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طبعة العراق 
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امـــام احملــــكـــمــــة االداريـــة ضـــد
احلـكـومــة الـسـابــقـة  وحتـديـدا
ضـــد رئــــيس مـــجــــلس الـــوزراء
ووزيــر الــنــفط الــســابـقــ عــلى
وضوع. (تـفاصيل خلفـية هـذا ا
ص3). في هذه االثنـاء اكد وزير
الـنـفط احـسـان عـبـد اجلـبـار في
اتـــصــــال هـــاتـــفي مـع نـــظـــيـــره
الــســـعـــودي  عــبـــد الــعـــزيــز بن
سـلـمـان الـتــزام  الـبـلـدين الـتـام
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تـــوقع وزيـــر الــــنـــفط والـــنـــائب
االسـبق ابـراهــيم بـحــر الـعـلـوم
بلوغ خسائر العراق من التزامه
باتفـاق منـظمـة اوبك + نحو 80
ملـيـار دوالر وعـد ذلك تـداعـيات
ثقيلـة جدا على االقتـصاد يتع
ايـــجــــاد مـــخــــرج لاللــــتـــزامـــات
النـاجـمة عن عـدم بـذل احلكـومة

لإلمـدادات في أيـار لـدعم أسـعـار
الـنــفط الــتي عــصـفـت بـهــا أزمـة
فـــــايـــــروس كــــورونـــــا.ووافـــــقت
الـسـعـوديـة عـلى خـفض اإلنـتـاج
بواقع  2.5 مليـون برميل يـوميا
ـوجب اتـفـاق أوبك+.ويـخـفض
الـــعـــراق إنـــتـــاجه بـــواقع 1.06
ملـيـون برمـيل يومـيـا. وقال عـبد
اجلــبـار إن (الــعــراق ســيــضـيف
ــقـدار تــخـفــيــضـا مـن انـتــاجه 
 400 ألف برمـيل يـومـيا في آب
للتعويـض عن اإلنتاج الزائد في
ـوجـب اتـفاق ـاضـية  الـفـتـرة ا
أوبك+). وذكــر الـبــيــان أن (عــبـد
اجلبار أكد التزام العراق الثابت
بــاتـــفــاق أوبـك+)  مــضـــيــفــا أن
(الـــعـــراق ســـيـــصل إلـى الـــتــزام
ئة مع باالتفـاق بنـسبة  100 با
بدايـة آب اجلاري). وقـال البـيان
إن (الـوزيـرين أكــدا أيـضـا أن مـا
ـشاركـة في اتـفاق تبـذله الـدول ا
أوبك+ من جهود باجتاه االلتزام
بــنـسـب خــفض اإلنــتـاج وكــذلك
نـــسب اخلـــفض اإلضـــافـــيـــة في
إطـار نـظـام الـتـعـويض سـتـعـزز
اســــتـــقــــرار أســـواق الــــبـــتـــرول
ــيــة وتـــعــجل بــتـــحــقــيق الــعـــا
تـــــوازنــــهـــــا وتــــرسـل إشــــارات
إيجـابـيـة إلى األسـواق). وأجرى
وزراء الـطـاقـة من دول خـلـيـجـية
منتجـة للنفط بـينها الـسعودية
ـة اجلـمعـة وقـالوا والعـراق مـكا

بـاتـفـاق أوبك+ خلـفض إمـدادات
الـنــفط. وقــال بــيـان مــشــتـرك أن
(الـــــوزيـــــريـن بـــــحـــــثـــــا أحـــــدث
الــتـــطــورات فـي أســواق الـــنــفط
ـســتـمـر فـي الـطـلب والـتــعـافي ا
ي والــتــقــدم الـذي حتــقق الــعــا
بــاجتــاه تــطـبــيـق اتـفــاق أوبك).
ـصدرة وبدأت مـنظـمـة البـلدان ا
لـلـنـفط أوبـك وحـلـفـاؤهـا أي مـا
يـعرف بـأوبك+ خـفـضـا قـيـاسـيا
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مــددت الــلـجــنــة الــعـلــيــا لـلــصــحـة
كافـحة جائحة والـسالمة الوطنـية 
حـظــر الـتــجــوال اجلـزئي كــورونــا 
لـــغــايــة مــنـــتــصف اب اجلــاري مع
اســــتـــمــــرار الـــدوام الـــرســــمي في
ـؤسسـات احلكـوميـة كافـة بنـسبة ا
ـئـة. واطـلـعت (الـزمـان) على 25 بـا
وثـــيــــقـــة مـــوجـــهـــة الى الـــوزارات
واجلــهــات غــيــر مــرتــبــطــة بـوزارة
حتـمل تـوقـيع االمـ واحملــافـظـات 
الـعـام جملـلس الوزراء نـعـيم الـغزي
جــاء فــيـهــا انه (اســتـنــادا لــقـراري

ـرقم  75 و  81 الـلجـنة العـليا ا
تـقرر تمـديد حظر الـتجوال اجلزئي
لـــغـــايـــة  15مـن الـــشـــهـــر اجلــاري
وشــمـول أيـام اخلــمـيس واجلــمـعـة
واضاف ان والـسبت باحلظر التام)
(الــــــدوام الـــــرســــــمي يــــــكـــــون في
ـؤسسـات احلكـوميـة كافـة بنـسبة ا
ــــــئـــــة ومـــــنح الـــــوزارات  25 بـــــا
صالحــيـات تـقـديــر احلـاجـة ويـعـاد
الــنـظـر بـاحلـظــر اجلـزئي بـعـد هـذا
الـتـاريخ). وسـجـلـت وزارة الـصـحة
والبيئة 2307 حالة شفاء و اصابة
 3325 بـــواقع وفـــيــات 74.  وقـــال

بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (
ــــــــــوذج فـي فــــــــــحـص   17125 

اخملــتــبـرات اخملــتـصــة في الــعـراق
وبـــذلـك يـــكـــون اجملـــمــــوع الـــكـــلي
ــفـحــوصـة مــنـذ بــدايـة لــلـنــمـاذج ا
ــــرض فـي الــــعــــراق تـــــســــجــــيـل ا

1127383) واضــــــــــــــــــاف انـه (
تسجيل  2307 حالة شفاء و3325
حـالـة اصـابـة جديـدة بـواقع وفـيات
 74 حـــالــة) بــدوره  اكـــد الــوزيــر
حـسن مـحـمـد الـتـمـيـمـي ان األدوية
ـــســتـــخــدمــة فـي الــبـــروتــكــوالت ا
ـعـاجلـة كـورونـا مـتـوفـرة ـيـة  الـعـا
فيما حذّر من زيادة وبكميات كبيرة
قـبلة. عـدد اإلصابـات خالل األيـام ا
وقـال الـتمـيمي في تـصـريح تابـعته
(الـــــــــزمـــــــــان) امـس إن (األدويـــــــــة

ـــســتـــخــدمــة فـي الــبـــروتــكــوالت ا
ـعـاجلـة كـورونـا مـتـوفـرة ـيـة  الـعـا
مـحذراً من (زيادة وبـكمـيات كبـيرة)
عـدد اإلصـابـات بـسـبـب عـدم الـتزام
ــــــواطـــــــنــــــ بــــــتـــــــوصــــــيــــــات ا
وتـابع ان (جلـنـة اخلـبـراء الــوزارة)
سـترفع توصيات إلى اللجنة العليا
بــشـأن أيـام مـا بــعـد الـعــيـد وشـهـر
مــحـرم احلــرام). وفي الـنــجف عـقـد
الـتميـمي اجتمـاعا مع احملافظ لؤي
ـسـتـشـفى الـيـاسـري خالل تـفـقـده ا
اني سابقاً. وقال التميمي خالل األ
ـستـشـفى يعـد مديـنة ـؤتـمر ان (ا ا
طـبـيـة مـتـكـامـلـة وحتـتوي عـلى 13
صـالـة لـلـعـمـلـيـات مـجـهـزة بـأحـدث

األنــقــاض.وقــتل مـا ال يــقلّ عن 154
شــخـصـاً وأصــيب أكـثـر مـن خـمـسـة
آالف آخرين بجروح في حصيلة غير
نـهائية إذ ال يـزال العشرات في عداد
ــفـقـودين فـيــمـا بـات مـئـات اآلالف ا
فــجـأة بــدون مـأوى جــراء االنـفــجـار
الــذي نــتج عن حـريـق في مـســتـودع
خــــــزن فــــــيه  2700 طـنّ مـن مـــــادّة

نيترات األمونيوم.

ــسـاعـدات مــصـدر دبــلـومــاسي إنّ ا
ســتـــتــمــحــور حـــول االحــتــيــاجــات
الـغـذائـيـة والـبـنى الـتـحـتـيـة.ورفض
الــرئــيس الــلــبــنــانـي مــيــشــال عـون
اجلـــمــعــة إجــراء حتـــقــيق دولي في
االنفجار معتبراً أنه قد يكون ناجماً
عـن "إهمال أو صاروخ أو قنبلة" في
وقـت كـــانت فــــرق اإلنــــقـــاذ تــــكـــثّف
جـهودها للعثور على مفقودين حتت

الــذي وقع يـوم الـثالثـاء بـلـغت 154
ـتـوقع أن تـرتفع شـخـصـا لـكن من ا
كــمـا أصــيب مـا يـربــو عـلى خــمـسـة
آالف شـــخص بـــعـــضــهـم في حـــالــة
خــطـيـرة. وقـال فــؤاد أوقـطـاي نـائب
الـرئـيس الـتـركـي إن بالده مـسـتـعدة
لــلــمــســاعــدة في إعــادة بــنــاء مــرفـأ
بـيـروت بـعـد االنـفـجـار الـهـائل الـذي
وقـع فـــيه يـــوم الــــثالثـــاء. وأضـــاف
أوقـطاي الـذي يزور لبـنان إن (مـيناء
ـطل عـلـى الـبـحـر مــرسـ الـتــركي ا
ـســاعـدة مــرفـأ ــتـوسـط مـســتـعــد  ا
بـيــروت). وقـتل لـبـنـاني وابـنـته لـيل
اجلــمـعـة الـسـبـت في شـمـال طـهـران
بــرصــاص مـجــهـول وفق مــا أفـادت
وكـــالـــة األنــــبـــاء اإليـــرانـــيـــة مـــهـــر
امس.والـضحيـتان همـا "حبيب داود
( 58 ع اما) وابنته مر ( 27 عاما)
الــلـذين قــتال نــحـو الــسـاعـة 09,00
 16,30)ت غ) برصاص شخص كان
عـلى دراجـة نـارية واضـافت الـوكـالة
أن (الـهجـوم وقع في بـاسداران وهو
شــارع فـخم في الـعــاصـمـة). ونـقـلت
عـن مــصــدر فـي شــرطـــة طــهــران أن
(الـضـحيـتـ كانـا في سـيارة عـنـدما
أطــلق عــلـيــهـمــا الـنــار راكب دراجـة
نـاريـة مـجـهـول أربع مـرات مـن جـهة
الــسـائق. وكــان داود مـدرّس تـاريخ.
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قــال األمـــ الــعــام جلــامــعــة الــدول
الــعــربــيـة أحــمــد أبــو الـغــيط  امس
الـسبت إنه سيسعـى حلشد الطاقات
الـعـربـيـة لـتـقد الـدعم لـلـبـنـان بـعد
االنـفجار الهـائل الذي دمر أجزاء من
بـــيـــروت.وأضـــاف أبـــو الـــغـــيط في
تـصريحات للصحفي بعد اجتماعه
بـالـرئـيس اللـبـنـاني ميـشـال عون إن
اجلــامــعــة (مــســتــعــدة لــلــمــشــاركـة
بــطـاقــات عـربـيــة بـأي شيء يــتـعـلق
بـــالــــتـــحـــقــــيق في مــــأســـاة مـــرفـــأ
بـيـروت).وقال ان (اجلـامعـة الـعربـية
ــا هــو مــتــاح) مــســتـــعــدة لــلــدعم 
مــضـيــفـا أنه ســيـشــارك في مــؤتـمـر
دولـي تـنــظــمـه فــرنــســا  يــوم األحـد
ساعـدات للبنان.وقال لـبحث تقد ا
أبـو الـغـيط (سـأشـارك فـي االجـتـماع
الـذي دعـت له فـرنـسـا غـدا لـلـتـحـدث
فــيه والــتــعـبــيــر عن الــدعم لـلــبــنـان
وسـأنقل للدول العربـية تقريرا كامال
عـن مـشــاهــداتـي وعن هــذه الــزيـارة
ونـنوي طرح بنـد جديد على اجمللس
االقـتـصـادي واالجـتـمـاعي لـلـجـامـعة
ـــــســــــتــــــمـــــر والــــــدائم لــــــلـــــدعـم ا
لـلـبـنـان).وأظـهرت تـقـديـرات رسـمـية
اجلـمـعة أن حـصـيلـة قـتلى االنـفـجار

اجلـمـعـة "عـلـيـنـا ألّـا نـوهم أنـفـسـنا
الـفرص ضئيـلة جداً" لكن في الوقت
ذاتـه أظـهـرت جتــارب عـديـدة أنه من
ـمكن انـتشال نـاج "بـعد ثالثة أو ا
أربعة أيام".وأوضح أن "حجم الدمار
يـذكـر عنـاصر فـريقـنا بـزلزال هـايتي
في 2010 مـضيفا "الفرق هنا ان ما
حـصل لـيس ناجـمـاً عن زلزال بل عن
عـمل بشري".وحتقق األجهزة األمنية
لـكـشف مالبـسات احلـادث وأسـبابه
بـعــدمـا أعـلـنت الـسـلـطـات أن 2750
طــنـاً من نــيـتــرات األمـونـيــوم كـانت
مــخـزنـة مــنـذ ست ســنـوات في أحـد
ـــرفـــأ. وقــالت الـــرئـــاســة عـــنـــابــر ا
الـفـرنـسـيـة لـوكـالـة فـرانس بـرس إنّ
سـاعدة انـح اخملـصص  مـؤتمـر ا
ـدمّر الذي هزّ لـبنان عـقب االنفجار ا
عــاصــمــته بــيــروت والــذي تــنــظــمه
تـحدة بـاريس بـالتـعـاون مع األ ا
يــنـعــقـد الـيــوم األحـد عــنـد الــسـاعـة
 12,00ت غ عــبــر الــفــيــديــو.وكــتب
الـرئيس االمـريكي دونـالد ترامب في
ـؤتـمـر تـغــريـدة صـبـاح الـسـبت أنّ ا
ـــانـــويل) ســـيـــجـــمـع "الـــرئـــيس (ا
ــسـؤولــ الــلــبـنــانــيـ مــاكــرون ا
ومـــســـؤولـــ من أمـــاكن أخـــرى في
الــعــالم".وكــان مــاكــرون زار بــيـروت
اخلـمـيس. وأضـاف تـرامب "اجلـمـيع

ولـم تــصــدر الـــشــرطـــة أي تــعـــلــيق
رسـمي. وفي بيـروت ال يزال أكثر من
سـتـ شخـصاً مـفـقودين بـعد أربـعة
أيـــام من االنــفـــجــار الــضـــخم الــذي
ضــرب مـرفـأ الــعـاصـمــة الـلـبــنـانـيـة
وأودى بـــــحـــــيـــــأة أكــــثـــــر من 150
شـــــخــــصــــاً وفـق مــــا أكــــدت وزارة
الـصحة لوكالة فرانس برس.وتسبّب
ـقتل  154 شـخصـاً على االنـفـجار 
األقـل بيـنهم  25 شـخـصـاً مـجـهولي
صـدر ذاته. وتـخطى الـهـويـة وفق ا
عـــدد اجلــرحى خـــمــســة آالف 120
مـنـهم فـي حـالـة حرجـة.وتـعـمـل فرق
من دول عـدة أجنـبيـة وعربـية بـينـها
فـرنسية وروسية في عـمليات االنقاذ
ــــفـــقــــوديـن جـــراء والــــبــــحث عـن ا
االنــفــجــار الــذي غّــيــر وجه بــيـروت
خـالل ثوان وشرّد نحو  300 مـليون
شــخص من مـنـازلـهـم في الـعـاصـمـة
ومـحـيـطـها.وحتـضـر عـائالت يـومـياً
الى مـداخل مرفأ بيروت عـلّها تسمع
شـيـئـاً عن مـصـيـر أحـبـائـهـا. وجـرى
أمـس انتشـال أربعـة جثث على األقل
مـن مــبـــنـى اهـــراءات الــقـــمـح الــذي
انـهارت أجزاء كـبيرة مـنه بينـما كان
قدم مـوظفون يـعملون داخـله.وقال ا
أنــدريـا من فـريق اإلغــاثـة الـفـرنـسي
) لــوكــالــة فــرانـس بـرس ( 55 عــامــاً

ــواصــفــات ــانــيــة و األجــهــزة األ
ـــيـــة وهــــو األول من نـــوعه في عـــا
ــســتــشـفى واضـاف ان (ا الــعــراق)
سـيحـقق طفـرة نوعـية في أسـتقدام
الـفـرق األجـنبـيـة ألجـراء العـمـلـيات
الكــات الـطـبـيـة ــعـقـدة وتـدريب ا ا
لــلــنـــهــوض بــالــواقع الــصــحي في
قال الياسري ان البالد). من جانبه 
ــسـتــشــفى وصـلت (نــسب اجنــاز ا
الى مـراحلـها الـنهـائيـة ولم يبق إال
الــقـــلــيل  وســيــتم افـــتــتــاحه بــعــد
األنـتـهاء من الـقـضايـا الـفنـية خالل
األســابـيع الــقـادمــة).وتـوقـع عـضـو
خـلية األزمـة في دائرة صحـة بغداد
الــــــرصــــــافــــــة عــــــبــــــاس عــــــويـــــد
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إن عالمات التحـسن التي ظهرت
ي مـؤخـرا عــلى االقـتـصــاد الـعـا
مشـجـعـة مـشددين عـلى (أهـمـية
االلـتــزام بـتــخــفـيــضـات أوبك+).
وبـحـسب بــيـان مـشــتـرك نـشـرته
وكــــالـــة األنــــبـــاء الــــســـعــــوديـــة
الــــرســــمـــــيــــة فــــان الــــوزراء من
الـسـعـوديـة واإلمـارات والـكـويت
والـــبــحـــرين وعـــمـــان والـــعــراق
استـعـرضـوا آخر الـتـطورات في
ســـــوق الـــــنــــــفط واســـــتـــــمـــــرار
ي). االنتعاش في االقتصاد العا
وقال الـبيـان (ان الوزراء اشاروا
إلى أن عالمــات الــتــحـسـن الـتي
ظـهــرت مـؤخــرا عــلى االقـتــصـاد
ي مـشــجّـعـة جــدا وأثـنـوا الـعــا
على اجلهـود التي تـبذلـها الدول
في جـمـيع أنــحـاء الـعـالم إلعـادة
فتح اقـتصـاداتـها بـطريـقة آمـنة)
فـي ظل جــــــائـــــحـــــة فـــــايـــــروس

كورونا. 
كمـا أكدوا أهـمـية حتـقيق جـميع
شاركـة في اتفاق خفض الدول ا
اإلمـدادات بـ مـنــظـمـة الـبـلـدان
صدرة للنفط وحلـفائها بقيادة ا
روســـيــــا في إطـــار مــــا يـــعـــرف
ـجــمــوعــة أوبك+ مـســتــويـات
ــســتــهــدفــة لــهـا وأن اإلنــتــاج ا
تـعـوض الدول الـتـي سبـق وفاق
ـقـرر لـهـا عن إنـتـاجـهـا مــا هـو ا
ذلك عبر تعميق التخفيضات في

قبلة. الشهور ا

bŽU» ∫ شاحنات حتمل مساعدات غذائية واغاثية بينهم كميات من النفط مقدمة من العراق الى لبنان متوقفة عند احلدود

ــسـاعــدة!" مــشـيــراً إلى أنّه يــريــد ا
تـباحث صبـاحاً مع نظيـره الفرنسي
ـؤتــمـر.وســتـشـارك بــشـأن مــبـادرة ا
ـؤسـسات األوربـية في هـذا احلدث ا
ــنــظّم مـن أجل تــعــبــئــة مــســاعـدة ا
إنـسانية طـارئة لسكـان بيروت.وكان
الـــرئــيـس الــفـــرنــسي تـــعــهـــد أمــام
الـلبنانـي خالل زيارته اخلميس أنّ
الـدعم لن يـذهب إلى "الـفـسـاد". وقال
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ركـز الدبس ان (فـرق اإلنـقاذ الـتابـعـة 
ـديرية دفاع مدني كركوك تمكنوا من
انـقاذ  40 مـواطنـاً ب شـباب وأطـفال
كـانوا محاصرين في اجلزرة الوسطية
ياه لـنهر الـزاب بعد ارتـفاع منـسوب ا
حتت اجلـسر الرابـط ب ناحـية التون
كـــوبــــري وقـــضـــاء الـــدبس بـــصـــورة
مـفاجـئة) وأضـاف أن (الفـرقة بـاشرت
بـإنقاذ جميع االشخاص بوقت قياسي
بــاسـتـخـدام الــساللم دون حـصـول أي
اضـرار بشـرية). وفي الـبصرة  افادت
ــديــرة بــأنــتــشــال جــثــة من فــتــحــة ا
تـــصـــريـف مـــجـــاري في احـــدى مـــدن
احملـافـظـة. ولـفت الـبـيـان الـى ان (فرق
ــدني انـتــشــلت جــثــة عـامل الــدفــاع ا
تـــســلــيـك مــجــاري ســـقط في فـــتــحــة
يـاه باحدى الـدور السكـنية تـصريف ا
فـي مــنــطــقــة قــضـــاء شط الــعــرب في
الـبصرة) مـؤكدا ان (الفـرق تمكنت من
انـتـشـال اجلثـة بـعد دقـائق من سـقوط
يثان). الـعامل بسبب االختـناق بغاز ا
فـي غضون لك  أعـلنت مـديريـة شرطة

نشآت عن  تشكيل مـحافظة النجف وا
فــريق عـمل بـأمــر ومـتـابـعــة مـيـدانـيـة
مـباشرة  من قبل قائد الـشرطة للكشف
ــتــكــررة الــتي عـن جــرائم الــســرقـــة ا
حتــدث في قـاطع مـقـبـرة وادي الـسالم
ـركبات . وأوضحت وسـاحات وقوف ا
ـديريـة في بيان تـلقـته (الزمان) امس ا
ـــعــــلـــومـــات ونـــصب انـه ( جـــمع ا
الـكـمائن في األمـاكن التي حـدثت فيـها
اجلــرائم وثـبت وجــود عـصـابــة تـقـوم
ــركــبــات وســرقـة بــتــكــســيـر زجــاج ا
مـــحــتــويـــاتــهــا) واضـــاف انه (بــعــد
تابعة الدقيقة القي القبض على احد ا
ـتهـم ومن خالل التـحقـيق  اعترف ا
عـلى افراد العصابة حيث  اعتقال 9
ـتـهـم الـذين اعـترفـوا بـتكـسـير من ا
ـركــبـات وســرقـتــهـا زجــاج   10 مـن ا
فـضال عن سرقـة دور سكنـية ودراجات
نـــاريــة ومــحـــال جتــاريــة) وتـــابع ان
ـتـهمـ اعتـرفوا بـأستـخدام أجـهزة (ا
أتـصـال شبـيـهة بـأجهـزة الـشرطـة بدال

من الهاتف خوفا من كشفهم). 

زيــادة عــدد االصــابـات احلــســيــني
ــقــبــلــة نــتــيــجـة خالل االســابــيع ا
ــيـــداني الــتي ــسـح ا عـــمــلـــيــات ا
جتــاوزت  18الـف مـســحـة يــومـيـا.
وفـي الرمـادي اعـلـنـت خـلـيـة االزمة
ــقــرراتــهــا الـتي عـن اهم مــا جـاء 
تــضــمـنـت الـغــاء حــظـر الــتــجـوال.
وقــالـت اخلــلــيــة في بـــيــان تــلــقــته
(الــزمــان) امس ان (اخلــلــيــة قـررت
الــغـاء احلـظـر خالل ايـام اخلـمـيس
واجلـمـعة والـسبـت مع الزام جـميع
ــواطــنــ بــااللــتــزام بــالــتــبــاعــد ا
الفتا االجـتمـاعي ولبـس الكـمامـات)
الـى انه (تــــقــــرر الــــزام اصــــحــــاب
احملـالت الـــــتـــــجـــــاريه واالســـــواق

بــتــوفـــيــر مــســتــلــزمــات الــصــحــة
والــسالمــة وتــشـكــيل جلــان اداريـة
وصـحية وامنية مـتخصصة بفرض
الــغـرامـة عـلى كل مــخـالف والـعـمل
عــلى الــغـاء جــمــيع اوقـات احلــظـر
ورفـع الـســيـطــرات اجلـديــدة). كـمـا
قــررت خــلـيــة األزمــة في مـحــافــظـة
إعـادة فـتح الـعـيادات الـطـبـية بـابل
فـي احملـافـظــة. وذكـرت اخلــلـيـة في
بــيــان تـلــقــته (الـزمــان) امس انــهـا
(وجــهت بــإلــزام اجلــهـات األمــنــيـة
بـاتخـاذ اإلجراءات الـقانـونيـة بحق
اخملــالـفـ إلجــراءات الـوقـايـة وفق
ــادة 240 مـن قـانــون الــعــقــوبـات ا
ورفـع مــوقف يــومي بــذلك). واعــلن

رئــيس خــلــيــة االزمــة احملــلــيــة في
الــــــبــــــصــــــرة احملـــــــافظ اســــــعــــــد
عن وصـول 15 طــنـاً من الــعـيــداني
ـسـال الى مــادة غـاز األوكـســجـ ا
احملـافـظـة.وقال الـعـيـداني في بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان ( 15 طـنـاً

سال الى  مـن مادة األوكسجـ ا
اســـتــيـــرادهــا مـن شــمـــال الــعــراق
وصـــلت الـى احملــافـــظـــة). وافــادت
الـصحة في وقـت سابق بدخول 23
صـــهــــريج اوكـــســـجــــ ســـائل من
الـكـويت عن طريق مـعـمل العـيادات
الـطـبـيـة الـشـعبـيـة. وتـنـطـلق الـيوم
ــكـافـحـة االحــد احلـمـلـة الــوطـنـيـة 
جــائـحـة  كـورونـا في الـعـراق الـتي

ـية تـقـودهـا مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
بـــالـــتــعـــاون مع وزارات الـــصـــحــة
والــداخـلــيـة والـشــبـاب والــريـاضـة
وتـنفـيذ اجلـمعـية الطـبيـة العـراقية
ــــوحــــدة.وتـــــبــــدأ احلــــمــــلــــة في ا
احملــافـظـات الـتي ســجـلت ارتـفـاعـا
مــــلـــحـــوظــــا بـــأعــــداد االصـــابـــات
بــالــفــايــروس. وتــبــدأ احلــمـلــة من
مــحـــافــظــة ذي قــار وتـــســتــمــر في
الـــبـــصــــرة ومـــيـــســـان وواسط في
جـــنـــوب الـــعــراق ثـم تــنـــطـــلق الى
مـحافـظة السـليمـانية في كـردستان
بــهـــدف رفع الــوعي الــصــحي لــدى
ــنع ــواطــنــ حــول اجلــائــحـة و ا

انتشار العدوى.
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بـإضـفاء أجـواءً مالئمـة داخل القـاعات
وتـمـنح حـالـة من االسـتـقـرار الـنـفـسي
لــدى الـطـلـبــة لـيـتــمـكـنــوا من حتـقـيق
افــضل الــنــتــائج). واكــدت الـوزارة ان
دارس ليس من اختصاص مـلف بناء ا
ا ـديـرية الـعامـة للـتـعلـيم العـام و ا ا
من مــسـؤولـيـة مـديـريـات عـامـة اخـرى
بـديوان الوزارة واحملافظات . واوضح
الـبيان ان (بعض الـتصريحـات غايتها
اإلســاءة الى الــتــربــيــة بــأي شــكل من
االشـكـال لتـظـليل الـرأي الـعام) ,مـبيـنا
ــــدارس لــــيس من ان (مــــلف بــــنــــاء ا
ـديـرية الـعـامـة لـلـتـعـليم اخـتـصـاص ا
ـا من مـسـؤولـيـة مـديـريات الـعـام و ا
عـــــامـــــة اخـــــرى بـــــديـــــوان الـــــوزارة
واحملــافـــظــات). واســتــبـــعــدت جلــنــة
الــتـربـيــة في مـجــلس الـنــواب تـأجـيل
الـعـام الـدراسي الى تـواريخ بـعـيدة أو
انــتـــظــار زوال كــورونـــا.وقــال عــضــو
الـلــجـنـة عـبـاس الــزامـلي في تـصـريح
س إن (الـدراسـة تــابـعـته (الــزمـان) ا
الــتي سـتــعـد بـالــتـعــاون مع الـتــربـيـة
ســتـتــضـمن تــأخـر الــعـراق فـي إنـهـاء
الـعام الـدراسي احلالي بـعد أن فـضلت
الـكثيـر من الدول إنهـاءه والبدء بـخطة
قبل). جديدة النطالق العام الدراسي ا

5 % Í—UÝ ≠ œ«bGÐ

يــــشـــارك  اكــــثـــر من  48 ألـف طـــالب
وطـالبـة من مـختـلف احملافـظات الـيوم
االحــد في اداء االمـتـحـان الــتـمـهـيـدي
ـرحـلــة الـسـادس االعـدادي اخلــارجي 
بـفـروعه كافـة للـعام الـدراسي اجلاري.
ـكـتب اإلعالمي لـوزارة التـربـية وقـال ا
في بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس  إن
(أكــثــر من  18 ألـف طــالب مــهــني و8
آالف طـالـب عـلـمي/ أحـيـائي وكـذلك 5
آالف طـالب علـمي/ تطـبيـقي فضالً عن
وجــود أكـثـر من  17 ألـف طـالب أدبي
ســيـؤدون االمــتــحـانــات الـتــمــهـيــديـة
ـرحـلـة الـسـادس اإلعـدادي اخلـاصــة 
ـديـريـات الـعـامـة لـلـتـربـيـة في ضـمن ا
بــغــداد واحملــافــظــات كــافــة وســيــتم
ـراكز االمتحـانية التي تـوزيعهم على ا
سـتفتح أبوابـها اليوم االحد) ,وأضاف
أن (الــوزارة اسـتـكــمـلت الــتـجــهـيـزات
ـسـتـلـزمـات الـلوجـسـتـيـة والـطـبـية وا
بغية إجناح العملية االمتحانية) ,الفتا
الى (وجـــود تـــعــاون وتـــنــســـيق عــال
ــــســـــتــــوى مـع وزارتي الـــــصــــحــــة ا
والـداخلية بـهدف توفيـر سُبل السالمة
الـصـحـيـة للـمـمـتـحنـ الـتي سـتُـسهم

السابـقة جـهدا تـفاوضـيا الجله.
وقـال في حـوار اجـرته (الـزمـان)
ان مــــعــــظـم الــــنــــخب من مــــعه 
اخلـــــبـــــراء واالقـــــتـــــصـــــاديـــــ
ـهـتـمـ بــشـؤون الـطـاقـة من وا
العراقـي يـستـشعـرون بوجود
غــ كــبــيــر تــعـرض لـه الــعـراق
نتـيجة الـتزامه بـقرارات اوبك +
تـخـفـيض كـمـيـات انـتـاج اخلام
وكـشف عن رفع دعـوى قـضـائـية
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نـفـذت الـقـوات االمـنـيـة واجـبـا نـوعـيا
بـــعـــد ورود مــــعـــلـــومـــات من جـــهـــاز
اخملـــابــرات الــوطــنـي بــوجــود أوكــار
وكـهـوف حتت األرض تـابـعـة لـتـنـظـيم
داعـش في وادي الثرثار . وقـالت خلية
االعـالم االمني في بيان تـلقته (الزمان)
ـشـتـركـة امس ان (قـيـادة الـعـمـلـيـات ا
اعـتـمـدت تـكـتـيـكـاً جـديـداً في مـالحـقة
بـقـايـا عـصـابـات داعش  حـيـث نـفذت
امس الـسبت عملية نـوعية مخطط لها
بـناءً على معلـومات استخبـارية قدمها
جهاز اخملابرات بوجود كهوف وأوكار
حتـت األرض فـي مــــــــــنــــــــــاطـق وادي
الـثـرثـار) واضـاف انه ( تـأكـيـد هذه
ــعـلــومـات مـن خالل طـلــعـات جــويـة ا
اسـتـطالعـيـة مـسـتـمـرة نـفـذهـا طـيران
الــقــوة اجلـويــة وطــيـران الــتــحـالف)
وتـابع ان (قيـادة عملـيات صالح الدين
شـرعت وبـأمرتـهـا قطـعـات من اجليش
الــعـراقي وفـوج ســوات شـرطـة صالح
الـدين واحلـشـد الـشعـبي وبـإسـناد من
طــيــران اجلـــيش والــتــحــالف الــدولي
بـواجب مداهمة هـذه األوكار والكهوف
سـبـقهـا قـيام طـيـران التـحـالف الدولي
بـتنفـيذ ضربات جـوية دقيـقة على عدد
مـن هـــذه االهـــداف ومـــا زال الـــواجب
). وألـقت وكالـة االستـخبارات مـستـمراً
والـتـحـقـيقـات االحتـاديـة الـقـبض على
ســتــة مــطــلـوبــ في احملــافـظــة.وقـال
إعالم الـوكالـة في بيان تـلقـته (الزمان)
امـس إن (فريق عمل من مفارز الوكالة
تـمـكن بـعـد ورود معـلـومـات عن وجود
ـطـلـوبـ هـربـوا من كـركوك عـدد من ا
إلـى صالح الــــدين وبــــعــــد تــــضــــيق
اخلـناق علـيهم من قبل القـوات األمنية
نـاطق مـتفـرقة الـقي الـقبض عـلـيهـم 
مـن احملافظة) الفـتا الى انه (من خالل
الـتــحـقـيـقـات األولـيــة مـعـهم اعـتـرفـوا
بـانتـمائهم لـتلك العـصابات اإلجـرامية
واشـتركـوا بعـملـيات عـدة ضد الـقوات
ــواطـنــ أثـنــاء سـيــطـرة األمــنـيــة وا
ــــدة ــــدن خالل ا داعـش عــــلى تــــلـك ا
دين ـاضـيـة). وانـقذت فـرق الـدفـاع ا ا
 40مـواطناً حاصرتهم مياه نهر الزاب
فـي كــركــوك.وذكــرت مــديــريــة الــدفـاع
ـدني فـي بـيان تـلـقـته (الـزمـان) امس ا
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وصـليـون الذكرى اخلـامسـة جملزرة تنـظيم داعش ضد 2070 مـغدوراً من استـعاد ا
أهـالي محـافـظة نـينـوى بيـنـهم مجـموعـة من الـنسـاء ابدوا مـقاومـة بـأشكـال مبـاشرة
وغـير مباشرة للتنظيم  في يوم 7 آب عام 2015 عـندما علق التنظيم االرهابي أسماء
كـان ومصيـرهم عند الضـحايا عـلى جدار الطب الـعدلي وال زالت جـثثهم مـجهـولة ا
عـلومـات عن مصـيرهم او كيـفيـة إختـفائـهم بحسب الدولة  مـجهـوال لعـدم إمتالكهـا ا

مسؤل محلي
فـي حــ تــكــررت دعـــوات من االهــالي
لـلتعـاون في كشف اكبر جـرائم العصر
 وجـــرى تــــســـلـــيط الــــضـــوء احملـــلي
والـــدولي عــلى ضـــحــايــا االيـــزيــديــ
وضــحــايــا ســبــايـكــر فـي حـ طــويت
ـوصل بصمت صـفحـة ضحـايا ابـناء ا
مــريب.  وال تـزال احلـكــومـة الـعــراقـيـة
ـوصل ـسـلـحـة وحـكـومـة ا والـقــوات ا
احملــلـيـة غــافـلـة عن فــتح اكـبـر مــقـبـرة
ــقــاومـ ــوصل ا جــمــاعــيــة البــنــاء ا
الحـتالل مـديـنـتهـم والذين نـفـذ تـنـظيم
داعش اعـدامات جماعـية ضدهم ونشر
اســمـاءهم  فــضال عن دفـعــات اعـدمت
من دون الـكـشـف عن اسـمـائـهـا اضـافة
ــفـقــودين لـضــبـاط الى االعــتــقـاالت وا
نقـلهم الى اجلـيش العـراقي السـابق و
سجون في سوريا بحسب شهود عيان
. ودعـــا الـــنــائـب عن نـــيــنـــوى أحـــمــد
اجلــبــوري اجلــمــعــة رئــيس الــوزراء
مــصـــطــفى الــكــاظــمـي إلى فــتح أبــرز
ـواقع التي حـوّلها تـنظيم داعش إلى ا
مـقـبـرة لضـحـايـاه إبان سـيـطـرته على
مــحـافــظــة نـيــنـوى.  حــيث تــعـد اكــبـر
مـقبـرة جـماعـية غـير مـحسـومة الـشأن
حـــــتى االن  وتـــــضم رفـــــات ابـــــطــــال
ــوصـل الــذين قــامــوا احــتالل داعش ا
ـديــنـتـهم وكـانـوا في مـعـزل عن سالح
او قـوة تـدافع عـنـهم .   وكـتب  الـنائب

اجلــبــوري في تــدويــنــة  أنه (فـي هـذه
احلـفـرة الـكبـيـرة التي تـسـمى اخلـسفه
ـوصل أعـدم فــيـهـا وهي تــقع جـنــوب ا
تــنـظــيم داعش اكــثـر من عــشـرة اآلالف
إنــســان وألــقى بــجــثــثــهـم فــيــهـا و
طــمـرهــا من قـبل داعش لــلـتــخـلص من

رائحة اجلثث). 
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وطـالب اجلبوري رئـيس الوزراء (بفتح
ـقـبرة الـكـبرى الـتي يـراد لـها ان هـذه ا
تُــنــسى. اكــرامــاً لــلــشــهــداء وذويــهم).
واســتـذكـر احلــزب اإلسالمي الـعـراقي
اجلـمعـة (اجملزرة الـوحشـية) الـتي قام
بـــهــا تــنــظـــيم داعش بــحق  2070 من
أبــنــاء نــيـنــوى مــشــدداً عــلى ضـرورة
الـنهـوض بواقع احملـافظـة الذي ما زال
مـــأســاويـــاً.   وقـــال احلــزب في بـــيــان
اجلمعة إنه (في مثل هذا اليوم من عام
2015 نــشــر تـــنــظــيم داعش االرهــابي
أســــمــــاء 2070 شــــهــــيـــــداً من أهــــالي
ــوصل  قـتـلــهم بـدم بـارد تــنـفـيـذاً ا
لــلــمــخــطط الــدمــوي واالجـرامـي الـذي
يـحمله عناصر هذا التنظيم الوحشي).
  وأضـاف أن (بـطـوالت أهـالي نـيـنوى
سـتـظل راسـخـة في الـوجـدان الـوطني
وسـتـبـقى مالحم الـبطـولـة حـاضرة في
أذهـان الـعراقـي من كـافـة احملافـظات
والــذين قــدمـوا أروع صــور الــبـطــولـة
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واحـد من احــتـمـالـ امـا نـحن واهـمـون او نـضــحك عـلى أنـفـسـنـا ويـبـدو ان
االحتـمال الـثاني هـو األصح واال ما تـفسيـر عقـدين من اخلراب الـشامل الذي
تـراكم من اخلراب الـذي خلـفته عـقود يلـف البالد طـوال وعرضـا يضـاف الى ا
ما قـبل التغييـر? ومع ذلك هناك من يُصـر على أن النهج الذي نـسير على وفقه
صحـيحا وسيعطى ثـماره آجال ولست أعرف ما الذي سـتثمره األشجار التي

نخرها الفساد والتخلف?.
ـقـراطي ويـدركون ان ال سـبـيل غـيره  الـعـراقـيون يـؤمـنـون تمـامـا بـالنـظـام الد
الرتقـاء االمـة وعـمـران الـبالد وال يـنـتـابـهم أدنى شك بـأنه اخلـيـار الـذي يـجعل
ناصب والسلطة واطـنة مفهوما ملموسا في الواقع والكـفاءة معيارا لشغل ا ا
زاج الـشـخصي ؤسـسـات وليـس ا يـجـري تـداولهـا سـلـميـا والـقرار تـصـنـعه ا
قراطي يراد له للـمسؤول واحلرية فضاء رحبا لكل العـراقي لكن النظام الد
من يـؤمن به حـقـا ويعـتـقـد ان الطـائـفيـة فـكرة مـقـيتـة من انـتـاج الكـهـوف وليس
ـقراطـية من مـحتـواها منـابر الـنور واحملـاصصـة اسلـوب انـتهـازي يفـرغ الد

قراطية ال يقل شأنا عما هو سياسي. وما هو اجتماعي في الد
تفاعلون تنورون اولئك ا قراطي يراد له قوى سياسية مستنيرة وا النظام الد
اضي والسؤال ستقبل أكـثر من انغماسهم في قيم ا مع معـطيات احلاضر وا
قراطي? هل تؤمن الـقوى والتيارات الـفاعلة في مشهـدنا السياسي بـالنهج الد
ال أظن ذلك والصـراعـات الدمـوية بـينـها خـير دلـيل فـكريـا يرى الـبعض نـفسه
قراطية باألصل ولم وصيا على اآلخرين وتتعارض أيديولوجيته مع فكرة الد
اضي ا في ذلك ا اضي  يتـمكن من تكييفها مع روح العصر وظلت حبيسة ا
ـقـابل هنـاك جـماعـات وأحـزاب بال هويـة سـياسـية ال من نبـذ لـقيم احلـداثـة با
تـعـرف لهم مـلـمحـا مـعـينـا سـطحـيـون في أفكـارهم يـصح وصفـهم بـالتـافـه

ـصـالح الـضـيـقـة الى عـالم الـسـيـاسـة تـشـغـلـهم جـرفت غـالـبـيـتـهم الـصـدفـة وا
الغـايات بصرف النظر عن الطـريق متخلفة كانت ام متـحضرة فمرة تراهم هنا
ـاضي عــلى الـنـظـام ـهـوســ بـا واخـرى هــنـاك وهـؤالء ال يـقــلـون خـطــرا عن ا
ـقراطي رص يحقق ـقراطي وال تتأمل خـيرا من األثن في بـناء نظام د الد
ـتـنـورين الـذين هـمـشوا ـنـتـظـرة. فهـذه األحالم مـرهـونـة بـا أحالم الـعـراقـيـ ا

. نادية بوطن له قيمة ب اال وصمت اآلذان من سماع صراخاتهم ا
ومع ان االنتـخـابـات طريـق آمن لعـراق مـعـافى لكـنه مـحـفوف بـاخملـاطـر اذا ما
افـتـقـد لـلـنـزاهـة واالسـتـقالل فالبـد لالنـتـخـابـات من بـيـئـة مـؤاتـية لـكـي يتـحـقق
غرضـها بوصول عناصر كفوءة ونزيهة الى دوائر صنع القرار إلحداث التحول
ـنـشـود الـذي طـالــبت به جـمـاهـيــر اكـتـوبـر بـعـد يــأسـهـا من امـكـانــيـة الـطـبـقـة ا
ـا هي عـلـيه من واقـع مريـر عـبـر اصالح اخلـلل الـسـيـاسـيـة من انـقـاذ الـبالد 

الذي أصاب بعض مفاصل العملية السياسية.
قدور احلكومة والسـؤال الثاني هل توافرت هـذه البيئة? حـتى اآلن : ال وهل 
تهـيئتها في غضـون مدة السنة التي حـددها رئيس الوزراء الكاظمي ? أظن ان
ـكن أن تكون االنـتخـابات نـزيهة ـاثال جلواب الـسؤال الـسابق فال  اجلواب 
ومسـتقلة مع سالح سائب في جميع أرجاء البالد وقوى مسلحة خفية ومعلنة
ا لـدى الدولـة وال تقتـصر عـلى مكون من دون لهـا من النـفوذ والتـأثيـر أقوى 
آخر ويـراودني الـشك بـقـدرة احلـكـومـة على حـصـر هـذا الـسالح بـيـدها خالل
سـنـة لـتمـارس سـلطـة فـعـليـة واذا لم تـتـمكن الـدولـة من ذلك فـاقرأ عـلى نـزاهة
االنتـخابات واستـقاللها الـسالم وانها سـتكون شـكلية والـتغيـير فيـها لن يطول
ـواجهـة احتقـانات جـديدة تـدخل البالد سوى الـوجوه الـهامـشيـة وستـضعـنا 
في أنفـاق أشد ظـلمـة من سابـقاتـها. كـما تـتطـلب هذه الـبيـئة اصـدار تشـريعات
ضامـنة لالسـتقالل والـنزاهـة في االنتـخابـات وذلك مشـكوك فيـه مع مرور هذه
ان يبـرع في صيـاغة الـتشـريعـات بحسب التـشريـعات عـبر بـر
ـبكرة لـيست خـيارا منـاسبا. الهـوى ولذلك فـاالنتخـابات ا
أظن ان األولـوية إلصالح الـعمـليـة السـياسـية ودسـتورها
وتشـريـعـاتهـا االخـرى من خـبـراء سيـاسـيـ وقانـونـي
محـايدين لـتطـهيـر بيـئتـنا الـسيـاسيـة من االلغـام وتمـت

قراطية. اآلليات الد

بعـد بُعد عن الكتـابة الصحـفية او االبتعـاد اطل الزميل د. طه جزاع من على
ــقـاالت بـدأهـا في صـفــحـات (الـزمــان) بـأسـلـوبـه اجلـمـيل وافــكـاره األجـمل 
ـاضـي في مـقـال شـفـيف بـعـنـوان (بـشـر حتت احلـظـر) بـ سـطـوره نـيـسـان ا
الـكـثـيـر من الـنـهج الـفـلـسـفي الـذي يـتـبـنـاه ثم اعـقـبه بـآخـر زادت في سـطوره
األفاق الـفلـسفيـة بعـنوان ( بـطة صـينيـة على مـائدة هـيكل).. ثم كـرّت مسـبحته
ـقاالت عـن ( سنـة الـفـأر الـصـيـنـيـة وفـايـروس عـلى طـريق احلـرير لـتـتـحـفـنـا 
ـتـواري خـلف الـسـحـاب ) الخ.. وكـنا والـصـ بـعـيـون عـربـيـة وتـنـ الـصـ ا
نقـرأها بشغف من على صفحـات جريدتنا الرصينـة (الزمان) في موعد نشرها
االسبـوعي لكن كثيرين اعتـادوا  ايضا متابعـتها من على الصفـحة الشخصية
لـلـزمـيل طه جـزاع في الـفـيس بـوك حـيث يـتـواصلـون مـعه في نـاقـشـات عـلـمـية
فـكرين الـذين يأتي على وفلـسفيـة حول افـكاره وما جـاء على لـسان الكُـتاب وا

ذكرهم في كتاباته..
غـيـر ان الـكـاتب تـوقـف عن اعـادة نـشـر كـتـابـاته في الـفـيس بـوك مـنـذ مـقـالـته
ـاضي  مـكتـفـيا في (النـزعـة الـصوفـيـة عنـد الـتاويـة الـصيـنـية) في  22 تـموز ا
نـشـرهـا عـلى صـفـحـات اجلــريـدة وبـذلك فـقـدنـا مـنـبـرا حـيـويـاً  ثـراً في نـقـاش
ـا مـعـنـاه : ان مـوضـوعـي اعـتـدنـا عـلــيه... وحـ اسـتـفــسـرتُ مـنه اجـابــني 
ـقـاالت طـويـلـة وال يـتـحـمـلـهـا حـيـز الـفـيس بـوك.. وشـخـصيـا لـم اقـتنـع بـهذا ا
اجلـواب فـالـفـيس بـوك لـيس مـسـاحـة للـنـشـر بل واحـة لـلـنـقـاش وابداء اآلراء

وفهم صدى االخر.  
لــستُ مـجـامال في قـولي ان د. طه قـدم لــقـراء " الـزمـان " وانـا مـنـهم مـفـهـوم
عـمقـة وهو اسـلوب صـعب جدا في الـكتـابة الفـلسـفة عـلى طبق مـن البـساطـة ا
فهوم وكل ـتنوعة لـهذا ا والتـأليف فكثيـر منا تاهَ وسط الـتعريفـات الكثيرة وا
ما  تـداولُه من تعـاريف حول مفـهوم الـفلسـفة هي تـعاريفُ تقـريبـية وبعـضها
ـواضيع الـتي تعـاجلـها الـفلـسـفة. لـكن التـعـريف األكثـر شيـوعاً مسـتنـتَج من ا
وذيوعـا هو: " إن الفـلسفةَ هي حب احلـكمة " والـفيلسـوف هو " احملب للـحكمة

أو الباحثُ عنها "
ـوضـوعـاته االخيـرة  الـتي انـا بصـددهـا وكـتبه واحـسستُ من خالل قـراءاتي 
وطـروحـاته السـابـقـة انه يؤكـد مـفهـومـاُ آخر لـلـفلـسـفة فـهي عـنده كل األسـئـلة
وجـودات وتهدف واألفكـار واالستـنتـاجات والـتفـسيـرات العـقلـية التـي تنـاقش ا
إلى الــوصــول إلى أســبــاب وعـلل وجــودِهــا.. وآمل ان ال اكــون عــلى خــطـأ في
رؤاي.. فمـوضوعة الـفلسـفة السيـما التي يـقدمها د. طـه جزاع لقارئـه بأسلوبه
ادة االكثر تـفكيكا قال لي في هذا احلـيز "هي ا عـروف كما ذكرتُ سابـقا  ا
ـيا منـذ آالف السن للـفلسـفة الصـينية الـتي تربـعت على مسـاحة النـقاش عا

بأسـلوب فلسفي مغلف بـتراكم اخلبرة الصحفـية وعرض سلس لروحية االطر
الـعـلمـيـة ومنـاقـشة مـا كـتب من دروس في الـفلـسـفة الـصـينـيـة بأنـواعـها وفق
تنـظيم منسق يجذب الـقار ويضع الفكرة بـشكل كامل أمامه من خالل البدء
باألهم ثـم األقل أهميـة فاألقل وهـذا اسلـوب يبدو سـهالً لكـنه االكثـر اعجازا
في الـكتـابة فـهـو يبـعـد الروح من الـرواسب ويـنقـي النـفوس

من اوهامها".
اخيـرا وبـقصـار الكـلم ادعـو زميـلنـا الـعزيـز الى اعادة
نـشر موضـوعاته في (الـزمان) على صـفحـته في الفيس
ـــتـــابـــعـــ االطالع وفـــرش ســـجــادة بـــوك فـــمن حق ا

النقاش.. مع الود.

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

ميناء أم قصر في البصرة
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ـان قـبل يـقـبل بــعض الـنـواب تـرك الـبـر
انــــتـــهـــاء مــــدته ? وهل تــــقـــبل الــــكـــتل
ــوجــودة حــالــيــاً صــعــود نــواب جـدد ا
وجودين ان اكثر من ثالثة ارباع ا لـلبر
ـــا يـــوازي عــــدد الـــذين لـم يـــذهـــبـــوا
لـصناديق االنتخاب سـابقاً اذا علمنا ان
ا هـذه الكتل لن حتـصد اصوات اكـثر 
حــصــدته في االنــتــخــابــات الــســابــقـة)
مـتوقعـا  ان تكـون مدة ما بـعد الـعيد او
الـشهر الـقادم على ابـعد احتـمال (موعد
الـلجوء لألحكـام الدستورية والـقانونية
الـسابـقة اخلـاصـة بصالحـية الـرئيـس
ان وهـذا مـا نسـتـنـتجه من مـوقف الـبـر
الــذي لم يـــشــرع قــانـــون االنــتـــخــابــات
اجلـديـد بـالـشـكل الـذي حـدده الـدسـتـور
ـــد والــنـــشــر في ـــصــادقـــة او ا وهــو ا
الـوقـائع الــعـراقـيـة اجلـريــدة الـرسـمـيـة
ـان حول ولـلـخالفـات الـكـبـيـرة في الـبـر
الـدوائر االنـتخابـية بـ الكـتل الرئـيسة
ـان التي لم تنـتج أثراً حلد االن في الـبر
حـيث مـضت اشـهـر بدون نـتـيـجـة).وبدا
اخلـبيـر القـانـوني علي الـتمـيمي مـؤيدا
لـهذا الـراي وقال في رأي قـانوني تـلقته
(الـزمــان) امس ردا عـلى تــسـاؤل بـشـأن
امـكـانـيـة رئيـسي الـوزراء واجلـمـهـورية
ــان بــإرادة مــنــفــردة.(أرى ان حل الــبــر
ــــادة ٦٤ أوال من الـــــدســــتـــــور كــــانت ا

ـان الذي صـريحـة في احلل اي حل الـبر
طـلقة يـكون بـطريـقتـ أما  بـاألغلـبيـة ا
ان بـناء لـعـدد أعضـائه اي أعـضاء الـبـر
عــلى طـلب من ثــلث أعـضــاء اجملـلس او
يــكــون احلل بــطـلـب من رئــيس مــجـلس
الـوزراء وموافقة رئيس اجلمهورية .ولم
يــذكــر لـــنــا الـــنص اي تــفـــاصــيل حــول
ـا جـاء الـنص مـطـلـقا) أسـبـاب احلل إ
مــنــوهــا الـى انه (ال اجــتــهــاد في مــورد
الــنص ....كــمــا أن كــلــمــة  –أو - جــاءت
مـــكـــمـــلـــة لـــكــلـــمـــة احلل الـــتي أتـــاحت

التخيير). 
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ولـفـت الـتــمـيــمي الى ان (الــرقـابــة عـلى
ـان من الـسـلــطـة الـتـنـفـيـذيـة مـبـدأ الـبـر
مـتـبع في كل دول الـعالم مـثل بـريطـانـيا
ان حيث أن حل الـبـر وجـنـوب أفريـقـيـا 
من الـسلطة التنفـيذية هو مبدأ متبع من
وازنة بـ السلـطت الـتشريـعية بـاب ا
والـتنـفيـذية حـيث يتـيح لرئـيس الوزراء
ــان  بـقـرار مـشـتـرك مع رئـيس حل الـبـر
اجلـمـهـورية) مـوضـحـا ان (الـدلـيل على
صالحـيـة رئيـسي اجلـمهـوريـة والوزراء
ــان وفق الــدســتــور الــعــراقي حل الــبــر
ايـضــا هـو الـدعــوة النـتــخـابـات مــبـكـرة
ـشـرع حـيـث انه لـو لم يـكن ذلـك جلـعل ا
ـان وليس هـذه الـدعوة بـيـد رئـيس البـر

فال نـحــتـاج لـقـانــون جـديـد ومــفـوضـيـة
االنـتـخـابات مـوجـود). واشـار حرب الى
ان بـ(تـشريع قـانون احلـاجة لـقيـام البـر
بـاالغلبـية البـسيـطة يتـضمن آليـة اكمال
الـنـصــاب لـلـمــحـكـمــة الـعـلــيـا بـتــحـديـد
اسـلوب  لـتـعيـ شـخص محل الـقاضي
ـســتـقــيل مـحــمـد رجب الــكـبــيـسي اي ا
تـعديل - االمر- الـقانون  30 لـسنة 2005
الفــتـــا الى ان (الـــتــعـــديل يـــحـــتــاج الى
تــصــويت   83نــائـبًــا فــقط عــنــد تــكـامل
ان بوجود  165 نائبًا فقط) نصاب البر
ـان سـواء عن مـشــيـرا الى ان (حل الــبـر
ان نفسه على احلل طـريق تصويت البر
او كــــان عن طــــريق صـالحـــيــــة رئــــيس
اجلـمـهوريـة اذا طـلب من رئـيس الوزراء
ـــان واســـتـــجــاب الـى طــلـــبه حل الـــبــر
واصـــدر مـــرســـومـــا جـــمـــهــوريـــا بـــحل
ــان فـــإنه يـــتــرتـب عــلـــيه حتــول الــبـــر
احلـكومة من حكـومة كاملـة الصالحيات
الى حـكومة تـصريف اعمـال وال بد اجرا
ـان اجلديـد خالل سـت انـتـخابـات البـر
) .وفي رأي ســابق رأى  حــرب أن يــومـــاً
ـشكلة ال تكمن في القانون أو مفوضية ا
االنـــتــخــابـــات قــدر تــعــلـــقــهــا بـــالــكــتل
الــســيــاسـيــة الــتـي تـمــانـع ســرا إجـراء
االنـتـخابـات خـشيـة خـسارة االمـتـيازات
الـتي تــتـمـتع بــهـا حـالــيـا وتـسـاءل(هل

ـشرع جـعلـها رئـيس اجلمـهـورية لـكن ا
بــيــد رئــيس اجلــمـهــوريــة وهــو من حل
ـرسـوم ). وخـلص الى الـقول ـان  الـبـر
ان ان (حـصـر كل حـاالت احلل بيـد الـبـر
ال فـائدة من النص علـيه في الدستور لو
كـان كــذلك) مـشــيـرا الـى ان (الـكـثــيـرين
يـريدون ذلك للـحفاظ على مـكاسبهم اوال
وألنـهم يـعرف ان رصـيـدهم اجلمـاهـيري
صـفـر لــهـذا يـراهـنــون عـلى بـقـاء احلـال
ودوامه وهــــذا مـن احملــــال). من جــــهــــة
اخـرى ابـدى مرجـعـان دينـيـان رفضـهـما
ـرجع ــبـكــرة وتـســاءل ا لالنــتـخــابـات ا
الـديـني جـواد اخلـالـصي عـلى صـفـحـته
الـشخصية في موقع تويتر (ماذا ستقدم
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اكـد اخلبير الـقانوني طارق حرب ان أي
ـان سـواء عن طـريق صالحـية حل لـلـبـر
رئـيس اجلـمــهـوريـة بـحـله او عن طـريق
ـان نـفـسه يـتـرتب عـلـيه حتـول حل الـبـر
احلـكـومـة الـى حـكـومـة تـصـريف اعـمـال
واجـراء انـتـخابـات خالل سـتـ يـوماً  
مـؤكـدين ان الـقـوى الـسـيـاسـية ال تـرغب
بـاجـراء انتـخـابات مـبـكـرة النهـا ال تـريد
الـتنـازل عن امتيـازاتهـا . وقال حرب في
رأي قـــانـــوني تـــلـــقــــته (الـــزمـــان) امس
ان (يـجوز لـرئيس اجلـمهـورية حل الـبر
وهـذا مـا ذكره بـتـصريـحه الـثاني بـقـيام
رئـيس الــوزراء بـتـقـد طـلب احلل لـكي
يــوافق عــلـــيه رئــيس اجلـــمــهــوريــة بال
ــان وال تـــصــويــته  طــبــقــاً تــدخل الــبــر
لـصالحــيـة رئـيس اجلــمـهـوريـة الـواردة
ادة  64من الـدستـور)عازيا الـتصريح بـا
اجلــديـــد لـــلـــرئــيـس الى ان تـــصــريـــحه
ان (لم يجد اذناً الـسابق بشأن حل البـر
صـاغــيــة  لــذا أطـلق تــصــريـحــا جــديـدا
ـــان مـــتــــضـــمـــنـــاً نـــيـــته فـي حل الـــبـــر
واســتــخــدام  صالحــيــته  الــدســتــوريـة
ـادة  64من الــدســتــور في الــواردة فـي ا
ـان خـاصـة وان  كل مـا يـتـعلق حل الـبـر
بـاالنـتـخـابـات  من مـسـائل مـحـلـولة  اذ
الزال قـانـون االنـتخـابـات الـسـابق نـافذاً

وعودة بعد اخليبة من لـنا االنتخابات ا
سـالـفــاتـهـا والـوعــود الـتي مـررت بـهـا)
ـكن أن تــفـرز الــعـمــلـيـة مـضــيـفــا (هل 
السياسية احملنّطة بكل تراكمات الفساد
واالخـتراقـات شـيئـاً واعداً إلنـقـاذ البـلد
وبــعــد هــذا الــفــاصل الــزمــني الــطــويل
وحتـديد االتـهـامات بـتعـاون عنـاصر من
األمـن واحلـــكــــومـــة لــــتـــمــــريــــر جـــرائم
االغــتــيـــاالت واإلرهــاب األمــريـــكي عــلى
أرض الـعــراق?!) بـحــسب تـعــبـيـره . من
ـرجع احــمـد احلــسـني عـلى جـهــته رد ا
ســؤال بــهـذا الــشــأن  بــالــقــول ان (هـذه
االنـتـخـابـات  –كـسـابـقـاتـهـا - سـتـجـري
حتت مـظلة تشريعات وقوان ال شرعية
وال وطـنيـة فرضـها احملـتلـون اجملرمون
الـغــزاة يـرفـضــهـا ابـنــاؤنـا االكـارم وال
زالـوا يــنــتـفــضـون ضــدهـا في ســاحـات
التحرير التشرينية) مضيفا  ان (مطالب
شـعبنا واضحة واهمهـا تغيير الدستور
 االحـتـاللي احلـالي الى دســتـور الـدولـة
الـعـلــمـيـة ومـحــاسـبـة الــفـاسـدين وطـرد
احملـتل وحتى هذه اللـحظات لم يحصل
الــشـعب عــلى اي من مــطـالــبه). ومـضى
قــائـال (ال يــجـــوز االنــســـيــاق وراء هــذه
سرحية اجلديدة بل الواجب مواصلة ا
طالب وما االحـتجاجات حتى تـتحقق ا

النصر اال من عند الله).

ورسـموا بدمائهم لـوحة االنتصار على
االرهـاب).  وطالب احلزب بـ (النهوض
بـــواقع نــيـــنــوى الـــذي مــا زال لألسف
الـشـديد مـأساويـاً على الـرغم من مرور
الـسنوات على منـجز التحريـر الكبير)
مـشيـراً الى ان (هؤالء الـشهـداء األبرار
وان لم تُـعـرف قبـورهم لـغايـة الـلحـظة
فــان مــكــانــهم الــيـوم بــاقٍ في قــلب كل
عــــراقي مــــخـــلـص وغـــيــــور) وحـــددت
الـسلطات احملـلية في محافـظة نينوى
أمـاكن  39 مــقـبـرة جـمـاعــيـة اكـتـشـفت
حـتى اآلن مـنـذ بـدء عـملـيـات اسـتـعادة
ــوصـل حــيث تــنــتـــشــر في مــنــاطق ا
متفرقة من احملافظة أغلبها في أطراف

ـــــوصـل وفي اجلــــــزء الـــــغـــــربـي في ا
سـنـجـار وتـلـعـفـر وبـعـاج . ومن أشـهـر
ــقـابـر اجلــمـاعــيـة  في الــعـراق الـتي ا
تـضم آالف الـضـحـايـا  تـشـخـيـصـهـا
حـتى اآلن هي (اخلـسـفـة) أو مـا تـعرف
بـخـسـفة داعش وهي مـقـبـرة جمـاعـية
ــوصل بال قــاع كـانت تــعـرف ألهــالي ا
بــالــســابـق بــاسم (حــفــرة اجلن) تــقع
وصل من جـهة جـنـوبي غرب مـدينـة ا
وصل حـمـام العـلـيل وهي تبـعـد عن ا

بنحو 20 كيلومتراً. 
وطـالب مواطـنون مـوصلـيون بـإخراج
اجلـثث وتـسـليم الـضـحـايا لـعـوائـلهم
بـــــعـــــد إجــــــراء حتـــــلـــــيل (دي ان اي)

لــيـتـسـنى لــهم دفـنـهــا وزيـارة قـبـورهم
واسـتحصـال حقوقهم فـهم حتى اليوم
ــتـــلــكــون شـــهــادات وفــاة.   وقــال ال 
رئـيس اجمللس الوطني لقبائل وعشائر
نـينـوى صالح سلـيم اخلالـدي انه وفدا
ـــوصـل تـــشـــرف بـــزيـــارة من اهــــالي ا
قـدسة وهو أمل احلـضرة احلـسيـنيـة ا
مـنـشود كـنـا نتـمنـاه مـنذ فـتـرة طويـلة
ــمــثل وفي هــذه الــزيــارة الــتــقــيــنــا 
ـــهــدي ـــرجــعـــيــة الـــديـــنــيـــة عـــبــد ا ا
الـكربالئي وقدمنا احتـياجات محافظة
نـينـوى من بـينـها إنـشاء مـستـشفـيات
ــــصــــابي (كــــورونــــا). وزف خــــاصــــة 
اخلـالدي من الـعتـبة احلسـينـية الهالي

نـــيــنـــوى بــشـــرى مـــوافــقـــة الـــعــتـــبــة
قـدسة على إنشاء مركزين احلـسينية ا
وصل أحدهما في اجلانب في مـدينة ا
ن واآلخر في اجلانب األيسر لدعم األ
جــهــود وزارة الــصــحــة في مــواجــهــة
فــايـروس كـورونــا وسـتـتم االســتـفـادة
مـنــهـمـا بـعـد األزمــة لـتـقـد اخلـدمـات
ـدينـة. وتابع (كـما طـلبـنا الـطبـية في ا
دعم أهـل نـيــنـوى بــالـسِالل الــغـذائــيـة
ــواد اإلنـسـانــيـة الــتي حتـتــاج لـهـا وا
ة التي ـوصل القـد وخـاصة مـناطق ا
تــفــتــقـــر ألبــسط اخلــدمــات وقــد تــمت
ــوافــقـــة عــلى ذلك من قـــبل الــعــتــبــة ا

احلسينية).

غدورين وصلي ا قاوم ا ≈Â«bŽ∫ اخلسفة مكان إعدام ا

أن (الـسـيـارة قـادمـة من طـريق نـيـسمي
جتــاه سـيــطـرة فــدك سـابــقـا ومن خالل
احلــيــطــة واحلـذر واالنــتــبــاه الــشــديـد
واحلس األمـني الـذي يـتـمـتع به ضـباط
ومـنــتـسـبي شـرطـة ذي قـار) ,مـبـيـنـا ان
(دوريــات شـرطـة الــسـيـطــرات والـطـرق
ــنــتــشــرة عـــلى الــطــريق اخلــارجــيـــة ا
الـــســـريع الـــدولي تـــمـــكـــنت من ضـــبط
ســـيــارة تـــاكــسي صـــالــون نـــوع مــارك
ــتـهم ق . ن والــقـبـض عـلى ســائــقـهــا ا
الـــبــالـغ من الــعـــمــر  47عـــامــا ولـــلــشك
احلـاصل ومن خالل تفتـيشها , ضبط
بـداخـلهـا عبـوات نـاسفـة ومواد شـديدة
اإلنـفـجار نـوع سي فـور حيث  اتـخاذ
ـهنـية وجـرى تفـكـيكـها من اإلجـراءات ا
ـتـفـجرات بـالـتـعاون مع قـبل مـكـافحـة ا
إدارة وتـدريب الـكالب الـبـوليـسـيـة بـعد

حتـوطات األمان) ,وتـابع البـيان انه (
ـتـهم إلى اجلـهـات التـحـقـيـقـية إحـالـة ا
اخملـتـصـة إلكـمـال الـتـحـقـيق). من جـهـة
ــدني اخــرى  ,أخـــمــدت فــرق الـــدفــاع ا
نطقة حـريقاً نشب في كابـينة كهربـاء 
ـدني احلـريـة. وقــالت مـديـريـة الـدفـاع ا
في بـيان تلقته (الزمان) امس إن (فرقها
في الـكـرخ أخـمـدت حـادث حـريق انـدلع
في كـابينة كهـرباء رئيسة وتنـقذ كابينة
أخـرى فـي مـنـطـقـة احلــريـة قـرب جـامع
اخلشاب) ,مشيرا الى ان (مفارز االطفاء
تـمـكنـت من الوصـول إلى مـحل احلادث
بـوقت قـيـاسي قـصـير وإخـمـاد الـنـيران
ـنـدلـعة ومـنع تـوسـعـها إلـى الكـابـيـنة ا

اجملاورة وبدون اي أضرار بشرية).

). وزار وفد من قيـادة العمليات أصـولياً
عاجلة ـشتركة محافـظة صالح الدين  ا
ثـغرات أمنية في قاطع عـمليات سامراء

وقاطع احملافظة.
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وذكـر بـيان خلـليـة االعالم األمـني تلـقته
(الـزمـان) امس انه (تنـفـيذاً لـتـوجيـهات
رئــيس مــجـلس الــوزراء الــقـائــد الــعـام
ـــســلـــحـــة نــظـــمت قـــيــادة لـــلــقـــوات ا
الـعـمــلـيـات زيـارة مـيـدانـيـة الى قـواطع
ـسـؤولـيـة واحلـدود الـفـاصـلـة بـيـنـها ا
عاجلة الثغرات وحتديد نقاط االتصال
في قـــاطــعـي ســامـــراء وصالح الــدين),
وأشـــار الـــبـــيـــان الى ان (نـــائـب قـــائــد
الــعــمــلـــيــات بــرفــقــتـه قــائــد الــشــرطــة
االحتـادية وقـادة العـملـيات في سـامراء
وصالح الــديـن وقــادة مــحــاور احلــشـد
فـيهـا وكـذلك سرايـا السالم زاروا قـطاع
الـعـمـلـيـات وقـد وجـرى اسـتطـالع كامل
لـلقاطع ميدانيا خاصة منطقة مكيشيفة
واتـــخـــذت اإلجــراءات كـــافـــة وحتـــديــد
ـسـؤولـيـات وضـبط احلـدود الـفـاصـلة ا
سـؤولية) ,مـؤكدا ان (هذه بـ قواطع ا
ـيـدانـيــة تـأتي وسط تـرحـيب الـزيــارة ا
ـواطـنـ هــنـاك حـيث كـبــيـر من قـبـل ا
أبـدوا اســتـعـدادهم الـتــام لـلـتـعـاون مع
الـقـوات االمنـيـة في مكـافـحة اي تـهـديد
او مـحـاولة لـلـجمـاعـات األرهابـية).وفي
ذي قـار  ,أعــلن قـائــد شـرطـة احملــافـظـة
الـعمـيد حازم الـوائلي عن ضـبط سيارة
حتــمل عـبــوات نــاسـفــة ومـواد شــديـدة
اإلنـفجـار.ونقل بـيان عن الـوائلـي القول

ـتمـثـلـة بـاسـتـخـبارات االسـتـخـبـارات ا
شــرطــة الــطـــاقــة في وزارة الــداخــلــيــة
بــاالشـــتــراك مع مـــفــرزة من مــكـــافــحــة
االجتـار بـالـبـشر الـقـبض عـلى عـصـابة
مـكـونة من  7مـتـهمـ ستـة مـنهم نـساء
ورجل واحـد في مـنـطـقـة الـشـعب ضـمن
ــعــتــقــلــ الــعــاصــمـــة) وأضــاف أن (ا
ـتـهـنـون االجتـار باألعـضـاء الـبـشـرية
ـارسة أمور غير أخالقية حيث القي و
ـشـهـود أثـناء الـقـبض عـلـيـهم باجلـرم ا
ـارستـهم جرمهم الـشنيع) ,مـؤكدا انه
( تـدوين أقـوالـهم وتـسلـيـمـهم بوصل
استالم أصولي إلى اجلهات اخملتصة).
كـمـا الـقت مـفـارز الـوكـالـة الـقـبض عـلى
إرهـابـيـ اثنـ وتـضـبط كدس لـلـعـتاد
في كـركـوك. واشـار الـبـيـان الى انه (من
ــســـتــمــرة لـــقــواطع ـــتــابــعـــة ا خالل ا
ــصـادر الـقت ــسـؤولـيــة وتـسـخــيـر ا ا
مـفـارز الـوكـالـة الـقـبض عـلى ارهـابـيـ

ـادة 4 اثــنـ مــطـلــوبــ وفق احـكــام ا
ارهـاب النــتـمـائـهـمــا لـعـصـابـات داعش
ـفـارز األمـنـية في ـا تـسمى ا يـعـمالن 
ـحافظـة كركوك) مـبينا نـاحيـة يايجي 
ان (الــقـــوة تــمــكـــنت من ضـــبط كــدســا
لــلـــعــتـــاد من مــخـــلــفـــات داعش ضــمن
احلـــدود الـــفــاصـــلـــة جلـــبـــال حــمـــرين
وعـــمــلـــيــات صالح الـــدين بـــداخــله 10
عــبــوات نــاســفــة اســطــوانــيــة الــشــكل
وأنـبـوب نـفـطي يـستـخـدم كـمـادة أولـية
في صـناعة العـبوات الناسـفة واتخذت
االجـراءات الـقـانـونيـة بـحق اإلرهـابـي
ـــضــــبـــوطـــة ــــواد ا والـــتــــعـــامـل مع ا

ـــا هي قـــابـــلــة غـــيــر انـــفـــجـــاريــة وا
لالشــتــعــال مــصـنــفــة بــغــيــر اخلــطـرة
تـستـخدم لالغراض اخلـدميـة وحلساب

شركات النفط والقطاع اخلاص).
وتــمـكن مــنـفــذ زربـاطـيــة احلـدودي في
مـحـافـظـة واسط وتـنـفـيـذآ المـر قاضي
قدمة ـعلومـات ا الـتحقـيق وبناء على ا
ـنــفـذ من قــبل شــعـبــة اخملــابـرات فـي ا
احلـدودي وحـسب امـر رئـيـس الوزراء
بــجــرد اي مــواد اولـــيــة تــســاعــد عــلى
األشـتــعـال أو سـريـعـة األشـتـعـال وقـال
بــيـان تــلـقــته (الـزمــان) امس انه (تـمت
إحــالــة عــجــلــتــ لــعــدم وجــود اوراق
رسـمية وبـقائهـا اكثر من 40 يوم داخل
ـنـفـذ بـدون اي إجراء ولـسـوء خـزنـها ا
حـيـث أنـهـا حتـفظ بـدرجـة حـرارة من 5
ــــا يـــفــــقـــد الى 35 درجـــة مــــئــــويـــة 
خـاصـيــتـهـا وتـتـحـول الى مـواد سـامـة
تـؤثر عـلى النـباتـات والتـربة). واضاف
انه ( تـــشـــكـــيل جلـــنـــة مـن الـــدوائــر
ــعـنــيـة ذات االخــتـصــاص و ضـبط ا
الــعــجــلـتــ وجــردهــا واحــالــتـهــا الى

القضاء وفق محضر اصولي).
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وفــــكـــــكت وكــــالـــــة االســــتـــــخــــبــــارات
والـتحقيـقات االحتادية عصـابة مكونة
من  7أشـــخــاص تـــتـــاجــر بـــاألعـــضــاء
الـبـشـرية فـي بغـداد.وقـالت الـوكـالة في
بــيـــان تــلـــقــته (الــزمـــان) امس إنه (من
ــة خالل مـــتــابـــعــة عـــصــابـــات اجلــر
ــــعـــلـــومـــات ـــنـــظـــمــــة واســـتـــنـــادا  ا
اسـتخبـاراتيـة دقيقـة ألقت مفـارز وكالة

) . وقـال ان ــوانئ حتـســبـا الي طــار ا
(عـملـيـة اجلرد تـمت وفق جلنـة برئـاسة
ـنــافــذ احلــدوديـة ــوانئ وعــضــويــة ا ا
واد والـكمارك واالجهزة االمنية جلرد ا
الـكيـماويـة اخملزونـة في ميـناء ام قـصر
ـرتـبة  2الى 9 ـصـنـفـة من ا الـشـمـالي ا
في مـسـتـوى خـطورتـهـا والـتي تـعد من
ـواد القابلة لالشتعـال غير االنفجارية ا
 مـشـيـراً ان عـدد احلـاويـات التـي تضم
مــوادا مـخــزونـة نــحـو  138حــاويـة في
يـناء ونحو  35حـاوية في احـد مواقع ا
مـوقع اخـر  خزنـها حـسب الـتصـنيف
ي ضمن معايير  السالمة الدولية) العا
ـيـناء ـواد اخملـزونـة في  ا . وبـ ان (ا
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نـفــذت وزارة الـنـقل مـتـمـثــلـة بـالـشـركـة
ـوانئ العـراق عمـليـة جرد 173 الـعامـة 
حـاوية مـواد كيـماويـة مخـزونة وضعت
ي لـلـخـزن بـعد حـسب الـتـصـنـيف الـعـا

تداعيات انفجار مرفأ بيروت.
واوضح مـــديــر عـــام الــشــركـــة فــرحــان
مـحــيـسن الـفــرطـوسي في بـيــان تـلـقـته
(الـزمـان) امس إنه (اسـتنـاداً الى ايـعاز
وزيــر الــنــقل نــاصــر حــســ الــشــبــلي
بـتزويـد الوزارة بـجرد تـفصيـلي ودقيق
ـوجـودة ــواد واحلـاويــات ا عن كــافـة ا
في اخملـازن وبأقـصى سرعـة حيث تمت
ــواد اخملــزونــة في ــبــاشــرة بــجــرد ا ا
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الـصديق عدنـان ما ارتديه . نـصحني قائال:
اجلـو حـار ورطـوبـة عـالـيـة .  انـزع الـربـطـة
والقاط والبس سفاري .  ونفذت نصيحته .

وتوجهنا لالمسية. 
°°¡UI ô« WBM  vKŽ

ـنـدائـيـة ـنـصـة تـالـقت الــعـراقـيـة ا وعـلـى ا
يعة عبـاس عمارة . والى جانبها الـشاعرة 

كان االديب محمد مبارك .
ورحــلت الـشـاعـرة مع جــمـهـورهـا من خالل
الـــشــعـــر الــفـــصـــيح والــشـــعــبـي . وصــفق

www.azzaman.com
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بغداد

عام 1971 تـعاقدت ادارة جـريدة الثورة مع
االعـالمي عــــدنــــان احـــمــــد راسـم لـــتــــوزيع
اجلــريـدة. وحـيـنـهـا كــنت في تـمـاس يـومي
مـعه فـيمـا يتـعلق بـالتـوزيع. سافـرنا سـوية
ــــتــــابـــــعــــة الــــتــــوزيع . مـن كــــركــــوك الى
وصـل الى دهوك الـسـلـيـمـانـيـة مرة. ومـن ا
مـرة. وفي رحـلة ثـالثـة الى واسط فـالعـمارة
فـالـبـصرة. تـعـززت بيـنـنـا عالقة الـتـعاون و
ـتـبـادل. في ابــو ظـبي مـحـطـات االحــتـرام ا
عـديدة الـتقيـنا فيـها . لـكن احملطة االهم في
عـالقــاتـــنـــا  كـــانت عــام 1980. وفـي دولــة

االمارات  وبالذات عاصمتها
ابـو ظـبي . في يـوم حزيـراني من ذلك الـعام
ـــتـــابــــعـــة تـــوزيع حـــلــــلت في ابـــو ظــــبي 
ـطـبوعـات الـعراقـيـة.  وكانت اجلـهـة التي ا
انــسق مــعــهــا من اجلــانب االمــاراتي  هـو
االديب الـعـراقي احلـلي محـمـد مبـارك . كان
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االديب مـحـمـد يـشـغل وظـيـفـة مـديـر االعالم
فـي ابـو ظــبي بـعــد ان تـعــاقـد عــلى ذلك مع
اجلــهــات االمــاراتـيــة . وكــانت تــلك فــرصـة
جـيـدة ســاعـدتـني عـلى تـنـفـيـذ مـا جـئت من
أجـله. فـهـو اعالمـي وعراقـي وصديـق. وهو
جـهة امـاراتية. وفي الـيوم التـالي لوصولي
زرتـه في مكـتـبه بوزارة االعالم االمـاراتـية .
هــنــا فــاجــاني الــصــديق مــبــارك بـقــوله ان
عـراقيا يعرفك. وحـ علم بوجودك  حرص
عـــلى لــقـــائك. وهــذا هـــو الــعــراقـي . كــلــمه
هـاتفياً.  من اجلانب الثاني من الهاتف كان

االعالمي العراقي عدنان راسم .
w½«œu « w UI¦ « ÍœUM « w

بـعـد تـبادل كـلـمات الـتـرحـيب  اتفـقـنـا على
الـلـقـاء.مـساءا زارني في الـفـنـدق الـذي اقيم
فـيه ( فـنـدق ابـو ظـبي ). وكـرر دعـوته الـتي

وجهها بالهاتف

ان نـحـضـر سـويـة امـسـيـة تـقـام في الـنادي
الــثــقـافي الــسـودانـي في ابـوظــبي. وتــلـقي
ـيعة عـباس عمارة فـيها الـشاعرة الـعراقية 
بـعضا من قصائدهـا. وكنت قد تلقيتُ دعوة
ـاثـلـة من الـصـديق مـحـمـد مـبـارك . كانت
الــشـاعــرة ضـيف وزارة االعالم االمــاراتـيـة.
ولــهــذا الـســبب ولــغــيـره  كــان من قــدمــهـا

للجمهور االديب العراقي محــمد مبارك .
WO ô« u×½ 

غادرة لالمسية. ح الحظ كـنا على وشك ا

ويــعـتـقــدُ كـثـيــر مـنـهـم أنُّه كـانت أمـام
الــعـراق فـرصــة تـأريـخــيـة لـتــصـحـيح
سارات عبر التفاوضات الثنائية مع ا
ؤثرة في أوبك وخارجها.  بل الـدول ا
لم يـنـعـكس من احلكـومـة العـراقـية أو
وزارة الـنفط أي تصريح يوضح القلق
الــعـراقي لـلــتـداعـيــات الـسـلـبــيـة عـلى
الـوضع الـداخلـي بسـبب اإللـتزام. لـقد
أخــطـأ صـنّـاع قـرار الـطــاقـةِ في الـبـلـد

 - : مرت
- األولى فـي حكـومـة الـسيـد الـعـبادي
فـي إجتماع اجلزائر 2016 عندما قبل
مــــفـــاوضــــونــــا الـــعــــودة الى نــــظـــام
احلــصص في أوبك رغم مـوقف وزيـر
ـعـارض وقـتـهـا وجـاء قـبولهُ الـنـفط ا
بـالتـخفـيضـات رغم تواضعِ مـقدارها
عـلى حـسـاب انـتـاج حـقـولـنـا الـعـامـلة

باجلهد الوطني. 
- والــثـانـيـة في حـكـومــة الـسـيـد عـبـد
ـهـدي فـي نـيـسان 2020 وكـان خـطـأً ا
جــسـيـمـاً في نـظــر الـعـديـد من خـبـراء
الـنـفط واإلقـتـصـاد بـقـبـولـه تـخـفـيـضاً
بــــــــهــــــــذا احلــــــــجـم دون أيّ إشـــــــارة
لإلعتراض أو اإلحتجاج أو التريث أو
الـتــحـفظ. وكـان واجـبـاً الـتـفـاوضُ مع
احملــور اخلـلــيـجي عـلـى حتـمل اجلـزء
فروضة على الكبير من التخفيضات ا

العراق.
كــان من الــضــرورةِ الــوعـي بــتــجــربـة
ـكسـيك الدولـة ذات اإلنتـاج النـفطي ا
الـذي ال يتـجاوز 1,700 مـليـون برميل
يــومــيــاً الــتي رفــضت الــتــجــاوب مع
فروضـة كحصةٍ عليها الـتخفيضات ا
ـتـحـدة ـا إضـطـر رئـيس الـواليـات ا
إقــنــاعـهــا بــأن تـتــحــمل دولــتهُ اجلـزءَ

األكبر من حصتها من التخفيض. 
ـؤسس في أوبك منذ فـالعراق الـبلد ا
1990 وحـــتى 2016 كــــانت حـــصـــته
الـنـفـطيـة من نـصـيب بعض دول أوبك
والــــتي وظــــفـت لـــزيــــادة الــــطــــاقـــات
اإلنــــتـــــاجــــيــــة وتــــأســــيـس احملــــافظ
الـسيـادية. وتقـدّر احلصـة التي ذهبت
الـى بــــعض دول األوبك الــــرئــــيــــســــة
بــحـوالي 17 مــلــيـار بــرمــيل وحـسب
ــرحــوم الــدكــتــور فــاضل تــقــديــرات ا
اجلــــلـــبـي فـــإنــــهـــا جتــــاوزت مـــئـــات

ليارات.  ا
ـنـتـجـة الـكـبرى في وإنـتـفـعت الـدول ا
األوبـك طـوال فـتـرة غـيـاب الـعـراق عن
مـسـرح الـسـوق الـنـفـطـيـة في تـوسـيع
الــسـعــات اإلنــتـاجــيـة وبــنــاء الـطــاقـة

.Spare Capacity الفائضة
ولـذلك وحسب قنـاعات بعض اخلبراء
كــان هـذا قـصــوراً في مـوقف حــكـومـة
ـهـدي في احلـفـاظ عـلى الـســيـد عـبـد ا
ُـتـضرر مـصـالح بـلده وشـعـبه. وكـنّا ا
األكـبـر بـ الـدول األعـضـاء في األوبك

في حالة التزامه الكامل. 
وســـيـــكــــبح االلـــتـــزام بـــهـــذا الـــقـــرار
إسـتثمـارات العراق في تطـوير سعاته
اإلنتاجية وأيضا سيحدّ من إمكانياته
لإلســراع في عــمــلـيــات اإلســتـكــشـاف

والتنقيب لتثبيت إحتياطاته.
{ هل ال زالـت سـيــاسـات وإســتــراتـيــجـات
أوبك فـاعلـة لصـيانـة وحمـاية مـصالح الدول

األعضاء ?
-  اجلــواب: يــتـبــاينُ اخلــبـراء بــشـأن
فـاعـلـيـتـهـا في الـسـنـوات األخـيـرة في
حتـقـيق مصـالح دولهـا األعضـاء. ففي
الــنــظــام األســاسي لــلــمــنــظــمــة حــ
تـأسيسها ورد اآلتي: (أي دولـة يعتمد

إقـتـصادهـا ومـدخوالتـهـا على تـصـدير
الــنـفط اخلـام يــحقّ لـهــا أنْ تـنـظَمّ الى
ــنــظــمــة وأنْ عــلـى الــدول األعــضـاء ا
ــحـاولــة جــعل سـيــاســاتـهم الــقــيـام 
الـنـفـطـيـة مـنـسـجـمـة لـلـمـحـافـظة عـلى
إسـتقرار أسعار الـنفط واحملافظة على
مــــــــدخــــــــوالت الــــــــدول األعــــــــضــــــــاء
ـسـتـثـمـرين وتأمـ جتـهـيـز الـنفط وا

اخلــــــام لــــــلـــــدول
ستهلكة). ا

وسـؤالنـا هو: هل
جنــــحت أوبك في
اإللـتزام بأهـدافها
ــرســومــة ? لـذا ا
يـتصور العارفون
بـــــــــأداء أوبك أنّ
الــــثالثــــ ســـنـــة
األولـى من حـــيــاة
ـــنـــظــمـــة كــانت ا
أكـــثـــر فـــاعـــلـــيـــة
وحــــــــــيـــــــــويـــــــــة
وتــــمــــاســـكــــاً في
وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
االسـتـراتـيـجـيـات
والـــســـيــاســـيــات
وإتـخـاذ الـقرارات
الـداخـلـية. لـكـنـها
فـي الثالثـ سـنة
األخـيرة فأمورها
لـم تـــكنْ عـــلى مـــا
يُــرام وأصــبــحت
حـــسـب تـــعـــبـــيــر
بــــعض اخلـــبـــراء
ـجـلس شـبـيـهـة 
إدارة شـــــــــــــركـــــــــــــة
فـإتـسـمت الـعـديد من

قــراراتـهـا بـاإلحــتـكـاريــة واإلنـفـراديـة.
وفـي الــعـقــود األخــيــرة كــانـت أهـداف
ــمــلــكـة احملــور اخلــلــيــجي بــقــيــادة ا
الــعــربــيــة الــســعــوديــة احلـفــاظ عــلى
حــــصـــتــــهـــا فـي الـــســــوق والــــســـقف
اإلنتاجي للمنظمة وفي اجلانب االخر
نـال الـتـهـمـيش بـاقـي الـدول األعـضاء.
فمثالً العراق وبسبب احلروب -1980
1990 واحلــصـار اإلقـتـصـادي -1991
2003 ومـا أعـقبـها أصـبح مـهمـشاً في

نظمة.  ا
ومـن جـانب آخـر لم يـعــد تـأثـيـر أوبك
رحلة الثانية في السوق النفطية في ا

رحلة األولى.  كما كان عليه في ا
ـكن الـقول أنّ إسـتـعانـة الـسعـودية و
بـروسيـا وإجتمـاع قطر في 2016 كان
مؤشراً على إنحسار الهيمنة والتوجه
نـتـجـة خـارجـها لإلسـتـعـانـة بـالـدول ا
ي إلدارة اإلنــــتـــاج الــــنـــفــــطي الــــعـــا
خـصـوصاً بـعـد بروز الـنـفط الصـخري

األميركي .
ــنــظـمــة حتــديـات داخــلــيـة وتــواجه ا
وخـارجية فالداخلية منها تتجسدُ في
تــهــمــيش الــعــديــد من أعــضــائـهــا في
الـقرارات األسـاسية ولم تـراع مصالح
ا ا يحقق أهدافها  الدول األعضاء 
أفــــضـى الى تــــدهــــور الــــعالقــــة بــــ
أعـضـائـهـا بـحـجـة الـدفـاع عن احلـصة

في السوق في ضوء تقلص الطلب. 
ولـم تتمكن هذه الدول من العمل داخل
أوبك كـكتلة منسجمـة بسبب إنشغالها
بـــاألوضــاع الــداخـــلــيــة. كـــمــا تــواجهُ
حتــديــات خــارجــيـة جتــعل مــهــمــتــهـا
أصـعب لعلّ منـها إرتفاع إنـتاج النفط
ـــا زاد مـن حـــدة خــــارج إطــــارهــــا  

التنافس.
كـانت الـتـجـربـة لـلـفـتـرةِ 2020-2014
بـحاجة الى مراجعةٍ متأنيةٍ لتشخيص
خــلل ســيــاسـاتــهــا فــسـيــاســة إغـراق
الــســوق الـنــفـطــيـة في 2014 مـن قـبل
الـــســـعـــوديـــة والـــعـــودة ثـــانـــيـــة الى
اجلـلـوس حـول طاولـة واحـدة لإلتـفاق
حــول تـخـفـيض اإلنــتـاج لم تـنـجح في
إســتـقـرار األسـعـار أو احلـد من إنـتـاج

النفط الصخري. 
ـشـهد في 6 آذار 2020 وتـكـرر نـفس ا
مـتزامـناً مع ضـعف الطـلب على الـنفط
وجـائـحـة كـورونـا الـتي أوقـفـت عـجـلة
ــــصـــانـع في الــــعـــالم.  إنّ الــــنــــقل وا
اخلـالف بــ الــســعــوديــة وروســيـا ال
ــمــلـكــة بــإغـراق الــسـوق يــبــرر قـرار ا

{ ماهي توقـعات اخلسائر التي سـيتحملها
العـراق في الـقـطاع الـنـفطي نـتـيجـة الـتزامه

الكامل بقرارات األوبك+?
ــا - تُـــشـــيـــرُ الـــتــقـــديـــرات األولـــيـــة 
سـيـتـكبـده الـعـراق من خسـائـر بـسبب
الـتـزامه بـقـرار الـتـخـفـيـض الـذي أقرّه
حتـالف أوبك+ في الـتـاسع من نيـسان
2020  والــذي ألـزمَهُ تــخـفـيض 23%
مـن انــتــاجه فـي الــشــهـــرين اخلــامس
عدّل مليون والسادس من هذا العام 
بـرميل يومياً وبنسبةِ تخفيض 18%
ـا يعادل 850 ألـف برميل الى نهاية
الـعام احلالي ونـسبة تـخفيض 14%
ـــا يــعــادلُ 650 ألـف حــتّى نــيــســان
Æ2022 وتـأتي هـذه التـقديـرات األولية
بــنــاءً عــلى افــتــراض مــتــوسـط ســعـر
لــلـبــرمـيل خالل الــعـامــ بـحـدود 38

دوالر:
1≠ سـتـكـون خـسـارة الـعـراق مـن جرّاء
تــخــفـيض اإلنــتــاج حـسب الــقـرار 21
مـــلــيـــار دوالر بــاعــتـــبــار أنّ الـــطــاقــة
اإلنــتــاجــيــة لـهُ تــفـوق  4200مــلــيــون

برميل يومياً
Cur- 2- تـكبّـدُ رسوم مسـتحـقة الدفع
 tailmentلـلشركات بسبب التخفيض

بحدود 750 مليون دوالر. 
ُـــنـــتَج بـــســبب 3- خـــســـارة الــغـــاز ا
تـخفيض اإلنتاج وهـذا بدوره سيؤثر
عـلى مـعـدالت إسـتـثـمـار الـغـاز اجلـاف
والـسـائل وإحتـمـاالت تلـكـؤ أو توقف
بـعض مشاريع إستثمار الغاز مشروع
غــاز احلــلــفــايـة وتــوســيع طــاقــة غـاز
ــا يُــجــبـر عــلى الــقــرنــة وأرطــاوي 

زيادة اإلستيراد من الدول اجملاورة.
4- خـــســارة جــراء إيــقـــاف أو تــلــكــؤ
عدل مـشاريع زيادة اإلنـتاج النـفطي 
250 الـف برميل يومياً كلّ عام والتي
تُـقـدّر بـحدود 10 مـلـيارات دوالر ومن
احملـــتــمل بـــالــفـــعلِ تـــوقف أو تــلـــكــؤ
مــــشـــاريـع زيـــادة اإلنــــتــــاج في غـــرب
الــقـرنـة وفي حـقل الــزبـيـر ومـشـروع
صـاحب للـنفط.إضـافةً أنّ ـاء ا حـقن ا
اإللـتــزام بـالـقـرار سـيُـجـهض مـشـاريع
اإلسـتثـمار الوطـني في كُلّ من حقول:
مـــجــنــون والــنـــاصــريــة و أرطــاوي
وحلــيس وغـيـرهــا من احلـقـول والـتي
تـقع حتت إشـراف شركـاتـنا الـوطنـية
شاريع وتصعبُ على وسـتتعثرُ تلك ا
الـوزارة إمـكـانـيـة تـطـويـرهـا في حـالـة

اإللتزام.
5- هــنـاكَ تــقـديــرات أولـيــة بـخــسـارة
بـــــــحــــــدود 80-60 خـالل الــــعـــــامــــ
الـقـادمـ بـحـسـابـات الـتـخـمـ بـنـاءً

على سعر برميلٍ عند 38 دوالر. 
6- هـناك إستـحقاقـات شهريـة لصالح

الـشركـات األجنبـية الـعاملـة في حقول
ـــعـــدل 750 جــــوالت الـــتـــراخــــيص 
مـلـيـون دوالر شـهـرياً لـتـغـطـيـة الـكلفِ
الـتــشـغـلـيـة وإدامـة وصــيـانـة الـطـاقـة
ـا يـعـني أنّ كلـفـة إنـتاج اإلنـتـاجـية 
بــرمـيل الــنـفط ســتـزداد عـنــد اإللـتـزام

بالقرارات. 
ا سبق 7- وسـيواجهُ العراقُ إضافةً 
خــسـاراتٍ إضـافــيـةٍ بـسـبـب تـخـفـيض
: فاإلشكالية األولى اإلنـتاج بعد عامـ
طـلـوب إلستـعادة لـهـا صلـة بـاجلهـد ا
ــســتـــويــاته قــبل اإلنــتـــاج الــنــفـــطي 
الــتـخـفـيض والــثـانـيـة بــشـأن اجلـهـد
ـطلوب إلستعـادة زبائنه وخاصة في ا
الـــســوق اآلســيــويــة الـــذين خــســرهم
بــسـبب الـتــخـفـيض. وهــؤالء الـزبـائن
ســيـجـدون طـريــقـهم مـفــتـوحـةً صـوب
آخــرين لـســد احـتــيـاجــاتـهم من داخل
ـفــارقـة أنّ أوبـك وخـارجــهـا.وتــكــمنُ ا
الــطـلب عــلى الـنــفط الـعــراقي في عـام
2019 كـان يـتـراوح حول 180 مـلـيون
بــرمـيل شــهـريــاً أي أكـثــر من الــطـاقـة
ـقدّرة بـحدود 105 مـلـيون الـعـراقيـة ا

برميل للشهر. 
وخـالصــة الــقــول: إنّ الــتــزام الــعـراق
بقرارات أوبك+ جاءت لكبح اإلستثمار
ُـخـطط تــصـعـيـدهُ الــنـفـطي الـوطــني ا
ِ مُـقبـلتـ ويبـدو أنّ قدر خالل سـنـت
الــعـراق تـلـقـي كـوابحَ مـتــتـالـيـة كي ال
يُـــصــبـحَ فــاعالً ومـــؤثــراً فـي الــســوق
الـنـفـطيـة. وتـقـضي اخلـطة اإلنـتـاجـية
لـــوزارة الــنــفـط حــتى عــام 2022 رفع
اإلنــتــاج الـى قــرابـة 5 مـاليـ بـرمـيل
يــومــيـاً. وقــد تـوقــعت وكــالــة الـطــاقـة
الــدولـيـة في تــقـريـرهــا عن الـعـراق أنْ
يـصل إنـتـاجه في عام 2030 مـسـتوى
 6ماليـ بـرميل يـومـياً فـهـو الوحـيد
الـقادر عـلى توسـيع طاقـاته اإلنتـاجية
شاكل التي بـفتراتٍ قياسـيةٍ رغم كل ا
ا واجـهت عقـود جوالت التـراخيص 
ـا عـلـيـهـا إإل أنـهـا تـمـكـنت من لـهـا و
مـضـاعـفـة إنـتـاج الـعـراق من مـلـيـوني
بـرمـيل يـومـياً في 2010 الـى أكثـر من

4700 مليون برميل في 2020.
{ هل استنـفدت احلكومة العراقية السابقة
قدراتهـا التفاوضـية في إستثـناء العراق من

اإللتزام بقرارات أوبك+?  
- فـي قـنــاعــات الــعــديــد مـن اخلــبـراء
الـعراقي كان أمام احلـكومة العراقية
ـهدي) الـسـابـقة (حـكـومـة عادل عـبـد ا
ضرورة التفاوض مع األوبك إلستثناء
ــعـنـى حتـمل الــســعــوديـة الــعــراق (
ودول اخلـلـيـج األخـرى حـصـة الـعراق
مـن الــتـــخــفـــيض) أو تـــقـــلــيـل حــجم
تـرتبة من اإللـتزام بـالقرار. األضـرار ا

عدل بالنفط وتقد حسومات فورية 
5-4 دوالر لــلـبــرمـيل كل ذلك  أدّى الى
إنـهــيـار أسـعـار الـنـفط بـشـكل فـجـائي.
وكــان يـفــتــرض بـالــعـراق أن يــكـون له
نتج الثاني مـوقفاً واضحـاً بإعتبـاره ا
ـنـظــمـة وأنّ مـثل هــذه الـقـرارات فـي ا
ـــصــالـح الــدول اإلنـــفـــراديــة تـــضـــرّ 
ـنتجة خارج األعـضاء أكثر من الدول ا

أوبك.  
ــنــظــمـة ُــجــمل: إنّ إســتــمــرار ا وفي ا
وفــاعـلــيـتــهـا ســيـعــتـمــد أسـاســاً عـلى
توسيع قاعدة اإلنسجام والتفاهم فيما
ـــؤثـــرين بــــ األعـــضـــاء وخـــاصــــة ا
والـقـادرين على لـعبِ الدور في الـسوق
الــنـفــطـيــة ويـجب أنْ تــكـون مــشـاركـة
األعــضـاء في صـنــاعـة إسـتـرتــيـجـيـات
ـنـظمـة وصيـاغة قـراراتـها الـداخلـية ا
أســاســيــة ولـيــست هــامــشــيــة. فـأوبك
مــنـظـمـة إقــتـصـاديـة كــانت قـادرة عـلى
حــمـايــة مـصــالح أعـضــائـهــا إالّ أنـهـا
أصـبحت اليوم عاجزة عن حتقيق ذلك
البُـدّ من مـراجـعـة جادة لـلـبـدء بعـمـلـية
ـنــظــمـة في اإلصـالح إلسـتــعــادة دور ا
ـتـغـيرات الـتي تـشـهـدهـا سوق ضـوء ا

الطاقة. 
{ مـــا هي خـــارطـــة الـــطـــريق لـــســـيـــاســات
احلـكــومــة احلـالــيــة جتـاه الــقــطـاع الــنــفـطي

وأوبك?
- عــلى احلــكـومــة الـعــراقـيــة احلـالــيّـة
إصالح مـا أفـسـدته الـسابـقـة والـبحث
نافذ التي تسمح للعراق بالعودة عن ا
ــسـتـويـات اإلنـتــاجـيـة الـتي كـان الى ا

عليها.
ـضي في إســتـكـمـال وهي مــطـالـبــة بـا
مـــشــــاريع زيـــادة اإلنـــتــــاج الـــنـــفـــطي
وتــوسـيع الــطـاقــات اإلنـتــاجـيــة وعـدم
فـــــسـح اجملــــال ألي إتـــــفـــــاق يـــــكـــــبحُ

اإلستثمار في القطاع النفطي.
كــمــا أنــهـا مــســؤولــة عن تــفــعـيل دور
اجلــهـد الـوطــني في تـطــويـر حـقــولـنـا
األخـــرى خـــارج إطــار حـــقـــول جــوالت
الـــتــراخـــيص وهــنـــا تــكـــمن أهـــمــيــة
تــأســيس شـركــة الــنـفـط الـوطــنــيـة في

سياسة تفعيل اجلهد الوطني.
إســتـعـادة الـدور احملــوري لـلـعـراق في
ـبـادرات إلصالح ــنـظـمـة والـتــقـدم  ا
هـيـكـلـيـتـهـا  لـتـبـقى فـاعـلـة في الـسوق
لـيس فـقط علـى صعـيد الـنـفط بل على
ــصــادرهــا اخملــتــلــفــة. وأنْ الــطــاقــة 
تــوضع إســتــراتــيـجــيــات وســيــاسـات
واقـــعـــيـــة حلـــمـــايـــة مـــصـــالح الـــدول
األعــضــاء ومــنع إحــتــكــار الــقــرار في

أوبك. 
وتوجيه السياسات في احلد من النمو
ـتــسـارع لـبـدائل الـنـفط خـارج األوبك ا
لضمان بقاء النفط اإلحفوري فاعالً في
الـسوق ألطـول فتـرة مُتـاحة واإلنـفتاح
نتجة في نـحو تعاون أكبـر مع الدول ا
إطـار تُـدرس أهـدافُهُ بـعـنـاية. حـيثُ من
ــو الــطــلب عــلى الــنــفط ــتــوقـع أن  ا ثامر الغضبان
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اجلـمهور طويال للشاعـرة العراقية . خاصة
عــنـدمـا قـالـت :وبـغـداد قـيــثـارتي الـبــابـلـيـة
شـعري وهدبي علـيها وتر .. والـقت قصيدة
حتـت عنـوان: انـا بنت هـذا الـشـعب .  وقبل
ان اغـــادر االمــــارات  زرت االديب مـــحـــمـــد
مــبــارك بــصــحــبــة الــصــديق عــدنــان راسم
الشـكـره واودعه  اهـدانـي كـاسيـت المـسـية
الـشاعرة. وفي باب وزارة االعالم االماراتية
 ودعت الـصـديـقـ مـحـمـد مـبـارك وعـدنـان

راسم . رحمهما الله .
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اسطنبول

قـبل وصوله الى بـيروت .. غـرد الرئـيس الـفرنـسي ماكـرون على تـويتـر   بـاللـغتـ الفـرنسـية
والعربـية قـائال :  ( لبنـان ليس وحيـدا ) .. وقد تركت  هـذه التغـريدة العـاطفيـة تاثيـراتها  في
نـفــوس مـعـظم الــلـبــنـانـيــ  الـذين يــعـانـون مـن شـغف الــعـيش   بـســبب سـيــطـرة االحـزاب
الـسـياشـسيـة   والـدينـية عـلى مـقدرات الـبالد  والـهيـمـنة عـلى مصـيـر  العـبـاد .ولكي يـعطي
مـاكـرون مـعـنى آخـر واعـمق لـتـغـريـدته .. وصل الى بـيـروت كـأول مـسـؤول يـزور بـيـروت بـعـد
رفـأ .. قـاصدا مـكـان االنفـجار ..مـتـجوال  سـيـرا على االقـدام  في شـارع اجلمـيزة فـاجعـة ا
شرق بـيروت  وهـو الـشارع االكـثر تـضـررا  ودمارا من هـول االنفـجـار . وفي هذا الـشارع
ـر به لبنان صـرح ماكرون وسط مجـموعة من اللـبنانيـ الغاضبـ من الوضع السيء الذي 
قـائال : ان لـبنـان  بـحـاجـة الى مـيـثـاق سـيـاسي جـديد .. مـلـمـحـا الى ضـرورة انـهـاء سـيـطرة
االحـزاب التقليـدية على مفاصل الـسياسة في لبـنان .. وانهاء حكم الـزعامات التقـليدية.ليست
رة االولى الـتي يصل فـيهـا رئيس فـرنسي الى بـيروت في ذروة احملن واالزمـات .. فقد هـذه ا
وصـلـها من قـبل الـرئـيس جـاك شيـراك سـنة  2005بـعـد سـاعات  من االنـفـجـار  الذي ذهب
ضحـيته صديـقه رفيق احلريـري .. وكانت تصـريحات شـيراك حيـنها مـدوية بعـد ان اكد على
ـقتل  احلريري ..في شـتبه بها  ضرورة االقتصـاص من اجلماعـات  واالحزاب  والدول  ا
ـوالية  لنظام بشـار االسد . لم تترك فرنسا لـبنان حرا  طليقا اشارة واضحة الى االحزاب ا
نظـار  االمل  امل العودة في رسم السـياسة اللـبنانيـة بالشكل الذي يـوما ما  فهي تـراقبه 
يـريـحـهـا. وعـلى الـرغم من اسـتـقالل لــبـنـان عن فـرنـسـا في تـشـرين الـثـاني من سـنـة 1943
وتنصيب بشـارة اخلوري رئيسا للجمهورية  ورياض الـصلح رئيسا للوزراء ..تدخلت فرنسا
بعد سنـة  واحدة  من اعالن االستقالل في نتائج  اول انتخابات لبنانية .الواقع .. ان الوضع
ا  زاد الوضع سوء  السياسي الـلبناني ظل منقـسما على نفسه منـذ اعالن استقالله  .. و
تبلور طبـقة فاسدة ومتعـفنة  من احزاب سياسـية ودينية .. وزعامـات اثرت على حساب قوت
شعـبـها  الى ان تـدهـور الـوضع االقتـصـادي واالجـتمـاعي لـلـشعب الـلـبنـاني ..وحل  مـفـهوم
الالدولة  بـدال من حـكم الـدولـة .لكن احلـدث االخـطـر .. الذي رافق زيـارة مـاكـرون  .. وجود
مجمـوعة من الـشبـاب هتـفوا  امـامه.. وكأنه رمزهـم الوطني  ( الـشعب يـريد اسـقاط الـنظام )
وفي مكان اخر .. وقع اكثـر من خمس الف لبـناني في قائمة الكـترونية .. طالـبوا فيها عودة
االنتـداب الفـرنسي الى لـبنـان ..!?.الشك .. ان الـتدخالت االسـرائيـليـة - االيرانـية في الـشان
اللبـناني  سـببت  شرخـا سيـاسيا  واجـتمـاعيا  في الـوسط السـياسي والشـعبي .. وعـندما
يطلب بعض اللـبناني عودة االنـتداب الفرنسي الى لبـنان  كانهم يريدون الـعودة بلبنان  الى
عـهـود لم تـكن السرائـيل قـدرة عـلى االيـذاء .. وال اليران  قـدرة  عـلى تـاسيس  احـزاب ديـنـية
تـعمل لصـاحلها .وبـ من رحب بزيـارة اول رئيس اجنـبي الى لبنـان في اشد الظـروف قسوة
.. وب من  وصف الزيارة / بـانها ليست بريئة  والتخلـو  من رغبة  استعمارية  ومن حن

وقف متارجحا تسوقه الظروف السياسية واالقتصادية . الى ايام االنتداب الفرنسي.. يظل ا
الثابت..ان توجـهات  ماكرون  واسلوبه  منذ نزوله من الطائرة الرئاسية

 الى اجـتـماعـاته  وجوالتـه  وتصـريحـاته .. هي الـتي اوحت بان
فرنسا كـأنها ( الـوصي اجلبري) فهي مـازالت تعد  لبـنان  بلدا
يجب ان يعيـش برعاية وحماية فرنـسية .. حاله حال دولة غوانا
ـا الن فـرنـسـا وبـبـسـاطـة ما زالـت  تـعد  وامـارة مـونـاكـو .. ر
لـبـنـان الـبـلـد  الـعـربي االقـرب  واالمـثل لـنـشـر الـثـقـافـة والـقـيم

الفرنسية في الشرق االوسط  ..
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تـوقع وزيـر الـنفـط والنـائب االسـبق ابـراهـيم بـحـر الـعـلوم بـلـوغ خـسـائـر الـعراق من
الـتزامه بـاتفـاق منـظمة اوبـك + نحو 80 مـليار دوالر وعـد ذلك تداعـيات ثـقيـلة جدا
عـلى االقـتـصـاد يتـعـ ايـجـاد مـخـرج لاللـتـزامـات الـنـاجـمـة عن عـدم بـذل احلـكـومة

السابقة جهدا تفاوضيا الزمة. 
وقـال في حـوار اجـرته (الـزمـان) مـعه ان مـعـظم الـنـخب من اخلـبـراء واالقـتـصـادي
ـهتـمـ بـشؤون الـطـاقة من الـعـراقـي يـسـتشـعـرون بوجـود غـ كـبيـر تـعرض له وا
الــعـراق نــتـيــجـة الـتــزامه بـقــرارات اوبك + وكـشـف عن رفع دعـوى قــضـائــيـة امـام
احملكـمة االدارية ضد احلـكومة السـابقة وحتـديدا ضد رئيس مـجلس الوزراء ووزير

وضوع. وفيما يلي نص احلوار: النفط السابق على خلفية هذا ا

هدي حيدر العباديعادل عبد ا

-1-
ُـغَفَـلِ  وأصـحاب الـشخـصيـات الهشـة الذين غـرية لـيُوقع بـها ا ينـصب الشـيطـان أفخـاخه ا
ة الـنـفـسـية ازاء الـصـدمـات والتـحـيـات الصـعـبـة التي ـنون بـالـهـز يسـرع الـيـهم االنهـيـار و

تعترض طريقهم ..
-2-

من هذه االفخاخ :
االنتحار 

ـنـتحـر حـيـاته في الـدنـيـا وجناتَـه في اآلخرة ذلـك أنَّ االنتـحـار هـو أبـشع الـهزائم وبه يـفـقـد ا
النفسية على االطالق .

مـضافاً الى مـا يستـبطنه مِنْ خـواءٍ روحي وعقائـدي وسوء ظن بالـرب الرحيم الـكر الذي ال
يقطع عَوْنَهُ وإمدادَه عن عباده جميعاً .

ومن هذه األفخاخ الرهيبة :
ـطـالبـة بـجعل الـبالد حتت االنـتداب األجـنـبي في عـملـيـة انسالخ كـامل من احلس الـوطني  ا
وباالعالن الـوقح عن بيع البالد والـعباد وارتـداء ثياب التـبعيـة البغيـضة للـمستـكبرين الذين ال

هزوم نفسيا بغير منظار احلقارة ..!! ينظرون الى ا
-3-

لقد راعني تقد بـعض اللبناني طلباً الى (فرنسا) يدعونها فيهِ الى معاودة احتاللها للبنان 
في الـوقت الذي أكدّ فيه الـرئيس الفرنـسي (ماكرون) انه رئـيس لفرنسـا وليس رئيسـا للبنان 
في زيارته التفقـدية السريعة للبنان بعد الفاجعة الكبرى التي حلّت به مساء 2020/ 8/ 4 إثْر

رّوع الذي أدّى الى تدمير كاسح للعديد من البيوت والفنادق والشركات ... االنفجار ا
ـفقـودين الـذين مازال وراح ضـحـيته 154 قـتيالً  ومـا يـقرب من 5000 جريح  فـضال عن ا

البحث عنهم جاريا حتى اآلن ...
-4-

وأغـرب الـغرائب أنْ يُـهـرع فريق من الـنـاس لتـقـد استـقالل بالدهم وسـيـادتهـا عـلى طبق من
الـذل واالستـسالم الى األجـنـبي ولـيست تـلك اال واحـدة من مـكـائد الـشـيطـان الـذي سـلب هذا

ه . الفريق الطائش عقله وجعله يتخبط على هذا النحو ا
-5-

الـكــوارث والــفــواجع ال تــنـقــطع عــلى االطالق  وتــتــخــذ صـوراً
وأشـكاال عـديـدة في مخـتلـف البـقاع والـبالد  ولـكنّ األوطان لن
ـا كـانت عـلــيه قـبل الـصـدمـة  تـمـوت وقـد تـعـود الـى أفـضل 
بفـضل ما يـبذله اخملـلصـون من أبنـائهـا من جهـود وتضـحيات 

تنافسون . وفي ذلك فليتنافس ا

اعالن رئـيس مـجـلـس الـوزراء الـعـراقي مـصـطــفى الـكـاظـمي يــوم الـسـادس من حـزيـران عـام
نهاج حكومته بكرة التي تعد أحد أهم األهداف الرئيسة  2021 موعداً الجراء االنتـخابات ا
ستلزمات اخلاصة بإجرائها وتأكيده على استعداد احلكومة وتعهده بالتحـضير لها وتوفير ا
تـطلبات التي من شأنها توفـير البيئة واألجواء اآلمنة إلجـراء انتخابات نزيهة تلبي لتوفير كل ا

عايير الدولية.   ا
ومع أهـمــيــة االعالن هـذا واحلــراك الــسـيــاسي الــذي يـشــهـده الــعــراق ومـواقف االتــفـاق او
ـبكـرة وجدليـة حل مجلس لك حق الـدعوة لالنتـخابات ا االخـتالف معه او اجلدل حـول من 

واضيع.   النواب وغيرها من ا
بـكرة في الـعراق حتـتاج الى اجناز واتـمام الـعديد من ـهم التـأكيد أن االنـتخـابات ا لكن من ا
ـتـأخـرة منـذ سـنـوات عديـدة والـتي كـانت سـببـاً لـهـذا الوضع سـتـلـزمات ا االسـتحـقـاقـات وا
عـقد القائم على تـأجيل وترحيل كل اسـتحقاق واجـراء مطلوب بغـية احلفاظ على الـسياسي ا
ــتـرتــبـة عــلى االحـزاب والــكـتل ــكـاسب والــهـروب مـن الـنـتــائج وااللــتـزامـات ا االمـتــيـازات وا

السياسية.  
ـتـأخـرة الـتي يـجب عـلى احلـكـومـة الـعـراقـيـة ورئـيـسـهـا ـتـطـلـبـات ا ان اهم االسـتـحـقـاقـات وا
ـمثلة في مـجلس النـواب والسلـطة القـضائية مصطـفى الكاظـمي والكتل واالحـزاب الرئيـسية ا
ادة (89) من الـدسـتـور ان تـعـمل وتـنـجـز عدداً مـن هذه ـنـصـوص عـلـيـها فـي ا ـكـونـاتـهـا ا

االستحقاقات قبل الوصول الى موعد اجراء االنتخابات وهي:  
ُـعطـلة مـنذ عـدة اشهـر بسـبب موضـوع عدم 1- اعـادة الروح الى احملـكمـة االحتاديـة العـلـيا ا
ـنـجز مـنـذ عدة اكتـمـال نصـاب أعـضائـهـا واالسراع في تـشـريع قانـون احملـكمـة االحتـادية ا
ادة (الثالثة) من قانون احملكمة االحتادية رقم 30 لسنة 2005.  سنوات او تعديل احكام ا
2- اجـراء الـتـعـداد الـعـام لـلـسـكـان وتـهـيـئـة قـاعدة بـيـانـات صـحـيـحـة ودقـيـقـة بـعـدد الـسـكان
وحد لكل عـراقي واعتباره االساس والبديل عن دني) ا واعمارهم من خالل الـرقم الوطني (ا
البطاقة االنتـخابية (البارومترية) وغيرها التي  التالعب بها وبيان مناطق تواجدهم والكثافة
ا يـعزز جنـاح االنتـخابـات القـادمة فـيمـا لو  اجـرائها عـلى اساس السـكانـية لـكل منـطقـة و

تعددة.   الدوائر االنتخابية ا
ـا يضـمن حـقوق الـتـصويت لـلـمهـجـرين والنـازح 3- تشـريع قـانون االنـتخـابـات اجلديـد و
والعـراقي في اخلـارج وملـحقاته من الـدوائر االنتـخابـية واالمور الـفنـية التي تـشكل جزءا ال
يـتـجزء مـن مشـروع الـقانـون الـذي يـحتـاج الى تـصديـق رئيس اجلـمـهوريـة والـنـشر بـاجلـريدة

الرسمية (الوقائع العراقية).  
ـتظـاهرين وعـموم الـشعب الـعراقي بـتخـفيض عدد ـطالب ا 3- تـعديل الـدستـور فيمـا يتـعلق 
اعـضاء مـجلس الـنواب وحتـديد رواتـبهم وامـتيـازاتهم ومـوضوع الـكتـلة االكـبر وطريـقة حل

واد اخلالفية في الدستور.  مجلس النواب وغيرها من ا
4- تأمـ حماية الـعملية االنـتخابيـة من قبل القوات الـعسكرية احلـكومية حـصراً مع مشاركة

واشراف دولي لضمان نزاهة وحرية التصويت والفرز واعالن النتائج.  
ـستقـلة بـحيث يكـون اعضـائها مـن القضـاة واعضاء 5- تـعديل قـانون مفـوضيـة االنتخـابات ا
ـتقاعدين حـصراً حيث انه أضمن وأفـضل في ضمان استـقالل اعضائها عن االدعاء العام ا

اجلهات التي رشحتهم.  
ـنع االحزاب والـكتل الـسيـاسـية الـتي تمـتلك مـيـليـشيـات وقوات عـسكـرية 6- تشـريع قانـون 

ـشـاركة في االنـتـخابـات او تـرشيح ومـصـادر تمـويل غـير مـعـروفة من ا
اشـخـاص يــديـنـون بــالـوالء لـهـا الن جتــارب االنـتـخــابـات االربـعـة
الـســابـقــة اثـبـتـت حتـكم وتالعب هــذه االحـزاب والــشـخــصـيـات

قاعد في مجلس النواب.   بالنتائج وسيطرتها على ا
واخـيـرا فان الـطـريق الى انـتـخابـات حـقـيـقيـة وحـرة ونـزيـهة في
الــعــراق مــا زال طــويالً وان مــجــرد االعالن عـن االنــتــخــابـات
ـبـكرة ال يـجـدي نـفـعاً اال اذا  اجنـاز وتـنـفـيذ االسـتـحـقـاقات ا

تأخرة. ؤجلة وا تطلبات ا وا

ابراهيم بحر العلوم

شعار اذاعة بغدادعدنان راسم أحمد

ــــعــــدالته اخلــــام ســـــوف ال يــــكــــون 
الـسـابـقـة وسـيـصل الى مـعدالت 110
مـليون برميل يومياً في عام 2040 لذا
عـلى احلكومة العراقـية رسم السياسة
ــبـادرة لــتــلــبــيـة الــنــفــطـيــة لــتــأخــذ ا
إحـــتــيــاجـــات الــســوق خالل الـــفــتــرة
الـقـادمـة من خالل الـتخـطـيط لـتـوسيع
الطاقات اإلنتاجية وهذا سيساهم في

تقوية األوبك.
أنْ يــــبـــادر الـــعـــراق الى
تــــفـــعـــيل مــــفـــهـــوم أمن
الـطـاقة اإلقـلـيمي لـيـكون
لـه الــــــدور الـــــبــــــارز في
تـــعــزيــز الـــعالقــات بــ
الــــــعــــــراق وجــــــيــــــرانه
سـتـهلـك ـنـطقـة وا وا

في العالم. 
{ مـــــا هــــو دور اخلـــــبــــراء
والـنـخب ومـنظـمـات اجملـتمع
ـهـتـمـة بـالـطـاقـة في ـدني ا ا
الدفـاع عن مـصـالح الـعراق

النفطية في هذه االزمة? 
- من خالل التواصل مع
الــــنــــخـب من اخلــــبــــراء
هتم واإلقـتصادي وا
بـشأن الطاقـة العراقي

يـســتـشـعـر مـعـظـمـهم أنّ
هـناك غبناً كبيراً قد وقع
عـــلى الـــعـــراق من خالل
إلــتــزامهِ بــقــرارات أوبك
+ وأنّ احلـــــــــكــــــــومــــــــة
الـسـابـقة لـم تبـذل جـهداً
إلنــتـزاع حـقــوق الـعـراق
شروعة بل إستسلمتْ ا
وقـبـلتْ ووضـعـت البـلـد في
حــالـة ال يُــحـســد عـلـيـه كـمـا

يبدو جليّاً اليوم.   
ية العراق للطاقة) لـذلك تصدت (أكاد
كـمـنظـمة مـجـتمع مـدني تـهتمًّ بـشؤون
الـطـاقــة ولـهـا فـاعـلـيـتـهـا في الـسـاحـة
الـعــراقـيـة بـرفع دعـوى أمـام احملـكـمـة
اإلداريـــة ضــد احلـــكــومـــة الــعـــراقــيــة
الــســابـقــة وحتـديــداً ضــد الـســــــــــيـد
رئيس مجلس الوزراء السابق والسيد
وزيـر الـنـفط الـسـابق عـلى خـلـفــــــــية
ــوافـقـة عـلى قـرارات أوبك + خلـفض ا
إنـــتــاج الـــعــراق الـــنــفـــطي وطـــالــبت
الـسلـطات الـقضائـية بـإعدام أو سحب
ـرقم 85 لـسـنـة قـرار مـجـلس الـوزراء ا
2020 ألنـه جــــاء مــــعـــــيــــبـــــاً ومُــــخالً

بالقانون. 
ـيـة (كـمـنـظـمـة) في وإسـتـنـدت األكـاد
ـثلُ دعــواهــا بــأنّ الــقـبــول بــالــقــرار 
ــصـلــحــة الــشـعب تــهــديــداً مـبــاشــراً 
الــعـراقـي وأنّ احلـكــومـة الــسـابــقـة ال
تـتعـدى في صالحيـاتها إتـخاذ قراراتٍ
مـصيريـة كهذا الـشأن إذ هي ليست إالّ
حـكومة تصريف أعـمال ال تمتلك احلق
في إلـزام احلـكـومـة اجلـديـدة بـقـوانـ
تـــضـــعـــهـــا أمـــام حتـــديـــات صـــعـــبـــة

ومصيرية في تنفيذ برامجها.  
ـفــاوض لم يــكن مُـجــبـراً وأنّ الــوفــد ا
عـلى إعـطـاء هـكـذا إلـتـزام وكـان عـلـيه
الـدخولفي تفاوض مع أوبك أو ترحيل
ذلك حلــكـومــة مـكـتــمـلـة الــصالحـيـات
ــنـصف أنْ يــدفع الــعـراق فــلــيس من ا
ثــمن حــرب األسـعــار الـتي جتــري بـ
قــوى نــفــــــطــيـة كــبـــــــرى إنــتــفـعــــت
لــسـنـ طـويـلــة من غـيـاب الـعـراق عن
الــســوق الـنــفـطــيــة وضـيــاع حــصـته

التصديرية. 
ـنتـظر قيـام احملكـمة بالـنظر في ومن ا
الــدعـوى نـهـايـة الــشـهـر احلـالي (آب)
هـا منـذ فـترة غـيرَ أنّ فـقـد جرى تـقـد
ظــروف اجلـائـحــة قـد أدت الى تــأخـيـر

النظر فيها. 
وتُـعـدّر هذه الـقـضــــــــيـة نـوعيـة حيث
لم يـشـهـد القـضـاء الـعراقي مـثـيالً لـها
مـنـذ بدء الـعراق إنــــــــــتـاجه النـفطي
ولــــيس فـــيـــــــــــهـــا أي جــــنـــــــــبـــة أو
خـصــومـة شـخـصـيـة بل أنّـهـا تـطـالب
ـذكــــــــــور الــقـضـاء بــإلـغـاء الــقـرار ا
ومـنح احلـكومـة احلالـية الـقـــــــوّة في

مسار مفاوضــــــــاتها مع األوبك. 
وكـما أنّ الـدعوى جـديدة عـلى القـضاء
الــعـراقي كــذلك لم تــشـهــدْ الـســلـطـات

القضائية في دول أوبك ما يُشابهها.
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سابقته اخلاصة بأدب الرسائل. أعلن بيت الفنون في واشنطن امس عن اسماء الفائزين 
وشكـرت مديـرة الـبيت الـكـاتبـة واإلعالميـة سـهيـلة بـورزق نـشرته مـجـموعـة (الكـتـابة) الـتي تديـرهـا جلنـة احلكم

ؤلفة ا
الشـاعـرة حـبيـبـة مـحمـدي والـروائي مـحسن الـرمـلي والـشاعـر عـبـد الرزاق الـربـيـعي والروائي سالم إبـراهـيم وقـد فاز

سابقة الكتّاب با
ترجم شرف الدين شكري/ اجلزائر ا

والكـاتب علـي السـباعي/ الـعراق والـكاتب مـنشـتح درار/ السـودان ومن جانـبه هنّـأ االحتاد الـعام لألدبـاء والكـتّاب في
باركة الى السباعي وقّرة مخـصصاً وافر ا تفاني لبيت الـفنون وإدارته وإلى اللجنة ا العراق الفائزين مشـيراً إلى (اجلهد ا

فرحة في احملافل األدبية). شروعه اإلبداعي الدؤوب وجتربته التي حتقق النتائج ا الذي يتواصل 
‚uÞ uÐ« wÝd                                                                                                                                                           

رسالة واشنطن
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الكبيرة:
كـنـت  مـنـذ بـدايـة خـمـسـيـنـيـات الـقـرن
ـــاضي اذهـب الى الــشـــام في بـــدايــة ا
الـعطـلة الـصيـفيـة كل عام وابـقى هناك
شـهرا اويـزيـد وفي عام 1954 الثـقيت
بــدمــشق بــالــشــاعــر الــكــردي الــثـوري
ـبـدع والـكـبـيـر  الـتـروتـسـكي الـنـزعة ا
ــعــروف بــ ســلــطــان شــيــخــمــوس ا
االدبـــاء الـــكــــورد ب(جـــكـــر خـــوين)أي
الـشـخص ذو الكـبـد الـدامي وطلب الى
ان اوصل نـسـخـة من ديـوانه الـشـعري
اجلــــديــــد مع رســــالــــة الى الــــشــــاعـــر
ـقيم الـكوردي اجملـدد عـبدالـله كوران ا
بـالـسـلـيـمـانـيـة بـعـدعـودتي الى بـغـداد
وعـــنـــد رجـــوعـي الى بـــغـــداد ارســـلت
كتوبة بالالتينية الكتاب مع الرسالة ا
عـــــلـى عــــادة كـــــورد ســـــوريــــا الـــــذين
يـسـتــعـلــمـون احلــروف الالتـيــنـيـة في
ـا أن كوران كـتـابة الـلـغة الـكـوردية و
كــان شـيــوعـيـا مــكـشـوفــا ومن مـعـادي
ـلـكي الـسـابق فـقـد كـان بـيته الـنـظام ا
مـعرضـا لـلتـفـتـيش الفـجـائي بـ ح
واخــر وفي احــدى حـمـالت الـثــفــثـيش
عــلى بــيت كــورا ن الحـقــا بــتـاريخ 25
ايــــلـــول 1954 عـــثــــر عـــلـى الـــديـــوان
ـكتوب عـلى ظرفـها ارسلت والرسـالة ا
ا بيد الشـاعر عبدالوهـاب البياتي  و
ان الــرســلــة كــانت مــدونــة بــاحلــروف
الالتينية فقد ظنه رجال االمن منشورا
شــيـوعـيـا سـريـا فـألــقـوا الـقـبض عـلى
كـوران بـالسـلـيـمـانيـة والـقـوا  الـقبض
عـلى الــبـيـاتي بـبــغـدا واودعـوه سـجن
ــعــظم  الــذي كــان في ــوقف بــبــاب ا ا
موقع وزرارة الصحة احلالية وبعد ان

شــاعـر الــعــراق عــبـدالــوهــاب احــمـد
ــعــروف ب( عــبــدالــوهــاب جــمــعـــة ا
الــبـيـاتي) ولــدفي بـغـداد مــحـلـة بـاب
الشـيخ في عام 1926 وتوفى  خارج
ــــقــــبـــرة بـــلــــده  عـــام 1999 ودفن 
ـقبرة التي الغربـاء بدمشق في ذات ا
يــرقــد فــيــهــا  بـسـالم مــجـمــوعــة من
مـــــــشــــــــاهـــــــيــــــــر اعالم الــــــــعـــــــراق
ــفــكــر هـادي الــشـاعــراجلــواهــري وا
الــعـلـوي والـشــاعـر مـصــطـفى جـمـال
الـــــدين وغــــــيـــــرهم رحـــــمـــــهـم الـــــله
ويـنـحـدر الـبيـاتـي  اساسـا مـن اسرة
عـــربــيـــة من اهــالي قـــريــة (زنـــكــلــو)
الـواقـعـة عــلى اعـتـاب جـبـال حـمـرين
ــعـلـمـ الـعـالـيـة ومن خـريـجي دار ا
ســـابــقـــا  وامه كـــورديــة وخـــاله هــو
ـــرحـــوم مـال رشـــيـــد بــــاجالن رجل ا
ــعــروف الــدين وصـــاحب الــكـــتــاب ا
ـحلـة حي االكراد لـتعـليم الـصبـيان 
في منطقة بـاب الشيخ  واخوانه عبد
 الـسـتـار الـذي اصـبح رئـيـسـا لـغـرفة
جتـارة بــغــداد بـعــد ســقـوط الــنــظـام
السـابق فى عام 2003 واخوه االخر
عـبــدالـرزاق (والــد طــبـيــبـة االســنـان
عروفة في ذيعـة ا ميـسون البيـاتي ا

تـلفـزيـون بغـداد في ثـمـانيـنـيـات القن
ــــواد ــــاضي) وكـــــانــــا مـن جتــــار ا ا
ـعــروفــ في بـغــداد امـا الـغــذائـيــة ا
اخوانه االخرون مدحت وعدنان فكانا
ـــعـــروفـــ ايـــضــا من اخلـــيـــاطـــ ا

ببغداد.
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وبــحـــكم كــونـي عــضـــوا في اجملــلس
ــركــزي الحتــاد االدبــاء الــعــراقــيــ ا
مـنـذعام 1985 تـعـرفت عن قـرب اكـثر
ـرحوم البـياتي من خالل مـؤتمرات با
رموق ربد الذي كـان من ضيوفه ا ا
سنويا وفي مربد عام 1989 وهواخر
مـربدحضـره البـياتي في حـياته وقبل
دخــول قـواتــنـا الـى الـكــويت الـتــقـيت
بالـبياتي بـاحللة  في جـزء من انشطة
ـربـد التي اقـيمت في الـفـيحـاء  على ا
احــدى مــدرجــات الـســاحــة الــكــبــيـرة
لالحـتـفال  وبـعدالـسالم والـسؤال عن
االحـوال باعـتبـاره احد ابـناء مـحلـتنا
ـة بــاب الـشـيخ سـألت االسـتـاذ الـقـد
ابـا عـلي رحـمه الـله وكـان انـسـانـاجم
الـــتـــواضع رائع االخـالق عن عالقـــته
باالدباء الكورد فضـحك ضحكة كبيرة
وقــال سـأروي لك هـذه احلـكـايـة وقس

عثر رجـال االمن على من يـقرأ ويترجم
ذكورة تبـ انها رسالة لهم الرسـالة ا
رة اخوانـية عادية ولـيست سياسـيةبا
فاطلـــــــــقوا سراحمهـا بعد ان امضوا
مايـقـرب من شـهـر بـ جـدران سـجون

النظام . 
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 وعــنــدمــا ســألـــته عن اخــر نــتــاجــاته
الشـعـريـة فقـال لي انه ديـوان (بـسـتان
عـائــشـة) الـذي اسـتــطـيع ان أزعم كـمـا
قـال بـأنه يتـضمن خالصـتي الـشعـرية.
ــقـابــلــة الــشــاعـر وكــان مــعي اثــنــاء ا
ا علم السـرياني نزار حـنا الديـراني و
بــأنه من زاخــو وقــريب من وادي نــهـر
اخلـابـور قـال ان مـنـطـقـة اخلـابـور هي
رحم االرض فـــمـن هـــنـــا انـــطـــلق ابـــو
االنـــبــيــاء ابــراهــيم وذهب الــيــاور في
جـــنـــوب الـــعـــراق الى اخـــر الـــقـــصـــة
ـعـروفـة. ثم اجـرى بـعـد ذلك االسـتـاذ ا
نـــزار الــديــرانـي وكــان وقــتـــهــا مــديــر
حتـرير  مـجـلة الـكاتب الـسريـاني التي
يــصـدرهــا احتـادادبــاء الـعــراق اجـرى
مــقــابـلــة مـهــمـة مـع شـاعــرنـا الــكـبــيـر
الـبـيـاتي نـشـرت فـيـمـا بـعـد في اجملـلـة
ذكـورة  وفي عام 2012 كنت عـضوا ا
في وفــد ادبي رفـيـع بـرئــاسـة االســتـاذ
فاضل ثامر رئـيس احتاد ادباء العراق
في وقـــته وعــــضـــويـــة االمـــ الـــعـــام
ــنــاضـل الــفــريــد ســمــعــاز الــشــاعــر ا
والـشـعـراء عـمـر الـسـراي وحـسن عـبـد
راضي حلـضــورمـؤتـمــر احتـاد االدبـاء
الـثـقـيت ـنــعـقـد في الـبـحـرين الـعـرب ا
عـــلى هـــامـــشـه  بـــصـــحـــبـــة االســـتــاذ
النـاقـدفاضل ثـامـر فسـألت الـشاعـر ابا
ــــوضــــوعــــيــــته ــــعــــروف  بــــاديــــة ا
وصــــراحـــته وحــــصـــافـــة رأيـه  قـــائال
;اسـتــاذ حـمــيـد مـا تــقـيــيـمك  كــشـاعـر
معروف لـشعر عبدالـوهاب البياتي الن
هــنــاك شــاعــر من جــيــله يــنــكــر عـلــيه
ابـداعه في مـحـافـله اخلـاصـة والـعـامة
ويــقـول بـأنه ال يــسـتـحق الــهـالـة الـتي
تـمــيط بـأســمه وال يــسـتــأهل الـشــهـرة
ات الـتي حـصل عـلـيـهـا حـيا والـتـكـر
ومـيـتـا فـنظـر الي وابـتـسـامـة عـريـضة

تشرق على وجهه.
ـرحـوم ابــو عـلي عـبـدالـوهـاب  وقـال:ا
الـبـيــاتي شـاعــر كـبــيـر مــبـدع وأصـيل
ومــنـــتــشـــر جــدا في احملـــافل االدبــيــة
والــثــقـــفــافـــيــة في الـــعــالـم وكــانت له
عـالقـات واســعــة بـكــبـار ادبــاء الــعـالم
ناظم حـكـمت و يفـنـوشيـنـكو ومـاركـيز
وغيرهم ومايقوله الشاعر الذي ينتقده
غـيـر صـحـيح  ونـاجم عن عـدم ارتـيـاح
شـخـصى اوخالف بـ الـطـرفـ لـيس
اال بــاخــتـصــار الــبــيــاتي شــاعــر رائـد

وكبير .

·U'« 5 Š

بغداد

عبد الوهاب البياتي

الشركة العراقية لضمان الودائع/ مساهمة مختلطة 
W UF « W¾ON « ŸUL²ł« …uŽœ ÊöŽ«
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ـادت ( 87 و  88) من قانـون الـشـركات اسـتنـاداً ألحـكام ا
ـعــدل  يِـسُـرنـا دعــوتـكم حلـضـور رقم  21 لـسـنـة  1997 ا
ـصـادف اجـتـمــاع الـهـيــئـة الـعــامـة صـبــاح يـوم االربـعــاء ا
8/26/ 2020 الساعة العـاشرة صباحاً في مـقر فندق بابل
الــكـائن في بــغـداد / شــارع الـكـرادة / حـي اجلـادريـة وذلك

ناقشة جدول االعمال اآلتي:
ــؤسـسـ ومــصـاريف ـصــادقـة عــلى تـقــريـر جلــنـة ا  1- ا

تأسيس الشركة. 
 2-انــتـخــاب مـجــلس ادارة لــلـشــركـة من الــقـطــاع اخلـاص
والــبـالـغ عـددهم  (5) خـمــســة أعــضـاء أصــلــيـ ومــثــلـهم

أحتياط.
وجب ـسـاهمـ  راجـ حـضوركم اصـالـة او انابـة احد ا
وجب وكالة صادرة من كاتب العدل صك االنابة او الغـير 
عــلى ان تــودع االنــابــات او الــوكــاالت لــدى هــيــئـة األوراق
ـنــصـور قـبل ثالثـة ايـام من ـالـيـة الـكــائـنـة في بـغـداد / ا ا
تـاريخ االجتـمـاع وفي حالـة عـدم حتقق الـنـصاب الـقـانوني
يـؤجل االجـتمـاع الى االسـبـوع الذي يـلـيه في نـفس الـزمان

صادف 9/2/ 2020. كان احملدد وا وا
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WO½Ëd²J ù«  U½U×² ù«  UO³KÝ
الـعــلـمـيــة هي أعـلى ســلـطـة من
رئيس اجلـامـعة والـوزيـر حتى;
فال يـنقض قرارهـما ; بل لـهما (
أي مــجــلس الــقــسم والــلــجــنــة
العـلمية )  حق الـنقض لقرارات
الـــعـــمــيـــد ورئـــيس اجلـــامـــعــة
والــوزيـــر اخلـــاصــة بـــاجلــانب

العلمي.
WO½Ëd²J « W uEM

ــــــنــــــظــــــومــــــة 11- الوجــــــود 
الـكـتـرونـيـة وطـنـيـة ( داخـلـية )
(آنـتـرانيـت ) وليـس ( أنتـرنت )
لـلــتـواصل بــ وزارة الـتــعـلـيم
وتــشــكــيالتــهــا ; ومـع الــطــلــبـة
واســاتــيــذهم واالعــتــمــاد عــلى
بــرامج الــتــواصل االجــتــمــاعي
واجملــتــمــعي والــتي فــيــهــا من
اخملاطـر الكثير ومـن التهديدات
اخلــطــرة لــلــمـــوارد الــبــشــريــة

الوطنية العلمية.
12- تكـبيل الـوزارة للـجامـعات
واســاتـيـذهــا بـتـعـلــيـمـات حتت
ـستمر والـتي تؤخر الـتحديث ا
عملية التنمية والبحث العلمي.
ــبــادرة من الــوزارة 13- عــدم ا
واجلامـعات لنـقل اجلامعات من
جــامــعـــات عــالــة عــلى مــوازنــة
الـدولــة الى جــامـعــات بــحـثــيـة
ــــوازنــــة ومــــنــــتــــجــــة لــــدعم ا

االحتادية.
ــتــعــمــد وعـدم 14- الــتــغــافل ا

االهـتــمـام بــاســتـحــداث مـعــاهـد
ــهــارات الــتــطــويــريـة. ــهن وا ا
والـــتي تــضـخ األمل في نـــفــوس
ـتـحمس وتـنـقـلهم من الـشبـاب ا
عـــالــــة عــــلى مــــوازنـــة الــــدولـــة
الـعراقـية الى عـامل منـتج وفعال

في الوسط االجتماعي.
هــذا غــيض مـن فــيض اردنــا أن
نـشـاركه مـعـكم ; وعـود عـلى بـدء
فـــانـــا اتـــفق مـع من يـــقـــول بــأن
االمـتـحـانـات االلـكـتـرونـيـة بـهذه
الـطــريـقـة هـي لـيــست الـطــريـقـة
ُــثــلى; فال مــعــايـيــر كــمــيـة وال ا
معايير نـوعية طبقت وتطبق في
هذه االمتحانات أو اإلختبارات ;
واعتقد جازمـا بأن القائم على
مــــــركـــــز الـــــقــــــرار في الـــــوزارة
يــــحــــاولــــون جــــاهـــديـن اجنـــاز
مـتـطـلـبـات الـعـام الـدراسي هـذا;
وجنــاح عــمــلــيـــة االمــتــحــانــات
ـــكن من الـــنـــهــائـــيـــة بــأقـل مــا
ســلــبــيــات; ألن بــالــتــالي هــنــاك
ضوابط وشـروط لليونـسكو البد
األخــذ بـــهـــا وعــدم جتـــاهــلـــهــا;
وعــلـيه البـد من تــكـاتف اجلـمـيع
الجنــاز مــتــطــلــبــات هــذا الــعــام
الــــــدراسي والــــــذي لـم واليــــــلبِ
طـمــوح الـكـثـيـر مــنـا; ولـكن ( مـا

اليدرك كله اليترك جله).
شرف العام على منتدى ابتكار { ا
لرصانة التعليم

قرارات الـوزارة واجلامـعة والتي
أثقلت كواهله.

6- عــدم االهـــتـــمـــام بـــالــتـــدريب
واجلـانـب الـتــطــبـيــقي الــعــمـلي;
وهــــذا لــــيس مــــحــــصــــور عــــلى
ـنظـومة ـا على ا اجلامـعات; وا
الـتعـلـيـميـة في الـعـراق ككل ومن
التعليم األساسي الى اجلامعي.
7- اهـتـمـام الـوزارة واجلـامـعات
بــاجلــانـب االداري عــلى حــســاب
الـبـحث الـعـلـمي وهـذا نـراه جليٌّ
واضح من خالل دليـل صالحيات

عمم على اجلامعات . الوزارة ا
ــعــايــيـر 8- عـدم تــوافــر أغــلب ا
الكـمية والنـوعية جلودة الـعملية
الـــتــعـــلـــيــمـــيــة فـي اجلــامـــعــات
ـا احلــكـومــيــة قـبـل االهـلــيــة ; 
يــــــضــــــعف دورهــــــا الــــــرقــــــابي
واالرشــــادي والـــــبــــحــــثـي عــــلى

اجلامعات والكليات االهلية.
9- الوجـــود لــســـيـــاســة ثـــابـــتــة
واستـراتـيجـية واضـحـة وشفـافة

لعمل اجلامعات والوزارة.
10- عـدم اسـتـيــعـاب الـفـرق بـ
القـرار العلـمي واالداري فال قيمة
والسـلــطـان لــلـقــرار االداري عـلى
القرار العلمي في التعليم; ومثال
ذلك إن عـمــلــيـة تــعـيــ اسـاتــيـذ
اجلـامـعـات واالتـفـاقـات الـعـلـمـية
وغـيــرهـا من الـقـرارات الــعـلـمـيـة
يــكـون مـجـلـس الـقـسم والــلـجـنـة
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نـعتـرف من البـدايـة بأن جـامـعاتِـنا الـعـربيـةَ تعـيش أزمـة مزمـنة ال
لـوَّثة بفـساد األنظـمة السـياسية تنفـصل عن أزمة الـبيئـة العربـية ا
واألنسـاق االجتـماعـية والـتعلـيمـية والـتربـوية; ألنـها مـا زالت جتترُّ
النـظام التـقليـدي النـمطي والتـلقيـني في نظـامها وأسـاليبـها وطرق
ـهـني ـا أنـتـج أجـيـاال تـفـتـقـر إلى االبـتـكـار والـذكـاء ا الـتـدريس; 
نـطقي لـلمعـارف. بل أصبحت هـذه األجيال عرفـي والتحـليل ا وا
عنى أن تراكمـة عائقاً في طـريق بناء احليـاة العربيـة اجلديدة;  ا
اجلـامـعـات لم تعـد مـخـتـبَراً إلنـتـاج وتـفـجـير الـذكـاء بـقـدر ما هي
ـعـرفـيــة الـتي ال تـفـهـم مـتـغـيـراتِ خـالصـات لـلـنـمــطـيـة والـبـالدة ا

ستقبلية.  العصر وأسواقَ العمل ا
راكز البحثية العربية من كن القول إن خروج كل اجلامعات وا و
ي ألفضل  500جامعة على مستوى العالم هو أمر الترتيب العا
طــبـيـعيٌّ ومــنـطـقيٌّ فـي ظل تـدني مـخــصـَّصـات الــتـعـلــيم والـبـحث
العلمي واستمرار نـزيف هجرة العقول العربـية للخارج وسيطرة
األجــواء الــطــاردة لــلـــكــفــاءات والــقــدرات مـع انــخــفــاض دخــول
األسـاتــذة وعـدم تـقـديـر صـنــاع الـقـرار لـلـعـلـم والـعـلـمـاء وغـيـاب
حريات الـبحث العـلمي الذي هو جـزء أساسي من تقـييد مـنظومة
احلريات الـعامـة في البلـدان العربـية. كـما أن القـطاع اخلاص في
الـعـالم العـربي ال يـحـتاج لـلـبـحث العـلـمي وال يـهتم به ألنـه يعـتـمد
ـستـوردة بـينـمـا الـقطـاع اخلـاص في أوروبا عـلى الـتكـنـولوجـيـا ا
ـول البـحث العلـمي ويعـتمد عـليه. هذا ـتقدمـة هو الذي  والدول ا
إضـافـة إلـى عـدم االهـتـمـام بـالـتـعـلـيـم مـا قـبل اجلـامـعي فـهـو في
تـدهور مـسـتمـر وتدهـوره يـعني تـدهـور التـعـليم اجلـامـعي وتدني
الــبــحث الــعـلــمي. أضف لــذلك ارتــفـاع نــســبـة األمــيــة في الــعـالم
ــســتــقـبل ــثــابـة خــروج من دائــرة الــتــاريخ في ا الــعــربي وهــو 
القريب رغم أن اجلامعات العـربية غنيَّة بالكـوادر العلمية الراقية
شكـلة أن لدينا منـظومة إدارية فاشلة في الداخل واخلارج لكن ا

ما زالت تفكر بعقلية ثقافة القبيلة.
ورغم مـا حــقـقـته بـعض اجلــامـعـات الـعـربـيــة من تـقـدمٍ نِـسـبيٍّ في
الـتــصـنـيف الـدولي فــإن الـذي يـنـبـغي أال يــغـيب عـنـا هـو أن هـذه
الــنـتـائـج في مـسـتــواهـا الـعــربي ال تـعــد مـفـاجــأة بـأي صـورة من
الـصور ومـا نـشرته بـعض اجلـهـات اجلادة من دراسـات وبـحوث
عن قصـور عمـوم اجلامـعات الـعربـية في أدائـها الـعلـمي والبـحثي
واجملـتـمـعي ال يـتـرك لـلـمتـابع مـجـاال لالسـتـغـراب عـنـدمـا تـطـالعه

ية للمؤسسات اجلامعية. أحدثُ التصنيفات العا
ـية في اجملـال اجلامـعي تتـركّز إن خالصة مـقايـيس اجلودة الـعا
ـؤسـسـاتِ اجلـامـعـيةَ ـعـرفـة; ذلك أن ا في عـاملٍ بـارزٍ هـو إنـتـاج ا
لـيـارات كجـامـعة الـكـبرى الـتي تـخصَّص لـهـا مـيزانـيـات هائـلـة بـا
ـثـال ال احلـصـر وحتـرز أعلى هـارفـارد األمـيـركيـة عـلى سـبـيل ا
ـعـرفـة وتـخريجَ ـية تَـعـتـبـر من أهم وظـائـفـها إنـتـاجَ ا الـرتب الـعـا
نُخَب قـياديـة من أصحـاب الكـفاءة الـعقـليـة والنـفسـية الـتي تخول
لهم التفوق والنجاعة في احلياة االجتماعية واالقتصادية والفكرية

والسياسية.
لـقد ظل تـعلـيمُـنا تـعلـيمـاً هـجيـناً رغم أن اجلـميع ظل يـؤكد ومـنذ
مـدة طـويـلـة أن الـتـعـلـيم في الـوطن الـعـربي في حـاجـة مـاسـة إلى
ـضـامـ إصالح عـمـيق جــدّاً وجـذري عـلى مـسـتـوى الـبـنـيـات وا
ــكن إصالح الــتـــعــلــيم دون إصالح األوضــاع واآلفــاق وأنـه ال 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
ـاديـة والـعـلـمـيـة ـوذج حيٌّ لـتـدهـور الـتــعـلـيم وبـنـيـتـه ا والــعـراق 
وتدهور اجلامعة وتقاليدها الـعلمية ألن صانع القرار عندنا صار
خارجَ تغطـية الزمن فكم من وزيـر أمّيٍّ قاد التعـليم العالي بـعقلية
تشددة غير دارس الدينية ا باركة) ; ألنه من صناعة ا (البصقة ا
ـعـتـرف بهـا عـلـمـيّاً فـأسس خـرابـاً مـا بـعده خـراب في مـنـظـومة ا
التعليم وأزال العلم بكل جتلياته وجماله واستبدله بدولة طالبان
مسترشـداً بأفكـار رجال الغيـبيات فأصـبح العلم عنـد البعض هو
البس الــقــانـــون األخــيــر في اهـــتــمــامــهـم وثــقــافـــة االخــتالط وا
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة احملـتـشـمـة هـي الـقـانـون األول فـارتـبـطت ا
ؤسسات واألحزاب الـدينية احلاكمة و حتويلها إلى والعلمية با
مارسة ملكيات خـاصة للكيـانات الطائفيـة السياسيـة وإلى مكان 
ـساجـد واجلوامع الطـقوس عـلى نـسق ما يـجري في الـشوارع وا
الـعــامــة. وحتــولت مـوضــوعــات الــدراسـات الــعــلــيـا إلـى تـبــشــيـر
ـوضـوعات تـمـجـد األحـزاب وأبـطال بـاألمـوات وسـاحة انـتـهـازيـة 
اجلـهاد وشـقـاوة الـسيـاسـة وفـاسديـهـا بل أصـبح تـعيـ الـكادر
التـدريسي ال يتم إال بـتزكـية من حـزب ومسجـد ومنـظمة مـجاهدة
وحتــول قـانــون االجـتــثـاث في اجلــامـعــات إلى سـلــطـة قــويـة حتت
أساليب متنوعة وذرائع كاذبة كالعمر أو القتل بدم بارد فانتهى
عـصـر الـكـبـار وفالسـفة الـعـلـوم إلى عـصـر الـصـبـيـان وفالسـفة

التمليق واالنتهازية ودعاة اجلهل.
ـــال احلــرام إلى جــامـــعــاتــنــا َ بِـــلّــةً هــو دخــول ا ومــا زاد الــطــ
ـثـابـة "سـوبـرماركت" فـتـأسـست إمـبراطـوريـات جلـامـعـات أهـليـة 
لــلـبـيع والـشـراء مــعـظـمـهـا تــصـنع الـبالدة ألجـيـالــنـا وتـقـدم لـهم
شكـوالتة لـذيذة الـطعم لـكنـها عـسيـرة الهضـم ألن نتائـج العلم ال
الي ولـك احلرية تسـر ومخـرجاتـها تـتلـخص في: ادفع القـسط ا
في احلضور والغياب والغش وتـوكل على الله فأنت ناجح يا بُنيّ

ظلوم.  ا
ة التي ـصانع القـد شاهدُ الـقول أنّ جامـعاتِـنا أصبـحت أشبه با
ـناسـب لهـا والـتي زادت إنـتاجّـهـا الـكمّي ـوقع ا بـنيـت في غيـر ا
وقلّ إنتاجُهـا النوعي من دون أن يـطرأ عليـها أي تغيـير يذكر بل
زادت سوءاً في الـعلم واجلـودة واإلبهـار هي اليـوم تبـكي رموزها
الذهبـية وبريقـهم العلـمي الالمع وتبكي خـرّيجيهـا الذين أسسوا
لـــنــا الـــطـــرق احلــديـــثـــة واجلــســـور ذات الـــطـــابــقـــ ومـــصــانع
ال احلالل ـنـضـبـطـة وا ـؤسـسـات ا اإللـكـتـرونـيـات واألغذيـة وا

ومدارس الفكر والثقافة وسمفونيات احلياة.
نـتـذكر كم كـان الـعراق جـمـيالً بـالعـلم فـيـما نـرى حـال جـامعـاتـنا
اليـوم وهي تبـحث عن قيـادة تعـليمـية واعـية بـثورة الـذكاء وصانع
قرار سياسي يحمـل كومبيوتراً رقمـيّاً وليس قطعـة قماش مكتوباً
فيها أدعية للخالص واحلـسد وتعويذة (أم سبع عيون) زرقاء من
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لفات القـيمة عـلمية واشـغالهـا 
لـهـا ; كــمـا هـو احلــال في تـدخل
ــــلـــفـــات وتــــكـــلــــيف امــــعـــات 
الـتـصـاريح أال أميـنـة وال أمـنـية;
والـتي مع االسف الشـديد اثـقلت
ي في كــاهل الـــبــاحـث واالكــاد
اجلامعات وارهقت عمله وأخرت
عـملـية الـبـحث العـلـمي واالمثـلة

تطول.
ÍœU¹— —Ëœ

5- لم يوضع الساتيذ اجلامعات
أي دور ريــــادي وحـــقـــيــــقي مُـــذُ
  2003 حــــيـث هُـــــمش دورهم ;
وضعـفت شـوكـتهم بل اصـبـحوا
أضعف حـلـقة في اجلـامـعة; كـما
لم يتم االهـتمـام بـهم وبوضـعهم
االجــتــمــاعي حـــيث أن أغــلــبــهم
ـلك ابـسـط مـقـومــات الـعـيش ال
ـلكه بل الـكر كـدار يسـكنه; و
اصـبح يـعـيش حــالـة من الـفـاقـة
ــؤجــر ومــطــرقــة بــ ســنـــدان ا

السابقة; وذلك لالسباب التالية:
 1- ضــــعـف اغــــلب االدارات في
وزارة الــــــتـــــعـــــلــــــيم الــــــعـــــالي

وتشكيالتها ومذُ  2003.
2- الـــتـــدخـل االعـــمى لالحـــزاب
الــســيــاســـيــة في مــلف الــوزارة
واجلامعات; واعـتبار اجلامعات
غــنــيـمــة لــلــتــحـاصـص احلـزبي

قيت. والطائفي ا
3- دخـول وتـكـلـيف عـنـاصـر من
خــارج وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
وتسـهيل عـملـية حـصولـهم على
شـهــادات بــكـالــوريــوس وعـلــيـا
ـــنــاصب ومن ثم تـــكـــلــيـــفـــهم 
ادارية وعـلـمـية في مـقـر الوزارة
ا ادى الى ضعف واجلامعـات 
نظـومة البـحثيـة والعلـمية في ا

اجلامعات.
4- ابـتعاد اجلـامعـات واداراتها
عـن الــهـــدف الــرئـــيس الــذي من
أجـله أُستحـدثت هذه اجلـامعات
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بغداد

إن مـــاتــســـمى بـــاألمـــتــحـــانــات
االلــكــتــرونــيـة والــتـي اضــطـرت
الـــوزارة الـى الـــعـــمـل بـــهـــا هي
ليست الوسيلة األفضل واالجنع
; لـكــنـهــا "الـوسـيــلـة االقـرب الى
مـتـنـاول الـيد" ان صـح الـتـعـبـير
والـتي اســتـغــلت فـيــهـا الـوزارة
وتـشـكـيالتـهـا وسـائل الـتـواصل
اجملـــــتــــمـــــعي واالجـــــتـــــمــــاعي
لــــلــــتـــــواصل بــــ الـــــطــــلــــبــــة
واســاتـيــذهم لــلـخــروج من هـذه

االزمة .
 ومع أن هذه التـجربة حتمل في
ـؤاخـذات طـيـاتـهـا الـكـثـيـر من ا
ضطر والسلبيات لـكن ماحيلة ا
أال ركـوبـهـا ; واذا اردنـا حتـمـيل
ــــكن الــــلـــــوم عــــلى أحـــــد; فـال
حتـــمــيل ادارة الــوزارة في هــذه
ــرحـــلـــة هــذه الـــســـلــبـــــــيــات ا
ـا ورثـته من ـؤاخـذات وذلـك  وا
تــــركــــة ثــــقـــــيــــلــــة من االدارات
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ـــنــاقــشــة هـــادئــة وتــفــحص
لكي موضوعي. أرتكب احلكم ا
فـي الـعـراق  أخـطـاء جـسـيـمـة
قد تـكون سببًا فـي سقوطه بعد
. كـان اخلطـأ األول; أحداث حـ
سميل هي أجـراء عنيف قامت
بـه احلـكــومـة الــعــراقـيــة بـحق
أبـــنــاء األقـــلــيــة اآلشـــوريــة في
شمـال العراق في عـمليات 8 -
11 آب 1933 هي تــــصــــفــــيـــة
مـنـظـمــة بـعـهـد حــكـومـة رشـيـد
عـالي الـكيالنـي ازدادت حدتـها
بـ مـا حــدث من قـتل في بـلـدة
ســمـيل بــاإلضـافــة إلى حـوالي
٦٣ قـــريــــة آشـــوريـــة في لـــواء
ـــوصـل آنـــذاك (مــحـــافـــظـــتي ا
دهــوك ونـــيــنــوى) والــتي أدت
إلى مـوت حـوالي 600 شـخص
بــحــسب مــصــادر بــريــطــانــيـة
وأكــــــثـــــــر من 3000 آشــــــوري
بـحــسب مــصـادر أخــرى. وكـان
الـشـعب الـعـراقي اآلشـوري قـد
خـــرج لـــتــوه مـن إحـــدى أســوأ
مــراحل تــاريـخه عــنــدمـا أبــيـد
أكــثـر من نــصـفه فـي عـمــلـيـات
نطقـة في بداية سـابقة بـذات ا
الـقـرن. ومــا يـجــرأ أن يـفـعــلـهـا
ـلك فـيـصل الـكـيالني لـو كـان ا
األول مـوجوداً في الـبالد حيث
كان يـتطـبب في سـويسـرا وقد
إستغل رئيس الوزراء الكيالني
ــلك األمــيـر قـلــة خــبـرة نــائب ا

غـازي وطــيـشـه وصـغــر سـنه
حــيث لم يـتـجــاوز حـيـنـذاك 25

سنةً من العمر. 
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لك فيصل األول وقد آلم ذلك   ا
رض. كثيـراً وهو على فراش ا
وكـان اخلــطـأ الــثــاني; أن أعـاد
الـكرة رشـيد عالي الـكيالني في
حـركة لإلسـتـيالء عـلى السـلـطة
ساعدة أربعة من كبار ضباط
اجلـــيـش هم الــــعـــقــــداء كل من
صالح الدين الصباغ ومحمود
سلـمـان وفهـمي سـعيـد وكامل
الـشـبـيـبي وشـخص مـدني هـو
مـحـمد يـونس الـسـبـعاوي هي
حركـة مايس لعام 1941. وبعد
فـشل هـذه احلـركـة هـرب رشـيـد
ــمــلــكــة عــالـي الــكــيالني الـى ا
الــعــربــيـة الــســعــوديــة وهـرب
دني الـضبـاط األربعـة ومعـهم ا
الـــوحـــيـــد الـى إيـــران. عـــمـــلت
حـكــومــة نـوري الــسـعــيـد بــعـد
تـسلم مقالـيد احلكم مـرة ثانية
على إستعـادة الضباط األربعة
ـدني الـذي مـعـهم من إيـران وا
الـــتي جلـــأوا الــيـــهــا وكـــثــفت
ـسـاعدة احلـكـومـة جـهـودهـا 
احلكـومة الـبريـطانـية من أجل
تـــســلـــيـــمــهـم الى الــســـلـــطــات
الــــعـــراقــــيـــة وقــــد جـــرى ذلك
وقـامت احلـكـومـة الـبـريـطـانـيـة
بـــــإعـــــتــــــقـــــالـــــهـم في إيـــــران

وتــسـفــيـرهـم الى الـعــراق. وقـد
حــكم عــلــيــهم بــاإلعــدام ونــفــذ
احلــكم بـــحق الــقـــادة األربــعــة
ــدنـي يــونس الـــســبـــعــاوي وا
أل بـعد وجرى تـعلـيقـهم أمام ا
اإلعـــــدام أمــــام مـــــبـــــنى وزارة
الدفـاع بـشكل بـشع أثـار حنـقًا
لـــــدى الــــشــــعـب ولــــدى أفــــراد
ــســلـحــة الــعــراقــيـة. الــقــوات ا
واخلطأ الثالث كان; عندما أقدم
رئــيس الـوزراء نـوري الــسـعـيـد
عـــــــلى إعـــــــدام قــــــادة احلــــــزب
الـــشــــيــــوعي الــــعـــراقـي كل من
ـلـقب يــوسف سـلـمــان يـوسف ا
(فــهــد) ســكــرتــيــر عــام احلـزب
ـــلـــقب (حــازم) وزكي بــســـيم ا
ــلـــقب وحــســـ الـــشـــبـــيــبـي ا
(صـارم) وهـما قـيـاديـان أيـضاً
ذكـور عنـدما كـانا في احلـزب ا
في دار إبــراهـيـم نـاجـي شـمــيل
في منطقة الصاحلية في بغداد
قبض عليهم في  ليلة /1947/1
18 بـنـاءً عــلى تـقــاريـر صـادرة
عن مــديـــر األمن الــعـــام تــؤكــد
شبوهة وعالقتهم نشاطاتهـم ا
بــدولـــة أجــنــبـــيــة تــعـــتــقــدهــا
احلـــــكــــــومـــــة فـي ذلك الــــــوقت
مـــعــاديـــة. حـــكم عـــلى الـــثالثــة
بـــاإلعـــدام وبـــســـبب ضـــغـــوط
مــورست عــلى حــكــومــة صــالح
جــبــر إضـطــرت الى تــخــفـيض
ؤبـد. بـعد احلكم الى الـسـجن ا

وثــــبـــة كـــانـــون 1948 أصـــبح
نـوري الـسـعـيد رئـيـسـاً لـلوزراء
ـــــعــــاداته ــــشــــهــــور  وهـــــو ا
لـلشـيوعيـة وحتت ذرائع شتى
أعــــلـن نــــوري الــــســـــعــــيــــد في
ـان أن هدف حـكومته; (أن الـبر
تـــــــــصـــــــــفّي احلـــــــــســـــــــاب مع
الشيوعيـ وتكافح الشيوعية
حتى نفسـها األخير في البالد).
فأعـادت محـاكمـة فهـد وزميـليه
وحـــكـــمـت عـــلـــيـــهم احملـــكـــمـــة
بـاإلعدام و تنـفيـذ احلكم قبل
إعـالنه وذلـك فـــــجـــــر يـــــوم 14
شباط 1949 وعلق الـثالثة في
سـاحات متـفرقة من بـغداد. وقد
أثـار هــذا احلـدث جـدالً واسـعـاً
فـمن الناحيـة القانـونية حيث ال
جتـوز احملاكمـة عن ذات اجلرم
مـــرة أخـــرى حــــتى وإن كـــانت
احلـجـة اجلــديـدة الـتـي أسـتـنـد
ارستهم عليها نوري السعيد 
قــيـــادة احلــزب الــشـــيــوعي من
داخل الــــســـجن وهـــذه حـــجـــة
واهـيـة يـتـحـمل تـبـعـتـهـا إدارة
إن الـسـجـن وأجـهـزتـهـا األمـنـية
صــحت. وقــد أثـــارت قــطــاعــات
حـزبيـة وشعـبـية واسـعة كـما
أثــارت ذات الـقـطــاعـات أيـضـاً
وجــمــاعــات شـعــبــيــة عــمــلــيـة
الـتعلـيق البشـعة إذ تتـكرر مرة
أخـــرى. والـــرابــــعـــة األخـــيـــرة
التالعب بـاإلرادة الشعـبية  من
إكـتــراث أن نـوري الـسـعـيـد لم
يتـحمل وجـود نـواب معـارض
من احلـركة الـوطـنيـة الـعراقـية
فـلــقـد أظــهـرت انــتـخــابـات عـام
1954 بـأنه إذا تـوفـرت شـروط
مالئـمة فأن بـإمكـان الناس من
تفتحة والنيرة ذوي العقلية ا
قراطية أن يفـوزوا بطريقـة د
وهــــذا مــــا حـــدث الى حــــد مـــا.
واألكـثـر أهمـية من هـذا هو أن

الــقــوى الــتي تـــشــكــلت مــنــهــا
اجلبـهـة االنـتـخـابيـة الـوطـنـية
كـانت تــضم أحـزاب سـيــاسـيـة
لــكل مـــنـــهــا نـــهج ومـــصــالح
وأهـداف مـخـتــلـفـة. فـقـد ضـمت
تــلك اجلــبـهــة احلــزب الــوطـني
قراطي وحزب االستقالل الد

واحلزب الشيوعي العراقي.
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 لم تـــتـــحـــمل حـــكـــومـــة نــوري
الـسـعــيـد مـجـمـوعـة ال تـتـعـدى
أصــابـع الــيــد فــألـــغت نــتــائج
اإلنــــــتــــــخــــــابــــــات ودعـت الى

إنتخابات جديدة.
احلـوادث األربـعـة الـتي سـيـقت
هي حــوادث سـيــاســيـة كــبـرى.
الــقــتل الـــعــشــوائي اجلــمــاعي
لـلـنـاس في ســمـيل. وعـمـلـيـات
اإلعـدام الـسـيـاسي والـتـعـليق
في السـاحات العامـة واإلنتقام
الــذي أظــهـره نــوري الــسـعــيـد
فـيـمـا يــتـعـلق بـإعـدام وعـلـيق
قــــيــــادة احلــــزب الــــشــــيــــوعي
الـــــعـــــراقـي أعـــــطت نــــــتـــــائج
مـعاكسة فـيما يـخص اإللتفاف
اجلـمــاهـيــري وخـاصــة طـبــقـة
الـفــقــراء حــيث ســجـل تــزايـداً
كــبــيــراً في اإلنــتــمــاء لــلــحــزب
ذكـور. كمـا أن حالـة التـشفي ا
والـــغـــرور الـــذي أظـــهـــرهـــمـــا
ـــــوت الـــــوصـي عـــــبـــــد اإلله 
العـقداء األربعـة وحضوره الى
مــكـــان تـــعـــلــيـــقـــهم بـــســـيــارة
مـكـشـوفــة أثـارت حـنق ضـبـاط
اجليش العراقي وغضب عموم
ــــــراتب أفــــــراد اجلـــــيـش من ا
وضــــبـــــاط الـــــصف وعـــــمــــوم
الــــشــــعب  وخــــلق حــــالــــة من
الـــنــفـــور بـــ اجلـــيش وبــ
الـسـلـطـة احلـاكـمـة أنـذاك. هـذا
الـــنــفــور حتــســـســته اجلــهــات
األمنـية اخملتـصة وقد  أبالغ

عـبـد اإلله ونـوري الـسـعـيـد به
حـــيث أبــدى األول; إســـتــعــداداً
عــلى تــرك احلــكم فــيــمــا رفض
الـثاني; هـذا التـحسس. غـير أن
الـتهييـج الشعبـي الذي مارسته
ـــعـــرضـــة واألحــزاب أحــزاب ا
الـــســريـــة مـــدعــومـــة من إعالم
جمـال عبد النـاصر وهو الكاره
بـشدة لنـوري السعـيد وللـنظام
لكي وتأثيراته على التيارات ا
الـــقـــومــــيـــة ونـــفــــور اجلـــيش
محـكومـاً بـغضب تـأريخي مـنذ
إعـــدام قـــادة اجلــيش األربـــعــة
بـطــريـقـة وحـشــيـة فـصـلت كل
هــذه عـرى اجلــيش عن ســلـطـة
احلــكـم إضــافــة إلى الــتــشــويه
ـســتــمـر إلجنــازات الــسـلــطـة ا
وإظـهـار حـالـة الـفـقـر في عـمـوم
اجملــتــمع قـــيــاســاً بــالـــطــبــقــة
احلــاكــمــة وطــريـقــة عــيــشــهـا
طية سلـوكها اخملتلف كلها و
دوافـع ضـــاغـــطــة عـــلـى مـــســار
الــســلط. مـــقــارنــة بــالـــســلــطــة
الــهـاشـمــيـة في األردن الـتي لم
تـمــارس مـثل هـذا الـسـلـوك مع

معارضيها. 
أخـطــاء تــأريـخــيـة جنـم عـنــهـا
إنفـجار هـائل لم يشـهد الـعراق
هـدوء بعـده رغم مرور أكـثر من
نـــصـف قـــرن عــــلــــيه. وال يـــزال
اجلـدل قـائـمــاً بـشـأن; مـا الـذي
دفــع مــن األمـــــــــــــــور الــى ذلـك
الــتـغــيـيــر الـدمــوي. وهل كـانت
هناك حاجة حقيقية للتغيير أم
هي ردود فـعل لـلـحاالت األربـعة
الــكــبـيــرة الــتي دفت بــاخلـوا
الى التـأزم. أم إن األمر ال يعدو
عن كــــونـه مــــحـــاكــــاة إلنــــقالب
الــضـــبـــاط األحــرار في مـــصــر
بــــإنــــقـالب قــــاده اجلـــــيش من
ضـــــبــــاط أحـــــرار أخـــــرون في

العراق. 
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ورّثـات "اجلينات "  في عمل ا
بـثالث صـيغ: تــقـويـة مـورّثـات
معـينة واضـعاف أخرى ودثر
وفــقــا لـذلك أخــرى..وتـخــلص
الى ان الـــعــراقــيـــ تــشــبــعت
جينـاتهم بـالعـنف (وما تـصير

لهم جاره).
 وبــعــيــدا عن هــذه الــقــضــيــة
ـتـفق عـلـيه ان فـان ا اجلـدلـيـة 
االنـسـان مـجــبـول عـلى اخلـيـر
و نـرى ان الـسـلطـة في والـشـر
ـسؤول في اذكاء الـعراق هي ا
دافع الــعـنف في االنــسـان ألن
احلـــاكم فـــيـــهـــا يـــعــد نـــفـــسه
امــتـدادا لــلــخــلـيــفــة..يـجب ان
يــبـقى عــلى كــرسي احلـكم الى
يــــــوم يـــــخــــــصـه عــــــزرائــــــيل
بالزيـارة.ولكي يضمن ذلك فان
عــلــيه ان يــشــكل قــوى أمــنــيـة
تـــــــتـــــــوافـــــــر في افـــــــرادهـــــــا
فرط والطاعة صفتان:الـعنف ا

طلقة. ا
“UNł —UJ²Ð«

وكـان لألنــكـلـيـز فــضل ابـتـكـار
جـهـاز حتـقـيـقـات اسـتـخدم في
ــاضي عـــشــريــنــيــات الــقــرن ا
(طــبع األصـابع)..لــيـتـرسخ في
عـقل األجهـزة األمنيـة عبـر مئة
ســـــنــــــة من عــــــمـــــر الـــــدولـــــة
العـراقية(1920- 2020) فكرة

ان الــشـــعب مــتـــهم دائــمــا وان
الـــــــســـــــلــــــطـــــــة هـي (أمـــــــنــــــا
وابــونـــا)..وحـــال كــهـــذا يـــفــرز
ــقـــابل شــخــصــيـــة تــشــعــر بــا
بـــاحلــيف والـــظــلـم واحلــرمــان
ــضــاد فـــتــلـــجــأ الى الـــعــنـف ا
ـن كـــانـت بــــيـــده والــــبــــطش 

السلطة.
هـل يـتــغـيــر احلــال..وهـنــاك مـا
يـــشــيـــر الـى ادراك احلـــكـــومــة
الـعـراقـية بـرئـاسة الـكـاظـمي ما
تـمارسه اجهزة الـسلطـة للعنف
فرط? اجلـواب..لن يحصل في ا
ـنظور ما لم يـتم اعتماد دى ا ا
استـراجتيـة سيكـولوجـية تـنفذ
على مراحل تـبدأ باقامة دورات
تـدريـبـيـة لألجـهـزة األمـنـيـة في
خفض الـعنف وحقـوق االنسان
وتـــشــريع قــانـــون يــدين كل من
يـــشـــيـع الـــكـــراهــــيـــة بـــدءا من
خــــــطــــــابــــــات رجـــــــال الــــــدين
والـفضـائيات وانـتهـاء بوسائل
التـواصل اآلجتمـاعي..وبدونها
سـتـظل الــشـخـصـيــة الـعـراقـيـة
ــا وجـدت تــمــارس الــعــنف طــا
نفـسهـا انهـا في سلـطة ترى ان
كــــرسـي احلــــكـم..اثــــمـن من كل

مقدّس!
{ مؤسس ورئيس اجلمعية
النفسية العراقية

تشرين/اكتوبر  2019 قتل اكثر
من سبـعمئـة شاب سـجلت كـلها
ضد مـجهـول! يضـافون لـقائـمة
قتلوا بكا الصوت. فأي شعب
وأيـة ـنــطـقــة بــهـذا احلــال فـي ا

شخصية بشرية بهذا العنف?
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   يــــــــرى عــــــــدد مـن كــــــــبـــــــار
ــفــكـرين( الــســيــكـولــوجــيـ وا
لـــورنـــز احلــاصـل عــلى فـــرويــد
ــتـنـبي نـيــتـشه ا جــائـزة نــوبل
الـــــقـــــائـل: والــــظـــــلـم من شـــــيم
الـــنـــفــوس فـــأن جتـــد ذا عـــفــــة
فـــلــعــلــّــة ال يــظـلـــم..ان الــنـاس
ـيــلـون بــالـفــطـرة الى الــعـنف
تبادل ويعزون األمر والتدمير ا
ألسباب بيولوجية خالصة.يؤيد
رأيــهم مـــا جــاءت به الــنــظــريــة
Evolutionary�  الــتــطــوريــة
ــــــورّثــــــات " الـــــــتي تـــــــرى ان ا
اجلـيـنــات" الـســلـوكـيــة تـخـضع
لــقــانــون االنـتــخــاب الـطــبــيـعي
فتعمل �–عبر الـتاريخ التطوري
لالنـسان -عـلى تـقويـة مـورّثات
"جــيـــنــات" ســلــوكــيـــة مــعــيــنــة
واضــــعــــاف مـــــورّثــــات اخــــرى
(مـقـارب لـقـانـون دارون :الـبـقـاء
مــا يـعـني أن األحـداث لألصـلح)
الــــــتـي عـــــاشــــــهـــــا االنــــــســـــان
عـبـرتـاريــخه الـتـطـوري تـدخـلت

أحـياء ومثـلوا بأجـساد آخرين
محسوبون على نظام قاسم.

ـــــة اجلــــــيش - وعــــــقب هــــــز
العراقـي في الكويت عام 1991
وصـل الـعــنف بــالــعــراقــيـ أن
وضـعـوا إطارات الـسـيارات في
رقــاب عــنــاصـر مـن الـبــعــثــيـ

وأحرقوهم أحياء.
-�� وبــــعــــد انــــتــــهــــاء احلـــرب
الـعـراقــيـة اإليــرانـيـة في 1988
أبـيــد اكـثــر من مـائــة وثـمــانـ
ألف كــــــردي في عــــــمـــــلـــــيـــــات
وأحــرقت آالف الــقــرى األنــفـــال
وارتــكـبـوا مـجـزرة في الـكـرديـة
حــلــبــجــة ابــيــد فــيــهــا اطــفــال

ونساء.
-�� وفـي دهــــــــــالــــــــــيــــــــــزحتت
وضــــعــــوا احـــيــــاءا في االرض
األحــمــاض الــتي تــذيب الــلـحم

والكي واحلرق. والعظم
- وفي  2003اكتشف العشرات
ــقــابــر اجلــمــاعــيــة تــضم مـن ا
بـيــنـهم رفــات آالف الــعـراقــيــ
نــــســـاء وأطـــفــــال دفـــنـــوا وهم

أحياء.
- وب 2006-2008 قـــــــــــــــتـل
اآلالف لــــســــبـب في مــــنـــــتــــهى
الــســخـافــة ألن اســمه (عــمـر او

حيدر او رزكار).
- وفـي انــــــــــــتـــــــــــفـــــــــــاضـــــــــــة

ثم الــعـثــمـانــيــة والـدمــاء الـتي
أريــقت عــلـى أرض الـعــراق في
عـنف شـرس حتـز فـيه الرؤوس
وتــدوس حــوافــر اخلــيل جــثث

القتلى.  وحديثا
ـلك فـيصل - قـتل الـعـراقـيـون ا
الــثـــاني صــبـــيــحــة  14تــمــوز
1958وقـطــعـوا أيـادي الـوصي
وآخـــرين وطــــافـــوا بــــهـــا  في

شوارع بغداد.
- وقـــــــــــتــــــــــلـــــــــــوا فـي عــــــــــام
1959وســــــــــــــــحــــــــــــــــلــــــــــــــــوا
ـشانق وعلّـقـوا على ا باحلـبـال
ـوصل وكـركـوك..عـراقـي في ا

مثلهم!
- وقـتلوا عـبد الـكر قاسم في
رمـــــضــــان  1963وشــــووا في
الـشـهـر نفـسه بـالـنـار سـكـرتـير
احلـــزب الــشـــيـــوعي الـــعــراقي
وعـددا مـن أعضـاء احلـزب وهم

واصفات   ينفرد الـعراقيون 
بيـنهـا مـا ال يسـتوعـبه عقل وال
يـهـضـمه مـنـطق.فـهم مـنـتـجون
للطـغاة..يرفعـونهم الى السماء
حــ يـــكــونـــون في الــســـلــطــة
ــســحـون بــهـم األرض حـ و
ن يـســقــطـون.وهـم مـنــتــجـون 
يفـلـقون رؤوسـهم بـاحلراب من
ن ــوت فـداء  أجل الــتــاريخ وا
وهم عــــــــــاشـــــــــوا مــــــــــاتــــــــــوا
ويـعيـشون في بـلد تـؤخذ فيه
ـصــحـوبـة الــسـلــطـة بــالـقــوة ا
ـن كـــــــــانت بــــــــالـــــــــبــــــــطـش 
بـيده..والـبلـد الذي سـفكت على
أرضه أغـزر دمـاء احملـارب من
الــــــعـــــــراقـــــــيــــــ والـــــــعــــــرب
ــغـول واألتـراك من ا واألجـانب
والــــفــــرس واالجنــــلــــيــــز...الى
االمـريــكـان.ولك أن تـقـرأ تـاريخ
اخلالفتـ األمويـة والعـباسـية
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بـــعــدمـــا فــشال جـــهــود اإلدارة في
تــامــ مـعــسـكــر لــلـفــريق بــسـبب
تــــوقف الـــدوري قـــبـل ان تـــفـــســـد
شـاركة  اخملـيبـة  واحلال لـفريق ا
نـــفط اجلـــنـــوب الـــذي  شـــارك في
الـــدوري الـــثــانـي في الـــلــحـــظــات
األخــــيـــرة  من دون فــــتـــرة إعـــداد
كـافــيـة  بــسـبب رفض الـالعـبـ
لــلـوحـدات الـتـدريـبـيـة واحلـال
ــــشـــاكـل الـــتي لـــلــــنـــجف  وا
درب حسن استمرت مـا ب ا
احــــمـــد الـــذي انــــتـــقـــد ادارة
الــنـادي عــبــر وسـائل اإلعالم
ـالـيـة في ـشـكـلـة ا وطـبـعـا ا
ـشــاركـات الـنــجف  حتـديــا 
واسم طويلة  بعد الفريق 
 اخلـالفـــــــــــــات مـع إدارة

مــطــار الــنـجف
اجلـــهـــة الـــراعـــيـــة لـــلـــنـــادي
وقبلهـما  تأثرا فريـقا البحري
الــبــصــري واحلــسـ الــلــذين
هـبـطــا سـويـة لــلـدرجـة االولى
كـونـهـمـا لم يــتـمـكـنـا من  دعم
خـطــوط الــلـعب  بـل االعـتــمـاد
عـــلى العـــبــ شـــبــاب انـــهــوا
ــــوسـم وكــــيف حتـــــدثت في ا
وقـتــهــا  إدارتـا الــنــاديـ عن
ـشـــــــــاركة مـعـانـاتـهـمـا في ا
الــــــــــتـي اتـت بــــــــــاالجتــــــــــاه

عـــنــدمـــا قــلت ان امـــ ســر نــادي
الـشـرطـة عالء بحـر الـعـلـوم صعب
في الــــتـــعــــامل وقـــصــــدي هـــو ان
االخــيـر حــريص عــلـى الـنــادي في
مـــخـــتــــلف الـــتــــعـــامالت االداريـــة
الية وهذا شيء ايجابي وليس وا
ســـلـــبـي وال اعـــرف الـــســـبب وراء
فــهـــمه مـن قــبـل الـــبــعـض بــشـــكل
مـــخــالف! ولـالمــانـــة ال يــوجــد اي
خـالف لي مـع ادارة الــــــنـــــــادي بل
تـربـطنـا عالقـات احملبـة واالحـترام
ـــتـــبـــادل. مـــشـــيــرا ان وفـــا ئي اً ا
لــلـنــادي وجـمــاهـيــره لن افــكـر في
دراســـــة اي عــــرض حلـــــ حــــسم
مــوضـــوع اســتــمـــراري من عــدمه
عـلى الـرغم من اسـتمـرار اتـصاالت
ــعـــرفــة ادارة ســـبــهـــان االيـــراني 
قــــراري بــــخـــــصــــوص عــــرضــــهم

االحترافي.
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ـــــالـــــيــــة الـــــتي األزمــــة ا
يتعرض لها البلد
أالن مـــؤكـــد
انـــــــهــــــا
تــــثــــيــــر
البـــــــــــــل
تـــزيـــدمن
مـــــخــــاوف
الـــــــــفـــــــــرق
ــــشـــــاركــــة ا
بـدوري الـكـرة
ـــــــــمــــــــتــــــــاز ا
اخلــــــــــــاويـــــــــــة
مــــيـــزانـــيـــاتـــهـــا
أسـاسا    من وقت
 لــــيـس بــــالــــقــــريب
وبـالـكـاد اغـلب الـفرق
تــــتـــمـــكـن  من اكـــمـــال
الـدوري قـبل ان تـظـهـر
األزمـة كبـيـرة ومـؤثرة
ـــــوسم فـي بـــــدايــــــة ا
األخـــيــــر  ومـــؤكـــد ان
ديـــون عـــالــقـــة بـــذمــة
الفرق  تخص ما تبقى
من رواتب وعقود  كما
حتملت بعض اإلدارات
ديونا بذمـتها ومشاكل
كـــثـــيــــرة حـــيث فـــريق
الـــطـالب وكـــيـف تـــمت
مـعــاجلـة  مــسـتــحـقـات
الالعــبـ بـفــضل تـدخل
وزيــر الــشـبــاب الــسـابق
الــدكـــتــور احـــمــد ريــاض
ـشــاركـة مـتـأخـرة لــتـأتي ا
وبـعــد مـرور  ثالث جـوالت
ـــــوسم عـــــلى افـــــتـــــتـــــاح ا
واحلال للزوراء وكيف كانت
مشاركـته  ببطـولة  ملحق
االحتـاد األسـيـوي الـتي
كــاد ان يـنـســحب مـنـهـا

كــرار جــاسم دائـمــا مــا حتـدث عن
الـلعب خـدمـة لشـعـار النـادي الذي
هـــو فـــخـــر لـــلـــجـــمـــيع ومـــحـــبـــة
للـجماهـير العـاشقة وكـان عليه ان
ال يتـمسك بـفقـرات ماليـة بحـتة قد
تـؤثـر مـستـقـبال عـلى بـقـية زمالءه

بالفريق .
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ومن جانبه رد العب نادي الشرطة
كــرار جـاسم عـلى بـيـان الـقـيـثـارة
اخلضراء بشأن أسباب رحيله عن

الفريق.
الشـرطة أعلن أن جـاسم طالب بان
يـتـسلم %40 من مـسـتـحقـاته في
قبل قبل انطالق األول من أيلول ا
دوري ابـــطــال آســـيــا مــبـــيــنــاً ان
دوري االبــطــال تـــعــتــبـــر بــطــولــة
ـاضي الـذي تـكـمـيـلـيــة لـلـمـوسم ا

تسلم %70 من مستحقاته.
وقــال جــاسم عـــبــر احــدى مــواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي  إن بــيـان
نـــادي الــشـــرطــة لـم يــكن صـــادقــاً
بــعـدمــا اعـلن بـانـي طـلـبت 40% 
ــالــيــة حــتى مـن مــســتــحــقــاتي ا
الـتـصــريـحـات الـتي حتــدثـوا بـهـا
أعــضـاء الــهــيــئـة اإلداريــة لــيـست
صـحيـحـة بالـعكس طـالـبتـهم ولو
بلغ بسيط بـسبب الظروف التي
نـــعــيـــشــهـــا االن في ظل جـــائــحــة

كورونا.
وأضــــاف ان إدارة الـــنـــادي ارادت
مني الـلعب في دوري ابطـال آسيا
الية" دون ان اتسلم مستحقاتي ا
مبـينـاً بالقـول "التـحقت بتـدريبات
الـشـرطـة دون ان أوقع عـلى الـعـقد
مكن اجلديد" مـتسائالً كـيف من ا

ان اعود وهذه تصريحاتكم.
وتسرب مقطع صوت جلاسم  اكد
ـــقــر الــنــادي من خاللـه مــغــادرة 
لـيصـدر بعـدها الـشرطـة بيـاناً يرد

فيه على تصريحات كرار.
واســتـغــرب العب فــريق الــشــرطـة
كـرار جاسم فـي وقت سابق كـثـيراً
من تــــأويـل الـــبــــعض الي حــــديث
يـصدر مـني لغـايـات مبـهمـة انا لم
ــا يــرتـبط اعــنــيــهــا خـصــوصــا 
بــنــادي الــشــرطـة حــتـى الـيــوم لم
اجـــتـــمع بـــادارة نــادي الـــشـــرطــة
بـــخـــصـــوص جتـــديـــد تـــعـــاقـــدي
ــقــبل من عــدمه حــيث لــلــمــوسم ا
ســــيـــتم االجـــتــــمـــاع خالل االيـــام

قبلة. القليلة ا
 واضح جـاسم اجـتمـاعي الـوحـيد
كـان مـع الـكـابـ غـني شـهـد حـيث
اســتـطـلع رغـبـتي بـاالسـتـمـرار مع
الفـريق وعبـرت جلـياً عن ذلك كون
الـشـرطــة وجـمـاهــيـره االقـرب الى
قــلـبي ولــدي ايــام جـمــيــلـة مــعـهم
تـــعـــززت بـــااللـــقـــاب وقـــد يـــكـــون
البـعض فهم حـديثي بـشكل خاطئ
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كـــشــفت الـــهــيــأة االداريـــة لــنــادي
الـــشــــرطـــة الـــريــــاضي االســـبـــاب
احلـقــيـقـيــة الـتي وقــفت وراء عـدم
اتــمــام عــقــد جتــديــد الالعب كــرار
جـــاسم عــطــفــاً عــلـى الــتــســجــيل
الــصــوتـي الــذي تــنــاقــلــته مــواقع
الــــتــــواصـل االجــــتــــمــــاعي وفــــيه

معلومات مجانبة للحقيقة.
واوضــــــحـت االدارة الى ان كــــــرار
جاسم وضع عـدة شروط في عـقده
ـكنـها ان تـسـبب عدة مـشاكل مع
باقي الالعب من ضمنها اشترطه
ئة من قيمة عقده ان يتسلم  40 با
بتاريخ 1-9 قبل البطولة االسيوية
الـــتي هـي بــاالســـاس اســـتــكـــمــاالً
ـاضيـة الـتي سبق وان لـلـنسـخـة ا
ـئة تـسـلم جـاسم مـا قـيـمـته 70 بـا

اضية. من عقده للموسم ا
الى جــانب اشـــتــراطه ان يــتــســلم
الـية للـموسم جـميع مـستـحقـاته ا
ـسـابـقة ب(٥) ـقـبـل قـبل نـهـايـة ا ا
مبـاريات وهـذا ما هو غـير مـعمول

به في جميع االندية.
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وكـشفت االدارة الى ان (27) العباً
 ابــرام عــقــودهـم دون وجـود اي
مــشــاكل و االتـفــاق عــلى ان يـتم
تـســلـيـم الـدفــعـة االولى مع بــدايـة
انــطالق الـــدوري الــذي هـــو حــتى
الــيــوم ال يــعــرف مــصــيــره بـشــكل
رســمي فـهل يـعـقـل ان يـتم تـسـلـيم
مـبـالغ مالـيـة دون معـرفـة مسـتـقبل

سابقة. ا
االدارة وجــــهـت عــــتب الـى الالعب
كـرار جـاسم حـول نـقـلـه مـعـلـومات
يراد منها خـلط االوراق عندما قال
في تسـجيل صـوتي ان ادارة نادي
الــشــرطــة قــالت بــانــهــا ال تــمـتــلك
نـحه دفعة من قيـمة عقده االموال 
ومثل النـادي اسيوياً و مـحلياً بال

اي مقابل ! 
وهذا ما يفنده العقد الذي لم يوقع
ـدرب عـبـد من الالعـب وبـشـهـادة ا
الـغني شـهد الـذي كان حـاضراً في
اجلــلـســة االخـيــرة الـتي رفض من

خاللها الالعب التوقيع.
االدارة اشـــــــــــارت الـى ان عـــــــــــلـى
اجلمـيع ان يعي تـمامـا ان اجلميع
كن يعمل خلدمة النادي ولكن ال 
ان يــتم مـــحــاول لـي ذراع الــنــادي
واحلـصول عـلى مـكاسب من خالل
تألـيب اجلمـاهيـر العاشـقة لـلفريق
ـعـلومـات تـعـتـبـر مـضـلـلـة وغـير
حـقيـقيـة وفي الـوقت ذاته في حال
ــوافــقــة عــلــيــهــا ســتــكـون تــمت ا
ثابة فـتنة ستؤسس لـشرخ كبير
يشق صف الالعب الـذين سيكون

ثل. ا ال يتم التعامل با ردهم 
مـســتـدركـة في خــتـام حـديــثـهـا ان
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أرسل  االحتاد العراقي لكرة القدم مسودة النظام االساسي التي سيتم في ضوئها اعتماد آلية
ـقبلـة.وقال األم الـعام لـلهيـأة التطـبيعـية لالحتـاد محمـد فرحان إنه ( الترشـيح لالنتـخابات ا
ـوافق الـسـابع من شـهـر إرسـال مـسـودة الـنـظـام االسـاسي إلى االحتـاد الـدولـي لـكـرة الـقـدم  ا

آب/أغسطس).
سـودة بعـد إجراء بـعض التـعديالت الـتي  األخذ بهـا من قبل وأضاف فرحـانانه ( إرسـال ا
قـترحـات كمـرفقـات مع مسودة الحظـات وا الهـيئة الـعامـة و إرسال جـميع الـكتب الـواردة وا

النظام).
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واي أعلن االحتاد العراقـي للعبة ا
تـاي الـقتـالـيـة إصابـة العـبه وبطل
آسيـا مصـطفى الـتكـريتي بـفيروس

كورونا.
وقـال االحتــاد في بــيــان صــحـفي 
بـــكـل اسف اصــــابـــة بــــطل اســــيـــا
لـلـمـواي تـاي مـصــطـفى الـتـكـريـتي

. بفايروس كورونا اللع
وأضاف ان االحتـاد يتـمنى من الله
الـــشـــفـــاء الـــعــاجـل لـــهــذا الـــبـــطل
والـــعــودة الى تـــدريــبــاتـه ويــتــابع
رئيس االحتـاد مصـطفى حـبار علك
حـالــته بـاسـتــمـرار والــوقـوف مـعه

بكل كوادر االحتاد لعبور االزمة.
ومن جــانـبه أوضح عــدنـان درجـال
وزير الشبـاب والرياضة أن األمور

ـالـيــة لألنـديـة عـلى وشك أن حتل ا
بشـكل نهـائي بالـتعـاون مع مجلس
الــــــــــوزراء. وقــــــــــال درجــــــــــال فـي
تـصريـحات صـحفـية  أن األسـبوع
قـبل نسعـى إلنهاء مـلف موازنات ا
األنــديــة مع اجلــهــات الــراعـيــة في
ؤسـسات احلـكومـية قـبل انطالق ا
الـــــــــدوري. وأضـــــــــاف "نــــــــدرك أن
ــكن أن الـــريــاضـــة بــدون مـــال ال 
تــتـطــور وبــالـتــالي نــسـعى إلنــهـاء

الية لألندية". وازنات ا إطالق ا
وأشــــــار درجــــــال إلـى أنـه ســــــبق
وحـــــــصل عـــــــلـى وعـــــــود مـن أجل
وسم تـخصـيص دعم لألنـديـة في ا
احلــالي مـؤكـدا أن وزارة الــشـبـاب
والــريـاضــة أطـلــقت مـنــحـة قــدرهـا
100 مــلـيــون ديــنــار لألنـديــة غــيـر

ـؤهلة لكأس زدوجة ا التصفـيات ا
آسيا وكأس العالم.

واســتـعـرض الـســيـد شـامل كـامل
ـتـعلـقة بـالـلعـبة ـستـجدات ا آخـر ا
ــشـاركـ فـي الـعـراق كــمـا وضع ا
في صـــورة الــوضـع الــراهن لـــكــرة
الـــــقـــــدم في الـــــعـــــراق واآللـــــيــــات
والــبـروتــوكــوالت الــصـحــيــة الـتي
سـيـتـبعـهـا االحتاد لـضـمـان سالمة
الالعب والطواقم اإلدارية والفنية
لـلـفرق والـعـاملـ كـافة في الـقـطاع
الـــكـــروي.مـن جـــهـــته أكـــد رئـــيس
االحتاد الدولي جـياني إنفانـتينو
ــــســـتـــمــــر جلـــمـــيع عـــلـى دعـــمه ا
االحتــادات آمالً أن يـجـتــاز الـعـالم
هـذه اجلـائـحـة في الـقـريب الـعاجل
لـــتـــعـــود كــــرة الـــقـــدم وتـــتـــواصل

زدوجة. التحضيرات للتصفيات ا
كـــمـــا أشــاد الـــشـــيـخ ســلـــمـــان بن
إبـراهيم رئـيس االحتـاد االسـيوي
بادرة االحتاد الـدولي لكرة القدم
في عقد مثل هـذه االجتماعات التي
ــبــاشــر تــفـــسح اجملــال لــلــحــوار ا
والــفـــعــال بــ اإلحتـــادين الــدولي

كرار جاسم
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شــارك شــامـل كــامل نـــائب رئــيس
الهيأة الـتطبيعـية لالحتاد العراقي
لــكـرة الــقـدم مـســاء يـوم امس في
إجتـماع االحتـاد الدولي FIFA مع
احتادات غرب آسـيا والذي ترأسه
رئـــيس االحتـــاد الـــدولي جـــيـــاني
إنــفــانـــتــيــنــو وبـــحــضــور رئــيس
االحتـاد االسـيـوي الـشـيخ سـلـمـان

بن إبراهيم آل خليفة.
وقــال نــائب رئــيس الــتــطـبــيــعــيـة
شـامل كــامل: إن االجــتــمــاع نـاقش
ــســتـجــدات الــتي طـرأت في آخـر ا
ظل ظـروف جـائحـة كـورونـا ومدى
تأثر كرة القدم حول العالم وكيفية
نـاسبـة الستـكمال إيجـاد احللـول ا
الـدوريـات وكـذلك التـنـسـيق بـشأن

جانب من
اجتماع

احتاد غرب
اسيا

االلكتروني

ـتـأزم في الـبـلـد  ودعوة الـصـحي ا
اجلهـات الصـحيـة الى فرض حـظر
شـامل شديـد لفـتـة طويـلة قـد تصل
الـى شــــــــــهــــــــــر امـال فـي تـــــــــدارك
اإلصابات بكورونـا  وهو ما يشغل
ـشـكـلة تـفـكـيـر الـفرق إضـافـة الى ا
ـكن ألغـلب الـفرق ـالـيـة  الـتي ال ا
بل النـسبـة العالـية  حـتى  التوجه
نـحو هـذا األمـور الذي شـكل الـيوم
ـــواسم حتـــديـــا مـــخـــتــــلـــفـــا عن ا
ـتـوقع ان  التتـمكن الـسابـقة ومن ا
بـعض األنديـة من الـتعـاقد  نـهائـيا
ا موجود من ـشاركة   وتكتفي با

الالعب .
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ويــظــهـــر االســتــثــنـــاء هــنــا حــيث
الشرطة  والرغبة في إجراء التغير
درب غني شهد الباب بعدما فتح ا
امـــــام مـن يـــــرغـب من الـالعـــــبـــــ
غادرة ضمن اعتماد برنامج عمل ا
يــســـتــهــدف  اســتــقــطــاب عــدد من
ـــواهب لـــدعم صـــفـــوف الــفـــريق ا

بــــاالتـــفـــاق مـع اإلدارة ويـــبـــدو 
العمل ببرنامج الشهد عندما انتقل
ضرغام وعالء عـبد الزهـرة للزوراء
إضــافــة الى ولـيــد ســالم لــلـطــلــبـة
وسـتـشـهـد األيـام  الـقـادمـة انـتداب
العـب واعـدين  مع الـبقـاء لـبعض
العـبي اخلـبـرة حـيث تـاتـي   افـكار
ــــدرب  لـــدعـم خــــطـــوط الــــلــــعب ا
بـــالـــوجــــوه الـــشـــابـــة  واخلـــبـــرة
وبــإمــكــان ادارة الــنــادي ان تــنــفـذ
ــــدرب  بــــفـــضل بـــرنــــامج عــــمل ا

ــــــعــــــاكــــــــس وقــــــدال يــــــعـــــودا ا
قعديهما  بعد.
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واسم ظـهرت الفجوة ففي بعض ا
كبـيرة ب األنديـة كون منـها كانت
تـتـمـتع بـبـحـبـوحـة مـالـية  وراحت
تـتـعـاقـد وتبـرم الـعـقـود  والرواتب
ـدرب حتى لم العـالية لالعـب وا
تـفكـر في كيـفيـة استـثمارهـا  لدعم
وجـــود األمـــوال قــبـل ان تــتـــراجع
ـشــكــلـة االمــور   وتــكــبـر مــعــهــا ا
ـرة ومــعـهـا مـخـاوف الـفـرق هـذه ا
والتوقعات ان  اجلهات الراعية قد
التتمكن من صرف أي مبالغ للفرق
كــمـا كـان يـحــصل ذلك  وقـد تـكـون
غير مـعنية بـذلك وهي التي تعاني
ـــوظــــــــــفــ من تـــدبــيــر رواتب ا

اليوم.
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ولالن أغلـبيـة األنديـة  لم تعلن عن
أي تعاقدت التي حتتاج الى إنفاق
أموال كبـيرة  وهي أساسا مـفلسة
اذا لـم تـــــكن اإلدارات  مـــــديـــــونــــة
ومتوقع ان التكون هنالك  صفقات
مـاليـة كـبيـرة  وان وجـدت ستـكون
مــحــدودة   البـل عـاجــزة امــام دفع
ـبـالغ  وتـسـعى  لـلـبـقـاء على اقل ا
ن مثلوا فرقها في نفس العبيها 
الــــفــــتـــــرة األخــــيــــرة وحــــتى االن
باستثناء  فـريقا الشرطة والزوراء
فبقـية الفـرقر لم تبدي اهـتماما في
ــــوسم االمــــر ولــــو احلــــديث عن ا
الــقـادم يــعـد مــبــكـر إمــام  الـوضع

ـاليـة العالـية الـتي تعد امـكاناتـهاا
األفـضل ب عـموم االنـديـة احمللـية
والن شـــهـــد اخــتـص بــالـــعـــمل مع
العبـ واعدين  الـسنـوات األخيرة
ـبـي  ما ـنـتـخب االو عـبـر تـدريب ا
يـجـعـله مـؤثـرا في إقـنـاعـهم لـلـعب
لــفـريق الــشـرطـة مـن اجل  حتـقـيق
فريق متـكامل يلـيق بسعـة الشرطة
لـلـدفــاع عن الـلـقب احملــلي إضـافـة
ـــشــاركــات اخلـــارجــيــة والن الى ا
قــدرات الــنــادي  هـي من  تــســاعــد
على حتـقيق ذلك مـا جعل مـن شهد
ـشـروع احلــديث بـثـقـة عن الـبـدء 
التغير  البل ثورة التغير كما اطلق
عــلى ذلك وتــأتي هـــــــــذه الــفــكــرة
بــعـد فــتــرة الـعــمل  الــقـصــيـرة مع
الفـريق التي يبـدو لم تولد قـناعات
لـلــمـدرب الـذي يـريــد عـمـلــيـة بـنـاء
الـفريق بـنفـسه  والنه بـات صاحب
جتــربــة وخــبــرة مــؤثــرتــ وطـور
نــفـسـه كـثــيــرا والنه يــســعى  هـذه
ـرة من قـيـادة بـطل الـدوري نـحـو ا
حتـقـــــــــــيق طـمــوحـات جــمـهـوره
الـكــبـيـر  وبــا من خــــالل أمــكـانـيه
بـــنــــاء الـــفــــريق وحتــــســـ االداء
ـنــافـسـة عــلى األلـقـاب احملــلـيـة وا
ـدرب والن اجلـمــهـور يــشـعــربـان ا
ــذكـور قـادر عـلى قـيـادة وتـطـويـر ا
الـفـريق في مهـمـة ليـست بـالـسهـلة
ـــــدرب مـع كل مــــــا يــــــخــــــطط لـه ا
واإلدارة  لدعم مـشروع بنـاء كتـيبة
ــطــــالب بــالـــدفــاع عن الـــشــرطـــة ا

اللقب.

واي تاي يصاب بكورونا بطل العراق با
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ؤسسـات احلكـومية رتـبة بـا ا
حلـ إيــجـاد حــلـول مــثـالــيـة

لها.
وأوضــح أن الــــــــــــــــوزارة
تــــســـــعى حلـل األزمــــات
الـتي تـعـتـرض الـريـاضة
الــعـراقـيـة بـصـورة عـامـة
وتــنـظــر بــعـ االهــتــمـام
لـلــتــحـديــات الــتي تـواجه
ـمـتـاز قبل أنـديـة الـدوري ا
انــطالق الــدوري ونــســعى
ـــــشـــــاكل الـــــتي إلنـــــهـــــاء ا
تـعتـرض عمل األنـدية. يـشار
إلى أن 16 نـــــاديـــــا تـــــلــــوح
بـاالنــسـحـاب من الـدوري في
ـوازنات حـال تـأخـر إطالق ا

الية لتلك األندية. ا
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عدنان درجال

واآلســيــوي وأركـان كــرة الــقـدم في
الــقـــارة اآلســـيــويـــة. مـــنـــوهــا الى
الـــتـــفــاعـل اإليــجـــابي الـــذي أبــدته
االحتادات الوطنية وما طرحته من
أفكـار ومـقـتـرحـات تـخـدم تـطـلـعات
نشـود للعبة في مختلف التطوير ا

اجملاالت.
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ــشـاركــة مــنـتــخــبـات ـقــبل  ايــلــول ا
الــكــويت بـيالروســيــا وأذربـيــجـان إلى

ستضيفة والعراق . جانب الدولة ا
وتـلقت الهيأة الـتطبيعـية دعوة رسمية
مـن االحتــاد اإليــراني لــلـــمــشــاركــة في
الـبطولة لـلفترة من الرابع عـشر ولغاية
ــقــبل.وجـاءت الــعــشــرين من الــشـهــر ا
مـوافـقـة الـتـطـبـيـعـيـة لـكـون الـبـطـولـة
ـنـتخب سـتـنـعـكس بـاإليـجـاب عـلى ا
الـــــعـــــراقـي حتـــــضـــــيـــــراً لـــــقـــــادم
االسـتحقـاقات نظـراً لالحتكاك مع
مــنـتـخـبـات لــهـا تـاريخ حـافل في
ـــنـــاســـبـــات الـــدولـــيـــة لـــكـــرة ا

الصاالت.
وسـتــكـون الـبـطـولـة الـوديـة هي
الــبــطــولــة االولى الــتـي يــشـارك
فـيها مـنتخبـنا الوطـني للصاالت

بعد جائحة فيروس كورونا .
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أعـلنت الهيـأة التطبـيعية عن مـوافقتها
الــرســمـيــة عــلى مــشـاركــة مــنــتـخــبــنـا
الــوطـني لــكـرة الـصــاالت في الـبــطـولـة
الـدولية الوديـة التي تستضـيفها إيران

مـنـتـصف شـهر
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في االســـكـــنـــدريـــة لـــلــقـــاء رئـــيس
ـصـري بـعـد االتـصال مع االحتـاد ا
رئيس جلـنة الـركبـي االستـاذ احمد
قــاسم الـذي يــعـمـل دومـا لــتـطــويـر
الـلـعـبـة عـبــر االحـتـكـاك مع الـدولـة

التي تمتلك خبرة كبيرة.
واضــاف ان الـــركــبي الـــعـــــــــراقي
ـــصــري لـــكــونه اخـــتــار اجلـــانب ا
ـتـلك قـاعـدة كـبــــــــــيـرة في لـعـبة
الـركـبي ومـنـتـخب قـويـة في جـمـيع

الفئات.
واشار الى ان االتفاق تضمن اقامة
معسكرات تدريـبية ومباريات ودية
فــــــضـال عن دورات تــــــدريــــــبــــــيـــــة
وحتكيمية للرجال والنساء  سعيا
لتطويـر اللعبة في الـعراق ونشرها

على نطاق واسع.
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توصلت جلـنة الركـبي العراقي الى
اتــــــفــــــاق مــــــبــــــدئـي مع االحتــــــاد
ـــصــــــــــــري لــــلــــركــــبي لــــعــــقـــد ا
بــروتـــــــــكـول تـعـاون مـشـتـرك بـ
الـبــلــدين خالل الــلـقــاء الــذي جـمع
عـــضــو جلـــنـــة الـــركــبـي الــعـــراقي
الدكتور عـلي خالد ورئيس االحتاد
صري االستاذ حسام صاحب في ا

االسكندرية .
وقال عضو جلنة الركبي علي خالد
في بــيـــان ان الــلـــقــاء كـــان مــثـــمــر
وتـــمــخـض بــاالتـــفـــاق عـــلى عـــقــد
بروتكول رسمي ب العراق ومصر
في لــعـبــة الـركــبي سـيــتم تـوقــيـعه

قبلة. خالل االيام ا
واوضح انه استغل فـرصة تواجده
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يـوم سطع جنمـها في سمـاء الفن العراقي
في الـنـصف الثـاني من خـمسـيـنات الـقرن
ـاضي حـيث مـثـلت دور فهـيـمـة في فـيلم ا
(سـعيـد أفندي) لـلمخـرج كاميـران حسني
ثالت بـعد ما  اختيارها من ب عشر 
تـقـدمن لالختـبار ألداء هـذا الدور.واعـقبت
ـسرحيـة (آني أمك يا شاكر) لـلفنان ذلك 
الــراحـل يــوسف الــعــاني فــكــانت حــديث
الـصـحـافـة واالوسـاط الـفنـيـة والـثـقـافـية.
وتـالقت في فيـلم احلارس ونفذت كـلماتها
إلـى الـقـلب وظـلت مـحـفـورة في
الـذاكرة وكان حصادها الكثير

من االعجاب. 
وقـبـل أن تـتـجه لـلـتـمـثـيل
كـانت لـهـا مـحاوالت في
كــــتـــابــــة الـــشــــعـــر بل
ونـشرت بـعضـا من تلك
االشــــعــــار بــــأســــمــــاء
مـسـتـعارة مـنـهـا زينب
وسـميرة الفقراء وهذا
ــــــعــــــزل عن لــــــيـس 
دراســــتــــهــــا لــــلــــغــــة
الــعـــربــيــة بــجــامــعــة
بــــــــــــــــغـــــــــــــــــداد  فـي
اخلـــمــســـيــنـــيــات من
ـــاضي. فــضال الـــقــرن ا
عن عملها مدرسة لسنوات
عـــديــــدة قـــبل أن تـــتـــعـــرض
لـــلـــفــصـل الــســـيـــاسي بـــســبب
مـواقـفهـا الوطـنيـة وهي التي تـأثرت
كـثـيـرا بـاألفـكـار التـقـدمـيـة. وفي صـبـيـحة
ثــورة الــرابع عــشــر مـن تــمــوز عـام 1958
كانت زينب في مدينة احللة وسارعت فور
ســمــاعــهــا نــبــأ الــثــورة لـلــخــروج إلى
الــشـارع. وعــلى مـقــربـة من احـد
مـراكز الـشرطـة اعتـلت عربة
احـــــد بــــاعـــــة الــــشـــــلــــغم
واعـــتــمـــرت قــبـــعــة أحــد
اجلــــنـــود أو الـــشـــرطـــة
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سرح العراقي —œ«Ë∫ زينب مع رواد ا

{ لـوس اجنـلوس  –وكاالت - تـفاعـلت الـنجـمة
ـية مـادونـا مع كارثـة إنـفجـار مـرفأ بـيروت العـا
معـربـةً عن حـزنـها الـشـديـد وتأثـرهـا إذ نـشرت
عــبــر صــفـــحــتــهــا اخلــاصـــة عــلى أحــد مــواقع
الـتواصل اإلجـتمـاعي مقـطع فيـديو كـان إنتـشر
ـتــابـعـ تـظـهـر فـيه سـيـدة بـشـكل كـثـيف بـ ا
لبـنـانـية وهي تـعـزف عـلى الـبيـانـو وسط احلـطام
ـنـزلــهـا نــتـيــجـة اإلنــفـجـار.وعــلّـقت الـذي حلـق 
مـادونا عـلى الفيـديو بالـقول:(هذا الـفيديـو يحطم
قلبي). الى ذلك عـبّر النـجم إنريكي إيـغليـسياس
عن تضامـنه مع الشعب الـلبنـاني بعد اإلنـفجار
الضـخم الذي وقع في مرفأ بـيروت يوم الثالثاء
ــــاضي ودعـــا إلى الـــتــــبـــرع لألطـــفـــال عـــبـــر ا
منظمـة(انقاذ الطفل).ونشر إنريكي عبر صفحته
اخلاصـة على أحد مواقع الـتواصل اإلجتماعي
صورة لـلـعـلم اللـبـنـاني مـناشـداً دعم لـبـنان في
هذه احملنـة والتبرع لألطفـال.وعلّق إنريكي على
الـصـورة قـائالً: (أبـعث بـكل حـبي لـكل شـخص
في لــبـنــان. مـنــظـمــة إنـقــاذ الـطــفل عـلى األرض
مـسـتـعـدة لـدعم االحـتـيـاجـات الـعـاجـلة لـألطـفال
ـأسـاوي. يـرجى ـتـضـررين من هـذا احلـادث ا ا

التفكير في التبرع إذا كنت قادراً على ذلك).
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صـرية ر مصطـفى أنها (كانت مـثلة ا أكدت ا
تـشـعـر بـاخلـوف والقـلق قـبل عـرض مـسـلـسـلـها
نصات) موضحة شديد اخلـطورة على إحدى ا
(أن هـذا اخلــوف والـقـلق جـاء بـســبب جتـربـتـهـا
األولى واجلـــديــدة فـي األكــشن إضـــافــة إلى أن
هـذا الــشــعـور يــنــتـابــهــا مع كل جتــربـة جــديـدة
تـدخــلـهـا وتــقـدم فــيـهــا دور ألول مـرة).وأشـارت
ـــوقـع الـــفن إلى (أن شـــديـــد اخلـــطـــورة وفـــقـــا 
مـسـلـسل قـوي يــشـبه األعـمـال األجــنـبـيـة وأنـهـا
شـعــرت أثـنــاء تـصــويـره في  7 حـلــقــات بـأنــهـا
تــتــعــامـل مع مــســلــسل من  30 حــلــقــة بــنــفس
ـبذول) مـضـيفـة (أنهـا قـررت الغـياب اجملـهود ا
اضي بـعد إنـتهـائها من عن دراما رمـضان ا
شديـد اخلطورة واعتذرت عن أكثر من عمل
عـرض عــلـيـهـا). شـديــد اخلـطـورة مـخـطط
ـه عـلى أكـثــر من جـزء كل جـزء 7 تـقـد
حـلـقـات ويـشـارك في بـطـولـته أحـمـد
الـعــوضي ور مــصــطــفى ريـاض
اخلـولي هـادي اجلـيـار مـحـمـود

حجازي ناهد رشدي.
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الناطق بـأسم وزارة التخـطيط العراقـية تماثل لـلشفاء من
االصابـة بفايروس كورونا.. وقد تلقى تهاني زمالء العمل

واالصدقاء.
s “Ë« s Š

الــســيــاسي الــتـركــمــاني الــنـائب
الــعـراقي الـسـابق نـعـته االوسـاط
ـوت الـسـيــاسـيــة بـعـد ان غــيـبه ا
ـاضي ســائـلـ الـله اخلــمـيس ا

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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ــعــمــاري الــفــوتــوغـــرافي الــنــاشــر الـــعــراقي يــحـل مع ا
الفوتـوغرافي احـسان فتـحي ضيفـا على قـناة (الشـرقية)
مسـاء اليوم االحد ضمن بـرنامج (اطراف احلديث) الذي

يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.

 w ULŠ bL×

ـصــري طـرح اغــنــيـة جــديـدة بــعـنــوان (هـو ده ـطــرب ا ا
ـوقع (يـوتـيـوب) كـلـمـات تركي آل حـبـيبـي) عبـر قـنـاته 
الــشـيخ وأحلــان عــمـرو مــصــطـفـى وإخـراج مــصــطـفى

عامر.
—UOD « qOKš

ي الـعـراقـي تـلـقى امــنـيــات االوسـاط اجلـامــعـيـة االكــاد
بالشـفاء العاجل بـعد تعرضه الزمة صـحية ارقدته فراش

العافية.
 d U½ b− √

الـشـاعـر األردني الـراحل أفـردَت عـنه مـجـلـة الـبـيت الـتي
غرب بـعددها رقم  35 مـلفا يصـدرها بيت الـشعـر في ا
تــضـمن مــقـاالت عـدة عــنه إلى جـانـب الـتـقــد والـديـوان

الصغير الذي ضمّ مُنتخبات من مُعظم مجاميعه.
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طرب العراقي تلقى تعازي االوساط الفنية لوفاة شقيقه ا
االصغر رسـول  بعد اصابته بتضـخم الكبد. سائل الله

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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ـنصة اريـد القى مـحاضرة ؤسس والـرئيس التـنفـيذي  ا
الـكتـرونيـة بعـنوان (ادارة مـشروع الـنشـرالعـلمي  –خـطة
النشر في  12 أسبـوع) كما القى محاضرة ثانية بعنوان
تقدمة في البحث فاهيم ا (ما ال يسع الباحث جهله من ا

العلمي).
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ـطربـة الـلـبـنانـيـة مـاجدة تفـقـدت ا
الـرومي شوارع بـيـروت خصـوصا
في منطقة اجلميزة بعدما تضررت
بشـكل كامل نـتيجـة اإلنفـجار الذي
حصل في مرفأ بـيروت واستمعت
ـــــــواطـــــــنـــــــ الـى حـــــــاجــــــــات ا
وأحـاســيــســهم في هــذه األوضـاع
الـــصــــعـــبــــة. وقـــالت الــــرومي في
حديثـها :أردت النـزول الى الشارع
بعـدما شاهـدت الشـباب والصـبايا
يــنـظـفـون الـركـام ولـست مـوجـودة
هـــنـــا مـن أجل تـــســـجـــيل مـــواقف
ســيـاسي وأنـحــني أمـامـهم وأقـول
لـهم صاحلـتـونا مع األمل) مـؤكدةً
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ـطـربـة الـلبـنـانـيـة مـايا ديـاب مع الـنـائـبـة بوال تضـامـنت ا
ساعدات لـلعائالت يعقـوبيان ضـمن حملـة دفى لتقـد ا
ــتــضــرّرة من جــراء انـــفــجــار مــرفــأ بــيــروت والــتي ا
نـكوبة و في جميع ناطق ا ستجول في الطـرقات وا
ــعـرفــة حــاجــاتـهـم في هـذه ــتــضــرّرة  ـنــاطق ا ا
ـوقع الـفن حتـاول ديـاب في هـذه األزمـة.ووفـقـا 
رحـلة تـخطي أزمـتهـا الـنفـسيـة النـاجتة عن ا
اإلنفجار الذي تضـرّرت منه شخصياً وأدّى
الـى حتــــــــطـم مــــــــنــــــــزلــــــــهــــــــا وأضـــــــرار
أخرى.وتـناقشـت دياب أثـناء تواجـدها في
جمعية دفى مع يعقوبيان في كيفية تقد

ساعدات. ا
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ـشي بخـطوات سـريعـة لم يعد الـتمـارين الريـاضية وا
رفاهية بل ضرورة لك.
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سـاعـدة للـجـميع سـواء كـانوا قـريـب أو تمـدون يـد ا
بعيدين.
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لـديك شـفـافــيـة وحـدس صـائـب يـجـعـلك تــتـخـطى كل
الصعاب.رقم احلظ .9
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بدأ وزنك بـالزيادة وهـذا من األمور الـتي ستـؤثر على
حياتك الصحية .
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 تقف على ارض احلقائق  وتتجنب االبحار في عالم
اخليال والفرص الضائعة.
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حتــقق الــنــجــاح الــذي تـــفــكــر فــيه. حــاول االعــتــنــاء
بصحتك.رقم احلظ .8
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شاكل بالكثير من الصبر والذكاء  يوم تتغلـب على ا
السعد االربعاء.
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تـتـسم بـأنك مـتـجــدد عـلى الـدوام وهـذا يـفـيـد حـيـاتك
العملية واالجتماعية .
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حتـصــد الــشـهــرة الــكــبـيــرة في مــجــال عــمـلك  دون
. مشاكل.يوم السعد االثن
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تــرى أن لـلـحــبـيب الــكـثـيــر من احلـقــوق وتـسـعى إلى
ها بكل سعادة . تقد
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مـخـلص فـى احلب بـشـكل كـبـيـر . واألبـواب مـفـتـوحة
على الدوام أمامك.
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احـوالك الصـحية حتـتاج منك الـكثـير من الرعـاية.يوم
. السعد االثن
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مرادف ومعـاني الكلمات لها
مــكـــانــهـــا حــسب ارقـــامــهــا
وتــكــتـب افــقــيـــا وعــمــوديــا
لـــــــتـــــــصـل الـى حل كــــــــامل

وصحيح:
 1-فـاكــهـة ذكـرت في الـقـرآن

الكر
 2-مادة قلوية مفيدة

 3-كسب الصراع العسكري
 4-مدينة لبنانية

 5-من انواع الفنون
 6-وحدة قياس مختلفة
 7-منطقة سعودية
 8-صاف بال شوائب

اضي القريب يواجهون حر الصيف بطرق بدائية عديدة منها جلؤهم كان البغداديون في ا
فردة (سرداب) وذلك في وقت اشتـداد احلر في الظهيرة وتروحهم الى الـسراديب جمع وا
صنوعة من خـوص النخيل وواجه البغداديون احلر بوسائل راوح اليدوية ( اخليوش) ا بـا
عديـدة بـدائيـة مخـتلـفة ولـكنـهـا مفـيدة ومـجديـة الى حد مـا .مـنهـا احلب بكـسر احلـاء وكان
ـفضلـة في تنـقيـة ماء الشـرب وتبـريده .امـا االكثـر اهميـة في اشهـر احلر هي تـنكة االداة ا
اء لتـبريده وتـعد اكثـرمن واحدة في االماسي (الـفخار) واجلـره فهي ثالجة مـتنقـلة تمأل بـا
ـاء فيـها الى مـا يشـبه ماء الـنـبع والثـلج كمـا يقـولون لتـرص عـلى سيـاج السـطح ليـتحـول ا
.وكـان الـبـغـداديـون يـتـخـذون من الـسـرداب مـكـان لـلـهـروب من حـر الـصـيف الالهب .ومن
الـوسـائل االخرى الـتي اتـخـذهـا الـبـغـداديـون بـناء مـا يـسـمى بـ(الـزنـبـور) الـذي كـان يـبنى
بـالطـ واجلص علـى شكل سـاقـية عـمقـهـا نصف مـتـر ويسـقف بـالطـابـوق اخملرم لـلـتهـوية
اء والـزنبور يـتمـتع ببرودة الـسرداب وهنـاك السطح يرصـفون عـليه (تنك) الـفخار لـتبـريد ا
الـذي يشيد حسب سعة البيت وله سياج يطـلقون عليه اسم احملجر وهذا ايضاً ترص عليه
(الـتنك) واحملجر حافات حديدية ويوضع طولـياً الواحد تلو االخر والسطح من لوازم البيت

البغدادي في الصيف يلوذون بالصعود اليه هرباً من حر الصيف ولهيب احلرارة .
اء بالكوز) (اذار يطلع ولـلبغدادي امثال شائعة في الشهور وااليام منها :( تموز ينشف ا
الـسنبل من بيت االحجـار) ( ايلول سيروا وال جتـيلون) (اذار يطلع الـنخل مثل اذان الفار)
(حـزيران يـكـثر الـبق ويـقلل الف جـان) (حـزيران عـنـبر الـهـوه) ( نيـسـان يغـرك اجلـدسان)
(مـثل كانـون نوبه عـاقل نـوبه مجـنون) ( اذار حـمله فـحمـات كـبار) ( بـرد التـشارين تـوقاه)
(بـرد الربـيع تلـقـاه) ( اذار ابو الـهزاهـز واالمطـار) (بـأيار احـصد الـسـنبل ولـو كان خـيار)
اي بالكوز) (اول عشرة من اب حترك البسمار بالباب وثاني عشرة من (في تموز اشرب ا

اب تقلل االعناب وتكثر االرطاب وثالث عشرة من اب تفتح من الشتا باب).

سامراء
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زينب 

هي ابـنة خال غادة عـادل وجتمعـهما عالقة
صـداقـة اضـافـة الى الـروابط الـعـائـلـيـة. امـا
ـمثل الراحل ـمثل عمـر مصطـفى هو ابن ا ا
ــــمـــثل مـــصــــطـــفـى مـــتــــولي وخـــالـه هـــو ا

القديرعادل إمام. 
مـثلة الـشابة مـثلة نـبيـلة عبـيد هي خالـة ا وا
أميـرة هاني مـثّلـت معهـا في بـداياتهـا حيث
قدمـتها لـلساحـة الفنـية وكانت من داعـميها.
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يـبـدو أن الـشـهرة لـيـست وحـدهـا من جتـمع
بـعض الـفـنـانـ اذ تربـط صـلـة القـربـى ب

بعضهم. 
وفي الـسشـطور الـتـاليـة نـتعـرف عـلى بعض
احلــاالت وفـقــا لــتــقـريــر نــشــره مـوقـع الـفن
ـمثلـة شمس البـارودي هي خالة ومنـها ان ا
غـادة عـادل وعمـة ر الـبارودي أي أن ر

مـثلة دالل هو عبد ـعروف أن شقيق ا ومن ا
العـزيـز مغـربـية لـكن مـا ال يعـرفه الـكثـيرون
أن زوجتـه هي خالـة الفـنانـة ميـساء مـغربي
أي هــنــاك صـلــة قــرابــة بــ كل من هــيــفـاء
ي ودنيـا سميـر غا اما الـفنانة حسـ وإ
يسـرا فهي متزوجة من شـقيق هشام سليم
وسـبق وكـشفت عن ذلك في أكـثـر من حوار

تلفزيوني لها.

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
ـيـة سـيـلـيـنـا أطـلّت الـنـجــمـة الـعـا
غومـيز عبـر أحد الـبرامج لتـتحدث
عـن خـطـتـهـا اآلن لـلـعـمل وأعـلـنت
أنها تتمنى التعامل مع واحدة من
أهم جنمات الغناء في العالم وهي
تــــايـــلــــور ســــويـــفت فـي أغـــيــــنـــة
جتــمــعــهــمــا وذلك بــحــسب مــوقع
ـــعـــروف أن غـــاسـت غـــيـــرد.ومن ا
مـثلة الـبالغـة من العمر غـنية وا ا
 28 عـــامــا  هي صــديـــقــة مــقــربــة
لـتــايـلـور الـبــالـغـة مـن الـعـمـر  30
عـامـا وذلك مــنـذ سـنــوات طـويـلـة
وقد تتحقق هـذه األمنية خصوصاً
أن الـنـجـمـتـ حتـاوالن دائـما دعم
بـعـضـهمـا الـبعـض. وقالت غـومـيز
ــا حـلــمت بــعـمـل أغـنــيـة مع (لــطـا
تـايــلـور سـويــفت  فـفي احلـقــيـقـة
كـالنـا يـريـد الـقـيـام بـهـذه اخلـطوة
ومتحـمست لـها و ألننا مـقربت
فــيـبــدو األمــر وكــأنه عــائـلـي فـهي
أفـضـل صـديـقـة لي و حتـدثـنـا عن

هذه اخلطوة بالتأكيد).
عــلى صـعــيــد آخــر ضـجـت مـواقع
الــتـواصل االجـتـمــاعي في الـفـتـرة
مثل التركي اضية بخـبر زواج ا ا
ـــــمــــثــــلــــة بــــاريش أردوتـش من ا
الــتـركــيــة جــوبــسي أوزاي بــشـكل
ســريع وبــســيط ومــفــاجـئ. وبــعـد
انـشـار خـبـر زواجـهـمـا بـأيـام
قــلــيــلـــة تــداولت مــواقع
الـتواصل االجـتـماعي
والــصـحف الـتــركـيـة
خــــــــــبـــــــــر حــــــــــمل

العروس.
و ذكــرت صــحــيــفــة
تــــركـــــيــــة أن ســــبب
الــزواج الــسـريع دون
انــتـظــار حــتى تــنــتـهي

جائحة كورونا وبعد عالقة
اسـتمـرت لست سـنوات وهـو حمل
جزبسي حـتى أنهمـا كانا يـعلمان
جنس اجلن وكما  التداول أن

اجلن ذكر.

(أنــهــا مــؤمــنــة بــأن الــله ال يــتــرك
شـــعب لـــبـــنـــان الــعـــظـــيم) ودعت
شـاركة والتطوع في اجلميع إلى ا

الـظـروف فـحـضـنت الـرومي إحدى
الـــســـيــدات تـــعـــبــيـــراً مـــنـــهــا عن

تضامنها معها.

هــذا الــعــمل اإلنــســاني. وحتــدثت
مــاجـــدة مع ســيـــدات مــتــضــررات
اللواتي عبّرن عن وجعهنّ في هذه
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في الـ 13 مـن اب اجلاري تـمـر الـذكرى 22
لـرحيل الـفنـانة زينـب ( فخريـة اسعـد عبد
ـسـرح ) إحـدى أبـرز شـخـصـيـات ا الـكــر
الـــعــــراقي احلـــديث والـــتـي اســـتـــحـــقت
بـجـدارة لـقب فنـانـة الـشعب الـعـراقي بـعد
جــهـد طــويل وحــافل بـالــعـطــاء واالبـداع.

وكــــــــــــــــــــانــت
الـبـداية

ـنـدالوي. وجـمـيعـهم من خـريـجي مـعـهد ا
سرح. يـة الفنـون اجلمـيلة قـسم ا واكـاد
وفي مـطـلع الـثـمـانـيـنـيـات انـتـقلـت زينب
إلى دمــشق لـتــضع جتـربــتـهــا وخـبــرتـهـا
سرحية التابعة حتت تـصرف فرقة بابل ا
ـقراطي الـعراقي ثـقف الد لـرابطة ا

وأدت دور الـبـطـولة في مـسـرحـية (قـسـمة
واحلــلم) تــألـيف فــائـز الــزبـيــدي واخـراج

سالم الصكر. 
وفي مــطــلع الــتــسـعــيــنــات غــادرت زيـنب
دمـشق مـتـوجهـة إلى الـسويـد ومن هـناك
ـسـرحـيـة وكـان لـهـا واصـلت عـطـاءاتـهـا ا
دور كـبير في لم شـمل الفنانـ العراقي
وقــدمت أعــمـاال تــلــيق بــسـمــعــة الـفــنـان
الــــعــــراقي وعــــبــــرت عن مــــعـــانــــاته
وعــــــــــــذابـــــــــــــاتـه داخـل الــــــــــــوطـن
وخـــارجه.ونـــشــرت الـــكــثـــيــر من
ـتابـعات في الـصحف ـقاالت وا ا

وراحت تـهـتف وتـهـزج لـلـثـورة. فـتـجـمعن
حـولهـا النـسوة وبـدأ التـجمع يـكبـر شيـئا
فـشيـئا في حتـشد شعـبي ال مثـيل له جسد
تـأييد الـناس للـثورة وزعيـمها عـبد الكر

قاسم. 
وفي أواخـــر الــســـبــعــيـــنــيـــات من الــقــرن
ــاضي ومع تــصـاعــد حــمالت االعـتــقـال ا
ـضــايـقـات ضـد الــفـنـانـ الحــقـات وا وا
اضــطـرت الـفــنـانــة الـراحـلــة إلى مـغـادرة
الـوطن  لتحط في بلغـاريا. ومنها سافرت
إلـى الـيــمن  وعــمــلت في وزارة الــثــقــافـة
ـسرح من الـيـمـنـيـة ونـشـطت في مـيـدان ا
جـديـد وبـادرت لـتـأسيس فـرقـة مـسـرحـية
بـإسـم فـرقـة مـسـرح الـصـداقـة عـام  1980.
وتـولت رئاسة الـفرقة الـتي كانت تضم في
: لـطيف هـيـأتـهـا اإلداريـة كال من الـفـنـانـ
صـالـح اسـمـاعـيل خـلـيل صالح الـصـكـر
أنــوار الــبـيــاتي سالم الــصــكـر وصــبـاح

احملـلية والعربـية.وفي النصف الثاني من
رض اضي أصيبت  تـسعينيات الـقرن ا
عــــضــــال وفي  13اب عــــام  1998فــــارقت
احلــيـــاة بــعــد ان تــركت بـــصــمــة مــؤثــرة
ـسـرح الـعـراقي. ولن وفـاعــلـة في سـمـاء ا
سرحي يوم تألقت على ينسى جمهورنا ا
ــسـرح فـي مـســرحـيــة الــنـخــلـة خــشــبـة ا
واجلــيـران لــلـكــاتب غـائب طــعـمــة فـرمـان
واخـراج قاسم محمد وغيرها من االعمال

تميزة. ا

غادة عادل وخالتها شمس البارودي
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ـؤتـمـر الـصحـفي االول له بـدا الـرئـيس الـلبـنـاني في ا
حول مأسـاة انفجـار مرفأ بـيروت  في أوضح صورة
تـصـدع. ال حجـة بـيده و نـهـزم ا لـلنـظـام السـيـاسي ا
دليل وال عامل مساعـدة لدرء االسئلة الـتي تلقّاها وما
ــسـؤولـيـة لـهــا جـواب سـوى مـا قــاله  اخـيـراً في ان ا
نـشور يتـحـملـها نـظام الـتراضي .وهـو نفس الـنظـام ا
ـصالح الـبـلد الـعـليـا الـذي سارت بـالفـسـاد والتـعب 
عـلـيه الـقـوى احلـاكـمـة في الـعـراق طـوال سـبع عـشرة

سنة .
واد ـضـحك انَّ االجـهـزة الـعـراقـيـة هـرعت لـتـجـرد ا ا
ــوانىء بـالــبــصـرة حتــســبـاً الـقــابــلـة لـالنـفــجــار في ا
ـأسـاة الــبـيــروتـيـة لـوجـودهــا لـكي يــتـفــادوا تـكــرار ا
ـواد غير مـخزّنة وال وجود وخرجوا فـرح بأنَّ تلك ا
لـهـا لـذلـك فـهم آمـنـون. كـأنّـهم يـوهـمـون أنـفـسـهم بـأنّ
نــظــام الــتــراضي الــذي يــغــرقـــون فــيه والــقــائم عــلى
الـفــســاد له مــســار واحــد في االنــهــيــار واالنــفــجـار
واخلراب مـتجـاهـل سـيال مذهالً عـلى مدى سـنوات
سود تـعيـسة من االنـهيـارات واالنفـجارات والـسرقات
ـقـيت على واخلـروقات الـتي جـلـبهـا نـظـام التـراضي ا

العراقي من دون أن يرمش ألحدهم جفن .
كـانت االسئـلة حتـاصـر ميـشال عـون كـسهـام االدانة
ولم يـجـد بـ يـديه مـا يـقـيه مـنـهـا سـوى احـالـتهـا الى
ذلك الــنـظـام الـســيـاسي اجلـالب لــلـكـوارث والـذي من
دون اصالحه كما قال الرئيس الفرنسي ماكرون فإنَّ
األمل معدوم في انقـاذ لبنان ومـساهمة الـعالم اجلدية

في دعمه.
شكـراً للرئـيس اللـبنـاني الذي ظهـر في مشـهد عراقي
بــامـتـيـاز  مـشـهــد  يـنـتـظـر مــزيـداً من الـكـوارث لـكي
ـسؤولـيـة  فيـمـا يبـقى الـشعب يـحمل احـدهم اآلخـر ا

نازفاً متآكالً.
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استـعرضت الـفنانـة السـعودية
وعـد تدمـيـر منـزلـها في بـيروت
جــراء االنــفــجــار الــقــوي الـذي
شـهـدته الـعـاصـمـة الـلـبـنـانـيـة
ونـشرت صـوراً ومقـاطع فيـديو
من داخـل مــــنــــزلــــهــــا اظــــهـــر
األضرار اجلـسيـمة الـتي حلقت

نزل. با
وعـــــــــد ارفـــــــــقـت الـــــــــصـــــــــور
والـفـيـديوهـات بـتـعـلـيق كـتـبت
فــيه: راح بــيــتي بــبــيـروت كــله
الحـول وال قوه اال بـالـله احلـمد
لــله عـلي كل حــال .. الـله يـرحم
الـعـالم ويـعوضـنـا خـيـر  حيث
القت صور الفـنانة تـفاعالً قوياً
بــ مـتــابـعــيــهـا وأصــدقـائــهـا
الــــــــــذيـن أكــــــــــدوا أن أهـم شئ
سالمــــتــــهـــــا ودعــــوا الــــله أن
يعـوضها خـسارتـها خيـراً كما
صاب دعوا ألهالي القـتلى وا
في احلادث بالـصبر والـسلوان
عــلى مـصــابـهم األلــيم.وأضـرار
ـنـزل الـنـجم جــسـيـمـة حلـقت 
الـــلــبـــنـــانـي عـــادل كـــرم جــراء
انفجـار بيروت وقـد استعرض
الــفـنــان تـدمــيـر مــنـزله بــصـور
مـؤثـرة ظهـر فـيـها يـجـلس على
انــقــاضه. عـــادل ارفق الــصــور
بتـعليق كـتب فيه: (يا ضـييعان
العـمر والـله يرحم كل الـشهداء
ويشفي اجلـرحى) حيث تفاعل
فـــانـــز وأصـــدقـــاء الـــفــنـــان مع
الــــصـــور بـــشـــكـل واسع عـــبـــر
تعـليقـات أكدوا فيـها أن سالمة
ذيع اللبناني أهم من مثل وا ا
ــــــكن تـــــعــــــويـــــضه أي شئ 
متمنـي الصبـر والسلوان لكل
أسر ضحايا االنـفجار من قتلى
. وفـجـعت اإلعالمـيـة ومـصـابـ
الـلـبنـانيـة هـيلـدا خلـيـفة بـوفاة
ـقربـة جراء حادث صديـقتـها ا
االنفجـار الضخم الذي وقع في
العاصمـة اللبنانـية بيروت منذ
عـدة أيـام. اإلعالميـة الـلـبنـانـية
نشرت مجموعـة صور جمعتها
بــصــديــقــتــهــا الــراحــلــة عــلى
حــسـابــهـا اخلـاص عــلى مـوقع

(انستجرام). واصيب اإلعالمي
الـــلــبـــنــاني مـــالك مــكـــتــبي في
االنـفـجـار الـذي مـرفـأ بـيروت 
ـذيع الـشـاب وقــد اسـتـعــرض ا
اصــابـته بــصـورة شــاركـهـا مع
متابـعيه عبر انـستجرام راوياً
حلظات الرعب الـتي عاشها مع

وقع االنفجار. 
مالك كـتب: (هـذه الصـورة التي
الـتـقـطُـهـا لــنـفـسي ال تـشـبه أي
: بـعـدما سـلـفي أخـذتـهـا سابـقـاً
اطمأنيتُ على عائلتي ووصلتُ
الى مـكان آمن) مـوقف سـيارات
ـباني) فـارغ وليس مـحـاطاً بـا
أردتُ أن أعاين جروحي ألعرف
مصدر الدماء...ما زلتُ أذكر كل
شيء مـن تــــلك الـــــلــــحــــظــــات.
الصـوت مـا زال في أذني كذلك
ــهـــيـــبــة. صــورة االنـــفـــجـــار ا
وعادت الفنـانة اللبـنانية نادين
نـــســيب جنـــيم لـــلــتـــواصل مع
مـتــابــعــيــهــا مـرة ثــانــيــة بــعـد
سـاعـات قـلـيــلـة من خـضـوعـهـا
ـدة ٦ساعات لـعمـليـة جراحـية 
بـــعــد إصـــابـــتـــهـــا فـي أحــداث

انفجار بيروت. 
نـادين جنـيم قـالت في تـغـريدة
لـها عـبر صـفحـتهـا الشـخصـية
ـوقع تـويـتـر: (دمـوعي مـا عم
تــنــشف واخلــوف سـرق الــنـوم
من عيوني بـشكر الـله كل ثانية
والدي بــخـيـر ويــسـوع عـطـاني
عــمـر جــديــد.. وجـهي بــيــتـر
اجلروحات بطيب بس النفسية
مـا بـعـمـرهـا بـطـيب عم فـكـر كل
الــوقـت بــالــشــهــداء بــاألطــفــال
بـاجلرحى بـاألمـهات عم صـللي
لـــلـــكـل). وطـــمـــأنت الـــفـــنـــانـــة
ـــــصـــــريـــــة نـــــانـــــسي صالح ا
متابعيها على حالتها الصحية
بـــعــد إصــابــتــهـــا في انــفــجــار

بيروت.
نـانـسي نشـرت صـورة لـها من
ــــســــتــــشـــفـى من خالل داخل ا
خـــاصـــيـــة (االســتـــوري) عـــبــر
ـوقع صـفـحـتـها الـشـخـصـيـة 
إنــســتــغــرام وعـلــقت عــلــيــهـا:

(احلمدلله على كل شئ).

التي تُـطلـب فيهـا خدمـاته عادة
فـي األوضــــاع الـــــطـــــبـــــيـــــعي
آ ألغيت خالل وخصوصـاً ا
الفترة التي طبقت فيها اليابان
حـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوار فـي
نــيـــســان/أبــريـل وأيــار/مــايــو

 . الفائت
وأضـاف (بالـتالـي لم يعـد لدي
عــمل وال مـــداخــيـل. كــان األمــر
صـــعــبـــاً لي ولـــكن فـي الــوقت
نــــفــــسه رأيـت أنــــهــــا فــــرصـــة
مناسبة للتفكير في نفسي وفي

مستقبل البوذية).
وتابع (كنت أبحث عن أسلوبي

ــكس" مــنـــذ أن نــشــره عــلى ر
الشــبكة في أيار/مايو الفائت.
ويــظــهــر الــراهب يــوغــيــتــسـو
أكـاسـاكا (37 عـامـاً) في مـقطع
الــفــيـديــو هــذا حــلــيق الـرأس
يرتدي ثوب رجل الدين ويضع

على رأسه سمّاعة. 
ويـشـغّل أكـاسـاكـا جـهـاز أنـغـامٍ
يكروفون موسيقية ثـم يحمل ا
ويــبــدأ بــإصــدار أصــوات آالت
الــــــعـــــزف مـن فـــــمـه ثم يــــــرتّل

نصوصا بوذية مقدّسة. 
وقــال أكـاسـاكـا لـوكـالـة فـرانس
برس إن كل االحتفاالت الدينية

{ طــوكــيــو- (أ ف ب) - دفـعت
ـادية وقـلـة النـشاط الـضـائقـة ا
رجل دين بوذياً في اليابان إلى
جمع تراتيله الـدينية مع شغفه
اآلخـــر وهــو تـــقـــلــيـــد أصــوات
وسـيقى بـصوته أو ما اآلالت ا
يعرف بـال"بيتبـوكسينغ" وذلك
: أولهمـا جمع التبرعات بهدف
الـــتي تـــمـــكّـــنه من الـــصـــمــود

والثاني التبشير الديني. 
وقـد شـاهـد أكـثر من  700 ألف
مـســتـخــدم لـشـبــكـة "يــوتـيـوب"
ــصـــوّر الــذي حــمل مــقـــطــعه ا
عــنـوان "هـارت سـوتـرا لـوبـيـنغ
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اخلــاص في تـــعــلــيم الــبــوذيــة
لــيس في الــيـابـان فــحـسب بل
في الــعــالم كــله) وخــصــوصــاً
لــــلــــشـــبــــاب الـــذيـن يـــحــــبـــون

وسيقى.  ا
ومــنـذ اإلقــبــال الــذي حــظي به
أول مـقـطع فــيـديـو نــشـره عـلى
اإلنـــــتـــــرنت وقـــــد صـــــوره في
وسيقي استوديـو للتسجـيل ا
انتقل إلى البث احلي جللساته
ـوسـيقـيـة الديـنـية طـالـباً من ا
شاهدين تبـرعات لتمكينه من ا
الـــصــــمــــود في ظل جــــائــــحـــة
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بــــأنــــهـم (كــــانـــــوا عــــلـى عــــلم)
بالتالعب باحملركات وعملوا مع
ذلك عـلى ضـمـان (مـواصـلـة بيع
الــســيــارات الــتي كــانـت مـزودة
بـهـا). وهـذا هـو الـفـصل األخـير
من فـــــضـــــيـــــحـــــة احملـــــركـــــات
غـشوشة (ديـزلغيت) الـواسعة ا
الــتي أغــرقت قـطــاع الـســيـارات
ــــانـــيـــا بـــرمــــته في أزمـــة في أ
يـواجعه صـعـوبـات في اخلروج
مــنــهــا. وكــشـفـت الــقـضــيــة في
أيـلــول/سـبـتـمـبـر  2015 عـنـدمـا
اعـترفت (فـولـكسـفـاغن) بتالعب
ب  11مــلـــيــون ســيـــارة لــتــبــدو
مــحـركـات اقل تـسـبــبـا لـلـتـلـوث
ـا خـالل الـتــجـارب اخملــبـريــة 

هي عليه في الطرق.
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اخلــبــيـرة في مــوقع (إدمــونـدز)
ـــتـــخـــصـص في الـــســـيـــارات ا
جــسـيــكــا كــالــدويل أن تــتــمـكن
(جنرال موتورز) بفضل (ليريك)
وســـــواهــــــا من الــــــســـــيـــــارات
الكهربائية التي ستصنعها من
أن تأخـذ من (تـيسال) حـصة من

سوق السيارات الكهربائية.
فــــيـــمـــا أحـــيـل ثالثـــة أعـــضـــاء
ســابــقـــ في إدارة مــجـــمــوعــة
أودي بـــيـــنــهـم مـــســؤول رفـــيع
ــــســــتــــوى اخلــــمــــيس عــــلى ا
انـيا في القـضاء اجلـزائي في أ
إطــار فـضـيـحــة مـحـركـات ديـزل
ــغـشـوشـة الــتي مـا زالت تـهـز ا
قـطــاع صــنـاعــة الــســيـارات في
ـانيـا. واعـلنت نـيـابة مـيـونيخ أ
اخلــمـيـس أن هــؤالء مــتــهــمـون

{ واشـنطن-)أ ف ب( - ألـتـيوم
في كـل الـسـيـارات الـكــهـربـائـيـة
الـتي سـتـنـتـجهـا مـسـتـقـبالً لكل
طـــــــرازاتــــــــهـــــــا أي كــــــــاديالك
وشفروليه وجي ام سي وبويك.
ومـن شـــــأن ذا لــــــيـــــريـك الـــــتي
ســيـتـوافـر فـيـهـا خـيـار الـقـيـادة
الــذاتـيــة أن تـسـاعــد (كـاديالك)
على منافسـة (تيسال) في مجال
الـسـيـارات الـكـهــربـائـيـة عـلـمـاً
أنـها كـانت أول مجـمـوعة كـبرى
في قطاع السيارات تنتج مركبة
كــهـربـائـيـةفي الــتـسـعـيـنـات من

القرن الفائت. 
وتـسـاوي (تيـسال) حـالـياً قـيـمة
(ثالثـي الــكـبــار) فـي ديـتــرويت
أي (جــنــرال مــوتــورز) و(فـورد)
و(كـرايزلـر) مـجتـمـعة. وتـوقعت

{ واشـــــنــــطـن-(أ ف ب): أوقف مـــــكــــتب
الـتـحــقـيـقـات الـفـدرالي األمـيـركي (اف بي
آي) ســجــيــنــاً فــاراً بــعــد  46 عــامــاً عــلى
هروبه متوعداً اجملرم بتوقيف اجملرم
(بـغض الـنـظـر عن الـوقـت الذي يـسـتـغـرقه
كان الذي يهـربون إليه. وكان ذلك) وعـن ا
لـويس أرشولـيتا فـرّ من أحد سـجون والية
كـــولـــورادو عـــام  1974 وأوقـف الــســجـ
الـفار األربعاء في والية نيو مكسيكو حيث
كـان يسكن مـنذ نحو أربـع عامـاً منتحالً

هوية مزورة باسم رامون مونتايا.
وقـال الـعـمـيل اخلـاص مـايـكل شـنـيـدر من
مـــــكـــــتب (اف بـي آي) في دنـــــفـــــر (هــــذا
الــتـــوقــيف يــشـــكل رســالــة قـــويــة إلى كل
اجملـرم العنيـف : اف بي آي سيجدكم
بــغض الـنـظـر عـن الـوقت الـذي يــسـتـغـرقه
ـــكـــان الـــذي تــــهـــربـــون إلـــيه ذلك وعـن ا

وسيحيلكم على القضاء).
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ـنـقـرضـة. وأشـار احلـيـوانـات احلـيـة أو ا
ـنـتـمـون إلى مـؤسـسات مـعـدو الـدراسـة ا
جــامــعــيــة عــدة بــيــنــهــا جــامــعــتــا يــوتـا
و(إمــــبــــريـــــال كــــولــــدج لـــــنــــدن) إلى أن
ـفترسة غالـبا ما يُنـظر إليها احليوانات ا
عـلى أنـهــا األكـثـر عـرضـة لـلـخـطـر بـسـبب
ـسـاحـات الـشـاسعـة الـتي تـنـتـشـر فـيـها ا
ووتيرة االزديـاد الضـعيفـة ألعدادها وألن
دراسات عدة ركزت على أنواع محددة من
هـــذه احلـــيـــوانــات الـــتي تـــواجه خـــطــرا
حقيقيا.  وقال الباحثون (لقد خلصنا إلى
مستوى احليوانات في السلسلة الغذائية
ـــهــمــة في واحلـــجم هــمــا مـن الــعــوامل ا

حتديد خطر االنقراض).
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واشـــــنــــطن- نــــيـــــامي-(أ ف ب): تــــواجه
احليـوانات الـعاشـبة خـطر انـقراض أكـبر
ـفتـرسة أو الكـالشـة التي تـقتات من تلك ا
بـاألغــذيـة الـنـبــاتـيـة واحلـيــوانـيـة سـواء
أكـــانت من الــــثـــديـــيـــات أو الـــطـــيـــور أو
الزواحف عـلى مـا أظهـرت دراسـة حديـثة
نشرت نتائجها مجلة (ساينس أدفانسز).
ويـــســـجل خـــطـــر أكـــبـــر عـــلى الـــزواحف
الـعـاشــبـة مـثل الــسالحف واحلـيـوانـات
الـعـاشـبـة الـكـبيـرة كـالـفـيـلـة. غـيـر أن هذا
ـــنــحـى يــصح أيـــا كــان مـــوقع الـــعــيش ا
الطبـيعي للحـيوانات )صـحارى أو غابات
مــثـال( والــساللــة )ثــديــيــات أو طــيــور أو
زواحف( وفق هـذا الـتحـلـيل الـذي تـناول
أكــــثــــر من  24 ألــــفــــا و  500 جــــنس من

{ يون(-,أ ف ب( - هل تُـحوّل الكمامات الفرنسي
جيـشاً من التعساء اجملهولي الهوية بعدما أصبحوا
شكلة جمـيعاً يضـعونها عـلى وجوههم? احللّ لهـذه ا
وجـدته شـركـة من مـديـنـة لـيون الـفـرنـسـيـة وهـو طبع
ابـتــسـامـة كل شـخص عـلى كــمـامـته. وقـال لـودوفـيك
ـؤسس الـشـريك لـشركـة (تـشـيـزبوكس) في بونـوم ا
ضـاحـيـة لــيـون في شـرق فـرنـسـا (لــقـد أطـلـقـنـا هـذه
نـزلي ولم تكن الـشركات العـملـية في بـداية احلجـر ا
متجاوبة كثيراً ولكن اآلن بدأ اجلميع يدرك أن علينا
الـتــعـايـش مع هـذه الــكـمــامـات وبــالـتــالي زاد حـجم
ـوظـف الـطلـب لديـنـا). وإذ الحظ بـونـوم أن (إعـادة ا
إلى مكـاتـبهم تـعـتبـر إشكـالـية كـبـيرة الـيوم) رأى أن
مـن شــأن طــبـع االبــتــســـامــات عـــلى الــكـــمــامــات أن
رح) إلى هـذه العودة. (يريـحهم ويـضيف شيـئاً من ا
وهذه (الـكمـامات البـاسمة) مـخصـصة قبل كل شيء
لـلــمـوظـفـ الـذي يــرغـبـون في (أنـســنـة الـعالقـة) مع
زبائـنـهم لكـن (تشـيـزبوكس) تـوفّـرها أيـضـاً لألفراد
. وروى ــطـلـوبـة اخلـمـسـ في حـال تــعـدّت الـكـمـيـة ا
ـاثـلـة بـونــوم (ذهـبت لـلــتـبـضّع وأنــا أضع كـمـامــة 

فابتسم لي الناس).
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رغم أن تـصرف بـعض أفـراد الـشـرطة ال يـنـسـحب على
ـنتـسـب اال أن تـصـرف الـشرطي في تـصرفـات بـاقي ا
واطن يـكاد يكون القيـاس احلقيقي لنبل أية دولة جتاه ا

الناس في تلك الدولة ورقي ورصانة بناء الدولة.
ـاضي البـعـيد وال زال بـينـنا من عـاش في إنكـلتـرا في ا
ـنطـقـة وهو يـسيـر في طـرقاتـها البـد أن يتـذكر شـرطي ا
بكـامل قـيافـته بـكل وقار ال يـحرج أحـداً وال يـتطـفل على
خـاطبـة الفاعل بـ: أحد. إن رأى مـخالفـةً بسـيطـة بادر 
سـيـدي لـو كـنت أنــا أنت ال أفـعل هـذا. يـحـبه أهل احلي
ويسـمونه بـالـ بوبي مـالتـهم كلـهم يعرفـون أن بوبي إسم
ا ال يـعرفون أنه تصـغيـر وحتبيب لـ روبـرت ولكـنهم لـر
إسم مؤسس شرطة لندن عام  1829 السير روبرت بيل

الذي يبدوا أنه كان محبوباً أيضاً.
أيــام الــدراســة فـي إنــكــلــتــرا كـــنــا جنــدد اجلــواز لــدى
السـفارة ونـبعـثه الى وزارة الداخـليـة البـريطـانيـة (الهوم
أوفـيس) بالـبريـد لـتجـديد اإلقـامـة وكانت الـوزارة ترسل
لنا إشعـار بالبريـد يؤيد االستالم والـلطيف في االشعار
ــطـيـع وكـيل الــوزارة (يـور انه مــوقع بــالـنص: خــادمك ا
أوبيديانت سيرفانت أندر سـكرتري أوف ستيت). وكلما
إسـتـلـمت االشـعـار عـبـر السـنـ يـخـطـر بـبـالي عـبـثاً أن
طـيع هناك ال أذهب الى الوزارة ألطلب مـقابلـة خادمي ا

لشيء بل للشكر على أدبه اجلم.
 بطبيـعة احلال ظروف إنشـاء شرطتنا الـعراقية وظروف
عــمــلـهــا تــخــتــلف تــمــامـا عـن ظـروف انــشــاء الــشــرطـة
البريطانـية فشرطتـنا العراقيـة رافق إنشاؤها عام 1922
وال زال تـفشي الـتـخلف واجلـهـالة في اجملـتـمع وبـلطـجة
ــلـيـشـيــات وعـدم إحـتــرام الـقـانـون الــدولـة واألحـزاب وا
وإكـتــوى أفــرادهــا كـبــاقي الــعــراقــيـ بــنــار الــعـوز في

احلصارات واحلروب.
وعـلــيه فـقــد حـمــلت الـشــرطـة الــعـراقــيـة أدران بــيـئــتـهـا
ومـجـتـمـعـهـا وإجـتـذبت بـ صـفـوفـهـا بـعض الـفـاسـدين
ـلــكي وتـعــاظم تـواجــد تـلك والـعــدوانـيـ مــنـذ الــعـهــد ا
الــعـنـاصــر ولألسف مع إضـطــراد الـتــردي في احـتـرام

رور الوقت. القانون 
اضي أن أحد  أتذكـر ذات مرة في خـمسـينـات القـرن ا
معـارفنا ذهب الـى مركز شـرطة احلـلة لتـسجـيل شكوى
عـلى شـخص آخـرإعـتـدى عـلـيه بـالـضـرب فـعالً.  حـاول
ــفـوض هــذا الــشـخـص أن يـتــشــاطـر فــدَسَّ في جــيب ا
ـشـتــكى عـلـيه جـيـبه نـصف ديــنـار وهـمس في أذنه أن ا

زيد. مليان وكل ضربة كف (راشدي) ستجلب له ا
بعـد بضع سـاعات من عـودته الى البـيت جاءت الـشرطة
واعتقلته وفي مركز الـشرطة تب أن احملضر الذي وقع
ــوجــبه هــو عــلــيه قــد مــزق واســتــبـــدل بــآخــر أصــبح 
شتكي وأودع التوقيف. شتكى عليه ومن ضربه هو ا ا
مع شديـد األسف لم يحظَ أفـراد شرطتـنا بـالدراسة في
اخلـارج لــيـروا مــا يـقــوم به نــظـرائــهم هــنـاك كــمـا أنــنـا
ـهـنيـة في أي مـجال بـصورة عـامـة لم نـتعـلم شـيئـاً من ا
من أفـراد الـدول الـتـي احـتـلـتـنـا حـيث أعـمت األسـاطـيـر

والهوسات بصيرتنا حتى بعد مغادرة احملتل.
 وعلـى أية حـال يبـدو أن هـناك بـصيـص أمل في تطـوير
مهنية أداء الشرطة العراقـية عندما قامت الشرطة ذاتها
بإشراف وزيرها ورئـيس الوزراء/ القائد الـعام بالقبض
ـذكـرات ـتـظـاهـرين في األحـداث األخـيـرة  عـلى قـتــلـة ا
قـبض أصولـيـة وكشف داللـة واحـالـة الى احملاكم خالل
 72 ساعة فقط وهناك أمل أيضاً
في تــــوطــــيـــد إحــــتــــرام حــــقـــوق
اإلنسـان لديهـا بعـد الدرس الذي
قــدمـه رئــيس الـــوزراء / الــقــائــد
العام والوزير إثر حادثة االعتداء

على القاصر.
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