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تـواصـلـت احلـمـلـة التـي اطـلـقـتـها
قـــبـل ايــام احلـــكـــومـــة العـــتـــقــال
ـتــهـمـة بــالـفـسـاد الــشـخـصــيـات ا
بــإلــقــاء الـقــبض عــلى مــســؤولـ
ـاضـيـ مــهـمـ خالل الـيــومـ ا
فـيـمـا افـادت مـصـادر بـأن احلـمـلـة
تــــســـتــــهـــدف وزراء ووكالء وزراء
ورؤسـاء هـيئـات اسـتثـمـار ورجال
اعــمـال يــبـلغ عــددهم الف شـخص
بينهم اسماء جديدة وكبيرة. وقال
عـــــضــــو جلــــنـــــة االمن والــــدفــــاع
الـنـيابـيـة عن حتالـف سائـرون بدر
الـــزيــادي فـي تــصـــريح ان (االيــام
ـقبلـة ستشـهد القـاء القبض على ا
اســــمــــاء جــــديــــدة وكــــبـــيــــرة من
مــسـتـويــات مـخـتـلــفـة  فال تـوجـد
خـــطـــوط حــمـــر عــلـى اي شــخص
تـظهر علـيه ملفات فـساد واجلميع
يــخـضع لـلــقـانـون) مــسـتـدركـا ان
شتبه بهم ال (القبض على بعض ا
يـعني انهم فاسـدون بشكل قطعي
والـقرار الـنهـائي سـيكـون للـقضاء
الـــــعــــادل ).واوضح الــــزيــــادي ان
ـلــفــات يـتم (هــنــالك الـعــديــد من ا
احــالـتـهــا الى الـقــضـاء واجلـهـات

تابعـتها وهـنالك اسماء الـرقابيـة 
كـبيرة وكل من علـيه شبهات فساد
ســـيــتـم فــرض ســلـــطــة الـــقــانــون
عـليـهم). بدوره اكـد رئيس مـجلس
مــكــافــحــة الــفـســاد ان (عــمــلــيـات
الـقبـض على الـفاسديـن التي قـمنا
بـها لم تكن سوى البداية) مضيفا
ن زيد من االعـتقاالت  (سـنقوم بـا
يـــظن انه فـي أمــان ألســمـــاء غــيــر
مــتـوقــعـة).من جــهـته اعــلن عـضـو
جلــنــة االقـتــصــاد الـنــيـابــيــة عـلي
الـالمي أن (هـــنــاك  27 شـــخـــصــا
مـتهماً بالـفساد سيجـري اعتقالهم
خـالل األيـام الـقـادمـة مـنـهم  2 من
الـوزراء ورؤسـاء هيـئات اسـتثـمار
( ووكـالء وزراء ومـــــدراء عـــــامـــــ
وأشـــار إلى أن (اكـــثــر من  5 االف
مــلف فــســاد مــوجـود لــدى هــيــئـة
الـنـزاهـة وجـمـيـعـهـا حتـتـوي عـلى
دالئـل ولــكـن غــيـــاب اإلرادة عــطل
مـوضوع مكافحـة الفساد).وكشفت
مـــصــادر مـــطــلــعـــة عن أن (هــنــاك
اربـــعــة وزراء ســـابــقــ ســـيــلــقي
قـبلة الـقبض عـليهـم خالل األيام ا
خـصوصـا ان هنـاك تنسـيقًـا دوليًا
السـتـرداد الشـخصـيـات الفـاسدة).
وافـادت تـسـريـبات بـاعـتـقـال نائب

مــحــافظ الــنـاصــريـة ومــنع كل من
امــيــنــة بــغــداد ومــديــرة الــعــقــود
بـــوزارة الـــتــخـــطــيـط من الــســـفــر
وصــدور امـر بـالـقـاء الـقـبض عـلى
مـدير ماء بغداد وامـرين باستقدام
وزيــر الـتـخــطـيط االسـبـق سـلـمـان
اجلـميـلي ووزير الـكهـرباء االسبق
قــاسم الــفـهـداوي. واعــتـقــلت قـوة
ـصرف أمـنـيـة خـاصـة مـديـر عـام ا
الـــزراعي احلـــكــومـي الــتـــعــاوني
عــادل خــضـيــر وجنـله في بــغـداد.
كما اعتقلت قوة امنية مدير بطاقة
كـي كـارد بــهــاء عـبــد احلــسـ في
بغداد وقالت شركة البطاقة الذكية
 فـي بيـان ان عـبـد احلـسـ اعـتقل
وهــو (في طــريـقـه لـزيــارة عـائــلـته
ــثـله بــدون الــســمـاح له بــرؤيــة 
الـــقـــانـــوني خالفـــا لـــلــســـيـــاقــات
الـــدســتــوريــة وحــقــوق اإلنــســان)
مـــضــيـــفــة (نـــحن عـــلى ثــقـــة بــأن
الــقــضــاء الــنــزيه ســيــثـبـت بـراءة
الـشركة ومديرها اذا أن شركة كي
سؤولية االجتماعية كارد تراعي ا
ولــهــا أعــمــال خـيــريــة مــعــروفـة).
ووصـف مـــصـــدر مـــطــــلع حلـــظـــة
اعــتــقـال رئــيس هـيــئـة اســتـثــمـار
بـغداد  شاكر الزامـلي بأنها كانت

مــهــيـنــة ومـنــافـيــة لــبـسط قــواعـد
ــصــدر حـــقــوق اإلنــســـان. وقــال ا
الــذي طـلب عـدم ذكـر اسـمه ( كـنت
قـــريــبــا مـن مــنــزل الـــزامــلي حــ
اقـــتــحــمت قــوة امــنــيــة مــدجــجــة
بانواع األسلحة منزله الزاملي في
الـساعة  2.30 فـجرا) موضحا ان
(افـــــراد الــــقــــوة قــــامت بــــســــحب
الــزامــلي من مــنــزله وهــو يــرتـدي
الــــدشـــداشـــة ولم يــــســـمـــحـــوا له
بـــاتـــخــاذ ايـــة إجـــراءات او حــتى
اصـــطــحــاب ادواته الــشــخــصــيــة

ـصــدر فـإن وادويــته). وبــحـسـب ا
(الـقـوة قـامت كذلك بـسـحب جـميع
أجـهزة الـهاتف اخلـاصة بـالزاملي

مؤكدا ان (ذلك  وبـافراد عائـلته)
بــطــريـقــة تـنــافي مــبـاديء حــقـوق
االنــــســـان) مـــتـــســـائـال (ألم يـــكن
ـعـنـيـة اسـتـقدام االجـدر بـاجلـهـة ا
الـــزامــلـي الــيــهـــا وفق اإلجــراءات
ا يـتناسب مع كونه األصـولية و
رئـيس دائـرة مهـمـة وبدرجـة وكيل
نـسوبة وزيـر مهـما كانت الـتهم ا
الـيه)?وفي تـعـلـيق لـقانـوني تـلـقته
(الـزمان) امس انه (لو اطلعنا على
نـص اخلبر فـإن االعتقال تـعسفي
ـتهم كما مـع رفض حضور وكيل ا
ال يـــــعــــرف مــــوضـــــوع اتــــهــــامه)
مــتــســائال انه (وفق الــقــانـون اذا
ــادة كـــان هـــو مـــتـــهـــمًـــا  فـــهـل ا
الـــقــانـــونــيـــة جتــيـــز الــكـــفــالــة) 
مــوضـحــا ان (الـتـحــقـيق يـجب ان
ثل قـانوني كما يـكون بحـضور 
فـي حـــــال الـــــتـــــوقـــــيف لـــــدواعي
اسـتـكـمال الـتـحقـيق ايـضـا يوجب
ثل قـانوني).  من جهته حـضور 
كــشف اخلــبــيــر الـقــانــوني حــيـدر
الــصــوفي عـن ان عـمــلــيــات الــقـاء
ــلــفـات الــقــبـض االخــيــرة تــعــود 

مـــركـــونــة. وقـــال في تـــصــريح ان
(عـمـلـيات الـقـاء القـبض االخـيرة 
ـواقع الــتي طــالت شــخـصــيــات 
حـكوميـة سابقة وحـالية تمت وفق
مــذكـرات قــبض قــانـونـيــة تـتــعـلق
ـــلــفــات ســـابــقــة) مـــضــيــفــا ان
ـقــبـوض عــلـيــهم كـانت (مــلـفــات ا
كـــامــلــة ومــركـــونــة ســابــقــا  و
ــهــا لـلــقــضــاء الــذي اصـدر تــقــد
مـذكرات القبض). من جهتها قالت
عضو جلنة النزاهة النيابية عالية
نــصــيف ان (الــفــســاد في الــعـراق
يــــــوجـــــد فـي قـــــادة الـــــبـالد وهم
ـتـلـكـون الـهـيـئـات االقـتـصـاديـة
وبـالـتـالي يـتـطـلب إرادة سـيـاسـية
لـلقضـاء على الفسـاد) مشيرة إلى
ــلـــفــات أن (الـــصـــنــدوق األســـود 
الـفـاسـدة يـوجـد في وزارة الـنـفط)
مـضـيـفـة أن (عـقـود وزارات الـنـفط
والــكــهـربــاء والــتـجــارة والــدفـاع
تـشـوبـهـا الـكثـيـر من الـفـساد). في
ـالـية سـيـاق مـتصـل اكدت وزارة ا
ــبــالغ اســتــمــرار عــمــلــيــات دفع ا
ـالـيـة جلـمـيـع مـسـتـحـقـيـهـا عـبر ا
بـــطـــاقـــات الـــدفع االلـــكـــتـــرونـــيــة
ـخـتـلف انواعـهـا. واوضحت في
بـيان ان (اي اجراءات حتقـيقية او
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زار الــبـلـدان ـثـقف  دارا احلـيـدري ..الــرجل واألنـســان وا
يـبهـرك حـيـنـمـا يـتـحدث وتـعلـم من عـلومـهـا وأتـقن لـغـاتـهـا 
العـربـيـة بـقـواعـدها  شاعـر ويـتـغـنى بـقـصائـد الـعـبـاقرة 
يـقص عــلـيك بـجــمـالــيـة األديب  مـاكــان بـيـنـه وقـريـبه بــلـنـد
احليدري ومـناكـفاته مع  نـزار قباني رحـمهم الـله جمـيعا 
عن اجلـبل والـزراعـة واحلـيـاة يــقص عـلـيك بـريـشـة رسـام
يعشق القهوة ويسـميها محبوبته  هو من أحبتنا وأعزائنا
وأخوتنـا الكرد الـكرام لكن وصـفه الوظـيفي مصـحح لغوي
في ديوان الـوقف الـسنـي قبل أن يـتـقاعـد مـنهـا  يـقول أنه
ـتـقـدمـ جتـاوز أخـتـبـار هـذه الـوظـيـفــة مع مـجـمـوعـة من ا
وتقـدم عـليـهم جـميـعـا  كان األمـتـحان عن واقـعـة الشـجار
ب ضـبـة بن مضـر وقتـله احلـارث بن كـعب بسـيـفه  كلـما
أعـاد عـلى جـيـرانه قـصـة األمـتـحـان كـان يـرفع يـده ويـقـول
(لـقـد ســبق الـســيف الـعـذل) أبـو شـيـالن هل قـرأت روايـة
يــحــدثك عن كــتــاب فـالن اجلــوابه نــعم  فالن جــوابه نــعم 
شخـصيـات التـاريخ وكأنك تـسمـعهـا للـمرة االولى يـختزن
لـوك والسالط في عقلـه موسوعـة ضخـمة من أرشـيف ا

يـصـحح الـروايـات عـمـا يـسـمعـه مـنـا. كان يـقـول هـذا صح
شــيالن الـصـيــدالنـيـة رحـمــهـا الـله تــمـنـعه من وذاك خـطـأ 
تـقـول له كـفى نـظرك يـزداد ضـعـفا  كل اجلـيران القـراءة 
غادر مرة ن يتسوق منهم  أصدقاؤه صداقاته تمتد حتى 
الى عمـان لـغرض الـعالج كـنا نـسـمع لطـائـفه وهـو يتـحدى
رض بقلب كبير الرفق باحليوان مبدأً في حياته وسلوكاً ا
شـغـوف بـالـطيـور الـتي أعـتـادت أن تـرفـرف على ثابـتـاً له  
يقلق حينما ينفد شرفة شقته  يطعمها في صباح كل يوم 
منه طعـامهـا لم ينس أن يقـدم الطـعام بنـفسه لـلكالب التي
ول اجملـاور لـلـعـمـارة الـسـكـنـيـة التي تـؤمن سالمـة مـبنـى ا
يسكنها  كان نباحها مدويا حينما تسمع خطواته وصوته
  يـرد السـالم علـى صغـار وكـبـار الـسـاكـنـ وهـو يـجلس
على تـرسانـة خراسـانيـة في باب الـعمارة  كان يهـوى تلك
اجلـلـســة ويـعـشــقـهـا  أمـا مـرمــر فـهــو الـهـر الــذي تـرعـاه
رحومة شيالن  كان يتحدث عن أهـتمامه به في قصص ا
توازي أهتمام األنسان باألنسان في عطفه ورأفته . شيالن
الراقية  لم تفارقها األبتسامة (شلونك عمو شلونك خالة)
هكذا كان سالمها على جميع جيرانها  تشتري من مالها
اخلـاص للـفـقـراء واحملـتـاجـ حـاجـات مـرضى الـسـرطان
اجلـمـيع يـسمـيـهـا الـفـراشـة لـعـذوبـة ورقـة مـحـيـاها وطـيب
رأة احلاجـة لبيت الله احلرام من لقياها  أم شـيالن تلك ا
شلونك أبو فالن شلونك أم فالن أطيب اجليران وأكرمهم 
هكـذا كانـت تلـقي التـحـية والـسالم عـلى جيـرانـها. رحـمكم

الله وطيب مثواكم أيتها العائلة الزكية .
ونـحن نـتــحـدث عن تـلـك الـفـاجــعـة األلـيـمــة البـد أن نـذهب
بــشــكل مــخــتــصــر عن رأي الــقــانــون في هــذا الــنــوع من
اجلرائم وهـذا اليـعني الـتـعرض لـلـواقعـة بـأي جانب مـنـها
حيث اليـحق ألي كـان احلـديث عـنهـا عـدا األجـهزة األمـنـية
ـلـعـون اخملـتـصة  لـكـني ألـتـقط من كالم  الـقـاتل اجملـرم ا
الـذي ظـهـر عـلى فـيـديـو فـي وسـائل الـتـواصل األجـتـمـاعي
واألخـبـارالـتي وردت عن تـصـديـق أقـواله قـضـائـيـا ومـاتـبع
ذلك من أجـــراءات  كــشف الــداللـــة .. لــقــد تـــنــاول قــانــون
ادت  405 و 406 وقد رتب العقوبات القـتل العمد في ا
شرع الـعراقي عقـوبة األعـدام على توافـر سبق األصرار ا
والـتــرصــد عــلى هـذا الــنــوع من الــقـتــول  وهــنــا البـد من
ــة بـــوصــفه من اإلشــارة الى الـــبــاعث الـــدنــيئ فـي اجلــر
شـددة االمر الذي يـستحق تشـديد العـقوبة على الظروف ا
مرتـكـبـهـا ومن الـصـور الواضـحـة عـلى الـبـاعث الـدنيء هو
ـة أخـرى وحـسب ما ارتكـاب الـقـتل تـمهـيـدا الرتـكـاب جر
تـلــفظ به الــقـاتـل اجملـرم فــانه قـام بــســرقـة أمــوال اجملـنى
ـته الـبـشـعة   نحن عـلى يـق أن عـليـهم بـعـد تـنـفـيـذ جـر
القـضـاء الـعـراقي سـيصـدر الـقـرارالـعادل وفـقـا لـتـوصيف
ـة في الــقـانـون مـؤتــمـراً بـعـدالــة الـسـمـاء واألرض اجلـر
محـقاً لـلحق من تـلك الـنفـوس الشـريرة الـتي  تعـبث بحـياة

الناس وتهدد سالمتهم وتزعزع أمنهم . 
أخيرا ..أعـتقد لـزاما ًأن تقـد الثناء لـلسيـد رئيس الوزراء
احملـترم واآلخـرين بـكـافـة صـفـاتـهم الـوظـيـفـيـة الـذين بـذلوا
اجلـهـود في كــشف اجلـاني وألــقـاء الـقــبض عـلــيه هـو أمـر
قدسة في ـواطن هو من الواجبـات ا واجب مع أن حماية ا

الشرع والقانون .
في جـــانب آخـــر أقــــول وهي  دعـــوة صـــادقـــة من قـــلـــوب
مفجوعة أن يتـرك كل قائل قوله وأن يستمع لـقول احلقيقة
ة ؤ من مصـادرها اخملتـصة في الـتحـقيق بـهذه الـواقعـة ا
وأن يتجنـب الروايات واألحاديـث التي ما أنزل الـله بها من
ســلـطان وأن نـقـول تغـمد الـله الـعائـلة بـالـرحمـة والغـفران
وجلمـيع أهـلـهم وذويـهم ومـحـبـيـهم ومن ذرف الـدمـوع على
فـراقـهـم الـصـبــر والـســلـوان وأن نـتــركـهم يــرقـدون بـسالم

حتت ظل الرحمن .

قــضـائـيـة تـطــال افـرادا مـرتـبـطـ
بـشركات مزودة لـبطاقات الدفع لن
تـــؤثــر عـــلى االطالق فـي عــمـــلــيــة
ـــســـتــحـــقـــ المـــوالــهم تـــســـلم ا
ـعـتادة ومن دون اي وبـالـطـريقـة ا
تـأخير) مـضيفـة انها (تـغتنم هذه
الــــفــــرصــــة لــــتــــؤكــــد ايــــضــــا أن
االجـراءات التي اتخذتها احلكومة
مــؤخـرا تــهـدف الى فــرض سـيـادة
الــقـانـون والـنـظـام بـالـشـكل الـذي
يــوفـر بـيـئـة عــمل عـادلـة ومـريـحـة
ونـــــزيـــــهــــة ويـــــحـــــفظ حـــــقــــوق
ـسـتـثـمـرين احملـلـيـ واالجانب ا
وفـقـاً للـقانـون). ورأى القـيادي في
حتــالف الـفـتـح أحـمـد األسـدي أن
رئـيس هيئة احلـج والعمرة سامي
نصب الذي ـسعودي أكبـر من ا ا
كُـــــلِفَ به فــــيـــــمــــا أشــــار إلى أنه
(موجود على على رأس الهيئة وال

جديد في قرار تعيينه).
وقــال األسـدي في حــديث صـحـفي
ـسـعـودي مـوجـود على رأس إن (ا
هـيئـة احلج والعمـرة وال جديد في
قــرار تــعـيــيـنه). وأضــاف األسـدي
(إذا اعـتـبر رئـيس الـوزراء تكـلـيفه
مـجـاملـة لـتحـالف الـفتح فـالـشيخ
نصب). سعودي أكبر من هذا ا ا

الـكــردســتـاني (الــعــمل االجـرامي
الـذي قـامـت به خـفـافــيش الـظالم
بـقتـل عائـلـة الـصـيـدالنـيـة شيالن
بأشبع الطرق والتنكيل والتمثيل
بـجثـثـهم الـطـاهـرة وتـضـاف هذه
ـروعـة التي يـنـدى لـها ـة ا اجلر
جـبــ االنــسـانــيـة الـى مـســلـسل
ــواطـنــ الـعـزل اجلـرائم بــحق ا
االمـنــ ومن هـنـا فــأنـنــا نـطـالب
حكـومـة رئـيس الـوزراء مـصـطفى
الــكـــاظــمـي بــاالســـراع في كــشف
ـــة الـــبــشـــعــة مالبـــســـات اجلــر
وتــقـــد اجلـــنــاة اجملـــرمــ الى
الـعــدالــة ومـحــاكـمــتـهم لــيـنــالـوا
جزائهم العادل وعدم التهاون في
ــــســـــؤولــــيــــة في ذلك وحتـــــمل ا
الـــقـــصـــاص من الـــقـــتـــلـــة وعــدم
الــســمــاح بــتــكــرار تــلك اجلــرائم
ــلف حــمــايــة حــيـاة والــتــصـدي 
ـــواطـــنـــ ايــا كـــانـــوا وفي اي ا

مكان).
 وكــان الــكــاظــمي قــد اعــلــنت في
تـغــريـدة عـلـى تـويـتــر ان عـمــلـيـة
القـبض على اجملـرم تـمت بسـرعة
قــيــاسـيــة بــالــتــعــاون بــ قـوات
االسايش واالمن االحتادي وشكر

جهود اربيل في القبض عليه.

ـؤســسـات ـســاجـد في دائــرة ا ا
وخـدمت الـوقف اكـثـر من اربـعـ
ـنتهى االخالص والـنزاهة سنة 
وظفات االكفاء الذين وكانت من ا
قدموا خدمات جليلة الى إحالتها
علـى التـقـاعـد قبل عـامـ رحـمهم
الـله تـعـالى وألـهم ذويـهم الـصـبر
والــثـــبــات  وإنـــا لــله وإنـــا إلــيه
راجعون). وأصـدر رئيس حـكومة
إقـــــلــــيـم كــــردســـــتــــان مـــــســــرور
البارزاني األربعاء بـياناً ندد فيه
ـة الوحـشـيـة بحق عـائـلة باجلـر
الـصــيــدالنـيــة شــيالن وعــبـر عن
(تـضــامـنـنــا وتـعـاطــفـنـا مع ذوي
ـــــــــرحــــــــوم دارا رؤوف الــــــــذي ا
اُسـتشـهـد وزوجـته وابـنـته بـعمل

وحشي في بغداد). 
ـة واضـاف (إذ نــدين هـذه اجلــر
الـبـشـعـة بـأشـد الـعـبـارات فـإنـنـا
ؤسسـات األمنية في نثني عـلى ا
أربــيل الــتي تـــمــكــنت من إلــقــاء
القبض عـلى اجملرم الـرئيسي في
فتـرة قصـيرة وال يـسعـنا هـنا إال
أن نــشـدّ عــلى أيــدي أبــطــال هـذه
ؤسسات فرداً فردًا ونقول لهم: ا
أنتم محل فخرنـا واعتزازنا). كما
دان واسـتــنــكـر االحتــاد الــوطـني

عــامـر شــاكـر اجلــنــابي الــفـقــيـدة
وظفة السيدة عاليـة رشيد جنم ا
بـدرجة خـبـيـر سـابـقـاً في الـدائرة
ُـكـوّنـة من إبـنـتـهـا مع عـائـلـتـهـا ا
وزوجهـا أثـر عـمل غـادر وجـبان).
وتابع البيـان  ان (الفقيـدة تقلدت
مــنـصـب مـديــر قــسم الــتــخــطـيط
ـتــابـعــة ومـنــصب مـديــر قـسم وا

االربـعـاء اخلـبـيــرة الـسـابـقـة في
الـدائــرة عـالــيـة رشـيــد جنم والـد
شـيالن. وقـالت الــدائـرة في بـيـان
(بــقــلــوب مــؤمـــنــة بــقــضــاء الــله
ـشـاعرٍ مـلـيئـة بـاحلزن وقدره و
ـــــواســــــاة... تـــــنــــــعى دائـــــرة وا
ـؤســسـات الــديـنــيـة واخلــيـريـة ا
وعـلى رأســهـا مـديــرهـا الـعـام أ.د

أفــــادت مـــصــــادر أمــــنـــيــــة بـــأن
مسـلـح مـجـهـول أقـدمـوا على
اقتـحام مـنزل الـعائـلة في مـنطـقة
ــنــصــور وقــامـوا بــطــعن األب. ا
واألم وابـــنــتـــهـــمـــا الــتـي تــعـــمل

صيدالنية وناشطة).
ؤسـسات الـدينـية  ونعت دائـرة ا
واخليرية التابـعة للوقف السني

بـغــداد). وقـال مــديـر اعالم وزارة
الـداخــلـيــة الـلــواء سـعــد مـعن ان
(اجلهـات القـضـائيـة دونت افادت
اجلاني وحتـرت من كشف الـداللة

موقعيا امس).
وأدلت الـــوزارة في وقت ســـابق
بـأول مـوقف بـعـد تـأكـيـد الـقـبض

ة . على أحد منفذي اجلر
تـحدث باسم ونقلت تـقاريـر عن ا
الـــوزارة الـــلـــواء خـــالـــد احملـــنـــا
قوله إن (مديرية مكافحة االجرام
باشرت الـتحـقيق من أول يوم من
احلــادثــة) مــؤكـداً (احلــاجــة الى
يـــومـــ أو أكـــثـــر لـــكي تـــتـــوفـــر
مـــعـــلـــومـــات بـــشـــأن مالبـــســـات
احلـادثـة). واضـاف أنه (ال تـوجـد
تقـارير رئـيسـة بـإمكـاننـا احلديث
حـولــهـا ويــجب أن تــكـون هــنـاك
خــــــيـــــوط تـــــوضـح مـالبـــــســـــات
ــة). ويــؤكــد أحــد أقــربــاء اجلــر
العـائـلـة إن الـضحـايـا لم يـكـونوا
على خالف مع أي أحد. يشار إلى
أن شــيالن مــتـــخــرجــة من كــلــيــة
الـصــيـدلــة في بـغــداد عـام 2016
وكانت تعمل صيدالنية في مدينة
الطب بـبـغداد في قـسم األمراض
الــســـرطــانـــيــة. وفـي وقت ســابق
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ووريت جثام عائلة شيالن دارا
ـــغـــدورة الــــثـــرى في مـــقـــبـــرة ا
سيوان في السليمانية امس بعد
نــقــلـهــا من بــغــداد وسط ســخط
شـعـبي وادانـة حـكـومـيـة وكـانت
الـــعــائـــلــة قـــد تــعـــرضت لــلـــقــتل
الوحـشي عـلى يـد مجـرم يـنـتسب
الى حمايـة السـفارة الـروسية في
نصور القريبة من العمارة التي ا

تسكن بها الضحايا.
ــكـافــحـة وكـشف مــصــدر أمـني 
اإلرهـــاب في إقــلـــيم كـــردســـتــان
األربــــــعـــــــاء عن هــــــويـــــــة قــــــاتل
الـــــصـــــيـــــدالنـــــيـــــة شـــــيالن دارا
وعــائـــلــتـــهــا. وقـــال إن (الــقــوات
األمـنـيــة الـقت الـقــبض عـلى أحـد
ــة قـــتل شــيالن ــنــفـــذين جلــر ا
ويدعى مهدي حس ناصر تولد
بــــغــــداد ويــــســـكـن في الــــقــــريـــة

اللبنانية في أربيل).
ـــصــــدر أن (الـــقــــاتل وأضــــاف ا
قـبض عـلـيه في مـديـنـة أربـيل من
قــبل قــوة من مــكــافــحــة اإلرهــاب
ــــديـــنــــة وســــلم إلى وأســــايش ا
ـعـنــيـة الـقـضـائـيـة في اجلـهـات ا
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أكد رئـيس مجـلس النـواب محـمد
احلــلــبــوسـي لــوزيــر اخلــارجــيــة
الــكـويــتي أحــمــد نــاصــر احملــمـد
سعي العراق حلسم ملف األسرى
.  وقال بيان فقودين الكويتي وا
ــكـــتب احلـــلــبـــوسي ان االخـــيــر
الــتـــقى بـــالـــوزيــر الـــكــويـــتي في
الــكـــويت وبـــحث مـــعه  (تــعـــزيــز
الـــتــــعـــاون األمـــنـي والـــتـــجـــاري
واالســــتــــثـــمــــاري بــــ الــــعـــراق
والـــكــويـت وتـــطــويـــر الـــتـــعــاون
ـشـتــرك بـيـنــهـمـا) مـضــيـفـا انه ا
جـرى خالل الــلـقــاء ايـضــا (بـحث
سـبل تــعـزيـز فــضالً عن مـنــاقـشـة
آخـــر الـــتـــطــــورات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة
والدولية وتعزيز التعاون األمني
والــتــجــاري واالســتــثــمــاري بــ
البلدين الشقيـق وفقاً للمصالح
ـتـبــادلـة) وبـشــأن مـلف األسـرى ا
ـــفــقـــودين الـــكـــويــتـــيـــ أكــد وا
احللـبوسي (سـعي العـراق حلسم
لف بشكل كامل). من جانبه هذا ا
أكـد الـوزيــر الـكــويـتي (دعم بالده
حلكـومة الـعـراق في كل ما يـحقق
اســتــقـــراره وازدهــاره واحلــفــاظ
عــلى اســتـــقاللــيــتـه). كــمــا بــحث

احلــلــبــوسي مـع رئــيس مــجــلس
األمــة الــكـــويــتي مـــرزوق الــغــا
تـعـزيـز الـتـعـاون ب الـبـلـدين وال
ـــاني ســـيــــمـــا في اجملــــال الـــبــــر
انية وتفعيل جلـان الصداقة الـبر
. وقـال بـيـان ثـان تـلقـتـه (الـزمان)
امس انـه (جــــرى خالل الــــلــــقــــاء
استـعـراض عالقـات الـتـعـاون ب
العراق والكويت وسـبل تعزيزها
وتطـويـرهـا وال سيـمـا في اجملال
ـاني وتـفـعـيل وتـعـزيـز دور الـبـر
ــانـيــة بـ جلـان الــصـداقــة الــبـر
البـلـدين) مـضيـفـا ان (اللـقـاء أكد
أهميةَ تكثيف الـتنسيق والتعاون
بــ مـــجـــلس الــنـــواب الـــعــراقي
ومـجلـس األمـة الكـويـتي والـدعم
ـتـبـادل إزاء الـقـضـايا والـتأيـيـد ا
ـانـيـة اخملـتـلـفـة في احملــافل الـبـر
الـدولـيـة واآلســيـويـة واإلسالمـيـة

والعربية).
كـــمـــا جـــرى خـالل الـــلـــقـــاء وفق
البيان (تـبادل وجهـات النظر إزاء
ـلفات والـقضايا ذات العديد من ا
ـشـتركـة). وفـي بـغداد االهـتـمـام ا
استـقـبل مـستـشـار األمن الـوطني
ـكــتـبه الـسـفـيـر قـاسم األعـرجي 
الــتــركي لــدى بــغــداد فــاحت يــلـدز
وبـحث مـعه (الـعـالقـات الـثـنـائـيـة

ـــا يـــخـــدم وســـبل تـــعـــزيـــزهـــا 
مــصــلـحــة الــبــلــدين والــشــعــبـ
اجلــــارين) وفـق بـــيــــان تــــلــــقــــته
(الـزمــان) امس نـقـل عن األعـرجي
تأكيده أن احلكومة (حريصة على
إدامـــة الــــعالقــــات بـــ الــــعـــراق
وتــركـيــا وتــطــويــرهـا فـي جـمــيع
اجملاالت) مـبيّـنا أن (لـدى العراق
عالقات تاريخية مع اجلارة تركيا
ـشـتـركـة بـ ـصـالح ا تـربـطـهـا ا
الــــشــــعـــبــــ وكــــذلك مــــصــــالح
اقـتـصـاديـة مـتـبـادلـة وعـلـيـنـا أن
ــا يـخـدم نـنــمي هـذه الــعالقـات 
بـلـديـنـا). وأشـار األعـرجي الى أن
(مصـلحـة العـراق العـليـا تقـتضي
أن تـكــون عالقـاتــنـا مـتــوازنـة مع
رحلة اجلميع متمنيـا أن تشهد ا
احلــــــالــــــيــــــة مـــــزيــــــدا مـن األمن
ــنـطـقـة وعـمـوم واالسـتـقـرار في ا
الـعـالم ). من جــانـبه أكـد يـلـدز أن
الــــرئـــيـس الــــتــــركي رجب طــــيب
أردوغــان (يـعــيــر أهــمـيــة كــبـرى
للعالقات التركـية العراقية ولديه
ا تتهيأ الرغبة بزيارة العـراق حا
الـظــروف) مـشــيـرا الى (أن بالده
وجّـهت دعـوة رسـمـيـة الى رئـيس
الوزراء مصطفى الـكاظمي لزيارة

تركيا).
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
4205 حاالت شفاء امس وكشف
ـــوقـف الـــوبـــائي الـــيـــومي عن ا
اصـــابـــة 4305 حـــاالت جـــديـــدة
بفايـروس كورونـا فيمـا بلغ عدد
الــوفـــيــات 76 حــالـــة. واضــافت
الــوزارة ان عـدد حــاالت الـشــفـاء
الكـلي في جـمـيع احملافـظـات بلغ
245305 مــــــــن اصــــــــل 311690
حالة اصابة بالفايروس وبنسبة
ئة. وقال مراقبون شفاء 78.7 با
ــوقـف يــعــكـس تــطــورا في ان (ا
حــاالت الــشــفــاء وجنــاح جــهـود
اجلـــــيـش االبـــــيض فـي الـــــعالج
فـضال عن تـطـور ثقـافـة مـكـافـحة
الــــوبـــاء وااللـــتــــزام بـــاجـــراءات
الـــــوقـــــايــــة مـن كـــــورونـــــا بــــ
). الى ذلك أعلن األردن واطـنـ ا
دة تصل فرض أحـكام بـالسجـن 
إلـى عـــــام عـــــلى كـل من يـــــنـــــظم
حـــــفـالت زواج أو جـــــنـــــازات أو
جتـمـعـات اجتـمـاعـيـة يـحـضـرها
أكثـر من  20 شـخـصـا وذلك في

أحـــــدث إجـــــراءات تـــــهـــــدف إلى
احـــــتـــــواء تـــــفــــــشي فـــــيـــــروس
كـــورونــــا.وقــــال وزيــــر الــــدولـــة
لشـؤون اإلعالم أمجـد العـضايـلة
إن األوامر األخـيرة الـتي تنـبثق
عن قانون الطوار الذي أصدره
ـاضي ـلك في أبــريل نـيــسـان ا ا
ليمـنح احلكومـة سلطـات واسعة
ـدنـيـة سـيتم حتـد من احلـقوق ا
تنفيذها بصرامة.وقال العضايلة
"أمــــر الــــدفــــاع اجلــــديــــد يــــأتي
اســــتــــكـــمــــاال لإلجــــراءات الـــتي
اتـــخـــذتــهـــا احلـــكــومـــة من أجل
ــواطـنـ احلـفــاظ عـلى صــحـة ا
وسالمـــــتـــــهـم وبـــــهـــــدف مـــــنع
التجاوزات واخملالفات التي أدت
إلى انـــتــشـــار الــعـــدوى وتــزايــد
حــــاالت اإلصـــــابــــة خالل األيــــام
اضـيـة". وأضـاف أن السـلـطات ا
سـتـفـرض غــرامـات بـاهـظـة عـلى
احلاضـرين.وألـقى وزيـر الصـحة
ســعــد جــابــر بــالــلــوم في زيــادة
احلــاالت في األسـابــيع الـقــلـيــلـة
ـــاضــيــة عــلى الـــســلــوك "غــيــر ا
ــــســـؤول" في حــــفالت الـــزواج ا
والـتـجـمـعـات االجـتـمـاعـية حـيث

يــــخـــتـــلط كــــثـــيـــرون دون وضع
كـــمــامـــات أو تـــطـــبـــيـق قـــواعــد
الــتـبــاعـد االجــتــمـاعي.وســجـلت
ملكة  279 حالة إصابة جديدة ا
بـكــوفـيـد- 19يـوم اخلـمـيس في
أعلى حـصـيلـة يومـية مـنذ بـداية
ظــهـور الــوبـاء هــنــاك في مـارس
آذار ليرتـفع العـدد اإلجمالي في
البالد إلى  4131 إصـابة بـيـنـها

 26 حـــالـــة وفــــاة.كـــمـــا عــــلـــقت
دة أسبوع السلطات الـدراسة 
اعـتبـارا من يـوم اخلـمـيس ألكـثر
من مــلـيــوني تـلــمـيــذ بـعــد رصـد
عـلـم عـشرات اإلصـابـات بـ ا
دارس والطالب منذ إعادة فتح ا
في بـدايـة الشـهـر بـعـد غـياب دام

خمسة أشهر.
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للقضاء في منطقتي احلسينية ومجمع
بــســمــايـة الــســكـنـي بـبــغــداد  احـدهم
مطلوب في قضـايا خطف حسب مذكرة
االـقـبض الـصـادرة من محـكـمـة حتـقيق

الوحدة.
ــديــريـة واضــاف الــبــيـان ان (مــفــارز ا
الـــعـــامـــة لالســـتـــخـــبـــارات واالمن في
مـحـافـظـة ميـسـان وبـاالشـتـراك مع قوة
االمن الـوطني الـقت القـبض على مـتهم
ـــادة 28 مـــطــــلـــوب لـــلـــقــــضـــاء وفق ا
ـحافـظة مـخـدرات في قضـاء الـعمـارة 
ميـسـان  حيث  احـالته الى اجلـهات

عنية الكمال التحقيق معه). ا
ـــديـــريــــة الـــعـــامـــة كـــمــــا اعـــتـــقـــلـت ا
لـالســـــتـــــخـــــبـــــارات واالمـن عـــــددا من
ــطــلــوبــ في مــنـــاطق مــتــفــرقــة من ا

العاصمة.
واكد البيانان نتائج العمل االمني تبرز
عــلى ارض الـواقع من خالل الــتـنـسـيق
الـعـالي بـ مـخـتـلف االجـهـزة االمـنـيـة

ـطــلـوبـة لــغـرض مالحــقـة الـعــنـاصــر ا
للـقـضـاء حـيث تـمكـنت مـفـارز مـديـرية
ـيــدانــيـة اســتــخـبــارات وامن بــغــداد ا
ـــديــــريــــة الـــعــــامـــة الــــتـــابــــعــــة الى ا
ـنــتـشـرة عـلى لالسـتـخــبـارات واالمن ا
مــداخل الــعــاصــمــة وبــالــتــنــســيق مع
مــديـريــة شــؤون الـســيـطــات من الــقـاء
القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق
قـضـايـا ارهـابـيـة اثـنـاء مـحـاولـة عـبور
ســيـــطــرة الـــشــؤون الـــواقــعـــة شــمــال
الـعاصـمة  صـادرة بحـقه مذكـرة قبض

ادة 1/4 ارهاب). وفق احكام ا
ـــفــارز وفي الــســـيــاق نـــفــسـه (الــقت ا
ــذكــورة بــالــتــعــاون مع قــوة امــنــيــة ا
مشتركة القـبض على متهم اثن في
منـطقـتي ام الكـبر والغـزالن واالعظـمية
بــبـــغــداد مـــطــلــوبـــ لــلـــقــضــاء وفق

مذكرت قضائيت مختلفت حيث 
احالـتهم الى اجلـهات اخملـتصـد الكمال

التحقيق معهم).

ـــديــــريــــة الـــعــــامـــة وألـــقـت مـــفــــارز ا
لالسـتـخـبارات واالمـن التـابـعـة لوزارة
طـلوب الدفـاع القبض عـلى عدد من ا
لـــلـــقـــضـــاء في بـــغـــداد والـــديـــوانـــيــة

وميسان. 
وقـــال بـــيـــان امس ان (اســـتـــنـــادا الى
معـلـومـات اسـتخـبـاريـة دقـيقـة تـمـكنت
مــفــارز مــديـــريــة اســتـــخــبــارات وامن
ــيــدانــيــة الــتــابــعــة الى الــديــوانــيــة ا
ـديـرية الـعـامـة لالستـخـبارات واالمن ا
من الــقـــبض عــلى اربـــعــة مــطـــلــوبــ

ـواد الـقــانـونـيـة 247 لـلـقــضـاء وفق ا
435  453 من قـانون الـعقـوبات  238
وجـاء االعـتـقـال من خالل وجـودهم في
ـحـافـظـة الـديـوانـية قـضـاء الـسـديـر 
فـــيــمـــا اســتـــطـــاعت مــفـــارز مــديـــريــة
ــيـدانــيـة اســتـخــبــارات وأمن بـغــداد ا
ديرية اعاله وبـالتنسيق التابعـة الى ا
ش 42 التـابع الى الفـرقة احلـادية مع 
عــشــرة من اعــتـقــال مــطــلـوبــ اثــنـ
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قـرأت دعـوة لـطـيـفـة ومـبـادرة حـفـيـفـة إلقـامـة مـؤتـمـر مـشـروع "بـنـاء قـدرات الـشـباب
تـطـرف" برعـاية واجملـتـمعـات في الـصمـود و التـصـدي للـتطـرف الـعنـيف و الـفكـر ا

عهد العراقي حلقوق اإلنسان بحضور نخبة ثقافية وسياسية .  ا
ؤسـسات لرفع حـقيقـة.. نفرح بـوجود وراعيـة هكذا نـشاطات هـادفة واعيـة تتبـناها ا

ستوى احلضاري والفكري والثقافي . ا
الـبناء الـثقافي هـو وضع اساس صحـيح لنشـَّيد علـيه التصـميم الذي نـريد بل أكثر

من ذلك... هو وضع بذرة في األرض وزرعها زراعة صاحلة تظلل فوق أهلها. 
لـم نسـلم أو نـتـأقـلم مع جـوهـر الـتحـضـر وهـو حب وتـقـبل اآلخـر والـعيش مـعه حتت
سـمــاء واحــدة ورب واحــد والـتــعــايش مــعه عــلى أرض واحـدة خــصــبــة بـشــعــورنـا
ذهب فـماذا تريدون أو تطلبون سألة العـرق والطائفة وا اإلنساني دون إعـطاء حيز 
اذا تنفرون إنساناً من ذهب وتنظرون للمذهب !? . غير أن يكون االنسان انساناً و
ـذاهب التـعـطيـنـا شـيـئـاً.. بل تـعـطـيكم.. عـنـدمـا حتـولـوهـا إلى سالح يـشـتت األلـفة ا

والوحدة ويقتل السلم والسالم .
اعـتـقد الـيـوم ال يوجـد غـرض أو مبـرر خلطـوة مـتطـرفـة وحاقـدة عـدوانيـتـها اكـبر من
عدوانـيـة اي مسـتعـمر فـهل يعـقل ان تضـع وزارة عراقـية ثـقيـلة بـوزنهـا ودورها في
ذهب? وعـلى الشـاب العراقي الـبالد ان تشـخص القـبوالت والـتعيـينـات على عـامل ا

أن يكتب إذا كان شيعياً أم سنياً في ورقة القبول ! .
اعـتـقد ان عـلى هـكـذا قـادة ومـسـؤولـ أن يـتـثـقفـوا ويـتـوقـفـوا عن هـكـذا تـصـرفات
عـجيبـة غريبـة وخطوات مـريبة ولـيعرفـوا أن حركتـهم باءت بالـفشل وعادت بـالسوء

ألنها لم تعد مسألة غير واضحة واليغفل عنها اال الغافل .
تـغافل الذي يـستغل الـفرق العقـائدي والطـائفي واليسـتغل الفـرق العقلي الـغافل وا
فإذا فرضنـا اننا نريد التمييز وخرق الدستور فهذا فنكتفي بالصمت لكن إن أردنا
ـتعلـمة لتـنهض بواقع الـبالد فال يوجد ثـقفة وا الـتميـيز في العـمل واختيـار النخـبة ا
أي قول أو مـقـولـة حكـمـة أو قاعـدة تـنص أن الـسني أبـلغ من الـشـيعي أو الـشـيعي
اذكى من السـني بل مـايحـدد اسـتثـمـارهمـا في الـعمـل هو جنـاحـهمـا.. وجنـاحمـها
طلـوبة.. واتمام هـمات ا مقتـرن باإلستعـداد والعمل واجلد واجلـهد واإلخالص في ا
ــقـومـات الـتي الـوظــيـفـة عـلى ا صــورة وحـسب مـعـلــومـاتي الـبـســيـطـة هـذه هي ا
خـتـلف الـديـانات نـسـتطـيع الـتـقـييـم وفقـهـا وهـكـذا جنح اآلالف من الشـخـصـيـات 
والــطــوائف فـي الـبــلــدان فــهم لـم يـوظــفــوا الــنــاس وفق مــذهــبــهم بل وفـق ذكـائــهم

وحتصيلهم أو خبراتهم ذلك ألنهم انفصلوا من اجلهل وتركوا احلقد والعقد .
ـوجـودة لديـنـا.. لم تـظهـر مـثل ما لـو رجـعنـا اكـثـر للـوراء جنـد أن العـقـد واألحـقاد ا
يـقـول البـعض بعـد تغـييـر النـظـام السـابق بل كانت تـعيش بـيـننـا لكـنهـا ليـست حرة

طليقة... وماحدث أننا اطلقناها حريتها.
ـسـتـحـيل يصـبح يـسـيـر لـكن األحـقاد ودة" يـجـعل ا "الـود واحملـبـة وزرع الـطيـب وا
باد .. مبـادؤنا معـرضة للشـرخ واقولها وروثة شـوَّهت القيم وغيـرت ا االنسانيـة ا

: بأسف.. لسبب رئيس
األول تـأريخي قـرأناه في كـتاب الـتأريخ واإلقتـصاد هـو الرغـبة االسـتعـمارية في بث
وزرع احلـقد والـتفـرقة لـزعزعـة النـفوس وهـدم الوحـدة لتحـقيـق األهداف واألغراض

طلوبة أهمها الهمينة اإلقتصادية .  ا
أما الثـاني أعده األهم ألن لي فيه رأي شخصي.. إنه السبب النفسي فال اعتقد أن
األجنبي بإسـتطاعته زرع ونـشر التفـرقة والطائفـية إال إذا كنا عـلى استعداد داخلي
مكن تفـريقنا لو كنا يد بيد مـتماسكة ومتشبثة إلستقبال هـذا البث منهم ومن غير ا

بالله والوطن والقيم .
القـيم تتدمـر وتتنـاثر وتتـطشر عـندما تـكون "عقـولنا رخـوة وقلوبـنا مريـضة ونفـوسنا
ضـعيفة" عـندها ستـكون "حياتـنا هالكة ومـعيشتـنا متهـالكة" . الهالك بـعينه ماحدث
قريبـاً.. ومازاد الهموم هماً اكـبر البالبال وال باخلاطـر وهو اخلطأ الفادح الذي ورد
في اإلسـتمـارة التي نـشرتـها وزارة الـدفـاع العـراقيـة للـمـتقـدم في اجلـيش.. حيث
ذهب) لكن هـذا اإلجراء تلـقى رفضاً حـاسماً من قبل احتوت عـلى عالمة حتديـد (ا
الـسـيد رئـيس الوزراء مـصـطفى الـكاظـمي وأوعـز سيـادته برفع
العالمة ألن انـتماء جـميع الـعراقيـ حتدده الهـوية العـراقية

ويعد رداً ايجابياً حاسماً على هكذا خطوة .
إنـها خـطوة صـادمة وتـذهب بنـا إلى احلافـة وتدمـر ماتـبقى
مـنــا وحتـوّلـنـا من الــرفـقـة إلى الــتـفـرقـة ومـن الـعـراقـة إلى

ذهب . العِرق ومن الذهب إلى ا

ساعدات العسكرية االمريكية bŽU» ∫  قوات البيشمركة تتسلم ا      
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أعــلــنت الــســفــارة األمــيــركـيــة في
الـعـراق عبـر حـسـابهـا عـلى موقع
تـحدة قدمت تويـتر أنّ الواليـات ا
لــقــوات الــبـــيــشــمــركـــة في إقــلــيم
كــردســـتـــان الـــعــراق مـــســـاعــدات
عسكرية قيمتها  250مليون دوالر
أميركي امـتنانـاً للتضـحيات التي
قدمـتـهـا في مـعـاركـهـا ضـد تـنـظيم
داعش. وأكّــد وزيـر الــبــيـشــمــركـة
شـــورش إســـمــاعـــيل فـي مــؤتـــمــر
صــحـــفي مــشـــتــرك مـع الــســـفــيــر
األميركي لـدى العراق ماثـيو تولر
أنّ (واشــنـــطن خــصـــصت حــوالى
250 مليون دوالر كمساعدات

أمــنــيــة لــوزارته تــشــمل مــركــبـات
ومعدات اتـصال فضالً عن تـنظيم
ــا ذكــره مــوقع تــدريــبـــات وفــقــاً 
كـردسـتـان  .(24وأشـار إسـمـاعـيل
إلى أنّ (البيشمـركة والتحالف كان
لـهــمـا دور كــبـيــر في كـســر شـوكـة
داعش) مؤكّـداً أنّ (قواتـنا بـحاجة
إلى استمـرار الدعم والتـنسيق من
التحالف الدولي وخاصة الواليات
ـتـحدة). ولـفت الى  أنّ (الـتـهـديد ا
الذي يـشـكله تـنظـيم داعش ال يزال
ـثل حتـديـاً كـبـيـراً لـكل مـن قوات
الـبيـشمـركـة واجليش الـعراقي في
مــنـــاطق مــتـــعـــددة ال ســيـــمــا في
تـنازع عـليـها بـ بغداد نـاطق ا ا
وأربـيل وحتــديــداً في مــحـافــظـات
نينوى ديـالى وكركوك.من جهته
قال السفيـر األميركي لدى العراق
ماثيـو تولر: “نشـهد على الـتعاون

الـكــرابـلــة بـالـقــائم بـيـنــهم شـرعي
ــكــلف الــدواعش فـي الــقــضـــاء وا
باعطاء احملاضـرات الشرعية التي

تروج الفكار داعش).
وأضــاف أن (هــذه الـعــنــاصــر من
ـوجب مذكرة طـلوبـ للقـضاء  ا
ادة  4إرهاب). قبض وفق أحكام ا
كما أكد جهاز مكافحة اإلرهاب أن
رئيس الوزراء مـصطفى الـكاظمي
وجه بــاالســـتــمـــرار في مـــتــابـــعــة

ومالحقـة فـلول داعش
فيـما اشـار اجلهاز الى
أن الـعـملـيـات النـوعـية
الـســريـعــة الـتي يــقـوم
بـها قـائمـة على اجلـهد

االستخباري.
ــتــحــدث بــاسم وقــال ا
اجلــــــهــــــاز صــــــبــــــاح
النعمان في بيان تلقته
(الـــــــزمــــــــان) امس إن
(جــــهـــــاز مــــكــــافــــحــــة
اإلرهـــــاب وخالل هــــذه
الــــفــــتــــرة دائب عــــلى
الــعـمـل االسـتــخـبـاري
واحلـــــــصـــــــول عــــــــلى
ــــــــــعــــــــــلــــــــــومـــــــــات ا
ـبـكـرة االسـتـخـبـاريـة ا
لـــلــوصـــول إلى فـــلــول
عــــــصـــــــابـــــــات داعش
اإلرهــابـيــة في األمـاكن
الـتي كـانـوا يخـتـبـئون

فيها).
ولفت النعمان إلى   أن
(تــلك الــفـتــرة شـهـدت
جــهــداً اســتــخــبــاريـاً

بتضيـيع قاعدة عناصر العـمل األساسية نقطة فـساد في بحر متالطم األمواج وما
بُنِيَ على بـاطل فهو باطل. وما بُنِيَ علـى فسادٍ ومحسوبيـات فهو فساد. كيف سوف
ـارس واجـبــاته ومـسـؤولـيــاته ومـهـاراته الــعـمـلـيـة خــارج مـؤهالته الـعــلـمـيـة? كـيف
ـاذا يـقـرر فـجـأة أنْ يـضـربَ ـارس اخـتـصـاصه?  سـيـحـصل عـلى اخلـبـرة وهـو ال 

جهود سنوات الدراسة الطويلة عَرضَ احلائط? 
. وفي أمريكا (700) في دولة السـعودية ملـيون موظف فقط. في تـركيا ثالثة ماليـ
وظـف سـتـة ونصف ألف موظف ومـلـيون عـسـكري. في الـعـراق عام  2020عـدد ا
مــلـيـون مـوظف وكـانـوا قـبل 2003  (850) ألف مـوظف. وفي كـردسـتـان الـعـراق

أكثر من مليون وربع موظف!
هل يــحـتـاج الــعـراق إلى سـتــة ماليـ مــوظف? كـانت تــاتـشـر تــردد في خِـطـابــاتـهـا
وتبـريـراتـهـا لـنـقل بـريـطـانـيـا إلى اقـتصـاد الـسـوق وخـصـخـصـة االتـصـاالت والـنقل
وظـفـ (لـيس هـناك شـيء اسمه اجملـتـمع هـنـاك أفراد والصـنـاعـة وتـسريـح آالف ا
ينـتجـون ويبـدعون ويبـتكـرون أو يتـبلـدون ويعتـمدون عـلى ثدي الـدولة ويـدمنـون تلقي
سـاعدة والـكسل).  قـد يحدث شـاغر في الـهيـكل التنـظيـمي للـمؤسسـة احلكـومية ا
وظَّف بسبب التقاعد أو التوسُّع فيجري التعي على أساس احلاجة الفعليَّة لكن ا
ـدير الـعام!  مـا الغـرض الرئيس من اجلـديد كـسول ومن أقـرباء الـسيد الـوزير أو ا
الـوظيـفة العـامة? في دول العـالم: لتقـد أفضل خـدمة للـمواطن. في العـراق: إليجاد
. موظف جديد حصل على نتـج بدع وال ا سبوبة ارتـزاق لبعض الكسالى غـير ا
ـا مالي الشـباب الـعاطـل ال بد أنْ يـكون عـلى قدرٍ كـبير وظـيفـة من ب آالف ور

من النفوذ بحيث يحتاج إلى حارس وموظف خدمات!!
ناسب قاعدة تـعتمد دقة تطبـيق االختصاص الوظيفي كان ا نـاسب في ا الرجل ا

وارد البشرية. وفي إهمالهِ هدر كبير في ا
ـؤسسة احلكومية إلى موظف خدمات أو حِـرفي ماهر ويصدر قرار تعيينه حتتاج ا
دير العام ويحمل مسدسا ومعه بصفة موظف خدمات لكنه ابن شيخ العشيرة أو ا

حارس شخصي!!!
وقـد جتـد طلب الـتـعيـ بـشهـادة هـندسـة مـيكـانـيك أو كهـربـاء أو غيـر ذلك ويـقضي
ــارســة اخــتــصــاصه الــهــنــدسي لــكــنـه يــأخـذ أربــعــ ســنــةً في الــوظــيــفــة دون 
ارسـته الـفـعـلـيـة ألية ـئـة رغم عـدم  ا 50 بـا ـئـة ور مـخصـصـات هـنـدسة 35 بـا

أعمال هندسية منذ بداية تعيينه ولغاية تقاعده من الوظيفة!
اذا تنال بـعض االختصاصات الوظيفية مخـصصات الشهادات الدراسية أكثر من
ـاذا ال يتم رفع مـخصـصات الـشهـادة الطبـية إلى  %80والـهنـدسية إلى 60 مرة? 
? مخصصات شهادة بكالوريوس ئة من الراتب االسمي بدالً من تكرارها مرت با

مع مخصصات هندسية!!
خـريج كليـة علـوم احلاسبـات أو هندسـة احلاسـبات يرضى لـنفـسهِ أنْ يعمل بـصفة
ـارســته اخـتــصـاصه كــاتب أو غـيــر ذلك عـلــمـاً إنَّهُ يــقـبـض مـرتــبه عـلى أســاس 
ـدوَّن في بـطـاقـة هويـته الـوظـيـفـية وبـطـاقـته الـتـعريـفـيـة وبـعد كل أربع أو الـوظيـفي ا
خـمس سنـوات يرتقي إلى درجـة وظيفـية أعلـى وعنوان وظـيفي أعلى بـعدما يـشترك
بثالث دورات تـكـلف احلكـومة بـكلـفة  500 -100ألف ديـنار عـراقي فـضالً إذا ما

كانت الدورة التدريبية خارج العراق!
ـدنيـة من حيث الـوصف الوظـيفي هو إنَّ تـنشـيط وإعادة الـنَّظر فـي قانون اخلـدمة ا
االسـتـعـمال األمـثل لـلـمـوارد البـشـريـة حيـث نقـلل من احـتـمـاالت وقوع اخلـطـأ عـند
التعيـ وهدر احلاجة الفعـلية. ونؤسس لقـاعدة قوية للـهيكل التنـظيمي ونساعد في
برامج تقـييم األداء والتخطيط والتدريب األمـثل ونساعد على معرفة
وتنـمية مـهارات األفـراد وقدراتـهم تقـلل من إصابـات العمل
ـاذا ال تقتـرح اللـجنة الـنيـابيـة القانـونيـة أو جلنة واخملـاطر. 
ـدنـيـة لـوقف الـهدر الـنزاهـة تـعـديالً عـلى قـانـون اخلـدمـة ا
وظف ـوارد البشرية (ال يـجوز نقل ا الكـبير احلاصل في ا

خارج اختصاصه الوظيفي أليَّة أسباب)?

ـــؤســـســـة وحتـــقـــيق ســـلـــطـــة ا
ـيــة ابــتــداء من األقــسـام األكــاد
ـــجـــالـس الـــكـــلـــيـــات ومـــرورا 
ــجــالس اجلــامــعـات وانــتــهـاء 
وتــمـكـ األســاتـذة من احلـريـات
ــسـؤولــة ومـغـادرة ــيـة ا األكـاد
الـــتـــعــــامل الـــبـــيــــروقـــراطي مع
الـهــيـئـات الـتــدريـسـيــة وتـطـويـر
مـــهـــاراتــــهم في ضــــوء جتـــربـــة
الـتعـليم اإللـكتـروني واالستـعداد
ـــقـــبل الــذي لـــلـــعــام الـــدراسي ا
دمج سـيـعـتـمـد آليـات الـتـعـلـيم ا
وتـنــمـيــة الـنـجــاح الـذي حــقـقـته
اجلــامـعــات في مــســار الـتــعــلـيم

الرقمي).
W¹œd   «¡UM¦²Ý«

وشـدد عـبـد الـصـاحب عـلى (مـنع
االسـتثـناءات بـصـورتهـا الفـردية
داعيا الى مـعاجلة حاالت الـطلبة
عــلى وفق الــقــوانــ واألنــظــمــة
والتـعلـيمـات والضـوابط حتقـيقا

للعدالة االجتماعية).
ومن جــانــبه  ثــمن رئــيس جلــنـة
التعليم النيـابية  مقدام اجلميلي
حـــرص الـــوزارة  عـــلى حتـــقـــيق
مـسـاحـات الـتـكـامل مع الـسـلـطـة
الــتــشـريــعــيــة والـتــشــاور اجلـاد
ــوضــوعــات بـــشــأن كــثــيـــر من ا
ــهــمــة والســيــمــا مــلـف حــمــلـة ا

الــشـــهــادات الــعــلــيــا ومــشــاريع
تـــعـــديل الـــقــوانـــ الــتـي تــمس
الـــتــعــلـــيم الــعــالـي في الــعــراق.
ونــاقش أعــضـاء مــجــلس هــيــئـة
ـدرجـة على ـوضوعـات ا الـرأي ا
جــــــــدول األعــــــــمــــــــال وصـــــــوت
احلـاضـرون عـلى قـرارات اهـمـهـا
إعــادة الـنـظـر بــخـطط الـدراسـات
العليـا على وفق احلاجة الـفعلية
ومــــــؤشــــــرات ســــــوق الــــــعــــــمل
والــتـــوصــيـــة بــتـــشــكــيـل جلــنــة
ــتـــابـــعـــة تــنـــفـــيــذ مــخـــتـــصـــة 
ـشـروع ـتـعــلـقـة  الـتـوصــيـات ا
اصالح التعليم والتدريب التقني
هني في العراق وكذلك بلورة وا
جلنة لتـكثيف وحتقيق مـتطلبات
الـــعــــمل في مــــجـــال تـــصــــنـــيف
ــعــايــيـر اجلــامــعــات ومـراعــاة ا
ــعــتــمــدة لـــدى الــتــصــنــيــفــات ا
ـيـة فـيـمـا اختـتـم االجـتـماع الـعـا
ــنـــاقـــشــة خـــطــة الـــقـــبــول في
اجلـــامـــعـــات لــــلـــعـــام الـــدراسي

.2021/2020
من جـــهـــة اخـــرى أعــلـــنت وزارة
الـتـربيـة  عن حتـديد الــعـاشر من
ـقبل مـوعدا شـهر تـشرين األول ا
إلجـراء امـتـحـانـات الـدور الـثاني
ـنـتـهـيـة  لـلـعام لـلـصفـوف غـيـر ا

الدراسي 2020-2019 . 
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اعـلن الـفـريق الـركن جـمـعـة عـنـاد وزير
الـدفـاع عن مبـاشـرة الكـلـية الـعـسكـرية

بـدورتــ جـديـدتـ لــلـطـلــبـة الـذين 
تـقدم لـلدراسة في هذه قبـولهم من ا

الكلية  خالل ايام.
وقــال الـــوزيــر عــنــاد في تــصــريــحــات
خــــاصــــة امس ان (احــــدى الــــدورتـــ
سـتــكـون مــخـصــصـة لــقـبــول الـطــلـبـة
دني من خريجي الدراسة االعدادية ا

 اضــــــــافـــــــة لـــــــلـــــــدورة 83 الــــــــتي 
.( تخصيصها لقبول العسكري

و اضــــاف عـــنــــاد ان (افــــتـــتــــاح هـــذه
الـدورات لـلـكـلـيـة الـعـسـكـريـة يـاتي في
اطـــار جــهـــود الــوزارة لـــبــنـــاء قــدرات
ــخــتـلـف صـنــوفه اجلــيش الــعــراقي 
ــسـلـحـة وتـشــكـيالته ولـرفــد الـقـوات ا
الـعراقـيـة بدفـعات جـديـدة من الضـباط
ـؤهــلــ لــلــدفـاع عـن الـوطن االكــفــاء ا

وصيانة امنه وسالمته).

ـــكــتب وذكـــر بــيـــان صـــادر عن ا
ــديــريــة الــعــامـة اإلعالمي أن ( ا
لـلــتـقـو واالمــتـحــانـات وجـهت
ديريـات العامـة التابـعة لها في ا
احملـافظـات  عدا اقـلـيم كردسـتان
ـصـادف بــاعـتـمـاد يـوم الـسـبت ا
ـقبل الــعـاشر من تـشـرين االول ا
مـوعـداً إلجـراء امـتـحـانـات الـدور
ـنـتـهـية الثـاني لـلـصـفـوف غيـر ا
تـوسطة للـمرحـلة االبـتدائيـة و ا
و اإلعداديـة ومن ضمـنهـا الصف
الـــســـادس االبــــتـــدائي والـــصف
ـتوسط لـلـعـام الدراسي الـثـالث ا

احلالي) .
 واضــاف الــبــيــان (الــزام إدارات
ــــدارس بـــتــــحــــديــــد اجلـــداول ا
االمـتـحـانـية ويـكـون يـوم الـسبت
من ضمـنها و يـجب فيهـا مراعاة
الـتـبـاعـد االجــتـمـاعي سـواء كـان
في الــقـــاعـــات االمــتـــحــانـــيــة او
انـتــشـار الــتالمـيــذ والـطــلـبـة في
دارس مع التأكيد على ساحات ا
اتـــبـــاع االجـــراءات الــــوقـــائـــيـــة
الــصـادرة من اجلـهـات الـصـحـيـة

اخملتصة بهذا األمر) .
يــذكــر ان الـــوزارة اكــمــلت كــافــة
االســــــتــــــعــــــدادات الـــــفــــــنــــــيـــــة
والــلـوجــســتـيــة الالزمــة إلجنـاح

العملية اإلمتحانية  .

ب حكومـتنا ووزارة البـيشمركة).
ـسـاعـدات أكـثـر من 100 وتـشـمل ا
سـيــارة هـامــفي وأجــهـزة الســلـكي

وصيانة.
وأعــلن األمن الــتــركي تــوقــيف 16
عراقيـا بتهـمة التـواصل مع تنظيم
داعش. وبـــحــسـب وكــالـــة األنــبــاء
التركية األناضول فأن (قوات األمن
التركية اوقفت في العاصمة أنقرة
16 من أصل 19 مشتبـــــها عراقيا
بــــتــــهــــمــــة الــــتــــواصـل مع داعش
اإلرهابي). وأشارت الوكالة إلى أن
(ذلك  في مـداهـمات نـفـذتهـا فرق
ـديـرية مـكـافـحـة اإلرهـاب التـابـعـة 

أمن أنقرة اخلميس).
Y×Ð  UOKLŽ

ولفتت الوكالة إلى أن (قوات األمن
تـــواصل عــــمـــلـــيـــات الــــبـــحث عن

شتبه الثالثة اآلخرين). ا
واعــلــنت مــديـريــة االســتــخــبـارات
العـسكـرية امس اجلـمعـة  القبض
على ثـالثة عنـاصر بـداعش بيـنهم
شـرعي الـتـنـظـيم فـي قضـاء الـقـائم

باألنباء.
ـديـريـة في بـيان امس إن وقـالت ا
(تــعــزيــزا جلــهــودهــا في مــطــاردة
بــــقـــايــــا فــــلــــول داعش االرهــــابي
وخاليـاه النـائـمـة وبـعـمـلـيـة تـفذت
وفق مـعلـومـات استـخبـاريـة دقيـقة
وبـالتـنـسيق مع قـسم اسـتخـبارات
قـيــادة عـمـلـيــات اجلـزيـرة تــمـكـنت
مـــفـــارز شـــعـــبـــة االســـتـــخـــبــارات
العسكـرية في الفرقة  8وبالتعاون
مع شعبة اجـرام القائم من القبض
عـلى ثـالثـة ارهــابـيـ فـي مـنــطـقـة
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وبـالـتنـسـيق مع عـدد من الـوكاالت
ـواطـنـ األخـرى فـضالً عن دور ا
في رفــد جـهــاز مــكـافــحــة اإلرهـاب
ـعـلـومــات الـتي أدت إلى جنـاح بــا
القوات األمنية في القيام بعمليات
نـوعـيــة سـريـعـة وفــوريـة العـتـقـال
اإلرهابي قبل القيام بأيّ عمليات

إرهابية).
W¹—U³ ²Ý« œuNł

وأشار إلى أن (ما حصل في مدينة

بــعـقــوبــة وكـركــوك واألنــبـار من
اعـتــقـال عــدد من اإلرهــابـيــ هـو
نـتيـجة هـذه اجلهـود االستـخبـارية
ـسبقة علـومات االستـخبارية ا وا
الــتي يـعــمل بــهـا جــهـاز مــكـافــحـة

اإلرهاب).
وأكـد أن (اجلهـاز تمـكن من اعتـقال
قــيـــادات مــؤثــرة مـن فــلــول داعش
اإلرهــابــيـة وأن تــلك الــعــصــابـات
ــعــنــوي تــعـــاني من فــقـــر الــدعم ا

واللوجستي ووحدة القيادة).
وأوضح أن (عــمــلــيــات االعــتــقـال
بحق فلول داعش حـققت نسبة من
نـاطق) الفـتاً إلى األمـان في تلـك ا
أن (توجيهات القـائد العام للقوات
ــســلــحـــة مــصــطــفـى الــكــاظــمي ا
بـاالسـتـمـرار في متـابـعـة ومالحـقة
نـجز فـلول داعش واحلـفاظ عـلى ا
ة العصابات تحقق بهز األمني ا

اإلجرامية).
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النـيابـية  مـقدام اجلـميلي ومالك
ــــــتـــــقـــــدم و رؤســـــاء الـــــوزارة ا

اجلامعات.
واســـــتـــــهل عـــــبـــــد الـــــصـــــاحب
االجتمـاع بالتأكـيد على (ضرورة

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

تـــرأس وزيــر الــتـــعــلــيـم الــعــالي
والبحث العلـمي  نبيل كاظم عبد
الـصـاحب اجـتـمــاع هـيـئـة الـرأي
الى جـانب  رئيس جلـنة الـتعـليم

التنـسيق وبذل مـزيد من اجلهود
عـاجلة تداعـيات الـظرف الراهن
وتخفـيف آثار األزمة االقـتصادية
والــصـحــيــة) الفــتـا الى (أهــمــيـة
تــفـعــيل اســتـقاللــيــة اجلـامــعـات

»ŸUL²ł∫ وزير التعليم العالي خالل ترؤسه اجتماعاً لهيئة الرأي

جمعة عناد
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الــعــراق وســبــعــة بــلــدان عــربـيــة عــلى
ــســاعـدات ــبــذولـة وتــدفق ا اجلـهــود ا
سـتلزمـات الطبـية والدعم اإلنسـانية وا
ـــــتـــــواصـل لـــــدرء آثـــــار الـــــســـــيـــــول ا
والــفــيـضــانــات وتــخــفــيف حــدة اآلثـار
الـــنــــاجـــمـــةعــــنـــهـــا . وتــــقـــدمت وزارة
اخلـارجـيـة الـسـودانـيـة (بـبـالغ الـتـقـدير
ـبذولة من قبل عدد واالمتنان لـلجهود ا
من الـدول العـربيـة وفي مقـدمتـها مـصر
والـسعـودية واإلمـارات والـكويت وقـطر
والــعـراق والـبـحـرين وســلـطـنـة عـمـان).
وقــالت في بــيـان إنــهــا (تـتــقــدم بــبـالغ
الــشـكـر والـعـرفـان لـقـيـادات وحـكـومـات
وشـعوب الـدول الـشقـيقـة عـلى حرصـها
الــوقــوف بــجــانب الــشــعب الــســوداني
إلجــتـيـاز الــظـرف الـدقـيق الــتي تـمـر به
الـــــبالد). وأشـــــادت الــــوزارة بـــــالــــدعم
ـتـواصل خــاصـة عـقب بـدايـة الــعـربي ا
ـا يـعكس الـشـراكة الـفـترة االنـتـقـاليـة 
احلقيقـية واحلرص العـربي على تكامل
األدوار وإجنــاح الـــفــتـــرة االنــتــقـــالــيــة
ــســاعــدة في مــواجــهــة الــتــحــديـات وا
ــرحـــلـــيـــة. وأعــربـت عن (تـــطــلـــعـــهــا ا
ـــا يــــعـــزز قـــدرة الســـتـــمــــرار الـــدعـم 
ــواجـهــة) وأكـدت أنه الــسـودان عــلى ا

أن احلــكـــومــة الــعــراقــيـــة مــاضــيــة في
مـسـاعـيـهـا لـلـحـوار مع دول اجلـوار في
ـساس بـالسـيادة إطـار احليـلولـة دون ا
الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة.  وأوضح بــيــان
لــوزارة اخلـارجــيـة الــعـراقــيـة أن وزيـر
اخلارجـيـة العـراقى بحث مع يـان هيـكر
ــــســــتـــــشــــار الــــســــيــــاسـي واألمــــني ا
انـية أجنيـال ميركل في للـمسـتشـارة األ
انـيّة بـالـعاصـمة ـسـتشـاريـة األ مـبنى ا
بـرلـ التـطـورات األمنـيـة والـسيـاسـية
واالقـتــصـاديـة والـصـحـيـة في الـعـراق.
على صـعيـد متـصل قالت مـنظـمة أوبك
ي على النـفط سيتراجع إن الطلب الـعا
فـي الـعــام اجلــاري عـلى نــحــو أشـد من
توقعها السابق بسبب فايروس كورونا
توقع في وسيتعـافى بوتيرة أبـطأ من ا
ا قد يـزيد صـعوبة دعم العـام القـادم 
نظمة وحلفائها للسوق وقالت منظمة ا
ـصـدرة لــلـبـتـرول فـي تـقـريـر الـبـلــدان ا
ي عـلى الـنـفط شـهـري إن (الـطـلب الـعـا
سيهوي  9.46مليون برمـيل يوميا هذا
الــعـام ارتـفـاعـا من تـوقـعـهـا قـبل شـهـر
النــخـفــاض قـدره  9.06مــلـيــون بــرمـيل

يوميا). 
وانـهارت أسـعـار النـفط بـعد أن عـصفت
أزمـة كـورونـا بـحـركـة الـسـفـر والـنـشاط
االقــتـــصــادي. وفي حـــ خــفـف بــعض
ـا الــدول إجــراءات اإلغالق الــشــامـل 
سمح بتعافي الـطلب فإن تنامي حاالت
اإلصابـة اجلديـدة وارتفـاع إنتـاج النفط
يضغطان عـلى األسعار. وخفضت أوبك
في تـقـريرهـا أيـضا تـوقـعـها لـلـطلب في
قـبل قائلة إن االسـتهالك سيزيد العام ا
 6.62مليون برميل يـوميا وهو ما يقل
 370ألف بـرمـيـل يـومـيــا عـمـا تــوقـعـته
اضي. واشارت الى ان (الطلب الشهر ا
عــلـى خــام اوبك في عــام  2020ســيــقل
قدار  0.7مليـون برمـيل في اليوم عن
الشـهر السـابق ليـقف عند  22.6مليون
بـرميل في الـيـوم  أي أقل بـحوالي 6.7
مــلـيـون بـرمـيل في الـيـوم مـقـارنـة بـعـام
 ? 2019فـيمـا عدلت الـطـلب على الـنفط
ـــقـــدار  1.1مـــلـــيـــون في عـــام  2021
بـرمــيل في الــيـوم عن الــشــهـر الــسـابق
ليصل الى  282مليون بـرميل في اليوم
اي اعـلى بـنـحو  5.5مـلـيـون برمـيل في

اليوم مقارنة بالعام اجلاري.
الـى ذلك شـكــرت جــمـهــوريـة الــسـودان
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كــــشف مـــــصــــدر حــــكـــــومي مــــســــؤول
لـ(الــزمــان) بــطـبــعــتــهــا الــدولـيــة امس
ـــصـــري مــــصـــطـــفى رئـــيـس الـــوزراء ا
مدبـولي  تعـليـماتـه بتكـثيـف االتصاالت
صـري ونظرائهم في كل ب الوزراء ا
مـن الـعـراق واالردن لــتـفــعـيـل الـقـرارات
الـتـى  االتـفـاق عـلـيـهـا فى قـمـة عـمـان
الــــثالثـــيــــة الـــتى عـــقــــدت مـــؤخـــرا فى
الــعـاصــمــة االردنـيــة لــتــنـفــيــذ عـدد من
ــشــتــركــة وعــلى رأســهـا ــشــروعـات ا ا
مــشــروع خط انـابــيب الــنـفط الــعـراقي.
وعـد خـبـراء خط االنـابـيب نـقـلـة نـوعـية
في الــتــعــاون بــ الـدول الــثالث.  وفى
هـــــذا االطــــــار أكـــــد  وكـــــيل أول وزارة
البترول االسبق  محمود  نظيم انَّ( هذا
شـروع سيحـقق مكـاسب كبيـرة للدول ا
ــتـلك الـثالث خــاصــة الــعـراق الــذى 
ثـروة نــفـطــيـة هــائـلــة لــكـنه يــبـحث عن
طريقة جديـدة لتصديره بـينما ستدخل
ـصـانـعهـا ومـواردهـا الـبـشـرية مـصـر 
تلك االردن موقعا وموانئها فى حـ 
اسـتـراتيـجـيا جـيـداً يـساعـد عـلى جناح
ــشـروع غـيـر ــشـروع).  واضـاف انّ (ا ا
ـــرة النّ االنــابــيب مــوجــوده مــكــلف بــا
بـــالــفـــعل لـــكــنـــهــا حتـــتــاج الـى بــعض
الـتدخالت الـفنـية والـتدعـيمـات فقط ألنّ

البنية االساسية موجوده بالفعل).
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فـــيــمــا اكـــدت مــصــادر اقـــتــصــاديــة ان
صرية سـيكون لـها االولوية الشركـات ا
فى مشروعـات االعمار التى سـوف تنفذ
فى العراق فضال عن الـتعاون فى مجال
الــربط الــكــهـــربــائي واجملــال الــصــحي
والتجارة الـبينيـة. فى السياق ذاته اكد
ستوى  - في مصدر دبلومـاسي رفيع ا
الـقـاهــرة انّ الـتـعـاون بـ كُل من مـصـر
والـعـراق واالردن لن يـقـتـصـر فـقط عـلى
التـعاون االقتـصادى بل سيـحتل اجملال
الـسـيــاسي واألمــنى جـانــبـا كـبــيـرا من

الـتــنـسـيق بــ الـدول الـثالث حـيث 
االتفاق على التـعاون االستخباراتى فى
مـجــال مـكــافـحــة االرهـاب خــاصـة بــعـد
عـــودة تـــنـــظـــيم داعش الـى الـــواجـــهــة
مؤخرا فـضال عن التنسـيق فى مواجهة
نـطقة فـيما اكد التدخـالت التركـية فى ا
وزير اخلـارجية  فـؤاد حسـ  الثالثاء
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ـة قَـتْلٍ عـلى سـطح هـذا الـكـوكب يـومَ لم يـكن هـنـاك االّ أربـعة وقـعتْ أولُ جـر
أشخاص فقط هم :

أدم
حواء
قابيل
هابيل

ـته الـفـظــيـعـة بـقـتـل أَخـيهِ ( قـابـيل ) حــ تُـقـبل مـنه واجـتـرح ( قـابـيـلُ ) جـر
القربان بينما لم يُتقبل القربان من اخيه ..!!

ة . اي ان احلسد كان سبب اجلر
ـفـســرين اسـتـنـاداً الى هـذه الـقــصـة الى ان الـشـر طـبـيـعـة وقـد ذهب بـعض ا
االنـسان  وهذا ليس بـصحيح على االطالق اذ أنّ االنـسان مختـار ب اخلير

والشر وليس مجبورا على أحدهما
قال تعالى :

( فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فكان من اخلاسرين )
ائدة /30 ا
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وتـتعدد األسـباب فتتـسع اجلرائم الـبشعة ولـم ينقطـع حبل االجرام مـنذ فجر
البشرية االول حتى اليوم .
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ـتوحـش القـاسي الـغـلـيظ الـفـاقـد لـكل مـعاني ـة القـتل ال يـقـتـرفـهـا االّ ا وجـر
االنسانية .

ومن هنا كان اجلزاء غليظاً ايضا آلن اجلزاءَ مِنْ جنس العمل .
قال تعالى :

( ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها )
النساء /93

تعمد للمؤمن البريء فاخللود في النار هو عقاب القاتل ا
وقال تعالى :

ا قتل الناس جميعا ) ( مَنْ قَتَلَ نفساً بغير نفس أو فساد في األرض فكا
ائدة / 32 ا

ثابة قتل الناس أجمع . وهنا اعتبرت اآلية قتل انسان بر واحد 
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ـة للغـاية حـيث قُتلتْ ـة مؤ ة التي وقـعت مؤخـراً في بغـداد كانت جر واجلـر
الـشابـة الصيـدالنيـة ( شيالن دارا) وهي في ريـعان شـبابـها ونـضارتـها وقد
قُـتلت بـعد أنْ رأت بـعيـنهـا جثـتيْ والديْـها مـضرجـت بـالدمـاء وهذا بِـحدّ ذاته

مشهد ال يقل رهبة عن القتل .
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ـته ولـكـنـنـا ال نسـتـطـيع أنْ جنـزم بـصـحـة هذا ورغم انَّ الـقـاتل اعـترف بـجـر
االعـتراف والبد أنْ ننتـظر نتائج التحـقيق لنرى هل كانـت هناك باالضافة الى

ة سياسية ? ذلك جر
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ـروعـة ونـدعـو لالقـتـصاص من ـة ا وانـنـا اذ نسـتـنـكـر ونـسـتـبشـع هذه اجلـر
ـشكـور للـقـوات االمنـية الـتي نـسقت مع اجلـاني  ال يسـعـنا ان نُـغفل الـدور ا
الـقوات االمـنـيـة في اربيـل والسـلـيمـانـيـة وتَمَّ الـقبض عـلى اجلـاني خالل فـترة

قياسية ملفتة للنظر .
وهـذا مـا أوجب عـليـنـا ازجـاء الـتـحـيـة لـقـواتنـا األمـنـيـة  آمـلـ أنْ تـكـون هذه
الـقوات الـع الـساهـرة على أبـناء الـوطن احلبـيب جمـيعـاً وأنْ تُواصل عـملـها
بـتفـان واخالص حـفـاظاً عـلى األرواح واألمـوال وبعـيـداُ عن كل ألوان الـفـتور

رتكبي اجلرائم حيث ال أحد فوق القانون . ُالحقة  في ا
حفظ الله العراق وصانه من كل سوء .

ــا يـخـدم الـبالد ووفق الـعـامــلـ في مـؤســسـاته جـمــيـعـاً 
والعباد .

مصطفى مدبولي 

ساعدات (سيتم اسـتخدام جـميع تلـك ا
واإلمـــدادات لــدرء آثـــار الـــفــيـــضـــانــات
والـــســيـــول وتـــخــفـــيف حـــدة األضــرار

وإعادة تصحيح البيئة).
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وأعـلـنت الـسـفـارة الـكـوريـة عن عـزمـها
تـزويـد الـعـراق بـأكـشـاك مـبـتـكـرة وعـدد
فحص مواجـهة تفشي فـيروس كورونا
وقـــال بـــيــــان امس ان (هـــذه األكـــشـــاك
بتكرة تـوفر طريقة أكـثر أمانا وسرعة ا
وفــعـالــيــة من حــيث الـتــكــلـفــة لــفـحص
ـرضـ. واضـاف الـبـيـان ان (جـمـهـورية ا
كوريـا تزود جمـهوريـة العراق بـأكشاك
وعــــدد فـــحص  PCR –RTالــــكـــوريـــة
ـسـتـمرة الـصـنع من أجل دعم جـهوده ا
حملـاربـة فــيـروس كـورونـا حـيث سـيـتم
تـــســـلـــيــمـــهـــا إلى وزارة الـــصــحـــة في
قـبلـة من قبل مالك الـسفارة األسابـيع ا
في بغداد ومكتب وكالة التعاون الدولي
RT - الكورية) واكد الـبيان عدد فحص
 PCRالتي ستـوفرها كوريـا التي تبلغ
قيمـتها  400ألف دوالر ستـتيح فحص
 36400فـــــردي لــــفـــــيــــروس كـــــورونــــا
ـتوقع سـتجـد للـشعب الـعراقي ومن ا ا
أن تسـاهم في الفـحص الفـعال والعالج
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بغداد

جـمـيعـاً نـنظـر بـع الـتقـديـر واالحتـرام لـتوجـيهـات سـماحـة الـسيـد الـسسـتاني
واطن  والتي دائما" ما وخاصـة فيما يخص احلفاظ على وحدة البلد وكرامة ا
تصـدر مـن سـمـاحتـه بـ احلـ واالخر عـلـى شـكل تـوجـيـهـات وتأكـيـدات عـلى
الـثـوابت الـوطـنـية الـصـرفـة  وهيَّ بـنـفس الـوقت أرشـادات ودالالت لـفـتح سُـبل

االختناقات وقلَّة احليلة التي اصابت العملية السياسية وزعاماتها !!!
ثـلة االم  اللـقاء األخـير الذي جَـمَعَ سمـاحتهُ مع الـسيدة جـن بالسـخارت 
ـتــحــدة في الــعـراق في الــنــجف األشــرف كـان لهُ دالالت مــهــمـة الــعــام لال ا
وعـمـيـقـة  فـقـد أشـارَ  سـمـاحتـهُ الى وجـوب أجراء إنـتـخـابـات مُـبـكـرة  ونـزيـهة
واطن من شـاركة الفـاعلـة والكبـيرة لـلمواطـن  وحتـفظ صوت ا تضـمن حق ا
ـزورين واصحاب االجندات اخلارجية مدفوعة الثمن مُسبقاً  كما حثَّ شرور ا
سمـاحتهُ عـلى مـحاربـة الفـسـاد ومحـاسبـة الـفاسـدين فسـماحـتهُ يـعلم جـيداً ان

واطن النزية بل وأقوى من سلطة القانون.  سلطة الفاسد اقوى من سلطة ا
  كمـا ان تـأكـيـد سـمـاحتـه علـى ضرورة إنـهـاء حـالـة الـطـيش واالنفـالت االمني
ُنـفـلت الذي يُـشكل خـطـر حقـيقـيا" عـلى مـستـقبل ووحـدة البـلد ونزع الـسالح ا

واطن العراقي . وحياة ا
منْ منـا الينـظـر الى تلك الـثوابت بـع االحـترام والـتـقديـر  ونثـني جمـيعـاً على

اهتمام سماحته الدائم وحرصه على بناء ورعاية 
عملية سياسية رصينة حتفظ للعراق مكانته وللمواطن احترامه .

انـتـهى الـلـقـاء بـ سـمـاحـة الـسـيـد وبالسـخـارت  وانـطـلـقت بـيـانـات الـترحـيب
ؤازرة  لتوجيهات سماحته . والثناء وا

لقـد استـبقت الـرئاسـات الكـتل السـياسـية في سـرعة اطالق بـيانـاتهـا وفرحـتها
وتمـسكها بتـوجيهات سـماحة السيـد  بل وأعتبروها  مـنهج عمل ودستور دائم
كن احلـيـاد عنه وجـمـيعـهم اسـتـعد لـتـقد قـرابـ الطـاعـة والوالء وااللـتزام ال

بالتوجيهات  حتى جعلونا نصدق مايقولون !!! 
ـغلـوب عـلى امره - وليسَ نـحنُ فـقط من انـطلت عـلـية الـلـعبـة بل حـتى شعـبـنا ا
صدقَّ -  وفـرح فرحـًا كبـيراً  كـونهم جـميـعاً مـتخـوف من مـصيـرنا اجملـهول 
وهو مـا شجعنا على اعتبار بيـانات الرئاسات موافقة مِلـزمة الصحابها بالسير

على نهج وتوجيهات سماحة السيد   
ولم نكـن نعـلم جـمـيعـاً ان طـبق احملـاصـصة احلـزبـيـة  طبـخهِ عـلى نـار هـادئة
واتـية  لالعالن عن صفـقتـهم واتفاقـاتهم احلـزبيـة والطائـفية وينـتظـر الفرصـة ا
ــا يــضــمن لــهم االســـتــتــار من ردة فــعل الــشــارع الــغــاضب .. لــذا جــاءت و
توجـيهـات سمـاحة الـسيـد كطـوق النـجاة لـهم وليـرى مشـروعهم  الـنور ويُـثبـتوا
ُـسـمـيـات الـتي لـلــعـالم انـهم جـزء اليـتـجـزأ من مـشـروع احملـاصـصـة رغم كل ا

يستظلون بها . 
 يومـا" واحد مرَّ  على توجـيهات السيـد السيستـاني حتى فاجئنـا السيد رئيس
نـاصب احلـزبـيـة بـأمـتـيـاز مُسـتـتـرين بـتـوجـيـهات مـجـلس الـوزراء بـقـائـمة مـن ا

رجعية ومستغل تفاعل الشارع معها . ا
وضوع مُعَّد سلفاً حتى مع بالسخارت ??? هم : هل ا والسؤال ا

ام حكمت الصدفة والظروف ذلك!!
ـشـروعـكم مـاتبـقى مـن ثقـتـنـا بـكم  فـلن نـراكم بـعـد الـيـوم سوى لـقـد أنـهـيـتم 
باديء احملاصصة احلزبية والطائفية ولن مجـموعة سياسية بأمتياز متمسـكة 

تكونوا يوماً جزء من نهضة العراق العظيم .
اين ذهبت خـطابات الترحيب والـتهليل التي وجهـتموها لسمـاحة السيستاني  

ناصبي !!! أم أهميتها كونها تكللت بتمرير مشروعكم في التحاصص ا
اتـوجـه بـخـطــابي الى سـمــاحـة الــسـيـد الــسـســتـاني ; أن  لــكل الـعــراقـيـ في
سـمـاحـتـكم سـمـاحـتـكم ثـقة وجـانب  ولـسـتم فـقط لـطـائـفـة او عـرق  وحـديـثكم
وتـوجــيـهــاتـكم الــدائـمـة تــنم عن مـدى حــرصـكم عــلى بـيــتك (الـعــراق) وابـنـائك

(العراقي )  ويكفينا يقينا" أن لنا فيك األب 
 ورب األسرة الـكبـيرة  الذي يـجاهد لـلحفـاظ على بـيته وابنـائه .. وكوني واحداً

منهم أقول لسماحتكم : 
أن خطـاباتكم وتوجيهـاتكم عادة ما تُسـتثمر لتمـرير مشاريع التمت لـتوجيهاتكم

وتوجهاتكم بصلة !!
لذا نرجو من سماحتكم بأن التعطوا مبرراً ألحد بعد اليوم ان يستخدم اسمكم
وتـوجـيــهـاتـكم في تـرســيخ مـبـاديء احملـاصـصــة والـطـائـفـيــة !!!  ونـتـمـنى عـلى

سمـاحتك ان تكون واضحاً وحاسمـًا معهم الننا لم نعد نثق بهم
ر باخطر انعطـافاته التأريخية   ولن نكون ابداً .. فـالعراق 

تحاصص على رأس السلطة ...  بخير مادام ا
والله من وراء القصد .

ـسـتجـد في ـرضى فـايـروس كـورونـا ا ا
العـراق). وأضافت أن (جمـهوريـة كوريا
ســتـوفــر ثالث اكــشـاك فــحص ألول مـرة
ـبـتـكـرة لـلـعـراق تــوفـر هـذه األكـشــاك ا
طـريقـة أكـثر أمـانـا وسرعـة وفـعالـية من
حـيث الـتـكــلـفـة لـفــحص مـرضـ فـيـروس
كــورونـا من خالل تـمـكــ الـعـامـلـ في
مجال الرعاية الصحية من أخذ العينات
ــرضى دون أي اتــصــال مـــبــاشـــر مع ا
وبـالــتـالي الــسـمــاح لـهم بــارتـداء احلـد
األدنى من معدات احلـماية وتـقليل وفت
تـطـهـيـرهم بـعـد الـفـحص). وتـابـعت انه
(قـــبل هــذا الـــتــبـــرع قــدمت احلـــكــومــة
ـاضي ما قـيمته 200 الكـورية في أيار ا
RT - PCR الف دوالر من عــدد فــحص
ــضـادة و 50 وعــدد فــحص األجــســام ا
الف كمامة وتعد حـكومة كوريا مساعدة
ا قيمته  200ألف دوالر طبية إضافية 
من الـكـمــامـات لـلــمـسـاعــدة في احـتـواء
انـتشـار كـورونا في الـعـراق . وأكدت أن
(مـتب ـوبكا العراق سيواصل أيضا دعم
حــرب الـــعــراق ضـــد كــورونـــا من خالل
ــواد تـــوفـــيـــر اإلمـــدادات الـــطـــبـــيـــة وا
التدريبـية للمـنظمات غيـر احلكومية في

العراق ودعم بناء قدراتها).
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الــذي صــوّت عــلــيه مــجـلـس الـوزراء
االحتادي وأحاله إلى مجلس النواب
في  14 أيلول اجلاري وجرى تسليط
ـشـروع وفـقراته الـضوء عـلى مـواد ا
ـــتــعـــلـــقـــة بـــاالقــلـــيـم. وفي خـــتــام ا
االجــتــمــاع نــاقش مــجــلـس الـوزراء
األسس اإلســتــراتــيـجــيــة لـلــمــوازنـة
الـعــامـة االحتــاديـة لـلــسـنـوات 2021
و 2022و 2023 ومشـاركـة االقـليم في
ُـشكـلة بـهذا الـشأن. اللـجنـة الـعلـيا ا
وعلى ضوء ذلك قدم وزيـر التخطيط
الــتــوضــيــحــات الالزمــة حــيــال ذلك.
وقــــرر مــــجـــــلس الــــوزراء تـــــوجــــيه
الـوزارات بــالـتـنـســيق والـتـعـاون مع
ــــــالـــــيـــــة واالقــــــتـــــصـــــاد وزارتي ا
والـتـخـطــيط لـهـذا الـغـرض لـضـمـان
مـشـاركـة فـعّـالـة إلقـليـم كـردستـان في
وازنـة العامة صياغة إسـتراتيـجية ا
االحتــاديـــة بــهــدف تــأمــ احلــقــوق

الية إلقليم كرستان. ستحقات ا وا

اخلدمـات في إقلـيم كـردستـان أفضل
ــــا هي عـــلـــيـه في بـــاقـي مـــنـــاطق
الـــعـــراق مــؤكـــداً أنه (ال يـــوجــد أي
ـعيشة مـواطني اإلقليم طرف يهتم 
ة ويسـهر عـلى تـوفيـر احليـاة الكـر
لــهـم بـــقــدر مـــا تـــقـــوم به حـــكـــومــة
اإلقـلـيم). وعـرض الـطـالـبـاني نـتـائج
الـزيـارة الـتي قـام بـهـا الـوفـد الرفـيع
إلى بــــغـــــداد وال ســــيــــمــــا مــــســــار
احملـــادثـــات بــ إقـــلــيـم كــردســـتــان
ـوازنة واحلكـومة االحتـادية بـشأن ا

العامة االحتادية وملف النفط.
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ـباحـثـات مـسـتـمرة وأشـار إلى أن (ا
نـــحــو الــتـــوصل إلى اتــفـــاق بــعــيــد
ـدى). وتـنـاول كل من وزيـر اإلقـلـيم ا
لشؤون الـتفاوض مع بـغداد ورئيس
ديــوان مــجـلـس الـوزراء وســكــرتــيـر
مـــجــلـس الــوزراء مـــشــروع قـــانــون
وازنة العامة االحتادية لعام 2020 ا

ســـلط الـــضـــوء عـــلى الـــزيــارة الـــتي
أجــــراهـــا رئــــيس مـــجــــلس الـــوزراء
االحتــادي مــصــطــفى الــكــاظــمي إلى
إقـــلــيم كـــردســتــان وعـــدّهــا خــطــوة
ـشـاكل الـعـالـقـة بـ إيـجـابـيـة حلل ا
حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان واحلـكـومة
االحتادية عـلى أساس الدسـتور كما
ـبـاحـثـات عـبّـر عن أمـله بـأن حتـقق ا
. نتـائج تصـب في مصـلحـة اجلانـب
وقـال بـحــسب بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امـس إن (الـــقــــضـــايــــا اخلالفــــيـــة ال
ـسـتـحـقات تـنـحـصـر في الـرواتب وا
ـــشــاكل ـــالــيـــة وبــاإلضـــافــة إلى ا ا
ـوازنة والنفط فإن محور تعلقة با ا
مــبـاحــثـاتــنــا يـشــمل أيـضــاً تـطــبـيع
ـنـاطق الـكـردسـتـانـيـة األوضـاع في ا
خـــارج اإلقــــلــــيم وكــــذلك احلــــقـــوق
ــســتـحــقــات الـدســتــوريـة لــقـوات وا
الـــبــيــشــمــركـــة). كــمــا أشــار إلى أنه
(بــالــرغم من األزمــات الــراهــنــة فـإن

الـتـابـعـة لـقـضاء زاخـو الـتي ارتـكب
فـيـهـا الــنـظـام الـبـعـثي في  16أيـلول
ــا أسـفـر عن ــة كـبـرى   1969جـر
ــواطــنـ اســتــشــهــاد الــعــديــد من ا
. وبـعـد ذلك ـسـلـمـ ـسـيـحـيـ وا ا

مـجــلس الـوزراء قــوبـاد الـطــالـبـاني
وذلك عـبـر دائرة تـلـفـزيـونيـة مـغـلـقة.
وفي مــســتــهل االجــتــمــاع اســتــذكـر
رئـــــيس مــــجــــلـس الــــوزراء بــــإجالل
ذبحة قرية صوريا الذكرى السنوية 
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عـقـد مـجــلس وزراء إقـلـيم كـردسـتـان
بـــرئـــاســـة رئـــيس مـــجـــلـس الــوزراء
مـسرور الـبـارزاني األربـعاء جـلـسته
ـشــاركـة نــائب رئـيس األســبـوعـيــة 

كــورونـا في ســجـون احملـافــظـة اكـد
اجملـــمـــعـي  ( إجـــراءات مـــواجـــهـــة
كـورونـا في الـسـجـون جـيـدة لـكـنـها
غــيـر كــافــيــة بــســبب وجــود بـعض
الــسـجــون الــتي تــعـانـي اكـتــظــاظـا
بــأعــداد الـســجـنــاء الى جــانب عـدم
احـتـوائـهـا عـلى مـؤسـسـات صـحـية
ـصـاب والـتي ـوقـوفـ ا حلـجـر ا
ــشـاكـل الـتي تــؤثــر عـلى تـعــد من ا
تـطــبــيق مـعــايــيـر حــقـوق اإلنــسـان

وقوف في  ديالى ) . للنزالء وا
الى ذلك اســـتــقـــبل مـــحــافـظ ديــالى
مــثـنى الــتـمــيـمي  رئــيس صـنـدوق
ـتـضررة من ـنـاطق ا إعـادة اعـمار ا
الـعـمـلـيـات اإلرهـابـيـة مـحـمد هـاشم
الـعـاني وبـحـضـور اعـضـاء مـجـلس
النواب  في مكتبـه بديوان محافظة

ديالى.
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ورحب الــتـمـيـمي بــالـعـاني مـشـددا
عــلى ضـرورة تـكــرار هـذه الـزيـارات
لـلوقـوف على مـدى تـضرر مـحافـظة
ديـالى جـراء الـعـمـلـيـات الـعـسـكـرية
واالرهابي  فيما قـدم شرحا موجزا
لــلـعــانـي عن مــحـافــظــة ديــالى وكم
ــتــوقـــفــة جــراء االزمــة ــشـــاريع ا ا
ـالـية والـعـمـليـات الـعـسكـريـة ضد ا
تـنــظـيم داعش االرهــابي مـؤكـدا ان
احلكومة احملـلية تعـمل جاهدة على
ــهـمــة . ونــاقش ـشــاريـع ا اجنــاز ا
شاريع التي ستخصص اجلانبان ا
حملـافــظــة ديــالى مـن قـبـل صــنـدوق
ــتــضـررة ــنــاطق ا اعـادة اعــمــار ا
مــشــددا عـــلى ضــرورة رفـع نــســبــة
ــشـاريع نــظـرا حلـجم احملــافـظــة بـا
الـضــرر الـكــبـيــر في بـعض مــنـاطق

احملافظة.

من جــهـــته رئــيس صـــنــدوق إعــادة
ـــتــــضـــررة من ــــنـــاطـق ا اعــــمـــار ا
الـعـمـلـيـات اإلرهـابـيـة مـحـمد هـاشم
العـاني ابـدى تعـاونه الكـبيـر إلعادة

اعمار محافظة ديالى.
ومن جـــانب آخـــر اكـــد الـــنـــائب عن
مـــحـــافـــظـــة  ديـــالى عـــبـــد اخلـــالق
الـــــعــــزاوي   بــــان نـــــشــــاط داعش

االرهـابي انـحـصر في  4منـاطق في
ديـالى. وقال الـعـزاوي لــ ( الـزمان )
ان (  نــــشـــاط داعش االرهــــابي من
خالل خاليـاه الـنـائـمـة بـدء يـتـقلص
ـاضية بشكـل واضح في االسابيع ا
في ديــالى وانــحــصـر في  4مــنـاطق

ابرزها ريف خانق ) .
واضــاف الـعــزاوي  ان (  عـمــلـيـات

احلــشــد الــشــعـــبي واجلــيش في 3
قواطع اتت ثـمارهـا من خالل ضبط
ـضــافـات الــتي كـانت الــعـديــد من ا
تـــزود داعش االرهـــابي بـــاألعـــتـــدة
والـــغـــذاء  )  مـــؤكـــدا أن  ( هـــنــاك
خطـطا مـوضوعه من قـبل الـقيادات
االمنية إلنـهاء ملف اخلاليـا النائمة
ـوجــودة خـاصـة وســد الـفــراغـات ا

بـ ديـالى وصالح الـدين ) . واشار
الــــعـــــزاوي الى ان (  وضـع ديــــالى
االمـنـي افـضل حـالـيــا رغم تـسـجـيل
بـعض اخلـروقات بـ فـتـرة واخرى
اال ان حــركــة داعش بـدأت تــتــقـلص
بـسـبب عمـلـيـات االنتـشـار وتـوسيع
ـرابطـة في الـعمق من دائـرة نقـاط ا

قبل التشكيالت االمنية ) .
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كــشف عــضــو مــجــلس الــنــواب عن
مـــحـــافــظـــة ديــالـى الــنـــائب مـــضــر
الــكــروي  عن تــوقف اكــثـر من 600

معمل منذ  17سنة في احملافظة.
وقــال الـكـروي  لــ ( الــزمـان ) امس
ان (ديــالى تـمـتـلك قــاعـدة صـنـاعـيـة
كبيرة في اكثر من  20 مجاال وكانت
مــــــصــــــدر مــــــهم لــــــدعـم االســـــواق
ـؤسـسـات احلـكـوميـة بـإنـتـاجـها وا

لعقود طويلة).
ـؤلـم بـان ان (  ا واضــاف الــكــروي 
هـنـاك اكـثر من  600 مـعـمل مـتوقف
في ديالى منذ  17سنة متتالية الفتا
ـعامل مرة اخرة الى ان اعادة تلك ا
ســيــوفـر عــلى االقل  30الف فــرصـة
ـــعــامل عــمل خـــاصــة وان بـــعض ا

كبيرة تستقطب مئات العمال ) .
واشـــــار الـــــكــــروي الـى  ( ضــــرورة
احياء الصناعة في احملافظات ألنها
ســـتــخـــلـق انـــتـــعـــاش اقـــتـــصــادي
وســـتــدعـم مــلف خـــفض الـــبــطـــالــة
وتقلـيل معدالت الـفقر احلـاد خاصة
وان ديـالى بلـغت نـسـبة الـفـقر اكـثر

ئة من  30 با
 ومن جـــــانـب آخـــــر قـــــال مـــــكـــــتب
مفـوضيـة حقـوق االنسـان في ديالى
صـالح مـهــدي اجملــمــعي   ( نــدعـو
الى اعادة الـعمل بـزيارات الـسجون
وبـــــشــــكل جـــــزئي وفـق مــــحــــددات
وضــوابط تــضــمن تــطــبــيق شـروط
الـــوقــايـــة والـــسـالمـــة الـــصـــحـــيــة
والـتــبـاعـد االجـتـمـاعي أو  اعـتـمـاد
خـطوط اتـصـاالت هاتـفـية بـ نزالء
الـسـجــون وبـ ذويـهم وبـإشـراف 

عنية ) . السلطات االمنية ا
وعن الــتــحــوطــات االحــتــرازيــة من
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{ كــوبــنــهــاغن (أ ف ب) - تــســتــعـد
أجــزاء كــبــيــرة من أوروبــا اجلــمــعـة
لفـرض قـيود جـديدة واسـعـة النـطاق
لــلــحــد من تــفــشي فــيــروس كــورونـا
ـــســـتـــجـــد بـــعـــدمـــا جتـــاوز عـــدد ا
اإلصـابـات حـول الـعـالم  30مـلـيـونـا
ية بينما حـذّرت منظمة الصـحة العا
ـعدالت "مـقلـقة" من انتـقال الـعدوى 
في الــقـــارة. وســـتــحـــد بــريـــطــانـــيــا
الـتـجـمـعـات بـيـنـمـا يـتـوقع أن تـفض
ــدن فـــرنــســـا قـــيـــودا جـــديـــدة فـي ا
الرئيـسية بيـنما تـواجه حكومات في
أنحاء الـقارة ارتـفاعا جـديدا في عدد
اإلصـابـات بـالــوبـاء.وتـوفي أكـثـر من
 943ألف شخص حول العالم 200
ألف منـهم في أوروبـا جـرّاء كوفـيد-
 19منذ ظهر الوباء للمرة األولى في
ــاضي وفق الــصــ أواخــر الـعــام ا
حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.
نـظمة الـصحة ديـر اإلقلـيمي  وقال ا
يـة في أوروبـا هانس كـلوغه إن العـا
االرتــفـاع فـي أعـداد اإلصــابــات الـتي
سـجّـلت هـذا الـشـهـر يـجب "أن تـكـون
ــثـابــة جــرس إنـذار لــنـا جــمـيــعـا"
بعدمـا أعلـنت القارة  54ألف إصابة
جــــديـــدة فـي يـــوم واحــــد األســـبـــوع

الفائت في عدد قياسي جديد.
’u×  ¡«dł«

وأضاف في مؤتمـر صحفي عـقد عبر
اإلنـترنت فـي كوبـنـهـاغن "عـلى الرغم
من أن هـــذه األرقـــام تـــعـــكـس إجــراء
فـحـوص عـلـى نـطـاق اوسع إال أنـهـا
تـــكــشف كــذلك عـن مــعــدالت مــقــلــقــة

نطقة". النتقال العدوى في أنحاء ا
ودعت الـعــاصـمـة اإلسـبــانـيـة مـدريـد
حـيث يـتـفـشى الـفـيـروس إلى حتـرّك
ـركـزيـة "حـاسم" من قـبل احلـكـومـة ا
الـتي يـتـوقـع أن تـكـشف عن سـلـسـلـة

تدابير جديدة اجلمعة.
ــسـؤولـون فـي مـدريـد من أن وحـذّر ا
ـنـطـقة نـظـام الرعـايـة الـصـحيـة في ا
يـــتــعــرّض لــضــغـط مــتــزايــد إذ بــات
مـرضى كـوفـيد- 19يـحتـلـون سـريرا
ستشـفيات جرّاء من كل خمسـة في ا

وجة الثانية من الوباء. ا
في األثـــنــــاء يـــزداد الـــقــــلق حـــيـــال
احــــتــــمــــال إعــــادة فــــرض إغالق في
ديـنة بـعـدما أشـار مسـؤول صحي ا
ـستـوى األربـعاء إلى إقـليـمي رفـيع ا
ناطق إمكانية القـيام بذلك في أكثر ا
تــضـررا. وقــالت مــاريـبــيل كـيــسـادا
وهي مــــتــــقـــــاعــــدة في اخلــــامــــســــة
واخلمـسـ لـوكالـة فـرانس برس إن
فـرض اإلغـالق مـجـددا "لــيس بــفـكـرة
جيدة برأيي للـمتاجر ومحـال البقالة
ــدارس. واحلـــانـــات الـــصــغـــيـــرة وا
فــالـنـاس يــعـانــون من ضـغط نــفـسي
ـنـزل واإلغالق كان الزمـتـهم ا كـبيـر 

صعبا للغاية".

ـقـرر أن وأمــا في بـريــطـانــيـا فـمـن ا
يـبـدأ تــطـبـيق تـدابــيـر إغالق جـديـدة
اعــتـبــارا من اجلــمـعــة بـيــنـمــا حـذّر
رئيس الوزراء بـوريس جونسون من

موجة إصابات ثانية.
ولن يُـسـمح لــنـحـو مـلـيـوني شـخص
ـــا في ذلك فـي شـــمــال انـــكـــلـــتـــرا 
نيوكاسل وساندرالند بلقاء أشخاص
غـيــر أولـئك الـذيـن يـعـيـشــون مـعـهم.
كذلك سـيحظـر التـنقل بـ الطاوالت
في احلــانـات في حــ سـيـكــون عـلى
األمـاكـن الـتـرفـيــهـيـة إغـالق أبـوابـهـا

بحلول الساعة العاشرة مساء.
وفرضت احلـكـومة قـواعد جـديدة في
أنــــحـــاء انــــكـــلــــتــــرا االثـــنــــ حتـــد
الـتـجمّـعـات بـسـتـة أشـخاص أو أقل
في ح بـلغ عدد اإلصـابات الـيومـية
مـستـويـات غيـر مـسبـوقـة منـذ مـطلع
أيــار. كـــذلك تــســـتــعـــد الــســـلــطــات
الـفـرنـسـيـة لـتـشـديـد الـقـيود فـي عدة
مدن الحتواء ارتفاع أعداد اإلصابات
مع تــســـجــيل نــحــو  10آالف حــالــة
جديدة يوميا خالل األسبوع الفائت.
وأعـلن وزير الـصـحـة أوليـفـيه فـيران
أنه ســيـتم فــرض قــواعـد جــديـدة في
مــديـنـتي لــيـون ونــيس بـحــلـول يـوم
الــسـبت بــعـدمــا فـرضت الــسـلــطـات
قـيـودا جـديـدة عـلى الـتـجـمـعـات هـذا

األسبوع في بوردو ومرسيليا.
أمــا إســرائــيل فــســتــكــون أول دولـة
مــتــقـدمــة في الــعــالم تــفــرض إغالقـا
ثانـيا عـلى مسـتوى الـبالد يبـدأ بعد
ظـــهـــر اجلــمـــعـــة. وأثــارت اخلـــطــوة
احــتـــجــاجــات في تـل أبــيب في وقت
ـئات متـأخـر اخلمـيس عنـدمـا خرج ا
إلى الـشـوارع لـلــتـعـبـيـر عن رفـضـهم
للقيود الـتي تدخل حيّز التـنفيذ قبل
سـاعـات علـى رأس السـنـة الـيـهـودية
وســتــمـتــد لــثالثــة أسـابــيع لــتــشـمل
مناسبات أخرى بينها عيد الغفران.
وقالت يـائيل الـبالـغة  60عاما وهي
مـوظـفـة سابـقـة في مـكـتب لـلـهـنـدسة
فقدت عملهـا بسبب األزمة "االقتصاد
يتهـاوى الناس يـخسرون وظـائفهم
وهـم مــكـــتـــئــبـــون. من أجـل مــاذا? ال
شيء". وسجّـلت إسرائيـل ثاني أعلى
معدل انتقـال للعدوى بالـفيروس بعد
الــبـحـريـن وفق احـصــائـيــات وكـالـة
ـــوجب الـــقـــيـــود فـــرانـس بـــرس. و
اجلــديــدة ســيـتــعــيّن عــلى الــســكـان
الـبـقــاء ضـمن مـسـافـة  500مـتـر عن
مـنــازلـهم. وفي ظل ارتـفــاع مـنـسـوب
الــغــضب بــشـأن طــريــقــة اسـتــجــابـة
الـســلـطـات حــول الـعـالم لــلـفـيـروس
تــواجه بــعض احلـكــومــات اجـراءات
قـانـونـيـة اتّـخـذهـا مـواطـنـوها الـذين
اتـهـمـوهـا بــالـفـشل. وتـخـطط رابـطـة
فرنسـية لضـحايا كـوفيد- 19لتقد
شـــكـــوى قـــضــائـــيـــة في حق رئـــيس

الــوزراء جــان كــاســتـيــكس وفـق مـا
ثل اجملموعة. أفاد احملامي الذي 
كـذلك رفــعت دعـاوى فـي الـصـ من
قبل أقارب بعض ضحـايا الوباء لكن
الــعـديـد مــنـهـا رُفـض بـيـنــمـا يـواجه
الــعـشــرات ضـغــوطـا من الــسـلــطـات
ـــنــعــهم من الـــقــيــام بــأي اجــراءات

. عني قانونية وفق األشخاص ا
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وتتـهم عائالت الـضحـايا احلـكومات
احملـلـيـة فـي ووهـان وهـوبـاي حـيث
ظهر الفـيروس للمـرة األولى بإخفاء
ــرتـبــطـة بــتـفــشـيه في ــعـلــومـات ا ا
الـبــدايـة والـفـشل فـي إبالغ الـسـكـان
والـــتــخـــبط في االســـتــجـــابــة وتــرك
ــتـقــاعـدة الــوبــاء يـنــتـشــر. وقــالت ا
جــونغ هــانـيــنغ الــتي تـوفـي ابـنــهـا
بـالـفـيـروس "يـقـولـون إن الـوبـاء كان
كـارثــة طـبـيـعــيـة. لـكن هــذه الـنـتـائج
اخلــطــيــرة كـــانت من صــنع الــبــشــر

سؤولية". ويجب حتميل أحد ما ا
وأضافت "تـدمّرت عـائـلتي. لن أشـعر
بـالــسـعــادة أبـدا بــعـد اآلن". الى ذلك
قــــررت احلـــكـــومــــة األردنـــيـــة إغالق
ـــــطــــاعم ــــســـــاجــــد وا ــــدارس وا ا
ـدة ـقــاهي واألسـواق الـشـعــبـيـة  وا
اسبوع إعتبارا من اليوم اخلميس
بـــعـــد تـــســـجــــيل أرقـــام قـــيـــاســـيـــة

بـــاإلصـــابــــات بـــفـــيــــروس كـــورونـــا
ـسـتـجـد.وقـال وزيـر الدولـة األردني ا
لـشؤون اإلعالم أمـجـد الـعضـايـلة في
مؤتـمـر صـحافي إن "مـجـلس الوزراء
إتــخـــذ الـــيـــوم اإلثـــنـــ جـــمــلـــة من
الـــقـــرارات واإلجـــراءات الـــوقـــائـــيـــة
ـواطــنــ واحلــفــاظ عـلى حلــمــايــة ا
سالمــتـهم وضــبط إنـتــشـار الــعـدوى
وذلك فـي ضــوء إرتـــفـــاع اإلصـــابــات
ـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مع
األسف".وأوضـح الــعــضــايــلــة وهــو
أيـــضــــا الــــنـــاطـق الـــرســــمي بــــإسم
احلكـومـة إن "هذه الـقـرارات تتـضمن
ـــدارس تـــعــــلـــيـق دوام غـــالــــبـــيــــة ا
احلـــكــومــيــة واخلـــاصــة واإلنــتــقــال
لــلـتــعـلـيـم عن بـعــد إعـتـبــارا من يـوم
ــدة إســبــوعــ ــقــبـل و اخلـــمــيس ا
دة قاهي  طاعم وا وإغالق صاالت ا
إســبــوعـ وإقــتــصـار عــمــلـهــا عــبـر
ناولـة والتـوصيل وإغالق األسواق ا
الــشــعــبــيــة في جــمــيع مــحــافــظــات
ـــمـــلـــكـــة".وســــجل األردن اإلثـــنـــ ا
حـصـيلـة يـومـيـة قيـاسـيـة لإلصـابات
بلغت  214إصابة بعدما كان يسجل
أعـدادا قــلـيـلـة جـدا قــبل شـهـر واحـد
فقط بحيث سجلت إصابة واحدة في
الـــســـادس مـن آب/اغـــســـطس.وأكـــد
الــعــضـايــلــة إن "الـقــرارات تــتــضـمن

يـأتي كـون "الـصـفوف الـثالثـة األولى
هي من أقل الـفـئـات العـمـريـة إصـابة
لـلـعـدوى وتـدريــسـهم في الـغـالب من
مــعــلـم واحــد" مــشــيــرا إلى أن "ولي
األمـر سـيـعـطى اخلـيـار بـ الـتـعلـيم
ــــــدرسي او عـن بــــــعـــــد البــــــنــــــائه ا
وبناته".من جانبه قال وزير األوقاف
ــقــدســـات اإلسالمــيــة والـــشــؤون وا
ــؤتــمـر إنه مــحـمــد اخلاليــلـة خالل ا
ـدة إسبـوع ـساجـد  "تقـرر إغالق ا
ابــتــداء من يــوم اخلــمـيـس".وأضـاف
"نحن في الوزارة نـتقـبل هذا اإلجراء
ـقـاصد كـإجراء إحـتـرازي يتـفق مع ا
الــعـامــة لـلـشــريـعــة اإلسالمـيــة الـتي
تــنــادي بــدفع الــضــرر".فـي الــســيـاق
نـفــسه أعـلـن رئـيس مــجـلس رؤسـاء
ــــــطـــــران الــــــكـــــنــــــائـس في األردن ا
خــريـــســتــوفــوروس في بــيــان "قــرار
تـعـليق إقـامـة الـصـلـوات والـقداديس
ـــدة ــــمـــلـــكـــة  في كـــافــــة كـــنـــائس ا
".وأضاف خريـستوفوروس أسبوعـ
وهـــو ايــضـــا مـــطــران األردن لـــلــروم
األرثـوذكس "كـلـنــا ثـقـة بـأبـنـائـنـا في
ـمــلـكــة كـافـة بــالـتــقـيـد مــحـافــظـات ا
بــأوامـر الـدفــاع وعـدم الــتـجــمـعـات
وتـطـبـيق إجـراءات الـسالمـة الـعـامـة
اخلـاصة بـالـفـيروس وأخـذ احلـيـطة

واحلذر للحيلولة دون انتشاره".

تحدة والعـالم  االجواء الساخنة الي في الواليـات ا اراقب وبشـكل حثيث مع ا
لـلـحـمـلـتـ االنـتـخـابـيـتـ لـكل من تـرامب الـذي يـسـعى بـالـظـفـر بـالـواليـة الـثـانـيـة
ـقـراطي -بـايـدن  واشـعـر انـا االن مع الـبـقـية بـشـكل ومـنـافـسه عن احلـزب الـد
ستـخدمة خـصوصا تلك الـتي يتبـعها في احلوار مع مندهش من لـغة التـخاطب ا

معارضه بايدن ...!
ـقـراطي - جـو بـايـدن يـتـقدم ـرشح الـد اظـهـرت اخـر اسـتـطالعـات الـراي : ان ا
بـنـقــاط كـبـيـرة عــلى مـنـافـسه اجلــمـهـوري - دونـالــد تـرامب في نـوايــا الـتـصـويت
لـلنـاخبـ خصـوصا من مـواطـني امريـكا الالتـينـيـة الذي يـتحـدثون االسـبانـية في
االنتـخـابـات الـرءاسـيـة والـتي سـتجـري في الـثـالث من نـوفـمـبـر - تـشـرين الـثاني
2020 وكـشف االسـتطالع الـذي اجـرته منـظمـة نـاليـو  ومعـهـد االستـطالعات-
صـلحة جو ئـة من هؤالء الناخـب ينوون الـتصويت  التينـو ديسيجـنز  ان ٦٥ با

ئة لترامب ..?! بايدن  مقابل 24 با
وابـرز القـضايا الـتي تشـغل االميـركي الـناطـق باالسـبانـية  وباء كـوفيد -19
واالزمة االقتـصادية الناجـمة عنه  وحركـة اإلحتجاج التـاريخية ضد الـعنصرية 
ـواضيع التي كـسيـكية  اي ا  وبناء اجلـدار احلديـدي على احلدود االمـريكـية وا

تهيمن اساسا على احلملة االنتخابية ...?!
والـكل هـنا يـتـحدث عن سـوء ادارة تـرامب ويرفـضـون بشـدة طـريقـة ادارته  لـهذه
االزمــة حـيث بــلغ عـدد الــوفـيـات اكــثـر من 199 الف اضـافــة الى ضـرورة كــلـفـة
الرعايـة الصحية  واجلدير باالشارة الى ان الذين يـنحدرون من اميركا الالتينية
تحدة تضم ست مليون شخص يشكلون اكثر من  18 اكبر اقـلية في الواليات ا

ئة من اجمالي سكان البالد ... با
وحـــمل تـــرامب بــهـــجــمــات كـالمــيــة ولـــعل اخـــرهــا في واليـــة فــلــوريـــدا عــلى ان
ـقراطي سيـعيدون فتح والياتهم في 4 -11 غـداة االنتخابـات  بقوله : هذا الد
اإلغالق سخـيف وفرض فقط الحلـاق الضرر باالقـتصاد قـبل االنتخـابات التي قد
ــرشـحـة تـكــون االهم في تـاريــخـنــا ...! اضـافــة لـهـجــمـاته عــلى كـامـال هـاريس ا
نصب ناءب للرئيس الى جانب خصمه جو بايدن منتقدا امام حشد قـراطية  الد
متحـمس  الناس ال يحبونها  ال احد يحبها مـتحديا بسخرية على اسمها كاماال
... واضاف ان تـتمـكن ابدا مـن ان تصـبح اول امراة رءيـسة  ابـدا سيـكون ذلك
ه بايدن في احدى حمالته االنـتخابية انه غبي اهانـة لبلدنا ...?!ا كمـا وصف غر

!?..
ؤدبة والـعذوبـة الى لغة الـكالم البذيء ـرشحـ ا لذلك تـدهورت لغـة احلوار ب ا

والتجريح خاصة من لسان ترامب وتصرفاته السيءة جتاه اجلميع ...?!
لـكن تـرامب ليس شـخصـا عـاديا  انه صـاحب امـبراطـورية مـاليـة ضـخمـة ويقف
الى جانـبه اللوبي اليهـودي في واشنطن ونيـويورك وهو يصـر على انه سيفوز في
والية ثـانية ويبقى في البيت االبيض خالل السنوات االربع القادمة وانه متاكد انه
سيفـوز في هذه االنتخابات باغلبية اصوات األميركي  اي انه سيكرر فوزه عام

2016 بفوزه باصوات اجملمع االنتخابي فقط .
ـقبـلة في بـداية وسيـبقى الـعـالم متـشوقـا وبـلهـفة لـنتـيـجة االنـتخـابـات االمريـكيـة ا
االسـبوع االول من شـهـر تسـرين الـثاني 2020 فـحسب 
ـته بل مـتـشـوق اكـثـر لـردود افـعـال تـرامب في حـالـة هـز

! امام بايدن 
ويرجح بعض احمللل انها النتيجة االكثر احتماال ...?!
{ توفي الكاتب اول امس في واشنطن

Z∫ فريق طبي فرنسي يعالج مصابة بكورونا öŽ

إتخـاذ إجراءات صـارمة وتـوقيف أي
شـخص يـقـيم اإلحـتـفـاالت واألعراس
وبيوت العـزاء أو أي جتمعات أخرى
دة  14يوما" مشيرا إلى ان "تنظيم
مثل هـذه التـجمـعات جنم عـنه ظهور
عــــشـــرات اإلصـــابـــات في مـــخـــتـــلف
ـــمــلـــكــة".كـــمــا قــررت مــحـــافــظــات ا
احلـــــكـــــومـــــة مـــــنـع الـــــزيـــــارات في
ـــســتــشــفــيـــات حــتى إشــعــار آخــر ا
ووضع آلـيــة جـديـدة لــعـمل األسـواق
ــركــزيــة وتــخــفــيض عــدد مـوظــفي ا
الــدولــة حلـده األدنـى.وشـدد عــلى إن
"هـذه اإلجــراءات تـأتي حـتـى نـضـمن
عــدم تـفــشي الــوبـاء الى مــسـتــويـات
يصـعب الـسيـطـرة علـيـها".من جـهته
قال وزير التربية تيسير النعيمي في
ـؤتمـر إنه "نـظـرا لتـطـورات الوضع ا
الـوبائي قـرر مـجلـس الوزراء تـعـليق
دوام الـطـلبـة والـتـحـول إلى الـتـعـليم
دارس احلكومية عن بعد في جميع ا
واخلـــاصـــة ومـــدارس وكـــالـــة غـــوث
دة وتشغيل الالجئـ الفلسطـيني 
اســـــبـــــوعـــــ اعــــتـــــبـــــارا مـن يــــوم
اخلـــمـــيس".وأوضح الـــنـــعــيـــمي إنه
"يــســتـثــنى من هــذا الــقـرار صــفـوف
األول والـــثـــاني والـــثــالـث األســاسي
والـــــــــصـف الـــــــــثــــــــــانـي عـــــــــشـــــــــر
(الـتــوجـيـهي)".وقــال إن هـذا اإلجـراء
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ـصـلـحـة الـناس اوال ـال البـد ان يـسخـرهـا  حـ يرزق الـله االنـسـان الـشـهـرة وا
ومـصلـحته ثـانيـا والسـؤال الذي  يـتداوله الـناس ويـبحثـون عن اجابـه له هو ماذا
في  ظـروف اسـتـفحـال جـائـحة شـاهـيـر من ابـناء الـوطن لـبـلـدهم وخاصـة  قـدم ا
كـورونـا التي تالحق اجلـميع وال تـستـثني  اغـنى االغنـياء مـهمـا  امتـلك من اموال
ـرض اخلـبـيث كـغـيـره من الـنـاس الـفـقراء اذا لم وشـهـرة فـانه عـرضة الـى هذا ا
ـال وال الشهـرة جتنـبه هذا اخلطـر الذي يهـدد اجلميع  يتخـذ سبل الـوقاية فال ا
ـشـاهـيـر و االغـنـيـاء هـذا ـرض دخل ا في الـبـلــدان االخـرى الـتي ال يـسـتـثـنـيـهـا ا
هنية عترك وقـدموا خدماتهم البنـاء بلدهم سواء بالتبـرع للمؤسسات الصـحية ا ا
عنـوي  لتكـون مساهـماتهم الى ـادي وا او للمـصاب بـشكل مبـاشر في الدعم ا
جـانب مـا  تـقـدمـه احلـكومـات ومـؤسـسـات الـقـطـاع الـعـام  ومن خـالل مـتـابـعـتـنا
لوسائل الـوقاية التي تهتم بها احلكومات في دول اخرى قريبة منا لتجنب شعبها
ـواطن مـخــاطـر هـذا الـوبـاء  جنـدهـا تــنـظم احلـمالت الـتي تــسـتـهـدف حتـصـ ا
فـتجد هـناك من ينصح بـتوفير وسـائل الوقاية ويـقدمها لك وانت في وزيادة وعيه 
عـقمات اجملانيـة و الكمامات والـقفازات وقد وظفت البيت او الـشارع في تقد ا
ـبادرات واجب ـهمـة واعتـبرت مـثل هذ ا طـاقات  عـدد من الشـاباب لـلقـيام بـهذه ا
واجـهـة اخلطـر الذي يـداهم اجملـتمـعات واتـاحة الـفرصـة لـلجـميع في دعم وطـني 
احلمالت الـتي تنظمـها الدول   ان مـا نتطـلع ونطمع به هـو  ان نرى مبادرات من
ـشـاهـيــر واغـنـيـاء الـبـلـد وجتـاره في تـخـفـيف االسـبـاب الـتي تـؤدي الى اصـابـة ا
الـفقـراء حتـديـدا من الـذين يصـعب عـلـيهـم شراء بـعض وسـائل الـوقايـة و تـوفـير
ـشـاهـيـر الذين مـتـطـلـبـات الـوقـايـة التـامـة  وبـالـوقت الـذي تـوجه به الـدعـوة الى ا
رزقـهم الـله ان يفـيضوا بـعطـائهم عـلى النـاس االخريـن .فانهـا دعوة لـكل من يرى
ناسـبة .ومنها اديه تاهله ان يـقوم بهذا الـدور الوطني وبالـوسائل ا ان امكانـاته ا
ـتعففـ من الذين يصعب عـليهم شراء ناعة لـلفقراء وا تقد الـغذاء الذي يوفـر ا
هذا الـنوع من الغذاء  الـلهم ندعـوك ان جتنب بلدنـا واهلنا
ويالت هـذا الوباء اخلبـيث .وهي دعوة الى وسائل االعالم
ــمــبـادرات وتــشــجـيع اخملـتــلــفــة في تـغــطــيــة مـثل هــذه ا
اصحـابهـا واالقتـداء بهم من قـبل االخرين لـلوقـوف بوجه

اخلطر الذي يهدد اجلميع بال استثناء .
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كـنا صـغـارا واطفـاال الـبراءة هي عـنـوان بسـاطـتنـا وحـياتـنـا التي كـنـا نعـيـشهـا ايام
ـشهـورة انذاك الطـفـولة واقـوى العـابـنا هي احلـيـة والدرج والـدعـبل ولعـبـة الصـور ا
والـتي طبع علـيهـا اشهر العـبي منـتخـبنا الـوطني مـثل حس سـعيـد ودرجال وناظم
شـاكـر والـراحل ابـو هـيـا  وبـهـذه احليـاة الـبـسـيـطـة ومن خـالل اهـالـيـنا نـسـتـسـقي
مـعلـومـات احلـياة الـبـسـيـطه كـالعـمل والـعـادات والـتقـالـيـد وحـثهم لـنـا عـلى ان نـبذل
ـستقـبل لدرجة انـنا بدأ يـخيل لنا قـصارى جهـدنا  في الدراسـة لنصـبح اطباء في ا
وت اذا مـا دخلـنا كلـية الـطب العـظيمـة في حيـنهـا !!! ومع تقدم الـعمـر بنا اننـا لن 
وحـيث بـدأت مـفـاهــيم احلـيـاة تـتـوضح لـنـا من خـالل االعـتـمـاد عـلى الـنـفس ادركت
وت والدماء حينها ان مـهنة الطب مهنة مـتعبة فيها الكـثير من العناء وتتـعامل بلغة ا
وان ابـتـعـد فـي دراسـتي عن هـذا اجملــال لـيـشـاء الــقـدر ان اكـون احـد رجــال مـهـنـة
تاعب صـاحبة اجلالله وقد اطـيل عليكم الذكـر لكم قصة ابي رحـمه الله في نهاية ا
اضي وهي قصة حقيقيـة حدثت امام عيني فوالدي كان كثيرا ما ثمانيـنيات القرن ا
ستـشفى ليبقى عدة ايام بـها لكثرة ما يعانـيه من امراض مزمنه وكان غالبا يدخل ا
ـرات جـاء وكيل مـا يرافـقه سـعـد الـعـلـواني ابن عـمـتي وزوج اخـتي   وفي احـدى ا
ستشفى سـتشفى يرافقه مـدير عام صحـة احملافظة ومديـر ا وزير الصحـة لزيارة ا
فـدخل لـلـردهـة (الـقـاووش) الـذي يرقـد فـيه والـدي وابن اخـته ونـسـيـبه بـنفـس الوقت
ستشفى كونه مريض سـكر وعندما سأل وكـيل الوزارة عن اخلدمات التي تقـدمها ا
واذا بـوالــدي يـنـتـقـد نــوع اخلـدمـات وسـوءهـا وغــيـاب االطـبـاء عن مـتــابـعـة حـاالتـهم
سـتـشـفى وكـوادرها ـداخلـة وبـهـجمـة مـرتـده عـلى ا ـرضيـة وهـنـا يـعرج سـعـدنـا  ا
ريض بـارتفـاع ضغط الدم حـينمـا بادر بـالقـول اني مريض بالـسكـر يعـطوني طعـام 
ريض ارتـفـاع ضغط الـدم لـنقـوم فيـمـا بعـد بـالتـبادل وطـعـام مريض الـسـكر يـعـطى 
ا ـنـصـور مـيلـيـا غـضب رئـيس الـوفـد  بـيـننـا مـتـصـورا انه في فـنـدق الرشـيـد او ا
سمعه وخـرج من القاووش يجر اذيال اخليبة بـرفقة مدير الصحة وما هي اال دقائق
ريض رضى والدي وابن عمتي يخرج ا ستشفى ليكتب على مـلفات ا ليأتي مـدير ا
ستـشفى وبدون مـقدمات لم تنـته القصـة حيث جمـعنا حاجـياتنـا لنخرج فـورا من ا
ـكتوب سـتشـفى ا ـستـشفى واذا بـوالدي يـقرأ اسم الـطبـيب مديـر ا وعنـد مصـعد ا
عروفة تـلكهـا وا عـلى بطاقـته التعـريفيـة وهنا سـأله والدي رحمه الـله بكل شجـاعة 
عـنه(دكـتـور انت ابن اسـتـاذ فالن الـفالني الـلي بيـتـكم بـالـفـلوجـة) وبـكل فـخـر اجابه
الـرجل نعم انـا ابنـه فقـال له هسه عـرفت انت ليش مـتفـتهم الن ابـوك رسبـني بدرس
الـريـاضـة مع الـعـلم جـنت نـاجح بـكل الـدروس  هـكـذا كـان الـرجـال ال يـنـافـقون وال
ـعـنى الــكـلـمه ولالسف نـرى جتــارة وبـاء كـورونـا واصـبح يـرتـشـون وكــانـو رجـاال 
ـواطن مـجـرد رقم لالصـابـة فـالكل يـسـتـغل هـذا الـوبـاء واصـبحـنـا نـخـاف الـذهاب ا
للـمـستـشفـيات واقـول لقـد فـشل احلجـر الصـحي الـشامل او اجلـزئي من انخـفاض
نـسبـة االصابـات وارتفاعـها اخملـيف وان جلنـة الوقـاية والسـالمة لم تكـن صائبه في
نع علينا حتـى انتقاد اي حالة سلبية في الكثير مـن قرارتها واصبحنا كصحـفي 
اجملـتـمع رغم اننـا اعـ تعـمل بـاجملان لـلوصـول الى احلـقائق

شاكل والعمل على حلها  وتقو ا
واصـبـحت ارقـام كـورونا تـفـوق عـتـبـة ال اربـعـة االف حـالة
بعدمـا كانت عـشرات مع غـياب الثـقافه والـوعي لديـنا نحن

شعب احلضارات والله من وراء القصد .

بغداد
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{ واشــــــنـــــطن (أ ف ب) - نـــــشـــــرت
مــجــمــوعــة "مــوديـــرنــا" األمــيــركــيــة
لـلـتكـنـولـوجيـا احلـيـويـة وهي إحدى
شركتـ جتريان جتـارب سريرية في
ـتحدة رحـلة الثـالثة فـي الواليات ا ا
حول لـقـاح جتريـبي مضـاد لـكوفـيد-
 19اخلــمـيس الــبـروتــوكـول الــكـامل
لتجاربها ردا على الدعوات إلى مزيد

من الشفافية.
وبـات للـسـبـاق إلى إيـجاد لـقـاح بـعد
ــتـحــدة مع ســيــاسي في الــواليــات ا
اقـتراب مـوعـد االسـتحـقـاق الـرئاسي
في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر
إذ وعد الرئـيس دونالد تـرامب بلقاح
بحلـول تشـرين األول/أكتوبـر ما أثار
شكوكا حول ضغوطات محتملة على
وكــالـة األدويــة الــتي عـلــيــهـا اتــخـاذ
الــقـــرار بـــاعـــتــمـــاده. وقـــال خـــبــراء
ومــســؤولــون من إدارة تــرامب إنه ال
كن تـوقع نـتائج الـتجـارب احلالـية
ـرجح احلــصـول عـلــيـهـا ومن غــيـر ا
قـبـل نـهــايـة  2020ومـطــلع .2021
أما اجلـرعـات فلن تـكـون متـوافرة إال
بكـمـيـات محـدودة في األشـهر األولى
على ما أوضحت السلطات الصحية.
وقالت "موديرنا" إنها ال تتوقع نتائج

قبل تشرين الثاني.
WOÝUÝ« WDš

ووقال مديرها العام ستيفان بناسيل
حملــطـــة "اي ان بي سي"  "خـــطــتــنــا
األسـاســيـة األكـثــر تـرجــيـحـا هي في
تشـرين الـثاني/نـوفمـبـر. أما خـطتـنا
األكـــثـــر تــــفـــاؤال فــــهي في تــــشـــرين
األول/اكــتــوبــر وهي غــيــر مــرجــحــة
ــكــنـة. وفي حــال تـبــاطـأت لــكـنــهـا 

وتــــيــــرة اإلصــــابــــات فـي الــــبالد في
قبـلة فـقد يـتأخر ذلك إلى األسابـيع ا
كــــانـــــون األول/ديــــســـــمــــبـــــر وهــــو

السيناريو األسوأ".
وأعـلـنت "مــوديـرنـا" اخلـمـيس أيـضـا
انـهـا تـعـقـادت مع  25296مـشـتـركا
من أصل  30ألـفـا حتـتـاجـهم بـيـنـهم
 % 28يـنتـمـون إلى أقـلـيـات. وقالت
الـشركـة إن احلـصـول عـلى عـدد كاف
ــشـــاركــ الــســود ومن أصــول من ا
أميـركيـة التيـنيـة خصـوصا أساسي
لــلــحــصــول عــلى نــتــائج لــهــا صــفـة

تــمـثـيـلــيـة إحـصــائـيـا لـهــذه الـفـئـات
ــتــضــررة أكــثــر من غــيــرهــا بــهـذه ا

تحدة. اجلائحة في الواليات ا
وتلقى  10025مشاركا جـرعة ثانية
اعــطــيـت لــهم بــعــد  28يــومــا عــلى

اجلرعة األولى.
ـرحـلـة الثـالـثة وبـروتوكـول جتـربة ا
الـذي تــتـفـاوض بــشـانه الــشـركـة مع
وكالة األدوية األميركية يفصل مسار
تبعة في توزيع التجربة والقـواعد ا
ـشاركـ عـلى مجـمـوعات مـخـتلـفة ا
بـحسب مـعـايـير مـعـيـنة وخـصـوصا

شـروط إطالع جلـنـة خبـراء مـسـتـقـلة
عــلـى الــبـــيـــانــات وإمـــكـــانـــيــة وقف
الــــتــــجــــربــــة إذا كــــانت خــــطــــرة أو
مـواصـلــتـهـا. الى ذلك أعــلن الـرئـيس
األمـــريـــكي دونـــالــد تـــرامب امس أن
لــقـاحــا لـفــايـروس كــورونـا ســيـكـون
متوفرا خالل شهـر في توقعات أكثر
تفـاؤال من تـكهـناته الـسـابقـة لسـكنه
أضــاف بــأن الـوبــاء قــد يــخـتــفي من
تلـقاء نـفـسه.وقال خالل لـقاء حـضره
عــدد من الـنـاخــبـ في بـنــسـلـفــانـيـا
اسـتضـافـته شبـكـة إيه.بي.سي نـيوز

(نـــحن قـــريــبـــون جــدا من الـــتــوصل
لـلـقـاح). وأضـاف (نـحن عـلى مـسـافة
ـا أســابــيع من احلــصــول عــلــيـه ر
ثـالثـــة أو أربـــعــــة أســـابـــيـع). وقـــبل
سـاعات قـلـيـلة صـرح تـرامب لـفوكس
كنا في غضون نيوز أن لقاحا بات 
ـــا ثـــمـــانـــيـــة (أربـــعـــة أســـابـــيع ر

أسابيع). 
◊uG{ WÝ—U2

ـوقراطـيـون عن الـقلق من وعـبر الـد
ــارس ضــغــوطــا أن يــكــون تــرامب 
عــلى الـهــيـئــات الـصــحـيــة الـنــاظـمـة
والعلماء لـلموافقة عـلى لقاح متسرع
يـسـاعـده في تـعـزيـز حـظـوظه لـلـفـوز
بـواليـة رئـاسيـة ثـانـيـة أمـام مـنـافسه
ـــــوقـــــراطي جـــــو بــــايـــــدن في الــــد
انتـخـابات  3تشـرين الـثاني. ويـقول
عـلمـاء من بـينـهم اخلـبيـر الكـبـير في
ـعـديــة الـطـبـيب أنـطـوني األمـراض ا
ــوافـقــة عــلى الــلــقـاح فــاوتــشي إن ا
سـتــصـدر عـلى األرجح قــرابـة نـهـايـة
الـعــام.وفي الـلــقـاء االنـتــخـابي الـذي
بثـته إيه.بي.سي سأل أحـد النـاخب
تـرامب عن سـبب تقـلـيـله من خـطورة
ــا كــورونـــا الــذي أودى حـــتى اآلن 
يـــــقــــــرب من  200ألف شـــــخـص في
ـتـحـدة.وأجـاب ترامب "لم الـواليات ا
أقـلـل من خـطــورته إنـنـي في الـواقع
وبـعـدة طـرق ضـخّـمـته فـيـمـا يـتـعـلق
ـواجــهـته). لــكن تـرامب بــالـتــدابـيــر 
نـفـسـه كـان قـد قـال لـلــصـحـافي بـوب
وودورد خالل مقـابالت لـكـتابه "ريج"
(الغضب) الذي نـشر الثالثاء إنه قرر
عــمـدا (الــتـقــلـيل من شــأنه) لـتــجـنب
.وكـرر رأيه إثــارة خـوف األمــيـركــيــ

األكـثـر إثارة لـلـجـدل حـول الـفـيروس
الذي أنهك االقـتصاد ويـقول اخلبراء
احلكـوميون إن خـطره سيـبقى لـفترة
من الـزمن مشـددا عـلى أن الـفـيروس
"سيـختـفي".وقال "سـينـحسر من دون
لـقـاح لكـنه سـيـنـحـسر بـسـرعـة أكـبر
مـــعه".وردا عـــلى ســـؤال حـــول كــيف
سيـخـتفي الـفـيروس من تـلـقاء نـفسه
ـنـاعـة اجلـمـاعـيـة أشـار تـرامب الى ا
الــتـي تــتــطــور لــدى الــنــاس وتــتــيح
ـــــــرض واحلـــــــد من مـــــــقـــــــاومـــــــة ا
تفشيه.وتـظهر اسـتطالعات الرأي أن
غـالـبيـة األمـريـكيـ ال يـوافـقـون على
تـعـاطي تـرامب مع األزمـة الـصـحـيـة.
وأظـهر اسـتـطالع لـشـبـكة إن.بي.سي
نيوز ومـركز سورفي مـونكي الثالثاء
ئة من االشـخاص ال يثقون أن  52با
بــتــصــريــحــات تــرامـب بــشــأن لــقـاح
ـئـة مـرتــقب لـكـورونــا مـقـابل  26بـا
فوضية يثقون بها. وحذرت رئيسة ا
األوروبية اورسوال فون دير الي من
أن أي (موقف قومي بـشأن اللـقاحات
يـهـدد ارواحـا بشـريـة فـيـمـا الـتـعاون
ـنافسة حولهـا ينقـذ ارواحا) بيـنما ا
في الـعـالم علـى أشدهـا إليـجـاد لـقاح
ــسـتـجـد.وأكـدت لـفــيـروس كـورونـا ا
ان األوروبي فون ديـر الين أمام الـبر
(أمـام األزمــة الـتي يـشـهــدهـا الـعـالم
يختار البعض االنطواء على الذات).
واضــافت أن (الــتــوصل إلـى لــقـاح ال
يـكـفـي. عـلـيـنـا الـســهـر عـلى حـصـول
واطـن األوروبيـ وفي كل أرجاء ا
ـكن ألحـد مـنـا أن الـعـالم عـلـيه  وال 
يـــكــون بـــأمــان إذا لـم يــكن اجلـــمــيع

بأمان).
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ـســتـهــجن تــعـهّـد واعــتـبــر أنّه "من ا
ال ما يـعطي الناس أمال بأنّ تقد ا
سـاعدة في طـريقـها إلـيهم ومن ثم ا
حتـــطــيم هـــذه اآلمــال مـن خالل عــدم

اإليفاء بالوعود".
ومنذ  2014يشـهد الـيمن حـرباً ب
ـدعـومـ من ـتـمـرّدين احلـوثـيـ ا ا
إيران وقوات تـابعة حلـكومة مـعترف
بـهـا دولـيـاً. وتـصـاعـدت حـدة احلرب
في آذار/مـــــارس  2015مع تــــــدخّل
السعودية على رأس حتالف عسكري

دعماً للقوات احلكومية.
وقـــــــتل وأصـــــــيـب عـــــــشــــــرات آالف
األشــــخــــاص وال يــــزال هــــنــــاك 3,3
ماليـ نـازح فيـمـا يـحـتـاج أكـثر من
ثلثي السـكان البـالغ عددهم نحو 29
مـليـون نـسمـة الى مـساعـدة بـحسب
ـــتــحـــدة الـــتي تـــصف األزمــة األ ا
اإلنسانية في اليمن بأنها األسوأ في

العالم.

األوضـاع اإلنـسـانــيـة الـصـعـبـة الـتي
رّ بها األشـقاء اليمـنيّون" تعلن عن
"مـســاهـمــة قـدرهـا  20مـلـيـون دوالر
أميركي للمسـاعدات اإلنسانية وذلك
ــتــاحــة مـن الــصــنـدوق ــوارد ا من ا
الــكــويــتي لــلــتــنــمــيــة االقــتــصــاديـة

العربية".
وكــــان نــــائـب األمــــ الـــــعــــام لأل
ـتّــحـدة لـلــشـؤون اإلنـســانـيـة مـارك ا
لــوكـوك حــذّر الــثالثـاء خـالل جـلــسـة
جملــــــلـس األمن الــــــدولـي من "شــــــبح

اجملاعة" في اليمن.
وحــمل لــوكـووك مــبــاشــرة عـلى دول
ــتـحــدة قـائالً إنّ أعـضــاء في األ ا
انـحـة ومنـها "الكـثـير من األطـراف ا
السـعوديـة واإلمـارات والكـويت التي
حتــمّــلت مــســؤولــيــة خــصـوصــاً في
الــسـنـوات األخــيـرة لم تــقـدّم شــيـئـاً
ــتـــحــدة هــذه الـــســنـــة" عــلى لـأل ا

الصعيد اإلنساني.

الـصــبـاح خالل اجـتــمـاع دولي حـول
اليـمن عقـد عبـر الفـيديو عـلى هامش
أعمال الدورة ال 75للجمعـية العامة

تحدة. لأل ا
ونــظّــمت االجــتــمـاع كـلّ من الــكـويت
ـــانــيــا والــســـويــد وبــريـــطــانـــيــا وأ
وشــــــاركـت فـــــــيـه أربـع دول أخــــــرى
أعضـاء في مجـلس األمن الدولي هي
ـتـحـدة وروسـيـا والـص الـواليـات ا
وفـــرنـــســـا بـــاإلضـــافـــة إلـى االحتــاد

األوروبي.
ووفقـاً لدبـلـوماسـي فـإنّ دوالً أخرى
تـــعــهّــدت خالل االجــتـــمــاع بــتــقــد
ـسـاعـدات مـسـاهـمــات مـالـيـة لـدعم ا
اإلنـسـانـيـة في الـيـمن لـكنّ تـفـاصـيل

هذه التعهّدات لم تتّضح بعد.
ونــقــلت وكــالــة األنــبــاء الــكــويــتــيــة
الرسـميـة "كـونا" عن وزيـر اخلارجـية
قــــوله خـالل االجــــتـــــمــــاع إنّ "دولــــة
الــكـــويـت إذ تــتـــابـع بــبـــالـغ الــقـــلق

ساعـدة اليـمنيـ الغـارق بلدهم في
احلــــــــــرب. وأتـى اإلعالن عـن هـــــــــذه
ساهمة على لـسان وزير اخلارجية ا
الكويـتي الشيخ أحـمد ناصـر احملمد

خـطـوة تـأتي بــعـد يـومـ من تـذكـيـر
ــتّـحــدة دوالً عــربـيــة بــيـنــهـا األ ا
اإلمـارة اخلـلـيـجـيـة بـوجـوب الـوفـاء
بــتـعــهّـدات مـالــيّـة قــطـعـتــهـا ســابـقـاً

ـتحدة), تـحدة (الـواليات ا { اال ا
(أ ف ب) - أعـــلــــنت الـــكـــويت أنّـــهـــا
بلغ  20 مليون دوالر لدعم تبرّعت 
سـاعـدات اإلنسـانيـة في الـيمن في ا
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مــر يـوم  15 ايـلـول ولـم يـنــتـبه احــد من حـكــومـتــنـا في مــا يـســمى (نـظــامـنـا
قراطية. قراطي) الى ان العالم كله احتفل باليوم الدولى لد الد

كــان احـتــفـال الــعــالم هـذا الــعـام  2020حتت شــعـار "تــسـلــيط الـضــوء عـلى
ـا نتج عن أزمة جـائحة قراطـية في إطـار كورونا (كـوفيد  " (19 –نـظرا  الـد
سبـوقة حتديـات اجتمـاعية وسيـاسية وقـانونيـة كبرى على كـوفيد  19 –غـير ا
مـستوى الـعالم .  و كانت اجلـمعيـة العامـة لال  قد اعتـمدت عام  2007يوم
تحدة اطلعت 15 قراطية.  وفي موقع اال ا ايلول / سبتمبر يوما دوليا للد

ناسبة قال فيها : على رسالة االم العام أنطونيو غوتيريش با
ـقراطـية "في الـوقت الـذي يواجه فـيه العـالم جـائحـة كوفـيد -  ?19تـغـدو للـد
شاركة في صنع القرار أهـمية حاسمة في ضمان التدفق احلر للمعلومات وا
ـسـاءلة عـن التـصـدي لـلـجـائـحـة. ومع ذلك فـقد شـهـدنـا مـنـذ بـدايـة األزمة وا
اســتـخــدام حـالــة الــطـوار في مــجــمـوعــة من الـبــلــدان لـتــقـيــيــد الـعــمـلــيـات
دني. وهذا أمـر خطيـر بشكل خـاص في األماكن التي قراطـية واحليـز ا الـد
ـؤسـسـيـة ـقـراطـيـة غـيـر مــتـجـذرة والـضـوابط والـتـوازنـات ا تـكـون فـيـهـا الـد
ا قاله االمـ العام وكانه ضـعيفة".   وهـذا بالضبط مـا يحدث في الـعراق و
يـشـيـر الى الـعـراق وبـلـدان اخـرى عـربـيـة "وتُـبـرز األزمـة أيـضـا أشـكـاال طـال
إهـمـالـهـا من الـظـلم وتُـفـاقـمُـهـا من عـدم كـفـايـة الـنظـم الـصـحيـة إلـى فـجوات
سـاواة في فرص احلـصول احلـمايـة االجتـماعـية والـفجـوات الـرقمـية وعـدم ا
رأة. عـلى التعليم; ومن التـدهور البيئي إلى التـمييز العنـصري والعنف ضد ا
ساواة هذه من خسائر بشرية هائلة فإنها وإلى جانب ما حتدثه أوجه عدم ا
ـقراطيـة". وقال ايضا : "فـقبل اجلائـحة بوقت تـشكل هي ذاتهـا تهديـدات للد
طـويل كـان الـشـعـور بـخـيـبـة األمل يــتـصـاعـد والـثـقـة في الـسـلـطـات الـعـامـة
تـتناقص. وكان انعدام الفرص يثير متاعب اقتصادية واضطرابات اجتماعية.
ـزيد لإلصـغاء إلى والـيوم بـات واضحـا أنه يجب عـلى احلكـومات أن تـفعل ا
مَن يـطالـبـون بـالـتغـيـيـر وفتـح قنـوات جـديـدة للـحـوار واحـتـرام حريـة الـتـجمع

السلمي.  
قـراطـيـة هذه الـلـحـظة فـلْنـغـتـنمْ في هـذا اليـوم الـدولي لـلـد
الـفارقة لبناء عالم أكثر مساواة وشموال واستدامة تكون

فيه حقوق اإلنسان محل احترام كامل"
ـقـراطـيـة في بـلـد يـسـيـطـر الطالع من يـهـمه امـر الـد
عـلـيه  الـفـاسـدون والـتـكـتالت الـعـنـصـريـة والـطـائـفـية
ـــلــيـــشــيـــات واحلـــزبــيـــة والــتـــدخالت االجـــنــبـــيــة وا

وصراعاتها. 
والسالم عليكم
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بـــدات رحـــلـــة ســـنـــدبـــاد بـــغــداد
(مـصـطـفى الـكـاظـمي ) من بـغـداد
الى بالد كـردسـتان يـوم اخلـميس
ـصادف 10-9- 2020مـتـوجـهًا ا
الى كعبة السياسة مباشرة حيث
مـــحل اقـــامــة فـــخــامـــة الـــرئــيس
مـســعــود بـارزاني فـي پـيــرمـام /
مـــصــــيف صالح الــــدين واجـــرى
بــعــدهــا لــقــاء من دولــة الـرئــيس
مـسـرور بـارزاني ثم لـقـاء فـخـامـة
رئيس اقـليم كردسـتان نيـچيرڤان
بـــارزاني وبـــحث مــعـــهم مـــجــمل
الـعالقات الـثـنائـيـة ما بـ بـغداد
ـــلـــفــات واربـــيل واحلـــديـث عن ا
الــشـــائـــكــة الـــتي زادت مـن حــدة
وتيرة الـعالقة ما ب احلـكومت
واكــــدوا عـــلى جتـــاوز الـــظـــروف
نـطقي احلـالـية لـلبالد واحلـوار ا
الـقـائم عـلى اسـاس الـدستـور من
اجل الـتـوصّل الى حـلـول جـذريـة
كـــمـــا مـــا بـــ بــــغـــداد واربـــيـل 
ـشترك ما ب تناولـوا التنسيق ا
قــوات الــپــيــشــمــرگــة  واجلــيش
العـراقي في مـواجـهة االرهـابـي
فـكـانت االجـواء ايـجـابـيـة مـا بـ
الـطـرفـ فـحـاول الـكـاظـمي كـسـر
اجلــلــيــد في ظل االجــواء احلـارة
ـيـاه الـراكـدة منـذ زمن وحتـريك ا
ــقـراطي لــكــسب ود احلــزب الــد

الكـردسـتـاني علـى وجه التـحـديد
فــــضــــلًــــا عـن بــــقــــيــــة االحــــزاب
ان الكـردسـتانـية لـدعـمه في البـر
الــعـراقي فــهـنـاك حتــرّك سـيـاسي
الســتــجـوابه وذلـك لـعــدم تــنـفــيـذ
بـرنــامـجه احلـكـومي فـهـذه رحـلـة
ســـنـــدبـــاد بـــغـــداد ( مـــصـــطـــفى
الــكـاظـمـي ) لـلـحــصـول عـلى دعم
الكرد له . وقد اخذت هذه الزيارة
ـكن بـعــدًا اكـثــر من حـجــمـهــا و
تـوصـيـفـهـا بـانـهـا زيـارة اعالمـية
اســتـعـراضـيـة مـن قـبل الـكـاظـمي
بــرفـقــة عــدد من وزراء حــكــومـته
ـواطـنــ بـهـا وخُـدع كــثـيـر مـن ا
ظـنًـا مـنـهم ان سـنـدبـاد بـغـداد قـد
جـاء بـصــرّته ( بـقـجـته ) ويـحـمل

فيها ما ياتي :
  5Hþu  Vð«Ë—

رواتب مــوظـفي اقـلــيم كـردسـتـان
والـتي قـطـعت مع مـيـزانـيـتـه مـنذ
ــالــكي ســنــة  2014فـي حــقــبــة ا

والى هذا اليوم !
-  رواتب قـوات الپـيشـمرگـة التي
لم تـــســلّم مــنــذ  2005والى هــذا
الــيــوم  فـضــلًـا عـن الـتــجـهــيـزات

العسكرية !
-  مــــــســـــتــــــحـــــقـــــــــــات فـالحي
كـردستـان للـسنـــــــــــــوات 2014
و  2015و   2016الــذين سـلّـمـوا
مـحـصول احلـنـطـة الى احلـكـومة
االحتــاديــة ولم يــتم تــســلــيــمــهم

ستحقات الى االن  ! ا
الـيس مـصـطـفى الـكـاظـمي نـفسه
اطـلق جـملـة من الـوعـود لـلـشارع

العراقي منها :
ــنـفــلت بــيـد  - حــصـر الــسالح ا
ـيلـيـشيـات ووضـعه بيـد الـدولة ا
علمًا ان جُل رؤساء وزراء العراق
من  2005والـى هـــــــذا الـــــــيــــــوم
جـمـيـعـهم يـرددون تـلك الـعـبارة (
حـصـر الـسالح بـيـد الـدولـة ) ولم
يسـتطع احد تـطبيـقها على ارض

الواقع !
- الــــــيـس الــــــكـــــــاظــــــمـي وعــــــد
ـتـظــاهـرين بــتـلـبــيـة مـطــالـبـهم ا

سلوبة ?! شروعة وحقوقهم ا ا
- الــيـس الـكــاظــمـي وعــد حــمــلـة
الشـهادات بايـجاد فرص الـتعي

والعمل في اقرب وقت ?!
-  الــيس الــكــاظــمي وعــد عـوائل

الشـهـداء الذيـن ذهبـوا غـدرًا على
ـسـلـحـة بـتـقـد يـد اجلـمـاعـات ا

اجلناة الى العدالة ?!
كل هــذا لم يـحــصل ولم يـســتـطع
تـنـفـيـذ اي وعـد من الـوعـود الـتي
اطـلـقـهـا وتـلك الـوعـود عبـارة عن
تـخــديـر عــام وتـخــديـر مــوضـعي
ـنـفـلت لــلـسـيـطـرة عـلى الـوضع ا
امــنـيًــا واقـتــصــاديًـا في الــشـارع
الــــعــــراقي وفـــشـل احلـــكــــومـــات
ـتـعـاقــبـة وذلك لـعـدم الـعـراقــيـة ا
ايــجـــاد فـــرص عـــمل لـــلـــشـــبــاب
وحلمـلة الـشـهادات مـنـهم  وكذلك
انـعـدام الـبـنى الـتـحـتـيـة وتـقـد
افــــضل اخلــــدمــــات لــــلــــمــــواطن
العراقي اال ان ذلك كـله لم يحصل
عـلى الرغم مـن تخـصـيص نـسـبة

ئة83 يزانية العامة  با من ا
لـلــمـحـافـظـات الـعــراقـيـة ونـسـبـة
ئة علمًا ان اقليم كردستان 17 با
هـذه الــنـسـبــة لم تـرسـل بـصـورة
دقــيــقــة فــلــو دقـــقــنــا في نــســبــة
ـــيــزانـــيــة اخملـــصــصــة القـــلــيم ا
ـئة!  كـردستـان فلن تـتجاوز 7 با
ـــيــزانـــيــة اســتـــطــاعت وبـــتــلك ا
حكـومـة اقلـيم كـردستـان من بـناء
شاريع والبنى التحتية وايجاد ا
فرص عمل للمواطن وخير دليل
عـلى ذلك عـنـدمـا اعـرب الـكـاظـمي

ـــشـــروع شــارعي عن اعـــجـــابه 
تري في اربيل 150و  120 ا

عـاصـمة اقـلـيم كـردستـان السـيـما
بعد جولته مع رئيس وزراء اقليم
كردسـتان السيـد مسرور بارزاني
ــشـاريـع االخـرى ثم فــضــلًــا عن ا
بــعـــد ذلك تــوجه الـى مــحـــافــظــة
دهــــوك وحتــــديــــدًا الى مــــعــــبــــر
ـتابـعة ابراهـيم خـليل احلـدودي 
سيـر عـمله واجـراءاته الـقـانونـية
ثم زيــــارتـه الى مــــخـــــيم قــــاديــــا
لـنــازحي شـنــگـال من االيــزيـديـ
وهــنـاك اطـلق جـمــلـة من الـوعـود
في اخملـيم منـها عـودة االيزيـدي
الى شــنـگـال وفـتـح بـاب الـتـطـوع
في اجلــيش والــشــرطــة  فــلـنــكن
واقــعــيــ اكـثــر  هل يــســتــطـيع
الــكــاظــمي اخــراج الــقــوات غــيـر
ـتـمـثـلة الـنـظـامـيـة من شـنگـال وا
بــالــ (وحــدة حــمـــايــة شــنــگــال )
ــنــضـويــة حتت حــزب الــعــمـال ا
الـــكـــردســـتـــاني ايـــديـــولـــوجـــيًــا
رتـبطـة رسمـيًا بـهيـئة احلـشد وا
الـشعبـي ويتسـلمـون رواتبهم من

احلكومة العراقية  ?!
او انـه ســــيـــقــــوم بــــاســــتــــبـــدال
مالبـــســهم احلــشـــديــة الى الــزي
الــرســمي لــلــجــيش او الــشــرطــة
فـتتـحول من مـنظـمة ارهـابية الى
جـــهـــة  رســـمــيـــة او مـــا يـــســمى
ـنـظم والـشرعي حتت بـاالرهـاب ا

انظار احلكومة !
فـلــو الـقـيــنـا نـظـرة ســريـعـة عـلى
ناطق الكـردستانية خارج ادارة ا
اقــلــيم كــردســتــان مــثل : كــركـوك
وتـلـعـفـر و شـنـگـال وزمـار  ووانة
وسهل نيـنوى وخانقـ ومخمور
ـنـاطق حـشـود لـوجـدت في تـلك ا
ـنـطـقة نـفـسـها شـعـبيـة من اهل ا
ــكــونـات من جــمـيـع االطـيــاف وا
ذاهب والقـومـيات والـديـانـات وا
والغـرض هـو احـداث شرخ كـبـير
نـطـقـة الـواحـدة ووجودهم بـ ا
عـــــبــــــارة الغـــــراض ومـــــصـــــالح
شـخـصـيـة وحـزبـية ضـيـقـة مـنـها
انية واجملالس االنتخابات ( البر
قـبـلة واحلـصـول على احمللـيـة) ا
ـــــنــــــاطق االصـــــوات مـن تـــــلـك ا
الكـردسـتانـية احملـتـلة واسـتغالل
الــوضع الــسـيــاسي لـعــدم وجـود

ــــقـــراطي مـــقــــرات احلـــزب الـــد
الـكـردستـاني ! ثم انـطـلـقت رحـلة
ســـنـــدبـــاد بـــغـــداد ( مـــصـــطـــفى
الـكـاظمـي ) بعـد ذلك الى اضـرحة
شـــهـــداء عــمـــلــيـــات االنـــفــال في
مـحـافـظـة دهـوك مـديـنـة الـشـهداء
ــجــمــوعــة من عــوائل والــتــقـى 
ضـحايـا االنـفال الـسـيئـة الـصيت
ـقبور ومن من قـبل نظام الـبعث ا
عـوائل الـضحـايا كـانت السـيدة (
عالـيـة رشيـد چيـچـو ) من بيـنهنّ
وحتـــدث مـــعـــهــا الـــكـــاظـــمي عن
قـريتهـا سپـينداري الـتي تعرضت
لــلــعــمــلــيـات الــعــســكــريــة وكـون
الكاظـمي كان موجودًا بـكردستان
ايــام مـعــارضـة الــنـظــام الـبــعـثي
وكـــانت كـــردســـتـــان مالذًا امـــنًـــا
للمـعارض السيـاسي فقالت له
: ( تہ ئـــہـــمــانـــہت ــــوردســـتــان )
وتــرجــمــتــهــا لــلــغــة الــعــربــيــة (
ـقصود من كـردستان امـانتك ) وا
هــذه الـعــبـارة انك اكــلْتَ وشـربتَ
من خـيرات كـردسـتان الن بـحسب
االعــراف والــعــادات والــتــقــالــيــد
ـــوروثــــة ان من اكل الـــكــــرديـــة ا
وشـــرب من خـــيـــرات كــردســـتــان
يجـب اال يخونـها وان يكـون وفيًا
لها وكانّ لسـان حالها يقول : ( ال
تــكــرروا االنـــفــال مــرة اخــرى في

كردستان ) ! 
وبـسبب هـذه اجلمـلة الـبريـئة من
ُــــســـــنّــــة من ذوي ــــراة ا هـــــذه ا
الضحـايا قامت القيـامة ولم تقعد
وفــسِّــرت الـعــبــارة بــتــفــســيـرات
وتــاويالت مــا انـزل الــله بــهـا من
ســلــطــان وهــذا نـــابع من كــمــيــة
احلــــقــــد لــــدى بــــعض ضــــعــــاف
الــنــفــوس جتــاه حـكــومــة اقــلــيم

كردستان !

وكــــــان االولـى بــــــالــــــكـــــــاظــــــمي
واحلكومـات العراقيـة السابقة ان
يقدموا اعتذارًا رسميًا عن جرائم
انيا البعث الصدامي كما فعلت ا
مع اليـهود فقـاموا بتـقد اعتذار
رسمي لليهود عن جرائم النازي
كمـا قـدمت تعـويضًـا مـاليًـا كبـيرًا
لـلـيـهـود واعـتـرفت بـجـرائم هـتـلر
ضــد الــيــهــود ولــكن احلــكــومـات
الــعــراقــيــة من ســنـة  2005والى
سـنـة  2020لم نـرَ مـنـهم اعـتـذارًا
رسـمــيًــا وال تــعــويـضــات مــالــيـة
ؤنفل وكذلك الهالي الضحايـا ا
ــة االبـــادة اجلــمــاعـــيــة في جــر
حلبـچة احملـافظـة الرابـعة بـاقليم
كــردسـتـان الـتي زارهــا الـكـاظـمي
ضـمن جوالته فـهكـذا زيارات غـير
كـافـيـة من دون اعـتـذار رسـمي او
دفـع الـــتــــعــــويـــضــــات لـــعــــوائل
الــضــحــايــا والنــنــسى الــ 8000
بارزاني الذين دفنوا وهم احياء!
ثم تــوجه بـعـد ذلك الى مــحـافـظـة
الـسـليـمـانـيـة وكان في اسـتـقـباله
رئـيس اجلمـهوريـة الدكـتور برهم
صــــــالـح والــــــتـــــــقـى بــــــبـــــــعض
الشخـصيات السيـاسية مع جولة
ســريـــعــة الى مـــعــبـــر بــاشـــمــاخ
احلـدودي ثم حـزّم امـتـعـته وغادر
كـردسـتان مع فـريـقه الوزاري الى
بغـداد في رحلـة استغـرقت يوم
وهــــــذه الـــــزيــــــارة كـــــشـــــفـت عن
ســلـوكــيـات بـعض الــكـرد والـذين
ـكن ان نـطلق عـلـيهم ( جـحوش
الــــكـــاظـــمـي ) عـــبـــر صــــفـــحـــات

التواصل االجتماعي !
فـصـفّـقـوا وهـوّسـوا له مـعـتـقـدين
ــنــقــذ لــلــوضع الــســيــاسي انه ا
واالقتـصادي واالمني والتـعليمي

والصناعي والزراعي !
شــعـبــيًــا حـدث لــغط في الــشـارع
الـعـراقي عبـر مـنـصـات الـتواصل
االجتماعي وتسـميتهم لكردستان
بــ ( شمال العراق ) هذا مصطلح
اسـتـفــزازي لـلـشـعب الـكـردي النه
ـقـبـور يـذكــرهم بـجـرائم الـبـعث ا
فليعلم هـؤالء ان جنوب كردستان
( اقـلـيم كـردسـتان ) انـضـمّت الى
مـلـكة الـعـراقيـة في سـنة 1925 ا
فلم يـحـصل الـشعب الـكـردي على
حقوقهم منـذ انضمامنا لهم والى

وهل يصلح العطار ما هذا اليوم 
افسده الدهر ?!

تلك الكاظمي عصا موسى فهل 
ـلـفـات الـعـالـقة كي يـحل جـمـيـع ا
والـشـائـكـة مـا بـ بـغداد واربـيل
السيـمـا ان عمـر كـابيـنـته قصـيرة
فـــــالــــــزيـــــارة كـــــانـت اعالمـــــيـــــة
واسـتـعراضـية بـامتـياز مع - جل

احترامي لشخصه - 
 UHK  qŠ

فــان قــام ســـنــدبــاد بـــغــداد بــحل
لفات التالية فيمكننا ان نصدق ا

افعاله قبل اقواله اال وهي : 
- حل مـــشــكـــلــة رواتب مـــوظــفي
اقـــــــلــــــــيم كـــــــردســــــــتـــــــان ودفع
مـسـتـحــقـاتـهم وال يــنـبـغي ادراج
الــــــــرواتـب ضــــــــمـن اخلـالفـــــــات
الـسـيـاسيـة مـابـ بـغـداد واربيل
ـــواطـن عن اخلالفـــات وابـــعـــاد ا

السياسية .
ــــــنــــــاطق - حـل مـــــشــــــكــــــلــــــة ا
الـــكـــردســتـــانـــيـــة خـــارج اقــلـــيم
عروفـة في الدستور كردسـتان وا

ادة . 140 العراقي با
عودة قوات الپيشمرگة الى -

ناطق الكردسـتانية خارج اقليم ا
ــقـرات كــردســتـان وكــذلك عـودة ا
احلـزبــيـة واالمـنــيـة ( االسـايش )
لـــضــــبط االمن وحـــفـظ الـــنـــظـــام
ــــنــــاطق والــــســــيــــطــــرة عــــلى ا
الكردستانـية وعدم افساح اجملال
ـــنـــاطق لالرهـــابـــيـــ فـي تـــلك ا
لــــتـــكـــرار الــــهـــجـــمــــات من قـــبل
عصابات تنظيم الدولة االرهابية!
- دفـع مـيـزانـيـة اقــلـيم كـردسـتـان

كاملة .
- تــقـد اعــتـذار رسـمـي لـعـوائل
ضــــحـــايـــا االنـــفـــال وحـــلـــبـــچـــة
والـبـارزانيـ مع دفع تـعويـضات
ـتـضـررة مـالــيـة لـتــلك الـعـوائـل ا
لــــغـــرض بـــيــــان حـــسن الــــنـــيـــة

ولتخفيف جزء من االلم .
- دفع مــسـتـحـقــات فالحي اقـلـيم
كـــردســـتــان لـــلـــســـنــوات -2014

2015-2016
شكالت العالقة ما ب - حل ا

اربــــيل وبـــــغــــداد عـــــلى اســــاس
الــدســتــور النه الـــفــيــصل في كل

شيء.
ـيــلـيـشــيـات والـقـوات - اخـراج ا
ـــنــاطق غـــيــر الـــنـــظــامـــيـــة من ا
الـــكـــردســتـــانـــيـــة خـــارج اقــلـــيم

كردستان .
ـلف الـنـفط والـغـاز - ايـحـاد حل 

ما ب اربيل وبغداد .
-  بـــراءة شــيــوخ الــعـــشــائــر من
ــتــورطـ االرهــابــيـ وتــقــد ا
مـــنـــهم الى الـــعـــدالــة والســـيـــمــا
تلـطخة ايديهم بـقتل االيزيدي ا

وسبي نسائهم وبناتهم .
 دفع تـعـويــضـات مـالـيــة لـعـوائل
ضـــحــايـــا االبــادة اجلـــمــاعـــيــة (
جـيـنـوسـايـد ) لـلـتـخـفـيف عـنهم .
ومن ايـجــابــيـات زيــارة سـنــدبـاد
بـغداد ( مـصـطـفى الـكـاظمي) الى
بالد كردستان انه يعلم جيدًا دور
اقــــــلـــــيـم كـــــردســـــتــــــان وقـــــادته
الـــســـيـــاســـيـــ في الـــعـــمـــلـــيـــة
السياسـية ببغداد وذلك من خالل
لـقـائه بـفـخـامـة الـرئـيس مـسـعود

بـارزاني ورئـيس اقـليم كـردسـتان
السيد نيچيرڤان بارزاني ورئيس
حـكـومـة اقـلـيم كـردسـتـان الـسـيـد
مـسـرور بـارزانـي وحـصـوله عـلى
ــان الـعـراقي دعم مــنـهم في الــبـر
وتقلـيل الضغوطـات عليه من قبل
الــكــتـل الــســيـــاســيــة بـــبــغــداد .
وزيــارته فــيــهـا رســالــة واضــحـة
لـــلــــشـــارع الـــعـــراقي واجملـــتـــمع
الـــــدولـي انه مــــــســـــتــــــعـــــد حلل
اخلالفـات الـعـالـقـة مـا بـ اربـيل
وبــغــداد عــلى اســاس الــدســتــور
كـون دولــة رئـيس وزراء حــكـومـة
اقــلـيم كـردسـتـان الـسـيـد مـسـرور
بـــارزاني اعـــلـن عن اســـتـــعـــداده
لــلـوقــوف مع حـكــومــة الـكــاظـمي
ودعـــمــهـــا وحل كــافـــة اخلالفــات
ـلــفـات الـشــائـكــة عـلى اسـاس وا
الــدســـتــور . واخـــتــيــار تـــوقــيت
زيـــارته الـى كـــردســــتـــان اقـــراره
ـنـجــزات ثـورة ايـلـول ضـمـنــيًـا 
التحررية واسـتفتاء كردستان من
اجل االستـقالل كانت بـسبب غلق
الطـرق امام احلوارات اجلـدية ما
بــ الــطــرفـــ . نــقل الــتــجــربــة
الــعــمــرانــيـــة من كــردســتــان الى
بـــغــــداد وبــــقــــيـــة احملــــافــــظـــات

اجلنوبية .
تنـاول الكاظـمي ملف االنـتخابات
ـانـيـة النه في اطـار تـشـكـيل الـبــر
حـزب او كـتـلـة سـيـاسـيـة فـالـكـرد
دورهـم مـــــــهـم فـي اخـــــــتــــــــيـــــــار
ـنــصب فـهـو الـشــخـصـيــة لـهـذا ا
يـبحث عن دعم الـكرد له والسـيما
ـــــــــقـــــــــــــراطي احلـــــــــزب الــــــــد

الكردستاني.
WKŠd «  UO³KÝ   

ومن ســلــبــيــات رحــلــة ســنــدبــاد
الـبـغـدادي ( مـصـطـفى الـكاظـمي)
الـى بالد كــردســتــان انه اســتــغل
اخلالف الـسـيـاسي بـ احلـزبـ
ـــقــــراطي الــــرئـــيــــســــيــــ الــــد
الــكـردســتـاني واالحتــاد الـوطـني
الكردستاني سياسيًا ومناطقيًا .
ـكن ان كـذلك كـوين لـوبـي كردي 
نـطلق عـليـهم مصـطلـح ( جحوش
الــكـاظـمـي ) في كـردســتـان الـذين
يـلـهـثـون وراء سـراب من االوهـام
ويعتـقدون انهم سيـحصلون على
مــكـتــسـبــات وهم ال يــعـلــمـون ان
خــزيـنــة الـعــراق فـارغــة ومـثــقـلـة
بــالــديــون وهــؤالء اخلــرنــگــعــيــة
سـيـعـمـلـون مـعه فـي االنـتـخـابات
زمع اجراؤها قبلـة ا انيـة ا البـر
في شـهر حـزيران من سـنة 2021
الن زيــارته الـى كــردســـتــان جــزء
مــنـهـا كــدعـايــة مـسـبــقـة خلـوض
ــانـيــة ! كـذلك االنــتـخــابـات الــبـر
اسـتــغالل الــسـذج مـن الـنــازحـ
والســيـمــا في اخملــيـمــات لــكـسب
اصواتـهم واطالق وعود اكـبر من
عـمر كـابيـنته احلـكومـية والتي ال
يسـتطيع تـنفيذ شيء مـنها سوى
حمـلة اعالميـة استعراضـية وكما
قـــيـل : ( اذا لم تـــكـن قـــادرًا عـــلى
الوفاء ال تنطق كلمة وعد )   ومن
ـــواقف الـــتي حـــدثـت ذات يــوم ا
جـــاء رجل الى صــاحــبه فــقــال له
ــاذا ال نــذهب الى فالن صــاحــبه 
سـتقبل فـذهبا اليه كي يرى لـنا ا

فـلـما شـاهـدا حـال الـرجل وثـيابه
الـبالـية ورثّة فـقال ان كـان صادقًا
سـتقـبل لنـفسه كمـا يدّعي فـليـرَ ا
ويـغـيِّـر من حـاله الى احـسن حال
وال يـخـتـلـف احلـال مع الـكـاظـمي
فان كـان لـديه االمكـانـية  والـقدرة
فــلـــيــبــدا بــبــغــداد واحملــافــظــات
اجلـنوبيـة وهم في وضعـية يرثى
لــهـا من حــيث اخلـدمــات والـبـنى
الـتـحـتيـة   ومن سـلـبـيـات زيارته
اســتــغالله لــعــدم وجــود خــطــاب
كـردي مــوحّــد من قـبـل الـقــيـادات
الكـردية فضلًـا عن وجود خلل في
الصف الـكـردي والسـيـمـا من قبل
جــــمــــاعـــة  16اكــــتــــوبـــر الــــذين
يفتخرون ببيعهم لكركوك لصالح
يليشيات فيبدو ان هناك طبخة ا
جــديـدة يـتـم حتـضـيــرهـا من قـبل
تــلك اجلـــمــاعـــة نــفـــســهـــا وكــان
اخلـــيــانــة اصــبـــحت وراثــة لــدى
بعض الـشـخصـيات الـسـياسـية !
االعالم الكـردسـتـاني اعـطى هـالة
كبيـرة لسندبـاد بغداد و( صرّته )
كانت فـارغـة لم تـكن حتمل شـيـئًا
لـــلــــشـــعب الــــكـــردي وغـــادر بالد
كــردســتـــان الى بــغـــداد ونــتــائج
زيــارته االيــجــابــيــة والــســلــبــيـة
ـقبـلـة ! يردد ستـظـهر في االيـام ا
فـخـامة الـرئيس مـسعـود بارزاني
دائمًـا ان مشـكلـتنـا الرئـيسـية مع
احلــكـومـات الـعــراقـيـة ولـيس مع
الشـعب ولكن يبـدو لي ان الشعب
لديـه عقـليـة ال تـختـلف عن عـقلـية
الــســـيـــاسي الـــعـــراقي فـــالـــيــوم
مــشـكـلـتـنـا مع الـشـعب ايـضًـا من
خالل كــمـيـة احلـقــد الـدفـ جتـاه
كـردستـان عبر مـنصـات التواصل
االجــــتـــمـــاعـي والـــفـــضــــائـــيـــات
واجلــرائـــد واجملالت فــضـــلًــا عن
الشعب الـذي يتم حتريكه من قبل
االحزاب السياسية فكثير منهم ال
ـــــصـــــطـــــلح ( اقـــــلـــــيم يـــــؤمن 
كـردســتـان) فـلــيـعـلم اجلــمـيع من
الــشـعـب الـعــراقي ان مـصــطـلح (
اقـلـيم كــردسـتـان ) هـو مــصـطـلح
ـعروف دستـوري يـطـلق الـكيـان ا
بـحـدوده الـسـيـاسـيـة وكـردسـتـان
جــــــزء مـن خــــــارطــــــة الــــــعـــــراق
الـسـيـاسـيـة ولـيـست جـزءًا مـنـهـا
كوطن وارض فكـردستان اقدم من
الـعـراق ! واخـتتم مـقـالـتي قـائـلًا:
في حال  االتفـاق  ما ب اربيل
وبـــغـــداد عـــلى تـــســـلـــيم واردات
ـنــافــذ احلــدوديــة بــنــســبـة 50 ا
ـئة وتـسـلـيم  250الف بـرمـيل بـا
من الــنـــفط الى بــغــداد وتــثــبــيت
وازنة حصة اقليم كردستان من ا
الـعـراقــيـة الـعـامــة بـنـسـبـة 13.9
ــئـة فـهــذه اخلــطـوة ســتــكـون بــا
ايـجـابـيـة لـبـدايـة صـفـحـة جـديدة
وسينال سنـدباد بغداد (مصطفى
الــــكــــاظــــمـي ) ثـــقــــة الــــكــــرد في
سـتقبل ودعـمه لوالية ثـانية في ا
رئــاســة الــوزراء الــعــراق النه من
ـــكــنه احلــصــول دون الــكــرد ال 
ــنـصب النـهـم بـيـضـة عــلى هـذا ا
الـقـبـان في الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة
فـزيـارته بـصـورة عـامـة كـانت من
اجل احلـصول عـلى دعم الـكرد له

في بغداد  .

ـملؤة ـسؤولـية اضـطررت لـوقف سائق الـستـوتة ا في حلظـة قهـر واحسـاس با
باالنـقـاض وهو يـقتـحم الشـارع العـام بـسرعـة  وتهـور أدى الى تطـاير االتـربة
ـيـدان  فقـلت له : ( يـا ابني لم تـمش سـريعـا وحتمل وسـقوط االزبـال بوسط ا
اكثـر من طـاقـاتك .. انت تـهـدم البـنـيـة وتـشوه الـبـيـئـة وحتطم الـنـفـوس ) . بـعد
سمـاعه اياي شـزرني بغضب يـلتهب فـقال : ( أوال تصـورت انك ستسـتاجرني
.. ثانـيا لـو لم تكن رجل كـبير لـعلـمتك كيف تـكون الـبيئـة ) .  قطـعا اني سكت
وحـوقلت وسـلـمت امـر العـراق الى الـله  ال خـوفا مـن هذا االمي الـذي اركـبوه
عــجـلـة وشـوهـوا أفـكـاره ووظــفـوه لـيـؤدي دور تـخـريــبي هـدام بـاالمـة.. اخـذني
ـبنيـة فيمـا يسمى يـداني على حال بـعض االزقة والـبيوت ا صديـقي لالطالع ا
بالـزراعي بعـد ان ضاعت مـقايس األمانـة والبـلديـات واختلط الـطابـو بالزراعي
ت فـاهيم الـسكـنيـة والعـمرانـية بـشكل مـهول ال  بالـتجـاوز .. فقـد تداخـالت ا
للـحضـارة والـتخـطيط بـصلـة وال يـعد جـزء من حلـول مؤسـسـاتيـة بقـدر ما هي
حـاجة مواطنـ رماهم الدهـر والعقود واحلـروب واحلصار واإلرهـاب والفساد
ـسـتـنـقع . تــمـشـيت قـلـيال حـتـى دهـشت من الـبـؤس وكـثـرت واإلهـمــال بـهـذا ا
االزبـال بـتالل هي لـيـست نـتـاج الـيـوم بل تـمـثل تـراكم حـروب وفـسـاد وخـراب
سنـوات خلت .. وقد سالـني احد الساكـن ب عن حال رياضـتنا : (أستاذ هم
ـسارهـا الصـحيح) . فـقـلت : (متى مـا تعـود مركـزية يات يـوم تعـود ريـاضتـنا 
واطن وتـخـصص األموال خلـدمـة النـاس عـند ـسؤول بـحـال ا الـدولة ويـحس ا
كـن لريـاضتـنا ان تـرى النـور) . هنـا حتديـدا .. تذكـرت االجتـماع الذي ذاك 
عقـد ب طارق عزيز وجيمس بيكر وزير خارجية أمريكا في جنيف قبل اندالع
حـرب الـكـويت عـام  1990الـذي نـقل فـيه بـيـكـر لـعـزيـز رسـالـة مـفـادهـا : ( اذا
دخلـتم احلرب ولم تنسحـبوا سنعيـد العراق الى عصور الـظالم واجلاهلية ) ..
حدث ذلك فـعال وفهـمنا فـحوى تـلك الرسالـة االجرامـية .. لكن لـيس بالـدبابات

والـطائـرات والصـواريخ ...  فحسب  –لـكان اهون  –بل
بـــتــســـلـــيط االجـــنـــدات وفــرض احلـــكـــومـــات وأنــواع
ـا حـقق نـبـؤة الـتـدخالت .. وغـيــر ذلك الـكـثـيــر .. 

بيكر او باألحرى األهداف الغربية في العراق .

رئيس الوزراء يضع باقة الزهور على قبر الرئيس الراحل جالل الطالباني 

نافذ احلدودية في اقليم كردستان رئيس الوزراء يزور ا

رئيس الوزراء يتطلع الى مشاكل مزراعي اقليم كردستان

يا سـادة يا كرام مات رجل ذات يوم اثـناء اجراء عمليـة جراحية للـبواسير فما
ثـارت الـدنـيـا من اجـله وال اهـتـزت له شـوارب الـرجـال ,ومـا حتـركت الـدبـابـات
ــسـتــشـفى ,وال سـمــعــنـا ازيــز الـرصــاص وال خــرج رجل واحـد وحــاصـرت ا
لـلتـفـاوض من اجل دفع الـديه فمـاذا جـرى لـكم يا شـعب يـا مـتعـلم يـا اصيل?,
ـانكم بـالله? ماذا تقـيمـون الدنـيا وال تقـعدونـها لـقضاء الـله وقدره هل اهـتز ا
ـمرض والكـادر الطبي اذا مـات لكم أحد? بل انكم يعـني تهديـدكم األطباء وا
تطـالـبون بـكل وقـاحـة بدفع الـديـة وتـلقـون بـالـلوم عـلى الـطبـيب وكـأنه هـو الذي

يقبض الروح.
مـات مـيت لـكم وقـضـي االمر ,فـهل تـرجع الـديـة لـكم روحه? هل تـبـيـعـونه وهو
ا نـحن فيه من تـخلف وهـوان? ومع االسف اننا في مـيت? متى نـبرأ بربـكم 

ارس طقوسا عفا عليها الزمان وشرب. هذا العصر الرقمي مازلنا 
ثم اال تـعتـقـدون ان الطـبيب بـشـر مثـلكم?  ,فـلمـاذا حتمـلـونه ما ال طـاقة له به?
ــتــهـاون ــاذا جتـعــلــون الــبـر يــدفع ثــمن ا ـاذا تــأخــذونه بــجــريـرة غــيــره? 
تـقـاعس والفـاسد والـذي ال رحمه له? هل جـعلـتم الديه وسـيلـة لكـسب قوت وا

ال حرام?.  يومكم? ام انكم تطعمون اوالدكم 
كــلـنــا نـعــلم ان األطــبـاء يــعـيــشـون ظــروف قــاهـرة وأجــواء رعب داخل ردهـات
ــتـجـاوزين ,وال شــرطـة تـدافـع عـنـهم ـسـتــشـفـيــات  ومـا من قــانـون يـردع ا ا
ـان الـكرام مـترددين لـتشـريع قـانون يـجرم االعـتداء صـيـبة ان اعـضاء الـبر وا
عـلى الـكـادر الـطـبي ويـجرمه ,ولـذلك بـدأ األطـباء بـالـهـروب من الـبـلـد فـالواقع
الصـحي مـزري وكل شئ فيه يـثيـر الغـثيـان والـبنى الـتحـتيـة معـدومة ,بـحيث
صار العراقي يدعوا بصالته : اللهم ال تدخلنا مستشفيات العراق فهي ليست

دار شفاء بل دار موت!!.
تـحـضرة وبـالطـبع نحن  لـسنـا منـها أقـولهـا بكل أسف وكلـنا نـعلم ان الـدول ا
تسـخـر كل مـا تـمـلك من طـاقات لـتـوفـيـر افـضل الـظروف لـلـعـامـلـ في اجملال
الصـحي وللـمرضـى ولتـطويـر البـنيـة التـحتـيـة  من مسـتشـفيـات جديـدة تدخل
اخلـدمة ومرافق جديدة واجهزة جديدة متطورة وووو... وقد اصبح هذا اجملال
هو مـؤشر حـقيـقي لرفـعة اال ومـدى تقـدمهـا وتطـورها في مـواكبـة التـطورات

التي تفرضها الظروف والتحديات.
أمـا في العـراق وبسـبب تـردي الوضع الـصـحي وسوء ادارة الـقـطاع الـصحي
ـرض واحد فـانك ستخـرج  منه بـعشرة فـكأنك يا سـتشفى  فانـك ان دخلت ا
ابا زيد ما غزيت ,ومع كل هـذا اخلراب فان هناك مستشفيات في العراق على
الرف بـانتـظار االفتـتاح منـذ سنـوات  بسبب نـقص السـيولة أو بـسبب خالفات
حزبـية وقـد جاء كـورونـا ليـزيح عن الواقع الـصحي حـتى ورقة الـتوت فـيكـشفه

ويفضح بؤسه للعالم.
شكلة  ,ولكن ال جتعلوا ـا يكون الطبيب جزءا من ا ر

منه قربانا تدارون به فشلكم ,واراهن
ان ال احـد مـنــكم سـيـقــرأ مـقـالي هـذا ,ولــكـني اجـد

عزائي في مثل صيني (بدال من ان تلعن
الظالم أشعل شمعة)!!. 
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درب أعلن نادي نـفط ميـسان الريـاضي إضفـاء الطـابع الرسمي عـلى تعـاقده مع ا
قبل. وسم ا رزاق فرحان لقيادة فريق الكرة في ا

درب رزاق فـرحان لقيادة وذكر النادي في بيـان أنه نعلن لكم رسـمياً التـعاقد مع ا
قبل. وسم ا ملكة ا فرسان ا

وأوضح أن فرحان وصل  الى مـحافظـة ميسـان وكان باسـتقبـاله الرئيس الـفخري
للنادي ومدير شركة نفط ميسان علي جاسم حمود.

يذكر ان فرحان خاض جتربة تدريبية في نادي القوة اجلوية.
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ـؤتـمر وقـال مـيـلـويفـيـتش في ا
الـصـحـفي أريـد مـشـاهـدة أهلي
ـــســتـــويــات جـــدة في أفـــضل ا

قبل. وسم ا راتب في ا وا
وأضاف كنت أريد منح الفرصة
للـعديد من العـناصر في مباراة
الـيـوم خضـنـا مـوسـمًـا صـعـبًا
بسبب الغيابات وأزمة كورونا.
وتابع لدي حلم أسعى لتحقيقه
مـع األهــلي ودائــمًــا ال أريـد أن
يــخـســر الـفــريق ألنه من أكــبـر

األندية في الشرق األوسط.
وأشــار يـــجب أن نــســـتــمــر في
ــكن احلـــكم عــلى الــقـــتــال ال 
ـباريـات الـودية الالعبـ في ا
الـــتـــقـــيـــيـم دائـــمًـــا يـــكـــون في

باريات الرسمية. ا
ونـوه ال تـهـمــني األخـطـاء لـكن
أريـــد رؤيــة رد فــعـل الالعــبــ

وبــصــورة عــامــة أنــا راض عن
الفريق.

وأ حس عبد الغني العب له
جتــــربـــــة وخــــبــــرة كـــــبــــيــــرة
والالعـبـون الـشـبـاب يـتـعـلـمون
مــنه االحــتــرافـــيــة هــو يــلــعب
بــروح قــتــالـيــة مـن أجل الــفـوز

دائمًا.

مدرب الـشرطة هـو اآلخر أخرج
مــحـــمــد قـــاسم بـــعــد تـــعــرضه
لإلصــابـة وزج بــالالعب جـاسم
مــحــمـــد.ومن كـــرة من اجلــانب
ن جنح الظهير خضر علي األ
بـعكس الـكرة عرضـية استـغلها
مــازن فــيــاض لــيــسـجـل مــنــهـا
الهـدف الثاني في الـدقيقة ?65
لـــــيــــــتـــــقــــــدم الـــــشــــــرطـــــة من
جديـد.وسـعى عبـد الـغني شـهد
لتنظيم صفوفه من خالل إجراء
تغـيـيرات جـديـدة وزج بكل من
أحـــمـــد جالل بــدل مـن مــحـــمــد
مـزهـر ومـروان حـس بـدل من
مـحــمـد شـوكــان وصـادق زامل

بدل من مازن فياض.
 «—ËUM

 وشـــهــدت الـــدقــائق األخـــيــرة
ــسـتــوى الـبـدني انـخـفــاض بـا
للـفـريقـ مع بـعض احملاوالت
اخلــجـولــة أخـطــرهــا تـســديـدة
سـعـد عـبــد األمـيـر الـتي تـمـكن
مـنها احلـارس محمـد العويس
وعـــرضــيـــة أحــمـــد جالل الــتي
شـتــتــهـا عــبــد الـبــاسط هــنـدي

باراة بفوز الشرطة. لتنتهي ا
أكــد العب الــشـــرطــة الــعــراقي

مازن فيـاض أن فريقه يركز من
اآلن عــلى مـــبــاراة االســـتــقالل
ــــقــــبل في اإليــــرانـي األحـــد ا
دوري أبـطــال آسـيـا.وقـال مـازن
فـيــاض نـتـيــجـة مـبــاراة الـيـوم
تـرفع مــعـنــويـات الــفـريـق كـنـا
نُـــصــر عـــلى حتــقـــيق الـــنــقــاط
الـــــــــــثـالث أمــــــــــــــــام أهــــــــــلـي
جــدة.وأشـــار إلى أن الــشـــرطــة
حتى اآلن لم يتأهل لدور الـ 16
مع وجود مـبـاراة حاسـمـة أمام

االستقالل.
وأ يــجب عــلــيــنــا أن نــطــوي
صـفـحـة مـباراة الـيـوم وتـنـتهي
نـشـوة الـفــوز ويـبـدأ الــتـركـيـز
عــــلـى مــــبــــاراة احلـــــسم أمــــام
االســــتــــقالل.واخــــتــــيــــر مـــازن
فــيـاض رجل مــبـاراة الــشـرطـة
أمــام أهــلي جــدة حــيث ســجل
الهـدف الثـاني للـفريق الـعراقي

في الدقيقة 65.
حتليل اخلصم

أكـد فالدان مـيلـويـفـيـتش مدرب
أهلي جدة أن هدفه منح فرصة
الـلـعب جلـمـيع العـبـيه مـشـيـرًا
إلى وجود حلم يسعى لتحقيقه

مع الفريق. vHDB  rOJ(«b³Ž

 لم يـكـتـرث فـايــروس كـورونـا لـتـاريخ قـامــة ريـاضـيـة عـراقـيـة
ستـوى ناظم شاكر  ,واخـتطفه من بيـننا كما وعـربية باسـقة 
ـونـديـالي االخـر احـمـد راضي  ,والـدولي عـلي فـعل ذلـك مع ا
هـادي .. كل محـاوالت الـغزال االسـمر مـع العـدو اللـدود باءت
ـهـاجــمـ الـعـرب ــدافع الـذي مـنع عــتـاة ا بــالـفـشل  ,وفـقـد ا
واالسـيوي من التـطاول على مرمى مـنتخب العراق  ,صالبته
ـســتـجـد وانــتـقل الى دار احلق عــنـد رب رحـيم امـام الــوبـاء ا
مـغفـوراً له بـإذنه تعـالى .. ساهم الـراحل الـكبـير الـدولي ناظم
شـاكر في صـنع الـكثـيـر من ايامـنـا الريـاضيـة اجلـميـلة  ,عـير
اجنـازات اقلـيمـيـة وقاريـة ودوليـة لكـرة الـعراق عـلى مدى عـقد
اضي كان من الزمان .. في اواخر السبعينييات  من القرن ا
واحـدا من اهم العبي مـنـتخب شـباب الـعـراق الفـائز مـناصـفة
مع مـنتخب كوريـا اجلنوبيـة بكاس شبـاب اسيا عام  1978..
وفي الـعام التالي توج مع جنـوم العقد الثمـانيني رعد حمودي
وحـسن فرحـان وحس سـعيـد وعدنـان درجال وابـراهيم علي
وعــــادل خـــضــــيــــر وهـــادي احــــمــــد وعالء احــــمـــد ومــــهـــدي
عـبــدالــصــاحب وحــارس مـحــمــد وارا هــمـبــرســوم وضــرعـام
احلــيــدري و واثق اســود  ,بــكــاس بــطــولـــة اخلــلــيج الــعــربي
اخلـامـسة  ,وفي صـبف الـعام  1979فـاز مع منـتخب الـعراق
الـعـسـكري لـلـمـرة الـثـالـثـة في الـبـطولـة الـتي جـرت في مالعب
ـمـيـز نــاظم شـاكـر في فـوز ـدافـع ا دولـة الـكــويت .. وسـاهم ا
يـدالية الـذهبـية لـفعالـية كـرة القدم في الـعراق للـمرة االولى بـا
دورة االلــعـاب االســيــويـة الــتي جــرت في مالعـب الـهــنــد عـام
نتخب الوطني بكاس اخلليج العربي  1982.. وفاز مع ا
الـتي جرت في سلطـنة عمان عام  1984.. امـا النقلـة النوعية
في مـسـيـرة ناظم شـاكـر كـانت مـشـاركـته في نـهائـيـات بـطـولة
كسيك عام كـاس العالم الثالثة عشرة التي جرت في مالعب ا
 ,1986وكان التاهل الى نهائيات كاس العالم اجنازا لكرة
العراق وقتذاك  ,كـونه لم يلعب اياً من مبارياته في التصفيات

في بغداد .
وال بـد من االشـارة الى مسـيرة الـراحل نـاظم شاكـر مع فريق
نـادي العمال ثم انضم الى   الـطيران  ( القوة اجلـوية حالياً
) اواسط الـسبـعيـنيـنات ولعـب مع نخبـة من افضـل العبي هذا
الـفريق وحـقق مـعه نتـائج الفـتة لـلـنظـر .. وعـندمـا عـمل بصـفة
مـــدرب  ,دخل نـــاظم شـــاكـــر مـــجـــددا دائـــرة االضــواء  ,ولم
يـسـتـعـجل في خـطـواته في هـذا اجملال  ,فـبـدأ مع فـريق نادي
الــسالم  ,ثم الــكــرخ وراس الــكــادر الــتـدريــبـي لـفــريـق نـادي
اربـيل   ,ثم درب فـريق نـادي دهـوك في اواخـر الـتـسـعـيـنـيات
ـاضي .. واشـرف ايـضـاً عـلى تـدريب فـرق انـديـة من الـقـرن ا
ـصافي وبيـرس وارارات و القوة اجلـوية والنفط  فـرق اندية ا
ـيـنـاء في الـعـقـد االخـير  ,وعـمل مـدربـا والـشـرطـة والـنجف وا
بي ـنتخب الـعراق االو لـفرق اردنيـة واماراتـية.. وعمل مـدربا 
ـنـتـخب الـعـراق مـرتــــــــــــ في  2005و  , 2011ومـدربـا 
ـنـتـخب الـوطـني ـدرب ا الـوطـنـــــــي في  , 2010ومـسـاعــدا 

سيـــــــــــــكا في عام   2011.
تلك كل سـتوى الـفني فـان ناظم شـاكر الالعب كـان  وعـلى ا
ــتـقـدم ـدافع ا ــتـاخــر وا ـدافع ا مـهــارات وخـبــرات مـوقـعـي ا
وشـكل مع زميل دربه عـدنان درجـال ثنـائيـا منـسجـما فـريداً ,
ساندة زمالئه في وكـان ناظم يكلف احيانا بواجـبات اضافية 
ــهـام  ,ويــسـجل خط الــهــجـوم  ,وكــان يـنــجح في اداء هــذه ا
االهـداف ايضا  ,اذ عـرف بتسـديداته القـوية من خارج مـنطقة
اجلـزاء  ,وهـدفه في مـرمى حـارس منـتـخب الـبـحرين الـشـهـير
حــمــود ســلــطــان في افــتــتـاح بــطــولــة كــاس اخلــلـيـج الـعــربي

وذج . اخلامسة افضل 
لء رئتيه  ,مـحباً للخير ,  عـاش الراحل ناظم شاكر احلياة 
ولـهانـاً بحب الـعراق وعـاشقـا لكل جـميل
فـيه  ,وبـذل من مـوقـعه كالعب كـبـير
في مـــنــتــخب الــعــراق  ,كـل جــهـد
ــكن من اجل رفع شـأن بالده ,
نافسات التي ارتدى وشرّفه في ا
نـتخب الوطني .. انا فـيه قميص ا

لله وانا اليه راجعون .
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إسـتـقـبل رئــيس مـجـلس الـقـضـاء
االعلى فـائق زيدان رئـيس اللـجنة
ـبيـة الـوطـنـية الـعـراقـيـة رعد األو

حمودي.
وجــــاء الـــلـــقـــاء لــــبـــحث إشـــراف
الــقـضــاء الــعـراقي الــوطــني عـلى

قبلة. بية ا االنتخابات األو
وقــدم حــمــودي لــزيــدان شــرحــاً
وافــــيــــاً ومــــفـــــصّالً عـن مــــجــــمل
اخلـطـوات الـسـابـقـة الـتي أفـضت
ــكـتب الــتـنــفـيـذي الــسـابق حللّ ا
نــــزوالً لــــقــــرار قـــضــــائي عــــراقي

أصدرته محكمة التمييز العراقية
كــمـا أوضح له إلــتـزام اجلــمـعــيـة
الـــعــــمــــومـــيــــة فـي مـــؤتــــمــــرهـــا
االستثنائي األخير بقانون اللجنة
ــبـــيـــة ذي الــرقم  29لـــســـنــة األو
بية  2019ورسالة اللجنة األو

اضي. الدولية في  7تموز ا
وإســــتـــعـــرض حــــمـــودي أيـــضـــاً
تفصـيالت تعديل النـظام الداخلي
بـيـة وبـحث مـفرداته لـلـجـنـة األو
ـا لم يـتـعارض مع وإعـتـمـادهـا 
بـيـة ومـيـثاق قـانون الـلـجـنـة األو
بي الـدولي والتدارس العـمل األو

فـردات النـظام مع الـسيد طـوّل  ا
جــيــروم بـويــفي مــديــر الــعالقـات
ـــؤســـســاتـــيـــة واحلـــوكــمـــة في ا

بية الدولية. األو
ونــقل حـمــودي لـزيــدان مـصــادقـة
اجلمـعـية الـعـمومـيـة على الـنـظام
الـــداخـــلي وإرســالـه الى مـــجــلس
صادقة عـليه قبل الدولـة إبتغـاء ا
نشره في جريدة الوقائع العراقية
الرسـميـة في غضـون أيام ان شاء

الله.
من جــانــبه أبــدى رئــيس مــجـلس
الـقـضـاء الـعــراقي إرتـيـاحه الـتـام
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الـالعــبـــ والـــفــنـــيـــ واإلداريــ
للفريق للتأكد من سالمتهم  .

نهـاج التدريبي وأكد أحمـد   أن ا
اخلــاص بـالــفـريق تــضــمن سـبــعـة
أسـابــيع إلعـداد الالعـبـ  وصـوالً
إلى أول مبـاراة بالـدوري العراقي 
والــتي  حتــديــدهــا يـوم   25من

قبل . الشهر ا
ــهم واشــار احـــمــد   الى أن مـن ا
ـنـهــاج بـشــكـلــة الـتـام و تــطـبـيـق ا
زيـادة وكـثـافـة األحـمـال الـتـدريـبـية
على الالعب  وذلك بسبب الراحة
السلـبية الـتي مضت علـيهم  ألكثر
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اجــرى فـريق الــنــجف بــكـرة الــقـدم
أولى وحداته الـتدريـبيـة اجلمـاعية
بـصوره مـكثـفـة  بعـد سمـاح خلـية
ـــركـــزيــة بـــعـــودة جـــمــيع األزمــة ا
األنـشـطـة الـريـاضــيـة الـتي تـوقـفت
ــنــصــرمه بــسـبب طــوال األشـهــر ا

أنتشار فايروس كورونا .
وب مدرب الفريق حسن أحمد في
تـصريح صـحـفي أن اجلهـاز الـفني
للـفريق كـان قد أشـرف قبـل الوحدة
الـتدريـبية عـلى إجـراء الفـحوصات
الـــطــبـــيــة الــدقـــيــقـــة عــلى جـــمــيع

عبد الغني شهد

UI¡∫ فائق زيدان يلتقي برعد حمودي
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لـلخـطـوات التي إتـخـذها حـمودي
واجلـمعـية الـعمـومية واصـفاً ذلك

." نهج القانوني الرص "با
و رحّب زيـــدان بــــفـــتـح حـــمـــودي
بي عـند أنـظار أبـواب العـمل األو
ـــرحـــلـــة الـــقـــضــــاء الـــعـــراقـي "
تــأســيـســة قــانــونــيـة اليــشــوبــهـا
تشكيك مقـبل او إعتراضات فقدت
بي شهد أو مبرراتـها" مشيـداً "
وطـني مـنـسـجم تـقـوده نخـبـة من
جنوم األمس التي يعـرف سيرتها

." تابع القاصي والداني من ا
و وافق زيـدان عـلى تـشـكيـل فريق
عمل مـتكامل ونـاضج من اخلبراء
الـقـانونـيـ والـقـضـاة الـعـراقـي
ــبــاشــر عــلى مــجــمل لـالشــراف ا
ــبـيـة الـعــمـلــيـة االنـتــخـابــيـة األو
ــقــبـــلــة كــمـــا أشــار الى إشــراك ا
ـــوظــــفـــ من مـــجـــلس بـــعض ا
الـــقـــضـــاء حــــصـــراً مع الـــفـــريق
ـؤتمـر إنتـخابي الـقانـوني سعـياً 
مـثــالي في إجـراءاته ونـتـائـجه ان

شاء الله.
وحــضـــر الــلـــقــاء أيــضـــاً جــزائــر
دير الـتنفـيذي للـجنة السـهالني ا
ـــبـــيـــة الــوطـــنـــيـــة و هـــيـــثم األو

عبداحلميد مدير العالقات فيها.
وفي خـــتـــام الــلـــقـــاء قـــدم رئــيس
بية الوطنية العراقية اللجنة األو
بية رعد حمودي درع اللـجنة األو
الى فــائق زيـــدان رئــيس مــجــلس
الـقضـاء االعلـى عرفـاناً من الـبيت
ـــارسه ــــا  ـــبـي الـــعــــراقي  األو
الـقضـاء الوطـني من دور إيـجابي
مؤثر في مختـلف تفصيالت حياة
الــعـــراقــيـــ ومــنـــهــا الـــريــاضــة

والشباب.

ÊU e « ≠œ«bGÐ

قـررت جلنـة كرة الصـاالت والشاطـئية
في الـهــيـأة الـتـطـبـيـعـيـة انـطالق دوري
الصاالت للموسم 2020 -  2021 في
قبل الـثالث عشـر من تشرين الـثاني ا
بــنـظـام الـدوري  الــعـام جـاء ذلك في
االجتماع الذي عقد اليوم االربعاء في
ـركـزي لـكـرة مـقـر االحتـاد الـعـراقي ا
الـــقـــدم بـــحـــضـــور عـــضـــو الـــهـــيــأة
الــتــطـبــيــعــيــة الـدكــتــور اســعـد الزم
ورئـيس جلـنة كـرة الـصاالت صـبحي
ـــثــلي رحـــيم وأعــضـــاء الــلـــجــنــة و
األنـديـة.وقـال رئـيس الـلـجـنـة صـبحي
ؤتمر استعراض رحـيم انه  خالل ا
اهم الـــنــواحي الـــفــنـــيــــــــة واإلداريــة
وسم اضـية وا ـواسم ا ـتعـلقة في ا ا
ـنـهـاج اجلــديـد مع شـرح تــفـصـيـلـي 
مـــوسم 2021/2020. واضـــاف تــمت
اإلشـــــارة إلى اهـــــمــــيـــــة مــــواصـــــلــــة
النجاحات التي حققتها كرة الصاالت
بـالــفـتـرة االخـيـرة مع الــتـشـديـد عـلى
ضــرورة احــتــرام الـقــوانــ والــلـوائح
الـتي تضـعها الـلجـنة وأيضـا التـأكيد
عــلى جتــاوز كل الــســلــبــيــات وتـذلــيل
ــواسم الـــعــقــبـــات الــتي حــدثـت في ا
ـا يـسهم في جنـاح الـلعـبة ـاضـية  ا
مـحـلـيـا ودولـيـا.واوضح رحـيم  طـلبت
الـلجـنـة من االنديـة تسـليم الـكشـوفات
اخلـــاصـــة بــهـــا قـــبل مـــوعــد انـــطالق
الـدوري بـعشـرة أيـام لـيتـسـنى إجراء
ــصــادقــة عــلــيــهـا لــيــتم الــتــدقــيق وا
ـوسم اعـتــمـادهـا بـشـكل رسـمي في ا

اجلديد.

مـن خمـسـة أشـهـر مـتـتـالـيـة  وهذا
يـؤثــر سـلــبـاً عـلى مــسـتـوى لــيـاقـة

الالعب .
واضــاف احـمــد  أن الــفــتــرة الـتي
تفصلنا عن إنطالق الدوري البد أن
يصل فيـها الالعبـ إلى اجلهوزية
القصـوى  خصوصـاً وأن الالعب
ــئـة�من مــســتـوى لــديـهم  �30 بــا
جهوزيـتهم األن  وأن إدارة النادي
وافــقت عــلى طــلب اجلــهــاز الـفــني
بـإقـامة مـعسـكـري خـارجـي  من
أجل إعـداد الـفـريق بـشـكل تـام قـبل
نافسة احمللية للدوري . إنطالق ا
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ذكــيــة مـن مـاركــو مــاريـن الـذي
ضــرب دفـاع الــشـرطــة مـراهــنـا
عـلى سرعة هـيثم عسـيري لكن
األخـــيــر ســـدد الـــكــرة بـــجــوار
الــقـائم لـيــنـتــهي الـشـوط األول

بتقدم الشرطة بهدف دون رد.
T UJ²  ◊uý

نشط األهلي في الـشوط الثاني
وبــدأ مـــنــظم وأكــثــر خــطــورة
ورغم أن الـــشــــرطـــة بـــادرة عن
طـريق مــحـمـد قــاسم بـتــسـديـد
الكرة بأحـضان احلارس محمد
الـعـويس لـكن هــيـثم الـعـويس
رد عـليهـا بتسـديدة تصـدى لها
ـارين أحــمـد بـاسل ثـم ارتـدت 
سـددهـا ضعـيـفـة وتـمـكن مـنـها
احلـارس مـجـددا.وحـاول مدرب
األهـلي إضـافـة نـوعـيـة للـفـريق
ـولـد بدل وزج بكل من سـعـيد ا
مـن عـبـد اللـه حـسـون ومـحـمد
ــــــشــــــعل بــــــدل مـن يــــــوسف ا
احلربي.وأثمرت التغييرات عن
هـدف الـتـعــادل لـفـريق األهـلي
عن طريق مـحـمد اجملـحـد الذي
ـــدافع وســـدد الـــكــرة جتـــاوز ا
داخل الشباك في الدقيقة 56.

تقدم الشرطة

ق في الدقيقة  14ومازن فياض
فـي الــدقــيــقـة  65فــيــمــا ســجل
لألهـــلـي مــحـــمـــد اجملـــحـــد في

الدقيقة 56.
wJO²Jð ◊uý

جنح فــريق الــشــرطــة بــتــقــد
شــوط تـكـتــيـكي بــعـد أن أجـرى
ـدرب عــبـد الـغــني شـهـد 3 ا
تــــغــــيـــيــــرات فــــقط عــــلى
باراة األولى تشكيلة ا
حيث أشرك خضر علي
بــدال عن عالء مــهـاوي
ومحمد شوكان بدال من
مروان حـسـ ومـحـمد
قـــاسـم بـــدال مـن أحـــمـــد

جالل.
وبــدأ الــشـــرطــة بـــرغــبــة
عــالـيـة لــتـسـجــيل الـهـدف
وحتــقق له مــراده من ركــلــة
ركنـية نفذهـا علي فائز على
ــراقــبــة ســعـد رأس بــرج ا
نـــــاطـق الـــــذي أجـــــاد في
عـكــســهــا داخل الــشــبـاك
مـحـرزا الـهـدف األول في

الدقيقة 14.
‰ËU×¹ wK¼_«

اســتــفــاق األهــلي بــعــد
هـدف الـشـرطـة وحتـرر
بـــشـــكل أكـــبـــر وحــاول
خــــلـق الــــفــــرص وكـــاد
هيثم عـسيري أن يعدل
الــكــفــة بــعــد أن تــوغل
وســدد الــكــرة بــجــوار

القائم.
وعـــــانـى األهـــــلـي من
الـــتــنـــظــيم الـــدفــاعي
للـشـرطـة الـذي أحبط
مـــحـــاوالت الــفـــريق
السعودي وأوقف
حتـركــات مـاركـو
مـــــــــــــــــــــــــاريــن

وشرارة.
وكــاد الـشــرطـة
أن يــخـطـف هـدف
ثـــانـي عـــبـــر الالعب
محمد قاسم لوال براعة
احلـــــارس مـــــحـــــمـــــد
الـعـويس الـذي تألق
في إبـــعـــاد الـــكـــرة
وأنــقــذ مــرمـاه من

هدف جديد.
وأضـــاع األهـــلي
فـــرصــة خـــطــرة
بـــعــد تـــمــريــرة
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تـغلب فريـق الشرطـة على أهلي
جدة بفوزه لـهدف مقابل هدف
بـاراة التي أقيمت واحد  في ا
 عـلـى سـتــاد خـلــيــفـة الــكـبــيـر
بـالـعـاصـمـة الـقـطـريـة الـدوحـة
حلـســاب اجلــولــة الــرابــعـة من

دور اجملـــــــمـــــــوعــــــات
لــــدوري أبــــطـــال

آسيا.
ســـــــــــــــجـل
لـلـشـرطـة
ســـعـــد
نـــاط

Í—Ëœ∫ احدى مباريات الدوري العراقي بكرة القدم
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جانب من
تدريبات فريق

النجف
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{ ســـدني - وكــاالت: حــصل العب
كــرة الـــقــدم األســـتــرالي الـــســابق
شـون سـمـيث عـلى تـعـويض مـالي
من شركة تـأم يبـلغ مليون دوالر
أمــريــكـي بــعــد تــعـــرضه إلصــابــة
خ بــســـبب تــكــرار خــطــيـــرة في ا
إصـابـته بـارجتاج فـيـأثنـاء مـباراة
شـارك فـيـهـا خـالل فـتـرة احـتـرافع
الــلـعــبــة.وقـال ســمـيث الــذي كـان
العبـا خالل حـقـبتي الـثـمـانيـنـيات
اضي والـتـسعـينـيـات من القـرن ا
إنـه تــعـــرض إلصـــابــة فـي الــرأس
خالل مبـاراة أثرت عـليه بـحيث لم
يــعـــد قــادرا عــلـى الــعـــمل.وعــانى
سـمــيث من مـشــاكل عـقـلــيـة حـادة
ـطــالـبـة بــعـد اإلصــابـة مــا دفـعـه 
شـــركـــة الـــتـــأمــ بـــالـــتـــعـــويض

أخبار النجوم
ÂUNMðuð l  ÷ËUH²¹ qOÐ qO Ë
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الـــــــــريـــــــــاضه فـي الـــــــــنــــــــوادي
اخملصـصه لذلك ,اي حركه تـقوم
بــــهــــا و اي نــــشــــاط افــــضل من
الشيء ,حـتى تسـتفـيد من فـوائد
ــــارســــة الـــريــــاضه ,فــــقط كن
نشـيطا اكـثر خالل الـنهار ,مثال:
صعد, استعـمل الدرج بدال مـن ا
نزل او امش ثالثون دقيـقه في ا
ـنـزلـيه بـاخلـارج ,قم بــاالعـمـال ا
كـل يـــــــوم ,فــــــــقـط ركـــــــز عــــــــلى

االستمراريه.
وحتــارب الــتــمـاريـن الــريـاضــيه

شاكل الصحيه و االمراض: ا
هل تقلق من ان تـصاب بامراض
الــقـــلب? هل تـــريـــد ان تــتـــفــادى
ارتـفـاع الـضـغـط? بـغض الـنـظـر
ــارسه عن وزنك احلــالي ,ان 
الــريـــاضه يــزيـــد من الــدهــون
ــفــيـده  , HDLو يــقــلل من ا
الدهـون غير الـصحيه ,حيث
يـصــبح جــريـان الــدم سـهل,
ـا يـؤدي الى تـقـلـيل خـطر
االصــابه بــامــراق الــقــلب و

. الشراي
ــــــارســــــة الـــــــتــــــمــــــارين
الرياضيه بانتظام قد تؤدي
الى حمايه اجلسم او تؤدي
الـى تـقــلــيل فــرص االصـابه

شاكل صحيه مثل:
- اجللطات.- متالزمة االيض.-
ضـــغـط الـــدم الــــعـــالـي.- مـــرض
الــــســــكــــري الــــنــــوع الـــثــــاني.-

{ لنـدن- وكاالت: اعـتـرف جونـاثـان بارنـيت وكـيل أعمـال الـويلـزي جـاريث بيل
جنم ريال مدريد بالتفاوض مع توتنهام هوتسبير.

وانضـم بيـل إلى ريـال مدريـد قـادمًـا من تـوتـنـهـام عام  2013مـقـابل  85مـلـيون
إسترليني وساهم في حتقيق العديد من البطوالت للملكي.

دير الفني لريال مـدريد أخرج بيل من حساباته وأخبر لكن زين الـدين زيدان ا
يـرجني بعـدم احلاجـة إليه. وقال وكـيل بيل في تـصريـحات لـهيـئة اإلذاعة إدارة ا
كان البـريطانية "الالعب الويلزي ال يزال يحب السبيرز نحن في محادثات إنه ا
الذي يـريد أن يكـون فيه". وأوضحت هيـئة اإلذاعة الـبريطـانية أن أقـرب خيار هو

إعارة بيل للسبيرز مع عدم استبعاد شرط الشراء النهائي.
ا يـكون راتب بيل أكـبر عقـبة أمام تـوتنهـام حاليًا حـيث يتقـاضى نحو 600 ور

ألف جنيه إسترليني في األسبوع.

أن خـورخي أنـطـون وكـيـل أعـمـال بـاولو { رومـا- وكـاالت: أكـد تـقـريـر صـحـفي
ناقشة مستقبل الالعب األرجنتيني مع ديباال جنم يوفنتوس وصل إلى تورينو 
البـيانكونيـري.وبحسب صحـيفة "الجازيتـا ديللو سـبورت" فإن أنطون وصل إلى

ناقشة جتديد عقد ديباال. تورينو وسيجتمع قريبًا مع إدارة يوفنتوس 
 وارتبط اسم بـاولو ديباال بـالرحيل عن يوفـنتوس في أكثـر من مناسبة من أجل

ال الالزم إلبرام صفقات جديدة. توفير ا
ومع ذلك نـفى أنـطون كل مـا يـتـردد بـخصـوص بـيع ديـباال

وأكد أنهم يستعدون لتوقيع عقد جديد.
ـدة مـوسـمـ ويـرتــبط ديـبـاال بـعــقـد مع يـوفـنـتــوس 
إضافـي وهناك اجتاه لـربطه بعقد جـديد ينتهي

في صيف 2025.
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مارسة  150دقيقه باالسبوع 
ريـــاضه تــزيـــد من دقــات الـــقــلب
بــشــكـل مــعــتــدل ,او مــجــمل 75
دقـيــقه من الــتـمــارين الـريــاضـيه
ــارســة الـــشــديــده ,حــيث يـــتم 
الــريــاضـه طــول ايــام االســبــوع,
ـــشي ,الـــركض, مـــثل ريـــاضـــة ا
الـســبـاحه ,و اي حـركه الـرقص ,
تكـون مهمه ,و استـمرار الـنشاط
الــبــدني طــوال الــيــوم له فــوائــد
ــمـــارســة صــحـــيه. - يـــنــصـح 
الـتـمارين الـريـاضـيه اللـتي تـقوم
عـلى بـتــقـويــة عــضالت اجلـسم ,
مـــثل االقل مـــرتـــ بــاالســـبــوع ,
اسـتـعـمـال اثــقـال مـنـاسـبه خالل
الـتــمـرين ,او اســتـعـمــال اجـهـزه
تــــزيـــــد من مـــــقــــاومـــــة اجلــــسم

باستخدام اثقال مناسبه.
- اذا كــان الــهــدف انــزال الـوزن,
يـجب حتـديـد اهداف مـنـطـقيه ,و
ــارســـة الــريـــاضه عــلى يـــجب 

االقل  300دقيقه باالسبوع.
- يـجب اسـتـشـاره الــطـبـيب قـبل
الــبـــدء بــأي تـــمـــارين ريـــاضــيه,
لــضــمــان مــنــاســبــتــهــا لــلــوضع
الـصحي لـلـشخص ,و يـجب اخذ
بــعـــ االعـــتــبـــار في حـــال عــدم
ارسة الرياضـه لفتره طويله و
اي امـــراض قـــد تــتـــأثـــر ســـلـــبــا
بـانـواع مـعـيـنه مـن الـريـاضات و
نـصـوح بـهـا من ـده الـزمـنـيـه ا ا

قبل الطبيب.

- وكـاالت: لم يُـحـسم بـعـد مـوقف { بـرلـ
مــبــاراة بــايــرن مــيـــونخ ضــد شــالــكه يــوم
قبل في افتـتاح منافسات الدوري اجلـمعة ا

اني من احلضور اجلماهيري. األ
ـانـيا الـضوء ومـنحـت السـلـطات احملـليـة في أ
األخــضــر إلعـــادة اجلــمـــاهــيــر مـن جــديــد إلى
مـدرجات مالعب البوندسليجا بنسبة ال تتجاوز

ـــــــــدة 6  %20وذلـك بـــــــــشـــــــــكـل جتـــــــــريـــــــــبي 
انـيا" أسـابيـع.وبحـسب شـبكـة "سـكاي سـبـورت أ
فـإن بــايـرن ال يــزال مـهــددًا بـغــيـاب جــمـاهــيـره عن
مـدرجات مـلعـب أليـانز أريـنا في اجلـولـة االفتـتاحـية

باراة خلف أبواب مغلقة. ا يعني احتمالية خوضه ا
نـطـقة أو يـأتي ذلك نـظرًا الشـتـراط الـسلـطـات عدم مـعـانـاة ا
ـباراة من زيادة عـدد اإلصابات إلى ـدينة الـتي تقام فـيها ا ا

 35من ب كل  100ألف فرد في آخر  7أيام.
وأشارت الشبكة إلى ارتفاع عدد اإلصابات في ميونخ هذه
ا يـزيد عن الـنـسبـة احملددة وهـو ما يـجعل إقـامة األيـام 

باراة في حضور اجلماهير محل شك. ا

بـيك ليـون عن مفاجـأة بشأن انـتقال { باريس- وكـاالت: كشف جان مـيشـيل أوالس رئيس أو
يركاتو الصيفي اجلاري. فيس ديباي إلى برشلونة في ا جنم فريقه الهولندي 

دير الفني وارتبط اسم ديباي باالنتقال إلى برشلونة بناء على طلب من مواطنه رونالد كومان ا
اجلديد لبرشلونة والذي أشرف على تدريبه في منتخب هولندا.

ووفقًـا للتـقارير فـإن ليون حـدد قيمة بـيع ديباي إلـى برشلونـة وبلغت  30 مـليون يورو بـاعتبار
قبل. أن عقد الالعب مع ناديه ينتهي في الصيف ا

وكتب جان مـيشيل أوالس تـغريدة عبـر حسابه على "تـويتر" تعـليقًا عـلى أنباء انتـقال ديباي إلى
برشـلـونـة قـال فـيـهـا: "أخـبـرني رئـيس بـرشـلـونـة جـوسـيب مـاريـا بـارتـومـيـو أن الـبـارسـا يعـاني
لـكـون ما يـكـفي لتـقـد عرض اقـتـصاديًـا بـشكل كـبـير بـسـبب أزمة فـيـروس كورونـا وأنـهم ال 

لديباي".

فـإنه يـتم تـأجـيل مـبـاراة مـا في حال
ثـبـوت أربع حـاالت إيـجـابـيـة.وسـبق
لالعبـ في صفـوف نيس أن أصـيبا
بــــفـــيـــروس "كـــوفـــيـــد- "19أواخـــر
ـــاضي. من جـــانب آب/أغـــســـطس ا
اخـر أكــد قـسم الــشـرطــة في بـاريس
لـــوكــالـــة فــرانـس بــرس أن بـــطــولــة
ـضرب ـفـتـوحـة فـي كـرة ا فـرنـسـا ا
إحــدى الــبـــطــوالت األربع الــكــبــرى

ـــؤجــلــة بـــســبب كـــوفــيــد- 19إلى ا
أواخــــر الــــشـــــهــــر احلــــالـي أنــــهــــا
ستستضيف خمسة آالف مشجع في
علن اليوم الواحد بدال من  11500ا
عـنــهـا قـبل عــشـرة أيـام فــقط.وفـاجـأ
مــنــظـــمــو روالن غــاروس في بــدايــة
اضي اجلـميع شـهر تـموز/يـوليـو ا
بـإعالنـهم عـن طـمـوح السـتــقـبـال مـا
يقرب من  20ألف متـفرج يـوميا أي
ــعــدل ــئــة  من ا "من  50إلى 60 بــا
ـــعــتــاد".بــعـــد ذلك وأمــام تــدهــور ا
الــوضع الــصــحـي في فــرنــســا ومن
أجـل االمــتــثــال لــقــانــون احلــكــومــة
اخلاص بسـعة أقصاهـا خمسة آالف
نـطقة احلـمراء خفض شخص في ا
ـسؤولـون عن الـبطـولة الـبـاريسـية ا
الـكــبـرى عـدد احلــضـور في الــوهـلـة
االولى قـبل عشـرة أيام.وقـدم االحتاد
ــضـــرب مــنــظم الــفــرنــسـي لــكــرة ا
الـبـطولـة خيـارا وسـطا يـعـتمـد على
تــقـسـيم احلـضــور إلى ثالثـة أقـسـام
"مـسـتـقـلـة" حـول مالعـبه الـرئـيـسـيـة
الـثالثــة فــيـلــيب شـاتــريـيه ( 5آالف
مـتــفـرج) وســوزان لـيـنــغـلن ( 5االف
مــتـفــرج) وســيــمـون مــاتــيـو (1500
مـتـفــرج).ولـكن قـبل عــشـرة أيـام من
انـطالقـها ( 27أيـلـول/سـبـتـمـبر إلى
 11تــشـرين األول/أكــتـوبــر) وأربـعـة

أيــام فــقط مـن بــدايــة الــتــصــفــيـات
اضــطـر مـنـظــمـو روالن غـاروس مـرة
أخـــرى بــســـبب واقـع كــوفـــيــد-?19
وقــرروا اسـتــضـافـة  5االف مـتــفـرج
فـقط يومـيـا.وسيـبلـغ عدد اجلـماهـير
نافسة  75ألف في االيام الـ 15من ا
مـتفـرج فـقط وهـو رقم بعـيـد جدًا عن
حوالي  520ألـفًـا تابـعـوا منـافـسات
الـــبـــطـــولـــة من مالعـــبـــهـــا فـي عــام
2019.وردا على سؤال لوكالة
فــــــــرانـس بــــــــرس رفـض االحتـــــــاد
الـفـرنـسي لـلــعـبـة الـتـعـلـيق عـلى
قرر أن تقام الفور.وكان من ا
الـبـطـولـة الـفـرنـسـيـة في
أواخـــر أيـــار/ مـــايــو
ــــــاضـي كــــــثـــــــاني ا
الــــبـــــطــــوالت االربع
الـــكـــبـــرى غـــيــر أن
وبـــــــاء كـــــــورونـــــــا
أرجــأهـــا إلى فــصل
اخلريف لتقام بعد
بــطــولــة فالشــيــنغ
مـيــدوز األمـيـركـيـة
الـــتي اخــــتـــتـــمت
االحـــــــــــــــــــــــد فــي
نــيــويــورك خــلف
أبـــــــــــــــــــــــــــــواب

موصدة.

s¹—ULð∫ مجموعة جتري تمارين رياضية

ـارسة الـتمارين { قد تـعلم ان 
الرياضيه شيء مفيد لك ,لكن هل
تعـلم كـم هو مـفـيـد? هـنـا سـنـذكر

لقطة من مباريات نادي نيس الفرنسي

ليونيل ميسي
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االكــتـئـاب.- الـقــلق الـدائم.- عـدد
من امــراض الــســرطــان.- مـرض

الروماتيزم.
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هل حتـتاج ان تـرتفع مـعنـوياتك?
ام حتـتــاج الى ان تــتـنــفس بــعـد
يــوم طـويل مـجــهـد? الـذهـاب الى
الــــنـــادي الــــريــــاضـي او مـــارس
ـــشي الـــســـريع ســـيـــســـاعــدك, ا
ــارسـة الــتـمــجـهــود الـعــضـلي
سؤوله ا يحـفز افـرازات الدماغ ,
عن الـسـعـاده و االسـتـرخـاء. كـما
انك قد تعجب بـشكل جسمك بعد
ـا يؤدي االنـتــظـام بـالـريـاضه ,

الى زياده الثقه بالنفس.
ـارســة الـتـمــارين الـريــاضـيه و

تزيد من الطاقه:
هل تـشـعر بـالـتعب بـعـد االنتـهاء
ــارسـة من االعــمـال الــيـومــيه? 
الـتــمـارين الـريــاضـيه بــانـتـظـام,
سيـقـوي من عضالتك و يـزيد من
قدرة حتـملـكو حـيث ان التـمارين
الــريـــاضــيـه تــســـاعــد بـــايــصــال
االكسج و الـغذاء للعضالت ,و
يــقــوي من الــشــرايـ و االورده,
ا يجعلها اكثر فعاليه ,فعندما
تصـبح عضالت الـقلب و الـرئت

اقـوى سـيـصـبح
لــديك طــاقه
اكـــــثــــر
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{ نــــــيـس - ات ف ب: عـــــــلـم لــــــدى
مـصـادر مـتـطـابـقـة اخلـمـيس إصـابة
ثـالثـــة العـــبـــ فـي صـــفـــوف نـــيس
الــفــرنــسي لــكــرة الــقــدم بــفــيــروس
ــسـتـجـد وسـيــغـيـبـون عن كـورونـا ا
مـواجهـة بـاريس سان جـرمـان حامل
ــــــرحــــــلــــــة الــــــلـــــــقب االحــــــد فـي ا
الـرابـعــة.وأكـدت مـصـادر مــقـربـة من
الـــنــادي لـــوكـــالــة فـــرانس بــرس أن

ـهــاجـمـان ـصـابــ هم ا الالعـبــ ا
ـــــاركي كـــــاســـــبــــر دولـــــبــــرغ الــــد
دافع وألـيكـسـيس كلـود-مـوريس وا
ستانلي نـسوكي.ورفض النادي لدى
ســــؤالـه من وكــــالــــة فـــرانـس بـــرس
التـعلـيق على هـذه االخبـار مذكرا ان
مدربه بـاتريك فيـيرا سيـعقد مـؤتمرا
صــــحـــافـــيــــا اجلـــمـــعــــة.وبـــحـــسب
البروتوكول الصحي لرابطة الدوري
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ــنـاسب.ويـرى اخلـبـراء أن حـجم ا
الـتـعـويض الـكـبـيـر يـعـتـبـر عالمـة
تاريـخية فـارقة في مجـال إصابات
الرياضي في البالد.وقالت شركة
الـتــأمـ إنــهـا وجــدت أن سـمـيث
البالغ من العمر  51عاما يستحق
الـتـعـويض بـنـاء عـلى مـا خـلـصت
إلـــيه بـــعـــد دراســـة حــالـــته الـــتي
اعــــتــــبـــرتــــهــــا "إعــــاقـــة كــــامــــلـــة
ودائمة".وقال سميث لهيئة اإلذاعة
األسـتـرالـيـة "أنــا سـعـيـد ألنـهم في
النـهايـة اعـترفـوا بـحالـتي" داعـيا
االحتـــاد األســتــرالي لــكــرة الــقــدم
لتـحس أسلـوب معامـلة الالعب
بعد تعرضـهم لصدمات في الرأس
بــحــيـث يــفــرض راحـــة إجــبــاريــة
شاركة علـيهم قبل السـماح لهم بـا

ـــبــاريـــات.وتــقـــضي قـــواعــد في ا
االحتـــاد احلــالـــيـــة بـــأن يــخـــضع
الالعـــبــــون الـــذين يــــتـــعـــرضـــون
لــصــدمـات فـي الــرأس أو ارجتـاج
خ بـاخلـضـوع لـفـحص طـبي فـي ا
قـــــــــــبـل الـــــــــــعـــــــــــودة خلــــــــــوض
ــبــاريـات.ولــفــتت اآلثــار طـويــلـة ا
ـخ الــــذي ــــدى لـالرجتـــــاج في ا ا
تــعــرض له ســمــيث بــعض العــبي
الرياضـات التالحميـة مثل الرغبي
وكـرة القـدم االنتـباه بـعدمـا حتدث
كثـير من الالعـب السـابق خالل
ـاضـيـة.وقـال سمـيث إنه األعـوام ا
مـحــظــوظ لــلـحــصــول عــلى مــبـلغ
الـــتـــعـــويض اآلخـــيـــر مـن شـــركــة
الـتــأمــ بـســبب تــعـرضـه لـعــجـز
جـسـدي وهــو مـبـلغ ضــمن وثـيـقـة

جاريث بيل

ـــــارســــة الـــــريــــاضه فـــــوائــــد 
بــانــتــظـام. هـل تـريــد ان تــشــعـر
بـتــحـسن ,تــريـد ان تــكـون مـليء
بــــــالـــــطـــــاقـه? اذا فـــــقط مـــــارس
الــريـــاضه.من الــصـــعب جتــاهل
ارسه الـفـوائـد الـصـحـيه عـنـد 
الـــريـــاضه بـــانـــتـــظـــام و زيـــادة
الــنـــشــاط الـــبــدني ,كل شــخص
يستفيد مـن التمارين الرياضيه,
بغض الـنظر عن الـعمر ,اجلنس

او اللياقه البدنيه.
ــمـارسـة مــا هي اهم  فــوائـد 
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ـارســة الـتـمــارين الـريــاضـيه
بــانـتــظــام تـســاعــد عـلى تــفـادى
الــزيــاده بــالــوزن و/او تــســاعـد
عـلى احملـافــظه عـلى الــوزن كـمـا
هـو ,عــنـدمــا تــمــارس الــريـاضه
تقوم بحـرق السعرات احلراريه,
و كل مــا كـــان الــتــمــرين مــكــثف
اكــثـــر كل مـــا كــان احلــرق
افـــــــــــضـل.لــــــــــيـس
بـــالــضــروره
ـارسة

مارسة حياتك اليوميه.
والـتمـارين الريـاضيه تـساعـد على

احلصول على نوم افضل:
هل تـــعـــانـي من االرق? االنـــتـــظــام
بـالـتــمـارين الــريـاضـيه ,يـســاعـدك
عـلى االسـتـرخـاء و النـوم سـريـعا,
ـارسة الـريـاضه قبل لـكن تفـادى 
النوم مباشرة ,النه قد تتنشط بعد
الـريــاضه. والــتـمــارين الـريــاضـيه
ــتع ,و تــســاعـــدك عــلى نـــشـــاط 

التعرف على اشخاص جدد:
تع, الـتـمارين الـريـاضيه نـشـاط 
يـــســاعـــدك عــلى جتـــديــد يــومك و
نـشـاطك ,اخــتـر الـنـشـاطـات الـلـتي
جتعلك سـعيد و مـتجدد ,كمـا انها
قـــد تــكــون طــريــقـه لــلــتــواصل مع
اصدقاء و/او افـراد العائـله عندما
تـمــارس نـشــاط ريـاضي جــمـاعي,
مـثل لعب كـره الـقدم ,كره الـطـائره
ثال ,الذهاب برحالت على سبيل ا
ــنـاطق الــبــريه خــارج حـدود في ا
لل, ـديـنه.و في حال شـعـورك بـا ا
اخــرج من مـنـطــقـة الـراحه لـديك و
قم بــتــجــربـــة شيء جــديــد كــلــيــا,
لـــــــوحــــــدك او مـع الــــــعــــــائـــــــله و
ــارسـة االصـدقــاء.فـي الـنــهــايه ,
الـتــمـارين الـريـاضـيه ,تـسـاعـد في
زاج الـعام و الـصحه ,و حتسـ ا
لالسـتــمــتـاع بــالـوقت ,الشــخـاص
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- عـلى االقل يـجب قـضاء

{ برشـلـونة- ا ف ب: قـضت مـحكـمـة الـعدل األوروبـيـة بأحـقـية
ي لـيـونيل مـيـسي في تـسـجـيل اسـمه كـعالمة جنـم الكـرة الـعـا
جتاريـة بعد صراع قـضائي استمر زهـاء تسع سنوات.ورفضت
احملـكـمـة دعـوى اسـتــئـنـاف تـقـدمت بـهـا كل من شـركـة دراجـات
إسـبــانـيــة تُـدعى "مــاسي" ومـكــتب االحتـاد األوروبـي لـلــمـلــكـيـة
الـفـكـريـة.وفي عام  2011تـقـدّم جنم فـريق بـرشـلـونـة اإلسبـاني
بطـلب إلطالق اسـمه كعالمـة جتـارية عـلى مالبس ريـاضيـة. لكن
شركـة الدراجات ماسي قالت إن التـشابه ب االسم من شأنه
أن يحـدث حالـة من االلتبـاس.وقالت مـحكمـة العـدل األوروبية إن
شُهـرة ميـسي جديـرة بأن تـؤخـذ في احلسـبان عـند الـنظـر فيـما
إذا كــان بـــاســتـــطــاعــة اجلـــمــهـــور الــتــمـــيــيـــز بــ الــعـالمــتــ
.وبذلك أيـدت احملكمة حـكما قضت به احملكـمة العامة التـجاريت
في االحتــاد األوروبـي عـام  2018بــأن شـهــرة الالعب
األرجـنــتـيـنـي ال يـدانـيــهـا الـتــبـاس.وكــانت شـركـة
مـــــاسي الــــتـي تــــبــــيـع مالبـس ومــــعــــدات
الـدراجـات قــد جنـحت في احلـصـول
عـــلى حــكم ضـــد الــطــلب الــذي
تــقــدم به مــيــسي لــتــحــويل
اســمه عـالمــة جتـــاريــة
لــكن جنم بــرشــلــونـة
طـعن عـلى احلـكم
في احملـــكـــمــة
الـعامـة والتي
حــــــــكــــــــمت
لصاحله.
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ـارسـتـه الـلـعب تـأمـ خـالل 
قـــــبـل أكــــثـــــر من  25عـــــامــــا
مـوضــحـا أن عــددا من أقـرانه
لم تـــــــنــــــطـــــــبق عـــــــلــــــيـــــــهم
الـــشــــروط.وقـــال إن الــــطـــاقم

الطـبي لـشـركـة الـتـأمـ تـأكد من
اآلثــار طـــويــلــة األمــد لـــلــتــعــرض
خ مـضـيـفا الرجتاج مـتـكـرر فـي ا
إلحــدى الــصـــحف احملــلـــيــة "هــذا
ـخ أمــر يـــؤكـــد أن االرجتـــاج في ا
حـقـيـقي غـيـر مـصطـنـع وأنا أمـثل
فـقـط قــمــة جــبل اجلــلــيــد".وأكـدت
دراسة أجريت عام  2018على 25
العبا سابقا في الدوري األسترالي
لكرة القدم للمحترف أن الكثيرين
منـهم تعرضـوا إلعاقات حـادة بعد
تـقــاعــدهم إثــر إصــابــتــهم بــشـكل

خ أثـناء متـكرر بـارجتاج ا
ــارســتــهم الــلــعـبــة.وفي
الـــعــام  2016دفع االحتــاد
األمـــريــكي الــوطـــني لــكــرة
الـــقــدم مــبــلغ مــلــيــار دوالر
جملــــمــــوعــــة من الـالعــــبـــ

ـعتـزلـ الذين يـعـانون من ا
خ كـــنـــتـــيـــجـــة أضـــرار في ا
خ لـتــعــرضـهم الرجتــاج في ا
بـــشــكل مــتـــكــرر أثــنـــاء فــتــرة

ارستهم اللعبة.
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في االتــصــاالت وال تـوجــد فــيـهــا كـوادر
فنـية إلدارة مـلف االتصـاالت ولهـذا فهي
لـف اخلطـيـر الـذي يـتـعلق أوكـلت هـذا ا
بـــأمن االتـــصــاالت لـــلــدولـــة ووزاراتــهــا
ـدنـية والـعـسـكـرية  الى ومـؤسـساتـهـا ا
شــركـات لالتـصــاالت بـعـضــهـا أجـنــبـيـة
تـعاقـدت معـهـا بصـفـقات شـابهـا الـكثـير
من الــفــســاد وعــلى حــســاب امن الــبــلـد
واجلــودة في الــعـمل وهــذا خــرق كـبــيـر
ألمن االتصـاالت لـلدولـة ولـهيـئة اإلعالم
واالتــــصــــاالت رئـــــيس بـــــدرجــــة وزيــــر
ومجلس أمـناء بـدرجات خاصـة ولهؤالء
رواتب عـــالــــيـــة جــــداً ومـــخــــصـــصـــات
ونـثـريـات وأعـداد كـبـيـرة من احلـمـايـات
وأرتــال مـن الــعــجالت ومـــقــرات تــكــلف
مــيــزانــيــة الــدولــة مــبــالغ طــائــلــة جــداً
هام وبإمكـان وزارة االتصـاالت القيـام 
هـذه الهـيـئـة بكـفـاءة اكـبر وأمـنـيـة أعلى
وتوفير مبـالغ كبيرة جدا لـلدولة تصرف
كـــرواتب ومـــخــــصـــصـــات وحـــمـــايـــات
وصـرفــيـات عـجـالت فـهـيــئـة االتـصـاالت
حـــلـــقــــة إداريـــة زائــــدة بـــوجـــود وزارة
تـخـصصـة ووجود الـهيـئة االتصـاالت ا
يــعــتـــبــر هــدرا كـــبــيــرا ألمـــوال الــدولــة
والـــــــشـــــــعـب أمـــــــا عـن مـــــــلـف  اإلعالم
فــبــاإلمــكــان ربط هــيــئــة اإلعـالم بـوزارة
االتــصــاالت لـتــصــبح وزارة االتــصـاالت
ثـال اآلخـر على هـدر أموال واإلعالم  وا
الــدولـــة هـــو وجـــود الـــوقف الـــشــيـــعي
سيحي وهذه والوقف السني والوقف ا
األوقـــاف بــاإلضــافـــة الى أنــهـــا تــكــرس
التقـسيم الديني والـطائفي لـلشعب فهي
تــكـلف الـدولــة مـبـالغ كــبـيـرة جــدا فـلـكل
وقف رئيس ومعاونـ لهم رواتب عالية
ومـخصـصـات وحمـايـات وعـجالت وفيه
وظـفـ في مـقـر الهـيـئـة نـاهيك مـئـات ا
عن مـــوظــــفـــيـــهــــا في كل احملــــافـــظـــات
تــــخـــــصص لـــــهم مـــــقــــرات  وعـــــجالت
وحـمـايـات ونـثـريـات كـبـيـرة و بـاإلمـكان
ـسـتـقـلـة بـهـيـئة دمج كل هـذه األوقـاف ا
واحدة تسـمى هيئـة األوقاف الديـنية أو
حـــتى وزارة لألوقـــاف يــكـــفي إلدارتـــهــا
مـوظفي وقـف واحد مـن األوقاف أعاله ,
كمـا باإلمـكان دمج هـيئـة احلج والعـمرة
ـقتـرحة مع هيـئـة األوقاف أو الـوزارة  ا
وبــــكـــوادر اقل بـــدال من وجـــود هـــيـــئـــة

ووزاراتها ومـؤسسـاتها وبـاإلضافة الى
ـستشارون من الهـدر الكبير ما يسببه ا
ألمـــــوال الـــــدولـــــة كـــــرواتـب كـــــبـــــيــــرة
ومــخــصــصــات وحـمــايــات وصــرفــيـات
عـــجالت  فـــهي تـــعـــتــبـــر مـــنـــفـــذا آخــر
مارسة الفساد سؤول  للسياسي وا
ـستـشـارون يشـكـلون ـشرعن وهـؤالء ا ا
جــيــشــاُ  كــامــلًــا فــأعــدادهم كــبــيــرة في
الــــرئـــاســـات الــــثالث ولـــكـل من رئـــيس
اجلــمـــهــوريــة ورئـــيس لــوزراء ورئــيس
ـسـتـشارين ال مـجلـس النـواب عـدد من ا
ـا ضـوابط وال قــوانـ حتـكـم عـددهم إ
يتم تـعييـنهم بـصفقـات وعالقات حـزبية
وعــــائــــلـــيــــة واغــــلـب هـــؤالء مـن غــــيـــر
تخصص وهم أما وزراء سابقون أو ا
أعـضـاء سـابـقـ في مـجـلس الـنواب أو
وكـالء وزارات ســـابــــقــــ أو أبــــنـــاء أو
ـسـؤول  واغـلـبـهم يـسـتـلـمون أقـارب ا
أكثر من راتب  فلـديهم راتبهم الـتقاعدي
ستشار ومخصصاته وعجالته وراتب ا
واغلـبهم لـديه راتب الـسجـ السـياسي
ستشار على أيضاً وال يقتصر مـنصب ا
الـرئـاسـات الـثالث فـهي بـدعـة سـرت في
كل وزارات مؤسـسـات الدولـة ودوائـرها
فــفي مــجــلس الــقــضـاء األعــلى عــدد من
ـســتـشـارين وفـي الـوزارات كـذلك وفي ا
ــســتــقــلـة  ولــلــمــحــافــظـ الــهـيــئــات ا
مـسـتشـارين وعـلـيك تـخـيل أعـداد هؤالء
فـي الـــــــــدولــــــــة وكـم هـي رواتـــــــــبـــــــــهم
ومــخـصـصــاتـهم اإلضــافـيـة وعــجالتـهم
وحــمــايــاتـهـم إضـافــةً الى رواتــبــهم من

وظائفهم السابقة إنها كارثة .  
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وهـنـاك مـفـاصل ومـؤسـسـات في الـدولة
لها مهام متشابهة وتشكل ازدواجية في
الـعـمـل اإلداري وتـسـبب مـشــاكل كـبـيـرة
ـالية للـدولة ناهـيك عن التـخصيـصات ا
الكبيرة لها والتي تستنزف مبالغ كبيرة
جداً من مـيـزانيـة الـدولة تـؤدي الى هدر
ثال متعمد ألموال الـدولة وعلى سبيل ا
توجد في العراق وزارة لالتصاالت فيها
من الكوادر الهـندسية والـفنية واإلدارية
كنها من إدارة ملف االتصاالت بكل ما 
لف اخلـطيـر اسند الى كفـاءة لكن هـذا ا
هيئة تسمى هيئة اإلعالم واالتصاالت ال
يوجد في مـناصبـها العلـيا متـخصص

ان الهـدر الكـبيـر الذي يـحصل في بـلدنا
ألموال الدولة و الـشعب الذي ال مثيل له
في كل دول العالم والذي يتسبب سنويا
 بـخسـائـر مـادية كـبـيـرة للـدولـة ويـعمق
ـاليـة واالقتـصاديـة التي يـعاني األزمة ا
مــنــهــا الــبـلــد  وتــقف وراء هــذا  الــهـدر
أسبـاب عديـدة في مقـدمتـها احملـاصصة
ـنافع صـالح وا احلزبـيـة والطـائـفيـة وا
الشخصية للسياسي وأحزابهم وسوء
إدارة الدولـة وسـوء التـخـطيـط والفـساد
ـــســـتـــشـــري فـي كل أجـــهـــزة الـــدولـــة ا
ومـؤسـسـاتـهـا واخـتـيـار غـيـر الـكـفـوئ
ــيـا ـؤهــلــ وضـيــفــيـاً وأكــاد وغــيــر ا
هـمـة في احلكـومة ومهـنـياً لـلـمنـاصب ا
والدولـة وسببه أيـضاً إيـجاد مـؤسسات
ومـــنــــاصب غـــيـــر ذات جـــدوى ووجـــود
ـهـام مـؤســسـات أخـرى تـشـابــهـهـا في ا
كن من السياسي الستيعاب أكثر مـا 
ـؤسـسات ويـعـتبـر هذا علـى رأس هذه ا
الـسـبب احـد أهـم أسـبـاب الـهـدرالـكـبـيـر
ألمــوال الـــدولــة واألمــثــلــة عــديــدة عــلى
عمـليـات الهـدر الغـير مـبرر وعلـى سبيل
ثـال الـرواتب العـاليـة جـداً  الرئـاسات ا
الــثـالث الــتي ال مــثــيـل لــهــا في كل دول
الــعــالم ومـــخــصــصـــاتــهم ومــنـــافــعــهم
الـشـخـصـيــة ومـخـصـصـات إيـفـادهم هم
وعــوائــلــهم وأرتــال عـجـالتـهـم واألعـداد
الــكـــبـــيــرة حلـــمـــايـــاتــهـم ورواتب هــذه
احلمايـات  وعالجهم هم وعوائـلهم على
نــــــفـــــقــــــة الــــــدولـــــة  فـي أرقى وأغــــــلى
مسـتشـفيـات العـالم وهذه األمـور تسري
عـلى الــوزراء وأعـضـاء مــجـلس الـنـواب
ومــجــلس الــقــضـاء ورؤســاء الــهــيــئـات
ــســتــقــلــة ووكالء الــوزارات وأعــضـاء ا
الـدرجـات اخلـاصـة  والـقـادة الـكـبـار في
ــؤســـســـات الـــعــســـكـــريــة واألمـــنـــيــة ا
واحملـــــافــــظـــــ وأعـــــضـــــاء مــــجـــــالس
احملـافـظـات وصـوال الى رؤسـاء الـدوائر
ولـكل هـؤالء أرتــال جـرارة من الـعـجالت
وأعداد كبيرة من احلمـايات تعادل فيلق
مـن الـفــيــالق الـعــســكــريـة وتــكــلف هـذه
ــــنــــاصب خــــزيــــنـــة الــــدولــــة مــــئـــات ا
التـرلـيونـات من الـدنانـيـر شهـرياً  ,ومن
ناصب األخرى التي تشكل هدرا كبيرا ا
ـؤلـفـة ألمـوال الــدولـة والـشـعـب اآلالف ا
ـسـتـشـارين في كل مـفـاصل الـدولة من ا

السلـطة وكـوادرها ورواتبـها  ومقـراتها
التي تكلف خزينـة الدولة كثيراً  ,وهناك
مؤسـسة لـلـشهـداء  ومؤسـسة الـسجـناء
ؤسسات لها رؤساء السياسي وهذه ا
بـــدرجـــات خــاصـــة ورواتب عـــالـــيــة مع
حــمــايــات ومــقــرات في كـل احملــافــظـات
وعـدد كـبـيـر من الـعـجالت تـكـلف الـدولة
شهريا مبالغ كبيرة جدا وباإلمكان جعل
ـؤسـسـات مـديـريـات عامـة في كل هـذه ا
وزارة الــعــمل والــشــؤون االجــتــمــاعــيـة
وبـذلك نـوفـر لــلـدولـة مـبـالغ كـبـيـرة جـدا
كـن االستـفادة مـها في وكوادر إداريـة 
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وتـعتـبـر مجـالس احملـافـظات واالقـضـية
والـنواحي واجملـالس الـبـلديـة  من أكـبر
احلـــلــقـــات الــتي تـــســبـب هــدراً ألمــوال
الـدولة والـشـعب فلـكل مـجـلس محـافـظة
عدد من األعـضـاء برواتب ومـخصـصات
ونثـريات عالـية ولـهم حمـايات وعدد من
الـعجالت الـتي تـكلـف صرفـيـاتهـا مـبالغ
كـبـيـرة وبـاإلضـافـة لـلـهـدر الـذي تـسـبـبه
هذه اجملالس فهي بـؤرة من بؤر الفساد
وسـرقـة األمـوال الــتي تـخـصص ألعـمـار
احملـــافـــظـــات حــيـث تــذهـب اغــلـب هــذه
ـبـالغ جلـيـوب أعـضـاء اجمللـس وحترم ا
ــشــاريـع واخلــدمــات احملـــافــظــات مـن ا
األساسـية وأعـضاء مـجالس احملـافظات
يتـفقـون عـلى الصـفقـات  واحلصص من
مـــبــالغ مـــشــاريع احملـــافــظــة الـــتي يــتم
إحـالـتـهــا الى مـقـاولـ وهـمـيـ أوغـيـر
جيدين و متعاون مع اجملالس لتقاسم
شـاريع دون اجنازهـا و يتـفقون مبـالغ ا
ـالـيـة واإلجـراءات عـلى كل الـصــفـقـات ا
احلسابـية الوهمـية لكـنهم يخـتلفون في
شئ واحد فقط هو من أي كـتلة أو حزب
يكون احملافظ واحلال نفسه يسري على
ــثل مــجــالـس االقــضــيــة والــنــواحي وا
الــشـعــبي يـقــول ( الـســفـيــنـة الي تــكـثـر
مالليحها تـغرك ) وهذه اجملالس أغرقت
احملافـظـات في الـفسـاد والـسرقـة وسوء

اخلدمات .
أما اجملـالس البلـدية فـهي األخرى حـلقة
زائدة تسبب الهدر الـكبير ألموال الدولة
فـمـا جـدوى وجـود مجـلس بـلـدي في كل
حي مـن أحــيـاء احملــافــظــات الــعــراقــيـة
وأعـداد األحـيـاء فـي احملـافـظـة الـواحـدة
ئات فكم عددها واقضيتها ونواحيها با
في جمـيع احملافـظات انه رقم كـبيـر جدا
مع الــعــلم يــوجـد في كـل مـجــلس بــلـدي
رئيس وعدد من األعضاء يـكلفون الدولة
مـــبــالغ خـــيــالـــيــة ثم مـــا جــدوى وجــود
اجملـلس الـبـلـدي في ضل وجـود مـخـتـار
فـي كل مــحـــلــة إنـــهــا ازدواجـــيــة وهــدر

متعمد ألموال الشعب . 
أما الهدر الكبـير ألموال الدولة والشعب
ـوجـودة  في الـعـديد من  واالزدواجـية ا
ـؤسـسـات الــعـسـكـريـة واألمـنـيـة فـلـهـا ا
مـوضـوع آخـر الن تـفـاصـيـلـهـا كـبـيـرة ال
يسع اجملال لذكرها هنـا وسأعرج عليها

الحقاً في موضوع خاص بها .

مستقـلة لهـا رئيس ومعاونـ وحمايات
وعـــجالت ودوائـــر فـي كل مـــحـــافـــظــات
العراق تكلف الدولة مبالغ طائلة ,ومثال
ــال آخــر عــلـى الــتــرهل اإلداري وهــدر ا
الــعــام في وزارات ومــؤســســات الــدولـة
يـتـمـثل في وجـود هـيـئـة تـسـمى بـهـيـئـة
الـنزاهـة وبـدال من ان تـقـوم هذه الـهـيـئة
ـهــامـهـا في مــحـاربـة الــفـسـاد وكـشف
الــفـاسـديـن والـسـرقــات الـكــبـرى ألمـوال
الدولة والشعب فـان عملها شـابه الكثير
ـساومـة مع كبار من عمـليات الـفساد وا
الـفـاسـدين والـلـصـوص لـلـحـصـول عـلى
عـموالت كـبـيـرة جـدا مقـابل غـلق مـلـفات
فـسادهـم وسرقـاتـهم  ثم هـنـاك من يـقوم
بـواجب الـرقابـة واحملـاسـبـة عـلى أموال
الدولـة والـشعب أال وهـو ديـوان الرقـابة
ـالـيـة الـذي لـديه الـصالحـيـات اإلدارية ا
الكـات الـفـنـيـة لـتـدقـيق والـقـانـونـيــة وا
حسابـات كل وزارات ومؤسسـات الدولة
ومن واجبات الـديوان رقابـة وتدقيق كل
اجلـهـات اخلاضـعـة لـلـرقابـة والـتـحـقيق
من سالمـة الـقـوانـ واألنـظـمة وفـحص
وتــدقـيـق اإليـرادات والــنـفــقــات الـعــامـة
ــالـــيــة كـــافــة وتـــدقــيق وااللــتـــزامــات ا
ـوازنـات الـدولة احلـسـابـات اخلـتـامـيـة 
واإلقــلــيم واحملــافــظــات ولــلــديــوان حق
ــعـامالت ذات االطالع عــلى الـوثــائق وا
اليـة العادية العالقة وله مـهام الرقابـة ا
ـالي لـلـعقـود  فـما والـسريـة والـتـقيـيم ا
جـدوى وجـود هـيـئـة مـسـتـقـلـة لـلـنـزاهـة
إنها حلقة زائدة وازدواجية ال معنى لها
وهــدر كــبــيــر ألمــوال الــدولــة والــشــعب
بسبب تخصـيصات الهيـئة السنوية من
األمــوال فـي مــوازنــة الــدولــة بــاإلمــكــان
االســتــفـادة مــنــهــا في مـشــاريع كــبــيـرة
خـدمـية وإنـتـاجـية تـعـزز اقـتصـاد الـبـلد
بدال من الـعبء الكبـير الـذي تشـكله على
الــدولــة  ثم هـنــالك هــيـئــة لــلـنــزاهـة في
مجلس الـنواب وواجب اجمللس كـما هو
مـعـروف رقابي وتـشـريـعي فـلـمـاذا  هذه
االزدواجـيـة والهـدر الـغـيـر مـبـرر ألموال
نافذ احلدودية الدولة والشعب وهيـئة ا
ســواء الـبــريـة أو الــبـحــريـة أو اجلــويـة
مــثـاال آخــر عـلى الــهـدر الــكـبــيـر ألمـوال
ـنـافذ الـدولـة يـتـمـثل في بـنـويـة هـيـئـة ا
احلدوديـة وتوليـفتـها فـهي تظم عـناصر
ووظـــائف غــيـــر مــتــجــانـــســة ومن عــدة
ـوارد الـدولـة كـمـا وزارات تـشـكل هــدرا 
يـؤدي الى اإلرباك في عـمـلـها و يـتـسبب
ـكن ان تدخل في ضـياع أمـوال كـبيـرة 
في خــزيـــنــة الـــدولـــة بــســـبب الــفـــســاد
ــســتـــشــري فـي مــنــاصـــبــهـــا وبــعض ا
عـنـاصـرهـا وبإمـكـان هـيـئـة الـكـمارك مع
عـنـاصـر حــمـايـة وعـنـاصـر مـتـخـصـصـة
ـنافذ ـهام ا للـفحص اخملتـبري الـقيام 
عـلى خــيـر مــا يـرام,وهـنــاك مـؤســسـات
أخــرى تـشـكل عــبـئـا مــالـيـاً كـبــيـراً عـلى
دني الدولة مثل وجود سلـطة للطيران ا
ـسـؤولـة مع وجـود وزارة لـلــنـقل وهي ا
عن جـــمـــيع عـــمــلـــيـــات الـــنـــقل الـــبــري
والــبـحــري واجلـوي فــمــا الـداعي لــهـذه
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الطائـفية ببساطة هي ميل فردي او اجتماعي لتفضـيل تفسير محدد او مدرسة فقهية محددة لدين
ـذاهب ياخـذ بتـاثير  ظـروف اقتـصادية  –سـياسيـة  صفة او مذهب عـلى غيـرها من االديان او ا
ذهب او الـدين على غيرهم من تعصـبية تـتداخل مع مفـهوم اعتبـار الذات في تفـضيل ابنـاء نفس ا
يـول احيـانا الى حـد تتخـذ فيه اشـكاال عـدوانية ـذاهب او اديان اخـرى  تتـصاعد هـذه ا نتـم  ا
ـذاهب او االديان االخرى  وميل للـنبذ والرفض وحتى الـعزلة عن االخرين . اي هي نتاج جتاه  ا
تـفـاعل عوامل سـيـاسـية  –اقـتـصـادية  –اجـتـمـاعيـة  ذات مـسـاس مـباشـر بـحـيـاة الفـرد الـيـومـية
امتزجت مع تهـديدات امنـية للـهوية الثـقافيـة للمـجتمع  لتـشكل توجـهات اجتـماعية تـعصبـية نحو

عتقدات الدينية. االخرين الذي يختلف معهم الطائفي في تفسير الشريعة او ا
كن عزلـها باي شكل من االشـكال عن موجة ان الطائـفية  كظـاهرة اجتمـاعية وحـركة سياسـية ال
التدين او الـتاسلم : اي  اسـتخدام الدين في الـسياسة لـتحقيق اغـراض دنيوية الدخل لـها بالدين
او حـسابـات االخرة  . فـهي حالـة تديـن تتـمسك بـتفـسيـرمدرسـة فقـهيـة واحدة  لـلدين  بـاعتـباره
عـبـر عن الـشريـعـة او تـعالـيم الـدين واسـاسيـات تـعـاليـمه وان كل مـا عـداهذا التـفـسـير الـوحـيـد ا
ـكن ان يــنـدرج حتت مــفـهـوم  اخلــروج عـلى الـدين او ـذهب او دين مــحـدد  االلـتـزام االحــادي 
الشريـعة عـندما تـكون هـوية جزئـية الـتي توصلتُ مـن خاللها الى ان اهم تـفسـير لشـيوع الـظاهرة
يجب الـبحث عـنه في تراكم مـشـاعر الـعجـز واالحسـاس بالـضعف والـفشل  واالحـباط  الـدينـيـة 
ـواطن الـعـراقي بـعـد واخلـوف ( او انـعـدام الـشـعـور بـاالمن ) الـتي بـدأت تـضــفي بـظاللـهـا عـلى ا

احلرب مع ايران واحلصار واحلروب الطائفية وما رافقها من تفحيرات ومفخخات .
ـتفاعله بـعوامل االحساس بـالعجز والفـشل والضعف واخلوف  الى ا تميل سـيكولوجـيا االحباط 
كن ان يقدمـها لها اي حـدث يعزز االمـال الى احتمال الـتخلص من ضغط التشـبت باالمال الـتي 
احلـاالت السـيـكولـوجيـة هذه وحتـقـيق التـوازن واالستـقـرار النـفسي . فـكانـت االمال الـتي تشـكلت

بنجاح بعد سقوط حكم صدام حس واحداث التغير في العراق .
ـذهبـيـة وراح االسالميـون العـرب يـتوافـدون على جتـاوز التـايـيد والـتهـلـيل بالـتغـيـر كل اخلالفات ا
ـطلق لـها . لـم يطول الـوقت لـتتـكسر غـراطيـة والدعم ا ـباد الـد بـغداد العالن الـوفاء وااللـتزام 
رة مع اندالع احلرب الطائفية ب السنة والشيعى هذه االمال بـطريقة احباطات جديدة قوية هذه ا

وانشغال العراق باحلرب الطائفية .
WO u   U dŠ

يـتـفق علـماء الـنفس االجـتـماعي الى ان احلـرمان الـنسـبي  هـو احد اهم عـوامل الهـياج والـثورات
عادات الشـعبية الشك ليست ببـعيدة عن ادراك الغرب ومراكز بحـوثه ودراساته  وهو  احملكوم 
صاحله في الوطن العربي اركـسية التي مثلت تهديدا  احلركات الـقومية العربية وحتى اليسارية ا
ـاضي . فـراح يـعزز واربـكت خـططه في فـتـرة اخلـمسـيـنـات وحتـى اوخر الـسـبـعيـنـات من الـقرن ا
مشاعـر االحباط واالحساس بالـعجز والفشل  ويجـند طاقاته العـلمية واالعالمية لـلتالعب بالعقول
بـاشر لـفرض خطـط تقسـيمـية مـستغال ا يخـدم اغراضه تـارة بالـتدخل الـعسكـري ا وتـوجيـههـا 
الطائفية ليدعم مؤسساتها   ويروج لها من خالل مجموعات من تابع مدرب لهذا الغرض

كيف كانت بـعض من احلركـات الديـنية الـشيـعية  تـقوم بـتفجـيرات واعـمال استـفزازيـة في مناطق
ـذاهب االخـرى  بعـمـليـات الـتفـجـير او شـيعـيـة ضد الـشـيعـة انـفسـهم  التـهام اطـراف من ابـناء ا
ؤسـسات واالحزاب االستفـزاز  لشحن عـواطفهم الـطائفـية بشـحنات عـدائية ضـد االخر فتـبدو ا
الدينيـة الطائـفية وكـانها تمـثل القالع احلصـينة حلمـاية الطـائفة من هـذه التفجـيرات وما تـعنية من

نيات االخر الفناء الطائفة 
طـبعـا التـعـني هـذه الـعوامل الـداخـلـيـة  اهمـال دور الـعـامل اخلـارجي ومـخطـطـاته وسـلـوكـياته في
اهمـال كهذا  يلـغي اي موضوعيـة الي بحث للمـشكلة  الـتي باختصار ـشاعر الطـائفية  تاجيج ا
هي حـصيـلـة  تفـاعل عـوامل سيـاسـية  –اقـتـصـادية  –اجـتمـاعـية   انـتـجت حاالت او مـركـبات 
  تشابكت مع عوامل ومحاوالت نظومة السـيكولوجية لالنسان  نفسـية  الشعورية ضاغطة على ا
حتريض  خـارجي مدروس ومـخطط  من قـبل قوى  خـارجية   مـعنـية بـالشـؤون العـربية  وذات
زقة ومـتخلفة ضعيفة  مسـتفيدة من تعاون وارتباط ما كنا مصالح كـبرى في ابقاء االمة العربية 
نعرفه من قـوى الرجعية العربية لتكون الذراع النشط لـتنفيذ ما ترسمه مراكز البحوث والدراسات
الغربـية من خطط عـدوانية معـادية لكل ما هـو عربي  واستـثمار اخطـاء ما عرف بـاالنظمة الـوطنية
التي مارس بـعضها القمع بشكل مفـرط  ما جعلها تمثل عامل تـهديد مرعب للمواطن العربي .اي
اليـستـقيم الـبـحث او احلديث عن مـوضوعـة الطـائفـية دون الـنـظر الـيهـا واالخذ بـاالعتـبار الى انـها
وذج حالة مـرضية  كاي حالة من حاالت الهستيريا االجتماعية التي تصيب اجملتمعات عامة  و
ـسـاهـمـة بـتـطـور نـكـوصي جملــتـمع ظـلت كـتب الـتـاريخ تــتـغـنى بـامـجـاده وادواره الـتـاريـخــيـة في ا
ـية  لـكـنه يـعـيش بالـواقع حـالـة من الـتـردي واالنحـطـاط والـتخـلف مـا يـضـعه على احلـضارة الـعـا
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وانئ ـواقع اخملتلـفة ;  في اجملاالت  وإنـشاء ا  تستـخدم منـتجـات اآلالت الثقـيلة في الـعديد من ا
عـادن  وإنشاء البـنية التـحتيـة  يتم استخـدام العديد والطرق  واإلنـشاءات الصنـاعية  وتـطوير ا
ا ـكن استـخدام الـعديـد منـها لتـنفـيذ وظـائف مخـتلـفة   وقع و تطـلبـات ا من آالت الـبنـاء وفقًـا 

يضمن أن يكون مشروع البناء اخلاص بك عالي اجلودة.
اذا تعتبر فحوصات اجلودة مهمة?

كن أن يؤثـر نوع آالت البناء وكميتها وجودتها بشكل مـباشر على تطور البلد  وبالتالي  يعتمد
شراء آالت البناء عالية اجلودة على فحص ما قبل الشحن وسلسلة التوريد.

نتجات التي حتتـوي على أجزاء متحركة والتي من يكانيكـية مطلوبة جلمـيع ا اختبـارات السالمة ا
ـنتج احملـتـمل أن تـؤدي إلى إصـابـات إذا كانـت معـيـبـة.  يـتـضـمن فـحص اجلـودة اخـتـبـار شـكل ا
كن أن تضغط أو حتاصر أصابع عرفة ما إذا كانت هناك أي حواف أو أجزاء حادة  وتصـميمه 
كونات الهامة مثل البراغي ا في ذلك التحـقق من سالمة ا لحقات األخرى   اليديـن والقدم وا

فصالت. وا
 كيف يتم تقييم معدات البناء?

عـادةً ما يـتم تـصنـيف الـعـيوب عـلى أنـها ثـانـويـة أو رئيـسـية أو حـرجـة بنـاءً عـلى مـستـويـات حتمل
نتج. ورد أثـناء تـطويـر ا صـنعـة وا مـحددة مـسبـقًا  والـتي يتم االتـفاق علـيهـا عادةً بـ الشـركة ا
نتج  سـتخدمـة وكيف  بنـاء ا واد ا نتج وجـودة ا يقوم مـفتشـو مراقبـة اجلودة بفـحص أبعـاد ا
ـواصـفـات ـلـصـقـات وفـقًـا  جـنـبًـا إلى جـنب مع الـتـأكـد من أن الــوزن والـلـون ووضع الـعالمـات وا
ـناسب بـسعر نـاسبـة في الوقت ا نـتجـات ا الـتصـميم.  في الـوقت احلالي  تـوفر صـناعـة البـناء ا
صـنعون الصنـاعيون موادهم ومورديهم تنافـسي.   لتكون قادرًا علـى تلبية طلب الـسوق  يختار ا
واد في نتجات وا من جميع أنـحاء العالم.  وبالـتالي  هناك خطـر محتمل يتـمثل في عدم تسلـيم ا
الوقت احملـدد وقد تفتقر إلى اجلـودة.  يحتاج العـمالء في أجزاء مختلـفة من العالم إلى ضمان أن
واصفات الـصحيحة.  لذلك  فإن احلاجة طلوبة تتـوافق جميعها مع ا عدات ا واد وا كونـات وا ا
واصـفات ـعايـير اجلـودة وا إلى عـملـيات الـفحص قـبل الشـحن ضروريـة لضـمان تـلبـية مـنتـجاتك 

تطلبات التعاقدية. الفنية وا
شروط اجلودة والتعبئة:

  يـجب مراعـاة بـعض األشـيـاء ووضعـهـا في مـكـانهـا الـصـحيـح إلجراء عـمـلـية الـتـفـتـيش.  توضح
القائمة التالية ما يجب القيام به:

طلوبة متاحة للفحص الفوري   يجب أن تكون اآللة (اآلالت) و / أو األجزاء ا
اكينة بالكامل  وفحص جميع األجزاء وفقًا لقائمة التعبئة   يجب جتميع ا

سـتـودع أو داخله ُـجمَّـعـة خـارج ا   يـجب أن تـكون ظـروف الـتـخزين مُـرضـيـة  مع تخـزين اآللـة ا
ـباشـر يـؤثـر على جـودة اإلطـارات كذلك ـا إذا كـان ضـوء الشـمس ا بـشـكل صحـيح  ويـتـحقق 

يجب فحص عبوة التصدير وكافية. 
ـلـحـقـات داخل عـلب كـرتـون وحـاويات   والـتـحـقق من حـالـة الـتـعـبـئة الـداخـلـيـة وتـأكـد من تـعـبئـة ا
اكينـة فقط إلى العمل بشكل صحـيح وأن تعمل بكامل طاقتـها وفعاليتها بالستيـكية.    ال حتتاج ا
ـكن تـعـلم الـكـثـير عن  بل حتـتـاج أيـضًا إلـى أن تبـدو جـيـدة بـدون عالمـات عـلى وجـود عيـوب.  

عدات من خالل الفحوصات البصرية.  فيما يلي قائمة باألشياء التي  التحقق منها: ا
ـظـهــر خـالـيًــا من الـصـدأ واخلــدوش وعالمـات الــكـشط والـنــتـوءات واألضـرار   يــجب أن يـكــون ا
والشـقوق والـتشـقـقات واحلـواف احلادة والـزوايـا واخلدوش   خـاليـة من أي انـحراف في الـلون 

وتشوه  والتواءات  وعالمات تدفق  وانكماشات  وخطوط حلام  وعالمات بيضاء
  حتـقق من وجـود أي تـآكل أو تـلوث بـالـزيت أو غـبـار وتأكـد من أن الـلـوحـة في حالـة جـيـدة بدون

تقشير أو فقاعات هواء  ويجب أن تكون عالمات التحذير الصحيحة مرئية على األجهزة
ؤشر بشـكل صحيحة   يجب وضع عالمـة على التوقف في حاالت الـطوار وأن تعمل مصـابيح ا
ـنـشود وتـلبـية . كـيفـما اخـتـرت نقل مـنتـجـاتك  يجب أن تـكون مـتـأكدًا من وصـولهـا عـلى النـحو ا

تطلبات ذات الصلة. جميع ا

WOKš«œ W¾‡OÐ j‡ÝË WOLOK ù« W eF « WKCF

Í—u‡½ Õö

بغداد

الـكي ,وتـولي حـيـدر الـعـبـادي رئـاسـة ا
احلـكـومة ,وبـدفع من االدارة االمـريـكـيـة
,ومـن مــنــطــلق الــقــبــول بــاالمــر الــواقع
ـنـافـسـة الـنـفوذ االيـرانـي في الـعراق ,و
عــمــدت اغـلـب دول اجلـوار الــعــربي الى
االنفـتـاح عـلى الـعراق ,والعـمل عـلى مد
جــسـور الــتــعـاون الــســيـاسي ,واالمـني
واالقـــتـــصـــادي ,وتـــوج ذلك االنـــفـــتـــاح
ـمـلـكـة الــعـربـيـة الـسـعـوديـة بـافــتـتـاح ا
سـفـارتـهـا في بـغـداد بتـاريخ  30كـانون
االول من عـــام 2015 ونـــتــــيـــجـــة لـــذلك
الــتـــحـــول في الـــعالقـــات الـــســـعـــوديــة
الــعــراقــيـــة اخــذت مــعــظـم احلــكــومــات
الــعــربــيـــــة االخــرى بــاالنــفـــــتــاح عــلى

العراق .
ان مُعْضِلَة العزلة االقـليمية التي كسرت
بـصـورة فـعـلـيـة بـعـد عـام   2014يـنـظر
ـراقـبـ الـيـهـا الـبـعض من احملـلـلـ وا
الــســـيـــاســيـــ عــلـى انــهـــا بـــارقــة أَمَل
لتـحـس االوضـاع االمنـيـة والسـياسـية

فضالً عن االقتصادية.
ـواطن الــعــراقي أَخَـذ يــنــظـر الى اي فــا
لقـاء بروتـكولي ثـنائي لـرئيس احلـكومة
العـراقيـة مع رئيس دولـة اخرى بـوصفه
وهذه إنْـجـاز يـحـسب لـرئـيس احلـكـومة,
اشـكـالــيـة فـعـلـيـة سـبـبـهـا عـقـدة الـعـزلـة
االقليمية ,والدولية التي كـان يشعر بها
ــواطن الــعــراقي تــلك الــعــزلــة جـعــلت ا
واطـن العـراقي يـصنف لـقـاءات رئيس ا
احلــكـــومــة مع قـــادة الــدول االخــرى في
خـــانـــة االجنـــاز حـــتى ولـــو كـــانت تـــلك

اللقاءت بروتكولية ذات طابع شكلي .
   احلـكـومة احلـالـيـة برئـاسـة مـصـطفى
الـكـاظـمي تـدرك جـيـداً حـجم الـتـحـديـات
الـداخــلـيــة الـتي تـواجــهـهـا ,وقـد تـكـون
حجم التـحديات اكـبر من قدرة احلـكومة
واجهتها لذلك اخذت تراهن كثيراً على
فرئـيس ـتغـيـر االعالمي في نـشـاطـها , ا
احلـكــومـة مـصــطـفى الــكـاظـمي رجل ذو
خلفية اعالمية بالدرجة الرئيسة قبل ان
يــكــون رجل ســيــاسـة ,وهــذا بـحــد ذاته
يــعـطي انــطـبــاع اولي عــلى ان حـكــومـة

امنه الـقـومي من الـتواجـد االمـريكي في
الــعــراق ,والــذي بــات قـــريب من حــدود
ايران غربا ,وفي افغانستـان شرقاً فكان
جُلّ هَـاجس صـانـع الـقـرار االيـراني هـو
ان ال تــعــاد الــسُــلْــطَـة وتــركــيــبــتـهــا في

العراق وفق القاعدة السابقة.
 

ـتَأَرْجُـحة    ونتـيجـة لـتلك الـسيـاسات ا
من قــبل دول اجلــوار الـعــربي انــطــلـقت
ايـران في سـيـاسـتهـا لـتـحـقـيق اهـدافـها
مـتدة من عام  2003الى دة ا لتصـبح ا
عام 2014 امـتداداً لـلـمـرحـلة االولى من
الـعــزلـة الـدبــلـومـاسـيــة لـدول االقـلـيم اذ
أَحْجَمت اغـلب الدول العـربية عن تـمت
آواصِـــــرَ الـــــعالقـــــات الـــــســــيـــــاســـــيــــة
والـــدبــلــومــاســيــة فـــضالً عن عــدم فــتح
سـفـارات لـتـلـك الـدول في بـغـداد بـسـبب
طـبــيــعــة تــركــيـبــة الــنــظــام الــسـيــاسي
العراقي بعد عام , 2003فاصبح الفاعل
االكـــثـــر تــاثـــيـــرًا فـي تَــشْـــكِـــيل مـــعـــظم
ـتعـاقبـة بعـد عام احلكـومات الـعراقـية ا
تـحـدة االمـريـكـية 2003 هي الـواليـات ا

وايران .
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ُسـوّغـات التي كـانت تـطرحـهـا الدول فـا
العربية لقطع عالقاتـها الدبلوماسية مع
الــعــراق بــعــد عـام  2003هي اإلِنْــقِــيـاد
ذهبية السلوب احملاصصة الطـائفية وا
في العملية السياسية,والذي ادى بدوره
 الى تــغــيــيـر جــذري في مــيــزان الــقـوى
ــكــون ــصــلــحــة ا الــســيــاسي لــتَــمـــيْل 
ـا كان سـائداً في مدة الشـيعي مقـارنة 
حكـم النـظـام الـسابق,وبالـتـالي فان ذلك
ثابة تهديد للدول العربية تغير يعد  ا
السـيـمـا دول اجلــوار الـتي تـوجـد فـيـهـا
طائـفة شـيعـية  فـضالً عن تخـوف بعض
دول اجلــوار مـن تــغـــيـــيــر انـــظـــمــتـــهــا
الــسـيــاسـيــة بـصــورة او اخـرى بــسـبب
الـتــفــاعل الــتــســلــســلي حَــسب نــظــريـة

الدومينو .
    بـعــد عـام , 2014وعــلى اثـر انــكــفـاء
مــرحــلــة رئــيس الــوزراء االسـبـق نـوري

 عــاشت الـدولـة الــعـراقــيـة عُـزْلــة دولـيـة
بـصُـورَة إِرْغَــام قـسـري ,ولـيس بـصُـورَة
طوعية واختياريـة ناهَزتَ تلك العُزْلة ما
يقـارب ثالثـة عـشر عـامـاً  من عام 1990
الى عــام  2003بـــســـبب غـــزو الـــعـــراق
لـلكـويت ,ومـا ترتـب على ذلـك الفِـعْل من
إجْــراءاَت دولـــيــة شـــمــلت الـــعــقـــوبــات
االقـتصـاديـة والسـيـاسـية وقـامت مـعظم
دول العالم بقطع العالقات الدبلوماسية
واالقـــتـــصـــاديـــة مع الـــعـــراق تـــوافـــقـــاً
,واســـتـــجــابـــاً لــقـــرارات مــجـــلس االمن
الـدولي الـتي جــاءت حتت طـائـلـة الـبـنـد
السابع ,وتزايدت ظاهِرة الـعُزْلة الدولية
ان ,وإِسْـتَـفْـحـلت االزمـات الـسـيـاسـيـة إِبـَّ
ـــاضي بــســبب تــســعــيــنـــيــات الــقــرن ا
ــفــتــعــلــة ســواء من الــنــظــام االزمـــات ا
ـتــحـدة الــسـابق او من مــفـتــشي اال ا
حول اسـلـحة الـدمار الـشـامل او من قبل

دول اجلوار.
  بعد التغيـير السياسي عام  2003كان
هـــنــاك من نَـــوْع االنــفـــتــاح الــســـيــاسي
,واالقتصادي للعراق اال ان ذلك االنفتاح
كــان يـــشــوبه احلـــذر الــشـــديــد بـــســبب
تَوَجُّس ,وقَـلقَ دول اجلـوار مـن طـبـيـعـة
التـغيـير الـسياسي,وماسوف يـنتج عنه
لذلك ظلّت معظم دول اجلوار العربي في
حَــالَـة مـن الـتــرقب نــتـيــجـة مــا يـشــهـده
الـعـراق مـن سُـيـوُلَـة مــتالحـقـة لالحـداث
دون تـفاعـل الدول الـعـربـيـة مع االحداث
والــتــطــورات الــســيــاســيــة فـي الــعـراق
بـــصــــورة ايــــجــــابــــيـــة,و لـــكـن النه في
اجليوسياسية كما في الفيزياء لكل فِعْل
رَدّة فِـعْل ,ونــتـيــجـة لــذلك الــتـبــاطـؤ في
عـمـلـيـة الــتـفـاعل مع احـداث الـعـراق من
قــبل دول اجلــوار الــعــربي كــان رَدّ فــعل
ايران سريع اذ عمدت الى إِتباع سياسة
مَلُّ الـــفــراغ ,والـــذي نَـــتَج عن عـــمـــلـــيــة
الـتـغـيـيـر الـسيـاسي ,وكـان ذلك نـتـيـجة
طبيعيـة للفراغ الذي تـركته معظم الدول
الــعــربــيــة في الــعـراق ,وعــدم االنــدمـاج
والــتـكـيـف مع الـواقع الــعـراقـي اجلـديـد
فـضالً عن تَوَجـُّس النـظـام االيـراني على

ـــكن اعـــادة الـــنـــظـــر في الـــســـيـــاســة
اخلــارجـــيـــة من خـالل الـــتـــركــيـــز عـــلى
محورين رئيـسي احملور االول: يـستند
الـى الــتــكــامل بــحــيث يــدفع احلــكــومــة
ـــزيــد من الــتــعــاون الــعــراقــيــة نــحــو ا
انـــطـالقـــاً من وضع داخـــلي مـــتـــمـــاسك
وقوي ,وايـجاد مـسـاحـة مـشتـركـة تـؤيد
التكامل ب االطراف االقلـيمية والدولية
بحـيث يكـون العراق فـي ذلك احملور هو

الطرف االكثر فاعلية وتاثير.
احملور الـثـاني: ضرورة  ايـجـاد نوع من
الـــــتـــــوازن فـي عـــــمـــــلـــــيـــــة االرتـــــبــــاط
االســـتــراتـــيــجـي في الــعـالقــات مع دول
اجلــوار واعـادة الـنــظـر بــحـجم وكــثـافـة
الـــــعالقـــــات مع دول اجلــــوار ,ولــــتـــــكن
مـــصــلـــحــة الـــعــراق هي احلـــاضــرة في
الـدرجـة االولى فـي اي عالقـة تـعـاون مع
دول اجلـوار بـحـيث يـكـون هـنـاك تـوزيع
لالدراك بـــشــكل مـــتــوازن في الـــعالقــات
االقـلــيـمــيـة ,والـدولــيـة ,وإعـادة تــرتـيب
ـزيــد  من االهــتـمـام االولـويــات وايالء ا
وتعـزيز لـعمـلـية الـتـوازن في الـعالقات ,
الـتـكـامل االقـتـصادي ,واالكـتـفاء الـذاتي
من مـصــادر الـطـاقــة احلـيـويـة ,والـعـمل
عــلـى دعم االســـتــجـــابـــات اجلــمـــاعـــيــة
ية,وبطبـيعـة احلال فان للتـحديات الـعا
هـــذان احملــوران ال يــتــحـــقــقــان من دون
وجود االشتراطات الـتي يجب ان تتوفر
سـاندة في الـبيـئة الـداخلـيـة العـراقيـة ا

لعمل البيئة اخلارجية.
 فـالــتـهـديـد الـفـعـلـي واحلـقـيـقي لـلـدولـة
الــعــراقـيــة يــاتي من داخــلــهـا ,صـحــيح
تـوجـد حتـديـات خـارجـيـة اال ان الـبـيـئـة
ـتغير االهم في معادلة الداخلية تشكل ا
الـسـيـاسة اخلـارجـيـة بـالـنسـبـة لـلـعراق
,ومن هـــذا االســـاس فــان تـــأزم وتـــفــاقم
االوضاع الداخـلية يـنعكـسان سلـباً على
اي حتـرك خـارجي لـلـعـراق ,ويـاثـر عـلى
قدرة الـعـراق في احلـفاظ عـلى مـصاحله
ــثــيـــر لإلِضْــطِــراب الــذاتــيـــة فــالــشـي ا
بالنسـبة لسيـاسة العراق اخلـارجية هو
تراجع االسس الداخـلية لـلقوة الـعراقية
,السيما تدهور البنيـة التحتية الداخلية
ـوازنة ,وتَـأخُّر نـظـام الـتـعـليم ,وعـجـز ا
الــدائم ,وارتـــفـــاع نـــسب الـــدين الـــعــام
,والتضـخم فضالً عن الـنمو االقـتصادي

نخفض. ا
شكالت ارتـبط بصورة او اخرى وهذه ا
باحلروب واالزمات التي شهدها العراق
سواء قبل عام  2003 او بعد ذلك العام
,وبــالـتــالي فــان جـمــيع تــلك االخـتالالت
الــبــنــيــويــة حتــتــاج الى اعــادة تَــقْــيــيِم
,وتَـقْوِ من قـبل صـانع الـقـرار الـعراقي
ومـقدار خملـرجـات الـسـيـاسـات الـعـامـة ,
االهداف احملـققة مـنهـا فضالً عن مـعرفة
جوانب الـوهن والقوة لـتعـزيز اجلوانب
االيجـابية,ومعـاجلة الـسلـبيـة منـها قبل
االنطـالق الى البـيـئة اخلـارجـية ,وكـسر

عقدة العُزْلة االقليمية.

الكـاظمي ال تـخـتلف كـثيـراً عن اخواتـها
من احلـكومـات الـسـابـقة فـهي ال تـكـترث
كـثيـراً لـتحـديـات البـيـئة الـداخلـيـة التي
اخـذت بـالـتــزايـد يـوم بـعـد اخـر لـتَـشْـكل
عــــامل ضــــغـط رئــــيـس عــــلى اجلــــهــــاز

احلكومي.
فـالـبـيئـة احملـلـيـة في الـعـراق تعـاني من
اخــتالالت هــيـكــلـيــة كــبـيــرة دون وجـود
مـــعــاجلـــات جــذريـــة  لــتـــلك االخــتالالت
والــتـي تـطــول قــائــمــتــهــا من مــشــكالت
الــبــنـــيــــــــة الـــتــحــتـــيــة الى مـــشــكالت
الـقــطـاعـات احلـكـومــيـة اخلـامـلـة مـروراً
ـتفـاقـمـة الـتي ارتـفعت بـازمـة البـطـالـة ا
الى نسب قياسيـة في وقت قصير فضالً
ـشــكـالت الـســيــاســيــة الــداخــلــيـة عـن ا
ــتــمــثــلــة بــالــصــراع حــول الــنــفـوذ ,وا
ــــكـــاسب الـــســــيـــاسـي والـــســـلــــطـــة وا
الــسـيــاسـيـة واالقــتـصــاديـة بــ الـقـوى
ـشهد السياسي السياسيـة الفاعلة في ا

العراقي.
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  ان حــكـومــة الـكــاظــمي او اي حـكــومـة
اخرى تاتي بعدهـا اذا ما ارادت النجاح
في عـمـلهـا فـعـليـهـا بـتـركيـز الـعـمل على
مــــلــــفـــات  داخـل الـــبــــيــــئـــة احملــــلــــيـــة
,وامتـصاص ضـغط البـيئـة احمللـية عـبر
انتـاج سيـاسات عـامة فـاعلـة في الوسط
ـشـكالت الـداخـلـيـة, احملـلي وتـصـفــيـر ا
فــالـــواقع يــشــيــر الى حتــول احلــكــومــة
احلـالـيـة الى انـتـهـاج سـيـاسـة خـارجـية
تـبـدو اكـثــر مـرونـة وانـفـتـاحـاً عـلى دول
االقلـيم والـعالم لـتغـطي عـلى االخفـاقات
الــداخــلـيــة والــهـروب مـن واقع الـبــيــئـة
الداخـلـية, وقد  الـتعـبـير عن ذلك عـبر
تكـثيف الـنشـاط اخلارجي مقـابل خفض
االهـتـمام بـاالولـويـات الـداخلـيـة فـاذا ما
اسـتمـرت احلـكـومة عـلى هـذا الـنمط من
الــســيــاســات فــانــهــا ســوف تــواجه في
ـسـتـقبـل القـريب مـتـغـيـرات جـديـدة قد ا
تــكـون اجلـمــاهـيــر هي احملـور الــرئـيس

تغيرات. بتلك ا
ــكــنـنــا الــقـول ان  وفي هــذا الــســيـاق 
احلكـومـة احلالـيـة واحلكـومـات القـادمة
بـــحـــاجــة الى إعـــادة تـــرتــيـب لالهــداف
واخلـــطط ,والــــتي يـــجـب تـــنـــطــــلق من
الداخل عبر وضع الشـؤون الداخلية في
احلسـبان ,وانتـهـاج سيـاسة تـوازن ب
السـيـاسات اخلـارجـية ,والداخـلـية واذا
اضــطـــرت فــان تـــبــنـي مــنـــهج الــعـــزلــة
اخلـارجـيـة الــطـوعـيـة لالنـكـفـاء داخـلـيـاً
قـومات وا ,والعـمل عـلى بـناء الـقدرات ,
الداخـلـية قـد يكـون هـو اخليـار االصعب
ــواجـــهــة اعــبـــاء الــضــغــوط لــلــتـــفــرغ 
ـؤقـتـة سـوف الـداخـلـيـة ,فـاالنـعـزالــيـة ا
تــســهـم في تــقــلــيل ,وضــبط الـــنــفــقــات
اخلارجية التي ال طـائل منها سوى هدر
ـــاديـــة دون حتــقـــيق اي فـي الــقـــدرات ا

مكاسب تذكر.
   ومن ثـم بـعــد مـدة زمــنــيـة مــتـوســطـة
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قصص قصيرة لنواف خلف السنجاري

اكد وزير الثقافـة والسياحة واآلثار حـسن ناظم اهتمام الـوزارة بالرموز الفكـرية واالبداعية العـراقية  واوعز بتشـكيل جلنة باشرافه وبـرئاسة وكيل الوزارة نوفل
فكر الشهيد عزيز السيـد جاسم من بينها اعادة طبع كتبه ومؤلفاته وامكانية اطالع جائزة ابداعية سنوية ابو رغيف لوضع دراسة وآلية عمل خاصة لالحتفاء با
عرفة عية ابـو رغيف. ولفت ناظم الى ان (الـوزارة تهتم بجـميع اعالم الفـكر وا قر الـوزارة  فـكر علي في مكـتبه  باسمه. جاء ذلك خالل اسـتقبال نـاظم لنجل ا
ثـقفـ يهتـمون وتـتلـمذوا عـلى قراءة كـتابات الـسيـد جاسم الـعمـيقة من الرمـوز الوطـنية الـتي لهـا بصـمتـها عـلى السـاحة الثـقافـية واالدبـية والـسياسـية وان الـعديـد من ا
ـدراء العـام لـالجتـماع ودراسـة ووضع آليـة عمل ـتـنوعـة بطـرحهـا ومواضـيعـهـا). موعـزا بتـشكـيل جلنـة بـاشرافه وبـرئاسـة ابو رغـيف وعـضويـة عدد من ا بدالالتـها وا

فكر واحياء تراثه بالشكل الذي يليق بسمعته. لالحتفاء با
فـكر الـشهـيد عـزيز الـسيـد جاسم  وسـنسـعى بجـد الستـكمال من جانـبه قال ابـو رغيف ان (الـوزارة حريـصة عـلى احيـاء فكـر وابداع الـرموز الوطـنيـة وفي مقـدمتـهم ا
كن حصره كتملة التي بدأت بها الوزارة في مرحلة سابـقة  وسنضيف لها جوانب اخرى تتالءم مع منجز وابداع هذا الصرح الكبير الذي ال  شاريع الثقافية غير ا ا
فكر اهـتمام الوزيـر والوكيل  وقدم لهـما الشكـر والتقديـر على حرصهـما لفتح آفـاق جديد للوعي واهب وغزيـر االنتاج). بدوره ثـمن جنل ا بخانة ابـداعية معـينة كونه متـعدد ا

عرفة لتطلع االجيال على منجز وابداع قامات الفكر العراقي. وا

رسالة بغداد
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سـنــراهـا في الــكـثــيـر من قــصص هـذا
وت الكتـاب الذي غلب علـيه مصطلح ا
واحلـــرب والـــســـواد والــقـــتل وكـل مــا
يـتــفـرع عن الـدمــار واخلـراب والـسـبي
واالغــتــصــاب فـــفي قــصّــة ( خالص )
ص 81يـتطـرق القـاص السنـجاري إلى
موضـوع إنساني خطـير يخـتصر ملف
كن مالحظته النزوح ومعاناته.. وما 
ـوتون ببطء أن أغلب أبـطال قـصصه 
عاناة كما في هذه القصة نتيجة تلك ا
وقـــصص ( ســـانـــدريال ســـنــجـــاريــة /
احـتضـار / طفـلة ) وغـيرهـا الكـثير من
نـصــوص هــذه اجملـمــوعــة.. لـقــد مـزج
الكـاتب قـصـصه بـ الـواقع واخلـيال
والــــــذات والــــــذات اآلخـــــر فــــــكــــــانت
موضـوعـات الـكـتاب قـريـبـة من وجدان
ـعرفي الذي تـلقي فضال عن الـبعد ا ا
ــــؤلـف من خـالل عــــنـــــصــــر أســـــرده ا

(الزمكان ) .. 
كنـتُ أتمـنى لـو أن قـصصـا أخـرى كـما
ــهـدة إلى نـاديـة في قــصـة (حـمـامـة- ا
مـــراد) والـــتي انـــتـــهت بـــبـــعض األمل
والتمسّك باحلـياة ولكن القاص نواف
الــسـنـجــاري بـرّر هـذا األمــر فـقـال ذات
احـــتــفـــاء بـه: ( عـــنـــدمــا كـــتـــبـت هــذه
القـصص كان كل شيءٍ يحـتضر أمامي
ـوت بــصــمت ويـقــصــد بـذلك فــتـرة و
الـنـزوح فـخـرجت الـقـصص هـكـذا دون

وجهة أمل )
وال يــخـــفى عـــلى الـــقـــار مــا عـــرضه
الـــكــاتـب من جـــوانب مــثـــيـــولــوجـــيــة
وتـاريــخــيـة عن ديــانـتـه األيـزيــديـة في
مـجمـوعـته (نزيف اجلـبل) فـعـبّر عـنـها
بـالـطـبـيعـة تـارة وبـالـلـون تـارة أخرى
ـا له من داللـة وقدسـية مـثل (األبيض) 

عند األيزيدي ..
ـ من سمات الكتاب :

1ـ االيجاز والتكثيف وعدم االستطراد 
2ـ الــرمــز وااليـحــاء والــتـشــويق ودقّـة

عاني  اختيار ا

الــقـصــة الـقــصـيـرة جــداً جـنس أدبي
ظـهر حـديثـا ليُـلبّي حـاجات اإلنـسان
ولــيــطــرح أفــكــاره بــأقــصــر عــبـارات
ــكــنــة وهـذا الــقــصــر ( اإليــجـاز /
الــتــكـثــيف ) مــهم جــدا في أي جـنس
أدبي وال سـيــمـا الــقـصــة الـقــصـيـرة
جــدا. ولـهـذا االيـجـاز أســبـاب كـثـيـرة
ـــكن أن يــكــون ذلك ومــعــروفــة وال 
الـقصر عـشوائـيا بل مدروسـا وهادفا
وهــنــا تــكــمن الــصــعــوبــة ( الــقــصـة
القـصيرة لـيست بحـاجة إلى الطول 
ولكن جـعلـها أقـصر هـو ما يـستـغرق
وقـتا طـويال ) " هـنـري ديـفـيـد ثورو :

ص / 21نزيف اجلبل"
كن تـعـويض هـذا القـصـر بـبعض و
الــتـفـصــيل واإليـضـاح مــثل (عـنـوان)
الـقصـة القـصيـرة جدا فـفي كثـير من
ـكن الـوصـول إلى غـايـة األحـيـان ال 
الكـاتب دون وجود (عـنوان) مـتناسق
مع مــضــمـــون الــقــصــة.. لـــذلك يُــعــدّ
هـمة في هذا الـعنوان من الـعنـاصر ا
اجلنس األدبي رفقة العناصر األخرى
ـــفــارقــة والـــزمــكــان من احلــبـــكــة وا
ـدهـشـة والـبـدايـة اجلـاذبة والـقـفـلـة ا
ورُقي اللغة والنفس السردي الطويل
كن التغاضي والرمز واإلشارة وال 
عن الـدور الــشـعـري فـي هـذا اجلـنس
األدبي كــــون أنّ جــــمـــيـع األجــــنـــاس
األدبـيـة تـشـتـرك في بـعض الـعـنـاصر

واألدوات مع بعضها البعض وسبب
ذلك هـو األهـداف التـي تتـشـارك فيـها
ــكن مالحـظـة ذلك هـذه األجـنـاس. و
فـي كـتــاب ( نــزيف اجلــبل ) لــلــقـاص
والــشـاعــر نــواف خـلـف الـســنــجـاري
الـذي هو موضـوع قراءتـنا فـقد مرّت
عليّ بعض قصص هذا الكتاب سابقا
قـبل الـطـبع وركّـزت انـتـبـاهـي عـلـيـها
آنــذاك قـبل أن يـتــكـفّلَ االحتــاد الـعـام
لـألدبـــــاء والــــكُـــــتّـــــاب فـي الـــــعــــراق
بـطـبـاعته.. الـقـاص الـسـنـجـاري غني
عن الـــتـــعــريـف في مـــجــال الـــقـــصــة
الـقــصــيـرة جــداً وقـد خــدم هــذا الـفن
يـا وحصـد جوائـز كثـيرة عربـيا وعـا
ـضـمـار ونـشـرت له الـكـثـير في هـذا ا
من اجملـــلّـــات واجلـــرائــد الـــعـــربـــيــة
ية وترجـمت بعضها الى لغات والعا

مختلفة ..
تتميّـز قصص هذه اجملمـوعة ببعدها
االنسـاني الـنبـيل ألنـها نـتـاج جتارب
ذاتــيـة فـالـقـصــة الـقـصـيـرة جـدا هي
اقــتــنـاص الــلـحــظــة كـمــا غــلب عـلى
مـــعــظـم الــقـــصص طـــابع احلــزن ألن
أبـطالهـا في الغالـب ينتـهي األمر بهم
ـــأســـاوي أو يــــطـــرح من ــــوت ا بـــا
خاللـــهـم أســـئـــلــــة وجـــوديـــة أي أن
الشـخـصيـات عـنده لـيـست عـبثـيّة أو
ورقيـة وخير مثـال على ذلك قصص (
ـــة ) خـــوف مـــزمن / خالص / مـــكـــا

حيث يـسرد من خاللهـا واقع اإلنسان
ــضـطــهــد اخلـائف من الـســنــجـاري ا
كـان عـنـده ليس االنقـراض كـمـا أن ا
نزهـة أو حديـقة بل في الغـالب ساحة
زقـة كما في قصص حرب أو خيـمة 
( حـــكــــايــــة لألطــــفــــال / ســـانــــدريال
سـنـجاريـة / مسـتنـقع ) ومن هنـا كان
اهـتـمـامه بـالــشـخـصـيـة الـسـنـجـاريـة
فـاعــطـاهــا مـسـاحــة واسـعـة وتــركـيـز

كبير.
امـتــازت قــصص نــواف الـســنــجـاري
بـــالــنـــفس الــشـــعــري لـــكــونـه قــاصــا
وشــاعـــرا فــاعـــتــمـــد في ســـرده عــلى
الــتـشـبــيـهـات واالســتـعـارات واجملـاز
والــفــنــون الــبالغــيــة األخـرى دون أن
ط القصـة القصيرة جدا يخرج عن 
ومـن األمـثـلــة عـلى ذلـك: عـنـدمــا شـبّه
ـة في فـردة احلـذاء بــقـطـعـة آثـار قـد
قـصـة (سـانــدريال سـنـجـاريـة) وقـوله
في قـــــصـــــة (خـالص) : حـــــ هـــــطل
الـــلـــيـل... اجـــتـــاز عـــتـــبـــة الـــلـــوحـــة
كـــنـــاســـــــك فـي مـــعـــبـــد.. لـــقـــد كــان
اعـتـمـاده على هـذه الـصـور الـشـعـرية
ـتــلـقي لإلقـنــاع واإلمـتــاع واشـغــال ا
ــا يـعــطي أيـضــا فـســحـة بـالــنص 

للتأمل والتأويل ..
في الكـتاب القـصصي الثـالث للمؤلف
( نزيف اجلـبل ) جند ما أسـلفتُ ذكره
مـن عـنـاصـر الــتـشـويق مع إمــكـانـيـة
ــواضـــيع بــنــفس عــالـــيــة في طــرح ا
ســردي وشــعـري مــذهـل. أن اخــتــيـار
(نــزيف اجلـبل) عــنـوانـا لـلــكـتـاب هـو
ــــا تــــعــــرّض لـه الــــكــــاتب من نــــاجت 
صــدمــات فـــقــد أســـنــد الـــنــزيف إلى
اجلــبل - يــقــصــد به جــبل ســنــجـار-
ــا نـــزيف أبــان ـــا نـــزف أ الـــذي طــا
اجــتــيــاح ( داعش ) لــلــمــدن والــقـرى
األيــزيــديــة في ســنــجــار وبــعــشــيــقـة
وبـــحــزاني في آب  2014وال أريــد أن
ـعــانــاة الـتي أســرف في شــرح تــلك ا

ـعـرفي 3ـ الــبـعـد اإلنـسـاني والــبـعـد ا
والتاريخي 

ـــفــارقــة والــســخـــريــة من بــعض 4ـ ا
التناقضات في احلياة

زج ب التخيّل والواقع   5ـ ا
 -6النفس السردي والنفس الشعري 

7ـ متانة اللغة وجودة األسلوب 
ـ مـلخص: يركـز هذا الـكتـاب على عدة

أمور منها :
1ـ الــرفض: رفـض كل أنــواع اخلــراب
والـــدخــــان واالغـــتـــصــــاب والـــســـبي

ــوت ... وا
2ـ الوالء للوطن: كـما في قصة ( ذيول

) وليس األشخاص 
3ـ تقبّل اآلخر اخملتلف 

4ـ الـوقــوف عــلى مــعـانــاة األيــزيـدين
وإعـطـائـهم حق الـعـيش الـكـر وحق

الرأي وبقية احلقوق

وت 5ـ األمل: وكـان قلـيال نـسبـة إلى ا
ويـعود السـبب إلى توقـيت كتـابة هذه

القصص ومناسباتها اخلاصّة
اذج قصصية كننا عرض ثالث  ـ و

من هذا الكتاب : 
1ـ ( أرقام ) :

( ح رحل عن قريـته كان فيهـا نصبا
تذكاريا واحدا و (  ( 74منزالً ...

حــ عــاد كــان هــنـاك (  ( 74نــصــبــا
تذكاريا  ومنزال واحدا ! )

2ـ ( زيارة )
( احلــرارة داخل اخلــيــمــة ال حتــتـمل
تعـبت يـده الـواهـنة من حتـريك قـطـعة
ـريض .. الــكـرتــون فـوق وجـه طـفــله ا
فجـأة هبّت نسمـة منعشة حتـمل معها
عـطــر ربـيع اجلـبل إلــتـفت األب فـرأى
زوجتـه (اخملتـطـفـة) منـذ أكـثـر من عام
تـبــتـسم لــهم بـحـنــان  وتـمــرّ أمـامـهم

كـطيف.. حـيـنهـا كـان الـصغـيـر يغطّ
في نــوم عــمـــيق ويــحــلم بــاألزهــار

والعصافير )
3ـ ( طوق )

سك شعر العجوز ( بيده الغليظة 
األشـــــيب ويـــــنــــحـــــره كـــــخــــروف
تــتــخـضب شــوارب الــقــتـيل الــكــثـة

بالدماء 
لــكن الــطــوق األبـيض الــذي يــحـيط

رقبته يظل ناصعا كالثلج ! )
أخــيـرا : أتـمــنى أن أكـون قــد وفـقتُ
في عـرض الــكـتـاب بــالـصـورة الـتي
تــلــيـق به وال أخــفي أنـــني تــألّــمت
واســتـمــتـعت وانــدهـشـت وأنـا أقـرأ
قـصص هـذه اجملــمـوعـة ومـا تـرتـكه
عــلي من أثــر حــسن. وآمل أن تــنـال
مجموعة (نزيف اجلبل) ما تستحق

من اهتمام ونقد ودراسة.

غالف اجملموعة القصصية
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تأخر يغمرني   الديوان الشعري اجلديد.. الفرح ا

كن تـرجمـتها خطاب الـنثـر والتي 
عنى تقريباً على أنها كالم مباشر. 
مـا هــو عـلى احملك ســيـكـشـف بـشـكل
أســــاسي: أن أي شــــكل مـن أشــــكـــال
الكالم الذي ال يـنتمي لقـاعدة سيكون
ـعنـى آخر: حـتى لو بـالتـالي مـلزم. 
 الـتــفـريق بـ الـنــثـر والـشـعـر من
حــيث أنه غـيــر مـرتــبط بـالـقــافـيـة أو
ترا فـلديـها أي "القـصيـدة" القدرة ا
عـــلى أن تــكـــون شـــاعــريـــة من خالل
األسلـوب والـلـحن والصـور واإليـقاع
واختيار الكلمات. وهذا ما تميّزت به

تأخر يغمرني".   قصيدة "الفرح ا
ما زال اللَّيلُ فَتِيّاً
وأَنا في أَوَّلِ حَتفي

سادسَتي ورصاص 
خَمسونَ شَظيَّةَ فَقدٍ

يَتَجَمَّدُ وقتي
أَتَسلَّقُ نَصِّي 
بحثاً عن هاويَةٍ

صــدر مــؤخــراً لــلــشــاعــر الــعــراقي
فارس مـطر ديـوان شـعري مـوسوم
تـأخـر يغـمرني" مـشار في "الفـرح ا
طــبـعــته الــعـربــيـة األولى بـ "شــعـر
ــــائــــة وأربع مــــعـــــاصــــر" يــــقـع 
ـــتـــوسط صـــفـــحـــات من احلـــجم ا
ويحمل عـنوانـاً ميسـوراً ومتـرامياً
علـى غيـر ما هـو شائـع. فالـقصـائد
مـن ألــيــفـــهــا إلى يــائـــهــا ال حتــمل
عنـاوين متواردة حتـاكي أو تقترب
إعــتـبـاريــاً من نـصـوص الــقـصـائـد
بــشــكل وآخـر. ويــبــدو أن الـشــاعـر
أراد بـإصـرار التـفـرد بـإختـيـار هذا
األسـلـوب اإلنــسـيـابـي الـذي يـضم
اجلـــمـــالي واألدبي ســـلـــســلـــة من
آلليء الـــرومـــانــــســـيـــة بـــأحـــكـــام
متـطـابـقة بـشـكل جـيد لـدرجـة أنـها
تـصطف لـتـشـكل وحدة كـامـلة وإن
كــانـت مــجــزأةً تــبــقى واحــدة  من
عــــوالم مــــا يــــعــــرف بـ "الــــشــــعــــر
لـحـمي" في األسـاس. وهـو ليس ا
ا شعر استطاع أسلوباً مبتكراً إ
فــارس مــطــر أن يــجــعــله قــصــيــدة
طــويــلـة واحــدة بــعــنــوان رئـيــسيٍ

واحد.  
يـقـيم الشـاعـر الـعراقي فـارس مـطر
وأفـراد عـائــلـته مـنــذ أربع سـنـوات
. ولد ـانـيـة بـرلـ في الـعـاصـمـة األ
ــوصل ســـنــة 1969 في مـــديــنـــة ا
وتـتـميـز كـتـاباته بـالـسالسـة. صدر
لـه ديـوانـ في الـشـعـر: "سـنـبـقى"
تـضـمـنت أكـثر من أربـعـ قـصـيدة
سـيــاســيــة ســاخــرة و "تـمــرات في
الــربــذة" صــدرت عن دار صــحــارى
في  العراق عام  ?2014وله دراسة
نـقدية بـعنوان "شـعرية الـعشق ب
ـــكـــان ــــرأة وغـــيــــاب ا حـــضـــور ا
احلـمــيم". ومــجـمــوعـته الــشـعــريـة

تـأخـر يـغـمـرني" اجلـديـدة "الـفـرح ا
صـــدرت في يـــولـــيــو  2020عن دار
األهـلية لـلنـشر والتـوزيع في عمان ـ
األردن. شــــــــــــــــــارك فــي أمـــــــــــــــــاسٍ
ومـهـرجـانـات شـعـريـة عـديـدة مـنـهـا
مـهرجـان جرش  2014ضمن نـشاط
إحتــاد الـكــتـاب األردنــيـ ونــشـرت
قـــصـــائــده فـي الــصـــحف األردنـــيــة
والــعـــراقــيـــة والــعـــديــد مـن مــواقع
الـتـواصل اإلجـتـماعـي وحصـل على
ـــات من مـــنـــتــديـــات أدبـــيــة تــكـــر

وثقافية عربية متنوعة.  
بــــــــدءاً البـــــــد مـن اإلشـــــــارة إلى أن
الــواقــعـيــة والــرمــزيــة واألســطـورة
واخلــيــال وحــتى الــتــمــرد ســمــات
ة قدم يـزة في الفن الشعـري قد
الـفـن نـفـسه. إســتـطـاع فــارس مـطـر
بلغة شعرية مترعة إستعاضتها في
مـنــجــزه األدبي الــقـيّـم بـطــريــقـة ال
تـــخـــلـــو من إبـــتـــهــاالت جـــمـــالـــيــة
وسـيــمـيــائـيــة قـيـمــيـة وتــعـبــيـريـة
وفلسـفية من النـص اللغوي وحتى
الـــعالقـــة بــ احملـــتــوى والـــشــكل
فـأحـاطـهـا شـاهدة تـقـديـر وإعـجاب.
وال أنــكـر أن تـرانـيـم الـشـاعـر خالل
قــــراءتـي قــــد اســــتـــــحــــوذت عــــلى
مــشـاعـري في تــتـابع غـيــر مـنـقـطع.
فــهي قــصــيــدة فــيـــهــا الــكــثــيــر من
ـسـاحــات والـتـفــاصـيل الـفــرعـيـة ا
ـدوّرة لـكـنـها وتـعـتـمـد الـتـفـعـيـلـة ا
تـتفـادى اسـتخـدام القـافـية. تـتراوح
ب حب الوطن والـتأمل واسترجاع
ـشــاعـر الـتي الـذاكـرة ومــزيج من ا
تــنــتـــاب اإلنــســان في الـــكــثــيــر من
ـــواقف الــصـــعــبــة. وال تـــتــجــاهل ا
الــهـمــوم واألحـزان اجلَــمـعـيــة الـتي
أحـدقت بــاجملـتــمع الـعــراقي والـتي
ـوت ـ تـخصّ الـعـيش والـوجـود وا

أتون حروب صراعات متناقضات
أفــــــــــــراح وأحـالم مـع جـــــــــــدف مـن
العـواطف الزائـفـة واخللط الـطائش
لـقـلب الـصـورة.. الـسـؤال هل تـمـكن
الــشــاعـــر من نــفخ روح جــديــدة في
لـحمي لـيسـلط نظـرة عامة الشـعر ا
ـعـتـقـد أعـمـال ومـصـير لـلـحـيـاة وا
اإلنـــــــســــــــان الـــــــعـــــــراقـي رغـم كل
الـــتــداعـــيــات وتـــنــوع اإلضـــطــهــاد
وتـوسع التـشابك في كل اإلجتـاهات

ا في ذلك الثقافة والفنون? 
أَجهَلُني

ال شيءَ يُعَرِّفُني عَنِّي
أَتَحَسَّسُ أَوصالي
أَبحثُ عن جَسَدي
ن يَجمَعُني وأَقولُ 

ال أَتشابَهُ
هذا ما قالتهُ احلربُ
فال بأْسَ تَحَمَّل شَكلي

ُتَقَطِّعِ حاوِل ترتيبَ الزَّمنِ ا
قَدرَ اإلمكانِ

وال تَــــتــــرُك يــــومــــاً أَو طَــــرَفــــاً دون
مُواساةٍ

سأُشَيِّعُ صوتي اآلنَ فأَرجوكم
لُمُّوا أَنفاسي
هذا نَصِّي
زَمني

ُتَفكِّكُ جَسَدي ا
هاكُم قلقي وَنَشَازَ مُحاولتي 

ال شك في أن الــتــراتـيـل الـشــعــبــيـة
واألغـاني أصـبـحت مـفـهـومـة بـشكل
ــا كـانت عـلــيه قـبل أفـضل الــيـوم 
مـائـة عـام. فـمـا الـذي جـعل الـشـاعـر
فـارس مطر ((دار الـنشـر)) أن يُعرف
قـصـيـدته بـ "شـعـر مـعـاصـر"? ومـاذا
يـــعــــني ذلك?.. وهل أغـــمـــره حـــقـــاً
مـنـجـزه الـشــعـري تـلك الـفـرحـة رغم

تأخرها.. وبأي لون?. 
تـســمى الــنـصــوص واأللــفـاظ غــيـر
ــرتـبـطــة بـآيـة أو قـافــيـة أو إيـقـاع ا
"مــتــرا "  ?Metrumنــثــرًا. ومن ثم
ـقـيـد. يــسـمى الـنـثـر بـالــكالم غـيـر ا
ويشمل الـلغـة اليومـية ولـكن أيضا
ـصـمـم مـلـحـمـيـاً في األدب الـشـكل ا
يــطـلـق عـلــيه "فـن الـنــثــر". والــشـكل
قيد اخلاص الذي يقف بـ الكالم ا
ـنضم هـو اإليقـاعات احلرة. وغـير ا
ـصــطـلح الـتـقــني مـشـتق من ـا ا إ
prosa oratio)) الـكـلـمـة الالتـيـنـيـة

عن شَرخٍ مُوسيقيٍّ يَتَغَمَّدُني
تُمطِرُ فوقي

غيمةُ مُنتَصَفِ اللَّيل
تُغَنِّي

تَستَنبِتُنِي
وعلى قلقٍ 

تسهرُ حتَّى مَطلَعِ فجرٍ 
يُقلِقُهَا أَيضاً
شَابَ الفانوسُ
جَدَائِلُهَا شَابَتْ

وأَنا مُنهَمِك في حتفي
يَملَؤني الصَّمتُ
دِمَائي تَكتَظُّ

ووجه مُلتَصق في ذاكرتي
كم كان الوَقتُ رَصاصاً

والرُّؤيةُ بارود
رائحة صَفراء 

أَبخِرَة
تَختَنِقُ األَحالمُ

ونَغفو

نَغفو
كعصافيرٍ في ليلةِ بَردٍ

تتنفَّسُ آخِرَ زَقزَقَةٍ 
وَيَروحُ الوعي

أَغيبُ 
أَغيبُ 

وأَصحو 
سِيبَاط

وَعناقيد تتدَلَّى
صيف وحصاد

ساقية
يانعة أَنتِ كفاكهةٍ 
ارسِمْهَا يا شِعْرُ

فـي األصل كــان الــنــثـــر يــســتــخــدم
لـلـكـتـابـات الـعـلـمـيـة وبـالـتـالـي كان
يـعني أي تثـبيت مـكتوب لـيس نوعاً
مـن الـــــشـــــعـــــر. وهـــــذا يـــــعـــــني أن
الـنـصـوص كـانت تـعـتـبـر نـثـراً لـهـا
محتـوىً تاريـخياً وعـلميـاً وفلسـفياً
قابل كان أو مجرد مالحظات. في ا
الشعر مكتوباً في شكل شعر "مقفى"
الـغـرض األسـاسي مـنه هـو الـعرض
ــسـرح". اسـتــمـر هـذا الـشــفـهي كـ "ا
القـيد الـعام بـشكل جـيد حـتى القرن
الــثـامـن عـشــر. ثم أصـبـح مـصــطـلح
"النثر" فـيما بـعد مصطـلحاً جـماعياً
كن جلـميع أشـكـال الـكالم الـذي ال 
تـســمــيــته بــالـشــعــر. في الــعــصـور
ة كان هـناك تمييز صارم ب القد

ــلــحـمي  ــقـيــد (الــشــعـر ا الــكالم ا
والشعر والدراما) كشكل من أشكال
الئم والهادف من الشعر والعرض ا
Peter Deli-  الـنـثر (بـيـتـر دلـيوس

usالــــفـــــلــــســــفــــة والـــــتــــاريخ ( 
اســـتـــخــــدامه كــــشـــكل مـن أشـــكـــال
الـتـمثـيل في وقت مـتـأخـر جـداً بدل
ــرتــبط بــالــســرد. وعـلى اخلـطــاب ا
الـــرغـم من وجـــود أعـــمـــال نـــثـــريـــة
مـــنــفــصـــلــة في الــعـــصــور األدبــيــة
الـفـرديـة إال أن الــنـثـر كـمـا يـبـدو لم
يبدأ باالنتـصار إال في بداية العصر
احلــديث والـذي سـرعــان مـا أصـبح
مع ظــهــور فن ســردي جــديــد وهــو
الـروايـة وسـيـلـة شعـريـة لـلـتـعـبـير
أنــتج الـعــديــد من األنـواع األدبــيـة ـ
روايـة قـصــة مـلـحــمـة مـذكـرات أو

قصص قصيرة ألخ.   
وَخَلِّدني مَبهوتاً

عَطِّلْ بئري واسكُبها

وأَعِدنِي للقهوَةِ واخلَفَقانِ
وَحَدِّثني عن ذاتي

وَعُرِيِّي
كم كنتُ أَسيراً

ال أَملِكُ إلَّا جَسَدي
طُرُقاتي أَذرَعُها 

ذِكرى 
ذِكرى
أَغرِسُها

تَنمو شجراً وخساراتٍ 
هل تُبصِرُ دربَ خَرابي

مدن ومياه 
أَزهار 

أَخَذَت أَسرَاري
وَوَشَت بِي

يُتقِنُنُا احلزنُ فُرَادى
يَتَغلغلُ فينا 

اآلنَ سَأَذهبُ فاقتُلني
ال تُسهِبْ أَرجوكَ

فُصُولُ دَمِي 
ال تَكفِي حِبرَ روايتنا 

حَدِّثني آناءَ القهوةِ كلَّ صَباحٍ 
كُن فرَحي وفُرَاتي

خَبَأْتُ اسمَكَ حتتَ صنوبرةٍ
ُني اآلنَ قَلبي يُؤ

سأَذهبُ 
فاقتُلنِي بِقصيدة نَثْرٍ 

وانثُرُني  
أخـيــراً قــصـائــد الــشـاعــر فـارس
مـطـر في ديــوانه اجلـديــد "الـفـرح
ـتــأخــر يــغـمــرني" من نــاحــيـة ا
اإلنسيـابية الشعـرية واإللتقاء في
لـحـمـيـة" بكل دائـرة "اإلسـطـورة ا
ـعـرفـيـة واألدبـية هي معـانـيـهـا ا
ليـست محاولـة جتريبيـة )نتحدث
Lessing ?) عن مــرحـلـة لــيـسـنك
بقدر ما أراد لـها الشاعر أن تكون
قــــصـص مــــتــــعـــــددة عن أصــــول
وأفعـال وسقـوط اآللهـة. التـصادم
بــأكـــمــله مع األفـــكــار الــبـــربــريــة
شـوهة مع االرتباك والـضبابية ا
واألســــالـــيـب الـــتي تــــمس أقـــدار
الـناس مـرة أخـرى يـتم جتريـبـها
بوحشية في بـلد بَشَّر بظهور أول
مــــلـــحـــمــــة شـــعـــريــــة في تـــاريخ
اإلنــسـانــيـة. مـاذا يــعـني?. تــعـني
ــبــالــغـة في قــيــمــة ذلك أهــمـيــة ا
تقـدير وفهم مـعنى وروح وجودنا

تماماً.! 
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يشهـد العـراق منذ االحـتالل االمريكي
في  2003وحـــتـى الـــيـــوم  أحـــداثـــاً
مــتــسـارعــة أحــدثت حتــوالت جــذريـة
وعـــمــيـــقــة فـي نــظـــامه االقــتـــصــادي
والـــســـيـــاسـي وحـــتى االجـــتـــمـــاعي
أسـفـرت عن نـتـائج وتـطـورات هـامة 
ووضعت أمنه الوطني أمـام متطلبات
وحتـــديـــات جــديـــدة  فـــرضت عـــلــيه
الـبـحث عن سـبل مـخـتـلـفـة تمـكـنه من
مـواجـهـة تـلـك الـتـحـديـات الـتي بـاتت
تـهــدد أمـنه الــوطـنـي  .ومن هـنــا فـقـد
حــاولــنــا في هــذه الــدراســة تــسـلــيط
الــــضــــوء عــــلى أهم حتــــديــــات االمن
الــــوطـــني الـــعــــراقي والـــتـي تـــشـــكل
مـحـركــات (ديـنـامـيــكـيـات) الجتـاهـات
الصراع وعدم االسـتقرار في العراق 
ـــا قــد يـــهــدد وحـــدته الـــوطــنـــيــة .
وبــــالـــرغـم من تــــنـــوع وتــــعـــدد هـــذه
التـحـديات والـتي تـمثـلت بـ (الـصراع
االجـتـمــاعي  والـصـراع الــسـيـاسي 
االحـــتـــجـــاجـــات وعـــدم االســـتـــقــرار.
مـعــاضل اجلـيــوش الـرديــفـة. قــضـيـة
تـنازع عليـها. النزوح وعدم ناطق ا ا
االسـتـقـرار األمـني تـداعـيـات التـدخل
الدولي واالقلـيمي  سلـبية الـتأثيرات
ــنـاخــيــة   ) اال أنه اليـزال بــإمــكـان ا
مــؤســســات وأجــهــزة األمن الــوطــني
الـعـراقي تـلـمس سـبل مـغـادرة حـاالت
الـصراع وعـدم االسـتـقـرار الـتي تـهدد

وحدة العراق وأمنه الوطني. 
   ديناميكيات الصراع االجتماعي  
دخل الــعـراق في مــرحــلـة جــديـدة من
الـصـراع وعـدم االسـتـقـرار السـيـاسي
ـسـلـحـة الـنـصر بـعـد حتـقـيق قـواته ا
عــــلى تــــنـــظــــيم داعش االرهــــابي في
تــشــرين الــثــاني / نــوفــمــبـر . 2017
حــــيث شـــهــــد  وال يـــزال غــــيـــاب اهم
مــؤشــرات االسـتــقــرار الــســيـاسي اال
وهي الـوحـدة الـوطـنـيـة . فـقـد ظـهرت
لــدى الــعـديــد من مــكــونــات اجملــتـمع
الــعــراقي  الــنــزعــات االســتــقاللــيـة و
االنفـصالـية والـصراعـات الطـائفـية و
الـعرقـيـة واالثـنيـة  في بـيـئـة من عدم
ـذهــبي والــقــومي . ولم الــتــجـانـس ا
هيمنة على تتمكن القوى السياسية ا
الـســلـطـة والــعـمـلــيـة الـسـيــاسـيـة من
االتـــــفــــاق او الــــتــــوافـق عــــلى رؤيــــة
واسـتراتـيـجـيـة واضحـة لـلـتـعامل مع
ـذهـبي والـعـرقي والـثـقـافي الـتـنـوع ا
من شـأنـهـا حتـقـيق الـتـكامـل الوطـني
في الـدولة وحـل النـزاعـات والـقـضاء
على الـنزعات االنـفصـاليـة . وهذا كله
شكل وال يـزال تهـديدا" خطـيرا" لألمن
الوطني العراقي  السيما وأن  البيئة
ـكن الــعـراقــيــة الـغــيـر مــســتـقــرة ال 
فصلهـا أو عزلهـا عن تأثيرات  الـبيئة
االسـتـراتـيـجيـة االقـلـيـمـيـة والـدولـية
ـــســـتــقـــرة نـــتـــيـــجــة عـــوامل غــيـــر ا
وديناميكـيات خارجية وداخـلية تهدد
انــــظـــمــــة احلـــكـم واســـتــــقـــرار وأمن

مجتمعات دول الشرق االوسط . 
 إن أبرز التحـديات التي تواجه االمن
اجملتـمعي في الـعراق هي حتـدي عدم
االنــدمــاج اجملـتــمــعي الــتي تــفــاقـمت
بــشـكل مــلـفـت لـلــنـظــر بـعــد االحـتالل
االمـريـكي لــلـعـراق في  ? 2003وأدت
في مـراحـل الحـقــة الى حـالــة من عـدم
االســتـقــرار والــصــراع زادت من حـدة
االنـــقـــســـام والـــتـــشـــرذم االمـــر الــذي
انـعــكس سـلـبــاً لـيس فــقط عـلى االمن
اجملــــتـــــمــــعي وحــــده بـل عــــلى االداء
ـــؤســـسي لـــلـــوزارات احلـــكـــومـــيــة ا
ولـتـصـبح تـلك احلـالـة حـالـة مـرضـيـة
كن ان تهـدد مستـقبل وجود مزمنـة 
الــدولـــة كــكـل وكــذلك وحـــدة الــعــراق

وأمنه الوطني. 
إن عـــدم االهــتــمـــام بــإعـــادة اإلعــمــار
ة صـاحلة في مرحـلة مـا بعـد هز وا
تـنـظـيم داعش االرهـابي  خـلق حـالـة
من عدم االستقرار قد يؤدي أيضا إلى
تفاقم التوترات الطـائفية  خصوصا"
مع عــدم تـشـكــيل نـظــام عـدالــة جـديـد
للـتعامل مـع مخلـفات وتـركة تـأثيرات
داعش اجملتمعية  تـقوم مجموعة من
اجلــهـات الــفـاعــلـة بــتـنــفـيــذ الـعــدالـة
اخلاصة بـها ضد أعـضاء مشـتبه بهم
ــــا يــــخـــــلق تــــوتــــرات مـن داعش  
مجتمـعية ويـخلق حالة عـدم استقرار
دائم  نـتــيـجـة اســتـمـرار الــتـداعـيـات
الـسلـبـية حلـاالت الـهجـرة والـتهـجـير
التي قـد تنـطوي عـلى احتـمال نـشوب
ــضــيــفــة صــراع بــ اجملـــتــمــعــات ا
ــتــجـددة  ــوارد ا والــنــازحـة حــول ا
وفــرص الــعـــمل الــنــادرة واخلــدمــات
العامـة. وقد لـوحظ في سهول نـينوى
ـمـثـلـون الـدولـيون بـشـكل  انـحـيـاز ا
سـاعـدات والدعم الى مفـرط بـتقـد ا
سـيحيـ  دون غيرهم االيزيديـ وا
ــــا يــــخـــــلق عــــدم مـــــســــاواة بــــ
اجملتـمـعات وهـذا يـخلق تـوتـرات ب
اجملتمعـات التي قد تعـزز االنقسامات
وتؤدي إلـى الصـراع  في ظـروف قـلة
الــــدخل  وانــــعــــدام األمن الــــغــــذائي
ــــوارد ــــائـي  والــــضــــغط عــــلى ا وا
النادرة الشحيحة  واخملاطرة بتزايد
الـتــوتـرات داخل اجملـتــمـعـات وفــيـمـا
ـا قـد يـدفع قـوى سـيـاسـية بـيـنهـا  
ــطــالـــبــة بــإنــشــاء مـــنــاطــقــيـــة الى ا
ادة فيدراليات جديدة  حيث تسمح ا
 119من الـدسـتـور الـعـراقي بـتـشكـيل
مــنـاطـق فـيــدرالــيــة جـديــدة من خالل
ـقـاطـعات اسـتـفـتـاء في احملـافـظـة / ا
إذا طلبها ثلث أعضاء اجمللس في كل
ـا بـتـشـكيل مـنـطـقة أو مـحافـظـة مـعـنيً
. فـي كل مـحـافظـة من ـشـر الـنـاخـب عُ
احملافظات التي تعتـزم تشكيل منطقة
او اقلـيم فدرالي في حـ أن القـانون
 ? 21الــــــذي صـــــدر فـي عـــــام 2008
ومـــراجـع في عـــام  ? 2013يـــســــمح
هـمة للمـحافظات . بتفويض الـقوى ا

ومن اجلـديــر بـالـذكـر أن الــعـديـد من
ــا فـي ذلك األنــبــار احملــافـــظــات - 
والبـصـرة وديـالى وكـركوك ونـيـنوى
وصالح الــدين - حتـدثـت أو حـاولت
احلصول عـلى مزيـد من االستـقاللية
هم  باعـتـبـاره حق دسـتـوري . من ا
أن نالحظ أن الــدعـوات إلى تــطــبـيق
الـفـيــدرالـيـة في بــعض احملـافـظـات 
لـيــست من أجل االنـقــسـام الــطـائـفي
لــلــعـــراق  ولــكن من األقـــالــيم الــتي
تــشـعــر أنــهـا قــد  جتــاهـلــهـا  وال
سيمـا من منـظور تنـموي  أو تـشعر
ــركــزيـــة فــشــلت في أن احلــكـــومــة ا
حتـقــيق إجنــاز اقـتــصـادي رئــيـسي.
واألهداف الـتنمـوية. تـعتـبر الـبصرة
مــثــاالً جــيــدًا حملــافــظــة تــســعى إلى
. باد احلكم الذاتي بناءً على هذه ا
لــــقـــد حتــــولت االحــــتـــجــــاجـــات في
الــبــصــرة إلى عــنف وتــهــديــدات من
الــســيــاســـيــ في الــبــصــرة بــأنــهم
ســيــســيــطــرون عــلى حــقــول الـنــفط
ويـتـجاوزون سـيـطـرة بـغـداد  يـعني
أن الـصـراع  كـمـا يـشهـد مـع األكراد
في كـــركــوك  هــو ســـيــنــاريـــو غــيــر
مـسـتـبـعـد في ضـوء عـجـز احلـكـومـة
االحتادية والقوى السياسية الفاعلة
في العمـلية الـسياسـية باحـتواء تلك
ـســنـا الــتـوتــرات. يــضـاف الى ذلـك 
جــمــلــة من ديــنــامـيــكــيــات الــصـراع
االجتماعي  كان من ابرزها ما يلي : 
ـــذهــبــيــة الـــنــزعــات الــطـــائــفــيــة وا
والــعـرقــيـة وتــمـظــهـرهــا بـعــمـلــيـات
ــغــرافي والـتــطـهــيـر الــتـغــيـيــر الـد
الـــعـــرقي وصــوال" الـى االســتـــفـــتــاء
الكردي الـفاشل  الذي دفع احلـكومة
االحتـادية السـتـعـادة السـيـطـرة على

تنازع عليها . ناطق ا ا
ذهـبي العـنيف واإلرهاب  التطـرف ا
في اجملـتمع الـعـراقي نـتيـجـة ضعف

نظام احلكم بعد عام  .2003
عـســكـرة اجملـتــمع وتـصـاعــد تـأثـيـر  
ـسـلـحــة خـارج سـيـطـرة الـفـصــائل ا

الدولة . 
حـركـة االحـتجـاج فـي جنـوب ووسط

العراق. 
تــعــاظـم تــأثــيــرات الــفــســاد االداري
الي وحتوله الى ثقافة في العديد وا

من مفاصل اجلهاز االداري.
عـــودة الــــتـــوتــــرات اجملـــتــــمـــعــــيـــة
والـعــشـائـريـة الى الــتـمـظــهـر بـشـكل
عــــنف مـــســــلح فـي بـــعض مــــنـــاطق

العراق. 
الــــتـــــدهــــور الـــــبــــيـــــئي والـــــزراعي
ـائـيـة والـنقص ـوارد ا وانـخفـاض ا
الــتـاريــخي لالســتـثــمـار في الــبـنــيـة

التحتية. 
اســـتــمــرار الــتــداعــيـــات الــســلــبــيــة
للتـهجـير والهـجرة في خـلق توترات

ب اجملتمعات .
زيادة معدالت البطالة .

ـا غيـرها كل تلك الـدينـامـيكـيات ور
وفـرت فـرصـة كــبـيـرة  النـعـدام األمن
واالســـتــقـــرار بل ودوافـع لــلـــصــراع
وتـهـديـد الـسـلم االهـلي في الـعـراق .
لـذلـك فـإن الـتــصـدي لـديــنـامـيــكـيـات
الصراع االجتـماعي  وما افرزته من
تــطــرف عــنـيـف وارهـاب فـي أوسـاط
اجملـتـمع الـعـراقي  يـتـطـلب الـتغـلب
على فـشل الدولـة العـراقيـة في كسب
ثـــقـــة ودعـم قـــطـــاعـــات واســـعـــة من

الشعب العراقي..
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ــراقــبــ لــقــد بـــات واضــحــا" لــكل ا
لـلـمـشـهـد الـسـيـاسي الـعـراقي أن كل
الـتــحـالـفـات الــسـيـاسـيــة فـشـلت في
. كـمـا أن ــطـالب الـنــاخـبـ الـوفـاء 
التوترات بـ رئيس الوزراء احلالي
مـــصــــطــــفى الــــكــــاظــــمي والــــقـــوى
ـدعومة من قبل قطاعات السياسية ا
كــبـيــرة من قــوات احلــشـد الــشــعـبي
( ? (PMFتــــــطـــــرح قــــــضـــــيــــــة في
عارضـة أو في السلـطة وقد يؤدي ا
ذلك في الـنــهـايـة إلـى نـشـوب صـراع
وعدم االستقرار  السيـما بعد اتخاذ
واشنـطن وطهـران من العـراق ساحة
لـتـصـفـيــة حـسـابـاتـهـمـا بـاسـتـخـدام
أدوات مـحـلـيـة ذات صـلـة بـالـعـمـلـية
السـياسـيـة في العـراق ليـصل احلال
ــسـلــحــة في بـعض ــواجـهــة ا الى ا

االحيان .. 
وفي إحـــاطــتـــهــا الى مـــجــلس األمن
الدولي بتاريخ  26آب  ?2020ذكرت
ـمثـلـة اخلـاصـة لألمـ الـعام لأل ا
ـتحـدة في الـعـراق الـسيـدة جـيـن ا
هــيـنــيس-بـالسـخــارت  " لــقــد تـمت
صــيــاغــة الـــدســتــور الــعــراقي حتت
ضــــغط كـــبــــيـــر من الــــوقت في عـــام
ـبـاد الـعامـة في  ?2005وكُـرّسَت ا
النص مع ترك تنفيـذها ليتم حتديده
مـن خالل الــتـــشـــريـــعــات الـــداعـــمــة
الالحقة.ولكن بعد خمسة عشر عامًا
ال يــزال هــذا الــنــقص في الــتــحــديـد
يُـــــشّــــكّل اجلــــدال بــــ احلــــكــــومــــة
االحتاديـة وحكـومة إقـليم كـردستان.
خـمـسـة عـشـر عـامـاً دون اتـفـاق عـلى
التعزيز التـدريجي للنظام االحتادي;
خـمــسـة عــشـر عــامـاً مـن دون اتـفـاق
ـوارد الـطــبـيـعـيـة أو بـشـأن تــوزيع ا
ــتـــنــازع عــلـــيــهــا; ــنــاطـق ا حـــول ا
وخمسة عشر عـاماً لم تُسَن القوان
الـــــتـي حتـــــدد بـــــوضـــــوح حـــــقــــوق
والتزامات كـل من بغداد وأربيل." ان
عـــدم حل الــقـــضــايـــا الــعــالـــقــة بــ
احلـكـومة االحتـاديـة وحـكـومـة اقـليم
كن أن تـؤدي إلى صراع كردسـتـان 

إذا زاد عدم االستقرار في العراق.
إن فـشل احلـكـومـات مـنـذ عـام 2017
فـي احــــتـــواء حــــركــــة االحــــتــــجـــاج
الــشـعــبــيـة الــتي نــشــأت في الـوسط
واجلنـوب  وعـدم االسـتقـرار الـناجم
عن ذلك  مصـدر قلق لـلعـراق  حيث

تــمـــثل حــقــول الــنـــفط في الــبــصــرة
ومحطة تصدير البحر ما يقدر بنحو
 ?95من الـــنــاجت احملــلـي اإلجــمــالي
ن تطوع للـبالد  علـما" أن الـعديـد 
لـلــقـتـال ضــد تـنـظــيم داعش وسـاهم
بــالــنــصــر عــلــيه كــانــوا من الــوسط
واجلـــنـــوب  وعـــادوا إلى مـــنــازلـــهم
مسلح وبتـدريب وخبرة عسكرية 
اال أن انـعـدام فـرص الـعـمل ووسـائل
كــسب الــعــيش وغــيــاب اخلــدمــات 
خــلق مــســاحــة في الــنــمــو لـلــسالح
ــنـــفــلت والــشــبـــكــات اإلجــرامــيــة. ا
بـاإلضـافـة الى الـقـيـود الـتي فـرضـها
وبــاء كـــوفــيــد - ?19فــقــد أدت هــذه
ـكن الـعـوامل بـالفـعل إلـى العـنف و
أن تتـدهور أكـثـر مع استـمرار حـركة
االحــتــجــاج. إن انـعــدام االمـن وعـدم
االستقرار من شأنه أن يزود "داعش"
ـنـاطق بـفـضـاء مـتـزايـد لـلـعـمل في ا
التي مـا زالت يـحتـفظ بـوجـود فيـها.
كـمــا أن اسـتـمــرار االحـزاب والـقـوى
الــسـيــاسـيــة الـفــاعـلــة في الـعــمـلــيـة
السياسية العراقـية تنتهج سياسات
قصـيـرة النـظـر وسيـاسـات احملصـلة
الــصــفــريـة فـي مـحــاولــة الخــتــطـاف
شـروعـة لـلـشـعب الـعراقي ـطالـب ا ا
وهـو مـا يشـكل عـقـبـات رئـيـسـة أمام

التقدم.
ــعــقــدة  كــرر وفي هــذه الـــظــروف ا
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في
ـــديــنــة الـــبــصــرة زيـــارته األخــيــرة 
تـعـهـداته بـإجـراء انـتـخـابـات مـبـكرة
ونـــزيـــهـــة إيـــفــاء" جلـــزء مـن وعــود
بـــرنــامج احلــكـــومــة عــنــد تـــكــلــيــفه
بـرئاسـتـهـا إال أن األزمـة السـيـاسـية
واالقتـصاديـة اخلانـقة الـتي رافقـتها
سـطــوة فـيـروس كــوفـيـد - ?19عـلى
الــواقع الـــصــحي في الـــبــلــد تــضع
الـعديـد من عالمـات االسـتـفـهـام أمام
إمـكـانـيـة إجـراء انـتـخـابـات مـبـكرة .
ومن اجلــديـــر بــالــذكــر أن قــطــاعــات
واسـعـة من اجملـتــمع الـعـراقي كـانت
قد فقدت الثقة  وتراجعت مشاركتها
بـــالـــعـــمـــلـــيـــة االنــــتـــخـــابـــيـــة  في
انـية التي جرت في االنتخابـات البر
أيــــار/مــــايــــو  ? 2018حــــيث كــــان
التراجع منخفضاً جداً عند ? ?44.5
وفي العاصمة بغـداد  كان منخفضاً
إلى حد  .?33كما لم يـكن هنـاك فائز
واضح في االنــتــخــابــات  أو مــسـار
واضح نـحـو تشـكـيل ائـتالف كـبـير 
بسـبب االنـشـقاق في حـزب الـدعوة 
بـــاإلضــافـــة الى الـــتــقـــاطــعـــات بــ
ـتـنـافـسـة اجملـمـوعـات الـســيـاسـيـة ا
الـتي عـجـزت عن ??تـشـكـيل ائـتالف
كبـير أو مـا يسـمى بـ(الكـتلـة االكبر).
عـالوة عــــــلى ذلـك  كـــــانـت هــــــنـــــاك
اتـهــامـات بـاالحــتـيـال والــتـزويـر في
االنـتخـابـات مع الـعـديـد من الـنـتائج
تنـازع عليهـا .  ان انخفـاض نسبة ا
ـــشــاركــة ســـيــكـــون مــتــوقـــعــا" في ا
ـقـرر اجـرائـها ـبـكرة ا االنـتخـابـات ا
في حــزيــران  ? 2021وذلك بـــســبب
ـانــهم  وثـقـتـهم  فـقـدان الــسـكـان إ
ــكن أن بــأن أي مـن هــذه األحـــزاب 
ـشــاكل والــتـحــديــات الـتي يــعـالـج ا
يعاني منـها العراق  وبـالتالي  فإن
هـذا ال يـجـعل تــشـكـيل حـكـومـة عـلى
ضوء نتائج االنتخابات مهمة صعبة
ـكـن أن يـجـهـد أي فـحـسـب  ولـكن 
ائـتالف قـد يجـري تـشـكـيـله  ويؤدي
إلى مزيد من االحـتجاجـات وبالتالي

عدم االستقرار والعنف. 
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شــهــد الـــعــراق ومــنــذ مــطــلع شــهــر
شـبـاط/فــبـرايـر عـام  ? 2011مـوجـة
من االحــتـجــاجـات الــشـعــبـيــة بـدأت
متـأثرة بـاالحتـجاجـات العارمـة التي
اندلعت في الوطن العربي مطلع عام
 2011بــعـد ســبــعــة عـشــر عــامًـا من
ـتـحدة الغـزو الـذي قـادته الـواليات ا
ـا في لـلــعـراق  تــراكم الـعــوامل - 
ذلـك آثـــار االنـــهــــيـــار االقــــتـــصـــادي
ــســتــشــري والــتــدهــور والــفــســـاد ا
الــبــيـئي الــشــديــد والـعــنف الــقــبـلي
واإلجــرامي ونــقص االســتــثـمــار في
البنـية التحـتية ونـقص فرص العمل
وســوء اإلدارة وتـوفــيــر اخلــدمـات -
أدى إلى فقدان ثقة الناس في النظام
السـياسي الـتقـليـدي وقادته. إن عدم
الرضـا عن النـظـام السـياسي واضح
في الــبــصــرة  حــيث صــوت ?14.4
ــؤهـــلــ في فـــقط من الـــنــاخــبـــ ا
انـيـة لـعام .2018 االنـتخـابـات الـبـر
فـي وقت كـــــانت فـــــيه االوضـــــاع في
الــعــراق تــشـهــد تــفــاقــمًـا فـي األزمـة
االجـــتـــمـــاعـــيـــة ويـــشـــهـــد الـــوضع
السياسي ازديادًا في التعقيد دفعت
الى تـفـاقم احلــركـات االجـتـمـاعـيـة و
االحــتــجــاجــيــة الــتي عــمت عــدد من
مــحــافــظـات الــعــراق ومن ضــمــنــهـا
العاصمـة بغداد . هـذه التحوالت في
احلـــراك اجملـــتـــمـــعـي وارتـــبـــاطـــهــا
ـشـهـد الـسـيـاسي بـالـتـحـوالت فـي ا

اكـتـسبت أهـمـيـة اسـتـثنـائـيـة كـونـها
تـــعــكس جـــوهــر الـــصــراع احملـــتــدم
بـتجـلـيـاته الـسيـاسـيـة واالجتـمـاعـية
ـفـتـوحـة عـلى أكـثـر من واحـتـمـاالته ا
مـآل أدت في تـشــرين األول/ أكـتـوبـر
 2019الى انـدالع تـظـاهـرات شـعـبـيـة
واسـعة الـنـطاق شـهـدتـها احملـافـظات
الــعــراقــيــة الــوســطى واجلــنــوبــيــة 
احــــتـــجـــاجـــاً عــــلى تـــردّي األوضـــاع
االقـتصـاديـة للـبـلد وانـتـشار الـفـساد
اإلداري والـبــطـالــة  واحـتــكـار فـرص
الـعـمل لألحـزاب والـقـوى الـسـيـاسـيـة
ـتـنـفـذة وتـردي اخلـدمـات الـصـحـية ا
والتـعـليـميـة والـتبـاطؤ في اصالح او
اعــادة اعـمــار الــبـنى الــتــحـتــيــة مـثل
ـاء شـبــكـات الـطــاقـة الـكــهـربـائــيـة وا
والصرف الصحي . حكومة عادل عبد
ـهـدي حـاولت قـمع تـلك الـتـظـاهرات ا
ا أدى ـفـرط   بـاسـتـخـدام الـعـنف ا
الى استقـالتها في الـنهايـة  وتشكيل
حـكـومـة انـتـقـالـيـة بـرئـاسـة مصـطـفى
الــكـاظــمي الـذي كــان يــشـغل مــنـصب
مــديـــر جــهــاز اخملــابـــرات الــعــراقي 
والدعوة إلجراء انتخابات مبكرة.. اال
ان الالفت في سيـاق هذه الـتظـاهرات
ــرجــعــيــة واســعــة الــنــطــاق دخــول ا
الـديـنـيـة الـعـلـيـا في الـنـجف االشـرف
تـظاهرين طـالب ا بقوة في تـأييـدها 
ــرجـع الــديــني الــشــيــعي و تــأكــيــد ا
األعلى في “العراق ?”آية الله الـسيد
“عــلي الــســيــسـتــاني ?”عـلـى رفـضه
تــدخالت الــقــوى اخلــارجــيــة لــفـرض
تـظـاهرين في بالده في رأيهـا عـلى ا
ــتـــحــدة ”و إشــارة إلى “الــواليـــات ا
ـــرجـــعـــيــة ”إيــران? ”كـــمـــا شــددت ا
الـدينـيـة العـلـيـا على ضـرورة احـترام
ارادة الشعب في اختياره لشكل نظام
احلـكـم و" إن الـتــغـيــيـر “مـوكـول إلى
اخـتـيـار الشـعـب العـراقي ولـيس ألي
شخـص أو مجـمـوعة أو جـهـة بـتوجه
مـعـ أو أي طــرف إقـلـيـمي أو دولي
أن يـصــادر إرادة الـعـراقــيـ في ذلك
ويفـرض رأيه عـلـيهم .”اسـتنـادا" الى
ما سبق فان حركة االحتجاجات التي
انـــدلـــعت في تـــشـــرين االول ? 2019
كـانت حـركـة مــطـلـبـيـة  ولم تـكن ذات
Ethno sectar-)طبيعة إثنوسكتيكية
عنى ليـست ذات طبيعة ian Non) 
عـرقــيـة طــائـفـيــة. . ان االحـتــجـاجـات
والتظاهـرات الشعـبية الكـبيرة  التي
يشهدها العراق اليوم  كانت تعبيرا"
واضحـا" عن حالـة الصـراع الذي هو
أســـاس الــتـــطــور فـي وعي اجملـــتــمع
الــعـراقي بــاجتــاه ضـرورة الــتــغـيــيـر
واصالح النظام السياسي القائم على
اسـاس احملـاصصـة الـطـائـفـيـة  وهو
على الدوام شيء غيـر ثابت ومرتبط
بـــتــــطــــور األزمـــات االجــــتــــمـــاعــــيـــة
والسـياسـية وسـواها ومن الـطبـيعي
الـــقــــول إن األزمــــة االجــــتــــمــــاعــــيـــة
والسـياسـية الـتي شهـدها الـعراق في
اعـقـاب الـغــزو االمـريـكي عـام ?2003
ـريـرة في ـعـانـاة الـنـاس ا ارتـبـطت 
سائر مـيادين احلـياة وهي التي أدت
إلى عــواقب اشــتــداد الــصــراع (الـذي
تــمـثل بــتــفـاقم واســتــمـرار احلــركـات
االجــتـمــاعــيــة واالحـتــجــاج)  الـذي ال
ـكن حـله إال بالـتـغـيـير.   والـتـغـيـير
طـلوب في الـعـراق يعـني جوهـريًا ا
والدة جـديـد وهي »عـمــلـيـة عــسـيـرة
ومعقدة تتم عادة في سياق الصراع
بـــ الـــقــوى واالحـــزاب والـــتـــيــارات
السـيـاسـية الـتي تـسـلمت احلـكم بـعد
الـغـزو االمـريــكي لـلـعـراق في ?2003
التي حتـاول احلفـاظ على امـتيـازاتها
بــاالســتـنــاد الى ثــقــافـة احملــاصــصـة
الــــطـــائـــفـــيـــة  وقـــوى تــــتـــطـــلع إلى
ستقبل ساعية إلى التغيير  وبناء ا
ـنفتح عـلى االغتناء ـتقدم ا اجلديد ا
والــــــتـــــطـــــور .وعـــــلى الـــــرغـم من أن
االحتجاجات كـانت ظاهرة شائعة في
العراق  إال أن االحـتجـاجات احلـالية
في الوسـط واجلنـوب تـصاعـدت أكـثر
من االحـتـجـاجـات الـسـابـقـة ويـخـشى

عدم االستقرار اخلطير.  
إن وجود عراق مسـتقر دون نزاع ب
الـســكـان والــدولـة  فــضالً عن ثــقـافـة
انـعـدام الـقانـون  مـهم فـي منـع عودة
ظهور تنظيم داعش االرهابي الذي قد
يـجـد في جـائــحـة وبـاء كـوفـيـد- 19و
حالـة  انتـشـار االحتـجاجـات وانتـقال
قترن بالعنف القوات إلى اجلنوب  ا
فــضــاء مــتـزايــد لألعــمــال االرهــابــيـة
وتهديد االمن واالستقرار في العراق.
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شخـصت استـراتيـجية االمـن الوطني
العراقي  والتي صادق عليها مجلس
االمن الـوطني الـعـراقي بـجـلـسته رقم
( (21فـي تــــــــشــــــــرين االول ? 2015
ومـــــجـــــلس الـــــوزراء في جـــــلــــســـــته
االعــتـــيـــاديــة رقم( (66بــتــاريخ /1/3
? 2016معـاضل قـطـاع االمن الـوطني
الــــعــــراقي وضــــرورة اجــــراء اصالح
ـهم وصوال الى شامل لـهـذا الـقطـاع ا

ـتـنازع نـاطق ا آلـيات حلل مـشـكـلـة ا
عــلــيـــهــا ووضع حل رضـــائي يــنــهي
الــتــنــافس بــ الــقــومــيــات اإلثــنــيـة
ـتــنـافـســة حـول مـلــكـيـة الــطـائـفــيـة ا
ـــتـــنـــازع ـــنـــاطـق ا األراضي داخـل ا
ا أدى فـي بـعض االحـيان عـلـيـهـا  
الى نشوب صراعات عنيفة  في وقت
تــظـل قــضــيــة الــســيـــطــرة عــلى تــلك
ـنـاطق دون حل. وقـد أدى الـتنـافس ا
بـــ حــــكـــومــــة اقـــلــــيم كـــردســــتـــان
واحلكـومـة االحتاديـة للـسـيطـرة على
مـنـطـقـة كـركــوك الـغـنـيـة بـالـنـفط إلى
نزاع مسـلح ب الـبيشـمركـة من جهة
وبــــ اجلـــــيش الــــعـــــراقي أدى الى
ـسـلـحـة االحتـادية سـيـطرة الـقـوات ا
ــــنـــطـــقــــة في تــــشـــرين االول عــــلى ا
/اكــتـــوبــر  ?2017اال إن الــقـــضــايــا
ــلـكـيـة ألراضـي مـنـطـقـة ـتــعـلـقـة بـا ا
كركوك ومـناطق متـنازع علـيها أخرى
ــنـــاطق  ال تــزال بـــ ســكـــان تــلـك ا
ا قائمة ولم يـتم حل النزاع حـولها 
يـجــعل من احـتــمـاالت حتــول الـنـزاع
الى عـــنف مــســـلح واردة جــدا" األمــر
الذي يهدد الـتعايش السـلمي والسلم
ـا يـزيـد من حدة الـتـوتر االهلي .. و
ـتنـازع عـلـيـهـا  حاالت ـنـاطق ا في ا
ــنـظــمـات الــتـمــيـيــز الـذي تــقـوم به ا
ـسـاعدة الـدولـيـة في تـقـد الـدعم وا
ـتنـازع عـليـها نـاطق ا داخل بعـض ا
خــاصــة في ســهــول نــيــنــوى  حــيث
ـســاعــدة إلى الــتـركــيــز عـلى تــمـيـل ا
ــســيـحــيــ والــيـزيــديــ  بـيــنــمـا ا
تتـجاهل بـشـكل كبـير الـشبك والـعرب
ــنـــطــقــة  و هـــذا يــخــلق في نـــفس ا
توترات ب اجملتمعات و تعزز فرص
االنـــقــــســـام واحـــتـــمـــاالت الـــصـــراع

اجملتمعي . 
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تنتشر العشـرات من مخيمات النزوح
في العـراق مـنـذ عام  ?2014ويـتـركز
وجـــود هــذه اخملـــيــمـــات في الــوسط
والشمال والتـي أنشئت عقب أحداث
 ?2014ومــــا تـــــبع ذلـك من مــــعــــارك
ضـــاريـــة بــ الـــقـــوات احلــكـــومـــيــة
وعــنــاصــر تـنــظــيم داعش االرهــابي
معارك أجبرت أكثر من خمسة مالي
شـــخـص عـــلى الـــنــــزوح من ديـــارهم
واإلقامـة في مخـيـمات ال تـتوفـر فيـها
مستلـزمات العيش واالقـامة الالئقة .
وفي إحـــاطـــتـــهــا الـى مــجـــلس األمن
الدولي بـتاريخ  26آب  ?2020ذكرت
ـمـثـلـة اخلـاصـة لألمـ الـعـام لأل ا
ـتـحـدة في الـعـراق الـسـيـدة جـيـن ا
هــيـــنــيس-بـالســخــارت " الـــنــازحــ

تـبق الـبالغ عددهم 1.4 العراقـي ا
مــلــيــون والــذي وصل اآلن إلى أدنى
مــسـتــوى له مــنــذ ثالث ســنـوات. من
ــــفـــهــــوم أن يـــرغـب كل عــــراقي في ا
الـعـيـش في بـلـد بال مــخـيـمـات نـزوح
ولكن هذه اخملـيمـات لن تخـتفي حتى
يـتـم إيـجــاد حـلــول دائـمــة." أن عـودة
النازح بشكل كامل مرهونة بتوفير
دمرة لكن ـنازل ا اخلدمات وإعمار ا
ــالــيـة وبـطء عـمــلــيـات ـوارد ا قــلــة ا
دمرة تأهـيل البـنى التـحتـية لـلمـدن ا
تــعــد الـعــائق الــرئــيــسي أمــام عـودة
كن أن يخلق النازح وهذا عـامل 
الصراع وعـدم االستـقرار عالوة على
ذلـك  فـــإن عــــدم وجـــود عــــمـــلــــيـــات
ـــنــاطق ــصـــاحلــة في ا لـــتــحــقـــيق ا
تـعـددة األعراق والـطـوائف ستـكون ا
مبعثا" للعنف الدوري في العراق ب
أطراف مـتـعـددة تخـلق حـالـة من عدم
االســـــتـــــقـــــرار  وفي نـــــفس الـــــوقت
تتجاهل احـتياجات السـكان احمللي
. ولـــــذلك فــــــان مـــــلـف الـــــنـــــازحـــــ
واخمليـمـات سيـظل مـشكـلـة قائـمة في
الــعـــراق لــســنــوات قـــادمــة في وقت
بـاتـت فـيه اخملــيـمــات أرضـا خــصـبـة
لـلتـزويـر في االنـتـخـابـات  فضال عن
أنـها تـشـكل ثـغـرة لـلفـسـاد وتـبـييض
األمـوال من قـبل احلــكـومـات احملـلـيـة
ـنــظـمــات عـلى حــد سـواء. ومـا لم وا
تقوم احلكومة االحتادية واحلكومات
ـعــاجلــة واقع مــخــيــمـات احملــلــيــة 
الـــنـــزوح تـــلـك وتـــعـــمل عـــلى إعـــادة
النـازح إلى ديـارهم فـإن السـنوات
الـقـادمـة سـتــشـهـد نـشـأة جـيل جـديـد
عـاطل عن الـعـمل فـضال عن افـتـقـاره
ـــواطـــنــة وأبـــسط ألبـــسط حـــقـــوق ا
ـة أولـهـا مـسـتــلـزمـات احلـيـاة الــكـر

التعليم والسكن واخلدمات.
إن بـــعـض مـــعـــاضل الــــنـــازحـــ في
العـراق تـتمـثل في صـعـوبات الـعودة
إلى مساكنهم بسبب األضرار الكبيرة
و / أو عــدم وجـود وثــائق قــانــونــيـة
للـمنازل  وفـي بعض احلـاالت تشغل
ـعـززة عـلى ـنـافـســة ا مـنـازلــهم. إن ا
ـوارد وملـكـيـة األراضي ومـحـدودية ا
ـناطق ذات األمن عـيـشـة في ا بـل ا سُ
الـضـعـيف من احملـتـمل أن تـؤدي إلى
ـزيد صراع بـ الـطوائف مع عـودة ا
من الــنـاس دون اســتـثـمــار كـبــيـر في

العملية .

اضي  ايقن الشباب بأن النظام الـذي يتمسك بالطائفية في االول من تشـرين ا
كمـخرج للـوصول للـسلـطة واالستـحواذ على مـخارج ومـداخل الدولة  هـو نظام
اضـية بـأن هـذا النـظام الـذي كان فـاشل بـامتـياز  واثـبتـت السـنوات الـطويـلـة ا
أحد مـخرجات االحتالل لم يعطي للعراق شيـئاً  ولم يحقق للشعب ماكان يأمل
به  وكـانت اغـلب افـرازاته  الـصـراعـات عـلى الـسـلـطـة  والـتـحالـفـات من اجل
السـلطة  وهي سلطـة كانت بالضرورة خـارج قياسات ومتـطلبات الشعب  أزاء
ذلك كـانت االنـتــفـاضـة الــشـبـابـيــة  هي صـحـيـح بـدأت في مـحــافـظـات الـوسط
واجلنـوب  لـكـنـها فـي واقع احلال تـالمس وجتسـد رغـبـات واهـداف كل شـباب
ـنـاطق الــغـربــيـة وفي كــردسـتـان الــعـراق  وإذا لم يــنـهض هـؤالء الـعـراق فـي ا
ناطق اجلنوب والوسط لظروف نعرفها  وتدخالت واشتراطات الشباب اسوة 

هي خارج النص الوطني  لكن هذه احلالة مؤفتة حتماً .
ـا إن االنتفاضة حقـقت جزءاً مهما من الـشروط الشبابيـة  وهما تغيير واليوم 
قانون االنتخابات  واسقاط احلكومة السابقة  والعمل على اجراء تغييرات في
ـتظـاهرين ومـحاسـبتهم الدستـور  االشكـاليـة وتشـكيل جلـان للكـشف عن قتـلة ا
نهوبة ومحاسبة قضائيا وجلان اخرى من اجهزة معتمدة للكشف عن االموال ا
ـنـافـذ احلـدوديـة عـبـر اسـتـبدال وحتـديث تـلك الـنـهـابـ  وكذلـك تغـيـيـرات في ا
نـفذ نـافذ  حـيث اشـارت التـقـارير إنه بـعد تـلك االجـراءات في شهـر واحـد و ا
واحد  حتقيق 500ملـيار دينار خلزينة الدولة  في ح كان ثالثة ارباع هذه

نفلت . االموال تذهب جليوب البلطجية واحلرامية وجلماعات السالح ا
ا إن الـوضع اصبح مـكـشوفـا للـتـناقـضات احلـادة  بـ القـوى واجلمـاعات و
ـذهـبـيـة والعـرقـيـة والـطـائـفيـة في االسـتـمـراريـة لالسـتـحـواذ على تـكـئـة عـلى ا ا
السلـطة ومـخرجـات الدولـة  وب شـباب وشـعب التـغيـير الـذين يطـمحـون بدولة
عالم ثـابتة االقـدام جامـعة لكل الـشعب قويـة ب الدول عراقـية وطنـية واضحـة ا
ـذهـبـيـة والـعــرقـيـة وفي الـلـون مــسـتـقـلـة االرادة  دون تـمــيـيـز في االنـتـمــاءات ا
واجلـنس   دولـة وطنـيـة قويـة ليس مـافـوقهـا أو حتتـهـا إال الشـعب بـكل مكـوناته
والـعـمل اخملــلص لـلــبـنـاء والـنــهـوض بـالــعـراق في كل اجملــاالت كي يـتـوازن مع

ية . نظومة العا عروف ب ا محوريته وحضوره ا
يـبـدو هـذا الـوضع وتـلك الــتـضـحـيـات الـتي قـدمـهــا الـشـبـاب  لم يـثـني اطـراف
ـذهبيـة من تغيـير سلـوكها وسـياساتـها  فعـادت في االونة االخيرة التحـالفات ا
تلك النـحالـفات  فمـثال مايجـري من تشـاورات واتفاقـات ب كـتلة خـنجر وكـتلة
نطقـة الغربية في احللبـوسي القامة ماسـمي بالتحـالف السني لقيـادة جماهيـر ا
اثله حتركات كتلويه شيعية القامة حتالفات في مواجهة االنتخابات القادمة  و
االنتخـابات القادمة  والكرد يتحركون لنفس الغرض وان اختلفت في تركيباتها

السياسية والفكرية .
هـذا التـحـرك وتلك الـتحـالـفات لم تـستـفـيد من جتـربة االخـفـاقات الـسابـقة  ولم
ـبني عـلى احملـاصـصـة  ولم تهـتم بـالـنـتائج تـرعـوي للـرفض الـشـعـبي للـنـظـام ا
الكـارثية التي وقع فيـها العراق بـسبب هكذا نـظام وتلك السـياسات التي اوقعت
البالد في حـالة االفالس نـتـيجـة الفـسـاد الذي هـو ابرز مـنـتجـات احملاصـصة 

وجعلت من الدولة هامشية يتمادى عليها االجرب والنطيحة .
هـنـا تبـرز قـضـية نـعـتقـد إنـهـا محـوريـة في الـوقت الراهـن  وهي إن االنتـفـاضة
الشبـابية فتحت عيـون الشعب على اهمية الـتظافر لبنـاء نظام وطني في مواجهة
النـظام الـطائـفي احلـصصي  ووقف الـشعب بـكافـة فـئاته مع هـذه الدعـوة التي
فرضت قـوة فعـلهـا على الـنظـام القائـم  ولكن هل هـذا يكـفي  وهل التـظاهرات
والشعـارات فقط تؤثر في السياقات الـعامة واخلاصة القائمـة في هيكلية النظام

الفاشل ..?
ـا إن البالد عـلى مقـربـة من االنتـخابـات التي رحـلة الـراهـنة  و إن األهم في ا
اقـرهــا رئـيس الـوزراء مـصـطـفى الــكـاظـمي في الـسـادس من عـام 2021ووافق
مجلس الـنواب على ذلك  نقول إن االهم بـالنسبة لثـوار االنتفاضة وتنـسيقياتها
وجماهـيرها أن تلتفت الهميـة ذلك وتتحرك على تشكيل كـيانها السياسي وتفرز
قـيــاداتـهـا وطـريــقـة تـوزيـعــهـا عـلى احملـافــظـات لـكي يــتـعـرف الـشــعب عـلى تـلك
التـشكيالت والـقيـادات كي يكـون لها حـضورا بـ الناس  ويـاحبـذا وهذا امرا
مهـما أن تكون تـلك التشكـيالت والقيـادات عابرة حلدود احملـافظات ومبـنية على
ـوضوعيـة الهادئة عـاجلة الواقـعية ا مشـروع وطني اني واستـراتيجي ويـشمل ا

الزمات البالد .
إن ذلك يشكل من مـهمات الـنهضـوية الشـبابيـة في مواجهـة التركـيبات الـتكتـلية
الطـائفية  وهو أحد ابرز العـناصر التي ثار وضحى من اجل حتـقيقها الشباب
. فإذا لم يـبادر الشباب بتشكيل كتلة سياسية وازنة جتمع إبن الرمادي مع ابن
ذيـقار وابن اربـيل مع ابن الـنـجف واحلـلـة  وابن صالح الـدين مع ابن مـيـسان
ـوصل والديوانـية  تصـبح التظاهـرات على اهمـيتها ثنى وكربالء وا والكـوت وا
ـشـاركة في عـبثـيـة لم تـؤثر عـلى نـتـائج االنتـخـابـات . الدسـتـور يكـفل لـلـجمـيع ا
ا إن لالحزاب والكـيانات السياسية االنتـخابات ولكل حزب وكتلـة خوضها  و
ال والقـوة والقدرة على صيـاغة حتركاتها  يزات ا التي حـكمت البالد تتمـتع 
فـأن للـشـبـاب حـضوراً شـعـبـيـاً وازناً  فـإذا مـا تـنـظيـمـهـا فـأنهـا تـسـتـطيع أن
قبلة تخـترق اجلميع وحتقق منجزاً وطنياً مـهماً في االنتخابات ا
 أمـا إذا بقي الشارع يتـحرك على اساس الرفض ورفع
ــشـروع الـشــعــارات فــقط  فــأن ذلك يــقــيـنــا اليــخــدم ا
الـوطـني واليسـتـجيب لـلـتضـحـيات الـكـبيـرة الـتي قدمـها
نتفـظون بالـتنظيم واعالن تـكتلهم الشـباب  إذن ليبـدء ا

السياسي . 

ناطق من داعش %d¹d∫ قوات عراقية في احد معاركها لتحرير ا

انــفـــاذ الــقــانــون وحتــقـــيق الــعــدالــة
جلـمــيع الـعـراقــيـ . وعـنــد مـراجـعـة
مـلف األمن في الـعـراق جند أن األمن
ال يسـيـر بخط مـتـوازٍ واحد بل هـناك
مسـتويـات متـبـاينـة جدا. فـفي الوقت
الــــذي حـــقق قــــطـــاع االمن الــــوطـــني
العراقي بأجهـزته العسكـرية واالمنية
انتصـارا" حاسـما" على تـنظيم داعش
االرهـــابـي  فـــان األمن واالســـتـــقـــرار
ـدن العـراقـيـة اليزال يـتـعرض داخل ا
إلى اخلــروقــات وإلـى الــتــراجع. ومن
ابـرز مـعـاضـل وحتـديـات قـطـاع االمن

الوطني العراقي ما يلي :
عـدم اكـتـمـال وتـشـريع الـقـوان الـتي
ــؤسـســات الـعــسـكــريـة تــنـظم عــمل ا

واألمنية .
تــعـــدد وكــثـــرة مــؤســـســات األمن في
ــهــام الــعــراق  وهــنــاك تــقــاطع في ا
والـــواجــبـــات وتــداخل فـي ســاحــات
العمل وهذا يعني مشـكلة بنيوية في
هـيـكـلـيـة قطـاع االمن الـوطـن العـراقي
ركزية والـتنسيق تمظهـرت بانعـدام ا

ؤسسات. والتعاون ب تلك ا
عــــدم وضــــوح االســـتــــراتــــيـــجــــيـــات
والسيـاسات وسيـاقات العـمل لبعض

ؤسسات االمنية والعسكرية . ا
ــــالي وضــــعف الــــفــــســـاد االداري وا
الـرقابـة  والـتـدخالت الـسـيـاسـية في

ؤسسات االمنية. عمل االجهزة وا
ـــوارد نــــقص واضـح في مــــهــــارات ا
الــبـشــريــة في بــعض الــتـخــصــصـات

العلمية والتكنولوجية .
ضعـف الثـقـة وانحـسـار التـعـاون ب
ــؤســســات االمــنــيــة والــعــســكــريــة ا

واطن . وا
التداخل وضـعف التـنسيق والـتعاون
ـؤسـسـات واالجـهـزة والـتـكـامل بـ ا

االستخبارية .
غياب منظومة قيادة وسيطرة مركزية
تتـمتع بـصالحيـات تمـكنـها من حـشد
ـــاديــة مـــوارد الـــبـالد الـــبـــشـــريـــة وا
ـواجــهــة الـتــهــديـدات والــعــسـكــريــة 

الداخلية واخلارجية .
زيــادة حـدة الــتــوتـرات بــ االجــهـزة
االمنيـة والعسـكرية االحتـادية وقوات
الـبــيـشـمــركـة الـكـرديــة وبـعض قـوات

احلشد الشعبي .
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لم يـــغـب عن انـــظـــار ووعي الـــشـــعب
هـتمـ بالـشأن راقـبـ ا العـراقي وا
ا حصلت العراقي التـوترات التي طـا
وال تـــــزال بــــــ اجلـــــيش االحتـــــادي
العـراقي واالجـهزة االمـنـية االحتـادية
من جـهــة وبـ قـوات الــبـيـشــمـركـة و
قوات احلشد الشـعبي من جهة أخرى
 ألسـبــاب وخـلـفــيـات سـيــاسـيـة . في
وقـت تــصـــاعــد فـــيه حــجـم الــتـــأيــيــد
اجلــمـاهــيــري لـكل مـن قـوات احلــشـد
الـشـعـبي وقـوات الــبـيـشـمـركـة بـشـكل
ـــة داعش كــــبـــيــــر في أعــــقـــاب هــــز
االرهـــــابـي  األمـــــر الـــــذي جـــــعل من
طــــروحــــات تـــســــريح أو دمـج قـــوات
احلـشد الـشـعـبي وقـوات البـيـشـمـركة
ــؤســســة الــعـســكــريــة الــعــراقــيـة بــا
ـنـال على االحتاديـة  مـهـمة صـعـبة ا
األقل فـي الـــوقت الــــراهن. مـن جـــهـــة
اخرى حتتاج احلكومة االحتادية إلى
األحـــزاب الـــتي تـــرتـــبـط بـــهـــا قــوات
البيشمركة و احلشـد الشعبي للحفاظ
على استمـرارية احلكومـة  وجناحها
ـنح تلك ا  في تطـبيق بـرامـجهـا  
ـــســلـــحــة االحـــزاب والــتـــشــكـــيالت ا
ـرتبـطـة بـهـا الكـثـيـر من الـقـوة لدفع ا
أجـنـدتـهم اخلـاصـة.  اال أن الـطـبـيـعـة
نقسـمة والفرديـة لقوات البـيشمركة ا
و تـشـكـيالت احلـشـد الـشـعـبي والـتي
برزت بـوضـوح بالـنسـبة لـلـبيـشمـركة
اثـر دخـول الـقــوات االحتـاديـة مـديـنـة
ـتـنـازع ـنـاطق ا كـركـوك واسـتـعـادة ا
عـــلـــيــــهـــا في تـــشـــرين االول ?2017
وكـذلك بـالـنـسـبـة لـتـشـكـيالت احلـشـد
الـشـعـبي  اثــر اسـتـشـهـاد احلـاج ابـو
ـهـنـدس في  ? 3/1/2020كل مـهـدي ا
تـلك الـعـوامل قـد تـضع في احلـسـبـان
تـرجـيح انـخـراطـهـا في نـزاع عنـيف .
كــمــا أن الــطــبــيــعــة االثــنــيــة لــقــوات
الـبيـشـمـركـة وكذلك لـبـعض الـفـصائل
ضــــمـن قــــوات احلــــشــــد الــــشــــعــــبي
ــسـيــحــيـ (الــتــركـمــان الــشــبك  ا

) قـد يـعني أيـضا أن هـناك االيزيـدي
فــرصـة أكــبـر لــلــدخـول في صــراعـات
عـرقـيــة واثـنـيـة بـوجــود الـسالح بـيـد
قــوى ســيــاســيــة تــدعي تــمــثــيل تــلك
ــكـونــات في مــنـاطق مــثل كــركـوك  ا

وسنجار وسهل نينوى.
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تـنازع عليـها في العراق ناطق ا إن ا
ناطق التي تغيرت حدودها هي تلك ا
من قـبل الـنـظـام الـسـابق وهي تـشـمل
مـنـاطق في مـحـافـظـة كـركـوك وديـالى
ونينوى وصالح الدين ومقاطعات في
إقلـيم كردستـان العـراق حيث يـختلف
ـناطق. ولم تـنجح حول مـلكـيـة هذه ا
اي حـكــومـة في الـتــوصل الى تـنــفـيـذ

W¹uM « lÐ— W½“«u*«

الية في حكومة الكاظمي في خـبر مفاجيء وال يخلو من الغرابة أعـلنت وزارة ا
الـفتية وعـمرها أقل من خـمس أشهر أنـها أكملت مـشروع قانون مـوازنة العام
ـوازنة هي ـان للـمـصادقـة علـيه. ومـبعث الـغـرابة أن ا  2020وأرسلـته إلى البـر
لـثالث أشهر وحسب وتبـلغ قيمتها  146 تريـليون دينار وتتـضمن عجزا متوقع
ـوازنـة! ان عـجـزا بـهذه يـتـجـاوز الـ  80 تـريـلـيـون ديـنار أي اكـثـر من نـصف ا
الـنسبـة يعـد سابـقة لم حتصل حـسب علـمنا في أيـة دولة فقـيرة كانت أوغـنية.

الحظات منها: ومشروع القانون هذا سيثير جملة من ا
ـالحظـة األولى: جـرت الـعادة أن تـسـمى كل مـوازنـة بـاسم سنـتـهـا وتـغطي كل ا
ـوازنـة االشـهـر االثـني عـشــرمن تـلك الـسـنـة وهي لـذلك مـوازنـة ســنـويـة. أمـا ا
طروحة فهي شـاملة لألشهر الثالث األخيـرة من السنة احلالية وبـالتالي فإن ا
تـسـميـتهـا "موازنـة ربع سـنويـة" عوضـا عن "مـوازنة سـنويـة" سـيكـون أكثـر داللة

وتعبيرا عنها .
الـية تشير إلى الحـظة الثانـية: ألشهر خلت كانت الـبيانات الرسـمية لوزارة ا ا
ـالية عـوضا االعـتمـاد على الـقانون رقم  6 لـسنة  2019 وهـو قانون االدارة ا
غـيب الفرق). والذي يـتمحص في هـذا القانون وازنة الـغائب (أو ا عن قانـون ا
ـالـية سـيـجـد انه يـقـدم آلـيات عـمل لـتـنـفـيـذ وتـطـبـيق قـانون أي قـانـون االدارة ا

وازنة. وازنة عقب اقراره وهو بذلك ليس بديال عن قانون ا ا
اضي بـاستبعاد اقرار ـالية قد صرحت في مطـلع شهر تموز ا ?وكانت وزارة ا
قانون موازنة  2020وانـها شرعت قي اعداد قانون موازنة  2021 ثم أعـقبتها
وازنات بـتصريح آخر في بـداية شـهر أيـلول احلالي بـأنها تـعمل على اعـداد ا
2022   2023  إذا كـانت الــوزارة تـعــجـز عن لـثالث اعــوام مـتـتــالـيـة2021
إصـدار قـانـون مـوازنــة لـسـنـة واحـدة بـأكـمـلـهـا (سـنـة  2020 فـكـيف تـفـلح في
اصدار مـوازنات ثالث سنوات يصعب التـكهن باقتصادياتـها ومالياتها في هذه

ضطربة بشدة? احلقبة ا
االمر الـثالث ولنـقل العـقبة الـثالثة كيف سـيتم تقـد احلسابات اخلـتاميـة لسنة
كامـلة اعتمادا على موازنة لثالث أشهر فقط لن تكون بطبيعة احلال معبرة عن
ادة  28من ـاليـة بـاكـمـلـها ? عـلـمـا بـأنه وحـسب ا الـواقع االقـتـصادي لـلـسـنـة ا
ـالـيـة تقـد احلـسـابات اخلـتـاميـة لـكل سـنة ـالـية على وزارة ا قـانـون االدارة ا
ان للـمصادقة ماليـة في نهايـة شهر يـناير من الـسنة الالحقـة لتعـرض على البـر
ـتـتـالـيـة لم تـتمـكـن من تـقد ـفـارقـات أن احلـكـومـات الـعـراقـيـة ا عـليـهـا. ومن ا
احلسـابات اخلتـامية لـلموازنـة لعدة سـنوات مضت وهـذا االمر أثار الـعديد من
ـاليـة والـهدر الـتـساؤالت والـشـبهـات حـول  محـاوالت لـلتـسـتر عـلى اخملـالفـات ا

والفساد في ادارة إأليرادات والنفقات في مؤسسات الدولة.         
متازة غـيرأن الية وإداراتـها بالـعديد من الـكفاءات واخلبـرات ا ?تزخـر وزارة ا
ـالـية في الـبالد اثـر تدهـور أسواق صعـوبة الـوضع االقـتصـادي وعـمق أألزمة ا
الـنـفط الـذي جنم عن تـفـشي جـائـحـة الـكـورونـا كل ذلك جـعل عـمـلـيـات تـخـم
ـسـائل هي ـعــاجلـة الــعـجـز وهــذه ا ــقـتــرحـة  اإليـرادات والـنــفـقــات والـسـبل ا
وازنة مهـمة مضـنية وصـعبة لـلغاية وبـسببها الـعناصر األسـاسية في قـانون ا
ـان في زمانـنا ـوازنة وإن كـانت ربع سنـوية هي أضـعف اإل أصـبح اخلروج 

الصعب.
ــقــدمــة وعــلى ـــوازنــة ا الحــظــات الــتـي ذكــرت ســالــفــا فــإن ا وبــالــرغم مـن ا
اختـصـارهـا ستـمأل  شـطـرا من الفـراغ الـقـانوني لـكافـة األنـشطـة والـفعـالـيات
أل الـية للدولة ومؤسسـاتها وهو فراغ كان االجدر أن  ا
في األشـهر األولى مـن السـنـة ولـيس في ربعـهـا االخـير.
ثـل العـربي الـقائل: أن واحلال كـمـا يبـدو يـنـطبق عـلـيه ا

تأتي متأخرا خير من أن ال تأتي أبدا. 
ي عراقي { أكاد

govandsh@yahoo.co.uk
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اضي واحلاضر UDI ∫ كوكب حمزة في لقطات من ا
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وت اخملرج األردني إيـاد قاسم الذي غـيب ا
تـوفي بـعــد صـراع مع مــرض الـسـرطـان و
يــعــدّ واحـــدا من أهم اخملــرجــ في مــجــال
البـرامج الـتـلـفـزيـونيـة. وكـان قـاسم مـخـرجاً
للـبرنامج الكوميدي الساخر السياسي (ليلة
وضوعات أمل) الذي يتناول أهم األخبار وا
ـا في ذلك األســبـوعــيـة بــطـريــقــة سـاخــرة 
مـقابالت مـع مشـاهـيـر أردنيـ وعـرب.وكان
الـراحل قـد انـتـقل قـبل فـتـرة إلى الـعـاصـمـة
البـريـطانـية لـندن واسـتـقر هـناك واجته إلى
عالـم الطبخ وفتح قناة خاصة على اليوتيوب
لـيـعـرض فـيـهـا وصـفـاته والـراحل عـمل مع
أهم احملــطـات و شــركـات االنــتـاج الــعـربــيـة
حــيث بــدأ مــســيــرته مع مــحــطــة الـ (بي بي
سي) في لــنــدن ثم انــتــقل الى (ام بي سي)
حــيث كــان اول مـخــرج عـربـي لـبــرنـامج من

ليون بنسخته العربية سيربح ا
.
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ـصري بعـد الـضـجـة الـتي أثـارهـا الـفـنـان ا
أحـمد سـعد نـتيـجة كشـف طبيب جتـميل عن
إجـرائه له عـملـيـة نـحت لـوجـهه خـرج سـعد
ــوضـوع لــيـعــلّق لــلـمــرة االولى عــلى هـذا ا
قائال (أنـا معملتش حاجة أنا عندي مشكلة
أصال بـربي علشـانهـا دقني عـندي حته في
الـفك داخلة جلوه ومن أجل الـتصوير ربيت

دقني علشان يظهر الشكل متساوي).
وأوضح أن(الـطبيب صديـقه نصحه أن يقوم
بـحـقن فـيـلـر في اجلـانب الـذي يـشعـر أن به
مـشكلة لـيكون الشـكل متساوي
وهـذا ما حـدث) مؤكدا(أنه
لم يــــفــــعل أي شيء
آخر).وتابع خالل
مــقـابــلـة له ( أن
اجلــمـهــور بـالغ
في ردة فــــعـــله
وكــــــــأنه قـــــــام
بـــشيء غــريب
لـــــــكـن األمــــــر

عادي).
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اخملرج الـعراقي يـقـدم ضمن فـعالـيات دائـرة السـينـما
ــســرح يــقــدم ورشــة إلنــتــاج عــرض مــســرحي في وا
سرح التجريبي تبدأ في العشرين من الشهر منتدى ا

دة ستة ايام. اجلاري وتتواصل 
 w OI « wKŽ

االديب االردني صـدر له عن دار يافـا الـعـلمـيـة للـنـشر
والــتـوزيـع وبـدعـم من وزارة الــثــقـافــة االردنــيــة كــتـاب

بعنوان (قراءات في إصدارات أدبية جديدة).
—œUI « b³Ž ÍbFÝ
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الـشـاعـر الفـلـسطـيـني الـقى قصـيـدة بـعنـوان (الـقدس)
ـهـرجان الـشـعـري الـذي أقـامه فرع ضمن فـعـالـيـات ا

دمشق الحتاد الكتاب العرب في سوريا.
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بـ(طبـيب الغالبـة) وأحدثت وفـاته منذ
فـترة ضـجة كـبـيرة في الـبالد والسيـما

. صري ب النجوم ا
ـــا أفـــكـــاري تــــتـــنـــاسب مع وقـــال (ر
الـــدكـــتــــور الـــراحل وأحب أن
أقـدّم شــخـصـيـة مــثـله لــكـنـهـا
تــتـــنـــاسب أكـــتـــر مع لـــطـــفي

لبيب).
صـريـة وفاء ـمثـلـة ا وكـانت ا
عــامــر أول من طــالب في وقت
سابق بإنتاج مسلسل يتناول
حــيـاة مــشـالي وتــرشــيـحــهـا
هـمة لـصبـحي للـقيـام بهـذه ا
حـيث القت تـرحـيـبـاً من داخل
الوسط الفني وخارجه فأعلن
نتج محمـد فوزي استعداده ا
ـسلـسل خالل الفـترة إلنـتاج ا

قبلة. ا
ــصـري نــبــيل ــمـثـل ا إال أن ا
ـمـثل احلــلـفـاوي كــان رشح ا

صري فتحي عبدالوهاب. ا
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ـصـري مـحـمـد صـبـحي ـمـثل ا أعـلن ا
رفـضه جتـسيـد قـصة حـيـاة شخـصـية
مـحـمد مـشالـي الذي إشـتهـر في مـصر

V(« bOF  bF² ð eOÐu
{ لوس اجنلوس  –وكاالت - يبدو
ـقبل سـيـكون األكـثر أن عيـد احلب ا
ية جـنيفر لوبيز تميزا للنـجمة العا
حـــــيـث لم تـــــكــــتـف بــــاالحـــــتـــــفــــال
بـرومــانـسـيـة مع خـطــيـبـهـا الـيـكس
رودريغـيز لكـن أيضا تـستـعد حلدث

فني ضخم في هذا اليوم.
ـــوعـــد وكـــشــــفت لـــوبــــيـــز عـن أن ا
الــرسـمي لــلـعــرض األول لـفــيـلــمـهـا
اجلديد (تزوجني) سيكون بالتزامن
مـع االحــتـــفــال بـــعــيـــد احلب وهــو
الـعــمل الـذي شـاركـهــا بـطـولـته أون
ويلسون وسـارا سيلفـرمان ومالوما

وغيرهم.
وقررت لـوبـيز الـبدء بـتـرويج الفـيلم
قـبل 5 أشــهـــر حــيث نــشــرت عــبــر
صــفــحــتــهـــا اخلــاصــة عــلى أحــد
مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي
مقـطع فـيديـو قـصيـر مدته 14
ثـانـيـة يــضم عـدداً من لـقـطـات

الفيلم.

وسـيبـدأ عـرض الفـيـلم في الـواليات
ــتـحـدة األمــريـكــيـة في 12 شـبـاط ا
2021.  وتـدور أحداث الـفـيـلم حول
مغنية بوب شـهيرة جتسد دورها

لــــوبــــيـــز وتــــكــــتــــشف أن
خطيبها جنم الروك قد
خــدعــهــا وذلك قــبل
حلـــــــــظــــــــــات من
الزواج منه في
مـــاديـــســـون
ســـكـــويــر

جاردن.

خـبـير االثـار الـعـربي ضيـفـته كلـيـة الـتربـيـة للـبـنات في
اجلـامـعـة الـعــــــــراقـيـة بورشـة الـكـتـرونـيـة  عـنـوانـها(
عـابد االلهيـة وبيوت االبديـة في طيبة من 1600 الى ا

1100 ق.م.

ـي والـــكــاتـب االردني صـــدر له عن دار (اآلن االكـــاد
نـاشرون ومـوزعـون) فـي عـمّـان كـتـاب (شـحـذ األفـهام
نام) ويقع في مئة وست عشرة صفحة من بأحـاديث ا

توسط. القِطع ا

الـقاص الـعـراقي نعـته االوساط
وت في الـثقافـية بـعد ان غـيبه ا
مـحافـظة الـبصـرة اثر اصـابته
بـفايـروس كورونـا سـائلـ الله
تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

اخملــرج الـســوري يــشـرف عــلى طالب دبــلــوم الـعــلـوم
السـينمائيـة وفنونها بتـصوير أفالمهم الـتدريبية ضمن
ـواهب و ـؤسـسـة الــعـامـة لـلـسـيـنـمـا في دعم ا خـطـة ا
ـربي الـفـاضل) لـلـطـالب أحـدث تـلـك الـتـجـارب فـيـلم (ا

صالح كمال الدين .
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ـسـتـنـصـريـة يـتـرأس يـوم غـد االحد رئـيس اجلـامـعـة ا
ـعـنـونـة (النـفط جـلـسـتي الـنـدوة الـعلـمـيـة االكـتـرونـيـة ا

واثره في التفاعالت االقليمية والدولية).

جنيفر لوبيز
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تـوفـر وقـتـا كبـيـرا الـيـوم خالل ساعـات عـمـلك وتـنمى
مهاراتك فيه.رقم احلظ 9.
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 احلــصــول عــلى قــسـط من الــراحــة الــنــفــســيــة امـر
ضروري يوم السعد الثالثاء.
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 ال تـتـردد فى طـلب احلـقـوق اخلـاصـة بك الـيـوم يوم
السعد االربعاء.
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ال تــتــردد فى خـوض جتــربــة ريـاضــيـة جــديــدة حـتى
حتقق أهدافك.رقم احلظ 3.
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خالل االجــتــمــاع مع رئــيــسك تــتــمـكـن من الــوصـول
حللول جيدة للعقبات التى واجهتك .
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حتقـق خطـوات مـؤثـرة وظـاهـرة فى مـسـيـرتك ويـثنى
عليك الكثيرون .
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أنـت رومـانــسـى وهـو مــا يــتــســبب فى مــشــكالت مع
شريكك الذى يفكر بواقعيه أكثر.

ÊUÞd «

تـتـجنب الـدخـول فى جـدال مع احملـيـطـ بك لـراحتك
. الشخصية يوم السعد الثن

Íb'«

ا حتتـاج الستشارة صديق مـقرب حول اخلطوات ر
القادمة بخصوص تكوين أسرة  .
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ـسـاء لديك أكـثـر من فرصـة لـتعـويض مـا فاتك عنـد ا
اضية . فى خالل الفترة ا

Ë«b «

لـديك خـطـة مـتــكـامـلـة خالل الـفـتـرة الـقـادمـة لـتـطـويـر
رقم احلظ2. لياقتك البدنية
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صـــديـق مـــقـــرب لـك فى حـــاجـــة شــــديـــدة لـــوجـــودك
يوم السعد السبت. بجانبه

 u(«
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وضـعته قـيـد الرهن  نـبـات شوكي عـاصـمة
تركيا من اجزاء الراس موطني االصلي.

                          (ج)
تعـود بالـفائدة اجلـسمانـية  صبـاغة اساس
مــدعم انــدفــاع اخالصـه اســيــرة مــؤقــتـة

اثامه نقيض قساوة.

امر اطالق سراح منطقة منـاسبات احتفالية
ســفن نـــقــيض رابـــحــة مـــصــريــة ســـودانــيــة
ضخمة صخور بحرية باجلمع في الطليعة

عملية حسابية
                            (ب)

ابـعــد عن الــعـيــنــاضـربـه بـالــسـوط يــهــنـئن 

ثالث مـجمـوعـات تـشـكل كـلـمـات من خـمـسة
حــروف يــكــمل بــعــضــهــا بــعــضــا بــواســطـة
احلـرفـ االخـيريـن من كل كـلـمـة.في خـانات
الـــعـــمـــود الـــوسط حتــــصل عـــلى الـــكـــلـــمـــة

:( طلوبة:(من سور القرآن الكر ا
                             (أ)
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نـهـاية الـفـعالـيـة .  وب شـاكر( أن
إقـامـة الـفـعــالـيـة جـاءت تـشـجـيـعـا
لألطفال وتـنشيط مـواهبهم وعامل
حتـفـيـز لـهم  حيث أفـرزت الـكـثـير
ــــشـــجـــعـــة الـــتي من اخلـــامـــات ا
سـيكـون لـها مـستـقـبل ناجح) . من
جـانبـهم عـبر األطـفـال عن فرحـتهم
الـكبـيـرة بالـفعـالـية والـهدايـا التي
تلقوهـا التي ستجعـلهم يواصلون
ـارســة هـوايــتـهـم والـعــمل عـلى
تـطـويـرهـا  في الـوقـت الـذي شـكر
أولــيــاء أمــورهم مــبــادرة الــدائــرة
بـاقـامـة الــفـعـالـيــة الـتي تـدخل من
ـعــنـوي بــاب الـتــحــفـيــز والـدعـم ا
لألطـــفــال  واألخــذ بــيـــدهم نــحــو
الــطـريق الــذي يـســهم في تــنـمــيـة
مـواهـبـهم وتـوظـيـفـهـا علـى الوجه
ـــشــرفـــة عـــلى األمـــثل .  وقـــالـت ا
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أقـامت دائـرة الــعالقـات الـثــقـافـيـة
الــــعــــامـــــة في وزارة الــــثـــــقــــافــــة
والــسـيــاحـة واآلثــار فـعــالـيــة (انـا
ارسم - انـا مـبـدع) لألطـفـال بـعـمر
من 4-16عــام  في إطـار الــبـرامج
واهب فـي مجال الهـادفة لـرعايـة ا
الـفن الـتشـكـيـلي .  وتلـقت الـدائرة
عبـر صفحـتهـا اإللكتـرونية الـعديد
ـــشـــاركــات الـــتي عـــبــرت عن َمن ا
مــــواهب األطــــفــــال وقـــدرتــــهم في
التعبير عن ما يجول بخواطرهم 
من رؤى وأفــكــار وتــوظــيــفـهــا في
األعــمــال الــتي أجنــزوهــا . و وزع
ـديـر الــعـام لـلــدائـرة فالح حـسن ا
شــاكـــر  الــهـــدايــا عـــلى األطـــفــال
ـــتـــنـــبي ـــشـــاركـــ في قـــاعـــة ا ا
بـــحـــضـــور أولــيـــاء أمـــورهم  في

االصطـنـاعي مع اختالف اعـمارهم
التي تراوحت ب 4 الى 16 سنة.
(وتــابــعت (وجـــدنــا من خالل فــرز
االعـــمــال مـــســـتـــويـــات ومـــواهب

ى قـيس( أن الـفـعـالـيـة  الــفـنـانـة 
تفاعل االطـفال كان كبـيرا وتنوعت
اعـــمــالـــهم بـــ الــرسم واالعـــمــال
الـيدويـة والـنحـتيـة واعـمال الـط

ينـتظـرها مسـتقـبل فني واعد  في
الـوقت الــذي تـلـمــسـنـا الـتــشـجـيع
والــــتـــفــــاعل اإليــــجــــابي من قــــبل
االهـــالي  لـــتــشـــكل احــد اســـبــاب
جنـاح الـفـعالـيـة الـتـي تكـلـف  بـها
ُـحـتـرف الـفنـي (الورشـة الـفـنـية) ا

في الدائرة ) . 
الى ذلك نظمت دار الثقافة والنشر
ـاضي معـرضاً الـكرديـة االثنـ  ا
فـنيـاً إلكـتـرونيـاً للـفنـان سنـد فؤاد
مـــحـــمـــد عـــبـــر صـــفـــحـــتـــهـــا في
ــعـرض الـذي (فــيـســبـوك). وضم ا
حـمل عـنـوان (فـضـاءات ايـحـائـيـة)
 15لـوحـة فـنيـة قـال عـنهـا الـفـنان
إنـهـا (تـمثل انـزيـاحـا نحـو حتـديد
ـعـاجلات الـلـونيـة لـلسـطوح دون ا
الـتأكـيد عـلى بعض الـقيم الـلونـية

نظوري).  ذات األثر ا

والفنان
سـنــد هـو
من مــوالــيـد
مـحـافـظـة بابل

1974 عـــــــــــــــــــام 
وحـــــــــاصـل عــــــــــلى

شـــهـــادات الــبــكــالــوريــوس ســنــة
ـــــاجــــــســـــتـــــيـــــر 2015  1996وا
والـدكـتـــــواره 2019 وجـمـــيـعـهـا
مـن جـــامــــــعـــة بـــغـــداد  ويــعـــمل
ــادة الــتــصـمــيم في اســتــــــــــاذا 
كـلـيـة الـفنـون اجلـمـيـلـة وحاصل
عــــلى الــــعــــديــــد مـن اجلــــوائـــز
والـشـهـادات الـتــقـديـريـة وكـتب
الـــشــــكــــر نـــتــــيـــجــــة أعــــمـــاله
ومـــشــــاركـــاتـه الـــكـــثــــيـــرة في
عارض الفـنية داخل العراق ا

وخارجه.

الـصـيـفـيـة إذ نـشـرت عـبـر خـاصـيـة
سـتـوري عـلى أحـد مواقـع التـواصل
اإلجتـماعي صـورة عفـوية إلبـنتـيها
خالل الــعـطــلــة الـصــيـفــيـة وكــتـبت
عــلــيــهــا قــائــلــة: (أول يــوم مــدرســة
مفيش خنـاقات تاني بيـنهم) معبرة
درسة وانتهاء عن سعادتها لعودة ا
نـزل. وتشارك الشـجار بيـنهمـا في ا
صـبـري صورهـا مع مـتـابـعيـهـا عـبر
حسابـتها اخلـاصة وطالـبت مؤخرا
مـتــابـعـيــهـا بـوضع عــنـوان مـنـاسب
لـــــعــــام 2020 بـــــعـــــد كـل األحــــداث
ــتـتـالــيـة الــتي حـصــلت وشـاركت ا
صــورة لـهــا من فـيــلم الــفـيل األزرق
مـعـلـقـة علـيـهـا (إذا أعـطـيـتم عـنـوانا
لــعـام 2020 مــاذا ســيــكــون? لــتــرد
عـليـهـا الـنجـمـة صـبا مـبـارك مـازحة

(عام الفيل).
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ـمـثــلـة الـتــونـسـيــة هـنـد أحــتـفـلـت ا
ـدرسة صبـري بعـودة إبنـتيـها إلى ا
مــــرّة أخـــــرى وانـــــتــــهـــــاء اإلجــــازة
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ـغــربـيـة سـمـيـرة ـطـربـة ا  أطـلــقت ا
سعيد أغـنيتهـا اجلديدة (قط وفار) 

و إخـتـارت مـظـهرا
جــريـئــاً جــداً قـد ال
يـــتــعــرف عـــلــيــهــا
الـــــــبــــــعـض فــــــيه
واألغــنـيــة تــنــتـمي
إلى اللون الـغنائي
الذي إشـتهـرت فيه
ســــــعـــــيـــــد وهـــــو
االيـــقـــاع الــســـريع
والكـلـمات الـسهـلة
للوصول الى قلوب
الــنـاس.(قـط وفـار)
من كـــلـــمــات عـــبــد
احلــمــيــد احلــبـاك

حلن إيـــهــاب عــبــد الــواحــد تــوزيع
مـوســيـقي لـلـبــريـطـاني ذي األصـول

صرية محمد النابلسي. ا

rþU  wKŽ ≠ u*U

عــنــدمــا  كــنـت فــتى وســمـــعت أغــنــيــة
ســعــدون جــابــر (يــا طــيــور الــطــايـرة )
والـــتي أصـــبـــحت في الـــثـــمـــانـــيـــنــات
والتسعينات النشيد الوطني للعراقي
في الـغـربـة لم أتـوقع في يـوم من األيـام
ـبـدع كوكب لـحـنـهـا  ا اني سـألـتـقي  
حـمزة الـذي مـنذ والدتـه كان ثـائـرا على
العبودية والظـلم والتسلط  ويبحث عن
احلـرية فـلـهـذا لم يتـحـمل ظـلم السـلـطة
وغــــادر الـــعـــراق دون رجــــعـــة عـــام ٧٤
19بــعــد أن اســتــقــر في عــدة مــحــطـات
مـــؤقـــتـــة وفي كل مــــحـــطـــة له قـــصص
وحـــكــايــات ومـــواقف ال تــنـــسى  حــتى
ـارك الـتي كـانت مـحـطـته األخـيـرة الـد

استقر فيها منذ عام 1998 ومازال .
ـلـحن كـوكـب  دون أن الـتـقـيه احـبـبـت ا
وأحبـبته اكـثر عـندمـا عشـقت أغنـية (يا
ـطرب جنـمة)الـتي كـانت سـبب شـهـرة ا
الـصـاعـد آنــذاك حـسـ نـعـمـة . وبـدأت
اتـــــابع أعــــمــــالـه وأحلــــانه وعــــرفت ان
ـنور جنمة ذا غربيـة اسماء ا طربـة ا ا

فــويس والـتي غــنت مع كــاظم الـســاهـر
هـــو مـن اكـــتــــشـــفــــهـــا فـي مـــنــــتـــصف
الـتــسـعـيـنــات . مـخـتـصـر مــفـيـد كـوكب
حــمــزة تــاريخ حــافل بــالــعــطــاء الـفــني
ــقـدوره أن يــصـبح واإلنـســاني وكـان 
مــثـل اآلخــريـن لــو كـــان مع الـــســـلـــطــة

واحلاكم .
قـــبل أربــعــة ســنــوات تــقــريــبــا وجــدت
صـفــحـته عـلـى (فـيـسـبــوك) فـأرسـلت له
طلب صـداقة ووافق على طـلبي بـسرعة
وكــنت ادخل عــلى صــفــحــته ولـم اجـده
ـرات كـتب يـكــتب اال مـانـدر وفي احــد ا
مــنـشــورا فـعــلـقت عــلـيه وكــان هـذا رده
األول عـلى تــعـلـيـقي فــكـتب (عـلي كـاظم
اول ضابط شرطة احبه في حياتي فانا
اكره الشرطة ) وبعدها بأشهر كتب لي
(علي كاظم يرسم احلروف عـندما يكتب
وقـلـمه مـتـعـة وقـصـصه رائـعـة ).فـرحت
جـدا بــهـذا الــكالم خـاصــة انه يـأتي من
رجل ال يعرف اجملاملة مطلقا بل سببت
له الـكـثـيــر من اإلزعـاج وجـعـلـته يـغـادر
العراق مـكرهـا النه ال بستـطيع مجـاملة

الــسـلــطــة عـلى تــصـرفــاتـهــا اخلـاطــئـة.
أصـبـحـنـا أصـدقـاء انـا واالسـتاذ كـوكب
حـمـزة وأصـبح بـيـنـنـا تواصـل وان كان
متقطع لكني اشعر بالسعادة كلما اكتب
او أتــكــلم مـعـه وقـبل شــهــر اتـصــلت به
وقلت له (مـشتـاقلك) فـكان جـوابه (تعال
كل الـــــهـال بك) . فــــــقـــــررت زيـــــارتـه مع
الــصــديق حــيـدر اجلــاسم الــذي يــعـرف
حمـزة قبـلي كونه صـديق والده احلـميم
مــنـذ اخلـمــسـيــنـات وايـضــا كـان مــعـنـا
ــلـحـن سـامي الــصــديق فـريــد ووالــده ا
كـمـال وايضـا يـعـتـبـر الـصديـق الروحي
حلـــمــزة وايــضــا كــان مــعــنــا الــصــديق
ـعـروف ـمـثل بـاسم صـبـاح ا اخملـرج وا
لـلـشـعب الــسـويـدي من خالل مـشـاركـته

في اكثر من فيلم ومسلسل سويدي.
قـبل ايام وصـلـنـا نـحن األربعـة بـسـيارة
حـيــدر الـسـاعـة الـســابـعـة مـسـاءا وكـان
الكوكب بـاستـقبالـنا كأنـنا الطـيور التي
أوصلت السالم الهله في العراق.خمسة
سـاعـات جـلـسـنـا مع الـكـوكب وطـار بـنا
الى الكواكب األخـرى وهو  يحـكي قصة

وألم اآلخرين . السـاعة قاربت مـنتصف
الليل عنـدما قلت له (احـنه نروح استاذ
فــقــال لي (دقــيــقــة شــنــو هـاي كــوكب )
اول مرة الكتابـات احللوة اللي تكـتبها 
اشوف ضـابط شـرطة عـنـده هيـج ثقـافة

وقلم جميل). 
ـــتـــوســـطــة احب فـــقـــلت له (مـن ايــامً ا
ـطــالـعــة وكـنت اقـرأ كـل شي).ودعـنـاه ا
بـــالــقــبالت احلــارة .ونـــزلــنــا من شــقــة
الـكوكـب في الطـابق الـسـادس .وذهـبـنا
ــوجــودة عــلى األرض الى ســيــارتــنــا ا

والسـماء صافـية والـنجوم
تـــتألأل في الـــســـمــاء 
وحــــيــــدر يــــدنـــدن
بصوته العذب
(يــا جنــمـة
عـوجن يـا

جنمة).

حيـاته عنـدما  كـان في البـصرة وبـغداد
وصحـبته لألصـدقاء من شـعراء وكـتاب

وفنان وسياسي وثوار .
حتدث عن أغنية يا طيور الطايرة وطار
بنا مـع الطيـور الى النـجوم وكيف حلن
أغــنــيـة (يــا جنــمــة) الـتـي  كـانـت سـبب
شـــهـــرة حـــســـ نــــعـــمـــة  حتـــدث عن
(الگنطرة) التي مازالت بعيدة رغم توفر
وســائط الــنــقل احلــديــثــة  .  تــكــلم عن
اغــنــيــة فــاضل عــواد (شــوق احلــمـام).
وأغـــنـــيـــة (تـــانـــيــــني) وأغـــنـــيـــة (وين
احملـــبـــوب) الـــتي غــنـــاهـــا فـــؤاد ســالم
وحتـــدث عـن عالقـــته بـــســـالم . حتـــدث
كـثـيـرا حـتى من فـرحـة وجـودي  بـقـربه
لــلـمـرة الــثـانـيــة بـعـد لــقـائي األول قـبل
طرب مهند محسن لم سنت بصحبة ا

احفظ كل ما قاله من كالم .
واألجمل حديـثه عذب وجـلـسته ال تُـمل 
أنه نـقي . لديه كـبـريـاء الفـرسـان . غني
الـنـفس رغم انـه يـعـيش حـيـاة بـسـيـطـة
لكـنه يـشعـر بـالسـعادة وراحـة الـضمـير
الذي بـقى كـصاحـبه يشـعـر باإلنـسانـية
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ـيـاه اثـنـ مـن احلـمـيـر الـقــلـيل من ا
قبل عرضهما لـلبيع وسط مدينة عدن
في جنوب الـيمن حيث تـشهد جتارة
احلمير انتعـاشا هذه األيام مع إقبال
ـيـاه الـيـمـنـيــ عـلى شـرائـهـا لـنـقل ا
وغيـرها من الـبـضائع في ظل ارتـفاع
أسـعار الـوقـود. ويـؤكد الـتـاجـر الذي
يـدعى أحــمـد شـوق (38 عـامـا) الـذي
يـعرض احلـمـارين في مـنـطقـة كـريـتر
ـديـنـة أنـه "كـلـمـا ارتـفع سـعـر وسط ا
الـوقـود وكلـمـا زادت مـشـقـات احلـياة
ارتـــفع الــطــلب عــلـى احلــمــيــر أكــثــر
وأكــثـــر".وتــخـــضع عــدن لـــســيـــطــرة
االنــفــصـالــيــ اجلـنــوبــيـ بــقــيـادة

اجملــلس االنـتــقـالـي اجلـنــوبي الـذي
يــتـصــارع مع حـكــومـة مــعـتــرف بـهـا
ـتــمــردين احلـوثــيـ دولــيـا تــقــاتل ا
ا في سيطرين على شمال اليمن  ا
ذلك العـاصمـة صنـعاء.وتـدور احلرب
في الــــيــــمن بــــشــــكل رئــــيــــسـي بـــ
ـدعـومـ من ـتـمـرديـن احلـوثـيـ ا ا
إيــــران وقـــــوات أخــــرى تـــــقــــودهــــا
ـؤيـدة لـلـحـكـومة بـدعم اجملـمـوعـات ا
مـن حتـــــالـف عـــــســــــكـــــري تــــــقـــــوده
الـسـعـوديــة مـنـذ سـيـطـر احلـوثـيـون
عـلى مــنـاطق واسـعـة قــبل نـحـو ست
سنـوات.لـكن ثمـة خالفـات عمـيـقة في
. فالقوات عادي لـلحوثيـ عسكـر ا ا
التي يـفـترض أنّـها مـواليـة للـحكـومة

في اجلــنـــوب تــضم فــصــائل مــؤيــدة
لالنفصال عن الشمال بقيادة اجمللس
االنتـقـالي اجلنـوبي وتـتهـم احلكـومة
بــالـفـســاد.وبـيـنــمـا يـغــرق الـيـمن في
ـتّــحـدة أزمــته الـتـي تـصــفـهــا اال ا
بـأنهـا األسـوأ في الـعـالم بـات مـعظم
الـــــســــــكــــــان يـــــعــــــتــــــمـــــدون عــــــلى
ساعدات.وأصبح سعـر لتر البنزين ا
نصف دوالر أميـركي تقريـبا هو ثمن
باهظ بالـنسبـة للمـدرس مثال الذين
يــتــقــاضــون رواتب شــهــريــة تــعــادل
قيمتـها نحو  25دوالرا فقط.ويتزامن
ذلك مع انـهيـار حاد في قـيـمة الـعمـلة
الـيمـنـية حـيث بـلغ سعـر الـصرف في
ــنـي مــقــابل دوالر عـدن  800ريــال 

واحد بـعـدما كـان يـعادل  610رياالت
ــاضي في كـــانــون الــثــاني/يــنــايــر ا
بــحــسب دراسـة نــشــرتـهــا صــحـيــفـة
ـــســـتــقـــلـــة في عـــدن.وكــان "األيـــام" ا
اسـتخـدام احلـميـر شـائـعا بـكـثرة في
عدن التي بني جزء مـنها فوق بركان
قــــبل اســـــتــــخــــدام وســــائـل الــــنــــقل
احلديثة.ويتوجه أبو محمد عادة إلى
مـــحـــافـــظــة أبـــ (شـــمـــال عــدن) ألن

احلمير أقل تكلفة.
وقـــال "مــــــــــثل هـــذا احلـــمــار تـــصل
تـكـلـفـته إلى 30 ألف ريـال ونـشـتـريه
من مـديـنـة أبـ وأيـضـا الـعـربة بـ15
كن أن حتصل ألف ريال" موضحا "
يـومـيـا عـلى 7 آالف إلى 8 آالف ريال
كأرباح بـينمـا ال يكلف إطـعام احلمار
سوى  150رياال".وبـالنـسـبة لـلتـاجر
فـإن "(بــيع) احلـمـيـر أزال عــني عـبـئـا
كــبــيــرا. لــدي تــســعــة أوالد فــمن أين
واد ـكنـني إطـعـامـهم? كل أسـعـار ا
الـغــذائـيـة مــرتـفـعــة. من أين نـعـيش?
وإذا ذهــبت لــلــبــحث عن وظــيــفــة لن
أجد".وأضـاف "بـدأت بالـعـمل في هذا
اجملال منذ عام ونصف (...) بفضل
الــله ثم بـاحلــمــار هـذا الــرزق اصـبح
مــتـــوفــرا وكل شيء مـــتــوفــر".ويــأتي
زبائن أبو محـمد من كافـة أحياء عدن
عال الـذي يـعد من أرقى األحـياء من ا
ــديــنــة ومن أحــيــاء اخـرى مــثل في ا
الـتواهي ودار سـعـد وغـيرهـا. ويـبيع
شـهــريـا مــا بـ 20 إلى 30 حــمـارا.
ويــرى أبــو مـحــمــد أنه "كـلــمــا ارتـفع
سعـر الوقـود وزادت مشـقات احلـياة
ارتـــفع الــطــلب عــلـى احلــمــيــر أكــثــر
وأكثـر" مـؤكدا أن "الـوقـود ينـقطع في
بعض األحيان لـ15 يوما ويطلب منا
الناس أن نقلهم مـعنا باحلمير". وفي
شـوارع كـريـتـر أصـبح مـألـوفـا رؤيـة
مـجمـوعـة من احلـميـر يـجـلس علـيـها
ـياه أو أطفـال بيـنمـا يقـومون بـنقل ا
ـنـتـجـات وبـضـائع عـربـات مـحـمـلـة 

مختلفة.
ويـشــيـر مـحــمـد أنـور الــذي يـقـيم في
عدن إلى أنه قرر شراء حمار من أجل
ـاء ويـؤكد األب لـثالثة أطـفال جلب ا
أنه "لـوال أن لـديـنــا حـمـار لن نـحـصل
ــيــاه".لــكن حــتى احلــمــيــر قـد عــلى ا
تـصـبح بـعـيـدة عن مـتـنـاول الـسـكان.
وأوضح "ارتـــفــعت أســعــار احلــمــيــر
بـــســــــبب ارتـــفــاع أســعـــار الــوقــود.
أصــبح ســعــر احلـمــار يــصل إلى 70
ألــفـا أو 80 ألــفـا أو 100 ألف ريـال

وال يستطيع الفقراء شراءه".
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