي بـالرياضـة منـذ احلقبـة الشـيوعـية البالد عـلى أن تصـبح دولة رائدة
في تصـدير ألـعاب الفـيديو حـتى قبل أن يـتعزز هـذا القطـاع جراء فتـرة العزل
الـعـام. وقـالت مـجـمـوعـة مـوفي جـيـمـز الـيـوم اخلـمـيس إنـهـا وقـعت عـقـدا مع
وجـبه حـصة في شـركة سـيتم إطالقـها في البـولنـدي ليـفـاندوفـسكي سـيمـلك 

سبتمبر/أيلول لتطوير ألعاب الفيديو.
وقال لـيـفـانـدوفسـكي في بـيـان نـشرتـه اجملمـوعـة: تـوجد فـرص هـائـلـة في هذا

القطاع.

{ بـاريس- وكاالت: يـعتـقـد الفـرنسي آرنـو كلـيـمان العب الـتنس الـسابق
ـشاركة أن غـياب السـويسري روجـر فيـدرر واإلسباني رافـائيل نادال عن ا
ـتـحدة األمـريـكيـة لن تـؤثر عـلى حـظوظ الـصربي في بـطولـة الـواليات ا

نوفاك ديوكوفيتش في الفوز بها.
ـيـاً سـابـقـا أن ديـوكـوفـيـتش هـو ـصـنف الـعـاشـر عــا ويـرى ا
ـرشح األبـرز لـلـفـوز بـبـطـوالت اجلـرانـد سالم في الـسـنوات ا
األخــيـرة حــتى فـي ظل مــنـافــســة فــيــدرر ونـادال حــيث إن
ـبـاريات الـتي جـمعـته ضـدهمـا في آخر نـوفاك فـاز بـأغلب ا

السنوات.
وقـال كلـيـمان فـي تصـريـحات نـقـلهـا مـوقع "سبـورتس كـيدا
ـنـافسـة بـ هـذا الثـالثي هي األفضـل عبـر الـتـاريخ لكن "ا
في آخـر السـنوات ومـنذ  2014 كـما أتـذكـر لم ينـهزم نـوفاك

من فيدرر ونادال في بطوالت اجلراند سالم".
وواصل: "هـذا يعني أن نوفـاك ديوكوفيتش مـرشح للفوز بأي
بطولة وأن مشاركة فيدرر ونادال في بطوالت كبرى ال تعني

أن حظوظه للظفر باللقب ستكون أقل".
وتـابع: "حتى اآلن ديوكـوفيتش سيـشارك في بطـولة الواليات
هـد له إلضافـة لقب ـتحـدة األمريـكيـة والطـريق سـيكـون  ا

آخر في رصيده من البطوالت الكبرى".
كـمـا أوضح أن انـسـحــاب رافـائـيل نـادال من الـبـطـولـة كـان
مـتوقعـا وأنه كان سـيتفـاجئ لو قـرر عدم االنسـحاب حيث
العب الـتـرابـيـة وهو قـال: "كـلـنـا نعـرف أن نـادال يـفـضل ا
العب ومن تـــدرب مـــنـــذ مـــدة عـــلى هـــذه الـــنـــوعــيـــة مـن ا

ستحيل أن يغامر ويشارك في بطولة أمريكا". ا
وأضـاف: "هـنــاك عـدد آخـر من الالعـبــ لن يـشـاركـوا في
الـبطولة ألن األمـور ال تزال معـقدة ويحتـاج احملترف إلى

تحدة األمريكية". ضمانات أكبر للسفر إلى الواليات ا
ـتـابـعــ الـتـعـود عـلى عـدم وأشـار إلى أنه يـتــوجب عـلى ا
رؤيـة فـيــدرر ونـادال في الـبــطـوالت الـكــبـرى قـائال: "أنـا
مـتأكد أن اجلماهير مـتعطشة لرؤيتـهما لكن يجب تقبل
عـالـم الـتــنس بــدون هــذا الـثــنــائي فــلن تـكــون هــنـاك

مشاركة لهم مستمرة في البطوالت".
: "الـتـقـدم في الـعمـر واإلرهـاق الـبـدني سـيـجعل وأ
فـيـدرر ونــادال يـشـاركــان في بـطـوالت قــلـيـلـة خالل
ثل هذه قـبلـة ويجب أن نـهيء أنفـسنـا  الـسنـوات ا

اللحظات".

الــثـــالث في الــغــرب بــرصــيــد 45
ــة.وفــرض صــنـز فـوزا و 24هـز
هــيـمــنــته في الــربع األول وتــقـدم
بـفـارق  15غــيـر أن بــيـسـرز جنح
في تـــقـــلـــيص الــفـــارق لـــتـــصــبح
الـنتـيـجة 23-28.وتكـرر األمر في
الـــربع الـــثـــاني قـــبل أن يـــنــتـــهي
الــــشـــوط األول  48-52لــــصــــالح
صنـز.وتبـادل الفريـقان الـتقدم في
الــربع الـــثــالث لـــكن بــعـــد تــفــوق
بيـسرز بفـارق ثالث نقـاط انتفض
صـنز لـيـسجل  21نـقطـة مـتتـالـية
ما ب نهايـة الربع الثالث وبداية
الـــــرابع بـــــفـــــضـل تـــــألق داريـــــو
شـــــاريـــــتش . وعـــــلـى الـــــرغم من
محاوالت بيسـرز حافظ صنز على
تــفــوقه لــيــحــقق الــفــوز.وتــصــدر
ديـانـدري أيـتـون قــائـمـة مـسـجـلي
صــنـز بـرصـيـد  23نــقـطــة وتـبـعه
ديـــفن بـــوكــــر وشـــاريـــتش ولـــكل
مـــنـــهـــمــا  20و 16نـــقـــطــة عـــلى
الـترتـيب.وكـان مالـكولم بـروجدان
األكثر تسجيال في صفوف بيسرز
برصـيد  25نـقطـة.ويحـتل بيـسرز
ركز اخلامس في القسم الشرقي ا
ــة بـــرصــيــد  42فــوزا و 27هـــز
بـــعـــدمـــا خـــســـر ألول مـــرة مـــنـــذ
ـوسم.وأحـرز يـانيس اسـتـئـنـاف ا
أنتـيـتـوكـومـبو وكـريس مـيـدلـتون

 66نقطـة ليقودا مـيلووكي باكس
لـــلــفــوز  116-130عـــلى مــيــامي
هـيت.وانتصـر سكـرامنتـو كيـنجز
 125-140عــلـى نــيــو أورلــيــانــز
بـليـكـانـز الـذي تـتـراجع آمـاله في

بلوغ األدوار اإلقصائية. 
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وقــطـع لــوس أجنــلـيـس كــلــيــبـرز
خـطـوة أخـرى نـحـو االبـتـعـاد عن
ه لوس أجنلـيس ليكرز حتى غر
نـــهـــائي الـــقـــسم الـــغـــربي بـــعـــد
انـتـصـاره  111-126على داالس
مــافــريــكس.ومـع ضــمــان لــيــكــرز
ـــركــز األول فـي الــغـــرب أصــبح ا
ــركــز الــثـاني كــلــيــبـرز صــاحب ا
ركز الرابع بحاجة لالبـتعاد عن ا
ه من أجل تـأجــيل مـواجــهـة غـر
لك كليبرز حتى نهائي الغـرب.و
ـة فـيـمـا يأتي  46فوزا و 22هـز
ـــركــز الـــســابع مــافـــريــكـس في ا
بــرصــيـد  41فـوزا و 29خــسـارة
ـا يـلتـقي الـفريـقـان في الدور ور
األول لألدوار اإلقصائية لو حافظ
ركز.وسجل كل منهـما على هـذا ا
جـيـمس هـاردن  39نـقـطـة لـيـقـود
هــيـوسـتــون روكـتس بـدون راسل
وســتـبـروك لــلـفـوز  97-113عـلى
لــيــكــرز الـذي غــاب عــنه لــبــيـرون

جيمس بسبب اإلصابة.

خـســارة عــلى الـرغـم من أنه كـان
ــركــز األخــيــر بــ فـرق يــحــتل ا
الـقسم الـغـربي الذي انـتـقلت إلى
فلوريدا.وأصبـح صنز وتورونتو
رابــــتـــورز حـــامل الــــلـــقب هـــمـــا
الـفـريـقـان الوحـيـدان الـلـذان فازا
في جـــمــيع مــبــاريـــاتــهــمــا بــعــد
ـوسم إذ تلقى بيسرز استئناف ا
أول خـــــــســــــارة بـــــــعــــــد ثـالثــــــة
انـتـصـارات.وبعـد تـقـدم نـاجـتس
ـبـاراة انـتـزع بـلـيزرز فـي بدايـة ا
زمــام الـــســيــطـــرة بــفـــضل تــألق
دامــيــان لـــيالرد وأنــهى الــشــوط

األول متقدما 62-49.
ÂbI² « Ÿ«e²½«

وواصل بورتالند تألقه في بداية
الـربـع الثـالـث لكـن دنـفر انـتـفض
لـيـنـتـزع الـتـقـدم في بـدايـة الـربع
األخـــيــر ألول مـــرة مـــنـــذ بـــدايــة
ـبـاراة.واسـتـعـاد لـيالرد إيـقاعه ا
.وكـان لـيـقـود بـلـيـزرز لـفـوز ثـمـ
لــــيالرد األكــــثــــر تـــســــجــــيال في
صفوف بلـيزرز برصيد  45نقطة
وتــبـــعه الــبـــديل جــاري تـــريــنت
جونيور وله  27نقطة.ولـلمباراة
الــثــانـيــة عــلـى الـتــوالـي تــصـدر
مــايــكل بـورتــر جــونـيــور قـائــمـة
مــســجــلي نــاجـتـس إذ أحـرز 27
ــركـز نــقــطــة.ويـحــتل نــاجــتس ا

ميزين { لندن- وكـاالت: قدم نادي ليفربول عرضًا رسميًـا من أجل التعاقد مع أحد الالعب ا
بصفوف نورويتش سيتي.

ووفقًـا لـشـبـكة "سـكـاي سـبورتس" فـإنَّ لـيـفـربول قـدم عـرضًـا رسمـيًـا لـضم جـمال لـويس ظـهـير
نورويتش سيتي نظير  10مالي يورو هذا الصيف.

وأشـارت إلى أن نورويـتش سيـتي يريـد احلصـول على  20مـليـون يورو لالسـتغـناء عن خـدمات
جمال لويس هذا الصيف.

وأوضحت أن نـورويتش سيـتي في موقف قـوة ألن جمال لـويس ال يزال مـرتبطًـا مع النادي بـعقد
دة  3سنوات.

ـكنـه أن يكـون بـديـلًا يُـذكر أن لـويس يـجـيـد اللـعب في قـلب الـدفـاع والـظهـيـر األيـسر وبـالـتـالي 
لفيرجيل فان دايك وأندري روبرتسون.

متسابق في رالي
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{ مــدريـد- وكــاالت:  فـاز اشــبـيــلـيـة
احلــاصل عــلى الــلــقب خــمس مـرات
بـسهـولة 2-صـفـر على رومـا بـفضل
هدفي سـيـرجيـو ريـجيـلـون ويوسف
الـنـصيـري في الـشوط األول لـيـتأهل

الـفـريق اإلسبـاني إلى دور الـثـمانـية
في الدوري األوروبي لكرة القدم يوم
اخلـميس.وسيـتقابل اشـبيلـية الذي
انـــتــصــر فـي مــواجــهـــة من مــبــاراة
انـيـا بعـد إلـغاء واحدة أقـيـمت في أ

مـبــاراة الـذهــاب في بـدايــة جـائــحـة
فيـروس كـورونـا مع ولـفرهـامـبـتون
وانــدرارز يـوم الــثالثــاء.تـقــدم فـريق
ـدرب يــولن لـوبــتـيــجي بـتــسـديـدة ا
أرضــيـة لالعـبـه ريـجـيــلـون مـرت من

بـــ ســـاقي حـــارس رومـــا.وبـــدا أن
ركز اخلامس في روما الذي احتل ا
إيــطـالـيــا بـعـد فـوزه بــسـبع من آخـر
ثمـاني مبـاريـات في طريـقـة للـعودة
في الــنـتــيـجــة قــبل أن يـجــهـز عــلـيه
اشـبـيــلـيـة بــالـهـدف الــثـاني.وأحـبط
الفـريق اإلسـباني هـجـمة لـرومـا قبل
أن يـــســـجل الـــهـــدف الـــثـــاني عـــبــر
الــنــصـيــري بــعــد مــجـهــود رائع من
لــــــوكـــــــاس أوكــــــامـــــــبــــــوس قـــــــبل
االســـتـــراحـــة.وطــــرد جـــيـــانـــلـــوكـــا
مـــانــشـــيــنـي العب رومــا فـي الــوقت
احملـتسب بـدل الضـائع.وسيـقام دور
ــانـيـة في الــثـمـانــيـة في أربع مـدن أ
إطـار بطـولـة مصـغـرة بيـنـما سـيـقام
الــنــهــائي في  21اغـــســطس اب في
كــولـونـيـا.وسـجل راؤول خــيـمـيـنـيـز
هدفـا في الدقـيقـة الـتاسـعة من ركـلة
جزاء لـيقود ولفـرهامبتـون للفوز 1-
بـياكوس ليتفوق 1-2 صفر على أو
.وجرب الالعب بارات في مجموع ا
ـكــسـيــكي أيــضـا حـظـه بـتــسـديـدة ا
رائـعـة تـعـكس مـهـارته الـكـبـيرة قـبل
االســـتــــراحــــة لــــكن الــــكـــرة ذهــــبت
ـنـتمي لـلدوري عالـيا.وبـلغ الـفريق ا
ـمـتاز دور الـثـمانـية في االنكـلـيزي ا

مــســابــقــة أوروبــيــة ألول مــرة مــنــذ
ـبـياكـوس على .1972واسـتـحوذ أو
ــئـة وألـغى الـكــرة بـنــسـبـة  62في ا
احلـكم هـدفــا له سـجـله مـادي كـمـارا
في الدقـيقة  28بعـد مراجـعة طـويلة
ـساعد بـسبب تسلل حلكم الـفيديو ا
عـلى يــوسف الـعــربي اثــنـاء الــبـنـاء
للـهجمة.وصـعد باير لـيفركوزن لدور
الثـمانيـة أيضا بـالفوز 1-صفر على
ضيفه رينجرز ليكمل االنتصار 1-4
.وســـجل ـــبـــاراتـــ في مـــجــــمـــوع ا
بـاراة الوحـيد مـوسى ديابي هـدف ا
في الـدقـيـقة .51وسـيـتـقـابل الـفـريق
ــــــاني مـع إنـــــتــــــر مـــــيـالن يـــــوم األ
ـتـأهـلـ .وأكـمل بـازل عـقـد ا االثـنـ
بــعــد أن ســجل فــابــيــان فــري هــدفـا
مـتأخـرا ليـقوده لـلفوز 1-صفـر على
انتراخت فرانكفورت ليتفوق الفريق
الـســويـسـري بـنــتـيـجـة 4-صـفـر في
. وسـيـتـقـابل مع ـبـاراتـ مـجـمـوع ا

شاختار دونيتسك يوم الثالثاء.
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روبرت
ليفاندوفسكي

{ ســيــلـــفــرســتــون - وكـــاالت:  قــالت شــركــة
بيريلي الـتي تزود فرق فورموال  1 باالطارات
امس إنــهـا ال تــتـحــمل مــســؤولـيــة مــشـكــلـة
تـسبـبت في تـعـرض دانـييل كـفـيـات سائق
ألـفــا تـاوري حلـادث في ســبـاق جـائـزة
بــريـطــانـيـا الــكـبــرى مـطــلع األسـبـوع
اجلـاري.واصـطـدم الـسـائق الـروسي
بـــــــاجلـــــــدار فـي الــــــــلـــــــفـــــــة  12 في
ـا تـســبب في دخـول سـيـارة ســيـلـفـرســتـون 
األمــان.وألـقـى كـفــيـات بــالـلــوم عـلى نــفـسه في
الـبـدايــة لـكن بــيـانــات الـســيـارة أظــهـرت وجـود

مشكلة فنية. 
وقـالت بيـريـلي في بـيان إن حتـقيـقـا مشـتـركا مع
ــمـــلــوك لــرد بــول كـــشف عن مـــشــكــلــة الــفـــريق ا
مـيكـانـيكـيـة أدت إلى ارتفـاع درجـة حرارة ”جنط“
ـن من الـداخل والــذي تـسـبب اإلطـار اخلــلـفي األ
بــــــــدوره فـي احـــــــتــــــــراق الـــــــزمــــــــام اخلــــــــارجي
لإلطار.وأضافت ”نتيجة لذلك لم يعد بوسع الزمام
اخلارجي إحـكام تثـبيت اإلطـار على اجلنط.
وهــذا هــو ســبب االنــكـمــاش الالحق
حــيث لم يــلـعب اإلطــار نــفـسه

أي دور في احلادث.“
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 أشــعل بــورتـالنـد تــريـل بــلــيـزرز
وفــيــنــكس صــنــز صــراع الـتــأهل

التي قدمت عرض االستحواذ قالت
ــــســــؤولي إن اإلجــــابــــات قــــدمـت 
الـدوري اإلجنلـيزي.وقـالت الرابـطة
إن أعضـاءها أرسـلوا أكـثر من ألف
ـان يـطلـبون رسـالة إلى نـواب الـبر
مــســاعـدتــهم ومــطــالـبــة مــسـؤولي
الــدوري اإلنــكـلــيــزي بـالــشــفـافــيـة
فضال عن عريضة عبر اإلنترنت مع
أكـــثــر من  78ألـف تــوقـــيع إلجــراء
حتـقيق مـسـتقل في تـعـامل الدوري
ــمــتــاز مع الــقـضــيــة.وقــال بــيـان ا
رابـطـة مـشـجــعي نـادي نـيـوكـاسل:
"قـد يـكـون لـدى الـدوري اإلجنـلـيزي
أسـبـابه الـوجـيـهـة لـفـحص صـفـقـة
االسـتـحـواذ ألكثـر من أربـعـة أشـهر
وقـــد يــــكـــون مـــســــؤولـــو الـــدوري
اإلجنـــلـــيـــزي بـــذلـــوا كل اإلمـــكـــان
حلــمـــايـــة أعــمـــالــهـم ونــيـــوكــاسل

يونايتد". 
وأضاف: "عـلى الـرغم من ذلك يجب

أن تــتـوافــر شـفـافــيـة بــعـد انــتـهـاء
الــعـمــلـيــة ويـجب تــقـد إجــابـات
بــشـأن الــقــرارات الـتي تــؤثــر عـلى

مالي األشخاص في منطقتنا".
5 ËR *« XL

وقــال الــبـــيــان: "حــتى اآلن يــشــيــر
صـــــــمـت (مــــــســـــــؤولـي) الــــــدوري
اإلجنـلـيـزي إلى أنـهـم يـعـتـقدون أن
أهـالـي مـنـطـقة الـشـمـال الـشـرقي ال
يـعـنـيـهم األمـر وأنـنـا غـيـر جـديرين

بإجابات". 
وقـال مـالك نيـوكـاسل مـايك اشلي
إنه مازال "مـلتزمـا بنـسبة  100في
ـئـة" بــاالتـفـاق الـســعـودي.وقـالت ا
مـؤسـسـة "روبن بـراذرز" الـتي كـان
ـقــرر أن حتــصل عــلى حــصـة من ا
ـئـة فـي صـفـقـة اسـتـحواذ  10في ا
النادي يوم االثنـ إنهم "سيظلون
داعــمـ تــمـامــا لـلــصـفــقـة إذا كـان

هناك طريق للمضي قدما".

لألدوار اإلقـــصـــائـــيـــة بـــالــقـــسم
الـــغــربي فـي دوري كــرة الـــســلــة
األمريكي للمحترف بعد فوزهما
عــلى دنــفــر نـــاجــتس وإنــديــانــا
بــيــســرز عــلـى الــتــرتــيب مــســاء
اخلــمـيس.ديـانــدري أيـتـون العب
بـاراة ضد فـينـكس صـنز خـالل ا
إنــديــانــا بــيــسـرز فـي دوري كـرة
السلة األمريكي للمحترف مساء
اخلــمــيس. صــورة لــرويـتــرز من
مــــــــوقـع يـــــــــو.إس.إيـه تــــــــوداي
سـبـورتـسـوتــغـلب بـلـيـزرز -125
 115عـلى نـاجتس فـيـما انـتـصر
صــــــــنـــــــز  99-114عــــــــلى
بـيـسـرز.واسـتـأنفت
الرابـطة الدوري
األســـــــبــــــوع
ــــــــــاضي ا
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{ اسطـنبول - وكـاالت:  أعلـنت وحدة النـزاهة الـتابعـة لالحتاد الـدولي أللعاب
الـقوى يـوم اخلـميس إيـقاف الـعداءة الـتركـية جـولكـان ميـنجـير بـطلـة أوروبا في
ـدة عامـ بعـد أن كـشفت عـمـليـة إعادة سـبـاق ثالثة آالف مـتـر موانع  2012 
ـبـيـاد لنـدن عن وجـود مـادة مـحظـورة ريـاضـيـا.وقالت فـحص عـيـنات تـرجع ألو
وحدة الـنزاهـة إن مينـجيـر سقـطت في اختـبار لـلكـشف عن مادة مـحفزة لألداء
وسيـتم إلغـاء كل النـتائج الـتي حـققـتهـا في الفـترة بـ الرابع من اغـسطس اب
 2012والثالث من اغسطس 2014.وسيـسري إيقاف العداءة البالغة من العمر
 31عـامـا بـأثـر رجـعي اعـتـبـارا من الـثـالث من فـبـرايـر شـباط 2020.ولن تـؤثـر
العقـوبة على ميداليـة ذهبية حققـتها مينـجير في بطولة أوروبـا في هلسنكي قبل
بيـاد لنـدن التي ودعـتها من الـتصـفيـات.وقالت وحدة عدة أشـهر من انـطالق أو
تـوسطـة األوكرانـية نـاتالـيا كرول ـسافـات ا النـزاهة إنـها أوقـفت أيضـا عداءة ا
دة  20شهـرا بعد سقوطـها في اختبـار للكشف عن مادة مـحظورة خضعت له
ــنـافـسـات في  16يـنـايــر كـانــون الـثـاني 2020.وأضــافت الـوحـدة أن خـارج ا
الـعداءة الـبـالـغة من الـعـمر  25عـاما وبـطـلة أوروبـا مرتـ في سـباق  800مـتر

أعلنت قبولها العقوبة.
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بكرة اذا ماحصلت او االعتيادية قبلة سواء ا اإلنتخابات السابعة ا
قـررة عام 2022 بعـد سـتـة انتـخـابات سـابـقـة لالعوام 2005 في ا
انتخـابات اجلمـعية الـوطنيـة  واالستفتـاء على الـدستور عام 2005
ــانــيـة لــلالعـوام 2010 و2014 و2018 ايـضــا واالنـتــخــابـات الــبـر
ـلحـقة بـها في احملـافظـات ستـكون مـختـلفة فضال عن االنـتخـابات ا
تـمـامـا عن سـابـقـاتـهـا فـي كل شيء  السـيـمـا مع اسـتـمـرار تـاكـيـد
رئـيس الـوزراء بـعـد أزمـته األخـيـرة بـسـبب األحـداث الـتي شـهـدتـها
سـاحــة الـتـحــريـر يــوم الـســادس والـعـشــرين من شــهـر تـمــوز عـلى
اإلسـراع بـإجـراء االنــتـخـابـات والــطـلب من رئـاسـة مــجـلس الـنـواب
االسراع بتـقد قـانونـها   حـيث استـبق مجلـس النواب ذلك خالل
نـاقشة الـقانونـوالتعديالت ـاضية بـعقد اجـتماعـات خاصة  الفترة ا
اجلـوهـريـة اجلــديـدة عـلى بـنــوده الـتي اقـرهـا اجملــلس سـابـقـا حتت
ـاضي  ضـغط الـتــظـاهـرات الــتي انـدلـعت فـي تـشـرين من الــعـام ا
رة مع جهود رئيـسه السيد محـمد احللبوسي مجلس النواب هـذه ا
سيكـون هو الضـامن وصمام االمـان لسيـر العمـلية االنـتخابـية التي
شهدت سابقا تواطا بـ األقوياء في جميع تفاصيـلها  من تشكيلة
فوضية والتصويت على اعضائها باعتبارهم مستقل  الى نظام ا
تــوزيع االصـــوات  الى الــتـــوازنــات احملـــتــمــلـــة . بل ان اخلالفــات
ا أففضت الى السابقة الشديدة ب رئاسـة اجمللس واحلكومات طا
عزلة سـياسية وتـكتالت طائـفية خـاصة بعـد عام الفـ وعشرة التي
واجــهت فـيـه احلـكــومــات  حتــديـات جــمــة عــلى صــعـيــد اخلــدمـات
ـعـروفـة ــشـاكل  ا والـعالقـات اخلـارجــيـة واحلـرب عـلى االرهـاب وا
ـيزانيـة الدولـة   اختراق هـذه االنتخـابات مهـما كان التي احاطت 
واجهات ب وقت اجرائها سيتمثل  بكسـر القيود احلزبية وظالل ا
الـطـبـقــة الـسـيـاسـيــة واجلـمـاهـيـر الــغـاضـبـة احملـتـجــة عـلى الـفـشل
احلكومي  ولكونـها اخليار الوحـيد والوحيد تـماما للتـغيير ستؤدي
ـرة اذا مـا اقـتنـع الراي حـتمـا الـى  مشـاركـة وطـنـيـة واسـعـة هـذه ا
ـشاركـة غير ـتمثل  تـوقع االعلى ا العام بـقانـونهـا اجلديد  وهـو ا
مسبـوقة جماهـيريا  يـسبق االعداد لـها انشـاء كتل عابـرة للطـائفية
ـفـتـرض لـلـدولـة ـنـهج اجلـديـد ا سـواء عـلى الـصـعـيـد الـشـكـلي او ا
ـرجح عـلى الـصـعـيـد الـشـيـعي أن تـتـشكل الـعراقـيـة   لـذلك فـمن ا
شهـد السياسي منذ قوائم انتخابيـة تخلو من وجوه كثـيرة احتلت ا
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انـسـحـاب هـذه الـوجـوه يـاتي مـن خالل عـامـلـ  االول انـهـا تـعـبت
سـاءلـة ووضعـا مـاليـا ونـفوذا وإن وضمـنت كـما تـرى إفالتـهـا من ا
كان ضـيقـا لكـنه يحـميـهـا من اخملاطـر احملتـملـة  والثـاني ان بعض
ـنـاخ الـشـيـعي ـا نـتـحــدث في ا الـدول الـداعـمـة وحتـديــدا ايـران طـا
ادركت مافعل سوء االداء احلكـومي الصدقائهـا من تشويه  لصورة
العالقـة بـ ايران واالوسـاط الشـيـعيـة الـشعـبيـة الـتي عمـلت عـليـها
مراكـز وجـهـود تثـقـيف وساهـمت فـيـها احـداث كـثـيرة  السـيـما من
ــنـتج ــقـاطــعــة االقـتــصــاديـة واالمــتــنـاع عـن الـتــعــامل مع ا خالل ا
ـكن تـرميـمه حـتى لو وقّـعت احلكـومـة  اتفـاقات االيراني وهـو ماال
للـتـبادل الـتجـاري بـارقام فـلـكيـة تـدعم االقتـصـاد االيراني  فـايران
الدولة احملترفة تدرك اكـثر من العراقي القـريب من مصاحلها ان
ـثـمـر هـو الـسالح لم يـجــد نـفـعـا في كـسـب الـقـلـوب  وان الـعــمل ا
التوجه للـجمهـور العراقي بـرسائل التطـم والدعم الـنفسي وإعادة
الثـقة مع شـعب مجـاور ليس مـن مصـلحـتهـا اإلصطـدام معه بـشكل
التسـتطـيع احلكـومة احلـذرة  احتـواءه  وعلـيه سيـكون الـتوجه عـبر
ادارة االنتـخابـات عن بـعد اكـثـر ليـونة ومـوضـوعيـة واقل اسـتهـدافا
شـتـركة ـصـالح ا للـشـعور الـوطـني الـعراقي الـعـام والتـاكـيـد على ا
وشطب صـورة التبـعيـة والهـيمـنة  كـما انهـا تدرك انـعدام سـيطـرتها
على القـرار السـني الكـلي او الكردي فـيمـا يخص مطـلبـها االساس
بـرحيـل القـوات االمـريـكـيـة نـهـائـيا  ولـذلك سـتـخـتـار الـتـسـوية دون
احتكاك مع احـد  فالدعوة الى عـراق مستقر دون الـتدخل االجنبي
يــنـبــغي أن يــشــمل اجلــمــيع ســواء الــتــدخل األمــريـكـي او الـتــدخل
االيـراني او الـتـركي او اخلــلـيـجي او الـروسي وغــيـره من الالعـبـ
الكبـار على السـاحة العـراقية  فضـال عن ان اطرافا عـراقية اخرى
ترى ان التـبعيـة في العـراق ذاتها أصـبحت حـربا  فتـبعيـة اي جهة
ا تعتريه عراقية تقابلها تبعية جـهة اخرى وهذه الدائرة لن تتوقف 
من العنف والتداعي السياسي . كل ذلك سيلقي بظالله على مشهد
ـا كـانت االنـتـخـابـات فيـمـا يـخص الـطـيـف الشـيـعي الـشـيـعي  ور
هناك اشارت مبـكرة لذلك بتاسـيس  تكتل وطنـيون  وقريبا االعالن
ستقل محمد شياع عن تكتل واسع يقوده النائب والوزير الـسابق ا
الـسـوداني  وهي تـكـتالت  رغم انـهـا تـضم اشـخـاصـا من الـوجوه
السياسية السابقة اال انها ستكون منفتحة بشكل كامل على التنوع
الـعـراقي الـطـائــفي والـقـومي  فـضال عن زج الــشـبـاب الـعـراقي في
ـقـبل . يـقـابل ذلك  تـقـدم عـدد من ـشـهـد الـسـيـاسي ا الـتـقـدم الى ا
ـشـهـد الـوجـوه الـشـابـة اجلـديـدة الـتي عــمـلت مـؤخـرا من عـجـائـز ا
السياسي  وتـريد جتديد حـياتها وعـملها وعالقـاتها وتخـلصها من
ــا امـتــلـكـت من مـهــارات وفـهم هـذه الــسـطــوة في الــطـار الــسـني 
لـلـمـشـاكل اجلـديـة الـتي يـعـاني مـنـهـا الـعـراق عـمـوما وابـرزهـم هـنا
رئـيس مــجـلس الــنـواب احلــالي مـحــمـد احلــلـبــوسي الـذي ســيـقـود
مـشـروعـا سـيـاسـيـا واسـعـا ومـنــفـتـحـا ايـضـا عـلى اطـيـاف عـراقـيـة
ـشهد الـشيعي اجلـديد  ورغم ان السـياسة متنـوعة  ليـتماثل مع ا
الـنـمطـيـة لـلـكـرد ظـلت غـامـضـة بثـوابـتـهـا في بـغـداد رغم مـشـاكـلـها
الداخلـية وازمـاتهـا اخلاصـة  والسـبب بالـطبع هـو اضطراب االداء
السيـاسي للـسلـطة االحتاديـة وتعـدد مراكـز النفـوذ واحلرب اخلـفية
كـون الـكردي وجـميع ـكـونات الـشيـعـية الـسـياسـية  جـعـلت ا ب ا
ــشـاكل ـكــونـات مــوحـدة  ظــاهـريـا عــلى االقل فــهي التـخــلـو من ا ا
ـكون الـشـيعي لم يـعـد مكـونا عـقـائديـا واحدا بل واخلالفات  الن ا
هو مـكـونـات سيـاسـية حـاكـمـة .ما جـعل اخلالفـات الـسنـيـة السـنـية
والـكـردية الـكـرديـة تـتـضـاءل مـتـجـهـة لـلـنـصح والـتـوفيـق ب االذرع

تالوية . الشيعية ا
ـرة وهـو مــاسـنـفــرد له مــقـاال خـاصــة مـركــزا  فـإن االكــراد هـذه ا
ـاضـيـة سـيـاخـذون مــاحـدث من احـتــجـاجـات نـوعــيـة  في الـفـتــرة ا
ماخذا جديا كمـقدمة لتغـييرات جوهريـة  مع أن االكراد تمكنوا من
جتديد وجوه نـوابهم وقدمـوا شبابا في اكـثر من انتـخابات وأراحوا
الـكــبـار مــبــقـ ايــاهم كـظــهـيــر خــبـرة  لــلـســيـاســة الـكــرديـة اال أن
االنتـخـابات الـسـابعـة سـتحـفل بـوجوه جـديـدة من جمـيع االطـياف 
وستـكون هي الـثـورة احلقـيقـية الـبـديلـة كنـاجت حتـمي لالحـتجـاجات
الـعـراقـيـة الـتي يــبـدو انـهـا لن تـنـطـفي بــعـد عـام من انـدالعـهـا حـتى

التغيير الفعلي التام.
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بلجيكا 

يعـد توصيف الـنظام االقـتصادي
في الـــــعــــراق بــــعــــد عــــام 2003
مـــدخـالً ضـــروريـــاً لــتـــشـــخــيص
طـبـيـعـة الـتـحـول الـذي طـرأ عـلى
هـــذا الـــنـــظـــام فـــبـــعـــد جتـــربــة
استـغـرقت أكـثـر من ثالثـة عـقود
عـــاشــتــهـــا الــبالد فـي ظل نــظــام
اقـتـصـادي ريـعي  –مـركـزي قـائم
عــلى الـتــمــركـز الــشـديــد لـلــدولـة
ـتـحـولـة في اسـتـطـاعت الـدولـة ا
عــام 2003 تــوصــيف نـــظــامــهــا
االقـتصـادي اجلديـد كنظـام ريعي

 –ليبرالي 
ـادة نــصت الــفــقــرة ثــانــيـاً مـن ا
(112) من دســتــور الــعــراق عــام
2005 عــلـى أن تــقــوم احلــكــومـة
االحتــاديــة وحـكــومــات األقــالــيم
ـنـتجـة مـعـاً برسم واحملافـظـات ا
السياسات االستراتيجية الالزمة
ا لتـطـويـر ثـروة النـفط والـغـاز 
يــحــقق أعــلى مــنــفــعــة لــلــشــعب
العـراقي مـعتـمدة أحـدث تـقنـيات
مــــبــــاد الـــســــوق وتــــشــــجــــيع
ـادة (25) االســتــثـمــار. وأكــدت ا
من هذا الـدستور أن الـدولة تكفل
إصالح االقـتـصـاد الـعراقـي وفـقاً
لألسس االقـتصـادية احلـديثة من
أجـل ضـمـان االســتـثــمـار الــكـامل
وارده وتنوع مصادره وتشجيع

وتنمية القطاع اخلاص.
ادة ( (26فـقد شـددت على  أمـا ا
أهـمــيــة فـصل اقــتــصـاد الــسـوق
احلـر وقـطـاع األعـمـال عن نـشـاط
احلكومة. وقـد أكدت تلك الفقرات
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االقـتـصـاد الـعـراقي هـو اقـتـصـاد
ريعي يعتمد في عائداته النقدية
اعـتـمـاداً شبه مـطـلق عـلى (الريع
الــنـفــطي) في غــيـاب أي أنــشـطـة
إنــــتـــاجــــيـــة أخــــرى تـــســــهم في
اإليرادات العـامة نتيـجة لضعف
ومــــحــــدوديـــة قــــاعـــدة اإلنــــتـــاج

انتـقلت معظـم دول العالم إلى ما
يـسمى اقـتصـاد السـوق وهو ما
ـساحة يسـمح للقـطاع اخلاص 
أكـــــبــــر فـي قــــيـــــادة الــــنـــــشــــاط
االقـتصـادي عـلى حسـاب تراجع

الدور احلكومي .
والـــتــــحــــدي هــــنــــا أن مـــعــــظم
الـتـجـارب بـالـدول الـنـامـيـة ومن
بـيـنــهـا الـدول الـعـربـيـة خـاضت
ـضـمار جتـارب سـيـئة فـي هذا ا
فـلـم تـكن هــنـاك فــتـرة انــتـقــالـيـة
كافـيـة لتـأهـيل القـطـاع اخلاص 
من حــيث الــقـدرات الــتــمـويــلــيـة
واستيـعاب النواحي الـفنية ولم
يـــتم تــوجـــيه الــقـــطــاع اخلــاص

ألجندة تنمية وطنية .
فــاحلـاصـل أن الـتــجــارب أفـضت
إلـى تركـيـز القـطـاع اخلـاص على
الربح الـسريع فـتركزت أنـشطته
عــلى الــتـجــارة واالعــتــمــاد عـلى
االســـتـــيـــراد وتــــوقـــفت حـــركـــة
الــتـصــنـيع ولم يــتم تـطــويـرهـا
وكــذلـك الــتــكــنــولــوجــيــا لم يــتم

توطينها أو تطويرها .
وبـــــالـــــتـــــالي أصـــــبـــــحـت هــــذه
االقـــتــصـــاديــات مـــجــرد أســواق
ــــتـــقـــدمـــة ـــنــــتـــجـــات الـــدول ا
والــصـاعــدة عــلى الـســواء وهـو
مـاسـبب انـتــكـاسه في الـصـنـاعه
والـزراعه في الـسـنـوات الـسـابقه
اذ اصـبح الـعـراق بـلـد مـسـتـهـلك
وغــيـر مـنــتج واصـبح اقــتـصـاده
مـرهـون بتـداعيـات اسـعار الـنفط
وبحسب كمـية العرض والطلب 
وبالـتالي فالـتحدي هـو أن يحمل
رئـيـس الـوزارة احلــالي والــقـادم
اقتصاد بالده إلى جتربة ناجحة
إلى اقتـصاد السـوق تعظم فـيها
الــــتــــنـــمــــيــــة وتـــبــــنى فــــيــــهـــا
الـتكنـولوجـيا الوطـنيـة ويساهم
القطـاع اخلاص بجهـود إنتاجية
حــقــيــقـيــة بــعـيــدًا عن األنــشــطـة

الريعية 

ـرجح ان جتـري انـتـخـابات مـن ا
مـبــكـره في الـعــراق بـدايـة الـعـام
قبل حـسب مايشاع في االروقه ا
ـلح الــســيــاســيه   وهــو األمــر ا
الـــلــذي كـــان يــطـــالب به شـــبــاب
الـتظـاهـرات والـلـتي انـطلـقت في
ـــاضي وبــعــد اكـــتــوبــر الـــعــام ا
اسـتـقـاله احلـكـومه دخل الـعـراق
نحنى اقتـصادي خطير بسبب
تداعـيات انخـفاض اسعـار النفط
 حيث يطـالب احلراك باسـتبعاد
ـسـؤوليـ في احلكـومات كـافة ا
ــثــلي كــافـة الــســابــقه  وكــذلك 
ــؤسـسـات الــتي سـانـدت بــيـئـة ا
الفـسـاد الـسيـاسي واالقـتـصادي
ـاضية قبل إجراء خالل الفترة ا
أي انــتـــخـــابـــات .. وإذا أُجــريت
انية  في الوقت االنتخابات الـبر
زمع لهـا  فإن من سيفـوز فيها ا
نصب رئاسة احلكومه تنتظره
أجــنـدة مـتــخـمــة عـلـى الـصــعـيـد
االقــتــصــادي لــتــلــبي الــطــمــوح
العـالي للـحراك الشـعبي  وكذلك
انـتـشـال االقتـصـاد من مـعضالته

زمنة .. ا
ـهدي ويـالحظ أن حكـومـة عـبـد ا
ـسـتـقيـله كـانت حتـاول ان جتد ا
حـلول تـقلل من شـده التـظاهرات
ــطـــالب لــكن وحتــقـــيق بــعـض ا
وضع الــبــلــد االقــتــصــادي يــقف
كــــذلك بـــاحلــــيــــلــــوله دون ذلك  
مــاسـبــقــتــهــا من احــتالل داعش
ـسـاحـات واسـعه وقـطع الـطـرق
الــبـريه والــسـيــطـره عــلى بـعض
مـنـابع الـنــفط سـبب ذلك ضـغـطـاً
اضـافيـاً عـلـى االقتـصـاد والزالت
تـداعـيـاتـهـا قـائـمـة بـتـأثـيـراتـهـا
السلبية على االقتصاد العراقي .
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اليــــزال االقـــــتــــصــــاد الــــعــــراقي
يسيطر عليه القطاع العام بشكل
كبـير وتديره احلـكومة في وقت
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و ما

الكـبيرة وبـروز اآلثر الواضح في
وسط الكـصـة من كـثـرة الـسـجود
حتت عــبــاءة االسالم الــســيـاسي
بل راحــوا يـدعــون بـبــطـوالت في
مــعــارضـتــهم لــسـيــاســة الـنــظـام
الـسابق عـبر الـقنـوات الفـضائـية
ومـجـالسـهم بـرائحـة تـزكم الذوق
ـزاج وهـذا لـيس الـعـام وتـعــكـر ا
فـقط محصـور ب الـبعثـي  أنا
أعــني في حــديــثي الــشــخــصــيـة
الــعــراقــيــة عــامــة . وفي جتــارب
شـــخــصــيــة مــخــتـــلــفــة ومــهــمــة
وخــطــيـــرة في مــســيــرة حــيــاتي

السياسية . 
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يقول فيودور دوسـتوفيسكي (أنا
أنطق بـالذي أنت الجتـرأ التفـكير
به) . كــنت أشـعــر بـاحلــيـرة وأنـا
مـازلـت في وعـيـي األول  عـنــدمـا
فــرط الــتــحــالف بــ الــبــعــثــيـ
والـــشــــيـــوعـــيــــ في نــــهـــايـــات
الـسبـعـيـنـات. وما آل ألـيه حـالـنا
ووضع وحـياة رفـاقنـا  وأنا هـنا
أعني بـشكل جـلي اليقـبل التأويل
الـرفـاق الـذين تـسـاقـطـوا سـريـعاً
وحتـــولـــوا ضـــمن مـــنـــظـــومـــات
وأجـهزة الـبـعث وال أعني الـرفاق
الـذين ضعفـوا أمام آلـهة السـلطة
الــقـمــعـيــة لـعـدة أســبـاب ودوافع
وبـقـوا وحـافـظـوا علـى تـاريخـهم
الـسيـاسـي بـدون أن يلـوثـوه رغم
كل الـــضـــغـــوطـــات الـــنـــفـــســـيــة
واالجتـمـاعـية واالقـتـصاديـة فـأنا
أرفع لـهم القـبعات رغـم مرور تلك

السني . 
ن أذن .. أعـنـي بهـذه الـسـطـور 
وضـع خدمـاتـه وأمكـانـيـاته حتت
أجـهــزة الـبــعث . طـيــلـة ســنـوات
غيابنا أي غياب دورنا السياسي
ـشـهد احملـتـدم حتى في مـعـترك ا
عام 2003 وسـقـوط قـلـعـة الـبعث
على يد احملتـل االمريكان  ففي
ــــشــــهـــــد الــــهش خــــضم هـــــذا ا

الــغــزاة بـاالنــتــحـار عــلى أسـوار
بـغداد بـجـهازيـة مـلـيونـ بـعثي
عـقــائــدي فـدائـي  ولـكن عــنــدمـا
وقـــعت الـــفــجـــيـــعـــة وأخــتـــرقت
دبـــابـــتــ أمـــريـــكــتـــ جـــســور
وشــــوارع الـــعــــاصـــمــــة بـــغـــداد
وأستقرتا عـلى جسر اجلمهورية
لـسـاعات حتت عـدسـات ووكاالت
ـية  لم نر التـلفزة الـعربيـة والعا
ونسـمع طـلقـة واحـدة بأجتـاهـما
والفـدائي بـعـثي يـعكـر وقـفـتـهـما
والفـجيعـة األكبر تـبخبـر وماعوا
هؤالء الرفـاق البعثـي والبعض
مــــــنــــــهـم وصل بـه احلــــــال رمى
مالبـــسـه الـــزيـــتـــونـي وهـــويـــته
احلزبـية وسالحه في ميـاه دجلة
لـيعلن عن طـوي مرحـلة تاريـخية
صـــعــــبــــة ودمــــويــــة من حــــيـــاة
ـا وقـعت حـاالت الـعـراقـيــ . ر
مشـابهة ومـقاربة في عـدة  بلدان
ومن الـتـاريخ القـريب بـلد نـظامه
شـــــمــــــولي وقــــــمـــــعـي االحتـــــاد
السـوفـيتي الـسـابق عنـدمـا أعلن
عن أنـــهـــيـــاره وفــــشل جتـــربـــته
االشــتـــراكـــيــة تـــزاحم االالف من
الـــشــيــوعــيــ الــســوفــيــيت الى
ضــــريح لـــيــــنـــ في الــــســـاحـــة
احلــمـــراء بـــتــمـــزيق هـــويـــاتــهم
احلـزبيـة ورميـها علـى الضريح .
وقـــــــد بــــــلـغ عـــــــدد االعـــــــضــــــاء
الـشــيـوعـيـ الـسـوفـيـيت عـشـرة
ماليــ فـقط في مــوسـكــو أربـعـة
ماليـ ولم يـتــجـرأ أحـدهم يـقف
ويــصــد الــســكـيــر يــلــســ وهـو
يـتــبـخـتـر عـلى ظـهـر الـدبـابـة في
شــوارع مــوســكـــو أو يــقف ضــد
خطط كورباتشوف في تدمير بلد

االشتراكية االول . 
ـشـهـد يــخـتـلف في في الـعــراق ا
ـــســـرحي الـــســـيـــاسي عـــرضـه ا
هؤالء الـبعثـي الذين تـخلوا عن
الزيـتـوني وأبدلـوه بـالعـمـامة أو
ــلــونـة احملــبس ذات الــشـذرات ا

لم يـعــد الـعـراق ذلك الــبـلـد الـذي
نــتــمــنــاه اال أطالالً في ذاكــرتــنــا
ـة  الـذي سـحــقـهـا الـزمن الـقــد
والـغـياب الـقسـري  ولم يـعد لـنا
بــلـداً ذات كـيــان سـيــاسي ودولـة
مــــؤســــســــات وأنــــظــــمــــة حــــكم
وتــشـريـعــات ودسـاتــيـر وأعـراف
أجــتــمـــاعــيـــة  حــيث تـــصــدعت
هويـته الوطنيـة اجملتمعـية بفعل
صراع أبنائـه السياسي اجملحف
عـلى كراسي احلـكم بعـد أحتالله
الـعام 2003. أبـنـائه وشـعـبه هم
الـوحـيــدين الـذين يـتـحـمـلـون مـا
أصاب الـعراق من هـوان وتشتت
وتـــدمـــيـــر وهـــذاجـــزء من بـــنـــاء
الشخـصيـة العـراقيـة ونفـسيـتها
في الــتـلـون والــتـمــلق والـضـعف
ال . أمـام مـالك اجلاه والـقـوة وا
قــد يــســأل الـــبــعض ?. أن أغــلب
شــــعـــوب الــــعـــالم أدت الـى تـــلك
الـنـتـائج عـنـدمـا أنـهـارت أنـظـمـة
احلــــكم بــــهــــا الــــدكـــتــــاتــــوريـــة

والقمعية. 
اجلـــواب هـي نـــعـم  لـــكـن لـــيس
سـتـوى الي مـر به الـعـراقـي بـا
في عـالقـــتـــهم مـع احلـــاكم مـــنـــذ
تـأسـيس الدولـة الـعراقـية 1921.
يـتـجـرأ الــبـعض أن يـتـظـاهـر في
ســـاحــة الـــتــحــريـــر أو ســاحــات
االعتصام حـامالً الفته براقه ضد
الــفـســاد وهــو يـتــقــاضى أربــعـة
رواتب زوراً وبــــهـــتـــانـــاً بـــأوجه
أجـــنـــده جـــلـــبــهـــا مـــعه احملـــتل
وعـمـلـيــته الـسـيـاســيـة الـفـاسـدة
والـتي أسـتـهـدفت بـنـاء اجملـتـمع
وتـــنــمــيــته . حتــضــرني حــكــمــة
لــلـمــنــاضـل الــوطـنـي نــيــلــسـون
ـــنــاضل عــنــدمــا مــانــديال ( أن ا
يتقاضى ثـمن نضاله يتحول الى

مرتزق ) .  
عندما أحتل االمريكان بغداد عام
2003 كــــان رجــــاالت الـــــنــــظــــام
الـعراقي الـسـابق يـتـوعـد ويـهدد

ـرون بهـا حتت الـصـعـبـة التـي 
حـــراب ســيــاســة الــدكــتــاتــوريــة
واحلـروب والـقـمع واحلـصار فال
جــــــدال عـــــلى قـــــدرة االنـــــســـــان
وطــــــــاقـــــــاته فـي الـــــــتــــــــحـــــــمل

واالستيعاب . 
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في العام 2003 وبحـكم الظروف
اجلــديـدة مـن تـداعــيـات خــطـيـرة
على مستـوى الوطن واجلماعات
ـا الـبـعض يـشـكـو ـواقف ور وا
من عـــقــــدة تـــأنـــيب الــــضـــمـــيـــر
والــــدونـــيـــة أحــــدهم في لــــيـــلـــة
وضـحـاهـا حتـول من وكـيل أمني
ـــشـــهـــد مـــعــــتق الى تـــصــــدره ا
ـلــتـبس الـثــقــافي والـســيـاسـي ا
والـهش وبعـد أن حقق بـحبـوبته
ـوقع واجلـاه عـبر الـتـدليس في ا
ـن هم مــالــكي الــقـرار والــنـفــاق 
وهـم أصالً بــحـــاجــة مـــاســة الى
مــثل هـــؤالء الــنــعـــيق لــتـــبــيض

صفحاتهم اآلسنة . 
هـذا الـشـخص راح في مـجـالـسه
ـنتـديات الـليـليـة وسهرات عـبر ا
اجملن يـقـييـم ويسيء الى سـمـعة
ــنـــاضــلــ الــذين الـــعــديــد من ا
عـانـوا من ســالف االيـام ودفـعـوا
أثــــمــــان غــــالــــيـــــة عــــلى كــــافــــة
ـوذج صارخ ـسـتـويات . هـذا  ا
لــعــراق جـــديــد مــاشـي الى نــفق
مـظـلم بال أفـق يـلـوح عن أنـفـراج
قــريب بل تــدمـيــر وقـتل وضــيـاع
عـاييـر السـابقة وطن .  لم تـكن ا
سارية اآلن في األنتماء والنضال
واليــبـررهــا الــوضـع الـســيــاسي
اجلـديد في الـعـراق  كانت هـناك
تقـاليد نـضالية تـربينا عـليها في
االلــتـــزام واالنـــضــبـــاط احلــزبي

بدئي ) .  (ا
في عودتـي اليـتـيـمـة الى الـعراق
بــعـــد أحــتالله وفـي جتــوالي مع

والــفــاســد طــفــحــوا هــؤالء عــلى
ـشهـد وطـرحوا أنـفـسهم سـطح ا
مـرة أخــرى كـشـيـوعــيـ بـعـد أن
أطـمـئـنـوا لـوجـود حـاضـنه أمـنـة
لهم تستـوعبهم هو عودة احلزب
الــــشــــيــــوعـي الــــعــــراقي ضــــمن
أشـــتـــراطـــات الــــوضع اجلـــديـــد
والـغــريب حتت حــراب االحـتالل
وعـمـلـيـته الـسـيـاسـيـة الـطـائـفـية
أيـــضـــاً الخالف عـــلى ذلك  لـــكن
ؤلم عن هؤالء الرفاق اخلالف وا
ــتـلـونـ وبـعـد أن ــتـمـلـقـ وا ا
ـــواقـــعـــهم ضـــمن حتـــصــنـــوا 
الــوضع الــعــام والــهش  راحــوا
يـــكــيـــلـــون الــتـــهم واالفـــتــراءات
ـــنـــاضـــلـــ اخلـــبـــيـــثـــة عــــلى ا
احلــقـيــقــ والــذين لم يــهــادنـوا
ـلتوية الدكـتاتوريـة وأساليـبها ا
وحتـــمــلـــوا الــســـجــون وحتــدوا
ــعــتــقـالت وعــانــوا من ظــروف ا
نـضـال قــاسـيـة وقـسـاوة الـغـربـة
والبعد عن األهل والوطن  النهم
رفـضــوا ونـاضـلــوا ضـد الـوضع
الــســيــاسي اجلــديــد وفــضــحـوا

أجندته . 
يشير العـالم االجتماعي العراقي
عـلي الـوردي في طـروحـاته حول
الشخصية الـعراقية باالزدواجية
ويـعــزيـهـا الى ذلـك الـصـراع بـ
ـدنية البـداوة واحلضـارة وب ا
والريف في غـياب واضح لـلوعي
الــوطـنـي واالجـتــمــاعي . غـادرت
الــــــــوطن الــــــــعـــــــام 1983 ورغم
الظروف الصعبة التي واجهتني
بــــــقـــــيـت مـــــتــــــواصالً مـع األهل
ــعـارف والــرفــاق واالصــدقــاء وا
عـبر طـرق وحيل عـديدة مـحافـظاً
ـومـة تـلك االيـام  وكـنت عـلى د
أتلـقى أخـبـارهم بعـضـها حـزيـنة
ـــة ومـــؤذيـــة لــــكـــني كـــنت ومـــؤ
أســتـــوعــبـــهــا بـــحــكـم الــظــروف

أحد الرفـاق السابقـ كان يحمل
معه أيـنما حل بـحدود مئـة هوية
ن يريد أن ينتمي للحزب حزبية 
الـشيـوعي الـعراقي ومن يـكون ?.

ولألسف . 
سـلك احلـزب الـشـيـوعي الـعراقي
بــــــــــعـــــــــد 2003   فـي ضـم الـى
صــــفــــوفـه كل من تــــخـــــلى عــــنه
وعـــــــنـدمـا كــان احلـزب يــحـتـاج
الى رجـال ومــنـــــــاضـلــ وبـعـد
ح ألـتحق به كل مـن كان وكيالً
أمـنــيــاً أو عـضــواً في مــنـظــمـات
حــزب الـــبــعـث لــيـــتــبـــوأ مــواقع
حــزبــيــة عــضــو جلــنــة مــحــلــيـة
وعــضـو جلــنـة مــركـزيــة ومـواقع
أخـــــرى وغـــــــض الـــــنـــــظــــر عن
جرائـم البـعـثـي بـحق مـنـاضلي
وعـوائل حـزبـنا ومـا تـعـرضوا له
عـــلى أيــــــــــاديـــهم من إنـــتـــهــاك
ورعـب وأســــــتـالب أرادة وأمـــــان

وحرية.
(  عــشـرات الـبـعـثــيـ (الـسـيـئـ
عـــلـى مـــعـــرفـــة تـــامـه بـــهم أيـــام
النضال الصعبة بحدود محيطنا
البـيئي كانت أدوارهم ومـواقفهم
قذرة وسببوا أذى وغياب عوائل
كاملة وحطموا حياة رفاق لكنهم
مازالـوا اليـوم طـلقـاء ويـعيـشون
في مـسـتـوى حـيـاة راقـيـة بـعـيداً
ــــســـائــــلـــة الــــقــــانـــونــــيـــة عن ا
واألخالقـيـة بــعـضـاً مـنـهم أنـتـقل
فـــقـط من مـــحــــيط الـــقــــريـــة الى
فـــضـــاءات الـــعـــاصـــمـــة بـــغـــداد
لـيـنـضـوي حتت عـبـاءات أحـزاب
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة الـفـاشـلة 
وأنـا هـنا لـيس من دعـاة األنتـقام
والــثـأر واحلـقــد لـكـن ضـد هـؤالء
في أدعـاءتــهم والـنــيل من تـاريخ
ــــنـــــاضــــلــــ . والــــدعــــوة الى ا
محاسبتهم ضمن عدالة القوان
العادلة في عراق عادل وحر . 

ا يـتنـافى هذا األمر الـسلـعي. ر
مع حـقيقـة اقتـصاد الـسوق الذي
يـــقـــتـــضـي أن يـــكـــون الـــنـــشــاط
اخلـــاص هــو مـــصـــدر الـــفــائض

االقتصادي .
طلق على إن هذا االعتماد شبه ا
الـــريع اخلـــارجي جـــعل الـــدولــة
تـــــنــــظــــر إلى إيـــــرادات الــــنــــفط
بـوصفـها ريـعاً خارجـياً مـكتـسباً
حتـصل عـلـيه مـن بـيع الـنـفط في
األسـواق اخلـارجـيــة وكـأنه هـبـة
خارجـية مـستـمـرة ومنـتظـمة وال
يـتـولـد من الـعمـلـيـات اإلنـتـاجـية
الداخـليـة لالقتصـاد الوطني في
ظل انعـدام الترابـطات اإلنتـاجية
بـ إنتـاج الـنـفط وبـ قـطـاعات
االقـتصـاد الـوطني األخـرى. لذلك
فــإن االقـتـصـاد الـعــراقي يـعـتـمـد
كلياً على إيـرادات النفط وبنسبة
ـوازنـة ـئـة من ا تـتـجـاوز 95 بــا
العامة. إن استمـرار هيمنة قطاع
الــنـفط عـلـى االقـتـصــاد الـعـراقي
تـفــسـر سـبب اســتـمـرار احلـاجـة
ــركــزي لــلــدولــة في إلـى الــدور ا
احلياة االقـتصادية واالجـتماعية
لــــــلـــــســـــكـــــان عـــــلى الـــــرغـم من
الـتـوجهـات الـلـيـبرالـيـة وهـو ما
يـــؤدي إلـى مــزيـــد مـن مـــركـــزيــة
الـــدولــة. والــواقع أن االقــتــصــاد
الـــريــــعي قــــد أحــــدث خــــلـالً في
مـيــزان الــقـوى اجملــتـمــعـيــة بـ
الـــــدولــــة واجملـــــتـــــمـع من خالل
ــــصـــادر اســــتــــقـــواء الــــدولـــة 
الــــتــــمــــويـل الــــريــــعي وضــــعف
اجملـتـمع وكـلـمـا ضـعف اعـتـمـاد
الــدولـة عــلـى اجملـتــمـع ضـعــفت
ــواطن وأصــبح عـبــئـاً مــكــانـة ا
عـلى الدولـة الـتي تقـوم بإطـعامه
وإخـــضــــاعه مـن أجل الــــقــــبـــول
بــاألمـر الـواقـع. يـقــود هـذا األمـر
ـفـرغـة بـ إلى تـقــويـة احلـلـقـة ا
اعــتــمــاد الــدولـــة الــكــبــيــر عــلى
اإليــرادات الــنــفــطــيــة واعــتــمــاد
واطن الكبير على الدولة ا

ومن أبرز مظـاهر السمـة الريعية
لالقتصاد العراقي ما يأتي:

أ  –هيـمــــــــــنة الـقـطاع الـنـفطي
عـــلـى تـــكـــويـن الـــنــــاجت احملـــلي
اإلجمالي التي جتاوزت نسبتها
ـدة ــئـة خـالل ا أكــثــر من 50 بــا
(2004-2017) في مقابل تراجع
مـســاهـمـة الـنـاجت غـيـر الـنـفـطي
وبــــخــــاصـــــة قــــطــــاع الــــزراعــــة
والـصـنـاعـة الـتـحـويـلـية الـذي لم
ـئة تـتـجـاوز مـسـاهـمـتـهـما 5 بـا
وهـما لـتـواصل وتدني وتـائـر 
وهــــــذا مــــــا عــــــمق االخــــــتالالت

الــهـيــكـــــــــــلــيـة الــتــــــي تـواجه
االقتصاد العراقي

ب  –ارتــفـــاع مـــعــدالت اإلنـــفــاق
احلـــكــومـي بـــدون احلــاجـــة إلى

فرض ضرائب
ت  –ارتــفـاع األهـمــيـة الـنــسـبـيـة
لـلــصـادرات الــنـفــطـيــة تـصل في
ـئـة الــعـراق إلى أكــثـر من 95 بــا

من إجمالي الصادرات
ث  –ارتــفــاع نـــســبــة الــتــضــخم
ـنــطـقه والحـلـول مـقــارنه بـدول ا

معاجله واضحه .
ج  _مؤشر التنمية مازال العراق
ـراكز االخيرة في جداول يحتل ا
ية بـنسبة 0.685 التـنمية والـعا
ـــركــز 119 اذ يــحـــتل الـــعــراق ا
ـيــاً وبــنـســبه زيــاده ســنـويه عــا

بالسكان تقدر  2.5%
ان تدني هذه النسبه يشكل خطر
حـــقـــيـــقي عـــلى اعـــاده تـــنــظـــيم

االقتصاد وانعاشه .
ـمكـنه فـي اعـادة الثـقه احلـلـول ا

للسوق 
ـكن اعاده احـياة الـسوق بـعده
عــوامل فـــبــحــسب تــصــريــحــات
اخلـبـراء االقتـصـادي فـان اغلب
الــسـيـوله الـنـقــديه مـتـوفـره عـنـد
االهـــالـي دون ســـيـــطــــره الـــدوله
ـــكن تــــطـــبـــيـق خـــطه اوربـــا و
وشـرق اسـيـا في الـسـيـطره عـلى
الـعـمــله وطـرح عــمـلـيــة الـتـبـادل
الــنـقــدي الــرقـمـي كـمــثــال نـاجح
"بــيـــتــكــوين" لـــكن دون عــمــوالت

ستهلك  تخيف ا
كن اتـباع سـياسه كـوريا كـذلك 
اجلـــنـــوبـــيـه وســـنـــغـــافـــوره في
ــــواطـــنـــ من االســـتــــدانه من ا
خـالل طـرح الـســنـدات الــنـفــطـيه
ــــــواطن عــــــلـى اعـــــتــــــبــــــار ان ا
ســـيــتــشــجع بــســبب انــخــفــاض
ـكن اسـعــار الــنـفـط احلـالــيــة و
تــقــســيم الــســنــدات الى جــزئـ
قـصيـرة االمد  18شهـراً وطويـلة

االمد مع فوائد 
ان الـدراسة احلالـية لـنمط تفـكير
الـفرد الـعـراقي تشـير الى الـرغبه
في الـــدخـــول لـــهـــكـــذا مـــجــاالت
اســتــثـمــاريــة  مـضــمــونه يــكـون
الـــطــــرف االخـــر فـــيــــهـــا الـــدوله

العراقية.
وطــبــعــاً يــجب ان النــبــتــعــد عن
احلـل الــــــذهــــــبـي وهــــــو جــــــذب
االستـثـمارات اخلـارجـيه وقبـلـها
تـهـيئه الـبـيـئه االمنـيـة والـبنـكـية
ــزاولــة نــشــاطــهــا  ,اذ تــعــتــبـر
االستثمارات اخلارجيه من اسلم
احللول واسرعها انتاجية كونها

ملزمه بتوقيتات وشروط جزائيه
كـذلك وضع الـعــراق الـتـصـنـيـفي
ـي من خـالل ســــــنـــــدات الــــــعــــــا
ـديــويـنـه لـلــحـكـومـه الـعــراقـيـة ا
بـأحسن حـاالته والسـندات تزداد
قـيـمـتهـا لـغـاية 2028 اذا يـعتـبر
ذلـك خـط امـــــــــــان لـــــــــــدخـــــــــــول

االستثمارات اخلارجيه .
دعونـا ننظـر إلى موقفـنا الراهن.
إنـــــنـــــا ال نـــــزال نـــــواجـه درجــــة
استـثنـائيـة من عدم الـيقـ فيـما
يـتـعـلـق بـعـمق هـذه األزمـة ومـدة

بقائها.
غير أنه بات مـن الواضح بالفعل
ي سـيـتـحول إلى أن الـنمـو الـعـا
مــعــدالت ســالــبــة حــادة في عــام

.2020
 والـــواقع أنـــنــــا نـــتـــوقع أســـوأ
تـداعيات اقـتصـادية منـذ سنوات

"الكساد الكبير".
فمنذ ثالثة أشـهر فقط كنا نتوقع
و مـوجبة لـدخل الفرد معـدالت 
في عام  2020في أكـثـر من 160
من بــلــدانـنــا األعــضــاء. والــيـوم
انـــقــلب هـــذا الــعــدد رأســـا عــلى
عـقب فـأصبـحنـا نتـوقع تسـجيل
ـو سـالبـة لـدخل الـفرد معـدالت 
في أكثر من  170بلدا هذا العام.
وتـنـطــبق هـذه اآلفــاق الـسـلــبـيـة
ـــتــوقـــعـــة عــلى االقـــتـــصــادات ا
الصـاعدة والنـامية عـلى السواء.
فــهـــذه أزمـــة ال تــعـــرف احلــدود.

والكل يطاله الضرر.
الـــــعـــــالـم اصـــــبح يـــــبـــــحـث عن
استـراتـيـجيـات جـديـده واسواق
نــاشـئه يـضـخ بـهـا اسـتــثـمـاراته
كــالـطــاقـه والـزراعـه والــصـنــاعه
والـــشــــريـــان االســـاس الــــنـــقل 
والــعــراق يــعـــتــبــر من اهم هــذه
االســواق فـــقط نــحــتـــاج حلــمــله
اصالحــــيـــة وادارة  صـــحــــيـــحه
ـبـاشر لالقـسـام ذات االحـتـكـاك ا
ستثمـرين واقصد هنا القطاع با
ــنـــافــذ احلــدوديــة ــصـــرفي وا ا
وادارة االســـتـــثــمـــار ودوائـــرهــا

تعدده . ا
وال شك أن عـام   2020ســيــكـون
صـعـبا بـدرجـة اسـتـثنـائـيـة. فإذا
انحـسـرت اجلـائـحـة في الـنصف
الـــثـــاني من الـــعــام  –لـــتــســـمح
بـــتــخـــفــيـف تــدابـــيــر االحـــتــواء
تدريجيا وإعادة فتح االقتصاد –
يــفـتـرض الــسـيـنــاريـو األسـاسي
الــذي وضــعـــنــاه حــدوث تــعــافٍ

جزئي في عام 2021.
ـركـز الــعـراقي االوربي لـلــتـنـمـيـة { ا

والتطوير
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لتقيات اإلفريـقية بسبب جائحة عرض الدولي للفنـون احلرفية في واغادوغو وهو من أكـبر ا ألغي ا
كوفيد- 19بعدما كان مقررا أن يقام نهاية السنة احلالية في بوركينا فاسو.

ـرض كورونا تواصل  قلـق ا ديـر العـام للمـعرض درامان تـو في بيـان "نظرا إلـى التطـور ا  وقال ا
عـرض التي كـانت مـقررة أسـاسا من 29 في بوركـيـنا فـاسو والـعـالم ألغـيت الدورة الـسـادسة عـشرة مـن ا
تـشـرين األول/أكــتـوبـر إلى الــثـامن من تـشــرين الـثـاني/نــوفـمـبـر" .2020وكـانت دورة الـعـام  2020سـتـقـام
ــوعــد اجلــديــد لــلــمـعــرض "ســيــعــلن ــشـاركــة ثـالثــة آالف عـارض و 300 طــرف شــار. وأوضح تــو أن ا
عرض مـرة واحدة العام  2014بسبب فيروس إيـبوال.وسجلت في الحقا".ومنذ تـأسيسه العام  1984ألغي ا
بوركينـا فاسو البـلد الفقـير الواقع في غرب إفـريقيا  1081إصابة أدت إلى  53حالة وفاة عـلى ما أظهرت حـصيلة

رسمية اجلمعة.

رسالة واغادوغو
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دولة مجاورة أو مـجتمع مجاور 
وضربة داخليّة تشمل تأثير طبقة
اجتماعيّة في أخرى تشترك معها
ـــنــطـــقــة  في اســـتــمالك نـــفس ا
والـــــرابع : حــــافـــــز الــــضــــغــــوط
ـتـواصــلـة ويـقع في ــة ا اخلــارجـيّ
معظم احلاالت على شعوب ومدن
وواليـــات الــتـــخـــوم أو احلــدود 
ا حافز النقم التي تقع على وأخيرً
أيّ كيـان اجتـماعي فـتقـيّد حـريّته
وحتـــــــرمـه مـن مـــــــزاولــــــــة أوجه
نــشــاطـهــا  فــتـركّــز عــلى اإلبـداع
إلثـــبـــات وجـــودهــــا في مـــيـــادين

أخرى وتتفوّق  . 
مع االلتـفات إلى نـقـطة مـهمّـة أكّد
ــؤرّخ تـويــنـبي وهي أنّ عـلــيـهـا ا
الــتــمــاثل لــنــشــوء حــضــارتـ ال
يـــؤدّي بـــالـــضـــرورة إلى تـــمـــاثل
الــــنــــتــــائـج  وقــــد اســــتــــشــــهـــد
ـــــصـــــريّـــــة بـــــاحلـــــضـــــارتـــــ ا
والسومريّة  فبالرغم من اعتباره
جــفـاف أفــراســيـا حتــدّيًــا  كـانت
االستـجابة لـهذا التـحدّي هي بدء
هات احلـضارت  فقـد استطاع
إنــســـان هــاتــ احلــضــارتــ أن
يُخـضع إلرادته الطبـيعة فـاختفت
مستنقـعات األدغال وحلّت محلّها
ــقـة من الــقـنـوات مــجـمـوعــة مـنـسّ
ـــــدرّجـــــات واحلـــــقـــــول ,أمّـــــا وا
بــالـنــســبــة لــلــســمــات الــروحــيّـة
لــلــحـضــارتـ الــلــتـ انــبــعـثــتـا
عنهما ودينـهما وكذلك حياتهما
االجتـماعـيّة فـإنّ التـماثل ال يـكاد

يُذكر.    
  m½u¹ ‰—U  rNK*«   

لقـد اسـتلـهم تويـنـبي نظـريّته في
والدة ومــوت احلــضــارات والــتي
ســمّـاهـا  الــتـحــدّي واالسـتــجـابـة
وأقام عليها فلسفته في التأريخ 
من عـلم الـنفس الـسلـوكي  وعلى
وجه اخلـصوص من عـالم الـنفس
ـــشـــهـــور كــارل الـــســـويـــســـري ا
غــوســتـاف يــونغ   1857ـــ 1961
ـــــته فـي االنــــبــــســــاط فـي نــــظــــريّ
واالنـطـواء  الـتي يـقـول فـيـهـا أنّ

من وحي كورونا

ثقافـات لكنهـا لم تعرف حضارات
ــكن الـــقــول بـــوجــود  وبــهـــذا 
حـضــارة صـيـنــيّـة  لــكن ال تـوجـد

سوى ثقافة لدى األسكيمو . 
 w³M¹uð  U UA² «  

وبعد جهود مضنية في التطواف
في كـثـيـر من بـلدان الـعـالم  وفي
الـــبـــحـث والـــتـــنـــقـــيـب في كـــتب
الـتــأريخ الـكالســيـكـيّــة  والـكـتب
قدّسة  وكتب اآلثار  والنماذج ا
األولـّيــة لألسـاطــيـر الـتـي تـصـوّر
أصل اجلـمــاعـة  أو أصل الــعـالم
بوجه عام  وعلم االنثربولوجي 
اهـتـدى تـويـنـبي إلى عـدّة عـوامل
مـشــتـركـة أسـهـمت في تـشـخـيص
أزمــة احلــضـــارة  أيّ حــضــارة 
واحلضاة الغربيّة حتديدًا  ولعلّ
أول تـــلك الــعـــوامل هـــو قــوله أنّ
السهولة عدوّة احلضارات   وأنّ
احلـــافــز نــحـــو احلــضــارة تــزداد
ـمـا ازدادت الـبـيـئـة قـوّته فـعـلًـا كــلّ
صـعـوبـة  بال تفـريق بـ الـبـيـئة
الـطبيـعيّة أو الـبشريّـة  وقد قاده
هــذا االكــتــشــاف إلى سنّ قــانــون
ـكن الـتعـبيـر عنه في اجتـماعي 
العبـارة  كلّما عظم الـتحدّي اشتدّ

احلافز للحضارة  . 
ا االكتشاف الثاني فهو أنّ  بدء أمّ
احلـــضـــارات لـم يـــكن نــــتـــيـــجـــة
الـعـوامل الـبيـولـوجـيّة أو الـبـيـئة
ـفـردها اجلـغـرافيّـة  كلّ تـعـمل 
فال ريـب أنّه نـتــيــجـة نــوع مـا من
الـــتــفـــاعل بـــيــنـــهـــا جــمـــيـــعًــا  
واستنـبط مجموعـة حوافز لوالدة
احلضارات حدّدها بخمسة أنواع
وهي بـاخــتـصــار شـديــد :  حـافـز
االسـتـيطـان في أرض جـديدة كـما
حـدث مع حــضـارتي وادي الــنـيل
واحلضارة السومريّة  والثاني :
ـواقع الـطـبيـعـيّـة الـشـاقّة حـافـز ا
والذي ربّـما حتـوّل من حتدّي إلى
جنـــدة كــــمـــا حــــدث مع مــــديـــنـــة
ــة وهـولـنــدا  والـثـالث : الـبــنـدقـيّ
احلافز النـاجت عن الضربات وهو
ـيـدان البـيئـات الـبشـريّة خاص 
وتـنقـسم إلى ضـربـة خـارجـيّة من
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التاريخ بأوسع مـعانيه هو قصّة
مـاضـي اإلنـســان  أو هـو عـرض
مـنـظّم مكـتـوب لألحداث وخـاصة
تلك التي تؤثّر في أمّة أو نظام 
أو عـلم  أو فنّ . وتستـعمل كـلمة
تأريخ  فـي بعض الـلـغـات احلـيّة
غير الـعربـيّة لـلتعـبيـر عن اجلهد
ـعرفة مـاضي البـشريّة  ـبذول  ا
وقـــد أشـــار جــوزيـف هــورس في
كتابه  قيمة التأريخ  إلى أنّ جذر
كــــلـــمـــة      Histoireيـــدلّ عـــلى
ـؤرّخ هو الـرؤيـة والـشـهـادة  فـا
الــــــذي رأى أو قــــــام شــــــاهـــــدًا .
ــة الــقــراءة الــواعـيــة في وألهــمــيّ
اكـــــتــــشــــاف روح الـــــنــــصــــوص
الـتـاريــخـيّـة أشـار الــعـلّـامـة  ابن
ــتـوفّى سـنـة  808هـ   خـلـدون ا
ـؤسّس األول والـذي يُـعـدّ بـحق ا
لـفــلـسـفــة الـتـأريخ  في مــقـدّمـته
الـشـهــيـرة  بـأنّ لـلــتـأريخ ظـاهـر
وبـاطن وأنّ الــفـائـدة الـكـبـرى في
بـاطـنه  فـالـتأريـخ  في ظـاهره ال
يــــزيـــد عــــلى إخـــبــــار عن األيّـــام
والــدول  ...  وفي بــاطــنـه نــظـر
وحتـقــيق  وتــعـلــيل لــلــكـائــنـات
ومـبادئـها دقـيق  وعلم بـكيـفيّات
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وبـظـهـور الـفـيـلـسـوف الـفـرنـسي
فـولتـير   1694ـــ   1778ودعوته
إلى اســـتــخـــدام الــعـــقل من أجل
ـــنــطق دراســـة الــتـــأريخ وفـــقًـــا 
ــصـطــلح الـفــلــســفــة  ووضــعه 
فـــلــســـفـــة الـــتــأريـخ   وشــروعه
بـــــــدراســـــــة تـــــــاريـخ الـــــــعـــــــالم
ــــنــــهج واجملــــتـــــمــــعــــات وفـق ا
الــــــعـــــــقـالني ـــ احلـــــــضــــــاري 
ـــعـــرفــة الـــعـــوامل كـــمـــحـــاولـــة 
األساسـيّة الـتي تـتحـكّم في سـير
الوقـائع التـأريـخيّـة والعـمل على
استنباط القوان العامة الثابتة
ــوجــبــهــا األ الــتي تــتــطــوّر 
والدول على مـرّ القرون واألجيال
ــــؤرّخــــون مـن بــــعـــده   عــــنى ا
ـة ـصــادر الـقــد بـالــكـشـف عن ا

وفحـصها وتـدقيقهـا  ودراستها
بــعـ فــاحــصــة . وفي أخــريـات
الــقــرن الـتــاسع عــشــر وبــدايـات
الـقــرن الـعـشــرين  وبـعــد تـطـوّر
عــــلــــوم الــــلــــغــــة واالقــــتــــصــــاد
واجلـغرافـيّـة واالجـتـمـاع واآلثار
ـســكـوكــات وعـلم ــات وا والـنــمـيّ
ـؤرّخــون مـنـهـا الــنـفس   أفـاد ا
فـائـدة كــبـيـرة  وجــاءوا بـأفـكـار
جـديــدة لـكــتــابـة الــتـأريخ  ومن
ــؤرّخ الــبـريــطــاني هــؤالء كــان ا
أرنـولـد تـويـنـبي صـاحب نـظـرّية
الـتــحـدّي واالسـتــجـابــة وقـانـون
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ـؤرّخ وعـالم االجتـماع لـقد رأى ا
أرنـولد جـوزيـف تويـنـبي  1889
ــثّــلي ـــ   1975وهــو من أبــرز 
فـلــسـفـة الــتـأريخ الـتــأمّـلـيّـة  أنّ
مدار الـدراسـة التـأريـخيّـة احلـقّة
لـــيــست هـي دراســة تـــأريخ أمّــة
بـعـيـنـهـا أو عـصـر بـذاته  بل إنّ
الــبـــحث يــجب أن يـــنــصب عــلى
تـــــــأريخ كـلّ اجملـــــــتـــــــمـــــــعــــــات
واحلضارات مـجتمعـة  فالتطوّر
 الـــذي حـــدث في خالل بـــضـــعــة
قـرون األخيـرة  وبـصـفـة خـاصّة
في خـالل األجـــيـــال الــــقـــلــــيـــلـــة
الــفـــارطــة  نــحــو وجــود الــدول
كتمـلة السيـادة العاملة القـويّة ا
عــلى االسـتــكــفـاء بــذواتـهــا  قـد
ـؤرّخـ عـلى أن يـتّـخذوا حمل ا
ــــألــــوف مـن األ مــــيــــدانـــــهم ا
للدراسة التأريخيّة . غير أنّنا لن
فـردهـا  أو على نـقع عـلى أمّـة 
دولة قومـيّة في أوروبا  تطـلعنا
كن أن يقوم مفسّرًا على تأريخ 
لــنــفــسه بــنــفــسه . ثمّ فــرّق بــ
مــــصــــطــــلــــحي  احلــــضــــارة  و
الـــثـــقـــافــة   بـــأن خـصّ كـــلـــمــة
حضـارة بـالـداللة عـلى ابـتـكارات
اجتماعيّة ذات قدر من االتّساع .
فــاحلـضــارة مـجــمـوعــة ثـقــافـات
تـتحوّل بـاجتمـاعها إلى  ثـقافات
كـــبــرى  الــتي هي احلــضــارات 
فـأفـريـقـيـا الـسـوداء عـنـده عـرفت

الـفــرد الـذي يـعــرّض لـصــدمـة قـد
ـدّة ما ثمّ يستجيب يفقد توازنه 
لــهــا بــنــوعـ مـن االســتــجــابـة :
استجـابة سلبـيّة  وهي النكوص
ـاضي الستـعادته والـتمسّك إلى ا
ُــر  ـــا عن واقـــعـه ا به تـــعـــويـــضً
فـيـصـبح انـطـوائـيًّـا . واسـتـجـابة
ايـجــابـيّـة  وهي تــقـبّل الــصـدمـة
واالعــتـــراف بـــهــا  ثـمّ مــحـــاولــة
الـتـغـلّب عـليـهـا  فـيـكـون في هذه
احلالـة انبسـاطيًّا  وهـو ما أطلق
عليه توينبي الوسيلة الذهبيّة أو
احلـل الــنــمــوذجي . وعــلى ضــوء
هذا الفهم تعامل مع احلضارات 
فـــوالدة احلــــضـــارات نــــتـــيــــجـــة
استـجـابة لـتـحدّ  صـدمـة  صادرة
ـاديّة  وأمّـا عن ـا عن الـبـيـئـة ا أمّ
الوسط البشـري  أو عن كليهما 
ــيــات مــبــدعــة في ظلّ زعــامــة أقــلّ
مــقـــاومــة الـــصــدمـــة   وتــنـــهــار
احلـــضــــارات وقــــتـــمــــا تـــعــــجـــز
اجملــتـمـعـات عن إبــراز اسـتـجـابـة
بدعة إبداعيّة تـقوم بها أقليّـتها ا
 ويـتـطوّر احلـال بـهـذه األقـلـيّة ـــ
بعد إصـابتها بالـعقم والقصور ـــ
إلـى الــتــحـوّل إلـى مــجــرّد أقــلــيّـة
مسيطرة ديكتاتوريّة ال همّ لها إلّا
ّا احملافـظة عـلى مـكتـسبـاتهـا  
ـــة إلى مـــقـــاومــة يـــدفع األغـــلـــبـــيّ
الــصــدمـة  وبــتـعــدّد الــتـحــدّيـات
تـتــعـدّد االسـتـجـابـات ومـحـاوالت
ـقـاومة  إلى حـ الـوصول إلى ا
احلـلّ الــــنــــمــــوذجي أو الــــيــــأس
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ونــتـيــجـة لــهـذا الــفـهم  الــتـحـدّي
واالســـتـــجـــابــة  قـــسّم تـــويـــنــبي
اجملـتـمعـات واحلـضارات بـحسب
اسـتـجابـتـهـا إلى واحـد وعـشرين
حــضــارة  خــمـس عــشــرة مــنــهـا
تتّصل بصالت الـبنوّة بحضارات
سـابـقـة عـلـيـهـا  وست حـضارات
فـقط انـبعـثت مبـاشرة من احلـياة
الـبـدائـيّة  وتـلك احلـضارات هي :
ينويّة صريّة  والسومريّة  وا ا

تـاز نـتاج االديب ايـفـان زيبـاري بـاالناقـة ورقـة العـبارة … ادب      
جميل افتقدناه من زمان عندما خرج العراق من اهاب القرن الواحد
والـــعـــشـــرين وقـــبـــلـه الـــعـــشـــرون ورجع الى مـــخـــلـــفـــات الـــقـــرون
الـوسـطى…ادب رائع وكـلـمـات انـيـقـة …مكـشـوفـة هـنـا ومـغـطـاة هـناك
ـتـد ادب الــزيـبـاري من يـقـســرك عـلى قـراءتـه ومـتـابــعـة نـتــاجه…. و
ـحـمود ي مـروراً  شواطئ نـزار قـبـاني الى مـرافئ احالم مـسـتغـا
درويش … وكان اديـبنـا فيه صـادقا مـبدعـاً… ولكـنه عنـدما يـخرج من
بدعة…نرى تهافت ادواته وتعثر خطواته وثقل حركته حدود خـميلته ا
رءُ مـبدعا في مجـال ما.. ال يعني ويخـونه التوفيق … فـعندمـا يكون ا
انه قـد احـاط بـاألشـيـاء كـلـهـا فـدون ذلك خـرط الـقـتـاد.. ومـثـال ذلك
ـتـسـرع عن …مالال …وقـد وفى األسـتـاذ (الـعـايف) بـالرد موضـوعه ا
وكفى …واالخـر عن طبـيعـة اجملتمع الـشرقي والـفرد الـشرقي …وكان
فيه ثـقيل الدم وغير مهضـوم كسمكة تسبح خـارج حدودها االقليمية
….و يـبـدو لـي ان الـزيـبــاري لم يـحط امـا االخــر فـكــان  عن احلـســ
وضوع بـرأي مسبق مـستمد من ـوضوع احاطـة تامة … وتنـاول ا با
ؤسـف الذي يـنـهك الوطن ,فـضالً عن بـعض الظـواهر االسـتقـطـاب ا

. البعيدة عن النهضة احلسينية ,التي تنسب اليها ظلماً وبهتاناً
ا قد يكون احلق معه…الختالط االوراق واالهداف في العراق كما ر
كن ان تفـصل اي ظاهـرة عن هدف مخفٍ او سـياسة مر ,حـيث ال 
تـمكن.. يـثير غيـر معلـنة ..لـكن ان يدلي بـرأي متعـجل وهو الـكاتب ا

الدهشة عندما يخوض في مجال لم يستكمل فيه ادواته...
اعتـبر الـسيـد ايفـان قضـية مـقـتل احلسـ (حادثـة مأسـاوية) نـتجت
عن حرب كـبـقيـة احلـروب التي البـد لـهـا من ضحـايـا فمـا مـعنى ان
يعلن مقتل احلس كأنه ثورة وااليحاء بها كرسالة تدعو الى احلرية

وحتارب الظلم والطغيان….. عجباً هكذا يقرا التاريخ!!!…..
ال الـومك لـقـد تـساءلـت انا في وقـت مبـكـر وتـسـاءل غيـري الـكـثـيرون
نـفس ســؤالك مــا مـعــنى ان حـادثــة حــدثت قـبـل ثالثـة عــشـر قــرنـاً
ـثـل هـذا االستـذكـار….ولـيت ونـصف لـهـا مـثل هـذا الـدوي وحتـظى 
ــا عـرف الـســبب … فـقـد يــكـون ألثـر االمـر اقـتــصـر عـلـى قـومي لـر
شـاركة بـالقـتل او عدم الـنصرة ـتوارثة بـا اجلوار او لـعقـدة الذنب ا
هـــو ســـبـب ذلك….لـــكن مــــا لألقـــوام االخـــرى? فـي اقـــاصي اســـيـــا
كتـركسـتان والـص والـهنـد فضالً عن ايـران وتركـيا… وفي مـجاهل
افريـقيـا في زجنبـار ونيـجريـا وموريـشيـوس وغيـرها …هـذا احلماس
ساجد والصروح ا فاق ما عندنا…وما معنى ان تقام ا واالندفـاع ر
في كل مـكان حط فـيه راس احلسن سـواءً في الشـام ام عسقالن ام
القـاهرة  في امـاكن لم تكن يومـاً من اتبـاع اهل البيت …كـيف اتفقت
ـكان ـدى الواسع من الـزمـان وا مـشارب الـنـاس وآراؤهم في هـذا ا
كاني … …هل يعـود االمر لـلناس وهم عـلى  هذا الـتباعـد الزمـاني وا

ام يعود الى الثورة وصاحب الثورة البد ان في االمر سراً ما...
فالـقضية اذن ليـست قضية صـراع ب مجموعـة من االفراد تربطهم
ـا فـلـسـفـة واحـدة ومـعــتـقـدات واحـدة كـمـا تـوصل ايـفـان الـيه … وا
صراع بـ قضيت لكل منها فلسفتها ومعتقداتها ,وان بدت للناظر
انـهـا محـاطة بـاطار واحـد….قـضيـة انتـبه لهـا الـناس مـنذ زمـان بعـيد
….مــنــذ تــفــجــرهــا ثــورة والى االن…. فــلـيـس قــلـيـال في عــهــد الـردة
والتـخاذل ان تـخرج كلـمة ضـخمـة  تصفع احالم الـطغـاة بان الـدنيا
قد اسـتوت لـهم …كلـمـة ظل صداهـا يردده الـتاريخ عـلى مر عـصوره
…اصبـحت مثال نبراساً لكل ثـائر فهي ليست حادثـة مأساوية انتهت
في عـصر يوم الـعاشر من مـحرم … بل هي بدأت مـنذ ذلك الوقت ….
ولن تنـتهي مادام هنـاك ظلم وما دام هنـاك مظلومـون وداللة صدقها
توكل الى انهـا كانت تقض مضـاجع الطغـاة على مر العـصور من ا
صدام …الـى دواعش هذا الـزمـان … قدم  صـديق لي في ثـمـانيـنـيات
اضي كتابا الى وزارة االعالم إلجازتـه …وكان يتعلق بعالقة القـرن ا
ثورة الـعشـرين بـالثـورة احلـسيـنيـة وعـندمـا راجع الـوزارة بعـد مدة
طويـلة وجد ان كتابه قد رفض عندما تساءل عن سبب رفضه اجابه
ـسـؤول بـصـراحـة ان الـتـوجـيـهـات تـمـنع اي كـتـاب يـتـعـلق ـوظف ا ا
باحلـس وثـورته…وبإمـكانك احلصـول على اجـازته عنـدما ال تـتطرق

الى احلس وثورته.
WOMO Š W UÝ—

ن يـؤمن بالرسالـة احلسيـنية على    ومثـلما قلت ان هـنالك الكـثير 
ا تـغنى بها احرار العالم في انهـا  نواة لثورة دائمة للـمظلوم … ولطا
سابق الـزمـان وحـاضره ودونك مـا قـاله عنـهـا غـاندي ومـاو وغـيرهم
ـاضي بـداً من الـثـورة … تـمثل …وعـنـدمـا لم يـجـد احـد ثـوار الـزمن ا

:: بثورة احلس قائالً
        إن األُلى بالطف من آل هاشمٍ           

 تأسوا فسنّوا للكرامِ التأسيا
وعندما تقول اين اجناز عظيم فعله احلس كي تمجد حربه?

من هـذا يبدو صحة قولي لكَ ,ان تـبقى في مدار ابداعك  التتجاوزه
فــأي اعـجـاز اعـظـم من اجنـاز ظل له الـدهــر مـنـشـدا ,طـيــلـة الـقـرون
ـاضـيـة تـتــلـوه افـواه الـثـائــرين والـغـاضـبـ فــإذن  يـصح فـكـريـا ا
وفـلـسفـيـا تسـمـية حـادثـة مـقتـله ثـورة  وهي امـتداد لـفـلسـفـة علي و
رسـالـة الـنـبي( صلى الـله عـلـيه وآله وسـلم)…فـهو ابـنـهـمـا وثورته من

رحم عقيدتهما..
لـقـد فـهم الـنـاس عـلى مـر الـعـصور ,ان احلـسـ لم يخـرج اشراً او
بطـراً كمـا قـال او يطـلب سـلطـة او مـنصب … وكـان بإمـكـانه ذلك لو
ذهب الى الـيمن كمـا نصحه (ابن عـباس) وهم  اتبـاع وانصار والده
… وكـان بـإمـكـانه ان يـنــسـحب  في الـلـحـظـة االخـيـرة ويـتـسـاوى مع
غيـره…. ولكن هـمه كان اكبـر …كان يريـد ارجاع االلق النـاصع لثورة

جده الفكرية التي رانها تسلط الطغاة على مقادير االمة..
قد تـكـون ثورة احلـس صـغـيرة في مـيـدانهـا وشـخوصـها ,كـمـا قد
يـبدو لك وآلخرين ,لكن االمـور تقـاس بخـواتيمـها … فـقد تـعجب احد
ـسـتـشــرقـ من مـعــركـة (بـدر) قـائـالً: ان مـعـركـة حــدثت بـ فـئـة ا
صـغيرة من ثلـثمائة فرد ,سالحـهم السيـوف والعصي … واخرى من
تسـعمـائة… معـركة حـدثت في مكان نـاءٍ قَصي… وفي زمـان لم يسمع
بهـا اباطرة الروم او الفرس ولم تـلفت انتباههم ان سـمعوا بها… لكن
من نتـائجها ان طرق الـفائزون فيهـا ابواب عاصمتي االمـبراطوريت

بعد اقل من عقدين من حدوثها..
وكلـمة اخـيرة …اال يلـفت النـظر هـذا االتسـاع  الكـبيـر لصـدى الثورة
نـطقة   فـحسب بل في ذكراهـا … الذي ال يـقتـصر عـلى العـراق او ا

انتشر في مساحة واسعة من العالم …
تـحدة حتـتفي ويقـينـاً سيـاتي يوم … قَـرُبَ أم بَعُـد … ترى فـيه اال ا
بذكـرى العـاشـر محـرم في اروقتـها كـحدث انـساني ,عـرّف االنسان

كيف يكون مظلوماً فينتصر كما قال ( غاندي). ..

ـــايـــانـــيّــة  ـــة  وا  والـــصـــيـــنــيّ
ـــة  . وقـــام بـــإجـــراء واالنـــديـــانـــيّ
بـحـوث مـقـارنة لـهـذه اجملـتـمـعات
احلــضــارات  فــاســتــبــعــد فــكـرة
أوربـة احلضـارة  وأنّ أوروبا هي
مـركـز اإلشعـاع الفـكري في الـعالم
ومـنـذ أقـدم الـعـصـور  الـتي روّج
لهـا بعض العـلماء اإلنكـليز الذين
ــــوا بــــدراســـة األجــــنـــاس اهــــتـــمّ
ــقــارنـة ــة  والــدراســة ا الـبــشــريّ
لـلشـعوب البـدائيّـة . كما وقف في
فكّـرين األوروبي الذين طليـعة ا
صــــاروا يــــصـــدفــــون عـن فــــكـــرة
ــركـزيّــة األوروبـيّــة  وهي نـزوع ا
أوروبـا إلى عدّ نـفـسـها مـجـمـوعة
مــرجــعــيّــة لــبــقــيّــة اجملــمــوعــات
البـشريّة  بل لـلعالم بـأسره  كما
حمل على احلماقـات القائلة بعدم
تــكـافــؤ األجــنـاس الــبـشــريّـة  ألنّ
جـميع العـروق ـــ من وجهـة نظره
ــلــة لـلــحــضـارة  فــالــقـول ـــ مـؤهّ
بـتـفـوّق اجلنـس األبيـض بفـروعه
الـــثالثـــة  الــنـــوردي واأللـــبـــيــني
واأليـــبـــيـــري   وفــكـــرة امـــتـــيــاز
العـنصر اجلرمـاني التي روّج لها
الـفـريـد روزنـبـرغ  وأقـرّهـا أدولف

هتلر  حديث خرافة .
ا وبــعــد هــذه الـــســيــاحــة أخــيـــرً
ــة الـعـجــلى في الــتـعـريف الــفـكـريّ
بـنـظـريّـة  الــتـحـدّي واالسـتـجـابـة
ــة  وفـــكـــرة الــوسط الــتـــويـــنــبـــيّ
الذهبي هل يتعلّق هذا الكالم من
ـوقــفـنـا من قــريب أو من بـعــيـد 
حتــدّي الــهــجــمــة الــفــايــروســيّــة
كورونا  التي اجتاحت العالم ب
لـيـلـة وضـحـاهـا  فـعـطّـلت جـمـيع
مـرافق احليـاة  ومـسـتلـزمـاتـها 
ــــوانئ ـــــطــــارات وا وأغـــــلــــقت ا
والـطرق الـبريّـة  وأوقفت مـفعول
السالح  وقتلت مـا قتلت بصورة
مباشرة باإلصابة أو بصورة غير
مـبـاشـرة كـالـرعب مـثـلًـا  وهل أنّ
العالم بعد حتـدّي كورونا سيبقى
نــفس الـعــالم الـذي كــان قـبل هـذا

التحدّي ?

بغداد
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اآلن.”ومـــا دفع الـــبــــاحث كـــمـــا
يـــقــول “نــحـــو دراســـة مـــكــامن
الـــــتـــــراث وحــــــدوده وأنـــــواعه
مــــوجـــبــــاتـه هـــو شــــعــــر أبـــرز
الــشــعـراء الــعــراقـيــ والــعـرب
ـعـاصــرين الـشـاعـر الـسـتـيـني ا
ـهم حـمـيـد سـعـيـد الـذي شـكل ا
أحــد مــرتــكــزات أسس الــبــنــيـة

الشعرية العميقة للشاعر.”
Õu²H  À«dð

ـؤلف أن الــوقـوف عـلى ويــرى ا
ـفـتـوح عـلى مـدلـوالت الـتــراث ا
تجه نـحو تثوير سـتقبل أي ا ا
ــركــزيـــة; ألنــهــا بــؤرة الــنـص ا
داليل بؤرة مورثة “زمكـانيا ”
مــحـددة حـيث يـتـوقف الـبـاحث
عــنــد ديــواني الــشــاعــر حــمــيـد
ســعـــيــد (األغـــاني الـــغــجـــريــة)
و(حـــــرائق احلـــــضـــــور) الـــــتي
ـــغـــرب الـــعــربي عـــاشـــهــا في ا
ــا تـضــمــنـه هـذان وإســبــانــيــا 
الـــديـــوانـــان مـن قـــيم تـــراثـــيـــة

شخصية وإنسانية متداخلة.
ــؤلف أن شـخــصــيـة ويــوضح ا
الـشاعر حـميد سـعيد تـتمثل في
أنه بـــدا فـي مــعـــظـم قـــصـــائــده
األولى وقـــــــد كـــــــان في حـــــــزنه
مـــشـــدود الــــرأس إلى األمل إلى

ي وهـــــكـــــذا اخـــــتـــــار األكـــــاد
ـطـلب مـحـمـود والـشـاعـر عـبـد ا
(كـمن ال يـعـرف الشـاعـر) عـنوان
كـــتـــابه الــذي صـــدر في بـــغــداد
مــؤخــرا بـحــثــا عن مـرجــعــيـات
الــتـراث ومـوجــبـاتـهــا في شـعـر

حميد سعيد.
والــبـحـث أو الـدراســة عن عــالم
الــشـاعـر حـمـيــد سـعـيـد تـوزعت
عـلى أربـعـة فــصـول عن الـتـراث
الـعربـي اإلنسـاني وتراث األفق
والـــفــــوضى والــــورد والـــرمـــاد
ــــشـــــهــــد اخملـــــتــــلف وتـــــراث ا
وريـسـكي فيـمـا كان الـفصل وا
الــــرابع عن تــــراث األصــــحــــاب
ـتـاخر من الـقـول. ومـا يـبهج وا
الـــروح حـــ يــــؤكـــد الــــبـــاحث
الـــتـــزامه وأمـــانـــتـه في قـــراءته
لـشـعـر حمـيـد سـعـيـد لـكي يـبدو
بـالــفـعل مــتـطــابـقــا مع ثـريــاهـا

(كمن ال يعرف الشاعر).
وفـي مـــعــــرض شـــرحـه لـــدوافع
دراسته يوضح “لقـد عمدت إلى
نـــظـــريــات الـــتـــلــقـي احلــديـــثــة
واتخذتها منهجا لقراءة جتارب
ـمـتدة حمـيـد سعـيـد الشـعـرية ا
بـ أواخـر الـعقـد الـسـتـيني من
تـواصلة حتى اضي وا القـرن ا

مـثـلـمـا جـال الـصـديق الـدكـتور
ـطـلب مـحــمـود في عـالم عـبــد ا

الـــشــاعـــر الـــكــبـــيــر
حـــمــــيــــد ســـعــــيـــد
وتـــوقف عــنـــد أبــرز
ـضــيـئـة مــحـطـاتـه ا
فـي مــــــــســــــــيــــــــرته
الـــشـــعـــريــة وحـــتى
الـــســـيــاســـيـــة فــإن
الشاعر حميد سعيد
يـرى في مــرجـعـيـات
اإلبـــــداع بـــــأنـــــهـــــا
مـرجــعـيـات احلـيـاة
لـــيـس في الــــشـــعـــر
حـــــــــــــــســب بـل فـي
جــــمـــــيع عـــــنــــاوين
اإلبــــــــــــداع وأن مـن
يحاصر أفق إبداعه
رجعية واحدة أو

ـرجــعـيـات مـحــددة سـيـكـون
ـــنــــأى عن جــــوهـــر اإلبـــداع.

ــشـرقـة وكـان قـريـبـا الـشـمس ا
إلى الناس البسطاء.

وبواكيـر الشـاعر حمـيد سـعيد ـ
ــــؤلف ـ الــــتي كــــمـــا يــــوضـح ا
ضـمتـها دواوينـه الثالثة األولى
كـانت تــتــألق من ثـراء مــفـرداته
ـــرتــبـــطـــة بــاألمـــة الـــعــربـــيــة ا
تــاريــخــيــا وأن نــقـطــة تــقــاطع
الشـاعـر حـمـيد سـعـيـد وشـعراء
الـرومـانسـيـة التـقـلـيديـة تـتـمثل
فـي أنه لم يـعـمــد مـثـلـهم إلى أن
تـسـتـخــلص من سـلـبـيـة الـواقع

مثال أعلى للحياة اخليالية.
وألن حـــمــــيـــدا ـ كــــمــــا يـــوضح
ـؤلف ـ لم يكن شـاعـرا بسـيـطا ا
وثبـوتي النوازع الداخـلية غدت
حـتى مالمح الـرومـانـسـيـة التي
بــدت في بـعض نــصـوصه الـتي
تــعـــامـــلـت مع (غـــابـــة الـــرمــاد)
مالمـح تــنــحــو مــنــاحي ثــوريــة

تشرق باألمل والتفاؤل.
W¹dFA « tðdO

ؤلف ما قـاله الناقد ويـستذكـر ا
مــاجــد صــالح الــسـامــرائي “إن
حـمـيـدا في مـعـظم مـا كتـب على
امـتـداد مسـيـرته الـشعـريـة التي
جتاوزت نـصف قـرن يـقع شـعرا
ـــعـــانـــاة) بــ (الـــتــجـــربــة  –ا

و(الرؤية بآفاق التطلع الرؤوي)
وما يشتق لذلك من رموز أخذت
شـــــبــــهـــــا واقــــعـــــيــــا بـــــنــــفس
ــــور بـــســــكي في أســــطـــوري/ا
أزمــته الـــتــاريــخــيــة.”ويــوضح
ــؤلف أنه اقــتـرب من الــدخـول ا
في فـــضــــاء الـــديـــوان الــــثـــاني
(مـتـأخـر من الـقول) ودرت دورة
كـامـلـة مـسـتـمرة كـتـلـك الـعـجـلة
الــتي ابــتــكــرهــا الــســومــريــون
األوائل لـــلــــوصـــول إلى إحـــدى
مرجعيات الدراسة ومرجعياتها
(التـراث الشـخـصي) ألن حمـيدا
كـما يـشيـر إلى أنه لم يفـعل عبر
مـا قــدمه من جتــاربه الـشــعـريـة
ــرجـعــيـات الــتـراث ــكـتــنـزة  ا
الـــتـي أغـــنت هــــذه الـــتـــجـــربـــة
وســــاعــــدتــــهــــا عــــلـى الـــدوران
كـالـعـجـلـة الـسـومـريـة.ويـخـلص
ـطـلب الــبـاحث الـدكــتـور عـبــد ا
مـحـمـود إلى الـقول “إن حـمـيـدا
لم يـكن شاعـرا بسـيـطا وثـبوتي
ـا كـان الـنــوازع الـداخـلــيـة وإ
إنـــــســــانـــــا مـــــنــــاضـال وله من
الـنوازع الـنفـسـية مـا دام يشـعر
أكــثــر من غـيــره ثــانـيــا بـأبــعـاد
ومـعـطـيـات األحـداث من مـوقـعه

شاعرا ومناضال صلبا.
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عــلى الــشـيـوعــيـ الــعـراقــيـ لم
يــنـزل من قــبل  ال في مــعـســكـرات
فاشـيـة إيـطالـيـة مـوسولـونـية وال

في معسكرات نازية هتلرية .
تـتواصل الـع السـينـمائـية  ع
الــبـاحـث الـعــلـمي  عــ الـدكــتـور
حـــســ شـــعـــبــان في تـــفـــاصــيل
األحـــاديـث عن مــــواضع احلــــركـــة
ظـفـريـة بـ دمـشق ولـيـبـيا وعن ا
رحـلةٍ نضـاليـةٍ  طويـلة خـالية من
ركوبٍ فرسٍ لكنـها خالية من جلامٍ
رفــضه الــشـاعــر الـنــواب وســيـظل
يـــرفـــضـه الى األبـــد  حــــتى يـــظل
سـخـطه الشـاعـري صارخـاً بـحدّةٍ
ضـدّ كل شـكلٍ من اشـكـال الـنـزعات
الـبـولـيسـيـة في األنـظـمـة الـعـربـية

عادية لشعوبها. ا
wzULMOÝ lD

مــارس الـدكــتــور شـعــبـان (الــقـطع
السـينمـائي) في مشهـدٍ من مشاهد
عـروضه مع الــشـاعــر  ثم سـرعـان
مـا يــعـود الى الــقـدر الـتـســلـسـلي
زيدٍ من قـالتهِ ليـعيد مَـنْتَجـته 
نـعة ومعتـمراتها حكايـات العز وا
مع مـظـفـر الــنـواب  بـاحلـديث عن
تـمكن مـن اجبار ـرض اللـع  ا ا
الــشــاعـر عــلى إيــقــاف صـبــوحـات
شعره . الباركنسون هوالداء الذي
أخـلى الـلـقاءات مع الـشـاعر مـظـفر
النـواب من إلـقـاء الـشـعـر الـشـعبي
والفصيح . صـار الصوت في أزمة
ال يـنبـغي نـسيـان حقـيقـة ان مقـالة
الدكتـور حس شعـبان ال تتذهّن 
عـمداً تـوجهـاً سيـنمـائيـاً  ال يقبل
الـتـجزئـة  جـاءت به ذكـرياته . في
احلـق واحلـــقـــيـــقـــة اجـــد نـــفـــسي
مـــضــطـــراً الى الـــقـــول بـــان رؤيــة
الدكـتـور شـعـبان قـد حـمـلتْ مـأثرة
ـأثـرة هـذه سـاهمت في عـظـيـمة . ا
ـؤشــرات اإلجـمــالـيـة عن تــنـمــيـة ا
الــدور الـشــعـري الــتـراكــمي الـذي
اجنـزه الــشــاعــر الــعــراقي مــظــفـر
الــنــواب في احلــركـة الــشــعــريـة -
األدبية العراقية . ان جوهر القدرة
اإلبــداعــيــة - االنــســانــيــة جــعــلتْ
احـتــرام وحـمـايـة حــقـوق الـشـاعـر
مظفـر النواب هي جـزء من احترام
وحـمـايـة حق احلـيـاة لـكل األنـواع

االنسانية  في كل زمان ومكان .
ذلك هـوجـوهـر مــا تـعـمّـد الـدكـتـور
حــسـ شــعـبــان من إيــضـاحه في
مقالتـه النموذجيـة . برهن فيها ان
شـجـرة الــشـعـر الـشــعـبي مـا زالت
تخـتزن معظم طـاقتهـا في الشجرة
ـظـفـريــة وفي فـروعـهـا وأوراقـهـا ا
وجــذورهــا وأغــصـــانــهــا  مــهــمــا
ـدارس الشـعـريـة االخرى حـاولت ا
ـــركـــزيــة في الـــتـــضـــيـــيق عـــلـى ا
ـظـفـريــة وحـجـبـهـا عن مـواصـلـة ا
دورهـــا في مــــواصـــلــــة الـــتــــنـــوع
ـا فتـحتُ مـخـزونات الـشـعـري . ر
رؤيــة الــبــاحـث الــدكــتــور حــســ
ـا صــعـدتُ عـلى سـلّم شـعـبـان ور
مـــرتـــبك اوانـــنـي دخـــلتُ رواقـــاً ال
يــعــجب صــاحــبي الــدخـول إلــيه 
لـكنـني استـطـيع جزم قـولي انه قد
احـرز جنـاحـاً كـبيـراً في اسـتـخدام
ٍ سينمائيةٍ  مركزيةٍ تمكّن بها ع
ــقـالــةٍ واحـدةٍ  الى من الـنــفـاذ  
ســيــرة حـيــاة الــشـاعــر الــعـراقي 
مــظـــفــر الـــنــواب. اقـــول : ان هــذه

الع لم تكن واسعة فحسب 
كانت عيناً ثورية 

كانت عيناً سينمائية  حقاً
بـل كــانت عــيـــنــاً اخــويــة مـــلــيــئــة

بالصدق واحملبة.
بــهـذه الــعــ تــوصّل الى ان ارادة
الــشـاعـر الــشـعــبي مـظـفــر الـنـواب
وخـــيــــاله الــــشـــعــــري ومــــخـــاوفه
الوطنية هي جزء من خيال وارادة
ومــــخـــاوف الــــشــــعب الــــعـــراقي 

بجميع طبقاته االجتماعية .

خــارطـة واحــدة تـتـحــرك عـلــيـهـا
ـظفـريـة . انـها جـمـيع احلـروف ا
خــارطـة الــعـدالـة االجــتـمــاعـيـة 
احملــــمـــولـــة من قــــوى الـــيـــســـار
عميقاً  متدة جذوره  العراقي ا
في اشــعـار مــظــفـر الــنـواب وفي
أبـحاث حـس شعـبان . صـحيح
ان جـمـيع تـلك اجلذور مـسـيّـسة
لــكـــنــهــا كــانت ومــا زالت مــوئالً
كـبـيـراً لـنـمـواشـعـار النـضـال في

قصائد الشاعر مظفر النواب .
قصـائـده  جـميـعـهـا مع أبـحاث
حــسـ شــعـبـان  تــمـلـك الـقـدرة
عـلى اخـتـبـار احـيـاء الفـقـراء في
ـدى ـدن واالريــاف الـعــراقـيــة  ا
قـــيـــاس احلب بـــ الـــقـــصـــيــدة

وقلوب الناس .
الشيء الـذي يـجـيـبـنـا حـول هذه
ـركـزي) ـسـالـة هـو(الـتـحـديق ا ا
قالـة الشعـبانية من جانـبي في ا
ــذكــورة . ألنــهــا اســتـنــدتْ الى ا
األســـاس الـــثـــوري فـي تـــفـــكـــيك
ـظــفـريـة الـقــصـيــدة الـشــعـريــة ا
وتــفــكــيك الــقـدرة الــتــخــيــلــيـة -
الــســريــالــيــة - الــواقــعــيــة  في
قصيـدة الريل وحمـد وغيرها من
األشـعــار احلـمــيـمـيــة ذات الـقـيم
الــــثـــــوريـــــة  الــــتـي تــــدركـــــهــــا
ـظـفـريـة حـســاسـيـات األشـعــار ا
بــنــفـس حــســاســيـــات فــريــدريك
اجنــــلــــز عن األيــــديــــولــــوجــــيـــا
اركـسيـة . بالـرغم من ان جميع ا
اشــكــال احلــريــة مــطــلــوب فــوح
شــذاهـا بــكل جــانب وصــوب في
وطـنــنـا. هـذا هـوجــوهـر الـنـظـرة
السيـنمائيـة عند الدكـتور حس
شـــعــبـــان  الـــتي تــمـــتـــلك قــدرة
حتريـضـيـة هائـلـة عـلى الـتعـبـئة
الـــشــــعـــبـــيـــة مـن خالل انـــطالق
ـظـفـريـة  الـقـصــيـدة الـشـعـريـة ا
خـاصـة اذا مـا عـرفـنـا ان طـريـقـة
الـــكـــتـــابـــة بـــأســـالـــيب مـــخـــرج
ذكورة ـقالة ا سينـمائي جعلتْ ا
 حتـمل نـضـجـاً حـسّـاسـاً يـظـهر
ـاســيــات الـقــصــيـدة جـمــيع حــسّ
ـــظــفـــريـــة الــنـــاضــجـــة . حــلّق ا
الــدكـــتــور حـــســ شــعـــبــان في
احلـــديث عـن الـــشـــاعـــر مـــظـــفــر
النواب بادئاً بعالمةٍ تذكاريةٍ عن
انقالبٍ عسكريٍ قـام به البعثيون
 ثانـية  في تـموز عام ١٩٦٨ من
دون إسـقـاط ذكـرى هـروب مـظـفر
النواب وأصـحابه من نفق سجن
احلـــــلـــــة . حـــــيث بـــــدأ الـــــدهــــر
السينمائي بـاألسلوب الشعباني
. كان لـقاءاً  علـنياً  بـ الشاعر
الـهـارب من الـسـجن والـشـيـوعي
ـســتـعـد الى حـســ شـعــبـان  ا
االنضمام لقائمة أسماء الهارب
. ثم جــــاء في مــــيــــســــور ذاكـــرة
الـــبــاحث  الــتــطــرق الى ســفــرة
طـالبـــــيـــــة إلنـــــقـــــاذ (ســـــعـــــدون
الـهاشـمي) من سدة الـهنـدية الى
بـــغــداد  كـــمـــا جــاء فـي مــقـــالــةٍ
شعـبانـيةٍ أخرى عن قـضيـة مدير
ــركـزي الــســابق ســنـان الــبــنك ا
مـحمـد رضـا الشـبـيبي. ثم انـتقل
احلـديث الى الـلــقـاء الـثـاني بـ
مـظـفـر الـنـواب وحـسـ شـعـبـان
في بـراغ عـام 1970ثم الـلـقـاءات
بــيــنــهـمــا في دمــشق. فـي أعـوام
الـتـسعـينـات يـدرك االثنـان شرف
الـــلــقــاء في لـــنــدن وبــصـــحــبــته
مــيــســون الــدمــلــوجي وســعــدي
احلـــــديـــــثـي. كــــانـت مـــــخـــــامــــر
أحـاديـثهم  كـلهـا اواغـلبـها  عن
الـهموم الـشعبـية الـعراقيـة وعما
ــواطــنــ من يــدور في بــيــوت ا
غــدرٍ حــكـومـيٍ وذلٍ وهــوانٍ حـ
يـــخــتـــلي الـــبـــولـــيس الـــبــعـــثي
ـــعـــتـــقالت ـــنـــاضـــلـــ في ا بــا
والـسـجـون ونــزول عـذابٍ فـاشي
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حـس شـعبـان النـاظر الى الـعقل
الشـعـري بعـينـ اسـتثـنـائيـت .
غزى بعـينـ مرتبـت على فـهم ا
الـتــفــسـيــري لـلــنـضــال الـشــعـري
احلـامل لــلـقــضـايــا االجـتــمـاعــيـة
بــعــيـونٍ مــشــتــركـةٍ  مــظــفــريـةٍ +

شعبانيةٍ + جماهيريةٍ .
هنـا يـرتـقي الـدكـتـور شـعـبان الى
ذرى هــيـمــااليـا الـشــعـر الــشـعـبي
بــفــاركَــونٍ واحـــدٍ من فــاركَــونــات
مـجــرورة أومـنـدفــعـة بـقــطـارِ لـيلِ
الـوقــائع الـعـراقـيـة  الــعـاطـفـيـة 
االجــتــمـاعــيــة والــشــخــصـيــة في

ظفرية . القصائد الشعبية  ا
لن يـجـازف اي حـزب من األحـزاب
الوطنيـة وال يخاطر أي جتمع من
الــتــجــمـــعــات األدبــيــة من خــطــر
الوقوع في حالـة من التواكل على
الــفــراغ أوفـي حــالــةٍ من الـــعــزلــة
اوفي وضعٍ خـطـيرٍ مـن أفقٍ ضيقٍ
اذا مـا سـاندوا اجلـهـد الشـعـباني
- الـعــلـمي وامــثـاله فـي ان تـكـون
الـنـخــبـة الـشـعـريـة - الـشـعـبـيـة 
نخبة حـسنة التنـظيم في إلتماس
مـركـزية تـطـويـر الـشـعـر الـشـعبي
العراقي في مجهود مظفر النواب
بـدءاً بـقصـيـدة (للـريل وحـمد). بل
ـواطـنـيـة انـني عـهـدتُ عـلّـوروح ا
الـــعـــراقـــيـــة وروح اجلـــمـــاهـــيـــر
الـشعبـية من نـصيب الـنخـبوية -
الــشــعـريــة - من أجـل هـذا  كــله
حـاولتْ جيـاد السـلطـات العـراقية
ـتـعاقـبـة أن تقـلب عـربات شـعره ا
ذات الـعــجالت احلـمــراء الـثــائـرة
وذات الــعـــبق الـــفــوّاح من خـــبــز
. اكـتفى هـذا الشـاعر في الـفالح
ـــذهـــلــة كل حلـــظـــةٍ من حـــيــاته ا
الـبالـغـة حتى اآلن  86عامـاً بأن
ــاركـسي مع يــتـشــارك ضــمـيــره ا
أبناء الشعب في حبهم وغضبهم
في بؤسهم وبهجتهم من دون أن
يــغـــتــبط بـــربــيع احلـــيــاة وظالل
ترعة ريحة  الوارفة ا احلياة ا
وهـوابن عائـلـة بورجـوازية ثـرية
لـكـنه بـقيَ مـتـشـابـكـاً مع ارتـعاش
أرض الفقراء والكادح  مداوماً
عـــلى مــــواصـــلــــةِ إبـــداعِ كــــمـــالهِ
الــــشـــــعـــــري داخل الـــــعـــــواصف
الــنـضـالــيـة وخــارجـهـا مــتـحـمالً
أمـــواجــهـــا من دون ألمِ ريـــاحــهــا
وقـســوة غــبــارهــا فــقـد ظـل قـلــبه
مــرتـبـطــاً بـالــفـقـراء مـن الـشـعب 
ـن ظــلــوا هــاتــفــ بــاســمه عن ّ
الــــــــريـل وحـــــــمـــــــد وعـن مـــــــوت
العصافير  وعن الضابط الشهيد
في مـصـر  وعن الــقـدس عـروسـة
ـسـلـمـ  وعن سـعـود الـعـرب وا
وعـن مـــــنـــــجـل صـــــويـــــحـب وعن
الـــــــبــــــــراءة  وعن كـل األحـــــــزان
واحلـروب وصفـير الطـلقـات حتى
غدا اليوم شـاعراً وحيداً في عمقِ
انـتـمــائهِ الـشـعــبي حـيث يـجـد ان
نـور الـشـعر الـشـعـبي خـير من كل

ظلمة وظالم .
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حتـوّلتْ ذاته الـنـجيـبـة إلى مـجردِ
ـرض بـعد أن صـمتٍ عـلى فراشِ ا
كان فارسـاً شعرياً يـضرب بسيف
ـالك الـهـجـاء كل جــمـهـوريـات و
الـبؤس والـقمع واجلـوع والشـقاء
في أرض الـــعـــرب عــــلى صـــهـــوة
جـــــواد قـــــصــــائـــــده اجلـــــوّالــــة 
ــضــيــئـة  يــهــجــوفي أبــيـاتــهــا ا

بجرأة  كل احلكام العرب..
استـطاع الـدكتور ان يـخوض ب
الـتـخوم الـكبـرى والـصغـرى  ب
اجلــبـال الـكــردسـتـانــيـة واألنـهـار
ـعرفـةِ كل تـغيـيرٍ في اجلـنـوبيـة  
ـستوى حـياة الـناس وكل تـبدّلٍ 
حـيـاتــهم . وقف الـدكــتـور حـسـ
بجانب شريكه في كتابة احلروف
ونشرها ب الناس وقد وجد ثمة
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اجلـرائد والـكتـب. ويأتي اجلـديد إنّ
شراء الكماّمات والقفّازات هما ثمن
جــريـدتــ او مـجــلــة او كـتــاب وقـد
حــرمــنــا مــنــهــا من جتــارة كــورونـا
لـلـصّـحـة والسـالمة; ولـك أنْ حتسب
ــصــاريف اجلــديـدة وشــتّـان ثـمن ا
بــ إنْ تـمــنــعك الــكـمــامــةمن قـراءة
اجلــــريـــدة وكــــذلـك الـــقــــفــــازات عن
حملها وب األشهر اخلوالي وجتد
من يأكل ويؤشر ويشتري الكثير. 
ــفـيـدة وال نـنــسى الـفــيـتـامــيـنـات ا
واالغـــرب من ذلـك هـــو خـــبـــر شــراء
قـنــيّــنــة اوكــســجـ احــتــيــاط بــعـد
ـتـضـاربـة عن تـوفـرّهـا او االخــبـار ا
شــحــتّــهــا. وهــذا من اجلــديــد. ومن
الــهــزل ان يـضــحك آخــرون عـلى من
يـرتدي الـكمـامـة ولسـانهم يـردد هذا
به كــورونــا.او يـســتــغـلــهــا آخـر في
زخـرف ليحصل على لّون وا لبس ا
كالم لطيف من الناظر اليه. واحسن
اجلــديـــد هم اجلــيـش األبــيض وهم
يـكـافـحـون وبـاء كـورونـا ويـرسـمون
ـصـابـ فـلهم الـفـرحـة عـلى وجوه ا

منّا كل التقدير.
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اعتاد من يـطلّع في صفـحة التـسلية
لبعض اجملالت ان يـجد فقرة تـمييز
الـفـروقـات الـسـبـعـة بـ رسـم أو
منظـرين وتبدأ احلواس الـقريبة في
مـتـابعـة الـفروقـات ومـحاولـة الـفوز
ــتــعــة بــوقت قــصـــيــرمع شيء من ا
ـزوجـة بـالـفـطـنـة وهو افـضل في
قـضاء الـوقت في الـعاب كـثـيرة غـير

مفيدة; ولكن الفروقات بعد إنتشار
جـائـحـة كـورونـا زادت عـلى الـعـدد
اضــعـافــاً وهي فــروقــات يــصـعب
الـتّـمـيـيز بـيـنـهـا من حاالت وآراء;
وإحــصـائـيـات لـيس من الـسـهـولـة
مـتـابـعـتــهـا بـسـرعـة الـتـمـيـيـز. ألنّ
التفكـير يأخذ قـسماً منه واخلوف
له حصـة في الـفروقـات. واحلقـيقة
إنّ وقت اجلـــائـــحـــة جـــاء فـي بــدء
الدّراسة للفصل الثّاني وقد تتوزّع
هذه الفروقات وحسب األعمار ب
الـصّـغـار والـكـبـار وحظ الـفـائزين
فــيــهـا قــلـيـل الّن الـفــروقــات فـيــهـا

متعبة وغير مناسبة للبعض.
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ربّ ســـائل يـــقـــول أُريــد عـن قــرب
واظنّه ال يـجهل ذلك وهـو التّـعليم
عن قُــــرب والـــذّي قــــضـــيـــنــــا فـــيه
سـنـوات كــثـيـرة . نـسـتــقـبل الـعـلم
عــلى الـسّــبــورة والـنــشــرات عـلى
جـــــــدران الــــــصـف إضــــــافـــــــة إلى
الـرحالت وباب مـخـلوع ومـروحة
تــالـــفــة; هـــو مــشـــهــد الــفـــنــاه في
الـتــعـلــيم ومّــر عـلى أوالدنــا. وقـد
حـصل كـثـيـر من اإلعـمار فـي أغلب
دارس رغم االحـتياجـات الكـثيرة ا
لـــلــمــدارس وهـــويــعـــني بــاألخص

مفترق الطّرُق.
واجـهة واليـوم بعـد دخول الـبالد 
وبـاء كورونـا حلّ التـعـليم عن بُـعد
ـدارس. وبـقـاء الـطـلـبة من إغالق ا
في بـيــوتـهم وشــاع عـنـه الـتـعــلـيم
األلــكـتــروني ّ ولـكـن مـســتـلــزمـات

التعليم عن بُعد قليلة  واإلستجابة
لها ضـعيفـة في بلد يضع الـسّياسة
واحلـروب بـدايـة تـوصـيـاته إضـافة
سيطرين على مفاصل احلياة إلى ا
حلـصص الـطــائـفـيّــة واحملـاصـصـة

والــتي انــهــكـت الــدولــة. أضف إلى
ذلك ضعف الـنت واالتصـاالت وعدم

مجانيه. 
وراي آخـر هــو عـدم تـقــبّل الـطــلـبـة
للـبحـوث وقد كانـوا يتـهرّبون مـنها

ــدرسـة وصــفــوفــهــا وطـلب ايــام ا
ـــدرســة ــصـــادر من مـــكـــتــبـــة ا ا
ولــيــست بــحــوث الــنــقل اجلــاهـز.
وأمر آخر إنّ الصحافة واالعالم لم
تـركّـزا عــلى الـتــعـلـيم اإللــكـتـروني rO¼«dÐ≈ vKŽ

البصرة

ــقـالــة مـدونـاً مــرسـومــاً بـذهـني ا
اوكـــانت قــد احـــتــلت مـــنــزلـــتــهــا

فخمة في قلبي. ا
ال أتردد في الشهادة بالقول ان ما
كتـبه الدكـتور حسـ شعـبان كان
مـكـرمـةً من مــكـارمه بـحـفلِ تـكـر

مـظـفـر الــنـواب في شـهـر شـبـاط 
دينة من سنة عشـرين عشرين  

السليمانية .
vKC   W UI

هي مـقالـة فضـلى جتد طـريقـها 
مخـطـوطـاً مـعـلـومًا  في قـلب كل
قار عراقي ال يستطيع ان يعرف
اويحـزر صـعـوبـة ظروف مـعـيـشة
مــواطن عــراقي آخــر . مــثــلـمــا لم
ـاني  كلـه يعرف يكن الـشعب األ
ــواطـن كـارل كــيف كــان يــعــيش ا
مـاركـس في غــربــته الــبــاريــســيـة
اوالبـلـجيـكيـة اوالـلنـدنـية وهـوقد
اجنـز تــألــيـف كــتـابٍ خــطــيــرٍ عن
االقتـصاد السيـاسي بادئاً بـكتابة
ـؤلف الـثـوري  –الـعـلـمي (رأس ا
ـــال) الـــذي يـــخـــيف الـــطـــبـــقـــة ا
البورجوازية  كلها .. حتى اليوم
ــــان كـــيـف كـــانت  ال يـــعــــرف اال
تــعــيـش زوجــة كــارل مــاركس في

منفاها .
الـــفــــرق شــــاسع بــــ الـــنــــشـــاط
ـظـفر الـنـواب والنـشاط الـشـعري 
الـسـيـاسي لــكـارل مـاركس بـهـدف
تطـبيق (الـبيـان الشـيوعي) .. لكن
النـشـاط ثـوريـان يرعـبـان طبـقة
اســــتـــغاللـــيـــة مـن نـــفس الـــنـــوع
ولـوبــبــلـدين مــخــتـلــفــ أضـاءت
مـقالة الـدكتـور شعبـان الكـثير من
جوانب حياة مظفر النواب. كانت
مـقـالــة تـضـربُ بـأخـفـافـهـا ضـربـاً
شـديداً بـقصـد تنـبيـهي الى صلب
ما يبتغيه كاتـبها  شاعر الشباب
ـضيع في قرية ام وشاعر احلب ا
شــامـــات بـــ قــطـــار الـــلــيل ودك
الــقـــهــوة وطــحـــنــهــا. تــرى .. اي
اُســلــوب اهــتــز به قــلم الــدكــتــور
حـــســــ شـــعــــبـــان آمــــراً إيـــاه 
بـــــاإلبــــداع. ال شـك انه بـــــحــــاالت
اقـصـى األبـداع  في كل مـرة كـتب
فـيهـا مـتوجـهاً الى قـلوب الـقرّاء .
ــرة  داخل لــكـن مــا كــتــبه هــذه ا
سطـور مقـالته وليس بـينهـا  كما
هي عـادة من يـعـتـمـد عـلى الـقول:
(في مـــا بــ الـــســـطـــور) . كــانت
خبـطة مـقالـته جارفـة جعلت ظالم
ـــريض احملــيط نــهـــارات الــزمن ا
بــسـريــر مــظـفــر الـنــواب من نـوع
خطير الـذكر والذاكرة اسمه ( داء
باركـنـسـون). مـا اصـدره الـدكـتور
حسـ كـان لبـنـاً رائـباً  ً تـمـاماً 
عن كل ذكــرى من ذكــريــات حــيــاة
الــشـاعــر مـظـفــر الـنــواب خـاصـة
حــ انــقــطـع لــنــفــسه ولــلــشــعــر
الـــشــعـــبي بـــقــصـــد جتـــديــده في
اطـة قـصـيـدة عنـوانـهـا (لـلريل خـبّ
وحـمد) . لـوأعطـاني أي واحدٍ من
اء مـــقــاالت الـــدكــتـــور حــســ قــرّ
شــعـــبــان حقّ الـــقــول بـــرأيي عن
إنـشــائـيــةٍ نـوعــيـةٍ مــتـمــيـزة  عن
أسـلـوبيـةٍ كـتابـيـةٍ ال تتـزحزحْ عن
قـلـمهِ وال تـبـتـعـد عن عـدل مـنطـقه
ــــرتـــــقب  إالّ فـي حــــالـــــة عــــدم ا
الـــضــرورة  كــمــا في حــالــة عــدم
مـــســــايــــرتـه لـــبــــعـض األوضـــاع
ـنـصـفة. واألفكـار الـسـائـدة غيـر ا
ـوضــوعـاتهِ الى قـنـاعـتهِ يـسـمـو
الـذاتــيــة والى تــقــيـيــمه الــفــكـري
اخلــــاص حــــ يـــريــــد اويــــقـــرر
لـصـوته ان يـكــون بـجـانب صـوت
ـــتــضـــايــقـــ من زمــان جـــمــيع ا
حـتـماً  الـضـيق  فـإنـني سأقـول 
كــلـــمــاتٍ لـــيــسـت تــقـــلــيـــديــةً عن
أوصافِ طـيـبـاتِ كـتـابـاتهِ  مـهـما
كـان تـنــوّعـهـا. انه يــفـطن دائـمـاً
الى أيـة مـبادرة  شـهـمة جـريـئة

ــا يـدل تـــأتي إلــيه من آخــريـن  
عـلى صـفـةِ تـواضعِ اجلـيل احلالي
أمــام اجلــيـل الــقــادم . هـــكــذا يــتم
تكـييف صـفحة مـهمة من صـفحات
الـتـاريخ العـراقي بـقلمٍ شـعـباني ٍ 

بقلمٍ حق وعدل .
ا هذا الـنهج الذي يـتأدّب عليه ر
 الكثير من الـكتـّاب الشباب على
إرادةٍ إبـداعــيـة يـحـقـقــهـا الـدكـتـور
شـعـبان في اغـلب كـتابـاته سـأكون
الـقـار الـوحـيـد الـذي يـرى فـيـهـا
االعتماد الكـلي على صفرة وحمرة
وخــضــرة الــطـــريــقــة اإلخــراجــيــة
عتمدة من قبله في السينمائـية  ا
الــتـعــبـيــر عن رأيه وأفــكـاره داخل
ـقـاالت واألبـحـاث . لـيس سـطـور ا
هــــــــومـن اولـــــــئـك اخملـــــــرجـــــــ 
ـتـعـجبـ مـن لون الـتـقـلـيـديـ  ا
ورائـحة الـزعفـران حـ يتم خـلطه
مع الــتـمّن  من عــنـبــر الـشــامـيـة .
بالتأكـيد هناك وصف مـختلف عند
اخملــرج الــســيــنـــمــائي وطــريــقــته
اخلاصة في تـلي الصـخر وجعله
قـادراً عــلى ان يـســتـوي بـبــصـيـرة
مخـتـلـفـة بنـسـبـة ١٠٠% .. أقول ان
حــريــتي في تــقـيــيم عــالم احلــريـة
الـــكــتـــابـــيـــة الـــذي يــنـــهض فـــيه
الصـديق الـدكـتـور حـسـ شـعـبان
( يــقــوم عــنــده عــلى (قــوةٍ مــحــددةٍ
ـتـلـكـهـمـا  ( وعـلى (فـعلٍ مـسـتـجـدٍ
ــخـتــلف األفـكـار عــقـله الــفـيـاض 
الـتـقـدمـيـة  مـعـتـمـداً علـى (الـقوة)
وعــلى (الـفــعل) بـطــريـقــة اإلخـراج
الـسـيـنمـائـي  في جـميـع أسـاليـبهِ
الــكـتــابـيــةِ احلــرة. انـهــا ســلـيــلـة
األسـالـيب الـســيـنـمـائـيـة في صـنع
جوهر مـوضوعاته الـفكرية الـغنية
ـعــاني اإلنــسـانــيــة الـســامــيـة بــا
بــأســالــيب فــيــهــا نـوع مـن االثـارة
ــكن والــتــشــويق . هــذه الــرؤيــة 
تلـمـسـهـا بـوضـوح  ليـس لدى كل
خـلـيقٍ في اإلخـراج الــسـيـنـمـائي 
ــا جنـــدهــا في اخلـــلــيق األرقى ا
ــــعـــنـى ان الـــدكــــتـــور وحــــسب. 
ـــتــلك اســـلـــوبــاً في شـــعــبـــان ال 
الــكــتـــابــة يــشـــبه (كل) عــمـــلــيــات
اخملرج السينـمائي . هنا اعلن
 بــوضــوح ان أسـلــوبه الــكــتـابي
يـشـبه األسـلـوب اإلخراجـي ألعاظم
اخملـرج الـسـينـمائـي من امـثال
رواد الــســيــنــمــا الـــســوفــيــيــتــيــة
ن يقـاسون والـيـابانـية وغـيـرهم 
مــــرارة االبــــداع احلـــقــــيـــقـي . قـــد
تـبدوغـريبـة نوعـا ما  فـكرة حتوّل
ـــوســوعـي الــنـــشــيط  الــكـــاتب ا
الـــدكـــتـــور حـــســـ شـــعـــبـــان من
ية اعتـمادهِ علـى األساليب االكـاد
في كـتـاباتـه الـراهنـة عـن مشـكالت
فكـريـة - تـاريخـيـة - اجـتمـاعـية -
سـيــاســيــة وغـيــرهــا من مــخــتـلف
االهـتمـامات الى الـعمل في مـحورٍ
يـســتــنـد الى أســلــوبٍ سـيــنــمـائي
مباشر . ال اقـصد افادته من جميع
ا اسـتـعار هن الـسـيـنمـائـيـة  إ ا
احـد ألــقــاب الــعـمـل الـســيــنــمـائي
وأهـمهـا  (اإلخـراج السـينـمائي) .
ان عــضـويــة الــدكـتــور حــسـ في
ـيـة واضـحة نـقابـة الـسـينـمـا الـعا
تماماً  في اخلماسية السينمائية
 التي اعتمـدها اهم قادة ومنظري
السينما السوفييتية منذ أول قيام

الدولة السوفييتية.
كـتــابــات الـدكــتــور حـســ تــتـابع
وتـغـذّي وتـطـوّر نــفـسـهـا من خالل
اعتمادها على العملية السينمائية
اخلــمــاســيـة  الــتي صــاغ مــبـاد
فـاعــلـيـتـهـا  اخملــرج الـسـوفـيـيـتي
) عام . 1928 (فسفولـود بودوفك
ا هوليس عارفـاً بهذا االعتماد ر
لـكـنـه بـكل األحـوال  انــتـهج نـفس
األسـلــوب  بـكـتــابـة مـقــالـته . كـان
أسـلـوبه مشـقّـة إضافـيـة ألنه موقن

ـيـزات احلريـة بـالكـتـابة أن أهم 
يــنـــبــغي لــهـــا ان تــمــرّ بــالــدروب

البودوفكينية اآلتية :
علوماتية .  1- الدقة ا

علوماتية.  2- التفاصيل ا
 3-االجتــــــاه نـــــحـــــوتـــــبـــــســـــيط

الشخصيات العملية .
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الدرامية اخلالصة .
عـلـوماتـية   5- اخـتـراع معـاني ا

بواسطة الع السينمائية .
هذه اخلـمـاسيـة تـتغـلّب لـقطـاتـها
الفيلمية من حيث اللغة والرؤية 
الــســـكــون واحلـــركــة  االرتـــبــاط
والــســيــطــرة  بـــجــمــيع اواغــلب
ـقـاالت واألبـحـاث الـشـعـبـانـيـة . ا
يـكـتب خـاطـرة عن قـضـيـة يـومـيـة
اوبحثاً عن فكرةٍ فلسفيةٍ يونانيةٍ
تـراهـا بنـفـس أسالـيـب التـحـاجج
ظهـر  بنفس واحلوار والـنقـد وا
نظـائرهـا السـينـمائـية مـستـهدفاً
جرّ القـرّاء الى التركيـز على نقطة
اخـــتــراع اواكـــتـــشــاف اوإظـــهــار
عـلـوماتـيـة). حـ اراد الكـتـابة (ا
عن الـشــاعـر مـظـفــر الـنـواب ذهب
الى غابـته ليـحفر فـيها بـاحثاً عن
اســرارهــا. هــيــمن بــســرعــة عــلى
ظفرية ليضع الطبيعة الشـعرية ا
أوراق أشــــجـــــارهــــا الــــعــــالــــيــــة
ِ ارضـهِـا حتت ـطـمــورة بـطــ اوا
نظـر وبـصـيـرة األجيـال الـشـعـرية
اجلــديـــدة والــقـــادمــة  الـــعــارفــة
بـشيء اواشـيـاء عن شـاعـريـة هذا
الشاعر الـعراقي وتسرمـد هيمنته
عـلى الشـعر الشـعبي الـعراقي في
ــراتب ومـــحــاوالته مـــرتــبـــة من ا
الــصـعــود الى هــيـمــااليـا الــشـعـر
الـفـصيح لالصـطفـاف  مـتحـيزاً 
الى جـانب اجلـواهــري والـبـيـاتي
والـسيـاب وبـلنـد احليـدري ونازك
الئكة . ان عيني الدكتور حس ا
هـي واحــــــــدة مـن الــــــــعــــــــيــــــــون
الـسـيـنـمــائـيـة الـقـلــيـلـة الـقـادرة 
بـحق عــلى مـنح مـدوّنــة الـعـدالـة
ريض  مـظفر الشـعريـة للشـاعر ا

النواب.
ـقالـة  جند في جـميع صـفـحات ا
الـدكتـور حسـ يخـترع خـماسـية
اسـلـوبــيـة  شــعـبــانـيــة  خـاصـة
وخالصـة  إلظهار طاقـته الداعمة
ظفري - الشعري . أقام للوجود ا
هـذه الطـاقـة عـلى أسس االطارات

التالية :
ـــســـتــفـــيض عن اوالً : الــبـــحث ا
مـنظـومـة الشـعر الـشعـبي وحدود
ــــتـــوفــــرة في داخل جتـــديــــده  ا

ظفرية . القصائد ا
ــيـراث حــمــايــة أصــول ا : ثــانــيــاً
ـميـز في قصـائد مـظفر الـشعري ا

النواب.
ــتـرسّخ : حتــديـد احــجـام ا ثــالـثــاً
الـــشـــعـــري في اجـــيـــالِ مـــا بـــعــد
قــــصــــيــــدة الــــريـل وحــــمــــد وفي
احتماالت عيـون األجيال الشعرية

القادمة.
: حتــديــد نــوع ومــســتــوى رابــعــاً
اجلماهـير  التي يـنبغي ان يصل

اليها الشاعر .
: الـــســعـي الــبـــصــري  خـــامــســـاً
ــتــعــددة الــتـــراكــيب ألســالــيب ا

الع الشعرية .
لم يعسر جهد الدكتور في اندماج
خـماسـيته األسـلوبـية في الـكتـابة
والـبـحث  داخل امـتـيـاز وصـيـغة
خــمـاســيـة الــعــ الـســيـنــمـائــيـة
اإلخـراجــيــة  وقـد تــمــكن بــقــلـمهِ
الـــعــضـــوي اجلــدلي  ان يـــجــعل
جـمـيع قـراء مـقـالـته في حـالـة من
الـوعي الـثوري االعـلى في طـريـقة

ظفري . التفكير الشعري ا
ـركـزي في الـتـعـامل بـ الـشيء ا
مظـفـر الـنـواب الشـاعـر والـدكـتور
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من مسيرة اخلطـوات تتجّدد االيام
وتكـون شاهدة ً لـتلك اخلـطوات. ما
زلـت اتـذّكـر نـهــايــة الـعـام الـدراسي
ومــشــهـد مـن عـمل ّفي  2019/3/30
مــــســـــرحـيّ في مـــــعــــهـــــد الـــــنــــور
; هي مــســرحــيّـة ادّى لــلــمــكــفـوفــ
ـعهد. كنت ادوارها ستّـة من طلبة ا
انظر إليهم يبصرون احلياة بعقول
نــــيّـــرة. كـــان الـــدافـع لي هـــو مـــدى
عـشــقـهم لــلـحـيــاة بـحـركــاتـهم عـلى
ــســرح; واصــواتــهم الــتـي تــمــيّـز ا
لــغـــتــهم وفــرحــهـم كــنت اقــول لــهم
سـوف تـتـذّكـرون مـسـتـقـبـالً خـفةش
ـسرح حـركـاتـكـم وشـغفـكـم لـرؤيـة ا
الــصـغــيـر. هــكــذا كـانت اخلــطـوات
والـتي اسـتـمّـرت في عـمل مـسـرحيّ
فـي مـدرسـتي بـعــد الـتـقـاعـد في 20
/ابريل 2019 تـسارعـت اخلطى في
مـسـرحــيّـة ادّى ادوارهـا مــبـصـرون
ــكـــفــوفــ بـــعــقـل اقل درجــة مـن ا
لــكــنــهم في احلــمــاســة أقــوى حـ

ينـظر احلاضـرون إليهم لـذلك اليوم
ــسـرح اجلــمــيل. كــنت اقــول لــهـم ا
أمامـكم وسوف تتـذّكرون مسـتقبال
جـمـال وقفـتـكم في زاويـة من مدخل

درسة أو في احلديقة. ا
اآلن في 2020 من /آذار/ حال وباء
ـــســرح كـــورونــا بـــيـــنـــنــا وبـــ ا
واصبـحت مسرحـيّة اجلائـحة عمال
ــثّل فــيه اغــلب األجــنـاس ـيّــاً  عــا
الـبــشـريّــةمـا دامـوا يــنـطـقــون بـهـا
وحـصل فـيه الـوفـاة بإعـداد كـثـيرة
وقـد يـسـدل وتـشـافى بـعـضــهم مـنه

الستار عنها قريباً.
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مثلما حّل بنا من اجلائحة تغيرات
في حيـاتنا الـيومـيّة مكـوث ألشهر
ومحـاولة القناع الـنفس بـأنها أزمة
ســـتــنـــتـــهي وقـــد يـــكــون هـــذا من
اجلديد; ولكن لنقل إنّ شراء جريدة
وتــصـــفّــحــهــا عــنــد الــبــائع أو في
الــسّــيــارة جتـعـل اآلخــر يـقــول انّك
بــطـران. او تــصــرف مــبــالـغـك عـلى

لــلــمــرة االولـى  في حــيــاتي أحسّ
أنــنّي مــخــتــطف . نــعم مــخــتــطف
ــعـنى انــني شــعـرت بــاالسـتالب
السريع. لكن اخلـطف هنا  لم يكن
بـاشر  كـما عـرّف مـعنـاه ا خـطـفاً 
األخـفش األكـبر  أبـواخلـطاب عـبد
احلـمـيــد بن عـبـد اجملــيـد . نـحـوي
عـــربـي ولـــد بـــالـــبـــحـــرين وســـكن
البصرة وتوفي فيها عام ..793م .
ـعــنى نــوعـاً من ــا كـان  هــذا ا ا
االســـتالب اجلـــذاب اكـــتـــشـــفـــته 
بــنــفــسي حــ كــنت اقــرأ مــقــالـة
فـــيــســبـــوكــيــة  كـــانت بــاألســاس
مــحـــاضــرة خـــطــتـــهــا ذاكــرة األخ
الصـديق الـدكـتـور حـسـ شـعـبان
ــنــاســبـة بــيــراعٍ ذهــبيٍ خـاص  
ـة ذات عالمـة كــرديـة - عـربـيـة خـطّ
حتت رعاية منظمة كالويز الكردية
 احـتـفـاءً بشـاعـرٍ ال أحـد يدري هل
ـــدرســـة لـــهـــجـــويــة ـــلـــوك  هـــو
بــصــراويـــة ام كــوفـــيــة  بــيـــنــمــا
ـلوك  أصالً  لـتهـذيب لغوي هو
- لـــهـــجـــوي  كـــرخي - بـــغـــدادي
ُـكرّم  أوكرخي  –كـظـماوي. هـذا ا
ـقـصــود اسـمه مـظــفـر الـنـواب  ا
اسم شـــــائع بـــــكل مـــــدن وأريــــاف
ـا في ذلك مـدن وأرياف الـعراق  

إقليم كردستان .
أهـنـاك مَـنْ يـسـتـحـق لـقب : مـجـدد
الـشــعـر الـشــعـبي أولــقب الـصـوت
الــشـاعـري الـفــصـيح  مـتــشـامـخـاً
بـإرادةِ اجلمـاهـير الـشعـبيـة وليس

بسيوفِ األنظمة العربية ..?
هل هـنــاك غـيـر مـظــفـر الـنـواب من
مــــثّل صــــوت الـــغــــضب الــــعـــربي
بجانب بعض شعراء جيله  بوجه
اعـــــــدائـه من كـل حـــــــدبٍ ونــــــوعٍ 
مسـتحـمالً عذابـاً واقعـاً على عاتق
الـفـقـراء من حـافـظي اشـعـاره ومن
ــتــمــردين عــلى أعــداءِ الــفــقـراء  ا
بـالرغم من مـعانـاته مرضـاً خطـيراً
شـــامالً  من أخـــمص قــدمـهِ حــتى

قمة رأسه ..?
هل هــنـــاك شــعـــر عــادل يـــفــرح به

الـــنــاس أكــثـــر من شــعــر مـــظــفــر
الــنـواب..? مــهـمــا تـســامت جنـوم
الـــشــعـــر الــعـــراقي يـــظلّ مــظـــفــر
الــــنــــواب في أعـــــالي الــــســــمــــاء
الشـعري  مـهـما تـكـاثفـتْ الغـيوم
ومـهــمــا تــفــحّم لــغــوالـبــعض من
ــــتــــهــــكــــمــــ واألعــــداء غــــيـــر ا

الصاحل .
يظل شعـر مظفر الـنواب  كما في
ـغـنـيـة كالم واحـدة من أغـنـيـات ا
الــعـظـيــمـة فــيـروز شـايف الــبـحـر
شــــوكـــبــــيـــر .. شــــايف الـــســــمـــا
شوبعيدة ..! نعم يظل شعر مظفر
النـواب اكبر مـن البحـر وابعد من

السماء .
كل ما تقـدّم من إشاراتٍ وسؤاالتٍ
أجـاب عـلــيـهــا الـدكــتـور شــعـبـان

. قالةٍ واحدةٍ
مـا ابــدع الـتــنـاغـم بـ الــكـلــمـات
يـــحـــقق بـــهـــا هـــذا الـــبـــاحث عن
ابتهال اإلجابة على كل ما يتحرّك
فـي دواخل عــــــراقـــــيــــــيْن عـن أبنٍ
وهـبـوه للـنضـال الـشعـبي  اسمه
مــظــفـــر الــنــواب  صـــنع أشــيــاءً

شعريةً  شعبيةً .
طـيبة كـلماتـها  غزيـرة معانـيها 
كـلهـا  متـوازنة أبيـاتهـا بقـصيدة
الـريل وحـمـد  ثم اسـتجـاب فـيـها
لـنـداء بالء من أعــمـاق ام شـامـات

وهيلها وقهوتها .
كــنتُ سـعــيــداً الى احلــد األقـصى
بــــقـــراءة (كـل شيء) عن مــــظــــفـــر
الــنـــواب مــوجـــود بــدارة مـــقــالــة
ــقــالـة خــطـهــا كــاتـبــهـا واحـدة. ا
واختطها بنهج معرفي اجتاز فيه
حاالت التقدير الثقافي  الراقي. .
اول مــرة اقـرأ مــقــالـة كــنت فـيــهـا
مسـرعاً  مـسيـطراً . فـقرة جترّني
الى فــقـــرة اخــرى من دون تــوقف
ـعـلـومة اوتعـب. بل كـنت الـتـقط ا
عن الـشـاعـر مـظـفـر الـنـواب  كـما
لـوكـنتُ ألـتـقـط حـصى ذهـبـيـة من
شـاطيء بـحـر هـاديء  بـالرغم ان
ـقــدمـة بــهـذه ــعـلــومــات ا اطـار ا
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اكـثــر من تـركــيـزهــا عـلى الــريـاضـة
عـدّة فـقط لـلمـسـلسالت والـبـرامج ا
وبرامج اللغو الزائد عن حدّه. وبعد
فهذه أمراض التعليم عن بُعد عسى

أن تكون احللول عن قُرب.

مظفر النواب

طالبة ترتدي الكمامة فريق مكافحة يعفر قلعة اربيل
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سعد هدابي ب مالك اعماله الفنية
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ـطـرب الـلـبـنـاني رامي عـيـاش كـشف ا
تــطــورات الــوضع الــصــحي لــزوجــته
مصممة األزيـاء اللبنانـية داليدا عياش
ـــاضي بـــعـــد إصـــابـــتـــهـــا الـــثالثـــاء ا
باإلنفجار الـضخم الذي وقع في مرفأ
بــيــروت وتــوجّـه بــالــشــكــر الى كل من

سأل وإطمأن عن زوجته.
وكتب رامي في صفحته اخلاصة على
أحـــد مــواقع الــتــواصـل اإلجــتــمــاعي:
(اشــكـر كل مـن سـأل عن دالــيـدا دون
حبتكم واهتمامكم استثناء غمرتوني 
انشاءالـله منوفـيكم) مبـيناً (أن زوجته
دالــيـدا أصــيــبت بـجــروحٍ تــوزعت بـ
جـبيـنـها وأنـفـها ويـديـها وأرجـلـها) إذ

تابع قوله: 
(جروحـها تـوزعت ب جـبيـنهـا وانفـها
ايديها وارجيها. ولكن احلمدالله على
ـــوقـع الـــفن كـل شي).و ووفـــقــــا 
كانت دالـيـدا في مكـتبـها وقت
االنــــفـــــجــــار في مـــــنــــطــــقــــة
ّ األشـرفـيـة الـقـريـبة مـنه.و
تـــداول مــــقـــاطـع فـــيــــديـــو
لـــــــدالـــــــيـــــــدا مـن داخل
الـــــــطـــــــوار في أحـــــــد
ــســـتـــشـــفـــيـــات وهي ا
تـــتـــلـــقى اإلســـعـــافـــات
األولـــــيــــة وخــــضــــعت

لـ50 قطبة.
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الباحثـة العراقية نـالت شهادة الدكتـوراه من قسم الصحافة
ـوسـومة بـكـلـيـة االعالم في جـامـعـة بـغـداد عن اطـروحـتـهـا ا
(التفاعـلية الرمزية في مواقع الـتواصل االجتماعي وعالقتها

باالدمان الرقمي ) .
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ـوت عن عمـر نـاهز 83 عـاماً.و التـشـكـيلي الـسـوري غيـبه ا
أشــتــهــر الــراحل بــلــوحــاته الــتي صــورت نــضــال الــشــعب
السوري ضـد االحتالل الفرنسي فضال على  توثيقه للتراث

الدمشقي من خالل الرسم .
w UO(« Í—U{ b¹—œ
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الـكـاتـبـة االردنـيـة صـدر كتـابـهـا الـثـاني حـامالً عـنـوان (من
فـيض الوجدان) و يقع في 194 صفـحة ويتضـمّن مجموعة

من النُّصوص التي يتمازج فيها الوجدان بالفكرة والوعي.
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 w×B « dE(« { لوس اجنلوس  –وكاالت - كشف
الـــنـــجم إد شـــيـــران أســـرار حــيـــاته
الشـخصـيـة وأزمة إدمـانه اخلطـيرة
الـتي أدخـلــته في صـراع مع اإلفـراط
في تــنـاول الــطـعــام والـشــراب.وأكـد
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شاركت زينب فياض االبنة الوحيدة
للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فيديو

جديد عبر حسابها في إنستغرام.
الفيـديو الـذي شاركـته زينب كان من
جلـسة تـصـوير جـديدة خـضعت لـها
مـن أجل أحـــــد الــــدعــــايــــات وكــــان
الـتركـيـز األكـبـر على وجـهـهـا والذي
لـفت األنــظـار إذ عـلق الــبـعض عـلى
أن هـنـالـك تـغـيـيـر فـي وجـهـهـا عـزاه
إلـى خـضــوعـهــا لـلــتـجــمـيل بــيـنــمـا
ـــــا زاويــــة األغــــلـب أكــــد أنـــــهــــا ر
ـكـيـاج الـذي اعـتـمدته. الـتـصـوير وا
وزيـــنب لــهــا طــفـــلــتــان من زوجــهــا
احلالي وعالقتـها مع والدتهـا هيفاء
مـقطـوعـة كـلـياً والـسـبب أن األخـيرة
كـانت قـد تـركـتـهـا مع والـدهـا بـعـمـر

صغير بعد طالقها منه.
ــصــادر هـيــفــاء وقــتــهـا وبــحــسب ا
حاولت أن تعيد ابنـتها إلى حضنها
اال انـها لم تـكن مـشـهورة وقـتـها وال

{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكــــاالت - شــــاركت
ـتابـع عـبر يـة نـيكـول كيـدمان ا النـجمـة العـا
صفـحـتـها اخلـاصـة علـى أحد مـواقع الـتواصل
اإلجـتـمـاعي صـوراً ظـهـرت فـيـهـا وهي حتـتـضن
والدتـهـا جـانـيل الـبالـغـة من الـعـمر 80 عـامـاً

الــتي لم تــراهــا مــنـذ 8 أشــهــر بـســبب
إنـتـشـار فــايـروس كـورونــا. وعـلّـقت
كـيدمان عـلى الصـورة بالـقول(أنا
بـأفضل حـال بـعـدما اسـتـطعتُ
أن أحـتضن أمّـي بعـد ثـمانـية
أشــهــر! لـقــد فــاتـني عــيــدهـا
الثـمان لكنني اليوم بقربها!
أحـــــبّـك مـــــامــــا). وتـــــفـــــاعل
ــتــابــعــون مع الــصــور هـذه ا

التي نـشرتـهـا كيـدمان بـشكل كـبيـر إذ أثنـوا على
مدى حـبها وتعـليقهـا بوالدتهـا متن لـها الصحة.

االم العام للـجنة الوطنية العـراقية للتربيـة والثقافة والعلوم
ـستـنصـرية اعـلن ان الـلجـنة نـظـمت بالـتعـاون مع اجلـامعـة ا
مـؤتمـرهـا الـدولي الـسـنوي بـعـنـوان(صـيـانة الـتـراث الـعـلمي
والـــثـــقـــافي فـي االزمــات  –احلـــروب واجلـــوانح واالزمـــات

االقتصادية).

ي الـتـونـسي حــاضـر في الـنـدوة االلـكــتـرونـيـة الـتي االكـاد
ـلتقى الثقافـي للدكتورة زينب عـبد الكر اخلفاجي اقامها ا
ـاضي بـعـنـوان (الــتـاريخ واالسـتـراتـيـجـيـا مـســاء االربـعـاء ا

ومستقبل العالم).

الــشـاعـر الـعـراقي تــصـدر له قـريـبـا
مـجــمـوعـته الـشـعـريـة الـعـشـرين عن
دار دجـلــة  نــاشـرون ومــوزعـون في
عمّـان .وصمم غالف اجملمـوعة التي
 تـضم 70 قــصـيــدة  الــتـشــكــيـلي

الشاعر محمد خضير .

ـتـحف الــوطـني األردني لــلـفـنــون اجلـمـيــلـة أعـلن ان مـديــر ا
ـاضي ــتــحف في عــمـان تــضــيف مــنــذ االثــنــ ا قــاعــات ا
ويضم 187 عمالً لـتشكيلي معـرض (فن أفريقي معاصر)

من دول عربية وأخرى أفريقية.
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نــقــيــــــــــب احملــامــ الــعــراقــيــ تــلــقى تــعــازي االوسـاط
الـقـانــــــــونـيــة واحملـامـ لـوفــــــــاة شـقــــــــيـقه ارشـــــــــد
اثــــر نـوبـة قـلـبـيـة ســـــائـلـ الـله تـعـالى ان يـسـكـنه فـسـيح

جناته.

نيكول ;يدمان

فـبــعـدمــا ذاعت شـهــرتـهــا في عـالم
ـوسـيقى اخـتـارهـا اخملرج مـحـمد ا
كــر لــبــطــولــة الــفــيــلم الــصــامت
ــأخـوذ عن روايـة الـكـاتب (زيـنب) ا
مـحـمد حـسـ هـيـكل والـذي قامت
كذلك بوضع موسيـقاه التصويرية
لــتـــصــبح أول إمـــراة تــقـــوم بــهــذا
الــــدور.وقـــد تـــســــبب الـــفــــيـــلم في
اشـتعـال أزمـة بـ حافظ وأسـرتـها
الـــتي تـــبــرأت مـــنــهـــا رغم حــبـــهــا
للمـوسيقى.وفي عام 1932 أسست
بـــهـــيـــجـــة حــــافظ شـــركـــة إنـــتـــاج
سـيــنـمــائي حــمـلـت اسم (الـفــنـار).
ويـعـتبـر فـيلم لـيـلى بنت الـصـحراء
الـذي اُنـتج عام 1937عالمـة مـهـمة
في مشـوار بـهيـجة حـافظ إذ قامت
بانتاجه وبطولته إلى جانب تأليف
مـوسـيـقـاه الـتـصــويـريـة وتـصـمـيم
أزيائه. وبـلغت تـكلـفة إنـتاج الـفيلم
حوالي 18 ألف جنيه مصري وهو
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احــتــفـــلت شــركــة غـــوغل الــثالثــاء
ـــيالد ــــاضي بـــالـــذكـــرى الـ112  ا
الفنانة بهيجة حافظ إحدى رائدات
صنـاعة الـسينـما في مـصر بوضع
صـورتهـا على الـصـفحـة الرئـيسـية
حملـرك الــبــحث. فــمن هي بــهــيــجـة

حافظ?
ولـــــدت حـــــافـظ فـي مـــــحـــــافـــــظـــــة
ــصـريــة عـام 1908 اإلســكـنــدريـة ا
ألسـرة أرسـتقـراطـيـة عُرفت بـحـبـها
لـلــمـوســيـقى وبــدأت الـعــزف عـلى
الــبـيـانـو في سن مــبـكـرة وحـصـلت
ـوسيقي على شـهادة في التـأليف ا
من فــرنــســا وكــانت أول مــصــريـة
ـؤلـف تُـقـبل عـضـواً فـي جـمـعـيـة ا
بباريـس وكانت كذلك صـاحبة أول
اســــطـــوانـــة ظـــهــــرت في الـــســـوق
ـصـريـة عام 1926. وبـدأت عالقة ا
حــــافظ بـــالـــســـيـــنـــمـــا عـــام 1930

وبـعــد تـرشـيح الـفـيـلم لـلـعـرض في
مــهــرجــان فــيــنــيــســيــا صــدر قـرار
ــصــادرته ومــنع عـرضـه داخـلــيـاً
وخـارجــيــاً ألسـبــاب ســيـاســيـة إذ
احتـجت احلكـومة اإليـرانيـة آنذاك

مـبــلغ ضـخم بـالـنـسـبـة إلنـتـاج تـلك
الفتـرة. وكان أول فيـلم عربي ناطق
يُـعرض في مـهـرجان بـرلـ الدولي
وحــــــصـل خاللـه عــــــلـى جــــــائــــــزة
ذهبـية.ووفـقا لـتقـرير لـلبي بي سي

معتبرة أن الـفيلم يسيء إلى تاريخ
الـــفـــرس في وقـت كـــان فـــيه شـــاه
إيـران رضــا بــهــلــوي مــتـزوجــاً من
ــلك فـاروق. األمــيـرة فــوزيـة أخت ا
وظـلت حـافظ تـسعى داخـل احملاكم
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سرحي سعد سجل الكاتب واخملرج ا
هـــدابي حـــضــورا الفــــــــتـــا من خالل
ــســـرحـــيــات تـــالــيــــــــفه لـــعـــدد من ا
واالعـمـال الـدرامـيـة وجنــــح في اكـثر

ـال الـكافـي من أجل تـعـي تـمـتـلك ا
مـــحــامــــــــيــ حــتـى يــعــيــدوا لــهــا

إبنتها.
 وكانت قـد انتـشرت أخـبار أن زينب
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إد شيران
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زينب فياض خالل جلسة تصوير
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تناقضة ستجـد نفسك اليوم أمام العديد من األمور ا
التي تريد القيام بها.
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احلـظ يـبـتـسم لـك من جـديـد . من األفــضل أن تـلـتـزم
الصمت في قضية عائلية.
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ـكـوث في دعـوات لـلـخـروج ولـكــنك سـتـفـضل الـيـوم ا
نزل. رقم احلظ2. ا
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تــأتـيك أربــاح من مــشــروع كـنت قــد اســتـثــمــرت فـيه
أموالك سابقا. رقم احلظ 3.

»dIF «

قـــد تـــهـــتم بــــنـــشـــاط فـــني مـع أحـــد الـــزمالء الـــذين
يشاركونك نفس االهتمامات.

¡«“u'«

احلبيب يـنتظر بفارغ الصبر الرد منك حول موضوع
االرتباط .

”uI «

تــبــدو مـتــعــبــا الــيــوم بـســبب مــحــاولــتك لــبــنـاء عــالم
مثالي.رقم احلظ 23.

ÊUÞd «

حاول أال تـتأخر في االجـابة على الـطرف االخر حتى
إن كان ردك ال يعجبه.

Íb'«

لل بسبب تكـرار أعمالك اليومية لكن تمر بحـالة من ا
مع حبيبك فأنت سعيد.

bÝô«

تشـعـر بـالـتـوتـر الـيوم فـلـديك مـقـابـلـة عـمل تـتـمنى أن
ظهرك. حتصل عليها فاهتم 

Ë«b «

إسـتـفـيـد من الـفـرص وإشـحن طـاقـتك من وقت آلخـر
.يوم السعد االربعاء. 

¡«—cF «

ال يذهب ـادة الن ا إحذر اخلالف مع احلـبيب على ا
ويأتي اما هو فال.

 u(«

Âu−M «Ë X½√WFzUC « WLKJ «

اشـطـب مـرادفــات الــكـلــمــات ادنـاه
ــكن شـطب بـجــمـيـع االجتـاهــات 
احلرف اكثر من مرة لـتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
ابن الـبـيــطـار- جـوهـر الــصـقـلي -
االدريـــسي -ابـن زهـــر- ابن حـــزم
االنـدلـسي -ابن زيـدون- ابن عـبـاد
-ابن ماجه- ابو الفرج االصفهاني
-ابن بــــطـــوطــــة -الـــفــــراهـــيـــدي -
الـــفـــرزدق -امـن -امـــان- سالم -

جمال - اعالن -عهد.

dIAſb  WL UŽ

 قــدمه لي عـلى إنه (غـوغـل مـال عـواصم) صـغـيــر تـمـامـا لـكــنه سـابق  لـعـمـره
ااعرفه من عـواصم وقد كنت اعد برامج مسابقات واقـرانه على الفور سألته 

لعشر سنواتك
الديف قال هو دون تردد : ماليه -  ما عا صمة جزر ا

وجزر القمر قال بعد صفنه :موراني بل موروني أنا متاكد !
و .. بنما ?  زم شفتيه ثم اجاب : بنما نفسها

تيرانا عاصمة من?  قال بشجاعة :  البانيا  البانيا.
ـدغشـقـر .?.. هـتف (نعم  كنـت اظن انهـا احلـاسـمة الـقـاصـمة  : هل سـمـعت 

نعم  وعاصمتها انتا نانا ريفو )!
 لم اصفق له فاالعمال بخواتيمها . قلت هل تعرف رؤساء الدول?
قال : رغم اني الاحب السياسة لكن ميخالف اسأل وعليك يا ألله.

بهدوء : من  الرئيس ... رئيسنا  ?!
شعر بشيء من االرتباك  : هو على طرف لساني امهلني قليال.

قال والـده ردا للحرج : يادكتور  منذ شهـر لم يظهر في االخبار ثم انهم جميعا
يلـبـسـون الـكَمـامـات !  قـال الولـد :بـابـا  االصح ان تـقول : الـكِـمـامه  على وزن

عِمامة . هكذا حِجامة  مثل بِجامة .
 كـنت انوي ان اصفـق له  لكني خـفت أن اسقط الـفازة الـتي جاء بـها والده من
عشق آبـاد قال هو هي عـاصمة تـركمانـستان ! عـندي عقـدة من التصـفيق قرب
اي انـاء زجاجي  فقد حدث ذات مرة ان كنت مدعوا على مائدة طعام في فندق
راق غنـى احدهم مقـلدا كـاظم السـاهر فهـتفت  وصـفقت وضـربت على الـطاولة
ـاءه الساخـن ماطاله من فـانقلب عـلي كأس من زجـاج خزفي سـميك فـاحرق  
جسـمي القـريب ثم إني نـفضـته فتـدحرج ثم تـفطـر وتشـظى. هرول الـنادل  قال

عود راح الشر!! بالعراقية : فدوه 
ومــازلت اصـفق الـكف بـالــكف فـقـد نـشـرت صـورتـي مع مـحـمـود يـاسـ وأنـا
ـنعـشة اال مشـفوعـة بـعبـارة (في زمـان الهـنا). فـجـاءتني دفـقة من الـتـعلـيقـات ا
واحـد اعترض على وصف زمـاني بالهني  فقـلت في سري وانا احوله االن الى

اجلهر .
كان مـحمود جنمـا في زمن رشاقتي مثل افالم ( االقـوياء ; الشريدة ; الـباطنية
; االخرس ; الـشك يـاحبـيبـتي ; وتـمضي االحـزان ; مولـد يـادنيـا  ثم بعـيدا عن
االرض) يـباسـطـني وانا اسـأله : حـضـرتك مـن يـابـو حنـفي ? فـيـرد علي : من
يز  لم نسمعه بورسـعيد  فاصحح له  : قل من بور سعاد ..فيضحك بصوت 

في فيلم الرسالة ..ثم يردف: انت مصراوي لبط!
 البد ان افرح فقد سجلت احلوار ومازلت احتفظ بالصوت .هو اذا زمن الهنا!
ـعلق فيعدد مـايراه سبة في زمان هنائتي يأتي من هـو اصغر مني عمرا ب ا
وافتـرار ثـغـري فارد عـلـيه : كـنا نـقـوم عن الطـعـام ونـحن نشـتـهـيه  ; و لم نكن
اء يومـها نعرف ما القولون ! حتى قرأت لدى اجلاحظ ما أحفظه عنه (وشرب ا

على الريق أمان من القولنج وآكل الرز يرى منامات حسنة).
ـاليـكـة ) في إشـارة إلى الـنـوم  يـقـال عـنـد عـمـوم اهـل مـصـر (بـيـاكل رز مع ا
وكانت تـلك العـبارة هي الـطريقـة التي اسـتخدمـها الـفنان فـريد شـوقي في فيلم
ـثلى (بورسـعيـد) ليـثبت لـلفـنانـة ليـلى فوزي أن تـعلّم الـكلـمات لـيس الطـريقة ا

: صري لفهم ا
من زمـان الهـنا  كـلمـا ت  كلـما سـمعـتهـا   اقف على حـيلي
واردد احلـمد لله يبقى اجملـد  والشرفُ ان العراق أمامي
وأن عـيـني بــهـا من ضـوئه ألق  هـدبي عـلـيه حـيـثـمـا اقفُ 

طوال الليل يأتلفُ.

ÍbN  w UÝ

ـصـريــة لـسـنـوات من أجل عـرض ا
الـفــيـلم وفي عـام  1944 عـرضه
بعد تـعديل بعض مـشاهده وتـغيير
اسـمه إلى لـيـلى الـبـدويـة. وأنـشأت
ـوسيـقية حافظ أول نـقابـة للـمهن ا
عــام 1937 ثم أنـــشـــأت صـــالـــونــاً
ثقافياً عام 1959. وكان آخر ظهور
سيـنمـائي لهـا عام 1966 من خالل
فيلم (الـقاهرة 30). وتوفيت حافظ
في كــانــون األول في الــقـاهــرة عـام
 1983عـن عــــمـــر 75 عــــامــــا. وفي
ذكــرى مـولـدهـا قــالت شـركـة غـوغل
في بـيـان (إن أعـمـال بـهـيـجـة حافظ
مـــهـــدت الــطـــريق لـــبـــدء مـــا عُــرف
صرية بالعـصر الذهـبي للسـينمـا ا
ــاضي في أربــعـــيــنــيــات الـــقــرن ا
وإنها حتتـفي بها بنـشر صورة لها
مـرتـديـة زيـا مـسـتـوحى من مالبس
مـخـتـلــفـة من تـصـمــيـمـهـا اخلـاص

خالل هذه احلقبة الزمنية).

شـيـران خالل مقـابـلـة مع دار الـنـشر
(هي هـــاوس ) أن أســـلـــوب حـــيـــاته
ـية في عام 2015 خالل جولته الـعا
حـول حـيـاته فـكـان نـظامـه الغـذائي
سيء جــــــداً مـن خالل األطــــــعــــــمـــــة
واإلسراف في الـشـرب ثم عـدم رؤية
ضوء الشمـس على اإلطالق وتوقفه
ـــارســة الـــريــاضـــة).وأضــاف: عن 
(كنت أبقى مـستـيقظـاً وأشرب طوال
الــلــيل. كــانت احلــافــلـة تــتــوقف في
الـساحـة فـأنام فـيـها طـوال الـيوم ثم
أسـتيـقظ ثم أخـرج وأقـوم بـالـعرض
الـــــفــــــني ثـمّ أشـــــرب وأعــــــود إلى
ـا احلـافـلـة. لـم أرَ ضـوء الـشـمس ر
ألربــعـــة أشــهــر).وتـــابع شــيــران(كل
ـــتع فـي الــبـــدايــة ثم يـــبــدأ شيء 
احلــزن حــ تــكــتــشف الــصــراعــات
الـشـخصـيـة والـنـفسـيـة الـتي نـشأت
مـن شــخـــصـــيـــة شـــديـــدة اإلدمــان).

قــد تــطـلــقت من زوجــهــا والــذي هـو
نـفسه إبـن عمـهـا بـعد ظـهـورهـا عدة
مرات من دون خـا الـزواج إال أنـها

وضوع بشكل غير مباشر . نفت ا

من مـــســــــلـــسل مـــحـــلـي لـــيـــــــــؤكــد
اجــتـــهـــاده فـي الــتـــالـــيـف واالخــراج
والـــتـــمـــثــيـل عــلـى حــد ســـواء  ومن
مدينـته الديوانـية نتـعرف على الوجه

االخر له:

{ ماهي الكلمة التي تغضبك ? 
الكذب ... فهو مفتاح اخلبائث .   -
{ مــاهي الـهـوايــة الـتي جتـد نــفـسك تـبـدع

فيها بعيدا عن اختصاصك ?
العزف على العود .  -

{ تاريخ لن تنساه ? 
رحيل والدي وانا بعـمر السادسة -

 وغرقي باليتم .  
{ متى جتد نفسك بقمة السعادة ? 

عندما امنح بدون مقابل . -
{ صديق تتواصل ومعه ولن تنساه. 

فائز جواد وبامتياز ... انه نسمة -
باردة على القلوب اجملمرة .  

{ اللون الذي تفضله ?
االزرق بكل درجاته  وجتلياته .  -

{ متى تذرف دمعة ? 
عـــــنـــــدمـــــا أحـــــزن عـــــلـى احــــدى -

شخصياتي اثناء الكتابة .  
{ مــا هي اجــمل مـديــنــة عــراقـيــة وعــربــيـة

زرتها ?
عراقيا البصرة ... وعربيا بيروت -

 .
{ مــا هـو الــلـقب الــذي لـقــبت به وتـعــتـز به

ألنــهــا نــافــذة مــشــرعــة جتـاه عــالم ال
حصر له .

دوما ? 
قناص اجلوائز .  -

{ ماذا تعني لك الطفولة ? 
ـسروق من الـطـفولـة هي احلـلم ا -

رصيد العمر . 
{ موقف تتمنى ان ال يتكرر بحياتك.

ن ال يستحق .  ان اثق  -
{ عرف لنا االم ? 

االم سماوات ال حدود لها.  -
{ عرف لنا الوطن ?

ـــنـــحك قـــامـــة الـــوطـن هـــو من  -
باسقة  وان تسير دون ان تتلفت .  
{ هل غـامرت بـحيـاتك وجنحت ومـتى كان

ذلك ? 
غــامــــرت عـنـدمــا شـددت الـرحـال -
الـى بـــيـــروت في الـــزمـن الـــصـــعب ..

وجنحت.
{ اين انت من الـرياضة ..? هل جـربتها..?
ـدة ساعة شي  كل ليـلة امـارس ا -

و ما زلت .
{ واخـيرا مـاهي الوسـيلـة  االعالميـة التي

اذا ..?  تعة و جتد فيها ا
مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي  ... - سعد هدابي

بهيجة حافظ
على موقع
غوغل
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ألول مـرة مـنـذ أكـثـر من 40 عـامـا تـفـتح
قـلـعة ونـدسـور وهي واحـدة من مـقرات
اإلقـامة الرسـميـة للـملكـة إليـزابيث مـلكة
بـريـطـانـيـا أبـواب حــديـقـتـهـا الـشـرقـيـة
لـكة لـلعـامة.وفي الـقلـعـة التي أمـضت ا
اضيـة فيهـا خالل فترة األشهـرالقلـيلـة ا
الـعـزل العـام في بـريـطـانيـا بـسـبب وباء
فــيــروس كـــورونــا قــبل أن تـــســافــر إلى
اسكـتلـندا سـيتـمكن الـزوار من الـتجول
في حــــديــــقــــتـــهــــا الــــتي أنــــشــــئت في
عـشـريـنـيـات الـقـرن الـتاسـع عشـر خالل
عـــطالت نــهـــايــة األســـبــوع فـي شــهــري
أغــسـطس آب وسـبــتـمـبــر أيـلـول.وتـضم
احلــديــقــة الــيــوم 3500 من شــجــيــرات
الـورد حـول نـافـورة تتـوسـطـهـا وتـزهو
ـا لـهـا من تـاريخ عـريـق تـلـبـية ألذواق
ــلــوك عــلـى مـر مــخــتــلــفــة خالل حــكم ا
الــــقــــرون. وفـي الــــبــــدايــــة زرعت تــــلك
الشجيـرات إلضفاء البهـجة على ساكني
ــلــكــيــة عــلى طــول الــواجــهـة الــشــقق ا
الـشرقيـة للـقلـعة.وقـال ريتـشارد ولـيامز
أحـد أمنـاء قـلعـة ونـدسور ”أنـشئت أول
حديقة هنا عام 1824 خالل عهد جورج
الـرابع.  لـكـن وقـبل ذلك خالل الـعـصـور
ـثـابـة ــنـطـقــة  الـوسـطى كــانت هـذه ا
خنـدق دفاعي .وأضـاف وليـامـز حلمـاية
جدران الـقلـعة أنـشأ تـشارلز الـثاني في
الـقـرن الـسـابع عـشـر هـذه الـشـرفـة الـتي
نـــقف عـــلــيـــهــا وأضـــاف أيــضـــا مالعب
الــبـولــيـنج ألنـه كـان يــسـتــمـتع لــلـغــايـة
بـالبـولـينج. وأعـيـد تشـكـيل احلدائق في
وقـت الحق عـــلى نــطـــاق واسع مـن قــبل
لكة فـيكتوريا واألميـر ألبرت في القرن ا
التاسع عشـر وذلك بالرغم من أن األمير
ــلــكـــة إلــيـــزابــيث هــو فـــيــلــيـب زوج ا
ــسـؤول عن الـشــكل احلـالي لـلــحـديـقـة ا

الذي يرجع تاريخه إلى عام 1971.

ذهـبـوا في التـشبـيه بعـيـداً ليـقولـوا أنَّ آثار الـدمار في
انفـجـار مرفـأ بـيروت تـشـبه ما حـدث في هـيروشـيـما.
ــرفــأ ــقـــارنــة االقـــرب هي بـــ صــور دمـــار ا لـــكن ا
ـوصل في العام 2017 ذهل الـذي حلق با والدمـار ا
في خالل عمليـة حتريرها من تـنظيم داعش الذي كان
قـد احـتلـهـا برصـاصـات قلـيـلة في الـعام 2014.  مع
ـوصـل فاق اخـتالف واضـح هـو عـدد الضـحـايـا في ا
عـدد ضــحـايـا بـيــروت السـيـمـا من االطــفـال والـنـسـاء

فقودة . واجلثث ا
ـلفات الـعالم يبـحث في خلـفيات دمـار بيـروت بسبب ا
ــتـشـابـكــة مع حـزب الـلـه وقـرب اسـرائـيـل والـفـسـاد ا
الذي هـو الـعـنـوان الرديف السـم لبـنـان في الـسـنوات

االخيرة .
ــنــطــقـة بــيــروت عــنـوان ســيــاسي ودولي كــبــيــر في ا
العــتـبـارات عــدة ومن هـنــا سـيـتــحـرك الــعـالم العـادة
اعـمـارهـا وهـذا مـا يـجب ان يـحـصل لـنـجـدة عـاصـمة

نكبها حدث مفاجيء  له تداعيات كثيرة . 
تهـالك في العراق لم يتح غير ان الـوضع السيـاسي ا
الـفرصــــــــــة لـتحـويل عملـــــية اعـادة بناء مـدينـة لها
من الـسـكـان اربـعـة ماليـ مـطـلـبـاً دولـيـاً  من أبـواب
عـــديــدة  مـــنـــهـــا انّــهـــا  كـــانت عـــاصــمـــة أكـــثــر من
ـــة وفـــيــهـــا آثـــار من كل احلـــقب امــبـــراطـــوريـــة قــد
ـة بـحـد ذاتـها ــــــــــديـنـة الـقـد الـتـاريـخـيـة  بل ان ا
ــطـمــور  وقـد اثـريــة وفــــــــيـهــا كــنـوز من الــتــاريخ ا
قـصـفت على نـحـو ال رحمـة فيه لـبـشر أو حـجر  ذلك
ـهــمــة كـان أكــبــر من عــنـاوين انَّ عــنــــــــوان اجنــاز ا

أخرى .
لم تُـعن أية جـهة عـراقية أو عـربيـة بعـقد مـؤتمر د ولي
ــوصل وهي تــعــيــد بــنـاء نــفــســهــا . اجلــهـود حــول ا
ـتــنـاثـرة العـمـارهـا التـعــني أبـداً انَّ فـرصـة عـودتـهـا ا

ن قريبة . مدينة متكاملة في اجلانب اال
شجون عربية تشتق من شجون .

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

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