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يــــجـــعــــله واجــــهـــة اقــــتـــصــــاديـــة
واســتــثــمــاريــة كــبـرى لــلــبالد). من
جـهـته اكـد مـحـافـظ الـبـصـرة اسـعد
شروع الـعيداني استمـرار العمل با
بـرغم حادث االنتحار  نـافيا ضلوع
اي طــرف خــارجي بــاحلــادث.  وفي
دهــوك  قــتل مــديــر آسـايش مــنــفـذ
ســــرزيــــر احلـــدودي مـع تـــركــــيـــا 
بــإطالق نــار تــعــرض له فـي قــضـاء
الـعمادية باحملـافظة.وأفادت مصادر
بـأن ( غازي صـالح البـالغ من الـعمر
 47 عـــامـــاً  تـــعـــرض إلطـالق نــار
لـكـنه فـارق احليـاة مـتأثـراً بـجراحه

قبل نقله إلى مستشفى زاخو). 
ووقـع احلــادث فـي قـــريـــة كــلـــيـــكي
الــتـابـعــة لـنــاحـيـة كــاني مـاسي في
الــعـمـاديـة.  وقـال مـسـؤول فـرع 18
ـــــــــقـــــــــراطي مـن احلـــــــــزب الــــــــد
الـكـردستـاني في العـماديـة  موسى
كـيسـتيي  إن (إطالق الـنار وقع من
قـبل عدد من األشـخاص اجملـهول

ولم تـتـوضـح هـويـتهـم بـعـد). ويـعد
مــنــفـذ ســرزيـري  هــو ثــاني مـنــفـذ
حدودي ب إقليم كردستان وتركيا
 ويــســـتــخــدم في الــغـــالب لــعــبــور
الـشاحنات الصغيرة وتنقل السياح
ــسـافـرين من وإلى كال الـبـلـدين. وا
واصـدر مجلس أمن إقـليم كردستان
بـياناً بشأن اغتيال مسؤول أسايش
مـــــعــــبـــــر ســـــرزيــــر احلـــــدودي في
دهــوك.وقــال اجملـلس في بــيـان  إن

سـيـصب فـي مـصـلحـة الـعـراق.. انه
مــقــتــول ولـيـس مـنــتــحــر) بــحـسب
قـوله.وطـالـب  النـائـب االول لرئـيس
مـجلس الـنواب حـسن كر الـكعبي
ــعــنـيــة في احلــكــومــة واجلــهــات ا
الــبــصـرة بــإجـراء حتــقــيق جـدي و
عاجل والكشف عن مالبسات حادثة
ـديـر الـتنـفـيـذي لـلـشـركة. انـتـحـار ا
وقـال الـكعـبي في بـيان ان (مـا يُثـير
اسـتـغرابـنا ان قـضيـة انتـحار مـدير
الـشركة جاءت بـعد االعالن الرسمي
لــوزارة الـنــقل قــبل ايـام قــلـيــلـة عن
ــرحـلــة االولى قــرب تــوقــيع عــقــد ا
ـيناء الـفاو الكـبير مع هـذه الشركة
الـــكـــوريـــة واتـــمـــام الــوصـــول الى
الـصيغـة النهـائية لـلتنـفيذ   مـعزيا
فـي الـــوقت ذاته حـــكـــومـــة وشـــعب
كـوريا اجلنوبية الـشقيق وسفارتها
لــــدى بــــغــــداد فـي هــــذه احلــــادثـــة

ؤسفة جدا) .  ا
ووصـف الـــــكـــــعـــــبي احلـــــادثـــــة بـ
اخلــطــيـــرة الســيــمــا انــهــا تــرتــبط
بـوجوب توفيـر كل اجلوانب االمنية
سـتثمـرين داخل البالد فضال لـكل ا
عـن اخلــصـــوصــيـــة االقـــتــصـــاديــة
ــوجـودة في انـشــاء مـيـنــاء الـفـاو ا
الــــكـــبــــيـــر وضــــرورة االســـراع في
ـواصفات التي اسـتكمـال اجنازه با
يـطمح لـها ابـناء الـشعب بـشكل عام
واهـــــالي الـــــبــــصـــــرة واصــــحــــاب
ـا االخــتــصــاص بــشــكـل خــاص و

(مـسـؤول أسـايـش كـمـارك سـرزيري
اســتــشــهــد بــرصــاص إرهــابــيــ 
حـيث كان يـتعـرض للـتهـديد بـالقتل
مـنذ مـدة). وفي ديالى   كـشف قائد
شـــرطــة احملـــافــظـــة عن مالبـــســات
حـادث اغـتـيـال مـواطن فـي بـسـات

ناحية مندلي . 
وذكـر الـلـواء حـامـد خـلـيل الـشـمري
فـي بــــيـــــان امس انـه (فــــور وقــــوع
واطن جـمال مـزهر حـادث اغـتيـال ا
بـريـبـر اثـر اصـابته بـجـروح بـلـيـغة
بـآلـــــة جـارحـة في بـسـاتـ نـاحـيـة
مـــنــدلي   تـــشــكــيل فـــريق امــني
مــخــتـص من قــسم شــرطــة مــنــدلي
وشــعــبــة مــكـافــحــة االجــرام وبــعـد

اجــراء الـتـحـقـيـقـات في احلـادث 
الـقـاء القـبض عـلى اجلـاني واتضح
ان احلـادث جـنـائي ناجم عن خالف
عـلى دخـول الـى الـبـسـتـان وبـعـدها
اعــتــدى عــلــيـه بــآلــة جــارحـة اودت
بـحـيـاة اجملـني عـلـيه بـعـد نقـله الى
ــسـتـشـفى)  مــشـيــرا الى (اتـخـاذ ا
االجــراءات الـقــانــونـيــة كـافــة بـحق
اجلــاني واجـراء كـشف الـداللـة جـاء
ه للقضاء مـطابقاً العترافـاته وتقد
لــيـــنــال جــزاءه الــعــادل). وانــتــشل
غـواصـو الـنـجـدة الـنـهـرية فـي بابل
جــثـة حـدث في سن  12عــامـاً سـقط
بـنـهر الـفرات من اجلـسر الـعائم في
ــســيب   لــيــقــضـي غــرقـا قــضــاء ا
بحادث سجل على انه  قضاء وقدر.

الــــعـــقـــوبــــات الـــتـي تـــدور حـــول
الدوالر". 

وفـي الــــعـــام  2018انـــــســــحــــبت
ــتـــحـــدة أحـــاديــاً من الـــواليـــات ا
االتـفاق النـووي الدولي الذي أبرم
مـع إيران إذ اعتبر ترامب أنه غير
ـــنع طــهــران من احلــصــول كــافٍ 
عــلى قــنــبــلــة نــوويــة ووضـع حـد
ـزعزع لالسـتقرار" في لـسلـوكها "ا
الــشـرق األوسط. وأعــاد فـرض كل
الـعـقـوبـات األميـركـيـة الـتي رُفِعت
عـام  2015مـع تشـديدهـا.وتـضيّق
هـذه اإلجـراءات العـقـابيـة اخلـناق
عـــلى االقــتـــصــاد اإليــرانـي ألنــهــا

ا يـسـمى الـعـقـوبات مـصـحـوبـة 
"الـــثــانــويـــة": أيّ دولــة أو شــركــة
تـواصل التجارة مـع إيران تخاطر
ـنـعـها من الـوصـول إلى الـسوق
ـالي األمـيـركي.وكـانت والــقـطـاع ا
تمثل إدارة تـرامب أعلنت هدفها ا
فـي إضـــــعـــــاف اجلــــــمـــــهـــــوريـــــة
اإلسالمية حتى "تغيّر موقفها" في
ـنـطـقـة وتـتـفـاوض عـلى "صـفـقـة ا
أفــضل". لــكـن مع اقــتــراب نــهــايـة
الــــواليـــة األولى لــــلـــمـــلــــيـــارديـــر
اجلـــــمـــــهـــــوري لـم حتـــــقق إدارة
تـــــرامـب أي تـــــقـــــدم عـــــلى أي من
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واصــلت حــاالت الــشــفــاء من كــورونـا
ارتــفـاعـهـا وسط اســتـمـرار االصـابـات
ــؤكـدة   وشــخـصت وزارة الــصـحـة ا
والــبـيــئـة  3214 اصــابــة وبـواقع 52
ــوقف الــوبــائي حــالــة وفــاة ضــمن ا
الـيـومي. الـذي اطـلـعت (الـزمـان) عـليه
امس اجلـمعة حيث سجـلت (مختبرات
الــصــحـة الــعــامــة في عـمــوم الــعـراق
 3214 اصــابـة جـديـدة وشـفـاء 4282
حـــالـــة وبــواقع وفـــيــات  52 حـــالــة).
وأعـــلــنـت وزارة الــصـــحــة في إقـــلــيم
كـــردســتــان  تــســجــيل  838 إصــابــة
جــديـدة بـكـورونـا.وتـوزعت اإلصـابـات
اجلـديدة بحسب بـيان الوزارة بواقع (
 206 فــي اربــــــــــــــــــــيــل و  252 فــي
الـسـلـيـمـانـيـة و 28 فـي كـرمـيان  و19
في  حـلبـجة).كـما سجـلت مسـتشـفيات
اإلقـليم  478 حـالـة شفـاء جـديدة و12
حـــالـــة وفـــاة  وبـــهـــذا يـــرتـــفـع عــدد
اإلصــابــات في إقــلــيم كــردســتــان إلى
 54387 حــالــة مــنـهــا شــفـاء 34128
ووفــاة  1949 حــالــة. وتــوفي طــبــيب
كـــردي بــارز بـــكــورونــا. ونـــعى وزيــر
الــصـحـة في االقــلـيم رحــيل اخـصـائي
اجلــراحـة الـعـامـة واجملــاري الـبـولـيـة
والـتناسـلية زهـير كر حـويز  نتـيجة
مـضاعفات إصابته بـكورونا. كما نعت
وزارة الــزراعــة في بــيـان مــقــتـضب  
مــديـر عــام دائـرة الـثــروة احلـيــوانـيـة
شــاكــر فــريح نــزال الــذي وافـاه االجل
مــتــأثــرا بــإصــابــته بــالــفـايــروس.في
غـضون ذلك   ردت الـصحة على دعوة
نـقـابـات طـبـية وصـحـيـة من مالكـاتـها

عاهد الـكليات الطبية والـتمريضية وا
شـمولـ بقـانوني الـتدرج الـصـحيـة ا
الــطـبـي والـصــحي وقـانــون الـتــعـديل
الـــثــالث لـــقــانـــون الــتــدرج الـــصــحي
الكـات الـصحـيـة الـسـاندة اخلـاص بـا
بطلب من وزارة الصحة لدعم جهودها
جملـابـهـة جـائـحـة كـورونا)  مـؤكـدا ان
(اجملــلس وافق كـذلك عــلى تـخـصـيص
قــطع اراض البــطــال اجلـيـش االبـيض
والــسـعي الـى اقـرار قــانـون الــشـهـداء
بـالـتـعـاون مع مـجـلس الـنـواب اضـافة
الى مــفــاحتـة اجملــلس لــشــمـول كــافـة
مــنــتــســبي مــؤســسـاتــنــا الــصــحــيـة
ـخـصصـات مـالـية اضـافـية وغـيـرها
من االمـتيازات التي يـتم االعداد حاليا
عـلى إطالقها)  وشـدد البـيان على انه
ـسـؤولــيـة جتـاه (والــتـزامـا مــنـهـا بــا
خـتلف تخصـصاتهم النهم مالكـاتها 
عـــمـــاد الـــعـــمل والـــركـــيـــزة االســاس
لـلـنهـوض بـواقع اخلدمـات الـصحـية 
فــقـد شـكــلت جلـان عــلـيـا تــعـمل حتت
ـثـل اشـراف قـيـادة الوزارة وتـضم 
عن الـتـخـصـصات الـطـبـية والـصـحـية
ـــتـــطـــلـــبـــات ـــتــــابـــعـــة ا واالداريـــة 
ـقـتـرحـات اخلـاصـة بـهـا وتـتواصل وا
بـشـكل مـبـاشـر مع الـوزارات والـلـجان
ـعـنـيـة في مـجـلـس الـنواب)  وابـدى ا
الــبــيــان (اسـتــغــرابه من قــيــام بـعض
الـنقابات الطبيـة والصحية في العراق
بـــدعـــوة اجلــيـش االبــيـض لإلضــراب
ـؤسـســات الـصــحـيـة وإيــقـاف عــمل ا
وهـي دعوة غـريبـة ومـرفوضـة ألن ترك
الــعـمل واإلضــراب يـعـنـي الـدعـوة الى
ـرضى والــتـهــديـد األضــرار بـحــيــاة ا

بوفاتهم).
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مـناطق اإلشـتـبـاك بـعد مُـداهـمـة اخملـابئ التـي يتـحـصـنون
ـنـاطق الـتي نُـفـذ بـهـا جـهاز بـهـا. وأسـتـحـضـر الـنُـعـمـان ا
مُكافحة اإلرهاب عملياته وقال انها (شملت حوض العظيم
- الـرضـوانيـة - نـينـوى - منـاطق نـهر نـارين - كـركوك -
وصل - عـرب جبور - الصوفية - بعقوبة - احلويجة - ا

الشرقاط - الفلوجة  –داقوق). 
وأكـد أن (إسـتـراتـيـجـيــة مُـكـافـحـة الـتـطــرُف والـتـنـظـيـمـات
اإلرهـابـيـة احلـديـثـة الـتي وضـعتـهـا قـيـادة جـهـاز مُـكـافـحة
اإلرهاب حـقـقت نـتـائج مُـمتـازة لـلـغـايـة وبفـتـرة قـصـيرة لم
ُقـبلة تـتجـاوز اخلمـسة أشـهر وحتدث الـنُعـمان أن األيـام ا
زيد من العـمليات األمنـية ضد بقايا داعـش وال ستشـهد ا
سـيمـا بعـد حصول اجلـهاز عـلى قاعـدة بيانـات ومعـلومات
نـاطق الـرخـوة أمـنيًـا الـتي يُـحـاول اإلرهاب هـامـة تخُـص ا

النشاط فيها).

ــؤسف). عـن تــفـــاصـــيل احلـــادث ا
واعـلنت االجـهزة االمـنيـة في مـيناء
الــفـاو في الـبـصـرة عن اقـدام مـديـر
شـركـة دايو الـكوريـة عـلى االنتـحار
شـــنـــقــا. وقـــال مـــصــدر ان (مـــديــر
الـشركـة نفذ بـنفسه االنـتحار شـنقا
وسـط مكتـبه دون معرفـة االسباب).
ونــــفـى مــــصــــدر (وجــــود اي دالئل
نــفـسـيـة او مـؤشــرات عـلى مـشـاكل
يــعـاني مـنــهـا). واخـتــلـطت حـادثـة
االنـتـحار بـتـداعيـات جـدل اشتـعلت
بــهـا مـواقـع الـتـواصل االجــتـمـاعي
مـنـذ اشهـر بشـأن محـاوالت تعـطيل
ــشـروع ووقـوف جـهـات خـارجـيـة ا
ـواصـفـات وراء عـرقــلـة تـنـفـيـذه بـا
ــطـلـوبـة.  واثـار انــتـحـار (هـوبـا) ا
مـوجة من ردود االفعال والتكهنات.
فـقــد قـال احملـلل الـسـيـاسي عـبـاس
الـعـرداوي في تـغـريـدة عـلى تـويـتر
امـس ان (من قـام بــتـعــطــيل مـوانئ
الـــيـــمـن والـــصـــومـــال والـــســودان
وسـلطنة عمان وحاول شراء موانئ
لـيـبـيـا لـ  24 عـامـاً لـتـعـطـيـلـهـا هو
الـوحيد الذي له مصـلحة في تأخير
اتـمـام مشـروع الفـاو العـمالق الذي
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اكـدت اجلهـات االمنيـة في محـافظة
الـبصـرة فتح حتـقيق   لـلكشف عن
حــادث انـتــحـار مــديـر شــركـة دايـو
ـكلفة ببناء ميناء الفاو الكورية   ا
الـكــبـيـر بـعـد الـعــقـور عـلى جـتـثـته
مـــشـــنـــوقـــا بـــســـلك داخل غـــرفـــته
ـوقع. وقـال مـديـر مـكـتـب حـقوق بـا
اإلنـــســــان في احملـــافـــظـــة مـــهـــدي

الـــتــمــيــمي فـي بــيــان امس انه (
عـلومـات التي الـتحـقق من صـحة ا
تـشير إلى انـتحار مديـر شركة دايو
ـكلـفة بـبنـاء ميـناء الـفاو الـكوريـة ا
الـكبير بارك تچول هوبا)  وأضاف
ان (هـــوبـــا شـــنق نـــفـــسه بـــســـلك
اكــتــشـفه فــيــمـا بــعـد عــامل خــدمـة
الـشـركة)  مـؤكدا ان (مـكتـب حقوق
االنــسـان تــواصـلـت مع قـائــمـمــقـام
الــفــاو ولــيــد الــشــريــفي الــذي أكـد
ــوضـوع). ولم يــكـشف الــشـريـفي ا
أسـباب ومالبسات االنتحار. وتأتي
هـذه احلادثة عـقب يوم من إعالن
وزيـر النـقل ناصـر الشـبلي عن قرب
ـرحلـة االولى لـلمـيناء تـوقيع عـقد ا
ـــنـــفــذة مع الـــشـــركـــة الـــكـــوريـــة ا
لــلــمــشـروع.وأكــد الــشــبــلي (جنـاح
فاوض الذي ضم الـفريق العراقي ا
مـــهــــنـــدســـ وفـــنـــيـــ واداريـــ
ـفـاوضات وقـانـونـيـ  فـي ادارة ا
ــعـايـيـر مع دايــو لـتـحــقـيق اعـلى ا
الـدوليـة احلديثـة فيمـا يخص عمل
ــوانئ). وقــررت الــشــركــة ايــقـاف ا
ـشـروع   بـعـد الـعـثور الـعـمل في ا
عـلى جـثـة مـديـرهـا مـشـنـوقـاً. وقال
مـصـدر إن (الـشركـة قـررت   ايـقاف
الــعــمل في مــشــروع مـيــنــاء الــفـاو
الــكـبــيـر  بـعــد الـعــثـور عــلى جـثـة
). وابدت وزارة النقل دير مشنوقاً ا
ـدير اسـفـهـا عـلى حـادثـة انـتـحـار ا
الـفني  وقـالت في بيـان (في الوقت
الــــذي نــــعــــزي اجلـــانـب الــــكـــوري
الــصــديق فــإنــنـا نــؤكــد اســتــمـرار
يـنـاء وإن تلك احلـادثة الـعـمل في ا
ــضي قــدمــا فـيه  لـن تـؤثــر عــلى ا
كـــمـــا ان شــركـــة دايـــو اعــلـــنت من
جـــانــبــهــا امـــتالكــهـــا من اخلــبــرة
واخلـبراء مـا يجعل الـعمل مسـتمرا
ـــيــنـــاء) . واضـــافـت (نــود ان فـي ا
نـب ان التـحقيـقات جاريـة للكشف

WD¹dš∫  بارك جتول هوبا يؤشر مواقع ميناء الفاو الكبير على خريطة في مكتبه قبل االنتحار

{ واشــــــنـــــــطن - ا ف ب: أقــــــرّت
ـتـحـدة امس عـقـوبـات الــواليـات ا
بحقّ  18مـصرفاً إيـرانيّاً رئـيسيّاً
ـالي في ضـربـة شـديـدة لـلـقـطـاع ا
فـي إيــران الـذي يــواجـه حتــدّيـات
كــبـيــرة بـظلّ سـيــاسـة "الــضـغـوط
الـقـصـوى" االمـريـكـيـة .وقـال وزير
اخلـــزانـــة االمـــريـــكـــيـــة ســتـــيـــفن
مـنـوتـشـ في بيـان إنّ الـعـقـوبات
"تُـظـهـر الـتزامـنـا بـوقف احلـصول
غــــيـــر الـــقــــانـــوني عــــلى الـــدوالر
األمــيــركي". وأضــاف "عــقـوبــاتــنـا
ستستمرّ إلى أن تتوقّف إيران عن
دعـم النـشـاطات اإلرهـابـيّـة وتضع
حـدّاً لـبرامـجـها الـنـوويّة".ويُـتوقّع
أن يـــؤدّي هــذا اإلجــراء الــذي دفع
نـاهضون إليران نـحوه الصـقور ا
فـي إدارة الرئـيـس دونالـد تـرامب
قـــبل أســـابـــيع من االنـــتـــخـــابــات
الــرئـاســيّـة االمــريـكـيــة  إلى عـزل
ـالي اإليـراني عن بـقـيّـة الـقــطـاع ا
الـــعــالم.وحـــذّر وزيــر اخلـــارجــيّــة
األمــيــركي مــايـك بـومــبــيــو من أنّ
"حــمــلـتــنـا لــلــضـغـط االقـتــصـادي
األقـصى ستستـمرّ ما دامت إيران
ال تــوافق عــلى إتـمــام مـفــاوضـات
تـعــالج الـسـلـوك الـضـارّ لـلـنـظـام"
مــشــيــرًا إلـى أنّ هــذه الــعــقــوبـات
سـتـدخل حيّـز التـنفـيذ في غـضون
 45يــومًــا أي بــعـد االنــتــخــابـات
الـرئاسـية األميـركية في  3تـشرين
الــثــاني/نــوفــمــبـر ولــكن قــبل أن
يـتـولّى الـفـائـز بالـرئـاسـة مـنـصبه
في  20 كــانــون الــثــانـي.واعــتــبـر
بـــهــنــام بـن طــالب من مـــؤسّــســة

خــضمّ جــائــحـة كــورونـا  يــســعى
الـنـظـام االمريـكي إلى تـدمـيـر آخر
قـــنـــواتـــنـــا لـــدفعِ (ثـــمـن) الـــغــذاء
واألدويـــة".وأضـــاف "اإليــرانـــيّــون
سـيتـجاوزون هـذه الوحـشيّـة. لكنّ
ة الـتآمر لـتجويع شـعب هو جر
ضـدّ اإلنـسـانـيّة".واعـتـبـرت بـابارا
ســــالــــفــــ مـن مــــركــــز "اجملــــلس
األطـــلــسي" أنّ "هـــذه الــعـــقــوبــات
سـاديّة مـغلّفـة بسـياسة خـارجيّة".
وأضـافت أنّـها "لن تُـركّع احلكـومة
اإليــرانــيــة بل سـتــضــعف الــنـاس
الـعاديّ وتـعزّز السـوق السوداء
ــــدى الـــطـــويل وتــــقـــوّض عـــلى ا

ـوقـراطـيّـات الـتي الـدفـاع عن الـد
تـــســعى إلى تـــبــنّي خـطّ مــتــشــدّد
جتـــاه إيــران أنّه "ال تــزال تــوجــد
نــقــاط اتّــصــال عـدّة بــ الــقــطـاع
ــالي ـــالي اإليــراني والـــنــظــام ا ا
الــــدولي" وحـــان وقت قــــطـــعـــهـــا.
وأضــــاف في تـــصــــريح لــــوكـــالـــة
فـرانس برس "هذه العقوبات دليل
أيـــضـــاً عـــلى أنّـه ال تـــزال تـــوجــد
ــكن ضـــربــهـــا لــزيــادة أهـــداف 
الـــــضـــــغط االقـــــتـــــصــــادي عـــــلى
طــهـران".ويــخـشى مــراقـبــون كـثـر
وكــذلك دبـلــومـاسـيّــون أوروبـيـون
مـن أنّ ذلك سـيـخـفّض قـدرة إيـران
فـي احلـصــول عــلى ســلع تُـعــتــبـر
"إنـــســانـــيّــة" (أدويـــة وغــذاء) رغم
تـأكيد وزارة اخلزانة األميركيّة أنّ
ـواد تخـضع إلعفـاءات.وقال تـلك ا
وزيــر اخلـارجـيـة اإليـراني مـحـمـد
جـــواد ظـــريف عـــلـى تــويـــتـــر "في
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امــتص فـايـروس كــورونـا رحـيق روح
ترجمة الـكردية مهاباد قره الـشاعر وا
داغي  هـي كاتبـة وشاعـرة ومتـرجمة.
ولــدت في كـفـري  بـالـقـرب من كـركـوك

عام 1966. 
واصـدرت أول مـجـمـوعـاتهـا الـشـعـرية
عـام  1980وســجـنت من قــبل الـنـظـام
الــسـابق عـام 1980. وفـي عـام 1993
هــاجــرت إلى الــســويــد. وهـي حــالــيـاً
مـسـتـشـارة رئـيس الـوزراء في قـضـايا
ــرأة في حـكــومـة إقــلـيم كــردسـتـان . ا
ـؤلــفـات وصــدر لـهــا عـدد كــبـيــر من ا
ـستقبل العالم 1992 – بـينها خارطة 
وبـانوراما :  1993 وجـبل حقل الذرى
ــيــدالــيــا :  1995وخــريــر :  1994وا
الــــروح  1999 –والــــرحــــيـل : روايـــة
ــرأة : بــحث 1995  1994وألحـــيــاء ا
وأعــتــراف رجــولي : تــرجـمــة لــكــتـاب
ــصـريــة نـوال الــسـعـداوي الــكـاتــبـة ا

ـسـمم : مـسرحـيـة بـلـغـارية واخلـبـز ا
تـرجـمة من الـعربـية :  1994 والـشـعر
رئــة الـكــون : مــقـتــطـفــات من الـشــعـر
ي : السـويد  1994والـفـنتـازيا : الـعـا

ــرأة في حــاشـيـة قــصص قـصــيـرة وا
اجملــتـمع : حتـلــيل وعـنـقــود الـعـشق :
شـــعـــر   : 2004 أربــــيل وســـنـــة من
اجلــحـيم : مــذكـرات سـنــة في سـجـون

الـــعـــراق .أربـــيل  / 2003 تــــرجم إلى
الـعربيـة واإلنكلـيزية والـصدى : رواية
 –أربـيل  2007 والـقـناديل االربـع _

عبرات أربيل 2007 _.
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نـعت االوسـاط الصـحفـية الـعراقـية
الـــصــحـــفي اخملـــضــرم عـــبـــد الــله
الـالمي الـــــــذي تــــــوفي صــــــبــــــاح

رض.  اخلميس بعد صراع مع ا
وكـان الراحل قـد عاصـر ثالث حقب
صــحـفــيـة عــرف خاللـهــا بـاجلــديـة
هـني واخللق ـثابـرة وااللتـزام ا وا

الرفيع. 
وتـرك الـفـقـيـد إرثـا صـحـفـيـاً مـهـماً
ومـــؤلـــفــات تـــســتـــجـــمع اجـــربــته

وذكـــريــاته وأســرة مـــجــتــهــدة في
الــعــمل الــطـبــاعي والــصـحــفي من
خـالل جنـــــــــلـــــــيه انـس ومـــــــؤنس
ـعروف مـجيد وشـقيـقه الصـحفي ا
الـالمي.  وشــغل الـــراحل مــنــاصب
ــؤسـســات الــصـحــفــيـة عــدة في ا
والسـيما في القطاع الزراعي. وقال
زمالؤه انه (كان ثر العطاء متمكنا
مـن عمـله وأغـنى الـعمل الـصـحفي
بـــخــبــراتـه وثــقــافـــته.  وبــرحـــيــله
خـسـرت الـصحـافـة الـعراقـيـة رائدا

عبد الله الالميمن روادها). 

أســــعـــار احملــــروقـــات بــــالـــنــــســـبـــة
). وفي مـحـور آخـر من لـلــمـسـتـهـلـكـ
االجــتـمـاع  عـرض رحـيم   اخلـطـوط
لكية شروع قانون حماية ا العريضة 
الـفكرية والذي يهـدف حلماية احلقوق
الـفـكريـة في اجملـاالت الفـنـية واألدبـية
والـعلمية والتجارية والصناعية كافة
 لــدعم احلــركــة الــفــنـيــة والــعــلــمــيـة
وحــمــايـة حــقـوق الــعــامـلــ في هـذه
اجملــاالت  اذ وجـه اجملــلس الــلــجــنـة
الــقــانــونــيـة بــاإلســراع في مــراجــعـة
مـــشـــروع الــقـــانـــون  لـــيــتـم إعــداده
وعـرضه أمام مجلس الوزراء للموافقة
ـا لـهذا ـان   عـلـيه وإحـالـته إلى الـبر
الـــقــانــون مـن دور مــهم في تـــنــشــيط
االقـتـصـاد وحتـفـيـز الـشـركـات في ظل
ـلـكـيـة الـفـكـريـة  وكذلك دعم حـقـوق ا
ـنع أي انتـهاك لـهذه احلـقوق  فضالً
عن وضـع حد لعـملـيات تقـليـد وتزوير
الـــنــتــاجـــات ومــنع الـــتــنـــافس غــيــر
ـــــشـــــروع.وفي فـــــقـــــرة أخـــــرى من ا
االجـتــمـاع  عـرض سـكـرتـيـر الـلـجـنـة
الـعـلـيا لـتـطـبيق قـانـون اإلصالح عـبد
احلـكيم خـسرو تـقريـر األشهـر الثالثة
األولـى منذ دخـول قانون اإلصالح رقم

ــســتــوردة  وعــلى ضــوء ذلك جـرت ا
ـقـتـرحـات كـافة حلل ـصـادقـة عـلى ا ا
ا يشمل تـوحيد وحتديث ـشكلـة و ا
مـعـايـيـر الـسالمـة الـفـنـيـة والـصـحـية
والـــبــيــئــيـــة اخلــاصــة بـــجــودة تــلك
احملـروقات. وذكر بـيان تلـقته (الزمان)
ــــــوافـــــقـــــة خالل امـس انه (جـــــرى ا
االجـــتــمــاع عــلـى تــنــظــيـم وتــطــويــر
ــركـزيــة لـفــحص جـودة اخملــتـبــرات ا
احملـروقات وتعزيزها بأجهزة التدقيق
ـستـلزمـات الالزمة   تـوجيه وزارة وا
الـــداخــلــيــة واألمـن الــتــجــاري وفــرق
ــتـابـعـة مـسـألـة الـرقــابـة الـتـجـاريـة 
ـــســـتـــوردة في جـــودة احملـــروقـــات ا
ـــنــافــذ احلـــدوديــة ومــســـتــودعــات ا
احملـروقات ومحطـات الوقود ومنع كل
من يــسـتـخــدم مـواد كـيــمـيـائــيـة غـيـر
مالئـمـة لـرفع جـودة الـبنـزين بـطـريـقة
غـيـر سـلـيـمـة)  واضـاف ان ( مـجـلس
عـنية بـاتخاذ الـوزراء خول اجلـهات ا
أشـــد اإلجــراءات الـــقــانـــونــيـــة بــحق
اخملــالــفـ  كــمــا  الــتـشــديــد عـلى
اسـتيفاء الضرائب من أرباح الشركات
ـسـتوردة لـلمـحروقـات شريـطة أن ال ا
تُــــســــهم هــــذه اإلجـــراءات فـي زيـــادة

 s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

رأى رئــيس حـكـومـة اقــلـيم كـردسـتـان
مــــســــرور الـــبــــارزاني خـالل تـــرؤسه
اجـتـماع اجملـلس االقـتصـادي االعلى 
ان هـنـاك فـرصـة امـام االقـلـيم لـيـكون
مـــركــزا جتــاريـــا مــهــمـــا في الــعــراق
ـــنـــطــقـــة . واشـــار الــبـــارزاني في وا
مـستـهل االجتـماع الـذي حضـره نائبه
قــوبـاد الـطــالـبــاني وعـدد من الـوزراء
إلـى أنه (بـــرغـم أن إالقـــلـــيـم خـــاصـــة
والـعــراق والـعـالم عـمـومـاً يـواجـهـون
وضــعـاً اقــتـصــاديـاً عــصـيــبـاً  إال أن
الـتشكـيلة الـوزارية التـاسعة مـستمرة
في عـمـلهـا الـهادف لـتـنمـيـة االقتـصاد
وإنـــعــاشه في ســـبــيل إرســـاء بــنــيــة
اقـتصـادية مـتيـنة وفـعّالة)  مـؤكدا ان
(أمـام كردسـتان فـرصة لـتصـبح مركزاً
نـطقة من جتـارياً مـهماً في الـعراق وا
أجل جــذب االســتـثــمـارات األجــنـبــيـة
ـشاريع السـتراتيـجية). وفي لـتنـفيذ ا
جـــانب آخـــر من االجـــتــمـــاع  عــرض
سـكـرتيـر مجـلس الوزراء آمـاجن رحيم
شكلة عنية  تـقريراً للجنة اخلاصة ا
جـــــودة الـــــبــــــنـــــزين واحملـــــروقـــــات

2 لـــســنــة  2020 حـــيــز الـــتــنـــفــيــذ
وتـضمن قـرارات وتعـليمـات ومنـهاجاً
ـتـخـذة لـتـنـفـيذ داخـلـيـاً واخلـطـوات ا
ـسـاعي الــقـانـون  كــمـا اسـتـعــرض ا
الالحــقـة لـلـحـكــومـة لـتـنـفــيـذ الـبـنـود
األخــرى من الــقــانــون عــلى الـوزارات
ـعنية في حـكومة اإلقليم  والـهيئات ا
حـيث قرر اجملـلس إرسال التـقرير إلى

ان كردستان.   بر

اجلــــيـش األبـــيـض الى اإلضــــراب عن
الــعــمل.وذكــر الــبـيــان انه (فـي الـوقت
الـذي تتعرض دول العالم والعراق الى
حتــدي صــحي كــبــيــر نــاجت عـن وبـاء
خــطــر عــصف بــاالنــظــمــة الــصــحــيـة
ـالـيـة واالجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة وا
ـيــة   وأدى الى والــســيــاســيــة الــعــا
تــغـيــرات كـبــرى في مـســارات احلـيـاة
ومـنـهجـيـتهـا  حـيث ان هذه الـظروف
الـصـعـبـة قـد اثـبـتت اهـمـيـة الـتـكـاتف
والـتعاون والتكامل لتجاوز تلك احملنة
والـعـمل بروح الـفريق الـواحد ونـكران

الــذات حلـمــايـة امن وصـحــة شـعــبـنـا
وبـلدنـا احلبيب)  وأضـاف (لقـد عملت
الــوزاراة عـــلى تــبــنـي مــجــمــوعــة من
احملـــاور االســاســيـــة لــنـــجــاح خــطط
الــوقــايــة والــسـيــطــرة عــلى الــوبـاء 
ومـنـهـا تـثـم ودعم جـهـود مـنـتـسبي
اجلـــيش االبـــيض في مـــؤســـســاتـــنــا
الـصـحـيـة من مالكـات طـبـيـة وصـحـية
واداريـة على الرغم من حراجة الوضع
وافـقة ـالي واالقـتصـادي وتكـللت بـا ا
مـن قـبل مـجــلس الـوزراء عــلى إعـطـاء
االولـويــة الـقـصـوى لـتـعـيـ خـريـجي
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نفـذ جـهـاز مُكـافـحـة اإلرهاب 32 واجـبا أمـنـيـا في مـناطق
مُخـتـلـفـة من الـبالد شـمـلت مـناطـق وعرة تـدخُـلـهـا الـقوات
الـعــراقـيــة لـلــمـرة االولى. وذكــر الـنـاطـق الـرسـمـي جلـهـاز
مُكافـحة اإلرهـاب صباح الـنُعمـان في بيـان تلقـته (الزمان)
امس إن (قــطـعــات جـهـاز مُــكـافــحـة اإلرهــاب تـمــكـنت من
إحـباط مُـخطـط يسـتهـدف زائري أربـعيـنيـة اإلمام احلـس
علي الـسالم وتمكنت أيضًـا من العثور عـلى مخازن سرية
حتـتـوي عـلى مـواد مـتـفـجـرة شـديـدة اخلـطـورة). وأضاف
النُـعـمان أن (اجلـهاز إعـتقل 37 عُـنصـرا من بقـايا داعـش
اضي بـعـمـليـات خـاطفـة تـستـنـد على خالل شـهر أيـلـول ا
معلومـات إستخبـارية دقيـقة مُعظـمها كانت لـيلية ومُـباغتة.
كـمـا وأكد الـنـاطق الـرسمي جلـهـاز مُـكافـحـة اإلرهـاب قتل
ثالثة عـناصر من فـلول داعـش أثنـاء مُحاولتـهم الهرب من
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 12397560وبـتــسـديـد شـهـري 316988
وتام  82500 في ما تكون فائدة قرض
 50مــلـيــون ديــنـار  24975120وبــقــسط
ـــــبـــــلغ تـــــأمــــ شــــــهــــــري  633976و
1650000مــشـيــرا الى ان (مــدة تــســديـد
ـئـة الــقـرض  10ســنـوات وبــفـائـدة  5بــا
ـــدة ســـمـــاح  3اشـــهـــر) ,مـــؤكـــدا ان و
ـئـة ورسم (الـعـمـولـة االداريـة تـبـلغ  2بـا
ــئــة واجـور اســتــعالم الــطــابع  0.06بــا
ـــركــزي  15000واجـــور جلــان الـــبـــنك ا
الـــكـــشف 100000وتـــابع ان (قـــرض 50
مـلـيون يـصـرف عـلى دفـعتـ بـقـيـمة 25
مــلــيـون لــلــدفــعـة الــواحــدة عـنــد اكــمـال
االسـاس والثانية عـند االنتهاء من سقف
ــســتــمــســكــات ولــفت الى ان (ا ــنــزل)  ا
ـطــلـوبـة هـي طـلب شــخـصي يــتـضـمن ا
واطن باحلصول على القرض مع رغبة ا
صــورة قــيــد حــديــثــة االصــدار لــلــعــقـار
وخـــارطـــة واجـــازة بـــنـــاء بـــاسم طـــالب
ستمسكات الشخصية وكذلك القرض وا
تـقــد كـفــيل ضــامن من مـوظــفي دوائـر
الـدولـة اضـافـة الى رهن الـعـقـار لـصـالح
ـدة  10ســنـوات ومن الــدرجـة ــصـرف  ا
االولى مع قــبــول مـنح دفــعــة واحـدة من

قترض). القرض حسب طلب ا

كـفاالت منتسبي وزارة الـداخلية والدفاع
مـن غـــيـــر الـــضـــبـــاط في قـــروض شـــراء
الــعــجالت ولــكــافــة شـركــات الــتــجــهــيـز
ـصــرف ومن مــنـتــسـبي ـتــعـاقــدة مع ا ا
الـــدوائـــر والــواحـــدات الــواقـــعـــة ضــمن
مـحافظة الـفرع مانح الـقروض وان تكون
رواتـــبــهم مــوطــنـــة مع تــوافــر الــشــروط

وظف الكفيل. االخرى في ا
 öOJAð ‰uLý

وقــرر مــصــرف الـرافــديـن شــمــول دوائـر
جـديدة في وزارة الـداخلـيـة وتشـكيالتـها
ـــكــتب بــالـــســلـف الــشـــخــصــيـــة.وقــال ا
اإلعـالمي لــلــمـــصــرف في بـــيــان تـــلــقــته
(الـزمـان) امس إنه ( شـمـول تـشـكيالت
وزارة الـداخلية بالسلف الشخصية وهي
قـيــادة شـرطـة مــيـســان و مـديــريـة مـرور
بـــغــداد الــرصـــافــة و قــيـــادة فــرقــة الــرد
الــســريع ومــديــريــة شــؤون اجلــوازات),
نـتسبـ التقد الفـتا الى انه (بإمـكان ا
عـلى السلف من خالل الـرابط اإللكتروني

صرف).  الذي حدده ا
صرف قد اصدر تعـليمات جديدة وكـان ا
واطن البالغة حـاصة بقروض اسكان ا
ـــصــرف ان  50مـــلــيـــون ديــنـــار. واكــد ا
بلغ  25مليون دينار تبلغ (نسبة الفائدة 
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أن الـهــيـئــة كــانت قـد أعــلــنت في أواخـر
اضي عن تـنفيـذها ثالث عمـليات تـموز ا
ضـبطٍ في الطرق الـرابطـة ب محـافظات
صالح الـدين وكركوك وبغداد أسفرت عن
ضـبط  11مـتـهـمــاً يـسـتـحـصــلـون مـبـالغ
جـبـايــة بـطــرق غـيــر قـانــونـيــة. وخـفض
مـصـرف الرشـيـد نـسـبة الـفـائـدة لـلـسلف
ـوظـفي دوائـر الـدولـة ومـنحـهم ـقـدمـة  ا
ــكــتب مـدة إمــهــال ثـالثــة أشـهــر.وقــال ا
اإلعـالمي لــلــمـــصــرف في بـــيــان تـــلــقــته
ـــــصــــــرف قـــــام (الــــــزمـــــان) امـس إن (ا
ـوظـفي دوائر بـتـخـفيض سـعـر الـفـائـدة 
ــئــة بـدالً من 8 الــدولــة لـتــصل الى  5بــا
ـئـة عـلى ان تـســدد الـسـلـفـة بـأقـسـاط بـا
شـهرية) ,وأضـاف أن (التعـليمـات منحت
ـقـتـرض مـدة إمـهـال ثالثـة أشـهر حـيث ا
يـبدأ استقطـاع القسط والفائـدة مجتمعة
اعـــتـــبـــاراً من الـــشـــهـــر الـــرابع مـن مــدة
ــصـرف أعـلن في الـسـلــفـة) مـبــيـنـاً أن (ا
وقـت ســـابـق عن مــــنح مــــوظـــفـي دوائـــر
ـصـرف ــوطـنـة رواتـبــهم لـدى ا الـدولـة ا
مـــبـــلغ  10.8.5مــلـــيـــون ديـــنــار). وعـــمم
ــصـرف فـي وقت ســابق لــفــروعه كــافـة ا
وظفي نح سلف الزواج  بأعادة العمل 
ـصـرف والـدوائـر كــافـة كـمـا قـرر قـبـول ا
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أكد وزير الـتعليم العالي والبـحث العلمي األستاذ نبيل كـاظم عبد الصاحب استعداد
ـركزي وأن الـتعـليم اجلامـعات وجاهـزيتـها السـتيـعاب الـزيادة في مـدخالت الـقبول ا

دمج سيوفر مرونة في الطاقة االستيعابية. ا
واعـــلن عــبـــد الــصـــاحب  لــدى لـــقــائه
مـجـلس جامـعة الـنهـرين  أن ( الوزارة
ـتوقع الـتـعلـيم تراقب مـؤشـر األعداد ا
قـبولـها في اجلامـعات في ضوء نـسبة
ـمتحن من طـلبة السادس االعدادي ا
الـــذي اشــتـــركــوا في الــدور األول وأن
ثـمـة دالئل واضـحـة عـلى زيـادة لـيست
بــالـقـلــيـلـة في مــخـرجـات هــذه الـسـنـة
الـدراسيـة) مؤكدا أن (خـطة اجلـامعات
تصاعدة وأنها تغيرات ا راعت هـذه ا
مــســـتــعــدة الســتــيـــعــاب واســتــقــبــال
ركـزي وأن مسارات مـدخالت القـبول ا
رونة الالزمة دمج ستوفـر ا الـتعلـيم ا
عــلى مـسـتـوى الــطـاقـة االسـتــيـعـابـيـة

للكليات).
wIO³Dð V½Uł

وشــــدد عــــبـــد الــــصــــاحب (عــــلى رفع
ـسـتـوى الـعـمـلي فـي االخـتـصـاصات ا
ذات اجلـانب الـتـطـبـيـقي والسـيـمـا في
ـهـارات اجملـمــوعـة الـطـبـيـة وتـعـزيـز ا
لــدى الــطـــلــبــة ووحث عــلى مــعــاجلــة
االحـتـيـاجات الـضـروريـة لـلمـخـتـبرات
ـــمــنـــوحــة فـي ضــوء الـــصالحـــيــات ا
ـضي بـاجتـاه الـتـأهيل لـلـجـامـعـات وا
ـمكن للبنى الـتحتية وتـوسيع البيئة ا
اخلـضـراء وإيـجـاد مسـاحـات الـتـفاهم
ـؤسسـات الـتعـلـيمـية والـتـعاون بـ ا
ـا يــحـقق هـدفـهـا االسـتـراتـيـجي في
خـدمة اجملـتمع وتـعزيـز موقع اجملالت
الـعـلـمـية الـعـراقـية واالرتـقـاء بـالـبحث
نـصات اإللكـترونية الـعلمي وتـطوير ا
والــــتــــواصـل مع الــــعـــــالم اخلــــارجي
لـتـمـكـ اجلـامـعـات من إرسـاء مـؤشـر
الــسـمــعـة الــدولـيــة). ومن جـانــبه قـال
رئــيس جــامــعــة الـنــهــرين  عــلي عــبـد
الــعـزيـز الـشـاويـان (الــعـمل عـلى جـعل
اجلــامــعــة رافــدا أســاســيــا مـن روافـد
ـعـايـيـر اإلصـالح عـلى وفق الـرؤيــة وا
يـة والتـهيـؤ الستـقبـال الطـلبة األكـاد
اجلـدد وخلق حاضنة متـطورة للتعليم

اإللكتروني).
ـرتـقب عــمال بـخـطـة الـعــام الـدراسي ا

الــوسـطى وقــسم االدلـة اجلـنــائـيـة في
كـلـيـة الـعلـوم بـجـامـعـة الكـرخ لـلـعـلوم
ــدنــيــة فـي كــلــيـة وقــسم الــهــنــدســة ا
الـهـنـدسـة بـاجلـامـعـة الـعـراقـية وقـسم
االقــتـصـاد وقـسم احملـاســبـة في كـلـيـة
اإلدارة واالقـتصاد بجامعة بابل وقسم
الـتـقنـيـات اإلحيـائـية في كـلـية الـعـلوم
الـتـطــبـيـقـيـة بـجـامـعـة سـامـراء وقـسم
هـنـدسـة االتـصـاالت واإللـكـترونـيك في

ثنى. كلية الهندسة بجامعة ا
وجتـــدد الــوزارة  الـــتــزام وجـــهــوزيــة
مـؤسسـاتها اجلـامعـية كافـة الستـقبال
طـلـبـتـهـا في الـدراسـات األولـيـة لـلـعام
الـــدراسي اجلــديـــد الــذي ســيـــبــدأ في

قبل. السادس من كانون األول ا
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ـــتــــحث الــــرســــمي لـــوزارة واعــــرب ا
الـتعليم الـعالي والبحث الـعلمي حيدر
الـعـبـودي (عن اسـتـغـرابه مـا تـنـاقـلـته
عــدد من مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
بـشأن حـصول بـعض الشـخصـيات في

الـعـراق علـى شهـادات عـليـا من مـطعم
لبيع البيتزا).

واضــاف الــعــبـودي ان (فــيــمــا يـخص
مـوقـف وزارة الـتـعـلـيم من هـكـذا امـور
هــو الـتــعـامل مـعــهـا بــحـزم وشـدة من
ـتـوفـرة خالل االلــتـزام بـالـتـعـلـيـمـات ا
لـدى اجلهات اخملتصة وفق قانون رقم
  5لسنة  1976الـذي ينص على معادلة
الــشــهـادة واالعــتــراف بـهــا يــكـون من
عتـرف بها خالل الـتقـيد باجلـامعـات ا
من قـبلـنا والتروج اي مـعامـلة مخـالفة

للشروط النافذه).
يــذكــر ان مــطــعم بــيــتــزا يــتـحــول الى
جـامـعة وهـمـية بـادارة شـخص عراقي
مــزور  اســمه  طـالل الــنـداوي ويــبــيع
ـيــة لـلــمـســؤولـ الــشـهــادات االكــاد
الـعـراقـيـ والـطـلـبـة اخملـدوع حـيث
نــشـرت صــحـيـفــة نـرويــجـيــة  تـفـضح
ة حقيقة هذه اجلامعة الوهمية  اكاد
الــبـورغ  الــتي مــقـرهــا  الــصـغــيـر في
مــــبـــاني مــــخـــازن مــــيـــنــــاء مـــديــــنـــة

اركية   التي كانت فـريدركسهاون الـد
عـبـارة عن مـحل لبـيع الـبـيتـزا  وتـمكن
ــــطـــــعم مـن حتــــويـــــله الى صـــــاحب ا
ـيـة وهـمـيــة واصـبح يـتـقـاضى اكــاد
ــاجـســتـيـر أمــواال عن بـيع شــهـادات ا
والـدكتوراه الـتي ال يعتـرف بها في أي
مـن بـلــدان الـعــالم  ووكـشــفت في وقت
سـابق العـديد مـن االتفـاقيـات الوهـمية
ا في ـزيفة   الـتي عقدتهـا اجلامعة ا
ذلك اتـــفــاقــيــة مع جـــامــعــة كــنــســاس
االمـريـكـية واتـضح انـها غـيـر حـقيـقـية
ــــا اكــــده رئــــيس اجلــــامــــعـــة وفــــقــــاً 

االمريكية.
كما اكدت وزارة التربية موافقة الوزير
 عــلـي حــمــيــد الــدلـــيــمي عــلى شــروط
الـتنـقالت ب مـعاهـد الفـنون اجلـميـلة
سـائية للعام لـلدراست الصـباحية وا
الـدراسي الـقادم  . 2021-2020واضـاف
ــــكــــتـب االعالمي بــــيــــان صـــــادر عن ا
لـلـوزارة ان (عمـليـة التـنقالت مـفتـوحة
الـى نهايـة الشـهر احلالي 2020/10/31

 2020-2021 واســتــعـدادا الســتـيــعـاب
الـزيـادة في أعـداد الـطلـبـة من خـريجي
ـــرحـــلـــة اإلعـــداديـــة وتـــشـــخـــيـــصــا ا
لـلـمـتـطـلـبـات الـعـلـمـيـة الـتي تـفـرضـهـا
سـيـاقات خـدمة اجملـتمع قـامت الوزارة
بـاسـتـحـداث  20 قــسـمـا وفـرعـا وسـبع
كـليات جـديدة في خمس عشـرة جامعة

في مختلف مناطق بلدنا العزيز.
وحـصـلت موافـقة عـبـد الصـاحب  على
اســتـــحــداث كــلــيــة عــلــوم احلــاســوب
ـعـلـومـات في جـامـعـة وتـكــنـولـوجـيـا ا
ـعـلـومات كـربالء وكـلـيـة تكـنـولـوجـيا ا
وكـلية التمريض وكلية الصيدلة وكلية
الـقــانـون في جـامـعـة نـيـنـوى والـكـلـيـة
الـتقـنيـة الشـطرة في اجلـامعـة التـقنـية
اجلـنـوبـية والـكـليـة الـتـقنـيـة الصـحـية
والـــطــبـــيــة في اجلـــامــعـــة الــتـــقــنـــيــة

الشمالية.
وعــلى صـعــيـد األقـســام والـفــروع فـقـد
اســـــتــــــحـــــدثت الــــــوزارة قـــــســـــمـــــان
اقـــتــصــاديـــات الــنـــفط والــغــاز وإدارة
ــشـاريع في جـامـعـة الــبـصـرة لـلـنـفط ا
والـغـاز وقـسم احملاسـبـة بكـلـية اإلدارة
واالقــتــصــاد بــجـامــعــة ســومــر وقـسم
ـعـهـد تـقـنـيـات اإلدارة الـصـحـيـة في  ا
الــتــقــني الــديــوانـيــة وقــسم تــقــنــيـات
ـعهـد الـتـقني اخملـتـبـرات الطـبـيـة في ا
الــســمــاوة بــجــامــعــة الـفــرات األوسط
الـتـقـنيـة وقـسم الـتربـيـة اإلسالمـية في
كـلية التربية األسـاسية وقسم الفيزياء
في كلية التربية بجامعة ميسان وقسم
ـعـلــومـاتـيـة في تــقـنـيـات اإلحــصـاء وا
ـوصل وقسم اإلدارة الـكـلـية الـتـقنـيـة ا
ـعــهـد الـتــقـني الـدور الــقـانـونــيـة في ا
وفـرعا محطات القدرة وتـقنيات الطاقة
ــتــجــددة وقــسم تــقــنــيــات الــتــبــريـد ا
والـتكييف في الكلية التقنية الهندسية
 كـركـوك باجلـامـعـة التـقـنيـة الـشمـالـية
وقــسم هــنــدســة الـوقــود والــطــاقـة في
الـكــلـيـة الـتـقـنـيــة الـهـنـدسـيـة / بـغـداد
ـعـهـد وقـسـم اخملـتـبـرات الـطـبـيـة في ا
الـتـقني  الـصـويرة بـاجلـامعـة الـتقـنـية

ــديــريــة الــعــامــة العـداد وتــكــون من ا
ـعلـم والـتـطويـر التـربوي وتـدريب ا
حـصرا). واوضح البيان   ان (ضوابط
الـسـمــاح لـلـطـالـبـة بـالـتـنـقل الى مـحل
سـكن الـزوج وفـقاً لـلـقـاعدة الـزوجـية 
تمـسكات كـما يـشترط تـقد الطـالب ا
ــطـلـوبـة اثـنـاء الــنـقل فـضالً عن مأل ا
اسـتـمـارة التـنـقل التـي تسـتـحصل من
ــــعــــهــــد ). واضــــاف الــــبــــيــــان ان ( ا
الـتـعـلـيـمـات تـسـمح  ألبـنـاء مـنـتـسـبي
ـسـلـحـة بـالـتـنـقل بـعـد جـلب الـقـوات ا
تـأيـيـد الـوحـدة الـعسـكـريـة  مـخـتـتـماً
بـاعـطـاء اسـتـمارة الـنـقل لـلـطـالب بـعد
عهد الذي يراد انعة من ا جـلب عدم 
الــتـنـقل له)  مــشـددا ان ( الـتـعــلـيـمـات
تــمـنع الـســمـاح لـلـطــلـبـة بـالــتـنـقل من
ـسـائـيـة الى مـعـاهد مـعـاهـد الـفـنـون ا
الـفنون الصباحية كما اليجوز انفكاك
الــطــالب من مــعــهـده االصــلي اال بــعـد
صـــدور االمــر بـــنــقــلـه وبــخالفـه يــعــد

انقطاعه تغيبا ).
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(عـليه العـنوان األبـرز للـعـراقيـ وهويـتهم احلـقيـقـية; خـدمة زوار احلـس
السالم) وكرامة اإلنـسان ترتـبط باحلس إذن احلـس ال حتدهُ حدود
وال يحـسب لـطـائـفـة وال يقف عـنـد كـتـاب سمـاوي وال يـفـرق بـ اجلنس
البشـري ولونه وقـوميته احلـس أنشـودة األحرار ومـباد الدين احلق
وأنصـاف الـعـدل في األرض أراده ألـبـاري أن يـكـون سـيف عـلى الـظالم
ان الـروحي ورحـمـة للـفـقـراء ونـقـمـة عـلى الـطـغـاة ونـشـوة لـعـشـاق اإل

وسعادة لنفسِ مطمئنة وقلبُ جبار ال يُكسر.
 أرادة  احلق; يـراع يــخط الـتــاريخ وشــجـاعــة ال تـهــز وأمل يـصل إلى
أبعد نقـطة في العالم ووجه نـاصع أبيض غير مـدنس باحلقد والـكراهية
ُ نـقي في األصالب ورأسُ مـرفــوع عـلى مــدى الـعـصــور واألزمـنــة ويـقــ
ُ عـلى شراسة األعـداء وفضح ديـنهم الزائف ونـظرة على الشامـخة وع
قوة الضغـينة والزدراء وجسمُ يـتلقى السـهام برحابة صـدر ويداً تبطش
بالقتلة واجملرم وعَبرة على قلوب فلذات كبده وعطاءً إلى ما ال نهاية.
ثلة جعلها العزيز اجلبار صوتا مدويا ينفذ إلى أقطار السموات األرض
وأمـان لـكل خـائف من الـقـتل عـلـى الـبـنت والـولـد ونـبضُ مـتـعـلق بـاألخت
واألطفال والنساء وعصمة مثالية إن قام وإن قعد وشباب في ظل رحمة
الودود مـراحل شهـادة طرزهـا بنـقش اإلباء والـتضـحيـة وعقلُ ال يـساوم
وال يهادن من أجل الدين وقف شـامخا فارتـقى سلم النجـومية برأس لم

ينحني بل بيدهم رفعوه أذلهم كبريائه وعنفوانه.
ـوت هو البـداية وهو الوالدة علم االجيـال الدرس األكبـر في احلياة; إن ا
وموتهم هو النهاية وعمرهم مـرتع للمهانة والذلة قدم أوالده وإخوته بكل
شجاعـة وشرف وقدم ثلـة من أصحابـه وهو يفخـر بهم بعـث رسالة لربه
مفـادهـا "خذ حـتى تـرضى" كل شيء أعـطاه لـلـخالق اجلـبـار فأنـزل عـليه
رحمته الواسعـة وجَعل األفئدة تـهوي إليه من كل صوب وحدب  روحه
ترفل بالـعز والـكرامـة أردوا فرية كـبده بـولده األكبـر فازداد بـهاءً ونورا

وقال له: بع اليق بني سيسقيك جدي كأس لم تظمأ بعدها أبدا.
نـفض احلــزن والـفــراق وأتـكئ عـلـى عـمـود خــيـمــته أخـيه وحــامل لـوائه
ورغم انكسار ظهره بأخيه وحامل لوائه وبعد أن ساقي عطاشى كربالء 
ي الـضـميـر مـن عبـيـد آل أبي أصـبح وحـيـدا وسط جـحـافل الـكـفـر وعـد
ـنيـة حتت سـيفه طـمـئن ورمق الـسمـاء بـنظـرة ا سفـيـان حوقل بـهـدوء ا
تقتص من ال دين له وقف وينظر ألخته وعياله أنه االستعداد للسياط أنه
ألم اجللد وحـزن رحيل األخوة واألوالد يـصبر أخـته ويواسيـها ويكـلفها

بالعيال وحفظ العصمة ونشر الرسالة اإلعالمية.
ـصـادق احلقـيـقي ; ال تـمـحو ذكـرنـا وال تـميت وحـيـنـا على في اخلتـام; ا
الئـــكـــة حتف  رؤوس الـــزائـــرين الـــبـــركــة مـــدى الــعـــصـــور وهـــا هي ا
والطـمـأنـينـة والـكرم والـشـجـاعة واآلبـاء والـنـخوة واألخالق احلـمـيدة
يـقـدمـون اخلـيـر بـأعـمـالـهـم ويـطـعـمـون الـطـعـام عـلى حب احلـسـ أراده
العزيز معـطاء ألنه أعطى كل شيء لدينه ونـصرة احلق والصالح فجعل
أنـاس يتـسـابـقـون لـلـعـطـاء ألجـله أهل الـعـراق خـصهم
ال والـطعـام ألنه كتب البـاري بنـعمة اخلـدمة وبـذل ا
لهم السـيادة عـلى هذه األرض بهـدي منـقذ البـشرية
األمـام الــهــمــام احلـجــة ابن احلــسن عــجل الــبـاري

فرجه روحي لتراب مقدمه الفداء.

اعزيـكم واعـزي نفـسي بـوفاة اخـونـا وصديـقـنا وزمـيلـنـا الراحل عـبـد الله
الالمي بـعد انـتـكـاس صـحـته مـؤخرا عـرفت الـفـقـيـد ابـا انس عام 1966
وكنا نصدر اسبوعيـا جريدة ( النصر) الناصـرية لصاحبها األخ الراحل
عطا الـله شهاب  وفي أحـد االيام دخل علـينا شـاب نحيف في الـسادسة
او الـسـابـعـة عـشـرة من الـعـمـر ال تــفـارقه االبـتـسـامـة وبـعـد الـتـحـيـة بـادر

بالكالم فورا قائال :
انا شاب ناصـري وجريدتكم نـاصرية وأرغب بالـعمل معكم فـسألناه ماذا
بإمـكانـك ان تقـدمه فقـال افـضل أن تكـون الـبدايـة بالـريـاضة الغـطي لكم
ـواهب النـامـية  وبـاشر نـشـاطه على الـفور  في العب الشـعبـيـة حيث ا ا
اليوم الثاني  وكان دائب احلركة بشوشا يضفي بقدومه جوا من البهجة
ـتفائل.. ووجدت فـيه مالمح مستقـبل واعد فلم نبخل واحليوية واحلديث ا
ـرحة  وهـكذا علـيه بالـرعـاية والـدعم والتـشـجيع .. وهـكذا كـانت بـدايته ا
سـتقـبل الواعـد مؤمـنا بـقيـمه ومتـمسـكا شق بطـموحه وثـقته طـريقه إلـى ا
بـوفـائه الـنـادر الصدقـائـه  وزمالئه وبـخـاصـة من كـان يـعـتبـرهـم اساتـذته
والذين اتاحوا الفـرصة لهوايـته الصحفيـة ان تتنامى وتـتفاعل مع طموحه
ـتـأجج... وقـبل ان يـرقـد رقـدته األخـيـرة علـى فراش ا
ـر  اسبوع دون زيـارة او اتصال .. رض كان ال  ا
رحم  الــله ابـــا انس وفي جـــنــات الــنــعـــيم والــعــزاء
ـة واصدقـائه وزمالئه ومـحـبـيه ولكم لعـائـلـته  الكـر

ولنا  وانا لله وانا اليه راجعون.
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جتـاوزت  400الــفـا فـيــمـا تــوفي عـشـرة
ـسـتـجد آالف بـسـبب فـيـروس كورونـا ا
في الـعراق. وقال فقار محمد الذي يأتي
لـلـزيـارة كـل عـام (نـحن نـعـتـز ونـفـتـخـر
بـالشـهـداء القـادة قادة االنـتصـار قاسم
ـهـنـدس فـفي سـلـيـمـاني وابـو مـهـدي ا
هـذه الزيارة افتقـدناهم ورفعنا صورهم
في مــواكـبـنـا وفـي كل مـكـان). ويــعـتـبـر
ـهندس كـثيـرون في كربالء أبو مـهدي ا
صــانع االنـتــصـار عــلى تـنــظـيم داعش.
ـهنـدس الـزعيـم الفـعـلي للـحـشد وكـان ا
الــشـــعــبي وهي الــقـــوات الــتي ضــمت
فـصائل مـسـلحـة شُكـلت لقـتال الـتنـظيم
قـبل أن تـصـبح قـوة عـسـكـريـة خـاضـعة
لـلدولـة وفـقا لـلقـانـون اجلديـد. ويتـغنى
ـآثــر احلـشـد الــشـعـبي في الــوافـدون 
كـربالء قلب اجلنوب الـشيعي النابض
ـتطرف حـيث خلـفت هجمـات التـنظيم ا
آالف الــقـتــلى خالل الـتــجـمــعـات. وقـال
مـاجـد الكـعـبي أحد رجـال الـدين لوكـالة
فـرانس بـرس (تـمـر هـذه الذكـرى عـلـيـنا
وتـخــلـو الـشـوارع من الــقـادة الـشـهـداء
وبـعض اجملاهدين ولكن احملب أحيوا
ذكـراهم بنـشر صورهم ورفع شـعاراتهم

ومنهجهم).

لــتــفـــريــقــهم وإخـــراجــهم من مـــنــطــقــة
. وأكـدت ســلـطــات الـعـتــبـتـ احلــرمـ
وكب اآلتي الـعبـاسية واحلـسينـية أن ا
من مــحــافـظــة ذي قــار لم يــكن مــسـجالً
ـسؤولة لـديهـا.وقالت سـلطة الـعتـبات ا
وكب عن تـنـظـيم الـزيـارة إن مـا حصـل 
بـــعض اإلخــوة من مـــحــافـــظــة ذي قــار
الـــذين أرادوا الـــدخـــول هــو إصـــرارهم
عــــلى دخــــول مـــنــــطــــقـــة الــــعـــزاء دون
االســـتــــحـــصــــال عـــلى أي مــــوافـــقـــات
ــشــاركــون في هــذه أصــولــيـــة. وكــان ا
ـــســــيــــرة يـــرفــــعــــون صـــورشــــهـــداء ا
الـتظـاهـرات الذين سـقط منـهم ما يـقرب
عن  600 مـتظاهر قـبل سنة خالل القمع
الــدمـوي لــلـحــركـة االحــتـجــاجـيــة غـيـر
ــســـبــوقــة في الـــبالد.وفــيـــمــا وقــعت ا
ــاضي بــ قـوات مــواجـهــة األربــعـاء ا
ـتظاهرين الذين كانوا يطلقون األمن وا
هـتافـات مناهـضة إليـران رفعت مواكب
أخـــرى صــــورا كـــبـــيــــرة البـــو مـــهـــدي
ـهنـدس واجلنرال قـاسم سلـيماني في ا
. وتـقـاطـر الـزوار مـنـطــقـة بـ احلـرمـ
عــلـى الــرغم من دعــوة الـــســلــطــات إلى
جتــنب الـــتــجــمــعــات خــوفــا من زيــادة
حــــاالت اإلصـــابــــة بــــكــــورونـــا والــــتي

زيـارة افتـقدنـا فيـها رحـيلـهمـا… بعد أن
رحال لـم تـعـد االمـور بــخـيـر). وأضـافت
ـــنــقــبــة أنه بــعــد هــذه هــذه الــشــابــة ا
(اخلـسارة الـفادحة) لـلمـعسـكر اإليراني
في الـعـراق اسـتـمـر التـوتـر بـ طـهران
وواشـنطن اللت تتنافسان على النفوذ
في الـــعـــراق الـــذي حتـــول الى ســـاحــة
ـفـتـوحـة ـواجـهـة ا صـراع.وفـي إطـار ا
هـــددت واشـــنـــطـن في أيـــلـــول بـــاغالق
ســـــفــــارتـــــهـــــا إذا لم يـــــتـــــوقف إطالق
ــصــالح األمــيـركــيـة الــصـواريـخ عـلى ا
والـية والـذي يُنـسب لفـصائل عـراقيـة ا

إليران. 
Èdš√ WŁœUŠ

وشــهـــدت زيــارة األربــعـــ هــذا الــعــام
حـادثة أخـرى وهي مواجـهة بـ قوات
األمن ومــوكب مــتــظــاهــري انــتــفــاضــة
تـشـرين الـذين نـددوا بـالـنـفـوذ اإليـراني
وتــســلط االحـزاب عــلى الــســلـطــة مــنـذ
العام 2003 . إذ مـنعت السلطات دخول
وكب الى منـطقة مـا ب احلرم هـذا ا
ـــواكب الـــتي ألنه لـم يُــســـجـل كــأحـــد ا
يــسـمح لــهـا بـالــدخـول لــكـنــهم دخـلـوا
ــســؤولــة عن عــنــوة مــا دفـع الــقــوات ا
حــمـايــة الـزيــارة إلى اسـتــخـدام الــقـوة
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بــ األضـرحــة ذات الـقــبـاب الــذهـبــيـة
ـتـشــحـة بـالــسـواد رُفـعت واحلــشـود ا
صـور كـبيـرة للـجـنرال قـاسم سـليـماني
ونــائب رئــيس احلــشــد الــشــعــبـي أبـو
ــهـــنـــدس وكــذلك ل”شـــهــداء مـــهـــدي ا
انـتفاضـة تشرين خالل زيـارة األربع

في كــــربالء هـــذا الـــعـــام.وشـــارك 14,5
مــلـيـون شــخص من الـعــراق فـضال عن
ثـمـانـيـة بـلـدان أخـرى من بـيـنـهـا إيران
ولــبـــنــان ودول خــلـــيــجـــيــة. وحتــدثت
ـراجع الدينيـة عن عشرة آالف موكب. ا
وتــعـد ذكـرى مــرور أربـعـ يــومـا عـلى
تــاريخ اســتـشــهـاد االمــام احلــسـ بن
عـلي عليه السالم أحد أكـبر التجمعات

الدينية في العالم. 
وكـــانت واشـــنــطن اغـــتــالـت في األيــام
األولـى من الــــعــــام  2020مــــهـــــنــــدسي
اإلسـتــراتـيـجــيـة اإليـرانــيـة في الـعـراق
احلـاج قاسم وأبو مهدي كمـا يسميهما
سـؤولة ـيـالي ا الـزوار.وقـالت حوراء ا
أوى والطعام عن مـوكب للنساء يـقدم ا
بـشكل مـجاني لـلزوار إن (األربـع هذا
الـعام له معنى آخر يـوجد تأثير روحي
لــهــذه الــزيــارة األربــعــيـنــيــة وهي أول
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نافذ احلـدودية عن مجمل اعـلنت هيئـة ا
ـــتــــحــــقــــقـــة مـن اإليـــرادات اإليــــرادات ا
الـكمركـية والـضريبـية في مـنفذ مـيناء أم
قـــصــر االوسط في مــحـــافــظــة الــبــصــرة
ولــيـوم  7تـشــرين االول اجلـاري خــمـسـة
مـليارات و 781مـليونا و 468 الف ديـنار
والـناجتة من حركـة التبـادل التجاري في
ـيـنـاء. واكـدت الـهـيـئـة في بـيـان تـلـقـته ا
(الـزمان) امـس (سعـيهـا الـدائم والدؤوب
ــضي الى تـــعــظـــيم إيـــرادات الــدولــة وا
ر بها بلدنا الية الـتي  لـتخطي األزمة ا
احلبيب من خالل العمل بروحية الفريق
الـواحــد وتـكــاتف جــهـود كــافـة الــدوائـر
ـنـافـذ احلـدوديـة لـتحـقـيق الـعـامـلـة في ا
إيـــرادات عـــالــــيـــة تـــنـــســـجـم مع الـــدعم
احلـكــومي وتــوجــيـهــات رئــيس الـوزراء
الـسـيــد مـصـطــفى الـكــاظـمي في تــعـزيـز
الـــواقع االمـــني وفــرض هـــيــبـــة الــدولــة
نـافذ وتـوفيـر بـيئـة آمـنة لـلعـامـل فـي ا
احلــدوديـــة). وأعــلــنت هــيـــئــة الــنــزاهــة
ـتهم في االحتـاديَّة عن ضبط عددٍ من ا
إحـدى السيطرات التابعة لقضاء الدجيل
ـحافـظة صالح الـدين  مـبيـنةً إقـدامهم
. عـلى جــبـايــة أمـوال دون ســنـد قــانـونيٍّ

وافـادت دائـرة الـتـحـقــيـقـات في الـهـيـئـة
ـعرض حديـثهـا عن تفـاصيل الـعمـليَّة و
ــوجب مــذكــرةٍ قــضــائــيَّــةٍ الــتـي تــمت 
بـتلقي مكـتب حتقيق الـهيئة في مـحافظة
صالح الـــــدين مــــعــــلـــــومــــاتٍ عن إقــــدام
تهـم على جـباية أموال مـجموعـةٍ من ا
ــواطــنــ بـدون ســنــد قــانــونيٍّ في من ا
سـيطـرة الشـيخ إبراهـيم بقـضاء الـدجيل
في احملـافظـة إذ انـتقل فـريق من مالكات

كان.   كتب إلى ا ا
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وتـمكن من ضبط ثالثة متهـم متلبس
ــشـهــود أثـنـاء اســتـحــصـالـهم بـاجلـرم ا
أمــوال مـن أصــحـــاب ســـيــارات احلـــمل.
وتـابعت الدائـرة في بيـان تلقـته (الزمان)
امس انــهـا (ضــبــطت كـمــيــة من األمـوال
ــضــبــوطــ خالل ــتــهــمــ ا بــحـــوزة ا
الـــعـــمــــلـــيَّـــة فــــضالً عن ضــــبط دفـــاتـــر
وصـوالتٍ الفتة إلى تنظيم محضر ضبطٍ
ــبــرزات أصـــوليٍّ بـــاألمــوال مـــعــززاً بـــا
ـتـهـم ـضـبوطـة وعـرضـهـا صـحبـة ا ا
الـثالثــة عـلى الــسـيــد قـاضي الــتـحــقـيق
; ـتــهــمـ اخملـتـص الـذي قــرَّر تــوقـيـف ا
ـــادة  340 من اســــتـــنـــاداً إلى أحـــكـــام ا
قـانـون الـعقـوبـات).  وجتـدر اإلشارة إلى
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بــاشـرت وزارة الـكـهـربـاء في بـرنـامج
لـــزيــادة مــعــدالت االنـــتــاج اســتــعــداداً

قبل.  للصيف ا
وقــــال الـــنــــاطق اإلعالمـي في الـــوزارة
أحـــمـــد مـــوسـى في تـــصـــريح امس إن
(الـــوزارة مـــاضــــيـــة اآلن في بــــرنـــامج
يــــســــتـــلــــزم الــــصــــيـــانــــات الــــدوريـــة
االضطـرارية فضالً عن إضـافة وحدات
ا توليدية مركبة إلى محطات اإلنتاج 
يعـزز من معدالت اإلنـتاج للـوصول بها
إلى مـســتـويـات تــلـبي طــمـوح الـوزارة

قبل).  استعدادا للصيف ا
وأضـاف أن (هـنــاك جـمـلــة من األعـمـال
الــتي تـنــفــذهـا مالكــات الــوزارة مـنــهـا
أعــمـال الــصــيـانــة إضــافـة إلـى بـعض
ــؤجـلــة نـتــيـجــة لـتــداعـيـات األعــمـال ا

الوضع االقتصادي). 
ووجّـه رئـــــيس الـــــوزراء مـــــصـــــطـــــفى
الكاظمي بـ (االهـتمام الفوري بـعمليات
الـصــيـانــة لــلـشــبـكــة وعــلى مـســتـوى
األحــيــاء الـــســكــنــيـــة وعــبــر خــطــوات
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استـثنائـية سـريعة لـلتخـفيف عن كاهل
واطن فضال عن تسـخير إمكانيات ا
الدولـة لتجـاوز هذه األزمـة واتخاذ كل
مــــا مـن شـــأنـه ان يــــذلل الــــعــــقــــبـــات
ويتخطى اإلجراءات الـبيروقراطية من
أجل خــدمــة جــهــود قـطــاع الــكــهــربـاء

وتقد اخلدمة األمثل للمواطن).
وجـهــزت شـركــة ديـالى الــعـامــة إحـدى
ـــــــعـادن شـركـات وزارة الــصـنـاعــة وا
فـرع تـوزيع كهــــــــــربـاء مـحافـظـة بابل
بـ 350 مـقيـاسا كـهـروميـكانـيكـيا ثالثي
األطوار 20 -  60 أمـبـيـر بـشـكل فـوري
ومباشر مبدية إستعدادها الدائم لرفد
وزارة الـكـهـرباء ومـخـتـلف اجلـهات من
ـا حتتاجه القـطاع الـعام واخلاص 
ـقــايـيس الـكــهـربـائـيــة بـأنـواعـهـا من ا
ــيـكــانـيــكي وااللــكـتــروني واحملـوالت ا
الـكهـربائـية بـنوعـيهـا القدرة والـتوزيع

ختلف السعـات. و
وأعــلـن مــديـــر عــام الــشــركـــة الــعــامــة
لـلـفــحص والـتــأهـيل الـهــنـدسي إحـدى
ـــعــادن شـــركــات وزارة الـــصــنـــاعــة وا

اخلـبــيـر سـيـف الـديـن عـلـي أحـمــد عن
إجنـــاز تـــصـــلـــيـح جــهـــاز الـــتـــحـــلـــيل
الكيميائي لـلمعادن في قسم اخملتبرات
والتفتيش الهندسي بفترة قياسية بعد
أن كان عاطالً منذ أكـثر من ثالثة أشهر
ـا تسـبب في تأخـير إكـمال الـتزامات
الشركة لـلزبائن من مخـتلف احملافظات

والوزارات . 
`OKBð ‰ULŽ«

وقـال في تصريح لـلمكتب اإلعالمي في
الوزارة تلقته (الزمان) امس ان (أعمال
التـصلـيح تمت بجـهود ذاتـية ومتـميزة
ـتــابـعـة الكــات أقـســام الـتــخـطــيط وا
والـــصــيــانــة واخملــتــبــرات وبــإشــراف
ومـتـابـعـة من قـبـله مـبـيـنـاً بأن إصالح
اجلهاز سيسهم بشكل كبير في حتقيق
إيـرادات لـلـشركـة وتـطويـر إمـكـانيـاتـها
ــــكـــنـــهــــا من االيـــفــــاء بـــوعـــودهـــا و

ــسـتـفـيـدة والـتـزامــاتـهـا مع اجلـهـات ا
واعيد احملـددة) . با

ونـفــذت شـركـة الـفـارس الـعـامـة إحـدى
ـعادن عددا شركـات وزارة الصنـاعة وا
ـياه ـشـاريع في مـجـال تـصـفـيـة ا مـن ا
والصرف الصحي والـطمر الصحي في
بــغــداد وعــدد من احملــافــظــات . وأفــاد
مدير عام الشركة صبـري عـادي صالـح
فـي تـــصـــريح لـــلـــمـــكـــتـب اإلعالمي في
الـوزارة أن (الــشـركــة أجنـزت بـالــكـامل
عـقـدهــا مع مـحـافـظـة كــربالء لـتـجـهـيـز
ونــصـب وتــشــغــيل خــمس مــجــمــعــات
ـياه سـعة 500 متـر مـكعب/ لـتصـفيـة ا
سـاعــة) مـضـيــفـاً أن (الـشــركـة أجنـزت
أيــضـاً مــشــروع الـصــرف الــصـحي في
ـثــنى والـقـاضي بــتـجـهـيـز مـحــافـظـة ا
ونـــصب وتــشــغــيـل وحــدات لــلــصــرف
الـصــحي فـي احملـافــظــة حـيـث وصـلت

حقي اجلبوري

اجـل دعم حـــالــــة االســـتــــقـــرار في
ـــنـــاطق احملـــررة  مــثـــمـــنــا دور ا
ـنــظـمـات الــدولـيـة واحملــلـيـة في ا
ـــشـــاريع اعـــادة تـــأهـــيـل بـــعض ا
تـضـررة جـراء العـمـلـيات ـهـمـة ا ا
العسكرية واالرهابية)  وأستعدادا
للموسم الزراعي الشتوي  اقرار
اخلطـة الزراعـية لـلمـوسم الزراعي
ــقــبل واوضح الـنــاطق الــرسـمي ا
لـوزارة الـزراعة حـمـيـد الـنايف أن
ــشـتــركـة بـ الــلـجــنـة الـدائــمـة  ا
ـائـيـة ـوارد ا وزارتي الــزراعـة  وا
ـوارد اجــتــمـعت فـي مـقــر  وزارة ا
ائية  وبكافة اعضائها   من أجل ا
قـترحة منـاقشة اخلـطة الزراعـية ا
مـن قـبل وزارة الــزراعــة  لـلــمـوسم
ـــقــبـل ولــلـــمــســـاحــات الــزراعي ا
روية (أنهار و مشاريع  أروائية) ا
ــقـتـرحـة من ـؤشـرات ا وحــسب  ا
قـــــبل  مــــديـــــريــــات الـــــزراعــــة في
احملــافـظـات  عـدا اقـلـيم كـردسـتـان
وتـنـاول الــنـقـاش امـكــانـيـة أقـرار
ـقتـرحة من قبل وزارة سـاحات ا ا
الــزراعــة والــبــالــغــة ســتـة مـاليـ
ــائـيـة ـوارد ا دو ولــكن وزارة ا
ائـي احلالي بـيـنت  بـأن اخلـزين ا
ال  يـكـفي  لـسـد  احـتـيـاجـات كـامل
ــقـــتــرحــة مع اخلــطــة الــزراعـــيــةا
ـيـاه أحـتـمـالـيـة تـنـاقص كـمـيـات ا
ـــنــــبع  وبـــعـــد الــــواردة من دول ا
نقاش  مستـفيض   االتفاق على
شمولة  باألرواء ساحة ا حتديد ا
(خــمــســة الــســطــحي والــبــالــغــة 
) لــزراعــة مــحــاصــيل ماليــ دو
احلــنــطـــة والــشــعـــيــر واخلــضــر
موضـحاً أن (الـوزارت أكـدت على
منع  الزراعة  داخل حدود االهوار

ــــهــــارب الــــفـــيــــضــــانـــيــــة  في وا
مـحــافـظـات الـبـصـرة وواسط وذي
قـــــار و ديـــــالـى) فـــــيـــــمـــــا اكــــدت
ـزارع الـوزارتـان عـلى  ألـتـزام  ا
سـاحات  األروائـية والـفالح  بـا
ـقـرة بـاخلـطـة الـزراعـيـة حـصـرأ ا
ــتــجــاوزين وحــمــلت الــوزارتــ ا
ـسـؤوليـة جـراء جتـاوزهم   كـما ا
ان الـــوزارتـــ  غـــيـــر مـــلـــزمـــتــ
وغــيـرمــســؤولــتـ في الــنــظـر  او
الــــتــــرويج ألي طــــلـــبــــات بــــشـــأن
الــتـعــويض  في حــالـة  حـدوث اي
مــخـــالــفـــة  وفي ســـيــاق مـــتــصل
اشـارت  وزارة الـزراعـة  الى أقـرار
ـزروعة بـطريـقة االبار سـاحات ا ا
ـــضــــمــــونـــة وشــــبه واالمــــطــــار ا
ــيــة في االيـام ــضـمــونــة و الـد ا
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دعـا عضـو مجـلس محـافظـة ديالى
الـسابق حـقي اجلـبوري اجلـهات
اخملتـصة الى إعادة الـنظـر بإحدى
اكــبــر غــابــات الــرمـان فـي الــشـرق
األوسط بعـد ان حتولت الى ركام
بسـبب احلروب واالحـداث األمنـية
الــتـي رافـــقت الـــعـــراق مـــنـــذ عــام
2003. وقـــــــــال اجلــــــــبــــــــوري لـ (
الــزمـــان) امس (فـي ديــالـى كــانت
لـديــنـا ثــروة ال تــقـدر بــثـمن وهي
وجـــود اكـــبـــر غـــابـــة في الـــشـــرق
االوسط للرمان تمتد على مساحة
اكـــــثـــــر من  4االف دو تـــــقع في

قدادية).    شمال قضاء ا
وأوضـح  اجلــــبـــــوري  ان  (تـــــلك
الــغــابـــة كــانت تـــنــتج مـــا يــعــرف
بـرمان شـهربـان  الذي يـعد االكـثر
جـــودة عــلـى مـــســـتـــوى الـــعــراق
وحـــتى الــــشـــرق األوسط وكـــانت
ـئات من االطـنان تـصدر لـلخـليج ا
ـذاقه الذي ولـلدول األخـرى نـظرًا 

يتميز به).  
واضـــاف  اجلـــبـــوري انه  (بـــعـــد
احـــــــداث حــــــــزيـــــــران  2014 في
الــعـراق وتــداعــيــاته عــلى شــمـال
ـقـداديــة بـالـكــامل اصـاب الـهالك ا
ــئــة مـن غــابــة الــرمــان في 95 بــا
مـشـهـد مـأسـاوي لـثـروة كـانت تـدر
بخـيراتهـا على آالف الـعوائل التي
كانت اعتاشت على انتاجها طيلة
تلك الـسنـوات واوضح اجلبوري 
ان (غــابــة الـــرمــان لم تــعــد ســوى
اكوام من احلـطب نتـيجـة اإلهمال
احلكومي واجملتمـعي الذي رافقها
طـيـلـة الـسـنوات الـسـابـقـة) داعـيا
الى  (احـياءهـا عبـر منح الـقروض

لــلــمــزارعــ وإعــادة الــنــظــر بــهـا
كونها تمثـل ثروة كبيرة تسهم في
زيـــادة الـــدخـل الـــقـــومي وتـــوظف
ـئـات من الـعـاطـلـ عن الـعـمل) . ا
وفـي ســـيـــاق مـــتـــصل قـــال حـــا
قدادية / وكالة التميمي قائـمقام ا
 ان  (مــنـظــمــة الـهــجــرة الـدولــيـة
iom بـاشـرت بـتـنـفـيـذ خـطـة لـدعم
ـتـوسـطـة في قـطـاعـات ــشـاريع ا ا
مـخــتـلـفـة لــتـشـغـيـل اكـبـر عـدد من
االيـادي العـاملـة واحلد من ظـاهرة
الــبـطــالــة والـفــقـر الــتي اجــتـاحت
ـقــداديـة احملـررة مـنــاطق شـمــال ا
جــــراء الـــعـــمـــلــــيـــات االرهـــابـــيـــة

والتهجير القسري). 
WOð«–  UO½UJ «

واضــاف  الــتــمــيــمي لــ (الــزمــان)
ـقـداديـة تـسـعى  امس ان (ادارة ا
بإمكانيـاتها الذاتيـة لتسهيل عمل
ــنـــظــمـــات الــدولـــيــة في تـــذلــيل ا
ـساحاتالـعـقـبـات الـتي تـعـرقل عـمـلـهـا من القـادمة لـكي تستـكمل   ا

ــعــدة لـلــزراعـة لــهـذا الــشـتــويـة  ا
ـــوسم وخملــتـــلف طــرائق االرواء ا
الجل زراعــة مــحــاصــيل احلــنــطــة

والشعير ومحاصيل اخلضر.
WŽË—e   UŠU

ــعـدة لالرواء مـبــيـنــاً ان اخلــطـة ا
الــتي  بـلـغت خــمـسـة ماليـ دو
ـسـاحـة (اربـعـة ماليـ تـوزعـت  
وأربـــعـــمـــائـــة ألف دو  لـــزراعــة
مــحــصـول احلــنـطــة فــيـمــا بــلـغت
ـــزروعــة حملـــصــول ـــســاحـــات ا ا
الـشعـير بـأربـعمـائة الف دو كـما
ـحـاصـيل ـزروعـة  ــسـاحـة ا ان ا
اخلــضـر بــلـغت مــائـتي الف دو

وفي ذات الــســيــاق هــيــأت  وزارة
ستلـزمات الزراعية الزراعة كافـة ا

الجناح اخلـطة الـشتـوية  من بذور
واســمـــدة  ومــبـــيـــدات وتــقـــانــات
حــديــثـــة مــشــيــرا الى أن  مــوعــد
تـنـفـيـذ اخلـطـة الـشـتـويـة يـبـدا في
ـنـاطق تـشـرين االول اجلـاري في ا
ـقبل اجلـنـوبـية وتـشـرين الـثـاني ا
فـي احملـــــافــــظـــــات االخـــــرى ومن
جــانب اخـر اكـدت الــوزارتـان عـلى
زارع والفالح وجوب التزام ا
ـقررة ـرويـة ا ـساحـات ا بـزراعـة ا
تـجاوزين وبـخالف ذلك  يتـحـمل ا
ـــســؤولـــيــة الـــقــانـــونــيـــة جــراء ا
جتـــاوزهـم  داعـــيـــًا اجلــــمـــيع الى
االلتزام بالضوابط الـقانونية بهذا
ـــوسم ــــضي  الـــشــــأن من اجل ا
زراعي يـسهم فـي توفـيـر مرتـكزات

. االمن الغذائي للمواطن
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ـــئـــة وأن نـــســـبـــة اإلجنـــاز إلى 95 بـــا
ـشـروع في طـور اإلسـتالم والـتـسـلـيم ا
فــضالً عن جتـهـيـز وحـدات تـصـــــــفـيـة
ــيــاه لـــكل من مــحـــافــظــتـي مــيــســان ا
ـؤمل تنفـيذ مشـــــــاريع وكركوك ومن ا
ـدة جــديـدة لـصـالح األخــيـرتـ خالل ا
ـدير ـقبـلـة). فـي السـيـاق ذاته أشار ا ا
العـام إلى (مشـروع الطـمر الـصحي في
البـوعيثـة والذي تنـفذه الشركـة لصالح
أمـــانـــة بـــغــــداد حــــــــــيث  مـــؤخـــراً
عــقــــــــد إجــتــمــاع مـشــتــرك بـ وزارة
الـصـنـاعـة وأمـانـة بـغـداد لـلتـوصل إلى
ـنــاسـبــة لـلــمــضي بـتــنـفــيـذ احلـلــول ا
ـــــشـــــــــــــاريع ـــــشـــــروع كــــونـه من ا ا
ــــــهمة واالستراتيجية التي ستسهم ا
فـي تـــــطـــــويــــــر الـــــواقــــــــع اخلـــــدمي
لــلـعــاصـمـة بــغـداد وتــوفـيــر اخلـدمـات
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-1-
غالبـا ما يُنظر الى الـشيخوخة على انـها احملطة التي ال يـتوقع فيها ظـهور الكثير

لحوظة .. الفعاليات والنشاطات ا
وقال قائلهم :

َ مِنْ عمرِهِ  مَنْ أكمل السبع
أصبح مدعوّاً الى االخرة 

ولكن هذه النظرة اصطدمت بنظرية تقول :
ان أعظم النشاطات الذهنية لالنسان هي نشاطاته في مرحلة الشيخوخة .

-2-
وكاتب الـسطور من أنصار هـذه النظرية وبـعيداً عن النهج واالدعـاءات العريضة

لء الفم : واهب الذاتية  استطيع ان اقول  ناقب وا عن ا
انـني أصـدرتُ (مـوسـوعـة الـعـراق اجلـديـد) والـتي صـدر مـؤخـرا اجلـزء الـسـتون

منها وانا في مرحلة الشيخوخة ال الكهولة ..
-3-

والـيـوم تنـقـضي عـني الشـهـور اخلمـسـة الـتي اعتـكـفتُ فـيهـا في مـنزلي –بـسبب
ا ال جدوى منه . كوفيد 19 كورونا ولكني لم أضيّع أيامي 

لقد أصدرت أربعة كتب هي :
سافـر وهو ديوان شعري أصـدرناه قبل حلـول أربعينة ـشاعر للحـبيب ا فيض ا
ــأسـوف عـلـيه ـوسـوعي ا ـرحـوم الــصـديق الـعــزيـز الـبـاحـث ا الــراحل الـكـبــيـر ا

الدكتور السيد جودت القزويني .
واجلـزءان الـتـاسـع واخلـمـسـون والــسـتـون من مـوســوعـة الـعـراق اجلــديـد وهـمـا

(مفارقات) 
و( من حصاد احلصار ) 

اما الكتاب الرابع فهو :
دموعي على احلس هويتي .

وهناك جزاءان من موسوعة العراق اجلديد جاهزان للطبع .
-4-

انّ الـذين يـعـانـون من الـضـيق واالكـتئـاب والـضـجـر عـلـيـهم انْ يـخـرجوا مـن تلك
ـتابعـة والسيـاحة في كتب األدب والـتاريخ فضالً طـالعة وا الشـرنقات الى دنـيا ا
عن االصـدارات احلـديـثـة وسـوف يـجــــدون انـفـسـهم قـد انـتـقـلـوا من خـنـدق الى

خندق ...
ومن الضيق الى الفضاء الرحب الواسع .

-5-                                         
ومــغــبــون من ضــيّـع وقــته دون ان يُــســهم في احلــراك
الفـكـري والثـقـافي واألدبي السـيمـا وان هـناك عـنـاصر

قدورها ان تثري وتقدّم الكثير .. شابه واعدة 
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في ذلك الـصـيف من عام 1964 انـطلـقت من بغـداد في سـياحـة إلى عمـان  وما
ـهـا أن حـطت بي الــرحـال في الــعـاصــمـة األردنـيــة حـتى رحت اطــوف في مـعــا
فراقت لي بـنضـارتهـا وتـالقـها .. غـير أن أهم مـا في هـذه الرحـلة والـتي لم تكن
ــيــمــونــة إلى الــقــدس الــشـرقــيــة الــتي كــانت في احلــســبــان هي في الــزيــارة ا
خاضــــــعة لإلدارة األردنية قبل أن يغتصـبها العدو الصهيوني في 7/ حزيران
ـسـجـد األقـصى / أولى عـام 1967انه من حـسن احلظ أن أجـد نـفـسي قـبـالـة ا
القـبلت وثـالث احلرم الشـريف / وما ان دخـلت فيه حتى صلـيت ركعت ثم
رحت أتـأمل في هـذا الـبنـاء الـعـتيق بـإعـجاب جلـمـاله وبـهائه ..اي أجـواء روحـية
حتتـويك وانت في غمرة الذكـريات مع بيت من بيوت الـله ذكره القرآن في سورة
ـسـجـد ـكـان ..ومـا أن غـادرت ا اإلسـراء..ان الـنـفس لـتـخـشع اجالال لـقـداسـة ا
حتى كـانت قبـة الصخـرة قبـالتي في مـشهـد يبـهر االبـصار ..سـبحـان الله ..اية
ـا وجلـت إلى الـداخل زدت اعـجـابـا ودهـشـة .. يـا لـهذه عـمـارة هـذه واي فن ! و
سـتـطيـلـة الشـكل .. مـا سرهـا  ما لـغـزها ! .. قـيل لـنا من الـصخـرة الـطويـلـة ا
مـكـان هـذه الصـخـرة أعرج بـرسـول الـله إلى السـمـاء .. بـعدهـا راحت خـطواتي
ـدينة ..أسواقها ازقتها آثارها فكانت لها نكهة تشعر معها كأنك جتوب أرجاء ا

اضي بحالوته وعبقه ;ويغمرني إحساس بأن هذه تسـتعيد ا
مـيز وبصـمتها ديـنة ال تشـبه اية مديـنة ..لهـاطابعـها ا ا
ـا فـيهـا من الـتي حتـكي عـراقـة تـراثـهـا عـبـر الـقـرون 
أحـداث ســاخـنـة.. وانــا الـيـوم حــيـنــمـا اسـتــذكـر هـذه
الـرحلة احمد الله على انه كان لي حضور في يوم من
ـا رأت من مـعالـم مديـنـة لـها األيام بـأن تـقـر عيـنـاي 

قدسيتها في القلوب. 

ئـات من أبنـاء الشـعب وب سالح اليـ ويقـتل ا ال فرق بـ فايـروس يصـيب ا
نظومـة احلكوميـة ويهدّد العالقـات العربية منفـلت وارهاب يقتل ويـهجّر ويفـكّك ا
والدولية ويصبح العراق بيئة حاضنة للفايروس القاتل من جهة واإلرهاب الذي
ـنـظـومة الـصـحـية واألمـنـية. يـتفـشى في مـجـتـمعـنـا بسـبب عـدم قـدرة وضعف ا
ـتـردّي الذي سـاعـد وبـشكل يـضـاف إلى هـذا الـفايـروس الـوضع االقـتصـادي ا
ـنظمة وعدم قدرة احلكومة على كبح ة ا خطـر على انتشار حاالت الفقر واجلر
ــشــاكل لــلــعــديــد من جــمــاح االوبــئــة او االرهــابــيـــ والــســيــطــرة عــلى هــذه ا

األســـــباب.
ـستـشري والـذي هو مـكـشوف لـلقـاصي والداني  أوّل هذه االسـباب الـفسـاد ا
فـسـدين والـفـاسدين من ذا الـذي يـسـرق ومن ذا يـساعـد بـالـتـكتـم ومن يدعـم ا
يـضـاف إلى ان اقـتـصاد الـعـراق يـعـتـمـد على تـصـديـر الـنـفط وال هـنـاك بديل ال
صـانع وال الزراعـة التي كانت في فـترة من الـفترات مـزدهرة وال نـنسى االيام ا
التي كان العراق مصدّراَ مهمّا لالنتاج الصناعي والزراعي. وهذا دليل على ان
أسبـاب ضعفهـا أو موتها سريـريا يعود عـلى االعتماد إلى االسـتيراد من الدول
ؤثرات التي هدمت اقتصاد البلد اجملاورة..  وهـذه واحدة من اخطر العوامل وا
وظـف نـظومـة ا وأدت النـتشـار الـبطـالة بـ الشـباب وأصـبحت الـدولـة مثـقلـة 
وجب ليـارات وبارقام تفوق الواقع التنموي  سـتشارين التي يُصرف لهم با وا
ـوقف كـيف تعـمل احلـكـومـة لكي الـيـة لـلبـلـد. وهـنـا تكـمن خـطـورة ا الـقـدرات ا
وقف وكـيف جتـابه خطــــورة هذا الـوضع اخلـطر الـذي اسقط تخـرج من هـذا ا
ـنـفـلت واالقـتـصـاد مـنـظــــومـة الـدولـة وجتـابه هـؤالء االعـداء كـورونـا والـسالح ا

نهار .. ا
فالبد ان تـعيد الـدولة دراسـاتها وتـقيـيمـها للـوضع بكل ظـروفه وخطـورته وتتجه
ن  ابعادهم إلى وضع خطـة اقتصاديـة يضعـها ذوي االختصـاصات العلـيا 
ـصانع من لغـايات مـعروفـة للـجميـع  ومن هذه اخلـطط اجلديـدة اعادة تشـغيل ا
ـعرفة كذلك دعم الـنشاط الزراعي والري وادارة قبل مـستثمـرين لهم اخلبرة وا
الـسـدود ووضع الـكـادر الـصـحي والـبـيـئي في مـقـدمـة الـدعم احلـكـومـي وإعادة
سـتشفيـات التي اهملت كذلك الـتاكيد عـلى وضع اخلطط األمنية تنشـيط وبناء ا
فـقودين خالل ـغيـبـ وا الـتي تـعتـمـد على اجلـهد االسـتـخبـاري والكـشف عن ا
التظـاهرات اجلماهيرية الوطنية ومن هذا االجتاه البد للدولة التعامل بدقة وحذر
مع الـسـراق من الـذين يـهـددون امن الـبـلـد داخـلـيـا وخـارجـيـا ..وعـلـى ان تـبدي
الدولـة استـعدادها الـصادق بـاالعتـماد عـلى االعالم بكل صـنوفه لـلمـشاركة في
كشف األنـشطة االجرامية التي استفحـلت و أساءت إلى سمعة الدولة مع توفير
أألمـان واحلـمـاية لـالعالميـ والـصـحـفـيـ ليـتـمـكـنـوا من الـوصـول الى مـكامن

اخلطر الذي احاط بالعراق وشعبه .. 
ؤثر والفاعل العـراق يحتاج الى الهمة الوطـنية في العودة الى موقعـه احلقيقي ا

نـطـقة . ونـؤكـد في مقـالـنا هـذا علـى ضرورة وضع الـيد في ا
نافذ احلـدودية التي كـانت تضيف الى موارد عـلى كل ا
البـلد مبالغ ال يـستهـان بها وتشـكل حافزا كـبيرا لدعم

وازنة الوطنية ..  ا
الـله الـله بـالـعـراق يـا قـادة الـعـراق فـهـو يـنـتـظـر مـنـكم
الـنـهـضـة الـكـبـرى في كل مـجـاالت احلـيـاة لـكي يـبـقى

على قيد احلياة ...
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اتــــفق رئـــــيس مــــجـــــلس الــــوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمي ووفـد امـريكي
ضم الـســفـيـر مــاثـيـو تــولـر وقـائـد
الـــتــحـــالف الـــدولي ضـــد اإلرهــاب
اجلــنـرال بــول كـالــفـيـرت  تــنـفــيـذ
مخرجات احلوار الستراتيجي ب

البلدين. 
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(اللـقاء بـحث تطـوير الـعالقات ب
ــتــحـــدة والــعــراق في الــواليـــات ا
اجملــــــال األمــــــنـي كــــــمــــــا جــــــرى
ـــمــــمـــنـــاقـــشـــة  آخـــر اجلـــهـــود
تواصلة في مالحـقة فلول تنظيم ا
داعش  كـــمــا تـــطــرّق الــلـــقــاء الى
تعـلقـة بتـنفـيذ مـخرجات ـلفـات ا ا
احلوار الستراتيجي ب البلدين).
وعـــزا الــكـــاظـــمـي اســـبـــاب تــردي
ـــالـــيـــة في الـــبالد الى االوضـــاع ا
اســـتــشــراء الـــفــســاد فـي مــفــاصل

اضية. الدولة خالل السنوات ا
واكـد رئـيس احلـكـومـة خالل لـقائه
امــــيـــــر اجلــــمـــــاعــــة االسـالمــــيــــة
الـكـردسـتـانـيـة عـلي بـابـيـر والـوفد
ــرافـق له امس (انـــكم حتــمـــلــون ا

عــلى عـاتــقـكم مــسـؤولــيـة وأعــبـاءً
ثقيـلة في مرحلـة صعبة ونأمل ان
ـــا يـــخــدم يُـــكــتـب لــكم الـــنـــجــاح 
ـكـونـات في الـعـراق بـال تـمـيـيز) ا
واضــــاف ان (امــــيــــر اجلــــمــــاعــــة

االسالمـــيــــة دعـــا الــــكـــاظــــمي الى
ـالـيـة ـبــالغ ا االســراع في صـرف ا
اخملـــــصــــصــــة لـــــتــــمـــــويل رواتب
ـوظـفـ في االقلـيم وألّـا تـتـسبب ا
الـظـروف والـصـراعـات الـسـيـاسـية

في تـأجـيـلـهـا) وبـحـسب الـبـيـان 
فــإن الــكــاظـــمي (تــعـــهــد بــصــرف
ـالـيـة لـلـفالحـ في ـسـتـحقـات ا ا
كردستان على مراحل) واشار الى
ـر بوضع مالي سيء ان (العراق 

نــتــيــجــة اســتـــشــراء الــفــســاد في
ـاضية) مضـيفـا (نحن السـنوات ا
مـسؤولـون عن االصالح ووضـعـنا

خطوات نحو هذا الهدف). 
كـمـا اســتـقـبل رئـيـس اجلـمـهـوريـة
بــــرهم صـــالـح أمـــيــــر اجلـــمــــاعـــة
اإلسـالمـــيـــة  ونــــاقـــشـــا تــــوفـــيـــر
واطـن خالل الظروف متطـلبات ا
احلــســاســة. وجــرى خالل الــلــقــاء
بــحث آخــر مـســتــجــدات األوضـاع
الـســيـاسـيــة واألمـنـيــة في الـعـراق
واالقلـيم  و تأكـيد أهمـية تـعزيز
أجــــواء الــــتـــفــــاهم واحلــــوار حلل
ـسائل الـعالـقة وضـرورة تكـثيف ا
كافحة اجلهود والـتنسيق األمـني 
خاليـا داعش الـتي تسـعى لـتعـكـير

االمن واالستقرار. 
واشـار الــبـيــان الى ان (اجلـانــبـ
واطـن نـاقشـا تـوفيـر متـطـلبـات ا
ــعــيـشــيــة والســيــمـا اخلــدمــيــة وا
الــرواتب والـسـعي احلــثـيث لـعـدم
ـسائل اخلالفـية واالزمة تأثـرها با
ـا يـضــمن احلـيـاة االقـتـصــاديـة 
.( واطـن ـة جلمـيع ا احلرة الـكر
والــتـقـى صـالـح في قــصـر الــسالم

غابة: اشجار الرمان في اكبر غابة في ديالى

ببغداد وفد أعضاء مجلس الدولة
بــرئــاســة ســامــيــة كــاظـم مــحــمـد.
وبـــحـث الـــلـــقـــاء  عــــمل اجملـــلس
والدور الـذي يضطـلع به في مجال
الـتـشريع واالسـتـشارة الـقـانونـية
وتــــنــــظـــيـم الـــقــــضـــايــــا اإلداريـــة
ــؤســســات الــدولـة والــقــانــونــيــة 

 .( واطن وظف وا وا
وأكّـد صـالح (اهـمـيـة احلـفـاظ على
اسـتقاللـية مـجلس الـدولة تـطبـيقا
باد الدستور وان يكون الفصل
ــعــروضـــة عــلــيه في الــقــضـــايــا ا
بصورة حياديـة ومستقلة من أجل
تـطـويـر عـمل األجـهـزة اإلداريـة في
مؤسـسـات الدولـة ووضع اخلطط
الــتي مـن شــأنـــهــا تـــطــويـــر عــمل
ـا ينـسجم مع مـتطـلبات اجمللس 

العصر). 
مـن جــانـــبه قــدّم أعـــضــاء الـــوفــد
(شـــكــرهم لــرئــيـس اجلــمــهــوريــة
مثمنـ توجيهـاته في تطوير عمل
اجملـــلس واســـتـــقاللـــيـــته من اجل
ــــســــائل الــــتي تــــواجه تــــذلــــيل ا
مــؤســســات الـدولــة الــتــشـريــعــيـة

والقانونية).
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ـيـة إن واحداً قـالت مـنـظمـة الـصحـة الـعا
ــا من كل 10 أشـــخــاص حـــول الــعـــالم ر
يـكـون قـد أصـيب بــفـيـروس كـورونـا.وقـال
ــديـر الـتــنـفــيـذي لــبـرنـامج مــايك رايـان ا
ـنــظــمـة الــصــحـة الــطــوار الـصــحــيــة 
ـئـة من ـيــة في تـصـريح إن 10فـي ا الــعـا
ــــــا أصــــــيــــــبـــــوا ســــــكــــــان الــــــعـــــالـم ر
بـــالــفـــيــروس.وأوضح أن "هـــذا يــخـــتــلف
بـاخـتالف البـلد فـهـو يخـتلف من احلـضر
إلـى الـريف ويــخـتــلف من مــجـمــوعـة إلى
أخـرى".وأضـاف "ولـكن مـا يـعـنـيه ذلـك هو
أن الـغـالـبيـة الـعـظمى من سـكـان الـعالم ال
يـزالون في خطر نعلم أن الوباء سيستمر
في الـتـطـور ولـكنـنـا نـعـلم أيضـا أن لـديـنا
األدوات الـــتـي تـــســـاعـــدنــــا في احلـــد من
انـتـقال الـعـدوى وإنقـاذ األرواح في الوقت
احلـــــــــــــــــــالــي وهـــــــــــــــــــذه األدوات حتـت
نظمة الصحة تصرفنا".وقال األم العام 
ـية تـيدروس أدهـانوم غـيبـريسوس الـعا
الـذي حث الدول على التـضامن والتصرف
بــحـزم إن هـنـاك اخـتالفــات مـلـحـوظـة في
عــــــدد احلــــــاالت فـي جــــــمــــــيـع أنــــــحــــــاء
الـعالم.وأضـاف أنه "على الـرغم من إصابة
جـمـيع الـبلـدان بـهـذا الفـيـروس  يجب أن
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ــســتـشــفى بــعــد أن ثــبـتت األســبــوع في ا
إصـــابـــته بـــالـــفــيـــروس. وأشـــار األطـــبــاء
ــكن أن ـــشـــرفــ عـــلى عـالجه إلى أنـه  ا
. وتـعـد الـواليات ـستـشـفى اإلثـن يـغـادر ا
ـتـحـدة أكـثـر بـلـدان الـعالـم من حـيث عدد ا
حــاالت اإلصــابــة والـوفــيــات.وفي فــرنــسـا
ســتــغـلـق جـمــيع احلــانــات في الـعــاصــمـة
بـــاريـس اعـــتـــبـــارا من يــــوم الـــثالثـــاء في
ـكــافـحــة زيـادة حــاالت اإلصـابـة مــحـاولــة 
بـفيروس كورونـا.أما إيران فأعـلنت اإلثن
رض عن 235 حـالـة وفـاة جـديـدة بـسـبب ا
من ب 3902 حــــالـــــة إصــــابــــة جــــديــــدة
رض في وكـالهمـا رقم قيـاسي في تفـشي ا
الـبالد. وأمرت السلطات خـالل عطلة نهاية
ــدارس واجلـــامــعــات األســـبــوع بـــإغالق ا
ـــســـاجــــد وغـــيـــرهـــا من ـــكــــتـــبـــات وا وا
ـؤســسـات الـعـامـة في الـعـاصـمـة طـهـران ا
ومـحـيطـهـا.وتخـضع الـعاصـمـة اإلسبـانـية
مـدريد إلغالق آخر حـيث يُمنع الـسكان من
الــسـفـر غـيــر الـضـروري.وفي ســنـغـافـورة
حـذر مطار شـانغي الذي يـتم التصويت له
بــانــتــظــام كــأفـضـل مـطــار في الــعــالم من
مـستقبل "مرعب" للـسفر جوا خصوصا مع
انــــــخـــــفــــــاض عـــــدد الــــــرحالت إلـى أدنى
مــسـتـويـاته تـاريــخـيـا. واعـتـبــرت مـنـظـمـة

"الــعـالم بــحـاجـة الى نــظـام مــتـ لـتــقـيـيم
االمــور". واعــطى مـثــال الــدراسـة الــدوريـة
الـشاملة جمللس حـقوق االنسان التي يجب
ان تــخـضع لــهـا كــافـة الـدول االعــضـاء في
ــتـحــدة بـانـتــظـام.واوضح "نــشـجع اال ا
الــــدول عـــلى اجملـيء مع افـــكــــار جـــديـــدة"
مـضـيـفـا "عـلـيـنـا ان نـكـون مـنـفـتـحـ عـلى
الـتغييـر وعلينا تـطبيق التـعديالت اعتبارا
مـن اآلن".وكــانت مـــنــظـــمــة الــصـــحــة دقت
نـاقوس اخلطر حول تفشي جائحة كورونا
فـي الــــــــــــــعـــــــــــــالـم فـي 30 كـــــــــــــانـــــــــــــون
ـنـظــمـة مـذاك الــثـاني/يــنـايـر.وتــتـعــرض ا
تـحدة النـتـقادات خـصوصـا من الواليـات ا
لـلـتأخـر في اعالن حـال الطـوارىء في ح
ان الــصـــ ابــلــغت عن وجــود الــفــيــروس
نــهـايــة كـانــون االول/ديـســمـبــر.وانـتــقـدت
ــنــظــمـة بــحــجــة ان تــوصـيــاتــهــا جـاءت ا
متأخرة او متناقضة خصوصا حول وضع
الــكـمـامـات او طـرق انـتــقـال الـعـدوى. كـمـا
ـنــظـمـة تــفـتـقـر الى اشــار آخـرون الى ان ا
مـوازنـة مـنـاسـبـة والى االسـتـقاللـيـة حـيال
ـــثل الـــنـــمـــســا الـــدول.واالثـــنـــ اشـــاد 
كــلـيـمـنس مــارتن اويـر بـالـتــحـرك الـسـريع
لــلـمـنــظـمــة في مـواجــهـة وبـاء كــوفـيـد-19
واجلــهــود الــتي بــذلــتــهـا لــنــاحــيــة "نــشـر
مـعـلـومـات" لكـنه دعـا الى اعـادة الـنـظر في
حـوكـمـتـهـا.وقـال "كـنـا نـرغب في االجـتـماع
فـي وقت سابق. هل اجملـلس هـيئـة ناشـطة
ام انه واجـهـة لـلـتـعـبـيـر عن امـتـنـان الدول
ـــنــجـــز?".وفي االســـابــيع حـــيــال الـــعــمل ا
ــاضــيـة اطــلــقت دول عــديـدة اقــتــراحـات ا
الصالح منظمة الصحة على غرار الواليات
اني.واعلن ـتحدة والثنـائي الفرنسي-اال ا
ــتــحــدة بــريت جــيـروار ــثل الــواليــات ا
مـسـاعد وزيـر الـصحـة عـبر الـفيـديـو "نأمل
في الـــتــمـــكن من انـــتــهـــاز هــذه اجلـــلــســة
اخلـاصـة لبـدء حتويل هـذه االفـكار اجلـيدة
الى افـعـال".ومشـاريع االصالح سـتنـاقشـها
ــنـــظــمــة في الــدول ال164 االعـــضــاء في ا
تــشــرين الــثــاني/نــوفــمــبـر.ولــلــمــنــاســبـة
سـتبحث الـدول ايضا في عـواقب انسحاب
ـنظمة تـحدة اول جهة مـانحة  الـواليات ا
ــثل روسـيــا عـبــر دائـرة الــصـحــة. وقـال 

الفيديو "انها مسألة تثير قلقنا كثيرا".

يـة امس ان فيـروس كورونا الـصحـة العـا
ــســتــجــد الــذي اصـاب %10 مـن ســكـان ا
ـعـلــنـة رسـمـيـا الــعـالم اكـثـر مـن االرقـام ا
وطــالـب مــديــرهــا الــعـــام تــســريع إصالح
ـؤسـسة الـدوليـة للـتـعامل مع الـتحـديات ا
الـصـحـيـة.وفي كـلـمـة لـدى افـتـتـاح جـلـسة
ـنـظـمة اسـتـثـنـائـية لـلـمـجـلس الـتـنفـيـذي 
ـيـة حـول الـتعـامل مـع وباء الـصـحـة الـعـا
ـديــر الــعــام تــيـدروس كــوفــيـد-19 دافـع ا
أدهــانـوم غـيــبـريـســوس بـقــوة عن الـعـمل
ــنــظــمــة الــتـي يــتــهــمــهـا الــذي اجنــزته ا
الــرئـيـس االمـيــركي دونـالــد تـرامب بــعـدم
الـكفاءة في ادارتها للجـائحة التي تسببت
بـوفاة اكثر من مليون شخص.والى جانبه
ــنـظـمـة اعــلن مـديـر قــسم الـطـوارىء في ا
مـــايــــكل راين ان نـــحـــو %10 مـن ســـكـــان
الـعالم قد يـكونون اصـيبوا بـالفيروس اي
780 مــلــيــون نـســمــة في حــ ان االرقـام
ـعلـنة رسـميا تـشيـر الى ان عدد احلاالت ا
نظمة يزيد عن  35,3مـليونا.كما اعلن ان ا
الـتي تـتـهـمـهـا واشـنـطن بـانـهـا قـريبـة من
الـصــ اخـتـارت اعـضـاء الـفـريق الـدولي
ـكلف الـتحقـيق في مصدر اجلـائحة. ولم ا
يــتـم حتــديــد أي مــوعــد بــعــد لــذلك.ودافع
تـــيـــدروس عـن االصالح الـــذي طـــبـــقه في
ـاضـيـة داخـل مـنـظـمة الـسـنـوات الـثالث ا
اتـهمت بالتقليل من فداحة ازمة ايبوال في
غــرب افـريــقـيــا بـ نــهـايـة 2013 و2016.
لــكــنه دعــا الى اصـالح اســرع لـكـي يــكـون
اكـثـر فـعـالـيـة.وقال واضـعـا كـمـامـة "لـسـنا
عــلى الــطـريق اخلــاطىء (...) لـكن عــلـيــنـا
تـسريع الوتيرة. اجلائـحة اشارة انذار لنا
جــمــيـعــا".واضــاف "عـلــيــنـا ان نــنــظـر في
ـكننـا فعله أعـماق نفـسنـا ونتسـاءل عما 
بــشـكل افـضل".واالجــتـمـاع الـذي يــسـتـمـر
يـــومـــ هـــو اخلـــامس من نـــوعه ويـــضم
ثل ل 34بـلدا  انتخـابهم لفترة ثالث
سـنـوات ومـهمـته وضع وتـطـبـيق قرارات
ـنـظـمـة.ودعت مـنـظـمـة الـصـحـة اعـضــاء ا
ـتابـعـة قرار وافـقت عـليه لـهـذا االجتـمـاع 
الـدول االعضـاء في ايار/مايـو ينص على
ـية ـنظـمة اال "تـقـييم مـستـقل" لرد فـعل ا
واجملــــــتــــــمـع الــــــدولـي في مــــــواجــــــهــــــة
ديـر الـعـام لـلمـنـظـمة اجلـائـحـة.واضـاف ا

نــتـذكـر أن هـذا اجلــائـحـة غــيـر مـتــكـافـئـة.
ـئـة من فــهـنـاك عــشـر دول تـشـكل 70 فـي ا
ـبـلغ جــمـيع حــاالت اإلصـابـة والــوفـيــات ا
عـــــــنـــــــهـــــــا وثالث دول فـــــــقـط تـــــــشـــــــكل
الـنـصف".وعـلى مسـتـوى الـعالم  تـأكـيد
إصــابـة مــا يـزيـد عن  35 مــلـيــون شـخص
بـالفـيروس لـكن تقـديرات مـنظـمة الـصحة
ـيــة تــشـيــر إلى أن الــرقم احلــقــيـقي الــعــا
يـــقــتــرب من  800 مـــلــيــون شــخص.وكــان
اخلبراء قد قالوا منذ فترة طويلة إن العدد
احلـقيقي لـلحاالت سـيتجـاوز عدد احلاالت
ــؤكـدة.وتـوفي أكــثـر من مـلــيـون شـخص ا
بـسـبب الـفـيروس وفـقـا آلخـر اإلحـصاءات
الـصادرة عن جـامعة جـونز هوبـكنز. فـبعد
تحدة  شهدت الهند والبرازيل الـواليات ا
مـعـظم اإلصـابـات.وتعـقـد مـنـظمـة الـصـحة
ـنظـمة ـية اجـتمـاعا خـاصا في مـقر ا الـعا
ـناقـشة الـرئـيسي في جـنـيف بسـويسـرا 
ـيــة لـلـوبـاء.وبـعـد مـرور االسـتــجـابـة الـعـا
عــشـرة أشـهــر لم تـظـهــر األزمـة أي بـوادر
عـلى االنتهاء. إذ تـشهد العـديد من البلدان
مــوجـات ثــانـيـة من الــوبـاء بــعـد تــخـفـيف
الـقـيــود كـمـا أن بـعـضـهـا يـشـهـد أرتـفـاعـا
حــادا في عــدد احلـاالت.وأمــضى الــرئـيس
األمــريــكي دونــالــد تــرامب عــطــلــة نــهــايـة
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إلحـالل السـالم في مـنـاطق الـنزاع عـلى

ما أعلنت جلنة نوبل.
وأوضـحت الـلجـنـة في حيـثـيات قـرارها
ي كـوفئ عـلى أن بـرنــامج األغـذيـة الـعـا

"جـهوده حملاربـة اجلوع ومسـاهمته في
حتـــســ الـــظــروف إلحـالل الــسالم في
ــنـاطق الـتي تــشـهـد نــزاعـات ولـكـونه ا
بـذولـة للـحؤول دون مـحـركا لـلـجهـود ا

رئـيس وزراء إثيـوبيـا ابيي احـمد. وقال
نـــاطق بـــاسم الـــبــرنـــامج إن نـــيل هــذه
ـتـحـدة جـائزة الـوكـالـة الـتـابـعـة لأل ا
نــوبل لـلــسالم اجلـمـعــة يـشــكل "مـصـدر

فخر".
WI¹dŽ …ezUł

وأوضـح تـومـسـون فـيـري خالل مـؤتـمـر
صـحافي اعـتيـادي في جنـيف بـعد ثوان
عـلى إعالن نـيل الـبـرنامج هـذه اجلـائزة
الـعريقة "من إيجابيات نشاطات برنامج
ي هــو أنــنــا ال نــكــتــفي األغــذيــة الـــعــا
ـد بــتـوفــيـر الـطــعـام لــلـيــوم وغـدا بل 
عارف الضـرورية لتـلبية الـناس أيضـا ا

حاجاتهم في األيام التالية". 
وعـلق البرنامج على نـيله اجلائزة نوبل
في تـغـريدة مـؤكدا أن "الـسالم والقـضاء

على اجلوع متالزمان".
ـتـحدة وقـالت الـوكـالـة الـتـابـعـة لـأل ا
"الـشـكر اجلـزيل لـلقـــيمـ عـليى جـوائز
نــوبل الــذين مــنــحـوا بــرنــامج األغــذيـة
ية جائزة نوبل للسالم 2020. هذا الـعا
تـذكـير قـوي للـعالم أن الـسالم والقـضاء

اســتـخــدام اجلـوع كــسالح حـرب".وهي
ـرة الـثـانـيـة عـشـرة الـتي تـمـنـح فـيـها ا
جـــائـــزة نـــوبل الـــسالم إلى هـــيـــئــة أو
تـحدة أو مـرتبـطة شـخـصيـة من األ ا

نظمة الدولية. با
ي الـعـام وأسـس بـرنـامج األغـذيـة الـعـا
1961 ومـقره في رومـا وتموله بـالكامل
تـبـرعـات طـوعيـة. ويـؤكـد الـبـرنامج أنه
وزع 15 مـلـيار وجـبة طـعام وسـاعد 97
مـــلــيـــون شــخص في 88 بـــلــدا الـــعــام
اضي.إال أن هذا الرقم الهائل ال يشكل ا
ســـــوى جـــــزء ضــــئـــــيـل من احلـــــاجــــة
اإلجـمـاليـة.ويـوزع البـرنامـج مسـاعداته
ـروحـيـات أو عـلى ظـهـور مـســتـعـيـنـا 
فـيــلـة أو جـمـال ويـشـكـل "أكـبـر مـنـظـمـة
إنــســانـيــة" وضـرورة كــبـرى إذ أن 690
مــلـيـون شـخص وفق تــقـديـراته كـانـوا
يـعانون من نقص مـزمن في التغذية في
2019 أي شـــــــــــــــخــص مـن كـل 11 فـي
الــعــالم. ويـرجح أن يــرتــفع هـذا الــعـدد
خالل الـــســنــة الــراهــنـــة بــســبب وبــاء
اضي كوفيد-19. ونـال اجلائزة العام ا

عـــلى اجلـــوع مــتـالزمــان. وفـي بــاريس
ذكـرت الرئاسة الفرنـسية لوكالة فرانس
بـرس أن أرمـينـيا وأذربـيـجان "تـتجـهان
ـعارك إلـى التـوصـل إلى هـدنـة" تـنهـي ا
اجلـــاريــة فـي نــاغـــورني قــره بـــاغ لــيل
قرر أن اجلـمعة أو اليوم السبت. ومن ا
ــســؤولــ من طــرفي يــجــتــمـع كــبــار ا
الـنزاع في موسكو اجلمعة رغم تواصل
تنازع عليها. وقال نطقة ا عارك في ا ا
مـــتــحـــدث بــاسم الـــرئــيـس الــفـــرنــسي
غــيـمـانــويل مـاكـرون "نــتـحـرّك بــاتّـجـاه
هـدنـة إمـا الـلـيـلة أو غـدا لـكـنـهـا ال تزال
هـشة". وتـابع "إنـها عـملـية مـنسـقة مـنذ
بـدايـة االسـبـوع مع (الـرئـيس الـروسي)
".وجــاءت تـصـريـحـاته ــيـر بـوتـ فالد
بـعدما حتـدث الرئيس الـفرنسي هـاتفيا
مـع رئــيس الــوزراء األرمــيـــني نــيــكــول
بــاشــيــنـيــان لــيل اخلــمــيس والــرئـيس
األذربـــــيـــــجــــانـي إلـــــهـــــام عــــلـــــيـــــيف
اجلــمــعــة.وتـشــرف فــرنــسـا إلـى جـانب
ـــتــــحـــدة عـــلى روســـيــــا والـــواليـــات ا
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François-Marie Arouet ا أن الـتسامح هو كما يراه الـفـلسوف الفرنسي
شهـور بـ "فولتـر" نتـجة مالزمة لـكـنونتنا البشـرية وليست سبب يظل التسامح ا
ـنـا ـسـيـطـر عــلى عـا رغـم اإلقـتـتـال والـتــعـصب والـتــطـرف في األفـكـار والــرؤى ا
ـبدأ الرئـيسي ألي مـجتـمع منـفتح بل هـو مقـوم أساسي من مـقومات عـاصر ا ا

قراطية وحقوق اإلنسان.  التفلسف والد
ـواجـهـة مـا يـتـصف به عـصـرنا من ـياً  فـشـعـار التـسـامح الـذي يـرفع الـيـوم عـا
مــواقف وسـلــوكــيـات تــمـيـل إلى الـتــطـرف وتــمــارس الـعــنف هــو من الـشــعـارات
اإليجـابيـة بعـد أن تراجع اإلجتـاهات الـفكـريـة والسـياسـية األحـادية الـتي كانت
تــقـتـرن بـالـوثـوقـيـة أو الـدوغـمـائـيـة وتـغــلق بـاب اإلجـتـهـاد وال تـسـمح بـاإلخـتالف

وتمارس اإلستبداد وإقصاء اآلخر. 
ـثابة تغـيير في براديغم ي حلـقوق اإلنسان" سنة 1948  لـقد كان "اإلعالن العا

رة على مستوى اإلنسانية.  النقاش حول التسامح وهذه ا
فـفي الـفـقرة 18 مـنه يـذــر بأن "لـكل شـخص احلق في حـريـة الـتفـكـيـر والضـمـير
والدين ويـشمل هذا احلق حـرية تغيـير ديانـته أو عقيدته وحـرية اإلعراب عـنهما
ـمـارسـة وإقـامـة الـشـعـائـر ومـراعـاتـهـا سـواء أكـان ذلك سـراً أم مع بـالـتـعـلـيم وا

اجلماعة."
شاركـة التي هي أساس اليـوم يتسع اإلقـرار بالتـعدد وينـتشر ثـقافة احلـوار وا

قراطي سليم في الكثير من مناطق العالم.  كل بناء د
أمــا الـتـراث الـتـاريـخي لـلــقـائـد اخلـالـد مـصـطـفى بــارزاني مـصـدر إلـهـام ومـنـبع
ـفاهـيم قومـية ووطـنيـة ملـيئة لـلدروس والـعبـر فقـد اغنى اجملـتمع الـكوردسـتاني 
بالـتسامح واإلنـفتـاح على أتـباع الدــانات وقـبول اآلخـر والصداقـة والتـعايش ب
ــرأة ـــذاهب واحلـــوار الـــســـمي والـــتـــعـــاطف مع مـــحـــنـــة ا األقـــوام واألديـــان وا
شروعة.   الكوردستانية ونصرة الفقراء وإحترام معتقدات وطموحات الشعب ا
لذلك نـرى تأكيد الرئـس مـسعود بارزاني احلـامي لهذا التراث الـعظيم في أكثر
شـترك والـتفـاهم حول األهداف من منـاسبـة على التـسامح والـسالم والتـعايش ا
ـشـتـرك من أجل حتـقـيـقـهـا بـإعـتـبـار كل تـلك والـغـايـات والـتّـعـاون عـلى الـعـمل ا
ـفرط ـفـاهيـم رسالـة شـعب كـوردستـان األسـمـ في مـواجهـة الـتـطرف والـعـنف ا ا

وسلب احلرية و بروز النهج الدـتاتوري واإلستبدادي. 
ـواطن هـذا إسـتـطـاع إقـلــيم كـوردسـتــان أن يـتـحـول من سـاحـة إقـتـتـال وحـرب ا
لـلتـعـايش والـتسـامح واحلـقوق واحلـريـات لكل مـكـوناته الـقـوميـة والـدينـيـة وصار
ـئات مـعـقالً للـتـعـددية الـديـنـية والـقـومــة. إذ أصبح إقـلـم كـوردسـتان مـالذاً آمنـاً 
األالف من النـازح والالجـئ والـوافدين مـن احملافظـات العـراقيـة األخرى ومن
سـوريـة بـسـبب الـهـجــمـات اإلرهـابـيـة والـعـنف واإلقــتـتـال الـداخـلي فـراح شـعب
سانـدة حـومـته يطـلق احلمالت وينـظم الفـعالـيات بهـدف تقـليص اآلثار اإلقلــيم 
الـسلـبـيـة علـيـهم عـبـر إيوائـهم في أمـاكن مـخـيمـات سـكـنـية الئـقـة حـث قـدم لهم
ـا يعـيـنـهم في تخـطّي أزمـتهم ـاليـة  ـساعـدات الـطبـيـة والعـيـنيـة وا ـعونـات وا ا

وجتاوزها.
ـكن أن يُـفـرض من اخلارج ـان يـحـصل بـاالقتـنـاع الـذاتي وال  صحـيح أن اإل
والـقــيـادة الــكـوردســتـانــيـة الــشـابــة والـطــمـوحــة تـعــرف بـأن الــتـســامح هـو روح
كوردستـان فهو لـيس فضيلـة فحسب بل هو ضـرورة وجودية اجتـماعية وثـقافية

وسياسية.
فمن أجل حتـص واقـعنـا أمام كل مـخاطـر الدوغـمائـية والتـعصب األعـمى الذي
ـكن أن يـحيط بـنـا ويسـتـهـدف وجودنـا وتـطلـعـاتـنا تـعـمل هـذه القـيـادة في هذا
ـليء بالـتـحديـات مع شـعب كوردسـتـان فريق واحـد عـلي تعـزيـز وتعـميق الـزمن ا
ومحافـظة ثقافة التسامح ألنهـا تدرك بأن اجملتمعات البشـرية خاصة مجتمعات
مــنــطـــقــة الــشــرق األوسط تــعــــــــانـي من تــفــاقم مــظــاهـــر الــتــعــصب والــعــنف

والالتسامح.
باد والقيم التي حتكم ظاهر تؤدي بدورها االحداث  خلل في األسس وا هذہ ا
العالقـة باآلخر لدرجـة إقصائه فـكرياً وسـياسياً وديـنياً وإنـسانيـاً ألن مآل غياب

التسامح أو تغيبه هو سيادة عقلية التحر والتجرـم. 
إنّ الـشـعـوب واأل الـعـظـيـمـة هي الـتي تـدرك أنّ سـرّ قـوّتـهـا في مـحـبّـة أبـنـائـها
وتسامـحهم فيما بينـهم فتحمي بذلك مجـتمعاتها ومـكتسباتهـا وتصنع ألجيالها
حـاضـراً ومـستـقـبالً أفـضل بل تـشـكّل من خاللـهـا جـسـوراً متـيـنـة بـ مـخـتلف

الثقافات واحلضارات. 
وخـتـامــاً يـقـول فـولـتــر: "الـتـسـامح قـيـمـة إنـسـانـيـة يـجب أن تـسـود الـعـالم عـلى
اختالف أشـخاصه ولغاته وأماكـنه ودياناته وعاداته أي يجـب أن يكون التسامح
تسـامح مطلق ويـجب أن يعم سالم كـلي ودائم للـكون" وهذا مـا نتمـناه لـلمنـطقة

وللعالم أجمع.

{ اوســلــو (أ ف ب) - مــنــحـت جــائـزة
نـوبل للسالم للعام 2020 امـس اجلمعة
ي جلهوده في إلـى برنامج األغذية الـعا
مـــحــاربــة اجلــوع وحتـــســ الــظــروف
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يـنـتـشـر كـوفـيـد - 19 بـشـكل أكـبـر ب
ـــقـــربـــ من الـــرئـــيس األشـــخـــاص ا
األمـريكي دونـالد تـرامب حيث أصيب
بــالــوبــاء مــســتــشـار الــبــيت األبــيض
ســتــيــفن مــيــلــر ومــســؤول عــســكــري
كــبـيــر.وأكــد مـيــلـر وهــو الـذي يــعـزل
نـفـسه مـنـذ أيام أنه أصـيب بـفـيروس
كــورونــا يــوم الــثالثــاء.كــمــا يــخــضع
اجلـنـرال األمـريـكي مـارك مـيـلي وقادة
عـســكـريـون آخـرون لـلـحـجـر الـصـحي
بـعد أن ثبتت إصابة األدميرال تشارلز

سؤول في خفر السواحل. راي ا
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ويـــقـــوم مـــســؤولـــون آخـــرون بـــعــزل
أنـــــــفـــــــســـــــهم "بـــــــدافـع االحـــــــتــــــراز
الـــشــديــد".ويـــقــال إن األدمــيــرال راي
نـائب قـائد خـفـر السـواحل األمـريكـية
يـــعـــاني من أعـــراض خـــفــيـــفـــة.وقــال
ـسؤول الـبنـتاغـون إنه في ح أن ا
الـــذيـن حـــضـــروا االجـــتــــمـــاعـــات مع
ــــاضي األدمــــيــــرال راي األســــبــــوع ا
يـخـضـعـون اآلن لـلـحـجـر الـصـحي لم
تـــظــــهـــر أي أعـــراض عـــلى هـــؤالء أو
اخــتــبــار إيــجــابي ألحــد مــنــهم حــتى
ــعـروف كــيف أصـيب اآلن.ومـن غـيـر ا
األدمــيــرال راي بــالــفــيــروس.وحــضــر
األدمــيــرال حــدثــا في الــبـيـت األبـيض
قـــبل حــوالى  10أيـــام لــكـن لــيس من
الـواضح ما إذا كان أصيـب بالفيروس
هـناك أم في مـكان آخـر حسـبمـا قالت
تــقــاريـر صــحــفـيــة.وأصــيب الــرئـيس
تـرامب ومـسـؤولون آخـرون في الـبيت
األبــيض بـفــيـروس كــورونـا في األيـام
األخـيرة.وقال خـفر السـواحل في بيان
إن نــتـــيــجــة اخــتــبــار األدمــيــرال راي
جــاءت إيــجــابــيـة يــوم اإلثــنــ وهـو
ـنـزل.وأضاف أن أي مـعـزول اآلن في ا
مـن أفراد خـفـر السـواحل الـذين كـانوا
عــــــلـى اتــــــصــــــال وثــــــيـق به ســــــوف
يــــخـــــضــــعــــون أيــــضـــــا لــــلــــحــــجــــر
الـــصـــحي.وأفـــاد شـــريـك بي بي سي
سـي بي إس نـيـوز أن جـمـيع أعـضـاء
شتـركة تقـريبا - وهي هـيئة األركـان ا
ــســؤولـ هــيــئـة تــتــكــون من كــبـار ا
ـشـورة الـعــسـكـريـ الـذين يـقـدمـون ا

لـلـرئيس األمـريـكي - كانـوا في احلـجر
الـصــحي بـعـد حـضـور اجـتـمـاعـات مع
األدمــــــــــــيـــــــــــرال راي األســــــــــــبـــــــــــوع
ـــاضي.اإلضـــافــة إلى رئـــيس هـــيــئــة ا
ـشتـركة اجلـنـرال ميـلي قيل األركـان ا
إن آخـــريـن في احلـــجـــر الـــصـــحي من
بــيـنــهم نــائب رئـيس األركــان ورئـيس
أركـــان اجلــيش ورئــيس الـــعــمــلــيــات
الـــبـــحـــريـــة ورئـــيس أركـــان الـــقــوات
اجلـوية وقائد سايبركوم وقائد القوة
الــفــضـائــيـة وقــائــد احلـرس الــوطـني
ونـائب قائـد سالح مشـاة البـحرية.,قال
خـفـر السـواحل األمـريكي إن األدمـيرال
تـشـارلز راي عـانى من أعـراض خـفيـفة
قــبل أن تــظـهــر الــنـتــيـجــة اإليــجـابــيـة
الخـــتـــبـــار فـــيـــروس كـــورونـــاوصـــرح
ـتـحـدث بـاسم الـبـنـتـاغـون جـونـاثـان ا
هـوفمـان للـصحـفيـ بأنه "لـم يطرأ أي
تـغـيـير عـلى اجلـاهـزية الـعـمـليـاتـية أو
ـــســــلـــحـــة ــــهـــام لـــلــــقـــوات ا قـــدرة ا
األمــريـكــيـة".وأضــاف "إن كـبــار الـقـادة
الـعسكري قـادرون على االستمرار في
أداء مـهـامـهم بـالـكـامل وواجـباتـهم من
مــوقع عـمل بـديـل".ويـقـوم الـبــنـتـاغـون
صاب تصل با بـتعقب األشخاص ا
اضي.ومنذ أن بـاجتمـاعات األسبـوع ا
اضي ثـبتت إصـابة ترامب األسـبوع ا
 تــــأكـــيــــد إصــــابـــة عــــدد من كــــبـــار
قـرب منه اجلـمهـوري وغيـرهم من ا
بـالفيـروس.ويشمل ذلك الـسيدة األولى
مـيالنـيا تـرامب وهـوب هيـكس إحدى
مــعـاونـات الـرئــيس وعـدد من أعـضـاء
.وجاءت مـجـلس الشـيوخ اجلـمـهوريـ
نـتيـجـة اختـبار الـسكـرتيـرة الصـحفـية
كــايــلي مـاكــنــاني إيـجــابــيـة وأعــلـنت
تشخيصها يوم اإلثن وثالثة أعضاء
ـكتب الـصحفي - آخـرين من مـوظفي ا
تــشـاد جـيــلـمـارتــ وكـارولـ لــيـفـيت
وجــالـ درومـونــد - ثـبـتت إصــابـتـهم
يـــوم الـــثـالثـــاء.وشـــوهـــدت الـــســـيــدة
مـاكنـاني وهي تتحـدث إلى الصحـفي
دون ارتـداء كــمـامـة يـوم األحـد. لـكـنـهـا
قــالـت إن الــوحــدة الــطــبـــيــة بــالــبــيت
األبـــــــــيـض لم تُـــــــــدرج أي أفـــــــــراد من
الـــصــــحـــافـــة عـــلى أنــــهم من جـــهـــات
االتـصـال الـوثـيـقـة.وحـضـر الـعديـد من

ــقــربــة من األشـــخــاص في الــدائـــرة ا
تـرامب الذين ثبـتت إصابتهم اجـتماعا
فـي حديقـة الورود بالـبيت األبيض في
26 سـبتـمبـر/أيلـول والذي  فـحصه
بـــاعـــتـــبـــاره "حـــدثـــا فـــائق الـــنـــشـــر"
لـلفيروس.وهـناك حالة أخـرى لفيروس
كـورونـا ظـهـرت من هـذا احلـدث حيث
كـشف الـرئـيس عن مرشـحه لـلـمحـكـمة
الـعليا األمريكـية وهي لوزير مسيحي
من كـــالــيــفــورنــيــا.وكــان الــقس غــريغ
لـــوري الـــذي قـــيل إن لـــديه أعـــراضــا
خــفـيـفــة مع نـائب الـرئــيس األمـريـكي
مــــايك بــــنس فـي وقت ســـابـق من ذلك
الـــــيـــــوم فـي مـــــســـــيـــــرة صـالة وسط
واشـنـطن العـاصـمة.وسـيـتم استـخدام
زجـاج للفـصل ب نائب الـرئيس مايك
ـقـراطـيـة كـاماال ـنـافـسـة الـد بـنس وا
هــاريس واحلــد مـن مــخــاطــر انــتــقـال
فـيـروس كـوفـيد 19 عـنـدمـا يتـواجـهان
فـي مــنــاظــرة فـي مــديــنــة ســـالت لــيك
بـــواليــة يــوتــا يـــوم األربــعــاء.وأظــهــر
اخــتـبـارا بـنس وهــاريس مـؤخـرا عـدم
إصـابتهما بالفيروس.وعاد ترامب إلى
الــبــيت األبــيض االثــنـ بــعــد دخـوله
ـســتـشـفى بـسـبب الـفـيـروس.وأثـنـاء ا
وجــوده في مـركــز والـتــر ريـد الــطـبي
عـولج بـالديـكسـامـيثـازون - وهو دواء
الــســتــيــرويـد يُــعــطى عــادة لــلــحـاالت
ـصـابـة بـكـوفـيد - احلـادة واحلـرجـة ا
واألوكــســجــ اإلضــافي. وفي الــوقت
عـركـة قبل الـذي تـترسـم فيه خـطـوط ا
انــطالق الــرئــيـس االمــيـركـي بــســبـاق

إعادة انتخابه لوالية رئاسية ثاني.
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وتـوصّل فيلم وثائـقي أُنتج حديثا الى
أن دونــالــد تــرامب "نــرجــسي خــبـيث"
بـاالستناد الى شـهادات خبراء في علم
الـنـفس.والـفـيلم الـذي بـدأ عـرضه على
مـنصـات البث التـدفقي ويحـمل عنوان
"غـير مؤهل: الـتحلـيل النفـسي لدونالد
تـــرامب" يـــؤكــد أنـه لــيـــست لـــديه أيــة
دوافع ســيــاســيــة.ويــتــضــمن الــفــيــلم
لـقـاءات مع الـعـديـد من عـلـمـاء الـنـفس
الـذين يـقـولـون ان لـديهم واجـبـا طـبـيا
بــتــحــذيــر األمــيــركــيــ حــول احلــالـة
زعـومة لـتـرامب.ووفق عالم الـعـقلـيـة ا

الـرئيس االمـيركي عـلى هذه االدعاءات
حـول مـعـانـاته من اضـطـرابـات عـقـلـية
واجـتــمـاعـيـة بـاإلعالن عن نـفـسه بـأنه
"عـبقري مستقر جـدا عقليا".وباإلضافة
إلى عـــلــمــاء الـــنــفس أجــرى الـــفــيــلم
مـــقــــابالت مع مــــحـــامـــ ومـــؤرخـــ
ــيــ وضــبــاط اســتــخــبــارات وأكــاد
ــعـارضـ ســابـقـ وغــالـبـيــتـهم من ا
تــرامب.ومن بــ هـؤالء رئــيس مــكـتب
االتـصاالت في البـيت األبيض أنطوني
سـكـاراموتـشي الذي لم يـسـتمـر طويال
فـي مـنــصــبه وجـورج كــونــواي الـذي
أعـلـنت زوجـته كـيلـيـان مـؤخرا عـزمـها
الــتـنـحـي عن مـنـصــبـهــا كـمـســتـشـارة

للرئيس.
ووفق مخرج الفيلم دان بارتالند هناك

"الــكـثــيــر" من الـســيــاسـيــ الـذين "
تــشــخــيص اصــابـتــهم بــاضــطــرابـات
نـفسـيـة لكـنهم لـيسـوا خطـرين".ويزعم
الــفــيــلم أن الــرئــيس الــراحل أبــراهـام
لــنـــكــولن عــانى مـن االكــتــئــاب وبــيل
كــلـيـنــتـون من الـهــوس اخلـفـيف الـذي
اعــــــتُـــــبــــــر مـــــحــــــركــــــا أســـــاســــــيـــــا
جلــاذبـيــته.وصـرح بــارتالنـد لــفـرانس
بــرس أن "تـــشــخــيص دونــالــد تــرامب
ـجموعة خاصـة من االضطرابات هو

مـهـني بـدون فـحـص سريـري شـخـصي
يـعـد عـمال غـيـر اخالقي.ومع ذلك يـقول
غــارتـنــر إن بـروز الـتــشـخـيـص الـقـائم
عـــلـى الـــفـــحـص في وجه الـــتــــحـــلـــيل
الـنـفـسي الـفـرويـدي الـتـقـلـيـدي ووفـرة
ـعـلومـات الـعامـة حـول سلـوك ترامب ا
يـــــجــــعـل هــــذا االســـــتـــــنــــتـــــاج أمــــرا
بـاليا.ويسلط الفيلم الضوء على قاعدة
أخــرى جتـبــر اخـتــصـاصــيي الـصــحـة
الـعـقـلـيـة علـى التـحـدث عالنـيـة عـنـدما
يــكـون االضــطـراب الــعـقــلي لـلــمـريض
مـؤئـرا عـلى اآلخرين وفي هـذه احلـالة
اجلـمهور األمـيركي.وقال غـارتنر "األمر
لـيس أنـه بـنفـس مـسـتوى الـسـوء مـثل
هــتـلـر أو أنه يـعـادله" مــضـيـفـا "لـكـنه
ــلك نــفس تــشــخـيــصه".وتــشــخـيص
إصــابـة تـرامب بـاضــطـراب عـقـلي كـان
دائــــمــــا تـــكــــتــــيــــكـــا مــــعــــروفــــا بـــ
خـصومه.ومؤخرا نشرت ماري أبنة أخ
تـرامب وهي أخـصـائـيـة نـفسـيـة كـتـابا
وجهة يـتضمن الـكثيـر من االتهامـات ا
ــشــارك ــؤلف ا الـى عــمــهــا كــمــا أن ا
لــكـتــاب تـرامـب "فن الـصــفـقــة" قـال إنه
يـجب إعـادة تـسـمـيـة كـتـابـهـا لـيـصـبح
عتل اجتماعيا).ورد "الـسوسيوباث" (ا
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النفس جون غارتنر تظهر على ترامب
بــشـكل جـلي أربـعــة عـوارض رئـيـسـيـة
لـلـنـرجـسـيـة اخلبـيـثـة وهـو اضـطراب
الــشــخــصـيــة االكــثــر تـدمــيــرا تــشـمل
الــبـارانـويــا والـنــرجـسـيــة واضـطـراب
ــعــاديـــة لــلــمـــجــتــمع الــشـــخــصــيـــة ا
والـسـادية.وقـال غارتـنـر لفـرانس برس
"هـذا النـوع من القادة يـظهـر على مدار
التاريخ وهم دائما مدمرين بشكل غير
اعـتيادي" مـشيرا الى نـفس التوصيف
يــــنـــطــــبق عــــلى هــــتـــلــــر وســـتــــالـــ
ومــوســولـــيــني.وأضــاف "الــغــريب في
األمـر انــنـا لـسـنـا مـعـتـادين عـلى رؤيـة
هـــذا الــنــوع من الـــقــادة في الــواليــات
ـتـحدة".لـكن الفـرضيـة احملوريـة التي ا
يــقـدمـهــا الـفــيـلم تــعـد مـثــيـرة لــلـجـدل
بـاعـتـبـار انـهـا تـعـتـمـد عـلى تـشخـيص
نـفـسي عـن بـعـد لـشـخـصـيـة عـامـة.فـقد
ـــرشـح اجلـــمــــهـــوري بـــاري قــــاضى ا
غـولـدووتر احـدى اجملالت بعـد نشـرها
دراســـة لــعـــلــمــاء نـــفس حــول حـــالــته
الــعــقــلــيــة خالل مــحــاولــته الــفــاشــلـة
لـلـوصول الى الـبـيت عام 1964 وتـمكن
مـن ربح الـــــدعــــوى.والحــــقـــــا تــــوصل
مـجـتمع عـلم الـنفس الى أن تـقد رأي
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تـعريف مـصـطلح "شـخصـية مـعاديـة لـلمـجتـمع" مبـني عـلى مجـموعـة اضطـرابات
شخصـية وسلوكيـة. وقد سميت هذه االضـطرابات بأسمـاء عديدة مختـلفة منها:
ـعـادية لـلمـجـتمع اضـطراب الـشـخصـية الالاجـتـماعـية اضـطراب الـشـخصـية ا
االعتاللُ الـنفْـسيّ أو االعـتالل االجتـماعـي . مجـموعـة األسمـاء هـذه تعـكس مدى

التعقيد السريري لالضطراب إلى جانب حقيقة أن له جوانب اجتماعية هامة.
عـادية للمجتمع يستمر إلى ما ضطرب لدى صاحب الشخصية ا ط السلـوك ا
صـابـون بهـذا االضـطـراب على تـنـفيـذ أعـمال بـعد مـرحـلـة البـلـوغ إذ قد يُـقـدم ا
مـعـيـنـة بـصـورة مـسـتـمـرة ومـتـكـررة من شـأنـهـا أن تـؤدي في نـهـايـة األمـر في

الكثير من احلاالت إلى اعتقالهم والزج بهم في السجون. 
متلكات ثال إلى سلوكيـات تشمل: إحلاق األضرار با ـيلون على سبيل ا فَهُم 
ضـايـقة واإلزعـاج السـرقـة أو االنخـراط في انـشغـاالت أخرى غـير وتدمـيرهـا ا
قـانـونيـة. كـما إنـهم يـتـجاهـلـون رغبـات مـشاعـر وحـقـوق اآلخرين. وهم يـلـجأون
ـتــعــة مــثل احلــصــول عـلى ـنــاورة من أجـل الـربـح أو ا كــثــيــرا إلى اخلــداع وا

األموال الفوز بامتيازات ومكاسب جنسية أو اكتساب القوة والبأس. 
ـعـايـيـر وأعـراف ال شـيء يـردعـهم عن الـكــذب انـتـحـال الـشـخــصـيـة أو الـتـنـكــر 
ـسبق خلطواتهم وما كنهم التـصرف بصورة اندفاعـية دون التخطيط ا مقبـولة. 
ــارسـاتــهم ســوى إلى ــكن أن تــؤول إلــيه من نــتــائج. وال تــهــدف أفــعــالــهم و
اإلشـبـاع الفـوري الحـتيـاجـاتهـم دون التـفـكيـر مـسبـقـا ودون أي اعـتبـار لـعواقب
ميـزة لهذا زايـا السلـوكيـة ا أفعالـهم سواء عـليهم شـخصـيا أو على اآلخـرين. ا
فاجئة في أماكن العمل أماكن السكن تالحقـة وا االضطـراب تتعلق بالتغيرات ا

أو في مجال العالقات الشخصية.
يـتـمـيـز هـذا الـنـوع من اضـطـراب الــشـخـصـيـة بـعـدم االكـتـراث حلـقـوق اآلخـرين
عـايـيـر واألعراف االجـتـمـاعيـة الـسـائدة وانـتـهاكـهـا سـوية مع عـدم الـتـأقلـم مع ا

قبولة. وا
بـكرة ـراحل ا وتعـود بدايـات هذا االضـطـراب عادة إلى سن الـطفـولة أو إلى ا

راهقة ويستمر حتى سن البلوغ بل وبعده. من سن ا
ـصـابــون بـهـذا االضـطـراب عـادة إلى الــتـصـرف بـعـصـبـيـة ـيل األشـخـاص ا
وعدوانـية وغـالبـا ما يـتورطـون في صراعـات أو شجارات. وهم
يتـصرفون بعنف لـيس مع الغرباء فقط بل مع أزواجهم أو
أطفـالـهم أيضـا. ذلك إن اسـتخـدامهم لـلـقوة ال يـكون في

إطار الدفاع عن النفس أو الدفاع عن اآلخرين.
وهــذا مــا تــمـيــزت به شــخــصــيــة كل من وقف في وجه
االمـام احلس واهل بـيته واصحـابه في معـركة كربالء

التاريخية .
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ملك اخلريف بقدومه يأذن فتلفظ األشياء هرم شقاها . إال سنيني عجاف !
ـشقة  وال ربيع يـطل فتزهر . فال خريف يـزيح مالحم هذه التـجاعيد الـدامسة با
ثقـلة بطـبقة من مـلوحة هذه األرض فقط تـتقلب بي االيـام أنا وأحالمي العـطنه  ا
البـسقه التي ال تعـرف عن احلياة غـير السالح والـتكفيـر وطوفان الـعسكر . اقف

ارصدُ امنية في سربً مكتظ باألوجاع عسى ان حتط في رحالي .
أمـنـيـةً تـركن هـذا الغـسق الـرتـيب اخملـيف بـطـنـ اجلـراد وتـهـافت دقـائق الـغـبار
وسكـون األرواح حيث يجر الليل  بأدباره متثاقالً كوحش رهيب يريد أن يخلص
عـلى حـياتـي  حتى صـارت أسـفار الـفـجـر هي األمل بالـنـسبـة لـعـجوز عـشـريني
مثـلي أتأمل كيف خيط الـفلق يقـهر الظالم شيء فشـيئاً لـيعلن بزوغ يـوماً جديد 
اسارع فـيه إلى نبش االرض الهثاً  مدجج بشعـور ان ثمة شيء خارق كمصباح
شـاعر الـبغـيضـة  لكن عالء الدين يـحمل بـ أسفـاره ضالـتي شيء يدفع هـذه ا
دون جدوى اتدحـرج كلقـمة سائـغة يرمي بـها الليل إلى الـنهار ويـختم بهـا النهار
إلى اللـيل وما انا وهرولة االيام وانصرام السن أتـأمل في حياتي ملتحفاً القلق
ـوازين غيـر مستـقرة وال شيء غـير أن نـتغاضـى ونتراضى من أجل ان فجـميع ا

كنه. تكون هذه احلياة 

مارك ميلي 
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تتنـاقل وسائل االعالم حدث متنـاقض من حيث الغايـة والنتيجة فـبينما تسعى وزارة
اخلارجـية الى تعزيز مكانة الدولة في اجملتمع الدولي وبذلت جهدا كبيرا العادة العراق
الى مـحــيـطـه االقـلــيـمي والــدولي من خالل فــتح افــاق جـديــده وتـعــاون دولي وعالقـات
تحدة عترف بهـا دوليا واعضاء في منـظمة اال ا دبلومـاسيه مع مختلف دول الـعالم ا
للتخلص من العزلة الدوليه اخلانقة التي مرت بها الدولة العراقيه خالل العقود السابقه
نتيـجه اعتـبار دولـة العـراق عنـصر غيـر مرغـوب فيه اى انه يـشكل خـطرا عـلى اجملتمع
الـدولي. وكـان اخـر اجلـهـود الـدبـلـومـاسـيه تـعـيـ سـفـيـر غـيـر مـقـيم وفـوق الـعـادة في
جمـهوريه سان مـارينو وهي دولة صـغيرة احلـجم مساحه وتـعدادا وتاثـيرا في اجملتمع
ا اثـار حفيـظة الكثـير وراحوا ينـتقدون هذه الدولي دولـة تعدادها ثالثـون الف نسمه  

اخلطوة. 
بـالـرغم من كـونهـا خـطـوة صـحـيحه تـنـصب في اطـار تـعـزيز دول الـعـراق دولـيـا.  جند
ادة 22 من اتـفاقـيه فـيـنا لـعام 1961 لـلـعالقات قـابل هـنـالك خرق واضح الحـكـام ا بـا
الدبلـوماسيه من خالل عدم الـقدرة على حمـاية البعـثات الدبلـوماسيه العـاملة في بغداد
التي تتـعرض لهجمات جهات مسلحه تقف الدوله عاجزه عن توفير احلمايه لها من تلك
نع والـردع) اي مـنع االعـتداء الـهـجـمات والـتـزام الـدوله هـنا في امـرين هـمـا واجبـي (ا

على البعثات الدبلوماسيه ومن ثم الردع وهو معاقبه مرتكبي جرائم االعتداء.  
وقف دولي ا حـدا بالكثير من سفارات الدول الى البحث عن اجماع دولي للخروج 
موحـد جتاه تلـك الهـجمـات حيث تـتوحـد رؤى سفـارات امريـكا وبريـطانـيا مـع سفارات
ـا ينذر بـخطر كـبير دول االحتاد االوربي ودول عـربيه تزيـد على خـمسة عـشر دوله . 
ليس اكـبره هدم جـهود الـدوله التي بذلـتهـا خالل سنوات طـويله كـانت حصـيلتـها عودة
ـتحدة يز الى اجملـتمع الـدولي لدولـة تعـد من مؤسـسي منـظمه اال ا العـراق بشـكل 
ـوقعـ على مـيـثاقـها لـعام 1945.  وليـس اخرهـا من تداعـيـات سيـاسـبه واقتـصاديه ا
ـنهك نتـيجة سوء وامنيه سـتؤثر سـلبا علـى مصالح الشـعب العراقي واقـتصاد الدوله ا
ـســتـشــري مـنـذ 17 عــامًـا كــان من تـداعــيـات ذلـك حـاجــة الـعـراق االداره والــفـســاد ا
ـانـحة لـدفع مرتـبـات موظـفيه. فـالـعراق حـاجته لالقـتـراض من البـنوك الـدولـيه والدول ا
للـمجتـمع الدولي اكبـر بكثـير من حـاجة اجملتـمع الدولي له. وهـنا يقع عـلى عاتق الدوله
أزق الذي ؤسـساتها وسلطاتها الرسميـة الثالث ايجاد حل جذري للخروج من هذا ا
وجدت الدوله الـعراقيه فـيه نتيـجة غيـاب سلطة الـدولة وغيـاب تطبـيق القانـون.  فالعراق
دولـة تـؤثر وتـتأثـر في مـحيـطـها االقـلـيمي والـدولي  كـما ان احملـتمع الـدولي والـعالقات

تـبادله لن تقف مكـتوفة االيدي امام صالح ا بنيه عـلى ا الدولـيه ا
ـصـاحلـهـا  الن خـرق االتفـاقـيـات الـدوليه عـمـلـيـة االضرار 
ــتـحــدة مـرورا بــاتـفــاقـيــة فـيــنـا ابــتـداءا مـن مـيــثـاق اال ا
لـلـعالقــات الـدبـلـومـاسـيه يـجــعل الـعـراق في دائـرة االتـهـام
سـائله الدوليه  واعتباره عنصـر غير مسالم وغير مرغوب ا
نظومه الـدوليه وعلى ذلك تتـرتب نتائج وعواقب فيه ضـمن ا
واطن والدوله على وخيـمه سياسيا واقتصاديـا يدفع ثمنها ا

حد سواء.

ـشتركة فـإن الدكتور جلـنة اخملابرات ا
كـيـسـنـغـر أبلـغ السـفـيـر الـبـريطـاني في
واشـــنـــطن الـــلــورد كـــرومـــر عن حـــالــة
الـتأهب لكنه ذكرها بـطريقة "محيرة" أو
غــامـضـة.فـقـد أخـبــر الـلـورد كـرومـر عن
"انـخـفاض مـسـتوى الـتـأهب العـسـكري
مع إلـغاء إجازات الـعامل في الـبحرية
ناطق اجملاورة لـلمنطقة واجلـيش في ا

التي تشهد األعمال العدائية".
ـشـتـركة ولـفـتت جلـنـة االسـتـخـبـارات ا
إلـى أنه "من الصـعب الـتـوفـيق بـ هذا
الـبـيان وفـرض مـرحـلة الـتـأهب الثـالـثة
الـتي شـاركت فـيـهـا القـوات األمـريـكـية
ـا في ذلك قـواتهـا االستراتـيجـية في
جــمــيع أنــحــاء الــعــالم".أبــلغ الــدكــتـور
كــيـســنـغـر الــلـورد كــرومـر في الــسـاعـة

0515 بتوقيت لندن.
ودخـلت حالـة التـأهب حيـز التـنفـيذ في
حـــوالـي الـــســـاعــة 0600 وقـــد اتـــصل
كـرومـر بـلنـدن في الـسـاعة 0620 ولـكن
ال يـبـدو أن أحدا أخـذ األمـر على مـحمل
اجلـد.إذ لم يخبر أحد رئيس الوزراء أو

وزير اخلارجية.
ـــنــاوب في وعـــلم ضــابـط اخملــابــرات ا
مـــكــتب مــجـــلس الــوزراء فـي الــســاعــة
ـراقبة 0730 بـحالـة التأهب مـن مركز ا
اإللـكتـرونية لـلحكـومة الذي كـان قد علم
من دوائـــر اســتــخــبــاراتــيــة أمــريــكــيــة
بـاألمــر.ولم تـرسل الـبـحـريـة األمـريـكـيـة
إخطارات رسمية باألمر إلى دول الناتو

حتى الساعة 0800.
وكـان غضب احللفاء في اجتماع الناتو
الالحـق منـصبـا على الـسفـير األمـريكي
آنـذاك دونـالـد رامـسـفـيـلـد الـذي أصبح
وزيـرا للدفاع فيما بعد وتظهر الوثائق
األمـريكـية أنه كـان متـعاطـفا لـلغـاية مع
شــكـاواهم,و,كــان هــنـاك تــفـصــيل آخـر
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ـــعــــارك والـــســــيـــطــــرة عـــلى دخــــول ا
مـــســاحـــات من األراضي لـــكن في ذلك
الــيــوم ضــاع أثــر نــصــر 67 الــنــفــسي
وضـاع شعور أن اجليش اإلسرائيلي ال
يُــهــزم".وقــررت دول اخلــلــيج الــغــنــيــة
بــالـنــفط مـعــاقـبــة الـغــرب عـلى مــوقـفه
الـداعم إلسرائـيل بـاستخـدام ما أطـلقت

عليه "سالح النفط".
 «œ«b « ŸUDI½«

وبــانــقـطــاع امـدادات الــنــفط الــعـربــيـة
ارتـفعت أسعار الوقود بشكل سريع في
الــعــواصـم الــغــربــيــة وتــهــاوت أســهم
الــبـورصــات وتـراجــعت مـعـدالت األداء
ي وأثـــرت هــذه فـي االقــتـــصـــاد الـــعـــا
ـي لـعدة اخلـطـوة عـلى االقـتـصـاد الـعـا

سنوات.
وفـي تــلـك الــلـــحـــظــة بـــدأت الـــواليــات
ـتـحـدة األمـريكـيـة وأوروبـا بـالتـفـكـير ا
فـي تنـويع مـصـادر الـنـفط والـبحث عن
مـصدر بديل لـلطاقـة غير الـبترول وهى
الـلحظة الـتي بدأ فيها الـعمل على بناء

سيارة تعمل بالغاز.
وكـان من أهم آثار تـلك احلرب أن مصر
خــرجت من نـطـاق الـنـفــوذ الـسـوفـيـتي
لــتــدخـل في حتــالف اســتــراتــيــجي مع

تحدة. الواليات ا
ووقــــعت مـــصــــر اتـــفــــاقـــيــــة سالم مع
إسـرائيل بـعد ذلك بـعدة أعـوام لتـنتهي
أصـوات الـرصـاص ولـتـصـبح مـعـاهـدة
عاهدات كـامب ديفيد واحدة مـن أكثر ا
ية أهـمية في حقبة ما بعد احلرب العا
الــثـانـيـة.ورغـم أن هـذه احلـرب شـهـدت
أعـنف مـعـارك الدبـابـات في الـتاريخ إال
ــدرعـات أنــهـا أثــبــتت أن الـدبــابـات وا
شـديـدة الـضعـف أمام الـصـواريخ. كـما
أدركت إســرائـيل أنـهــا لن تـتـمــكن بـعـد

ذلك من حتقيق انتصارات سهلة.

الـــوزراء الـــبــريـــطـــاني آنــذاك إدوارد
هـــيث الــرئــيـس نــيــكـــســون بــصــرف
االنـتباه عن فضيـحة ووترغيت.وكتب
ذكـرة يقول: "عـلينا أن هـيث في تلك ا
نــواجه حـقــيـقــة أن الـعـمـل األمـريـكي
تـسـبب في ضـرر جسـيم كـما أعـتـقد
فـي هــذا الــبــلـــد وفي جــمـــيع أنــحــاء
الـعـالم".وأضـاف قائال:"يـجب أال نـقلل
من تـــأثــيـــر ذلك عــلـى بــقــيـــة أنــحــاء
الـعالم".ومضى يقـول "يبدو أن رئيسا
ـوقف (فــضـيــحـة أمــريـكــيـا فـي ذلك ا
ووتـرغـيت) مسـتعـد لـلذهـاب إلى مثل
ـــــــدى فـي أي حلـــــــظــــــة دون هـــــــذا ا
اســتــشـارة حــلـفــائه ودون أي مــبـرر
عـسكري في ذلك الوقت".وهذه احللقة
هـي مـثــال عــلى مــدى الـســرعــة الـتي
ــكن أن يــحــدث بــهــا انــقــســام بــ
ـتـحـدة وحـلـفـائـهـا.وشـدد الـواليــات ا
هــيث عــلى أنه عــلم بــحــالــة الــتـأهب

النووي من وكاالت األنباء.
ÊUOÐ —Ëb

وكـتب هيث يقول: "عندما سألت وزير
اخلـــارجــيــة (الــســـيــر ألــيك دوغالس
هـوم) عـن ذلك كـنت جـالـسـا بـجـانـبه
ـنـصــة بـيـنـمــا كـان عـلى وشك عــلى ا
اإلدالء بـــبـــيـــان لـــقــد كـــان في نـــفس

وقف". ا
شـكلـة بسـبب محـاولة وقـد تفـاقـمت ا
واضـــحــة من قــبـل وزيــر اخلــارجــيــة
األمـريكي هـنري كيـسنغـر للتـقليل من
أهـــمــيـــة حــالـــة الـــتــأهب فـــضال عن

. مشكلة اتصال تتعلق بالبريطاني
وهـــنــاك 5 مـــراحل من هـــذا الــقـــبــيل
واحلــالــة الــثــالــثــة تـعــنـي أن جـمــيع
ا في ذلك الـقوات النووية الـقوات 

في حالة استعداد عالية.
وبـحسب تقـييم حالـة التأهب من قبل

عمان
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ما ضاع في تلك السنة.
وكـانت احلـرب الـبـاردة في أوجـهـا في
اضي مـطلع الـسبـعيـنيـات من القـرن ا
ــــتــــحـــدة حــــيث دعــــمـت الـــواليــــات ا
األمـــريــكــيـــة إســرائـــيل ودعم االحتــاد
الـســوفـيـتي مـصـر وسـوريـا وبـالـتـالي
أصـبـحـت احلـرب جتـري بـ الـطـرف
بـــالــوكـــالــة عـن الــقـــوتــ األعـــظم في

العالم.
ـتـحدة تـنـتج أفضل وكـانت الـواليات ا
األسـلـحـة وال تتـردد في مـنح إسـرائيل
أحـــدثــهــا لــذلك جنــحـت تل أبــيب في
صريـة والسورية وقف تـقدم القـوات ا
سـريعا وانتقلت فيـما بعد إلى الهجوم
فــنـجـحت في اسـتـرداد أغـلب األراضي
الـــتي خــســرتـــهــا ونــشـــطت اجلــهــود
الـدولــيـة لـوقف الـقـتـال.وعـلى أثـر ذلك
تلقى الرئيس األمريكي آنذاك ريتشارد
نـيكسون رسـالة من الزعيم الـسوفيتي
لـيونيـد بريجنـيف.وقد حذر بـريجنيف
من أن الـروس قد يـتدخـلون في الـقتال
بــــــ إســــــرائــــــيل ومــــــصــــــر وكـــــان
رحلة أصحاب اإلسـرائيليون في تلك ا
الـيد العليا بـعد أن عبر اجلنرال أرييل
شــارون (رئــيس الــوزراء اإلســرائــيـلي
فيما بعد) قناة السويس.,ذكرت وثائق
بـريطانيـة سرية  كشف النـقاب عنها
فـي عــــــــام 2004 أن احلـــــــــكــــــــومــــــــة
الــبـريــطـانــيـة كـانـت غـاضـبــة من عـدم
اسـتشارتـها أو إبالغها بـشكل صحيح
ي أعلنتها بـشأن حالة تأهب نووي عا
ـــــتــــحـــــدة خـالل حــــرب الـــــواليـــــات ا

أكتوبر/تشرين األول عام 1973.
وكــتب بـول ريـنـولـدز مـراسل الـشـؤون
ـية في بي بي سي حـينـذاك يقول الـعا
ـذكــرة الالذعــة الـتي نُــشـرت إنـه في ا
بـعد  30عـاما من الـسريـة اتهم رئيس

يـوضح نـقص االتـصـاالت.ومع ذلك لم
يـرسل الـسفـيـر البـريطـاني رسـالة إلى

لندن حتى الساعة 1425.
وقــــــــــــد ســــــــــــأل إدوارد هــــــــــــيـث عـن
الـسبب.وكان مبرر الـسفير أنه كان في
ـفــرده و"لم يــكن لـديه أي االجــتـمــاع 
ـكــنه تـمـريــر الـرســالـة إلـيه شــخص 
لــيـبـعث بـهـا فـي وقت أبـكـر".وخـلـصت
ـشـتـركة إلى أن جلـنـة االسـتـخبـارات ا
حـــالــة الــتــأهب لـم تــكن ضــروريــة من
يل إلى رؤية أن الـناحية العسكرية: "
ـتــحـدة أعـلى من الالزم رد الــواليـات ا
ـطـلـوب" عـلى حد لـتـحـقـيق الـتـأثيـر ا
ا قال الـدكتور كيسنغر إن قـولها.ولطا
ذلـك مـــبـــرر ألنه يـــضـــمن عـــدم حتـــرك

السوفييت.
وأشـارت مقـابالت الحقة مع مـسؤول
ســوفــيـيت إلـى أن رسـالــة بـريــجــنـيف
كــانت خـدعــة حـيث أمـل في أن جتـبـر
ـتـحـدة اإلسـرائـيـلـي عـلى الـواليـات ا
الـــتــوقـف.لــكن كـــيف كـــان الــوضع في

إسرائيل في يوم كيبور?
فـي ذلك الوقت كان إيهود باراك الرجل
الـذي أصـبح فـيمـا بـعـد رئيـسـا لوزراء
إسـرائــيل قـد تـخـرج لـلـتـو من جـامـعـة
ـــتــحــدة ســـتــانـــفــورد في الـــواليــات ا
األمــريـكــيـة لـكــنه كـان قــد أدى خـدمـته
الـــعـــســكـــريـــة في الــقـــوات اخلـــاصــة
اإلسـرائـيلـية لـذلك جمع أغـراضه وعاد

جرد سماع األخبار. إلى تل أبيب 
ـجـرد وصول بـاراك تـوجه مبـاشرة و
إلى مـركـز قـيـادة الـقوات اإلسـرائـيـلـية
ـعروف باسم "احلفرة".ويقول باراك وا
ـا "لــقــد كــانت الــوجــوه شــاحــبــة كــأ
يـعلوهـا الغبار فـقد كانت هذه الـلحظة
هـي األشـد قـسـوة خـالل احلـرب وبـعـد
ذلـك بـدأت الــقــوات اإلســرائــيــلــيــة في
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ـدارس أو تــطـبق مــثل هـذه تـغــلق ا
الضوابط السلوكية الصارمة.

بالنسبة للشباب ومتوسطي العمر 
الـــذين تــتـــراوح أعــمـــارهم بــ 20
ــا  ال يــزال خــطــر الــوفـاة و 49عــامً
ضئيـلًا  تقـريبًا .0002.0. يجب أن
يــــعـــيـش كل شـــخـص بـــالـغ في سن
ــا حـيــاتـه بـشـــــــــكل الــعــمل تــقــريــبً
طـــبــيـــعي قــدر اإلمـــكــان  ولـم تــعــد
تــخــضع لــســيــطــرة الــتــفــويــضــات

التعسفية.
كما هو احلال مع معظم اإلصابات 
يـبــدو أن خـطــر الـوفــاة أكـبـر قــلـيالً
بــالــنــســـبــة ألولــئك الــذين تــتــراوح
أعمـارهم ب 50 و 69 عـامًـا: خـطر
ـصاب في وت بالـنسـبة ألولئك ا ا
هــذه الــفــئـة الــعــمــريــة هـو 0.005.
تعلقة إحصائية الوفيات الوحيدة ا
بــالــوفــيــات هي لألشــخــاص الــذين
تـبـلغ أعـمـارهم 70 عـامًـا فـمـا فـوق.
صاب في معدل الـوفيات لألفـراد ا
هـــــذه اجملــــمـــــوعــــة هــــو 1 من 20.
لألسـف  أدت الـــســــيـــاســــات الـــتي
وضــعــهــا احلـاكـم أنــدرو كـومــو في
نيـويـورك إلى عودة مـرضى كـورونا
سن  اإليجابي إلى دور رعـاية ا

فـي مــــــــــارس 2020  اإلعـالن عن
covid-19 مــعـدل وفــيــات كــورونـا
بـأنـه مـخــيف بــنـســبـة 3.4 من قـبل
ية وخبراء مثل منظمة الصحة العا
الـدكـتــور أنـتـوني فــوسي. مع جـمع
ـرور الوقت  ـزيد من الـبـيـانـات  ا
انــخــفض مــعــدل الــوفــيــات. أحــدث
األرقــام من مــراكـز الــســيــطــرة عـلى
األمــراض (CDC) تـــفـــصل مـــعــدل

الوفيات حسب الفئة العمرية.
إذا أصــيب شــخص مــا بــالــعـدوى 
فــقـد أعــدت مــراكـز الــسـيــطــرة عـلى
األمــراض والــوقـايــة مــنــهــا "أفـضل
ـعـدل الـوفـيـات بـنـاءً تـقـديـر حـالي" 
عـلى الـبيـانـات الـتي  جـمـعـها من
مـارس حتى سـبـتـمـبـر مع األخذ في

االعتبار عامل R صفر.
يــجب أن يــتــعــلـق مــعــدل الــوفــيـات
ن هم في بـفــيـروس كـورونــا فـقط 

سن 70 وما فوق
اســتـنــادًا إلى عــامل R الــذي يـبــلغ
 2.5فـــإن األطــفـــال الـــذين تـــتــراوح
أعــمـارهـم بـ  1 و 19 عـــامًــا  إذا
أصــيـبــوا  مــعــرضـون فــقط خلــطـر
وت 0.0003. اخلطـر عـلى أطـفال ا
دارس منـخفض لـلغـاية ; يجب أال ا
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ـا يعـرّض الـسـكـان األكثـر ضـعـفاً
للخطر ويزيد معدل الوفيات.
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كـن إجراء حتـسـينـات عـلى مـعدل
الوفيات إذا بدأ كل أمـريكي التركيز
ـنـاعـة لـديـهم  عـلى تـقـويـة جـهـاز ا
بـدالً من اخلـوف من بـيـئـتـهم. يـجب
تــوفــيـر هــيــدروكــسي كــلــوروكـوين
(HCQ)  والـــزنـك بـــســــهـــولـــة ألي
مــريض يــعـانـي من أعــراض عـدوى
في اجلهاز التنفسي. على الرغم من
فـعـالـيـته في جـمـيع أنـحـاء العـالم 
فقـد  قـمع بـروتوكـول الـعالج هذا
ــــا أدى إلى والــــكــــذب بــــشــــأنه  

ارتفاع معدل الوفيات.
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ــركـز وجــد بـاحــثـون طــبــيـون من ا
الطبي جلـامعـة ليدن في هـولندا أن
نع تكاثر الفــــيروس معدن الزنك 
ليس فـقط لفـيروسـات كورونـا ولكن
جـميع فـيـروسـات احلـمض الـنووي
ـــــا فـي ذلك الـــــريــــــبي األخـــــرى  
فـــــــــيــــــــروس شـــــــــلـل األطـــــــــفــــــــال
والـفــــــــيـروس اخملـلـوي الـتـنـفسي
وفيـروسـات الـبيـكـورنا وفـيـروسات

األنفــــــلونزا. 
يــعــمل الــزنك عن طــريق تــصــحــيح
ــعــاجلــة احملــلــلــة لــلــبــروتــيــنـات ا
الــبــروتـيــنــيـة الــفــيــروسـيــة. تــنـقل
ــــــضــــــادة خــــــصــــــائـص الــــــزنـك ا
لـلـفـيروسـات تـنـظـيـمًـا أعـلى إلنـتاج
ــا يـســمح جلـهـاز اإلنـتــرفـيـرون  
ناعة الفـطري باالستجـابة بسرعة ا
أكـــبــر لــلـــفــيـــروس لــلــتـــخــلص من
العدوى من اجلسم. عالوة على ذلك
ـــتــلـك الــزنـك نــشـــاطًــا مـــضــادًا  
ناعة لاللتهـابات ويسمح لـوظيفـة ا
لـلـخاليـا الـتـائـيـة بـالـعـمل بـكـفاءة 
ـا يحـد من عـواصف الـسـيـتـوك

الـتـي يـتم مالحــظــتـهــا في احلـاالت
عادن النزرة الشديدة من كورونـا. ا
ــنــاعـة األخــرى مــهــمــة لــوظــيــفــة ا
ا في ذلك السيلينيوم. الصحية  
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وجـــدت دراســــة من إســـبــــانـــيـــا أن
مـرضى كورونـا يـسـتـجيـبـون جـيدًا
ــكــمالت فــيــتــامــ د  حــتـى بــعـد
اإلصـــابــــة. في الـــدراســــة   نـــقل
ـــرضى الــذيـن ثــبـــتت إصــابـــتــهم ا
ـســتـشـفى بـفــيـروس كـورونــا إلى ا
ائة من الوقت الذي بنسبة 50 في ا
 فــيه حـجـب فـيــتــامـ د. لـم يـنج
اثــنــان من مـرضـى وحـدة الــعــنــايـة
ـركــزة. أعـطــيت مــجـمــوعـة أخـرى ا
مصابة بفيروس كورونا فيتام د.
شهدت هـذه اجملمـوعة قبـولًا واحدًا
ركزة (من ب فقط لوحدة العـناية ا
ــا تــمت دراســتــهم) وقـد 50 شــخـصً

جنا هذا الشخص.
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وجـدت دراسة بـعـنـوان "كيـرسـيـت
وفيـتـامـ ج: عالج جتـريـبي تآزري
لـــلــــوقـــايـــة والـــعـالج من فـــيـــروس
كورونـا اوألمـراض ذات الصـلة " أن
الـكـيـرسـيـتـ يـتـدخل "في خـطـوات
مـــتـــعــددة مـن ضـــراوة مــســـبـــبــات
ـــــا فـي ذلك دخـــــول األمــــــراض"  
الفيروس وتكاثر الفيروس وجتميع
البروت "لوقف العدوى الفيروسية
وانـتـشـارهـا. عـنـدمـا يـتم اسـتـخدام
كيرسـيت بـالتآزر مع فـيتام سي
 يصـبح االثنـان دواء وقائـيًا لعالج
كورونا والتهابات اجلهاز التنفسي

األخرى.
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Glycyrrhiza glabra) جـذر عرق
الـسـوس) هـو واحد مـن الـعديـد من
ـضادة لـلفيـروسات التي األعشاب ا

كن ال تستـلزم وصفـة طبيـة والتي 
اسـتـخـدامـهــا لـوقف االلـتـهـابـات في
اجلسم. كشـفت الدراسات اخملـتبرية
التي أجريت على جذر عرق السوس
عن نـشـاط مـضـاد لـلـفـيـروسـات مـثل
ــــــنــــــاعـــــة فــــــيـــــروس نــــــقــــــــص ا
الــبــــــــــشــريــة  وفــيــروس كــورونـا
ــرتـــبط بــالــســـارس  والــفــيــروس ا
اخملـلـوي الـتـنـفـسي  والـفـيـروسـات
ـــنــقـــولــة بـــاالتـــصــال اجلـــنــسي  ا
وفــيــروس فــاكـســيــنــيــا  وفــيـروس

التهاب الفم احلويصلي.
الشيح احللو

مادة األرتيمـيسين A مشتق نشط
مـن عـــــــشـب الـــــــشــــــــيـح احلـــــــلـــــــو
Artemisia annua / A. an-)
Æ©nua الــــــذي يــــــثــــــبط الــــــســـــارس
والفـيـروسات األخـرى في الـدراسات
الـســريـريـة. يـعــيق تـركـيــز أسـيـتـات
- األورانتياميد في النبات كاثيبس
L (CTSL) وهــــو بـــــروتــــ مــــهم
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مــنــذ 47 عــامــا انــدلــعت فـي مــنــطــقـة
الـشـرق األوسط حـرب ب دول عـربـية
وإســـرائــــيل كـــانت بــــدايـــتـــهـــا في 6
أكــــــتـــــوبـــــر/تــــــشـــــرين األول مـن ذلك
الـعام.وكان يوم كيبـور (ما يطلق عليه
بـالـعـربـيـة: عـيـد الـغـفـران في الـديـانـة
الــيـهـوديـة) من عـام 1973 مــثل غـيـره
من أيـــام كــيــبــور (عــيــد الــغــفــران في
الـديانة اليـهودية) في إسرائيل في كل
سـنة إذ تتوقف احلياة تماما ويصوم
فــــيـه الــــيــــهـــــود ويــــقــــومــــون بــــأداء

الصـــلوات.
وكـمـا كتـب كيـفـ كونـلـلي مراسل بي
بـي سي لـشـؤون الــشـرق األوسط قـبل
عـدة سـنـوات فـإنه أكـثـر األيـام قـداسـة
عـند الـيهـود وأكثـر األيام الـتي تصبح
فــــيــــهـــا إســــرائـــيـل في أشــــد حـــاالت

الضعف.
وهـو اليوم نـفسه من عام 1973 الذي
ـصـريـون والـسـوريـون لشن اخـتـاره ا
حـرب خــاطـفـة عـلى إسـرائـيل قـبل 46
عـامـا وهي احلـرب التـي الزلنـا نـعيش

تداعياتها حتى اآلن.
وكـانت هذه احلرب محاولة من العرب
ة الـتي أحلقـتهـا بهم لـلرد عـلى الهـز
إسـرائـيل عام 1967 حـ أعادت رسم
ــنـطــقـة وضـمت مــسـاحـات خــريـطـة ا
واسـعـة من األراضـي وهزمـت جـيوش
3 دول عـــربــيـــة هي مـــصــر وســـوريــا

واألردن.
واستولت إسرائيل في ذلك اليوم على
تـرامية األطراف شـبه جزيرة سـيناء ا
واحـتلت هـضبة اجلـوالن كمـا انتزعت
الـضفـة الغـربية من األردنـي وبـعدها
ـصـري كـان من الـواضح أن كال من ا
والـسوريـ مصمـمون على اسـترجاع

لـــفــيـــروس كـــورونــا لـــلـــدخــول إلى
ـاثلة اخلاليا. يـتم تطـوير عـقاقـير 
الستـهداف CTSL لعالج كـورونا 
ويـوفــر عـشـب الـشــيح احلـلــو نـفس

اآلليات الطبية.
ــزيـــد عن الـــتــعـــايش مع ـــعــرفـــة ا
الفـيـروسات والـتـغلب عـلى الـعدوى
Immu- بشـكل طبـيعي  قم بـزيارة
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ـاذا يتم الطعن في نشر احلقـيقة" # 
حــقـــوق اإلنــســان فـي زمن احلــاجــة

اإلنسانية?
في سـبـتـمـبـر 2019 أصـدر اجملـلس
ي لـــرصــد الـــتـــأهب تــقـــريــرًا الـــعــا
بــعـــنــوان "عـــالم في خــطـــر" يــوضح
بــالـــتــفــصـــيل كــيـــفــيــة إجــراء األ
ـية ـتحـدة ومـنـظـمـة الصـحـة الـعـا ا
تــدريــبــات عــلـى مــســتــوى الــنــظــام
ا في ذلك واحد وتمارين محاكاة  
تـعمد لـ "جرثومة واجهة اإلطالق ا

يتة"? تنفسية 
اذا حتدث الـدكتور أنـتوني فوسي  
يت وبيـل جيـتس كـثـيـرا عن وبـاء 
وشـيك  قـبل وقت طـويل من اإلعالن
اذا يـصرّ هذان الرجالن عن الوباء? 
بــشـدة عــلى تــطــعـيم ســكــان الــعـالم

كافة?
ـراســيم الـطــبـيـة ـاذا يــتم إصـدار ا
ـاذا تـركـز بـهـذه الـقــوة الـعـقـابــيـة و
استجابة الـصحة العامـة على تقييد
احلريـة الشـخصـيـة والسـيطـرة على
الـنــشـاط االقــتـصـادي  جملــرد تـوقع

ية ما الذي دفع منظمة الـصحة العا
(WHO) إلى إعالن وبـاء في الوقت
الذي قـامـوا فيه بـذلك? كم من الـهرج
ــــــرج  وإغـالق احلــــــكــــــومــــــات وا
ومراقبـة الشـركات هو رد فـعل مبالغ
ن فيه? كم من هـذا  التخـطيط له? 
تـخــدم أجـنـدات اإلغـالق والـضـوابط
ـطـاف? هل االقـتـصـاديـة في نـهـاية ا
تـــعـــلم أنه  تـــوزيـع مـــجـــمـــوعــات
covid-19 اختـبار فـيروس كـورونا

قبل اإلعالن عن الوباء?
اجتـمـعت مـجـموعـة مـؤلـفة من 600
طبـيب في إسبـانـيا ووصـفوا تـفشي
فــيـروس كــورونــا بــأنه "وبــاء كـاذب
false pandemic  إنـــــــــشــــــــاؤه
ألغراض سـياسـيـة. إن حبس الـناس
وإقـنـاعـهم بـأنـهم قـادرون عـلى نـشـر
عــــدوى لــــيس لــــديـــهـم هي لــــعــــنـــة
اســتــبـــداديــة لــلــقـــمع. يــحث هــؤالء
ــتـخـصــصـ اآلخـرين في األطـبـاء ا
الرعاية الصحية  و "وسائل اإلعالم
والـسـلــطـات الــسـيـاســيـة عـلى وقف
هـذه العـمـلـيـة اإلجـراميـة  من خالل

ــاذا اإلصــابـــة بــأمــراض مـــعــديــة? 
تصـادر الـدولة احلـقوق الـشـخصـية
واخلــصـوصــيــة الــطـبــيــة وتــفـرض
مـعـدات احلــمـايـة الـشـخــصـيـة عـلى
السـكـان من خالل اخلـوف واإلكراه?
في أكتـوبر 2019 نظم بـيل جـيتس
ـا لــوبـاء فـيـروس كـورونـا في تـمـريـنً
نيـويـورك بعـنوان Event201. ركّز
احلــدث عـــلى كــيـــفــيـــة تــطـــعــيم كل
شـخص عـلى هـذا الـكـوكب. من أجل
حتقـيق هـذا الهـدف  سـيتـعـ على
الــســـكــان أن يـــكــونــوا مـــشــروطــ
بالتـنازل عن حقوقـهم من أجل "خير

اجلميع"
#  تــوزيع مـــجــمــوعـــات اخــتــبــار

كورونا في عامي 2017 و 2018
هل مــجــمـــوعــات اخــتــبــار كــورونــا
مصمـمة بـشكل استـراتيـجي إلعطاء
نتائج إيجابـية كاذبة  ولإلفراط في
تـقـديـر عـدد احلــاالت لـتـبـريـر تـدخل
احلـــــكـــــومـــــة وعـــــزل األشـــــخــــاص
األصحـاء? ال تـمتـلك مـراكـز مكـافـحة
األمــراض والـــوقــايــة مـــنــهــا بــراءة

اخـتـراع فـيــروس كـورونـا فـحـسب 
بل تـــمــتــلـك أيــضًــا بـــراءة اخــتــراع
وحـقـوق حـصـريـة لـطـرق االخـتـبـار.
ــاذا تــنـــتج مــجــمـــوعــات اخــتــبــار
كورونـا نـتـائج إيـجـابيـة كـاذبـة لدى
ــرضى  وتــنـتج أدلــة كــاذبـة غـيــر ا
لــــفـــرض احلــــجـــر الــــصـــحـي عـــلى
األشـخاص األصـحـاء  واإلعالن عن

حاالت تفشي غير حقيقية? 
ــاذا يُـســمح لالحــتــيــال الــطـبي أن

يستمر?
إذا كان فـيروس كـوروناقد ظـهر  في

الصـ أواخر عام 2019 فلـماذا 
تـوزيع مـجـمـوعـات اخـتـبـار كـورونا
في جميع أنحاء الـعالم  قبل عام

من "الوباء"? 
تكشف قاعدة بيانات حلول التجارة
ــتــكـامــلــة أنه  إرسـال ــيـة ا الــعـا
مــجــمــوعــات اخــتـبــار كــورونــا إلى

البلدان في عامي 2017 و 2018.
ـــعـــلـــومــات بـــعـــد انـــتــشـــار هـــذه ا
الــتـــجــاريـــة  حــاول حل الـــتــجــارة
World Integrat- تكامل ي ا العا

WITS أوed Trade Solution 
إعـــادة تــســـمــيـــة أطــقـم اخــتـــبــارات
ــصـطــلـح غـيــر واضح  "كــورونــا" 
"أطقم االخـتبـارات الطـبيـة". في عالم
ستوى من الغموض التجارة  هذا ا
غــيـــر مــســمـــوح به. عــلـى الــرغم من
ـلصق  إال محـاولة  WITSإخفـاء ا
ـنتج. أنهـا ال تسـتـطيع تـغيـيـر رمز ا
حتــتــوي "مـجــمــوعــات االخــتــبـارات
HS نـتج الـطـبـية" عـلـى نفـس رمـز ا
300215 وهي تــعـنـي "مـجــمــوعـات

اختبار كورونا" .
ـاذا  الـتــركـيـز بــشـكل كـبــيـر عـلى
بروتوكـوالت الكشف اخلـاطئة بـينما
ـرض يـتم قــمع الـعالجــات الـفـعــالـة 
اجلــهــاز الـــتــنــفــسي الـــذي يــســبــبه
ـــاذا أنـــظـــمـــة فـــيـــروس كـــورونـــا ? 
ساعدة ستشفيات سيئـة التجهيز  ا
اذا ال ـرضى?  ـنـاعة لـدى ا أجهـزة ا
ــســمح حــتى بــهــذه األســئــلــة عــلى يُ
وسائل الـتواصل االجـتمـاعي  حيث
يتحد  Facebookمع الديكـتاتورية
WHO ـعــروفــة بــاسم الــعــلــمــيــة ا

ومـــــراكــــز تـــــشـــــخــــيـص األمــــراض
األمـــريـــكـــيــة CDC لـــلـــتـــحـــكم في

علومات? ا
ــعـــلــومـــات  حتــقق من ــزيـــد من ا

Stop World Control. حـــيث 
ـنظـمة جلـمع األصوات إنشـاء هذه ا
ــعـــارضــة الـــتي تــهـــتم بـــاحلــريــة ا
الــشـخــصــيــة  والــتي تــهـتـم بـوقف
صعـود دولة بـوليـسيـة طبـية فـاشية
واستبدادية اجـتاحت العالم في عام

.2020
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تلـكاته وصفى خصـوصياته وانفق االموال الـتي جمعها ال ألوم ابـدا الذي باع 
قـبل ان يـقـرر الـسـفـر ليـغـتـرب في احـدى الـبـلـدان االوربـيـة قـاطـعـا االف االمـيال
وعابرا احملـيطات واجلـبال ليسـتقر في البـلد الذي كـان حلمه ان يصل الـيه طالبا
اللـجوء الـسيـاسي او االنسـاني متـحديـا كل العـقبـات واخملاطـرا بحـياته من اجل
االستـقرار بعد حصوله على الـلجوء في بالد الغربة  نـعم الالومه عندما اتفاجئ
اليـ انـه سـرعــان مـاقــرر الــعـودة لــلـوطـن تـاركــا جلـوئه الــذي انــفق من اجــله ا
ومجـازفاته للـوصول الى بـلد الغـربة  نعم الالـومه ابدا عـندما قـال لي نعم عشت
اسـابـيع واشـهـر في بلـد فـيه كل شئ صـحـيح وفـيه الـقانـون وااللـتـزام االنـساني
ولكن عـنـدما اضع راسي عـلى الـوسادة واقـول في نـفسي (مـاذا افـعل بجـنة بال
ـفردي بـاستـثـناء بـعض االصدقـاء الذين يـبحـثون اوادم !) ماذا افـعل وانا هـنا 

عن حالهم ووضعهم ? 
ن عندما امرض ? الاخ والام والقريب وماذا افـعل اذا مررت بشدة ? واستنجد 
والاهل يسـتنجدوني ح احتـاج اليهم ! نعم وهذا من اهم االسـاب التي جعلتني
ان احزم امـتعـتي واقرر العـودة الى وطني وبلـدي وامي واخي وجيـراني واحبتي
حيـنها فقط سـاكون في امان المـثيل له ! نعم الـيست هذه االسـباب تكـفي للعودة
الى حـضن امي وفــراش غـرفـتـي وحـديـقــة بـيـتي الــعـامــر بـاحملـبــة والـدفئ اعـود
الستمع صـباح كل يوم زقزقة عصـافير حديقتـنا فهي عصافيـر اجلنة ! نعم لهذه
االسـبـاب عدت تـاركـا الـشوارع والـسـاحات اجلـمـيـلة تـاركـا بلـد لـيس في روحـنا
واحالمنـا العود رغم تـعب السـن الـتي قضـيتـها وعـشتـها عـدت الى جنـتي وانا
اجـلس عــصـر كل يـوم بــ عـائـلـتي وبــ انـفـاس امي واوالدي واتــنـاول الـشـاي

والكعك . 
عـدت لـوطن فــيه نـسـمع اصـوات احلـمـام وفـيـه شـوارع ومـحالت تـشـفـيك من اي

مـرض حــ تـرتـادهـا  نـعم عــدت من الـغـربـة الـتي الاجـد
نفـسي فيها  واليوم نتلقى اكثر من نبا ان عراقي غادر
احليـاة بسبب مرض الغربة التي عـاشها ليغادر احلياة
وهـو في ا صـحــة لـكـنـهـا الــغـربـة الـتي جــعـلـته يـرقـد
بفـراشه ويقفل باب شقـته والتفتح اال بامـر شرطة البلد
وبعـد ايام وتعـفن جثته بـشقته لـتسجـل احلادث قضاءا

وقدرا ! وانا اسجلها الغربة هي القاتلة  .
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اه ما اسـرع مرور االيام وما اخف انقضاء االعوام فبأالمس القريب جدا سمعنا
فجع وخلو مجالسك ومحافلك  من حضورك البهي منها و فزع ا بخبـر رحيلك ا
ـستـقبل هذا ـتربص  من توجـيهـاتك وحتذيراتـك وتنبـيهـاتك من عاديـات الزمن ا
ــظـلـوم احملـروم بــفـعل جـور الـتــاريخ وظـلم اجلـغــراقـيـة واسـاءات ذوي الـشـعب ا
وجد واالسـتاذ الذي علمـنا التفاءل والـتفاعل االيجابي مع علم وا القـربى وانت ا
ـفـعم بـحب ـتـرع بـحب كـوردسـتـان وا احلـيـاة وطـرد الـيـأس من نـفـوسـنــا وانت ا
الــعــراق الـذي لم تــتــخل حـتى وال ثــانــيـة واحــدة من الــنـضــال من  اجل حتــقـيق
قـراطية سـتقبل االبـهى  لشعـبه في وطن يعيش فـيه مواطنه بـحرية وكـرامة ود ا
ورفاه بـعـيدا عن االضـطـهاد واالسـتـغالل والتـرهـيب... وصحـيح انك اجـبرت في
السـنوات اخلـمس االخيـرة في اجللـوس بالـبيت بـفعل اعـتالل الصـحة ومـهاجـمة
امراض كـبر السن التي لم ترأف بك لكنك قط لم تنهزم امامها ولم تتوقف للحظة
عن جــهــادك الـذي دام 85 عــامــا ونــيف من اجل بــلــوغ الــوطن احلــر والـشــعب
الـسـعـيــد وهـو شـعـار اصـيل شــريف نـاضـلت من اجل ان يــتـحـقق طـوال عـمـرك
للوصول اليه غير مبال بسجن وال هياب  من اعتقال وال خائف من ابعاد وال قلق
من اضـطـهـاد وال   مـشـفق من اغـتـراب او عـقـاب هـذا الـشـعـار الـذي لم يـتـحـقق
ضـحية حتى عـشر معـشار مـنه طوال عـمرك وعمـر حزبك وجـماهـيره الشـريفـة ا
الواسـعة عـلى الرغم من عـشرات االلوف مـن القرابـ وانهـار الدمـاء التي سالت
وكب الـعابـر كـما يـقول صـديق عـمرك ونـضالك االثـير لـتـعبـد طريق حـريـته الى ا
اجلـواهــري الـكـبــيـر اه واه والف اه عــلى مـرور االيــام بـهــذه الـســرعـة  وصـدقت
العرب وكـتبهم ح قالت انـها تمر مر السـحاب لقد كان عمـيد ادبنا الكوردي  د
ـعنى الـكلـمة مـشرعـا قلبـه وبابه امام عز الـدين مناضـال بحق وحـقيق وانسـانا 
كل الـنـاس صـغـار وكبـارا فـقـراء واغـنـيـاء فألـكل عـنـدك في شـرعـة احلـيـاة سواء
وانت الذي امـنت طوال عمـرك بأن النسـان اثمن رأسمـال  كنت تسـتقبل الـشباب
وحتثـهم على الثقـافة والنـضال بحـنو االب الرؤوم احلاني و وتـتوجه نحـو الكبا ر
ـطيع٠  تسـعون كتابـا ونيف في االدب شعرا ونـقدا وفي التاريخ بأجالل االبن  ا
وأدب السـيرة حتـليال ودراسات  وفي الـترااث والـفلـكلور تـأصيال واضـاءات كنا
جنلس في حضرتك بدارك العامة في محلة(توي مليك) الراقية في شمال مدينتك
لك الـشاب فـيصل الـثاني (شـجرة توث) االثيـرة السلـيمـانيـة العـزيزةحـيث زرع ا
ـدينة تذكره له تلك البادرة اجلميلة هـناك اثناء زيارته لها عام  1957 وال تزال ا
 وتخـليدها باطالق اسمـها على تلك احمللـة اجلميلة ٠٠٠اقـول كنا جنلس ساعات
طويلـةمعك انا والنائب الـدكتور الناقد رؤوف عـثمان ساعات طـويلة ونحن نصغي
ـسلـسل ال يـسـتـغـنى عنه ل وحـديـتك احلـلـو ا الـيك بـحب واجالل فـمـجـلسك ال 
عـلـما في كل تـلم ورايـة في كل مـعرفـة وروضة ظـلـيلـة من ريـاض الفـكـر التـقدمي

ـة من اجـل كـوردســتــان اعـز االصـيـل ومـدرســة نــضـالــيــة كــر
وعــراق اغـلى رحــمك الـله اسـتــاذ االسـاتــيـذ و شـيخ اهل
ـعارف  د.عزالدين مصطفى رسول واسكنك  ان شاء ا
الـله  افـيـاء عـلـيـ مع الـنـبـيـ والـصـديـقـ والـشـهـداء
وحـسن اولئك رفيقا وانا لله وان اليه راجعون وال حول
ر وال قوة اال بـالـله الـعـلي الـعـظـيم.....   وهـاهـو عـام 

ياترى  مرة اخرى اقول ما اسرع االيام حاديثك.
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تلقتْ الـهيأة التطـبيعية دعـوة رسمية من االحتاد الـقطري إلقامة مـبارات وديت  مع مـنتخب الشباب
ـنــتـخـبـ لـنـهــائـيـات آسـيـا حتت  19 عـامـا. ووافــقتْ الـهـيـأة في الـدوحـة وذلك ضــمن حتـضـيـرات ا
ـبـاراتـ الـتي سـيتم التـطـبـيـعـية لالحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقدم عـلى طـلب اجلـانب الـقـطـري خلوض ا
ـقبل. وستـكون مباراتـا شباب قطر خوضهـما بالرابع عـشر والسابع عـشر من شهر تـشرين الثاني ا
هي بدايـة التحضـيرات احلقـيقية لـليوث الرافـدين لبطـولة آسيا حتت  19 والـتي  تأجيلـها إلى بداية

عام  2021 من قبل االحتاد اآلسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.
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{ مــــدريـــد- وكــــاالت: اســــتــــهــــلت
األرجـنـتـ مـشوارهـا في تـصـفـيات
كأس الـعالم لكـرة القدم  2022بشكل
مـثـالي عـنـدمـا نفـذ لـيـونـيل مـيسي
صـفر ركـلـة جـزاء بـنـجـاح لـتـفـوز -1
عـلى ضيـفتـهـا اإلكوادور . واهـتزت
ــدرجـات اخلـالـيـة بـهـتـاف مـيـسي ا
مـيـسي في الـدقـيـقة  12عـنـدمـا منح
ـنـتـخب مـهـاجم بـرشـلـونـة الـتـقـدم 
بالده بـعد ركـلة جـزاء حصل عـليـها
لـوكاس أوكـامـبوس إذ جلـأ االحتاد
ــكـبـرات الـصـوت من األرجــنـتـيـني 
أجل صـــنع األجــــواء داخل مـــلـــعب
بـومـبـونــيـرا. وخـســرت األرجـنـتـ
مــرة واحــدة في آخـر  8مــواجــهـات
ضـد اإلكــوادور في تـصـفـيـات كـأس
الـعـالم وعـلى الـرغم مـن فشـلـهـا في
تعـزيز تقـدمهـا إال أنها لم تـتعرض
ـتواضـعة. لـلخـطـر أمام نـظيـرتـها ا
لـكن احلـصـول عـلى الـنـقـاط الـثالث
أمر جيـد لألرجنتـ التي غابت عن
التتويج بالبـطوالت الدولية منذ أن
حصـدت لقب كأس كـوبا أمـريكا في
ومــددت األرجـنــتـ سـجــلـهـا .1993
ــة إلى ثـــمــاني اخلــالـي من الــهـــز
درب ليونيل مباريات حتت قيـادة ا
سـكــالـوني وكــان االنـتــصـار بــدايـة

إيـجـابـيـة لـسـبـعـة العبـ في
الـتــشـكــيـلــة األسـاســيـة لم
يـــســـبق لـــهم الـــلـــعب في
تصفيات كأس العالم من
قبل. وتـخـرج األرجنـت
ــواجـهـة بـولــيـفـيـا في
البـــاز يــــوم الــــثالثـــاء
فيـما تـعود اإلكوادور
الســــــــتـــــــضــــــــافـــــــة
أوروجـــــواي الـــــتي
تــغــلــبت  1-2عــلى
تـــــــشــــــيــــــلـي في
انــــــــــــــــــــــــطــالق
الــتــصـــفــيــات.
ويـــــــــــتــــــــــأهـل
أصـــــــــحـــــــــاب
راكز األربعة ا
األولــــــى فـــــي
الــتــصــفــيـات
الــــتـي تــــضم
عـــــــــــشــــــــــرة
مـــنــتــخــبــات
إلــــــــــــــــــــــــــــى
الــنــهــائــيــات
فـي قــــــــطـــــــر
مــــــبــــــاشـــــرة
بــــــيــــــنــــــمــــــا
يـــــــــخـــــــــوض
ـركز صاحب ا
اخلـــــــــــــــامـس
ـــــــــــلـــــــــــحـق ا
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أبرز جوسـتافو
ــديــر ألـــفــارو ا
ــنــتــخب الــفــني 

بفوز ثم  1-2على منتـخب تشيلي
في اجلـولـة األولى من الـتـصـفـيات.
وحـصـد مـنـتـخب أوروجواي أول 3
نـقـاط له في هـذه الـتـصـفـيـات الـتي
نتـخبات الـ شاركـة جمـيع ا تقـام 
في هـذه القـارة بـنـظام دوري من 10
ــنــتــخــبــات دور واحــد. وتــتـــأهل ا
ـــراكــز األربـــعــة األولى صــاحـــبــة ا
مــبــاشــرة إلى الــنــهــائــيــات فــيــمــا
ـركــز اخلــامس يـخــوض صــاحـب ا
مـلحـقا فـاصال مع مـنتـخب من قارة
ونديال. أخرى على مقعد آخر في ا
وأنـهى منـتـخب أوروجواي الـشوط
األول لصاحلـه بهدف سـجله لويس
نتقل حديثا من برشلونة سواريز ا
إلى أتلتـيكو مـدريد وذلك من ضربة

جــزاء في الـدقــيـقـة
وفــــــي .39
الــــــشـــــوط

الـثـاني رد منـتـخب تـشيـلي بـهدف
الـتـعــادل الـذي سـجــله ألـيــكـسـيس
سانـشـيز في الـدقيـقة  55فيـمـا جاء
هــــدف الــــفــــوز ألصــــحــــاب األرض
بتـوقيع ماكسـيميـليانـو جوميز في

الدقيقة  .90+3
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صب العــبـو تـشـيـلي غـضـبـهم عـلى
ـــســؤولـــ فـي احتــاد احلـــكـــام وا
أمـريـكـا اجلـنـوبـيـة (الـكـونـيـمـبول)
بــــعـــــد عـــــدة قـــــرارات ضـــــدهم في
ـة  1-2أمــام أوروجـواي في الــهــز
افتـتاح تصـفيـات كأس العـالم لكرة
القدم  2022في مونتفـيديو .وافتتح
لـــــويس ســــواريـــــز الــــتــــســـــجــــيل
ألوروجـــواي من ركـــلـــة جــزاء قـــبل
نــهــايــة الـشــوط األول احــتــســبــهـا
احلـكـم بـعــد تـدخل حــكم الــفـيــديـو
ـثار ـسـاعـد. وفي تـكرار لـلـجـدل ا ا
وسم في الدوري اإلجنـلـيزي هـذا ا
احتـاج احلكم القـادم من باراجواي
إلـى وقت طــويل قــبل أن يــحــتــسب
الركلة بعدما ارتدت الكرة من جسد
سـيـبــاسـتـيــان فـيـجـاس لــتـصـطـدم
بـيـده. وأدرك ألـيـكـسـيس سـانـشـيـز
الـتعـادل لـلفـريق الـضيف في بـداية
الشوط الـثاني لكن الـبديل ماكسي
جـومـيـز انـتزع فـوزا غـيـر مـسـتحق
ألوروجــواي في الــدقـيــقـة  3+90من
الوقت احملتسب بدل الضائع. وزاد

غـضـب تـشــيــلي بــعـد رفـض احلـكم
مـراجـعة ركـلـتي جـزاء لـها أحـدهـما
ـســة يـد واضــحـة في الــدقـائق مـن 
األخـيرة. وهـدد احتـاد الالعـب في
تـــشــيــلـي بــاحــتـــجــاج ضــد احتــاد
الــكــونــيـــمــبــول بــســـبب االفــتــقــار
لــلـمــعــايـيــر الــواضـحــة في اتــخـاذ
الـقـرارات. وعــبـر العـبــون حـالـيـون
وســـابــقـــون عن غـــضـــبــهـم. وكــتب
ـنـتـخب الذي جـاري مـيـديل قـائـد ا
ـبــاراة في أبـعــدتـه اإلصـابــة عـن ا
مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي: لن
أقـــــــول أي شـيء حـــــــتـى ال أقـع في
تاعب. لكن ما حدث كان فظيعا يا ا
كـونـيـمـبـول. وقـال إيـفـان زامـورانو
أسطورة تشـيلي وجنم ريال مدريد
الــسـابق: إلى مـتى ســنـسـمح بـهـذه
الـســرقـات في أمــريـكــا اجلـنــوبـيـة.
ـبـاراة  إهـدائـهـا إلى لـصــوص. ا

أوروجواي.
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أكـد تـقـريـر صـحـفي إيـطـالي الـيوم
اجلـمــعــة أن نــادي مــيالن تــعـرض
خلــســـائــر قــيــاســيــة بــســبب أزمــة
ـسـتـجـد. ووفـقًـا فــيـروس كـورونـا ا
ـوقع كـالـتشـيـو ميـركـاتـو فإن رغم
التخـفيض الكـبير في رواتب العبي
مـــــيـالن والـــــذي قـــــامـت به اإلدارة
اضي بداية من يناير/كانون ثان ا
إال أن مــيـزانـيـة الــنـادي ال تـزال في

u“∫ منتخب االرجنت يحقق فوزا صعبا على نظيره االكوادوري

خطر. وأشار إلى أن مجلس اإلدارة
ـالـية سـيعـتـمـد الـيـوم الـبـيـانـات ا
ـاضي والـذي أسـفر عن لـلـمـوسم ا
خـــســـائـــر تـــتـــراوح بــ  175و200
ملـيون يـورو. وأوضح أن اخلسـائر
تــــــعــــــود فـي األســــــاس إلى أزمــــــة
كـــورونــا الـــتي حـــرمت مـــيالن من
إيرادات ضخمة بسبب عدم حضور
ـدرجـات باإلضـافة اجلـماهـير في ا
ـــوقع إلى أمـــوال الـــرعـــاة. وذكـــر ا
اإليـــــطـــــالـي أن مـــــيـالن حـــــقـق في
موســـم  2019-2018 خسـائر بـقيـمة
126ملـيون يـورو بيـنمـا بلغت  146
مـــــــــــلــــــــــيـــــــــــونًــــــــــا فــــــــــقـط خـالل

موســـــــــــــــــــــــم 2017-2018 .
كــشف تــقـــريــر صــحــفي عن مــدى 
احــتــمــالــيــة تــأجــيل مــبــاراة إنــتـر
ومــيـالن في اجلــولـــة الــرابـــعــة من
الـدوري اإليـطـالي; بـسـبب إصـابات
كـــــورونـــــا. ويــــــعـــــاني مـــــيـالن من
إصــــابـــــتــــ بــــكـــــورونــــا (زالتــــان
إبــراهـيــمــوفــيــتش ولــيـو دوراتي)
بـيـنمـا لـدى إنـتر  4حـاالت إيجـابـية
بـالـفـيـروس (روبـرتــو جـالـيـارديـني
ورادجــــا نـــــايــــنــــجـــــوالن ومــــيالن
سكريـنيار وألـيسانـدرو باستوني).
ـوقع كــالـتـشــيـو مـيــركـاتـو ووفـقًــا 
اإليــطـالي فـإن هـنــاك بـعض الـقـلق
بـشـأن احـتــمـالـيـة تــأجـيل الـديـربي
عـقـب ظـهـور  6إصــابـات بــكـورونـا

لـكـن هـذه الـفـرضـيـة غـيـر مـطـروحة
تـمــامًــا لــدى االحتــاد اإليـطــالي في
الـــوقـت احلـــالي. وأشـــار إلى أنه ال
ا هناك 13 باراة طا كن تأجيل ا
العـبًـا بيـنـهم حـارس مـرمى لدى كل
فريق غـير مـصابـ بالـفيروس في
ــســـحـــة األخـــيـــرة الــتـي تــســـبق ا
ــــواجــــهــــة. وأوضـح أن إنــــتـــر ال ا
ـباراة إال يـسـتـطـيع طـلب تـأجـيل ا
ــصــابـ لــديه إلى إذا وصل عــدد ا
ـوقع 10 حـاالت إيــجــابــيــة. وقــال ا
ـكن مقارنة وضع اإليطالي إنه ال 
ـبـاراة يـوفـنـتوس ديـربي مـيالنـو 
ونــــابــــولي الــــتـي لم تــــقـم ضــــمن
مــنــافــسـات اجلــولــة الــثــالـثــة وفي
طــريـقــهــا لـلــتــأجـيل عــقب إصــابـة
العــبـــ فـــقـط من الـــبـــارتــيـــنـــوبي
بــكـــورونـــا. وأضـــاف أن االخــتالف
يـكــمن في حـاجـة نـابـولي لالنـتـقـال
إلـى تـــــوريـــــنـــــو; مـن أجل خـــــوض
ـبـاراة بـينـمـا منـعـتـهم السـلـطات ا
الـــصــحــيـــة من الــســفـــر. أمــا عــلى
مـــســـتـــوى ديـــربي الـــغـــضـب فــإن
الــســلــطـــات الــصــحــيـــة في إقــلــيم
لـومبـارديـا لم تـتـدخل حتى اآلن في

أي شيء يتعلق بإقامة اللقاء.
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فــــــــشـل الـــــــــســــــــويــــــــدي زالتــــــــان
إبـــراهـــيـــمــــوفـــيـــتـش جنم مـــيالن
اإليـــطـــالي مـــجــــددًا في اجـــتـــيـــاز
اخــتــبــارات الـتــعــافي مـن فــيـروس
ـسـتـجـد. وكـان مـيالن قـد كـورونـا ا
أعــلن إصـابـة إبـرا بـالـفـيـروس مـنـذ
أسـبـوعــ وبـالــتـالي غــاب الـنـجم
الـســويـدي عن الـروسـونـيـري في 4
مـــبـــاريــــات بـــالـــدوري اإليــــطـــالي
ـــوقع والـــيـــوروبـــا لـــيـج. ووفـــقًـــا 
كـالـتـشيـو مـيـركـاتـو اإليـطـالـي فإن
مــــيـالن أجــــرى صـــــبــــاح الـــــيــــوم
اخلـــمــيس مــســـحــة كـــورونــا لــكل
العــبي الــفــريـق الــذين لم يــغــادروا
النـادي أثناء فـترة الـتوقف الدولي.
وأشـــــار إلى أن نـــــتـــــائج جـــــمـــــيع
ــتــواجـديـن في مــديــنـة الالعــبــ ا
مـيالنـو جـاءت سـلـبـيـة بـاسـتـثـنـاء
إبراهـيموفـيتش ودوارتي. وأوضح
أن الالعـبــ مـســتـمـران فـي الـعـزل
نـزل وال تظهـر عليـهما الصـحي با
أي أعـــراض حـــيث أكـــمل إبـــرا 14
يـومًــا عــقب اإلصـابــة بــالـفــيـروس
بـيـنـما ظـل دوراتي حامـلًـا لـكـورونا
ــدة  16يــومًــا. يــذكــر أن الالعــبــ
سـبـق أن فـشـال أيـضًــا في اجــتــيـاز
ـوقع . وقــال ا اخـتــبــارات كــورونــا
ـســحـة  ال اإليـطــالي إن نــتـائـج ا
تـعني إمـكـانيـة حتول الـنـتيـجة إلى
سـلـبــيـة ســريـعًـا وعــودة الالعـبـ
قبلة. يذكر للتدريبات خالل األيام ا
أن إبــرا ودوراتي يـســابـقــان الـزمن
لـلـعودة إلـى التـدريـبـات اجلمـاعـية;
مـن أجل الـلـحــاق بـديـربـي الـغـضب
في اجلـــولــة الـــرابــعـــة من الــدوري

اإليطالي.
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أشـكــر لـكم تــعـاونـكم وســأبـقى حتت
تـــصـــرفــــكم فـي أيـــة مـــســــاعـــدة قـــد
حتــــتـــاجــــونــــهــــا في ســــيــــاق هـــذه
االجـــراءات. وكــان رئـــيس الـــلــجـــنــة
ــبــيـة الــوطـنــيــة الـعــراقـيــة رعـد األو
ــؤتــمــر حـــمــودي قــد أعــلن مـــوعــد ا
ـكتب االنتـخـابي النـهائي النـتـخاب ا
التنـفيذي في الـرابع عشر من الـشهر
قبل ومواعيد إجتماعات مؤتمرات ا
االنـتخـابات الـتـكمـيـليـة التـي تسـبقه

التمام نصاب اجلمعية العامة.
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في رد فــعل إيــجـابـي وسـريـع بـاركت
بـيـة الـدوليـة اخلـطوات الـلجـنـة األو
التي يجريها الـسيد رعد حمودي في
إطــار تـنـفــيـذ مـا ورد بــرسـالــتـهـا في
ـاضـي وإتـمـامه الـســابع من تــمـوز ا
لـفقـراتـهـا برصـانـة قانـونـيـة تمـهـيداً
النتخاب مـكتب تنفـيذي جديد لـلجنة
بيـة الوطنـية العـراقية. جاء ذلك األو
فـي رســالـة رســمــيــة بــعــثــهــا مــديـر
ؤسـساتيـة واحلوكمة في العالقات ا
ــبــيــة الـدولــيــة الــسـيــد جــيـروم األو
بويفي الى حمـودي حيث ورد نصها
كــالــتــالي: عــزيـزي الــســيــد الــرئـيس
أشـــكــر لــكم رســـالــتــكم وتـــواصــلــكم
أخــذنــا بـــنــظــر االعــتــبــار ان مــعــنــا
االجــتــمـاع االنــتـخــابي جلــمـعــيــتـكم
الـــعـــمـــومـــيـــة ســـيـــجـــري في 14/11
وبـــــاالتـــــفـــــاق مع كـل االطــــراف ذات
ـواعــيـد الــعالقـة وبــتـوافق تــام مع ا
احملـددة مـسـبـقـاً في خـارطـة الطـريق
ــرسـلــة إلـيـكـم من قـبــلـنـا فـي شـهـر ا
ـاضي كـمـا ان كل اخلـطوات تـمـوز ا
الـضروريـة ستـعـتمـد من قـبل الـهيـئة
االنتخابية من أجل ضمان إنتخابات
عادلة وحـرة وفقاً لـنظامـكم الداخلي.

التوافد الكبير حملبي النجم الراحل.
وتـــــــــــــوفـي راضــي فـي احلـــــــــــــادي
ـــاضي والـــعــشـــرين مـن حـــزيــران ا
مـتأثـراً بـاصابـته بـفيـروس كـورونا.
ودفن اسـطــورة الـكـرة الـعـراقـيـة في

مقبرة الكرخ بالعاصمة بغداد.

ــــنـــتــــخب الـــوطــــني ونـــادي جنم ا
الزوراء الـسـابق احـمد راضي الى
الـــــتـــــشــــويـه من قـــــبل اشـــــخــــاص
. وبـحــسب شـهـود عـيـان مــجـهـولـ
ــقـبـرة فــأن عـمـلــيـة تـشـويه وامن ا
ا بسبب القبر لم تكن مـقصودة وا
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قـرر االحتـاد الـعـراقـي لـكـرة الـسـلـة
اقـامة مبـاراة اعتزاليـة لالسطورة
العـراقـية قـتيـبـة عبـد الله بـعد
ان قـرر االخيـر  ان يضع
ـسـيرتـه  والتي حـداً 
انـطلقت منذ تسعينات
ـاضي. وذكر الـقـرن ا
االحتـاد في بيان له ان
االحتــــاد قـــــرر اقــــامــــة
مـبــاراة اعـتـزالــيـة لالعب
قـتيبة عـبدالله تـليق بأسمه
ــا قـــدمـــة لـــكــرة الـــســـلــة و
الـعــراقــيـة. واضــاف االحتـاد

ـبــاراة ســتــكــون فـي أقـرب ان ا
وقت خالل تـواجـده في العـاصـمة
بــغــداد. من جـــانــبه قــال عــبــد الــله
قـــررت االعــــتـــزال عـن لـــعب الــــكـــرة
البـرتـقالـية مـحلـيـاً ودوليـاً وساجته الى
اجلـانب التـدريبي. واوضح لـقد حـظيت
ـسيـرة ال تُصـدق أنـا  جـداً لكل
حلـظـة أشــعـر أنـى مـحـظــوظ جـداً ألني
حـــقــــقـت كل ذلك ولــــكن هــــذا لم يــــكن

سيحدث لوال تشجيع اجلميع لي.

 rOI¹ WK « œU%≈

…—uDÝú  WO «e²Ž≈ …«—U³

tK « b³Ž W³O²
ÊU e « ≠œ«bGÐ

كشف قـائد فريق الـكرة بنـادي القوة
اجلــويـة حــمــادي احــمــد حــقــيــقـة
اصــــابـــتـه بـــفــــيـــروس كــــورونـــا
ـسـتـجـد كـوفـيد 19  وانـتـشرت ا
انـبــاء تــفـيــد بــإصـابــة حــمـادي
بالفيروس. وقال احمد في بيان
ــتـداولـة إن ال صــحـة لألنــبـاء ا
فـي صــــفـــــحـــــات الــــتـــــواصل
االجـــتــــمــــاعي بـــخــــصـــوص
إصـابـتي بـفـيـروس كـورونـا.
وأوضح بـالـقول اعـاني من
حـــســـاســيـــة مـــوســـمـــيــة
وانــــــــســــــــداد بــــــــاألنف
واحــــتــــاج إلى فــــتـــرة
راحـــــــة بــــــــحـــــــسب
تـوصيـات الـطـبيب

اخملتص.
 وفـي ســـــيــــاق
مـــــنــــــفـــــصل
تعرض قبر

حمادي احمد

 «uDš „—U³ð WO Ëb « WO³*Ë_«

WOLÝ— W UÝ— w  ÍœuÒLŠ

تكر رعد حمودي من قبل
بية الدولية االو

جنـم وحـــــســـــ عـــــبـــــد الـــــواحــــد
مــسـاعــدين وعــمــاد هــاشم مــدربـا
رمى وغونزالو رودريغز حلراس ا
مــدربـا لــلـيـاقــة الـبــدنـيــة وحـسـ
اخلـــرســـاني مـــنـــســـقـــا إعـالمـــيــا
ومـنـتـظـر اجلـابـري مـصورا وبالل
حـسـ عـلوان مـديـرا لـلتـجـهـيزات
وعـبـد الـرحـمن جـابـر وعـامـر ثـابت
مـــــعـــــاجلـــــ وســـــيـــــروان رؤوف
وغـــزوان فــيـــصل وابــراهـــيم كــر

. إداري

شــوكــان ومــروان حــســ واحــمــد
جالل ومازن فـياض وجاسم مـحمد
وامـــجــد عــطــوان ومـــحــمــد مــزهــر
ومـحـمـد قـاسم وســعـد عـبـد االمـيـر
وحــســـام جـــاد الــلـه وصــادق زامل
وعــلي مـهـدي وعــلي جـاسم وعـمـار

غالب. 
الك االداري فـــــــيــــــــمـــــــا تــــــــألـفَ ا
والــتـدريــبي من عــلي الــشــحــمـاني
مشرفـا وهاشم رضا مـديرا إداريا
وعـبـد الـغـنـي شـهـد مـدربـا وحـيدر

الـقــدم عن قـائـمــته الـنـهــائـيـة الـتي
زمع مـتاز ا ستشـارك في الدوري ا
انــطالقه في اخلــامس والــعــشــرين

من الشهر احلالي. 
: احمد وتألفتْ القائـمة من الالعب
بـاسل ومحـمد حـمـيد وعالء خـليل
ســـعــد نـــاطق وكـــرار عـــامــر وعالء
مـهاوي وحـسام كـاظم وخضـر علي
وحـــــسن عــــاشـــــور وعــــلـي فــــائــــز
وهــرنـانــدز دانــيــال ومـراد مــحــمـد
وايــفـــورادو اوســاغــونــا ومــحــمــد

احملـتـرف الــنـيـجـيــري اوسـاغـونـا
بـعـده بـيـوم بـعـد ان كـان مـقررا له
ان يصل اليوم بسبب إلغاء الرحلة
ـا جـعلـنا من نـيجـيـريا الى دبي 
نُـــغـــيـــر حـــجـــزه من جـــديـــدٍ عـــبــر

اخلطوط اجلوية القطرية. 
واضـــــــاف ان االدارة ســـــــتـــــــقــــــدم
الالعـــبــ اجلــديــديـن في مــؤتــمــر
صــحــفي يــقــام في غــضــون االيــام

قبلة. القليلة ا
وكـشفَ فـريـقُ نـادي الـشـرطـة بـكرة
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اعـــلن نــادي الـــشــرطــة الـــريــاضي
مـوعـد وصول مـحـترفـيه اجلـديدين
الــكــولــومــبـي هــرنــانــديــز دانــيــال
والـنـيـجـيري اوسـاغـونـا لالنـخراط
بــتــدريــبــات الــقــيــثــارة اخلــضــراء

حتضيراً للموسم اجلديد. 
ـديـر اإلداري لـلـفريـق هاشم وقـال ا
رضــــــا في بـــــيــــــان ان احملـــــتـــــرف
الــكـولـومـبي دانــيـال سـيـصل الى
الــعـاصــمـة بــغــداد فـيــمـا ســيـصل

¡«dC)« …—U¦OI « W³O²  Ê«“ÒeF¹ ÍdO−O½Ë w³ u u

d…∫ تشكيلة فريق الشرطة بكرة القدم

ـسـتـقبـل حيث حتـدث ألـفـارو عن ا
يـــســــتـــضـــيـف فـــريـــقه مــــنـــتـــخب
أوروجواي في  13أكـتـوبـر/تـشـرين
أول. وقـــال إنـه يـــوم الســــتـــخالص
الــنـــتــائج والــتــركـــيــز عــلى األمــور
اإليــجــابــيــة الــتي  إجنــازهــا في
وقت قــصـــيــر من الـــعــمل. وأ قــد
نـفــوز أو نــخـســر في مــبــاراة لـكن
مــوقف الــفـريق لــيس مـحـل نـقـاش.
ـارسـة نفس هـذا الـقدر سـنحـاول 
مـن الـــــضـــــغط أمـــــام أوروجـــــواي
وعلـينـا أن نحسن اخـتيـار الالعب

واجهة. لهذه ا
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بهدف في الوقت الضائع أفلت
مـــنــتــخـب أوروجــواي من فخ
الـتـعـادل واسـتـهل مـسـيرته
في تــــصـــفــــيـــات أمــــريـــكـــا
ــؤهـلــة لـكـأس اجلـنـوبــيـة ا
الــــعــــالم 2022
فـي قــــطــــر

ة اإلكوادور أداء العبـيه رغم الهز
أمـــــام األرجــــــنـــــتـــــ فـي انـــــطالق
ونديال تصفيات أمريكـا اجلنوبية 
واســــتـــــهــــلت األرجـــــنــــتــــ .2022
مشوارهـا في تصفيـات كأس العالم
بــشــكل مــثــالـي عــنــدمــا نــفـذ 2022
لـيونـيل مـيسـي ركلـة جـزاء بنـجاح
لتـفوز  0-1عـلى ضيـفـتهـا اإلكوادور
اضية. وفي مؤتمر صحفي الليلة ا
عقب انـتهـاء اللـقاء قـال ألفـارو لقد
أحـبـبـت حقـا مـا فـعـله الـفـريـق. لـقد
كــان مـــنــظــمـــا وتــمـــيــز بــالـــنــزعــة

الـهــجـومـيـة. وأضـاف لـقـد
ــــبـــاراة حتــــولت ا
بــــعــــد لــــعــــبـــة

مثيرة للجدل.
بـالــنـسـبـة لي
لم تـكن هـنـاك
ركـــلـــة جـــزاء.
وبعد التشكيك
في صحة ركلة
اجلـــــزاء الـــــتي
مــنــحت الــفـوز
لــــلـــــخــــصم

جوستافو
ألفارو

قتيبة عبد الله



AZZAMAN SPORT

{ لشبونة - (أ ف ب) - تـعرّضت شقة النجم البرتغـالي كريستيانو رونالدو في مـدينة فونشال في جزيرة ماديرا
لـلسـطو وفق مـا أفادت الـشرطـة احمللـية اخلـميس. وأشـار متـحدث بـاسم شرطـة االمن العـام التي فـتحـت حتقـيقا
بـاحلادثـة لوكـالـة فرانس بـرس أنه " السـطـو على شـقة كـريـستـيانـو رونالـدو صـباح االربـعاء" من دون تـقد اي
شتـبه به الذي تـمكـنت الشـرطة من الـتعـرف علـيه وباشـرت في مطاردتـه اخلميس مـعلـومات اضـافيـة.  واستـغل ا
ـبــنى وفق مـا أفـادت صـحــيـفـة "ديـاريـو دي ـرآب الــذي كـان مـفـتـوحــا أثـنـاء عـمـلــيـة الـصـيـانــة القـتـحـام ا بـاب ا
ـبنى حـيث يقيم نوتـيسيـاس" الصادرة في مـاديرا.  تـقع شقة مـهاجم يـوفنتـوس االيطالي فـي الطابق الـعلوي من ا
ـاضي بعـد اكتشـاف حالة العـديد من أفراد عـائلـته. ومكث رونالـدو وعائـلته فيـها لـعدة أسابـيع في آذار/مارس ا
ـسـتجـد في صـفوف فـريق "السـيـدة العـجـوز".  وسرق الـلص قـميص يـوفـنتـوس الذي إيجـابيـة بـفيـروس كـورونا ا
نـتخـب البرتـغالـي وتقـدر قيمـته بـنحو  200 يورو وبـعض األشيـاء غيـر باهـظة الثـمن. وذكرت يحـمل توقـيع قـائد ا
ـشتبه به بـفضل الصـور التي التقـطتهـا كاميرات الصحـيفة الـيومية احملـلية أن الـشرطة تـمكنت من التـعرف على ا

راقبة.   ا
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{ نيويـورك-( أ ف ب) - انخفـضت بشكل كـبير
ـشـاهدين لـلـمـباريـات األربع األولى من نسـبـة ا
نــهـائي الــدوري األمــيـركي لــلــمـحــتــرفـ بــكـرة
ـاضي نتـيجـة روزنامة السلـة مقـارنة بـالعام ا
ها تفشي جائحة كوفيد-19  وأدى إلى بدّل معا
تــضـارب غــيــر مـســبــوق في مـواعــيــد األحـداث
بـاراة الثـالثـة في سلـسلة الريـاضية. وجـذبت ا
مواجـهـات لـوس أجنـلس ليـكـرز ومـيـامي هيت

ـتـحدة 5,9 مـليـون مـشـاهـد فقط في الـواليـات ا
وهـــو رقم قـــيـــاسـي مـــنـــخـــفض مـــنـــذ بـــدء بث
بـاريـات الـنهـائـية في 1982 ولم يتـجـاوز عدد ا
ــبـاريـات األربع األولى لـهـذا مـشـاهـدي أي من ا
راكز النهـائي عتبة  8 مالي ما يـضعهـا في ا
األربـعة األولـى من ب أسـوأ عـدد لـلـمـشـاهدات
في الـعـصـر احلـديث. وربط الـعـديـد من الـنواب
عـلق احملـافظ هـذا التراجع اجلمهـوري وا
ــا اعـتـبــروه تـســيـيـســاً لـلـدوري عـلى الــفـور 
. وبعد نـقاش مع العبـيها األميركي لـلمحـترفـ
كـانت رابـطـة دوري كــرة الـسـلـة اخـتـارت إدراج
عــبــارة "حـيــاة الــســود مــهـمــة" في مـالعب هـذا
ـــمح لالعـــبــ بـــوضع رســائل ــوسـم. كــمــا سُ ا
ــكـان وعــبـارات مــدنــيــة عـلـى قـمــصــانــهم في ا
عـتـاد ألسمـائهم. وكـتب الـسيـنـاتور األمـيركي ا
تـيد كـروز في تـغـريـدة عـلى تويـتـر إن "الـرابـطة
الـوطـنـيـة لـكـرة السـلـة تـسـعى عن قـصـد إلى 1 
إهانة جمـاهيرها  2 حتويل كل لعبة إلى درس
في السياسة الـيسارية" مضـيفاً أن "هذا غباء".

ـاضي حذّر الرئيس وفي نهايـة آب/أغسطس ا
األمـيـركي دونـالــد تـرامب من أن نـشـاط الـدوري
األميركي للـمحترف سـينتهي به األمـر "بتدمير
دير ـستشار وا كرة السلة". لكن بـالنسبة إلى ا
الـتـنفـيـذي الـسـابق لـشـبـكـة "فـوكس سـبورتس"
ـشـاهـدات يرجع بـاتريك كـريـكس فـإن تـراجع ا
ـنافـسـة الـقـويـة" الـتي يـواجـهـها أسـاسـاً إلى "ا
. فــفي سـابــقـة الــدوري األمـيــركي لـلــمـحــتــرفـ
تاريخيـة بالرياضـات األميركيـة الكبرى فإن كل
البـطـوالت األربع الكـبـرى كرة الـسـلة والـهوكي
والـبـيسـبـول وكـرة الـقـدم األمـيـركـيـة لُعـبت في
الـوقت نـفـسه خالل أيـلـول/سـبـتـمـبـر. وسجـلت
جميع األحـداث الريـاضيـة في األسابيع الـقلـيلة
اضـية انخـفاضـات كبـيرة. وكـان على الدوري ا
األمـيـركي لـلـمـحــتـرفـ بـكـرة الـسـلـة مـواجـهـة
دونـــالـــد تــرامـب أيــضـــاً الـــذي أعــلـن إصــابـــته
بكـوفيد- 19في نهايـة األسبـوع واستـحوذ على
كامل االهـتمـام اإلعالمي. ومع عـودة ترامب إلى
الـبــيت األبــيض مــسـاء الــثالثــاء بـدأت تــرتـفع
بـاراة الرابعة لتصل إلى شاهدين في ا أعداد ا
مليـون مشاهـد. وفي مقـابلة مع شـبكة "إي 7,54
أس بي أن" الـــريــــاضـــيـــة األحـــد جـــدد رئـــيس
الرابطـة الوطنـية لكـرة السلـة آدم سيلـفر التزام
ــسـاواة الــرابــطــة بـالــعــدالــة االجــتـمــاعــيــة وا
العرقيـة لكنه قال إنه يـتوقع "عودة إلى الوضع
قبل مع ظـهور عدد أقل ـوسم ا الطبـيعي" في ا

من الرسائل على الهواء.

bOŽ«u*« »—UCð ¡«dł wzUNM « Íb¼UA  œbŽ ÷UH ½≈

في أرســنــال مع إصــرار مــدرب الــفـريق
مـيكل أرتـيتـا على اسـتبـعاده.ولم يـلعب
أوزيل الـــبـــالـغ من الـــعـــمــر  31عـــامـــا
لـصالح الـفريق اإلجنلـيزي مـنذ مارس/
آذار. وورد اسـم العب الـــوسط الـــغــاني
تـوماس بـارتي الـذي انتـقل حديـثا إلى
الـــنـــادي مـــقـــابل  45 مـــلـــيـــون جـــنـــيه
إسـترليني ضـمن تشكيـلة أرسنال التي
تـضم  25العـبـا.و جـاء انـضـمـام بارتي
قـادما من أتـلتيـكو مدريـد اإلسباني في
الــيـــوم األخــيـــر من فـــتــرة االنـــتــقــاالت
الــصــيــفــيــة. ويــخــوض أرســنــال أولى
مـــبـــاريـــاتـه في اجملـــمـــوعـــة "ب" بـــدور
اجملـــمـــوعـــات من مـــســـابـــقـــة الـــدوري
األوروبي ضـــد فـــريق رابـــيـــد فـــيـــيـــنــا
الـــنــمــســاوي يــوم  22  تـــشــرين األول.
وبـاإلضــافـة إلى أوزيل خـلت تــشـكـيـلـة
: الـــيـــونـــاني ــــدافـــعَـــ أرســـنـــال من ا
ســوكـــراتـــيس بــابـــاســتـــاثــوبـــولــوس

والفرنسي ويليام ساليبا.

شاركة في مسابقة الدوري اإلجنليزي ا
ـوسم. وال األوروبي لــكـرة الــقـدم هــذا ا
يـزال الغـمـوض يكـتنف مـستـقبل أوزيل
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ــانـي مــســـعــود غـــاب العب الـــوسط األ
أوزيل عـن تــشـــكـــيـــلـــة فـــريق أرســـنــال
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{ بــاريـس- وكــاالت: أكـــد تـــقـــريــر إعـالمي إســـبــاني أن
الـفرنسي كـيلـيان مبـابي مهـاجم باريس سان جـيرمان لن
يـــــنــــتــــقـل إلى صـــــفــــوف ريـــــال مــــدريـــــد إال من خالل

اسـتراتيـجية واحـدة.  ووفقًا لـبرنامج "الـشيرجنـيتو"
ـفاوضات لـلتـعاقد مع فـإن ريال مـدريد سيـبدأ ا
كـيـلـيـان مبـابي في يـونـيـو/حـزيـران من الـعام
ـقـبل.  وأشـار البـرنـامج اإلسـباني إلى أن ا
ـلكي مـبابي رغـم ذلك لن ينـضم للـنادي ا
في عام 2021 وذكـر أن من يعرف إدارة
سـان جيـرمان جـيدًا يـدرك أنه لن يتم
االسـتغنـاء عن الالعب الفـرنسي قبل

عام من انتهاء عقده.  
ــقـــرر أن يــنــتـــهي ارتــبــاط ومن ا
مــبــابي مع ســان جــيــرمــان في
صــــيف  2022 لــــكن الــــشـــاب
الــفـرنــسي يــرفض الــتــوقـيع
عـلى عقد جـديد مع النادي

الفرنسي.

أخبار النجوم
b²¹U½uO « w  ¡UI³ « qÒCH¹ U³ſuÐ

…œuF UÐ p L²  Áeðuł

UO½U*√ V ²M*

{ لـندن- وكـاالت: كشف تـقريـر إسبـاني عن مـوقف ريال مـدريد من الـتعـاقد
مع الـفرنسي بـول بوجـبا العب وسط مانـشسـتر يونـايتـد. وارتبط بول بـوجبا
ـلـكي بـنـاء على طـلب مـواطـنه زين الـدين زيدان كـثيـرًا بـاالنـضمـام لـلـنادي ا
ـدير الفني لريال مدريد. ووفقًا لبرنامـج "الشيرجنيتو" اإلسباني فإن بوجبا ا
قـطع خطـوة آمنـة إلعادة ربط نـفـسه باالنـتقـال لريـال مدريـد مرة أخـرى. وكان
الالعب قـد صـرح بـاألمس أنه يــحـلم بـاالنـتـقـال لـريـال مـدريـد لـكن في نـفس
الوقـت ينتـظر تقـد مانشسـتر يونـايتد عـرضًا لتـجديد عـقده الذي يـنتهي في
قبل. وأضاف الـبرنامج اإلسبـاني "مسؤولو ريال مـدريد ال يفكرون الـصيف ا

في التعاقد مع بول بوجبا في هذا الوقت".

ـاني ماريـو جوتزه - وكـاالت: أبدى الـنجم األ { بـرل
الـذي انــتـقل مــؤخـرا أليــنـدهــوفن الـهــولـنــدي تـمــسـكه
ـاكـيـنات) مـجـددا. وخـاض جـوتزه نـتـخب (ا بـالـعـودة 
( 28عـاما)  63 مـباراة دوليـة لكنه لم يـشارك في فريق
ـدرب يـواخيـم لوف مـنـذ تـشريـن ثان/نـوفـمـبر 2017 ا
ـه الرسمي بالنـادي الهولندي وقـال جوتزه خالل تقد

اني.. الـيوم اخلمـيس "بالـتأكيـد أريد الـعودة للـمنـتخب األ
عمري  28 عـاما فقط ال تزال لدي طموحات كبيرة".2014

ـدة عـام مع أيـنـدهوفن أول أمس الـثالثاء عـقدا 
في صـفـقة انـتـقال حـر بـعد عـدم جتـديد عـقده
مع فــريــقه الــســـابق بــوروســيــا دورتــمــونــد
ـــــانـي. وأكـــــد جـــــوتـــــزه أن "الـــــهـــــدف األ
الـرئيـسي" هـو العـودة إلى اللـيـاقة الـبدنـية
الـكــامـلــة والــلـعب بــصـورة مــنــتـظــمـة مع

أيندهوفن.
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{ لـــشــــبـــونــــة- (أ ف ب) - أعـــلن
االحتــاد الــبـرتــغــالي لــكــرة الــقـدم
امس اجلــمـعـة عن إصــابـة حـارس
مـــنـــتـــخـــبه الـــوطــنـي أنــتـــوني
لــوبـــيش بـــفــيـــروس كــورونــا
ـغادرة ـستـجـد مـا اضطـره  ا
مـعسـكـر الفـريق الـذي يـستـعد
واجهة فرنسا في دوري األ
األوروبــــــيــــــة األحــــــد.وقــــــال
االحتـاد في بـيـان إن "نـتـيـجة
الـدولـي الـبــرتــغــالي أنــتـوني
لــوبــيش بـــفــحص كــوفــيــد-19
مـــســاء اخلـــمــيس جــاءت
إيــجـــابــيـــة وقــد
أعــفي من
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مسعود أوزيل

{ هــونغ كـونغ -(أ ف ب) - حـذر األمـ
الـعام للـنقابة الـدولية لالعـبي كرة القدم
احملــتـرفــ (فــيــفــبـرو) يــونــاس بــايـر-
هــوفــمـان من خــطــر ذهــاب ســنـوات من
الـتــقـدم في كـرة الـقــدم اآلسـيـويـة أدراج
الـــريـــاح في حــــال فـــشـــلت الـــدوريـــات
واألنـدية في رعايـة العبيـها أثنـاء تفشي
جـائحة كوفيد-19 . وقـال باير-هوفمان
ـــواهب لـــوكــــالـــة "فــــرانس بــــرس" إن ا
سـتـتـضـاءل وسـتـتـوقف عـمـلـيـات شـراء
الالعـبـ األجانب إذا مـا استـمر انـعدام
. االسـتـقــرار وتـخـفـيض أجـور الالعـبـ
ـــثـــال وضـــرب أمـــ عـــام فـــيـــفـــبـــرو ا
بـأندونـيسـيا قـائالً إن "القـرار األحادي"
ــقـدار ثالثـة بـخــفض أجـور الـالعـبـ 
أربـاع تسـبب في "معـاناة شـديدة". وقال
في اتـصال هـاتفي مع فـرانس برس "إذا
لم تـكن مـسـيـرة مـسـتـدامـة فـسـيـتـوقف
الــنـــاس بــبــســـاطــة. هــذا هـــو الــواقع".
وأضـاف "لكنني أعتقد أيضاً في صورة
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مبارا ساخنة في دوري السلة األمريكي

U¹—U³ ∫ احلارس البرتغالي في إحدى مباريات الدوري الفرنسي
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"اجلــمــهـور يــؤدي دورا مـهــمـا في
الـظروف الـصعـبة وفي الـلحـظات
اجلـمـيـلــة أيـضـا فـعـنــدمـا تـتـلـقى
هـــــدفــــــا يـــــرفع اجلــــــمـــــهـــــور من
معنـوياتك وإذا سجـلت هدفا فإنه
يــزيـدك قــوة عـلى مــنـافــسك".وهـذا
يـنـطـبق عـلى اجلـمـيع ولـكنـه مهم
بـالـنـسـبـة لنـا في لـيـفـربـول يـقول
فــان دايك ألن الـــلــعب ضـــدنــا في
أنـــفــيـــلــد مع جـــمــهــورنـــا صــعب
وأتـمـنى أن تـتـغـيـر األمـور ويـعـود
العب ألننا بحاجة اجلمهور إلى ا
إليه".ويضيف: "اجلمهور يرفع من
معنوياتنا عنـدما نكون في ملعبنا
ـ لـكـنـني أحب أيـضا عـنـدمـا نـكون
خارج ملعبنا واجلمهور ضدنا ألن
ذلك يـكون حـافـزا لـنا عـلى حتـقيق
نـــتــيـــجــة أفـــضل فــأنـــا أحب ذلك
وأفتـقده حالـيا".ويـنصح فان دايك

بي سي عـن الـعـنـصـريـة وتـنـظـيم
ـبــاريــات دون جــمــهـور وســعي ا
لـيفـربـول للـدفاع عن الـلـقب قائال:
"إن الــبــقـاء فـي الـقــمــة أصـعب من
الـوصول إلـيـهـا". وأضاف الالعب
الــبـــالغ مـن الــعـــمــر  29عـــامــا إن
"اجلميع يريدون اإلطـاحة بنا ألننا
فـي الــقـــمـــة وهــذه هـي طــبـــيـــعــة
احليـاة. بالنـسبة لي أبـذل قصارى
جـــهـــدي وبـــعـــدهــا ال أنـــدم عـــلى
ـهمة سـتكون شيء".وتابع قائال "ا
صـعبـة ولكـننـا اليـوم أبطـال بعد
سنوات طويلة وعـلينا االستمتاع
بـهــذه الـلـحـظـة".وحتـدث فـان دايك
دى في عن وضع أهداف قصيرة ا
مشواره الرياضي منذ أن فشل في
الـــوصـــول إلى الــــفـــريق األول في
فـريق ويلم عـنـدما كـان صـبيـا.وقد
اضـــطـــر في تـــلك الـــســـنـــوات إلى

ـــــــنـــــــتـــــــخب مـــــــهـــــــمـــــــاتـه مـع ا
الــوطــني".وبـــات لــوبــيش حــارس
ليـون الفـرنسي ثـاني العب يصاب
بـــالـــفــــيـــروس في صـــفـــوف بـــطل
أوروبـا خالل االسـتـراحـة الـدولـيـة
احلالـية بـعد مـدافع ليل الـفرنسي
ـنتخب جوزيه فونـتي الذي غادر ا
عـشـيـة الـلـقـاء الـودي مع إسـبـانـيا
(صفر-صفر) األربعاء في لشبونة.
وسيخضع زمالء لوبيش وأعضاء
اجلـهـاز الـفــني لـلـبــرتـغـال جلـولـة
جـديدة مـن فحـوصـات الـكشف عن
كـوفـيـد- 19اجلـمـعـة قـبل احلـصـة
قررة بـعد الظهر وفق التدريبـية ا
البـيـان نفـسه.وأفاد مـتحـدث باسم
االحتـاد الـبـرتـغـالي وكـالـة فـرانس
ـنتخب برس بأنه  إرجـاء سفر ا
إلـى بــــــــــــاريـس حــــــــــــتـى يــــــــــــوم
الـســبت.وتــلــتـقـي الـبــرتــغـال مع
فرنسا األحد على ملعب "ستاد
دو فــــــــرانـس" فـي إعــــــــادة
لـــنـــهــائـي كـــأس أوروبــا
 قــــــــــــــــــــــــــبــل أن 2016
تــسـتـضـيـف الـسـويـد
األربــــــعـــــاء ضــــــمن
مـــــــنـــــــافـــــــســــــات
اجملموعة الثالثة
من دوري األ
األوروبية.

وقــــــــــــــــــــــــال
فـيـرجـيل فان
دايك مـــــدافع
فــــــــــــــــــــــــــريــق
لـــيــفـــربــول إن
فــــريـــقه يـــواجه
حتديا صـعبا في
دفــــــاعه عـن لـــــقب
الدوري اإلجنـليزي
ألن جـــمـــيـع الـــفــرق
األخرى تريد اإلطاحة
بـه.وأدى قـــــــلب دفـــــــاع
ـنـتخب الـهـولـندي دورا ا
بــارزا في فـــوز لــيـــفــربــول
بـــالــــدوري اإلجنـــلــــيـــزي
ــاضي بــعـد 30 ــوسم ا ا
عـــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــا مــن
االنــتــظــار.وحتــدث فــان
دايك فـي حـــوار مع بي

العمل في غـسل الصحون من أجل
كــسب قـوته ألنـه وجـد صــعـوبـات
في فـرض نــفـسه كالعب مـحـتـرف
ولـــكـــنه تـــمــكـن من فـــرض نــفـــسه
بــوضع أهــداف صـغـيــرة فـانــتـقل
إلى كــورنـيــغن وسـيـلــتـيك ثم إلى
سـاوثـامـبتـون.ومـنـذ أن انـتقل إلى
لـيـفـربـول بـعـقـد قـيـمـته  75مـلـيون
جـنـيه اسـتـرليـني في   2017 أنهى
موسم  2018-2017ثـانـيا في دوري
أبطـال أوروبا وموسم 2018-2019
ثــانـيـا في الــدوري االجنـلـيـزي ثم
ــوسم فــاز بـجــمــيع األلــقــاب في ا
الـتـالي.وهـو الـيـوم يدافـع عن هذه
األلــقــاب في مـالعب دون جــمــهـور
بـــســبب انـــتــشـــار وبــاء فـــيــروس
كــــورونــــا ويــــعــــتــــرف أنه وجــــد
صـــعـــوبـــة فـي الـــتـــأقـــلم مع هـــذه
الـــــظـــــروف اجلـــــديـــــدة.ويــــرى أن

{ رومـا- وكاالت: كشف تقرير صحفي إيطالي
سـر فــشل انــتـقــال أحـد العــبي ريـال مــدريـد إلى
ـنـتـهـية مـيالن خالل فـتـرة االنـتـقـاالت الصـيـفـيـة ا
ــلــكي ــدافع الــفــريق ا مــؤخــرا. ويـتــعــلق األمــر 
اإلسـباني نـاتشو فـرنانـديز الذي ارتـبط باالنـتقال
إلى مـيالن أو رومـا أو نـابـولي لـكـنه اسـتـمـر في
ـوقع ـيـريـنـجي. ووفـقًـا  الـنـهـايـة ضـمن قــائـمـة ا
"كـالتـشـيـو ميـركـاتو" اإليـطـالي فإن الـعالقـة ب
يزة جـدًا لذا كان ناتشو ريـال مدريد وميالن 

ــدة في طــريـــقه إلى الــروســـونــيــري 
مــوسم عــلى ســبــيل اإلعــارة. وأشـار
ــوقع إلـى أن ريــال مــدريــد لم يــكن ا
ــانع رحــيل نــاتــشــو لــكن إصــابـة
ن داني كـارفـاخـال قبل الـظـهـير األ
يركاتو بأيام جعلت مسؤولي نـهاية ا

ــلــكي يـعــدلــون عن قـرارهم. الــنـادي ا
يـذكـر أن نـاتــشـو يـجـيـد الـلــعب كـظـهـيـر

ن وأيـــســـر بـــاإلضـــافـــة إلى قـــدرته عـــلى أ
التواجد في قلب الدفاع.

من يـسعـون عـلى حتقـيق أهـدافهم
في احلــيـاة فـيـقــول "أنت بـحـاجـة
إلى قـــلـــيل مـن احلظ ولـــكن اجلـــد
واالجـتـهـاد هو كـل شيء. عـليك أن
تـلــتــزم بــالــعـمل مـن أجل حتــقـيق
أهــــــدافك وعــــــلـــــيـك أن تـــــثـق في
إمــكـانـيــاتك فـإذا لم تـفــعل لن يـثق
أحد فـيهـا".ويضـيف: "ضع لنـفسك
أهــدافــا صـغــيــرة وال تـتــوقف عن
ـــــــكـن في احلـــــــلـم ألن كـل شـيء 
ــشــوارك في احلــيـاة. اســتــمــتع 
احلـيـاة بـحلـوه ومـره وسـلـبـياته
وإيـجـابــيـاته ألنـهــا كـلـهــا تـصـنع
شخـصيـتك. فقـد مررت في حـياتي
بــكــثـــيــر من الــتـــجــارب هي الــتي
صـنعـتني ابـذل كل مـا في وسعك
وثق في نفسك وال تستسلم أبدا".

أكــبــر أن هــنـاك شــيــئــاً عــلى احملك في
مـسـألــة كـونك وجـهـة مــرغـوبـة لالعـبـ
األجـانب". وتابع بـاير-هـوفمـان أن "هذه
هي الـوجهات الـتي قد يخـشى الالعبون
الـذهـاب إلـيهـا في حـال لم يـتـمـكـنوا من
ضـمان حصولهم على رواتبهم وضمان
احــتــرام األنــديــة لـــعــقــودهم وضــمــان
اسـتمرار الـدوري بفعالـية". وأدى تفشي
سـتـجد إلى حـالة من فـيـروس كورونـا ا
الـــشك خـــصــوصـــاً مـع تــوقـف مــعـــظم
الـرياضات االحـترافيـة ألشهر عدة. وفي
الـسـيــاق نـفـسه انــتـقـد بـايــر-هـوفـمـان
االحتـاد اآلسـيـوي لكـرة الـقـدم قائالً إنه
فــشـل في االســـتـــجــابـــة الحـــتـــيـــاجــات
الالعـبـ الــضـعـفـاء. وقـال "كـنـا نـود أن
نـرى دوراً لالحتاد (اآلسيوي) في بعض
واقف الـسلبـية الشـديدة على من هـذه ا
ـسـتـوى احملــلي" مـضـيـفـاً أنه "لـسـوء ا
احلظ هـنــاك نـقص شـديـد في الـتـعـامل

مع الالعب واإلدارة".

‰UMÝ—√ WKOJAð s  w½U*_« jÝu « VŽô œUF³²Ý≈

ÊU e « ≠ …d¼UI «

تـوفي أكـرم حـفيـلـة مـدرب فـريق أهلي
فـارسكور بـدمياط  بـسكتـة قلبـية أمام
أعــ العــبــيه أثــنــاء مــبــاراة حــاســمــة
لفريقه في دوري الدرجة الرابعة. وقال
ـا جنـمت شـهــود عـيـان ان (الــوفـاة ر
عـن الــــتــــوتــــر او االنــــفــــعــــال). واكــــد
ريـاضيـون انـها (حـالة نـادرة لم تشـهد
صرية مثيال لها من قبل). الرياضة ا
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فى هـذا األسـبـوع وإذ نـسـتـذكـر مـوت بـطل األمـة الـعـربـية
رحـوم الرئـيس جمـال عبـدالنـاصر وزعيم حـلـمهـا الكـبيـر ا
مـنــذ خــمـســ سـنــة فـإنـه من احلـكــمـة والــتــقـديس لــهـذه
الذكرى األليمة أال جنعلهـا مقتصرة على الشخصنة وعلى
ـنـجـزات وال على االنـغـمـاس فى نقـد األخـطـاء التى سرد ا

ارتكبت باسم التجربة الناصرية.
طبعا كان الرئيس ذا شخصـية كاريزمية بقدرات خطابية
اليـ الــذين أحـبـوه مــتـمــيـزة وبــتـفـاعـل نـشط مــبـهـر مـع ا
ووثقوا فـيه وساندوه وبضـمير حساس جتـاه عالم الفقراء
ال الـعام وهو الذى ـظلومـ وبعفـة جتاه ا هـمش وا وا

مات شبه معدم وشبه متصوف.
وطـبــعـا كـانت هـنــاك إجنـازات هـائــلـة من مـثل تــأمـيم قـنـاة
الــسـويس وبــنـاء الــسـد الــعـالى الــعـظـيـم والـقـضــاء عـلى
اإلقطاع ومجانية التعليم فى كل مراحله واحتضان مئات
سـلـمـ فى جـامـعـات مـصر اآلالف من شـبـاب الـعـرب وا
وإسنـاد كل حـركـة حترريـة فى وطـنه الـعربى وفى الـعـا

اإلسالمـى والثـالث والتـزامه الـقومى الـكـامل بالـوقوف فى
وجه الكيان الصهيونى وبناء قـاعدة صناعية كبيرة حديثة
صـرى وفى حتـقيق أول وحـدة طـوعيـة واعدة فى القـطـر ا
نـجزات الـكثـيرة فيـما بـ مصـر وسوريـا وغيـر ذلك من ا

التى استفاد منها وساندها الوطن العربى كله.
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وطبعـا ارتكبت الكثيـر من األخطاء أثناء مـسيرة تفعيل ذلك
احلــلم الــهــائل فى واقع احلــيـاة الــعــــــــربــيـة عــبــر الـوطن
الـعربـى كله. فـاألخـطـاء كانت وسـتـظل مالزمـة لـلطـمـوحات

الكبيرة.
كل ذلك هو تاريخ حافل له ما له وعليه ما عليه وسيكون
دروسا وعبرا ألجيال كثيـرة قادمة. أما ما نحتاج إليه اآلن
ـعـقدة فـهـو ربط وتـفـاعل ذلك الـتـاريخ بـالـلـحـظـة اخلـطـرة ا
التى تـعيـشـها األمـة العـربيـة حالـيا. دعـنا نـركز عـلى بضع

جوانب نعتبرها محورية.
أوال: بعد موت قـائد تلك احلركة العـروبية القوميـة التقدمية
الـتحرريـة الكبـرى والتى هيـمنت على احلـياة العـربية إبان
د اضى تـراجع ا اخلمـسيـنيـات والسـتيـنيـات من القـرن ا
الــقـومى وتـكــالـبت عـلـى إضـعـافه فى الــواقع وفى الـذاكـرة
اجلـمـعـية الـعـربـيـة كل قـوى االسـتـعــــــــمـار والـصـهـيـونـية
والكثـير من القـوى الرجـعية اخلـائفة من مـكونـاته التقـدمية
والــوحــدويـــة. وصــعــدت شــعــــــــارات اخلالص الــقــطــرى
والـتـركـيـز عـلى الوطـنى احملـلى بـعـيـدا عن مـشـاكل وهـموم

األمة.
لـكن وبعـد مرور خـمس سـنة عـلى التـوجه القـطرى فشل
ذلك الــتـوجه فـشال ذريــعـا فى انـتـقــال أى قـطـر عـربى إلى
سـتدامة فى االقـتصاد واالجـتماع حـالة التـنميـة الشامـلة ا
والــثـقــافـة وفى حــمـايــة أى قـطــر من تـدخـالت واسـتــبـاحـة
اخلـارج االســتــعــمــارى الــصـهــيــونى. وتــشــهــد األوضـاع
ـأسـاويـة الـتـى يـعـيـشـهـا الـوطن الـعــربى كـله حـالـيـا عـلى ا
الــفـشل الــذريع لـتــعـايـش أى قـطــر عـربى بــعـيــدا عن أمـته

العربية ووطنه العربى الكبير.
ثـانـيـا: يثـبت يـومـا بعـد يـوم وفاجـعـة بـعد فـاجـعة وهـجـمة
اسـتـعـمـاريـة أمـريـكـية ــ صـهـيـونـيـة بـعـد هـجـمـة وتـصـرفا
ـرف أن الطريق الوحـيد لهذه األمة قطـريا خاطئـا بعد تصُ
ـنعة والـذى سيـخرجـها من الـضعف والـهوان إلى الـقوة وا
ومن الــتــخـلـف إلى الــنــهـوض هــو طــريق وحــدتــهــا كــأمـة

وكوطن.
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ــصــيـر ولــذلك فــهــذا الــطــريق طــريق وحــدة الــنــضــال وا
شتركة والذى ناضل الرئيس واألهداف الكبرى القومية ا
الراحل من أجل الـسير فـيه آن أوان تكمـلة السـير فيه من
خالل مـراجعـة منـهجـيات حتقق أهـدافه فى الواقـع العربى
تـغير اجلـديد البـالغ التعـقيد من جهـة ومن خالل جتميع ا
ؤمـنة بـضـرورة الرجـوع إليه من جـهة وتنـظيم كل الـقـوى ا

أخرى.
ثــالــثـا ــ هــذا حتــد وهـدف مــشــروع مــطـروح عــلى الــقـوى
ستقلة عن توجيهات وهيمنة أية دنية العربية ا السياسية ا
نـاقشته وإغـنائه وحتويله جهـة رسميـة داخلية أو خـارجية 
إلى اسـتـراتــيـــــــــــجـيـة نـضــالـيـة قـومــيـة تـقـوم بــهـا كـتـلـة
تاريـخية عربـية مكونـة من أحزاب وجمعـيات مهنـية وأهلية
ونـســائـيــة ونـقـابــات عـمـــــــــــالـيـة وشــخـصــيـات نـضــالـيـة

مستقلة.
وإذا أريــد لــهــذه االســتـراتــيــجــيــة أن تــنــجح فى جتــيــيش
اليـ وعــلى األخص الــشــبـاب والــشـابــات مــنـهم وفى ا
جــعل االســتــراتــيــجــيــة جــزءا من حــيــاتــهم الــعــامـة فــمن
الـضرورى أن يـرتـبط شـعـار الـتوحـد الـعـربى مع شـعارات
ـوقـراطـيـة والـعـدالة االجـتـمـاعـيـة واالسـتـقالل الـقومى الـد
والـوطنى كـحد أدنى لـيـكون مـنطـلقـا إلحـداث تنـميـة شامـلة

مستدامة تطال أرض العرب كلها.
ـتناثرة هنا جاء الوقت لتـرك مواجهة التحـديات الصغيرة ا
وهناك فقد ثبت االقتصار على مواجهتها منفردة ومتفرقة
وبـقـوى مـتـناثـرة لن يـنـقل الـعـرب إلى مـجرى نـهـر الـعـصر

تدفق من حولنا. احلضارى ا
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ـصـوت عـلـيه مــجـلس الـنـواب ا
والغـيـر مصـادق من قـبل رئيس

اجلمهورية وهي كاآلتي: 
((أوال: تقسم الدوائر االنتخابية
تعددة في احملافظة الواحدة. ا
: يــكـون الـتـرشــيح فـرديـاً ثــانـيـاً

ضمن الدائرة الواحدة.
: تـــتــــكــــون الــــدوائـــر ســــادســــاً
االنـتخـابيـة وفـقاً لـلجـدول الذي
سـيـقـره مـجــلس الـنـواب الحـقـاً

ويتم التصويت عليه.
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رغم ان مــــصــــطــــلـح "الــــدوائـــر
ـتعددة" الوجود له االنتـخابية ا
صـطلـحات عـجم العـربي  في ا
االنــــتـــــخــــابــــات الـــــصــــادر من
ـــــائـي لأل الــــــبـــــرنــــــامج اإل
تحدة عام 2014 إالّ أنه يؤكد ا
علـى تقسيم الـدوائر االنتـخابية
الـى أكـــــثـــــر مـن ثالثـــــة دوائـــــر
ــفـهـوم انـتــخـابــيـة كـحــد ادنى 
كـلمة "الـتعدديـة". وإذا ما أخذنا
( ـــادة (13/أوالً ـــا جــــاء في ا
مـن نـفـس الـقــانــون جنــد إنــهـا
تـنص على ان: ((يـتكـون مجلس
الــنـــواب من (329) ثـالثـــمـــائــة
وتــسـعــة وعـشـريـن مـقـعــدًا يـتم
توزيع (320) ثالثمائة وعشرين
مــقــعـداً عــلى احملـافــظـات وفــقـاً
حلـدودهـا اإلداريـة حلـ اجـراء
الـتــعـداد الــعـام لـلــسـكــان ويـتم
توزيع (9) تسـعة مـقـاعد حـصة

بـقــانـون. لـكن مع تـطـور الـوعي
االنــــتــــخــــابي لــــدى الــــشــــرائح
اخملــتــلـــفــة لــلــشـــعب الــعــراقي
وخــــاصـــــة اجلــــيـل الــــصــــاعــــد
ـــنـــتـــفض ضـــد شـــكـل ونــوع وا
احلـــكم الـــذي أخــفق فـي خــدمــة
الشعب وانـحاز لصالح االحزاب
ـواطـن ـتـسلـطـة علـى رقاب ا ا
مــنــذ عــام 2003 وجــدنــا كــيف
ــنـتــفـضـ من تــمـكن الــشـبـان ا
فـرض مـتـطـلـبـاتـهم عـلى مـجلس
الــنــواب في تــغـــيــيــر قــانــونــ
فوضية أساسي وهما قانون ا
ـسـتـقـلــة لالنـتـخـابـات الـعـلـيــا ا
وقــانـــون انـــتــخـــابــات مـــجــلس

الــنـواب. فـفي الــقـانـون االول 
تــغــيـيــر الــهــيــكــلـيــة الــقــيــاديـة
واالداريـــة لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة أمــا
الـقـانـون الثـاني فـمـازال مـجلس
ا ـاطل في تـشـريـعه  الـنواب 
يـــضـــمـن مـــصـــلــــحـــة االحـــزاب
ـتنـفذة في الـعراق السـياسـية ا
في ضـوء تصـويته عـلى مطـلب
مـهمـ لـلـمـتـظـاهـرين أال وهـما
العمل بنظـام الدوائر االنتخابية
الـفـرديـة ونـظـام االغلـبـيـة أوكـما
أسـماه قـانون انتـخابـات مجلس

. النواب بنظام الترشيح فردياً
ولـكي نسـلط الـضـوء عـلى هذين
الـــنـــظـــامـــ وجب ذكـــر ثالثـــة
ــادة فـــقــرات مـــهـــمــة مـن نص ا
(15) من قــــانـــون انـــتــــخـــابـــات

كـوتــا لـلــمـكــونـات وفــقـا لــلـبــنـد
ـادة)). أي إن (ثـانـيــا) من هـذه ا
لــكـل مــحــافـــظــة لــهـــا حــدودهــا
االدارية والـتي تتـكون من حدود
احملــافـظـة بــاالضـافـة الى حـدود
وحـــداتـــهــا االداريـــة كــاالحـــيــاء
والــنــواحي واالقــضــيــة. عــلــيه
ـــشـــرّع قــد ـــكن اجلـــزم بـــأن ا
ـــــادة (15/أوالً صــــــوت عـــــلـى ا
) عــلى اســاس تــقــســيم وثــانــيــاً
مـــحــافـــظـــات الـــعــراق الى 329
دائـــرة انـــتـــخـــابـــيـــة مـــتـــعـــددة
أوباالحـرى فردية ولكل مـحافظة
دوائـرهــا االنـتــخـابــيـة الــفـرديـة
حـسـب تـعــداد نـفــوسـهــا لـســنـة
ــا إن الـفــقـرة 2010. الى ذلك 
ــادة (15) تــنص ) من ا (ثــانــيـــاً
على ان ((يـكون الـتـرشيح فـردياً
ضـمن الــدائـرة الــواحـدة)) فــمـا
اجلــــدوى من بــــدعــــة الــــدوائــــر
الـوسطيـة غير االنـصياع الرادة
االحــزاب والــكـــتل الــســيــاســيــة
ـتــنــفــذة في مــجــلس الــنـواب! ا
ـا تـقـدم تـنص الـفـقـرة واألهم 
ــادة (15) كــمــا ) من ا (ســادســـاً
ذكرنا أعاله على وجوب  اجناز
جــــــدول لــــــتـــــــوزيع الــــــدوائــــــر
االنـتخابـية الـذي سيقـره مجلس
الـــنـــواب من خالل الـــتـــصـــويت
. وهذا إقـرار واضح عـلـيه الحـقـاً
وصــــريـح بــــأن عــــلـى مــــجــــلس
الـنـواب إقـرار اجلـدول من خالل
الــتــصــويت عــلــيه فــقط ولــيس
الـقــيـام بــرسم وحتـديــد احلـدود
االنتخـابية للـدوائر الفردية ومن
ثم تــــوزيـــعــــهــــا حـــسب بــــدعـــة
"الدوائر الوسـطية" في احملافظة
الــــواحـــدة. أمــــا إذا مــــا تــــدخل
مـجلـس النـواب في وضع جدول
لـلدوائـر االنتـخابـيـة الفـردية من
خـالل الــتـــقــســـيم حــسـب فــكــرة
"الـدوائر الوسـطية" حيـنه يكون
قــد خــرق الـدســتــور في مــادتـيه
) والـــــتي (47) و(50/ســـــادســـــاً
تـؤكـدان عـلى مــبـدأ الـفـصل بـ
الــســلــطـات الــثالث ومــبــدأ عـدم
جــــواز اجلـــمع بــــ عـــضــــويـــة
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اربيل

مـــجــــلس الــــنـــواب وأي عــــمل
أومنصبٍ رسمي آخر حيث إن
مـهمة رسم احلـدود االنتخـابية
وتــوزيع الـدوائــر االنـتــخـابــيـة
ـــتــعـــددة وإدامـــتــهـــا هي من ا
واجبات هـيئة مستقـلة ومهنية
خـاصـة برسم وحتـديـد احلدود
االنــتــخـابــيــة لم يـســتــحـدثــهـا

اجمللس الى يومنا هذا.
WKI²  W¾O¼

فـي الــــــــعـــــــديــــــــد مـن الـــــــدول
قراطية (أكثر من 91 دولة الد
ـــتــحــدة وخــاصـــة الــواليــات ا
االمــريـكـيــة وكـنـدا واســتـرالـيـا
ــانـيـا ونـيـوزيــلـنـدا والـهـنـد وا
وبــريــطــانــيــا والخ...) هــنــالك
هـيـئـة مـسـتقـلـة لـرسم وحتـديد
احلــدود لـلـدوائــر االنـتـخــابـيـة
الــفــرديـة وغــالــبــاً مـا يــديــرهـا
مــجـــلس مــكـــون من ثالثــة الى
خمسـة مفوض مسـتقل غير
خـاضعـ ال لـلـسلـطـات الثالث
وال الى ســــــلـــــطــــــة مـــــجــــــلس
ـــــفـــــوضـــــيـــــة ـــــفــــــوضـــــ  ا
االنـتـخـابـات مـاعـدا اخلـضـوع
لــــرقــــابــــة مــــجــــلـس الــــنـــواب
والـتنـسيـق التـام مع مـفوضـية
االنتـخـابـات ووزارة التـخـطيط
فــقـط. وأغــلب هــذه الـــهــيــئــات
ـــســـتــقـــلـــة لـــرسـم وحتـــديــد ا
الـدوائـر االنـتـخـابـيـة تـضع في
صــلب واجــبـاتــهــا االســاســيـة

مايلي:
1- االســـــتـــــقـاللـــــيـــــة في رسم
وحتـــــديــــد وتـــــوزيـع احلــــدود
االنـتخـابـيـة بـعـيـداً عن الـنـفوذ
الــــــــســـــــيـــــــاسـي والـــــــديـــــــني

واالجتماعي;
ـــســـاواة بـــ الـــوحــدات 2- ا
ـساواة االنـتـخـابـيـة لـضـمـان ا
بـــ الــنـــاخـــبـــ وحــفـظ قــوة

أصواتهم;
3- الـتـمـثـيل الـعـادل لـلـوحدات
االنـــتــــخـــابــــيـــة عــــلى اســـاس
تـجانسة الوحـدات السكـنية ا
آخـذاً في نظـر االعتـبار احلدود
ـيـزات اجلــغـرافـيـة االداريــة وا

ــصـــلــحــة الــعـــامــة لــســكــان وا
الدائرة االنتخابية الواحدة;

4- عــدم الـتــمــيـيــز الــعـنــصـري
والــعــرقي والــقــومي والــلــغـوي
ـذهـبي ومـالـهـا من والـديــني وا
شـــبـــيـــهـــات أخــرى عـــنـــد رسم
وحتــــــديــــــد حـــــدود الــــــدوائـــــر

االنتخابية الفردية;
5- الـشفـافـيـة في رسم وحتـديد
وتـــوزيـع احلـــدود لــــلــــوحـــدات
االنـــتـــخـــابـــيـــة وذلك لـــضـــمــان
ســــهــــولـــة مــــعــــرفــــة الــــدائـــرة
االنـتـخــابـيـة الــتي يـنـتــمي لـهـا

رشح; الناخب وا
ـهنـية فـي العـمل ومـتابـعة 6- ا
الـتطـورات الـسـكانـيـة واالدارية
في الـدوائــر االنـتـخــابـيـة وعـدم
االنـصيـاع لـلرغـبات الـسـياسـية
وغــــيـــر الــــدســـتـــوريــــة وغـــيـــر
شاركة في القانونية لالطراف ا

العمليات االنتخابية;
7- التعاون الوثيق مع الهيئات
ستـقلـة احمللـية والـدولية ذات ا
االخـتـصــاص في رسم وحتـديـد
وتـــــــوزيع حـــــــدود الـــــــدوائـــــــر

االنتخابية الفردية.
عـــلــــيه بــــدالً من الــــذهـــاب الى
اخلرق الدستوري في موضوعة
تقسيم الدوائر االنتخابية حتت
مسمى "الدوائر الوسطية" على
مــجـلس الـنـواب تـشـريع قـانـون
يــــؤسس مـن خاللـه الــــهــــيــــئـــة
ـسـتـقـلـة لـرسـم حـدود الـدوائر ا
كن االنـتـخـابـيـة بـاسرع وقـت 
ادة (108) من حـسب منـطوق ا
ــادة (15) الــدســتــور. ذلك ألن ا
من قــانـون انــتـخــابـات مــجـلس
الـــنــواب حتـــتـــاج الـى ضــرورة
وجـــود قـــانـــون خـــاص يـــنـــظم
أعمـال ومهـام هـيئـة رسم حدود
الـدوائـر االنـتـخـابـيـة بـعـيداً عن
الـرغــبـات واالمـالءات احلـزبــيـة
الـغـيــر حـضـاريــة والـتي سـوف
تــــــد من ســــــطـــــوة االطـــــراف
تـنفـذة وتوسّع من السـياسيـة ا
الــشــرخ احلــاصل بــ الــشــعب

والسلطات الثالثة.

ـــعـــاصــر هـــنــاك ـــنــا ا في عـــا
الـعديـد من الـدول الـتي تـتـبنى
ـقــراطـيــة لـنــظـام مـبــاد الــد
حكمها والعراق واحد من هذه
الـــــدول حــــــسـب مـــــاجــــــاء في
دســــتـــوره الــــدائـم وخــــاصـــة
ـــــــادتــــــــ (١) و(٢/ب). ومن ا
ـقراطية االساسية باد الد ا
الــــــتـي تــــــضــــــمن احلــــــقــــــوق
واحلـــــريــــــات والـــــواجـــــبـــــات
للـمواطن هي سـيادة القانون
والـــتــأكـــيــد عـــلى ان "الـــشــعب
هـــــومـــــصـــــدر الـــــســـــلـــــطــــات
ارسها باالقتراع وشرعيتها 
ــبـاشــر وعـبـر الــسـري الــعـام ا
مــؤسـســاته الـدســتـوريــة" كـمـا
ـادة هـومـنــصـوص عـلــيه في ا
(5) من الــدســـتــور. ورغم عــدم
ذكـــــر الـــــدســــتـــــور الــــعـــــراقي
ـارســة االقــتـراع لــتــفــاصـيـل 
ـباشـر عـدا ما الـسري الـعـام ا
ـــــــــــــــادة (49) مـن وردت فــي ا
عــمــومـيــات تـخص الــنـاخــبـ
ــرشــحـ لــتـكــوين مــجـلس وا
النـواب جند ان الـفصل الرابع
مـن الــــــدســـــــتــــــور واخلــــــاص
ــســتــقــلــة ذكــرا بـــالــهــيــئــات ا
ــادة (102) مـــقـــتـــضـــبـــا فـي ا
ـسـتـقـلة لـلـمـفـوضـيـة الـعـلـيـا ا
لـالنتـخـابـات بأعـتـبـارها هـيـئة
مستقلة خاضعة لرقابة مجلس
الـــنـــواب وتـــنــــظم أعـــمـــالـــهـــا
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يــصــدّر الــرأســمــالــيـون رؤوس
األمـــوال إلى بـــلـــد »أجـــنـــبي«
فإنهم يجـازفون ليس بكمية من
ـبـالـغ ضـخـمـة ـا  الـسـلـع وإ
اليـ أوحـتى ـال تـبــلغ ا من ا

ليارات. ا
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 فـمن الــبـديــهي أن يـرغــبـوا في
الـســيــطـرة الــكـامــلـة عــلى هـذه
الـبـلدان وان يـرسـلـوا اجلـيوش
حلـــــــمـــــــايـــــــة رؤوس األمــــــوال
ـــصــدرة. وهـــكــذا يــتـــولــد في ا
ــــصــــدرة طــــمــــوح األقــــطـــــار ا
إلخـضـاع تـلك الـبـلـدان لـسـلـطـة
حـكـومـاتـهم بـحـيث تـزول كـافة
اجملــازفـات –أي يــتـولــد طـمـوح
لــغــزوهــا وضــمــهــا إلى الــبــلــد
»األم .«ينجم عن ذلك منافسة
بــ مـــخــتـــلف الــدول الـــقــويــة
ـســتـغِــلـة عــلى غـزوالــبـلـدان وا
ستضـعفة. وطبيعي أن تؤدي ا
ـــنـــافــســـة فـي نـــهـــايــة هـــذه ا
ـــــطــــاف إلى الـــــصــــدام بــــ ا
. من هنا ـتنافسـ الـلصوص ا
أدى تصدير رؤوس األموال إلى
نشـوب احلرب بـهـذا االقتـضاب
وجز لكم ان تـتخيلوا الصمت ا
ـا تـلـعــبه تـركـيـا في االمـريـكـي 
اشــــعــــال فـــــتــــيـل األزمــــات في
ـنـطـقـة ومـا تـفـعـله دول اخرى ا
في اخلــلـيج الـعـربي من تـهـديـد
االســتــقــرار اجملــتــمــعي يــصب
جــمـيــعه في األخــيـر في خــدمـة
ــصــالح االمــريـكــيــة من خالل ا
ـــبـــيـــعـــات رفع مـــســـتـــويـــات ا
ـــنــــطـــقـــة الــــعـــســــكـــريـــة فـي ا
وبـاألخص في اخلـليج والـشرق
االوسط عــــمـــومــــا.. ال بل اكـــاد
اجـــــزم بـــــأن ذلـك مـــــخـــــطـط له

امريكياً باالساس..

ـنــتـجــات الـتي بـعض مـن أهم ا
نعرفها اليوم. مثل الترانزستور
الذى كـان له دور هام فى تـطوير
أجــــهــــزة االتــــصــــال واإلرســــال
واالســـــتــــقـــــبــــال ثـم الــــدوائــــر
ــتـــكــامــلـــة الــتى ســـاعــدت فى ا
ابتـكـار الكـومبـيوتـر الشـخصى
واإلنــتـرنت (الـذي يــسـمى أصال
أربانيت) وهوبرنامج من تمويل
تقدمة وكالة مـشاريع البحـوث ا
األمريـكـيـة وأن اخملرج الـوحـيد
ـــتـــاح هـــنـــا هــواحلـــرب.عـــلى ا
أســـاس ذلك انـــفـــجـــرت احلــرب
ــيــة األولى حــيث كــشــفت الــعــا
الـرأسمالـية منـذ ذلك احل على
وجـهـهـا احلـقيـقي فـمن اجل ان
يحـمي الرأسمالـيون آفاق الربح
والـتـراكم يــدفـعــون مـواطـنــيـهـا
نــحـــومــذابـح حــقـــيــقـــيـــة عــمت
مـخـتـلف أرجــاء الـعـالم وفـقـدت
تـهـا مـجمل انـيـا نـتيـجـة هـز أ
مـسـتـعمـراته كـمـا فـرض علـيـها
أداء تــعـويــضـات حــرب هـائــلـة.
أزومة وقد وجدت الرأسمالية ا
ال ســيــمــا في بــلــدان الــتــمــركــز
ــكـثـف أن أفـضل الــرأسـمــالي ا
ـعـاجلة أزمـتـها تـكمن الـوسائل 
فـي تـــصـــديــــر هـــذه األزمـــة إلى
ي فـــــاجتـــــهت اجملـــــال الـــــعـــــا
أنـظـارها إلى دول الـعالم الـثالث
ومـنــظـومــة الـدول االشــتـراكــيـة
الـسابـقة وأجـبرتـهـا على اتـباع
بــرامج الــتــثــبــيت االقــتــصــادي
والــتـــكــيـُّف الــهـــيــكـــلي. كل ذلك
بــهــدف تــطـويــعــهــا حلــاجــتــهـا
الـرأسـمــالـيــة الـضـاغــطـة األمـر
الـذي ضاعـف من تـفاقـم األزمات
االقـتصاديـة لهذه الـدول من غير
أن حتـــقق جنـــاحـــات ذات شــأن
عـــلى صــعــيــد الــتـــنــمــيــة. فــفي
االحتــاد الــســوفــيــاتي كــان وقع
األزمة االقتصادية أكثر عمقًا من
أي مـنــطــقــة أخــرى في الــعــالم
فـبــعــد أن كـان مــعـدل الــنــمـوفي
الـــدخل الـــقــومي الـــســوفـــيــاتي
ــئــة ســنــويًــا بـ حــوالى 6 بـــا

 1956- 1960 هــــــبـط إلى 2.2
ـئة  الـعام  1988وفـجأة إلى بـا
ــئــة ــئــة 1989 وإلى6 بــا 2 بــا
ــئــة حلــظـة  1990 فـإلى 10 بــا
سقـوطه الـتاريـخي الـعام 1991
وانــطــلـــقت ســلـــســلــة احلــروب
نتـيجـة لهـذا التـفكـير اجلـهنمي
بــــحـــجــــة مـــكـــافــــحـــة االرهـــاب
وشـــــيــــــخـــــوخــــــة االنـــــظــــــمـــــة
قراطية االستبدادية ونشر الد
ـدني وأبرزها حرب وحماية ا
أفغانـستان ويوغسالفـيا سابقاً
وحــربـــان عـــلى الــعـــراق وغــزة
ومـــهـــمـــا كـــانـت الـــتـــســـمـــيــات
ــــــبـــــررات ســــــواء بـ(ربـــــيع) وا
اوفـوضى خالقـة اوغيـرهـا فهي

عــلى ثـروات الــشــعـوب.. وتــعـد
أمــريــكـــا راعــيـــة لــرأســمـــالــيــة
احلــروب واخملــطط الـرئــيس له
وبــذات الـسـيــاق حـذرت دراسـة
اجـــــرتــــهــــا ادارة االحـــــتــــيــــاط
الفيدرالي االمريكي ان تخفيض
النفقات الـدفاعية والتسليح في
ــــكن ان اجلــــيش االمــــريــــكي 
يــتـــرتب عـــلــيه فـــقـــدان ماليــ
الــــوظــــائف فـي وزارة الــــدفـــاع

األمريكي ..
oÞUM  bOFBð

ـنـاطق الـرخوة  وان تـصـعـيـد ا
(طـائفيـاً) و(قومياً) حـالً سحرياً
لــتـــحـــريك عــجـــلـــة االقــتـــصــاد
األمريكـي ... اإلفراط في اإلنتاج
ـــــكن حــــتى بــــلـغ حــــجــــمــــاً ال
معـاجلته عبـر األزمة وفي إطار
مـحـاولــة الـرأســمـالـيــ إيـجـاد
مـخــرج كــالـعــادة عـبــر حتــطـيم
قــوى اإلنـــتــاج وعــبـــر تــوســيع
السـوق تسـارعت عمـليـة تمـركز
رأسـمـالي بـشكل غـيـر مـسـبوق
فـقـد دخـلت الـبـنـوك بـكثـافـة في
ـقـاوالت لـدعـمـهـا في رأســمـال ا
مـواجــهه األزمـة لــكـنــهـا بــهـذه
الــطــريـــقــة ضــاعــفـت أكــثــر من
وازاة مع ذلك, االحـتـكـارات و
قـاوالت جتارتـها مع ضـاعـفت ا
اخلـارج كـمــا اسـتـثــمـرت كـذلك
خارج حـدودها اإلقـلـيمـية ومن
ـوهـذه األنـشـطـة أجل ضــمـان 
انــطــلـــقت الــدول في عــمــلــيــات
استعـمارية غير مـسبوقة حيث
ـستـعـمـرات تـضـمن أصـبـحـت ا
لـلـرأسـمال الـوطـني الـتـطور في
مــــأمن مـن مــــنــــافــــســــة الـــدول
الـرأسمـاليـة األخرى. كـتب كارل
سـاجـان وهـوعـالم فـلك أمـريـكى
"أن نـصف الـعلـمـاء على األرض
يـعـمـلـون فى مجـال الـصـنـاعات
واالخـتراعـات الـعـسكـريـة جلزء
من الــوقت عـلى األقل"  وال شك
أن بــرامج الـتــمــويل احلــكـومى
ألبــحــاث الــتــســلح كــانت وراء

واحلــرب أوعـــلى نـــحــوأوضح
الـــتــركـــيـــز عــلى الـــعالقـــة بــ
الــتــطـور احلــاصل في الــنــظـام
ــتـزايـد الـرأسـمــالي واالجتـاه ا
ــة) وبـــ حــالــة نــحـــو(الــعـــو
احلـــرب الــتي تــصــر الــواليــات
ي) ــتــحــدة (الــعـمـالق الـعــو ا
عــلى فــرضــهــا عـلـى الـعــالم مع
فـرض جـدول أعـمـال اقـتـصادي
ي يـــــبــــرر تـــــلك احلــــروب عــــا
اويــعــتــبــر مــبــرراً كــافــيــاً لــهــا
والـفـلــسـفـة االقــتـصــاديـة الـتي
تـــكــمن خـــلف ذلـك كــله. وتـــعــد
ـتــحـدة األمــريـكــيـة الـواليــات ا
صـاحبـة أكـبر اقـتـصاد بـالـعالم
ـتوقع معـقل الرأسـمالـية ومن ا
أن يــتــجـاوز إجــمـالـي نـاجتــهـا
احملــلي   20 تـــريــلـــيــون دوالر
والـــنـــاجت اإلجــــمـــالي لــــلـــفـــرد
 55220 دوالر خالل عام
 2018وهذا ما يدل ويبرهن
عـــلى جنـــاح هـــذا الـــنـــظــام اذا
استعـمل بطـريقـة صحـيحة. إنّ
تــاريخ مـــا بــعــد االســـتــعــمــار
هـــــواســـــتـــــمــــرار لـــــلـــــتـــــاريخ
االســــتـــــعــــمــــاري الــــذي أسس
األجـندة اإلمـبريـالـية األمـريكـية
ـعــاصـرة وذلك بــشـكل كــبـيـر ا
بــسـبب حـلــولـهـا مــكـان الـقـوى
االسـتــعـمـاريّـة الــسـابـقـة مـثل:
إســبــانـيــا وفــرنــسـا والــيــابـان
وهولـندا...الخ. يشـتمل مشروع
الـهيـمـنة األمـريكي بـشـكل كبـير
عــلى تــبـديـل الـعــالم من بــلـدان
ذات ســــــيـــــــادة إلـى أقــــــالـــــــيم
مــفــتــوحــة تــســيــطــر عــلــيــهــا
ـاليـة واالقـتـصـادية. ـصـالح ا ا
وقـــد اســـتُـــخـــدمت في ســـبـــيل
حتـقيق ذلك األدوات الـعسـكرية
واالستـخبـاراتـية واالقـتصـادية
طــرح مــنــظـــروا الــرأســمــالــيــة
مـسـألـة إشــعـال فـتـيل احلـروب
فـي مـنـاطـق مـحـددة مـن الـعـالم
كـأحد احلـلول لـتجـنب مشكالت
الـكسـاد االقتصـادي والسـيطرة

تُــعـرف الـرأســمـالـيّـة فـي الـلـغـة
ــــصـــــطــــلح اإلجنــــلـــــيــــزيّـــــة 
(Capitalism) وهـــــــــــي مــــــــــن
ـيّة األنـظـمـة االقـتـصاديّـة الـعـا
لـكيّة والـتي تعتـمد على فـكرة ا
اخلــاصّـــة لــكـــافــة الـــعــنـــاصــر
ــا يـــســاهم في اإلنـــتــاجــيّـــة 
ـاليّـة وتُـعرف حتقـيق األربـاح ا
الرأسـماليّة أيـضاً بأنهـا النظام
االقــتـصـاديّ والــسـيـاسيّ الـذي
يــتـــحـــكم في كـــافـــة مـــكـــونــات
اقتصاد دولة ما والذي يساهم
فـي تـــوفـــيــــر أدوات الـــتــــحـــكم
ناسبـة في األسواق التجاريّة ا
ــتــنــوعــة ومن الــتــعــريــفــات ا
األخرى للرأسمـاليّة: هي البيئة
االقـتـصـاديّـة الـتي تـعـتـمـد على
ـلــكــيّــة اخلــاصـة اســتــثــمــار ا
لــــوســــائل اإلنــــتـــاج وتــــبـــادل
الـــثـــروات وتـــوزيـــعـــهـــا عـــلى
ـــــــــالـــــــــكـــــــــ مـن األفـــــــــراد ا
ـــــؤســـــســـــات والـــــنـــــظــــام وا
الـرأسـمالي هـونـظـام ذوفلـسـفة
إجتمـاعية وسياسـية يقوم على
أساس إشـباع حاجـات اإلنسان
الضـرورية والـكمـاليـة متـوسعاً
في مــفــهــوم احلــريــة وتــنــمــيـة
ـلـكـيــة الـفـرديـة يـتـعـارض مع ا
فــــكـــرة الــــتــــدخل احلــــكــــومي
وبـدوره شـرح كـارل ماركس في
كــتـاب (الــرأســمـال) الــطــبـيــعـة
احلـقيقيـة العميـقة للرأسـمالية:
(مـا يـرعب الـرأسـمـال هـوغـياب
الــربـح.. فــعــنــدمــا يــشم ربــحــاً
مــعــقـــوالً يــصــبـح الــرأســمــال
مـبـتـهـجـاً وعـنـد نـسـبة  20في
ئة يصبح جريئاً وعند نسبة ا
ئة يصبح مغامراً  50في ا
ــئــة وعـــنــد نـــســبــة  100في ا
يــســحق بـرجــلــيه كل الــشـرائع
االنسانية وعند نسبة  300في
ـــئــــة فـــانه لـن يـــتــــراجع عن ا
ة). وتبرز االقدام على أيـة جر
العالقـة ب الـنظـام الرأسـمالي
ـعـاصرة ي في جتلـيـاته ا الـعـا
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بغداد

مـخـطـطـات ومـشـاريع وأهـداف
ـة امـبــريـالـيـة صـهـيـونـيـة قـد
ــيــة جـــديــدة  واحلـــرب الــعـــا
الــثـــانــيــة واحــدة من األمــثــلــة
الصارخة على أثر احلرب على
االقــــــتـــــصــــــاد وحـل األزمـــــات
الــرأســمـــالــيــة حــيـث انــتــهى
الكـساد الـكبـير في الـثالثيـنات
عـــنـــدمـــا ضـــاعـــفت الـــدول من
ــواد احلـربــيـة إنــتـاجــهـا من ا
خلــــدمــــة اجملـــهــــود احلــــربي
والــفـــوضى اخلالقـــة مــفـــهــوم
.. اال انـه ارتــبط بـــوزيــرة قــد
اخلـارجيـة االمـريكـيـة السـابـقة
كــونـدالــيـزا رايس وهي تــعـني
ـقــراطــيـة في بـذلك نــشــر الــد
الـعالم العـربي والبدء بـتشكيل
مـــا يــســـمـى (الــشـــرق األوسط
اجلـديـد) عـبــر نـشـر (الـفـوضى
اخلالقــــة). مـن جــــهــــة أخـــرى
وهـنا يـكـمن أحـد أهم األسـباب
الـــدافــعـــة إلى حـــرب اخلـــلــيج
الـــثــــانـــيــــة (حـــرب عــــاصـــفـــة
الـــصــــحـــراء) الــــتي قــــادتـــهـــا
تـحـدة على الـعراق الواليـات ا
(كـانون الـثاني-شـباط 1991).
ـتـحـدة كـانت تـهم فـالـواليـات ا
لــلـتـفــتـيـش عن وسـيــلـة تــعـيـد
مـعـهـا التـوازن إلى اقـتـصـادها
الذي بلغ درجـة من الركود غير
مـسبـوقة بـعد الـعام  1929 دلَّ
عليها انهيار بورصة نيويورك
العام  1987 ذلك أن رأسمالية
الــــذروة األمــــيـــركــــيـــة رأت في
ســـيـــاســـة االســـتـــحـــواذ عـــلى
الثروة الـنفطية لـبلدان اخلليج
ــكن أن يــوفــر الــعـــربــيــة مــا 
بـــعــــضًـــا من أســـبـــاب الـــقـــوة
ـنعه من لالقـتـصاد األمـيركي 
االنــهــيــار والـســقــوط. عــنــدمـا
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وسيقي  قيس هشام: تتلمذتُ على يد أبرز ا

نـالت الشـاعرة االمـريكـية لـويز غـلوك ( 77عـاما) اخلـميس جـائزة نـوبل لآلداب الـعريـقة في خـطوة مـفاجـئة تـتوج نـتاجـها الذي
ـية في حيثيات قرارها أن انحـة للجائزة. وأوضحت األكاد ـية السويدية ا باشـرته في نهاية الستيـنات على ما أعلنت األكاد
يـا على الـوجود الفردي”.وتـشكل الطـفولة ـميز الـذي يضفـي بجمالـه اجملرد طابـعا عا غـلوك كوفئت “علـى صوتهـا الشاعري ا
واحليـاة العـائـليـة والعالقـات الوثـيـقة بـ األهل واألشقـاء والشـقـيقـات موضـوعا مـركزيـا في عـملـها.ويُـعتَـبَر “افـيـرنو(2006) ”
وت.وسبق لـغلوك أن فازت العام 1993 ديوانـها الرئيسي وهـو تفسير رؤيـوي لنزول بيرسيـفونا إلى اجلحيم وهي أسـيرة هاديس إله ا
بـجائزة بـوليتز عن مـجموعـتها الـشعرية “ذي وايـلد أيريس ”وجـائزة “نـاشونال بوك اوارد ”في 2014. وهي اسـتاذة أدب إنكـليزي في
ي وفـي سعـيـهـا هـذا تـستـوحي من األسـاطـيـر (..)احلـاضـرة في غـالبـيـة أعـمـالـها ”عـلى مـا أكـدت جـامـعـة يال “وتـسعى إلـى طابع عـا
اضي الروائي الـنمسوي بـيتر هاندكه مـا أثار موجة من االنـتقادات إذ تسـاءل كثيرون كيف ـية السويـدية.ونال اجلائزة الـعام ا األكاد
ية كافأة إلى كاتب يدعم الزعـيم الصربي سلوبودان ميـلوشيفتش في حروب البـلقان ويخفف من فظاعـات جرائم جيشه.وبررت األكاد تمـنح ا
خيـارها بـأنهـا تمنح اجلـائزة عـلى أساس اجلدارة مـن دون أي اعتبـارات سيـاسية.وتـترافق اجلـائزة مع مـكأفاة مـاليـة قدرها  10ماليـ كرونة

سويدية (حوالى  1,1مليون يورو).

رسالة ستوكهولم
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ط سونـاتا  ثم تـلـيهـا حركـة ثانـية
بطـيئـة ثم يتـبعـها حـركة ثـالثـة  إما
ط نـويت أو على  ط ا تـكون عـلى 
ثالثي  وقـد تـطــورت لـتـصــبح فـيـمـا
ط شــــيــــرزو  ثم تــــخـــتــــتم بــــعــــد 
ط السيمفونـية بحركة سريعة على 
رونــدو أو سـونـاتـا أو اإلثــنـ مـعـا 
ويتم عـزف السمـفونيـة بواسطة آالت
مـوسـيــقـيـة حـيث تــقـوم األوركـسـتـرا
بـعزفـهـا  وتـخـتـلف أحـجـامـهـا تـبـعا
لــنــوع األوركـســتــرا  ويــرجع مــعـنى
Symphony"" التـسميـة باإلنكـليزية
إلـي لـفـظــان يـونــانـيـان وهــمـا لــفـظـة
" "Symوتـعني  Togetherأي "مـعا"
بـالـعـربـيـة ولـفـظة " "phoneوتـعني
"صوت" بـالعربـية. لذلك يـصبح اللفظ
Sounding Together"" كـــــــــــــامـال
وأقــرب تـــرجــمــة لـه بــالــعـــربــيــة هي

"إنشاد جماعي". 
كـما تـرجـع أيـضـا إلي لـفـظـة التـيـنـية
وهي "  Symphoniaأســتــخــدم هـذا
الـلـفظ من قـبل الـيـونـانـ عـلى ثـالثة
مراحل; أولها كـان إلدراك التناغم ب
ـتـزامـنة تـتـابـعـة وتلك ا األصـوات ا
ثـم اسـتـخــدم ثـانـيــا لـوصف احلـاالت
ـتتابعة (مثل اخلاصة من األصوات ا
الـفترة الـفاصـلة ب األوكـتاف الرابع
ــوسـيـقى احلـديـثـة) واخلـامس في ا
واســتـخــدم ثــالــثــا وأخــيــرا لــوصف
تناغم األوكتاف. أما عند الرومان فقد
اســتـخــدم بــصـفــة أســاسـيــة لـوصف
وسـيـقى  ترجع تـوافق األصـوات وا
الـــبـــدايــــات احلـــقـــيــــقـــيـــة لــــلـــعـــمل
الــسـيــمــفـوني لــعــصـر الــبـاروك  مع
نـهايات الـقرن الـسابع عشـر وبدايات
الـقرن الثـامن عشـر حيث اسـتخدمت
الـسـيـمـفـونـيـة كـافـتـتـاحـيـة إيـطـالـيـة
لألوركـــســـتــرا  والـــتـي عــادة كـــانت
تــتـكــون من ثالث حــركـات  وفي ذلك

الـــوقـت لم تـــكن الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــات
مشهورة بل كانت تـقتصر على ثالثة
أنــواع من احلــفالت  أوالهــا حـفالت
األوبــــرا  وذلـك في هــــيــــئــــة أوبــــرا 
ـوشــحــات الــديــنــيـة وثــانــيــهـا فـي ا
بـالـكـنــيـسـة  والـثــالـثـة في احلـفالت
التـي تقـام بـدون تمـثـيل - علي هـيـئة
كـانتـاتـا  ولم تكن مـدة الـسيـمـفونـية
في أي من هذه الصـور الثالث طويلة
 بل كانت تتراوح عادة ما ب  10 و
 20 دقــيــقــة كــحــد أقـــصى  وبــقــيت
اإلفتاحية اإليطـالية بحركاتها الثالث
 هي أساس األعـمال السـيمفـونية في
تـلك الـفـتـرة  حـيت كـانت تـتـكـون من
حركة سـريعـة تسمـي أليغـرو  تلـيها
حركة بطيئة  وتختتم بحركة سريعة
 وكـــــانت أعـــــمـــــال مـــــوزارت األولى

تندرج حتت هذا اإلطار.
 dO³  ‰u%

 وظل الـوضـع عـلي هــذا احلـال حـتي
نـهــايـة عـصــر الـبـاروك في مــنـتـصف
الــقــرن الــثــامن عــشـر  حــيث حــصل
حتـوال كـبـيـرا في الـسـيـمـفـونـيـة  من
خالل أعـمـال كل من مـوزارت وهـايدن
حـيث قــامـا بـإدخـال حـركـة رابـعـة مع
تـعـديـالت بـاحلــركـة األولى األصــلـيـة
لـيـصـبح شـكل الـسـيمـفـونـيـة  حـركة
ط ســونــاتــا  أولى ســريـــعــة عــلي 
وحركـة ثـالـثة وحـركـة ثـانـية بـطـيـئـة 
يـنـبوويت  أو ـط ا إما تـكـون علي 
ط ثـالثي  وقـــــد تـــــطـــــورت عـــــلـي 
لـتـصـبح فـيـما بـعـد شـيـرزو  وحـركة
ط روندو  رابعة سريعة  إما علي 
ط سوناتـا أو اإلثن معا . أو علي 
المح األساسـية للبناء وهكذا بدأت ا
الـــســيـــمــفـــوني في الـــتــشـــكل لـــيــتم
وسـيـقـية اسـتـخدامـهـا في األعـمـال ا
لــلــقــرن الـثــامن عــشــر من قــبل أعالم
وسـيـقى الـكالسيـكـيـة  وكانت أول ا
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ـوسيـقار الـكبـير(بـليغ تأثـرَ كثـيراً بـا
حمدي) (وسعد البياتي) فكانا بوابة
ـتـلك دخــوله عـالم الــفن بـحــرفـيــة 
صـوت متـفـرد جعـلهُ متـمكـناً في أداء
أكـبـر األعـمـال الـطربـيـة رغم أنـه بدأ
حــيـاته الـفـنـيـة فـي مـجـال الـتـلـحـ

ظــــهـــر فـي بـــدايـــة الــ 2000  إال أنه
يحسب على جيل التسعينات تخرج
من جــامــعـة بــغــداد- كـلــيــة الـفــنـون
ـوسـيـقـية اجلـمـيـلـة- قـسم الـعـلـوم ا
درس عــــــلـى يـــــد أبــــــرز األســـــاتـــــذة
ـوسـيـقـيـ الـذين تـخـرج مـنه كـبار ا
الــفــنــانــ أبــرزهم الــقــيــصــر(كــاظم
الـسـاهـر) وهمـا(روحي خـمـاش علي
اإلمـام طــارق حـسـون فــريـد حـسـام
يعقـوب) ترك بصمـة واضحة في فنه
ومــا قــدمه من أحلــان يـطــمح حلــفـر
أسـمٍ من ذهب فـي تـــاريـــخه الـــفـــني
ــطــربـ الــكــبـار حلنَ لــلــعـديــد من ا
أمــــثــــال(حـــــا الــــعــــراقـي هــــيــــثم
حبـيـب علـي...). قـيس هـشام يـوسـف
ـوسيقى وتعلم مطرب عراقي درس ا
ـقـام الــعـراقي آلـة الــعـود بـبــيـبـت ا
ســجـل أول عــمـل له عــلـى مــســـتــوى
الغناء(سهران) في عام 2005 والقت
جنـاحاً كـبـيـراً وللـتـعرف عـلـيه أكـثر

قمنا بعمل هذا احلوار معه.
ــــلـــحن { تـــأثــــرت مُـــنــــذ الــــبـــدايــــات بـــا

الكبير(بليغ حمدي) كيف كانت البداية?
ــوســيــقـار بــلــيغ حـمــدي من أهم - ا
ـلحـن الـذين ظهـروا على الـساحة ا
ـوسـيـقى الــعـربـيـة حلـد في تـاريـخ ا
اآلن ألنـه بـكل بــسـاطــة وجــهـة نــظـر
وضع األسـاس لـلمـوسـيـقى الـعـربـية
وحـتى األحلان في األغـاني الـعربـية
وال زالت كل أعماله والـتي أهمها(ألم
كـــلـــثـــوم وعــبـــد احلـــلـــيم حـــافظ...)
ــهـــمــ ـــطــربـــ ا والـــكــثـــيــر من ا
بـاالضـافـة لـلـمـوسـيـقى الـتـصـويـريـة
لـلـمـسـلـسالت ال زال صـداهـا يـدرس
ــوسـيــقــيـ في كل عـلى مــســتـوى ا
الــوطن الــعــربي كــان تــأثــري بــهــذا

الــــفــــنــــان عن طــــريق حــــضـــور فــــلم
لـــلــفـــنـــانـــة(وردة اجلـــزائــريـــة) وهي
ــا سـمـعت تــغـني(الــعـيـون الــسـود) 
األغـنــيـة كـان تــنـاغـمـي مـعـهــا بـشـكل
ســاحـــر  رغم أني في ذلـك الــوقت لم
ـوسـيـقى أكن أفـقه بـشـكل كـبـيـر في ا
ـوسيـقية قـبل دخولي كـليـة العـلوم ا
عرفة يذكر أني بعدها ذهـبتُ للبحث 
احلـان هــذا الـعـمل وحــاولت انـتـظـار
ـعـرفة الفـلم أو مـحـاولـة شراءه فـقط 
مـلـحن هذا الـعـمل وبعـد جـهد واسع
ـــوســــيـــقـــار عــــرفت أنه مـن احلـــان ا
الـعــظـيم(بــلــيغ حـمــدي) من هـنــا بـدأ
الـتـأثر به بـصورة كـبـيرة بـعدهـا بدأ
اهــتـمـامي يـكـون أكــثـر ألـتـزامـاً لـهـذا
ـوسـيقـار ح بـدأت أدنن دائـماً مع ا
نــــفـــسـي حـــتـى تــــكـــورت الــــفــــكـــرة
األساسـيـة لـهـذا الـلـحن مع الـعلم أنَّ
هـنـاك الـكـثــيـر في الـوقت احلـالي من
وجـهة نظـري نسخـة مطـورة من بليغ
حـمــدي أمـثـال(شـيــرين عـبـد الـوهـاب
نـفس االحسـاس وكـذلك احمللن( ولـيد

سعد).
{  قــيس هـــشــام مـــقل جــداً فـي ظــهــورك
ـــا كـــان ســـبب في حـــصــول االعالمي? ر

فجوة ب جمهورك احملب?
- وجـهـة نـظــر عـنـدمـا نـريــد تـفـسـيـر
االعالم كــمــا هــو مـــعــلــوم(الــســلــطــة
ؤثر االساس في تغيير كل الرابعة) ا
شيء أنـا من وجـهـة نـظـر خـاصـة بي
باعتقادي السوشل ميديا عالم مبعثر
وأصبـح يجذب احملـتوى الـسيء فقط
عــلى األغــلب رغم أنه أخــذ مــســاحـة
واسـعــة في ظل هـذا الـتــطـور الـهـائل
ومـع تــــشــــتت االعالم بــــاعــــتــــقــــادي
التلفزيون والصـحافة بشقيها فقدوا
اهـمــيـتــهم ولــيس كـمــا في الــسـابق
وهـذا مـعلـوم لدى اجلـمـيع خصـوصاً
فـي الـوطن الـعـربي مع أن اجلـمـهـور
يـنـقـسم إلى قـسـمـ اجلـمـهـور الـعام
الـــــذي يـــــســـــتـــــمع ألي شـيء ســــواء
احملـــــــتـــــــوى كــــــــان سيء أو مــــــــهم

واجلــــمـــهــــور اخلـــاص الــــذي يـــحب
ويـبـحث عن مـطــربه ويـتـابـعه في كل
مــكــان وهــذا كــثــيــراً مــا يــحــصل مع
ـطـربـيــ أصـحـاب الـفن احلـقـيـقي ا
ســـــــواء من صـــــــوت أو حلـن أو كالم
وهـــذا يـــشـــدد حـــرصي عـــلى تـــقــد
االفـضـل بـأكثـر دقـة األغـلب احلـاصل
الفـنـان هـو من يـحـبث عن اجلـمـهور
وهـذا ســبب الـفـجـوة احلــاصـلـة كـمـا
أسـلفت والـتي انـقـطـعت بسـبـبـها مع

بعض األسباب كالسفر والعمل.
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{ شـكل حـضـورك كـملـحن مـنـذ الـبـدايات
في الـتـسـعـيـنـات قـدمت من خاللـهـا أعـمال
(هيثم يـوسف وحبيب مـهمة  لـكبار الـفنانـ

علي وحا العراقي?
- فــعالً كــانت بــدايــتي ودخــولي إلى
عــالم الــفـن في اوائل الــتــســعــيــنــات
قـدمت نـفـسي كـمـلـحن وقـدمت أعـمال
مـهمـة وكبـيرة ودخـلت بقـوة في هذا
اجملـــال لـــكن بــعـــدمــا قـــدمت نـــفــسي
كــــمـــــطـــــرب في أول عـــــمـل غــــنـــــائي
وهــو(ســهــران) ابــتــعــدت كـثــيــراً عن
تــقـد االحلـان لــلـفـنـانــ واكـتـفـيت

بعمل االحلان العمالي اخلاصة.
{ صـرحـت في أحـدى الـبــرامج أنك تـبـني
همة لكي تبقى إرثـاً من األحلان واألغاني ا
راسـخــة في الــذاكــرة الـعــراقــيـة مــا مـدى

احلرص على تاريخك الفني?
- الفنان احلـقيقي أهم شيء يجب أن
يفكـر به هو التـاريخ وكل إنسان لديه
ـا مــوهــبــة وبـشــكل خــاص الــفــنــان 
ـتلـكه من رسالـة سامـية يـكمل فـيها
مـســيـرة الــفن الـطــويـلــة لـذلك كــلـمـا
يــوجه لي سـؤال من هـو أفـضل فـنـان
اجلـواب يـكـون الـفـنـان هـو من يـكـمل
مسـيـرة من قـبله بـخـطى ثـباته تـخـلد
في الــتــاريخ دون اســاءة شـخــصــيـاً
مـهـتم كـثـيـراً بـأعـمـالي ويـشـهـد بـذلك
هم النقاد واجلمهور عليها وعملي ا
ـثابـة النـشيـد الوطـني(يا الـذي كان 
عراق) وكـثير من األعمـال( قلب ثاني
وســهــران أنــتـظــركم والــتي شــكـلت
انـطالقتي لـلـجـمـهور ومـؤخـراً عـملت

تسجيل جديد لهذا العمل)
ـطرب { غـياب الـتعـامل في األحلان مع ا
الـكـبار كـمـا في الـسابق وحـتى الـعـرب ما

سبب ذلك?
- الـسـبب ذكـرتـه بـعـدمـا أكـمـلت أول
عــمل فــني أصــبح تــركــيــزي مـنــصب
حـول األغـنـيـة الـتي اقـدمـهـا مع كـثرة
الــسـفــر واحلـفالت يـصــعب الـتــركـيـز
واالهـتـمام بـهـذا الشيء ابـعـدتني عن
التعامل مع الفنان واكتفيت بتقد
االحلان العمالي فقط مع تقد بعض

االحلـــان لــفـــنـــانــ قـالئل. مع الـــعــلم
عـنــدمـا أفــكـر بــاالعـتــزال سـوف أعـود

كملحن هذا فكرة قيد التنفيذ.
{ أنت من عـائـلة مـتـرفـة برأيك هل الـبـداية
ـتـرفة بـكـلـتى حـالـيـتـهـا سـواء الـفـقـيـرة أو ا
تــســاهم في بــنــاء تــاريخ فــنــان ســواء عــلى

مستوى التلح أو الغناء?
- وجهـة نـظـر خـاصة االبـداع يـحـتاج
راحـة نـفـسـيـة مـا نـقرأهُ فـي الـروايات
ـعـانـاة تصـنـع االبداع والـقـصص أنَّ ا
هي تـكـون شـرارة إلى حـاجـة أن تـكون
إنسان ناجح ومـبدع لكن إذا استمرت
معك ستكون سالح ضدك ستؤثر عليك
سـلـبـاً ولـيـس ايـجـابـيـاً أنــا من عـائـلـة
مترفـة في البدايات بعـدها عشت حياة
عـكس هذا وعـانيت كثـيراً فـيهـا شكلت
انتـكـاسة وانـعـطـافة في حـيـاتي حتى
خــرجت خــارج الــعــراق الــعـمـل كل مـا
تكون احاسيسك مـركزة وغير مشوشة

ستكون أكثر ابداعاً في كل شيء.
ــهـــرجــانــات { غــيــاب قـــيس هــشـــام عن ا
الـعربـيـة سبـبه مـدير األعـمـال أم الوسـاطات

احلاصلة في الوسط الفني أم االمباالة?
ــهـــرجــات الــعــربــيــة - عـــلى حــديث ا
بصراحة أكثر من مهرجان عرض علي
لـكن أنــا اآلن مــتـواجــد في كــنـدا مــنـذ
فــتـرة طــويـلـة مع وجــود مـشــكـلـة في
جوازي وأوراقي الرسمية منعتني من
الـــــتــــــواجـــــد وجـــــهـت الـــــدعـــــوة لي
ـــهـــرجــــانـــات مـــؤخـــراً في الـــدوحـــة
وســـوريـــا لـــكن هـــذه االســـبــاب الـــتي
ـا ذكــرتـهــا مـنــعـتــني من ذلك لــكن ر
مــشــكــلـــة في الــتــوقــيت مع االســبــاب
األخـــرى كـــانت ســـبب ابـــتـــعـــادي عن

هرجانات. ا
{ رغم تـأثـرك في الـبـدايـات بـالـكـبـيـر سـعد
ـــاذا لم جنـــد أغـــاني لـك بـــهــذا الـــبـــيـــاتـي 

احلجم أو باللغة الفصحى?
- كل وقت له لـونه الـغـنائي اجلـمـهور
تـتـغـيـر ثـقـافـته يـجب عـلـيك بـعـدها أن
ـتلقي اآلن ما هي تغيـر من احملتوى ا
ثـقــافـته وأي مــرحـلـة واصــلـة عــنـدمـا
تقـدم عمل بحجم مـا قدمه الكبـير سعد
الــبـــيــاتي وغـــيــره لم يـــفــهـــمه اجلــيل
احلــالي بــســـبب قــلــة الــثـــقــافــة الــتي
ـتلـكهـا أما بالـنسـبة للـغة الـفصحى
ـــكن أعــيــد تــســجــيل أعــمــال(ســعــد
الـبــيـاتي) الــفـكـرة مــطـروحـة والــلـغـة
الـــفــصـــحى مــطـــروحــة في بـــالي لــكن
بـطــريـقـة أكــثـر حـرفــيـة وجــديـدة عـلى

الساحة الفنية.
وسيقى ي في ا ـلحن احلقيقي االكاد { ا
أصــبح نــادراً بـــســبب األحلــان اإليـــقــاعــيــة
الـسريـعة كـيف ترى واقع األحلـان العـراقية

بالتحديد?

ـوسيـقى متـكونـة من نغم - الـتألـيف ا
شكـلة باللحن أصبحت وايقاع لكن ا
االحلــان حــالـيــاً من جــمـلــة واحـدة أو
جملتـ تتكرر في العـمل نفسه بسبب
الـبسـاطة هذا مـا كان مـوجود سـابقاً
السبب أن اجلمـهور أصبح يذهب الى
هـذه الـبـساطـة وشـخـصـيـًا هـذا سـببه
وسيقي بعدها قلة الوعي الثقافي وا
ــــلــــحــــنــــ إلى هــــذا يــــســــحب كـل ا
االســتــنــســـاخ بــنــفس الــلــحن ونــفس
قام حتى األصوات الكوردات ونفس ا

وسيقية احلديثة. بسبب االجهزة ا
{ بـكل صـراحـة اجلــمـيع يـريـد أن يـشـاهـد
ـثل الــعــراق في احملـافل قـيــصــراً جـديــداً 
ـا فـي فـتــرة مــا أطــلق عــلـيك ــيــة ور الـعــا
لـقب(قـيـصـر الـغـنـاء الـشـبابـي) مـاذا يتـقص
قـيس هـشام لـيـصـبح مـكمالً لـلـسـاهر? وهل

تعمل على هذا?
- هـذا السـؤال صعب جـداً كل مرحـلة
لـهــا قـيـاس (الـقـيـصـر كـاظم الـسـاهـر)
فـنـان ال أعـتــقـد أنه يـتـكـرر أبـداً كـاظم
ظهـر في ظروف وفتـرة كان العراق في
مـسـتـوى ثــقـافي كـبـيـر وراقي سـاعـده
هـــذا كــثــيـــراً أمــا اآلن بـــكل صــراحــة
ــســتـوى الــثـقــافي حتت الـصــفـر في ا
الـــعــــراق وهـــذا واضـح بـــســــبب مـــا
نــشــاهــده في الــســوشل مــيــديــا اآلن
نـحــتـاج الى مـسـتـمـع مـثـقف من كـافـة
الــنــواحي وهــذا هــو اجلـمــهــور الـذي
نــفـقــتــده اآلن شـخــصـيــاً بــاعـتــقـادي
هم ينـقصني أهم سـبب وهو االعالم ا
ظـهر الفنان الذي يقدم الذي يظهرك 
رســالـــة مــهـــمـــة في الـــفن مع الـــعــلم
شـخـصيـاً كمـؤهالت فـنيـة درست على
أيـدي نـفس االساتـذة الذيـن عمـلوا مع
كـاظم الـسـاهـر مـنـهم(روحي اخلـمـاش
وعـلي االمــام...) إذ يـعـتــبـرون من أهم
ـوسيـقى حلم كل فـنان االسـاتذة في ا
تلك ارثاً ثقافـياً موسيقياً أن يصبح
ـثل الـعراق مـثل كـاظم الـسـاهـر وأن 

خير تمثيل.
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? وهل ــقـام األقـرب لك في الــتـلـحـ { مـا ا
وتمتلك عمل فيه أكثر من مقام? 

ـقـامــات لي مـقـام الـكـرد مع - اقـرب ا
العلم أمتـلك أعمال فيهـا أكثر من مقام
ي) فــيه أكـــثــر من مـــثل مــوال( أنـتِ 
مـقام(الـكرد احلـجاز) وكـذلك لي عمل(
ـشـكـلـة اآلن عـشـقـتك) كـذلك مـقـامـ ا
ــســتــمع أصـــبح ال يــعي مــا يــســمع ا
ـستـمع وهـذه مـشـكـلـة عـنـدمـا يـكـون ا

غير مثقفاً وال يعرف ما يسمع.
{ بـكـل صـراحــة حـدثــني الــبـعض يــشـكل
عـلى وصـول األغنـيـة الـعراقـيـة عـربيـاً بـأنـها
ـا مـعـنــاه أغـلب األعـمـال الـعـراقـيـة فـقـاعـة 
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الـسـمفـونـيـات علـى شكـلـهـا احلالي 
وتـبـلـور  بــنـاء الـســيـمـفـونــيـة الـعـام
لـيـكـون مـن شـقـ وهــمـا ( حـركـات )
حيث حتتوي السيـمفونية غالباً على
 4حركـات تـبدأ بـحركـة سـريعـة على

السِّـيمْـفُونِـيَّة هي مـؤلف موسـيقي 
يتكون مـن حركة واحدة على األقل 

وقد نشأ هذا النوع من
وسيقي في بدايات القرن التأليف ا
الثـامن عشر  ويـكتب عادة من أجل

األوركـــســتــرا ثم تـــطــور عــلي أيــدي
ـوسـيقى الـكالسـيكـية بعض أعالم ا
في الــقــرن الــثــامن عــشــر والــتــاسع

عشر وأواسط القرن
 الـــــعـــــشـــــريـن حـــــتى اســـــتـــــقـــــرت

ـيـنـبوويت في ط ا مقـطـوعـة تدخل 
إطـار سـيــمـفـونـيـة ذات حـركـات ثالث
هي من أعـمـال جـورج مـاتـيـيس مـون
في عـــــام  1740 عـــــلـي أن يـــــوهــــان
سـتـامـيتـز  يـعـتـبـر أول مـن اسـتـخدم
هذا الـنـمط في إطار سـيـمفـونـية ذات
حركـة رباعـيـة  ففي لـنـدن كان يـكتب
كل من يـوهـان كـريـسـتـيـان بـاخ وكـار
فـريـدرش آبل  وفي بـاريس فـقـد كـان
يـــكـــتب فـــيـــهـــا فـــرانــســـوا جـــوزيف
ــانــيــا كـان جــوســيك  وفي شــمــال أ
انيول باخ يكتب فيها كارل فيليب إ
 وفي ســالـسـبـورج كـان يـكـتب فـيـهـا
ليـوبولـد موزارت  وفـي إيطـاليـا كان
وسيقي ؤلفـ ا يكتب الـعديد من ا
مـثل جـوفـاني بـاتـيـسـتـا سـامـارتـيني
وأنـــدريـــا لـــوكـــيـــزي  وأنـــطـــونـــيــو
بــريـوســكي  وفي أواخـر هــذا الـقـرن
وسـيقي ؤلـف ا تـميز العـديد من ا
من فــيــيـنــا وهم يــوهــان بــابــتـيــست
فـانـهـال وكـارل ديـتـيـرس  ولـيـوبـولد
هـوفـمـان  غـيـر أن هـايـدن الذي كـتب
 106سيمفونية طوال  40 عاما 
وموزارت يعتبران من أهم أعالم هذه
ـوسيقى الـكالسيكـية  لهـذا العصر ا
بـعـد إدخـالـهــمـا الـتـطـويـر الـذي مـيـز
الـعـمـل الـسـيـمـفـوني  ومن أشـهـرهم
بــــيـــتــــهـــوفـن حـــيـث بـــدأت أعــــمـــاله
السيمـفونية األولى والثـانية  متأثرة
بـأعـمـال هـايـدن  غـيـر أنه رسم شـكل
خاص به  من الـسيـمفـونيـة الثـالثة 
واعـطى لنـفسه أبـعاد وآفـاق جديدة 
ووسع عــمــلـه الــســيــمـــفــوني  وقــام
بيتهوفن باإلضافة إلي فرانز شوبرت
بــإدخــال تــغــيـيــر جــديــد عــلي نــسق
الـسـيـمـفـونـيـة  حـيث قـامـا بـتـطـويـر
ط آخـر وهو ـينـبـوويت إلـي  ط ا
ـط شـــيـــرزو  ومـــنـــذ هـــذا الـــقـــرن
أصــبــحـت أعــمــالـــهــمــا  خـــصــوصــاً

سـمـفـونـيـة بيـتـهـوفن الـتـاسـعة  هي
ــبــاد األســاســيــة الــتي راعــتــهــا ا
وسيقى األجيـال التالـية في مجـال ا

اللكالسيكية 
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وشــهــد الــقــرن الــعــشــرين تــوســعــا
وتـطـويـرا فـي الـعـمل الـســيـمـفـوني
وسيـقية وأصـبح مرادفا لـلحـفالت ا
الــتي تــؤديـهــا األوركـســتـرا في دول

مختلفة. 
وبينـما اسـتمر مـؤلفـون موسيـقيون
أمثـال سـيرجي رحـمـانيـنـوف وكارل
نــيـلــسن في كــتــابـة الــسـيــمــفـونــيـة
بـاسـتـخـدام حـركاتـهـا األربـعـة  فـقد
قام مـؤلفـون آخـرون بسـلوك مـسلـكا
مغـايرا  حـيث قام غـوستـاف ماهـلر
بــكــتــابــة ســيــمــفــونــيــاته الــثــانــيــة
واخلـامـســة والـسـابـعــة بـاسـتـخـدام
نـسق يتـكون من  5 حـركات  بـينـما
قــام جــون ســيـــبــيــلــيـس  بــكــتــابــة
سـيـمـفـونـيـته الـسـابـعـة بـاسـتـخـدام
نسـق يتكـون من حركـة واحدة فقط 
وبـالـرغم مـن هـذه االخـتالفـات  فـقـد
اسـتـمـر الـتـألـيف الـسـيـمـفـوني وفق
األسـس الـــــــتي وضـــــــعـت من قـــــــبل
موتسارت وهايدن ودعمها بيتهوفن
 أي عــــــــلي نــــــــسق  4 حـــــــركـــــــات
للسيمفونية. وشهد هذا القرن زيادة
كـبيـرة في عـدد الـسيـمـفونـيـات التي
 تأليفهـا  كما شهد زيادة في فرق
األوركسترا التي إنتشرت في العديد
من دول العالم  سواء في أوروبا أو
أمــريـكــا أو إفــريــقــيــا أو في تــركــيـا
وبـــعض الــدول الـــعــربـــيــة كـــمــصــر
والــعـراق وغــيـرهـا  ويــنـدر أن جتـد
الـيـوم أي أوركسـتـرا ال تـقـوم بـعزف
أي من أعـــمــال هـــؤالء األعالم الــذين
ـية وسـيـقى الـروحـية  الـعـا أثـروا ا

بسينفونياتهم الرائعة ..

ــتــلك مــؤهل ــشـــتــهــرة لــفــنــانــ أمـــا ال  ا
الـصــوت أو سـهــوله األغـنــيـة إيــقـاع بــسـيط

ومفردة سهلة?
- وصول األغنية العراقية عربياً هناك
ـا يــغــيب عن األذهــان وهـو ســبب ر
أهم سـبب أكـبر جـمهـور مـتواجـد على
السوشل مـيديا هو اجلـمهور العراقي
وهـذا حــسب احــصـاءيــات حـقــيـقــيـة
وهـذا ســبب واضح لــوصـول األغــنـيـة
العـراقية خـصوصاً الـسيئـة إلى القمة
في هـذا الـوقت أمـا بـالـنـسـبـة جلـودة
األغـاني الـغـالب عـلـيـهـا أعـمـال سـيـئـة
ـطـلـوب ومع ذلك ــسـتـوى ا لـيـست بـا
جتـــدهــا ال تــســـتــحق الــشـــهــرة الــتي
وصلـت إليـهـا وخـذهـا مـني الـيوم
الـذي يـبـتـعـد اجلـمـهور الـعـراقي
السييء أعني هنا عن السوشل
مـــيــديـــا ســـتــنـــتــهـي األغــنـــيــة
العـراقـيـة الـسيـئـة وهـذا سبب
ـتـلـكـون أن اغـلب الـفــنـانـ ال 
الـرسـالـة السـامـية لـلـفن أي عمل

ينجح حتى لو كان سيء.
{  مــاذا تــعـنـي األرقـام فـي الـســوشل
مـيديـا للـعمل الـفـني وهل يعـتبـر مقـياس

حقيقي لنجاح العمل?
- يـعتبـر مقـياس وال يعـتبر
ألنه الحـــظت بــالـــصــدفــة
أعـمـال واصـلـة للـمـلـيون
هــنـــاك من ال يـــعــرفـــهــا
وهــنـاك أخــرى واصـلـة
إلى(100) مـــــلـــــيــــون
الناس ترددها في كل
مكان والنجاح على
الـــســـوشل مــيـــديــا
يــــعـــــتــــمـــــد عــــلى
ـشـاهدة والـشـير ا
وفـي هــذا الـــوقت
أصـــــــــبـح كـل من
يــقـــدم مــحــتــوى
ســيء بـــــــــــــــــكـل
ـقايـيس يـأخذ ا
أرقـام خــيـالــيـة
أصـــــبـح عـــــمل
األمــــــــــــــــــــــــور
الـــــغـــــريـــــبــــة
جتـــــــــــــــــــــذب
اجلــــمــــهــــور
بـــعــيـــداً عن

الذائقة.
- أنــــــــــــــــت
تــــخـــــرجت
من كــــلـــيـــة
الــــــعــــــلــــــوم
ــوســـيــقــيــة ا
رغـم امـــــــــتـالكك

ـوسيـقـيـة هل فـكـرت بـعمل لالدوات ا
مقطوعات موسيقية تخلد تاريخك?

 •بصراحة اكأمتلك مقطوعات
ومـؤلـفات مـوسـيـقـيـة مـنذ إن كـنت في
طـالب في الـكـلـيـة لـكن حلـد لم تـسـجل
ولـم تـطـرح إلى اإلعالم كــذلك أعـمـالي

غالبها هي من احلاني.
- أخـيـراً حـدثـنـا عن األعـمـال الـقـادمـة

من حيث االحلان والغناء?
•االعمال ااقادمة كثيرة لدي جاهزة
من حيـث التلـح والتسـجيل غـالبها
من احلاني باإلضافـة تعامل مع ملحن
شــاب( ثـــائــر حـــازم) أنــا بـــالــنـــســبــة
لـلكـلـمـات تـعامـلت مع الـكـثـير

من الشعراء.
- اتــــــمـــــنى اخلـــــيـــــر
لـلـجمـيع وأشـكر كل
جـــمـــهـــوري في كل
مـكان ومـحبـتكم لي
ســـــــبـب جنـــــــاحي
وأتمنى أيـام جميلة
لــــــهــــــذا الـــــــعــــــالم
وأشــــكـــــرك أســــتــــاذ
أحمد الـسالم على
هـــــذا احلـــــوار

اجلميل.

قـيس هـشام

الفرقة السمفونية العراقية في احدى حفالتها
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فـإما اتـخاذ مـوقف أو الـسكوت
ولـكل منـهمـا تبـعاته وكنت في
ذلــك أحـــــــــــــــــاول وضــع  ثـالث
سـيــنـاريــوهـات لــسـلــوك عـزيـز

محمد :
األول- أن يـــكــون الـــرجل غــيــر
ـــواجـــهـــة فـــهــو قـــادر عــلـى ا
يــتــحــدّث أمــام بــاقــر ابــراهــيم
وعــامــر عــبــدالــله واجملــمــوعـة
احملـتـجّـة بـلـغـة ومع الـصـقـور
ـا بــلـغـة أخـرى وذلك يـعـود ر
لـــــشــــــخــــــصـــــيــــــته ووضــــــعه

االجتماعي.
الـثاني- أن يـكون مقـتنعـاً بهذا
آل ويـتم ذلك في إطار تـقسيم ا
الـعـمل حـيث يـتـولى هـو الكالم
ــعــطّــر ــعــســول بـــلــســانـه ا ا
ويـــكـــون من حــــصـــة اآلخـــرين
الزجـر والردع والـقسوة بل إن
بــعـــضـــهم اعـــتـــبـــر ذلك دلـــيالً

للثورية.
والثالث- أن يكون مغلوباً على
أمره وهـو احتمـال وارد بسبب
اختالل موازين القوى فلم يعد
كالمـه مــســمــوعــاً خــصــوصــاً
وأنه تــــــعــــــرّض لــــــضــــــغـــــوط
وابـتزازات شـخـصـية فـاضـطر
إلـى اجملـــــــاراة وقــــــــد جـــــــرت
محـاولة إقصـائه حسـبمـا يذكر
آرا خــاجــادور وألســبــاب غــيــر
سـيـاسيـة لـكـنه كـمـا يـقـول هو
من أحـبــطـهـا عــلـمــاً بـأنه كـان
ركـــنــاً من أركـــان الــتــحـــضــيــر
ؤتـمر الـرابع وأصبح ـكيـدة ا
ــــكــــتب بــــعــــده عــــضــــواً في ا
الـسيـاسي ولكنـه ندم على ذلك
وعـاد ودخل في صراع مـحموم
مع الـكتـلـة الـتي تـشكّـلت مـنـها
إدارة احلــــزب وتــــعــــرّض هــــو
اآلخــر إلى اتــهـامــات رخـيــصـة
أيـضاً علـماً بأن خـاجادور كان
هــو اآلخــر يــراهـن عــلى عــزيــز
مـحــمـد كــتـكــتـيك ضــد الـكــتـلـة
ـتــشــدّدة الــتي وقــفت خــلـفه ا
وقـــد بــرّر ذلك الحـــقــاً إن بــدعم
ـكن عـزيــز مـحــمـد وتــقـويــته 
دحر الـكتلـة التي معه لكن ذلك
لم يــكن سـوى وهـمـاً وهـو أحـد
الـواقع فـيه  ومن يقـرأ كتاب
د. رحــيم عــجــيــنــة " االخــتــيـار
ـتـجدد" دار الـكـنـوز األدبـية  ا
بــيــروت  ?1998الــذي أصــبح
ـؤتـمر الـرابع عـضواً في بـعد ا
ـكتب السـياسي وكان مـندفعاً ا
جـداً باخلط السـياسي الـسائد
ـرارة واأللم والـشـعور يلـمس ا
بــاخلــيــبــة واخلــذالن لــوصـول
الــعالقــات الــرفــاقــيــة إلى هــذا

تدنّي. ستوى ا ا
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يـقول عجـينـة : وحتوّلت بعض
ـكـتب الـسـيـاسي اجـتـمـاعـات ا
إلـى كـابــوس ونــدوة لـلــشــتـائم
والـزعــيق واالبـتـزاز والــتـهـجم
ــكــتب عــلـى بــعض  أعــضـــاء ا
الـسيـاسي وعلى الـهيـأة ذاتها
األمـر الـذي يـعـاجله الـسـكـرتـير
عزيـز محـمد بـتعـليق االجـتماع
وإنـــهــائه لـــكي يـــتــجـــنب الــرد
ـــقــابل وقــد أدت هــذه والــرد ا
ـــعــطـــيـــات إلى تـــوقـف كــر ا
أحـمـد عن حـضـور اجـتـمـاعـات
م.س وانـــدفع بـــعض أعـــضــاء
الــهــيـئــة لإلعـالن عن رغــبـتــهم
بالـتخـلي عن مواقـعهم وإنـاطة

سؤولية بآخرين..." ا

وكــنت قــد كــتـــبت في كــتــابي "
عــامــر عــبــدالــله ومــرارة األمل"
نقداً ذاتيـاً عن الفعل ورد الفعل
ــتــصـارعــة وذلك إزاء الــكــتل ا
بـــوضـع مـــســـافــــة من جــــمـــيع
الــفـــرقــاء ومن خالل مـــراجــعــة
نـقديـة لـلـماضي بـكل مـا له وما
عـلـيه: وال بـدّ هـنـا من تـسـجـيل
عارضة نقد ذاتي آخـر يخصّ ا
احلــزبـيــة الـتـي شـمــلت "الـغث
" وبعـضهـا ال يخـتلف والسـمـ
من حــيث الــصــفـات الــســلـبــيـة
ونــقــاط الــضــعف واخلــواء عن
اجلهات التي تنتقدها في إدارة
احلـــزب وبـــقـــدر مـــا حـــاولت "
إدارة احلـــزب" تــشـــويه صــورة
ــعـارضـة احلــزبـيــة فـإن هـذه ا
األخيـرة اسـتخـدمت في الـكثـير
مـن األحــيــان األسـالــيـب ذاتــهـا
التي جلأت إلـيها إدارة احلزب
ســـواءً من جـــانـب مـــجـــمـــوعــة
نبر ال سيّما بعض ما نشرته ا
وإن كــــــان مــــــحـطّ خالف بــــــ
أعـضـائـهــا أو مـجـمــوعـة عـامـر
عــبـــد الـــله   –بـــاقـــر ابــراهـــيم
والـذيـن يـدورون في فـلـكـهـا أو
ا مـا كتـبه بهـاء الديـن نوري 
فـيها مذكـراته الشخـصية التي
خـــرج فـــيـــهـــا في الـــعــديـــد من
احلـاالت عـن الـنــقـد الـســيـاسي
وروح الــــرفـــــقــــة والـــــنــــضــــال
ـــشـــتـــرك لـــيـــتــنـــاول بـــعض ا
اجلـوانب الـشــخـصـيـة إضـافـة
إلى كــتــابــات حـكــمـت كـوتــاني
ومـذكـرات شوكت خـزنـدار التي
احتـوت علـى اتهـامات وشـكوك
ــســتـوى خـطــيــرة لـيـس عـلى ا
الــســـيــاسي فــحـــسب بل عــلى
الصـعيد األخالقي والـشخصي
كن الفصل فيها وهي أمور ال 
أو إثـبـاتـهـا نـاهـيـكم مـا تـثـيره
مـن حسـاسـيـات تُـبـعـد الـصراع
الـــــســــيـــــاسي عـن مــــحـــــتــــواه
ـثل: " األسـاسـي وكـمــا يـقــول ا

ليس كلُ ما يُعرف يُقال".
عادية وال شكّ في أن األجهزة ا
بجميع أشكالها كانت تستخدم
اإلتهامات واإلساءات من جانب
إدارة احلــزب ضــد خــصــومــهـا
احلــــــزبــــــيــــــ أو من جــــــانب
ـعـارضـة احلـزبـيـة ضد إدارة ا
زيد من احلزب وسـيلة لنـشر ا
الـفــوضى والـتــفـكّـك والـتــبـاعـد
الـشـخـصي والـسـلوكـي وكانت
غالباً ما تدسّ وتزيد وتبالغ في
ـعلـومـات من هذا الـطرف نقل ا
إلى ذاك بـــغــيـــة إبـــقــاء الـــنــار
حـــامــيــة والــلــهــيـب مــشــتــعالً
والنـتيجة هي خسـارة للجميع
ال سـيّمـا باخلروج عـلى معـايير
الـصــراع الــسـيــاسي واحلـزبي
ـــبـــدئــيـــة الــذي األخالقـــيــة وا
يــســتــوجب أن يـكــون الــصـراع
فــيــهــا رزيــنـاً واخلـالف مــوقّـراً
ولــــغــــة اخلــــطـــاب ومــــفــــرداته
محـترمـة وأمـينـة ولألسف فإن
هــذه الــصــراعــات في األحــزاب
الـشمـوليـة احلـاكمـة أو السـرّية
غـالبـاً ما تلـتهم أفضل الـصفات
ـنـاضـل بل اإليـجـابـيـة لـدى ا
وتستهلكهم وتسهم في تكوين
الــبـطــانــات والـوالءات وتــبــعـد
احلـزب أو احلـركـة الـسـيـاسـيـة

عن أهدافها.
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مـذلّــة وال تــلـيـق بـرفــيق مــثـله
حـتى وإن أخـطـأ في احلـسـاب
حـيث كــان أســيـراً وال يــحق له
الــــتــــفـــاوض إن لـم يـــكـن حـــراً
ومـــكـــلّـــفــــاً بـــذلك وأي اتـــفـــاق
سيـكون مشوباً بـعيوب الرضا
أسـور ولعلّ تلك ب اآلسـر وا
الـعــقـوبـات واحـدة من أمـراض
احلـركـة الـشـيـوعـيـة والـعـقـلـيـة
الستـالينية التي ظـلّت مهيمنة
ومن يــقـرأ رســالـة زكي خــيـري
 1962بخصوص النقد الذاتي
يــشــعــر بــغــصّـة فـي ضــمــيـره
ســواء كــتــبـــهــا بــإرادته أم أنه
كـتبهـا برغـبة من إدارة احلزب
فـكالهــمـا هـدر ســافـر حلـقه في
الـتـعــبـيــر نـاهـيك عن امــتـهـان
لـكـرامـته اإلنـسـانـية وكـنـت قد
كـتـبت ذلك في كـتـابي " حتـطيم
ــــاركـــــســــيــــة ـــــرايــــا - فـي ا ا
واالخـــتالف" الــدار الـــعــربـــيــة

للعلوم  بيروت .2014
 وعلمت من كر أحمد الحقاً
في لقائه به مع ملّا علي إنه لم
يكن مقتنعاً باإلجراء الذي أقدم
ـكـتب عـلـيه ولـكـنه نـفّـذ قـرار ا
الــسـيــاسي بــهـدف امــتـصـاص
نـقمة الـرفاق عـلى ما حصل في
بــشــتــاشــان وتــنـفــيــذاً لــنــظـام
الـطاعـة احلـزبـيـة الـذي يـقـترب
من "العـبودية" أحيـاناً وهو ما
ـا تعـرّض له الـرفيق يذكـرني 
بـوخـارين  الـذي حـوكم بـتـهـمة
عمالته وجاسوسيته وهو كما
كــان يـسـمّـيه لــيـنـ " مـحـبـوب
احلــــزب" وقــــد اعـــــتــــرف حتت
التعذيب بذلك ألنه هُدّد بإعدام
ابــنـه الــذي اعــتـــقل هــو اآلخــر
وحـــاول بـــوخــاريـن مــســـاومــة
اجلالد بإعـدامه واحلكم ببراءة
ابـنه ولـلمزيـد من تـقد الوالء
والــطــاعــة ظل يــهــتـف بــحــيـاة
ســتـالــ حـتـى حلـظــة إعـدامه
لكنه أعدم كما أعدم ابنه أيضاً
وبــعـد عـقــود من الـزمــان أعـيـد
االعــتـبـار له  وفـنّـدت مـثل تـلك
ـــزعـــومـــة الـــتي االفـــتـــراءات ا
روّجت لهـا الدعايـات احلزبوية
ــضــلّــلـة عــشــيــة احملــاكــمـات ا
الشـهـيـرة في الـعام  1936وما

بعدها.
وقف وبـغض الـنـظـر عن هـذا ا
فـكـر أحـمـد أحـد أبـرز الـقـادة
الـتاريـخيـ وهو  إنـسان طيب
الــــقــــلـب ومــــخــــلص وصــــادق
الـسـريرة  يـكـفي أنه ساهم في
تــــقـــد سالم عــــادل إلى دست
الــقــيـــادة مــكــتــشـــفــاً مــواهــبه
وإمـكـانـاتـه  وهـو الـذي تـنـازل
بـعد ذلك إلى حـمـيد عـثـمان في
قـيادة احلـزب ألنه كان مـسؤوالً
قـــبــله ولــعـــمــري إن مــثل هــذا
السـلوك الطهري هـو تعبير عن
نـكـران الـذات ونـزاهـة أخالقـيـة
وصـدقـيـة كـبـيـرة بـغض الـنـظر
عـن صـواب أو خــطــأ الـتــقــديـر
فـي الــــوقت الــــذي يــــتــــصـــارع
ـــواقـع. أقــول اآلخـــرون عـــلى ا
ذلك وأنـا أشـعـر بـعـطف خـاص
عــــلـى كـــــر أحـــــمـــــد وكلّ من
تـعــرّض لـلـتــنـكـيل حلــسـاسـيـة
خاصة إزاء الكبرياء الشخصي
والــكــرامــة الــشــيــوعــيـة  وإذا
امـتـهـنت كــرامـة الـشـيـوعي في
حـزبه فــمـاذا ســنُـبــقي لــلـعـدو?
وهل ثـمــة خـدمـة أكــثـر من ذلك
له?كـنت قـد قـلت لبـاقـر ابـراهيم
كن وعامـر عـبدالـله إلى مـتى 
الرهان على الرفيق أبو سعود
فـاألمر يـكـاد يكـون قـد خرج من
ب يـديه والتـعـويل علـيه ليس
ســــــــــــــــــــــــوى
مــضـــيــعــة
لــــلـــوقت

ويـــســـرد بــــاقـــر ابـــراهــــيم في
مذكراته  دار الطليعة بيروت
  2002 كـــيــفـــيــة زرع األلـــغــام
لــتــفـــجــيــر الـــوضع في قــيــادة
احلــــزب الـــذي حتــــقق الحــــقـــاً
بــخـطـوات مـتـســارعـة فـيـقـول:"
شكـلة لم تكن وقد أدركت بـأن ا
مشكلة فـرد غريب مغامر يطمح
لـالسـتـحـواذ عــلى زمـام األمـور
في احلـــزب بل أن احلـــالــة في
قـيــادة احلــزب كــانت مــريــضـة

وتتدهور بسرعة".
»eŠ ·UD²š«

أما عـامر عـبدالـله فيـحدد ثالث
مـراحل الخـتـطـاف احلـزب بـعـد
احلـمـلـة الوحـشـيـة التي شـنـها
علـيه النظام الـدكتاتوري وهي
األولى - عندمـا أخذ التحكّم به
ـسلّح" حتت عـنـوان " الكـفـاح ا
الســـيّـــمـــا بـــابـــتـــزاز الـــرفـــاق
ـــزاودات خـــصــــوصـــاً عــــبـــر ا
الــيــســـاريــة ورفع الـــشــعــارات

الطنانة;
والثـانية- هي عـجز الـسكـرتير
ــهــمــاته وتــفــكك عـن الــقـيــام 
الـقيـادة لـوجـود أكثـر من مـركز
لـهـا ومن أخــطـاء عـزيـز مـحـمـد
كـمــا يـقــول عـامــر عـبــدالـله أنه
مــنح صالحــيــات تــكــاد تــكــون
مــطـلـقـة لـشــخص أخـذ يـتـحـكم
بـــــأمــــور احلـــــزب ومــــالـــــيــــته
وعالقــــاتـه وذلك حتت مــــبــــرر
الـــســـرّيـــة وتـــمـــشـــيـــة األمـــور

اإلدارية;
رحـلة الثالثـة فهي دقيقة  أما ا
وحساسة جداً وتتعلق بوطنية
ـــوقف من احلـــزب الســـيّــمـــا ا
احلــرب الـعـراقــيـة- اإليــرانـيـة
ـمـالـئـة الـذي فـيـه الـكـثـيـر من ا
إليران خصوصاً بعد احتاللها
الـفاو حـيث كان هـناك نوع من
االرتـــبــاك بـــ فــريـــقي دمــشق
وكـــردســـتـــان عــــلى الـــرغم أن

كليهما بحاجة إلى نقد.
وكـــان الــرفــيـق عــزيــز مـــحــمــد
يــــحـــاول أن يــــلــــطّف األجـــواء
بـلـغـته الـدبـلومـاسـيـة الـنـاعـمة
لدرجة أن باقـر ابراهيم بعد كل
لـقــاء مع عــزيــز مــحــمــد يــعـود
ــرّات مــتـــفـــائالً وفي إحـــدى ا
رأيـتـه مـســتـبـشــراً وقـال لي أن
كن أن تتحسّن واألمر األمور 
يــحـتـاج إلى صــبـر ووقت لـكن
األمـــور عـــلى الـــعـــكس ازدادت
تـــــوتــــراً وارتـــــفــــعـت وتــــيــــرة
الـــتـــعـــصّـب والـــتـــطـــرّف لـــدى
الــــطــــرف اآلخــــر وقــــد كــــانت
لقـاءات عـزيز مـحـمد مـثل "إبرة
" الـــتي هـي أقــرب إلى مـــورفــ
الـتــخــديـر أو حــبّــات مـســكّــنـة
لـفتـرة مـؤقـتـة  ولكـنـهـا لـيست
عـالجــاً أو مــقـتــرحــاً لــعالج أو
حـــتى الــتـــفــكـــيــر به ويـــغــيب
ليـلتقي هذا الـرفيق أو ذاك بعد
عـدّة أشهر أو أسـابيع ليـسمعه

كالماً طيّباً.
ــنــاســبــة فــإن الــغــالــبــيـة وبــا
الـســاحــقـة من الــطـاقم اإلداري
لــلـحـزب كــانـوا دمـثي األخالق
ولـســانـهم دافــئـاً ويــتـعــامـلـون
عـلى األغلب بـاعتـبارات رفـاقية
عــــلى الــــرغـم من أخــــطــــائــــهم
وسلبياتهم  فإضافة إلى عزيز
محمد  لم أسـمع يوماً من باقر
ابـراهــيم أي إسـاءة شـخــصـيـة
لـرفــيق وكـذلك من كـر أحـمـد
أو عـــبـــد الـــرزاق الـــصـــافي أو
عــامـر عـبــدالـله أو مــهـدي عـبـد
الكر أو حس سلطان أو آرا
خـاجادور أو عـمـر عـلي الـشيخ
أو الـدكتورة نـزيهة الـدليمي أو
بـــــشـــــرى بــــــرتـــــو أو يـــــوسف
سـطــيـفـان أبـو عــامل أو مـاجـد
عــبــد الــرضـا أو ثــابـت حـبــيب
الـعـاني أو عـبـد الـوهـاب طـاهر
أو مـــحـــمـــد حـــسن مـــبـــارك أو
عدنـان عبـاس أو رحيم عـجيـنة
أو غـيرهم  نـاهيك عن عـشرات
من الــكـــوادر الــقـــيــاديـــة الــتي
تـعـرّفت عـلـيـهـا خالل عـمـلي أو
ربـطــتـني بــهـا صــداقـات أعــتـزّ

بها.
تألّمت جـداً  لدرجة احلزن ح
أخــذ كــر أحــمــد يــتــنـقـل بـ
ـجمـوعات الـفصـائل ويـلتـقي 
من الـرفـاق لــيـقـدّم نـقـداً ذاتـيـاً
عـــلـــنــيـــاً يـــقـــتــرب من اإلذالل 
بـسـبـب مـا وقع فـيه مـن تـقـديـر
مـــوقف خـــاطـئ إثـــر أســـره في
بـشـتــاشـان بــعـد هــجـوم قـوات
االحتاد الوطني الكردستاني
ــقـــرّات احلــزب الــغـــادر  
الــشــيــوعي في  1أيــار
مـايو  ?1983وكنت
قـــــــــد قـــــــــلـت في
حــيــنــهـا تــلك
طـــريـــقـــة

احلـــزبـــيــة ســـواء تـــأثـــيـــرهــا
ـعاقب أو رغـبة عـنوي عـلى ا ا
الـــقـــيـــادات في إجـــبـــاره عـــلى
الــــرضــــوخ واالعــــتـــراف عــــلى

نفسه.
يــقــول عــامــر عــبــدالــله " لــيس
هــنـاك أســلـحــة فــتـاكــة أو قـوة
غـاشمـة  سـواء كانت سـيـفاً أم
مقـصلة أو رصـاصة قادرة على
تــهـــشــيـم الــبــنـــيــة األخـالقــيــة
واإلنــــســــانــــيــــة لـإلنــــســـان أو
إضــــــعــــــاف مــــــرؤته وصــــــدقه
وشـجـاعـته أو تـشـويه خـصـاله
ته وسـجـاياه أو حتـطيم عـز
ما يوازي فـعل وأحكام وأجواء
احلــــزب أو نــــزعــــات ونــــزوات
بــعض قــادة احلــزب وهــذا مـا
وقـع وتكـرر في مـعـظم األحزاب

في العالم .
وفي الـوقت الـذي كـان الـبـعض
يـبـدي آيــات الـتــبـجــيل لـهـؤالء
الــرفــاق اخملــلــوعــ ويــحــاول
الــتــقــرّب مـنــهـم و"الــتـمــســكن"
أمـــامـــهـم  فـــإنه كـــان ســـوطـــاً
شــديــداً عــلــيــهم بــعــد افــتـراق
ــســار الــســيــاسي وحتــوّلت ا
الـــــــــــفـــــــــــضــــــــــائـل إلـى رذائـل
واإليــجــابــيــات إلى ســلــبــيــات
جملـــرد اخـــتـالفـــات في الـــرأي;
وباسـتعـادة ظروف تـلك الفـترة
ـكن الــقــول أنه لم يـكن لــعـدد
مـن اخملــلــوعـ صــوت مــعــلن
ســوى احلـديث هـمـسـاً أو عـبـر
رســـائل إلـى الـــســـوفــــيـــيت أو
بـعض األحزاب الـشقـيقة وذلك
ؤتـمر الـرابع وبُعـيده عشـيـة ا
وهي أدنى درجــات االعــتـراض
وهـــدفـــهـــا كـــان الــتـــنـــبـــيه من
مــــحــــاوالت االســــتــــيالء عــــلى
ـــقـــدراته احلـــزب والـــتالعـب 
وتــعــريض هــويّــته الــوطــنــيــة
للـتـشويه نـاهـيك عن التـصرّف
ـتلـكاته بـاستغالل بـأمواله و
نافي الـصعـبة فضالً ظـروف ا
عـن مستـقبـله وأفق عمـله وهو
مـا جــاءت عــلــيه مـذكــرة عــامـر
عــبـدالـلـه ونـوري عــبـد الـرزاق
بــاسـم فــريـق من إدارة احلــزب
وكــوارده  تـــوجـــيـــهــهـــا إلى

الرفيق عزيز محمد.
iGÐË …Ë«bŽ

ومع التـحضير للـمؤتمر الرابع
لـلـحزب  1985تـصـاعـدت نـبرة
الـعـداوة والـبــغـضـاء لـدرجـة ال
حــدود لــهــا في إطــار مــاكــيــنـة
إعالمـيـة تـشـويـهـيـة عـلى نـحـو
صـــريح ومـــعــلن وســـرّبت إلى
الصحـافة الكويتـية في حينها
فضالً عن الـتعميمـات الداخلية
قاطعة االجـتماعية الذميمة با
ـشـار إليـها ـذكرة ا عـلـماً بـأن ا
كـانت محـاولة مـتأخـرة أو لنقل
أخـيــرة لـتـســويـة مـقــبـولـة من
الـــفــرقــاء فــجـــاءت عــبــارة عن
مـنـاشـدة لـلـرفـيق عـزيـز مـحـمـد
إليــجــاد حل ألزمــة احلــزب ولمّ
شـمـله ولـكـنـهـا حـظـيت بـردود
فــعل مــخــتــلــفــة بــ اإليــجـاب
والـســلب فــكــر أحــمــد الـذي
الـتـقـاه د. مــحـمـد جـواد فـارس
وكـــــاتـب الـــــســـــطـــــور بـــــاسم
ـــعــتـــرضــة كــان اجملـــمــوعــة  ا
إيــجـابـيـاً جـداً لــكن مـجـمـوعـة
أخــرى وجـدتــهـا فــرصـة لــقـطع
آخـر ما تـبـقى من إمكـانـية رأب
الـــصــدع  فـــاجــتـــمع خـــمــســة
ليـطردوا خـمسـة كمـا عبّـر باقر
ابــراهــيم إضــافــة إلى اإلقــالــة
الصـامـتة لـلـبعض

ودون
إعالن.

"ليت لي رقبة كـرقبة البعير كي
أزن الكالم قبل النطق به"

wKŽ ÂU ù«

 يــخــطــر بــبــالي بــ الــفــيــنــة
واألخرى سؤال محوري يتعلّق
بالرفيق عزيز محمد مفاده: إذا
كـان تـقـيـيـمه إيـجـابـيـاً لـلـرفـيق
أبـــو خـــولـــة " بـــاقـــر ابــراهـــيم
وسوي" لدرجة أنه ال يتصوّر ا
احلـزب دونه ويـشـيـد بـحـسـ
ســلــطــان ويــثــني عــلى كــفـاءة
عـامـر عـبـدالـلـه ودوره الـفـكري
ويقـدّر منجز نـوري عبد الرزاق
ــــســـتــــويـــ الــــعـــربي عـــلى ا
والـدولي ولم يقـطع الصـلة مع
مـهـدي احلـافظ عـلى الـرغم من
التباعد واجلفوة التي حصلت;
وقد حاولت ترتيب لقاءين لهما
 1981بــعـد شـبـه قـطـيــعـة كـمـا
ـوسومة أشـرت في مـطالعـتي ا
" مهدي احلافظ: يا له من زمن?
ـنشـورة في صحـيفـة الزمان وا
عـلـى أربع حـلــقـــات بــتـاريخ 8
و9 و10 10/13/ 2018 فكيف
يــــســــتــــطـــيـع أن يــــقـــدم عــــلى
إجـراءات فـصل تعـسـفـيـة بحق
هـــؤالء الــرفـــاق ورفــاق آخــرين
تـقـدّمة وعـشرات من الـكـوادر ا
واالخــتــصــاصــيـة جــرت حتت
إدارته سواء بقرار مباشر منه
ــوافـقــته وعــدم اعــتـراضه أم 
عــلـى الـقــرارات الــتي انــدفــعت
ــتــشــدّدة إلـــيــهــا اجملــمـــوعــة ا
ـتـطـرّفـة عـلى الـرغم من أنه وا
يـــحــاول إبـــقــاء بـــاب الـــعالقــة
الشخصيـة مفتوحاً وحبل الود

قائماً. 
ـتـفـرّع عن الـسـؤال والــسـؤال ا
األول: أهي مبـدأية عزيـز محمد
كـــــمــــــا يــــــذهب الــــــبــــــعض أم
ازدواجـــــيـــــة حـــــزبـــــيـــــة أم أن
ســـيـــاقـــات احلـــال والســـيّـــمــا
الشـخصية تـقتضي ذلك خارج
ـبـدأيـة واالزدواجـية? دائـرتي ا
وكم تـــداخـــلت تــلـك األمــور في
ظــروف الــعـمـل الـســري وحتت
مـبـرراتـه لـيـتم الــتـغـطــيـة عـلى
مــــآسي وآالم وحــــتى كــــوارث
سـتوى الشخصي سواء على ا
أم اجلـمـاعي بـقـرارات خـاطـئة
أو قـاصـرة أو حتى جـاهـلة بل

ال إنسانية?
وكم تسـاءلت أين الـلـغز احملـيّر
في سلوك عزيز محمد ? هل هو
الـذي يتـحـدث بـتـلك اإليـجـابـية
عن الـرفـاق الـذين يـتم الـتـنـكيل
بــــهم نــــفـــسـه الـــذي يــــتــــخـــذ
اإلجـراءات العقـابية بـحقهم أم
ثمة قوى أخرى خفيّة هي التي
خطـطت لهـذا الـنهج اإلقـصائي
الـتفـريطي ألغـراضهـا اخلاصة
وحـسـابـاتـهـا األنـانـيـة? وأعـود
إلـى سيـاسة الـغرام واالنـتقام 
فـقـد غـدت نـهـجـاً بـفـعل عـنـصر
الــتــكـرار وتــواتــر االســتــخـدام
وواقـع احلــال والـتــراكم حــتى
أن الـدائــرة دارت عـلى كـثـيـرين
ــقــمـــوع إلى قــامع فــيـــنــتــقـل ا
وهـــــكــــذا أي بـــــالـــــرضــــوخ أو
اإلقــــــصــــــاء حتـت عــــــنـــــوان "
ــقـراطــيـة" الـتي ـركـزيــة الـد ا
قــــدمـت صــــوراً مــــشــــوّهـــة وال
إنـــســـانـــيـــة فـي الـــكـــثـــيـــر من

األحيان.
ولم أجد تـعابير بلـيغة ومؤثّرة
مــثل تـلك الــتي وضـعـهــا عـامـر
عـبـدالـله فـي كـتـابه "مـقـوضـات
ي" دار النظام االشتراكي العا
رمـضان لـندن  1997بـشأن
احلـيــاة احلـزبـيــة الـتي
قــادت أحــيــانـاً إلى
سـحق اآلدمـيـة
 الســـيّــمــا
عــــــــــنـــــــــد
اخلــــــالف
بــــالــــرأي
واستخدا
م ســـــــــــيـف
الـــعــــقـــوبـــات

صالح بدر الدين وعزيز محمد وعبد احلس شعبان

عزيز محمد

nzUþË ÊöŽ«
ن التعلـيمي (  ابتدائي - ثانوي بنات ) الكائن في يعلن مجمع ماما أ
بغـداد حي اجلامعـة عن فتح بـاب التعـي ضـمن كادر اجملمـع التعـليمي
طـلوبة ... وحسب االخـتصاصـات التالـية : تـدريسيـة : االختصـاصات ا
الـلغـة العـربيـة (لالبـتدائي والـثانـوي)  ... اللـغة االنـكـليـزية (لالبـتدائي
والـثـانـوي)  ... الـفيـزيـاء (الـثـانـوي) ... االحـياء (الـثـانـوي) ... الـتـربـية
الفنية ... التربية الرياضية ... (التقد لالناث حصراً) اخلدمية : عاملة
ـتـقدمـة من اصـحاب اخلـبـرة السـابـقة خـدمة شـروط الـتقـد ان تـكون ا
دارس احلـكوميـة او األهليـة او التـدريس اخلصوصي) ان (درست في ا
ناطق القريبة منها ... نعتذر تقدمة من سكنة حي اجلامعـة او ا تكون ا
ذكورة ... يـكون الـتقد عن اهمـال االستمـارة التي ال تـوافي الشـروط ا

رفقة طياً ... عن طريق االستمارة االلكترونية ا
https://forms.gle/rsy8C2W رابط التقد 

وضوع لوقت قريب كنـا نعيب على الـعديد من سكـان مدينة الصـدر انهم غير مـبال 
ـديـنـة ـكن الي مـواطن الــذهـاب الى هــذه ا الـنـظــافـة في ازقـتــهم وشـوارعـهـم  االن 
لـوجــود ازقـة وشـوارع اصــبـحت مـنــظـمـة بـشــكل جـمـيـل بل ونـظـيــفـة ومـزروعـة  الن
السـكان هـنـاك تكـاتفـوا مع بعض  هـذه الـتجـربة يـجب ان تأخـذهـا امانـة بغـداد على
كن ان تعمم على محمل اجلد وتـنظر لها بع االحترام والتقـدير  النها لو استمرت 
مـناطق بغـداد االخرى  فضال عن االمـانة متـمثلـة بدائرة مـدينة الـصدر تقـوم بتحـفيز
وتشجـيع السكان من خالل تزويدهم بشتالت  زراعية جـميلة في سبيل ان تظهر هذه

االزقة مثل لوحات فنية راقية 
لدينا مـقترحات نضعها من خالل الزمان امـام ام بغداد منهل احلبوبي عسى ولعل
االخذ بها خـدمة لعاصمتنا احلبيبة وهي التكلف االمانة دينارا واحدا بل ستدر عليها
ا يـصدر منـها من قرارا ت  االمر االموال في حال وجـود اخملالفـات وعدم االمتـثال 
ـسـاحة اخملـصـصة قـتـرح  ان حتـدد الدوائـر الـبـلديـة ا ـشـروع  او ا هم في هـذا ا ا
الصحاب احملال الـتجارية وهم يقومون بتنظيـفها  ان يقوم كل صحاب محل بتنظيف
ـسـاحـة امـام محـله وتـفـرض عـليه غـرامـة في حـال وجـود اية نـفـايـات  ونـفس االمر ا
سـتشـفيـات وكل مايـتعـلق باحملال تقـوم به الدوائـر البـلديـة وينـطبق علـى الشركـات وا
ـواطنـ بل تشـجعـهم على تـنظيف كن  لـلدوائـر البلـدية الـتنـسيق مع ا التـجاريـة  و
ـساحـة امام بـيوتـهم مثـلمـا هو حـاصل االن في ازقة وشـوارع مديـنة الـصدر  وفي ا
حال اسـتمـرت هـذه احلالـة اكـيد سـنرى الـعـاصمـة احلبـيـبة بـغداد فـي وضع مخـتلف
ـشاريع عـلى ضرورة تـمامـا عن السـابق  على امـانة بـغداد ان تـقوم بـتكلـيف دائرة ا
صنع حاويـات ثابتة مـن الكونكـريت او من اية مادة اخـرى بارتفـاع متر ومـفتوحة من
االعـلى بسـمك خمس سـنتـمرات ويـوضع بداخـلهـا الرمل لـيتم وضع اعـقاب الـسكـائر
بداخلـها  مثل هذه احلاويات موجود امام مطار روما الدولي وهي مصنوعة من مادة
الـكـونـكـريت وفـيـها نـقـوش جـمـيـلـة  تقـوم كل الـدوائـر الـبـلـديـة باخـتـيـار زقـاق لـيـكون
ثالية في موضوع النظافة وذجيا تـعمل عليه بشكل مكثف ليصبح فـعال من االزقة ا
ناطق وعندما تـنجح هذه العملـية تختار الزقـاق الثاني وهكذا الى ان تعـمم الى بقية ا
واطـن عنـدمـا يـشـاهـد ازقـة وشوارع نـظـيـفـة ويـلـمس بـشكل  االهـم من كل هـذا ان ا
مـباشر جـدية من مالكـات امانـة بغـداد فهـور سيـكون مـجبـرا الى ان يكـون نظـيفا في
واطن بهذه بيته وخـارج البيت  نتـمنى من مخلـص ان يشعـر ا
ـسؤولـيـة الن الـوطن يـحـتـاج جـهـود اجلـمـيع بال اسـتـثـناء ا
اذا تـتـقـيـد فـي مـوضـوع الـنـظـافة ـواطـن ?  وهـنـا نـسـأل ا
عـنـدمـا تـكـون مـوجـودا خـارج الـعـراق وحتـرص ان تـرمي
ـكـان اخملـصص لـها االشـيـاء الـفائـضـة عن احلـاجـة في ا

ولكن في بلدك ال تشعر باية مسؤولية ? 

نـاسبـة قيـام اتـفاقـيات سالم بـ دول اخلـليج واسـرائيـل وذكرى حـرب اكتـوبر
كن الي دولة عـقد اتفاقيـات ومعاهدات احـترام جوار وترسيم اجمليـدة اقول انه 
حدود وتـبـادل جتـاري وحـتى احتـاد كونـفـيـدرالي والخ مع اي دولـة اخـرى  لكن
يـصـعب هـذا مع الـدول الـتي تـرى ان االخـرى تـابعـة لـهـا او كـانت جـزء مـنـها  و
الدول الـتي يكـون اساس نـشوئـها الـغاء االخـر و انهـاء وجوده او الـسيـطرة عـليه
واستـعباده النه يشكل تهديد دائماً وخطر محدق بهم طوال الوقت  او النها ترى
ان قيـامها يجب ان يـكون على انقـاض تلك الدولة االخـرى  وتلك الدول ال حتترم
واثيق وال عهد لها وال ذمة  . وكل هذا ينطبق على ايران واسرائيل االتفاقيات وا
دون سـائـر دول اجلـوار الــعـراقي وحـتى الـعـربي  فــتـركـيـا تـرى ان لـهـا حق في
وصل وكـركوك بحـجة ان السـلطان عـبد احلمـيد قد اشتـرى اراضٍ هناك خالل ا
نـطقة عاهـدة لوزان وسيـڤر والخ وال طمع لـها في دول ا واليته وايـضاً يتـعللـون 
عـادلـة  امـا السـعـودية ـا يـحقق مـصـلـحة وقـتـيـة  االردن نوعـاً مـا خـارج ا اال 
فتـريد الـسيـطرة عـلى العـراق هي والكـويت وسوريـا  الن في قوة الـعراق ضعف
لكة او دولة وخطـر عليهم وعلى وجودهم . اما ايران فعلى مدى التاريخ لم تقم 
لـكة او امبـراطوريـة في العـراق  فهـدفهـا ليس فقط في فارس اال عـلى انقـاض 
اضعـاف العراق بل الـغائه واسـتعبـاده وجعـله تابع خاضـع لها  ويـجب ان يعود
ـعاد من الـنيل لهـا كل مـافيه من خـيـرات . وكذلك اسـرائـيل فهي تـرى ان ارض ا
لــلـفــرات  واي وجــود قــوي لـلــعــراق يــذكـرهـم بـالــســبي الــبــابل ويــخـيـل لـهم ان
ـناسبة هـذا ما جعل صدام يـنشئ مهرجان في نبـوخذنصر قد ولـد من جديد (با
بابل وجـعل شعاره من نبوخذنصر الى صـدام حس بابل تنهض من جديد الن
احـدهم اوصـل له ان في الـتـوراة نص يـقــول من يـعـمـر بــابل يـخـرب اورشـلـيم او
شيء من هذا الـقبيل)  حيث انـهم تربوا على كـره االخر وعلى نبـوءة النبي أرميا
(دمروا بـابل كلمـا نهـضت بابل)  وان اي نهـضة للـعرب هي سـقطة لـهم وكبوة 
ولـذا فكـال الكـيـانـ يتـحـيـنـان الفـرص لاليـقـاع بالـعـرب عـمـوماً والـعـراق ومـصر
خصـوصاً . وال نتـكلم هنـا عن سياسـة حكـومات فقط بل عن افـكار شعب بـاكمله
فشـعوب اسرائـيل العديـدة وشعوب ايـران اخملتلفـة ترى ان لهـم حقاً تاريـخياً في
ـكن عــقـد اي مــعـاهــدة او اتـفــاق مـعــهم النـهم لن ـنــطـقــة  وال ا
يتـخلوا عن احالم الغزو  ولن يحذفوا من نشيدهم الوطني
ـزيـف حتـريــضــهم ضــد الــعـرب ومن كــتب تــاريــخـهـم ا
ـزعـوم  ولن يــنـسـوا او يـزيـلــوا من عـقـولـهم وحـقــهم ا

كراهيتـهم للعرب وحقدهم عليهم وخوفهم منهم .
فال سالم مع من السالم له وال عهد .

النزاع االقـليمي الذي ينشـأ داخل منطقة جغـرافية اقليمـية او قارية محصورة دون
ان يتعـداها لغـيرها كـصراع دولتـ متجـاورت داخل قارة واحـدة مثال ذلك حرب
اخلـلـيج االولى (الـعراق –ايران) حـرب اخلـليـج الثـانـية (الـعراق  –الـكـويت) ونزاع
اقــلـيم كــشـمــيـر بــ الـهـنــد وبـاكــسـتــان ونـزاع اقــلـيم نــاغـور قــره بـاغ ومــثل هـذه
الصـراعات وان كانت اقل فـتكـا وتأثيـرا للـنزاع الدولي واسع الـنطـاق اال انها ذات
ـراحل الى ثالثة اجزاء تأثيـر خطـير ومدمـر ووفقـا لنمـوذج مايـكل لند الـذي قسم ا
ويدمج مـراحل الصـراع مع السالم سـنلـقي الضـور على ازمـة اقلـيم ناغـورني قره
باغ كنـموذج احلرب االقـليمـية والقـارية ب اذربـيجان وارمـينيـا وفق ااالجزاء التي

حددها مايكل لند .
ـراحل الى ثالث اجزاء ويدمج مـراحل الصراع مع وذج مـايكل لنـد/ قسم ا اوال 
ستقر ب- يتغير الوضع باجتاه بكرة / ا- السالم ا رحلة ا السالم اجلزء االول ا
تصاعد التوتر ج- الدخول في مرحلة عدم االستقرار د- مرحلة الصراع العنيف

اجلزء الـثـاني مـرحـلـة اثـنـاء الـصراع / ا  –مرحـلـة االزمـة ... يـنـتـشـر الـعنف ب-
االنـتـقال الى احلـرب ج- قـمة الـتـصعـيـد في الصـراع د- الـدخول في بـدايـة اجلزء

الثالث
ـتـاخــرة من الـصـراع : ا- يــدخل مـرحـلـة الــتـهـدئـة او ـرحــلـة ا اجلـزء الــثـالث ا- ا
الـتــســكــ وقف اطالق الــنــار ب- تـراجع الــصــراع والــدخــول في مـرحــلــة انــهـاء

الصراع... مفاوضات.. تسوية ...
ج- يــلي ذلك تـسـويـة الـصـراع او مـابـعـد الـصـراع تـقـارب وتـعـاون وحتـقـيق وبـنـاء
سـتـقـر ثانـيـا ازمـة اذربيـجـان وارمـيـنا : وهي ازمـة بـ شـعبـ بـصـفات السـالم ا
مختـلفة وثقـافات مخـتلفـة واديان مختـلفة فـكل من الشعـب يدين بـدين مختلف عن
ـسيـحيـة كشـعب فيـما ان االذري االخر االرمن يـوصفوون بـانهم اول من اعـتنق ا
ـسلـم الـشيـعة كـما ان تـداخل منـاطقـهم وهاجـروا في عدة اجتـاهات بـسبب من ا
نـطـقة الـتي عاشـوا فـيهـا حيث كـانت سـاحة لـصـراعات وحـروب لفـترات ضـروف ا
مختـلفة تبادل فيها النفوذ العثـماني والروسي والفارسي واختلفت والئات الشعب
تبعا لـلتوجهات السياسيـة والدينية وطموحاتهم يـعيد الباحثون صورة الصراع في
العصـر احلديث الى نزاع ب بلدين اقلـيمي اقليم ناغورنـوكارباف في عشرينيات
ـاضي عـنـدما كـان الـبـلدان ضـمن الـدولـة الـسوفـيـتـيـة وهنـا افـتـعل الـزعيم الـقـرن ا

السوفيتي ستال مشاكل ضمن احلدود االقليمية وداخل
االحتـاد الـسوفـيـتي وقـرر عام  1931ضم منـطـقـة ناغـورني قـره بـاغ ذات االغلـبـية
االرمنية الـى اجلمهوريـة السوفيـتية اجلديـدة اذربيجان ومـنحها حـكما ذاتيـا ومنها
ـقابل ابـقى اقـليم نـاغـتشـيـفان بـاغلـبـيته االذريـة مـعزوال داخل ارمـيـنيـا وهذا وفي ا
ـوسـكو اوجـد بـؤرة خالف حـسـاسـة بـ اجلـمـهـوريـت لـكي يـضـمن مـوقـفـا قـويـا 
وعـندمـا انـحلت قـبضـة االحتـاد السـوفيـتي وتـراخت عن هاتـ اجلمـهـوريتـ حيث
بكرة للصراع حيث دخلت مرحلة الثانية وهي مرحلة اثناء الصراع رحلة ا بدأت ا
ــوذج مـايـكل لــنـد وعـنــد مـطـلع عـام  1991 الـتــوصل الى هـدنـة الزالت حـسب 
ـوذج اجلزء ـتـاخرة مـن الصـراع حـسب  ـرحلـة ا سـاريـة حلد االن وهـنـا دخـلت ا
ا تقدم اعاله ان اخلسائر باالرواح مااليقل عن ثالث الف الثـالث من مايكل لند 
قتيل ارست احلرب حقائق ديوغرافية جديدة وتسببت حركة جلوء باالجتاه تقدر
ـلـيـون ونـصف لم حتل مـشـاكـلـهم الى االن وسـيـطـر االرمن عـلى االقـلـيـم وحدود
اخـرى واراضـي اخـرى امـنت لـهم تـواصل طـبـيـعي مع االراضي االخـرى في دولـة

ارمينيا.
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يـنـهض مــبـكـرا بـعـمـره الــسـبـعـيـني راجالً
نـحـو جـسـر الـشـهـداء يـتـأمل دجـلـة اخلـير
بـاعثـا برسائـله اليـوميـة عبر مـجرى الـنهر
الى مـدينته ومنبعه االصيل مدينة واسط .
ومــا ان يـطـأ قــدمه تـواً في ســوق الـسـراي
ـتـنـبي فــأذا بـجـمـهـرة الـكـتـبـيـ وشـارع ا
ـثـقـف والـفـنـانـ والـعمـال والـشـغـيـلة وا
يـتـســابـقـون بـالــتـحـيـة عــلـيه من كل حـدب
ـــا فــــيـــهم بــــائـــعي الــــنـــايـــات وصــــوب 
ـنتشـرين كذلك بائـعي العصـائر . وهو اذ ا
تنبي يـكون منـتشياً يـعرج الى احد ازقـة ا
لــكي يـتــابع طــبع كــتـابه اجلــديــد في احـد
طابع . كل هذا وذاك اليستطيع التخلص ا
ـنـتـشرة لـالدالء بحـديث من الـفـضـائـيـات ا
عن الــواقع الـــثــقــافي واالدبي والــفــني في
الـبالد . واحلـقـيـقة والـواقع التـسـتـطيع ان
تـرى هـذا الـرجل بـدون ان يكـون قـد تـأبـطاً
مـجـموعـة من الـكـتب وهو عـاشق لـها . في
نـدوة هنـا وجلسـة هنـاك دائما يـؤكد بـأننا
النـريد ان نـنـشر الـثـقافـة فحـسب بل ايـضا
احملبة ب الناس بحس تفاعلي مؤكد ....
انه أ.د.عـقيل مهدي يـوسف . البد من بداية
. والــبـــدايــة تـــكــمـن في فــســـحــة احلـــريــة
ــدني في ســتــيــنـات ونــهــوض اجملــتـمـع ا
اضي . مع ان عقـيل عاش في بيئة الـقرن ا
مـتـحـفـظـة السـيــمـا هـو يـنـتـمي الى عـائـلـة
عـلوية اصولهـا عريقة اجلذور ولـها شأنها
الـكـبـيـر في اجملـتـمع الـواسـطي. وكـمـا هـو
ـدرسي في تـأصيل مـعـروف دور الـنشـاط ا
احلـالـة الـفـنــيـة في جـمـيع احملـافـظـات لـذا
شرفـ وهو في الصف اخلامس اخـتاره ا
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ـكن).  من ناحيتها قالت ريهانا وفقا وقت 
ــوقع الـفن (انـهــا لم تـكن تــعـرف داللـة هـذا
الـكالم) وتتمنى (ان ال يكون الناس قد ظنوا
انـها تـعمـدت ذلك وهي حـزينـة للـغايـة النها
).  وخـطــفت بـيـال حـديـد ـســلـمــ أحــزنت ا
األنـظار بافتتاحها عرض ريهانا جملموعتها
اجلـــديـــدة مـن الالجنـــري .وارتـــدت حـــديـــد
الجنـــوري أســود مـــكــوّن من قـــطــعـــتــ من
الـدانتـيل ومـزيّن باكـسسـوارات فضـية كـما
نـسّقت معه قـفازات وحذاءً طـويالً من اجللد
طابق لونه لالجنوري. واعتمدت تسريحة ا
اضي حيث كان شـعر من ستيـنيات القـرن ا
مـرتفعاً من االمام وأسدلته من اخللف بينما

ــر الــعــرض الـذي  كــانت تــســيــر عـلى 

{ لـــوس اجنـــلــوس - وكـــاالت - تـــعــرضت
ـية ريـهـانـا حلـمـلـة إنـتـقادات الـنـجـمـة الـعـا
واســعـة بـعــد إسـتـخــدامـهـا حــديـثـا نــبـويـا
إسالمــيـا في عــرض أزيـائـهــا اجلـديـد الـذي
تـعـاونت فـيه مع (فـينـتي) وذلك في اإلعالن
ـالبس الــذي تــنـتــجه. الــتــرويــجــيي خلط ا
وتـقــدمت مـنـتـجـة عـرض األزيـاء بـاالعـتـذار
ــســؤولـيــة الــكــامــلـة وكــتــبت)أنــا أحتــمل ا
إلهـمالـي و تقـصيـري في البـحث و التـدقيق
عاني الكـلمات التي استـخدمتها في أكـثر 
أغنيتي .. كما أود أن أشكر كل الذين أخذوا
من وقـتـهم لـيـشرحـوا لي مـا فـعـلت .. أعدكم
أنه ســتــتم إزالــة األغــنــيــة بـشــكل كــامل من
مـختلف مواقـع و منصات االسـتماع بأسرع

االبـتـدائي مع الـفـنـان الـراحل عـبـد اجلـبار
كـاظم في مــسـرحـيـة (وفـاء الـعـرب) تـألـيف
ـقـدسي واخـراج حسن ـنـصوري ا انـيس ا
ـــعــهــد نــامـــوس (خــريج الـــدورات االولى 
الـفنون اجلميلة) عندها تفتحت اذهان هذا
وهوب واصـراره على االستمرار الـصبي ا
ــضي قـدمــاً في هـذا اجملــال رغم قـسـوة وا
احلــيــاة والـــرفض الــقــاطـع من قــبل االهل
واالقـارب . واشـتـرك في مـسـرحـيـة زنـوبـيا
مـلكة تدمـر الى ان وصلت موهـبته ان يقدم
مـسرحـيـة ارجتالـيـة وهو في مـقـتبل عـمره
ـا اشـتـد عـوده اسـمــهـا (مـقـهى عــزاوي) و
ــــزيـــد من الــــروايـــات تـــنــــبه الى قــــراءة ا
ـسرحـيات والـكتب االدبـية االخرى وفي وا
االعــداديـــة اشــتــرك في مـــســرحـــيــة (ثــمن
احلـرية) تـألـيف عمـانـوئيل رونـيس اخراج

حسن ناموس ايضاً في دور (القس). 
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ــنــهج وهــنــا اتـــضــحت لــديـه الــفــكـــرة وا
واصـبح اكثر نضجـاً في اتخاذ القرار بأنه
سـتقبل البـد من االستـمرار ورسم صـورة ا
ـسرح لـكن حـدث شيء مـاكان بـأجتـاه فن ا
في احلـسبان حيث الضغـوطات اجملتمعية
واالســريــة بــأنـه البــد ان يــقــدم اوراقه الى
الـكـلـيـة الــعـسـكـريـة الن فـكـرة الـضـابط في
اجلــيش تــراود كل االســر الــعــراقـيــة الجل
الـتــبـاهـي والـفــخـر والــزهـو والــتـفــرد بـ
اقـرانه وبعد الـفحص واالختبـار الدقيق قد
 قـبوله ومارس التدريب الـقاسي كما هو

مـعروف عن هذه الـكليـة اال انه بعد ايام 
االسـتغـنـاء عنه وذلك بـورود مـعلـومات عن
احـد اقـاربه بـتـوجـهه الـيـسـاري وارتـبـاطه
بـالـفكـر الـتقـدمي حـزم حقـائـبه وتوجه الى
الـتربـية الريـاضيـة وجنح بكل االخـتبارات
اخلـاصـة لـكـنه ضل يـصـارع الـذات عـنـدمـا
يـة الفـنون اجلـميـلة ـر على بـنايـة اكـاد
ويــنـظــر بــحـســرة واسف وهــنــا الـلــحــظـة
الـتاريـخيـة في حيـاته  القـرار الكـبير في
ــيـة وســحب اضــبــارته من دخــول االكــاد
الـكلـية الـرياضـية مـتحـدياً كل مـاقد يـحدث
بــعـــد هــذا الـــقــرار من الـــعــشـــيــرة واالهل
واالخــريـن وقــدم امـــام (جلــنـــة االخــتـــبــار
تمـثلة بـاالساتذة الـكبار جاسم الـقاسيـة) ا
الـعبودي وجعفر عـلي وسامي عبد احلميد
ـا اثـار ومـثـل شيء مـخـتــلـفـاً عن اقــرانه 

ية.  اعجاب اللجنة وقبل باالكاد
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≈Ÿ«bÐ ∫ عقيل مهدي يوسف خالل مسيرة حياته محطات إبداع 

عـمــلـيـات اإلغالق بـسـبب مـرض كـوفـيـد-19
وإجـراءات التباعد االجتـماعي التي تسببت
فـي إغالق دور الــعــرض في جـــمــيع أنــحــاء
ـقـرر عـرض فـيـلم (دون) وهو الـعـالم.ومن ا
فـيـلم خيـال علـمي لـلمـخرج الـكـندي ديـنيس
فــيــلـنــوف في تــشـرين األول  2021بــدال من
ـقبل. وتـأجل عـرض فـيلم (ذا كـانـون األول ا
بـاتمان) بطـولة روبرت باتـينسون إلى ربيع
 2022بــــدال مـن تــــشــــريـن األول من الــــعــــام
ــقـبل.ويـجـري تــأجـيل عـرض األفالم حـتى ا
بــعــد تــخــفــيف الــقــيــود إذ ال يــزال الــنــاس
يـشعـرون بالقـلق من دخول قاعـات السيـنما
بــيــنـــمــا ال تــزال الــعــديــد من دور الــعــرض

مغلقة.

اضي في مركز تصويره مسبقاً في الشهر ا
مـــؤتــمـــرات لــوس أجنـــلــوس بـــالــفـــيــديــو.
وشـاركت عـارضة األزيـاء البـالغـة من العـمر
 23عــامـاً بـعـضــاً من مـشـاهـد الــعـرض عـبـر
حـسابها اخلاص عـلى أحد مواقع التواصل
االجـتماعي حيث ظهرت بـيال بإطاللة مثيرة
وجــريــئـة وانــضــمت بــيال إلى الــعــديـد من
ي مور وكارا ـشاهير في العرض منهم د ا
ديـلـيفـ وإيريـنـا شايك وإريـكـا ج ولـيزو
ونـورمـاني وبـاريـس هـيلـتـون. عـلـى صـعـيد
آخـــر قــالت شــركـــة وورنــر بــراذرز في وقت
مــتـأخـر يـوم االثـنـ إنــهـا سـتـؤجل إصـدار
فــيـلـمي (دون) و(ذا بـاتـمــان) في انـتـكـاسـة
أخـرى لـصـنـاعـة الـتـرفـيه الـتي تـضـررت من

احلـديث في اعــمـال كـثـيـرة مـثل مـسـرحـيـة
) ومسـرحيـة (اجلـومة) تـأليف (جـد عنـوانـاً
يـوسف الـعاني و الـتي لم ترى الـنور وذلك
ــنـعــهــا من قــبل الــســلـطــات ومــســرحــيـة
(االنـسـان الــطـيب) انـتـمى لــلـفـرقـة روحـيـاً
وفـكـريـاً وجـد مـكـانه الـصـحـيح . واسـتـمـر
الى ان غــادر الـــبالد لــغــرض الــدراســة في
بـلـغـاريــا / جـامـعـة فـيـتـس لـيـنـيل شـهـادة
الـدكتوراه بأختصـاص فلسفة اداب وفنون
ـشهـادة الكـثير من واسـتغل وجـوده هناك 
الــــعـــــروض واالطالع عـــــلى الـــــتـــــجــــارب
ـيـة كــذلك االلـتـقـاء بـابـرز ـسـرحـيــة الـعـا ا
ــثــلـ ونــقـاد اخملــتـصــ من اســاتـذة و
يـة وما ان وجـاء بحـصـيلـة علـمـية واكـاد
وطــئت قـدمــاه الــعـراق انــغـمـس لـيــمـارس
ـسـرحـيـة . الف دوره اخلالق في احلـركـة ا
ــســرحــيـة واخــرج الــعـديــد من االعــمــال ا
حـازت عـلى اعجـاب اخملتـصـ واجلمـهور
ـستـوى العـراقي والـعربي . بـعد ان عـلى ا
اشـتد احلـصـار على الـعراق وضـاقت سبل
ـا اضـطـر لـلـسـفـر الى لـيـبـيـا الـعـيش به 
لـيـمـارس دوره هــنـاك كـاسـتـاذ في جـامـعـة

الفاحت. 
يـتميز مـهدي بكتـاباته النقديـة في مقاربته

وهنا الوالدة اجلديدة اال ان االستاذ الكبير
ـية ابـراهـيم جالل قـابـله فـي اروقـة االكـاد
وقـــال لـه مــــازحـــاً (اذهـب الى الــــتــــربــــيـــة
الـريــاضـيــة افـضل لـك) . في بـغــداد االبـهـة
واجلــمــال واالفــاق الــرحـبــة وقـف مـنــذهال
يــسـتــوعب كـل هـذا الــعــالم الــســاحــر بـكل
عـنفوان الشباب والـتحدي نحو عالم اجمل
ــارس دوره مـنـصــتـاً السـاتـذته . واذ هـو 
مـتــسـلـحــاً بـثــقـافـة نــظـريــة . مـؤديـاً ادوار
سرح مـركبـة جادة وحيـنمـا انتمى لـفرقـة ا
ـتـابـع الـفـني احلـديث فـاجئ اساتـذته وا
بـــأداء دور كــومـــيـــدي غـــايـــة في اجلـــمــال
ـتـعـة وهـو دور (الـتـاجـر) في مـسـرحـيـة وا
بـــغـــداد االزل بـــ اجلـــد والـــهـــزل اخــراج
الـراحل قاسم مـحمـد وكنـا نحن كـمجـموعة
ـثل مـعه ال نـتـمـالك انـفـسـنـا من الـضـحك
رغم انـنا يتوجب عليـنا ان نتماسك ونؤدي
ادوارنـا بكل حرفية . حقيـقة كان يسبب لنا
احـراجاً رغم غضب اخملرج . فـهو يقول في
ــركــبـة (تــعـتــمـد ــسـرح ا كـتــابه شــفـرات ا
الــكـومــيــديـا امــا عــلى الــبـطل او احلــبــكـة
ـثيرة او عـلى مصادر اجتـماعيـة خارجية ا
ـبـدع وتـنــطـلق من رؤيـة اخالقــيـة تـخص ا
وتـعبـيره اخلـاص الـكومـيديـا عادة مـاتضم
ـفــارقـة والــهـجــاء فـيــتـداخل فــيـهــا اجلـد ا
والــهـــزل) وله ادوار كــومــيـــديــة اخــرى مع
بـدري حسـون فـريد وجـعفـر علي وابـراهيم

جالل وقاسم محمد.
ــسـرح الــفـني  اسـتــمـر عــطـائه فـي فـرقـة ا

ـيـة والتـجـارب احمللـية بـ الـتجـارب الـعا
لـيس مـن نـاحـيـة الــتـكـنـيـك فـحـسب بل من
نـاحـية احلس االنـساني والـشـعوب احملـبة
لـلسالم والتـطور نحو حـياة اجمل واسمى
ـســرح اقــتــرن بـثــقــافـات فــهـو يــقــول ان ا
الــشـعــوب عـبــر تـاريــخه احلـافل بــاالبـداع
وصــوالً الـى اخملـــتــبـــرات الـــتـــجـــريـــبـــيــة
ـعـاصـرة اجلـامعـة الشـكـالـيـاته سوى في ا

الشكل الفني والوعي اخلالق للفنان.
هـذا بـاالضـافـة الى مـؤلـفـاته ومـحـاضـراته
في عــلم اجلـمــال والـنـقــد الـفــني والـتـذوق
ـؤتمرات الـفني واشـتراكه في العـديد من ا
يـة وقد تخرج على الـعلميـة العربيـة والعا
يـده الــكـثـيـر مـن طـلـبـة الــدراسـات االولـيـة
ـاجـستـيـر والدكـتوراه وهـم االن فاعـل وا
سرحية . اصبح عميداً في مجال احلركة ا
ــدة سـبـعـة ــيـة الـفــنـون اجلـمــيـلـة  الكـاد

اعوام. 
قـدم اعماالً استـثنائـية عن سير ذاتـية لعدد
من االعالم الــفــنـــيــة واالدبــيــة وبــطــريــقــة
مـبـتكـرة فـنـيـاً وهي سابـقـة حتـسب له كـما
ـا قدم هؤالء ـثابة تـوعية وتـأصيل  انـها 
االفــذاذ جملــتــمع كــالــســيــاب واجلــواهـري
وعـلي الــوردي ويـوسف الـعـاني كـذلك قـدم
مـــؤلــفـــاً جـــديـــداً عن ســـامي عـــبــد
احلـميـد قبـيل وفاته بـأيام كان
ــــمــــكن مـن ا

الـــشــروع بـــالـــعـــمل اال ان ضـــروف فـــرقــة
سرح الفني احلديث كانت غير جاهزة. ا
انه يـــعــــتـــبــــر يـــوسف الــــعـــانـي خالصـــة
ـسـرحيـة الـواقعـيـة الـشعـبـيـة االنتـقـادية ا
انـطالقــاً من مـسـرح ارسـتــوفـانـيس مـروراً
ـــســـرح ـــســـرح بـــرشـت وانـــتـــهــــاءاً بـــا

عاصر. التجريبي ا
ان يرى العاني نفسه في مسرحية (يوسف
ـسـرح بـشـكل يـلـيق الـعـاني يـغــني) عـلى ا
بتجرتبه التاريخية فتلك لعمري سابقة في
ا جعله منتشياً ومهنئاً ـسرح العراقي  ا
تـلـمـيـذه اخلالق الـذي اكـتـسب الـكـثـيـر من
ـعارف في خضم جتربته الفـنية الواسعة ا
ن ارسـلـوا في في حـ نـرى ان الـبـعض 
بعثات خارج الوطن لن يقدموا شيء يذكر.
واخـيراً الـتقـاعد الـذي اعطـاه زخمـاً جديداً
بـاالستمرار بعـد ان تخلص من االرتباطات
سرح قيـتة وحـ جددت فرقـة ا االداريـة ا
الـنـفي احلديث نـشـاطهـا رغم انـها خـسرت
مـسرحـهـا العـريق (مسـرح بغـداد) واصابه
االهـمال واصـبح مكـبـاً للـنفـايات ولم تـنفع
مـنــاشـدات قـادة الــفـكـر والــثـقـافــة بـتـدخل
الـدولـة بـأعـمــاره واعـادته لـلـفـرقـة . عـمـلت
ـتــاح وانـتـخـبـت هـيـئـة ـمــكن ا الـفــرقـة بـا
اداريــة جـديــدة قـد حــصل الـدكــتـور عــقـيل
مــهــدي عـلـى االصـوات الــكــامــلــة لــلـتــأهل
لـلهيـئة االداريـة وعند رحـيل الفـنان الكـبير
سـامي عـبد احلـمـيـد انتـخب رئـيـساً لـفـرقة

سرح الفني احلديث. ا
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رئـيس مـركـز االبـتكـار والـريـادة في اجلمـعـيـة العـلـمـية
ي يـقـدم مـحـاضرة جلودة الـتـعـلـيم واالعـتـماد االكـاد
ية الكـترونية مساء اليوم السبت بـعنوان( النماذج العا
الرائـدة في بنـاء وتطـوير اجلـامعـات الريـادية) بـحلـسة
يتـرأسهـا استاذ االدارة االسـتراتـيجـية بجـامعـة بغداد

صالح النعيمي.
wKŽ s Š

مــديـر الــتــصــويـر الــتــلــفــزيـوني
الــعـراقي نـعــته نـقــابـة الـفــنـانـ
ـوت الـعـراقـيــ بـعـد ان غــيـبه ا
ــاضـي أثـر إصــابــته االربـعــاء ا
بفايروس كورونا والراحل عمل

لسنوات طوال مصورا في تلفزيون العراق.
ÊUFM  bL×

الشـاعر االردنـي شارك في فـعالـيات  الـلقـاء الشـهري
لـلـبــيت األدبي لـلــثـقـافـة والــفـنـون في الــزرقـاء بـقـراءة

قصيدة عنوانها (شيب احلب).
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االديب الـعـراقي نـعـاه االحتـاد الـعـام لألدبـاء والـكـتّاب
اضي في ـوت الـثالثـاء  ا في الـعـراق بعـد ان غـيـبه ا

بابل.
 wFO³Ý s¹b « nOÝ

اخملرج الـسوري يـبدأ تـصويـر مسـلسل جـديد بـعنوان
ـؤلفه بالل شحـادات بعد انتهـائه من تصوير (برزخ)  

عشارية (إنتقام بارد).
ÍbOÐe « bLŠ« bŽ—

الـتـدريــسي بـقــسم الـلــغـة الــعـربـيــة بـكــلـيـة االداب في
ستنصرية ضيفته اجلامعة العراقية بورشة اجلامـعة ا
عـمل الـكـترونـيـة عنـوانـها (قـصـيدة الـقـناع في الـشـعر

عاصر). ا
 ◊U³ý b Uš

مـثل الـسـوري أنـضم الى اسـرة الـفيـلم الـسـيـنـمائي ا
(أنت جريـح) للمخرج ناجي طعمي تأليف قمر الزمان

الزم أوّل إياد. علوش مؤديا شخصيّة ا
 ‘UÒOŽ «bO «œ

مصـممـة األزياء الـلـبنـانيـة طرحت مـجـموعـتهـا خلريف
البس اجلاهزة شتاء 2020 وإتـسمت مجموعـتها من ا
لإلرتداء بـالـبـسـاطة واألنـاقـة وتـنوعـت ألوانـهـا مـا ب

اللون األبيض و األزرق والزيتي.
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ـالقــــاة ربه ســـــوداء أن والــــده غــــادر 
وكـتب مسـتشـفى جام في بـيان أن ملك
ـوسـيـقى اإليـرانيـة في جـنـات اخلـلد ا
رغم جـهود الفريق الـطبي وأن جثمانه
نـــقل إلـى مــقـــبـــرة في طـــهـــران.ذكــرت

ــغــني { طــهــران-(أ ف ب)  –تـــوفي ا
ـلـحّن اإليـرانـي الـبـارز مـحـمـد رضا وا
ـــوســـيـــقي شـــجـــريــــان أهم وجـــوه ا
الـتـقلـيديـة اإليرانـية عن  80 عـامـاً ما
أثـار موجة حزن عارمة في بلده.وبعيد
إعـالن وفــاة االســتـــاذ تــقــاطـــر مــئــات
ــعـجـبـ به إلى مــسـتـشـفى جـام في ا
طـهران حـيث أدخل قبل أيـام قلـيلة في
وضـع حـرج عـلـى مـا أفــاد صـحــافـيـو
كان. وراحت وكـالة فرانس بـرس في ا
اجلـمـوع احلـزينـة مـتـجاهـلـة إجراءات
فـروضة بـسبب الـتـباعـد االجتـماعـي ا
جــائــحـة كــوفــيـد- 19 تــغــني بــصـوت
واحــد أغــنــيــة شــهـيــرة جــدا لــلــفــنـان
الـراحل.وحتت أنظـار عنـاصر الـشرطة
ــنــتــشـريـن اسـتــرسل رجــال ونــسـاء ا
بــالـبـكــاء. وهـتف بــعـضـهم بــشـعـارات
وسط أجـواء حزن من بـينـها شـجريان
حـي وســيــبــقى حـــيــا إلى األبــد وكــان
شجاريان يصارع مرض السرطان منذ
ســنــوات عــدة. وكـتب جنــله هــمــايـون
شــجـريـان وهـو فـنــان مـعـروف أيـضـا
اخلـميس عـبر إنسـتغرام حتت صـفحة

وســائل اعالم إيـرانـيــة عـدة أن جـنـازة
الــفـنـان سـتــقـام في مـشــهـد في شـمـال
شــرق الــبالد مــسـقط رأس شــجــريـان.
نع واسـتـهل التـلـفزيـون الـعام الـذي 
بث مـوسيقاه منذ سنوات عدة نشرته
اإلخـبارية عند الساعة السادسة مساء
بـخبر وفاته الذي تـناقلته كل الوسائل
اإلعالمـية بعـد ذلك مع تعـليقـات كثيرة
عـبر وسائل التواصل االجتماعي.وقال
وزيـر اخلارجـية اإليـراني محـمد جواد
ظـريف في تغريـدة إن شجاريـان سفير
عـظـيم فعال إليـران وأبـنائـها ولـلـثقـافة
قـبل كل شيء مـقـدمـا تعـازيه الـصـادقة
إلـى اإليـرانـيــ في الــعـالم وال ســيـمـا
ـغـني إلـى أقـاربه وجـسـد شــجـاريـان ا
وسـيقي على مدى ؤلف ا والـعازف وا
ــوســيــقى الــتــقــلــيــديــة نــصـف قــرن ا
والـــتـــراثــيـــة اإليـــرانـــيــة داخـل إيــران
وخـارجـهـا. يـعـد االسـتـاذ الـذي قـارنت
وسـائل إعالم محليـة شعبيته بـشعبية
صـرية الراحلة سـيدة الغنـاء العربي ا
أم كـــلــثــوم رمـــزا وطــنـــيــا في إيــران
وغــالـــبــا مــا جــمــعــتـه عالقــة جــدلــيــة
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ـعـتـزلـة جـيـهان ـصـريـة ا ـمـثـلـة ا اسـتـطـاعت ا
نـصـر والــتي قـررت أن تــفـارق الـفن مــنـذ عـام
 1997أن تتـصدر مـحركـات البحـث على موقع
(غـوغل) مــؤخـرا وذلك بــعـد أن انــتـشــرت لـهـا
صورة ظـهرت فيها بـاحلجاب خالل حضورها
صري عمر خيرت في حفلًـا موسيقيًا للفـنان ا
رات النادرة ـصرية وألنها من ا دار األوبرا ا
الــتي تـظـهـر فــيـهـا تـداول اجلـمــهـور صـورتـهـا
وأشـاد اجلـميع بـإطاللـتهـا احملـتشـمـة واألنيـقة
وجــمــالــهــا الــذي ال زالت حتــافظ عــلــيه.وعــلى
الــرغم من أنه ظـهـور طـبـيـعـي لـلـفـنـانـة جـيـهـان
نصر إلّا أن البعض راح يخمن ويقول أنه من
ـمكـن أن يكـون هذا الـظهـور تمـهيـدًا لعـودتها ا
وقع الـبوابـة إلّا أن لألضواء من جـديـد وفقـا 
آخرون اسـتبعدوا األمر تمـامًا مؤكدين أنها لو
أرادت الــعـــودة لــفــعــلت ذلـك مــنــذ وقت طــويل
ولـــيس اآلن وهـي عـــلـى أعـــتـــاب الـ.50 واثـــار
اعـتــزال جـيــهـان نــصـر في عـام  1997ضـجـة
كـبــيــرة وقــتــهـا خــاصــة وأنــهــا كـانـت حتـظى
بـشـهـرة واسـعــة وكـانت من الـوجــوه اجلـمـيـلـة
ـلـفتـة التي دائـمًا مـا يحب اجلـمهـور رؤيتـها وا
ـطربة الـلبنـانية على الـشاشة. الى ذلك لـفتت ا

جتـد نـفسك مـضطـراً إلى حتـمّل ردات فعل الـشريك.
رقم احلظ.2
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 جـوّالـعـمل  يـتـحـدث عن عـمــلـيـة خالقـة تـعـود عـلـيك
. بنتائج إيجابية جداً
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ال تـتـعـتـقـد أنّ طـيـبـة قـلب الـشـريك سـتـمـنـحك اجملـال
لتستمرّ في اخلطأ.
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ــمـيـزة. قــد تـعــيش قـصـة حب  يــوم مـهم لــلـعالقـات ا
يوم السعد االحد. غريبة
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انتبه لـتصرفـات زميل لك  فهو قـادر على قلب األمور
رأساً على عقب.
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ـقبل . تـقـتـحم الـشـهـر ا  نـقاشـات غـيـنـة ومـفـيـدة جداً
بشجاعة وايجابيّة.
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 أنت صاحب كـلمة وتصمـيم وعزم في كل ما تقوم به
. مهنياً
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تقوم بأعـمال منزلية تتطلب منك احلركة فتشعر بأنك
. نشيط ومرتاح نفسياً
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انت حريص عـلى تصـرفاتك  فـلم ال تكـون كذلك على
صعيد االهتمام بصحتك?
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يـلـمع جنـمك وتــبـسط نـفـوذك وحتـكـم الـسـيـطـرة عـلى
معظم أعمالك.
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هــذا الـيـوم يـجــعـلك مـزاجــيـاً وغـيـر قــادر عـلى ضـبط
انفعاالتك.
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ـسؤولون  تكون احملـرّك الرئـيس في عملـك ويلمس ا
أهمية وجودك.
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الـكلـمات ادنـاه لـها مـكانـها
نـاسب داخل الدوائـر اعد ا
تـرتــيـبــهــا بـشــكل صــحـيح
لــتـتــمـكن من الــعـثــور عـلى

فقودة: الكلمة ا
(دولة عربية):

عبير  –بالد  –أمل  –الهند
 –ضـاريـة  –عـواء  –نـصـر

 –عـالم الفـضاء  –حريق –

هــانـوي  –عـوارض  –خب
 –داني  –حماتي  –حريات

 –الـنبي  –أهازيج  –قارب

- توت  –بيرو.
جيهان نصر
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بغداد

محمد رضا شجريان

ريهانا 

مـايا دياب أنظـار متابـعيهـا بإطاللتـها اجلديدة
الــتي ظــهـرت فــيـهــا من دون مـاكــيـاج.ونــشـرت
دياب عـبر صـفحتـها اخلـاصة عـلى أحد مواقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعـي صـوراً لـهـا بـدت فـيـهـا
بــإطاللــة عــفــويــة ونــاعــمــة وعــلّــقت(في بــعض
األحـــيـــان حتــتـــاج إلـى اســتـــراحـــة في مـــكــان
عـرفة كل شيء).والقـت الصور جمـيل.. وحيـد 
إعـجــاب مـتـابــعي مـايــا الـذي تـفــاعـلـوا مــعـهـا

بتعليقات تتغزل بجمالها.

بـسلطات بالده أكان خالل حكم الشاه
أو مـا بـعد قـيام اجلـمهـورية اإلسالمـية
عام 1979 . وعـلى هامش االحـتجاجات
الـــتي تــلت إعـــادة انــتــخـــاب الــرئــيس
مـحـمـود أحـمـدي جنـاد في الـعام 2009
اعـــتــرض شــجـــريــان عــلى اســـتــخــدام
اإلذاعـة الــرسـمـيـة لـعـمل سـابق له ألّـفه
ضـد الـشـاه مـحـمـد رضـا بـهـلـوي.خالل
فـتـرة االحـتـجـاجـات هـذه الـتي شـهـدت
تظاهرين وقوات األمن صـدامات ب ا
أطـلق شـجـريـان أغـنـيـة زبـان آتـش لـغة
الــنــار بـــالــفــارســيــة في خــطــوة بــدت
ــثـابــة اعـتــراض عـلى قــيـام عــنـاصـر
األمـن بـــــــإطـالق الـــــــرصـــــــاص عــــــــلى
احملـتج ال سـيما وأن كـلمات األغـنية
تـــضـــمـــنت عـــبـــارة ضـع سالحك عـــلى
األرض يـــا أخي أوضح شــجــريــان في
تـلك الـفتـرة أن أعـماله غـالـبا مـا تـرتبط
بـالوضع السـياسي واالجتـماعي حتى
وإن كـان يـغـنّي أعـمـال شـعـراء طـبـعـوا
مــــراحل من تــــاريخ الــــبالد الـــثــــقـــافي
الــــغــــنـي مــــثل جـالل الــــدين الــــرومي

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

اجلديـد في ملف مكـافحـة الفـساد في الـعراق هو
انَّـه مـــلف خــــرج من االســــتـــخــــدام الـــســــيـــاسي
ـسـاومـات واالبـتـزاز والـتـحـالـفات لـلـتـصـفـيـات وا
ـــســـاومــات والـــتـــوافــقـــات الى حـــيـــز ال تــلـــعب ا
الــســيــاســيــة دوراً حــاســـمــاً فــيه لــيس لــنــزاهــة
ناسب السيـاسي اليوم ولـكن ألنَّه ليس الوقت ا
ــدافـعــ عـن فـاســديـن قـد ــظــهــر ا لــظــهــورهم 
يـلــحـقــون بـاحلــيـتــان الـكــبـيــرة الـضـرر أكــثـر من
الـفائدة وانَّ التـخلي عنـهم ليس أمراً غيـر مسبوق

وحد القذر للسياسة والفساد. في عالم ا
ـســارات في فـتح مـلــفـات الـفـسـاد لــكن ال تـبـدو ا
نــهـائـيـة او شــامـلـة التـزال مــحـدودة وتـدور حـول
أســمـاء الظـهــر لـهـا أو مــحـروقـة أو تــالـفـة لــكـثـرة

االستخدام .
ـــكن نــــكـــران الـــهــــزّة الـــتي وفـي الـــوقت ذاتـه ال
أحــدثـتــهــا قـرارات مــحـدودة حملــاربــة الـفــاسـدين
ـسـؤول الـسـابقـ بـحسب وكـيف بـات بعض ا
روايات من ثِقاة اليعرفون أين يبيتون ليلتهم وهم
يـســتــشــعــرون اخلــطــر وتــخــلّي األقــربــ عــنــهم

واقتراب آجالهم السياسية.
ـلــفــات الــتي طــالب مــلف الــفــســاد هــو من أهـم ا
كن أن شهداء انتـفاضة تشرين بفـتحها لذلك ال
تـمـر التـحـقيـقـات من دون نتـائج مـعلـنـة في الوقت
ـناسب لـتكون مـادة ليوم عـراقي كبيـر تبدأ من ا
خـالله عـمــلـيــة اسـتــعـادة جــزء يـســيـر من كــرامـة

هدورة. الدولة ا
هـنــاك أجـزاء مـهـمـة اخـرى في عـمـلـيـة اسـتـعـادة
ا ستتدخل دول نهوب ر سروق وا ال العام ا ا
فـي تفـاصـيـلهـا ألنَّ بـعض الـلصـوص كـان خـدماً

لدول أخرى .
االكـثر اهـمـية هـو ضـرورة عدم الـتـراجع أمام أي
حتى تتـكشف احلقائق من دون ظلم أحد ضغط 
ومن دون الـقبـول بـتقـد أكـباش فـداء من صـغار
ـسؤول والـسياسـي ليـنعم أقطـاب الفساد في ا
أوكـارهم مـتـحـفـزين لالنـقـضـاض من جـديـد عـلى
فــرائـــســهم مـن ثــروات الـــعــراق عــنـــدمــا تـــســنح

الفرص.
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