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سـارع رئـيـس اجلـمـهــوريـة بـرهم
صــــالـح الى الـــــتــــدخـل لــــتــــدارك
تـشـنـجة واالتـهـامات البـيـانـات ا
ــركـز ـتــبـادلــة بــ حـكــومـتي ا ا
وإقــلــيم كــردســتــان الــتي اعــادت
ـبـاحـثـات بـ اجلـانـبـ بـشـأن ا
ربع االول ـاليـة الى ا القـضايا ا
وفـــيـــمـــا بـــدأ صـــالح ســـلـــســـلـــة
اتـصـاالت لــتـحـجــيم األزمـة  أكـد
ــوازنـة ضــرورة وصــول أمــوال ا
االحتــاديـــة ومـــوارد اإلقــلـــيم إلى
مسـتـحـقـيهـا من مـواطـني اإلقـليم
وتــبـنّـي الـســيــاقــات الـقــانــونــيـة
الــسـلــيــمــة الـتـي ال تـتــرك مــجـاالً
لـلـفـســاد أو الـتالعب  مع الـعـودة
لـلـمـبـاحــثـات بـأسـرع وقت. وقـال
بيان رئـاسي ان صالح تابع ردود
الـفـعل الـرسـمـيـة من احلـكـومـت
ـــبــــاحــــثـــات (بــــشــــأن نـــتــــائـج ا
تواصلـة ب الطرفـ منذ نحو ا
شــهــرين لــلــتــوصل إلى تــســويــة
مـالــيـة تـســمح بـإطالق الــدفـعـات
ـــالـــيـــة مـن مـــوازنـــة اإلقـــلـــيم). ا
وبـحـسب الـبـيـان فـقد أكـد صـالح
أنه (كـان داعـمـاً ومــتـابـعـاً بـشـكل
ــبــاحــثــات مــســتــمــر جملــريــات ا

لـلــتـوصل إلى تــسـويــة قـانــونـيـة
وضوع وأن الـكثير عادلة لهـذا ا
من الــعـقــبـات  تــذلــيـلــهـا خالل
األيام األخـيرة عـبـر احلوار). كـما
اعـرب عن اســتـغـرابـه من (ظـهـور
عالمـــات الـــتــشـــنج في بـــيـــانــات
إعالميـة ال تـعكس واقـعـاً حقـيـقة
ـبــاحـثــات) واشــار الى انه كـان ا
ـبـاحـثـات ـؤمّل أن تـنـتـهي ا من ا
إلى اتـفــاق قـبل نــهـايــة االسـبـوع
ثل حالً عادالً وقـانونياً اضي( ا
يـحـفظ حـقــوق الـشـعب الـعـراقي
واطن من ومن ضمنها حقوق ا
ــــتـــقــــاعــــدين في ــــوظـــفــــ وا ا
كـــردســــتـــان)  مـــشــــددا عـــلى أن
ــــــواطــــــنـــــ (تــــــأمــــــ رواتب ا
العراقـي ومن ضـمنهم مـواطنو
اإلقـلــيم حق دســتــوري وأن عـلى
ـعــنــيـة تــأمــ هـذا الــسـلــطــات ا
احلق وعـدم ارتــهــانه العـتــبـارات
سـيـاسـيـة أو مـصـالح ذاتـيـة غـير

شرعية و غير قانونية).
الـية واالقـتصاد ورفضت وزارة ا
في حــكــومــة اإلقــلــيم االتــهــامـات
ــالــيــة الــواردة في بــيــان وزارة ا
االحتاديـة وأتهـمـتهـا بـ(التـسبب
في عـدم الـتـوصل إلى حـلـول رغم
اجلهـود الـتي تـبـذل والـطـروحات
الـتي تـقـدم بـهـذه الـشـأن). وقـالت

في بــيــان تــلـقــتـه (الـزمــان) امس
ـعــاجلـة انــهـا (تــبـنـت سـيــاســة ا
اجلـذريـة لالشـكـاالت الـعـالـقـة مع
ـباد احلكـومـة االحتـادية وفـقـا 
ـنحى الدسـتور وخـطت في هذا ا
خطوات عملـية تؤكد وجود إرادة
ـعاجلـة هذه حقـيـقيـة لدى اإلقـلـم 
االشكـاليـات). واستـعرض الـبيان
زيـارات وفــود االقـلـيـم الى بـغـداد
(لـــتـــوضـــيــح  نـــهج  وســـيـــاســـة
احلــكــومــة في حل االشــكــالــيــات
بــــشــــكل جــــذري مع احلــــكــــومـــة
االحتـاديــة ) مــشـيــرا الى اتــفـاق
الطرفـ على أن (يـكون الـدستور
مرجعـاً في حل االشكـاليـات كافة)
 مــتــهــمــا احلــكــومــة االحتــاديــة
ـاضي بـالقـيـام في  16 نـيسـان ا
بــقـــطع تـــمـــويل رواتب مـــوظــفي
االقليم دون أي مسوغ قانوني أو
دستـوري . وردا عـلى بـيان وزارة
ـالـيـة االحتـاديـة قـال الـبـيـان ان ا
الوزارة جانـبت (الصـواب والدقة
في مواضع عدة)  مـشيرا الى ان
(احلــكـــومــة االحتـــاديــة لـم تــدفع
ـالــيــة لإلقــلـيم االســتـحــقــاقــات ا
ــا أثـــر ذلك عــلى بــشــكـل كــامل 
عــمـــلـــيــة دفع الـــرواتب يـــصــورة
الية منتظمـة) وتابع أن (وزارة ا
االحتـاديـة هـي الـتي تـســبـبت في

عـــدم الـــتـــوصـل إلى حـــلـــول رغم
اجلهـود الـتي تـبـذل والـطـروحات
الــتي تـــقــدم بــهـــذه الــشــأن وفي
الوقت الذي اكدنا ونؤكد فيه على
عــدم مــخــالــفـة إدارة الـــمــارك في
ــادة  114 من اإلقــلــيـم الحــكــام ا
الـدسـتـور وأنـهــا مـلـتـزمـة تـمـامـاً
بـأحكـامـهـا وقـد  الـتـأكـيـد على
االلــتـزام بــأحــكــامــهــا في جــمـيع
تـبادلة بـ الطرف راسالت ا ا

فـــإنــنـــا جنـــدد االلــتـــزام الـــكــامل
بـادىء الـدسـتـورية ـعـايـيـر وا با
ـــشـــتـــركـــة اخلـــاصـــة بــــاإلدارة ا

ـالــة لـلــكـمــارك) مـتــهـمــا وزارة ا
االحتـاديـة بـأنـهــا (تـرفض الـعـمل
بالـدستـور في هذا الـصدد وتـتبع
نهـجـاً مركـزيا وتـخـالف الدسـتور
الـذي تــبــنى الــنـظــام الــفــدرالي)
ــشـــكــلــة في ورأى الــبـــيــان أن (ا
جوهرها ال تتعلق بإدارة الكمارك
بــقــدر مــا تــتــعـلـق بــوجــود رؤيـة
مركـزيـة حتاول اسـتـغالل الوضع
االقــتــصــادي فـي االقــلــيم وإثــارة
ـوظفـ لتـحقـق رؤيـتها مشـاعر ا
في فـــرض إرادتـــهــا عـــلى اإلقـــلـم
مـــــخــــالــــفـــــاً بــــذلك الـــــدســــتــــور
والـــتـــفـــاهـــمـــات احلـــاصـــلـــة بـن

الطرفـن). 
كـــمــــا أبـــدت حــــكـــومـــة اإلقــــلـــيم
مـوافــقــتـهــا عـلى الــتــعـامل وفــقـاً
ـادة ألحـكـام الـدســتـور واحـكـام ا
ــــالـــــة  29 من قـــــانــــون اإلدارة ا
االحتــاديــة) مـــؤكــدا ان (حـــومــة
اإلقلـم تـبـدي من جـانـبهـا االلـتزام
الـــكـــامل بـــاســـتـــئـــنـــاف احلـــوار
لـــلــتـــوصل إلـى اتــفـــاق مـــتــوازن
وعـادل يــســتــنـد إلى الــدســتـور).
اليـة االحتادية قد وكانت وزارة ا
اعـربت عن اسـتـغـرابـهـا من بـيـان
صـادر عن مــجـلس وزراء االقــلـيم
ــاضي بــشــأن نــتــائج االربــعــاء ا
. ـتعلقـة ب اجلانب باحثات ا ا

وقـالت في بـيـان ان (احلوار قـطع
اشـواطـاً مـتـقـدمـة وان احلـكـومة
االحتــاديـة انــطــلـقـت مـنــذ بــدايـة
احلـوار من احلـرص عــلى حـقـوق
مـــواطــني كـــردســـتــان الـــعــراق 
وضـــمــــان تـــأمـــ مـــرتــــبـــاتـــهم
خصـوصـاً بـعـد ما تـبـ لـهـا عدم
ـرسـلة ـالـيـة ا وصـول الدفـعـات ا
الى وزارة مـالــيــة االقـلــيم الى كل
ستحقـ باالضافة الى تـلقيها ا
طلـبات مـوقعة مـن عشرات االالف
من موظـفي االقـلـيم لتـحـقيق ربط
ـصرفية) مرتبـاتهم عبـر االليات ا
مـضـيـفـة انـهـا (اذ تـؤكـد ان بـيـان
حـكـومـة االقـلـيم افـتـقر الـى الـدقة
ـــطـــلـــوبـــة في حتـــديـــد اســـاس ا
ــرونـة ـشــكــلـة خــصـوصــاً مع ا ا
الـكـبيـرة الـتي قـدمـتـهـا احلـكـومة
االحتاديـة لـتسـهـيل الـتوصل الى
اتــفــاق يــخــدم شــعب كــردســتــان
الـعـراق فـإنـهـا تـشـيـر في الـوقت
نفسه الى ان احلـكومـة االحتادية
وضــمن حــقـــوقــهــا الــدســتــوريــة
ـنافذ احلدوديـة ومراقبة لتأم ا
الــــواردات واالســـــتــــقـــــطــــاعــــات
اجلمركيـة  طرحت مبـدأ الشراكة
ـــادة  - 114اوالً من الـــوارد في ا
الـدســتـور لــتــأمـ الــرقـابــة عـلى
ــنــافــذ احلـــدوديــة في االقــلــيم) ا
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ـعروف سـعد عـبدالـسالم نوري الـبزاز . وكـنيـته : ابو هو االعالمي ا
الـطـيب . وشهـرته :سـعـد البـزاز .  مـؤلف الـكتـب السـيـاسـية الـسـتة.
وآخرهـا( اجلنراالت آخر من يـعلم ) الصادر عام 1996. ينحدر من
اســـرة ثـــقــافـــيــة عـــريــقـــة.  وجـــده حــسن الـــبــزاز (1887-1845)
ـوصلي اخلـزرجي االزدي . ويرجع نـسبه الى انس بن مـالك  احد ا
ـصـادر ذات الـصـلة  شـعـراء الـصوفـيـة في زمـانه . عـلى مـا تـذكر ا
ومـنـهـا:مــوسـوعـة اعالم وعـلـمـاء الـعـراق .. اجلـزء االول .. ص 317

طبعي. وسوعي حميد ا الطبعة االولى 2011 .. تأليف الكاتب ا
وعام  1976 صدرت مـجموعته القصـصيةاالولى ( البحث عن طيور

البحر ).
 وأُقَدر ان قـراءتي لهذه اجملمـوعة  كانت احملطـة االولى في التعارف
ــوصل عـام  1952وفـيــهــا اكـمل ــولـود في ا مع الــبـزاز ا عن بــعـد 
دراسـته االبـتدائـيـة والـثانـويـة .والن الـعاصـمـة  بـغداد  كـانت نـقـطة
ثـقف جذب واستـقطاب  فـقد تـوجه البزاز نـحوها مـثل الكثـير من ا

خاصـة من وسط وجنوب العـراق. ولم تكن الرحلـة سهلة. الطـامح 
ـؤسـسـة بل كــانت مـثـيـرة .ابـتـدأت بـاســهـامه في الـبـرامج الــثـقـافـيـة 
االذاعة والتـلفزيـون  ومحـطتهـا الثانـية لنـدن  حيث أسس فيـها عام
 1997 مــؤسـســة (الــزمـان) الــتي تــصـدر عــنـهــا جــريـدة (الــزمـان)

والحقا اطلق البزاز فضائية الشرقية.
 انــهـا رحــلــة إعالمي طــمـوح  بــدأت مــتـواضــعــة  وانـتــهت بــارقـام

ضخمة. 
 وتعارفنا?!

عملُ الـبزاز  آنذاك  في االذاعة والـتلفزيون  وعـملت انا في جريدة
ـتد بيننـا. ولم يكن متاحاً ما هنية  الثورة  جـعل خيطا من الصـلة ا
وصل هو اكـثر من ذلك.   اذ قـدمنـا من مديـنتـ متـباعـدت  همـا ا
تـد لـعـشر سـنـوات . وحتـصـيله والـناصـريـة . وبـيـننـا فـارق عـمـري 
ماجستير علوم سياسية  بينما حتصيلي بكالوريوس علوم هندسية.
معنى ذلك لم يـضمنا فضاء جامعي يتيح الـلقاء كطلبة جامعي . كل
ذلـك جعـلني قـريبـا من الـبزاز من جـهة  وبـعـيدا عـنه من جهـة اخرى

.وافترقنا . وانقطع خيط الصلة الرفيع .
في لنـدن  كان اللقاء مـجدداً مطلع عام  1980 وكـان الصديق سعد
ـركـز الـثـقـافي الـعـراقي في الـبـزاز يـشغـل مـسـؤولـية مـعـاون مـديـر ا
ـركز االعالمي والـصحفي الـعاصـمة الـبريـطانـية . بيـنمـا كان مـدير ا
ـعـروف نـاجي احلـديثـي. كنـتُ  حيـنـهـا  في مـهـمـة مـتـابـعـة توزيع ا
ـطبـوعات الـعراقـية  الـصـحفـية خـاصة . بـحكم عـملي مـديراً لـلدار ا
الـوطـنـيـة لـلـتـوزيع واالعالن والــنـشـر. هـنـاك وجـدت  الـصـديق سـعـد
ـركـز الثـقافي الـعراقي  الـبـزاز  كجـزء من حالـة يتـسم بـها نـشاط ا
ـركز خـليـة من الـنـشاط والـفـاعـليـة مـتـكامالً مع نـشـاط زمـيلـه مديـر ا

الصديق ناجي احلديثي. وكالهما عاوناني في مهمتي.
ـتــدح دقـتـه ونـشــاطه الـكــاتب األمــريـكي لــذلك لـيس مــفــاجـئــا  ان 
(جيـمس هوكالنـد )  مـؤلف كتـاب  ( لعـبة اال ) . في هـذه الرحـلة
اقتربـنا من بعضنا  جتولنا في لـندن  وكنت بضيافته . وفهم احدنا
االخــر عن قــرب . بـــصــورة أكــثــر من الــســابق .  وعــاد الــبــزاز الى

بغداد..
ـاضي  عـاد الـبـزاز الى وفي الـنـصف االول مـن ثـمـانـيـنـات الـقـرن ا
بغداد  لـكننا لم نلتق  مهنيـاً . ذلك ان قرارا رئاسيا صدر بنقلي من
االعـالم الى امـانـة الــعـاصــمـة ( امـانــة بـغـداد )  ومــنـهـا الـى مـقـالع
احلصـو والكـسارات في الـنبـاعي  بقـضاء بـلد  شـمال غـرب بغداد
ائـة كيـلومـتر . كـنت نهـاية عام  1981 قـد شغلت مـسؤولـية رئيس
ـعروف حسن العلوي ). زرته حتريـر مجلة الف باء خلـفا للصحفي ا
في الـدار الـوطـنـيـة حـيث شـغل مـنـصب مـديـرهـا الـعام فـي النـصف
اضـي . يومها استـمع مني  حيث كنتُ الثـاني من ثمانيـنات القرن ا

مديرها العام قبل سنوات  واستمعت منه .
 وتنقل الـصديق سعد الـبزاز سريعا بـ مسؤوليات اعالمـية رئيسة:
ؤسسة االذاعة والتلفزيـون   ومديرا عاما لوكالة االنباء مديرا عـاما 
الـعـراقـيـة  ومـديـرا عـامـا لـلـدار الوطـنـيـة  فـرئـيـسـا لـتـحـريـر جـريدة
اجلمـهوريـة  وهي مسـؤولـيته االخـيرة في االعالم الـرسمي الـعراقي
والـــتـــقــيـــته مع امـــ بــغـــداد  عــام  1988 كــانـت رمــايـــات االعالم
احلــكـومي قــد اســتـهــدفت اداء امـانــة بــغـداد  في شــخص امــيـنــهـا
نـعم اجلنـابي. وتصـدر هذه الـرمايات  هـندس الـراحل خالـد عبـدا ا
ـهندس اجلـنابي  تـقرر ان نزور تلـفزيون بـغداد .  وفي مـداولة مع ا
ؤسسة االذاعة والتلفزيون البزاز . الذي استقبلنا في مكتبه كرئيس 
 بــعــد اتــصـــال هــاتــفي .  تــبــادلــنــا االراء بــشــان افــضل الــبــرامج
الـتـلـفـزيـونـيـة الـتي تـخـدم العـاصـمـة . وفي هـذا الـلـقـاء اقـتـرح الـبزاز
برنـامجا تلفزيونيا حتت اسم : بغداد والشجرة. ودار الكثير في ذلك
الـلـقـاء الـتـداولي. وزرته في مـكـتــبه بـجـريـدة اجلـمـهـوريـة ضـمن هـذه

االهتمامات ذات الصلة بالتغطية االعالمية لفعاليات امانة بغداد .
وكان لـقائي به في جـريدة اجلمـهوريـة آخر لـقاء  بـينـنا وجـهاً لوجه .
اضي  في مهمة اذ غادر البزاز العراق  مطلع تسعينات القرن ا

صـحـفيـة بـداية  حتـولت الى قـطيـعـة نهـائـيـة مع النـظـام واعالمه قبل
االحــتالل .  وكـان لــلـرجل خـيــاراته  سـواء اخـتــلـفـنـا مــعه هـنـا  او
اتفـقنـا هنـاك . و.. صدرت (الـزمان نـيسان   2003 صـدرت جريدة
(الـزمـان)  في بـغـداد . وكـان قـرارا صائـبـا الى ابـعـد احلـدود  ح
ي  الـدكتور احمـد عبداجمليـد رئيسا تمت تسـمية الـصحفي واالكاد
لتحـرير الزمان  طبعة العراق .  كـان الصديق احمد  وبصورة غير
مــعـزولــة عن مــوافـقــة من الـبــزاز  عـلـى مـا اقــدّر  بـوابــة دخـلت من
خاللها رمـوز اعالميـة وصحفـية وثقـافيـة عديدة  الى الـعمل والكـتابة
في الـزمـان . وشــمـلـنـي ذلك.  عـمـلتُ فـي (الـزمـان) مـنــذ صـيف عـام
  2003 ولالن . ولـم ترفض لي مـادة صـحـفيـة قـدمتـهـا لـلنـشـر على
صفحـات اجلريدة. صـحيح انني مـثل الكـثيرين غـيري  اقف تلـقائيا
ضمن احلـدود التي عـلي التـوقف عنـدها  اسـتجـابة لرقـيب داخلي 
نـاخ العـام في اجلريـدة كان اقرب الى اال ان الصـحيح ايـضا  ان ا

اللبرالية .
  واالن ...يصـطف االعالمي العـراقي الكـبيـر سعـد البـزاز    ضمن
رمـوز واسـمـاء اعالمـيـة عـربـيـة بـارزة .  وتـقف اصـدارات مـؤسـسـته
وفضائية الشرقية كمنبر اعالمي مؤثر في الساحة العراقية خاصة 
واإلقليـمية عامـة.ولعل  خصومه واصدقـاؤه يعترفـون بذلك . للصديق

االستاذ  سعد البزاز العمر الطويل والسالمة والتوفيق .

.واتـهـم الـبــيـان حــكــومـة االقــلـيم
رونـة الكافـية حلل بـ(عدم ابـداء ا
ـوضـوع  ومن ثم مـحـاولـة هـذا ا
الـــقـــاء الـــلــــوم عـــلى احلـــكـــومـــة
ـالـية االحتاديـة بـشأن الـدفـعات ا
ــتــعــلــقــة قــبل حــسـم اجلــوانب ا
بــالــواردات) مـــنــوهــا الى ان ذلك
ــثل تــنــصالً غــيــر مــقـبــول من )
ــســؤولــيـــة في مــقــابل حــرص ا
احلـكـومـة االحتــاديـة عـلى تـأمـ
ــتـقــاعـدين ــوظـفــ وا مـطــالب ا
ستحـق من مواطنـيها ضمن وا
االطــر والــســيــاقــات الــقــانــونــيـة
وبـــــالـــــشــــكـل الـــــذي ال يــــســـــمح
بــتــعــرضـــهــا الى اســتــقــطــاع او
تــبــديــد) الفـــتــا الى ان (حــكــومــة
ــضــمــون االقــلــيم وافــقـت عــلى ا
الية ذكور آنفاً في كتاب وزير ا ا
واالقـتــصـاد فـي حـكــومـة االقــلـيم
ـاضي  برقم  201 في 19 ايار ا
مـــــؤكــــدا حـــــرص بــــغـــــداد عــــلى
(التوصل لتسويـة نهائية في هذا
ــــــــــوضــــــــــوع فـي اطـــــــــار ودي ا
ودستوري) داعيا حكومة االقليم
الـى (االســـــــــراع فـي االيـــــــــفـــــــــاء
بـــالـــتــــزامـــاتـــهـــا وواجـــبـــاتـــهـــا
الـدسـتـوريـة والـعـودة الى طـاولـة
ــبـاحــثــات خــدمـة لــلــمـصــلــحـة ا

العامة).

ـــواطــنــ  كــونه الــعــديــد من ا
ي االعـالن االول عن لــــقـــاح عــــا
لـكــورونـا والـذي سـيــتم انـتـاجه
ـــقـــبـــلـــ خالل االســـبـــوعـــ ا
بــــــحــــــسب وزارة الــــــصــــــحــــــة
الـروسيـة.وفي الـنجف اسـتـغاث
مرضى السرطـان في احملافظة 
ــعــنــيــة اثـر نــقص بـاجلــهــات ا
رضى الـعالج.وناشـد عـشـرات ا
مـن مـركــز األورام الــســرطــانــيـة
احلــــكـــومــــة ووزارة الـــصــــحـــة
والــبـيـئـة بـتــوفـيـر الـعالج.وقـال
ـــــرضـى ان (بـــــعض عـــــدد من ا
مــرضى الــســرطــان يــصــارعـون
وت بسـبب عدم توفـير العالج ا
الـالزم لـــــــهم) داعـــــ جـــــمــــيع
اجلــهـــات الى (تـــوفــيـــر الــعالج
الـــذي تــــوقف مـــنــــذ شـــهـــرين)
مـــؤكــديـن ان (ســعــر كـل جــرعــة
ـريض في كل شـهـر يـتـنـاولـهـا ا
تــــصل إلـى أكـــثــــر من  3مالي

دينار).

وحــالــة وفــاة واحـدة يــوم امس
اجلمعة. 

واكــدت الـوزارة في وقـت سـابق
انهـا ستـوفر الـلقـاح حيـنمـا يتم
انـــــتــــاجـه من اي دولـــــة كـــــانت
وسـيــتم مـنـحـه حـسب االولـويـة
الكــات الـطــبـيــة والـقـوات الى ا
االمـــنــيـــة واصــحـــاب االمــراض
ـواطـن ـزمنـة ومن ثم بـقـية ا ا
.وتــعـــددت الــدول الــتي تــســعى
النـتـاج لقـاح فـايـروس كـورونا 
لـيــعــول كــثـيــرون عــلى الــلــقـاح
الـروسي اجلــديـد بـاخلالص من
الـوبـاء .لـقـاح هـنـا وعالج هـنـاك
ـــــواطن يـــــتـــــرقب انـــــتـــــاجه وا
لـلخالص من كـورونـا في سـباق
الـوصـول الكـتـشـاف الـلـقـاح ب
ـواطن يـنـتـظـر دول عـدة جـعـل ا
طــرحه رغم اخملــاوف مـن تــاخـر
انــــتـــاجـه ووصـــوله الـى الـــبالد
.والــلــقــاح الــروسي الــذي اعــلن
عــنه قــبل يـــومــ يــعــول عــلــيه

في مستشفى البـصرة التعليمي
حيث وافاه االجل). وسجلت ذي
قــار  205إصـــابـــات بـــكـــورونــا

مضاعـفات الفـايروس الذي ادى
الى جــلــطــة دمـاغــيــة نــقل عــلى
اثرها الى ردهة الوبائية الثالثة

مـواطنـ بـكورونـا.وذكر مـكـتبه
فـي بـيــان مــقــتــضب ان (مــنـديل
يــعــلـن احلـداد ثـالثــة أيــام بــعـد
وفــاة مـواطـنــ بـيـنــهم مالكـات
ـية وتربـوية جراء طبيـة واكاد
فايـروس كـورونـا). ونعت وزارة
الــــصـــحـــة والـــبـــيــــئـــة طـــبـــيب
أخـــصـــائي جـــراحـــة في دائـــرة
صـــــحــــة بــــابـل إثــــر إصـــــابــــته
بكورونا.وقالت الصحة في بيان
انـهــا (تـنـعى أحــد مالكـاتـهـا في
بـــابل هـــشـــام مـــجـــيـــد فـــلــيـــفل
اجلــنـــابي أخـــصــائي جـــراحــة
جـمــلــة عــصــبــيــة والــذي وافـاه
األجل إثـر إصـابـته بـالـفـايـروس
).وتوفي قائمـمقام قضـاء القرنة
شــمـال الـبــصـرة مـحــمـد نـاصح
احلسن اثـر مـضاعـفات اصـابته
بـكورونـا. وقـال مـعـاون احملافظ
لـــشــؤون األقــضــيــة والــنــواحي
عـــرب اجلـــزائـــري في تـــصـــريح
امس ان (احلـسن تــوفي بـسـبب

والـســبت وحتـويــله الى حلـظـر
جـــزئـي مـــشــــيــــرة الى ان هـــذا
االجراء يـأتي تلـبية لـلمـناشدات
الـــــــــــواردة مـن مــــــــــــواطـــــــــــنـي
احملـافـظـة.وشـددت خـلـيـة األزمة
في بــيـان عـلى (أهـمــيـة االلـتـزام
بـإجراءات الـوقـايـة حفـاظـا على
مشـيرا واطـن من اإلصـابة)  ا
الى ان (احلـظـر الـشـامل لـيـومي
اجلـمـعـة والـسـبت سـيـرفع كـلـياً
بــهــدف إتـــاحــة الــفـــرصــة أمــام
جميع أصحاب احملال والبقال
ـــمـــارســـة ـــواطـــنـــ  وبـــاقي ا
حـيـاتـهم بشـكل طـبـيـعي خـاصة
أصحـاب احملال  الـذين تضرروا
جــراء فــرض احلــظــر الـشــامل).
فيمـا سجلت دائـرة صحة ديالى
أكــثـر مـن مــئــة إصــابــة جــديـدة
بالفايروس وحالتي وفاة خالل
ـــاضـــيـــة. واعـــلن الـــســـاعـــات ا
مــحـــافـظ بــابـل حــسـن مــنـــديل
احلــداد ثـالثــة ايــام جــراء وفــاة
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سـجـلت وزارة الـصحـة والـبـيـئة
 2921 حـالـة شـفـاء من كـورونـا
ــوقف الـوبـائي امس . وكـشف ا
اليومي عن ارتـفاع غيـر مسبوق
فـي االصـابــة بـالــفــايـروس مــنـذ
ــــــاضـي بــــــلغ  4013 في اذار ا
جــمـيـع احملـافــظــات تــتــقــدمــهـا
بغداد بواقع  831 اصابة فيما
بــلـغ عــدد الــوفــيــات  68 حــالــة
تتقدمـها بغداد بـ  11حالة وفاة
ثم اربـيل بسـبـعة والـسلـمـيانـية

بست وفيات.
وســـجـــلت مـــحـــافـــظـــتـــا واسط
وديالى  350 إصابة بـفايروس
اضية. كورونا خالل الساعات ا
وقــــال بـــــيــــان امـس ان (دائــــرة
صــحـة واسط ســجـلت أكــثـر من
 250إصـابـة بـكـورونـا). وقـررت
خــــلـــيــــة األزمــــة فـي واسط رفع
×h∫ مالكات طبية تفحص سواق مركبات في بغداداحلـظر الـشـامل لـيومي اجلـمـعة

برهم صالح

Włu  ∫¡«u½_«

U¼bNA¹ W —UŠ

 ‚«dF «
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تـوقـعت هـيئـة االنـواء اجلويـة الـعراقـية
والــرصــد الــزلــزالي الــتــابــعــة لــوزارة
ـوجـة احلـارة احلـارقـة الـنــقل عـودة ا
ـــا هـي االشـــد في وقــــالت انـــهــــا (ر
تـأريخ العراق). واكـدت ان عموم مدن
الـــبـالد ســـتـــشــــهـــد بـــدءا مـن بـــدايـــة
االســـبـــوع اجلـــاري مـــوجـــة شـــديــدة
احلــرارة وحــارقــة وبــرغم ان درجــات
احلـرارة تـسـجل حـالـيا عـنـد مـسـتوى
ـوجـة الـ 40 مــئـويـة لـكن خالل هـذه ا
متـوقع ان تصل فيها درجات احلرارة
ــسـتــويـات قــيــاسـيــة تـقــتـرب من 60
مئوية في اجلنوب واقل قليال في مدن
الـوسط والـفـرات االوسط وتـقتـرب من
50 م فـي مــــــنـــــاطـق عـــــدة مـن مـــــدن
ـنخـفـضـة . واكـدت الـهـيـئة الـشـمـال ا
ــــوجــــة في بــــيـــــان امس ان ( هــــذه ا
تــسـتــمـر لـغــايـة نــهـايــة االسـبـوع  ثم

تنخفض قليال بعدها) . 
وجـة داع وحـذرت خبـراء من هـذه ا
الى تـهـيـئـة اجـهزة الـتـبـريـد وقـالوا ان
وجة شديدة احلرارة ستجتاح (هذه ا
ايضـا كل من الـكويت ومـناطق شـمال
ووسط لــسـعــوديـة ومن ثم تــتـجه بــعـد
نــهــايـة الــشـهــر نــحـو االردن والــشـام

ومصر).
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وجـه رئـــــيس مـــــجـــــلـس الــــوزراء
الزم مـصـطفى الـكاظـمي بتـكر ا
وســــام رعـــد صــــبـــيح الــــزبـــيـــدي
ـــنــســـوب الى مـــديــريـــة شــرطــة ا
الـنجدة العامة/ قاطع جندة الكرخ
بـكـتاب شـكر وتـقـدير ومـنحه قـدما

وقـفه القـانوني سـتـة اشهـر وذلك 
ــلــتــزم وحــسن تــعــامـلـه وضـبط ا
ن يـدعون الـنـفس مع مـجـمـوعـة 
االنــتـمـاء حلــركـة الـتــظـاهـر. وأكـد
ـتحدث بـأسم القائد الـعام اللواء ا
يــــحــــيـى رســـول ان (الــــكــــاظــــمي
اليــسـمـح بـاالعـتــداء عـلـى الـقـوات
هني االمـنيـة التي تـقوم بـعمـلهـا ا

ـواطن) لــتـوفـيـر األمن وحــمـايـة ا
مـــــوعـــــزاً بـ(اتـــــخـــــاذ االجــــراءات
الـقـانونـية ضـد كل من يـتعـمد ذلك
وفـق الــقــانــون).و واوعــزت وزارة
الـــداخـــلــيـــة بـــأتــخـــاذ االجــراءات
ـــعــــتـــدين الــــقـــانــــونـــيـــة بــــحق ا
ـتـجـاوزين عـلى الـقـانـون. وقال وا
بـيـان لـلوزارة امس انه (بـنـاءً على

مـا  تداوله عبـر مواقع التواصل
االجـــتــمـــاعي من مـــقــطـع فــديــوي
مـصـور يـظـهر حـصـول اعـتداء من
بـــعض احملــســوبـــ جــزافــا عــلى
ـتظاهرين عـلى ضابط من شرطة ا
الــنــجـدة أثــنــاء تـأديــته لــواجـبه 
بــــأنــــهــــا ســـتــــتــــخــــذ االجـــراءات

عتدين).  القانونية بحق ا
واشــــــــار الـى ان ( الــــــــوزارة وفي
الــوقت الـذي حتــرص فـيه عـلى ان
تمارس مكونات اجملتمع حقها في
الـتـظاهـر الـسلـمي بـعده حق كـفله
الــدسـتـور اال انـهـا في ذات الـوقت
تــرفض بــشــكل قــاطع االعــتـداءات
الـتي ترتـكب ضد القـوات االمنية)
مؤكدا ان ( القطعات االمنية مكلفة
تـظـاهرين وهم اسـاسـاً بـحمـايـة ا
نع مـوجـودن في امـاكن الـتظـاهـر 
ـــتـــظــاهـــرين االعـــتـــداءات عـــلى ا
وكـــشف الـــذين يـــحــاولـــون حــرف
الـتـظـاهرات عن مـسـارها الـسـلمي
وهــؤالء غـالــبـاً هم الـذين يــثـيـرون
ــشــاكل بــالــتــصــادم مع الــقـوات ا
االمـــنــيــة) ولـــفت الــبــيــان الى ان
ـؤسسـة االمـنيـة تأتي من (هـيـبة ا
ــواطن لــهــا وبــالــتــالي احـــتــرام ا
ـؤسـسـة مـن حـمـاية تـمـكـ هـذه ا

واطـن امـن وسالمة واسـتقـرار ا
ـــؤســســة وعــدم  أمـــا اضــعــاف ا
ابـــداء اي احـــتـــرام لـــهـــا من قـــبل
الــبـعض سـوف يـنــعـكس بـالـتـالي
بني اساساً على االداء العام لها ا

على حفظ القانون). 
ودعـا رئيـس جلنـة حقـوق االنسان
الــــنــــيـــابــــيـــة ارشــــد الــــصـــاحلي
احلـكـومة بـاحلـفاظ عـلى مـنتـسبي
الــقــوات االمـنــيـة الــذين يـقــومـون
بـواجـبـاتـهم الـقـانـونـيـة وانـفاذهم
الــــقـــانـــون  ويــــحـــافـــظــــون عـــلى
ـتلكـات الدولة العـامة واخلاصة
مـن االعـتـداءات  وقــال الـصـاحلي
فـي بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس
(فــفـي الــوقت الــذي اعــطـيــنــا حق
الـتـظـاهر الـسـلمـي للـمـواطن  فان
كلف ضـمن اخالقيته رجـل االمن ا
الــقـانـونـيـة بـاحلـفـاظ عـلى االمن 
فـانه هـو االخر ضـمن مـسؤولـيتـنا
االخـالقـــيـــة فـي احملـــافـــظــــة عـــلى
كــــرامــــتـه االنــــســــانــــيــــة في وقت
تــســتـغــلـهــا ضـعــاف الـنــفـوس او
ـتـظـاهـرين الــذين يـنـدسـون بــ ا
حتـت حــــجـــة طــــلب حــــقـــوقــــهم)
مــضـيــفـا ( فــاالعـتــداء الـذي  حلق
بــحق احــد ضـبــاط جنـدة بــغـداد 

ومـحـاولـة الـبعض من مـا يـسـمون
انــفـسـهم مــتـظـاهـرين ســلـمـيـ ال
ـكن الـسـكوت عـنه والبـد ان يتم
ـعتدين انـفاذ القـانون ومحـاسبة ا
عــــــلـى رجل الــــــقـــــانـــــون) واكـــــد
الـــصــحـــاحلي ان (جلــنـــة حــقــوق
ـا وقـفت االنــسـان الــنـيـابــيـة لـطــا
ـتظـاهر الـسـلمي  اال انـها جـنب ا
ــكن ان تـصـمت امـام االعـتـداء ال 
ـهني في الـذي اصـاب  الضـابط  ا
واجـبه  حـيث  االطـمـئـنـان على
صــحــته وانــنـا فـي الـلــجــنـة ومع
مـفوضـية حـقوق االنـسان سـنتابع
عـتدين). الـقـضيـة حل مـعـاقبـة ا
واضــهــر مـقــطع فــيــديـو االعــتـداء
الــذي تـعـرض له الـضـابط من قـبل
مـجموعة  حـيث تضامن ناشطون
وفـعـالـيات شـعـبـية وسـيـاسـية مع
الـــضــابط عــلى مـــواقع الــتــواصل
ـا اظـهـره من تـعـامل االجــتـمـاعي 
حــــــسـن وربـــــطـــــة جــــــأشه عــــــلى
االعـــتــداءات الــتي تــعــرض لــهــا 
داعـــ احلــكــومــة الى مــحــاســبــة
ثلون اي قصرين وان هؤالء ال  ا
مــظـهـر من الـتـظـاهـرات الـسـلـمـيـة
الــــتي جــــســــدتـــهــــا انــــتـــفــــاضـــة

تشــــــرين.
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اني ينس سـلبية قال وزيـر الصحة األ
ســبــان األربــعــاء إن الــلــقـاح الــروسي
ـرض كوفـيد- 19لـم يختـبر عـلى نحو
كــاف مـضـيــفـا أن الــهـدف هـو ابــتـكـار
منتج آمن وليس أن يكون بلد ما األول
في تـوفيـر لقـاح للـناس فـحسب.وأعلن
يـر بوتـ يوم الـثالثاء الـرئـيس فالد
أن روســيـا أصــبــحت أول دولـة تــمـنح
موافقة تنظيمية على لقاح لكوفيد-19
بـعـد أقل من شهـرين من اخـتبـاره على
الـبشر. وعبر بـعض اخلبراء عن قلقهم
وافقة للقاح بـشأن قرار موسكو منح ا

قبل استكمال التجارب النهائية.
وقـال سـبـان لـراديـو دويـتـشالنـد فونك
”قـد يـكـون من اخلـطيـر الـبـدء في منح
ـلـيارات الـلـقاح لـلـماليـ إن لم يكن ا
مـن الــنــاس في وقـت ســابق ألوانه ألن
هـذا قـد يقـضي تمـامـا على تـقبل فـكرة
الــلــقــاح إذا لم تــمض األمــور عــلى مـا
يـرام لذلك فـأنا مـتشـكك جدا بـشأن ما
يحدث في روسيا.“وأضاف ”يسعدني
أن يـكـون هنـاك لـقاح مـبدئـي جيـد لكن
اسـتـنـادا إلى كل مـا نـعـرفه وهـذه هي
ـــشـــكـــلــة الـــرئـــيـــســـة ألن الــروس ال ا
يـخـبرونـنا بـالـكثـير فـهـذا (اللـقاح) لم
يـخـتـبر عـلى نـحـو كاف.“وتـابع أن من
ـهم جدا حتى أثناء اجلائحة إجراء ا
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وقـــائــــد شــــرطـــة الــــنــــجف . وأكـــد
الـــيــــاســـري فـي تـــصــــريح امس أن
(خدمة األنترنت  تأميـنها للمكتب
وباشرت الكوادر الهنـدسية والفنية
ـذكور بالعمـل التجريبي  كتب ا با
حـــيث يـــوجـــد تـــنـــســيـق عـــال بــ
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أفتتح محافظ النجف لؤي الياسري
ــشــخـاب مـكــتب جــوازات قــضـاء ا
ـثـلي احملـافـظة بحـضـور عـدد من 
ـان ومــديـر عـام اجلـوازات في الـبـر
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فـي عام 1881 اغـتـيل الـرئـيس االمـريـكي اجلـمـهـوري (كـارفيـلـد) من مـواطن
امـريـكـي لـفـقـدان االخـيـر فـرصـة عـمل بـسـبب تـقـاسم الـوظـائف عـلى اعـضـاء
ؤشر اخلطير وعدم حتقيق العدالـة االجتماعية وتكافؤ الفرص احلزب وهـذا ا

وتوزيع الثروات الذي يضمن العيش الكر للمواطن 
ـلف االقتـصادي بشـكل سئ يعـاقب شعب ليس تعـتمـد احلكومـة على ادارة ا
له نـاقة والجمل وتـتقاسم الـغنائم (spoil division system) تـارك شعباً
يـتـضـرع جـوعـاً وتشـرداً واالقـتـصـاد هـو العـمـود الـفـقـري الذي تـسـتـنـد عـليه
نـفعـة الـعامـة للـمجـتمع احلكـومات من اجل بـنـاء تنـميـة واستـثـمارات حتـقق ا
ـوارد الــكـبــيـرة وبـســبب االدارة الــسـيــئـة لــلـمــلف االقـتــصــادي بـالــرغم من ا
يـزانـيات االنـفجـاريـة العـمالقـة نرى ان الـشعب يـفـتقـد الى ابـسط مقـومات وا

العيش من تعليم وصحة وخدمات
تأتـية من بيع النفط اكثر من  1000مـليار دوالر ذهبت حـيث بلغت اليرادات ا
ـتصدية للـعمل السياسي معـضمها الى جيـوب الفاسدين والـروؤس الكبيره ا
مـخـلـفـتـاً اجلـوع واحلرمـان حـيـث بـلغ مـسـتـوى الـفـقر  %38وعـاطـل 32%
بسـبب االدارة الـسـيئـة لـلمـلف االقـتصـادي وفـقـدان شعب الـعـراق الى امواله
ـركزي ( الـنافذة وقوتـه من منافـذ شرعـتهـا احلكومـة وهي :- أ-مزاد الـبنك ا
الـدوالرية)  196مـليار دوالر ذهـبت جليـوب الفـاسدين بـسبب الـفرق احلاصل
وازي والـتي سـحـبت بـفـواتـير ـعـروض الـنقـدي لـلـبـنك والـسـوق ا ب سـعـر ا
ـشـاريع الــوهـمـيـة  140مــلـيـار دوالر . ج- مـزورة لـصــالح الـفـاســدين. ب- ا
فـســاد جـوالت الـتـراخــيص الـتي مـنــحت امـتـيـازات الـى الـشـركـات الــنـفـطـيـة
ــنـافــذ احلــدوديـة والــعــقـارات االجــنـبــيــة عـلى حــســاب قـوت الــشــعب . د- ا

واالستمالكات احلكومية وتوزيعها كغنائم 
كل هــذا ادى الى وضـع االقــتــصــاد الــعــراقي فـي مــأزق ومــنــعــطف خــطــيــر
انعـكـست نـتائـجه بـشكـل اخطـر واعـنف على الـشـعب من مـا اثر عـلى احلـياة

العامة وانعكس هذا بأنحراف تأثيري تراكمي على النحو التالي:
ئة غذائية 29.6 با

ئة كهرباء وماء 25.4  با
ئة النقل 15.2  با

ئة  جتهيزات واحتياجات يومية 13  با
ـيزانـيات تـراكمـياً الى 42 مـليـار دوالر ومديـونية وبـلغ العـجز احلـكومي في ا
سيادية بحدود 85 مـليار دوالر قروض خارجية وداخلية بفوائد تتراوح ماب
وازنـة ونتـيجـة لهـذه االرقام الي فـي ا ـئـة لغـرض سد الـعجـز ا 1.5 الى 2 با
الـكــارثـيــة الزمـهـا كــسـاد وركـود ازمــة اقـتــصـاديـة حــادة وعـجـز مــالى. عـلى

احلكومة اتخاذ  االجراءات الفورية لتفادي ازمة:
1- اصدار اوراق وستدات حكومية قصيرة متوسطة طويله االمد 

نهوبة والتي بلغت بحدود  384مليار دوالر  2- العمل على اعداه االموال ا
الية واالستثمارية 3- اعادة هيكلة االقتصاد العراقي بسياسته النقدية وا

ركزي 4- ايقاف كل من جوالت التراخيص النفطية ومزاد البنك ا
لف االقتصادي لفشلهم في ملف واالزمة 5- ابعاد القائم على ادارة ا

6- وضع صـيغ جديـدة واجـراءات حـكـومـيـة لـلتـدفـقـات الـنـقـديه واحـكـام تلك
ستدامة بنظام احلوكمة االقتصادية والتنمية ا

سـتدامة نظـومة االقتـصادية والـتنمـية ا 7- اعتـماد اخليـار العقالني بـأدارة ا
عاير اقتصادية رصينة .

ي ومستشار اقتصادي  { اكاد

W∫  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يترأس اجللسة االعتياذية جمللس الوزراء Kł
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قـرر مـجـلس الـوزراء الـشـروع بـتـنـفـيذ
ـنـهـاج الوزاري ـرحـلـة الـثـانـيـة من ا ا
ـتعلقة بضحايـا احلركة االحتجاجية ا
الـســلـمـيـة لـشـهـر تـشـرين األول 2019
وشــمــول الــشــهــداء واجلــرحى الــذين
ســقـطــوا فـيــهـا ومــا تـبــعـهــا بـقــانـون
مــؤسـســة الـشــهـداء  ويــكـون لــهم مـا
يـتـرتب وفـقاً لـهـذا الـقانـون من حـقوق
ــكــتب اإلعالمي وامــتـــيــازات.  وقــال ا
لـرئيس مجـلس الوزراء في بيـان تلقته
(الـــزمــان) ان اجملــلس عــقـــد جــلــســته
االعــتــيـاديــة بــرئـاســة رئــيس مــجـلس
الــوزراء مـصـطــفى الـكــاظـمي ونـاقش
ـدرجـة عـلى جدول اجملـلس الـفـقـرات ا
أعــمــالـه واتــخــذ الــقــرارات اخلــاصـة
ـنـاقـشة بـشـأنـهـا مـسـتـهال جـلـسـتـه 
تـــطـــورات جـــائـــحـــة كـــورونـــا وآخــر
مــسـتـجــداتـهـا واجلــهـود احلـكــومـيـة
ـواجهة الزيادة في اإلصابات وخطط
وزارة الــصــحــة في مــجـاالت الــوقــايـة

والسيطرة الصحية والتوعوية. 
¡«bNý ‰uLý

وتــابع ان اجملــلس قــرر بــعــد احلــصـر
الـكامل لإلحـصائـيات الـدقيـقة بـأسماء
ــتــظــاهــرين والــقـوات الــشــهــداء من ا
األمـنيـة عدهم جـميـعاً شـهداء لـلوطن
وأقـــرّ ( شــمــول الــشـــهــداء واجلــرحى
الــذين سـقـطـوا في تــظـاهـرات تـشـرين
ــاضي ومــا تـبــعـهـا األول مـن الـعـام ا
بـقانـون مؤسـسة الـشهـداء ذي الرقم 2
لــســنـة 2009  ولــهم مـا يــتـرتـب وفـقـاً

لهذا القانون من حقوق وامتيازات. 
واإليـعـاز الى وزارة الـصـحـة بـتـشـكيل
جلـان طبية من مخـتلف االختصاصات
ــتـابــعــة الـوضع الــصـحـي لـلــجـرحى

ـواد الـعـائـدة لـهم). كـمـا اقـر اجمللس ا
احملـضر رقم  12والـتوصيات اخلاصة
بـــاألمــر الـــديــواني 45 لـــســـنــة 2018
ـرافـقـة ربط كـتـاب وزارة الـتـخـطـيط ا
ـــــــؤرخ في ذي الــــــعــــــدد .492/2/1 ا
ــــشـــــاريع 2020/7/27 اخلـــــاصـــــة 
ـستشـفيات). واتـخذ اجمللس قرارات ا
عـدة بشأن مـتطلـبات محـافظة ذي قار
تـضـمـنت ( تخـصـيص مـبلغ  50مـلـيار
ديــنــار لــلــمــحــافــظــة وتــصــرف وفــقــا
لــلـضـوابط مـنـهـا  10مـلـيـارات ديـنـار
تـــســــدد من قـــبل الــــشـــركـــة الـــعـــامـــة
ــعـــلــومــاتـــيــة إحــدى لالتـــصــاالت وا
شـــركـــات وزارة االتـــصــاالت عـــلى أن
حتــتـسب تــسـديــداً لـلـديــون الـســابـقـة
ـترتـبة عـليـها لـصالح وزارة لـلشـركة ا

الية للسنوات السابقة.  ا
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وإقـــرار تــــوصـــيـــة اجملـــلس الـــوزاري
ـرقمة 11 لـسنة 2020 بـشأن لـلطـاقة ا
تــمــديـد الــعـمـل بـقــراره  والــتـوصــيـة
ـرقـمة  35 لـسـنة 2020 بـشأن إعـفاء ا
شـركة نفط ذي قـار من تعلـيمات تـنفيذ
ـوازنـة االحتاديـة وتـعلـيمـات تـنفـيذ ا
الـعـقود احلـكومـية 2014 فـيمـا يخص
ــــنـــــافع ــــصـــــروفــــة مـن ا ـــــبــــالـغ ا ا
االجـــتــمــاعـــيــة لــعـــقــود الـــتــراخــيص
ــؤســسـات الــبــتــرولــيــة وذلك لــدعم ا
ـواجهة جـائحة الـصحـية في ذي قار 
وافقة على فـايروس كورونا حصراً وا
ادة القير جتـهيز الدوائـر احلكوميـة 
بـــاآلجل من وزارة الــنــفـط في تــنــفــيــذ
مـشـاريع احملافـظة واإليـعاز الى وزارة
اإلعـــمــار واإلســـكــان بـــإجنــاز أعـــمــال
الـصـيانـة جملـسر ذي قـار الـكونـكـريتي
ـادة 13/ثــانـيـاً من قـانـون عــلى وفق ا

ـعدّل وقـيام ـالـية االحتـادية ا اإلدارة ا
ــديـــريــة الــعــامــة لــلــمــجــاري/وزارة ا
اإلعـــمــار واإلســكــان بـــتــحــويـل مــبــلغ
فـائض لـديـها مـقداره 20 مـلـيار ديـنار
ـوازنة ـوازنـة الـتـشـغـيـلـيـة الى ا من ا
االسـتـثمـاريـة وان تتـولى وزارة الـنفط
جتـهـيز الـدوائـر البـلـدية في احملـافـظة
ـتـطــلـبـات كــافـة اخلـاصــة بـاكـسـاء بــا
الـشوارع وتـأهيـلهـا عبـر الدفع باآلجل
ـوافـقـة عـلى تـوقـيع الـعـقـد اخلاص وا
ـشـروع مـطار الـنـاصـريـة الدولي من
ـــدني رئــــيس ســـلــــطـــة الــــطـــيــــران ا
بـالـتـنسـيق مع األمـانـة العـامـة جمللس

الـوزراء). وكــان الـكـاظـمي قـد اسـتـقـبل
ــــاضي عــــددا مـن جــــرحى اإلثــــنـــــ ا

التظاهرات في ذي قار.  
وتـعهد الكـاظمي بـ(تأم عالج جرحى
ـتظاهـرين ونقل بعـضهم للعالج الى ا
خــارج الـعــراق إنْ تـطـلّـب األمـر فـضال
عن بـحث شمولـهم باستـثناءات رواتب
شـبـــــــــــــكة احلمـاية االجتمـاعية كما
تــــعـــهــــد بـــاتــــخــــــــــاذ كل اإلجـــراءات
الـقـانـونـيـة الالزمـة من أجل اسـتـرجاع
ـكـتب الـكـاظمي حـقـوقـهم) وفق بـيـان 
تــلــقــــــته (الــزمــان) نــقل عــنه قــوله أن
(واقع الـنـاصـرية الـيـوم ال يسـرنـا على

بـلـدان عـربـيـان  وأقول عـربـيـان كـونـهمـا بـأغـلـبـية عـربـيـة عـالـية  ولـذلك نص
الدسـتـور الـلبـنـاني عـلى (لـبنـان عـربي الـهـوية واالنـتـمـاء) ويشـاركه الـدسـتور
السـوري بالقول (اجلمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي الشعب
في سـورية جزء من  االمة العربية) وتتفق عـلى ذلك كل الدساتير العربية أي
كل الشـعب العـربي وهكـذا لكل دولـة في العـالم قومـيتهـا  وهويـتهـا وانتـماءها
ذاهب) اال اال الـعراق صـار  بال اهل فهـو (بـلد مـتعـدد الـقومـيات واألديـان وا
سـك الذي هـو (متعدد يكـسر ذلك اخلاطـر ويجعـلك تشفق عـلى هذا البـلد ا
الـقومـيـات واالديـان والـطوائف) وكـأن اوالد ال كـمـا يـقول شـاعـرنـا الـنواب ال
يعـلـمون انه ال يـوجـد بلـد في الـعالم من قـومـية واحـدة او دين واحـد او طائـفة
واحــدة فـلـمــاذا الـعـراق فــقط يـذكــر في دسـتــوره هـذا الـبــهـتــان واجلـمـيل ان
ي يــضم الــدســتــور يــذكــر انـه جــزء من الــعــالم االسالمـي وهــو عــالم ســد
الـيزي والـتركي وااليراني ال جتـمعـهم لغة العـراقي والهـندي والبـاكسـتاني وا
او دم او تأريخ مـشترك او ثقافة مشتركـة .. فقط جتمعهم عقيدة واحدة وهذه
العـقيـدة متوفـرة في االمة العـربيـة التي نزل عـليـها االسالم ونشـرته وأوصلته
عـربــيـا وبـقـرآن عـربي مـبــ وبـات قـسم من االعـاجم يــريـدون حـكـمـنـا بـاسم
االسالم كـتركيا وأيران وبـاتوا هم اهل محمد الـعربي (ص) وأئمة العرب (ع)
وليـس نحن .. وقبل ان انـتقل اسـألكم هل قالـت دولة مسـيحيـة بانـها جزء من
ـســيـحي لــنـكــون نـحن جــزءا من الـعـالـم اإلسالمي? عـلــيه الـقــضـيـة الـعــالم ا
واضحـة وهي تهـدف الى نـزع هويـتنـا العـربـية بـعد ذلك تـكون الـهـيمـنة عـليـنا

سهلة للغاية  وهو ما حصل
ـدخل الـوحـيد الـذي جـعـلـنا ـقـاربـة بـيـننـا وبـ لـبـنان الـعـربي احلـبـيب بل ا ا
دولتـ فـاشـلتـ هـو (احملاصـصـة الـطائـفـيـة) فاحملـاصـصة دخـلت الـدسـتور
ـاضي  ورغم ان لــبـنــان سـبــاق في الـرقي الــلـبــنـاني في ثالثــيـنــات الـقــرن ا
ـقراطية وخصوصـا حرية الرأي والصحـافة اال انها لم تصبح دولة ولن والد
.. اال بـإلغـاء احملاصـصة من الـدستـور  ونحن لم نـصبح دولـة ولن اال بإلـغاء
سـلـحة ـادة التـاسـعة مـنه الـقـوات ا احملاصـصـة في الـدستـور الـتي اقرتـهـا ا
واألجـهـزة االمـنـيــة والـتي ادت في الـواقـع الى ان يـكـون (الـتــمـاثل والـتـوازن)
ن ال يـتــفق مـعي ادعــوه الى جـرد الــنـسب في كــافـة افـرع نــكـتـة ســمـجــة  و
ـســلـحـة لـيـجـد الـعـجب الـعـجـاب  احملـاصـصـة هي ام الـفـسـاد في الـقـوات ا
العـراق ولبنان  وهي الـتي حولت احلكومـات فيها يضـاف لها حكـومتا اليمن
وليـبيـا  أقـول حولت احلـكومـات فـيهـا الى منـظـومات حـكومـيـة هالميـة غريـبة
عـجـيـبـة فـحـكـومـة الـظل او الـدولـة الـعـمـيـقـة الـتي حتـكم لـبـنـان هي حـزب الـله
واحلـاكم الــفـعـلي هـو الــسـيـد حـسن نـصــرالـله أمـا االسـمــاء األخـرى فـكـلـهـا
هامـشيـة  وهي كمنـصب رئيس اجلمـهورية او رئـيس مجلس الـنواب او وزير
الـدفـاع لـدينـا  ولـديـنا (5-7) صـناع قـرار والـبـاقي على الـشـمـال بضـمـنهم
رئــيس الـوزراء احــيـانـا  ومن ال يــصـدق عـلــيه ان يـســأل سـيـادتـه عن خـطـته
ألعادة نـازحي جـرف الـصـخر. هـكـذا هي الـدول الـفاشـلـة  ولـكن فشـلـنـا هو
االكبـر فمجـموع خسـائر لبـنان باالرواح ال تـساوي ربع شهـداء وجرحى ثورة
تشـرين السلـمية رغم ان مـن سقط الشـهداء في عهـده حزين جدا عـلى لبنان
فقودون في لبنان (60) فـردا ولدينا عشرة آالف الـذي قدم للعراق الكثير وا
مـغــيب ونـيف  ولـديـهم (7) جـثـامــ حتت االنـقـاض ولـديـنـا 2070 قــتـلـتـهم
وصل  وأسماؤهم معلومة لدى داعش ورمتهم في حفرة معلومة في خسفة ا
الطب الـعدلي ولـكن احلمـد لله بـعد خـمس سنوات هـناك مـطالـبات بـإخراجهم
ـوصل وقـبل شـهـرين بدأ هـذه األيام  ولـديـنـا آالف اجلثـامـ حتت انـقاض ا
هـدمة في مـحافـظات ـبانـي ا العـمل عـلى انتـشالـهم وأعـتقـد انه توقف وعن ا
هدمـة  ولدينا من هدمة وغـير ا الشـمال الغربي فـهي اكثر من مـباني لبنـان ا
األرامـل وااليـتـام الــذين اغـتــصـبت حــقـوقـهـم الـتـقــاعـديـة
خالفـا لـلـدسـتـور والـقـانــون هم اكـثـر من جـيـاع لـبـنـان
ــديـنـة الــنـسـاء في الــعـالم كـله الــيـوم .. هل ســمـعـتم 
وليس في لبنان ?? انها الصقالوية .. وهل حصل ذلك

غول? كال ثم كال .. في زمن ا
وأعـلــنـت خـلــيــة اإلعالم األمــني عن
سقوط صـاروخي من نوع كاتـيوشا
قــرب قـاعــدة عــســكــريـة فـي مـحــيط

نطقة اخلضراء.  ا
وقالت اخللية إن (صاروخاً من نوع
كاتـيـوشا سـقط قـرب إحدى بـوابات
نطقة اخلضراء وسط بغداد حيث ا
الـســفـارة األمــريــكـيــة دون أن تـورد

مزيداً من التفاصيل). 
وتعرض مقر الفرع اخلامس للحزب
قراطي الكردستاني في منطقة الد
الـــكــرادة الـى اســتـــهـــداف من قـــبل
. فـيـما اعـتـدى مجـهـولون مجـهـول
على مقـر احلزب الشيـوعي العراقي
في مـحـافـظـة بـابـل إعـتـداء بـقـنـبـلـة
يـدويــة. واعـتــقــلت مـديــريـة شــرطـة
جنـدة بغـداد اكـثـر من 200 شخص
ــادة 4 بــيـــنــهم مـــطــلــوبـــون وفق ا
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ـــــوصل  ,الـــــقت مـــــديـــــريــــة وفي ا
االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة الـقـبض
على أربـعـة من الـرؤوس الـتي تـدير
خاليـا ارهــابـيـة نــائـمـة فـي مـنـاطق
عــدة بـنــيــنــوى.وذكــر بــيــان لـوزارة
الــدفــاع تــلــقــته (الــزمــان) امس انه
(بــعــمــلــيــة نــوعــيــة تــمــيــزت بــدقـة
ــعــلــومــة واجلـــرأة في الــتــنــفــيــذ ا
تمـكنت مـفارز شـعـبة االسـتخـبارات
العسكرية في الفرقة 16 وبالتعاون
مع فوج االسـتخـبارات واالسـتطالع

ـراقــبـة في الــفــرقـة من مــتـابــعـة وا
وإلـــقــاء الـــقـــبض عـــلـى أربــعـــة من
الرؤوس التي تدير خـاليا نائمة في
مناطق قرية اشـقيرة التـابعة جلبال
بادوش وقرية البو سيف وقرية كبر
الــعـبــد في نــاحــيــة حــمــام الــعـلــيل

وصل).  با
وافــادت وكــالــة االسـتــخــبــارات في
وزارة الداخليـة بالقـبض على متهم
نـوعـة من يـبـيع أجـهـزة تـسجـيـل 
االســتـيــراد وضــبط  3عـجالت دون
وديل في الـبـصـرة.وقالت الـوكـالة ا
في بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) إنه (من
خالل مـــتــابـــعــة مـــواقع الـــتــواصل
ـتـهـم االجتـمـاعي  رصـد أحـد ا
يــروج لـــبــيـع أجــهـــزة الــتـــســـجــيل
ـمـنـوعـة من االسـتـيراد مـوهـة وا ا
الــتي تــدخل لــلــبالد بــصــورة غــيــر

رسمية). 
نافذ احلدودية في وضبطت هيئة ا
مـنــفــذ زربـاطــيـة بــواسط عــجـلــتـ
واد  التالعب بوصف محملت 
بضـاعـتـهـا وارفـاق إجـازة اسـتـيراد
ـنجزة مغايـرة لوصف الـبضـاعة وا
معـامالتـها الـكـمركـية مـن قبل مـركز

نفذ احلدودي. كمرك ا
واشـارت الــهــيـئــة في بــيـان تــلــقـته
(الـــزمـــان) امـس الى إن (عـــمــــلـــيـــة
الضـبط تمت من قـبل شعـبة الـبحث
والـتـحـري وخـارج احلـرم الـكـمـركي
بعـد تـدقيق مـعـاملـة العـجـلة األولى

احلكومة احمللية ووزارتي الداخلية
واألتصـاالت  لـتوفـيـر كل اخلـدمات
ـــكـــتـــبـــ الالزمـــة ألجنـــاح عــــمل ا
اجلـديـديـن في احملـافــظـة بـقــضـائي
شخاب والكوفة   لفك الزخم على ا
ـــكــتـب الــرئـــيـــسي فـي الــنـــجف  ا
وتـــــقــــــد خـــــدمــــــة أفـــــضل
شخاب واطنيـنا بقضـائي ا

والكوفة).
عـلى صـعــيـد آخـرنــفـذت قـوة
امــنـيــة واجــبــا ضــمن قــاطع
الطـارمـيـة شـمـال بـغـداد بـعد
ورود معـلـومات اسـتـخبـارية
عن وجـــود مــــطـــلـــبــــوين في
فيما احدى بساتـ الفضاء ,
فـكك مــفـاروز االســتـخــبـارات
الــرؤوس الــتي تـــديــر خاليــا

وصل.  داعش في ا
واكدت تـقارير صـحفـية امس
ان (مـعـلــومـات اسـتــخـبـاريـة
دقـــــيـــــقـــــة وردت عن وجـــــود
مـجـموعـة خـطـرة في مـنـاطق
ــنـطـقـة الـبـســاتـ الـتــابـعـة 
حـيث   تـشـكيل الطـارمـيـة 
فريق عمل من قـيادة عمـليات
ــنـــطــقــة بــغـــداد وتــطــويـق ا
,( والبحث عن مكان االرهاب
مــشــيـــرا الى ان (الــعـــمــلــيــة
اسفرت عن اعـتقـال مجـموعة
كانت تروم شن هـجمات على

القوات االمنية واالهالي). 
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نــقــلـت وكــالــة إنــتــرفــاكس الــروســيــة
لألنــبـاء عن وزيـر الــصـحـة مــيـخـائـيل
مـــوراشـــكـــو قـــوله امـس األربـــعــاء إن
ـزاعم بـأن لـقـاح كـوفـيد-19 الـروسي ا
غــيــر آمن ال أســاس لــهــا من الــصــحـة

نافسة. ومدفوعة با
ـــيـــر وكـــان الـــرئـــيـس الـــروسي فالد
بـــوتـــ قــــال يـــوم الـــثالثـــاء إن بالده
ــوافــقــة أصــبـــحت أول دولــة تــمــنح ا
ـرض كـوفـيد-19 الـتـنـظـيـمـيـة لـلـقـاح 
الـنـاجت عن اإلصـابـة بفـيـروس كـورونا
ــســـتــجــد بــعــد أقـل من شــهــرين من ا

جتربته على البشر. 
ÕUI  œUL²Ž«

وأثــار قــرار روســيــا اعـتــمــاد الــلــقـاح
اخملــاوف بـ بـعض اخلـبـراء بـحـسب
وكــاالت انـبـاء اوربــيـة قــابـلت االجنـاز
الـروسي بـبـرود ولم تـمـنحه الـتـغـطـية
الـالزمة وقـالـت لم حتـقق سـوى عـشرة
ـئـة فــقط من الـتــجـارب الـســريـريـة بــا
جنــاحـا األمـر الـذي يـثــيـر قـلق بـعض
الــعــلـــمــاء من أن تــكــون مــوســكــو قــد
وضـعت مكـانتـها الـوطنـية قـبل سالمة

اللقاح). 
وكــمــا تـــوقــعت (الــزمــان) بــان يــقــابل
االجنــاز الــروسي بـردود فــعل اوربــيـة
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اللقاح الروسي اجلديد

ومــعــايــنــة الــبــضـــاعــة من قــبــلــهم
ــادة فالتـر مــاء وبـوزن واحملـمــلـة 
إجــمــالي 11 طــنــاً ,اذ اتــضح عــدم
وجــود إجــازة اســتـــيــراد وشــهــادة
مـنـشـأ لـلـبـضـاعـة و إرفـاق إجـازة
ــادة احملــمــلـة), مــغــايــرة لـوصـف ا
مـؤكدا ان (الـعـجـلـة الـثـانـيـة فـكانت
ـادة حـفـاظـات وبـحـمـولة مـحمـلـة 
ا  ذكره إجمالية  5اطنان خالف 

عاملة الكمركية).  في ا
عـــلى صـــعـــيـــد ذاته أخـــمـــدت فــرق
ـدني في ساعة مـتأخرة من الدفاع ا
فـــجـــر أمس حـــريـــقـــاً انـــدلع داخل
مخـزن لـلمـواد الـغذائـيـة في منـطـقة
األعـــظــــمــــيـــة  ,نـــاجت عـن تــــمـــاس

كهربائي. 
ــديــريــة فـي بــيــان تــلــقــته وقــالت ا
(الزمـان) امس إن (تـسع فرق إطـفاء
تمكنت من الـسيطـرة وإخماد حادث
حـريق انــدلع داخل مــخـزن لــلـمـواد
غـذائيـة في مـنـطـقـة االعـظـمـيـة قرب
الــوقف الـــســني مــشـــيــد من الــواح
الـســنــدويچ بــنل ســريع االشــتــعـال
مخالف لـتعلـيمات الـسالمة واألمان
الـواجب تــوفـرهـا فـي اخملـازن الـتي
تبـلغ مسـاحتـها ألف مـتر) ,وأضاف
ـدني عـمـلت عـلى أن (فـرق الـدفـاع ا
تطـويق الـنيـران وحصـرهـا وعزلـها
ثم إخــمـــادهــا بـــوقت قـــيــاسي دون
تسجيل إصابـات بشرية مع حتجيم

ادية).  اخلسائر ا محافظ النجف يفتتح مكتباً للجوازات

وتــوفـيـر الـعـالج الالزم لـهم كالً حـسب
ــصــابــ الــذين مــحــافــظت وإحــالــة ا
يـــتـــعـــذر عـالجـــهم داخل الـــعـــراق الى
ــعــنـيــة في وزارة الــصــحـة الــلــجـنــة ا
وتـــســهــيل عالجـــهم خــارج الــعــراق و
شـمول ضحايا تـظاهرات تشرين األول
2019 الـســلـمـيـة بـالـضـمـان الـصـحي
وقــانـون الــتـعــويـضــات ذي الـرقم 20 
ـعدّل وتـضمـ مشروع لـسنة  2009 ا
تـــــــعــــــديـل قــــــانـــــــون ذوي اإلعــــــاقــــــة
واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة ذي الرقم 39 
ـــعـــاقــ لـــســـنـــة 2013 لـــيـــشــتـــمل ا
ـــصــــابـــ من ضــــحـــايـــا احلـــركـــة وا
االحـتجاجية السلمية في تشرين األول
2019 والـذين بـاتـوا عـاجـزين جـسـدياً
عن العمل بفعل عوق أو حيف جسدي

حلق بهم جراء تلك األحداث).
وفي مـجال الكهربـاء أقرّ اجمللس(جملة
ـا يـخـدم عـمل مـقـررات بـهـذا الـشـأن 
الـــوزارة وأولـــويـــة تــقـــد اخلـــدمــات
).  وفي الـشأن التـربوي أقر لـلمـواطن
مـا يـأتي (قـيـام وزارة الـتـربـيـة بـإكـمال
ـــــطــــابع إجـــــراءات الــــتــــعـــــاقــــد مع ا
ـطــابع األهـلـيـة احلــكـومـيــة وبـعض ا
عروفة بإمكانياتها العالية الـرصينة ا
ومـــطـــابع ومـــطـــابـع شـــبـــكـــة اإلعالم 
ـــقـــدســـة شـــرط تـــوفـــر الـــعـــتـــبـــات ا
ادة ـاليـة عـلى وفق ا الـتـخصـيـصات ا
ـاليـة االحتادية  13مـن قانون اإلدارة ا
ذي الرقم  6لـسنة  .2019واإلبـقاء على
ستوردة صـيغة التعاقد مع الشركات ا
ــثـبــتـة ــعـدات ا ــكـائن وا لــآللـيــات وا
ـرافق ربط تــفـاصــيـلـهــا في احملـضــر ا
مــذكـرة الـدائـرة الــقـانـونـيــة في مـكـتب
رئــيس الــوزراء عـلـى وفق آلـيــة الــبـيع
بـني على أساس تسويق بـالتصريف ا

مــسـتـوى اخلـدمـات وســنـبـذل أقـصى
اجلــــهـــود من أجـل تـــوفـــيــــر احلـــيـــاة
ــواطــني الـــنــاصــريــة وكل ــة  الــكـــر
الـعـراقـيـ عـلى الـرغم من الـتـحـديات
الــكـبـيـرة الـتي تــواجه الـعـراق بـسـبب
جــــائـــحـــة كــــورونـــا وتــــداعـــيــــاتـــهـــا

االقتصادية). 
ووجّه بـ(تـشـكـيل جلـنـة للـتـنـسـيق ب
ـتـابـعـة أوضـاعـهم مـكــتـبه واجلـرحى 
الــصــحـيــة وتـشــيــيـد نــصب تــذكـاري
لتوثيق التظاهرات السلمية والشهداء
األبـطال ليـكون حلظـة تأريخـية حتمل

الدروس والعبر لألجيال القادمة).
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نــصـهـا وكـالــة االنـبـاء الــفـلـسـطــيـنـيـة
الـرسـمـيـة (وفا) (نـهـنـئكم ومـن خاللكم
نـثمن عالياً جهود العلماء واخملتبرات
الـروسيـة وحكـومتـكم على هـذا السبق
الـعـلمي الـفريـد). واضـاف (نتـطلع إلى
تــوجـيـهــاتـكم الـنــبـيـلــة بـأن يـســتـفـيـد
شـعـبـنـا من هـذا اللـقـاح بـحـيث تـكون
دولــة فــلـســطــ من أولى الــدول الـتي
حتــظـى بــعــنــايــتــكم في هــذا الــشــأن
خـــاصـــة أنـــكم ســـبق أن قـــدمـــتم لـــنــا

واجـهة مـسـاعدات وجتـهيـزات طـبيـة 
هـذه اجلائحة اخلطـيرة). وقال الناطق
بـاسم احلـكومـة الفـلسـطـينـية ابـراهيم
مــــلــــحم لــــوكــــالــــة فــــرانـس بـــرس إن
(احلـكومة الـفلسطـينيـة كانت قد قررت
قـبل عدة اسـابيع شراء مـليـوني جرعة
مـن الــلــقــاح ضــد كــوفــيـد- 19من أول
دولــة فـي الــعــالم تــنــتــجه) مــضــيــفــا
(سـجـلـنـا طـلب شـراء هـذه الـكـمـيـة من

ية). خالل منظمة الصحة العا
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الــدراسـات واالخـتـبــارات ذات الـصـلـة
أل بــشـــكل صــحــيح ونـــشــرهــا عــلى ا
لـلحـصول عـلى ثقـة النـاس في الـلقاح.
وقــال ردا عــلى ســؤال بــشــأن الــلــقـاح
الـروسي الذي يحمل اسـم سبوتنيك5)
األمـر ال يتعلق بأن تكون األول بطريقة
مــا بل يـتـعـلق بـاحلــصـول عـلى لـقـاح

فعال خضع لالختبار وبالتالي آمن).
 وذكــر مــســؤولــون حــكــومــيــون بــأنه
نح الـلقاح لألطـقم الطـبية سـيصـرح 
ـعـلـمـ عــلى أسـاس تـطـوعي في ثـم ا

نهاية هذا الشهر أو مطلع أيلول. 
ـنـتـظـر بـدء تـوزيـعه عـلى نـطاق ومن ا
جــمـاعي فـي روسـيـا فـي تـشـرين األول
ـقـبل. ومن جهـته اعلن وزيـر الصـحة ا
الـفـرنسي اولـيـفيـيه فـيران الـثالثاء أن
فـرنسا واألوروبي بإنتظار مختبرات
كـبــرى لـلـحـصـول عـلى لـقـاح" في وقت
تــؤكـد روســيـا أنــهـا طــورت أول لـقـاح

ضد فايروس كورونا. 
ـنـتـجع ال غـراند وأضـاف خالل زيـارة 
مــوت بـجــنـوب فــرنـســا انـنــا في نـهج
أوروبـي يـتـعـاون مع كـافـة اخملـتـبـرات
الكبرى لكي نتوصل إلى تطوير لقاح. 
ـا أعــرفه عن وأوضـح (حـالــيــا نــظــرا 
الـدراسات العلمية الـتي نشرت نعتمد
عـلى اخملتبرات الكبـرى للحصول على

لـقاح). وتابع آمل بالـطبع أن يطور في
أقــرب فـــرصــة. يــتــحــدث الــبــعض عن
تــوافــره في اخلـريـف والـبــعض اآلخـر

في الفصل األول من 2021.
qI²  oOI%

ـــيـــر بـــوتـــ واعـــلـن الـــرئـــيس فـالد
الــثالثـاء أن روســيـا طــورت أول لـقـاح
ضـد كـوفـيـد- 19وتــنـوي تـسـويـقه في
ـقبل فـي تأكـيـد قالـت منـظـمة أيـلـول ا
يـة إنه يجب التحقق منه الـصحة العا

بشكل مستقل وعلمي.
وقـال الوزيـر الفـرنسي (لـست مـضطرا
ألثـق بـــالـــلـــقــــاح الـــروسي). وأضـــاف
(مــــجــــمل الــــدول األوروبـــيــــة تـــعــــمل
فـوضية األوروبـية مع كافة بـاشراف ا
اخملــتـبـرات لــكي نـتــمـكن فـور تــطـويـر
أحــدهـا لـلــقـاح ثـبــتت فـعــالـيـته من أن
نـــســـمح فـــورا لـــلـــشـــعب الـــفـــرنـــسي
بــاالسـتـفـادة مـنه وكــذلك كل الـشـعـوب
األوروبــــيـــــة والــــدول الــــعــــاجــــزة عن

الوصول إلى سوق اللقاحات).
الى ذلـك وهـنـأ الـرئــيس الـفـلــسـطـيـني
مـــحــمـــود عـــبــاس الـــثالثـــاء نــظـــيــره
ــيـــر بــوتـــ بــتــوصل الـــروسي فالد
اخملـتـبـرات الـروسـيـة إلى انـتـاج لـقاح
اكـدت فاعلـيته ضد وبـاء كورونا. وقال
عــبـاس في بــرقـيــة الى بـوتــ نـشـرت
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كلفني احـدهم من حملة الدكتوراه ان ازور رئيس جامعـة ما للمساعدة في تعيينه
او يكن محـاضرا باقل تقدير  وقد حـدد لنا رئيس اجلامعـة يوم لزيارته - انتقاه
بعـنـاية فـائـقة وبـقـصـدية واضـحـة -  . وقد وصـلت الى مـقره الـذي كـان مزدحم
بـأولياء أمـور الطـلبة واسـتماع شـكواهم  اذ اجـلسني جـنبه واخـذت السكـرتارية
ا تـدخل الـنـاس تـبـاعـا وانـا اسـتمع وارى  –وهـنـا بـيت الـقـصـيد  –وقـد هـالـني 

يلحق بالبلد في قطاع التعليم سيما العالي منه ..
تـعد طـرق واليات بـعثـات الطـلبة اخلـارجيـة على حـساب ونـفقت الـدولة واحدة من
الـبوابـات التي حتـتاج الى تـدقيق وإعـادة نظـر سيـما في االخـتصـاصات الـدقيـقة
جدا كالطب والـفيزياء ... وقد اتضح ان الكثير من تـلك العقول التي يثبت تفوقها
دراسـيا ال تـعـود للـبـلد اثـر الـسيـطـرة علـيـها ومـنـحهـا تـسهـيالت وحـوافز كـلـجوء
سـيـاسي او انـسـاني مع فـرص عــمل خـارجـيـة مـهـمـة...  لـيـفـقـد الـعـراق ماليـ

العملة الصعبة من أمواله وكذا اهم عقوله وطاقاته وهم بالعشرات سنويا ..
ن عـاد الى الـعراق  لـدرجة فـيمـا التـزويـر ضارب اطـنابـه في شهـادات الكـثـير 
ـكن ان يتبـجح او يعرض نـفسه على اصـبح كل من يجـيد التـحدث بلـغة اجنـبية 
وجبها تولي مناصب حساسة سيما انه حامل شهـادة عليا او ما يعادلها ..  
ن يحـمـلون غـطـاء سيـاسـيا ثـبـتت األيام انـهم ال يـجيـدون شيء وال يـحسـنون اال
ـؤجـنـدة فـضال عن تـخـريب مـؤسسـات الـدولـة واشـاعة ـريـضة ا خـدمـة ذواتـهم ا
الفساد والـفوضى وهدم البنيـة الفوقية بـعد ان حطموا التـحتية منـها  .. هنا ثمة
ـا بالتعاون مع اياد داخلية أسئلـة حبلى عن األسباب التي تدفع بعض الدول ور
زورين لسـرقـة عقـولنـا ومـواهبـنا وابـنـاؤنا في وقت يـتم تسـهـيل دخول ووصـول ا

قدرات الدولة ومستقبل البلد وهم باعداد ليست قليلة .. للعبث 
ـثال  –الكـثـير جـاؤوا حتت عـنوان رمـز او كـفاءة او في الـرياضـة - عـلى سبـيل ا
شـهـادة لم يـسـتـفـد مــنـهم الـقـطـاع الـريـاضي شـيء بل ان بـعـضـهم سـاهم بـهـدم
ناصب مـؤسسـاتنا وإشـاعة الـفسـاد واخلراب برغـم مرور سنـوات على تـوليـهم ا
بال اجناز يذكـر .. فيمـا بعض العقـول والكفاءات من كـانت بالداخل او عادت من

ــا يـنـســجم ويـتـالئم مع تـخــصـصـهــا بـعـد ان  ـهـاجــر لم تـأخــذ فـرصــتـهـا  ا
ـا اجبـارها عـلى الهـجرة الـثانيـة .. في اجنـدة تؤسس محـاربتـها وتـهمـيشـها ور

للفساد وتثبته وترسخه في وقت تطرد وتمنع العقول من العمل ..
حدثـني الكـابـ الصـديق حـس شـاكر انه في  2002 اشـتراكه بـدورة اسـيـوية
درب االسيوي الشباب في لعبة كرة ( الصاالت ) أقيمت في البحرين لتطوير ا
ارس للعبة في باكورة نـشؤها وتطورها ..  كونه مدرب شاب وخريج جامعي و
وله طـموح تـدريبي جـعل اللـجنة تـرشحه بـرغم وجود الـكثـير من أصـحاب الـنفوذ
والـواسطـات .. يضيـف شاكر : ( اثـنائـها حـصلت عـلى عقـد تدريـبي لقـيادة احد
االندية البـحرينـية وعندمـا انتهت الـدورة وعدت لبلـدي افصحت عن عـقدي ونيتي
 .. وقـد تاثـرت اللـجنـة مني كـثيـرا وساءهـا ذلك  ... وقد فـاحتت الكـاب حـس
ساعـدتي  بعـد ان شرحت له ظروفـي في احلصار ومـستقـبلي الـتدريبي سـعيـد 
وفرصـة الـعمـل فاصـطـحبـني الى رئـيس الـلـجنـة آنـذاك الدكـتـور شـامل كامل ..

وبعـد الشرح قلت له : (  دكتور .. اذا حتتاجني الغي العقد )
.. يـضـيف شـاكر قـائال : ( فـرد شـامل بـكلـمـة مـا زالت ترن
براسي وضـميـري : يـا ابني .. لـست انا من احـتاجك . بل

انه العراق .. ورشحناك وصرفنا عليك لهذا الغرض ) ..
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حـــســــ انه (حــــرصـــاً  من اإلدارة
من الـعـليـا على سـالمة مـنتـسـبيـها
تـفـشـي فـيـروس كـورونـا  فـقـد نـفذ
SDI قـسم السالمـة الـصنـاعـية في
ضــمن مــراحـل الــتــعــقـــيم حــمــلــة
واسـعـة لــتـعـفـيـر وتـعــقـيم بـنـايـات
الشركة وللمرة اخلامسة). واضاف
حـسـ ان (احلـمـلــة شـمـلت بـنـايـة
ـعدات واخلـطوط قسم الـشراب وا
وكـذلك قسم قطرات الفم اإلنتاجية
بـضــمــنـهــا اســتــعالمــات الـبــنــايـة
وظـفـ وكراج وغـرف استـراحـة ا
ومـدخل االدارة حتـسـبآ الـسـيـارات
النتشار هذا الوباء اخلطير). مبينا
أنـه (تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات وزارة
الـصحـة والبـيـئة وخـليـة االزمة في
صالح الــــدين  وامـــتـــثـــاال ألوامـــر
خــلـيـة األزمـة في الـشـركـة كـإجـراء
وقــائي ضـــد هــذه اجلــائــحــة .هــذا
وحتـرص االدارة الــعـلـيــا لـلــشـركـة
واجهة هذا وظـف  على سالمة ا
الـوبـاء اخلـطـيـر من خالل عـمـلـيات
ـنتـسب الـتعـفيـر وتقـليص دوام ا
وتــنــصــيب الـكــامــيــرات احلــراريـة
وغـــرف الـــتـــعـــقــــيم عـــنـــد مـــداخل

الشركة).

رمـبــة االسـطــوانـات لــرفع الـطــاقـة
االنتـاجية من خالل حتـوير ضاغط
ــــلئ وزيــــادة وحــــدات تــــغــــذيــــة ا
االســطــوانــات بــغــاز األوكــســجـ
الـطبي) مـفصـحـا عن (زيادة طـاقة
مــحـطــة الـتــعــبـئــة الـرمــبـة من 28
اسـطــوانـة لـكل  30دقـيــقـة الى 40
اسـطـوانـة دون ان يـتـوقف االنـتاج
والــتــجــهــيــز مــؤكــدا ان الــشــركــة
تــواصل اســتــنــفــار امــكــانــيــاتــهـا
وطـاقـاتــهـا رغم كل الـتــحـديـات من
اجـل دعم واســنــاد وزارة الــصــحـة
وجهـود الدولـة في التـصدي لـوباء

كورونا).
 وشارك مركز الـبحوث الكـيمياوية
والبتـروكيمـياوية التـابع الى هيئة
البحث والـتطوير الـصناعي احدى
عادن تشكيالت وزارة الصـناعة وا
بكورسات تدريبية عن بعد نظمتها
مـنـظمـة الـيونـسـيف التـابـعة لال
ــتـحــدة. وتـضــمــنت مـوضــوعـ ا
نـاخ وأثره على االول حول تغـير ا
ــنـاخ ــدن  والــثــاني عن تــغــيــر ا ا
وأثــره عــلـى الــصــحـــة الــبـــشــريــة
خـصوصـا في الـوقت الـراهن حيث
اصبح االهـتمام بـدراسة التـغيرات
ـتـلقي ـنـاخـيـة ذات اهمـيـة لـدى ا ا
عــامـة واخملـتص بــصـورة خـاصـة.
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(الـــدورات الــتــدريــبــيـــة تــضــمــنت
امـــتــحـــان ودرجــة جنـــاح لــغــرض
ـشـاركـة احلـصـول عـلى شـهـادات ا
وكانت مواضـيع الدورة ذات فائدة
مـن خالل االطالع عــلـى ســيــاســات
حـــمــايــة الـــبــيـــئــة وأثــر الـــتــلــوث
والـكـوارث عــلى الـنـظــام الـبـيـئي).
ونـــفـــذت مالكـــات قـــسم الـــسـالمــة
الــصــنــاعـيــة في الــشــركـة الــعــامـة
ــســتـلــزمـات لــصـنــاعــة األدويـة وا
الطـبـيـة في سـامـراء حمـلـة تـعـفـير
ــوافق (19 وتــعــقــيم يــوم االحــد ا
تـمـوز  .(2020وقـال مــديـر اإلعالم
والـعالقـات الـعـامـة في لـيث صـالح

شـاصي فـولـفو مـؤكـدا ان اجلـهود
مسـتمـرة رغم الظـروف الراهـنة من
اجـل اجنــــاز االعــــمــــال في الــــوقت
احملـدد وفق االلـتـزامات الـتـعـاقـدية
ــســتــفــيــدة. واشــار مع اجلــهــات ا
مــــديـــر عــــام الــــشــــركـــة الــــعــــامـــة
لــــلـــصــــنــــاعـــات الــــكـــهــــربـــائــــيـــة
وااللكـترونـية احـدى شركات وزارة
ـعـادن سـفـيـان فـوزي الـصـنـاعـة وا
اجلـبـوري الى مـواصـلـة الـعـمل في
مـــعـــمل األوكـــســـجــ فـي مــصـــنع
ــصـابــيح الـتــابع لــلـشــركـة خالل ا
بارك  لتأم عطلة عيد االضـحى ا
ستشـفيات من االوكسج حاجة ا

الطبي.
 واكد في تصريح للمكتب االعالمي
في الــوزارة ان (مـالكــات الـــشــركــة
تـمـكـنت من حتـويـر مـحـطـة تـعـبـئة

التخصصـية التابع للشـركة بتنفيذ
ـوكلـة الـيهـا خالل عـطـلة االعـمـال ا
ـــبــــارك. واعـــلن عـــيـــد األضــــحى ا
مـــصـــدر مـــخـــول في الـــشــركـــة في
تـــصـــريح لـــلـــمـــكــتـب االعالمي في
الوزارة تلقته (الزمان) امس عن ان
ـــصـــنع ـــتـــخــــصص في ا الك ا (ا
ــذكــور تــمـكـن من جتــمــيع مــعـدة ا
صـاروخــيـة عـلـى شـاصي شــاحـنـة
ايسـوزو عدد 4 ويقـوم حـاليـا على
تـركـيب احملوالت ومـضـخـات الدفع
فيما يواصل العمل لتجميع كابسة
نفـايات 6 متـر مـكعب عـلى شاصي
فولفو وبعدد 30 فضال عن قيامها
بتـجمـيع بدن قالب 16متـرا مكـعبا
وبعدد 4 مضيـفا بأن كـوادر معمل
كابس قامت ايضـا بتجميع كرين ا
جــانـبي 16طــنـا نــوع هــيــڤــا عـلى

األمــــني) مــــشـــيــــرا إلى ان (وزارة
ــتــابــعــة ــعــادن و الــصــنــاعــة وا
مستمـرة من وزيرها تسعى إلطالق
ـوظفي الـشركات ـدخرة  الرواتب ا
ــذكــورة لألعــوام 2017 و 2018 ا
كن) مجددا التأكيد بأسرع وقت 
عـلى أن (الوزارة مـتـمثـلـة بوزيـرها
تــــضع فـي أولــــويــــاتــــهــــا وتــــولي
ــوضــوع مــنح اهــتــمـــامــا بــالــغـــا 
مـوظـفي الــوزارة وشـركـاتــهـا كـافـة
ـالـيـة والـوظـيـفـيـة مـسـتـحـقـاتـهم ا
لـتـشـجـيـعـهم وحتـفـيـزهم عـلى أداء
أعـمالهـم بالـشكل األمـثل ولتـحس

عيشي). مستواهم ا
اكــدت الــشـركــة الــعـامــة لــصـنــاعـة
ـعدات احـدى شركات السـيارات وا
عـادن استـمرار وزارة الصـناعـة وا
ــعـدات مـالكـات مــصـنـع األبـدان وا
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عادن منهل اعلن وزير الصناعة وا
عــزيــز اخلــبــاز عن إطالق الــرواتب
ــوظـفي عــدد من شـركـات ــدخـرة  ا
ــــنـــاطق ومــــصــــانع الــــوزارة في ا
ـــكـــتـب االعالمي احملـــررة. وأكــــد ا
ـدخـرة لــلـوزارة (صــرف الـرواتـب ا
ــوظــفـي كل من الــشــركــة الــعــامــة
لــصـــنــاعــة االســـمــدة الــشـــمــالــيــة
والــــشـــركــــة الــــعــــامـــة لــــلــــزجـــاج
واحلـــراريــات والـــشــركـــة الــعـــامــة
ـشـراق ومـصـنـع الـرماح لـكـبـريت ا
الـتابـع للـشركـة العـامـة للـصنـاعات
الــتـعـديــنـيــة ومـعـاونــيـة الــسـمـنت
الـشـمالـيـة التـابعـة لـلشـركـة العـامة
لـلـسـمنت الـعـراقـيـة لألعوام 2015
و 2016 بعد ورود سالمـة موقفهم

زيـارة عيـد الغـديـر األغر  بـأعتـماد
ـنع تــقـنـيـات الــكـتـرونــيـة حـديــثـة 
الــتـقــارب بــيــنـهـم وذلك في ســيـاق
تـصـديـهـا لــوبـاء كـورونـا . وصـرح
مـــســـؤول وحـــدة اإلعـالم في قـــسم
الـفـحص األلـكـتـروني أحـمد عالوي

إن أجـــــهـــــزة الـــــفـــــحص الـــــتي 
تـنـصـيـبـهـا لـتـفـتـيش الـزائـرين عن
بـعـد وبـدون تـدخل بـشـري  أثـبتت
فعالـيتها وقـد عملت بكـامل طاقتها
خالل زيــارة عــيــد الــغــديــر األغــر 
ا تـمـتاز به من وبـانـسيـابـية تـامـة 

شـاشــة الـكـتــرونـيـة لــقـيـاس درجـة
احلــرارة لألشــخــاص يــضـاف الى
ذلك تـوفــر قـاعــات خـاصــة في بـاب
الــقـبــلـة وبــاب الـطــوسي  لــفـحص
حقائب الـزائرين . وب عالوي انه
(جرى الـتنـسيق بـ قسم الـفحص
األلــــكـــتـــروني مع قــــسم الـــسالمـــة
ـهــنــيــة والــصــحــة والــبــيـئــة في ا
ــقــدســة  أثــنــاء إجــراء الــعــتــبــة ا
الـفـحوصـات للـحـاالت التي يـشـتبه
بإصابتها بـفيروس كورونا . الفتاً:
الى أن إدارة الـــعــتـــبـــة الــعـــلـــويــة

تـواصل تـنـصـيب بـوابـات الـفحص
ـتـعـددة ـهـام ا االلــكـتـروني  ذات ا
ـــرقــد الـــعــلــوي خملـــتــلـف أبــواب ا

الطاهر).
وقــال رئــيس هـــيــئــيــة أســـتــثــمــار
مــحـافــظــة الــنـجف ضــرغــام هـادي
كـيــكـو ان (الـهـيــئـة جـادة بـعــمـلـهـا
ـشاريع األسـتثـمارية ألجناز كـافة ا
احملالة لعدة شركات في احملافظة 
وفي كـافة الـقـطاعـات منـهـا القـطاع
الــســيــاحي والــتــرفــيـهـي   والـذي
نـحــرص عــلى اتــمـامـه وفق أحـدث

واصفات والتصاميم التي تلبي ا
ديـنة وتشكل حاجة وراحـة ابناء ا
متنـفسا لـلعوائل الكـرام). موضحاً
لـ (الزمان) امس (قـمنا برفـقة مدير
ـهــنـدس نــبـيل بــلـديــة احملـافـظــة ا
الـغزالي ومـعاونه  بـزيارة تـفقـدية
ـديـنـة الـعـاب الــسالم الـتـرفـيـهـيـة
األسـتــثـمــاريـة الــتي تـتــوسط عـدة
ديـنـة مـنـها حي أحـيـاء في مـركـز ا
الــــسالم والــــغــــديـــر  ووجــــهــــنـــا
ـــشـــروع الـــقـــائـــمــــ عـــلى هـــذا ا
الترفـيهي احليـوي بضرورة أجناز

دينـة الترفـيهية من كل متـطلبـات ا
حــدائق ومـنـاطق خــضـراء وسـيـاج
ـديــنــة واجـهــزة والــعـاب يــحـيـط ا
تـرفـيـهـيـة ومـرافـق خـدمـيـة اخرى 
ــواصــفــات وآمــنــهــا وفق احــدث ا
وتــوفــيــر كل مــتـطــلــبــات الــسالمـة
العامة  من منظومات أطفاء حريق
مـــتـــطـــورة). ووجه كـــيـــكـــو أنــذاراً
ستثمرة نفـذة وا نهائياً لـلشركة ا
ـدينـة في مدة وحـثهـا على أجنـاز ا
أقـصـاهـا شـهريـن وافتـتـاحـهـا أمام

العوائل النجفية).
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أجنـز مـعـمل اخلـيــاطـة في الـعـتـبـة
العـلويـة الدفـعة األولى مـن البدالت
الــعــســكــريـة  والــتي  الــتــعــاقـد
عــــلــــيــــهـــــا مــــؤخــــراً مـع عــــدد من
ـحـافـظـة ـؤسـسـات احلـكـومـيـة  ا
الـنجف لـتجـهيـز منـتسبـي القوات

األمنية بها . 
ـعمل مـحمـد اجلبوري وقال مـدير ا
بتصريح امس انه ( جتهيز نحو
ثـمانـيـة آالف بدلـة خملـتلف صـنوف
القوى األمـنية  مـتنوعة الـقياسات
والــتي تـدخـل ضـمـن عـقــد األتــفـاق
ــؤســســة األمــنـيــة في ــبــرم مع ا ا
احملـافـظـة  وقـد  أجنـازهـا ضمن
مـدة قـياسـية بـحـسب الـعقـد). وأكد
ـــعـــمل اجلـــبـــوري (كـــمـــا بــاشـــر ا
بــالـــتــزامن مع ذلـك بــإنــتــاج نــحــو
وحد 16ألف قطعة خاصة بالزي ا
ـنـتـسـبي الـعـتـبـة يـدخل ضـمـنـهـا
الـزي اخلاص بـشهـر محـرم احلرام
بـالـلـون األسـود). من جهـته أوضح
مــسـؤول مــخــزن مــعـمل اخلــيــاطـة
احــمـد مــشـكــور ان (مــخـزن مــعـمل
خـيـاطــة الـقـسـيم مـخــتـلف كـمـيـات
البس األقمشة ولـوازم اخلياطة وا
ــدنــيــة اجلــاهــزة الــعــســكــريــة و ا
مـصـنفـة بحـسب الـلـون والقـياس).
واكــد انه (ســيــتم إرســال الــكــمــيـة
ـــنــــدوبـــ اجملـــهــــزة عن طــــريق ا
الــتــابـعــ لـلــعـتــبـة الـى مـخــتـلف
احملــــافـــظـــات لـــتـــوزيــــعـــهـــا عـــلى
ـؤسـسـات احلـكــومـيـة وغـيـرهـا). ا
الفتـاً الى أن (معـمل خياطـة العـتبة
الــعــلــويــة يــنــتـج آالف الــكــمــامـات
الـطـبيـة لـلمـسـاهمـة في الـتدابـير و
الـوقـايـة الـصـحــيـة الـتي يـشـهـدهـا
البلد للقضاء على جائحة كورونا).
وكـانت الـعـتـبـة الـعـلـويـة قـد نـفـذت
عـمــلـيــات تـفــتـيش الــزائـرين خالل
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مـنـذ أسـابـيع وأنـا اتـصـفح في مـنـصـة جتـمع كـلـيـة اإلعالم جـامـعـة بـغـداد ..هذا
ـلــتـقى األنــسـاني احلــيـوي الــذي يـعــد مـبــادرة حـقـيــقـيــة جـادة في الـكــروب أو ا
التواصل واإلتصال احلي ب األحبة واألصدقاء واألساتذة الكرام وحقيقة أعده
ـنـصة مـشـروع الـكتـروني اتـصـالي صـنع الـبـهـجـة والـسعـادة لـديـنـا فـفي هـذه ا
الـبـعض استـطاع الـتواصل أوالـتحـادث مع زمالء الدراسـة و البـعض من شارك
الــذكـريـات اجلـمـيـلـة الـتـي مـر عـلـيـهـا أعـوام... إال أنـهــا التـزال عـالـقـة في الـذهن
وراسـية فـي القـلب فـهي ال تـعـد ذكـريات أو صـور فـقط بل رغـبـة في الـعودة إلى
كـتبة أو اضي وركـنها في مـجمـوعة البـومات صوريـة على ا أيـام أخذ بـها زمن ا

في الدرج .
لـقـد سـاهم الـدور الـتــكـنـولـوجي في مـد حـبل الـوصل بـ الـطالب أو اخلـريـجـ
الـذين اصبـحوا يـنظـرون إلى ذكريـاتهم كـالذي يـنظـر إلى بحـر ازرق صافي رائع

نظر من على شرفة الشباك وسط مشاغل وآالم احلياة . ا
ي الــشـبـابـي عـلى مــشـاركـة ولـم يـقـتــصـر دور هــذا الـتــجـمع اإلعالمـي واألكـاد
ـشــكالت فــرضــاً عـلى ـعــانــاة وا الـذكــريــات والـتــغــريـدات بل تــعــدى إلى نــقل ا
ظـلومـة كونـها لم قـصرين ورفـضاً لـلتـقصـيـر الذي عـانت منه هـذه الشـريحـة ا ا

تأخذ أهميتها أو دورها احلقيقي وال استحقاقاتها .
ويـشارك خـريجـوا وخريـجات كـليـة اإلعالم في جامـعة بـغداد مـنذ أيام بـدعم هذه

احلملة التضامنية حتت شعار " أني خريج إعالم أريد حقي " .
هذا الهـاشتاك أو الشعار هو صرخة تعالت مـن القلوب بعد سنوات من السكوت
وتـسـليم األمـر لـله ولـذوي الـضـميـر الـذين لم يـنـظـروا للـحـقـوق وأصـحابـهـا بـع

الضمير .
حمـلة غـاضـبة مـشروعـة جـادة صريـحـة ليـست تبـطـراً بل احتـجـاجاً عـلى سلب
احلـقوق واستـرجاعـها بـتجـمع شبـاب وشابـات لم يحـصلـوا على ابـسط حقـوقهم
ؤسسـات اإلعالمية وسط اهمال حـكومي بالـتعـي في مؤسـسات الدولـة أو في ا
ـة من قبل نقـابة الصـحفي دون وجود ضمـان حلقوقـهم مع دوران اجراءات ظا

العراقي التي لم ترعى رعيتها .
 لذلك لم يسـتثني اخلريجون واإلعالميون ضعف دور نقيب الصحفي العراقي
الـسـيـد مؤيـد الالمي فـقـد ركـزوا في هـذه احلـملـة عـلى تـقـصـيـر النـقـابـة بـالذات
ستمرة جتـاه الشريحة اإلعالميـة وعدم تمثيلـها بشكل حقيقي بسبب المبـاالتها ا
لـلصـحـفي الـعـراقي و مـسـانـدته في حـقـوقه بل اعـتـقـد ان الـنقـابـة مـتـهـمـة ومـنذ
سنوات أنـها ال تؤدي دورها بـنزاهة وكمـال ومسؤولية جتـاه الصحفي واإلعالمي

العراقي .
هذه الـوقفة هي حد فـاصل ب الفـساد أواإلصالح اإلهمال
أواالهــتـمــام سـرقــة احلـقــوق أو أخـذهــا بـطــريـقــة سـلــمـيـة
ـواطن ــسـؤول وحـقـوق ا مــشـروعـة لـكي يـكــون لـواجـبـات ا

وجود .
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ا قال الشاعر : قد

لكل داءٍ دواء يُستطبُ به 
االّ احلماقة أَعْيَتْ من يداويها 

ـقالة الـوجيـزة ال نريد احلـديث عن كل ألوان احلمـاقة وأشكـالها ونحن في هذه ا
ا نُريد احلديث فقط عن احلماقة السياسية. وا
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شروعة َطَالِب ا واحلماقة الـسياسية تعـني أنْ يتَحوّل صاحبُ الـقضية العادلـة وا
الى مـتـمـردٍ خـارجٍ عـلى الـقـوانـ  بـسـبب مـا يُـمـارسه مِنْ أَعـمـال حـمـقـاء تُـحرقُ

أوراقه بالكامل ...
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واحلمـاقة الـسـياسـيـة كمـا تكـون في الـسلـطويـ - الـذين يتـوهـمون انـهم قادرون
علـى الضـحك عـلى ذقون الـشـعب  واخلالص من تـبعـات مـسـؤوليـة تـقصـيـراتهم
عطيات الـعقلية والتـجارب البشريـة الدّالة على نقيض تراكمة غـير عائب بـكل ا ا

ما ذهبوا اليه من أوهام وأحالم -
ارسـة اعمـالِ التـخريبِ واطـن الـذين تُـسوّل لـهم أنْفُـسُهُـمُ   تـكونُ  في بـعض ا
ـشـروعـة  وبـهذا الـتـخـريـب يحـكـمـون عـلى والـشـغبِ وهم يـطـالـبـون بـحـقـوقـهم ا

انفسهم باالدانة قبل أنْ حتكم عليهم احملاكم.
- 4 -

تظـاهر ح يعتدي ظاهرات الـسلمية حق مـكفول للمـواطن جميـعاً ولكنّ ا ان ا
عـلى مؤسـسات الـدولة او عـلى االمالك العـامة او اخلاصـة يفـقدُ الـغطـاء الشرعي
والـقانـوني ويـتحـوّل الى مـجرد مُـشـاغب عابـث البُدَّ أنْ يُـضربَ عـلى يَـدِهِ ويردع

وازين كلها . عن االستمرار في انتهاكاته الصريحة للقوان وا
والسؤال اآلن :

ـكـنك الـتـردد في إحلـاقِ صــفـةِ احلـمـاقـة الـسـيـاســيـة بِـمَنْ اشـتـرى الـضـعـة هـل 
نـضبط  وَقَادَهُ ذلك السـلوك الطائش الى أنْ والهوان لـنفسه نتـيجة سلـوكه غير ا

ستحق للعقوبات ? يكونَ مِنْ زمرةِ االشرار العابث ا
- 5 -

ـشــروعـة بـحـقـوقـه ال يـسـوغُ له عـلى ـطـالــبـة الـسـلــمـيـة ا انّ صــاحب احلق في ا
االطالق أنْ يـحيـد عن االلـتـزام الـكـامل بـأهـداب االنضـبـاط الـشـديـد في مـساراتهِ

وشعاراتهِ  بعيداً عن اختراق اخلطوط احلمراء .
- 6 -

تلكاتُ الشعب تلكات الدولة  ومن احلماقة الـسياسية أيضا نسيان حقيقة أنَّ 
ال العام بكل صوره وأشكاله ماهي اال نفسه  ومـن هنا فكل االعتداءات على ا

ارتدادات سلبية مرفوضة ال يصح ألحد أنْ يبررها .
شروع ال يُنال اال بوسيلة مشروعة  انّ احلق ا

وانحسـار العقالنيـة أمام الهـياج واالنفعـاالت العاطفـية يُنذر
باخملاطر الكبرى  وهذا ما تؤول اليه احلماقة السياسيّة .
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بيروت

سـررت جدا لالطالع عـلى الـعدد
ـصرية ـصور ا  5000من مجـلة ا
الــذي يــسـجل تــاريخ اجملــلـة 96

عاما.
وال اكـــتــمـــكم ان مـــعــظم ابـــنــاء
جـيـلــنـا من الـصـحــفـيـ كـانـوا
بــشـكل او اخــر قــد تـعــلــمـوا او
ـصرية التي تابعـوا الصحافة ا
ظـلت مـسـتـمـرة سـنـوات طـويـلة
وفي عــهـــود مــخــتــلــفــة دون ان
تــنـــسى انـــهــا تـــمـــثل الـــشــعب

صري بل الشعب العربي. ا
ÊËbÐ œuNF « nK²  sŽ lO{«u  
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واليـوم وانا اقـلب العدد   5000وهو
يـحـمل شعـار (الـوطن .. التـنـوير ..
الــوعي --  96عــامــا تـــاريخ مــصــر
ـصــور) اجـد فـيه مـواضـيع تـمـثل ا
مـخــتـلف الــعـهــود واالنـظــمـة الـتي
تــعــاقــبت عــلـى مـصــر مـن الــنــظـام
لكي الى ثورة  23تموز وما تالها ا
مـن رجـــال حـــكم مـن جـــمـــال عـــبـــد

الـنــاصـر وصـوال الى عــبـد الــفـتـاح
الـسـيـسي دون اسـتـخـدام الـشـتـائم
ـا والـســبـاب وصــفـات اخلــيـانــة 
حتـفل به صـحـافــتـنـا عـنـد االشـارة
الى اي نظام او قائد حكم العراق.

×× سجل ثقافي وفني
صور في عددها ال  5االف ونقلت ا
تــاريـخ مــصـــر الــثـــقـــافي والـــفــني
مشيرة بكل احترام الى ادباء مصر
مـن امـــثـــال طه حــــســـ وتـــوفـــيق
احلكيم وغيرهما  وفناني مصر من
امثال ام كلثـوم وعبد احلليم حافظ

وغيرهما.
ــصــريــة حتـــيــة الى الــصــحـــافــة ا
ـصور وشكرا الرائدة والى مـجلة ا
لـلــزمـيل الـصــحـفي داود الــفـرحـان
ــقـــيم في الــقــاهـــرة عــلى هــديــته ا
ـصور الـعدد الـثـميـنة هـذه مـجلـة ا

5000
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نـزلـت كـارثــة انـفــجــار مـرفــأ بـيــروت كــالـصــاعـقــة عــلى قـلـب كل عـربي
خصـوصاً وأن هـذا البـلـد العـربي اجلمـيل الـنّشط احلـاضن لكل مـعذّب
مـظـلـوم في بالد الـعـرب مـا إن يـخـرج من مـحـنـة ويـتـعـافى حـتى يـدخـله
ماحـكات العبـثية ليست القدر في محـنة أشدّ وأقسى لـكن البكائـيات وا

آسي التراجيدية الكبرى. هي اجلواب على ا
اجلـواب هـو طـرح األسـئـلـة بـشـأن مـسـبّـبـاتـهـا احلـقـيـقـيـة بـدون غـمـغـمة
ـنع رجـوعـهـا ورجـوع وبـشـأن دروب اخلـروج مـنـهـا والـتّـهـيـئـة الـوقـائـيـة 

مثيالتها.
ـتظـاهرون في أوالً: الطـبقـة الـسيـاسـية الـطائـفـية الـفاسـدة الـتي يطـالب ا
ـشانق إلعـدام كل أفـرادهـا انـتخـبـهـا وقـوّاها شوارع بـيـروت بـنـصب ا
بـغـفـلتـه وتعـايش مـع مـفاسـدهـا وابـتـذاالتـهـا الـسـيـاسـيـة بـصـبر غـريب
ـطـيـعـ انـتـخـابـاً بـعـد انـتـخاب ورضي بـعـضه أن يـكـون من أزالمـهـا ا
وسنـة بعد سـنة مـنذ االسـتقالل وإلى يـومنـا آباء وأجـداد وأبنـاء غالـبية
عاقـبة هذا تظـاهرين الـذين يلوّحـون اليوم بـقمـيص يوسف ويطـالبـون  ا

الذئب أوذاك.
بكرة التي والسؤال الذي يجب أن يطرح بكل صراحـة: في االنتخابات ا
ـتـظـاهرون بـإجـرائـها وحـتى حتت قـانـون انـتخـاب مـعـقول هل يطـالب ا
ستصـوّت األغلبـية الـسكانـية الـناخبـة ألصحاب الـكفـاءة والنزاهـة والقيم
األخالقية ودون أي اعتبـار السم الشخص واسم طائـفته وعائلته ودون
أخـذ تــوجـيه من قسّ أو فــقـيه أو رئــيس مـيـلــيـشــيـا أو مـحــطـة تـلــفـزيـون

مأجورة?
ـبـكـرة والـقـانـون االنـتـخـابي اجلـديـد سـيـتـمـكـنـان من وهل االنـتـخـابـات ا
جتاوز ثـقافـة فئـوية طـائفـية ديـنـية مـنتـميـة إلى ضغـوط الضّـيعـة والقـرية
وسـهــرات الـعــيـلــة واألقـارب في مــجـتــمع ال يــريـد أن يــتـجــاوز ثـرثـرات
الـتــاريخ وهــلــوســات اخلـوف مـن اآلخـر وتــفــضــيل اجلــزء عـلـى الـكل

واالستكانة للهوية القزمة على حساب الهوية الكبرى اجلامعة?
ثالثة أرباع القرن من االستقالل وتلك األسئلة تراوح مكانها واإلجابات
تـختـفي وراء هـذا الـقـنـاع أو ذاك و أن الـبـعض سـيـطـرح نـفس األسـئـلة
ـة? فلـتكن ولـكنـها وسيـحصل عـلى نفس األجـوبة. هـل أنهـا صراحـة مؤ

من كل إنسان عربي يحب ويعشق ويقدّس لبنان العربي الرائع.
: في هذه اللحظة يقبع العراق ولبنان وسوريا واألردن وفلسط في ثانياً
فم الثعبـان االستعمـاري الصهيونـي متدخالً أو محـاصراً أو مبتزاً أو
حاقـنـاً سمّ اجلهـاد الـتكـفـيري اإلرهـابي الالبس بـانـتهـازيـة قنـاعـاً مزيّـفاً
ـيـزان. اجلمـيع يـعـانـون األمرّين ويـنـتـظرهم باسم ديـن احلق والقـسط وا

مستقبل خطر عاصف. كل واحد مستفرد به ليواجه األهوال وحده.
نع جبهة أو أكـثر رسمية في هذا القطر أو ذاك أو والسؤال: ما الذي 
يوقف مؤسسات مدنية سيـاسية في هذا القطر أو ذاك من طرح مشروع
في شكل مجـلس تضامـني ينـتقل في احلال إلى اقـتصاد مـتكامل وإلى
موقف واحـد مـنـسّق من مـشروع صـفـقة الـقـرن ومـقاومـته وإلى تـوحـيد
اجلـهـود حملـابـة اإلرهـابـيـ اجملـانـ وإلـى تـيـار مـتـقـارب مـتـعـاضـد في
اجلامعة العربـية واحملافل الدوليـة واإلقليميـة ? إلخ... من التعاون الوثيق
الـفاعـل بل والتـوحـيـد حـيث أمـكن. جـمـيـعـهم مـهـددون في وحـدة الوطن
اجلغرافية واإلثنيـة ويتعرضون لضـغوط هائلة تسـتغلُ نقاط ضعفهم في
هذا اجملال أو ذاك وبالتالي فـهم في خندق الضحـية الواحد. أليس هذا
كافياً ليـخرج قادتهم من عادة االكـتفاء بالتفـرُّج على سقوط اآلخرين إلى
حـ مــجيء الـدُّور عــلــيـهم ثم »الــبـكــاء عــلى مُــلك لم يــحــافــظــوا عـلــيه

كالرجال?«
فـجوع يجب أن يـكون جوابه ـنهك ا وبصراحـة فإن لبـنان احملاصر ا
ـشـبـوه الـذي يرمـي إلى عزله علـى من يطـالـبـونه بـتبـنّي شـعـار احلـياد ا
وتهـيئـته ليـكون تـابعـاً ذليـالً للـهيـمنـة الصـهيـونيـة أن يكـون جوابه بـطرح
مبـادرة مشـابهـة تبـعده عن االبـتزازات الـتي جاءته من كل حـدب وصوب

والتي عاناها الكثير.
يخطئ من يعـتقد أن هذه األسـئلة تـخصُّ وضع لبنان وحـده. إنها تخصُّ
وتـنــطـبـق عـلى كل أقــطــار الـعــرب. ويـعــجب اإلنـســان الــعـربي من حــالـة
ربكة التي تعـيشها أقطار الوطن العربي جتاه نكبات الالّمباالة الذهنيّة ا
. لـقـد أصـبـحت تـلك الـالمـباالة هـذه األمـة الـكـبـرى الـتي تـعـيـشـها حـالـيـاً

مسلكاً مخجالً يقرّبنا من حاالت اليأس واالنتحار احلضاري.
لن نخرج من الظالم الدامس إلى نور احلياة إال من
خالل أسـئـلـة وأجـوبه صــريـحـة إلى أبـعـد احلـدود
وإلى أعماق كيان اإلنسـان العربي مهما كان ذلك

. إنه جزء من قدر هذا اجليل. اً قاسياً ومؤ
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ادة  124من الـدسـتـور عـلى ( بـغـداد بـحدودهـا الـبـلـديـة عـاصـمة تـنـص ا
جـمـهــوريـة الـعـراق وتـمـثـل بـحـدودهـا االداريـة مـحــافـظـة بـغـددد وال يـجـوز
لـلـعاصـمـة أن تنـظم ألقـلـيم )الدسـتـور أخذ بـنـظـر االعتـبـار وجود احلـكـومة
ان وسـلـطـة تـتفـيـذيـة وسلـطـة قـضـائيـة ووزارات وهـيـئات االحتـاديـة من بـر
ودوائـر وتشـكـيالت في مركـز بغـداد وقلـبـها وعـدم وجودهـا في احملافـظات
ـة التي واخـذ بـنـظـر االعتـبـار قـلب الـوطن وروح الـعراق وهـي بغـداد الـقـد
كـانت سبباً في وجـود العراق تـاريخياً وحـضارياً واجتـماعياً ولـكون جميع
دول الـعالم تعطي العاصـمة نظاماً دستوريـاً وقانونياً  وواقعـياً يختلف عما
ادة هـو مـقـرر حملـافـظـات واقـالـيم الـبالد االخـرى لـذا قـرر الـدسـتـور فـي ا
ـة الـتـراثيـة والـتي  124الـتـفـريق بـ بـغـداد الـعـاصـمـة وهي بـغـداد الـقـد
حـددها الـدستـور ببـغداد الـبلـدية وبـ بغـداد احملافـظة وهي مـناطق بـغداد
من غــيــر مــا  ذكــره وهي بــغــداد االداريـة فــفي بــغــداد الــكــبــرى بــغـداد
الـعـاصـمــة الـقـلب وبـغـداد الـبــعـيـد عن قـلب بـغـداد كــأقـصـيـة سـلـمـان بـاك
واحملــمـوديــة والـتــاجي وغــيـرهــا واوجب الــدسـتــور اصـدار قــانـون بــغـداد
الـعـاصـمـة لـكن هـذا الـقـانـون لم يـصـدر الن هـنـالك جـهـات ال تـريـد تـطبـيق
الـدستور الن اصـدار قانون بغـداد العاصمـة يقضي الى مـا جنوه من عدم
اصـدار قانون بغداد العاصـمة على االقل لألستفادة من اراضي وعقارات
بغداد العاصمة عن طريق االستحواذ على اراضيها وحدائقها ومتنزهاتها
 بـأسم األسـتثـمـار  او لـصالح بـعض الـعامـلـ في احملـافظـة او غـيرهم  ال
سـيـمـا رافق ذلك بـعض ذوي الـنـفـوس الـضعـيـفـة في امـانـة بـغـداد فـذهبت
االراضي اخلــضـراء كـمــوالت ومـطــاعم ومـحالت لــهـو ومـشــاريع واعـدمت
ـدن تـهدم ـذكـورة كل خـضـرة ببـغـداد وفي جـمـيع دول الـعـالم ا اجلـهـات ا
ـنـاطق ـنـاطق اخلـضـراء ونـحن في بــغـداد نـقـضي عـلى ا االبـنـيـة القــامـة ا
ـتروكة ـناطق الـسكنـية واالراضي ا تنـزهات وا اخلـضراءًنـنشأ ابـنيـة في ا
لـلـخدمـات  وامانـة بـغداد تـسـاهم مع االستـثـمار واحملـافـظة في تـنـفيـذ هذا
ـشـروع  وحـيث ان قانـون احملـافـظات رقم  21 لـسـنة  2008 ال يـسري ا
ـنـصب امـ بـغـداد عل امـانــة بـغـداد وشـروطه ال تـطــبق عـلى من يـكـلـف 
وحـيث ان قـانون امـانة بـغداد رفم  16 لـسـنة  1995 وقـانون ادارة امـانة
بـغداد رقم  96 لـسنة  1991 ال زاال نـافذان فـأننا نـقترح ان يـكون االم
قـد ســكن بـغـداد مـدة ال تــقل عن ربع قـرن عـلـى االقل وال يـحـسب في ذلك
مـدد مغادرة العراق ألي سبب كـان وان يكون ذا اهتمامـات بغدادية مدركاً
لـلـمشـهورات الـواضـحات في بـغـداد منـها مـحالت بـغداد ومـكـونات بـغداد
وتـراثهـا وغيـرها أي يـجب ان يكـون االم بـغدادي الـقلب والـعقل والـنفس
والـروح فـبـغـداد تـستـحق وتـسـتـأهل اكـثـر من ذلك وهـذا مـا جرى في دول
الـعالم بالنسبـة لعواصمها وان يـضع احملافظ اجلديد حال تكـليفه بتشكيل
جلنة بغدادية العداد مشروع قانون بغداد العاصمة كما قرر الدستور ذلك
يـا سادة يا كـرام في سنة  1970  الـغاء مـعسكـر الوشاش وتـمت اقامة
ـعسـكر مـتـنزة الـزوراء بأصـرار امـ بغـداد ولم يـوزع كمـشاريع او بـدل ا
قـطع اراض سـكـنـيـة عـلى الـرغم من اجلـهـات الـتي طالـبت بـذلك ونـحن في
ـطار القد ليس الى متـنزة يقابل تمنزة ثنى ا سنة  2012 نـحول مطار ا
ا يقطع ويوزع مشاريع استثـمارية فكم كان موقف ام بغداد الـزوراء وا
ســنـة   1970 خــادمـاً ألهل بــغـداد وكم كــانت امـانــة بـغـداد
احلــالـيــة لم تــكــلف نــفـســهــا حــتى كـتــابــة كــتـاب الى
ـطـار الـقد الى مـتـنـزة جـديد االسـتـثـمـار لتـحـويل ا
يـقابل متنـزة  الزوراء لكي نقول نـحن في بغداد سنة
 2020 أكـثـر اخالصاً لـبغـداد واهـلهـا منك يـا أم

بغداد سنة   1970 واالمثلة كثيرة.

بغداد
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نامة ا

{ دبي (أ ف ب) - تـــوقـع اإلمــارات
ـتـحـدة واسرائـيل خالل الـعـربـيـة ا
نحـو ثالثة اسـابيع حـسب الرئيس
األمـــيــركـي في واشــنـــطن اتـــفــاقــا
تـــاريـــخـــيـــا يـــهـــدف إلى تـــطـــبـــيع
العالقات بـينهـما لتـصبح ابوظبي
بذلك ثالث عاصمة عربية تتبع هذا
ـسار مـنذ إنـشاء الـدولة الـعبـرية ا
شروع وإن كانت قراءتاهما حول ا
االسرائيلي لضم أراض فـلسطينية
.وفي نــظــر اإلمـارات مــخــتــلــفــتــ
وافقت اسرائـيل مقابـل هذا االتفاق
عــــــلى "إيــــــقـــــاف ضـم إســـــرائــــــيل
لألراضي الفلـسطيـنية". وكتب ولي
عهد أبوظبي الـشيخ محمد زايد آل
نـهيـان في تـغريـدة عـلى تويـتر "في
اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس
األمـيــركي دونــالــد تـرامـب ورئـيس
الــوزراء اإلســـرائـــيــلـي بــنـــيـــامــ
نـتـانـيـاهو  االتـفـاق عـلى إيـقاف
ضــم إســـــــــــــــرائـــــــــــــــيـل لــألراضـي
الـفلـسـطـيـنـيـة".إال أن نـتـانـيـاهو لم
يـؤكــد ذلك. وقـال إن ضم أجـزاء من
الـضـفـة الـغـربــيـة احملـتـلـة "مـؤجل"
لــــكن اســـرائـــيل "لـم تـــتـــخل عـــنه"
مــؤكـدا "جــلــبت الــسالم وســأحـقق
الـــضم".من جــهـــته قــال الـــســفــيــر
األمــيـــركـي في اســـرائـــيل ديـــفـــيــد
فـــريــدمـــان إن "مـــخــتـــلف األطــراف
اخــتـارت بــدقـة الــصــيـغــة. +تـوقف
مــوقّـت+ ولــيس اســتـــبــعــاد األمــر
نـهـائـيـا".ورحبـت فرنـسـا بـاالتـفاق.
وقــال وزيـر اخلــارجــيـة الــفــرنـسي
جــــان إيـف لــــودريــــان إن "الــــقـــرار
ــتّـخــذ في هــذا اإلطــار من جــانب ا
الـسـلطـات اإلسـرائيـلـية هـو خـطوة
إيـــجــابــيـــة يــجب أن تـــتــحــوّل إلى
إجـــــــراء نـــــــهــــــــائي".ومـن الـــــــدول
اخلليجية عبّرت البحرين في بيان
عن "بـالغ الـتـهـاني" لـإلمـارات بـهذه
"اخلــــطــــوة الـــتــــاريـــخــــيــــة" الـــتي
"ســتـســاهم في تــعـزيــز االسـتــقـرار
نطقة".ومصر واألردن والسلم في ا
هما الدولتان العربيتان الوحيدتان
الــلــتــان وقـــعــتــا اتــفــاقي سالم مع
الـــــدولـــــة الـــــعـــــبـــــريـــــة في 1979

ـصري عبد و.1994وقال الرئيس ا
الــفـــتــاح الـــســيـــسي في تـــغــريــدة
مقتضبة أنه "يثـمن" االتفاق مكتفيا
بـوصـفه خـطـوة "من شـأنـهـا إحالل
الــــسالم في الــــشــــرق األوسط".ولم
يرحب األردن باالتـفاق ولم يرفضه
مــعــتـبــرا أن مــسـتــقــبـلـه "سـيــكـون
ـا سـتـقـوم به إسـرائـيل" مـرتـبـطـا 
مـن أجل "حتــقــيق الــسالم الــعـادل"
عــبـر "إنــهـاء االحــتالل".ورأى وزيـر
ن الـصـفـدي اخلـارجــيـة األردني أ
أن "قــــــرار جتــــــمــــــيــــــد ضم أراض
فلـسـطـيـنـية الـذي تـضـمـنه االتـفاق
يجب أن تـتبـعه إسرائـيل بوقف كل
إجراءاتهـا الالشرعيـة التي تقوض
فــــرص الــــسـالم".وأعـــلـن االتــــفـــاق
الــرئـيس األمــيـركي دونــالـد تـرامب
الـذي كـتب في تـغـريدة عـلى تـويـتر
"إنه تـقـدم ضـخم" مـشـيـدا "بـاتـفاق
سالم تـــاريـــخي بـــ صــديـــقـــيـــنــا
الـكـبيـرين".وبـعـد ذلك أعـلن ترامب
أن اتــفــاق تــطــبــيع الــعـالقــات بـ
إسـرائيل واإلمـارات سـيتّم تـوقـيعه
في الــبـــيت األبــيـض خالل حــوالى
ثالثـة أســابــيع.وأشـاد فـي مـؤتــمـر
صـحافي بـولي عـهد أبـوظـبي الذي
وصفه بـأنه "شـريك رائع" برهن عن
امـتالكه "رؤية وقـدرة قـياديـة".وقال
تــرامب لـلــصـحــافـيــ "أتــطـلّع إلى
اسـتـضـافـتـهـمـا في الـبيـت األبيض
قــريـبــا لـتـوقــيع االتــفـاق رســمـيـا".
وأضاف "سنـقوم بذلك على األرجح
ـــقـــبـــلــة في األســـابـــيع الـــثـالثـــة ا
بـتــقـديـري".وتــشـكل إقــامـة عالقـات
دبـلـومـاسيـة بـ اسرائـيل وحـلـفاء
ـــتــــحـــدة في الـــشـــرق الـــواليـــات ا
ا فـيهم الـدول اخلليـجية األوسط 
الغنية هدفا اساسيا الستراتيجية
تـرامب اإلقــلـيـمــيـة الحــتـواء إيـران
العـدوة اللـدودة لواشـنطن والـدولة
الـعـبـريـة.ورأى نـتـانـيـاهـو أنه "يوم
ـــثل "عـــصــرا تـــاريـــخي" التـــفــاق 
جـــــديــــــدا" لــــــلـــــعــــــالـم الـــــعــــــربي
واسـرائــيل.ووصف بـيــان مـشــتـرك
أميركي اسـرائيلي إمـاراتي االتفاق
بــأنه "إجنـاز دبـلــومـاسي تـاريـخي"

من شــــأنـه أن "يـــعــــزز الــــسالم في
منـطقـة الشرق األوسط".كـما اعـتبر
أنه "شــهــادة عــلى الــدبـلــومــاســيـة
اجلـريـئـة والرؤيـة الـتي حتـلى بـها
الـــقــادة الــثالثــة وعـــلى شــجــاعــة
ــــتــــحـــدة اإلمــــارات الــــعــــربـــيــــة ا
وإسرائيل لرسم مـسار جديد يفتح
اجملــال أمـام إمــكــانـات كــبــيـرة في
ــنـــطـــقـــة".ويـــشـــكل هـــذا اإلعالن ا
الـسيـاسي أيضـا إجنـازا كبـيرا في
السياسة اخلارجـية لترامب بينما
تـــبــدو احلــمــلــة إلعـــادة انــتــخــابه
رئيسا فـي تشرين الثـاني/نوفمبر
صــعـبــة.وأعــلن تــرامب فـي أواخـر
كـانون الـثاني/يـنايـر خطة لـلسالم
ب إسرائيل والـفلسطيـني تمنح
اســـرائـــيل إمـــكـــان ضم إســـرائـــيل
ستـوطنات الـيهودية في أراض وا
الـضـفـة الـغـربـيـة والـتي يـعـتـبـرها
الـقـانــون الـدولي غـيــر شـرعـيـة.من
جـهته رأى وزيـر الـدولـة اإلماراتي
لــلـشـؤون اخلـارجـيـة أنـور قـرقـاش
في تغـريدة على تـويتر اجلـمعة أن

"ردود الـــــفــــعـل اإليــــجـــــابــــيـــــة من
الـعــواصم الـرئـيـسـيـة عـلى اإلعالن
الـثالثـي مـشــجـعــة خـصــوصـا أنه
عالج في تقدير هذه العواصم خطر
ضم االراضي الـفــلـســطـيـنــيـة عـلى
".ورأى أن قرار فـرص حلّ الـدولـتـ
ولي عـهـد أبـوظـبي "الشـجـاع يـعـبّر
عن واقـعيـة نـحن في أمس احلـاجة
إلــيــهــا. الــقــرار الــنــاجح فــيـه أخـذ
وعـطـاء وهـذا مـا حتـقّق".ولم يـحدد
قــــرقـــاش في مــــؤتــــمـــر صــــحـــافي
اخلــــمــــيس مــــوعــــد تــــبـــادل فــــتح
الــسـفــارتــ مـوضــحــا أنه ســيـتم
"قــريـبـا".ورحب األمــ الـعـام لأل
ــتّــحـــدة أنــطــونــيـــو غــوتــيــريش ا
بــاالتــفــاق مـــعــبــرا عن أمــله في أن
يساهم في التوصّل إلى حلّ للنزاع
بـ إسرائـيل والـفلـسطـيـنيـ على
أسـاس مــبـدأ حـلّ الـدولــتـ وعــثـر
وزيــر اخلــارجــيـة األمــيــركي مــايك
بومبيو عن أمل بالده في أن "تكون
هــذه اخلـطــوة اجلـريــئـة األولى في
سلـسـلة تـنهي  72عامـا من الـعداء

ـــنــــطـــقــــة".من جـــهــــته رحّب في ا
رشح اجلمهوري الى االنتخابات ا
األمــيــركــيــة جــو بــايــدن بــاالتــفـاق
"الـتـاريـخي".ودانت إيـران في بـيـان
اجلـــمــعــة تــطــبـــيع الــعالقــات بــ
إسـرائيل واإلمـارات ووصـفـته بأنه
"حـمـاقـة اسـتـراتـيـجـيـة" مـؤكدة أن
الـشعب الـفـلسـطيـني لن يـغفـر ألبو
ظبي. وقال البيان "سيثبت التاريخ
أن هـــذا اخلـــطـــأ االســـتـــراتـــيـــجي
ـقاومة سيـؤدي الى تقـوية مـحور ا
نطقة".من جهتها قالت وزارة في ا
اخلــارجــيــة الـتــركــيــة في بــيـان إن
"اإلمارات حتاول تقد هذا االتفاق
كـنـوع من الـتـضــحـيـة بـالـنـفس من
أجـل فــلـــســـطـــ في الـــوقـت الــذي
تـخون فـيه الـقـضـيـة الـفلـسـطـيـنـية
خلــدمـة مــصـاحلـهــا". وأضـافت "لن
يـنــسى الـتــاريخ وضــمـيــر شـعـوب
ـنافق ولن ـنطـقـة هذا الـتـصرف ا ا
يــغــفــروا لــهــا أبــدا".وفي رام الــله
وصفت الـسلـطة الفـلسـطينـية التي
يرأسها محمود عباس االتفاق بأنه

"خـيـانة" ودعت إلى اجـتـمـاع طار
جلــامـــعــة الـــدول الــعـــربــيـــة.وقــال
الناطق باسم الـرئاسة الفلـسطينية
نـبيل أبـو ردينـة في بـيان تاله عـبر
شــاشـــة الــتــلــفــزيــون الــرســمي إنّ
ـبــادرة الــعـربــيـة االتــفـاق "نــسف ا
لـلـسالم" ويـشـكـل "خـيـانـة لـلـقـدس
واألقـصى وقـرارات الـقـمم الـعـربـية
واإلسالمــيــة والـشــرعــيـة الــدولــيـة
وعــــــــدوانــــــــا عــــــــلـى الــــــــشـــــــــعب
الـفــلـســطـيـني".كــمـا رفــضت حـركـة
حـماس االتـفـاق. وقالت عـلى لـسان
الـنــاطق بـاســمـهـا حــازم قـاسم إنه
"مـــــدان وال يـــــخـــــدم الـــــقـــــضـــــيــــة
الـفـلـسـطـيـنـيـة ويـعـتـبـر اسـتـمـراراً
لـــــلــــتـــــنــــكّــــر حلـــــقــــوق الـــــشــــعب
الفلسطيني".وأخير أعلن مستشار
الـرئـيس األمـيـركي وصـهـره جـاريد
كـوشـنـر أن هـنــاك "احـتـمـاالً كـبـيـراً
" أن تـــعـــلن إســـرائــيـل ودولــة جـــداً
عــربــيــة أخــرى تــطـبــيـع الـعـالقـات
بــيــنــهـــمــا خالل األشــهـــر الــثالثــة

قبلة. ا
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طــرة جـنــوب الـعــاصــمـة.وتــعـتــبـر
ـصرية جماعة االخوان السلطات ا
“تـنـظــيـمـا ارهــابـيـا ”مــنـذ نــهـايـة
.2013وحـــــــسب احملـــــــامي فــــــإن
العريان كان ال يزال يحاكم في عدة
قــضـــايـــا وكــانت “آحــر جـــلـــســة
مــــــحـــــــاكــــــمـــــــة لـه في كـــــــانــــــون
ـــاضي.”وفي األول/ديــــســـمـــبــــر ا
 2018قـــضت مــحـــكــمــة مـــصــريــة
بــاعــدام الــعــريـان و 75آخـرين من
االخــوان بـــعــد إدانـــتــهـم بــالـــقــتل
ومــقــاومـة قــوات االمن أثــنـاء فض
ـــرسي في ـــؤيـــد  اعــتـــصـــامـــهم ا
الـــقــــاهـــرة في  13آب/أغــــســـطس
.2013وبــالــرغم من الــغــاء احلــكم
الحـقا إال أن مـجمـوع عدد سـنوات
حُكـمه يـبلغ  150عـاما وفـقـا لعـبد

قصود. ا

سـتقبليـة قبل أن تنشب واخلطط ا
بـيـنـهـمـا مشـاده تـسـبـبت لـه بـأزمة

قلبية توفي إثرها.”
وكــان الـعــريـان نـائـب رئـيس حـزب
احلــريــة والــعــدالــة  –احملــظــور –
والـــذراع الــســـيـــاســـيــة جلـــمـــاعــة
ـسـلـمـ بـعـد انـتـفـاضـة االخـوان ا
 2011الـــتـي أطـــاحت بــــالـــرئـــيس
الراجـل حسـني مبـارك.وقد انـتخب
ـانــيـا أكــثــر من مـرة.في نــائـبــا بــر
تشرين األول/أكتوبر  ?2013وبعد
ثالثــة أشــهـــر من اطــاحــة اجلــيش
بـالـرئـيس االسالمي مـحـمـد مـرسي
الــذي تُــوفي داخل قــاعــة احملــكــمـة
ــاضـي أوقــفت الـــشــرطــة الـــعــام ا
الـعـريان لـيال في احـد احـيـاء شرق
الــقــاهــرة حــيث كــان يــخــتــبئ و
ترحيـله إلى أن  سجنه في سجن

{ الـــــقـــــاهــــرة-(أ ف ب)  –تُـــــوفي
عصام الـعريان القيـادي في جماعة
ــــســـلــــمـــ فـي مـــصـــر االخـــوان ا
اخلـــمـــيس داخـل الـــســـجن عن 66
عاما حسب ما أكـد محاميه لوكالة
فــرانس بــرس.وقــال احملـامـي عــبـد
قـصود لـفرانس برس نـعم عبـد ا ا
“نـعم .. اخلبـر صـحيح أخـطـرتني
السلطات بوفاته وقد أبلغت أسرته
من اجـل تــــــرتـــــيــــــبــــــات اســــــتالم
ـقـصـود اجلـثـمـان.”وأوضح عـيـد ا
أنه ابـلغ بـأن وفـاة الـعـريـان جنـمت
عن أسـبـاب “طـبـيـعـيـة ?”بدون أن
يضـيف اي تـفاصـيل.ولكن مـسؤوالً
أمنياً قال لفرانس برس إن العريان
“كــان يـديــر حــلـقه نــقــاش مع أحـد
قـيـادات االخوان لـلـحـديث عن شان
اجلــــمــــاعــــة في الـــــوضع احلــــالي
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{ بيروت) ,أ ف ب) - حلظة دوي
ــرفـأ وانــهـيــار واجـهـة انـفــجـار ا
مــنـزلــهـا تــروي هــبـة أن طــفـلــهـا
صرخ لدى رؤيته الدماء تسيل من
قــدمــيه "أمي ال أريــد أن أمـوت"...
نكوبة ابن هبة مثله في بيروت ا
مثل أطفال كـثر في بيروت ال يزال
حتت الـصـدمـة.وتـسـبّب االنـفـجار
ــقــتـل أكــثــر من  160شـــخــصــا
وإصــــابـــة أكــــثـــر مـن ســـتـــة آالف
آخــرين وتــشـريــد نــحـو  300ألف
من مـنازلـهم نـحو مـئة ألف مـنهم
ـتحدة أطفـال وفق منـظمة األ ا
للطفولـة (يونيسف) التي قالت إن
الـــنــاجـــ "يــعـــانــون مـن صــدمــة
نـفـسيـة".في مـحلـة رأس الـنبع في
غـــرب بـــيـــروت كــانـت هـــبــة (35
عامـاً) جتلس مع والدتـها وطفـلها
( 6ســنـــوات) ورضــيـــعــتـــهــا (21
يـــومـــاً) في غـــرفـــة اجلـــلـــوس في
مـنـزلـهـا حلـظـة االنـفـجـار. وتـقـول
لوكـالة فرانس بـرس مستـعيدة ما
ـنـزل جـرى "شـعـرت وكـأن زجـاج ا
يـدور حــولـنـا".جتــمّـد طــفـلــهـا في
مـــكــــانه لــــثـــوان ولـم يـــقــــو عـــلى
الـتـحـرك. "ح رأى الـدمـاء تـسيل
من قـدميه جـراء الـزجاج أصـابته
صدمة وبدأ يـصرخ +ماما ال أريد
أن أمـوت+" بالـلـغة الـفرنـسيـة قبل
أن يـلقـي نفـسه بـ ذراعي والدته
وهـو يـرجتف.تـمــالـكت هـبـة الـتي
أصـــيـــبت بــدورهـــا أعـــصــابـــهــا
وحـاولت تــهـدئــة طـفــلـهــا بـعــدمـا
تـــــيـــــقّـــــنـت أن إصـــــابـــــتـــــهـــــمـــــا
طفيفة.وتـضيف "أجابني +ما هذه
احلــــــــــــــيــــــــــــــاة? كــــــــــــــورونـــــــــــــا
وانــفـجـار?+".عــنـدمـا الــتـفـتت الى
ابــنـتـهـا رأت أنــهـا تـتــنـفس لـكن
الــطـفــلـة "بـدت وكــأنـهــا غـابت عن
الــوعي تـمـامــاً" عـلى حـد قــولـهـا.
واســتـغــرق األمـر عــشـرين دقــيـقـة
حتى "بدأت التفاعل معي أو حتى

الــبــكـاء".من شــدة الــصــدمـة جفّ
احلــلــيـب من صــدر هـــبــة قــبل أن
يــعـود بــكــمـيــات قـلــيــلـة جــداً مـا
أجـبـرهـا عـلى اسـتـخـدام احلـلـيب
اجلــاف إلطــعــام طـــفــلــتـــهــا.مــنــذ
االنـفـجــار تُـبـعــد هـبـة ابــنـهـا عن
شاشات الـتلفزيـون التي تبث منذ
أسـبوع بال تـوقف صـور االنفـجار
وأخـبـاره.لكـنه مـنذ ذلك الـيـوم ما
زال "يــقـفـز من مــكـانه كـلــمـا سـمع
صـوتـاً".وتـضـيف "ال أعـرف مـا إذا
كـان يـخـبـئ شـيـئـاً داخـله لـكـنـني
أقــضـي الـكــثــيــر من الــوقت مــعه
ألســمـــعه يـــتــكـــلم عــنـــدمــا يـــريــد
ذلك".وب ضـحايـا االنفـجار طفل
اســتـرالـي في الـثــانــيـة من عــمـره

وطـفلـة لـبنـانـيـة في الثـالـثـة قالت
والـدتــهـا الـثــكـلى بــعـد االنــفـجـار
حملطـة تلفـزيونيـة وقد غطت آثار
اجلـروح وجـهــهـا "أود أن أعـتـذر
من ألكسنـدرا ألنني لم أخرج بها

من لبنان"
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ــواقع .وتـــداول مــســـتــخـــدمـــون 
الــتـــواصل االجــتـــمــاعي مـــقــاطع
فــيــديــو عـــديــدة لــلـــحــظــة وقــوع
االنــفـــجــار. ويــظــهـــر في أحــدهــا
دخان يـتصـاعد جراء انـفجار أول
ــرفـأ ويُـســمع في اخلـلــفـيـة في ا
طـفل يـردد وكـأنه يـلـهـو "انـفـجار
انـفـجـار" قـبل أن يـقـول بـعد دوي
االنــفــجـار الــثــاني بــاإلنــكـلــيــزيـة

الـعـبـارة نـفـسـهـا "أمي ال أريـد أن
أمـوت".وشــاهــد مــراســلــو وكــالـة
ــســتـشــفــيـات فــرانس بــرس في ا
أطــفــاالً كــست الـــدمــاء وجــوهــهم
وثيـابهم.في مـستشـفى أوتيل ديو
في شـرق الـعـاصـمـة كـانت امـرأة
بــــعــــد وقـت قــــصــــيــــر من وقــــوع
االنــفـجــار حتـمل طــفـلـتــ غـطت
الـــدمــــاء وجـــهــــيـــهــــمـــا وبــــدتـــا
مذعورت على غرار العشرات في
ـــكـــان صــامـــتــتـــ وفي حـــالــة ا
صدمة.وشددت منظمة "سايف ذي
تـشـيـلـدرن" في بـيـان عـلى ضرورة
أن تـكون صـحـة األطفـال النـفسـية
"أولوية" مـشيرة الى أنه "من دون
ـنــاسب ســتــكـون وجــود الــدعم ا

الــنــتــائـج عــلى األطــفــال طــويــلــة
األمــد".وقــالت آن صــوفي ديــبـدال
ـنظـمة "الـتأثـير عـلى األطفال من ا
قـد يكـون عـميـقاً جـداً كون الـطفل
سـيـحاول أن يـفهـم ما حـصل".وقد
يـــذهب األمـــر بـــبـــعض األطـــفــال
خـصـوصـاً الــصـغـار من أصـحـاب
اخلــيـال اخلــصب إلى حــدّ إلــقـاء
الـلـوم عـلى أنفـسـهم معـتـقدين أن
مــا كــانــوا يــفــعــلــونه قــد تــســبّب
بـاالنـفجـار. أما األكـبـر سنـاً بقـليل
فـقد يـشـعرون بـالذنب "جتـاه حزن
نظمة وغضب" أهاليهم.وأشارت ا
إلى أن الــكـــثــيــر مـن األطــفــال في
لبنان كانوا أسـاساً عرضة للتوتر
ــتالحــقــة في نــتــيــجــة األزمـــات ا

البالد التي دفعت "أكثر من نصف
مليون طفل في بيروت إلى الكفاح

من أجل احلياة أو إلى اجلوع". 
وأضــيــفت الى كل هــذا تــداعــيـات
نـزلي مع تفـشي فيروس احلجـر ا
ـعاجلة سـتجـد.وتقول ا كـورونا ا
النفسية صـوفيا معماري لفرانس
بـرس "هـناك أطـفـال سيـعـانون من
قلق األصوات العالية قد جتعلهم
يـخــشـون من أن تـتــكـرّر احلـادثـة
وقـد يـخـشـون االفـتـراق عن أهـلهم
لـدرجـة أنـهـم قـد يـرفـضـون دخـول
احلـمـام وحـدهم".ولـقـلق األطـفـال
وفـق معـمـاري أوجه كـثيـرة مـنـها
الـكـوابـيس لـيالً أو عـدم الـكالم أو
العـزلـة "ألن أسـئـلة كـثـيـرة جتول

في بالهم".
وتؤكد "ال يجب إجبارهم على قول
شيء. يـــــجـب أن نـــــتـــــحـــــدث عن
ـــوضـــوع ونــفـــتـح لــهـم اجملــال ا

للتكلم عنه ح يشاؤون".
ويــــجـــدر أن يـــســــمع الـــطــــفل من
والــديه وفق مـــعــمــاري "أنــهــمــا
خائـفان أيضاً لـيشعـر أن بإمكانه
ـساعـدته في التـعبـير أن يـخاف و
عن مــــشـــاعــــر اخلــــوف والـــقــــلق
واحلـــزن".كـــمــا يـــجب عـــلى األهل
ـــســـارعـــة إلى طـــلب مـــســـاعــدة ا
مـختص إذا طـالت عـزلة الـطفل أو
عـــدم رغـــبـــته بـــالـــكالم أكـــثـــر من
.بــعـد وقـوع االنــفـجـار أســبـوعـ
أجـــرت نــورا ( 34عـــامـــاً) بــحـــثــاً
سـريـعـاً عـمـا يـجب أن تـفـعـله وأن
تقوله لطـفليها البـالغ من العمر
أربع وثـالث سـنـوات.وتـقـول إنـها
عـبـرت لــهـمـا عن خـوفـهـا الـشـديـد
ووصفت لهـما بدقـة ما شعرت به
فتـجاوب معـها الطفـل األكبر قائالً
"كـان انـفـجاراً كـبـيراً".أمـا األصـغر
فلم يقل شيـئاً في حينه. في اليوم
الـتـالي استـيـقظ صبـاحـاً وهمس

ألمه قائالً "لقد خفت كثيراً".
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االقـــلــيــمـــيــة االولى مـن خالل حــلف
الــنـاتـو .. واعــتـقـد ان حـلـف الـنـاتـو
ايضا مـتفق على تـكليف تـركيا بدور
في مــنـاطق ال يــسـتــطـيــعـون ارسـال
قوات اليها وال يريـدون التورط فيها
ـطـلـوب هـو .. ولـكن يـبـقى الـنـفـوذ ا
اقتـصادي والقـوة العسـكرية لـتأم
صـالح واالمن القومـي فقط برأيي ا
ان احلــكـــومــة الــعـــراقــيـــة يــجب ان
تــتــحــدث مع تـــركــيــا بــكل صــراحــة
والعمل عـلى توقيع اتـفاقيـة تتضمن
الـــتــاكـــيـــد عــلـى احلــدود احلـــالـــيــة
ياه  واالتفاق واالتفاق على حصـة ا
على اسـس التـعامـل مع اي هجـمات
ارهـابـية مـن اراضي اي من الـبـلدين
بـــاجتـــاه الـــبـــلـــد االخـــر ومـــا الــذي
ستقدمه تركيا لضمان وحدة العراق
وعدم حدوث اي انفصال او تقسيم.
يـوجه الـسـيـد زيـد فـارس آل سـلـمان
تعقـيبا ً لـلسيـد اثيل النـجيفي : نعم
استاذ اثـيل كالمك صحـيح لكن على
ــتــحــدة اجلـــانب االخــر الــواليـــات ا
االمـــريـــكـــيـــة تـــدعم مـــحـــور مـــصــر
والـسـعـوديـة العـطـاء شـرعـيـة دولـية
صـري في ليبيا للتدخل الـعسكري ا
ايـــضــا حتت عــنــوان حــمــايــة االمن
ـصـري  امـا في احلـقـيـقة الـقـومي ا
هـو لــتـخـفـيف الــضـغط االقـتـصـادي
على مـصر والـسماح لـها بـالسـيطرة

على حقول شرق ليبيا النفطية.
ـكن االســتــاذ اثـيـل الـنــجــيـفـي : ال 
مـقـارنة دور الـسـعـودية بـدور تـركـيا
ـنطـقـة .. اعـتقـد ان الـدور الذي في ا
اخــدته ايــران بـدأ بــالـتــراجع لــيـحل

محله دور تركي قادم.
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ال اعــتـــقــد مـــرور مــائـــة ســنـــة عــلى
معاهده لوزان سـيغير اي شيء على
ارض الواقع في العراق بعد احلرب
ــيـة األولـى وقـعـت الـنــمــسـا و الــعــا
انـيـا و العـديد من االمـبراطـوريات ا
مـــعــــاهـــدات الرجــــاع االراض الـــتي
احتـلوها عـلى مر الـتاريخ ومـعاهده
لــوزان واحــده مــنــهـــا هل ســيــعــاد
ــعــاهــدات? ال الـــنــظــر في كـل هــذه ا
كن فـعـليـا وواقع احلال أن يـحدث
ذلك  قـــبل لـــوزان كـــانـت مـــعـــاهــدة
ســـايـــكس بـــيــكـــو عــام  1916الــتي
ـــنـــهج قـــســـمت الـــشــــرق األوسط 
االحتالل مبنـية على القومـية واللغة
والتـاريخ اجليـوسياسي لـلجـماعات
ــــشـــتــــركـــة عــــلى نــــفس االرض و ا
اســتـلــهم واضــعـوا مــعـاهــدة لـوزان
ـا أدى إلى تـاسـيس نـفس الـفـكـرة 
وتقويه احلركات القـومية في منطقة
الشرق االوسط وفي اوربا اعتقد لو
كــان اوردوغــان لــديه امـل بــانــتــهـاء
معاهـدة لوزان واعاده االمـبراطوريه
ــا تــدخل في بــكل دولــهــا لــتـــركــيــا 
سـوريا وشـمـال العـراق و ليـبـيا وله
ــوضــوع يــتـعــلق قــوات في قــطــر ا
بدولـة عـلمـانيـة حولـها رئـيسـها الى
اسـالمــــيـــة بــــطــــمــــوحــــات احــــيـــاء
امبراطـوريتهـا البائـدة ال اكثر ال اقل

.
السيد اثـيل النجيفي يـتسائل معظم
الـنقـاط الـتي ذكرتـهـا فيـهـا مصـلـحة
تـركـيـة واضـحـة .. اي انـهـا مـصـالح
مشتركة للـبلدين .. مثال االنفصال ..
تركيا ستـعمل كل ما بوسعـها لتمنع
انفـصـال كردسـتـان عن العـراق  أما
احلـدود .. لـيس من مـصـلـحـة تـركـيا
اضــافـــة اراضـي مـــضــطـــربـــة داخل
كن احلديث عن ياه ..  حدودها  ا
استـثمارات زراعـية مـشتركـة تضمن

ياه. مصالح مشتركة في تدفق ا
االسـتـاذ سـعـد نـاجي : صـحيـح جدا
ولـكن اوردوغـان البـرغـمـاتي يـحاول
بـقـوة جتاوز اسـتـراتـيجـيـات الـدولة
التي بناها اتاتورك على اسس قوية
علمانية حتـاور وتعايش فيها الدين
مع العلماني بطريقة رائعة للوصول
إلى طـــريق اقـــتـــصـــادي و تــعـــايش

انساني ناجح .
 ∫ wHO−M « qOŁ« –U²Ýô«

كل الـسيـاسيـ االتـراك براغـماتـي
.. ولـكن لـلــمـؤسـسـات دور كـبـيـر في

السياسة التركية.
الــدكــتــور مـــنــقــذ داغــر : احلــدود ال
عـاهـدات وال الطـمـوحات تـرسمـهـا ا
بل تــرسـمــهــا الـوقــائع عـلى االرض.
تـركــيـا تـعـاني من الــكـثـيـر من نـقـاط
الــضــعف الــســتــراتــيــجــيــة الــتي ال
تـــمــكـــنـــهـــا بـــأي حــال مـن األحــوال
ـطـروحة الـتوسع حـسب اخلـريـطة ا

هنا
تـركيـا تعـاني من مشـكـلة اقـتصـادية
شـكلـة لـيست وظـيفـية كـبرى. هـذه ا
بل بنيوية. فاالقتصاد التركي يعاني
من انكشـاف عالي للـخارج وحساس

جتاه اي عقوبات تفرض عليه.
شكـلة الكـردية ستـتضاعف حـدتها ا
فـي حل ضـم اراضي جــــديـــدة كــــمـــا
يـفـتــرض الـسـيـنـاريـو اخلـيـالي هـنـا
ـتلك القدرة على اجليش التركي ال 
فتح ثالث جبـهات والقـتال فيـها بآن
لـيـبـيا) فـضال الـعـراق واحـد(سـوريـا
ـــوقف الــــدولي لن يــــســـمح عـن ان ا
ـغــامـرة الـتي ســتـكـون اشـد بــهـذه ا
عــــلى االمـن الــــدولي من مــــغــــامــــرة
الــعـراق في الــكـويت عــلى الـرغم من
كل احملــاوالت الـتي بـذلــهـا اردوغـان
ألسلمـة اجليش والدولـة فأنه يواجه
مــعــارضــة عـــلــمــانــيــة قــويــة ولــهــا
امتدادات اقتصادية ودولية معقدة.
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 صعب التطبيق لعدة نقاط اهمها.. 
لم يـتـبقـى سوى سـنـتـ لـعام ٢٠٢٣
وعامل الوقت مهم في هكذا ترتيبات
اقلـيميـة تتـضمنـها حـروب ونزاعات
وتـــركــيـــا تــعـــيش بـــظــروف دولـــيــة
واقليمية يصـعب لها الدخول بحرب
دوليـة والـقيـادة التـركيـة رغم دعمـها
الــشــعــبي االن هــنـــالك الــكــثــيــر من
ــعــارضــة الـــداخــلــيــة اال اذا كــان ا
ــوذج مـسـتـنـسخ من اردوغـان هـو 
صــدام وســـوف يــصــادر كل قــرارات
تــركـيــا ويـدخــلـهــا في عـنـق زجـاجـة

ملكة العثمانية احلالية . يدمر ا
ايــران والـبــعــد االقـلــيـمي مع الــكـرد
ســيــكــون نــقـــطــة ضــغط دولــيــة الن

الـفرس يـفـضـلون الـعالقـة مع الـكرد
علـى األتراك لـذا ستـوضف الـقضـية
الـكرديـة اليـقـاف اي توسع وارى ان
الــعــراق كــدولــة وحــدود لـن تــتــاثـر
بــهـــذه اخلــرائط وانـــهــا التـــتــعــدى
كــونـــهــا احالم تـــركــيـــة ال اكــثــر  ..
االحتـــــــاد االوروبـي وامـــــــيـــــــركـــــــا
والـضغـوط االقـتصـاديـة على تـركـيا
عامل مـهم اليقاف اي مـشروع يـغير
من وجــهه الــشـرق االوسط اجلــديـد

. (٢٠٠٣)
 الــدكــتـــورة هــدى الــكـــاظــمي : انــا
اعـتــقـد بــان تـركـيــا سـتــبـدأ بــقـضم
اجـــزاء من الـــشـــمـــال بـــعـــمـــلـــيــات
عـسـكريـة مـتـباعـدة بـحـجة مـحـاربة
حزب العمال واقامه قواعد عسكرية
ــعـاهــدة تـفــرض االمـر وبــانـتــهـاء ا
الواقع باالحتالل خصوصا بظروف

ركزية . وضعف احلكومة ا
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 التواجد التركي االن على االراضي
الـعراقـيـة اساسه هـو حـلم اوردغان
الذي سيضـيع كل ما صنعه لـتركيا
حـلـمه بـان حـلم الـسـلـطـنـة والـدولـة
الــعــثــمـانــيــة بــصــوره تــنــاسب مع

العصر احلالي .
اعـتـقـد ان عـلى الـدولـة الـعـراقـية ان
تـبــدا بـصـيـاغــة عالقـات مع اطـراف
مــؤثـرة بــالــقـرار الــتـركي ..روســيـا
قـطـر  ايــران اضـافه الى اسـتـخـدام
ــومــة الــعالقــة حــاجــة تــركــيــا لــد
االقتصادية مع الـعراق واستخدامه
ورقه ضــــغط وخــــاصــــة احلــــواالت
اخلـارجـية تـمـر اغـلبـهـا عـبر تـركـية
وهــذه الــعــنــاصـــر لــو اســتــخــدمت
ـكن ان نـضمن بـصـورة صحـيـحـة 
صيـاغة جديـدة التفاقـية قبل انـتهاء

صالحية اتفاقية لوزان .
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علنة توفرة وا علومات ا  حسب ا

عن مــعــاهــدة لــوزان ال يــوجــد وقت
مــحـدد يــنـهي ســريـان مــفـعــول تـلك
ــعـــاهــدة الـــتي اجــحـــفت كـــثــيــرا ا
كونات بحقوق الشـعب الكوردي وا
االخــــرى بــــعــــد انـــهــــيــــار الــــدولـــة
ـكـونة الـعـثمـانـية. مـعـاهـدة لوزان ا
من ١٤٣ مادة موزعة على ١٧ وثيقة
مــــا بـــ "اتــــفـــاقــــيـــة" و"مــــيـــثـــاق"
و"تصـريح" و"ملحق" ال يـوجد فـيها
نص أو بــنـــد يــحـــدد مــدة انـــتــهــاء
ـوجودة ـؤشـرات ا ـعـاهدة. لـكن ا ا
بأن مـنـطقـة الـشرق االوسط وشـكال
افــريـقــيـا في طــور تـغــيـيـر وهــنـالك
ـية مـصالح لـلـدول االقلـيـميـة والـعا
والــــصــــراع بـــ بــــقــــايـــا الــــدولـــة
تـمثلـة بتركـيا االخوان العـثمانـية ا
وبـقــايـا االمــبـراطــوريـة الــفـارســيـة
ــتـمـثـلـة بـاجلــمـهـوريـة االسالمـيـة ا
قــائـم بــشــكل واضح حــيث يــنــسج
مـــــصـــــالح تـــــركـــــيــــا مـع االهــــداف
االســتـراتـيـجـيـة المـريــكـا بـتـحـجـيم
الدور االيران واضعاف اجنحته في
كل من العـراق وسوريـا ولبـنان. من
جهة اخـرى هنالك عـمل على سوريا
مــابــعــد نـظــام االســد من ســيــحـكم
سوريا السنة من جماعات االخوان
باركة روسية عتـدلون  ام السنة ا
وفرنسية. قد ال يطول االسد في يدة
احلــــكم اذا مــــا انــــضــــجـت االمـــور
ـنـطـقـة ـتـغـيـرات في ا ـتـعـلـقـة بـا ا
ومحاوالت تركيا في لـيبيا جزء منه
هي حلم عثماني مـترسخ في ذهنية
اردوغان ومن جهة اخرى قد يساوم
بـه نــفـــوذه في ســـوريـــا مع الــروس

 . والفرنسي
خالل الـعــامـ الـقـادمـ قـد يـشـهـد
ــنـطـقـة تـطــورات وتـغـيـيـرات هـذه ا
ـفـاجــئـة وســتـكـون اولى لــيـست بــا
احملـاوالت قطع الـهالل الـشـيعي من
ايران الى لبنان وسيكون القطع في
سوريـا. اذا لم يتـعامل الـسيـاسيون
تـغيرات قذ في العراق بحـكمة مع ا
نـشهـد حربـا داخلـيـة منـهكـة للـدولة
الـعــراقـيــة يـنــجم عـنــهـا تــغـيــيـرات
تفـرضها عـليه اجملـتمع الـدولي بعد
خــروجه مـنــهـكــا من حـرب داخــلـيـة
مــدمــرة في بــلـد فــيه بــحــدود ثالثـة

مالي سالح خارج سلطة الدولة.
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ــنـع اقــامـــة حتــالـــفــات مــا الـــذي 
اقـليـمـية مـبنـيـة على مـصـالح بلـدنا
ومصـلحـة الطـرف االخر مقـابل ثمن

مدروس محدود التأثير !?
بحـال اصبح الـعراق امـام امر واقع
ـفـاوضـات واضـطـررنـا لـلـجـلـوس 
مـبـاشرة مع تـركـيـا وهل الـعـراق ند
حـقـيـقي لـتـركـيـا بالـوضع احلـالي ?
كي يــــتم اجلــــلـــوس عــــلى طــــاولـــة

فاوضات ? ا
ما هي اوراق تفاوض الطرف ?

ـلك مـا اوراقـنـا الـتـفـاوضيـة ? هل 
مــفـــاوضــ مــحـــتــرفــ يـــغــلــبــون

مصلحة العراق ?
امـــور كــــثـــيـــرة يـــجـب حـــســـابـــهـــا

للمستقبل القريب .
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  ان تــاريـخ الــعالقـــة الـــعــراقـــيــة -
التركية حتكمه عوامل متعددة منها
سياسية وتـاريخية وثقـافية ودينية
واقـتــصـاديـة وغـيــرهـا من الـعـوامل
الــتي تـؤثـر في مــسـار تــلك الـعالقـة
سـلـبـآ أو ايـجـابـآ صـعـودآ أو نـزوآل
مــتــانـــة أو ضــعــفــآ وبـــحــسب تــلك
الـعـوامـل تـتـأثـر هـذه الـعالقـة نـحـو
االنـــســجـــام أو االخــتـالف وتــاريخ
ـثـل مـحـورآ االحــتالل الـعــثـمــاني 
أسـاســيًـا من تـلك الــعالقـة ومـا تـبع
ـيــة األولى من نــتـائج احلــرب الـعــا
وقــبـلــهـا مــعـاهـدة ســايـكس_بـيـكـو
 ? 1916ومـــاحلق ذلـك من تـــوقـــيع
مـعــاهـدة لـوزارن عـام  1923والـتي

وقعتها  94دولة .
ــعـاهـدة ــوجب هـذه ا ان الــعـراق 
ـشكـلـة من قبل ومـانتج عن عـرض ا
دولــة االنــتــداب الــبـــريــطــاني عــلى
الـعـراق ومـعاجلـتـهـا وفق الـقـوان
الـــدولـــيـــة جـــعل مـــســـألـــة احلــدود
العراقيـة -التركيـة محسومـة ومنها
ـــــوصل حـــــسم مـــــســــألـــــة واليــــة ا
وتبعـيتهـا إلى العراق بـشكل نهائي
دون اي تـبـعـات الحـقـة وان تـقـسـيم

الـدول وفق مـعاهـدة سـايـكس-بـيـكو
قــد  وفق تـركــيـبــة الـواليــات الـتي
كـانت حتـت االحـتالل الـعــثـمـاني اي
وفق تـركـيـبتـهـا الـقومـيـة والـثقـافـية
والــديــنـيــة وهــذا مـا  تــأكــيـده في
مـعاهـدة لـوزان واعـتبـر حـآل نهـائـيًا
حاسمآ أنهى بشكل حاسم كل احالم
اإلمبراطورية العثمانية دون عودة .
وهــذا يــشـمـل كل الــدول الـتـي كـانت
حتت االحتالل العثمـاني منها مصر
وسـوريا ولـيـبيـا وغـيرهـا وال يـشمل
الــعـــراق فـــقط وان مـــايــقـــارب بــ
الفيـنة واألخرى حـول وجود بند عن
وصـول إلى تركيـا بعد مرور عودة ا
مائة عـام فهو غـير صحـيح واليوجد
ــكن مــراجــعــة مــثل هــذا الــبـــنــد و
الــفـقـرة الـثـالـثـة مـن االتـفـاقـيـة الـتي
تخص العراق وسوريا وان من يثير
ذلك هــــو ألغــــراض ســــيــــاســــيـــة أو
مانسـميه رسـائل الضغط الـسياسي
كن التـأثر بهـا الن التعـامل هنا وال
يـكـون بــ الـدول ووفق االتـفـاقـيـات
ــعـــاهــدات الــدولـــيــة والـــقــانــون وا
الـدولي وأي مـحاولـة لـتـغيـيـر حدود
الدول أو التدخل في شؤونها يعتبر
تــصـرفــآ يــخــالـف الـقــانــون الــدولي
وتنطـبق عليهـا إجراءات دولية وفق
تـحدة وليس هناك اي شرعة اال ا
اتـفــاقــيــة مع الــنـظــام الــســابق عـام
  1983أو  مع اقـلـيم كـردسـتـان عـام
  1997وان مــا تــمــارسه تــركـيــا من
دخول إلى األراضي العراقية وإقامة
عـسكـرات أو اي تواجد القـواعد  وا
يـعــتــبـر انــتـهــاكــآ لـســيـادة الــعـراق
يــحـــاسب عـــلـــيه الــقـــانـــون الــدولي
ولـلــعـراق احلق في اسـتــخـدام كـافـة
الـوسائل الـتي نص عـلـيـها الـقـانون
الـــــدولي مـن اجل حـــــمـــــايـــــة ارضه
وسيادته وان ما تـتذرع به تركيا من
وجــود حـزب الــعـمــال الـكـردســتـاني
عـلى األراضي الـعـراقـيـة ال يـعـطـيـها
ـــكن احلق بـــأنـــتـــهــاك ســـيـــادته و
ـــشــكــلـــة بــصــورة مــعـــاجلــة هــذه ا
ـشكـلة مـشتـركة خـصـوصآ ان هـذه ا
لــيـــست ولـــيـــدت الــيـــوم بل ورثـــهــا
الــعـــراق من الـــنــظـــام الــســـابق ولم
تتمكن الـدولت من حلهـا في حينها
كن حتـميل العراق مـسؤولية لذا ال
تـــواجــدهــا في الـــوقت احلــاضــر بل
شتـرك ب الـبلدين حتل بالـتعـاون ا
حرصـآ عـلى العالقـة الـتاريـخيـة ب
العـراق وتـركيـا وهـذا احلل يجب ان
يتضمن حـلوآل سياسة ودبـلوماسية
وقانونية وأمنية وفق قاعدة احلوار
ـشــتــرك ولـيـس بـطــريــقـة انــتــهـاك ا
السيادة واالعتداء على اراضي دولة
جــارة وان مــايــجــري من عــمــلــيــات
تــــــوغل وقــــــصـف تــــــركي لـألراضي
الــــعــــراقـــــيــــة ســــواء في دهــــوك أو
الـسـلـيـمـانـيـة أو اربـيل ضـمن اقـلـيم
كــردسـتــان هـو اعــتـداء صــارخ عـلى
األراضي العـراقيـة وارواح مواطـنيه
كن تبـريره حتت اي مـسوغ لذا وال
ـــضـي وفق صـــيـــغـــة احلــوار فــأن ا
ـشـتــرك بـ الـبـلـدين اجلـارين هـو ا
احلل األمــــثل وان اســـتــــمــــرار تـــلك
االنــتــهـــاكــات تــعــدي واضـح يــتــيح
لـلعـراق اتـخاذ كـافـة اإلجراءات وفق

القانون الدولي .
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   في مـايخـص معـاهـدة لـوزان التي
اسـسـت الـدولــة الــتــركـيــة احلــالــيـة
شكـلة احلـدود نحن لو نـنظر الى وا
ـعـاهـدة من الـنـاحـيـة الـقـانـونـية و ا
مـدى االلتـزامـيـة والشـرعـية الـدولـية
ية كون اغلب فهي معاهدة دولية عا
ي الـقـوى الــفـاعـلـة في الـنـظـام الـعـا
ـعـاهـدة و نـظـمت هي مـوقـعه عـلى ا
وفــقــاً لــقــواعــد الــقــانــون الــدولي و
ـعاهدة عاهـدات الدولـية وا قانـون ا
قـد تنـازلت عن الـعـراق وهـذا مـاثبت
بـالـفــقـرة الـثــالـثــة مـنـهــا من فـقـرات
الـــــتـــــنـــــازل عـن الـــــدول فـــــضالً عن
الــسـودان و مـصــر و لـيـبــيـا واعـادة
رسم احلــــدود مـع ســــوريـــــا  لــــذلك
اجراء تـغيـر هو صـعب جداً بـالوقت
احلالي لعدة اسـباب اكثر مـنها على

وضع االختصار : 
مـفـهـوم احلـدود الـقـومـيـة و االلـتزام
الــدولي و بــاالخص مع وجــود اال
ـكن ان تـكـون ـتـحــدة مع كـونـهـا  ا
اداة لـيس فـعـالـة بـشـكل جـدي ولـكن
ـكن ان يـكون عـائق وبـاالخص في
ضــوء الــتــرتــيب الــدولي مع تــركــيـا

ماب روسيا و امريكا 
شكل النظام الدولي و طـبيعة القوى
الفاعلة و صعوبة اجراء تغير ولذلك
الن تـغـيــر الـنـظـام الـدولي يـكـون من
قــبل الــقـوى الــفــاعـلــة ولــيس الـدول
الـفـاعـلة الـتـابـعـة والدول الـفـاعـلة ال
حتــاول تـغــيـر الـنــظـام الــدولي عـلـو
ـا على مستوى مستوى احلدود وا
اعـادة تـوازن الـقـوى وهـذا مـايـحدث

وبـاالخص بـ الـصـ و امـريـكـا و
الـوضع االقــلــيـمـي تـركــيـا روســيــا 
دولــة اقــلـــيــمــيــة ولـــكن هــنــاك دول
اقـــلــيـــمـــيــة مـــؤثــرة غـــيـــرهــا وهي
اسرائيـل وايران و السـعودية و اي
ــكن ان يـــضــر تــغـــيــر بـــاحلـــدود 
ــــصــــالح هــــذه الــــدول و بــــاالهم
لـــســعــوديــة و ايـــران في مــايــخص
كن هذا يصعب على العراق لذلك 
تــركـيــا ان جتـازف بــذلك وبـاالخص
اذا قــدرنــا ان الــقـدرة الــتــركــيـة هي
قــدرة مــدعـومه ولــيس قــدرة كـافــيـة
كامنه حقيقية تؤهلها ان تلعب دور
انــفــرادي دكـــتــاتــوري لـــوحــدهــا و
االنقالب االخيـر اثبت ذلك  الوضع
عارضة التركي الداخلي و مـسألة ا
و الـــقــضـــيــة الـــكــرديـــة و مــســـألــة
االنـــضــمـــام الى االحتــاد االوربي و
تـــركـــيـــا قـــد تــــنـــازلت عن قـــبـــرص
واصبحت قبوص عضو في االحتاد
ـكن ان يـضر واي تـغيـر بـاحلدود 
ـــــشـــــروع الـــــردوغـــــانـي وهــــو بـــــا
االنــضــمــام لالحتـــاد الــتــرتــيــبــات
االمنية احلديثة التي فرضت الكثير
ــفـــاهــيم اخملـــتــلـــفــة في االمن من ا

االقليمي.
فـضالً عن ان الـواقع الـعـمـلي يـعـبـر
عــلى عــكس ذلك فــالـتــغــيـر بــالـوقت
ـكن فاي احلالي هـو صعب وغـير 
تــغــيـرات كــانت هـي من اجل اقــامـة
اســرائـيل لــذا فـالـتــغـيــرات بـالـوقت
ــكن ان تــفـشل احلــاظــر صـعــبـة و
بسـهولة و لـو كان بـيد دولـة االقامة
بــــذلـك لــــقــــامـت ايــــران بـــــذلك ومن
ـنـفرده الـنـاحـيـة الـقـوة هي الـقـوة ا
وليس مدعـومة و لديـها االمكـانيات
الـــتي تـــؤلـــهــــا وبـــاالخص في دول
(الــسـان) لـكن هــنـا البـد ان يــلـتـفت
صـــانع الــقــرار اخلـــارجي الى هــذه
ـسائل والـعـمل على اعـادة تـرتيب ا

واثيق . االتفاقيات و ا
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 االوراق الــعب مع تـــركــيــا كـــثــيــرة
وحساسة  االستيراد الذي يتجاوز
الـثـمانـيـة مـلـيارات دوالر الـسـيـاحة
داخل تركيـا جتارة الـعقارات داخل
ـســتـثـمـريـن الـعـراقـيـ  تــركـيـا وا
الــشــركــات الــتــركــيـة الــعــامــلــة في
ـشتـركة  ـلفـات الـدوليـة ا الـعراق ا
النـفط الذي يصـدر عن طريق مـيناء
ـعارضـة الـتركـية ا جـيهـان التـركي 
ـطـلـوبـ ـتـواجـده في الـعـراق وا ا
لــــلـــقــــضـــاء الـــتــــركي وكـــثــــيـــر من

االنقالبيون .
ــيــاحي : مــايــرسم االعالمـي عــلي ا
عـــلى اخلــريــطـــة شي والــواقع شي
اخر (احللم حر الجدران له )التوجد
اي امــكــانـــات داخــلــيـــة تــركــيــة او
اقـلـيـمـيـة او دولـيـة تمـكن مـن اعادة
رسم اخلريطـة حاليا قـد تستـثمرها
تركيا من جـديد للخـروج من ازمتها
االقــتـصــاديه والــرجــوع الى دورهـا
ــوثـــر قــبـل ان تــزج في نـــفــســـهــا ا
ـــســـالـــة الـــصــراع االســـرائـــيـــلي

العربي.
 ∫ ÍË«eF « tÞ s Š –U²Ýô«

ــــــكن لــــــلـــــــعــــــراق ورقه ضــــــغـط 
استخدامها بهكذا ازمه وتنهي باب
هـذه الــسـجــال مــسـتــقـبـالً . مـيــنـاء
جيـهان الـتركي والـلذي يـصرف منه
ثـــــــــــلـث صـــــــــــادرات الـــــــــــعــــــــــراق
ا كـانو االتراك النـفطـيةواللـذي لطـا
يراهنـون على التـوتر الدائم مـنطقه
اخلــلــيـج ومــضـيـق هــرمــز حتــديـداً
بحال العراق استـطاع ان يجد منفذ
ـثـال احـيـاء خط اخـر عـلى ســبـيل ا
الــعـقــبـه طـرابــلـس االســتـراتــيــجي
كن بوقت الحق احلاق خط ا  ور
بــانـــيــاس هـــنــا ســـيــكـــون الــعــراق
صـاحب كلـمه الـفـصل في السـيـطره
على جزء مـهم من االقتصـاد التركي

تمثل بالقسم النفطي . وا
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االمـبــراطــوريــات الــتــاريــخـيــة  من
أجـــــود بــــضـــــائع احلـــــكــــام الـــــتي
بـــعــتـــاشــون عـــلـــيــهـــا في تـــأجــيج
الشعـوب واشغالهـا عنصـريا تطفحُ
بــ احلـ واآلخــر قــصـةُ االعــتـداء
الـــتــركي عــلى األراضـي الــعــراقــيــة
بـحـجـة حمـايـة تـركـيـا حلـدودها من
اعتـداءات مُعـارِضة لـها  أو مالحـقة
عناصر حـزب العمال الـكوردستاني
وقد يـنشغل الـكثـيرون بهـذه احلجة
والتي هي بطبيعتها ليست حقيقية

واحلقيقة هي :
أن أردوغــان وأمـثــاله قــد اعـتــاشـوا
على إثـارة الـعنـصريـة في شعـوبهم
في خــطــوة إلشـغــال تــلك الـشــعـوب
بحقوق وهمية او قل كاذبة وما زال
احلــكـــام األتـــراك يــنـــظــرون بـــعــ
اإلمبـراطور الـذي تمـدد على إمارات
عديدة بعـد أن كان منحـصرا بإمارةِ
ـساحـة وقد صدٍّ صـغيـرةِ النـفوذ وا

ـدُّ العـثمانيّ شاءت االقـدار وحتقق ا
لــيــتــحــرك مـن حــدود أوربــا بــاجتـاه
الــعـمق االســيـوي لــيـضم مــسـاحـات
كبـيـرة حتت والية احلـاكم الـعثـماني
ــا يــقــرب من ٦٠٠ ســنـة الــذي حــكم 
وصل حتت ذلك وبذلك كانـت واليةُ ا
وصل ُتمدد علما أن واليةَ ا النفوذ ا
كـــانت تـــضـــمـن شـــمـــال بـــغـــداد من
ـوصل  وكركـوك واربيل محـافـظات ا
والـسـلـيـمـانـيـة وبـعـد ظـهـور الـتـمـدد
ـية األولى اجلديـد  بـعد احلـرب الـعا
والذي كان لصـالح القوّة البـريطانية
دخل األتـراكُ في خـصـومـة سـيـاسـية
ـــــوصل وبـــــعــــد فـي مــــوضـــــوعــــة ا
تــفـاوضــات عــديـدة احــتـكم اجلــمـيعُ
ــتــحـــدة الــتي كــلّـــفت جلــنــةً لأل ا
مـختـصـة واالخـيرة اوصـت بعـائـدية
وصل للدولـة العراقية اسـتصحابا ا
للحال السابقة قـبل التمدد العثماني
وفي خطـوة إلرضاء األتـراك  إقرار
ـوصل بـنـسـبة ١٠% نـسـبة من نـفط ا
ـدة ٢٥ سنة  وحقيقة تُعطى لتركيا 
ــشـهـد الـســيـاسي الـتــركي بـاجتـاه ا
الـعـراق هـو مـحـاولـة الـتـفـاف تـركـيـا
عـلى معـاهـدة لـوزان (لوزان مـعـاهدة
تــركـيـة بـريــطـانـيـة  تـوقــيـعـهـا في
مــديــنـة لــوزان الــســويــســريــة ســنـة
١٩٢٣) التي ذكرنا أطرافها في اعاله
في خـطـوة سـيـاسـيـة تـشـغل الـشارع
الــتــركي عــصـــبــيــة وتــربك الــشــارع
الـعـراقي السـتـدامـة اسـتدرار ثـرواته
ومــا عــســانــا إالّ ان نــقـول :إن كــانت
تركيا تعيش نشـوة التمدد العثماني
ـا لديـهـا من سـنـدات طـابو وتـلـوّح 
عثمـاني في العـراق وسوريا واالردن
فـعـلــيـهـا أن تـتـذكـر انـهـا كـانت حتت
سـيــطـرة الــروم ومــلـكــيــة الـســنـدات
الــبـيـزنــطـيـنــيـة وهـلّـم جـرا  وعُـمـدة
ُــســمــيــات الــســيــاســيـة الــكالم أن ا
واالمبـراطوريات الـتي حكـمت العالم
لم تستطع أن تُخلّد اراضيها لصالح
الـشـعــوب ألنـهـا كـانت آلـةً سـيـاسـيـةً
فـــحــسب وأن اجلـــامعَ الــذي يـــجــمع
الـشعـوبَ هـو لغـتـهم ومـعتـقـدهم فلم
تـكن الــشـعـوبُ في يـوم بـيـزنـطـيـنـيـة
بطـابو ٢٥ لتـخلُـد ولذلك الـشعوب لم
تكن عـثامـنيـةً بطـابو ٢٥ لـتخـلُدوكذا
لـم تــكن فــارســـيــةً خــالــدة ..او او او

الخ.
قدمـة وما تضمنتها إذا فهمنا هذه ا
من سـتـراتــيـجــيـة تـركــيّـة  ســنـعـرف
الـــهـــدفَ الـــذي تـــتــحـــرك بـــاجتـــاهه
احلــكــومــة الــتــركــيــة وهــو الــتــمــدد
السترجـاع أراضٍ عثمـانية تـستهوي
الـقـادة لــتُـلـبّـي لـهم نــشـوة الـعــرقـيـة
والــعــنـــصــريــة ومــا نـــحــتــاجه هــو
الــتـــحـــرك الــدوبـــلــمـــاسي الـــوطــني
الــنــاضـج الــذي يــنــهي هــذه األحالم
والـعمل عـلى اعـتـماد عالقـة مـجاورة
مبـنيـة على احـترام الـسيـادة وتبادل

صالح للبلدين . ا
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اال ان هـنـاك دور يـجب عـدم نـسـيـانه
في سريان االتفاقيـة او ابطالها وهو
دور الــتـعــبــئــة اجلــمــاهــيــريـة الــتي
تساند او تعارض االتـفاقيات وتبنى
سـتقبلية على اساسها الـسياسات ا
 تـــابــعت آراء اصــدقـــاء كــثــر اتــراك
ووجدت هناك امتـعاض من االتفاقية
وتـاريخـهـا مـرتبط بـقـصة جـاسـوسة
سـخرت ألجل اسـتـحصـال تـوقيع من
رئـــيس وزراء عــصــمـت أيــنــونــو من

خالل توقـيـعه علـى ورقة فـارغة و 
تنازل تركـيا عن كثيـر مدن بعد مرور
تــسـعــة اشـهـر اجــبـر عــلى اجلـلـوس
لطاولـة حوار اثبـتت تلك االتفـاقية و
م بـانــتـظـار نـهـايـتـهـا قـريـبـا كـشـعب
ـيـيــنـ وهم األغـلـبـيـة وكــحـكـومـة 

ثلهم اردوغان . و
و طــوال هــذه الـــســنــ  تـــعــبــئــة
اجلـمــاهـيـر ضـد االتــفـاقـيـة و روجت
تركـيا لسـياسـتها ثـقافـيا وفنـياً على
مــسـتــوى الــداخل و رغـبت شــعـبــهـا
بـاجتـاه إنـهاء االتـفـاقـيـة الـتي تـمكن
ـعادن تركـيـا من استـخراج الـنفط وا
و بنـاء اقتصـاد يلـيق باإلمبـراطورية
التي يسـعى حزب اردوغان إلعـادتها
ـدن الـتي نـزعت من الـسـلـطة وضم ا
الــعــثــمــانـــيــة آنــذاك  كــمــا وروجت
لـسـيـاســة تـثـقــيف اعـطت مـقــبـولـيـة
للـقوميـة التـركية والـدولة الـعثمـانية
ـــســـلـــسـالت وغـــيـــرهــا  من خالل ا
اعــتـقــد هـذه الــنـقــاط سـتـدعـم إنـهـاء
ـواقف االتـفـاقـيـة بـغض الـنـظـر عن ا

الدولية الرافضة.
تركيـا ستكـون محور الـصراع القادم
بــعــد انـتــهــاء اخلـالف بــ امــريــكـا
وإيران والحـظـنا في الـفـترة االخـيرة
نــفـــور دول اخلــلـــيج والـــســعـــوديــة
نطقة خصوصًا من الدور التركي با
 واعــتـــقــد هـــذا الــصـــراع ســيـــخــدم
ـا يــخـدم الـعـرب اإليــرانـيـ اكــثـر 

والكورد بصورة عامة.
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 االســـتـــاذ رافع عـــبـــد اجلـــبـــار     
النائب مسعود حيدر 

 االســتــاذ زيـــد فــارس آل ســـلــمــان 
االستاذ عبد الكر احلميري 

 االســتــاذ اثـــيل الــنـــجــيــفي         
الدكتور عصام السعدي 

 االســــتــــاذ ســــعــــد نــــاجي           
االستاذ مصطفى السراي 

 الــــدكــــتـــور مــــنــــقــــذ داغــــر         
االستاذ حيدر العزاوي 

 الــــدكــــتـــور زيــــد مــــحــــمــــد         
االستاذ حسن طه العزاوي 

 الــدكـــتـــورة هـــدى الـــكــاظـــمي      
االستاذ مهند العتابي 

 االســـتـــاذ رضـــوان الــــعـــقـــابي     
وسوي  االعالمية نوال ا

 الـــــدكـــــتـــــور اكـــــرم حــــواس        
الدكتور علي ناصر 

 الـــدكــــتـــور صــــادق عـــلـي حـــسن  
الدكتور سعيد كاكائي 

  الـــنـــائب جـــوزيف صـــلـــيـــوه      
دني االستاذ جواد ا
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ــوضــوع اليــتـعــدى كــونه ورقه ان ا
تـســتــخــدم لالنـتــخــابــات الـتــركــيـة
ـقبـله ستـشهد قـبلـة كون الـفتره ا ا
مـعـركـة شديـدة بـ الـعـدالـة وحزب
الشعب اجلمهوري تركيا حتاول ان
تـسـتثـمـر االضـطرابـات احلـالـية في
نطقه وتـعمل على ان تهيـأ نفسها ا
من االن لـرفع اي حــيف وقع عـلـيـهـا
ـا فـيـهـا نـتـيـجـة التـفـاقـيـة لـوزان 

واردات مضيق البسفور.
ومع ذلـك خالل ثــمــانــيــة ســنـوات (
 ( 1918- 1926وجــــــــــــــــــدت أداءً
دبلـومـاسيـا رائعـا وعالـيا وأنـا أقرأ
ـوصـل بـ تــركــيـا حــسم قــضــيــة ا
ـثال عـنه بـريـطـانـيا - والـعـراق - 
بـدءا من هدنـة مـنـدروس عام 1918
الى مـؤتـمـر لـوزان عـام  1923التي
ــوصل مــنه قــرابـة أخــذت قــضــيـة ا
الـــســنـــة قـــبل اتـــخـــاذ قــراره بـــحل
القضية من قبل البلدين فيما بينهم
 ليـدخل مـؤتمـر اخللـيج على اخلط
بـ الـبـلديـن عام  1924بـنـاءا عـلى
توصية من مؤتمر لوزان ليعجز عن
ايجاد حل بدهاء بريـطاني فيرحلها
الى عــصـــبــة األ التــخـــاذ الــقــرار
لـيــعـتــمـد جلـنــة ثالثــيـة ( فــرنـسـا 
بـلجـيـكا واجملـر) لـتقـدم تـوصيـاتـها
الى مـجـلس عصـبـة األ فـيحـيـلـها
الى احملكـمـة الدائـمة لـلعـدل الدولي
ـوضوع لـعـصـبة لـتـعيـد حـكـمهـا بـا
األ الـتي أصـدرت قـرارهـا بتـاريخ
ـــــوصل الى  1925/12/16بـــــضم ا
الــعـــراق واعـــتـــبــار خـط بــروكـــسل
احلدود الـفاصـلة بـ البـلدين - مع
تــمـديــد االنـتـداب الــبـريـطــاني عـلى
ـدة خـمـسة وعـشـرين عـاما الـعراق 
فـكانت ثـالثة خـيـارات امـام اجلانب
الــتــركي قـبــال قــرار عـصــبـة األ 
وهــو عـدم االعـتـراف بـقـرار عـصـبـة
وصل جزء من تركيا األ واعالن ا

لضمان حقهم 
.1القانوني مستقبال 

.2توقيع االتفاقية 
.3اعالن احلرب 

واحـالهن مــــــر  فــــــكـــــان الــــــقـــــرار
بـالـتـفـاوض مع بـريـطـانـيـا  فقـامت
تفضل على عندها بريطانـيا بدور ا
تـركيـا بـعد حـرج احلـكومـة الـتركـية
أمــام شــعــبــهـــا لــهــذا الــقــرار وذلك
بـــــاعـــــطـــــاءهــــا  500الـف جــــنـــــيه
اســتــرلــيـــني مــقــابل تـــنــازلــهــا عن
ـطــالـبـة ب  %10من واردات نـفط ا
ــدة  25عـــامــا اســـتــغالال ـــوصل  ا
لــــلــــوضـع الــــصــــعب الــــســــيــــاسي
واالقـتـصـادي الـذي تـمـر به تـركـيا 
ـلف بالـتوقـيع على فتم حـسم هذا ا
اتــفـاقــيـة انــقـره في  1926/6/5ب
حكومتي البلـدين   ليصادق بعدها
اجملـــلـس الـــوطـــنـي الـــتـــركـي عـــلى
االتفاقية بعد يوم في  6/7ليسدل
الـستـار عـلى قضـيـة أشغـلت الـعالم

دة  8سنوات .
ــــوصل كــــانت مـع مالحــــظـــة : أن ا
وصل وكركوك والسليمانية تعني ا

ا فيها دهوك . واربيل - 
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اود توضـيح نقطـة مهـمة باعـتباري
بـــاحث في الــــقـــانـــون الـــدولي  ان
نـظـمـة ألوضـاع دائـمة ـعـاهـدات ا ا
ليس لـها فـترة نـفاذيـة والتنـتهي اال
بـاتفـاق جـميـع اطرافـهـا  لذا ان كل
مــا اشــيع حــول انــتــهــاء مــعــاهــدة
لـوزان والــتي نـظـمت تــركت الـدولـة
ا الـعـثـمـانـيـة هـو غـيـر صـحيـح  
يـعـني ان معـاهـدة لـوزان ستـسـتـمر
ـوقـعـة عـلـيـها ـا جـمـيع الـدول ا طـا

الزالت ملتزمة فيها
واليـؤخـذ بـاعـتـراضـات او مـحـاولـة
احياء احلقوق (التاريـخية) التركية
حسب مـايـدعون في جـارتنـا تركـيا.
اعــتـــقــد دول الـــعــالـم بــدأت تـــفــكــر
بـــحــدودهـــا االقـــتـــصـــاديــة ولـــيس
ــصـطــنـعـة حـدودهــا الـســيـاســيـة ا
وخيـر مثـال تخـلي الدول االوروبـية
عن جــزء من ســيـــادتــهــا وقــدســيــة
حـدودهـا عـام ١٩٥٧ من خالل ابـرام
مــعـــاهـــدة رومـــا والـــتي عـــرفت في
حـينـها بـاتفـاقـية الـسوق االوروبـية
شتركة وتطورت العالقات الدولية ا
وتراجع اكـثر مفـهوم السـيادة حتى
بـلغ ذروتـه بـتـخـلـي الـدول االروبـيـة
عن جــزء مــهم من اخــتـصــاصـاتــهـا
صلحة الهيئات االوروبية الوطنية 
ــشــتـــركــة وجتــســد ذلـك في عــقــد ا
اتـفــاقــيــة مــاســتــريـخـت عـام ١٩٩٢
والــــتـي انــــبــــثق مــــنــــهــــا االحتــــاد
ـعـنى ان مـبـدأ الـسـيادة االوروبي 
وقــدســـيــة احلـــدود ســيـــبــقـى فــقط
موجود على اخلرائط ال على الواقع

.
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 حسب معلوماتي فان اجلهات

الـرسـمـيـة  في تـركـيـا تـسـتغـرب من
كن هـذا الـطرح وتـقـول بـانه غـيـر 
ولـبس هنـاك اسـتـعداد داخل تـركـيا
ــوضــوع , جملــرد طـــرح مــثل هــذا ا
ؤثرة تركيـا تستـعد لتـكون اجلهـة ا
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ن ا يفسرها البعض  ماحكات فلر حقيقة ال يعجبني ان اخوض في هذه ا
اليـريـدون ان يسـمـعـوا نصـيـحـة االخرين تـفـسـيـرا سلـبـيـا ولكن حـيـاة الـناس
عني في رعاية  وحماية تدفعـنا لطرح هذه االراء لعلها تلقى الـصدى لدى ا
النـاس وسالمتـهم فـالنـفس مقـدسـة من قبل قـيم الـسنـاء واالرض لذلك  نـقول
بالوقـت الذي تتصـاعد فيه توجـيهات احلهـات الصحـية وحتذيراتـها من تفاقم
ـرض الـقاتل الـكـورونا وتـزداد نـصائـحـها لـلـنـاس وخاصـة تـلك التي تـتـعلق ا
بالـتباعد االجتماعي  فانهـا تتجاهل من جانب اخر اتخاذ االجراءات الالزمة
واكب بل تتـواطئ مع اولئـلك الدين يـهمـهم تواصل الطـقوس الـدينـية واقـامة ا
ــقـدسـة  وكـانـهم هم احـرص عـلـى اهل الـبـيت عـلـيـهم والـزيـارات لـلـعـتـبـات ا
سـلم جميـعا  والذي ال يرضاه السالم  اكـثر  من غيرهم من الـعراقي وا
احلسـ واصحابه علـيهم السالم   بل انه يـخالف كل القيم الـتيد ضحى من
ـتـمـثـله بـالـكـرامـة االنـسـانـيـة و اجــلـهـا  اهل الـبـيت الـكـرام عـلـيـهم الـسـالم  ا
ـسـلمـ ويـسـتـرخصـهـا   ومـؤكد ان اسـتـهحـان ورفض من يـتـاجـر بـحيـاة ا
اصرار هـؤالء على اداء الـطـقوس والـتجـاوز علـى التـعلـيمـات الـصحـية وغض
النـظر من قبل  اجلـهات  الصـحية له عالقـة اكيدة بـتحقيـق مصالح شـخصية
لهم والتـبـاعـهم  وليس مـهم ازديـاد اعـداد االصابـات وارتـفـاعهـا بـ اوساط
الـعـراقـي وتـهـديـد حـياة الـعـراقـيـ لدرجـة ان اعـداد االصـابـات وصلت الى
الثالثـة االف يوميـا  وتتـوقع االحهزة الـصحـية ان ترتـفع هذه االعـداد بشكل
مضـطرد خالل االيام الـقادمـة مع بداية وقـرب تزايد اعـداد الزائـرين للعـتبات
رجـعية تـلزم اقامة الـشعائر رجعـية  حيث ان ا قدسـة متجـاهلة حتديـرات ا ا
احلسـينيـة بااللـتزام الـصارم بـالضوابـط الصحـية وعـدم اخملاطـرة و  بتـطبيق
الضـوابط الصحية وعدم التجاوز عليـها وبينت ان التعبير عن احلزن في هذه
ـكن ان يـعـبـر عـنه بـوسـائل عـدة ابـرزهـا بث مـجـالس الـعـزاء عـبر ـنـاسـبـة  ا
وسائـل االعالم مسـموعـة ومـرئيـة ومن خالل مواقع الـتـواصل من اجل جتنب
اقـامة الـتـجمـعات الـتي تشـكل خطـرا علـى حيـاة النـاس فهل يـسمع الـقائـمون
ــرجـعـيـة  من اجل احلــفـاظ عـلى حـيـاة عـلى هـذه اجملــالس نـداء وحتـذيـرات ا
رض الـلع الـذي ال يرحم والذي اخـذ منا الكـثير من النـاس ومواجهـة هذا ا
سـؤولية الـوطنـية واالنـسانـية واالحـتمـاعيـة تطلب االعزاء قـبل موعـدهم   ان ا
وبـوءة وتـطبـيق احلـجر عـليـهـا ومنع ـنـاطق ا عـنـية تـشـخيص ا من اجلـهـات ا
االخـتالط لـكي ال تـتفـاقم االزمـة وليـس السـمـاح  للـنـاس بـاقامـة  الـتجـمـعات
بدعوى اقـامة الشعائر الدينية والتي نعتز بها جميعا ولكن ليس بهذا التوقيت

 وهل تـعلـمـون   تـراجع واضح في عـدد االصـابـات الـيـومـية
والـوفـيـات في جـمـيـع الـدول الـعـربـيـة بـاسـتـثـنـاء الـعـراق 
ارحمـوا الـنـاس يـرحـمـكم الـله ام ان ذلك ال يـعـجـبكم الن

فيه مصلحة للناس وليس لكم .
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بغداد بيروت أو بيروت بغداد
وقـال شـاعـر آخـر ( بـغـداد يـابـلدَ قـال اجلـواهـري (لـبـنـان ياخـمـري وطـيـبي) 
الـرشـيـد).. مديـنـتـان مـضـطـهـدتـان.. مـديـنـة عـمـقـهـا التـأريـخ  وأخرى كـانت
باريس الـشرق فيـها الدالل والـغنج ورجال بـترول اخللـيج أو خليج الـبترول
الح على أنغام كروان الشرق ( رحون ويعيشون فيها الليالي ا يسـرحون و

صباح)..
بغداد نزى عليها العتاة وبيروت سيطر عليها البغاة 

سفوح في طرقاتها.. دم األبرياء الذي ب بـغداد وبيروت وشيجة دم.. الدم ا
نزَ في كل األزقة ولطخَ جدرانها.. ب بغداد وبيروت وشيجة قهر  

.. ورغم هذا وذاك يـصـرخ الـشـاعـر ( مـدي بـسـاطكِ وأمـلئـي أكوابـي وإنسي
العتاب فقد نسيتُ عتابي)..

.. أحقـاً مـاتـقـول أيهـا الـشـاعر..  بـغداد.. بـيـروت .. جـئـتُكِ كالـسـفـيـنة مـتـعـبـاً
الكـرادة غاصت بـدماء أبنـاءها قـبل زمن ليس بـالبـعيـد والشـعلـة والثورة وكل
رفـأ وجونيـة واألشرفية ونـصف بيروت إمـتألت بجثث منـاطق بغداد والـيوم ا
اذا ودمـاء أبـنـاءهـا.. يـالـلـهـول.. أين الـله من كل هـذا.. أتـراه يـرى ويـسمـع.. 
هل واليهمل( وشلي إذن.... يرى ويسمع ويؤجل غضبه على إعتبار أن الله 
بيـها بـعدين).. يـارب إن جمـاعتك أو مَنْ يـدَّعون اإلنـتمـاء إليك هُمْ مَنْ يـقتـلون
ويفـجرون ويذبحون ويسـبون ويسرقون.. ماذا تـقول ياألله.. أترضى أن تُذبح
سـيـطرة بـيـروت وبـغداد بـسـكـاكيـنك.. حـاشـاك أن ترضى بـهـذا.. االحـزاب ا
ـاأدري مــنـو) يــخـزن تــخـزن نــتـرات األمــونــيـوم في مــرفـأ بــيـروت وحــزب( ا
كـتـضة بـالسـكان وفي أي ـتفـجرات في أحـيـاء بغـداد الفـقيـرة ا األسـلـحة وا
والـفـاعل مـجهـول.. أتـرضى بـهذا يـارب الـعزة حلـظـة تنـفـجـر وتقـتل األبـرياء 
واجلـبـروت.. نــصف بـيـروت إحـتــرقت  والـقـادم في بــغـداد.. نـعـوذُ بكَ يـارب

عافاة لبيروت اجلريحة.. الرحمة والعزة واجلبروت.. سالماً لبغداد وا
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سفوح واخلرابُ الدائم بغداد- بيروت الدم ا
تــتـشـابه الـعـاصـمـتـان بل يـتـشـابـه الـبَـلَـدان الـعـراق ولـبـنـان في إمـورٍ كـثـيـرة
ـــرحـــلــة وأهـم هــذه األمـــور طـــبـــيــعـــة نـــظــام احلـــكم خـــصــوصـــاً في هـــذه ا
ــيـلــيـشــيـات فـي أغـلب بل فـي كل مـفــاصل احلـكم احملـاصــصـتي وتَــحَـكّمْ ا
والـدولـة من خالل مـا يسـمى( بـالـدولة الـعـمـيـقة) والـتي تـسـيـطر بـشـكل يـكاد
يكون شـبه مطلق على الفعاليات السياسية واألقتصادية واألمنية وإلى حدٍ ما
الـثـقافـيـة واألجتـمـاعيـة وفـرض إرادتهـا بالـقـوة لصـالح دولٍ خـارجـيةٍ مـحددة
وأهمـها إيـران الالعب األساس في كل مـجريـات األمور في الـعراق وإلى حدٍ

ما في لبنان. 
إن األمور تـسيـر من سيئ إلى أسـوأ في هذين الـبلـدين وليس هـنالك من حل
بكرة فإنها التُبشر بخير ألسباب معروفة قريب في األفق حـتى  األنتخابات ا
وواضحـة في رابعة النهار  لذلك ستبقى بغداد تعض على جرحها كما تنبأ
ـرفأ لـهـا اجلـواهـري وهي تـواسي بـيـروت النـازفـة واحملـطـمـة بـعـد إنـفـجـار ا
الـهـائـل  وكـأن بـيـروت حتـذر بــغـداد من األيـام الـقــادمـة أذا لم تـأخـذ احلـذر

نفلتة بحزمٍ شديد.   يليشيات ا واحليطة وتتعامل مع ا
عضّي على اجلرح يا بغداد صــابرةً

بيروت تعـــــرفُ ما فيها وما فينا 
عضّي على اجلرح يابغداد واتعظي 

{ من أحرق األرز لن يسقي البساتينا
نعـم الذي أحرق أرز لـبنـان ودمر نـصف بيـروت هو نـفسه

ــتـبـقي من بــسـاتـ بــغـداد بـعـد أن  الـذي ســيـحـرق ا
جتريـف وتدمير وأحراق اجلـزء األكبر من هـذه البسات

غول اجلدد .... إنتبهوا إلى القادم. على يد ا
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ــهــدي: لن يــسـتــقــيل النه ال يــهـرب من قـالــوهــا قــبل اسـتــقــالـة عــادل عــبـد ا
سـؤولية فـاخر الثـياب من اموال سـؤولية قـالها عـنه من عشق امتـيازات ا ا
الــنــاس فـاخــر الــطـعــام من امــوال الــنـاس شــركــات و عـمــوالت وجــاهـة و
بروتـوكوالت لكن عادل اسـتقال ولم يحـاسب و يبدو انه لن يحـاسب مثلما
لن يـحـاسب حـسـان ديـاب الذي جـاء خـلـفـا لـسـعد احلـريـري الـذي اسـتـقال
جراء جـزع الشعب الـلبـناني او باالدق فـقراء لـبنان و جـيلـها الواعي من دفع
ـارونـيـة والــدرزيـة و الـسـنـة و الـشـيـعـة عـلى تـنـظـيم ثـمن تـصـالح الـعـائالت ا

مصاحلهم اوال.
ر تـفجيـر او انفـجار الرصـيف١٢ ببيـروت بال ثمن نـعم قد يكـون الثمن لن 
بـخـسـا كبـخـاسـة سـعـر الـلـيرة امـام الـدوالر لـكن احلـصـافـة سـتـدفع رجال
ان و مـثـل لـهم في الـبـر الـعوائـل الذين سـيـستـثـمـرون احلدث لـلـتضـحـيـة 
احلـكـومـة فـليس مـثل سـامي اجلـمـيل وهـو ابن امـ و حفـيـد بـيـيـر مؤسس
ـقتـول بالتـفجـير بال الكـتاب يـذرف دمعـا على نـزار ناجـاريان امـ احلزب ا
مقـابل" راجعـوا كلـمة تـأب اجلـميـل صبـيحـة الصالة عـلى نازو". ولـيس مثل
وليـد بيگ جنـبالط الذي قـال قبال و قـال ابوه كمـال: صيغـة احلكم في لـبنان
تمـنعني من الرئاسة النني درزي فيما اي ماروني بأمكانه الوصول فقط النه

ماروني.
االن و بعـد زيارة ماكـرون الذي نزل لـلشارع بـعد ان اسمع سـياسيي لـبنان

تبـادلة ب حلفاء كالما قـاسيا و بعد النـفي و االتهامات ا
العـهد لن يكون حـسان دياب غـالي الثمن على الـعامل
لتـجديد وجودهم في السراي احلكومي ببيروت قبل ان

ان او لبعبدا. تصل النار للبر

وجب معاهدة لوزان خارطة توزيع النفوذ 
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ـنتخب الوطـني لكرة الـقدم ونادي فـانكوفر وايـتكابس الـكندي عـلي عدنان على علق جنم ا
العروض التي تلقاها في االنتقاالت الصيفية احلالية.

وقال عـدنان في حديث صحـفي ان هناك عدة عروض من اوروبـا حدثني عنـها وكيل اعمالي
كريستيان اميلي لكن ال عروض رسمية حتى االن.

واوضح قائالً اشـعر براحـة كبيـرة في فانـكوفر واتـمنى ان اساعـد الفـريق لتحـقيق اهدافه
عقدي مازال سارياً حتى نهاية صيف 2021.

واشارت تـقارير صـحفيـة الى ان عدنان لـديه عدة عروض من اوروبـا وعلى وجه اخلصوص
من تركيا.
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ويندسور جون ام عام االحتاد االسيوي 

صـحـة الـبـطل االسـيـوي مصـطـفى
التكريتي اثر اصـابتهما بفايروس

كوورنا.
وأكـد الكـاب درجـال عن إستـعداد
وزارته الــتــام لـتــوفـيــر كل الــسـبل
واإلمـكـانـيـات جلـمـيع الـريـاضـيـ
بـغـيــة جتـاوزهم هــذه االزمـة الـتي

. سببها الفايروس اللع
وأكد درجال الى وعـده الذي اطلقه
ـبـارك قـبل عـطـلــة عـيـد األضـحى ا
واي ـقـر احتـاد ا بزيـارة رسـمـيـة 
ـعـوقات تـاي والـوقوف عـلى اهم ا
الـــتـي تـــواجه األبـــطــــال وتـــذلـــيل
الــــصـــعــــاب امـــامــــهم فــــضال عن
مــشـــاهــدة أجنــازاتــهـم الــذهــبــيــة
وحـضـور وحـدة تـدريبـيـة ألبـطاله
مبـيـنا ان أنـشـغـاله مؤخـرا بـسبب
ي لـلـشـباب الـتـزامـات الـيـوم الـعـا

وستكون الزيارة قريبا .
ومن جانـبه  شكـر  علك   وزير
الــشــبــاب والـــريــاضــة إلهــتــمــامه
تـابعـة جمـيع االحتادات الـكبـيـر 
الريـاضـيـة وكـذلك األنـدية وتـلـبـية
مــطــالب الــريـاضــيــ مــبــيــنـا ان
ـــســؤول كـل مــاكـــان قـــريـــبــا من ا
ختلف األلعاب يكون الرياضي 
قـــريـب عـــلى قـــلـــوبـــهم ويـــســـاهم
مساهمة فعالة في دعمهم وهذا ما
سـنـاه حـقـيقـة في مـعـالي الـوزير
حـــالـــيـــا داعـــيـــا فـي الـــوقت ذاته
اجلـــمـــيع الى تـــكـــثـــيف اجلـــهــود
والــعــمـل بــروح الــفـــريق الــواحــد
رحـلة الصعبة التي لتجاوز هذه ا

سببها فايروس كورونا.

شعبة االنشـطة الرياضية شاركت
بـــهــــا فـــرق مــــواهب كــــرة الـــقـــدم
والـتــايـكـونــدو واجلـودو واجلـيت
كـون دو والعـاب القـوى إلى جانب
فـعـالــيـة رفع الـعـلـم الـعـراقي الـتي
كفـوف كما قدمـها بطل رياضـة ا
تـضـمـنـت الـفـعـالـيـات اسـتـعـراض
ـــيـــز لـــلــســـيـــارات والـــدراجــات

النارية.
وكانت الفقرة الصباحية لالحتفاء
ي لــلـشـبـاب شـهـدت بـالــيـوم الـعـا
ـــبـــادرات عـــددا مـن الـــفـــقـــرات وا
نظمتهـا دوائر الوزارة تنوعت ب
االنـــشــطــة الـــفــنــيـــة والــثــقـــافــيــة

والعلمية والرياضية.
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واعــــــتــــــذرت وزارة الـــــــشــــــبــــــاب
والـريـاضـة عن اي اربـاك او خـطـأ
ي. في احتفالية يوم الشباب العا
وذكــرت الــوزارة في بــيــان انه في
الــــوقت الــــذي تـــثــــمن فــــيه وزارة
الشـباب والريـاضة جمـيع اجلهود
واالبداعـات التي انـطلقت لـلتعـبير
ي عـن الـشــبــاب في يــومــهم الــعــا
شهود وتمت في الـغالب بطريقة ا
تــطــوعــيــة اتــخــذت فــيــهـا جــمــيع
االجـــراءات االحـــتـــرازيــة بـــســـبب
جـائـحـة كـورونـا  فـإنـهـا تـؤكد ان
ــنـــاســبــة الــعــزم األكـــيــد بـــهــذه ا
الــكـبــيــرة كـان أوالً لــلــتـعــبــيـر عن
اإلمكانـية اإلبداعيـة لشبابـنا بكافة
ــواهب اســوة بــدول الــطــاقــات وا
ــســنــاه الـــعــالم االخــرى وان مــا 
يقينـاً هو جناح وزارة الشباب في

الـوصول بـهذا الـصوت الى اوسع
مدى.

واضافت كذلك حاولنا قدر اإلمكان
اخلـروج عن األطر الـتقـليديـة التي
كــــــــانـت حتـــــــــصـــــــــل كـل عــــــــام
ـناسبـة على إحتـفالية باخـتصار ا
مـحـددة دون اإلفـصـاح عـمـا يـريده
الـشــبـاب كــواجـهــة لـلــطـلــبـات في

يومهم.
وتابـعت ال بد لـنا هنـا من توضيح
مــفـهــوم الــتــكــر الــذي طــالب به
ـبـالغ الـبـعض كـان يــقف بـحـدود ا
النـقـديـة او الهـدايـا الـتقـديـرية مع
الـــتــقــاط الــصــور ال اكــثــر من ذلك
وهي نظـرة قاصـرة ال توازي حجم
ـــنــــاســـبـــة ابــــداً الن الـــتـــكـــر ا
احلــقــيــقي لــلــشــبــاب هــو تــوفــيـر
ـستـلزمات الـتي يسـتطـيعون من ا
خاللـهـا صـقل مـواهـبـهم وتـطـويـر
ـعــرفـيــة من نـواحي قــابـلــيـاتــهم ا
واختصاصـات عدة ثقافيـاً وعلمياً
وريـاضيـاً والتـكر احلـقيـقي هو
تـوفيـر فـرص حـقـيقـيـة لـلـعمل من
أجـل الـــــــنـــــــهــــــــوض بـــــــالـــــــواقع
واهب االقـتصـادي أو إحـتضـان ا
ـبـدعـة وهـذه هي نـظـرتـنـا جتاه ا
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واتـــصل درجـــال صـــبـــاح الـــيــوم
بالسيد مـصطفى جبار علك رئيس
االحتـــاد الــعــراقي لــلــمــواي تــاي
لـإلطـمــئـنــان عـلى صــحـة الــكـابـ
عالء فـــاضل مـــدرب مــنـــتـــخـــبـــنــا
الـشـبابي وايـضـا لإلستـفـسار عن dOCš .d  wKŽ

نـية بـسبب جـائحـة كورونـا الالعب الدولـي الكـبير   بعـد أن وافت ا
رشح أحمـد راضي ( رحمه الله تـعالى) الذي كان في صـدارة ا
ـا يـتمـتع به من مـقبـولـية لـرئـاسة إحتـاد كـرة القـدم الـعراقـيـة نظـرا 
كـبـيرة فـي األوساط الـريـاضيـة احملـليـة والـعـربيـة والـدوليـة. ولـكن يد
القـدر كـانت أسبق من اجلـمـيع فذهب الى دار حـقه مـودعا بـدموع

وزفرات العراقي التي حزنت لفقده كثيرا.
ـلفـات التي شـهدت تعـثرا وتـراجعا ـلف الرياضي من ا هذا ويـعد ا
مـلـحـوظا فـي كثـيـر من اجملـاالت الريـاضـيـة. وقـد تكـون ريـاضـة كرة
الـقـدم في مـقـدمـة ذلك هـذا إذا إسـتـثنـيـنـا إجنـازنـا اآلسـيـوي  عام
2007 الذي حتقق بفعل الهمة العالية لالعب أوال والكادر
الـتــدريـبي واإلداري ثـانــيـا وحـسن احلظ الــذي رافـقـنــا في انـتـظـام
ـنتـخبـات ثالـثا. فـهـذه العـوامل الثالثـة شكـلت الزخم اجملمـوعات وا

األكبر لفوزنا القاري الوحيد.
ـنـتـخـبـات الـوطـنــيـة بـعـد ذلك. وبـقـيت  وقـد سـاد الـتـذبـذب مـســار ا
اإلخـفـاقات هي الـكـرة الـتي يـتنـاقـلـهـا اخملتـصـون فـيمـا بـيـنـهم. فكل
واحد من هـوالء يرمي الفشل على اآلخر عـلى عكس ماشاهدناه في
الفـوز بكأس آسـيا فجـميعـهم عوامل جناح حـتى ليتـبادر الى الظن
ان الـذين وقـفـوا من وراء هـذا الـنــجـاح حـقـيـقـة لم يـشـمـلـهم نـصـيب
وت السريري في ظل منه!!. وهكذا بقي حال الكرة العراقية يعيش ا
ـوضوعات التي تستجد شخـصيات لم تلتزم النـقد البناء في تناول ا
على سـاحة كـرة القـدم . بل ان الشـروع باالتـهامـات وقدح اآلخرين
يسم الوحيـد الذي يوصف به النقـد الرياضي في العراق. كان هـو ا
وهــــذه األفــــكـــار الــــســـلــــبــــيـــة الــــتي غــــمــــرت الـــواقـع الـــريــــاضي
  حتتاج  من اخملتص وأصحاب الرؤية الوطنية العالية أن اليوم
ينـتفضـوا غيـرة لوطـنهم أوال وألنـفسـهم ثانـيا ألنـهم أبنـاء اللـعبة أو
من قام عـلى خدمتها عقودا من الـزمن.  األمر الذي يعطيه أكثر من
مبـرر للتصدي ومواجهة الـتيارات التي حتاول أن جتعل من العراق
نافسات الدولـية.  في الوقت الذي أشاد كثير من رقمـا سهال في ا
درسة الوالدة) ومنهم اخملتـص بواقع الكرة العراقيـة ووصفها ب(ا

رئيس األحتاد الكويتي الشقيق في إحدى دورات اخلليج األخيرة.
    وقد اليـخلـوا القـوس من منـزع كمـا يقـال. فالـساحـة الريـاضية
تــغص بـاألســمـاء الالمــعـة الــتي قـدمت لــلـكـرة الــعـراقــيـة كــثـيـرا من
اإلجنــازات والـــبـــطـــوالت الـــكـــبـــيـــرة. هـــذا فـــضال عن مـــؤهالتـــهم
الشـخصية والـثقافيـة التي تشكل شـرطا جوهريـا في اجللوس على
ـسـؤولـيات. ومن مـقـاعـد الـصف األول في عـمـوم الـتخـصـصـات وا
ـتابـعة الـدقـيقـة لـبرامج الـفـضائـيات   وا خالل اخلـبـرة الشـخـصيـة
الريـاضيـة جند أن هنـاك بعض األسـماء التي تـستـحق أن تكون في
سـار الرياضي قـدمة وينـبغي أن حتـتل دورا بارزا في تصـحيح ا ا
ا تركتـه من صورة حسنـة في ذاكرة جمهـور الرياضة. في العـراق 
اذ ان طروحـاتهم الـفكـرية كـانت غنـية بـاحللـول الواقـعيـة التي تـخدم
الـكـرة العـراقـيـة هذا فـضال عن تـمـتعـهم بـالـشخـصـيـة القـيـادية في
لف الـريـاضي وصفـاتهم األخالقـيـة العـاليـة الـتي تنـأى بهم إدارة ا
عن انـتــقـاد اآلخـرين من أجل مـصـالح شـخـصـيـة بـحـتـة.     وفي
تـواضع إن مـايـتمـتع به الـسيـد عـلي األسـدي من شخـصـية رأيي ا
ـنـاطـة به واخلـروج ـسـؤولـيـات ا قـيـاديـة وحــرص شـديـد في اداء ا
بنـادي الكـهربـاء الريـاضي من قـبو الـدهالـيز الى عـالم األضواء عـبر
مـسـيرته الـريـاضـية الـطـويلـة في إدارة الـنـادي تعـطـيه مؤهال كـبـيرا
لـلـتـرشح إلدارة اإلحتـاد وحتـقــيق الـقـفـزة الـنـوعـيــة الـتي يـنـتـظـرهـا

اجلميع.
     أما الـسيد ناظم شاكر هذا التأريخ الرياضي احلافل بالعطاء
الذي تـكلل مـؤخرا بالـنجـاح التـدريبي واخلـبرة الـفنـية الـعالـية هذا
ـهـمـة ــمـيـز يـجــعـله جـديــرا بـأداء ا فـضال عن إتـزانـه الـشـخـصي ا

والوصول بكرة القدم العراقية الى بر األمان.
ـهـذب كـر صدام نـكـهة      وتـبـقى لـشخـصـية الـالعب الكـبـير ا
خاصـة تعبر عنـها ثقافـته الراكزة وعقـله الراجح في تناول احلديث
عن الـلــعـبـة وهـو قــادر عـلى ان يـجــمع شـتـات األمـور لــو أنـيـطت به

همة. ا
    ومـا أحــسـن احلظ لــو إجــتـمــعت
لـهذه األسمـاء الثالثة الـفرصة في أن
يــعــمــلــوا ســويــة بـــعــيــدا عن صــفــة
رؤوس سـأكـون جـازما الـرئـيس أوا
بــأن الـكــرة الــعـراقــيـة ســوف تــعـيش

عصرا ذهبيا المعا .

 ÂbI¹ËÎ UFÝu  ÎUŽUL²ł≈ bIF¹ s¹b « Õö  œU%≈

Í—Ëb «  «dI  vKŽ  UEH%
wz«d U « ‚œU  bL×  ≠ ¡«d UÝ

ـقر مـديرية عقـد االحتاد الـفرعي 
الـشـبـاب والـريــاضـة في مـحـافـظـة
صالح الدين اجتماعاً موسعاً على
خـلفـية قـرارات الهيـئة الـتطـبيـعية
بـشــأن اقـامــة دوري الـدرجـة االول
في اخلـــامس عـــشـــر مـن الـــشـــهــر
ــــقـــبل  وتــــصـــنـــيـف االنـــديـــة  ا
وبــالــوقـت ذاته مــثــمـــنــ جــهــود
ـســابـقـات الـتــطـبــيـعـيــة وجلـنــة ا
ـــهم في اعـــادة عــجـــلــة ودورهـــا ا
دوري الـــــدرجـــــة االولـى و اعـــــادة
احلـياة لـلـمالعب بعـد فـترة سـبات

بسبب فايروس كورونا .
ونـــاقش االحتــــاد قـــرارات جلـــنـــة
ـسـابقـات في الهـيئـة التـطبـيعـية ا

ـثـلي األنـديــة لـيـجـمع بـحـضــور 
اجلــمـــيع عـــلى ان هـــنــالـك بــعض
االمــور الـتي حتـتـاج الى مـراجـعـة
ركزي ابرزهـا عدم دعوة االحتـاد ا
رؤسـاء االحتـادات الـفـرعـيـة لألخذ
بــــــآرائــــــهم اجتــــــاه الــــــوضـع في
احملــافـــظـــات وامـــكــانـــيـــة اقـــامــة
الــوحـدات الـتــدريـبــيـة من عــدمـهـا
خـــــصـــــوصـــــاً مـع زيـــــادة اعـــــداد
ـصابـ بـالفـايروس ومـنع خلـية ا
االزمه الي جتــــــمـع  و تــــــوقــــــيت
انـــطالق الـــدوري وآلـــيــة اقـــامـــته

وبعض القرارات االخرى .
وعبـرت االنديـة  عن رفضـها قرار
الــتـصـنــيف اجلـديــد لـكــون يـلـحق
ضـــرر بــانــديه تـــدرجت لــســنــوات

طوال وصـرفت مبـالغ كبـيره. وركز
االحتــاد الـفــرعي عــلى عـدم الــغـاء
وسم الـسابق السيما وان نتائج ا
الــدوري فـي احملــافــظه اقـــيم عــلى
اكـــمل وجه و تـــوج بـــلــقـــبه نــادي
الشرقاط  لـذا فأن االحتاد الفرعي
عازم على ضمـان حق الشرقاط في
بـاشر كـونه بطل الدوري التـأهل ا
في الــنـســخـة الـســابـقــة  اجلـديـر
بالذكر ان االحتاد الفرعي سيلتقي
بالـهـيئـة الـتـطبـيـعيـة في االسـبوع
ـناقـشة طـلبـات ومقـترحات ـقبل  ا
األنــديـة وفي جــعــبـته الــكـثــيـر من
قـترحات واحلـلول لـلوصول الى ا
نـــتــــائـج تــــضــــمن حق اجلــــمــــيع

وتناسب وضع االندية .
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وقــــال رئـــيس االحتــــاد حـــســـ
الـــــعــــمـــــيــــدي فـي تــــصـــــريح

صــحــفي  إنه لم يــصل
لالحتـــــاد أي كـــــتــــاب
رســــــمي مـن انـــــديـــــة
ينـاء ونفط اجلنوب ا
بـــــــــــخــــــــــــصـــــــــــوص
االنـسحـاب من الدوري

متاز. ا
وأضـــــــــاف ان احتـــــــــاد
الـسلـة سيـطبق الـلوائح
سابـقات كرة اخلاصـة 
الـــســــلـــة عـــلـى االنـــديـــة
ـــــــــذكــــــــورة فـي حــــــــال ا
انـــســـحــــابــــهـــا بـــشـــكل
رســـــمي مـــــبــــيـــــنــــاً ان
االحتـــاد لن يـــتـــخــذ أي
قــــــرار دون أي كـــــتـــــاب

رسمي.
يـذكـر ان انــبـاء اشـارت
الى انـــســحـــاب نــاديي
ـيـنـاء ونـفط اجلـنوب ا
ـــــربع الــــــذهـــــبي مـن ا
لـــــلـــــدوري الـــــعـــــراقي
ــــمـــــــــــــتـــاز بــــكـــرة ا

السلة.
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تلـقى الـبـطل الدولـي صاحب فـضـية
ــواي تـاي وذهــبـيــة آسـيـا الـعــالم بـا
مــصـطــفى رعـد الــتـكــريـتي اتــصـاالً
هــاتــفــيـــاً من الــنــائب األول لــرئــيس
مجلس الـنواب العـراقي حسن كر
الكعـبي لالطمـئنان عـلى صحـته بعد
أصــابــتـه بــفــايــروس كــورونــا.واكــد
الـكــعـبي في أتــصـاله بـحــسب بـيـان
ـكـتـبه عـلى دعم جـمـيع الـريـاضـي
ــمــكــنــة واألبــطــال بــكــافــة الــطــرق ا
وبـــالــتـــنــســـيق مع جلـــنــة الـــشــبــاب
والــــريــــاضـــــة ووزارتي الـــــصــــحــــة
والـشبـاب والـريـاضـة نـاقال بـالوقت
ذاتـه حتـــيــــاتـه الى رئــــيـس األحتـــاد
ـــركـــزي لــلـــمـــواي تــاي الـــعـــراقي ا
مـصــطـفى جـبــار عـلك عــلى جـهـوده
الـــكـــبــيـــرة بــاحلـــفــاظ عـــلى العـــبــيه
ومـدربيـه وتقـد الـدعم لـهم لـتـخطي

. هذا الوباء اللع
وبدوره قـدم رئـيس األحتاد الـعراقي
ركزي للمواي تـاي مصطفى جبار ا
عـلك شــكـره وتـقـديــره لـلـنـائب األول
لــرئـــيس مــجــلـس الــنــواب األســتــاذ
حــسـن الــكــعـــبي عــلى أتـــصــاله مع
ـســتـمــر لألحتـاد أبــطـالــنـا ودعــمه ا
بـرغم مـشاغـله الـكـثـيـرة و عن طريق
رئـــيس واعـــضـــاء جلـــنــة الـــشـــبــاب

انية. والرياضة البر
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ـنتـخب الـوطني لـكرة عـاد جنم ا
الـقـدم ونادي كـريلـيا سـوفيـتوف
الـــــروسي صــــفـــــاء هــــادي الى
الـتدريبـات من جديـد بعـد شقائه

من االصابة.
وقـــــــال هـــــــادي في تـــــــصـــــــريح
ـــاضـــيــة صـــحــفـي  ان االيــام ا
تـعرضت الصـابة اثـناء تـدريبات

كريليا سوفيتوف.
واضـــــاف ان االصـــــابـــــة كـــــانت
طـفـيــفـة وتـمــكـنت من اســتـعـادة
عافـيتي والـعودة الى التـدريبات
مــجــددا اســـتـــــعــداداً لــلــمــوسم

قبل. ا
يــذكـــر ان هـــادي  اســتـــدعــائه
لــــصــــفـــــوف اســــود الـــــرافــــدين
حتــضـــيــرا لـــلــمــــــــــــــــبــاريــات
الــوديــة اسـتــعــدادا لــتـصــفــيـات

اسيا.
ومن جـــــانـــــبـه كـــــشف االحتـــــاد
الـعــراقي لـكــرة الـسـلــة حـقــيـقـة
ــيـنــاء ونـفط انــسـحــاب نـاديي ا
ــــربع الــــذهـــبي اجلــــنــــوب من ا
ــمـتــاز لـكـرة لــلـدوري الــعـراقي ا

السلة.
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تــســـخــيــر كل إمـــكــانــات الــوزارة
هـمة التي خدمـة لهـذه الشريـحة ا
تـمـثل الـنــسـبـة األكـبـر لــلـمـجـتـمع
الــعـــراقي. جــاء ذلـك خالل كــلـــمــة
السيـد الوزير في االحتـفالية التي
ــــنـــــــــــــاســــبــــة يـــوم أقــــيـــمـت 
ي 12- 8 - الــــشـــــــــبــــاب الـــعــــا
 في مـقـر الـوزارة وشـهدت 2020
عــــددا من الــــفـــقــــرات والــــبـــرامج
واألنـشطـة الـشـبـابيـة والـريـاضـية
والـــــتي أقــــيــــمـت حتت شــــعــــار (

شبابنا أملنا في التغيير).
وقـال درجـال في بـيـان لـلـوزارة إن
الــــــدولـــــــة ومـع األسف لـم تـــــــعطِ
الـشــبـاب الـفـرصـة لــكي يـنـهـضـوا
بـــواقـــعــهـم والــدلـــيل لم تـــســـتــلم
الـوزارة ضــمن مــيــزانـيــتــهـا مــنـذ
 والى االن اي مــبـــالغ لــدعم2014
الــــشــــبـــاب فـي إشـــارة واضــــحـــة
ــهـمـة بـأهـمــال هـذه الــشـريــحـة ا
مـضـيـفـا أنـه سـيـسـعى ومن خالل
ــالــيـة اإلمــكــانـيــات الــبــشـريــة وا
ـتــوفـرة في الـوزارة إلى إيالئـهم ا
االهـــتـــمــام الـــذي يـــســـتـــحــقـــونه
ـستقـبل في شتى بـصفـتهم بـناة ا
اجملــاالت الــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة
والـريــاضـيــة كـذلـك فـتــحـنــا بـاب
ــديـــريــات الـــتــعـــاون مع مـــدراء ا
الشـبـابـية فـي بغـداد واحملـافـظات
من اجـل الــــتــــواصـل فــــنـــــيــــا مع
الــــوزارة لــــتــــنـــظــــيم االنــــشــــطـــة
ـبادرات الـشبابـية والـبحث عن وا

وهوب وصقل مواهبهم. ا
واوضح أنه اســتـلـم تـركــة ثـقــيـلـة
جـدا لـكن هـذا اليـعـني االسـتـسالم
وســيـتـم الــعـمـل بــكل قــوة خــدمـة
ـتــلك لــلـشــبــاب الــعــراقي الــذي 
ـعـرفة خـزيـنـا كـبـيـرا من الـعـلم وا
ـيـزة التــنـضب لـكـنـهـا ومـواهب 
حتتاج إلى دعم ورعاية إلى جانب
بـنى حتـتـيـة مـتـطـورة تـعـمل عـلى

صقلها.
ـسـائـية في هذا وضـمت الـفـقـرة ا
ي االحـــتــفـــالــيـــة بـــالــيـــوم الـــعــا
لــــلـــــشـــــبــــاب مـــــجـــــمــــوعـــــة من
االســتـــعــراضـــات والــفـــعــالـــيــات
الــريـاضـيـة الــتي نـظـمــتـهـا دائـرة
الــتـــربـــيـــة الـــبـــدنـــيــة
والريـاضة

ـنـتـخـبـات لـتـصـفـيـات "مـونـديال ا
بنظام الذهاب واإلياب. "2022
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زار وزيـــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضــة
عـدنان درجـال رفـقة الـنـجم الدولي
الـــــســـــابـق يـــــونـس مـــــحـــــمـــــود
ـتـظـاهـرين في سـاحـة الـفـردوس ا

بالعاصمة بغداد.
وذكـــر درجـــال في مـــنــشـــور عـــبــر
صــفـحــته الـشــخـصـيــة  انه زرنـا
ـتـظـاهـرين في سـاحـة الـفـردوس ا
ـعيـة الكـاب وسط بـغداد الـيوم 
يونس محمود اسـتمعنا الى كافة
شـروعـة وسـيكـون لـنا مطـالـبـهم ا
لـقاء مـعـهم في مقـر وزارة الشـباب
ـقـبل والـريـاضـة خالل االســبـوع ا
لــلـحـديث مـعــهم بـشـكل تــفـصـيـلي

حول مشاكلهم ومطالبهم.
وأضاف نفـتخر كثـيرا بوجود هذا
اجلـيل الـشـبـابي الـقـوي والـصـلب
الـــذي لـم يــلـــ رغـم كل الـــظــروف
الــصــعــبـة الــتـي عـاشــهــا وطــنــنـا
الـعزيز امـلنا كـبير بـشبابـنا ألنهم

ستقبل وبناة البلد. قادة ا
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وأكـــد درجـــال أن خــــطـــة الـــوزارة
تـنصب لـلـنـهـوض بـواقع الـشـباب
والــــريـــاضــــة بــــعـــد أن
أهـــــــمــــــلـت هــــــذه
الـــشـــريـــحـــة
لـــســــنـــوات
طويلة من
خـــــــــــــــالل
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كـشـف ويـنــدسـور جــون أمـ عـام
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم موعد
ـرحلة الـثانـية والثـالثة مـباريات ا
اخلــاصــة بــتــصــفــــــــــــيــات كـأس
العالم  2022 عن القارة الصفراء.
وأعــلـن االحتــاد اآلســـيـــوي لـــكــرة
الــــقــــدم عن تــــأجــــيـل مــــبــــاريـــات
تـصـفـيـات كـأس الـعـالم وكأس أ
ــقـرر أن آســيــا والــتي كــانت مـن ا
تـــقـــام في شـــهـــري تــشـــرين األول
ـقــبـلـ لــلـعـام وتــشـرين الــثـاني ا

قبل. ا
وأفـــــادت صـــــحـــــيـــــفـــــة االحتـــــاد
اإلماراتية عبر حسابها على موقع
الـتـواصـل االجـتـمـاعـي ويـنـدسـور
جــون أمـ عـام االحتـاد اآلسـيـوي
يـعلن تـلـقي طلـبات من دول الـقارة
بــتــأجــيـل تــصــفــيـــات "مــونــديــال
لــعــدم ضــمــان فـتـح احلـدود2022
وحـريـة الـسـفـر وإجـراءات احلـجر
الــصــحـي بــجــانب اخملــاوف عــلى
صـحـة وسالمـة الالعـبـ واحلـكام

. واإلداري
وأكـــمــلـت: األمــ الــعـــام لالحتــاد
ــنــتــخــبـات اآلســيــوي يــؤكــد أن ا
تــســتــكـمـل تــصـفــيــات "مــونــديـال
2021في اذار وحـــزيــران  "2022
رحـلة الثانية على أن النتهاء ا
ــرحـــلـــة الـــثـــالـــثــة تـــقـــام ا
واألخـــيــــرة فـي أيــــلـــول
وتـــــــــــشــــــــــريـن األول
وتشرين الثاني من
الــــــعـــــام نــــــفـــــسه
وجتـــــــــرى آخـــــــــر
جــولــتــ في اذار
وحزيران .2022
واخـــــتـــــتم: دوري
أبـــــطـــــال آســـــيـــــا
ينـطلق في مـوعده

ـــقــبل 14 ايــلـــول ا
ألن الــبـطـولـة حتـولت

إلى الــنــظـام اجملــمع وال
حتــتــاج تـنــقالت كــثــيـرة
بـــــ الـــــدول واألمـــــر
يــخـتــلف عن خـوض

صفاء هادي

عدنان درجال

جانب من اجتماع االحتاد الفرعي بكرة القدم في صالح الدين
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ــاني تـفـوق عـلـى فـريـقه.وأبـلغ األ
سيميـوني مؤتمرا صحـفيا أتفهم
أن (اليـبـزيغ) كـان أفـضل مـنـا لـكن
زيد. لم يكن باستـطاعتنـا تقد ا
لم نـــلــعب كــمــا أردنـــا لــكن يــجب
عـلــيــنــا احلــفــاظ عــلى تــركــيــزنـا
واالســــــتـــــــعـــــــداد لــــــلـــــــمـــــــوسم
ــقــبل.”عـــانــيــنـــا لــلـــتــفــوق في ا
ــواجـهــات الــفــرديــة عـلى أرض ا
ـلعب و(اليـبزيغ) كـان أسرع مـنا ا
وارتـكب أخــطـاء أكــثـر مــنـا وكـان
جـيدا جـدا في إيـقـافنـا عن الـلعب
لـكــنــنـا قــدمــنـا كل شيء“.وعـانى
أتـلـيــتـيـكـو جملــاراة حـدة اليـبـزيغ
ـــو وتــــأخـــر بـــهــــدف داني أو
بـضــربـة رأس قـبل أن يـدرك
جواو فيلكس التعادل من
ركــــلـــــة جــــزاء.وحــــسم
تـايــلــر آدامــز الــفـوز
بــتـســديـدة غــيـرت
اجتــاهـــهـــا قــرب
الــنـهـايـة بـيـنـمـا
كـان أتــلـيـتـيـكـو
يــــســـــتــــعـــــيــــد
ــدرب هـــدوءه.وقـــال ا
األرجنتـيني إن فريـقه خارت قواه
في نهـاية موسـم شاق امتـد ألكثر
من  12شـــهــرا بـــســبب الـــتــوقف
الــطــويل الــذي نــتج عن جــائــحـة
فيروس كورونا.وأشـار سيميوني
إلـى الـتـحـديـات فـي مـوسم فـريـقه
الــصـــعب في الــدوري اإلســـبــاني
ـــهـــاجم أنـــطـــوان بـــعـــد رحـــيل ا
ـدافع دييجو جودين جريزمان وا
والـــنـــتـــائج اخملـــيـــبـــة.واحـــتـــاج
أتليتـيكو إلى أداء قوي في اجلزء
ـركز ـوسم حلـصـد ا األخـيـر من ا
الـثالـث بعـدمـا قضى وقـتـا طويال
ــــــــــربع ــــــــــوسـم خـــــــــارج ا من ا
الــــذهـــبي.وأضـــاف ”كــــان عـــامـــا
طــويال جــدا وتـعــرضــنــا لــضـغط
هائل حملاولة بلوغ دوري األبطال
ثم عـلــقـنــا في مـنــازلـنــا ألسـابـيع
طـــويـــلــة.”نـــشــعـــر بـــاأللم ألنـــنــا
وسم تعـرضنـا لضـغط كبـير في ا
والـعــديــد من اإلصــابـات وغــيـاب
الرؤيـة بسبب تـعاقدنا مـع العديد
من الالعب اجلديد“.وتابع ”كان
ــكــنـنــا تـقــد األفــضل الــلـيــلـة
وأردنـا الـتـقـدم في الــبـطـولـة لـكن
عـــلى اجلـــانب الــعـــاطــفـي وبــعــد
استـعدادنا وحـماسنـا ال يوجد ما

اشتكي منه
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{ واشـــــنــــطن - وكـــــاالت:  ضــــمن
ـفيس جـريزلـيز مـكانه في مـلحق
األدوار اإلقـــصـــائـــيـــة بـــدوري كــرة
السـلة األمـريكي للـمحـترف بـعدما
حقق كل من يـوناس فاالنـشيوناس
وجـا مـورانت ثالثـة أرقـام مـزدوجة
في الفوز 119- 106على ميلووكي
بــــاكـس مـــســــاء اخلــــمــــيس.ودخل
جريـزليـز آخر مبـارياته في مـنتجع
ديزني وورلد الذي اخـتارته رابطة
الـبـطـولـة الســتـئـنـاف الـدوري بـعـد
تــــوقـــفـه في مــــارس آذار بــــســــبب
جـــائــحــة فــيـــروس كــورونــا وهــو
بــحــاجــة لــلـفــوز لــضــمــان الــتـأهل
لـلـمـلــحق بـغض الـنــظـر عن نـتـائج
فــيــنــكـس صــنــز وبــورتالنــد تــريل
بـــــلـــــيــــزرز وســـــان أنـــــطــــونـــــيــــو
سبيـرز.وكانت الرابطـة قررت إقامة
ــركــز مـــلــحق لــتــحـــديــد صــاحب ا
ـؤهل لـألدوار اإلقـصـائـية الـثـامن ا

فاالنشـيوناس  26نقطـة واستحوذ
على  19كـرة مـرتـدة بـاإلضـافة إلى
 12تمريرة حاسمة فيما أحرز
زميله مورانت  12نقطة واستحوذ
على  13كرة مرتدة وعشر تمريرات
حاسمة.وكان ديلون بروكس األكثر
تــســجــيال فـي صــفــوف جــريــزلــيـز
بـرصــيـد  31نــقـطـة.وتــصـدر بـروك
لــوبــيـــز قــائــمـــة مــســجـــلي بــاكس
بـــــرصـــــيـــــد  19نـــــقــــــطـــــة في 20
ــركـز دقــيــقــة.ويـحــتل جــريــزلـيــز ا
الـــثـــامن بـــرصـــيـــد  34فــوزا و39
ـة مــثل بــلـيــزرز الــذي أصـبح هــز
بـحـاجـة للـفـوز علـى بروكـلـ نتس
لــضـمــان الـتــأهل لــلـمــلــحق.ويـأمل
صنـز الذي فاجـأ اجلميع وانـتصر
في جـمـيع مـبـاريـاته الـثـمـاني مـنـذ
ــوسم وهــو الـوحــيـد اســتـئــنـاف ا
ـة بـلـيـزرز الـذي فــعل ذلك في هـز

واجهة جريزليز. للصعود 
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من جـانـب اخـر  قــال كــوكي قــائـد
أتــلــيــتــيــكــو مــدريــد إن رازن بــال
شـــبـــورت اليــبـــزيغ كـــان الـــطــرف
األفــــضل وإن فــــريــــقه اســــتــــحق
ـــة 2- 1أمـــام مــــنـــافـــسه الــــهـــز
ـاني في دور الـثـمـانـيـة بدوري األ
أبــطــال أوروبــا لــكــرة الــقــدم يـوم
ــدرب اخلــمـــيس إذ فــشل فـــريق ا
ديـيـجـو سـيـمــيـوني في الـبـطـولـة
القارية البارزة مرة أخرى.وأخرج
أتلـيتـيكو مـنافـسه ليفـربول حامل
الـلـقب مـن دور الـسـتة عـشـر لـكـنه
افــتــقــر لــلــحــدة واحلــمــاس وهي
ـدرب ـعـتـادة لـفـريق ا الــصـفـات ا
ســيـــمــيـــوني وتـــأخــر في بـــدايــة
الــشـوط الـثـانـي بـضـربـة رأس من
ــو.وأبــلـغ كــوكي شــبــكــة داني أو
مــوفـيـسـتـار اإلسـبـانـيـة ”اليـبـزيغ
كـان أفــضل مـنـا وعــلـيـنــا تـوجـيه
الـتـهنـئـة له ألنه كان أسـرع وأكـثر
حــدة مــنـا“.وأدرك الــبــديل جــواو
فـيـلــكس الـتـعـادل ألتـلــيـتـيـكـو من
ركــلـــة جــزاء حــصل عــلــيــهــا لــكن
تـسـديدة تـايـلـز أدامز الـتي غـيرت
اجتـاهـهـا أعـادت الــتـقـدم لـلـفـريق
ـــاني قــرب الـــنــهــايـــة وصــمــد األ
ــواجــهــة بــاريـس سـان لــيــتــأهل 
جـــــــيـــــــرمــــــان فـي الـــــــدور قـــــــبل

ـيركاتـو الصيفي { باريس- وكـاالت : وجه مسؤولـو إنتر مـيالن أنظارهم في ا
إلى الفرنسي جنولو كانتي العب وسط تشيلسي.

ـدير الـتنـفيذي ـوقع "كالـتشـيو مـيركـاتو" اإليـطالي فـإن جوزيـبي مـاروتا ا ووفـقًا 
إلنتر ميالن يراقب وضع كانتي في تشيلسي.

وأشـارت إلى أن عــقـد كـانــتي مع تـشـيــلـسي مــسـتـمــر حـتى صـيف  2023 لـكن
درب فرانك المبارد. كن االستغناء عن خدماته من قبل ا الالعب 

وأوضحت أن األزمـة تظل في أن مـسؤولي تـشيـلسي يـتسـمون بـالصـعوبـة دائمًا
فـاوضات حول رحيل جنوم البـلوز إال أنه تبقى هناك مـساحة للتوصل إلى في ا

. اتفاق ب الطرف
يركـاتو بينما وذكرت أن إنتـر وضع ماتيو فيـتسينو ومـارسيلو بروزوفـيتش في ا

سيتم تقييم روبيرتو جاليارديني وبورخا فاليرو.

{ لـنـدن- وكـاالت : كـشف تـقـريـر صـحـفي بـريـطـاني مـوعـد حـسم
انتقال البرازيلي ويليان جنم تشيلسي السابق إلى آرسنال.

وسم 2020-2019 وانـتـهى عـقـد ويـلـيان مـع البـلـوز بـنـهـايـة ا
قبل أن يعلن الالعب رسميًا رحيله عن تشيلسي منذ أيام.
ووفقًـا لشبكـة "سكاي سبـورتس" فإن انتقـال ويليان إلى
آرسـنـال سـيــحـصل عـلى الـصـفــة الـرسـمـيـة الـسـبت

قبل. ا
 وأشارت تـقارير سابقـة إلى أن عقد ويليان مع
اجلـانرز سيـمتد إلى  3سـنوات وسـيحصل

الـالعب عــلـى راتب أســبـــوعي يـــبــلغ 100
ألف إسترليني.

 وأبـــرزت أن الـــدولي الـــبـــرازيــلي
رفض الـــــعـــــرض األخــــيـــــر من
تـشـيـلــسي لالسـتـمـرار; ألن
نـحه عقدا الـبلوز اكـتفـوا 
لـسنـتـ فـقط بيـنـمـا أصر
ويـلــيـان عـلى  3مـواسم أو

الـــرحــــيل عـن "ســـتــــامــــفـــورد
بريدج".
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واجهات مع توماس تكون مان ”ا
دائما مـثيرة لالهتـمام تماما.. ألنه
يعرف جيدا كيف تكون كرة القدم.
 أتـمـنى أن يـحالـفـني الـتـوفيق في
مواجـهته وأن يـؤدي العبـو فريقي
كما أدوا أمام أتلـيتيكو“. وأضاف
ناجلزمان ”وستكون مباراة جيدة
جـدا“.وتــوخـيل ( 46عــامـا) أكــبـر
ســــــنــــــا وقـــــد ســــــبـق له تــــــدريب
ناجـلزمان لفـترة قصـيرة في فريق
الـرديف لـنــادي أوجـسـبــورج مـنـذ
 13عــامـا قــبل أن تـوقـف اإلصـابـة
مـسـيـرة ناجـلـزمـان كالعب ويـعمل

بعدها كشافا لتوخيل.

{ رومـا- وكاالت:  كشف تقريـر صحفي إيطالي الـيوم اخلميس عن تطور
يركاتو الصيفي لنادي يوفنتوس. جديد بشأن ا

ـدير الـفني  ووفـقًا لـصحـيفـة "توتـو سبـورت" اإليطـاليـة يـعقـد أندريـا بيـرلو ا
دير الرياضي للنادي اجلـديد ليوفنتوس اآلن اجتماعًا مع فابيو بارتيتسي ا

يركاتو الصيفي. للتحدث بشأن ا
ـيـركـاتـو  وأشـارت الـصـحــيـفـة إلى أن كل حتــركـات الـسـيــدة الـعـجـوز فـي ا

ستكون وفقًا لطلبات بيرلو كي ينفذ طريقة اللعب التي يريدها.
 وأوضـحت أن اجتماع اليوم يشهـد مناقشة مصير األرجـنتيني باولو ديباال
الـذي زعمت تقارير احتماليـة انتقاله إلى ريال مدريد نظير  100مليون يورو

أو عبر صفقة تبادلية مع توني كروس أو إيسكو.
 كـما يشـهد االجتـماع منـاقشة صـفقة الـفرنسي بـول بوجبـا جنم مانشـستر

يونايتد الذي يرغب بيرلو في إعادته إلى السيدة العجوز.

{ روما- وكاالت : كشف تقرير إعالمي إسباني صحة األنباء التي ترددت مؤخرًا حول مستقبل
البرتغالي كريستيانو رونالدو جنم يوفنتوس.

ووفقًـا لـبـرنامج "الـشـيـرجنيـتـو" فـإن قـيام خـورخي مـيـنديـز وكـيل كـريسـتـيـانو بـعـرض خـدمات
رونالدو على ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة أمر صحيح.

صـادر اإلسبـانيـة قربًـا لكـريسـتيـانو رونـالدو كمـا أنه في مـقدمة من ويـعد "الـشيـرجنيـتو" أكثـر ا
كشفوا عن تركه لريال مدريد لالنتقال إلى صفوف يوفنتوس في 2018.

وجـاء تأكـيد الـبرنـامج اإلسبـاني لصـحة اخلـبر بـعد سـاعات قـليلـة من صدور نـفي علـيه من أحد
احمليط لكريستيانو دون وجود تعليق من رونالدو أو مينديز.

يــذكـر أن أكــثـر من مــصـدر إســبــاني وإيـطــالي أكــدوا رغـبــة رونـالــدو في الــرحـيل عن صــفـوف
يوفنتوس عقب اإلخفاق مؤخرًا في دوري أبطال أوروبا.

فيس جريزليز

ـصـري.وسعى فريـقه الـقـد األهلي ا
األهـــلـي إلى الـــتـــعـــاقــد مـع رمـــضــان
صـــبــــحي في مـــحـــاوالت قـــيل أنـــهـــا
اقــتـــربت من الــنـــجــاح.إال أن الــنــادي
األهلي أعـلن يـوم األربعـاء إغالق باب
ــــفــــاوضــــات لـــــرغــــبــــة الـالعب في ا

االنـــــضــــمـــــام إلـى صــــفـــــوف فـــــريق
بـــيــــرامـــيــــدز الــــذي بـــرز اســــمه في
الـسـنـوات األخيـرة بـفـضل الـصـفـقات
الــــســــخــــيــــة لــــشـــراء الــــعــــديــــد من
.ولم يـكن اجلـدل الـذي أثـاره الالعـبـ
ـــصــري رمـــضـــان صــبـــحي الـالعب ا
مـــؤخــرا بــأمــر جــديـــد عــلى اجلــنــاح
نتخب مصر.فقد شهدت بداية ن  األ
مـشـاركـة الالعب رمـضـان صبـحي في
صـفـوف الـفــريق األول لـكـرة الـقـدم
ــصــري قــبل بــالــنــادي األهــلي ا
ســـــنــــوات حــــالــــة من اجلــــدل
الـكـروي بـ أنـصـار الفـريق
األحمـر ومشـجعي خـصمه
الــــزمـــالـك وذلك بــــســـبب
تــعــمـد صــبــحي الــوقـوف
عــلى الـكــرة أثــنـاء مــبـاراة
الـفـريـقـ في مـشـهـد وصف
بـاالستـعـراضي.لـكن الـنـقاش
رة كـان مرتبطا واجلدل هذه ا
ـا يراه الـبـعض تـعـارضـا ب

االحــتــراف والـوالء لــلــفــريق الـذي
نـشـأ فـيه الالعب. وأيـد مـغـردون قرار
صـبـحي بـاالنـتقـال مـعـتـبـريـنه "حـرية
شــخــصــيـة" ومــضــيــفـ أن "عــظــمـة
الـــنــوادي ال تـــتـــوقـف عـــنـــد العـــبــ

ـقـابل اعـتبـر آخرون ". وفي ا معـيـن
أن الـــنــادي قـــد قــدم الـــكــثـــيــر لالعب
و"جـــعــله جنــمــا" واصـــفــ انــتــقــال
صـبـحي بـأنـه "رد لـلـجـمـيل بـاإليـذاء".
وتــــــطــــــرق فــــــريق مـن رواد مــــــواقع
الـــتــواصل إلى قـــضــيــة االســـتــثــمــار
الــريـاضي في مــصـر ومــسـتـقــبـله إذ
أثـار الـرقم الـكـبـيـر الـذي سـيـتـقـاضاه

تشكيلة فريق اتليتيكو مدرير

{ واشـنطن - وكاالت: عـدلت سيـرينا ولـيامز تـأخرها
النـتصار عـلى شقـيقـتهـا الكـبرى فيـنوس بـنتـيجة 6-3
و6- 3و 6- 4 يـوم اخلــمـيس في أحـدث مــواجـهـة بـ
األخـتــ في مالعب الــتـنس لــتـبــلغ دور الـثــمـانــيـة في
الـنسخـة األولى لبـطولـة الالعبات األولـيات في كـنتاكي
تـحدة.وكانت سـيرينا جنت من مـشكلة في بـالواليات ا
الـدور األول من البطـولة بعـد أن كانت على بـعد خمس
ــصـنـفـة 60 نـقـاط مـن اخلـسـارة أمـام بــرنـاردا بـيـرا ا
ــيــا لـكــنـهــا ســددت بـعـض الـضــربـات الــقــويـة في عـا
تـوقيتـات حاسمـة في اجملمـوعة الفـاصلة يـوم اخلميس
لـتـفــوز وحتـقق انـتــصـارا مـثــيـرا.وبـهــذا الـفـوز عـززت
بـاشرة مع شـقيـقتـها إلى واجـهـات ا سـيريـنا سـجل ا
ـة.وسـتـتـقـابل سـيـريـنا  19 انـتـصـارا مـقـابل  12 هـز
ـصــنـفــة األولى في الـدور الــتـالي مع الــفـائـزة من ا
مـواجـهـة الكـنـديـة لـيال فـرنانـديـز الـصـاعدة من
ـشـاركـة بـبـطـاقة الـتـصـفـيـات واألمـريـكـيـة ا
دعــوة شــيـــلــبي روجــرز في الـــبــطــولــة
الـدولـيـة الـتـابـعـة الحتـاد الالعـبـات

احملترفات.

{ لشبونة- وكـاالت:  شدد دييجو
سيـميـوني مدرب أتـليتـيكـو مدريد
عـلى أن فريـقه قـدم كل مـا لديه في
ـــة 2- 1أمــــام رازن بــــال الــــهــــز
شبـورت اليبـزيغ في دور الـثمـانية
بـدوري أبـطـال أوروبـا لـكـرة الـقدم
يوم اخلـميس
واعـــتـــرف

أن
الـــفـــريق

رمضان صبحي
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الــنـهــائي.وأضــاف كـوكي ”جـواو
منحنـا الكثير وصـنع هدفنا وبعد
ذلك عــنــدمـــا وصــلــنــا إلى أفــضل
حـاالتــنـا أحــرز (اليـبـزيـغ) الـهـدف

الثاني. 
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لـكن اليـبزيغ اسـتـحق الـفوز واآلن
عــلـيــنــا الــتــفـكــيــر في أخــطــائــنـا
واالنـتـفـاض مـرة أخرى“.ولم ينل
أتلـيتـيكـو لقب دوري األبـطال رغم
بـلـوغ الـنهـائي في  1974و2014
و 2016وبـدا أن القـرعـة كانت في
صــــاحلـه بــــإبـــــعــــاده عـن طــــريق
مانشـستر سـيتي وبايـرن ميونيخ

وبرشلونة. 
لكـنه لم يُظـهر الكـثير ضـد اليبزيغ
الــرائـع الــذي تـــرك بــصـــمــته في
الـبــطـولــة في مـشـاركــته الـثــانـيـة
فــقط الــذي تــغـلب 4-صــفــر عـلى
توتـنهام هوتـسبيـر وصيف حامل

اللقب في دور الستة عشر. 
وقـال ســاؤول نـيـجـيـز العب وسط
أتـلــيـتـيـكـو ”نــشـعـر بــألم وخـيـبـة
أمل.”كان لديـنا أمل كبـير في هذه
الـبـطـولـة وجـمـاهـيـرنـا اسـتـحـقت

الكثير لكن هذا لن يحدث“.
وتــابع اليــبـــزيغ كــان أفــضل مــنــا
ــبــاراة واسـتــحق الــفـوز طــيـلــة ا
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ـصري تصـدر اسم االعب كـرة الـقدم ا
رمضـان صـبحي مـواقع الـتواصل في
بالده وذلـك بــعـــد اإلعالن عـن رغــبـــته
بـتـرك الـنـادي األهـلي واالنـضمـام إلى
فــــــــــــــــــريــق نــــــــــــــــــادي األهـــــــــــــــــرام

سبـورت(بيـراميـدز). وكان صـبحي قد
انــــتــــقل مـن األهـــلـي إلى االحــــتـــراف
األوروبي بشـكل مـؤقت في جتـربة لم
حتقق الـكثـير من الـنجاح حـيث لعب
في صـفـوف فـريـقي سـتـوك سـيـتي ثم
هادرسفيلد تاون الذي قرر إعارته إلى
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ـركز في كل قـسم إذا كان صـاحب ا
الـتـاسع يبـتـعد بـأربـعة انـتـصارات
ـــــــــركـــــــــز أو أقل عـن صــــــــــاحـب ا
الـثـامن.ولم يـتـعرض جـريـزلـيز ألي
ــبــاراة ولـم يــتــأخـر مــشــكــلــة في ا
مـطــلـقـا أمــام مـنـافــسه الـذي فـضل
االعــــتـــمــــاد عــــلى أكــــبـــر عــــدد من

االحـتــيـاطـيـ قـبل انـطالق األدوار
ـقبل.ومع اإلقـصائـية يـوم االثـن ا
وصــول الــفـارق إلى  23نــقــطـة في
الــربـع األخــيــر لم يـــكن جــريــزلــيــز
ــزيــد من اجلــهــد بــحــاجــة لــبــذل ا
لــتـــحــقــيق فــوزه الـــثــاني فــقط في
ثماني مباريات في فلوريدا.وسجل

جنولو
كانتي
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بـسـبب نـهجه ولـم نسـتـحق الـفوز
ـكــنـنـا ألنـنــا لم نـعـــــــــــلم كـيـف 

الرد. 
ويسـتعـد يولـيان نـاجلـزمان مدرب
رازن بال شـبورت اليـبزيغ بات في
بؤرة اهتـمام مدربي كـرة القدم في
أوروبـــا بــعـــد أن أضــحى أصـــغــر
مــدرب سـنــا يـتــأهل لـقــبل نــهـائي
دوري أبــطـال أوروبــا لـكــرة الـقـدم
عـــقب الـــفــوز لـــيل األربــعـــاء عــلى

أتليتيكو مدريد 1-2. 
ورغـم أن نــاجــلــزمــان ( 33عــامــا)
بـالــفـعل جتـاوز كل الـتـوقـعـات في
ـاني مـوسـمه األول مع الـفـريق األ

فــإنـه حـــالـــيــا يـــتـــطـــلع
للمواجهـة التالية في
قبل في األسبوع ا
ــربـع الــذهــبي ا
مـع بــــــــــاريـس
سان جيرمان
بطل فـرنسا
الـذي يدربه
مـــــواطـــــنه
ــــــــــاني األ
تـــــومــــاس
تـــوخـــيل.
وقــــــــــال
ناجلز

صــــــــبـــــــــحي
صـــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــة

مـغـردين.وتـسـاءل آخرون
عـن أثـــر ذلك عــــلى كــــرة الـــقـــدم

صرية في ظل وجود راع أجنبي مع ا
قـدرات مـالـيـة . كـمـا تـداول آخرون أن
حساب صبحي على إنستغرام فقد ما
يــقــارب نــصف مــلــيــون مــتــابـع مــنـذ
ـدونة إعالنه ترك الـنـادي .لكن بـحـثا 
بي بـي سي تــرنــد أظــهــر أن حــســاب
صـبـحي عـلـى مـوقع إنـسـتـاغـرام فـقـد
نـحو  11 ألف مـتـابع فـقط عـلى

. مدار يوم
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أسـاء كثيـر من القـانونيـ وغير
الـقـانـونـي تـفـسـيـر مـسـألة حل
ـان " في مـجـلس الــنـواب " الـبـر
ــانـي. وقــد ذهب الـــنـــظــام الـــبـــر
البـعض بـالـتمـادي في الـتفـسـير
حـتى أبتـعد عن الـنص الذي ب
ــبــدأ الـقــانــوني; يـنص يــديه. وا
عـــلى أن; " ال إجــتـــهــاد في مــورد

النص ". 
ـفــسـرين من وبـعض من هــؤالء ا
يـتـبؤ مـنـصـبـاً كبـيـراً ومـسؤوالً
في الـــــدولــــة أو يــــدعـي مــــنــــهم
اخلــبـرة الـقــانـونـيــة. وبـعض من
هـــؤالء مـن تـــمــــركــــز في مــــوقع
ـركز ضامن قانـوني وكأن هذا ا

يصون رأيه الفاسد. 
وأخــــــرون; الـــــــهب احلـــــــمــــــاس
مـخــيـلـتـهم بـعـيـداً وتـهـيـأ له أن
ــســألــة الــقـــانــونــيــة جتــيــز له ا
ــسـائل ــنـاكـفــة فـيــهـا كــحـال ا ا
السـيـاسيـة الـتي جتيـز الـتبـحر
ـــتــبــايــنــة وإن وأعــطــاء األراء ا
حُــصـــر مــبــدي الـــرأي في زاويــة

محرجة تنفس الصعداء وأردف
; بأن " مـنسـحبـاً عن رأيه متـقوالً
إخــتالف الـــرأي ال يــفــســد لــلــود
قــضـيــة ". في حــ أن الـقــضـايـا
القانونـية على األغلب ال تقّسم
وال جتـــزأ وعـــلم الـــقـــانـــون قــد
يتماها كعلم الرياضيات أما أن
تكـون الـنـتيـجـة صحـيـحة أو أن
تكـون خاطئة ولـيس هناك شيء
آخـر بـ بـ ســوى الـتـدلـيس
والــــــفــــــســــــاد فـي الـــــرأي. إذن;
اإلحـتـكام الى قـضيـة حل مـجلس
ــان " تـكــون في الــنــواب " الــبــر
كـــيــفــيــة واحــدة لــيس إال; وهي

مرجعية هذه احلالة. 
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وكـما يـعـلم اجلـمـيع لـيس هـناك
فــراغ دســتــوري لــهــذه احلــالـة.
ومن حـيث مـعــاجلـة حل مـجـلس
ــانـيـة الــنـواب في الــنـظم الــبـر
تـختلف دول الـعالم فيـما بيـنها

سألة.  جتاه هذه ا
ويـعـود ذلك إلى جـمـلـة أسـبـاب

أهمها فلسـفة الدستور وطبيعة
الـنــظــام الـســيــاسي ومــدى قـوة
الــتــوازن بــ ســلــطــات الــدولــة.
رجـعـيـة هنـا; في الـعـراق هو وا
ــادة "٦٤" من مــا نـــصت عـــلــيـه ا
الدسـتـور الـعراقي الـنـافـذ. وهذه
ــادة الــدســتـــوريــة; تــتــألف من ا
جزأين; أوالً وثانـياً. وقد عاجلت
ـــادة "٦٤ " الـــفــــقــــرة "أوالً " من ا
ذلك ونـصت عـلى; "يـحـل مجـلس
طـلـقـة لـعدد الـنـواب باالغـلـبـيـة ا
اعضائه بناءًا على طلبٍ من ثلث
اعــــضــــائه أو طــــلبٍ من رئــــيس
وافقـة رئيس مـجلس الـوزراء و
اجلـــمــــهـــوريــــة وال يــــجـــوز حل
اجمللس في اثـناء مدة اسـتجواب
رئــيس مــجـلـس الـوزراء". أيّ أن
ـكن حـله وفـقاً مـجـلس الـنواب 
لـهـذا النص بـنـاءاً عـلى طلب من
ثلث أعـضاءه و"بـأغلـبـية مـطلـقة
ـطلـقة في ألعـضائه" واألغـلبـية ا
مـــجـــمل تـــفـــســـيـــر اخملـــتـــصــ

ـعـتبـرين في الـقـانون هي; (50 ا

ـــــئــــة + 1) من مـــــجـــــمـــــوع بـــــا
احلـاضـرين فـي جـلـسـة رسـمـيـة
جملــلس الـنــواب مـتــحـقق فــيـهـا

النصاب القانوني. 
والـنصـاب هو الـفيـصل لشـرعية
عـنيأن أعضاء اجللسـة إبتداء. 
مــجـلـس الـنــواب إذا مـا تــقـدمـوا
بـــطـــلب مـن ثـــلث األعـــضـــاء الى
رئـيس اجمللس يـطلبـون فيه حل
اجملــلس وعــقــدت لــذلك جــلــسـة
رسـمـية مـتـحـقق فـيهـا الـنـصاب
الـقـانـونـي وصـوت احلـاضـرين
ــطــلــقــة عــلى حل بــاألغـلــبــيــة ا
اجملـلـس فيـكـون قـد جـرى احلل
ـوافقـة الدسـتور. هـذه الكـيفـية
األولـى في مــســألـــة حل مــجــلس
الــنـواب.  أمـا الـكـيـفـيـة الـثـانـيـة
فــهي أن يــتــقـدم رئــيـس مـجــلس
الــوزراء بـطــلب إلـى حل مــجـلس
وافقـة رئيس الـنواب مـشفـوع 
اجلـمهـورية ويـشتـرط هنا أن ال
يـــــقـــــوم هـــــذا احلـل في فـــــتـــــرة
إســــتــــجــــواب رئــــيس مــــجــــلس
ــشـرع هـذا الـوزراء. وقـد وضع ا
الــنص حــتـى ال يــتـهــرب رئــيس
ـسائلة أمام مجلس الوزراء من ا
مجلس النواب والتهرب من ذلك
نـــحــو حل اجملــلـس. لــذا; أعــطى
ــشـــرّع الــعــراقي عـــنــد وضــعه ا
الدسـتـور طـريـقتـان واضـحـتان
حلل مجلس الـنواب أما أن يحل
اجملــــلس نــــفـــسه أو; أن يــــقـــوم
ـوافـقة رئـيس مـجـلس الوزراء 
رئـيس اجلــمـهـوريــة عـلى احلل.
" تــــخــــتــــلف وفي طــــرق أخـــــرى
واحــــــدة عـن األخــــــرى" في دول
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ـانـيـة في العـالم كـانت تـسلك بر
غـيـر ذلك. كـل حسـب إشـتراطـاته.
ـــانـــيــة مـــثل فـــفـي أنــظـــمـــة بـــر
إســرائــيل" الــتـي تــتـمــتـع فــيــهـا
احلكومة بالصالحـيات التنفيذية
" ويـعــتـبـر رئـيس ـطـلــقـة "شــبه ا
الدولة منصباً فخرياً ال يستطيع
ــان ـــان إالّ الــبــر أحــد حـل الــبــر
بـــذاته من خالل إصـــدار قــانــون
خــــاص يـــــحل به نـــــفــــسه. وفي
األنـظـمــة الـرئــاسـيـة; كــالـواليـات
ـلك أحد ـتحـدة االمـريـكـيـة ال  ا
ـان حـتى رئيس سـلـطة حل الـبر
اجلـمـهـوريـة. وفي االنـظـمـة شـبه
الـرئاسـية مثل فـرنسـا يسـتطيع
ان رئيس اجلـمـهـوريـة حل الـبـر
غـيـر إن الـدسـتـور إشـتـرط عـلـيه
الــتــشــاور مع رئــيس احلــكــومـة.
هـنــاك شـكل آخـر مـن أشـكـال حل
ان يـشتـرط إجراء استـفتاء الـبر
شــعـبي. فــفي بــعض الـدســاتـيـر
ـلك ـصـري ال  مـثل الـدســتـور ا
ـان رئـيس اجلـمـهـوريـة حل الـبـر
إال عــنــد الــضــرورة وبــإشــتـراط
إجراء إسـتـفـتـاء شـعبـي على أن
يـــتـــحـــصل مـــوافـــقـــة أغـــلـــبـــيـــة

شارك في االستفتاء.  ا
انية لم عنى إن الـدساتير الـبر
تكن على شاكلة واحدة في تناول
ـان ونصت على مسـألة حل الـبر
سألة طرق يجب سلوكـها لتلك ا
نــصت عــلــيــهــا الــدســاتــيــر ولم
ـشــرّع. فـيــمـا عـاجلت يـغــفـلــهـا ا
ادة "64" من الـفـقرة "ثـانـيًـا" من ا
الــدســتــور مــســألــة مــا بــعــد حل
مــجـلـس الــنـواب فــنــصت عــلى;

بـاحلـالـة االولى اسـتــنـكـرت احلـكـومـة
ـتـمثـلـة بـوزارة اخلـارجـية العـراقـيـة ا
ـــشــ لـــلــقـــوات الـــتــركـــيــة الـــفـــعل ا
واعـتـبـرتهُ اعتـداء صـارخ عـلى سـيادة
العـراق وطالب الـدول العربـية بـاتخاذ
خطـوات مشابه السـناد مـوقف العراق
الـرافض لـسيـاسـة تركـيـا وجتاوزاتـها

تكررة . ا
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واسـتنـكـرت ايضـاً اغلب الـشـخصـيات
نظمات احلكومية وشبه احلكومية وا

ش . لهذا التجاوز  ا
ـوقف الـثــاني فـان االمـارات دولـة وبــا
ذات ســيــادة  تُــجــيـد صــنــاعــة مــنـهج
يــتــنــاسب وطــمــوحــاتــهــا في ايــجــاد
مــســتــقــبل أمـن لـشــعــبــهم وبــلــدهم  
ولــديـهـم الـقــدرة واحلــريــة في اتــخـاذ
ـنـاســبـة  جتـاه الــقـضـايـا الـقــرارات ا
ــصـيــريـة وفق نــظـرتــهم وتـوجــهـهم ا

كدولة مستقلة
 النـسـتـطـيع ان نـفـرض عـلـى االمارات

الـوطن  كشـريك وسـعى لتـحـويله  الى
كل ذلك مـــــشــــارك او (شـــــاهـــــد زور ) 
يـحدث مـن اجل احلفـاظ عـلى السـلـطة
ــــال وحتت مــــجــــمــــوعـــة واجلــــاه وا
عــنـــاوين وذرائع ومُــســـمــيــات التــمت
لــلـحــقـيـقــة بـصــلـة  وال اريــُد في هـذا
ــقـال ان اتــطــرق لــعالقــات اجملــتـمع ا
ـتـهـرئـة داخـلـياً السـيـاسي الـعـراقي ا

فيما بينهم  
 الني اود احلــــفــــاظ عــــلـى رســــالــــتي
الــوطـنــيـة في الــهـدف من كــتـابــة هـذا

قال ... ا
بـعـد الـقصـف الـتـركي لـشـمـال الـعراق
وقـــتل ضـــابــطـــ عــراقـــ من حــرس
احلـــدود بـــضــربـــة جـــويـــة  تــلـــتـــهــا
ـــبـــرمـــة بـــ االمــارات االتـــفـــاقـــيـــة ا

واسرائيل 
ـوقف ـطــالـبـات  تـصـاعــدت وتـيـرة ا
عـراقي مــوحــد ضـد االعــتـداء الــتـركي
عـلى االراضـي الـعــراقــيـة وقــرار دولـة

االمارات باالتفاق مع اسرائيل 

اليخفى على احد انَّ حجم االنشقاقات
واخلالفـــات الــطــائـــفــيـــة والــقـــومــيــة
والـــــــــــــصــــــــــــــــــراع األزلــي  مـن اجـل
االسـتحـواذ عـلى السـلطـة  هـو السـمة
ُعـقد ـشـهد الـسيـاسي ا الـغالـبة  في ا
بـــعــــد عـــام  2003 حـــيـثُ اصـــبــــحت
الـطــائــفــيــة مــنــهج وغــايــة وتَـحَــوَّلت
الـقـومـيـة الى حُـلم لـالنفـصـال  وقـابل
للتنفيذ على ارض الواقع  وتصارعت
االحزاب فيما بينها كلُ يَدَّعي انهُ اكثر
انـصـيــاعـاً لـقـادة مـكــونه ومـوجـهـيه 
ـرج ارض الـرافـدين  وسـادَّ الـهـرج وا
وتـــقـــاتل االخـــوة  وســـالت الـــدمــاء 
وضــــاعت هــــويـــة الـــوطـن  وضُـــربت

منظومة التالحم اجملتمعي
ـا افـقـدَّ اجلـمـيع الـقـدرة عـلى إيـجاد
مـنــهـجـاً وطــنـيـاً  يــجـمـعــهم عـلى خط

شروع واحد  
ــمـسك ـد الــوضع  واصــبحَّ ا بل تــعَـقـَّ
بـزمـام الـسـلـطــة  يـتـمـدد ويـسـلب حق
ــشـاركــة الــفـاعــلــة بـبــنـاء اخــيه  في ا

الوصـايا وال ان نصـنع لهم سيـاستهم
لمة اخلارجيـة ونحنُ غير قـادرين من 
شتاتنا السـياسي الداخلي في العراق
  وإيـضـاً اليحق لالمـارات من تـعـميم
جتربتهـا على الدول التـي التبغي عقد

اي اتفاق مع اسرائيل  
واعـتـقـد ان الـعـراق سـيـبقـى مـحـافـظاً
عــلى مـــوقــفه الـــثــابت جتــاه احـــقــيــة
الـشــعب الـفـلـســطـيـني بــالـعـيش عـلى

كامل اراضيه وطرد الكيان احملتل ..
وقبل ان نقف ضـد تركيـا او ننصح او
نـنـتـقـد اي سـياسـة خـارجـيـة ألي دولة
عـربـية او غـيـر عـربـيـة  دعـونـا نـنـتـقد

انفسنا اوالً.   
كي نـصـنع مـوقــفـاً ذات تـأثـيـر وقـيـمـة
علينا جتاوز كل مشاكلنا الداخلية من
خالل إيـجـاد حــلـول مـنـاســبـة واولـهـا
تصـحـيح  مـسـار سـياسـتـنـا الـعـرجاء
التي التمـثل سوى منـهج الصراع  من
ــال واجلـاه اجل االســتــحــواذ عـلـى  ا
دون الــســعـي لــتــرســيخ مــنــهج بــنــاء
ـواطـنة الـسـبيل الـدولـة   بنـاء دولة ا
ـــكن ان الــــوحـــيـــد الــــذي من خاللـه 

نستعيد  مكانتنا وتاثيرنا دولياً 
ولكي نـتمـكن من احـداث  تأثـير  جتاه
القضايـا التي تمس السيـادة العراقية
ـيــاتـنــا في الــقــضــايـا او تـمـس مُـتــبــنـَّ

صيرية لالمة العربية . ا
كـيف َتحـترم موقـفنـا  الدول االقـليـمية
او دول اجلـــوار  ونــــحنُ مـــشـــتـــتـــيت
ـلك منـهـجاً واضـحاً وال مـنقـسـم ال
سـيـاسـة خـارجــيـة مـوحـدة وواضـحـة
قـادرة عـلى انــتـزاع مـوقـعــنـا الـريـادي
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ـتـلك الـعـراق مـقـومـات نـظام ـقـالـة الـسـابـقة الـتـي جـاءت حتت عـنـوان ( هل  في ا
ـقومـات االساسـية اقـتصـاد السـوق احلـر ) التي خـلصت الـى نتـيجـة وهي غيـاب ا
لـهذا الـنـظـام الـتي قـادت الى غـيـاب (الـتـنـميـة والـعـدالـة) . ولـذلك البـد من الـتـفـكـير
والعمل في صياغة نـظام اقتصادي مالئم خلصائص ومـقومات االقتصاد العراقي

 وليس كما نسمع أو نقرأ منذ  17سنة .
 فـمــنـذ االحــتالل عـام  2003 حـيــنـمــا تـســتـمع حلــديث أو خـطــاب أو مـحــاضـرة
انية عراقية  أو حينما تقرأ كتابا او بحثًا أو مقاال أو أي لشخصية حكومية او بر
مصـدر آخر  يتم فـيه تناول  الـنظـام االقتصـادي في العراق نـقرأ أو نسـمع (نظام
نـهجيـة احلياة االقـتصادية ـرجع االساس  السـوق احلر)  ولكن الـذي يعود الى ا
واالجـتـمـاعـيـة سـيـجـد ان (الـدسـتـور) الــذي تـمت صـيـاغـته بـعـد االحـتالل في عـام
ر)  لم يجد ما يشير فيه الى تسمية2005 دني االمريكي (بر  في ظل احلاكم ا
ادة (25) (نـظـام السـوق احلـر)  حيث يـجـد ما يـتعـلق بـاحلـياة االقـتصـاديـة في ا
الـتي تقـول (تكفـل الدولـة اصالح االقتـصاد العـراقي وفق أسس اقـتصـادية حـديثة
ـا يـضـمن إسـتثـمـار كـامل مـوارده وتنـويع مـصـادره وتـشجـيع الـقـطـاع اخلاص و
وتـنمـيـته)  وهذا يـعني ال يـتضـمن الـدستـور  تسـميـة نـظام الـسوق احلـر  في ح
جند ان مـختـلف دول العالم تـشيـر دساتيـرها الى طـبيعـة النـظام االقتـصادي الذي
ـوجـبه تتـم عمـلـية الـتـنمـيـة والبـنـاء االقتـصـادي  ففي دسـتـور عام 1958 توجد
لكية جتمع ب (الـتنمية والعدالة االجتماعية) واد (13) و(14) اخلاصة بنظام ا ا
وال تشـير صراحـة الى نظام الـسوق احلر وال الـنظام االشـتراكي  بل أشارت الى
ان االقـتصـاد قائم عـلى على قـطـاع الدولـة وهو االسـاس وكذلك الـقطـاع اخلاص 

شكالت السياسية. ولكن تعثرت عملية التنمية ألسباب اهمها الصراعات وا
وفِي دستـور الـعراق لـعام 1970 توجـد اشارة واضـحـة الى (النـظام االشـتراكي)
جعلت الدولة تأخـذ ببعض مضام هذا الـنظام والذي تعثر تـطبيقه السباب عديدة
مـنـهـا ماهـو داخـلي ومـا هو خـارجي  قـادت الى تـعثـر الـبـناء االقـتـصـادي وضعف
صري احلالي هنـاك اشارة واضحة الى ان هدف النظام التنمية  وفِي الـدستور ا
ـستدامـة والعـدالة االجتـماعـية) أي هو تـعبـير جامع االقـتصادي حتـقيق (الـتنمـية ا

لنظام السوق االجتماعي . 
ـكـان احلـديث عن ان نـظـام الـسـوق احلـر وعـلـى اسـاس مـاتـقـدم فـإنه من اخلـطـأ 
بـوصـفه الوصـفـة للـنظـام االقـتصـادي في الـعراق  عـلى الـرغم من ان الـدولة تـقوم
نفلت) بالعديد من السياسات واالجراءات االقتـصادية التي تعكس نظام السوق (ا
نفلت ونظام النفقات نفلت  ونظام االيرادات ا نفلت واالستيراد ا كنظام االسعار ا

نفلت ..  نفلت ونظام الرواتب ا ا
ادة (25) ال يـبتـعـد كثـيرا عن الـتـفسـير االقـتـصادي لـدستـور عام ا تـفـسيـر ا ور
شكلة في التطبيق  فلم تتحقق 1958  فالهدف حتقيق (تنمية مع عدالة) لكن ا
تـنمـية ولَم تـتحـقق عدالـة  ولذلك فـالنـظام االقـتصـادي الذي يـهدف حتـقيق الـتنـمية
نـاسب خلـصائـص وظروف ومـقـومات الـعـراق هو ( والـعـدالة والـقـادر علـى ذلك وا
نـظام الـسوق االجـتمـاعي) الـذي يجـمع ب مـاهو اقـتـصادي واجـتمـاعي  بخـاصة
ـقـومــات نـظـام الــسـوق احلـر الــرأسـمــالي  فـالـواقع وان اقـتــصـاد الـعــراق فـاقــد 
العراقي تواجـهه مشكالت اقتصـادية واجتماعـية وسياسيـة وامنية وثقـافية كثيرة 
ومـا يتـعـلق باجلـانب االقـتصـادي تـتمـثل باآلتـي: اوال اختالل الـهيـكل االنـتاجي في
البالد وسيـادة قطاع االستخـراج النفطي عـلى الناجت احمللي االجـمالي وفِي تكوين
ئة . ثانيًا تردي البنية التحتية لالقتصاد االيرادات العامة التي تشكل قرابة 95 با
اء والطـرق واجملسـرات ووسائط النـقل والسـكن  ثالثًـا تزايد بخـاصة الـكهربـاء وا
ئـة من حـجم الـسكـان والـذي قاد الى مـتزايـد حلـجم الـبـطالـة الـتي تـقدر ب 40 بـا
دقع في اجملتمع الذي اقتربت مـساحته بقر نسبة البطالة  رابعًا زيد من الفقر ا ا
مـشـكالت الـتـضخم الـركـودي الـتي زادت من تـفاقم كـلـفـة مسـتـوى مـعيـشـة الـناس
ـوازنـة العـامة الـنـاجت عن عوامل وضـعف قـيمـة الـعمـلة  خـامـسًا عـجـز مزمن في ا
خـارجـيـة تـتـصل بـأسـعـار الـنـفط وداخـلـيـة تـتـعـلق بـضـعف احلـكـومـة في حتـصـيل
نـافـذ الـتـجاريـة احلـدوديـة  سـادسًـا استـشـراء الـفـساد ايراداتـهـا كـالـضرائـب وا
الي في الدولة بوصـفه آفة احلياة االقتصـادية واالجتماعيـة والسياسية االداري وا
شكالت وبناء واالمنية .  وتأسيسًا على ما تقدم فإن احلل للعراق واخلالص من ا
اقـتـصاد مـت وحتـقـيق مسـتـوى معـيـشي الئق للـنـاس وعدالـة اجتـمـاعيـة  البد ان
كن ستدامة والعدالة االجتماعية  وهذا  يكون نظامه االقتصادي جامع للتنمي ا
ان يـجـد طـريـقه في (نــظـام الـسـوق االجـتـمـاعي) الـذي يــحـوي مـحـاسن الـنـظـامـ

الرأسمالي واالشتراكي  والذي أخذت به العديد من دول العالم ..

"يـدعـو رئـيس اجلـمـهـوريـة عـنـد
حل مـــــــجــــــلـس الــــــنـــــــواب إلى
انـتخـابـات عامـة في البالد خالل
مـدة اقــصــاهـا ســتــون يــومـاً من
تــــاريخ احلل ويــــعــــد مــــجــــلس
الــــــــوزراء في هــــــــذه احلـــــــالـــــــة
مــســتــقــيالً ويــواصل تــصــريف

االمور اليومية". 
WLJ;«  «—uAM

ويـصف الـدكـتـور عـلي مـهدي في
مــنــشـورات احملــكــمـة اإلحتــاديـة
العراقـية حكومـة تصريف األمور
الــــيــــومــــيـــة بــــاآلتي; " إن وزارة
تــــصــــريـف األعــــمــــال هي وزارة
مــؤقــتــة نــاقـــصــة الــصالحــيــة
ــدة ألغـــراض تـــصــريف األمـــور 
مـحددة من الـوقت لفـترة مـا بعد
سـحب الثـقة من الـوزارة او بعد
انـــتــــهـــاء الـــوجـــود الـــقـــانـــوني
ـان والقـيـام بـاالنتـخـابات لـلبـر
أو ظــرف طـــار حــال دون عــدم

تــشـــكـــيل الــوزارة اجلـــديــدة أو
تـأخـرهـا وال يـحق لـهـذه الوزارة
الــبت في األمــور ذات الــطـبــيــعـة
صيريـة ويقتصر ستـقبليـة وا ا
عــمــلــهــا في الــعـاجـل من شـؤون
الـــوزارة  واخـــتــــصـــاصـــاتـــهـــا
مــحــدودة فال يـحـق لـهــا الـقــيـام
ــبــادرات وأعــمــال ذات نــتــائج
ســـيــاســــــيــة وأبـــرز مـــهــامـــهــا
تـــــــصــــــريـف امـــــــور الــــــوزارات
اخملـــتـــلـــفـــة بــــاحلـــد األدنى من
االسـتـمراريـة اإلدارية ولـتـسيـير

". واطن مصالح ا
ا  ورأيه هـذا مســـــــــــــتأنـساً 
جـــاء  بــقــــــرار مـــجـــلس شــورى
ؤرخ الـدولـة الـفـرنـسي بـقـراره ا
في 1966/4/22  بـــشــأن نـــطــاق
صالحـــيــات حـــكــومــة تـــصــريف
االعـــمـــال وقـــد اطـــلق عـــلـــيـــهــا
بـاألعــمـال الـعــاديـة أو اجلـاريـة
والتي اعتبـرها تلك االعمال التي

ال تُــعـــرض مــســؤولـــيــة الــوزارة
ـعـني الى مـجـتـمـعـة او الـوزيـر ا
نـتائج سـيـاسـيـة - الن احلـكـومة
أو الـوزارة حتــكم بـاسم الــشـعب
ـان -  واحلـكـومـة ـمــثل بـالـبــر ا
ـســتـقــيـلــة تـكــون فـاقــدة لـثــقـة ا
ـا يجعـلها غـير قادرة ان  الـبر
وغــيـر ذات صـالحـيــة دسـتــوريـة
لـــتـــتـــخـــذ قـــرارات ســـيـــاســـيــة.
وخالصـــــة األمـــــر إن مـــــجـــــلس
النـواب يحـل بطـريقـتـ كمـا مر
ذكــره هـمــا; أمـا أن يــحل نــفـسه
بنـفسه وأما بنـاءاً على طلب من
ـوافـقـة رئـيس الـوزراء مـعـززاً 
رئــيس اجلــمـهــوريـة. وأمــا بـقـاء
احلكومـة  فهي حكـومة تصريف
أمــور يـومــيـة مــرهـونــة بـإجـراء
ــانــيــة لــغـرض إنــتــخــابــات بــر
تــشـكـيل حــكـومـة جــديـدة بـكـامل
صالحـــيــــاتـــهـــا الــــدســـتـــوريـــة

والرسمية. 
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بغداد

وعطفاً على ما تقدم وبالرجوع الى ما
جــرى من اجــراء اداري قـبل عــدة ايـام
من قـــــبـل رئــــيـس مـــــجــــلـس الــــوزراء
العـراقي وبالـتحـديد في يوم  5اب من
ـتعـلق بتـعيـ عدد من عام  ,2020وا
ـعـتـصـمـ عـلى مـالك وزارة الـدفاع, ا
فــان ذلك االجـــراء يــتـــنـــاقض جــمـــلــة
وتـــــفـــــصــــيـالً مع كـل مــــقــــــــــــومــــات
وتـفـاصـيل احلـكـم الـرشـيـد والـقـواعـد
ــؤســـســة عـــلى اســاس احلـــاكــمـــة وا
العدالـة في توزيع فرص الـعمل حسب
ما نص علـيه الدستـور العراقي الدائم

لعام 2005.
 v Ë« …—u

ان االشـكـالـيـة الـتـي وقع فـيـهـا رئـيس
مجلس الوزراء تتمثل بعدة صور لعل

ابرزها االتي:-
الــصـــورة االولى تــتــمــثـل بــكــون تــلك
اخلـطـوة اشـارة صـريـحـة ,و واضـحة
من قبل رئيس مجلس الوزراء الى انه
كل مـن يـــريـــد فـــرصـــة عـــمل فـــعـــلـــيه
بـاالعـتـصـام او الـتـظـاهـر لـكي يـحصل
على حـقه في العمل,وهذا ما صرح به
قــبل عــدة ايــام الـنــاطق بــاسم رئــيس
مـجـلس الـوزراء,و وبـالــتـالي فـان ذلك
نطق يـناقض ما يجب ان تـقوم علية ا

ؤسسات. دولة ا

إِنْــفـــاذ كَــوكْــبَــة مـن االصالحــات عــلى
صـعـيـد االجـهـزة الــبـيـروقـراطـيـة لـكي
تـــســـتـــطـــيع مـــســـايـــرة الـــتـــطـــورات
ـتغـيـرات احلديـثـة فضالً عن إِتْـمام وا
ـطـلـوبة بـصـورة سـريـعة دون ـهـام ا ا
تــعـــقــيـــدات اداريــة ,وهـــذا مـــا تــدعي
احلـكـومة الـعـراقيـة الـسيـر علـيه وفـقاً
بـرمـة مع الـبـنك الدولي لالتـفـاقـيـات ا
ــتــبـنـي الـرئــيس لالدارة الــذي يـعــد ا

الرشيدة .
اال ان الالفت للـنظر ان الـعراق ال يزال
ذو بــون شـــاسِع عن عـــمــلـــيــة اصالح
وتقو السياسات العامة ,والتي تعد
مـــرتــكــز مــهم مـن مــرتــكــزات والــيــات
احلــكم الــرشــيــد في الــبــيــروقــراطــيـة
االدارية ,فـعـمـليـة عـقلـنـة بـيروقـراطـية
االدارة تـعـتـمد عـلى تـنـشيط مـرتـكزات
ــواكـبــة مع إِنْـتَـاج احلـكـم الـرشـيــد بـا
ــيــة عـلى عــمــلــيــة اصالحــيـة وتــقــو
ـؤسسـية واالدارية مسـتوى الـهياكل ا
وارد الـبـشـرية والـتـنـظيـمـيـة وادارة ا
فــضالً عن إِعْـتِــمـاد احــدث الـتــقـنــيـات
لــــــرفع مــــــســـــتــــــوى اداء االجــــــهـــــزة
الــبــيـــروقــراطــيــة وحتـــســ نــوعــيــة
ا ـقـدمـة لـلـصـالح الـعـام  اخلـدمـات ا
ــفــاهــيـم احلــديــثــة لالدارة يــتـالئم وا

العامة.

الــبــيـــروقــراطــيــة االداريــة هي احــدى
ـهمـة الـتي تسـتنـد عـليـها ـرتـكزات ا ا
الـيـات احلـكم الـرشـيد,اذ غـدت عـمـلـية
قياس مدى الرصانـة واالستقامة التي
ـدى تــمــتـاز بــهــا االنــظـمــة االداريــة 
قــــابـــــلــــيـــــة وفــــاعـــــلــــيـــــة االجــــهــــزة
البـيرواقـراطيـة على إنفـاذ السـياسات
العامة بصورة صحيحة وعادلة فضالً
عن اجلــدارة والــفــاعــلــيـة فـي االجنـاز
ومدى االمكانية والقدرة التي,
حتــتــكــرهــا تــلك االجــهــزة عــلى ادارة
شــؤون الـــدولــة وتـــوفـــيــر اخلـــدمــات
االسـاســيـة,وبــطــبـيــعــة احلـال ان ذلك
ـثل هــدفـاً بــحـد ذاته ــفــرده  الـشئ 
ــواطـــنــة في لـــتــثـــبــيت اسـس دولــة ا
ـواطـنـ الـعـراق الـتي يـشـعـر فـيـهـا ا
بــــانــــهـم مــــتــــســــاوون في احلــــقــــوق
والواجبات,وبالتالي اجناز هدف مهم
واسـاسي لــلـدولــة اال وهـو إِسْــتِـتْــمـام
شكل جوهـري من اشكال السـلطة عبر
تَــطْــويـع اجلــهــاز الــبــيــروقــراطي الى
الدولة في حدود السياقات الدستورية
والــقــانـونــيـة ,وضــمــان اِنْـســيَـاق ذلك
ـتـطـلـبـات الـنـظـام الـسـياسي اجلـهاز 
وافراد اجملتمع بصورة عامة دون,
ـنـطــلق يـصـبح اسـتـثـنـاء ,ومن هــذا ا
لـزاماً عـلى النـظـام السـياسي الـعراقي

صالحيات ال توجد ضمن الصالحيات
الـست تلك صـالحيـات لرئـيس مـجلس
الــوزراء بـــاســتــثــنـــاء اي شــخص من

الضوابط والتعليمات .
واقـــعــا نــحـن لــيس ضـــد االشــخــاص
الذين  صـدر امر تعـييـنهم ضمن مالك
وزارة الـدفــاع بـقـدر مـا نـسـعى الى ان
تـكـون هـنـاك عـدالـة في عـمـلـيـة تـوزيع
الـــفــرص فـــهــنــاك عـــشــرات االالف من
الـــشـــبـــاب والـــشـــابـــات ذو الـــكـــفــاءة
يـــبــحـــثــون عـن فــرص عـــمل يــجب ان
حتــــتــــويــــهم احلــــكــــومــــة بـــجــــمــــيع
مـــؤســــــــســـاتــــهـــا بــــاســـلــــوب دولـــة
ـؤسسـات وحتـقيق الـعدالـة لـلجـميع ا
لتـخـفـيف عـنـهم الم الـبطـالـة والـتـمتع
ـة امـا االســتـمـرار بـحــيـاة حـرة وكــر
كرمات واالرجتال باسلوب الهـبات وا
في عــمــلــيــة اتــــــــخــاذ الــقــرار فــهــذا
ـربع االول الـذي ال زال يـرجــعـنـا الى ا
اجملتـمع الـعراقي يـعاني مـنه وهو من
مـخـلـفـات الـنـظـام الـسـلطـوي الـسـابق
ـــنــــطـــلق وفـي ظل اعـــادة ومـن هـــذا ا
صــيـاغــة دور الـدولــة ضــمن الـتــحـول
ـــقـــراطي في الـــعـــراق وظـــهـــور الـــد
مـفـاهـيم واسس احلـكم الـرشيـد فـانـنا
نــتـأمل خــيـراً من احلــكـومــة احلـالــيـة
لـتـرشـيد بـيـروقـراطـية االدارة من اجل
االنـــعـــتـــاق من اشـــكـــالـــيـــة الـــعـــجـــز
الـبــيــروقـراطي ولــتــكـيــيف الــعــمـلــيـة
ـتغـيـرات احلاصـلـة على االداريـة مع ا
سـتوى الدولي وهـو امر حـتمي البد ا
مــــــنه لـــــتـــــــــــــــرســـــيـخ اسس دولـــــة
ـــؤســـســـات واالنــــتـــقـــال من نـــظـــام ا
بــيــروقـــــراطي غــيــر فــاعل الـى نــظـام
اداري عــصـــــــــري فـاعل ومــؤثــر عـلى
ــسـتــويـات  وهــذا بـطــبـيــعـة جــمـيع ا
احلـال غـيـر مـسـتـبـعـد اذا مـا تـوافـرت
االرادة الـسـيـاسـيـة وتـكـيـيـف االجـهزة
الــبــيـروقــراطـيــة مع مــتـطــلـبــات دولـة

ؤسسات. القانون وا

الصورة الثانية ان الكتاب الصادر من
مــكـتب رئــيس مـجــلس الـوزراء جـاءت
فيه مخالفة واضحة وصريحة تخالف
ما الزمت به احلكومة العراقية نفسها
بــااللــتــزام  بـضــوابـط الـعــمل االداري
ـفــهـوم احلــكم الــرشــيـد فــجـاء وفــقــاً 
الــــكـــتــــاب الـــرســــمي بــــالـــنـص عـــلى
االســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاء مـن الـــــــضـــــــوابط
ـعـنى اخـر ان ذلك والـتـعـلـيـمـات,اي 
االمر يـذكرنـا بهـبات ومكـرمات الـنظام
الـسـلـطـوي الــسـابق لـكـسب ود الـرأي

العام. 
الصـورة الثالـثة  هنـاك عملـية ارجتال
في اتـخــاذ الــقـرار دون االرتــكــاز عـلى
مــبــدأ الـعــدالــة والـتــخــطـيط الــســلـيم
وعـملـية تـكافـؤ الفـرص للـجمـيع وهذا
بحد ذاته ينـاقض اهم مبدأ من مباد

احلكم الرشيد .
 الصورة الرابعة ان الدستور العراقي
الـدائم لـعـام 2005 ووفـقـاً لـلـمـادة 16
منه  نص وبصورة صريحة دون لبس
فــيــهـا او تــأويل عـلـى عـمــلـيــة تـكــافـؤ
ادة الـدستـورية الـفرص فـنصت تـلك ا
على االتي (تـكافـؤ الفرص حق مـكفول
جلـمــيع الــعــراقــيـ ,وتـــكــفل الــدولــة
االجـــراءات الالزمـــة لـــتــحـــقـــيق ذلك )
وبــالـتــالي فــان اقــدام رئــيس مــجـلس
الوزراء على اصدار امـر بتعي  440
ــــبـــدأ تـــكـــافـــؤ شـــخص دون وجـــود 
الفرص فيه مخالفة واضحة وصريحة
وخرق لـلـدستـور وبالـتالي من حق اي
مواطن عـراقي يرى نـفسه انه لـم تتاح
له اي الــيــة لـتــكـافــؤ الــفـرص اليــجـاد
فــرصـة عـمل ان يـرفع دعـوى قـضـائـيـة
ضـد رئــيس مـجـلس الـوزراء كـون ذلك
خــرق واضح لـلــدسـتــور الـعـراقي ,وال
يــــوجـــــد نص دســـــتــــوري مـن ضــــمن
النصوص التي نصت على صالحيات
ادة 80 رئيس مـجلس الـوزراء وهي ا
مـن الـدسـتـور والـتي تـتـفـرع الى سـتـة

واحـتـرامـنــا الـذي يـتــنـاسب مع حـجم
بلدنا وتاريخه وتضحيات شعبه .

اليوم نعاني من مشـاكل داخلية كبيرة
شاكل  ومن اولويات تلك ا

مــحــاولــة  الــبــعـض تــقــز الــشــركـاء
وحتـجـيم دورهم  فـي مـسـيــرة الـبـنـاء
ـشـاركة  في والـنهـوض ومـنـعهم من ا
ـسـتقـبل هـذا بحـد ذاته يُـعَّد صـنـاعة ا

ه في العمل الوطني جر
ــواقف لــذا اوجه كالمـي  لــكل دعـــاة ا
ن يـبـحـثون عن الوطـنـيـة الـصـلـبـة  
خـطابـات شـجاعـة وتصـريـحات رنـانة
جتــاه اي جتـاوز يــتـعــرض له الـعـراق
عــلــيــكم الــيــوم الـعــمل ألحــيــاء افــكـار
ومبـاديء الـثـقـافـة الوطـنـيـة والـكـفاءة
واالخـالص لـــرسـم مـــنــــهج ســــيـــاسي

وطني جديد
ـــواطن الـــعــراقي يـــشــهـــد من خالله ا
عـصـر  جـديـد يُدعى عـصـر  " االنـتـماء
ُـــســـمـــيــات الـــوطـــني " بـــعـــيـــداً عن ا
الطـائـفيـة والـقومـيـة  حيـنـها سـيـكون
السـتنـكارنـا قـيمـة وستـحتـرمنـا الدول
وسـنـنتـزع سيـادتـنا مـن عيـون االعداء
عـلى اجلـمــيع ان يـبـذلــوا اجلـهـود من
اجل  بـــــــنـــاء عــــقــــد جـــديــــد بـــ كل
ـكـونـات الـعـراقـيـة لـغـرض  اخلـروج ا
من صــومــعـة الــطــوائف والـقــومــيـات
وخنـدقة االحزاب والـتحوَّل لالنـصهار

ببودقة الوطن .
توحدوا وجتـاوزوا عُقَدِكم سـتُرفع لكم
القبعات   وستنـتزعون مكانتكم التي
ــانـــكم تُـــلـــيق بـــكم مـن خالل  قـــوة ا

ببلدكم وصالبة شعبكم  .
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وسوي البناء التوافقي في قصيدة أفول الطوفان لساجدة ا

ثقف ومـستقـبل دورهمـا التنـويري في العـالم العـربي بعد وبـاء كورونا) حتت شعار ( حتـديات الثـقافـة وا
ـقبـل بـحـضور يـنـعـقـد مـؤتـمـر الـقـمـة الـثـقـافي الـعـربي الـثـاني في الـسـابع والـعـشـرين مـن كـانـون االول ا

شخصيات عربية ثقافية ودبلوماسية وإعالمية .
ـؤتمـر سيكـون في العـراق في السابع ـؤتمـر األديب محمـد رشيد لـ(الـزمان) امس ( ان افـتتاح ا وقال مؤسس ا
ـثقـفون ثـقف العـربي وسـيتم مـناقـشـة محـور مهم بـعـنوان :ا نـاسبـة يـوم ا ـقـبل   والـعـشرين من كـانون االول ا

وحكومة الكاظمي.
بـ الـتفـاؤل واإلحـبـاط. يسـلط الـضـوء عـلى اهم الـتحـديـات الـثقـافـيـة واالمـنيـة واالقـتـصاديـة والـتـربـوية في اربع
سـتديـرة للـمؤتـمر بـعدها يـتجـول في أربع مـدن عربـية وهي الـشارقـة و جدة وبيـروت وصاللة جـلسـات ضمن الـطاولـة ا

لتكملة بقية احملاور) . 

رسالة ميسان
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عدد السن :
قـنـاديل احلـزن
سبوكة ا

من فــعل الـزمن
العاتي
واأليام

وأنــــا أحــــتـــاج
إلى صمت

ـنــعـني من أن
أطـــــــــرق بــــــــاب

الريح
او الغربة

------------
----------

ألوزع أســـــــــــــرار
الصبح
على كل
 الطرقات
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يـختار الـشاعر أن
يــلــوذ بـــالــصــمت
ــقـتــرن بــخــيــفـة ا
لـــكـــنـــهـــا خـــيـــفــة
تـــتــــجـــاوز حـــدود

اجلــرأة إلى مــا بــعــدهــا مـن عــنـاد
ســافــر بــوســـعه أن يــبـــطل الــســر
لتبس بأحتجاج ويستدل بالعلن ا
ـــرأى آخـــر مـــتـــخــــفي ومـــتـــجل 
إحتجـاح قد يصل بـنظر الـسلطات
إلى حـدود الـسـمـعــة الـسـيـئـة لـكن
الـشــاعـر مـا يــزال يـجـد مــعـنى في
صـرخة قنبـلة فيحـتج ويحتج على
ــظـهـر الــذي اتـخــذته مـديــنـة في ا
زمن احلرب ولـذلك يسـعى الشـاعر
لــيـعـيـد لـلـذاكـرة بــعض تـقـالـيـدهـا
والـصالت الـعمـيـقـة بـ ساكـنـيـها
الذين ظلوا يـنتظرون نهاية ال أحد

يعلمها :
بعد كل الذي مر

جئت
وت  منفردا بالصوت وا

واألمنية
-------------------------

وكيف تكون اخلطى 
بعد كل الذي مر

واألمنية
هكـذا توهن السنـ من حولنا  كل
شئ ويبقى صـوت الشاعر ونظرته
الــتي تـمـتـلـك حـسن الـتـمــيـيـز بـ
اخلـــيــــر والــــشــــر  حـــيـث حتـــوك
كسائها اخليالي مرة بعد مرة غير
أن الـشـاعـر يـجـيـد تـقـويل األشـياء
ـكان من حوله إذ تـتوالى مـعاني ا
الـواحـد في مـديـنـة الأنـفـصـال بـ
امــكـنـتــهـا وكــائـنــاتـهــا أن احلـيـاة
تكافئ وتلك منـوطة بهذا الـتالزم ا
صـفات منحـدرة عبر الـزمن تتطلب
الـعـيش مع شـريك مـجـهـول يـقـابل
بــ ذاكـرتــ لــلـمــديــنـة الــواحـدة
ويـجعل اخلـفي ظـاهرا فـيـها يـقول
(أحــدث نـفــسـي عن هــذا الــذي مـر
ملـتفـتا صـوب ماض يلـوح بالـعمر

كالسنبلة).
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ـر سعـدي فإنـنا نـتكـلم عن مـدرسة شـعريـة حداثـية عنـدما نـتحـدث عن شـعر 
ـر مـازالت بـحـاجـة إلـى من يـكـتـشـفــهـا خـاصـة وإن الـنـقـد لـم يـنـصف شـعـر 
ا ـثل قامـوسا لـغـويا جـميال له دالالت وايـحاءات ال لـشيء وإ سعـدي الذي 
ـسـبـقـة كـمـا قـال الـنـاقـد حـسن ـفــاهـيم ا ـقـوالت وا ألن قـصـائـده تـتـمـنع عن ا
ـر سـعدي قـلـيـلة وهي مخـافي. وكـذلك فـالـدراسات الـتي أُجنـزت حـول شعـر 
عـلى قـلتـهـا ال تالمس جـوهـر الـشـعـر عـنـده لـعل أبـرز شيء في مـفـهـوم شـعر
احلـداثة وظـيـفـته هـو "الـرؤيـا" التـي يرى بـعض الـنـقـاد أنـهـا جتسـيـد لـلـحـداثة
فـاحلـداثـة نــفـسـهـا هي رؤيــا قـبل أن تـكـون شـكـال فـنـيـا. بـهــذه الـرؤيـا جتـسـد
ستقبل بل إلى ما وراء اضي) إلى ا القصيدة احلداثية رحلتـها من الذاكرة(ا
ـاضي نـفـسه بل أن الـشعـر اجلـديـد هو. رؤيـا أو كـشف وسـيـلته احلاضـر وا

الرؤيا.
وتتوارد في ديوان "تقاسيم على مقام الندم" بعض القصائد التي حتفل بإيقاع

قطع التالي" تلقي كما في ا رحيب وموسيقى تطرب لها أذن ا
مثلما جاء راح

زهرة البرتقال تفتح عينيه
تنذره لهبوب اجلراح

هو لم يقترف أي ذنب جميل
ولم يكترث بعويل الرياح

مثلما جاء راح......
.................................

لـمح األساسي في ـا يسـمى بـالتـخيـيل الذي هـو ا ر سـعدي  تـاز شعـر  و
احلركـة الـشعـرية الـعـربيـة اجلـديدة والـتـخيـيل قـوة رؤياويـة تـستـشف ما وراء
ـر سـعدي بـصـور شـعـريـة بـاذخة تـخـرق الـسـائـد. تـهدم الـواقع كمـا يـتـفـرد 
ـألوف ويرحل بك الـشاعـر إلى عالم مؤثث بـلغـة راقية تـتحسس وقـعها جسر ا

ـــمــوســـقــة من خالل الـــكــلـــمــات ا
كتظ باإلنزياح. عنى ا وا

حـقـا أن الـشـاعـر سـارق الـنـار هو
بروميثيوس زمانه فالشعر العظيم

له تأثير كبير على روح اللغة.
ـر ســعـدي وأنـا مــدين لـلــشـاعــر 
ويــشــرفـــني أن أقـــرأ له ألني أجــد
مـــتـــعـــة وجــدانـــيـــة ووجـــوديـــة في
الـــغـــوص إلى عــــالَـــمه الـــشـــعـــرى
الـــراقي.. فـــتـــحـــيـــة له وجملـــهـــوده
اجلبـار سـعـيـا إلى اشـعـال اجلـمر
في أتــون الـشــعــر اجلــمــيل اآلخـذ
ـســتــأثـر بـالــقــلــوب احلـســاســة وا

باأللباب.
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كان العيش رغيداً
وكالم النـاس بوقت الشـاي كطعم

السكر
في رمـــــــشــــــة عـــــــ هــــــبـت ريح

فأرجتفت أبواب البيت
صباح حط غراب فأنكسر ا

ماذا حل بنا ?
مـن أي جــــــــــهــــــــــات األرض جتئ

الريح?
ـوسوي من باب الوصف دخلت ا
في قصـيدتـها ( أفـول الطـوفان) 
اضي فـركزت في مـطلـعـها عـلى ا
الـذي وصـفت عــيـشه ب " رغـيـداً"
و ضــمــنــته الــشـاعــرة أبــيــاتــهـا
لـتــصف طــيــبـة الــنــاس حـيــنــهـا
وطــبـائـع اجملـتــمـع حـتـى جـاءت
الــريح  كــعــنـصــر مــبـهـم  عـرجت
ـوسـوي  لـتـورد اجملـهـول عـلـيه ا
في ســــيــــاق الــــنص الــــشــــعـــري
ـعنى الضـمني في بناء إلكـتمال ا
الـــســمــة الـــعــامــة فـي بــنــيـــتــهــا
ألبـياتـها ولـتتم عـملـية الـتشـكيل
البـصري للـصورة الـشعـرية التي

احتوتها أبياتها.
وألن الـــقــافـــيـــة هي الـــتي حتــدد

ــاط الـــبــنـــاء الــشـــكــلي بــعـض أ
للقـصيدة ولـيس كلهـا لذلك سعت
ـفهوم وسوي مـن هذا ا ساجـدة ا
لـفــصل الـقـافــيـة حـ اســتـخـدمت
الـــتـــوازي رغـم أن بــنـى الـــتــوازي
ـاط  القـصـيدة. األخرى الحتـدد أ
ضـمرة وسـعت لتـوظيـف البـنيـة ا
والتي تشكل أعمق بنية في النص
الـــشـــعـــري كـــونـــهـــا ( احلـــامـــلـــة
لـلـمـعـنى) فـجاء الـبـنـاء الـتـوافقي
لــلــقـــصــيــدة مـــكــتــمالً يـــحــمل كل

عناصر السرد وموسيقاه.
ـوسـوي عـن الـكـثــيـر من كـشـفـت ا
ــتــنـــاقــضـــات الــلـــفــظــيـــة الــتي ا
عنى ضـمنـتها أبـياتـها إلكـتمـال ا
ورسـمت صـورة شـعـريـة غـايـة في
الــدقــة تــوحي بـــعــمق جتــربــتــهــا
الـشــعــريـة واتــقــانـهــا الــتـصــويـر
ـعــنى وشـد الـلــفـظي لــتـجــسـيــد ا
الــــقــــار إلتـــمــــام  قــــراءة الـــنص
الـــشــعــري وهـــذه مــيـــزة حتــسب
لــلــشــاعــرة تــضـــعــهــا في مــكــانــة
متقـدمة علـى سلم الشـعراء  وتنم
عن خـبـرة تسـتـوفي أركان اكـتـمال

النص وجودة بناءه.

ـــوســـوي بــ داخـــلت ســـاجــدة ا
الــبــنـاء الــتــوافــقي والــتــعـارض
والـتـوالـدي في قـصـيـدتـهـا ( افـول
الـطـوفان) وضـمـنـتـها اإلسـتـفـهام
لـترد عـلى تسـاؤالت عدة ولكل من
تلك التـداخالت ما يسوغ وجودها
واسـتخـدامهـا في نـصهـا الشـعري
وعالقته بإنتاج الصورة الشعرية.
من اي جهات األرض جتيء الريح

تهدأ حيناً ثم تصيح
غبراء هوجاء
غريب مسارها

كانت تعصف دون هوادة
…dŁR  d UMŽ

وسـوي لتـورد عـناصـرها ذهـبت ا
ـؤثرة في الـنص لتـحدث اثراً في ا
نــــــــفـس الــــــــقــــــــار أي ذهــــــــبت
الســـتــخـــدام الـــوجــداني لـــتـــبــقى
صـورتهـا الـشـعـريـة في ذهـنه  ثم
عرجت على تضم التوصيف في
ـعـنى ثـنــايـا ابـيــاتـهـا لــيـكـتــمل ا
وخـرجت من ذلك الـتــكـوين لـتـورد
الــدهــشــة ولـــتــضع الـــقــار عــلى
اعـتـاب اسـتـفـهـام جـديـد تـسـتـحق
عــلــيه الــشــاعــرة اإلطــراء كــونــهــا
تنقلت بالقار ب توصيفات عدة
ورســــــــــمـت لـه صــــــــــوراً شــــــــــتى
يـسـتـجــمـعـهـا بـذائـقــته الـشـعـريـة
ـعـنى لـتـشـكل لـديه وضـوحـاً في ا

ضمون. وا
طـــــول الــــــقـــــصــــــيـــــدة وتــــــعـــــدد
مــوضـــوعــاتــهـــا مــابـــ الــوصف
والـوجـداني والواقـعي وبعض من
جتــلــيـات احــتــوتــهــا ضـمــنــتــهـا
ـوسوي الـنص بـقصـد اسـتكـمال ا
صـــورتـــهــا الـــشـــعـــريــة  كـل تــلك
وضوعات األغراض تشي بتعدد ا
الــــتـي تـــتــــنــــاولــــهـــا الــــشــــاعـــرة
بـقـصيـدتـهـا كمـا ذهـبت لـتـوظيف
ـعـنى الـقـرآنـي ضـمـنـيـاً ألضـفـاء ا
الـهــيــبــة عــلى نــصـهــا أو بــقــصـد

التمثيل من خالله عبر الوصف.

شــدي يــاروح عـــلى األوالد نــطــاق
الروح

ولنمسك سارية الله بقوة
الغالب إال هو 

طاف الطوفان علينا فتجبر
والريح اجملنونة مازالت تعصف
ـــوســـوي في مـــازجت ســــاجـــدة ا
قــصـيـدتـهـا ( أفـول الـطـوفـان) بـ
احلـمـاس والــفـخـر  وهــمـا بـابـان
يعـمد الـيهـمـا الكـثيـر من الشـعراء
الــعــرب لــبـــنــاء الــتــكـــوين الــعــام
لـلقـصـيـدة مـنـذ الـعـصـور الـغـابرة
الـتي كـانت تقـام لهـما فـيهـا منـابر
حـــيـــنـــهـــا لــــلـــفـــخـــر بـــالـــعـــادات
دن والنسب واألشخاص وحتى ا
كـما تـقام منـابر لـتحـفيـز اجليوش
لـلـغـزوات حـتى في صـدر اإلسالم
وشـعـر احلـمـاس والفـخـر مـعروف
في الــقــيم الـــعــربــيــة وصــفــحــات
الـشــعـر الـعـربـي بـشـكل عـام.إال أن
ـوسـوي وعـبـر هـذا الـتـداخل في ا
قـصـيـدتـهـا سـعت خلـلق الـتمـاسك
الداخـلي للـبنـية الـعامـة للـقصـيدة
مـــا يــجــعل الــقــار مــشــدوداً إلى
احـداثـهـا  وقد جنـحت بـل أبدعت
ـزج الـذي اكـتـمـلت عـبره في ذلك ا
خـــــصــــائص الــــنـص الــــشــــعــــري

والغرض من القصيدة.
وال غــرابــة حــ نـــقــرأ في مــتــون
وسوي تغزلها نصوص ساجـدة ا
بالعراق ودجـلة والفرات فهي أبنة
ـانح لـلـحـيـاة ( بالد ذلك الـتـدفق ا
الـنـهـرين) وهي الــتي حتـمل لـقب
تـــفــردت به دون ســواهــا ( نــخــلــة
الـعراق) فال تكـاد قصائدهـا تخلو
من ذاكـر الـعــراق وأهـله  وأنـهـاره
وفيافيه وتاريخه العريق الضارب
في الــقـدم واحلــاضــر مـعـه بـفــخـر

واعتزاز.
ونوارس دجلـة ومازالت ترتاح إذا

تعبت عند نوافذنا
ـوج وعـصف مـازلـنـا فـوق هـديـر ا

الريح نغني
نحن هنا ....

اء مزروعون بط ا
وتــخـــتم بــإبـــداع عــبـــر تــضـــمــ
أبـيــاتـهــا  اجلـمــيـلــة الـتـي عـمـدت
لــتـكـون نـهــايـاتـهــا سـرديـة تـصف
قـصـة تـاريخ عـظـيم غـابـر يـصـارع
ابـــنـــاءه الـــزمن واألهـــوال الـــيــوم
لـيقف بل ليـعود شامخـاً كما كان 
والبـد له من الـنـجـاة من الـطـوفـان

الذي اجتاحه بغفلة  من الزمن .
بابل تشرق ثانية ب منازلنا
وج يصارعنا خر وا مازلنا 
اء وبان النخيل غيض ا

نوشك أن نصل
ماشاء الله 
تلك منازلنا 

مازلنا فوق الطوفان جنذف 
لــلـعــام الــتــاسع لم يــغــمض جــفن

كرامتنا
والدنيا تعرف 
اذا أحلف  و

ســنــعـــانق بــغــداد قـــريــبــاً ونــزف
البشرى

ابداع قل نـظيـره  جسدتـه شاعرة

من الـزمن اجلـمـيل تـمـتـلك الـقدرة
عـــــــــــلـى   إدارة احلـــــــــــرف ورسـم
صورتـها الـشعـرية بـإتقـان  جتيد
الـتــحـكـم بـالــنص وأدواته تــعـمل
ــواضــيع بــتــداخل رائع مــا بــ ا
التي تـتناولـها وحتكـمها بـتماسك
لــتــظــهــر لــلــقــار نــصــاً شــعــريـاً
مـتــكـامـالً شـامالً يــوفي بـالــغـرض

الذي كتبت من أجله القصيدة.
WOð«c « UNðdOÝ

وهـنـا البـد من أن نـورد بـعـضاً من
سـيـرتـهـا الـعـطـرة والـتي حـفـرتـها
بــذاكــرة شـعــريــة فــوق الــعــاديـة 
فأستـحقت مكـانتهـا التي كرسـتها
عــــبــــر احلـــرف واإلبــــداع  ولـــدت
وسوي ببـغداد وحظيت ساجـدة ا
بلـقب تفـردت به ( نخـلة الـعراق) 
حـاصلة عـلى بكـلوريوس أداب من
جــامـعــة بـغـداد  وعــضـو االحتـاد
العـام لألدباء والـكتاب فـي العراق
مـــنـــذ عــام   1972عـــضـــو احتــاد
الــكـتــاب الـعـرب وعــضـو الـهــيـئـة
ـربـد الـشـعـري ـهـرجـان ا الـعـلـيــا 
حــــــتـى عــــــام   2003تــــــرجـــــــمت
قـصائدها لـلعديـد من اللغات وهي

مــدرجـــة في مــعـــجم الــبـــابــطــ
للشعراء العرب.

واحـدة من ست شاعرات عـربيات
ــرتـبـة ( ابــرز شـاعـرات حــظـ 
الـوطن العـربي لـلشـعـر الفـصيح)
من خالل االسـتفـتـاء الـذي اجرته
وكــالــة الــشــعــر الــعــربي ?2008
كــتــبت في الــصـحــافــة الـعــربــيـة
والـعـراقـيـة في اجملـالـ الـثقـافي
واالجــتـــمــاعـي تــرأست حتـــريــر
ـــرأة الــعــراقـــيــة لــعــدة مــجــلــة ا
ســــــــنـــــــوات  تــــــــرأسـت نـــــــادي
اجلــمـهـوريــة الـثــقـافي لــسـنـوات
عــــدة شـــاركـت في الـــعــــديـــد من
ــــلــــتـــقــــيـــات ــــهـــرجــــانـــات وا ا
واألسـابــيع الـثــقـافـيــة الـعــربـيـة
شـاعــرة مــرهـفــة احلس صــادقـة
الـوجدان غـزيرة العـطاء صدرت
لــهـا ثالثـة عـشـر ديـوانـا شـعـريـاً
وكــان ديـــوان ( بــكـــيت الـــعــراق)
ديـــوانــهـــا الـــرابع عــشـــر والــذي
أخــتـــرنـــا مــنه قـــصــيـــدة ( أفــول

الطوفان) موضوع الدراسة.
{ صحفي وناقد عراقي
ماجستير صحافة
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االمارات

وسوي  كثيراً لرسم البنية الـتشكيلية البصرية ألبياتها  وفق الوزرن تعمد ساجدة ا
والقافية التي تـعمل عليها فـي تشكيل هيكل الـقصيدة بشكل عـام  و دائما ما يكون
نح نتاجها لغة واصطالحاً وصف البناء الفني لقصيدتها مكتمل بـسماته العامة ما
اكتمـال البنـاء الفني بـوصفه الشـامل تشكل حـروفها عـلى هيئـة بناء مـتوازي يوازن

اط قصيدتها. ب االيقاع الداخلي والتنغيم والقافية التي حتدد بعض ا

صـر فـهي تـشـكـل لـلـشـاعـر فـسـحـة
أكــثـــر يــســـرا وأكــثــر حـــريــة فــمن
ــغـري حــقـا أن يـغــتـرف الــشـاعـر ا
مـنــهــا امــورا جتـيــد الــتـســلل إلى
داخل نــــصـــــوصه لـــــذا ظل يــــدور
حـولـهـا في عـدة مـجـامـيع شـعـريـة
وهـو بـذلك مـثل أسـيـر احلـريـة في
ـــســلــحــة األقــفــاص تــلـك مــآالته ا
بالـعواطف واحلب عـلى إختالفاته
ـــديــــنـــة  إن ــــاثل فـي أعـــمــــاق ا ا
ـدينـة أمر يـعنـيه تمـاما تـفاصـيل ا
وبقدرات شعرية يحسد عليها فهو
يعلن منذ الـبدء عصيان الشعر في

أمر كهذا ويبوح بالتحدي :
أودعت اجلمرا

هزوزة وسط الريح في كفي ا
سأكتب شعرا !!

الــشـعـر هـنــا يـنـتـحـل صـفـة الـقـوة
لصبي ضعيف هكذا تبدو الصورة
لــكـن من دون أن تـــفـــقــد مـــظـــاهــر
حتـققـاتـها الالحـقـة التي تـغور في
أسى الحدود له  يرافقه لوم وعتب
ولــفـت األنــتـــبــاه ألشـــيــاء مـــزريــة
بطريقة فـاضحة ال تستر ماوراءها

.
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ـديـنـة غـامضـة مـثل غـموض لعل ا
ـاثل غـموص (اخلـطاطـيف)الـذي 
الــــطـــ بــــوصـــفه جــــســـد األرض
ولسـانها اخملتلط بـغموض التراب
وجـب ذلك يتـكلم الـشاعـر بلـغة و
ــا هـي لــغـة أخــرى ال نــعــرفـهــا ر
سـريـة بـ الـشــاعـر وبـ مـديـنـته
احملـاطـة بـاألهـوال والـواقـعـة عـلى
حـافات احلروب اخلـاسرة التي
ســــتـــتــــرك في الـــنــــفـــوس
شعـورا من اخلـيـبة ورجع
اكث في مثل أن الناي ا
حــنـجـرة الـقـصب ورفـيف
الضوء البـعيد وتناوبات
ـد واجلـزر وتـلك أأليـام ا
زدهـية التـي كان فـيها ا
ـــشــاعـــر اهم من عـــدد ا

يحـلـو للـشاعـر قـاسم محـمـد علي
ـلــمـات وجـهــا لـوجه أن يــواجه ا
مــنــفـــردا وهــذا مــايــتـــجــســد في
مـجــمـوعـته (انت لـم تـقـرأ مـعي )
ـــــضـــــني في عالوة عـــــلـى دأبه ا
الـكـتـابـة الـشـعـريـة عـبـر آلـيات
طـلــيــقــة ال حتـكـم نـفــســهـا
ــســار واحـد دون أن
تـــتـــراجع وظـــائف
الـنص الـشـعري
الـتي التـنـطـوي
بـأي حـال عـلى
مــــــجــــــافــــــاة
شؤون الناس
حــــــــتـى لـــــــو
كانوا في خير
حــــــال عــــــبــــــر
الــكـــلــمــات ذات
اإلمــــــكـــــانــــــيـــــة
الـــفــائـــقـــة في

نـــــــــقل

احـــاســـيـس وســـمـــات وحتـــوالت
مـديـنـة أبي اخلـصـيب الـتـي عاش
فـيــهـا الــشـاعــر زمــنـا طــويال تـلك
دينة التي تـملكها التواضع إلى ا
حد جعـلها تـتعاظم  إن اجملـموعة
مستـلة من حياتها
ومـــتـــجـــددة في
شـــــعــــره من
مــــــواضع
خــــبـــرة
وتــــب

قاسم محمد علي

وسوي ساجدة ا

 غالف الكتاب
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 1954إســتـجــابت شـركــة الـقــنـاة
لـــطـــلب عـــبـــد الـــنـــاصـــر إلجـــراء
مـفـاوضـات لـتـعـديل إتـفـاقـيـة عـام
ة واجملحفة باحلقوق  1949الظا
صـر ولكن الـطبـيـعيـة والشـرعيـة 
الـشــركـة وكـانـت تـعـكس ســيـاسـة
بريـطانيـا وفرنسـا طالبت بـتمديد
ــوجب أجل اإلتـــفــاقــيـــة احملــدد 
ـــــــمــــــنـــــــوح الى اإلمـــــــتـــــــيــــــاز ا
"ديلـسبس"في الـعام  1868مقابل
مــوافـــقــتــهــا عــلـي زيــادة نــســبــة
األربـــاح الـــتي حتـــصـل عـــلـــيـــهــا
ولـم يــكن عـــبـــد الــنـــاصــر مـــصــر
كـما لم فـاوضات مـرتاحـا لـسيـر ا
يــكن عــلى إســتـعــداد لــلـبــحث في
فـكرة تـمديـد أمتـياز الـشركـة وكان
إحـسـاسه الذي عـبـر عنه لـلـرئيس
"تـيـتــو" إن إسـتــمـرار ذلك الـوضع
يـشـكل إنـتـقـاصـا آلسـتقـالل مـصر
ولـــذلك فــــإن إجتـــاهـه إلســـتـــرداد
ــــغـــتــــصب إســــتـــكــــمـــاال احلق ا
لـإلسـتـقالل كـان قـويـا وبعـيـدا عن
ادية..ص346/348) اإلعتبـارات ا
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من أجل ذلـك وبــسـبــبـه كــان عــبـد
الـنـاصر يـفـكـر مـنـذ بـدايـة الـثورة
ولــهـذا فـقـد كـانت بـتــأمـيم الـقـنـاة
هـــنـــاك الــــعـــديـــد من الـــدراســـات
ـــســتــفــيــضــة الــتي والــبــحــوث ا
أجراها وقدمهـا أساتذة وباحثون
مـخــتـصـون ومـفــكـرون كـبـارحـول
وقد أنـشـأ لـهذا مـوضـوع الـتـأميـم
الــغــرض مـــكــتــبـــا خــاصــا ســمي
"مــكــتـب قــنــاة الــســـويس"تــابــعــا
ح عـــبــد جملـــلس الـــوزراء..وقـــد أ
الناصر عن نيته لتأميم القناة في
17ت  2  �عــــــــــــــــــــــام 1954 ح
وذلك قـال:(لقـد كانت مـصر لـلقـناة
ولم تــــعــــد مــــصـــر ــــاضـي هــــو ا
وسوف وذلك هـو احلاضـر لـلقـناة
وذلك هــو ــصـــر تـــكــون الـــقــنـــاة 
لم يــــكن الـــدافع ـــســـتــــقـــبل. )  ا
الوحيد لتأميم الـقناة هو الطريقة
األستـفزازية الـتي سحـبت بها كل

ـتـحـدة وبـريـطـانـيا من الـواليـات ا
ومن ثم البنك الدولي عرضهما في
ـسـاهـمـة فـي بـنـاء الـسـد الـعـالي ا
ـا كانت هـناك دوافع وحـوافز وإ
كــثــيـرة أهم دفــعت لــذلك الــتــأمـيم
أبـــرزهـــا أن الــــقـــنـــاة كـــانت إرثـــا
إسـتــعـمـاريــا يـنـتــقص من سـيـادة
فــلـقـد مــصـر يـجـب الـتـخــلص مـنه
ثابة دولة داخل الدولة من كانت 
حـيث نـفـوذهـا وصالحيـاتـهـا التي
ـــصــريـــة من تـــمـــنع احلـــكـــومـــة ا
مـــراقــــبـــتــــهـــا أو اإلشــــراف عـــلى
إيراداتها التي يذهب اجلزء األكبر
ــســـتــغــلــ مـــنــهــا الى جـــيــوب ا
ـسـتـثـمــرين األجـانب بـيـنـمـا لم وا
حتصل منها مصر إال على %7من
تـلك اإليرادات الـضخـمة ..لـقد جاء
ذلـك الــعــمـل اإلســتــفـــزازي(ســحب
عـــرض الــــتـــمـــويل) لــــيـــجـــعل من
الـتـأمـيم أمـرا ال بـد مـنه لـيس فـقط
ردا عــلى ســحب الـعــرض اخلـاص
ـــا أيـــضـــا بـــتـــمـــويـل الـــســـد وإ
إلســتـخــدام إيـرادات الــقـنــاة الـتي
ســتــعــود كــلــهــا خلــزيــنــة الــدولـة
ـصريـة في بـنائه..لـقـد كان هـناك ا
ترابط وثـيق عند عـبد النـاصر ب
فكـرة تـأمـيم الـقنـاة وبـ الـتفـكـير
ببـنـاء الـسـد الـعـالي..كـان مـشروع
بــنــاء الـســد فـكــرة مــطـروحــة قـبل
ـتعـاقبة ولـكن احلكـومات ا الـثورة
ـــلـــكي لم تـــســـتــطع في الـــعـــهــد ا
تـنـفـيــذهـا ألسـبـاب عـديـدة أبـرزهـا
تـبعـيتـهـا ألرادة األحتالل األجـنبي
وعــدم قــدرتــهــا عــلـى إتــخــاذ قـرار
ســــيـــادي كــــبـــيـــر مــــثل هـــذا دون
الــرجـــوع الى ســادتــهم احملــتــلــ
الــذين عـــاثــوا في مــصــر والــوطن
الــعــربي فــســادا وخــرابــا ونــهــبـا
لــلــثــروات واخلـيــرات..بــعــد ثـورة
يـــولــــيـــو عـــام  1952أعـــاد عـــبـــد
الـناصـر احلـياة لـهذه الـفكـرة وبدأ
منذ العام  1953يخطط لـبناء هذا
الــــســــد الــــعــــمالق الــــذي وصــــفه
ـهـنـدسـون واخلـبـراء بـإنه أعـظم ا
وأكــمـل بــنــاء هــنــدسي في الــقــرن

الـعـشـرين.. إن مـشروع بـنـاء الـسد
الـعـالي كـمـا يـقـول الـدكـتـور"عـودة
بـطرس"في كـتـابه الذي سـبق ذكره
ثل (لـيس مـجـرد مـشـروع ضخـم 
أعلى مستوى توصل إليه اإلنسان
في الـفن الهـنـدسي لـتـولـيـد عـشرة
آالف مـلـيـون كـيـلـو واط سـاعـة في
والــتـحــكم فـي مـيــاه نــهـر الـســنــة
وبالتالي إستصالح أكثر من النيل
مليون فدان وحتويل تسعمئة ألف
فــدان أخـرى من ري احلــيـاض الى
أي زيـــــادة األرض الـــــري الــــــدائـم
والتـخلص ـقدار الـربع الـزراعية 
نـهــائـيـا مـن أخـطـار الــفـيـضـان أو
أخـــطــــار إنـــخــــفـــاص مــــنـــســـوب
وتــوفــيــر الــطــاقــة الالزمــة ــيــاه ا
ـشروعـات الصـناعـية لـلعـديد من ا
اإلنـــتـــاجـــيـــة..إن الـــســـد الـــعـــالي
بـــاألضـــافـــة الى ذلك رمـــز لـــقـــدرة
الشعوب إذا ما توفرت لها القيادة
ـة عــلى هــز الـثــوريــة اخملــلــصــة
اإلسـتـعـمـار وإنـتـزاع حقـوقـهـا من
بـــ بـــراثـــنـه ومـــخـــالـــبه وصـــنع

التقدم..ص355/356).
لـقد كان تـأميم عـبد النـاصر لـقناة
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بغداد

في السـادس والعـشرين من يـوليو
/تــمـوز/عـام  1956فــاجـأ الــزعـيم
اخلـالـد جمـال عـبد الـنـاصر الـعالم
بتأميمه التـاريخي لقناة السويس
الـتي كـانت بـالـنـسـبـة لإلسـتـعـمـار
ي وخـاصـة "اإلنكـلو فـرنسي" الـعا
الـذي كان يسـيطـر على الـقنـاة منذ
إفـتـتاحـهـا في الـعام  1869لـيست
ــرا مــائــيــا حـيــويــا يــربط فــقط 
الــــبــــحــــريـن األبــــيض واألحــــمــــر
بـبـعـضـهـمـا لـتـسـهـيل عـمـلـيـة نـقل
ا الـبضـائع وإخـتصـار الـوقت وإ
كانت شـريـانـا وعـصبـا إقـتـصـاديا
وســتــراتــيــجــيــا ومــصــدرا هــائال
ــكـن اإلســتــغــنـاء أو لــلــطــاقـة ال 
الـــــتـــــخـــــلي عـــــنـه ألي ســـــبب من
كمـا كانت رمـزا للـهيـمنة األسـباب 
اإلسـتـعــمـاريـة عـلـى بـلـدان الـوطن
الـعربي والـشرق األوسط وتـعبـيرا
عن قـوة ذلك اإلسـتعـمـار وجـبروته
خـــاصــة مع وجـــود مــا يـــقــرب من
ثـمـانـ الف جــنـدي بـريـطـاني في
مــصــر مـنــذ إحــتـاللـهــا فـي الــعـام
1882بــعـــد الـــقــضـــاء عـــلى"ثــورة
عــرابي" في مــعــركـة الــتل الــكـبــيـر
ـصـر فـقـد الـشــهـيـرة..وبـالـنـســبـة 
كـانت رمـزا إسـتــعـمـاريـا ووسـيـلـة
نـهـب مـســتــمـرة ومــنـظــمــة لـقــنـاة
ـصـريـون الذين مصـريـة حـفـرهـا ا
كانـوا يعمـلون بالـسخرة لـيل نهار
ـكن فـي ظل ظـروف مــأسـاويــة ال 
تـصـورهـا من حـيث بـشـاعـتـهـا وال
إنسـانـيـتـهـا وأستـشـهـد في سـبيل
إجنـازهــا أكـثــر من مـئــة وعـشـرين

ــــصـــــريــــ ألف مـن الــــعـــــمـــــال ا
الــــــفـــــــقــــــراء..وكــــــمـــــــا جــــــاء في
صر) الصفحة29من كتاب(القـناة 
ـؤلـفه الـكـاتب الـلـبـنـاني "مـيـشـال
سلـيمـان"فإن شركـة قنـاة السويس
ـشـرفـة عـلـى شق الـقـنـاة بـقـيـادة ا
ــهــنــدس الـــفــرنــسي"فــرديــنــانــد ا
ديــلـســبس" صــاحب فــكـرة إنــشـاء
القـنـاة ومـنـفـذها (كـانت تـسـتـخدم
عــشـرين ألف فالح في شـق الـقـنـاة
دة شـهـر ثم يـستـبـدلون يعـمـلـون 
ـصـري بـغيـرهـم حـتى بـلغ عـدد ا
في العمل فيها أكثر من مئتي ألف
مــصـــري..كــان الــعــمـــال جــمــيــعــا
يـعمـلـون في ظروف عـصـيبـة وجو
ـرض مــوبــوء وإنــتـشــر بــيــنــهـم ا
وكـان واجلــوع والــعــري والــفــاقــة
صري أن يقبل بأجر على العامل ا
ـا يــومي مــقـداره"25ســنــتــا" أي 
يـــقل عـن الـــقـــرش وكــــان من هـــذا
األجـر غـذاؤه وكـسـاؤه وعـلى هذا
ــصــريـون الـنــحــو كــان الــعـمــال ا
يــعـمـلــون مـسـتــعـبـدين مــسـخـرين
ويــزرعــون حتت الــســيــاط"الـفــجل
والـكـراث" وتـوزع الـشـركة عـلى كل
واحد منهم رغيفا واحدا في اليوم
وقـد مات وتـخـصم ثـمـنه من أجـره
من هؤالء العمـال حتت اإلنهيارات
الــرمـلـيــة وبـأمـراض الــتـايـفــوئـيـد
ـــئــة والـــكــولـــيــرا مـــا يـــزيــد عن ا
وعــشــرون ألف عــامل دون دفع أي
تعويـض عنهم وفي شـهر رمضان
كـان بــعض الــعــمــال الــصــائــمـون
يــشـــتــغل قي الـــنــهــار وبـــعــضــهم

يـــــــشــــــتــــــغـل لــــــيـال حتت ضــــــوء
اء الـذي يسـتخدم وكـان ا ـشاعل ا
يـــوزع عــــلى الـــعــــمـــال لـــلــــشــــرب
وفي كثـير من األحـيان بـالبـطاقـات
ـاء ال يــصل إلـيــهم فـيــمـوت كــان ا
الـكـثيـر مـنـهم عـطـشـا..)وبـعـد أحد
عـــشــر عـــامـــا من الــعـــمل الـــشــاق
ـــتـــواصل أفـــتـــتـــحت الـــقـــنـــاة وا
لـــلـــمالحـــة في الـــســابـع عــشـــرمن
تـشرين الـثـاني عام ..1869وكانت
مـصـر كـمـا يــقـول الـكـاتب الـعـربي
الــكـبــيــر "عـودة بــطــرس عـودة"في
كـــتــابه الـــضــخم( عـــبــد الـــنــاصــر
ي) واإلســـــــتـــــــعـــــــمـــــــار الـــــــعـــــــا
(تـمـلك%44من أسـهم الــقـنــاةعـنـد
ولـكن في الـعـام 1875 إفـتـتـاحـهــا
إضـطـر اخلـديـوي إسـمـاعـيـل الذي
أغـرق مـصـر بـالـديـون عـلى مـلذاته
الى بــيع جــمــيع أســهم مــصــر قي
شركـة الـقنـاة لـبريـطـانيـا مـقابل 4
ماليــ جـنــيه إســتـرلــيـني..وبــعـد
صـر في الـعام إحـتالل بـريـطانـيـا 
 1882أصــبـــحت الــقــنــاة شــريــان
احلــيـاة لألســتـعــمـار الــبـريــطـاني
وتـعـاظمـت أهمـيـتـهـا اإلقـتـصـادية
بعد اإلكتـشافات البترولـية الهائلة
في إيــران والــسـعــوديـة ومــنـطــقـة
اخلـلــيج الــعـربي..ولـم تـكن مــصـر
ية الثانية الى ما بعد احلرب العا
حتصل عـلى ما يـستـحق الذكر من
ــرفق الــهــام..وفي عــائــدات هـــذا ا
الــعــام 1949وحتت ضـــغط الــرأي
ـصــري وبـعـد مــفـاوضـات الـعــام ا
صرية وشركة قناة ب احلكومة ا
الـسويـس جـرى تـعديـل لإلتـفـاقـية
ــعــقـــودة بــ الــطـــرفــ وافــقت ا
ـوجــبـهـا عـلى دفع 7% الـشـركـة 
ـصـر ـرور بــالـقـنـاة  من عـائـدات ا
ـصــريـ في ـدراء ا وجـعل عــدد ا
الـشـركـة مـديـرين مـقابل  25مـديرا
إجنليزيا و 16فرنسيا وزيادة عدد
ـــصــريـــ وقـــد بــلغ ــرشـــدين ا ا
عددهم عنـد التأميم  40مرشدا من
ــــــــــــــرشـــــــــــــــديـن أصـل 205مــن ا
األجـانب..وبـعد الـثـورة وفي الـعام

الــــســــويس في ذلـك الـــوقـت الـــذي
كانت فـيه أغلـب دول العالـم الثالث
ــا فــيــهــا الـدول الــعــربــيـة ودول
أمـريـكا الـالتيـنـيـة وغـيـرهـا واقـعة
حتت الــســـيــطــرة األســتـــعــمــاريــة
ـبــاشـرة ردا حــاسـمــا ومـذهال لم ا
يـــتــوقـــعه أحـــد من كـــبــار ســـاســة
اإلســتـعــمــار عـلى ســحب الــعـرض
األمريكي الـبريطاني لـتمويل السد
الـعــالي بـعــد أن فـشــلـوا في فـرض
شروطهم وإرادتهم عـلى مصر عبد
الـنـاصـر وصـفعـة مـوجـعـة أطاحت
بــحـســابـاتــهم الـظالمــيـة وصــفـهـا
رئـــيس احلــكــومـــة الــبــريـــطــانــيــة
"إنــطــوني إيــدن" (بــأنــهــا صــفــعــة
مبـاشـرة على الـوجه) ودفعت "آالن
داالس "وزيـر اخلـارجـيـة األمـريـكي
الـى الـــقــــول:(يـــجـب إرغـــام عــــبـــد
الـــنـــاصــر عـــلى لـــفظ مـــا يـــحــاول

إبتالعه)..
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لم يـتــصـور إيـدن وهـو الــسـيـاسي
احملــنك ورئـيس وزراء بــريــطـانــيـا
العـظمى أن ضـابطا مـصريا عـربيا
شـابــا ال يـتـعــدى عـمـره الــسـادسـة

ـــكن أن يـــتـــحـــداه  والـــثالثـــون 
ويـشق عـصـا الــطـاعـة عـلـيه وعـلى
إمــبــراطــوريــته الــعــظــمى الــتي ال
ــتــلــكـاتــهــا الــشـمس تـغــرب عن 
ويوجه لـها طـعنـة جنالء لن تشفى
مـــنــهـــا أبـــدا وســتـــؤدي بـــهــا الى
األنـهيـار .. ومـثلـما كـان يوم تـأميم
عـبــد الـنــاصـر لــلـقــنـاة يــوم عـرس
مصري مشهـود ال مثيل له فقد كان
أيــضــا يـــومــا عــربـــيــا تــاريـــخــيــا
مشـهودا  قابـله العرب بـفرح غامر
عـارم في كل أرجـاء الـوطن الـعربي
الكـبير خـرجت فيه اجلمـاهير  في
ـــــدن والــــعــــواصـم الــــعـــــربــــيــــة ا
بتظاهرات ومسيرات شعبية كبرى
حـاملـة صور عـبد الـناصر بـوصفه
بطل الـعرب القـومي هاتفـة بحياته
ومـــرددة األنــــاشـــيــــد الـــوطــــنـــيـــة
والقـومية احلمـاسية إحـتفاال بذلك
اإلجنــاز الـبـاهـر الـذي إسـتـردت به
مــصـر الــثـورة والــعـروبــة ومـعــهـا
األمـة العـربية إعـتبـارها ومـكانـتها
وحقها الطبيعي في قناة السويس
الــتي سـمــاهـا بـطل الــتـأمــيم"قـنـاة

العرب"..

احلـــصـــول عـــلى أكـــبــر قـــدر من
الراحة.

وقـالت "عــنـدمــا تـكــون مـنــشـغال
بالـتـفكـيـر في مشـاكـلك الـيومـية
ـشاكـل احلقـيقـيـة التي لن تـرى ا

تواجهك.
أو بــــعـــبــــارة أخــــرى إذا كـــنت
مــســافـرا في عــطـلــتك لن تــكـون
موجـودا في البـيت ألداء األعمال
الــبـــيــتــيــة أو لــتـــجــديــد تــأمــ

سيارتك.
ـهـام عـنـدمـا ولـذا ال تـقم بــهـذه ا
نزل. تكون متمتعا بعطلتك في ا
ـفــاجئ أن يـكـشف ولم يـكن من ا
إستطالع أجراه بـنك باركليز في
ـــاضي أن  9من كل 10 الـــعــام ا
بريطـاني تتـراوح أعمارهم ب
الـ  25والـ  34كـــانـــوا يـــريـــدون
"الـــتـــخـــلص مـن كل شيء" خالل
ــئـة من إجـازاتـهم وأن  70في ا
هــــؤالء قــــالــــوا إنـــهـم يــــريـــدون
الــــتــــخــــلـص من اإلدمــــان عــــلى

اإلنترنت.
توصي لـينا شمـيت وهي مدربة
لـلـيـوغـا من مـديـنـة سـان ديـيـغـو
األمــريـكــيــة وكـاتــبــة في مــجـال
الـتنـمـية الـشـخصـيـة بأن نـخـبر
األهـل واألصدقـاء بـأنـنـا ذاهـبون
في إجــازة تــمــامــا كــمــا لــو كــنـا
متوجهون فعال إلى خارج البلد.
أغــــلـق هــــاتـــــفك أو عـــــلى األقل
أســكـت اإلشـعــارات. فــعّـل نــظـام
ـكـتب في اإلخـطـار بـأنك خـارج ا

صـــنـــدوق بــريـــدك اإللـــكـــتـــروني
اخلاص بالـعمل وتأكد من أنك ال
تــنــظـــر إلى بــريــدك اإللــكــتــروني

بشكل مستمر.
بوسـعك بـالـتأكـيـد أن تسـتـمر في
الـتـمـتع بـالـتـكـنـولـوجـيـا إذا كان
ذلك مـا يـروق لك مـثل االسـتـمـاع
ـوسـيــقى أو (الـبـودكـاست) إلى ا

فضلة. أو مشاهدة أفالمك ا
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وتــــقــــول أونــــغـــر "تــــأكــــد من أن
احـتيـاجاتك اخلـاصة سـتسـتوفى
قــــبل أن تــــوافق عــــلى طــــلــــبـــات

اآلخرين جلزء من وقتك".
انظر إلى القد بأع جديدة

ســواء كـنـت تــقـيـم في مــديــنـة أو
ـرجح أن مـنــطـقــة ريـفــيـة فــمن ا
ط مـع تـكـون قد تـعودت عـلى 
من احلــيـاة حــالك حــال اآلخـرين

منّا.
ــنـزل ولــكن قــضــاء اإلجــازة في ا
تـــمــنــحـك فــرصــة لـــرؤيــة األمــور

اجلديدة بأع جديدة.
يـجــنح االخـتـصـاصــيـون في عـلم
االجتـماع إلى التـأكيد عـلى منافع
كـتـسـبة التـخـلص عن الـعـادات ا
عن طـــريـق اتـــبـــاع ســـلـــوكـــيـــات
ـطـعم بـسـيــطـة كـارتــيـاد نــفس ا
ولــــكن اجلــــلــــوس عــــلى مــــائـــدة
مـخـتـلـفة أو زيـارة نـفس األمـاكن
ولـــكن في أوقـــات مــخـــتــلـــفــة من

النهار.
وتـقــول أونـغـر "ال تــكن إال نـفـسك

ا في تلـك اللحـظة وال تـهتم إال 
تفعله في تلك اللحظة".
p HMÐ wM²Ž«

مــا من شك فـي أن تـدلــيـل نـفــسك
يـعـد أسلـوبا مـؤثرا لـلتـخلص من

الضغوط واإلرهاق.
وتـــقـــول شـــمـــيـت "إن الـــعـــنـــايــة
بــــالـــنـــفـس هي أفـــضـل طـــريـــقـــة

للتعامل مع اإلرهاق".
فقـد يـتـاح لك أن تـتمـتع بـحـمامك
الـيــومي عن طــريق اإلنـفــاق عـلى
شراء منتجات بـاذخة تستخدمها
في حـــمـــامك اخلـــاص إن كــان لك

حمام.
ولـــكن شـــمــيت تـــقــول أيـــضــا إن
العـناية بالـنفس ليـست موضوعا
يالئـم اجلـمــيع وإن إســتــكــشـاف
طبيـعتك اخلاصة قـد يساعدك في

جتديد نشاطك أيضا.
ضع لــنــفــسـك مــيــزانــيــة خــاصـة

باإلجازة
ــال ـــا ال شك فـــيه أنك تـــوفــر ا
بـعــدم شـراء تـذاكــر طـيـران وعـدم
حجز الـغرف في الفنـادق وغيرها
صاريف. فلـماذا ال تستخدم من ا
هذه األموال كميزانية تستخدمها
في إجـازتك الـتي سـتـقـضـيهـا في

نزل? ا
تــقـول لـوري كــامـبل الــتي تـعـمل
Good With Mon-) لـدى مـوقع
 (eyاإللكتروني "أنفق على نفسك
بـاخلـروج عـنـدمـا تـكـون مـتـمـتـعـا
ـنزل تمامـا كما لو باإلجازة في ا
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بــدأت ظــاهـرة قــضــاء الـعــطل في
ـنـازل بـاكـتـسـاب شـعـبـيـة حـتى ا
قــبـل أن تــهـــز جــائـــحــة كـــورونــا

القطاع السياحي من أساسه.
ـالــيـة الــتي هـزت فـمــنـذ األزمــة ا
العالم في عام  ?2008قرر العديد
ــســـافــرين خـــفض نـــفــقــات مـن ا
عـطـلـهم عن طـريق جتـنب الـسـفـر
إلى بـلدان أخـرى والـبقـاء قريـب
من مـــنــازلـــهم حــسب مـــا تــقــول
مـارلوس دي فريـز كبـيرة مـحللي
السفر لدى وكالة (مينتل) لبحوث

. وقالت إنه من سـتهلك سلوك ا
ــرجح أن يــســتــمــر أفــراد جــيل ا
األلـفـيـة عـلى هـذا الـنـهج ألسـباب
مـالـيــة وأخـرى تـتـعـلق بـأسـالـيب
احلــيـاة. أجـبــرنـا انـتــشـار مـرض
كوفيد  19هذه الـسنة عـلى اتباع
شـروط جـديـدة تـتـعـلق بـالـصـحـة
الشـخصية والـتباعـد االجتماعي
إضـــافـــة إلى تـــســـبـــبه في إغالق
احلــدود بــ الــدول وفي إشــاعــة
ـسـتـقبل جو من الـشك والـريـبة 
االقــتـصــاد لـذا فــعـلى األرجح أن
تــزداد ظـاهــرة قـضــاء الــعـطل في

ـنـازل شـعبـيـة أكـثر من أي وقت ا
مضى.

جتــــدون أدنـــاه مــــجــــمـــوعــــة من
الـنـصـائح الـتي من شـأنـهـا جـعل
الــعــطالت الــتي تــقــضــونــهــا في
منازلكم ناجحة إلى أبعد احلدود
ال تـــكــتــرثــوا بــالــواجــبــات الــتي
تعود على القيام بها يوميا

تــقـول كــلــوديــا أونــغــر مــحــلــلـة
شـــــؤون الـــــســـــفـــــر فـي شـــــركــــة
ـــتـــخـــصـــصــة (فـــوكـــاســـرايت) ا
ــهم بـــأبــحــاث الــســوق إنه "من ا
اخلـــروج من أدمـــغــتـــكم" من أجل

كـنت في إجـازة في اخلارج". وإذا
كـنت تـمل الطـهي فـكّر في جتـنبه
تــمـــامــا خالل اإلجــازة. ولــكن إذا
كـــنت جتـــد لــذة في الـــطـــهي قــد
كونات الغريبة يكون الستخدام ا
ـعـقدة ومـحاولـة طـهي األطـبـاق ا

أثر مريحا. 
وتــقـــول كــامـــبل إنه ال ضـــيــر في
إنـفاقـك للـمـال عـلى شـراء مالبس
جـديـدة تمـاما كـما لـو كنت تـنفق
األمــــوال عــــلى هــــذا األمــــر قــــبل

توجهك إلى وجهة خارجية.
وتـقول "ال يـجـب أن يـعنـي بـقاؤك
في الـبـيت ألسـبـوع أو أسـبـوعـ
أن يـتــدهـور مـظــهـرك أو شـعـورك

بنفسك".
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ـغـامرة وإذا كنـت تشـعـر بـروح ا
لم ال حتجز لك غـرفة في فندق إذا

كانت ميزانيتك تسمح لك بذلك?
تــــقــــول شـــمــــيـت "احـــجــــزوا في
مـطـعـمـ كـنـتم تـتـوقـون لـلـذهاب
إلـيــهـمـا (مـطـعم لـوجـبـة اإلفـطـار
وآخـر لـوجــبـة الـعـشـاء) وفـكـروا
ـــعـــلم ســـيـــاحـي أو مـــعـــلـــمــ
تـــزورونــهــا فـي الــيـــوم الــواحــد
وكـــرســــوا الـــكـــثـــيــــر من الـــوقت
ـدن الـتي تـقـيـمـون السـتـكـشـاف ا

فيها.
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وإن لم تـسعـفـكم مـيزانـيـاتـكم قد
يـــكـــون من األجـــدى أن جتـــربـــوا
إقــامــة مــخــيــمـــات في بــيــوتــكم.

فــــــــاألطـــــــــفــــــــال عـــــــــلـى األخص
ســيـتــمــتـعــون بــإزالــة األثـاث من
غــرف اجلـــلــوس واســـتــبـــدالــهــا

باألسرة واألفرشة.
وإذا كان لديكم بـطانيات وأحلفة
ــكـنــكم الــتـمــتع بــألـعــاب الـظل
وروايـة الـقصص اخملـيـفة تـمـاما
كـما لـو كنـتم تشـاركون في مـخيم

في اخلارج.
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ولــكن ومـهــمـا كـان الــشيء الـذي
سـتــعــمـلــونه تــذكــروا أن الـوقت
قـــصـــيــر وثـــمـــ ولــذا فـــإنه من
الـتـرف أن تعـطـوا ألنـفـسـكم وقـتا

لتضيعوه.
ال تـقسـوا على أنـفسـكم بل خذوا
األمر بـسهولـة. كرسوا بـعضا من
الوقت لـلـبـقـاء في الـبـيت وجتنب

عمل أي شيء.
تقـول أونغر "من احلـيوي جدا أن
يـتـوصل الـنـاس إلى األمـور الـتي
تالئمهم. فال يجب على الناس أن
الئــمــة يـــعــتــقــدوا بـــأن األمــور ا

للجميع ستالئمهم أيضا".
"ولذا فـيـجب عـلى اجلـمـيع اتـباع
أهوائهم حول الطرق التي ينبغي

أن يقضوا أوقاتهم بها".
فـإذا كـنتم سـتـظـلـون في مـنـازلكم
في موسم اإلجـازات هذا الـعام ال
يـعني هـذا إن إجـازاتـكم سـتـتـأثر
سلـبا. بل بـالعكس قـد يؤدي هذا
ـــزيــد من إلى حـــصــولــكـم عــلى ا

الراحة.
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ـركزي في طـرابلس والـذي تسـيطر ا
ـيــلـيــشـيـات إلى أن ســيـطـرت عــلـيه ا
الــقـبـائل عــلى تـلك اآلبــار وسـلـمــتـهـا
لـلجيش الـليبي ألن تلك الـقبائل كانت
تــريــد تــوزيع عــادل إليــرادات الـنــفط
بـاإلضافة إلى مطالبـتها بفتح حساب
خــاص لــوضع إيــرادات الــنــفـط بــهـا
ولـيس لـدى اللـيبـيون رغـبة في إقـفال
آبـار الــنـفط لـكن من مـصــلـحـة لـيـبـيـا
إســـتــئــنـــافه ولــكـن بــشــرط الـــتــوزيع

العادل للثروة .
{ وهـل تــــرى أن إعالن الـــــقــــاهــــرة
ـثل حال سـيــاسـيـا عـادال ــكن أن 

لألزمة ?
كن أن - بالـقطع فـهذا اإلعالن 
يـشـكل خـارطـة طـريق السـتـقرار
األوضــاع في لـــيــبـــيــا من خالل
تــشـكـيل مـجــلس رئـاسي مـكـون
من رئــيس ونـــائــبــيــ ورئــيس
حــكـومــة له نــائـبــان وكل إقــلـيم
عـضو في حـكومـة وحدة وطـنية
ركزي وتأسيس مصرف لـيبيا ا
ومــؤســـســة الـــنــفط والـــتــوزيع

العادل للثروة .

{ ومـــاذا عن مـــســتـــقــبـل الــدســـتــور
اجلـــديــــد والـــتــــرشح لـإلنـــتــــخـــابـــات

انية والرئاسية ? البر
- هـنــاك بـالـفــعل جلـنـة تــشـكـلت
ان لوضع الـدستور وأصـدر البر
قـانــونـا لالسـتــفـتــاء عـلـيه إال أن
األوضــاع األمــنــيـــة حــالت حــتى
اآلن دون إجـراء هذا اإلسـتفـتاء 
أمـــا بــالـــنــســـبــة لإلنـــتــخـــابــات
ـانـيـة والرئـاسـية فـالـترشح الـبر
لــهــا مــكــفـول ألي مــواطـن سـواء
ــلـكي أو أكــان ذلك مـن الـنــظــام ا
الـقـذافي بـشـرط أن ال تـكـون يداه

ملوثة بدماء الليبيون.
وقف  { في الـنهايـة ما هو تـقييـمكم 
ـتـحـدة من اجلـامـعـة الـعـربـيـة واأل ا

األزمة ?
- اجلـامــعــة الــعــربـيــة بــرئــاسـة
الـسـيـد أحــمـد أبـو الــغـيط قـامت
مؤخرا بـجهد كبيـر عندما أعلنت
ـبادرة الرئيس وطالبت تأييدها 
بوقف إطالق النار وخروج تركيا
إال أن ذلك لــيس كــافـيــا فالبـد أن
ــزيــد من اجلــهــد تـــقــوم بــبــذل ا

لـتنفـيذ القـرارات وإتمام الـتهدئة
تـحدة فإن  أما بـالنسـبة لأل ا
بـعثـتـها في لـيـبيـا تـقوم بـإرسال
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ـاضــيـة زيـارة شــهـدت األيــام ا
ثـلي القبائل الـليبية وفد من 
لـلقـاهـرة حـيث الـتـقى الـرئيس
الـســيــسي طــلب مــنه الــتـدخل
ــصــري حلـمــايـة الــعـســكـري ا
لـيـبـيـا  وتأتـي تلـك الزيـارة في
ـــــان وقت وافـق فــــــيه الــــــبــــــر
ــصـــري عــلى مــنـح الــرئــيس ا
الـسـيـسي تـفــويـضـا بـالـتـدخل
الـعسـكري في لـيبـيا  وفي ظل
تلك األجـواء التي تنـذر بصدام
عــســكـري مــصـري-تــركي عـلى
األراضي الــــلـــيــــبــــيــــة حتـــدث
مـــســتـــشــار مـــجــلس الـــنــواب
ي الى ـــر الـــلــيـــبي فـــتــحي ا

الزمان في احلوار االتي :
{ كــيـف تــرى اهــمــيــة الــقــرار
الــذي اتــخـذه مــجـلس الــنـواب
ــصــري بــتــفــويض الــرئــيس ا
الـسيـسي بـالـتدخل الـعـسـكري
في لـيـبـيـا إذا تطـلب األمـر ذلك
وتـرحـيب مجـلس الـنواب بـهذا

التدخل ?

- أعـــتـــقـــد أن هـــذا الــقـــرار جـــاء في
ـنـاسب ألنـه يـعـطي الـشـرعـية الـوقت ا
لـلـرئيس الـسـيسي بـإرسـال قواته إلى
لــيــبـيــا إذا تــطـلـب األمـر ذلك حلــمــايـة
صـري وحـمايـة لـيبـيا األمن الـقـومي ا
من أطـمـاع اوردغـان بـنـهب ثـرواتـها 
وهـنـاك تنـسـيق مـصري لـيـبي في هذا
اجملـال لـلـتدخـل العـسـكـري في الوقت
ـــنـــاسـب إذا اخـــتـــرق الـــعـــدو اخلط ا
األحـمر الذي حدده الـرئيس السيسي

وهي منطقة سرت واجلفرة .
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اذا حدد الرئيس السيسي  { و
منطقة سرت بالذات كخط أحمر?

وقعها االستراتيجي في - نظرا 
ـا يجعلها حدا منتصف البالد 
فــــاصال بــــ الــــقــــوتــــ األولى
ــتــمــثــلــة في اجلــيش بــقــيــادة ا
خـلــيـفــة حــفـتــر والـثــانـيــة الـتي
يـــنــدرج حتت لــوائــهــا عــنــاصــر
رتزقة التي أرسـلتها تركيا إلى ا
ليبـيا وتمــــــــــثل تهـديدا خطيرا
ـــصـــري لألمـن الـــقـــــــــــــــومي ا
نــــظـــرا لــــقـــربـــــهــــا من احلـــدود

صريـة بقرابة  1200كيلـو متر ا
{ وهل تـتـوقع تراجـع تركـيا بـعـد تلك

التهديدات ?
صري شكل وقف ا - أعتقد أن ا
رادعا قـويـا لتـركيـا والـتي سوف
تتراجع إدراكـا منها أن مـعركتها
ـــصـــري مـــعـــركـــة مع اجلـــيش ا

خاسرة .
 { ومـا هـو طـبـيـعـة الـدعم الـذي
صري? تريده ليبيا من اجليش ا
- اجلـــيش الـــلـــيــبـي يــحـــتـــاج دعـــمــا
لـوجـسـتيـا وخـبراء عـسـكـري وسالح
جـو بـاإلضافـة إلى اخلبـرات الواسـعة
ــصـري نــظــرا ألن تــركــيـا لــلــجــيش ا
ـكن عـضــو في حـلف األطـلـنـطي وال 
تـواضعة لـلجـيش اللـيبي بـامكـانيـاته ا

الدخول في مواجهة معها .
{ ومــا ردك عــلى إتـهــام أمـريــكـا
لـــلــجــيش الــلــيــبي بــإغالق آبــار

النفط ?
- قــبل اسـتـيالء اجلـيش الــلـيـبي عـلى
سـلحة يـليشـيات ا آبـار النفـط كانت ا
تــسـيــطـر عــلـيــهــا ويـتم حتــويل أمـوال
ــصـرف تــصــديــر تــلك األمــوال إلـى ا

التـقـاريـر إلى األمـ الـعام لأل
ـتحـدة ومجـلس األمن كمـا أنها ا
تــــقــــوم بــــدور حـل األزمـــات ذات

الطابع اإلنـساني إال أنها حتى
اآلن فــــشــــلت فـي إيــــجــــاد حل

سياسي لألزمة .
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ي  ر  فتحي ا

جمال عبد الناصر يحيي اجلماهير حلظة تأميم قناة السويس

عائلة تتناول طعاماً وسط افراح افرادها
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{ ابـوجـا  —وكـاالت - صــدر حـكم بـإعـدام
غـني النيـجيري يـحيى شريـف-أمينو (22 ا
عامـا) بـتهـمـة التـجديـف واإلساءة إلى الـنبي
مـحمـد(ص) من خالل أغـنيـة انـتشـرت عـبر
تطـبيق واتـساب.وأدانت مـحكـمة شـرعية في
واليــة كـانــو شــريف-أمـيــنــو الـذي لـم يـنــكـر
كن ـوجهة إليه.وقـال القاضي إنه  التـهمة ا
لـلـمــغـني الـشـاب الـتـقــدم بـطـلب السـتـئـنـاف
احلكـم.وتعـتمـد واليات في شـمـالي نيـجيـريا
ــدني وتــشــريـعــات تــســتــنـد إلى الـقــانــون ا
الــشــريـعــة اإلسـالمــيـة ال تــطــبـق عـلـى غــيـر
.ومـنذ عام 1999 نـفذ حـكم إعدام ـسلـم ا
واحــد مـن بــ األحـــكـــام الــتـي أصــدرتـــهــا
احملاكم الـشرعية النيـجيرية. فقد أعدم رجل
شنقا في عام 2002 بعد إدانته بقتل امرأة

وولديها.
ـغـني مـختـبـئا وبعـد انـتشـار األغـنـية ظل ا
ولكـنه اآلن قـيـد االحـتـجـاز.وعـمـد مـحـتـجون
ـغـني وجتـّمـعـوا إلى إحـراق مـنـزل عـائـلـة ا
أمـام مراكـز الـشـرطـة اإلسـالمـيـة مـطـالـب
بـاتخـاذ إجـراء ضدّه.وقـال إدريس ابـراهيم
الـذي تـزعم االحتـجـاجـات ودعـا إلى تـوقيف
ـغني في آذار لبي بي سي(إن احلكم يأتي ا

ثابة رسالة حتذير لآلخرين).
وأضـاف (ســررت حـ ســمـعـت احلـكم ألنه
أظـهر أن احتجاجاتنا لم تذهب سدى).وقال
(إن احلـكم رادع لـآلخـرين الـذين يـعـتـقـدون
ضي أنهم يـستطيعـون إهانة ديننـا ونبينا وا
دون عـقاب). ولم يكن شريف-أميـنو معروفا
عــلـى نــطـــاق واسع قـــبل
انـــتـــشـــار أغــنـــيـــته
واعــتـــقــاله في
شــــــــهـــــــر
آذار.
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ـاجسـتـيـر في كلـيـة الـتربـيـة للـعـلـوم االنسـانـية طـالب ا
ــثــنى نــاقش رســالــتـه عن (مــســاهــمـة بــجــامــــــــعــة ا
ــيــة الــولى 1918-1914) اســتــرالــيــا في احلـــرب الــعــا
الكـتـرونـيـا من احـد مراكـز احلـجـر الـصـحي الصـابته

بفايروس كورونا.

اخملرجة السورية حصد فيلمها
(أول يـوم) على جـائزتي أفضل
فـيلم قصير وأفضل إخراج في
مــهــرجــان بــراغ الــســيــنــمــائي

ستقل. الدولي ا
5 Š ¡«dÝ√
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ـعرض مـديـرعـام الـتـربـية والـتـعـلـيم في اخلـلـيل رعى ا
الفـني اإللكـتروني لـلطـالبـة الفـلسـطيـنية ريـان أبو زخم
من خـالل مـنــصــات الــتــواصل االجــتــمــاعي وضم40

لوحة منتقاة من أعمالها.
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قـبـلة. اال أن مـشـاهد طـرحهـا في األيـام ا
دينـا لم تـتحـدد رسمـيا بـعد بـطرحـها في
ـقـرر أن الـكــلـيب من عــدمـهـا حــيث من ا
يعقد دياب اجتماعا مع فريق العمل على

إثره سيتحدد مشاركتها.
وطرح ديـاب منذ أيـام أغنـية مـالك غيران
من كـلـمـات تــركي آل الـشـيخ وأحلـان من

الفلولكلور.
ـصري أحمد خالد مثل ا الى ذلك يقوم ا
صــالح بـبـطــولـة مـســلـسل جـديــد يـحـمل
) من تأليف مر عنوان (أنصاف مجان
نــعــوم وإخـراج عــمــر رشـدي ويــنــتـمي
ـسـلــسالت قـلــيـلـة احلــلـقـات لــنـوعـيــة ا
والــعــمل مــقـــتــبس عن روايـــة الــكــاتــبــة
الـــســعــوديــة شــيــمــاء الــشــريف وتــدور
ــســلـــسل حــول شـــاب يــعــاني أحـــداث ا
الـشـيـزوفريـنـيـا وبـحـاجـة إلى نقـل قلب
وعقب إجـراء العمـليـة يكـتشف أن صوت
ــتـبـرع أصــبح مـصـاحــبـاً له ويــطـالـبه ا
ـسـاعــدته في الـعـثـور عــلى كـتـاب مـهم
أفنـى حيـاته من أجـله كي يـتـسنى له أن

يرتاح راحة أبدية.
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ـصريـة دينـا الشـربيني مـثلة ا تشـارك ا
فـي فـيــديــو كـلــيب أغــنــيـة عــمــرو ديـاب
اجلــديـدة بــعـنــوان (في أمــاكن الـســهـر)
قرر التي قام بتصويـرها مؤخرا ومن ا

مثل مثل األكثر أجراً ب ا هو ا
في هـــولــيـــوود. إذ كــسـب مــا بــ

حــزيــران 2019 وحــزيــران 2020
87.5 حــــــــــــــوالـي 
مـــــــلــــــيــــــون دوالر
أمــريـكـي يـتــضـمن
بلغ  23.5مليون ا
دوالر أمـــيــركي من
نــتـفـلــكس.ويـجـني
ــزيـد جــونــســون ا
ــــــال مـن خط مـن ا
الـثـياب الـريـاضـية
اخلاص به وقالت
مـجـلـة فوربس (إن
ــمـثـلــ الـعـشـرة ا
األكــــــــــثــــــــــر دخـالً
حتـصــد مـجـتـمـعـة
545.5 حــــــــــوالـي 
مــلـيــون دوالر هـذا
الـــعــام).كــان ريــان
ــمــثل ريــنــولــدز ا

{ لـــوس اجنــــلـــوس  —وكـــاالت -
ــمـثل أعـلــنت مــجـلــة فـوربس أن ا
لقب بـ (ذا روك) دوين جونسون ا

في كل مرة تـطل بهـا على اجلـمهور
حـيـث خـطـفت األنــظـار لــهـا في آخـر
إطاللة لـها شـاركتهـا عبـر إنسـتغرام
من أحــــــدث جـــــلــــــســـــة
تــصـويــر لــهـا وظــهـرت
خاللـــــهــــا بـــــطــــريـــــقــــة
كـالســـيـــكـــيـــة بـــالـــلــون
ـقـرب لـقلـبـها األصـفر ا
ــســة خــاصــة وأضــفت 
لإلطـاللــة بــاخـــتــيــارهــا
لــلــون الــكــحــلي الــقــا
لـــتــصـــبـح الـــنـــتـــيـــجــة
الـنــهـائـيـة أكــثـر تـوازنًـا

وجمالًا.
ـــــعـــــروف انه في ومن ا
عام 2020 تـعـد صـبري
هي أكثر فـنانة سـيطرت
عـلى األضــواء ومن بـ
أكــــثــــر مـن  احلــــديث
عــــــنـــــهم عـــــلـى مـــــواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي
ومواقع األخبـار الفـنية

لتقى الثقافي التـدريسية العراقية شاركت في جلسة ا
عنـونة (التاريخ للـدكتورة زيـنب عبدالـكر اخلفـاجي ا

واالستراتيجيا ومستقبل العالم).

الــشــاعـــر االردني الــراحل اســـتــذكــره الـــبــيت األدبي
لـلـثــقــــــــــــافـة والــفـنـون بــلـقـاء أدار فـقــراته مـؤسـسه
ومـديـره الـقـاص أحـمـد أبـو حـلـيـوة بـحـضــــــور عـائـلة

الراحل.

ـؤسـسـة الـنـهـار االعالمـيـة تـلـقى تـعازي ـديـر الـعـام  ا
االوساط االعـالمية لـوفاة والده سـائل الـله تعالى ان

يسكنه فسيح جناته .

اخملرج الـسـوري بدأ تـصويـر أول أعـماله الـتلـفـزيونـية
(ريـاح اجلبل) قـصة وسـيناريـو وحوار زكي مـارديني
الـذي يـتـألف من ثالث حـكــايـات مـدة كل مـنـهـا من 10

إلى  12حلقة تلفزيونية.
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الـبــاحث الــعــراقي ضــيـفه مــنــتــدى الـتــرجــمـة في دار
أمـون للترجمة والنشر في محاضرة تضمنت مقارنة ا

. لترجمت روسيتي للقرآن الكر

مايا دياب

اطلقت مـعرض ( بورتريت) لـلفنان
عبد الكر جـبار احتوى على  15
ـدير العام عمال . الى ذلك أشرف ا
لـلــدائـرة عــلي عـويــد عـلى طــريـقـة
الـــعـــمل وفـــرز وتــوثـــيق االعـــمــال
وجودة في شعبة اخملازن الفنية ا
 مـوجـهـاً (بـضـرورة تـوخي احلذر
اثناء توثيق االعمال الفنية حفاظاً
علـيها من الـتلف  لتـهالك بعـضها
ـــدة طـــويـــلــة) مـن ســـوء  اخلـــزن 
.وشـــدد (عــــلى ضـــرورة تـــطـــبـــيق
ــعــايـــيــر الــفـــنــيــة فـي اســالــيب ا
ا يوازي عمل التوثيق احلديثة و
ـيـة).ودعـا العـامـل ـتـاحف الـعا ا
في شـعـبة صـيـانة االعـمـال الفـنـية
(للـعمل عـلى تقـييم االعمـال الفـنية
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اطــلــقـت دائــرة الــفـــنــون الـــعــامــة
ــــاضي مــــعــــرضــــهـــا االربــــعــــاء ا
اخلــــــامــــــــــس والــــــتـــــســــــعـــــون
الكـترونـيا لـلتــــــشـكيـلية ر طه 
ضم 14عــمال.كـمـا اطــلـقت الـدائـرة
في الـيـوم نـفـسـه معـرضـهـا الـرابع
والتسعون  للفنان صباح مهدي 
واحــتــوى عــلى 15 عــمالً عــكــست
براعـة الفنان فـي جتسيـد مشاهده
الــصــوريــة. كـمــا اطــلــقت الــدائـرة
مـــعـــرض لـــلـــفـــنـــان نـــبـــيل داوود
الــــــبـــــــغــــــدادي  حتـت عــــــنــــــوان
(شــنـاشــيل) ضم 15 عــمالً فـنــيـاً 
جـسـد فـيهـا الـبغـدادي مـشـاهد من
الشناشيل البغدادية اجلميلة. كما

ـواد مـتـعـهـداً (بـتـوفـيـر وتـهـيـئـة ا
الالزمة لذلك وفق امكـانية الدائرة

تاحة). ا

تضـررة بغيـة ترميـمها  وحسب ا
اولوية االعمال الفنية التي حتتاج
سـرعـة الـصيـانـة تفـاديـاً لـتلـفـها) 
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جتد الـسعادة واالسـتقـرار مع الشـريك رغم الظروف
ادية الصعبة .رقم احلظ. 8 ا

qL(«

لـقـاء عــائـلي يــجـعـلـك مـطـمــئن الـنــفس وتـبــدأ حـيـاتك
العاطفية بالتحسن واالستقرار.
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ـادة ,ولــكن كـن حـذرا مـن أمـر يــعــوضك احلب عـن ا
يشغلك عن األسرة .
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يـقـف احلظ بـجــانـبك هــذا الـشـهــر فـتــجـري تــغـيـرات
أساسية في مجال األسرة .

»dIF «

ظرف طار يـجعلك تقصر في مسؤولياتك وواجباتك
االسرية.رقم احلظ.9
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حـيـاتك الـعاطـفـيـة واألسريـة مـسـتقـرة وهـانـئة اال أنك
بحاجة لبعض التأمل و التفكر .
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حـاول أن تـقف بجـانب الشـريك في أمر هـام يتـعرض
له .رقم احلظ.7

ÊUÞd «

ال تبـخل على نفـسك بالـوقت الالزم لوضع األمور في
نصابها الصحيح .

Íb'«

ســاعــد صـــديــقك  في الــتــخــلـص من ســلــبــيــاته ألنه
سيكون في أمس احلاجة إليك .
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لديك آمال كـبيرة. جرب أن جتعل مخطـطاتك العظيمة
تتكلل بالنجاح .

Ë«b «

خـبـر سعـيـد كـنت تـنـتـظـره بـفـارغ الـصـبر يـزيل عـنك
القلق واخلوف .
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ــزيــد من احلب عــلــيك ان انت شــخص تــبــحـث عن ا
ا لديك و اال اضعته. تكتفي 

 u(«
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رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على
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طربة اللبنانية مايا شاركت ا
دياب مشاعرهـا وأحاسيسها
بعـد الصدمـة التي واجهـتها
نـتـيــجـة اإلنـفـجــار في مـرفـأ
بـــيـــروت ودمـــار مـــنـــزلـــهـــا
بالكامل.  ونشرت مايا دياب

عبر حسابـها اخلاص على أحد
مـــواقع الــــتـــواصل اإلجــــتـــمـــاعي
تـــغــريـــدة عــبّـــرت من خاللـــهــا عن
خـوفـهــا ووجـعـهـا مـن نـتـائج هـذا
اإلنـفـجار مـشـيرة الى أنـهـا ال تزال
تـــعــــاني من الـــصـــدمـــة واخلـــوف
قائلة:(عادةً منـفقد عزيز ببطّل شي
يـرضـيـنـا أو يـخـفف عـنـا ومـنـقـعد
بــكــنف الــوطن الــلي بــيـحــتــضــنـا

وبــيـواســيـنـا
مــــــــــنــــــــــحس
بــــــــــاألمــــــــــان)

وتابعت مايا دياب
بـالـقـول: (األسـبـوع الـلي

فـات فـقـدنـا الـوطن وهـلّق مـ رح
بــعــدني يــواســـيــنــا..كــأنه مــبــارح

هونيك..اكلني اخلوف).
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ــشـارك جلــونـسـون فـي فـيـلم (رد ا
ـثل ضـمن نـوتس) ثــاني أفـضل 
الئـحــة األكــثـر دخالً حــيث بــلـغت

أرباحه  71.5مليون دوالر. 
ــمــثل جــاء ثــالــثًــا في الــقــائــمــة ا
ـــنـــتج مـــارك والــبـــيـــرج الــذي وا
حــــصل عـــلى  58مــــلـــيـــون دوالر
ــركـز بــيـنــمـا جــاء بن أفـلــيك في ا
الـرابع وفــ ديـزل اخلـامس.وكـان
ـمـثل الـهـندي أكـشـاي كـومـار هو ا
جنـم بـولـيـوود الـوحـيـد في قـائـمـة
الــــعـــشـــرة األوائـل وقـــد جـــاء في
ـــركــز الــســادس بـــأربــاح بــلــغت ا
مليون دوالر والتي قالت 48.5
فـــوربس (إن مــعـــظــمــهـــا جــاء من
ــنـتـجــات). كـمـا صـفــقـات تــأيـيـد ا
تــضم ??الــقـــائــمــة أيـــضًــا مــؤلف
هـامـيـلـتـون لـ مـانـويل مـيـرانـدا
ــــمــــثــــلــــ ويل ســــمــــيث وآدم وا
سانـدلر وجنم الـسيـنمـا اخملضرم

جاكي شان.
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ال زالت الــنــجــمــة يـاســمــ صــبـري
حديث وسـائل التـواصل االجتـماعي
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ياسم صبري

وذلك عــــقب زواجــــهــــا من رجل
ــصــري أحـمــد أبـو األعــمـال ا
هشيمة. من جهة اخرى كشف
ــصـري أحــمـد زاهـر ـمــثل ا ا
عن البوسـتر الـرسمي لفـيلمه

اجلــديــد زنــزانـة 7 والــذي نــشـر
صوره له عبر صفحته اخلاصة على
أحـد مــواقع الـتــواصل اإلجـتــمـاعي
ـصـري ـمــثل ا ظــهـر فـيــهـا بـرفــقـة ا

نضال الشافعي وعلّق بالقول:
(البوستر الرسمي فيلم زنزانه 7
في دور الــعــرض الــســيــنـمــائي
خـالل أيـــــام .. وإنــــــتـــــظـــــروا
البرومو ). الفيلم من بطولة
نــضـال الــشـافــعي أحــمـد
زاهـــر مـــايـــا نـــــصــرى
عـبـيـر صـبـري إيـهـاب
فهـمي مـنة فـضالي
مــــدحت تـــيــــخـــة
أحــمـد الــتــهـامي
وإخـــــراج إبــــرام

نشأت.
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ـبـدعة كـثـيـرة هي الطـيـور احملـلقـة وا
الـتي الـتي حـلقت بـفـضـاءات فسـيـحة
وحطت في عوالـم الغربة الـباردة لكن
اعيـنها ظـلت ترنـو صوب عش الوطن
الــدافـئ وضــيــفــا الــيــوم هــو الــفــنـان
ـقــيم في ــســرحي ســمـر قــحــطــان ا ا

هولندا ومعه كان هذا احلوار :
اوال نريد التعرف عن خطواتك االولى

في عالم الفن ?

عـلــمـني اســتــــــــــاذي حــمـيـد مــجـيـد
سـرح  كيف لي ان كيف اعـشــــــــق ا
ابحث في ثنايـا التــــــــمثيل عن ذاتي
وان اكــتــشف اســـرار االنــســان حــتى
عـمـلت مع فـنـــــــــانـ كبـار كـمـحـمود
ابــو الــعــبــاس  حــا عــدوة وجنـوم
ـــســـرح اخـــرى المــــعـــة في ســــمـــاء ا

العراقي.
{ حـدثــنـا عن الـشـخـصــيـات الـتي اديـتـهـا

وتعتز بها ?

- شـخـصـية هـامـلت الـتي اخـذت مني
وقـتــا وجـهــدا وكـنـت وانـا نــائم الـقي

حواراته وكلماته .
سرحـية التي كـانت قريبة { اهم االعـمال ا

الى نفسك ?
- اوال تـــقـــاســـيم عــــلى نـــغم الـــنـــوى
وخـمـسـة ابـواب وحـظـر جتـوال وقلب

احلدث وهاملت .
{ وماذا عن دراما التلفزيون ?

- لدي العديد من االعمـال التلفزيونية

وارى افراد العائلة يجتمعون في شئ
واحد عـندمـا يجـلسـون حول الـشاشة
ـتـابــعـة مـســلـسل درامي الـصــغـيــرة 

مهم.
سرح العراقي ?  { وا

- وانت جتـوب الـعـالم تعـرف مـكـانته
التي تكبر يوما بعد يوم وسيبقى في
ـسـرحـيـة ـنـاهـج ا ثـاثـيــر واحـد في ا
ـسـرح رفـضت الكـثـير الـعـربـية وفي ا

من االدوار كونها ليست قريبة مني.
ـثل الـوسط الـفني واخـيـر مـاذا 

لسمر قحطان ?
الــوسط الــفـنـي نـعــمـة
ونــــقــــمــــة من خالل
احملـــســــوبـــيـــات
واجملـــــــــــــامـالت
عـــلـى حــــســـاب
اجلـودة الفـنـية
والــــــــــعــــــــــمـل
الــــــــــــــــــدرامـي
عـمـومـا نـبـقى
نــــنــــتـــــمي له

ونحبه.

مـنـهـا الـدهـانة وطـائـر اجلـنـوب ووكر
الــذيب والـهـروب والـعـائـد من الـرمـاد
وشـخـصـيتـي التي جـسـدتـهـا في وكر
الـذئب هي شـخصـية عـادل االيـجابـية
الـطــيـبــة الــتي حتـاول ان تــضع حـدا
لـلــظـلم الــذي نـعـيـش فـيه في الــقـريـة
كـونه يـعـشق فـتـاة اسـمهـا ذهب وهي
ابـنة كبـير الـقريـة لكـنه يقع عـليه ظلم
ومـاسـاة انـسـانـيـة وفي حلـظـة عرسه

يقتل . 
اذا أنت مقل في االعمال التلفزيونية ?  }
- النـي بـبـسـاطــة جـدا اخـتـار ادواري
بـتـأني وحـذر والاعـرف ان اشـترك في
اكـثــر من عـــــمل فـني بـان واحـد وانـا
من يـــخــتـــار االدوار الــتي اجـــســدهــا
واحــيــانـا تــعـتــمـد عــلى شــخـصــيـات
يخـتارونـها وهذا مـاحصل مع الـفنان
سلسل عمار علوان عندما اختارني 
وكــر الــذئب الجــســـد الــشــخــصــيــيــة
الرئيسييـة فيه وكان صائبا في ثقتي

به فنيا .
{ وماذا تعني لك الدراما العراقية ?

- هي لــسـان حــال الــشــارع الــعـراقي
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