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اثـار الـغـاء عـقـد شركـة دايـو الـكـورية
ـسـؤولـة عن تـنـفـيـذ مـشـروع إنـشاء ا
ميناء الفاو الكبير موجة من السخط
ـان والــغــضب وسط مــطــالـبــة الــبــر
شروع الستراتيجي بـالتدخل النقاذ ا
مـن الضياع  في وقت نـفت احلكومة
فـاوضات مسـتمرة إلـغاء العـقد وان ا
لتذليل العقبات والبدء بتنفيذه قريبا.
وقـال اخلـبيـر شـاكر مـظـلوم آل حـيدر
فـي مـداخــلــة عـلـى واتـســاب اطــلـعت
عـليـها (الزمـان) امس (فؤجئـنا ونحن
نـشـاهـد مـسـرحـيـة جـديـدة لـلـحـكـومة
ـتـثـمـلـة بـوزيـرهـا  نـاصر الـعـراقـيـة ا
الـشـبـلي وهـو يـنـاقش مـشـروع الـفاو
مـع فريق العـمل التفـاوضي من شركة
دايـو الـكـوريـة اجلـنـوبـيـة وبـطـبـيـعـة
كن احلكم على االمور دون احلال ال 
علومات وجمعها التحقق من صحة ا
ـوثـوقـة) واضاف ان مـن مصـادرهـا ا
(الــتـصــامــيم األولـيــة لـبــنـاء ارصــفـة
احلـاويـات اخلـمس تشـيـر الى اعـماق
ــيـنــاء والـقــنـاة الــبـالــغـة 19 مــتـرا ا
وحــسب راي االسـتـشـاري االيـطـالي 
ــفـاوضــات في عــهــد حـكــومـة تــمت ا
ـهـدي و االتـفـاق عـلى عــادل عـبـد ا
ـواصفـات الفنـية وقـيمة الـعقد 535 ا
دة تنـفيذ  30 شـهرا مـليـون دوالر و
ولـم يـوقع الــعـقــد بــسـبب عــدم اقـرار
ـوازنــة وتـخـصـيص االمـوال لـسـنـة ا
2020)  مــؤكــدا ان (حـكــومــة رئـيس
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي تـسـلمت
ـلف دفــة احلـكـم وقـامت بــفـتح هــذا ا
بــعــد الــضــغط اجلــمــاهــيــري وبـدات
ـفاوضـات مرة اخرى   بـحيث اصر ا
وزيـر النـقل على تـوقيع خـمسـة عقود
دفــعــة واحـدة وصــرح ألكـثــر من مـرة
بــان احلـكـومـة سـتــقـتـرض من الـبـنك
ـركزي لتمويل هذه العقود)  واشار ا
الى ان (الـتـخـصـيصـات كـانت مـقـيدة
ـبـلغ مـع   اذ اقـتـرح االسـتـشاري
االيـطالي ان يكون احلـفر قرب ارصفة
احلـــاويـــات 19 مـــتـــرا وفي الـــقـــنــاة
ـالحـية  14.5 مــتـرا كـمـرحـلـة اولى ا
رحـلة عـلى ان يـتم اكمـال احلفـر في ا
الـثـانـيـة عـنـد تـوفـيـر الـتـخـصـيـصات
الــكــافـيــة ووافـقـت الـوزارة عــلى هـذا
ــقـتـرح  وهــذا مـا صـرح به عــلـنـيـا ا
ـــــوانئ)  وتـــــابع ان مـــــديـــــر عــــام ا
(الــوزارة عـادت وطــلـبت من الــشـركـة
ـشروع بنفس الـسعر السابق تـنفيذ ا
لــلـعـمق 14.5 مــتـرا وهـذا طــلب غـيـر
مـنطـقي رفضته الـشركة واالسـتشاري
االيـــطـــالي النه يـــنــافـي احلــســـابــات
ــالــيـة)  واوضح ال الــهــنــدســيــة وا
حـيدر ان (هناك نوايـا خفية وراء هذا
الـــتــوجه بـــالــتــخـــلص من الـــشــركــة
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افـــتـــتح رئـــيس مـــجــلـس الــوزراء
امـس االول بـــرجــــا غــــازيــــا يــــعـــد
األضـخم بصنـاعة الغـاز والذي نُفذ
فـي شــركــة غـــاز الــبـــصــرة.وأشــاد
الـــكــاظـــمي (بــجـــهــود الـــعــامـــلــ
ـــشــروع والـــقـــائــمـــ عــلـى هــذا ا
ــــثـل ركــــيــــزة احلـــــيــــوي الـــــذي 
اقـتـصـاديـة مـهـمة لـلـبـلـد  وخـطوة
لـتحـقيق تـنمـية حقـيقـية بـعيدا عن
االعــتـمــاد الـتــقــلـيــدي عـلى الــنـفط
ـــــشــــروع اخلـــــام  مـــــؤكـــــدا أن (ا
سـيـحـقق سـيـاسـة جـديـدة لـتـنـمـيـة
طــويــلـة األمــد لـلــعــراق وحملـافــظـة
الـبصرة التي تستـحق منا الكثير)
 واوضـح الــكـاظــمـي ان (الــشــراكـة
ؤسسات العراقية والشركات بـ ا
الــدولـيـة الــرصـيـنــة  تـعـد طــريـقـا
مــثــالــيــا لــلــنــهــوض بــاالقــتــصــاد
الـــعــراقي وتــوفــيـــر فــرص الــعــمل
لـــلــشــبـــاب تــخــدم الـــبــلــد)  واكــد
الـــــكــــــاظـــــمي خـالل اطالعـه عـــــلى
مـــحــطـــات انــتـــاج الـــكــهـــربــاء في
احملـافظـة أنه (برغم الـتخصـيصات
ـالـيـة الـهـائـلـة الـتي رصـدت لـهذا ا
الـــقـــطـــاع احلـــيـــوي  إال أن ســـوء
اإلدارة والــفــسـاد  تــســبـبــا بــهـدر
مــلــيــارات الـدوالرات دون نــتــيــجـة
مــــلــــمــــوســــة)  مـــــشــــيــــرا الى ان
(احلــكــومـة حتــرص عــلى حتــسـ
واقع الكهرباء في العراق). كما زار

تظـاهرين والتصدي الـسالح ضد ا
ـتـجاوزيـن على ـثـيـري الـشـغب وا
الـقــوات األمـنـيـة.وقـال في تـغـريـدة
عـلـى تـويـتـر ان (الـكـاظـمي اجـتـمع
بالقيادات األمنية في البصرة وأمر
بـعـدم أسـتـخـدام السـالح ألي سبب
كـــــان)  واضــــــاف ( كـــــمـــــا اوعـــــز
ـعـاقـبـة كل من يـخـالف الـكـاظـمي 
هـذه األوامـر وفق الـقـانـون  في ما
وجه بـحماية حق التظاهر السلمي
ـثـيري ـهـنـيـة عـالـيـة  والـتـصـدي 
ـتجـاوزين عـلى الـقوات الـشـغب وا
األمـنية). وافادت وثـيقة صادرة من
مـكتب النائب جمال احملمداوي انه

مـن شروط العقود احلـكومية من اجل
االسـراع و رفع وتيـرة العـمل  كما ان
آلــيـات ومـكـائن الـشــركـة و مالكـاتـهـا
الـهندسية و الفنية موجودة في ارض
ـا يوفـر وقتـا  جهـدا اسرع) الـعمل 
ـدير مـشـيـرا الى انـه (وبـعـد تـعـيـ ا
ــشـــروع مــيــنـــاء   طــلــبت اجلـــديــد 
الـشركة برفع سـقف مبالغ التـنفيذ من
مـــلــيــارين و 370 مـــلــيــون دوالر الى
مــلــيــارين و 800 مــلــيــون في مــا لـو
ارادت الـوزارة الوصول العماق 19.8
مـتراً)  مـؤكدا ان (الشـبلي رفض هذه
ـطـالب واعـطـائـهم مـهـلـة ثالثـة ايام ا
لـلعدول عن قرارهم وااللـتزام باالتفاق
ــبـدئي االول  وفي لــقـائــهم االخـيـر ا
ــــدة احملـــددة رفــــضت دايـــو بــــعـــد ا
االلـتـزام بـاالتفـاق االول واصـرت على
ــبـلغ االضــافي وزيـادة مـدة اضــافـة ا

ـشـروع الـذي يـعـده ـتــاجـرة بـهـذا ا ا
الــعــراقــيــون امــلــهم االخــيــر لــبــنــاء
مـسـتـقبل اجـيـالهـم). وتنـاقـلت مواقع
الـــتــــواصل اإلجـــتـــمــــاعي  وبـــعض
وسـائل اإلعالم معـلومات مـفادها  إن
وزيـر النـقل وبأمـر من رئـاسة الوزراء
ـنـفـذة ألـغـى عـقـد الـشـركـة الـكـوريـة ا
ــشـروع الـفـاو الــكـبـيـر   فــيـمـا نـفى
ــكــتـب اخلـاص مــصــدر مــخــول في ا
لــرئــيس مـجــلس الــوزراء الـكــاظـمي
ـعلومـة  مؤكداً أن نـفيـاً قاطعـاً هذه ا
(الـشـركة الـكـورية مـاضـية في عـقـدها
بـشأن مـشروع الـفاو الـكبـير  وان كل
مــا يــقــال عن ألــغــاء هــذا الــعــقـد او
الـتوقف عنه  معلومات غير صحيحة
ــــرة). وكــــشــــفت وزارة الــــنــــقل بــــا
فـاوضات األخيرة مع دايو تـفاصيل ا
ـيـنــاء. وذكـر بـيـان الــكـوريـة بـشــان ا
لـلوزارة تلقـته (الزمان) امس انه (منذ
تـسلم حكـومة الكـاظمي مهـامها أولت
مــيـنـاء الـفــاو الـكـبــيـر اهـمــيـة كـبـرى
وبـاشرت باخلـطوات الفـعليـة للتـنفيذ
فـتم التفاوض مع شـركة دايو الكورية
لـعـدة اسـبـاب مـنـهـا  لـديـها قـرار من
مـجلس الـوزراء السـابق بـاستـثنـائها

الـتـنـفـيذ مـا حـدا بـالـوزير رفض رفع
ـطـالب فـي مـا لـو بقـت شـركة سـقف ا
دايـــو الـــتــمـــسك بـــقــرارهـــا األخـــيــر
ـفاوضـات الزالت مستـمرة). وأعلن وا
عـــضــو جلـــنــة اخلـــدمــات واالعـــمــار
انـيـة جـاسم البـخـاتي  عن عزم الـبـر
ــعــرفــة األســبــاب جلــنــتـه الــتــحــرك 
احلـقــيـقـيـة الـتي دفـعت الـنـقل إلنـهـاء
الــتــعـاقــد مع دايــو   مـشــيـراً إلى أن
أعـضـاء الـلـجـنـة يشـعـرون بـالـصـدمة
ــفـــاجــأة إزاء هــذا الــقــرار.وأبــدت وا
الـنائـبة عالـية نصـيف استغـرابها من
ـيناء  بهذه طـريقة إلغـاء عقد إنشاء ا
الـسـهـولـة والـسـرعـة من قـبـل الوزارة
ـالــيـة وعــدم االكـتــراث لإللــتـزامــات ا
والـقانـونيـة  مؤكـدة أن الوزيـر سيتم
ــثـلي الــشـعب اســتـدعــاؤه من قـبل 

لتوضيح سبب ذلك.

ؤسسة نـاحية جمانكي اعـتداءً على ا
األمـنـيـة والسـيـادة العـراقـية)  داعـيا
احلــكــومــة إلى (ضــبط األمن فـي هـذه
ــنــاطق  ومــنع أي تـدهــور يــحـصل ا
لــلــوضـع األمــني في اإلقــلــيم بــســبب
قــوات خـارجـة عن الـقـانـون)  مـشـددا
عــلـى  (ضــرورة أن تــأخــذ احلــكــومــة
ــــؤســــســـات دورهــــا فـي تــــقــــويــــة ا
الـعـسـكريـة األمـنـية الـعـراقيـة بـجـميع
تـشـكـيالتـهـا  والعـمل عـلى الـتـنـسيق
ـشترك مع إقـليم كردسـتان لردع مثل ا
تـكررة هـذه التـحركـات واالعتـداءات ا
داخـل األراضي العراقية  والتي تمثل
انــتـــهــاكــا لــســيـــادة الــبالد). وكــانت
حـكــومـة كـردسـتـان قـد عـدت الـهـجـوم
الــذي شـنه احلـزب جتـاوزاً لـلـخـطـوط
احلـمـر. واكـثـر من حـدث أمـنـي شـهده
إالقــــلـــيـم خالل أقل مـن أســـبــــوعـــ

أحــدث تـــبــدالت واضــحــة في لــهــجــة
أربـيل جتاه احلزب ودفـع مراقب إلى
طـرح سينـاريوهات من بـينهـا احتمال
تـفجر نـزاع مسلح بـ حكومـة اإلقليم
ومــســلـحـي احلـزب. وفي وقـت سـابق
ـــاضي   أفــادت مـن يــوم االربـــعـــاء ا
تـقاريـر صـحفـية  بـاستـشهـاد عنـصر
بـقـوات الـبـيـشـمـركـة مـتـأثـراً بجـراحه
خـالل هجوم شـنه احلزب في محـافظة
دهــــــــوك. وفـي ظل هــــــــذه االحـــــــداث
ــتــسـارعــة الــتي شــهـدهــا االقــلـيم  ا
ابــتـدأت من إحـبــاط عـمـلـيــة إرهـابـيـة
تـستهدف دبـلوماسيـ ورعايا أجانب

وجـه سؤاال إلى وزير الـنفط يخص
شـركـة تـعبـئـة الـغاز وذلك اسـتـنادًا
ــــادة 61 - ســـــابـــــعـــــا-أ من إلـى ا
ــادة 29 مـن قــانــون الـــدســتــور وا
ادة مـجلس الـنواب وتـشكـيالته وا
50-51 مـن النظام الداخلي جمللس
الـنواب.  الوثـيقة تضـمنت السؤال
ال عن الـسند الـقانونـي الستحداث
راجـعة ضـمن هيـكل شركة وحـدة ا
تــعـبـئـة وخـدمــات الـغـاز مع وجـود
ـشـتـريـات وجلـان االعـتـدال جلـان ا
فـي األسعـار وهي جلـان دوريـة يتم
اسـتبـدال أعضائـها كل ستـة شهور
ــــراجــــعـــة   وإذا كــــانـت وحــــدة ا

دير كتب ا رتبطة  ستحدثة وا ا
ـراجـعة الـعـام في الـشـركة تـقـوم 
لف التخمينية وتدقيق األسعار وا
ـناقصات والـعقود والطـلبيات  وا
فـمـا دور وحـدة الـرقـابـة والـتـدقيق

الداخلي في الشركة?). 
وتـساءل احملـمداوي خالل الوثـيقة
(ايـن وصـلت اإلجـراءات اجلـزائـيـة
ال ـتالعـبـ في ا ـتـخـذة بـحق ا ا
الـعام الـذين ثبت تالعـبهم بـأسعار
ـــشــتــريــات من خـالل مــا قــدمــته ا
راجـعة من بـيانـات تخص وحـدة ا
ـشـتـريات الـتـخـفـيض في أسـعار ا

التي بلغت اكثر من مليار دينار.
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عــد خـبــيـر في الــشـأن االقــتـصـادي 
اســتـمـرار تـأخـيــر الـرواتب لـشـهـرين
مـتتـال ازمـة غيـر معـهودة وسـابقة
خـطرة  تكشف عـدم قدرة الدولة على
االيــفـاء بــااللــتـزامــات.وقـال صــفـوان
قـصـي في تـصـريح تـابـعـته (الـزمـان)
امـس ان (بـــقــاء الـــوضـع بـــالـــنـــحــو
احلــالي ســيــفــضـي الى فــقــدان ثــقـة
ؤسـسة التي يعـمل فيها) ـوظف با ا
واضــاف ( يــفــتــرض بــاحلــكــومـة ان
تــكـون لـديـهـا اولــويـات في الـصـرف
ــوظـــفــ ودرجـــهـــا ضــمن رواتـب ا

وذلـك لم يـــحـــصل حـــيث اســـتـــمــرت
الــنــفـقــات غــيــر الـضــروريــة   بـرغم
وجـود انـخـفـاض واضح فـي عـائدات
الية الـنفط)  مـشيرا الـى ان (وزارة ا
تـتحمل مسؤولـية بقاء اوجه الصرف
بـنفس النسب التي كانت عليها العام
ـــاضي  بــرغم دخــولـــنــا في عــجــز ا
وعــدم امــكــانــيــة تــلــبــيــة الــرواتب).
ـالــيـة بــدوره اكـد عــضــو الـلــجـنــة ا
الـنـيـابـيـة عن مـحـافـظـة ديـالـى احـمد
مــظـهـر اجلـبـوري عـدم اقـحـام رواتب
ـوظـفـ بـاي ازمـة مـالـيـة تـمـر بـهـا ا

احلــكـومــة.وقـال اجلــبـوري فـي بـيـان
تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (احلــكـومـة
وظف ملزمة قانونا بتوفير رواتب ا
ــكن حتـمـيل وبــطـرق مـخــتـلـفـة وال 
ــواطن فــشل ســيــاسـات حــكــومــيـة ا
ــواطن) بــتــوفـــيــر حق من حــقــوق ا
الفــتـا الى ان (احلــكـومـة تــتـهـرب من
فـشـلـهـا بـقـانـون اقـتـراض قـاس عـلى
واطن اجال ام الـدولة سيدفع ثمنها ا
ان لن عـاجال)  مـشددا عـلى ان (البـر
ـبلغ يـصـوت عـلى قانـون اقـتراض بـا
احلــالي الــتي تـطــلــبه احلـكــومـة 41
تـريلـيون دينـار وسيعـمل على تقـليله
الـى الـنــصف اقل او اكــثــر قـلــيال من
اجـل االســــراع بـــصــــرف الــــرواتب).
وحذّر الوزير علي عبد األمير عالوي
ــــوظــــفـــ إلى  مـن تـــأخــــر رواتب ا
خـــمــســـة أســـابــيـع في حــال لـم تــتم
ـوافقـة على االقـتراض  مـشيراً إلى ا
صـعوبـة زيادة اإليـرادات حالـياً.وقال
عـالوي في تـــــصــــــريح  إن (تـــــأخـــــر
ـوازنـة الـرواتـب سـبـبه الـعـجـز في ا
ويــتم تـأخــيـرهــا لـتــتـوفــر الـســيـولـة
ـالـيـة)  الفـتـاً إلى أنه (من الـصـعب ا
زيـــادة اإليـــرادات حـــالـــيــاً والبـــد من
الــلـجــوء إلى االقـتـراض)  الفــتـا الى

ـتـقــاعـدين في وقــتـهـا (دفـع رواتب ا
كن دفع نسب أما بقية الرواتب فال 
مـحددة مـنها  واإلنـصاف يـتطلب أن
ندفع رواتب جميع الوزارات في وقت
واحـد)  وتــابع عالوي ان (مـديـونـيـة
الــعـراق الزالت مـعـقــولـة  وال تـشـكل
ـوافــقــة عــلى خــطــراً  وإذا لم تــتـم ا
االقــتـــراض ســتــتــأخــر الــرواتب إلى
خـمـسة أسـابيع)  مـبيـناً أن (واردات
الـــعـــراق من الـــنـــفط خـالل الـــشـــهــر
اضي بلغت  3.5 تـريليونات دينار ا
 و طـلب  41 تـريـليـوناً قـرضاً  ألن
الــوزارة بـحـاجـة إلى  30 تــريـلـيـونـاً
رواتب  والـباقي سيولة نقدية).وكان
ـتـحـدث باسم رئـيس الـوزراء أحـمد ا
مـال طالل قـــــــد أعــــــلن مــــــؤخــــــراً أن
احلـكــومـة مـلـتـزمـة بـصـرف الـرواتب
ـر الـعراق بـأزمـة مالـية ـتـأخرة. و ا
خـانـقـة نتـيـجة انـهـيـار أسعـار الـنفط
وجـــائــحـــة كـــورونــا وانـــعــكـــاســات
ستقرة في األوضاع السياسية غير ا
الـــبـالد  وسط عـــدم إقـــرار مـــوازنـــة
الــعــام احلـالـي.  وأرسـلت احلــكــومـة
الـعـراقيـة مـشروع قـانـون سد الـعـجز
ـــان في   ويـــنص ـــالـي إلى الـــبـــر ا
الـــقــانــون عــلى حـــاجــة الــعــراق إلى
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حـذر مراقبـون من تفجـر ازمة مسـلحة
عـقب الـتـصـعـيـد الـراهـن بـ حـكـومة
اقـــلــيـم كــردســـتــان وحـــزب الــعـــمــال
الـكردسـتاني الـتركي   نـتيـجة هـجوم
شــنه عــنــاصــر احلـزب في مــحــافــظـة
دهـوك   اسـفـر عـن اسـتـشـهـاد جـندي
في قـوات البيشمركة. ودانت احلكومة
االحتـادية   الـهـجـوم الذي وقع داخل
االراضـي العراقـية . واعـربت في بيان
امس عـن (رفـضـهـا الـشــديـد لـلـهـجـوم
الــذي وقع داخل األراضـي الـعــراقــيـة
وعــدته اعــتــداءً عـلى ســيــادة الـبالد)
واضــاف انــهــا (سـتــتــخــذ اإلجـراءات
الــــتي مـن شــــأنــــهـــا أن تــــضـع حـــدا
لـالعــتــداءات الـــتي تــعـــد خــرقــاً المن
وســـيــادة الــبالد)  واكـــد الــبــيــان أن
(كــردســتــان كـيــان ســيـاسـي وشـرعي
لشعب االقليم  وقوات البيشمركة هي
ـسـؤولة عن حـمـاية أرض كـردسـتان ا
وشـعـبـهـا  وعـلـيه فـإن أي هـجـوم من
هــذا الـنـوع يـعـدُّ هــجـومـاً عـلى شـعب
كـردستـان كافـة). كما اسـتنـكرت هـيئة
ان االعـتـداء الـذي قام به رئـاسـة الـبـر
احلـزب على قوات البيـشمركة.  وقالت
الــهــيــئــة في بــيــان امـس ان (رئــاسـة
مـجـلس الـنـواب  عدّت االعـتـداء الذي
قـــــام به مـــــســـــلـــــحــــون مـن احلــــزب
واســتــهــدف قــوات الـبــيــشــمــركـة في

تــبـــدو أقــرب من أي وقت مــضى  مع
أنهما يؤكدان أنهما ال يسعيان لها .
 وبــرغم تــوجــيه الــلــجـنــة الــقــيــاديـة
ـاضي  نـداءً إلى لــلـحـزب األسـبــوع ا
حــكـــومــة كــردســتــان  لــلــحــوار بــ
الـطـرفـ  بالـتـزامن مع اتـساع نـقـمة
سـكـان شـرق دهـوك وشـمال أربـيل من
ـارسـات مسـلحي احلـزب واتهـامهم
بـعـمـلـيـات خـطف مـراهقـ لـلـتـجـنـيد
وكـذلك سرقة وفرض إتاوات والتخفي
ـا يعـرضـها ـسكـونـة  داخل الـقـرى ا
لـلقصف الـتركي  إال أن رئيس احلزب
ـقــراطي الـكـردســتـاني مــسـعـود الــد
الـــبــارزاني لـم يــتـــطــرق في رســـالــته

فتوحة إلى دعوة احلوار هذه. ا

اقـتـراض  41تـرلـيـون ديـنـار لـألشـهر
األربـعـة األخـيـرة مـن الـعـام اجلاري 
حـيث أن تـمـريـر مشـروع الـقـانون من
ان سيمكن احلكومة من سد قـبل البر
الي باللجوء إلى االقتراض. الـعجز ا
وأعـلن مصرف الـرافدين  عن اجنازه
ــدني ــتـــقـــاعــديـن ا تـــوزيع رواتـب ا
والــــعــــســــكــــري لــــشـــهــــر تــــشــــرين
ـــــكــــتـب اإلعالمي الـــــثــــانـي.وقــــال ا
لـلــمـصـرف في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
ــــصـــــرف اســــتـــــنــــفــــر امـس  ان (ا
ـتقـاعدين امـكانـياته لـصرف رواتب ا
بـعد وصول التمويل وقوائم الرواتب
ــتـقــاعــدين واســتــخـدم اخلــاصــة بــا
تـقـنـيـاته االلـكـترونـيـة احلـديـثـة لرفع
الـرواتب عـلى البـطاقـة االلكـترونـية)
ـتـقـاعــدين الـذين لم ودعــا الـبـيــان (ا
يـتـسـلمـوا رواتـبهم الـى التـوجه عـند
أقــرب مـكـتـب لـصـرف مــسـتـحــقـاتـهم
ـكـتب االعالمي ــالـيـة).  كـمـا افــاد ا ا
ـبــاشــرة بـدفع ــصــرف الـرشــيــد بــا
ـــتــــقــــاعـــدين  مــــطــــالــــبـــا رواتـب ا
ـراجعـة فروعه في ـتقـاعدين كـافة  ا
بــغـداد واحملــافـظــات ومـكــاتب الـدفع
االلــكــتــروني حــ وصــول الـرســائل
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الـكـوريـة   وهــذا يـعـني بـان االحـالـة
الـى شـركــة اخـرى يــتــطــــــــلب نــحـو
6-12 شـهـرا الن عـقود مـشـروع الـفاو
ـية   ثـم ان شركة تـتـبع العـقـود العـا
دايــو لـديـهــا خـمـســة عـقـود تــنـفـذهـا
حـاليا وهي مـتداخلة مع الـعقود التي
سـتـنـفـذ الحـقًا  فـكـيف يـتم تـنـفـيـذها
ان ?)  داعـيا البر بـشركت مختلفت
الـى (االطالع على الوثـائق التي تؤكد
صــحــة مــا يــقــول وتــوقف مــحـاوالت

الـــكــــاظـــمي  مـــحـــطـــة ان دي اس
الـنــفـطـيـة في حـقل الـزبـيـر   الـتي
تـــنـــتج مـــائــتـي ألف بـــرمــيـل نــفط
يــومـيــا  واطـلـع عـلى واقع الــعـمل
ومـراحل اإلنـتـاج  في هـذه احملـطة
الــتي تــعـد األحــدث عــلى مـســتـوى
الـعــراق.وأخـتـتم الـكـاظـمي جـولـته
فـي البصـرة وغادر احملـافظة  دون
ان يـجري مـؤتمـراً صحـفيـاً. وقبيل
مــــغــــادرته احملــــافـــظــــة  اخـــتــــتم
الـكـاظـمي اجـتمـاعه في مـقـر شـركة
ايـني االيطالية الـنفطية واجته الى
مــطـار الـبــصـرة مـغــادراً احملـافـظـة
بـاجتــاه بـغـداد.وكـان الـكـاظـمي قـد
وصـل الى الـــــبــــصـــــرة امس االول
واجــــرى جـــولـــة فـي احملـــافـــظـــة 
اقـتــصـرت عـلى اجـتـمـاع في قـيـادة
الــعــمــلــيــات اضــافــة الى احلــقــول
ــوانئ. كـمـا ــواقع الـنـفــطـيـة وا وا
ألـــــتـــــقـى عـــــدداً من الـــــنـــــخـب في
احملـافظة  وأكـد أن (البصرة عانت
كــثـــيــرا بــســبب اإلهــمــال وضــعف
ـقـدمـة  عـلى الـرغم من اخلـدمـات ا
كــونــهــا من احملــافــظــات الــغــنــيـة
ويــفــتــرض أن تــتــصــدر اخلــدمـات
فيها)  مـبينا أن (احلكومة حترص
عـلى أن تستـعيد البـصرة عافـيتها
وأن تــنــهض مــجــددا)  وتــابع إنه
(بـنـهوض الـبصـرة سـتنـهض باقي
تحدث باسم احملـافظات). وكشف ا
رئـــيس الــوزراء احـــمــد مال طالل 
ان الــكـاظـمي أمـر بــعـدم أسـتـخـدام
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تـوقعت الهيئة العامة لألنواء اجلوية
والــرصــد الـزلــزالي الــتـابــعــة لـوزارة
الـنـقل  ان يـكـون طقس الـيـوم الـسبت
غــائــمـاً مــصــحــوبـاً بــأمــطـار  ,حــيث
ســـتــكـــون الـــعــظـــمى في بـــغــداد 30
مــئـويــة. وذكـر بـيــان تـلــقت (الـزمـان)
امـس ان (طقس اليوم السبت سيكون
ــنـاطق كــافـة غــائـمــاً مع فـرصـة في ا
لـتساقط زخات مطر في أماكن متفرقة
مـنـهـا تـكـون رعـدية)  ,مـشـيـراً الى ان
(درجـات احلـرارة الـعظـمى في مـديـنة
بـــغـــداد  30 مـــئـــويـــة) ,وأضـــاف ان
(طــقـس يــوم غــد األحــد ســيــكــون في
ـنـطـقـة الـوسطى غـائـمـاً جـزئـيا الى ا
غــائم مع تـســاقط زخـات مـطــر تـكـون
رعـديـة أحـيـانـاً خالل الـلـيل ودرجات
ـنــطـقـة احلــرارة تـرتــفع قـلــيالً وفي ا
الـشـمـاليـة غـائمـاً جـزئـيا يـتـحول الى
غــائـم لــيال مع تــســاقط زخــات مــطــر
تـــكـــون رعـــديـــة احـــيـــانـــاً ودرجــات
ـنــطـقـة احلــرارة تـرتــفع قـلــيالً وفي ا
اجلـنــوبـيـة غـائم مع فـرصـة لـتـسـاقط
زخــات مــطـر خــفــيــفـة وال تــغــيـر في
درجـــات احلــــرارة). وغـــطى ضـــبـــاب
كـثيف بعـض مناطق مـحافظـة ميسان
تـنـبئ اجلوي امس اجلـمـعة.ونـشـر ا
صـــادق عــطـــيــة عـــلى صـــفــحـــته في
فـيــسـبـوك صـورتـ لـلـحـالـة اجلـويـة
دون تـفسـير أسبـاب ظهـورها في مثل
هـذا الوقت. وافـادت تقـارير صـحفـية
بـأن زلـزاالً شدته  4.1 درجـة وقع في
مـديــنـة أشـكـنـان في مـحـافـظـة فـارس
بـــجـــنــوب ايـــران اول امس .ونـــقــلت
الـوكالة عن مـركز رصد الـزالزل التابع
جلــامـعـة طـهــران الـقـول إن (الـزلـزال

وقع في عمق  21 كـيلومتراً من سطح
األرض مـن دون ورود أي تـقـاريـر عن
وقـوع خــسـائـر). فـيـمـا كـشـفت وكـالـة
الـتخطيط في بلدية اسطنبول الكبرى
بأن نحو 45  ألف مبنى سيتضرر في
ـدمـر حـال حـدوث زلـزال اسـطـنـبـول ا
الــذي تـوقــعه خـبــراء اجلـيــولـوجــيـا.
واشــارت الـتـقــاريـر الى انه (في حـال
وقــوع الـزلـزال دون اتـخــاذ الـتـدابـيـر
ـتوقع انـهـيار 48  الـالزمة فـإنه من ا
ألف مــبــنـى أو تــعــرضــهــا خلــســائـر
ضــخــمـة بــيــنـمــا ســتـكــون األضـرار
مــتـوســطـة وجــسـيــمـة في  194 ألف
مـــبـــنى آخــر) ,مـــؤكـــدة ان (الـــزلــزال
ـتـوقع حـدوثه سيـسـفـر عن غلق 30 ا
ــــئـــة من الــــطـــرق وســـيـــعـــرض بـــا
االقـتصاد خلسائـر بقيمة  120 مـليار
لـيرة تركية) ,وشـددت وكالة التخطيط
عـــلى (ضــرورة االهــتـــمــام بــتـــقــويــة
وحتـديث الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة لـلـمـديـنة
ــبــاني الـــتي قــد تــتــعــرض وكــذلـك ا
للضرر). ووقع زلزال بقوة  6.6 درجة
قــبـالـة ســاحل قـضـاء ســفـري حـصـار
ـطلـة على بـحر إيـجة بـوالية إزمـير ا
غــربي تــركـيــا أدى خلــسـائــر مــاديـة
وبـــشـــريـــة كـــبـــيـــرة. وأعـــلن رئـــيس
غـواتـيمـاال أليـخانـدرو غيـاماتي امس
أنّ أكــــثـــر من  50 شــــخـــصـــاً لـــقـــوا
مــصـرعـهم في شـمـال غـرب الـبالد في
قـرى يقطنها سكّان أصليون من جرّاء
انـهيارات أرضية تـسبّب بها اإلعصار
إيــتــا الــذي تــراجــعت حــدّته اآلن إلى
مــنـخـفض اســتـوائي.وقـال غــيـامـاتي
خـالل مــؤتــمــر صـــحــفي فـي مــديــنــة
بـويــرتـو بـاريـوس (في الـصـبـاح كـان
لــديـنـا أربــعـة قــتـلى. احلـصــيـلـة اآلن

تتجاوز اخلمس قتيالً).
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رصـدت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة 3568
اصـابة جـديدة بـكورونا   وشـفاء اكـثر
من  3 االف حــالـة وبــأرتـفـاع الــوفـيـات
ـوقف بــتـســجـيل  69 حــالـة   ضــمن ا
الـوبـائي لـيـوم امـس اجلـمـعة   واشـار
ـوقـف   الذي اطـلـعت عـلـيـه (الـزمان) ا
امـس الى (فـــحص  19926 حـــالـــة في

مـخـتـبـرات الـصـحـة الـعـامة   حـيث 
رصد  3568 اصـابة بكـورونا في عموم
محافظات العراق)  واضاف ان (حاالت
الـشـفاء بـلغت  3060 حـالـة وبواقع 69
حـالة وفاة جراء مضاعفات الفايروس).
 وأعــلن الــوزيــر  حــسن الــتــمــيــمي ان
ـــوجــة االولى من الـــعــراق مــازال في ا
فــايــروس كـــورونــا.وقــال في تــصــريح
تــابـعـتـه (الـزمـان)  امس انـه (ال نـتـوقع
حدوث موجة ثانية للفايروس)  مشيراً
الـى (إجــــراء الــــوزارة ثالثــــة  ماليــــ
فــحص طـبي لـلـوبـاء  ولـألسف نـعـاني
ــواطن بــاإلجــراءات من عـــدم الــتــزام ا
الـوقائية)  مـؤكدا ان (نسبـة الشفاء من
( ـياً كـورونـا في العـراق هي األعـلى عا
ولـفـت الـتـمـيـمي الى ان (الـوزارة تـقـود
ـا هي األشد في حـربـا وبائـية كـبرى ر
الــعـراق مـنـذ مـئــة عـام حـيث لم تـواجه

)  وتــــابع انه ( مـــثــــلـــهـــا ســــابـــقـــاً
ـواجـهـة تـخـصـيص  43 مـلـيـار ديـنـار 
اجلــائـحـة)  ووصـف الـتـمــيـمي (وضع
ـئة من األدويـة بـاجلـيـد واجناز  75 بـا
الــعـــقــود حــيث جـــرى تــأمــ األدويــة
ـهــمــة واألولــويــة لألدويـة ــزمــنــة وا ا
ــنــقــذة لــلــحــيــاة وان بـعـض األدويـة ا
الـسرطـانيـة ال تتـوفر وبـعض الشـركات
ــيــة تــوقــفت عـن انــتــاج األدويـة الــعــا
وانتقلت ألنتاج أدوية اكثر تطورا وهذا
سـبب لـنـا مـشاكل)  ومـضى الى الـقول

ــــئــــات مـن عــــقــــود األدويــــة في ان (ا
كـيـمـياديـا خـاضـعة لـلـتـدقيق)  واشـار
الى ان (نـسـبة الـتغـطيـة الدوائـية أكـثر
ـــئــــة في نــــهــــايـــة 2019 من  70 بــــا
وحـققنا نسبة جـيدة من تغطية األدوية
ـئـة وفي الـســرطـانـيـة بـنـسـبـة  85 بــا
ئة)  وعد ـقبل سـتكون مـئة بـا الـعام ا
وزيــر الـصــحـة (حــاالت اإلعـتــداء عـلى
الكـات الطبية طـعنة في ظهر اجليش ا
األبيض)  كـاشفا عن (تسجيل أكثر من
 15 حـالة إعـتـداء على مالكـاتنـا يومـياً
فـي وقت نـــــواجـه فـــــايـــــروس غـــــريب
األطـوار). من جانبه   اكـد عضـو جلنة
الـصحة والبيئة النيابية حسن خالطي
مـكن اجملازفـة في سالمة انه مـن غيـر ا
الـطالب في ظل الـظروف الـراهنة  وان
الــــتــــعــــلـــيـم عن بــــعــــد اليــــغــــني عن
احلــضـوري.وذكـر خالطـي في تـصـريح
امس ان (كــيــفـيــة الــتـعــامل مع الــعـام
الـدراسي في ظل جـائحـة كورونـا يكون
وفق مـبـدأين اثـن هـمـا عدم تـقد اي
ازمــات او خـيـار امــام سالمـة االنـسـان
واحملــافــظــة عـلـى صـحــته  فــضال عن
اولـويات الـتعـليم والـتربـية وهـذا مبدأ
ـبـدأ ـوضـوع   وا مـهـم لـلـتـعـامل مع ا
ـكن لــلـتــعـلــيم عن بــعـد او الــثـانـي ال
االلــكــتــرونـي ان يــغــني عن الــتــعــلــيم
ـــرحــلـــتي احلـــضـــوري  خــصـــوصـــا 
االبـتدائية والـثانوية).وكان مـقرر خلية
ـوســوي قـد االزمــة الـنــيـابــيـة جــواد ا
اسـتـبـعـد حتـديـد مـوعـد انـطالق الـعـام
الـدراسـي في الـوقت الـراهن  مـرجـحـا
تـــمــديــده لـــتــوقـــعــات ارتـــفــاع اعــداد
ــدة االصـــابــات بـــالــفــايـــروس خالل ا
ــقـبـلــة.ونـعت قــيـادة فــرقـة الــعـبـاس ا
الـــقــتـــالـــيــة الـــلــواء  26 فـي احلــشــد
الـــشــعـــبي  وفـــاة أحــد قـــادتــهـــا أثــر

مضاعفات إصابته بكورونا.
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اجــتـاز فــريق امـانــة بـغــداد بـكــرة الـقـدم
امس اجلمعة فريق النفط بهدف من دون
رد جـاء بــامـضــاء الالعب جـبــار كـر 
وذلك ضـمن مـنافـسـات االسـبـوع الـثالث
ـــمـــتــــاز. وحلـــســـاب ذات من الــــدوري ا
اجلـولـة جنح فـريق الـكـرخ في اسـتـغالل
ظــروف مـبــاراته أمـام الـديــوانـيــة وتـغـلب
ــبـاراة عــلــيه بــهــدفــ من دون رد  في ا
الـــتي أقـــيـــمـت عـــلى مـــلــــعب كــــــــربالء

الدولي.
 وسـجل ثـنـائـيـة الكـرخ كل مـن الالعـب
مـهـنـد كـر في الـدقـيـقة  58 وعـمـر عـبد
الـرحمن في الـدقيـقة 60 ولـعب الـديوانـية
ـباراة بعـدما تلـقى حالتي منـقوصاً في ا
طــرد   وبــهــذا الــفــوز وضع الــكـرخ في
ركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما احتل ا
ـركــز الــعــاشـر بــرصــيـد 4 الــديـوانــيــة ا
نـقــاط. وفي بـقـيـة الـنــتـائج خـيم الـتـعـادل
الــسـلــبي عــلى مــبـاراة الــقــاسم واربـيل
فــيـمــا تـعـادل احلــدود مع نـفط الــبـصـرة

بهدف لكل منهما.

فـي اإلقــــلــــيم   اذ  اعــــتــــقــــال 12 
عـنـصـرا من احلـزب عـلى اثـرهـا  قبل
أن تـعـلن أربـيل عن توقف أنـبـوب نقل
الـنـفط اخلـام الـرئيس إلـى تركـيـا بـعد
تـفـجيـر نـفـذه مسـلـحو احلـزب نـفسه.
وقــــبـــيل ســــاعـــات من االن اعــــلن عن
اسـتشهاد عنصر من قوات البيشمركة
وجـرح اثن آخرين بتفـجير استهدف
مـركــبـتـهم شـمـالي دهـوك قـرب قـضـاء
الـــعـــمـــاديـــة ومـع اســـتـــمـــرار قــوات
الــبـيــشــمـركــة بـنــشـر الــلـواء  80 من
حـرس اإلقـليم في مـنـاطق التـماس مع
ـنـعـهم من الـتـمـدد مـسـلــحي الـعـمـال 
ـراقـبون أكـثـر داخل اإلقـلـيم . ويـرى ا
ـواجهة الـعسكـرية ب الـطرف ان  ا

u» ∫ عناصر من قوات البيشمركة في دهوك 
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ـزيـد من االلـتـزام تـهــدف إلى حتـقـيق ا
بـــالــتـــعــلـــيــمـــات الــصـــحــيـــة من قــبل
ــواطـــنــ مـــؤســســـات احلـــكــومـــة وا

. راجع وا
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وفـي فـــقـــرة ثــــانـــيـــة مـن االجـــتـــمـــاع
اســتــعــرض وزيــر الـداخــلــيــة تــقــريـراً
مـفـصالً بالـبـيانـات الالزمـة بشـأن عمل
الـــشـــركــات األمـــنـــيــة في كـــردســـتــان
وتـضـمن شروط مـنح التـراخيص لـتلك
الـــشــركـــات وطــبـــيــعـــة الــتـــزامــاتـــهــا
ونـشـاطـاتـهـا فـضالً عن إلـزامـهـا بدفع
الــضـرائب الـواجــبـة عـلــيـهـا ومــراقـبـة
عـــمــلـــهــا في مـــجــال تـــقــد خـــدمــات
احلــمــايــة وذلك بــهــدف تــنـظــيم عــمل
ونـشـاطـات الـشركـات األمـنـيـة في إطار
ـصلـحة غـرض تأسـيسـها مع مـراعاة ا
الـعامة.  وبـعد التـباحث وتبادل اآلراء
قــرر مــجـلس الــوزراء وبــعـد مــراجــعـة
قـتـرحـات إعداد الحـظـات وا جـمـيع ا
مـشروع قانون بهذا الشأن إلحالته إلى
ان كـردستان بـهدف تـشريعه وذلك بـر
بـعـد أن يصـادق عـليه مـجـلس الوزراء.
فـيما اسـتقبل رئيس االقـليم نيـجيرفان

ـصـر في الــبـارزاني الـقـنـصـل اجلـديـد 
كـردسـتان مـحمـد وجيه حـجازي. وهـنأ
الـــبــارزانـي خالل الــلـــقـــاء الــقـــنــصل
ــنــاسـبــة تـســنـمـه مـنــصـبه ــصـري  ا
اجلـــديــد آمالً له الــنـــجــاح في مــهــامه
مـؤكداً رغبة إقليم كوردستان في تعزيز
عـالقـاته مع مــصــر. واعـرب الــبـارزاني

مـوسم الـشـتاء والـبرد) ,مـشـيراً إلى أن
(انـــتــشـــار الــوبـــاء وصل إلى مـــرحــلــة
خـطرة مع تسجيل العديد من الضحايا
) ووجه الـبــارزاني (مــؤسـسـات يــومـيــاً
احلـكـومـة بعـدم الـتهـاون بـأي شكل من
األشــكــال في االلــتــزام بــالــتــعــلــيــمــات
الــصــحــيــة واإلجـراءات الــوقــائــيـة وال
ــؤســســـات احلــكـــومــيــة ســـيــمــا فـي ا
واألمـاكـن الـعـامة) ,مـؤكـداً أن (الـذين ال
يـبالون بـالتحـدي اخلطر الـذي يواجهه
اإلقـــلـــيم وال يـــلـــتــزمـــون بـــاإلرشــادات
الصحية يتعمدون ولألسف في وضع
حـــــيـــــاة الــــنـــــاس في خـــــطـــــر جــــدي
ويـتـسـببـون في مـوت أقـاربـهم وذويهم

 .( واطن عموماً وا
وقـــدم قــــدّم وزيـــر الـــصــــحـــة ســـامـــان
بـرزجني تقريراً بشأن تفشي الوباء في
ـواجهته إقـليم وسـتراتـيجيـة الوزارة 
وأعــــقـب ذلك تــــقـــــريــــر عــــرضه وزيــــر
الـداخـلـيـة ريـبـر أحـمـد تـنـاول فـيه آلـية
تـطـبـيق إجـراءات الـوقـايـة ومـسـتـواها
ـكـافـحـة وتـعــلـيـمـات الـلــجـنـة الـعـلــيـا 
ـــعــوقــات الــتي ــشــاكل وا كـــورونــا وا
تـعترض ذلك كما طرح جملة مقترحات
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عـن (اعتـزاز شـعب كـردسـتـان بـعالقـاته
الـتاريخـية مع مصـر كما سـلط الضوء
ـنـطـقـة). عـلـى دور ومـكـانـة مـصـر في ا
واشــار الــبــيــان الى ان (الــلــقــاء بــحث
ـبـاشرة زيـادة عـدد الـرحـالت اجلـويـة ا
بــ أربـيـل والـقــاهـرة إلى أربع رحالت
ـتــاحـة أســبـوعــيـاً وفــرص الـدراســة ا

 s Š b¹d ≠ qOÐ—«

دان مـجلس وزراء إقليم كردستان امس
األربــعــاء  ,الــهــجــوم الــذي شـنّـه حـزب
الـــعـــمــال الـــكـــردســـتــانـي عــلـى قــوات
الــبـــيــشــمــركـــة في نــاحــيـــة جــمــانــكي
ــحـــافــظــة دهــوك. وقــال اجملــلس في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (إالقـليم
كيان سياسي وشرعي لشعب كردستان
سؤولة عن وان قـوات البيشمركة هي ا
حـماية أالرض وشـعبهـا وعليه فإن أي
هـجوم من هذا الـنوع يعدُّ هـجوماً على
الــــشــــعب كــــافـــة) ,وأضــــاف (إذ تــــقف
حـكـومة كـردسـتان بـالـضد من االقـتـتال
األخـــــوي إال أن هــــجــــوم احلــــزب قــــد
تـخطى اخلطوط احلـمر في هذا اإلطار
وبــهــذا الـصــدد يـديـن مـجــلس الـوزراء
بــشــدة الــهــجـوم ويــعــده اعــتــداءً عـلى
كــردســتـــان و مــؤســســاته الــشــرعــيــة
وسـتـعمل احلـكومـة إقـليم عـلى منع أي
تـــدهــور يــحـــصل لــلــوضـع األمــني في
اإلقـــــلـــــيـم) وفي الـــــفـــــقـــــرة األولـى من
االجـتمـاع حذر رئـيس الـوزراء مسرور
الــبـارزاني من (مــخـاطــر تـزايــد تـفـشي
كـورونا في اإلقليم وباألخص مع حلول
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بحث رئـيس مجـلس القـضاء االعلى فـائق زيدان مع مـدير مـكتب رئـيس الوزراء رائد
جوحي جهود استرجاع أموال الدولة.وقال اجمللس في بيان تلقته (الزمان) اخلميس
ان (رئيس الـقضاء األعـلى استـقبل مـدير مكـتب رئيس الـوزراء ورئيس هيـئة الـنزاهة
ـكـافـحـة الـفـسـاد ـشـتـركـة لـلـجـهـات اخملـتـصـة  عالء الـسـاعـدي  ,لـبـحث اجلـهـود ا

ال العام واسترجاع اموال الدولة). واحلفاظ على ا
وأصــدرت مـحـكـمــة جـنـايـات ذي قـار 
حــكــمــا بــاإلعــدام شــنــقـاً بــحـق مـتــهم
ـة الـقـتل الـعـمـد.وذكرت الرتـكـابه جـر
شــرطـة ذي قـار في بــيـان ان (مـحــكـمـة
جـــنــــايـــات ذي قـــار اصـــدرت حـــكـــمـــا
ـوت بحق مدان بـاإلعدام شـنقـاً حتى ا
من ســكـنــة قـضــاء الـشــطـرة يــبـلغ من
الـعمر  24سنة) مـشيرا الى ان (احلكم
ـادة 406 صــدر اسـتـنـادا الى احـكـام ا
من قـانون الـعقوبـات العـراقية) وتابع
ـته في ـتـهم ارتـكب جـر الـبـيـان ان (ا
ــــاضي  وان احملــــكــــمــــة دوَّنت آذار ا
اقــواله خالل مـدة الـتـحـقــيق قـضـائـيـا
واجـرت كشف الـداللة وفق االعـترافاته

التي أدلى بها). 
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كـمـا أعـلـنت شـرطـة ذي قـار وفـاة نزيل
مـحـكوم بـاإلعدام في سـجن الـناصـرية
ـركزي اثـر تعـرضه ألزمة قـلبـية.وقال ا
مـصدر في الـشرطـة إن (النزيل س . هـ
. م يـبلغ من الـعمر  42عـاما يـعاني من
أعراض مرضية سبق أن نقل أكثر من
ستشفى لـتلقي العالج غير مـرة إلى ا
ت به جعلته إن األزمـة األخيرة الـتي أ
يــلــفظ أنــفــاسـه األخــيـرة) مــبــيــنــا ان
ستشفى (تـقرير الطبيب الشرعي في ا
أكـد إن سـبب وفاة الـنـزيل هو تـعرضه
ـــصــدر إن ألزمـــة قـــلـــبـــيـــة) وأوضح ا
(الـــنــزيل وهـــو من أهـــالي مــحـــافــظــة
ادة 4 االنـبـار مـحكـوم بـاإلعـدام وفق ا
من قانون االرهاب) ومضى الى القول
توفى سيسلم لذويه حال اكتمال ان (ا
اإلجـــراءات الـــقــــانـــونـــيـــة). الى ذلك 
أرسـلت الـنـائـبـة عـالـيـة نـصـيف كـتـاباً
رســمـيـاً الى رئـيـس الـوزراء مـصـطـفى
الكاظمي وهيئة النزاهة يتضمن طلباً
نع وزارتي الكهرباء واالتصاالت من
.وجاء في الـكتاب الـتعـاقد مع شـركتـ
الــرســمي لــنــصـيف مــخــاطــبــا رئـيس
الـوزراء (أضع ب أيديكم قضية فساد
كـبرى وباألدلة تتضمن محاولة تمرير
عـقـد أتـمـتـة وزارة الـكـهـربـاء حيث أن
الـشـركـة الـتي تـنـوي الـوزارة الـتـعـاقـد

االسـلحة اخلفـيفة كانت قـد استخدمت
فـي نزاع عشائـري امس االول). أعلنت
مــديـــريــة شــرطــة مــحـــافــظــة الــنــجف
ـنـشـآت الـتابـعـة إلى وكـالـة الوزارة وا
لـــشــؤون الــشــرطـــة عن إشــراف قــائــد
شــرطـة احملــافـظــة الـلــواء فـائق فــلـيح
الفتالوي  على عملية نوعية أستمرت
خــمـسـة ســاعـات لـلــقـبض عــلى مـتـهم
بــالـسـرقه أسـتـخــدم األسـلـحه الـنـاريـة
بــاألشـتـراك مع شـقـيــقـة ضـد األجـهـزة
األمــنـيــة أثـنــاء تـنــفـيــذ أمـر الــقـبض 
تهم مـؤكدة انه  ضبطت بـحوزة ا
أدوات تــــــعـــــاطي مــــــخـــــدرات وسالح
رشــاش نـــوع كالشــنــكــوف ومــســدس
ـــتـــهـــمــ وســـكـــ ومن ثـم إحـــالـــة ا
لـلقضاء لينـالوا جزائهم العادل. ونعى
ياحي  مـحافظ واسط مـحمـد جمـيل ا
تـقـاعد هـاشم الـياسـري الذي الـلـواء ا

نصور. اغـتيل امس االول في منطقة ا
ــيـاحـي بـهــذا احلــدث اجلـلل  ونــدد ا
مـطــالـبـا بـايـقـاف مـسـلـسل اسـتـهـداف
ابـنـاء البـلد فـيمـا دعـا وزير الـداخلـية
إلى تــشـكـيل فـريق اسـتـخـبـاري عـاجل
لـلـوقوف عـلى خـلفـيـة هذا االسـتـهداف
اخلـطـير وكـشف اجلـناة بـشـكل سريع.
مـن جــــهــــة اخـــرى  ألــــقت مــــديــــريـــة
االسـتخبارات الـعسكريـة القبض على
أربــعــة ارهـابــيــ في قــضـاء الــكــرمـة
ـحافـظة االنـبار ونـاحيـة ربيـعة. كـما
أحــبــطت االسـتــخــبـارات الــعــسـكــريـة
عـملـية إدخال أدويـة مهـربه من سوريا
إلـى الـــعــــراق وخــــارج الــــســــيــــاقـــات
ـعـمول بـهـا عـبر مـنـطـقة والـضـوابط ا
مــجـولي الـتـابـعــة إلى قـضـاء سـنـجـار
واإلســتــيالء عـلى 200 كــارتــون كـبــيـر
يــضم حــبــوب الدويــة مـتــنــوعــة. كــمـا

اطــــاحت قــــوة امــــنـــيــــة بــــاثـــنــــ من
االرهـابـيـ فـي الـكـرمة  اســتـنـادا الى
مـــعـــلــومـــات اســـتـــخـــبــاريـــة دقـــيـــقــة
وبــالــتــنـســيق مع قــسم اســتــخــبـارات
قـيـادة عـملـيـات االنـبار. واجـرت مـفارز
فـي قيـادة عـمـليـات اجلـزيرة  مـعـاجلة
كـدس لـلـعبـوات الـنـاسـفة من مـخـلـفات
ـنـطـقة داعش فـي صـحـراء الـشـامـيـة 

الزاوية.
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وقــالت خـلـيـة اإلعـالم األمـني في بـيـان
علومات استـخبارية دقيقة إنه (وفـقاً 
عــثـــرت قــوة مــشــتــركـــة ضــمن قــيــادة
عـملـيات اجلـزيرة على كـدس للـعبوات
الـناسـفة من مـخلـفات عـصابات داعش
ـنطقة الزاوية) في صـحراء الشامية 

وأضــاف ان (الـكـدس احــتـوى عـلى 35
لؤة حـاوية بالستـيكيـة سعة 10 لـتر 

مــعــهـا هـي يـونــيــكـوم  ال تــمــتــلك أيـة
خــبــرات في مــجــال األتــمــتــة ولـيــست
ـاثلـة وتدعي بـأنها لـديهـا أية أعـمال 
قـامت بإجناز مشروع كتاب العدول في
الــعــدل) وأضــافت نــصــيف ان (شــركـة
اجنـــاز قــــامت بـــالـــتــــعـــاقـــد مع وزارة
االتـصـاالت لـتـقـوم بـعـمل أتـمـتـة كـتـاب
الــعـدول لـصـالح الـعــدل بـالـتـعـاون مع
شـركــة يـونـيـكـوم وإلى يـومـنـا هـذا لم
يــتم إكــمـال الــعـقــد عــلـمــاً بـأن شــركـة
إجنـاز هي صاحـبة الـفضـيحـة الكـبرى
ـوضوع الكي كارد وحالياً يوجد أمر
ـفـوض إلــقـاء الــقـبض عـلـى مـديـرهــا ا
ــصـارف وتــوجـد مــفــاحتـات جلــمـيع ا
الحــقــة األمـوال وشــركــات الــتـحــويل 
ـسـروقة لـهـذه الـعقـود وحـاليـاً تـقوم ا
الــعــدل بــوضع الــشــركــة في الــقــائــمـة
الـسوداء) مـتـسائـلـة (كيف يـتم إعـطاء
عــقــد لــشـركــة كــانت تــعــمل مع شــركـة
فـاسـدة بـعـقـد فـاسـد وتـوجـد مالحـقات
ــوقــعــ عــلى هــذا قــانــونـــيــة بــحق ا
الـعقـد?) على حـد قولـها. ورأت نـصيف
الـى ان (هــنــاك من يــحــاولــون الــعــبث
بــأمــوال الــشـعـب من خالل إبــرام هـذه
الـعقود الـفاسدة لشـركات ليـست لديها
ـاثـلـة وكـذلك حتـوم خـبـرة أو أعـمـال 
حـولــهـا شـبـهـات فـســاد كـبـيـرة مـقـابل
رشى) مــطـالـبـة تــدخل رئـيس الـوزراء
ــنع هــذه وهــيــئــة الــنــزاهــة بــســرعــة 
ال الـفـضـيـحـة الـكـبـرى حـفـاظـاً علـى ا

العام). 
كـمـا تـمـكـنت قـوة أمـنـيـة من فـرقـة الرد
الـسريع مـن مصـادرة عدد من االسـلحة
اخلـفيـفة كـانت قد اسـتخـدمت في نزاع
عـــشــائـــري امس االول في مـــحــافـــظــة
مـيـسـان . وذكر بـيـان لـوزارة الداخـلـية
تـلـقته (الـزمـان) امس إن (قوة من فـرقة
ــتـمـثـلــة بـالـلـواء االول الــرد الـسـريع ا
والــلــواء الــرابع شــرعت صــبــاح امس
بــحـمـلــة تـفــتـيش واسـعــة في مـنــطـقـة
ـئـة دار في قــضـاء اجملـر ــهـافـيـف وا ا
الـكـبـير الـتـابع الى مـحـافظـة مـيـسان 
حـــيث تــمــكــنـت من مــصــادرة عــدد من

ـصـرية ودور لـلـطـلبـة في اجلـامـعات ا
األزهــر في تــعــمــيق ثـقــافــة الــتــعـايش
وقــــــبـــــول اآلخــــــر وفــــــرص الـــــعــــــمل
ـتوفـرة لـلقـطـاع اخلاص واالسـتـثمـار ا
ـصـري في الـعراق وكـردسـتـان وكذلك ا
تــهــديــدات اإلرهــاب وســبل مــواجـهــته

 .( نطقة عموماً واألوضاع في ا

صري في أربيل UI¡∫ رئيس إقليم كردستان خالل لقائه بالقنصل ا

 االف ميكا واط) مبينا ان (هذا األمر3
سـيـحـقق عائـدات مـالـية كـبـيـرة لوزارة
ـواطن الــكــهـربــاء فــضال عن تــزويــد ا
بـالطاقة الكهربائـية بشكل منتظم وغير
مــتـلـكئ). وعـبـر الـعــقـابي عن أمـله بـان
تـكـون هـنـاك جـديـة من قبـل الوزارة في
ـشـروع الــذي سـيـوفـر طـاقـة مــتـابـعـة ا
وأمــوال جـديــدة عالوة عـلى الــتـرحـيب
. وأشــرف مــحــافظ ــواطــنـ مـن قـبـل ا
الـنجف لؤي الياسري برفقتة مدير فرع
تـوزيع الكهربـاء على األعمال الـنهائية
ــنـاطق إليــصــال الــتـيــار الــكــهــربــائي 
ّ احملـافظ جــديـدة من حـي الـنـداء. وبــ
فـي تصريح امس أن (احلكـومة احمللية
قـامت بايصال شبكة الطاقة الكهربائية
لـ  2500بــــــيت فـي حي الـــــنـــــداء  وان
األعــمـال مــسـتــمـرة في احلـي  وهـنـاك
ـذكـور بـإعـتـباره مـشـاريع عـدة لـلـحي ا
مـن األحـــيـــاء الـــكـــبـــيـــرة  وعـــانى من
اإلهـمال مـنذ فـترة طويـلة  حـيث تبنت
ــشـاريع احلــكــومـة احملــلــيـة عــدد من ا
الــــتي وفـــرت مـن خاللـــهــــا مـــخــــتـــلف
اخلـدمات للمـواطن السـاكن في هذا
ـشـروع يـتـضـمن احلـي ). مشـيـراً أن (ا
جتهيز    26 محوله و  435 علموداً مع
األسالك الـكـهـربائـيـة  فضالً عن قـابـلو
مـــغـــذي لــفك األخـــتـــنــاق  وســـيـــخــدم

شروع  2500 وحده سكنية) . ا

وكــشـفت جلـنــة الـطـاقــة الـنـيــابـيـة عن
وجــود مــقــتــرح لــدى وزارة الــكــهــربـاء
بـاسـتـبـدال شـبـكـة الطـاقـة الـكـهـربـائـية
ــســبق. وقـال وربـط مـقــايــيس الــدفع ا
عــضــو الــلـــجــنــة امــجــد الــعــقــابي في
تـــــصــــريح امـس إن جــــبـــــايــــة أمــــوال
ــئــة فــقط الـــكــهــربــاء تــصل الى  7 بـــا
ــنــاطق وعــدم وجــود بــســبـب تــوسع ا
مـقـايـيس لـنـصـبـهـا فـضال عـن امـتـناع
ـــواطــنــ من دفع أجـــور الــكــهــربــاء ا
بــشــكل مــنــتــظم" الفــتــا الى ان (وزارة
الــكــهــربـاء لــديــهــا دراسـة بــاســتــبـدال
تهالكة الـشبكات الكهربائية الهوائية ا
بـشبكة حـديثة (اندر گـرام) مع مقاييس
جــديـدة). واضـاف ان (مـقــايـيس الـدفع
ـسـبق يـعمل وفق نـظـام التـعـبئـة كـما ا
انه معمول به في عدد من الدول حاليا
وهـذا األمـر سـيوفـر الـكـثيـر من الـطـاقة
شـروع لن يكلف واألمـوال) وتابع ان (ا
وزارة الـــكــهـــربــاء اي أمـــوال حــيث ان
ـقاول سـيستـحصلـون على أموالهم ا
ـشـروع مـن اجلـبــايـة) مــوضـحــا ان (ا
سـيتحول الى ملكية الوزارة بعد إكمال
ـــســتــحـــصــلــة من ــقــاولــ ا أمـــوال ا
اجلـــبـــايـــة). واشـــار الى انه (فـي حــال
نـفـذت هذه الـشبـكات في عـموم الـعراق
سـتكـون احلاجـة للـطاقـة خالل الصيف
من 13 الى 14 الـف ميگا واط وستوفر

سـعاتها وانواعها وبالتعاون مع شركة
ية مختصة بهذا اجملال. وأشار إلى عا
عمل سيخـدم وزارة الكهرباء أن (هـذا ا
ـواطن وسـيسهم في الـتخفيف عن وا
كـاهل الـدولـة في جـانب تـوفـيـر الـطـاقة
الــكـهـربــائـيـة من خالل دخــول الـشـركـة
الــعــامـــة لــلــصــنــاعــات الـــكــهــربــائــيــة
وااللــكــتــرونـــيــة مــضــمــار الــتــصــنــيع
لــلـمـحـوالت إلى جـانب شــقـيـقـاتـهـا من
ـتـخـصـصـة شــركـات الـوزارة األخـرى ا
واصفات بصناعة وإنتاج احملوالت و

ية معتمدة).  عا
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من جانبه ذكر وزير الكهرباء أن (معمل
انـتاج احملوالت سيعزز انتاجية معامل
وزارة الــصـنــاعــة األخـرى من اجل دعم
نظومة الكهربائية  مؤكدا أن وزارته ا
مـاضـيـة وداعـمـة لـوزارة الـصـنـاعـة في
تـقد مـنتجـات تخدم قـطاع الكـهرباء).
مـن جـــهــــته أشــــاد وزيـــر االتــــصـــاالت
ـتواصل ـبذولـة والـعـمل ا (بـاجلـهـود ا
مـن أجل تطـوير مـعـمل انتـاج احملوالت
وزيـادة طاقته اإلنتاجية لتعزيز الشبكة
الـوطنيـة) مؤكدا أن (وزارات احلـكومة
احلــالـيـة تـعـمل كـفــريق واحـد مـتـكـامل
وبـــشـــكل جـــاد وحــقـــيـــقي لـــتـــنــشـــيط
الـقطاع الصناعي والزراعي وحتقيق
نـتجات احملـلية). االكـتفـاء الذاتي من ا

ــعـــمل مـــخـــتــبـــرا خـــاصــا ـــتـــلك ا و
بـالفحص يحتوي علـى اجهزة متكاملة
ومـــتــطــورة لــفـــحص احملــوالت في كل
مــرحـلـة مـن مـراحل االنـتــاج فـضال عن
حـصول الشـركة على شـهادة اعتـمادية
ــركــزي لـــلــمــخـــتــبـــرات من اجلــهـــاز ا
لـلتقييس والـسيطرة النـوعية. وأقيمت
احـــتـــفـــالــيـــة حـــضـــرهــا وكـــيل وزارة
الـصـناعـة لـشؤون الـتخـطـيط وعدد من
ـــســؤولــ في ـــديــرين الـــعــامــ وا ا
وزارات الـصـنـاعـة والـكـهـربـاء والـنـفط
واالتــصـاالت.  وبــارك وزيـر الـصــنـاعـة
في كـلمـة ألقـاها في حـفل االفتـتاح هذا
اإلجنـاز الذي يحـسب ليس فقط لوزارة
ــا حلــكـــومــة الــســيــد الــصـــنــاعــة وإ
مــصــطـفـى الـكــاظــمي مــؤكـدا أن (أهم
ـيـز هذا االفـتـتـاح تشـريف الـسادة مـا
وزراء الـكـهـربـاء واالتـصـاالت والـسادة
الــنـواب مـايــعـطي انــطـبـاع واضح عن
مـدى الـعالقة والـتعـاون والـتكـاتف ب
الــوزارات من أجل الــنــهـوض بــالـواقع
االقـتـصادي لـلبـلد) وأعـرب في مؤتـمر
صــحــفي مـشــتــرك عن فـخــره وسـروره
بـــحــضـــور الــوزراء لــدعـم الــصـــنــاعــة
الــعــراقـيــة في ضــوء تـوجـه احلـكــومـة
وعـن اجنـــــــاز الــــــوزارة فـي تـــــــقــــــد
اخلـدمات للـمواطنـ من خالل تصنيع
مــحــوالت الــطــاقـة الــكــهــربــائــيـة بــكل

بــــــخـــــطـــــوط ومــــــكـــــائـن وفق أحـــــدث
ـيــة ورفع طـاقـته الــتـكـنــولـوجـيـا الــعـا
اإلنــتــاجــيـة إلى أكــثــر من عــشـرة االف
ـعمل وفق مـحـولـة سـنويـا حـيث نـفـذ ا
ــبـرم مع شــركـة ظالل ــشـاركـة ا عــقـد ا
االبــراج وبـدعـم فـني وتــكـنــولـوجي من
شـركة استور الـتركية ويـختص بانتاج
مــحـوالت الـتــوزيع مـخـتــلـفـة الــسـعـات
ـئـة  كـما وبـقـيـمـة مضـافـة تـفوق 80 بـا
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ـعـادن مـنهل افـتـتح وزيـر الـصـناعـة وا
عــزيـز اخلـبـاز يــرافـقه وزيـر الــكـهـربـاء
مـاجـد مهـدي االمـارة ووزير االتـصاالت
اركـان شـهـاب الـشـيـبـاني مـعـمل انـتاج
خـتلف السعات في مـحوالت التوزيع 
الـشركـة العامـة للصـناعات الـكهربـائية
وااللـكــتـرونـيـة بـعـد حتـديـثه وتـعـزيـزه
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نتيجة لتطور االساليب العلمـية والفنية في حفظ وتخزي الوثائق االدارية
في مجال العـمل الوظيـفي وابتكار الـطرق احلديـثة للمـحافظـة على سرية
هذه الوثائق سـواءً كانت هذه الـوثائق متـعلقـة بالدولة أو تـلك التي تخص
ـشـرع إلى ـا دفع ا ــنـظـومـة االداريــة  األفـراد او حـتى الــعـامـلـ في ا
ـرتـبـطـة بـالـوظـيـفة مـواجـهـة أخطـار إفـشـاء هـذه الـوثـائق والسـيـمـا تـلك ا
العامة والرتباط حماية هذه الوثائق بالسلطات اإلدارية التي تقوم بدورها
ـارسـة الـعـمل الـوظـيـفي الـفـعــلي والـتي يـقع عـلى عـاتـقـهـا اجلـانب في 
األكبر في احلفاظ على امن هذه الوثائق عليه ومن الضروري إظهار دور

السلطة اإلدارية في حتديد االجراءات الكفيلة حلماية هذه الوثائق.
إن احملافظة على امن الوثائق االدارية يُعتبر واجباً أخالقياً تُحتمه مباد
الـشـرف واألمــانـة في صـيــانـة الـعـمـل الـوظـيـفـي ألن احلـفـاظ عـلــيـهـا من
ــوظف الــعــام الســيـمــا إذا كــانت تــتــطــلب عـدم الــفـضــائل في شــخص ا

عتبرة تستوجب عدم إعالنها. صلحة ا إفشائها ألن ا
لذلك يُعد االلتزام باحملافظة على امن الـوثائق الوظيفية وعدم إفشائها من
وظـف العام والـتي قد تُـتيح له وظـيفته لـقاة عـلى عاتق ا اهم الواجبـات ا
ا أُتيحت له أمكانية االطالع عليها ومعرفتها االطالع عليها والتي لوالها 
شرع بصـرف النظر عن طـبيعة والتي تُعتـبر من احملرمات الـتي حرمهـا ا

عمل أو أهمية أية وظيفة حكومية عامة.
ــة مـتـكـامـلـة األركـان (الـركن ـشـرع اجلـنـائي جـر لـذلك فـقـد اعـتـبــرهـا ا
ـعـنـوي) كـونهـا تـدخل ضـمـن االسرار ـادي والـركن ا الـشـرعي والـركن ا
ادة 437 من قانـون العـقوبات الـعراقي الوظـيفـية فـاذا ما راجـعنـا نص ا
ادي عـدل والذي اوضـح ان الركن األول وهـو ا رقم  111لسـنة  1969 ا
وظف الذي هو إفشاء األسرار الوظيفية والركن الثاني يقوم على صفة ا
عـنوي ـقتـضى وظيـفتـة أما الـركن الثـالث فهـو ا اؤتُمن عـلى هذا الـسر 

(القصد اجلرمي).
ادة  4 من قـانون ) من ا كمـا جـاء ذلك واضـحـاً في نص الـفـقـرة (سـابـعـاً
عدل انضـباط مـوظفي الـدولـة والقـطاع الـعام ذي رقم  14 لسـنة  1991ا
علومات والـصور الواجبة وظف عـدم نشر الوثـائق وا التي اوجبت على ا
الكـتمـان والتي أطـلع علـيهـا بحـكم وظـيفـته أو أثنـائهـا والتي يـخشى من

صلحة الدولة أو األشخاص. إفشائها اإلضرار 
ادة (/3اوالً/ب) من قانون عـقوبات قوى شرع الـعراقي في ا كما واكـد ا
االمن الـداخـلي رقم  14لـسـنة  2008 عـلى حـرمـة افـشـاء الـوثـائق وجـعل

عقوبتها االعدام.
شـرع العراقي في قـانون العـقوبات الـعسكري رقم وبذات االجتاه ذهب ا

عدل في مادته ال ( 2007 لسنة  19 ثالثاً)./28ا
ادة 40 من الدسـتور الـعـراقي لسـنة  2005والتي واذا ما راجـعنـا نص ا
ـراسالت الـبـريـديـة والـبـرقـيـة تـكـون أشـارت إلى أن حـريـة االتـصـاالت وا

مكفولة وال يجوز مراقبتها والتنصت عليها أو كشفها.
ـة نشـر الـوثائـق ال يفـتـرض به ان يكـون عـلى نـطاق واسع لذلك فـان جـر
ـجرد حـصول الـعالنيـة على أي حـال ولو كـان لعدد ـا تتـحقق  وا وعام
ن ال ـجـرد ظـهـورها  قـليل مـن النـاس وتـتـحـقق هـذه الـعالنـيـة والنـشـر 

تلكون صفة اإلطالع على هذه الوثائق الوظيفية أو تلقيها.
ادي للوثائق ضمون ا جرد نقل احملتوى او ا ة  البل تتحقق هذه اجلر
الوظيفـية إلى الغيـر محققاً اإلفـشاء ويحصل ذلـك بأية صورة وأي شكل
جرد انتقالها من حالة السـرية واخلفاء إلى الكشف والظهور حتى اي 

وان كانت لشخص واحد فقط.
ـعـلـومـات والـوثـائق من جـانب ـا تـقـدم فـان عـدم احملـافـظـة عـلى امن ا و
وظف عن ة عمدية يُـسأل عليها ا وظف العام وبأي صفة كـان يعد جر ا
فعل افشاء االسرار الوظيفية سواء ارتكبها عن عمد او بتقصير وإهمال.
وهنا يتـحتم على االدارة تـوعية موظـفيهـا على أهميـة احملافظـة على سرية
ـوظفيـها وهذا ما اكـد عليه الوثائق االداريـة مع ضرورة حُسن األخـتيار 
ي بأن يـكـون األختـيار السـيد وزيـر الـداخلـيـة عثـمان الـغـا
ـهــنــيـة) مـبــني عــلى اســاس ( الـكــفــاءة والـنــزاهــة وا
ـعـلـومـات وحفظ السـيمـا مـا يـتـعـلق مـنـها بـأرشـفـة ا
الــوثـائـق االداريــة والـتـي هي اســاس جنــاح الـعــمل

االداري.
{ لواء دكتور

وأخيرا وصـلت الرسـالة وكـانت مفـتوحـة من شخص لم نـتوقع أن يـكتـبها
ويبعثها بهذه السرعـة وكنت أتوقع صوته الهاديء لكني لم أكن أتوقع كل
ـئات من الصحفي تلك احلدة في كلمات رسالـته األخيرة التي صعقت ا
وكـانـوا يــتـلـونـون بــاحلـزن والـرغـبــة بـالـبـكــاء كـانت الـكــلـمـات تـقع عــلـيـنـا
كاخلـناجـر وتقـطع أوصـالنـا وتمـر إلى الـقلـوب وتمـزق األوردة والشـراي

وجتول في أنحاء اجلسد وهي الهثة . 
وداعــا حـــبـــيـــبي .. مـــات حـــمــدان
السالم األستاذ الصحفي األنسان
الرائع .. جاء اخلبر .. مات الرجل
ـبـتـسم ولم تـعـد شـفـتـاه احلـيـوي ا
تفـتـران عن إبـتسـامـة فـقد جتـمـدتا
تـــمـــامـــا   واريــــنـــا ذلك اجلـــســـد
وتسـاءلت أين حـرارته وابـتـسـاماته
ــاذا تــغـيب ـاذا هــذا الــصــمت و و
الـشــمس بــهــذه الــبالدة وبال أدنى
خجل وال تواسـينـا أو تبعث بـعضا
من خيوطـها لتـظل عند ظـلمة الـقبر

وتخفف الوحشة.
تـعـودنـا الـرحـيل وكل واحـد مـنـا ال
ـاته.. كيف يتـرك الـتـفكـيـر بـوقت 

سـأمـوت.. مــتى أين من ســيـكـون قــريـبـا مــني من سـيــشـارك في تــشـيـيع
جنازتي  في أي مقبرة سأوارى  من سيـقف على القبر   من سيبكي 
 من سيـشـمت  من سـيبـالي  من سـيتـجـاهل  من سـيكـون حـاضرا في
ـعرفة الـوقت والكيف حفل التـأب  من ومن ومن والجواب   فـال سبيل 
  وها هو حمـدان السالم بـعث برسالـته األخيرة فـهو لم يكن يـخطط لهذا
احلدث الـرهيب وهـو مثـلـنا كـان يطـمح في صنـاعـة مجـد مخـتلف وطـموح
مختـلف وحيـاة مخـتلفـة   لكـنه غادر تـلك احلياة وهـو في خضم الـتفـكير
بها وتـرك لنـا أن نعـتبر بـالطـريقـة التي نـريد ونشـتهي فـنحن سـنترك ذات
ن ســــيــــأتي من بــــعــــدنـــا وال نــــعــــرف كـــيف اخلـــيــــار 

سيتصرفون .
سأرثي صـديقي الـصحـفي حـمدان الـسالم بـكلـمات
حزيـنة وأودعه بـدمعـة سيـبـقى أثرهـا على وجـهي ما

حييت .
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ـادة سي  4 و20 مـسطـرة تفـجير و5
واد سـبـحـة تفـجـيـر وقـد  تفـجـيـر ا
.( ــعــاجلــة مــوقــعــيـاً من قــبـل مـفــارز ا
والـقت مفـارز االستـخبارات واالمن في
نـيــنـوى الـقـبض عـلى مـتـهم بـاالرهـاب
ــــوصل.وذكــــرت مـــديــــريـــة ن ا فـي ا
االسـتـخبـارات واالمن في بـيان تـلـقته
(الـزمان) امس ان (مفارزها جنحت في
اعــتـقــال مـتــهم مـطــلـوب لــلـقــضـاء في
قــضـايـا إرهـابــيـة وذلك خالل تـواجـده
في قــريـة الــعـبــور الـواقــعـة بــاجلـانب
ــوصل صـادرة بــحـقه ـديــنـة ا ـن  األ
ـادة 1/4 مــذكــرة قــبض وفـق أحــكــام ا
إرهــاب) واضــاف انه (االعــتـقــال جـاء
بــالـتـنــسـيق مع قـوة أمــنـيـة مــشـتـركـة
ـطـلـوب إلى اجلـهات حـيث  إحـالـة ا
الـتحـقيـقة اخملتـصة إلكـمال االجراءات

القانونية بحقه). 



بغداد
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كـشف النـائب  عن مـحافـظـة ديالى
مـضـر الكـروي  عن مـوافـقة وزارة
الــداخــلــيــة بـــافــتــتــاح اول مــركــز
لــلــشــرطــة في ثــاني اكــبــر حـوض

زراعي محرر في ديالى. 
وقـال الـكـروي لـ (الـزمـان) امس ان
(وزارة الـداخــلـيــة وافـقت رســمـيـا
عـلى اعــادة افـتـتــاح مـركــز شـرطـة

الــطــبج في ريـف نــاحــيــة جــلـوالء
والــذي دمــر بـــعــد احــداث 2014).
واضاف الـكروي  ان ( قرار وزارة
ـركـز وهو الـداخـليـة بـإعـادة فتح ا
االول من نـوعـه في حـوض الـطـبج
الذي يـضم زهاء  27 قريـة زراعـية
يـسـكـنـهـا اكـثر من 10 االف نـسـمة
يكتسب اهميـة من الناحية االمنية
وهي بـارقـة امل في اعـادة الـوضع

ـنطـقـة عانت من ويالت الـطبـيـعي 
االرهاب لـسنـوات طويـلة الفـتا الى
ان الطبج ثاني اكبر حوض زراعي
مـحـرر في ديــالى) .وتـفـقــد الـنـائب
عن مــــحــــافـــظــــة ديــــالى  بــــرهـــان
ـعـموري   مـراحل تـشيـيـد إحدى ا
ـدارس في قــريـة دويب الــتـابــعـة ا
ـعـمـوري لــ لـنـاحـيـة بـهـرز .وقـال ا
(الـزمــان)  انه (في إطــار ســعـيــنـا

للتخفيف عن كاهل أهالي محافظة
ديــالى وبـــاألخص فــيــمــا يــتــعــلق
باجلـانب التـعلـيمي إلنـهاء مـعاناة
أبـنــاءنــا الــطــلــبـة بــذلــنــا جــهـوداً
مــضـنــيــةً في سـبــيل اســتـحــصـال
ـــوافــقــات األصــولـــيــة لــلــشــروع ا
ــدارس في بـــتـــشــيـــيـــد عــددٍ مـن ا

مختلف مناطق احملافظة) .
bOOAð qŠ«d

ــــعــــمـــوري  انـه ( قـــد وأضــــاف ا
تــفــقــدنــا مــراحل تــشــيــيــد إحــدى
ــدارس احملــالــة ضــمن مــشــاريع ا
تــنــمــيـــة األقــالــيم خـالل زيــارتــنــا
الـتـفقـديـة إلى قـرية دويب لالطالع
ـقــدمـة عـلى مــسـتــوى اخلـدمــات ا
لــلـمــواطــنــ والــوقـوف عــلى أهم

شكالت التي يعانون منها). ا
ــعــمـوري  انـه (امـر في واوضح ا
ــــشــــاريع ســــعــــيـه لــــتــــنــــفــــيــــذ ا
االسـتــراتـيـجــيـة من أجـل االرتـقـاء
ــســتــوى اخلــدمي والــنــهـوض بــا
بـــالــواقع الــتــعــلـــيــمي والــصــحي
والعمراني للمحافظة بالتعاون مع
اجلـهات اخملـتصـة في احلـكومـت

ركزية) .  احمللية وا
مـن جـانــبـهم  (تــقــدم أهـالي دويب
الــتـابـعــة لـنــاحـيـة بــهـرز بـالــشـكـر
عموري  مثمن اجلزيل للنائب ا
اجلـهـود الـتي يـبــذلـهـا ومـتـابـعـته
الئمة ستمرة لتوفير اخلدمات ا ا
) .  ومن جانب آخر قال للمواطـن
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كشـفت نتـائج استـطالعات الـراي العام
عـن تعـمق فـجـوة الـثـقة بـ الـعـراقـي
ــا تـؤثــر عــلى ــئــة  لــتــصل الى 7 بــا
قـبـلـة التي ـشـاركـة في االنتـخـابـات ا ا
تشـير تـوقعات ذات االسـتطالعـات انها

ئة.  لن تتجاوز 35 با
ستقبلية وكان مركز حلول للدراسات ا
ـاضي نـدوة قـد نـظم مــسـاء الـســبت ا
حـــواريــة حـــول الـــثــقـــة اجملــتـــمــعـــيــة
والـشــخـصـيـة الــعـراقـيــة والـتـصـورات
ـبـكرة حول االنـتـخـابات الـتـشـريـعيـة ا
ـقــبـلــة تـنـاولـت الـيـات قــيـاس الـراي ا
الــعــام في حتــديـد الــثــقـة اجملــتــمـعــيـة
ــبـكـرة وتــأثـيـرهــا عـلى االنــتـخــابـات ا
ا بـعد نظرية قبلـة فضال عن حتليل  ا
عـالم االجـتـمـاع الـدكـتـور عـلي الوردي
ـيـول السـلـوكيـة لـلمـواطن الـعراقي. وا
وشــارك في الــنـدوة الــتي عــقــدت عــبـر
تــــقـــنــــيـــة (غـــوغـل زوم) اخلـــبــــيـــر في
ـــديــر اســتـــطالعـــات الـــرأي الــعـــام وا
ــؤسـســة "غـالـوب" الــدولـيـة االقـلــيـمي 
ي واخلبير السابق منقذ داغر األكـاد
في وزارة الـتعـلـيم الفـرنسـيـة عبـد علي
سفـيح. واشار داغـر في محـاضرته الى
ـواطن العـراقي فـقد الـثـقة بـسبب ان (ا
احلـروب واحلصـار والـظروف الـقـاهرة
الــتي شـــهــدتـــهــا الـــبالد من أكـــثــر من
عـقــدين" مـؤكـدا ان "نــسـبـة الــثـقـة بـ
ئة واطن واالخر انخفضت الى  7 با ا
فـي الــعـــام اجلــاري). مـــنــبـــهــا الى ان
ــشــاركـة فـي  االنـتــخــابـات تــوقــعـات ا
ـقــبـلـة اذا مــا حـصــلت هـذه  األيـام ال ا
ـــئـــة وهي  نـــســـبـــة تـــتـــجـــاوز 35 بــــا
مـنـخـفـضـة بـشـكل  مـتـواصل   بـعـد ان
ــشــاركــة مـتــرفــعــة في كــانت نــســبــة ا
انتخابات 2005 ثم انخفضت  في  عام
ـســتـوى األقل 2010 لــتــصل الى هــذا ا
في  انتخابات 2018 وهو ما   سؤال
ــــتــــوقـــعــــ عــــنه في  الـــنــــاخــــبـــ ا
ــبــكـرة لــعـام 2021. من االنــتـخــابـات ا
جـانــبه اوضح ســفــيح في مــحــاضـرته
ـتغـيرات في الـشخـصيـت الـثوابت وا
الـفــرنـســيـة والـعــراقـيــة) الفـتـا الى ان
(ازمـة الـثقـة الـتي يعـاني مـنهـا الـشعب
الـعـراقي في الـوقت احلـاضـر هـي ازمة
ثقـة ب احلاكم واحملـكوم) مـشيرا الى
عـرفيـة احلضـرية (أهـميـة بنـاء الـثقـة ا
بـ الــعـراقـيــ وعـدم الــذهـاب الى مـا
ســـبق وان شـــخـــصـه الـــدكـــتـــور عـــلي
الوردي بتـأثير الـبداوة والتـحضر على
الــشـخـصــيـة الــعـراقـيــة وعـد انــتـشـار
الـقبـائل على شـواطئ االنـهاء نـوعا من
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ــنـشــود في الــتـعــامل بـ الــتـحــضـر ا
الـبشر وبـينـهم وب الـطبـيعـة على حد

سواء). 
وتـضــمـنت الـنــدوة مـداخالت واســئـلـة
شاركون لـلمحاضـرين تتعلق وجههـا ا
ــؤسـســة الـتــعـلــيـمــيـة بـالــيـات بــنـاء ا
بوصفها نواة بناء اجملتمع واإلمكانات
ــتــاحــة امــام الــدولـة ومــؤســســاتــهـا ا
ـــشــاركـــة الـــشــعـــبـــيــة في لــتـــعـــزيــز ا
ـقـبـلة مـن اجل الـتـغـيـير االنـتـخـابـات ا

نشود. ا
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وكــان الـــنــائب االول لــرئـــيس مــجــلس
النـواب حسن كر الـكعبي قـد استقبل
تـحدة في ـكـتب اال ا الـفريق الـتابع 
ـكـون من اليس والـبـول نائب الـعراق ا
ــتــحــدة ومــديـرة رئــيس بــعــثــة اال ا
ولـورانس بــرنــامج دعم االنــتـخــابـات  ,
لــيـــو كـــبـــيـــر مــســـتـــشـــاري الـــشــؤون
ي في الــســـيـــاســيـــة  واخلـــبــيـــر اال

االنتخابات هوغو كاستيش . 
ونـقل بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس عن
الـــكـــعــبـي قـــوله ان (حـــضـــور خـــبــراء
ـــيــون مـــتـــخــصـــصـــون في مـــجــال ا
االنـتــخـابــات في هــذا الـوقت امــر مـهم
جـــدا   ,ونــــحن في مــــجـــلـس الـــنـــواب
ـتحـدة في اغلب ـثلي اال ا اشركـنا 

االجتـماعـات واحلوارات
الــتي عـقـدت فـي مـجـلس
ــنـاقــشـة بــنـود الـنــواب 
مــــــــشــــــــروع قــــــــانـــــــون
االنـــتـــخـــابـــات اجلـــديــد
ــزمع تـشــريــعه قــريــبـا ا
والــــذي ســـيــــهـــتـم عـــلى
تـــــكـــــريس نـــــقــــطـــــتــــ
اسـاسـيتـ هـما الـعـدالة
االنـتــخـابـيــة والـتــمـثـيل
احلقيقي وسيـكون ملبيآ
لــــطــــمــــوح اجلــــمــــيع ).
واضـــــاف الــــبـــــيــــان انه
(جرى خالل الـلقـاء بحث
امكانـية ان تشهـد الفترة
ــقــبــلـة تــشــريع بــعض ا
ــهـمـة والـتي الــقـوانـ ا
لـــهـــا عـالقـــة مــــبـــاشـــرة
بـــإتـــمـــام االنــتـــخـــابــات
ومـنـهــا قـانـون احملــكـمـة
االحتـــــاديــــة ,حــيث بــ
الـكـعـبي اهـمـيـته ).  كـما
جــرى تــســلــيط الــضــوء
عـلى الـورقـة االصالحـيـة
ـــعــــروفـــة بــــالـــورقـــة وا
ووصــفــهــا الـــبــيــضــاء  ,

الـكعـبي بـانهـا عبـارة عن اسـتراتـيجـية
حـكـومـيـة ألجــراء اصالحـات حـكـومـيـة
عـلـى مـدى عـدة سـنـوات ,فـيــمـا يـعـاني
العـراق حـالـيـا من ازمـة مـالـيـة خـانـقة,
وكـان يـجب ان تـتضـمن حـلـول " آنـية "
تحدة الى ـشكلة) داعيـا اال ا لهذه ا
(دعم العراق في الـقطاعات االقـتصادية
والـتنـمـوية والـتجـاريـة والنـهوض بـها
لـــتــنــويـع الــورادات  وعــدم االكـــتــفــاء
والـتركيـز على الـقضـايا الـسيـاسية في
الــعـــراق فــقط  ســيــمــا ان االســتــقــرار
االقــــتـــصـــادي مــــهم جـــدا لـــتــــحـــقـــيق

االستقرار السياسي واالمني).
وكـان رئيس كـتلـة النهـج الوطنـي عمار
طـعـمـة  قـد قـال ان (الـقـوى الـسـيـاسـية
ان تسعـى القرار نظام النـافذة في البـر
انـــتــخـــابي يــعـــيــد تـــدويــرهــا بـــنــفس
ـا كانـت علـيه في حـجـومـهـا او أكـبـر 
انــتـــخــابـــات عــام 2018 . واضــاف في
ـطـالـبـة بـاالنـتـخـابات بـيـان امس ان (ا
ــبــكــرة الــتي نــادت بـهــا اجلــمــاهــيـر ا
ــتـظــاهـرة من اول أيــام احـتــجـاجــهـا ا
عــبـرت بـشـكل واضح عن عـدم الـقـنـاعـة
ان مثـلة في الـبر بـالقوى الـسيـاسيـة ا
وقـصـدت إيجـاد قـانـون انتـخـابي عادل
يــسـمـح بـتــغــيــيــر تــلك الــقــوى بـشــكل
مـلحـوظ ومقـنع لـلشـارع العـراقي  لكن

تــلك الــقــوى الــســيـاســيــة الــنــافـذة في
ـان تـسعـى القرار نـظـام انـتـخابي الـبـر
يعـيـد تـدويـرهـا بـنـفــــس حـجـومـها او
ـا كـانت عـلـيـه في انـتـــــخـابات أكـبـر 
عـــــــام 2018 وفـي ذلـك نـــــــقـض واضح
لــــــلـــــــغــــــرض األســـــــاسي مـن اجــــــراء
بـكـرة  فلم تـكن مـطالـبة االنـتـخابـات ا
الـشـارع العـراقي بـاالنتـخـابات  لـذاتـها
ــا أرادتـــهــا  وســيـــلــة لــلــتـــغــيــيــر وإ
واإلصـالح الـــســيـــاسي وكـــســـر حـــالــة
االحـتـكـار للـمـشـهد الـسـيـاسي من قوى

سياسية محدودة بعينها ). 
واكد انه (في متابعة للنظام االنتخابي
الـــــذي صــــوتت عــــلــــيـه تــــلك الــــقــــوى
ان بـتاريخ الـسـياسـية في جـلـسة الـبـر
10 تـــشـــرين االول اجلـــاري بــصـــيـــغــة
ـكـونـة من أربـعـة مـقـاعـد لكل الـدوائـر ا
مـنهـا وحرصـها عـلى رسم وتشـكيل كل
دائــرة وفق مـــايــنـــســجـم مع انــتـــشــار
نـاخـبـيـهـا اجلـغرافي دلـيل واضـح على
إصـرارهــا عـلى إغــفـال صــوت الـشـارع
ــطـالـب بـالــتــغـيــيــر واإلصالح وقـطع ا
الطـريق على أيـة قوى سـياسـية نـاشئة

ان) . من الوصول الى البر
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نـهج سيـقود الى واشار الى ان (هـذا ا
شاركة في العمـلية االنتخابية ضعف ا
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االنــهـــيــار مع اقـــتــراب حــلــول
مـــوسم األمــطـــار. جــاء ذلك في
ضــوء الــزيــارة الــتي أجــراهــا
وزيــر الــثـــقــافــة والـــســيــاحــة
واآلثــار الـدكـتــور حـسن نـاظم
ـان بـرفـقــــــــــة عـضـوي الــبـر
كـــــاظـم الـــــشـــــمـــــري  وزيـــــاد
اجلــنـــابي ورئــــــيس هـــيــئــة
اآلثار والـتراث الدكـتور  ليث
ديـر العـام لدائرة حسـ وا
الـعالقـات الـثـقــافـيـة الـعـامـة
فالح حـــــــسن شـــــــاكــــــر مع
خــــبـــراء من هــــيـــئـــة اآلثـــار
والــتـــراث. وقــال شـــاكــر إن
"االجــتـمـاع مـع (ألِف) أثـمـر
عن اســـتــجــابــة إيــجــابــيــة
ـوجـبـهـا سـريـعـة سـيـتم 
إرســــــــــــال فــــــــــــريـق دولـي
لالطـالع عــــيــــنــــيـــــاً عــــلى
أضـرار اإليــــوان خــــــالل
األيـام الــقـلـيــلـة الــقـادمـة
عرفة اإلجراءات الـكفيلة
بــــــانـــــقــــــاذه من خــــــطـــــر

االنهيار".
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أعـلن وزير الـثقـافة والـسيـاحة
واآلثــــــار حـــــسـن  نـــــاظـم َ عن
ـيـة مـوافـقـة مـنـظـمـة ألِف الـعـا
حلــمــايــة الـــتــراث في مــنــاطق
الـــنـــزاع  إعــــادة الـــــــعـــمل في
ــــســــقى (مــــاشــــكي) بــــوابـــة ا
األثــريـة في نـيـنـوى بـالـتـعـاون
مع جـــامـــعـــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا
األمــــيـــــركــــيــــة .وزف الــــوزيــــر
الــــبــــشـــري ألهــــالي نــــيــــنـــوي
ـوافـقـة عـلى مـشـروع اعـادة بـا
الـعـمل في الـبـوابـة  الـتـي تـعد
من اهـم الــــبــــوابـــات الـ15 في
مـديـنـة نيـنـوى االثـرية لـقـربـها
من تل قوينجق االثري و يضم
لكية منها قصر اهم القصور ا
ســنــحـاريـب واشـور بــانــيــبـال
ــكـتــبـة االشــوريـة نــتـيــجـة وا
ـستحـدثة من قبل لإلجراءات ا
ـــشـــاريع الـــوزارة في إطـالق ا
ــعــوقـات ــتــوقـفــة وجتــاوز ا ا

اإلدارية. 
علـما انه  تـوجيه طـلب بهذا

اخلــصــوص الى مـنــظــمـة ألف
فـي وقـت ســـــــابـق  بـــــــدعـم من
جـامـعـة بنـسـلفـانـيـا االميـركـية
نـتـيـجـة الـتـواصل والـتـنـسـيق
بـ  وزيـر الـثـقـافـة ومـفـتـشـية
اآلثـار في نـيـنـوى وكـذلك عـزم
ــشـاريع الــوزارة عـلى اطالق ا
توقفة وجتاوز الروت الذي ا
شاريع يعرقل العمل في هذه ا
 وهـــو مـــا يـــســـهم فـي  ابــراز
عـمل الـوزارة وتـنـفـيـذ االعـمـال
ـعـايـيـر بـالــشـكل االمـثل وفق ا
ــعــتــمــدة . وكــانت الــدولــيـــة ا
ـــســقـى قــد فـــجـــرهــا بــوابـــة ا
تـــنـــظـــيم داعـش اإلرهـــابي في
الــــعــــاشـــر مـن نـــيــــســــان عـــام
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وأجــــــرت دائــــــرة الــــــعـالقـــــات
الثقافيـة العـــــامة في الوزارة
ــديــر اتــصـــاالت عــاجــلـــة مع ا
ــنــظـــــــمــة ألــِف الــتـــنــفــيــذي 
الـدولـية فـالـيري فـرلـند لـغرض
انــقـاذ إيـوان كــسـرى من خـطـر
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قـائمـمـقام قـضاء بـعـقوبـة عبـداالله
احلـــــــيـــــــالي لـ  (الـــــــزمــــــان)   إن
(قائـممقامـية بعـقوبة شـهدت اقامة
اول اجـــتـــمـــاع مــــوسع لـــلـــدوائـــر
ـتــابـعـة احلـكــومـيــة ذات الـعالقــة 
مـلف تـفـتـيت الـبـسـاتـ واالراضي
الــزراعــيــة وحتــويـلــهــا الى اراض
سـكـنيـة وورش صـنـاعيـة وجتـارية
في ظاهرة تهدد االحزمة اخلضراء
في كل مـدن ديالى دون اسـتثـناء) .
واضـاف احلـيـالي  ان  (االجـتـماع
قــرر احـالـة مـرتــكـبي هـذه اجلـرائم
الى القضاء وذلك النعدام صالحيه
احلـبـس واحلـجـز لـرئـيس الـوحـدة
االداريــة وفق الــدسـتــور الــعـراقي
وكذلك جـرائم التـجاوز عـلى االنهر
ومــحـــرمــاتـــهــا ورمي الـــنــفـــايــات
ياه ). ولفت الى والقاذورات في ا
أن  (االجــتــمــاع قــرر ايــضــا فــسخ
الـعقـود الزراعـيـة التي ال تـستـخدم
لـألغـــراض الــزراعـــة ومـــحـــاســـبــة
اخملــالــفـــ لــلــعــقــد مـع مــطــالــبــة
ـــركــــزيـــة بــــإرجـــاع احلــــكـــومــــة ا
الــصالحـيــات اجلـزائــيـة لإلداريـ
شاكل التي تواجه العمل عاجلة ا

ال العام).  والتجاوزات على ا
فـيمـا قال مـديـر اعالم صحـة ديالى
فــارس الــعــزاوي  لــ (الــزمــان) ان
(صــحـة ديــالى اجــرت فــحــوصـات
مــخــتـبــريـة لـ597 مــســحـة جــديـدة
تب بان 171 بينها 27 إصابة في

صـــفـــوف الـــكـــوادر الـــصـــحـــيــة).
واضــــــاف الـــــعـــــزاوي  ان  ( 159
حالة مصابة تـماثلت للشفاء خالل
اضية فـيما سجلت الساعات 24 ا
حـــالــتي وفـــاة )  مــشـــيــرا الى ان
(تـراكمـية حـاالت االصـابة ارتـفعت
الى 15143 حـــالـــة فـــيـــمـــا حــاالت
الـــشـــفـــاء بــلـــغت 14025 وحــاالت
الـوفاة 247 حـالـة) من جـانـبه قـال
مـديـر زراعة ديـالى حـس خـضـير
الــــتــــمــــيــــمي لــ ( الــــزمــــان )  ان
ــســاحــة االجــمـــالــيــة لــلــخــطــة (ا
ـاً الــشــتـويــة بــلـغت 535820 دو
ـــاً حملـــصــول بــواقع 498368 دو
ـاً حملـصـول الـقـمح و33420  دو
ـاً لــلـخـضـر الـشــعـيـر و4032 دو

الشتوية) . 
W¹u²ý WDš

وشـدد الـتـمـيـمي  عـلى (تـخـفـيض
مسـاحـة اخلـطـة الـشتـويـة بـنـسـبة
ــائي ــوقف ا نــحـو%35 بــســبب ا
شمولة ياه للـمساحات ا وتأم ا
بـاخلــطــة الــشــتــويــة  مــبــيــنـا ان
ـــزارعــ الـــتــخـــفـــيض شـــمـــلت ا
ـتـجاوزين عـلى اخلـطة الـزراعـية ا

احملددة ). 
ــبــاشـرة واكــد الــتــمــيــمي  عـن (ا
بتوزيع االسمدة والـبذور الزراعية
راحل اخلطة للمزارع للشروع 
الـشـتـويـة من قـبل الـشـركـة الـعـامة

للتجهيزات الزراعية) .  

ــانـيـة وإنــتـاج خــارطـة سـيــاسـيــة وبـر
مـعـزولـة عن غـالــبـيـة الـشـعب الـعـراقي
وتــزيــد مـــشــاعــر الــســـخط واالنــتــقــاد
ومــواقف االعـتـراض واالحــتـجـاج عـلى
ــكــررة من مــخــرجــات تــلـك الــصــورة ا
العـمـلـيـة االنـتخـابـيـة وتـعـود األوضاع
الــســيـاســيــة واالجـتــمــاعـيــة لالرتــبـاك
والـتـوتـر من جـديـد) . وإسـتـقـبل مـركـز
الـــــقــــرار الـــــســــيـــــاسي لـــــلــــدراســــات
اإلسـتـراتـيـجـية عـددا من الـشـخـصـيات
ية وكـتابا وصحفـي ومهتم األكاد
رحـلة الـراهنة في ندوة نـاقشـت واقع ا

وتأثيرها السياسي واإلقتصادي. 
وكــان ضـيف الــنــدوة الـوزيــر الــسـابق
الـنـائـب مـحـمد شـيـاع الـسـودانـي الذي
عــبـر فـي مـســتـهـل كـلــمـتـه عن تـقــديـره
لفكرة تأسيس مـراكز خاصة بالبحوث
والــدراســات والــتــحــلـيـل الــسـيــاسي
ـقراطـية والـعمل ودورها فـي دعم الد
السياسي وجرت خالل الندوة مناقشة
ـرتــبـطــة بـالــواقع الـراهن الــقـضــايـا ا
وعلى صعد الـعمل والتوظـيف وتنمية
القدرات اإلقتصادية وقد حضر الندوة
وشـــــارك في نــــقــــاشـــــاتــــهــــا عــــدد من
ــيـات إضـافـة الى عـدد من أبـرز األكـاد
احملــلـلـ الــسـيــاسـيـ والــصـحــفـيـ
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 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com

 WOFłdLK  WO½U(« …uÐ_«

 UOKF « WOM¹b «

 VŠU  Ê“U

 qF  ÆÆ WK³I  W bB «

 ‰UF √ œËœ—Ë

ـالـيـة وهـيــئـتـهـا االسـتـشـاريـة حـدوث الـصـدمـة ـا تـتـعــجل الـلـجـنـة الـوزاريـة ا ر
نشود.. وتمثل هذه االقتصـادية مبكرا ضمن مخطط مرسوم للتغـيير التشريني ا
ـالـيـة في مـجـلس الـنـواب حتى ـناورات الـفـيـسـبـوكـيـة بـ احلـكومـة والـلـجـنـة ا ا
وصلت الـتصريحـات  الى ما يدور في مصـاعد احلكومـة ال مقررات اجتـماعاتها
ـطـلوب مـا يـؤكد الي مـراقب صـحـفي ان ثمـة صـدمـة مسـتـعـجلـة يـوفر الـوضع ا
الستكـمال تفاعالت انتـفاضة تشرين ..كـتطبيق مـحترف لفنـون  احلروب الناعمة

رة بتطبيقات عراقية . ولكن هذه ا
ــاذا ?..واهـمــلت ..من ..الن اجلــمــيع  لــهم ادوارهم عــلى رقــعـة كــيف اين مــتى 

قبلة . رحلة ا شطرجن ا
ــزاج الـشـعـبي الـعـام من زيـادة مـتـوقـعـة في كـيف ?..هـنـاك تـقـلـبـات كـبـرى في ا
جـائــحـة كــورونـا وعـدم تــوفـيــر قـاعـدة ثــابـتــة لـتـوزيع الــرواتب واالجـور شــهـريـا
سيصـاحبها تدهور في الطاقة الكهربائية اضافة الى تغييرات مرتقبة في اسعار
ا يثقل حجر اجلوع وازنة .. الوقـود واخلدمات العامة بعناوين  تعـظيم موارد ا

عايير الدولية . على اكثر من ثلث الشعب..هم اقرب الى هشاشة الفقر وفق ا
ا فقط اقليم كردستان  يستطيع رفض التطبيق األعمى لوصفة صندوق اين ..ر
ا النـقد الدولـي الواردة في ورقة االصالح االقـتصادي الـتي اصفـها باحلـمراء  
سـتـؤثر عـلى قـوت الـطبـقـات الـفقـيـرة الن الـورقـة ذاتهـا تـطـالب بإرادة  سـيـاسـية
لـإلصالح ما زالت غـيـر مـتـوفرة جلـمـيع احـزاب مـفاسـد احملـاصـصـة  من زاخو

حتى الفاو.
متى ..يـبدو ان اخملطط قيـد التطبيق وهـناك ادارة متعـددة األطراف  ما ب جوق
اعالمي يـرمي احلـجـر في اجتـاهات مـخـتلـفـة من مـسـتنـقع مـفـاسد احملـاصـصة
..فـاذا لم تـنـجح مـلـفات اسـتـرداد امـوال الـفسـاد عـلى االحـزاب ذاتـهـا ان جتيب
جمـهورها االنـتخابي وفق الـقوائم الـفردية عـما تبـقى في القوس االقـتصادي من
كن االتيان بها بسبب مفاسد احملاصصة  وما هدر من منزع احللول والتي ال 
امـوال ..هـذا االستـبـدال في اسـلوب تـنـفيـذ بـرنـامج حكـومـة الـكاظـمي من اتـفاق
ســيـاسي عــلى احلـد من الــفـســاد الى فـضح الــفـســاد في تـطــبـيــقـات الـتــقـشف
قـبلـة ...عـندهـا سيـظهـر الكـثيـر من وعاظ مـفاسـد احملاصـصة  بـتلك الـقصـوى ا
عروفة  التـمسك بالتـخندق القومي كـما حصل في اقتـحام مقر احلزب البالهـة ا
ـقراطي الكـردستاني  او بـنموذج اعـادة تكوين الـتحالـفات  السـنية لالعالن الد
عن االقـلـيمـ لـسـنـة الـعـراق ..فـيـمـا تـبقـى جبـهـة االحـزاب الـشـيـعـيـة تـكرر ذات
الزعـامات في تصريحـات تشتر ما فيـها من مفردات حتول الـغضب الشعبي من

قيود التقشف الى انتظار الفرج ! 
اذا ? 

من خالل مـتـابـعـتي لــلـكـثـيـر من مـراكـز األبـحــاث االمـريـكـيـة واالوربـيـة بل حـتى
الـعـربيـة وااليـرانـيـة والتـركـيـة ... هـناك حتـول  اسـتـراتيـجي  في بـدايـات تـطـبيق
الصـفحة الثـانية من مـشروع الشرق األوسط الـكبيـر ..واجلميع  يريـد ان يحجز
شاريع كبرى من الشرق الصيني تنقل  لدولته مقعدا في هذا القطار السريع ا
توسط ومشروع نيونوم 2030 السـعودي بتمركز مـتجدد للطاقة  وغـاز البحر ا
والبنى االرتـكازية  للصناعات احلديثة.. التي تمـثل الطاقة االستيعابية للشركات
الـكـبرى مـتـعـددة اجلنـسـيات  والـتي لـها مـقـرات دائـمة في إسـرائـيل  او وكاالت
اقلـيمـية في االردن ومـصـر... جتعل الـعراق الـبلـد الـوحيـد ..والوحـيد فـقط الذي
ليس بـاستـطاعـته حجـز تلك الـتذكرة  فـي هذا القـطار الـسريع ..وعـلى الرغم من
محـاوالت  الكاظمي البحث عن تأم هذه التذكرة بجولته االوروبية االخيرة ..اال
ان توصـيف اشباح الـدولة األمنـية واالقـتصاديـة والسيـاسيـة  سيطـر على أجواء
ـا تطـلب اجتـمـاعات مـطولـة بحـضور واضح لـلـسفـير الـعراقي في الـنـقاش  .. 
لنـدن القناع بنـوك الدول الصنـاعية ان منح الـعراق هذه الـتذكرة  يحـقق التكامل
لتطـبيقات الصفحة الثانية من مشروع الشرق االوسط الكبير  ..فوضعت شروط
الـتغـيـير الـقـاسيـة فيـمـا سيـظهـر الحـقا من إجـراءات الـتقـشف االقـتصـادي التي
ــفــاسـد مــطــلــوب مــنـهــا لــيس اصالح عــجــلــة االقـتــصــاد الــعــراقي الــعـرجــاء 
ـعارضـة في حينه ثم احملاصـصة  بل الـغاء ما اتـفق علـيه في لنـدن ب احزاب ا
(من ال يـعـمل ..ال ياكل) ـوذج جديـد عـنـوانه  ـر الى  في مجـلس حـكم بـول بـر
وسـيـكـون لـلـديـنـار الـعـراقي قـيـمـة كـبــرى في احلـصـول عـلى عـمل وفق مـعـايـيـر
ـا يـجـعل عـالم مـفاسـد احملـاصـصة اجلـودة لـلشـركـات مـتـعددة اجلـنـسـيات  ..
ـزدوجـة والفـضـائيـ امـام استـحـقاق الـوصـاية الـوردي والـرواتب الضـخـمة  وا
ثلة باشرة بسبب تضخم ديون العراق...وسبق وان اشرت ان تقرير  الدولـية ا
ـقـبل سـيتـضـمن تـلمـيـحات الى هـذه  الـوصـاية وحـسب خـطوات ـتـحدة ا األ ا
ــــــوذج تـلك ـا يـلــحـقه  مـشـروع قــانـون بـريـطــاني عن  رقـعـة الـشـــــــطـرجن ر

الوصاية !! 
ـقـبلـة مـفصـلـية مـا بـ اخلروج بـحـلول عـراقـية عـبر لـذلك ستـكـون االنتـخـابات ا
صنـاديق االقتراع او العودة الى أحكـام الوصاية الدوليـة بسبب كثرة الديون ...

وهذا الـوضع سيـكون عـراقيا اكـثر بـشاعـة من أسوأ ايام
دولــتي اخلــروف االسـود واألبــيض  كــمـا يــذكــر تـاريخ
الـعـراق ..فـهـل سـيـتـمـكن فــريق الـتـغـيــيـر الـذي يـظـهـر
ـقـعـد األمامي  فـيـمـا هـنـاك الف سائق الكـاظـمي في ا
? سـؤال يـنـتـظـر االجـابـة ـقــاعـد اخلـلـفـيـة ..ام ال  في ا

ولله في خلقه شؤون !
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سائل " الفتوى" في احلالل ثمة أبـعاد مهمة للمرجعية الدينية العليا ال تنحصر 
واحلـرام والــطــهـارة والــنـجــاســة .. بل تـمــتــد الى مـنــاحي احلــيـاة الــســيـاســيـة

واالجتماعية واالقتصادية .
-2-

ـرجعـية الديـنيـة العلـيا هي الـتي جعـلت العراق ويكفي هـنا أنْ نُـذكّر بـأَنَّ فتاوى ا
نـازلـة الـساخـنـة لالحتـالل البـريـطاني فـي ثورة الـعـشرين يـنـال استـقالله عـبـر ا

اجمليدة .
هذا ما كان قبل قرن من الزمان

وأما في ايـامنا هذه فلن نـنسى ان شبح الوالية الـثالثة  لرئـاسة مجلس الوزراء 
رجعـية الدينيـة العليا باالتـيان برئيس وزراء جديد لم يخـتفِ االّ بعد أنْ أشارت ا

!!..
وهكذا كان .

رجـعية الـدينية الـعليـا حتظى باهـتمام واحـترام دولي متـميز فضالً وتوجيـهات ا
عن تأثيراتها الفاعلة على الصعيد احمللي .
-3-

رجعـية الدينية العليا تمثل النيابة العامة عن االمام الغائب وتقوم مقامه في ان ا
عـصــر الـغـيــبـة وبـالــتـالي فـان هــنـاك وشـاحــا من الـقــداسـة تـتـوشـح به وتـتـسم

وضوعية بعيداً عن احلسابات الدنيوية ... قراراتها با
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رحـوم السـيد جـعفر احلـلي الشـاعر الشـهيـر مرجع عـصره االعلى لقـد خاطب ا
توفى سنة  1312هـ قائال : االمام السيد حسن الشيرازي ا

يا حاكماً لم يَخَفْ عَزْالً لَِمنْصِبِه 
لكنْ متى شاءَ فاحلكّامُ تنعزلُ 

مُرْ وانْهَ وآحكمْ فأنت اليومَ مُمتَثَل 
واألمرُ أمرُكَ ال ما قالتِ الدولُ 

-5-
ـالذ للـفـقراء وئل وا ـرجعـيـة الـدينـيـة الـعلـيـا هي األبـوة احلانـيـة الـتي تعـتـبـر ا وا
رجـعية الـدينية الـعليا ستـضعف عـموماً  كـما يشعـر األيتام خـصوصاً ان ا وا

ثابة األب الذي يحيطهم بالرعاية والعناية. هي 
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واآلن وصلنا الى بيت القصيد :
وظف لهذا الشهر علومة لم تستطع ان تدفع رواتب ا انّ الدولة بـكل امكاناتها ا
ـرجعـية الـدينـية الـعلـيا لم تـؤخر دفع قـرر  ولكن ا وعـد ا (تشـرين الثـاني) في ا

قرر. وعد ا رواتب األيتام لهذا الشهر عن ا
لـقـد قـامت مـؤسـسـة العـ لـلـرعـايـة االجـتـمـاعـية بـدفع رواتب  63 ألف يـتـيم في
مــوعــدهـا وعــبـر الـ ( كـي كـارد ) وكــان اجملـمــوع الــكـلي لــرواتب االيــتـام اربــعـة

مليارات و 900 مليون دينار عراقي .
وهكـذا تبـ لنـا أنَّ البـعد االجـتمـاعي واضحُ السـمات في

رجعية الدينية العليا فهو توأم البعد الديني . مسار ا
وأخيراً :

رجع د في عمر ا فانـنا نضرع الى الـعلي القديـر أنْ 
الـديـني االعـلى ايـة الـله الـعـظـمى الـسـيـد الـسـيـسـتـاني

ستويات . ليواصل عطاءه العالي على كل الصعد وا
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{ مــيـالنــو (أ ف ب) - تــعـــيــد مـــنــاطق
واسعة في إيطاليا اجلمعة فرض تدابير
إغالق ومــنع جتــول لــلــحــد من انــتــشـار
ستـجد في وقت عبرت فيروس كورونـا ا
ـيـة عن الـقلق إزاء منـظـمـة الصـحـة الـعا
"طفرة" اإلصابـات بكوفيد-19 في أوروبا
ـتحـدة حـصيـلة ّفيـمـا سجـلت الـواليات ا

يومية قياسية من احلاالت اجلديدة.
ـتـحـدة الـبـلـد األكـثر وال تـزال الواليـات ا
وفــاة. تـــضـــررا بــــالـــوبـــاء مع 234,876 
وســجّــلت اخلـــمــيس أكــثــر من 120 ألف
إصــابـــة جــديـــدة بــالــفـــيــروس خالل 24
ســاعـة فـي حـصــيــلـة يــومــيــة قـيــاســيـة
جديـدة بحـسب بيـانات نـشرتـها جـامعة
جونز هوبـكنز.في إيطـاليا يبـدأ اجلمعة
تطـبيق حـظر جتـول اعتـبارا من الـساعة
22,00 لــغــايــة  05,00 ويــســتـــمــر حــتى
الثالث من كانون األول/ديسمبر. وفرض
ـدارس الــتـعــلـيـم عن بـعــد فـيــمـا عـلـى ا
راكز التجارية أبوابها تاحف وا تغلق ا

خالل عطلة األسبوع.
ـنـاطق اإليـطـالـيـة الـعـشـرين وسـتُـقـسّم ا
إلى منـاطق خـضراء وبـرتقـالـية وحـمراء
تـبـعــاً خلـطـورة الــوضع الـوبـائـي فـيـهـا
وستُفرض في كل منطقة قيود متفاوتة.
وصُـنفت لـومـبـارديـا وبيـيـمـونـته وفـاليه
ـناطق احلمراء" داوستا وكاالبـريا ب "ا
مـا يعـني أنـهـا "عـاليـة اخلـطـورة" وأعـيد
فرض تدابير تطال 16 ليون إيطالي وإن
كـــانت أقل صـــرامــة مـــقـــارنــة بـــالـــربــيع

اضي. ا
في مـيالنـو عـاصمـة مـنـطـقـة لـومـبـارديا
قال مصـفف الشعـر فرانشـيسكـو بوتشو
لــوكــالــة فــرانـس بــرس "زبــائــني كــانــوا
اضي خائـفـ جدا" مـضيـفـا "األسبـوع ا
اسـتـقـبـلت زبـونـ فـقط وأحـيـانـا واحد
لـــذا ال فــائـــدة لي من إبـــقـــاء الــصـــالــون
مـفـتــوحـا لم يـعـد هــنـاك أي شـخص في

كاتب مغلقة". اخلارج ا
وخشـية من أن تـتـخطى اإلصـابات طـاقة
ـستـشـفـيـات علـى االستـيـعـاب  أعـلنت ا
اليـونـان إعادة فـرض حجـر يـبدأ الـسبت
ــوجب ويـــســتـــمــر لـــثالثــة أســـابــيـع.و

ـــديــر اإلقــلـــيــمي في أوروبــا وفــاة.أكــد ا
يـة هانس كلوغه أن نظمـة الصحـة العا
أوروبــا تــشــهــد راهــنــا "طــفــرة" في عــدد
اإلصـابـات مـع تـسـجــيل "مـلـيــون إصـابـة
إضــافـيــة خالل أيــام قـلــيـلــة فــقط" فـيــهـا
و"نــشـــهــد أيــضـــا زيــادة تــدريـــجــيــة في
الـوفـيات".وأضـاف أنه "مـع تعـمـيم وضع
الـــكـــمــامـــة والـــرقـــابــة الـــصـــارمــة عـــلى
كـننـا إنقـاذ حيـاة أكثر من التـجمعـات 
261 ألف شخـص بحـلـول شـباط/فـبـراير
في أوروبا".في فرنسا التي أعادت فرض
إجــــــراءات عــــــزل مــــــنـــــذ 30 تــــــشــــــرين
ـديـر الـعـام لـلـصـحة األول/أكـتـوبر قـال ا
ـوجـة الثـانـية جيـروم سـالومـونـفإن إن ا
"حادة وتـنـتشـر بـسـرعة" مع تـسـجيل 58
ألف إصـابـة جـديـدة في الـسـاعـات األربع
اضية.وأعـلنت رئيسة بلدية والعشرين ا

بـتـقـد فـقط خـدمـات توصـيـل أو تسـلـيم
الـطـعـام لـيـحـمـله الـزبـائن مـعـهم من دون
ــقـابـل ســتـبــقى إمــكــان اجلــلـوس. فـي ا
ـدارس مــفـتــوحــة.ويُـطــلب من الـســكـان ا
ـــكــنـــهم مـــغــادرة ــنـــزل و الـــعــمـل من ا
مـــنـــازلــهـم ألســبـــاب مـــحــددة فـــقط مـــثل
ارسة الرياضـة أو الذهاب إلى الطبيب
أو الــتـــســوق لــشـــراء الــطــعـــام.وتــشــيــر
ـواطـن اسـتطـالعات الـرأي إلى تـأيـيـد ا
لهذه اإلجـراءات بشكل عـام. لكن اخملاوف
تـتـزايــد بـشـأن تـأثــيـرهـا عــلى االقـتـصـاد
والـصــحـة الـنــفـسـيــة ومـســاء اخلـمـيس
جتــــمع مــــتــــظـــاهــــرون فـي وسط لــــنـــدن
لالحـــــتـــــجــــاج عـــــلى إعـــــادة اإلغالق.في
سلـوفـيـنيـا شـهدت تـظـاهـرة شارك فـيـها
مئات األشخاص في لـيوبليانـا احتجاجا
عــلى تــدابــيــر احلــجــر مــســاء اخلــمــيس
مواجـهات عنـيفـة بعـدما تـدخلت الـشرطة
سـيل لـلـدموع لتـفـريق اجلـموع بـالـغـاز ا

ياه. وخراطيم ا
سـتجـد بوفاة وتسـبب فيـروس كورونـا ا
مــا ال يـــقل عن  1,226,154شـــخــصـــا في
ية العالم منذ إعالن منظمة الصحة العا
عن ظهور الوباء في الص أواخر كانون
ـاضي بــحـسب تـعـداد األول/ديـسـمــبـر ا
أجــرتـه وكــالـــة فــرانـس بــرس اخلـــمــيس
الـســاعـة  11,00ت غ.في االكـوادور أعــيـد
فـرض تدابـيـر الحـتـواء الـفـيـروس بـسبب
تـزايد عـدم االلـتـزام بـاإلجـراءات. ومـنعت
سـلـطــات غـوايــاكـيل (جـنــوب-غـرب) بـيع
الـكــحـول بـ اخلــمـيس واألحــد وإقـامـة

احلفالت والفعاليات.
وعبـرت رئيـسة بـلديـة غوايـاويل سيـنتـيا
فيتري عن أسفها "لـتراخي أهالي" بلدتها
ـعـدل سـتة الـسـاحـلـية حـيـث "توفـي في ا
أشـخـاص يــومـيـا خالل األيـام الــثـمـانـيـة

والعشرين اللماضية".
في كــولــومــبــيـــا الــتي كــانت قــد فــرضت
خـمـسـة أشـهـر من الـعـزل اسـتمـرت حـتى
نـهــايــة آب/أغـســطس ألــغت الــسـلــطـات
سـافرين فحص كـوفيد-19 شرط تقـد ا
سلبي النتيجة ما استدعى انتقادات عدة

اخلميس.

باريس آن إيدالـغو التي اعـتبرت الوضع
"مـقـلـقـا لـلـغـايـة" اخلـمـيس إغالق بـعض
ـشروبـات ومحالت الـبقـالة متـاجر بـيع ا
ومطـاعم الـوجـبـات اجلاهـزة اعـتـبارا من
ديـنة السـاعة 22,00 (21,00 ت غ) في ا
وضواحـيـهـا.أمـا الصـ فـقـد قـررت منع
ــســـافــريـن األجــانـب اآلتــ من دخـــول ا
فـرنــسـا وحــوالى عـشــرة دول أخـرى من
األكـثر تـضـررا بـالـوبـاء. وتـسـعى الـدولة
اآلسيـوية الـعمـالقة لـتجـنب عودة الـوباء
إلى أراضـيــهـا.وبــعـد إيـرلــنـدا وفــرنـسـا
أعـادت إنـكلـتـرا الـبـلـد األكـثـر تـضررا في
أوروبـا فـرض حـجــر اخلـمـيس الحـتـواء
الــفــيــروس الــذي أودى بــقــرابــة 48 ألف
ـــتــاجـــر غــيــر شـــخص.ويــتـــعــ عـــلى ا
األســاسـيــة في إنــكــلـتــرا اإلقــفـال فــيــمـا
ـقـاهي سـيُـسـمح لـلـمـطاعـم واحلـانات وا

الــتـدابــيــر لن يــتــمـكـن الـيــونــانــيـون من
مـغـادرة مـنـازلـهم إال بـعـد احلصـول عـلى
تصـريح عبـر رسائـل نصـية عـبر الـهاتف

احملمول.
وأودى الفيروس بحياة 673 شخصا في
الـيـونـان من بـ قـرابة  47 ألف إصـابة.
ــصــابـ الــذين نــقــلـوا إلى لــكن أعـداد ا
ــســـتــشـــفــيـــات ويــرقـــدون في وحــدات ا
ـركـزة هـو مـا يـقـلق الـسـلـطات الـعـنايـة ا

اليونانية.
وبـــاتت أوروبــا فـي األســابـــيع األخـــيــرة
مركزا للوباء وتشهد أسرع انتشار له في
الــعـــالم ويــســجـل فــيــهــا أكـــبــر عــدد من
اإلصابـات بـحسب تـعـداد لوكـالـة فرانس
بــرس. وأحـصـت أكـثــر من 11,6 مــلــيـون
إصــابــة نــصــفــهــا في روســيــا وفــرنــسـا
وإسبـانـيـا وبـريطـانـيـا وقـرابة 294 ألف
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من اإلصـــابــات بـــفــيـــروس كــورونــا

ستجد. ا
وقــــال اجملـــلـس إنه حــــتى وإن كـــان
فــرض إغالقــات جــزئــيــة في جــمــيع
أنـــحــاء أوروبــا ســـيــخـــفض مــعــدل

ــرجح اإلصــابــات اجلــديــدة فــمن ا
حدوث موجـات إضافيـة من العدوى

في غياب لقاح.
ـانـويل وكـان الـرئـيس الــفـرنـسي إ
اضي مـاكرون قـد أعـلن األسـبـوع ا

صـدر في وقـت مـتـأخــر اجلـمـعـة إن
ـــوجــة الــثـــانـــــــيــة الـــتي جتــتــاح ا
أوروبـا قــد تـتالشـى بـحــلـول أواخـر
كانـون األول/ديـسمـبـر أو أوائل عام

.2021
وقـــــال "إن األمـــــر مــــــتـــــوقـف عـــــلى
الفيـروس نفسه وبـيئته واإلجراءات
الــتي سـتــتـخــذ لـلــحـد من انــتـشـاره

ومستوى االمتثال لها". 
lÝ«Ë ‚UD½

ولـكن في غــيـاب لـقــاح - إذ من غـيـر
ـتـوقع أن يُــتـاح عـلى نـطـاق واسع ا
حتى بـعد مرور أشـهر من بـدء العام
اجلـديـد - من احملـتـمل حـدوث مـزيد
من مـــوجــات تــفــشـي الــوبــاء. وقــال
اجملـلس "األرجـح أن هـذه اإلجـراءات
- حتى وإن  حتسينها - لن تكون
كافـية لـتجـنب موجـات أخرى. ... قد
يـكــون لـديـنـا بـالــتـالي عـدة مـوجـات
متتالية خالل نهاية الشتاء وبحلول

ربيع ."2021
ـاط الطـقس وأضـاف اخلـبـراء أن أ
وفعالية سياسات اختبارات الكشف
والـتـتـبع وتـشـديـد عـمـلـيـات اإلغالق
ســتــؤثــر جــمـــيــعــهــا عـــلى تــوقــيت

وجات وشدتها ومدتها.  ا
وقـال اجملـلس "لـذلك نـدخل في إدارة
تـتالـية من تـفشي الـوباء وجـات ا ا

إغالقًــا عــلى مــســتــوى الـبـالد حـتى
األول من كـــانــون األول/ديــســـمــبــر
مــسـتـشــهـداً بــنـتــائج تـوصل إلــيـهـا
اجملــلس الــعـلــمي الــذي يــضم كــبـار
خــبــراء األوبـئــة في فــرنـســا ويــقـدم
ـشورة لـلـحـكومـة بـشـأن السـيـاسة ا

الصحية.
وحــذا رئــيس الــوزراء الــبــريــطــاني
بــوريس جـونــســون حـذوه الــسـبت
ـدة شـهـر في مـعـلـنـا إغالقًـا جـزئـيًـا 
ــطــاعم إنـــكــلــتــرا - يـــشــمل كـــذلك ا
واحلانات - على أن يبدأ اخلميس.
ـاثــلـة ــانـيــا إجــراءات  وتــتـبــنى أ
اعـــتـــبــارًا من االثـــنـــ مع تـــوجــيه
الـــنــاس في جـــمــيع أنـــحــــاء الــبالد
لـلـبـقـاء فـي مـنـازلـهم وإغالق جـمـيع
ـسـارح ودور ــطـاعم وا احلـانـات وا

السينما.
وفرضت إسبانـيا حظر جتـول ليليا
ــتـــوقع أن تــعـــلن احلـــكــومــة ومـن ا

. اإليطالية قيودًا جديدة االثن
وفي فرنـسـا قال مـاكرون إن الـهدف
من اإلغالق عـلى مسـتـوى الـبالد هو
خـفض عـدد اإلصابـات الـيـومـية إلى
5000. وتسجل فـرنسا حالـيًا ما ب
 40 ألـفاً و 50 ألف حـالـة جديـدة كل

يوم.
وقــال اجملــلس الــفــرنــسي فـي بــيـان

... إلى حـــ تـــوفــــر الـــلـــقـــاحـــات"
ــوجــات الـــوبــائــيــة مــضــيــفًـــا أن ا
اجلـــديـــدة لن تــــكـــون بـــالـــضـــرورة
مـــوســـمــــيـــة. وســـلـــطـت الـــهـــيـــئـــة
االســـتـــشـــاريــة الـــضـــوء عـــلى عــدة
ـكـنة لـلـتـعامل مع اسـتراتـيـجـيات 
ـتتـالية; قـد تكون موجـات العدوى ا
إحـــداهــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة "فــرض
اإلغالقـات اجلـزئـيـة ورفـعـهـا" لـلـحـد
من انتشار الفيروس على الرغم من
أن حتــمل مـــثل هــذه اإلجــراءات قــد
يـطرح مـشـكـلـة.وخلـص اجمللس إلى
القـول "هل سيـقبل الـفرنـسيـون مثل
هذه االستـراتيـجية? هل هي مـجدية
لالقـتـصـاد? األسـئـلـة مـطـروحـة ومـا
زالت بـال إجــــــــابـــــــات فـي الــــــــوقت

احلالي". 
وهنـاك نهج آخـر تفـضله الـعديد من
ارك وفنـلندا الدول اآلسيـوية والـد
ـانيـا ويـهـدف إلى احلـد من عدد وأ
احلاالت اجلـديـدة إلى ما دون عـتـبة
مـعـيــنـة - في فـرنـسـا  5000 حـالـة
يوميًا - واتـخاذ إجـــــــراءات فورية

إذا بدأت احلاالت باالرتفاع. 
وقـــال اجملــلـس إن اســتـــراتــيـــجــيــة
ـبـكـر" هـذه سـتكـون األقل "الـتـدخل ا
ـــدى ضـــررا لـالقـــتـــصـــادات عـــلى ا

الطويل.
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ـر بـنفق سـاحة الـتـحريـر اليـوم  وهو لـيس  طـبيـعيـاً شعـور اي شـخص عنـدما 
ـ (نـريـد يـرى صـور ابـنـاء الـعـراق الذيـن ال زالوا رغم اسـتـشـهـادهم يـحـلـمون  `ب
قـراطي فيدالي حـر وبعيد جـداً عن التوجه شـرقا أو غرباً .. لـيس مهماً وطن) د
ن ضـحوا بأنـفسـهم في سبيل وطن اسم او عـمر معـ الكثر من 700 شـهيد 
ارادوه  لـكن االهم انــهم لم يـفـكـروا في مـنـصب او مـصـلـحـة  مـثل مـا فـعل من
ـنــكـوب يــومـنــا هـذا حتت مــسـمى ( مــنـاضل ) ضــد احلـكم يــحـكم هــذا الـبــلـد ا
الديـكتـاتوري  فـي ح انه كـان هاربـاً ولم يرفع يـومـاً سالحاً ضـد احلكـومة بل
سـاهم في بـعض الـتـفـجـيـرات االرهـابيـة يـومــــذاك او كـان هـاربـا من اداء خـدمة
العـلم او يعـمل عمال لـدولة اجــــــنبـية . سـاحة التـحريـر التي كـانت قبل سـنة من
اآلن مـركـزاً حلــركـة الـتـحــرر الـعـراقي مـن حـكم األوبـاش  اصـبــحت فـارغـة من
ابــطـالـهـا الـشـبــاب بـفـضل تـداعـيــات فـايـروس كـورونـا ولـيـس خـوفـاً من حـكـومـة
فاشــــلـة  ال تقدر على جلم سالح منـفلت يفتخـر بعمالته لدولـة معـــــينة  ولذلك
طالبه على احلـكومة وعمالء اعداء الوطن أن يعلموا أن الـشعب الزال متمسكاً 
والشباب العراقي له احلق في وطن يريده ويختاره هو وليس حسب اهواء عمامة

حض صدفة من خارج البلد !!  او عميل جاء 
ـنـا الـيوم  بـفـضل دمـاء شـهـداء الثـورة  قـبـلة سـاحـة التـحـريـر اصـبحت في عـا
الثـوار ومركزاً لكل من يريد العيش حراً طليقاً في وطن يختار شعبه بكل حرية 
احلـكـومـة الـتي حتـكـمه وحـسب اهـواءه ولـيس كـمـا يـريـد اعـداءه . افـراغ سـاحـة
التحـرير وغيرها من الساحـات ليست سوى استراحة محـارب قصيرة وستنتهي
مع انـتاج اول لـقـاح لـفـايـروس كـورونـا  ومن ثم الـعـودة وبـقوة
اكبـر للمــــــطالبة بـوطن نريده  وسـيبقى الـتكتك اقوى من
دبـابات ال تعرف احلق ومن رشــــــاشات وجهت افواهها
ضد الـشعب بدالً مـن حمايـته  وسينـتصر الـشعب على
الفـاسدين والظا واخلونة والقــــــتلة انتصاراً ساحقاً
ماحقاً الى يوم رجوع العراق وطناً حراً أبيا بيد ابنائه.

{ بــاريس (أ ف ب) - حــذّر اجملـلس
الــعـــلــمي الــفـــرنــسي من أن أوروبــا
ـوجات أخـرى من كـوفـيد- مـعرضـة 
ــقــبل فـي حــ تــســعى  19الــعـــام ا
القارة للتعـامل مع ثاني موجة قاتلة
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{ واشــــــــنــــــــطن) ,أ ف ب) - جـــــــدد
الــرئــيس األمــيــركي دونــالــد تــرامب
االتهـامـات بـحصـول عـمـليـات تـزوير
من دون أن يــقــدم أي دلــيل عــلــيــهــا
مـــكـــررا الـــتـــأكـــيـــد أنه الـــفـــائـــز في
االنتـخـابات الـرئـاسيـة مـا يتـعارض
مع الـنــتـائج الـتـي تـمـيل دفــتـهـا إلى

وقراطي جو بايدن. منافسه الد
وقـال تــرامب أمـام الــصـحـافــيـ في
البيت األبيض في تصريحات مبهمة
لم يــراع فـيــهــا جـانـب احلـقــيــقـة في
كـــثــيـــر من األحـــيـــان "إذا أُحـــصــيت
األصوات الـقـانـونـية أفـوز بـسـهـولة.
إذا أُحصيت األصوات غير القانونية
ــكــنـهـم أن يـحــاولــوا أن يــســرقـوا

االنتخابات منّا".
وقطعت محـطات تلفـزيونية أمـيركية
ـبـاشر عـدة مـسـاء اخلـمـيس الـنـقل ا
لـلـكـلـمـة الـتي ألـقـاهـا تـرامب بـسـبب

تضمنّها "سيالً من األكاذيب".
‰ËeF  fOz—

ويبـدو الـرئيس اخلـامس واألربـعون
تحدة بعد أكثر من يوم للواليات ا
على االنتـخابات مـعزوال داخل حزبه
في حملته على "سرقة" االقتراع الذي
يــقـول إنه ضــحــيــة لـهــا.وقــال حـاكم
نيوجيـرزي السابق وحـليف الرئيس
كريس كـريـستي عـبـر محـطة "ايه بي
سي" "لـم نــــســـــمع احلـــــديث عن أي
دليل" محذرا من خطـر تأجيج التوتر
من دون عــنـاصــر مــلــمـوســة.وقــبـيل
الـسـاعة  02,30 صبـاح اجلـمـعـة أكد
تـرامب مـجـددا فـي تـغـريـدة انه قـادر
"عـلى الـفـوز بـالـرئـاسـة بـسـهـولـة مع
دلى بها".وكان األصوات القانونية ا
تـــرامب تـــلـــقى دعـــمــا مـن عــضـــوين
جمهـوري في مـجلس الـشيـوخ هما
لـيـنـدسي غــراهـام وتـيـد كـروز. وقـال
األخـيـر حملـطـة "فـوكس نـيـوز" "أقول
لكم إن الرئيس غـاضب وينبغي على
النـاخـبـ أن يغـضـبـوا أيضـا".وبـعد
كالم تـرامـب دعـا جــو بـادين مــجـددا

إلى الهدوء والصبر. 
وكتب في تغريدة "لن يسلب أحد منا
ــــوقــــراطــــيــــتــــنــــا ال الــــيــــوم وال د
أبـدا".وقـبـل سـاعـات عــلى ذلك أبـدى
ـوقــراطي ثـقــته بـفـوزه ـرشح الــد ا
الـقريـب خالل كلـمـة اتـسـمت بـلـهـجة
رئاسيـة.وقال بـايدن للـصحـافي في

مـســقط رأسه ويـلــمـيــنـغـتــون بـواليـة
ديالويــر "أطــلب من اجلــمــيـع الــتـزام

الهدوء.
العمـليـة تسـير كمـا يجب والـفرز جارٍ
وسنـعرف الـنـتيـجة قـريبـاً جداً (..) ال
لك أدنى شك بأنّه مع انتـهاء تعداد

األصوات سيُعلن فوزنا".
وكـــانـت أعـــ األمــــيـــركـــيــــ الـــذين
ينتـظرون مـعرفة هـوية الـرئيس الذي
ســـيـــحــلـف الـــيــمـــ في 20 كـــانـــون
الــــثــــاني/يــــنـــايــــر شــــاخـــصــــة إلى
بنـسلفـانيـا التي قـد تضع حـدا حلالة
الترقب هذه.ففي حال فاز بايدن نائب
الـــرئـــيس الـــســابـق في عـــهـــد بــاراك
أوبــامـا بــهــذه الــواليــة الـصــنــاعــيـة
يـصـبح الـرئـيس الـسـادس واألربـع
تـحدة.فـالـناخـبـون الكـبار للـواليـات ا
العشرون في هذه الوالية سيسمحون
له بـتـجـاوز عـتـبة 270 نـاخـبـا كـبـيرا
الـتي تـؤمن له الــفـوز وجتـعـله يـدخل
الـبـيت األبـيض فـيـمـا يـكـتفـي دونـالد
تـــــــرامـب بــــــــواليــــــــة رئــــــــاســــــــيـــــــة
سجل واحدة.ويتقلص تـقدم ترامب ا
في يـوم االنتـخـابـات بـشـكل كـبـير مع
فــرز األصـوات الــواردة عــبـر الــبــريـد
وقراطي % 80 رشح الد التي نال ا
ـلـيــارديـر األمـيـركي مـنـهـا.ولـم يـعـد ا
اجلـمـعــة الـسـاعـة الــثـامـنــة بـتـوقـيت
صوتا غريـنتش مـتقـدما إال ب 18229
في هذه الـواليـة.في جـورجيـا تـقلص
ـــنـــافـــســة الـــفـــارق أيــضـــا وبـــاتت ا

محتدمة جدا. 
وكــان تـــرامب مــتـــقــدمـــا فــقط ب665
ـوقـراطي صـوتــا عـلى مـنــافـسه الــد
وهـو هـامش ضـيق جـدا من شـأنه أن
يـــــؤخـــــر إعـالن الـــــفـــــائـــــز في هـــــذه
الوالية.وخالفا للوضع في بنسلفانيا
وجورجـيـا يـستـفـيـد ترامب مـبـاشرة
من تـــأخــر الــفـــرز في أريــزونـــا.فــهــو
يـقـلص الـفــارق مع جـو بـايـدن مـا قـد
ـــوقـــراطي من ـــرشـح الـــد يـــحـــرم ا
أصوات 11 ناخبـا كبـيرا كـانت وكالة
"اسوشـيـيتـد بـرس" و محـطـة "فوكس
نيوز" منحتهـا جلو بايدن اعتبارا من
مــسـاء الــثالثــاء عــلى أســاس نــتـائج
اذج إحصائية تعتبر عادة جزئية و
مضـمـونة جـدا.وكـان تـرامب أعلن في
ليلة االنتـخابات أنه فاز بـاالنتخابات
وانه سيحتـكم إلى احملكمة األمـيركية

الــعـــلــيــا لــكـــنه بــقي مـــبــهــمــا حــول
الـدوافـع.في الـواقع بــاشــر مـحــامـوه
عـــدة إجـــراءات قـــضــــــــــائــيـــة عـــلى
مــســتـوى الــواليــات مــطــالــبـ مــثال
بــــإعـــادة احــــتــــســـاب األصــــوات في

ويسكونسن.
ــــوقـــراطـــيـــون إن هـــذه ويـــرى الـــد
الـشـكـاوى ال أســاس لـهـا إال أنـهـا قـد
تؤخر تـأكيد الـنتائج أيـاما عدة ال بل
أســابـيـع.في مــيـشــيــغن وجــورجــيـا
رفـض قـــــــــاضــــــــيـــــــــان شــــــــكــــــــاوى
عارك جمهورية.وتـشمل إحدى هذه ا
واليـــة بــنـــســلــفـــانــيـــا حــيـث جتــهــد
السلطات لفـرز الكم الهائل لألصوات

الواردة بالبريد.
وبطلب من معسكر ترامب أمر قاض
نـدوب السـلطـات احملـليـة السـمـاح 
جـــمـــهـــوريـــ الـــدخـــول إلى مـــركـــز
ـتــابــعـة ــؤتـمــرات في فــيالدلــفــيــا  ا

عملية الفرز عن كثب.
وفي اخلـارج تـظـاهـر أنـصار تـرامب

ركز. مسلحة في طريقها إلى ا
ولـم تــــــــــرد أنــــــــــبــــــــــاء عـن وقـــــــــوع
إصـابــات.والــبت بـهــويــة الـفــائـز في
االنتخابات الرئاسية األميركية معلق
عـــــــلى نـــــــتــــــائـج أربع واليـــــــات هي
بــنـســلــفــانـيــا وأريــزونـا وجــورجــيـا
ونيفادا.ومنذ اليوم االنتخابي أطلق
الــرئـيس تــغــريــدات تـدعــو إلى وقف
الــفــرز واعـتــبــر أن االقــتــراع شـابــته
عـمـلـيـات تزويـر مـن دون تقـد دلـيل

على ذلك.
لكن تغريداته أُرفقت بـتنبيهات حتذر
النـاس بأن الـتصـريـحات مـضلـلة من

قبل شبكات التواصل االجتماعي.
فـاخلمـيس حـجـبت مـنصـة فـيـسـبوك
مجـموعـة مـؤيدة لـترامـب تطـلق على
نفسـها "أوقفـوا السرقـة" والتي كانت
تـنـظم احـتجـاجـات لـلـمـطـالـبـة بوقف
الفـرز.ولم تـرد شرطـة فـيالدلفـيـا على
اتـصــال لـوكـالــة فـرانس بـرس طــلـبـا

للتعليق.

في إطــار االنـــتــخــابــات الـــرئــاســيــة
حـــــــســــــــبــــــــمــــــــا ذكــــــــرت وســــــــائل
إعالم.ويـــتــواصـل فــرز األصـــوات في
أربع واليــات بــالـــغــة األهــمــيــة عــقب
انـتـخابـات الـثالثـاء في وقـت ال يزال
ــوقـــراطي جـــو بــايــدن ــرشـح الــد ا
واثــقـــا بــإمـــكــان الــفـــوز بــالـــرئــاســة
ـنـتـهـيـة واليته واالطـاحة بـالـرئـيس ا

دونالد ترامب.
وكرر ترامب الذي يتقدم على منافسه
بـــفــارق ضـــئــيـل في بــنـــســلـــفــانـــيــا
االتهـامـات عن تزويـر االنـتخـابات في
ـهمـة.وبـعـيد الـسـاعة هذه الـواليـات ا
الـعــاشـرة مــسـاء ( 03,00ت غ) أوقف
ـؤتـمـرات في شـخـصـان أمـام مــركـز ا
فيالدلفـيا حـيث تستـمر عـمليـة الفرز

بحسب فيالدلفيا انكوايرر.
وذكرت الصحيفـة احمللية أن الرجل
أوقـفـا بـعـد مــعـلـومـات أوردتـهـا أوال
إيه بس سي أكـشـن نـيـوز" شـبـكـة " 6 
لـــيل اخلـــمــــيس عن أن مـــجـــمـــوعـــة
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منددين بـعمـليات تـزوير في مـواجهة
ـا كـابالن تـظـاهـرة مـضـادة.وقـالت إ
( 30عـــامـــا) لـــوكـــالـــة فـــرانس بـــرس
"ترامب بصـدد القيـام بانقالب لـسرقة
االنـتخـابـات".ويـشن مـسـاعـدو ترامب
وعــائــلــته حــمـلــة القــنــاع نــاخــبـيــهم
بحصول عمليات غش واسعة النطاق
وال سيـما في واليـات مثل بـنسـلفـانيا
ـوقــراطـيــون.لـكن الـتي يــحـكــمـهــا د
ــعــسـكــر اجلــمـهــوري بـدأ يــبـدو أن ا

يسلم بالنتيجة.
WFÝ«Ë …d «R

وقــال كـــارل روف مــســتـــشــار جــورج
دبليو بوش السابق في مدونة "سرقة
مــئــات آالف األصــوات تــعــني وجــود
ـغــامـرات مـؤامــرة واسـعــة جـديــرة 
جـيـمس بــونـد. هـذا أمـر مــسـتـحـيل".
وأوقفت الشـرطة األميـركية شـخص
أمام مركز اقتراع في فيالدلفيا بوالية
بنسلفـانيا إحدى الـواليات احلاسمة
التي لم تـعلن بـعد هـوية الـفائـز فيـها
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دة ثالثة أشهر لنعتبر مناصب الرئاسات الثالث فخرية 
نحكم اجازة 
التتدخلو بشئ

ارتاحـوا اتفرجوا  وسلموا أمـور البلد جملموعة من اخملـتص يتم اختيارهم وفق
wLKŽ ¡U²H²Ý«

مفاده ..مطلوب مختص يتم اختيارهم وفق معايير علمية 
نريدهم مختص باالقتصاد والبنوك والنفط وحتت يدهم مجموعة خبراء.

اتـركـوا الـبـلـد بـيـدهم يـرتـبـون وضع تـصـديـر الـنفـط ووضع إدارة األمـوال وبـهذا
سننقذ البلد من االنهيار.

ان :اتركوا القوان التقروا والتشرعوا اي قانون  البر
احلكومة :

التبنوا اي بناية 
التبطلوا شارع والتستوردوا اي شي سوى األدوية. 

فقط نعتمد  األموال التي تدخل 
ال يكون هناك أي صرف لألموال سوى الرواتب 
سؤول المخصصات زائدة لعجالت سيارات ا

وال صرف مبلغ ضيافة فأنتم في اجازة
وال إيفاد 

فقط جنمع األموال التي تدخل خزينة الدولة 
نافذ احلدودية والضرائب  من إيرادات النفط واجلمارك وا

نلتقي بعد ثالثة أشهر 
نستقبلكم وتكون جلسة مفتوحة أمام اإلعالم 

ـا هـو في عـهـدكم. هذا ـبـلغ الـذي دخل خزيـنـة الـدولـة اكثـر  ان حـصل وكـان ا
 . دليل فشلكم وسنمنحكم اجازة مفتوحة  .بدون راتب فيكفي ما أخذ

وستتولى مجموعة اخملتص إدارة البالد .
ان كنتم تريدون مصلحة البلد اتركوا إدارته لناس تعمره 

دة سبعة عشر عاما فشلتم.  ألنكم و
أنتم التتقنون فن اإلدارة فعليكم التنحي .

لتكن لديكم الشجاعة وثقافة االستقالة وحفظ ماء الوجه 
االعتراف بالفشل شجاعة 

ناصب شجاعة  والتنحي عن ا
واالستقالة شجاعة 

ـان ورئاسة جـمهورية لتكـونوا شجـاعانا وسـيذكر الـتاريخ  أنكم اول حكـومة وبر
تستقيل من أجل مصلحة الوطن .

سـنـنـسى اخـفـاقــاتـكم وخـذالنـكم لـلـشـعب واذاللـكم لـكـبـار
السن واهانتكم للشباب العاطل .

سننسى ماعنيناه في ظل حكمكم  
وسندعكم تسافرون باموالنا التي نهبتوها ..

اتركـوا البلـد لناس تـتقن فن اإلدارة بعـيدا عن األحزاب
ذاهب والقوميات. وا

دوسلدورف
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اضي كمراسل دخل ماركـيز هو وزوجته مديـنة نيويورك في خـمسينيات الـقرن ا
لــواحـد من وكــاالت األخـبـار الــكـوبـيــة  وال حـقـا تــمت مـراقــبـة مـاركــيـز وصـنف
كعـنصر خطر  ذلك النه كان يـنتقد السـياسة األمريكـية دائما . وفي ذرة شهرته
اضي منع ماركيـز من دخول أمريكا ولم تـمنح له الفيزا .. في سبـعينات القـرن ا
عجبـ بروايته مائة لكن الـرئيس كارتر عاد ومـنحها له عـندما صرح بانه اشـد ا

عام من العزلة وانه قراها اكثر من مرة.
كانت أمـريكا تـشعـر باحلـذر من ماركـيز ورواياته بـالرغم من ان مـضامـينـها تقع
واقف واألحداث . لونة بغرابة السرد وا في رؤيا الـفنتازيا السحرية وواقعيتها ا
فنـتازيا تصل بالواقع الى اعمق احلالت اإلنـسانية كما في روايته احلب في زمن
الكـوليرا . لكـنه في خريف البطـريك رسم دكتاتورا ومن مـحيط به وهـو مهزوما

ن ال يستحقها. نح الرتب  ومعقدا وبائسا و
في ذروة هذا الـرفض لدخـول أمريكـا . كان الـصحفـيون يـسألون مـاركيـز : فيرد
هم يـعــرفـون الـسـبب . لــكـني كـتـبت عـن بـطـريك جـمـهــوريـة الـدومـنـيــكـان فـلـمـاذا
يـخـافـون هم?فـي اعـتـقـادي ان مــاركـيـز كـان يـعــرف الـسـبب وانــهم يـنـظـرون الى
مـاركـيـز عـلى انه ظـاهـرة جـديـدة وعـلى الـرأسـمـالـيـة كـبح جـمـاحـهـا .واعـتـقـد ان
ولكن أمريـكا في بعض طبائعها انـها تتصرف بغرابة السبب لـم يكن مبررا بقوة 

 فيما تتباهى ان تمثال احلرية على أراضيها .
اذكر هـذا وانا أتابع االرتباك في االنـتخابات األمريـكية واعتقـد جازما ان أمريكا
قراطيات في العالم من ال تعول على الثقافة واآلداب وتأثيرها من ب اشـهر الد
ـا نحن في الـعـراق نحـذو حذو أمـريـكا  وان الـنخـبة في سيـر االنتـخـابات . ور
السـياسية الـ (   .... ) هي من اعتـبرت وزارة الثقافة وزارة تـافهة . وحتى اليوم
شهـد السيـاسي وكل حججـها انهـا تنشـغل بترمـيم مشاريـعها هي ال تؤثر فـي ا
ـهدمـة ومطـابعـها التـي تشتـغل بربـع طاقتـها . وهي ال ـسروقـة وبنـاها الـتحـية ا ا
تـسـتـطيع ان جتـاهـر بـوجه الـشاخـص السـيـاسي وتـعـلن استـنـكـارهـا إزاء بعض
فترض ان يكون لنا اليوم شاريع الثقافية .وا القـوان التي تعطل من األحالم وا
دارا لألوبرا وقـاعات سيـنما ومـسارح متـقدمة الـتقنـية والبـناء .اعدو الى مـاركيز
وأمريـكا وأتخـيل لو ان غـابريل مـاركيـز على قد احلـياة ومن بـ مشـاريع دونالد
ا سيـدخل ماركيز نـحه الفيـزا .. ور ترامب انه يـدعو ماركـيز و
مبـتسما ومنتصـرا للثقافة لـكنه سوف لن يشكر ترامب ولن
ا ـبي وهذا األمـر ر يدعـو الى جتـديد انـتخـابه .فهـو كو
ثـقفون الـعراقيون األمر ال يـهمه ..كمـا هو عندنـا نحن ا

 فاألمر ال يهمنا بقدر ما نهتم به اليوم .
ـطبعـة احلكـومية الـتي نتـمنى ان تطـبع كتـبنا الراتب وا

باجملان.
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إن مـنـدوبي الـدول الغـربـيـة لدى هـيـئة
ـتــحـدة لم يـحـرّكـوا سـاكـنـا ولم األ ا
يـدينوا فرنـسا وجتاربهـا بل كان هناك
تـأييد حكومي من طرف اعضاء احللف
ـــنـــدوب األطــــلـــسي وهــــذا مـــا دفـع 
تـشيكسلوفاكيا  كارل كيركا إلى اتهام
فــرنـسـا بـعــرقـلـة مـؤتــمـر نـزع الـسالح
وجتــاهـلــهــا لـقــرارات الـهــيـئــة وأكـدت
ــعــارضــة من طــرف كل من بــلــغــاريـا ا
والــهــنــد وإثــيــوبــيــا وكــنــدا واالحتـاد
الـسوفياتي. كما أديـنت التفجيرات من
طـــرف كـل من مـــؤتــــمـــر نـــزع الـــسالح
بــجــنــيف ومــؤتــمــر الــشــعــوب األفــرو

أسيوية.
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فـي الــوقت الـــذي كـــان الــفـــرنــســـيــون
يــهـلــلـون فــرحـا ويــسـتــبـشــرون خـيـرا
بـالـقنـبـلة الـذرية الـتي سـترفـع مقـامهم
إلـى مــصــاف الــدول الـــكــبــرى أصــبح
أهـالي منطقـة رقان حينـها يستـنشقون
هــواءً مـلـوثـا بـاإلشـعــاعـات فـلـقـد كـان
لـلـتجـارب النـووية انـعـكاسـات خطـيرة
عـلى اإلنـسان والـبيـئة حـتى بعـد مرور

سنوات طويلة على التفجـير.
(1) على السكــان:

- ظــهــور بـعض األمــراض الــتي كـانت
نـادرة احلدوث مـثل : السرطـان خاصة

سرطان اجللد وأمراض العيون .
- ظــهــور حــاالت الـعــمى خــاصــة لـدى
ـــشـــاهــدة الـــذين أخـــذهـم الـــفـــضـــول 

اخملططات الفرنسية 
ــتـــكــررة لالطـــفــال عــنــد -الـــوفــيــات ا
والدتــهم  – بــعــضـهـم لـديه تــشــوهـات
خـلـقـيـة مثل عـ واحـدة عـلى اجلـب
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الــنـوويـة تـصـبح غــيـر صـاحلـة وتـولـد
عــمــلـيــة اإلحـراق الــنــووي حـرارة في
اجلــو نـتــيــجـة اإلشــعـاع الــذي ال يـزال
مــوجـودا وعــواصف تـتــرتب عن هــذه
ـــنـــاخ ـــفـــاجــــئـــة في ا الـــتـــغـــيــرات ا
والتغيرات في حركة الكثبان الرملية
ــيـاه -الــتـأثــيــرات اإلشـعــاعـيــة عـلى ا
وخـاصة مياه الشرب مـنها فقد تلوثت
نـتـيـجـة انـحالل الـنـويـات الـذريـة التي
وصـــلت إلى 800 نـــويــدة مــنــهــا 200
ياه نويدة ذات أهمية خاصة بالنسبة 
الــشـــرب. وقــد لــوحظ تــأثـــيــرهــا عــلى
األعـــضـــاء الــبـــشـــريـــة واحلــيـــوانـــيــة

والنباتية واعتُبرت مواد مسرطنة.
(إنــهــا خــريــطــة بــاردة".. هــكــذا تــقــدّم
صـحيـفة لـو باريـزيان خـريطـة للـجيش
الـفرنسي تصف فيهـا التجربة النووية
ـشعـة  جيـربواز الـفـرنسـية الـنوويـة ا
األزرق  فـي الــصـــحـــراء اجلــزائـــريــة.
أثـــارهـــا وصــلت إلـى وسط أفـــريــقـــيــا
جــنـوبــا والــشـاطئ الــشـمــالي لــلـبــحـر

توسط). األبيض ا
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إن هـذه الــتـجـربـة الـبـشـعـة عـلى أبـنـاء
اجلــزائــر الـذيـن اسـتُــعــمــلـوا كــفــئـران
جتـارب في الـعمـليـة أثـبتت مـرة أخرى
مـــدى تـــأصل الـــفـــكـــر اإلجــرامـي لــدى
الـفـرنـسـيـ الـذين نـادوا دومـا بـحـرية
اإلنـــســـان ولم تـــكـن هـــذه الـــقـــنـــبـــلــة
الـوحـيـدة بـحيث تـلـتـهـا عدة عـمـلـيات

منها:
1- ابــــريل 1960: عــــمـــلـــيــــة ســـمـــيت
باليربوع األبيض فجرت بطاقة حوالي

 10 كيلو طن
25 ابـــريل 1961: عـــمــلــيـــة الــيــربــوع
األخضر و بطاقة حوالي  10كيلو طن

 22 – مـــــارس 1965: أكـــــثـــــر من 13
جتـربـة بـاطـنـيـة مـنـهـا عـمـلـيـة واحـدة
فــاشـلـة بـحـبل  ”إن إيـكـر  ”حــيث يـقع
اجلــــبل . مــــحــــيـــطـه حـــوالي 40 كــــلم

تاز بصالبة صخوره. و
وبـرغم أن اتـفـاقـيـات ايــــــــفـيـان تـقـيّـد
تـواجد القوات العسكرية الفرنسية في
الـــصـــحـــراء وحتــدد فـــتـــرة تـــواجــده
بـخمس سنوات فقط أي من 1962 إلى
غـــايـــة 1967 إال أن فــــرنـــســـا ضـــربت
عـــــرض احلـــــــــــائـط بــــكـل الــــشــــروط
الـعـسـكـريـة وبـدأت جتـاربـهـا الـنـوويـة
بــالــصـحــراء اجلــزائـريــة واســتـعــمـال
اجلـــزائـــريــ دروعـــا بـــشــريـــة لـــهــذه
الــتـجـارب دون احــتـرام أدنى الـشـروط

اإلنسانية.

الــذريـة بــبــيـان هــذا مـقــتــطف مـنه إن
ـكر ـة فرنـسا هـذه حتـمل طابع ا جـر
ـستهـتر بـجمـيع القيم االسـتعـماري ا
إنـنـا مع جـمـيع شعـوب األرض نـشـهر
بــفــعــلـة احلــكــومــة الـفــرنــســيــة الـتي
تـعرض الشعوب اإلفـريقية إلى أخطار
التجارب النووية… إن انفجار القنبلة
الـذريـة بـرقـان ينـزع عن فـرنـسـا كل ما
يُــحـتـمل أن يــبـقى لـهـا مـن سـمـعـة في

العالم.
واقف العربية والدولية: (2) ا

∫»dG*«

ـغـرب عـنــدمـا فُـجّـرت الـقـنـبـلـة ألـغى ا
ـبـرمـة مع االتـفــاقـيـة الـدبـلـومــاسـيـة ا
ـا يعني فـرنسا في  28  أيار 1956 
غرب أن احلكومة الفرنسية لن تمثل ا
في الـبـلدان الـتي لـديهـا بـها سـفارات

غرب بفرنسا. كما استدعي سفير ا
∫‚«dF «

نــقل راديــو بــغــداد عن وكــالــة اإلعالم
الـعـراقـية تـصـريـحـا للـنـاطق الـرسمي
لــوزارة الـشـؤون اخلــارجـيــة الـعـراقي
جــاء فـيه:  إن فــرنـسـا قــد تـعـدّت عـلى
الـسيـادة اجلزائـرية أوال ووقـفت أمام
الـسـلم الـذي تـنـشـده الـشـعـوب ثـانـيا
ولـذا فـان العـراق مسـتعـد للـوقوف مع
الــشـعب اجلــزائـري مــسـانــدا إيـاه من
اجـل وضع حــــدّ لـــــهــــذه الــــتــــجــــارب

الفرنسية.
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ـتـحـدة نـدّدت اجلــمـهـوريـة الـعـربـيـة ا
بـاعـتـداءات احلكـومـة الـفرنـسـيـة وقد
صـرّح بـذلك وزيـر الـثـقـافـة والـتـوجـيه
” الـوطـني الدكـتور “عـبـد القـادر حا
فـي تــصــريح لـه بــثــتـه وكــالــة اإلعالم

للشرق األوسط جاء فيه :
"مـادامت التـجارب الـنوويـة الفـرنسـية
تـشـكل عـمـال عـدوانـيـا واضـحـا اجتاه
اجلــــنس الـــبــــشـــري فـي تـــطـــلــــعـــاته
ومـسـتقـبـله فإنـهـا كذلـك تعـتـبر خـرقا

صارخا حلقوق الشعب اجلزائري”
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قـدّمت مذكرة احـتجاج شـديدة اللـهجة
إلى الـسفـارة الفـرنسـية ضـد التـفجـير
الـنـووي في الـصـحـراء اجلـزائـرية من
جــهـة ومن جــهـة أخــرى وجه الـوزيـر
األول الــلــيــبي الــدكــتـور مــحي الــدين
الـفـكـيـني بـرقيـة إلى الـسـيـد احـمد بن
بــلــة يــعــبـــر من خاللــهــا عن تــضــامن
حــكــومــته مع الــشــعب اجلــزائـري في
مــوقــفه الــشــرعـي في مــعــارضــة هـذه

التجارب النووية على أراضيه.

بغداد
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كلما اقتربتْ نهاية الشـهر يبدأ قلبي باخلفقـان خوفاً وهلعاً ورعباً ..أشعر
ان ثمة هناك قوة خفية تعصر روحي وتكاد تُحيل كل معنوياتي الى مزيج
من اشيـاء هـشة لـيس لـها الـقـابلـيـة لتـتـحمل مـزيـداً من مآسي هـذا الـعالم

الدموي في كل األجتاهات. 
ـنـتـشرة عـلى ارض الـعراق على الـرغم من هـذه االبـار الـنفـطـية الـكـثـيرة ا
نـشــعــر بــاخلـوف  –نـحن الــفــقـراء  –من كــابـوسٍ مــخــيف اســمه اجلـوع
والتـشرد في طـرقـات الهم والـغم وفقـدان الشـهـية لـكل شيء...انه اخلوف
سـتحقاته الشهرية  –التي هي من عدم امكانية الدولة من تـزويد شعبها 

حق من حقوقة االنسانية واالخالقية بال منازع . 
ـــمــزق بــســبب الــفــســاد انــا شــخــصــيـــاً فــردا من افــراد هــذا الــعــراق ا
ـصـلـحـة الـعـامـة اشـارك ابـنـاء بـلدي واحملـسـوبيـة وتـفـضـيل الـذات عـلى ا
لك نحن البؤساء في هذا ميت . ماذا  خوفهم وخشيتهم من هذا القلق ا
صـدر الذي البـلد الـغـني الفـقـير عـدا مـصدراً واحـداً اسمه  –الراتب  –ا

النستطيع من خالله تدبير حاجاتنا واحتياجاتنا اال لصعوبة . 
شـبع بالـسرقـة ونسيـان الله شيء يوصف بـالعـار واخلذالن لـهذا الـزمن ا
ـسـؤول يصـلي ويـصوم بكل مـاتـعنـيه هـذه الـعبـارة من مـعنـى.. واال كيف 
ـبــاديء االخــرى الـتي يــنــادي بــهـا االسالم ولــكن يــتــجـاهل ويـؤدي كـل ا
موضوع السرقة ويتسابق مع االخرين لـلحصول على امبراطورية عمالقة
من اموال الـشـعب ونـفط الـعـراق بحـجج واهـيـة ليـس لهـا صـلـة باالسالم.
ـسؤولـ يصـرح بـاالعالم بانه سـيـؤيد اي تـصويت حيـنمـا سـمعت احـد ا
ـوظف او احالة نـصفهم الى الرعايـة االجتماعية  –الن لتخفيض رواتب ا
ـوظفـ زائدين عن احلـاجة وغـير مـنتـج  – شعـرت حقـا باأللم نصف ا
ان هم الدف واسـتطيع ان اصـرح بصورة شـخصيـة ان كل اعضاء الـبر
زائدون عن احلاجة واليـستفـيد منـهم البلد بـاي شكل من االشكل - ال بل
لك 20 – يزانـية. هو  هم عبيء كبيـر على ميزانـية العـراق وهم من دمر ا
مـلـيـار دوالر  –واعـتـقـد عــرفـتم عن من احتـدث وكــيف جـمع هـذه االمـوال

..ايضا تعرفون كل شيء .
كل مـا اريـد قولـه هو  –انـا للـه وانـا اليـه راجـعون
...وحـسبـنـا الـله ونـعم الـوكـيل عـلـيـهم جـمـيـعا اي
السراق. سنظل نخشى اجلوع واخلوف كل شهر
مـادام هــنــاك بــلـد مــزقــــــته الــتـنــاحــرات وســكـنه
الـــــســــراق فـي كل ركـن من اركـــــان هـــــذا الـــــوطن

احلبيب.

لم تـــقــتــصـــر اإلبــادة الــتـي ســخّــرهــا
اجلـيش الفرنسي على القتل اجلماعي
عـهودة بل تـطور األمر إلى بـالطـرق ا
حـــد اســــتـــعـــمـــال الـــعــــلم والـــتـــقـــدم
الــتـــكــنــولــوجي في خــدمــة األغــراض
ـمـارسات الـدنـيـئـة ومن أمـثـلـة هـذه ا
نــسـجل مـا اقــتـرفـته فــرنـسـا بــجـمـيع
أطــيـافــهـا الـتـي اشـتـركـت في عـمــلـيـة
تـفجير القنبــلة النوويـة في الصحراء
اجلـزائرية واشـترك فيـها من الرئيس
الفرنسي  ”ديغول  ”إلى أبسط جندي
في الـفيـالق الفـرنسيـة باجلـزائر حيث
تـعود حـيثـيات هذه الـعمـليـة إلى سنة

.1960
بـدأت فـرنـسـا أولى جتاربـهـا الـنـووية
يــوم 13 فــبــرايـر 1960 فـي حـمــوديـة
ـنـطـقـة رقـان وخـطـورتـهـا تكـمن في
ـنطـقة كـونهـا سطـحيـة غطت سـكان ا
والــبـلــدان اجملـاورة لـســحـابــة نـوويـة
خــطـــيــرة لــتـــتــبــعـــهــا ســلـــســلــة من

التفجيرات األخرى السطحية.
ونـــظــرا لـــكــون الــتـــجــارب الـــنــوويــة
حـسّـاسـة وتـتـطلب وقـتـا خـاصـة بـعد
الـعـنـاء الـذي عرفـته فـرنـسـا في بـداية
مـشروعـها الـنووي حـيث لم يـسعـفها
احلظ فـي اكــتــســاب الــتــكــنــولــوجــيـا
الــنــوويــة حــتى ســنـة 1955 وأقــامت
فـرنـســا مـراكـز لـهـا بـإفـريـقـيـا أطـلـقت
عـليها اسم مـناطق التنـظيم الصناعي
اإلفـريقي I.A . ZO“ واخـتـارت كمـقر

لها كل من:
(1) مـــنــطــقـــة كــولــومب بـــشــار: قــرب
ـغـربــيـة وقــد وضع مـخـطط احلــدود ا
هــذه الـقــاعـدة عــلى أسـاس أن يــشـمل

غربي. قسما من التراب ا
(2) مـنطقة الكـويف وجبل العنق التي
نص تـصـمـيـمـهـا عـلى إدماج قـسم من

التراب التونسي.
نطقة الثالثة في غينيا. (3) ا

(4) في مدغشقر .
ونـظرا لكـون الصحـراء تكتـسب موقعا
اسـتراتـيجـيا مهـما لـعملـيات الـتجارب
الــنــوويــة فــقـد أقــامت مــراكــز نــوويـة
بـالـصحـراء أهـمـها: مـنـطقـة رقـان التي
وقـع االختـيـار علـيـهـا في جوان 1957
بــعـد أن جـرت بــهـا عـدة اســتـطالعـات
واسـتقـر بهـا ما ب 6500 فـرنسي من
عـــلـــمــاء وتـــقـــنــيـــ وجـــنــودو 3500

. جزائري كعمال بسطاء ومعتقل
WK³MI « dO−Hð

فـي بدايـة شـهر شـبـاط من سـنة 1960
كـان كل شيء جاهـزاً في رقان وأصبح
األمــــر بـــيـــد األرصـــاد اجلــــويـــة الـــتي
واتي لـلتـفجـير ولـقد سـتحـدّد اليـوم ا
 ذلـك بــالــفــعل في 12 شــبــاط 1960
وتـقرّر الـتفـجيـر في يوم الـتالي أي 13
من شـــبــاط وأُعـــطــيت الـــتــعــلـــيــمــات

األخيرة.
وفـي فـجـر ذلك الـيـوم اجته اجلـنـرال ”
إلــيـري “إلـى احلـمـوديــة مـقـر الــقـيـادة
ـتقـدم الذي كـان يبـعد حوالي 15 كلم ا
من الـنـقـطة الـصـفر وجـرت الـعمـلـيات

أوتوماتيكيا لتفادي أي خطأ.
سـبـقت عمـلـية الـتفـجـير عـدة صواريخ
تـعلن عن مدة التـفجير الـتي ستتم بعد
50 ثـانـية وانـفجـرت الـقنـبـلة وشـكّلت
كـرةً نــاريـة هـائـلـة انـبـعث مـنـهـا ضـوء
باهر وسُمع دويها من مسافات هائلة.
(مـوقع Gerboise Bleue أول اخـتـبار
لـلـقـنـبـلـة الـنـوويـة الـفـرنـسيـة  في 20
فــــبــــرايــــر 1960 بــــعــــد أســــبــــوع من

التفجير)
WOł—U)«Ë WOKš«b « ‰UF _« œËœ—

(1) موقف الثورة اجلزائرية:
جـــاء في جـــريـــدة اجملــاهـــد لـــيــوم 22
فـيفري 1960 تـصريـح للـسيد  امـحمد
يـزيد وزير األخبار للحكومة اجلزائرية
ـؤقـتـة يـنـدد فـيـهـا بـتـفـجـيـر الـقـنـابل ا

وأصابع قصيرة جدا.
- ظـهــور حـاالت الـعـقم الـتي أصـبـحت
شــائــعــة وكــذا الــتــأثــيــرات الــوراثــيـة
ُـسمـى كـطـمـور األعضـاء الـتـنـاسلـيـة ا

Ambiguou genitalia
 – بــالــرغم من مــرور أكــثـر مـن ثالثـ
ســــنــــة إال انه أدى إلـى إصــــابــــة أحـــد
األشـــخــاص بــعــد خـــروجه من ســجـن
رقـان بـسنـوات قـليـلة بـسـرطان اجلـلد
حـــــــــيـث أدى بـه األمـــــــــر إلـى وفـــــــــاته
ســنـة2007). سُــجن في حـوالي 1985

وأطلق سراحه في 1996.
( تــــشــــوّهــــات والديــــة لــــدى أطــــفــــال
جـزائـريـ بسـبب إشـعـاعات الـتـجـربة

النووية الفرنسية)  
(2) على البيئــة:

كــانت هـي أيـضــا وخــيــمــة جـدا حــيث
قـــضـت اإلشــعـــاعـــات عـــلـى اخلـــيــرات
تـنوعـة الـتي كانت تـتمـيز الـطـبيـعيـة ا
بـها (رقان) ولقد جتلى اإلشعاع الذري
في األضرار التي مسّت زراعة احلبوب
والـنخيل الـتي أصيب بوبـاء دخيل هو

البيوض الذري
- آثـار الــنـفـايـات الـنـوويـة من مـعـدات
عـسكرية في منـاطق التفجيرات الزالت
تــشــكل خــطــرا عـلـى الـبــيــئــة فال تــعـد
مــــنـــاطق صـــاحلــــة لـــلـــزراعـــة وال ألي
نــــــشاط آخـر وهذا مـايدخل فـي خانة
تـدهور الـغطاء الـنباتي وانـخــــــفاض
إنــتـاج احملـاصـيل احلـــــقــلـيـة وظـهـور
سالالت خـــضــريــة ضــعـــيــفــة اإلنــتــاج
ــقـاومـة اجتــاه األمـراض الـنــبـاتـيـة وا
واحلــشـرات والــفـطــريـات والــكـائــنـات

الدقيقة.
-كـما أن الـتربـة نتـيجـة لعـملـية احلرق
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: "كنا نطالب في العهد إلـيه النعمان قائالً
ـلكي في اليمن بـحرية الـقول وها نحن ا
الـيوم في عهد عبد الناصر نطالب بحرية
الــبــول"!كـان عــبــدالــنـاصــر قــد اســتــقـبل
الـنعـمـان في مـنـتـصف سـتـيـنـيـات الـقرن
ـاضي عــنـدمـا زار رئــيس اجلـمــهـوريـة ا
عــبـــدالـــله الــسـالل ورئــيس الــيـــمـــنــيـــة
حـكـومـته الـنـعـمـان مـصر عـلـى رأس وفد
ـني كــبـيـر الــعـدد لم يــسـتــطع اجلـانب
الـيـمـني الـتـحـكم في جـعـله ضـمن حـدود

ـشترك وبالكاد  بـروتوكول االجتماع ا
صري قاعد لوزراء اجلانب ا االحتفاظ 
الـذي ترأسه عبدالـناصر بالـطبع.قبل بدء
الـلقـاء الـتـمس النـعـمـان من عبـدالـنـاصر
ني عادي سُجِن في اإلفـراج عن مواطن 
مـصر فـاسـتـجاب عـبـدالـناصـر إللـتـماس
"األخ" الــنـــعــمــان طــالــبـــاً مــنه "عــدم ضم
فـرج عنه إلى الـوفد عـشان ما الـسجـ ا
عــنـــدنــاش كــراسي كـــفــايــة !".مـــا يــلــفت
اإلنـــتـــبـــاه في األمـــر أنه رغـم ضـــخـــامــة
صـري على األرض الـتدخل الـعـسكـري ا
ـــارســـات بـــعـض قـــادته كـــانت ـــا أن  إلّ
تـواجه بـتحـفظ ومـعـارضـة قـويـة من قبل
بعـض القـادة اليـمـنيـ كـلفـهتـم حيـاتهم
.وكـان الـنـعـمـان أول رئيس وزراء أحـيـاناً
يـــصــارح شـــعــبـه والــعـــالم بــاإلفالس أو
ـالي الـتـام حلـكـومـته عام 1971 الـعـجز ا
بـعـد شـهـور من حتـقـيق مـصـاحلـة هـشـة
بـرعاية السـعودية أعقبـت احلرب األهلية
ـلـكيـ من مـواطني بـ اجلمـهـوري وا
بالده وقـد حوصر بعدم قدرة اليمن على
إعادة بناء اقتصاده دون انتباه اليمني
أنـفسهم لواقـعهم وبال مسـاعدة اجملتمع
الــدولي لــهم.قــبــلــهــا قــال عــبــدالــنــاصـر
للـنعمان مقولته الشـهيرة: "لن تقنعني يا
نـــعـــمـــان ال شـــعـــراً وال نـــثـــرا"ً ردا عـــلى
مـحاولة "األستـاذ" إقناع "الـزعيم العربي"
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لم يُــغْـرِني أي شيء كي أعــود من بـغـداد
إلى صـنعـاء عـبر جـدة الـسعـوديـة حيث
ربد الشعري إال لقاء حـضرت مهرجان ا
مـهم إذ تـوقـفت لـقــضـاء لـيـلـة هـنـاك مع
الـشـاعـر الـيـمــني إبـراهـيم احلـضـراني
وابـنـته بـلـقـيس مـقـابل مـفـاجـأة أعـداهـا
لي.. كان ذلك في أواخر ثمانينيات القرن
ـاضي.عــنـد وصــولي إلى مــنـزلٍ هــنـاك ا
وجـدتُ نفسي في حضـرة (األستاذ) وهو
االسم الـذي كـان الـيــمـنـيـون يــلـقـبـون به
الـــســـيـــاسي الـــيـــمـــني أحـــمـــد مـــحـــمــد
النـعمان.لـيلتَـها طار الـنوم وتبـدد التعب
وحـضَــرت األسـئــلـة.. وقــد تـأخــر الـرجل
الـثمـانـيني عن مـوعـد نومه وبـقـينـا مـعاً
ــدهش أن حـديث لـبــعض الــوقت لــكن ا
الـنعمان في لـقائي معه كان أغـلبه أسئلة
أكـثر منه حـديثاً قـصيراً مع رجل أتـعبته
الـسنـوات وأرهـقتـه األحداث واخلـطوب
رض والـسـجـون والتـشـرد والـشـتـات وا
قـبل اجلـمـهـوريـة وبـعـدهـا.. كـان حـديـثـاً
ــــاحـــاً عــــمــــيـــقــــاً ومــــتـــعــــدد الـــدالالت
ـعاني.في أيـلول  1966تـعـرض الرجل وا
ومــعه  64من كـبــار الـقــيـادات الــيـمــنـيـة
لـلـحــبس في الـسـجن احلــربي في مـصـر
من قـبل نـظــام جـمـال عــبـد الـنــاصـر إثـر
وصـولهم إلى الـقاهـرة بدعـوة منه وذلك
بــــســـــبب مــــعــــارضـــــة هــــؤالء لــــتــــدخل
ـصري في الـقرار الـيمني الـعسكـري ا
بـعـدمـا أرسـلـهـم عـبـدالـنـاصـر عـلى رأس
قـواته إلى اليـمن لنـجدة ثـورة عام 1962
ـلـكي.وقـبل اإلفـراج ضـد نـظـام اإلمـامـة ا
عـن الـــنـــعـــمـــان ورفـــاقـه بـــعـــد نـــكـــســـة
يــونــيـــو/حــزيــران  1967فـــوجئ الــرجل
بـــوزيـــر احلـــربـــيـــة الـــســـابق في عـــهـــد
عبدالناصر شمس بدران يقف خلفه في
طـابور السـتـخدام حـمـام السـجن الـتفت
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دعم حــكــومـتـه األولى وكــان سـبـب عـدم
دعم نـاصـر حكـومـة النـعـمـان األولى عام
1965 هـو وجـود عـنــاصـر بـعـثــيـة فـيـهـا
مـوالية للعراق كوزيراخلارجية -ورئيس
الـــوزراء الحــقـــا مـــحـــسن الـــعــيـــني إذ
استـقال النعـمان بعدهـا.يحسب للـنعمان
أنه كــان أول مـســؤول رفـيـع في اجملـلس
اجلـــمــهـــوري الـــرئـــاسي يـــقـــدم - بـــعــد
أسـبـوعـ من تـسـميـته في  5 نـوفـمـبـر/
ـسببة تـشرين الثاني 1967م اسـتقالته ا
بـدعوة السالم ورفض انـتهاج احلرب ثم
سُـحبت منه جنـسيته وهـو من هو مثاالً
وفـضالً في الوطنية عن كثيرين قبله من
حـوله وبـعـده وبـأمـثـلـة ال يـتسـع اجملال
لـسردهـا.عـندمـا اقـتضت نـكـسة يـونـيو/
حــزيـران  1967من عــبــدالــنــاصــر إعـادة
قـواته من الــيـمـن فـقــد إتـفق مع الــعـاهل
ـلـك فيـصـل بن عـبد الـسـعـودي وقـتـها ا
الـعــزيـز في مــؤتـمــر الالءات الـثالث في
اخلـرطوم أن يـرعى األخيـر مصـاحلة ب
اليـمنيـ شريطـة إعادة القـادة اليمـني
السجناء لدى القاهرة لتسلم زمام احلكم
شـير السالل في الـيمن خـلفاً حلـكومـة ا
وهـذا ما حـدث بـالفـعل يـوم اخلامس من
نــوفــمــبــر/تــشــرين الــثــاني 1967. كــنت
ــتـــعـــذر خالل الـــدقــائق أعـــرف أنه مـن ا
ـتاحة لي للجلوس معه أن أعرف كثيرا ا
مـنه عن بعض القضايا التي استوقفتني
آراؤه حـيالـهـا لكن بـعض أسـئلـته كانت
كــافـيــة سـألــني مــثالً كـمــا أتـذكــر: كـيف
ـواءمـة بـ ضـمـيـرك كصـحـفي ـكـنك ا
وطـــاعــة ولي األمـــر?وبــدا هـــذا الــســؤال
مــفــتــاحـيــاً لــيــعــرف كــيف أفــهم رســالـة
بادئها وأنـا حينها الـصحافة والعـمل 
أحـد مــوظـفي اإلعـالم الـرســمي قـلت له:
"إنني أتمنى لو كنت أملك القدرة على أن
تـكـون لي صــحـيـفــتي اخلـاصـة لــكـنـني

أفـعل جـهـدي مــخـلـصـاً ألجـعل من أدائي
في االعـالم احلـــكـــومي مـــتـــنـــاســـبـــاً مع
ـــوجــبـــات االحـــتـــرافـــيـــة واألخالقـــيــة ا
لـلمـهـنـة"."وفي سـيـاق غيـر بـعـيـد أعطى
النـعمان تشخيصاً دقـيقاً لنفسية احلاكم
ــســتــبـد فـي بـلــدان الــعــالم الــثـالث إذ ا
أوضح أن مـا يهم هذا احلـاكم هو ضمان
ـكــنك أن تـنــتـقـد "الـوالء" له وبــعـد ذلك 
أداء حكومته أو ال تنتقد أن تكون نزيهاً
عـفيفـاً أو ال تكون وعلـيك أن تسعى أوالً
إلى كــسب ذلك الــوالء قــبل أن تــفــكـر في
عــمل أي شيء امـــا إذا اعــتــقــدت أنك ال

حتتاج إلظهار ذلك الوالء.
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وقـررت أن تـعمل وفـق مبـادئك واعـتـماداً
عـلى كفـاءتك ومؤهالتك فـأنت بذلك تـثير
ـراقـبتك قـلقه وشـكـوكه بشـأنك وتـدفعه 
وقـد يقصيك بـعيداً حـتى يريح باله منك
وحـتى لو لم يجد ما يـزعجه فعدم سعيك
ـكن أن يكـون سبـبـاً كافـياً السـترضـائه 

بــالــنــســبـــة له الســتــبــعــادك.ال يــبــدو أن
ن يـسـتـأثـرون بـاحلديث الـنـعمـان كـان 
عــنـــد جــلـــوس الــنـــاس إلــيه بـل يــســأل
ويـصغي جيـداً لإلجابـات كما أعـتقد أنه
كـان يـحـرص عـلى حـصر احلـديث مع أي
أحـد عندمـا يتعـلق باهـتمام ومـجال عمل
من يـتحدث إليه.وصـول النعمان إلى ذلك
ـــســتـــوى من احلـــكــمـــة واالطالع عــلى ا
طــبــائـع الــبــشــر والـــقــدرة عــلى تـــقــيــيم
شـخصـياتـهم كان خالصـةً لتـجربـة حياة
ــنــفى خــصــبــة تــوزعت بــ الــســجن وا
ومـحاوالت االغـتـيال واخلـيانـة واخلذالن
وانـتهاك احلقوق.كانـت تلك الساعة التي
قــضــيــتــهـــا مــعه مــحــطـــة فــاصــلــة بــ
مـرحلـتـ مـرحلـة قـرأت فـيهـا كـثـيرا عن
مـــواقــفه وآرائه في الـــســيــاســة واحلــكم
ومـرحلة اقـتضت البحـث أكثر في مواقف
ــؤسف أن الــرجل وســيـــرة حــيــاتـه.من ا
الـنـعـمــان لم يـكـتب مــذكـراته عـدا حـديث
مـرسل سـجـله صـوتـيـاً لـقـسم الـدراسـات

واطن مغاربة  طابع بريدي فرنسي يعرض رؤوس مقطوعة 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6805 Saturday 7/11/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6805 السبت 20 من ربيع االول  1442 هـ 7 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020م

 U½Ë—u   UŠUIK  W×ýd*« WO³D « »—U−² « s  ÊË—Òc×¹ ¡ULKŽ

 u*«Ë ÷d*UÐ WÐU ù« s  ”UM « lM  vKŽ …—œU  dOſ  «œUC*«

Medical trials for COVID-19 vac-
cine candidates may be unable to
stop people from falling ill and
dying, scientist warns
by: Ramon Tomey
Natural News- Wednesday, Octo-
ber 28, 2020
ـــرحـــلـــة حـــذّر عـــالـم من أن جتـــارب ا
الـثـالثـة اجلاريـة حالـيًـا للـقاح كـورونا
COVID-19 قـد ال تـتمـكن في الـنهـاية
مـن إيــقـــاف فـــيــروس كـــورونـــا. كــتب
األسـتاذ بجامعة ماريالند بيتر دوشي
فـي مقال بتاريخ 21 أكـتوبر في اجمللة
الـطبية البريطانية (BMJ) أن لقاحات
فـيــروس كـورونـا الـتي يـتم تـطـويـرهـا
حـالـيًـا قـد ال تكـون قـادرة عـلى حـمـاية
الـــنـــاس من األمـــراض اخلـــطـــيــرة أو
ــجــرد اإلصــابــة بــالـعــوامل الــوفــاة 

ُمرِضة. ا
جـاءت تـصـريحـاته في أعـقـاب جتارب
أجـــرتــهــا ســبـع شــركــات أدويــة هي-
مـوديـرنا  وفـايـزر  وأستـرا زيـنيـكا 
وجـــــونـــــســـــون آنـــــد جـــــونـــــســــون 
وســيـنــوفـارم  وسـيــنـوفـاك  –إلنــتـاج
لــقـاح فـيــروس كـورونـا اخلــاص بـهـا.
أشـــار دوشـي  وهـــو أيـــضًـــا مـــحـــرر
مــســاعــد في BMJ إلـى مـسـألــتـ في

جتارب اللقاح اجلارية.
أوالً  لـم يـتـوقـع الـعــلـمــاء مـا إذا كـان
رض ـتطوعون سيـتم حمايتهم من ا ا
الـــشــــديـــد أو الـــوفــــاة إذا أصـــيـــبـــوا

مـرضة قـبل طرح الـلقاح - بـالعـوامل ا
وهــو مــا ســيــحـدث فــقط إذا لـم يـعــمل
الـلـقـاح جـيـدًا. هـذا مـصـدر قـلق خاص
لــكـبـار الــسن  الـذين هم أكــثـر عـرضـة
لـلخطر من آثار عدوى كورونا الشديدة
 ألن الــلـــقــاح قــد ال يــكـــون فــعــالًــا في
قام حـمايتهم من فيـروس كورونا في ا

األول.
عــادة ال تـعـمل الـلـقــاحـات بـشـكل جـيـد
لـألشـخــاص الـذين تــبـلغ أعــمـارهم 60
عــامًـا أو أكــثـر بــسـبب تــقـادم اجلــهـاز

ــنـاعي لــديـهـم.  أيـضًــا اسـتــبـعـاد ا
الــــــنــــــســــــاء احلــــــوامـل واألطــــــفـــــال
واألشـخـاص الـذين يـعـانـون من نقص
ـناعة من جتارب اللـقاح  لذلك هناك ا
الــقـلـيل من الــبـيـانـات حــول تـأثـيـرات

اللقاح على هؤالء السكان.
كن ثـانـيًـا  لن تـثـبت الـدراسات أنـه 
وقـف انتقـال كورونـا من شخص آلخر
- ألن الـعلـماء أنـفسـهم ال يقـيسـون ما
ــــصـــابـــون ـــتـــطــــوعـــون ا إذا كــــان ا
بـــفـــيـــروس كـــورونــا يـــنـــقـــلـــونه إلى

أصــدقـائـهم وعـائـالتـهم ومـا إذا كـانـوا
هم أنفسهم مرضى أم ال.

: "لم يــــتـم إعـــداد وعــــلـق دوشي قــــائالً
رحلة الـثالثة احلـالية إلثبات جتـارب ا

أي منهما"
# وقـد دافعت شركات األدويـة عن قيمة

جتارب اللقاحات هذه
تــــأمل الــــعــــديــــد من دول الــــعــــالم في
اكـتـشـاف لـقاح يـعـمل عـلى إنـهـاء وباء
فــيــروس كــورونــا احلــالـي الـذي أودى
بـحـيـاة أكـثـر من مـلـيـون شـخص حول
الــعـــالم. وهــكــذا  اســتــجــاب عــدد من
الـــعــلــمــاء لـــرأي دوشي حــول جتــارب

اللقاح.
…b¹bł  UÐU «

ـســؤولــ الــطــبـيــ في قــال كــبــيــر ا
BMJ موديرنا  الدكتور تال زاكس  لـ
أنه إذا ثبت أن لقاحها يقي من كورونا
اخلــفـيف  فــإن الـشــركـة واثــقـة من أن
الــلـقـاح سـيــكـون له نـفس الــتـأثـيـر مع

اإلصابات الشديدة. 
يــجب أن يـكـون الـلـقــاح غـيـر فـعـال في
ــــقــــام األول إذا أصـــــيب الــــشــــخص ا
رض. وأضاف زاكس أن "الـكثير من بـا
الناس سيموتون" إذا نظرت الدراسات
فـي قــدرة لـــقــاح مـــوديــرنـــا عــلـى مــنع

وفيات فيروس كورونا.
اتــفق الــدكـتــور أنــدرو بـريــســتـون من
جـــامـــعــة بـــاث مع زاكـس  حــيـث قــال
لــصـحــيـفـة ديــلي مـيـل إن "تـغـطــيـة كل
مــظــهـر مـن مـظــاهــر كـورونــا يــتــطـلب

ــرجح جتــارب كــبــيــرة جــدًا ... ومن ا
ـستحـيل تشغـيلها جـدًا أن يكون من ا
وتــمــويـلــهــا. وأضــاف بـريــســتـون أن
جتــارب الــلــقــاح الــتي تــشـمـل جـمــيع
أعـراض كورونـا ستـــــــؤخر الـبيـانات
لـفــتـرة طـويـلـة لـدرجــة أنـنـا سـنـعـيش

بدون أي لقاح ... لسنوات قادمة"
الحظ بـريـستـون أن اختـبار الـلقـاحات
عـلى الفـئات الـسكـانيـة الضـعيـفة مثل
كــبــار الـــسن ســيــكــون له "أخالقــيــات
مــشــكــوك فــيــهــا لــلــغــايــة"  لــذلك من
ــنـطـقي اخــتـبـار مـا إذا كــان الـلـقـاح ا
يـعمل مع األشخاص الـذين قد يعانون

من مضاعفات أقل خطورة. 
ومـع ذلـك  وافـق عــــــــلى أن جتــــــــارب
الـلـقـاح يـجب أن تـكون واضـحـة فـيـما
ا سـيبلـغونه ومـا لن يبـلغوا يـتعـلق 

عنه.
"أظـن أن الـكـثــيـرين ... يــريـدون إعـادة
احلـياة إلى طبيعتها ولذا هناك حاجة
ا قـد تـكـون عـليه إلى دراسـة مـتـأنـيـة 
الـتأثيرات اخملتلـفة للقاحات. لذلك من
ـهم أنه مع اقترابـنا من النـقطة التي ا
سـيبـدأ فيـها التـطعـيم الشـامل  يكون
اجلـميع واضًحا بـشأن ما سيـتغر هذا
من حــيث الــقـيــود والــصـحــة الـعــامـة
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ـرحـلة الـثالـثـة للـقاح تـبـحث جتارب ا
الفيروس التاجي في فعالية اللقاحات

 ولـكن ليس سالمتـها. أبلـغت شركتان
تـطوع لألدويـة بالـفعـل عن تعـرّض ا
لـردود فـعل سـلبـيـة بعـد تـلقي لـقـاحات

فيروس كورونا.
أوقـفت شركـة جونـسون آنـد جونـسون
الـتـجارب األمـريكـيـة جلـــــــرعـة واحدة
مـن لــقـــاح فــيـــروس كــورونـــا بــعــد أن
ـتـطوعـ بـ "مـرض غـير أصـيب أحـد ا

مبرر". 
حـددت "ال يوجد سـبب واضح" للمرض
وعـزت رد الفعل الـسلبي للـمتطوع إلى
"الـعديد من العوامـل احملتملة". وذكرت
ــصـنـعــة لـلـدواء أن تــعـلـيق الــشـركـة ا
لـتجارب اللـقاحات كان "وفـقًا للمـعايير

التنظيمية"
أبـلغت شركة AstraZeneca بالفعل عن
ثـالث حاالت مـن ردود الـفـعل الـسـلـبـية
ـشاركـ في جتربـة لقـاح فيروس في ا
ـتطـوع عن كـورونـا. أبلغ اثـنان من ا
الـتـهاب في الـعـمود الـفقـري بـعد تـلقي
الــلـقــاح في سـبــتـمــبـر  بــيـنـمــا تـوفي
مــشــارك ثــالث في أكــتـوبــر. ومع ذلك 
فــإن شــركــة األدويــة الــبــريــطــانـيــة لن

تؤجل جتارب اللقاح.
أشـار دوشي إلى مـسـألـتـ في جتارب
الـلقاحات  لكن السؤال احلقيقي يجب
أن يـكون: هل لقاحـات كورونا اجلديدة

آمنة?
∫qLAð —œUB*«

DailyMail.co.uk 
TheEpochTimes.com ًطبيبة جترب لقاحا

الــشـفــهــيـة في اجلــامـعــة األمــريـكــيـة في
بـيـروت عـام 1969 وقـام عـلي مـحـمـد زيد
بـكـتـابـة مــقـدمـته ونـشـره عـام 2003م في
ـعـهــد الـفـرنـسي كــتـابِ بـالـتــعـاون بـ ا
لــآلثـاروالـعــلـوم االجـتــمـاعــيـة بـصــنـعـاء
ومــركــز الـــدراســات الــعــربــيــة والــشــرق
األوســـطـــيـــة بـــاجلـــامـــعـــة األمـــيـــركـــيـــة
بـــبــيـــروت.ولــكـن الــتـــوقف عـــنـــد بــعض
مـراسالت الـنــعـمـان ومـؤلــفـاته اخملـتـارة
ـوثقـة من قـبل حـفـيـده الـكاتب وصـوره ا
والـبـاحث لــطـفي فـؤاد نــعـمـان وبـعض
ـا كــتــبه عـنـه آخـرون يُــعـطي ـوثــوق  ا
فــكــرة شــبه كــامــلــة عن فــلــســفــة الــرجل
وطــريـقــة تــفـكــيــره وأسـلــوب عـمــله.لــقـد
ربـطـتني بـعـد ذلك عالقـة صـداقـة مع عدد
من أبـنـائه حـاولـت خاللـهـا الـبـحث أكـثـر

في فكر الرجل وتاريخه وحياته.
Y¹œUŠ√Ë  «¡UI

بـهـذا القـدر أو ذاك وجـدتُ نـفـسي الحـقاً
مـتأثراً برؤيـة هذا الرجل الـواسعة لواقع
ـنطـقة الـسيـاسي واالجتـماعي الـيمن وا
وقـد أقنعتني لقاءاتي وأحاديثي الطويلة
حـول حيـاته مع بعض أبـنائه بـأن الرجل
تــمــكن من تــكــوين بـيـت سـيــاسي تــبـدت
جتــلـــيــاتـه أكــثـــر في الــتـــفــكـــيــر واألداء
الـسـيـاسـي اجلـيـد وال سـيــمـا لـدى جنـله
األكـبر "محـمد" ووزير اخلـارجية األسبق
الـذي اغتيل فـي بيروت في يـونيو 1974.
ظـل مــــحـــمــــد وال يــــزال من الــــنــــاحــــيـــة
التاريخية هو اجلامع لذكاء كل من سبقه
ن حلق به في هــذا ــا فــيــهم والـــده و
الـبيت.هـذا هـو االنطـبـاع اإلنسـاني الذي
رسخ في ذهـنـي عن الـنــعـمــان بـعــد لـقـاءٍ
شـخصيٍ قـصيرٍ وعـابر أمـا احلديث عنه
كـتاريخ فالبـد أنه بحـاجة ألكـثر من بحث
أعـــمـــــق وقــــــــراءات مـــتــــعـــددة وتـــأمٍل

طويل. œUO» : تعرض النعمان ومعه  64 من كبار القيادات اليمنية للحبس في السجن احلربي في مصر عام 1966

ـتـعـلـقـة ـفـتـرض أن ال نـتـعـامل بـالـقـيل والـقـال في اإلحـصـاءات ا من ا
الي والنـقدي لكنـنا نردد دائـما بانه يقـال والعهدة باإلقتـصاد بشـقيه ا
على الـقائل  فيـقال تتـنوَّع حدة تـمارُض إقتـصاديات الـبلدان اخملـتلفة
بـ الـتـمارُض الـتـام وفـيه تـكـون كل األعـراض مُزيَّـفـة  إلى الـتـمارُض
اجلزئي إذ يُـبالغ الـبعض في أعراض هـذا اإلقتـصاد  لـذلك يُعاني ذو
اإلخـتـصاص من صـعـوبة بـالـغـة في جتمـيع الـدالئل إلعـطاء تـشـخيص
ُـتـمـارض أكـثر ـسـؤولـة عـن هـذا اإلقـتـصـاد ا دقـيق إن كـانت اإلدارة ا
ة  وكمـثال بـسـيط عن ما يـقال حـنكـة  وحتاول حتـقـيق مكـاسب ثـانويـَّ
وجودة مثال ان الرواتب  تأمـينها عن طريق االقـتراض من الودائع ا
ركزي الـعراقي  لذلك يـقال وبـاستغـراب كيف حصل ذلك في البـنك ا
وإنه يـقـال إن صـافي إيـرادات بيـع النـفط الـعـراقي لـشـهـر آب من هذه
السنة بواقع (2.59) مليون برمـيل يوميا) بلغت (3.51) مليار دوالر 
وكـمـا يـقــال إن وزارة الـنـفط تـخـــــــطط لـزيـادة احلـصـة بـواقع (200)
بيـعات احلـالية تـعد مـجحفه الف برمـيل اضافي شـهريا كـون حصـة ا

لـلـعـراق  فـيـقـال قـد يـكـون الـسـبب إن هـنـاك عدم
وضــوح في عـمـلـيــة حتـويل مـدخــوالت مـبـيـعـات
ركزي  ولـليقـال بقية النفط الى رصـيد البـنك ا

حديث...

الية / دكتوراه محاسبة  { باحث في الشؤون ا
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إذا خـســر (تـرمب) .. فــأول اخلـاســرين األمــريـكــان  وثـاني اخلــاسـرين
إسرائيل  وثالث اخلاسرين العـرب .. وأول الرابح  الطرف (االوبامي

البايدني) االخواني الداعشي الروسي الصيني ..الخ
كان (تـرمب)- في متـداول اآلراء- رئيـسا فـارعا وفارقـا في (كارزمـيته) 
وجرأته ووسطيته ومنجزه  وفارقا في عالمـات السياسة األمريكية لذلك
- اليـخـتلف عن غـيابه عن فإن غـياب تـرمب عن الـسلـطة  –عنـد االمركـي
احلـيـاة ; ألنه شـكل ســطـوة  ومأل فـراغـا غـيـر عــادي في دنـيـا أمـريـكـا 
ودنـيا الـعـالم اآلخـر  وأصـبح أشـبه بـأسـطـورة نـقـلت الـصـراع من حـلـبة
ـصـارعـة الى حـلـبـة الـسـيـاسـة .. وكـذلك هـو فـرقع  وجـعـجع  كـمـا لم ا

يفرقع ويجعجع غيره!
ان الشـعب األمـريـكي- الـيوم - في عـقـله الـبـاطن اليصـطـرع بـ (ترمب)
(وبايدن) بل هو يصطلي ب (ترمب) و( بايدن) ; ألن ظهور ( ترمب) في
سـيـاسـة وجـدولـة رؤسـاء أمـريـكـا يــعـني ظـهـور (الـسـوبـرمـان) بـ األنس

واجلان واختفائه يعني اختفاء  السوبرمان .
 فقضـية ( تـرمب) في الشعـورية الشـعب األمريـكي  هي قضـية ( ترمب)
وعدمه  وليس قضيـة (ترمب) ( وبايدن)  كـان ترمب بالنسـبة لألمريكان
مـثل الـصـقــر الـذي يـحـلق بــعـيـدا  ولـكــنه في هـيـبـتـه قـريب من صـغـاره
يـتوقـعـونه يـجـلب لـهم الـلـحم والـصـيـد  والـفـريـسـة حتـى لو كـان ذلك من

ستحيل! او من أفواه الطيور.. ا
ان لوحـة رؤساء أمـريكـا التي بـلغت (45© رئيـسا سـوف لن تشـهد زعـيما
ـنـكـبـ  طـويال مـاب الـقـامـتـ  قـريـبا من (كـارزميـا) عـريـضـا مـاب ا
اذا اكتب بهذه اجلنون ساحرا ماب العيون  مثل ( ترمب).. وال ادري 
ـرتـعـشـة ارتـعــاش قـلـوب األمـريـكـان  وارتـعـاش قـلـوب بـعض الـطـريـقـة ا
الــسـاســة في الــعــالم .. أتــراني( يــاتـرمـب) أنـبــئك خــاســرا  ام أنــبــــئك
فــائـزا?!.. فــهـل نـقــول ان كــورونــا الــكــاذب الــصـادق  هــو من أطــاح بك
(يـاتــرمب)  ألن (اوبـامــا) (وبـايــدن) كـانــا نـوعــا مـتـطــورا من  الــكـورونـا

السياسية?! 
ومنـذ أن ظهـرت أمريـكـا كأمـة عظـيمـة  لم تشـهـد ظهـور رجل سوبـرماني
ـرة  فـهي على طـريـقة اغـتـياله مثل ( تـرمب).. فـإن جرت خـسـارته هذه ا

نافسة.. السياسي  وليس على طريقة ا
ـا فـيه امـريـكـا الـعـظـيـمـة  مـدعـو لـلـبـحث عن الـزعـامـة ان الـعـالم الـيـوم 
فرغة لـلدكتاتورية نتظرة من طـريقها اآلخر  وان يـخرجها من احللـقة ا ا
قراطـية  فكالهـما اثبـتا أنهمـا انقالبيـان : هذا ينـقلب بالدم  وذلك والد

واالتهام ينقلب بالتسقيط  واخلداع  والنفاق والغدر  والتشكيك 
رة ان مخلب الصقر ( ترمب) .. سوف لن يترك ( البيت األبيض) -هذه ا
 –ويعود إلى عشه األول بتلك البساطة التي يـتخيلها البعض  مالم يقتلع

خلبه شيئا من مخالب اخلصوم .. فهل ستدفع أمريكا
قهورة)? رة ضريبة ( خطايا الشعوب ا هذه ا

وال ادري إن مــر في بــال (تــرمب) يــومــا انه ظــلم
فتـاة نقـيـة جمـيلـة اسـمهـا (القـدس)  فـلم يحـلحل
من قيودها شيئا لـتعود الى أهلها  او على األقل
ـرة لــصـالح ) ولـكن هــذه ا يـخــلط (الـدبـس والـلــ

العرب ...
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 اصدرت الهيئة اإلدارية لنادي النجف األشرف الرياضي بيانا حول اصابة مدربها السابق هاتف شمران
بفـايروس كـورونـا .وجاء نص الـبيـان تـتقـدم  أسرة نـادي الـنجف األشـرف الريـاضي إدارة ومالكـات فنـية
وموظـف والعـب بـاالبتـهال  لـلبـاري عز وجل بـالدعـاء بالـشفـاء العـاجل للـتربـوي ومدرب فـريق كرة الـقدم
األول في نادينا سابـقاً الكاب هـاتف شمران  بعد ثـبوت إصابته بفـيروس كورونا اللعـ  ونسأله تعالى

ن عليه بالصحة والعافية الدائمة أن شاء الله . أن 
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{ لــــنـــدن- وكـــاالت: انــــفـــرد آرســـنـــال
بـصــدارة اجملـمـوعـة الـثـانـيـة بـالـدوري
األوروبـي بـفــوزه عــلى ضــيــفه مــولـده
الـنـرويجي  1-4 ضـمن اجلولـة الثـالثة.
وأحـــــــرز أهــــــداف آرســـــــنــــــال كـل من
كـريـستـوف هاوجن  1+45 بـاخلـطأ في
مــرمـى فــريــقه وشــريف ســيــنــيــان 62
بـــاخلـــطـــأ فـي مـــرمى فـــريـــقه أيـــضـــا

ونـيـكـوالس بـيـبي  69 وجـو ويـلـوك 88
بـعـدما كـان الفـريق الـنرويـجي قد تـقدم
ـارتن إيـلـيـنـجسن 22. واقـتـرب بـهـدف 
آرســنـــال من افــتــتــاح الـــتــســجــيل في
الـدقيقة السادسة عندما مرر بيبي كرة
بــيـــنــيــة نـــحــو نــكــيـــتــيــاه الــذي أراد
إسـقـاطـهـا من فوق احلـارس بـيـد أنـها
ـرمى. وتـمـكن مـولده من ابـتـعـدت عن ا
زيــــارة شــــبــــاك أصـــحــــاب األرض في
الـدقـيـقة  ?22عـنـدمـا وصـلت الـكرة إلى
ـسـاحـة اجلـنــاح إيـلـيـنـجـسـن لـيـجـد ا
ـنـاسـبـة للـتـسـديـد من بـعد  35يـاردة ا
وتـستـقر تصـويبته عـلى  احلارس
ــاني بــيـرنــد لــيـنــو. وألــغى احلـكم األ
هـدفـا آلرسـنال فـي الدقـيـقة  ?44عـنـدما
أرسل بــيـبي كـرة من الـيــسـار تـابـعـهـا
نـكيـتيـاه من مسافـة قريـبة في الـشباك
لــكن زمــيــله ويــلــوك كــان مـتــداخال في
الـلعـبة بشـكل متـسلل. وسـجل اجلانرز
هـدف التعـادل قبل نهـاية الشوط األول
عـنـدمـا انـطـلق تـشـاكـا بـهـجـمـة مـرتدة
لـيـمرر إلى نـكـيتـيـاه الذي أرسل الـكرة
ـنـدفع ويـلـوك لـكن ـرمى نـحـو ا أمـام ا
الــظـهــيـر هـاوجـن حلق بـهــا وأودعـهـا
بــطـريق اخلـطـأ في مــرمى فـريـقه. وفي
الــدقـيـقـة  ?62تــبـادل ويـلـوك الـكـرة مع
ـرر كـرة تـابـعـها سـيـبـايـوس قـبل أن 
الـبديل شريف سـنيان في شـباك فريقه
أيـضا لـتصـبح النـتيـجة  1-2آلرسـنال.
ودخـل ســيــدريك ســـواريس وبــوكــايــو
سـاكا في صفـوف الفريق الـلندني بدال
من مــايـتالنـد نـايـلــز وويـلـيـان وأطـلق
دى استقرت في بـيبي تسديدة بعيدة ا
أحـضان احلـارس لينـدي بالدقـيقة .66
وتــرك ســاكـا بــصــمـة فــوريــة عـلى أداء
آرســنـال مـن خالل انـطالقــة وتـمــريـرة
عـرضـية من الـنـاحيـة الـيسـرى وصلت
سة واحدة إلى بيبي الذي تابعها من 
بـقوة في الشباك بـالدقيقة  .69وضغط
آرســنـــال حلــسم الــلــقــاء بــهــدف رابع
فـتصدى احلارس ليـندي النفراد ويلوك
بـالـدقـيـقـة  ?76وبـعـدهـا بـثالث دقـائق
رفـع الالعب نــفــسه عــرضــيــة قــصــيـرة
غـاص لـهـا نـكيـتـيـاه بـرأسه ليـتـابـعـها
بــجــانب الـقــائم. ودخل مــحـمــد الــنـني

وكـــيــران تــيـــرني مــكـــان ســيـــبــايــوس
وتــشـاكــا في تـشــكـيــلـة آرســنـال الـذي
ألـغى له احلـكم هـدفـا أحـرزه نـكـيـتـياه
فـي الــدقـــيـــقــة  ?82حـــيث كـــان ســـاكــا
مـتـسلال عـندمـا ارتـدت كرته من الـقائم
قــبل حتـولــهـا إلى زمـيــله. وأ ويـلـوك
ربـاعـيـة اجلـانـرز بـالـدقـيـقة  88 بـعـدمـا
ــرمى وضـــعه بـــيــبـي في مــواجـــهـــة ا
لـيسدد في قلب الـشباك معلـنا انتصار

آرسنال .4-1
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أوقـف لــيل ســلـــســلــة عـــدم اخلــســارة
ــضــيــفه مــيالن والــتي اســتــمـرت في
مــــبــــاريـــاته الـ  24األخــــيــــرة بـــكــــافـــة
ـسـابقـات بـعدمـا تغـلب عـليه ? ?3-0 ا
ـباريـات اجملمـوعة في اجلـولة الـثالـثة 
الــثـامـنــة من دور اجملـمـوعــات لـلـدوري
األوروبـي والــتي شــهــدت أيــضًــا فــوز
ســــبـــارتـــا بـــراج  1-4عــــلى مـــضــــيـــفه
ســــيـــلــــتـــيـك. وارتـــقـى لـــيل لــــصـــدارة
اجملــمـوعــة بـرصــيـد  7نــقـاط مــتـفــوقًـا
بـفارق نـقطـة عن أقرب مالحـقيه ميالن
ركـز الثالث فـيمـا احتل سـبارتا بـراج ا
بــثالث نــقــاط وظل ســيــلــتــيك في ذيل
الـترتيب بـرصيد نقـطة واحدة. وارتدى
الـتـركي يـوسف يازيـجي ثـوب اإلجادة
في الـلقـاء بعـدما أحـرز أهداف الـفريق
الــفـــرنــسي الــثالثــة. افـــتــتح يــازيــجي
الـتـسـجيل لـصـالح لـيل في الدقـيـقة 22
من ركـلـة جـزاء قـبل أن يـحـرز الـهـدف

الـثاني والثـالث في الدقـيقت  55و.58
ـيالن وتـعـد هـذه هي اخلـسـارة األولى 
فـي كـافــة الــبــطـوالت مــنــذ آذار/مـارس
اضي. من جانبه حقق سبارتا براج ا
أول فوز في مشواره باجملموعة بتغلبه
عـــلى ســـيــلـــتــيـك. ســجل لـــوكــاس 4-1
جـوليس الهدف األول والـثاني للفريق
الـتـشـيـكي في الـدقـيـقـت  26و 45عـلى
الـتـرتيـب قبل أن يـقـلص ليج جـريـفيت
الـفارق بهدف لسيـلتيك في الدقيقة .65
وأطـلق سبارتـا براج رصاصـة الرحمة
عـلى آمال سيلتيك في التعادل على أقل
تـــقـــديـــر بـــعـــدمـــا أحـــرز جـــولـــيس و
الديـسالف كـريـيـتـشي الـهـدفـ الـثـالث

والرابع في الدقيقت  77و90.
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لـــقن رومـــا اإليـــطــالـي ضــيـــفه كـــلــوج
الـروماني درسا قـاسيا بـالتغـلب عليه

 في اجلولة الثالثة من مباريات  5-0
ــســابــقــة الـدوري اجملــمــوعــة األولى 
األوروبـي. وانــــفــــرد رومـــــا بــــصــــدارة
اجملـمـوعـة رافعًـا رصـيده إلى  7نـقـاط
وجتـمـد رصـيـد كـلـوج عـنـد  4نـقـاط في

ـبـاراة ــركـز الــثـالث. وحــسم رومــا ا ا
بـشــكل كـبـيـر في شـوطـهـا األول عـبـر 3
أهــداف سـجــلــهـا هــنـريـك مـخــيـتــريـان
وروجــيـر إيـبـانـيـز دا ســيـلـفـا وبـورخـا
مـايورال في الـدقائق الثـانية و 23و 34
وفـي الـشـوط الـثــاني أضـاف مـايـورال
وبـــيــدرو رودريـــجــيـــز هــدفـــ آخــرين

للفريق في الدقيقت  83و.89
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واصل لـــيـــســتـــر ســيـــتي اإلجنــلـــيــزي
انــطالقــته الــرائــعــة بـبــطــولــة الـدوري
األوروبي بـعدما حقق انتصاره الثالث
عــلى الـتــوالي عـقب فــوزه الـكــبـيـر / 4
صــفـر عــلى ضــيـفه ســبــورتـنج بــراجـا
باريات الـبرتغالي  في اجلولة الـثالثة 
رحلة اجملموعات اجملـموعة السابعـة 
ــســابــقــة الـقــاريــة الــتي شــهـدت في ا
أيــضـا فـوز آيك أثـيــنـا الـيـونـاني 1 / 4
عــــلى مــــضـــيــــفـه زوريـــا لــــوهـــانــــسك
األوكـــراني. وعـــزز لـــيـــســـتــر صـــدارته

لـتـرتيب اجملـموعـة بعـدما رفع رصـيده
إلى تـسع نقاط محـققا العالمـة الكاملة
حـتى اآلن ليصبح على مشارف التأهل
ـسـابــقـة. في لـألدوار اإلقـصـائــيـة فـي ا
ـقـابل جتـمـد رصيـد بـراجـا عـند ست ا
ــركــز الـــثــاني نـــقــاط لــكـــنه ظل فـي ا
مــتـفــوقـا بـفــارق ثالث نـقــاط عـلى آيك
ـركز الـثـالث فيـمـا ظل زوريا صـاحب ا
فـي قـاع الــتــرتــيب بـال نــقــاط. وارتـدى
الـنـيجـيـري كيـليـتـشي إيهـيـناتـشو دور
الــبـطــولـة في الــلـقــاء عـقب تــسـجــيـله
الــهـدفــ األول والــثـاني لــلــيـســتـر في
الـدقيـقت  21و ?48فـيمـا تكـفل دينيس
بــرايـت وجــيــمس مــاديــســون بــإحــراز
الـهـدف الـثالث والـرابع في الدقـيقـت

 من جانبه أبقى آيك أثينا على78و 67
حـــظـــوظه في الـــصـــعـــود لــدور الـ?32
بـعدمـا تغلب  1 / 4عـلى مضـيفه زوريا.
سجل موامير تانكوفيتش الهدف األول
آليـك في الـدقــيـقــة الـسـادســة في حـ

أضـاف بـيـتـريوس مـانـدالـوس ومـاركو
لــيـفـايــا الـهـدفــ الـثـانـي والـثـالث في
الـدقـيـقـت  34و. 53وعـاد لـيـفـايـا لـهـز
الــشـبــاك مـرة أخــرى مـسـجـال الـهـدف
الـــرابـع آليك في الـــدقـــيـــقـــة  81 الـــتي
شــهــدت أيــضــا هــدفــا لــزوريــا أحــرزه
. اســتــدعى فـالديــسالف كــوشـــيــرهـــ
جــاريث ســاوثــجــيت مــدرب مــنـتــخب
إجنــــلـــتــــرا فــــيل فـــوديـن العب وسط
ـكونة من مـانشـستـر سيـتي للـقائـمة ا

 العبا التي تستعد خلوض ثالث 29
مـبــاريـات هـذا الـشـهـر. وغـاب مـاسـون
جـريـنـوود العب مـانـشسـتـر يـونـايـتد
عن الــقــائــمـة فــيــمـا احــتــفظ جـوردان
ــكـانـه في حـراســة عـرين بــيـكــفـورد 
ــــنــــتــــخـب اإلجنــــلــــيــــزي رغم أدائه ا
ـتـذبـذب مع فريـقه إيـفـرتون. وتـلـتقي ا
إجنــلــتــرا مع ضــيــفــتــهــا أيــرلـنــدا في
مـبـاراة ودية اخلـمـيس القـادم قبل أن
ـالقاة مـضيـفتـها بـلجـيكـا يوم تـخرج 

 من الشهر اجلاري ثم تستضيف 15
أيـسلـندا بـعدهـا بثالثـة أيام في دوري
األ األوروبـية. وضمت قائمة إجنلترا
رمـى: دين هنـدرسون كـال من:حراسـة ا
وجـوردان بيكـفورد ونيك بـوب. الدفاع:
تـرينت ألكـسندر-أرنـولد وبن تشـيلويل
وكـــونــور كــودي وإيـــريك دايــر وجــو
جـوميـز وريس جيـمس ومايـكل ك
وهــــاري مـــاجـــوايـــر وأيــــنـــســـلي
مـيـتالنـد-نـايـلـز وتـيـرون مـيـنـجـز
وبـوكــايـو سـاكـا وكـيـران تـريـبـيـر
وكـايل ووكـر. الوسط: فـيل فودين
وجـــوردان هــنــدرســـون ومــاســون
مــاونـت وديــكالن رايس وجــيــمس
وارد بــــروس وهــــاري ويــــنــــكس.
الهجوم: تامي أبراهام ودومينيك
كـالفـيرت لـيوين وجـاك جريـليش
وهـاري ك وماركوس راشفورد
وجــــادون ســـانــــشــــو ورحـــيم

ستيرلينج.

u“∫ فريق االرسنال يحقق فوزا عريضا في منافسات الدوري االوربي
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اختـتمت  اختبـارات حكام كـرة الصاالت (درجة أولى)
التي أقـيمت على مـدار يومـ في ملعب وزارة الـشباب
شـاركة  68حكـمـا بحـضـور رئيس جلـنة والـرياضـة 
كـرة الـصـاالت والشـاطـئـيـة صـبـحي رحـيم ونـائـبه د.
محمـد غني وبقية أعضائها واشرف على االختبارات
ركزية  اعضاء قـسم اللياقة البدنية في جلنة احلكام ا

َ إجراء محاضرات نظرية جنم عبود وسمير شبيب. و
وعملـية اضافة إلجراء اختبارات اللياقة البدنية وشرح
قــانـون كـرة قـدم الـصـاالت والــتـعـديالت اجلـديـدة الـتي
طـرأت عـلـيه.  وتـأتي هـذه االخـتـبـارات من أجل حتـديد
احلـكــام الــذين يــحقُ لـهـم قـيــادة مــبـاريــات دوري كـرة
ؤمل إنطالقه في الـثالث عشر من الصـاالت الذي من ا

الشهر احلالي.
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حددت خلـية االزمة الـنيابـية موعد
الــسـمــاح لـلــجـمــاهـيــر الـريــاضـيـة
ـبـاريـات الــكـرويـة في ـشـاهــدة ا
العب. وقـال مـقـرر اخلـلـيـة جواد ا
ــوسـوي مــخـاطــبــا رئـيس جلــنـة ا
الـشبـاب والريـاضـة عبـاس علـيوي
كـمـا وعدنـا سابـقـا سيـكـون الشـهر
ــتــفق عــلــيه ــوعــد ا الــقــادم هــو ا
بـالـسـمـاح لــلـجـمـاهـيـر الـريـاضـيـة
ــشـهـدة مــبـاريـات كـرة بـالــتـمـتع 
ئـة من سـعة الـقدم وبـنـسـبة  50بـا
العـب الــــريــــاضـــــيــــة. واضــــاف ا
ســـــنـــــوصـي ونـــــعـــــمل عـــــلـى ذلك
بالـتعـاون ب خـليـة االزمة ووزارة

الـصحـة والـلـجـنـة الـعلـيـا لـلـصـحة
هنـية. ومن جهة اخرى والسالمة ا
اعـــــلن نــــــادي الـــــقـــــوة اجلـــــويـــــة
الـــريــاضي أن االجــراءات االداريــة
مـنـعت دخول مـحـتـرفه الكـونـغولي
ليـما مـابيـدي الى العـاصمـة بغداد.
وذكــر الــنــادي في بـيــان أن الالعب
احملــتـرف لـيـمـا مـابـيـدي وصل الى
مــطـار بــغـداد الــدولي واإلجـراءات
اإلداريـة منـعـته من الدخـول بـسبب
خلل إداري في جـوازه. وأكد عـضو
الــهـــيـــئــة االداريـــة لـــنــادي الـــقــوة
اجلــويـة الــريــاضي عــلي زغــيـر أن
الالعب سيتوجه إلى بلده الكونغو

وضوع. قراطية حلل هذا ا الد

لقطة للجماهير
العراقية اثناء

لعب حضورها ا

ـشـجعـ من كـافة دول الـعالم أمام ا
نـطـقة لالطالع عـلى ثقـافـة وتـراث ا
ـاط حــيـاة الــنـاس فـيــهـا مـا من وأ
شأنه تبديد الـتصورات اخلاطئة عن
مــنــطــقــتــنـــا. وأشــاد مــيــرام بــقــرب
ـونـديـال قـطر  2022وقال ـسـافـات  ا
إنـهـا ستـكـون مـيزة إضـافـيـة جلـميع
نتـخبات وخـاصة مع جتنب مـشقة ا
الــســفــر والـتــنــقل مــبــيــنـاً ان خالل
مـشاركـتـنا فـي كأس آسـيـا عام 2015
في أســتــرالـيــا كــنـا نــتـنــقل مــا بـ
ولـونـغـونغ إلـى بـريـسـبـان وسـيـدني
ونـيــوكـاسل وعـقب كل مــبـاراة كـنـا
نعد حقـائبنا ونسـافر جواً إلى فندق
جـديـد ونـضـطـر إلى إفـراغ حـقـائـبـنا
والـــتـــدريـب. إنه أمـــر مـــزعج بـــعض
الـشيء حيـنـما تـكـون في حالـة تـنقل
ـتـقـاربـة مـسـتـمـر وتـعـد الـطـبـيـعـة ا
سـافات لـدولـة قطـر ميـزة إضافـية ا
ـشـجـعـون والالعـبـون فـلن يـضـطـر ا
واإلداريــون إلى الــسـفــر جــواً طـوال

منافسات البطولة.

قبل الـسفـر إلى االمارات يـوم االثن
ــــــقــــــبـل خلــــــوض وديـــــــتي األردن ا
واوزبكسـتان. ومن جانـبه أكد صانع
ــنــتــخب الــعــراقي جــســ ألــعـــاب ا
ميـرام احملتـرف ضمن صـفوف نادي
ريال سولت ليك األمـريكي أن بطولة
كـأس الـعالـم في قـطر  2022سـتسـهم
فـي تــسـلــيـط الــضــوء عـلـى مــنــطــقـة
الشرق األوسط والـشعـبية الـواسعة
لــكـرة الــقــدم فـيــهــا. وقـال مــيـرام في
حـوار صــحـفي  إن دولـة قــطـر قـادرة
عـلى تـنـظـيم نـسـخـة اسـتـثـنـائيـة من
ــونــديــال بــفــضل عــوامل عــدة من ا
ـرافق بـيـنـهـا اسـتـادات الـبـطـولة وا
ـتـاز به شـعب قـطر ـتـطـورة ومـا  ا
من كــرم الـضـيــافـة وطـيب الــتـرحـاب
بضيوفه.  وأضـاف النجم العراقي ال
يـخفى عـلـيكم مـدى حـمـاسي لتـنـظيم
دولـة قـطـر للـمـونـديـال وأتـوقع أنـها
سـتـكون نـسـخـة مـذهـلة فـهي األولى
من نــــوعـــــهــــا في الـــــشــــرق األوسط
والـعـالم الـعـربي مـا سـيـمـثل فـرصـة
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وجهَ مـــدرب مــنــتـــخــبــنــا
الـــوطـــنـي لـــكـــرة الـــقــدم
الـســلـوفـيــني سـتــريـشـكـو
كاتانيتش الدعوة لالعب فريق
الشـرطة مـحمـد قاسم لإلنـضمام
ـنـتــخب الـتي ســتـخـوض لــقـائـمــة ا
وديــــتـي األردن وأوزبــــكـــســــتــــان في
الـــثــاني عـــشــر والـــســابع عـــشــر من
الشـهر اجلاري. وتـأتي دعوة الالعب
مــحــمــد قــاسم لــيــكــون بــديالً لالعب
شــريف عــبــد الــكــاظم الــذي تــعـرض
إلصــابـة خـالل مـبــاراة فـريــقه الــقـوة
اجلــويـــة أمـــام فـــريق الـــصـــنـــاعــات
الـكـهـربــائـيـة مـسـاء الـيـوم اخلـمـيس
ضمن مباريات اجلولة الثالثة لدوري

متاز.  الكرة ا
وسيـبدأ مـنتـخبـنا الـوطني تـدريباته
يـوم غد اجلـمـعـة على مـلـعب الـشعب
الــدولي بــتــمــام الـســاعــة الــســادسـة
مــســاءً في الــتــجــمع االول من نــوعه
ألسود الرافديـن بعد جائـحة كورونا

ـقـبولـية ـنصب الـرئـيس يحـظـيان 
داخل اجلمعـية الـعمومـية ودليل ذلك
حـصـولـهـمـا عـلى اصـوات مـتـسـاوية
بــاالنـــتــخــابـــات الــتــكـــمــيـــلــيــة وكل
انتخـابات تتـطلب معـايير وتـوافقات
حتسم مـسألـة الـترشـيح ألي شخص
عــــــلى أي مــــــنــــــصـب. وأضـــــاف أن
االصطفافات أمر بديهي باالنتخابات
وسبق ان اعلنـت اني كعضو جـمعية
عــمــومــيـــة اعــمل مع جــمــيع اطــراف
ـــــبــــيــــة وفــــوزي ــــنـــــظــــومــــة االو ا
باالنـتخـابات التـكمـيلـية جـاء من ثقة
اعضاء اجلـمعيـة وال فضل الحد على
كــسب هـذه الــثـقـة. وطــالب الـكــنـاني
ــرشـحـ بـــتـوحــيـد الـرؤى جــمـيع ا
واالفـــكــار النـــضــاج بـــرنــامج واضح
ــبي والــدفع به يــنــتــشل الــواقع االو
الى االمـــام ومن لـــديه الــقـــدرة عــلى
اقنـاع اجلمعـية العـمومـية ببـرنامجه
ـســانـدة له ولـيس سـيــجـد الـدعم و ا
لـلــشـخـوص ألنــنـا نـبــحث عن مـنـهج
قبلة. وفكر جديد يواجه التحديات ا

الــنــائب الـــثــالث لـــرئــيس الـــلــجــنــة
ــزمع ـــبــيــة فـي االنــتــخـــابــات ا األو
إقــامـتـهــا في الـرابـع عـشـر مـن شـهـر
تشرين الثاني احلـالي. وقال الكناني
في بيـان صحـفي  إنه سيـكون داعـماً
ــنـاصب ـرشـحــ عـلى ا لــبـرنـامـج ا
ولـيـس لـشـخـوصــهم فـالــكـابـ رعـد
ـرشحان حمـودي وسرمد عـبد االله ا
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نفى عضو اجلمعية الـعمومية للجنة
ـبـيـة الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة رئـيس االو
ـركزي خالـد كبيان احتاد السـباحة ا
ــنــصب الــنــائب الــثــالث تــرشــيــحـه 
ــــبـــيـــة في لـــرئــــيس الـــلــــجـــنـــة االو
ـقرر ـكـتب الـتـنـفـيـذي ا انـتـخـابـات ا
إقــامـــتـــهـــا في ١٤ تـــشــريـن الــثـــاني
احلــالي. وقـــال كــبــيــان في تــصــريح
صــحــفـي ان االخــبــار الــتي تــنــاولت
نصب النائب الثالث عارية ترشحي 
ت لـلحقيـقة بصلة عن الصحة و ال 
كــــوني تـــرشــــحت من الــــبـــدايـــة الى
لك ـكتب التنـفيذي و من  عضوية ا
دلـيال عــلى تـرشـحي لـلــنـائب الـثـالث
لـيـظـهـره الـى الـعـلن. و تـمـنى رئـيس
ـركـزي من وسائل احتـاد السـبـاحـة ا
علومة االعالم توخي الدقة في نـقل ا
ـــهـــنـــيـــة و الـــدالئل و الـــتـــحـــلي بـــا
احلــقـيــقـيــة. ومن جـانــبه أكـد عــضـو
بـية اجلمـعيـة الـعمـوميـة للـجنـة األو
ــنــصب صــبــاح الـــكــنــاني تــرشــحه 
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{ مـدريد- وكاالت: كشف تـقرير صحـفي إسباني أن مانـشستـر يونايتـد يضع أحد جنوم بـرشلونة
ـقـبل. وبـحسب ضـمن أولويـاته لـذلك سـيـسـعى لـلـحصـول عـلى خـدمـاته في يـنـايـر/ كانـون الـثـاني ا
صحـيفة موندو ديـبورتيفو اإلسـبانية فإن مـانشستر يـونايتد يستـهدف التعاقـد مع مهاجم جديد من
ـة أمام أجل حل مـعضـلة الـهـجوم الـتي أسـهمت في الـنـتائج الـسيـئـة للـفـريق مؤخـرًا وآخرهـا الـهز
ـبـلي. وحـاول آرســنـال وبـاشــاك شـهـيـر عــلى الـتـوالي وقــد وجـد ضـالــته في الـفـرنــسي عـثـمــان د
ـيـركـاتـو الـصـيفـي األخـير لـكـنه لـم يتـوصـل التفـاق مع ـبـلي في ا مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد اسـتـعـارة د
برشـلونة إال أن الالعب ما يزال يحـظى بثقة مسؤولي مانـشستر يونايتـد. أشارت الصحيفة إلى أن
ديـر الـفـني في مـنـصـبه باتـت موضع شك وإن اسـتمـراريـة الـنـرويـجي أولي جـونار سـولـسـكـايـر ا

دير الفني السابق لتوتنهام. األقرب خلالفته هو األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ا

7
t²KCF  q( W½uKýdÐ r$ vKŽ s¼«d¹ b²¹U½u¹

w —Uý sHO  ≠ ÊbM

أنــــري أو دومــــهـــنــــيـل لــــيس ســــبــــاحـــا
عاديا.ويحاول رياضي التحمل األيرلندي
الـسبـاحـة حول سـواحل أيـرلنـدا.وتـشمل
محاولـته السباحـة بالزعـانف التي تعني
ــاء بـاســتـخـدام الــسـبــاحـة عـلـى سـطح ا
الـــزعـــانـف والـــغــــطس أيـــضــــا. ويـــريـــد
ـعـروف بـاسم رجل الـزعانف دومـهنـيل ا
إشــارة إلى تـــراث مــنـــطــقـــة كــاريـــكــفــ
وطـريـقــته في الـسـبــاحـة أن يُـصـبح أول
ســــبــــاح زعــــانـف يــــطــــوف حــــول بــــلــــد
مـا.ويـسـبح دومـهـنـيل احلـارس الـسـابق
في اجليش األيرلندي البالغ من العمر 56
عـامـا حـالـيـا عـلى طـول سـاحل مـقـاطـعة
داون.لقد مر اآلن شـهر منـذ أن بدأ رحلته
االســتـكـشــافـيـة عـلـى الـسـاحل الــشـمـالي
الــغـربي أليـرلــنـدا في شــاطئ كـاريــكـفـ

قاطعة دونيغال مسقط رأسه.
وقال أنري لـبي بي سي نيوز في أيـرلندا
الــشــمـالــيــة: "آمل أن أكــمل هـذه الــرحــلـة
الــــشــــاقـــة فـي غــــضــــون عــــام".وأضـــاف
قـــائال:"بـــعــد مـــرور شــهـــر واحــد أدركت
تـمـامـا الـتحـديـات الـشـاقـة الـعـديـدة التي
تنـتـظرني".لـكنه يـتـلقى اإللـهام عـلى طول

الــطـريق من خالل تــشـجــيع اجملـتــمـعـات
الــسـاحــلـيــة والـبــحـريــة احملـلــيـة.وخالل
تــوقـفه فـي مـقــاطـعــة داون قــال إنه فـرح
"بــالـدعم والــتـشــجـيـع" الـذي تــلـقــاه عـنـد
عـــودته إلى الـــيــــابـــســـة في دونـــاغـــادي
وبــانــغـــور ومــؤخــرا في أردغالس.وكــان
دومـــهـــنـــيـل الـــذي عـــمل مع قـــوة حـــفظ
ـتـحدة في لـبـنان الـسالم التـابـعة لأل ا
خالل الــثــمـانــيـنــيـات قــد أكــمل بـالــفـعل
العـديـد من رحالت اجللَـد والـتحـمل حول
الــعـالم.وقـد أكــمل دومـهــنـيل رحــلـة حتـد
اســتــكـــشــافــيـــة بــدأت من حتت الـــبــحــر
لــتـنـتـهـي بـتـسـلـق قـمـة جـبـل في أمـريـكـا
اجلـنـوبــيـة في عـام .2014وقـال: "يــضـمن
شروع الرائـد الذي امتد على مدى هذا ا
أسـابـيع الـوصـول من أعـلى إلى 5إلى  4
أدنى الــنـقــاط في نـصــفي الـكــرة الـغـربي
واجلـــنــوبي وعـــبــور جــزء مـن صــحــراء
بـاتاغـونيـا وعـبور نـهر بـيـريتـو موريـنو
اجللـيـدي والغـوص والسـبـاحة في قـناة
بـيـغل شـبه الـقـطـبـيـة اجلـنـوبـيـة وتسـلق

مرتفعات جليدية".
وفي عام  2013أكـمل رحـلـة اسـتـكـشـافـية
عـبـر روســيـا مـحـقـقــا أدنى مـسـتـوى إلى

أعلى نقاط مـرتفعة فـوق سطح البحر في
روسيا وأعـلى نقطـة هناك هي قـمة جبل
إلــبــروس أعــلى جــبل في أوروبــا الــتي
تـــعـــد واحـــدة من أشـــهــر ســـبع قـــمم في
العـالم.ويعـتقـد سبـاح التـحمل األيـرلندي
أن جتربته في هذه الرحالت وغيرها في
الـبـر والــبـحـر سـتـســاعـده في مـحـاولـته
السـباحـة حول بـلده األصلـي خالل العام

قبل. ا
وقال:"إنه حتد كبير بالنسبة لي ولفريقي
في الـــــدعم االســــتـــــكــــشــــافـي في الــــبــــر
والـبـحـر".وأضــاف قـائال:"نـدرك أيـضـا أن
بـعضـا من أكـبـر التـحـديـات تنـتـظـرنا مع
تـدهـور طـقس الـشـتـاء وإدراك أن احملـطة
ـضطـربة األخـيرة سـتكـتـمل في الـبحـار ا
للـمحـيط األطلـسي".وبعـد بضـعة أيام من
الراحة عـلى اليابسـة يستـأنف دومهنيل
رحلـته من الـقنـاة الشـمالـية بـ أيرلـندا
الشـماليـة واسكـتلـندا ليـشق طريـقه عبر
البـحر األيـرلندي وعـبر اخلـطوط الـدولية
ياه ياه اإلقلـيمية الـبريطانـية إلى ا من ا
اإلقـلـيمـيـة األيـرلـنـديـة. وسيـؤدي ذلك في
الـــنـــهــــايـــة إلى وصــــوله نـــحــــو ســـاحل

العاصمة األيرلندية دبلن.
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وقال طبيبه الشـخصي ليوبولدو لوك
إن العملية كانت "نـاجحة" مضيفا أن
مـارادونـا حتـمل الـعـمـلـيـة "علـى نـحو
جيد". ويخضع الالعب السابق حاليا

للمالحظة.
 وقبل الـعمـلـية قـال لوك إن مـارادونا
"صـافي الـذهن ومـتفـهم ومـوافق عـلى
الـــــتـــــدخـل (اجلـــــراحي)". ويـــــتـــــولى
مـارادونــا الـفــائـز بــكـأس الــعـام عـام
 حاليا تدريب فريق جيمناسيا 1986
البالتا الـذي يـلعب في دوري الـدرجة
. واحـــــتــــفل األولى فـي األرجــــنـــــتــــ
مـارادونـا بـعـيــد مـيالده الـسـتـ يـوم
اجلـمـعـة حـ قــاد فـريـقه في مـبـاراة
ضــدّ أتـلــتــيـكــو بــاتـرونــاتــو. وجتـمّع
أنصـار فريـق جيـمنـاسـيا البالتـا أمام
ستشفى حامل رسائل دعم للنجم ا

األرجنتيني. 
ونـشـر نـادي نـابـولي اإليـطـالي الـذي
سـاعـده مـارادونا حـ كـان يـلـعب في
صـفـوفه عـلى الـفـوز بـالـدوري مـرت

رسالة تـضامن مع الـنجم األرجنـتيني
عبر موقع تويتر.

في الـعـاصـمـة األرجـنـتـيـنـيـة بـويـنس
ايريس يـوم االثنـ حيث كـان يعاني
من فــقــر فـي الــدم ومن اجلــفــاف.وفي
وقت الحق نُــقل مـارادونــا إلى مــركـز
طبي آخـر إلجراء العـملـية اجلـراحية.

{ مدن - وكاالت: خضع أسطورة كرة
الـقـدم األرجـنـتــيـني ديـيـغـو مـارادونـا
لعـمـليـة جراحـيـة "روتيـنـية" الـثالثاء
خ.ونُـقل بـعـد إصــابـته بــجـلـطــة في ا
مـارادونـا ( 60عـامـا) إلى مــركـز طـبي
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صري محمد صالح الرقم القياسي { لندن - وكاال:: عادل ا
لهـداف فـريق لـيـفـربـول في بطـولـة دوري أبـطـال أوروبـا.وأحرز
ـبـاراة أمــام أتـاالنـتـا اإليــطـالي في اجلـولـة صالح هــدفـا في ا
الــثـالــثــة من دور اجملــمـوعــات في دوري أبــطــال أوروبــا الـتي
انتـهت بفوز ليفربول بـخمسة أهداف نظيـفة يوم الثالثاء.وبهذا
رفع صالح رصـيـده من األهـداف لـصـالح لـيـفربـول في دوري
أبــطـال أوروبـا إلى  21هـدفـا لـيــتـسـاوى مع هــداف الـفـريق
التـاريخي في الـبـطولـة ستـيفن جـيـرارد.وسنـحت الفـرصة
أمام صالح لـتسـجيل رقم قـياسي جديـد باسـمه بإحراز
هـــدف ثـــان لـــكـن حـــارس مـــرمى أتـــاالنـــتـــا مـــاركـــو
سـبــورتـيـلــو تـمـكـن من الـتـصــدي لـتــسـديـدة الالعب
صـري.وصنع صالح هـدفا آخر سـجله السـنغالي ا
ســاديـو مـاني فـي حـ سـجل الــبـرتـغــالي ديـوجـو
جــوتـا ثـالثـة أهــداف مــحـقــقــا أول هـاتــريك له مع
الفـريق اإلجنـلـيزي.وبـهـذه الـنتـيـجة رفـع ليـفـربول
اضي رصـيده ـوسم ا بـطل الدوري اإلجنـليـزي ا
في اجملـموعـة إلى تـسع نقـاط من ثالثـة انتـصارات

دون أن تـهـتـز شـبـاكه بـأي هـدف.وجتـدر اإلشـارة إلى أن
اني يورغن هذه هي أول مـباراة يـفوز فـيها مـدرب ليـفربـول األ
كلـوب عـلى فريق إيـطالي في إيـطـاليـا في دوري األبطـال حيث
تـلــقى ثالث هـزائم من قـبل أمــام نـابـولي وتـعـادل مـرتـ أمـام

يوفنتوس وروما.

أخبار النجوم
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{ رومـا- وكــاالت: كــشف تـقــريــر صـحــفي إيــطـالـي عن تـطــور جــديـد بــشــأن مـســتــقـبل
ثّل الوتارو هدفًا قبل. و وسم ا األرجنتيـني الوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميالن خالل ا
اضي إال أن األزمـة االقـتـصاديـة الـناجتـة عن فـيروس رئيـسـيًا لـبـرشلـونـة مـنذ الـصـيف ا
ـيـركـاتـو الــصـيـفي األخـيـر. ووفـقًـا ـطـاردة في ا كـورونـا حـرمـت الـبـارسـا من مـواصـلــة ا
لـصحـيفـة مونـدو ديبـورتيـفو اإلسـبانـيـة فإن مـسؤولي إنـتر حـددوا موعـدًا هذا األسـبوع
لـعقد جلسـة مع وكالء الوتارو ومناقـشة بنود العـقد اجلديد. وعلـمت الصحيفـة اإلسبانية
أن هـناك خالفًـا كـبيـرًا ب الـطرفـ حـول بنـد الشـرط اجلزائي في الـعـقد اجلـديد. ويـصر
وكالء الوتـارو عــلى وضع شـرط جـزائي في الـعــقـد لـتـسـهـيل رحـيـل الالعب األرجـنـتـيـني
مستقبلًـا دون احلصول على موافقة النـيراتزوري. بينما يرفـض مسؤولو إنتر األمر لعدم
تكـرر خطـأ العقـد احلالي الـذي يتضـمن شرطًـا جزائـيًا بقـيمة  111ملـيون يـورو ما يضع

النادي اإليطالي دائمًا حتت تهديد الرحيل.

{ لـــــوزان (ســــويــــســــرا)) ,أ ف ب) -
تـعـتـرض روسـيـا اعـتـبـارا من اإلثـن
أمــام مـحــكـمــة الـتــحـكـيـم الـريــاضـيـة
"كـــاس" عــلى قـــرار اســتــبـــعــادهــا من
ـشـاركة في ا

دييغو مارادونا يخضع لعملية جراحية

{ لـندن - (أ ف ب) - أعلن وزير الدولة
لــلـشـؤون الـرقــمـيـة والــثـقـافـة واإلعالم
والــريــاضــة أولــيــفــر دودن الـســبت أن
مسابقات "النخبة" الرياضية ستواصل
ـقـبـلـة في مـنــافـسـاتـهـا في األســابـيع ا
إنــكــلــتــرا عــلى الــرغم مـن قــرار إعـادة
ـدة شـهـر من قبل فـرض اإلغالق الـتـام 
كـافحـة فيروس احلـكومـة البـريطـانيـة 
"كـــوفـــيــد-  19والـــذي ســـيــدخل حـــيــز
ـقبل. الـتـنـفـيذ اعـتـبـارا من اخلـمـيس ا
وكـتب الـوزير الـبريـطـاني على حـسابه
في تـويتر "سيـتم الترخيص بـالتنقالت
نـحـو مقـر العـمل. وهذا يـشمل (دون أن
يـكون ذلك شامـلًا) رياضـة النخـبة التي
جتـري خلف أبـواب مغـلقـة".وقبل بضع
دقــائق من تـغـريــدة دودن أعـلن رئـيس
الـوزراء الـبريـطـاني بوريـس جونـسون
دة إعـادة فرض إغالق تـام في إنكلـترا 
شـهر من  5تـشرين الـثاني حـتى الثاني
ـقــبل. وسـيـســتـفـيـد من كــانـون األول ا
الــدوري اإلنـكــلـيــزي لـكــرة الـقــدم الـذي
ــوسم ـــدة ثالثـــة أشـــهــر فـي ا تـــوقف 
ـاضي بسبب الوباء من اإلعفاء الذي ا
تـطـرق إليه دودن واألمـر ذاته بـالـنسـبة
ـضرب لـبـعض سـبـاقات اخلـيل وكـرة ا
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{ لــنـدن- وكــاالت: يـثق تــومـاس تــوخـيل مــدرب بـاريس ســان جـيــرمـان في فــريـقه رغم
االنــطالقــة الـضــعــيـفــة في دوري أبــطــال أوروبــا وحتـقــيق فــوز وحــيـد في أول  3جـوالت
باجملموعة الثـامنة. وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صـحيفة لو باريزيان الفرنسية: ال
أشـعـر بـالـضـعف بـعـد اخلـسـارتــ (أمـام اليـبـزيج ومـانـشـسـتـر يـونـايـتـد). وأضـاف: لـقـد
ـبـاراة بأنـني أشـعـر تمـامـا بالـضـغـوط حولي من ـانـية قـبل ا صرحـت لوسـائل اإلعالم األ
الصحافـة وأتقبل انتقادات اإلعالم واجلـماهير وجميع اخلبـراء. وتابع: ذكرت أيضا أنني
تـوقعت أن تـكـون األمور أكـثر هـدوءا بعـد وصـولنـا لنـهائي دوري األبـطـال والفـوز بأربـعة

ثل مشكلـة بالنسبة ـاضي.. لكني أكدت كذلك أن األمـر ال  وسم ا ألقاب في ا
لي بل أعتـبر هذه االنتقادات غير موجودة وأركز

فـي عـمـلي فــقط. وأردف: لـقـد سُــئـلت أيـضـا
حـول وجـود مـشـاكل فـي جتـديـد تـعـاقـدي
وأجـبت بأنـه ال توجـد مشكـلة فـالوقـت غير
وسم.. األمور منـاسب للحديث في وسط ا
واضـحـة وال تؤثـر عـلى عـمـلي وال يـتـغـير

شيء مع الفوز أو اخلسارة في مباراة.
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- وكـاالت: واصل فـيروس { بـرلـ
ــســتــجــد صــيــد العــبي كــورونــا ا
بــايــرن مــيـونـخ واحـدًا تــلــو اآلخـر
ـاني نـيـكالس ــدافع األ رغم تـعـافي ا
اضيـة. النادي سـولي في الساعـات ا
الــبــافـــاري أعــلن في بــيــان رســمي أن
عـينة آخـر اختـبار خـضع له سولي جاءت

سلـبـية لـيـتـأكد تـعـافي الالعب من الـفيـروس. وتـقرر
انـي في العـزل الـصحي رغم اسـتمـرار الـدولي األ
أن الـنــادي الـبـافـاري أكـد عـلى أنه بـحـالـة جـيـدة.
وتـضــمن الـبـيــان أيـضًـا إعالن الـبــايـرن إصـابـة
مهـاجـمه الهـولـندي جـوشوا زيـركـزي بفـيروس
كورونـا بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية.
ودخـل صاحب الـ  19عـامًـا عـزلًـا صـحـيًـا
ا في مـنزله اتباعًا للـبروتوكول الطبي 
سيؤدي لعدم تواجده ضمن قائمة فريقه
ه بوروسـيا ـرتقـبـة ضد غـر للـمـباراة ا
ـقـبل في الدوري دورتـمـوند الـسـبت ا
ــاني. يــذكـر أن ســيــرجي جـنــابـري األ
كــان أحـــد ضـــحـــايـــا كـــورونــا ضـــمن
وسم لكنه صفوف بايرن ميونخ هذا ا
ــــاضي وعـــاد تــــعـــافـى في الـــشــــهـــر ا

للمشاركة في مباريات الفريق.

دة أربع نافسات الرياضية الكبرى  ا
ــيـة ســنــوات من قــبل الــوكــالــة الــعــا
ـنشـطات (وادا) في خـاتمة ـكافـحة ا
صـــــدام مــــذهـل مع رائـــــحــــة احلــــرب
الـــبـــاردة.وكـــانت وادا قـــررت مـــطـــلع
ــاضي رفع كــانــون الــثــاني/يــنــايــر ا
قـضـيـة استـبـعاد روسـيـا عـلى خلـفـية
ــنــشــطـات الى الــتالعب بــبــيــانـات ا
مـحـكمـة التـحكـيم الـرياضـية مـطالـبة
بــعــقـــد جــلــســة اســتــمــاع عــامــة في
مـستوى أسوأ فـضيحة منـشطات منذ
عـقـود.وكـان مـقـررا أن تـعـقـد اجلـلـسة
ــاضي بــيــد أن فـي تــمــوز/يــولــيــو ا
احملـكـمة قـررت مطـلع حزيـران/يونـيو
ـــاضـي "تـــأجـــيــــلـــهـــا إلـى تـــشـــرين ا
الـــثــاني/نـــوفــمـــبــر (من  2إلى  (5في
ســـــيــــاق أزمـــــة فــــيـــــروس كــــورونــــا
ـستجد" مضيفة أن هذه اجللسة لن ا
تـكـون عـلـنـيـة عـلى الرغـم من مـطالب
وادا وسـتـعـقد في سـويـسرا في
مــــكــــان لـم يــــتم حتــــديــــده
بــعـد.لــكن وبـســبب عـدم
وجــــود اتـــفـــاق بـــ
األطـــــــراف فـــــــإن
الـقـضاة الـثالثة
نتهم الـذين عيـَّ
"كـــــــــــــــــــاس"
سـيـبـحـثون
هـــــــــــــــــــــذه
الـــقـــضـــيــة
خــلـف أبـواب
مـــغـــلــقـــة حــتى
اخلــــــــــــــامـس مـن
الــشـهـر اجلـاري في
مـكـان سـري فـي لوزان
قـــبـل إصـــدار قـــرارهم في
تـــاريـخ غـــيـــر مـــعـــلـــوم.هــذا
اخلـالف الــــذي ال مـــثــــيـل له في
تـاريخ الـعدالـة الريـاضيـة يكـتسي
هـددين أهـمـيـة لـلـريـاضـيـ الـروس ا
ـــدة أربع ســــنـــوات عن بــــالـــغـــيــــاب 
ـسابـقات الـدوليـة ووادا التي بذلت ا
جـهـودا اسـتـقـصـائيـة غـيـر مـسـبـوقة
ـبـية والـعـالم الـرياضي والـلـجـنة األو
ـقام األول قـبل ثـمـانـية الـدولـيـة في ا
ــــــبــــــيـــــاد أشــــــهــــــر من انــــــطـالق أو
بـية طـوكيـو.وكان رئـيس اللـجنـة األو
اني تـوماس باخ أعلن في الـدولية األ
ــاضي أن كـــانــون الـــثــاني/يـــنــايـــر ا
ـبيـة الدولـية واالحتادات الـلجـنة األو
الــدولـيــة بــحـاجــة إلى قـرار مــحـكــمـة
الــتـحـكــيم الـريــاضـيـة "الــذي ال يـتـرك
مـجـاال لـلتـأويل".ودعـا بـاخ "كاس" إلى
اتـخاذ قرار دون غـموض "ألنه إذا كان
ـكن أن يكون هـناك مـجال للـتفـسير 
لــــدى االحتـــادات الــــدولـــيــــة قـــراءات

ـبـيـة الــصـيـفـيـة بــيـنـهـا األلـعــاب األو
فـــــي 2020 وبــاريس 2024 وااللــعـاب
ـبيـة الشـتويـة في بك  2022 بل األو
حـرمانـها من الـتنظـيم على أراضـيها.
فـقط الـريـاضيـون الـذين يـثبـتـون عدم
ـنــشـطـات ســيـكـونـون جلــوئـهم إلى ا
ـــشــاركـــة حتـت رايــة قـــادرين عـــلـى ا
مـحـايدة.وبـعيـدًا عن كـونهـا مـقتـصرة
عـلى مناوشات خبراء الـكمبيوتر فإن
الـقضـية تـعود إلى عام  2010وتـتعلق
بــاألجـهـزة الـســريـة ووزارة الـريـاضـة
الـــروســيــة وأثـــارت الــتـــوتــرات بــ
مـوســكـو والـهـيـئـات الـريـاضـيـة الـتي
يُـنظر إلـيها عـلى أنها أدوات لـلهيـمنة

الغربية.
ـــيــر وكـــان الـــرئــيـس الــروسـي فالد
بـوت أعـلن في تـشرين األول/أكـتوبر
ـنـع بــوسـائـل غــيـر ــاضي "نــحـن  ا
ريـاضـية جـدا ريـاضيـينـا من حتـقيق
الـنـجـاح الـذي يـسـتـحـقـونه" مـضـيـفا
ـدربون في "أنـتم تـعـرفـون ما يـقـوله ا
هــذه احلــاالت: عــنــدمــا تــلـعـب خـارج
الــقـواعـد ال يـجب أن تـئن بل تـضـرب
الـرؤوس بـقـوة أكـبـر من اخلـصم".قبل
سـافات عـشر سـنوات نـبَّهت عـداءة ا
ـتوسطة الـروسية يولـيا ستيـبانوفا ا
راقب الـسابق في وزوجـهـا فيـتالـي ا
ــيــة وكــالـــة روســادا الــوكــالـــة الــعــا
ــنـــشــطــات إلـى تــعــاطي ـــكــافــحـــة ا
ــنــشــطـــات بــشــكل مــؤســســاتي في ا

مـختـلفـة وهذا من شـأنه أن يؤدي إلى
حـيــرة تـامـة".قـانـونـيـا أصـبح اإلطـار
ــا كــان عــلــيه قــبل أكــثــر وضــوحــا 
ــبــيـاد ريــو في عـام  - 2016 حــيث أو
ــكــافــحــة أوصت الــوكــالــة الــدولــيــة 
ــنـشـطــات بـاســتـبـعــاد الـريــاضـيـ ا
الـــروس وهــو مــا رفـــضــته الــلـــجــنــة
ـــبــيـــة الــدولــيـــة - أو قــبل دورة األو
بـية الـشتـوية في بـيونغ االلـعـاب االو
تـــشـــانغ فـي عــام  2018 حـــيـث بــرَّأت
مــحــكــمــة الــتــحــكــيم الــريــاضــيـة 28
ريــاضــيــا روســيــا  إيــقــافــهم مــدى
ــبــيـة احلــيــاة من قــبـل الــلــجــنــة األو
ـا أثـار اسـتـيـاء الـهـيـئـات الـدولـيـة 
ـية.يـتـعلق األمـر هذه الـريـاضيـة العـا
ــصــادقـــة من عــدمـــهــا عــلى ـــرة بــا ا
مـجـمـوعة الـعـقوبـات الـتي اقـترحـتـها
وادا فـي كانـون األول/ديـسـمـبر 2019
ـكافـحة ورفـضـتهـا الوكـالة الـروسـية 
ـنشـطات (روسـادا) بسـبب التالعب ا
ــنــشــطــات في بــبــيـــانــات فــحــوص ا
مــخـتـبــر مـوسـكــو لـلـفــتـرة بـ 2011
و2015 وكــــان الـــكــــشف الـــكــــامل عن
الـبـيانـات من مـخـتبـر مـوسكـو شـرطا
رئـــيــســيـــا إلعــادة روســيـــا الى كــنف
الــعــائـلــة الــدولــيـة من قــبل "وادا" في
أيـلـول/سبـتمـبر  2018 بـعد حـظر دام
قـرابة ثالثة أعوام على خـلفية الكشف
عـن بـــرنـــامج واسـع الـــنـــطـــاق لـــدعم
الـتنـشط بإشـراف الدولـة ب الـعام

روسـيـا وانتـهى بهـما األمـر بالـكشف
عـن ذلك في حـديـث لـقــنـاة "أيه آر دي"
ـانية والتي كـان قد بثت في كانون األ
األول/ديــســمــبـر  2014 ســلــســلـة من
ـــة.حتــولت ــؤ األفـالم الــوثــائـــقــيـــة ا
الـفـضـيحـة إلى روايـة جتسس عـنـدما
اعـترف رودتـشنكـوف الذي أجـبر على
االسـتـقـالة من مـخـتـبر مـوسـكـو وجلأ
تـحدة في ربيع 2016 إلـى الواليات ا
بـالـتدبـيـر ولسـنـوات طويـلـة التـسـتر
عـــلى تـــنـــشط الـــريـــاضـــيـــ الــروس
بـالــتـنـسـيق مع وزارة الـريـاضـة الـتي
قرب من كـان يقودها فيتـالي موتكو ا
.ولــتــضـلــيل مــراقــبي وادا في بــوتــ
ــبــيـاد  2014فـي سـوتــشي أوضح أو
رودتـشنـكوف أن التالعب كـان يحصل
لــــيال داخل مــــبـــنى شــــغـــلـه خـــبـــراء
نـشطـات من جـميع أنـحاء مـكــافحـة ا
ــقــرر الـــعــالم. كــانـت الــعــيـــنــات "أ" ا
حتــلـيــلــهـا فــورا تـمــرر من ثــقب بـ
غـــــرفــــة وأخـــــرى حــــيـث يــــتـــــواجــــد
رودتـشـنـكوف صـاحب الـيـد اخلفـيـفة.
ـقـرر حــفـظـهـا أو أمــا الـعـيـنــات "ب" ا
فــتـــحــهــا في حــال وجــود أي نــتــائج
مـشبـوهـة للـعيـنة "أ" فـكانت تـستـبدل
مـن قـبل عـمالء جــهـاز االمن الـفـدرالي
بـبـول "نظـيف" مخـزن مـسبـقا بـحسب
شــــهـــادته الــــتي وثــــقت في تــــقـــريـــر
مــاكالريـن ثم تــقــريــر شــمــيــدت الـذي

بية الدولية. طلبته اللجنة االو

واعــــــتـــــبـــــرت "وادا" أن.2015و 2011
الــبـيـانــات الـتي  تـســلـيـمــهـا كـانت
شـاكل واصفـة إياهـا بأنـها مـليـئة بـا
"لــيـست كـامـلـة أو لــيس مـوثـوقـا بـهـا
ــئــات من تــمـــامــا" مــشــيــرة الى أن ا

الـنتائج التحليلية قد أزيلت بينما 
لـفات.وفي حـذف البـيانـات األوليـة وا
حـ أن بـعض الـنـتـائج قـد حذفت في
بـعد انكـشاف فضـيحة 2017أو  2016
الـتـنـشط أزيـلت مـعـلـومـات أخرى في
كـانون األول/ديسمبر  2018أو كانون
الـثاني/يـناير من هـذا العـام أي قبيل
تــسـلـيم الـبـيـانـات إلى "وادا".وحـددت
وادا نــوعـ من الــتالعب: حـذف آثـار
نـتائج إيجابـية لفحوصـات منشطات
ودس رسـائل ملـفقـة وزائفـة في قاعدة
بـــيــــانـــات أســـاســــيـــة بـــ تــــشـــرين
الـــثـــاني/نـــوفـــمـــبــر  2018 وكـــانـــون
الثاني/يناير  2019 وذلك في محاولة
ديـر السابق خملـتبر لـدعم نظـرية أن ا
مـوسكو غريغـوري رودتشنكوف الذي
كـان خلف الـشرارة االولى لـلكشف عن
مـنـهج قد أدخل فـضـيحـة الـتنـشط ا
واثـنــ من نـوابه بـيـانـات زائـفـة في
الـنظام كجزء من مـؤامرة ابتزاز.لذلك
ــصــادقـة عــلى تــوصــيـة قــررت وادا ا
جلـنـة مـراجـعة االمـتـثـال الـتابـعـة لـها
والـتي ال تـقـتصـر فـقط عـلى استـبـعاد
ـــشـــاركــة فـي األحــداث روســـيـــا عن ا
ـدة أربع سـنوات الـريـاضـيـة الكـبـرى 

مبنى محكمة كاس

والـــركــبي. وحتــتـــضن لــنـــدن بــطــولــة
ـاسترز اخلتامية الـتي تشهد مشاركة ا
أفــضل ثــمـانــيـة العــبـ في الــعـام في
الـــــفـــــتـــــرة بـــــ  15و 22 تـــــــشـــــــرين
الـثـانـيـاحلالي. وقـالت رابـطـة الالعـب
احملـتـرفـ "عـقب إعالن رئـيـس الوزراء
استرز في الـبريطاني ستقام (بطولة ا
لـــنــدن) كـــمــا هـــو مــخـــطط لــهـــا خــلف
ـغـلـقـة". وأضـافت "سـنواصل األبـواب ا
الــعـمل مع جــمـيع اجلـهــات اخملـتـصـة
عــلـى الــصــعــيــدين الــوطــني واحملــلي
لـضمـان اتخـاذ جمـيع التـدابيـر الالزمة
ــشـاركـ في لــضـمـان سالمــة جـمـيع ا
ـــقـــرر أن يـــشــارك الـــبـــطـــولـــة". ومـن ا
ـتـوج ــنـتـخب اإلنـكــلـيـزي لـلــركـبي ا ا
الـســبت بـلـقب بـطـولـة األ الـست في
كـأس األ للخريف في تـشرين الثاني
وهـي مـــســـابـــقـــة جـــديــــدة حتل مـــحل
ــبــاريــات الـوديــة الــتــقـلــيــديــة حـيث ا
ســيـسـتـضــيف جـورجـيــا وأيـرلـنـدا في

تويكنهام.
وال يـشـمل قـرار احلـكـومة الـبـريـطـانـية
علن السبت بخصوص اعادة االغالق ا
الــتــام اســـكــتــلــنــدا وويــلــز وايــرلــنــدا

الشمالية. 

محمد صالح 

الوتارو
مارتينيز
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الدولـة العـلم الفن االدب كـلهـا نتـاج الدين وذلك الـتهـذيب النـفس اإلنسـانية
وكمـالها والعودة بها الى اجلنة التي خرج منها ان انكشاف األمور لم يكن
األسـبـاب جـهل االنـسـان وعـدم مـعـرفـته بـالـنـظام وال تـتـم عودتـه الى اجلـنة
األبعـد استتـباب عوامل كـماله وذلك بعـدم االحتيـاج  والدين يعـلم االنسان
سـبل الـكـمـال وان يـرتـقي من عـالم احلـيـوان الى عـالم االنـسـان لـيـسـتطـيع
ا نـفـعة لـيس لنـفسه فـقط وإ ارسه عـمله مع الـعـالم اخلارجي لـيحـقق ا
لـآلخرين ولـلـبـيـئة الـتي يـحـتـلهـا وهـنـا جنـد الفـرد يـتـحمـل مسـؤولـيه كـبرى
ـستـويات مـن ذوي الكـفاءة واخلـبرة ويحـتاج الى تـعـاون ومسـاعده شـتى ا
والقـوه العضلية وأصـبحت احلاجه ماسه الى وجود نظـام وخاصيه النظام
ان اختـالل أي جزء يؤدي الى خلل في األجـزاء األخرى والدين بتـشريعاته
يـنـظم هـذه الـعالقـة ويـضع لـهـا ضـوابط سـلـوكـيه ويـجـدد نـزعـات االنـسـان
واحتـوائه حتى ال يـكون خـارج نطاق الـسوي األخالقـية وعـلى النـظام الذي

نطلق عليه اسم الدولة ان يطبق التشريعات ويصونها. 
ارسـات الكنيسة األوربيـة ولدت شعورا باالحتـجاج والندم لدى الفرد ان 
فـحـرب الـثالثـ عـامـا الـتي دارت رحـاهـا بـ حـكـومـات تـدين بـالـكاثـولـيك
ا جـعلها وأخرى بـالبروتـستانتـية أدت الى خسـائر في األرواح واالمالك 
توقع مـعاهده وستفاليا .قبل هذه كان سلـوك الكنيسة مع من تختلف معهم
ومن لم يحـقق مصاحلهـا ترميه بالـسحر والزنـدقة وحترقهم احـياء كما قام
الرهبان القساوسة ببيع صكوك الغفران للعامة واختراع الطباعة جعل في
ـقـدس ولم يــعـد حـكـرا عـلى طـبـقه مـتـنـاول الـعـامـة االطـالع عـلى الـكـتـاب ا
االكـلـيـروس .وتــصـاعـدت الـدعـوات فـصل  الـدين عن الـدولـة ونـتج عن ذلك
ـشاكل االجـتماعـية كاالغـتصاب التـفسخ اخللـقي وعجـزت الدولة عن حل ا
ــرآه لـديــهـا عــدد من األوالد يـخــتـلــفـون في مالمــحـهم والـزنـا والــلـواط و ا
ا يـرضي مـصاحلـها فـهي في خـطه منـظـمه تنـشر واصبح سـلوك الـدولـة 
األوبــئـة واجملــاعـات وتــضـرب الــشـعــوب لـتــسـتــولي عـلى ثــرواتـهــا امـا في
اإلسالم فـالـدولـة ضـروره البـد منـهـا وهـنـاك آيات قـرانـيه تـشـيـر الى وجود
لكة سليمان ولكن ما اضر باإلسالم   األحاديث لكة سبأ و الدولة مثل 
ؤمنـ االمام علي (ع)( البد للـناس من امير بر لـفقة فقد ذكـر عن امير ا ا
ـاوردي في كتـابه (أدب الـدين والدنـيا) بـذكر او فاجـر )كيـف يكـون هذه وا
اذا حارب سـلم وان يـكون للـعدالة جـامع واال  صفـات من يتولى أمـور ا
معـاوية واخلوارج واإلمام احلسـ (ع) موقفه من اجلور والظلم .من خالل
الـدولـة يـتم توزيـع حقـوق الـنـاس وضبط حـريه الـتـمـلك وعمـران الـبـلد ودفع

األعداء ورفع الظلم عن العباد ومبدأ الدين هو أقامه العدالة والدولة .
ـستـبد عـادل هذه مـغالطه اذا اإلسالم ينـفذ سـبل أقامه الـعدالـة فال وجود 
كان مسـتبد فهو غير عادل واذا كان عادل فهـو غير مستبد فالعداله إعطاء
كل ذي حق حقـه واحلرية ليست فوضى وال تتـعارض وال تتنافى مع حقوق
اآلخرين .ان اإلسـالم ال يقر دولـه تقوم عـلى الظـلم في كل  مـراحلـها سواء
في دور الــتـأسـيس والــبـنـاء كــمـا فـعل أبــو الـعـبـاس الــسـفـاح وأبــو جـعـفـر
نـصور عندمـا نكثـوا العهـد مع  بن هبيـرة  وأبو مسلـم اخلرساني ويجب ا
ان تـسـتـمر فـي أقامه الـعـدل في دور اإلدارة وتـسيـيـر األمـور مثل اخلـلـيـفة
ـهـانـة وأكل األمـوال الـعـبـاد يزرع فـي نفس عـمـر عـبـد الـعزيـز ان الـظـلم وا

الفرد الشعور بالذلة والعبودية 
يت ايالم  ومن يهن يسهل الهوان عليه ما جلرح 
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ان الــدولـة مـعــنـيه بــتـحـقــيق الـنــظـام الـذي يــنـطــلق من األمـان االجــتـمـاعي
حن كبيره في ظل دولة واالقتـصادي والسياسي وقد مرت البالد العربية 
الـعـسكـر  فـقـد أعلـنت االشـتـراكيـة وصـودرت أمـوال النـاس فـأفتـقـر الـغني
وزاد (الوحـدة)وفي العـراق رفض علـماء الديـن االشتراكـية ألنـها اغـتصاب
األموال الـناس فالنظام االقتصادي اإلسالمي يدفع الناس للعمل باستثمار

ال واإلسالم بنظام الوراثة يفتت الثروات ويوزعها. األرض واستثمار ا
ان اإلصالح الـــزراعي اضـــر بــالـــفالح واألرض لـــقــد اســـتـــوردنــا أفـــكــار
مـوضـوعـيه وتـركـنـا نـظـامـنـا االقـتـصـادي اإلسالمي الـذي يـعـتـبـر االنـسان
ـمتـلكـات ان التـدميـر والتخـريب وأحاله مكـلف باالسـتثمـار واحلفـاظ على ا
الـبـلـد الـى خـرائب وسـرقت اخلـزائن هـذا خـروج عن االسالم الـذي يـعـتـبـر
نفعة واإلدارة وليس التملك. لك حق ا الفرد مكلف وليس مالك فعلي فهو 
 ان أنظمه اخملابرات التي أسست في البلدان  ذات النزعة الشمولية جلات
الى أسـالـيب تــخـلـو من الـشــرف و الـنـزاهـة وسـيـذكــر الـتـاريخ بـأسى والم
رآه ومـا ارتـكـبـه حزب صالح نـصـر صـفـوت الـشـريف ومـا ارتـكب بـحـق ا
الــبــعث في الــعــراق بــاسـم الــوطــنــيــة ومــحــاربه االســتــعــمــار ان اجلــرائم
دنيـة في بعض الدول تـفوق بقرون من واالنتـهاكات التـي ارتكبتـها الدولـة ا
حكم الـدولـة اإلسالميـة ان احلاكم جـزء من االمه له مـالـها وعـليه مـا عـليـها
ـيزا عـنـها فـقـد الشـرعـية واذا احـتـكر وذا خـرج عن دائـرة االمه لـيصـبح 
السـلطة ضاعت الـعدالة. ان محـور اإلسالم هو الفرد الذي يـقع على عاتقه
بنـاء اجملتمع ولذي قسم اجملتـمع الى مسلم \ينطق الـشهادت ومؤمن وهو
من امن بلـقـبه ولسـانه وتـقى وهي طاعه اوامـر الـله واالمتـنـاع عن معـاصيه
ـتـنـع عن الـكـذب والــغش وخـيـانــة األمـانـة ونـقـض الـعـهـد فـطـاعه الــله ان 
ارس احلكم الـرشيد وسط والطـمع وجشع ولـكن احلاكم من الصـعب ان 
ـارس الفـرد القـتل فيه كـحل للـنزاعـات والكذب لـيصل الـى غايته مجـتمع 
والسـرقة ليـكتنـز الثـروة على اجملتـمع ان تكون لـدية آلـيات ضبط اجـتماعي
ليـتمـكن احلـاكم من أدارة دفه احلكم وآلـيات ضـبط اجتـماعي هي الـنوادي
راكـز الثـقـافي واجلامـع لقـد دخل عـامل اخر هـو اجملـتمع فـلـذينـا الدين وا
والدولـة واجملتمع والعالقـة بينهـما عالقه حوار وتفاعـل وليس هدم وتخريب
وقــتل ان مــا يـثــار عن فـصل الــدين عن الــدول يـراد به هــدم مـجــتـمــعـاتــنـا
فـالـيـهـود أقـامـوا دولـتـهم عـلى أسـس ديـنـيه وابـنـة تـرامب اعـتـنـقت الـديـانـة
اليـهودية كـي تتـزوج كوشـنر وأوالدها فـرضت عـليـها الـعائلـة تربـيه يـهودية
وعنـدما دخل اإلنكليز الى القـدس قال القائد هذه نهايـته احلروب الصليبيه
والقـائـد الـفرنـسي  وقف عـلى    قـبـر صالح الدين قـائال هـا نـحن هـنا من
جــديـد كـيف   تــدار الـدولـة اذا كــان الـقـاضي مــرتـشـيــا والـطـبـيـب طـمـاعـا
ـوظف يـسرق  الـدولـة بـتـكاسـله وأخـذ الـرشوة درس ال يـؤدي واجـبه وا وا
والـعـامل   بـتـهـرب من أداء عـمــله وهـنـا أصـبـحت الـتـقـوى سـلـوك انـسـاني
ضروري لـتـقـو اجملتـمع وإصالحه لـقـد سـممـوا أفـكـارنـا عن طريق أفالم
الرعب وأطـفالنا عن طريق األلعـاب وابتعدنا عن تـاريخنا وقيمـنا لتأتي قناه
ثـلـيـة عن طـريق احلـوار بـ الـفـتـيـات وبـ الـفـتـيان نـتـفـلكـس تـدعوا الـى ا
وصرخـات األمهات تتـعالى عن خطر األفـكار واآلراء التي تغـزو مجتمـعاتنا
..الــــدين اإلسالمـي في الـــقــــرآن الـــكـــر في اآليــــة األولى من اول ســـوره
ـسيـحـة واليـهود ) لـيس رب الـشيـعـة او السـنه او ا (احلـمـد لله رب الـعـا
ـ وفي  اآليـة الـثانـيـة من سـوره الـبـقـرة (ذلك الـكـتاب أريـب فيه ـا الـعـا ا
ــا مــنــحه الــله من قــوه أراده وضـبـط نـفس ـتــقي  هــدى لــلــمـتــقــ ) ان ا
سيـعرف ان هذا الكـتاب هو تاريخ ومـوعظة هـو هدأيه واناره طريق  لـلسير
دارس ال يـعرفون وسط اكثـر الطـرق التواءا. في لـقاء مع الطـلبـة في احد ا
قيـمه صالح الدين مجـتمـعنا وشـبابنـا يجب ان يعـرف من دافع عن أرضنا
قدس غـول نحن نـدعو الى من اسـتلم مفـتاح بـيت ا وقيـمنا ضـد التـتار و ا
دون ان يشن حـربا العـباسيـون حكمـوا نصف الـكره األرضيـة علمـائنا ابن
سـيـنــا بن رشـد الـفـارابـي بن خـلـدون .درسـنــا مـنـطق أرســطـو حـ كـانت
نـطق والفلـسفة. أوراقه تسـتعمل في حـوانيت الـباعة في اوربـا لم يعـرفوا ا
ســلـطــان الــقـانــوني دك أســوار فـيــنــا . الـشــرق في تــاريـخـه لم تـســتــطـيع
إمـبـراطـوريـاته اسـقـاط امـبـراطـوريه غـربـيه ولـكن الـسـلـطـان مـحـمـد الـفـاحت
قـدسة حتت شعار ال اله اال الله استـطاع اسقاط اإلمبـراطورية الرومـانية ا
ــنـــطق ولــيس دين اخلــداع .ان ديــنــنـــا الــذي لم يــشــوه هــو ديـن الــعــلم وا

والكراهية والعنف والتوحش 
ـرآه عندمـا باهلت صالة الله عـليك يـا رسول الله اعـترفت بـحق الطفـولة وا
بهم نـصارى جنران كـنت بحق اعـظم العظـماء فصـلى الله علـيك ما شرقت

شمس وما غربت 
وقيل كل نبي عند رتبته ويامحمد هذا العرش فاستلم 

انت بحق اعظم العظماء.
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أردوغـــان لـــبــلـــديــة إســـطــنـــبــول
وبــالـذات بــعـد جــولـة اإلعــادة مـا
زالت حـــاضــرة أيــضـــاً في حــراكه
الــذي يـتــسم بـالـعــشـوائــيـة. وهـو
عـــنـــدمـــا حـــاول مـــعـــاجلـــة جــرح
اخلــســارة بــتــحــويل مــتــحف آيــا
صــوفــيــا يـوم  24يــولــيــو/تــمـوز

إلى مسجد غير آخذ في 2020
اإلعـتـبـار بأن حتـويـلـه من مـسـجد
في زمن فـتح الـقـسـطـنـطـيـنيـة إلى
مــــــتـــــحـف فـي زمن اإلســــــتــــــقالل
األتاتوركي كـان من مالمح التوجه
ـشـاعر العـلـمـاني وغـيـر عـابىء 
وجدانية أرثوذكسية ثم كاثوليكية
بــردود الــفــعل الـالئـمــة عــلـى هـذه
اخلــطـوة الــتي كــانت حتــتـاج إلى
م الــوجه بـــعض الــتـــأمل فــإنـه 
غازيـاً لـيـبـيا وبـاألسـلـوب نـفسه ?
غزوة صـدَّام حسـ لدولـة الكويت
الـتي كــانت إحـدى رافـعــات الـثـقل
ــــــادي واإلعـالمـي عــــــنه طــــــوال ا
ســنـوات احلـرب مع إيـران غـارسـاً
في األرض اخلـلـيـجـيـة بـذور حـالة
من احلـذر وفي الـعالقـات العـربـية
تــشـقـقـات أســست بـالـتــالي لـنـمـو
الــشـعـور اإلقــلـيـمـي مـتـقــدمـاً عـلى
الــشـــعــور الـــقــومي... فـــاجلــنــوح
الــســـلــمي الــتــطـــبــيــعي خــطــوة..

خطوات.
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في ضـوء الـفـعل الـصـدَّامي وكـيف
دولـــة أن حُـــلْم صـــدَّام حـــســـ ." 

نـفـوس قـطـاعات مـن اجلـمـهـوري
في أكثرية الـواليات فإرتفعت بذلك
ــيـزان الــشــعــبـوي درجــة حــرارة ا
الـترامـبـوي. وقد تـكون تـوصيـفات
الــــرئـــــيس أردوغـــــان لــــلـــــرئــــيس
ــــانـــويل مـــاكـــرون الــــفـــرنـــسي إ
أشعـلـت حـمـاسـة لـدى نـواب حزب
أردوغـان فـوقفـوا يـصفـقـون طويًال
وبحرارة له. لـكن هذه التـوصيفات
َن أطـلـقـها في مـجمـلـهـا أضـرت 
ذلك أن بـايـدن الـذي يـنافـس نـيـابة
ــقـراطي عن أمــيــركـا احلــزب الــد
ـتـطلع دونـالـد تـرمب اجلـمهـوري ا
إلـى أربع سـنـوات أُخــرى تـقـيه من
إجــراءات كـــثــرة مـــلــفــات قـــد يــتم
فــتـــحــهــا في حـــال بــات مــواطــنــاً
ــواطــنـ ال تــخــفف من كــســائــر ا
ـــنـــصب وطـــأتــــهـــا تـــرتـــيــــبـــات ا
الــقـــضــائي األعـــلى في الـــواليــات
ـتـحـدة مـحاوالت اخلـصـوم الـثأر ا
ــا هــو مــنـه لــيس نـــعــســانـــاً وإ
مــســتــيـــقظ وفي الــوقـت نــفــسه ال
ـنـبـه اإلنـتـخـابي صـوالته يـفـارق ا
ـقـابل إن مـاكـرون وجـوالته. وفي ا
خـصـه اخلــالق بــعــقل نــيــر وغــيـر
مسكون بعقدة صدمة زعامية كتلك
ــــنـي بـــــهــــا أردوغـــــان في الــــتـي مُ
إسـطـنـبـول زائداً اإلحـبـاط الـناشئ
عن إخـفـاق مـشـروعه اإلسـتـيـطاني
في سـوريا. وإذاً فـإن الـذي يحـتاج
إلى صـدمـة تـنـبـيه لـه هـو أردوغان
ولـيس مـاكرون.وقـد تـكون خـسارة

الـعـراق العـظمى" بـإعـتبـار وصول
غــزوته لــلـــكــويت إلـى مــا تــصــور
حـــدوثه كـــان حـــريـــاً بـــالـــرئـــيس
أردوغــــــــان قـــــــراءة واقـع احلـــــــال
بالكثير من التنبه فال يتصور أنه
بـــإخــراج األواصــر الـــعــثــمـــانــيــة
الـعـابرة في بـعض الـدول العـربـية
من إضبارة طواهـا الزمن يستملك
مستـندات حلقوق يـستردها بضخ
ــســتــشــارين. الــسالح والــكالم وا
ـيداني فمن وأما عـنصر الـتدخل ا
خالل مـــرتــزقـــة وذلك ألن لـــيس له
كـــــمـــــا حـــــال إيـــــران احلــــزب أو
يـلـيـشيـا. ومن لـيبـيـا تطـال الـيد ا
األردوغـــانــيـــة تـــونس. ومن خالل
اإلسـتــحـواذ عـلى لـيـبــيـا يـتـطـاول
عـلى الــيـونـان وعـلى مــصـر ويـهـز
إسـتقـرار قـبرص ويـواصل وجوداً
غـير شـرعي في سـوريا ثم يـضرب
الـضربة الـكبـرى التي هي الـتأهب
لــغــزوات أوروبــيـــة.من هــنــا جــاء
ـــوقف الــــذي إتـــخـــذه الـــرئـــيس ا
مـــاكـــرون وذلـك ألن فـــرنـــســـا ذات
خصوصية غير موجودة لدى دول
أُخرى من القارة العجوز حيث أن
الـنــســبــة الـعــظــمى من اخلــمــسـة
ماليــ مــســلم الــذين هم اجلــنـاح
سلم من فرنسا الكاثوليكية ذات ا
الــسـتــ مـلــيـونــاً هم من الــسُـنـة
وهـذا يـيسـر لـه أمر تـوظـيـفـهم مع
الوقت " ?لـوبي" يـحـقق من خالله
مشروعه الـعثماني. لم تـؤذ فرنسا
ــــاكــــرونـــــيــــة بــــشـيء تــــركــــيــــا ا
األردوغـــانــيـــة. لـــفــرنـــســـا مــوقف
إنــــســـاني من اإلبــــادة الـــتـــركـــيـــة
لألرمن ال يـقتـصر عـليـها وحـدها.
وبــــدل عــــبــــارات إســــاءة لــــلـــذات
ــكن لألمـور أن ـاكــرونـيــة كـان  ا
سايرات مثلما كان تُحل ببعض ا
من األفضل عـدم إستـعمـال الصور
ـسـيــئـة جــمـلــة وتـفـصــيالً بـحق ا
الـذات الـرسـولـيـة ذريـعـة يـوظـفـها
ـا يـتـبـ أنـهـا ال تـفـيد أردوغـان 
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في تدعـيم مخطـطه العثـماني كما
ــســـلـــمــ الـــذين أنــهـــا تـــضـــر ا
يعيـشون في الكثـير من العواصم
ـدن والبـلـدات في دول أوروبا. وا
ثم إن من حق مــاكـرون أن يــتــخـذ
من الــــــــوســــــــائل والــــــــقـــــــرارات
ـسـلم الــتـنـظـيــمـيـة الـتي جتــعل ا
الذي يعيش في فرنـسا عربياً كان
أو أفـريـقـيـاً أو أسـيويـاً حتت خط
الــقـــانــون وإعـــتــبــار الـــتــقـــالــيــد
والــثــقــافـة واحلــجــاب كــمـا األمن
والــسالمــة خـطــوطــاً حــمـراء. من
ـاذا هذه الـهجمـة التـهجـمية هـنا 
عـلـيه. وهل يــتـرك فـرنـسـا ويـتـرك
كـــذلك بــــقـــيـــة قـــادة دول أوروبـــا
األبـــواب مـــشـــرعــة أمـــام حـــمـــلــة
ـســتــعــدين بــسـبب الـســكــاكــ ا
تـثــويـرهم اخلــاطىء إلى إعــتـمـاد
الـــنــحــر وســـيــلــة إنــتـــقــام بــديالً

ألسلوب احلوار.
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لـكـن في الــســيــاق نـفــسـه هـنــالك
مــسـؤولــيـة يــتــحـمــلـهــا الــرئـيس
مـاكرون وكل من سـيلـيه كمـا كان
يتحمـلها من سبقـوه ولم يتنبهوا
لهـا وهي توعـية أصـحاب األقالم
والريشة واحلنجرة الصادحة من
أنه عــنــدمــا تــكــون اجلــمــهــوريــة
الفرنسية ذات ديانتيْن رئيسيتيْن
سيحيـة واإلسالم ويكون هنالك ا
خــمــســة ماليــ فــرنــسي مــســلم
بـــــاتـــــوا جـــــزءاً مـن الـــــنـــــســـــيج
االجتماعي فعندها ال تعود حرية
الـرأي تـتـقــدم عـلى احلـسـاسـيـات
الــديـنــيـة. وبــالــتـالي ال يــعـود من
ـناسب من أجْل سالمـة اجملـتمع ا
وإسـتقـرار كـيان الـدولة أن تـكون
ريشـة رسام كاريـكاتور تـعلو على
سالمـة وطن كـمـا ال يـعود من حق
أسـتـاذ مــدرسـة أن يـتــفـكـهن أمـام
طـالبـه. وهــــــــــذا أمـــــــــر حتـــــــــدده
عنى أنها إستراتـيجية مـكتملـة 
ال تــــقــــتــــصـــــر عــــلى تــــنــــظــــيــــر

اإلنــفـــصـــالــيـــة اإلسالمـــويــة" أو"
"اإلسالم الــــســـيــــاسي" و "اإلسالم
ـا أيـضاً مـواءمة الـراديكـالي" وإ
مــتـعــقـلــة بـ حــريـة إبــداء الـرأي
واخلشية من أن يـكون الرأي احلر
هـــذا قــوالً أو رســمــاً فــتــيالً قــابالً
لإلشــتــعــال نــاراً  في كــنــيــسـة أو

للنحر رقاباً في مدارس.
ومن بـاب الـتـذكـيـر الـذي قـد يـنـفع
ــســـتــشـــارة أنــغـــيال مــركل فـــإن ا
وافـقت يـوم اجلـمـعـة  15نـيـسان/
أبـريل من الـعـام  2016عـلى طـلب
احلـكومة الـتركـية مقـاضاة الـفنان
انـي يـان بـومـرمان الـكـومـيـدي األ
الذي كـان ألقى خالل برنـامج بثته
شـبـكـة تـلـفـزيـونـيـة عـامـة قـصـيـدة
بــذيـئــة في شــأن أردوغـان. فــعـلت
ـة األخالق مـيـركـل ذلك ألنـهــا كـر
وتدرك مـصائـر الوغول في مـسألة
حــــريــــة الــــرأي وإلـى درجــــة مس
كــــرامــــات الــــنــــاس رؤســـاء مــــثل
أردوغان كانـوا أو مواطن أُسيء
إليهم. هكذا تصرفت ميركل مع أن
ـستـهزأ به رئيس طرف الـقضـية ا
دولـــة. كـــيـف ال يـــحـــذو الـــرئـــيس
ـستـشارة الـبعـيدة مـاكرون حـذو ا
الـــــنــــظـــــر مع أن اإلســـــاءة الــــتي
ـهـا مجـلـة حتـتـمي بـتـقـالـيد أحلـقـتْ
حرية التعـبير وإبداء الرأي كانت
بــخــيــر األنـام الــذي من ســوء حظ
الـرئــيـس مــاكــرون أن تـنــظــيــراته
درس عـطـوفـة عـلـى مـا أصـاب ا ا
بـتهج بإحـدى الرسوم الفـرنسي ا
ولد الرسولية تزامنت مع ذكرى ا
الـــنـــبــوي. وهـــذا جـــعـل أردوغــان
يـزداد أردوغـانـيـة وجــعل كـثـيـرين
سـلـمـ يـتأثـرون. والـفـرصة من ا
ـبــة أمــام الـرئــيس مــاكـرون مــنــاسِ
لتـعـزيـز إستـراتـيجـيـته اإلسالمـية
في مــعــاجلـة احلــالــة اإلسالمــويـة
الــتي أصالً هي مــوضـع إنــشــغـال
بال في الدول العـربية واإلسالمية

 . ع . والله ا عموماً

أدخل الــــــــرئـــــــيـس رجب طــــــــيب
أردوغـان إلى أدبــيــات الـتــخـاطب
ــقـــامــات الــرئــاســيــة بــ أُولي ا
عــبـارات وأوصــافـاً وتــصـنــيـفـات
مــفــقــودة الــود وإلــتــزام احلـدود
سـبـقه في هـذا اإلبــتـكـار الـرئـيس
ـنافس دونـالد تـرامب. فكـما نال ا
األكثر رقياً في انتخابات الرئاسة
األمـيـركــيـة جـو بــادين من نـعـوت
رمـاه بهـا منـافـسه دونالـد ترامب
ريب فإن بـايدن مـسوَّق اخملـطط ا
لــتـــقــســيـم الــعـــراق في زمن كــان
يـتولى فـيه منـصب نائب الـرئيس
أوبـامـا وحمـداً لـله أن العـراقـي
ـبــتـغى تـنــبـهــوا ولم يــأخـذوا بــا
التقـسيمي ذاك لم يـقصر في حق
ــنـا في الـعـالم ـا ألِـفْ تـرمب. ولــطـا
العـربي سـمـاع كـثيـر من الـنـعوت
غـير الالئـقـة من بعض حـكام زمن
الـسـتـيـنـات يـبـثـونـهـا من دون أن
يـــــــرف ألحـــــــدهـم رمـش عـــــــبْــــــر
ــيـــكــروفــونــات فـي مــنــاســبــات ا
إحتـفـاليـة أو مـهرجـانـات شعـبـية
من نــوع مـــهــرجـــانــات بـــاتت من
نـوعـية الـتـراث الكـوبي حـيث كان
الــزعـيم الــتـاريـخـي لـلـدولــة الـتي
ــيــة كــادت تــشـــعل احلــرب الـــعــا
ـدة الــثـالــثـة يــســتـمــر خـطــيـبــاً 
سـاعتـ أحـيانـاً من دون سيـكاره
رفيقه الـدائم. قد تكون تـوصيفات
ــنــافــسه بــايـدن الــرئــيس تــرمب 
أدخلت بـعض مشاعـر السرور في
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ـــنــطــقـــة) أبــشع إســـتــغالل ومن ا
ــأســاوي ــعـــروف أن وضــعــهـــا ا ا
(وكذلك الـقوميـة العـربية ووضـعها
أكـثـر مـأسـاويــة) من صـنـاعـة قـوى
ي وال االســتــكـــبــار والــظــلم الــعــا
ــأســاة إال بــايــجـاد تــنــتــهي هـذة ا
ـــوحــدة الـــقــيـــادات الـــرشـــيـــدة وا
ـصـيـر الـقـومـيـت بـاجتـاه اخلـيـر 
ولـــصـــالح االســـتـــقالل احلـــقــيـــقي
لـلـمنـطقـة بـعيـداً عن هيـمـنة الـقوى

همته خللق االزمات...  ا
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راجعة ولعله خـيرلكم  ‘بعد هـذه ا
راحل تـنفيـذ وعد بـلفور السـريعـة 
ـنطـقة عـلى حسـاب ارادة شعـوب ا
وحتـــــقــــــيــــــقـــــا خملــــــطط اخلــــــبث
الـــصـــهـــويـــني الـــذي ادى الى زرع
الـكـيـان االستـيـطـاني الـعدواني في
فـلـسـطـ رايـنـا ان اخملـطط يـسـيـر
رسومة من الغرف راحل ا حسب ا
ـصدر الـقـرار الصـهـيوني ـظـلمـة  ا
كــانت تــبــكي خاللــهــا ذلك الــكــيـان
الـــــعــــدواني خـــــوفــــا مـن الــــعــــرب
واالسالم من عــدوانــيــتــهم بــحــيث
اتـهـمـوهم بـانـهم يـخـطـطـون لـغرق
كـــيــانـــهم في الـــبــحـــر واعــادة حق
فــلـســطــ ...!!! وحـكــام اكــثـر دول
ـنطقـة يتـاجر ( مـرتاحـا ) بقـضية ا
مـــــشــــردين  ‘الى ان وصـل احلـــال
لالن : سـلـسلـة اعـتـرافات ( مـريـحة
جـدا ) بــشـرعـيــة وجـود هــذا كـيـان
سخ و يصـرح نتنيـاهو علنا : ان ا
مـايـحــصل ريح اسـرائـيـل امـنـيـا و
فــتح الــبــاب ألمالء ( اجلــيب ..!!) ‘
نـعـتـبـر ان ما حـصل فـرصـة ذهـبـية
الهل فلـسط ايـنمـا هم موجودون

ان كل ضربة لصميم الوجود ‘
الـصـهـيـوني بــيـد طـفل فـلـسـطـيـنى
يــقـتــرب حتــريــرهم  بـخــطــوات مـا
كانت له حساب عندما يتاجر حكام
نـطقـة بقـضيـتهم  ‘حتى ظـهر ان ا
احلـروب دخلـوه كان ضـمن حلـقات
ـؤامرة الـكبـرى لـزرع اليـأس نراه ا
اليوم .....!!!فـعلى الفـلسطـيني ان
اليـعـتــبـرون ان مـايـحــصل تـعـمـيق
انــتــكــاسـات  ‘بل خــطــوة بــاجتـاه
نـهـوض فـلـسـطــيـني انـخـر الـكـيـان
الــــصــــهـــــيــــوني مـن الــــداخل بــــدأ
بــحــجــارة بـيــد طــفـل فــلـســطــيــني
.....وهـذا : لـعله خـيـرلكم ..ولـيـفرح
لىء جـيبه ...الـيس هو نـتنـياهـو 
حفيد صاحب اسوء اخالق : تربية
غــيــر شـرعــيـة عــلى حــســاب لـقــمـة

عيش االخرين ?

ـواطـن الـعـراقي فـأن كثـيـراً من ا
الــلـذيـن أحـتــرمــهم يــوجــهـون ألي
السـؤال الغريب: (كـاكه صحيح أن
إألسـرئـيلـيـ تـارس  –مـالـئ –
شــــوارع مــــدن ا كــــوردســــتـــان...?)
فأجـيبـهم : (أنا لم آرى رؤى الـع

أحــد مـــنــهم ولـــكن إذا هــذا إدعــاء
صــحـيح كـونـوا عــلى ثـقـة أنه من
ــــؤكــــد بــــدأ تــــواجــــدهم أوآل من ا
ـــنـــطـــقــة بـــغـــداد وحتـــديـــداً من ا
اخلضـراء هل أنتم رأيـتوموهم في

بغداد.....?
(2)

عــــلــــيــــنــــا أن نــــرى مــــا حــــولــــنـــا
وضوعـية ونتـجاوز إطالق التهم
. أن و(تـكــفـيـر) كـل من لـيس مــعـنـا
ــوقـف الــصــحــيـح هــو الــتــعــامل ا
ــبــدأ (لـيـس كل مــا نـقــوله نــحن
وحــتى نـتــعـلــمه صـحــيح تـمــامـاً
ولـــيـس كل مــــا يـــقـــولـه ويـــعــــمـــله
خـطــأ ومـضـر تــمـامـاً) وهـذه اآلخـر
الــنــظــرة احلــضــاريــة لالمــور ومــا
حـــولـــنـــا ادى إلى مـــسح الـــقــوس
احملاصـر لكـلمة إسـرائيل حـيث كنا
نــفــهم خــطــاً بــأن الــتــمــسك بــهــذا
القوس يؤدي إلى مـحوها وأن عدم
وجود هـذا القـوس يعـني االعتراف

بشرعيتها..!
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وآآلن اصـبح الـكـثـيــر مـنـا يـشـعـر
ــتــنــفـذين بــأن حـتى احلــوار مع (ا
الـــــذين يــــعـــــمــــلــــون الدامــــة هــــذه
الالشرعية) ال يعني ذلك ثم كما ان
هـنـاك تـيارات مـخـتـلفـة بـ الـعرب
في نظـرتهـا إلسرائـيل البد أن ندرك
أيـضـاً أن لـهـذه الـتيـارات اخملـتـلـفة
وجــودهـــا أيــضـــًا بـــ الــشـــعــوب
إالسالمـيـة غـيـر الــعـربـيـة مـا أريـد
قوله البد أن يـعرف (بعض اآلخوة
ُ تعـصب السـياسيـ العرب  –وا
مــنـــهم عــلى وجـه اخلــصــوص) أن
القـوميـة الكرديـة قومـية حيه (رغم
عدم وجود دولة مسـتقله لها) ولكن
ــؤثــر عــلى االحــداث لــهــا دورهــا ا
الـداخـلـيـة وأالقـليـمـيـة عـمـوماً وفي
ـاذا نـكـفر الـعـراق خـصـوصـاَ إذاً 
الــكــورد (كل الــكــورد ...!) عــنــدمــا
نـرى أو نــســمع من يــقـول بــيــنـهم
بـــــــاحلـــــــوار وفــــــتـح احلـــــــوار مع
إسـرائـيل ونـحن نـعـرف أنـه يـوجد
أيـضـاً تيـارات أقـوى مـستـنـدة على
احلـجج الــقــويه بـ الــكــورد تـقف
ضد فتح أي إتصـال مع هذا الكيان

سخ ...! ا

الـصاحب الـشـرعي الرض فـلسـط
وإدعـاء الصـهـاينـة بـأن اليـهود هم
الــــــقــــــومــــــيـــــة صــــــاحــــــبـــــة ارض
إدعـــاء خـــرافي بـــاطل فــلـــســـطـــ
لـمتهم من أرجـاء العالم من اال و
والـقـومــيـات االخـرى (من ضــمـنـهم
قومـيتي الـكرديـة) دليل عـلى بطالن

إدعائهم 
و ذلك بعـد ضجـة مبـالغ فيـها عن
ظلم حـصل (صحـيح) ولكن الـتوجه
الــغـربي لـلـتـعـويض عن هـذا الـظـلم
الـــذي وقع عـــلـــيـــهم  عن طـــريق
اإلغـتــصـاب الرض شـعب أخـر و
تـشـريـد اصـحـابـه الـشـرعـيـ لـتـلك
ة تفوق األرض بطريـقه همجيـة ظا
ـرات عـلى الــظـلم الـذي بـعـشــرات ا
( وقع عـلـى الـيــهـود بــيـد (الــنـازيـ
الــــذين ظــــلــــمــــوا كـل الــــبــــشــــريـــة
بــعــدوانــيـــتــهم لــذلك ولــيس هــذا
ــا كالم الُنــاس لــهم كـالمي فــقط إ
مكـانتهم داخل ذلـك الكيـان الغاشم
أن هـذه (الـدولـة)مـصـطـنـعـة سـائـره
إلى الـزوال شـاء الـصـهـايـنـة أم أبو

وإني والله أشعر (بالتقيؤ) ‘‘
عنـدما اسمع او أقـرأ للبـعض يقول
(أن دولــة إســرائـيـل واحــة احلــريـة
ـقراطـية الـوحيـدة في منـطقة والد
الـشـرق االوسط) وهم يـعـرفـون حق
سخ اليقوم عرفة أن هذا الكيان ا ا
له قــيــامـة أذا الــتــزم بــأدنى مــعـنى
لـلــحـريـة احلـقــيـقـيـة النــهـا اسـاسـاً
وجـــودهـــا جـــاءت من خـالل مـــحــو

االخر ? ...
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وفي مــحـاضـرة نــظـمـتــهـا جـمــعـيـة
ســـيــكـــوي اإلســرائـــيــلـــيــة  أواسط
حــــــزيـــــران  2006شــــــبه رئــــــيس
الـكنـيـست األسبق  –افرام بورغ –
إســـرائـــيل بـــالـــشـــيـــطـــان بـــســـبب
ـارسـاتهـا العـنـصريـة والـفاشـية
ونــــبـه بــــزوالــــهـــــا بــــســـــبب هــــذه
ـمــارسـات وأضــاف إن شـيــطـانـاً ا
فـيهـا يعـمل على الـتمـيز الـعنـصري
والفـاشيـة وتابع : البـأس من كشف
فبدون ذلك لن –غسيلنا الوسخ –
يتم الغـسيل ونتـعرض حلالـة نتانة

ورائحة كريهة .
بــعـد هـذا أريــدُ أن أدخل في صـلب
وضـوع وهو القـومية (الـكردية) ا
لــهـا أرضــهـا وتــأريــخـهــا وتـراثــهـا
ولـغــتــهـا وتــنــتــمي في أكــثـريــتــهـا
الـــســـاحـــقــة إالـى الـــدين اإلسالمي
الـعـظـيـم وشاركـت وبـشـكل مـتـمـيز
في الــبـنـاء والــتـرســيخ لـلــحـضـارة
اإلسالمـــيــة هــذه الــقــومــيــة الــتي
اصبحت –في الـعراق خـصـوصا -
(وطــــبـــعــــا مـع كل أالسـف) ومــــنـــذ
ــاضي هـدف الــسـتــيـنــات الــقـرن ا
لـهـجـوم سـيـاسـي من (الـشـوفـيـنـ
ــتــعــصــبــ الــعــرب) بــأنــهــا (أي ا
الـقـومــيـة الـكـرديـة) تــسـيـر بـاجتـاه
خلق اسرائـيل آخر في قلب (الوطن
الـــعـــربي) أغـــرب مـن هـــذا أن هــذا
الـــهـــجــوم آخـــذ في الـــتـــوسع ضــد
الكورد بعد إحتالل العراق /2003
حـــيث أثــرالــهــجـــوم عــلى الــشــارع

يـجـري من اعالن دولـة بـعـد اخـرى
االعـتراف لـلـعيش مـع (دولة جـناح
ي في الـشرق االوسط الـسلم الـعـا
) هــو حتـصــيل حـاصل الســتـمـرار
اول خـــطـــوة الـــتي بـــداءت بـــوعــد
ـيـ الرض ــنـافـقــ الـعــا عـودة ا
ــيـــعـــاد وكــســـر شـــوكــة رســـالــة ا
احلـضـارة االنــسـانـيــة في الـشـرق
االوسط التـي حتمـله االسالم . أما
الـعالمـة االولى لـهـذا الـنـفـاق ظـهر
في دفع مـاسـمـيت مـنـذ ذلك الـوقت
بتولي اولياء االمور  معتمدين في
واجهة اغتصاب فلسط نطقة  ا

الن حــتى الـعــنـوان ضــمن خـطـة ‘
االغتصاب ( معلوم و مفهوم ) ...!!
ايـضـا  في  اخلــطـة الـصـهــيـونـيـة
واجهة التـاريخية و التي العالن ا
ظـهـرت نـتـائجـة عـلـنـا دون اخلجل
من هــوالء الـوكالء الـغـربـيـ ....!!
حـيث  ظبط اخلـطـة منـذ البـداية
بــفـرض ارادة هــؤالء احلـكــام عـلى
ارادة الــــشـــعـب الـــفـــلــــســـطــــيـــني
ــوقف و وجتــردهم من اخـــتــيــار ا
ثلهم في هذه احملنة قبولهم بان 
هـــوالء اولـــيـــاء االمـــور الـــذين هم
امــتــداد الول تـقــســيـم عـام 1948
الخــر خــطـة الــسالم احلــالي الـذي
يــعــدون به جــنــة الــشــرق االوسط

يقودو احفاد (هرتزل) 
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قبل عقود قـليلة ماضيـة عندما كنا
نــكـتـب أي مـوضــوع ســيــاسي عن
الـشـرق األوسط كــنـا نـضـع كـلـمـة
إسـرائـيل بـ قوسـ كـداللـة على
عـدم إعـتـرافـنـا بـشـرعـيـتـهـا ولـكن
آألن احلـــديث طـــويل بـل احلــوار
ــبــاشـــر وفــتح ــبــاشـــر وغــيـــر ا ا
الــســفــارات والـتــبــادل الــتــجـاري
أصـــبح كل ذلـك مــســـألـــة ال تــؤدي
(كما كان تؤدي) إلى أي حساسية
ولم يـحـصل هذا الـتـغيـيـر فقط آلن
أنــــور الـــــســــادات كــــســــر (جــــدار
ــمـــنــوعــات) مع إســـرائــيل ومع ا
مــرور الــزمن (أعــتـرفــنــا) بــجـراءة
الـسـادات..!وخــطـأنـا في الــتـعـامل
(كافة طـرق التعـامل) مع إسرائيل
بـل ألن لـــغــــة احلــــوار واحلــــديث
ــبــاشــر أصـــبح ســمـــة الــعــصــر ا
واحلـديث عـنـهـا أصــبح طـبـيـعـيـاً
بــفــضـل تــطــور فــهم الــنــاس بــأن
(الـشـكــلـيـات) الـتي عـلــمـنـا الـقـادة
االبطال ( –بدون عـمل بـطولي...!)
لـيـس هي الــطـريـق الـصــحــيح في
ـعقـدة في الـعالم مـعـاجلة أالمـور ا
ـحي أي إلـتبـاس حول بـدءا لكي 
تواضع أؤكد موقفي الشـخصي ا
أني أرى أن الــدولــة الــتي تــســمى
إسرائيل غير شرعية  ‘‘وإقامتها
تـــمت بــضــد مـن مــنــطـق الــتــأريخ
واجلـغــرافـيــا وحـقــوق الـشــعـوب
إنــهــا مــشـروع إســتــيــطــاني غـادر
فـرض عن طـريق قوة غـاشـمـة على
شـــعـب وهــو جـــزء من الـــقـــومـــيــة
الـكــبـيــرة لـيس فــقط مـنــتـمي إلى
اإلسالم بـل فـــــيه كـــــافـــــة االديـــــان
الـســمـاويـة ولـه تـأريخ يــشـهـد أنه
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البــــد ان الــــبــــعض مـن االصــــدقـــاء
والـقـراء يــتـذكـرون انه وفـي نـهـايـة

كتبنا موضوع بعنوان ( 2005
إســرائـــيل داخـل قــوس وخـــارجه )
نــشـــر في صــحــيـــفــة ( الــشـــبــيــبــة
الــعـــمــانـــيــة حتــديـــدا في مــلـــحــقه
الــســيــاسـي احلـدث )  ‘في الــواقع
ــوضـــوع تــعـــلــيــقـــا عــلى كــتـــبت ا
(حتـلــيل) مـطــول نـشــر   في احـدى
الــصـحف الـتي  تــصـدر في االقـلـيم
ـــنــطــقــة الــراهــنه حــول اوضــاع ا
تــوقـفـت عـلى تــصــور (مــنـطــلق من
اخلــــــيــــــال اخلـــــــصب) حــــــول دور
ومـــســتـــقـــبل الـــكـــرد في الـــصــراع
الــــدمــــوي (والــــعـــبــــثـي في اكــــثـــر
صــفــحــاته) جــاري فــيـهــا كم كــنت
اتمـنى ان يبـشر احملـلل بأن لـلكورد
دور هـو صـاحبه ومـقـرر تـصورا ته
ــؤثــر ــســاحــات دوره ا مــتـــوازيــاً 
ــشــروعـة لــلــوصــول الى اهــدافه ا
ولــكن مع األسـف فــبـــأالضــافه الى
ا قال إعتماده على التمنيات (وقد
الكورد : خؤزكّه يان جاند به رى نه
كّرد  –زرعوا االمنيات  ‘‘ولم تثمر
...!!) يــعــتـقــد ان لـ (إســرائـيل ...!!)
دور مـبـاشــر ومن مـنـطــلق الـتـأريخ
(أي تـأريخ دلـونـا عـلـيـة جزاكـم الله
خــــيـــراً?) في وصــــول الـــكـــورد الى
اإلســــتــــقالل  ‘‘واالســــوء مـن هـــذا
ا مـعناه ان إسرائيل يؤكد احمللل 
تدعم طـموح الـكورد (كل طـرف على
حـدا) ولـيس كـقـومــيـة تـسـتـحق مـا
يـــســتــحــقه الـــقــومــيــات في وحــدة
ـصـيـر (كـانـتـونـات قـبـلـية ....ألخ) ا
و(طـبـيـعي أن الحـيـاة السـرائيل اذا
شــــجـع اي طـــــرف ذي األكــــثـــــريــــة
اإلسـالمـيــة حـتـى لـو اعــتـرف به ان
ــنـطـقـة الن في يــكـون مـوحـدا في ا
هــذه احلـالـة أن وجــوده الالشـرعي
في االســاس يـسـتــوجب رحـيـله من
حيث ا تى)..!  وفي نـفس الفـترة  ‘
وهـا نحن نـسـمع ونرى فـتح ابواب
أألكـــــثــــر مـن الـــــدول الــــعـــــربـــــيــــة
واالسـالمــــيـــة امــــام ارادة الــــدولـــة
االسـتـيـطـانـيـة الـعـدوانـيـة لتـطـبـيع
الــعالقـات مــعـهــا وكـقــاعـدة الــتـزام
خــطــة الــتــامــر ضــد ارادة شــعــوب
ـنـطـقـة واألصـرار عـلى تـنـفـيـذه و ا
التي  بداءت منـذ اطالق وعد بلفور
ــواجـــهــة اي عــمـل يــهــدف العــادة
نطقة في االرادة الوطنية في هذه ا
مــواجـهــة اخلـطــة االسـتــراتـيــجـيـة
ية و قوى الهيمنة للصهيونية العا
الـغربـية الـتي تـقوده مـصدر الـقرار
ــنـفـذ اخملـلـص لـلـخـطـة االمـريـكي ا
الــصـهــيـونــيـة   ‘نــقـول ومــنـذ ذلك
الوقت كل مايحصل يصاحبه حملة
 اعـالمـيـة الـتــاريخ وسـيـر االحـداث
كما خطط له اجدادهم ...! كل مطلع
ية على اول نـداء للصـهيونـية العـا
ـيــة الـثـانـيـة قـبل بـدء احلــرب الـعـا
واألطـالق بــــــعـــــد ذلـك لـــــكــــــذبـــــة (
الـهـولـوكـوست ) عـندمـا نـتـذكـر تلك
ــراحل  ‘نـــتــذكـــر ايــضـــا  كل مــا ا
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السليمانية

هـذه الــعـمـلـيــة الـتـضـلـيــلـيـة الـتي
تـكــون نـتـائـجــهـا إسـاءة مــتـعـمـدة
لـتــأريخ الـقـومــيـة الـكــرديـة اآلنـيـة
ستـقبل أيضـاً تدخل ضمن وفي ا
الــلـعب بــعــقـلــيـة بــعض (ســطـحي
الــــفـــكــــر والــــرؤيــــا) في الــــوسط
الــكـوردي (ونــحــمــدألــله أنه وسط
أالقـلـيــة) أن بـعض من الــعـنـاصـر
الـكـورديـة (ولـيس الـكـورد كـشعب)
ــتــغــيــيـرات يــنــظــر خــطـئــا إلـى ا
الــداخـــلــيــة واالقـــلــيــمـــيــة وحــتى
ا الـدوليـة لـذا يخـطأ في تـقـيمـيه 
يــــجـــــري حــــولـه ومــــا يـــــؤدي من
الــنــتــأئـج فــمــثــآل أعــتــقــد هـؤالء
(واليــزال بــعــضــهم يــعــتــقـد..!) أن
إحــتالل الــعــراق من قــبل أمــريــكـا
وبــــــــــدعـم واضـح وصــــــــــريـح مـن
ـسخ وغير إسرائـيل (ذلك الكـيان ا
الـشـرعي) فـرصـة ذهـبـيـة لـتـحـقيق
احلـلم الـكـوردسـتـاني في تـاسـيس
دولـته ومـثل مـانـؤكـد كل مـرة أنه
مع مــشــروعـــيــة هــذا احلــلم وحق
القومية الكـوردية في أن تكون لها
دولـة مسـتقـلـة وذات سيـادة ولكن
أي خطـوة بهذا االجتـاه باألعـتماد
عــلى نــتـــائج فــعل إجــرامي نــفــذه
بــحـق الــعــراق وبــضـــد من الــقــيم
ـشـروعـة لـشـعـوب والـطـمـوحـات ا
ــنــطــقــة عــمــومــاً ومن ضــمــنــهم ا
الـكورد والـفـلـسـطـيـنـيـ سـيـكون
الــكــفــر بـــعــيــنه ويـــخــطــأ بــعض
ـتـعـصـبـ الـكورد الـقـومـيـ من ا
عـنـدمـا يـعـتـقـدون أن حتـقـيق هذا
احلـلم يـضـر بـالـعـرب دون غـيرهم
نطق كل مايحدث وما يحركه آلن ا
وما يهدف اليه في احسن االحوال
الـــقــراءة بــدقــة يـــؤكــد أن الــكــورد
ســتــكـــون في مــقــدمــة اخلــاســرين
...ومن يـعتـقد (واليـزال) أن مفـتاح
حـريـة الـكـورد بـيـد (االمـبـراطـورية
أالمــريــكـيــة) وبــدعم مـن إسـرائــيل
(إنـــتــقـــامـــاً من الـــعــرب وإالسالم)
يـفــكــرو بـغــبــاء مـزمن آلن أوآل أن
أمريكا وتأريخها أألسود تؤكد أنه
تـــبــلـي الــشــعـــوب بــبالء وتـــخــلق
أالزمــات والحتـــلــهــا وثـــانــيــاً أن
إسـرائـيل أكـثـر خـبـثـاً من امـريـكـا
عــمــلــهــا أيــضــاً خــلق الــتــوتــرات
واحلروب آلنها التعيش والتستمر
حـيـاتـهـا الغـيـر شـرعـيه إال في جو
ـنــطـقــة ومـا تـخص أألزمــات في ا
الـقـومـيـة الـكـورديـة هـنـاك جتارب
ودالئل أثــبت إســتــغالل وضــعــهــا
أساوي ) ‘وهي أعرق قومية في ا

ÊöŽ≈
إلـى/ كافـة الشبـاب اخلريجيـن وغيـر اخلريجيـن العاطليـن عـن العمـل

عادن عن إعداد برنامـج ( تعلـن الشركـة العامـة للفحـص والتأهيـل الهندسـي إحدى شركات وزارة الصناعة وا
ـتلـكون الـقدرة على الـعمل من ن  خـتلف االخـتصـاصات  مـجانـي ) لـتدريب وتأهـيل العـاطلـ عن العـمل و
ساهمة في تقليص الشباب اخلريج وغير اخلريجـ لغرض تدريبهم وتأهيلهم للحـصول على فرص عمل وا
خـتـلف التـخصـصات ـنفـعـة العـامـة . وسـيشـمـل بـرنامج الـتدريب ( 300) متــدرب  نـسبـة البـطـالة وحتـقيق ا
شهرياً سيتم تدريبهم وتأهليهم على يد كوادر هندسية وفنية حاصلة على شهادات وتخاويل دولية من شركات
ـيكانيكي ( اخلـراطـة والتفـريز والـقطـع والتنعيـم ية مـعتمدة في مجال الـتدريب بأنواع اللـحام والتشغيل ا عا
عـادن والتثقيـب ) وكذلك في مجال الفحوصات الالأتالفية  (NDT) إضافـة إلى دورات تأهيلية في وتصنيـع ا
واصفات إستخدام احلـاسوب وتصفح اإلنتـرنت وعلى قاعات تـدريبية مجـهزة بأحدث وسائل الـتدريب ووفق ا

يـة . العا
وتدعـو الشركة كافة الـشباب العاطل عن العـمل للحضور إلى مقرها الكـائن فـي ( السيديـة ) لغـرض اإلشتراك
تابعة فـي مقر الشركـة حيث سيتم بالدورات وحـسب األسبقيـة في احلضور والتـسجيل لدى قـسم التخطـيط وا

وعد بدء الدورات حال اإلنتهاء من توزيع األسماء على األقسـام . إعالمكم 
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{ فـلـنـتـحـدث عن اجلـامع الـذي انـهـار فـبـكـيت
الن خطك مكتوب عليه  ,اي اجلوامع ?

- نــــــعم والــــــله انــــــا عـــــنــــــدي جـــــوامع
بالعشرات.

{ ومنه جامع النوري .
- اي نـــعم جــامـع الــنـــوري واالكـــثــر من
جامع النـوري هناك جـوامع جديـدة كلها
ـثـنى اهمـيته فـيهـا خطـوط مـثال جامع ا
بـالـنسـبـة لي في قـصة الـنـقار الن الـنـقار
كان مجيدا وهذا يـعني ان خطي سيبقى
كـمــا هـو . وان لـم يـكن مــجـيــدا سـيــبـدو

خطي ضعيفا .
{ نقار ام نقاش ?

--نقار.
Êö(« d−Š

{ ينقر على الرخام ?
- ينقـر على حجـر احلالن . فهذا اجلامع
كـــــــان لـه شـــــــريط  عــــــــلى الـــــــشـــــــارع
يـقــرؤه الـنــاس جـمــيــعـهم الن به فــائـدة
عامة ليست للـمصل فقط وعندي جامع
الزيـواني فيه مقـبرة مـاعدا الكـتابات في
قبرة . اجلامع حتى من ال يصلي يدخل 
فـي مـسـجــد  ال اجلـلـيل يــرى خـطـا من
ــؤسف ان يــذهب اروع مــا يــكــون ومن ا
وال يـعـوض وعـنـدي امـاكن اخـرى خـارج
ـوصل ولـم يـصل الـيـهـا داعش وبـقـيت ا
وفيـها تـصامـيم وخط من اروع مـا يكون
واخلـط الــــــرابـع وهــــــذا الـي حــــــفظ الي
شــخص يــذهب الى زاخــوفــلــيــذهب الى
جـامع الـرحـمن فـسـيـرى اجلـامع كـانه لم
  في العراق  ,النني تيسر لي به من ي
يكتب باجلص واحلجر ايضا  ,واجلامع
االخـر في بــغــداد ال اعـرف مــصـيــره هـو
جــــــامع فـــــخــــــري شـــــنـــــشـل فـــــيه 300
متـر  كتابه قـسم منه كاشـان وقسم منه
باحلـجر وقـسم منه بـاخلشب وقـسم منه
بـاجلص وفـيه لـوحـة كـبـيـرة جـدا خـارقة
حيـنمـا تراها تـتعـجب لهـا وال نعرف هل

طار . بقي ام ال وهو على طريق ا
{ مع مــثـنى الــعـبــيــدي حتـدثــنـا عن اخلــطـوط
احلديـديـة على سـياج جـامع اخلـلفـاء قيل انـها

نسبت الى هاشم احدهم صحح
- ال ليست لهاشم.

ن ? �}
- لــيـست لــهـاشم فـهـي من احلـديـد وهي

شغل احلدادين
{ والقالب ?

- ال اعـــرف هـــو لـــيـس من اخلـــطـــاطـــ
عروف ا

{ سـمعـت مرة في حـوار مع احـدهم تـقول انه
هاشما كان ضنينا" ال يعلم اخلط

- ال لــيس بــضــنــ هــو صــاحب حــرفــة
ونحن عندنـا من عنده حرفة يـعتبر عنده
ـهنـة كان هـاشم يطبق ـهنـة وسر ا سر ا
هـذا . ولهـذا اتـهم بهـذا االتهـام وحـينـما
يـأتــيه الــطـالـب وكـان يــقــبل اي شـخص
سكه الثلث والثلث يأتيه يتعلم  ,وكان 
مـســتـحــيل ان يــبـتــدأ به الـشــخص ولـو
عنـدك منـارة تطـلعـها درجـة درجة اما ان

تخرج الى احلوض فهذا مستحيل .
{ وماذا عنك ,بأي خط تمسك الطالب ?

- ابـسط خط تــتـعـلــمه هـو الـرقــعـة وانـا
وضعت كل اسرار اخلط في الرقعة

ـــدارس تــلك { لــكـن خط الـــرقــعـــة كـــان في ا
الكراسة التي عملها هاشم

ـاذا . انـا - ال هــذه فـاشـلـة وســأقـول لك 
دارس نفسي درست على كراس ا

{ من كان خطاطا" ? هاشم اليس من جيلك?
-  ال هـاشم اكـبـر هـو والدة  1917وانا
 1931وكــان قـبل كــراس هـاشم  ,كـراس
صـــبــري وقـــبل صــبـــري كــان خـــطــاطــا"
لبنانيا" عمل لهم  8كراريس فما جنحوا

شق ال تعلم نهائيا" . وهذه طريقة ا
{ وهل جنحت كراستك ?
ية - كراستي االن عا
{ كيف تعلمني اخلط ?

- نـعـطـيك مــثـاال" انـا عـمــلت خـطـة  في
وصل بحـيث خالل سنت دارس في ا ا
جــعــلت مــدرسي ومــدراســات ومــعــلــمي

. ومعلمات اللغة العربية كلهم خطاط
{ اذا" ال يــجـوز ان يــكـون الــصـانع واالســطـة

بخط واحد فهو ليس بصاحلكم
- اســمح لي انت حــيــنــمــا تــمــسك رأس
اخليط سـتمشي  ,انا حـينـما اعـلم ابتدأ
بـالـرقـعـة فـفـيه كل االسـرار  ,امـا الـبـقـيـة
حــتى ان تــركـته عــمـلت لــهم دروس عـلى
ــلــخص الــثــاني شــكـل مــلــخــصـات  ,فــا
الـديــواني وبـعـده الـتـعـلـيق ويـسـمى في
ايــــــــران (نـس تــــــــعــــــــلـــــــــيق) امـــــــــا في
بــــغــــداد  والــــشــــام ومـــصــــر يــــســــمى

(الفارسي).
{ من النسخ هذا ?

- ال فارسي  ,الـنس تـعـليق كـلـهم كـتـبوا
وقــالـوا انه خـلـط من الـنـسخ والــتـعـلـيق

. والتعليق قد
{ لــلـــتــصــحــيح ( الـــنس تــعــلـــيق ) لــيس هــو

النسخ?
- ال عالقـة له فكـلـمة نـسخ تـعني (نـلغي)
امـا نـسخ الـتـعـلـيق فـهو الـغـاء الـتـعـليق
وهذا لم يـقـله اال واحد ايـراني وال عالقة
له بـالـنسخ نـهائـيـا" . ويكـتب بـقلـم او
بالقلم وسن القلم واكثره رسم لذلك اكثر
ا اخلطـاط االيـرانيـ رسامـ اكثـر 

هم خـطـاطـ وقـد صـارت مـركـبة ب نس
تعليق وتعني مسحه.

{ طـيب هل تعـترض عـلى االيرانـي تـقول هم
رسامون وانت ابتدأت رساما" ?

- طـبـعا انـا ابـتـدأت رسـاما"  ,انا دارس
لعـلم النفس وخـاصة  علم نـفس الطفل
ا عدت لـنفسي وجـدت ان لكل شخص و
عـمـرين عـمــر زمـني وعـمــر فـني او عـمـر
عـقـلي  ,عـمــرك الـزمـني  4او  7سـنـوات
امـا العـقـلي فقـد يـكون  12سنه او اكـثر
وعندما ترى طفال بعمر  7سنوات يرسم
رسمـا مضـبوطا هـذا يعـني ان عمره 12

سنة.
{ وماذا لو كان للشخص عقالن ?

- ال يجوز هو عمـر زمني هذا ثابت وانا
ثـبت لي ان كل انـسـان خلـقه الـله تـعالى
وخـلق عنـده كل االمكـانـيات لـكن نحـتاج
الى وسائل الخـراجهـا الى حيـز الوجود
 ,وحـيز الـوجـود يكـون امـا بالـدراسة او
بالتـعلم او ان يجتـهد بنـفسه ليصل الى

نتيجة .
{ هل تـعلم ان يـاسـ الـهاشـمي كـان يـسمى

ابو دماغ . كم دماغا" للخطاط ?
- االنــسـان عـنـده دمــاغ واحـد فـمـا خـلق
االنـسـان بـقـلـبـ عـدا قـضـايـة شـاذة قـد
حتدث فهناك والدات بـراس اما الدماغ
ــقــصــود فال يــكـــون اال واحــدا" وهــنــا ا

تورية وتعني هذا ذكي جدا .
{ اقول لك شـيئا" اينشتاين بعد موته شرحوا

دماغه فوجدوا انه ال يتخلف تشريحيا"
- ال يختلف طبعا.

{ مـاذا لو وضـعـنـا دمـاغك حتت سـكـنـر ماذا
سيظهر ?

- الـله اعـلم اكيـد دمـاغ طبـيـعي لـكن لكل
انسـان خلقه الـله وخلق فـيه كل االشياء
الــتـي تــتــصــورهــا عــبــقــريــة لــكن كــيف

تستخرجها? 
{ في الـــعـــمــــر الـــعـــقـــلـي مـــاهـــو اول حـــرف

خططته    بحياتك ?
-- حـيــنـمــا كـنت ارسم كــنت طـالــبـا في
ـا جـاءت امـامي اخلـطـوط االبـتــدائـيـة و
ـرحــوم صــبـري كــنت ارسم لــلـخــطــاط ا

اخلطوط
{ هل تقصد القراءة اخللدونية ?

-- صبري الهاللي
{ هل يـجرؤ يوسف ذا الـنون عـلى ان يبـتكر

ابجدية تنسب اليه ?
- نـــعم انــا كـــتــبت ابـــجــديــة لـــشــركــات
سـويـسـرية فـيـها اخـتـصـار وهو ابـتـكار
لـشكل احلـرف الن احلرف حـينـما يـبتـكر
سـتـتــشـكل مـنه كــتـابـة جــديـدة .وعـنـدي
تـعـهـد مـعـهـم اننـي بـعـد ان يـنـشـروها ال

اخذ منهم شيئا.
{ عـــلى ذكـــر الـــســـويـــســـري تـــعـــلم ان ايـــاذ
احلـســيـنـي (تـلــمـيــذك) خط الــديـنــار الــعـراقي
الــسـويـســري عـصـام حـويـش قـال لي انـهم لم

يكونوا يطبعون في سويسرا
- نـــعم كــانـــوا في االول يـــطــبـــعــون في

سويسرا.
{ قل لي عن خط ايـاد احلسيـني على الـدينار

العراقي
يز. - خط اعتيادي ليس فيه شيء 

{ والذي خطه على نصب الشهيد ?
- خط بـــالــنـــسخ وخط مـــجــسـم فــصــار
اخلط يــأكل بــعــضه بـالــظل . واخلط في
نــصب الـشـهــيـد هـو خــطي النـني اعـدت
ــاع وغــيــر خــطه وعــلى مــرمــر اســود و

محفور.
{ لكنه على ازرق داخل القبة ?

- ال داخـل الــقــبــة هــنـــاكــخــطــان اثــنــان
احدهما الياد واالخر لي.

{ من ياكل من  ,الثلث ام الرقعة ?
- الثلث ياكل الرقعة.

{ انت منحاز للثلث ? خطاط بالثالثة ?
- نعم.

{ قل لي  3خطاط هم االمراء
يزات معينه - ال يوجد امراء لكل خط 
وكل خطاط يتميز بخط مع نحن لدينا

خطاطون كبار.
{ عدهم لي من تؤمن به

- اول من بدأ مـحـمد صـالح الشـيخ علي
ــوصل بــدأ بـاالعـالنــات في بــغـداد مـن ا
وتأثيره على صبـري ومن تأثيره وتأثير
صبري صار هاشم وبعد هاشم لم يظهر
ــسـتـوى ــسـتـواه كــلـهم كــانـوا  احـد 
ا جئنا وجاء عباس بغدادي متواضع و
وصـار الـبـقـيـة مـشي اخلط انـا عـلـمت 4
دورات في بـغداد لـكل احملـافظـات فـصار
عندي في كل مـحافظة  8خطاط هؤالء
ا رأت تـركيا نشـروا اخلط في العـراق و
ـسـتـوى الــذي وصـلـنـاه في اخلط هــذا ا
ادخــلـــوا اخلط في  13جـــامــعـــة تــدرس
اخلط بـدرسـ احدهـمـا تعـلـيمي ودرس
اخــر هـو تـأريخ اخلـط وصـار اخلط بـ

العراق وتركيا.
{ دهام مـحـمد حـنش يؤاخـذ اجلـامعـات على

انها ال تدرس فلسفة اخلط العربي
- التـوجـد فـلـسـفـة النـهم يـدرسون اخلط
وال يـعـرفـون تـأريـخه واذا عـرفـوا فـأنـهم
يعرفون التـأريخ القريب وفي احد االيام
ذهـــبت الى هــاشـم وقــد عــاداني في اول
االمر وبعدها صرنا اصدقاء فوق العادة
ذهبت عنـده ورايت مؤلف كتـاب (مصور

اخلط الـعـربـي) هالل نـاجي زين الـدين ,
ـســكــون بـبــحث لي عن اخلط رأيــتــهم 
وصـرت فوقـهم صدفـة وقـلت لهم مـاهذا?
قـالـوا نــريـد ان نـرى كـراسـتك عن تـأريخ
اخلـطــوط مــاهي ومــاذا تـعــني كــانـوا ال

يعرفون شيئا عن اخلطوط .
{ لــكن هالل نــاجي عـمـل بـحــوثـا كــثــيـرة عن

اخلط العربي
- ابـدا" سـاخـبرك قـصـة تـسـتغـرب مـنـها
ـرحـوم مــحـمـود شـيت حـيـنـمــا جـاءنـا ا
ـعـلـمـ قـلت له هذا خـطـاب الى مـعـهد ا
اخلـط الـــذي طـــبـــعه اجملــــمع الـــعـــلـــمي

سيصبح سبة على اجملمع.
{ اي خط تقصد ?

- مــصـــور اخلط الـــعــربي الن كـــحــاطب
بليل.

{ من هو احلاطب بليل ? هالل ?
- ال ناجي زين الـدين وقد غـير اخلـطوط
بأبنه الذي تعلم اخلط ونقله وشوهه ثم
خـذ مــجـلـة اجملـمع وانـظـر كم عـنـدي من
وقد الـتـصـحـيح الـذي بلغ  63صـفـحة  ,
رأيت انـهـم يـتـبـاهـون به وقـلت لـيـوسف
عز الـدين اني لو كتـبت لكم السـتخرجت
الف مالحظة قال لي لكن مصطفى جواد
لم يـكـشف لـنـا اال  27مالحـظـة فـقـلت له
اعطني اسبـوعا او اسبوع  ,فأثبت له

 500مالحظة.
?500 }

--نعم  500مالحظة نشرها مباشرة.
?500 }

- 500 ومـــوجــودة فـي مــجـــلـــة اجملــمع
وجميعها على مصور اخلط العربي ولو
كـنـا في الـبيـت التيت لك بـالـنـسـخة وفي

كل صفحة مؤشر عليها باالحمر .
{ مـا الـعـداء بـيـنك وبـ هـاشم? ابـو راقم هل

يعادي احدا!
كان - في اول االمـر لم يـكن مـعـاديـا لي ,
اجـد الزهـدي النه صار اسـتاذا مـعاديـا 
في مــعـهــد الــفـنــون اجلـمــيــله فـقــال انـا
مـوجـود وتـاتـون بـاسـتـاذ لـلـخـط? طـبـعا
عـاداه ,وبــعــد ان تــوفي مـاجــد الــزهـدي

رحمه الله اتوا بهاشم.
ا تـوفى هاشـم قالـوا انه ترك فـراغا كـبيرا  }

في تخصصه!
- ال لم يترك فراغا.

{ من عبأ مكانه?
- انــا عـــبــأته كـــله عــلـى االطالق. اغــلب

الطالب من سنة  1973هم طالبي.
{ لكنك واحد من سحرة االرض

-- ســحــرة االرض هــذه قــصه مـن ســنـة
 ,1989يـــقـــال ان فـــرنـــســا هـي مـــصــدر

الفنون في العالم.
{ هي مدينة النور

- نعم صار عـندهم ركوز في الفن ,قالوا
فخـطر نـريد ان نـرفع مـسـتوى فـنـانيـنا ,
في اذهـانــهم طـريـقـتـ ,امــا ان يـبــعـثـو
فــنـــانــيــهـم لــشــكـل الــعــالم ,او ان يــأتى
بفناني العالم الى فرنسا ,قرروا ان يأتو
بـكل فن في العـالم سـواء كان شـعبـيا او
تـشـكـيـلـيـا ( اي فن) ب  100شخص من
ا جاؤوا  الى بغداد قالوا كل العالم ,و
لهم ,عنـدنـا يوسف ,فـالتـقـيت مـعهم في
مـهرجـان الـواسـطي الـثامن ,فـاعطـيـتـها
عــدة اسـمـاء مـنــهم عـبـاس وروضـان من
اهل النـجف وحيـنهـا هاشم لم يـكن حيا
حيث توفي سنة  1973وهذا احلدث في
عام  1989واعطيتها احمد عبد الرحمن
و زيــاد من اربــيل  ,واســمــاء اخــرى من
فقالت وصل ,واتصـلت بـبعض مـنهم , ا
ال اريـد لــوحـة اعـتــيـاديـة فــنـحن عــنـدنـا
مـعـرض ويــجب ان تـكـون فـيه طـفـره في
الفن ,فقـالت لي ال يوجـد غيرك ,قلت لها
انا عمـلت بعض الـلوحات فقـالت هذا ما

اريده ,فعملت لوحة مثل هذه طولها 15
متر وهي ذات زخـرفه اعرض من هذه ب
 1مــتـر ,وكــانت اعــجـوبه ,وعـرضت في

معرض سحرة االرض.
{ سحرة االرض عد لي  3منهم.

- لــو كــان الــكــتــاب عــنــدي لــرأيت مــئــة
شخص ,فـهم قــد طـلـبـوا من كل مـشـارك
شـيـئـا من نتـاجه عـلى ان يـكون مـتـمـيزا
فـاخلـطـاط لـه مـيـزة والـنــحـات له مـيـزة,

.. نحات حديث ونحات قد
{ راح السحرة من بقي منهم

- هم  100شـــخص الـــله اعــلـم من بــقي
منهم.

{ انت منهم?
- انا منهم.

{ الساحر االوحد?
ا الله اعلم! - لر

{ قال انا فرعون وقالها ابليس
--بـــالـــنـــســـبـــة لي انـــا لـم اتـــصل بـــهم
ـركز بـومبـيـدو لعـرفت ما لـواتصـلت  
من بقي مـنهم ,فـهذه الـقـصه مـنذ 1989

اي منذ  30سنة.
ـــكن ان نــقــول ان يـــوسف ذو الــنــون { هل 

يقول انا ساحر االرض الوحيد في اخلط?
- في اخلط هذا ال شك ,لـيس بـامري بل
النه اخـتـيـارهم هـذا للـقب الـوحـيـد الذي

اعطي لي.
{ هـاشم سمى ابنه راقم على مصطفى راقم,

ستعصم? انت اسميت ابنك عصام على ا
- ال ونـــفـس عـــصـــام ســـودت عـــصـــامــا
وعلمته الكر واالقداما فانا تعلمت اخلط
ولـم اخـــذ االجـــازة فـــيه ,فـــانـــا خـــطـــاط

عصامي.
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ستعصمي   { احكي لي عن ياقوت ا
ـلـوك اشـتراه ـسـتـعـصـمي  - يـاقـوت ا
ستـعصم بالله ,فنسب له فـرباه وكأنه ا
ولـــده وعــــلـــمه الــــكـــتـــابـه وصـــار احـــد
ـستـعصـميه او ـكتـبه ا ـوجودين في ا ا
ستنصريه ,فألف كتابا وكان موسيقيا ا
وخطاطا ,وقد قيل ان خـطه على مدرسه
ابن الـبواب ,لـكـنـه كـان مـبـتـكـرا فـابـتـكر
طريقه جديده فاسـلوبه في كتابة النسخ
كــــان لـه اســــلـــــوبــــا خـــــاصــــا ,واخــــذه
الـعـثـمـانـيـون فـاشـتـهـر اسـمه. وقـد الف
عـنه كـتـاب واحـد وفـيه خـلط بـيـنـه وب
وصلي ,فانت ان لم تكن تعرف ياقوت ا
كـنك الـتمـيـيز اسـالـيب اخلطـاطـ فال 
بيـنهم ولـكل مدرسته ,ومدرسـتنـا حالـيا
كـانت في زمن الـدولـة الـعــثـمـانـيه فـيـهـا
خــطـــاطــون مـــشـــهــورون احـــمــد الـــقــر
حـصـاري وطـريـقـته عـلى طـريـقـة يـاقوت
ـوصلي ,والـذي طـور هو الـشـيخ حـمد ا
الـلـه االمـاسي نـسـبـة الى امـاسـيـا وتـقع
شــمــال تــركــيــا. امه وابــوه من بــخــارى
وســـكــنــوا هــنـــاك وتــعــلـم اخلط فــصــار
خـطـاطـا مـتـمـيـزا جـدا وتـرك حـوالي 25
الى  26مصـحفا تـعتبـر من الروائع وقد
ـصحف واهدته طبـعت الدولـة التـركيه ا

الى رؤساء الدول.
{ جــــائــــتـــنـي اشـــارة رفــــعت االقـالم وجـــفت
الـصـحف ,في سـورة يـوسـف (( يـوسف ايـهـا
الصـديق افتـنا في سـبع بقرات سـمان يـأكلهن
ســبع عــجـاف وســبع ســنــبالت خــضــر واخـر
يابـسـات)) الـدنـيـا في نـظـرك كـيف تـراها? هل

هن سنابل يابسات ام خضر?
- هذا الـعصر عـصر السـنابل اليـابسات
فــالـسـيــطـرة لـيــست لـلـحق  ,الـســيـطـره
لـلبـاطل لذلك نـحن نعـيش عصـرا صعـبا
جـــدا والـــعــراق االن كـــلـه حــروب وقـــتل
ومـأسي ونـحن انـاس وقع عـليـنـا الـقدر,
والقـدر امتـحان امـا ان يكـون فتنه او ان

يكون عذابا.

ؤرخ شارك وزيـر الـثقـافة والـسيـاحة واآلثـار حسن نـاظم في النـدوة التي أقـامتـها عـمادة كـليـة األداب بجـامعـة الكـوفة  لـتكـر ا
فصل في تـاريخ النجف  وذلك خالل حضـور الوزير لندوة نـاسبة إجنازه  50مجـلداً  ضمن موسـوعة ا الكـبير حـسن احلكيم 
ؤرخ النـجفي احلكيم في عـمادة كلـية األداب .والتقى وزيـر الثقـافة رئيس اجلامـعة الدكتـور ياسر لـفتة حسـون وعميد األحتفاء بـا
شتـركة في مـجال طبـاعة الـكتب والـثقافـة العـراقية كـلية األداب الـدكتـور عالء حسـ الرهيـمي  و منـاقشة عـدد من القـضايـا ا
كـتبة النـجفية ا أجنزه من كـتب أغنت ا وقال ناظم في كلـمتة عـلى هامش التكـر : إن احلكيم عـلم من أعالم النجف العـلميـة والثقافـية  
فـصل في تاريخ النجف . مثـمناً : على خـطوة جامعـة الكوفة وعمـادة كلية اآلداب تـكر احلكيم على والعراقيـة  وعلى رأسها مـوسوعة ا
ياً وباحـثاً . اجلدير ذكرة : أن احملتفى ؤرخ العراقي بـوصفه أكاد منجـزة الفكري . مشيراً : أن احلـكيم له مكانة خاصـة في وسط ا
ؤلفات  إلى جـانب موسوعته  وشغل منصب ؤرخ في محـافظة النجف األشرف  له الـعديد من ا ي يعد من أهم ا به هو باحث وأكـاد

رئيس جامعة الكوفة وعميد كلية اآلداب في فترات سابقة  وكذلك مؤسس مجلس األث الثقافي .
ÍdÐU'« ÊËbFÝ
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مايـزال اسمه يـوسف وكان اجـمل اخوته
ن ولـدوا عـام 1931    من اخلــطـاطــ
وبـــعــده بـــاضــعـــاف الــثالثـــ ; خــطــاط
نــــابــــغــــة  بــــلغ فـي رسم اخلـط الـــذروة
الــعــالـــيــة  في هــذا الــعــصــر .قــال عــنه
خــبـراهـذا الــفن انه عـالم فــريـد في تـراث
اخلط  عند العـرب ; إنه عزيز الند  في
الــــــــشــــــــرق .تـــــــخــــــــطـى يــــــــوسـف جب
ــــــوت واجــــــتـــــرح ــــــنــــــون  وجـــــاز ا ا
الـعجـائب  ; له قـلم يخط  عـلى الـقرون
وعكـاز يدق عـلى الكواكـب  . فقيه اخلط

العربي يوسف ذنون  
{ يـوسف ,اجـمل احلروف فـي اسمك الـياء ام

الواو ام الس ام الفاء?
. - هو الس

ا يستقبل من الزمان   { الس
�- نـعم ,النـه يـأخـذ بــعـدا زمـانــيـا وبـعـدا
ا يستقبل   من  سوف  مكانيا ,فالس
من الـــــزمن ,وبـــــنـــــفس الـــــوقت يـــــأخــــذ
بــعــدا  مــكــانــيـا ,ســيل او الــســهـول او
لكن الـسيف ,أمـا الـسـيف فـهـذا ( حـكم) ,
ـستـعمله ـألوفه او ا ـعاني ا هذه  من ا

ب الناس وهي تمسهم مباشرة.
{ و جأتني بال سيف ,اين سيفك?

- اي نـــعم ,الـــســـيف اصـــدق انـــبـــاء من
الكتب في حده احلد ب اجلد واللعب.

{ هل كـــنت تــلـــعب حــيــنـــمــا كــنـت تــخط هــذه
اخملطوطة التي فوق رؤوسنا االن ?

ــا كـــنت مـــجــدا في اقـــصى حــد - ال وا
اجلـد الن هـذه يـحـتـاجــلـهـا تـركـيـز كـبـيـر
جــدا  من حـيث هــنـدسـة احلــروف .فـقـد
كان اخلطاطون يعملونها بقوالب ,بينما
انــا كـتــبــتــهـا مــبــاشـرة ,هل تــرى حــرفـا

يختلف عن االخر?
{ يعني كيف مباشرة?

- يعني اخذت القلم وعملته بهذا احلجم
ورأسا كتبتها.

{ هذه فرشاة وليست قلم!
اذج -اي هو قلم ,انا اخترعـته وعندي 
ــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــت االن فــــي الــــــــــــــــ
يـسـألـني  اخلـطـاطـون  كـيف كـتـبـتـها?
اقـول لهم  تـعالـوا  تفـضلـوا  كتـبتـها

بهذا القلم!
 هو قلم معدني بـترتيب مع اضعه في
احلبر االعتيـادي وهذا الورق اعتيادي ال
احـتــاج الى اي شـيئ اخـر ,بـيــنـمـا نـحن
حــيـنـمـا نـخط نـسـتـخـدم الـورق االرت او
ــقــهـر ــطــلي ويــســمى الــورق ا الــورق ا
وهذه تـرجمه غيـر صحـيحة من الـتركيه,
ولقد كـان القد مـطلي فقط ,كلمه عربيه
واضــحـة جـدا . كــان يـؤتى به من الــهـنـد
وكـان هـاشم اخلـطاط رحـمه الـله يـسـميه
بـتـســمـيه هـنـديـه قـلـنـا له الــغـيـهـا ( ابـو

راقم).
{ أبـــو راقم خط هــــذه (اآليـــة اخلـــامـــســـة من

سورة النحل ) ?
- ال ال مـــا احـــد خـــطـــهـــا ,كـــان يـــســـمى

بــالـهــنــدي ( الــتــرمــا) وهي كــلـمه
ــعـــنى مـــطــلي وهي هــنـــديه 
مـحـرفه طـبـعـا بيـنـمـا كـلـمة
مـــــطـــــلي هـي الــــشـــــيئ
الــطـبــيــعي لــكــونــهـا

ئة. عربيه  100با
{ هذا جلي?

وقد -- هـذا جـلي ,
جـــاءت من كـــلــمــة
ا النها جليل قد
كـــــانت تـــــكـــــتب
باحلـجم الكـبير
عـلى الــعـمـارات
وكــــانـت تــــرسم
رســـمــــا تــــكـــتب

كتابه.
ــــــــاذا اســـــــــمه { و
جـــــــلي��,هـل هـي من

جلي الذهب!
- نـعم جــلـيل يـعـني

كبير ,اما اجللي الـديواني فهـو للديوان
االعـتـيـادي عـنـدمـا حتـسـنه يـصـبح مـثل
الــــذهب اجملــــلي ,امـــا فـي خط الــــثــــلث
فـــهــذه  تـــعــني الـــكــبـــيــر ,امـــا اجلــلي
الـــديــواني فـــهــو الــزيـــنــة الــتـي تــلــحق
بــالــديـوانـي كي تــكــتب به االلــقــاب وقـد
جــاءت  هـــذه الـــتــســـمـــيه في الـــعـــهــد
الـعـثـمــاني فـقـد كـانت الــقـاب الـسـلـطـان
ـ تــكــتب بـاجلــلي الــديـوانـي ومن ثم ا

يكتب باخلط الديواني.
{ ذاك هو الطغراء !

- الطغـراء في االعلى فيه اسم الـسلطان
لــــــكن فـي االســـــفل خـط من االلـــــقـــــاب ,
السلـطان ابن السلـطان كذا كذا  ,وكانت

تكتب باجللي الديواني.
◊uD)« ·dý«

{ طــيب يـقــول الـشــعـراء ان اشــرف الـبــحـور
ـا ال يـؤيـدني ولـيد الـصـراف. فـما الطـويل ور

هو اشرف اخلطوط ?
- الــثـلث اشـرف اخلـطــوط ويـسـمى ابـو
اخلطوط النه تكون خالل القرون الثالثة
ـــكي ,وهـــو خط االولى الن اخلـط كــان ا
يــابس او يـســمى مـبـســوط واشـتق مـنه

بسوط. غربي ا اخلط ا
? { وهل هذا يابس ام ل

. واخلط الل كان يكتب كتابة - هذا ل
ــشق وهي اعــتـيــاديه وكــان يــســمى  ا
شق تـعني الـكتـابـة السـريعه ,ثم صار ا
ــشق ــدود ثم مــات ا اصــطالحــا عــلى ا
فـصـار الـلـ وبـعــدهـا الـقـلـقـشـنـدي هـو
اخلط الل نفسه ,وكان يسمى في االول

. قور ومن ثم صار الل با
ــقــور  ,يــقــال ان الــكــوفي من { عــلى ذكــر ا

كوف! وليس من الكوفه نفسها! ا
لنكن ـوضوع , - الـكوفـة ال عالقة لـهـا با
ــاذج من اخلط صـريـحـ ,الن لــديــنــا 
الــكـوفي مـن قـبل االسالم  ,حــيث لـديــنـا
ـوذج ( حرانـا جلـا) من سـنة  568ولم

تكن هناك كوفة!
{ ماذا قلت االسم عفوا?

- حرانا جلا
{ حـرانـا جلـا لم اسـمع بـها ,اول مـرة اسـمع

بها!
- اي نعم ,هذه في االردن اكـتشـفو فـيها
نـصــا يـقـول ( بــنـيت انــا شـرحــبـيل ابن
ظـلمـو ذا الـبرطـون سنـة كـذا بعـد مفـسد

خيبر بعام ).
{ قبل اخلط النبطي?

- اخلط النبـطي خطان ,االول هو آرامي
ولــيس غــيــره ,وحــيــنــمــا صــارت دولــة
االنــبـاط وهي دولـه كـبــيــرة ومـســيــطـرة

وعليها طرق التجارة.
 { مدن القوافل البتراء وتدمر واحلضر

- نـعم وحيـنمـا جـاءت الدولـة الرومـانيه
رأت ان هــذه الـدولــة غــنــيه جــدا فــقـامت
بـاسـقاطـهـا سـنة  606 ميالديه وفي ذلك
الوقت كانو يكتبون باخلط االرامي وبعد

ذلك الوقت صاروا يكتبون خطا جديدا.

{ �هذه مـدن الـقـوافل الـبـتـراء احلـضـر تـدمر
اما كانت لديها خطوط?

- احلـضـر لـديـهـا خـطـوط ونـحن اخـذنـا
من احلـضـر ,الن احلـضــر سـقـطت سـنـة
ـــا  241عــــلى يــــد الــــســـاســــانــــيــــ و
اسـقطـوها اخـترع الـعرب اخلط الـعربي
وقد اخذوه عـلى طريـقتهم ,نفس طـريقة
احلضر ,واحلضر اخذت من االرامي

وكــانت بــثالثــة  اســالـيب ,فــقــد اخـذو
احلروف كـما هي واخـذو حروفـا ارامية
واخـتـرعوا اخـرى عـمـلـوا لـهـا تـطـوير  ,
حــــــــروفــــــــا اخــــــــرى ,جــــــــاء احــــــــدهم
لـــيـــكـــتب  مـــقــالـــة في احـــدى اجملالت
الشائـعه قص احلضر ,يعرف  14كتابه
ارامـية ,لـكــنه مـا قـدر ان يـقـرأ احلـضـر,

فاحلضر ما قرأت اال سنة .1954
�{ بأي خط كانت?

لكنه -  هم خطـهم اخذوه من االرامي ,
ــيـزات خـاصه فـصـار خـطـا خـاصـا له 

بهم ال يقرأه اال احلضريون  
سنـد احلميري ام اخلط { ايـهم اقدم اخلط ا

االرامي ?
ــســنـــد احلــمــيــري  هــذا في - اخلط ا
ــعـــيــنـــ والــســـبــأيــ اجلــنـــوب في ا

واحلميري وفي القرن السادس .
{ مصحف عثمان بأي خط كتب ?

ـكي , - مـصـحف عـثـمـان كـتب بـاخلط ا
ـــكـي مـــاخـــوذ مـن خط اجلـــزم واخلط ا

وهو خط العرب قبل االسالم .
{ اقرب الى اي خط االن ?

- هــوخط مــبـــتــكــر ارادوا نــســبــته الى
الـنـبـطي بـيـنـمـا اخلط الـنـبـطي اخـذ من
اخلط الـعربي واخلط الـعـربي صار بـعد
سـقـوط احلـضـر لـذلك يـقـال ان ثالثـة قـد
اجــتـمـعــوا مـرامـر ابن مــرة واسـعـد ابن
جــذرة واالخـــر ال اعـــرفه وهــذه اســـمــاء
ارامية وسطرة تعني باالرامي (سطر او
كــتـاب) فــهـؤالء من اخــتــرعـوا الــكـتــابـة
واخـتـرعـوها في مـديـنـة (بـقـة) وتقع في
جـزيــرة بـ الــنــهـرين جــنـوب احلــضـر
ب 68كم ومن ثم انـــتــقـــلت الى االنـــبــار
ويــقــال الى احلــيـرة  ,لــكن انــا اقـول ان
احلـيــرة ال دخل لــهــا الن احلــيــرة كـانت
تكـتب بالـسريـاني . ومن ثم انتـقلت الى

مكة
{ طيب هذا تسطير ام حتبير ?

- هـــذا تـــســـطـــيـــر بـــقـــلم خـــاص عـــمل
خصيصا لهذا احلجم .

{ مــاهـي اجــمل ايـه تــطـــرب لــهـــا في ســورة
يوسف ? صوتا?

- تـلك الـتي قـرأهـا مـصـطـفى اسـمـاعـيل
بصـوته حـتى اتهم بـأن قراءته  لـيست

ا قالت (هيت لك) (هؤت لك). للقران 
{ وغلقت االبواب وقالت هيت لك

- اها هيت لك.
{ طــيب خـلــيــنـا نــحـكـي عن االبـواب . مــاهـو

اجمل باب خططت عليه خطك ?
ــســجــد الــبـصــرة النــني - اجــمل بــاب 
عـمـلته كـله مـزخـرف وعمـلت فـيه عـنوان

الباب وقد عمل من القاشاني .
{ دعـني اعـود لــبـيت شـعـر لـقـصــيـدة كـتـبـهـا

الدكتور جليل رشيد
ــســـاجــد اذ تــعــالـى صــرحــهــا ... وذر ا

رصعتها خطا بديعا مونقا.
ساجد يعني ? { اي ا

ـســجل عـنـدي  201مــسـجـد لــكـنـني - ا
كن كتبت  اكثر فانا رايت ان الرقم ال 
ان يصدق وانـا اكتب مبـاشرة وال يوجد
خـطـاط يـكـتب الـكــتـابه مـبـاشـرة . حـتى
سـجد البـنية ا كـتب  هاشم رحـمه الله 
عنـدها عمل قـوالب خاصـة حلرف احلاء
وحــروف اخــرى بــيـــنــمــا انــا اكـــتــبــهــا
عـدن بـحـيث مـبـاشـرة بـقـلم اعـمـله مـن ا

ياخذ حبرا محدودا
{�من مــفــاخــر اخلط عــنــد هـاشـم هـو جــامع
احليدر خانه (القبة) وجامع بنية (احملراب) ثم
الـشــيخ عـبـدالــقـادر الـكـيالنـي . مـاهي مـاثـرك

التي تفخر بيها ?
- اخلـط الــذي خــطه هــاشـم رحــمه الــله

جدا جميل فهذا هو خط الثلث .
{ اهو ثلث ?

- هـو ثـلث اجلـلي  ,لـكن اخلط في قـبـة
احلـيدر خـانه من جـهـة الشـارع فـهذا
خط مــحــقـق مــطــوق ولــهــذا صــار

نوعا من اخلط جميل جدا .
{ القبة من الداخل ثلث

- نعم من الداخل ثلث .

من اعمال اخلطاط يوسف ذنون

يوسف ذنون
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هـو رجل ظُـلم كثـيـراً وأمضى أكـثر من
نـصف عـمـره بـعـيـداً عن طـعـم الـراحة
ضـربـته عـواصف الـغـضب الـسـلـطوي
وأثــخــنــته جــراحــاً في روحـه وعــنــمـا
هـدأت قلـيالً هاجمت األمـراض جسده
وقــد كــابــر عــلى االخــيــرة لــكـن جـراح
ـاً وبــرغم ذلك ظل الــروح ظــلت تـنــز أ
الـضــابط الـثـائـر والـسـيـاسي الـثـابت
هــادي خــمــاس قــابــضــاً عـلـى مـبــادئه
الــقــومــيــة مــتــشــبــثــاً بــحـلـم الــوحـدة
الــعـربـيـة لم يـهــادن ولم يـضـعف أمـا

التراجع فال وجود له في قاموسه.
ن يــعــرفه أو ومــيـــزة هــادي خــمــاس 
عـــــاصـــــره فـي اجلـــــيش أو الـــــعـــــمل
الـسـيـاسي صـدقه وصـراحـته وهو من
الـنـوع الذي ال يـضم في صدره ويـقول
رأيـه حـــتى لــــو عـــرف مُـــسّــــبـــقـــاً انه
ســيـؤذيه أو يُـلــحق ضـرراً به ومـؤمن
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فـتحت اآلثار العراقـية بعد عام 2003
شــهـيـة الـعــديـد من الـطــامـعـ جـراء
ـــتــــردي وضـــعف الــــوضع األمــــني ا
ـنـشـآت الـســيـطـرة عـلى الـعـديـد من ا
ـعــنـيـة بـاآلثـار الــعـراقـيـة وأهــمـهـا ا
لــتــأتي غــزوة داعش اإلرهـابي 2014
وتـكـبس عـلى أنـفـاس احلـضـارة; فـقد
ها وثـقت هذه العصابات أعمال تهد
مــرئـيــاً لـتــصل إلى الـعــالم أجـمع في
أكــبــر انــتــهــاك إنــسـانـي بـحـق تـراث

البشرية والشعوب.
وحـتى بـعـد حتـرير األرض من داعش
لم يــكـتف مــنـتـهــكـو اآلثـار الــعـراقـيـة
وسـراقـهـا من أعمـالـهم الـتي تطـولـها
ـخـتـلف الـطـرق بـ فــيـنـة وأخـرى 

وتعدد األماكن الزاخرة.
تـفـتح (الـزمـان) مـلف هـذا الـعـدد أمام
هـذه االفـة اخلـطـيـرة الـتي اسـتـهـدفت
وال تـــزال آثـــارنــا ?بـــاســـتــطالع آراء
الــقــضـاة اخملــتــصــ لـلــوقــوف عـلى
الـسبل الكفـيلة للحـد من تلك الظاهرة
عــبـر اإلشـارة إلـى الـقـوانــ الـرادعـة
وعـمليات االعتداء التي طالت األماكن

األثرية.
ـتـخـصص الــقـاضي مـنـجـد فــيـصل ا
ـة بــنــظــر قـضــايــا الــنـزاهــة واجلــر
االقــتـصـاديــة في حتـقـيق ?الــرصـافـة
ـواقع األثـريـة يـذكــر أن "الـكـثـيـر من ا
تـعرضت لـلنـبش والسـرقة مـثل موقع
(تـل عرنـوص) و(تـل الـذهب) وغـيـرها
الـكثير لـكن النوع األكثـر انتشاراً في
الـعـاصـمـة بـغداد ?هـو الـتـجـاوز على
ـــواقع األثــريـــة والــتــراثـــيــة ســواءً ا
بــــالـــبـــنــــاء كـــمــــا حـــدث فـي الـــبـــاب
الـوسطاني أو عبـر فتح مياه اجملاري
كـــمـــا حــصل فـي (خــان مـــرجــان) أو
ا إحـداث تغـييـرات في شكـل البـناء 
ال يـتالءم مع التصميم التراثي له كما
حــــدث في جــــامع الــــســــهـــروردي أو
عــمـــارة الــدفــتــر دار أو الـــكــثــيــر من
ـهــمــة في شـارع ــواقع الــتـراثــيــة ا ا
ـة". الـرشـيـد أو مـحالت بـغـداد الـقـد
وأضـاف فـيـصل بـشـأن اجلـهـات التي
تـتحـمل مسؤولـية هـذه التغـييرات أن
"بـعض الـبلـديـات أو جهـات في أمـانة
بــغـداد تـقـوم بــأعـمـال هــنـدسـيـة دون
إخـطار الهـيئة الـعامة لـآلثار والتراث
وإعالمها قبل الشروع بها واحلصول
عـلى موافقاتها بالعمل كما ال تفوتنا
االشـارة الى التجـاوز الذي يحدث من
ـــواطـــنـــ عـــبـــر هـــدم الــدور قـــبـل ا
ناطق الـتراثية وزراعة األراضي في ا
الــريـــفــيــة الــتي حتـــوي عــلى مــواقع
أثـرية". وبـشـأن اإلجراءات الـقـضائـية
لــزيـادة احلــراسـة عــلى اآلثــار يـقـول

فــيـصل "تـمت مـفــاحتـة الـهـيــئـة الـعـامـة
واقع لـالثار والـتـراث بخـصـوص عـدد ا
الـتـراثـيـة واالثـريـة بـغـيـة االهـتـمـام بـهـا
بــشــكل جـدي". وردا عــلى ســؤال بــشـأن
الـقـطع االثريـة الـتي فـقدهـا الـعراق بـعد
عام  2003وعـمليـة استعـادتها يـتحدث
فــيــصـل عن "قــطع أثــريــة مــهــمــة جــرت
اسـتـعادتـها" الفـتا إلى أن "هـناك عـملـية
رصــد ومــتــابــعــة مـســتــمــرة لــلــمـزادات
الـدوليـة اخملتصـة ببيع االثـار وح يتم
عـــرض أحـــد الـــقـــطـع االثـــريـــة من تـــلك
ــزادات سـواءً في أوروبــا أو الـواليـات ا
ــتــحــدة يــتـم اخــطــارنـا ?عــبــر إحــدى ا
الــسـفـارات الــعـراقـيــة في تـلك الـدول أو
قـسم االسترداد في الـهيئة الـعامة لالثار
والــتـراث أو مـديـريـة الـشــرطـة الـعـربـيـة
والـدولـيـة في وزارة اخلـارجـيـة عـنـدهـا
يـصار الى مفـاحتة اجلهـات ذات العالقة
كـوزارة اخلارجية ورئـاسة االدعاء العام
لـلشروع في فتح اضبارة للقطعة االثرية
ــســروقــة وتـبــدأ عــمــلـيــة مالحــقــتــهـا ا
". وأضـاف فـيصل قـضـائيـاً ودبلـوماسـياً
أن "العراق جنح في استعادة العديد من
ـسـتـعـاد مـنـها من الـقـطع االثـريـة مـثل ا
موقع (هوبي لوبي) لبيع التحف الفنية
وهي شــركــة أمـريــكــيـة مــخـتــصــة تـمت
اسـتـعـادة  (3817) قـطـعـة أثـريـة مـنـهـا
كــمـا تــمت اسـتــعـادة قــطع اثـريــة بـعـدد
78مـن لــبـــنــان و32 قـــطـــعــة اثـــريــة من
بـريطـانيا وكـذلك استعـادة ملف االسرة
ــمـلــكـة الــعـربــيـة ــالـكــة لـلــعـراق من ا ا
الــســعــوديــة وقــطع اخــرى من هــولــنـدا
والــنـرويج.  ذلك كـلـه خالل الـسـنـوات
ـاضـيـة". وبـشـأن مـا يـثـار حـول فـقـدان ا
(االرشـــــيـف الـــــيـــــهـــــودي) يـــــقــــول إن
"الــســلــطـات االمــريــكــيــة وجـهت ?عــبــر
الـطـرق الـدبلـومـاسيـة طـلـباً رسـمـياً الى
احلــكــومــة الــعـراقــيــة طــلــبت من خالله
تـأجيل تسليمه لفترة معينة حل إكمال
عـمـليـة إصالحه من الـضـرر الذي حل به
وكـل ذلك حـصل بـفــضل تـضــافـر جـهـود
الــقـــضــاء مع الــهـــيــئــة الـــعــامــة لالثــار
والــتـراث ووزارة اخلــارجـيـة والــشـرطـة
الــعـربـيـة والـدولــيـة ومـديـريــة مـكـافـحـة
نـظمـة".ويشـكو الـقاضي "من ـة ا اجلـر
ضـعف التعاون الدولي وبطء االجراءات
وتــعـقـيـدهـا حـيـث أن الـكـثـيـر من الـدول
تــمــاطل في اعــادة االثــار الــعــراقــيـة وال
زادات تـتـخـذ اجـراءات قانـونـيـة بـحق ا
الــدولـيــة الــتي تـتــعـامـل بـهــا مع سـبق
عـلــمـهـا بـأنـهــا غـيـر شـرعـيــة" مـقـتـرحـا
"تـــطــبــيق جتــربــة ?بـــعض الــدول الــتي
تــعـانـي من سـرقــة اثـارهــا عــبـر تــوكـيل
شـــركـــات مـــحـــامــاة دولـــيـــة في بـــعض
احلـاالت اخلـاصة الـتي تسـتوجب إقـامة
دعاوى في البلدان التي توجد فيها قطع

ــتــاجـرة في فــرق في الــعــقــوبـات بــ ا
زيفة". القطع االثرية احلقيقية او ا

ادة  48مـن قـانـون االثار ـقـابـل أن "ا بـا
والــتــراث رقم  55لــســنــة  2002وكــذلك
قـانـون مـكـافـأة اخملـبـرين رقم  33لـسـنـة
ـعلـومـات تخص ن يـدلي   2008مـنح 
االثـار العراقـية مكـافئات مـالية مـجزية"
بـحسب فيصل. فيما يؤكد حاجة العراق
كـافحة اآلثار والى إلى "مـديرية خـاصة 
جــهـــاز حتــقــيــقي تـــخــصــصي لــغــرض
الـتخـصص في عملـية الـتحقـيق بجرائم
تـاجـرة بـها كـونـهـا قد تـهـريب االثـار وا
ـة عــابـرة لـلــحـدود ومن اصــبـحت جــر
ـنـظمـة اخلـطيـرة اضـافة الى اجلـرائم ا
أهـمـية ?هـذا الـتشـكيل في مـنع التـجاوز
ـــواقع االثــريـــة والـــتــراثـــيــة في عـــلى ا

العراق".
w «dF « Êu½UI « w  —UŁô«

من جـانبه يعرف القـاضي ناصر عمران
ادة (4/ ـوسوي اآلثار بأنها وحسب ا ا
نقولة ـنقولة وغيـر ا سـابعا) "األموال ا
الــتي بـنــاهـا أو أنــتـجـهــا أو كـتــبـهـا أو
رســمــهــا أو صــورهــا اإلنــسـان وال يــقل
عـمرها عن (مـئتي سنة). وكـذلك الهياكل
الـبـشـريـة واحلـيـوانـيـة والـنـبـاتـية". أمـا
ــواد الـتــراثـيــة فـقــد عـرفــتـهــا الـفــقـرة ا
ـذكورة وهي االموال ادة ا ) من ا (ثـامنـاً
ـنقولـة التي يقـل عمرها ـنقولـة وغير ا ا
عن (مـئتي سـنة) ولهـا قيـمة تاريـخية أو
وطـنية أو قومـية أو دينية أو فـنية يعلن
وسوي. عـنها بـقرار من وزير بـحسب ا
ــوســوي بــعــقــوبــات شــديــدة ويــذكّـــر ا
تـضـمـنـهـا القـوانـ بـحق مـهـربي اآلثار
ـن اخـرج عــمــدا مـن الــعـراق كـ"اإلعــدام 
مـــادة أثـــريـــة أو شـــرع في إخـــراجـــهــا
والـسجن مدة ال تـزيد على عـشر سنوات
من قـام بالـتنقـيب عن اآلثار دون مـوافقة
الــسـلــطـات اخملــتـصــة وكـذلك مـن يـقـوم
?بـاحلـفر أو الـغراس والـسـكن في موقع
اثـري وكـذلك يـعـاقب بـاحلـبس مـن يـقوم
ـادة أثــريــة مـزيــفـة". وعن ــتـاجــرة  بــا
االنــتــهــاكـات الــتي طــالت اآلثــار يــقـول
ـوسـوي "إنـها تـعـرضت ألبشع هـجـمة ا
وحـشية ?بـعد سـيطرة تـنظـيمات داعش
ـنـاطـق االثـريـة بـعـدما االرهـابـيـة عـلى ا
قــامت هـذه اجملـامـيع بــتـهـد وتـخـريب
ـتـاجـرة بـهـا" الفـتا االثـار وسـرقـتـهـا وا
ـة سرقـة االثار ال ?تـخـتلف إلـى أن "جر
ـة اخـرى مـن حـيث االركـان عن أيـة جـر
ـادي يـتـمــثل بـفـعل االخـتالس فــالـركن ا
ــتــمـــثل بــالــقــصــد ــعــنــوي ا والــركـن ا
ــفـتـرض او اخلـاص اجلــنـائي والـركن ا
ــحل االخــتالس". ويــؤكـد الــقـاضي أن
"دورا كـبـيرا يـؤديه القـضاء الـعراقي في
ــتـــخــذة الـــتــشـــديــد عـــلى اإلجـــراءات ا
ـتـاجـرة فـيـهـا بـقــضـايـا سـرقـة االثـار وا
كونها انتهاكاً لإلرث احلضاري العراقي
واعـتداءً على هـوية العـراق احلضارية"
ـواد مــشـيــرا إلى "إرســال الـكــثـيــر من ا
األثــريـــة إلى الــهـــيــئــة الــعـــامــة لــآلثــار
والـتراث ووضعت حتت تصرف السلطة
اآلثـاريـة إضافـة إلى اصداره لـلـكثـير من
ــتــهــمـ االحــكــام الــقــضــائــيــة بــحق ا
ــتـاجـرة والـسـرقـة".وعـمـا إذا شـهـدت بـا
ــهـربـ آثــار (ذي قـار) تـعــرضـات من ا

ــوســوي أن "هــذه االعــتـداءات يــجــيب ا
قـلت عن السابـق لكن في الفـترة االخيرة
تـعـرضت اثـار الـرفـاعي الى مـحـاولة من
ـهرب تصـدت لهم القوات قـبل ثلة من ا

األمنية والذوا بالفرار".
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شـمـاال في مـحـافـظـة نـيـنـوى تـقع أكـبر
الــرقع اجلـغـرافـيــة في الـعـراق والـشـرق
االوسـط الـــــــتـي حتـــــــوي عـــــــلـى آثـــــــار
حلـضارات تعاقبت عليها هذه احملافظة
الـزاخـرة تعـرضت ألبشع عـمـليـة انتـهاك
طـــالت تـــراثـــهـــا عـــبـــر تـــنـــظـــيم داعش
اإلرهـابي الذي اجتاحـتها صيف 2014.
ويـقول القاضي عمار أحمد مصطفى من
ـــوصل إن "ســـرقـــة مـــحـــكــــمـــة بـــداءة ا
وتـخريب االثار احـدى احلروب الثـقافية

ــكــمــلــة لــلــحــروب الــتــاريــخـيــة الــتي ا
اســـتـــمــرت مـن حـــرق أور الــســـومـــريــة
وصـــوال إلى اســـتـــيالء تـــنـــظـــيم داعش
االرهـابي عـلى محـافـظة نـيـنوى وانـشاء
ــزعــومــة".وأضــاف أن دولــة اخلـــرافــة ا
ــديــنــة تـعــرضت الـى حـمــلــة واســعـة "ا
الــــنــــطـــــاق لــــنــــهب االرث احلــــضــــاري
والــتـاريـخـي كـان الـهــدف مـنـهــا تـمـويل
الــتــنــظــيم اإلرهــابي ومن جــهــة اخـرى
ـديـنـة ابــتـداءً بـتـفـجـيـر تـدمــيـر تـاريخ ا
ـــقـــدســة األثـــريــة ـــراقــد ا اجلـــوامع وا
لألنبياء واألولياء أعقبها تدمير وسرقة
الــنـــصب والــتــمـــاثــيل لــلـــشــخــصــيــات
الــتــاريــخــيـة والــقــطع االثــريــة الــنـادرة
تاجرة وتـهريبها عبر الدول اجملاورة وا
بـــهـــا في الــدول االقـــلـــيــمـــيـــة وأوروبــا
وغـــيـــرهـــا من دول الـــعــالم". ومـن خالل
ـنـظـورة الــعـمل الـقــضـائي والـدعــاوى ا
أمـام محـاكم التـحقـيق في نـينـوى يبدو
أن تــصـنـيـفـا خــاصـا لـلـعــصـابـات الـتي
اســـتـــولت عـــلى اآلثـــار يــتـــحـــدث عــنه
كن تصنيف الـقاضي مصطفى قائال: "
الـعـصـابـات اإلجرامـيـة الـتي تـعـمل على

جتارة وتخريب االثار الى:
أوالً: عـصـابـات تـنـظيـم داعش االرهابي
وصل الـتي عملت منذ اسـتيالئها على ا
ــواقع االثــريــة الــتي من عــلى تــدمــيــر ا
الــصــعـب حــمــلــهــا ونــقــلــهــا وبــيــعــهــا
واالســـتــفـــادة من عـــائــدتـــهـــا لــتـــمــويل
أنــشــطــتــهــا االرهــابــيــة ومــنــهــا مــوقع
الــنـــمــرود واحلــضــر ومــنــارة احلــدبــاء
ومــرقــدا الــنــبـي يــونس والــنــبي شــيت
ـوجـودة في وتــدمـيـر الـقـطع الــكـبـيـرة ا
ـوصـل وكـذلك تــهــريب االثـار مــتــحف ا
ــتـاجـرة بــهـا عــبـر دول اجلـوار وذلك وا
ـتـطـرف الـعالم بـعـد مـا أوهم الـتـنظـيم ا
أنه قــام بـتـدمــيـرهـا بــزعم أنـهـا (أوثـان)
ـتوفـرة تـفـيد بـقـيامه ـعـلومـات ا ولـكن ا
ـية بـتـهريـبـها وبـيعـهـا في السـوق الـعا
عــبـر وسـطــاء حـيث تـشــيـر احـصــائـيـة
الـيونسكو أن تـنظيم داعش االرهابي قد
جـــنى مـــا يــقــدر بـ(000.36. 000دوالر)
ســتــة وثالثــ مـلــيــون دوالر أمــريـكي".
نـظمة: حيث ة ا ثـانيا. عـصابات اجلـر
بـدأت هـذه العـصـابـات نشـاطـها بـسـرقة
اآلثـــار من الــعــام  2003بـــعــد االحــتالل
ابــان تــعــرض احملــافـظــة الى عــمــلــيـات
الــسـلب والـنــهب وقـد بـدأت ?عــمـلـيـات
سـرقة االثـار من قبل افـراد غيـر منـظم
وبـــســبب انــشـــغــال االجــهـــزة االمــنــيــة
ــحــاربــة الــتــنـظــيـم االرهـابـي شـكــلت
عـصـابـات مـنظـمـة تـديـر عمـلـيـات سـرقة
االثــار فـجــمـعــوا مــا نـهب مــنـهــا بـغــيـة
تــهـريــبـهـا الـى دول اجلـوار ومـنــهـا الى
ـية. ثـالـثـا. الـتـجـارة غـير االسـواق الـعـا
ـشــروعـة لـآلثـار عـلى مـسـتـوى االفـراد ا
. الفـتـا إلى أن "هـذا الـنـوع هـو احملـلــيـ
االكـثر شيوعا في الوقت احلاضر واالقل
خــطــورة من حــيث الــتــصــرف بــالـقــطع
ـلـكون االثـريـة كـون الـقـائـمـ عـلـيه ال 
اخلـبرات واالمكانـيات الكافـية لتهـريبها
وانـهم عادة ما يقعـون في قبضة القوات
االمــنـيـة وفي الـوقت ذاته تــكـمن أهـمـيـة
هـرب الـقبـض علـيهم لالسـتدالل عـلى ا

وايجاد أسواق التهريب".
رابـعـاً: عـصـابات الـتـنـقـيب والـبحث عن
االثـار: وتـكـمن خـطـورة تـلك الـعـصـابات
ـواقع االثـريـة الى الـتـخـريب بـتـعـرض ا
كـونهم يسـتخدمون أدوات ومـعدات غير
ـقـتـنـيات مـؤهـلـة لـلتـنـقـيب مـا يـعرض ا
االثــريــة لــلـتــلف وقــد يــكــون الــتــخـريب
مــتــعــمـد لــلــمــواقع االثـريــة الســتــخـدام
أمـاكنـها كـمصـانع أو معـامل أو ساحات
وقـوف سـيارات أو دور سـكنـية بـحسب
الــقـاضي. وعـن االسـالــيب الـتي اتــبـعت
والتــزال بــاالسـتــيالء وســرقــة االثـار في
نــيـنــوى يــجـمــلـهــا الـقــاضي بــالـنــقـاط

التالية:
1-عـمـليـات الـنهب في مـنـاطق احلروب:
وهــذا مــا حــصل فـي الــعـام  2003ابــان
االحــــتالل ?حــــيـث فــــتح الــــبــــاب عــــلى

مـصـراعـيه لعـمـلـيات الـسـلب والـنهب
تـاحف بشكل خاص عـموماً وسـرقة ا
أعـــقــبـــهــا اســـتــيالء تـــنــظـــيم داعش
االرهـابي عـلـى احملـافظـة واالسـتـيالء
عـلى اثـارهـا ومـقتـنـيـاتهـا ذات الـبـعد

التاريخي.
ـتـعـمد: وذلك 2-عـمـلـيـات التـخـريب ا
ـراقد ـعـالم واألضـرحـة وا بـتـفـجـير ا
من قـبل الـتنـظيم االرهـابي بزعم أنـها
وثــنـيـة اال ان واقع احلــال يـشـيـر الى
قــيــام الــتــنــظـيـم االرهــابي بــالـبــحث
والـــتــنــقـــيب حتــتـــهــا حــيـث لم يــتم
الـتــنـقـيب فـيــهـا سـلـفـا لــقـدسـيـة تـلك

االماكن.
3-جتنيد السكان احمللي في البحث
والـتـنقـيب عـلى االثار: وذلك بـتـجنـيد
واقع االثرية الـسكان القاطـن قرب ا
مـن قبل وسـطـاء مـحـلـي لـهم صالت
بـعصـابات خارجـية مخـتصة بـتجارة

االثار.
وعـن دور القـضـاء الـعـراقي لـلـحد من
تـــلك اجلـــرائم اخلــطـــيــرة يـــقــول إن
"أهمية عالية اوالها القضاء للتحقيق
بـــجـــرائـم ســـرقـــة االثـــار اال أن االمــر
اليــقـتــصـر عــلـيه فــقـد بل يــقع اجلـزء
نفذة ـهم على اجلهـات السانـدة وا ا
مـتـمـثـلـة بـاجلهـات الـتـنـفـيـذيـة سواءً
شـرطـة االثـار أو هـيـئـة اثار ?نـيـنـوى
نـــــاهــــيـك عن أجـــــهــــزة اخملـــــابــــرات
نـظمة. والبد من ة ا ومـكافحـة اجلر
االشـارة الى ان عدد دعـاوى االثار في
اسـتـئنـاف نـينـوى االحتاديـة بـالفـترة

احلالية  31دعوى.
عـوقات التي تواجه بـينمـا يشخص ا
اجـراءات السيطـرة على تهريب االثار
في الـعراق بـعدم تـوفير حمـاية كافية
والـــتــجــاوز عــلى لــلـــمــواقع االثــريــة
ـــهــمـــة بـــالــبـــنــاء ـــواقع االثـــريــة ا ا
?الـعـشوائي وعـدم توفـر االمـكانـيات
الـالزمـة لــكـوادر االثــار وقـلــة الـوعي

واقع االثرية. بأهمية االثار وا
وأكــد عــلـى ضــرورة أن تــكــون هــنـاك
"جــهـود حـثــيـثـة غــايـتـهــا اسـتـرجـاع
ــسـروقـة واحملـافـظـة عـلى مـا االثـار ا
نظمات تـبقى منها عن طـريق تدخل ا
ـية الـدولـيـة اخملـتـصـة بالـتـراث الـعـا
وتــلك مـهــمـة يـجـب انـاطـتــهـا بـوزارة
اخلـارجيـة اضافـة الى عقـد مؤتـمرات
ـعـنـيـة (اخلـارجـيـة عـامــة لـلـوزارات ا
والـداخــلـيـة والـهـيـئـة الـعـامـة لالثـار)
ثلى للمحافظة على ووضع احلـلول ا
االثـــار اضــافــة الى وجـــوب تــشــكــيل
جلـان أمـنيـة واسـتـخبـاراتـية تـشـترك
مع الـهيئة العامـة لالثار بكل محافظة
ـعلومـات عن تواجد مـهمـتها تـوفير ا
سـروقـة الـتي التزال الـقـطع االثـريـة ا
واقع مـوجـودة في الـعـراق وحـضـر ا
االلـكـترونـيـة التي حتـوي على دروس
تــعـــلــيــمــيــة فـي بــيع وجتــارة االثــار
اضـافة الى ازالـة التـجاوزات الـواقعة
واطن ـواقع االثريـة وتـوعيـة ا عـلى ا
حـول أهـمـية االثـار وحـثه عـلى تـقد
ـعلـومات االستـخبـارية التي ?تصل ا
عـلمه بخـصوص أماكن تـواجد القطع
االثـرية بـغيـة احلفـاظ علـيهـا وحمـاية

التاريخ العراقي".
—d;«

لن تكـتفي (الزمان) بإشارة واحدة الى هذا
لف اخلـطير الذي شـمل واليزال حواضر ا
الـعـراق وشواخـصه الـقـائمـة والـتي جتـسد
هويته لـلبشرية جمعاء (االثار) بل لنا أكثر
مـن وقــفــة قــادمــة جتـــاهه مــنــوهــ الى أن
معاجلـة تلك االفة اخلطـيرة مسؤولـية وطنية
مــشـتـركــة تـتــحـمل جـمــيع مـفــاصل الـدولـة
الـقــيـام بــهـا كـل وفق دوره مـثــلـمــا اشـارت
اجابات الـسادة القـضاة على اسئـلتنا هي
مـسـؤولـيـة سـتـجـني االجـيـال الـقـادمة الـتي
ستطـأ هذه االرض من بعدنا ثـمار معطيات
جناحهـا فيما لـو استعـيدت االثار الـعراقية
ـوجـود مـنـها ـسـروقة و احلـفـاظ عـلى ا ا

ُخرّب. وتعمير ا

فـيهـا يدعوهم الى الـعودة لـلعراق مع
ضـمـان سالمتـهم وكـان هادي خـماس
ــســتــجــيــبـ ولـم يـســتــمع الى أول ا
حتـذيـرات رفاقه الـذين كـانـوا يخـشون
ـض عــــلـى عـــــودته الى عـــــلــــيـه. ولم 
بـغـداد غـير فـتـرة قـصيـرة حـتى جاءه
زوار الـــفــــجـــر واقـــتـــادوه الى قـــصـــر
الـنـهـاية وتـعـرض الى تعـذيب جـسدي
ونـفسي غير  مسوغ برغم ان احملقق
ـا يـكـفي بـانه قد كـانت لـديـهم االدلـة 
ــعـارض ولم اعــتـزل الــعـمـل احلـزبي ا
يـعد له نشـاط سياسي مـناهض وبهذا
الـصــدد قـيل ان الـرئـيس الـبـكـر تـذكـر
هــادي خــمـاس وكــان عـارفــاً بــعـودته
واسـتـفـسـر عن وضـعـه فـجـاءه اخلـبر
بــأنه مــعــتــقل عـنــد نــاظم كــزار فــأمـر
بــاالفـراج عــنه وشــاع في حـيــنه بـانه
قـال: أو هـكـذا نُقل عـنه (لـيش مـا يجي
كاني) ?. هادي خماس.. نـاظم ويقعد 
رحـمك الـله فقـد عانـيت كـثيـراً وعشت
وسـط االوجـاع زمـنــاً طـويالً وواجـهت
ـضايـقات ولم حتن هـامتك ـتاعب وا ا
لـمات وبـقيت ذلك الـرجل الذي أمـام ا
لـم يـغـادره الـتـفـاؤل في أحـلك األوقـات
وأشــد االزمـات اهــنـأ بــالـســكـيــنـة الى
جــوار ربك مُــلــتــحــقــاً بــرفــاقك الــذين

سبقوك وأحببتهم وأحبوك.

dO∫ ارهابي من داعش يدمر الثور اجملنح bð

اثـريـة مهـمة وغـالـية الـثمن السـتـعادتـها
كــونــهــا تــمـثـل جـزءاً مـن تـراث وتــاريخ
الــبـلـد". ومع جــهـود احملـكـمــة ومـديـريـة
نظـمة التي أدت إلى ـة ا مـكافـحة اجلر
الـقبض على الكـثير من العـصابات التي
تـتـاجـر بـاآلثار إال أن الـقـاضي يـؤكد أن
"الــظـاهـرة لـم تـنـحــسـر جـراء اســتـمـرار
أســبـابـهـا مـن قـلـة الـوعـي لـدى الـبـعض
بـأهمـية تـلك االثار وقـلة عـدد احلراسات
ـواقع األثـريــة اضـافـة الى الـعـدد عــلى ا
الـكبـير جـدا للـمواقع األثـرية فـي العراق
الــــذي قــــد يـــــصل الى عــــشــــرات االالف
وبـالـتـالي هـنـاك صـعـوبـة في الـسـيـطرة
عليها كما البد من التنويه الى ان االالف
ــواقع االثـريـة والـتــراثـيـة لم تـعـلن من ا
ــســؤولـة في وزارة الــثـقــافـة اجلــهـات ا
اثـريتـها او تـراثيتـها وذلك بـغيـة اضفاء
ــشـددة عــلـيــهـا احلــمـايــة الـقــانـونــيـة ا
ـوجـب قانـون االثـار والـتـراث رقم 55 
لـسنة "2002.وبـشأن نـوع وحقب اآلثار
ـفقودة يكشف فـيصل أن "اغلب القطع ا
ـتـاجـر بــهـا تـعـود الى احلـقب االثــريـة ا
الـسومـرية والبـابلـية واالشوريـة وهناك
ـــهـــمـــة وكـــذلك بـــعض اخملـــطـــوطـــات ا
الـــوثــائـق الــتـي فــقـــدت من دار الـــكــتب
والـوثـائق خالل مـرحلـة االنـفالت االمني
في عام †2003كـاشفا أن "شبكات دولية
تـاجرة تـنتـمي لـبلـدان اقلـيمـية تـقوم بـا
بـاالثـار الـعراقـيـة عـبـر بيـعـهـا الى جتار
آثـار غـربيـ ومزادات مـهـمة في الـعالم
لــكـنـهــا التـعـمـل مـبـاشــرة داخل الـعـراق
ـا تعتمد على عصـابات محلية تقوم وا
بــتـهـريـب تـلك االثـار الى خــارج الـعـراق
لــتـصل ?الــيـهــا هـذا إضــافـة الى االثـار
الــــتي هـــربـت في عـــام  2003او االثـــار
الـتي هربت عن طريق سوريا وتركيا في
عـــام  2014خـالل فـــتــرة دخـــول داعش
وبـــعــد اخـــراج هــذه االثــار مـن الــعــراق
تـتـولى هـذه الشـبـكـات بيـعـهـا الى جتار
ـــــيـــــة اثـــــار دولــــــيـــــ ومـــــزادات عــــــا
مـــعــروفـــة".وعن دور مـــواقع الـــتــواصل
ـتـاجـرة بـاالثـار أفـاد بأن االجـتـمـاعي بـا
"غــالـــبــيــة الـــشــبــكـــات احملــلــيـــة لــهــذه
الـعصـابات تـعمل عـبر وسـائل التواصل
االجـــتــمــاعـي وذلك عــبـــر عــرض صــور
الــقـطع االثــريـة في مــجـمـوعــات خـاصـة
وتـقـوم بـاالتـفاق عـلى الـشـراء واالسـعار
وأمـاكن اللقاء عبـر تلك الوسائل وبشكل
تاجرون حذر ومحترف". وعما اذا كان ا
ــواد األثــريـة ال يــعــرفــون الـتــبــعـات بــا
الـقـانـونيـة جلـرائـمهم يـذكـر الـقاضي ان
"الـقـانـون الـعراقـي يفـتـرض عـنـد صدور
قــانـــون عــقــابي عــلـم الــكــافــة كــذلك ان
احملــكــمــة اخملـتــصــة تــبــحث في تــوافـر
عـــنــصــر الــقـــصــد اجلــنـــائي من عــدمه
اضـافـة الى ان قانـون االثـار والتـراث قد

مـا كـان لـنـا ولـكـنـكم عـلى دبـابـات مـجـنـزرة صـعـد فـأوصـلتـمـونـا إلـى هذا
ـذلـة اخلـراب! وفـؤاد الـشـعب يُــغـني: اجملـد لـلـشـاه فـي األعـالي وبـالـنـاس ا

وعلى األرض اخلراب. شاهبور بختيار من سفر ما قبل اخلروج.
ـواقـعـهـم في الـسـمـاء. (فال الـنـاس عــلى األرض درجـات ودركـات انـعــكـاس 
واقع الـنجـوم) هي درجـات الصـاحل في الـسَّمـاء (هُمْ دَرَجَات عِـندَ أقـسمُ 
الـلَّهِ وَالـلَّهُ بَـصِـيـر بِـمَـا يَـعْـمَـلُـون) آل عـمران 163.) وَلِـكُلٍّ دَرَجَـات مِّـمَّـا عَـمِـلُوا)
األنــعـام 132.) يَـرْفَـعِ الـلَّـهُ الَّـذِيـنَ آمَـنُــوا مِــنــكُمْ وَالَّــذِينَ أُوتُــوا الْــعِــلْمَ دَرَجَـات)
ـسـؤول تـهبـط بازديـاد أعـداد الـفـقـراء وكـلـمـا انـتـشر اجملـادلـة 11. ودركـات ا
ُـقـيَّدة ضـد مـجـهول اجلـهل والـبَطـالـة وارتـفعـت معـدالت اجلـرائم الـغامـضـة ا
واجلـرائم العائـليـة البَـشِعة. وبـفضـلكم ومن مـنجزاتـكم صار األمـر الطـبيعي:
اء لـيـعبـرَ بحـراً من الفـساد شيَ عـلى ا ! يحـاول ا أنْ تـكونَ لـصاً أو مـجنـونـاً

تتالطم أمواجه باحليتان وأسماك القرش.
شـاكل وتتـعقَّـد كلـمـا انخـفضت درجـة الزهـد ويزدادَ الـفسـاد. صور تـزداد ا
ـواقع احلـكومـيـة تثـبتُ زهـدهم وتقـشـفهم ـسؤولـ رفـيعي ا كـثيـرة مـتداولـة 
ـانيـا تتسـوق وتعيش فـي شقتـها عيـنهـا التي عاشت فـيها مـيركل مسـتشارة أ
سـؤولية! وغيرهـا الكثير. مـقابل صور وفيديـوهات ومعلومات قـبل استالمها ا

سؤولينا تفضح بذخهم وفسادهم.  وأرقام خرافية 
مَنْ مُـبلِغَ اخلـضراء قوله تـعالى (وسَـكَنـتُمْ في مساكِنِ الَّـذِينَ ظَلَـمُوا أَنـفُسَهُمْ
وَتَبَـيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَـرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَال) مَنْ يُبلِـغَهم: قريباً "سينتهي
كل شيء ويـختـفي كـما يـذوب الثـلج كـما الـشمـعـة ولن يبـقى منـك غيـر حفـنةُ

غبارٍ على شاهد قبر". 
ـسؤول األخـضر أنَّ األنا خـدعة? والنَـفْس والذات غـير الواقـعية من سـيفهم ا
ُ الـصـواب جتـعـلهُ يــؤمن بـأنَّ كل مـا يـصــدر مـنه من أقـوال وأعــمـال هي عـ
وحـاشـيـةٍ فـاســدة تُـطـبل وتُـزمـر أو تــبـرر: لـيس ثَـمَّـة طــريقٍ آخـر هـذا طـريـقك

الوحيد! 
يـا للـكـارثة أال يـنـظـر أحدكم إلى الـوراء حـجم اخلـراب? فقـد الـسيـطـرة على
األفـكـار الــتي تـتــوارد في أذهـانـكـم وبـالـتــالي لـقــد فـقـــــد الــسـيــطـرة عـلى
أنـفسـكم كأيَّـة دابةٍ ال تـفكـر إال في نفـسهـا وشهـواتها وتـفعـل ما تشـاء حيث

تشاء! 
ال اذا جتمعُ ماالً وتُعددُه? هل فعل هذا أحد األنبياء أو احلكماء? هل جمعَ ا
أحـد آل الـبــيت الـذين تـدَّعــون االقـتـداء بــهم? أ تـريــد تـأمـ مــسـتـقــبل أبـنـائك
? أال تتأمَّـل عاقبـة أبنـاء الطُـغاة واألبـاطرة? الـصالح هو أفـضل رصيد ُـدللـ ا
يـتـركه األب ألبـنـائه (وكـان أبـوهـمـا صـاحلـاً فـأراد ربك) الـكـهف 82. اإلرادة
اإللـهية لم تتدَّخل مباشرةً في خرقِ السفينة أوحى للعبد الصالح بوجود ملكٍ
غـاشمٍ يُـصادرُ الـسـفن لـلمـجـهـود احلـربي ولم يأمـره بـخـرق الـسفـيـنـة كانت
إرادته الـشـخصـيـة (فأردتُ أنْ أعـيـبـها) وحـاشـاه تـعالى من الـعـيب والـضرر.
واإلرادة اإللـهية أيضاً تتدخَّل إذا كان األب فاسداً يـفسدُ وطناً ويُجوعُ شعباً

ويفقره ليمأل بطنه وأرصدته بالسُّحت احلرام.
عـشـرين سـنـة مأل األرضَ جـوراً وظلـمـاً مع تـوقـعـات مُـفـرَطـة في الـسَّـذاجة
بـاستـمرار احلـال والـنظـام وإذا كان احلق كل يـومٍ هـو في شأن فـكيف تـقيمُ
األحـوال على نـعتٍ واحـد في زمانـ مخـتـلفـ الـتلـوين مع األنفـاس والـبيـنة

على ذلك قوله تعالى (لن نصبر على طعامٍ واحد). 
عـارف والتجـليات لـتسـتمر صُـحبةُ احلق وبِـتنوُّعِ األحـوال; تتنـوَّعُ اللطـائف وا
ـا أنزلت إلي وشـهودُه. انـتقل مـوسى علـيه السالم من (رب إني 

من خيرٍ فقير) إلى (كال إن معي ربي سيهدين). 
بـعـدما سـاعـد الـفتـاتـ تـولَّى إلى الـظل ومن اجلوع رفعَ
يـديه يـطـلب من ربهِ كـسـرة خبـز هـربَ بـبـني إسـرائيل
ووصلَ الـبحر والتفتَ اليـهود وراءهم ليروا غبار جيش
الـفرعـون وهامـان (فَلَمَّـا تَرَاءَى الْـجَمْـعَانِ قَـالَ أَصْحَابُ

مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُون).

تظاهر يوم تـناهى الى مسامـعي أقتراب الذكـرى السنويـة األولى ألستشهـاد ا
صـفاء الـسـراي حتى عـلـقت دمـوعي باألهـداب وصـار يومي يـئن وروحي بـها
مـجاعـة لـلـصـراخ بـذعـر وشـقـاء ونـدم عـلى شـهـداء بـعـمـر الـورود وبـقايـا وطن
هتكت فيه الكرامة والضمائر قلبي ينفلق مرارة وقنوطاً ونشيجي على شهداء
وطني كـنشـيج الفاخـتة التـي تسأل عن أخـتها الـضالـة في الظهـيرات القـائظة
ديـدة جعلت تـرسانات من الـقهر جـاثية فوق ـتكررة واخلـذالنات ا الفـقدانات ا
وت احملـزنـة تقـتلـعني صـدري وروحي التي أصـبحـت التسـمع سوى دقـات ا
اضية التي قضيتها برفقة شهيد احلراك مع الذكريات نحو شواطئ األعوام ا
التـشريني صفاء السـراي نواجه وحشية السـلطات لتبقـيني وحيداً على قارعة
اسـائل نـفـسي وانا ثـقـلـة بـهـموم رحـيـله ومـرارة وداعه احلـزن مع خـطواتـي ا
ــاذا وحـده صــفــاء تـرك في الــقــلب مـرارة وغــصـة هــائم مع ارواح الــشــهـداء 
اذ السراي أصبح كـالقائد الذي اليكف عن بث روح التـشبهان كل الفقـدانات
الـتـضـحـيــة وحب الـوطن والـكــرامـة في اجـسـاد األحــرار. حـيـاة ومـواقف هـذا
اذا الـفتى السومـري تروي عطش هذه االسـئلة التي تـرقد في بال الكـثيرين  (
أبن ثـنوة اصـبح ايـقونـة االحـتجـاجـات من دون غيـره)? تـعود مـعـرفتي بـصـفاء
وهنا الـسراي إلى عام ٢٠١١ حـيث بداية انطالق شـرارة احلراك االحتـجاجي
ليـه علي ضميـري بدون انحياز ا  سـأسرد بايجاز مـواقف هذا السـومري 
ـشـتـرك في احلـراك االحـتـجـاجي صـفـاء شـاب عـراقي لـصـداقـتـنـا وعـمـلـنـا ا
اجلـ واألصل غارق في شـؤون البالد والـعـباد حـمل هم الوطن مـبكـراً وكان
يـراهن على ان الوطـن قد يتـعثـر لكن مـحال ان يسـقط واجه السـراي السـلطة
بوسـائل في غاية السـلمية والـتحضر مع هـذا لم يسلم من بطـشها بل تعرض
ـلك قـنـاعـات راسـخة ـضـايـقـات كـثيـرة حـتـى اعتـقـل و األفـراج عـنه كـان 
يت سريرياً في كل مفاصل بـضرورة بث احلياة بالعدل وتفعيل دور القانون ا
احلـياة وارجاع سكة احلياة إلى مـسارها الصحيح كان اليـعنيه مهاجمة أي
رمز أو تـيار مهـما عال شـأنه اذا كان متـورطا بصـنع حياتـنا اجلحـيميـة يفعل
طوال فـترة ـستـقـبل درك إلرهـاصات احلـاضـر مسـتشـرفـاً آلفاق ا ذلك وهـو ا
ـوت وأمـراء احلـروب لم يـنـخـره يـومـا نـضـاله ضـد أحـزاب الـفـسـاد وأسـيـاد ا
سـوس اليأس وصـديد مـحن الباليا فـتجـد في محـياه اجالل الكـبريـاء ومجد
كـان بـحق الــفـارس الـذي لم يــهـدأ له بـال اذا مـانــادته هـذه الـبالد الـشـعـجــان
هـنـدس /الرسـام/الشـاعـر/كانت انـعكـاسـاً لسـلوكـياته والعـبـاد ثقـافة هـذا ا
كـان يرى ان الـثـقافـة إذا  ماحتـولت الى سـلـوكيـات ومـواقف فذة الخـيـر فيـها
غـايـر الـذي يفـخـر باألنـتـماء لـهـذا الوطن ـثـقف ا كان الـسـراي مـثاالً لـلـشاب ا
ـميـز وبصمـة قديرة  لم وحـده حتى بات حـضوره في االحتـجاجـات له ثقله ا
ـتـسـخة بـوحل الـتـبـعيـة والـغـايات يهـادن يـومـاً الـسلـطـة ولم يـصافـح األيادي ا
ـوت وسوط الـطـغـاة فبـقي عـصـيـا على سـخـر من ا ـنـبـطحـ النـفـعـيـة وخور ا
ـنـطـقة الـغـبـراء ولعهِ األخـتراق ووقـف كاخلـيل أمـام تـوحش وتـطرف وعـنف ا
بـالعـراق الذي يراهـن على انه ال أحـد يحبـه بقدره جـعله يـنذر حـياته من أجل
اسـتـرداد هيـبـته ورفع رايـات احلب والـسالم والـوئـام في سمـائه صـفـيـة كـما
يحـلو للمحـب تسميـتهِ انسان مفرط بـانسانيته يـحب العراق وأهله واليرضى
يكره طارح الـشموس مكـانةً ومجداً كـان مؤمناً بـالتعايش الـسلمي لهـما إال 
ـشترك تـضخمـة بل يؤمن بـالعيش ا أقصـاء االخر ولم تـستفـحل عنـده األنا ا
واحلـرية واجلمـال حد الهـتاف االخـير كان يـعي خطورة االحـزاب األسالموية
ومشـاريعها اخلبـيثة ألستالب وأستراق الـشباب لذلك يؤكـد على أهمية صنع
عـزل عن أي حزب او رمز او اقـدار الشبـاب ومسـتقـبلـهم بوعـيهم وارادتـهم 
ـاضوية والـهائهم تـيار  ايديـولوجي مهـمته سـجن األفراد في زنازين األفـكار ا
عن مـستقبـلهم يرى ان من الـضرورة ان ينخـرط الشباب في مُـدارسة األفكار
ـا جتـهيل أو تـسـطيح أو حـجـر أو أقصـاء فلـيُـلقِ الكلُ وتـمحـيص الـبرامج دو
ولتختار الشباب كل ما من شأنه ان يقصي مرتكزات بـزاده على مائدة الوطن
االسـتالب وأدوار التبـعية وهـيمـنة التـسلط واألتـباع األعمى يـستـحق ابن ثنوة
وبـكل جدارة ان يكـون ايقونـة تشرين ودالـتها الـضوئيـة نودع اليـوم أبن ثنوة

الفارس السريع لدى الهيجا إذا مادعاه الوطن
ارقـد بـسالم أيهـا الـصـفـاء النـاصع والـوجـود الـساطع
مع بـاقي رفــاقك  األفـذاذ فـالـوطن الــذي كـنت تـنـشـد
ـا البالد ولـطـا وتـغـني له يـقـينـاً سـيـكـون عـلى مـايـرام
مـحـصـنـة بــجـثـامـ الـشــهـداء سـتـكــون عـصـيـة عـلى

الدخالء.

ولـــكـــنه كـــان يــرفـض بــشـــدة تـــوجــيه
ن انـتـقـادات دأب بـعض الـقـومـيـ 
مــالــوا يـــســاراً في تــلك احلــقــبــة الى
الـرئـيس جمـال عـبدالـنـاصر مُـحـملـينه
مـسؤولـية ما حـدث فقد ظل نـاصرياً ال
يــتـزحـزح مــؤمـنـاً بـقــيـادته وحــتـمـيـة

انتصاره.
ومـن تـابع أحـوال هـادي خـمـاس عـقب
حركة  17تموز 1968ال بـد والحظ انها
مُــحــزنــة ومـريــرة وفــيــهـا جــوانب من
الـظـلم والـتـعـسف ال يـسـتحـقـهـمـا فـقد
اعــتـقل في نـهــايـة أيـلـول 1968واطـلق
ســراحه بــعــد خــمــســة شـهــور ودوهم
مـنـزله في الثـالث والعـشرين من تـموز
1969لــغـرض اعــتـقــاله ثـانــيـة ولــكـنه
تـمكن من االفالت من مطارديه في ح
أجـــــبـــــر رفــــاقـه في حـــــزب الـــــوحــــدة
االشتراكي صبحي عبداحلميد وعارف
عـبدالرزاق وعرفان عبدالقادر وآخرون
عـلى اللجوء الى القاهرة واعتقل خالد
عـلى الـصالح وشـقيـقه فـالح والدكـتور
ــهــنـدس راجي عــبــاس الــتــكـريــتي وا
شـاكــر الـسـعـدي ونـصـرة عـبـدالـسـتـار
الــبـيــاتي وكـوادر مــتـقـدمــة في حـزبه
الـذي كــان شـبه مُـجـمّـد كـمـا احلـركـات
الــقــومــيــة االخــرى بــفــعل الــضــربــات
ـتالحـقـة وحـمـالت االعـتـقال االمـنـيـة ا

الـركـابي وأديب اجلـادر وعـبـدالـسـتار
عــلـي احلــســ وعــزيــز احلــافظ وقــد
أحـــدثـت تـــلك االزمــــة تـــصـــدعـــات في
ــعــسـكــر الـقــومي لــيس هــنـا مــجـال ا
الـــبـــحث فـي تـــداعــيـــاتـــهـــا وأدت الى
اسـتقالة حـكومة طاهر يـحيي وتكليف
الـعــمـيـد الـطـيـارعـارف عـبـدالـرزاق في
الـــثـــالث من أيـــلــول  1965بـــتــشـــكــيل
حـكــومـة جـديـدة لم تـسـتـمـر غـيـر أيـام

قليلة.
فـي تـلك الـدعـوة أتــذكـرهـادي خـمـاس
وقـد احتّـد واحمـر وجهه انـفعـاالً على
رفـيـقي احلـركي جنم هـادي اجلـبوري
ـقاوالت الحـقاً الـذي هـجر مـهنـته في ا
والـتحق بـالعـمل الفـلسـطيـني الفدائي
عـقب نـكـسة حـزيران  1967واسـتشـهد
فـي االردن رحـــمـه الــــله الن االخــــيـــر
حـــاجج الــعـــقــيـــد الــركـن بــان من حق
رئـيس اجلـمـهوريـة وهـو الـقائـد الـعام
ــســـلــحـــة نــقـل ضــابط أو لـــلــقـــوات ا
اسـتـقـدام آخـر وكـنت شـخـصـيـاً أؤيـد
من جــانـبي هـذا الـرأي فـقـد كـنـا نـحن
االثــنـ شـبـابــاً في الـعـشــريـنـيـات من
عـمرنا نـفور حيويـة ونتفجـر حماسة
في مـحبـة الرئيس عـبدالسالم وتـثم
أدواره الـتاريـخيـة منـذ ثورة  14تـموز
 1958ورّد هادي على رفيقي بان من
حـق رئيس اجلـمـهوريـة أن يـتدخل في
ــقــتـــضــيــات أي شـــأن رســمي وفــقـــاً 
ـصلحة العامة وانتهى السجال الى ا

هذا احلد.
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وعـــنــــد خـــروجـــنــــا لـــكـــزنـي رفـــيـــقي
اجلـبوري متسائالً عن سبب امتناعي
عـن التضـامن معه في جدله مع الـسيد
الـعـقـيد فـقـلت له ضـاحكـاً : خـفت منه
ونــظــر في وجـهـي مـســتــغـربــاً وقـال :
(شــنــو انت جــنـدي عــنــده) ? فـقــلت له
لـــيس خـــوفــاً شـــخـــصــيـــاً مــنـه ولــكن
احـتراماً له وهو أكبر منا عمراً وأكثر
عـطــاء وكـنـا وهـذه حـقـيـقـة في الـتـيـار
ــا في االحــزاب االخـرى الــقــومي ور
فـي ذلك الـزمن اجلـمـيل نــتـمـسك بـقـيم
ن سبـقنـا في الـعمل ـودة  الـتـقديـر وا
الـسـيـاسي قـد نخـتـلف مـعه في الرأي
والـــرؤى ولـــكن الـــتــجـــاوز مـــرفــوض
والــتـجـريح مــحـظـور.     وقــد الـتـقـيت
هـادي خـماس مـرة أخـرى مصـادفة في
نــهـايـة الـعـام   1967ووجــدته حـزيـنـاً
وفـي أشد حاالت السخط على ما جري
في نــكــسـة حــزيــران من الـعــام نــفـسه

تنبي : (الرأي قبل تـماماً بقول عمـنا ا
دهش في سيرة شجاعة الشجعان) وا
أبي مـيسلون أنه شـجاع أيضاً خاض
مـعاركه بـال توجس أو تـردد وال تهمه
الـنتيجـة فاذا ربحهـا وهي تكاد تكون
نـادرة فهـو قانع بـها أمـا اذا خسـرها
وهي احلـالة االعم التي رافقته فيعدها

خسارة بشرف.
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تـعرفت علـيه الول مرة في تموز 1965
هـندس شـاكـر السـعدي مـدير ـنـزل ا
االســكــان الـعــام رحــمه الــله وهـو من
الــقـيــادات الـقــومــيـة دعــانـا الى بــيـته
ــنــاســبــة اجــتــمــاعــيــة وأقــبل هــادي
ــدعـو أيـضــاً في زي مـدني خــمـاس ا
أضــفى عـلـيه وسـامــة مـفـرطـة وأنـاقـة
ـن ال يـعـرفه انه بــاذخـة حـتـى يـخـيل 
جنم ســيـنــمـائي عــاد تـواً من تــمـثـيل
دوره فـي فلـم رومانـسي بـرغم أنـه كان
ــرحـلــة مـشـكالت في يــواجه في تـلك ا
وظـــيـــفـــته كـــمــديـــر لالســـتـــخـــبــارات
الــعــســكــريــة عـلـى خــلـفــيــة خالف مع
الــرئــيـس الــراحل عــبــدالــسالم عــارف
ــقــدم الــذي طـــلب مــنه نــقـل مــعــاونه ا
فــــاروق صـــبـــري الـى خـــارج بـــغـــداد
وامــــتــــنع عـن تــــنــــفـــيــــذ أمــــر رئــــيس
اجلــمـهــوريـة وعـدّه تــدخالً في شـؤون

دائرته وجتاوزاً على صالحياته. 
ـدعوون يـرحبـون به ويهـنئونه وهب ا
عـلى تـرفـيـعه وعـرفـت انه صـار (عـقـيد
ركـن) واشـتـد اجلـدل بــ احلـاضـرين
وارتـــفـــعت حـــدة الــنـــقـــاش حــول ذلك
اخلـالف وكـان قد انـتـشـر فـي االوساط
الـقومـية وشـكل بدايـة ألزمة حـادة ب
الــكـتــلـة الــقـومـيــة والـرئــيس الـراحل
كـرستها اسـتقالة عبـدالكر فرحان من
وزارة االرشــاد وتــبـعــتــهـا اســتــقـاالت
الــوزراء صـبـحي عـبــداحلـمـيـد وفـؤاد

ـشـكـلـة أن سـلـطة ـتـواصـلـة ولـكن ا ا
حزب البعث ال تصــــدق وال تقتنع.

في نهاية تموز  1970تردد ان الرئيس
الحقة أحـمد حسن الـبكر أمـر بوقف ا
األمــنـيـة ضـده وبـعـث بـرسـالـة (أمـان)
الــيه واسـتــقـبــله مع الــعـمــيـد مــحـمـد
مــجـيـد مــعـاون رئــيس أركـان اجلـيش
األســـبق والـــعـــمـــيـــد نـــهـــاد فـــخــري
وخــيـرّهم بــ الـتـعــاون مع احلـكم أو
مـغادرة العـراق فاختـاروا التوجه الى
ـفارقـة أن االخـير الـقـاهـرة الجئـ وا
عـاد الـى بـغـداد بـعـد مـدة وعـ وزير

نقل.
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وبـعد وفاة الرئـيس جمال عبـدالناصر
فـي أيـلول  1970ضـاقت الـقـاهـرة على
اتـســاعـهـا بـهـادي ورفـاقه هـنـاك وبـدأ
حـنينه الى بـغداد جارفاً ويـتسع يوماً
ــرحـوم صــبـحي بــعـد يــوم وقـال لي ا
عـبداحلميـد بعد سنوات انه الحظ ان
صـحـة صـديـقه االثـيـر لم تـكن عـلى ما
يـرام وبـدا شـاحبـاً واألسى يـلـفه على
الـدوام  وفي تلك االيام الـكئيبة وصل
ـصريـة الـدكـتـور عزة الى الـعـاصـمـة ا
مـصطـفى عضو مـجلس قيـادة الثورة
ووزيـــرالـــصـــحـــة حـــامالً رســـالـــة من
الـرئيس البـكر الى الالجئ الـقومي هادي غماس

لك فيصل الثاني يتحدث الى العقيد هادي خماس Y¹bŠ∫ ا
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قـام العـراقي حس ء ا صـدر مؤخـرا لقـار
االعـظـمي عن دار الـذاكرة لـلـنشـر والـتوزيع
ــعــنـــون (اعــتــراف اال كــتـــابه اجلــديـــد ا
قام العراقي) وعنه قال االعظمي تحدة با ا
لـ(الـــزمـــان) امس (اســـتـــلـــمت في االول من
الـشهر اجلـاري جمـيع نسخ كتـابي  اجلديد
ـشــحـونــة من بـيــروت الى بـغــداد وعـمّـان ا
والـذي يحمل الرقم الثاني عـشر في سلسلة
ـوسـوم بـ(اعـتـراف اال كـتـبي الـصـادرة ا
ـقـام العـراقي) بعـد ان وصلـتني ـتحـدة با ا
ـوافق  1 تــشــرين ظــهــر يــوم امس االحــد ا
الـثاني  2020 مـضـيفـا الكـتـاب يقع في400
صــــــفــــــحــــــة من
احلـجم الكبير
 وهـــــــو من
اصـــــدارا

∫WO*UF « fOÐ d²ÝU*« …ezU−Ð ‚«dF « “u  WB  wJ×¹ wLEŽ_«

قام العراقي حس األعظمي في مراحل الغناء والتأليف qŠ«d∫  قار ا

ـيـة تـنـظـمـهـا اال ـسـابــقـة عـا الـعـراقي 
ـتحدة / مـنظمة الـيونسـكو وتشـارك فيها ا
مــعــظم دول الــعــالم ونــقــطع بــهــذا الــفـوز
شـوطاً علمياً وفنـياً وثقافياً كـبيراً ونتيجة
تـأريـخـيــة كـبـيـرة جـداً بـ أوسـاط شـعـوب
ـلـمـوس. االرض في تـراثـهـا احلـسي غـيـر ا
في حـ اننا من اجلانب اآلخر جند أن هذا
ـقام الـعراقي– الـتـراث موسـيقى وغـناء –ا
يــعــيش في مــوطــنه الــعــراق في إنــحــسـار
ـا إلى االضـمـحالل..!? خـاصة وتـقـهـقـر ور
والـبلد اآلن يعيش في ظل الفوضى العارمة
ـستـمرة الـتي أوجـدها االحـتالل البـغيض ا
لـبـلـدنا الـعـراق مـنـذ عام  2003وهـو مـا زاد
قام العراقي الـط بلّـة فموسيـقى وغناء ا
إذن يـعـيش فـي خـطـر حـقـيـقي أكـثـر من أي
ر في أكبر وقت مـضى. بل أن العراق كـله 
رُّ على مدى تاريخه الطويل خـطر مرَّ به و

وغل في القدم). ا
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..! أن ا جازماً ويقول االعظمي (أعتقد ور
إعـــداد مــثـل هــذا الـــكـــتـــاب الــذي

يــحــكي قــصـة فــوز الــعـراق
ـيـة هـو بـاجلــائـزة الـعــا
ظـــاهـــرة صـــحـــيـــة ذات

ت دار الــذاكــرة لــلــنـــشــر والــتــوزيع. حــيث
يـطرح احلـكاية كـاملـة لفوز الـعراق بـجائزة
يـة التي اقـامتهـا منـظمة ـاستـربيس العـا ا
الـيونسـكو عام  2002واعـلنت نـتيجـتها في
بـاريـس يوم  7تــشـرين الـثـاني 2003. وذلك
من خالل جـهود الـبـحث والتـحلـيل والغـناء
ـــيــة ــســـابـــقــة الـــعــا الــذي قـــدَّمْـــتـُـهُ الى ا
سـاعدتي ـسـاعدة الـفريـق الذي إخـترْتـُـهُ 
في هـذا الـشـأن..! وانـطالقـا من عـدم ضـياع
شاركة فيها وذكر سابقة وا وتشتت فكرة ا
من له احلـق في العالقة بهـذا الفوز وجدتُ
نــفـسي مــضـطــرا الى اصـدار هــذا الـكــتـاب
مـدونــاً فـيه احلــكـايــة كـامــلـة دون زيـادة او

نقصان من احلقيقة التاريخية).
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ومن مـقـدمة الـكـتـاب نقـرأ(أرجـو أن ال أكون
مـبـالـغــاً في الـتـفـاؤل إن قـلت أن صـفـحـات
هـذا الـكـتـاب سـتـثـيـر إنـتـبـاهـا واسـعـاً بـ
االوســــاط الــــفــــنــــيــــة خــــاصــــة واالوســـاط
اجلـمــاهـيــريـة عــامـة وســتـعـطـي إقـتــنـاعـاً
استر شـعبياً كبيـراً بأهمية وقيـمة جائزة ا
ـيـة الــتي فـاز بـهــا الـعـراق عـام بـيس الــعـا
ـية الـدورية التي ـسابـقة الـعا  2003 في (ا
تحـدة / منظـمة اليـونسكو نـظمتـها اال ا
ـكـنـني ـا  فـي باريـس عام 2002) كـذلك ر
أن أتـفــاءل بـأن هــذه الـصـفــحـات ســتـعـطي
أيـضــاً إقـتــنــاعـا كــبــيـراً بــقـيــمــة وأهـمــيـة
مـوسـيقـانـا وغنـائـنا الـتـراثي الـعفـوي غـير
ـقام ـوسـيقى وغـناء –ا ـمثـَـل  ـلـموس ا ا
الـــعـــراقي –الـــذي كـــان مـــوضـــوعه صـــلب
مــضــمــون الــبــحث الــذي كــتَـــبْـــتُـهُ
لـــلـــمـــســــابـــقـــة مـع الـــغـــنـــاء
والـتـحــلـيل. بـرفـقـة الـفـلم
الــــوثــــائـــقـي والــــقـــرص
ــدمج الـلـذين يــدعـمـان ا
مــــــوضـــــوع الــــــبــــــحث
بــــصــــورة مــــبــــاشــــرة.
ولــكن الــشيء الــغـريب
الالفت لـلـنظـر حـقيـقة
هي أنـــــنـــــا نـــــفـــــوز
ــوضــوع تــراثــنـا
الــــغــــنــــاســــيــــقي
ـــــــــــــمــــــــــــــثـَــل ا
ـــــوســـــيـــــقى
ـقـام وغــنـاء ا

مــدلـول تــاريــخي مــهم جـداً أو عــلى االقل
جتــنـبــاً مـن ضـيــاع حــقــوقي الــشــخــصــيـة
عنوية والتاريخية وحقوق من عمل معي ا
طـيـلـة إجنـاز الــبـحث والـفـيـلم الـوثـائـقي و
ــا رداً عـــلى بـــعض ـــدمـج ور الــــقــرص ا
الـذين يـحـشرون أسـمـاءهم في هـذا االجناز
ي. وهو ما عثرتُ عليه فعالً الـتاريخي العا
وقـــرأتـهُ من خالل تــــصـــفــــحي الــــدائم  في
مـــواضــيـع االنــتـــرنت مـن أن الــبـــعض من
الــبــاحــثـ أو غــيــرهـم يـقــدم نــفــسه بــأنه
مـساهـماً في هـذا العـمل والفـوز ناهيك عن
الــذين يـــكــتــبـــون عن هــذا الـــفــوز وثــمــاره
الـتاريخية دون أن يشار إلى إسم الفائز أو
فـريق عمله الـذي ساعد بـصورة فعَّــالة على
هـذا االجناز التاريـخي لبلدنـا العراق. االمر
الـذي أدى إلى تـأثري واسـتـيائي كـثـيراً من
ـعـنـويـة مـثل هـذه الــسـرقـات الـثـقـافــيـة وا
وخـلقَ عندي احلـافز الكبـير جداً في أن أعدُّ
هـذا الكـتاب  حـفاظـاً على احلـقيـقة وأمـانة
الـعمل الذي من خالله فـاز العراق وفزنا به
سابقة أنا ب شعوب العالم. فا
الــذي كُـــلــفـتُ بـهــا وأنــا الـذي
خـضــتُـهـا وأنـا الـذي إخـتـرتُ
ــســاعــد لي فــريق الــعــمل ا

وأنـا الـذي أعرفُ بـدقة من له
فـــضـل فـــيـــهــــا وعـــمـل عـــلى
مــســـاعــدتي في هـــذا الــفــوز
الــتـــاريـــخي الــكـــبـــيــر. وهم
بـالــذات من أهـديتُ لـهم هـذا
الـكـتـاب في صفـحـة االهداء
فـليـست هناك أيـة معـلومات
أخــرى ومـن أيٍ كــان غــيــر
ـعـلومـات احلقـيـقيـة  التي ا
تُــطـرحُ في هــــــــذا الـكـتـاب
بـكـل أمـانـة وصـدق). مـؤكـد
سابـقة جائزة ا(إن الـفوز 
a ــيـة ــاســتـربــيس الــعــا ا
 Masterpiece هـــــــــــــــــــــــو
بـالتأكيد ثـمرة من الثمرات
الـطـيــبـة الـتي أنـضـجـتـهـا
اجلـهـود الـسـابـقـة في هذا
ـــضــمـــار وهــو مـــشــعل ا
جــديـــد يــلـــقي مـــزيــداً من
الـنــور أمـام الـعـامـلـ في
مــجـال غــنــاء ومـوســيـقى
ـقام الـعراقي من مـغن ا
وعـازفــ وخـبـراء ونـقـاد

(. وكتّاب ومتخصص

fOLš d¼“√

اخملــرج الـــعــراقـي يــضـــيــفـه االحتــاد الـــعــام لإلذاعـــيــ
والـتلـفزيـونيـ صبـاح اليـوم السـبت بجـلسة حتـت عنوان
ـعـاجلــات اإلخـراجــيـة لــلـسـيــرة الـذاتــيـة بــ الـواقـعي (ا

تخيل). وا

s ×  qOLł d UŽ bL×

ي الـعـراقي صــدر له عن دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة االكـاد
ببغـداد كتاب (الـسلوك القـيادي على وفق نظـرية هال -
دراسة تربـوية) وذلك ضمن سلسلة علوم اجتماعية التي

جتسد استراتيجية الدار ورؤيتها في حتولها اجلديد.

 W³¹«dſ rýU¼

الــروائي االردني ادار لــقـاء االفــتــراضي لـنــادي الـكــتـاب
ـنـاقـشـة كـتـاب الـذي ضـيــفـته مـكـتـبـة احلـســ بن طالل 

(التنوير اآلن) للمفكر األمريكي الكندي ستيفن بينكر.

wFOÐd « Â«dſ

الـشـاعـرة الــعـراقـيـة شـاركت في الـورشـة الـثـقـافـيـة الـتي
لتقى الثقافي والفني في اقيمت ضـمن فعاليات افتتاح  ا

السليمانية.
 ÊUFM  »UÐ—

ـمـثــلـة الـســوريـة اعـلــنت بـشـكل ا
مفـاجئ وعبـر صفـحتـها اخلـاصة
عـــلى (فـــيـــســـبـــوك) اعـــتـــزالـــهــا
وابـــتــعـــادهــا عـن اجملــال الـــفــني.
وبـدأت كـنـعـان مـسـيـرتـهـا الـفـنـيـة
سـنة  1990ومن اعـمالـهـا :جـميل

وهناء والفصول األربعة.
ÍË«eF « 5 Š sLŠd «b³Ž

اسـتـاذ الـتـاريخ والـفـكـر واحلـضارة االسـالمـيـة في كـلـية
الــتــربـيــة لــلــبـنــات بــاجلــامـعــة الــعــراقـيــة نــعــته االوسـاط
ـاضي سائـل ـوت الثالثـاء ا ـية بـعـد ان غيـبه ا االكـاد

الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
 qOzU O  sÝuÝ

ـمثـلة الـسوريـة تـشارك بـأولى جتاربـها الـسـينـمائـية في ا
الـفيـلم االجـتـمـاعي البـولـيـسي (شـر النّـفـوس) من تـأليف

كاترين سليمان و إخراج ظهير غريبة.
VO¼Ë bL×

الـتـدريـسي في اجلـامعـة الـهـاشـمـيـة باالردن وقـع  ضمن
فـعـاليـات مـبادرة (أردنـا جـنة) كـتـابه (التـراث احلـضاري
ثـلث األخـضـر/ عـمـان) وذلك عـلى مـ واحدة من فـي ا

قاطرات سكة احلديد األردنية.

eMAOÝ ÍbO uJ « qOŠ—

الـفـنـان الـسـمـاوي عـدنـان ابـو تـراب
ثـنى عـلى رئـيس فـرع الـنـقـابة فـي ا
قاعة الغدير في احملـافظة كما حضر
الـتـأبـيـ نـائب الـنـقـيب اسـيـا كـمال

d¼UÞ 5 Š ÊU½bŽ ≠ vM¦*«

حــضـر نـقــيب الـفـنــانـ الـعــراقـيـ
اضي احلفل جبار جودي الـثالثاء ا
ـنـاسبـة اربعـينـية ـقام  التـأبـيني ا

ركزي للنقابة علي وعضو اجمللس ا
حنون والفنـان باسل الشبيب وذوي
الـفــنـان الـراحـل ومـحـبــيه وتالمـذته
وقـدمت في احلـفل الـتـأبـيـني فـقرات
ـسـرح و الـشـعـر مـتــنـوعـة مـنـهــا : ا
واالفالم الــوثـائـقـيــة الـتي تــسـتـذكـر

الراحل.  
على صـعيد اخـر قدم نقـيب الفـنان
ي كتاب شكـر وتقدير لـلفنان االكاد
ـرزوك والنـاقـد بـشار عـامر صـبـاح ا
عليـوي بعـد تأليـفهمـا كتاب بـعنوان
(حـــسن عـــطــــيـــة ايـــقـــونـــة الـــنـــقـــد
سـرحي) وحضورهـما في الـقاهرة ا
لالحـتـفـاء بـهـمـا بـحـفل مـهيـب يلـيق
بــالــفـن الــعــراقي.كــمــا بــارك جــودي
لــفــريق عــمل الــفــيــلم الــســيــنـمــائي
ـيـشن (هـناك الـعـراقي الـقـصـيـر اال
أجـمل) خملـرجه حـسـنـ الـهـاني في
عـرضه األول في بــغـداد في ســيـنـمـا
اضي احد مـوالت بـغداد االسـبـوع ا
وارسـل بـــاقـــة من الـــزهـــور لـــفـــريق
الــعــمل بــواســطــة مــســؤول شــعــبـة
الـسـيـنــمـا والـتـلـفـزيـون في الـنـقـابـة
سـعــد عـبـد الــله.والـفــيـلم إلـذي القى
اسـتــحـسـان وإعـجــاب احلـضـورهـو
لـــلـــكـــاتب ســــعـــد هـــدابي واخملـــرج
السينمائي حـسن الهاني واخملرج
ـوسيقي ـوسوي وا صمم أنس ا وا
عـــارف فـــؤاد ومـــهـــنـــدس الـــصـــوت

مصطفى العقيلي.
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تدخل في منـاقشـات مع الشريك حـول مفاهـيم العمل
اخملتلفة عليك بالهدوء.

qL(«

كن أن تؤثـر الضغوط الـتي تتعرض لـها في العمل 
سلبًا على صحتك.

Ê«eO*«

ـالي يـبـدو أنه جـيـد إال أنك ال تـزال تـشـعر وضـعك ا
بالتشاؤم .

—u¦ «

تـعانى بـشـدة من آالم الـرقبـة والـظـهر ضع حـدا لـها
بزيارة الطبيب .

»dIF «

قـد جتعـلك الطـلبات الـكثـيرة جـدًا من اآلخرين تـشعر
بأنك مستغل.

¡«“u'«

قــد جتـد بـديال جـيـدا وأنـسـب من عـمـلك احلـالى.يـوم
. السعد االثن

”uI «

حـاول جتـنب اآلخـرين لـفـتـرة كـافـيـة لـلـسـيـطـرة عـلى 
نفسك عند الغضب.

ÊUÞd «

تـتــمـيـزبــخـفــة الـظل تــعـيش قــصـة حب جــديـدة. يـوم
السعد االحد.

Íb'«

قد تتزايـد الضغوط على العمل وقـد تشعر باالستياء
الشديد نتيجة لذلك.

bÝô«

ال تكشف أمـورك الشخصية أمام احمليط بك والتي
كن استخدامها ضدك. 

Ë«b «

ـشـاكل حــولك تـريـد الـتــخـلص من كل شيء لـكـثــرة ا
والهرب.رقم احلظ .9

¡«—cF «

شاريع ـال من خالل االشتـراك في ا تكـسب بعض ا
الية التي تعرض عليك. ا

 u(«

Âu−M «Ë X½√…œuIH*« WLKJ «

الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
ـنـاسـب داخل الـشـكل ا
اعـد تـرتـيـبـهـا واكتـشف
ــــفـــقـــودة: الــــكـــلــــمـــة ا
(صـحيفـة عربية  –ستة

حروف):
مـفتاح  –طـابا  –مـقالب
–جـالل  –احــــــــــدب  –
اتــــــراح حـــــد  –جنـــــد-
طاغوت  –تاجر  –ين –

باغت - حماة
بيروت
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يالد فـهو يـرى ان ميالد ـرحوم يـوسف العـاني رأي في اعيـاد ا للـفنـان الـكبـير ا
ـا الـيـوم الـذي بـدأ فيه الـشخـص الذي يـحـتـفل به لـيس الـيـوم الـذي ولـدته امه ا

العمل في مهنة احبها وقضى سنوات طويلة من عمره فيها.
والـصـديق يـوسف ولـد حـسب شـهـادة اجلـنـسـيـة عـام  1927 يـوم  1 تـمـوز (مـثل
) لكـنه ابلغ اصدقاءه ان عـيد ميالده هو يوم  24 شـباط وهو الكـثير من العـراقي

سرح الول مرة عام 1944. عيد ميالده الفني  الذي صعد فيه على ا
ومــنــذ ان تـــعــرفت عـــلــيه عــام  1956وحلــ وفــاته عـام  2016كــنـت كــعــادتي مع
االصـدقاء واالهل ابعث لـه بطاقـة تهنـئة يوم  24 شـباط او اكلـمه هاتـفيا او اذهب

الى شقته في الصاحلية السلمه صينية بسبوسة جتيد عملها ام عالء.
يالد الصحفي ×× محاولة القناعي بفكرة ا

وقـد ساني ذات مـرة عن يـوم مولـدي فـلمـا قلت له  12حـزيـران عام  1934 اقـترح
ان احـتفـل مثـله بـيـوم بـدء عمـلي في الـصـحـافـة الول مرة  14تـشـرين الـثـاني عام

.1956

لكـني لم افـعل رغم انه كـان في الـكـثـير مـن السـنـوات يـتصـل بي هاتـفـيـا يوم 14
ا اسماه عيدي ميالدي الصحفي. تشرين الثاني ليهنئني 

تذكرت ذلك اليوم مفتقدا الصديق الوحيد الذي يهنئني صباح ذلك اليوم.
واعـود الى عام  1956قـبل   64 عـاما في بـغداد كـان اجلو صـحوا مع لـسعـة برد

طر. بعد يوم من ا
فـفي ذلك الـعـام وفي يوم  14 تـشرين الـثـاني  (وكـان يوم اربـعاء) كـان يـساورني
قلـق وانزعـاج وانا في طـريقي من مـحلـة الـبتـاوي حـيث اسكن في غـرفة مـؤجرة
مع عائـلة مسيحية الى منطقة السنك حيث توجد صحيفة الشعب التي نشرت ما

سبب قلقي وانزعاجي.
قـبل اسـبوع من ذلك الـيـوم اي في يوم  11- 7 كـنت في مـديريـة الـصنـاعـة العـامة
في اخر شـارع الشـيخ عمر حـيث حصلت عـلى وظيـفة كاتب طـابعة لـغة انكـليزي
بـراتب  27ديــنـارا اطـلــعت عـلى نـداء فـي صـحـيـفــة الـشـعب الـى الـسـيـدة (احالم
البـدري) ان تـراجع الصـحيـفة المـر هام لـكن الـصحـيفـة نشـرت يوم   11-13 في
ـقاالت بـاسم (احالم بريـد الـقـراء رسـالـة من قـار يـقول فـيـهـا ان الـذي يـكـتب ا
الــبـدري) رجل وانه مــسـتـعــد لـكـشف ذلك وهــذا مـا اقـلــقـني وســبب ازعـاجـا لي
وقررت الذهاب الى الصحيفة بعد ان اخذت اجارة ليوم  11-14 وليكن ما يكون.

رأة التي كانت السبب ×× ا
ستعار الذي كنت اكتب مقاالتي به منذ حزيران من (احالم الـبدري) هو االسم ا
رأة االسبـوعية التي ذلك العـام وارسلهـا للصحـيفة بـالبريـد فتنشـر في صفحـة ا
حتررهـا االنسة ليلى رغم اني كنت اراجع الصحيفة بنفسي واقدم للعامل فيها
ـرسـلة مـقاالت وقـصـصـا قـصـيـرة فال جتـد مـا جتـده مـقـاالت (احالم الـبـدري) ا

بالبريد.
وكان واضحا السبب وهو يعود إلى قلة النساء اللواتي يعملن في الصحافة.

رأة رأة واألسرة وتـربية األطفال وتطالب بإعطاء ا ـقاالت تتناول قضايا ا كانت ا
قاالت حقـوقها وسرعان ما أصبح لـها الكثير من القـراء وقد أثارت بعض هذه ا
ؤكـد إن ذلـك يـعود إلـى اآلراء اجلـريئـة الـتي الـكـثـير مـن الـنـقاش واجلـدل ومـن ا
اطرحـها باسم امرأة في وقت كانت األمية تسـود اجملتمع وخاصة النساء وحتى
تـعلمات لـم تكن لديهن اجلـرأة على طرح الـكثير من مـشاكلـهن و مطالبـهن علنا ا

وبأسمائهن الصريحة.
وأذكر إن مـن ب الـذين عقـبـوا أو ناقـشوا مـقـاالت أحالم ألبـدري معـتـقدين إنـها
امرأة الـفنان نـوري الراوي واحملـامي عبد احلـميد الـشديـدي والفنـانة زينب بـطلة
رأة فلم سـعـيـد أفنـدي وآخـرون ويبـدو أن الـصحـيـفة أرادت الـتـعرف عـلى هـذه ا
الـشجاعة فـنشرت يوم  7/11/1956نـداء إلى (أحالم ألبدري) في باب بـريد القراء
ـعروف حافـظ القبانـي تدعو فيـه السيدة الذي كـان يحرره الـصحفي واإلذاعي ا

(أحالم البدري) إلى احلضور للصحيفة.
×× مفجآت في انتظاري

في الـبدايـة قررت عـدم الذهاب ولـكن صـديقا لـي كان يـعرف سر أحـالم ألبدري
كشـف السـر!! وأرسل إلى الـصـحـيـفـة رسـالـة يقـول فـيـهـا أن أحالم ألـبـدري هو
أسم مسـتعـار لشاب يـعرفه وأنه مـستعـد لكـشف احلقيـقة وقد نـشر الـقباني ذلك
ـا اضطـرني لـلـذهـاب إلى الصـحـيـفة فـي مثل هـذا الـيـوم حيث في 13/11/1956

كانت تنتظرني عدة مفاجآت!!
في قاعـة التحريـر في الصحيفـة في منطقـة السنك ببغـداد كان هناك الـصحفيون
عـروفـون مـثل حـافظ الـقـبـاني و مـحـمـد حـامـد ومـنـيـر رزوق إضافـة إلى رئـيس ا
التـحرير يحـيى قاسم ومديـر اإلدارة وجيه عيد الـله (لبناني عـمل فيما بـعد مديرا
لدار الـصـياد) وكـان البـعض مـنهم يـعرفـني كـواحد من كـتاب الـقـصة الـقصـيرة
الشـباب الذين يراجعـون الصحف للـحصول على فرصـة لنشر ما يـكتبونه ولذلك

لم يلتفت لي أحد إلى أن قلت لهم أنا الذي أكتب باسم (أحالم البدري)
كانت تلك كلمة السر التي فتحت أمامي أبواب الصحافة على مصراعيها!!

خالل دقـائق عــرضـوا عــلي الــعـمل بــراتب شـهــري قـدره  45 ديــنــارا وهـو راتب
وافقة واالستقالة ضخم في ذلك الوقت لم أكن أحلم به أبدا. وقررت على الفور ا

من مديرية الصناعة العامة حيث كنت أعمل باجر شهري قدره  27 دينارا.
ـفـاجأة الـثـانيـة انـهم أخـذوني إلى ركن في القـاعـة للـتـعرف عـلى اآلنـسة وكانت ا
رحوم منير ليـلى وكنت في الواقع متلـهفا  لهذا اللـقاء فإذا بها رجل أصلع هـو ا

رزوق!!
وهـكذا بـدأت العـمل الصـحفي الـفعـلي في مثل هـذا اليـوم قبل

 64 عاما.

رحوم يوسف العاني لم اطبقها وبقيت بيني فـكرة الصديق ا
وبيـنه لكن ان االوان ليطلع عليها االصـدقاء لعلهم يستبدلون
تواريخ مولدهم الى يوم بدء العمل في مهنتهم التي احبوها.

حس االعظمي
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إلى إطاللــة أخـرى تــمـيّــزت بـبــلـيـزر
قــصـيــر ومــفـتــوح جــهـة الــصـدر مع
بــكـيــني وردي. كـمــا بـإطاللــة أخـرى
ارتدت فيها جـاكيت سوداء وجلست
الـــقـــرفــصـــاء وفي أخـــرى اخـــتــارت
ارتــداء لــبـاســاً مـلــتــصـقــاً بــاجلـسم
وشـفافـاً كـشف أكـثـر مـا غطى. و في
قـابـلة الـنـادرة التي أجـراهـا معـها ا
رئـيس حتريـر الـنسـخـة البـريـطانـية
من مجلة فوغ إدوارد إينينفول قالت
بيـونسـيه(إن هدفـها في احلـياة اآلن

بأفضل طريـقة واآلن قررت أن أمنح
نـفـسي اإلذن بـالـتـركـيـز عـلى مـصـدر
فـرحي). ونـاقـشـت بـيـونـسـيه أيـضـاً
كــيف ان وبــاء كــورونــا اثّـر عــلــيــهـا
وغيّرها وكشـفت النجمـة البالغة من
الــعـــمــر  39 عـــامـــاً عن هــوايـــتـــهــا
ـقـابـلـة حـيث قـالت الـغـريـبـة خـالل ا
(أنــهـــا بــدأت بـــتــربـــيــة الـــنــحل ألن
ابـنــتـيـهــا بـلـو ورومي تــعـانـيـان من
احلــســاســيــة ولــلــعــسل خــصــائص

عالجية).

ـهنـية هو إبـطاء عـجلـة مشـاريعـها ا
والـتــخـلّص من مــصـادر الــتـوتـر في
حـيــاتـهـا والـتـركـيــز عـلى أسـرتـهـا).
وعبّـرت عن األمر قـائلـة (لقـد تعـلمت
أنني ح أكـون مرتاحـة وبعيدة عن
الضـغوط فـإن صوتي يـكون أوضح
أنـا أعــتـز بـالـوقت الــذي أقـضـيه مع
عـائـلـتـي وسـأحـاول أن أتـخـلص من
كل ما يـوتـرني لقـد أمضـيت الـكثـير
مـن الـــوقت وأنـــا أركــــز عـــلى بـــنـــاء
ـهنـيـة وتـمـثـيل ثـقـافتي مـسـيـرتي ا
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تــصــدرت جنــمــة الــغـنــاء الــشــهــيـرة
بــــيــــونــــســــيه غـالف مــــجــــلــــة فـــوغ
قبل البـريطـانيـة لعـدد كانـون األول ا
وقــد أبــهــرت اجلـمــيع من مــتــابــعـ
وصــحــافـيــ بــإطالالتــهـا اجلــريــئـة
ــواقف الــتي أطــلــقــتــهــا.وظــهـرت وا
بيونـسيه وهي ترتـدي فستـانا أحمر
مثـيرا مفـتوحـا من جهـة الظـهر بشق
كــــبــــيــــر حـــــتى األســــفـل مع وجــــود
اكسـسوارات عـلى ظهـرها بـاإلضافة
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ـمـثل الـكـومـيدي ـاضي  ا \تـوفي االربـعـاء ا
البـريطاني جون سـيشنز عن عـمر يناهز 67
عـامــاً أثـر أزمـة قـلــبـيـة أصـابــته وقـال وكـيل
أعــمــاله إنه تــوفي فـي مــنــزله جــنــوب لــنـدن
بسـبب أزمة قلبيـة بعد حياة حـافلة باألعمال
الكـوميديـة والعروض التـلفزيـونية الـضاحكة
مـضــيــفـاً أنه (ســيـتــرك فــراغـاً كــبـيــراً). بـدأ
ســيـشــنــز مـســيــرته في الــبــرامج اإلعالمــيـة
الكـوميدية أواخر السبـعينات بعد تخرجه من
سـرحـية في لـكـيـة للـفـنـون ا ـيـة ا األكاد
بــريــطـــانــيـــا.وشــارك في الـــعــديــد من
ـســلــسالت الــتـلــفــزيـونــيــة مـنــهـا ا
(فــكــتــوريــا) عـام  2019 وله في
ذاكــرة الـســيـنــمـا الـعــديـد من
األعـمـال منـهـا فـيـلم مـيريل
ســـــتــــريب الــــشــــهــــيــــر
(فـلـورانس فـوسـتـر
جـــنــــكـــنـــز) عـــام

.2016

ناسبة أربعينية أبو تراب qHŠ∫ جانب من احلفل التأبيني 

بيونسيه 



Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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

بــعــد حتــشــيـــد الــقــوى ذات الــنــفــوذ في احلــكم
ـــا فـــيه بـــالـــعـــراق ضـــد الـــوجـــود االمــــريـــكي 
الـدبـلــومـاسي عــبـر قـصـف الـسـفــارة أو الـدعـوة
لتـقليصهـا واالجتاه للتخلي عـن الدعم العسكري
الذي قد تـقطـعه واشنطن  بـنفـسها مع انـسحاب
قدم رئيس أمريكي جنودها تكون االهـتمامات 
جـديد نـوعاً من الفـضول الـعادي الذي يـتحلّى به
أيّ مــواطن عـادي يــضــرب ويـرفع ويــكــبس عـلى
راحـته في حتلـيالت كـونيـة وهـو يرتـشف الـشاي
مع أم العيال التي تنظر اليه كأحد صناع القرار

في العالم .
في الـعراق ال تـوجـد آليـات سـيـاسيـة تـخـطيـطـية
ألدوات احلـــــــكـم لالفـــــــادة مـن مــــــجـيء رئـــــــيس
ـــقـــراطي الـى الـــبـــيت جـــمـــهـــوري أو رئـــيـس د
األبيض وأجـزم أنّ السيـاسي هـناك ال يدركون
الـفـروق اجلـوهـريــة بـ االثـنـ أو حـتى الـفـروق
الـهـامـشـيـة. مـعــظم الـسـيـاسـيـ الـعـراقـيـ لـهم
ذكــريـات حـمـيــمـة فـقط في أحــضـان اجلـمـهـوري
احملـتـقـر بـنـظـر اغـلــبـيـة الـشـعب الـعـراقي جـورج
دبـلـيـو بـوش الـذي احــتل بـلـدهم بـرضـاهم لـيس
أكـثـر والـصـور والفـيـديـوهات والـوثـائق مـا تزال
ـكـن مـحـوه بـتــصـريـحـات مــحـابـيـة تـنــقل مـا ال 

اليران أو سواها اليوم.
ـلحّـة للـحكم في الـعراق أن يدرك مـن احلاجات ا
مَـن هـو الــذي يـحــكم في الــدول الــست احملـيــطـة
بـالــبـلــد وأن تـكــون هـنــاك وقـفـات جــديـة مع أي
حاكم جـديـد يصـل الى احدى هـذه الـدول الست
صالح ـا يرسم خارطـة عمل جديـدة من أجل ا
العراقية. لقد تغيّر قبل أيام حاكم في إحدى تلك
عـنـيـون بـدفة الـدول اجملـاورة من دون أن يعـي ا
ـكـن أن يـتم الــعـمل احلــكم مـعــنى ذلك وكــيف 
لتصحـيح ماكان من انزالقات غـير مبررة وتعزيز
ـا يــعـود بـخـدمـة مـســتـدامـة لـلـعـراق ال اجلـيـد 

تتأثر بظروف سياسية.
أعـرف ان هذا الـكالم ال يـسـتقـيم إال مع الـبـلدان
الـتي لها رسوخ في تـقاليد سـياستهـا اخلارجية
وأنَّ قـيـاداتـهـا تـدرك آنهـا تـعـمل لالجـيـال وليس

حلزب أو حصة اقطاعية.
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