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طبعة العراق 
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اتفق الـعـراق ومصـر خالل زيارة
وفـد حـكـومي رفــيع الى الـقـاهـرة
عــلى تـبــادل اخلـبــرات الـعــلـمــيـة
وزيــــادة الــــزمـــاالت الــــدراســــيـــة
وتـشـكيـل جلنـة زراعـيـة مـشـتـركة

ب البلدين  وكذلك تنـفيذ ما 
ــشـروعـات االتـفــاق عـلـيه خالل ا
ـنبـثـقـة عن اجمللـس التـنـسـيقي ا
ــشـتــرك بــ بــغـداد والــقــاهـرة ا
وعـمان . وبـحث وزيـر الـتـخـطيط
خــالـد بــتــال الــنـجـم خالل لــقـائه
بـوزيــرة الــتـعــاون الـدولي رانــيـا
ـشـاط  آلــيـات مـتـابـعــة تـنـفـيـذ ا
نـبثـقـة عن اجمللس شـروعـات ا ا
الـتـنـسـيـقي .وذكـر بـيـان لـلـوزارة
تلـقـته  (الـزمـان) امس ان (الـنجم
ـــشـــاط خالل زيـــارته بـــحث مع ا
إلى القاهرة سُبل تـعزيز التعاون

في ضوء  الـتنـسيق ب الـبلـدين
احلـثـيث خملـرجـات مـا االتـفـاق
علـيه في اللجـنة الـعليـا العـراقية
شـتركة) وأكد النجم صريـة ا ا
ان (االتفاق الـذي وقعه عن وزارة
التـعلـيم العـالي والبـحث العـلمي
يــشـجــيع اجلــانــبـ عــلى إقــامـة
واستـمـرار التـعـاون الثـنـائي ب
جامـعات الـبلـدين ومؤسـساتـهما
ــا يـضــمـن حتـقــيق الــعــلــمــيــة 
الــتـوأمـة بــيـنــهـمــا وتـقــد مـنح
دراسـيـة لــلـطـلـبـة الــعـراقـيـ في
الـــدراســات الــعـــلــيـــا والــدراســة
اجلــامـــعــيــة األولــيـــة في جــمــيع
الـتــخـصـصــات فـضال عن فـرص
بــــحــــثـــــيــــة لـألســــاتـــــذة ضــــمن
االخـتـصاصـات الـعـلـمـيـة).واتفق
اجلــانــبــان عــلى تــضــمــ زيـارة
أعــــضـــــاء هــــيـــــئـــــة الــــتـــــدريس
ــرتــبــطــة بــأحــد بــاجلــامـــعــات ا
تـعـاقدين في مـخـتلف الطـرفـ ا

التـخـصصـات إللـقاء احملـاضرات
وتــــبــــادل اخلـــبــــرات وحــــضـــور
الـنــدوات الــتي تـعــقــد خالل مـدة
الزيـارة. كـمـا اتفق وزيـر الـزراعة
مـحـمـد كــر اخلـفـاجي ونـظـيـره
صـري محـمـد مرزوق الـقصـير ا
على تشكيـل جلنة مشتـركة تعقد
اجتـماعـاتهـا بالـتوالي في بـغداد
ـــواصــلـــة الـــبــحث والـــقــاهـــرة 
بـالــشــأن الـزراعي بــ الـبــلـدين.
وذكر الـبيـان إن (اجلـانبـ اتفـقا
عـلى إنــشـاء جلـنـة فــنـيـة زراعـيـة
عراقيـة مصـرية مشـتركة بـرئاسة
وزيـــري الـــزراعــــة في الـــبـــلـــدين
ـتـخـصـصـ وتـضم اخلـبــراء وا
بالشأن الزراعي في البلدين تعقد
اجتـماعـاتهـا بالـتوالي في بـغداد
والقـاهرة) مشـيـرا الى (منـاقـشة
مـخـتلف الـقـضـايـا ذات االهـتـمام
ـــشـــتــرك فـي مــجـــال الـــزراعــة ا
خــاصــة في مـا يــتــعــلق بــاألمـور

ــشـــاكل تـــصـــديــر ـــتـــعــلـــقـــة  ا
نـتجـات الزراعـية بـ البـلدين ا
شـاكل كافة التي قد وتأكيد حل ا
ــو وتــطـــور الــعالقــات تــعـــوق 
وأعـــرب اخلــفــاجي ــشـــتــركــة) ا
بــحــسب الــبــيــان عن (تــرحــيــبه
باالستفادة من اخلبرة والتجارب
ــصــريــة الــزراعــيــة الــنــاجــحـة ا
ونـقــلــهـا الى الــعــراق فـضال عن
الكات العـراقية فرص التـدريب ا
في مــصـــر بــاجملــاالت الــزراعــيــة
اخملتلـفة). كـما ناقش وزيـر النقل
ناصـر حسـ الـشبـلي مع رئيس
ــصـريــة اسـمــاعـيل ــيـة ا االكـاد
عـبـد الـغـفــار آلـيـات الـتـعـاون فى
ـشترك . اجملاالت ذات االهتـمام ا
واوضح الــبــيـان  ان (اجلــانــبـ
بــــحـــثـــا  آلـــيـــات الــــتـــعـــاون فى
ـشـتـرك اجملـاالت ذات االهـتـمـام ا
ـية الـعربـية خالل زيارته االكـاد
لـلعـلـوم والـتـكـنولـوجـيـا و الـنقل

البحري في مصر) واكد الشبلي
( اهــمـيــة الــتــعــاون فى اجملـاالت
الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة من اجل
تـشــجـيع الـتــعـاون الـثــنـائي بـ
ـقـبـلـة ـرحـلـة ا اجلـانـبـ خالل ا
ــشــتــركـة ــا يــحـقـق االهـداف ا
) الفـتــا الى ان (اهـذه لـلـجـانـبـ
الزيارة في سياق تفعيل التعاون
ـشتـرك بـ الـبـلدين الـشـقـيـق ا
والــــوقـــوف عـــلى مــــســـتـــجـــدات
االبحـاث العلـميـة والتكـنولـوجية
في مـجــال اتـمــتـة قـطــاع الـنـقل)
وتابع الشبلي ان (الوزارة سبقت
وارســـلـت اكـــثـــر من 800 طـــالب
لــــــغـــــرض الــــــدراســـــة فـي هـــــذه
ـــيـــة من اجـل زجـــهم في االكـــاد
ـوانئ و الـنقـل البـحري مالكات ا
في بــلـــدنــا الــذي نــســعى دائــمــا
الكات الـعاملة لتطويـر مهارات ا
في الوزارة). واعلن وزير الصحة
حسن الـتمـيمي امس االتـفاق مع
ــصــري عــلى اعــتــمــاد اجلــانب ا
تـــــبــــادل اخلــــبـــــرات في اجملــــال
الدوائي والزماالت الـدراسية ب
البلدين.  وذكر التميمي  بحسب
البـيان  أن (الوزارة تـوصلت إلى
اتــفـاقـات مــبـدئــيـة عــلى اعــتـمـاد
تـــــبــــادل اخلــــبـــــرات في اجملــــال
الــدوائـي بــ وزارتي الـــصــحــة
ـصـرية) مـبـيـناً ان الـعـراقـيـة وا
(احملور األسـاسي الذي تـضمـنته
ــبــاحـــثــات مع وزارة الــصــحــة ا
ــصــريـــة تــركــزت عــلى تــبــادل ا
مـشـددا اخلـبـرات بــ الـبـلـدين) 
عـــلـى (تـــوفـــيـــر فـــرص لـــتـــبــادل
الــزيــارات لــلــخــبــراء واألســاتـذة
واألطــــبـــاء فــــضالً عن تــــوفـــيـــر
الـزمـاالت الـدراسـيـة إضـافـة إلى
الكات الطـبية في مجال تدريب ا
عالج األورام) ومضى الى القول
ان (الـــلـــقــاء تـــضـــمن مـــنــاقـــشــة
اإلجــراءات الــنــهــائــيــة لــتــوفــيـر
الــــلـــقـــاحـــات اخلــــاصـــة بـــوبـــاء
أعلن كـورونـا). من جـهـة اخرى  
الــســفـــيــر الــعــراقي لــدى انــقــرة
حــــــسن اجلــــــنـــــابـي أن رئـــــيس
الـــوزراء مـــصــطـــفى الـــكـــاظــمي
ســيــزور تـــركــيــا عــلى رأس وفــد
ـقـبل ـسـتــوى اخلـمـيس ا رفـيع ا
ـــنــاشــقــة عــلـى رأس وفــد رفــيع 
ـيــاه وتــطــويـر مــشــكالت مـلـف ا

العالقات الثنائية ب البلدين.
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األمــنــيـة الــعــراقــيـة) مــؤكـداً ان
(احلـشـد مـلـتـزم بـجـمـيع األوامـر
الصادرة عن القائد العام للقوات

سلحة). ا
 ودعـا حتــالف الـفــتح في ذكـرى
الى االنـــــتـــــصـــــار عـــــلـى داعش 
الوحـدة والتمـسك وتقـد حلول
ــــشــــاكل واقــــعــــيـــــة جلــــمــــيـع ا
واألزمـات.وجـاء في بـيـان تـلقـته
(الـزمان) امـس  انه ( في الـذكرى
الثالثة لالنتـصار التاريخي على
داعش يتأكـد يوما بـعد يوم أنكم
قاومة  وأمة شعب البطوالت وا
اجلـهاد والـتـحـرير مـثـلـما يـتـأكد
ـــان بـــكم قـــاعـــدةً لـــلـــوحــدة اإل
والتمسك بقيم االجتماع الوطني
الــذي يـظــهـر في مــرحـلــة الـشـدة
واحملــــنـــة ويــــتـــألق فـي فـــتـــرات
ـنـازالت ـواجـهـة وا ـمـانـعــة وا ا
الـكـبرى) الفتـا الى انـه (البد من
اســـتــــذكـــار جــــهـــاد الــــفـــرســـان
وفــروســيـــة اجملــاهــدين  هــؤالء
الفـتيـة الـذين برزوا الى مـصارع
األبــــطــــال وقـــــاتــــلــــوا بــــشــــرف
الــــشــــجــــعــــان وحــــرروا الــــبالد
وصانوا األعراض ووأدوا الفتنة
بـالـنــيـابـة عن شـعــبـهم وشـعـوب

نطقة والعالم).  ا
بـــدوره  أكـــد احلــــزب اإلسالمي
الـــعـــراق ان يـــوم الـــعـــاشـــر من
كـــانــــون األول ســـيـــبـــقى عالمـــة
مضيئة في تاريخ الـعراق مبيناً
أن هــذا الــنــصــر كــان وســيـبــقى
عـراقـيـاً وطنـيـاً بـامـتـيـاز صـنعه

شهداء الوطن األبطال.

الـــتــضـــحــيـــات عــلى األرض هي
التي حققت النصر) مشددا على
(ضـرورة اجنــاز مــطـلب االعــمـار
واالصالح). ووعــد رئـيس جــهـاز
مــكـافــحـة االرهــاب الــفـريق أول
الـرُكـن عـبـد الــوهـاب الــسـاعـدي
بـالــقـضـاء عـلـى اخـر ارهـابي في

البالد.
وقـال الـسـاعـدي في بـيـان تـلـقـته
(الــزمـــان) امس (بـــإســمي وإسم
أبـطــال جـهـاز مُـكــافـحـة اإلرهـاب
ـنـاسـبـةِ الـذكرى أُهـنئ شـعـبنـا 
الثالثـةِ لتحـريرِ أرضِ العراق من
عـــــصــــابـــــاتِ تـــــنـــــظـــــيم داعش
اإلرهـابي) مـبــيــنـا إن (مــا قـدمهُ
ـسلـحة أبنـاءُ القـواتِ الـعراقـيةِ ا
ـختـلف مـسمـياتـها في البـطـلة 
معارك التحـرير تعجزُ عن وصفه
الـكـلـمــات او أن يـرقى الى بـيـانه
ـفــردات فـإن تــلك الـتـضــحـيـات ا
سـتــظلُ خـالــدةً عـلى مــرِ الـدهـورِ
وكرِ الـعـصور) وتابع الـسـاعدي
إن ( أبـطالَـكم في جـهـاز مكـافـحة
اإلرهــــاب لم يـــــدخــــروا جـــــهــــدًا
وواصلوا الليلَ بالنهارِ في أحلك
ـصــيـر الـتي خـاضـوهـا مـعـاركِ ا
ضــــــد قـــــــوى الــــــظـالم واعــــــداء
االنـــســـانـــيـــة وبـــذلـــوا الـــغـــالي
والنـفيس حتى حتـريرِ آخـر شبرٍ

عطاء). من ارضنا ا
 من جــانـبه  رأى رئــيس هــيــئـة
احلشد الشعبي فالح الفياض ان
احلــشـــد الـــيــد الـــضـــاربــة بـــيــد
الدولة.وقـال الفيـاض ان (احلشد
ـــنـــظـــومــة جـــزءاً أســـاســـا مـن ا

رجب طـيب أردوغـان أيـضـاً طلب
عــنــد زيـارته بــغــداد بـالــســمـاح
لــلــطــائـــرات الــتــركـــيــة بــدخــول
سـاهمة في األجواء الـعراقيـة وا
احلرب ضـد داعش فـكـان جواب
العراق بـعدم السـماح الي طائرة
بــدخــول أجــوائـنــا). مــبــيــنـا انه
(ابان احلرب مع عصابات داعش
في عـام  2014 كـان هــنــاك شـبه
استـسالم نتـيجـة سيـطرة داعش
عـــلى االراضي حـــيث قـــســمـــنــا
الــبالد الـى ثالث مــنــاطق وكــان
الــبـعض يــتـهـم الـعــراقـيــ بـأنه
لـيس لـديـهم إرادة لـلـقـتال ولـكن

عـلـى حـافـة الــهـاويـة فــأعـزَّ الـله
الــعــراق بـــنــصــر عــظــيم وحــمى
دولـــتـه وشـــعـــبه). وأكـــد رئـــيس
ائتالف الـنـصر حـيـدر العـبادي
رفـضـه خالل مـدة تــولـيه رئــاسـة
الـــــــــــوزراء طـــــــــــلـب ثـالث دول 
شـاركة في احلـرب ضد داعش. ا
وقال الـعـبـادي في تـصريح امس
ان (كال من اإلمــارات وايــران قــد
قدما طلباً للمساهمة في عمليات
الــــتـــحــــريـــر عــــبــــر الـــســــمـــاح
لــطــائــراتـهــمــا بــدخــول األجـواء
الـعـراقـيـة ولـكـنـنـا رفـضـنـا ذلك)
مـشيـراً إلى أن (الـرئـيس الـتركي

وأضـاف (لـقـد عـصـابــات داعش)
كان نصراً مختلفاً بكل تفاصيله
بــتـــوقــيــته وأدواتـه وأســالــيــبه
نصـراً صـنعـته اإلرادة الـعراقـية
ـرجـعـيـة بـفـتـواهـا وأسـست له ا
الـكفـائـيـة واستـجـاب له الـشعب
بكل أطـيـافه وألوانه وتـوجـهاته
وقــاتـلت ألجــله الـقــوات األمـنــيـة
ـختـلف صـنـوفـهـا وأسـهم فيه
دعم األشـــــــقــــــاء واألصــــــدقــــــاء
وتـكاتـفت اجلـهـود من كل الـقوى
السيـاسية مـتعاضـدة ومتجاوزة
خالفـاتـهــا اجلـانـبـيـة في حلـظـة
كـان الـعـراق عـلى احملك والـدولـة

الـتـفـريط بـاالنـتـصـارات وتـعـزيز
سـلـطـة الـدولـة وسـيـادتـهـا. وقال
صـالح في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس انـه (وفــاءً لـــلــتــضـــحــيــات
ولـلـدمـاء الـزكيـة الـتي أُريـقت في
طـريق الــتـحـريـر وقــطع الـطـريق
أمام بقايـا اإلرهاب عبـر مواصلة
احلـــــرب عـــــلـى اإلرهـــــاب وعــــدم
التهاون فـيها يجب عـدم التفريط
بــاالنـتــصـارات وتــعـزيــز سـلــطـة
الـدولة وسـيـادتـها) مشـددا على
(ضــرورة الـشــروع في مــكـافــحـة
الـفـسـاد وتــعـزيـز سـلـطـة الـدولـة
وتــرســيـخ ســيــادتــهــا في فــرض
القـانـون وحمـايـة أمن واستـقرار
واطـن والـشروع في حتـقيق ا
اإلصـالح الــبـــنــيـــوي وتـــلــبـــيــة
اســتـحــقـاق االنــتـخــابـات احلـرة
ــا يـضــمن اإلرادة الــنــزيــهــة و
احلـقـيـقـية لـلـنـاخـبـ بـعـيداً عن
الـضــغـوط والـتــزويـر والـتالعب
وعــودة الــنـــازحــ إلى مــدنــهم
ومعاجلـة كل اآلثار الـتي خلفـتها
اجلــمــاعــات اإلرهــابــيــة). وحــذر
رئــيس مــجــلس الـنــواب مــحــمـد
احلـلـبـوسي من خـطـر االنـتـكاس
في البالد مـجـدداً اثر الـتداعـيات
االقــــــتـــــصــــــاديـــــة جلــــــائـــــحـــــة
كــورونـــا.وقــال احلــلـــبــوسي في
ــنــاسـبــة ذكــرى الـنــصـر بــيـان 
(نـقف الـيــوم بـكل فـخـر واعـتـزاز
ـلـحـمة الـتـاريـخـية مـسـتذكـرين ا
ـعـركـة الـفـاصـلـة الـتي دحـرت وا

اإلرهـاب في مــثل هــذا الـيـوم 
إعالن الـــنـــصـــر الــــنـــاجـــز عـــلى
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اسـتــذكـر الــعـراقـيــون اخلـمـيس
ـعـارك الـنـصـر الـذكـرى الـثــالـثـة 
ته ودعوا الى على داعش وهز
احلفـاظ عـلى مكـتسـبـات النـصر
وفـاء لــلـتـضــحـيــات الـتي اريـقت
دماءها في طـريق التـحرير وسط
ـعـنــيـة بــالـشـروع في مــطـالـبــة ا
ـــدن احملــررة  فـــيـــمــا اعـــمـــار ا
اســـاحـــضـــر قــادة عـــســـكـــريــون
وفــعـــالــيــات ســيــاســيــة قــصص
الصمود والتـحدي التي جسدها
الــشـعـب بـكـل اطـيــافه ضــد قـوى
الـشـر من اجل الـكـرامـة واحلـرية
والـــسالم. وزار رئـــيس مـــجـــلس
الوزراء مصـطفى الـكاظمي امس
االول مـقـر قـيـادة عـمـلـيـات شـرق
األنــبـــار لــلــحــشــد الــشــعــبي في
ــكـتب مــديـنــة الــفـلــوجــة.وذكـر ا
االعـالمي لــــرئــــيـس الــــوزراء في
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس أن
(الــكــاظــمي اجـتــمع بــالــقــيـادات
قر مهـنئاً إيّاهم قاتلـ في ا وا
بـالــذكـرى الـثـالـثــة لـيـوم الـنـصـر
وقــال عـــلى عـــصـــابـــات داعش) 
قاتل إن الكاظمي خالل لقـائه ا
(هذا االنتصار الكبير الذي حفظ
لـلــعـراق وحـدتـه مـاكـان لــيـنـجـز
لوال تـضحـيات شـهدائـنا األبرار
والـــدمـــاء الـــتـي نـــزفت والـــذين
مـازالــوا مــرابـطــ عـلى األرض
حلـــفظ هـــذا االنــتـــصـــار). ودعــا
رئـيس اجلـمـهـورية بـرهم صـالح
ـنـاسـبــة يـوم الـنـصـر الى عـدم
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إن (الــــقـــرار الــــنـــهــــائي إلجـــازة
اسـتـخـدام لــقـاح فـايـزر-بـيـونـتك
يـــــعــــــود خلــــــبـــــراء اإلدارة دون
سواهم وذلك بعد تصويت جلنة
مــــســـتـــشــــارين من خـــارج إدارة
األغــــذيـــة والـــدواء األمـــريـــكـــيـــة
بــأغـــلــبــيــة ســاحــقــة امس االول
لــــصـــــالح اســـــتــــخـــــدام لــــقــــاح
الـفــايـروس الـذي تـنــتـجه شـركـة
( فــــايـــزر في حــــاالت الـــطـــوار
واضـــاف ان (االجــــتـــمـــاع شـــكل
خــــطـــوة مــــهــــمــــة عــــلى طــــريق
ـــــراجــــعـــــة الــــتـي جتــــريـــــهــــا ا
بـــخـــصـــوص الــلـــقـــاح وفـــرصــة
خلبراء واختصاصي من خارج
مالكات اإلدارة لتـقد النـصيحة
لــهــا في ســعــيــهــا التــخــاذ قــرار
بـخـصوص الـسـمـاح بـاسـتـخدام
ـتــحـدة). الــلـقــاح في الـواليــات ا
ــتـوقع عــلى نــطـاق واسع ومن ا
أن جتــــيـــز اإلدارة االســــتـــخـــدام
الـــطــار لـــلــقــاح الـــذي طــوّرته
فـــايــــزر  مع شــــركـــة بــــيــــونـــتك
انـية خالل أيـام في الواليات األ
ـتــحـدة الـتي أودى الــفـايـروس ا
فيـهـا بـحيـاة أكـثر من  285 ألفا
توقع كذلك من مواطنيها. ومن ا
أن يبـدأ توزيـع اللـقاح وعـملـيات
التـطعـيم على الـفور تـقريـبا بـعد
ذلك. وذكـــرت شــبـــكــة سي إن إن
األمــريـكــيـة أن (اإلدارة ســتـتــخـذ
قـرارا نـهـائــيـا بـهـذا اخلـصـوص

غدا).
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
 1347 إصابة بفـايروس كورونا
و تماثل  1930 مصاباً لـلشفاء 
وبواقع وفيات  23 حالة  جراء
مـضــاعـفــات الـفــايـروس. واشـار
الذي ـوقف الـوبـائي الـيـومي   ا
اطـلــعت عـلـيـه (الـزمـان) امس ان
(مختبرات الصـحة العامة اجرت
فـحــصـا لــنـحـو  33350 حـالـة 
حـــيـث رصـــدت  1347 إصــــابـــة
بـفـايـروس كـورونا) واضاف ان
(عدد حاالت الشـفاء بلغت 1930
مصاباً لـلشفاء   وبواقع وفيات
 23 حـــالـــة جـــراء مــضـــاعـــفــات
الــــفــــايــــروس). واعـــلــــنت وزارة
الـــصـــحـــة في حـــكـــومـــة إقـــلـــيم
كـردسـتـان تـسـجـيل  353 حـالة
شـفــاء من الـفـايــروس الـسـاعـات
ـــاضــيـــة وبــواقع  197 حــالــة ا
في حـ بــلـغت إصـابــة جـديــدة 
الـــوفــــيـــات  6حـــاالت. وأظــــهـــر
إحــــصـــــاء أن أكــــثــــر من 68.45
مليونـا أصيبوا بـالفايروس على
مـسـتـوى الــعـالم في حـ وصل
إجــمـالي الــوفـيــات الـنــاجتـة عن
كـورونـا إلـى مـلـيـون و.562428
وايدت جلـنـة أمريـكـية اسـتـخدام
لـــقــاح فـــايــزر  في حــ تــخـلت
أستراليـا عن جتاربهـا على لقاح
مـــحـــلـي . وقـــالت إدارة الـــغـــذاء
والدواء األمريكـية في بيان امس
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تطوع للحشد في صورة احتلت الصدارة باستذكار العراقي لالنتصار على داعش U—∫ افواج ا c²Ý«
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فـريق احلـلـة وفـريق الـنـفط مع فـريق نـفط الـبـصـرة فـيـمـا سـيـواجه فـريق
الكـهرباء فريق غـاز الشمـال ويلعب فريق احلـشد الشـعبي مع فريق نفط
الـشـمـال ويــواجه فـريق اخلـطـوط فـريق الـتــضـامن وأخـيـراً يالعب فـريق
االعظـميـة فـريق زاخو. يـذكـر ان القـرعة أجـريت بـحضـور وزيـر الشـباب
والرياضة عدنان درجال.                 عدسة (الزمان) قحطان سليم

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

ركزي بكرة سابقـات في اإلحتاد العراقي ا أجرت أمس اجلـمعة جلنة ا
متاز للموسم 2021 -2022. السلة قرعة الدوري ا

واجهـات التي ستنطلق في وأسفـرت قرعة الدور األول عن سلـسلة من ا
التـاسع عشـر من كانون األول اجلـاري حيث سـيلتـقي فريق الـشرطة مع

X uý Èb½ ≠ œ«bGÐ

تـسـلم رئـيسـا اجلـمـهـوريـة برهم
صــــــالـح ومـــــــجــــــلـس الــــــوزراء
مـصـطـفى الـكاظـمي  رسـالة من
الـرئــيس الـفـلــسـطـيــني مـحـمـود
عــبـاس  تــطــالب الــعـراق بــدعم
الـفلـسطـيـنيـ وتعـزيـز التـعاون
شتـرك ب الـبلدين. وقـال بيان ا
تـلـقـته (الـزمان) امـس ان (صالح
تـــســـلـم خالل لـــقـــائه أمـــ ســـر
ــركــزيـة حلــركــة فـتح الــلــجـنــة ا
جـبـريل الــرجـوب رسـالـة خـطـيـة
من الـرئـيس الـفلـسـطـيـني بـشأن
مسـتجـدات الوضع الـفلـسطـيني
والــوضـع الــدولي) واضــاف ان
(الـلقـاء بـحث الـعالقـات األخـوية
ـشتـركـة بـ الـعراق والـروابط ا
وفلـسطـ وضرورة العـمل على
ـا تــطــويـرهــا واالرتــقـاء بــهــا 
يـــخــدم تـــطـــلـــعــات الـــشـــعـــبــ
) مـــشـــيـــرا الى ان الـــشــقـــيــقــ
(اجلانب نـاقشا تعـزيز التعاون
والــتــنـســيق في اجملــاالت كــافـة
وتــأكــيــد ضــرورة بــذل اجلــهــود
لــتـــحــقــيـق تــطـــلــعــات الـــشــعب
الـفـلـسـطــيـني الـشـقـيق وحـقـوقه
ــسـتـقـلـة ـشــروعـة في دولـته ا ا
ـشـروعة) ونـيـله كـامل حـقـوقه ا
ونـــــقـل الــــرجـــــوب الى (صـــــالح
حتــيـات الــرئـيس الــفـلــسـطــيـني
ناسـبة ذكرى وتهاني الـسلطـة 
يـوم الـنـصـر وانـدحـار عـصـابات
داعش). فـــــيــــــمـــــا  رأى رئـــــيس
الـوزراء مــصـطــفى الـكــاظـمي أن
القضية الفلسطينية في الضمير
والــــــوجــــــدان الـــــــعــــــراقي وأن

الــفــلــســطـيــنــيــ في الــعـراق ال
يعـامـلون كـغـرباء لـكن وجودهم
ؤقت هـو في سـبيل تـأم حق ا
الـــعـــودة الى وطـــنــهـم وتــقـــريــر
مــصــيـــرهم عــلى أرضــهم. وقــال
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
ـــبـــعــوث (الـــكــاظـــمـي الـــتــقـى ا
الفـلسـطيني  وحث خالل اللقاء
على تـوحيد الـصف الفـلسـطيني
وتــعــزيــز الــوحــدة الــداخــلــيــة)
واضــاف ان (اجلــانــبــ تــطــرقـا
خالل الـــــــلــــــقــــــاء الـى الــــــوضع
اإلقليمي والعالقات الثنائية ب
الــبــلــدين وكــذلك الــتــبــاحث في
تـــنـــشـــيط الـــلـــجـــنـــة الـــوزاريـــة
ـشـتـركــة وانـعـقـادهـا في أقـرب ا
ــكـنــة).من جـانــبه نـقل فــرصـة 

الـــــرجــــوب (ثـــــنـــــاء الــــقـــــيــــادة
ــوقف الــفـــلــســطـــيــنـــيــة عـــلى ا
العراقي الداعم لـلقضيـة وثقتها
بـالـدور العـراقي في دعـمـهـا عـبر
الـعالقـات الـدولـيـة اجلـيدة الـتي

تلكها العراق).
 وبــحث وزيــر اخلــارجــيّــة فــؤاد
حـــســ مع أمــ ســـر الــلــجــنــة
ركزية حلركة فتح  سُبُل تعزيز ا
الـتـعـاون الـثـنـائي بـ الـبـلـدين
وعـدداً من الـقــضـايـا اإلقـلـيـمـيـة
بـــخــاصـــة أبــرز الــتـــطــورات في
ــنـــطــقــة. وشــدّد حــســ خالل ا
اللـقاء عـلى (أهـمّيـة تقـد الدعم
ــــســـاعي الالزم لـــلــــجُــــهُـــود وا
الفلـسطيـنيّة وُصُـوالً إلى حتقيق
أهداف شـعب فلسـط بـاحلرية

واالســـتــــقالل وكــــمـــا حتــــددهـــا
القيادة الـفلسطـينيّة) داعياً إلى
(أهـميـة عـقد اجـتـماعـات الـلجـنة
شـتركة العراقـيّة-الـفلسـطينـيّة ا
وتــفــعـيـل مـذكــرات الــتـفــاهم في
وشـكـر ـشــاورات الـســيـاسـيّــة) ا
الـــرجـــوب  بــــحـــسب الــــبـــيـــان
واقفهم (العراق حكومة وشـعباً 
ـسـانـدة للـشـعب الـفـلـسـطـيني ا
ودعــمــهم لــلــقــضــيــة والــقــيــادة
الـفـلــسـطـيـنـيّـة) مـطـالـبـا الـدول
الــعــربــيّـــة بـ(دفع مــســـتــحــقــات
ــقــررة فـي جــامــعـة فــلــســطــ ا
الدول الـعربـيّة) ووجه الرجوب
(دعوة رسميـة إلى الوزير لزيارة
دولـة فـلـســطـ في أقـرب فـرصـة

كنة).
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توقعت الـهيئة العامة لالنـواء اجلوية والرصد الزلزالي الـتابعة لوزارة النقل 
ـنخـفض جوي يـتتسـبب بهـطول االمـطار والـثلـوج. وقال رئيس تـأثر الـعراق 
مـنبـئ جويـ أقدم في الـهيئـة محمـود عبـد اللطـيف في بيـان تلقـته (الزمان)
امـس (بـعـد أن تـتـأثـر بالد الـشـام بـأمــطـار غـزيـرة وثـلـوج هـذه األيـام بـسـبب
نشأ األوربي الذي ترافقه كتلة هوائية توسط ذي ا نخـفض اجلوي للبحر ا ا
باردة سيـسبب أمطاراً متـوسطة أقصى شمـال البالد االثن ويتـعمق التأثير
ـقبل) وأضاف أن (ذلك سـيـسـبب أمـطاراً غـزيـرة وثـلـوجاً في يـوم الـثالثـاء ا
ـوصل وتكـون مـتوسـطـة في أربـيل و السـلـيمـانـية و دهـوك و زاخـو وشمـال ا
خـانق و كركوك  اما  االمـطار ستـكون خفـيفة في بـغداد و األنبـار و احللة

و الكوت و العمارة و السماوة و كربالء و النجف). 
وكانت الهيئة قد رجحت في وقت سابق هطول أمطار تكون أحياناً غزيرة مع
ـقــبـلـة في الـبالد. وذكـر انـخـفـاض في درجــات احلـرارة في األيـام األربـعـة ا
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ناطق كافة صـحوا مع بعض من الغيوم البـيان ان (طقس اليوم السـبت في ا
ـتوقعة يتـحول تدريـجيا خالل الـليل الى غائـم جزئياً  امـا درجات احلرارة ا
في مـديـنـة بـغـداد  18مـئـويـة) الفـتـا الى ان ( طـقس غـد األحـد سـيـكـون في
نـطقة الـوسطى غائم جـزئيا وفي بعـض األماكن غائم وال تـغير في درجات ا
نـطقـة الشـمالـية غـائم جزئـياً يـتحـول تدريـجيـاً الى غائم مع احلـرارة وفي ا

تـســاقط زخـات مـطـر خــفـيـفـة في أمــاكن مـتـفـرقــة تـكـون رعـديـة
ــنــطــقــة أحــيــانــاً وال تــغــيـــر في درجــات احلــرارة وفي ا
اجلــنــوبـيــة صــحـوا مع بــعض من الــغــيـوم وال تــغــيـر في

درجات احلرارة عن اليوم السابق).
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الثـاني من شـهـر تـشـرين الـثـاني. اكد
ـــهــنــدس ذلك مــديـــر عــام الـــشــركــة ا
خــطــاب عـــلي الــقـــيــسي وأضــاف ان
مختبرات قـسم السيطـرة النوعية في
الشـركة رصدت (52) مخـالفـة نوعـية
اضـيـة من لـلـمطـاحـن خالل الـفـتـرة ا
شــهــر تــشـــرين الــثــانـي بــعــد اجــراء
الفـحوصـات اخملتـبـرية عـلى النـماذج
سـحـوبـة من قـبل فاحـصي اخملـتـبر ا
ـعـتــمـدين ضـمن الــلـجـان الــرقـابـيـة ا
ـطاحن والنـوعـيـة الـتي تـتـابع عـمل ا

والوكالء. 
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تابـعة والتفتيش الفتا إلى أن جلان ا
تــنــفـــذ زيــارات يــومـــيــة لــلـــمــطــاحن
تابعة عملية انتاج وتوزيع والوكالء 
الطحـ في عموم الـبالد حيث جتري
ـنتـجة مشـاهدات وتـدقيق لـلـكمـيات ا
واجملـهـزة لـدى الـوكالء ويـتـخـلل تـلك
الزيـارات سـحب لـنمـاذج من الـطـح
ـنــتج الغـراض الــفـحص اخملــتـبـري ا
واصدار الشهادات بـصالحية االنتاج

للخـبازة واالسـتهالك ومـدى مطـابقته
عتمدة.  للمواصفات القياسية ا

وفي سـيــاق اخـر اشــار الـقــيـسي الى
تـنـظـيم  الـشـركــة نـدوة تـثـقـيـفـيـة عن
الـتـحـديـث الـبـايـومــتـري حتت شـعـار
ــشــاركـــة الــواســعــة الـــواعــيــة في (ا
انتخابات مجلس الـنواب طريقا نحو
مـســتـقــبل افـضل) هــدفـهــا الـتــعـريف
وتـوعـيـة مـنـتـسـبي الـشـركـة بـاهـمـيـة
ـشـاركـة الــواسـعـة في االنــتـخـابـات ا
وضـرورة حتديـث سـجالتـهم لـضـمان
حــقـهـم في الــتــصـويـت وان صـوتــهم
ـسـتقـبل الـسـياسي مهم في حتـديـد ا

للبلد).
 مـــشــيـــرا  الـى ان (الـــنــدون نـــظـــمت
ــفــوضــيــة الــعــلــيــا بــالــتــعــاون مع ا
سـتـقـلة لالنـتـخـابات مـكـتب بـغداد ا
الكرخ االنتخابي منتدى تثقيفي حول
التحديث الـبايومـتري بالـتنسيق مع
مــؤســســة الــنـــور اجلــامــعــة بــعــثــة

نراقب). 
نـتدى واكد مـدير عـام الـشركـة  بـان ا

استـلم كمـية 755 طنـا شلب يـاسم
فل و59 طنا مكيس ومجمع اخلورنق
اخملـزني اسـتـلم تــسـعـة اطـنـان شـلب
يـاســمـ مــكـيس و 218 طـنــا شــلب

عنبر مكيس .
ـسوقة الى  مشيـرا الى ان  (الكـمية ا
سايـلـو ابـو صخـيـر بـلغت  780 طـنا
ياسم و87 طن  شلب عـنبـر مكيس
وسايـلـو النـجف األفـقي اسـتلم كـمـية
380 طـنـا شلـب  يـاسـم مـكـيس 58
طـنــا عـنــبــر مـكــيس ومــركـز تــسـويق
ـشــخـاب 257 طـنــا شـلب يــاسـمـ ا
مكـيسو 133 طنـا عنبـر مكـيس حيث
بــلغ مــجـمــوع االســتالم لــهــذا الــيـوم
2736 طنـا شـلب بـانـواعه) . واكد ان
(مجمـوع الكـميـات التي  اسـتالمها
في مـحـافـظـة الـنـجف االشـرف بـلـغت

40342 طنا). 
واعــــلــــنت الــــوزارة عـن رصــــد قــــسم
السيطـرة النوعـية في الشركـة العامة
لتصنيع احلبوب (52) مخالفة نوعبة
لـلــمــطــاحن الــعـامــلــة خالل الــنـصف
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وترحيـلهـا ومعدات الـتنـظيف والدعم
األرضي وتـزويـد الـطـائـرات بـالـوقـود
وخـدمـات مـنـاولـة الـشـحن وعـمـلـيـات

ستودعات).  ا
موكدة أن (خالل هذه الشراكة ستقدم
ـتـحـدة مـعـايـيـر وخـبرات الـعـراقـيّـة ا
ـنـاولــة األرضـيـة ـيــة في مـجــال ا عـا
لـــزيـــادة حتـــســ جتـــربـــة الـــعـــمالء
ومـعـايـيـر الـسالمـة كـمـا سـيـكـون لـها
الـدور الــكــبـيــر هــو تـدريـب وتـطــويـر
العراقي لتولـي مناصب رئيسية في

ستقبل .  ا
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يذكر أن شـركة ميـنزيس للـطيران هي
ـــيــة في مـــجــال خـــدمــات شــركـــة عــا
سافرين والبضائع والتي تعمل في ا
أكــثــر من 200 مــطــار في  34دولــة
حـولــة الــعــالم). وعـقــد فــريق خــبـراء
ــنــظــمـة ــدني لــدى ا أمن الــطــيـران ا
ـدني اإلجـتـمـاع الـعـربـيـة لـلــطـيـران ا
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دني العراقي منحت سلطة الطيران ا
ناولة ـقدم خدمـات ا رخصة تـشغيل 
األرضية وجتـهيز وقود الـطائرات في
مطار بغـداد الدولي للـشركة الـعراقية
ـنـاولة ـطارات وا تـحـدة خلدمـات ا ا
األرضـيــة احملـدودة وهي أول شــركـة
عراقية مـختلطـة متخصـصة بخدمات
ــــنــــاولــــة األرضـــــيــــة في الــــعــــراق ا
ساهمون فيـها هم شركة اخلطوط وا
اجلـويـة الـعـراقـيــة وشـركـتـا مـنـسـيـز
الـــبـــريــــطـــانـــيـــة وشـــركــــة بـــريـــتش

بيتروليوم . 
وبــيــنت الــســلــطــة في بــيــان تــلــقــته
ــــوجـب هـــذه (الــــزمــــان) امس أنه (
الرخـصة سـتـوفر مـينـزيس مـجمـوعة
من اخلدمـات في مطـار بغـداد الدولي
ـناولـة األرضية ا في ذلك خـدمات ا
سافرين تكامـلة بضمـنها خدمـات ا ا
والساحـة وعمـليات الـرحالت اجلوية

لندن
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ـوظـفـ (القى اهـتـمـامـا واسـعـا من ا
الـلـذين حــضـروا الـنــدوة وقـد اجـاب
ـــكـــتب االنـــتــخـــابي عـــلى ـــثــلـــو ا
اســتـفــســارات واســئــلــة احلـاضــرين
مـؤكـدين عـلى حتـقـيق زيـارات لـلـفرق
اجلـوالـة لــلـمــكـتب الى مــقـر الــشـركـة
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مطلـوب من كل العراقي  التوجه نحو صنـاديق االقتراع  من اجل التغيير  نحو
ـواطـنـة" لشـعب واحـد في وطـن اجلمـيع بـدال من مـرجـعيـة سـيـاسـيـة  تـعـتـمـد " ا

مواثيق  امراء الطوائف العادة التخندق الطائفي والقومي. 
عضـلة مفـاسد احملاصـصة  وبدال لقد ضـاق العراقـيون ذرعا بـاحاديث احللـول 
قراطـية  واحلكم الرشيد  ..اخذت عملية من االتيان بـتطبيقات تنبع من روح الد
الـتخـنـدق الـطـائـفي والـقومي تـكـرر ذاتـهـا من خالل  مـسـمـيات جـديـدة لـتـضـليل
واطن/ الـنـاخب الذي يـفاجـئ في كل دورة انتـخابـيـة  ان ذات  قيـادات احزاب ا
ـر.. امـراء الـطـوائف و احلـرب االهـلـيـة .. الـذين اضـاعـوا مـجـلس حـكم بـول بـر
اكثر من تـرليون دوالر من دون بـناء دولة تنـمية مـستدامة  ..ذاتـهم يهيـمنون على
قـيـادات  كتـل بأسـمـاء مـتـغـيـرة في مـجـلس الـنـواب .. وبـرامج حـكـومـية لـم تفـلح
باخلـروج من معطف مفاسـد احملاصصة .. اضيف الى ذلك  سـقوط ورقة التوت
لـلـريع النـفـطي فانـكشف االقـتـصاد الـعـراقي من خالل ادارته بنـظـام االزمة عـبر
الـديون الـداخـليـة واخلارجـية  .. فـما احلـلول  الـفـضلى  امـام النـخب والكـفاءات
فـاسـد احملـاصـصة  ? ام ـثـقفـ  ..هل يـبـقـون يـندبـون حظ الـعـراق الـعـاثـر  وا
واطن/ الـناخب  بالـتوجه افـواجا نحو كن ان تـقنع  ا علـيهم البـحث عن بدائل 
صنـاديق االقتراع  ومنع فرضيات العـودة لذات  الوجوه وتكرار ذات مسار  كل

انية  ??  دورة بر
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واثيق شرف ا التهكم ان امراء الطوائف يبشرون جمهورهم   ثير للجدل ور ا
كونات  التي الغت مفهوم سميات بيوت ا العادة التـخندق  الطائفي  والعرقي  
الـشـعب في الدسـتـور الـعـراقي واستـبـدلـته بـنظـام مـفـاسد احملـاصـصـة فال هذه
وعود من زيف الوعـود فال السماوة والناصرية خرجت من كـونات حتقق لها ا ا
اكثر احملـافظـات العراقـية فقـرا وال ابنـاء احملافظـات الغـربية  حتـقق لهم اخلروج
ـعيـشي من شـرنـقـة الـتهـمـيش  وال الـعـراقي  الـكـردي الـيـوم حـقق اسـتـقـراره  ا
..فجمـيع امراء الـطوائف  انـغمسـوا في مفـاسد احملاصـصة فيـما جـاع العراقي
ـنــتـفـعــ من مـفـاســد احملـاصـصـة في  جــمـيع احملـافــظـات  عـدا شـريــحـة من ا
ووعـاظهم ..الـرافضـ لـلمـطالـبـة بالـتغـييـر  احلـقيـقي من خالل قـانون انـتخـابات

حرة ونزيهة وعادلة .
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واطنة بدال رجعية الـسياسية لعقـد دستوري جديد يعتـمد مبدا ا قـصود  با ما ا
كونات الطائفية والقومية ..??  مفاسد محاصصة ا

قـصود  ان يكون تاسيس اي حزب او كيان سياسي للمشاركة في االنتخابات ا
نـفعـة العـامة ـنافـسة لـلحـصول عـلى مـقعـد انتـخابي وفق مـعـاييـر  مسـاواة ا  وا
نـفعة الـشخـصية لـلمـواطن/ الناخب  وال يـكون  ذلك فـقط في قانون للدولـة مع ا
نفلت االحزاب او قـانون االنتخابات  بل يحتاج الى اتفاق  ملزم يلغي السالح  ا
حكمة جنائية ال خطوط حمراء امامها .. ويستـعيد اموال مفاسد احملاصصة ..
قـبلـة وتطبـيقات وعـندمـا يكون مـثل هذا االتـفاق ملـزمة في الـبرامج االنتـخابـية  ا
ملزمـة في البـرنامج احلكـومي ما بـعد االنـتخابـات ..عنـدها فقط وفـقط ..سيـقتنع
ـواطـن/ الـنـاخب ان مـرجــعـيـة سـيــاسـيـة لإلصالح الــفـعـلي وبـنــاء دولـة مـدنـيـة ا
ـكن حتـشـيـد ومـنـاصرة عـصـريـة لـلـحـكم الـرشـيـد وعـلى أسـاس هـذه الـقـنـاعـة 

قبلة  لدعم عملية التغيير. شاركة  االوسع في االنتخابات ا ا
ـتجدد المـراء الطوائف قـابل; تبدو حتـديات التـخندق ا حتديات الـتخـندق  في ا
بتـسمـيـات  مخـتلـفة مـجرد مـساع لـهـدم  معـبد الـعمـليـة الـسيـاسيـة برمـتهـا على
رؤوس اجلـمـيع  ..عـنـدهـا لن تـكـون احلـلـول الـفـضـلى  عـراقـيـة ابـدا بل سـتـكون
عـبـارة عن يـالـطـا جـديـدة حلـسـم الـصـراع االمـريـكي االيـراني اإلسـرائـيـلي عـلى
ارض الـعـراق  .. وهـذا  مـا ال يـعـيه الـكـثـيـر من وعـاظ مـفـاسـد احملاصـصـة وهم

يبشرون  بهذا التخندق اجلديد  ومواثيق الشرف التي ينادون بها !! 
عـندهـا وبعـد اشهـار افالس احلكـومة وبـيع الديـون العـراقيـة عبـر صنـدوق النـقد
الدولي  لفـرض سيطرة الشـركات اإلسرائيليـة على االقتصاد العـراقي بتسميات
ا تـعود للجان االقتصـادية لبعض احزاب مفـاسد احملاصصة من اجل تكوين ر
حتــالـفـات  جـديـدة تـسـتــكـمل بـرنـامج مـحـو الــعـراق الـذي  وضع  لـبـنـاته االولى
عـارضة مـشـروع الشـرق االوسط الكـبـير  ومن ثم اتـفـاق لنـدن الغلـبـية احـزاب ا

ر حتى اليوم.  التي ما زالت تتصدى لسلطان احلكم  منذ مجلس بر
كن حـلـها بـتكـوين مـرجعـيـة سيـاسـية لإلصالح من خالل كل هـذه الـتحـديـات  
قبلة على شاركة في االنتخابات ا اشتراطـات مباشرة  في قبول ورفض القوى ا
وفق ما ذكر في قانوني االحزاب واالنتخابات  بالشكل الدقيق  لنفاذ القانون  ..
بـديل ذلك لــيس احـتالال جـديــدا ..وال تـقـسـيـم فـدرالي  ..بل فـوضى اقــتـصـاديـة
..وتـظـاهـرات احـتـجـاج تـطـالب بـالـرواتب الـشـهـريـة وحـكـومـة تـبـحث عن قـروض

لتسيير اعمالها مع جيش موظف  وبطالة مقنعة ...الخ .
بديل احلـلول الفـضلى  .. اعادة تـكوين العـمليـة السيـاسية
ـسميات عقـائدية  ال تقدم برمـتها بدال من هدم مـعبدها 

اخلبز للجياع في ثورة مقبلة ..
ولله في خلقه شؤون!

b»”∫ البابا فرنسيس يطل من نافذة الفاتيكان خالل قداسه االسبوعي
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دافع الــبـــابــا فـــرنــســـيس عن مـــزايــا
ــــســــيـــحـي في ســــوريـــا الـــوجــــود ا
والعـراق داعـيـاً اجملـتمـع الدولي إلى
تـشـجــيع عـودة الــسـكــان الـذين فـروا

جراء احلرب.
وقـال احلـبــر األعـظم في رســالـة عـبـر
ناسبة لقاء مقطع فيديو نُشـر امس 
عـبر االنـتـرنت يـنـظّـمه الـفـاتـيـكان مع
أكثر من خمس منظمة غير حكومية
نـطقة (أفكاري كاثوليكـية تعمل في ا
تتجه خصوصاً إلى األشخاص الذين
أُرغموا على مـغادرة منازلـهم للهروب
من ويالت احلـرب بــحـثــاً عن ظـروف

حياة أفضل).
ـفاجـأة بإعالنه وأثار احلبـر االعظم ا
أنه ســــيــــزور مــــطــــلـع آذار الــــعـــراق
وصل في سابقة خصوصاً بغداد وا
تـاريــخـيــة حلـبــر أعــظم. حـتى الــعـام
2003 كــان الــعـــراق ذو الــغــالـــبــيــة
ـســلـمــة الـشــيـعــيـة يـضـم مـلــيـونـا ا
ونصف مـليـون مسـيحي. وقـد تراجع
عـــــــــــــــددهــم إلـى 300 أو 400 ألـف
بحسب مـنظمـة غيـر احلكومـية تدافع
ــسـيــحــيــة في عن حــقــوق األقــلــيــة ا
الـعـراق.وقـال البـابـا األرجـنـتـيـني في
سيـحي رسالته (أفـكّر خصـوصا بـا
الذين أُرغـمـوا على تـرك األمـاكن التي
ـــا ولـــدوا وكـــبـــروا فـــيـــهـــا حـــيث 
انهم واغتنى. علينا أن نحرص أن إ
ـسـيـحي عـلى هذه يسـتـمـرّ الـوجود ا
األراضي كـمـا كان عـلـيه: عالمـة سالم
وتــقـــدّم وتــنـــمـــيــة ومـــصــاحلـــة بــ

األشخاص والشعوب). 

ـــرتــبط بــذكــرى بــغــداد ســهل أور ا
إبـــراهـــيـم ومـــديـــنـــة اربــــيل وكـــذلك
ـوصل وقـرقـوش في ســهل نـيـنـوى. ا
بـ(االنتظار احلار لـهذه الزيارة حامالً
ـسيـحـيـة والـشعب صوت اجلـمـاعـة ا
الـــعــراقـي وصـــوت الـــذين يـــصـــلّــون
ويرجون السالم في الشرق األوسط).
وقـال لقـد (رحـبـنـا بـهـذا اخلـبـر بـفرح
كبـيـر. يأتي الـبـابا إلـيـنا وهـذا يـعني
سيـحيي الشرق وشعوب أنه يحمل 
الشرق - الذين يعيشون منذ فترة في
حالـة من الشك واخلـوف والعـديد من
ا أيضًـا بالرجاء شاكل - دعـمه وإ ا
بـوضع أفـضل. هــذه الـزيـارة هي حج
جنــد فــيه رســالــة أخــوة بــشــريـة. إنَّ
الــرسـالــة الــعــامــة لــهــا مـعــنى لــيس
ا بالنـسبة لـلمسـيحيـ وحسب وإ
أيضًا جلـميع الـناس في هذه الـبلدان
كفى حروب وكفى نزاعات وكفى موت
ودمار وفـسـاد. عـليـنـا أن نبـني الـثـقة
والــسـالم واالســتـــقــرار والـــتـــضــامن
الــبــشــري. نــتــوقـع الــكــثــيــر من األب
األقدس. وهذه الـزيارة ستـكون حلظة
قوية بـالنسـبة له لكي يـعلن احلقـيقة.
إنه فعل شجاع جدًّا والسيما في هذا

الوقت). 
وأضـــاف ان (هـــنـــاك رغـــبـــة من قـــبل
احلــــكــــومــــة الـــعــــراقــــيــــة. ورئــــيس
اجلــمــهــوريــة كـــان قــد الــتــقى بــاألب
األقـدس ودعــاه لـزيــارة الـعــراق. كـمـا
وجّــهت أنــا أيــضًــا له رســالــة دعــوة.
ــا حــلم الــبـابــا بــأن يـزور أرض لـطــا
إبـراهـيم. اآلن آمـل أن يـكـون كل شيء
إيجابيًا من أجل حتقيق هذه الزيارة.

تفضل الزميل االستاذ احمد عبد اجمليد بالرسالة التالية قبل ايام:
"الـزمان مـشرعـة امـامكم لـقد اعـتدنـا مؤازرتـكم.. هل تتـذكر اسـتاذ ابـان حكـومة
اجلعـفري كانت الـزمان مـيدان قلـمك صلت وجـلت به حتى اعـدت الى عرينك في

الشبكة ? متضامنون مع كل قلم شريف".
ومثلها رسالة االخ باسم الشيخ رئيس حترير صحيفة "الدستور" الذي قال:

"حتياتي استاذ ابو سعدي.
نـابـر احلـرة كـثـيرة وجـمـيـعـها صـفـحـات الـدستـور جـمـيـعـها مـفـتـوحه أمـامـكم..ا

بخدمتك.. تقبل احترامي
ومثـلهمـا موقف االخ عـقيل الـشويـلي رئيس حتـرير صـحيـفة "كل االخـبار" الذي

قال:"كل االخبار جريدتكم".
وكان هذا تعليقا على تصريح بعثته اليهم قلت فيه:

ملوكة للدولة بامر من رئيس نـوعا من الكتابة في صحيفة "الصـباح" ا "مازلت 
الـوزراء وســكـوت رئــيس الــشـبــكـة ورئــيس الــتـحــريـر ومــجـلـس االمـنــاء ونـقــابـة

الصحفي واحتاد االدباء والكتاب."
ومـا اشـار اليه الـصـديق احمـد صحـيـحا. فـقـد تعـرضت في عـهد رئـيس الوزراء
ـنع من النشـر في "الصـباح" التي االسبق ابـراهيم اجلـعفري الى مـا اشد من ا
ستشار االعالمي لرئيس الوزراء بعلمه او كنت رئيسا لتحريرها حيث ضغط ا
دير العام لشبكة االعالم انذاك السيد حبيب الصدر من اجل بدون عـلمه على ا
ـضـايـقـات. ابـعــادي عن "الـصـبــاح". وهـذا مـا حـصل حــقـاً بـعـد ســلـسـلـة مـن ا

ا حصل!). (اجلعفري نفى لي في وقت متأخر علمه 
وفي وقتـها سارع الـزميالن سـعد البـزاز واحمـد عبـد اجمليد الى اتـاحة الـفرصة
لي خلوض معركة استعادة موقعي في "الصباح" الذي غادرته مرة اخرى بقصة

الكي. اخرى في مطلع الوالية االولى لرئيس الوزراء االسبق نوري ا
تخلف لم ويدل هـذا على ان الذين تولوا احلـكم بعد سقوط الـنظام الدكتـاتوري ا
ـان بحـرية الـتعبـير رغم ان الـدستـور ثبت هذا يكـونوا على درجـة واحدة من اال

ادة (38) التي تقول: احلق في ا
ا ال يخل بالنظام العام واآلداب: "تكفل الدولة 

اوالً :ـ  حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً :ـ  حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر."

انا حتى تـولى مصطفى الكاظمي رئاسـة الوزراء وكنت آمل ان يكون اكثرهم ا
بحـرية التعبيـر لكن خابت امالي حيـنما اصدر امره الى رئيس
نـعي من الكتابـة في (الصبـاح). للتاريخ شبـكة االعالم 
طوال فـتـرة عمـلي في (الـصبـاح) والـشبـكة لـم يتـخذ اي
رئـيس وزراء من الـذين عـاصــرتـهم (عالوي اجلـعـفـري

تعسف واجلائر. الكي العبادي) مثل هذا القرار ا ا

اجلــوي في الـــعــالم أجــمـع). وبــيــنت
الـسـلـطـة أن (اإلجـتــمـاع  يـعـد فـرصـة
ـنظـمة نـاقشـة استـراتـيجـية ا جيـدة 
ـدني لغرض زيادة العربيـة للطيران ا
مـقــعــد لــلــدول الـعــربــيــة في مــجـلس
ــدني الــدولي ( مــنــظـمــة الــطــيــران ا
إيكاو ) عبر اتـخاذ عدة خطوات لدعم
احلكومات العربـية في قطاع الطيران
دني خالل جـائـحة كـورونا من أجل ا
الـتـعـافي واسـتـعـادة نـشـاط وفـعـالـية
الـنــقل اجلـوي مــرة أخـرى في حــركـة

دني). الطيران ا
وإفـتــتــحت هــيـئــة إســتــثـمــار بــغـداد
مشروع اخملتـبر الوطني اإلسـتثماري
ـركـزي لــلـتـحــلـيالت اخملـتــبـريـة في ا
جـانب الـرصـافـة والـكائـن في مـنـطـقة
العلوية شارع سلمان فائق . بحضور
نـائب رئـيس هـيـئــة إسـتـثـمـار بـغـداد
عـــلـي الـــوائــــلي وعــــدد من األطــــبـــاء
الكــات اخملــتــبــريـة اإلخـتــصــاص وا
الـتي تــلـقـت تـدريب عــلى يـد مــدربـ
أكــفـــاء لــهم خـــبــرة كـــبــيـــرة في هــذا

اجملال.
وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
ـشـروع مـكـون من خـمـسـة طـوابق (ا
يضم الطـابق األرضي اخملتبـر الطبي
اإلسـتـثـمـاري ويـقـسم حـسب الـشـعب
اخملتبـرية ووفـقاً للـمواصـفات الفـنية
التابعة لـتعليمـات وزارة الصحة أمّا
الــــطـــابـق األرضي فــــضم اخملــــتــــبـــر
التعليـمي الذي يحتـوي على أكثر من
قاعة دراسـية تـعليـميـة من أجل إقامة
الدورات الـطبـية لـلطـلبـة واخلريـج
وأصـحـاب الـشــهـادات الـعــلـيـا ضـمن
اجملـال الـطبـي اخملـتـبري كـمـا ويـضم
اخملـــتــبـــر شـــعـــبـــة ضـــبط األجـــهــزة
عـدات اخملـتبـريـة وتـدريب مالكات وا

رئي. اخلامس عـبر تـقنـية االتصـال ا
دني العراقي وبينت سلطة الطيران ا
أن اإلجتـمـاع شارك فـيه خـمسـة عـشر
ــثـل لــقــطـــاع األمن لــدى خــبـــيــراً و
ـمـلـكة سـلـطات الـطـيـران في كـل من ا
األردنـيــة الــهـاشــمـيــة واجلــمـهــوريـة
ملكة العربية السعودية التونسية وا
وجــمـــهــوريـــة الــعـــراق ودولــة قـــطــر
ـمـلـكة وجمـهـوريـة مـصر الـعـربـية وا

غربية). ا
 موكدة أنه (تـمت مناقـشة مسـتجدات
تخص أمن الطيـران من قبيل مشروع
ــوظــفي الــكــشف دلــيل الــتــرخــيـص 
األمـنـي الـذي  عــلى إثــره اعــتــمـاد
خــارطـــة لــوضع مـــشــروع مـــعــايـــيــر
موحـدة حول تـرخيص هـذه الفـئة من
الــعــامـلــ فـي مــجـال أمـن الــطــيـران

دني). ا
 وشارك قسم النقـل اجلوي في سلطة
الـطــيـران والـعــضـو فـي جلـنـة الــنـقل
ـنظمـة العـربيـة للـطيران اجلوي في ا
ــدني في اإلجــتــمــاع   44 اخلـاص ا
بلـجـنـة النـقل اجلـوي والـذي عـقد في
ـرئي الـربـاط عـبــر تـقـنـيــة االتـصـال ا
ـشـاركـة الـوفـود الـعـربـيـة واإلحتـاد
الـــعـــربي لــــلـــنـــقل اجلـــوي ( االكـــو )
واإلحتاد الـدولي للـناقـل اجلـوي (

. اياتا ) بصفة مراقب
j³{ ‰ULŽ«

ـنـظـمـة الـعـربـيـة  وأشـار مـديـر عـام ا
ـدني عبـد الـنـبي مـنار في للـطـيـران ا
كـــلـــمـــته االفـــتـــتـــاحـــيـــة الى أن (ذلك
اإلجـتـمـاع  نـاقـش مـوضـوعـات هـامـة
في مجـال الـنقل اجلـوي وخـاصة في
ظل الــظــروف احلــالـيــة الــتي تــواجه
قــطــاع الــنـــقل والــتــأثــيـــر  الــســلــبي
جلائـحـة كـورونـا على صـنـاعـة الـنقل
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اجرت جلنـة فنـية مـشتـركة مـؤلفة من
قــسم الــرقــابـــة والــتــدقــيق في وزارة
الـتـجـارة وقــسم الـسـيـطــرة الـنـوعـيـة
وقــسم الــتــســويق في مــقــر الــشــركـة
العامة لتجارة احلبوب لتحديد نسبة
االسـتــخالص لــتــصــنـيـع الـشــلب في
ثنى.  اجملارش األهلية في محافظة ا
واكد مـدير عـام الـشركـة عـبد الـرحمن
عـجـمـي طـوفـان ان (الــلـجــنـة الـفــنـيـة
بــاشـرت بــعــمــلـيــة تــصــنــيع الــشـلب
ــســوق من قــبـل فالحي ومــزارعي وا
احملــافــظــة لــعـام 2020-2021 حـيث
صنوعة 50 طنا وذلك بلغت الكمية ا
لتـحـديـد نـسبـة االسـتـخالص وكـفاءة

تعاقد معها). اجملارش ا
 وفي سـيــاق اخــر اشـار طــوفــان بـان

إجــمـــالي كـــمــيـــات الـــشــلـب الــتي 
استالمـها في مـحافـظة الـنجف لـغاية
الــــيــــوم بـــــلــــغت 40342 طن شــــلب
ــواقع الــتـــســويــقــيــة بــانــواعه فـي ا
اخلـمـسـة .وبــ بـان سـايــلـو الـكـوفه
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ثنى ×h∫ جلنة فنية تقوم بفحص الشلب في ا

وفي مــــعــــرض حـــديــــثه عـن جـــمــــيع
الالجـئـ الـذين يــرغـبـون في الـعـودة
إلى بــلـدانــهم دعــا الــبـابــا (اجملــتـمع
الدولـي إلى الـقـيام بـكل مـا في وسـعه
لـتـشــجـيع هـذه الــعـودة عـبــر ضـمـان
األمن والـــــظـــــروف االقـــــتـــــصـــــاديـــــة

الضرورية لتحقيق ذلك). 
…dDš q UA

ورحّب الـــبــابـــا الــذي يـــحـــرص عــلى
نظمات الكاثوليكية العاملة تشجيع ا
عــلـى األرض بــالـــلـــقـــاء االفــتـــراضي
ـشـاكل اخلـطـرة الـتي ال (لـلـتـفـكـيـر بـا
تزال تـعـاني مـنـهـا الشـعـوب الـعـزيزة
في ســـــــوريــــــا والــــــعــــــراق والــــــدول

اجملاورة). 
ووصف الـكـارديــنـال لــويس روفـائـيل
ساكـو الزيـارة التي أعـلن عنـها الـبابا
فـرنـسـيس إلى الــعـراق حـيث سـيـزور
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بالنسبة لنا ألننا تعبنا. وهو كان قد
قال في بـداية حـبـريته: -حـيثـما دعت
احلاجـة فأنـا مسـتـعد لـلذهـاب- وهذا
مـا قــام به. ونــحن كـمــســيـحــيـ في
العـراق وسـوريـا ولـبـنـان وفي جـميع
لك وسيلة أنحاء الشرق األوسط ال 
أخــرى لــلـــدفــاع عن أنــفـــســنــا ســوى
الصالة والـرجـاء. إنَّ الـشيء الـوحـيد
ـاننا. نحن نحـنا القوة هو إ الذي 
في الـواقع أقـلـيــة تـعـيش صـعـوبـات
وقـد عـانـيـنـا الـكـثـيـر خالل الـعـشـرين

ـاضــيــة فـي الـعــراق. لــكن إذا ســنــة ا
فكرنـا في سوريا ولـبنان إنـها كارثة.
سيحمل الـبابا كـلمة نـبوية ترفع روح
ــواطــنــ اجلــمــيع وتــفـــتح عــيــون ا
; ولكـنّه سيـحمل أيـضًا إلى العـراقيـ
البلـدان اجملاورة أفـقًا جـديدًا لألخوة

تناغم.  واالحترام والتعايش ا
¡w:« s “

ـوقـع فـاتـيـكـان وخـتم سـاكــو حـديـثه 
نـــيـــوز مـــجـــيــبًـــا عـــلـى ســـؤال حــول
االستـعدادات لـهذه الـزيارة وقـال كنا

عـلى عـلم بــهـذا اخلـبـر مــنـذ أكـثـر من
شهـر تقـريبًـا. وقد بـدأنا بـاالستـعداد
واآلن ســنــعــيـش زمن اجمليء ومن ثم
ــيالد. وهـذه الـزيــارة سـتـكـون عـيـد ا
ثابـة عيد مـيالد جديد بـالنسـبة لنا
في شخص األب األقـدس الذي هو أب
الــكــنــيـــســة الــكــاثــولـــيــكــيــة. إنه أب
سـلمـون يـحتـرمونه للـجمـيع حـتى ا
وهم ســـعـــداء لـــلـــغـــايـــة. إن الـــنــاس
ينـتظـرون هذه الـزيـارة بفـارغ الصـبر

لكي يصغوا إلى البابا).
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اضــافــة الى تــواجــد فــرق ثـابــتــة في
ـــنــاطـق لــغـــرض حتـــديث ســـجالت ا
الـنـاخــبـ وضـمـان حـق اجلـمـيع في
ـانـيـة الـتـصـويت بـاالنـتـخـابـات الـبـر
قرر إقامتها في السادس من قبلة ا ا

قبل). حزيران ا

متخصصة بأعمال الضبط الصناعية
ـــــؤســــســــات ألجــــهـــــزة ومــــعــــدات ا
احلـكــومــيـة واخملــتــبـرات اخلــاصـة)
واضـــاف ان (الــــطـــوابق عــــبـــارة عن
واصـفات عالية عيادات إستـشارية 
تــضم أجــهــزة طــبــيــة مــتــطــورة ذات
فـحـوصـات دقـيـقة  إسـتـيـرادهـا من
ـيــة. فـضالً عن ــنـاشـئ الـعــا أفـضل ا
حــصـــول اخملــتـــبــر عـــلى مــوافـــقــات
وتــــــرخـــــــيص وتـــــــعــــــاون من وزارة

الصحة).
ـشـروع يــهـدف إلى تـأهـيل يـذكـر أن ا
مالكـات رائــدة في مــجــال الـتــحــالـيل
اخملـــتـــبـــريـــة وإيــــجـــاد فـــرص عـــمل
وتـشـغــيل األيـدي الـعــراقـيـة احملــلـيـة
وتــطـــويــر أسس الـــعالج الـــســريــري
وتطويـر أسلوب الـعمل اخملـتبري من
ـتـطورة في خالل الطـرق احلـديـثة وا
شروع الى هذا اجملال كـما ويهـدف ا

ساهـمة في تقـد اخلدمات الـطبية ا
واخملتبرية لـلمواطنـ وتقليل الزخم
ستشـفيات احلكومية احلاصل على ا
في جانـب الرصـافـة إذ أنه يـسـتـهدف
عـدة فـحـوصـات مـنهـا فـحـص حـجاج
ــقــبــلـ بـيـت الـلـه احلـرام وفــحص ا
رضى الذين ال على الزواج وفـحص ا
تـتــوفـر فــحـوصــاتـهم في مــخـتــبـرات
القـطـاع الـصـحي الـعـام وقدمت إدارة
شـروع شـكرهـا الى هـيئـة إسـتثـمار ا
بــغـــداد لـــدعــمـــهـــا خالل تــنـــفـــيــذهم
للمـشروع كمـا  خالل حفل اإلفـتتاح
تـوزيع شــهـادات الـتــخـرج لــلـمالكـات
الـطــبــيــة الـتي تــلــقت تــدريب مــكـثف
لــــتــــكــــون قـــــادرة عــــلى الــــعـــــمل في
اخملــتــبــرات الــطــبـيــة والــتــحــلــيالت
اخملتـبـريـة وتـشغـيل وإدامـة األجـهزة
اخملـتــبـريــة وسط حــضـور وتــغـطــيـة

العديد من وسائل اإلعالم .
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عـادت مــنـظــمـة يــونـســكـو امس
واستجابت النضمام أبرز علماء
ـــــــوصـل االثـــــــاريـــــــ وهـــــــو ا
البـروفيسور أحـمد قاسـم جمعة
الى جلنة اعمـار اجلامع النوري
ـدمـرة من ـة ا فـي الـبـلـدة الـقـد
ــوصل.  جــاء ذلك في مـنــشـور ا
ــــوصل ومـــقـــرهـــا ـــؤســـســـة ا

بــريــطــانــيــا حــيث ذكــرت انــهــا
نظمة الدولية. تبلغت باعتذار ا
 وكــانت (الـــزمــان) نـــشــرت  في
طبعـتها الـدولية وطبـعة العراق
تـــقــريـــراً عن اســتـــيــاء الـــنُــخب
وصلية من اسـتبعاد الكفاءات ا
ــعــنــيــة بــالــوضع احلــضــاري ا
والــــتـــراثـي إلحـــدى أقــــدم مـــدن

الشرق . دني العرب  »ŸUL²ł∫ جانب من اجتماع فريق خبراء امن الطيران ا
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رئـاسـة مـجـلس الـنـواب لـقـراءته قراءة
اولـى) مـؤكـدا (الــوقـوف بـحــيـاديـة مع
اجلـمـيع والتـعامل وفـق مبـدأ التـعامل
ـــثل). وأعــــلـــنت وزارة الــــصـــحـــة بــــا
الـفلسطينيـة في قطاع غزة التي تديره
حــركـة حـمـاس امس اإلثـنـ الـتـوقف
عن إجـراء الفحوص اخلاصة بفيروس
ـسـتـجـد بـسـبب "نـفـاد مـواد كـورونـا ا
الـــفـــحص".وأكــدت الـــوزارة في بـــيــان

ــركــزي عن إجــراء "تـــوقف اخملــتــبـــر ا
الـفحـوص اخملبـرية اخلـاصة بـفيروس
كــــــــورونـــــــا جــــــــراء نـــــــفــــــــاد مـــــــواد
الـــفـــحـص".وطـــالـــبت الـــوزارة "كـــافـــة
ـعــنـيــة بــالـتــدخل الــعـاجل اجلــهــات ا
لـــــتـــــوفـــــيـــــر مـــــواد الـــــفـــــحص ودعم

االحتياجات الطارئة للمختبر".
وأحـصى قطاع غزة الـذي اكتشفت أول
اإلصـابـات احملـلـية بـالـفـيـروس فيه في

اضـي خالل الساعات آب/أغـسطس ا
اضية 471 إصابة األربـع والعشرين ا
وعـشــر وفـيـات.وبـهـذا يـرتـفع إجـمـالي
أعـداد اإلصـابات في الـقـطاع احملـاصر
والـــــفـــــقــــيـــــر إلى 25,592 إصـــــابــــة
بـاإلضـافـة إلى 149 وفـاة.وأشـار بـيـان
وزارة الـصحة اإلثـن إلى وجود 147
إصـابة بـالفـيروس تـتراوح حـالتـها ما

ب اخلطيرة واحلرجة.
WÝU  WłUŠ

مـن جـهـته أشـار الـقـيـادي في حـمـاس
اسة التخاذ بـاسم نعيم إلى "احلاجة ا
ـواطـنـ إجــراء عـاجل إلنـقـاذ أرواح ا

في قطاع غزة واحتواء األزمة".
وقـال نـعيـم الذي شـغل سـابقـا مـنصب
وزيـر الـصـحـة في حكـومـة حـماس إن
وزارة الــصــحـة كــانت "جتــري مــا بـ
 2500 و3000 فـحص يـوميـا بتـكلـفة
مــالــيـة قــدرهـا مــا بـ  75ومــئــة ألف
دوالر".وأعـــلــنت وزارة الــداخـــلــيــة في
الــــقــــطــــاع اخلــــمــــيس عـن إجـــراءات
ــكــافــحــة تــفــشي الــفــيــروس والــتي
ـــدارس ـــســـاجـــد وا شـــمـــلـت إغالق ا
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وأدى إلـى فـــــــــقــــــــدان (KV400) مـن
الـطاقة الكهربـائية). واشارت الى انها
الكات الهندسية والفنية  (اسـتنفرت ا
في شـبكـة نقل الطـاقة وبجـهود مكـثفة
إلصـالح الـــعــــارض واعــــادة الـــتــــيـــار
الـكـهـربـائي لـلـعمـل خدمـة لـلـمـواطـن
والـصـالح الـعـام)  . فـيـمـا قـال الـنـائب
عن مـحافظة مضـر الكروي لـ (الزمان)
إن  ( التجاوزات على أمالك الدولة من
الـوزارات في ديـالى وصل إلى مرحـلة
تـنفذة الـنهب الـعلـني من قبل القـوى ا
الـتي انفتحت شهيـتها لالستيالء على
األراضـي بـــســـبب ضـــعف الـــقـــانـــون
واإلجــراءات الـرادعــة ووجـود تـواطئ
وغـض نـظــر مـن قـبـل بــعض اجلــهـات
احلـــكـــومـــيـــة لــــلـــدفـــاع عن أمالكـــهـــا

وأراضيها). 
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وأضـاف الـكـروي أن  (أمالك وأراضي
7 وزارات فـي ديـــالى تــــتـــعـــرض إلى
الـتـجـاوزات والنـهب بـأشـكال مـتـعددة
خـاصـة األراضي الـتي تـقع في مـداخل
ـدن ومنهـا بعقوبـة وملف أرض مقر ا
الـفـرقة اخلـامـسة دلـيل آخـر ألنه ليس
ـــــعــــــقــــــول أن أعـــــطـي األراضي مـن ا
واألمـالك ألي شـــخص يــــقـــدم ً أوراقـــا
دون حتـقـيق شـفـاف ومـعـمق من أجل
.( كــشف األدلـة والـبـيــانـات والـبـراهـ
وأشـــار الـــكـــروي  إلى أنه  (يـــخـــشى
اجملــهــول في ديــالى إذا مــا اســتــمـرت
مـــاكـــنــة الـــنــهـب والــتـــجـــاوزات عــلى
االراضـي واالمـالك الـــــــــعـــــــــامـــــــــة في
احملــافـــظــة) مــؤكــدا  (ضــرورة إعــادة
الــنـظــر بـكل عــمـلــيـات الــبـيع لألمالك
ـبـالغ وإجـراء تـدقـيق شـفـاف حلـجم ا
والـسـعي إلى حتـص أراضي الـدولة
خـاصــة في بـعـقـوبـة الـتي وصـلت إلى

مرحلة صادمة من التجاوزات).  
الــنـائب الــسـابق عن مــحـافــظـة ديـالى
اس قال لـ (الـزمان) إن (األمانة رعـد ا
الـوطـنيـة واالخالقـية تـدفعـنـا للـحديث
ـــوقـف في مـــحـــافـــظــة عـن خــطـــورة ا
ديـالى بـصـراحـة مـطـلـقـة عـمـا يـجـري
فـــيــهــا االن من صـــراعــات وســجــاالت

بـدأت تلـقي بظاللهـا على حيـاة الناس
ــاس  أن فـي احملــافـــظــة). واضـــاف ا
(اســتــمــرار الــوضع بــهــذه الــطــريــقــة
سـيؤدي إلى ما ال يـحمد عـقباه في ظل
مـحاوالت البـعض االستئـثار بالـسلطة
ــشــاريع الـى نــافــذة الـــدعــايــة ودفـع ا
بـكرة دون ادراك خطورة االنـتخابـية ا
ـاس  ــوقف وتـداعــيـاته). واوضح ا ا
أن  (مـا نخـشاه حدوث صـراع شيعي-
شــيـعي خـصــوصـا بـعـد الــتـظـاهـرات
االخــيــرة الــتي شــهــدتــهــا احملــافــظـة

طالبة بإقالة احملافظ)  ا
مـبينـا أن  (محافـظة ديالى وصلت إلى
زيـد من الصراعات مـرحلة ال تـتحمل ا
والـسجـاالت التي تـنعكس بـشكل كـبير
عـلى حيـاة الناس فـي احملافظـة داعيا
الـقـيادات الـشـيعـيـة في بغـداد الـتدخل
بــحــسم الــصــراعـات الــســيــاســيـة في
ــواقف ديــالـى والــســعي إلى تــهــدئه ا
وحـل جــمـــيع االشـــكــاالت والـــدفع الى
ـشـروعـة). تــلـبـيـة مــطـالـيب االهــالي ا
واعــــلــــنت  مــــديــــر دائـــرة الــــهــــجـــرة
هجرين في محافظة ديالى  ابتهال وا
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ـديريـة الـعامـة لـتربـيـة ديالى اعـلـنت ا
عـن  توجيه عقـوبات الى ادارة مدرسة
فرق االبـتكـار في قضاء بـعقوبـة حي ا
لـثبوت تقصيرهن  فيما وجهت وزارة
الـتـربـيـة بـتـشكـيل جلـنـة عـلـيـا عـاجـلة
ـوضوع . وقـال الناطق لـلتـحقيق في ا
االعـالمي بــاسم تــربـــيــة ديــالى عــمــار
الـعبيدي لـ (الزمـان) إنه  (فور انتشار
مـقـطع الفـيـديو في مـنـصات الـتواصل
االجــتـمــاعي عن مــدرسـة االبـتــكـار في
ـفـرق ببـعقـوبـة أغلـقتـها اإلدارة حي ا
مـتـنـاسـيـة وجـود تالمـيـذ فـي داخـلـها
فـيـمـا اصـاب االطـفـال حـالة مـن الرعب
بــســبب احلــادثــة  الســيــمــا انــهم من
الـصـغار الـذين ال تتـعــــدى اعـــــمارهم
الـ 10 ســنـوات).  واضـاف الـعـبـيـدي
ان (االهـالي قدمـوا شكوى الى مـديرية
تـربـيـة احملـافـظـة واتـهـامـهـا بـاإلهـمال
وتـعرض االطفال للـخطر  ما استدعى
قـدوم األهـالي لتـكسـيـر البـاب وإخراج
أطـفالـهم  حيث أوعز مـدير عام تـربية
ديـالى جعـفر الـزركوشي تـشكـيل جلنة
حتـــقق مـن اإلشـــراف لـــلــوقـــوف عـــلى
وضوع ودونت كل حيثياته تـفاصيل ا
ــدرســة  حـــيث  اســـتــدعـــاء إدارة ا
وكــادرهــا إلى مــديــريـة تــربــيــة ديـالى
واتــخـاذ إجـراءات إداريــة بـحق بـعض
ـــقـــصــريـن).  واكـــد الــعـــبـــيــدي  ان ا
ـشـكـلـة والـتي (الـلـجـنـة الـتـحـقـيـقـيـة ا
اكـمـلت مـهـمـتـهـا خـالل سـاعـات قـلـيـلة
بــتــثـبــيت تــقـصــيــر واضح عـلى ادارة
ــدرسـة  حــيث كــانت االجـراءات هي ا
ــــدرســــة من مــــديــــرة اعــــفـــــاء ادارة ا
ومـعاونـات ونقلـهم الى مدارس نـائية
وتـوجــيه عـقـوبـة الـتـوبـيخ الى مـديـرة
ـعـاونـات وهي اشـد انواع ـدرسـة وا ا
الــعـقــوبـات الـتي تــوجه لـلــمـوظف في
حــالــة الــتــقــصــيــر  اضــافــة الى نــقل
ــــدرســـة ومـــوظف اخلـــدمـــة حـــارس ا
لــثـبـوت حــالـة الـتــقـصـيــر ايـضـا). من
جـهتهـا وزارة التربـية اعلـنت في بيان
تــلـــقــته الــ (الــزمــان) دعـت فــيه كــافــة
ــدارس بـ (االهــتـمــام الــعـالي إدارات ا

بـالطـلبـة ورعايـتهم مع تـوجيـه اقسام
دارس ـتـابعـة الـدوام في ا االشـراف 
وتــطــبـيق شــروط الــسالمـة واحلــفـاظ
عـلى ابـناءنـا الطـلبـة ). ومن جهـة اخر
قـال مـديـر مـكـتب  حـقـوق االنـسـان في
ديــالى صالح مـهــدي لـ ( الـزمـان ) إن
ــلــفـات (الــعــشــوائــيـات تــعــتــبــر من ا
ـهـمـة نـظـرا لـوجـود االف االنـسـانـيـة ا
الـعـوائل تـسـكـن فيـهـا )  الفـتـا الى ان
(الـــعـــشــوائـــيـــات بــرزت بـــعــد 2003
وازدادت فـي الــــســـــنـــــوات االخـــــيــــرة
ألسـبـاب مـتعـددة). واضـاف مـهدي ان
(مــكــتـبـه اطـلق احــصــاء هـو االول من
نــوعه عــلى مـســتـوى الــبالد يـتــضـمن
حتـديد عدد وحـدات العشوائـيات بدقة
في كـل مـديـنـة مع دراسـة مـسـتـفـيـضـة
لــوضع الـعــوائل وبـيــان حـجم من هي
حتت خـطر الفقر بـاإلضافة الى حتديد
ا يـسهم مـعـلومـات تـفصـيلـيـة عنـهـا 
فـي خـلق مـعــلـومـات هــامـة عن دراسـة
ــا تــعــطي حــلـول ألي مــلف مــعــقــد ر
قـرارات قادمـة تسـهم في حلـول جذرية
عقد مـنذ سنوات طويلة). لف ا لـهذا ا
 واوضـح مـــــــهــــــدي الـى ان  (حـــــــجم
الـعـشـوائـيـات في ديـالى كـبـيـر خـاصة
في مـــحـــيط بـــعـــقـــوبـــة) مـــبـــيـــنــا ان
(االضـــطـــرابــات االمـــنـــيـــة احــدى اهم
الــعــوامل الــتي اسـهــمت في زيــادتــهـا
بـــســـبـب الـــهـــجـــرة الـــتي اســـتـــمـــرت
لـسـنـوات). وأشار مـديـر مكـتب حـقوق
االنــسـان الى ان (مـلف الــعـشـوائـيـات
يــجـب ان يــحــظى بــاهـــتــمــام من قــبل
بـغـداد وحتـديـد مـراحل مـعاجلـته وفق
ـعـالم) . الى خــارطـة طـريق واضـحـة ا
ذلك أعلنت دائرة توزيع كهرباء ديالى
 عـن حـصــول خــلل فــني في خـط نـقل
الـــطـــاقـــة الــقـــادم من ايـــران ادى الى
حرمان  %80من مناطق احملافظة من
الــكــهــربـاء. وقــالت الــدائــرة في بــيـان
تـلـقـته الـ (الـزمـان) ان  (عـارضـاً فـنـياً
حـــصل فـي اخلط اإليـــراني مـــيـــرســاد
( (KV400فــجـر هــذا الـيــوم والـذي
يـــغــذي أقــضــيـــة بــعــقـــوبــة وبــلــدروز
واخلالص و %80من محافظة ديالى

الــــدايــــني  لـــ (الــــزمـــان) عـن تـــوزيع
مـسـاعـدات عـلى الـعـوائل الـنـازحـة في
حـيث  شـمول 850 قـضـاء بعـقـوبة 
ـساعـدات االنسـانية . عـائلـة نازحـة با
ساعدات واشـارت الدايني  الـى ان (ا
الــتي  تــوزيــعـهــا   تــضـمــنت ســلـة
غــذائـيـة  وسـلـة صـحــيـة  لـكل عـائـله).
واكــــدت مـــــديــــر هــــجــــرة ديـــــالى انه
ــسـاعــدات عـلى (ســيـســتــمـر تــوزيع ا
االســر الــنـازحــة والــعـائــدة في عــمـوم
مـــنــاطق احملـــافــظـــة لــلـــتــخـــفــيف من
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ومـن جانب آخـر كشف االحتـاد احمللي
لـلـجـمـعـيـات الـفالحيـة في ديـالى  عن
وجـود مـسـاعي وجـهـود لـتـصـدير اول
شـحنة من البـرتقال للخـارج منذ قرابة

ربع قرن. 
وقــال رئـيس االحتـاد رعـد الـتـمـيـمي لـ
(الـزمان)  إن  (انتاجية بسات ديالى
من الـبرتـقال وبـقيـة احلمـضيات خالل
ـا ــوسم احلــالي مـرتــفــعـة جــدا ور ا
االكـثر من  5 سـنوات ألسـباب مـتعددة

ناخـية اجليـدة وقلة ابـرزها االجـواء ا
اآلفـات الزراعـية الفـتاكة بـاإلضافة الى
زيـادة االهـتمـام ببـسـات احلـمضـيات
بــشـكل عـام ). وأضـاف الــتـمـيـمي  أن
(هـــنــاك جـــهــود ومـــســاعي تـــبــذل مع
شــركـات وجتــار من اجل تــصـديـر اول
شــحـنــة من بـرتـقــال ديـالى الــذي يـعـد
االجـود عـلى مـسـتـوى الـشـرق االوسط
الـى اســــواق عـــــربـــــيـــــة واسالمـــــيــــة
واجـنبية) مؤكدا بان  (التجربة اذا ما
جنــحت ســتـعــطي افـاق ايــجـابــيـة في
احــيـاء الــكـثــيـر من الــبـســاتـ اذا مـا
تـحققـة جيدة الـية ا كـانت االيرادات ا
تـسـهم في تـغـطـيـة الـتـكـالـيف). واشار
الـــتــمـــيــمـي الى ان  (بـــرتــقـــال ديــالى
يــحــتــاج الى تــســويق خــاصـة وان لم
يـــصــدر مـــنه اي شـيء مــنـــذ ربع قــرن
ــــا اكـــثـــر) مــــبـــيــــنـــا ان  (مـــذاق ور
الــبــرتـــقــال وجــودته ســتــفــتح ابــواب
الـكثيـر من االسواق ومنـها العـربية ما
يـعــني والدة نـشـاط جـديـد بـعـد مـوسم
نـاجـح لـتـصـديـر الـتـمـور والـذي وصل

الى االف االطنان) .
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واجلـــــامــــــعـــــات وريـــــاض األطـــــفـــــال
واألسـواق الشعـبية األسبـوعية والتي
دخـلت حيز التـنفيذ السـبت.كما شملت
اإلجـراءات فـرض حظـر كـامل للـتـجوال
يـومي اجلمعة والسبت ويستمر حتى
نـهـايـة كانـون األول/ديـسمـبـر اجلاري
ذلك إلـى جانـب حظـر الـتـجـوال الـلـيلي
الـذي يبدأ يومـيا في الساعـة السادسة
والـنـصف بـالـتـوقـيت احملـلي ويـنـتـهي
في الـصـبـاح البـاكـر.وتفـرض إسـرائيل
مـنذ أكـثر من عـقد حـصارا مـشددا على
قـطـاع غزة الـذي يسـكنـه نحـو ملـيوني
شــخـص. وحـضــر وزيــر الــعــمـل عـادل
الـركابي احتـفالية إطالق وثـقية اإلطار
ــســاوي الــعــام لــتـــطــويــر الــتــعــلــيم ا
والـدامج لـلـمـتـعـلـمـ مـن ذوي اإلعـاقة
مـؤكدا مـضي الوزارة في تـنفـيذ برامج
بـنــاء الـقـدرات لـلـمـعــاقـ في الـتـعـلـيم
االبـتدائي والثـانوي وحضــر احتفـالية
اقــامــتـــهــا وزارة الــتــربــيــة بــحــضــور
وزيــرهــا عــلي حــمــيــد مــخــلف إلطالق
وثـيـقـة اإلطـار الـعـام لتـطـويـر الـتـعـليم
ــســاوي والـــدامج لــلــمــتــعــلــمــ من ا

االشـخاص ذوي االعـاقة واالحتـياجات
ـــنـــهـــاج اخلـــاص اخلـــاصــــة ضـــمن ا
بـالعراق للسنوات 2019- 2028 وب
الـركابي أن (الوزارة مـاضية في تـنفيذ
بــرامج بــنــاء الـقــدرات لــلـمــعــاقـ في
الـتعـليم االبتـدائي والثـانوي في ضوء
حـرصـهـا عـلى تـطبـيق مـفـردات قـانون
ذوي االعـاقة رقم 38 لـسـنة 2013 ومـا
ادة 15 من حق لالشخاص تـضمنته ا
ذوي االعـاقة في التـعليم كمـا هو متاح
لـلـجـمـيع وفق مـا نص عـلـيه الـدسـتور
الــعـراقي والــقـوانــ الـنــافـذة). فــيـمـا
اوضح رئيس هيئة رعاية ذوي االعاقة
عـصام عبـداللطيف مـحمد الـتميمي ان
الـهيـئة أولت اهـتمـامهـا ومسـؤوليـتها
لـتـبسـيط االجراءات لـلمـواطنـ وعلى
اخلــصـوص حق الــتـعـلــيم االمـر الـذي
تابعة يـحدو بالهيئة الى االستمرار با
واالشـــراف عــلى تـــطــبــيق اســـتــمــارة
الـتعلـيم الدامج التـي أعلن عنـها اليوم
فـي ضـوء اطالق وثـيــقـة االطــار الـعـام
ــسـاوي والـدامج لــتـطـويــر الـتـعــلـيم ا

لالشخاص ذوي االعاقة).
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يُقـال إن األنسان يرى ذاته و يتـطلع إليهـا في كل حلظة  عندمـا يُحب عند قراءة
ـسـرحيـون و الروائـيون كـل ماكـتبه ا كل ما وصـلنـا من أدب قـصصي وشـعري 
ـصــيـر ــسـيــر  ومن االقــدار الى ا ـلــذات   من الــطـريق الى ا من الــذات الى ا
ثابة مواد سريعة لالشتـعال في هندستنا العاطفية مواجهـات و إقتراب  كانت 
 القـوى صـلـة في طـبـيـعـة األنـسـان اال وهي احلب  تـغـنى بـهـا شـعـراء االغـريق

القدامى منذ عهد هوميروس حتى انهم كتبوا عن قواعده وصفاته .
احلب لم يكن رغـبة حـسـية فـحسب بل وثـبـة واجنذاب صـادق بشـحـنات عـاطفـية
عالية  وكلما كان احلب سامياً كان أشد وطاة على النفس بتحوالته  و أحواله 
نحـو محبـوب يكـون مرآته  يحـدث عبـر تالقي أوميل عـاطفي ليـوضح كالً منـهما
معـالم اآلخـر وخبـاياه خـارج كـيانه  فـفي هدوء دكـنـز و هو يـصف حاالت احلب
وروح دســتــوفـســكي ومـغــامـرات كــازنــوفـا وجــنـون بــلـزاك  وجــرأة روسـو وألم
السياب تستطيع ان تعرف اسلوب  كل كاتب وعطره  في حلظات الهام خاطفة 

أيقظت في قلوب البشر ظمأ ال يرتوي للتجريب  من قلم الى قلم .
اختلف االدباء في وصف هذا التعالق ماب تشابه وتضاد اختالف و انسجام 
وصل وفصـل ب الذات و خارج حدودهـا مع كيان آخر  انـسي احلاج  عبرعن
هذا الـتالقي  اذا انتِ تشبهيـني فلكِ ايضاً مـا ينقصني و إذا انتِ نـقيضي فأنا
هو من له صـفات نقيضي  وعاد للفصل بقوله يـجمعنا كل شىء واليفصل بيننا
اال احلب  فـاحلـب عـنــد االدبــاء  لم يــكن اال إثـارة و نــقــطـة حتــول في حــيــاتـهم
االبـداعـية   ومـشـوارهم االدبي بـرغم ان حيـاة أغـلبـهم الـعـاطفـيـة لم تكن مـوفـقة
بـدأ ثـابت والقـيمـة مـتغـيرة  فـاحلب لدى كـحـياتـهم االدبيـة  إال أنـهم آمنـوا ان ا
ـتـعـة واحلب عـنـد غـوته يـعـني الـعـذاب واالنـسان روسـو الـبـحث عن الـسـعـادة وا
اليـكـون سـعـيـداً اال مع مـحـبـوب الوجـود له عـلى هـذه االرض  واحلب عـنـد نزار
مــدى حـيـث الحـدود وحــريـة حــيث القـيــود  وعـنــد فـلــوبـيــر جـمــال ال يـؤمن به و
البسـواه  وعند العقاد مصـيدة ان احببت من اليُحبك فسـيظل امنية واذا احببت
من يُـحـبك فـهذه هـبه من الـسـمـاء   أمـا تـولسـتـوي يـرى احلـياة بـسـيـطـة بدونه 
وت ولهيدغر نـظرة كونية بقوله (الشىء وروسو يـقول هو تعالق ماب احلـياة وا

يقود الى قلب العالم أكثر من احلب) .
لـكـن هـذا الــعـالم الــيــوم يـضج بــالـنــزعـة الــفــردانـيــة كـان ادراك الــذات االنـانــيـة
والنرجسية  أشد وطأة    فماعاد االنسان ينسل ليالقي االخر خارج نفسه بل
يـسـعى المـتالكه و فـرض سيـطـرته لـهذا كـانت بـعض الـنـصوص مـكـررة وفـارغة
ــلـة وتـصف مــشـاعـر االنــسـان بـبــعـده االفـقـي ال الـروحـاني  أزاحت حملـاكـاة 
الـعـاطـفـة االنــسـانـيـة و الـروحـانـيـة الـتي تـمـنح االنـسـان قـيـمـتـة ومـعـنـاه  الـنص
ـسـرحي كـان أكثـر جـرأة عـبر الـتـجـديـد واالكتـشـاف واعـادة صيـاغـة و تـفـعيل ا
ـسرح كـان خـلـيط  من ـذهـب الصــوفـي في ا ـةوبـشـاعـرية  وا الـنـصـوص الـقـد
ـذاهب الـرومنـسـية والـرمـزية والـسـريالـيـة  في محـاولـة ايجـاد صـلة مع الـفـكر ا

الصوفي بأحواله . 
وابـراز مضـام جـمـاليـة ونصـوص  بزخـرفة إما تـؤسس علـيه او تسـتـكمل به 

ـعرفـة عمق االشيـاء و ايجاد الـعقـدة في هندسـتها مسـرحية 
الــعــاطــفــيـة  ذات الــطــابع الــدرامــاتــيــكي  لــهـذا اجــمل
مـاوجـدته لــوصف احلب مـاقــاله ابن عـربي احلبّ أوله
نـحـب وأوسـطه  موت ولـيس له حـدّ فـيـنـكـشـف  فمن
يقول بأنّ احلبّ يعرفـه  فما لقوم به أعمارهم شغفـوا
فلـيس يُـعرف مـنه غـير الزمـه  الـبث والـوجد والـتـبريح

واألسفُ .
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ضــــيـــفت جلــــنـــة الـــعــــمل والـــشـــؤون
ــهــجـرين االجــتــمـاعــيــة والــهـجــرة وا
ـانــيــة بـرئــاســة رعـد الــدهــلـكي الــبــر
الـسفـير الفـلسطـيني في العـراق احمد
عــقل ومــســتــشــار الــقــنــصل االعالمي
ـنـاقـشـة قـانـون االجانب. وتـمت خالل
الـضـيافـة التـي عقـدت في مقـر الـلجـنة
مـناقشة تعديل قانون االجانب وتعديل
ـادة 52 مـن الـقـانـون ووضع صـيـغـة ا
تـــــتــــنـــــاسب مـع اقــــامـــــة الالجـــــئــــ
الـفلسطينـي واحلصول على احلقوق
ــشـروعــة وفق الـقــانـون. وقــال بـيـان ا
تـــلــقــته (الـــزمــان) امس ان (الـــلــجــنــة
اســتـمـعت الى شـرح من قــبل الـسـفـيـر
ـعـوقـات ـشـاكل وا اسـتــعـرض فـيـهـا ا
الـتي تـواجه الـفلـسطـيـنيـ داعـيا الى
وضع صــيـغـة مـنـاســبـة لـقـرار االقـامـة
الـــفــلــســـطــيـــني في الــعـــراق). وطــلب
الـدهـلكي من الـوفد تـقد تـقريـر حول
قيم الـقانون واعداد الفلسطـيني ا
في الــعــراق لــعــقــد ورشــة عــمل بــهـذا
الــشــأن لـتــعـديـل الـقــانــون ورفـعه الى

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com

ŸUł—≈ v ≈  «c « WFł«d  s

 UÐuNM*«

-1-
التوازن ب حاجات الروح واجلسد مطلوب  

كما ان التوازن ب مصالح الفرد والوطن مطلوب ايضا .
ومطلوب ايضا التوازن ب حاجات الدنيا واألخرة .

فـحبُّ الـدنـيـا قد يـحـول االنـسـان الى رجل غـارق في بـحـار شـهـواته ومـلذاته
ورغباته احملمومة بعيداً عن حسابات اآلخرة .

ان الـذي ينـظـر الى جانب واحـد غـافالً عن بـاقي اجلوانب احملـيـطة بـالـقضـية
ـا يتخذ قرارات أُحادية اجلانب يـشوبها الكثيـر من االخطاء وسوء التقدير ا

والتدبير.
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ـواعظ العـلـماء والـصاحلـون من الـناس يـسـعون الـى قرع قـلـوبهم الـقـاسيـة 
الـربانـيـ ورجال احلـكـمة الـعارفـ بـدقائـق النـفس الـبشـريـة وما يـصـلحـها

ويقوّم مساراتها 
ومن هنا :

كـانوا يطالـبون العلـماء واحلكمـاء بأنْ يُقدّمـوا لهم النـصائح التي تُعـينهم على
أنفسهم وتدفع بهم لالجتاه السليم في مساراتهم احلياتية .
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ومن القصص البليغة في هذا الباب :

ــشــتــاقـــ الى الــتــكــامل الــروحـي واالخالقي قــصــدوا رجالً انّ ثالثــة من ا
مـعروفـاً مِنْ أهلِ الـعرفـان والـصالح والتـمسـوا مـنه أنْ يوجـهـهم الى الوجـهة

نجيّة لهم. النافعة ا
فقال لالول :

ألست تقول انه عالم ?
فقال : بلى 

قال : 
" إيّاك أنْ يعلم منك شيئا فيفضحك به غداً "

انّ الله عالّم الغيوب 
ُطّلعُ علينا  وال تُخفى منّا عليه خافية  وهو ا

وهذا يوجب االلتزام برعاية حرماته كلها .
ومَنْ يـنتهـك حرماتِ الـله فانه سـيلـقى موقـفا حرجـاً للـغايـة يوم يـقف ب يدي

الله للحساب فيفتضح افتضاحا ...
وقال للثاني :

" أليس هو بصير ?
قال :
بلى 
قال :

إيّاكَ أنْ يراك في عمل تستحي منه يوم القيامة "
ـفارقة الـكبـرى تكـمن في أنَّ معـظم النـاس ال يرتكـب أيةَ مخـالفـة قانـونية ان ا
أمـام االجهزة الرقـابية اخملـتصة خوفـاً منهـا ولكنه يـغفل عن أنّه مرصود من

قبل البصير بكل ما يعمل .
ا نهاه عنه ..! عصية و ومع هذا يبارزه با

ان ? ن كان صادقَ اال وهل يليق هذا 
راضيه والبعد الكامل عن معاصيه  نسأله تعالى التوفيق 

وقال للثالث :
"أليس هو سميع ?

قال :
بلى 
قال :

احذر ان يسمع منك شيئا يردك عن باب رحمته بسببه "
كن أنْ تكون وهنا يقرع الواعظ الناصح أجراس االنذار مِنْ كُلّ كلمةٍ سيئة 

السبب في ايصاد الباب الرحمة االلهية عنّا .
هذه هي احلقائق التي ال يسوغ أنْ تغيب عن اذهاننا بحالٍ من األحوال .

ستعان على كل حال . والله ا
ا يحب ويرضى .  نساله السداد والتوفيق 
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يا عليمُ  يا بصيرُ يا سميعُ :

بـعيـنك كلُّ مـا اجتـرحَـتْه حيـتـانُ الفـساد مِـنْ نهب ثـروات البـالد ومن اعتـماد
مـعادالت للمحاصصة واحملسوبية ما انزل الله بها من سلطان  وانت القادر

على انقاذ البالد والعباد منهم 
شتكى . ولقد بلغ السيل الزبى واليك يارب ا

-5-                       
ان مـحــاسـبــة واحـدٍ من هــؤالء الـنــاهـبــ الـكــبـار –
فـضالً عن جـمـيـعـهم - يـكفـيـنـا لـلـخـروج من ازمـتـنا
ـالية احلاليـة ولكن أين هم االبطال الـذين ينتزعون ا

من السُرّاق األموال?

العراق.
يـــأتي اإلعالن بـــعــد يـــومــ من إعالن
ـــة داعش في اجلـــيـش الـــروسي هـــز
سـوريا الـتي تدعم فيـها موسـكو قوات

احلكومة السورية.
وقـــال اجلـــيش الـــعـــراقي إن الـــقــوات
الـعراقية استعـادت السيطرة على آخر
ـــنــاطق الـــتي كــانت حتـت ســيــطــرة ا

داعش على احلدود مع سوريا.
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وقــــال الــــعــــبــــادي فـي خــــطــــاب بــــثه
الـتـلـفـزيـون فـيـمـا كـانت خـمـسـة أعالم
عـــراقــيــة مـــرفــوعـــة خــلــفـه وعــشــرات
اجلـنود من فرق مـختلفـة يقفون وراءه
“أيـــهـــا الــعـــراقـــيـــون: إن أرضــكـم قــد
حتــررت بــالـكــامل وإن مــدنــكم وقـراكم
ـغــتـصـبـة عـادت إلى حـضن الـوطن.. ا
وحـلـم الـتـحـريـر أصـبح حـقـيـقـة ومـلك

بـغــداد وهي حتـمل الـعـلم الـعـراقي في
عرض عسكري احتفاال بالنصر.

ـــوصل ولـــلــتـــذكـــيــر بـــايــام احـــتالل ا
االحـتالل الداعشي للـموصل ابتداء من
10 حــزيــران عــام 2014 حــ احـتـلت
شــراذم الـقـتـلـة وادعـيــاء الـدين مـديـنـة
ـــوصل الــعــزيـــزة لــتــكـــون كــمــا زعم ا
ـزعوم. خـلـيـفـتـهم عـاصـمـة لـكـيـانـهـم ا

وبـعد 19 يـوما أعـلن ما يـسمى تـنظيم
"الـدولة اإلسالمـية في العـراق والشام"
(داعـش) قــيـــام "اخلالفــة اإلسـالمــيــة"
وبـايع أبو بكر البغدادي "خليفة ليلقي
وصل بـعـد ذلك بـسـتـة ايـام (يوم مـن ا
5 تـموز) خطابا من اجلـامع الكبير في
ــــوصل يــــعـــلـن قـــبــــوله بــــاخلالفـــة. ا
وخـاضت قواتنا معارك كـبيرة انتهتت
ـوصل بـعـد احتالل بـطـرد الـغزاة من ا
دام 37 شـهـرا واحتـفلـنـا بيـوم النـصر
وصـل يوم  9 تـموز 2017 خالل فـي ا
الـسنـوات التي تـلتـها حـاول الدواعش
قتل الـعودة الى العـراق لكنهم مـنوا 
خـلـيـفتـهم أبي بـكـر البـغـدادي يوم 26
اضي 2019 تـشـرين االول من الـعـام ا

في عملية امريكية في سوريا.
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ــوصل حتــمـلــوا الـكــثــيـر من اهــالي ا
الـعذاب من الدواعش خالل سـيطرتهم
وحتـــمـــلـــوا الـــكـــثـــيــر خـالل مـــعــارك
الــتـحـريـر مـسـجــلـ ومـا زالـوا اعـلى

مراتب التضحية.
ــنــاسـبــة جنــدد مــنـاشــدة ابــنـاء وبــا
ـا يـفرضه الـعـراق الـغـيارى قـومـوا 
عـلـيـكم ضـميـركم وشـعـوركم الـوطني
ــــوصل بــــتــــضـــمــــيـــد جــــراح اهل ا
ـا لديه ـسـاعـدة كل في مـوقـعه و وا
ــوصل واعـادة مـن قـدرة لــتــعـمــيــر ا

اهاليها النازح الى بيوتهم.
وصل ولـنـتذكـر ان تـضحـيـات اهل ا
حــمت الـعــراقـيـ والــعـراق كـله من

دمار شامل.

10 كــانــون االول عــطــلــة رســمــيــة في
الـعـراق يـحـتـفل فـيه الـعـراقـيـون بـيوم

النصر  النهائي على تنظيم داعش.
فـي عــام 2017 اعـــلـن رئــيـس الــوزراء
االســـبـق حـــيـــدر الــــعـــبـــادي حتـــريـــر
األراضي الـعـراقيـة من سيـطـرة تنـظيم

داعش.
وقـــبل ذلك كــمـــا اذكــر ان الــعـــراقــيــ
حـققـوا اول نصـر على داعـش بتـحرير
ـوصل فـي يوم 10 تـمـوز 2017 بـعـد ا
ان احــتـلـهـا تــنـظـيم داعش 3 ســنـوات

وشهرا واحدا
وفـي يوم  9 كـانـون االول 2017 اعـلن
الـعـبادي الـنصـر الـنهـائي عـلى تنـظيم
الـــدولــــة اإلسالمـــيـــة بـــعـــد أن طـــردت
الـقـوات الـعراقـيـة آخـر فـلول الـتـنـظيم
مـن الـبالد بــعــد ســنـوات من ســيــطـرة
الـــتـــنـــظــيـم عــلـى نــحـــو ثـــلث أراضي

وصلنا العزيزة  بيومها وعرسها  ستقبل بعد القضاء على داعش الزالة غبار العدوان واخلضارهو امل وتفاؤل وعنفوان طوبى  وصل اجلريحة تصوغ  صورة االمل با q∫ ها هي انامل صبايا ا √
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اليد.”
ـهمـة الـصعـبة وأضـاف “لـقـد أجنزنـا ا
في الـظروف الصعـبة وانتصـرنا بعون

الــــــــــــــــــــــــلــه
وبــصـمـود
شـــعـــبـــنـــا
وبـــســـالـــة
قـــــواتــــنــــا
الــبــطــلــة...
وبـــــــدمـــــــاء
الــــشــــهـــداء
واجلـــــــرحى
أثـــــــــمـــــــــرت
أرضــــــــــنـــــــــا
نـــــــــــصـــــــــــرا
تــــاريــــخــــيــــا
مـبيـنا يفـتخر
بـه جـــــــمـــــــيع
الــــعـــراقــــيـــ
عــــــــــلـى مــــــــــر

األجيال.
وتـــــابـع قـــــائال
“نـــعــلن ألبــنــاء
شـــعــبــنــا ولــكل
الــــــــــعــــــــــالـم أن
األبـطال الغيارى
وصــــلــــوا آلخــــر
مــــــعـــــاقـل داعش

وطــهـروهـا ورفــعـوا عـلم الــعـراق فـوق
مـنـاطق غـربي األنـبـار الـتي كـانـت آخر
أرض عــراقــيــة مــغــتــصــبــة.. وأن عــلم
الـعراق يرفرف اليوم عـاليا فوق جميع

األراضي الـعـراقـيـة وعـلـى أبـعـد نـقـطة
حدودية .”

وقــــــــــــــــــــــــال
االنــــتـــصـــار
حتــــــــــــــــــقـق
عــــــنــــــدمــــــا
تـــــــــوحــــــــد
الـعـراقـيون
ـــواجـــهـــة

عـــدو غــادر أراد أن ال
نـرى هذا اليـوم وإعادتنا إلى
ــظـــلــمــة. وحـــلــقت احلـــقب ا
أســــــــــراب مـن طــــــــــائـــــــــرات
الـهــلـيـكـوبـتـر الـعـراقـيـة فـوق
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{ واشـــــــنـــــــطن) ,أ ف ب) - بـــــــاتت
ـــــتــــحـــــدة عـــــلى وشك الــــواليـــــات ا
الترخـيص للـقاح ضد كـوفيد- 19في
ـقـبـلـة فـيـمـا أعـلنت األيـام الـقـلـيـلة ا
فرنسا اخلمـيس رفع العزل بحذر في
 15كـانـون األول واسـتــبـداله بـحـظـر
جتـــول لـــيــلي حـــتى فـي لــيـــلــة رأس
الــــســــنـــة.وأوصـت جلــــنــــة خــــبـــراء
مــســتــقــلــ وكــالــة الــغــذاء والــدواء
األميركية بالـترخيص ألول لقاح ضد
كــوفــيـد- 19طــورته شــركــتــا فــايــزر
ـانـية.ومن األمـيركـيـة وبـايونـتـيك األ
ــتـوقع أن تــعـطي الــوكـالــة الـضـوء ا
ـقــبـلـة عـلى أن األخـضــر في األيـام ا

قبل. تبدأ حملة التلقيح األسبوع ا
WK U  ZzU²½

وكانت مصادقة اخلبراء على اللقاح
في بـادرة شفـافـيـة غـير مـسـبـوقة في
الـعـالم مـؤكـدة وال سـيـمـا بـعـد نـشـر
مــجـلــة "نـيـو إنــغالنــد جـورنـال اوف
ــرجــعــيــة " الــعـــلــمــيــة ا مــيــديــســ
اخلـميس الـنـتائج الـكـاملـة لـلتـجارب
السريـرية الـتي تظهـر فاعلـية بنـسبة
ـنتـخب جو .%95ووصف الرئـيس ا
بــايــدن قــرار خــبــراء الــلــجــنــة الــتي
شـكـلـتهـا وكـالـة الـغـذاء والـدواء بأنه
"نـــور يــشع فـي مــرحـــلــة قــاتـــمــة بال
تـحدة ضرورة".وسـجلـت الواليـات ا
البـلد األكـثـر تضـررا في العـالم جراء
الــفـيــروس حـوالـى سـتــة آالف وفـاة
نـــتــيـــجــة الـــوبــاء خالل  48ســاعــة
وبـاتت حصـيـلتـهـا اإلجمـالـية تـقارب
ـصـادقة عـلى  300ألف وفـاة.وبـعـد ا
ـتـحدة يـتـع الـلقـاح في الـواليات ا
تــوزيـــعه وهي مـــهـــمــة تـــنـــســقـــهــا
احلـكـومـة الــفـدرالـيـة وعـهـد بـهـا إلى
الـــقـــطـــاع اخلـــاص.وقـــال بـــايــدن إن
الـتـوزيع سـيـطـرح حتـديـا طـالبـا من
"إدارة (الــرئــيس األمــيــركي دونــالــد)
ترامب احلصول عـلى اجلرعات التي
فاوضت عـليـهـا مع فايـزر وموديـرنا
والـعـمـل سـريـعـا عـلى صــنـعـهـا عـلى
نـطاق واسع لـلـمواطـنـ األميـركـي
والعالم".من جهتها أعلنت مختبرات
الــشــركــتــ الــفــرنــســيــة "سـانــوفي"
والبريطانـية "غالكسو سميث كالين"
(جي اس كي) اجلـمـعـة أن لـقـاحـهـمـا
ضد كـوفيد- 19لن يكـون جاهـزا قبل
نـهــايـة  2021بـعــدمــا جـاءت نــتـائج
ـا الـتـجـارب الـسـريـريـة األولى أقل 
كـان يـؤمل.وفي فـرنـسـا أعلـن رئيس

الـــوزراء جـــان كـــاســتـــيـــكس مـــســاء
اخلميس أن البالد ستخرج بحذر من
ـنـزلي في  15كـانون األول احلـجـر ا
.وأوضح أنه سـيـتم إلـغـاء تـراخـيص
ـراكـز الــتـنـقـل غـيــر أن إعـادة فـتـح ا
ـتاحف ودور السينما الثقافية مثل ا
ـســارح سـتــؤجل ثالثـة أســابـيع وا
كما "سـيبقى الـعمل عن بعـد القاعدة"
وسـيــطـبق حـظـر جتــول اعـتـبـارا من
الـسـاعـة  20,00كل يـوم بــاسـتــثـنـاء
يالد.وقـال كـاستـيكس إن ليـلـة عيـد ا
يوم  31كـانـون األول الـذي "يـحـتوي
عــلى كـل عــنـــاصــر مـــوجــة وبـــائــيــة
جـــديــدة" ســيـــخــضع أيـــضــا حلــظــر
التـجول.وتـلزم فرنـسا لـلمـرة الثـانية
حجرا منـزليا منذ  30تشرين األول 
اثال في بعـدمـا اتخـذت إجـراء أول 
الربـيع اسـتمـر حـوالى شهـرين.وكان
انويل مـاكرون حدد هدفا الرئيس إ
خفض احلصـيلة الـيوميـة لإلصابات
إلى خمـسـة آالف لرفع احلـجر إال أن
هـذا الـهـدف يــبـدو بـعـيـدا إذ سـجـلت
فـــرنـــســـا اخلـــمـــيس  13750حـــالــة
جـديدة.ويـزداد الـقـلق في الـعـديد من
ــانـيـا الـدول اجملــاورة أيـضــا.فـفي أ
أعــلن مــعـهــد روبـرت-كــوخ لــلـرقــابـة
الـصــحـيـة اخلـمــيس أن ارتـفـاع عـدد
اإلصابات بكوفيد-" 19مقلق" داعيا
إلى "الـنـظر" في فـرض قـيـود جـديدة
ـسـتـشـارة أنغـيال وذلك غـداة دعـوة ا
مـــيــــركل إلى تــــشـــديــــد الـــتــــدابـــيـــر
انـيا بأنها تخذة.وبـعدما وصفت أ ا
"الـتـلـمـيـذ النـجـيب" في أوروبـا خالل
ــــوجــــة األولـى من اإلصــــابــــات في ا
الربيع ارتفعت حصيلتها منذ ظهور
الــفـــيــروس إلـى نــحــو  1,2مــلـــيــون
إصـــابــــة وأكـــثــــر من عــــشــــرين ألف
ــتــحــدة الــتي ــمــلــكـــة ا وفـــاة.وفي ا
ســجـلـت أعـلى حــصــيـلــة وفــيـات في
أوروبـا تـخـطت  63ألف وفـاة أعرب
وزير الـصحـة مات هـانكـوك عن "قلق
كبير" حـيال ارتفـاع احلاالت في لندن
وجنوب شرق البالد معلنا عن حملة
فـــحـــوص لـــكـــشـف اإلصـــابـــات بـــ
ـنــاطـقــة األكـثــر تـأثـرا الــشـبــان في ا
بــــالـــوبـــاء.من جـــهـــة أخـــرى مـــددت
احلـكومـة الـتـشـيكـيـة اخلـمـيس حتى
 23كــانــون األول حــال الـطــوار في
مـــواجــهـــة االرتــفــاع احلـــاد في عــدد
ــطــاعم اإلصــابــات وفــرضـت عــلى ا
إغالق أبـوابهـا عنـد الـساعـة الـثامـنة

مــسـاء اعــتــبـاراً من األربــعــاء.وعـلى
الــصـعــيــد االقـتــصــادي عـزز الــبـنك
ركـزي األوروبي اخلـميـس تدابـيره ا
لـدعم االقـتـصــاد في مـنـطـقـة الـيـورو
الذي يسجل تراجعا على وقع تفشي
ستجد في انتظار فيروس كورونا ا
قـابل توصل توزيع الـلقـاحـات.في ا
قادة االحتاد األوروبـي خالل قمة في
بـروكسـل إلى تسـويـة تـسـمح بـإقرار
خطة اإلنعاش األوروبـية بقيمة 750
ـرحلـة مـا بـعد كـوفـيد- مـليـار يـورو 
.19وفي روســــــيــــــا الــــــتـي تــــــواجه
انـتــقـادات لـطــريـقـة إحـصــائـهـا عـدد
الوفيـات جراء الـوباء سجـلت وكالة
"روس ســـــتـــــات" لإلحـــــصـــــاءات في
تـــشــريـن األول زيــادة فـي الــوفـــيــات
اإلجـمــالي لـشـتى األســبـاب بـحـوالى
 50ألـف حــــــــالــــــــة عـن تــــــــشـــــــــرين
األول/أكــتـــوبــر  ?2019وهــو فــارق
ـعـلـنة يـفـوق بـكـثيـر عـدد الـوفـيـات ا

جـراء كــوفـيـد-.19وتـوفي  205آالف
و 500شـخص في تـشـرين األول في
أعلى حصيلة شـهرية في روسيا منذ

أكثر من عشر سنوات.
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ـمتدة ووصل فارق الوفـيات للـفترة ا
بـ نـيــسـان/أبـريل ونـهــايـة تـشـرين
األول/أكـــتــــوبـــر  2020إلى حـــوالى
ـقـارنـة مع الـفـتـرة  165ألف وفـاة بـا

ـاضي في ح  ذاتهـا من الـعـام ا
رسـمـيــا تـسـجـيل  45280وفـاة فـقط
جــراء كــوفــيـد- 19مــنــذ بــدء تـفــشي
الوباء. وعلى مسـتوى العالم تسبب
ــا ال يـــقل عن 1,570,398 الــوبـــاء 
وفاة من أصل أكـثر من  68,8ملـيون
إصـــــابــــة مــــنـــــذ نــــهــــايـــــة كــــانــــون
األول/ديـــســـمـــبـــر  .2019وأحـــصت
ــتّـحــدة اخلــمـيس 2900 الــواليـات ا
وفـــاة جـــديـــدة بـــفـــيـــروس كـــورونــا
ــــســــتـــجــــدّ خالل  24ســـاعــــة في ا

الزمة الـدّعـوات الـتي وُجّـهت إلـيهـم 
منازلهم.

واألميركـيّون الـذين يواجهـون موجة
جــديـدة من الــفـيــروس مـنـذ أســابـيع
عـدّة يــعـلـقــون اآلمـال عــلى الـتـوزيع

الوشيك للقاح في البالد.
ــنــتـهــيـة ووقّع الــرئــيس األمـيــركي ا
نح واليته دونـالد تـرامب مـرسومًـا 
بالده أولويّة في تسلّم اللقاحات قبل

تصديرها إلى بلدان أخرى.
في اجملـــمــوع أصـــيب أكـــثــر من 15
مـــلــيـــون شــخـص بــكـــوفــيــد- 19في
تّـحدة مـنذ بـدء اجلائـحة الواليـات ا
حـسب جـونز هـوبـكـنـز. وتـوفّي أكـثر
من  292ألـــــفًــــــا فـي الـــــبـالد جـــــرّاء
ـسـؤول في مـراكز الـفيـروس. وقـال ا
الـوقــايـة من األمــراض ومـكـافــحـتـهـا
آرون هـــــول اخلــــمــــيـس إنّ الــــعــــدد
احلــقــيـقي لـإلصـابــات بــكــورونـا في

البالد يبلغ نحو  52مليونًا.

صاب بكورونا في فرنسا d−Š∫ صالة حجر ا
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حصيلة يومية تُعتبر ضخمة في هذا
الـبـلد الـذي يـشـهد مـنـذ أسـابـيع عدّة
تــفــشّـيًــا مــتـســارعًــا لـلــوبــاء حـسب
إحــصــاء جــامــعــة جـونــز هــوبــكــنـز.
وقالت اجلامعة التي تُـحدّث بياناتها
بـــاســــتــــمـــرار إنّ عــــدد االصــــابـــات
اجلـديـدة جـرّاء الــفـيـروس في الـبالد
خالل الــفـتـرة الـزمــنـيّـة نــفـسـهـا (24
ســــاعــــة) بـــلـغ أكـــثــــر من  210آالف.
ويُـواصل عـدد األشـخاص الـذين يـتمّ
ـســتـشـفـيــات بـسـبب إدخـالــهم إلى ا
ــتّــحــدة كــوفــيـد- 19في الــواليــات ا
االرتفاع. وهناك حـاليًا أكثر من 107
ـسـتشـفيـات وهو آالف شخص في ا
أمـــر غــيــر مــســبـــوق بــحــسب أرقــام

"كوفيد تراكينغ بروجكت".
وكـانت الــسـلـطـات الـصــحّـيـة تـتـوقّع
هذه الـزيـادة بعـد الـتنـقّالت الـتي قام
بها مالي األمـيركيّ قـبل أسبوع
لالحتفال بـعيد الشـكر على الرّغم من
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في حـديث مبـاشـر  مع الدكـتـور برهـم صالح في تـشـرين االول من عام 2017
بـالسـلـيـمانـيـة لـدى تـضيـيـفه لي في مـقـر اجلـامعـة األمـريـكيـة الـتي أسـسـها في
ـديـنـة بـسـبب قـطع حـكـومـة أربـيل ـظـاهـرات مـسـتـمـرة في ا وكـانت ا احملـافـظـة 
اذا نـرى أغـلب االحتـجـاجات الـكـردية تـنـطلق من سـألـته  ـوظـف فـيـها رواتب ا
السـلـيـمانـيـة دون غيـرهـا نـسبـيـاً من مـحافـظـات االقلـيم فـقـال: السـلـيـمانـيـة مثل
ردة الفعل على الشعور النـاصرية شديدة الغضب وحسّها االحتجاجي تاريخي
بـالـظلم تـكـاد تبـرز فيـهـا من ب احملـافظـات األخـرى . ظلّت  هـذه  الـعبـارة التي
قـالـهـا في سـيـاق حـديـث  طـويل عـام مـتـشـعب  في ذهـني وأنـا أسـتـرجع تـاريخ
السـليمـانية  الـسياسـي وماتعـرضت له من وحشيـة وظلم وقـساوة في تاريـخها
ــئـة بـســبب اإلجـراءات فــيـمـا بــدت أخـيــراً من بـ مــدن الـعــراق اآلمـنــة مـئــة بـا
الـسـياسـيـة واألمـنيـة الـتي حدّت مـن العـداء بـ القـد واجلـديـد مديـنـة حتولت
جمـلها الى عشيرة حتتفي بشجعانهـا وتاريخها النضالي وحلمها الالمحدود
ـفهـومه الكوني   بالتـحرر الـتحـرر من القـريب والتـحرر من الـبعيـد والتـحرر 
واإلنسـاني  وهو ما أضفى على أيـام مهرجان السـينما السـنوي الذي دعينا له

ذاك العام بندواته وأفالمه ولقاءاته  طابعاً نضالياً ابداعياً متداخالً.
في تـلك األيـام كـانت الـقـصـة بـاختـصـار أن حـكـومـة أربـيل التـوصل اسـتـحـقاق
ـا عطّل احلـياة ـوازنة االحتـادية.  ـقرر  من حـصة اإلقـليم في ا السـليـمانـية  ا
االقتـصادية في احملافظة  وهي مـشكلة مزمـنة في احملافظة بـسببِ هذا االمتناع
تتـالي عن دفع الرواتب ألسبـاب سياسيـة  ولذلك كانت الـنقمة  الـشعبيـة فيما ا
مضى تـنـصبّ فقط عـلى حـكومـة أربيل وحـزب الـبارزاني حتـديـداً وكان الـناس
يـذهـبون لـوظـائـفهم دونَ أن يـتـقاضـوا رواتب ويـخـرجون في الـتـظاهـرات مـساء

كلّ يوم ضد حكومة االقليم.  
 وقد حتـدث مسؤولون كرد من السليـمانية في حينه عن مـقترحات سابقة قدمت
الكي بـتقسيم حـصة كردستـان في بغداد وأن  تمـتع السلـيمانية أيام حكـومة ا
ـالكي ركـزيـة مبـاشـرة ـ وهي فرصـة كـبيـرة حلـكومـة ا بـحـصتـهـا من اخلزيـنـة ا
انـذاك  أن تمـسك بـعـتـلـة مهـمـة في مـاكـنـة السـيـاسـة الـكـردية الـتي يـتـحـكم بـها
ـقـيـدة بـعوائق مـسـعود الـبـرزاني بـشـمـولـيـة بـارزة  لـكن تـردد حكـومـة بـغـداد ا
ركزية امـام حكومة اربيل  شارك فيـها  ضعف السلـطة ا الغرمـاء الشيعـة ا

ودعاوى كردية بان هذا تدخل يؤدي الى تقسيم كردستان حال دون ذلك .
 اليـوم وبعـد االنسجـام النـسبي بـ احلزبـ الكـردي  وحـصول مـسؤول في
االحتاد الـوطني الـكـردسنـاتنـي  ومنـهم  ابنـاء الـرئيس الـراحل جالل الـطالـباني
وفي ظل ما يـقـال عن تـصديـر لـلنـفط واسـتقالل عـلى مـنـاصب رفيـعـة في اربيـل
مالي واداري وفـساد الطبقة احلاكمة في االقليم فضال عن ملفات فساد خطيرة
ـنافذ احلدوديـة وارتفاع نـسب الضرائب فان تتـصل باستيـراد البضـائع عبر ا
شعب السـليمانية راح يتهم احلـزب الرئيسي ومعهم حـتى حركة التغيير التي
كانت مـواقفها معارضة الى أن دخلت في طاقم السـلطة ومنهم اليوم وزير مالية
حـكــومـة كـردسـتـان  هــؤالء جـمـيـعـا اســتـهـدفـهم الــشـعب احملـتج مــتـهـمـا ايـاهم
بالـتواطؤ والفساد واالثراء على حسـاب مصالح الناس وهو ماأوصل االحتجاج
ـستوى من الـتظاهـرات الغاضـبة التي ادت الى إحـراق مقراتـهم معا. الى هذا ا
ـرة اليـقف عـنـد حـدود مـشـاكـل مـحـلـيـة ومـطـلـبـيـة فـقط بل هـو لـكنّ األمـرَ هـذه ا
الــتـهـاب أعـصـاب شـعـبي يـعـم الـعـراق كـله بـعـد سـبـعــة عـشـر عـامـاً من الـفـشل
السـياسي مع الـفوارق الـنـسبـية بـ منـطقـة وأخـرى  ففي الـوقت الذي شـهدت
الى جـانب انهيـار احلياة فيه مـنطقـة كردستـان العراق إعـمارا وحركـة استـثمار
الــعـامــة من خـدمــات ومـعــيـشـة وفــسـاد في مــنـاطق الــعـراق االخــرى  لم يـحظ
ة او الـبسيطـة في اقل تقدير عـلى مساحة واطنـون االعتيـاديون باحليـاة الكر ا
الــعــراق كـلــهــا لـذلك مــايــحـدث الــيــوم هـو امــتــداد رفض شـعــبي واسع لالداء
احلكومي وتـعرية الـفساد لـدى الطبـقة السيـاسية احلـاكمة في الـعراق جمـيعها
ولعل مـستوى الـقمع الـذي تواجـهه التظـاهرات في الـسلـيمانـية وومـاواجهته في
ـقـلوب ـناطق اجلـنـوبـية  تـشـير الى ان الـطـبـقة الـسـيـاسيـة فـهمت الـرسـالـة با ا
ـواجـهـة ب ـا سـيعـمق ا واخـتـارت الـعالج  اخلـطأ وهـو االجـراء االمـني فـقط 
الطرفـ مواجهة عراقية شعبية شاملة لن تنفع معها اساليب القمع وال التهدئة
ؤقتـة وال تأليب متظاهرين ضـد بعضهم و خدعة االنتخـابات غير النزيهة  الن ا
عـيشية ـرة مرتبطـة بحيـاة الناس ا طـالب السياسـية هذه ا ا
ومايـحـدث هو بـدافع الفـقـر واالنتـقام من مـسـببـيه  واية
مـعــاجلـات غــيــر حـكــيـمــة في هــذا االجتـاه ســتـدفع الى
ـفـتــوح الن اخلـداع الـسـيــاسي لن يـوقف الـتــصـعـيــد ا

رّة هو قائد التغيير في العراق. الفقر  والفقر هذه ا
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شـاريع العظيـمة تبـدأ بحلم صغـير وهكذا بـدأ (إيلون مـسك) حلمه الذي راح ا
ـسـاعـدة فــريق الـعـمل ومـسـانــدة األهل واألصـدقـاء وثـقـته يـكـبـر ويـكـبــر مـعه 

بنفسه.
عروفـة جتارياً باسم فأسس شـركته التي تعـنى بتقنـيات استـكشاف الفـضاء وا
سـبـيس إكس ( (SpaceXلـتـصـبـح من أقـوى الـشـركـات األمـريـكـيـة اخملـتـصـة

بصناعات هندسة الطيران والفضاء اجلوي والرحالت الفضائية. 
وفد أجـرى آخر جتـاربه اليـوم الختـبار االنـطالق والعـودة لسـفيـنة فـضائـية غـير

مأهولة حتمل اسم ( (Falcon 9 SXMويبلغ طولها ( (120متراً.
اسـفـرت الـتـجـربـة عن جنـاح مــحـدود في مـنـظـومـات الـتــحـكم والـسـيـطـرة لـكن

السفينة حتطمت بالكامل عند هبوطها في قاعدتها.
كـنهـا تدعيم صممت هـذه السـفينـة لتـكون قابـلة إلعـادة االستخـدام بالـكامل و
التـهيـئة للـطاقم واحلـمولة ولـتتـمكن من االنـطالق في رحالت حول مدار األرض

ريخ. ا في ذلك الرحالت إلى القمر وا وإلى الفضاء العميق 
وسـوف تواصل شركة (سبيس  (xجتاربـها العمـلية على هـذا النوع من السفن
ثالي الـذي سيكون في خـدمة الرحالت الفـضائية حتى تـتوصل الى التصـميم ا

اآلمنة في الذهاب واإلياب.
ويـبــقى الـطــمــوح الالمـحــدود هـو الــوقـود الــذي يـســاعـد
اإلنـسـان عـلـى الـوصـول إلى طـريق الـنـجـاح فـالـوسـيـلـة
الوحـيـدة إلى النـجاح هي الـتـوكل على الـله واالستـمرار

بقوة حتى النهاية.
{ عن مجموعة واتساب

مـرت عـليـنـا قـبل ايـام الـذكرى الـثـالـثـة لـلنـصـر الـتـأريـخي علـى داعش االرهابي
وصل وباقي مـحافظـات العراق التي زعومـة بتحـرير مديـنة ا واسقـاط خالفته ا
سقـطت في غفـلة مـن الزمن  واحـتاج الـعراق الى اكـثر من ثالثـة اعوام وانـهار

من التضحيات لطرد هذا التنظيم االرهابي والقضاء عليه.
فهل فـهمـنا الـدرس? وهل استـوعبـنا مـرارة التـجربـة حتى ال تـتكـرر مرة اخرى?
ـتـوالـدة هي الـتي وهل أدرك الـسـاسـة بـان سـوء االدارة واخلالفـات واالزمـات ا
ينـفذ من خاللـها االرهـاب? وهل وعيـنا بـان اخطـاء السـاسة وفشـل التجـربة هي

البيئة اخلصبة لتسويق افكار التنظيمات اإلرهابية الهدامة?.
والـيـوم ونحن نـقتـرب من مـشهـد االنتـخابـات تـطرح الـكثـيـر من األفكـار وتمـتزج
اآلراء لرسم صـورة مشـهـد ما قـبل االنتـخـابات واسـتشـراف واقع الـنتـائج التي
ـنافـسـة الـشريـفـة اوال; والـقبـول بـنـتـائج العـمـلـية : ا سـتـويـ نتـمـنى ان تـكـون 

االنتخابية مهما كانت ثانيا;. 
لـكن اخلالف الـسـيـاسي هـو مـا تـبـحث عـنه اجلـمـاعـات اإلرهـابـيـة وتـتـربص من
خالله بالـعراق شرا وهو احملطة الـتي تعطل عجلـة االقتصاد والنـمو واالستثمار

رحلة الراهنة هو التالي: طلوب من الساسة في ا  لذا فان ا
1. العـمل على وحـدة الصف عبـر حوار وطـني جامع يـسبق الـعملـية االنـتخـابية
ان وكافة القوى التي من خارجه. ويشمل القوى السياسية كافة من داخل البر
ـشـاريع الـسـيـاسـيـة الــتي تـبـحث في حل لالزمـات 2. طـرح الـرؤى الـوطـنـيــة وا

ة. طروحة وتلبية تطلعات اجلماهير الواسعة في حياة حرة كر ا
3. االستـفادة من الدروس السابقة وعـدم تكرار التجارب السـياسية التي اثبتت

عدم جناحها في معاجلة األوضاع السابقة او الراهنة.
4 االسـتفـادة من درس تـشرين 2019 وتظـاهـرات السـليـمانـيـة احلالـية والـعمل
بـجـد على عـدم تـكرارهـا من خالل مـشاريع  واقـعـية وطـروحات انـتـخابـيـة قابـلة

للتنفيذ.
ان جتــربــة داعش وســقــوط احملـافــظــات الــثالث جــاء بـعــد اشــهــر مــعـدودة من
انـتـخـابـات نـيـسـان 2014 ومـا سـبـقـهـا ومــا تـبـعـهـا من  طـروحـات مـتـضـاربـة
وخالف جذري عـلى منصب رئيس مجلس الوزراء في حـينها... لذا فان ناقوس
اخلـطـر يـدق اجـراسه في هــذه الـسـاعـة وحتـدي داعش مـا زال
عـــلى االبـــواب  بـــدعــوة اجلـــمـــيع الـى الــوفـــاء لـــلـــعــراق
والـعـراقـيـ ودمـاء الشـهـداء بـتـوحيـد الـرؤى والـصـفوف
قـراطية من خالل حوار واحتـرام متطـلبات العـمليـة الد
ــشــاكل عــلى وطــني جــامع شــامل وواسـع يـطــرح كل ا

طاولة احلل وحتى ال يضيع النصر الذي حتقق.
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{ اوتاوا) ,أ ف ب) - قـرّرت فـيـكي
مـاكــيـنــزي بــعـد أربع ســنـوات من
االنتظار القتناء كلب يساعد ابنتها
صـابة بشـلل دماغي الـلجوء إلى ا
االنترنت لـتحقـيق هذه الغـاية غير
رصاد في أن نصّابـ كانوا لهـا با
الــشـبـكــة الـعــنـكـبــوتـيــة.وتـبـيّن أن
اإلعالن اخلــــاص بــــكـــلـب من نـــوع
البـرادور-ريـتـريفـر الـذي نـشـر على
مــوقع إلـكـتــروني في خـضّم األزمـة
الـوبائـيـة كان مـجرّد عـمـليـة نصب.
وقد خسرت هذه الـوالدة التي تقيم
في كـيــبـيك من جـرّائـهـا  300دوالر
كندي.ولم يـكن في وسعـها مواساة
ابـنـتـهـا أوسـيـان ( 11عـامـا) "الـتي
بـــــــكـت كـــــــثــــــــيـــــــرا" بـــــــحــــــــسب
مــاكــيــنــزي.وتـخــبــر هــذه األخــيـرة
"ليـس في مقـدور أوسيـان أن تتـكلّم
أو أن تــــركـض لــــذا من الــــصــــعب
عــلــيـهــا إقــامــة عالقــات مع أطــفـال
آخـرين".وقد وقـع مئـات األشـخاص
الـباحـث عن حـيوانـات أليفـة على
غـــرار هـــذه الـــعـــائـــلـــة في شـــبـــاك
نــصّــابـــ مــنـــذ مــطــلـع الــعــام في
كنـدا.وقد أدّى وبـاء كوفـيد- 19إلى
ارتـــفـــاع شـــديــد فـي الــطـــلب عـــلى

احليـوانات األلـيفة في أنـحاء الـبلد
كــافـة.وتــلـقّـت جـمــعـيــة "هـيــومـاين
سـوســايــيـتـي" في تـورونــتــو الـتي
تـــؤمّن ســـقــفــاً لـــنــحـــو ثالثــة آالف
حـيـوان كلّ سـنـة أكـثـر من  10آالف
طلب منذ الربـيع.ويتنامى االهتمام
بــاقـتـنـاء حـيـوان ألـيف مع اقـتـراب

ـيالد بحـسب ما تـؤكّد هـانا عـيد ا
ســــوتــــروبـــــا الــــنــــاطـــــقــــة بــــاسم
اجلـمـعيـة.وقـد يدوم االنـتـظار أكـثر
ن من ســــنــــتـــ فـي أونــــتـــاريــــو 
يبـحثون عن كـالب أصيلـة بحسب
مـــــــــربّــــــــيـــــــــة الـــــــــكـالب كــــــــارول
بودنيكس.وهي تكـشف أنها تتلقّى

عــادة "مــا بــ اتّـصــالــ وســبــعـة
اتّصاالت في الشهر لطلب كلب. أمّا
في الفـترة األخـيرة فـقد ارتـفع هذا
ـعـدّل إلى مـا بـ  7و 15اتّـصـاال ا
في الـيـوم الـواحـد".وبـاإلضـافة إلى
كلّ ذلـك يــــتـــــراجـع عـــــدد اجلــــراء
ـتـوافـرة بسـبب الـقـيود الـصـحـية ا

عــلـى خــدمـــات الـــطبّ الـــبــيـــطــري
وعمليات التلقيح ما يرفع األسعار
ويـزيـد من عـمـلـيـات االحـتـيـال.فـقـد
بــات اقــتـنــاء احلــيــوانـات األلــيــفـة
مـحـورا أسـاسـيـا ألنـشـطـة الـنـصب
عـلـى االنـتــرنت في كــنــدا بــحـسب
كافحة عنية  الوكاالت الفدرالية ا

االحتيال.
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وأبلغت شرطة تورونتو في تشرين
األول/أكتوبر عن سـرقت بالسالح
جلـراء.وتــقـول جــيـسي ســان سـيـر
الــنـاطـقـة بـاسم مـكـتب االسـتـهالك
وهي وكـالة فـدراليـة تعـنى بحـماية
ستهـلك "يقع كـثيرون في شباك ا
نــــصّــــابــــ يــــنــــشــــرون إعـالنـــات
حلـــيــوانـــات غـــيــر مـــوجــودة أو ال
تــرسَل أبـدا".وكــان "عــدد كــبــيـر من
الـضــحـايــا" ومن بـيــنـهم كــثـيـرون
ـنـزل "يـريـد اقـتـنـاء يـعـمـلـون من ا
جـرو لـلـتخـفـيف من عـزلـته وإدخال
الـــــســــــعــــــادة إلـى حـــــيــــــاتـه وقت
األزمة".ويتـحجّج احملتالـون عموما
بــالــقــيــود الــصــحــيــة لــلــطــلب من
ضحاياهم الدفع مسبقا حليوان لن
يـــتـــســـنّـى لـــهم حـــتّى مـــعـــايـــنـــته

شــخــصــيـــا.وقــد تــلـــقّت الــوكــاالت
ـعنيـة بهذا الـشأن نحو الفـدرالية ا
 500شــكــوى خــاصــة بـكـالب مــنـذ
مطلع العام.وقد خـسر الضحايا ما
يــعـادل ألـف دوالر لـلــفــرد الــواحـد
بـحــسب مــكـتب االســتــهالك.وقـعت
عائـلة ماكـغوين ويديغ الـتي تعيش
فـي جـــنـــوب أونـــتــــاريـــو في الـــفخّ
عـنـدمــا أرادت اقـتـنـاء جــرو لـلـمـرّة
األولى.وبـعــد الـردّ عـلى إعالن عـلى
االنترنت تـلقّت العـائلة "مـستندات
تـبـدو قـانونـيـة بالـكـامل" عـلى قول
ويــديغ.وال يـخـفي ربّ الـعـائـلـة هـذا
ـكيدة مؤكدلً أنه سخطه من هذه ا
لم يعـد يثق "بأحـد".وبحـسب مكتب
ـمكن أن تكون 80 االستهالك من ا
ـــــــــروّجـــــــــة  %مـن اإلعـالنــــــــــات ا
حلــيـوانــات ألــيـفــة عــلى اإلنــتـرنت
"مــزيّــفــة".واطــلـعـت وكــالـة فــرانس
برس عـلى رسائل إلكـترونيـة تظهر
تعـدّدة التي يلجأ تقـنة وا احليل ا
طاف إليها احملتالون.وفي نهاية ا
تـسـنّى لـعـائـلتي مـاكـيـنـزي وويديغ
اقتـناء جرو. وبـاتت أوسيـان تمرح
مع أوكـلي وهــو كـلب صــغـيــر كـلّه

حركة من نوع جيرمن شيبرد.
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واشنطن) ,أ ف ب) - أعلنت الواليات
تـحـدة اخلمـيس أنـها شـنت غـارت ا
جويـت اسـتهـدفتـا خبـراء متـفجّرات
ـرتبطة في حركة الـشباب اجلـهاديّة ا
بــتـنــظــيم الـقــاعــدة قـبـل االنـســحـاب
ُـعــلَن لـغــالـبــيّـة الـقــوات األمـيــركـيّـة ا
ـنـتـشـرة عــلى األرض.قـالت الـقـيـادة ا
األميركيّة إلفريقيا (أفريكوم) في بيان
أنها "نفذت غارت جويت استهدفتا
خـبـراء متـفـجـرات من حـركـة الـشـباب
في محيط جيلـيب بالصومال يوم 10
كـانون االول/ديـسـمـبـر" مـوضـحة أن
"التقيـيم األولي يشيـر إلى أن الضربة
قـتــلت إرهـابــيـ مــعـروفــ بـلـعــبـهم
ـتــفـجـرات أدوارا مـهــمـة فـي إنـتــاج ا
حلـركـة الـشـبــاب".وقـال قـائـد الـقـيـادة
األمـيركـيـة إلفريـقـيـا اجلنـرال سـتـيفن

ـارسة الضغط تاونسنـد "سنواصل 
عــلى شــبــكــة حــركــة الــشــبــاب. إنــهم
يواصلون تقويض األمن الصومالي 
ويـجـب احـتــواؤهم ودهــورتـهم" كــمـا
ورد في بيـان "أفريـكوم".وأكـد اجليش
األميركي أنه "على الرغم من استمرار

الـتـقـيـيم األولي لـلـتـأثيـرات إال أنه 
." تقييم عدم إصابة أو قتل أي مدني
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وأوضح قــائــد الــقــوات اخلــاصــة في
إفـريـقـيـا اجلـنـرال داغـفـ أنـدرسون
إنّه يـــســعى إلى حـــمــايــة انـــســحــاب
جـــنــوده الـــذين يُــدرّبـــون ويــقـــدّمــون
ـشــورة لــلـجــيش الــصـومــالي.وقـال ا
"يجب أن تُظهر هـذه الضربة ألي عدو
أنـــنــــا نـــقف إلى جــــانب شـــركـــائـــنـــا
وســنــدافـع بــقــوة عن أنـــفــســنــا وعن

شــــركـــائـــنــــا خالل عـــمــــلـــيـــة إعـــادة
الــــتــــمــــوضع هــــذه والــــعـــمــــلــــيـــات
سـتـقبـلـية".وأمـر الرئـيس األمـيركي ا
نـتهـية واليـته دونالـد ترامب مـطلع ا
كانـون األول بسـحب "غالـبيـة"اجلنود
ــنــتــشــرين في األمـيــركـيـ الـ 700ا
الصومال "بـحلول بداية  ?"2021أي
قـبــيل تـركه الــسـلــطـة.وقــال اجلـنـرال
تـاونــسـد إن حــركـة الــشـبــاب ال تـزال
تشكل "خطراً تـابعاً للقـاعدة" مضيفا
"نـــحن نـــعــيـــد الــتـــمــوضع لـــكــنـــنــا
سـنـحــتـفظ بـالـقــدرة عـلى ضـرب هـذا
العدوّ".وال تزال حـركة الشـباب تشكّل
نطقة تهديدًا كبيرًا في الـصومال وا
ـــــفــــتّـش الــــعــــامّ حـــــسب مـــــا أكّــــد ا
للبنـتاغون في تقـرير حديث. وقال إنّ
احلـركــة "ال تـزال مــتـكــيّـفــة وصـامـدة

صالح الغربيّة وقادرة على مهاجمة ا
والـــشـــركـــاء في الـــصـــومـــال وشـــرق
إفريقـيا". وحلّـقت قاذفتـان أميركـيّتان
من طراز بي- 52فوق منطـقة اخلليج
اخلميس في استعراض للقوة موجّه
ــتــحـدة وال ضــدّ خــصـوم الــواليــات ا
سيمـا إيران في وقت يُـقلّص اجليش
األمـــيـــركي وجـــوده الـــعـــســكـــري في
ــركــزيــة ــنــطــقــة.وقــالت الــقــيــادة ا ا
لــــلـــجــــيش األمـــيــــركي فـي بـــيـــان إنّ
الـقـاذفـتـ الـثــقـيـلـتـ الـلـتـ يُـطـلق
عـلــيــهــمـا اسم “سـتــراتــوفــورتـرس”
كنهمـا حمل أسلحة نـووية أقلعتا و
من قـــاعــدة بــاركـــســديل اجلـــويــة في
لــويـزيــانــا و إخــطـار أطــقــمــهـا في
اللحظة األخيـرة بذلك.وذكر البيان أنّ
الـطـائرتـ حـلّـقـتـا فـوق اخلـليج “مع
طـائــرات أخـرى تــابـعـة لــسالح اجلـو
األميركي وطائرات من دول شريكة”.
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موضـحا أنّ هـذه هي الـطلـعة الـثانـية
لــقــاذفــات بي- 52خالل شــهــرين في
ــنــطـقــة.وعــلّق قــائــد الــقــيـادة هــذه ا
ركزية اجلنرال فرانك ماكِنزي قائالً: ا
“يـجب عـلى خصـومـنـا احملـتـمـل أن
يـفـهـموا أنـه ال توجـد دولـة عـلى وجه
األرض أكــثــر اســتــعــدادًا وقــدرة (من
ـتـحـدة) عـلى نـشـر قـدرات الـواليـات ا
قتـالـية إضـافـية بـسـرعة في مـواجـهة
أي عدوان.”وأضاف أن “قدرتـنا على
الـتـعـاون مع شـركـاء في مـهـمـة كـهـذه
تثبت أننا مـستعدون لالستـجابة معا
ــقــرر أن ــهــمــة ا ألي أزمـة.”وخالل ا

تــســـتـــغــرق  36ســاعـــة يــجـب عــلى
الــقــاذفــتــ الــتـحــلــيق فــوق احملــيط
األطــلــسي وأوروبـــا وشــبه اجلــزيــرة
الـعـربيـة قـبل الـتـحـلـيق فـوق اخلـليج
عن طريق االلتفاف قبـالة قطر والبقاء
عــلـى مــســافـــة بــعــيــدة مـن الــســاحل
اإليــراني قــبل الــعــودة إلى الــواليـات
ـــتـــحـــدة وفق مـــا شـــرح مـــســـؤول ا
عـــســكـــري لـــفــرانس بـــرس.ونُـــســقت
الــرحـلــة مع الــســعـوديــة والــبــحـرين
ـســؤول الـعــسـكـري وقـطــر.وأوضح ا
الــذي طـــلب عــدم ذكـــر اســمه أن هــذا
التـحلـيق لم يـكن مرتـبـطا بـأي تهـديد
. وأشار إلى أنه “عرض لقدرتنا مع
عــــلى نــــشـــر الــــقـــدرات الــــدفـــاعــــيـــة
بسرعة.”وقرر الرئيـس دونالد ترامب
سـحب ألــفي جـنــدي من أفـغـانــسـتـان
بحلول  15كانـون الثـاني/ينـاير على
أن يغادر  500آخرون العـراق ويبقى
 2500جندي فقط في كل دولة.وخالل
مـــؤتــمـــر الحق عــبـــر اإلنــتـــرنت أقــر
اجلنرال ماكنزي بأن مستوى التهديد
ــنـــطــقــة خـالل الــفــتــرة مــرتـــفع في ا
االنـتــقـالــيـة في واشـنــطن قـبـل تـسـلّم
ـــــــوقـــــــراطي جـــــــو بـــــــايــــــدن الــــــد
الــســلــطــة.يـــضــاف إلى ذلك اغــتــيــال
الـــعـــالم الـــنـــووي اإليــرانـي مــحـــسن
فخري زاده قبل أسبـوع تزامنا مع
اقـــتــراب الـــذكـــرى األولى لـــلــهـــجــوم
األمــــيـــركي الــــذي أودى بـــاجلــــنـــرال
اإليـــــراني قـــــاسم ســـــلــــيـــــمـــــاني في
ـركــزيـة بـغــداد.وأكـد قــائـد الــقـيــادة ا
تحدة األميركية أن سفـارة الواليات ا

فـي بـــــغـــــداد قـــــررت ســـــحب بـــــعض
مـوظفـيـهـا ألسبـاب أمـنـيـة.وقال خالل
ــؤتــمــر الــذي نــظــمــته مــجــلــة هــذا ا
تخصصة إنه “مع “ديفينس وان ”ا
ـــا في ذلك اقـــتــراب هـــذه الــفـــتــرة 
ـقتل قـاسم سلـيماني الذكرى األولى 
ُــعــرّض فــإن تـــقــلــيـص مــحــيــطـــنــا ا
للـهـجـوم هـو الشيء الـصـحـيح الذي
يــــجب الــــقــــيــــام به (…) بــــنـــاءً عــــلى
التهديدات الـتي نراها هناك.”واعتبر
أنّ ســحب  500جــنـــدي أمــيـــركي من
الـــــعــــــراق بـــــحـــــلـــــول  15كـــــانـــــون
الثاني/يناير بقرار من ترامب وترك
 2500جـــنـــدي فـــقـط في الـــعـــراق لن
يــطـرح “أيّ مــشــكــلـة ”وذلك بــفــضل
التـعزيـزات من احلـلف األطلـسي على
وجه اخلصـوص.وقال “شركـاؤنا في
احلـلـف وفي الـنــاتـو ســيـكــونـون إلى
جانـبـنا .”واضاف “نعـتـقد ان مـهـمة
الــنــاتـو فـي الــعـراق ”الــتي تــســاعـد
الــســلــطــات الــعــراقــيــة عــلى تــقــويـة
ــؤســســات “ســتـــتــعــزز.”وتــتــوقع ا
ـتحدة أسـابيع صعـبة عدة الواليات ا
قـــبل انـــتــقـــال الــســـلـــطــة إلى اإلدارة
اجلــــديــــدة في الــــبــــيـت األبــــيض مع
انـــتــــهـــاج تـــرامب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة
“الـضـغـوط الـقـصوى ”علـى إيران.إذ
ـسـتـبـعـد أن يـقوم الـرئـيس من غـيـر ا
ـنـتـهــيـة واليـته بـعــمل عـسـكـري في ا
ــصـــالح الـــلـــحـــظــة األخـــيـــرة ضـــد ا
اإليـرانـيـة في الـعـراق بـحـلـول الـوقت
الـذي يـتــولى فـيه بـايــدن مـنـصـبه في

 20كانون الثاني.
جندي امريكي
في الصومال



إســـــتــــــخـــــدام وســــــائل الــــــتـــــواصل
ــطـاً و األجـتــمــاعي الـتـي أصـبــحت 
أسلـوبـاً جديـداً وبـاتت تـعتـمـد علـيـها
األجـــهـــزة اخملـــابــــراتـــيـــة  لـــلـــقـــيـــام
مــصـادر بــأنــشــطــتـــهــا فــهي تــوفــر ”
معلومات و قراءات سـيكولوجية ”عن
ــراد جتــنـــيــدهم تــســـتــغــلّه األفــراد ا
وكـاالت االســتــخــبـارات كـي تـتــصــيّـد
جـواسـيس جـدد3- مـعـلــومـات فــنـيـة
صــور جــويــة مــصــدرهـــا الــتــنــصـت
رادارات مــراقــبـــة األلــكــتـــرونــيــة 4-
مــــــعــــــلــــــومــــــات يــــــتـم شــــــرائــــــهـــــا
ال..5معـلومـات تـبادلـيـة مصـدرها با
أجـهـزة أسـتـخــبـاريـة لـدول أخـرى 6-
معـلـومات مـسـتخـلـصة من أعـتـرافات
تهم 7- معلومات عبر اجملرم وا
إســـتــخـــدام بـــعـض احلــيـــوانـــات في
عملـيات جتـسس مثل احلـمام الزاجل

والغربان.
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الـصــورة األولـى: في بــعض األحــيـان
تُستَـخدم اخملـابرات إلضفـاء الشـرعية
وهـكذا على قـرارات سـياسـية خـاطـئة
فــعــلـت احلــكــومــتـــان الــبــريـــطــانــيــة
واألمـيــركــيـة من أجل احلــصــول عـلى
دعم شــعــبـي لــغــزو الــعـــراق بــحــجــة
إمتالكه أسلـحة دمار شامل في 2003
ـــكن الــــقـــول إنه فـي هـــذه احلـــالـــة
عوضـاً أن يـكون جـهـاز االستـخـبارات
مرجـعـاً لـلتـوجـيه واإلرشـاد بالـنـسـبة
لصُـناع الـقرار حتـول إلى وسيـلة في
يــد الــســيــاســيــ لـــتــدعــيم رؤيــتــهم
اخلـاصـة...الــصـورة الـثــانـيـة:يــعـتـبـر
العنصـر البشري في جـهاز اخملابرات
وذلك يــعـــني أن إتــخــاذ أهم عــنـــصــر
القرار يقوم على الفهم البشري لنوايا
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يـسبـب أحتـجـاجـات شـعـبـيـة وهـو ما
حــدث في لــنــدن ســنـة 2005 عــنــدمـا
ـواطن أغـتـال جـهـاز االســتـخـبـارات ا
شـتـبه بأنه البـرازيلي   (Charles) ا
إرهـابي بـعـد عـمـلــيـات تـفـجـيـر مـتـرو

أنفاق لندن.
 الـصــورة اخلـامــسـة :يــروي لـنــا فـلم
The Bourne ultimatum إنــــــــــذار
بـورن الـنــهـائي قــصـة جـاســوس فـقـد
ذاكـــرتـه بـــعــــد أن قـــامت اخملــــابـــرات
االمـريـكــيـة بــتـجـنــيـده وتـدريــبه عـلى
عمـلـيـات االغـتـيـال ثم كـلـفت عـمالءها
الـفلـم مبـني الحـقـته وقـتـله اآلخـرين 
على إيـحاء بـأن أحـد فروع اخملـابرات
السـريـة قـامت بأنـشـاء مـنظـمـة سـرية
تدعى (تـريـدستـون) أنـتـهكت الـقـانون
للقـيام بـعملـيات أغتـيال داخل أمـريكا
وخـارجــهــا كــمــا أنه رسـالــة مــفــادهـا
ــتـزايـد من تــمـادي وكـالـة الـتـوجس ا
اخملـابــرات وجتـاوزاتــهــا الـقــانـونــيـة
أن مـــقـــتـــضى األشـــارة واألخالقـــيـــة 
بــشــكـل خــاص هي لـــلــتــوضـــيح بــأن
ـقــراطـيـة الـشــفـافـيــة الـعــالـيــة في د
بـــــعض الـــــبـــــلــــدان تـالحق وتـــــراقب
نشـاطـات أجـهـزة اخملـابـرات وخـاصة
فــيـــمـــا يـــتــعـــلق بـــاجلـــانب األخالقي
وحقـوق األنـسـان. الصـورة الـسـادسة
ؤكد أن بعض األحـداث الطارئة :من ا
ـتوقـعة تمـثل حتديـاً ألجهزة أو غير ا
اخملابرات مثل جـائحة كـورونا بحيث
أن كــثـــيــراً من نـــشــاطــات وأســـالــيب
ـا أصـبـحت األجـهـزة اخملـابـراتــيـة ر
وليس بـبعيـد فقد غير قـابلة لـلتـنفيـذ 
تـكــشف األيــام الــقــادمــة عن أســالـيب
وتـقـنـيــات جـديـدة في حـقــبـة مـا بـعـد

كورونا.

وهـــنـــاك مـــعـــلـــومــات الـــتـــعـــلـــيـــمي
جيوستراتي منها(جيوبولتيك أخرى
مـعلـومـات عـن الـطـاقة تـكـتـيـكـيـة جـة
الذريـة وأسـتـخـدامـاتـهـا)  وعـلى هذا
ــكن ــعــلـومــة هــنــا  األســاس فــأن ا
تصنفيـها على أنها  أوالً _معلومات
إجنازية وهي الـتي تُوجه لهـا الرغبة
في حتويل األفكار الى أعـمال واقعية
بـكل مـايـتـصل ذلـك من حـلـول تـقـنـيـة
_ أوأستغالل لـقدرات مـتاحة.. وثـانياً
معلومات بحثية وهي التي يحتاجها
ـــخــتـــلف األجتـــهــات الــبـــاحـــثــون 
ـوضوعية أما بعض والتخصصات ا
من خـصــائـهــا فــهي:-  الـصالحــيـة_
الدقة _التوقيت _الشمول _الوضوح

وضوعية . _التحقق   _ا
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1- مــــــعـــــلــــــومـــــات عــــــلـــــنــــــيـــــة أو
ــــــــــفــــــــــتــــــــــوحــــــــــة ــــــــــصـــــــــــادرا ا
إستبيان بحوث كتب صحف (إذاعات
قــنــوات فــضــائــيــة ألخ) مــقــاالت ات
وهي متاحـة للجـميع  وقـد تغطي في
ـئة بـعض األحـيـان مـانـسـبـته 90 بـا
ـعـلـومـات الـتي حتصل من إجمـالي ا
عـلــيـهــا األجـهــزة األسـتــخـبــاريـة 2-
صادر الـبشـرية التي يـتم جتنـيدها ا
لــصـــالح اجلـــهـــاز األمـــني (مـــصــادر
تطوعي تبرع ا رسمية ) أو من ا
أو زرع ضــبــاط في مــقــرات األهــداف
الـصـديـقــة أوالـعـدو وهـؤالء جــمـيـعـا
ًيـجب أن يـكـونـوا قـريبـ مـن الـهدف
أو يعملوا معه أو يعملوا داخل مقره
(الهدف). وعلى نفس السياق البد أن
نقف في مـحـطة مـهمـة لـبيـان صفـحة
جديدة من صفـحات التجـنيد التي لم
تــــكن مــــعــــروفــــة ســــابــــقــــاً أال وهي

ولم تَـعــدْ قِــصـة رأفت الــهـجــان  وأبـو
الريش وغيرهم من اجلواسيس سوى
تـــاريـخ أومـــاركـــة مــــســـجـــلــــة بـــأسم
ـعنـية .أن الـقاعدة ؤسسـة األمنـية ا ا
العـامة لـعمل اخملـابرات هي الـوصول
الى مــعـــلــومــات (ولــيـس أخــبــار) من
خالل أســـتــهـــداف وأخــتـــراق األفــراد
ـــعــــلـــومـــات(وثـــائق ـــنـــشـــاآت وا وا
خـــرائط..الخ) وهي في مــســتـــنــدات
نــفس الــوقت تــكــافح وتــمــنع نــشــاط
ـوجه مـثـيالتـهـا الـصـديـقة أو الـعـدوا

ضد البلد.
تنـحصـرأهتـمـامات أجـهزة اخملـابرات
(عــــلى األغــــلـب) لــــلــــحــــصــــول عــــلى
معـلومـات في عشـرة مـيادين رئـيسـية
تـمـثل األسـبـقـيـة أولـها رئـيـس الـدولة
(ملك أوسـلطـان) وقادة الـبلـد اآلخرين
ــيــدان _والــتــســـعــة الــبــاقـــيــة هي :ا
السياسي_العـسكري._األمني._الثقا
في._األقتـصادي_األجتـماعي_التـربو
ــــيــــدان ي._الــــصــــحي_وآخــــرهـــــا ا

ـــســتـــهـــدفــة أي الـــعــدو أو اجلــهـــة ا
لـــــكن اخلـــــصم أو حـــــتـى احلـــــلـــــيف
الــقـــصــور الـــذهــني لـــلــبـــشــر وســوء
واد االسـتخـباراتيـة يؤثر أستعـمال ا
بــــشـــــكـل مــــبـــــاشــــر عـــــلى جنـــــاعــــة
فــمن أكــثــر أســبـاب فــشل وفــاعـلــيــته
تكـرر هو احلـكم اخلاطئ اخملابـرات ا
على النوايا وذلك بالتقليل من اخلطر
فـقد تـسبب مـثالً سوء بـالغـة فيه أو ا
تـقــديـر االســتـخــبـارات اإلســرائـيــلـيـة
لـقـدرات مـصــر الـعـسـكــريـة وأسـالـيب
الـــتــــمــــويه الــــتي أســــتـــخــــدمـــتــــهـــا
ـصـريـة  سـنة 1973 األسـتـخـبـارات ا
ـــــة مــــــدمـــــرة لـــــلــــــجـــــيش في هــــــز
األسرائـيلي... الـصورة الـثالثـة: عامل
ـقصـود به هو اإلخـفاق أو الصـدفة ا
النجـاح بسـبب الظـروف اخلارجة عن
لقد تب من خالل قدرة اجلهاز نفسه 
فـــــحص حـــــطـــــام طــــائـــــرة  الـــــعــــال
اإلسـرائــيـلــيـة عـام 1992 أنـهـا كـانت
حتمل مواد نووية  تهريبها إلى تل
أبــيب ونـــتج عن احلــادث  مـــواجــهــة
ـوساد وشـركـة الـعـال من حـادة بـ ا
جهـة و مع  االسـتخـبارات الـهـولنـدية
من جهة أخـرى وهنـا  لعبت الـصدفة
دورا في كشف تلك العـمليـة السرية...
الـصـورة الـرابـعـة: تـعـتـبـر الـعـمـلـيات
االنتحارية من أصـعب الهجمات التي
حـيث ـكـن الـتــعــامل مــعــهـا أمــنــيــاً
ــعـلــومـات عن يـقــتـضي عــنـد تــوفـر ا
أنتـحـاري مـشتـبه به هـو إطالق الـنار
عـلـيه وبـالـتـأكـيـد فـأن قـتـله أو جـرحه
ـثل جنـاحـاً إسـتـخـباراتـيـاً فـي حال
ـعـلـومات دقـــــــــيـقـة لـــــــــكن كانت ا
في صــورة (مـــا) فــأن قــتـل الــشــخص
اخلـطــأ جـراء مـعــلـومــات خـاطــئـة قـد
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ـرضـى الـسـرطـانـات والـعــدد الـكـلي 
حسب تقـديرات وكالـة الطاقـة الذرية
الــبــريــطــانــيــة كـــمــا كــشــفت إحــدى
الـــوثــائـق ســيـــكــون . 25.250.000
وفـي تــــمــــوز من عــــام 1998 قـــدّرت
ـركزيـة األمـريكـية وكالـة اخملـابرات ا
الـ CIA عـــــدد ســــكـــــان الــــعــــراق بـ

نسمة تقريباً كما 24.683.313
كشـفت نفس الـوثيـقة فـكيف تـطابق
الرقـمـان?! كمـا تكـشف هـذه الفـصول
إن اســـتـــخـــدام أمــــريـــكـــا أســـلـــحـــة
ُحـرّمـة دولـياً ـنـضّب ا الـيورانـيـوم ا
في حـربـهــا عـلى الـعـراق عـام 1991
والــــتي حتــــوّلت من حــــرب حتـــريـــر
الــكـويـت إلى حـرب تــدمــيـر الــعـراق
شـــمـل وعــــبـــر وثــــائـق وحتـــلــــيالت
أمــــريـــكــــيــــة إســــتــــخـــدام 300000
رصـــاصــــة لـــكل مـــواطـن عـــراقي في
حــرب 1991  وشـــهـــادات لــعـــلـــمــاء
ومــنــظـــمــات صــحّـــيــة غــربـــيــة بــأنّ
ـنـضّب  في تـأثــيـرات الـيــورانـيــوم ا
الـعـراق اسـوأ من هـيـروشـيـما حـيث

زادت
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عن دار الورشة لـلطـباعة والـنشر في
بــــغــــداد صــــدر اجلــــزءالــــثـــــالث من
موسـوعة "أمـريكـا وجرائم اسـتخدام
اســلــحـة الــدمــار الـشــامل" لــلــبـاحث
حس سرمك حسن.  يقع هذا اجلزء
في (478 صــفــحـــة) ويــشــتــمل عــلى
ثـالثـــة عـــشــــر فـــصال.  ولـن يُـــصـــدر
الــــبــــاحـث اجلــــزءين األول والــــرابع

لظروف قاهرة.
وقـد أهـدى الـبـاحث هـذا اجلـزء عـلى
الـــشـــكـل الـــتـــالـي:(إلى الـــصــــحـــفي
األمريكي الشجاع "داهر جميل" الذي
قدّم شهادات ميدانـية وصورا مرعبة
(بعـضهـا لكالب تـأكل جثث الـشهداء
الـــعـــراقــيـــ وألطـــفـــال مـــقـــتـــولــ
بـــالــفـــســفــور األبـــيض) عن تـــدمــيــر
الــفــلــوجــة من قــبـل أمــريــكــا وإبـادة
شعـبهـا بأسـلحـة الدمـار الشـامل.لقد
ــانه بــشــرف الــكــلــمـة وأن أثــبت إ
الــعــالم ال يــخـلــو من الــشــرفــاء أبـدا
برغم سياط الـطغيان األمـريكية التي
تــدور مــنـذرة مــتــوعــدة فـوق رؤوس

األحـــرار الــــشـــرفـــاء
حـــمــاة احلــقـــيــقــة).
ـتـعلق وفي الـقـسم ا
بــــــهــــــذا اجلــــــزء من

مقدمة الكاتب نقرأ:
طـعبـر فـصـول كـثـيرة
ـلف سـوف نــتـنــاول ا
األكـــثـــر خـــطـــورة من
جــرائم أمــريــكــا وهــو
ــة ارتـــكــابـــهــا اجلـــر
األعــــظم فـي الـــتــــاريخ
بـاسـتـخـدامـها الـسالح
الـذي يــســتـمــر في قـتل
دة  4مـلـيارات الـبـشـر 
سـنـة; وهـو الـيـورانـيوم
ـــــنــــضّـب الــــذي وضع ا
كـيــسـنـجــر واحملـافـظـون
اجلدد خطط إبادة العرب
سـلـم به مـنـذ نهـاية وا
الـسـتـيـنـات. الـيـورانـيـوم
ــــنــــضّب هــــو حــــصـــان ا
طروادة احلروب النووية
والــعــراق هـو الــضــحــيـة

الـســرطــانـات 40 ضــعـفــا ووفــيـات
الــــرضع 80 لــــكـل ألف (وحـــــتى في
الـكـويت 9  لـكل ألف) والــتـشـوّهـات
ضــعـــفــا الــوالديـــة في الـــقــلب  30 
وكـيف أن األمــريـكـان مــنـعـوا وفـوداً
ـانـيـة من زيـارة الـعـراق يـابـانـيـة وأ
نضب لكشف تـأثيرات الـيورانيـوم ا
ــعــلــومـات وغــيــرهــا الــكــثــيــر مـن ا
ة البـشعة. اخلطيـرة عن هذه اجلـر
ـة والســتـكــمــال صـورة هــذه اجلــر
نتناول بـالوثائق وآراء اخلبراء دور
ـية في التـستّر منـظمة الـصحة الـعا
ـة امــريـكـا في اســتـخـدام عـلـى جـر
أسلـحة الـيورانـيوم في الـعراق. لـقد
ــنـــظـــمـــة أوال عن تــغـــافـــلـت هـــذه ا
دراســـتـــهـــا لــــتـــأثـــيـــرات أســـلـــحـــة
الـــيـــورانــيـــوم في الـــعـــراق مــدة 9 
ــيــة ســـنــوات  وبــعـــد ضــغــوط عـــا
ــنـظــمــات اإلنـســانــيـة شــديــدة من ا
الشـريفة في الـعالم بـدأت بدراسـتها
في عـــام 2012 ولــــكـــنـــهــــا جـــعـــلت

الـــنــتـــائج ســرّيـــة!! وبــعـــد ضــغــوط
شديدة جديـدة نشرت نتـائج التقرير
أواخـــر عـــام 2013 وإذا به يـــحـــمل
مـفـاجـأة كـبـرى ال يـصـدقـهـا اي عـقل
سـاذج حـيث ظــهـر الـوضع الـصـحي
في الــعــراق مــوازيــاً لـلــمــســتــويـات
ـيـة والـتـشـوهـات الـوالدية فـيه الـعـا
أقل مـن دول الــــعــــالم!! وفي الــــوقت
ــنـــظــمــة الــذي أعـــلــنت فـــيه هـــذه ا
وبـصـورة مـشـبـوهـة أن الـتـشـوّهـات
الـوالديــة والـسـرطـانــات في الـعـراق
أقل من دول أوروبــا!! أعـلــنت رقــابـة
الـصــحـة الـعـسـكـريــة اإليـطـالـيـة عن
موت 109 جـنـود إيـطـالـيـ بـسـبب
الـتــعـرّض إلشــعـاع الـيــورانـيـوم في
الــعـراق (في قــاعــدة اإلمـام عــلي في
مــحـــافــظـــة ذي قــار). كـــمــا أعـــلــنت
إيــطـالــيـا أيــضــا عن مـوت أكــثـر من
ن شاركوا في300  جندي أيطالي 
حرب الناتو على يـوغسالفيا بسبب
اســتــخـدام أمــريــكـا وحــلف الــنــاتـو
لــــقــــذائـف الــــيــــورانــــيــــوم

نضب.  ا
وهــذا مـــا ســنــراه في عــدة
فـصـول تـتـنـاول اسـتـخدام
أمريكـا لهذه األسـلحة على
يـــوغــوسـالفــيـــا في حــرب
تـــــمــــــزيـــــقــــــهـــــا وكــــــذلك
اســـتــخـــدامــهــا أســـلــحــة
الـيــورانـيــوم والـفــسـفـور
ــــــدن األبـــــــيـض عــــــلـى ا
السورية في حـربها على

الشقيقة سوريا. 
وفي مــلف شـامل مُــعـزّز
بصـور رهـيبـة ومـخيـفة
نــــعـــــرض تــــفـــــاصــــيل
اســــتـــخـــدام أمــــريـــكـــا
ألســلــحـة الــيــورانــيـوم
والفسـفور األبيض في
معارك الـفلوجـة. وهنا
البُدّ من إزجاء الـتحية
إلى الــــــــصــــــــحــــــــفي
األمـــــــريــــــكي "داهــــــر
جــــمــــيـل" الــــذي قـــدّم
شـــهــادات مــيـــدانــيــة
وصورا مرعبـة (بعضـها لكالب تأكل

جـثث الـشــهـداء الـعـراقـيـ وألطـفـال
مــقـتــولـ بــالـفــسـفــور األبـيض) عن
تــدمــيـر الــفـلــوجــة وإبـادة شــعـبــهـا
وكـذلك لـلــقـنـاة الـرسـمـيـة اإليـطـالـيـة

RAI على عرضها صورا مرعبة
أخرى في فيلمها الـوثائقي "الفلوجة
Fallujah, The ـذبـحــة اخملـفـيـة  ا

Hidden Massacre: وهو فيلم
وثــائـــقي لــســيــغــفــريــدو رانــوتــشي
وماوريـتـسيـو توريـالـتا. ولـلصـحفي
األمـــريـــكي الــشـــجـــاع داهــر جـــمــيل
ــنـصــفـ واخملــرجـ اإليــطـالــيـ ا
الشـجاع أهـدينـا جزءين من أجزاء
ــانـهم هــذا الـكــتـاب فــقــد أثـبــتـوا إ
بشرف الكـلمة والـصورة وأن العالم
ال يـــخــلــو مـن الــشــرفـــاء أبــدا بــرغم
سياط الطـغيان األمريـكية التي تدور
منـذرة مـتوعـدة فـوق رؤوس األحرار
الشرفاء حماة احلقيقة. وعبر فصول
ـة عــديــدة أخــرى نــســتــعــرض جــر
أمريكية أخـرى في هذا اجملال تتمثل
في تــواطــؤ الــقــوات األمــريــكـيــة في
واد النووية من منشأة عملية نهب ا
"الــــتـــويــــثـــة" الــــنــــوويـــة وتــــســـرّب
ـنـطـقـة الـسـكـنـية مـخـزونـاتـهـا إلى ا
اجملـاورة مـسبـبـة تـسـمّمـاً إشـعـاعـياً
حـاداً بشـهـادة األطبـاء من نـاحـية ثم
ارتــــفــــاع مــــســــتــــويــــات اإلصــــابــــة
ـواطن بالسـرطان ب الـعديد من ا
ا اعـتبـره بـعض البـاحثـ تهـديداً
يُنذر ب "تشرنوبل" عراقية من ناحية
ـة تـدمـير أمـريـكا ثـانيـة.إنّ عـار جر
وبريـطانيـا للعـراق حتت غطـاء كذبة
اسلحـة الدمار الـشامل سوف يـكتمل
ُـخـزي من خالل ما وجـههـا الـثـاني ا
ترجـمناه من وثـائق أمريـكيـة شديدة
اخلطورة كشفها مـحقّقون صحفيون
أمـريـكـيــون مـسـتـقـلـون عن الـكـيـفـيـة
التـي زوّدت بهـا احلـكومـة األمـريكـية
حكومة صدّام حس بأسلحة الدمار
الـشـامل (الـكـيـمـيـاويـة واجلـرثـومـية
والــــنـــوويـــة) مـع قـــوائم اجلــــراثـــيم
ُــصــدّرة من وتــواريخ شــحــنــاتــهــا ا
أمـريــكـا إلى الـعــراق. وكـيف صـدّرت
ـتـحـدة جـرثـومـة اجلـمرة الـواليـات ا
اخلـبـيـثـة وغـاز اخلـردل إلى الـعراق

انتوني فوسي

ـــدعـي الــــعـــام أنَ رئــــيس أَبْــــلـــغْـتُ ا
اجلــــمـــــهــــوريــــة خـــــطــــرعـــــلى األمن
هـــكـــذا قـــال وكــــيل مـــديـــر الـــقـــومـي
صـريـة في إحدى لـقاآته اخملابـرات ا
ةٍ ـكـا التـلـفـزيـونـيـة بعـدَ أن أسـتـمعَ 
ن الظـواهري ورئيسُ هاتفـية بـ أ
بالده مــحــمــد مــرسي وأضــاف لــقــد
ات الـهاتفـية على كـا قمتُ (بتـفريغ ا
ورق ) مع (أهـــدافٍ ) أخـــرى تَـــحــدثَ
معهـا (الرئـيس ) تتـابعـهم اخملابرات
ـاتـهم ) عـلى مـكـا الـعـامـة و(تَـتـنـصـتُ
.. .هكـذا أذنْ ? اجلواب بـبـساطـةٍ نعمْ
اليوجد زعيم أوقائد مهما كان موقعه
أو مـــنـــصـــبـه خـــارج خـــطـــة اجلـــمع
أواألهتـمام فـأي من هـؤالء قد يَـصبحُ
يــومــاً هــدفــاً لــعــمــلــيــات تــعــرضــيـة
يَـقـصـدهـا جــهـاز اخملـابـرات (صـديقٍ
أوعــدو) ولــعلَ هــذا األســتــهــداف لمْ
يـعُــدْ خـافــيـاً بــعـد أن أنــكـشــفت أمـام
الـرأي الـعـام الـغـايـات األسـاسـيـة من
نـشـاط أجـهـزة اخملــابـرات في الـعـالم

وكـــيف ســاعـــدت ثالثــة مــخـــتــبــرات
نـووية أمـريـكـية الـعـراق في مـشروع
األسـلـحـة الـنـوويـة. ثم عـرض تـقـرير
تحدة الـذي أكد بيع الواليات األ ا
ـتـحدة وبـريـطـانـيا أسـلـحـة الـدمار ا
الــشــامل الــنــوويـــة والــكــيــمــيــاويــة
واجلرثـومية لـلعراق وتـقريـر مجلس
الـشـيـوخ األمـريـكي عـام 1994 الذي
يــشــيــر بــوضــوح إلى أن الــشــركــات
ـرخـصـة من قـبل وزارة األمـريـكـيــة ا
ــواد الــتـــجــارة قـــامت بــتـــصــديـــر ا
البـيولـوجـية والـكيـميـائيـة اخلطـيرة

للعراق وبضمنها اجلمرة اخلبيثة"
تــضـــمـن مــحـــتـــوى مـــجـــمــوعـــة من
ـة أمـريـكا في الـفـصول بـيـنـها: جـر
إبادة الـشـعب العـراقي بـالـيورانـيوم
ـنضب ومـن سيـنـام الـليـلـة بـعد أن ا
يــشـــاهــد صـــور األطــفـــال ضــحـــايــا
نضب ??! أال لعنة يورانيوم أمريكا ا
تحدة األمـريكية الله على الواليـات ا
وإرهـــابـــيـــون صـــغــــار من الـــعـــراق
ـدافـعة شـوّهـتهم وقـتـلـتـهم أمـريكـا ا
ـنـضب عن الـطـفـولـة بـالـيـورانـيـوم ا
وأمـــريــكــا ومـــذابح الــفـــلــوجــة وفي
ــة مــرعــبــة نـــاحــيــة "الــكــفـل" : جــر

لقذائف اليورانيوم األمريكية 
نضب سبّب تشوّهاتً واليورانيوم ا
والديـــة وأمـــراضـــاً ســـرطـــانـــيـــة في

العراق أعلى من هيروشيما 
ـة إخــفــاء تـأثــيــرات أسـلــحـة وجــر
ـنــضّب عـلى الــشـعب الــيـورانـيــوم ا

العراقي  
يـة تـتسـتّر (أ) مـنظـمة الـصـحة الـعـا
عـــلى الـــتـــشــوهـــات الـــوالديـــة الــتي
ســبــبـتــهـا األســلـحــة األمــريـكــيـة في

العراق
(ب) الـعــيـوب اخلــلـقـيــة في الـعـراق:
إخـفــاء جـرائـم احلـرب ضــد األطـفـال
العراقي  حتريف وتشويه األدلة
ـوجــز الـصـادر عن وزارة الـتــقـريــر ا
ـية الـصـحـة ومـنظـمـة الـصـحـة الـعـا

حول العراق مراوغ ومضلل
وأطــفــال الــعـراق  أُبــيــدوا وقُــتــلـوا
مــرتـ ; مــرة من قـبـل الـقــوات الـتي
غـزت واحتـلت الـعـراق ومـرة من قبل

هيئات حقوق اإلنسان الدولية.
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جـمــيـعًـا خالل األشـهـر الــثـمـانـيـة
اضيـة كانت متنـاقضة ومـنافقة ا
ـعلـومات وخاطـئة تـمـامًا بـشأن ا

التي يقدمونها لنا.
وال يوجـد مـذنب في ذلك أكـثر من
الــــدكـــــتـــــور أنــــتـــــوني فـــــوسي 
وظف البـيروقـراطي الوظيـفي وا
ـــعـــهـــد الـــوطـــني الــــذي تـــرأس ا
ـعـديـة لـلــحـسـاسـيــة واألمـراض ا
مـــنـــذ الـــواليـــة األولـى لـــرونـــالـــد

ريغان.
مـن حــــيث "إعالم" األمــــريــــكــــيـــ
ــا يــجب أن نــفــعــله وإخــبــارنــا 
حلـمايـة أنـفسـنـا من الوبـاء  فـقد

كان حاضرا في كل مكان.
ــثـال  في مــارس  عـلـى سـبــيل ا
كـان فـوسي مــصـراً خالل مـقـابـلـة
برنـامج "60 دقيـقـة" عـندمـا أخـبر
األمــريــكــيــ أنه ال داعي الرتــداء

ال عجب أن الـغالـبيـة العـظمى من
األمـريكـيـ ال يـصـدّقون أي شيء
يــقـال لــهم عن فــيـروس كــورونـا 

بخالف ما عانوه شخصيًا.
إذا كـــنت مــصــابًـــا بــالــفــيــروس 
فـأنت تـعـلـم كـيف يـتـصـرف  ومـا
الــذي يـــفـــعـــله. إنه حـــقًـــا يــشـــبه
اإلنفلـونزا النمـوذجية لـتسعة من
كل  10 أشـخـاص يـصـابـون بـها.
في الواقع  سـيخـبرك الـعديد من
هــــؤالء األشــــخــــاص عن "الــــوقت
الـــذي أصــبت فــيه بـــاألنــفــلــونــزا

وكان الوضع أسوأ بكثير"
لـذا  نـعم  إن كـورونـا حـقيـقي -
لقد كـان دائمًا حـقيقـيًا - لكن هذا
يـــتـــعــلـق بــكل مـــا يـــرغب مـــعــظم
الناس فـي االعتراف به. وذلك ألن
"خبـراء الـصحـة" ووسائل اإلعالم
الـــســائــدة" الــتي تــعــرضــنــا لــهــا

قناع حلماية أنفسنا.
بــعـد ذلك بــوقت قــصـيــر  لم يـتم
الـتـوصيـة بـاألقـنـعـة فحـسب  بل
أصبح اسـتخـدام األقنـعة إلـزاميًا
(وال تـــزال هـــذه األوامـــر ســـاريــة

فعول حتى اليوم). ا
كــان فــوسي مــنـافــقًــا مــرة أخـرى
هـــذا األســـبــوع فـي مــقـــابـــلــة مع
" غـير واحد من أكـثـر "الصـحفـي
الــــشــــرفــــاء عــــلى إحــــدى أكــــثــــر
-CNN - الـــشــبــكـــات اخملــادعــة
عنـدمـا سئل عن لـقـاحات كـورونا
ـعـلـقـة الــتي سـتـأتي قـريـبًـا إلى ا

مركز توزيع قريب منك.
ـضيف جيك تـابر الـدكتور سأل ا
ـجرد أن يـتم حتص فوسي  "
ــجــرد اكــتــمــال شــخـص مــا ... 
الـــعــمـــلــيـــة  هل هــذا يـــعــني أنه
كـنهم خـلع قـناعـهم  وأن ليس
عــلــيــهم االبــتــعـاد عـن اجملـتــمع 
واالستـمرار في حيـاتهم كـما كان

من قبل?
إليكم ما قاله فوسي: "أوصي بأن
األمــــر لــــيس كــــذلك. أوصـي بـــأن
يــكـــون لـــديك مـــنــطـــقـــة حــمـــايــة
إضافية. من الواضح  مع وجود
ائة  لقاح فـعال بنـسبة 90 في ا
ــكــنك أن تــشــعـر بــثــقــة أكــبـر 
لـــكـــنـــني أوصـي الـــنـــاس بـــعـــدم
التخلي عن جميع تدابير الصحة

العامة جملرد تلقيك التطعيم "
وقال أيضا وبشكل غريب:

على الرغم من أنه بالنسبة لعامة

الناس  قد تكون اللقاحات فعالة
بــــنــــســــبــــة 90 إلى 95 إال أنك ال
تعـرف بالـضرورة مـدى فعـاليـتها
بـالـنسـبـة لك. لـذلك عـنـدمـا أتـلقى
الـتـطـعيـم  وهو مـا آمل أن يـأتي
دوري لـلحـصـول علـى التـطـعيم 
لـن أتــخـــلى تـــمــامًـــا عن تــدابـــيــر
ـكن أن أشـعر الـصـحة الـعـامـة. 
ــــزيـــد مـن االســـتــــرخـــاء وعـــدم

وجود القسوة التي لدينا اآلن "
لـــذلـك - اتــضـح أن تـــفـــويـــضــات
االبتـعاد عن الـقنـاع واالجتـماعي

يتم تسييسها.
وإال كيف تفسر هذا الهراء?

احلـقـيــقـة هي  من حـيـث كـيـفـيـة
ما قـيل لنا  على عمل اللقـاحات 

أي حال  من قبل شركات األدوية
الــــكــــبـــرى Big Pharma أنــــهـــا
تسـاعد في تكـوين منـاعة الـقطيع
واحلفاظ عـليـها. حسـنًا  إذا كان
هـذا صــحـيـحًـا  فـلــمـاذا سـنـكـون
بـــحــــاجـــة إلى ارتــــداء األقـــنــــعـــة

سافة االجتماعية? وا
هذا سخيف. إما أن الـلقاح يخلق
ناعة ... أو ال. ستوى من ا هذا ا
وإذا لم يـكن األمــر كـذلك  فـلـمـاذا

نتحدث حتى عن تقد اللقاح?
بـذولة لتطوير يبدو أن اجلهود ا
لـقاح فـيـروس جديـد  غـير فـعـالة
مــثل عـدم فــعـالــيـة فــوسي في كل
شيء اآلن. لـقــد طـوّرت الــشـركـات
وبـــــدوالرات دافــــعـي الــــضـــــرائب

الفيدرالـية بالفـعل لقاحًا في وقت
قـــيــاسـي غــريـب لم يـــطـــــــرق من

قبل.
لـكن - من الـواضح أن الـلـقـاحات
ال تــعــمل ألن فــوسي يــقــول أنه ال
يـزال يـتـعـيّن عـلـيـنـا لـبس الـقـناع
واالبتـعـاد عن اجملـتمع حـتى بـعد

التلقيح.
وفي حديثه عن النـفاق والرسائل
ـــربـــكـــة الـــتـي يـــتم إعـــطـــاؤهـــا ا
لـألمـــريـــكـــيـــ  قــــال فـــوسي في
أبــريل / نــيــســان إنه يــعــتــقـد أن
األمـر ســيـتـطـلب لـــــــــقـاحًـا حـتى
تـــــــعــــــــود الـــــــبـالد إلى الــــــــوضع

"الطبيعي"
هل كانت تلك كذبة أيضًا?

ابق على اطالع بأحدث معلومات
Vac- لــــــــقـــــــــاح كــــــــورونـــــــــا في

cine.news
صادر تشمل: ا
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It’s not SCIENCE; it’s 
COMPLIANCE: Fauci
says masks, social distanc-
ing will be required even
AFTER a COVID-19 vac-
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قبـلة ويتهم كل منهم االخـر بالتقصير في تسابقون  عـلى االنتخابات ا يتسـابق ا
وحـقيـقـة االمر ان االحـزاب جمـيـعهـا بعـيـدة كل البـعد عن تـنفـيـذ مطـالب الـشعب 
مطالب اجلـماهير احلقيـقية وبات همهـا وهدفها االول حتقيق مـصاحلها ومصالح
اعضـائها وحاشيـتها وحولت منـهم الى ابواق واصوات دعائية ,ان مـا تتطلع اليه
ـصـالح احلـزبــيـة الـضـيـقـة الــنـاس ومـا تـعـول عـلــيه هـو ان يـتـجـرد اجلـمــيع من ا

والشخصية وااللتفات الى مطالب اجلماهير احلقيقية .
رفـوعة من قبل هـذه القـوى حقيـقية ومـرضية لـلناس ولكي  نـقول ان الشـعارات ا
صالح الضيقة ويكون همها اوال واخرا مصلحة الناس جميعا يجب ان تتخطى ا
ـكـنـنا ان نـرى ونـسـمع مـثل هـذه الـشـعـارات احلـقـيـقـيـة? ال اخـفـيـكم انـنا ,فـهل 
كعـراقي وصـلنـا الى حال ودرجـة من الياس بـالشـعارات التي تـرفعـها االحزاب
احلـالـيـة كـبـيـرة كـانـت ام صـغـيـرة ونـتـطـلع الى ذلـك الـيـوم الـذي يـضع كل مـنـهم
مـصـلحـة الـبالد في مصـاحله ويـعـترف بـاالخـفاقـات الـتي اعتـرت مـسيـرتـهم على
مدى اعـوام انشغل بـها العـراق مع الفسـاد والفاسـدين ووصلنـا الى احلال الذي
نـحن عـلــيه من تـدهـور اوضـاع الــبـلـد االقـتـصـاديــة مع شـديـد االسف  وبـدال من
ـر بها ـسارات االقـتصاديـة النقـاذ البلـد من احملنـة التي  العـمل على تصـحيح ا
تـسابـقون من اجل الـفوز بنـتائج االنـتخـابات القـادمة ومـا نتـمناه ان ال يتسـابق ا
وان ال نسير ننـساق نحن وراء اهواء سماسـرة السياسة وان نـختار بعنايـة تامة 
ـزاودين والـسمـاسرة والـبـأس أخواني ان نـكون في ـنـتفـع وا خلف احلـمقى وا

اجليـبـة الصـغيـرة والـبأس أن نـكـون صفـقـة في نظـر جتار
ـباديء حتت شـعـار إذا هبت ريـاح اإلنـتخـابات القـيم وا

فأغتنمها.
وال اكــتــمــكـم ســرا ان قــلت أن أســـمــاء نــواب اجملــلس

القادم أصبحت جاهزة. 
هل تتـفـقون مـعي ام انـنا كـشـعب قادرون عـلى الـتـغيـير

(والهكوة الصحيحية منا وبنا).

تـشـاء االقـدار انك تولـد مـحـاربـا عـلى عدة جـبـهـات شـاقـا طرق الـنـجـاح والـفشل
ـفـردك لـتـواجـه مـصـيـرك الـغـامض وانت ال حـول لك وال قـوة وتـشـاء االقـدار ان
عدمة في العراق الى جـبهة التعليم تكون مـحاربا على عدة جبـهات منذ الطفولـة ا
وبـناء الـذات واكـمـال الشـخـصيـة الـتي ستـسـيـر بهـا بـ النـاس الـذين ستـضـطر

عاشرتهم مرغما سواء في عائلتك او عشيرتك او في مدينتك ومحيط عملك .
وتبدأ حتقق االنتصارات في ساحات وغى العيش الضنك وساحات حرب احلياة

القاسية مع بعض الهفوات والتراجع بعض االحيان . 
اما قـتـالك في ساحـة احلب الـذي قاتـلت من اجـله فاكـيـد ان طعم اخلـسـارة العن
من العـلقم عندما تعـشق انساناً ال يشـعر بوجودك من حوله واليـعلم او يكاد يعلم
ويـطـنـشك مـتـعـمـدا ان مـاتـسـمـعـه من كالم االغـاني حـبـا به وغـزال بـطـوله الـفـارع
فـتـكون اولى خـسـارة في احلـياة قـد تـلقـيـتـها من االنـسـان الذي بـسـببه اردت ان

تصبح عظيما انطالقا من مقولة وراء كل رجل عظيم امراءة .
ـعــمـاريــة الــتي ابـهــرت الـعــالم اجـمع وفي زمــانـنــا هـذا لــو ان زهـا حــديـد تــلك ا
عمارية وفـرضا انها اتت للعراق وقـبلت التعي والوظـيفة احلكومية شاريـعها ا
فـانـها لم ولن تـتـجاوز مـسـؤولـية الـشـعبـة او الـقسـم ولن تكـون لـها درجـة خـاصة
لكـونها ال تنتـمي الى حزب مع او حزب مـقدس وعن جتربتي الوظـيفية اقول ان

مطربة احلي ال تطرب نقطة راس سطر كما يقولون .
ـة احلرب الـنفـسيـة الدكتـورة حمـيدة سـميـسم قبـلت يداهـا من بعد تعلـمت من عا
ــر بك من تــلك االم واالخت الــكــبــيــرة واســتــاذتي فـي قــسم االعالم ان كل مــا 
انكـسارات حولها الى طاقة ايجابية مـخزنة بداخلك وابدأ معركتك من جديد امال
نشـودة فبـعض اخلسران قـد يكون في الله الـواحد الـقهار حـتى حتقق اهـدافك ا

انطالقة لبداية جديدة كتبها الله لك .
وكـلـمـا اتذكـر قـصة اديـسـون مع والـدته واستـاذه في اولى ايـام دخـوله للـمـدرسة
وقيـام معلمه بارسال ورقة الى امه وحـينها كان ال يجـيد القراءة وعند سؤاله المه
ما مـكتوب في الـورقة فـقالت له ان معـلمك يـقول ان ابنك مـوهوب وعـالم اعتني به
ـتوفاة ويقرأ جيـدا ليفاجأ عـند وفاة امه ان يجـد تلك الورقة في حـاجيات والدته ا
رسـالـة مـعــلـمه الى امه مــكـتـوب فــيـهـا ان ابـنـك فـاشل ويـجب ان ال تــرسـلـيه الى

ثابرة . درسه اصال لتكون هذه القصة دافع لي نحو النجاح وا ا
ا في الـزمان اخلطأ الذي اقول لـكل من يقرأ كالمي هذا ان الـعيب ليس فـينا وا
ـلوكـية وجـدنـا فيه مـضـطرين ان نـعيـشه واتـساءل مـاذا لـو خلـقـني الله في ايـام ا

وبساطة االنسان ودمث االخالق? .
بــعــد الـتــطـور االلــكـتــروني الــذي اجـتــاح الـبالد والــعـبــاد بـدأ

اجملـتـمع يـعـيش ازمـة اخالق اطـاحت بـكل مـا هـو جـمـيل
ة بجـيل الطيب او ورائع وبدأنـا نسمي االجيـال القد
الـزمن اجلميل ودوام احلال من احملـال وحتية لكل من
حـارب في هـذه اجلـبـهـات وقـتـلت احالمه مع احلـبـيـبـة
ـرواني صاحب قـصيـدة انا ولـيلى او واولـهم حلسن ا
لكل مـن احب فتـاة كـرخيـة او فشـل وظيـفيـا من اكـمال

مسيرته االداريه او العلمية والك الله يا عراق .

زار وفد من إقـليم كردسـتان برآسـة آوات شيخ جنـاب وزير مالـية اإلقلـيم  بغداد
ــشـاكل ـاضي وأجــرى مـفــاوضـات مـع  احلـكــومـة االحتــاديـة حلل ا األسـبــوع ا
ـركـز واإلقـلـيم وأهـمـهـا مـشـكـلـة رواتب مـوظفـي اإلقلـيم الـعـالقـة بـ  حـكـومـتي ا
نـافذ ـشـاكل األخرى الـتي تـتعـلق  بـعائـدات بتـصـدير نـفط اإلقـليم وعـائـدات ا وا
احلدوديـة لإلقليم  التي لم يسـلم اإلقليم أي شيء منـها للحكـومة االحتادية  وقد
وافق وفد اإلقـليم عـلى تسـليم احلـكومـة االحتاديـة (شركـة سومـو لتـسويق الـنفط
الـعـراقي) ما قـيـمته (250) ألف بـرميل يـومـيـاً من نـفط اإلقلـيم والـتي  االتـفاق
هـدي والكاظمي والتي لم يـسلمها اإلقليم عليـها  سابقاً مع حكـومتي عادل عبد ا
ـبرم مع احلـكومـت آنـذاك باإلضـافة اضـيتـ حسب االتـفاق ا خالل السـنتـ ا
ـنافـذ احلدوديـة لإلقـــلـيم مـقابل ذلك تـتعـهد الى تسـليم اإلقـليم نـصف عـائدات ا
ـوازنـة االحتــــــــاديـة لـعـام احلـكـومـة بـتـــــــسـلـيم حـصـة اإلقـلـــــــيم كـامـلـة من ا
ـــئـــة بــاإلضـــافـــة الى رواتـب مــوظـــفـي اإلقــلـــيم 2021 والـــبـــالـــغــة 12, 67 بـــا

والبيــــشمركة.
الى هنا واالتـفاق جـيد لكن هل سـتلتـزم حكـومة اإلقلـيم بتعـهداتـها التي لم تـلتزم
ـهدي والـكاظـمي ? وماذا عـن العـقبات الـعديـدة التي بها سـابقـاً حلكـومتي عـبد ا
تعرقـل تنفيذ االتفاق وأبرزها اعتباراّ من أي تاريخ ستسلم حكومة اإلقليم حصة

احلكومة االحتادية (250) ألف برميل من نفط اإلقليم ?  
ـوصل وحـقـول اإلقـلـيم ومـاذا عن الـنـفط الـذي يـتم تـهـريـبه من حـقـول كـركـوك وا
بالـشاحنات الى إيـران وتركيا  ويـباع بأسعـار مخفضـة الى أين تذهب عائداته ?
ـنـافذ احلـدوديـة لإلقـلـيم حتى ومـا هـو مـقدارهـا  ? ومن يـحـدد مـقدار عـائـدات  ا
يـعـرف نـصـفهـا في ظل  عـدم وجـود مـوظـفـ من احلـكومـة االحتـاديـة في مـنـافذ

اإلقليم ? 
وهل تـسـمح حـكـومـة اإلقـلـيم بـتـواجـد مـوظـفـ من الـكـمـارك والـدوائـر االحتـادية
ـنـافـذ الـغـير ـطـارات ? ومـاذا عن ا ـنـافـذ احلـدوديـة لإلقـلـيم وفي ا األخـرى في ا

رسمية في االقليم ? 
ـوظـفي االقـلـيم وعـنـاصـر الـبيـشـمـركـة واخلالفـات في ومـا هـو الـعـدد احلـقـيـقي 

أعدادهما كبيرة ب احلكومة االحتادية وحكومة االقليم ? 
ـوظـفي ديـوان الـرقـابـة االحتـادي بـتـدقـيق أعـداد مـوظفـي االقلـيم وهل سـيـسـمح 

وازنة االحتادية ?  وتدقيق احلسابات اخلتامية حلصة االقليم من ا
وظفي االقليم ومتى تـسلم  حكومة االقـليم احلكومـة االحتادية األعداد احلـقيقيـة 

والبيشمركة?
وجي هذا وهل ستنـفذ حكومة االقليم التـزاماتها وتعهداتها لـلحكومة االحتادية 
االتفـاق ? واالهم من هـذا كله هل سـيـوافق مجـلس النـواب االحتـادي على حـصة

وازنة االحتادية ?  االقليم من ا
وهل سيوافق على باقي بنود االتفاق ب حكومة الكاظمي وحكومة االقليم ?  

وهل سيـكون هـذا هو االتـفاق الـنهـائي واألخيـر ب احلـكومـة االحتاديـة وحكـومة
إقليم كردستان ? 

هذه األسئـلة وغـيرها بـحاجـة الى إجابات  واضـحة ودقـيقة مـقرونـة بحسن الـنية
من اجلانـب االحتادي وإقليم كردستان لتعـزيز الثقة بن اجلانب عسى ان يفتح
هذا االتـفاق صـفحة جـديدة في الـعالقة بـ احلكـومة االحتـادية وحـكومـة اإلقليم

ستعصية منذ سن طويلة . شاكل ا تمهد لتجاوز كل اخلالفات وا
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وجـــــو ويـــــلــــوك (67) وفـــــوالرين
بـــالــــوجـــون (80) فــــيـــمــــا أحـــرز
جـــــوردان فــــلـــــوريس (22) وش

هواري (85) هدفي دوندالك.
ورفع آرســــنـــال رصــــيـــده إلى 18
نـقـطة من 6 مـبـاريـات وهـو الـذي
ضمن تأهله إلى الـدور الثاني قبل
أســبـــوعــ فـــيــمـــا بــقي رصـــيــد

دوندالك خاليا مع النقاط.
واعــتــمــد مـدرب آرســنــال مــيــكـيل
أرتيـتا عـلى مجـموعة من
الالعــبـ الــبـدالء ضـمن
طـريــقـة الـلـعب 3-4-2-1
حــــــيـث تـــــــشــــــكـل اخلط
اخلـــــلــــــفـي من كــــــالـــــوم
تــشـــامــبـــرز وشــكــودران
موسـتافي وبـابلـو ماري
وتواجد على الطرف كل
مـن ســيـــدريك ســـواريس
وأينسلي مايتالند نايلز
وتــمــركـز مــحــمــد الــنـني
وجو ويلوك في منتصف
ــــلــــعب فـــــمــــيــــا وقف ا
نــيــكـوالس بــيــبي وإمـيل
ـهاجم سمـيث رو وراء ا

الصريح إيدي نكيتياه.
وانــطـــلق آرســنـــال مــنــذ
الدقـائق األولى بحـثا عن
هـدف التـقـدم حيث وجّه
بـــيـــبي عـــرضــيـــة نـــحــو
الـقــائم الـبـعــيـد قـابــلـهـا
مــايـتالنــد-نـايــلـز بـرأسه
ـــــــــرمى لـــــــــكن أمــــــــام ا
احلـارس روجـرز لـكـمـهـا
تحفز قبل أن تصل إلى ا
نكيتياه في الدقيقة الثالثة.
وتـقدم آرسـنـال في الدقـيـقة
12  عــنــدمــا قــطع نـكــيــتــيــاه كـرة
مشتتة من الـدفاع قبل أن يضعها
فـي شـــبــــاك روجــــرز اخلــــارج عن

مرماه.
وارتـــكب مــــوســـتـــافـي خـــطـــأ في
تـشتـيت الـكرة لـتـصل إلى شيـلدز
مــهــاجم دونــدالك الــذي ســدد من
مشارف منطـقة اجلزاء فوق مرمى

آرسنال بالدقيقة 16.
وسـرعان مـا أضـاف آرسنـال هدفه
الــثـانـي في الــدقــيــقـة 18 بــعــدمـا
ـصري الـنني وصـلت الكـرة إلى ا
الـذي أطلق صـارخـا ال يرد اسـتـقر
ــــرمى في الــــزاويـــــة الــــعــــلــــيـــــا 

دوندالك. 
وتــعـاون سـمـيـث رو مع مـايـتالنـد
نايلز في الناحية اليسرى قبل أن
يــرسل األول عـرضـيــة وصـلت إلى
بـيـبي الـذي ذهـبت مـحـاولـتـه فوق

رمى بالدقيقة 20.  ا
وتـــمـــكن دونــــدالك من تــــقـــلـــيص
الـنـتـيـجـة في الـدقـيـقـة 22 عـنـدما
تـبــادل فــلــوريس الـكــرة مع دافي

أنتويرب بصعوبة.
ودفع جــوزيه مــوريـنــيــو بــورقـته
األخـيـرة بـنـزول ســيـسـوكـو عـلى

حساب لوكاس مورا.
وارتقـى ك في الـدقيـقة 69 لـكرة
عـرضـيــة من ركـلـة ركــنـيـة وسـدد
رأســـيــة مــرت بـــقــلـــيل إلى جــوار
الـــقـــائـم وتـــبـــعـــهـــا بـــيـــرجـــوين

بتسديدة أمسك بها بيرانفاند.
وأضـاف تـوتنـهـام الهـدف الـثاني

في الــدقـيــقـة 71 بـعـدمـا مـرر كـ
كرة متـقنة جتـاه لو سيـلسو الذي
انــفـرد وسـدد كـرة أرضـيـة سـكـنت

الشباك.
وعـاد تـوتنـهام لـلـظهـور من جـديد
فـي الــدقــيــقــة 81 بـــعــدمــا ارتــقى
سـانــشـيـز لـعــرضـيـة من مــخـالـفـة
نـفـذهـا سـون وسـدد رأسـيـة عـلت

العارضة.
وتــوغل كــ في اجلــانب األيــســر
ــنـطــقـة اجلــزاء في الــدقـيــقـة 89
وسدد كرة أرضـية مرت إلى جوار
الــقــائم لــيــنــتــهي الــلــقــاء بــفــوز

. توتنهام بهدف
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أنــهى آرســنــال مــشــواره بــالــدور
األول مـن مـــــســـــابـــــقـــــة الـــــدوري
األوروبـي بــالـــعالمـــة الـــكــامـــلــة
بعـدما اجتـاز مضـيفه دوندالك -4
2 مــــــســـــاء اخلــــــمـــــيـس ضـــــمن

اجملموعة الثانية.
وســـجل أهـــداف آرســـنـــال إيــدي
نكيتياه (12) ومحمد النني (18)

اصـطـدمت بـقـدم ســانـشـيـز ومـرت
بقليل إلى جوار القائم.

وكـــاد لــو ســـيـــلــســـو أن يـــفـــتــتح
الـتـسـجـيل لـلـسـبـيـرز في الـدقـيـقة
 ?34بـــتــســـديــدة من عـــلى حــدود
مـــنــطـــقـــة اجلـــزاء تــصـــدى لـــهــا

بيرانفاند بنجاح.
وأرسل مـــورا بـــيـــنــيـــة مـــتـــقـــنــة
لــفــيــنـيــســيـوس فـي الـدقــيــقـة 43
لـــيــنـــفــرد ويـــســدد كـــرة من داخل

مـنطـقة اجلـزاء تـألق احلارس في
الــتـصــدي لـهـا لــيـنــتـهـي الـشـوط

األول بالتعادل السلبي.
ومع بـدايـة الشـوط الـثـاني أجرى
جــوزيه مـوريـنـيــو الـتـبـديل األول
بــنــزول بــيــرجــوين عــلـى حــسـاب

ريجيلون.
وجنح تــــوتـــنــــهـــام في افــــتـــتـــاح
الـتـسجـيل في الـدقـيـقة 57 بـعـدما
نفذ بيل مخالفة من مسافة بعيدة
وســدد كـــرة قـــويـــة تــصـــدى لـــهــا
بـيـرانـفانـد بـصعـوبـة واصـطدمت
بالقائم بعدها ليتابع فينيسيوس

الكرة بسهولة في الشباك.
وبعـدها مـباشرة أجـرى موريـنيو
 3تــبـديالت دفــعـة واحــدة بـنـزول
كـــ وســـون ونـــدومـــبــيـــلي عـــلى
حـــســـاب فـــيـــنـــيـــســـيـــوس وبـــيل

ووينكس.
وحتـسن مـســتـوى تـوتـنــهـام بـعـد
الـتبـديالت وسدد سـون كرة قـوية
ـنطـقة اجلزاء من اجلانب األيـسر 
في الدقيقة 67 تصدى لها حارس
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اخــتـــتم تــوتـــنــهـــام هــوتــســـبــيــر
اإلنـكــلـيــزي مـرحــلـة اجملــمـوعـات
بـالدوري األوروبي بـالـتغـلب على
ضيـفه رويال أنتـويرب البلـجيكي

بهدف دون رد .
 سـجل هـدفي تـوتـنـهـام كـارلوس
فــيـــنــيــســـيــوس وجــيـــوفــاني لــو

Æ71سيلسو في الدقيقت  57 و
ورفع تــوتــنــهــام رصــيــده إلى 13

نقطة ليتـصدر اجملموعة العاشرة
بيـنمـا جتمـد رصيد أنـتويـرب عند

12 نقطة في الوصافة.
وشـكل توتـنـهام اخلـطورة األولى
باراة في الدقـيقة اخلامسة في ا
بــعـدمــا ارتـقى بــيل لــعـرضــيـة من
ركـلـة ركـيـنـة مـسـددًا رأسـيـة مرت

بجوار القائم.
ــبــاراة قـــبل أن يــتــوغل وهــدأت ا
ن من فينيسيوس في اجلانب األ
مــنـطــقـة اجلــزاء في الــدقـيــقـة 19
ويـــســدد كـــرة قــويـــة أمــسـك بــهــا

بيرانفاند.
وغــابت الـشـراسـة الـهـجـومـيـة عن
العــبي تـــوتــنــهـــام في أول نــصف
ميز ساعة مع التنـظيم الدفاعي ا
لــلــفــريـق الــبـلــجــيــكـي الــذي بـدت
ـباراة رغـبـته واضـحة في إنـهـاء ا

بالتعادل.
وجــاء الـظــهـور الـهــجـومي األولى
لــــلــــضـــيــــوف في الــــدقـــيــــقـــة 33
بــتــســديــدة من بــيـــنــافــيــنــتي من
ـــنــطــقــة اجلــزاء ن  اجلــانب األ
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ـبيـة الـعراقـيـة انهـا تـقدمت اعلـنت اجلـمعـيـة الـعمـومـية لـلـجنـة االو
ـبـية ـكـتب الـتنـفـيذي لالو بشـكـوى دوليـة عـلى مـراقب انتـخـابات ا

سلم. الكويتي حس ا
ـبيـة العـراقية  وبحسـب بيان  فـإن اجلمـعيـة العمـوميـة للـجنة االو
ـسـلـم لـتـدخـلـه الـسـافـر ــواقف ضـد الـكــويـتي حـســ ا صـعـدت ا
بالـشـأن الـريـاضي العـراقي وتـشـكـوه لـلجـنـة االخالقـيـات بالـلـجـنة

بية الدولية بحسب البيان. االو
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شـارك إيــاد بـنـيــان رئـيس الـهــيـئـة
الـتـطبـيـعيـة لالحتـاد العـراقي لـكرة
الـــقـــدم  في االجـــتــمـــاع الـــثالثــ
لــلــجــمــعــيــة الــعـمــومــيــة لـالحتـاد
اآلسـيــوي لـكــرة الــقـدم وذلك عــبـر
ــرئـي عن بُــعـد تــقــنــيــة االتــصـال ا
كـسـابـقـة تـاريــخـيـة بـسـبب ظـروف
ـسـتـجد جـائـحـة فـيـروس كورونـا ا

(كوفيد19).
وترأس االجتماع الشيخ سلمان بن
ابـراهيم آل خـلـيفـة رئـيس االحتاد
اآلسـيــوي لـكـرة الــقـدم وبــحـضـور
السـيـد جـيـاني انـفـانـتـيـنـو رئيس
االحتــــاد الــــدولـي لــــكــــرة الــــقــــدم
ـثــلي االحتــادات الـوطــنــيـة في و

القارة اآلسيوية.
وشهد االجتماع مناقشة العديد من
ـصادقـة على ـواضيع وأبـرزها ا ا
محضر كونـغرس االحتاد االسيوي

بـور وكـونـغرس الـعـادي في كـواال
االحتـاد االسـيــــــــوي غـيـر الـعادي
في بــاريس واالطالع عـلى تــقـاريـر
ــصـادقـة عـلى الـلـجــان الـعـامـلـة وا
ـالي لـــــــــعـام بــيـانــات الـتــدقـيـق ا

.2019
ـــصــــــــــــادقـــة عـــلى كـــمـــا تــــمت ا
ــعـــدلــة لـــعــام 2020 ــيـــزانــيـــة ا ا
والـــتــــصـــويت عـــلـى مـــقـــتـــرحـــات
الـتـعـديالت عـلى الـنـظـام األسـاسي
لـالحتــاد اآلســـيــوي لـــكــرة الـــقــدم
ومـــنــاقــشـــة الــلــوائح الـــتي حتــكم
تـــطـــبـــيق الــــنـــظـــام األســـاسي من

كونغرس االحتاد اآلسيوي.
وشهـدَ االجتـماع ايـضاً الـنظر في
ـــقــــدمـــة مـن قـــبل ــــقـــتــــرحـــات ا ا
االحتــــادات األعــــضــــاء وأعــــضــــاء

كتب التنفيذي. ا
كما  الـتصويت عـلى قبول احتاد
جـزر ماريـانا الـشـمالـية لـكرة الـقدم

بـصــفـة عــاديــة عـضــواً في اإلحتـاد
اآلسيوي.

W “ô« WOKš

وخــاطــبت الــهــيـئــة الــتــطــبــيــعــيـة
لالحتـاد الـعراقـي لكـرة الـقدم خـلـية
األزمــة احلــكــومـــيــة وذلك من أجل
السماح للجماهير بدخول مباريات
ــمـتـاز خالل الــفـتـرة دوري الـكـرة ا

قبلة. ا
وأرسـلت الـهيـئة الـتـطبـيعـيـة كتـاباً
رســـــمـــــيـــــاً إلى وزارة الـــــشـــــبــــاب
والـريـاضة من أجـل مخـاطـبة خـلـية
االزمـــة وذلـك لــلـــســـمـــاح بـــدخــول
ـبـاريات اجلـمـاهـيـر بـنـسـبة 50% 
ــمــتــاز مع االلــتـزام دوري الــكـرة ا
بــالـــتـــبــاعـــد االجــتـــمــاعـي وكــذلك
االجـراءات الـوقــائـيـة لــلـسالمـة من

فيروس كورونا.
وتـنـتـظرُ الـتـطبـيـعـية الـرد الـرسمي
من اجلـهــات الـعــلـيــا بـشــأن دخـول

ـــرحــلـــة االخـــيـــرة من اإلعــداد ا
والـتي ســتـتــضـمن خــوضَ عـددٍ
ـــــبــــاريــــات الــــوديــــة قــــبل من ا

الذهاب إلى أوزبكستان للدخول
في مــــنـــــافــــســــات الــــبــــطــــولــــة

اآلسيوية.
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يلتقي منتخبنا الوطني للشباب
بــكــرة الــقــدم مــنــتــخب لــبــنــان
ــــبي وديــــاً خالل الــــشــــهـــر االو
ـــقـــبل في مـــحـــافـــظـــة كـــربالء ا
قدسة وذلك ضمن حتضيراتهِ ا
لـبــطــولــة آســيـا حتت 19 عــامـا
والـتي سـتــقـام في أوزبــكـسـتـان

قبل. مطلع آذار/ مارس ا
وسـيـخـوضُ مـنـتـخـبـنـا الـوطني
لـلـشبـاب مـبـارات وديـتـ أمام
مـــنــتــخب لــبـــنــان في الــســادس
والتاسع من شهر كانون الثاني
ــــقــــبل عــــلـى مــــلــــعب كــــربالء ا

الدولي.
ــنـتـخب ويـأملُ اجلــهـاز الــفـني 
الـشــبـاب االســتـفـادة مـن هـاتـ
بـارات فـنيـاً قبل الـدخول في ا

لـلمـحـتـرف من الـدور الـرابع على
يد آرسنال أيضًا.

ــوسم كــمــا ودع دوري األبـــطــال ا
ــــاضي من دور الـ16 لــــصــــالح ا
أتــــلــــتــــيــــكــــو مــــدريـــــد لــــكن في
وســــــــم قاد مســـــــــــابقة هـذا ا
كـــلـــوب لــيـــفـــربـــول لـــلــتـــــــــــأهل
لــــثـــمـــــــــــن الـــنــــهــــائي وأنــــهى
مجـمـوعـته مـتـصـدرًا لـهـا بـرصـيد

13 نقطة .
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رغم اإلمــكــانــات الـضــعــيــفــة لـديه
نافسيه كلوب وفليك إال مقارنة 
ـــدربـــ في أنه كـــان أحـــد أبـــرز ا
2020 بعدما قاد أتـاالنتا للتواجد
بـ الـكـبـار في الـدوري اإليـطـالي
ومــحــاولـته االحــتــكـاك بــعــمـالــقـة

أوروبا في دوري األبطال.
صنع جـاسبـريني الـتاريخ بـعدما
قـاد أتاالنـتا لـلتـأهل لدوري أبـطال
أوروبا ألول مرة في تاريخ النادي
وسم (2020-2019)  واستطاع
تـازة حتى لربع أن يقدم نـتائج 
الـنـهــائي وكـاد أن يـتــأهل لـنـصف

النهائي.
وتـخطى أتـاالنـتا دور اجملـمـوعات
بـعــدمـا حل وصـيــفًـا لـلـمــجـمـوعـة
خـلف الـسـيـتي لـيـواجه فـالـنـسـيا
في دور الـ 16 ويــنـجح في الــفـوز
ذهـابًـا وإيـابًـا لـيـصـطـدم بـبـاريس

سان جيرمان في ربع النهائي.
وظـن اجلــمــيع أن أتــاالنــتـا

ـــثـــابـــة ســــيـــكـــون 
فـريــسـة سـهـلـة

لــــــــلــــــــفـــــــــريق
الفـرنسي إال أنه
كــاد أن يـتــأهل عـلى
حـســاب بــاريس بــعــدمـا
تقدم (0-1) حتى الدقيقة
90 قـــــــبل أن يـــــــســــــجل
بــــاريس هــــدفــــ في 3
دقـائق; لـيـودع أتـاالنـتـا

سابقة. ا
ونــافس أتــاالنــتــا عـلى
الدوري اإليـطالي وكان
قــــريــــبًــــا لــــوال بــــعض
الــهـزائم الـتـي ضـيـعت

فـليـك نظـرًا إلجنـازاته الكـبـيرة مع
ـرشح األوفر بـايـرن مـيـونخ هـو ا
حظًا لنيل جائزة مدرب عام 2020
 عــــلـى حـــــســــاب كـــــلــــوب
وجـــــاســــــبـــــريــــــني.

اجلـــمــاهـــيـــر الـــعــراقـــيـــة وعــودة
درجـات من جديد شجـع إلى ا ا
ــتــعـة إلى وذلك لـعــودة احلــيـاة وا

متاز . أجواء الدوري العراقي ا
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ووجهت الهيئة التطبيعية لالحتاد
الــعـــراقي لــكــرة الـــقــدم إنــذاراً إلى
نـادي الـديـوانـيـة الـريـاضي بـسـبب
اخلـــــروقـــــات الــــتـي ســـــجـــــلت في
باراتـ السابقـت اللتـ أقيمتا ا
عـلى ملـعب الفـريق ضـمن مبـاريات

متاز . دوري الكرة ا
وخـــاطـــبت الـــتـــطـــبــيـــعـــيـــة نــادي
الديـوانيـة باخلـروقات الـتي حدثت
خالل مــبـاراة فــريــقــهم أمــام نـادي
ــشــجــعــ الــطــلــبــة مـن تــواجــد ا
ـلعب واجلـمـهـور  خـارج اسـوار ا
ـنـاطق الـقـريـبـة واسـتـخدام وفي ا
الــســيــارات (الــرافــعــات) لــتــواجـد
ـــشـــجـــعـــ في خـــرقٍ قـــانـــوني ا
ـسـابـقــة بـسـبب جـائـحـة لـشـروط ا
فــــــيــــــروس كـــــورونــــــا.وأشـــــارت 
التـطبيـعية الى: أنه في حـال تكرار
اخملــالـــفـــة ســيـــتم اتـــخــاذ جـــمــيع

االجــراءات الـقــانــونـيــة ضــد نـادي
الديـوانـية والـتي ستـصل الى نقل
ـبـاريات خـارج مـلـعب الديـوانـية ا
وحـرصـاً منـا عـلى سالمـة اجلـميع
ولاللـتزام بـتـعلـيمـات خـليـة االزمة
يجب أن يتم اتـخاذ جميع الـتدابير

الالزمة لتالفي تكرار األمر.
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وانــطــلــقتْ مــنـافــســات اجملــمــوعـة
الـثـالثـة من دوري الـكرة الـشـاطئـية
ـــاضي  عـــلى مـــلــعب اخلـــمــيس ا
احتـاد كـرة الـقـدم وجـمـعت مـباراة
االفــتــتــاح فــريــقي شــبــاب الــعـراق
واجلــيش وانـتــهت بــفــوز األخــيـر
بــأربـــعــة أهـــداف من دون رد وفي
باراة الثانـية تمكن فريق احلدود ا
من الفوز على شباب العدل بهدف
ــبـاراتـان مـقــابل هـدف .وشــهـدت ا
حــضـور وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة
عــدنــان درجـــال ورئــيس الــهــيــئــة
التـطبيـعية  واألمـ العام  مـحمد
ـــديـــر الــعـــام لـــدائــرة فــرحـــان وا
الـتربـية الـبـدنيـة في الوزارة أحـمد
ـوسـوي.وقالَ  بـنـيـان إن إنطالق ا

وطــالـبــهم بــضـرورة الــتــوافق بـ
الــتـــدريب والــدراســـة.وقــدم مــدرب
  شــكــره ــنــتـــخب حــسن كــمــال ا
وامتنـانه على هذا االهـتمام الـكبير
 مـؤكــدا: أن زيــارة وزيـر الــشــبـاب
والــريـاضـة والــهـيـأة الــتـطـبــيـعـيـة
تــــركت أثــــرا طـــيــــبــــاً في نــــفـــوس
.فـــيــــمــــا أوضحَ مــــديـــر الالعــــبــــ
ـنـتـخب حـمــيـد رشـيـد: ان زيـارة ا
الهيـأة التطبـيعية حـفزت الالعب

ووضعتنـا امام مسؤوليـة مضاعفة
اجلـــهـــود وإعــــداد جـــيل خـــالٍ من
الـتزويـر السيـمـا أن رئيس الـهيـئة
الـتـطبـيـعيـة اسـتمع الى مـعـاناتـنا
وأوعز بتسهيل وتوفير مستلزمات

نتخب االشبال. النجاح 
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ثل بطولة دوري الكرة الشاطئية 
ــدرب مــنــتــخــبــنـا فــرصــة جــيــدة 
ـؤهلة الوطـني الختيـار العـناصر ا
نتخب إلى جانب الرتداء قميص ا
سـتـوى الـفـني لـهـذه الـلـعـبة رفـع ا
الـتي تـولي الـتـطـبـيـعـيـة اهـتـمـامـا

واسعا بها .
وثمّنَ بـنيان حـضور وزير الـشباب
والـــريــاضـــة إلى مــبـــاريــات دوري
الكرة الشاطـئية. الفتا إلى: أن هذه
الـزيـارة لهـا قـيـمـة مـعـنـويـة عـالـية
لــدى األجـــهــزة الــفــنــيــة واإلداريــة

. والالعب
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وتـــغــلب مـــنــتــخب االشـــبــال عــلى
نــاشـئـة الــصـنــاعـات الـكــهـربــائـيـة

ـــــبــــاراة بـــــهــــدفٍ مـن دون رد في ا
الــوديــة الــتي أقــيـمـت عـلـى مـلــعب

. رحوم علي حس ا
وقـالَ بـنـيـان إن فــئـة االشـبـال تـعـد
عنوان النجاح لكرتـنا والتطبيعية
سـبـق أن وضـعت اخلـطط الـكـفـيـلـة
لـلـنـهـوض بـالـقـاعـدة والـعمـل على
ـوهبة ـتاز با تهـيئة اجلـيل الذي 
لـيــكـون رافـدا لـلــمـنـتــخب الـوطـني
مـسـتـقــبال وفي مـنــتـخب االشـبـال
واهب واخلـامات الـرائعة وجدنـا ا
الــتي ســتــخـدم كــرتــنــا لـلــســنـوات
قـبلـة وقد اسـعدنـا ذلك وبدورنا ا
ســنــوفــر لــهـم جــمــيع ســبل الــدعم
ــطـلــوب. وحثَ بــنــيــان الالعــبـ ا
ــــزيــــد من الـــعــــطـــاء عــــلى بـــذل ا

تشكيلة منتخب الشباب بكرة القدم

قــــــبـل أن تــــــصل إلـى األول داخل
منطقـة اجلزء ليسـددها بعيدا عن
مـــتــنــاول احلــارس األيـــســلــنــدي

رونار أليكس رونارسون.
وفي الــدقـيــقـة 34 وصــلت الــكـرة
إلى ســـــواريس فـي الــــنـــــاحــــيــــة
اليمنى ليطلق تسديدة منخفضة
نـحـو الـقـائم الـبـعـيـد تـصـدى لـها
روجـرز وأبــعــدهـا قــبل أن يــلـحق

بها نكيتياه.
ومــــالـت الـــدقــــائـق األخـــيــــرة من
الـــشـــوط األول إلى الـــهـــدوء ولم
تـشـهـد فـرصـا خـطـيـرة سـوى تلك
الــتي سـدد من خـاللـهـا مــايـتالنـد
نــايـلــز كـرة من مــشـارف مــنـطــقـة
اجلزاء تـألق روجـرز في إبعـادها

بالدقيقة 40. 
أراد الــفـريق اإليـرلـنــدي تـسـجـيل
التعـادل في بداية الـشوط الثاني
وانطلق دافي بسـرعة في الناحية
اليـسرى لـيلـحق بكـرة طويـلة قبل
ـرمى دون أن أن يـرســلـهـا أمـام ا
يتمكن ماكميالن من متابعتها في

الدقيقة 51. 
ودخل داني سـيبـايـوس وفوالرين
بـالـوجـون في تـشــكـيـلـة آرسـنـال
وتـــســادتـه حــقق 48 انـــتـــصــارا
مــــقـــابل 4 تـــعـــادالت و3 هـــزائم
وســــجل 176 هــــدفًــــا بــــيــــنــــمــــا
اسـتقـبـلت شـباكه 50 هدفًـا وفاز
الفريق حتت قيادته باخلماسية.
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ــانـي اآلخــر يـــورجن كـــلــوب األ
ـدير الـفـني لـليـفـربول جنح في ا
تـقـد مـوسم اسـتـثـنـائي أيـضًا
مع الـــريــــدز بـــعــــدمـــا قـــاد
الــــفـــريـق لــــلـــتــــتــــويج
بالـدوري اإلجنلـيزي
ألول مرة مـنذ عام

.1990
واستطاع كلوب
أن يكسـر جمود
30 عـــــــــــامًــــــــــا
لـلـيـفـربـول دون
الـــــــتـــــــتــــــــويج
بالدوري لينجح
فـي تــقـــد مــوسم

تــاريــخي حـيـث حـسم
ـسـابـقـة بــفـارق نـقـاط كـبـيـر إذ ا
حصد  99نقطـة بفارق 18 نقطة
ـنــافـسـ مـانــشـسـتـر عن أقـرب ا

سيتي (81).
ـقـابل خــسـر لـيـفـربـول لـكن في ا
نهائي بطولـة الدرع اخليرية أمام
آرســــــنـــــــال في أغـــــــســــــطس/آب
اضي بركالت الترجيح بنتيجة ا
(5-6)  بـــعــــدمـــا انـــتـــهى الـــوقت

األصلي بالتعادل (1-1).
كــمـا ودع الــريــدز أيــضًـا بــطــولـة
كــــأس الـــرابـــطــــة اإلجنـــلــــيـــزيـــة

موسمـا تاريخيـا من أيدي العبيه
ـركز الـثالث لـينـهي البـطـولة في ا
ويتأهل لألبطال لـلمرة الثانية في

تاريخه.
ويــــــبـــــدو أن

هــــانـــز

هانز
فليك



{ مــــيـالنــــو (أ ف ب) - أيــــدت
مــحـكــمـة إيــطـالــيـة احلــكم عـلى
ـــهـــاجـم الـــبـــرازيــــلي الـــدولي ا
الــســابـق اخملــضــرم روبــيــنــيــو
اخلـــــمــــيس بـــــالــــســــجـن تــــسع
سـنــوات الغــتــصـابـه امـرأة في
الـعام 2013 ح كـان العبا في
صفوف فريق ميالن.وأكد قضاة
مـحكـمـة االستـئـناف في مـيالنو
احلكم الصادر غيابا عام 2017
بـحق روبـيـنـيـو وأحـد أصـدقائه
بــــتــــهـــمــــة الــــعـــنـف اجلـــنــــسي
اجلـمــاعي الـذي يــعـود تــاريـخه
إلى كانون الثاني/يناير 2013.
وكـان روبـيـنـيـو وصـديقـه ضمن
مــــجــــمـــوعــــة من ســــتــــة رجـــال
ــــشــــاركــــة في مــــتــــهــــمــــ بـــــا
االغـــتــصـــاب اجلــمـــاعي المــرأة
ألبانية تـبلغ من العمر 22 عاما
فـي مــــــــــلــــــــــهـى لــــــــــيــــــــــلـي فـي
مـيـالنـو.وأمــرت احملــكــمـة العب
مــنـــتـــخب الــســـامـــبــا الـــســابق
ورفيقه بدفع تعويضات للسيدة
موضوع الدعوى بـشكل مشترك
قـــدرهـــا 60 ألف يـــورو فـــيـــمــا
مـنـعت احملاكـمـة عن األشـخاص
.ومن حق األربـــــعــــة الـــــبـــــاقـــــ
روبـيــنــيــو الـبــالغ من 36 عــامـا
والــــــذي نــــــفى االتــــــهــــــامــــــات
استـئنـاف احلكم مـرة اخرى في
غــــضـــون  90يــــومـــا.واضــــطـــر
روبـيـنيـو لـفسخ عـقـده مع نادي
ســانـــتــوس الــبــرازيـــلي في ظل
الــضـغــوط الــتي مــورست عــلى
الــــــفــــــريق عــــــلـى خــــــلــــــفــــــيـــــة
ادانــتـه.ونــشــرت قــنــاة غــلــوبــو
ســـبــــورتس الـــتــــلـــفــــزيـــونــــيـــة
مقتطفات من تسجيل استخدمه
ــدعـون اإليــطـالــيــون لـضــمـان ا
إدانـــة الالعـب حـــيـث يـــزعم أن
الالعب يقـول "أنا أضـحك ألنني
رأة كـانت ثملـة تماماً ال أهتم. ا
إنـــــهـــــا ال تــــــعـــــرف حــــــتى مـــــا
حــدث".بـدأ روبــيـنــيــو مـســيـرته
الـــكـــرويـــة في ســـانـــتـــوس عــام
2002 وانـضم إلـى ريـال مـدريـد

AZZAMAN SPORT

ـا شقيـقة كـريستـيانو رونـالدو جنم يوفـنتـوس فتيل فـتنة جـديدة ب صـاروخ ماديرا { رومـا- وكاالت  -أشعلت إ
وليونيل ميسي قائد برشلونة.

ا صـورة مثيـرة للجدل عـلى حسابهـا بشبكـة إنستجـرام تتضـمن ميسي راكعًـا عند قدمي رونـالدو بعد ونشرت إ
اضي في ختام دور اجملموعات بدوري أبطال أوروبا. فوز يوفنتوس على برشلونة بنتيجة 0-3 الثالثاء ا

وكتبت شقيقة كريستيانو رونالدو على الصورة "ملكي. األفضل على اإلطالق. إنه فخر حياتي".
ا شـقيـقهـا في مـوقف محـرج لكن سـبق أن انتـقدت يـوفنـتوس رة األولـى التي تـضع بهـا إ يـذكر أن هـذه ليـست ا
كنك فعل كل شيء ـاضي ضد ليون قـائلة عن رونالدو "لـسوء احلظ ال  وسم ا عقب اخلـروج من دوري األبطال با

بنفسك".
ـدرب السابق لـيوفنـتوس قائـلة في إشارة إلى كـريستـيانو كما وجـهت انتقـادات ألسلوب لـعب ماوريسـيو ساري ا

كنك أن تلعب في هذه الطريقة". عجزات. ال أستطيع فهم كيف  "أنت وحدك ال تستطيع صنع ا
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أعـلنت أسـرة أسطـورة كرة الـقدم
اإليطالية باولو روسي نبأ وفاته
اليوم اخلميس عن عمر ناهز 64
عـامـا.وكان بـاولـو قد حـاز شـهرة
يـة بعـد أن قـاد منـتخب بالده عـا
لـلفـوز ببـطـولة كـأس العـالم التي

استضافتها إسبانيا.
وحـصل بـاولـو في هذه الـبـطـولة
عــــلى جــــائــــزتَي أفــــضـل هـــداف

وأفضل العب.
وعلى مستـوى األندية ظهر اسم
بــاولــو روسـي كـهــداف فـي نـادي
فــيــتــشــنــزا قــبل أن يــنــتــقل إلى
يــوفـنــتـوس ومــنه إلى نـادي أيه

سي ميالن.
وأفـادت تقـارير إعالمـية إيـطالـية
بــأن وفـــاة بــاولـــو روسي جــاءت

رض. بعد صراع طويل مع ا
ونـــشــــرت زوجـــته فـــيــــديـــريـــكـــا
كابـيلـيتي عـلى وسائل الـتواصل
االجــــتـــمــــاعـي صـــورة جــــمــــعت
ــهـورة بــعــبـارة "إلى بــيـنــهــمـا 
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{ مـدريـد- وكاالت  -كـسب لوكـا مـودريـتش جنم ريال مـدريـد رهانًـا خـاصًا مع
مـدربه الـفـرنسي زين الـدين زيـدان  خالل الـفوز عـلى بـوروسيـا مـونشـنـجالدباخ

(0-2) في دوري أبطال أوروبا.
وقـالت صـحـيــفـة "مـاركـا" اإلسـبـانـيـة في هــذا الـصـدد إن مـودريـتش كـان أفـضل

يرينجي . العبي ا
وسم وذلك رغم أن الـكرواتي كـان يـواجه مـفـترق طـرق في مـسـيـرته هـذا ا
قبل أن يطلب مـن زيدان أن يدفع به أساسيًـا لعدة مباريـات متتالية من

أجل مساعدته على العودة إلى أفضل مستوياته.
دريديـة أن زيدان كان مـتشـككًا في الـبداية في وأوضـحت الصحـيفـة ا
طـلوب لكن قـلة اخليـارات جعلت قـدرة مودريتـش على األداء بالـشكل ا

درب يوافق على طلب الالعب اخملضرم. ا
واعـتـبـرت "مـاركـا" أن مـودريـتش قـدم أداءً مـشـابـهًـا ألفـضل أيـامه مع
الـريـال عـنـدمـا كـان يـتـألق إلى جـانب الـنـجم الـبـرتـغـالي كـريـسـتـيـانـو
رونـالدو وهو مـا قد يـفتح البـاب أمام جتديـد عقده ال سـيما أن الالعب

لكي. قرر االعتزال في النادي ا

بـاالجـتــمـاعـات بـ إنـفــانـتـيـنـو
والوبر ورينالدو أرنولد صديق
الـطــفـولــة لـرئــيس فـيــفـا والـذي
ـــــدعـي الـــــعــــام األول أصـــــبح ا
ـــنــطـــقــة هـــو-فــالــيـه.ولم يــنف
إنفانتينـو حصول االجتماعات
وواصل حـتى الـيـوم الـدفاع عن
تـصـرفـاته.ورد فـيـفـا بـشـدة على
االتهام اجلديد داعماً إنفانتينو
بالقول اخلميس إن "هذا البيان
الـصـحـافي (من سـتـيـفـان كـيـلر)
كــيـدي وتــشـهــيــري ويـظــهـر في
الــــــوقت نــــــفـــــسـه حتــــــــــــيـــــزه

الشديد".
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وأضــاف االحتـــاد أن "أســـالــيب
ـدعي االسـتثـنـائي+ ستـيـفان +ا
كــيـــلــر في االتـــهــام والـــتــحـــيــز
بـإصـدار بيـانـات صحـافـية دون
مـبــرر قـد تـصل إلـى الـتـشــهـيـر
مـرفــوضـة بــأشـد الـعــبـارات من
قـبل فيـفا ورئـيـسه" مشـيراً إلى
أن االحتـاد ورئـيـسه سـيـتـخذان
كــافـــة اإلجــراءات الـــقـــانــونـــيــة
الالزمـــــة "لـــــوضع حـــــد لـــــهــــذه
االتـهــامـات الــتي ال أسـاس لــهـا

اإلســـبـــاني عــام 2005 ثم لــعب
مع مانـشسـتر سيـتي اإلنكـليزي
من 2008 إلى 2010 ومــــــــيالن
ـــدة أربع ســـنـــوات حـــتـى عــام
2014  كـما لـعب في الـص مع
غوانغـجو إيفـرغراند وأتلـتيكو
مـيـنـيـرو في إسـبـانـيـا وبـاشاك
شهـير التـركي.وخاض روبيـنيو
100 مــبـاراة مع مـنــتـخب بالده

سجل خاللها 28 دفا.
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وكـــشف مـــدع عــام ســـويـــســري
اخلــمـيس عـن "أدلـة" تـشــيـر إلى
أن رئـيس االحتـاد الـدولي لـكـرة
القـدم (فـيـفـا) جـاني إنـفـانـتـيـنو
مـذنب "بــسـوء اإلدارة" من خالل
قـيـامه بـرحـلــة عـلى مـ طـائـرة
خــــــــاصــــــــة حتــــــــمـل االحتــــــــاد
تـكـلـفـتـهـا.ويـضـاف هـذا االتـهام
اجلـديـد غـير اخلـاضع لـتـحـقيق
رســمي إلى اإلجـراء الــقـضـائي
تخد بحق السويسري في 30 ا
ـاضي بــتـهــمـة تــمـوز/يــولـيــو ا
"إســـاءة اســـتـــخـــدام الــوظـــائف
العـامة وخرق الـسرية الـرسمية
ومـــــــســـــــاعــــــدة اخملـــــــالـــــــفــــــ

األبـد" دون أن تـكـشف فـيـديـريـكا
عن سبب وفاة زوجها.

وفي 48 مــــبـــاراة مـع مـــنــــتـــخب
بالده سجل باولو 20 هدفا. 

وفي الــدرجــة األولى مـن الـدوري
اإليـطـالي سـجل بـاولـو أكـثـر من
مــئــة هــدف مع فــرِق فــيــتــشــنـزا
وبــــيــــروجـــيــــا ويــــوفـــنــــتـــوس

وفيرونا.
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ونــعى نــادي فــيــتــشــنــزا الالعب
الـذي أســهم في صــعــود الــنـادي

إلى الدرجة األولى عام 1977.
وجاء في بيـان النعـي: "أحيانا ال
تسعف الكـلمات في التعـبير عمّا

نختبر من آالم".
تميز في مونديال ونظرًا ألدائه ا
1982  حصل بـاولو روسي على
جــائـزة الــكــرة الــذهـبــيــة والـتي
كــــــانـت تـــــذهـب فـي ذلك الــــــوقت
ألفــضل العب كـرة قـدم لــلـعـام في

أوروبا.
وبـعـد اعـتـزاله كالعب في أواخـر ية بعد تسجيل ثالثية في شباك البرازيل في مونديال 1982 dNý…∫ باولو روسي حاز شهرة عا

والــــــتـــــــحــــــريـض عــــــلـى هــــــذه
األفـعال".وقـال االدعـاء الـعام في
بــــــيــــــان إنـه "اســــــتــــــنــــــاداً إلى
حتـقـيـقات أجـريت" بـشـأن رحـلة
بـطـائــرة خـاصـة بــ سـوريـنـام
وسـويـسـرا يعـود تـاريـخـها إلى
ـــــدعي الـــــعــــام 2017  يـــــرى (ا
اخلـــاص) ســتــيــفـــان كــيــلــر أنه
يــنــبــغـي فــتح حتــقــيق جــنــائي

بسوء اإلدارة".
لــــــــكن الــــــــقــــــــاضـي "لــــــــيس ذا
اخـــتــــصـــاص بــــفـــتح حتــــقـــيق
ــاثل" وبـــالــتــالـي فــقــد أرسل
دعي اسـتـنتـاجـاته إلى مـكـتب ا
العام الفدرالي الـسويسري.وقد
عُيّن كـيلـر وهو رئـيس احملـكمة
العليا في منطقة أوبوالدون في
وسط البالد "مدعياً استثنائياً"
في أوائل تموز/يوليو للتحقيق
في شـبـهـات الـتـواطـؤ بـ فـيـفا
سـتـقيل مـايكل ـدعي العـام ا وا
الوبــــــــر.وأعـــــــلـن الــــــــقـــــــضـــــــاء
السـويسري في بـيان حيـنها أن
كـــيــلــر "تــوصل إلـى اســتــنــتــاج
مــفـــاده أن... هـــنــاك دالئـل عــلى
ســـــــلــــــــوك جـــــــرمي" يــــــــحـــــــيط

محمد صالح

انـتـصـاراته قـبل أن يـرتـكب فـريقه
ـــوقـت" مـــرســـيـــدس هـــفـــوة في "ا
ـرآب ويـتـعـرض الحـقًـا لثـقب في ا

اإلطار.
وقال فـريق مرسيـدس في بيان إن
"االحتــــاد الــــدولـي لــــلــــســــيــــارات
وفورمـوال واحد وفريق مـرسيدس
بـــتـــرونـــاس يـــؤكـــدون الـــيـــوم أن
لويس هـاميـلتـون خضع لـعدد من
اخــتــبـــارات كــوفــيــد-19 وجــائت
سلبـية". وأضاف أن "لويس وصل
اآلن إلى أبـو ظـبي بـعـد تـأكـيـد من
ـكنه الـقيـام بذلك الـسلـطات أنه 
وبعـدما تـلقى اآلن نـتيـجة اخـتبار
سلبية أخرى" مشيراً بالتالي إلى
شـارمة أن هـاميـلتـون "مـنح حق ا

بجائزة أبو ظبي".
وبغيابه عن سـباق البحرين حُرم
هاميلتون من فرصة معادلة رقمي
ــــانـي مــــيـــــكــــايل األســـــطــــورة األ
ــــــاني اآلخــــــر شــــــومــــــاخــــــر واأل

{ ابوظبي (أ ف ب) - يعود بطل
الـعـالم لــسـبـاقــات فـورمـوال واحـد
الـبريـطـاني لويس هـامـيلـتون إلى
ـــنــافــســة في جـــائــزة أبــو ظــبي ا
الــكـبــرى من اجلــمــعــة إلى األحـد
بــعـدمــا أتت نــتــيــجـته فـي فـحص
كوفـيد- 19سـلبـيـة "في منـاسـبات
عــدة" بــحــسـب مــا أعــلن االحتــاد
الـدولي للـسـيارات اخلـمـيس.وقال
االحتـاد في بـيــان إن هـامـيــلـتـون
الـــذي ثــبــتت إصــابـــته بــفــيــروس
ـستجـد للمرة األولى في كورونا ا
30 تـــشــريـن الــثـــاني/نـــوفـــمـــبــر
أمـــضى عـــشــرة أيـــام في احلـــجــر
الصحي في البحرين ووصل إلى

أبوظبي اخلميس.
وغــاب هـامـيــلـتـون (35 عـامـاص)
عن جــائــزة صــخــيــر الــكــبــرى في
اضي وحل بدالً البحـرين األحد ا
مــنه الـــبــريــطــاني الــيــافع جــورج
راسل الـــذي كــاد يــحـــرز بــاكــورة
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والـــــــــــــتـي تــــــــــــنـم عـن ســــــــــــوء
نيـة".وانتخب إنـفانتـينو رئـيسا
مـطـلع عـام 2016 بـعـد أسـابـيع
من تكشف فضـائح فساد مدوية
أطـــــاحـت بــــرؤوس كـــــبـــــرى في
االحتــاد ومــقـره مــديــنـة زوريخ
يـــتـــقـــدمـــهــا ســـلـــفه ومـــواطـــنه
جـــــوزيـف بالتــــــر والـــــرئــــــيس
الــــــســــــابـق لالحتــــــاد األوروبي
لـلـعـبة "ويـفـا" الـفرنـسي مـيـشال

بالتيني.
ــانـيـة إجـراء وفـتـحت جلــنـة بـر
بـشأن عـزل الوبـر في أيار/مـايو
ـاضي عـلى خـلـفـيـة االشـتـباه ا
بــتــواطـؤ مع إنــفــانــتـيــنــو عـلى
خــلــفــيــة لــقـاءات غــيــر رســمــيـة

بينهما.
واسـتبق الوبـر خالصـة اإلجراء
اضي تقد بإعالنه األسبـوع ا
استـقالـته من منـصبه بـعد جدل
مـطـول حـول طريـقـة تـعـامله مع
حتـقـيـقات فـضـيحـة الـفـساد في
االحتــاد الـــدولي والـــتي عـــرفت
بـ"فـــيـــفـــاغـــيـت" وذلك بـــعـــدمـــا
ـاضي عن هذا اسـتـبعـد الـعـام ا

التحقيق.

{ لـنــدن - وكـاالت  - يـخــطط مــانــشـســــــــــتــر يـونــايـــــــــــتـد لــعـرض
ـيركاتـو الشتوي الـفرنسي بـول بوجبـا العب وسط الفريق لـلبيع في ا

قبل. ا
قـبل لـكن ويـنـتـهي عـقـد بـوجـبـا مع الـشـيـاطـ احلـمـر الصـيـف ا
تــقــاريـر إجنــلــيـزيــة زعــمت في وقت ســابق أن الــنـادي فــعل بــنـد

وسم آخر. التمديد 
لكن صـحيـفة "ذا صن" الـبريـطانـية  إن مـانشـستـر يونايـتد مـحبط
ـوسم لـدرجـة أنه يـخـطط لـلـغـايـة من أداء الـدولي الـفـرنـسي هـذا ا

قبل. لبيعه في يناير/كانون ثان ا
اليـة لالستغناء عن كـما يعتـزم مسؤولو الـشياط احلمـر خفض مطالـبهم ا
بوجبـا حيث سيـوافقون عـلى بيعه نـظير 55 ملـيون يورو فـقط بعدمـا كانوا

يطالبون بنحو 100 مليون في أوقات سابقة.
وكـان مـيـنـو رايـوال وكـيـل العب وسط يـوفـنـتـوس الـسـابق قـد هـاجم يـونـايـتـد

مؤخرًا.
ـهتم وأكـد رغبة موكـله في الرحيـل.يذكر أن يوفـنتوس وريـال مدريد يـعدان أبرز ا

باحلصول على خدمات بوجبا.

سـيـبـاسـتـيـان فـيتـل من حـيث عدد
االنـــتـــصـــارات في مـــوسـم واحــد
وقـدره 13 انــتــصـاراً حــقـقه األول

في 2004 والثاني في 2013.

ـوسم االسـتـثـنائي ويـخـتـتم هذا ا
في 13 كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبــر
احلالي على حلبة ياس مارينا في

أبوظبي.

الثمانينـيات عمل روسي كمحلل
نصات رياضي على العـديد من ا
اإلعالمـية كـ سـكـاي وميـدياست
وراي. رحــــيل اســـطــــورة الـــكـــرة

الهولندي يوهان كرويف
وكتب باولو اسمه في تاريخ كرة
الـقـدم حـيـنـمـا تـألّق في مـونـديال
1982.وكـاد تـورطه في فـضـيـحـة
ـراهـنــات عـلى نـتـائج تـتـعـلـق بـا
ـبــاريـات عـام 1980 أن يـحـرمه ا

ونديال. شاركة في ا من ا
وكان حكم قضائي قد صدر ضده
ـشاركة في يقضي بـحرمانه من ا
ــبــاريــات لـثـالث ســنـوات لــكنّ ا
بـاولـو اسـتطـاع عـبـر االستـئـناف
تقليص احلُكم إلى عام ليتمكن
بـالفـعل من الـذهـاب إلى إسبـانـيا

وقيادة فريق بالده في البطولة.
شـاركة وقال بـاولـو عن ذلك إن "ا
ـونــديـال والـفـوز به كـان لي في ا
ـثابة ـستـوى الشـخصي  على ا
باريات األولى 'ردّ اعتبـار .وفي ا
من الــــبـــطـــولــــة لم تـــكـن هـــنـــاك
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{ بـاريس- وكـاالت  -كـشف األوروجـوائي إديـنـسـون كـافـاني مـهـاجم
مانـشسـتر يـونايتـد سبـب رفضه عـروضًا لالنـتقـال إلى يوفـنتـوس وإنتر

اضية. واسم ا ميالن في ا
ـؤديــة إلى مــلـعـب ديـيــجـو وكــانت صــور كـافــاني زيــنت مـؤخــرًا اجلــدران ا

أرمـاندو مارادونـا "معقل نـابولي" بعـدما لعب في صـفوف الفـريق اجلنوبي 3
سنوات قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وقـال كافـاني في تـصريـحات أبـرزها مـوقع "كـالتـشيـو ميـركـاتو" اإليـطالي: "لـقد
رأيت هذه الصور وأنـا متحمس جدًا. إنه أسلوب آخر للمودة من نابولي لن أنساه
أبــدًا وتـضـاعـف شـعــوري بـالــصـور عـنــدمـا رأيـت أطـفــالي يـعــجـبــون بـهــذه الـلـوح

اجلدارية".
تـنـا لـكم ولهـذا الـسـبب قلت ال وأضـاف: "شكـرا جلـمهـور نـابـولي. سأكـون دائـمًـا 
ـا في ذلك يوفـنتـوس الذي اتـصل بي كثـيرًا وكذلك للـعديـد من األنديـة اإليطالـية 

إنتر".
: "لم أستـطع أن أقـوم بـهذا األمـر بـسبب جـمـهـور نابـولي. إذا فـكرت في وأ
نابـولي أفـكـر في الـفـرح ألنـني أعـلم أنـني فـعـلت الـكـثـيـر من أجـلـهم وما

زالوا يكرمونني على ما قدمته".

مــؤشــرات عــلى صــعــود الــفــريق
اإليـطـالي لـألدوار الـنـهـائـيـة; وقد
صعد بالكاد من اجملموعة األولى
بــثالثـة تــعـادالت.هــذه الـنــتـيــجـة
تـركت هـداف يـوفـنـتـوس (بـاولو)
في مــرمى ســهـام الــنــقـد بــعـد أن
ـبـاريات فـشل في الـتـهـديف فـي ا
الثالث.لـكن باولو وجـد نفسه في
مــبـاراة الــبــرازيل في اجملــمــوعـة
الثـانيـة مسـجال ثالثيـة لتـنتهي

صلحة إيطاليا. باراة 3-2  ا
·b¼ qO− ð

وفي نصف النهـائي أحرز باولو
هدفـ في شباك بـولندا لـيصعد
ـنــتـخب اإليـطـالي إلى الـنـهـائي ا
انيا الـغربية حيث في مواجهـة أ
تـمــكن بـاولــو من تـســجـيل هـدف
االفتـتاح بـ ثالثة أهـداف مقابل
ـــاني هـــدف واحـــد لـــلـــفـــريق األ
وتـوّجت إيـطـالـيـا لـلـمـرة الـثـالـثة
بـالـبــطـولـة.عن هـذا الــنـصـر قـال
بــاولــو فـيــمــا بـعــد: "من نــاحــيـة
شعـرت بالـرضا وقلـت في نفسي

'لقـد فعـلتـها  ومن ناحـية أخرى
حــــــزنـتُ ألن احلــــــدث كــــــان قــــــد
ـــنـــتـــخب انـــتـــهى".فـــجّـــر فـــوز ا
اإليـطـالي بـكـأس الــعـالم مـشـاعـر
فيـاضة في داخل الـبلـد الذي كان
يـــعــانـي اضــطـــرابـــا ســيـــاســـيــا
واجتماعيا كاد يعصف بوحدته.
يـقـول الـصـحـفـي دانـيـلـلي فـيـري
لـــــبي بـي سي: "صـــــور بـــــاولـــــو
ورفــاقه عـــلى مــنــصــة الــتــتــويج
بــكـــأس الــعـــالم ســتـــبــقـى لألبــد
." محفورة في وجدان اإليطالي
ونــعى فـيـري بـاولـو قـائال: "كـلـنـا
هـــنــا مـــصــدومـــون; بــاولـــو كــان
أيـقونـة في كـرة القـدم اإليـطالـية.
إنه جـزء مـن تـاريخ الـبالد. األمـر

يتخطى حدود الكرة".
وأضـاف فـيري لـبي بي سي: "مَن
ـا يكـفي وشاهد كان مـحظـوظا 
أداء باولو في مـونديال 1982 ال
يسـتطـيع أبدا أن يـنسى مـا فعل.
إن صــور مـونـديـال إسـبـانـيـا 82

جزء من الثقافة اإليطالية".
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صـري محـمد صالح أصبح الـالعب ا
الـهــداف الـتــاريـخي لــلـيــفـربـول في
بــطــولـة دوري أبــطــال أوروبـا مع
إكمال الفريق اإلجنـليزي مشواره
فـي دور اجملـمـوعــات بـالــتـعـادل
 1-1مـع مــــــــــيـــــــــتـــــــــيـالنـــــــــد
ــــــاركـي.ودخل فــــــريق الــــــد
ـــــانـي يـــــورغن ــــــدرب األ ا
ـــبـــاراة بــعـــدمــا كـــلــوب ا
ضــمن بــالــفــعل الــتــأهل
إلى دور الـ 16متصدرا
مــــجــــمــــوعـــتـه.وبـــدأ
ــبـاراة لــيــفــربــول ا
عـلى نــحـو مـثـالي
حــيث تــقـدم صالح
لـلفـريق الـزائر بـعد
مرور  55ثـانــيـة فـقط
بـاراة.وبهذا رفع من بدايـة ا
صالح رصيده من األهداف في البطولة
سجل إلى 22 ليحطم الرقم الـقياسي ا

بــاسم أســـطــورة لــيـــفــربــول ســـتــيــفن
جيرارد بـرصيد  21هدفا.كـما أن هدف
صالح هـــــو أســــرع هــــدف يــــســــجــــله
لــــــيـــــــفـــــــربـــــــول فـي دوري أبـــــــطــــــال
أوروبـا.وسـنحت عـدة فـرص لـليـفـربول
لـتـعـزيــز الـنـتـيـجـة عـبـر ديـيـغـو جـوتـا
وديـفــوك أوريــغي. لــكن حــارس مـرمى
مـــيــــتــــيالنــــد تـــمــــكن مـن الـــتــــصـــدي
لــتـسـديــدتـ من جــوتـا بــيـنــمـا أهـدر
أوريغي تـسديدة من عـلى حافة مـنطقة
اجلـــزاء.وفي الـــشـــوط الـــثـــاني كـــثف
مـيـتالنـد الضـغط عـلى لـيفـربـول حيث
اصـطـدمت تـسديـدة الالعب إيـفـاندر دا
سـيـلفـا بـالـقـائم قـبـل أن يدرك الـفـريق
ــاركي الـتــعـادل عــبـر ركــلـة جـزاء الـد
نـفذهـا ألـكسـندر شـولـز.وفي اجملمـوعة
نـفـسـها جنـح فريق أتـاالنـتـا اإليـطالي
فـي خـطف بـطـاقــة الـتـأهل األخـرى إلى
دور الـ16 بـــعــد الـــفـــوز بـــهـــدف عـــلى
ضـيـفه أيـاكس أمــسـتـردام الـهـولـنـدي
ركز الثالث. الذي اختتم مشواره في ا
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يـتـناقل األفـراد ضـمن اجملتـمع الـواحد
عتـقدات والتـصورات التي جـملـة من ا
تـــشــكل وظـــيــفـــة جملــمل اخلـــصــائص
ـوضوعـية الـفكـرية والـسلـوكيـة التي ا
يـتحـلـون بهـا وغالـباً مـا تأخـذ الصـفة
الـــذاتــيــة وظـــاهــرة األنــحـــيــاز جلــهــة
أجـتماعـية معيـنة وتنـساق خاللها الى
ظـاهـرة الـواقعـيـة السـاذجـة  ومن هذا
الـباب سوف تطفو على السطح ظاهرة
. يـتـمسك اجلـدل بـ قـطبـ مـخـتـلفـ
الـقطب األول على فـكرة يهـتدي بها من
مـصدر مع ينحـاز لها دون التأكد من
قابل يتقاطع القطب اآلخر صـحتها با
مع األول ويــبـدي رأيــأ مـخـالــفـأ كــلـيـاً
وهــكــذا حتــدث حـــالــة الــتالطم لـألول 
شحـونة عاطفياً فـيما بينهم الـفكري ا
ويــنـزلق الــقـطــبـان في الــوهم اجلـذاب
والـذي يـؤدي بدوره الى الـتـصعـيد في
حـــدة ظــاهـــرة الــواقــعـــيــة الـــســاذجــة
واألســبــاب عـديــدة مــنــهـا قــلــة الـوعي
السياسي والثقافي ماب أبناء شعبنا
اآلشــوري بــكــافـة تـالويـنـه الـطــائــفــيـة
والـعـقـائـديـة ومن ثم أفـتقـار قـيـاداتـنا
الـسياسـية والديـنية الى األرادة احلرة
ـرونة السياسية حلـلحلة الكثير من وا
الـتصادمات الـفكرية  والنـتيجة سوف
تــكــون ســلــبـيــة عــلى مــســيــرة الـعــمل
الــقـومـي. ونـود تــسـلــيط الـضــوء عـلى
أحـد األمـثلـة احلـية من الـظـاهرة أعاله
الـــــتـي ألــــهـــــبـت مـــــواقع الـــــتـــــواصل
األجـــتـــمـــاعـي واألعالمي في الـــفـــتـــرة
ـقـدم من ـشــروع ا األخــيـرة اِال وهــو ا
قـبل عـضو الـكونـغـرس األميـركي ديبي
لـيـسـكـو مـشـروع أحـيـاء ذكـرى مـذبـحة
ســــيــــمـــيل 1933 فـي الـــثــــاني من ك1

احلـــــالي والـــــذي  دعـــــمه من قـــــبل
خـمس أعـضـاء من الـكـونـغـرس أثـن
مـن احلــــزب اجلــــمــــهــــوري وثالث من
ــقــراطي بــيــنــهـم عــضـو احلــزب الــد
الـــكـــونــــغـــرس أنـــا ايـــشـــو عن واليـــة
كــالـيـفــورنـيـا. نـود أن نــرفع قـبــعـاتـنـا
اِحـتـرامـاً وتقـديـراً الى جمـيع اجلـهات
والـشـخـصـيات الـتي سـاهـمت بـصورة
مــبـاشــرة او غــيـر مــبـاشــرة في أعـداد
وصـيـاغـة  مـشـروع الـقـرار هـذا ودفعه
الـى أروقة الكـونغـرس األميـركي ولكم
مِـنـا كل الثـنـايا والـتـقديـر لـهذا اجلـهد
الـقـدير والـذي سـوف يضـاف الى كـافة
ـبــذولــة خلـدمــة قــضـيــتــنـا اجلــهــود ا
ـشـروع القى ــركـزيــة. واليـخـفـى أن ا ا
الـكثير من ردود فـعل اٍيجابيـة وسلبية
داخـل الـوسط اجلــمــاهـيــري اآلشـوري
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حـــيـث كـــانت احملـــطـــة الـــفـــضـــائـــيـــة
اآلشـوريـة ANB TV سـبـاقـة في نـقل
اخلــبـر تـلك الــقـنـاة الــفـضـائــيـة الـتي
سـاهـمت وبـشـكل كـبـيـر في دفع عـجـلة
األعـالم الــــقــــومي الى األمــــام وكــــانت
ســــبـــاقـــة دومــــاً في بث الــــعـــديـــد من
تـنوعة ذات الـكفاءة الـعالية الـبرامج ا
والـتي ساهـمت في بث الوعـي القومي
بـ أبـناء شـعبـنا جـنبـاً الى جنب مع
ـشـكـلة فـضـائـية Assyria TV. لـكن ا
تـكمن بـأنها تـسقط في هاويـة األخطاء
ألســبـاب عـديـدة مـنــهـا ضـعف الـكـادر
األعـالمي الـــعـــامل قـــلـــة اخلــبـــرة في
ي وقـــلـــة اجملــــال احلـــرفي و األكــــاد
ـسبق ومن ثم الـتحـقيق والـتخـطيط ا
تـنهض من جـديد بعـد تصـحيح ماآلت

الـيه الـظـروف لـتـسـقط مـرة اخـرى في
فـخ آخـــر يــــضــــاهي االول في مــــقـــدار
دفوعـة. ونؤكد عـلى أهمية الـضريبـة ا
الـدوراأليجابي الذي تلعبه عملية النقد
والـنقد الذاتي والتي تـعتبر أحد الوان
األبـــداع في عــمـــلــيــة تـــقــيـــيم األفــكــار
ــمـارســات احلـيــاتـيــة الـيـومــيـة من وا
خالل الــنـقــاش الـســلـيم وتــفـهم الـرأي
اآلخـــر وتالشي حــالـــة الــتــصــادم بــ
األطـراف لكي تصب مجمـل العملية في
ــشـروع الــقـومي ونــسـلط مــصـلــحـة ا
الــضـوء عـلـى اخلـطـأ الــذي وقـعت فـيه
فــضـائــيـة ANB خـالل تـعــامـلــهـا  مع
ـــذبــحــة (مـــلف مـــشــروع األعـــتــراف 

سيميل) أعاله :
ـصـداقـيـة حـيث لم  1- فـقـدان صـفـة ا
تـكن الـقـنـاة صـادقـة مع جـمـهـورها في
ــعـــلـــومــة أســـلـــوب طــرح واٍيـــصـــال ا
ـشــاهـد حــيث أكـدت األخــبـاريــة الى ا
الـفـضـائيـة بـأن( الـكونـغـرس األمـيركي
ــذبـحـة ســيـمـيل 1933 و يــعـتـرف 
ضخ اخلـــبـــر بــصـــورة مـــبــالـغ فــيـــهــا
وأعــطـــائه زخــمــا فــوضـــويــا أعالمــيــا
صـارخـا ومن هنـا تفـاعـلت جمـاهيـرنا
الــسـاذجــة بـقــوة وبـســرعـة الــبـرق من
خـالل صفـحـات الـتـواصل األجـتـمـاعي
من مـــخــتــلف شــرائـح الــشــعب مــنــهــا
والتي قـيادات وكـودار حزبـية وديـنيـة 
أبـهـرت العـالم بـأن الكـونـغرس أعـترف
بــــــاجملـــــــزرة ومن هـــــــنــــــا أثـــــــبــــــتت
اجلـماهيـر(التي مثـلت القطب األول من
ظـاهـرة الواقـعيـة الـساذجـة) بالـتـفكـير
ــبـني عــلى أسس الـعــاطـفـة الــسـاذج ا
اجلـياشة أعتـمادً للثـقة التامـة بالطرف
الـنــاقل ( الـعـائـلـة واألقـارب- الـتـنـظـيم

احلـزبي- القناة وغيرها) دون الرجوع
صدر . علماً بأن مشروع والـتأكد من ا
ه الـى الــكــونــغــرس الـــقــرار  تــقــد
األمـــيــركي  واآلن مــوجـــود في جلــنــة
الــشـــؤون اخلــارجــيــة  لـــلــكــونــغــرس
األمـيركي لـدراسته ومن ثم أرساله الى

أعضاء الكونغرس للتصويت عليه. 
 2-  بـثـت قـناة  ANBبـرنـامـج خاص
حــول مـشــروع سـيـمــيل أعاله وأجـرت
ـهـتـم لـقـاء مع عـدد من األشـخاص ا
بــالـشــأن الـقــومي مع كـامـل تـقــديـرنـا
لــبــعض الــشــخــصــيــات ذات اخلــبــرة
ـيدانية في الشأن القومي واألنساني ا
الــتي شـاركت ضــمن الـلـقــاء هـذا لـكن
ـهنية لك معد الـبرنامج ا لألسـف لم 
والــبــراعــة في تـقــد اخلــبــر وأمـسى
فرطة الـبرنامج طوفـانا من التعابـير ا
ـدح والـثـنـاء ومن ثم تـخـلـلته بـآيـات ا
قــوالـب أنــشــائــيــة جـــوف خــالــيــة من
ـــضــامــ األســـاســيـــة الــقــانـــونــيــة ا
ـلف أعاله ـرتـبـطـة بـا والـســيـاسـيـة ا
وكـان أغـلب احملـاورين من شخـصـيات
مــســتـهــلـكــة و فــارغـة عــلى الــصـعــيـد
الـقومي من تلك الشخصيات التي لها
بــــاع ســــلـــبـي في الــــشــــأن الـــقــــومي
ـلة والـبـعض اآلخـر لم يـتـحرك قِـيـد أ
حـول مــذبـحـة سـيـمـيل خالل مـسـيـرته
الـقومـية وتـشهد فـعالـياته الـسيـاسية
ـــدى أهــتــمــامـه وبــحــدة مع أحــداث
عــمـلــيـات األنــفــال ومـذبــحـة حــلـبــجـة
ي ذوو الـكرديـة وهناك الـقسم األكاد
الـغالـبـية الـشـهادات الـفـخـرية اجلـوف
اهـية الـسـياسـية لـيـست لهم درايـة بـا
والـــقـــانــونـــيـــة لــلـــمـــشـــروع. كــان من
ـــفـــروض أجــــراء لـــقـــاء مع عـــدد من ا
ـية الـشـخـصـيـات الـقانـونـيـة واألكـاد
ذات الـــشـــأن واخلــبـــرة في الـــقـــانــون
األمـيركي و الـنقاط األيـجابـية للـقانون
ـبـاشـرعـلى الـشـأن الـقـومي وتـأثـيـره ا
والــوطــنـي حــبــذا لــوكــان أحــدهم من
مــعـمـري أبــنـاء شـعـبــنـا واكب أحـداث
ســــيــــمــــيل 1933  شـــــخص آخــــر من
آشـوريي الـطـائـفـة السـريـانـيـة الِيـجاد
تـالحم قومي وآخـر من مديـنة ألـقوش
الـــبــطـــلــة والــتـي ســاهـــمت في أِيــواء
الـالجــئـــ اآلشــوريـــ الــنـــاجــ من
وقـفت اجلـماهـيـر األلقـوشـية ـذبـحة  ا
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الـغـيـورة وقـتـهـا بالـضـد من الـكـنـيـسة
واحلــكـومــة الـتي طــالـبــتـهم بــتـســلـيم
ــركـــزيــة الـالجــئـــ الى احلـــكــومـــة ا
واخـيـراً كـان البد مـنـكم أجـراء لـقاء مع
عـضـو الكـونغـرس اآلمـيركي اآلشـورية
ا لديـها من خـبرة ميـدانية انـا ايشـو 
ضـــمن دهـــالــيـــز الــكـــونـــغــرس دع من

شعورها القومي . 
s¹—ËU;« Y¹bŠ

 3- اِرتــكـــز مــجــمل حــديث احملــاورين
وبـصـورة مــبـالـغـة فـيـهـا عـلى تـعـابـيـر
ـدح واألطـراء الى أمـيـركـا ومـواقـفـها ا
قراطية جتاه الشعوب وهذه هي الـد
ـرة األولـى الـتي يـنـاقش الـكـونـغـرس ا
األمــيــركي قــانــونــا لــصــالح شــعــبــنـا.
الك احلـكومـة األميـركيـة ليـست بذلك ا
ـسـيـرة الـتـاريـخـيـة تـشـهد ـقـدس وا ا
حـجم الـويالت والـدمـار التـي سبـبـتـها
الــسـيـاسـة األمــيـركـيــة لـلـعـالـم ومـنـهـا
العراق واود القول ليس هناك عدو او
ا هناك مصالح دوماً صـديق دائم واِ
ومن الـناحـية الـثانـية أود االِشـارة بأن
الــكــونــغـرس األمــيــركي طــرح عـدد من
الـقضايـا التي تخص شعـبنا اآلشوري

بكافة تالوينه  مثاالً :
ـقـدم من قـبل الـسـيـنـاتور ـشـروع ا - ا
روبــــرت مــــيــــنــــيــــنــــديــــز عـن احلـــزب
ـــتــمــثل ــقــراطي األمـــيــركي  وا الـــد
ــذابح األرمــنــيـة 1915- األعــتــراف بـا
ـشـروع ذكر 1923 والـتـي تخـلـل مـ ا
الــيــونـانــيــ و اآلشــوريـ الــســريـان
الـكـلـدان وباقي الـطـوائف  وقـد صوت

شروع بتاريخ 2019-10-29. على ا
- أسـتمع الكونغـرس ايضاُ الى العديد
ذابح داخالت والنقاشات حول ا مـن ا
ـهـا من قـبل اآلشـوريــة والـتي  تـقـد
أعـضاء الكونـغرس ونقدم لـكم مداخلة
الـسـيـنـاتـور اِلـيـوت اَجنـيل مـن احلزب
ـــقــراطـي األمــيـــركي في  13 آب الـــد

2019 الى الكونغرس.
 4- والــكــثــيــر يــتــســاءل مــاذا يــجــني
شـعــبـنـا لـو  الـتـصـويت عـلى الـقـرار

أعـاله طـبق الـقــانـون األمـيـركي اِذا 
الـتـصـويت عـلى أي مـشـروع فـي أروقة
الـكونغرس األمـيركي سوف يُبعَث الى
اِدارة الــرئــيس األمــيـركـي لـلــتــصـويت
ـوافـقة عـليـه في هذه احلـالة اِذا لم وا
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في نيسان 1998 حتديدا وفي يوم 22 منه  وهو ذكرى صدور اول
صحـيـفـة كـردية  �اقتـرح احـد الـزمالء في الـهـيـئـة االداريـة لـ(نـقـابة
الصحفي لـكردستان العـراق للحكم الذاتي) ان تكـون زيارة الهيئة
ومجموعـة من وجوه الصحـفي الى سفـارة فلسطـ ضمن برنامج
االحتفال وكـان ذلك الحياء ذكرى انـطالق اول نشاط اعالمي كردي
ية الـثانية  �فكنت اذاعي الذي كان من فلـسط واثـناء احلرب العـا
مشاركـا في الزيارة بـصفـتي رئيس حتريـر لصـحيفـة ( هاوكاري —

الــتــضــامن ) الــيــومــيــة الــتي كــانت تــصــدر من وزارة االعالم  �
استقبالنـا من قبل مسؤولي السـفارة استقباال رائـعا وبالود واحملبة

مقدرين مبادرتنا . 
بـعـد كـلـمـة من رئـيس الـنـقـابـة حـول مـعـنى مـبـادرتـنا  �بدأ احلـديث
نطقة حيث كانـت التحضيرات من قبل مفتوحا عن وضع العـراق وا
حتـالـف الـغــرب بــقـيــادة امــريـكــا جتــري عـلى قــدم وســاق الحـتالل
عـلومات  عن تحـدث بـدأت بسـرد تاريـخي  العراق  �وكنت احـد ا
ـتـميـزة لـلـمـقاتـلـ الـكـردستـانـيـ لـلدفـاع عن فـلـسـط شـاركـة ا ا
وافشـال حـمـلة الـغـرب لتـحـقـيق حلم الـصـهـاينـة واشـرت الى وجود
ـدافع رمز خـالد لهـذه احلقـيقـة وهو مـقبـرة الشـهداء من الـعراق ا
عن فلـسطـ وان احلصـة االكبـر منـهم هم من الكـرد من كردسـتان
الـعراق  �وبعـد ذلك وددت ان يـسـمـعونـني الشـرح لـهم رؤيـتي حول
ا ـغدور  �قلت : كـمتـابع  ـصيـري للـشعب الـفلـسطـيني ا النـضال ا
يـحـدث فـي وطـنـكم احملــتل ارى ان قـيــادتـكم حــبـيس ارادات الـدول
العـربـيـة لـذا نـرى ان اختـيـاراتـكم  التـنـسجم مـع الطـمـوح احلـقـيقي
لشعبكم الن كل العـالم يعرف ان احلكام العرب  �ليس االن بل منذ
يعاد) بدء اخلطوات الفعلية لتنفيذ وعد بلفور (عودة اليهود الرض ا
والنـهم تـوجـهـوا مـنـذ اول خـطــوة بـدعم هـؤالء فـاصـبـحـوا في وضع
وقف احلـاسم : ليـكونوا اليحسـد علـيه النهم احـتاروا في اخـتيـار ا
كـاسبـهم الـقلـيلـة بعـضهم مـكبل بـشرط مع االمة ام مع االحـتفـاظ 

يخجل له اجلب ...!! 
ــنـطــلق ومـنــذ بـدء تـنــفـيــذ خـطــة الـغـرب فـي دعم احلـركـة من هـذا ا
ـية اوقعـوا هذه الـقضيـة في عمق عاصـفة االالعيب الصهـيونيـة العا
ـيـتـ االولى الـسـيـاسـيـة الــتي ظـهـرت بـوادرهـا مـنـذ احلــربـ الـعـا
قايس شـروع بكل ا والثانيـة حيث استغـلوا طموح االجـرامي غير ا
يعاد) طـريقا لـلوصول الى فرض للحركـة الصهـونية (عـودة ارض ا
هـيـمــنـتـهم عـلـى اهم واغـنى مـنــطـقـة وكـان دعـم احلـكـام و في اطـار
ـنـتـصريـن في احلرب الن يـكـونـوا حـكـامـا على تخـاذل من كـلـفـهم ا
رقاب الناس الذين اثبتوا منذ تاسيس دويلة االغتصاب االستيطاني
كل مواقفهم حتت عـنوان دعم قضية فـلسط نـتائجة كـانت عكسية
ـنـظـمات ا فـيه سـكـوتـهم اخملـزي في ا دعـموا اصـرار الـصـهـايـنـة 
الدوليـة جتاه العـدو وتهـربه من االلتزام بـالقـرارات الدوليـة النصاف

حق الفلسطين ...
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واعتـذر النـكم (اي الـقيـادة الـفـلسـطـيـنيـة) من افـرازات هـذا الوضع
مـتـد مـنـذ اربعـيـنـيـات ترون انـفـسـكم (رغم اخـفـاء هذه احلـقـيـقة ) ا
ـواقف الـسـيـئـة لـلحـكـام هـو امـتـداد الـتي ادى الى تـقـوية حـبيـسـة ا
ـثـال والـذي يـجـلب الـنـظـر ان بدء موقف الـصـهـايـنة  �علـى سبـيل ا
االنــتــفـاضــات الــشــعــبــيــة والـتـي بــدأت شـرارتــهــا من داخل ارض
فلسـط التي سـميت اولـها بانـتفاضـة احلجارة الن احلـجارة كانت
ـنـتفـضـون ضد عـنـاصر اداة الهـجـوم و الدفـاع الـتي اسـتخـدمـها ا
جيش الـصـهـايـنة كـمـا سـميت الـصـغـار من رمـاة احلجـارة بـاطـفال
احلـجـارة و الــتى بـداءت في 8 كـانـون الــثـاني عـام 1987  أن هذا
تكامل لو لم تتم مساومات شروع الشجاع وا احلدث  كان ميالد ا
على مـصيـرها مع قوى االنـظمـة العـربيـة و  اخمـادها بـعد اغـتيال
القائد الفـلسـطيني الـداعي للنضـال وضـرب العدو من الداخل (ابو

جهاد).
بعـد مرور سـنـوات طويـلـة على هـذا احلدث  �هل اصبـحت الـقضـية
ـان الـتي كـانت تــسـمى الـقــضـيـة الـفـلــسـطـيـنــيـة وكـان يـعــدهـا الـعـا
ؤمنة باحلرية واستقالل االسالمي والعربي بل الكثير من اجلهات ا
ارادات شـعـوب الـعـالم الـقـضـيـة االولى في مـسـيـرة الـنـضـال احلق
ضـد الــبـاطل أصــبـحـت الـقـضــيـة مــنـســيـة فـي تـوجــهـات االهــتـمـام
شروعة للمجتمعات االنسانية رغم ان  التعامل احلقيقي باحلقوق ا
الالنسـاني مع الـشعب صـاحب هـذه القـضـية وبـعد مـرورقـرابة مـئة
ـة اغــتـصـاب ارضه وتـشـريــده ضـمن احـقـر مـؤمـرة عـام عـلى جـر
ضـد االنــــســانـيـة اشــتـرك فــيـهـا كل قــوى الـشـر  فـي الـعـالم حتت
عـنـاوين بــراقـة في ازديـاد ..? ونــحن نـرى ركض االنــظـمـة الــعـربـيـة
بـاجتـاه ارضــاء اســــرائــيل بـان يـســمح لـهـم يـتـعــارفـوا ويـتــعـاونـوا
نطقـة كان خالل مئه سنة مـاضية لم يحدث ويبنون االستـقرار في ا
شيء واالن عــرفــوا ان حـــــــــــكــام تــلك االنــظــمــة انه هــنــاك نــظــام
عصري مـطلـوب التـعـــاون والـتقارب مـنه لكي يـبنـون نظـام لعالقات
نـطقـة حصل قويـة يضـمن كل مـستـلزمـات احلـياة احلـرة لشـعـوب ا
ذلك بـشـكل درامــاتـيـكي لــلـجـيل الــذي عـاصـر مـراحـل الـظـلم الـذي
مارسـه لسـحق احالم الـشـعب الـفـلسـطـيـني في الـعـودة  غيـر قـابـلة

للتصديق ...!
قــراءة مــوضــوعــيــة تــؤكــد ان الــتــعــاطـف  الــشــعــبي مع الــقــضــيــة
ـوقف الرسمـي لالنظمـة العربيـة ايضا لم الفلـسطيـنية لم يـتغير  وا
يتغير وكما اشرنا في البدايـة انهم ومنذ البداية كانوا مشارك في
ة زرع هـذه الدويـلة االستـيطـانيـة في قلب اخطـر منـطقة  واالن جر
ارس مـوقف وتصـرف بـالعـلن بعـد ان جنحـة احلـركة الـصهـيونـية
ـطـالـبـة بـاحلـريـة و اسـتـقالل ـيـة في كـسـر ارادات الـصـادقـة ا الـعـا

نطقة لشعوب ا
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بـعض يـرون أن الــسـبب األخـطــر  في خـلق هــذا الـوضع الـسئ في
تراجع مكانة القضيـة الفلسطينية هـو جناح اسرائيل وبدعم مباشر
من الغرب بقـيادة مصـدر القرار االمـريكي في خلق اجواء ادى الى
نـطقـة بـصراعـات متـنـوعة كـخـطوة مـهمـة يـعتـبر اهم انشـغال اهـل ا
ـنـطـقـة ليـسـوا مـؤهـل هدف لـلـصـهـويـنيـة والـغـرب الثـبات ان اهل ا

الدارة انفسهم  .
أن اإلهمـال الدولـي للـقضـيـة الفـلسـطـينـيـة ليس جـديدا وأن اإلدارة
األميركـية واحلـكومـات األوروبيـة لم تدعم الـقضـية قط مـشددا على
ـــئــة عـــام الـــقـــادمـــة قــيـــادة أمـــيـــركـــيــة تـــدعم أنه لن تـــــــأتـي في ا

. الفلسطيني
في هـذا اجلــو الـذي يـراه الــبـعض مـيــؤسـاً مـنـه بـالـنــسـبـة لــلـشـعب
سـتقبـل الرداة هذا الـشعب الـصامد و الفـلسـطينـي ولكن نـرى ان ا
كن ان سيـاتي يوم يـظهـر قادة كـقادة انـتفـاضة احلـجارة و حـتى 

يكون مدعوما من قوى داخل اسرائيل .
تـمسـك بـاحلرية ان التـفاؤل بـارادة الصـمود لـدى الفـلسـطيـنيـ ا
يعني ادامـة وجود روح التـحدي عنـدهم وهذا يعـني ايضا ان داخل
تنـفذين  اليسـتطيـعون التـخلص من اخلوف اسرائيل ومـسؤوليـهم ا
وهذا الـتـوقع حـسب قـراءة الـوضع لـيست امـنـيـة الـفلـسـطـيـن ومن
ـرمـوقـ داخل اسـرائيل . وفي ـا توقـعـات  اخلـبراء ا ينـاصـرهم ا
ة ـؤرخ االسـرائيـلي دراسة مـطـولة بـعـنوان (هـز عام 2007 كتب ا

انيا النازية. هتلر) شبه حال اسرائيل بحال ا

ــشـروع يــوافق عــلــيـه الــرئـيـس فــأِن ا
ســوف يـبــقى حــبـراً عــلى ورق ويـضع
كـأرشـيف في دهـالـيـز الكـونـغـرس أما
اِذا وافـق الرئيس عليه فهذا بحث آخر
النـه ســــوف جتـــــبــــر أدارة الـــــرئــــيس
بــأســتــخـدام جــمــيع وســائل الــضـغط
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة واألقـــــتـــــصـــــاديــــة
والـديـبـلـومـاسـيـة ضـد الـدول صـاحـبة
الـشـأن في اِبـادة وقـتل الشـعـوب مـثال
احلـكـومة الـتـركيـة او الـعراقـيـة.  لذلك
نــشـاهــد اِن مـشــروع األبـادة األرمــنـيـة
وافق عـلـيـه الـكـونغـرس بـاألِجـمـاع في
29-10-2019 ولــــــكـن  رفـــــضـه من
قـبل الرئيس االمـريكي ترامب في 17-
12-2019 لـذلك بقي القـرار حبراً على
ورق وقـد وقفت اِدارة تـرامب متـفرجة
ومـنحـازة الى احلكـومة الـتركـية خالل
احلـرب األرمينية اآلذرية األخيرة اِنها

صالح .  لعبة ا
 5- من الـطبـيعي تـطفـو ظاهـرة تباين
مـابـ العـديد من مـؤسسـات و أحزاب
شــعـبـنـا حــول آلـيـة و أســلـوب الـعـمل
الـتـكـتـيـكي لـلـوصـول الى هـدف مـع

لـكـن بـالـغـالب يـتـفق الـعـديـد عـلى تـلك
األسـتراتيـجية الـتي تصب نتـاجها في
خــدمـة الـقـضـيـة الــقـومـيـة.  ولـكن اود
األشــارة هــنـا الى الــقــطب الــثـاني من
ـتـمثـلة ظـاهـرة الواقـعـية الـسـاذجة وا
بـتلك األفـواه واجلمـاهير الـغيـر واعية
تـربصـة ألي حركـة يقوم والـهدامـة وا
بـــهــا الـــقــطـب اآلخــر وحتـــاول دائــمــاً
اء الـعـكـر لـلـوصول الى األصـطـيـاد بـا
ـتــرتـبــة بـأرضـاء أهــدافـهـا الــدنـيــئـة ا
مــصـاحلـهـا وعـقــدهـا الـنـفــسـيـة. لـذلك
تـكــون دومـاً خـامـلـة ومـتـقـوقـعـة حـول
نـفسها وتنهض بسرعة متأثرة بحركة
الـــطـــرف اآلخــر بـــحـــيث تـــقـــوم بــبث
سمومها والوقوف بالضد من أي فكرة
قــومـيــة مـحــاولـة الــتـشـكــيك فــيـهـا أو
انـتـقـادهـا لـلـنـيل مـنـهـا وهـي مـفـلـسة
تـنظـيميـاً وسيـاسياً ولـيس فعـالة على
األرض ولـــــيـس لـــــديـــــهــــــا الـــــبـــــدائل
ــوضـوعـيــة. لـذلك وجب عـلــيـنـا عـدم ا
الـدخـول معـها في سـجـال عقـيم  وعدم
أعطائها األهمية وتبذير الوقت عليها
ألنـها تعـششعش وتـنهض من سـباتها

حينما تتفاعل معها.
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نامة ا

نــواب مـنـتــخـبــ وفـصل الـســلـطـات
وتـنـاوب السـلـطة واسـتـقالل القـضاء
ومـطـالب اقـتـصـاديـة كـحـريـة األسـواق
وجـمع الثـروات وتراكـمهـا وعدم تدخل
اما فى الـشأن االقتصادى الـدولة إال 
وبـالتالى التأكيـد على االرتباط الوثيق
بـ الـلـيـبـرالـيـة والـرأسـمـالـية وكـذلك
مـطالب فلـسفيـة من مثل قيم الـعقالنية
سـتـمـر ومـطالب والـتـقـدم اإلنـسانـى ا
اجـتـمـاعـيـة من مثـل العـلـمـانـيـة وجعل

الدين شأنا فرديا وليس مجتمعيا.
وبـــاخــتـــصــار كــانـت احلــريــة بـــشــتى
أشـكـالهـا والفـردية بـشتى صـورها هى
ــقـــراطــيــة ـــنــطــلـق األســاسى لـــلــد ا

نشودة? وقراطية العربية ا بها الد
أوال لــــقـــد هــــيـــمـــنـت عـــلـى أدبـــيـــات
ــقـــراطــيــة الــســائــدة مــقــولــة إن الــد
قراطى ـنطلق األساسى ألى نظام د ا
هـو الــقـيم الـلـيـبــرالـيـة من مـثل حـريـة
عـتقـد والتـعـبيـر والسـلوك الـفـرد فى ا
االجــتــمــاعى واالســتـقـاللـيــة الــفــرديـة
ـعــنـيـة ــنـغـلــقـة عــلى الـذات وغــيـر ا ا
ـــــامـــــا ومن خالل ـــــلــــتـــــزمــــة إال  وا
الــتـصـويت فى االنـتــخـابـات الـدوريـة

بالشأن العام.
ـان بـتلك احلـريات وبـالـطبع رافق اإل
الفردية مطالب سياسية كحرية تكوين
األحـــزاب وتــمــثــيل اجملــتـــمع من قــبل

ــاضى بـيـنـا أهم فـى مـقـال األسـبـوع ا
الـعوائق اجملتمعـية والثقافـية العربية
الــــتـى تــــقـف فى وجه االنـــــتــــقــــال من
ـسـتـبدة إلى األنـظـمـة األوتـوقراطـيـة ا
قـراطية عربيـة بحيث تأخذ أنـظمة د
قراطية باحلـسبان تراث وحاضر الـد
وتـطـلـعـات اجملـتمـعـات الـعـربـيـة وقيم

عاصرة. حقوق اإلنسان ا
ــا كـانت هـنـاك تــبـايـنـات فــيـمـا بـ و
ـوقـراطـيـة عـبـر الـعـالم األنـظــمـة الـد
ــارســات كـــمــنـــطــلـــقــات وأهـــداف و
وتــنـظــيـمـات أصــبح لـزامــا أن يـطـرح
لـلمناقـشة السؤال اآلتى: أية مـنطلقات
ارسـات ينـبغى أن تـتمـيز وأهـداف و
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اربيل

اخلــاصـة بـهم (اقـاربــهم حـتى الـدرجـة
الـثـانيـة) خـرقا آليـات بيـنـات متـكررات
مـن الـــقـــرآن الـــكـــر رغم ان الـــســـادة
الـــنـــواب الـــشـــارعــ مـــعـــظـــمـــهم من

األحزاب اإلسالمية .
ـتـعـلـقـة بـالـذوات ـادة اعاله ا تـشــيـر ا
ــذكـــورين - والــذين بــرأت احملــكــمــة ا
اجلـنـائيـة العـليـا اقل من نصـفهم  —بل
ان حــتى مــجــلس االمن رفع امس اسم
احــــدهم من قـــوائـم حـــجـــز االمـــوال ..
((تـعفى دار سكن واحـدة لعائلة اي من
ــذكـورين في الــبـنــد ثـانـيــا (االسـمـاء ا
ــرفـقـة ــذكـورين في الــقـائــمـة ا ال52 ا
ادة (3) بـالـقـانـون)  والـبـنـد اوال من ا
ن ســــيــــشــــمل احملــــافــــظــــون .الـخ) 
ـصـادرة .... مع مـراعـاة حتـديـد دار بــا
ـعفـاة للـمذكـورين في القـائمة الـسكن ا
ـا ال يـتـجـاوز ـرفـقـة بـهـذا الـقـانـون  ا
ذكورون في مساحته (400م) ويلتزم ا
هــذه الـقـائـمـة بـدفـع قـيـمـة مـا زاد عـلى
ذكـورة ولغـاية (200م) ...)) ـساحـة ا ا
.. هـنا اسـألكم بـربكم وبـكل القـيم التي
تــؤمــنـون بــهـا : هـل هـنــاك شك ولـو 1
ـرفـقـة بـالـقـانون ـئـة بـأن الـقـائـمـة ا بـا
الــــــــذين هـم االســـــــمـــــــاء ال ( (52هـي
ـشـمـولـة بـإعـفاء (400م) فـقط ولـيس ا
ال 4257اسـمـا ?? وهل يـسـتـدعي األمر
ان تـــقـــدم جلـــنـــة اعـــفـــاء دار الـــســـكن
اســتــفـســارا الى الــدائــرة الــقـانــونــيـة
لـألمانة الـعامـة جمللس الوزراء ?? وهل

جــيــشــنــا الـعــراقي الـى جـيـش رشـيق
ومقتدر  ولم تصلكم .

سيادة الرئيس
تـعرفون جـيدا ان الشـرع والدستور لم
يـخـرقهـما  شيء بـقـدر قوانـ العـدالة
(االنـتقامية) والتي ان لم تكن انتقامية
ـنـفذة لـها الى فـقـد حولـتهـا اجلـهات ا
(انـتـقامـيـة) وسأقـدم لـسيـادتـكم جانب
مـن الــتــنـــفــيـــذ الــسيء ألحـــد جــوانب
الـــقــانــون (72) لـــســنــة 2017 حـــجــز
ــنــقــولــة وغــيــر ومــصـــادرة االمــوال ا

نقولة ألركان النظام السابق . ا
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فـئتـان يشـملهـما الـقانون اعاله االولى
اولـهـا التي وضـعهـا الـغازي االمـريكي
قـبل غزوه الـعراق بـفتـرة والثـانية هي
ــــــــــادة - -3اوال ـــــــــــذكـــــــــــورة فـي ا ا
(احملــافــظــون- اعــضــاء الــفــروع- الى
آخــــره) .. االولى (55) اســــمــــا ثـالثـــة
مـــنــهم ال يـــحق لــورثـــتــهم ( ارامـــلــهم
وايــتــامـهم) الــتــقـاضي او االعــتـراض
رغـم ان ذلك حق دستوري مقدس كحق
ـلكية الـدستوري الذي خـرقه القانون ا
مــوضـوع الـبــحث ... تـمــسـكـنــا بـقـرار
الــغــازي (14) ســنــة لــنـصــدر قــانــونـا
يـعترف بتقييم احملتل الذي نطلق على
سـفارته  او بـتعبـير ادق عـلى االحياء
احملـيطة بسفارته صـواريخ الكاتيوشا
 بل حتـمـسنـا ضد تـلك االسـماء  اكـثر
ادة مـن حمـاس احملـتل واضفـنـا الى ا

حتية عراقية
سـبق وأن كتـبت لسـيادتـكم العـديد من
ــنــشــورة في صــحــيــفـة اخلــطــابــات ا
الـزمان . وكلـها حتمل مـقترحـات هامة
ـسـيـرة والـوضع احلـرج الذي تـخـدم ا
ـشـكـلة ـر به بـلـدكم وبـلـدي  ولـكن ا
تـكـمن فـي ان مكـاتـبـكـم االعالمـيـة مـنذ
الـعـام  2003مــهـتـمـة بـالــنـسغ الـنـازل
ـواطن فـقط اما الـنسغ الصـاعد من ا
ـــــكـــــاتــــبـــــكم امـــــثــــالـي فال تـــــعـــــني 
ومــســتـشــاريــكم شـيــئــا مـهــمــا .. وقـد
ا ـاذا انا مستـمر بالنـشر طا تـسألون 
األمــر هـكـذا? اجــيب بـأن في عــصـر مـا
ــكـاتب قــبل الـبــريـد وعــصـر مــا قـبل ا
االعالمـيـة كـان الـبعض يـضع الـرسـالة
في عــلـبــة ويـطــلـقــهـا مع تــيـار الــنـهـر
كـونـهـا الوسـيـلـة الوحـيـدة  وهـذا هو
ـــواطن الـــيـــوم .. وســـأكـــتـــفي حـــال ا
بـالــقـول في خـاتـمـة مـقـدمـتي بـأن اول
اسـس جنـــاح االصـالح هـــو مــــعــــرفـــة
ـواطـن اخلـلل  ولن تـعـرفوه اال من ا
والسلطة الرابعة . فلتقدم لكم مكاتبكم
واطن وأفكاره االعـالمية أن ووجـع ا
االيـجابيـة . فهنـاك فئات تـذبح بصمت
 وجتــوع بــصـــمت وتــظــلم بــصــمت .
وأمــوال تـهـدر بـصــمت  وقـد سـبق ان
كــتـبت لـكم مــقـتـرحـات بـصــدد تـنـظـيم
ـتـرهل للـغـايـة وبـشكل وزارة الـدفـاع ا
مـخـجل والـذي لو اوصـلـوه لسـيـادتكم
ـلـيـارات لــلـرواتب وحلـولـنـا لــوفـرنـا ا

ـصـادرة  وليس كـمـا يرى مـشـمـوال با
السيد رئيس اللجنة حيث انه عاد الى
ـرجـعيـة القـانونـيـة العـليـا في البالد ا
والــدلـــيل عــلى انــهـــا عــلــيــا هــو عــدم
اســـتـــفــســـارهـــا من مـــجـــلس الـــدولــة
(الـدائــرة الـقـانـونـيـة لألمـانـة الـعـامـة)
لــــتـــنـــقــــذه بـــاآلتـي .. - اذا كـــان لـــدى
ســيـادتــكم ارتــفـاع في ضــغط الـدم فال
تبع تـكمل رجاء -.. حيث ان السياق ا
ــشــمــول ســيــرا عــلى هــو ان يـــذهب ا
ـالـيـة ويـقـدم طـلـبا االقـدام الى وزارة ا
صـادرة داره لـعـدم حـاجـته وتـوسـال 
ــالـيـة - الــيه  وبـعــد ان تـقـرر وزارة ا
الـتـي لم تـتـمـكن من تـنـفـيـذ اوامـر رفع
احلـجـز الـبـسـيـطـة بـأوامـر من االمـانـة
الـعـامة خالل اكـثـر من سنـة ونصف —
مـصـادرة الـدار فـتـوعـز الى الـتـسـجيل
الـعقاري الـعامة الـتي تطالـبها بـصحة
ـالـيـة صـحـة الـصدور صـدور لـتـؤكـد ا
فـتـكتب الـعـامة الى مـديريـة الـتسـجيل
الـفـرعـيـة فـتـطـالـبـهـا بـصـحـة الـصدور
ـعـقـب ـشـمول يـتـابع مع ا وهـكـذا وا
ــعـقــبــ كــرمـهم ــعـتــاد  وا بــكــرمه ا
مــعـروف لـيــصـدر الـســنـد بـاسم وزارة
شـمول بعائـلته مهلال ـالية لـيتصل ا ا
وتـزغـرد الـزوجـة وتـبـشـر االقـارب بـأن
ــالـيـة وسـتـنـحـر بــيـتـهم قـد صـادرته ا
ـنـاسـبـة الـتـاريـخـيـة! اخلـراف بــهـذه ا
والــلـه عــيب يــا ســيــدي  والــعــيب كل
ــهــازل إن الـــعــيب ان ال تــوقـف هــذه ا
وصـلـكم خـطـابي  والـعـيب كـل العـيب
ان ال يــصـل ... هــذا وأنــتم من أكــد في
اول خـطاب وجهـته لنا نـحن مواطنيك
انـكم سـتحـمـون كرامـتـنا .. فـهل هـناك

امر حاط بالكرامة مثل هذا االمر?  
ـواد فلسـفوها سـيادة الرئيس اال كل ا
مـــادة واحـــدة نـــصت عـــلى (( تـــنـــظــر
الـلجنة في الطـلب خالل ست يوما ))
ولـم يـــحـــصل ذلك ابــــدا ولن يـــحـــصل

ـــســــؤوالن احــــدهم  والــــطــــرفــــان ا
ـنصب اعلى والـثاني ينـتظر ه  تـكر
ــنــتــظـــرين ان يــصــلــكم  ونــحـن من ا
ـشـمول ـرة وأنا غـيـر ا خـطـابي هـذه ا
اؤكـد لــكم بـاسم الـبـعض مـنـهم بـأنـهم

ان تـلك الدائـرة القـانونـية مـهيـأة لذلك
ام ان تـفسير القوان من اختصاصها
?! وأن كان ذلك من اختصاصها فلماذا
ال يـــحـل مـــجـــلس الــــدولـــة تـــرشـــيـــدا

لألنفاق?.
جــاءت تـــعــلــيــمــات  مــجــلس الــوزراء
لـتـسـهـيل تـنـفـيـذ الـقـانـون بـعـد عـشرة
اشــهــر من صـدور الــقــانـون مــوضـوع
الـــبــحث وهـــذا يــعــنـي ان فــتــرة ((12
شـهـرا التي خـصـصت لالعتـراض طار
مـنها اربعـة اخماسهـا   ولهذا السبب
وغـيـره قـدم مـجـلس الـوزراء مـشـروعـا
لـتـمديـد فـترة االعـتـراض  وفتـرة عمل
الـلـجـنة وتـمت قـراءته قـراءة اولى قبل
سـنة ونـصف واعيـد للـجنـة القـانونـية
ألعـاده دراسـته ونـام فـيـهـا حتى اآلن 
ثـلي الشـعب  ونامت ونـامت عيـون 
ـتـابعـة في مـجـلسي عـيـون مـنظـومـة ا
الــــنـــواب والــــوزراء ولم تـــؤكــــد عـــلى
ـوضوع   ونامت عيون قيادات حزب ا
الــدعـوة الـذي افــشل الـقـراءة االولى ..
لكن عيون الناس وجراحاتهم لم تنم .
ـــــــــادة -4-اوال مـن تــــــــــلك نـــــــــصـت ا
الــــتـــعــــلـــيــــمــــات الـــرقم (5) لــــســــنـــة
ـتعلقة بلـجنة اعفاء دار السكن 2018ا
ـشمول بأحكام عـلى (( تقدم طلبات ا
هـذه التعليمـات او ورثتهم الى اللجنة
عـلى ان يـرفق بالـطلـب سنـد العـقار ...
ــقــدم الــطـلـب احلـصــول عــلى ســنـد و
لــــلــــعــــقــــار من دائــــرة الــــتــــســــجــــيل
الـعـقـاري...)) وهنـا اسـتـحلـفـكم بـربكم
مـــرة اخـــرى الــيـس واضــحـــا وضــوح
قـصـود هو سـنـد العـقار الـشـمس ان ا
شمول... داخت جلنة الـذي هو باسم ا
اعـفـاء دار الـسـكن بـهـذا الـنص بـسبب
ن سيـشمل وجـود نص آخر وهـو (( 
صـادرة)) ولعله مـن نافلـة القول ان بـا
ــصـــادرة هم الــذين مـن ســيــشـــمل بـــا
سـتـرد اللـجـنة (129س) اعـتـراضـاتهم
ـعروفـة (( لذا عـلى احلجـز بعـبارتـها ا
قـررت الـلـجـنـة رد االعـتراض عـلى رفع
ــشـمـول مــراجـعـة احلــجـز وبـإمــكـان ا
جلـنـة اعفـاء دار السـكن )) الـيس كذلك
?? نـعـم هي كـذلك حـيث اصـبح الـعـقـار

اسـتـبـشـروا خـيـرا بـقـدومـكم  ويـعرف
قرائي االعزاء اني ال اداهن ابدا .

هـــداكم الــله لـــنــصــرة هـــذه الــشــرائح
ـظـلــومـة فـقـد تـخـلى الـكل عـنـهـا ولم ا
يــسـتـمع ألنــيـنـهم اال الــله ومـا هـذا اال
غــيض من فـيض خـطــيـر وكم تـمـنـيت
يــومــا ان ال تـزر عــوائل الـشــهـداء  أو
تـسـتـقـبل ذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصـة
قــبـل زيــارة او اســتــقــبـــال مــقــطــوعي
االعـناق (االرزاق) فاألولـ رغم قدسية
قـضيتهم هـناك قانون منـحهم حقوقهم
ومـنــهم شـهـداء تـشـرين اخلـالـدين ولم
تـــصـــادر دورهـم ولم تـــقـــطع ارزاقـــهم
لك ولـديـهم اخلبـز عـلى االقل ومن ال 
اخلـبز يكـون من الصعب عـليه احلفاظ

على كرامته..
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وكـل ذلك جـــــــرى ويــــــجــــــري  خالفــــــا
لـلدستـور وقبله الـشرع بل خالفا حتى

لقوان العدالة (االنتقامية)
مــطــالــبــون انــتم يــا ســيــادة الـرئــيس
بــاســـتــدعــاء مــنـــظــومــة مــتـــابــعــتــكم
ومـحـاسبـتـها عن سـبب تـقصـيـرها في
شروع التمديد لسنت عـدم متابعتها 
مـتتـاليتـ   وااليعـاز لألمانة الـعامة
لـتـوجـيه دائرتـهـا الـقانـونـيـة واللـجـنة
ـــشــمـــولــ (60) بـــالــكـف عن (ذبح) ا
والتـنـسيق بـالـقانـون خالفـا لـلقـانـون 
مع مــجـلس الــقـضــاء االعـلى لــتـوجـيه
الـسادة القضاة بـعدم االلتزام بقرارات
ـشمولـ للـعقار الـلجـان بشأن تـملك ا
ــادة دون بـــدل مـــادي بل االلـــتــزام بـــا
االســاسـيـة بــالـقـانــون ((يـسـتــنـد قـرار
ـصـادرة األموال عـلى واقع احملـكـمـة 
ـســؤولــيـة تــمــلـكــهــا بـســبب تــولــيه ا

احلزبية أو الرسمية)) .  
وأنـا مـطـالب بـاالسـتـمـرار في تـوظيف
قـــلـــمي واســتـــغالل الـــضـــرف قــبل ان
عـلومـاتية حـيث يبدوا يـصدر قـانون ا
ان الـــــبـــــعـض من ســـــادتـي الـــــنــــواب
يتحمسون بالعادة لسن القوان التي

حتمي منتهكي القوان .
 اغــتــنم هـذه الــفــرصـة ألعــبــر لـكم عن

تقديري

الـلـيبـرالـية الـغربـيـة الرأسـمـاليـة التى
ـاضـية سـادت عـبـر الـقـرون األربـعـة ا
ومـا زالت تهيـمن على الفكـر السياسى
ـى حـــــالـــــيــــــا حتت شـــــعـــــار الـــــعـــــو

النيوليبرالية.
أمـام تلك الـصورة الثـقافيـة السيـاسية
ــقـراطــيــة والــتى تــكــونت عــبـر لــلــد
قـرون والتى مرت بتحوالت وإضافات
ومــراجــعـات وأزمــات ومع ذلك يــصـر
أهـلوها وبـعض العرب الـواقع حتت
سـحـرها عـلى أنـهـا الصـورة الـنهـائـية
فـى تــاريخ اإلنــســانــيــة.. أمــام كل ذلك
دعـنا نذكر أنـفسنا بـاستنتـاجات هيئة
ـــتــحــدة فى عــام  2000بــشــأن األ ا
ـقـراطـيـة والـقـائـلـة بـأن (ال وجود الـد
ـى وحـــيـــد لــــلـــنـــظـــام لـــنــــمـــوذج عـــا

قراطى). الد
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ــقــراطــيــة إال وتـرتــبط إذ ال تــوجــد د
بـتـاريخ وثقـافات ومـعـتقـدات وجتارب
األ الــتى تـمـتــاز بـالـتــنـوع اإلبـداعى
ـتـبـايـن فـيـمـا ب وبـالـغـنى الـقـيـمى ا

الثقافات.
ثـانــيـا إذا كـان اسـتـنـتـاج هـيـئـة األ
ـنـطـلق األسـاسى ذاك صـحـيـحـا فـإن ا
قـراطـيـة العـربـية يـجب أن يـكون لـلـد
نـتـيـجـة تفـاعل فـيـمـا بـ األسس التى
يـقــوم عـلـيـهـا مـبـدأ الـشـورى واألسس
وقـراطية. وفى الـتى تقـوم علـيها الـد
احلـــال نــقـــول بــأن الـــتــراث اإلسالمى

ـبـاد أعـطـى أهـمـيـة كـبـرى وأولـويـة 
ـيـزان فى الـعـدالـة واحلق والـقـسط وا

احلكم.
لـعل الـسـبب وراء ذلك اإلعالء لـلـعـدالة
ــكن أليــة قــيم هــو أنـه بــدون عــدالــة 
ــســاواة أخـــرى من مــثـل احلــريـــة وا
ـواطــنـة وغـيـرهـا أن تـكـون مـلـيـئـة وا
بـالـثغـرات أو الـشطط أو الـتالعب عـند
الــــتـــطـــبــــيق فـى واقع اجملـــتــــمـــعـــات

البشرية.
الـعـدالة وحـدهـا وليس الـرضى الـعام
تخيلة وغيرها من أو الـفائدة العامة ا
متـلئة بـها أدبيـات الفلـسفة ـوازين ا ا
ــوقـراطـى هى أقـرب فـى الـغــرب الــد
ـارسـة الـقـيم ـوازيـن لـضـبط فـهم و ا
األخــرى ســواء بــالــنــســبــة لــلــفـرد أو

بالنسبة للجماعة.
من هـنا ظهـور مدارس فلـسفيـة أخيرا
فى الـغـرب وغـيـره تـشـدد عـلى أهـمـية
فـضـيـلـة وقـيـمـة الـعـدالـة فى مـنـظـومـة
ــوقـراطــيــة الــنــظــريـة مــكــونــات الــد

والتطبيقية.
ثـــالــثـــا يــنـــطـــبق األمــر نـــفــسـه عــلى
مـوضـوع احلريـة الفـرديـة التى تـنادى
قراطـية وتـراها مقـدسة أمام بـها الـد
مـــوضــوع الـــصــالح الـــعــام وأهـــمــيــة
اجلماعة فى التراث العربى اإلسالمى.
قراطية العربية حتتاج أن تراعى الـد
االثـنـ احلـريـة الـفـرديـة ومـتـطـلـبـات
اجلـمــاعـة إذا كـانت تـريـد أن تـتـجـنب

الـشطط فى احلريـة الفرديـة والتعسف
فى إمالءات ومحددات اجلماعة.

ـقراطـية وهـكـذا فمـثـلمـا تـضيف الـد
ـوضـوع الـشـورى الـكـثـيـر من قـيـمـهـا
الـرائعة فإن عليهـا أن تستفيد من قيم

ومقاصد الشورى.
فى بـالد العرب ذاك الـتفاعل فـيما ب
قـراطـية تـراث الـشـورى وحداثـة الـد
ـنطـلق لوضع مـباد يـجب أن يـكون ا
ـــوقـــراطـــيــة وأهـــداف ووســـائل الـــد

ستقبلية. العربية ا
لـــقــد شــددنـــا كــثــيـــرا عــلى األهـــمــيــة
ـظالم احملـورية لـلعـدالة بـسبب كـثرة ا
قراطـية والتى فى أنـظمة الـعصر الـد
حتــتـاج إلـى قـيــمـة كــبــرى تـضــبـطــهـا
وتــصـلـحـهــا وعـلى أهـمـيــة اجلـمـاعـة
ـارسـة بـســبب الـشـطط اجملـنـون فى 
الـفــردانـيـة بـاسم احلـريـة الـشـخـصـيـة
الـذى بــلغ حـدود اخلـطـر عـلى تـركـيـبـة
اجملـتــمـعـات الـبـشـريــة ومـا بـنـته عـبـر

القرون من قيم الصالح العام.
هـــنـــاك بـــالـــطـــبع مـــكـــان لـــكـل أنــواع
احلـريــات والـتـنـظـيـمــات الـلـيـبـرالـيـة
ـقـراطـية والـتى أعـلت من شـأنـهـا الد
الـسـائـدة بـشـرط أن حتكـمـهـا الـعـدالة

ويوازن فيما بينها الصالح العام.
قـراطيـة العـربية هى خـصوصـية الـد
أن تـنـطلق من هـنـا حتى ال تـضيع فى
ــتــاهــات الــتى ســار فــيــهــا مــســالـك ا

الكثيرون.

بغداد
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لك ? حسن العاني ... هل ما زال ينتظر ا
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بغداد

أمـون لـلـتـرجـمـة والـنـشـر في فـعـالـيـات مـعـرض الـعراق الـدولي تـشـارك دار ا
قام للمدة من 9 الى 19 كانون االول وخصصت الدار  141عنوانا للكتاب ا
عرض. ـتنـوعة لـعرضهـا في جـناحهـا اخلاص فـي ا من كتـبهـا واصداراتـها ا
وتتنوع الئحـة الكتب ب اجملـاالت الثقافيـة واالدبية والتـأريخ واآلثار فضال عن الكتب
عرض الذي التي تعنى بـاللسانيـات والترجمـة . وتطمح الدار من خالل مـشاركتهـا با
يحمل اسم الشاعر  الـكبير مظفـر النواب تثمينـاً لدوره الى االسهام في اعادة الروح
الى احلـركـة الـثـقـافـيــة الـتي تـأثـرت جـراء جـائـحـة كـورونــا فـضال عن الـتـعـريف بـاهم
اصداراتـهـا والـتواصل مع دور الـنـشـر االخرى بـهـدف حتـقيق االهـداف الـتي تـسعى

اليها.
wLOL² « ÊUMŠ

رسالة بغداد
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األخــــيـــــرين  وفي
مـــعــظـم الــصـــحف
الـعـراقـيـة والـعـديد
ـــطــــبـــوعـــات مـن ا
الــــعـــربــــيـــة مــــنـــذ
ســنــوات بــعــيـدة 
وأود الــتــنـويه الى
ان الــكـــاتب ســـعى
دائـــمــاً عـــبــر لـــغــة
الــرمـوز الى إقــامـة
نـــوع مـن الـــعالقـــة
بينه وب القار 
عـبر الـرهـان على (
ـــتــلــقي فـــطــنــة) ا
وبغـير هـذا الرهان
عـــــلى الـــــفــــطــــنــــة
يـــــــصـــــــعـب فـــــــهم
قـصود من مـقالة ا
( فخامة الرئيس -
  ( 237 /236والى
أي شـيء يـــــــــــرمـي
الكاتب ومـاذا يريد
ان يــــــــقـــــــول ?! ان
هـــنــــاك اكــــثــــر من
قـراءة للـرمز واكـثر
من تـــــفــــســــيــــر ...
وهـــــــــــذه احــــــــــدى
عـــــــنـــــــاصـــــــر     (
األمـــان) وقـــبل ذلك
الـقوة في مـواجـهة
اخلـــــــصـــــــومـــــــات

القانونية ...
في هـذا االطــار تـقف مـقـالــة ( بـانـتـظـار
ـلك-  (83/86في مــقـدمــة االيــحـاءات ا
ؤلف عن قصد الرمزيـة  حيث تسـبب ا
في حـيـرة قـرائه واربـاكـهم وسط حـشـد
من األسـئـلـة والتـفـسيـرات : هل الـكاتب
ضد (ثورة)  14تـموز ...هل يـراهـا على
الـنــحـو الـذي وصـفـهــا به ( ولـكـنـني لم
ارهـــــا بل رأيت آثـــــارهـــــا عــــلى األرض
واجلـدران...فـوضى ودمـاء وحـبل مـت
يتدلى من عمود كهرباء او شرفة عمارة
..قـــالــوا انه الــوصي  –ص (85هل 14
تموز من وجهـة نظره ( فوضى ودماء )
? ويــذهـب الــكــاتب الـى ابــعــد من ذلك 
وكــأنه يــريـد الــقــول: ( الــثــورة) فــقـدت
هـويـتــهـا وتـاهت في الــفـوضى والـقـتل
والـــدم ( ال احـــد يـــدري الى ايـــة جـــهـــة
.. ذهـــــبت الــــثــــورة - (85الى الـــيـــمــ
الـــيــــســــار ..االمـــام ..اخلــــلف الــــشيء
ؤلف انها ذهبت الوحيد الذي يعتقده ا
الى اجملــــهـــول ... وهـــذا في تـــقـــديـــري
ا حصل في 14 افضل حتليل سـياسي 
ــتع اليـوجع تــمـوز  ولــكن بـأســلـوب 
الـــــرأس في حتـــــلـــــيالتـه واليـــــوغل في
تنـظـيـراته ... ثم يـصل الـرمـز الى قـمته
في الـنهـاية ( ولـكن البأس مـادام والدي
لك سـيعود مساء الى قد طمـأنني بان ا
سـاء ومضت الـثورة الـعرش ومـضى ا
ومـــضى ابي الى دار حـــقه .. ولم يـــعــد
ـلك  –ص ? (85هل نــفـهم من هـذا ان ا
ــلـــكــيــة ـــؤلف ( مــلـــكي) ومن دعـــاة ا ا

اسـتــطـيع االدعــاء من دون مــحـاذيـر 
بان الكتاب الذي ب ايدينا ( بأنتظار
ـــلك  100 –مـــقـــالـــة صـــبـــاحـــيـــة ) ا
والصـادر عن ( شبكـة االعالم العراقي
/ بــغـداد  ( 2020 –يــعـد امــتـداداً او
استـكمـاالً لـلكـتاب الـذي سـبقه ( دفـتر
صـــــغــــيـــــر عــــلـى طــــاولــــة  –وجــــوه
وحـــــكــــايـــــات)  الـــــصـــــادر عن ( دار
شـهريـار للـطبـاعة والـنشر  –البـصرة
/  ( 2009 وليست مجازفة اذا زعمت
ــــثل ( اجلــــزء الــــثــــاني ) من بــــانـه 
ــقــالـة كــتــابـات الــعــاني في مــيــدان ا
الــصــحـفــيــة  حــيث ال أهـمــيــة تــذكـر
لـلـفـارق الـبـسـيـط بـيـنـهـمـا  فـالـكـتاب
األول اخـتـص بـتـنـاول  75شــخـصـيـة
من شتى التوجهات : عامة وسياسية
وصـحــفـيــة وثـقــافـيــة وفـنــيـة ...الخ 
ــؤلـف مــوقـــفـــاً جــرت حـــيث يـــروي ا
احداثه ب الشخـصية وبينه بصورة
محايدة وواقعية  وبعيداً عن أي نقد
او مــــدح او تـــزويـق  ومـــعــــظم تــــلك
الـشــخـصـيـات عـلى قــيـد احلـيـاة مـثل
فــؤاد مــعـصــوم والــصــحـاف وعالوي
والعـبادي وبـهجة اجلـبوري وخـضير
فتي وعبد الزهرة احلميري ونرم ا
زكـي ومــنى ســـعـــيــد وســـعــد الـــبــزاز
ـقـاالت في وغـيـرهم  و نـشـر هـذه ا
الــعـديــد من الــصــحف واجملالت وفي
ازمنـة متـفـاوتة ... بـينـمـا ح اخـتار
ـــلـك) مـــئـــة مـــقـــالــة في ( انـــتـــظـــار ا
صــبـــاحـــيـــة كـــانت مـــحــدودة الـــزمن
 (2019 -2016وجـــــمـــــيـــــعـــــهـــــا من
منشورات جـريدة الصباح  وال عالقة
لـــــهــــا بـــــأشــــخـــــاص او مـــــواقف مع
شخصيات قدر عنايتها بظواهر عامة
ومـــواقف واحــداث  وهـــذه الــفــوارق
ب الكـتاب التمثل أهـمية تذكر  الن
أساسـها واحد كـونها تـنتمي الى فن
ـقالـة  والن خصـائصـها االسـلوبـية ا

واحدة ..
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ـتـابع لكـتابـات العـاني الصـحفـية – ا
بـشـيء من الـتـأمل  –سـواء في كـتـابه
األخـيـر ام في عـمـوم نـتـاجه اإلبـداعي
صـحـفـيـاً عـلى مـدى اكـثـر من خـمـسـة
عـقود  يـستـطيع ان يـتلمـس بقدر من
الــوضــوح جـمــلـة مــسـارات ( اليــكـاد)

ـقدمة مـنهـا ظاهرة يـبتـعد عنـها في ا
الـكــومـيــديـا الـتـي تـعـبّــر عن نـفــسـهـا
ـكن تسـميـتها بـصورتـ  األولى ما
بــالـكـومـيــديـا الـسـوداء الــتي تـتـوافق
تـمـامـاً مع الـعـنـوان الـرئـيس لـزاويـته
الــــتي تـــــنــــشــــر فـي الــــصــــبــــاح ( ...
مـايــضـحك) مـنـذ عــدة سـنـوات والـتي
حتـــمل مــقــاالته  وهــذا الــعــنــوان في
حــقـيــقـته تــعــبـيــر مـجــتـزأ من الــقـول
أثور ( شر البلية مايضحك)  وبناء ا
عـلى ذلك فـان الـكـومـيـديـا هـنـا لـيـست
مــصـطـلـحــاً قـائـمـاً بــنـفـسه  بل هي (
نــتــيــجـــة) لــســبب هـــو الــبــلــيــة .. او
بـاألحـرى ( شـر البـلـيـة)  امـا الـثـانـية
ـفــهـومــهـا فــيــراد بـهــا الـكــومـيــديــا 
تعارف عليه  وهو الضحك او رسم ا
ابــتــســامــة  وهـــذا الــنــوع عــلى وفق
مالحــظــتي اليـــلــجــأ الــيه الــكــاتب اال
لـضـرورات تـفـرضـهـا احـيـانـاً طـبـيـعـة
رحـلة ... ومع العـمل او الظـروف او ا
ذلك فالـكوميديـا بنوعـيها واحدة  مع
فارق في هوية االبتسامة ودوافعها ..
بــغض الــنــظــر عن ( الــضــربــة) الــتي
انفردت بها مـقاالت العاني او اقتربت
من االنــفــراد  –ويــراد بــهــا ( بــضــعـة
االســطـر الـقـلـيـلـة الــتي تـمـثل خـاتـمـة
ؤلف الى مفاجأة قالة) حيث يعمد ا ا
ــا اليـقع ضـمن ــتـلـقـي ومـبـاغــتـته  ا
سار حسابـاته ابداً  النها تنـحرف با
الـى وجـــهــــة غـــيــــر الـــوجــــهــــة الـــتي
قـالـة التـقـليـدية اعـتمـدتـها خـطـوات ا
الـطبـيـعيـة  انـهـا على وجـه التـحـديد
تخرج عن السكة االعـتيادية  متحولة
الى سـكـة الـعـودة او ايـة سـكـة أخـرى
من غـير اعالن والتـمهـيد والمـقدمات 
مـثـيـرة من حـولـها زوبـعـة من فـوضى
احلـزن او الـضـحك الـى حـد الـبـكاء ...
أقــــول : اذا جتـــــاوزنــــا خـــــاصــــيــــة (
الـضربـة) فالبـد من اإلشـارة الى ثالثة
عـناصـر اليـصح اجراء عـملـية تـفاضل
فـيمـا بـيـنهـا  األول : عـنـصر الـدعـابة
الـذي يــتـسم بـخـفــة الـدم ويـقـتـرب من
ـزاح الـدغــدغــة .. انه مـزاح مـن اجل ا
بـطنة  خـال من االيذاء او العـدائيـة ا
الحظـوا اهداء الكـتاب ( الى حبـيباتي
الــرائـعــات الــلــواتي مــا زلن يــقــاومن
مخـاوف الـعـمر بـادعـاء الـشـباب ودلع

النساء ...الخ) حتى اذا انتهى من هذا
الـتـقـد االولي  ذكر لـنـا ستـة أسـماء
من حـبـيبـاته الصـحـفيـات  كل واحدة
عــلـى وفق زمن الــتــعــارف ومــكــانه ...
وعـند االسم األخـيـر يـفـاجئـنـا بـدعـابة
ـفـتي  540 –ق.م / جــديـدة ( نـرمـ ا
علقة)  –وهي إشارة ظريفة اجلنائن ا
كن الى قدم الـتعـارف بينـهما  –كما 
ان نالحظ مـقدمة الـكتـاب نفسـها التي
اسـمــاهــا ( مـقــدمـة فــنــطـازيــة)  فـهي
عامـرة بالـدغدغـات الـناعـمة .. فـعنـدما
نـــقل له زمــــيـــله الـــصــــحـــفي يـــوسف
احملمداوي خبر استعداد رئيس شبكة
االعالم الـعراقي يـومـها  الـسيـد فضل
فرج الله لطبع كتابه على نفقه الشبكة
وهــو لم يــلــتق به او يــتــعــرف عــلـيه 
ــشـهـد عــلى الـنـحــو الـتـالي ( وصف ا
فـانـا لم اتشـرف بالـتـعرف عـلى السـيد
فـضل فـرج الـله  كــمـا لم جتـمـعـني به
ـبدع عراقي  او اصبـوحة لالحـتفاء 
أمـسـيـة الخـتــيـار مـلـكــة جـمـال بـغـداد
ـقـاالت ...الخ )  وهـنــاك الـكـثـيــر من ا
ـزحــة الـبــريـئـة تـعــتـمــد الـدغــدغـة وا
ــكـن الــرجـــوع مــثـال الى مــقـــالــة ( و
حالوة الــــتـــفـــوق  –ص (147/148او
الى مــقـاالت ( عالج الـعـقم  –ص/137
 ) (139طــبـيب ونص  –ص) (40/41
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الثـاني: يعبر عـنه عنصر الـسخرية او
باألحـرى الـنقـد الـسـاخر  وهـو اشـهر
ميزات االسلـوبية في مقاالت الكاتب ا
 انه شـديـد الـقـسـوة ومـوجع  ولـكـنه
ــفــردات  فـي الــوقت نــفــسه عــفــيف ا
بعـيد عن الشخـصنة اال عـند الضرورة
ـؤلف يـعنى الـقـصـوى  وآيـة ذلك ان ا
ــوضـوع ونـقـد الـظــاهـرة ومالحـقـة بـا
ـســؤولـيــات الـكــبـيـرة       ( اطــراف ا
ان  –وزارات - أصحاب حكومة  –بر
قـرار ..الخ)  وهـذه الـنـقديـة الـسـاخرة
قـد تكـون في اخلاتـمة  أي ( الـضربة)
او مــــوجـــودة في مــــفــــردات او جـــمل
قـالـة  وفي اغلب مبـثـوثة في ثـنـايـا ا
قالة كن تلمـسها في فكرة ا األحيان 

ومضمونها ...
الــثــالث : وهــو في تــقـديــري من اكــثـر
الــعـنـاصـر الــتي تـسـتــدعي االنـتـبـاه 
وأريـد به ( الرمـزيـة)  او الرمـوز التي
يـعــمـد الـيـهـا الـكــاتب لالحـتـمـاء حتت
خــيـمــتــهـا الــتي تــتــسع الى اكــثـر من
تـفـسـيــر  وهـذا امـر بـالغ األهـمـيـة في
ـليء بـااللـغـام  الن حـقل الـصـحــافـة ا
ـنح الـكـاتب غـطاء الـرمـز في الـعـادة 
قـانـونــيـا يـجـنــبه الـكـثـيــر من تـبـعـات
كن ان ـسـاءلة الـقـانونـيـة  وهكـذا  ا
زيـد مـن االمـعـان ايـحاءات ( نالحـظ 
اللـيلـة التـاسعة  –ص (120/122وهل
هـنـاك عالقـة بـيـنـهـا وبـ الـتـاسع من
نـــيـــســـان ?! ومـــثـل هـــذه االيـــحـــاءات
واالشارات نتعرف عيلها في ( امنيات
بـريـئـة  (19/20 –وفي مـعـظم مـقـاالت
العـاني التي تعـرفنا عـليهـا في كتابيه

وانتظـار عودتها يومـاً ما ? االحتماالت
ـتلك كـلهـا واردة .. ولـكن أيـاً مـنـهـا ال
ــكن االحـتــكـام ذرة من الــيــقـ الــتي 
اليها ومـحاسبة الكاتب عـليها  لسبب
بالغ الـبـسـاطة والـقـوة .. فـهو يـتـحدث
عن طـــفــولــته الـــتي التــعـــرف مــعــنى (
الثـورة) ولم يطـرق سمعـها في بيت او
مدرسـة او منـهج دراسي هذا الـلفظ او
ـفــردة... وعن رؤيــة طــفل بـريء هــذه ا
يـروي ماجـرى امـامه ورآه بالـع ..انه
يقـدم شهـادة صادقة جـداً بالنـسبة له 
مــطــعـونــاً بــهـا امــام الــقـضــاء بــسـبب
طفولته ..الـعاني يقدم انطـباعات تعود
الـى صـــبـــاح  14تــــمـــوز 1958أي الى
مــايــقــرب من  60 ســنــة مــضت  فــهل
نـحــكم عـلــيه بــعـد ســتـة عــقـود انه من
لكية لك والداعـ الى عودة ا عشاق ا
?! هذا مـستـحيل قانـوناً وشـرعاً وعقالً
ان نــحــاكم الـــتــاريخ الــطــفــولي ..لــقــد
وضـعنـا في محنـة .. اشاراته جـميـعها
ـلـكـيـة  ـلـك وا تـقـول انـه من انـصـار ا
ولـكن تــلك اإلشـارات في الــوقت نـفـسه
من نتاج طفل ذهب الى ساحة الشهداء
ـــلك لــــيـــرى الـــثــــورة  وفي ظـــنـه ان ا
سيـكـون جـالسـاً هـنـاك علـى كرسي من
ذهب عنـد جـسـر الـشهـداء.. فـهل نـأخذ
ـــا يـــراه من كـــان في مـــثـل عـــمــره ..
بـاختـصار كـنا امـام شاهد نـقي بريء 
ولـكن ال يـؤخـذ بـشـهـادته ... و.. وانـهـا
براعة التالعب بنا وبالقراء وبالرمز .

أ  –ا الروائي :
مـشـرحــة بـغـداد روايـة لــبـرهـان شـاوي صــادرة عن دار مـيـزوبــوتـومـيـا  ,بـغـداد ,
توسط تقريباً  ,والرواية من 2014م  ,ط , 2بحدود (  ( 220صـفحة من القطع ا
روايـات الـوجع الـعـراقي بـعـد الـتـغـيـيـر الـعـام 2003م وتـكـشف عـلى لـسـان جـثث
ـوتى في مشرحة بغداد وخارجها الـتاريخ الدموي الذي أصاب العراقي  –كما ا
يرى الروائي  –بـعد دخول القـوات االميركيـة لبغداد وتغـيير النـظام السابـق نتيجة
االنـقسـام العـقـلي الذي أصـاب الكـثيـر من األفراد  ,ويـتعـمق الـروائي في تسـجيل
هـذا التأريخ على شكل سيـرة ( بيبولوغرافـيا ) لعديد من الشـخوص التي أصابها
الـقتل والذبح بأبشع الوسائل  ,والـرواية تنساب على لسان الراوي العليم ( مؤلف
نولوجات الـرواية ) فهو الـذي يدير االحـداث ويوجه احلبكـات الدرامية  ,ويـوظف ا
ـشـرحة ـوتى في ا الـداخـلـيـة واخلـارجـية  ,ويـسـرد احلـكايـات عـلى لـسـان جـثث ا
شرحة صفات األحياء في احلوار وسرد األحداث وتى في ا فالروائي منح جثث ا
واعـطاهم الـصفـة االحيـائيـة في الـتحـرك والتـنقل والـتعـبـير عن آالمـهم ومشـاعرهم
ا لم سبـبات لقـتلـهم بحريـة تامـة وكأ ومـا آل إليه حالـهم جثـثا تسـرد االسبـاب وا
يـكـونـوا أمـواتـاً قـد فـقـدوا احلـيـاة وصـاروا جـثـثـاً هـامـدة مـعـروضـة لـلـتـرشـيح في
وروث الديني وتى أفاد من ا شرحة والروائي في هذا التوظيف جلثث ا ثالجـات ا
الئـكة عن أعمـاله في القبر ـيت في القبـر يتعرض السـئلة ا االسالمي إذ ورد ان ا

ويجيب عنها .
يــتـابـع الـروائي ســيــرة حـارس
ــشـرحـة آدم من الــبـدايـة الى ا
الــنــهـــايــة بــخــاصـــة تــتــبع آدم
حلـــوارات اجلـــثث وشـــكـــواهــا
واالحـداث الــتي مـرت بـهـا قـبل
ان تـصـبح جثـثاً هـامدة  ,حـتى
أحــــال الـــروائـي آدم احلـــارس
الى شـخصية مريـضة عصابيا
ــارس عــمــله ونــفــســيــا وهــو 
ــقـبــرة فـآدم قـد كــحـارس في ا
تــغـــيــرت حــيـــاته الــســـويــة في
ـــقــبـــرة واصـــابــتـه الــهالوس ا
والـــشــــكــــوك وهــــو يــــســــتـــرق
حــوارات اجلـــثث في دفـــاعــهــا
عن نــفـســهـا أو انــتــقـامــهـا من
أعـدائها ومـا كانت تمارسه في
حـيـاتهـا قبل الـقتل  ,حـتى فـقد
آدم الـــســـيـــطـــرة عـــلى نـــفـــسه
وأصـبح يزحف الداء عـمله بدال
ـشي منتصب القدم من أن 
وقـد شـعر انه من األمـوات مثل
شـرحـة التي هـذه اجلـثث في ا
تــتــحـدث عن تــاريــخــهـا  ,لــكن
مـــاذا قــصـــد الــروائي من دور
شـخصيـة آدم في السرد ? هل
أراد أن يـقـول لـلـمـتـلقي ان آدم

ا يـحدث صـورة مصـغرة لـواقع حـال العـديـد من االفراد الـذين هم علـى مسـاس 
من قـتـل وذبح وتــفـجــيــر وان مـصــيــرهم كــمــصـيــر آدم في الــشــكـوك  ,اخلــوف ,
الـهالوس  ,االدراكـات غيـر الصـحيـحة ... الخ  ,وآدم لم يـجـد لذة حـتى في الفـيلم
اذا هـو قلق الـليـلة , ـشرحـة ( ال يـدري  اجلـنسي بل تـماثـل مع حيـاة الرعب في ا
سـأل نـفسه عـن دافعـه ألن يشـاهـد هـذا الـقـرص الـتسـجـيـلي الـواقـعي قـبل الـفـيلم
اجلـنسي فلم يجد نفـسه جواباً مقنعاً  –الـذي يعرفه ان هناك رغبـة داخلية مشوبة
شاهدة ذلك القرص ... بـخوف خفي واسئلة غامـضة لم تتضح في أعماقه تـدفعه 
في الـصورة يـبدو وجه فـتى في السـادسة عـشرة أو أكـثر بـقلـيل . كان يـجلس في
ـكان . وجهه مذعور ونظراته قلقة  ,لـكن كان يحاول ان يبدو طبيعياً  ,ظهر وسط ا
على الشاشة خمسة أشخاص آخرون  ,إضافة للمصور حامل الكاميرا ... ما هو
ـهـدي .... ومـاذا تـفعل اسـمك ... ? سـأله أحـد الرجـال اجلـالـس  –اسـمي آدم ا
في مـنـطقـتـنا  ,أجـمع بقـايـا أكيـاس االسـمنـت من أماكن الـبـناء لـتـصنع أمي مـنـها
أكـيـاساً صـغـيرة لـبائـعي اخلـضراوات  ,وتـعـيش من بيـعـها  –أنـت تكذب ? ... قل
هـدي وال أعرفه ... يـعني أنك ال ـهدي ... لـكني لـست من جيـش ا انك من جـيش ا
اً من هـنـا ? ... عـلى بركـة الـله ... لـقد اعـتـرفت ... وحلّ عـليه تـريد ان تـخـرج سـا
الـقـصــاص ... عـلى بـركــة الـله ... اقـتــرب اثـنـان من الــواقـفـ .... وأجــبـراه عـلى
اجلـلـوس عـلى ركـبـتـيه عـنـد حـافـة احلـوض ( الـبـانيـو ) ... فـي هـذه االثنـاء ضـغط
ـذعور  ,يـبـدي مـقـاومـة ضـعـيـفـة ال إراديـة  ,فـي تلك االثـنـان عـلى ذراعي الـفـتـى ا
ذعور الى الـلحظة امسك حامل السك بخصلة شعر أمامية ساحباً رأس الفتى ا
األعلى بقوة  ,بـينما مرر نصل سكينه الكبيـر بقوة على عنقه ذابحاً إياه . نفر الدم

بقوة ملوثاً احلائط )           ص . 6 – 15
وت اجملاني في اجملـتمع العراقي عن الـروائي أراد أن يعمم حـالة القتل والـذبح وا
تاجرة بـأمثال هذه األقـراص التي تكـشف عن وحشية قـتل االنسان ألخيه طـريق ا
فـاجـئة االنـسان  ,كـما ان الـروائي اتـخـذ من هذا الـتـقد لـلـوصول الى ضـربـته ا
ــشـرحــة لـتـكــون أقـراص الـذبح ـوتى داخل ا وهي مـشــاركـة آدم حـوارات جــثث ا

وت حقيقة إذ يكون التطبيق العملي لواقعية هذه االقراص . والقتل وا
ب  –حوارات اجلثث ودور احلارس آدم :

ال بـد من أن أشـيـر أوالً الى أن الـروائي قـسّم روايـته عـلى اثـني عـشر فـصال وكل
كن عدّها قـصة قصـيرة ومجمـوعها الروايـة ( مشرحة فـصل من فصول الروايـة 
بـغداد ) هـذا الـبـناء الـفـني أتاح لـلـروائي ان يعـكس في كل فـصل حـوارات اجلثث
بـشـكـل يـخـتـلف عن احلــوارات في الـفـصل اآلخــر وان يـعـطي آلدم احلـارس دوراً

متميزا في كل حوار يتسق وحوارات اجلثث .
وفصول الرواية جاءت وعلى النحو اآلتي :

ـطـبخ في الـبـانـيـو .  – 2اآلخـرون .  – 3تــأمالت من قـاعـة  – 1الـذبح بـســكـ ا
ــنـــســيــون . – 6 الـــتــشــريح .       – 4يـــوم عــراقي جــداً .  – 5ألــهـــؤالء ... وا
وتى .  – 9حـواء البـغدادي 10 الـضيوف .  – 7حـواء هانـوفر .    – 8فـضول ا

ظلم .  – 12صباح اجلثث .  –اجلثث الهاربة .  – 11حراس السجن ا
حـاول الروائي ان يـسـتبـطن جـثث القـتـلى ( ان صحّ التـعـبيـر ) وان يـكون حـوارها
ـشـرحة  ,ومـحـفـوظة في فـيمـا بـيـنـهـا انـسيـابـيـاً عـمـا آل إلـيه حـالهـا مـقـتـولـة في ا
شـرحة أمام الـثالجات وكـأن نسغ احلـياة ودبـيبـها قـد بعث فـيهـا مرة أخـرى في ا
ذهـول احلارس آدم الـذي جـعله الـروائي شاهـد عـيان ومـشارك في تـلك احلوارات
ـشـاعـر حب خـاصة ومـا أصـابه من آالم وامـراض نـفـسيـة ( كـان احـيـانـاً يـحس 

تتملكه نحو جثث بعض النساء الشابات ... 

W¹œd « WF «u « w  wEHK « ŸUI¹ù« ÆÆb³Ž rO¼«dÐ≈ qOŽULÝ≈
الالحـــقـــة لـــهـــا فـــعل الـــرؤيـــا والـــرؤيــة
ــتــمــاسك  امــا االنــتــفــاع لــلــتــعــاضــد ا
ـعــنـوي فــهـو تــطــبـيــقي تــابع أحـيــانـاً ا
لـلـمظـهـر االفقي من مـصـاغ اجلمـلـة التي
تـعرض عن اخـتزال الـتجـريد الـصوري 
والــهــدف األســاس من الــرؤيــة والــرؤيــا
ـتــقـدمـتـ ان يــكـون االجـراء مــقـنـعـاً  ا
والنقد سـيسوغ الفعل الـقصصي كظاهر
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ـنــاسـبـة صـدور كــتـاب جـديـد لــلـنـاقـد
اسماعـيل ابراهيم عبـد(هان شر زمان)
 االحتفاء به من قـبل جمعيـة الثقافة
ـركز الـثـقافـي البـغدادي لـلـجمـيع في ا
واقـيـمت له ندوة وحـفل تـوقـيع ادارها
الــكــاتـب جــاسم الــعــلي حتــدث فــيــهــا
الـعـديــد من الـنـقـاد والــكـتـاب. اسـتـهل
هم ان الندوة الـكاتب العـلي فقال من ا
يــتـخـذ األديب او الـكــاتب هـويـة له من
خالل مـنجـزه وتـفرد أبـداعه اذ البد ان
نــــنــــسب اي عــــمل ابــــداعي الـى هـــوة
مـعينـة وجنـسيـة ليأخـذ بعـده الوطتي
ـنجز والعـربي واألنسانـي مادام هذا ا
ينتـمي الى هوية ...ألن الـلغة هي قوام
أي عـمل نـصي شـئنـا ذلك ام ابـيـنا ألن
اللغة ليست وسـيلة تعبير فقط بل هيَ
قـيم وأفـكـار ومـوقف والـيـوم في عـصر
ـفاهـيم النقـدية وتـغيرت تطـورت فيه ا
عـمـا كـانت عـلـيه ذلك ألن الـقص نـفـسه
قد تغير في أشكـاله ونقنياته وأستلزم
مفاهيم نقدية جديدة تواكبه ..وهذا ما
قـدمه لــنـا الـنــاقـد والـقـاص أســمـاعـيل
ابراهيم عبد فـي كتابه ( هان شر زمان
) مـن خالل األشــتــغــال عـــلى الــلــفــظــة
..والــصــورة ..واألفــعـــال ..في قــصص
اجملموعة وما تقدم فيها من اشتغاالت

تنظيرية نقدية. 
ــؤلف عن كــتــابه احملــتــفى به: وقــال ا
ـعـنى بـتـجـريـد الـفـوتو يـعـتـدُّ الـقص ا
ـا يخص قص ـ بـحسب مـا نـريده ـ و

الـلغـة ـ بـطاقـة االيقـاع الـلفـظي وما هي
عـلــيه في الــواقـعــة الـســرديـة  لـيــكـون
لـلــســرد نـظــام ايــقـاعي حــدثي بالغي .
تتحقق مباغي هـذا االيقاع ال بالتكرار 
ــا بـــتــطــويـــر االفــكــار عـــلى اعــقــاب ا
الـتقـابل الـلـفظي . في الـتـوصيف اعاله
يــتـطـلـب األمـر تـوضــيـحـاً تــفـصـيــلـيـاً 
ــعـــنى انه البــد من تـــفــاصــيل أُخــرى

تـــعــطي لإلجــراء مـــبــرر االســتــعــمــال .
ونذكر في مهادنا هـذا للفظ اللغة  نوعاً
من الــقص تــكــون الــلــفــظــة االولى فــيه
صـاحلــة النـطـبـاع اولي من الـداللـة  ثم
ؤلـفـة للـجـملـة الواحـدة تـفعل األلـفـاظ ا
فعل اللـقطة الـتجريديـة لإلداء اللغوي 
عـلى عـلى نــحـو تــكـامــلي وتــضـافـري  
ظهري  واجلمل الرغم من استقاللـها ا

لـالسـتـعـارة الـقـصـصـيـة  الـتي تـتـبـنى
ـادي الـشـبـيه بإداء ـظـهـر واجلـوهـر ا ا
تـوسطة الـتقـنية اللـوحة التـشكيـلية  ا
رحلة ما ب (التـجريدية واالنطباعية)
ـفــرد في اجلـمــلـة  وســيـكــون لـلــفـعـل ا
الــواحـــدة قــوة تــأثـــيــر تــعـــادل تــأثــيــر
الـعـنـصر الـلـونـي او الـفكـري فـي لـوحة
ـــــتـــــوسط الـــــرسم الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـي ا
ـثل (الـتـجـريـديـة واالنـطبـاعـيـة) . و بـ
فأن هـذا الــفـهم كــونه غـايــة فـلـســفـيـة  
ــشــهــد اجلــزئي االجــراء قـــد يــتــجه بــا
عنى ـ تضليالً  للقص نحو ال قصدية ا
وهــو مــا يــزيــد مــتـــعــة االكــتــشــاف في
القراءة ومـتعة اختـراع قيمة جـمالية لم
يــقـصـدهـا واضع الـتـدوين الـقـصـصي 

اخترعها او توصل لها قار النص.
وخالصـة الـتـطبـيق ان تـكـون كل حاالت
الـسرد ال تـبتـغي عالجـاً ألية ظـاهرة وال
تـتـبـنى أي مـعـنى اخالقي  ولن تـنـحاز

ألي اجتاه لغوي مستقل.
 وفـي مـداخــلــة الــنــاقــد مــحــمـد يــونس
اشــــار:- الى ان الــــكـــاتـب اســــمـــاعــــيل
ابــراهـيم عــبـد في مــجـمــوعـته يــذكـرني
بـالـكاتـب اكتـافـيو بـاث ...عـندمـا انـتهى
من قــراءة قـــصــيـــدته حــيـــنــمـــا خــاطب
احلـضـور هل شـاهد قـصـيـدتي ألن ما
كــتــبه الــكــاتب من قــصص مــنــضــبــطـة
ـعـنى والـتـجـنـيس بــروحـهـا من خالل ا
ألن سـيرورة احلـداثـة وتطـورهـا هو في
تـداخل االجـناس من خالل لـغـة الكـتـابة
وتـــفـــوق احلس االبـــداعي في مـــســـألــة

االسترجاع. جانب من الندوة
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ـسـاحـة اجلرف الـقـاري الـعـراقي الذي
لم يتم حتديده أو االتفاق عليه حلد اآلن
 أن عــمــلــيــات احلــفــر والــردم وإنــشــاء
الـسواتـر اخلراسـانيـة في خور عـبد الله
سـوف تـلحق الـضـرر بالـثـروة الـسمـكـية
ـيــاه اإلقـلـيــمـيـة الــعـراقـيـة والـتي في ا
تـعـتـبـر مـصـدر رزق آالف الـعـراقـيـ من

ناطق اجلنوبية. سكان ا
 إجـهاض مـشروع مـيـناء الـعراق الـكبـير
أو مـــيــــنـــاء الــــفـــاو الـــكــــبـــيــــر وجـــلب
اسـتـثــمـارات وأمـوال عــربـيـة وأجــنـبـيـة
لـتـوظــيـفـهــا في جـزيـرة بــوبـيـان لـكي ال
تـكون أي جـدوى اقتصـادية مـحتـملة من

إنشاء ميناء الفاو الكبير.
 أن الـكثيـر من األضرار ستـلحق بالـبيئة
مـن جـــراء الــــفــــضالت الــــنــــاجـــمــــة عن
ـشـروع والـسـفن الـراسـيـة فـيه أو من ا
ــزمع إحلـــاقــهــا ــشــاريـع اخلــدمــيـــة ا ا

يناء( ). با
g «uN «

( ) انـــظــر مـــيــثـــاق خــيـــر الــلـه جــلــود 
مـستـقبل الـعالقـات السـياسـية الـعراقـية
اخلـليجية  نشرة حتليالت إستراتيجية
 الـــســـنــة ( ? (3الـــعــدد ( ? (44مـــركــز
وصل  الـدراسات اإلقـلـيمـيـة  جامـعـة ا

حزيران  ?2009ص.1
  ( )فــــرانــــســــيس أ.بــــويل  الــــواليـــات
ـتحدة كمحتل محـارب  مقالة منشورة ا
فـي الــنـــشـــرة اإلخـــبـــاريــة األمـــريـــكـــيــة
( (Counter Punchبـــــتـــــأريخ /22/12

2005.
 ( )مــــحـــمـــد عــــبـــد الـــرحــــمن يـــونس 
الـــتــــحـــديـــات الـــتي تــــواجه الـــعالقـــات
الـعــراقـيــة الـكـويــتـيـة ? 2006 – 2003
ـركـز ـؤتـمـر الــعـلـمي الـسـنـوي  وقـائع ا
الــدراسـات اإلقــلــيــمــيــة ( الــعـراق ودول
اجلـــوار) لــــلـــفــــتـــرة من /12/ 21 – 20
ــوصل  ? 2007ص  ? 2006جــامـــعــة ا

110 - 111.
ـزيـد من التـفـاصـيل أنـظر مـحـاضر ( ) 
IKBDC/) عــمل الــلــجــنـة فـي الـوثــائق

49). 40 Mln 19
()عـلي الــهـاشــمي  من يـســعى لـعــرقـلـة
الــتــقــارب الــعــراقي اخلــلــيــجي  مــوقع
http:// ـــعــلــومـــاتــيــة شـــبــكــة الـــنــبــأ ا
www.annabaa.org?na\banews?5

8?132.htm.
IKBDC/) انــــــظـــــر الــــــوثـــــيــــــقـــــة( ) 
 ( Mln.51.PP 1-11الـــــــصــــــــادرة عن

مجلس األمن الدولي.
( ) انـظر الـوثيـقة ("(S/22558الـصادرة
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{ لواء بحري ركن متقاعد

واألجـــنــــبـــيــــة رفع الـــعــــلم الـــكــــويـــتي
ــــســـــبق من واحلـــــصــــول عـــــلى اإلذن ا
الـسـلـطـة الـبـحـريـة الـكـويـتـيـة بـالـدخول
ـغــادرة. وهـذا مــا شـرعـت بـتــطـبــيـقه وا
ــكــلــفـة الــســفن احلــربــيــة الــكــويـتــيــة ا
بـاالستـطالع العمـيق في خور عـبد الله 
والــتـي دأبت عـــلى تـــوجـــيـه نـــداءاتـــهــا
ـتوجـهة إلى الـصارمـة لربـابـنة الـسفن ا
ـوانئ الـعـراقـية وإلـزامـهـا بـرفع الـعلم ا
الـكويـتي وإنـزال العـلم العـراقي بالـقوة.
وبـهذا فـقـد العـراق سيـادته عـلى منـافذه
ـثـبـتة عـلى ـوجب احلـدود ا الـبـحـريـة 

الحية األدميرالية ( ). اخلرائط ا
 •عـلى الرغم من أن السواحل الكويتية 
يـزيــد طـولـهـا عـلى  499كـيــلـومـتـرا أي
ـسـافــة بـ الـبــصـرة وبـغـداد  بـطــول ا
وتــنـشــر عــلى طــول ســواحــلــهـا مــوانئ
تـــخــصــصــيــة واســعــة فـي الــشــعــيــبــة
والــــشــــويخ واألحــــمــــدي والــــدوحــــة 
والـقـليـعة وعـندهـا مـجمـوعـة كبـيرة من
لــكــنــهــا ــراسـي الــعــمــيــقــة  ــرافئ وا ا
اختارت أن تنفذ مشروعها ميناء (مبارك
الـكـبـيـر)  عام  2005في أضـيق األمـاكن
وحتــشــره حـــشــرا في خـــاصــرة ســاحل
الـفــاو عــلى الــسـاحـل الـشــرقي جلــزيـرة
بوبيان لـتخنق الرئة البـحرية الوحيدة
كان الـتي يتنفس منهـا العراق في هذا ا
احلــســاس( ) الــذي يــعــتــرض خــطــوط
ـوانئ الـعراقـية تـوجهـة إلى ا الـسفـن ا
وتـصر عـلى فـرض واقع جـيوبـوليـتـيكي
ـــنــاطق فـي مــنـــطــقـــة تــعـــد من أحــرج ا
الحـيـة في الـعـالم وكـأنـهـا تـريـد غـلق ا
ـــوانئ آخــــر مـــا تــــبـــقى مـن بـــوابــــات ا
الـعـراقـية وبـالـتـالي حـرمـان الـعراق من
ارتــبــاطـاتـه الــبــحــريـة. والــتــســاؤل عن
الـدوافع احلقـيقيـة التي تـقف وراء إقامة
ـوقع بالذات ينـاء في هذا ا وبـناء هـذا ا
(جــزيــرة بــوبــيـان) وفي هــذه الــظـروف
ـنطـقة ? وما احلـساسـة التي تـمر بـها ا
ـتـرتـبة عـلي هي الـتـأثـيـرات والـنـتـائج ا
ـينـاء من النواحـي القانـونية بـناء هذا ا
واجلـغـرافيـة والـسيـاسـيـة واالقتـصـادية
ا يلي كن إجماله  والـبيئية ? كل ذلك 

:ـ
ـينـاء اجلـديد سـيعـمل عـلى حتيـيد  أن ا
ـــوانئ الـــعــراقـــيــة(األســـمــدة الـــنــفط ا
والـبـتروكـيـمـيـاويات احلـديـد والـصـلب
ـارسـة الـضـغط والـبـضـائع الــعـامـة) و
ـيـنـاء عــلـيـهـا فـمـنـشــات وأعـمـال هـذا ا
سـتـؤثــر عـلى مـيــاه الـعـراق اإلقـلــيـمـيـة
ـراته وســتـؤثــر عــلى جــرفه الــقــاري و
الحية وبـالتالي على حـدوده البحرية ا
 واحلـــقــيــقـــة إن بــنــاء مـــشــروع بــهــذه
الـضـخـامـة ستـكـون له تـأثـيـرات سـلـبـية
ضـارة عــلى االقـتــصـاد الــعـراقي بــشـكل
ـوانئ العـراقـية مـبـاشر حـيث سـتفـقـد ا
عـتادة مع خـطوط الـشحن لـتعـامالتهـا ا
ـية وبـالـتالي فـقدان آالف الـبـحري الـعا
األيـدي العـاملـة العـراقيـة التي تـعمل في

وانئ أعمالها. تلك ا
 إن االمـتدادات الـناجـمة عن أرصـفة هذا
ـــيـــنـــاء االســـتـــفــزازي حـــسب مـــراحل ا
ــشـروع ســوف تـلـحـق الـضــرر األكـيـد ا

ار تقع خارج إطار تطبيق قاعدة اخلط ا
في الـوسط طبـقاً التفـاقيـة قانون الـبحار

لعام  .1982
 •لـقـد انـفق الـعـراق عـلى مـدى عـقود من
الـزمـن ماليـ الـدوالرات عــلى عـمــلـيـات
الحـة كــري وتـوســيع وصــيـانــة طــرق ا
والـقـنـوات الــرئـيـسـيـة والــثـانـويـة الـتي
تــؤدي إلـى خـــور عــبـــد الـــله وتـــمـــر من
ـــراسي في ـــوانـي وا خاللـه وإقـــامـــة ا
ـنطقة من اجل ضمان تدفق جتارته في ا
الـبـحـر. أن فـرض احلـدود في خـور عـبـد
الـله بالطـريقة الـتي مارستـها اللـجنة قد
شـــكـل إنـــكـــارا خـــطـــيـــراً حلق الـــعـــراق
ــنـفــذ حـر إلى الـتــاريـخي فـي الـتــمـتع 
الـبـحـر من خالل عـمـلـيـات مالحـيـة آمـنة
وغـيــر مــقــيـدة في خــور عــبـد الــله والى
احلـد الـذي يـصـبـح مـعه الـعـراق عـمـلـيـاً

دولة برية مغلقة. 
W¹d×³ « œËb(« rOÝdð sŽ WLłUM « —«d{_«
أمـا أهم األضرار التي جنـمت عن ترسيم
احلـدود الـبـحريـة بـ الـعـراق والـكويت
من قـبل جلــنـة تـرسـيـم احلـدود الـدولـيـة
ـشكـلة وفق الـقسم (أ ) من الـقرار 687 ا
 (1991)والـتـي تـضــمن نـتــائج عــمـلــهـا
قـــرار مــــجــــلس األمن الــــدولي رقم 833

لسنة  1993فهي كما يلي : ـ
 •لـقد فـقـد العـراق أراضي واسـعـة غنـية
بــالــبــتـرول هــذا بــاإلضــافــة إلـى فــقـدان
الـعـراق لـلـقـاعـدة الـبـحـريـة الـوحـيـدة له
ــطــلـة عــلى اخلــلــيج الــعــربي أال وهي ا
قـاعدة( اخلـليج الـعربي) الـبحـرية في ام
قـصر بكل مراسيها ومنشاتها ومداخلها
الـبــحـريــة بــسـبب ضــمـهــا إلى الــكـويت
أيـضا حـسب قـرارات مجـلس األمن التي
حـرمت العراق من إطاللته الوحيدة على
اخلـلــيج الــعـربـي حـيث ســبب اســتـيالء
الحي في خـور عبد مر ا الـكويت عـلى ا
ـوانيء عراقـية الـله من تـعطـيل العـمل 
عــــــدة مــــــثـل األرصــــــفــــــة الــــــعــــــشــــــرة
والـبتروكـيميـاويات وميـناء خور الـزبير
ــيـنــائـ واحلـديــد والـصــلب وأخــيـرا ا

التجاري والنفطي في أم قصر. 
 •إن اخلط احلـــدودي بـــشــكـــله احلـــالي
ـرسـوم عـلى اخلـرائط الـبـحـريـة يـقـطع ا
ـتـد الحي الـعـراقي بـالـكـامل و ـمـر ا ا
مـن جـــنـــوب ارصـــفــة قـــاعـــدة اخلـــلـــيج
ـسلـوبـة) إلى الضـفة الـعراقـية الـعربي(ا
قابـلة لها ويـقتـرب من جزيرة األخـرى ا
(حــجـام) بــحـيث يالمـس اجلـزء األسـفل
ــعــنى أن مـــقــتــربــات جــزيــرة مــنــهــا 
(حـــجـــام) نـــفـــســـهـــا صـــارت من ضـــمن
ـتـلــكـات الـكــويت. وسـتـصــبح الـسـفن
ـغـادرة من الـعـراقـيـة وغـيـر الـعـراقـيـة ا
مـيـنـاء أم قصـر نـحـو الـبـحـر. داخـلة في
جرد يـاه اإلقلـيمـية الـكويـتيـة  حـدود ا
ـيـنـاء بـبـضـعـة أمتـار فـقط مـغـادرتـهـا ا
وهـذا يعني حتمية قـيام السفن العراقية
بـرفـع الـعـلم الــكـويـتي واالســتـئـذان من
احلـكومـة الـكويـتـية عـنـد االنتـقال من أم
قــصـر إلى الـفـاو أمـا الـســفن األجـنـبـيـة
ــرجح أن الـكـويت الـوافــدة إلـيـنــا فـمن ا
مـارسـة ما يـسـمى بحق سـتسـمح لـهـا 
ــرور الــعــابـر. ــرور الــبـريء أو حق ا ا
ـرتـسـمات وسـيـحـرم العـراق في ضـوء ا
اجلــديـــدة من أي مــنـــفـــذ ســيـــادي عــلى

البحر.
 •صــــار الـــعــــراق يـــعــــد من الــــبـــلـــدان
تـحدة ـوصوفـة حسـب اتفـاقيـة األ ا ا
ألعـــالـي الـــبـــحـــار بـــأنـه من الــــبـــلـــدان
ــتــضــررة جــغــرافــيــا المــتالكه ســاحل ا
جـغـرافي مـحـدود جـدا ال يـتـجـاوز طـوله
( (29مــيال بـحــريـا أي ( (57كــيـلــومـتـرا
يـبـتـد مـن ( رأس الـبـيـشـة ) ولـغـايـة أم
ــسـافــة بـ قــصــر في حــ تـقــلـصت ا
احلـدود الزاحفـة لكل من إيـران والكويت
إلى أقل من  18مـيل بـحري  األمـر الذي
ـــوانئ الـــعـــراقـــيــة جنـم عـــنه تـــكـــدس ا
(األســمــدة الــنـفط احلــديـد والــصــلب
والـبتـروكيمـياويات والـبضـائع العـامة)

في منطقة واحدة محدودة وضيقة.
الحـيـة صـارت بـالكـامل    •إن الـقـنـاة ا
ــيـاه اإلقـلـيــمـيـة الـكــويـتـيـة. من ضـمن ا
حــيث اســتــحــوذت دولــة الــكــويت عــلى
الحية برمتها. األمر الذي يعني الـقناة ا
أن الــعــراق أصــبح مـــعــزوال تــمــامــا عن
ـيـة. بـعد أن ـسـطـحـات الـبـحـريـة الـعـا ا
صـارت نافـذته الـبحـريـة خاضـعـة لنـفوذ
ــا وسـيــادة احلــكــومــة الـكــويــتــيـة ور
سـتـفـرض الـكـويت عـلى الـسـفن احملـلـية

الـبـحري (خـور عـبد الـله) لم يـشر إلـيـها
بــدقـة في وصـف احلـدود كــمـا تــضــمـنه
تـبادل الـرسائل لـعام  ?1932ولـذلك فأن
تـعـيـ احلـدود كـان غـيـر مـتـاح" لـلـجـنة
كن أن تـتم عـلى أساسه عـملـية والـتي 
تــرســيم هــذا اجلــزء من احلــدود". كــمــا
ــســتــشــار الــقــانــوني كــشف كــيف أن ا
أوضح لـه في نـــــيـــــســــان  1992أن "أي
تـغـيـيـر في تــفـويض الـلـجـنـة من جـانب
مـــجــلـس األمن هـــو خـــارج حـــدود هــذه
ـسـألـة". كـمـا الحـظت الـرسـالـة أن هذه ا
ـسـألـة نـوقـشت مـرة أخـرى ب رئـيس ا
ستشار القانوني في أيار ثم الـلجنة وا
نـوقشت مرة أخـرى أيضا في اجـتماع
عـــقــدا بـــ رئــيس الـــلــجـــنــة مـن جــهــة
ـستـشـار القـانـوني واألم الـعام من وا
جـهة أخرى في تمـوز وأيلول عام 1992
حـيـنـما أتـيـحت لـرئـيس الـلـجـنـة فـرصة
ــتـعـذر ــوقف الـذي جــعل من ا "وصف ا
بـالنسـبة لي االستـمرار ما لم جتـر هناك
تـعـديالت لـتــفـويض الـلـجـنـة". بـعـد ذلك
أشـارت الرسـالة" ونـظراً إلدراكي انه من
الـصـعب بـالـنـسـبـة لي تـغـيـيـر الـشـروط
احلـاليـة للـرجوع إلى الـلجـنة وألسـباب
أخـرى شــخـصــيـة لم يــعـد لـي أي خـيـار
آخــر غـيــر تــقــد اســتــقــالــتـي". وعــنـد
اسـتـقــالـة رئـيس الــلـجـنـة عــ الـسـيـد(
نـيـكــوالس فـالـتـيـكــوس )من ( الـيـونـان)
رئـيسـاً لـها و عـقـد اجللـسـة السـادسة
لـلـجــنـة في جـنـيـف لـلـفـتـرة من /14-16
كـانون الـثاني/ ?1992واتـخذت اللـجنة
ـــبــدأ خـاللـــهـــا قـــراراً ســـريـــعـــاً  بـــان ا
اجلـوهـري الــذي يـحـكم عـمــلـيـة تـرسـيم
احلـدود في (خـور عـبـد الـله) يـنـبـغي أن
ـا يـفـهم ـار في الـوسط  يـكـون اخلـط ا
مــنه أن هـدف وغــرض تــسـويــة احلـدود
الحـة البـحريـة لكال هـو تسـهيـل مرور ا
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إن الـتـدخل في عمـل اللـجـنة والـضـغوط
غـير الـقانـونيـة التي مـورست علـيها من
قــــبـل الـــكــــويـت واإلدارة األمــــريــــكــــيـــة
واحلـكــومـة الــبـريــطـانـيــة  قـد أدت إلى
نـــتــيــجــة تــثــيـــر عــدداً من الــتــســاؤالت
كن إيجازها باآلتي: القانونية وهذه 
 •إن صــــيـــغـــة تـــعـــيــــ احلـــدود الـــتي
اعـتمدهـا مجـلس األمن كأساس لـترسيم
احلدود في القرار  ?(1991) 687والتي
 الـتوسع فـيهـا في تقـرير األمـ العام
ـتحدة الذي قـدمه طبقاً لـلفقرة 3 لأل ا
ذكور ال تـتضمن أية إشارة من الـقرار ا
لـــوصف احلـــدود في خـــور عـــبـــد الـــله.
ـسـتـحيل وعـلى هـذا األسـاس فـأنه من ا
االعتماد على تلك الصيغة في أية عملية
تـرسيم للحـدود من النوع الذي قامت به
الـلـجنـة ألن الـترسـيم يـنـبغـي أن يعـتـمد
عـلى وصف لـلـحـدود أي بـعـبـارة أخرى
تـعـيـ لــلـحـدود مـتـفـق عـلـيه من جـانب

عنية.  األطراف ا
ـكن أن  •إن مـنـطـقـة خـور عـبـد الـله ال 
ـياه الـبـحـرية تـكـون من نفـس طبـيـعـة ا
اإلقـلـيـمــيـة عـلى أسـاس عـمــلـيـة تـعـيـ

احلـدود التي اقرها القرار (1991) 687
بـغيـة التـمكـ من تطـبيق قـواعد قـانون
ـناطق البـحرية ب الـبحار في تـقسيم ا
الـدول الـتي تمـتـلك سـواحل مـتقـابـلة أو
مــتــجـــاورة.  وحــتى عـــلى افــتــراض أن
مــنــطــقــة خــور عــبـــد الــله هي جــزء من
ـنـطقـة الـبـحـريـة اإلقلـيـمـيـة  فـان هذه ا
ــفـــهــوم "الــظــروف ـــنــطــقــة تـــخــضع  ا
اخلـاصة" الذي أكده اخلبيران احملايدان
في الـلـجــنـة .  وعـلـيه فــان هـنـاك مـبـرراً
تـاماً استناداً إلى اتفاقية قانون البحار
ـنـطـقـة الـبـحـريـة لـعـام  1982لـتـعـيـ ا
عـلى أساس آخـر وان يكـون هنـاك اتفاق
بـ األطراف عـلى ذلك. إن القـواعد التي
ـكـن تـطــبــيـقــهــا في غـيــاب "الــظـروف
اخلـاصـة" تـكـتـسب قـوة خـاصـة لـصـالح
الـعـراق وذلك لعـدم وجـود صـيغـة مـتفق
عـلــيــهــا لـتــعــيــ احلـدود بــ الــعـراق
والـكــويت فـي خـور عــبــد الـله بــعــبـارة
أخـرى أن عملية تـعي احلدود في هذه
ـنـطـقـة تُـجـرى لـلـمـرة الـثـانـيـة وهـكـذا ا
ـــمـــكن تـــطـــبـــيق قـــاعــدة يـــصـــبح من ا

الظروف اخلاصة. 
تلك حـقوقاً تاريـخية منذ  •إن الـعراق 
عـام 1870م  في مـنـطقـة خـور عبـد الله
الـتي لم تـمـارس فيـهـا الـكويت عـمـلـيات
نطقة  مالحـية ذات معنى وعلـيه فأن ا

في جـنيف لـلفـترة من 17-12آب/.1991
وخالل النقاش عبر رئيس اللجنة السيد
مـختار كوسوما أتماجا (اندونيسيا) عن
وجـهــة نــظـره بــأنه وفي ضــوء طــبـيــعـة
ومـدى تفـويض اللـجنـة فانه سـيكون من
الــصـعـب الـتــعــامل مع تــرســيم احلـدود
الــبـــحـــريــة. وكـــان هـــذا يُـــعــزوا إلى أن
ــذكـور لم يــخــول الـلــجــنـة الـتــفــويض ا
الـتـعــامل مع مـسـار احلـدود في مـا وراء
نـقطـة ارتـباط خـور الزبـيـر مع خور عـبد
الــله (أي بــعــبــارة أخــرى مــا وراء تــلك
الـــنــقــطـــة حــتى الـــبــحــر) مـــا لم تــوافق
األطـراف(العراق والكويت) على غير ذلك
ـقـدورهـا تـوسـيع وان الـلـجـنـة لم يـكن 
حـدود تــفـويــضــهـا عــلى مــسـؤولــيـتــهـا
اخلـاصة( )..لم يـتـردد رئيس الـلجـنة في
الـكشف عن حـقائق سـاطعـة حول أعـمال
الـضغط عـلى عـمل اللـجنـة والتـدخل فيه
ـــارســـتـــهــا مـــســـاعــد الـــتي جلـــأ إلى 
ـسـتـشـار الــقـانـوني لـسـكـرتـاريـة األ ا

ـتــحـدة  وكــذلك الـضــغط الـكــويـتي( ) ا
عـــلـى رئـــيـس الـــلـــجــــنـــة واخلـــبــــيـــرين
احملـايدين بغية حملهم على تبني موقف
الــكـويت في مــا يــخص تـرســيم احلـدود

البحرية( ) . 
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وقـد أصدرت الـلجـنة بـيانـاً صحـفيـاً يوم
/24تـموز/ 1992لـوحظ فيـه أن النـتيجة
الـنهـائيـة للـجلـسة الـسادسـة هي "إجراء
مــزيـد من الــتــحـري في الــقــسم اخلـاص
بـ(خـور عبـد الـله) ومنـاقـشته فـي جلـسة
أخـرى تــعـقـد لــهـذا الـغــرض في تـشـرين
األول". ويـــبــــدو أن هـــذا الــــبـــيـــان أدرج
اسـتجـابـة للـتعـلـيمـات التـي أملـيت على
رئـيس الــلـجــنـة واخلــبـيـريـن احملـايـدين
فـيــهـا من قــبل الـسـكــرتـاريــة لـغـرض أن
تـكــون هـنــاك حــاجـة لــتـوضــيح قـرارات
الــلــجـنــة مــن اجل مــواجــهــة االســتــيـاء
الــواسع الــذي عــبــرت عــنه الــصــحــافــة
الـغربـيـة والعـربيـة بـسبب الـتـعتـيم على
عـمل اللجنـة.  أن عمل اللجـنة" الذي كان
يـجري تنـفيـذه في ظروف خاصـة أعقبت
غـزو العـراق للكـويت وطبـقاً لـلقرار 687
 (1991)وتـــقـــريــر األمـــ الـــعـــام لأل
تحدة اخلاص بتنفيذ الفقرة  3من ذلك ا
الـــقــرار( ). ونص الـــقــرار (1992) 733
ـــعــلـــومـــات األســاســـيــة الـــواقــعـــيــة وا
ـناقشات اللجنة تعبر بشكل ال لبس فيه
ـنــظـمـة وبـدون أدنـى شك عن اجلـهــود ا
ـنـسـقـة لـلـكـويت وجـهـات مـعـيـنـة في وا
الـســكــرتـاريــة عالوة عـلى دول أعــضـاء
مــعـــيــنـــة في مــجـــلس األمن (الـــواليــات
ـتــحــدة وبـريــطــانــيـا ) لــتــوجـيـه عـمل ا
منوح لها كما الـلجنة خالفاً للتفويض ا
حــدده مــجــلس األمن نــفــسه فـي الــقـرار
 (1991) 687وتـقرير األمـ العام طـبقاً
لـلـفـقرة  3من ذلـك القـرار. ولـقـد أدى ذلك
اجلـهـد إلـى الـنـتـيــجـة الـتي  الــتـنـويه
عـنـهـا تــواً ودون بـلـوغ حـد الـلـجـوء إلى
ـعـالـم تـفـويض الــلـجـنـة تـعــديل واضح 
وذلك ألن هــذا األمــر من شــأنه أن يــكـون
في عـداد فـضـيـحـة سـيـاسـيـة وقـانـونـيـة
ـنــظم ذاته ســافـرة. كــمــا ألــقى الــعـمـل ا
والـتنـسيق الـضوء عـلى ما يـظهـر بشكل
جـلي في مــحـاضـر عــمل الـلـجــنـة في مـا
مـثل الكويت( تـكررة  واقف ا يـتعلق بـا
) حــــول اســــتـــعــــدادهــــا لــــلـــعــــودة إلى
الــســكــرتــاريــة ومـــجــلس األمن التــخــاذ
طـلوب في أيـة منـاسبـة حيـنما ـوقف ا ا

تقدم وجهة نظر مغايرة لوجهة نظره. 
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ا سبق اضـطر  رئـيس اللـجنة اسـتنـادا 
في /20تـشرين الثاني/ 1992لالسـتقالة
ـوجـهة والـتي أعـلن عـنـهـا في رسـالـته ا
ــتــحـدة في /4 إلى األمــ الــعـام لأل ا
فـصلة تـشرين الثاني/ 1992ورسـالته ا
ــــؤرخـــة /6تــــشــــرين الــــثــــاني/1992 ا
ـسـتـشار الـقـانوني لأل ـوجـهة إلى ا ا
ـتـحـدة. وقـد أشـارت هـذه الـرسالـة إلى ا
أن االسـتــقـالــة كـانـت لـســبـبــ أولـهــمـا
"شـخـصي" أمـا الـثـاني فـهـو بـحسـب ما
جـاء في نص الرسالة " لـقد تكونت لديّ
مـنذ بعض الوقت حتفظات بشأن شروط
الـرجـوع إلى الـلـجـنـة". لـقـد طـرح رئـيس
الـلــجـنــة في رسـالــته كــيف انه أثـار "في
ـستـشار الـقانوني" مـناسـبات عدة مع ا
بــــعض الـــنــــواحي اخلـــاصــــة بـــشـــروط
الـرجــوع إلى الــلـجــنـة "وكــيف انه جـلب
االنـــتـــبـــاه إلى أن "احلـــدود في الـــقـــسم

ساحة العسكرية في من قـبل مدير عام ا
تـحدة وقـد  تداولهـا كوثـيقة ـملكـة ا ا
من وثـائق مـجلـس األمن بنـاءً عـلى طلب
تحدة لدى األ ـمثل الدائم للـمملكـة ا ا

ـــؤرخـــة /28 ــــتـــحــــدة في رســــالـــتـه ا ا
آذار/ ?1991أي بـــعـــبــــارة أخـــرى قـــبل
خــمــســة أيــام من اعــتــمــاد الــقـرار 687
 .(1991)عـلـمــا انه ال يـتـوفـر أي أسـاس
قـانـوني العتـمـاد مجـلس األمن اخلـارطة
ــشـار إلــيـهــا في الــقـرار (1991) 687 ا
أســاسـا لــتــرســيم احلــدود بــسـبـب عـدم
إشـراك العراق في رسمـها وعدم اعترافه
أو إقــراره بـهــا بـأي شــكل من األشــكـال.
وعــلـــيه فـــأن إدراج مـــجــلـس األمن هــذه
ـنــاسـبــة ألغـراض ــادة ا اخلـارطــة في ا
تـرسـيم احلـدود كـان يـعـني حـكـمـاً جرى
تـصوره سـلـفاً بـشـأن مسـار خط احلدود
ــبـاشــرة بــعــمــلــيـة عــلى األرض وقــبل ا
الـتـرسيم ! أي بـعـبارة أدق فـرض وجـهة
صلحة العراق بدون نـظر مغايرة تماما 
أي أسـاس أو اعــتـبـار قـانــوني العـتـمـاد
سـاحة خـارطة قـام برسـمـها مـدير عـام ا
ـتـحـدة في عام ـمـلكـة ا الـعـسكـريـة في ا
 ?1990-1989وكـــــان األجــــــدر واألصح
قـانونيـا" اعتـماد اخلرائط أو اخملـططات
الـــتي رســـمت أو شـــارك بـــرســـمـــهـــا أو
وضــعـهــا طــرفي الــعالقــة في الــتــرسـيم

وهما العراق والكويت. 
الــتــجـاوز عــلـى قــانــون أعـالـي الــبــحـار

1982
ــتـحــدة ألعـالي تـعــتـبــر اتـفــاقـيـة األ ا
الـبحار لـسنة 1982والـتي تعـرف أيضا"
بـقــانـون أعــالي الــبـحــار لـســنـة "1982
ـــراجـع الـــقـــانـــونـــيـــة واحــــدة من أهم ا
ـتـعـلـقـة الـدولـيـة الـتي حتــكم الـقـواعـد ا
ـنـاطـق الـبـحـريـة اخلــاضـعـة لـلـواليـة بـا
ـناطق اإلقـلـيـمـية لـلـدول الـسـاحـلـيـة و ا
الـبحرية اخلارجـية عن الوالية اإلقـليمية
لـلـدول الــسـاحـلــيـة في صـوره مــبـسـطـة

وشاملة . 
ــادة احلـاديــة عــشــر من و لــقــد كــررت ا
ـتــحـدة ألعـالـي الـبـحـار اتـفـاقــيـة األ ا
ادة الثامنة من لسنة 1982مـا جاء في ا
مـعاهدة البحـر االقليمى من اعـتبار أبعد
وانئ جزءاً نشآت الـدائمة في ا أجـزاء ا
ال يـتجزأ منـه وتخضع بالـتالي لنـظامها
القانوني حيث نصت على أنه " ألغراض
تـعـيـ حــدود الـبـحـر االقـلـيــمى تـعـتـبـر
جـــزءاً ال يــــتـــجـــزأ من الـــســـاحل أبـــعـــد
ـرفـئـيـة الـدائـمـة الـتي تـشـكل ـنـشـآت ا ا
ــرفىء وال جــزءاً أصـــيالً مـن الــنـــظـــام ا
قـامة في عرض الـبحر نشـآت ا تـعتبـر ا
ــنـــشــآت واجلـــزر االصـــطــنـــاعــيـــة من ا
ـرفئية الدائـمة "  وهذا لم يجري أخذه ا
بع االعتبار في ترسم احلدود البحرية
بـ الـعـراق والـكـويت والدلـيل عـلى ذلك
ــمـنــوح لــلـجــنــة تـرسم أن الـتــفــويض ا
احلـدود الدوليـة كما حـدده مجلس األمن
نـفـسه فـي الـقرار  (1991) 687وتـقـريـر
األمـ الــعــام طـبــقــاً لـلــفــقـرة  3من ذلك
الـقـرار لـم يـخـول الـلــجـنـة الــتـعـامل مع
مـسار احلـدود في مـا وراء نقـطة ارتـباط
خــور الـــزبــيـــر مع خـــور عــبـــد الــله (أي
بـعبارة أخرى ما وراء تـلك النقطة حتى
الـبــحــر) مـا لم تــوافق األطـراف(الــعـراق
والـكـويت) عـلى غيـر ذلك وان الـلـجـنة لم
قدورهـا توسيع حـدود تفويـضها يـكن 
عـلى مسؤوليتهـا اخلاصة لوال الضغوط
الـكويتـية واألمـريكيـة والبـريطانـية التي
مـورست عـلى الـلـجـنـة الـدولـيـة لـترسـيم
احلـدود الـبـحريـة . ومن اجلـديـر بـالـذكر
ـشـتـركة ب ـسـطـحـات البـحـريـة ا أن ا
الـعراق والكويت وإيران لم تـخضع بعد
التـفــاقـيــة مـشــتـركــة بـ الــدول الـثالث
ـنطقة حـول استغالل اجلـرف القاري وا
ــنـــطــقـــة االقــتـــصــاديــة ـــتــاخـــمــة وا ا
ــنـــاطق الــصـــيــد اخلـــالــصــة إضــافـــة 
ــا تـمـثــله كل تـلك والـتـجــارة الـبــحـريـة 
الــــعـــنــــاوين من مــــوارد ال تـــســــتـــنـــزف
ـنـاطق فـيـمـا بـسـهـولـة ولـتـداخل هـذه ا
بـيـنــهـا بـالــنـسـبــة لـكـافــة الـدول الـثالث
ـشـترك سـيـكون من الـضـروري الـسعي ا

الستغاللها في صالح اجلميع..
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نـاقشت اللـجنـة الدوليـة لتـرسيم احلدود
ـشكـلة الـبحـرية بـ الـعراق والـكويت  ا
وفق  الــــــفــــــقـــــرة  3مـن الــــــقـــــرار 687
  "(1991)الـــصـــادر عـن مـــجـــلس األمن
نعقدة سألة في جلستها الثالثة ا هذه ا

بـفـرض "أسس" و "أسلـوب" رسم احلدود
مـسجالً بـذلك سـابقـة غيـر مـعروفـة حتى
اآلن. ولـهـذا الـسـبب صـوتت كـوبـا ضــد
الـــقــرار  (1991) 687فــيـــمــا امــتـــنــعت
اإلكـوادور واليـمن عن التـصويت.  وبـعد
أن أشــــــار الــــــقــــــرار   (1991) 687فـي
بـيـنة في رسـالة ديـباجـته إلى احلـدود ا
ـــؤرخــة في 21 رئــيـس وزراء الــعــراق ا
تـموز/يوليو  1932والـتي وافقت علـيها
ؤرخة في  10آب/ الكويت في الرسالة ا
أغـــســطس  ?1932طــالب بـــأن يــحــتــرم
الـعراق والـكويت حرمـة احلدود الـدولية
وتـخـصـيص اجلزر عـلى الـنـحـو احملدد
ــتــفـق عــلــيـه بــ دولــة في "احملــضـــر ا
الـكـويت واجلـمــهـوريـة الـعـراقـيـة بـشـان
اسـتــعـادة الـعالقـات الــوديـة واالعـتـراف
واألمــور ذات الـــعالقــة"  الـــذي وقــعــاه
ـارسـة منـهـما لـسـيـادتهـمـا في بـغداد
في  4تـشـرين األول /أكتـوبر ? () 1963
ـــتــحـــدة ; نص في وســجـل لــدى األ ا
احـد فقـراته العامـلة عـلى ما يـلي( يطلب
إلى األمـ الــعـام أن يـســاعـد في اتـخـاذ
الـترتـيبـات الالزمة مع الـعراق والـكويت
لـتخـطيط احلـدود ب الـعراق والـكويت
ـا فـيـها ـنـاسـبـة  ـواد ا مـسـتـعـيـنـا بـا
ـؤرخة 28 ـرفـقـة بالـرسـالـة ا اخلـرائط ا
ـــوجـــهـــة إلـــيه من آذار/مـــارس  1991ا
ـتحدة لبريطانيا ـمثل الدائم للمملكة ا ا
الـعـظـمى وايـرلنـدا الـشـمـالـيـة لدى األ
ــتــحـدة وأن يــقــدم إلى مــجــلس األمن ا
تـقريـرا عن ذلك في غضـون شهـر واحد)
حــيث ســمح مــجـلـس األمن  لــنـفــسه من
سـألة احلدود غـير سـابقـة في التـدخل 
بـ العـراق والكويـت من خالل القسم (أ
) مـن الــقـرار  ?(1991) 687ال من خالل
ا أيضا فـرض "صيغة التحديد" فقط وإ
بـفرض "أسس" و "أسلوب" رسم احلدود.
وهــــنــــا البــــد لــــنــــا من اإلشــــارة إلى أن
صالحـــيـــات مــــجـــلس األمـن ووظـــائـــفه
ـــيــثــاق ال تــمـــنــحه احلق في ــوجب ا
فـرض عـمــلـيـة تــعـيـ حــدود عـلى دولـة
عـضـو وذلك الن هذه الـصالحـية تـخضع
ـوجب القـانون الدولي لـقاعـدة االتفاق
بـ الدول ذات الـعالقة ! أي بـعبارة أدق
باشرة فاوضـات ا من خالل احلـوار و ا

ب العراق والكويت . 
وقــد شـكـل مـجــلس األمن الــدولي جلــنـة
لـترسـيم احلـدود العـراقـية الـكـويتـية من
خـــمــســـة أعــضــاء وفـــقــا" لـــلــقــرار 687
ـثالن الــعـراق  ?(1991)مــنـهم اثــنــان 
والـــكــويت وثالثـــة خــبــراء مــســـتــقــلــ
ـتــحـدة يـخــتــارهم األمـ الــعــام لأل ا
الـذي يـع احـدهم رئـيـساً لـلـجـنة  وان
تـــتــخــذ قـــرارات الــلــجــنـــة عــلى أســاس
أصــــوات األغـــلـــبـــيــــة وان تـــكـــون هـــذه
الـقـرارات نــهـائـيـة  وان تـكــون الـلـجـنـة
مـسـئـولـة أمـام األمـ الـعـام . وقـد الحظ
ـــقــتـــرحــات ال تـــوفــر الـــعـــراق أن تــلك ا
الـتوازن الـتام بـ اآلراء التي قـد تعـتمد
من قــــبــل كل طــــرف مـن األطــــراف خالل
ـا ال يـكون له عـمـلـية الـتـرسـيم وانه طـا
أي دور في اخـــتــيـــار اخلــبـــراء فــانه لن
يـكـون قـادراً عـلى الـتـأكـيـد مـسـبـقـاً عـلى
حـقيـقـة اسـتقاللـهـما. ومن هـنـا فان رأيه
في سـيـاق عـمـلـيـة الـتـرسيـم سيـمـثل من
قـبل عـضــو واحـد فـقط من أصل خـمـسـة
أعـضــاء هم من الـنــاحـيــة الـواقــعـيـة من
الــتـحــالف الــدولي الــذي أخـرج الــقـوات
الـعراقيـة من الكويت في عـمليـة (عاصفة

الصحراء). 
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ا ينبغي مالحظته أن مجلس األمن أن 
وبـالنـسـبة ألسس تـرسيم احلـدود فرض
مـصادر لـذلك من خالل اسـتخـدام تـعبـير
"مـادة مـناسـبـة" مـدرجـاً ضمـنـهـا خـارطة
بريطانية مرسومة في عام 1989-1990
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ال تـزال مــشـكــلـة احلـدود الــبـحــريـة بـ
الـعراق و الكـويت تلقي بـظاللها الـقاتمة
لـيس فــقط عـلـى اجتـاه مـســار الـعالقـات
ا عـلى مجمل بـ العراق والـكويت  وإ
عالقـات الـعـراق بـدول اخلـلـيج الـعربي 
ــتــرتــبــة عن وذلك من جــراء الــنــتــائج ا
اسـتثـمار نـتـائج حروب اخلـليج الـثانـية
والـــثــالـــثـــة في عـــامي  1991و? 2003
لـصالح اجلـارة الكـويت في فرض وجـهة
نـظـرهـا ومصـاحلـهـا في تـرسـيم احلدود
بـيــنــهـا وبــ الــعـراق وخــصــوصـا" في
تـوسيع سيطرتها على الواجهة البحرية
في خـور عـبـدالله وقـد سـانـدتـها في ذلك
بـقــيـة دول اخلـلــيج  عـلــمـا" أن الــنـظـام
الـعراقي السابق قبل بـهذا الترسيم دون
األخــذ بـاحلــســبــان مــصــلــحــة الــشــعب
الـعراقي خصـوصا والكـويتي بوجه عام
 والــذي قـــامت به جلـــنــة تــابـــعــة لأل
ـتحدة بـعد العام  ? 1991و تـضم ا
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ـلـف أعـيـد فــتـحه في عـام 1998   ذات ا
بعد ترسيم احلدود البحرية ب الكويت
والـســعـوديـة  حـيـث رفض الـعـراق هـذا
الـتـرسـيم  وأكـد عدم اعـتـرافه بـالـنـتائج
يـاه اإلقـليـمـية ـترتـبـة علـيـها  لـكـون ا ا
تـشاطـئة شمـال اخللـيج العربي لـلدول ا
مـتــداخــلــة وذات خــصــوصـيــة مــعــيــنـة
يـصــعب مــعـهــا تــطـبــيق اتــفـاقــيـة األ
ـتــحـدة  لـقــانـون أعـالـي الـبـحــار لـعـام ا
 1982عـلـيـهــا دون اتـفـاق جـمـيع الـدول
تجهة ذات الـعالقة . لذلك فان البواخر ا
ـرور إلى مـوانـيء الـعـراق تـضـطـر إلى ا
حـكمـا في ميـاه اسـتولت عـليـها الـكويت
حـسب الترسيم األخـير للحـدود البحرية
بــ الـــعــراق والــكـــويت عــام  . 1993و
الـيـوم يــعـاد فـتح مـلف مــشـكـلـة احلـدود
الـبــحـريـة بــ الـعــراق و الـكـويت بــعـد
الـــتــصــديـق الــعــراقـي عــلى االتــفـــاقــيــة
الحـيـة مع الـكويت في خـور عـبـد الله ا
ستمرة راقبون إن أالزمة ا حـيث يؤكد ا
بــ الـــعـــراق والــكـــويت حـــول احلــدود
الـبريـة والبحـرية سـتبـقى مسـتمرة  من
جـراء النـتائج الـتي تـرتبت عـلى انحـياز
مـجــلس األمن الــدولي  لـوجــهـة الــنـظـر
ـصـالح الــكـويـتـيـة  فـقط  دون االخـذ وا
بـــنـــظــــر االعـــتـــبـــار مــــصـــالح الـــعـــراق

االقتصادية واالستراتيجية.
…dzUł  «—«d

دون اخلـوض في التـداعيـات السـياسـية
الـــتي أدت في  2آب/أغــســـطس من عــام
 ?1990الى قــيـــام الــعـــراق بــاجـــتــيــاح
الـكويت( ) لتـبدأ مرحـلة سوداء ليس في
تـاريخ الـعــراق الـسـيـاسي واالجـتـمـاعي
ـنطـقة كـلها واالقـتصـادي بل في تاريخ ا
الزالت تـداعياتها الـسلبية تـلقي بظاللها
الـقـاتــمـة عـلى كـافـة مــنـاحي احلـيـاة في
مــنــطـقــة الــشــرق األوسط بـل والـعــالم 
والــذي أدت تـداعــيـاتـه في الـنــهــايـة إلى
انـهيار نـظام حكم صـدام حس في/9/4

2003( ) ! 
ـا يـنـبـغي اسـتـذكـاره في الـبـدايـة أن و
مــجـــلس األمن كـــان قـــد طــالب الـــعــراق
والــــكـــــويـت في  الـــــقــــرار(1990) 660
"بـالبـدء فوراً بـإجـراء مفـاوضات مـكثـفة
حلل خالفـاتـهـمــا" الـتي من بـيـنـهـا يـعـد
ـسـألـة احلـدوديـة  األكـثـر أهـمـيـة  حل ا
ــذكـورة في الــقـرار ــوجب األحـكــام ا و
آنـفا  إال أن  مـجلس األمن اعتـمد إجراء
مـغايراً تماماً لقراره رقم ! (1990) 660
عـنـدمـا تـعـامل مـجـلس األمن مع مـسـألـة
ـــوجب الــفـــصل الـــســابع من احلــدود 
ـيـثـاق من خالل الـقـسم (أ ) من الـقرار ا
 ?(1991) 687ال مـن خــالل فـــــــــــــــرض
ــا أيــضـا "صـيــغــة الــتــحـديــد" فــقط وإ
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بغداد

مقاتلون كرد في
بدايات القرن
العشرين

خريطة احلدود البحرية

ـلكـيـة الـعـراقـية مع ابـرمت احلـكـومـة ا
ناطق بـريطانيا مذكرة مـتعلقة بإدارة ا
الـكردية في الدولة العـراقية بعد احلاق
ـوصل االكــثـريـة الــكـرديــة بـهـا واليــة ا
الطـالع مــجـــلس عـــصــبـــة اال والــتي
تــضـمــنـتـهــا الـفــقـرة الــثـالـثــة من قـرار
ــذكــور بــخــصــوص احلـدود اجملــلس ا
الــتـركـيــة الـعــراقـيـة ومن ثـم اتـبـعــتـهـا
إتـــفــاقــيــة  11آذار  1970اضـــافــة الى
الـدسـتور والـقـوان الـنافـذة الـضامـنة
لــلـشــراكــة الـعــربـيــة الــكـرديــة في هـذه
الدولة جميعها كانت لتهدئة وقتية ولم
تشددة تنفذ بسبب السياسة القومية ا
الـتي انـتـهـجـتـهـا الـسـلـطـة وكـلـمـا جاء
نـظام الى الـسلـطة بعـد االخر كـان اكثر
تـعسفـا عن سابقه في حل هذه الـقضية
وبـعـد اسقـاط الـنظـام الـبائـد نـقلت الى
ادة 140إالُ انـها الـدستور 2005وفق ا
لم تــكن اوفـر حــظـا عن ســابـقــاتـهـا وال
اريـد الـدخول في الـتـفاصـيل الن جـميع
ــسـؤلــ الــسـيــاسـيــ في الــسـلــطـة ا
والـشـعب مـطـلـعون ويـعـرفـون مـا جرى
ـتشـكلـة اساسا لـلكـرد في هذه الـدولة ا
عـلـى الـتـعـدديـة لم تـراع فـيـهـا الـتـآخي
والــتـآزر وإضـافـة الـى ذلك وبـعـيـدا عن
الـسـيـاسـة ارتكـبت أخـيـرا مـظـالم بحق
مـواطـنـ اغتـصـبت مـنهم اراض ودور
ــتـــلــكــات عـن الــهــويــة بـــســيــاســة و
الـتعريب ولم تعاد اليهم تشفيا بجرائم
الـنـظــام الـبـائـد عن خـلـفـيـة مـا منُ الـله
عـــلـــيـه تـــلك الـــهـــويـــة في دولـــة شـــرع
دســتــوره وقـوانــيــنه وفـقــا لــلـشــريــعـة
االسالمـيـة وهـناك دول فـيـهـا التـعـددية
تــعـادل اضــعـافــا مـضــاعـفــة عن مـا في

الـعـراق واجلـمـيع فـيـهـا مـتـسـاوون في
رؤس وب احلـقوق من الـرئيس الـى ا
االكـثـريـة وادنى االقـلـيـة وحـان االن في
ـعــرفـة االســتـفـادة من عــصـر الــعـلم وا
نـظام تلك الدول اليوم قبل الغد في نبذ
الـتطرف سالت بسـببه انهار من الدماء
وحل جـمـيـع الـقـضـايـا وفـقـا لـلـدسـتور
لـبناء دولة الـتآخي  متعـددة القوميات
والــطــوائف واالديــان لــنــعــيش بــسالم
وامــان عـلى اغـلى بــقـعـة ارض من الـله
عـلى مـواطنـيـها جـميـع وسائل الـعيش
الـرغــيـد ان كـانت هـنـاك ارادة لـلـقـضـاء
ـتـطرفـ فـيهـا لـسد عـلى الـفـاسدين وا
اخـطـر ثـغـرة تـمـكن االعـداء مـن اشـعال
الـفـتـنـة لـتـدمـيـر الـبالد ولن تـكـلفـهم إال
عـــود ثــقـــاب  وفــيـــمـــا يــلي نـص تــلك
ــذكـرة انف الــذكـر ان نــفـعـت الـذكـرى ا
وقـد مـضى عـلـيـهـا قـرابـة قـرن نـقال من
كـــتــاب تــاريخ الـــوزارات الــعــراقــيــة –
اجلــــزأ االول لــــلـــكــــاتب عــــبــــدالـــرزاق

احلسني  :-  
 - 1تـدعى حـكومـة بـريطـانـيا بـصـفتـها
دولـة مـنـتدبـة الن تـعـرض عـلى اجمللس
الـتدابـير االداريـة التي سـتتـخذ لـتام
الــضـمـانــات الـتي وصت بــهـا الـلــجـنـة

شار اليها في احكامها النهائية .  ا
 - 2كـــانت تـــوصــيـــات جلــنـــة احلــدود
شـارالـيهـا في قـرار اجمللس ـتـعلـقـة ا ا
عـلى الوجه الـتالي  ( تـقتـضي ان تاخذ
بــنـظـر االعـتــبـار الـرغـبــات الـتي اظـهـر
ـوظف االكـراد  القـائلـة بلـزوم تعـي ا
الـذين هم من اصـل كردي الدارة بالدهم
 ولـزوم تـوزيع الـعـدالـة ونشـر الـتـعـليم
ـدارس وجعل اللغة الـكردية اللغة في ا

الرسمية في جميع هذه الوظائف . 
سـتـعمـرات في خـطابه  - 3ذكـر وزيـر ا
الــذي الـقــاه امـام اجملـلس في  3ايــلـول
ـوضوع  1925عـنـدمـا اشـار الى هـذا ا
ان نــظـام االداري احلـاضـر قــد يـسـاعـد
عـلى تـطبـيق معـظم تـوصيـيات الـلجـنة
وهـــذه االفــادة مــســـتــنــدة تـــمــامــا الى
ـتـعـلـقـة بـالـتـدابـير احلـقـائق الـتـالـيـة ا
ــتـخـذة مـن قـبل احلـكــومـة الـعــراقـيـة ا
ـنـاطق التي يـسـودها الـعنـصر الدارة ا

الكردي .
 - 4ان  43مـن مــجـــمــوع  57مـــوظـــفــا
ــالـيـة ــسـتــخـدمـ مـن قـبل وزارتي ا ا
ــنــاطق الــكــرديـة هم والــداخــلــيـة في ا
اكــراد بــيــنــمــا هــنــاك  9مــوظـفــ كـرد
مــســـتــخــدمــ في عـــ الــوظــائف في
ــنـاطق غـيـر الـكــرديـة وكـان الـنـقـيض ا
جــــار بـــصـــورة تــــدريـــجـــيــــة في عـــدد
سـتخـدم في ـوظـف غـير االكـراد ا ا
مـناطق كردية وان سياسة إستخدام اال
االكـراد فـقط دون غيـرهم حـيثـما يـوجد
مـن له اهــلـيــة ورغــبــة في االســتــخـدام

جارية بكل مواظبة .
 - 5تـستخدم وزارة الـعدلية  13مـوظفا
ــنـاطق وحــكــامــا ورؤسـاء كــتــبــة في ا
الــكـرديـة  عـشـرة مــنـهم اكـراد وجتـرى
ـرافعة باللغة الكردية وحترر محاضر ا
اجلـلسات في الـسليمـانية وكـويسنجق
الـتابع الى لواء اربيل  بالكردية وتربط
بــهـا الــتــرجـمــة الـعــربــيـة عــنـد احــالـة
الــدعـوى الى مــحـكــمـة االســتـئــنـاف او
الـتمـيـيز يـستـخدم سـتة مـوظفـ اكراد
فـي عــ الــوظـــائف في مـــنــاطـق غــيــر

كردية .
ــبــحـوث   - 6الــدوائــر االخــرى غــيــر ا
عــنـــهــا الى الــوقـف والــبــرق والــبــريــد
واالشـــغــال الـــعــمـــومــيـــة والــســـجــون
والــكـمــارك والـري والــطـابــو والـزراعـة
ــنــاطق يـــســتـــخــدم  55مـــوظــفــا فـي ا
الـكردية  38مـنهم اكراد في ح ان 78
كــرديـا يــسـتــخـدمـون فـي مـنـاطـق غـيـر

كردية 
 - 7يـاخـذ الـكـرد ايـضـا تـمـام حـصتـهم
فـي االشــــتــــراك فـي ادارة احلــــكــــومــــة
ــركـزيــة فـإن عـيــنـ من مــجـمـوع 20 ا
عـينـا همـا كرديـان ( الن االخرين نصف

اكـــراد ) واربـــعـــة عـــشـــر مــنـــدوبـــا من
الـية مـجموع  88هـم اكراد وان وزيـر ا
ــواصالت هـــو كـــردي كــمـــا إن وزيـــر ا

واالشغال كذلك .
 - 8يــــؤلـف الـــكــــرد حــــوالي  %17من
مــجــمــوع ســكـان الــبالد وان  %24من
مــجـمــوع قـوة الــشـرطــة هم اكـراد وفي
اجلـيش يـؤلـفون  %14مـن مسـتـخدمي
الـــســكك احلـــديــديـــة هم اكــراد ويـــبــلغ
ـــســـتــخـــدمــ في مـــجــمـــوع االكــراد ا
الـشـرطـة واجلـيش والـسـكـك احلـديـدية
ـا ينـيف على  20000مـنهم اكـثر من

 4000او  %20اكراد .
ــنـــاطق الــكــرديــة 25  - 9تـــوجــد في ا
مــدرسـة فــيـهــا خـمــسـة لــلـمــسـيــحـيـ
وتـســتـخـدم فـيـهـا الـلــغـتـان الـكـلـدانـيـة
والــعــربــيـة امــا لــغــة الــتــعـلــيم في 16
ـدرسة الـباقـية فـهي كرديـة  ان اللـغة ا
ـدارس االربع الـرسـمـيـة لـلـتـعـلـيم في ا
الــبــاقــيـة تــتــالف تالمــيــذ من نــصـارى
واكـراد هي الـعربـية عـلى انه تـستـعمل
الــكــرديــة لاليــضـاح بــكل حــريــة وعـدد
دارس سـتخدمـ في هذه ا ـعلـم ا ا
 52ولـكـنهم مـا عدا  8هـم اكراد وهؤالء
الــثــمــانـيــة هم عــرب وكــلــهم يــعــرفـون
الـكرديـة ومعظـمهم يسـتخدم في تـعليم

الـلغة العربية الـتي البد من استعمالها
عـارف وقد كان عددهم  13منذ لـتقدم ا
مــدة قـصـيــرة فـخـفض عــددهم مـؤخـرا

اكثر . 
 -10عـالوة عـلى ذلك يــوجـد هــنـاك 22
ن يــحــســنــون كــرديــا وعـــدد كــبــيــر 
الـــكــــرديـــة من الـــعــــرب والـــتـــركـــمـــان
يـستـخدمون كـمعـلم في مـدارس غير
ـنطقة الـكردية يتـعلمون كـردية خارج ا
بـناءا على ماتقدم  إن سـياسة التعليم
ـــتــبــعـــة االن مــنــطـــبــقــة تـــمــامــا مع ا
تـوصيات اللجنة  ال تتطلب التطورات
الـواقـعـة أي تـعديل فـي هذه الـسـيـاسة
ــدارس ســـوى اجــراء زيــادة في عــدد ا

عندما تتمكن البالد من اجراء ذلك . 
 - 11جـــمـــعت االرقـــام انف الـــذكـــرمن
ركـز وهي التشمل الـفراش سـجالت ا
وصـغـار الكـتبـة حيث يـجـرى تعـييـنهم
ـا كان من قـبل الـسـلـطـات احمللـيـة ور
الــعـدد الــوارد في هــذه الـســجالت هـو
اقـل من الــــعــــدد احلــــقــــيــــقي لـالكـــراد
ـســتـخـدمـ النه لم يـدخل في صـنف ا
ـــوظــفــ االكــراد ســـوى الــذين ثــبت ا
كـونـهم كـذلـك بـصورة قـطـعـيـة ومـعـظم
ـوظـفـ سـجل جنـسـيـته كـعراقي من ا
احملــتـمل ان يــكـون من بــيـنــهم من هـو

كـردي في احلـقيـقـة ليس مـعـلومـا كذلك
ركز .  في ا

 - 12امـا بخـصوص الـلغـة الكـردية فال
يــجب ان يـغــرب عن الـبـال ان الــكـرديـة
قـبل احلرب لم تـكن مستـعملـة كواسطة
لـــلــمـــخــابــرة ال بـــصــورة رســـمــيــة وال
خــصـوصــيــة لـقــد كـان هــنــاك كـمــيـة ال
ـؤلـفات الـكـردية في يـسـتهـان بـها من ا
الــشـعـر اال ان الــتـطــور الـذي حـدث في
لـغة الكتـابة وجعلـها واسطة لـلمخابرة
ــوظـــفــ ـــا يــعـــود الى مـــســاعـي ا ا
ـسـتـعـمل سـابـقا الـبـريـطـانـيـ وكـان ا
الــــفـــارسـي والـــتــــركي والــــعـــربي  ان
اسـتعـمال الـكرديـة كتـابة لم يـنشـر بعد
ـــوصل حـــيـث يـــســـتـــعـــمل فـي لـــواء ا
الـتركية والعربية وقد انتشرت بالتدرج
في لواء اربيل حيث اعترف بها مؤخرا
الـلــغـة الـرسـمـيـة لـلـمـخـابـرة مع دوائـر
الـدولة  امـا السلـيمـانية فـحصـلت منذ
بــــضع ســـنــــ عـــلى جــــريـــدة كـــرديـــة
واســتـعـمــلت فـيـهــا مـنـذ مــدة الـكـرديـة
ـكتوبة للـمخابرة في الشـؤن الرسمية ا
والـشؤن اخلصـوصية وان الـعمل الذي
بـدأت به حـكـومـة االحتـالل يتم االن من
قـبل احلـكـومـة الـعـراقـيـة بـكل اخالص
تــصـدر في بـغـداد جـريــدتـان بـالـكـرديـة

ـكـن اعـطـاء ويــتـخــذ االن كل تـدابــيـر 
احلرية في استعمال اللغة الكردية فقط
لـلتشويق على استعمـالها بكل فعالية 

ـــتــقــدم ــســـلم ا  - 13قـــد اصــبـح من ا
ذكـــرهـــا تـــؤيـــد حـــصـــول اتـــفـــاق بــ
الــــســـيـــاســــة الـــكـــرديــــة الـــتي اوصت
بــتـعــقــيـبــهـا جلــنــة احلـدود وبــ تـلك

تخذة من قبل احلكومة العراقية .  ا
ــا كــان اكــبــر بــرهــان عــلى ان  - 14ر
احلــكـومــة الـعــراقــيـة تــقـدر تــمـامــا مـا
ــســؤلــيــة جتـاه يــتــرتب عــلــيــهــا مـن ا
االمــانـي الــكــرديــة واســطع دلــيل عــلى
رغــبــتـهــا في الــدوام عـلى ســيــاسـتــهـا
احلــرة احلــاضــرة بـان يــتــمــتع جــمـيع
الـوسائل الالزمة لترقية االداب الكردية
وحتـقيق امـان االكراد في ضـمن الدولة
قـتبسة الـعراقيـة هي العبـارة التالـية ا
مـن اخلطـاب الذي الـقاه رئـيس الوزارة
الــعــراقــيـة في مــجــلس الــنـواب /21/1
ــكن ان  1926فـــقــد قــال ( ســـادتي ال 
تــعـيش هــذه الـبالد مــا لم نـعـط جـمـيع
الـعنـاصر الـعراقـية حـقوقـها يـنبغي ان
تــمــنح االكــراد حــقــوقــهم ويــنـبــغي ان
يـكـون مـوظـفـوهم من بـيـنهـم ويجب ان
تـكون لـغتهم الـلغـة الرسمـية ويجب ان
ـدارس يــتـلــقى ابـنـاءهـم الـدروس في ا
ـتــحـتم بــلــغــتـهم  –تــصــفـيق  –ومـن ا
عـليـنا ان نـعامل جـميع الـعنـاصرسواء
كـانوا مسـلم او غـير مسـلم باحلق

نحهم حقوقهم .  والعدل وان 
 - 15بــعـد اعالن هـذه الــسـيـاسـة الـذي
زيد من ندوبـون العراقـيون  قـابلهـا ا
االسـتـحـسـان وزع الـنـشـور االتـي ذكره
عــــــلى جــــــمـــــيـع الـــــوزارات ( الشك ان
مـعاليكم قـد اطلعتم عـلى اخلطاب الذي
الـقاه فخـامة رئيس الـوزراء في مجلس
نشور في اجلرائد في اليوم الـنواب وا
الــتـالي يــتـضــمن هـذا اخلــطـاب والـتي
نـاطق الكـردية سـتـنتـهجـها فـي ادارة ا
ــوظــفــون كــرد وان وذلـك بــان يــكــون ا
تـكون اللغة الرسميـة اللغة الكردية فقد
امر فخامته ان ارجومعاليكم ان تبذلوا
جــهــدكم في تــطــبــيق هــذه الــســيــاسـة
والــتـمـسـك بـهـا في جــمـيع مــؤسـسـات

بحوث عنها  .  نطقة ا ا

 - 16امــا الـــبــيــنــة االخــرى عــلى نــيــة
احلــكــومـة الــعــراقـيــة فــتـجــدونــهـا في
نـاسبـة الولـيمة تـبادلـة  اخلـطابـات ا
ــعــطــاة في دار االعــتـمــاد لالحــتــفـال ا
ــعـاهــدة اجلـديـدة فــقـد بـ بــامـضـاء ا
ــعــتــمــد الــســامي في فــخــامــة وكــيل ا
خـطابه ماترمـي اليه احلكومـة العراقية
عــلى الــوجه الــتــالي ( يــجب ان غـرض
احلـكومة العـراقية جعل الـعناصر التي
يــتـالف مــنـهــا الـعــراق ابـنــاء صـادقـ
لـلدولـة العراقـية وغرضـها كذلك  وهي
تـعــمل هـذا الـعـمل االفـضل بـالـتـشـويق
الـتمسك باالديان واجلنـسية ال التثبيط
 ان يـكـون الـكـردي لـيس عـربـيـا وليس
عــربــيــا اكــثــر من ان يــكــون االســوجي
كن ان جتـعـلوه وطـنـيا انـكـليـزيـا وال 
صـادقـا لـلـعـراق بـاجـبـاره بـاسـتـعـمـاله
الــلـغـة الــعـربـيــة او الـعـادات الــعـربـيـة
حـاولـة جعـله عربـيا وبـاالخـتصـار ال 
جـيـدا  بل بـان يـعطى جـمـيع الـوسائل
والــتــشــويــقــات الجل ان يــكــون كــرديـا
جــيـدا وهـذه الــوحـدة في الــدولـة الـتي
هي البـد منـها الـتقـدم الدولـة ال يحصل
بــابـعـاده الـعـادات اخلــصـوصـيـة الـتي
جتـرى عــلـيـهـا الـعـنـاصـر اخملـتـلـفـة بل
هد تـشويـقهم عـلى التـمسـك بهـا وان 
لـلجـماعات اخملـتلفـة طريق التـقدم على
ــنــوال الــذي يــســتـحــســنه كـل مـنــهم ا
وهـذه هي السياسـة التي جربتـم عليها
وحـكومـتكم وهـذا العـمل يفـيد اكـثر من
كـل شيء في سبـيل اقـناع عـصـبة اال
بـاهـلـية الـعـراق في االنـخـراط في سلك

عضويتها  . 
ـلك فيصل الى  – 17وقـد اشار جاللة ا
ـوضـوع في خـطـابه اجلـوابي قـائال ( ا
ــتـرتـبـة ــهـمـة ا ان من بــ الـوظـائف ا
عـــلى كل عـــراقي صـــادق هــو تـــشــويق
اخــيه الـكـردي الــعـراقي عـلى الــتـمـسك
بــجـنــسـيـته وااللــتـحــاق في االنـضـواء
حتـت العلم الـعراقي رمز سـعادة البالد
ــاديــة والــعـقــلــيـة وســعــادة اجلـمــيع ا
وسيكون باحتادهم واشتراكهم اعضاء
ــشــتـرك وال عــامــلـ الســعــاد الـوطن ا
اشـك في ان كل عـراقـي صـادق يــشـتـرك
مــعي فـي هــذا الــشــعـور نــحــو جــمــيع

ـوجـودة في بالدهم ) . الــعـنـاصــر ا
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ـطـربة الـتـونـسـيـة لطـيـفـة فـيـديو شـاركت ا
جـديـد في صفـحـتـها اخلـاصـة عـلى موقع
الــتـــواصل اإلجـــتــمـــاعي.أطــلـت فــيه وهي
تـغــني بــإطاللــة عـفــويــة والفـتــة مــعـتــمـدة
مــاكــيــاج خــفـيـف بــألــوان تــرابــيــة تــاركـةً

شعرها منسدالً على كتفيها. 
وأرفـقت الفـيديـو بتـعـليق كـتبت فـيه (مهـما
طـالت األحـزان لـلـشـمس من بـعـد الـغـيـاب
طـلوع و تـعدي هـالسـنه على خـير إن شاء

الله).
والقى الـفيـديو إعـجـاب عدد من مـتابـعيـها
ـمـيز الـذين أثـنـوا عـلى جـمالـهـا وأداءهـا ا
لألغـنــيـة. ونــشـرت لــطـيــفـة مــقـطع فــيـديـو
ألغـنـيــتـهـا اجلــديـدة من ألـبـومــهـا اجلـديـد
في صـفـحـتـهـا اخلـاصـة. وعلـقت مـؤخـراً 

عليه قائلة:
(مـنشنوا حد بتهـدوله دمرتاللي مايتدمر و
اسـمــعـوا االلـبـوم كــامل عـلى قــنـاتي عـلى

اليوتيوب).
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فــادت وســـائل اعالم تـــركــيـــة ان الـــنــجـــمــة
الـتركية  مر أوزرلي تلقت عرضا هاما من
تونـس لتـطلّ في فيـلم سـينـمـائي يتـحدث عن
ــقــرر ان يــنـطــلق اثــنـ مـن الـقــتــلــة ومن ا
ـوقع الـفن تـصــويـره في عـام 2022 وفـقــا 
.واجـــرت أوزرلي أجـــرت مـــؤخـــرا جـــلـــســة
تصـويـر لـصـالح مـجـلة كـرواتـيـة اذ انـتـشر
عــلى مــواقع الــتـواصـل االجـتــمــاعي مــقـطع
فـيــــــديـو لـهـا بـدت فـيه مـخـتـلـفـة اذ ظـهرت
بـلــوك جـديــد فــتـخــلّت عن شـعــرهـا الــطـويل
وأطـــــــــلّت بــشــعــر قــصــيــر كـيــرلي
والقـت اعـــــجـــــاب الــــــعـــــديـــــد من
تابع اال ان البعض اشار ا
الى انــــهـــا بـــدت أكــــبـــر من

عمرها.
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أم عـام وزارة الـثقـافـة االردنيـة افـتتح ورشـة تـدريبـية
تعلقة بالتراث الثقافي غير شاريع ا حول كيفية تنفيذ ا

ادي بتنظيم من مديرية التوثيق والتراث الثقافي. ا
 ÍbO³F « WLÞU

الـتـشـكـيلـيـة الـعـراقـيـة تـلـقت الـتـهـاني والـتـبـريكـات من
سيرة الفـنان التشكيلي وزمالئها لنيلها درع جنم ا
غاربة اخلضـراء وشهادة تقديرية من احتـاد الفنان ا

فرع جهة الرباط عاصمة االنوار .
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ــصــريــة وفــاء الــكــيالني وبــعــد تــكــتم ا
ـوضـوع وعدم تـعـلـيـقـهـما الـثـنـائي عن ا
نــفـيـاً أو تـأكـيــداً كـان الفـتـاً لـلــمـتـابـعـ
وضـع الـــكـــيالني عـالمـــة إعـــجـــاب عـــلى
صــورة حـسـن الـتي نــشــرهـا
عـبـر صـفـحـته اخلـاصة عـلى
موقـع التـواصل اإلجـتـماعي
لــشــخـصــيــته في مــســلــسـله

اجلديد أنا.
ـتابعـون مع خطوة وتفاعل ا
الكيالني هذه معـتبرين أنها
تـــؤكــــد بـــأن األخـــبـــار الـــتي
إنـتــشـرت عن طالقـهــمـا غـيـر
صــحــيــحــة وأن عالقــتــهــمـا

طبيعية وجيدة.
ـسلـسل من تـألـيف عـبـير و ا
شــــــرارة إخــــــراج ســــــامــــــر
الــبــرقـاوي وإنــتــاج صــبـاح
إخــــــوان ويـــــــشــــــارك فـــــــيه
ــمـثــلــون رزان جــمـال روال ا
بــــقـــســــمـــاتي جــــوزيف بـــو
نـــصــار ديـــامــان بـــو عــبــود

وإيلي متري.
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بعـد الضـجـة الكـبيـرة التي أثـيرت خالل
مثل اضية عن حقيقة إنفصال ا األيام ا
الـسـوري تـيم حـسن ووزجـته اإلعالمـيـة

sŽ vÒK ²ð dMOł

dIý_« U¼dFý في تـونس الـذي خنـقـته جـائحـة كـوفـيد-
ـهـرجــان رضـا الــبـاهي .19وقــال مـديــر ا
خالل مــؤتـمــر صـحــفي إن (قــرار تـنــظـيم
الـدورة اجلـديـدة ال يـأتي من بـاب الـعـناد
أو الالوعي ولـكن حبـا للـحـياة  والـثقـافة

{ تونس (أ ف ب) - تنـطلق أيـام قرطاج
السـينمـائيـة بدورتهـا احلاديـة والثالث
في  18كانـون االول اجلاري  في نـسخة
نـظمون مـن خاللها استـثنـائيـة يسـعى ا
إلى تـوجيـه رسالـة أمل لـلـقطـاع الـثـقافي

التي أثـبـتت أنهـا أجنع حـصن يـقيـنا من
اجلهل والتعـصب).وأشار الباهي إلى أن
(الـدورة اجلــديـدة اسـتـثـنــائـيـة في ظـرف
اســتــثــنــائي وتــقــام حتت شــعــار احــمي
روحك (إحمِ نــفـسك) واتــرك الـبــاقي عـلى
أيـام قـرطـاج الــسـيـنـمـائـيـة).وكـان مـقـررا
ـهـرجـان في الـسـابع من تـشـرين إطالق ا
لـــكــنه أرجـئ بــســـبب فـــايــروس الـــثـــاني
سـتـجد الـذي أرغم على تـأجيل كورونـا ا
أو إلغـاء أكـثر من  700حدث ثـقـافي آخر

في البالد بحسب السلطات التونسية.
وألقت اجلـائحـة بثـقلـها عـلى هذا احلدث
السـينـمـائي العـربي اإلفريـقي الذي دأبت
تونس على تنـظيمه منذ .1966فقد أعلن
سـابقـة الرسـميـة هذا نـظمـون (إلغـاء ا ا
كـرسـة عـادة لـلمـخـرجـ الـعرب الـعـام ا
واألفارقة وتـضّم أفالما روائـية ووثائـقية
طويـلة وقـصيرة تـتنـافس للـفوز بـجائزة
التـانيـت الذهـبي).وتُتـخذ تـدابيـر وقائـية
ــهـــرجــان فـــفي مــجـــمع مـــديــنــة خالل ا
الــثـــقــافــة وسط الــعــاصــمــة حــيث أبــقى
نظمون على حفـلي االفتتاح واالختتام ا
ــشـاركـ تــفـادي الـتـوقف يـتــعـيّن عـلى ا

{ لوس اجنـلـوس - وكطـاالت - تـغيـير
جذري بـشـكـلهـا فـاجأت بـه النـجـمة

تابع ية ?كايلي جينر ?ا العا
وذلك بعد نـشرها عـبر صفـحتها
اخلــاصـة عــلى مــوقـع الـتــواصل
اإلجـتــمـاعي صــوراً لـهــا ظـهـرت
فيـهـا بشـعـر أحـمر مـتـخلـيـةً بذلك

تابعون عن شعرها األشقر.وتـفاعل ا
مع الصـور بـشكل كـبـير إذ أعـربوا عن
إعــجـــابــهم بـــإطاللــتـــهــا وتــخـــطى عــدد
مـــــعـــــجــــــبـــــيـــــهـــــا الـ 6ماليـــ في يــوم
واحد.وانفصـلت جينـر عن حبيـبها ووالد
طفـلـتـهـا الـوحيـدة سـتـورمي مـغـني الراب
الشهير تـرافيس سكوت بـسبب عدم رغبته
في تكـوين أسـرة في الوقت الـذي تـفكـر فيه
كايلي جيـنر في اإلجناب مـجددا رغم صغر

سنها.

بـعض الـســلـبــيـات الـتى تــؤخـر إجنـازاتـك فى مـجـال
العمل.رقم احلظ.2
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حـــاول أن ال تـــفــكـــر كـــثــيـــرًا فى األشـــيـــاء الـــتى قــد
رقم احلظ .4 تؤرقك
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 عملك  به الـكثير مـن الصعاب والـعقبـات ولكن عليك
احلكمة فى التصرف .

—u¦ «

 تنـاول الـسـوائل التى تـسـاعد عـلى تـهدئـة األعـصاب
يوم السعد االربعاء.
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احلب أجـمل مـا فى احلـيـاة واألجـمل أن حتـبـهـا هى
التعايش معها بحلوها ومرها.
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هـنية الـتقدم حـليفك عـلى مستـوى احلياة الـعلمـية وا
ما حلمت به سيتحقق.
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تتخـطى أزمات احلياة بالتفاؤل وتتعامل مع األخرين
نتهى البساطة والتلقائية.

ÊUÞd «

 يـجب أن تأخـذ األمور بـبسـاطة وتـفاؤل وال تـبالغ فى
التفكير أكثر من الالزم.
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تــعـــطــيك احلــيــاة أجــمل مــا فــيــهــا. وســيــمــر الــوقت
الصعب.رقم احلظ .3
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شروعـات الصغـيرة قد تأتـيك بربح لم تـكن تتوقعه. ا
تواصل مع اآلخرين.
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تشعـر بالصـداع وتواجه ليـلة صعبـة بعض الشيء ال
كن الراحة فيها.
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ال تـخــجل من مـفـاحتــة أصـدقـائك من أهـل الـثـقـة في
أدق مشكالتك. رقم احلظ .7
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مـجـمــوعـة من الــكـلـمــات تـكـتب
افقـيـا وعـمـوديا فـي الوقت ذاته

وتظهر خالل كتابة معانيها:
1- مدينة شرق ليبيا

2- حطام

3- وكالة الفضاء االمريكية

4- شجاع ومقدام

ية أسـماء يافي عن اخملـرج االردني صدر له ولالكـاد
دار شهـرزاد للنشر والتـوزيع في عمان كتاب (الدراما
ـسرح نـهـاج ومـسرح الـدمى وا الـتـعـليـمـية مـسـرحـة ا
توسط . درسي) يقع في 184 صفحة من القطع ا ا

عـقـدت الـوحدة الـثـقـافيـة في أشـرفـية االديب السـوري
صحـنايا ندوة ثقافيـة نقدية حول مجمـوعته القصصية

(مخاض طفل في خاصرتي).

ــغــربي ضــيــفــتـه كــلــيــة االداب بــاجلــامــعـة الــبــاحث ا
ــســتـــنــصــريـــة في بــغــداد  فـي ورشــة الــكـــتــرونــيــة ا

بعنوان(الفلسفة في القرن احلادي والعشرين).

ـــمـــثل الـــســـوري نـــال جـــائــزة ا
ــــثل عن (مــــســــافـــرو افــــضل 
احلـــرب) في مــهــرجــان الــقــدس
الـــســـيـــنـــمـــائي الـــدولي بـــدورته

اخلامسة.
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الـتـدريسـيـة بـقـسم الـلـغة االنـكـلـيـزيـة في كلـيـة الـتـربـية
للـبنات باجلامعـة العراقية قدمت ورشـة عمل الكترونية
بـعـنـوان(القـراءة الـسـريـعـة اهـمـيـتهـا وتـقـنـيـاتـهـا) التي

اضي. اقامتها الكلية الثالثاء ا

كايلي جينر

أن تـــــطــــوعت أشــــكــــالـه في الــــرسم
وخلـــــزف وأصـــــبـــــحت لـه هـــــويــــة
ـتعـارف عليه تشـكيلـية أخـرى غير ا
في انـه يـسـتــخـدم بــصـفــة وظـيــفـيـة

للقراءة أو الكتابة.
عـرض نـلمس وجـولة سـريـعة فـي ا
شـاركـة حتمل أن جـميع الـلـوحـات ا
في طـيـاتــهـا طـابع اإلبـداع وهـاجس
التجـدد.. ومحـاولة السـمو في إبراز
جــمــالـيــة صــورة احلــرف الــعـربي..
وروعة فن الزخـرفة بـجميع أنـواعها

عروفة كالهندسية والنباتية... ا
فـمـنـهم من قـدم لـوحـاته وفق قـواعـد
احلـرف وأســسه الـصــارمـة ومــنـهم
من قــدم أعـمـاله وفـق رؤيـته الـفــنـيـة
بــحــريــة احلــروف وإنــســيــابــيــتــهـا
لــتـحــقــيق نـتــاج فـنـي يـبــهـر أنــظـار
ـعرض كل األخرين.وقـد شـارك في ا
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عـــلى هــامش مـــهــرجـــان الــواســطي
الـثالث عـشـر للـفن الـتـشكـيـلي الذي
أقـامـته دائـرة الــفـنـون الـعـامـة عـلى
أروقـة قـاعـاتــهـا أقـيم جـنـاح خـاص
لــــفن اخلـط الــــعــــربي والــــزخــــرفــــة
اإلسالمـيــة ضم أكـثـر من  80لـوحـة
خـطـيــة شـارك فـيه  44خـطــاطـاً من
جمـيع محـافظـات العـراق فضالً عن
مشاركة أعمال إستذكارية رائعة لكل
ـغترب عـباس بغدادي من اخلطاط ا
بــلــوحــتــ والــراحل عــبــد الــرضــا

القرملي بثالثة أعمال.
ــعــرض لــكــون اخلط ويــأتي هـــذا ا
العربـي يعد فـناً متـوازياً مع الـفنون
األخـرى كــالـرسم والــنـحت واخلـزف
والـكـرافـيك.. والـذي أصبـح يضـاهي
بجـمـاله باقي الـفـنون ال سـيـما بـعد

ـــــيـــــاحي رجب صـــــابـــــر راشـــــد ا
كـركــولي رعـد الــشـافـعي رعــد عـبـد
الــرحــمن ســعـدي اخلــطــاط ســنـان
الطائي سؤدد مشعان شاه بهاء
الـــدين شـــيــــزراد حـــمـــيـــد صـــادق

: أكرم جرجيس باسم من اخلطاط
هـدي براء صـالح حازم الـدليمي ا
حــسـن عــلي حــســ عــبــد الــكــر

حسـ عبـد الـله حيـدر ربيع حـيدر
شـيــبـاني خــضـر اخلـفــاجي خـلـيل

احلـسـيـني عـامـر اجلـمـيـلي عـباس
بغدادي عبـد احلس الـركابي عبد
الرضا القرملي عدنان محمد عطية
الـــدلـــيـــمي عـــلي الـــزبـــيـــدي عـــلي
الــكـنــدي عــلي حــسـاني عــلي عــبـد

الهادي عـلي كامل عيـدان الشمري
فــراس كـــاظم فــؤاد حـــســ قــاسم
الــواســطي لــقــمـان مــحــمــد مــاجـد
ــاجـــد مـــتـــ جـــودت مـــحـــمــد ا
ـــوســوي اخلـــفـــاجي مـــحــمـــد ا
مـحـمـد راضي نــبـيل الـشـريـفي

وردة الصواف.
وهــذه دعـــوة لــوزارة الــثــقــافــة
والـــســـيـــاحـــة واألثـــارو دائــرة
الفـنون وبالـتعـاون مع جمـعية
اخلطـاطـ العـراقـي بـإعادة
احلــيـاة إلى مــهــرجـان بــغـداد
ي لــــلـــــخط الـــــعــــربي الــــعـــــا
ــهــرجـان والــزخــرفـة وكــذلك ا
القـطري للـخط العـربي اللذان
كانا يقـامان بالتـناوب كل سنة
أو ســـنـــتــ حـــسب الـــظــروف
االقـــتــصــاديـــة والــســيـــاســيــة.
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هــو مـن ( واليــة)  الــنـــاصــريــة - االسم
االقـــرب الـى نــفـــسـه  الــتـي يـــدين لـــهــا
هـــو االن اقــرب خــلــقــة بـــعــظــيم الــوالء
بالـنخل له سـعفـات  كأنـها اضالعه إذا
طــائـر اقــتــطـع اليــسـتــطــيـع تــعـويــضـه
اجلنوب حس نـعمة انه منتم دون ان

يـــدري في الـــرسم  الى الـــتـــعـــبـــيـــريـــة
الـــتــجـــريــديــة (ألن اخلـــطــوط وااللــوان
واالشــكـال  اذا مــا اسـتـخــدمت بــحـريـة
اقدر عـلى ابهاج الـروح وإسعـاد النفس
منهـا لو الـتزمت الشـروط  الرسـمية في
الـــتــــشــــكــــيل) له مــــتــــسع من الــــوقت
روحه صــوفــيـة مــتـأمــله. لــقـد لــلــقـراءة
وصف بـــأنه شــاعـــر وتــلك
طاقة تضاف الى الغناء (فه
ـضي الـعمـر كـسهم هكـذا 
مـنـطـلق من قـوسه الى هـد
تدفـعه روح حالل الى ابـعد

نال). نى ومنتهى ا ا
ـــطــرب الــكــبـــيــر تــمــاثل  ا
لـــلــشـــفـــاء الــتـــام من وبــاء
كورونـا ومعه  10من افراد
اســرتـه. يــقــول لـي : بــويــة
آنه رويــــحـــة حالل  ربـــنـــا
عـــنـــدمـــا نــكـــون مـــؤمـــنــ
ونؤدي الـفـرائض  يشـوفنه
بـع الـرضـا والـقـبـول .انا
اعـتــزلت وال امـلك الــلـظى 
لم ادون مذكراتي ولم اوثق
حرفا واحدا اثـناء إصابتي
ولــكـني خــزنت فـي ذاكـرتي
أهـم االشــــيــــاء  واحــــتـــاج
طــــاقــــة مــــضــــافــــة العـــادة
تــدويـنــهـا لـلــفـائــدة ..كـذلك

حــاولت ان ارسم بــعض الــلــوحــات ولم
اســـتـــطـع  الفـــائــــدة من عـــطــــاء يـــأتي

باالكراه !
ا يكفي ? { هل إختبرت شجاعتك 

ـاني بـاخلـالق جل وعال - نـعم بـقـوة ا
ـتأرجح ب ستـقر  ا وبصـمودي غيـر ا
الـــتـــصــدي والـــتـــحـــدي واخلــوف والال
مـبـاالة ..احـيــانـا ارفع رايـتي الـبـيـضـاء
مــسـتــسـلــمـا  مــتـقــلـبــا مـتــسـائال : هل
سأعـيش أم أرحل  الى مـثـواي االخـير 
يراودني شـد عصـبي مـصحـوب بكـآبة 

ثم االسترخاء مع االستسالم .
  من افضل بلد تعامل مع اجلائحة?

حــيث بــلغ تــعــداده مــطـلـع عـام الــصــ
  2020الى مـلـيــار واربـعـمـئـة  وتـسـعـة
وثالثـ ملـيـون نـسمـة  لـكن االصـابات
ـسـجـلـة في الـبالد بـوبـاء كـورونا  80 ا
الف اصـابـة فـقط  ومـايـزيـد عـلى 3000
حــالـــة وفــاة  وهــذا رقم اليــثــيــر الــهــلع

لديهم.
{ هل تخشى الرسائل الصباحية ?

- اتـــوجس  احتـــسب  ولـــيس خـــوفــا
مجردا !

{ ماذا كنت تسمع اثناء مرضك ?
- فـــيــروز .داخل ..داخـل حــسن بـــشــكل
مركـز لكني صـرت ميـاال  االن الى سماع
موسـيقى عـراقيـة تراثيـة وسيـمفـونيات

ية . وموسيقى عا

{ كم حبة كنت تتناول في اليوم ?
- هــذا االمــر غــيـــر ثــابت .اعــمل ضــمن
احلاجة وتوصيات االطباء دون اسراف
واحلمد لـله امتـلك وعيا  صـحيا عـاليا
لـــلــــتــــعـــامـل مع الــــدواء ولـــيـس عـــادة
إعـــتـــبـــاطـــيـــة  اتـــعـــاطى مـــشـــتـــقـــات
ــعــاجلـة الــبــاراســتـول  حــبــة مــسـاءا 
الـــدهــون والــكــولــيـــســتــرول في الــدم 
واحيانا مع وجبات الـطعام  حبة تنظم

السكر .
{ حكمة الهمها لك الفايروس?

- عرفت الصالح من غيره من اصحابي
 انا االن ارفض او اقبل دون اسـتخدام

عواطفي وعفويتي .
{ أي بـــلـــد تــود الـــســـفـــر الــيـه بــعـــد إجنالء

اجلائحة ?
- لــست كــابــ طــيــار وال امــلك بــسـاط
اريح حـــتـى احتــكـم بــاجتـــاهـــاتي .. لم

احدد بعد مكانا بعينه للسفر.
ـعـلومـات طـبيـة تؤهـلك لـنيل { هل تـسـلحت 

ثقة من تنصحه ?
 لــيـس الى هــذا احلــد امــتـــلك الــنــصح
الــبــســيـط واالجــابــة عن بــعض االمــور

التي مررت بها وبشكل مختصر .
{ هل الكمامة  تضر بنجوميتك ?

- ال اوالد الــنــاصــريــة يــعــرفــونــني من
قفاي ومشيتي !

{ هل طالعت في االزمة كتابا ?

ـــــــــرور عــــــــلـى الـــــــــســــــــجــــــــادة خـالل ا
احلـمراء.كـدلك سـتـفرض تـدابـير وقـائـية
مشـددة تـشمل الـتبـاعـد اجلسـدي وفرض
وضع الــكـــمــامــة عــلى اجلــمــيع.ورغم أن
احلــــدث مـــتــــاح لـــلــــجـــمــــيع فــــإن عـــدد
احلـــاضـــرين ســـيــــكـــون مـــحـــدودا خالل
الـتـظاهـرة الـتي كـانت تـستـقـطب سـنـويا

قبل اجلائحة جمهورا غفيرا.
هرجان الذي يستمر ستة أيام ويُفتتح ا
بسـتـة أفالم قصـيـرة مسـتـوحاة من أفالم
ركز الوطني تونسية طـويلة من إنتـاج ا
التونسي للسينما والصورة العام 2020
ـنظمون (احتـفاء بأفالم طويلة اعتبرها ا
تــــــركـت أثـــــرا عــــــمــــــيــــــقــــــا في تــــــاريخ
ـــهــرجـــان).ويُــعــرض فـي احلــدث الــذي ا
يـسـتـمـر حـتى  23كـانـون األول  حـوالى
 120فـيلـمـا من بلـدان عـدة بـينـهـا تونس
ومــــصــــر وســـــوريــــا والــــســــودان ودول
إفريـقيـة. وتقـرر تقـد مواعـيد عـروضها
ــســائـيــة في  16صــالــة بــســبب حــظـر ا
ـصري ـمثل ا هـرجان ا التـجول.ويـكـرم ا
عــبـد الــعـزيــز مـخــيـون تــقـديــرا لـعــطـائه

السينمائي.
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طــالـب الــدراســـات الــعــلـــيــا الــعـــراقي نــاقـش رســالــة
ــعـنـونــة(سـيـمــيـائــيـة اخلـطــاب الـدعـائي ــاجـسـتــيـر ا ا
للـقـنوات الـفـضائـيـة االسرائـيـلـية في مـواقع الـتواصل
ـقــدمــة الى قــسم الـصــحــافـة االذاعــيـة االجـتــمــاعي)ا

والتلفزيونية في كلية االعالم بجامعة بغداد..

- لم اقرأ أي نـص منـشـور  سوى كـتاب
الــله ..لــقــد اكــرمــني الــله بــهــدايــته في
الـــــصـــــوم والــــــصالة قـــــبـل كـــــورونـــــا
وسـبـحـانه انــعم عـلي واسـرتي بـنـعـمـة

الصحة والشفاءز
{ هل اصــبــحت اكــثـــر نــهــمــا  عــلى تــنــاول

الطعام ?
- في مرضي كنـت اتناول وجـبة واحدة
حساءا وحليبا والبانا  ثم بعض فقط 
الــعــصــائــر الــطــبــيــعــيــة   االن صــرت
اتـناول وجـبـتـ  استـمـتع بـتـناولـهـما
بشـهـية  حـسب ظروفي الـنـفسـية  وكل
مـاتقـدمه  —ام عـبـدالـله زوجـتي  —فـهو
شــــهـي  هي تـــــعـــــرف مــــا ارغـب ومــــا

الارغب!
{ كيف كان ليلك ?

- كــوابـيـــــــــــــس  وفـقـــــــدان لــشـهــيـة
النـوم   وجـسديـا االعراض غـيـر ثابـتة

ولكل فترة ومتغيراتها !  
الـــغــيــــت هـــاتــفي الـــنــقـــال  ولم تــعــد
تعنيني كل اخبار الـدنيا  سوى عائلتي
ـصـابـة فـي بـيـتي  واوالدي وحـفـادي ا

الساكن خـارج محيط البيت .
لـــقــــد انــــتــــصـــرت عــــلى
كــــورونــــا   نــــصـــرا
واضـــحـــا ومـــازلت
احـــــتــــاج بــــركــــة

الدعاء.
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التجارب ووقائع التاريخ وليس الكالم من عندي تثبت أنَّ
ــانـات جــمـيـع الـهــيــئــات الـســيــاســيـة واحلــكــومــيـة والــبــر
ـختـلف تـدرجـاتهـا تـتوافـر عـلى ثـغرات ذات والزعـامـات 
أشكال وصـيغ شتى بـحسب الـدولة ومـوقعـها عـلى خارطة
ـقـراطـية إذا الـعـالم ال تـؤهـلـهـا الـقـيـام بـدور حـمـايـة الـد

توافرت هنا وهناك ب الدول.
ـنصة االفـتراضيـة في الهاي بهـولندا وقع وزراء من عبر ا
أكـــثـــر من خـــمـــســـ دولـــة  إعالنـــاً يـــدعـــو إلـى حـــمـــايــة
ـا لـيس بـيـنهم وزيـر عـربي خالل مـؤتـمر الصـحـافـي ر

تحدة. تنظمه األ ا
ـؤتـمــر بـحـريـة الـصـحـافــة في الهـاي عـبـر خـدمـة ويُـعـنى ا
ـشـاركون عن سـبل حمـايـة الصـحافـي الفـيديـو وحتدث ا
بشـكل أفـضل. وقـال احـد االصـوات ان دعم الـصـحـافـي
ـقراطـية. مـا ابلغـها من ضرورة من بـاب انهم حـراس الد

عنى . جملة دقيقة ا
قـراطية في كـثير من الـدول السيما ذلك انَّ العنـاوين الد
غدت مُلحقـاً باالدارات احلكومـية تسير في العالم العـربي 
ـصالح على هـواها حتت شـعارات الـضرورات الـوطنـية وا
العـلـيا وتـبقى تـدور في الـشؤون الـصـغيـرة ذات الـبهـرجة
في اقالة وزيـر أو اعتـراض على قـانون ثانـوي قد يـتساوى

وجوده مع عدمه.
احلـكـومـات شـاهـد زور عــلى قـتل الـصـحـفــيـ وتـغـيـيـبـهم
وتهجـيرهم واضاعـة حقوقـهم وتهمـيش دورهم في اجملتمع
عـبـر الـتــضـيـيق االمــني الـذي تـسـكـت أمـامه االفـواه. لـكن
االنكى من ذلك كلّه هو دور نقابات الصـحفي وجمعياتهم
إذ تـمـر. الدورات االنـتـخـابـية الرسـمـيـة في الـدول الـعربـيـة
تبـاعاً وتـلك النـقابـات تنـتقل من حـاضنـة الى حاضـنة ومن
غطاء الى آخر من دون ان نلحظ لـها اي فاعليـة اجتماعية
او حتى في االوساط الـنخبويـة وبات الصـحفيـون يائس
من هـذه الـواجـهـات في الـدفــاع عن قـضـايـاهم االسـاسـيـة
الـتي هي قـضـايـا وطن في حـريـة الـتـعـبـيـر وعـدم الـسـمـاح
بالـعـجالت احلكـومـية واالمـنـية من سـحق الـدور التـنـويري
لـلـصــحـفـيـ الــذي يـدافـعــون عن احلـقـائق ويــسـعـون الى

اظهارها وكشف من يحاول طمسها.
 أشدُ ما نحتاج الـيه اليوم هو قوان جتـيز حرية الوصول
ا يـنسجم مع الضوابط علومات وحق اسـتخدامها  الى ا

الوطنية واالخالقية والقضائية.
ألنه ـقــراطـيـة االول الـصـحــفي احلـقــيـقي هـو حــارس الـد

يعرف معنى اهمية احلرية والرأي اآلخر.
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