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طبعة العراق 
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دخـول العراق ـشهـداني الـرحمن ا
فـي عمق االزمة االقتصادية . وقال
ــشــهـدانـي في تـصــريح امس ان ا
(الـــــعــــراق االن فـي عــــمـق االزمــــة
وااليـرادات النفطية وغـير النفطية
ال تــكـفي لــتـمـويل الــرواتب ولـذلك
يـجب تـغـطـيـة الفـرق بـهـذا الـعـجز
مـن االقتراض سواء كان محلياً او
) مــبـــيـــنـــا ان (بـــوابــة خـــارجـــيـــاً
ـكن االقــتــراض اخلــارجي غــيــر 
لـــعــدة اســبـــاب ولم يــتـــبق ســوى
وتــابع انه االقـــتــراض الـــداخــلـي)
(البــــد من ذهــــاب احلـــكــــومـــة الى
لـكـن لـيس بــالــصـورة االقــتــراض 
الـتي رسمـتهـا وهي نقـطة اخلالف
ـالـيـة النـيـابـية) بـ احلـكـومة وا
واســتـــطــرد بــالــقــول ان (الــعــجــز
الـشهري في االيرادات عن النفقات
بـحـدود ترلـيون ونـصف الـترلـيون
ـقـدم ديـنـار ومـشـروع احلـكـومـة ا
ـتبـقيـة من الـسنة لـثالثة االشـهر ا
كـانـت بـحدود  57 تــرلـيـون ديـنـار
اجــمـــالي الــنــفــقــات وبــعــجــز 41
تـرليـون دينـار وهذا الـعجـز يعادل
مـا انـفـقـته احلـكـومـة خالل سـبـعة
مـــســـتــبـــعـــدا  (مـــســـالــة اشـــهـــر)
ـتـلك الـكـثـيـر االفالس فــالـعـراق 
ـوارد وهو قـادر عـلـى جتاوز مـن ا
مـؤكـدا ان (هـنـاك سـلـسـلـة االزمـة)
مـن االلـيـات قـادرة احلــكـومـة عـلى
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اكـد اخلبير القانوني طارق حرب 
ـان عــدم وجـود قـيـمـة القـرار الـبـر
ـبـكر في طـريـقـة اجـراء االقتـراع ا
ظل تـعطيل مباحثات تعديل قانون
احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا . وقال
حـرب لـ (الـزمـان) امس ان (تـعـديل
قـــانـــون االنـــتــخـــابـــات والـــدوائــر
االنــــتــــخـــابــــيــــة ال قـــيــــمــــة له في
ـبـكـرة بــسـبب عـدم االنــتـخـابــات ا
تـعديل قانـون احملكمـة العلـيا وسد
الـنـقص احلـاصل في الـهيـئـة الذي
ــــنع اجــــراء االنـــتــــخــــابـــات في
ـا  تــتــرتب عـلى ذلك مــوعـدهــا  
آثار خطره)  واضاف انه (البد من
وجـود محكمة عليـا كاملة النصاب
لـلـتصـديق علـى االنتـخابـات سواء
اكــانت  مــبــكــرة او في مــوعــدهـا)
مـشيرا الى ان (هنـاك اتفاقا نـيابيا
عــلى عـدم تـعــديل قـانــون احملـكـمـة
ــــا يــــضــــمـن ســــد الــــنــــقص في
نـصابها النهم يعـلمون ان التعديل
ان سـوف يكون سـببا في حـل البر
وتـــســريـــحــهـم قــبل مـــوعــد االربع
ســـنـــوات   اي قــــبل مـــدة الـــدورة
االنــتــخـابي  لــذلك هم حــريـصـون
عـلى عدم فقدان امتـيازاتهم كنواب
ـدة)  مــؤكــدا ان (هـذه قــبل هــذه ا
ـــمـــاطــلـــة ســـوف تــعـــوق اجــراء ا
انـتخابات مبـكرة ما لم يتم تعديل
الـقانـون  النه ال قيمـة لالنتـخابات
مــــا لم تـــصــــادق احملـــكـــمــــة عـــلى
الــنــتــائج االنــتــخـابــيــة كــمــا قـرر
الــدسـتـور ذلك النه لـيس بـاالمـكـان
ترويج النتائج ما لم تتول احملكمة
ــوافـقـة الــعـلــيـا وضع خــتـمـهــا بـا
ان عـلـيـهـا)  مـشـيـرا الى ان (الـبـر
بكرة   فاذا يـتحكم باالنتـخابات ا
لم يــتــول تـعــديل قـانــون احملـكــمـة
لـسـد النـقص فـيهـا ال قـيمـة وال اثر
لـألنتـخابات   وفـي حالـة اجراءها
يــتـطـلب وجــود مـحـكــمـة مـكــتـمـلـة
الـنصاب للمصادقه على النتائج )
 وتـــســائل حــرب (فــهـل ســيــتــولى
ــان تـعــديل قـانــون احملـكــمـة الــبـر
الـعـلـيـا وانـهـاء امـتـيـازات الـنـواب
الجــراء انـــتــخــابــات مــبــكــرة   ام
ـمـاطـلــة وعـدم تـعـديل ســيـتـمـر بــا
الــقــانــون?). ويــرى مــراقــبـون  ان
االجـــواء تــســيــر بـــاجتــاه تــأجــيل
ـبكرة  خاصة اجـراء االنتخابات ا
وان مــــفـــوضــــيـــة االنــــتـــخــــابـــات
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حــــذر رئـــــيس الــــوزراء مـــــصــــطــــفى
الــكــاظــمي من إجــبــاره عــلى حتــقــيق
ـتحدة تـوازن مسـتحـيل ب الـواليات ا
وإيـــران في الــعــراق . وقـــال في مــقــال
(أرقـص مع الثـعـاب ولـكـني أبحث عن
مـزمار للسـيطرة علـيهم) حسبـما نقلت
عــنه جـريـدة الـغــارديـان الـبـريــطـانـيـة.
وقـالت اجلريدة ان (الكاظمي منذ توليه
ـنــصب وهـو يـحـكم بـبـرنـامج بـسـيط ا
وحتس أداء إلجـراء انتـخابات مـبكـرة
األمن ومــنع انـهـيـار االقـتـصـاد الـقـائم
عـلى النـفط) مشـيرة إلـى ان (تغيـيراته
ــؤســـســـات األمـــنـــيــة بـــطـــيـــئــة فـي ا
واالقـتصادية). وفي إيجـاز صحفي بعد
لــقــائه بــرئــيس الــوزراء الــبــريـطــاني
تعـهد الـكاظـمي بأن بـوريس جـونسـون
جتــرى االنـتــخــابـات في الــعـراق في 6
قـــائال إن (مــــوعـــد ــــقـــبـل حــــزيـــران ا
ونـــحن االنــــتـــخـــابــــات ال جـــدال فـــيـه
مـلتـزمون به). ويتـهم البعض الـكاظمي
لـكــنه قـال إن بــالـتــحــرك بـحــذر شـديــد
(الــــصــــبــــر أفــــضـل من االجنــــرار إلى
الــــــفـــــوضـى الــــــدمـــــويــــــة واحلـــــرب
الفــتــا الـى ان (ألف عــام من األهـــلــيـــة)
الـنـقاش أفـضل من حلـظة تـبادل إطالق
فــإن الـــنـــار) وبـــحـــسـب الـــغـــارديـــان
(الـكاظمي يحاول السير على حل وسط
ـتـحـدة وإيـران بـقـوله بـ الــواليـات ا
(أنـا عـلى حبل بـ بنـايـت شـاهقـت

ـزيـد من الـتعـاون بـ بغـداد ولـندن (ا
فـي مجال مـحاربـة اإلرهاب وأيـضا في
في ظل اجملـال الـسـياسي واالقـتـصادي
مـــا يـــواجــــهه الـــعـــراق من حتـــديـــات
اقــتـصـاديـة بــسـبب انـخــفـاض أسـعـار
ـيــة وتــداعـيــات جـائــحـة الــنـفـط الـعــا
ـــضـي قـــدمـــا لــــتـــعـــاون وا كــــورونـــا
ــمـلــكـة إســتــراتـيــجي بــ الـعــراق وا
يشـمل مـحـاور مـتعـددة).فـيـما ـتـحـدة ا
أكــد الــكـاظــمي حــرص حـكــومــته عـلى
تـوفيـر بيئـة صحيـة ومنـاخات منـاسبة
ـســتــثـمــرة الـعــامــلـة في لــلــشـركــات ا
مـشــيـراً إلى أن الـعــراق يـخـطط الــبالد
لـتعظيم فرص االستثمار والتوسع بها.
وقــال الــكـاظــمي خـالل لـقــاء عــقـده مع

واجــتــمـاعــات الــنــواب الـتــركــمـان
واالكــراد والــعــرب بـشــان تــقــسـيم
الـدوائـر االنـتـخـابـيـة في مـحـافـظـة
ـــقـــرر ان يـــعـــقـــد كـــركــــوك).ومن ا
ان جـلسـته االعـتيـادية الـيوم الـبـر
لـــيـــكـــمل فـــيـــهـــا فـــقـــرة الـــدوائـــر
االنـتخـابية في قـانون االنتـخابات.
الـى ذلك   دعـــــــا الــــــنـــــــائب االول
لـــرئــيـس مــجـــلس الــنـــواب حــسن
الـكـعـبي  الـقـوى السـيـاسـيـة كـافة
ـصـلــحـة الـوطـنـيـة  الى تــغـلـيب ا
والـتوافق على مـا تبقى مـن النقاط
اخلـالفـيـة في قـانـون االنـتـخـابـات.
ـكتـبه تـلـقـته (الـزمان) وذكـر بـيـان 
امـس ان (الكـعـبي بـحث مع رئـيس
ـــدني لإلصالح حـــزب الـــتــجـــمع ا
عـــمل ســلــيـم اجلــبــوري مــوضــوع

تـــتــمــكن من اجـــراء االنــتــخــابــات
ـبكرة في مـوعدها احملدد  اذا لم ا
ــان مـــلــحق الــدوائــر يــكـــمل الــبــر
االنـتخـابية )  مـؤكدين ان (تـلويح
ــفـوضــيـة بــالــتـأجــيل مـنــطـقــيـاً ا
خـــــــاصــــــة ان االســـــــتـــــــعــــــدادات
لحق الـلوجسـتية مرتـبطة بـشكل ا
الــــذي ســــيــــمـــرر)  واشــــاروا الى
(وجـــود اكـــثــر من عـــشـــرة ماليــ
نـــاخـب لم يـــحـــدثـــوا بـــيـــانـــاتـــهم
بــايــومــتــريــا حــتى االن)  وتــوقع
ـراقبون ان (غياب النية الصادقة ا
لـدى بعض الـكتل السـياسـية سبب
اسـاس وراء تـأخر حـسم خالفاتـها

على القانون). 
وكــشـفت تـقـاريــر صـحـفـيـة   نـقال
مـصادر نيابية  ان مجلس النواب
قـرر الـتـصـويت عـلى فـقـرة تـقـسيم
الــدوائــر االنـتــخــابــيـة في جــلــسـة
الـــيـــوم الــســـبت أي قـــبل يـــوم من
الــذكـــرى الــســنــويـــة لــتــظــاهــرات
تــشـريـن  بـشــكل نـهــائي.وأشـارت
الـتـقاريـر الى (اسـتمـرار مـشاورات

قـانون االنـتخـابات وتـعديل قـانون
احملـكمة العليا   حيث جرى تأكيد
ضــــــــرورة اإلســــــــراع فـي اجنـــــــاز
ا يلبي تطلعات عطلة  القوان ا
وامــال الـشــعب ويـحـفـظ الـعـمــلـيـة
ـقـراطـيــة في الـبالد  اضـافـة الــد
لـتـعـديل قـانـون احملـكـمـة وضرورة
االســراع في الــتـصــويت عـلــيـهــمـا
لـضـمـان اجـراء انـتـخـابـات نـزيـهـة
وشـفـافـة). ودع الـكـعبي   بـحـسب
الــبــيــان الــقــوى الــســيــاسـيــة الى
ــصــلــحــة الــوطــنــيــة  (تــغــلــيب ا
والـتوافق على مـا تبقى مـن النقاط
اخلـالفـيـة في قــانـون االنـتــخـابـات
ــــا يـــنـــســـجـم مع ارادة ورغـــبـــة
الــشــعب الــعــراقي   ويــدفع نــحـو

االصالح والنهوض بالعراق).

قــد اعـلن رئــيس مــجـلـس الـوزراء 
ـوظـفـ عـن عـدم تـغـطـيـة رواتب ا
مـن دون االقتراض مـتهمـاً مجلس
الــنــواب بــعــدم الــرغــبــة بــاعــطــاء
الــــــــــرواتب.وقــــــــــال مـال طـالل في
إن (لـم يــــــوافق تـــــــصــــــريح امـس
ان على قـانون تغطـية العجز الـبر
ــــكن تـــســـديـــد ـــالـي  فـــإنه ال  ا
) مـشـيراً إلى الـرواتب لـلـمـوظـفـ
أن (مـــجــلـس الــنـــواب ال يــريــد أن
يــــــعـــــطـي الـــــرواتـب) عـــــلـى حـــــد
تــعــبــيــره.واضــاف ان (احلــكــومـة
ــكن تـــعــمـل وفق الـــقــانـــون وال 
صـــرف أي ديـــنـــار دون أن يـــكــون
هـنـاك قـانـون) مـؤكـدا ان (مـجـلس
الي الـوزراء أرسل قانون الـعجز ا
ـان كي يـغــطي قـانـونـيـاً الى الــبـر
صــــــــرف الـــــــرواتـب) وتــــــــابع ان
(االقـــتــراض الـــداخــلي قـــد يــكــون
خـاصة حـدثـاً سـلـبـيـاً ألي حـكـومـة
مع الـقروض الكبيـرة والكثيرة في
لـكــهــا اضــطـرت عــنق احلــكــومــة 
ألنه ال وذهـبت مجبرة لـهذا اخليار
خـــــيـــــار لــــــهـــــا ســـــوى أن تـــــدفع
ـــالــيــة بــســـبب األزمــة ا الـــرواتب
وانـخفاض أسـعار النـفط وجائحة
الفــتــا الى انه (ال تــوجـد كــورونــا)
ســـــيــــولـــــة لــــدى احلـــــكــــومــــة اال
الي). باالقتراض وتغطية العجز ا
عـبد فـيمـا اكد اخلـبيـر االقتـصادي

رؤسـاء عـدد من الـشـركـات البـريـطـانـية
إن (احلـكـومـة العـراقـيـة حريـصـة على
ـنـاخـات وا تــوفـيـر الـبـيــئـة الـصـحــيـة
سـتثمـرة العـاملة ـناسـبة لـلشركـات ا ا
فـي عمـوم الـبالد) وأضـاف أن (الـعراق
يـخطط اليـوم لتعـظيم فرص االسـتثمار
في ظـل حـاجــة الــبالد والــتــوسع بــهــا
ـسـتــثـمـرين في الــفـعـلـيــة الى دخـول ا
ـــشــــاريع اخلــــدمـــيـــة الــــعـــديــــد من ا
والـقـطـاعـيـة الـتي من شـأنـهـا أن تدفع
بـــعـــجـــلـــة االقــتـــصـــاد الـــعـــراقي الى
ــزيـد من فــرص الـعـمل وتـوفـر ا األمــام

ألبناء شعبنا)
تحف الـبريطاني ا . كـما زار الكـاظمي 
حيث اطلع عـلى القطع األثرية في لـندن

الــتي ســيــتم تـســلــيــمـهــا الى الــعـراق
قبل.ويقدر عددها رسـميا مطلع العـام ا
نــحــو خــمــســة آالف قــطـعــة من الــرُقم
التي تـعد أكـبر عـملـية إلرجاع الـطيـنيـة
اآلثـار في الوقت احلـالي. كمـا ستـتسلم
احلــكـومـة الـعــراقـيـة قـطــعـة أثـريـة من
لـوحـة سـومريـة حـجـرية كـانت مـهـربة
وتـمكن الـعراق مـؤخرا من اسـتعـادتها.
وشـمـلت جـولـة الـكـاظـمي االوربـيـة كال
انيا وبـريطانيا  وناقش من فـرنسا وا
الـــكـــاظـــمي خاللـــهـــا عــلـى رأس ِ وفــدٍ
ـلـفـات الـتي عـددا من ا حـكــومي ٍ رفـيع
تــخص االقــتــصــاد واالمن  عــبــر رؤيـة
لــفـــسح اجملــال لــفــرص جــديــدة لــدعم

الوضع في العراق  .
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ـتـحـدة االمـريـكـيـة تـبــادلت الـواليـات ا
وايـران عـملـيات فـرض العـقوبـات على
ـــســؤولــ واجلــهــات االخــرى حتت ا
طـائـلة اتـهامـات بـاالرهاب. فـقد أعـلنت
اخلـارجـية اإليـرانيـة امس اجلمـعة عن
فــرض عـقـوبـات عـلى ســفـيـر الـواليـات
ـتحـدة لدى الـعراق ونـائبه والـقنصل ا
ــتــحـدث االمــريــكي في أربــيل. وقــال ا
بـاسم الوزارة سـعيـد خطيب زاده في
تـغريدة نـشرها عـلى حسابه فـي تويتر
تـحدة لـدى بغداد أن سـفيـر الواليـات ا
مــاثــيــو تـولــر "لــعب دورا رئــيــسـا في
تـنـسيق هـجمـات إرهابـية في الـعراق".
وأضــاف أن الــدبــلــومــاسي األمــريــكي
يـقف وراء اغـتـيـال قـائـد فـيـلـق الـقدس
اإليــراني قــاسم سـلــيـمــاني في بــغـداد
أوائـل كانـون الـثـانـي وفـرض عـقـوبات
عـلى طهران. وحذر الدبلوماسي من أن
ـعــاديـة إليــران لن تـبـقى (اخلــطـوات ا
ـتّـحدة بـدون رد). وفـرضـت الـواليـات ا
عــقــوبـات عــلى الــسـفــيــر اإليـراني في
بـغداد إيراج مسجدي حملاولته "زعزعة

اسـتـقـرار الـعـراق" بـصـفـته جـنـراالً في
احلـرس الـثـوري اإليراني كـمـا فرضت
عـقوبات على اثن من أعضاء اجمللس
ـركزي حلزب الـله اللبـناني. وبحسب ا
وزارة اخلــزانــة االمــريــكــيـة امـس فـإنّ
مـسجدي كـان "مستشـاراً وثيقاً" لـلقائد
الـســابق لـفـيـلق الـقـدس قـوّة الـنـخـبـة
ـسـؤولة عن الـعمـليـات اخلارجـية في ا
احلـــرس الــثــوري اإليــراني اجلــنــرال
قـاسم سليـماني الذي اغتـالته الواليات
تّحدة بضربة جوية قرب مطار بغداد ا

فـي كــانـــون الـــثــانـي الــفـــائت.وتـــأتي
الـعــقـوبـات عـلى الـسـفـيـر اإليـراني في
الــعـــراق في الــوقت الــذي شــدّدت فــيه
واشــنـطـن لـهــجـتــهــا ضـدّ الــهـجــمـات
الـصـاروخـيـة التي اسـتـهـدفت بـصورة
مـتزايـدة في األشهـر األخيـرة سفـارتها
فـي بــغــداد ومــصــالـح أخــرى لــهــا في
الــعــراق والـــتي يــتّــهم االمــريــكــيــون
فـصائل عراقية موالية إليران بالوقوف
خـلـفهـا.وقالت وزارة اخلـزانة في بـيان
?(مـــســجــدي أشـــرف عــلى بـــرنــامج إنّ
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يـضيف مجلس النواب في جلسته
رئيس ـقرر عقدها الـيوم السبت  ا
الـوزراء مصـطفى الـكاظـمي ووزير
ــالــيــة عــلي عــبــد االمـيــر عالوي ا
ــــنــــاقـــــشــــة تــــداعــــيــــات االزمــــة
االقـتصـادية التي يـشهدهـا العراق
بــسـبـب انـخــفـاض اســعـار الــنـفط

جراء تفشي جائحة كورونا. 
وقـالت عـضو الـلـجنـة االقـتصـادية
نـــدى شــاكــر جــودت فـي تــصــريح
ان تـابعته (الزمـان) امس ان (البر
يـــضـــيف الـــيـــوم خالل جـــلـــســـته
ـنـاقـشـة األزمة الـكـاظـمي وعالوي
ـــــالــــــيـــــة الـــــتـي تـــــمــــــر بـــــهـــــا ا
واضـــافت ان (الــــلـــجـــنـــة الــــبالد)
ـالـيـة سـتــوجه أسـئـلـة الى وزيـر ا
بــشـان سـلـفـة عــشـرة ماليـ الـتي
أطـلقها مـصرف الرشيد لـلموظف

الـــذيـن يـــتـــزوجـــون من ثـــانـــيـــة)
مـتسائلة (كيف تمنح هكذا قروض
اذا احلــكــومـة عــاجـزة عـن تـوفــيـر
?) ورجــحت ان ــوظـــفـــ رواتـب ا
(تـتم خالل اجللسـة مناقـشة نتائج
زيـــــــــارة رئــــــــــيس الــــــــــوزراء الى
مــشــيــرة الـى ان (فــقـرات أوروبــا)
اجلـلسـة ال تتضـمن هذه الـفقرة اال
ـمــكن اضــافــتـهــا). وكـان انـه من ا
ــتــحــدث بــاسم ا أحــمـــد مال طالل

اســــتـــثـــمــــارهـــا من خـالل ضـــغط
الــــــنـــــفــــــقـــــات وايـــــقــــــاف رواتب
ــوارد الـــفــضــائـــيــ وهــنـــدســة ا
وتــــــــاكــــــــيــــــــد احلــــــــســــــــابــــــــات
فجميع التقديرات تؤشر اخلـتامية
اســتــمــرار انــخــفــاض الــنــفط الى
شهداني الى ولفت ا الـعام القادم)
(قــدرة احلــكــومــة عــلى االنــفـاق ال
تــــــــزيــــــــد عن  85 تــــــــرلــــــــيـــــــون
ومـــضـى الى الــــقـــول ان ديــــنــــار)
(اســــــتـــــرداد الـــــعــــــراق لالمـــــوال
ـوجـودة في اخلـارج يـحـتاج الى ا
ونـــحن فـي ازمــة ســـنـــوات طـــوال
حتـتاج الى حلول سـريعة ولو كان
ـا مـررنـا لـديـنـا صـنـدوق سـيـادي 

بهذه االزمة).

ندى شاكر جودت

يـليشيـات العراقيـة ودعمها لـتدريب ا
وقــاد أو دعم جــمــاعــات مــسـؤولــة عن
هــجـمـات قــتـلت وجـرحت عــنـاصـر من
الـقوات االمـريكيـة وقوات الـتحالف في
العراق).وأضافت أنّ مسجدي استخدم
منصبه كسفير "إلخفاء حتويالت مالية
لـصالح فـيلق الـقدس".ونـقل البـيان عن
وزيـر اخلـزانة سـتـيفن مـنـوتشـ قوله
إنّ (الـنـظام اإليـراني يـهدّد أمن الـعراق
وسـيـادته بـتعـيـ مسـؤولـ من فـيلق
الـقـدس في احلرس الـثوري سـفراء في
ــنـطــقـة إلدارة ســيـاســته اخلـارجــيـة ا
ـزعزعة لالستقرار).كما فرضت وزارة ا
اخلـزانة اخلـميس عـقوبـات علـى اثن
من كـبـار مسـؤولي حـزب الله الـشـيعي
ركزي الـلبـناني همـا عضوا اجملـلس ا
لـلحـزب الشـيخـان نبـيل قاووق وحسن
بـغـدادي. وقالت الـوزارة في بـيانـها إنّ
فــرض هـــذه الــعــقــوبــات يــتــزامن "مع
اقــتـراب الـذكــرى الـسـابـعــة والـثالثـ
لـهجوم حـزب الله" علـى مشاة الـبحرية
األمــيـركـيـة في بـيـروت في  23تـشـرين
األول 1983.وقــتل في ذلك الـيـوم 241
ـاريـنز في تـفـجيـر ضخم عـنـصراً من ا

دمّر مقرّهم في العاصمة اللبنانية.

 ماثيو تولر
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الحـق اخلـاصة اشـتـرطت اكـمـال ا
بـالــدوائـر االنـتـخـابـيـة قـبل نـهـايـة
الــشــهـر احلــالي إلجـراء االقــتـراع
ـقبل قـرر في حـزيران ا ـوعـده ا
بــيــنـــمــا مــا تــزال خالفــات الــكــتل
تـعرقل تمرير مـلحق القانون. وقال
ــــراقـــبـــون انه (لـم تـــبق اال ايـــام ا
قـلـيلـة على انـتـهاء الـشهـر اجلاري
ــفــوضــيــة انــهــا لن الــذي اكـــدت ا

لست مطالبا بالسير على احلبل بل أن
أركـب دراجة علـى احلبل أرقص يـوميا
مع الـثـعـابـ ولـكـني أبـحث عـن مـزمار
لـلـسـيطـرة عـليـهـا).  واخـتتم الـكـاظمي
جـــولـــتـه االوربـــيـــة بـــالـــقـــاء األمـــيـــر
ولي العهد الـبريطاني في قصر تـشارلز
ـلكي بـلنـدن . وجرى كـالرانس هاوس ا
خـالل االجتـمـاع اسـتـعـراض الـعـالقات
الـــثـــنــــائـــيـــة بـــ الـــبــــلـــدين وســـبل
كذلك تـطوير آفاق التعاون ب تـنميتها
في مـجاالت ـتـحـدة ـمـلـكـة ا الـعـراق وا
مـتـعددة. وبـحث الـلقـاء مـناقـشـة بعض
ـــبـــادرات الـــتي تـــصب فـي تـــعـــزيــز ا
الـتـعـايش والـسـلم اجملتـمـعي وحـمـاية
الــبــيــئــة وقـد جــرت مــنــاقــشـة بــعض
اخلــطــوات بـهــذا الــشــأن. كـمــا الــتـقى
رئــــيس مــــجــــلس الــــوزراء نــــظــــيـــره
الــبـــريــطــاني بــوريـس جــونــســون في
ضي فـيـمـا اكـد اجلـانـبـان علـى ا لـنـدن
بــتــعـــاون ســتــراتــيــجي في مــجــاالات

متعددة. 
ـكــتب الــكــاظــمي تــلــقـته وقــال بــيــان 
انه (الـــتــقـى نــظـــيــره (الـــزمـــان) امس
الــبــريــطــاني  وذلك فـي إطـار جــولــته
انـيا). األوربـيـة التي شـملت فـرنسـا وا
وبـحث الـلـقاء (الـقـضـايا ذات االهـتـمام
ــــشـــتــــرك واســــتـــعــــراض مــــجـــمل ا
ــواقف الــســيــاســيــة ــســتــجــدات وا ا
نطقـة وتطوير واألمـنية في العـراق وا
ـا الــعالقـات الـثـنــائـيـة بـ الــبـلـدين
يـــخــدم الـــســـلم واالســتـــقـــرار احملــلي
واإلقــلــيــمي) واتــفـق اجلـانــبــان عــلى
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اعـلــنت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة عن
تـــســـجـــيل 3785 اصـــابـــة جـــديـــدة
بــفـايـروس كـورونـا .وذكـرت الـوزارة
فـي مـوقفـهـا الـوبـائـي الذي  اطـلـعت
عـليه (الـزمان) امس انه ( تـسجيل
3362 حـــالـــة شـــفـــاء من فـــايــروس
كــورونــا  فـضال عن  3785 اصــابـة
جــــديـــدة بـــالـــوبـــاء)  واضـــافت ان
(حـاالت الـوفـايات فـي عمـوم الـعراق
بــــلـــغت 48 حـــالـــة). وافـــادت وزارة
الـصحة في إقليم كردستان بتسجيل
أكــثـر من ألـف اصـابــة جـديـدة   في
أعـلى معدالت يـسجلـها االقليم خالل
ـاضــيـة. وقــالت الـوزارة في األيــام ا
بـيـان  إنـهـا (اجـرت  6251 فـحـصـا
جــــديـــدا بـــواقع   2289 فـي أربـــيل
و 724 فـي الـسـلـيـمـانـيـة و 172 في
كـرمـيـان و 148 فـي رابرين و 2884
فـي دهـــوك و  34 فـي حــــلــــبــــجـــة)
واضــــاف انه ( تــــســــجـــيل 1053
إصــابـة جـديــدة تـوزعت بـواقع 461
فـي اربيل و  83 فـي السـلـيـمـانـية و
 33 في كرميان و  32 في رابرين
و 425 فــي دهــــــــــــــــــوك و  19 فــي
حـلـبـجة)  مـبـيـنـا ان (االقـليـم سجل
تـــعــافي  400مـــصـــاب من كـــورونــا
وبـواقـع وفـيات  20حـالـة). وأعـلـنت
الـسـلـطـات الـصـحـيـة الـفـرنـسيـة عن
تــسـجـيل  41622 إصــابـة جـديـدة 
وهي أعـلى حـصيـلة يـوميـة منـذ بدء
الــتـفـشي.كــمـا افـادت تــسـجـيل 162
وفــاة جــديـدة بــالــعـدوى   لــيــرتـفع
الـــعـــدد اإلجـــمـــالي لـــلـــوفــيـــات إلى
34210. وتـــــــــــــــوفـى 1.142.753 
شــخـصـاً عــلى األقل بـكــورونـا حـول
الــعـالـم  مـنــذ ظـهــوره بـالــصـ في

كــانـون األول  حـسب تـعـداد وضـعه
مـــوقـع وورلـــد مـــيـــتـــر  اجلـــمـــعــة
اسـتناداً إلى مـصادر رسمـية. وجرى
تــســجــيل  41مــلــيــونــاً و 995ألــفــاً
َّ إعالن و 543إصــابــة مــثــبــتــة  و
تـعافي  31مـليـوناً و 188ألـفا و267
مـصابا. وأصـدرت الوكالة االمـريكية
لـألدويـة اخلـمــيس تـرخـيــصـاً كـامال
ديـسيفـير لعالج السـتعـمال عقـار ر
ـسـتـشـفـيات مـصـابي كـورونـا فـي ا
وذلـك بــعـــد أن مـــنــحـت تــفـــويـــضــاً
مـشـروطـاً السـتـعـمـاله في أيـار وفق
مـا أفادت شركـة "غلعـاد" التي تصنّع
هـذا الـدواء.وأعلـنت "غلـعـاد" تلـقّيـها
تــرخـيـصــاً السـتـعــمـال الـدواء الـذي
يـباع حتت اسم "فيكلوري" موضحة
ـديسيـفير هـو العالج اخلاص أنّ ر
الـوحـيد لـكورونـا الذي حـصل لغـاية
الـــيــوم عــلـى تــرخــيص كـــامل عــقب
مـسـار تدقـيق أكثـر صـرامة ونـهائي.
وحــــصـــلـت عـــقــــارات أخــــرى عـــلى
تــــراخـــيص لــــكن لالســــتـــخـــدام في
احلـاالت الطـارئة فـقط.وعقب اإلعالن
ارتـــفع ســهم "غــلـــعــاد" في بــورصــة
ئـة.وأظهرت نـيويـورك بنـسبة  4 بـا
بــيــانــات وزارة الــصــحــة الــهــنــديـة
ارتــــفــــاع عــــدد اإلصـــابــــات بــــواقع
 54366 لـيـصل في اجملـمل إلى 7.8
مــلـيـون. وتـراجـعت حـاالت اإلصـابـة
في الــهـنــد مـنــذ ذروتـهـا فـي أيـلـول
لـــــكن اخلــــبـــــراء يــــحــــذرون من  أن
الـعدوى قـد ترتفع مع اقـتراب موسم
االحـتفاالت. والهـند  ثاني أكبر دول
ـرتبـة الـثـانـية الـعـالم سـكـانـاً  في ا
أيــضـاً من حـيـث عـدد من اإلصـابـات
ــيـــا بــعـــد الــواليــات بـــكــورونـــا عــا
ـتـحدة  الـتي يـبلـغ عدد اإلصـابات ا

بها  8.3 مليون.
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ـــدنـــيـــة اكـــد مـــديـــر عـــام االحـــوال ا
واجلــوازات واالقــامـة الــلــواء ريـاض
جـنـدي الكـعبي انـباء حتـدثت عن بيع
سـبـعـة وثالثـ خـادمـة في بـغداد كن
يــعــمــلن فـي اقــلـيـم كــردســتــان وقـال
الـكـعبي انه ( الـقاء الـقـبض علـيهن
ومن دبــر الـصــفـقـة واشــتـرك فــيـهـا).
ونـبه الـكـعـبي الى خـطـورة مـا تـفـعله
بــعض شــركــات اســتـقــدام الــعــمــالـة
االجنبية في االقليم وعموم محافظات
ن ال تمـتلك اجـازات رسمية الـعراق 
من نـصب واحتـيال بـتوقـيع عقود مع
طـالـبـيـهم وبـعـد ارسـال اخلـادمـة الى
دار اصــحــاب الـــعــقــد تــعــمل لــديــهم
اســـبــوعـــ او اكــثـــر ومن ثم تـــقــوم
بــســرقــة مــا تــتــمــكن مــنه مـن امـوال
وذهـب وتعـود الـى ذات الـشركـة الـتي
جـاءت منهـا ومن ثم تنسب لـلعمل في
بـيت آخر) . واضاف الكعبي في ندوة
اقــامـهــا نـادي الــعـلــويـة بـبــغـداد انه
(وبـعـد ان يـنفـضح امـرهن تـقـوم هذه
الـشركات ببيع العامالت الى محافظة
أخــرى). أمـا مـا يـتـعــلق بـالـعالقـة مع
االقــلــيـم بــخــصــوص دخــول واقــامـة
الــعــرب واآلجـانب فــقــال الـكــعـبي ان
(وفــدا بـرئــاسـته زار االقــلـيـم مـؤخـرا
ـعنـية وجـرى الـتنـسيق مع اجلـهات ا
فـيه لتوحيد آليه منح الفيزة للقادم
ـوافقة مـن العرب واالجـانب وتصدر ا
ـعــنــيـة في الــنــهـائــيـة مـن الـدوائــر ا
بـــغـــداد). كــــمـــا شـــدد عـــلى (الـــغـــاء

سـافر ـواطن ا االجـراءات الـتي كان ا
الـى االقـلـيـم يـعـانـي مـنـهــا في بـعض
الـسـيـطـرات فـضال عن الـغـاء الـرسوم
ــتـجه الى مـحــافـظـة الــتي يـدفـعــهـا ا
أربـــيل). وردا عــلى ســـؤال فــيــمــا اذا
كـانت الـقـوات االجـنبـيـة الـداخـلة الى
الــعــراق مــشــمــولــة بــاجــراءات مــنح
الـفـيـزا أكد (شـمـول كل شـخص عربي
او اجـــــــنــــــبي يـــــــدخل الـى االراضي
الـــعــراقــيــة بـــاألجــراءات األصــولــيــة
ــعــمــول بـهــا عــلى وفق الــقــانـون). ا
وأشــــار الـى قــــرب (اصــــدار اجلـــواز
االلــكــتــروني الــذي ســيــسـهـل دخـول
ـسافرين العراقي الى عدة دول في ا
الـعالم دون احلصول على الفيزا وان
االجـــراءات كــامـــلــة ألصـــدار اجلــواز
االلـكتـروني وننـتظـر موافـقة اجلـهات

العليا في الوزارة). 
©≤’ qO UHð®
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اإلرهــاب وبــالــتــنــســيق مع جــهــاز
اخملــابــرات الــوطــني الــعــراقي من
الـــقــاء الـــقـــبض عـــلى 3 عـــنـــاصــر
مُـنـتـمـيـة لــعـصـابـات داعـش أثـنـاء
مُــحـــاولــتــهم الــهـــرب من الــقــصف
اجلـوي لطـائـرات التـحـالُف الدولي
في وادي زغــــيــــتــــون  فـي أطـــراف
كـــركـــوك) الفـــتـــا الى ان (الـــقــوات
تـــمــــكـــنت خالل هــــذا الـــواجب من
تـــدمـــيــــر عـــدد من األنــــفـــاق الـــتي
تـسـتخـدمهـا الـعصـابـات اإلرهابـية
للـتنـقُل والتـخفي كـما وعـثروا على

مـواد مُــتــفـجــرة وبــعض األسـلــحـة
اخلــــفــــيــــفــــة) وتـــــابع رســــول انه
(وبالتزامن مع العـملية األولى نُفذ
أبـــطــال اجلـــهـــاز عـــمــلـــيـــة أُخــرى
أســـفــرت عن إلـــقــاء الـــقــبـض عــلى
عُـنـصـر إرهـابي يـنـتـمي إلـى شـبـكة
تـــــابــــــعـــــة لـــــداعــش فـي قـــــضـــــاء
احلـويــجـة).  والــقت مــفـارز وكــالـة
االسـتخـبـارات في وزارة الداخـلـية
الـقــبض عـلى شــقـيــقـ مـطــلـوبـ
بــاإلرهــاب ضــمن مــايــســمى واليــة
نـيــنــوى بــداعش في بــغــداد. وذكـر

ـشـكــلـة من قـبل (الـلـجــان الـعـلــيـا ا
ــســلــحـة الــقــائــد الـعــام لــلــقـوات ا
مصطـفى الكاظمي واخـرى بتوجيه
ـان محـمـد احللـبوسي رئـيس البـر
تـوصلت مـن خالل اخليـوط األولـية
للحادثة الى اجلـهة االجرامية التي
قامت بهذا الـعمل فمن خالل األدلة
وشهود العيان  التوصل الى ان
القضـية جنائيـة والتحقـيق مستمر
ـقـبـلــ سـتـعـلن وخالل الـيـومــ ا
نـتائج الـلـجان) مـبيـنـا ان (اللـجـنة
ان حـددت قصور شـكلـة من البـر ا
ـاسـكــة لألرض وسـيـتم اجلــهـات ا
إرسـال تــقـريــر مــفـصل الى رئــاسـة
اجملــــــلس وهـي بــــــدورهــــــا تــــــرفع
توصياتها الى الـقائد العام للقوات
ـــســـلــــحـــة والى وزارتي الـــدفـــاع ا

والداخلية).
rO  „UN²½≈

ــــة الـــتي ودانـت الـــكــــويت اجلــــر
وقـعت فـي الـعــراق واودت بــحــيـاة
عـــدد مـن االشــــخـــاص  ,عــــادة ذلك
انـتهـاكا لـلقـيم الديـنيـة واالنسـانية
وعـمـال يـســتــهـدف امن واســتــقـرار
الــــعـــراق وسالمـــة ابــــنـــائه. وكـــان
مـسـلحـون مجـهـولون قـد اخـتطـفوا
اضي  8 أشخاص وقتلوا السبت ا
من قـــريـــة الـــفــرحـــاتـــيـــة جــنـــوبي
مـــحـــافــظـــة صالح الـــدين.  وأعـــلن
الـناطق بـاسم القـائـد العـام للـقوات
ـسـلـحة الـلـواء يـحـيى رسول عن ا
تــنـــفــيــذ إنــزال جـــوي في كــركــوك.
وقــــال رســـول فـي بـــيــــان تــــلـــقــــته
(الـزمــان) امس إنه (بـعـمـلـيـة إنـزال
جـوي مُتـقنـة تـمكن جـهاز مُـكافـحة
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بـيـان لـها تـلـقـته (الـزمان) امس انه
ــســتــمــرة ــتــابــعـــة ا (ومن خـالل ا
لــعــصـابــات داعش وبــعــد مــراقــبـة
مـسـتمـرة اليـام عـدة تمـكـنت مـفارز
ـــديـــريـــة ـــتـــمـــثـــلـــة  الـــوكـــالـــة ا
استخبارات بغداد من القاء القبض
عـلى ارهابـيـ شقـيقـ في مـنطـقة
الـــدورة بــبـــغــداد مـــطــلـــوبــ وفق
ادة 4 ارهـاب النـتـمـائـهـما احـكـام ا
ـا يـسـمى في والية لـداعش عمال 
نــــيـــنـــوى حتت كـــنـى ابـــو مـــوسى
بـصـفـة عسـكـر في ديـوان اخلـدمات

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

اعـلـنت الهـيئـة الـعامـة لـلكـمارك عن
قـــيــام مـالكـــاتــهـــا بـــالـــتــعـــاون مع
اجلـــهـــات الـــســـانــدة بـــاتالف تـــبغ
مــعــسل اراكــيل. اكــيــاس نــايــلـون.
سكائر الكترونية في  كمرك سفوان
احلدودي وتـمت عمـلية االتالف من
قـبل جلنـة مشـكلة لـهذا الـغرض من
ذكور. ركـز ا اجلهـات العامـلة في ا
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(الــهــيـئــة الــعـامــة لـلــكــمـارك تــقـوم
بـالعـمل وعلى مـدار السـاعة لـضبط
ـــواد الـــغــيـــر مـــطـــابـــقــة واتالف ا
لـشروط وتـعـليـمـات االستـيراد وكل
.( ــواطــنـ س سالمــة وامن ا مــا
وكـــشــــفت جلــــنــــة األمن والــــدفـــاع
الـــنـــيـــابـــيــة عـن تـــوصل الـــلـــجــان
الـتحقـيقـية بحـادثة الـفرحـاتية الى
خـيـوط اولــيـة حتـدد هــويـة اجلـهـة
االجـرامـيـة الـتي نـفـذت اجملـزرة في
قضاء بلد في صالح الدين  ,مشيرة
ــــــغــــــدورين الى ان   4 مـن بــــــ ا
ينـتمـون الى هيـئة احلـشد الـشعبي
(احلشد الـعشائـري).  واشار عضو
الـلـجـنــة بـدر الـزيــادي في تـصـريح
تـابعـته (الزمـان) امس  ان (الـلجـنة
االولـى الــــتي وصــــلـت الى مــــكــــان
ـــشـــكّـــلـــة من مـــجـــلس احلـــادث وا
الـنــواب والـقــطـاعـات الــعـســكـريـة
ـعــلـومــات االمـنــيـة اطـلــعت عــلى ا
ــدنـيــ واهـالي بـشــكل كــامل من ا
الضـحايا وتـولدت معـلومات دقـيقة
بـشـان احلـادث) واضـاف ان ( 4من
ـغدورين يـنتـمون الـى احلشد ب ا
الــعـشــائـري) واوضـح الـزيـادي ان
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ـدنـيــة واجلـوازات واالقـامــة الـلـواء ريــاض جـنـدي اكـد مـديــر عـام االحــوال ا
ـدنيـة واجلوازات واإلقـامة هي الكـعبي أن جـميع دوائـر اجلنـسيـة واألحوال ا
ـواطنـ في مـجال قـانون اجلـنـسيـة واجلوازات دوائر مـهـمتـها تـنـظيم عـمل ا

طلوبة لالغراض التي صدرت من اجلها. واإلقامة و منحهم الوثائق ا
مــضــيــفـــا ان (جــمــيـع  الــقــوانــ
عمول بها صدرت عن احلكومات ا
الــعــراقــيــة مــنــذ تــأســيس الــدولـة
الــعــراقـيــة  وقــبــلــهـا وهـي وثـائق
تـخص اجلـنـسـيـة العـراقـيـة  تـؤيد
تـبـعـية الـعـراقـي واثـبات عـراقـيـته
ـستـمـسك األول في تـعريف وهي ا
ـواطن كـذلك جـواز الـسـفر هـويـة ا
لـتـعريف الـعـراقي خارج بـلـده وقد
شـــهـــد الــــعـــراق صــــدور عـــدد من

القوان في هذا اجملال). 
كــمــا أكــد الــكــعـبـي في مــحــاضـرة
القـاها بـنادي الـعلـوية االجـتماعي
االربـعــاء عن (الـبــطـاقــة الـوطــنـيـة
وقـانون اجلـنـسيـة وتـعديالته). ان
ــــديــــريـــة وزعـت الـــكــــاشــــفـــات (ا
االلـكـتـرونيـة عـلى دوائـرهـا وبذلت
جهودا كبيرة الجناز أكثر من ستة
عـــشــر مـــلــيـــون بــطـــاقــة وطـــنــيــة
لـلمـواطنـ حلـد االن وهي ساعـية
نحـها  جلمـيع العراقيـ وبالدقة

االعالمي عماد آل جالل ان الدائرة
أصدرت تعـليمـات جلميع مـنافذها
بـتـسـهـيل مــراجـعـات الـصـحـفـيـ
واإلعالمـي تثـميـنا لـلجـهود التي

يـبـذلـهـا الـصــحـفـيـون من خـدمـات
لهـذه الدائـرة وبإمـكان كل صـحفي
وإعالمي أن يبـرز هويـته الرسـمية
لــتــســهــيل مــراجــعــاته كــمـا عــالج

اشـــكــاالت واجــهـــهــا الـــبــعض في
مـعــامالتــهم واجـاب عــلى  أسـئــلـة

احلاضرين. 
وقـدم فالح كـمـونـة رئــيس الـهـيـئـة

الــكــامـــلــة والــتــخــلص من جــمــيع
االخطاء التي كانت ترد في هويات
دنـية). وقـال الكـعبي ان األحـوال ا
ــنح ــنــافـــذ اخلــاصــة  (جـــمــيع ا
اجلوازات  تـبذل جـهودا كـبيرة من
ــراجــعـ اجل اجنــاز مــعــامالت ا
قـبل انــتـهــاء الـدوام الــرسـمي وان
اجلـواز الـعــراقي يـحـظى بــأهـمـيـة

تازة).  دولية 
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وفي اطـار سـعيـهـا لـتنـظـيم شؤون
االقــامـة ودخـول الــعـرب واألجـانب
إلى الـعراق أكـد الـكعـبي ان (دوائر
اإلقـامة بـجمـيع مـنافـذها تـعمل من
اجل تـــنــظــيم هـــذا احملــور بــشــكل
متواصل مـشددا ان الدائـرة شكلت
ـفارز واللجـان لتنظيم العديد من ا
اقــامـة االجـانب والـعـرب ومـتـابـعـة
اخملالف وتسفـير من تثبت عليهم

اخملالفات  القانونية). 
وفي خـــتــام الـــنــدوة الـــتي ادارهــا

وابـودجـانــة بـصــفـة عـســكـر ضـمن
فـارز األمنية). كـما ضبـطت مفارز ا
الوكالة   5صهـاريج لتهـريب النفط
ادة الـكاز وخـرق باالنـبوب الـنـاقل 

حافظات مختلفة من البالد.
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علومات وذكر البيان انه (استنادا 
استخباراتيـة دقيقة ضبطت مفارز
ـــديـــريـــة ـــتـــمـــثـــلـــة  الـــوكـــالـــة ا
اســتــخـــبــارات شـــرطــة الـــطــاقــة 5
صـــهـــاريج وإلـــقـــاء الــقـــبض عـــلى
ســائــقـيــهـا فـي مـحــافــظـات بــغـداد
والـنــجف والـبـصـرة وصالح الـدين
ــنـتــوج نـفـطي مــجـهـول مـحــمـلـة 
الــكـمـيــة والـنــوعـيــة وذلك خملــالـفـة
اإلجراءات القـانونية والـرسمية في
ـنـتـوج وتـغـيـيـر خط عـمـلـيـة نـقـل ا
الــسـيـر) مـشــيـرا الى (ضـبط خـرق
على أحـد األنابيب الـنفطـية النـاقلة
ـادة الـكـاز في الـبـصـرة). وتـمـكنت
الـشرطـة اجملـتمـعيـة من إنـقاذ فـتاة
قـاصـر من محـاولـة ابتـزاز واعـتداء
جـنسي من قـبل صـاحب محل لـبيع
األلبسة النسائية في إحدى مناطق
بـبــغـداد. وسـيــطـرت فــرق االطـفـاء
على حادث حريق كبير اندلع داخل
ـسـاحـة الف مـتر مـخـزن لـلخـشب 
مـربع في مـنــطـقـة االعـظــمـيـة سـبع
ابـكـار مـشــيـد من الـواح الــچـيـنـكـو
مـــخــالف لـــتـــعــلـــيــمـــات الـــسالمــة
واألمـانـة. كـما اخـمـدت فـرق الـدفاع
حل دني الـنيـران التي إنـدلعت  ا
لـلــمــواد اإلنـشــائـيــة وسط الــنـجف
ومـــنـــعـت إمـــتـــدادهـــا لــــلـــمـــحالت
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الـــســـفن وغـــيـــرهـــا من االنـــشـــطــة
ـيـنـائيـة أمـا في مـجال الـبـحـرية وا
الــنـــقل اجلــوي فـــتــمـت مــنـــاقــشــة
عـدلة إلتفاقـيات التعاون سودة ا ا
ـــشــتـــرك). واضــاف انه والـــعــمل ا
(شـدد خالل االجـتـمـاع عـلى حرص
جمهورية العـراق على تنفيذ كل ما
يـسـاهـم فى تـعـزيـز الـعالقـات فـيـما
بــ الـــدول الـــعــربـــيـــة والـــســعي
الـــدؤوب فى ســـبــيل تـــذلــيـل كــافــة
الـــصــعـــوبـــات وتــســـهـــيل جـــمــيع
االجراءات وتسخير كافة االمكانات
ـسـتـوى ـشـروعـات الـنــقل عـلى ا
احملـــلى واالقــلـــيــمى) مـــشــيــراً الى
(ثـقـته الـكـبـيـرة في تـضـافـر جـهـود
الـدول الـعـربـيــة لـلـنـهـوض بـقـطـاع
الــنــقل بــاعــتــبـاره قــاطــرة الــتــقـدم
ــا االقـــتــصـــادي واالجــتــمـــاعي و
ـشتركـة لشعـوبنا صالح ا يحـقق ا
وتـسـهـيل الـتـرابط وتـقـويـة أواصر
ـــنـــا احملــــبـــة والـــتــــقـــارب فى عــــا
الـعـربى). وكـان الـبــهـادلي قـد عـقـد
اجـتـمـاعـاً تـمــهـيـديـاً مع مـديـر عـام
الــنــقل الــبــري ومــديــر عــام الــنــقل
الـبـحري وعـدد من مـديـري االقـسام
ـنـاقـشـة ـعـنـيـة في مــقـر الـوزارة  ا
جــدول اعـــمـــال الــدورة  33جملــلس

فـي ظـروف صـعـبـة وحتـديـات غـيـر
مـســبـوقــة فـرضـهــا خـطــر فـيـروس
ــســتــجــد الـذي كــانت له كــورونـا ا
تـداعـيـاته على حـيـاة الـبشـر وكـافة
نواحي احليـاة االقتصاديـة مضيفاً
أن هـذه الـتـحـديـات فـرضت تـكـاتف
اجلـمــيع مــحــلـيــاً ودولــيـاً من أجل
الــــتـــغــــلب عــــلى تــــأثـــيــــرات هـــذه
اجلائحة وأن اجـتماع االربعاء في
ظل هــذه الــظــروف يــأتـي تــوثــيــقـاً
ــتــمـيــزة مع االشــقـاء لــعالقــاتـنــا ا
الــعــرب . وأشــار في بــيــان تــلــقــته
(الـــزمــــان) امس إلـى أن (مـــشـــروع
جـــدول االعــــمـــال في هـــذه الـــدورة
تـــضـــمـن مـــنـــاقـــشـــة الـــعـــديـــد من
وضوعات التي حتـظى باالهتمام ا
والــــتـى تــــهــــدف الـى الــــنــــهــــوض
خـتلف مجـاالت النقل فـفي مجال
الـنـقل الـبري نـاقـشـنا تـدعـيم الـنقل
الـــبــري فـي إطــار مـــبـــادرة احلــزام
والـطريق والـتـحديـات الـتي تواجه
قـــطـــاع الـــنـــقل الـــبـــري في الـــدول
العربـية و في مجال الـنقل البحري
 بـحث مـشــروع اتـفـاقـيــة تـنـظـيم
الـنـقل الـبحـري لـلـركاب والـبـضائع
بــــ الــــدول الــــعــــربــــيــــة والــــدور
االقتـصادي لصـناعـة إصالح وبناء

من مــوعـــد الــرحــلــة  إضــافــة إلى
سافرين إرتداء جمـيع العاملـ وا
الكمامـات وبشكل مستـمر وإعتماد
ـهام الـتـبـاعـد الصـحي في تـأديـة ا
والواجبات يـاتي ذلك انسجاماً مع
ية). توصيات منظمـة الصحة العا
وأوضــحت أن (هــنــاك تــعــلــيــمــات
أصـدرتـهـا لشـركـات الـطيـران بـعدم
سـافرين للـطائـرة اال بعد صعـود ا
PCR الــــتـــأكــــد من إجــــراء فـــحص
بـنـتيـجـة سـلبـيـة قبل  72سـاعة من
مـــوعـــد الـــرحـــلـــة لـــلـــوافـــدين الى
العراق كما تتحمل شركة الطيران
كافة التبـعات القانونـية والصحية
اخملالـفة لتـلك التعـليمـات الصادرة

من قبلها). 
وشـــاركت وزارة الــنــقل مـــتــمــثــلــة
بــالـوكـيل االداري لــلـوزارة سـلـمـان
صدام الـبهـادلي امس االربعاء في
اعـــمـــال الــدورة  33 جملــلس وزراء
ــديــنــة ــنــعــقــد  الــنــقل الــعــرب ا
االسـكـنـدريـة في جــمـهـوريـة مـصـر
العربية وذلك بحضور اغلب وزراء
الـدول العربـية عـبر تـقنيـة الفـيديو
كــونـــفــرانس. وأكــد الـــبــهــادلي أن
اجملــــــلس نــــــاقش الــــــعـــــديــــــد من
عـروضة ـوضوعـات والـقضـايـا ا ا

من قـبل مـنظـمـة الـدولـيـة لـلـطـيران
دني من أجل تـوفيـر السـفر اآلمن ا
لــلـمــواطــنــ . وقــالت في ايــضـاح
تـلـقـته (الزمـان) امس أنـهـا (أبـلغت
جـمـيع الـنـواقل الوطـنـيـة وشـركات
ــطــارات الــطــيــران الــعــامــلــة في ا
الـعـراقـيـة بضـرورة أعـتـمـاد فحص
ــراكـــز الـــصــحـــيــة  PCRمـن قــبـل ا
ـــعــتـــمـــدة لـــدى وزارة الـــصـــحــة ا
غادرين قبل  72ساعة للمسـافرين ا
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ـــدني اكـــدت ســـلـــطـــة الــطـــيـــران ا
الــعـــراقي الــتـــزامــهـــا بــالـــقــرارات
والـــتـــوصـــيــــات الـــتي تـــصـــدرهـــا
ـتمثلة اجلهات العـليا في البالد وا
بـاللـجنـة العـليـا للـصحة والـسالمة
ــا يــخص اإلجــراءات الــوطــنــيــة 
ــسـافــرين من اخلــاصـة حلــمــايــة ا
فــايــروس كــورونــا وكــذلك تــنــفــيـذ
عدة جميع اللوائح االسـترشادية ا
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من يتـابع مـا يحـدث في الـعراق من تـطـورات ينـتابه الـشـعور بـاالحـباط والـيأس
ـشـاكل التـي تعـصف بـالـبـلد ـستـقـبل والـسـبب يـعود لـكـثـرة ا وفـقـدان األمل بـا
نظـمومة السـياسية وحـكامها ومعـظمها بـقية قائـمة دون أي حلول تـذكر  ألن ا
ـنتظمـة كي تخرج بالـشعب الى بر األمان. تفـتقر الى أيجـاد احللول النـاجعة وا
ـنتـظمـة أصبـحت تـعصف بـالبـلد والـهدف من أن سلـوكيـاتهم الـسيـاسـية غـير ا

كنة.   وراء ذلك هو ابقائهم وحاشيتهم في السلطة أطول فترة 
أن ضـعـف األداء احلـكـومي وغـيـاب صـانع الـقــرار واخـتالل بـيـئـة نـظـام الـدولـة
ناطة بـها فهي ليست سؤليـة  ا مضافـا اليها الـعقلية الـسياسيـة الغير واعـيه با

عقلية بناء واصالح بل تصفية حسابات ب الشركاء في العملية السياسية.
 أضف الى ذلك غياب التخطيط والتخبط باتخاذ القرارات السريعة والعشوائية
صـلـحـة الـدولـة . لـكن حدث ـرجتـلـة  وعـدم نـكـران الذات وتـقـد الـتـنـازالت  ا
ــخـتــلف مــشــاربـهم الــعــكس فـصــراعــهم الــشـرس عــلى الــســلـطــة جــعـلــهم و
يـسـتـخـدمون مـا لـديـهم من نـفوذ دولـي واقلـيـمي وكـان مـردوده سلـبـا حـيث ولد

صراعا دمويا داخل الساحة العراقية.
أن الهـشاشة األمنية والسياسية جعلت من صناع القرار السياسي أن يوجهوا
ؤثرة اقلـيميا ودوليا الى العمل لضمان بوصـلتهم نحو الدول اجملاورة والدول ا
صـالح صـلـحـة الـفـئـويـة واحلـزبـيـة الـضـيـقـة علـى ا مـصـاحلـهم . وهـنـا غـلـبـة ا
الـوطـنــيـة وعـززت االنــقـسـام اجملــتـمـعي وأدت الـى انـعـدام الــثـقـة بــ مـكـونـات

الشعب.
عـلى احلــكــومـة أن تــســتـفــيــد من جتــربـة انــتــفـاضــة تــشـرين في 2020-10-1
ودعوتـهـا الى االصالح والـقـضـاء على الـفـسـاد ألن الـشعب أصـبح أكـثـر وعـيا
ـقـبـلة لـالنتـهـازيـ في تـسـنـمـهم زمام وأعـلى ثـقـافـة ولن يـسـمح باالنـتـخـابـات ا
ـصيـرهم  لـذا على احلـكـومة أن تـفـيق من سـباتـها األمور من جـديـد واللـعب 
مـيـتة الـتي تـعلـنـها بـ احلـ واالخر وتنـهض من غـفوتـهـا وتتـرك االجـراءات ا
حلل أزمـاتـهـا ألنهـم مـا يخـرجـون مـن أزمة حـتـى يدخـلـون في اتـون اخـرى هي

أشد وادهى من اختها السابقة.
ربع أن معـظم االزمات في العراق هي سياسية بامتياز ويرجع سبب ذلك الى ا
ـبـاد الـوطـنـيـة التي االول وهـو (احملـاصـصـة والـتـوافـقـية ) وبـعـيـدة جـدا عن ا

صالح الذيلية بنوعيها االقليمي والدولي.  تضع العراق فوق ا
واذا أردنـا أن نـعـيـد هـيـبـة الـدولـة والـقـانـون يـجب عـلـيـنـا مـعـاجلة االسـبـاب من
جذورهـا من خالل تطبـيق القانـون مهنـيا وسيـاسيا وتـقوية الـقضاء وتـركه ينال
ـكن لـلـمـواطن أن يـستـعـيـد ثـقته حق الـشـعب من عـمـالـقة الـفـسـاد  عـند هـذا 

بالعملية السياسية ويكون مدافعا عنها.
ـواطن الـعـراقي تـواق حلـكـومـة وطـنـية مـخـلـصـة وشـجـاعـة وتـمـتـلك بـصرا أن ا
وبصـيرة وتفكر خارج الصنـدوق وتشكل حكومة مستـقل وحكومة كفاءات ألن
حل االزمات يـتطلب ارادة سـياسيـة مخلـصه وأمينـة على شعـبها . ألن االزمات
ـنـتـظـرة  جـعـلـت أبـنـاء الـشـعب يـدفــعـون ثـمن سـلـوكـيـات ـتـتـالـيـة واحلــلـول ا ا
ـا نـحن فـيه اال ـكـنـنـا اخلروج  ـنـضـبـطـة وال  الـسـيـاسـة غـيـر ا

بالتغير الشامل للعملية السياسية .
ويـقول ... آل باتـشينـو (ما الذي أحـتاجه من اآلخـرين? أنا لست
بعـربة يصعد الـيها وينزل مـنها من يشاء كل مـا أريده: شخص

واحد يسير معي حتى النهاية)..

مـتـدة واحلـمولـة والـعـشيـرة والـقـبيـلـة أحد لم تًـزَل الـعالقـات الـنوويـة واالسـرة ا
مـيزة لـلمـجتـمع العـراقي. هذا الـترابط والـتمـاسك شكل السـمات االجـتمـاعيـة ا
ـقتـرنة بـقوة الـدولة أو ضـعفـها ـتغـيرات الـسـياسـية ا قوىً تـظهـر وتخـبوا مع ا

سيطرتها واضمحاللها منذ تأسيسها قبل مئة عام ولغاية اآلن.
المح ويتـجـلى التـشـابه إبـان االزمات الـتي تـسود في اجملـتـمع والدولـة بـحكم ا
ـتـكررة  ,لـتـلك االزمـات الـتي مـا بـرحت سـائـدة . واذا ما ـعـطـيـات ا الـواقـعـية ا
نصرمة تسعى الى كسب قاعدة جماهيرية كانت سـياسة الدولة خالل العقود ا
ال تـساندهـا وتكـسب الشـرعيـة من خاللها  ,بـأشكال مـتعـددة سواء بـعطـايا ا
الـقـانون والـقوة فأن تـلك الـسلـطات اعـتـمدت في أحـاي كـثـيرة الى إحـياء دور

العشيرة بوصفها إحدى البنى التقليدية الرئيسية للمجتمع.
ولكن تـلك البـنيـة لم تـعد حتـمل ما تـتصف به قـبل عقـود فقـد توزع أبـناؤهـا ب
ديـنة  ,وغدت ثـمة مـصالح جـديدة فـرضها واقع جـديد عـلى القـاطن الـريف وا

دن. في ا
إذ أنـهم انــدمـجـوا بــوظـائف الـدولــة ومـهن الـتــجـارة وخـدمــات الـتـعــلـيم والـطب
ـهن االخرى واصـبحـوا يشـكـلون طـبقـة وسطى والـهنـدسة وسـائر الـوظائف وا
ا ـخـتـلف ايـدولوجـيـتـهـا الى احـتـواءهـا  تـسـعى الـنـظم الـسـياسـيـة واالحـزاب 
حتـمل من مـقـومات تـدعم الـدولة وتـتـكئ عـليـهـا االحزاب سـيـاسيـاُ واجـتمـاعـيا
ؤثرة عـلى سلوكيات واجتـاهات مغايرة ديـنة وبيئـتها ا فضالً  عـما أمدتهم به ا
ـا حتـمـله اجملـتـمــعـات الـقـرويـة والـريـفــيـة احملـافـظـة عـلى تــقـالـيـدهـا وعـاداتـهـا

كن للمرء أن يحيد عنها. توارثة التي ال  وطقوسها وثقافتها ا
ديـنـة تغـذي مـواطـنيـهـا بأسـبـاب تـتعـلق بـالوعي الـتـحول الـتـمرد إذ أن بيـئـة ا
رتبـطة بسيـاسة الدولة ا تلـتقي مع تطلـعاتهم احلديـثة ا واالستـقاللية الفـردية 
باشـر بالواقع صـالح االقتصـادية والـرغبة بـالتغـيير واالصـالح وارتباطـهم ا وا
قترن في الغالب باإلجراءات السياسية للحكوم لذلك فأن كل الذي يـعيشونه وا
دن واحلواضر . ففي عام االنتـفاضات واالحتجاجات والتظـاهرات تنطلق من ا
دن ولم تـكن من  1991 انطـلـقت االنـتـفـاضـة التي شـهـدهـا الـعـراق من مـعظـم ا

الريف والتي دفع فـيها الـشباب الـثمن بـاالعتقـال واالعدام والهـروب والهجرة ,
ـفكـر فـالح عبـد اجلبـار مكـنت نـخبـة هزيـلة ولـكن ((قـبلـية الـدولة)) مـثـلمـا يرى ا
هـشـة من أن تدمج الـشـبكـات الـقرابـيـة لتـسـتخـدمـها في سـيـطرتـها عـلى جـهاز

الدولة كنظام للحكم (الدولة اللوياثان اجلديد ص 353).
وأخذ رئـيس الدولـة بأجراء سـلسـلة من الـلقاءات الـدعائـية  مع شيـوخ العـشائر
ـنـحــهم االمـتـيـازات وفق بـهـدف كــسب والئـهم وخـلق قــاعـدة شـعـبـيــة حلـكـمه 
مقـاسات مـعيـنة لـفرض هـيمـنته عـليـهم بوصـفهم أدوات مـؤثرة في مـجتـمعـاتهم
ـناطـق التي شـهـدت االنتـفـاضة  ,دون االهـتمـام بـالفـئـات الـتي تشـكل الـنواة وا
ا انـعكس عـلى استـمرار الـهوة بـ السـلطـة والشعب والـقاعـدة لالنتـفاضة  ,

والتي أفضت الى االنهيار الكبير .
وهذا االمـر استمـر بعـد االنهـيار بأحـياء الـعشائـرية والـهويات الـفرعـية االخرى
كالـطائفيـة واالثنيـة التي أفقدت الـدولة وحدتـها وقوتهـا وتماسـكها. وسيـاساتها
دن الفـاقدة للعدالة االجتـماعية التي أفضت الى انـطالق تظاهرات تشرين من ا
أيضـاً مع اخـتالف االسبـاب والـنتـائج. واالتفـاق عـلى هدف الـتـغيـير واالصالح

قراطية كشكل للنظام السياسي. والتمسك بالد
ـديـنيـة لم تكن الـبـيئـة العـشـائريـة حاضـنة لـهـا أو مغـذية لـها تـلك الـتظـاهرات ا
ا عـوامل أخرى ديناميكية ما زالت تغذيها. ولكن (قبلية الدولة) راحت تفكر وإ
أيـضــاً بـضـرورة كـسـب اجلـمـهـور مـن خالل الـلـقــاء بـشـيـوخ الــعـشـائـر ولـيس
ديني االحتـواء واحلوار واتخاذ االجراءات والتـدابير التي يطالب بـها الشباب ا
الذي قـدم أثمـاناً فادحـة دفاعـاً عن احلرية واالصالح الـشامل وتـلبيـة احلاجات
ومعاجلة االسباب التي دفعتهم للدعوة الى التغيير . فما زال رؤساء احلكومات
يـعـقـدون الـلـقـاء تـلو االخـر حلـسم صـراع سـيـاسي مع جـهـة غـيـر مـسـؤولة عن

انطالق هذه التظاهرات وقبلها منذ عام 2011.
ـقـصـود من هـذه الــسـطـور ايـحـاء الى الــغـاء اهـمـيـة ودور شـيـوخ وهـنـا لــيس ا
العـشائر في مـجتمع مـا زالت الثقافـة العشـائرية تـشكل رافداً مـهماً في الواقع
الـعراقي بل هي مـؤثرة مع تـصدع قوة مـؤسسـات الدولة غـير
أن القـوى االجتماعية التي تتشوف الى مستقبل أفضل هي
احلـامــلــة ألدوار تـنــســجم مع واقع اتــصــالي واعالمي في
ا كـان سائداً ومؤثـراً في النظـام السياسي مجـتمع مغـاير 
لـصــيـاغـة واتــخـاذ قـرارات وقـوانــ عـمـلــيـة يـشــارك فـيـهـا

اجملتمع كي تمنحه الشرعية في احلكم.

شارك في اعمال الدورة 33 جمللس وزراء النقل العرب جانب من الوفد العراقي ا

الديوانية
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وزراء الـنــقل الـعــرب الـذي ســيـقـام
ــــدة  22-21تـــــشـــــرين االول خـالل ا
اجلــاري. واكـد الـبــهـادلي (ضـرورة
ـنطقة ضي بـتفاهـمات ب دول ا ا
وتــعـــزيــز قـــدراتــنـــا بــهـــذا اجملــال
احلـيـوي فى ظل ظـروف وحتـديـات
نطقة) مشيرا الى كبيرة تمر بها ا
(أهــــمـــيـــة دعـم قـــطـــاعــــات الـــنـــقل
اخملـتــلــفــة مــضــيــفــاً أن مــشــاركـة
العـراق الفـاعلـة في هذه الـفعـاليات
الدولـية تـهدف إلى تـنمـية الـتعاون
مع احملــيـط الــعــربى فـى مــخــتــلف

قطاعات النقل). 
qIM « e¹eFð

وأضــاف في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امس أن (هـــذه الــدورة ســـتـــنــاقش
وضـوعات التى تهدف العديد من ا
ـشترك إلى تعـزيز العـمل العربي ا
حـــــــــــيــث  عـــــــــــرض عـــــــــــدد مـن
وضوعات فى مجال النقل البري ا
وكذلك مـوضوعات مـهمـة في مجال
الــنـقـل الـبــحــري واإلحـاطــة بــشـأن
ـنـتـدى الدولي نـتـائج وتـوصيـات ا
لتـطوير دور الـنقل البـحري لتـنمية
حـركـة التـجـارة ب الـدول الـعربـية
واحلـفـاظ على الـبـيئـة البـحـرية من

التلوث).

االدارية لنادي العلوية درع النادي
الى الكـعبي فيـما قدم عـلي اخملتار
عــضــو الــهــيــئــة االداريــة شــهــادة

تقديرية.



ديـــالـى الـــنـــائـب احـــمـــد مــــظـــهـــر
اجلبوري أهم الفراغات األمنية في
احملــافـظـة والـتي تــشـهـد خـروقـات
أمـنـيـة مـتـكـررة.  وقـال اجلـبـوري لـ
(الــــزمــــان) إن  ( أهـم الــــفــــراغـــات
األمــنـيـة الـتي تـعـاني مـنـهـا ديـالى
هي مــنــطـــقــة الــشــيخ بــابــا وتالل
حمرين واحلـدود اإلدارية الفـاصلة
ب احملافظة وصالح الدين وكذلك
حدودها مع إقلـيم كردستان في ظل
وجـود جـيـوب مـتنـاثـرة تـنـشط بـها
خاليـا داعش اإلرهـابي) .  وأضـاف
اجلـبوري  أن  ( الـفـراغات األمـنـية
تمثل ً حتديا ً حقـيقيا لديالى ألنها
تــؤدي إلى سـقـوط ضــحـايـا وإثـارة
لألوضـاع الـداخـلـيـة ) مـؤكدا أن  (
ـتـمــثـلـة بـالـفـرقـة قـوات اجلـيش وا

اخلـامـسة فـي احملافـظـة غـير كـافـية
وقـليـلة قـياسـا بالـتحـديات االمـنية
ــشـــهــد الـــعــام ) . ـــوجــودة فـي ا ا
وتـابع ً قـائال  ان (مـحـافـظـة ديـالى
كـانت تـنـتـشـر بـهـا قبل  2003أكـثر
من فــرقــة عـــســكــريــة فـــبــمــا بــالك
بـالــوضـع الــراهن وبــروز حتــديـات
أمـنيـة أخرى مـا  يسـتدعي جـهودا
أكــــــــــبـــــــــــر فـي إطــــــــــار دعـم األمـن
واالســـتــقــرار الــداخــلي) .  الى ذلك
ـهـجرين  اعـلنت وزارة الـهـجرة وا
عن إصــدار رئـيس مــجـلس الـوزراء
مصطـفى الكاظـمي توجيـهاً بإغالق
خــمـســة مــخـيــمــات لـلــنــازحـ في
" فـيـمـا أكدت بـغـداد وديـالى "قـريبـاً
شـمــول نــحـو خــمـســة آالف عـائــلـة
ـلــيـون ــلـيــون ونـصـف ا ــنـحــة ا

ديــنــار.  وقـال وكــيل الــوزارة كـر
الــنـوري في تـصــريح  إنه  (سـيـتم
حـالـيـاً.  شـمـول نـحـو خـمـسة آالف
ــلــيــون ونــصف ــنــحــة ا عــائــلــة 
ليون اخلاصة بـالعائالت العائدة ا
ــنــحــة تــوزع من الــنــزوح وهــذه ا
حسب أولـويات الـتقـد فضالً عن

توفر التخصيص) .
 ULO  oKſ

مــضــيــفــا انه (حــسـب تــوجــيــهـات
رئـيس مجـلس الـوزراء سيـتم غلق
خـمـسـة مـخـيـمـات لـلـنـازحـ خالل
مــدة قــلــيــلــة في بــغــداد وديــالى) .
ـــحــافظ ـــقــداديـــة  وفي قـــضـــاء ا
ديالى  اعـادة فـتح طريق حـيوي
شـمـال شـرق احملـافـظـة بـعـد قـطـعه
لـسـاعـات.  وقـال قـائـمـمـقـام قـضـاء

ـــقــــداديـــة حــــا الـــتـــمــــيـــمي لـ ا
(الـــزمـــان) ان (طـــريق بـــعـــقـــوبــة-
ـتـظـاهـرين خـانـقـ والـذي قـطـعه ا
قــرب مــنــطــقــة مــهــروت في قــضــاء
ــقــداديـة جــرى اعــادة فــتــحه من ا
ركبات بعد مرور جديد امام مرور ا
اكـــثــر من ســاعـــتــ عــلـى قــطــعه).
واضـاف الـتـمـيـمي ان  (اعـادة فتح
الـــطـــريق جـــاء بـــعـــد وصـــول وفــد
حـكـومـي وامـني من حـكـومـة ديـالى
احملـــلـــيـــة من اجل الـــتـــفـــاوض مع
ـــتـــظـــاهـــرين واعـــطـــاءهـم وعــود ا
ـــطـــالــــبـــهم وفق بـــاالســـتــــجـــابـــة 
ـتـوفرة) مـؤكـدا بان الـصالحـيات ا
(الــــطـــريـق بـــات ســـالــــكـــا و رفع
ـتــظـاهــرين بـعــد سـاعـات سـرادق ا

تظاهرين). على قطعه من قبل ا

½qI∫ حافالت وزارة الهجرة مهيأة لنقل النازح

www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š√3
…œuŽ bFÐ ¡öÐd  w  rO  dš¬ oKGð …d−N «

tOŠ“U½ lOLł

ÍuKF « s Š

بيروت

ير
قار
أيــضـــاً  وتــلــجـــأ كــثــيـــر من الــدول إلىت

الرقابـة اليوميـة على األسواق واحلدود
وأماكن التصنيع وذلك للتخفيف واحلد
من عمـليات الـغش لكن ذلك كـله ال يكفي
ـــســـتــهـــلـك وإبالغه عن إال بـــتـــعـــاون ا
ـشـكــوك بـهـا ـغــشـوشــة وا الـبـضــائع ا
وإتـبـاع كافـة الـوسـائل الـتي حتـميه من
خطرها وفي هذا السياق تتفاوت الدول
في مدى صرامة القوانـ التي تفرضها
ـستـلزمات الـداخلـة في الصـناعة على ا
ــنــافــســة مع وتــعــزيــز قــدرتــهــا عــلى ا
ــتـوفــرة في ــســتــوردة وا ــنــتـجــات ا ا
األسواق احمللـية والـتركيـز على حمالت
الــتــوعـيــة االســتــهالكــيــة عــبـر وســائل
اإلعالم اخملــتـلــفـــة . مـن جــانــبــهـم بـ
اخملـــتـــصـــ في شـــركــة الـــصـــنـــاعــات
اإلنـشائـية ان الـشركـة تعـمل على إنـتاج
ـنــتـجــات الـتي ســاهـمت في مـخـتــلف ا
مراحل البنـاء والعمران للـبلد على مدى
نتـجاتهم اضـية والوصـول  السـن ا
إلى أقـــصى درجــة مـن درجــات اجلــودة
ية وتعمل الشركة وضمن مواصفات عا
ـــنــتـــجــات عـــلى إنـــتــاج الـــعــديـــد من ا
احلاصـلة عـلى شهـادة اجلودة خـاضعة
ستمرة لضمان للفحوصات اخملتبرية ا
مطابقتهـا للمواصفات الـقياسية وهناك
تعـاون ب الـقطـاع اخلاص واحلـكومي
في مــجــال تـشــغــيل خــطـوط إنــتــاجــيـة
ـواكــبـة الــتـطـورات فـي مـجـال حـديـثــة 
الـصـنـاعـات اإلنشـائـيـة وإقـامـة مـصانع
مــغــذيــة من الـــقــطــاع اخلــاص من أجل
اإلســـهـــام في تـــنـــشــيـط هــذا الـــقـــطــاع

ومحاربة البطالـة .

وبالتعـاون مع شقيقـتها الشـركة العامة
لــلـصـنـاعـات االنـشـائـيـة ومـركـز بـحـوث
ـسـتـهـلك في جـامـعة الـسـوق وحـمـاية ا
ـوســومـة (مــعـاً بـغــداد ورشـة الــعـمـل ا
خلــدمـة الــصــنــاعـات االنــشــائــيـة ودعم
ستقبلية ) بحضور مؤسساتي آفاقها ا
ي وفــــــنـي عــــــلــــــمـي واسـع . وأكـــــــاد
وشـهــدت الـورشـة طـرح ومـنـاقـشـة عـدد
ـــهـــمـــة في مـــجــال من أوراق الـــعـــمل ا
الـصـنـاعـات اإلنـشـائــيـة وأهـمـيـتـهـا في
الــصــنــاعــة احملــلــيــة و الــتـأكــيــد من
خاللـهـا عـلى ان الـصـنـاعـات اإلنـشـائـية
ــنــتــجـات لــديــهــا مــنـتــجــات تــنــافس ا
ستوردة وتعمل وفق اُسس اقتصادية ا
لدعم االقتـصاد احمللي من نـاحية جودة
ـواصــفـة وتـنــوعـهــا وحـاجــة الـسـوق ا
احملـلـيـة وتـطــويـر الـصـنـاعــة الـوطـنـيـة

وحتريك عجلة التنمية.
 U³IŽ WA UM

 كما تـضمنت الـورشة منـاقشة الـعقبات
ــنــتج احملــلي ــشــاكل في تــســويق ا وا
بـــســبب عــدم تـــفــعــيل قــانـــون حــمــايــة
ـنـتـجـات احملـليـة بـصـورة أكـثـر جـدية ا
وتـوفـيـر احلـمـايـة الـكـامـلة لـلـمـسـتـهـلك
ا أدى إلى توجه واالقتصـاد العـراقي 
الـقـطـاعـ الـعـام واخلـاص الى الـسوق
احملــلـي أو إســتــيــراد مــنـــتــجــات غــيــر
مطـابقة لـلمواصـفات الفـنية الـتي تكون
رخـيـصــة الـثـمن كــونـهـا مـصــنـوعـة من
مـواد غـير خـاضـعة لـلـسيـطـرة النـوعـية
نـتجات وإغراق الـسوق احمللـية بـهذه ا
عايـير الفـنية فضالً عن عـدم االلتزام بـا
وأوجه الــغش الــصـــنــاعي والــتــجــاري

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

ـــعــدات تــمـــكـــنـت الـــشـــركـــة الــعـــامـــة 
االتصاالت والقدرة إحدى شركات وزارة
ـعـادن من تصـمـيم وتـنفـيـذ منـظـومة وا
لــقـيـاس مــقـدار الـتـلــوث في الـهـواء عن
بـعــد . وذكـر مـصـدر مخـول في الـشـركة
في تــــصـــريح لـــلــــمـــكـــتـب اإلعالمي في
الـــــوزارة تــــلــــقــــتـه (الــــزمــــان) امس ان
ــنـــظــومــة تــقــوم بـــتــحــسس وقــراءة (ا
التغيرات احلاصلة في الظروف البيئية
عن طـريق مـتـحسـسـات لـدرجـة احلرارة
والـرطــوبـة والـغـازات الـسـامـة والـغـبـار
ـيـثـان وتـمـتـاز بـصـغـر حـجـمـهـا وغـاز ا
ـغـلـقـة وســهـولـة نـصـبـهــا في األمـاكن ا
فتوحة وخاصة في األنفاق والورش وا
ستشفيات وغيرها إذ يتم الصناعية وا
نــــقل الـــبــــيـــانـــات عن طــــريق اتـــصـــال
ـنـظومـة بـشـبـكة اإلنـتـرنت واحلـصول ا
عـــلى قـــراءات في أي وقـت وعــلـى مــدار
كن عرض الساعة وفي أي مكان كما و
الــبــيــانـــات عــلى جــهــاز احلــاســوب او
الـهــاتف الــنــقـال وبــجــدول خــاص لـكل
مــتــحـسس) مــشــيـراً إلـى أنه ( نـصب
ــنـظــومــة في كــلـيــة هــنـدســة الــبـيــئـة ا
ــوصل وأثـبــتت فـعــالـيــتـهـا بـجــامـعـة ا
وجودتـها الـعالـية في األداء وعـلى مدار
ـنــظـومـة ذات الــسـاعـة) الفــتـاً الى ان (ا
مـتـانـة عـالـية وتـتـحـمل جـمـيع الـظروف
ـا الــبـيــئـيــة وعـمــر تـشــغــيـلي طــويل 
يـجـعـلـهـا ذات كـفـاءة ومـوثـوقـيـة عـالـيـة
وبــســعــر مــنــاسـب).  ونــظــمـت هــيــئــة
الــبـحث والــتــطــويـر الــصــنــاعي إحـدى
ــعـادن تــشـكــيالت وزارة الــصــنــاعــة وا

عمر الشريف كما تعلم هو ميشيل شلهوب.
صرية تتـصرف وكأنها اجلامع االزهر اليدخله غير والن السينما ا
ـسـلـمـ فـصـار ازور وجـدي ولـيــلى مـراد وهـمـا يـهـوديـان.صـارا ا

. مسلم
ـسـيـحـي صـار مـسـلـم. ومن هـنـا قــرر حـزب الـبـعث ان ومـيـشـيـل ا
يـفـرض االسالم عــلى االسـتـاذ مـيــشـيل عـفــلق لـيـبـنــوا له ضـريـحـا
بـبـغـداد.لـكن من جـاء للـسـلـطـة بعـد صـدام جـرف الـضـريح.وساواه

باالرض.
ـغمورين حتى ـشاهيـر مثلمـا حتترمـون ديانات ا احترمـوا ديانات ا
قابـر التـي حولـتها الـسلـطة الـى اضرحة اسـوة بضـريحي التـزال ا

االمام الكاظم واالمام ابو حنيفة.
ان مـسـيحـيـة االسـتاذ مـيـشـيل عفـلق وعـمـر الشـريف التـنـتقص من
تصوف عيسى ابن مر عليه نتمي الى دين نبيه الـطاهر ا اهمية ا
ثليها صرية اسلمة  السالم.. لهذا فقد كان من اخطاء السينـما ا
ــســرحــة رحــمـهـم الـله ــثــلـون ادوارا  طــوعــا او مـصــلــحــة وهم 

واسكنهم فسيح جناته.
 × × × 

هل الـعــقـائــد مـرض غــيـبي يـصــيب االبـريــاء ويـجــعـلــهم اسـرى مـا
نسجوه بـانفسهم من حـقائق واوهام قد جتعـلهم يضحـون بحياتهم

من اجل فكرة صنعوها او تلقوها عن غيرهم.
ان الـعـلـمـانـيـة تـرفض ان تـكـون الـنــفس االنـسـانـيـة الـتى هي اعـلى
واغـلى مـاخــلـقه الـله اداة تــسـخـر خلــدمـة افـكـار اصـالحـيـة جـاءت
ـستـبـعد ان يـكـون االنـسان شـهـيد السـعـاد البـشـر وبـالتـالي فـمن ا

فكرة.
ان االفـكــار تـتــغـيـر فــيـمـا االديــان تـؤكــد عـلى خـلــودهـا في الــدنـيـا

تدين وغيره. واالخرة وهذا موضع خالف ب ا
لكن العلماني الذي رفض فكرة خـلود االفكار سرعان ماقدم عقيدة
قوميـة ذات رسالة خـالدة اي انه انكر اخلـلود الديـني واوجد.خلودا

اخر.
كأننا يابدر الرحنا وال جينا.

فـكرة اخلـلـود.كانت قـائـمة عـند االقـوام الـعراقـية وهي مـعـروفة عـند
الفراعنة.انها ليست جديدة.

لكن اخللود اجلديد ينافس القد على مواقع النفوذ.
وهــذا هــو الــفــرق بــ الــصــواف وعــفــلق..مع اني افــضل الــشــيخ

الــصـــواف الـــذي كــنت ازوره بـــصـــحــبـــة طــارق
العوسج وجماعته.

واشـعـر بـتالف مـعـرفي وانـسـاني اكـثر بـكـثـير
ا يجمعنى بزعيم احلزب الذي انتمي اليه.

UO”∫ مهندس في مختبر لقياس التلوث
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عنية بالدرجة األولى ؤسسة الصحية في كل بلدٍ من العالم هي ا ا
ـسـؤولـة بشـكل مـبـاشر عن بـتـحـص الـواقع الـصـحي والطـبي وا
صـحـة األفـراد من خالل نـشـر الـوعي الـصـحـي وتـرسيـخ الـثـقـافة
الـصـحـيـة بـوسـائل عـديـدة ومــخـتـلـفـة مـنـهـا عـقـد الـنـدوات وعـرض
ـتـلفـزة ونـشراإلرشـادات الـصحـيـة وتوفـير اإلعالنـات الـتثـقـيفـية ا
ـسـتـلـزمـات الــطـبـيـة واإلسـعـافـات األولـيـة الــتي يـحـتـاجـهـا الـفـرد ا
ـا تسـاعد عـلى خلق بأرخـص األثمـان كل هذه الـسبل الـوقائـية ر
بيئة مجتمعية نظيفة ونقية وإنْ كانت بقدرٍ يسير جهد اإلمكان. لكن
ؤسف جدا جند معظم مؤسساتنا الصحية تدعو إلى االلتزام من ا
بـتـطـبـيق شـروط الـسالمـة الـصـحـيـة وهي مـوبـوءة من رأسـها حـتى
أخـمص قـدميـهـا بالـتـلـوث خاصـة في هـذا الزمـن الذي نـشـطت فيه
الفـيروسات واألمـراض وفي مقدمـتهـا سيئ الصـيت كورونا الـلع
الذي أطلق عليه جـائحة وكوفيد ?19وما يزيد الط بـلة حكومتنا
الـرشـيـدة الـتي تـغطّ في سـبـات الفـسـاد والالمـبـاالة والـتـنـازع على
الـكــراسي ولم تــعطِ أيــة الـتــفـاتــة ولـو بــرمــشـة عــ لـوطنٍ نــخـرت
ختلف أنواعها ومديات خطورتها ثقل باجلراح األوبئة  جسدته ا
ـوظف هو اآلخر على الـتقاعس وعدم مـزاولة عمله وهذا ما شجَّعَ ا
بـشـرفٍ وإخالص ولو إطـلّـعْتَ عـلـيهم لـولّـيتَ مـنـهم فرارا ! ألن من
أمِنَ العقاب ساءَ التصرف وهذا ينطبق على كل دوائر ومؤسسات
الـدولــة الـعـراقــيـة ولـكن هــنـاك مـؤســسـات تـرتـبـط ارتـبـاطــاً قـريـبـاً
ـعنى وحـساسـاً ودقـيقـاً بحـياة الـنـاس أال وهو الـقطـاع الـصحي 
أي خطـأ يبـدر من طـبيب أو مـعاون طـبي  أو أي تراجع في تـعفـير
ـريض إلى ــهم يـؤدي بـحـيـاة ا ـفـصل ا وتـعــقـيم األجـواء في هـذا ا
ـوجـزة حـتى ال يـكـون كالمـنـا من دون ـقـدمـة ا الـهـالك. بـعـد هـذه ا
شـاهد نـأخذ مـثاال بـسيـطا وهـو مسـتشـفى النـسائـية والـتولـيد في
دينـة الثرية والـتي تشكو من تردي قدسـة هذه ا محافظـة كربالء ا
ـواطن في ذات الوقت جـميع أنـواع اخلـدمات  الـتي يعـاني مـنهـا ا
وبوءة والتي تعاني من نقصٍ تام في جميع أنواع ستشفى ا هذه ا
اخلدمـات بدءاً من بـابهـا اخلارجـي حتى آخـر سريـر متهـالك فـيها
أتـذكـر زرتـهـا قـبل أكـثـر من خـمس وعـشـرين عـاما حـيث كـانت في
ـولـود اجلـديـد الـذي يـخرجُ حـلّـتـهـا اجلـديـدة وهي تـضـحك بـوجِـهِ ا
باكـيـا عصـيا من حـريةِ رحمِ أمه إلى تـعسف واخـتنـاق هذه احلـياة
) بــحب الـوطن والـنـاس ــتـيـمـ ـسـحـورين وا الـتي نـراهـا نــحن (ا
جـمـيـلة بـرغـمِ قبـاحـتـهـا وبـعـد هـذه الـسـنـوات الـطـويـلـة زرْتَـها قـبل
أسبـوع لكن ليـتني لم أزرها بـيدَ أنَّ االلتـزام االجتمـاعي هو الذي
أجبـرنـي عـلى هـذه الـزيـارة الـصـادمـة فـقـد صُـدمت عـنـد مـدخـلـها
راجع ثقـل بالنفـايات والروائح الـكريهه بـغطرسـة التعـامل مع ا ا
ــنــقــذ الـصــحي فــقــادني الــفــضـول ونــقص اخلــدمــات وانـعــدام ا
الـصــحـفي والـوازع اإلنـسـاني  ألتـغـلـل قـلـيال في بـعضِ دواخـلـهـا;
فوجدت ما وجـدت من أسى  ال مقاعد جلـوس فيها تعـينك النتظار
مـريـضتك وال مـرافق صـحيـة مـنـاسبـة وال مـغاسل عـامـرة وحتى
اجلـدران أصـابـتـهـا الــشـيـخـوخـة وتـســاءلت في سـري كـيف يـولـد
اجلــنـ من مالذ أمهِ اآلمن فـي ظل هـذا الـوبــاء? كـيف سـيــسـتـقـبل
ـسـتـشــفى الـتي وِلـدَ فـيـهــا أكـثـر من نـصفِ شـبـاب احلـيـاة? هـذه ا
كربـالء حتى شـاخت لِمَ لمْ تمـد يد الـرعايـة إلعادة تـأهيـلهـا? وماذا
ـدراء الـعـامـون الـذين ـدراء الـذيـن تـوافـدوا علـيـهـا? وا كـان يـعـمل ا
ــاذا لم يــفــكــروا يـومــا بــزيــارة هـذه تــوالــوا عـلـى صـحــة كــربالء? 
ؤسسـة التي أُجنبت ردهاتـها أجيـال من الشاب الذي أقـام الدنيا ا
ولم يــقـعــدهــا مـطــالـبــا بـحــقــوق اإلنـســان الـتي أقــرتــهـا الــشـرائع
واثـيق الـدولـيـة وآخـرها ثـورة تـشـرين اخلـالدة? وإنْ الـسـمـاويـة وا
ألـم يشـاهـدوا هـذه الـتـجـاعـيـد التي حـدثَ سـهـوا وقـامـوا بـزيـارتـها
أَطـفـأت نـور احليـاة بـوجهـهـا? واحملـافظـون الـذين تـسنـمـوا مـنصب
ـهـمة? لـم تـتـحـرك غيـرتـهـم ولو ـؤسـسـة ا احملـافـظ أينـهـم من هـذه ا
سـهوا لـيمـسحـوا غبـار السـنـ عن وجهـها? وكـربالء التي تـعد من
يا ويفترض أنْ تكون من أجمل وأنظف مدن العالم دن الغنية عا ا
بـكل مـؤسـسـاتـهـا وشـوارعـهـا وخـدمـاتـهـا خـاصـة وهي تـضم بـ
ثراها رفات  اإلمام احلسـ وأخيه العباس سالم الله عـليهما لقد
شفى اآليلة للـسقوط على مريضاتها احلوامل وهي تطرَّقتُ لهذه ا

ــشــافـي الــبــائــســة في نــســخــة طــبـق األصل من ا
الــبالد أدعـــو وزارة الـــصــحـــة لــتـــدارك الــوضع
ـشفى الـوالدة في كربالء وتـرميـمهـا على زري  ا
جـنـاح الـسـرعـة قـبل وقـوع مـا ال يُـحـمـد عـقـبـاه

اللّهم بلَّغتْ اللّهم فاشهد. 
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احلكـومية ايـقاف هذه الـعودة فورا
واخــذ راي الـنـازحـ قــبل عـودتـهم
قـسـريـا والـتي سـتــؤثـر سـلـبـا عـلى
حياتهم) . واكـد بولص ان (اجلميع
مـع اغالق مـــخـــيـــمـــات الـــنـــازحــ
وعودتهم لبـيوتهم ومنـاطقهم ولكن
وفـق شـروط واجــواء مـهــيـئــة لـذلك
دون اي تسرع او امر غير محسوب
الــنـــتــائج). وأفــاد عـــضــو مــجــلس
الـنــواب عن مــحـافــظــة ديـالى عــبـد
اخلـــالق الــــعـــزاوي عن بـــانـــطالق
ـرحـلـة االولى إلنـهـاء مـلف الـقـرى ا
ــهـجــورة بــ مـحــافــظـتـي ديـالى ا
ـرحلة وصالح الدين فيـما أكد أن ا
األولى إلعــادة أســر نــازحـة تــشــغل
ـــهــجــورة في احملــافــظــة الــقــرى ا
ـقـبل .  وقـال سـتــنـطـلق األسـبـوع ا
العـزاوي لـ (الـزمان) إن  ( 14قـرية
زراعـية مـهجـورة تـقع على الـشريط
احلــــدودي الــــفـــــاصل بــــ ديــــالى
وصالح الـــــــديـن شـــــــكـــــــلـت خالل
ـاضـيــة مـصـدر تـهـديـد الـسـنـوات ا
أمـنـي مـبــاشـر لــلــمـنــاطق احملـررة
وخـاصة في حـوض حـاوي العـظيم
بــسـبب اسـتـغاللــهـا من قـبل داعش
كـمضـافات ونـقـاط انطالق لـلهـجوم
واالعـتداء) . وأضـاف الـعزاوي  أن
( االتـفاق مـع عمـلـيـات صالح الدين
رحلة االولى جرى على بدء تنفيذ ا
ـهــجـورة من إلنـهــاء مـلف الــقــرى ا
خالل إعادة األسر الـنازحة ودعـمها
ــواجــهـة أي مــصــاعب أو أمــنــيــا 
ـرحـلة حتـديـات)   الفـتـا إلى أن  (ا
ـقــبل) . ســتــنــطـلـق في األســبــوع ا
وأشــار الـــعــزاوي   إلى  (أهـــمــيــة
هجورة بخفض حسم ملف القرى ا
مــسـتــوى الــتــحـديــات األمــنــيـة في
ديالى وصالح الدين بـنسبـة كبيرة
وتـــقـــلل خـــطـــورة تــــنـــظـــيم داعش
اإلرهـابي وتـدفع إلى مـسك مـناطق
واســعــة ومــتــرامــيــة كــانت تــشــكل
لـــســـنـــوات خـــطـــوط نـــار لألهـــالي
والقوات االمنـية) .  من جهته حدد
عـضو مـجلس الـنواب عن مـحافـظة
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ـهـجـرين اعـلــنت وزيـرة الـهـجـرة وا
ايـفـان فـائق جـابـرو عن اغالق اخـر
قـدسة مـخيم في مـحـافظـة كـربالء ا
بـعــد عـودة مــاتـبــقى من الــنـازحـ
بــنــحـو   560نــازحــا الى مــنــاطق
ســكــنــاهم االصــلـيــة في مــحــافــظـة
نــيــنــوى  ضــمن بــرنــامج الــعــودة
الــطــوعـيــة اآلمــنـة الــتي تــنـظــمــهـا
الــوزارة.  وبـيـنـت في بـيـان تــلـقـته
(الـزمـان) امس ان (الـوزارة اغـلـقت
ـقـدسـة يوم مـخـيم نـازحي كـربالء ا
امس بعـد عودة جـميع نـازحيه الى
مــنـــاطق ســـكـــنـــاهم االصـــلــيـــة في
وصل محـافظـة نينـوى في مديـنة ا
وقـضاء تـلعـفـر) موضـحة انه (بـعد
اتمام التدقـيق االمني لهذه االسر و

بـالـتـعـاون مع  الـقـوات االمـنـيـة 
ايـصال االسـر الى مـناطق سـكـناهم
االصــلـيـة ) واكـدت جــابـرو (أهـمـيـة
ا يخدم ـشتركـة  تطويـر اجلهود ا
حتـقــيق نـتــائج مــلـمــوسـة من أجل
تـــوفـــيـــر عــــودة آمـــنـــة وطـــوعـــيـــة
لـلـنازحـ في بـقـية احملـافـظات الى

مناطق سكناهم االصلية ).
W¹d  …œUŽ«

واعـتبـر مـسـؤول ملف االقـلـيات في
ـفـوضـية الـعـلـيا حلـقـوق االنـسان ا
عـــمــار بــولـص االعــادة الــقـــســريــة
ـسيـحيـ تهـجيـراً ثاناً لـلنـازح ا
مخالف للمواثيق الدولية. وقال في
بــــيـــان  ان : االعــــادة الــــقــــســــريـــة
ــسـيــحـيـ فـي مـخـيم لـلــنـازحـ ا
ة ـوصل الـقـد مـر الـعذراء الى ا
هـدمة حـيث كان سـكـنهم الـقـد وا
بـيـوتـهم االن هـو تهـجـيـر ثـاني لهم
ولـن نــــســــكت عــــلـى هــــذا االجـــراء
اقـلـيـمـيـا ودولـيـا). واضـاف بـولص
ان (هــذه االعـادة الـقـسـريـة مـنـافـيـة
لـــلـــمـــواثــيق الـــدولـــيـــة وبــاالخص
مـجـلس حقـوق االنـسـان في جـنيف
وهـو تهـجـير ثـاني لـهم ولن نـسكت
على هذا االجراء). وطالب (اجلهات

ان يلتقي وفداً من كردستان UI¡∫ رئيس البر

Issue 6793 Saturday 24/10/2020

—UON½ô« W UŠ vKŽ vHA

sÞ«u*« —«dI²Ý≈ vKŽ ÿUH×K  Î«—U  rÝ— w uI « s _« ∫ włdŽ_«

عودتهم بشكل انسيابي)  مبينا ان
ـزيد من ـرحلـة الراهنـة تتـطلب ا (ا
الـتكـاتف وتضـافر اجلـهود لـتعـزيز
الـسـلم اجملـتـمــعي  ونـبـذ الـتـطـرف
والــعــنـف وتــأكــيــد أن احلــوار هــو
شاكل) من الطريق الصحيح حلل ا
ـطـلك عن تـطـلـعه ان جـهـته أعـرب ا
رحـلـة الراهـنـة مـزيداً من (تـشـهـد ا
االستقرار والهـدوء السياسي الذي
ســيــنــعــكس ايــجــابـيــاً  عــلى واقع
ـواطن وأمـنه واسـتـقـراره). ودعـا ا
االعــــرجي الـى ضـــرورة تــــكــــثـــيف
الـــعــــمل إلعــــادة تـــرتــــيب أوضـــاع
ـسـتـشـارية في الـسـجـنـاء. وقـالت ا
بــيـان إن (األعــرجي اسـتــقـبل وزيـر
الـعـدل سـاالر عـبــد الـسـتـار مـحـمـد
وجـــرى خالل الـــلـــقـــاء بـــحث واقع
الـــســـجـــون الـــعـــراقـــيـــة وأوضــاع
الــســجــنــاء وخــطط الــوزارة بــهـذا
الـصدد كـما بـحث اجلـانبـان تعـزيز
الـتــنـســيق بـ مــسـتــشـاريـة األمن
الــقــومي والــعـدل) ولــفت االعـرجي
الى (ضـرورة تكـثـيف العـمل إلعادة
ترتيب أوضاع السجون والسجناء
وفــقــًا لـلــمــتـطــلــبـات الــدولــيـة وأن
تـــشــرف عــلى ذلك كـــوادر مــهــنــيــة
مـتـخــصـصـة ومـدربــة عـلى مـبـاد
حـقـوق اإلنسـان الى جـانب حتـقيق

العدالة). 

ـنـاطق اخلـدمـات لـلـمـواطـنـ في ا
احملـــررة وكـــذلك اإلســـراع بـــعــودة
الــنـــازحـــ وتــأمـــ مــنـــاطـــقــهم)
واسـتـعرض األعـرجي خالل الـلـقاء
(تـوجـيـهـات الـقـائـد الـعـام لـلـقوات
سـلحـة مصطـفى الكـاظمي في ما ا
يــتــعــلق بــعــمل األجــهــزة األمــنــيـة
وإجـراءاتــهـا في احلـفـاظ عـلى أمن

واطن والدولة) . ا
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مـــؤكـــدا أن (مـــســــتـــشـــاريـــة األمن
الـقومي قـد رسمت مـساراً واضـحاً
ورؤية واقعية لتعزيز دور األجهزة
األمـــنـــيـــة ورفـــدهــا بـــكـل أســـبــاب
النجاح في مهامها) واختتم اللقاء
بـتـشـديـد اجلـانـبـ عـلى (مـشـاركة
ؤسـسات اجلمـيع في إسنـاد دور ا
واطن بقواته األمنية وتعزيز ثقة ا
األمــنـيــة لـتــقـوم بــدورهـا الــوطـني
هنيـة عالية). كمـا اتفق مستشار
األمن الــــقــــومي مع نــــائب رئــــيس
طلك على الوزراء السابق صـالح ا
ـشكالت اتـخـاذ احلـوار لـغـة حلل ا
ونـــبـــذ الـــتــــطـــرف. وذكـــر مـــكـــتب
االعـرجي في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس انه (جـرى خالل الـلـقـاء بحث
ـــســتـــجــدات الـــســيـــاســيــة آخــر ا
ــنــاطق واألوضــاع الــراهــنـــة في ا
احملـررة  ومـلف الـنـازحـ وتـأمـ

ـتــحـقـقـ في الـبالد واالسـتـقـرار ا
ـنـاطق احملـررة عـلى بـشـكل عـام وا
وجه اخلصوص) وأكد احلـلبوسي
(أهـمـيـة تـكـاتف جـهـود مـؤسـسـات
ـعـنـيـة لـلـعـمل عـلى تـقد الدولـة ا

بـــشــكـل عــام.وذكـــر بـــيــان تـــلـــقــته
(الـــزمـــان) امـس أن (احلـــلـــبـــوسي
واألعــرجي بــحــثــا  مــواضـيـع عـدة
أبـرزهـا مـايـتـعـلق بـاجلانـب األمني
وســـــــبل احلــــــــفـــــــاظ عـــــــلـى األمن

وســلــطـــة الــقـــانــون). كــمـــا نــاقش
احلــلـــبــوسي مع مـــســتــشــار األمن
ـــلف الــــقـــومـي قـــاسـم األعـــرجـي ا
األمـــــنـي وســـــبل احلـــــفـــــاظ عـــــلى
ـتــحـقـقـ في الـبالد واالسـتـقـرار ا
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ـــان مـــحـــمـــد بـــحث رئــــيس الـــبـــر
احلـــــلـــــبـــــوسـي مع وفـــــد احلـــــزب
ـقراطي الـكـردسـتاني بـرئـاسة الـد
جـعـفـر إبـراهـيم تـطـورات األوضاع
الـسيـاسيـة واألمـنيـة التي تـمرُّ بـها
ـرحلـة الـراهنـة. واشار الـبالد في ا
بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس الى انه
(جــرى خالل الـلــقــاء بـحـث تـعــزيـز
ـهمة التـعاون إلكمـال التشـريعات ا
ـقبـلة) واضاف ان (الـلقاء لـلفـترة ا
ــــقــــار احلـــزبــــيـــة أكــــد أن حـــرق ا
ـمـتـلـكـات الـعـامة واالعـتـداء عـلى ا
واخلـــــاصـــــة فـــــعـل مـــــدان وعـــــلى
احلـكـومة أن تـأخـذ دورهـا بحـمـاية
ــــــــؤســــــــســــــــات وفــــــــرض األمن ا
واالســتـقـرار وأن ال تــسـمح بـعـودة
مــظــاهـــر الــعــنف وأعــمــال احلــرق
كـونـهـا مـؤشـرا سـلـبـيـا يـؤثـر عـلى
السلم األهلي والتـعايش اجملتمعي
والشراكة في الدولة) وتابع البيان
ة ان (اجملتـمعـ استـنكـروا اجلر
البـشعـة والنـكراء الـتي تعـرَّض لها
مواطنون مدنيون عزل في محافظة
صالح الـــدين) مـــؤكــــدين (اتـــخـــاذ
ــحـــاســبــة اإلجـــراءات اخلــاصـــة 
ـاسـكـة ـقـصــرين من الـقـطــعـات ا ا
ومالحــقــة اجملــرمـ وتــســلــيــمـهم
لــلـــعــدالــة وفـــرض هــيــبـــة الــدولــة
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{ غــزة (أ ف  ب ) شـنّ سالح اجلــو
اإلســرائــيــلي فـــجــر امس اجلــمــعــة
غارات عدة على مواقع تابعة حلركة
حـمـاس في جـنوب قـطـاع غـزة بـعد
سـاعـات عــلى إطالق صـاروخـ من
القطـاع في اجتاه إسـرائيل وفق ما
أفـــادت مــصـــادر في غـــزة واجلــيش
اإلسـرائـيـلي. وقـال مـصدر أمـني في
حـركـة حمـاس لـوكـالـة فـرانس برس
"شــنّت طــائـرات االحــتالل احلـربــيـة
سـلـســلـة غـارات اسـتـهـدفت خاللـهـا
موقع للمقاومة" لكتائب عز الدين
الـقـسـام اجلـناح الـعـسـكـري حلـركة
حـمــاس "وأراضي زراعـيــة بـالـقـرب
من مـــخـــيم الـــنــصـــيـــرات في وسط
القطاع وشرق خان يونس ما أسفر
عـن أضــرار مــاديـــة دون أن تــســجل

اصابات".
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 ومــســاء اخلـــمــيس أعـــلن اجلــيش
اإلســرائــيـلـي عن إطالق صــاروخـ
من غزة في اجتـاه إسرائيل من دون
أن يـــوقـــعـــا إصـــابـــات أو أضـــرارا
مـــوضــحـــا أن الــدفـــاعــات اجلـــويــة
تـصدّت ألحـدهـما. وسـقط الـصاروخ
الـثاني في أرض خـالـيـة. وأوضحت
األجـهــزة األمـنــيـة االســرائـيــلـيـة أن
صفارات اإلنـذار انطـلقت في منـطقة
عــســقـالن اإلســرائــيــلـــيــة احملــاذيــة
لــلــقـــطــاع. وقــال اجلــيـش "قــصــفت
الطـائرات احلـربيـة اإلسرائـيلـية في
غضـون ذلك مـوقعـ تابـع حلـركة
حــمــاس مــصــنع أســلــحــة وبــنــيــة
حتــتــيـة ســريــة حتت األرض". وقـال
مـصـدر في حـركـة اجلهـاد اإلسالمي
في غـزة إن "قــوة من األمن الـداخـلي

حلـركـة حـمـاس احـتـجـزت ثالثـة من
عــنـاصــر ســرايــا الــقــدس (اجلــنـاح
العسكري حلـركة اجلهاد) في شمال
قـــطـــاع غــزة عـــلى خـــلـــفــيـــة إطالق
صـواريخ" في اجتــاه إسـرائـيل. ولم
يصـدر أي تعقـيب حتى الـصباح من
وزارة الـــداخـــلــــيـــة حلـــمـــاس. وفي
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تصريح إلذاعـة "القدس" الـقريبة من
اجلـهاد اإلسالمي قـال الـقـيادي في
ـعـادلـة الـتي ـدل "ا اجلـهـاد أحـمـد ا
يــجب أن تـــتــرسخ عــلى األرض هي
الــقـتل بـالـقـتل والــقـصف بـالـقـصف
والـــدم بــــالـــدم أمــــام هـــذا اإلجـــرام
الــصــهـيــوني". وســجل آخــر قـصف

إسرائـيـلي على غـزة الثالثـاء. وجاء
ذلك عقب إعالن اجليش اإلسـرائيلي
اكـتـشــاف نـفق جـديـد تـابع حلـمـاس
ـــــتــــد "عــــشـــــرات األمــــتــــار داخل
األراضي اإلسـرائـيـلـيـة" انـطالقـا من
الــقــطـــاع الــســاحــلـي احملــاصــر من
إســرائـــيل. وكــان أطـــلق في الـــيــوم

 .2007وتوصلت إسـرائيل وحماس
بــوسـاطــة قـطـريــة في مـطــلع أيـلـول
اجلـــاري إلى اتــفــاق إلعــادة الــعــمل
بـاتـفاق الـتـهـدئـة الـذي أرسته أصال
وساطة مـصرية. وخـاضت إسرائيل
ثالث حروب مع حماس منذ سيطرة

هذه األخيرة على القطاع.

nB∫ اثار القصف االسرائيلي على قطاع غزة

نـفـسـه صـاروخ في اجتـاه إسـرائـيل
من قطـاع غزة. وصـعدت حـماس في
ـــــاضي إطـالق الــــبـــــالــــونــــات آب ا
احلارقة والهجـمات الصاروخية في
اجتـاه إسرائـيل الـتي ردت بانـتـظام
بضربات جويـة على مواقع احلركة.
وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ
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عـذبـون في االرض التـنتـهي مـهـما تـقـدم الزمن الـتاريـخ اليرحم وحـكـايـات ا
وتـباينت الظـروف التي ظهرت فـيها تلك احلـكاية. حيـنما شاهـدت الدكتور –
طالب البغدادي  –يتحدث عن حكايته مع  –صدام  –شعرت ان هذا العالم
كم هـو قاسٍ بكل ماتعنـيه هذه العبارة من مـعنى . أحسستُ ان االنسان في
بـلدي حينما يـتسنم موقع رسـمي متميز ويـكون ناطق بالقـرار الذي يستطيع
من خالله ان يــحـيل حـيــاة بـعض افــراد الـبـشــر في هـذا الــبـلـد الـى جـحـيم
حـقيقي  –يـتحول الى شيء آخر الينتـمي الى صفة البشـر ان صح التعبير.
كن ان اسـتطيع من خالله التعبير عن مدى الـكالم في هذه اللحظة عقيم ال
شاعري مهما حاولت والكلمات صارت ليس لها قابيلة البؤس الذي يحيط 
تفجر وانا التهم كل كلمة يتفوه بها  –ذلك الدكتور اماطة اللثام عن حزني ا
البائس  –وهـو يحاول الدفاع عن نفسه امـام حاكم جائر اليعرف اال سطوة
الـتدميـر لكل من يـحاول ان يُـظهر عـيوبه ولـو بطـريقة لم تـكن مقـصودة ابداً.
حـينما دخلت كلية االداب  –قـسم اللغة االنكليزية عام  1978كنتُ احلم ان
اعـمل بـاي وظـيـفــة قـريـبـة من صـدام مـهــمـا كـانت بـسـيــطـة فـقـد كـانت ثـورة
الـشباب تـفور في داخلي وحتـيل طوحي الى بـراك هائـجة ولكن لم يـتحقق
لي ذلك ألسـباب كثـيرة تـتعلق بـالتـنظيم احلـزبي ولعـدم وجود واسطـة تشفع
ـكن ان يعذب ـكن ان يخطيْ حلـظة واحدة وال لي . كـنتُ اظن ان صدام ال
فـردا من افراد هذا الشعب اال ان تقدم الزمن ونضوج الذهن يوما بعد آخر
وجـدت ان كل كلمـة يتـفوه بهـا صدام او اي فرد من افـراد احلزب ماهي اال
وهم وخـيـال كبـيـر يضـحـكـون بهـا عـلى الـشعـب- واحلمـد لـله ألنـني لم اجد
ـسـتـوى ـكن حلـاكم ان يـعـذب شـخص  وظـيـفـة قـريـبـة من صـدام . كـيف 
الـدكــتـور طـالب الــبـغــداي جملـرد انه عــبـر عن رأيه في مــقـولـة  –مـن اليـنـتج
اليأكل  –او من اليـعمل اليأكل. كان الدكـتور يشرحهـا لطالبة بطريـقة علمية
ية اال ان الواشون اجملرمون نقلوها الى  –سيادة النائب صدام –  –اكـاد
بـطريـقة كـيـدية جـعـلت هذا الـعـالم الكـبـير يـدفع ثـمنـا باهـظـا في ذلك الزمن.
بـسبب العنـجهيـة والغطـرسة الفارغـة التافـهه جعلت ذلك احلـاكم يتقـد شعلة
من الـغضب ألن شـخصـا ما من هـذا الشـعب اظهـر عيـبا من عـيوبه ونـقصاً
سـألة برحـابة صدر كـبيرا في ثـقافته وعـلمه. مـاذا لو كان صـدام قد تقـبّل ا
وخـاطب سـيـادة الـدكـتـور طـالب بـكـالم جـمـيل وربت عـلى كـتـفه واسـتـحـسن
ـعامـلة مـنظـوره الـعلـمي وقـربه الى الدولـة واسـتفـاد من عـلمه بـدال من تـلك ا
اخملـجلة اخملزية في حق عـالم من علماء العـراق.القضية لـيست بهذا الشكل
او ذاك لـكنها قضـية تتعـلق بنقص في الشخـصية وعدم قـبول الطرف اآلخر
بـتــوجـيه اي نـقـد  –ولـو كــان بـنـاءأً- . مـات صــدام وصـار جـزءا اسـود من
ـظلم وعاش الـدكتور طـالب البغدادي رغـم قساوة األلم الذي تـاريخ العراق ا
خط عـلى روحه وجـسـده سـنـوات طويـلـة. هـذا هـو الـتاريخ
اليـرحم مهـمـا كان الـفرد يـتمـتع بـجاهٍ وحـسب ونسب.
حتـية لكل علماء العراق الـذين حطمهم صدام وسحقا
لـكل حـاكم اليـحـتـرم شـعبـه في اي دولـةٍ من دول هذا

العالم الفسيح.
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يـتـحدث مـخـتص في عـلم األجـتـمـاع عن صـفـات بـعض اجملتـمـعـات الـعـربـية
صـاري والـلـيرة قـائال"( لـو أجتـمع سـوريـان خـلسـة فـأنـهـما يـتـحـدثان عـن ا
صريان عن أغاني أم كلثوم ويتبادل العراقيان أحدث مايقال من ويـتناقش ا
الـلـعـنـات في سب وشـتم احلـكـومـات ) ..إن عـنـوان مـقـال الـيوم غـريـب لكـنه
أسـتـهالال" لـواحـدة من أروع مـاغـنى الـدكـتـور فـاضل عـواد في سـبـعـيـنـيات
اضي حيث القت رواجاً واسعاً ولم تعد هي ومثيالتها مسموعة من الـقرن ا
مـدة طــويـلــة بـعـد أن ســحـقت األعــوام بـعـد   2003أغــاني راقـيـة في احلب
والـغـرام وجـاءت بـظــواهـر بـعـضـهـا اليـخـدش الــذوق حـسب بل يـعـصف كل
رحوم محمد إحـساس مرهف وجميل ..وعن معنى الظاهـرة في الغناء فأن ا
ـغـنـيـ في زمـانه ( ظـاهـرة ) ألنـهـا زائـلة عـبـد الـوهاب كـان يـسـمي بـعض ا
رحومة أم كلثوم باطل ألنها وخـطوطها مائلة ..ويضيف أن كل قياس على  ا
(كـــوكب الـــشـــرق) كــانـت تـــغــنـي حـــيــثـــمـــا جـــاء صـــوتـــهـــا دون تــكـــلف أو
أخـتيـار..وبـعـبارة لـطـيـفـة يقـول أن األغـنـية اجلـمـيـلة تـتـوافق ورشـاقـة  جسم
ـرأة التي تنـتعل كـعب عال فتـظهـر مفاتـنها واضـحة بالرتـوش ...جميل أن ا
ـفكرين والـرياضي عمـورة  بالعـلماء وا يـزخر الوطن أي وطن عـلى أرض ا
ومن كل األصـنـاف األخـرى الـتي جتـعـله في مـقـدمـة أوطـان أخـرى شرط ان
ـنــاسب وأن تـكــون الـصـفــة في مـحــلـهـا ــنـاسب لـلــرجل ا ــنـصب ا يـكـون ا
يز ب الـتمرواجلرجير وذاك فاليـسمي البعض القلـيل نفسه خبيروبـالكاد 
شـيف طبـاخـ يؤلـف كتـابـا" في تعـديل مـكونـات الـبـاقالء بالـدهن بـأفضـلـية
ـســلـوق بـدل اخملـفـوق  ,أمـا الـذيـن قـالـوا عن انـفـسـهم أسـتـخــدام الـبـيض ا
(وهم قـلـة أيـضـا") فـقـد أسـقـطـوا الـفـرق بـ الـتـمـر والـتـ  وخـبراء بـاحـثـ
واطن أمـنيون وستـراتيجيـون أتخمـوا أدمغة النـاس باخلط األحمر,الـوطن وا
ـلف األمني وسـكت التـحالف الدولـي ناهيك والـراتب كلـهم خط أحمـر..قال ا
عن قـالئل آخـــرين تـــعــكـــزواعـــلى مـــهــنـــة الـــصـــحــافـــة واألعالم (يـــلـــوكــون
ـصـطــحـات فالتـعـرف من الــذي أضـاع أومن أسـتـطــاع قـبض (الـعـصـا )بـا
واجلـزرة ) من وسطـهـا أو فخـذهـا والغريب أن بـعـضهم اليـفـرق ب الـضاد
مـتى تكـون  أختـا" للـصاد أو لـلطاء ,لـسنـا نقـصد بـلد أو مـكان وحـتى موقع
هنية موجـودين وأقرانهم على نقيضهم مـحدد فأصحاب الكفاءة واخلـبرة وا
ؤسـسات مـثيالتـها مـنتـشرون ,وبـفعل هـذا التـنـاقض األزلي تبـاهي بعـض ا
فـأعالمي مثل الري كـنج مثال" أوحمـدي قنـديل رحمه الله اليـعوضان ,وعلى
ـضمـون لتـركيزه شـاهدين قـد فاته ا هـذا احلال يـجد الـبعض من جـمهـور ا
(مـبـحـلـقـا")عـلى مالبـس مـديـرة احلـوارأوجـلس بـأنـتـظـاربـدأ (الـعـركـات )في
يارات ...عـلى العمـوم فان اآلراء تعرض والتـفرض لذلك كن مـهتما" سـرقة ا
بـالوطن أوال"وكن من تـريد ثـانيا" ,أن تـكون أبنـا" بارا" للـوطن فهي مسـؤولية
ـســوؤلـيـات عـلـى االطالق..قـضـيـة أخالقـيـة وديــنـيـة.هي من اشــرف وأنـبل ا
الـوطن مقـدسة وهي بـحاجـة الى عمل راقي يـترك بـصمـة وأثر يُـخلّد والريب
أن الــعــالم كــله مــعــصــوف بــالـفــوضـى واألزمـات ومـن يـتــســلق قــمــتــيــهــمـا
يـنجو...كان والدا" يـنصح أبنه فيـقول : أبني خاطر بـاألمور العادية من أجل
األمـورالعـظـيمـة ألنـها الـطـريقـة الـوحيـدة لـلـوصول إلى األسـتـثنـائـية والتـنـكر
حـلمك ألنك جتـتثه من جذوره ,واجه الـسلبـي في العـمل بإيجـابيتك ,يـتطلب
توقعة فإذا كنت األمـرمنك شجاعة لتمتلك آراء متناقضة وأسلك الطرق غيرا
تـمـتـلك حـلـمـاً أو رغـبــة أو أمـنـيـة شـخـصـيـة فـاعــلم أنك الـوحـيـد الـذي يـهـتمّ
بـتحقـيقـها وإذا وجدت نـفسك تـعمل عـلى أمر ال هدف مـنه وال فائـدة فتوقف

 . وال تُحارب من أجل شيء ال تراه قيّماً
سح نـحن بحـاجة الـيوم الى (خـبر) بـهـيج وشعب سـعيـد و(جفـية )بـيضـاء 
بــنـعــومـتــهـا عــرق الـكــادحـ ونــهـديــهـا لــكل احملـبــات واحملـبــ  و(حـامض
ن حلو)ينثر على  رؤوس الطيبات والطيب و(شربت )
ا هـو من خـير آت في صـارت أحالمه واقـعا" يـفـرح 
ة تقول  يإت علم اليق  . فلنقل آم ألن اآلية الكر

بها الله أن الله لطيف خبير .

ÊU _«
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أحـيانـا نعـيش في دوامـة ال نعـرف األستـقـرار نهـجر الـنـوم ويسـكنـنا األرق
وكـثرة األفكار ال نعرف سبب محدد فـهنالك عدة أسباب أهمها احلاجه إلى
الـشـعــور بـاألمــان ومـا هـو األمــان هـو شــعـور بـالــراحـة واألمن والــسـعـادة
والـهدوء وصـفو الـبال واحلـصول علـى ذلك محـال وضرب من اخلـيال فأين
يـوجـد األمـان هل هــو بـالـسـفــر أم بـرفـقـة األصـدقــاء أم الـتـواجـد بـ األهل
واألحـباء  بالـعزلـة والوحدة والـهدوء أم بأحـتضـان من تعشـقه حد اإلدمان
أين األمن واألمـان.. شـعــور ال أفـقه كـنه مــتـعـبـة حـد الــذهـول وحـد األعـيـاء
أرهــقت نــفـسي كــثـيـراً بــالـتــفـكــيـر ولم أجــد جـواب رغم ذكــري لـلـعــديـد من
األسـبــاب وشــرودي حــد األسـهــاب فــتــركت كل من حــولي وتــوجــهت لـرب
األربـاب ومعـتق الـرقاب الـذي ال يظـام عنـده بـشر أو يـعاب سـبـحانه وتـعالى

مغير األحوال من حال ٍ إلى حال
أن يـضع الطـمأنـينـة في قلـبي ويبـعد عـني الشـر واألشرار. فلـقد سـئمت كل

شي حولي حتى نفسي لم أعد أطيقها.
فال تـكذبـوا على من يـعطـيكم ثـقته فـالثـقة عـملـة نادرة أن فـقدنـاها فقـدنا كل

شي حتى الرغبة بالكالم..

 U½UCOH « s  uO uÞ w UŠ ÆÆÊuMOŁ—UÐ
{ كاسوكـابي (اليابان)) ,أ ف ب) -
بنى اإلغـريق معـبد البـارثيـنون لكي
ــديـنــة الـتي حتـمي اإللــهـة أثــيــنـا ا
حتـــــــمـل االسـم نـــــــفــــــــسه وبــــــــنى
الــيــابــانــيــون "الــبـارثــيــنــون" حتت
ــنـاطق األرض لــيـحــمي طـوكــيـو وا
اجملـاورة من الفـيـضانـات الـكارثـية
لـــكن خـــبـــراء يـــحـــذرون من تـــزايــد
االخـطــار مع تـفــاقم مـشــكـلــة تـغــيـر
ـنــاخ. فـوق سـطح األرض ال شيء ا
عـماري يكـشف فـرادة هذا االجنـاز ا
الـذي يـشكل اخلـزان الـرئـيـسي لدرء
خطر الفـيضانات وهو أكـبر منشأة
من نـوعـهـا في الـعـالم وتـطـلَق عـليه

تسمية "كاسوباكي".
ـا وهــذا الـهـيــكل الـضـخم عــمـيق 
يكفي في بعض أجزائه حلمل تمثال
ــيــاه احلــريــة إذ يـــعــيــد تـــوجــيه ا
الـزائدة مـن العـواصف واألعـاصـير
مـا يـحـمي واحـدة من أكـثـر عـواصم

العالم اكتظاظا بالسكان.
رتـفعـة التي يزن كل تدعم األعـمدة ا
مـنـهـا  500طن اخلـزان الــرئـيـسي
وهو خزان إسـمنتي مكـشوف بطول

ملعبي كرة قدم.
—UD ô« rÝ«u

ـوظفـون في مـنشـأة سـايتـاما في وا
شـمـال طـوكـيو فـي حال تـأهب دائم
خـــصــوصــا خالل مـــواسم األمــطــار
واألعــــاصــــيــــر في الــــيــــابــــان بــــ
حـزيــران/يــونــيــو وأواخــر تـشــرين

األول/أكتوبر.
ــوقع نــوبــويــوكي وأوضـح مــديــر ا
أكــيــامـــا لــوكــالـــة فــرانس بــرس أن
"االمطار الـغزيرة واالعـاصير وحتى
ـنطقة قد االمطار اليـومية في هذه ا

نازل والطرق". تتسبب في غمر ا
وقــال إن اخلــزان ســاهم فـي تـقــلــيل

ياه تـضررة جـراء ا ـنازل ا نسـبة ا
ــنـاطـق اجملـاورة بــحـوالى 90 في ا

ئة. في ا
ر دينة التي  في طوكيو وحدها ا
فــيــهــا أكــثــر من  100نــهــر هــنــاك
عـشـرة خـزانـات أخـرى حتت األرض
وثالثـة أنـفاق لـلـفـيضـانـات ويـجري
ـزيـد من هـيـاكل احلـمـاية من بـنـاء ا

الفيضانات.
وفي أوســـاكـــا في غـــرب الـــيـــابـــان
يـجـري بــنـاء مــنـشـأة لــلـفـيــضـانـات
مـشـابـهـة خلـزان كـاسـوكـابي بـكـلـفة

 366مـلـيار ين ( 3,5مـلـيار دوالر).
ويــفـتــرض أن يـكــتـمل إجنــازهـا في

العام .2044
لــكن خــبــراء يـــحــذرون من أن ثــمــة
زيد من اخلزانات ا إلى ا حاجة ر
ــنــاخ جتــعل ألن مــشــكــلــة تــغــيــر ا
الـــعـــواصـف الـــقـــويـــة أكـــثـــر حــدة

وشيوعا.
وشـرح أسـتـاذ األرصـاد اجلويـة في
جـــامـــعـــة طـــوكـــيـــو واخلــبـــيـــر في
فيـضانـات األنهـر كي يوشـيمورا أن
ـنــاخ تـمـيل فـيه "الــيـابـان تـتــمـتع 

الـفـيـضانـات واألمـطـار الـغـزيرة إلى
احلدوث بـوتيرة أكـبر". وقال لـوكالة
فـرانس بـرس "لـكن إضـافـة إلى ذلك
ـنـاخي تتـفاقم فـإن مشـكلـة الـتغـير ا
اآلن". في السنوات األخيرة تسببت
مواسم األمطار واألعاصير في دمار

منتظم.
كذلك أودت الفيضانات واالنهيارات
األرضـيـة الـعـنـيـفـة بـحـيـاة أكـثـر من
 80شــخـصــا في غــرب الـيــابـان في
تموز/يولـيو وتسبب إعـصار العام
ـقــتل مــا يــقــرب من مــئـة ـاضـي  ا

شــخص في شــرق الــبـالد. وأشـارت
وكالة األرصاد اجلوية اليابانية إلى
أن عــدد األعـاصــيـر الــسـنـويــة الـتي
تـهـدد طـوكـيـو ازداد  1,5مرة خالل

اضية. العقود األربعة ا
ÁUO  ‚öÞ«

ويــتـصل خـزان "كــاسـوكــابي" بـنـفق
ــكن طــوله  6,3كــيـــلــومـــتـــرات و
ـتـراكـمـة في ـيـاه ا لـلـنـظـام إطالق ا
عدل يوازي نهر إيدوغاوا الـقريب 
تــفــريغ حـوض ســبــاحـة بــطـول 25
مترا كل ثانية مع قوة محرك طائرة

نشأة التي بنيت نفاثة. تعمل هذه ا
في العام  2006بكـلـفة  230ملـيار
ين ( 2,2مـلـيـار دوالر) حوالـى سبع

مرات في السنة.
ـيـاه اإلضـافـية وأوضح أكـيـاما أن ا
ـشـغـلـون تـتـدفق تـلــقـائـيـا ويـقــوم ا
بضخها من اخلزان الرئيسي عندما

يقترب من السعة القصوى.
وأوضح أن اخلــزان اسـتـخــدم سـبع
مرات هذا الـعام وبحـلول أيلول مع
ـيــاه مـرتـ بــعـد مـوسم تــصـريف ا

أمطار طويل على غير عادة.
تـعتـبر أنـظـمة مـكافـحـة الفـيضـانات
ـية إذ في الـيـابـان ذات مـعـايـيـر عـا
تــعــلــمت الــبالد دروســا مــريــرة من
الــعـديــد من الـكــوارث الـكـبــرى بـعـد

ية الثانية. احلرب العا
ـن فـيـهم يــوشـيـمـورا لــكن خـبـراء 
يقولون إن البنية التحتية وحدها ال
تـكـفي خـصـوصا مع تـفـاقم مـشـكـلة
ـناخ وقـد كـثـفت الـسـلـطات تـغـيـر ا
الــيـابـانــيـة جـهـودهــا في الـسـنـوات
ـواطـنـ بـإخالء األخـيـرة لـتـذكـيـر ا

منازلهم عند طلب ذلك منهم.
يسـتقـبل "كاسـوكابي" الـزوار عنـدما
ال يكون قيد االسـتخدام وذلك بهدف

إبراز أهمية إدارة الكوارث.
وقـال تورو تـامـاي الـبالغ من الـعـمر
 79عامـا والذي حضـر جولـة أخيرا
في اخلــزان لـــوكــالــة فـــرانس بــرس
ــنــشــأة حتـت األرض رائــعـة "هــذه ا

لكنها مجرد إجراء دفاعي واحد".
وأضـــاف "أنــا أعــيش فـي مــســتــوى
منخفض لذا فإن الفيضانات تشكل
خـطــرا بـالــنــسـبــة إلي أكــثـر من أي

كوارث طبيعية أخرى".
ـــكـــنك وخــــتم "في الــــنـــهـــايــــة ال 

االعتماد على أحد غير نفسك".

{ بـاريس (أ ف ب) - أعــلـنت وزارة
سـلّحة الـفرنـسيـة الثالثاء القـوات ا
ــهـا أجـرت بــنـجــاح جتـربـة إطالق أنّ
صــــاروخ كـــــروز من غـــــواصــــة في
ســـابـــقـــة في تـــاريخ الـــبالد.وقـــالت
الـــوزارة فـي بـــيـــان إنّ الــــغـــواصـــة
ســوفــريـن الــتي تـــنــتــمـي إلى جــيل
جــديـد من الــغـواصــات الـهـجــومـيـة
الـنـوويـة (من فـئـة بـاراكـودا) "نـفّذت

بــنــجـــاح" اخــتـــبــار إطالق صــاروخ
كـروز بـحــري (إم دي سي إن) قـبـالـة
بــيــسـكــاروس (جـنــوب غــرب).ونـقل
ـسـلّـحة الـبـيـان عن وزيـرة القـوات ا
فــلـــورانس بــارلـي قــولـــهــا إنّ "هــذا
النجاح يـعطي قواتنا الـبحرية قدرة
اسـتراتـيـجيـة جـديدة ويـضـعهـا ب
األفـــضل فـي الـــعـــالـم".وأضـــافت أن
"قـوّات الـغواصـات الـفرنـسـيـة كانت

لــغـــايـــة الــيـــوم قــادرة عـــلى ضــرب
غواصات وسـفن سطحـية. اآلن بات
بـإمـكـانهـا تـدمـيـر بنـى حتتـيـة بـريّة
ثـقـيــلـة من مـســافـة بـعــيـدة".وبـهـذه
الـتجـربـة تـكون فـرنـسا قـد انـضمّت
ـــغــلـق لــلـــدول الــتي إلى الـــنــادي ا
تـــمـــتــلـك صــواريـخ كــروز بـــحـــريــة
مـــشـــابـــهــة لـــصـــاروخ تـــومـــاهــوك
األمــيــركـي الــذي اشـتــهــر فـي حـرب

اخلـــلـــيج عــام .1991ويـــصل مــدى
صـاروخ كـروز الـبـحـري (إم دي سي
إن) إلى ألف كـيـلـومـتـر وهـو مـصمّم
لــــضــــرب أهــــداف تــــقـع "في عــــمق"
ــــــراكـــــز أراضي الــــــعــــــدو مـــــثـل ا
الــســيــاســيــة والــدفــاعــات اجلــويــة
والـرادارات ومـكـمّل لـصـاروخ كروز
اجملـوقـل وكـانت الـقـوات الــبـحـريـة
الفرنسية تستخدمه لغاية اليوم في

هام.لكنّ تعدّدة ا م" ا فرقاطات "فر
إمــكـانــيـة إطالق هــذا الـصـاروخ من
ــســلــحـة غــواصـة تــوفّــر لــلــقـوات ا
الفرنسية الـقدرة على توجيه ضربة
خـفــيـة من حتت الـبــحـر إلى الـعـدو.
وقـــال رئــــيس حـــكـــومــــة تـــصـــريف
األعــمــال حـســان ديــاب الــثالثـاء إنّ
لـبــنـان ال يــزال يـنــتـظــر من فـرنــسـا
وإيــطـالـيــا تـزويـده صـورا الــتـقـطت
بــواســطــة األقـــمــار االصــطــنــاعــيــة
روّع.وأوضح النفجار مرفأ بيروت ا
ديـــاب لـــصــحـــافـــيـــ انه طـــلب من
انويل ماكرون الرئيس الفرنـسي إ
صـــورا مـــلـــتـــقـــطـــة عـــبـــر األقـــمــار
االصـطنـاعـية لـلـمرفـأ "قـبل االنفـجار

وخالله وبعده".
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ـاثل إلى إيـطالـيا وقد أُرسـل طلب 
كـــــذلـك بــــحـــــسـب رئــــيـس الــــوزراء
ـستـقـيل.وأضاف ديـاب "كـان يجب ا
أن يـــزودونــــا بـــهــــا ولـــكـن هـــذا لم
ـــاذا".ولم تــؤكــد يــحــصـل وال أعــلم 
فرنسا وإيـطاليا علـنا نيتهـما توفير
صـور كهـذه للـبنـان.وتسـبّب انفـجار
مــرفــأ بــيــروت في  4آب/أغــسـطس
قتل  203أشخاص وإصـابة أكثر
من  6500بـــــجــــروح. كــــذلك أحلق
أضــراراً جـســيـمــة بـعـدد مـن أحـيـاء
الـعـاصــمـة.وحتـقّق الـسـلـطـات الـتي
رفـــــــضت أي حتـــــــقـــــــيق دولـي في
االنـفــجــار الــذي عــزته إلى كــمــيـات
ضخـمة من مـادة نيـترات األمـونيوم
كــانت مــخــزنــة مــنــذ أكــثــر من ست

ســـنـــوات من دون إجــراءات وقـــايــة
كــافـيــة. وتــركّـز الــتــحــقـيــقــات عـلى
ـــســـؤولـــيـــات ومـــعـــرفــة حتـــديـــد ا
مالبـسـات االنـفـجـار وحتـديـد هـويـة
األشـــــخــــاص الــــذيـن أهــــمــــلــــوا أو
جتـاهلـوا خطـر إبقـاء كـميـات هائـلة
من نــــيـــتـــرات األمـــونـــيـــوم.وســـبق
لرئـيس اجلمـهوريـة ميـشال عون أن
أعـلن في  7آب/أغـســطس أنّه طـلب
ــانــويل من الــرئــيس الــفـــرنــسي إ
ماكرون الـذي زار بيروت حـينها "أن
يــــزوّدنــــا بـــالــــصــــور اجلـــويــــة كي
نـسـتـطـيع أن نـحـدد إذا كـانت هـناك
طـــــــــــــائـــــــــــــرات فــي األجــــــــــــواء أو
صــواريخ".وقـــال لــصـــحــافـــيــ في
ا الـقصـر الـرئاسي "ثـمـة احتـمـاالن 
حـصل إما نـتـيـجة إهـمـال أو تدخل
خـــــارجي بـــــواســــطـــــة صــــاروخ أو
قنبلة".ولم تـعلن السلطات الـلبنانية
نــتــائج أي من الــتــحــقــيــقــات الــتي
جتـريــهـا وشــارك فـيــهـا مــحـقــقـون
فـرنــسـيــون وأمـيــركـيــون مـا يــثـيـر
غضباً شعبياً واسعاً خصوصاً لدى
ــتـضـررين من أهــالي الـضـحــايـا وا
االنفـجـار.وأوقف القـضـاء حتى اآلن
سـؤول  25شخـصاً بـينـهم كبـار ا
ــــرفـــأ وأمـــنـه بـــيـــنـــمـــا عن إدارة ا
يــواصل حتــقــيــقـــاته واســتــمع إلى
وزراء ســـــابـــــقــــــ ومـــــســـــؤولـــــ
.وفي بـلـد كـلـبـنـان قائـم على أمـنـيـ
مـنــطق احملــاصـصــة والــتـســويـات
غالـباً ما يـخضع القـضاء لتـجاذبات

سياسية وضغوط من قوى نافذة.
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بغداد

اذا? يـتـفـاجأ من يـاعـشيـرة انتِ? فـأجـيب قـائـلة بـرَّد لـطـيف تـرافقه اإلبـتـسـامـة: 
السائل ثم يخبرني أنه اليهتم لألمر بعد اضافة مختزلة إلجابتي السابقة وهي:
.. والله ال أحب العـنصريـة وامقت اإلنـتمـاء العشـائري والـطائفي فـنحن مـسلـم
ما قال أو ذكـر اننا يجب أن نـتعامل وفق االنتـماء القبلي أو نـفرق فيمـا بيننا بل
الــعـكس فـاإلنـتــمـاء الـطــائـفي والـعـنــصـري لن يـفــعل لـنـا شيء .. إمــا االنـتـمـاء

اإلنساني يفعل أشياء.. واختم قولي... اإلنسانية قبل كل شيء .
اتذكر هـنا مقـولة رائعة لـلمرحـوم جنيب محفـوظ قال فيـها: اإلنسانـية صالة لها
نافق بالتأكيد فهي عبادة كاملة... ومايبقى حسنـاتها وهي افضل من عبادة ا

لإلنسان من غير إنسانيته? 
إن مــثل تـلك الــتـخــنـدقـات واالنــحـســارات الـفــكـريــة حتـطـمــنـا وحتط مـن قـدرنـا
رحـوم علي وتُفـشلـنا بل وتـنقـلنـا وترمي بـنا الى وحل الـتخـلف .. الم يصـدق ا
الوردي عـندمـا قال : انـنا بـشـر بقـشر حـضاري ولب بـدوي .. فـاحلقـيقـة ونحن
ـوالت لكن مازلنا في عصر اركات ونرتاد ا بالـقرن الواحد والعشرين نـرتدي ا

البداوة وحتكمنا وتقيدنا العادات وأحكام بدائية جاهلة .
: إن منظـمة دولية ذكر أحد األصـدقاء بالـفيسـبوك في صفـحته الشخـصية قـائالً
ـدني وكــذلك مـدهم ـشــاركـتـهـم في الـعــمل ا طــلـبت تــعـاونه فـي الـعـمـل مـعـهـم 
باألفـكار والـتطـوير ... لـكن مع كل األسف تعـرض هذا الـصديق لـصدمـة كبـيرة
نظمة: هل أنت سني أم شيعي? فأجابها الشاب مثلة عن ا جداً بـعد أن سألته ا
ـذهب فـأنـا اسـتـطـيع ان اخـدم بـكل وعي واحـتـرام: إن الــعـمل لـيس له عالقـة بـا

اجملتمع دون ان يعرف اذا كنت سنياً أو شيعي. 
اجـابـتـه دون اعـتـبـار لــكالمه: لن نـســتـطـيع الــعـمل مــعك اال اذا اجـبت يـجب أن
نـعرف طـائـفـتك ألننـا نـريد فـريـقـاً متـمـاسكـاً !!!  وهـنا انـا تـعـجبت فـمـثل هؤالء
منظـمة دوليـة مدنية كـيف لها ان تـخدم اجملتمـعات وهي بهـذه العقلـيات واألفكار
دنيـة ولم يصـلوا ابداً ـتطـرفة اخلاويـة? مثل هـؤالء اليعرفـون معـنى ا الضـيقة وا
? واضـح إنهم يـعملـون على إلى السـور الذي يـحيط بـيهـا فكـيف يكـونوا مدنـي
مبـدأ عنصـري متخـلف ولكن كيف سـيقدمـون مساعـداتهم للـناس الذين هم من

عتقدات واالنتماءات ? .  مختلف الطوائف وا
نـحن في الـقــرن الـواحـد والـعـشـرين ومع كل هــذه الـتـطـورات الـتي حتـيط بـنـا..
مازلنـا نحط من أنـفسنـا ونفسـد من عقولـنا عـندما تـكون لديـنا رغبـة أو مشروع

بنشر األحقاد والتفرقة فيما بيننا . 
واخـيــراً أقـول أن الــيـد الــتي تـمــسـكـك والـقــلب الـذي يــهـتم بك

والروح التي حتتويك واحلضن الذي يأويك والذراع الذي
يحـمـيك وأكـثـر من كل مـاذكـرت قـد يـكـون مـوجوداً في

من هو ليس من طائفتك أو  مذهبك. 
يا صـديقي (إنـهم ال يـريدون مـعرفة مـذهبـك يريدون أن

يذهبون بك الى ماوراء الوراء) .
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ـنــجــزات لــكن هــنــا اســتــعــراض ا
أقـــول: بــإمـــكــان احلـــكم أن يـــنــجح
بـــــإدارة األزمـــــات إن كـــــان فـــــعّـــــاالً

وصالِحاً.
 لقـد رفعـنا مـستـوى االحتـياطي من
 42 مــلــيــار دوالر ســنـة  2014 إلى
 50مـــلــــيـــار دوالر ســــنـــة  .2018و
لإلنصـاف حكـومة الـكاظـمي ليست
مـسـؤولــة عن اإلفالس احلـالي فـقـد
ورثت مِنْ احلـكـومـة الـسـابـقـة تَـرِكـة
ثـــقـــيــلـــة يـــكـــفي أن اشـــيــر إلى أن
الـــــرواتـب كـــــانـت في عـــــهـــــدي 40
تريليـون دينار إلَّا أنهـا قفزت بعهد
ــهــدي الى  61 تــريــلــيــون!! عــبــد ا
ودون وجود معطـيات رقميـة شفافة
عن ســبب هـذه الـزيــادة و أبـوابـهـا.
أقــول االقـــتـــراض لــيـس هــو احلل
األســلـم بل هي ســيـــاســة كـــارثــيــة
ـالي و إذا ســتـقــود الى االنـهــيـار ا
كـان ال بــدَّ مِنْ االقـتــراض; فالبـد من
حتــويــلهِ الى اقـــتــراضٍ إنــتــاجي ال
اسـتـهالكي. أمـام حـكـومـة الـكـاظمي
حتديات اقـتصاديـة وجودية وال بدَّ
لــهـا مِنْ ضــبط اإلنـفـاق ومــحـاصـرة
ــوارد واتــخــاذ الــهــدر وتــعــظــيم ا
ـة وشجـاعة قرارات اقـتـصاديـة مؤ
ــــكن جتــــاوز آثــــار هـــذه ـــا ال  و إلـَّ

األزمة.
{  هـنــالك مــعـلــومـات إنَّ احلــاجـة لــهـذا
االقــتِــراض اخلـــارجي تــأتي مِنْ جِــهــاتٍ
سيـاسية حليفة لـلكاظمي هددته بالتوقف

عن دعمه إن لم يوافق على ذلك?
-ال عِـــلـمَ لـــنـــا بـــذلـك وهي نـــغـــمـــة
ــؤامـرة. فــقـدان أصـحــاب نـظــريـة ا
الكـتلـة النقـدية بـسبب تـدني أسعار
ـوازنة التـشغيـلية النـفط وتعاظم ا
هـــو الــســـبب بـــاعــتـــمــاد ســـيــاســة
االقــتـــراض و أُكــرر: هي ســـيــاســة
فاشلة وخـطرة; فبإجـراءات شجاعة
ــكن تـالفي الــنــقص بـــالــســيــولــة
ــــالـــيــــة وتــــخــــطي االزمــــة بــــأقل ا

اخلسائر.
 يـــكـــفي أن نُـــشـــيـــر إلى إنَّ واردات
كن أن تـتعـاظم لو نـافـذ وحدهـا  ا
اُخـضِعت لـلرِقـابـة وضُبِـطت مركـزياً
بـجـمــيع انـحـاء الـعـراق نـاهـيك عن

ـالـيّـةِ الضـخـمة الـعـوائدِ ا
مِـنْ قِــــــــــطـــــــــاع
االتـــصـــاالت
والــضــرائب
الــعــامّــة لـو
اُحــــــسِـــــنت
إدارتُــهــمـا
وهــــــــــــــــــي

تناول اليد. كِنة و حلول 
{ أذهب مــعــكم إلـى الــشـارع الــعــراقي;
برأيـكُم هل ستكون حِدَّة تظاهرات تشرين
 2020مُـختلِفة عن  2019 وهل ما زالت
األُذُن الـــســيــاســيـــة تُــراهن عـــلى تــشــويه
أصــواتِـهـا الـواصِـلـة إلى اجملـتـمع الـدَّوْلي

بالعَمْالَة جلِهاتٍ خارجية?
- نــحـنُ ومــنـــذُ الــيـــوم األول أيّــدنــا
ودعـمنـا انتـفاضـة تشـرين ورفضـنا
الـتـشـكيك والـتـخـوين لـها وطـالـبـنا
ـهـدي بسـبب بـإقـالـة حـكـومـة عـبـد ا
تـعـاملـهـا الدمـوي وطـرحـنا الـعـديد
ـبـادرات الـوطنـيـة لـلـخروج من من ا

األزمة. 
ســيـاســة الــتــشــويه والــتـخــوين لن
تـــنـــفع و صـمُّ األُذُنـــ لن يـــجـــدي;
فالعوامل الـتي أخرجت الشباب إلى
ا يادين حقيقية وباقية ذاتها دو ا
مُـعـاجلـاتٍ جـادَّة وقـد تـزداد أو تـقل
ـتـظـاهـرين الـسـلـمـيـ لـكن أعـداد ا

هذا ال يعني إنَّ األزمة انتهت.
 ال بــدَّ مِنْ إصالحـاتٍ كُـبــرى بـجـسـد
الــدولـة وهـيـكل الـنــظـام الـسـيـاسي
لـضـمـانِ خـلقِ حُـكمٍ فـعّـال قـادر عـلى
االسـتـجـابـةِ لـلـتـحـديـات والـنـهـوض

بالدولة مُجدداً.
{ زعـــــيمُ الـــــتــــيـــــار الــــصـــــدري طــــالب
ـتــظـاهــرين هـذهِ الــسـنــة بـشـروطٍ; إن لم ا
يــنــفِــذوهــا وضّحَ أنـهُ سـيــســمـح لـنــفــسِه
بـالـتـصـدي لـهم بِـعُـنف. حـتّى إنَّ مـا فـعـله
الـصـدريـون لــلـسـيـد بـهـاء األعـرجي بـعـد
تصـريحهِ األخيـر فيمـا يخصُّ التـطبيع مع
إسـرائــيل فـسّــرهُ مُـراقِـبـون بــأنه "بـروفـة"

ُتظاهرين!? موجّهة إلى ا
- ال اتــــــــــــفـق مـع هـــــــــــذا الـــــــــــرأي;
ـلــتـزمـة فــالـتـظــاهـرات الــسـلــمـيــة ا
ـــســؤولــة حق دســتــوري وال بــدَّ وا
لــــلـــشــــعب أن يُــــطـــالـب و يُـــراقب و
يُحاسب.. هذهِ من مقومات الشعوب
احليّة. الـتظاهـرات تعبـير حضاري
بـــــديــــلُه االنــــقـالب أو الــــتــــمــــرُّد أو

الــفــوضى. نــحنُ
مع الــتــظــاهـر
كــــــــــــــــحـقٍ

ُــواطـــنيْ الـــدولــة و كـــأداة ضــغط
للتـصحيح واإلصالح لـكن أيضاً ال
بــــدَّ أليّــــة تـــظــــاهـــرات مِـنْ أهـــدافٍ
مُــــحــــددة والــــتـــزامــــات واضــــحـــة
ومـسـؤولـة و إلَّا حتـوّلت إلـى عبثٍ

وفوضى.
اذا يـدعم ائتالف النّصر االنتخابات  }
ُـــبــــكــــرة رغم عـــدم امــــتالك الــــعـــراق ا
ناسبة.. سواء قانون انتخابي للـشروط ا
رصــ أو الــقُــدرة والــواقــعـيــة عــلى أن
يقـوم مجـلس النوّاب بـحل نفـسه إضافة
الـى عــــــــدم االســـــــــتــــــــقــــــــرار األمـــــــــني

واالقتصادي?
- طـــالــبــنــا بــانــتــخــابــاتٍ مُــبــكــرة
لـلخـروج مِنْ عُـنقِ األزمة ولـضـمانِ
إنــتـاجِ مُـعـادلـةِ حُـكمٍ جـديـدة قـابـلـة
لــلــحــيــاة وقــادرة عــلى الــتــصــدي
لألزمـات. لكـن هذا ال يـعـني قبـولـها
حتت أي ظــرف; فــدون اشـتــراطـات
ضـامــنـة لــسالمـة ونــزاهـة وعــدالـة
االنــتـخـابـات سـتـكـون االنـتـخـابـات

وباالً على الدَّوْلَة. 
{ نفـوذ إيران في العراق أصبح عميقاً
ُسـلَّحة يـليشـيات ا ومتـأصِالً بواسطـة ا
التي تـنتـمي لها عـقائـدياً تـلك التي باتت
ـيـلـيـشيـات الـوالئـيـة" ورأيـنا تُـعـرف بـ "ا
مـاذا فــعـلت في عِـدَّةِ مـنـاسـبـات. آخِـرُهـا
ــــقـــــراطي حـــــرق مـــــقــــر احلـــــزب الـــــد
كن الـكردسـتـاني في بـغـداد. مـا الـذي 
أن تــفــعــله حـــكــومــة الــســيــد الــكــاظــمي

واجهة ذلك?
- الــقـضـيـة أعـمـق مِنْ مُـجـرَّد نـفـود
إيـــرانـي أو أمـــريــــكي أو تــــركي أو
سـعـودي. األزمــة مُـتــصـلـة بـ بُــنـيـة
الــنــظــام الــســيــاسي الــقــائم عــلى
ــكـــوّن واحملـــاصـــصــة مُـــعـــادالت ا
وابتالع األحزاب للـدولة و تشتيت
مـــــركــــز الـــــقـــــرار. ضـــــبط احلـــــكم
بــــإصالحـــــاتٍ جــــوهـــــريــــة جــــادَّة
ـارسـة احلُـكم الـفـعّـال وحـازمـة و
بـإدارة الـسُـلـطـة هي الـتي سـتـقود
الـى تـعــزيـز فــعل الــدولـة وســيـادة
قـراراتـهـا وســيـاسـاتـهــا داخـلـيـاً و

. خارجياً
{ إذا تــغــيّـرت إدارة الــبــيت األبـيض
ـقـراطـيّـة كيف مِنْ جـمهـوريّـة إلى د
ســيـــنـــعـــكس ذلك بـــرأيك عـــلى واقع
الــتــعـــاطي مع الــعـــراق. هل هــنــالك
إمكـانـيـة أن تخـرج الـورقـة العـراقـية
سلـيـمـة مِنْ نـيران الـصِـراع مـا ب

واشنطن وطهران?
- الـــعـــراق بـــوضـــعه احلـــالي
مُـســتـجــيب لـلــضـغــوط ولـيس
فـــــاعالً ويـــــقع حتـت تــــأثـــــيــــر
االســـتـــراتــيـــجـــيــات الـــكُـــبــرى;

اإلقليمية و الدَّولية. 
نأملُ أن نـشهد سـياسات
مسـؤولة وواعـية

مِنْ قِــبَلِ مـراكــز الـقـرار اإلقــلـيـمي و
الــدَّولي لـتـجــنـيب الـعــراق مـخـاطـر
ــصــالح. أقــولُــهــا جلــمـيع صـراع ا
مــراكـــز الــقـــرار: حــذاري مِـنْ جــعل
الــعِــراق يـدفعُ فــاتــورة صـراعــاتِـكُم
غــيـر احملــســوبـة; ســتــرتـدُ عــلــيـكم
اخلـــــســـــائـــــر.. عـــــاجِالً أم آجِالً و
سـتـقـودون دِوَلَـكُم ومـصـالِحـكُم الى
الفـوضى واالنهـيار. الـعِراق مُـرتَكز
ـنـطـقـة واالنـدفـاع الـغـبي ومـركـز ا
جلــعــلهِ ســاحــة صــراع وتــصــفــيــة
حـــســــابـــات وتـــنــــفـــيــــذ أجـــنـــدات
متعارضة سيـقود النهيارِ مُعادالت

نطقةِ بأسرِها. ا
{ الــرئــيس األمــريــكي الــســابـق; بـاراك
أوبــــامـــا صـــرّح  فـي حِـــوارٍ مـــعـه عـــلى
ا بدا رأياً قاطعاً إنَّ الشرق بلومبرغ و
األوسط مـــشــغـــول بــهـــويــاتِه الـــفــرعـــيــة
"الــطــائــفـيــة" أكــثــر من رغــبــته بــالــعـيش
. ألـيس ذلك اعـتـرافـاً صـريـحاً إنَّ الـكر
هــنـــالك تــيّـــاراً ســيــاســيّـــاً في الــواليــات
ـتحدة بات يجِـدُ أنهُ من األجدى االتكاء ا
نـطـقة من على أنـقـرة و طـهران لـقـيـادة ا

منظورٍ طائفي?
- كـانت سـيـاسة اوبـامـا تـقـوم على
فــكـــرة "الــشـــرق االوسط الــكـــبــيــر"
وكـانت إحـدى أهم محـاورِه تـقـسيم
نطقة إلى جبهاتٍ طائفية: تركية ا
و إيــرانـيــة كـمـحــاورِ نـفـوذ و إدارة
للـصِراع وقـد اثبت الـواقِعُ فشـلها.
الــــطـــائـــفــــيـــة لألسـف; إحـــدى أهم
نـطقة; مُرتَكـزات مُعادالت احلُـكم با
داخِـل الـدوَل وفــيـمــا بــيـنــهـا وهي
طـائفـيـة سيـاسـية صِـرفـة أُريد لـها
أن تــتــجـذر مــجــتــمـعــيــاً و مــراكـُز
الــقـرار الـدَّولي اشـتـغــلت عـلـيـهـا و

صالِحها. وظَّفتها 
{ االحتـــاد األوروبي; كالمُـه كــثـــيــر عن
الــعِــراق لـــكن أفــعــالـه قــلــيــلـــة. بــحــسب
خــبــرتِــكُـم الــســيــاســيــة هـل تــســتــطــيع
بــروكــسل أن تــلــعب دوراً حــقــيــقــيــاً في

العراق?
-  كـــــــان ذلـك قـــــــبل  2015 لــــــــكن
ــلــفيَّ ــجــرَّد اكـــتــواء أوروبـــا  و
الـهــجـرة واإلرهـاب بـشـكلٍ مُـبـاشـر
ِسـنا تغـييراً بـالسيـاسة األوروبية
جتــاه أزَمــاتِــنــا. اتــصــوَّرُ أنَّ الـدَّور
ــــؤشـــرات األوروبي في تــــنــــامٍ وا
مُـتصِـلة أيـضاً بـنـتائج االنـتخـابات
األمــريـكــيــة وبــصــراعِ أوروبــا مع
روســيـا والــصــ والـدَّور الــتـركي

نطقة. ُقلِق با ا
{ كـانت إدارتُـكم ألزمة االنـفِـصـال التي
قراطي الكردستاني قام بها احلزب الد
لـفات الشـائكة مع قة. أيـضاً إدارة ا موفـَّ
إقلـيم كـردسـتـان الـعـراق كـانت بـحسب
تقـيـيمي الـشخـصي; حتمِلُ سِـمات رجل
الـدَّولــة. احلــكـومــة احلــالـيــة وفي اتِــفـاق
ســنــجــار أعــادت عــقــارِب الــســاعــة إلى

الوراء!?
- لــســـنــا مع ســـيــاســة احلـــكــومــة
ــلــفـات احلــالــيـة بــتــعــامـلــهــا مع ا
الــعـالـقـة مع اإلقـلــيم ومـنـهـا اتـفـاق
ســـنــجــار. نـــرى فــيــهـــا غــمــوضــاً
وتـــــخــــادمـــــاً. هــــذا لـن يــــؤسِسَ
لعالقـاتٍ شفـافة وراسـخة و لن

شكلة.  يَحُلَّ ا
يـــجب أن ال يُــفــهـم من قــولي
إنّي مُـتــصـلب جتـاه الـكُـرد.
كـال; أنــــــا مـع احلــــــلــــــولِ
الـــدســتـــوريـــة الــعـــادلــة
لـــضـــمـــان الـــتـــعـــايش
والــــسـالم والــــرخــــاء
لـلجـمـيع و أنـا لستُ
عـدواً لــلـكُـرد أنـا مع
شــــعـــــبي الـــــكــــردي
ونـضـالـهِ الـتـاريـخي
ة. و مــطــالِــبه احلــقـَّ
فـــقط; أنـــا طـــالــبت
ومارست واجباتي
الدسـتـورية بـحفظِ
وحــــــدة الــــــدَّوْلَـــــة
وســــــيـــــادتــــــهـــــا
وحتـقـيق الـعـدالـة
سـاواة جلـميع وا

مُــواطـنيْ الـدَّوْلَـة بـتــنـوّعِـهم الـديـني
والطائفي والقومي. 

إنَّ عـــلى احلــاكـم أن يــكـــون أمــيـــنــا
بــحُـكــمِه وغــيــر مــنـحــازٍ لــطـرف أو
يــتــخــادم مـصــلــحــيــاً عــلى حــسـاب
مـصـالح الشـعب و الـدَّوْلَـة وهـذا ما
قـمتُ بهِ وحـاول اآلخـرون الـتـشـويه
علـيه أو حتريف مـقاصـده. مُشـكلتي
ـسـتـفـيـدة ولـيس كـانت مـع الـقـوى ا
مع الـــشــعب. أردتُ و أُريـــد حتـــريــر
الشـعب والـدَّوْلَة مِنْ االشـتغـالِ بهـما

وجتييرهما للمصالح الضيّقة.
{ جتِـدون أن الضـوء األخـضر األمـريكي
ُـعـطـى لـلـسـيـاسـات الــكـرديـة.. الـصـالِحُ ا
مِـنــهــا و الـطــالِح هــو بـســبب إنَّ الــطـرف
الشـيـعي غيـرُ موثـوقٍ به وأصـبح يُمـثلُ ما

يشبِهُ حكومة إيرانية محلّية!?
- ال اتـــفق مـع هـــذا الـــرأي فـــلـــيس
هــنــالِـك ضــوء اخــضـــر ألحــد نــعم
ُتـغـيّـرات لـتـحـقـيق ـكن تـوظـيـف ا
مـصـالـح آنـيـة بـإدارة الـصـراع. لـكن
لــيس هـــنــاك حتــوّل اســتـــراتــيــجي

واقف إلى اآلن حسب اطالعنا. با
{ عِالقات الـعراق العربيـة ضائِعة ما ب
قِـطــار الـتـصــريـحــات ومـحـطــات الـتـوازن
اإلقـلـيـمـيـة. طبـعـاً نـحنُ نـعـرِفُ جـمـيـعاً إنَّ
ملكة محـطة انطِالقِها ال بدَّ أن تكون مِنْ ا
الـعــربـيـة الــسـعـوديــة. ألم يـحِن الـوقت أن
يـقـوم الـسـاسـة العِـراقـيـون بـالـتصـالُح مع

حقائق التاريخ واجلغرافيا?
- لــلـتـاريـخ; فـإنَّ احلُـكـم في الـعـراق
بـعد  2003 بـادر إلى االنـفـتـاحِ على
الـسـعـوديـة واحملـيط الـعـربي وكـان
الـــصـــدودُ عــربـــيـــاً أكـــثــر مِـنْ كــونهِ
عــراقــيــاً. مـع الــتــراكم والــتــحــوالت
وتَــعـاظُمِ نـفـوذ هــذهِ الـدَّوْلَـة أو تـلك
ـواقفِ الـعــربـيـة شـهـدنــا تـطـوراً بــا
ومـنــهـا الـســعـوديــة وبـالــذات بـعـد

2014.
 تقـدَّمت العالقـات العـراقيـة العـربية
أشـواطـاً ومـا يـزال أمـامـهـا الـكـثـيـر
لتفعـله. األمر مُناط بحـكمة القيادات
و إدراكِـهــا الــواقـعـي لـلــمــصـالح و
ُتـزِنة للـصِراعـات وترميم إدارتِهـا ا
الــعـالقــات الـــعـــراقـــيــة الـــعـــربـــيــة
واالنــطالقُ بـهـا مــسـؤولـيــة عـراقـيـة
عـربــيـة مــشـتــركـة ولــيـست عــراقـيـة

بحتة.
{  في حـــال وجــدت اإلدارة األمــريـــكــيــة
احلــالــيـة أو الــقــادمـة أن مُــكــافـحــة نــفـوذ
طـهـران في الـعــراق يُـكـلـفُـهـا الـكـثـيـر هل

نطقة الغربية? سنشهد والدة إقليم ا
.. - هــذهِ أجــنــدة الـــبــعض داخــلــيــاً
الـظــروف غــيـر مُــهــيّـأة بــعــد لـوالدة

أقاليم. 
ــمـكـن أن تــلـعـب أنــقـرة دوراً { هل مِـنْ ا
إيجـابياً في الـعراق وما رأيكم بـاستمرار
عمـلياتِـها العـسكـرية ضِدَّ تـنظيم " بي كي
كـي"  اإلرهــابي والـــتي تـــخـــتــرق فـــيـــهــا

احلدود العراقية إلى عُمقٍ غير مسبوق?
- تـركيـا تـلعب لـعـبة خـطِـرَة عراقـياً
وهـي مـسـتـمــرة بـسـيــاسـة االعـتـداء
عـلى الــســيـادة الــعـراقــيـة; بــإدخـال
قـوّاتِهـا الى داخل العـراق والـتمـركُز
فــيه. ردودُ فــعل احلـكــومـة احلــالـيـة
ليست كافية و هنالِك أكثر مِنْ ورقة
يُـمــكِن لـلــعـراق أن يــوظـفــهـا بـإدارة
الـصــراع مع تــركـيــا. أقـول لــتـركــيـا
وجلميـعِ من يسمحُ لـنفسِه بـالتدخُلِ
في العِراق وانتهاك سيادته والعبث
بـشـعـبه ومُـقـدراتِه: لن تـنـجـو دِوَلَكُم
مِنْ الــتـــداعي الــعــراقـي و ســتــرتــدُ

اللعبةُ عليكم.
ـــمــــكن لـــلــــعِـــراق أن يــــقـــوم { هل مِـنْ ا
بعِالقـاتٍ اقـتصـادية جـيّـدة مع بكـ بدون
استـفـزاز واشـنـطن. أو بـصـريح الـعِـبارة:

مسموح للعِراق بذلك? 
- في  2015/12/20زرتُ الـــــصــــ

وفــتـحـت عـهــد الــعالقــات بــتــوقـيع
اتـفـاقـيات ضـخـمـة. الـقضـيـة تـتصل
بـقـدرة احلُـكم واحلـاكِم عـلى حتـقيق
صـالح بحكمـةٍ وواقعية التوازن وا
ولـيس هــنـالِك " فـيـتـو" عـلى الـعـراق
الــقــوي في تــطــويــرِ عالقــاتهِ مع أي

دَوْلَةٍ في العالم.

جـاء حـيـدر الـعـبـادي الى مـقـصـورة
رئـاسـة احلـكـومـة العـراقـيـة بـاتـفاق
ســيــاسي ســنـة  2014 لــتــخــلـيص
العملـية السياسيـة مِنْ قبضةِ نوري
ـالـكـي. وتَـوقَع اجلـمـيع و بـحـسبِ ا
ســيـاســاتِه األولى أن يـكــون مُـجـرَّد
مُــحـكمٍ بـ الالعـبــ الـسـيـاسـيـ

لــضـمـانِ تـقـسـيم مـسـاحـاتِ الـنـفـوذِ
ـاليّة و بيـنهم. وقـد اظهـرت األزمة ا
تنـظـيم  داعش وجهـاً آخـر منه. أهمُّ
ـراقـب  مُـنـجزٍ له بـحـسب تـقو ا
أنهُ لـم يـــكن خـــالِــــقـــاً ألزمـــاتٍ عـــلى
مـقـاسِه كـسـلفه لـيـقـوم بـحلـهـا بـعد
ذلـك; بل اجتـه صـــــوب مُـــــعـــــاجلـــــة

األزمات احلقيقية.
وتــعــد جتــربـــة الــعــبــادي في إدارةِ
مؤسسات الدَّوْلَة العراقية تستحقُ
تمحيصها مِنْ أجلِ الفائدة الفكرية
و رؤيــة احلــســـنــات مِنْ تـــخــفــيض
ُرعـبة التي سادت نسبـة الطائفـيّة ا
الـعـمـليـة الـسـياسـيـة الـعِراقـيـة بـعد
 2003 ومـــــــا زالـت. وقـــــــد اجــــــرت

(الزمان) معه احلوار التالي:
{ باعتبارِكَ رئيساً سابِقاً للحكومة; كُنتَ
قــد تـــســلّـــمت خـــزيــنـــة شــبه خـــاويــة مِنْ
احلـكـومـة الـسـابـقـة إضـافـة إلى تـكالـيف
احلــــــــرب ضِـــــــدَّ "داعـش" لــــــــكـن رواتب
العـامـلـ في مـؤسسـات الـدَّوْلَـة لم تدخُل
فـي مـزاج سـيـاسـي ولم نـشـهــد قـفـزة في
أسعـار صرف الدوالر. احلكـومة احلالية
رت كـانـت قـد أعــلـنـت قـبل فــتــرة إنّـهــا وفـَّ
الــرواتب لـنــهـايــة سـنـة  2020 ثُمَّ عـادت

لتقول نحنُ نحتاج إلى االقتِراض?
سـؤولـية - في احلـقـيقـة تـسـنّمـت ا
في  2014 بـنـاقص 3 مـلـيـار دوالر
واستطـعنا وبهـمة الشـعب أن ننجز
مـهــام الـتــحــريـر وإنــقــاذ الـبالد من
االنـــهـــدام واإلفالس والـــطـــائـــفـــيـــة
واالســتـالب وســلّــمـت مــســـؤولــيــة
ة احلـكم  2018 والــدولــة عــلى ســكـَّ
التعافي والنـهوض وبفائضٍ نقدي
14 مـلـيـار دوالر. لـقـد حـافـظـنا عـلى
االقـتصـاد من االنهـيـار والديـنار من
السقوط ورغم فقدان أكثر من ثُلثي
مُـعـدَّالت أســعـار الـنـفط (أقل من 30
دوالراً للـبـرميل) لـكنـنا أمّـنا رواتب
وظف وحافظنا على سعر صرف ا
الــدوالر ورفـــعــنــا ســقـف الــرعــايــة
االجـتــمــاعـيــة ووفّــرنـا أســاســيـات
ُـــهـــجّــرين احلـــيـــاة لــلـــنـــازحــ وا
وعـوائل الشـهداء وبـاشـرنا بـإعادة
االســــتـــقــــرار وإعـــادة اإلعــــمـــار في
.( ـنـاطق احملررة ( 1118مـشـروعاً ا
لـقد كـانت لسـياسـة مالحقـة الفـساد
وضــــرب الـــهـــدر أثـــرُهــــا بـــنـــجـــاح
ـئة من سـيـاسـتـنـا. خـفّـضـنـا 38 بـا
ـوازنة للـنفقات إجماليْ مـصاريف ا
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيــة وعـــززنـــا من أداء
ـؤســسـات اخلــدمــيـة بــنـســبـة 71 ا
ــئـة لــضــمــان اإلنــتــاجــيــة. لــقـد بــا
ئة عام تراجعت نسـبة الفقر 2.5 با
َّ تـقـد مـشـروع الـقـرض  2018 و
ر بـنـحـو  6 تـريــلـيـون ديـنـار ُـيــسـَّ ا
ّ كــقـروضٍ لــلـشــبـاب واإلســكـان و
تــسـديــد قـرابـة  8 تــريـلـيــون ديـنـار
مــســتــحــقــات مــقــاولــ ومــزارعـ
كـسـنـدات قـابـلـة لــلـتـنـفـيـذ لـتـحـريك
نشـاط السـوق واطلـقنا  5تريـليون
دينار لتنـشيط القطاعـات الصناعية
والـزراعـيـة والتـجـاريـة ورفـعـنا من
الـتـصـنـيف االئـتـمـاني لـلـعراق ألوّلِ
ي.. ال أريد ـستـوى العـا مرّة عـلى ا
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Natural- ثـم  قم بــــــضـــــبـط مـــــوقع
 Health.newsلــــلــــحــــصــــول عــــلى
حتديـثات حول الـعالجات الـطبيـعية
لكل شيء حتت الـشمس. األرض األم
ا في ذلك العالج هي لطيـفة معنـا  
بـاألشــعـة فـوق الـبــنـفـسـجــيـة وفـطـر
تـشاجـا. كـان هذا إعـالن خدمـة عـامة

Natural News. من
قالة تشمل: مصادر هذه ا

انـظــر في هـذا بـعـنــايـة شـديـدة. هـذا
ليس وباء. إنه إرهاب بيولوجي. لقد
تــعــرضت لـلــهــجـوم مـن قـبل الــبــشـر

األشرار.
ـناعـة لديك  ومـحاربة تقـوية جـهاز ا
االلـتــهـابــات  وإنـزال كـورونــا بـشـكل
طبـيـعي  حيث أن  ICAMهي "دفاع

كتشفيها. فائق للجسم"  وفقًا 
ــرض إذا إلى أي مـــدى ســتـــصــاب 
أصــبت بـكــورونـا? هــذا هـو الــسـؤال
طـروح إذا كنت تـبحث عن إجـابات ا
لـــهــذه الــفـــوضى  فــإن مـــركــز صــنع
األمراض الـفاسد (  (CDCواألخبار
الكاذبة تالحقنا يـوميًا. عندما يخرج
ناعي بالكامل عن السيطرة جهازك ا
ــصــنــعــة واألدويــة عــلى األطــعــمــة ا
ـوصوفـة والـلـقـاحات الـقـذرة  فـهذا ا
ـــريض بـــالــفـــعل ـــرض ا عــنـــدمـــا 
ويــعــاني من تــلـف رئــوي خــطــيـر. ال
تــلـوم الـفــايـروس. إلــقـاء الــلـوم عـلى
دمر بسـبب الطعام نـاعي ا اجلهاز ا
NPR السيئ واألدوية السيئة. حتى
ـــصــابــ اعــتـــرفت بــأن غـــالــبـــيــة ا
بفايروس كورونا الذين وضعوا على
أجهزة التنفس الصناعي ال ينجون.
خائف من الطب الكيميائي والتهوية
ــيـكــانـيــكـيــة? يـجب ان تــخـاف. هل ا
تـخاف مـن لقـاح يـحـتـوي عـلى خاليا
إجهاض? يجب ان تـخاف. هل تخاف
ــعــدلــة وراثــيـا الــتي من األطــعــمــة ا
حتتوي على مبـيدات? نعم  هذا يقلل

ناعة. من ا
ـــبــيـــضــة قم بــإســـقـــاط األطــعـــمــة ا
عالج ولقاحات اإلنفلـونزا  والسُّكر ا
ـناعـة حقيـقيـة مجـانية.  واستـمتع 

ــــتـــــواطىء أنـــــتــــوني الــــدكـــــتــــور ا
فوســـــــي.

نــــعم  حتــــظــــر شــــيـــاطــــ وســــائل
الـــتــواصل االجـــتــمــاعـي وغــوغل كل
عالج طـبيـعي لـكل مـرض واضـطراب
ومــسـبــبــات األمـراض الــتي تــصـيب
أنظمـتنا والـقائمـة السوداء والـرقابة
عـليـهـا. ال ترتـكب خـطـأ بهـذا الـشأن.
تـسـعى مـوديرنـا إلى شـل أو قتل 90
ـــائـــة مـن اجلـــنس الــــبـــشـــري. فـي ا
األقــنــعــة وعـمــلــيــات اإلغالق لــيـست
سـوى الــبـدايــة. يـتم إسـكــات الـنـاس

الذين يعرفون حقيقة كورونا.
ال تـوجـد نـظـريـة مؤامـرة  في الـواقع
كانت إدارة الـغـذاء والدواء  أو إدارة
ـوت االحتـيـالـية  مـسـؤولـة عن قتل ا
األطــــبـــاء الــــذين يـــجــــدون عالجـــات
للـسرطـان والتـوحد ومـتالزمة سـمية
عروفة أيضًا باسم متالزمة اللقاح (ا
جنون صاتعي القبعات). دع اجلميع
يـــحــصـل عــلى "وصـف" بــروتـــوكــول
 ? ICAMألنـنـا وصلـنـا جـمـيـعًا إلى
نـقـطـة الــتـحـول مع هـذا احلـديث عن
ـمــيت بـالـفـعل من االنـدفـاع الـلـقـاح ا

إلى السوق.
حــان الــوقت إلعــادة فــتح كل مــتــجـر
متـوسط ??وصـغـيـر  كل مـطـعم وكل
مدرسة. حان الـوقت إلغالق الشركات
ومقاطعة الشراء منها ودعم األنشطة
الـتـجاريـة احملـلـيـة فـقط. حـان الوقت
لـــدعم األطــــبـــاء والـــعـــلــــمـــاء الـــذين
يـكتـشـفون مـجـموعـات من الـعالجات
الــطــبـيــعــيـة لألمــراض. حــان الـوقت
للـتـخلي عـن شركـات األدويـة الكـبرى
مـــرة واحـــدة وإلى األبـــد. كـن ذكـــيــا.

ـنـاعة لـديك من خـالل "مزيـج" الدعم ا
سـمى ـنـاعي الـطـبـيـعي الـنـهائـي ا ا

ICAM 
هـــذا بــالـــطــبع اخـــتــصـــار  حــيث أن
ـناعي احلرف " "Iمخـصص لـلـدعم ا
 immunosupportبـــــاســـــتـــــخــــدام
C"" والـــزنك. احلـــرفC  فــيـــتــامــ
مـخــصص لـلـكـورتـيــكـوسـتـيـرويـدات
 corticosteroidsالــتي تــتــحــكم في
االلـتــهـابـات الــتي تـسـبـبــهـا كـورونـا
وهـــذا هــــو الـــســـبب في أن أجـــهـــزة
التنفس الـصناعي تفشل بـشكل كبير
فـي عالج كــورونـــا بـــشـــكل صـــحــيح
ألنها تمنع جـسمك فعليًـا من مكافحة
anti- ضادات التخثر العدوى/"Aأ" 
 coagulantsالتي تمنع جتلط الدم.
وأخــــيـــرًا  يــــرمـــز احلـــرف " "Mإلى
ــاكــرولــيــدات الــتي تــســاعـد جــسم ا
اإلنسـان علـى مكـافحـة العـدوى. يرى
األطــبـاء أن مــعـدل الــبـقــاء عـلى قــيـد
ـائــة مـنـذ احلـيــاة يـزيـد عن  96في ا
بـدء "الـوبـاء" بـأكــمـله في أمـريـكـا في

أبريل.
حـان الــوقت إلعـادة فــتح كل أمــريـكـا
وإنــهـاء هـذا الــبـيــان الـتــآمـري الـذي
ألــقـاه عــلـيـنــا بـيل غــيـتس وصــديـقه

هل أنت مـســتـعـد لـلــخـروج من "غـيـر
طـــبــــيــــعي" والــــعــــودة إلى الــــوضع
الـطـبـيـعي مـرة أخـرى? نـحن جـمـيـعا
مـستـعـدون. تـقد الـعالج الـطـبـيعي
الناجح بـنسبة  ?100تقريـبًا للـكلمة
" "Cاجلــديــدة ... فــايــروس كــورونــا
ـــعــروف أيــضًـــا بــاسم مـــرض بــيل ا
جــيـتس. األطــبـاء في مــسـتــشـفى في
AdventHealth)) أوكـاال بـفـلـوريـدا
لــديـــهم عالج ألنــفــلــونــزا اجلــائــحــة
اخملـيــفـة واألمـر كــله يـتـعــلق بـالـدعم
ـناعي - الـكـلـمتـان الـلتـان ال يـريدك ا
مركز الـسيطـرة على األمراض مـطلقًا
الـتفـكـيـر فيـهـما والـتـحـدث والكـتـابة
وبــالــتــأكــيــد عــدم اســتــخــدام الــطب
الـــطـــبــيـــعي. حتـــظــر إدارة األغـــذيــة
والـــــعـــــقـــــاقـــــيــــر ( (FDAوغـــــوغل
ـعـلــومـات حـول ( (Googleجـمــيع ا
عالجــات مــاكــيــنــات صــرف األمــوال
مثـل أنفـلونـزا اخلـنازيـر واإلنـفلـونزا

وفايروس كورونا.
لـذلك  بدون مـزيـد من الـتأخـيـر  إليك
الصيغة الـناجحة  الرخـيصة وسهلة
احلـصــول عـلـيـهــا  لـكي يـفــكـر فـيـهـا
اجلميع ويـتحـدث عنهـا ويكتب عـنها
ويــفـكــر بـالــتـأكــيـد في تــعـزيــز نـظـام
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ــفـاهـيم الـرئـيـسـيـة الــتي لـعـبت دورا هـامـا في حـيــاة اجملـتـمـعـات الـعـربـيـة من ا
ـسـاواة  وانعـاش احلريـات احملتـضرة بـ احلكـومة والدولـية لـتحـقيق الـعدل وا
ـثـل حـكم الـشـعب لـنـفـسه بـطـريـقة ـقـراطـية  ,الذي  ـواطن هـو مـفـهـوم الـد وا
مبـاشرة او غيـر مباشـرة كونه اسـاس احلكم ومصـدر السلـطات والقـانون الذي
ـقراطـية بـتفـعيل تـخضـع له الدولـة لذلك فـقد نـادت الـشعـوب التي افـتقـرت للـد
صـير وبالتالي الى تـغير السيـاسات العامة مفهـومها وضبطـه من اجل تقرير ا

وتداول السلطة سلميا.
ـقراطـيـة تـشمل ـعنـاه من احلـريـة ذلك لكـون الـدّ ـفهـوم  االشـمل  يـعـتبـر هـذ ا
باد التي تـتمحور حـول احلرية وامتالكـها العديد من مجـموعةً من األفكـار وا
مـارسات السياسيّة  واالجراءات الـواسعة التي تشكلت عـبر فترات طويلة ح
حـمـلهـا الـتأريخ مـنـطلـقـا راسخـا لـلتـربـية والـعـلم والوعي ,تـرتـقي به اجملتـمـعات
ـسـاواة واحـسـاس الـفـرد ـدركـة بـأسـمى مـعـاني احلـريـة والـعـدل وا الـواعـيـة وا
نـقذ بـأهمـيـته السـياسـية واالقـتصـادية واالجـتـماعـية دورا وشـكال ومضـمونـا وا
الـوحـيـد واخمللص الـفـعال لـلـبـلدان الـتي عـانت من احلـكم االسـتبـدادي عـلى مر
االزمــان وانـهـيــار وضـعـهــا االقـتـصـادي والــصـنـاعي والــعـمـراني والــسـيـاسي
واالدهى من ذلك كله انهيار اساسها االجتماعي ب مكونات اجملتمع الواحد.
فــالـعـراق كـان ومـا يــزال اسـيـر الـسـيـاط  ,مـحـكـوم بــاحلـديـد والـنـار ,احـتـقـنت
جراحـاته بقيح الـظلم واالستبـداد واجلوع وظلم ابـناءه وانتهـاك حقوقهم ,فال بد
دى تضع العـراق نصب عينـيها فتغـدق عليه من بحر من رؤية حـقيقية واسـعة ا
ـسد جراحاته الـتي لم تكتب لـها يوما العـدالة واحلق ما يطـفئ نيران اغالله و

ان تبرأ او تسكن.
قراطـية الـذي يكاد ـكن حتقيـقهـا اال من خالل تفـعيل دور الـد وتلك الـرؤية ال 
تطبـيقها مفقودا في الدول العربية وخاصة العراق والسيما ابان فترة االحتالل
ا قـاده الى تذويب االمريـكي وسقـوطه فريـسة الـتعـددية والـطائـفية والـتحـزب 
ا نادى وحدة الـكلمة وانشقـاق الصف وانصهار االشـتراكية والوطنـية التي طا
ـقراطـيـة نـظـام قـابل لـلـمـنـاقـشة بـهـا في حـقب حـيـاته األلـيـمة ,لـذلك تـعـتـبـر الـد
واالصالح يشـير الى مبدأ سـياسي يستـمد شرعيتـه من غالبيـة اعضاء اجملتمع
كونـ للسلطة من خالل حكم الفرد لنـفسه بصورة مباشرة او غير مباشرة, وا
كن حتـقيق ـفهـومهـا النـفسي حـيث ال  وهي ايضـا االكثـر امنـية واسـتقرارا 
الطـمأنـينـة واحلـرية اال من خالل الـدخول الى مـكـنونـات ودواخل االفراد وتـلبـية
شروعة بالـطريقة التي ال تـخالف التقاليـد والقيم النبيـلة لهذا اجملتمع مطالـبهم ا

مهما اختلفت الثقافات وتطورت اجملتمعات.
ا قراطي  ا للـتأريخ العـراقي من آثار بالـغة خلـفتها سـنوات التـصحر الـد و
ادى الى تدهـور اجملتـمع اقتـصاديـا وثقـافيـا واجتـماعيـا ووفقـا للـوضع الراهن
ذهبية والطائفية والذي امتص ما تبقى من قطرات تبتل منها شفاه الذي يعج با
ـسـاواة في بـلد الـلـحمـة الـوطـنـية ,فالبد مـن واقع يـنهـض به يجـسـد الـعـدالـة وا
غـصت ارضه بفيض االصالـة والعروبة ,لتـكون نقطـة البداية واالنـطالقة الغزيرة
قـراطية وتـفعيل دورها مـن خالل عدة مقتـضيات واسـاسيات يجب فـهوم الد
ـارسـة الـسـلـطة اعتـمـادهـا واالخـذ بـفـعالـيـتـهـا واهـميـتـهـا وبـالـدرجـة االساس 
قراطيـة بحكم الشـعب لنفسه ,كـونها والسيـادة بالشـكل الذي يعنـيه مفهوم الـد
ـثـل ـكن جتـاوزهـا او االخالل بـهـا عن طـريق  من الـثـوابت الـبـحـتـة الـتي ال 
ساواة ,كـذلك دعم الـوحدة ونواب مـنتـخبـ لسـيادة الـقانـون وتوفـير الـعدالـة وا
الـوطــنـيـة وتـعـزيـزهــا وتـوحـيـد الـصـفــوف واالبـتـعـاد عن كل مـا يــثـيـر االنـقـسـام
االجتماعي ويأجج النعرة الطائفية والعرقية والعنف من قبل االطراف السياسية
ـواطـنـة ـبـاد ا ـتـبـادل وفـقــا  ورجـال الــدين واالسـتـعـاضـة عــنـهـا بـالـتــعـاون ا

غلقة الصدأة. والتعددية  ,واعادة النظر بالقوان ا
ـؤســسـات احلـكـومـيـة وغـيـر احلــكـومـيـة لـنـشـر الـوعي اضـافـة الى ذلك اقـامـة ا
الـقـومي والقـضـاء على شـتى مـظـاهر الـتـخلف الـعـقـائدي بـ مـكونـات الـشعب

واجهـة الفساد والبـدء بحمالت توعـية جماهـيرية شامـلة 
ـعلـقة ـنـشودة وا الـي لتـحقـيق االهداف ا االداري وا
بخـيوط الوهم الذي حـاكته عناكب االسـتبداد والطمع
ال جل مصاحلها الغير مشروعة على حساب انتهاك
احلريات وسفك الدماء الطاهرة دون قيد او رادع. 

قــالت األولى وهي تـصف بـعـلـهــا  : انـا كـام زرع ألبي زرع  ..بـعـلي رجل وقـور
..يـطـعمـني ويسـقـيني ويـكسـيـني حبـا ..ال يبـخل عـلي بشيء فـهـو كر في غـاية
الكـرم  ..لسانه مـعي حلـو ..يضـعني في مـنزلـة عاليـة ..يرى حـياته ال تـكتمل إال
بي .. ما فـارقني يوما .. هـو نسيج لوحـده في حسن التعـامل معي ..انا راضية
عنه كل الـرضأ  ..رزقنـي الله به فكـيف أنكر فـضله .. هو احملـسن لي ; يرعاني
وينـظر الي كـأن ال امرأة في الدنـيا سـواي ; أكرمني الـله به اكرامـا ال مثيل له ;

هو نور عيني وضوء حياتي.
أما الـثانية فقالت وهي تـصف بعلها :  انـا كصويحبـات أم زرع  ..أشكو مثلهن
حـالي ; فـبـعلي لـم يكن عـلى وفـاق مـعي ; قـبيح الـلـسـان  غلـيظ الـقـلب   ال ترق
شـمـائله وال يـفـتـر غضـبه .. يـبـخل عـلي حـتى بالـقـلـيل من طـعام وكـسـاء  ..لـثيم
عـشر ; لو كـان لي ركن اجلأ إلـيه لفـارقته مـنذ زمن ولوال نـبت وا الطـبع سيء ا

أن لي صـبـيــة صـغـارا مـنه مـا بـقـيـت مـعه يـومـا آخـر  .. فـهـو
اسـوا مــثـال لـلـرجل فـي سـلـوكه وخـلــقه  . فـأي بـعل هـذا
ر الـذي خلت نـفـسه من كل ود ورحمـة  ..لـقد اذاقـني ا
وقلـب حياتي الى جـحيم .. أسـتغـيث منه بـالله  كل يوم
مع صــبـر فـاق طـاقـتي فـحـسـبـي الـله من رجل ظـلـمـني

وبخس حقوقي .     

مخطط عالج

حيدر
العبادي
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نتخب الوطني بـكرة القدم بشار رسن ان االخير اعلن بهروز ذزهبود وكيل اعـمال جنم ا
باقٍ مع بيرسبـوليس االيراني. وكان رسن قد ودع جـماهير بيـرسبوليس بكـلمات مؤثرة مع
ـكـننـي أن أعلن اقـتراب رحـيـله الى دوري جنـوم قـطـر. وقـال بـهـروز في حـديث صـحـفي  
رسمياً أن بشـار رسن باقٍ في برسبولـيس وسيلعب نهـائي دوري ابطال اسيا. واوضح ان
هـذا شـرف كـبـيــر لـبـشـار والـعـراق أن يــشـارك في نـهـائي دوري أبـطــال آسـيـا أعـتـقـد أنه
يستحق أن يكون ضمن افضل  5 مرشح جلائزة افضل العب في آسيا 2020. ويتدرب

رسن حالياً مع فريق القوة اجلوية وسيغادر غداً الى طهران لاللتحاق بتدريبات الفريق.
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{ لــنـدن- وكــاالت: افـتــتح آرسـنـال
ـرشح بـقـوة لـلـمنـافـسـة عـلى لقب ا

الــــــــــدوري

األوروبي مشـواره بفوز ثـم على
مـضـيفه رابـيـد فيـيـنا بـنـتيـجة 1-2
ضـمن مـبـاريات اجملـمـوعـة الثـانـية
ـســابـقـة. تــقـدم رابـيـد فــيـيـنـا من ا
بـهـدف سجـله تـاكـسيـارتـشيس
فـــونـــتــاس فـي الــدقـــيـــقــة51
وتــعــادل آلرســنــال دافــيــد
لـويـز في الـدقـيـقة  70 ثم
سـجل هـدف الـفـوز بـيـير
ـيـريك أوبـامـيـاجن في إ
وفي الـــــدقــــــيــــــقـــــة 74 
اجملموعة ذاتها تغلب
مولده الـنرويجي على
مـــــضــــيـــــفه دونـــــدالك

اإليرلندي بنتيجة2-1. 
‰Ë_« ◊uA «

واعــتـــمــد مــدرب آرســنــال مــيــكــيل
أرتـيـتـا عـلى طــريـقـة الـلـعب 4-4-2
حـيث تعـاون البـرازيلـيان جابـرييل
ماجالهاييس ودافيد لويز في عمق
ـسـاعــدة من الـظــهـيـرين الـدفــاع 
ســــــيـــــدريـك ســـــواريـس وســـــيـــــاد
كـوالسـيـنـاتش. وتـواجـد نـيـكـوالس
بــــيــــبي وبــــوكـــايــــو ســــاكـــا عــــلى
اجلـنـاحـ مـقـابـل تـمـركـز تـوماس
بــارتـي ومــحـــمــد الــنـــني في وسط
ـــــلـــــعب فـي وقت تـــــبـــــادل فـــــيه ا
ألـكـسـنـدر الكــازيت وإدي نـكـيـتـيـاه
راكز في اخلط األمامي. أما رابيد ا
فييـنا فلـجأ إلى طريـقة اللعب -3-4
 حــيث تــكــون اخلط اخلــلــفي من 3
فــــيـــــلــــيـب ســــتـــــويــــكـــــوفــــيـــــتش

ومـاكسـيـمـيـلـيان هـوفـمـان ومـاتـيو
بــاراتش وتــواجـد كــيــلــفن أراسي
ان على الطرفي. وماكسيميليان أو
فـــيـــمـــا تـــمـــركـــز الـــثـــنـــائي ديـــان
لـــــيــــوبـــــيـــــســــيـــــتش وســـــيــــردان
جراهـوفاتش خلف ثالثي الـهجوم
ــكــون من إركــان كــارا ومــارســيل ا
ريـــتــزمـــايـــر وتــاكـــســيـــارتـــشــيس
فـــونــــتـــاس. وجــــاءت أول فـــرصـــة
خـــطــيـــرة في الــلـــقــاء بـــالــدقـــيــقــة
الـتــاسـعـة عـنــدمـا تـلـقى نــكـيـتـيـاه
تمريرة بارتي في الناحية اليسرى
رمى إلى ساكا ليرسل الكـرة أمام ا
الذي فشل في استـثمارها يلـتقطها
احلارس سـتريـبنجـر. وفي الدقـيقة
ـراقب ?15 قـابل دافـيـد لـويـز غـيـر ا
بـرأسه عــرضـيــة من سـيــدريك إثـر
ركـلــة حـرة مــا اسـتــدعى احلـارس

لــلـتــدخل وإنــقــاذ مـرمــاه. وتــبـادل
الفريقان السـيطرة في ربع الساعة
الـثـاني من اللـقـاء لـكن دون وجود
. وفي رمـي تـهديـد حقـيقي عـلى ا
الـدقــيـقـة  33 حـاول حــارس رابـيـد
فــيـيـنـا مــبـاغـتــة آرسـنـال بــهـجـمـة
مرتدة لـكن بارتي وضع قدمه أمام
مـحـاولـة فـونـتـاس الـقـريـبـة. وختم
رابـيد فـيـينـا الشـوط األول بـهجـمة
سـريعـة مرر عـلى إثـرها ريـتزمـاير
الكرة إلى كارا الذي تابعها بجانب

القائم البعيد في الدقيقة 43.
w½U¦ « ◊uA «

وبـعد  6 دقـائق عـلى مـرور الـشوط
الـثــاني قـام كـارا بـإربـاك احلـارس
بـيــرنـد لــيـنـو فـي مـنـطــقـة اجلـزاء
لـتــصل الــكـرة إلى فــونـتــاس الـذي
ســدد بـثــقــة في الـشــبــاك. وارتـكب

لــيــنــو خــطــأ جــديــدا لـتــصل كــرته
ـشـتـتـة إلى فـونـتـاس الـذي حاول ا
اني اسـتـثمـارهـا لـكن احلـارس األ
عــوض خـــطــأه بــتـــصــدي الفت في
الدقـيـقة 59 ودخل هـكتـور بـيلـيرين
ــيـريـك أوبــامـيــاجن إلى وبــيــيــر إ
تـشـكـيـلــة آرسـنـال مـكـان سـواريس
ونـكيـتيـاه. وتمـكن الفـريق اللـندني
من معادلـة النتـيجة في الـدقيقة 70
عندما نفذ بيبي ركلة ركنية وصلت
رأس دافـيـد لـويـز الـذي سـددها في
الــشـبـاك مـســتـغال خـروج احلـارس
اخلاطئ. ومرة أخرى لعب احلارس
لـينـو على غـيـر العـادة دورا كبـيرا
في ارتباك دفاع أرسنال حيث أدى
سـوء تـفــاهم بـيـنه وبــ لـويـز إلى
وصـول الــكـرة إلى فــونـتــاس الـذي
حاول استغالل خروج احلارس من

u“∫ حقق فريق ارسنال فوزا كبيرا في باكورة بطولة الدوري االوربي
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مع مـكوثه حتت مبضع اجلراح القلبي منذ مدة ... ومع مرضه الذي الم
به خالل سـنــوات ثالثـة خــلت اال ان طـارق احـمــد رئـيس جلــنـة احلـكـام
الحتـاد الـكــرة الـعـراقي والــعـضـو اخلــلـيـجي والــعـربي واالســيـوي مـنـذ
سـنوات طويلـة لم نشعـر ولو هاجسـا انه سيغـادرنا سريعـا مع تسلـيمنا
بـاالمـر لله ورضـانـا بـحـتمـيـة اقـداره .. اال ان موت أبـو فـاطـة رحـمه الله
شـكل مفـاجئـة حـقا .. لـرجل سيـطـر على جلـنة احلـكـام لسـنوات وعـقود

وادار شؤونها باحرج األوقات..
تـذكـر وحتـسب الـيه ان طـارق احـمـد لم يـغـادر الـسـاحـة الـعـراقـيـة باوج
سـخونـة عـهد االقـتـتال واإلرهـاب واالنفـجـارات و التـهـديد ... وغـير ذلك
ـا يرعب الرجال الرجال الذي خيم على سماء وارض العاصمة بغداد
صاعب واستئناف شـهور وسنوات .. اال ان انه ظل وفيا للعبة وحتمل ا
الـدوام اذ لم يـتـغـيب عـن مـلـعب الـشـعب حـيث مـقـر االحتـاد آنـذاك وظل
مـواظبا يقـود جلنة احلكـام باتعس الـظروف واعقدهـا .. وتمكن برغم كل
ـعزل عن تـقـييـمنـا لـلمـرحـلة الـفـنيـة وكـجزء من االنـصاف االنـتقـادات و
ـيـداني والتـوازن قـدر اإلمكـان في ظل ظـرف عراقي لـلعـمل واحلـضور ا

عصي التوازن..
رحلـة وادى ما عـليه وعمل فـان أبو فاطـمة رحـمه الله جنح بقـيادة تـلك ا
وتـــواصل مع احملـــيط احملــلي الـــعــراقي بــكـــافــة اطــرافـه وبــقــيــة االذرع

ية ... باقسى األوقات.. رجعايت العربية واخلليجية والقارية والعا وا
الـرحـمة والـرضـوان لـطـارق احمـد ابـو فـاطـمـة والصـبـر وخـالص الـعزاء
جلــمــيع افــراد اســرته ومــحــبــيه وزمالئه واصــحــابه والــوسـط الــكـروي
والـريـاضي العـراقي بـفـقـدان رمز من رمـوز الـلـعبـة .. وانـا لـله وانـا اليه
تـميـز محـمد راجـعون .. والـبقـية في حـيـاة بانه احلـكم ا
طـارق احمـد متمـن له الـصبـر والثبـات .. ليـكون خلف
ــضي عــلى طــريق والــده لــســلف .. بــحــسـن األداء وا

.. الفقيد رحمه الله في خدمة الرياضة والرياضي

مرماه لكنه سدد بعيدا عن الشباك.
وتـــقـــدم آرســـنـــال في الـــنـــتـــيـــجــة
بالـدقيـقة  74عنـدما مـرر النـني كرة
بيـنـية مـتـقـنة في الـنـاحـية الـيـمنى
إلى بـيــلـيـريـن الـذي وضـعــهـا عـلى
طــبق ذهـبي أمـام أوبــامـيـاجن فـمـا
كــان من األخـيـر إال أن ســجـلـهـا في
الــشــبــاك اخلـالــيــة. وكــاد آرســنـال
يـضيف هـدفا ثـالثـا في الدقـيقة 81 
عــنــدمـــا كــســـر الكــازيت مـــصــيــدة
الـتـســلل لـكن فــشل في الـســيـطـرة
على الـكرة الـتي وصلت إلى بـيبي
فــسـدد األخــيــر من خــارج مـنــطــقـة
ـرمى. وأراد آرسـنال اجلـزاء فوق ا
تـأمــ الـنـتـيــجـة فـأشــرك كـيـراني
تــيــرني وجــو ويــلــوك مــكــان بــاكـا
ـضيف والكـازيت ليـفـشل الفـريق ا
في تـتـحـقـيق الـتـعـادل في الـدقـائق

األخيرة. اسـتهل ليسـتر اإلجنليزي
ومـــــيالن اإليــــطـــــالي وفـــــيــــاريــــال
اإلســبـاني مــشــوارهم في بــطــولـة
الــــدوري األوروبي بـــانــــتـــصـــارات
كبيرة ففي اجملموعة السابعة فاز
لـيـسـتـر سـيــتي عـلى أرضه بـثالثـة
أهــــداف أمــــام زوريـــا األوكــــراني.
وسـجل ثالثيـة الـفريـق اإلجنلـيزي

جـيـمس مـاديـسـون فـي الـدقـيـقة 29
وهــيـرفي بـارنـيـس في الـدقـيـقـة 45
وكـيلـيـتشي إيـهنـاتـشو في الـدقيـقة
 وبــنـفـس الـنــتــيـجــة فــاز بـراج 67
الــتـــشــيـــكي عــلـى أرضه بــثـالثــيــة
نـظـيـفـة أمام أيـك أثيـنـا الـيـوناني
لـــيـــحـــتل صـــدارة اجملـــمـــوعـــة مع
ليستر. وفي اجملموعة الثامنة عاد
مــــــيالن مـن مـــــلــــــعب ســــــيـــــلــــــتك
االسـكـتـلـنـدي بـثالث نـقـاط ثـمـيـنة
بــــعــــد فــــوزه  3-1 وافـــــتــــتح رادي
كـرونـيـتش الـتـسجـيل في الـدقـيـقة
 وأضــاف إبــراهـيـم ديـاز الــهـدف14
الـثـاني لـلروسـونـيـري في الدقـيـقة
 وقـــلص مــــحـــمـــد الــــيـــونـــسي 42
الـنتـيجـة في الـدقيـقة  76 لسـيـلتك
لـكن ينس بـيـتر هـوج سجل الـهدف
الـثـالث لـلـضيـوف في الـدقـيـقة .90
وحـقق لـيـل الـفـرنسـي فـوزا كـبـيرا
خــارج الـديــار عــلى سـبــارتــا بـراج
الـتـشـيـكي بـنـتـيـجـة  4-1 في نفس
اجملــمــوعــة لــيـــتــصــدرهــا بــفــارق
األهداف عن مـيالن. وفي اجملمـوعة
الـتـاســعـة فـاز فـيــاريـال اإلسـبـاني
على أرضه  3-5أمام سيفاس سبور
الـتـركي. وسـجـل خـماسـيـة الـفـريق
اإلسـبــاني تـاكـيــفـوســا كـوبـو ق3 
وكارلوس باكا ق  20 وخاون فويث
ق  57 وباكو الكاثير ق 74و 78. أما
ثالثية الضيوف فجاءت عن طريق
أوالريــــــنـــــواجــــــو كـــــايـــــودي ق33
ومــصـطـفى يــاتـابـاري ق 43 و ماك
وفـي االيــن جــــــــــــــــــــــراديــل ق 64 . 
اجملمـوعة الـعاشرة تـعادل ديـنامو
زغرب الـكـرواتي سلـبيـا على أرضه
مع فـــيـــنـــورد الـــهـــولـــنـــدي وعــاد
سيسكا مـوسكو الروسي من ملعب
وولـفـسبـيـرجر الـنـمسـاوي بـنقـطة
ـثـله. وفي عـقـب تـعـادلهـمـا بـهـدف 
اجملــمـــوعــة الـــثــانـــيــة عـــشــر فــاز
اني بـهدفـ نظـيف هوفـنهـا األ
عـلى أرضه أمــام سـرفـيــنـا زفـيـزدا
الصـربي ليحـتل صدارة اجملـموعة
بـــفـــارق األهـــداف أمـــام ســـلـــوفــان
ليـبريـتش التشـيكي الـذي فاز على

جنيت البلجيكي بهدف نظيف. 
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أصدرتْ جلنـة االنضـباط في الـهيأة
الـتـطبـيـعـيـة لالحتاد الـعـراقي جـمـلة
من الـقـرارات عـلى خـلـفـيـة االحداث
الــــتي شــــهــــدتــــهـــا مــــبــــاراة هــــيت
والـرمـادي ضـمن مـنـافـسـات بـطـولة
كـأس الـعـراق والـتي شـهـدت دخـول
اجلـمـاهــيـر لـلـمـلـعـب رغم تـعـلـيـمـات
االحتاد العـراقي بعدم دخـولهم بناءً
عــلى تـوصــيـة خــلـيــة االزمـة بــسـبب

جائحة فيروس كورونا. 
وقــررتْ جلــنــة االنــضــبــاط حــرمــان
نــادي هــيت من الــلــعب عــلى أرضه
ألربع مباريات تواليا وذلك خملالفته
الئحـة االنضـبـاط وفقـاً للـمادة 67/1
ادة /5ب وفي حـال خـروجه من وا
منافسـة بطولـة الكأس فإن الـعقوبة
تــســـري خالل مــبـــاريــاته في دوري

الدرجة االولى.
 كما قـررتْ جلنـة االنضبـاط حرمان
ـــبــاراة مــحـــمــد عـــبــيــد مـــشــرف ا
ـــارســـة االشــراف مـــحــمـــود من 
ألربـــعــة أدوار واجـــبــة وذلك وفـــقــاً
لـلــمـادة  5/1 من الئـحــة االنـضــبـاط
اخلــاصـة بــاالحتــاد الـعــراقي لــكـرة

القدم.
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حـددتْ جلنـة الـصاالت والـشـاطئـية
في الــهــيـأة الــتــطـبــيــعـيــة احلـادي
قبل والعشرين من تشرين الثاني ا
مــــوعـــــدا النـــــطالق دوري الـــــكــــرة

الشاطئية للموسم   2021 / 2020 .
وقالَ رئـيس اللجـنة صـبحي رحيم
ان اللـجنـة عقـدت اجتـماعـاً في مقر
احتــاد الـكــرة بــشــأن حتـديــد آلــيـة
ـوعـد الــدوري و االتـفــاق عـلـى ا
وجـــمــيـع الــتـــرتـــيــبـــات اخلـــاصــة

بنجاحه . 
وأضـــافَ قــررتْ الـــلـــجـــنـــة إقـــامــة
الـدوري بـنـظـام الـتـجـمع فـي بـغداد
وبابل وبواقع مجموعت على أن

تقام األدوار الـنهائية فـي العاصمة
بــغـــداد ونــأمل أن يـــكــون حتــديــد
انــطالقـة الــدوري نـقــطـة حتـول في
ا يخدم مسار اللعبـة وتطويرها 
ـــنـــتـــخب الـــوطـــني في مـــشـــوار ا
الــبــطـــوالت الــعــربــيـــة والــقــاريــة
وخـــطــــوة الكـــتـــشــــاف الـــطـــاقـــات
واهب الـشابـة. واختـتمَ صبحي وا
مـــا يــســـعــدنـــا هــو رغـــبــة الـــفــرق
ـنـافسـة عـلى حتـقيق ـشـاركة وا بـا
ــبــاريــات الــنــتـــائج اجلــيــدة في ا
وهـذا يـدفـعـنـا الى مـواصـلـة الـعمل
بهمة كبيـرة إلظهار الدوري بأفضل
صــــوره من الــــنـــواحـي الــــفـــنــــيـــة

واالدارية والتنظيمية.
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افـتـتـح وزيـر الـشــبـاب والــريـاضـة
عـدنــان درجـال مـشـروع  650 الذي
يـتـضــمن نـاديـاً ريــاضـيـاً لــلـشـبـاب
ومــطــعــمــاً صــحـيــاً وهــو األول من
نـــوعـه في الـــعــــراق. وقـــال درجـــال
خالل حـــفل االفـــتـــتـــاح  ان وجــود
هـكذا مـشـاريع ريـاضيـة في الـعراق
هــو خــطــوة مــهــمــة نــحــو تــعــزيــز
االحترافية ب الشباب مشيرا إلى
راكز الرياضـية وجودها ينمي أن ا

واهب في البلد.  ا

وأضــاف أن الـــعــراق بــحـــاجــة إلى
هــكــذا مـــشــاريع ريــاضــيــة تــخــدم
الرياضي وعموم الشباب. ويعتبر
شـروع هو الـثـاني جملمـوعة هـذا ا
احلنظل الدولية  فـي تعزيز مفهوم
الــــــشـــــمــــــول الـــــريــــــاضي بــــــعـــــد
نــــــــــــــــادي   wolfgym في بغداد.
وقــال عــضـــو مــجــمــوعــة احلــنــظل
الدولية نور احلـنظل إن اجملموعة
 تـعمل عـلى تعـزيز مـفهـوم الشـمول
الـريـاضـي اذ نـعـمل عـلى ان يـكـون
في كل مــــحـــافـــظـــة اكــــثـــر من نـــاد

ريــاضي يـهـتم بـصـحـة الـعـراقـيـ
ـــــشــــروع 650 مــــشـــــيـــــرا إلى أن ا
يتضـمن الغذاء الصـحي والرياضة
في وقت واحـد وهذه جتـربة فـريدة
في الـعــراق مـوضـحــا ان تـســمـيـة
شروع باسم  650 هو لوجود 650 ا
عــضـلـة في جـسـم االنـسـان ونـعـمل
عـلى بـنـاء وحتـريك هـذه الـعضالت

في مكان واحد. 
ــــشـــروع مـــقـــســـوم إلى وأكـــد أن ا
ـطعم يقدم غذاء نصف األول هو ا
واد الكيـمائية عضويـاً خاليـاً من ا
بــشـكل صـحـيح وهــو مـقـتـطف من
مـزارع اجملـمـوعـة في بـغـداد وعـدم
شرائه من الـسوق والـنصف االخر
يحتوي على رياضة  CrossFitوهي
ريـــاضـــة مــــشـــهـــورة فـي الـــعـــالم
وتــعـتــمـد عــلى حــصص تــدريـبــيـة
دة سـاعـة يقـودهـا مدرب جـماعـيـة 
مـــخــتـص وتــدمـج ثالث ريـــاضــات
بــوقت واحـد وهي بـنــاء الـعـضالت
والـلـيـاقــة واجلـمـنــاسـتك. وأكـد أن
الـنـادي الـريــاضي سـيــكـون مـركـزا
نـتخـبات لـتدريب العـبي األنديـة وا
الـــــوطــــنــــيــــة ألنـه األول من نــــوعه
ويــخـدم العـبي كـرة الــقـدم والـسـلـة
والــــريـــاضـــات األخــــرى كـــمـــا انه
صــديق لـلـبـيـئـة اذ جـمـيع األجـهـزة
الرياضية واالنارة وغـيرها صديقة

للبيئة. شرع الرياضي الذي افتتحه وزير الشباب جانب من ا

احدى منافسات بطولة الكرة الشاطئية
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دعتْ الـهـيـئـة الــتـطـبـيـعـيـة األنـديـة
واالحتـــادات الــفـــرعـــيــة كـــافــة الى
االلتزام التام بتطبيق قرارات خلية
االزمـة احلــكـومـيــة بـعـدم الــسـمـاح
لـــلــجــمــهــور الـــكــر الــدخــول الى
العب.  وقــــالَ رئـــيس الــــهـــيـــئـــة ا
الـتـطـبـيـعـيـة إيـاد بـنـيـان في ضـوء
قـرار خـلـية االزمـة احلـكـوميـة تـقرر
إلـزام األنـديـة واالحتادات الـفـرعـية

ــنع اجلــمــهــور من الــدخــول إلى
ـالعــب فـي مــــــــــــــبــــــــــــــاريـــــــــــــات ا
ــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــم  2021-2020. ا
وأضــافَ فـي حــالــة مــخــالــفــة هــذا
ــسـتــضـيــفـة الــقـرار فــإن األنـديــة ا
ــتـرتـبـة عـلى سـتـتـحــمل الـنـتـائج ا
ذلـك كـونه أمـرا يـخـالف تـعـلـيـمـات
خـلـيـة األزمـة احلــكـومـيـة. واخـتـتمَ
بــــنــــيـــان بــــالــــقـــول: قــــرار دخـــول
اجلـمـاهـيـر لـلــمالعب في مـبـاريـات

الدوري وجمـيع البطوالت الـتابعة
الحتاد الكرة مرتبط بقرارات خلية
األزمــة حـــصـــراَ ومن الـــصــعب أن
تـتقاطـع التطـبيـعيـة مع التـوجهات
احلكومية حلمـاية اجلمهور الكر
من جائـحة كـورونا. وقـررتْ الهـيأة
الـتـطبـيـعيـة لالحتـاد العـراقي لـكرة
الــقــدم تــشــكــيل جلــنــة االنــضــبـاط
تــــزامـــنـــاَ مـع قـــرب انـــطالق دوري
وسم 2021 - 2020 . ـمـتـاز  الـكـرة ا

وتـــألـــفت الــلـــجـــنــة من عـــلي والي
مـحــمـد رئــيـســاَ وعـضــويـة كل من
عـــدي جـــواد كـــاظـم وقـــيس هـــامل
حمدان ونـهاد كاظم عـيدان وعباس
عــبـد احلـسـ زويـن وجـاسم عـبـد
الكر فرحان مقرراَ للجنة. وعقدتْ
الـلـجنـة اجتـمـاعهـا الـتداولي األول
بـرئـاسة عـلي والي ووجـود جـميع
وسم اعضائها حتضيراََ النطالق ا

الكروي اجلديد.
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تـأهـل إلى األدوار اإلقــصــائــيـة
(دور الـ (16عــلى  9,5مــلــيــون
يـــورو يـــضـــاف إلـــيـــهــا 10,5
مليون يورو في حال بلوغ ربع
النهائي و 12ملـيون يورو مع
بلوغ نصف النهائي.أما الفائز
باراة النهائية وهو فريق في ا
ــاني فـقـد بـايــرن مـيــونـيخ األ
حــصل عـلى  19مــلـيــون يـورو
إضافـية في مـقابل  15ملـيونا
لباريس سان جـرمان الفرنسي
الــوصــيـف.ويــضــاف إلى هــذه
ــبــالـغ الــثــابــتــة جــزء مــالي ا
يـــتــغـــيـــر اعــتـــمـــاداً عــلى أداء
الــــنـــــادي عــــلى مـــــدى عــــشــــر
ـكن أن تصل سـنوات والـتي 
إلى  35,46مـــــلـــــيـــــون يــــورو:
ويتصدر ريـال مدريد اإلسباني
هــذا الــتــرتــيب مــتــقــدمـاً عــلى
بايرن فيما يحتل سان جرمان
ركز الثامن.وأخيراً يأتي في ا
تــقــســيم كــعــكــة حــقــوق الــبث
الـتـلـفـزيـوني الـتي بـلغت 292
اضي مـليـون يـورو الـعـام ا
وتوزّع وفقاً لقيمة كل سوق
تـــلــــفـــزيــــونـــيــــة لألنــــديـــة

{ لنـدن- وكـاالت: أعرب جـوزيه مـورينـيـو مدرب تـوتـنهـام هـوتسـبـير عن
ـستوى الذي قـدمه البدالء في انتـصار فريقه  عـلى السك لينز سعادته با
النمساوي بثالثية نظيفة ضمن لقاءات اجلولة األولى من مسابقة الدوري

األوروبي. 
ـباراة بحسب مـا نقلت "بي بي سي": "أنـا سعيد من وقال مورينـيو عقب ا
أجل القائمة غيـرنا العديد من الالعبـ الباق عملوا بـجد من الطبيعي
ـسـابــقـة وعـنـد خـوض ـبــاراة األولى في ا أن ال أقـوم بـذلك عــنـد خـوض ا

اللقاء على ملعبك ولكني أثق باألوالد وكان األمر جيدًا".
ـزيد من وأضاف: "قـدمنـا مـستـوى صـلب وآمن كان بـإمكـانـنا تـسـجيل ا
األهداف ولـكن هـذه لـيـست مـباراة إقـصـائـيـة فقط  3نقـاط وإذا تـواجدت
زيد من الطاقة". لعب لسجلنا أكثير فاجلماهير جتلب ا اجلماهير في ا
وتابـع مدرب تـوتـنـهام هـوتـسـبـير: "في الـنـهـايـة كانت تـلك فـرصـة لالعـب
شاركة". للمشاركة واكتساب الثقة أشعر بالبدالء ورغبة اجلميع في ا

{ رومـا- وكـاالت: كــشف تـقـريـر صــحـفي إيـطــالي تـطـور جــديـد بـشـأن
خـضـوع الــبـرتـغـالي كــريـسـتـيــانـو رونـالــدو جنم يـوفـنـتــوس الخـتـبـارات

ستجد. فايروس كورونا ا
كان رونالدو أصيب بـكورونا أثناء التـواجد مع منتخب بالده

خالل فترة التوقف الدولي األخيرة.
 ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" فإن آخر اختبارات
كـورونـا الــتي خـضع لــهـا رونــالـدو كـانـت بـاألمس وجـاءت

النتيجة إيجابية.
وأشارت إلى أن االخـتـبار الـرئيـسي الـذي يعـول يـوفنـتوس أن
تأتـي نتـيـجـته سلـبـيـة سـيكـون غـدًا اجلـمعـة حـيث يـتـوافق هذا

قدرة بنحو  10أيام. وعد مع انتهاء فترة احلجر الصحي ا ا
وأوضحت أن بـاقي العبي يـوفنـتـوس يخـضعـون لعـزل صحي
ــقـرر أن يـنــتـهي غـدًا اجلــمـعـة إذا جـاءت احـتـرازي ومن ا

سحة سلبية عقب إجراء اختبارات جديدة. نتيجة ا
قبل. واجهة هيالس فيرونا األحد ا ويستعد يوفنتوس 
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إجـــراءات احلـــجـــر الـــصـــحي
وســيــكــون ضــروريــاً حــيــنــهــا
إيــــجـــــاد مــــلـــــعب عـــــلى أرض
بـاراة.وتـوفر مـحايـدة إلقـامـة ا
لـوائح "ويفـا" ما ال يـقل عن مئة
مقـعد للـصحافيـ في مباريات
دور اجملموعـات. ويرتفع العدد
إلى  200في مـبـاريات اإلقـصاء

باشر.  ا
ـبـاريـات وكـمـا هـو احلـال مع ا
الدولية وفي الدوري األوروبي
يــحق لألنــديــة إجــراء خــمــسـة
تــــبــــديـالت بــــدالً من الــــثالثــــة
ـبــاريـات من ـعــتـادة خـالل ا ا
أجـل "تـــخـــفــــيف الـــعـبء عـــلى
" مـن روزنـــــــامــــــة الالعـــــــبـــــــ
ـكــثـفـة في 2020- ـبـاريــات ا ا

بسبب اجلائحة.أما في 2021
ـــغـــلــوب مــبـــاريـــات خـــروج ا
فيمكن إجراء تبديل سادس في
الــوقت اإلضـافي.ويـبــقى نـظـام
ـسـاعد "في ايه حكم الـفـيـديو ا
آر" والـذي دخل حـيـز الـتـنـفـيـذ
فــي مــــــــــــــوسـم 2020-2019 
ســــاريـــــا في جــــمــــيـع مــــراحل

سابقة. ا

ـانية العب األ - وكـاالت : ال يتوقف تـشيلـسي عن التـنقيب في ا {{ برل
عن العب جُدد يدعم بهم صفوفه بعد الثنائي تيمو فيرنر وكاي هافيرتز.
ـاني بتكـلفـة بلغت اضي مع الثـنائي األ النادي الـلنـدني تعاقـد الصـيف ا

حوالي  133ملـيـون يورو. وبـحـسب صـحيـفـة "صن" فـإن تشـيـلسي
يــســعى لــلــتـــعــاقــد مع ديــنــيس زكـــريــا العب وسط بــوروســيــا

اني في يناير/كانون ثان القادم. مونشنجالدباخ األ
يـأتي ذلـك في ظل غـيــاب الـدولـي الـســويـســري عن مـبــاريـات
مـونـشـنـجالدبـاخ بـسـبب خـضـوعه لـعـمـلـيـة جراحـيـة في

الركبة في وقت سابق.
ولم يـشـارك العب الـوسط الــسـويـسـري في أي مـبـاراة

منذ ما يزيد عن  7أشهر بسبب تلك اإلصابة.

{ مـدريد- وكاالت: كشف تقـرير صحفي إسـباني عن تطور جـديد بشأن مـستقبل الـفرنسي زين الدين زيدان
وسم احلالي. مدرب ريال مدريد خالل ا

وكـان ريال مـدريـد قـد خـسـر مؤخـرًا بـهـدف دون رد أمـام قـادش بالـلـيـجـا ثم سـقط مـجددًا بـنـتـيـجة  3-2ضـد
شاختار في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" فإن هناك انقسامًا في مجلس إدارة ريال مدريد حول قرار إقالة زيدان.
وأشـارت إلى أن بـعض األعـضـاء طـلـبـوا من رئـيس الـنـادي فـلـورنـتـيـنـو بـيـريـز إقـالـة زيدان عـقـب اخلـسـارت
درب ـهمـة الفنـية لراؤول جـونزاليس مـدرب الفريق الـرديف أو تعيـ ماوريسـيو بوكـيتيـنو ا تـتاليـت ومنح ا ا
ـوسم ال يزال طويلًا ومن اخلطأ إصدار الـسابق لتوتنهام.وأوضحت أن بـيريز لن ينوي إقالة زيدان ويرى أن ا

قرار حول وضع زيزو اآلن.

من إخـــراج الــبــطـــاقــة احلــمــراء
لـلـحارس بـيـكـفـورد.ولـكن ال حكم
ـساعدون ـباراة الرئـيسي وال ا ا
بتـقنية الـتحكيم بالـفيديو ارتأوا
ـسـاعـد في تقـنـية ذلك.ويـتدخل ا
الـتـحـكـيم بـالفـيـديـو في األخـطاء
الـتي تـنـجم عـنـهـا ضـربـة جـزاء.
فــلـــوا رأى أن بــيــكـــفــورد حــاول
االسـتـحـواذ عـلى الـكرة واحلـكم
الـــرئــيــسي لـم يــنــتــبـه لــلــخــطــأ
فــالـعــقــوبـة هي بــطــاقـة صــفـراء
ـســاعـد أن فــقط.ولـكن بــإمـكــان ا
يــقــتـرح عــلـى احلـكـم الــرئـيــسي
مشاهـدة اللقـطة معـادة بالفـيديو
لك االحتاد على خط الـتمـاس.و
سلطة فرض عقوبات بأثر رجعي
في احلـوادث الـتي لم يـنـتـبه لـها
ـــســـاعــد بـــتـــقــنـــيــة احلــكم أو ا
ـبـاراة ولـكنه ال الـفـيديـو أثـناء ا
يــراجع حــوادث شــاهــدهــا حــكم
ــبـاراة الــرئـيــسي أو مـســاعـده ا
واتـخـذ قــرارا بـشـأنــهـا.ومن بـ

كأس دوري ابطال اوربا

{ لـوزان - ا ف ب:  تُــســتـأنف
بــطـــولــة دوري أبــطــال أوروبــا
الــــيــــوم في خــــضم جــــائــــحـــة
ــســتــجــد فــيــروس كـــورونــا ا
وسـط شـكـوك حـيــال الـعـائـدات
ـــالــيــة لــهـــذا احلــدث مــا قــد ا
يــسـتـدعي تــعـديالت في لـوائح

. القوان
وخـالفــــــــاً

 جوردن بيكفورد
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ـــشــاركـــة.ومــعــادلـــة الــتــأهل ا
مـطـابــقـة لـلـسـنـوات الـسـابـقـة
رغـم تـــــقـــــلـــــيـص فـــــتـــــرة دور
اجملــمــوعـــات وحــصــرهــا بــ
تـشرين األول/أكـتـوبـر وكـانون
األول/ديـسـمـبـر بـدالً من الـبـدء
في أيـلــول/ســبـتــمـبــر.وعــلـيه
تــتــنـــافس أربــعـــة فــرق في كل
مــجــمــوعـة ذهــابــا وإيــابـا مع
ثالث نــقــاط لــكل فــوز ونــقــطـة
واحـــدة لـــكل تـــعـــادل. يــتـــأهل
ـتـصدر وثـاني اجملمـوعة إلى ا
دور الـ 16والـثـالث يـنـتـقل إلى
دور الـ 32مــن الــــــــــــــــــــــــدوري
األوروبي (يـوروبــا لـيغ).وبـدءا
ـــســـابـــقـــة من دور الـ 16من ا
باريات بنظام الذهاب جتري ا
ـبـاشـر واإليـاب مع اإلقـصـاء ا
ــبــاراة لــيــصل فـــريــقــان إلى ا
ـقـررة إقامـتـهـا في الـنـهـائـيـة ا
إسـطــنـبـول في  29أيــار/مـايـو

يأمل "ويفا" في.2021
ـعـتادة استـكـمـال الـصـيـغـة ا
حتى النهائي ويرفض في
الوقت احلـالي النظر في
مــــا يـــســــمـى "نــــظـــام
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الـتجمع" أي عـمليـة إقصاء من
مــواجـهــة واحــدة بـدءاً من ربع
الـنهـائي وعـلى أرض مـحـايدة
عـــــلـى غــــــرار مــــــا حـــــصـل في
ـــــاضـي في آب/أغــــــســــــطـس ا
الـعاصـمـة البـرتغـالـية لـشبـونة
جــــراء جـــــائــــحــــة كـــــوفــــيــــد-

وأفرزت األزمة الصحية.19
خــطــرين جــديــدين لــلــخــسـارة
باالنـسحاب وبنـتيجة 3- 0في
كل مرة.ستـكون هذه هي احلال
إذا لم يــــتــــمــــكن أي فــــريق من
توفير " 13العباً على األقل" من
ــرمى جـراء ضــمـنــهم حـارس ا
مــــــرض أو حــــــجـــــر جــــــزء من
الـــفـــريق وإذا تـــعـــذر حتـــديــد
مـوعد جـديـد للـمـباراة.وتـسري
الـعـقـوبــة نـفـسـهـا عـلى أي نـادٍ
يُعـتبـر "مسـؤوالً عن عدم إقـامة
ـبــاراة" بـســبب الـقــيـود الـتي ا
تــفــرضـهــا ســلـطــاته احملــلــيـة
كـــــــــــــــإغـالق
احلـــدود
أو

األمـثـلـة عـلى ذلك مـا
حدث في  2013عندما

عــرقل العـب ويـغــان كــالم
ماكـمانـامـان العب نيـوكاسل
مـــاســـاديـــو هــادارا عـــرقـــلــة
خـطيـرة أخـرج بسـببـهـا على
نـقـالــة ولـكن لم يـحـدث شيء
ألن مـــســاعـــد احلـــكم شـــاهــد
الـــلـــقـــطـــة وإن كــان أغـــلب

ـراقــبــ رأوا فـيــهـا ا
بطاقة حمراء.

لـلـسـنـوات الـسـابـقـة لم يـعلن
االحتـاد األوروبي لـكـرة الـقـدم
(ويـفــا) بـعــد عن هــبـاته ألهم
أحـداثه الـريـاضـيـة والتـي قد
ـعـتـاد تـعـود بـأربـاح أقل من ا
جـراء تـأثــر مـوارد كــرة الـقـدم

الية باألزمة الصحية.  ا
في موسم 2019-2020 فريق
32 مـن األنـــــــــــــديــــــــــــة الـ
ــــــشـــــاركــــــة في دور ا
اجملــــمـــوعــــات عـــلى

مليون يورو 15,25
عــــــــلـى األقـل قـــــــــبل
تــســجــيل أي نــقــطـة.
وكــان كل فـوز في دور
اجملــمــوعـــات يــضــمن
لــلـفــريق  2,7مــلــيـون
يــورو إضـافــيـة و900
ألــف يــــــــــــــــــــورو عــن كـل
تــــعـــادل.وحـــصـل كل فـــريق

واالنتـخابات الـرئاسة الفـرنسية
لعام  2017وشبـكة الكـهرباء في
دعي أوكرانـيـا.وأشـار مسـاعـد ا
ــرز في مــؤتــمـر الــعــام جــون د
صحـفي إلى أنه "لم تقم أي دولة
بـتــسـلـيح قــدراتـهـا فـي الـفـضـاء
االلكـتروني بشكل خـبيث أو غير
مـــــســـــؤول مــــثـــــلــــمـــــا فــــعـــــلت
روسـيــا".وقـال وزيــر اخلـارجــيـة
الــبــريــطــاني دومــيــنــيك راب إن
الـــهــجـــمـــات الـــتي اســـتــهـــدفت
ــنــظــمــ واجلــهــات الــراعــيـة ا
ومـقدمي اخلـدمـات الـلوجـسـتـية
ـــــبـــــيــــة لـــــدورة األلـــــعـــــاب األو
ـبــيــاد طـوكــيـو لــلــمـعــوقـ وأو
كــانت "مـــتــهــورة".وأضــاف
"نـــــديــــنــــهـــــا بــــأشــــد
ــمــكــنـة" الــعـبــارات ا
ــمـلــكـة و"ســتـواصل ا

{ لـــــــنــــــــدن - وكـــــــاالت: قـــــــال
مـــســـؤولــون بـــريـــطــانـــيــون إن
قـراصـنة من روسـيـا اسـتـهـدفوا
ــبـــيــة الــتي دورة األلـــعــاب األو
كـــانـت مـــقـــررة هـــذا الـــعـــام في
طوكـيو بـهـدف تعـطيـلهـا.وقالت
وزارة اخلـارجية الـبريطـانية إن
االســـتــخـــبـــارات الـــعــســـكـــريــة
الروسية نفذت "عملية استطالع
إلـــكــتــرونــيـــة" ضــد مــســؤولــ
ومــنــظـــمــات مـــعــنــيـــة.ووقــعت
زعـومـة قبل تـأجيل الهـجمـات ا
دورة األلــعــاب حـتـى عـام 2021
بـسـبب تـفـشي جـائـحـة فـيـروس
كــــورونــــا.ومع ذلـك لم يــــحــــدد
ـسـؤولـون طـبـيـعـة الـهـجـمـات ا
اإللــكـتـرونــيـة بــالـتـفــصـيل.وفي
الـــوقت نـــفــــسه أعـــلـــنت وزارة
الــعــدل األمــريــكــيـة عـن تـوجــيه

{ ميونخ- ا ف ب:  أعلن بايرن
ــاني عـن إصــابــة مــيـــونــيـخ األ
مـهاجـمه الـدولي الـشـاب سـيرج
غـــنــابـــري بــفــايـــروس كــورونــا
ـســتـجــد وســيـكــون بـالــتـالي ا
غـائـبـا عن مـبـاراة األربـعـاء ضد
أتـلــتـيـكــو مـدريــد اإلسـبـاني في
مـسـتـهل حـمـلـة الـدفـاع عن لـقب
دوري أبـــــطـــــال أوروبـــــا.وقــــال
الـــنـــادي الـــبـــافـــاري أن الالعب
الــــبــــالغ  25 عـــــامــــا في "وضع
جـيـد" مـشـيـرا الى أنه "مـوجـود
فـي احلــــــجـــــــر الــــــصــــــحـي في
مـــنــــزلـه".ولم يــــعط بــــايـــرن أي
تـفاصـيل إضـافـيـة حـول عواقب
إصــابـــة غـــنــابـــري بــفـــايــروس
كورونا على الفريق بأكمله وعن
وضع مــبـــاراة األربــعــاء أو إذا
كـان سـيـضع العـبـ آخـرين في
احلـــجــر. وشــارك غـــنــابــري في
مــبـــاراة الـــدوري الــســـبت ضــد
أرميـنيـا بيـليـفيـلد 1-4 مـا يثـير
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{ لــنـدن - وكـاالت: لن يــتـعـرض
حـــارس مــرمى فــريـق إيــفــرتــون
اإلنكليـزي جوردن بيكفورد إلى
عـقـوبة بـأثـر رجـعي بعـد تـسـببه
فـي إصــابـــة مــدافع لـــيــفـــربــول
ـبـاراة فــيـرجــيل فـان دايك فـي ا
األخـــيـــرة بــــ الـــفـــريــــقـــ في
الدوري.وقال احتاد كرة القدم إن
ــبـــاراة شــاهــد احلــادث حـــكم ا
ـيـدان واسـتـعان فـوق أرضـيـة ا
بـــــتــــــقـــــنــــــيـــــة الــــــتـــــحـــــكــــــيم
بـالـفـيـديو.وأصـيب فـان دايك في
الـربـاط الـصلـيـبي عـنـدمـا ارتطم
بــاحلـارس بـيـكـفـورد في الـشـوط
ـــبـــاراة.ويــــتـــوقع أن األول مـن ا
يغـيب مدافع لـيفـربول عن فـريقه
ـدة ستة أشـهر بسـبب اإلصابة
ـلك ــوسم.و ــا إلى نـهــايـة ا ر
االحتـاد سلـطـة الـتـدخل حتى إن
كـانت احلـادثة وقـعت أمـام مرأى
احلـــــكـم ولــــــكن ذلـك مــــــتـــــروك
لـلـحـاالت االسـتـثـنـائـيـة الـنادرة

وهـــو مــا ال يـــنــطـــبق عـــلى هــذه
احلـالـة.ورفع فابـيـنـهو كـرة نـحو
القـائم الـثـاني وسـارع فان دايك
إلى اقـتـنـاصـهـا ولـكن بـيـكـفورد
ارتـمـى نـحــوه وأخــذ في طــريـقه
ســـاق فــــان دايـك بـــ رجــــيــــله
برح على وظهرت عالمات األلم ا
وجه مــــدافع لــــيــــفــــربــــول فــــور
ـسـاعد االرتـطـام.وراجع احلـكم ا
بـتـقنـية الـفـيديـو إمكـانـية ضـربة
جــزاء ولـكن احلـكم مــنح ضـربـة
حــرة لــفــريق إيــفــرتــون ألن فــان
دايـك كــان في وضــعـــيــة تــســلل.
ـــــعــــلب وخـــــرج فــــان دايـك من ا
وتواصـلت مجريـات اللعب.واثار
خالف بـشأن كـيـفـية الـتـعامل مع
اخلـطــأ الـذي ارتــكـبه بـيــكـفـورد.
وكانت الـنظـرية األولى أن احلكم
لم يـكـن لـيـعــلن ضــربـة جـزاء ألن
فان دايك كـان في وضعيـة تسلل
ولـكن نــظـريـة أخـرى أشـارت إلى
نع أن عدم منح ضـربة جزاء ال 

واجهة تحدة الـعمل مع  ا
الــهـجــمـات اإللــكـتــرونـيـة
اخلــــــــــبـــــــــيــــــــــثــــــــــة في
ـــســـتــــقـــبل".وحتـــاول ا
ـــتــــحـــدة ــــمـــلــــكــــة ا ا
ــتـــحــدة والــواليـــات ا
زيــادة الــضـغـط عـلى
الـقـراصـنـة الروس
مـــــــــــن خــــــــــالل
الـــــــــكــــــــــشف
الـعـلني عن

نشاطهم.

ـثلو االدعاء في لروسـيا".وقال 
ـتـحـدة إن اجملـمـوعـة الـواليـات ا
سـعت إلى تـعطـيل دورة األلـعاب
ـبـيـة الـشــتـويـة لـعـام 2018 األو

اتــهـامــات إلى ســتــة من ضــبـاط
االسـتـخـبـارات الــروسـيـة بـشـأن
هـجــمـات إلــكـتــرونـيــة مـزعــومـة
ـنــفـعـة االسـتـراتـيـجـيـة تـخـدم "ا

شعار اولبياد طوكيو

اخملــاوف بــإمــكـانــيــة أن تــكـون
هنـاك حاالت إيجـابية أخرى في
ـاضي ـوسم ا الـفـريـق الـفـائـز ا
بــــثـالثـــيــــة الــــدوري والــــكـــأس
احملـلـيــ ودوري األبـطـال قـبل
أن يضيف لقـبي الكأس السوبر
األوروبــيــة والـــكــأس الــســوبــر

احمللية.

 سيرج غنابري

كريستيانو رونالد
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اإلبداع االنـساني عـماد الـتكـنولـوجيـا والعـلوم واالداب والـفنون 
نتجات التي يستخـدمها اجلنس البشري من اجل حتس وكل ا

احلياة .
ـوهــبـة الــتي  تـعــتـبــر الـقــدرة الـفــائـقـة واالبـداع مـن مـخـرجــات ا
وهوب واالحترافية الـعالية  وهي منحـة إلهية فطريـة لدى الفرد ا

.
وهوب ذو عقل ابداعي حسب اختصاصه وموهبته . وا

ـوهبـة التي اليـتمتع فـتوح يـحقق االبداع  شـأنه شأن ا والعـقل ا
بـها كل انـسان . فالـتعـامل مع االخـرين بعـقل متـفتح يـحدث نـقلة
نـغلق نـوعيـة في العـطاء االنـساني واالجـتمـاعي . بعـكس العـقل ا

فهو محكوم بالتقليد االعمى وتكرار نفس األخطاء .
ـنـغـلـقـون عـلى انـفـسـهم بـإثـبـات صـحـة حـيث يـهـتم األشـخـاص ا
افـكـارهم وعــقـائـدهم  أكـثــر من اهـتـمـامــهم بـتـطـويــر انـفـسـهم او

احلصول على مستوى أفضل حلياتهم .
w UIŁ ÂbIð

نحن نعيش اآلن أكـثر من أي وقت مضى في عالم مـتغير وسريع

ا يتطلب مـجاراته في التقدم  الـثقافي والتكـنولوجي  واللحاق
به باالنـفتاح عـلى التجـارب اجلديدة والـطرق احلديـثة في تعـاملنا

مع االفكار او النظر إلى األشياء .
إذا لـم نـبق مـحـدثـ  فــسـوف نـفـقـد الــتـطـورات الـتي حتـدث في

العالم.
نح وانـفـتـاح الـعقـول يـطـلق الـعنـان البـداعـات اكـثر شـمـولـيـة  و

العقل قوة فكرية تفوق اخليال .
أن تـكـون مـتـفـتح الـذهن يـعـني أنك تـتـقـبل مـجـمـوعـة مـتـنـوعـة من
ـعلـومات واألفـكار  وهـذا يـعني أن تـكون مـرنًا وجـهات الـنظـر وا

قابلًا للتفاعل مع االخرين .
نحـن لسـنا بـحاجـة الى وعاظ يـكررون نـفس االفكـار والتـجارب 
نـحن بـحـاجة الى نـخب مـبـدعة مـتـفتـحـة الـعقل حـتى نـتـماهى مع

التطور العلمي والثقافي واالجتماعي .
ا يتـطلب فتح عـقولنـا  والذهاب  الى الـتغيـير اجلذري . وليس
اضي  واال ا هـو مـوجـود واجـترار افـكـار وامـجـاد ا االكـتـفـاء 
سـنظـل نراوح مـكانـنـا  حيث ال تـوجـد نهـضة او نـقـلة اجـتـماعـية
مــتــمــيــزة من دون فــكــر مــتــحــرر مــنــفــتح عــلى اجلــمــيـع . وهـذا
مانشاهده من خالل دراسة التاريخ االنساني على مر العصور .
نفتحون على استـعداد دائم لتغيير وجهات نظرهم واالشخاص ا

عند تقد حقائق وأدلة جديدة .
فإذا قصرنا أنفسنا على ما عـرفناه وشعرنا براحة أكبر بالعيش
ـاضي  فسـوف نصـبح محـبـط بـشكل مـتزايـد وأقل قدرة في ا
ـسـتـمـرة  وهـذه حـتـمـية ـيـة ا عـلى الـتـعامـل مع الـتـغيـيـرات الـعـا

تاريخية .
ـيـل لـتـأكـيـد مـعـتـقـداتـنـا يـسـمى حتـيـز  . mysideوكـثيـر من ان ا
هم عــلى صـوابٍ دومـاً  ـتــحـيـزين لــنـهج مــعـ  يـعــتـقـدون بــأنـَّ ا
وغيـرهم على خـطأ دون مـراجعة الـذات او اعادة الـتفكـير والـنظر
يلـون إلى التـشكيك في في احتـمال الصـواب عنـد الغيـر . وهم 

كل فكرة تتعارض مع أفكارهم ! .
هم أن تـكون في عـالم يتـزايد فـيه الـصراع  واالسـتقـطـاب  من ا

قادرًا على اخلروج من منطقة السكون والتحفظ الى آفاق
االنفتاح السياسي واالقتصاي واالجتماعي والثقافي  مع االخذ

الئمة . بوجهات النظر واألفكار األخرى ا
اضي والتـمسك بها بـتزمت وتطرف ان االنغالق على مـوروثات ا

 يتعارض مع النهوض باجملتمع على طريق التحديث .
ـسـتــوى الـشـخـصي اذا اخــتـرنـا أن نـتــعـامل مع احلـيـاة وعـلى ا
ـلل وعدم بنـفس الـطـريقـة يـومًـا بـعد يـوم  سـيـنتـابـنـا الـشعـور بـا
اإللهام  ونقـلل من قدراتنـا العقليـة والفكريـة  ونصبح أقل إثارة
لالهـتـمـام من قـبـل اآلخـرين  ونـعـرض أنـفـســنـا خلـطـر اإلصـابـة

ر وغيرها . باألمراض االنتاكسية العقلية كالزها
ـنـفـتح هـو نـتيـجـة  لـلـتـفكـيـر الـنـقدي والـعمل عـلى تـنـمـيـة العـقل ا

نطقي. وا
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كمـا ان االنسـان يصـبح اكثـر قوة عـقلـيا من خالل االنـفتـاح على
الـتجـارب واألفكـار اجلـديدة  ويـكون أكـثر ثـقةً بـنـفسه عـند تـعدد
اجملـاالت الـفـكـريـة والـثـقـافـيـة . وهـو ال يـخـشى ارتـكـاب األخـطـاء
عنـدما يكـون لديه عـقل متفـتح  وبالتـالي يكـون أكثر تـقبالً للـتعلم
تعددة . واهب ا من خالل االخطاء  كمـا يزدهر االبداع وتبـرز ا
ـنفتح ال يسجن نفسه فى قوالب وهكذا فان الشخص ذو العقل ا
نعه من التطور واإلصالح .  جامدة جتعله أسير معتقد واحد 
نـغلق تكريس لتـرسبات دينيـة واجتماعية من حيث يعتـبر العقل ا
ا ـة . اليس كل محـدثة بـدعة وكل بدعـة ضاللة !  االزمنـة القد
يـعـني جـمـود الـفـكـر  وعـدم تـقـبل الـتـجـديد .  رغـم حديـث النـبي

صطفى بان الله يبعث لهذه االمة من يجدد دينها . ا
نـفـتحـون هم أكـثر تـقـبلًـا لـآلخرين نـعـلم جمـيـعا ان األشـخـاص ا
ولـديـهـم حتـيـزات الفــكـارهـم بـدرجـة  أقـل . ولـكن حــذاري  فـقـد
رء أن االنـفتـاح الذهـني يعـني قبـول كل شيء بـسذاجة . يعـتقـد ا
كال  فـاالنـفـتـاح يـعــني أنـنـا ال نـسـتــطـيع مـعـرفـة كل شيء  وأن
معـتـقـداتـنـا لـيـست مـبـاد ثـابتـة وأن هـنـاك دائـمـا أشـيـاء جـديدة
نتـعلمهـا كل يوم . لذا فـنحن مسـتعدون أحـيانًا لتـغييـر معتـقداتنا
وآرائنا أو أفكارنا . وهو ميزة أسـاسية إلثراء وجودنا حيث يفتح

زيد من التفاعالت الصادقة والعميقة مع العالم . الباب 
ـنـغـلق لن يـكـون فـقط جتاه وعـلى الـعـكس من ذلك  فـإن الـعـقل ا
األفـكـار اخلـارجـية   بـل يتـقـوقع الـشـخص حـتى عـلى  أفـكاره .
وهـذه الـنـزعة هـي أكثـر مـقـاومـة لألفـكار اجلـديـدة  والـبـقاء رهن
ـة . ولـكـنك إذا فـتحت أبـواب عـقـلك ولـو قـليالً  ـعـتـقـدات القـد ا
سترى افكارا رائـعة  قادرة على حتريرك من مـستنقع اجلمود .
يــحـــدث ذلك غــالــبًــا في حــيــاتــنــا الــيــومــيــة اذ جنــد أشــخــاصًــا
ط تـفكـيـرهم . حتى ان بـعض أصـدقائـنا اليـستـطـيعـون مغـادرة 
نـراهم مـتزمـت ال يـرغـبون في الـتـغيـيـر  أو ال يخـاطـرون بسـماع
رأي مـخـتـلف  ويعـتـقـدين أن أي شيء ال يـتـطـابق مع آرائـهم هو

خطأ .
لـعل اخلـوف من أكـبـر  احلـواجـز الـتي نـواجـهـهـا عـلى اإلطالق .
ـسـارات اجلـديدة ـنـعـنـا من اسـتكـشـاف الـفـرص وا فـهـو الـذي 

امامنا  والتي بامكانها زيادة الرضا داخل نفوسنا .
عليـنا ان نعـي جميـعا ان اي تقـدم حضاري اوازدهـار اقتصادي
ـكن حتـقـيـقه من دون االنـفـتـاح عـلى افـكـار وجتـارب االخـرين ال
وان المخرج لـنا من حالـة الركود االقتـصادي والعـقم الفكري اال
زيـد باالنفـتاحٍ احلضـاري والفكـري على الـعالم . ففي االنـفتاح

يتحقق االبداع والتقدم في اجملاالت كافة  .

 rO¼«dÐ« r¼œ«
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نـظمة كانت مـتأكدة من سالمة ا
إجــراءاتـنـا وصـحــتـهـا من خالل
خـبـرائهم وجلـان التـفتـيش التي
ـوقع لـذا كـانت إجـابـتـنـا زارت ا
ـعـلومـات وبـنفس بعـدم صـحة ا
الــوقت  إحــالـة الــقــضــيـة الى

جلنة حتقيقية. 
nðU¼ WOJK

ـعــنــيـة     خـاطــبــنـا اجلــهــات ا
ـعـرفـة مـلـكـيـة هـاتف الـعـراقـيــة 
تـصل ومكـان إرسال الـشخـص ا
الــرســالــة. وبــعــد أيــام وصــلــنـا
اجلـواب بأن الـهاتف يـعود الحد
مــــنــــتـــســــبـي دوائـــر الــــعــــلـــوم
والـتـكــنـولـوجـيــا ويـعـمل رئـيس
مـهـنـدسـ أقـدم وتأريـخ إرسال
ــكـان الــذي أرسـلت الـرســالـة وا
مــنه هـو مـطـار بــغـداد. بـعـد ذلك
شُــكـلـت جلـنــة حتــقـيــقــيــة بـكل
سـريـة واُستـدعِي ذلك الـشخص
من قبل اللجنة من دون علمه عن
 غرض االسـتدعـاء ثم وُجهت له
عـدة اســتـفـســارات مـنـهــا بـيـان
الغـاية من كـتـابته  تـلك الرسـالة
والــتي انــكــرهــا في بــاد األمـر
ارسالها إال أنه اعـترف فيما بعد
 حيث علم بـوجود االوليات لدى
الـــلــجـــنـــة مـــدّعــيًـــا انه قـــرأ عن
ـشـروع في الـصحـف  وبأنه لم ا
يسمع عنه في الوزارة مع العلم
شـروع لم يصرح أن العـمل في ا
به فـي االعالم ولم يــــكـــتـب عـــنه
بـأية صحـيفـة لذا صنـفت احلالة
ضـمن مـفهـوم الـتـصرف بـاحلـقد
والـكـره جتـاه مـنـجـزات الـنـجاح
وقــــــــد اتـــــــخــــــــذت اإلجـــــــراءات
عني القانونية بشأن الشخص ا

 . ش جراء ذلك العمل ا

واالخـالقي والــــــوطـــــنـي وعـــــلى
الـعـكـس جنـد ان الـبـعض مـنـهم
خصـوصا أولئـك فاقدي الـضمير
ــســؤولـــيــة واألخالق يــعــمل وا
عــلى عــرقـلــة اخلــطط وإجـراءات
شاريع والبعض ـهام وا تنفيذ ا
االخـــر يــعــمــلــون عــلـى تــســفــيه
ـنجـز وتـثبـيط عـزائم العـامـل ا
ناط بإخـالص وضمن الـواجب ا
بـهم. ان من اجلـديـر معـرفـته بأن
ليس كل ما يعلن عنه ويشاع هو
احلـقيقـة فلقـد رصدت الكـثير من
مــؤشـرات إعـاقـة وعــرقـلـة اجنـاز
مــــشــــاريع نــــافــــعــــة لــــلــــعــــراق
والعراقـي والتي أود ان أفصح
عن بـــعض مــنـــهــا. فــمـــثال عــلى
الــرغم من الــنــجـاح الــذي حتـقّق
فـي تـصــفــيــة واتالف مــخــلــفـات
األسـلـحـة الـكـيمـيـائـيـة وحـصول
ــيـة الــعـراق عــلى الــوثـيــقـة األ
الــتي تــؤيــد ذلك اال انـه حـصــلت
ـــنـــغـــصــات بــعـض األحــداث وا
خالل فـــتــرة الــتـــنــفـــيــذ من اجل
عـرقــلـته والــتي تـدل عــلى خـسـة
ودنـــاءة مــرتـــكــبـــيــهـــا ومن تــلك

األحداث ما يأتي:  
احلـــالـــة األولى الـــتـــشـــكـــيك في
اإلجنــــاز: وصــــلــــتــــنــــا رســــالـــة
الــكـتــرونــيـة مـن مـنــظــمـة حــظـر
األسـلـحـة الـكـيمـيـاويـة فـي شـهر
ايــــــلــــــول  2017مـع عــــــبـــــارات
التعجب واالسـتغراب تشير الى
اســتالمــهم رســالــة مـن الــعـراق
ومـن هـــاتف نــــقـــال أُدرج رقـــمه
تــشــكك فـي إجــراءاتــنــا واعــمـال
اتـالف مــــخـــلــــفــــات األســـلــــحـــة
الـكـيمـيـائـية وتـنـفي إجنـازنا في
تــدمــيــر مــخــزن 13. عــلــمــا بــان

احلـالـة الــثـانــيـة الــتـعـتــيم عـلى
احلــقـــائق:  تــقـــيــيـم مــشــروع
اتـالف مـــخــــلـــفــــات األســـلــــحـــة
ــبـلغ الـكـيــمـيــائـيــة واإلنـفـاق وا
شـروع ونسـبة ـتـوقع إلكمـال ا ا
ـدة الـزمـنـيـة إلنـهـائه اإلجنـاز وا
وأسـباب تـأخر إجنـازه الذي بدأ
الـعمل بـه منـذ عام 2011م ومن
خالل احلـديث مع الـسـيـد رئيس
الـوزراء حصلت الـقناعـة بوجود
مؤشرات فسـاد مالي لذا شُكّلت
جلـــنـــة حتـــقــــيـــقـــيــــة من اعـــلى
ستويات وسحبت يد مجموعة ا
شروع نتـسب في إدارة ا من ا
ـــا اضـــطـــرنـــا الســـتــبـــدالـــهم
وتـسمـيـة بـدالء لهـم. وبعـد فـترة
قـاربت الشـهر من تـأريخ استالم
ــشــروع اجلــديــدة قُـدمت إدارة ا
لـــنـــا طــــلـــبـــات من قــــبل بـــعض
ـنــتــســبـ من دوائــر الــعــلـوم ا
والتـكـــــــــنولوجـيا بعدد 100-

يرغبون فيها بتقليص  120
الدوام وزيادة عدد خطوط النقل
ومـنـحـهم مــخـصـصـات خـطـورة
وطــلـــبــات اخـــرى فـــيــهـــا خــرق
للـقوان والتـعليمـات واألنظمة.
وفي الوقت نـفـسه كـانت تصـلـنا
مـعـلـومـات بـأن بـعض من هـؤالء
ــنــتـــســبـــ يــحــرضـــون عــلى ا
الـتـظــاهـر في أثـنــاء مـدة الـدوام
الـــرســــمي لــــذا أصـــدرنــــا أمـــر
سؤول حاسـبة أي موظف وا
عنه إداريا فـي حال تركه الدوام
والــتــظــاهــر. وبــعــد أيـام جتــمع
ــنـتــســبـ عــنـد بــوابـة بـعض ا
مبـنى الـوزارة ومـعـهم اثـن من
أعـــــضـــــاء مـــــجـــــلـس الـــــنــــواب
ومـراسلـ حملطـت فـضائـيت
ـنـتـسـبـ ومن ثم ظــهـر بـعض ا
عـلى الـفضـائـيات يـتـحـدثون عن
مـــطــالــبـــهم واعــتــراضـــهم عــلى
إجـــراءات كـــانت مـــعـــتــمـــدة في
الــوزارة قـبل تــسـلــمي إلدارتـهـا
فــضـالً عن كالم مـــزيف ومـــنــافٍ
للـحقيـقة وفيه جتـاوز على القيم
الــوظــيـفــيــة واألخالقــيـة. وبــعـد
الـــتــــحــــري شــــخـص ثالثــــة من
احملرضـ حيث  سـحب يدهم
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وإحـالـتـهم الى جلـان حتـقـيـقـيـة
وظف اآلخرين من مع حتذير ا
أعـمــال كــهـذه. ولــكن في الــيـوم
الــثـانـي خـرجـت تـظــاهــرة أمـام
الوزارة وبعدد ال يتجاوز الـ 30
متـظاهـرًا يطـالبـون بالعـفو عن
زمالئـــــهم مـع عــــدة اتــــصــــاالت
ـسـؤولـ وصـلـتـنـا من بـعض ا
ــانــيـــ إلعــادة الــنــظــر والـــبــر
بــــإجـــراءاتــــنـــا فـي ســـحـب يـــد
وظـفـ الثـالثة. عُـقِـد اجتـماع ا
تظـاهرين بضمنهم مع بعض ا
مسـحوبي اليـد وحتدثنـا إليهم
ـالي واإلداري بــشـأن الــفـســاد ا
ــؤشـر عــلـى بـعـض مـســؤولي ا
ومــــــنــــــتــــــســــــبـي الــــــعــــــلــــــوم
بالغ التي والتكنولـوجيا وعن ا
ـثـنى اُنـفــقـوهـا عــلى مـشــروع ا
بالغ الـتي انفقـناها ومـقارنة بـا
ــشـروع عــلى مـشـارف بــيـد أن ا
االنـتـهــاء. فـعـنـدهــا قـام أحـدهم
مـــعـــتـــذرًا ومــــعـــتـــرفًـــا بـــأنـــهم
مـدفـوعون لـلـتـظـاهـر من آخرين
وقد صـرّح بعدم عـلمهم بحـقيقة
األمـر. هــنــا وعـنــد هـذه احلــالـة
حتــتـاج الى وقـفــة وقـرار بـقـطع
االيـادي الفـاسـدة لـكونـهـا تـمثل
األيـــادي اخلـــفـــيـــة الـــتي تـــدفع
ـ خلـرق ـسـا ـغـفـلــ من ا بـا

االنظمة.
WOzUOLO  W×KÝ«

احلــالـة الــثـالـثــة الـشــكـاوى في
الـقـضـاء: بـعـد حـصـول مـوافـقـة
الـسـيـد رئـيس الـوزراء الـدكـتور
حـيدر الـعبـادي على اإلعالن عن
انــــهــــاء بــــرنــــامج األســــلــــحــــة
الكيميائـية نظمت احتفالية في
الـــقــاعــة الــكــبـــرى في جــامــعــة
بـغــداد حلــصـول الــعــراق عـلى
الـوثيـقـة التـاريـخيـة من مـنظـمة
حـظر األسـلـحة الـكـيمـيـاوية في

م. حينها اشرت13/3/2018
في كـلمـتي عن تأريـخ وحيـثيات
ـبالغ اخملـصـصة له ـشـروع وا ا
ــدة واالنـــفــاق الـــذي حـــصل وا
الزمنيـة التي استنفذت من دون
ــدة الـزمــنـيـة إجنــاز قـيــاسـاً بـا
ـشـروع ولم الــتي أُجنـز فــيـهــا ا

يـــذكــر اسم أي شـــخص. وكــذلك
ـــديــر الـــتـــنــفـــيـــذي عــلى قـــدم ا
ــشـــروع د. مــاجــد الـــســاعــدي ا
عــرضًـــا تــفــصــيــلـــيًــا فــنــيًــا عن
اخملــــــلـــــفـــــات ومـــــخـــــاطـــــرهـــــا
ــفـــروضــة عــلى وااللــتــزامـــات ا
العراق بسبـبها إال أنه بعد ايام
من انـتـهـاء االحــتـفـالـيـة وردتـنـا
بـالغات قـضائـية لـدعاوي مـقامة
عــلــيــنـا وعــلى الــدكــتــور مــاجـد
الــســاعــدي بـدعــوى الــتــشــهــيـر
ــــة ـــــشــــروع الـــــقــــد بــــإدارة ا
واتـهامنـا لهم بتـهم بعيـدة عنهم
وعنـدها  تخويل قـانوني من
الـتـعلـيم الـعـالي ليـتـرافعـوا عـنا
بـالــوكـالــة وبــعـد عــدة جـلــسـات
حُـسم األمـر لصـاحلـنا. ولم يـنته
االمـر بــعـد حــيث اقـيــمت دعـوة
قــضـائــيـة أخـرى عــلى الــدكـتـور
مــاجـــد وشــكـــوى اخـــرى قُــدّمت
ـان مع الــعــلم بـأن االدارة لـلــبــر
ــة قــد أحـيــلت الى جلــنـة الــقـد
حتــقـــيــقـــيــة شـــكــلـت من خــارج
الـــــوزارة وبـــــاإلضــــافـــــة الى أن
ــشـروع كـلـهــا أحـيـلت أولـيـات ا
الـى جلـــنـــة الـــنـــزاهـــة. ان هـــذه
احلـالـة تــمـثل عـهـداً تــفـشى فـيه
االنـــفالت وعـــدم احلـــيـــاء وعــدم
اخلـوف ومــا نــحــتــاجه االن هـو
وقـفة جريـئة إللزام اجلـميع على

. االلتزام باألنظمة والقوان
   ان مــؤشـرات عــدم االنـضــبـاط
والـــتــمـــادي في أعاله وغـــيــرهــا
حتتاج الى إجراءات تعتمد على
دراســات عـلــمــيــة واجـتــمــاعــيـة
ونــــفــــســـــيــــة حــــيـث إن بــــعض
ـفــســديـن في بــلــدنـا احلــبــيب ا
يتصرفون وكأنهم اصحاب حق
ولو كانت االجـراءات التي تتخذ
بــــشــــأنــــهم ضــــمـن الــــقــــوانـــ
والـضوابط الـصارمة والـتي يتم
تـطـبــيـقـهـا بــحـزم وعـدم تـشـريع
قـوانـ العـفـو الـعـام بـ احل
واآلخــــر لـــــســـــاد االنــــضـــــبــــاط
واالحـتـرام والـنـزاهـة في أوساط

اجملتمع العراقي. 
{ وزير التعليم العالي والبحث
العلمي االسبق

لقد كـانت امال العراقـي كبيرة
وطـمـوحـه كـثـيــرة بـعــد تـغــيـيـر
الـنـظـام الذي حـصـل عام 2003
والـذي تـزامن وارتـبط مـع تبـني
قـراطـية مـفاهـيم احلـريـة والـد
ولــــــكن لـألسـف لم تــــــتـــــحــــــقق
الــطــمـوحــات واإلجنــازات الـتي
فروض حصولها ؤمل وا كان ا
بـــالـــتـــوازي مـع إطالق جـــمـــيع
ـفـاهيم برامج االنـفـتـاح ضمن ا
اعاله. ومن ضـمن هـذه الـبرامج
الــواجب تــبـنــيــهـا هـي عـمــلــيـة
البـنـاء واالعـمار ودعم قـطـاعات
الـتــربــيـة والــثـقــافــة والـتــأهـيل
العلمي والـتي ال يكن بنائها في
ــا حتـتـاج لـيــلـة وضــحـاهـا وا
الى خــطط مــبــرمــجــة وتــقــيــيم
ومراجعـات أثناء عمليـة التنفيذ
ومن قبل اخملتص حصرا ومن
دون تدخل اخرين غيرهم. ولكن
لألسف بـــــدال مـن ذلك فـــــان مــــا
حصـل هو التلـكؤ في التـخطيط
ا أدى الى والتنـفيذ واإلجناز 
ضـيــاع الــفــرص وهــدر األمـوال
والـــذي يــجـب ان يـــتــحـــمـــلـــهــا
ـــقـــصــر ويـــحـــاسب عــلـــيـــهــا ا

سبب لها. وا
ونــتــيـــجــة لــســوء الـــتــخــطــيط
ولألسـف نـقـول ال يـوجــد لـديـنـا
مــقـــيــاس وتـــوصــيف صـــحــيح
للـوظـيـفـة الـتي يشـغـلـهـا مـعظم
مـنـتـسبـي القـطـاع الـعـام والذي
ســـبب الــعــشـــوائــيــة في األداء.
وهنا البـد ان نشير الى ان ليس
كل مـســؤول مــتــنـعـم في أمـوال
الدولة وليس كل موظف يستلم
ـا راتــبــا جــراء عــمــله يــقــوم 
ــهـــني ــلـــيه عـــلـــيه واجـــبـه ا
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كافـة عناصـر البيـئة في العراق,
األمــر الــذي يـــعــنـي ان خــارطــة
الـطـريـق هـذه حتـتـاج الى ادارة
رشيدة ومتابعة دقيقة للبرنامج
احلــكـــومي الـــعــراقي تـــعــتـــمــد
احلـــوكـــمـــة عـــلـى شـــكل خـــطط
عــلــمــيــة بــأولــويــات وبــأهـداف
واضـحـة ومسـتـلـزمات احـدهـما
في تقـديـري تـوفيـر خـدمة ودعم
من احلـكومـة الـتنـفيـذيـة لتـقد
ــــــشــــــاريع خـــــبــــــرات تــــــدعم ا
الـصنـاعـية والـزراعـية واألعـمار
عـبــر تــوفــيــر خـبــرات لــتــقــيـيم
الـتـبـعــات الـبـيـئـيــة والـصـحـيـة
لــلـــمـــشـــاريع اجلـــديــدة وســـبل
تـــخــفـــيف األضـــرار الــبـــيــئـــيــة
ومـعـاجلـتـها. كـمـا اؤكـد عـلى ما
جـاء في الـورقـة الـبـيـضـاء حول
خـلق بـيـئـة قـانونـيـة داعـمـة يتم
ن تفعيلها مع محاسبة صارمة 
تـثبت ادانتـهم حسب السـياقات
الـــقـــضــائـــيــة ,فــبــدون تــمــكــ
كن ان يتوفر تمك قانوني ال 

اقتصادي اومالي.
{ جمعية البيئة والصحة العراقية
تحدة هي منظمة ملكة ا في ا
ية مجتمع مدني مهنية أكاد
وعلمية ,مستقلة وليس لها ارتباط
بأي جهة اوحزب سياسي ,مسجلة
تحدة وتهتم بقضايا ملكة ا في ا
البيئة والصحة في العراق حفاظاً
على الشعب العراقي.
{ رئيسة ومؤسسة جمعية البيئة
تحدة ملكة ا والصحة العراقية في ا

وظـهـور مـكـبـات لـلـنـفـايـات غـير
مرخـصة كـمـا حدث في مـعسـكر
الـرشـيـد ســابـقـاً. وعـلى صـعـيـد
ــكن حتـــقــيق الــزراعـــة حــيـث 
نـــهـــضـــة زراعـــيـــة حـــقـــيـــقـــيــة
وبـــتــــكـــالـــيـف اقل واســـرع. ألن
الزراعة اساساً هي قطاع خاص
حتتـاج الى ادخال تقـنيات الري
احلديثة صديقـة للبيئة تقلل من
ـائي وتـرشـد اسـتـخدام الـهـدر ا
بـيدات واألسـمدة الـكيـميـاوية ا
واألسـتفـادة من احملـاصـيل عـبر
الـــتـــســويـق وخــلـق صــنـــاعــات
مـــوازيــة واجـــراءات وحـــمـــايــة
ــنـتـوج الـوطـني الـعـراقي. امـا ا
على صـعـيد الـطـاقة هـواألسراع
في الـــتــحـــويل الـى اســتـــخــدام
الغاز كمصدر للطاقة في العراق
والــذي يــوفـر كــمـيــات اكــبـر من
الــــنـــفـط اخلــــام لـــلــــتــــصــــديـــر
ــــشـــاريع اواســــتــــخـــدامـه في ا
والـــصـــنــاعـــات الـــتـــحــويـــلـــيــة
والبتروكيـمياوية والذي يتطلب
ــصــاحب ايــقــاف هــدر الــغــاز ا
الــذي يـتم حـرقه يـومـيـاً وايـضـاً
تـشـجـيع األعـتـمـاد عـلى مـصادر
الـطـاقـة الـبـديـلـة وبـشـكل خاص
الــطـاقــة الـشـمــسـيــة في جـنـوب
ووسط العراق ومشاريع لتدوير
الـنـفـايـات وحتويـلـهـا الى طـاقة
كــهـــربــائـــيـــة وحــراريـــة وبــذلك
تـتــحــول الـنــفـايــات من مــصـدر
خطورة للبيئة الى عامل يساهم
في الـــتـــنـــمـــيـــة األقـــتـــصـــاديــة

اجلــمـــعي الـــدولي لــلـــتـــنــمـــيــة
ــســتـدامــة في الــقــرن احلـادي ا
والــعــشــرين والــتي تــوازن بــ
التـنـمـيـة األقـتـصـاديـة واحـترام
حــقـوق األنـســان والـبـيــئـة عـبـر
اعـتـمـاد الــتـنـمـيــة األقـتـصـاديـة
ــســـتـــدامـــة اخلـــضــراء الـــتي ا
تــســتــجـيـب حلـاجــات األنــسـان
والـــبــــيـــئـــة مـــعـــاً. فـــقـــد اكـــدت
الـدراسـات والـبـحـوث الـعـلـمـيـة
الى ان عـدم احلفاظ عـلى البـيئة
والـتـنوع األحـيائي سـيؤدي الى
كــوارث صـحــيــة ومـجــتــمـعــيـة,
وأحـــد نـــتـــائـــجــــهـــا انـــتـــشـــار
فـيــروسـات من نــوع كـوفــد مـثل
سارس ومـتالزم الشرق األوسط
وكــوفــد- 19الــذي انـــتـــشــر من
الـصـ الى كـافـة انـحـاء الـعـالم
وادى الى وفـــاة مـــايــزيـــد عـــلى
ـــلـــيــون شـــخص فـي الــعـــالم. ا
وبـسـبب الـتــدهـور اخلـطـيـر في
البـيئة الـعراقية فـالعراق مرشح
لـظـهـور انـواع جـديـدة من كـوفد
كــطــفــرة وانــتــقــال مــبــاشــر من
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ويـــشـــمل مـــفـــهـــوم الــتـــنـــمـــيــة
ـــســــتـــدامـــة اخلـــضـــراء عـــدة ا
جــوانـب تــضــمـــنــتــهـــا الــورقــة
الـــبـــيــــضـــاء فـــمـــثـال تـــطـــويـــر
الـصـناعـات الـوطنـيـة بالـشـراكة
مع الــقـطـاع اخلــاص وهـوهـدف
رئيـسي لتـقلـيل البـطالـة وزيادة
الــدخل الــوطــني غــيـر الــنــفـطي
ولــتـحـقــيق تـنــمـيــة اقـتــصـاديـة
فــعــلـيــة بــدون تــبــعـات بــيــئــيـة
وصــحــيــة يــجب ان يــكــون لــكل
مشروع تقييم لـتأثيراته البيئية
ومـتطلـبات التـقليل مـنها ,وأحد
هـذه الـتـأثـيــرات مـثالً هـوتـراكم
الـنــفـايـات الــسـائــلـة والـصــلـبـة
شـعة والطـبيـة والكـيمـياويـة وا
والـــــــتي ان لـم تـــــــخـــــــضـع الى
مـعـاجلـات سـلـمـيـة مـتـخـصـصة
حـــسب نـــوعـــهــــا وكـــمـــيـــتـــهـــا
وبأعتـماد اساليب التـكنولوجيا
احلــديـثــة واألقـتــصـاد الــدائـري
ســتــجــد طــريــقــهـا الـى األنــهـار
ــدن الــعــراقــيــة, وتــتــكــوم في ا

ازديـــاد في مـــعـــدالت االمــراض
الــنــفـســيـة والــقـلــبــيـة ويــشـكل
ضــغـطـا إضــافـيًـا عـلـى الـنـظـام
الـصـحي الـعـراقي الـذي يـعاني
من ازمة حقيـقية وبشكل خاص
بعـد تفـشي اجلائـحة. ( تـشريع
وتـفـعـيل قـانـون خـاص لـتـلـوث

الهواء في العراق). 
 2 . تلوث نهـري دجلة والفرات
ــسـطــحـات وانــهـار الــعـراق وا
ـائية وبـأشكالـها اخملتـلفة من ا
بايولـوجي وكيـميـاوية ومـشعة
واخملــلــفـــات الــعــضــويــة الــتي
تــســتـنــفــذ األوكــسـجــ وغــيـر
الـعضـوية السـامة عـلى االحياء
ـــائـــيـــة. ومن اهم والـــبـــيــئـــة ا
مصـادر هذا الـتلـوث هونـتيـجة
األفـراط في اسـتـخـدام األسـمدة
ـبيـدات وايـضاً الـكيـمـياويـة وا
الــــنــــفـــايــــات الــــتـي تــــأتي من
صـادر الصناعيـة وتنتهي في ا
ـسطـحـات . والتـلوث االنهـر وا
بالنفايات احلضرية من نفايات
صـلبة ومـياه اجملاري الـصحية
والـنـفـايات الـطـبـيـة. وقد وصل
هـــذا الــتــلـــوث الى احلــد الــذي
ـوت األحيـاء والنـباتات يـهدد 
كــمـــا حــدث في حـــادثــة نــفــوق
األســـمــاك في بـــحــيــرة الــرزازة
غـرب كـربالء ,مـؤخــرا. (تـعـديل
قــانـــون الــبـــيــئـــة لــعــام 2009

بخصوص النفايات)
 3. تـــلــوث الــتــربــة الــعــراقــيــة
ــلـوثــات الـهــيـدروكــربـونــيـة بـا
واألفــراط بـأسـتــخـدام األسـمـدة
الــــكـــيــــمــــيـــاويــــة ومـــبــــيـــدات
احلـشرات ,والـذي يجـد طـريـقه

ياه اجلوفية .  الى ا
نـاخي وتـأثـيراته  4. الـتغـيـر ا
السـلبية عـلى البيئـة العراقية .
ي ادى الى هــذا الـتـحــدي الـعـا
ارتـفـاع غـيـر مـسـبـوق بـدرجـات
احلـرارة والتـبـخـر والـعواصف
الـتـرابـيـة واجلفـاف والـتـصـحر

وبشكل خاص في العراق. 
الــــســــؤال األول  هـــو ,مــــا هي
ـعـتمـدة فـي الـورقة الـفـلـسـفـة ا
الـبـيـضـاء? ومـدى تـوافـقـهـا مع
رؤيـة تـعــكس تـوجـهــات الـعـقل

الي اخلطير أستجابةً لـلوضع ا
الذي يـعاني مـنه الـعراق بـسبب
انـخفاض اسـعار النـفط وانعدام
دور الـقطاعـات غيـر النفـطية في
الـــــدخـل الـــــوطـــــني الـــــعـــــراقي
ـــعـــقـــول في والــــتـــرهل غـــيــــر ا
مـؤسـسـات الـدولـة يـضـاف لـهـا
تقاعدين ومن اعداد كبيـرة من ا
شـمول بالـرعاية االجتـماعية ا
وأخـيـرًا وليس اخـراً الـتـأثـيرات
األقـــتــصـــاديــة واألجـــتــمـــاعــيــة
جلـائــحـة كــورونـا الـتـي قـلـصت
مـــداخـــيل اآلالف مـن الـــكـــســـبــة
والـــعــامـــلــ بــاألجـــر الــيــومي.
ـواجهـة هذه الـتحـديات قدمت و
احلـكومة الـعراقـية ورقة بـيضاء
فـي تـشــرين االول  2020والــتي
تضـمـنت مـقـتـرحـات اقـتـصـادية
ومــالـيــة اشــبه بـخــارطــة طـريق
لـلثالث سـنوات القـادمة بعـضها
ـتـعـلـقة ـعـالم كـتـلك ا واضحـة ا
بـــتــعـــظـــيم الـــواردات واخلــطط
التنمويـة األقتصادية خاصةً في
حتـفيز الـقطاع اخلـاص العراقي
كي يـأخـذ دوره كـشـريك حـقـيقي
والــذي ســيــســاهم في تــقــلـيص
الــبــطـــالــة الــتي قــدرتــهــا وزارة
ـلـيـون الـتـخـطـيط مـا يـقـارب ا
ب الشبـاب واخلريج وأيضا
في تـطـويـر قطـاع الـنـفط والـغاز
والـصـحـة وأخــرى غـيـر مـحـددة
تتـعلق بالـبيـئة العـراقيـة عدا ما
جــاء فـي الــورقـة الــبــيــضــاء من
اشــــارات هــــنــــا وهــــنــــاك. ومـــا
هومـعـيق لـلتـنـمـية األقـتـصـادية
وتــاثـيـرات ســلـبـيـة عــلى صـحـة
ــواطن الــعـراقـي هـوالــتــدهـور ا
الـبيـئي الذي يـشهـده العراق في
جـمـيع احملـافــظـات وخـصـوصـا
ـناطق اجلنـوبية والـبصرة في ا
عــــــلـى األخص,الـــــــذي يــــــواجه
حتـديات صعـبة بالـغة اخلطورة

والتي منها مايلي :
 1. زيــــادة تـــــواجــــد الــــغــــازات
الــــســــامــــة ( تــــلــــوث الــــهـــواء)
والدقائق الصغيرة واجلسيمات
الــعــالـقــة من الــغــبــار والــدخـان
ــلـوثـات والــتي اذا اسـتـمـرت وا
بــدون مـــعــاجلــات ســتــؤدي الى
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ـسـتـدامـة. وايـضـاً اسـتـخـدام ا
الـهـيــدروجـ األخـضــر كـطـاقـة
بــديــلــة نــضــيــفـة ,واســتــخـدام
الــطــاقــة الــكـهــرومــائــيــة حـيث
تــوجــد الــســدود. واســتــعــمــال
التكـنولوجـيا احلـديثة لـتخزين

الطاقة.
—ULŽô«  U¹b%

ناطق ثل حتديات اعمار ا   و
احملـررة وانهـاء ظـاهـرة الـسكن
ـدن الـعـراقـيـة الــعـشـوائي في ا
عــائـقــاً كــبـيــراً امــام الــتـنــمــيـة
ـســتـدامــة ولـكن اجملـتــمـعــيــة ا
ــعــاجلـتــهــا ســيــوفـر الــتــوجه 
ميـئـات األالف من فـرص الـعمل
وتأثيرات مجـتمعية هامة ولكن
في نــفس الـــوقت يــجب اتــبــاع
الـطـرق اخلـضـراء ألن مـخـلـفات
األبـنيـة واألنـشـاء احد مـلـوثات
البيـئة اخلـطيـرة وايضـاً ايجاد
طـــرق ســلــيــمـــة الزالــة األلــغــام
ومخـلفات احلـرب. وهنا اود ان
اؤكــد ان الــطــرق الــصــحــيــحـة
نــحـوحتــقـيق خــارطـة الــطـريق
الـــــتي هـي جـــــوهـــــر الـــــورقــــة
البيـضاء وان تطبق على اسس
نظـور علمي ثـابتة وسـليمـة و
حــديث. خـالف ذلك ســنــشــاهــد
ـشــهــد الـتــقــلـيــدي الـذي ذات ا
غـــلب عـــلى خـــطـط الــتـــنـــمـــيــة
األقـتـصـاديـة ألكـثـر من عـقـد من
الــــــســـــنــــــ حـــــيـث تـــــوفـــــرت
الـيـة بـشـكل غـير األمـكـانـيـات ا
مــسـبـوق ولــكن ادت الى تـلـوث
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والى صــبــر األمــهــات واألخـوات
يــوم يُــســاق االبــاء واالبـنــاء الى
مـــحـــارق احلـــروب أو زنـــزانـــات
ـا هـاشـمـيـة بطل االعـتـقـال  ور
ـــــرأة الـــــتـي ابـــــقت روايـــــتي وا
عــشـقـهــا وحـنـيــنـهـا ألخــيـهـا في
غربـة منـفاه وحتـملت بـدله سنيَّ
االعـتـقـال في زنـزانـة فـي مـديـرية
األمـن لـتسـجـل بـدال عنـه  مـوقـفا
يـسـجــلهُ هـذا اخملــاض الـعــسـيـر
الـذي عــاشــته نـســاء االهـوار مع
دوي الـقـنـابل والـتـهـجـيـر وحرق
الـقـرى من قـبـل االفـواج الـقـادمـة
لــــتــــبــــحث وتــــطــــارد من بــــدأوا
يـحـاربـون احلـكـومـة ويـفرون من
اجلـــيش ويــذهــبـــون حتت جــنح
الــــظالم صـــوب اهــــوار مـــديـــنـــة
المح االهــــواز. كـــنت أتــــخـــيـل ا
االفـــتــراضــيــة لــوجـه هــاشــمــيــة
وأقـــربـه تـــمـــامـــا الى وجه يـــشع
بـــبـــيـــاض حـــلـــيب اجلـــوامـــيس
وصفاء شـمس صباحات االهوار
وهي تـشـرق عـلى وجـوه اتـعـبـها
سـهر الـليل في انـتظار أن يـكتمل
الـقـيـمــر في جتـمّـده أو الـلـ في

خثرته .
هذا الوجه لم يكن حـقيقيا  لكنه
حتـما يـعـيش في وقائع قـرية من
قـــــــــرى األهـــــــــوار  وهـــــــــو ذاته
الـــهــاجس الــذي عـــاش مــعي في
قـصـة حـقـيـقـيـة يـوم انـتـظر بـطل
الـقـصـة زوجـة اخــيه الـتي عـشق
وجـهــهـا والــتي هــربت مع اخـيه
بــعـــد ان فــجـــر ثــورة رفض ضــد
شـرطة مـخـفر (وانه ) في اراضي
قــبــيـلــة عــبـاده احملــاذيــة ألهـوار
نـاحــيـة الــطـار والــفـهــود وكـانت
الــقــصـــــــة بــعــنـوان فــتــاة حـقل

الرز. 
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بـ ريحـانـة فـتـاة االهـوار بـطـلة
قـصـتي فـتـاة حـقل الـرز واتـخـيل
بــدء الـقـصـة في خـيـالي (( ركـبت
ريحانة الفرس األبيض وهبطت
ـاء مـثـلـمـا تـهـبط حـوريـات إلى ا
ـاضي الــبـحــر تـاركــة تـخــيّالت ا
تـفـيض أسى وارتـباكـات مـعـطرة
ا يـحدث اآلن في ـوقف أخي 
سومر)) وب هاشمية التي تنام
مع أطـيـاف اآللـهــة في زنـزانـتـهـا
ظلمة تـتحرك مشاهد الذكريات ا
فـي مديح تـلك الـنـظـرة اجلـمـالـية
ـعـدان وهن يــقـفن عـلى لـنــسـاء ا
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يستضيف متحف مـتخصص في تاريخ البريد اجلوي في مدينة تولـوز الفرنسية معرضاً عن مختـلف جوانب حياة الطيّار والكاتب الشهيـر أنطوان دو سانت إكزوبيري مؤلف كتاب "األمير
تنقل ب  17تشرين األول/أكتوبر اجلاري و 29آب 2021 في متـحف "حتليق الرواد" في تولوز (جنوب غرب فرنسا) عرض ا ئة والعشرين لوالدته.ويتوقف هذا ا الصغـير" في الذكرى ا
عرض "يتيح االحتفاء بسانت إكزوبيري وكذلك بكل هذه احلقبة الرائعة من عرض فيرونيك هاالرد لوكالة فرانس بـرس أن ا ويقام حتت عنوان "أمير صـغير ب الرجال".وأوضحت منسّقة ا
ديـنة الفرنسية 'إلى أوروبا وأمـيركا اجلنوبـية.وقال رئيس مؤسـسة انطوان دو سانت تاريخ" شـركة "آييروبوستـال" التي سيّرت ب عامي  1927و 1933طائـرات ب تولوز وداكار ثم من ا
عـرض فـيه بأنه "حـلم".وفي هـنـغار كـبيـر تـبلغ كـان عام  1926واصـفاً إقـامـة ا اكـزوبـيري لـلـشبـاب اولـيفـيـيه داجاي لـوكـالة فـرانس بـرس إن "سانت اكـزوبـيري بـدأ حـياتـه الفـعلـيـة كطـيـار من هـذا ا
يـة األولى (وهي أول طائرة صنعت عـرض نسخة مطـابقة لطائـرة استطالع ذات سطحـ من طراز "سالسوم  2إي  2 كانت مـستخدمة خالل احلـرب العا مـساحته 400 متر مربع يـكتشف زائرو ا
في تولوز) تولـى دو سانت إكزوبيـري قيادتـها أثناء خـدمته العـسكريـة.وأضافت هاالرد "نحن نـعرف الكـاتب ونعرف الـطيار قلـيالً ولكن ثمـة جوانب أخرى نـعرفها أقل كـسانت إكزوبـيري اخملترع
ـعرض لـلجـمـهور االطالع أكـثر عـلى مـسيـرة دو سانـت إكزوبـيري كـصحـافي خالل احلـرب األهلـيـة اإلسبـانيـة ب الع  ام 36 19 واخملـرج السـينـمـائي والرسـام والصـحـافي".وتتـيح اجلـولة في ا
عـرض مـقتـنـيـات شخـصـية لـلـكاتب من أبـرزهـا مـوصل بطـاريـة لطـائـرة "لوكـهـيد بي  "38الـتي  الـعثـور عـلـيهـا قـبالـة سـاحل مـرسيـلـيـا وقُتِلَ فـيـها دو سـانت إكـزوبـيري في 31 و1939.ويـضمّ ا
نحوتات للفـنان أرنو نازاري آغا تمثّل الرسوم الـتوضيحية للكتـاب الشهير مثل الثعلب عرض لقـصة "األمير الصغير" الفلـسفية أبرز أعمال الكاتب تـضمّ عشرات ا تموز1944.وخصصت إحدى غرف ا

لك أو كويكب بي-612. أو ا
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معظم العراقي  يسمون القطار
 بــتـــســـمــيـــة اخــرى هـي الــريل.
ولـعـلي ال اخـطئ حـ اقـول انـهـا
(railway ) تــــعـــريب لــــكـــلـــمـــة
االنكليزية  والتي تعني القطار .
فـهــاهـو الــشـاعـر مــظـفــر الـنـواب
يسـتـخـدم مـفرة الـريل بـقـصـيدته
شـهورة ( الريل وحـمد ). ويرى ا
نقاد متابعون   ان تلك القصيدة
تـمـثل الـتـجـديد االول فـي الـشـعر
الشـعبي الـعراقي. الـقصـيدة هـنا
تتقدم بثياب جديدة وعطر جديد.
لـن أحتـــــــدث اكـــــــثـــــــر عـن هــــــذه
شهورة والتي تابعها القصيدة ا

وتذوق ترديدها العراقيون.
ÕUH « …bOB  

ـبدع  مـاجـد السـفاح  الـشاعـر ا
لـه مــنـــاجـــاة لـــلــريـل بــقـــصـــيــدة
مـشـهـورة حـمـلت عـنـوان : خـطيه
الريل. وسماعي االول للقصيدة 
له قـصـة ارويـهـا. مـسـاء الـثـالثاء
   2012 -- 5 -- 22 كان الشاعر
مــاجــد الـســفـاح يــعـتــلي مـنــصـة

احلــديث فـي الــنـــدوة الــشـــهــريــة
جملــلـس الــربــيــعي الـــثــقــافي. في
حـديـثه تـطـرق الى مـحـاور عـديدة
ذات صــلــة بــاحلــركــة االدبـيــة في
سـوق الشـيوخ . وامـام طلب الفت
لــلـــنــظــر مـن احلــاضـــرين  الــقى
الـشاعر ابـو رياض قصـيدته التي

حملت عنوان :
 q¹d « WODš

ة .. مـبكية .. قـصيدة الـريل .. مؤ
صــادقـــة.. ووجـــدانــيـــة . والنـــهــا
تالمس اجلــرح والـوجع الــعـراقي
ــتــأصل  اســتـــحــقت الــشــيــوع ا
واالعــــجــــاب . وبـــالــــذات  الــــذين
اســـــتــــمـــــعـــــوا له . وهـــــذا شــــان
الـنـصـوص الـتي مـداددهـا احلـزن
واحملـــبـــة والـــصـــدق .  لـــذلك هي
اقرب لـلمناجـاة الرثائيـة. لكنها ال
تــخــلــو من نــقــد مــا  وقــد يــكـون
مــســتــتــرا او ظــاهــرا بــدرجــة مـا
لالوضـــاع . ويــــكـــشف الـــشـــاعـــر
ضمون اخلفي  الستارَ عن هذا ا
حـ قـال في الـفـديـو انه لم يـعـلن
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تنـانير اخلبز أو يـحصدنَ القصب
االخــضــر عـــلــفــا لــلــجــوامــيس أو
ــكـان عـنــدمــا يــشــعــرن بــخــلــوة ا
فـيـطــلـقن حلــنـاجـرهن شــدو غـنـاء
ســاحـر وهـن يَـقُــدْنَ زوارقــهن بـدال
عـن الرجال الـذين ذهبـوا يفـتشون
في الـقـرى االخـرى عن فـحل هُـمام
لـــتــلــقــيح جـــامــوســاتــهم. صــورة
هـاشـمـيـة وهي جتـالس اآللـهة في
آلــفـــة احلــنــ الى اخـــيــهــا الــذي
يتوسد في الـليل اجلرماني جسدا
شـهـيـاً لـسـائـحـة يـابـانـيـة وجـدهـا
صـــدفــة تــتــجـــول في ارجــاء بــيت
الـــشــــاعـــر ( غـــوته ) فـي مـــديـــنـــة
فـرانــكـفـورت.. هي صــورة لـسـحـر
تـلك األمكـنـة اخلضـراء الـتي تدفع
اجــفــان هــاشــمـــيــة يــوم اطــلــقــوا
سراحـهـا لتـتـحول الى بـساط ريح
فـتذهب هـناك تـتفـقد لـيالي الـغرام
ألخـيـهـا الهـارب من جـحـيم بـنادق
السـيمـينـوف التي يـحملـها خـيالة

مخافر مدينة اجلبايش……!
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مـازن لطـيف / بغداد /  6حزيران
2018
هـــــامـش من مـــــؤلـف روايـــــة ( اآللـــــهــــة

واجلواميس في مديرية األمن):
قـالـة مـدونـة عـلى ورقـت وجـدت هـذه ا
سـلـمهـا لي الـنـاشـر الـعـراقي اخملـتطف
مــازن لــطــيـف ذات صــبــاح في جــمــعــة
ـتـنــبي في مـكـتـبـة مــيـزوبـوتـامـيـا الـتي ا
ــتــلــكـهــا والــتي بــاعــهــا قـبـل أيـام من
اخـتــطـافه قــرب سـاحــة كـهــرمـانـة . وال
اعرف مـصيـر كتـبي التي تـركتـها عـنده
وهي طبعـات كثيـرة لعناويـن عن الديانة
ـندائـيـة وروايـات ومـجامـيع قـصـصـية ا
ودواوين شـعـر وكـتب في الـنـقـد األدبي
وأخـرى عن عــالم األهـوار  فـلــقـد طـبع
مازن من مـلفـاتي حوالي (  ( 20كتـابا
. ولكن األهم لـدي اآلن هي عـودة مازن
لطيف من مـختطـفه الغامض لـيعود الى
ـتــنـبي الـذي كـان اوكــسـجـيـنـا شـارع ا
لـهــواء رئـتــيه. عـثـرت عــلى تـلك األوراق
وقـد وجــدتـهـا فـي حـقـيــبـة الـســفـر بـعـد
اشهر عـند عودتي الى الـبيت  ونقـلتها
عــلى احلــاســوب . وتـدخــلت فـي بـعض
صيـاغات قلـيلـة . وها أنـا انشـرها وفاء
ــعـرفــيـة واإلنـســانـيـة ـازن وصــداقـته ا
والثقافـية واألخوية الـرائعة.  وكل الذي
اثــمــنــاه هــو احلــريـة الـى مــازن لـطــيف
وصـــديــقه وصــديـــقي الــبــاحـث تــوفــيق

التميمي وكل اخملتطف .
اللهم آم

لتجده موغال داخل الرواية كرؤية
وتعبير وحدث ومضمون .
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االحـســاس بـالــنـيــابـة عن مــهـلـهل
وهو يكتب عن االلهة واجلواميس
يـسـكنـني اإلحـساس دائـمـا عنـدما
يــنــتــهي آخــر فــصل من روايــتي 
تـبدأ معـرفتي للحـياة بطريـقة غير
الـتي كــنت اعــرفـهــا وقت شـروعي
بــكـتـابــة الـفـصـل األول  لـكـني مع
آخـر روايــاتي الـتي أحتـدث فــيـهـا
عن غــــرام مـــجـــنـــون من طـــقـــوس
ــنــفى والــعــذاب بــ اخ وأخــته ا
حـملني ألبقيَ عـشقي للـحياة التي
كانت مـسرحـا لروايـتي ووظيـفتي
يــوم كـنت مـعـلـمــا ألبـجـديـة احلـلم
واألمـل أن أجـد امـرأة تـمــتـلك فـهم
شـغـاتي للـكـتب الـتي أُعيـره إيـاها
بـعـد أن تــعـلم الـقـراءة والـكـتـابـة 
امــرأة تــعــشق روزا لــكــســمــبـورغ
ونـوال الــسـعـداوي وســيـمـون دي
الية بوفـار مثـلمـا تعشـق صوت ا
زكـية الـقـادمة من نـاحـية االصالح
لــتــقـيـم في كل عــاشــوراء مـجــلس
عـزاء ( الـنـسـوان ) من أول احملـرم
حـتى انتهـاء الليـلة الثالـثة عشرة
لــيــلــة الــوحــشــة بــعـد دفـن جــسـد
احلسـ ع  وأخذ رأسه الى بالط
يـــزيــد فـي شـــآم دمــشـق. وأيـــضــا
مـثــلـمـا يــهـزهـا طــرب صـوت بـنت
الــر وســوريــة حـســ ووحــيـدة
خــــلـــيـل. تـــلـك الـــروايــــة (اآللــــهـــة
واجلـوامــيس في مــديــريـة األمن )
ابقت فيَّ احلـنـ الى تلـك األمكـنة

قراءة أولى قبل طبع هذه الرواية 

األدباء العرب وجائزة نوبل
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في مــثـل هــذه األيــام من كلّ عـــام  يــحــتــدم اجلـــدل بــ الــنـــقّــاد الــعــرب وفي
الصالونات األدبيّـة حول جائزة نوبل  ويـبدأ الترقّب واالنتظـار  مع ما يرافقها
من حـمالت الـتـرويج أواالتّـهـامـات والـتسـقـيط لـألديب الـعـربي الـذي يـحتـمل أن
ينـالهـا  ثم تـهدأ الـعاصـفـة لتـعـود من جديـد في سنـة قـادمة . ومع أنّ اجلـوائز
يّـة والعـربيّـة التي يـصبـو إليـها األدبـاء وفرسـان الكلـمة فـي العراق األدبيّـة العـا
وفي الـوطن الـعـربي كـثـيرة واحلـمـد لـله  مـثل : غـونـكـور  وبـولـيـتـزر  وجـائزة
البوكـر  وسرفـانتس  والـبابطـ  والسـلطان عـويس  وجائـزة النـيل  وكتارا
القـطـريّـة  ولكن تـبـقى جـائـزة نوبل الـتي أسّـست سـنة  1895هي احللم األكـبر
واألعظم قيـاسًا إلى بقـيّة اجلوائـز ماديًّا ومـعنويًّـا  والغريب أنّ اجلـوائز األدبيّة
ؤسّسات غـير الرسميّـة كانت أكثر من التي ـمنوحة من األشخـاص وا العربيّة ا

تمنحها احلكومات . 
   ومنذ أن فاز الروائي الفرنسي ( سوللي برودم  سنة  1901بأول جائزة نوبل
لآلداب أي قـبل قرن وربع الـقرن إلّـا قلـيلًـا  توالى فـوز األدباء فـكانوا  29أديبًا
يكـتب باإلنـكـليـزيّة  و  15أديبًـا بالـفـرنسـيّة  و  11باإلسـبـانيّـة  ونـالهـا شـاعر
الهند طـاغور سنة  1913فأصبح أول أديب في آسيا يـحصل على هذه اجلائزة
 أمّا الـكـتّـاب الـعـرب فقـد جـاء نـصـيبـهم مـرّة واحـدة فـقط حـينـمـا نـالـها األديب
صـري جنـيب مـحـفـوظ في سـنة  ? 1988وقد تـبـايـنت ردود األفـعال والروائـي ا
بشـأن فوز جنـيب مـحفـوظ ب تـرحيـب وتكـفيـر  ففي الـوقت الـذي عدّهـا بعض
ـعاصـر كـلّه  ربط آخـرون ب مـوقف مـحـفوظ ًـا لألدب الـعـربي ا الكـتّـاب تـكر
ؤيّد التـفاقـيّة كامب ديـفيد وبـ فوزه بـها .   ومع السـعي احلثـيث  في السرّ ا
والـعـلن  لـبـعض األدبــاء ومن يـرتـبط بـهم من أصــحـاب دور الـنـشـر  لـتـرشـيح
ـشهـورين من جاءته ـي ا أسمـائهم لـهذه اجلـائـزة  فإنّ هـناك من األدبـاء العـا
مهرولـة لكـنه رفضهـا لعـدم قناعـته بأهمّـيتـها  أو ألسبـاب أخرى بـقيت في قلب
األديب  ولـعلّ أشــهـر من رفض هــذه اجلـائــزة هـو الـشــاعـر الــسـويـدي ( أريك
كارلفلت  الـذي رُشح اسمه للجـائزة  ولكـنه طلب من اللجـنة أن تزيل اسمه من
ـرشّـحـ وبـالـفـعل تـمّت إزالـته  ثمّ مُـنـحت له بـعـد وفـاته سـنـة . 1931 قـائـمـة ا
وتكرّر األمر سنة  1925من قبل فيلسـوف الفابية الـساخر واألديب ( برناردشو
ـاديّـة وقبل الـتكـر فـقط  وكانت حـجّـته في رفضـها أنّه الذي رفض اجلـائزة ا
في غنًى عـنـها  ألنّه وصـل إلى برّ األمـان فال حـاجة به إلى عـوّامـة جناة . وفي
ـفيد سنة  1964فاز فيـلسوف الـوجوديّـة سارتر بـها لكـنه رفض قبـولها  ومن ا
يّـة الـسويـديّـة يعـلـمهم أن نذكـر أن جـان بول سـارتـر أرسل خطـابًـا إلى األكـاد
بعـدم ترشـيح اسمه في اجلـائـزة  لكن اخلـطاب وصل مـتأخـرًا وكان اسـمه هو
الفـائز .    أمّـا أروع كرنـفـال الستالم اجلـائزة فـكان سـنة  1950حيـنما اعـتلى
نـصّـة بيـرتـراند راسل وكـان في الـثـامنـة والـسبـعـ من عمـره  لـتلـقّي جـائزة ا
نوبـل لآلداب  فـألـقى خـطـابًا في الـدوافع الـرئـيـسة احملـرّكـة لـلـسلـوك الـبـشري
ّـا جـاء :  إنّ حبّ الظـهور فكـان من أحـسن الرسـائل في الـفكـر اإلنـساني  و
دافع ذو قوّة هائـلة  أيّ أحـد تعامل مع األطـفال كـثيرًا سـيالحظ أنّهم دائـمًا ما
ارسون تـصرّفـات غريبـة ليـقولوا انـظروا إليّ . انـظر إليّ هي واحـدة من أكثر
الرغبات اجلوهريّة للقلب البشـري والتي تأخذ أشكالًا ال حصر لها  ابتداء من
بالغة في تأثير مكن ا وت . من ا تعمّد التهريج إلى السعي وراء الشهرة بعد ا
حبّ الظهور على جميع مراحل حيـاة اإلنسان  من الطفل ذي السنوات الثالث
وحـتى الـزعيـم الذي يـرجتف الـعـالم لـغـضـبه .   ولم تـقـتـصـر جـائـزة نوبـل على
الرجال  فقد كـانت الروائيّة الـسويديّة سـلمى الجيرلوف (  1858ـــ   1940أول
كـاتـبـة تـنـضمّ إلى قــائـمـة الـفـائـزين بـنـوبل  وقــد حـصـلت عـلـيـهـا سـنـة . 1909
أصيبت في طفولتها بشلل في الساق أقعدها عن احلركة واللعب وأبعدها عن
درسة  فساعدهـا ذلك على االنغماس أكـثر في عالم القراءة  ابـتدأت الكتابة ا
بقـرض الـشعـر ثمّ اتّـجـهت إلى كتـابـة قصـص األطفـال وكـان كتـابـها (( الـرحـلة
كتوبـة في شمال أوروبا  ثمّ توالى العجيبـة لنيلـز  من أجمل قصص األطفـال ا
النـشـر فـنـشرت سـلـسـلة مـن الروايـات والـقـصص الـقصـيـرة الـتي تُـرجمت إلى
يّة  وقـد عُرفت في عالم األدب بعد نشر روايتـها (( ملحمة جوستا اللغات العا
سنة  1891التي أذنت بالنهـضة الرومانتـيكيّة في األدب السـويدي  ولهذا قالت
اللـجنـة في شهـادتها الـتي تذكـر فيـها أسـباب اسـتحـقاق اجلـائزة أنّـها مـنحـتها
ثاليّة الـرفيعة  وملكة اخلـيال احليّ .ويبقى السؤال الذي إيّاها تقديرًا للـنزعة ا
ال بدّ منه : كيف يتمّ تـرشيح جنم جائزة نوبل اجلـديد في كلّ سنة ? . واجلواب
: ففي األول من شـهـر ( أكـتوبـر / تـشريـن ثاني  من كل سـنـة  يـرسل اجمللس
سؤول عن جائزة األدب  ومقرّه في ستـوكهولم  استمارات إلى ما يقرب من ا
 1500أستاذ أدب وإلى احتادات األدباء ونوادي القلم وإلى فائزين سابق 
وفيـها تمـنّي ورجاء بـاقتـراح أسمـاء مرشّـح جـدد  وبعـد تسـليم االسـتمارات
حتدّد الئحة من قبل استشاري ونقّاد تتضمّن  15اسمًا يتمّ دراستها عن قرب
 ويـتـمّ اخـراج قــائـمــة بـخــمـســة مــرشّـحــ فـقط  ويــتمّ اخــتـيــار الـفــائـز األول
يّة ومـدهشـة وقيّمـة  وأنّهـا منحت بالتـصويت . وبـالرغم من أنّ جائـزة نوبل عـا
ألدباء من دول مخـتلفـة وإديان متـنوّعـة  لكنـها ما زالت مـثيرة لـلجدل واخلالف
حـول مصـداقـيّـتـهـا وعدالـتـهـا ولم تـنج من االتّـهـامـات  فـمرة تـتّـهم بـأنّـهـا تـمثّل
نـحها اجلـائزة ألدباء مـغمورين الرؤية الـغربيّـة العنـصريّة  ومـرّة أخرى تـتّهم 
مثل الكاتب الفرنسي سوللي برودم وذلك سنة  1901وتخطّي اسماء المعة ذات
يّة واسـعة كمعـاصريه الروائـي الروسي تولـستوي  والفـرنسي أميل شهرة عـا
زوال  وتومـاس هـاردي اإلنـكـلـيـزي  الذين كـانـوا في أوج شـهـرتـهم في الـسـنة
التي بـدأت فيـهـا أعمـال جلنـة نوبل . ومـرة ثـالثـة يكـون اختـيـار الفـائز سـياسـيّا
أكثر منه اخـتيارًا أدبـيًّا  وهذا مـا حدث سنة  2001عند منـحها لـلكاتب ( في .
أس . نــيــبـــول   وقــد صــرّح بــذلـك ( هــوراس انــكــداهـل  الــســكــرتـــيــر الــدائم
يّة السويديّة في حينها  فقال : اختيار نيبول للفوز باجلائزة هذا العام لألكاد
قد يـبدو اخـتيـارًا سـياسـيًّا  وقـد أعلـن عن فوز نـيبـول بجـائـزة نوبل بـعد أربـعة

أيّام من بد العدوان العسكري األمريكي ـــ البريطاني على أفغانستان .  
   وعلـى كلّ حال  وبـعـد االسـتـقراء والـفـحص ألسـمـاء الـفائـزين بـجـائـزة نوبل
لــآلداب عــلى مــدى عـــشــرة عــقــود من الــزمـــان  مع اخــتالف الــدول واألديــان
والتوجهات  يـتبيّن للبـاحث أنّ هذه اجلائزة ليـست شهادة محقّـقة برجحان من
ّن لم ينالوهـا أرجح قدرًا  كما أنّها ال تعدّ ينالها على من تتخـطّاه وإنّ كثيرًا 
سـبـبًـا لـلــتـقـلـيل من شــأن من حـجـبت عـنـه  بـسـبب الـنـقـص في مـوازين الـنـقـد
ـفاضـلـة  أو بـسـبب احملـابـاة  أو ألسـبـاب سـياسـيّـة أو دولـيّـة أو شـخـصـيّة وا
كالرشـوة وغيرهـا  وهذا ما يحـدث في كثيـر من اجلوائز  ولـكن يبقـى الطموح
واألمل عــنـد كلّ عــربي بــأن يــكـون لـألدبـاء الــعــرب حـصـــّــة في هــذه اجلـــائـزة

يّة.   العا
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البصرة

مظفر النواب
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ؤلم ويـعـلن الـشـاعر مـاجـد نـعـيه ا
للقطار  فـيقول :  محطاته خرايب
غدت چـنـهه اگبـور وسـفه انشـملت
ابــقــانــون شــعــلــيــنه. ويــســتــذكــر
الـشـاعــر مـنـاجـاة بـعض الـشـعـراء
لــلــريل قـائـالً : كـتب زامـل قـصــايـد
شوگنه اعلى الريل والريل او حمد

اجمل اغانينه.
s¹dAF « …—uŁ 

ويـتــابع الـشــاعـر بــعض مـحــطـات
رحـلـة الـريل من بـغـداد لـلـبـصـرة 
فــيـقــول :  مــر ابــگــاع بـابـل ..بـابل

الـــتــاريخ وشـــوف آثــار كــيش.. او
مـــــجــــد مـــــاضــــيـــــنه او طـب گــــاع
السماوة البيهه حس شعالن بعده
ايردد ابـصـيحـات عشـرينه . وبـعد
عـدة مـحـطـات مـهـمـة  ابـرزها اور
الــتــاريـــخــيــة يـــصل الــقـــطــار الى

البصرة  وتطالبه احلديثات
بالعودة.فها هو يقول :

اوصل معقل البصرة ورد اردود
ويگلن احلديثات ودينه

واسمع حس بثينة ودالية ودينه
رد بينه قطار الشوگ رد بينه
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دة سنـت  حتاشـياً لردود عـنهـا 
فعل يراها غير مستبعدة.

 الــشــاعـر يــقـول : خــطــيه الـريل ..
امس شفته ذليل ايجر فراگينه..

خطية الريل
ــر بـيـنه گـبل چـان اشــحالته من 

گبل مهيوب چان الريل .
لكننا نتساءل مع الشاعر :

يريل اشغيرك شو جنك تمر زعالن
.. وجـهك دايـره او مـاتـلـفت لـيـنه .
ن چـنه فـكـهــنه اعـله حب صــوتك 
ازغـــار.. مــعـــقـــولـــة احملب يـــنـــكــر

محبينه.

ماجد السفاح

غالف الكتاب

ــتــعــة . ذلك الن نــســاء الــوقت وا
االخت اصـبـحت هـاجسـا مـركـزيا

حـ عرف االخ الحـقا ان اخته 
ســـوقــهــا الى زنـــازين مــديــريــات
ــعــارض االمن بــســبب اخــيــهــا ا

والهارب من بطش احلكومة. 
لـذا لم يـكن الـعـنـوان هـامشـيـا بل
كــان هــو هــاشــمــيــة االخت الــتي
كان تمثل صورة الـنفي وتاريخ ا
والـصـبـر  وان كـان اخـيـهـا عاش
فهي عاشت بـغريـزة عطـر الغـرب 
خـارج الهـامش مؤمـنه انـها بدأت
حتـمل قـضـيـة اخـيـهـا بـالـرغم من
أنـهـا ال تـقـرأ وال تـكـتب. واظن ان
الهـامش في قراءة عميـقة للرواية
تراه يـنـسلخ من مـفارقـة العـنوان

ــكـن أن نــســمي هـــذه الــروايــة
(اآللـهة واجلـوامـيس في مـديـرية
األمن ) لـلــروائي الــعـراقي نــعـيم
عـبـد مـهـلـهل  هي روايـة لـقـراءة
ــكــان عـــبــر هــاجس الــطــفــولــة ا
وبـــــــراءة احلـب واالخــــــوة بــــــ
االخت الـطــفـلــة واخـيــهـا الــطـفل
.لتبقى ذكريات تلك العالقة باقية
حــتى مـع ســنــوات الـــنــفي الــتي
يـعـيشـهـا االخ الحقـا .لـهذا وعـبر
ـسـكون في االسـتذكـار والـوجه ا
اعماق بطل الـرواية تبقى صورة
االخت هي صـــورة االنـــثى .لـــكن
ـــقـــدس عـــنـــد االخـت يـــقـــتـــرب ا
والــتـابــوه .وعــنـد االنــاث الالئي
يــتـعــرف عــلـيــهن في مــنــفـاه هن
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ـية اسـتكـماالً لـهذه اإلطاللـة التـقو
ـوسـومة "عـزيـز محـمـد- شيـوعـية ا
بال جناح: االستعـبار واالستبصار"
ننـشر وثيـقة محـورية وجهـها عامر
عــبــدالـلـه ونــوري عـبــد الــرزاق إلى
عـزيـز مـحـمـد بـعـد حـوارات مـطـولة

معه  وفيما يلي نص الوثيقة:
وتــعــكـس هــذه الــوثـــيــقـــة احلــيــاة
الــداخــلــيــة لــلــحــزب الــتـي شــهـدت
تــوتــرات ونــزاعــات واســتــهــدافـات
وتسلّطاً واستـقواءً  وسأكتفي هنا
بـاإلشـارة إلى كـتابـ األول لـلـرفيق
ـتـجدد" رحـيم عـجـيـنـة " االخـتـيـار ا
الـصـادر عن دار الـكـنـوز األدبـية في
بيروت  ?1998والثاني للرفيق آرا
خاجادور " نـبض السنـ " الصادر
عن دار الـفـارابي  بـيـروت ?2016
ـسـاهـم في ولم يـكن كالهـما من ا
ــــعــــارضـــــة الــــداخــــلــــيــــة بل أن ا
خـــاجـــادور كـــان أحـــد اخملـــطـــطــ
ــتــحــمــســ لــلــمــؤتــمــر الــرابع وا
لــــنــــتــــائــــجـه وذلك قــــبـل اخــــتالفه
وتـنحـيـته في الـعام  ?1989ألنهـما
يــــعـــــرضــــان وقــــائـع صــــادمــــة عن
االســتــهـانــة بــالــعالقــات الـرفــاقــيـة
ـصائـر الرفاق وعن واالستـخفاف 
محاوالت االستتبـاع والهيمنة التي
لم يحرّك الرفيق عزيـز محمد ساكناً
في مـواجـهـتـهـا نـاهـيك عن قـضـايا
ـــكـن االطالع عـــلى أخـــرى. كــــمـــا 
ـذكرة الـتي وجهـهـا عامـر عبـدالله ا
ونــوري عـــبــد الـــرزاق إلى الـــرفــيق
عـزيــز بـاسم مــجـمــوعـة مـن الـرفـاق

لكي تكتمل الصورة.
مـذكـرة عـامـر عـبـدالـله ونـوري عـبـد

الرزاق إلى عزيز محمد
إلى الرفيق عزيز محمد احملترم 

حتية رفاقية حارة 
استكماالً للحديث الذي أجريناه في
بـراغ مـؤخــراً ولـغـرض مــسـاعـدتك
عــلى عــرضه عــلى الــرفــاق في ل.م.
وبعد استـعادة مضاميـنه الرئيسية
واسـتـعـراض وتـدقيـق األوضاع في
حـزبــنــا وجــدنــا من الــضـروري أن
نضع أمـامك سجل تـصوراتنـا لهذه
األوضـاع ومـســبـبـاتـهــا وظـروفـهـا
والصعوبات الـتي يواجهها احلزب
حـــالــيــاً ومــا نــقــتـــرحه من حــلــول
لتجاوزها واستعادة وحدة احلزب
علـى أسس مبـدئيـة ونهج سـياسي

صحيح.
لـقـد تــعـرّض حــزبـنـا في الــسـنـوات
األخيرة- كمـا تعلمـون- وفي الفترة
الــراهـنــة خــاصـة إلـى انـتــكــاسـات
وخسـائر جـسيـمة وإلى تـصدع في
وحـدة احلــزب وصـراعـات وأجـواء
ال مـبـدئـيـة بـأوضاع مـؤسـفـة تـعود
(في رأيــنـا) وفي مــجــمل أســبـابــهـا

ومسبباتها إلى:
اوال- ابــتـــعـــاد احلــزب عن ســـاحــة
عـــمــــلـه الـــرئــــيــــسي داخل الــــوطن
ـنــطـقـة الـقـريـبـة من والسـيـمـا في ا
الــــعـــراق وإقــــصــــائه مـن مــــيـــدان
الــتـفــاعل والــعـمل بــ اجلــمـاهــيـر
الشعبية إلى جانب ظروف النضال
الـــشــاقـــة الــتي اقـــتــرنت بـــحــمالت
مــتــواصـــلــة ومــشـــتــدة من الـــقــمع
الحقة ضد الشيوعي والتنكيل وا
ـواطـن بـأنـصـارهم وحـلـفـائـهم وا

األكراد بوجه خاص.
ثـانـيـاً- اعـتـمــاد بـعض الـتـوجـهـات
ـواقف الـسـيـاسـيـة والتـكـتـيـكات وا

اخلـاطــئــة الــتي أحلــقت بــاحلـزب
ضـرراً بـليـغـاً كـانت موضع خالف
داخل هــيــئـاتـه وبـ أعــضــائه في
مراحل مختلفة وخاصة ما يتعلق
ـــوقف من احلـــرب مع مـــنـــهـــا: بـــا
إيــــران فـي ظـــــروف االجــــتـــــيــــاح
عـلن بـ غزو الـعسكـري والتـهديـد ا
ـسلح الـعراق وبـاختـيـار الكـفاح ا
أســلــوبــاً رئــيــســـيــاً في الــنــضــال
واجملـابــهــة مع اجلــيش الــعـراقي
وبـــســلــوك نــهج فـي الــتــحــالــفــات
والــعالقـــات أفــضى إلـى إضــعــاف
اسـتقـالليـة احلـزب باالنـتـقاص من

إرادته احلرة.
ثـــالــثـــاً- تـــفـــشّي وتـــفـــاقم بـــعض
الظواهـر الغريبـة في حياة احلزب
الـداخــلـيــة فـضـالً عن الـعــديـد من
ـقــايــيس والــقـيم االخـتالالت فـي ا
ـــــبــــاد الـــــتي تـــــتــــنـــــاقض مع ا
الـلـيـنـيـنــيـة والـقـيم االجـتـمـاعـيـة
وتـقــالـيــد الـتـضــامن الـرفــاقي بـ

. الشيوعي
رابـعـاً- اتـخاذ إجـراءات تـنـظيـمـية
جـائـرة ضـد الـعـديـد مـن الـعـنـاصر
الـقـيـادية الـكـفـوءة وذلك في سـياق
نــــــهـج مــــــتــــــســــــرّع وأســــــالــــــيب
بـيروقـراطيـة تـفتـقر إلى الـشرعـية
ــــــــبـــــــاد وتــــــــتــــــــعـــــــارض مـع ا
ــــا أدى إلى ــــقــــراطـــــيــــة  الــــد
الــتـفــريط بــطــاقـات وخــبــرات كـان
احلــزب ومــا يـزال بــأمس احلــاجـة

إليها.
ـواقف واإلجـراءات لـقـد آلت هـذه ا
 –كـمــا تــعــرفــون- إلى تــصـدع في
كـيـان احلـزب وإلى إضـعـاف دوره
في حـركـة شـعـبـنـا والتـأثـيـر عـلى
مــكــانــته الــوطــنــيــة وسـمــعــته في
األوسـاط الـعـربـيـة والـدولـيـة كـمـا
أضـــعــــفـت بـــالــــتــــالي من قــــدراته

السياسية الفكرية والتنظيمية.
وقـــــد ســــاهـــــمـت هـــــذه األوضــــاع
جملها في إشاعة التوتر وردود
الفعل الذي أسفر بدوره في تبلور
وبـروز حـلـقـات ومـحـاور ومـواقف
واجـــــتــــهـــــادات بــــ مــــجـــــامــــيع
الـــشــيـــوعـــيــ الـــذين تـــعـــرضــوا
لـلـتـنــكـيل. وفي ظـل هـذه الـظـروف
واألجــواء بـادر الـعــديـد من هـؤالء
الـشيـوعيـ إلى اجملـاهرة بـآرائهم
وانــتــقــاداتــهم لــلــخط الــســيــاسي
ـــؤتـــمـــر اخلـــاطـئ الـــذي كـــرّسه (ا
الـرابع) واإلجــراءات الـتـنــظـيــمـيـة
اجملـحـفـة الـتي اتـخذهـا  وذلك من
خالل بـعض الـبـيـانـات والـنـشـرات
أو الرسائل إلى األحزاب الـشقيقة
ـنطق ولـكنـنا نـقـول بصـراحة ال 
ـتـظـلم والـتـبـريـر بل مـن منـطـلق ا
الصـدق والقنـاعة وباالسـتناد إلى
الكثير من الوقائع التي تعرفونها
ـؤتـمر بـأن األجواء الـتي سـبقت (ا
الــرابع) أو تــلك الــتي عــاصـرته أو
ناورات أعقـبته كـانت مشحـونة بـا
واألسـالـيب الـتـحـريـضـيـة وانـعدام
سؤولية; وفي اعتقادنا الشعور با
أنه كـان باإلمـكـان معـاجلـة كل هذه
األوضـــاع لـــو خـــلـــصـت الـــنـــوايــا
وأقـــصــيـت الــضـــغــائن ونـــزعــات

الهيمنة وتصفية احلسابات.
ولــكـن شــيــئـــاً من ذلك لم يـــحــصل

لألسف.
ـنهج الـلـينـيني فـبدالً من اعـتـماد ا
في التحـليل واالحتـكام إلى الواقع
ورسـم الــبــرامـج واألهــداف وبــدالً
ــبـادرة إلى حتـديـد وتـسـبـيب من ا
ــــواقف الــــســــيــــاســــيــــة بــــعـض ا
واألساليب التكتيكية اخلاطئة من

ــــشــــاورة واإلصــــغــــاء إلى خالل ا
اآلراء اخملــلـصــة واحلـريــصـة عـلى
سالمـــة احلــزب وصـــواب نـــهــجه
تـواصل اإلصــرار عـلى ذات الـنـهج
ــكــابــرة اخلــاطئ بــالــلــجــوء إلى ا
ــقـرونـة والــتـبــريـر واإلنــعـزالــيـة ا
بــاجلـمـود وضـيـق األفق ويـضـعف
احلـــــصــــــانـــــة إزاء الــــــضـــــغـــــوط

اخلارجية.
وبــــــدالً مـن حتـــــــكــــــيـم مـــــــبــــــاد
ـــقــراطــيــة والــعــدالــة إعــادة الــد
الـنـظـر بـالـتـدابـيـر اجملـحـفـة الـتي
تــعــرض لــهــا الــعــديـد مـن الــرفـاق
ـــبـــادرة اخملـــلــــصـــ وبـــدالً من ا
ـعـاجلـة وتـدارك ظـاهـرات الـتـفتت
في كــــيــــان احلــــزب وتـــصــــفــــيـــة
الــظـــواهــر الـــغــريـــبــة في حـــيــاته
الـــداخــلـــيـــة بــروح احلـــرص عــلى
وحـــدتـه وتالحـم صـــفــــوفه جـــرى
الــتـمـادي في مـا يــنـاقض ذلك كـله
وخـاصـة في مـا يـتـعـلق بـتـصـعـيـد
حـمــلـة الـقــمع واإلقـصــاء والـطـرد
ومــواصـلـة الــتـألــيب والــتـشــهـيـر
واإلتـهــام بـ" الــتـخــريب" وبــالــكـلل
ووهن الــعـزائم... ومــا إلى ذلك من
طـعون مـهيـنة مـا أدى إلى تسـميم
أجواء العالقـات الرفاقـية وانعدام
روح الـتــضـامن بــ الـشــيـوعــيـ
والـتــحــريض عــلى الـنــظــام األمـر
الـذي ســاهم في تــعـمــيم ظــاهـرات
الــتــفــكك واالنــشــقــاق في صــفـوف
ـكن لـلـحزب احلـزب وبـالـطـبع ال 
في وضع كهذا أن يتعامل بصواب
ومــقــدرة مع األوضــاع الــعــســيــرة
عقدة إبـان احلرب وخاصة إثر وا
اقـتـحـام إيـران األراضي الـعـراقـية
كما ال يستطـيع بداهة أن يتعامل
بجـرأة وكفاءة وبـرصانة ومـبدئية
ـسـتـجدة مع األوضـاع والـظروف ا
في بالدنا في فـترة مـا بعـد احلرب
إذا لـم يـــكـن مــــوحـــداً فـي الـــنــــهج

وقف والكيان التنظيمي. وا
وفي اعتـقادنا فـإن الوضع الراهن
حلــزبـــنــا وحـــركــتــنـــا الــوطـــنــيــة
ومــتــطــلــبــات الــوضع احلــالي في
بالدنا تـستـدعي بإحلـاح عمل كل
شيء من أجـل اسـتـعــادة وتـرسـيخ
وحدة احلـزب وتلك مهـمة خـطيرة
ومــلــحــة نــدعــو لــلــنــهــوض بــهــا

بصفوف موحدة .
إن حتــقــيق وحـدة احلــزب وتالحم
صـــفــوف الــشــيــوعـــيــ والــعــمل
ـوحد السـتعـادة دوره الـفاعل في ا
احلياة السياسية للبالد هو مهمة
جـــلــيـــلــة ومـــشــرفـــة ســـيــتـــحــمل
ــفــرطـــون بــهــا ـــتــهــاونـــون أو ا ا
مــســـؤولــيــة كــبــرى أمــام الــشــعب
والــوطن ونــحـن نـقــتــرح من أجل
هـمة الـتـاريخـية: ـباشـرة بـأداء ا ا

تكوين هـيئة عمل مـؤقتة من الرفاق
ـؤهـلـ فكـريـاً وسـياسـيـاً بـصرف ا
الــنــظــر عـن عــددهم عــلى أن تــبــدأ
عـمـلـهـا فـوراً ونقـتـرح مـبـدئـياً أن
: تناط بهذا الفريق مهمت ملحت
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األولـى: وضع وثــيـــقـــة ســيـــاســـيــة
ـهـمات مـركـزة تـتضـمن األهـداف وا
لحة التي تواجهها بالدنا اآلنية وا
حــــالـــيــــاً وتــــنـــســــجم مـع أهـــداف
وتــطــلــعـــات شــعــبــنـــا في الــظــرف
الـراهن وخاصـة ما يـتـعلق بـإجناز
التسوية الـسلمية الـدائمة والعادلة
ناسبة مع إيران واقتراح احللول ا
ـعـاجلة عـواقب ومـخلـفـات احلرب
ــسـائل وحل الـقــضـيــة الـكــرديـة وا
ـقـراطـية تـعـلـقـة بـاحلريـات الـد ا
والـبـنـاء االقـتـصـادي واالجـتـمـاعي

وتقو النهج السياسي للبالد.
الثانية: تدارس إمكانية التعامل مع
ــسـتـجـدة في بالدنـا في األوضـاع ا
فتـرة ما بعـد احلرب وذلك من موقع
واحـــد ومــوقـف واحــد وبـــضـــمــنه
االتــفـاق عـلى األسـالــيب والـوسـائل
الـتـي تـضـمن اسـتـعـادة احلـزب إلى
مــــيــــدان عــــمــــله الــــرئــــيـــسـي بـــ

اجلماهير.
ولــكي يــتم حتــركــنــا نــحــو الــهـدف
ــبـدئـيــة وبـاجلـديـة بـالــواقـعـيـة وا
ـبــاشـرة واجلــدوى نـرى ضــرورة ا

ا يلي:
أوال- اعـتــمـاد مـبــدأ الـنـقــد والـنـقـد
ـعـاجلة الـذاتي الـصـادق واجلـريء 
كل األخطاء السياسية واالختالفات
التنـظيميـة  مع االحتكام إلى إرادة
كل الشيوعيـ بوضع كل كالوثائق
واحلــــقــــائـق حتت تــــصــــرفــــهم إذا

اقتضى األمر.
ثــــانـــيــــا- وقف إصـــدار الــــصـــحف
والـبـيـانـات والــنـشـرات واسـتـعـادة
نهج مركزيـة اإلعالم احلزبي وفق ا
الــذي يـتـم االتـفــاق عــلــيه وإنــاطـته
عرفة بعـناصر كـفؤة تتـسم بسعـة ا
واخلــبــرة والــســجــايــا األخالقــيــة
الرفـيعـة وعدم الـسمـاح باسـتخدام
اإلعالم احلــزبـي أداة في الــتـــنــديــد
والتأليب والتحريض على االنقسام
وتسميم أجواء العالقات احلزبية.
ثـــالـــثــاً- إجـــراء مـــعـــاجلـــة أولـــيــة
لـــســيــاســـة احلــزب في الـــســنــوات
الـسـابـقـة بـهـدف تـعـديل وتـصويب
باشرة بتنقية أجوائه مواقفه مع ا
الداخلـية وترسـيخ مباد الـشرعية
ــقــراطــيــة وروح الــتــضــامن والــد

الرفاقي في صفوفه.
رابــعـــاً- إعـــادة الـــنـــظـــر بـــقــرارات
الـــــفـــــصل والـــــطـــــرد واإلقـــــصــــاء
واســتــعــادة جــمــيـع الــشــيــوعــيــ
اخمللـص إلى أحـضان حـزبهم مع

الـــكـــفــؤة والـــواعــدة مـن الــشـــبــاب
سـؤوليات ـواقع وا والنـساء إلى ا
احلـزبـيــة وإنـهــاء مـيـول الــتـشـبث
ـواقع الـقـيـاديـة بـتـحـديـد فـتـرة بـا
ا ال يـتـجاوز ـواقع  إشـغال هـذه ا
دورتـ انــتــخــابــيــتـ لــلــمــؤتــمـر

الوطني.
 •وضع نظام لـرعاية وتـكر قدماء
ناضل واالستفادة من خبرتهم ا
وإشــراكــهم فـي حــيــاة احلــزب مع
وضـع حـــــــد حملــــــاوالت عـــــــزلـــــــهم
وألســـالــيـب الــتــطـــاول عــلـــيــهم أو
االنــــــــتــــــــقـــــــاص مـن قــــــــدراتــــــــهم

وتضحياتهم أو محاولة إذاللهم.
 •رد االعـتبـار إلى مبـاد الـشرعـية
قـراطية والعـدالة وخاصة ما والد
يــتـعــلق بــاحملـاســبـات الــوجـاهــيـة
واألصـــــولــــيـــــة ووقـف أســــالـــــيب

احملاسبات والعقوبات الغيابية.
 •إطالق حــريــة الــنــقــد واجملــاهـرة
ـــوقف واســـتـــنـــطـــاق بـــالـــرأي وا
الساكت واللّـامبال ومطالبة من
يــلـجــأ إلى قــمع الــنـقــد وتــصـفــيـة
مــــظـــــاهــــر الــــتـــــوجس واخلــــوف
وأســالـــيب اإلغــواء والـــوعــيــد مع
ــقـراطـيـة تـوفــيـر الـضـمــانـات الـد
حلـيـاة حـزبيـة صـحـيحـة يـسـودها
االنـــضــــبـــاط الــــواعي وااللــــتـــزام

بدئي واألخالقي. ا
 •حتــــريــــر إرادة الــــشــــيــــوعــــيـــ
بـإعـتــاقـهم من صــعـوبـات الــغـربـة
وإخـــــــراجــــــــهم مـن دائـــــــرة اإلذالل
واحملـــاصــرة وإنـــهـــاض هــمـــمــهم
وإطالق طــاقـاتــهم وحتــكــيم مــبـدأ
ـسـاواة واإلنـصـاف والـرعـايـة في ا

التعامل معهم.
وذلك من أجل تـوحـيـد قـوى احلزب
كلـهـا وفقـاً لـلمـبـاد اللـيـنيـنـية في
الـــتــنـــظــيم والـــقــيم األخالقـــيــة في
الــتــعـامل ومن أجـل حتـقــيق وحـدة
احلـزب واسـتـعـادة دوره الـنـضـالي
الــفــاعـل بــ جــمـــاهــيــر الـــشــعب
بــاعــتــمــاد نـــهج ســيــاسي صــائب
وأســالــيب نـــضــالــيــة صـــحــيــحــة
تــــتـــنـــاسب مـع تـــطـــورات الـــوضع
ومــســـتــجــدات الــعـــصــر من أجل:
إقرار خطـة عمل صائـبة وشعارات
واقــعــيـــة تــتــنــاسب مع اســتــعــداد
اجلــمــاهــيـر وتــنــســجم مع أمــاني

الشعب وتخدم مصالح الوطن.
هــذا ونـرجـو عـرض هــذه الـرسـالـة
ركزية على الرفاق أعضاء اللجنة ا
في أول اجـتـمــاع يـعـقــدونه آمـلـ
منـاقـشـتـهـا بجـديـة وحـرص بـغـية
الوصـول إلى نتائج إيـجابيـة تخدم

مصلحة حزبنا وشعبنا.
مع أطيب التحيات وفائق التقدير

نـوري عبدالرزاق- عـامر عبدالله  –براغ
في  8آذار 1989

وضوعـات  التي تناقش في في مقـابلة مع النـائب يونادم كنا ذكـر ان من ضمن ا
اطـار الـتـعـديـالت الـدسـتـوريـة مـوضع اعـتـمـاد الـنـظـام الـرئـاسي بـدال عن الـنـظـام

اني. البر
وفي الـوقـت الـذي يـسـتبـشـر الـبـعـض بهـذا الـطـرح ال بـد مـن ان نـعبـر عـن قـلـقـنا
ط العـالقات الـسـيـاسـيـة واالجتـمـاعـيـة في الـعراق وصل الى ونـتـسـاءل: هل ان 
مستوى عال من تغليب العامل الوطني على العوامل الطائفية والقومية لننتقل الى

نظام رئاسي?.
ـكونات لـقد عانـينـا جمـيعاً في الـعراق من تـغول السـلطـة التنـفيـذية على حـقوق ا
ـصـالـح الـوطـنـيــة ومـصـالح وتـغـلــيب مـصـالـح الـفـئـات واالحــزاب عـلى حــسـاب ا
اني نـصت كثير كونـات االخرى واحملافـظات وكل ذلك ونحن يـحكمـنا نظـام بر ا

.!? واطن ساواة ب ا من فقرات دستوره على حتقيق العدالة وا
ـاني عن كـبـحه فكـيف سـيـكون نـافي لـلـدستـور عـجـز النـظـام الـبر هذا الـتـغـول ا

احلال مع نظام رئاسي يعطي الرئاسة صالحيات اضافية? 
ولكي ال نتـهم هذا الـنظام حـصراً فان من سـبقه اتـهموا كـذلك باالنـحياز الـطائفي
ـعارضة بنت خطـابها التحـريضي على هذا العامل والقومي وكـثير من حركات ا
ا اصـر العراقـيون عام ٢٠٠٥ ولوال ذلك الشـعور الكـبير بـتغول الـنظام الـرئاسي 

اني فماذا تغير لنعود الى النظام الرئاسي?! على النظام البر
ـا اكدت مـرارا ان الـعلـة ال تكـمن في الدسـتور والـقـوان بل بـالتـطبـيق الذي لـطا

يتعمد االنحراف عن روح الدستور وكثير من نصوصه. 
في تقـديري الشخصي اقول اذا اصر دعاة النـظام الرئاسي على اعتماده فال بد

 : من شرط اساسي
االول:  اعـتــمـاد الـنـظـام الـفـدرالي واالقـالـيم لــكي تـتـوازن الـسـلـطـة االحتـاديـة مع

السلطة  احمللية اي سلطة االقليم.
ـقـراطيـة فـهي عـنـدما تـعـتـمد وهـذا ما نـشـاهـده في الـغالب االعم مـن الدول الـد
النـظام الرئـاسي او النـظام الذي يـجمع الـصالحيات بـيد رئـيس الوزراء فانه في
ـانات تـتمـتع بـحقـوق مسـاوية قـابل يـوسع مسـاحة سـلـطة االقـاليم ويـعـطيـها بـر ا
ان االحتادي. الثاني: ان تتشكل االحزاب العراقية على اساس وطني تقريـباً للبر
ذاهب فأحزابنا الـيوم هي احزاب مكونات حتى لو تتمـثل فيها كافة القومـيات وا

ارادت ان تكون عكس ذلك اال ان جمهورها يفرض عليها ذلك القيد.
نـدرك ان شــبــاب تــشــرين خــرج مـنــدداً بــاحملــاصـصــة ولــكن كم هـم الـذيـن عـلى

استعداد الى ان يكونوا في احزاب قياداتها ليست من مذهبهم او قوميته?  
كون الـسني استعـداده لذلك فصوتوا لـصالح كيانات اثبت قـطاع ال باس به من ا
سـياسـية قـيـاداتهـا عـلى غيـر مذهـبـهم او قومـيـتهم ولـكن هل رايـنا مـثل ذلك لدى

سيحي?! كون الكردي او التركماني وحتى ا كون الشيعي او ا ا
كيف نـستطـيع االطمـئنـان الى نظام رئـاسي ال ندري كـيف سيـتصـرف رئيسه اذا
مـا وصل الى الـسلـطـة ومن يـحـابي? نـحن امـامنـا صـورة غـيـر مـشجـعـة لـسـلوك
ـواقع بـاألقربـ اليه من الـرؤساء الـذي تـعاقـبوا عـلى الـرئاسـات وكيـف اشغـلوا ا

مذهبه او قوميته او عشيرته.
ـدى احــتـرامه الــعـبــرة لـيــست بـالــنـظــام ولـكن الــعـبــرة 
وااللـتـزام بـالقـواعـد التـي بني عـلـيـها بـعـيـداً عن اي ميل

وهذا لم يتحقق وال اظنه سيتحقق قريباً لألسف.
{ من مجموعة فايبر

عــرض مـا قـد يـتـم من قـرارات بـهـذا
ؤتـمـر الـقادم لـلـحزب الـشـأن علـى ا
للـمـصـادقـة عـلـيهـا أو تـعـديـلـها أو

رفضها .
خــامــســاً- تــدارس إمــكــانــيــة عــقــد
للـكونـفرس الـرابع للـحزب في أقرب
ـنـاقـشـة وإقـرار مـا ـكـنـة  فـرصـة 
ســــبق من تــــوجـــهــــات وإجـــراءات
وتــخــويــله حق انــتــخــاب الــلــجــنـة

ركزية واإلعداد لـمؤتمر جديد. ا
هذا وبـالنظـر إلى أن حزبنـا يعيش
أوضاعاً غير طبيعية - كما تعرفون
- فـإنـنا ويـعـرف جـميع الـشـيـوعيـ
نـــعــتـــقــد أن حتــقـــيق كل مـــا ســبق
يتطلب الـبدء بتوفيـر أجواء صحية
لـلـعـمل مـن خالل تـطـهـيـر ومـعـاناة
أجـواء احلـزب الـداخـليـة- وذلك من

خالل :
 •تـــطـــبــيع الـــعالقـــات بــ جـــمــيع
الـــــرفــــاق وإحالل روح الــــتــــعــــاون
ـشـاحنـة واجلـفوة واحلـوار محل ا
قاطعة االجتماعية وما إليها من وا

مبتكرات ذميمة.
تبادلة والتشهير  •وقف الطعون ا
ـغـرض والصـراعـات اللّـامـبدئـية ا
وتـــصـــفــيـــة كـل أســـالــيـب الـــرصــد
والـــوشــايــة وإشــاعـــة جــو الــثــقــة

. تبادلة ب الشيوعي ا
ــتـفــاقــمـة  •مــعــاجلــة الـظــاهــرات ا
لــلــنــزعــات الــقــومــيــة واســتــعـادة
ـبـاد الــتـآخي الــقـومي االلـتــزام 
ـيـة لـتـعـزيـز الـتـضامن والـروح األ
ـــســـاواة بـــ الـــعـــرب واألكــراد وا
وأبــنـاء األقــلـيــات الــقـومــيـة ونــبـذ
مظاهر االستعالء الـقومي والتمييز

ذهبي. الديني وا
 •تــــرســــيخ الــــقــــيم اإلنــــســــانــــيـــة
واألخالقـيــة في الــتـعــامل والــعـمل
ـسايرة وتصـفية مـظاهر الـتملق وا
والــتــخـضـع والــتـكــيـف والـوالءات
الـشـخصـيـة والـديـنـيـة والـطـائـفـية

ونزعات االرتزاق والوصولية.
 •إقــــصـــاء مــــظــــاهــــر االســـتــــعالء
والـتـسـلط والـغــطـرسـة والـضـغـائن
وميول االنتقام وتصفية احلسابات
من حياة احلـزب ونبذ أي شكل من
ــــــنــــــاورات واحملـــــاور أشــــــكـــــال ا
والتـواطـؤ لدى رسم الـسيـاسات أو
اخــــتــــيــــار الــــقــــيــــادات أو تــــوزيع

سؤوليات. ا
عـرفة  •اعـتمـاد معـايـير الـكفـاءة وا
والــثـقــافـة والــتـجــربـة الــسـيــاسـيـة
والــتـــكــوين الـــنــظـــري- الى جــانب
الــســـجـــايــا الـــثــوريـــة والــســـمــات
األخالقــيـة واإلنــســانـيــة والــتـوازن
الـــنــفــسـي والــعالقــة احلـــمــيــمــة –
أساساً في اصطفاء وتقد الكوادر

والقيادات.
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ـقـاله بـضـوء حديث الـسـيـد رئـيس الـوزراء مع عـدد من االعالمـي جـاءت هـذه ا
وضوع االقتـصاد لم يكن موفقاً في مـعاجلة البطاله وادارة وفي جانب حـديثه 
دفـة االقتـصـاد بـالـرغم من صـراحـته الـسـلـبـيه اعـطى انـطبـاعـاً سـلـبـيـا لـلـشارع
نـهـجـيه ومـطالب ـثل اعـلى سـلـطه تنـفـيـذيه وافـتقـد الـعـلـميـه وا الـعراقي لـكـونه 
ـلـقى على عـاتـقه للـنهـوض بـاالجراءات الـتنـمـويه لضـمان سـوءوليه ا الـشـعب وا
ـقـبـوله الـتـي يـجب ان تـنـفـذهـا احلـكـومه ـواطن في الـعــيش بـاحلـدود ا حـقـوق ا
كواجب اءمـري من االولـيـات احلكم الـرشـيد االدارة االقـتـصـاديه ال تسـتـند الى
ـنـطـومه وعـدم تـوظـيف الـتـدفـقـات الـنقـديه فـي برامج الـرصـانه وهـشـاشـة هذه ا
تـنمـويه  اسـتثـماريه تـكنث الـبطـاله وتوجـيه الـتنـميه نـحو حتـقيق اهـداف فيـاسيه
عـالـيــة الـدقه والـكــفـاءة ان من اسـوء مــا يـدًار به االقــتـصـاد هــو عـدم االكـتـراث
ـواطن وفقـدان الـهـويه الـوطـنيـه وهجـرة الـعـقـول وروءوس االموال الى بـحـقـوق ا
اخلـارج وعـنـدمـا يـفـتـقـد االقـتـصـاد الى اهم اعــمـدته لـبـنـاء مـنـظـومه اقـتـصـاديه
رصـيـنه وهي الــنـاجت احملـلي والـنــاجت االجـمـالي وفـقــدان االسـتـثـمــار احلـقـيـقي
واطن كـما ان والسـبب هو عـدم وجود اداره رصـينـه يكـون جلً اهتـماهـها هـو ا
ــواطن س قــوت ا ــهم واخلــطــيــر والــذي  ــلـف ا الــقــائــمــ عــلى ادارة هــذا ا
ـواطن وبـضـوء مـاتقـدم ومن ا جل ومـسـتـقبـله بـعـيـدين كل الـبـعـد عن تـطلـعـات ا

قاله على احلكومه اتخاذ االجراءات التالية تطبيق عنوان ا
اعـادة هـيــكـلـيـة االقـتـصــاد الـعـراقي سـيـاســة نـقـديه وسـيـاسـة مــالـيـة وسـيـاسـة

ايستثمارية
الغاء جوالت التراخيص النفطية 

ركزي  ايقاف مزاد البنك ا
تفعيل الناجت احمللي والناجت االجمالي 

ــفـسـديـ واعــادة امـوال الـعــراق والـشـعب ضـرب الــفـسـاد وا
توطنه في دول اجلوار نهوبه وا ا

ابعاد اغلب القائم احلالي على ادارة االقتصاد
معاجلة التصخم والبطاله باجراءات عمليه ملموسة

الغاء جميع االمتيازات من الرئاسه  والنواب والوزراء
شاريع الوهمية  متابعة فساد ا

بغداد
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وأتـوقع أن يـفـتح هـذا األمـر اجملـال
حلـــدوث تـــفـــاهـــمـــات أخــرى عـــلى
ـسـتـوى االقـلـيـمي سـتـدخل إيران ا

طرف فيها .
 { بـعد االشـتبـاكات التـي دارت مؤخرا
في اخمليـمـات الـفلـسـطيـنـية وتـفـاقم أزمة
الـوجــود الـفـلـسـطـيــني في لـبـنـان  كـيف

شكلة ? كن حل تلك ا
- وضـع الـفــلــســطــيــنــيــ مـرتــبط
بـاحلـلـول الـدوليـة الـتي تـبـدو أنـها
الـيـوم مـرهونـة بـصـفقـة الـقـرن لكن
بــالـنــسـبـة لــلـبــنـان فـال يـزال األمـر
ثـــابـــتــا عـــلـى مـــبــدأ حـق الـــعــودة

نصوص في القرار . 194 ا
توقع { في الـنهايـة ما هـو السيـناريـو ا
كـن اخلروج لألزمـة الـلـبـنـانـية? وكـيـف 

منها ?
- في ظل الـــتـــعــقـــيـــدات احملــلـــيــة
واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة فـإن الــهم
األكبـر حـالـيـا يـرتـكـز عـلى تـعـويذة
لـوقف االنـهـيار ومـنع تـفـكك الـدولة
بـــانـــتــظـــار احلـــلـــول الـــتي تـــؤمن
ـرة أن اإلسـتــقـرار لـكن احلــقـيــقـة ا

األمر ال يدعو للتفاؤل .

{ هـنــاك من يــرى أنـه في ظل ســيــطـرة
حزب الـله على مفاصل الدولة السياسية
وامــتالكه الـقــوة الـعـسـكــريـة فـإن خـروج
لـبنان من محـنته أمر صـعب. فكيف ترى

هذا ?
ؤكد أن الـعقدة الـتي يعاني - من ا
منـهـا لـبـنـان هي وجـود مـلـيـشـيات
مسلحة مرتبطة بإيران التي تعتبر
ــشـروع واليـة لــبـنــان مـســتـعــمـرة 
ــا أن مــشــروع إيـران الــفــقـيـه وطـا
قائم ولم يهـزم أو يحجم فـإن لبنان
ا تأمره القيادة في سيبقى رهينـة 

طهران حلزب الله .
{ كـيف ترى اجلدل الدائـر حول ترسيم
احلدود الـلبـنانيـة اإلسرائـيليـة خاصة أن

هناك حتفظات حلزب الله ?
- بـالنـسبة لـترسـيم احلدود فـحتى
ـزايـدة ــكـابــرة وا لـو ذهــبـنـا إلى ا
فـــهـــو إن  ســـيـــشـــكل نـــوعـــا من
ـعـاهدة الـتي تـعني عـدم االعـتداء ا
عـــــلى مـــــا هـــــو حــــدود وحـــــقــــوق
وبالـتالي نـزع فتـيل صراع مـحتمل
إال أن ذلك يـعـني سـحب أحـد ذرائع
ــواصـلـة حــمل الـسالح حــزب الـله 

ـانــحــة الــتي ســتــســاعــد لــبــنـان ا
سياسيا ومالـيا على تخطي مرحلة
ـعاجلات االنـهيـار باجتـاه مرحـلة ا

زمنة . للمشاكل ا

ـبـادرة الــفـرنـسـيـة األن ولـذا فـإن ا
هـي جــســر عــلــور نــحــو احــتــمــال
اإلنــقـاذ ولــكـنـهــا مـرهــونـة بــرغـبـة
القيـادات السياسيـة وكذلك بالدول

ـســتـقـبل لـ ( الـزمـان)  عن بـتـيـار ا
مسـتجـدات األزمة اللـبنـانية وفـيما

يلي نص هذا احلوار :-
{ فـي ظل الــــظـــروف الـــدقــــيـــقــــة الـــتي
يــجـتــازهـا لـبــنـان  مــا هي فـرص جنـاح
ســعــد احلــريــري في تــشــكــيل حــكــومـة
كن أن تخرج لبنان من محنته? جديدة 
- بـــعــــد رصـــد ردات الـــفـــعل عـــلى
مـــبــادرة ســـعــد احلـــريــري ال يــزال
الوضع غـير محـسوم جلـهة تكـليفه
بـتـألـيف احلـكـومـة لـذلك فـإن فرص
النجاح مرتبطة أوال بالتكليف ومن
ثم بـــالـــتــألـــيف وبـــعــدهـــا الـــتــزام
ــبــادرة األطـــراف الــســيــاســـيــة بــا

الفرنسية .
بـادرة الـفرنـسـية هي { وهل تـرون أن ا
السبيل الوحيد إلنقاذ لبنان من محنته? 
ــبــادرة تــشــكل ــؤكــد أن هــذه ا - ا
فـرصة أخـيـرة لـتالفي تفـكك الـدولة
الـلـبـنـانـيــة وإعالنـهـا دولـة فـاشـلـة
رسـمـيـا وبـالـواقع لـست مـتـأكدا إن
كـانت بـعـض األطـراف الـســيـاسـيـة
تـــدفع إلى تــفـــكك الــدولـــة بــاجتــاه
منظومة جديدة مختلفة عن القائمة
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ــتــحـدة أعــلــنت مــفــوضــيــة األ ا
لشؤون الالجئ صرف مساعدات
نــقــديـــة ألكــثــر من  11ألــفــا و500
أسـرة مـتــضـررة من انـفــجـار مـرفـأ
الـعـاصمـة الـلبـنـانيـة بـيروت.ووفق
ــيـة مـسـاء بـيــان لـلـمـفــوضـيـة األ
اخلــــمــــيس يــــأتـي ذلك (فـي إطـــار
سـاعدة النـقديـة اخلاصة برنـامج ا
ـساكن التي تضررت من بتصليح ا
انفجار مرفأ بيروت .«وأفاد البيان
بـمـساعـدة أكثر من  11 ألفا و500
عـائـلــة من الـلـبـنــانـيـ والالجـئـ
ــــبـــلغ  600 دوالر لـــكـل عـــائــــلـــة
لـــتـــصـــلـــيح بـــيـــوتـــهم الســـيـــمـــا
األشـخاص الـذين تـضررت بـيـوتهم
بـــشـــكـل طـــفــــيف أو مـــتــــوسط من
انـــفــجــار مــرفـــأ بــيــروت).  وقــالت
ـفوضـية في لـبنـان ميراي ثـلة ا
ــســاعــدات جــيــرار:  (تـــأتي هــذه ا
كـــــدعم أســـــاسي فـي وقت يـــــعــــمل
الــنـــاس عــلـى تــصـــلــيـح بــيـــوتــهم
وترمـيمـها قـبل فصل الشـتاء).فـيما
مصطفى علوش حتـدث مـصــطـفى عـلــوش الـقـيـادي
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كاتب السـياسية و مـقار البعـثات الدبلـوماسية و إن عمليـة حرق األعالم و إقتحـام ا
إضـرام الـنـيـران فيـهـا بـغـيـة حـرق محـتـويـاتـهـا من أسـاس و وثـائق و رفع شـعارات
جتسد روحاً عـنصرية أو شوفـينية بقـلوب مليـئة باحلقد والـكراهية دلـيل علي إبتعاد
الفاعـل عن األسلوب اإلنساني واحلضاري في التعـبير السلمي عن إحتجاجات أو

غضب.  
زيـد من التطرف فـي التعامل مع هذه الظـاهرة السلـبية واخلـطيرة الـتي تدفع الي ا
القضايـا السياسية واإلجتـماعية تثيـر األحقاد والكراهية والـنعرات والصراعات ب

مكونات اجملتمع.
دة تصل الي تـحضرة تقوم احلكومات بتشـريع قوان تعاقب بالسجن  في الدول ا
ـالـيــة من يـحـرق األعالم ويـسيء لـلـرمـوز الـرسـمـيـة أو ثالث سـنـوات أو بـالـغـرامـة ا

عترفة بها دستوريا و دوليا. السيادة الوطنية ا
ـقراطـية و الـسلم اإلجـتمـاعي و عدد من ؤمـنة بـالد صحـيح بأن الـنخـبة الـعراقـيـة ا
قـراطـية في الـعراق" الـقوي الـسـياسـية إعـتـبرت هـذا الهـجـوم تهـديـداً "للـعمـلـية الـد
ـبنـية علـى التعـددية احلـزبيـة وحريـة التـعبيـر عن الرأي و دعت من أجـل في ايقاف ا
لـهــيب فـتــنـة حـرق عــلم كـوردســتـان في الــعـراق واحلـد مـن الـتـصــعـيــد ضـد شـعب
قراطي كوردستـان وإستنكرت اإلعتـداء الذي تعرض له الفرع اخلامـس للحزب الد
الـكـوردسـتانـي في بغـداد و تـدنـيس عـلم اإلقـليم الـدسـتـوري عـلى يد مـجـمـوعـة شبه
عـسـكـريـة منـضـويـة حتت غـطـاء مـا يسـمى بـ (احلـشـد الـشـعـبي) الـتي ارتكـبت في
أماكن أخري من الـعراق من الفظـائع واجلرائم ما ينـدى له جب اإلنسـانية إال أننا
نؤمن بأن الـنقاش العقالني و التوعية واالعتدال والـعمل علي ترسيخ مفاهيم العيش
قـابل ال اإلعتداء علي األمالك شتـرك هو الطريق األمـثل للتأثـير علي وجهـة نظر ا ا
اخلـاصة والـعامـة والتـصعـيد و حـرق األعالم في الشـوارع و تفـجيـر البـنايـات وقتل

األبرياء. 
إن دق إسف العـداء ب حكـومة اإلقليـم و احلكومة الـفدراليـة بأجندات سـياسية أو
تـسبـبة لزعـزعة الـتعـايش السـلمي بـهدف الـتفكك و إنتـخابـية و توظـيف العـناصـر ا

االنحالل اجملتمعي اليكتب له النجاح. 
ولضمـان احلفاظ على التعايش السلمي اجملـتمعي نري أنه من واجب حكومة السيد
ـشـارك في مـصـطفي الـكـاظـمي اليـوم فـرض القـانـون وبـسط سيـطـرتهـا وحـمـاية ا
قـراطـيـة و تعـضـيد الـعـمـليـة الـسـياسـيـة والتـركـيـز علي نـشـر ثـقافـة الـتعـدديـة والـد
واطـنة ـشتـرك وتـعزيـز مـرتكـزات بنـاء دولـة ا أواصر الـشراكـة والـعمل الـسـياسي ا
ومـنع تـغـلـيب ثـقـافـة الـقـوة عـلى احلـوار والـتـخـاصم عـلى الـتـحـاور وإيـقـاف أعـمال
احلـرق والـتـخـريب وسـيـاسـة تـكـمـيم األفـواه الـتي تـمارس مـن قبـل فصـائل الـالدولة
العـاملـة ألجـندات خـارجيـة و اإلسـتمـرار علي بـرنـامج إنهـاء وجود الـبـيئـة احلاضـنة

يليشيات اخلارجة عن القانون.   وازي وا وازية والسالح ا للدولة ا
ختاما  :إن كان النـظام السياسي العراقي احلـالي ليس قادرا على التعامل مع هذه
ـشكالت الـتي تهـز استقـرار البالد وإذا إسـتمر الهجـمات وا
الـوضع الـقائم عـلى مـا هو عـليه ولم حتـاسب اجلـناة وتـقدم
الي الـعـدالـة عـلي وجه الـسـرعـة فالبـد أن نـقـرأ "الـفـاحتـة"
ـسـتـقـبـلي حلـكـومـة الـسـيـد الـكاظـمي ـشـروع ا عـلي روح ا
والسلم اإلجتماعي و بناء اإلحتاد الفدرالي في العراق.   

اربيل
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مـرت امس اجلمعة الذكرى  57لرحيل اول
ــطـرب نـاظم ســفـيـر لالغــنـيـة الــعـراقـيـة ا
الـــغــزالـي الــذي كـــانت ومـــازالت اغـــانــيه
حـاضرة الى يومنا هـذا ب عشاق الطرب
االصــــيل وتــــهــــتم بــــهــــا وســــائل االعالم
الـعربية واحملـلية . ( الزمـان ) ووفاء منها
لف. لرموز االبداع تستذكرالغزالي بهذا ا
وفـي البـدء البـد من االشـارة الـى ان دائرة
ـوسـيـقـيــة اسـست فـرقـة حتـمل الــفـنـون ا
وسيقار بادرة ودعم من ا اسـم الغزالي 
حـسن الشـكرجي ويـتراسهـا الفـنان جناح
عــبــد الــغــفــور وتــتــكـون الــفــرقــة من اهم
وسيقية والغنائية في الدائرة الـعناصر ا
 لــتــقـدم اعــمــاله وروائـعـه في مـنــاســبـات
وسـيقي مـتـعددة.فـيمـا يـستـذكرالـبـاحث ا
ـوسـيـقـيـة ـعـهـد الـدراسـات ا واالسـتــاذ 
حـيـدر احلـيـدر جـوانب من حـيـاة الـغزالي
فــيــقــول ( نـاظـم الـغــزالي ولــد من عــائــلـة
فـقيرة اب كـادح وام كفيفـة البصـر تكفله
عــمه وجـيـرانه اكــمل دراسـته االبــتـدائـيـة

ـتـوسـطـة ودخل مـعـهـد الـفـنـون وا
ـــســـرح اجلــــمـــيـــلــــة قـــسـم ا
بـاشراف الفنان الراحل حقي
الــشـــبــلي الــذي احــتــضــنه
ا عـهد  خـالل دراسته في ا
رأى فـيه من قـدرة وطاقة في
مـــجــال الــتــمـــثــيل. غــيــر ان
الـــفـــنـــان نـــاظـم الـــغـــزالي لم
ــعــهـد يــســتــمـر في دراســته 
الـفـنون وذلك لـضيق ذات الـيد
فـطرق باب الوظيفة وع مراقبا
فـي مــشـــروع الـــطـــحــ بـــأمـــانــة
الــــــــعــــــــاصـــــــمــــــــة فـي اوائل
االربـعينيـات وبعدها عاد

الســـــتــــكــــمــــال
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صـديـقـهـا جـاريـت هـيـدلـونـد أكدت
إنـهـا كـانت تـخـطط إلبـقـاء األخـبار
ــا كــانت أكـدت طي الــكـتــمــان). إ
خـبــر حـمـلــهـا في شــهـر آب وبـدت
عالمـات احلــمل واضـحــة عـلــيـهـا
وكـأنـهــا في االشـهـر االخــيـرة.كـمـا
ـنـتـظر ـولود ا كـشـفت عن جـنس ا
وهو ذكـر وذلك عبـر تعلـيقـها على
الـصـور الـتي نـشـرتـهـا (أنـا وأكـثر

شاب أحبهما).
عــلى صــعــيــد آخـر تــولى صــاحب
شـركــة بـروب ســتـور ســتـيــفن لـ
جـمع قـطع مالبس خـاصـة بـنـجوم
هــولـــيــوود عن طــريـق شــبــكــة من
اخملـرجــ وطــواقم الـعــامــلـ في

{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
يـة مؤخراً أنـشغـلت التـقاريـر العـا
باحلديث عن توتـر في العالقة ب
ــا روبـرتس ــيـة إ الــنـجــمـة الــعـا
واقع ووالدتـها فـحسب عـدد من ا
و أبــــرزهــــا (جــــاست جــــيــــرد) أن
(والـدة روبـرتس كيـلي كـنـينـغـهام
هي الـــشــــخص الـــذي أكــــد خـــبـــر
حــمـــلــهـــا دون مــوافـــقــتـــهــا وقــد
حظـرتها النـجمة الـشهيرة الـبالغة
من الـعـمر  29عـامـا عن صـفـحـتـهـا
اخلــــــاصــــــة عـــــلـى أحـــــد مــــــواقع
الــتـواصـل اإلجـتــمــاعي). وحــسب
مــوقع (ايـنـســايـدر) فـإن (روبـرتس
الــتي تــنـــتــظــر طــفـــلــهــا األول مع

دراسـته) ويضـيف (كان الـغزالي مـستـمعا
جــيـدا إلى جـمـيـع فـنـون الـغــنـاء الـعـربي
والســــيـــــمــــا في فــــتـــــرة االربــــعــــيــــنــــات
واخلــمـسـيــنـات اذ كـانت هــذه الـسـنـوات
زاخـــرة بــاالصـــوات واالغــانـي الــعـــربــيــة
طربـات امثال طربـ وا اجلـميلـة لكبـار ا
وسيقار سـيدة الغناء العربي أم كلثوم وا
ــوسـيــقـار فــريـد مــحـمــد عـبــدالــوهـاب وا
طـربة ليلى طربة اسـمهان وا االطـرش وا
طربة جنـاة علي.. وغيرهم وح مـراد وا
عــاد نــاظم الــغــزالي إلى مــعــهــد الــفــنـون
اجلـمـيلـة الكمـال دراسـته اخذ بـيـده ثانـية
سرح العراقي حقي الشبلي الذي عـميد ا
ضـمه إلى فرقة الـزبانيـة للتـمثيل واشركه
ــسـرحـيـات الـدرامـيــة والـكـومـيـديـة في ا
ومــنـهــا مـســرحـيــة مـجــنـون لــيـلى ألمــيـر
الـــشـــعـــراء احـــمـــد شــــوقي. وقـــد حلن له
الـــشــبـــلي اول اغـــنــيـــة وهي عـــبــارة عن
ـسـرحـيـة بـعـنوان مـقـطـوعـة يـؤديـها في ا
هـال هال وهي من مقام الـهزام. لم يسـتمر
سرحية مع الـغزالي في مسيرته ا
فـــرقــة الـــزبـــانــيـــة طــويال اذ
ســـرعــان مـــا غــيـــر شــراع
سفينته لترسو في ميناء
الــغــنـاء وبــعـد اغــنــيـته
األولـى هال هـال الـــــتي
دخـل بها إلى االذاعة
اردفـها باغنية ثانية
حلـــنــهــا له الــفــنــان
وديـع خــونــده كــان
لـهـا الصـدى اجلـميل
كــســابــقـتــهــا ويــقـول
مـــطـــلـــعــهـــا: وين الـــكه
ـضـيع الــراح مـني وأنـا ا
ذهـب… راحت الــســله من
إيــــــــــــــــــدي وراح
ويــــاهــــا
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ناظم الغزالي داخل ستوديو إذاعة بغداد في خقبة اخلمسينات

عروضة ومن ب القطع ا
ســـيف ضــوئي ظــهــرت به
شـــــخـــــصـــــيـــــة أوبي-وان
كــيـنــوبي فـي فــيـلـم (حـرب
توقع بيعه النجوم) ومن ا

بسعر يتراوح ب  80 و120
ألف دوالر.

كــمــا ســتُــعــرض ســتــرة جــلــديــة
حـمــراء الـنـجم بـراد بـيت في فـيـلم
(فــــــــايـت كـالب) عـــــــام  1999 ومن
ا يـتراوح ب 20 تـوقع بيـعهـا  ا
و 30ألف دوالر وكــــــذلك قــــــبـــــعـــــة
شــخـصــيـة الــكـابــ جـاك ســبـارو
بسعر يُتوقع أن يتراوح ب عشرة

آالف و 15ألف دوالر.

األعـمـال الـفـنـيـة وشـركـات اإلنـتاج
ومحـبي اقتنـاء التذكـارات ستباع
في مـزاد عـلـني خالل شـهـر كـانون
ـــــقــــبـل وذلك عـــــلى مــــدار األول ا
يوم يتضمن أكثر من  900قطعة
في اجململ من أكـثر من  350فيـلـماً

وعرضاً تلفزيونياً.
ــقــتــنــيــات حــذاء ومن بـــ هــذه ا
ـمـثـلـة األمـريـكـيـة جـولـيا إرتـدته ا
رأة اجلـميلة) روبرتس في فيـلم (ا
وسط تـوقع بأن يـتم عـرضه مـقابل
مــبــلغ  15ألف دوالر وســتــرة تــوم
ـنـتـظر كـروز في فـيـلم (تـوب كـان)ا
بــيــعــهــا بــســعــر بــ  12و 16ألف

دوالر.

لــقـمــان الى ان (اغـنــيـاته كــانت ومـا تـزال
تـــدخـل الى الـــنــــفس وتـــتـــغــــلـــغل بـــدون
ـتـجـدد تـأثـيـر اسـتــئـذان وكـان السـلـوبه ا
كـبـير في مـجال الـغنـاء فـقد احـدث تغـيراً
فـي االوضـاع الــفــنــيــة فـي عــصــره) وقـال
لـ(الـزمان) ان (اسـمه ناظم احمـد الغزالي
وقــيل ان اسـمـه احلـقــيـقي مــحـمــد نـاصـر
الــغــزالي ولــد فـي مــحــلــة احلــيــدرخــانـة
بــبـغـداد عـام  1921). وعـن زواج الـغـزالي
واثـره بـحـيـاته الـفـنيـة يـقـول لـقـمـان (كان
زواج نـاظم الـغزالـي من سلـيـمة مـراد عام
ثيرة للجدل  1953وهي من الزيجات ا
فـالبـعض يقول انـها قصـة حب ربطت ب
الـــفـــنــانـــ عــلـى الــرغـم من فـــارق الــسن
بـيـنـهـمـا اذ كـانت تـكـبـره بـاكـثـر مـن عـشر
سـنـوات.. والبـعض يقـول ان الغـزالي كان
بـحاجة الى دفعة معنوية في بداية طريقه
ــطــربــة الـى الــشــهــرة كــانت عـن طــريق ا
ــعـروفـة سـلـيـمـة مــراد وهي الـتي تـلـقب ا
بـالـبــاشـا ألنـهـا كـانت مـغـنـيـة الـبـاشـوات
وكـانت اسـتـاذة في الـغـنـاء تـعـلم الـغزالي
ـقامـات وكانا في عـلى يديـها الـكثـير من ا
كـثيـر من االحيـان يقومـان باحـياء حفالت
مـشـتـركـة يـؤديـان فـيـهـا وصالت ثـنـائـيـة
وفـي عام  1958قـامـا
بـاحـيـاء حفالت

الـــعــنب… ومـن خالل هــاتـــ االغــنـــيــتــ
اجلـمـيـلـتـ سـلـطت اضـواء الـشـهرة عـلى
ــطـرب نــاظم وبـ عـامي  1947ـ ــ 1948 ا
وشـحـات التي دخل ضـمن اعـضـاء فرقـة ا
وسـيقـار الشيخ يـديرهـا ويشـرف علـيهـا ا
عــــلـي الــــدرويش.وفي صــــيـف عـــام 1948
كـانت أول سفرة للغزالي خارج العراق مع
الـوفد الـفني لـلتـرفيه عن اجلـيش العراقي
ـوجـود في أرض فـلسـطـ لـلدفـاع عـنـها ا
ضـد الـعدو الـصهـيوني احملـتل وكان لـهذا
ــطـرب الـتــألق في فـلـســطـ صـدى وفي ا
دول عــربــيـة اخــرى مـثل ســوريــا ولـبــنـان
وسـعت من شـهرته ومـكانتـه على الـساحة
الــعـربــيـة. وعــنـد عـودتـه إلى بـغــداد ثـابـر
ــوسـيـقـيـة الــغـزالي في تـعـمــيق ثـقـافـته ا
بــالــدراسـة تــارة واالســتـمــاع تــارة أخـرى
وهــكـذا فــتح صـفــحـة جــديـدة مـشــرقـة في
حـيـاته الـغنـائـية فـتـتلـمـذ على يـد اسـتاذه
قام العراقي محمد القبنجي فيما يخص ا
وسـيقار واصـول غنـائه وتتـلمـذ على يـد ا
روحـي اخلـمـاش في دراسـة الـعـود وعـلى
يـد جمـيل سلـيم دراسة الـصولـفيج وتـعلم
ــوســيــقـيــة وتــدوين مــا امـكن الــنــوطـة ا

تدوينه من االغاني التراثي).
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واشــارالــفــنـان الــبــاحث مــحــمـد

غــنــائـيــة مــشــتـركــة .وفي لــنــدن وبـاريس
وبـيـروت فتـحت آفاق الـشـهرة امـام ناظم
الـغـزالي) واضاف عـن ابرز كـتّـاب االغنـية
ـلــحـنـ الـذين تـعـامل مـعـهم (من ابـرز وا
ن غـنى لهم ناظم الغزالي كـتاب االغنية 
هـو جبوري النجار فـقد كتب له طالعة من
بيت ابوها ماريده الغلوبي احبك واحب
كـلمن يـحبك فـوك النـخل فوك  الـعيون
الــســود وكل هــذه االغــاني حلــنــهـا نــاظم
نــعـيـم وقـام بــتـوزيع جــمـيل بــشـيــر الـذي
يـعود له الفـضل في انتشارهـا في البلدان
الـعربـية واصبـحت سهـلة التـداول ويعود
الـفـضل في حفـظـها لـشركـة جـقمـاقجي) و
يـخـتم لـقـمـان عن نـبـا وفـاته بـالـقـول (كان
رحــيل الــفــنــان نـاظـم الـغــزالي في  23من
تـــشــرين االول عــام  1963 فـــفي الــســاعــة
الـثالثة ظـهراً قطعت اذاعة بـغداد ارسالها
لـتعـلن اخلـبر امـا عن رحيـله فقـد افاق في
اء صـبـيحـة ذلك الـيـوم وطلب قـدحـاً من ا
الـــســـاخن حلالقـــة حلـــيــتـه لــكـــنه ســـقط
مـغشيـاً وبعدهـا فارق احليـاة في الساعة

ستشفى). الثالثة بعد الظهر في ا
ويـقـال ان الـغـزالي اجـهـد نـفـسه في عـامه
فقـد سافـر الى بـيروت واقـام فيـها االخـيـر

 35حفالً غنائياً وسجل العديد من
االغـاني للتلفزيـون اللبناني ثم سافر الى
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نــائب اول أمـ عــام احتـاد االدبــاء والـكـتــاب الـعــراقـيـ
يـصدر له هـذه االيام كـتابـا مـترجـما من الـلغـة االنكـليـزية
ــســـتــر بـــرانت بـــ الـــكــرد واالرمن بـــعـــنــوان (رحـــلـــة ا

عـــــــــــام 1838 ).
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ــمــثـــلــة الــســوريــة شــاركت في ا
سـلسل االذاعي احـدث حلقـات ا
الشـهيـر (حـكم العـدالة) الـذي ما
زال يــبث مــنـــذ اكــثــر من ثالثــ

عاما.
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الـفــنـانــة االردنـيــة تـشــارك ضـمن  16 فــنــانـا اردنــيـا في
قام معـرض(بال حدود..تفـكيك احلدود من خالل الـفن) ا
حاليا في مقر البيت العربي في مدينة قرطبة االسبانية.
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ـاجستـير الـعراقي تلـقى تهـاني االهل واالصدقاء طالب ا
اجـستـير من كـليـة االعالم بجـامعـة بغداد لـنيـله شهـادة ا
عنونة (دور مواقع التواصل االجتماعي في عن رسالـته ا

تشكيل الوعي السياسي لدى الشباب العراقي).
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تـحف الـوطني في سـنغـافـورة شاركت اخلـميس مـديـرة ا
ـاضي في جـلسـة افـتراضـيـة اقيـمت في مـتحـف اللـوفر ا

ابوظبي بدولة االمارات العربية بعنوان (الفن بلسم).
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ـشـكـاة الثـقـافـية الـعـراقـية تـلـقت تـهاني رئـيـسـة جمـعـية ا
ـية لـنيـلهـا عضـوية االحتـاد الدولي لـلغة االوسـاط االكاد

العربية جلهودها في خدمة اللغة العربية.
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ـطرب الـسوري انـتهى  مـن تصـوير كلـيبـه اجلديـد (يهز ا
صرية  كلمات االرض) وهي األغنـية األولى له باللهجة ا
واحلـان عـمـرو الـشـاذلي واخـراج الـلـبـنـاني فـادي حداد.
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التدريـسية العراقية في جامعة مـيشيغان االمريكية صدر
ـؤسـسـة العـربـية لـلـدراسات والـنـشر ـؤسـسة ا لـها عن ا
كـتـاب (اللـؤلـؤة والـبـحر/ قـراءات في شـعـر عـلي عـبـدالله
ــتــوسط. يــقع في  160صـــفــحــة من الــقـــطع ا خــلــيـــفــة)

الثالثـة جتربـته في احلرب ومـغادرته وطنه
ثم عــــــودتـه إلــــــيه.وتــــــدور أفـالم عــــــدة من
مـجـمـوعـة نـتـفـلـيـكس حـول األحـداث  وهو
تعبيـر ملطف استـخدمه اللبـنانيون لوصف
الـصــراع الــذي خـلف  150ألف قــتـيل وآالف
فقودين قسـراً لكن البعض اآلخر من هذه ا
األفالم ال يـتـناول احلـرب في ذاتـهـا بـصورة
مـبـاشـرة ومـنـهـا غـداء الـعـيـد لـلـوسـيـان بـو
رجـيــلي.في هـذا الــفـيـلم يــروي بـو رجـيـلي
الـــذي كـــان أحــد األصـــوات الــنـــاشـــطــة في
االنتـفاضة ضـد الفسـاد التي شـهدها لـبنان
قبـل عام قـصة عـائـلة جتـتـمع للـمرة األولى
مــنـذ سـنــتـ عـلى مــأدبـة غـداء لــكنّ حـادثـاً
يطـرأ فجأة فـيعكّـرها.وشـدّدت نتفـليكس في

{ بــــــــــــــاريـس (أ ف ب) - أطـــــــــــــــلــــــــــــــقـت
نتفليكساإلثـن مجموعة أفالم حتت عنوان
(صــنع في لــبـنــان) العــطـاء حملــة عن كــفـاح
ر اللبـنانيـ وآمالـهم وأحالمهم في وقت 
فــيه الــبـلــد بـأزمــة ســيـاســيـة واقــتـصــاديـة
خـطــيـرة مـنــذ عـام.وتـشـمل هــذه اجملـمـوعـة
اخملتارة  19فيلـما من بينـها خمـسة للراحل
مــارون بـــغــدادي الـــذي كــان حـــتى مــقـــتــله
ـفــاجئ عن  43عــامـاً بــعــد نـهــايــة احلـرب ا
األهـلـيـة 1990-1975 صـاحب أكــبـر حـضـور
.واخـتارت ي بـ اخملـرجـ اللـبـنـانـيـ عـا
نـــتـــفــــلـــيـــكـس أشـــهـــر أفـالمه وهي خـــارج
احلياة(الذي يتناول أزمـة الرهائن الغربي
في لــبــنــان) وحـروب صــغــيــرة وحــنـ إلى
أرض احلــرب و كـلــنـا لـلــوطن و بــيـروت يـا

بيروت. 
ـرة األولى وأشـارت نـتـفـلـيـكس إلى أنـهـا (ا
ــيــاً عــبـر ــة عــا ــر تــعــرض هــذه األفالم ا
مـنـصــة لـلـبث الـتــدفـقي بـعـد  30عـامـاً عـلى
ي األول عـلى أشرطة في إتش عرضهـا العا
إس). وتــضـم اجملــمــوعــة أفالمــاً خملــرجــ
لبنـاني آخـرين أبرزهم الفـرنسي اللـبناني
فـيلـيب عرقـتـنجي الـذي اخـتارت نـتـفلـيكس
من أفالمـه بــــوســـــطــــة واســــمـــــعي و حتت
القصف و ميراث واألخيـر مزيج ب الفيلم
الروائي والسـيرة الذاتـية يخـبر فيه أوالده

بـيـانـهـا عـلى أنـهـا تـلـقي الـضـوء (من خالل
هــذه اجملـمـوعــة) عـلى غــنى اإلرث الـثــقـافي
ـواهب اللبـنانية.وال اللبـناني وعلى إبداع ا
تـضمّ اجملــمـوعـة اخملـتـارة عـلـى نـتـفـلـيـكس
فـــرنـــســـا أفالم اثـــنـــ من أبـــرز مـــخـــرجي
السينما اللبنانية اجلديدة هما نادين لبكي
وزيـاد دويـري (بـيـروت الـغـربـيـة والـصـدمـة
وقضية رقم 23 إالّ أن جمهور منطقة الشرق
األوسط وشمـال إفريـقيا يـستـطيع مـشاهدة
أفالك لــبـكي الــروائـيـة الــثالثـة سـكّــر بـنـات
وهـأل لــوين? وكــفـــرنــاحــوم وفـــيــلم دويــري
بيـروت الغـربيـة (جائـزة فرنـسوا شـاليه في
مـهرجـان كـان السـيـنـمائي  1998 باإلضـافة

إلى نحو  15 فيلما آخر.
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صـريـة مـيرفت مـثـلـة ا  1977بعـد إنـفـصاله عـن ا
أمـ وعــاش خـورشـيـد حـيــاة سـعـيـدة مع زوجـته
دينـا التي تـزوجهـا بعـدما كـان تزوج قبـلهـا الفـنانة
مها أبـو عوف. إستـمر زواج دينـا بعمـر خورشيد
إذ قـابـلـهــا في لـبـنــان أثـنـاء تـصــويـر أحـد أفالمه
أحبـهـا وتـزوجهـا وكـانت إقامـتـهمـا في مـصر دام
زواجهمـا فترةً مستقرةً وشـهد تألق كل منهما في
مـجـاله وعـمـله لـكن فـي الـنـهايـة نـشـبت اخلـالفات
وتـعـددت ولم يحـدث الطـالق بالـرغم من نـيّة عـمر

نية قبل أن يتممه. لكن وافته ا
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ـصــريـة يــسـرا عن خــضـوعــهـا ـمــثـلــة ا كـشــفت ا
لعـمليات جتـميل فقـالت (إن ما من امرأة حتب أن
ـبالـغة في عـملـيات تكـبر فـي السن) لـكنـها ضـد ا
التجـميل التي تغير في مالمح النساء مشيرةً إلى
أن (بـعض الــفــتـيــات يـبــدأن اخلـضــوع لـعــمـلــيـات
الـتـجـمـيل في مـنـتـصف الـعـشـريـنـيات).وأوضـحت
يسرا خالل مقـابلة تلفـزيونية (أنهـا جتري عمليات
حقن بالبوتوكس وتتناول فيتامينات تغذّي البشرة
لـكـنهـا تـرفـض أي عـمـليـة جتـمـيـل تـغيـر مـالمـحـها
وشـكلـهـا الذي عـرفـهـا به اجلمـهـور). وأضافت أن
(يـوسف شاهـ وصفهـا بأن عيـنيـها دائمـاً تعكس
احلـزن الذي بـداخـلهـا وجـعل خالـد الـنبـوي يـقول
هاجر) لها تـلك العبارة ضمن أحد مشـاهد فيلم ا
مـؤكــدة أنـهـا (عــنـدمـا تـضـع رمـوشـاً اصـطــنـاعـيـة
تـخـفي ذلك احلزن وأنـها فـعالً حزيـنة ألن أسـباب

اضي لم تعُد متاحة اآلن). فرحها في ا
ـاضـي أرمـلـة عـلى صــعـيــد آخـر وفــيت الـثالثــاء ا
ــصـري الــراحل عـمـر خــورشـيــد شـقـيق الــفـنـان ا
صرية شريهان التي نعـتها عبر صفحتها مثلـة ا ا
اخلـــــــاصــــــة عـــــــلـى أحــــــد مـــــــواقـع الــــــتـــــــواصل
اإلجـتمـاعي.ونـشـرت شريـهـان صورة لـلـراحـلة مع
زوجها خـورشيد وعلّقت بالـقول:إ(انا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِـعُــونَ في حـبـيـبـة أمي وحــبـيـبـتي.. زوجـة أخي
ــرحـــوم). وديــنــا خــورشــيـــد هي ســيــدة أعــمــال ا
لـبنـانية والـزوجة األخيـرة خلورشـيد تزوجـها عام

ألوفة جتنب تتزاحم حـولك الثرثرة واألحاديث غـير ا
ذلك وال تنتبه لها.
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تلقى دعـما كبيرا من مديـرك وأصدقاءك بالعمل أنت
مجتهد وتستحق ذلك.
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ـــؤجــلـــة رتب أمـــورك وحــدد لــديـك بــعض اخلـــطط ا
رقم احلظ .9 أولوياتك

—u¦ «

خـطـوات مـصـيـريــة تـخص عـمـلك في طــريـقـهـا إلـيك
ادرسها جيدا.
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تسيطـر عليك طاقة سـلبية وخمـول أشغل نفسك بكل
ما هو إيجابي .
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شكالت الصـحية استـشر طبيبك تعاني من بـعض ا
وال تهمل صحتك.
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حـدسك قـد يـكـون احط نـفـسك بـأشـخـاص إيـجـابـيـ
على صواب ثق به .
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اضية خذ تشعر بـالتوتر نتيـجة للضغط في الفـترة ا
قسط من الراحة.
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تعلـقة بشؤونك اليوم غـير مناسب التـخاذ القـرارات ا
الية.رقم احلظ.2 ا
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ركز على مـا تريد الـقيام به بـالضبط وجتـنب تشتيت
نفسك وإهدار طاقتك.
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ـادية تدريـجيا ولـكن جتنب التـبذير تـتحسـن حالتك ا
واإلنفاق في غير موضعه.
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ـعـنـوي والـعـاطفـي ولكن يـحـتـاج أصـدقـاءك لدعـمك ا
احذر من استنزاف طاقتك.

 u(«
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اكـتب مرادف ومعاني الـكلمات
افـقـيا فـقط في الـعمـود الوسط
ـطلـوبة: حتصل عـلى الـكلـمة ا
(مــقــدمــة بــرامج تـلــفــزيــونــيـة

عربية):
ذلة  1-ا

 2-دولة اوربية
 3-دولي
 4-علن

 5-من علوم الرياضيات
 6-سرور

 7-انغام موسيقية
 8-دولة اوربية

 9-من انواع احلروب
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حـذر العـرافون من يوم 10-10-2020  لـيس بيـنهم من تـنبـأ  باحـداث ميـناء بـيروت  –من وقوع
كـارثة فـيه عنـد السـاعة الـسادسـة مسـاء امسـكت قـلبي  - لـكن السـحابـة مرت دون تـبعـات على
ن استـطلعت آراؤهم  وصفوا اليوم بانه عادي نجـمون ولو صدقوا . لكن عددا  االرض .كذب ا
الميزة فيه اال تـرادف االرقام ! لكن قارئا ظريـفا يكتب لي : هذا التاريـخ صدقت توقعات ابو علي

الشيباني قال يوم يأتي فيه دخان واصوات (ابشرك ابو علي) كام محرك سيارتي.
نـشر من بـلكـونة   في الـفجـر االزرق سمـعت صـوت كوكب الـشرق وانـا انشـر البـيـاضات عـلى ا
ينساب من شـرفة جارنا العراقي في ظل حظر جتوال دام ليوم : ما أضيع الـيوم الذي مـر بـي
أفـــق خفـــيف الــظل هذا الـسـحر نادى دع الـــــــنوم وناغ الوتر. من غير أن أهوى وأن أعــشقا
 لقد كنـا اكثربذخا  في بذل الـوقت على الشيء ; كل شيء منفتح علـى اقصاه ; الضوء ; الزحام
كمـمات .  كـنت اتطلع ـتسوالت االنـيقـات ا ;  باعة الـورد والبـالونات عـند االشـارات الضوئـية ; ا
من النافذه التي تـطل على ربوة  تفحط عجالت السيارات و(تبطنش) عندها  وهي ترتقيها الأحد
سـوى  الالشيء. لم يـعـد ذلك اجلـمـاع االعـرج لـلـعـلب الـفـارغـة وهـو يـنـوء بـحـمل( شـوال ) مـنـها
سدول والتي يعاني كثيـرا كي يبلغ حاوية النـفايات ; ولم تعد تـلك  البنت  ذات الشعر الـغجري ا
رتـفع. الشي سـوى صوت الاعـرف اسمـهـا ترتـقي بـالـكلب روكـي ليـقـضي حاجـته بـ احـراش ا
بـابُن عـتـمي و طـريق و طـيـر طـايـر عـالـهدا مـا في حـدا ال تـنـدهي مـا في حـد فـيـروز : مـافي حـدا

شو قولكن? شو قولكن صاروا صدى. مسكّر والعشب غطّى الدراج
ـركبـات والراكبـ الراجـل والـركع السـجود .. هل هـذا اليوم   حظر جتـوال تام يـشمل جـميع ا
ستـحيل تذكـرت وليـد الصراف : جتـعد االفق والسـرو انحنى وهـو هنـاك في االفق ا يـزا  حقا

هرماً ولم يعد دجلة كاألمس مصطخبا.
ضـادة  في عـقـار ناجع  في هذا الـيـوم ابلـغـنـا إن ترامب تـسـلم  ثـمانـيـة غـرامات من االجـسـام ا
ـتـحدة  اسم عـارضـة لالجـهاض في الـعـالم والـواليات ا نـظـمـات ا ـا اثـار استـيـاء  ا لـلـكورونـا 

العقار مونو كلونال أنتي بودي كوكتيل .
تـرامب  تـلقى ابالغـا بالـفحص االيـجابي بـعد  48سـاعة من الـفحص لـلفـايروس ديـكسـا ميـثازون
ـوسع للقصبـات الهوائية والـذي يقلل من االلتهـابات  والروميديـسفير وهومـضاد فايروسي مثل ا
الـزوفيراكس . كـان هذا بعـد اطاللة له من شرفة في الـبيت االبيض عـلى مؤيديه الـسود  وكان قد
قضى قـبلـها ثالث ليـال في مشـفى وقال انه لم يـعد يـعاني اعـراض الفايـروس الذي اودى بـحياة
اكثر من  210الف امريكي.   في ذات الـيوم اعلنت السلطات الصحية في االردن تسجيل 1235
اصـابة مـنها  1127محـلية وتـسجيل  5حـاالت وفاة و 39حالـة شفـاء و في العراق  2344اصـابة
و 55وفـاة و 4233شـفـاء  بيـنـما سـجلـت هولـندا  6500اصابـة جـديدة في ذات الـيـوم !  هل كان

يوما عاديا إذن ?!
  كـنت قـبل ذلك بيـوم في مـنزل نـصـير اجلـادرجي حـيث أهـداني كتـاب يـوميـاته ومـذكراته بـ500
صفـحة  اطلـعني على  50عصـا من مقتـنيـاته  واضعافـها من السـبح الثـمينـة  تنـاقشنـا في اكلة
ـفضـله الـتي اغراه بـتـناولـهـا اعضـاء مـجلس احلـكم وشـحنـهـا بالـطـائرة الى من ـدني ا احلاكم ا
ـر وصف نـصيـر كامل اجلـادرجي بأنه ـتحـدة وهي ( الـفسـنجـون ) .بر يـحبـونهـا في الـواليات ا
شـخص مـحـتـرم في حـ وصف شـركـاءه في اجملـلس بـنـعـوت غـيـر مـريـحـة لـهم .. ابـو سـلـيـمان
ـعمـاري الراحـل رفعت اجلـادرجي السـيدة بـلقـيس شرارة بـ 743 اهـداني كـتابـا الرملـة شقـيقه ا
صفـحة حتت عـنوان (الـطبـاخ دوره في حضـارة االنسـان ) سوف ا صـفحـاته في حـظر جتوال
اجلـمـعة الـقـادمـة من غالفـه االخيـر  اقـتـبس :الـطـبخ كـان مـسـؤولـيـة الـنـسـاء ثم حتـول الى حـرفة
يـقودها الـطبـاخ ابتداء بـطبـاخ احلمالت العـسكـرية ; الى طبـاخ السـلطة ; فـاكتـسبت مـكانا مـقاما
مـرمـوقـا في اجملـتـمع ; ومن هـنـا ظهـر الـطـبـاخ الـفنـان الـذي اخـذ دوره في تـطـور احلـضارة  الى

غني وغيرهم من رواد احلضارة . وسيقي وا عمار وا جانب النحات وا
 قـررت الـتـفرج عـلى عـرض خـاص  في لـيلـة حـظـر التـجـوال الـقـادمه على فـيـلم ( طـبـاخ الريس )
حيث تدور أحداثه  حول متولي (طلعت زكريا) طباخ شعبي في حي السيدة عائشة يعيش ظروف

صعـبة في مـنزل يجـمعه بـعائلـة زوجته يـفاجئ في يوم أن رئـيس اجلمـهورية
(خالد زكي) أحد ضـيوفه ثم يتم تـرشيح متولي بـعد ذلك ليصـبح الطباخ
اخلـاص بـالـرئـيس وتـزداد عالقـة الـرئـيـس به ألنه أصـبح يـعـتـبـر مـتـولي
ـصـري يـسـتـمع مـنه عـن أخـبـار الـشـعب وآخـر الـنـكت نـبض لـلــشـارع ا
ــشـكالت. كل هـذا ويـوصف يـوم 10-10-  2020 بـأنه يـوم عـادي !! وا
احسست وانا ادبج هذا النص كأنني انحت في صخر الانهل من بحر!

الـكـويت وسـجل قرابـة عـشـرين حفـلـة ب
الـتلفزيون واحلفالت الرسمية وفي العام
نـفسه بذل جهداً كـبيراً ليتـمكن بسرعة ان
يـنـتهـي من تصـويـر دوره في فلم (مـرحـباً
طـربة جناح سالم وعبد ايـها احلب) مع ا
ـــلـــيــجي الـــسالم الـــنـــابــلـــسي وحـــسن ا
من اخــراج : مـــحــمــد وجـــاكــلــ مـــونــرو
سلمان وغنى اغنية (يا ام العيون السود)
بــــالـــصــــايـــة واجلــــراويـــة الــــبـــغــــداديـــة
ثم قـــطع جـــوالتـه في الـــبالد اجلـــمـــيــــلـــة
ض على الـعربـية وعـاد الى العـراق ولم 
ــنـيــة.. وقـد عــودته يــومـان حــتى وافـته ا
شـارك تلـفزيـون بغداد يـومهـا في مراسيم

تشييعه ودفنه . 
وهــكـذا طــوى سـفــيـر االغــنـيــة الـعــراقـيـة
ــقــامــات حــيــاته وهــو في قــمـة وعــراف ا
عـطائه الفـني الثر لـتبقى اعـماله الغـنائية
ـطرب الى يـومنـا هذا وراح الـعديـد من ا
الــنــجــوم الــعــرب بــتــقــلـيــد اغــنــيــاته في
ـيـة مــهـرجـانــات وفـعــالـيـات عــربـيـة وعــا
وتـبقى اغـنيـته فوك النـخل اللـحن االشهر
ــطــربـ واالجــمل عــنــدمــا تــغــنـى بــهــا ا
الـعراقي والـعرب وجذبت االحلان بعض
االصـوات االجـنبـيـة وهم يؤدوهـا بـلغـتهم
االجــنـبـيـة وبــذات الـلـحن والــكـلـمـات وان

كانت باللغة االجنبية.
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نـظـمت دار الـثـقـافـة والـنـشـر الـكـرديـة
نـدوةً استـذكـاريـةً افـتـراضـيـةً  لـلـفـنان
الـكــردي الــراحل أيـاز يــوسف احــمـد
ــــعــــروف بــــاسـم (أيــــاز زاخــــولي) وا
فت فــيـهــا وعـبـر ـاضي ضــيـَّ االثـنــ ا
مــوقــعــهـــا عــلى مــنـــصــات الــتــواصل
الباحث جمال برواري.وتناول برواري
مـحــطـاتٍ مـن سـيــرة حـيــاة الـفــنـان
ونـشـأته ومــشـواره الــفـني وأبـرز
أغـــانــــيه. و الـــفــــنـــان الــــراحل من
موالـيد زاخـو عام 1961 وقد عانى

مـن مـــــــــــرض الــــــــــسـل
الـــرئــــوي الـــذي لم

هـله كـثـيرا 
وتـــــــــوفـى في
أحد مشافي
مــــــديــــــنــــــة
ـــــــــوصل ا
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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

اذا كانت حرة وغيـر مسيسة فكرة العـمل الطوعي نبيـلة
ـكن ان تـأخـذ بهـا الـدولـة الـعـراقيـة وتـنـمـيـها من أجل و
ـسـاعـدة في مـلـفـات عـمل كـثـيـرة لم تـسـتـطـع الوزارات ا
ـؤسـسـات اجنـازهـا حلـجج نـقص االمـوال أو النـعدام وا

بادرة واالضافة والتطوير. روح ا
لنبدأ بفكرة بسيطة في معظم محافظات البالد مدارس
ابتدائية ال تتوافر على مـرافق صحية أو ليس فيها عدد
ـدرسيـة أو معـظم الـنوافـد مكـسورة كاف من الـرحالت ا
قـاعد احلكـومية صيفـاً وشتـاءً. طبعـاً ال أحد من  ذوي ا
ــدارس خـاصـة أو الــعـالـيــة مـعـنـي بـاالمـر ألنَّ أوالدهم 
يعيشون في اخلارج وألنّ وزارة التـربية لم يقف أمامها
ديرون الـعامون لـلتربيـة في احملافظات وحتت ذات يوم ا
دارس التـي ينشأ آباطهم مـلفات بـنقوصـات مريعـة في ا
فـيـهـا أطفـالـنـا وتـعد نـافـذة االنـسـان االولى حلب احلـياة
تسرب الذين والنجاح والعمل أو االرتداد وااللتـحاق با
ة. هناك قطاع يتحولون مع االيام الى اداوات بيد اجلر
ـمـكن أن تـتكـفل اجنـاز الـعمل خـاص وأيدٍ شـبـابـية من ا
بـحــسب خــطـة لــلــتـطــوع والــتـبــرع يـتــحــرك احملـافــظـون
ومـجـالس احملـافـظـات في مـقـدمـتـهـا مع دعم بـسـيط في
ـتاحـة. هـذه االعمـال لـيست ـواد ا الـيات الـنـقل وبعض ا
مـكـلفـة لـكن في ظل الـفـسـاد الـذي لم يـقطـع رأسه حتى
االن فـإنّ أية مـناقـصة أو مـزايدة لـتـنفـيذ تـرميم مـدرسة
واحدة في أيـة مديـنة سيـشوبـها الـفساد ال مـحالـة. غير
ـرحـلة ـبـادرة الـتـطـوعـية سـتـنـقل الـوعي اجملـتـمـعي  أنَّ ا
أعلى من االنتماء للوطن من خالل أيام معدودة كأن يتم
تــخـصــيص يــومـ لــذلك الـعــمل من كل أســبـوع وربّــمـا

استغالل أيام العطل.
مكن أن ينصب جهـد الدولة على بناء ملعب وكذلك من ا
كـرة قــدم شـعـبي واحـد فـي كل مـركـز مـديــنـة كـبـيـرة من
خالل نفس االدوات الـتطوعـية بجـهد بـلدي وتبـرع بسيط

من القطاع اخلاص.
ـادية بـرغم نفـعهـا العام ـبادرات لـيست بـقيـمتـها ا هذه ا
ـبـاشـر لـكن من اجل اسـتـنـهـاض الـقـيم االصـيلـة في وا
نــفـوس الــنـاس الــذين أصــابـهم الــيـأس من هــذا اجلـدب

فسدين. السياسي الذي استفحلت فيه رذائل ا
ـدن الـتي ـبـادرات فـي اطـر صـغـيــرة ذلك أنّ ا وتـبــقى ا
ـوصل ذات شأن ن من ا أبيـدت وتهـدمت كـاجلانب اال
مـخـتـلف فـاألولـويـات هـنـاك العـادة انـفـاس احلـيـاة أمـام
واقع صـحي شـبه مـعـدوم بـعـد أن كـانت هـناك ثـالثة من
نطقة هناك وتقدم اخلدمات ألربعة مالي أكبر مشافي ا

انسان.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6793 Saturday 24/10/2020 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6793 السبت 6 من ربيع االول  1442 هـ 24 من تشرين االول (اكتوبر) 2020م

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com


