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طبعة العراق 
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يا جيشنا يا عزنا وفخرنا
يا فخرنا طول الزمن
يا عزنا عند الوهن 

اضي األسَن يا سيفنا ا
يـــا درعـــنـــا احلــامـي إذا اشـــتــد

الطعن
يا سورنا

يا خير سور للوطن
يا حاضراً كل احملن

ما غاب سيفك أو سكن
فأمشق حسامك هادراً 

واقطع به رأس الف
يا جيشنا

باد والقيم يا ذا ا
روءة يا أشم  يا ذا ا
أسرج خيولك واستقم
واحشد صفوفك وانتظم

وأوقد لها 
ناراً لضاها يستعر ويلتهم

واحرق بها 
من رام من بلد احلضارة ينتقم
وانخى رجاالً للشهادة تَستهم 
لـبسوا الـقلـوب دروعهم في أغلى

زَم
فـــاعــــبـــر بــــهم صــــوب األعـــادي

واقتحم
ال تلتفت للجرج

فاجلرح نيشان البطولة والفدا
وأنت قد علمتنا 
بجروحنا نتعضدا

ومن فيضها نتضمدا
فللجرح ال ال تستكن

واحمل على جمع العدا
بصوالت جند لن تهن 
واسحق فلول من اعتدى
بضربات جند لن تلن

عتدين  ومزق جموع ا
فما جمعهم إال عهن

فأنت مغوار إذا اشتد الوغى
وأنت زلزال ونار ولضى

لتقى وأنت ذو الفقار عند ا
متحن وأنت عند العاديات ا

فمن لربى االنبار غيرك يرجتى
ومن حلدباء العراق ونينوى

ؤتمن. ومن على أرض العراق ا
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بولندا

مـــســــاحـــات واســــعـــة من األرض
الـعــراقـيــة وبــالـتــالي فـإن هــنـاك
ــــشـــكـالت ال تـــزال كـــثــــيــــراً من ا
ــتـحــدث بــاسم تــواجـهـه).وكــان ا
شـتركـة اللواء قيادة الـعمـليـات ا
حتـســ اخلـفــاجي قــد اكـد قــيـام
اسـتــعـراض عـســكـري فـي سـاحـة
االحـتـفـاالت بـبــغـداد خـاصـة وانه
رور قرن على تأسيسه.  يحتفل 
واشـــار اخلـــفـــاجي في تـــصـــريح
امس ان (االحـــتـــفـــال ســـيـــشـــهــد
ـسـتوى يـتقـدمهم حضـوراً رفيع ا
ـسـلـحة) الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
مؤكـدا ان (االحتفـال سيـراعى فيه
الـــتــبـــاعـــد وارتـــداء الــكـــمـــامــات

وغـيـرهـا من االجـراءات الـوقـائـية
بسـبب جـائـحة كـورونـا). مضـيـفا
(كـمــا ســتــكـون هــنــاك تـرفــيــعـات
ـنــاســبــة لــصــنـوف اجلــيش). بــا
وافـــادت قـــيــــادة الـــعـــمــــلـــيـــات 
اســـــتـــــعــــــــــــــدادهـــــا الطالق 21
اطالقـة مــدفع بـاحــتـفــالـيــة ذكـرى
تأسيس اجليش. وذكـر البيان انه
(في أطـــار االســــتـــعــــدادات الـــتي
ـسلحة لالحتفال جتريها قواتنا ا
بـالـذكرى  تـود قـيـادة الـعـمـلـيات
شتركة ان توضح للمواطن ان ا
ـعنـية سـتقـوم بإطالق قطـعاتـها ا
واحـــد وعـــشــــرين اطالقــــة مـــدفع
كـجــزء من تــمـريــنــات وتـدريــبـات

جتـريـهـا الـتـشـكـيالت الـعـسـكـريـة
ــا يــلــيق الظــهــار االحــتــفــالـيــة 
قدام) مؤكدا انـه (كما بجيـشنـا ا
سـيـرافق ذلك قـيـام الـقـوة اجلـوية
وطـيـران اجلـيش بـعـروض جـوية
من ضـــمن هـــذه االســتـــعــدادات).
وبدأ اجليش العراقي بفوج واحد
بـقـيـادة جــعـفـر الـعــسـكـري الـذي
حــمل اسم فـــوج مــوسى الـــكــاظم
عليه السالم في  6كانون الـثاني
 1921 وأصبح في ثمانينات
ـــاضي أقـــوى جــيش في الــقــرن ا
ـنـطــقـة و تــصـنـيــفه عـلى أنه ا
رابع أقـــــوى جــــيـــــوش الــــعـــــالم
ــلـيـون جـنـدي وجتـاوز تـعـداده ا
وضم سبعة فـيالق ومئات
ــــدرعـــات الـــطــــائــــرات وا
احلـديــثــة فـضـالً عن قـوة
بـــحـــريـــة وبــــريـــة.وبـــعـــد
ـتـحدة احتالل الـواليـات ا
حـطم األمـريـكـيــة الـعـراق 
القرار الذي اتخذه احلاكم
ـدني االمــريـكي لــلـعـراق ا
ــر بـحل اجلـيش بـول بـر
آخــر مـعــاقـل الـقــوة الــتي
كـان يــتـمــتع بـهــا اجلـيش
الـعـراقي. وبـرغم ذلك فـقـد
ســجل اجلــيش انــتــصـاراً
كــــبـــــيــــراً ضـــــد االرهــــاب
وعـصـابــات داعش أواخـر
عام  2017 بعد أن كان قد
احتل خالل شـهـر حـزيران
عـام    2014 نــحــو ثالث
مــحـــافــظـــات تـــشــكل 40
ئة من مساحة العراق. با
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ــالـيــة  تــمـويل رواتب اطــلــقت وزارة ا
دني  لشهر ـتقاعدين العسكـري وا ا
كــانـون الـثــاني اجلـاري. وقـال تــقـاريـر
صــحـفـيـة تـابـعــتـهـا (الـزمـان) امس ان
(الـوزارة أوعـزت بإطالق تـمويل رواتب
دني والعـسكري للشهر ـتقاعدين ا ا
اجلاري). بدوره  اعـلن مصرف الرشيد
امـس الــثالثـــاء عن  مـــبـــاشــرتـه بــدفع
دني والـعسـكري. ـتـقاعـدين  ا رواتب ا
ـكــتب االعالمي لــلـمــصـرف في ودعــا ا
ـتقـاعدين بـيـان تلـقته (الـزمان) امس (ا
ن سـتـصلـهم رسـائل نـصيـة تعـلـمهم
بــرفع الــراتب مــراجـعــة مــكـاتـب الـدفع
ــصــرف كــافـة). االلــكــتــروني وفــروع ا
ـالـيـة الـنيـابـيـة وجود ونـفت الـلـجـنة ا
ـوظـفـ لـشـهر اسـتـقـطـاع في رواتـب ا
كـانون الـثاني مـشيـرة الى أن الرواتب
سـتـوزع وفـق آلـية  12/1.وقـال عـضـو
الـلـجـنـة جمـال كـوجـرفي تـصريح امس
انـه (ال يـحق لـلــحـكـومــة بـأي شـكل من
األشـكـال تـطـبـيق االسـتـقـطـاعـات الـتي
وضــعـتـهــا في مـوازنـة  2021 إال بـعـد
ـان) الــتـصـديق عــلـيــهـا من قـبل الــبـر
واضـــاف أن (رواتـب كـــانـــون الـــثـــاني
سـتـوزع وفـق آلـية  1/ 12 كـمـا حـصل

اضـية حلـ إقرار فـي رواتب االشهـر ا
ـالية ـوازنة) ولـفت الى ان (الـلجـنة ا ا
وازنـة ستـكثف من ـجرد ان تـتسـلم ا
اجـتمـاعاتـها حلـ إقرارها) مـؤكدا ان
ان سيدخل في عطلته التشريعية (الـبر
ـقبل ولـكنه قـد يذهب بـاجتاه الـشـهر ا
ــوازنـة) عــقـد جــلـســة طـارئــة القـرار ا
وتـابع ان (اللجنة حتتاج إلى  20 يوما
الكـمـالهـا والسيـمـا ان الكـثـير من بـنود
ـوازنة سـيتم تـغـييـرها وبـعلم وأرقـام ا
احلـكومة لـتفادي الـطعن لدى الـقضاء).
وانــتــقـد الــنـائب عـن ائـتالف ســائـرون
ـــســعــودي مــشــروع قــانــون ريــاض ا
ـوازنة التي اشرت وضع  40 تـرليون ا
سعودي ديـنار في خانة الفـساد.وقال ا
فـي تــصــريح امس ان (مــوازنــة 2021
تـضمـنت ارقامـا وهمـية و سـواء كانت
ـقدار  163 تـرلـيون ديـنار انـفـجاريـة 
فـهي وهـمـية فـوضـويـة سيـاسـيـة) على
ـادة االولى من حـد قـوله  مـؤكـدا ان (ا
وازنة التي بدأت بكلمة يقدر تضمنت ا
ارقام تقديرية وحجم االيرادات النفطية
وغـير النـفطيـة منهـا بلغت  94 تـرليون
ديـنـار من اصل  164 تـرلـيـون ديـنـار)
ــوازنـــة لم تــبـــنى عــلى واضـــاف ان (ا
كن من خاللها اسس عـلمية ومنطقية 
تـنفيذ الـبرنامج اي انهـا موازنة فقرات

ولــيس بـرامج وجــاءت لـســداد الـديـون
ـواطن) ومـضى الى ولـيـست خلـدمـة ا
الـقول ان ( 14 تـرلـيـون دينـار من مـبلغ
ـوازنة هي ديون و 40 تـرليـون دينار ا
ئة من ـواطن سينال  35 بـا لـلفساد وا
ــوازنـة) نــافــيــا (وجــود ازمـة حــجـم ا
ــا  سـوء وا اقــتــصـاديــة في الــعـراق 
سعودي عن ادارة وتـخطيط) واعـرب ا
اســـتـــغـــرابـه من ( تـــوجه احلـــكـــومـــة
بــــــالـــــذهـــــاب الـى خـــــفـض الـــــرواتب
واالقــتــراض الــداخـلي واخلــارجي في
همة التي حـ انها تبتعد عن الـنقاط ا
ــال وتــزيــد الــرواتب بــدال من جتــلـب ا
تـخفيـضها). ونـفى محافظ نـينوى جنم
اجلـــبــوري صــحـــة مــا تـــداوله عــلى
مـنـصـات الـتواصل االجـتـمـاعي بـشأن
وازنة مـبالغ تخـصيصـات نينـوى في ا
االحتـاديـة.وقـال اجلـبـوري في تـصريح
وازنـة لـم تقـر بـعـد من قـبل امـس إن (ا
مـجـلس الـنواب) مـشـيرا الى انه (وجه
شاريع ـتابعـة تنـفيـذ ا بـتشـكيل جلـنة 
ـنفـذة لها والـرقابـة على أداء اجلـهات ا
ـــنع أي حـــالـــة فــســـاد أو تـــلـــكــؤ في
ـبـالغ الـتي قيل إجنـازها) وعـن أرقام ا
أن احلــكـومــة االحتـاديــة خـصــصـتــهـا
لـنيـنوى أكـد اجلبـوري ان (جمـيع هذه

بالغ عارية عن الصحة). األرقام وا
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الـذي مر خالل الشـهر األول من العام
وكــانت الـنــتـائج الــدراسي اجلــديـد 
جـــيــدة) مـــبــيــنـــاً أن (هــنـــاك بــعض
ـشـاكل و جتـاوزهـا). الــعـقـبـات وا
وأشــار إلى أن (هـنــاك فـرقـاً صــحـيـة
ــــدارس وجتـــري تــــقــــوم بـــزيــــارة ا
مـسحات لـلطلـبة والتالمـيذ والكوادر
ــوقف ــدرســيـــة وتــســجل ضــمن ا ا
الــوبــائي الــيــومي لــوزارة الــصــحـة
ســــواء بـــــعــــدد الــــفــــحــــوصــــات أو

اإلصـابـات) الفـتاً إلى
أنه (في حال تسجيل
إصــابــات في الـصف
الـــواحـــد يـــتم إغالق
الـصـف وبعـدهـا يـتم
إجــــراء عــــمــــلــــيـــات
الـتعـفيـر والتـعقيم) .
وأوضـح فـــــــاروق أن
(هـــذا اإلجـــراء الــذي
اتــــــــــخــــــــــذته وزارة
الـــتــربـــيــة يـــأتي من
أجــل عــــــــــــدم إغـالق
ا مـدرسـة كـامـلـة وإ

غلق صف واحد).
 وأكــــــــد فـــــــاروق أن
الـــلــجـــنـــة الــدائـــمــة
لـالمـتـحـانـات حـددت

ـواد غـيـر الـداخلـة في االمـتـحـانات ا
ــنــتــهــيــة الــنــهــائــيــة لــلــصــفــوف ا
كـــالــــســـادس االبـــتـــدائـي والـــثـــالث
ـــــتــــوسط والـــــســــادس االعــــدادي ا
ـخـتـلف فـروعـه) مـوضـحـا أن (هذه
نتظم واد يتم تدريسها للطلبة ا ا
فـي الـدوام ودخــولـهــا في االمـتــحـان
وكـذلك في الـشـهـري ونـصف الـسـنة 
ؤهـلة امـتـحانـات السـعي الـسنـوي ا

لالمتحانات النهائية). 
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ادى مـديــر الـوقف الـسـنـي في سـامـراء بـكــر مـحـمـد شـريف
ـدينـة وجمع غـفيـر من أهالي سـامراء صالة وأئمـة وخطـباء ا
اإلستـسقاء يوم  امس الثالثاء. وقد أمّ احلضور الشيخ حا
احـمـد عـبـاس وألــقى خـطـبـة حث فـيـهــا عـلى الـتـوبـة واإلنـابـة
وتضـرع فيها إلى الله أن (يـسقينا الغـيث برحمته وفضله وال
). و الـتـأكـيـد عـلى ضـرورة اإللـتـزام يـجـعـلـنـا من الـقـانـطـ
بالـتـباعـد اإلجـتـماعي وجـلب الـسـجادة اخلـاصـة لـكل مصل.
وتقـدمت مديريـة الوقف السنـي في سامراء بالـشكر والـتقدير
إلى قائـممقام الـقضاء وقائـد العملـيات ومدير شـرطة سامراء
ومـديـر آثـار سـامـراء ومـديـر بـلـديـة سـامـراء وجـمـيع الـدوائـر
واجلـهــات والــشــخــصــيــات الـتـي شـاركـت في تــأمـ مــوقع
ـلـويـة الـكـبـيـر . وتـوقـعت الـهـيـئـة الـعـامة الـصالة في جـامع ا
لالنـواء اجلــويـة ولـرصـد الـزلـزالي الــتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ان
نـطاق كـافة غائـما والـعظمى يكـون طقس الـيوم االربعـاء في ا

في بغداد 20 . 
 وقالت الـهيئـة في بيـان تلقـته (الزمان) امس ان (طـقس اليوم
نـطقتـ الوسطى واجلـنوبية   اما االربعـاء غائم جزئـيا في ا
ـنطـقة اجلـنوبـية سـيكـون صحو مـع بعض الـغيوم وال طقس ا
تــغــيــر في درجــات احلــرارة) واضــاف أن (طــقس يــوم غــد

ـناطق اخلـمـيس سـيكـون غـائـما جـزئـيا واحـيـانـا غائـمـا في ا
كافة). بدوره  رجح متـنبىء جوي حدوث هجمات قطبية تؤثر

قبلة.  نطقة في األيام ا على طقس ا
وكتـب واثق السالمي عـلى صـفحـته في فيـسـبوك ان (ظـروفا
نـطـقـة بشـكل عـام من بالد الـشام جـويـة مـتطـرفـة تـعيـشـهـا ا
مـرورا بـالعـراق الى اجلـزيـرة العـربـية نـتـيـجة لـتـمركـز مـرتفع
جوي شـبه مـداري قد يـحـول تأثـيـره الى منـتـصف الشـهر )
مضـيفا ( لكن استمرار هذا النظام وبحسب التوقعات سيبدأ
ا سـتتعرض باالنـهيار تدريـجيا من بعـد منتصف الـشهر ور
ـوازين) ـنـطـقـة لـهـجـمـات قـطـبيـة مـرتـدة تـعـمل عـلى قـلب ا ا
وبـشــأن األمـطـار  اشـار الـسالمـي الى انه (ال يـتـوقع وجـود
حـالـة مـطـرية مـاعـدا مـنـاطق الـشـمال حـيث يـتـوقع تـعـرضـها
وجـة أمطـار بدايـة الثلث الـثاني من الـشهـر وبرغم األوضاع
ـا هـو قادم) وتـابع ان (الـبالد السـلـبـيـة اال اننـا مـتـفـائلـون 
ناطق رتـفع جوي شبه مـداري ليكون الـطقس في ا ستـتأثر 
كـافــة مـسـتــقـرا مع ظـهــور سـحب عــالـيـة االرتــفـاع درجـات
احلـرارة الـعـظـمـى تـنـخـفض في شـمـال الــبالد بـيـنـمـا تـكـون
ـتوقع ان تـسـجل ب 9- مـقاربـة في الـوسط واجلنـوب ومن ا
 14 درجـة مــئــويـة شــمــاال وبـ 17- 20 درجــة مــئـويــة في

الوسـط وب 18- 21 درجة مئوية جنوبا).
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تـنـطـلق في ســاعـات الـصـبـاح
االولى لهـذا الـيـوم احـتـفاالت
ــاســيــة) ــئـــويــة (ا الــذكــرى ا
لــتــأســيس اجلـــيش الــعــراقي
البـاسل. وأعـدت وزارة الـدفاع
ناسبة برنامجا حافال لهذه ا
يتـضمـن استـعراضـا عـسكـريا
هــو االكـــبــر مـــنــذ عــام 2003
تــشــارك فــيه جــمــيع صــنــوف
ــــســـلــــحـــة كــــمـــا الـــقــــوات ا
ستـوضع اكـالـيل الـزهـور على
قــبـــر اجلـــنـــدي اجملــهـــول في
تقـليـد راسخ الحتـرام وتخـليد
تــضــحــيــات ابــطــال اجلــيش
الـذي تـأسس فـي بـغـداد في 6
كانون الثاني عام 1921 . كما
عدت احلكومـة اليوم االربعاء
عـطـلـة رســمـيـة بــهـدف اتـاحـة
الـــفـــرصـــة البــنـــاء الـــشـــعب 
ــســلــحـة مــشــاركــة الــقــوات ا
ـتـمـيز هـذا الـعام. احتـفـالـها ا
ومـنـذ ايــام جتـوب الــطـائـرات
ــقـاتــلــة ســمـاء ـروحــيــة وا ا
بـغــداد تـمــهـيــدا السـتــعـراض
جـــوي تـــشـــتــــرك فـــيه احـــدث
اســلــحـــة الــطــيـــران والــدفــاع
اجلــوي ومــنــهــا طــائــرات اف
16. وكان وزير الدفاع جمعة
عناد قـد اعلن قـبل نحـو اربعة
شـــهــور عـن اعـــتـــزام الــوزارة
اعـــــــداد بــــــــرنـــــــامـج حــــــــافل
ـــنــــاســــبــــة تــــدعى الــــيه بــــا
شخصيات عسكرية رفيعة من
الـدول الـصـديـقــة والـشـقـيـقـة.

ومنح القـائد العـام رئيس الوزراء
مصـطفى الـكاظـمي ترقـيات لـعدد
من ضـــــبـــــاط اجلـــــيش وجـــــهــــاز
ــنـــافــذ احلــدوديــة اخملــابــرات وا
ـستـحـقـ تـرفـيـعـات  فـحـمـلوا ا
ـــــا يــــضـــــاعف رتــــبـــــا اعـــــلى و
مسؤولـياتهـم بالدفـاع عن حياض
الـبـالد. ولـفــتت الــلـجــنــة الـعــلــيـا
واطن لالحتفال امس  انتـباه ا
الى قـــيــــامـــهـــا بــــاطالق عـــدد من
ــدفـــعــيـــة جتــريـــبــيــا الــقـــذائف ا
ركزي الذي استعـدادا لالحتفـال ا
تشـهـده سـاحـة االحتـفـاالت الـيوم
االربعـاء ودعـت الى االنـتبـاه الى
االصــوات الــنــاجـــمــة عن االطالق
دفـعي. واوعـز امـ بـغداد عالء ا
معن بارتداء شجرة التحرير ثوب
ــئـويـة الـعـلـم الـعـراقي احــتـفـاء 
تـأسـيس اجلـيش. ونـقل بـيـان عن
االمـــ قــــوله ان (هــــذه الــــذكـــرى
تـلـهـمـنــا مـزيـداً من الـعـزم إلطالق
خـطط اسـتـراتـيـجـيـة العـادة بـنـاء
العاصمة بغـداد على أسس متينة
ــواطـنــ بــواقع تــلــبي طــمــوح ا
ــة). خــدمي مــغــايــر وحــيــاة كــر
ـــرحــلـــة اجلــديــدة واضــاف ان (ا
ستـشهـد انـطالق ثورة جـديدة من
اخلــدمـــات واالعـــمـــار ومــشـــاريع
ــواطــنــ عـاداً حتــقق رغــبــات ا
اخلـطط الـتي  رسـمـهـا سـتـعـيد
ــهــمــة بـ لــبــغــداد مــكــانــتــهــا ا
عـواصم الــشـرق االوسط). واشـار
ـثـلة الى ان (احلكـومـة احلـاليـة 
بدولـة رئيس الـوزراء تشـرف على
مــا نــحــقــقه من دراســات وخــطط
جـديـدة لـتـطـويـر الـبنـى الـتـحـتـية

اإلرهـــاب حـــيـث خـــاض مـــعـــارك
فريدة من نوعـها وهي من معارك
اجليل الرابع التي لم يـخضها أي
من اجليوش بـعد وبالـتالي باتت
جتــربــة اجلــيش في خــوض
هذا الـنـوع من الـقـتـال يـشار
لـهـا بـالـبـنـان وبـاتت تـدرس

ـية ـعـاهـد الـعـا في الـكلـيـات وا
ا حتتويه من ميزات حيث نظراً 

إنه خــاض حــروبـاً
مـع قــــــــوى
ظالمــــــيــــــة
وقوات غير
مــنـــظــورة

وهـــو مـــا يـــصـــعب الـــقـــيـــام به)
واضــــافــــوا ان (قــــدرات اجلــــيش
العـراقي تـطورت عـدداً وتـسلـيـحاً
مــنــذ عـام  2003  وكـذلـك تـدريب
ـقـاتــلـ عـلى عــمـلـيــات نـوعـيـة ا
حملــــــــاربــــــــة اإلرهـــــــاب
واســــــــــــتـــــــــــرداد
األرض
وهــــــــــــو
يـعــد في
الــــــواقـع إجنــــــازاً
كبيراً جـداً للجيش
الـعــراقي)  واوضح
اخلـبـراء ان ( اجلـيش
الـــعـــراقي انـــفـــتح عـــلى
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ــــوت امس الـــــثالثــــاء في غــــيـب ا
الـعاصـمة األردنـية عـمّان  الـشاعر
الـفـريد سـمـعان عن  92عـامـا بـعد
نجزات. مـسيرة حافلـة باإلبداع وا
ونــــعى رئــــيس مــــجــــلس الـــوزراء
مــــصـــطــــفى الــــكــــاظـــمـي الـــراحل
قـائال(بـألم بـالغ تلـقـيـنا نـبـأ رحيل
عروف األديـب والشاعر العراقي ا
األســتــاذ الــفــريــد ســمــعــان الــذي
أمـضى عمره حامـالً مباد احلرية
والــكــرامــة والــعــدالــة ســالـكًــا في
ــعــرفــة واإلبـداع مُــكــرّسًـا دروب ا
إبــداعه وفــكــره فـي خـدمــة شــعــبه
ووطـنه. وبرحيـله يكـون العراق قد
فــقــد نـخــلــة عــراقـيــة شــامــخـة من
نـخيله الباسقات لكن عزاء محبيه
وعــــائـــلـــتـه ومـــريـــديـه أنهُ غـــرس
فــسـائل ســتـزهـر إبــداعـاً ووطــنـيـةً
.. الـرحمـة للفـقيـد والعزاء ونـضاالً
س جــــزءاً من لــــكـل من عــــرفـه أو 

مـــواقـــفه الـــراســـخـــة والـــضـــاجّــة
بـاحملبة والنبل واإلنـسانية).ونعت
وزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثار
الراحل في بيان قالت فيه (لقد كان
الـراحل شـاعراً ومـنـاضالً  ومـثقـفاً
عـــاش حـــقــبـــةً مـــهـــمــةً مـن تــاريخ
الــعـراق كـمــا تـعــرض إلى الـسـجن
ـبـدئيـة).مـضـيـفة بـسـبب مـواقـفه ا

(كـان لـلـراحل دور كبـيـر في رئـاسة
احتـاد األدبـاء والكـتاب في الـعراق
فـي أهم مـفـصل مـن تـاريخ الـعـراق
بعد التغيير). واشار االحتاد العام
لــلــكــتــاب واالدبـاء فـي الـعــراق في
بـــيـــان الــنـــعي الى ان الـــراحل(من
ـوصل عام  1928تـخـرج مـوالـيـد ا
فـي كــلــيــة احلــقــوق  1961حــصل
عـلى دبـلـوم عـال في الـتـخطـيط من
ــتــحــدة في دمــشق مــعــهــد األ ا
سـنـة  1971لـه نشـاطـات سيـاسـية
وطـنية مشهودة إذ سجن أكثر من
مـرة وتـعـرّض لـلقـمع واالضـطـهاد
عـــلى يــد الـــســلــطـــات الــغـــاشــمــة
والـقمـعيـة. أصدر أكـثر من عـشرين
مـــجــمـــوعــة شــعـــريــة وقـــصــصــاً
ومــسـرحـيـات.كــتـبت عـنه دراسـات
نــقــديــة عــدة ورســائل جــامــعــيـة.
تــرجــمت أعــمــاله إلى لــغــات حــيـة
عــدة.وشـغل مــنـصب األمــ الـعـام
الحتـــاد أدبــاء الـــعـــراق بــعـــد عــام

.(2003
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أعــلــنت وزارة الــصــحــة والــبــيــئــة 
اســـتــمــرار تــراجـع اعــداد اصــابــات
كــورونــا في الـبـالد وسط اسـتــقـرار
الــشــفــاء الــذي ســجل  1928 حــالــة
جــديــدة وبـواقع وفــيـات  12حــالـة .
ـوقف الــوبـائي الــيـومي  واوضـح ا
الـذي اطـلعت عـليه (الـزمان) امس ان
(مــخــتـبــرات الــصـحــة ســجـلت 757
إصــابـة جــديــدة بـفــايـروس كــورونـا
وشـــفـــاء  1928 حـــالـــة وبـــواقع 12
حـالة وفاة جديدة في عموم العراق).
وأعــلــنت وزارة الــتــربــيــة أن خــلــيـة
األزمـة احلكومـية تتـريث بقرار زيادة
عـدد أيام الدوام التـفاعلي للـطلبة في
ــــتـــحــــدث بـــاسم ــــدارس. وقـــال ا ا
الــــوزارة حـــيــــدر فـــاروق فـي بـــيـــان
اطـلعت عـليه (الزمـان) إن (زيادة عدد
أيـام الــدوام الـتـفـاعـلي أو تـوقـفه في
وافقة خلية األزمة دارس مرهون  ا
احلـكـومـيـة) مؤكـداً أن( خـلـيـة األزمة
تـتـريث قلـيالً بـاتخـاذ قـرارات تتـعلق
بـزيادة عدد أيام الـدوام بسبب ظهور
سـاللة جـديـدة من كـورونـا). وأضاف
فـــاروق أن (هـــنـــاك جلــنـــة في وزارة
الــتــربـيــة درست الـواقـع الـتــدريـسي

لـلـعـاصــمـة والـنـهــوض بـواقـعـهـا
العـمراني كـما تقـدم الدعم الـكامل
واالسـنـاد عـبـر مـؤسـسـات الـدولة
كـــافــة الجنـــاز مـــشـــروع الـــبـــنــاء

واالعمار).   
ورأى خبـراء عسـكريـون عراقـيون
إنه (بـــعــد مـــرور مــئـــة عـــام عــلى
ـؤسـسة تـأسيـس اجلـيش  فـإن ا
العسكرية العراقية ال تزال حتظى
بثـقـة الشـعب  حـيث قـدم اجليش
مزيـداً من الـتـضـحـيـات دفـاعاً عن
أمن واسـتــقـرار الــعـراق داخــلـيـاً

( وخـارجـيـاً
مـؤكـدين ان
(اجلــــــــــيش
الــــــعـــــــراقي
اليوم يعاني
من عــــدد من
ـــــعــــــاضل ا
الـتي تـعـوق
عـــــــــمــــــــــله
ــــــــــــــكـن و
تـقــسـيــمـهـا
إلــــــــــــــــــــــــى
مـــــعــــــاضل
عـمـلــيـاتـيـة
وأخـــــــــــرى
تنـظـيمـية)
واشــــــاروا
الــــــــــــى ان
(اجلـــــــيش
الـــعــــراقي
جنـــــــــــــــــح
جنــــــاحـــــاً
كـبـيـراً في
مــواجــهــة
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تـــلــــقى الـــنــــائب كـــاظـم فـــنـــجـــان
احلمـامي ردود أفعال إيجابية من
ــنــظــمــات الــبــحــريـة فـي حـوض ا
اخلليج العربي حول الدور األمني
الحي الـذي اداه رجــال الـقـوة وا
البـحريـة الـعراقـية في درء اخلـطر
ـــوانئ اخلــلـــيــجـــيــة الـــداهم عن ا
بتـحملـهم مسـؤولية نـزع اللغم عن
النـاقلة التي كانت مشحونة بآالف
ـــــواد ســــريـــــعــــة االطــــنـــــان من ا
ـنــظــمـة االشــتــعـال. فــقــد أبــدت ا
ـكافحـة التلوث البحـرية اإلقلـيمية 
ـــســــاعـــدة الـــبـــحـــريـــة ومـــركـــز ا
للـطوار رغبتهـما بإرسال خطاب
رســـمـي يـــعـــبـــر عـن شـــكـــرهـــمـــا
وتـقـديـرهـمـا لـهـذا الـدور الـبطـولي
الـذي قــدم الــضــمــانــات حملــطـات
ـنـتـشـرة علـى طول ـيـاه ا حتـلـيـة ا
السـواحل اخلـليـجـية وحـمـاها من
خـطـر التـلـوث بـالنـفـايـات النـفـطـية
الــتي كــان من احملـتــمل ان تــنـجم
عن انـــفـــجـــار الـــلـــغـم والـــنـــاقـــلــة
الـنـفطـيـة. وقـد عبـر رئـيس منـظـمة
ـنـعم اجلــنـاحي عن مـيــمك عـبــد ا
ــبـادرة سـعــادته الـغــامـرة بــهـذا ا
ــتـمــثــلـة بــالــسـيــطـرة الـعــراقـيــة ا
الـكــامـلــة عــلى الـلــغم ومــنع آثـاره

اخلطيرة.

 W¹d×³ « …uI «

fK−  ‰Ëœ ÊuOŽ w

 ÊËUF² «

‰ULA « jH½Ë WÞdA «

 WK UJ « W öF « Ê«bB×¹ 

“U²L*« WKÝ w  

 ∫÷dF²Ý«

طائرة مقاتلة
تستعرض في
سماء بغداد
ئوية اجليش

×h∫ اطباء يتولون فحص طالبات ضد كورونا

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

انطلقت منافسات النافذة
الــــثـــانــــيــــة من الـــدوري
ــمــتــاز بــكـرة الــعــراقي ا
الـــســـلـــة امس الـــثالثــاء
.وفـي اولى مــــــبــــــاريـــــات
الـــنــافــذة واصل الــشــرطــة
سـلـسـلـة انـتـصـاراته بـعـد
تــغــلـبه عــلى االعــظـمــيـة
بـــنـــتـــيـــجـــة 82-115 
نــقـطــة.وحلـسـاب ذات
اجلــولـة تـمـكن فـريق
نــفـط الـشــمــال  من
حـــصـــد الـــعالمــة
الـــكـــامــلـــة عــلى
حــســاب فــريق

غـاز الـشـمـال بنـتـيـــــجة 73-78
نقطة. 

ــــبـــاراة وشــــهـــدت ا
نـدية قويـة في جميع
اشــواطـهــا لـكن
الـــتـــكــتـــيـــكــات
والـــتــغــيــيــرات
الـــــتي اجـــــراهــــا
مـدرب نـفـط الـشـمال
ـبـاراة بـهذا حـسـمـت ا

الفارق البسيط.
ــــــواجـــــــهــــــة وفـي ا
الـثـالـثـة حـقق فـريق
الـنـفـط فـوزا كـبـيرا
بـــتـــغـــلـــبــــه عـــلى
فـــــريق اخلــــطــــوط
بــنـتـيـجـة 110-74

نقطة.
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وجود للمطـارات فيها بل ان احداهن
انـطــلـقت من مـنــطـقـة جـبــلـيـة شـمـال
شــــرق كـــركــــوك) وتــــابع انه (بــــعـــد
الــتـــمــعن تــوصــلـت الى انــهــا حــرب
افتراضية لـعبت فيها امـريكا لغايات
ـــزحــة اجـــهــلـــهــا ,واتـــخــذت هـــذه ا
تهـا االعالمية امام لتعوض عن هـز
مـوقف ايـران الـذي أصـر عـلى اطالق
صــــواريــــخه عــــلى كل مــــا له عـالقـــة
بأمريكـا في حال بدأت احلـرب). فيما
اعرب زعيم حركة عصائب اهل احلق
قـيس اخلزعـلي عن امـله بـأن يـنـطلق
ـصالح الـوطنـية رئيس الـوزراء من ا
وال يتأثر بالضـغوط اخلارجية. وقال
اخلزعلي خالل الذكرى االول الغتيال
هـندس وسـلـيمـاني (شعـرت بالـندم ا
لـلتـأخـر في الـرد عـلى اغتـيـال الـقادة
الشـهداء) واضـاف (كـان يفـترض ان
يــكــون الــرد الــعــراقي عــلـى اغــتــيـال
الــــقـــادة الـــشـــهــــداء اقـــوى من الـــرد
اإليـــراني) ولـــفـت الى ان (الـــرئـــيس
األمــريــكي اليــحـتــرم الــســيــادة وبـدأ
ــــنع دخــــول الـــعــــراقـــيـــ واليــــته 
وختمـها بإطالق سـراح مجرمي بالك
ووتـر) وتـابع ان (احلـكـومة مـارست
ضغـوطا عـلى القـضاء الـعراقي لـعدم
اصـــدار أي احــكــام بـــشــأن اغـــتــيــال
الـقـادة الـشــهـداء) وطـالب اخلـزعـلي
القـضـاء بـ (إصـدار قراره في اغـتـيال

الــقـادة الــشـهــداء قـبل انــتـهــاء واليـة
ترامب) مبينا ان (أي قاعدة عسكرية
اجــنــبــيــة في الــعــراق هـي مــخــالــفـة
لــلــقــانــون والــدســتــور خــاصــة بــعـد
ان) ومضى الى القول تصويت البـر
(نرفض قصف السفارات اما القواعد
الـعـسـكريـة فـهي مـتـاحـة لـلـمـقـاومة).
بـــدوره رد ائـــتالف دولـــة الـــقـــانـــون
الـكـي علـى تصـريح بـرئـاسـة نـوري ا

الـــعــراق فــوق كـل اعــتـــبــار). بــدوره
ـنـعم كـشف الـرحـالــة الـعـراقي عـبـد ا
الـــديـــراوي عن مـــتـــابـــعـــة حتـــركــات
لطائرات امريـكية من مناطق مـختلفة
غرب العراق. وقال الديراوي في بيان
تـــلــــقـــته (الــــزمـــان) امس ان (احـــدى
الطائرات التي حتـمل العلم االمريكي
توجهت نـحو اجلنـوب مرورا بأجواء
الــبــصـــرة وبــعــد أن اجــتــازت الــفــاو
انـحـرفت نـحـو الـشـرق بـاجتـاه ايران
ــنــطـقــة احملــصـورة ثم اخــتــفت في ا
مـابــ حـقــول نـوروز وجــزيـرة خـرج

االيرانية). 
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مـــضـــيــفـــا (ثم تـــبع ذلـك حتــرك اربع
طائرات من نفس الـنوع ضمن أجواء
الــــرمــــادي وهــــيت وتــــوجــــهت تــــلك
الـطــائـرات نـحـو اجلــنـوب مـســتـغـلـة
األجواء الـعـراقـية الـغـربيـة واجـتازت
احـداهن احلـدود الـعـراقـيـة اإليـرانـية
بــــأجتـــــاه مــــديــــنــــة االحــــواز وثالث
اخــــريـــات تـــوجـــهـن نـــحـــو األجـــواء
اإليــرانــيـة الــغــربـيــة واخــتـفــ بــعـد
اجــتــيـازهن مــيــنــاء بـنــدر خــمــيـني)
مـؤكـدا (كـنت اتـرقب مـا اراه وانـا في
ذهــــول وقــــلق شــــديــــدين وتــــوقع ان
طارات ا تتـبعت ا احلرب قد بـدأت و
الـتي انــطـلـقت مــنـهـا تــلك الـطـائـرات
اتـضح بـأنـهن انــطـلـقن من مـنـاطق ال
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تـحدث باسم التيار صالح العبيدي ا
الـــصــدري ووصـــفــهـــا بــالـــتــســـقــيط
السياسي واالنتـخابي. وقال القيادي
في االئــتالف رســول أبـو حــســنـة في
ــالــكي جــاء الى تــصــريح امس ان (ا
الـسـلـطــة خالل مـدة حـرجـة جـداً عـام
2006 عــنـدمــا كــانت بـغــداد مــقـســمـة
ومقطعة األوصال واحملافظات تعيش
ليشيات والقوات األمنية حرب ب ا

X uý Èb½ ≠ œ«bGÐ

اكـد اخلـبــيـر الـقــانـوني طـارق حـرب
جنـــاح احلــكـــومــة بـــأبــعـــاد الــعــراق
والــنــأي بـنــفــسه عن دائــرة الــصـراع
ـنطـقـة فيـما االمريـكي االيـراني في ا
رأت حركـة عـصائب اهل احلق ان اي
قـاعـدة عسـكـريـة اجـنـبـيـة في الـعراق
هي مخـالـفة لـلقـانـون والدسـتور بـعد
ان,في وقت عد ائتالف تصويت الـبر
ـتـحـدث دولـة الـقـانـون تـصـريـحـات ا
بـأسم الــتـيـار الــصـدري بـالـتــسـقـيط
السيـاسي مع قرب االنتـخابات. وقال
حـرب في بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس
ــواجـهــة االيـرانــيـة االمــريـكــيـة ان (ا
انـتــهت بـعــد انـســحـاب الـتــظـاهـرات
وانـتـهـاء اخلـطــابـات والـتـصـريـحـات
الــتـي كــانت في قــمـــة االزمــة اثــر مــا
حدث يوم الثـالث من الشهر االول من
ــنـصــرم بـعــد اغــتـيــال نـائب الــعـام ا
رئـيس هيـئـة احلـشـد الشـعـبي وقـائد
فليق القدس االيراني قاسم سليماني
بـغـارة امـريـكــيـة قـرب مـطـار بـغـداد)
واضــــاف انـه (في جــــمــــيع االحــــوال
موقـف احلكـومـة ورئيـسـها مـصـطفى
الـكـاظـمي بـالـنـأي عن نـفـسـهـا بـشـأن
الصـراع الـقـائم والتـصـعـيد االعالمي
ــدة بــ واشــنـــطن وطــهــران خالل ا
ــاضــيــة يـســتــحق الــثــنــاء البــعـاد ا
الــضـرر عـن الـبـالد وجـعـل مـصــلــحـة
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اطلـقت وزارة العمل والـشؤون االجـتماعـية تـنويهـاً بشـأن صرف اعانـة كانـون الثاني
اجلاري. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بالنظر لتزامن يوم اطالق
الية ,تقرر طابقة وفقاً للتعليمات ا صارف والغراض ا اإلعانة االجتماعية مع عطلة ا

ارجاء صرف إعانة شهر كانون الثاني  2021الى اليوم الثالثاء).
ـســتـفــيـدين واضـاف انـه (بـإمــكـان ا
اسـتالمـهـا من مـنـافـذ الـصـرف حـتى
في عــطــلــة ذكــرى تــأســيس اجلــيش
الــعــراقي). وضـــيــفت جلــنــة الــعــمل
ـــهـــجـــرين وفـــدا من والـــهـــجـــرة وا
ـشـاركـة االحتـاد الـعـام لــلـتـعـاون و
جلــنـة تــقـصي احلــقــائق الـنــيـابــيـة.
ان في وذكرت الدائرة االعالمية للبر
بيان تلقته (الزمان) امس أن (اللجنة
بـــرئــاســـة رعــد الـــدهــلـــكي وفــدا من
االحتاد العـام للتـعاون برئـاسة سعد
شـرفة على العبـدلي رئيس الـلجنـة ا
االحتاد وعـددا من رؤساء االحتادات
ــشــاركــة جلــنـة في احملــافــظــات و
شكلة من تقصي احلقائق النيـابية ا
قـبل مجـلس الـنـواب برئـاسـة حـس
ــنـاقـشـة عـرب وحــضـور اعـضــائـهـا 
ملف جـمعـيـات االسكـان في مجـمعي
الـصـاحلـيـة وحـيـفـا) مشـيـرا الى ان
(الــعـبــدلي قــدم في مـســتــهل الـلــقـاء
شرحا موجزا عن االحتاد وخطوات
التـصحـيح التي  اتـخاذهـا مؤخرا
ــنـشـودة) بـغــيـة حتـقــيق االهـداف ا
مؤكدا ان (جتـرية االحتاد تـعد رائدة
كن ان تـكون في كثـير من الـدول و
اكــثــر جنــاحـــا في الــعــراق في حــال
اتــيــحت لــهــا الــفــرص واالمــكــانــات
واالدارة الـــواعــيـــة وتــخـــلــصت من
ـعـوقـات الـتي تـواجـهـها). ـشـاكل ا ا

اكد الـدهـلكي بحـسب البـيان بدوره 
ان (الـلـجــنـة عـلى اسـتـعــداد لـتـوفـيـر
الــــدعم لـالحتــــادات واجلـــمــــعــــيـــات
الـتـعـاونـيـة من اجل تـقـد اخلـدمات
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واشار الى ان (مـهـام مجـلس الـنواب
ـثل مـصـدر في الـرقـابـة والـتـشـريع 
قـوة ودافـعــا كـبـيـرا لـكـل اجلـمـعـيـات
واالحتادات الـتـعاونـيـة). من جهـتـها
فتحت جلنة تقصي احلقائق النيابية
برئاسـة عرب وعضويـة كل من اسعد
الـعـبـادي وانــسـجـام الـغـراوي (مـلف
جـــمــعــيـــات االســكـــان في مــجـــمــعي
الـــصـــاحلـــيـــة وحـــيـــفـــا فـي بـــغــداد
واســـتــعـــرضــوا عـــددا من شــبـــهــات
الي واالداري) مـؤكدين ان الفـسـاد ا
(الــلــجــنــة تـــتــابع بــشــكل مــتــواصل
ـلف اجـراءاتـهـا في مــا يـخص هـذا ا

الحالته الى هيئة النزاهة).  
على صعـيد متـصل ابعدت الـسلطات
الـعـراقــيـة نـحـو  33 الف اجـنـبي عن
االراضـي الـــعــــراقـــيــــة خالل الــــعـــام
ـاضـي خملـالــفـتـهـم قـانــون االقـامـة. ا
وقـال مـصـدر في وزارة الـداخـلـيـة ان
(دائـرة االقـامـة ابـعـدت نـحو  33 الف
مــــــواطـن اجــــــنــــــبـي لــــــدخـــــــولــــــهم
الـعـــــــــــــــــراق بـطـريق غـيـر شـرعي

خالل العام 2020).

ــكـاتب االحـزاب واغـتــيـاالت وحـرق ا
وقطع رؤوس حيث عمل اثناء واليته
االولـى عـــــــــــلـى حتـــــــــــقـــــــــــيـق األمـن
واالسـتقـرار) مـبـيـنا ان (تـصـريـحات
العـبيـدي هدفـها الـتسقـيط السـياسي
مع قــرب االنــتــخــابــات والســيــمــا ان
الـتـيـار لـيس لـديه شيء يـتـحـدث فـيه
الـكـي) علـى حد غـيـر الـهـجـوم علـى ا

تعبيره.

bAŠ∫ قوات أمنية من احلشد الشعبي خالل عملية أمنية

على مـشاريـع بسـيطـة لـكن لم نشـاهد
مشـاريع إستـراتيـجيـة كطـرق رئيـسية
وجسور سريـعة) مشـيرا الى (تهريب
بــحــدود 350 تــرلــيـــون ديــنــار خــارج
ــــاضــــيــــة الــــعــــراق خالل االعــــوام ا
وجـمـيـعــهـا خالل ايـصــاالت وهـمـيـة)
مضيـفا ان (أغـلب االموال هـربت بهذا
االجتاه خارج الـعراق بـكثـير من هذه
الـعـمــوالت الـتي كـان يــحـصل عــلـيـهـا
). فيـما كشـفت دائرة ـسؤولـ بعض ا
الوقـايـة في هـيـئـة الـنـزاهـة االحتـادية
الية هم ا فصح عن ذ عن أوائل ا
للعام اجلاري. وقال بيان للهيئة تلقته
(الــزمـــان) امس ان (الـــهـــيــئـــة تـــلــقَّت
ـالــيـة لـلـعـام اسـتـمـارة كــشف الـذمَّـة ا
اجلــاري اخلـــاصــة بـــرئــيس مـــجــلس
الوزراء مصطفى الكاظمي ليغدو أول
ــهم ــفــصــحـــ عن ذ ــســؤولـــ ا ا
ـالـيـة من رؤسـاء الـسـلـطـات الـثالث ا
كمـا تلـقت كـشف ذمة من الـنائب األول
لـرئــيس مـجــلس الــنـواب حــسن كـر
الـكـعــبي ورئـيس الــهـيــئـة عالء جـواد
حـــمـــيــــد والـــنـــائب مــــحـــمـــد شـــيـــاع

السوداني).

الــــــدفــــــاعـي فـي تــــــصــــــريـح امس إن
ــكــافــحــة (احلــكــومــة شــكــلت جلــنــة 
الـفـســاد وهـذه الـلــجـنــة عـمـلت خالل
األيــام األولى بــشــكل واضح وكــبــيــر
ـدة األخـيرة ولكـنـهـا تـراجـعت خالل ا
بـسـبب الــضـغـوط الــسـيـاســيـة حـيث
أتــهــمـت بــشــتى أنـــواع االتــهــامــات)
مـعــربـا عـن امـله (اســتــمـرار عــمـلــهـا
والـتـحـقــيق في قـضـايـا أهـم كـمـلـفـات
ـــســـتــــشـــريـــة في بـــعض الـــفـــســـاد ا
الـوزارات) مــبــيـنــا ان (األمــوال الـتي
صـرفت بـعــد الـعـام 2003 تـقـدر بـألف
تـــرلــــيــــون وهي تــــشــــمل مــــوازنـــات
الوزارات الـتـشـغيـلـيـة واالستـثـمـارية
حيـث هدرت أمـوال طـائـلـة في قـضـايا
التـعـاقـد فضـال عن الفـسـاد الـذي كان
مــسـتــشــريــا في أغــلب الــعــقـود الــتي
تعاقدت عليها الوزارات واحملافظات)
وتـــابع ان (الــــلـــجـــنـــة لـم تـــلـــمس أي
مشروع واضح  استكماله في بغداد
ــــشـــاريع أو احملـــافــــظـــات وأغــــلب ا
أحـيــلت لــشـركــات غـيــر رصـيــنـة و
التـعامل عـليـهـا على اسـوأ العـموالت
لذلك لم تنجز األعـمال وبقيت االموال

بـلغ وشـرح كـيـفـية لغـرض تـسـلـيـمه ا
االتــفــاق وغـــلق الــدعـــوى) وتــابع ان
ـتـهـمـان و خالله (الـلـقـاء حـضـراه ا
شـرح كيـفـيـة إغالق الـدعـوى من خالل
تقـد تقريـر القـاضي وحصـل االتفاق
ـبـلغ وفي أثـنـاء عـمـلـية علـى تسـلـيم ا
ـــفــرزة وألــقت الــتــســـلــيم حـــضــرت ا
ـتــهـمـ و ضـبـطـهـا الـقـبض عـلى ا
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ـمثل مؤكـدا ان (الـقضـاء دون افـادت ا
القـانـوني لـوزارة الـثـقافـة والـسـيـاحة
شتكية التي جاء فيها واالثار وكذلك ا
تـــفــاصـــيل مـــا روتـه و تــدويـن أقــوال
الشهـود للمـفرزة الـقابضـة واوضحوا
انهم  تكلـيفهم بـواجب لالنتقال الى
منـطـقـة شارع فـلـسطـ ونـصب كـم
ــشـتــكـيـة لـلــمـتــهـمـ بــعـد حــضـور ا
وجميع االطـراف وتمت العـمليـة اثناء
ـالي الـذي ـبــلغ ا ـشــتـكـيــة ا اخـراج ا
يبلغ  12الف دوالر). فيـمـا اكدت جلـنة
الـنـزاهـة الـنـيـابـيـة  ان حـجم األمـوال
هربة خارج العـراق تقدر بـنحو 350 ا
ترلـيون ديـنار.وقـال عـضو الـلجـنة طه
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أعــلن مــجـــلس الــقــضـــاء األعــلى عن
ــــرتــــشــــ حـــاوال مــــنح اإلطــــاحـــة 
اسـتـثــمـار مــبـنى تـراثـي وسط بـغـداد
بشكل غير قانوني. وذكرت القضاء ان
بنى يقع في منطقة البتاوين ضمن (ا
ـــدرجــة في هـــيــئـــة االثــار األبــنـــيــة ا
والــتـــراث الـــعـــراقــيـــة وحـــاول احــد
ه ستفيدين من االستثمار تغير معا ا
التـراثيـة ألغراض جتـارية  اذا افادت
ـشـتـكــيـة بـانـهـا قــدمت شـكـوى ضـد ا
ـطالـبتـهـما بـدفع رشا متـهمـ اثـن 
مقـابل اجنـاز الـعـمل الـوظـيفـي حيث
ة ثبت حملكمة غـسيل األموال واجلر
االقـتــصـاديــة وجــود مـخــالـفــات عـلى
ـبـنى تــمـثـلت بــبـنـاء مـحــلـ اثـنـ ا
ولـدى مـراجـعـتـهـا لـهـيـئـة الـتـراث قام
ـتـهم بـطـلب مــبـلغ مـالي مـقـابل عـدم ا
االستـمـرار في حتـريك الـقـضـيـة بحق
شـتكيـة وغلق الـتحقـيق بها) موكل ا
ــــشـــتـــكــــيـــة اكـــدت واشـــار الى ان (ا
امتالكـها تـسـجيالت صـوتـية حـصلت
ـوظف واالتـفـاق حصل بيـنـهـا وبـ ا
على إحضـار مديـر الشـعبة الـقانـونية
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- في الــفـقه الــســيـاسـي تـعــتــبـر الــدولــة ذات الـرأســ من افــشل الـدول
واخطرهـا على الـوطن والشعـب ( النمـوذج اللـبناني ) حـيث تشل مـحاولة
الـتوازن بـ الـرأسـ  وبـيـنـهـما وبـ الـفـواعل الـدولـيـة  الـدولـةَ وجتعل

صالحياتها اضعف من صالحيات بلدية .
- لــكـن مــا هـــو اخـــطــر من الـــدولـــة ذات الــرأســـ تـــعــدد رؤس الـــدولــة
وتـمـترسـهـا داخل حـدود الـدولـة  هـنـا تـتـحـول الـدولـة الى مـجـمـوعة دول
داخل الدولـة ولـيـست رؤوس داخـلـها وتـكـثـر عوامـل الصـراع واالشـتـباك

بينها .
- تتـحـول الـدولـة الى مـجمـوعـة دول داخل الـدولـة عـندمـا تـضـعف سـلـطة
احلكـومـة الـسيـاسـيـة وقوتـهـا ( الـقسـريـة ) قـياسـا بـاالطـراف السـيـاسـية

وذج عراق الكاظمي). وازية لها  ( شكلة لها او الرؤوس ا ا
- حاول رئـيس الوزراء  مـصـطفى الـكاظـمي  فـرض قوة الـدولة من خالل
ـالكي وذج ا سـلحـة واالجهـزة االمنيـة  )  احكـام قبـضته عـلى القـوات ا
في واليــته االولى فــرض الـقــانــون ) لــكن هــذه احملـاوالت ارتــدت بــنــتـائج
عكسية اضعفت ادواتـه وحصرته في زاوية الدفاع عن نـفسه  فقط مطلقا
ـوازية ان تـمارس  قوة دولـها عـلى الدولـة بكـل االشكال  العـنان لـلدول ا
النه اخـطــأ كـرئــيس مـخــابـرات سـابـق ان يـقـدر قــوة بـقــيـة الــدولـة ( الـتي

وضعته بارادتها هي ) على  ادارة ( حكومة ) ألدولة .
- كان عـلى الـكاظـمي الـذي كـان رئيس مـخـابرات بـصالحـيات كـبـيرة ان
يعرف ان الدولة التي اعطته االهمية والصالحيات هي  قوة دولة العبادي
الـسـيـاسـيـة ولــيس  مـحـاوالت واحالم صـحـفـيــ ومـحـلـلـ  بـفـرض قـوة

دولتهم بدون اسس واقعية .
- الدول الـواقعـيـة في حكـومة الـكـاظمي كـثيـرة لـكن االكثـر خـطورة بـينـها
ـقراطـيـة واعـتبـرتـها ليـست تـلك الـقوى الـسـيـاسيـة الـتي اسـاءت فهم الـد
ا تلك الدول اطالق العنان لقـوتها احلزبيـة والسياسية داخـل الدولة  وا
التي تـمتـلك الـقوة والـسالح وحتديـدا بـ الغـالبـية الـشـيعـية الـتي كرست

نفسها اغلبية حاكمة ومسيطرة  لدولة ما بعد 2003 ولنعدد :
- نتج عن محاولة الكاظـمي فرض قوة دولة ( احلكومـة ) ازمة مركبة بينه
وب حشد الفصائل اوال  ثم ازمـة ب حشد الفصائل ( مـرجعية السيد
اخلامنـئي) وحشـد العـتبات ( مـرجعـية الـسيد الـسيـستـاني )  وازمة ب
حشـد الـفصـائل والـتـيار الـصـدري ( جتـلت بشـكل خـطـير جـدا الـيوم في
ـهنـدس فـي واقـعة الـذكـرى الـسـنـويـة االولى حلـادثـة  مـقتـل سـلـيمـانـي وا
ـطار)   وازمـة بـ حـشـد الـفـصـائل وقـوة  تـشـرين ( ومن اخلـطـأ جدا ا
التـغـافل عن قـوة تـشـرين او اسـتفـزازهـا رغم انـهـا عـارية وبال سالح الن
الضمير الشعبي بغالبيـته يقف معها ) وازمة ب قوة تشرين والصدري

تغلي منذ اشهر .
تـكرر من الفـتنة الـذي اطلقـته مرارا وتكـرار كان يسـتند الى - التحـذير ا
ـا سـوف تـنـتج عـنه مـقـدمـات االحـداث مـنـذ تـولي الـكاظـمي قـراءة دقـيقـة 
لرئاسـة الوزراء وقراره الـسير بـطريق االحالم ( او الفـتنة ) الـذي اختاره
ــســافــة بـ او فــرضه عــلــيه طــاقم مــســتــشـاريــ ال يــعــرفــون  حــدود ا
عادالت بغيوم ال الصحافي كعضو ضـغط وب الواقع في بلد تلـبدت به ا
تستـطيع حـكومة   بـظروف الـيوم  تفـكيـكها بـقوة حكـومة  اخـتيرت اصال
لتـرحيل االزمـات بـاالنتـخابـات  او بتـوافقـات دولـية ( الـصراع االمـيركي

االيراني ) وليس حلها .
- باحملصلة النـهائية ان لم تفشل حـكومة الكاظـمي بشكل مطلق فهي في
ارسة دور الـوسيط الـسياسي اخر حلظـات عمـرها حملاولـة العـودة الى 
ب هذه الدولة وترحيلها الى انتخابات  مبكرة ( او بعيدة ) قبل ان  تقود
البالد الى حرب اهلية طاحنة ال تبقى وال تذر بسبق اجلهل او الترصد .
تالطـمـة االمواج يـصبح من ـواجهـة هـذه الفـ ا - عنـدما يـكـون الوطن 
اخليانة االنحياز الى اي طرف  مهما اعتقدنا ( انا وانت ) انه على حق.
وختاما ان لـم تدرك حكومـة الكاظـمي ( على كل بخـتها ) خـطورة الطريق
الـذي تــسـيــر فــيه عـلـى بـلــد وشـعب انــهــكه الـفــسـاد
ـغـامـرات والـوالءات الـسـيـاسيـة فـأن مـن اخلـيـانة وا

ان والقوى على البر
 السياسية ان تأخرت في اقالتها.

{ عن مجموعة واتساب

مبنى مجلس القضاء األعلى
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يهـدف النظـام القـانوني في الـوظيـفة الـعامـة الى حمـاية اجملـتمع الـوظيفي
ـسـتـويـات مـخـتـلـفـة من الـتـسـلـسل الـهـرمي وذلك من الـذي يـظم افـراداً 
ـرافق خالل وضع قـواعـد ســلـوكـيـة الــغـايـة مـنـهــا حُـسن انـتـظــام سـيـر ا

العامة.
ولكننـا اذا ما اطلـعنا على الـقوان الـعقابيـة فإننـا سنجد ان هـناك افعاالً
دخيـلة عـلى الواقـع الوظـيفي لم تـكن ضـمن واقع حال الـعمل اإلداري في
وقت من األوقات مثالنـا على ذلك هو التنـمر اإللكتروني الـوظيفي السيما
في مــجـال الــعـمـل األمـني والــعــسـكــري والـتـي هي ذات طـبــيــعـة خــاصـة
ـوكـلـة اليـهم والـتي ـهـام ا وحـسـاسة بـسـبب نـوع وحـجم وخـصـوصـيـة ا
تخـتلف عن الـوظـائف احلكـوميـة االخـرى في مؤسـسات الـدولـة. لنـظامـها
ستقل والذي يتماشى مع طبيعة اعمالهم اخلاصة في احلفاظ اخلاص وا

على امن وسالمة الدولة واجملتمع. 
هام والواجـبات اخلاصة والتي قـد جتعل من العاملـ فيها عرضة هذه ا
للـطـعون والـتـشهـيـر بسـبب تـأديـتهم لـواجـباتـهم الـوظيـفـية والـتي عـادة قد
ـواطن صائـبة حتمل طـابعـاً مـقيـداً للـحـريات او مـانعـاً ألفـعال قـد يراهـا ا

نوعة. وهي في نصوص القانون خاطئة و
البل قد يتعدى ذلك بان يـكون التنمـر داخل البيت الوظيـفي الواحد عندما
ــرؤوس لـلــرئـيس او ــصـالح او بــسـبـب الـغــيـرة والــفـشل من ا تـتــقـاطع ا
بالـعـكس والـذي يؤدي الى بـث السـمـوم اإللـكتـرونـية عـلى الـغـير دون اي
ا  يولد حالة من اإلحباط الـوظيفي والذي بدوره قد يجعل من وجه حق 
ؤسـسي مسـاحة واسـعة لـلتـجاوزات من بـعض ضعـاف النـفوس العـمل ا
والتي قـد تـنـعكس سـلـباً عـلى األداء داخل مـنـظومـة الـعـمل وتولـد احـقاداً

فترضة. داخلية تنعكس بظاللها على النتائج ا
ولعـلـنـا اذا مـا تعـمـقـنـا بأسـبـاب الـتـنمـر اإللـكـتـروني جنـده امتـداداً خـفـياً
ؤسسات احلكـومية تولدت من واقع ألحقاد داخليـة لدى العاملـ داخل ا
حالهم في حياتهم العائليـة والتي جاءت نتيجة الطبيـعة العدوانية الداخلية
ـوظف والـتـي جـعــلــتـهم مــزدوجي الــشــخـصــيــة اي مـا بــ شــخـصــيــة ا
ـثالً لـلـقـانـون وب الـشـخـصـية ـفـتـرض ان يـكون  احلكـومي الـذي من ا

اإلجرامية اإللكترونية.  
ـــوظف الــعـــام في مــوقع لــذلك صـــار من الالزم جتـــر كل من يـــجــعل ا
ــؤسـســات األمــنــيـة الــسـخــريــة او االســتـهــزاء الســيــمــا الـعــامــلــ في ا
والعسكـرية وفق النـصوص القانـونية الـتي جاءت بها
وظف قوان االنضبـاط والعقوبـات والتي احاطت ا
ثل هـيـبة بسـيـاج قـانوني مـكـهرب حلـمـايـته كونـه 

الدولة واداتها 
{ لواء دكتور

مصطفى الكاظمي
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عادة مـا يـحتـفل الـعراقـيـون بأعـياد رأس
ـراكـز ـيالديـة بـالـتــجـمع قـرب ا الـسـنــة ا
التـجاريـة والشوارع احلـيويـة  تتـخلـلها
فرقعـات والتقاط الصور التي األلعاب وا
تؤرشف اللحظات الـفاصلة وهم يدخلون
الـعـام اجلـديد  ,لـكن هـذا الـعـام مـخـتـلـفا
تـمامـا بـسـبب التـدابـيـر االحتـرازيـة التي
فرضتها اللجنة الـعليا للصحة والسالمة
خشـية من انـتشار الـتحـور اجلديـد لوباء
وبـــرغم كــــورونــــا وسـاللـــتـه اجلــــديـــدة ,
ـسـبـوق وعـرقـلة االنـتـشـار االمـني غـيـر ا
ـركـبات في الـشـوارع الرئـيـسة اال سـير ا
ـواطــنـون حتـدوا ذلـك وخـرجـوا الى ان ا
االمــاكن الــعــامــة والــبــعض االخــر داخل
نازل  ,الستـقبال  2021وطي صفـحات ا
ــاضي ــة الحــداث شــهــدهــا الــعــام ا مــؤ
وسط مـشـاهـد لـم تـخـلـو من االفـراح امال
بـأنـكفـاء االيـام الـسـود. وبـرغم حتـذيرات
طلـقي العيـارات النارية وزارة الداخلـية 
ــنــاســبــات واعــيــاد راس في االعــيــاد وا
السنة  ,أعلنت وزارة الصحـة والبيئة ان
عدد ضحـايا إالحـتفاالت بـلغ اكثر من 30
ـتـحــدث بـاسم الـوزارة شـخــصـا. وقــال ا
سيف البدر في بيان تلقته (الزمان) امس
إن (طـــفال تـــوفى واصـــيـب أكــثـــر من 30
آخــرين بــجـروح جــراء األلــعـاب الــنــاريـة
واطالق الـرصاص احلي عـشـوائـيا خالل
االحتـفاالت التـي شهدتـها بـغداد في لـيلة
ــــيالديـــة) ,وأضـــاف إن رأس الــــســـنـــة ا
(الصحة سـجلت ما ال يقل عن  25اصابة
نتيجة األلعاب النارية و 7أُخرى بإطالق
الرصاص احلي بـشكل عشوائي) ,مشيرا
الى (تـــســجــيـل نــحــو  30اصــابـــة بــعــد
ــراكــز احلــريـق الــذي نــشب فـي احــدى ا
الـتجـاريـة في كركـوك اثـناء االحـتـفاالت).
وأفـــاد مــــصـــدر طــــبي فـي ديـــالـى  بـــان
مستـشفى بعـقوبة التـعليـمي استقبل 15
مــصـــابـــاً بـــســـبب حـــوادث ســـيـــر خالل
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يالد ناجتة عن حوادث احتفاالت اعياد ا
ســيــر مــركـبــات ودراجــات نــاريــة. وعـلى
ــفـروضـة إال الـرغم مـن تـلك اإلجـراءات ا
أن الـعوائل الـعـراقـية قـد جـهـزت بيـوتـها
ـيالد وإن اقتصر ذلك بالزينـة وطقوس ا
على تدشـ العام اجلـديد عبـر اجللسات
نـازل لتـوديع نهـاية العـائلـيـة من داخل ا
عام قـاس ومريـر عسى ولـعل أن تتـحسن
األوضــاع في الــســنــة اجلــديــدة.بــدوره ,
شــدد رئــيس اجلــمــهــوريــة بــرهم صــالح
عـلى خـالل تــهــنــئــته بــالــعــام اجلــديــد  ,
ــاســة لـعــقــد ســيــاسي جــديـد احلــاجــة ا
يؤسس لدولة قادرة ومـقتدرة ذات سيادة
كاملة ال مـجال فيهـا للمحـاباة واجملاملة
على حساب سيادة الـبلد وفرض القانون
وترسيخ مرجعيـة الدولة وحصر السالح
بــيــدهـا. واشــار صــالح في بــيـان تــلــقـته
ــمــكن أن (الــزمــان) امس انـه (من غــيــر ا
ـــواطن الـــعـــراقـي ضـــريـــبــة يـــتـــحـــمل ا
الــصــراعــات واإلخــفــاقــات الــســيــاســيــة
والفساد إلى حد الـتالعب بقوته اليومي
ـوظـفـ في الـعـراق ومـنـهم من رواتب ا

أيــضـاً في إقــلــيم كـردســتـان) ,مـؤكـدا ان
(استـحقـاقات مـصيـرية تـنتظـر البالد في
العام اجلـديد ابـرزها العـمل على تـنظيم
انتـخابـات مـبكـرة عادلـة ونزيـهة تـضمن
حق الناخب بعيـداً عن التالعب والتزوير
والــضــغـوط وســرقــة األصــوات ووجـوب
إبـعـاد الــبالد عن الـصـراعــات اإلقـلـيـمـيـة
وسيـاسة احملاور والـتخـندقات الـدولية).
من جـانـبه  ,هـنـأ رئـيس مـجـلس الـوزراء
مــصـطــفى الـكــاظـمي  الــشـعب الــعـراقي
بـــحــــلـــول الـــعــــام اجلـــديــــد مـــؤكـــداً ان
الــعـراقــيـ يــسـتــحـقــون اصالحـاً يــلـيق
بتـضحيـاتهم. وقـال الكـاظمي في تـغريدة
على تـويـتـر (كلّ عام وأهـلي في كل مـكان
عـلى امـتـداد الــعـراق بـألف خـيـر أتـمـنى
الــسالم لــشـــعــبــنــا ولــلــعـــالم حتــمــلــنــا
ــســؤولـيــة واجــتـزنــا مـعــاً الــتـحــديـات ا
واالســتـــحـــقـــاقــات الـــكـــبـــرى في الـــعــام
ـاضي) مـشـيـرا الى (مـواصـلـة مـسـيرة ا
التنمية والـبناء بتكاتف العـراقي لنعبر
بــالـوطن إلى بــر األمـان مــوحـداً مــعـافى,
فـــشــعـــبـــنــا يـــســـتـــحق اصالحـــاً يـــلــيق

بتضحياته). كما هنأت فعاليات سياسية
وعسكرية  ,الشعب بحلـول العام اجلديد
وسط دعوات بـأن يـعم االمن والسالم في
عــام يــخــلــو من االزمــات والــتــحــديــات .
وبـــارك رئـــيس الـــوزراء االســـبـق حـــيــدر
ـيالدي اجلـديد. الـعـبـادي بـقـدوم الـعـام ا
واعرب العبادي في تغريد على توتير عن
امله ان (يـكون عـاما يـنتـصر فـيه مشروع
ـــواطـــنـــة عـــلى قـــوى واجـــنــدات دولــة ا
صالح الفئوية وان يكون عاما نتجاوز ا
به احملن واالزمــات ونــحن قــادرون عــلى
ذلـك بـوحــدتـنــا لــتـتــكــامل فـيـه الـســيـادة
والسالم والـرخاء).فـيمـا أكد رئيـس إقليم
كــردســتــان نــيــجــيــرفــان الــبــارزاني أنه
يــنــبــغي أن تــقــوم احلــكــومــة االحتــاديـة
الـعـراقيـة بـتـعـويض كردسـتـان عـمـا حرم
الـية لسنة 2020. منه من استحـقاقاته ا
ـنـاسـبة وقـال الـبرزاني بـبـرقـية تـهـنـئة 
يالدي اجلديد (أتقدم بالتهاني الـ العام ا
الـكـردسـتـانـيـ كـافـة الـ الـعـوائل األبـيـة
ثلي الدول للشهداء الـ شـعب العراق و
واحلـلفـاء في الـعـراق والـ الـعـالم أجمع

فرقعات تطلق ا
وسط شوارع

بغداد

بــضــرر بــالغ لألهــالي في ظـل نـزوح
ـــاضـــيــة الـــعـــشـــرات في االشـــهــر ا
وضــعف نــشــاط االســواق   نـاهــيك
عن حالة القلق والرعب الذي تعيشه
األسـر مع اي نـزاع عـشـائـري يـحدث
والذي تستخدم به مـختلف االسلحة

النارية).  
من جــانب آخــر قــال عـضــو مــجـلس
ــســعـودي لــ ديــالى الــســابق رعــد ا
(الــزمــان )  ان ( ديـالى بــعــد الــعـام
2006 مـرت بــظـروف امـنــيـة حـرجـة
ومــعـــقــدة وتـــقـــطــعـت الــطـــرق بــ

تطرفة) ناطق بسبب التنظيمات ا ا
ــــنــــاطق  الفـــــتــــا الى ان (اهــــالـي ا
اجملـــاورة لــلــحـــدود مع الــعـــاصــمــة
بغداد ومنها قرى الكرامة والسعادة
ضمن حدود نـاحية بـني سعد نـقلوا
فردات البطاقة بطاقاتهم اخلاصـة 
الــتـمــويـنــيـة الى بــغـداد لـتــأمـيــنـهـا
انذاك وبشكل مؤقت حل استقرار

االوضاع االمنية).  
ـــســعـــودي أن  (الــوضع واضــاف ا
ـــؤقت اســتـــمــر 15 عــامــا دون اي ا
حــلــول)  الفـتــا الى ان (تــلك الــقـرى
ذات كـثــافـة سـكـانـيــة عـالـيـة وهـنـاك
مناطق اخرى مثلها تذهب اصواتها
فـي الــــــــدورات
االنتخابية الى
بــــــغــــــداد رغم
انـــــــهــــــا تـــــــقع
رسـمــيــا ضـمن
حدود محـافظة
ديــــــــــــــــــــالــى).
وتـــــــــــــــابـع أن
ـــنــاطق (تــلك ا
ارســلت وفــودا
الـى مـــــجـــــلس
ديـالى الـسـابق
حلــــــــــــــــــــــــــــــــل
االشكاالت وقد
انــقــسـمـت بـ
قـــــراريـن امـــــا
االتـــفـــاق عـــلى
جــعـلــهــا جـزءا
من بــــغــــداد او

ابـقاهـا ضـمن حـدود ديالـى ونقل كل
مـتــعــلــقـاتــهــا اخلــاصــة بـالــبــطــاقـة

التموينـية وبقية االمور
االدارية للمحافظة وقد
قــــرر مــــجـــــلس ديــــالى
باإلجـمـاع ابقـاء الـقرى
ضـــمـن حـــدوده وعـــدم
الــــتـــنــــازل عـــنــــهـــا) .
وأشـار عـضـو مـجـلس
ديــالـى الــســـابق إلى
أنه (رغم قـــرار ابــقــاء
الـقرى تـابـعـة لـديالى
لــــــــكـن وضــــــــعــــــــهم
االنـتـخــابي سـيـبـقى
عـلى حـاله الـسـابق
اي أن اصـــــواتــــــهم
ستذهب الى بغداد
وهــــــــذا اشـــــــكـــــــال
قــانـوني لم تــلــتـفت

الـيه اي جـهة حـكـومـيـة حتى االن).
ـــســـعـــودي عــلـى (ضــرورة وشـــدد ا
ـنــاطق ألنه قـد حـسـم مـصـيــر تـلك ا
تــؤدي الى خــلق مــشـكــلــة وخــاصـة
انـــــهــــا جــــزء من حـــــدود ديــــالى من

الناحية القانونية). 
وأعلنت ناحية كنعان التابعة لقضاء
بـعقـوبـة  في محـافـظة  ديـالى انـقاذ
120 ألف دو مِن خـطـر يـحـيق بـها
ــائـــيــة شــرق جـــراء الــتـــجــاوزات ا

احملافظة .
وقال مـديـر النـاحـية مـهـدي الشـمري
لــ (الزمان) إن  (حمـلة واسعة  لرفع
الــتـجـاوزات بــالـتــنـسـيـق مع الـقـوى
االمـنـيـة انـطـلـقت في حـوض جـنـوب
كـــنـــعـــان وهـــو رابـع اكـــبـــر حــوض
زراعي في ديـــالى والــذي كـــان عــلى
مقربـة من كارثة حقـيقيـة بسبب عدم
وجود مياه السقي األمر الذي يحرم
آالف األســـــــر من مــصـــادر رزقـهـا).
وأضـاف الـشــمـري أن (أكـثـر مِن 50
جتــــاوزا  رفــــعـه خالل االســــبــــوع
ـيـاه ـاضي مـا أســهم في ايـصـال ا ا
الى حـوض كـنــعـان الـزراعي خـاصـة
ـا يــعـرف بــبـزايـز اجلــنـوب والـتي
تـضم اكـثـر من 120 الف دو تُـعـد
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اعـلنـت ناحـيـة الـعظـيم الـتـابـعة الى
مــحـــافــظــة ديـــالى  عن اغالق صف
مــدرسي  عــازيــة ذلك الى تــســجـيل

اصابات بكورونا . 
وقــال مــديــر نــاحــيــة الــعــظــيم عــبـد
اجلبار العـبيدي لـ (الزمان) امس ان
شرفة على ملف (اللجنة احلكومية ا
ـــدارس قـــررت اغالق كـــورونـــا في ا
صف مـدرسـي في مـدرسـة الــسـفـوح
في قـريــة اجملـرة في اطــراف نـاحـيـة
ـدة 14 يـوم بـعـد تـسـجـيل الـعـظـيم 
اصـــابــات في صـــفــوف الــتـالمــيــذ).
واضاف العـبيدي ان (اغالق الصف
ـــــدرسي هـــــو االول مـن نـــــوعه في ا
العـظيم وديـالى بشـكل عام)  مـؤكدا
بــان  (وضع الــطــلــبــة من الــنــاحــيـة
الصحـية مطمـئن وحاالتهم مـستقرة
وال تـــــوجــــد اي مـــــخـــــازف تـــــهــــدد

حياتــــهم) . 
الى ذلك رأى مدير ناحـية ابي صيدا
في ديـالى وكـالة عـبـد الـله احلـيالي
أن (ايقـاف النـزاعـات العـشائـرية في
القضاء يـكمن بحضـور وفد حكومي
وأمـني كبـيـر من بـغداد بـصالحـيات
واسعة فيما ب أن الناحية شهدت

تشديداً أمنياً عقب اغتيال شاب).
وقــــال احلــــيــــالـي  لــ (الــــزمـــان) إن
(الـــتــشــديـــد االمــني فـي ابي صــيــدا
مـســتـمـر مـنـذ اسـبــوع عـلى خـلـفـيـة
اغــتــيــال شــاب مــنــذ أيــام) مــعــلــنــاً
(اعتـقال ثالثة اشـخاص عـلى خلـفية
االغـــتـــيــال الـــذي كـــاد أن يــؤدي الى
عـــودة الــنــزاعـــات الــعــشـــائــريــة في

القضاء) .
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وأضــــاف احلـــيــــالي أن (الــــظـــروف
الراهـنة تـسـتدعي تـشديـداً امنـيا في
ابي صـيدا لـتـفـادي عودة الـنـزاعات
سـتمرة مـنذ اشهر دون العشـائرية ا
حـــــلــــول تـــــلـــــوح بــــاألفـق بــــســـــبب
اخلالفــــــات) مـــــبــــــيـــــنـــــاً أنـه  (رغم
مـــحــاوالت الــتــهــدئـــة والــســعي الى
احلــــــوار اال ان نـــــزيف الــــــدمـــــاء لم
يــتـــوقف فـي ظل تـــكــرار عـــمـــلـــيــات

االغتيال ب فترة واخرى). 
وأشار مدير نـاحية ابي صـيدا وكالة
إلـى أن  (حـل ازمــــــة ابـي صـــــــيــــــدا
العشائـرية تتـطلب حضوراً حـكومياً
وامنـياً كبـيراً من بـغداد بـصالحيات
ـلـفــات الـعــالـقـة واســعـة في حـسـم ا
ووضع حـد لـلنـزاعـات الـتي تـسـببت

مـن اخــــــصب اراضـي ديــــــالى لــــــكن
افــتـقـارهـا لــلـمـيــاه مـعـضـلــة مـزمـنـة

بسـبب الـتجـاوزات على
اجلدول الرئيسي) . 

وأشـار مـديـر نـاحـيـة كـنـعـان الى أن
(اجـراءات قـانـونـيـة سـيـتم اتـخـاذها
ـتـجـاوزين نـظـرا خلـطـورتـها بـحق ا
وتداعـيـاتهـا الـسلـبـية) الفـتا الى ان
(احلــــمــــلــــة مــــســــتــــمــــرة بــــرفع كل
الــــتـــجــــاوزات عـــلـى طـــول اجلـــدول
ــــائي). ومن جــــانب آخـــر اعــــلـــنت ا
قيـادة شرطـة ديالى القـبض على 21
مطـلوبا وضـبط شاحـنت مـحمـلت

واد مخالفة للقانون .
وقال الناطـق االعالمي باســــم قيادة
شـــرطـــة ديـــالى الــــــــعـــمـــيـــد نـــهــاد
ــهـــداوي لــ (الــزمــان) إن  ( قــوات ا
امنية مشتركة القت القبض على 21
مطلوبا أحـدهم بتهمة االرهاب خالل
عمـلـيات مـداهمـة وتـفتـيش جرت في
قـــضــاء بــعــقــوبـــة ونــواحي الــسالم
ـنـصوريـة وبـني سـعـد وجـلوالء). وا
ــــهـــــداوي ان  (االجــــراءات وبـــــ ا
ـطـلـوب الـقـانـونـيـة اتـخـذت بـحق ا
الــصــادرة بـــحــقــهم مــذكــرات قــبض

قضائية)  .
ـهداوي أن وفي عمـلـية اخـرى ذكر ا

(مــــفـــرزة امـــنـــيـــة من قـــسم شـــؤون
الـسـيـطـرات والـطـرق اخلـارجـيـة في
شـــرطـــة ديــالى تـــمـــكــنت مـن ضــبط
شـاحــنـتــ حتـمالن

مــواد بـــنــاء مـــخــالـــفـــة لــلـــضــوابط
والتعـليمات عـند حاجـز امني شمال

بعقوبة) . 
وفي قضـاء بعـقوبـة قال الـقائـممـقام
عــبــدالـله احلــيــالي لـ (الــزمـان ) ان
(جلـنـة حـكـومـيـة مـشـتـركـة بإشـرافه
ا قامت بـإزالة جتـاوز على 40 ً دو
مـن االمالك الـــعـــامــــة قـــرب تـــقـــاطع
ـــــدخل ـــــثـل ا الـــــقـــــدس والـــــذي 
الـشـمـالي الـغـربي حملـافـظـة ديـالى).
وأشــــار احلــــيـــــالي إلى أن  (إزالــــة
الـتجـاوزات عـلى أمالك الـدولـة تأتي
بـــعـــد مـــحـــاولـــة أحـــد األشـــخـــاص
االسـتــيالء عـلـى األرض بـطــرق غـيـر
قـانـونـية).مـبـيـنـا أن  (قـيمـتـهـا تـقدر
ـالي من الـدنـانـيـر). ودعا ـئات ا
احلــيـــالي  الى  (ضــرورة تـــشــكــيل
ــلف جلــنــة عــلــيــا من اجل دراســة ا
واعــادة كل االراضي الــتي اســتـولى
عـلـيـهـا بـعض االشـخـاص ومـعـاقـبـة
ـــتـــورطــة اجلـــهــات احلـــكـــومـــيـــة ا
بــتــســـهــيل مــلف الــتــجــاوزات عــلى

االراضي احلكومية). 
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وأرجـو أن تــتـجــاوز كـردسـتــان والـعـراق
واإلنـسـانـيـة كـافـة آالم ومـصـاعب الـسـنـة
ـــنــــصـــرمــــة ووبـــاء كــــورونـــا وآثـــاره ا
وينعـموا بسـنة حافـلة باألمـان والسعادة
واالســتــقـرار وتــعــود مـيــاه احلــيـاة إلى
مجـاريـها) ,وتابع انه (قـبل انـتـهاء الـعام
2020 كانت تـصرفـات القـوى السـياسـية
الـعـراقــيـة الـرئـيـســة في مـجـلس الـنـواب
ـة جـداً جتاه ـالقـليم  ,فكـانت سيـاسة ظا
متـخمـة بالعـداء هدفـها تـعطـيل اخلدمات
وجتــويع شــعب االقــلــيم ,فــقــد بــذلت كل
جـهـدهـا من خالل قـانـون تـمـويل الـعـجز
ــــالي وبــــكـل الــــســــبل وحتت غــــطــــاء ا
ـوظـفـ ومـتـقـاضي الـقـانـون فـحــرمت ا

ستحقات من الرواتبهم).  ا
ووجه رئــيـس حــكـومــة إالقــلــيـم مــسـرور
البارزاني التهنـئة إلى مواطني كردستان
ـنـاسـبة حـلـول الـعام والـعـراق والعـالم 
ـــيالدي اجلــديـــد. وقــال الـــبــارزاني في ا
ــنـاســبـة بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس (
ـيالدي اجلـديـد أرفع إلى حـلـول الـعــام ا
مــــواطــــني إقــــلــــيم كــــردســــتــــان عــــامـــةً
والـبـيـشـمـركـة األشـاوس وأسـر الـشـهـداء
األكــــــارم أســـــــمى آيــــــات الـــــــتــــــهــــــاني
والتبريكات متمنياً أن يكون عاماً مفعماً
سـرّات والسالم والطمـأنينة باألفراح وا
ونـهايـةً لـلـمآسي واألزمـات في كـردسـتان
والــعــراق والـــعــالم أجــمع). وقــدم مــركــز
اللش الـــثــــقـــافي واالجــــتـــمـــاعـي اطـــيب
التهـاني والتبـريكات لالنـسانيـة جمعاع
والى االيــزيــديــ و الـعــراقــيـ عــمــومـا

ناسبة العام اجلديد. 
ركز في بيـان تلقته (الزمان) امس وقال ا
(لــقـد عـبـرنــا جـمـيـعــا عـامـا صــعـبـا عـلى
االصـعـدة كـافـة  بـدايـتهـا كـانت مـع وباء
كـورونـا الـذي خـطف الـكـثـيـر من االحـبة
والـقى بــظالله عـلى الــوضع االقـتـصـادي
ـا اثـر بـشـكل كـبـير عـلى الـدخل الـعـام 

اليومي لعموم الناس).
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مـا ان نلتـقي أنا وأحد الصـحفيـ في احد اسواق بغـداد حتى يحـتفي بنا
الـبائع (سـتار) بـوابل من الـتعـليـقات تبـدوا للـمارة عـادية امـا أنا وصـديقي
ـلـحـة الـتي يـتـرشـح مـنـها (عـادل) تـبـدوا سـيل من االفـاضـات االنـسـانـيـة ا
الـواقع الذي يعيـشه اجلميع ...فـتعليـقاته تتنـاغم مع اليؤمنون الـهموم التي

نعيشها  منذ سنوات ...
واتـذكر انه كثـيراً ماكان يـصيح ...العـراق بخيـر ...وخير ان العـراق كثيرة
اء)... ...بتمره و عنبره  وبرتقال وسمكة ماعدا الصاعد النازل (النفط وا
يـاسـادة يـاكـرام ....العـراق اليـجـوع ...الننـا عـلـمـنا اجلـوع ان يـؤدي حتـية

التقاننا مهادنته...من گلكامش حتى الشيخ زاير ...الذي يقول :-
شكلة مب علية ... انة اتمنى أگلكم عايش بخير...بس ا

رة بـأعلـى صوته ...اخلـبزه ...الـعراق ويـكـمل ستـار هتـافه ويـصرخ هـذه ا
يـريد ابو اخلـبزه ...الي يوفـر لفقـرائه ويتامـاه وابناء جِـلدته اخلبزه ....وين

ابو اخلبزه...
والله العراق مبخوت ...ويشور...

اخلبزه ...مااتعسها من عيشة ...نبحث عن اخلبزة...
هـمـست بأذن صـديقي ..وقـلت ان العـراقيـ رغم صـبرهم وتـصبـرهم على
ــمـتـحن احملن الــطـوال لــكـنـهم اليــلـبـثــوا أن يـعــبـروا عن مـحــنـهم بــبالغـة ا

وجوع والذي يتسلى بأالمه... وا
ستهدف من خطاب الـبائع (ستار) مفردة (ابو اخلبزة) ظل فـي بالي وانا ا
اذا اليقبل وأخـذني الفضول ألعرف من اول من أطُلق علـيه هذا اللقب ...و

العراقيون احللول الوسطى ويبحثون دوماً عن ابو اخلبزه...
الـغـريب وانا أطـالع كتـاب (عـظمـة  بابل) لـلـعالم (هـاري ساكـز) وجدت. ان
و) لكـة أور الثالثـة والذي يُدعى (أور أحـد ملوك سـومر ...وأقصد مـلك 
ــيـالد والـذي عُــرف عــنه انـهُ كـان حــكـم لـلــفــتــرة من (2113-2095)قــبل ا
مُــحـاربـاً شــديـداً ومـشـرعــاً وَبـنـاءاً ...فــهـو الـذي بــنى اعـظم مـعــمـار ديـني

واقصد زقورة اور 
ـو) من ان يـوفـر الـغـلـة (اخلـبـز) ـلـك (اور ـهـمـات لم تـمـنع ا أن كل هــذهِ ا
ألبـنــاء دولـته او ان يـحـارب من أجـلــهـا...فـأ اطـلق الـنـاس عــلـيه كـمـا يـقـول

ر ) بأ ابو الغلة ...وصاحب اخلبزه ؤرخ (صموئيل گر ا
الن الـرجـل كـان اليـرتـاح لهُ بـال إال عــنـدمـا يـوفـر خـبــزه الـفـقـراء من ابـنـاء

دولته...
لك حقاً ...هو الذي لم يهنأ له بال بدون ان يوفر خبزه شعبه ... هذا هو ا
ــقــاطع االدبــيــة في أدب بالد ونــفس الــشـيء ذُكــر في مــقــطع من اجــمل ا

الرافدين ...
ؤرخ (المبارت) : حيث يقول العبد لسيده احلاكم كما يذكر ا

(سيدي ...ان االكل بأنتظام يُشرح القلب 
وان الطعام الذي يؤكل بسرور ..وبيدين نظيفت يحرسهُ األله ...

نـعم الفقر ليس عاراً ...وان اجلوع ليس عقـوبة من الرب  لكنهُ إمتحاناً او
قل هو محنة للفارين من البذخ الى الزهد ....

او هـو حظـوة ونصـيبـاً للـبعض من ابـناء البـشريـة فهـذا نبي الـرحمـة يؤكد
أهـمية اخلبـز للناس فـيقول صلى الـله عليه وسلم :(الـلهم بارك في اخلبز 
فـلوال اخلـبز مـاصلـيـنا وال صـمنـا  وال أدينـا فرض وال تـفـرق بيـننـا وبيـنه 

ص154 الله) الطبرسي :مكارم األخالق 
و يـقول كـذلك سيد الـبلغـاء علي علـيه السالم (الـفقر مـخزون عنـد الله وهو

نزلة الشهادة  يؤتيه من يشاء)
وكـذلك (من أحب الـسالم فـليـؤثر الـفـقر  ومن احب الـراحـة فلـيـؤثر الـزهد

في الدنيا)
مسكون بالصبر ... أهلي العراقيون ...أيها ا

بـاعنـا اللـصوص شطـار (وعيـارين)القـرن الواحد والـعشـرين ...القـابضون
على رقاب وخزائن العراق ...

رض  الفقر ...هي احملن التي خبِرها أهلكم في العراق اجلوع  ا اخلبز 
طيلة خمسة أالف عام ...

فــمـلــعـون من الــله وعـبــاده ...من أطــال بـقـائــهـا تــضـرب فـي وجـوه وقـدور
واحياءمُدنه ...

ومـبارك و راضٍ عـنهُ الله ورسـوله وعباده من مـنع اجلوع ...وأبـقى اخلبزة
في أيـدي احباب الله وفقرائه ... نعم للخبزه...بشرف

... ُ ...نعم لصاحب اخلبز الذي تغنت به اال
... إذا لم جتد مايبترُ الفقرَ قاعداً

فقم واطلب الشيءَ الذي يبترُ العُمرا....
هُما خلتانِ ثروةُ او منية.....

لعلَّك أن تُبقي بِواحدةٍ ذِكرا...
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هناك أسئلة توجّه الى شخص بعينه تنتظر منه اجلواب 

كمـا أنَّ هـناك اسـئـلةً تُـوّجَهُ الى جـمهـور الـقُرّاء  وعـلى مِـثْلِ هـذه االسئـلة
فتوحة) . كن أنْ نُطلق وصف ( االسئلة ا

وقد قرأتُ على (face book) سؤاالً هذا نصه :
" ما رأيُكَ برجلٍ يعرض عليك ابنَتَه للزواج ? "

فكتبتُ هذه السطور جواباً عن سؤاله :
-2-

البُدَّ اوالً أنْ نعرف هل قدّم الرجل ابنتَه لرجل متزوج أم قدّمها ألعزب 
ـتزوج ال يـرغبون بـالزواج ثـانيةً وهـنا سيُـواجَهُ بالرفض ذلك أنَّ أكثر ا

وعدم القبول .
وحملض الـطـرفة نـذكـر مـا جـاء في بـعض كـتب األدب الـعـربي من انه قـيل

العرابي :
(من لم يتزوج امرات لم يذق حالوة العيش فتزوج امرأت ثم ندم فأنشأ

يقول :
ِ لِفَرْطِ جَهْلِي تزَوَّجْتُ اثنت
ِ بِمَا يَشْقَى به زَوجُ اثْنت
فقلتُ أصيرُ بينهما خروفًا
أُنَعَّمُ ب أَكْرَمِ نَعْجَتَيْنِ

فصِرْتُ كَنَعْجَةٍ تُضْحِي وتُمْسِي
َ أَخْبَثِ ذِئْبَتَيْنِ تُدَاوَلُ ب

رِضَا هَذِي يُهَيِّجُ سُخْطَ هَذِي
فَمَا أَعْرَى مِنَ احْدَى السُّخْطَتَيْنِ

عِيْشَةِ كُلَّ ضُرٍّ وأَلْقَى في ا
َ الضَّرَّتَيْنِ كَذَاك الضُّرُّ ب
لهذي ليلة ولتلكَ أُخْرى
عِتَاب دَائِم في الليلَتَيْنِ

والبُدَّ ان نعرف شيئا عن خليفة هذا االب الذي يعرض ابنته للزواج
هل هو طامع بثروة الرجل الذي قدّم له العرض مثال ?

تـصـاهـرين مع األُسر وهل أراد بهـذا الـعَـرْض أنْ يـحشـر نـفـسه ضمـن ا
رموقة ? كانة االجتماعية ا الغنية ذات ا

أم أنَّ الدافـع الى هـذا العَـرْض كـان اعـتـقـادُه باسـتـقـامـة الـرجل وتـمـسكه
بأهداب القيم واالخالق األمر الذي جعله يُخَطبُ بدالً من أنْ يَخْطِب ?

هم أنْ نـبحث عن الـدافع الـكامن وراء الـعرض لـنـراه هل يتـسم باخلـلو وا
من الشوائب أم أنّه مشوب بأغراض مصلحية ?
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ـعروض عـليه الـزواج من بـنت الرجل البُـدَّ أنْ يتـيقن من ثم انّ (األعزب) ا

شيئ :
االول : سالمة البنت مِنْ أيةِ عاهة مَرَضِيّة أو نقصٍ بعد التأكد من نظافة

ة .  السلوك والتمسك بأهداب القيم الكر
الـثــاني : ان ال تـكــون الـبــنت مـتــعـرضــة لـلــضـغـوط
والـقـسـر واالكــراه الجـبـارهـا عــلى الـزواج ومـتى
اطمأن الى الـسالمة الـدينـية والبـدنيـة يسـتطيع أنْ
يُــرحب بــالــعــرض  ويــشـكــر االب عــلى مُــبــادرتِه

اخلاصة .
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أعــلن قـــائــمـــمــقــام الـــرطــبـــة عــمــاد
الـدلـيمي عـن توقف مـحـطـة كـهـرباء
الديزالت في القضـاء التابع حملافظة
االنــــبـــار مـــشـــيـــراً إلى أن (ســـكّـــان

الرطبة يعيشون في ظالم دامس). 
وقـال الـدليـمي فـي تصـريح امس إن
(الــرطـبـة تــلـتـحق بــالـقــائم وتـعـيش
ظالمـاً دامـسـاً بـسـبب تـوقف مـحـطة
كهـربـاء ديزالت الـرطـبة بـسـبب قطع
امـدادات الـوقــود لـهـا من قـبل وزارة
النفط لوجـود ديون ماليـة ب النفط

والكهرباء). 
ودعــا (وزارتي الـكــهــربـاء والــنـفط
إلى حل االشكاليـات العالقـة وتوفير
الـوقـود الى الـرطـبـة من أجل إعـادة
تـولـيـد التـيـار الـكـهـربـائي). وافـتتح
وزيـر الـتـخـطـيط خـالـد بـتـال النـجم
ـــشـــاريـع اخلــدمـــيـــة في عـــددا من ا
االقضية والنواحي الـتابعة حملافظة

صالح الدين. 
فـقــد افـتـتـح يـرافـقه مــحـافظ صالح
الدين عمار جبر اجلبوري وعدد من
ــديـر ــســؤولـ فـي احملـافــظــة وا ا
الـــعـــام الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــصـــنــدوق
االجــتــمـاعي لــلــتـنــمــيـة جنـالء عـلي
مـراد مـدرسـة ابـتـدائـيـة سـعـة سـتـة

صفوف في قـرية الـبوطعـمة التـابعة
لـــقــضـــاء ســـامـــراء ضـــمـن الـــقــرى
ـــشــاريع الـــصــنــدوق ـــشــمـــولــة  ا

االجتماعي للتنمية. 
كــمـا افـتــتح الـنــجم مـشــروع مـجـمع
مياه الشرب في قضاء بيجي وتفقد
مشـاريع اخـرى قيـد الـتنـفـيذ مـؤكدا
ان (الـــــواقـع اخلــــدمـي في جـــــمـــــيع
احملـافـظـات بـحـاجـة الى الـكـثيـر من
الــــعـــــمـل من اجـل اجنــــاز جـــــمـــــيع
ـسـتـمـرة وفي ـدرجـة وا ـشـاريع ا ا
ـدارس ـاء وا مــقـدمــتـهـا مــشـاريـع ا
والــطــرق والـصــحــة) الفــتـا الى ان
(توفير اخلدمات لـلمواطن يعد من

هام للحكومة).  اولى ا
واســـتــقــبل رئـــيس حــكــومـــة إقــلــيم
كــــوردســــتــــان مـــــســــرور بــــارزاني
الـســفـيـرة األسـتـرالــيـة لـدى الـعـراق

جوان لوندس. 
وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه
(جــــرى فـي الــــلـــــقــــاء بـــــحث آخــــر
مـــســـتـــجـــدات الــوضـع في الـــعــراق
نطقة عمـوماً باإلضافة إلى سبل وا
تــــعــــزيــــز الــــعالقــــات بــــ إقــــلــــيم

كوردستان وأستراليا. 
ونـــاقش اجلـــانــبـــان أيــضـــاً فــرص
الـتــنـسـيق والــتـعـاون الــثـنـائي إزاء
االستثمارات األسـترالية في اإلقليم

وال ســيــمــا في الــقــطــاعـ الــزراعي
والصناعي). 

وأعلنـت شركة الزوراء العامة إحدى
عادن عن شركات وزارة الصناعة وا
استعـداداتها اجلـارية لتـنفيـذ أعمال
نـصب وتـشـغـيل احملـطـات الـثـانـويـة

الكهربائية في محافظة األنبـار . 
ــــشــــاريع في وقــــال مــــديـــر قــــسم ا
ــهـنــدس : مـجـيـــد رشـيــد الــشـركـة ا
خــضـيـــر في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان)
امـس ان (مالكـــــات الـــــقـــــسم قـــــامت
ـعـدات الـكـهـربـائـية بـتـجـهـيـز كافـة ا
ومـــحـــوالت الــــقـــدرة الـــرئــــيـــســـيـــة
ومــلـحــقــاتـهــا الى مــحـطــتي ( غــرب

الرمـادي وراوة) .
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واد االحتياطية كما قامت بتجهـيز ا
ومعدات السالمة الصناعية حملطتي
بـروانــة وســد حـديـثــة الـداخلــة فـي
اخلـدمــة)  مـشــيـراً الى ان (الـشـركـة
ـبــرم مع تــواصل تــنــفــيــذ عــقــدهــا ا
الــشــركــة الــعــامــة لــتــوزيع كــهــربـاء
محـطة الوسـط لنـصب وتـشـغيل 40 
موزعـة في عدد من احملـافظـات حيث
 إدخــال (33) مـــحــطـــة بــاخلـــدمــة
والــعـــمـل جـــاري إلكـــمــال تـــشـــغـــيل

تبقيـة).  احملطات السبعة ا
فــي شـــأن آخــــر تـــواصـل الـــشــــركـــة

ـحـوالت جتـهــيـز مـحـافـظــة بـغـداد 
الـــــــتـــــــوزيع ســـــــعـــــــة 400 كي في
ـبـرم ب و250كي في  وفق الـعقـد ا
الطرف حيث قامت الشركة وتنفيذاً
لـتـوجـيـهات الـسـيـد وزيـر الـصـنـاعة
ـعـادن ومن أجل تـأكيـد مـوثـوقـية وا
ـعـايـيـر ورصـانـة مـنــتـجـاتـهـا وفق ا

الـدولــيـة ومـعـايـيــر وزارة الـكـهـربـاء
الـعـراقـيـة وإسـتـجـابـة لـطـلب اجلـهـة
ـستـفيـدة بـإختـيـار الشـركـة العـامة ا
للـفحص والتـأهيل الـهنـدسي كطرف
ثــــالـث في إجـــــراء الــــفـــــحــــوصــــات
ــاذج مــخــتــارة الـــروتــيــنــيــة عــلى 
عـشـوائـيــاً من مـحـوالت الـتـوزيع من

ـســتـفــيـدة وقــد كـانت قــبل اجلـهــة ا
نتائج الفحوصات أيجابية وناجحة
عتمدة طلوبة وا مطابقة للمعايير ا
إذ تــمــتــلك شــركــة الــزوراء الــعــامــة
أحــدث أجـهــزة الــفـحص الــهــنـدسي
واخلــبــرات الــهــنــدســيــة والــفــنــيــة

تراكمة في هذا اجملـال . ا
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- بـعـد حـمــلـة اسـتـثـنـائـيـة شـارك فـيـهـا
حتى دونـالد تـرامب وجـو بايـدن توجّه
سـكـان جـورجـيـا إلى صـنـاديق االقـتراع
امس الـثالثـاء الخـتيـار عـضـوي الـوالية
في مــجــلس الــشــيــوخ في انــتــخــابـات
فـرعـيـة سـيـكـون لـهـا تـأثيـر حـاسم عـلى
ــــــوقــــــراطي واليــــــة الــــــرئــــــيس الــــــد
اجلــديــد.وســـيــتـــمــكن الـــنــاخـــبــون من
الــتـــصــويت بــدءا مـن الــســاعــة 07,00
بـــالــتـــوقــيـت احملــلي (12,00 ت غ) في
هــذه الـــواليـــة الـــواقـــعـــة في اجلـــنــوب
توقع أن تكون النتائج األميركي. ومن ا
متقـاربة وقد ال تـعرف بشكـل نهائي قبل
أيام. إنفاق حوالى 500 مليون دوالر
في هــذه احلـمــلـة االنــتـخــابـيــة كـمـا ان
ـنـتـهـيـة ـنـتـخب والـرئــيس ا الـرئـيـس ا
واليـــته تــــوجـــهــــا إلى الـــواليــــة لـــدعم
رشحان مرشحي حزبيهـما.وإذا تمكن ا
وقـراطيان جـون أوسوف ورافاييل الد
وارنــــــوك من هــــــزم الـــــســــــنـــــاتــــــورين
اجلــمــهــوريــ ديــفــيــد بــيــردو وكــيــلي
لــوفــلـيــر فـســيــكـون مــجــلس الـشــيـوخ
اجلـــــــــــديـــــــــــد حتـت ســـــــــــيـــــــــــطـــــــــــرة
.وبـالتـالي عـنـد وصول وقـراطـيـ الـد
جـو بــايـدن إلـى الـبــيت األبـيض في 20
كـانـون الـثـانـي سـيـتـمـكن من االعـتـمـاد
ــوقــراطي بــالــكـامل عــلى كــونــغـرس د
إلجنـاز بـرنـامــجه.وأعـلن بـايـدن االثـنـ
خالل جتـمع انـتـخـابي في أتالنـتـا "هذه
سار كـنها أن تغير ا الوالية لوحدها 
ـقـبـلـة بل لـيس فـقط لــلـسـنـوات األربع ا
لــلـجــيل الـقــادم".ويـثـيــر هـذا االحــتـمـال
مخـاوف كـبرى لـدى اجلـمهـوريـ الذين
لــوحــوا بــقــيــام حــكــومــة "راديــكــالــيـة"
و"اشتراكية" حتى الساعات األخيرة من
احلملة االنتخابية التي اختتمت بإقامة
مــهــرجــان انــتــخــابـي حــاشــد لــدونــالـد
تـرامب.وقـال الـرئـيس اجلـمـهـوري الذي
ـته بـعد مـا زال يـرفض االعـتـراف بـهـز

ـعـتـدلـون أو ـتــنع اجلـمـهـوريــون ا أن 
ـسـتــقـلـون عن الــتـصـويت الــنـاخـبــون ا
بـــــــســـــــبـب كـل هـــــــذه االتــــــــهـــــــامـــــــات
بـالـتـزويـر.صـوّت أكثـر من ثـالثة مـالي
نـاخب من أصل مـا يقـرب سـبـعـة مالي
نـاخب مـسجل مـبـكـرا وهـو رقم قـياسي
النــتـخــابـات فــرعـيــة لـعــضـويـة مــجـلس

الشيوخ في جورجيا.
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وإذا كانت عمليات التصويت هذه تشير
وقراطي فينبغي إلى تعبئة أكبر للـد
لــلـجــمـهــوريـ الــتـصــويت بـكــثـرة يـوم
الـثالثـاء.ومن الـصـعب بـالـتـالي الـتـكـهن
بنـتيـجة هـذا السـباق وال سيـما في ظل

بفوز جـو بايدن فـما زال بإمـكان ترامب
االعـتـمـاد عـلـى الـدعم الـراسخ لـعـشـرات
.في مـجـلس الـنـواب كـما في انـيـ الـبـر
مـجلس الـشـيـوخ وعد هـؤالء بـالـتعـبـير
عن اعتـراضـاتهم األربـعاء وإعـادة طرح

مزاعم التزوير داخل مبنى الكابيتول.
ووجه تـرامب حتذيـرا مـبـطنـا إلى نـائبه
مـايك بـنس الـذي يقـع علـى عاتـقه إعالن
جـــــو بــــايـــــدن فــــائـــــزا في الـــــرئــــاســــة
األمــيــركـيــة.وقــال "آمل أال يــخـيـب نـائب
رئـيــسـنـا الـعــظـيم آمـالـنــا" مـضـيـفـا "إذا
خــيب آمــالــنـا فــســأحــبه بـقــدر أقل".في
الشـارع يتـم التـخطـيط لتـظاهـرة كبـيرة

لدعم ترامب في واشنطن.

اســتـطالعـات نــادرة تـظــهـر أن الــنـتـائج
متقاربة.وعقب هذه االنتخابات الفرعية
سيجتـمع الكونـغرس لتسـجيل تصويت
الــنـاخــبـ رسـمــيـا لــصـالح جــو بـايـدن
(306 مـــقـــابل 232 من أصـــوات كـــبـــار
).وإن كانت نـتيجة هذا اإلجراء الناخب
الـدستـوري الـذي عـادة مـا يكـون مـسـألة
شـكلـيـة بسـيـطة لـيـست موضع شك إال
حملة دونالد ترامب سعيا إلبطال نتائج
االنــتــخــابــات تــضــفي عــلى هــذا الــيـوم
طــابــعــا خــاصــا.و رغم اعــتــراف بــعض
الـشـخـصيـات اجلـمـهـوريـة الـبارزة ومن
بـيـنـهـا زعـيم الـغـالـبـيـة اجلـمـهـوريـة في
مجـلس الشـيوخ مـيتش مـاكونـيل أخيرا

أكـــثــر من شــهــرين عـــلى االنــتــخــابــات
مـخـاطـبـا مـؤيـديه إن هـذه االنـتـخـابـات
الــفـرعـيــة قـد تـكــون "فـرصـتــكم األخـيـرة

إلنقاذ أميركا كما نحبها".
ـارسـهـا تـرامب ورغم الـضـغـوط الــتي 
ــسـؤولـون ــسـتــمـر يــؤكـد ا وســخـطه ا
اجلـمـهـوريـون في جـورجـيـا أن فـوز جو
ــعـقل بــايــدن مـثــبت.لــكن في دالــتــون ا
الـــريــــفـي واحملـــافـظ في شــــمــــال غـــرب
جـــورجــيــا قـــال أنــصــار تـــرامب الــذين
قــدمـــوا لــرؤيـــته مـــســاء االثـــنـــ إنــهم
مـقــتـنـعـون بـأنه فــاز بـالـرئـاسـة ونـددوا
بعـمـليـات تزويـر واسعـة الـنطـاق لم يتم
ـزاعم لن الـتــحـقق مـنــهـا.غـيــر أن هـذه ا
تـــمـــنـــعـــهـم من الـــتـــصــــويت الـــثالثـــاء
للـسناتـورين اجلمـهوريـ معـتبرين أن
التحديـات جدية للـغاية.وقالت كـيمبرلي
هوري وهي محاسبة تبلغ من العمر 50
عـامــا جـاءت من أتالنــتـا لـرؤيــة دونـالـد
تـرامب "جــئت ألنـني أؤمن بــاحلـريـة وال

أؤمن باالشتراكية".
ويـــخــوض عـــضــوا مـــجــلس الـــشــيــوخ
اجلــمـــهــوريــان االنــتــخــابــات من مــوقع
األوفــر حـــظــا نــظــريــا في هــذه الــواليــة

احملافظة.
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ولــو أنه لم يــفــز بــاجلــولــة األولى فــقـد
حقق ديفـيد بـيردو نسـبة أصوات قـريبة
ئـة ضد جـون أوسوف. أما من 50 في ا
كــيـلي لـوفــلـيـر فـيــمـكن أن تـســتـفـيـد من
جتـــيــيــر كــبــيــر لـألصــوات من مــنــافس
جمـهوري قـسم الدعم في اجلـولة األولى

ضد رافاييل وارنوك الذي حل أوال.
ــوقـراطــيـ يــأمـلــون في فـوز لــكن الـد
مــدفـوع بــانـتــصـار جــو بـايــدن في هـذه
الواليـة في 3 تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبـر

في سابقة منذ العام 1992.
وهم يــأمـلـون خــصـوصـا بــحـشـد كــبـيـر
للناخب السود وهو أمر أساسي لفوز
كن أيضا . و وقـراطي رشح الد ا
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{ الــعال (الــســعــوديــة) (أ ف ب) -
وصل أمــيـر قــطــر الـشــيخ تــمـيم بن
حـــمــد آل ثـــاني امـس الــثـالثــاء إلى
مدينة العال السعودية للمشاركة في
قــمـة مــجــلس الـتــعــاون اخلـلــيـجي
غـداة إعــادة فـتح األجــواء واحلـدود
بــ الــبــلـــدين بــعــد أكــثــر من ثالث

سنوات من قطع العالقات.
وكـان في اسـتــقـبـال أمـيـر قـطـر ولي
الـعـهـد السـعـودي األمـيـر مـحـمد بن
سـلـمـان الـذي عـانـقه عـنـد نـزوله من
الـطـائـرة بـحـسب قـنـاة "اإلخـبـارية"

السعودية. 
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وعـقــد مـجـلس الــتـعـاون اخلــلـيـجي
امس الــثالثـاء قــمـة في الــسـعــوديـة
طـــغـى عــــلــــيــــهـــا اإلعـالن عن فــــتح
األجــواء واحلـدود بــ الــسـعــوديـة
وقطر بعد أكثر من ثالث سنوات من
قــطع الـــعالقــات.ويــتــوقع أن حتــذو
مــصــر والــبــحــرين واإلمــارات حـذو
الــريــاض وأن تـشــهــد الـقــمــة الـتي
ـمـلـكة عـقدت في مـنـطـقـة العال في ا
الـعـربـية الـسـعـوديـة مـصـاحلـة ب
الدول اخلـلـيجـيـة. وكانت ثالث دول
خلـيجيـة ومصـر أعلـنت في حزيران
2017 قــــطع الــــعالقـــات مـع قـــطـــر
مــتـهـمــة إيـاهـا بــالـتــقـرب من إيـران
ودعم مجـموعـات إسالميـة متـطرفة

األمر الذي نفته الدوحة.
وجــــاء إعالن فـــتـح اجملـــال اجلـــوي
واحلـدود الـبـريـة أمـام قـطـر االثـنـ
من الكـويت الـتي تقـوم بوسـاطة في
األزمـــة مـــنـــذ بــــدئـــهـــا.وقـــال وزيـــر
خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر
ّ االتـــفـــاق عـــلى فـــتح الـــصـــبـــاح "
األجواء واحلـدود الـبريـة والـبحـرية
ـمــلـكــة الـعــربـيــة الـســعـوديـة بــ ا
ودولـــة قــطـــر" اعــتـــبــاراً مـن مــســاء
.عــلى األثــر أعــلن الــديـوان االثــنــ
األمـيري في الـدوحـة أن أمـيـر البالد
الـــشـــيخ تـــمـــيم بـن حـــمــد آل ثـــاني
سيـتـرأس وفد بالده حلـضـور القـمة

اخللـيجـية.ويـقول األسـتاذ اجلـامعي
ــســاعــد في جــامــعــة الــكـويـت بـدر ا
الـسـيف "بـدأت إجـراءات بـنـاء الـثـقة
على مـا يـبدو بـ السـعـودية وقـطر

ولكن اآلخرين سينضمون الحقا".
ويــــضــــيـف "أي خـــطــــوة فـي اجتـــاه
صاحلة أفـضل من عدم حصول أي ا
خــطــوة عــلى اإلطـالق" مــعــتــبـرا أن
"مـجلس الـتـعـاون اخلـليـجي يـتـطلب
كن أن يـقدم أكثر انطالقة جـديدة و
ـا عنـده"ولم تـعلق الـرياض بكـثـير 
بـعـد عـلى مـسـألـة فـتح احلـدود لـكن
وكـالـة األنـبــاء الـسـعـوديـة نـقـلت عن
ولي العـهـد األميـر محـمـد بن سلـمان
تـأكــيـده أن الـقـمـة ســتـكـون "جـامـعـة
لــلــكــلــمــة مــوحــدة لــلــصف ومــعـززة
سيرة اخلير واالزدهار" مشيرا الى
"لمّ الـشـمل والــتـضـامن في مـواجـهـة

التحديات التي تشهدها منطقتنا".
ولم يشمل فتح احلدود بعد اإلمارات
التي قـال مـحلـلون إنـهـا كانت األكـثر
حتفـظا بـ الدول األربع عـلى إجناز
ــــصــــاحلــــة لــــكن وزيــــر الــــدولــــة ا
اإلمـاراتي لـلـشـؤون اخلـارجـيـة أنـور
قــرقــاش كــتب عــلى "تــويــتــر" مــسـاء
أمـس "نــحن أمـــام قــمـــة تــاريـــخــيــة
بـامـتـيـاز في الـعال نـعـيد مـن خاللـها
اللـحمـة اخلـليـجيـة ونحـرص عبـرها
أن يــكــون أمـن واســتــقــرار وازدهــار

دولنا وشعوبنا األولوية األولى".
ـزيــد من الــعـمل وأضــاف "أمـامــنــا ا
ونحن في االجتـاه الـصحـيح".وكانت
واشنطن كثفت ضغوطها على الدول
تخـاصمة حللّ األزمـة مشدّدة على ا
أنّ وحــدة اخلــلــيج ضــروريــة لــعــزل
إيـــران مع اقـــتـــراب واليـــة الــرئـــيس
دونـالــد تـرامب من نــهـايـتــهـا.وأعـلن
مـسـؤول أمـيــركي مـسـاء االثـنـ أنّه
ســيـتم تــوقــيع اتـفــاق إلنـهــاء األزمـة
الــثالثــاء في الــســعــوديــة بــحــضـور
مسـتشـار الرئـيس األميـركي وصهره

جاريد كوشنر.
سؤول طـالباً عـدم نشر اسمه وقال ا

"ســيـجــتـمع قــادة مـجــلس الـتــعـاون
اخللـيجي إضـافـة إلى مصـر لتـوقيع
اتـفــاق يـضع حــدّاً لـلـحــصـار وكـذلك

لإلجراءات القضائية بحق قطر".
واتّــــخــــذت الــــدول األربـع إجـــراءات
قـاطعـة قـطر بـينـها إغالق مـجالـها
اجلــوي أمــام الـطــائــرات الـقــطــريـة
ومـــنع الـــتــعـــامالت الـــتــجـــاريــة مع
اإلمـــارة ووقـف دخـــول الـــقـــطـــريــ
أراضـيــهـا مـا تـســبب بـفـصل أفـراد
عـائالت من جـنـسـيـات مـخـتـلطـة عن

بعضهم.
ويـــرى مــحـــلّـــلــون أن األزمـــة دفــعت
الـدوحـة إلى تـقـارب بـشـكل أكـبـر مع
طـهران ومـكّـنتـهـا من تعـزيـز قدرات
االكــتـــفــاء الـــذاتي عــلـى الــصـــعــيــد

وفـيــمـا تـقــول مـصـادر خـلــيـجـيـة إن
االجتماع قد يثـمر اتفاقا على إطالق
حوار واتخاذ خطـوات بناء ثقة مثل
فـتح اجملـال اجلــوي وتـخـفـيف حـدة
لــهـــجــة قــنــاة "اجلــزيــرة" يــبــدو أن
االتفاق الشـامل إلعادة العالقات إلى

طبيعتها ليس جاهزا بعد.
ـتخـصص في الشرق ويرى احمللل ا
األوسط مــايـكـل سـتــفـيــنـز أن هــنـاك
مزيدا من العمل يـتع القيام به من
أجل رأب االنـقسـامـات الـعمـيـقـة ب

. قطر وخصومها اإلقليمي
وقـال "ال اعـتـقــد أنه  االتـفـاق عـلى
أي شـيء. هــذه أخـــبـــار ايــجـــابـــيــة.
وخـــطـــوة كــبـــيـــرة وخــــــطــوة أولى

مهمة".

بـيـان إنّ أنـقـرة "تـرحّب" بـقـرار إعادة
فــتح احلـدود الــقـطـريــة-الـســعـوديـة
وتـعتـبـره "خطـوة هـامـة نحـو إيـجاد
حلّ للنزاع" وتـأمل "بإيجاد حلّ كامل
ودائم لــلـنــزاع عــلى أسس االحــتـرام
ـــتــبــادل لـــســيــادة الــبـــلــدين ورفع ا
عــقـــوبـــات أخـــرى مـــفـــروضــة عـــلى
كن". الشعب القطري بأسرع وقت 
وبعـد قطع الـعالقات أصـدرت الدول
األربع قــائـمــة تـضم 13 مـطــلــبـا من
قـطـر تـشـمل إغالق شـبـكـة "اجلـزيرة"
اإلعالمـيـة وخـفض مـسـتوى عـالقات

قطر مع تركيا. 
لـــكن الـــدوحــة لم تـــســتـــجب ألي من
طالب.وأكـدت قطر مـرارا انفتـاحها ا

على محادثات غير مشروطة.
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االقــتــصــادي.وقــال مــســتـشــار األمن
الــقـومي األمــيــركي روبــرت أوبـراين
اضي في تـشـرين الثـاني/نـوفـمـبـر ا
إن الــســمــاح لــلــطــائــرات الــقــطــريـة
بــالــتـحــلــيق في أجــواء الـســعــوديـة

مجددا من أولويات إدارة ترامب.
WE¼UÐ ÂuÝ—

وعــقب إغالق الــســعـوديــة مــجـالــهـا
اجلوي اضطـرت الطـائرات القـطرية
ة الرياض للتحليق فـوق إيران غر
وواشـنـطن الــتـقـلـيـديـة ودفع رسـوم
باهـظـة لطـهران لـذلك (أكـثر من مـئة
مـلـيون دوالر سـنـويـا وفق صـحـيـفة
ـز األميـركـيـة).ورحّبت نـيويـورك تـا

أنقرة الداعمة لقطر باالنفراج. 
وقالـت وزارة اخلارجـيـة التـركـية في

&lL∫ الرئيس األميركي دونالد ترامب خالل جتمع في جورجيا 
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سؤال غريــــب وبسيط وصعب جدا في نفــــس الوقت. حــــقاً ماهو الوطن ?" . 

ــــكان الذي وُلـدنا فيه وانـــهـينا مدرســــتنا االبـتدائية والـثــــانوية واجلـامعية ام هل هـو ا
هو شيء آخر يتعــــدى مفهــــوم مكان الوالدة وماشــــابه ذلك . 

لم افـكـر يومـا مـا في طـرح هـذا الـسـؤال على ذاتـي او على االخـرين لـكـنـني الـيـوم وجدت
وضوع بصورة جدية وقد نـبهني الى ذلك شاب عراقي بعمر ولدي نفسي افكـر في هذا ا
اسمه احمد  - IOU – هاجر الى امريكـا وكان يتحدث بطـريقة عفوية لكـنها واقعية بكل
ماتعنيه هذه الـعبارة من معنى. احمـد شاب بسيط لكن يبـدو ان احلياة الفعليـة العملية قد

علمته دوروسا كثيرة.
ئة  –ولو انـني في البدائـية ضحكت  من خالل حديثـه ايقنت ان مايـقوله صائب مـئة في ا

من كالمه واعتبرته مجرد هلوسة شباب . 
حـقاَ ان كالمه منطقي  – مافائـدة الوطن الذي اعيش فـيه حاليا وانـا اخاف في كل حلظة
ــا يــصــادر حــيــاتي او حــيــاة عــائــلــتي ومــافــائــدة الــوطن الــذي اعــيش فــيه من حــدث ر
واليـستطيع هـذا الوطـــن ان يوفر لي ابـسط حقوق االنسان الـبديهيـة التي اليختـلف عليها

اثنــــان مهما كانت الظروف. 
الـوطن من يحـقق لي كـرامتي ويـدافع عني كـأنـسان انـتمي الـيه. بالـتـاكيـد هنـاك التـزامات
يـنـبـغي عـليّ ان الـتــزم بـهـا جتـاه الـوطن ولـكن مـقـابل هــذا من واجب الـوطن ان يـعـامـلـني
طلق في كافة الظروف. عام 1987 كأنسان ويـحقق لي متطلبات العيش الـكر واالمان ا
ـغتربـ العـرب في ديتـرويت- وتوسل الي كـنت ارافق  –فـيصل عـربو  –مـدير تـلفـزيون ا
ـوافـقـة الـرسـمـية مـن وزير ان أذهب لـلـعـمل مـعه هـنـاك في مـحـطـته وان يـسـتـحـصل لي ا
الثقافـة واالعالم في غضون نصف ساعة ونسافر في الـيوم التالي...لكنني اخبرته  – من
يخـدم العـراق اذا تركـته وسافرت  –ضحك بـكل صدق واخـبرني بـأنني ال اعيـش في بلدٍ

يحترم االنسان واني اضيع شبابي في هذا اجلحيم الذي اسمه العراق. 
ضحكت من كالمه واخـبرته انني لن اترك الـعراق النه بلدي سـيوفر لي كل شيء وواجبي
ان اخـدمه. ومــرت الــسـنــوات ولم يــفـكــر بي بــلـدي ال في زمن صــدام وال في هــذا الـزمن
ـرعب وضـاع شــبـابي ولم احـصل عــلى شـبـر من االرض في هــذا الـوطن ودفـعت اغـلى ا
سنوات عمـري في حروب ليس لها نهاية. اليوم استذكر كالم فيصل عربو  –بعد أن هيج

روحي هذا الشاب الوسيم الذي في عمر ولدي. 
ضـاع كل شيء ولم يـعـد بـامـكــاني ان اسـافـر لـكـبـر سـني وظل بـلـدي
عـاجـزا وشاخ الـى االبـد وعصـفـت رياح احلـرب والـفـسـاد في كل
مـفصل من مـفاصل هذا الـبلد الـعجـوز...سالما لكل الـفقراء في
هذا البـلد وسالما لكل احملتـاج الى كل شيء في هذا البلد ..
وهـنـيـئـاً ألحـمـد بـبـلــده ووطـنه اجلـديـد الـذي حـقق له كل شيء.
وداعا ايـهـا الـسالح ..وادعا ايـهـا احلـلم الـكبـيـر في احلـصول

على وطن.

مع انـعقـاد القـمة اخلـليـجيـة لدول مـجلس الـتعـاون اخلليـجي توقـفت كل شـبكـات االتصال
رئي سـمـوع وا قـروء وا الـتابـعه الطـراف النـزاع عن الـهـجوم وتـغيـر اخلـطاب االعالمـي ا

صاحله السعودية القطرية . تبشيرا وتهليال با
صاحلات واالفراح واالعراس ب العـرب ودعواتنا لهم بالهداية ومع اننا مع كل اشكـال ا
ركـزية ..اال اننا من سار العـربي والثوابت في القـضايا ا ومـراجعة الذات والـثبات عـلى ا
نـعطف الكبيـر لتحليل حـقنا التوقف كـمراقب وكمـواطن عرب امام هـذا احلدث الهام وا

شهد ومعرفة من وراء ذلك وماهي االسباب وما تداعياته الالحقة ? ا
ساعي دولة الكـويت وسلطنة عمان واشراف من كوشنر بدءا ان هذا التقـارب كان نتيجة 

الذي سيحضر جلسات القمة اخلليجية !
وثانيا ان بوادر احلـرب العربية الثانية الباردة ب طرفي النزاع الرباعي بقيادة السعودية
كن ا هي مرحلة  وحلفائهـا االمارات ومصر والبحرين وبـ دولة قطر لم تنتهي بـعد وا
دى الـتـزام دولة قـطر ـراقبـة الـشديـدة والتـرقب احلـذر  ان نطـلق علـيـها مـرحـلة الـهدنـة وا
بــالــشـــروط ال ثالثــة عــشـــر قــد تــخــفـض او تــرتــفع مـــعــدالت الــشــروط حـــسب الــنــوايــا

ماطلة . واالستعدادات للقبول او الرفض او ا
وثـالثا ان فـتح االجواء اجلويـة والبحـرية والبـرية هي بدايـات حسن النـوايا ولكن االهم من
هذا كـله هي ملفـات االزمة بـ اطراف النـزاع وهي عديدة ومـتشابـكة ومعـقدة تدخل فـيها
وب مصر لفات الـساخنة بـ قطر ومصـر  اطراف غـير عربيـة تركيا وايـران واثيوبيـا ..ا

وب ايران والدول العربية ...قضايا  تلخيصها بأربع عناوين : وتركيا 
ملف االمن اخلليجي والعربي 

ملف اجلماعات االسالمية 
ياه ب اثيوبيا ومصر  ملف ا

مـلف التـدخل بالـشؤون الـداخليه لـلدول ..ومـلفـات اقل سخـونة تمـثلت بـقضـايا الـتحريض
والـقنـوات االعالمـيـة واثارة الـفـ وزعـزعـة االمن بأمن الـدول وشـعـوبـها ..مـلف اخلـسـائر
ـاديـة وتـكـالـيف احلـرب الـبـاردة من يـتـحـمـلـهـا ..وغـيـرهـا من مـلـفات ا

ظلمة ? سرية غير معلنة تخص مفاوضات الغرف ا
كن واليزال الوقت مـبكرا للحكم على هـذا احلدث وبالتأكيد ال
ـصاحلـة اخلليـجية النه مـازالت شروط واركان اطالق عبارة ا
صاحلة الكاملة الشاملة لم تكتمل او قل لم حتسم والاعتقد ا
لفات ولكن االكـيد تسفيرها عبر مراحل سيتم تصـفير تلكم ا
ـراقـبـة ـفـاوضـات وتـبـقى كـمـا قـلـنــا انـهـا مـرحـلـة الـهـدنـة وا ا

والترقب والعبرة في النتائج .

ـا يفـسر ـعنى  ـا حصل خـلط بـ الزعـامة والـقيـادة لـذا سنـحاول هـنا ان نـوضح ا لـطا
ـكن ان نـفـيد مـنه; فـعلى بـعـد من تاريخ مـر رسخ فـكرة مسـارا ايـجابـيـا في واقعـنـا وما 
الـرجل الواحـد كان فـيه مـعنى الـزعـامة كـما الـقيـادة هـو اجلبـروت واالحاديـة مـحت قيـمة
ـاذج لم تـ مدنـيـات اسـتـمـرت او افادت اال حـضـاريـة تأسـست عـلـيـهـا االمـة; لكـنـهـا 
ـا انتجت ظلـما وطغـاة وتخلف معـاشي والعمـران الذي فيهـا ال يعدو صورة وشـعوبها وا
ا قـد يعـتبـر حضـارة فكـرية فـهو تـرجمـة وتثـبيت جامـدة إلظهـار الهـيبـة وحتى مـا أنـتج 

لسلطة الطغيان.
حقيقة الـقيادة هي صفة ادارية حتمل فكرة وبرنامج فال قائد بال رؤية وبرنامج نهضوي
او فكرة بآليـات حللول ومن يتصدى لها هو من يزعم انه قـادر على حتقيقها فالزعيم هو
ـا يـحـرك آلـيـات لـيـصل الى اتـمـام رؤيـة ـتـلك رؤيــة وا اداري تـنـفـيـدي ولـيس مـنـظـر او 

يطرحها قائد أي حراك .
رسول الله ص بطريقـة قيادته لنخبة معه وطريقة تفـاعلهم وتعاملهم كنماذج زعماء ثم قادة
ا يطرح كشيء مستحيل ثبّت منهجـا جند في واقعنا ان هذا النموذج ال يطرح كقدوة وا
ــوذج قـدوة صـنــعـتـهم ــكن ان يـكـون كــفالن مع انـهم كــانـوا  ان يـطــال فـيــقـال لك من 
ستحيلة تسد الطريق امام من يقتدى بهؤالء حضارة فكرية لـبناء االنسان هذه القدسية ا
العظام ونعـتبر افعالهم واقـوالهم ضرب من خيال هم بشر واالقـتداء بهم هو اقداء منهج

قيادة وزعامة وادارة لعصرنا وليس اقتداء بهم بالعودة لعصرهم.
ا سـلوك القدوات الذي هو ارد الطغيـان الذي داخلنا وا القيادة حتـما ليست استجـابة 
تـطبيق على االرض للـقيم العليـا تفكير واحد يـعني معرفة مـحددة ونفسيـة وعقلية واحدة
مجموعة من الـقادة يعني افكار وخيارات وتمحيص وتـفكير وطرق للهدف وبالتالي قوة ان
سـؤولية وليس أخفق جناح رفـعه االخر واالهم ما في االمـر وحدة الهدف واالحـساس با

رافقة لتلك الرؤوس. العظمة التي يشحنها مجاميع النفاق ا
ـهام لـرؤيـة متـفق عـليـها ـا منـظـومة وقـوانـ توزع ا قـيـادة البـلد لـيـست زعامـة فـردية وا
توجه من قيادات وتعـدل من زعامات وتنفذها منـظومة الدولة التي اركانهـا ثابتة كمنظومة
ـدنيـة وفق االداء اجملتـمعي كـكل; اصوات واطن في تـسـهيل احلـياة ا وظيـفيـة تنـوب عن ا

عالية تخفي في الفوضى فحيح الظلم والفساد
القـيادي من يـتقن ادارة توحـيد اجلـهد ويـأتلف والـقيادات وال يـكون كـالنـرجس حيث وجد
يـختفي النـبات هنـالك برنامج وخطـة ومجمـوعة عمل هكـذا تدار االمور هـنالك من يتولى
التنـسيق فـان غاب ظـهر غيـره والبـرنامج مـستـمر اما ان كـان البـرنامج شـخص فهو لن

يستمر.
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ـتـاح وحتـديـد االهداف ـوازنـة وقـراءة ا الـقـيـادة هي مـنظـومـة الـتـخـطـيط أي الـتـصمـيم وا
سارات الهدف. سارات االولية ثم مراجعة مسارات تنفيد الزعامات  وا

ـنظـمـات التي حتـتاجـها سـارات من خالل مـتابـعة ا الـزعامـة هي تنـفيـد اخملـطط وتعـديل ا
ـا يضـمن جودة االداء ـسار احلرج  منـظومـة التـنفـيد ومـراعة الوصـول الى االهـداف با
بـاقل التكـاليف اذا مـا ثبتـنا الزمن بـسنـوات دورة او دورت حلكم الـبالد او الوصول الى
اهـداف حزب او حـركة واعـداد ذلك بالـتوثـيق ومثـبت إلخفـاقات الـتجـربة كي تـبنـى علـيها

وتتجنب اخفاقاتها القيادات في قرار مستقبلي
ـدنـية وماذا بـعـد: نـحـتاج الى ادوات جـديـدة وآلـيـات جديـدة تـضع هـمـنا ان نـشـارك في ا
ونـبــتـكــر اسـالــيب جـديــدة تـعـطـي اجملـال لــزعـامـات تــنـفــيـذيــة تـدعم من ذوي اخلــبـرة من
الـسيـاسيـ الـذين لم يعـودوا قادرين اال عـلى تـكرار أنـفسـهم ومن مسـتـشارين يـعيـنوهم

على تنفيذ الرؤى االقتصادية واجملتمعية والسياسية.
البد ان نـدرك ان ال الزعـامة وال القـيــــــــادة تـرتكز عـلى شخص مـهما كـانت ميـزاته ألنها
ـهــام حتـدد وفق قـواعــد عـلـمـيـة سـتـنـهــار بـغـيـابه ولــكــــــن اخلـطط وا
ـــــــــهـارات لألشـخـاص ـواصـفـات وا ودراسـة وتـفـيـد طـبـعـا من ا
فـالـقـيـادة والـزعـامـة مـرهـون قـدرهـا بـنـجـاح مـهـمـتهـا ولــــــــــيس
لك شهـد او التشريف عن امـتالء او فراغ فمن ال  بتصـدرها ا
نفـسيـة العمل اجلـماعي ال يـصلح للـقيادة وال لـلزعـامة النـاجحة
ومـــورد اهــلـه الــهـالك مــهــــــــمـــا طــال الـــزمــــن ألي ســـبب من

االسباب.
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الى اجلــــنـــــوب من طـــــهــــران.وأكــــد
تحدث باسم منظـمة الطاقة الذرية ا
اإليـــرانــيــة بــهــروز كـــمــالــونــدي في
تصريـحات للتـلفزيـون الرسمي بثت
ليل اإلثنـ الثالثاء أن االنـتاج عند
ـسـتوى من الـتـخصـيب حتقق هذا ا

مساء أمس.
وقــال "قــرابـــة الــســـاعــة الــســـابــعــة
(اإلثــنــ 15,30 ت غ) بـــــلـــــغـــــنـــــا

ئة". مستوى 20 با
وأوضح انه اعــتــبـارا من مــنــتـصف
فترض الليل بالتوقيت احمللي من ا

أن تـصــبح هـذه الـعـمـلــيـة مـسـتـقـرة
تمـامـا ما يـعـني "ضخ (الـيورانـيوم
ـئة اخملصب بـنسبـة تصل الى 4 با
ـــــركـــــزي) في أجـــــهـــــزة الـــــطـــــرد ا
واحلصول عـلى (يورانيـوم مخصب
ــئـــة من اجلـــهــة بـــنــســـبــة) 20 بـــا

األخرى".
ــســـتــوى من وبـــلــغت إيـــران هــذا ا
الـتــخـصـيـب قـبل عـام 2015 تـاريخ
إبـــرام االتــفــاق حـــول بــرنــامـــجــهــا
الـنـووي مع الــقـوى الـست الـكـبـرى.
وســعت األخــيــرة من خالل االتــفـاق

اجلـهـود الـدبـلـومـاسـيـة لـتـأمـ رفع
الـعقـوبـات ال سيـمـا "الفـرصـة" التي
يـشــكـلـهـا تــسـلم الـرئــيس األمـيـركي
ـنـتـخب جــو بـايـدن مـهـامه في 20 ا
كانـون الثـاني/ينـاير خـلفـا لدونـالد
ح الى تــرامب.وســبـق لــبــايــدن أن أ
ــسـار" الـذي اتــبـعه نــيـته "تــغـيــيـر ا
ـنـتـهـية واليـته مـع إيران الـرئـيس ا
وامــــكـــانـــيـــة عـــودة بالده لالتـــفـــاق
الـنـووي في حــال عـادت طـهـران الى

كامل التزاماتها.
وكـــرر وزيــــر اخلـــارجـــيـــة اإليـــراني
مــحــمــد جــواد ظــريف أمـس تــأكــيـد
مــــوقف طـــهـــران بــــأن الـــعـــودة الى
ـكـنة وسـريـعة بـشرط الـتزامـاتـها 
عــودة الـــدول األطــراف فـي االتــفــاق
ـــتــــحــــدة فــــرنــــســـا (الــــواليــــات ا
ـانيا) بريـطانيـا روسيـا الص وأ
اللتزاماتـها.وكتب ظريف عـبر تويتر
اإلثن "استأنـفنا التخـصيب بنسبة

ان.  %20 بناء على قرار البر
و إبالغ الـوكـالـة الـدولـيـة لـلـطـاقـة
الــذريــة حـــسب مــا يــقــتــضي األمــر.
اجــراءاتـنــا الـتــعـويــضـيــة تـتــطـابق
تــمــامــا مع الــفــقـرة 36 من االتــفـاق
الـنووي و تـنـفيـذهـا بعـد سـنوات
مـن عـــدم الـــتـــزام بـــعض األعـــضـــاء

اآلخرين في االتفاق النووي".
وأضـاف "إجـراءاتـنــا قـابـلـة لـلـعـودة
تـــمـــامـــا في حـــال الـــتـــزم اجلـــمـــيع
بتـعهـداتهم".وأكـدت الوكـالة الـدولية
للطاقة الـذرية اإلثن أن إيران بدأت
بالفعل بالتخصيب عند مستوى 20
ـــئـــة وهـــو أعـــلى بـــكـــثـــيـــر من بـــا
ـــســـتـــوى الـــذي أتــــاحه االتـــفـــاق ا

لـضــمـان عــدم حـصـول طــهـران عـلى
سالح نووي عـلـما بـأن اجلـمهـورية
اإلسالميـة تـشدد دائـمـا على الـطابع

السلمي لبرنامجها.
ويعـد استئـناف التـخصـيب عند 20
ـئـة األبــرز في سـلـسـلـة خـطـوات بـا
اتــخـذتـهــا اجلـمــهـوريــة اإلسالمـيـة
وتـــراجــعت من خـاللــهــا عـن مــعــظم
ــوجب الـــتــزامـــاتــهـــا األســاســيـــة 
ــبـرم في فــيـيـنـا االتـفــاق الـنـووي ا
وذلـك في أعــــقــــاب قــــرار الــــواليـــات
ـتــحـدة االنـسـحــاب بـشـكل أحـادي ا

منه في 2018.
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ـنـظـمـة وشـدد كـمـالــونـدي عـلى أن ا
تـــطــبق مــا أقــره مـــجــلس الــشــورى
اإليــــراني الـــذي طـــلـب رفع نـــســـبـــة
الـتــخــصـيب وتــخـزين 120 كـلغ من
ــســتــوى الـــيــورانــيــوم عــنـــد هــذا ا

سنويا.
وجــاء قـرار مــجـلـس الـشــورى الـذي
يـهـيـمن عـلـيه احملـافـظـون بـعـد أيام
من اغــتـيــال الـعــالم الـنــووي الـبـارز
مـــحـــسن فـــخــري زاده فـي عــمـــلـــيــة
اتـــهـــمت اجلـــمــهـــوريـــة اإلسالمـــيــة

إسرائيل بالوقوف خلفها.
ــعــتـدل وأبــدت حــكــومــة الــرئــيس ا
حـــسن روحــــاني عـــدم تــــأيـــيـــدهـــا
ـبادرة للـقانـون الـذي حمل عـنوان "ا
االســتـراتــيـجـيــة إللـغــاء الـعــقـوبـات
وحـمــايـة حـقـوق الــشـعب اإليـراني"
لـكنـهـا أكدت الـتـزامـها به خـصـوصا
بـعدمـا صـادق عـليـه مجـلس صـيـانة
الـدسـتـور.ورأت احلـكـومة فـي حيـنه
ان هذا الـقـانون قـد يؤثـر سـلبـا على

{ طـــهـــران (أ ف ب) - اســـتـــأنـــفت
إيـران انــتـاج الـيـورانــيـوم اخملـصب
ـئــة مـؤكـدة أن هـذه بـنـسـبـة 20 بـا
العمـلية باتت "مـستقـرة" اعتبارا من
السـاعـات األولى لـفجـر الـثالثاء في
أبـــرز خــــطـــوة من تــــراجـــعــــهـــا عن

وجب االتفاق النووي. التزامات 
ـتـحدث بـاسم احلـكومـة علي وكان ا
ربـيعي أعـلن اإلثـنـ أن إيـران بدأت
إجـراءات انـتـاج يـورانـيـوم مخـصّب
ـئة في مـنشـأة فوردو بنـسبة 20 با
قـامة حتت عـلى األرض والواقـعة ا

نظمة اإليرانية للطاقة الذرية تظهر جانبا من منشأة فوردو. QAM…∫ صورة وزعتها ا

ـــئــــة).وكـــانت الـــنـــووي (3,67 بــــا
الوكالـة أفادت في تـقريـر في تشرين
الــثــاني/نــوفــمـبــر أن إيــران تــقـوم
بعمليـات تخصيب تتخـطى نسبتها
ـنصـوص عـليه في االتـفاق عـدّل ا ا
ـئة لكن النـووي واحملدد بـ 3,67 با
ئة مع مـواصلتها ال تتعدى 4,5 با
الـتــقـيّـد بـنــظـام الـتـفــتـيش الـصـارم

للوكالة.
وأثارت اخلطـوة اإليرانيـة انتقادات
بـعض األطـراف الـدولـيـ ال سـيـمـا
واشـنـطن الـتـي اعـتـبـرتـهـا "ابـتـزازا
نـــوويــــا". وقــــال مــــتــــحـــدّث بــــاسم
اخلارجيـة األميـركية إن "قـيام إيران
بـتـخـصيـب اليـورانـيـوم بـنـسـبة 20
ئة في مـنشأة فوردو هـو محاولة با
واضـحـة لتـعـزيـز حـملـتـهـا لالبـتزاز
الـــنــووي وهي مـــحــاولــة ســـتــبــوء
بالفشل".وحذر االحتاد األوروبي من
"مـخـالـفة كـبـيـرة" التـفـاق فيـيـنـا لـها
"تـبـعـات خطـرة عـلى حـظـر انـتـشار"

األسلحة النووية.
WOL¼« qOKIð

نـدوب الـروسي الى الوكـالة إال أن ا
الدولـيـة ميـخائـيل أولـيانـوف حاول
التقليل من أهمية األمر قائال "يبقى
الــبــرنـامج الــنــووي شـفــافــا وقـابال
لــلــمــعـايــنــة. عـلــيــنـا أن نــركــز عـلى
وسائل العودة الى التطبيق الشامل
لالتفاق".وأتت زيـادة التـخصيب في
ظل تـــوتـــر مـــتـــزايـــد بـــ طـــهـــران
وواشـنـطن وحتـذيـرات مـتـبادلـة من
تــطـــوره الى تــصــعـــيــد أمــني خالل
ـــتــبـــقــيــة لـــتــرامب في األســـابــيع ا

السلطة.
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صـدقـي أتــصل به واراد مــقــابــلــته وهــنـاك
جرده بـكر صدقي وقـواته من سالحه فتقدم
الـعـديد مـن الضـبـاط وقتـلـوه أما عـنـنوري
السـعيد فلجأ إلى السفارة البريطانية ومن
ـلك هـنـاك هُـرِب إلى اخلـارج ومن ثم قـام ا
بــتــوجــيه خــطــاب الــتــكــلــيف إلى حــكــمت
سلـيمان بتشكيل وزارة جـديدة برئاسة بكر
صدقـي فتولى منصب رئيس أركان اجليش
بـدالً مـن طه الـهــاشــمي وقــد غـادر يــاسـ
الـهـاشــمي ونـوري الـسـعــيـد ورشـيـد عـالي
الكـيالني العـراق. ويُذكِـر أن بكـر صدقي قد

أهتم باجليش وتنظيمه.
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انـــقالب رشــيـــد عــالي الــكـــيالني أو ثــورة

رشيـد عالي الكيالني وتعرف أيضاً بحركة
مـايـس هي حــركـة عــســكــريـة قــامت في 1
أبـــريل 1941 وقـــام بــهـــا أربـــعــة ضـــبــاط
يـعرفـون بال»الـعقـداء األربـعة «أو »الـقادة
األربعة «وهم كل من صالح الدين الصباغ
وفـهـمي سـعـيـد ومـحـمـود سـلـمـان وكـامل
شـــــبــــيـب وفي ذلـك الــــيـــــوم أي األول من
أبــــريـل تــــأزمـت األوضــــاع بـــــ الــــوصي
والـــعـــقـــداء فــــبـــادر األخـــيـــر إلى أتـــخـــاد
األجراءات األمـنية الالزمة بجـعل القطعات
الـعـسـكـرية فـي حالـة إنـذار وتـوجـيه مـفارز
عسـكريـة من فوج احلـراسة لـلسـيطـرة على
ـرافق الــعـامــة واجلـســور وبـعض بـعـض ا
الطـرق الرئـيسـية وقـد شعـر الوصي بـهذه
فـوضية التـحركات الـعسـكرية فـلجـأ إلى ا
األمـريـكـيـة في بـغـداد الـتي بـدورهـا نـقلـته
إلى مــعــســكــر سن الــذبــان في احلــبــانــيـة
ومنهـا نقلته بطائرة عسكرية بريطانية إلى
الـبـصــرة ونـتج عن هــذا تـشـكـيـل حـكـومـة
الـــدفــاع الـــوطــنـي بــرئــاســـة رشــيـــد عــالي
الكـيالني وقد شارك في عضويتها العقداء
وخــــرج الـــشـــعب األربـــعـــة وفي 2 أبـــريل
متـظاهراً تـاييداً لـلحركة
الـعسكـرية وأذاع رئيس
األركــان بــيـانــاً نــدد فـيه
ــــخـــــالـــــفــــة الـــــوصي
ـــنـــصــوص واجـــبـــاته ا
عليها وقد وجهت دعوة
إلى مــــــــجـــــــلـس األمـــــــة
ـنـاقـشـة تـغـيب الـوصي
عن واجـــبــــاته وفي 10
أبــريل قـرر تـنـحــيـة عـبـد
اإلله وتـعــيـ شـرف بن
ــــــوافــــــقـــــة 86 راجـح 
عـضواً بـينـما تـغيب 38
عــضــواً عن الــتــصـويت
أذيع من إذاعة بغداد عن
أصـــطـــدام مــســـلـح بــ
اجلــــــــيـش الــــــــعــــــــراقي
والـقوات البريـطانية في
مــعـــســكــر سـن الــذبــان
وقـامت األخـيـرة بـقصف
طائـرات القوة اجلوية العراقية وقد طوقت
بريـطانيا العراق وأتت بتعزيزات وفي 28
أبـريل عـندمـا أقـتربت الـقـوات البـريـطانـية
لـكة عالية لك ووالـدتهوا من بغـداد سُفر ا
بــــالــــقـــــطــــار إلى كـــــركــــوك ثم إلـى أربــــيل
بالـسيارة وبـعد دخـول اجليش البـريطاني
لك فيـصل الثاني واقاربه إلى بغـداد عاد ا
بغـداد بـعـد عـودة الـوصي عـبـد اإلله وفي
نفس الـيـوم عـقـدت جلـنـة األمن الــــــداخلي
الـتي تـشـكـلت في 28 أبـريل هـدنـة مـــــــــع
قـائـد القـوات الـبريـطـانيـة بـواسة الـسـفارة
الـبـريطـانـية وسـفـيـــرهـا وأتـــــــفـقـوا على
عدم دخـول القـوات البـريطـانيـة إلى بغداد
فـبـقــيت في خـارج بـغــداد وضـواحـيـهـا ثم
أنـــســـحـــبـت بـــعض قـــطــــــــــــعـــاتـــهـــا إلى
معـــــسكـر سن الذبـان وبقـية الـقطـعات إلى

األردن. 
وبـعـد عـدة أيــام عـمت الـفـوضـة في مـعـظم
أنحـاء بغـداد وبدأت عمـليـات سلب ونهب
ــا أدى إلى أعـالن حــظــر جتـــوال ونــشــر
اجلـيـش بـشــكل كــثـيف واجــرى عــبـد اإلله
أجــراءات ضــد الــضــبــاط الــذين أســهــمــوا

بفاعلية في ثورة مايس. 
فلـقد صدرت أحكام من قبل اجمللس العرفي
الـعـسـكري بـاإلتـفـاث على كل من الـعـقـيدين
فـهـمي سـعــيـد ومـحـمـود ســلـمـان بـاإلعـدام
ادة 80 من شـنقـاً وفق الـفـقـرة األولى من ا
قانـون العقوبات البـغدادي وحكم باإلتفاق
عـلى الــفـريق أمــ زكي ســلـمـان بــاحلـبس
ــدة خـمس ســنـوات أعـتــبـاراً من الـشــديـد 
تـاريخ تـوقـيفه في  13 مـارس 1942 وذلك
ادة 80 من قانون وفق الـفقرة الثانية من ا
الـعـقـوبـات الـبـغـدادي وصـدر حـكم اإلعدام
ـوت وفـق الـفـقـرة األولى من شـنــقـاً حـتى ا

ادة 80 من قـانون العـقوبات ا
الـبــغـداد

ي عــلى كـامـل شـبــيب كـمــا صـدرت األرادة
ـلــكـيـة في 8 نـوفــمـبـر 1945 الـقــاضـيـة ا
بأعـدام الـعـقيـد صالح الـدين الـصـباغ وفق
ـادة 80 من قانـون الـعقـوبـات البـغدادي ا
الـــفـــقـــرة األولى وقـــد صـــدرت أحـــكــام
ـؤيــدين مــخــتــلــفــة بــحق الــوزراء وا
لـــثـــورة مـــايس 1941. وبـــلغ عــدد
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من السـقوط بيدإسرائيل و احلرب العراقية
- اإليرانية 1988-1980وعاصفة الصحراء
 1991ضـــــد قــــوات الـــــتــــحـــــالف الـــــدولي
ـتــحـدة تــتـكــون الـقـوة بــقـيــادةالـواليــات ا
الـبرية من 14 فرقـة عسـكريـة جمـيعـها فرق
مـشـاة مـا عـدا الفـرقـة الـتـاسـعـة فـهي مـشاة
آلـي وتـتــكــون الـفــرقــة الـواحــدة من أربــعـة
ألويـة عـدد جنـود الـفرقـة الـواحدة 14,000
ألف مـقـاتل. بــعـد الـغـزو األمـريـكي لـلـعـراق
تـمت إعــادة تـسـلـيح اجلــيش الـعـراقي فـفي
إيـار عـام  2005وافـقت هـنـغـاريا عـلى مـنح
الـــعـــراق دبــابـــاتـــتي-72 اس بــعـــد إعــادة
تـأهــيـلــهـا مـقــابل مـبــلغ رمـزي 4,5 مـلــيـون
دوالر. كمـا أشـترى الـعـراق سيـارات مـدرعة
مـن بـولــنـدا وكــمـيـات
كــبــيــرة من مــركــبــات
الـهمـفي وصل عـددها
إلى 10,000 مــركــبــة
إلسـتخـدامـهـا من قبل
اجلــــــيش الــــــعـــــراقي
وقـــــوات الـــــشـــــرطــــة
اإلحتـــــاديــــة تـــــمــــلك
الــقـوة الـبـريــة حـالـيـاً
 500دبـــــابــــة قــــتــــال
أشــتــراهــاالــعـراق من
ـــتـــحـــدة الـــواليـــات ا
األمـريكـية بـقيـمة 2,2
مـلياردوالر كـما أتفق
الـــعـــراق مع روســـيـــا
لشراء أسلحة مختلفة
تـــشــمل مــدافع هــاون
وراجـمـات الـصواريخ
نـــوع غـــراد وكـــمـــيـــة
كــــبـــــيــــرة من مــــدافع
الـهــاون والــصـواريخ
ــضــادة لـــلــدبــابــات ا
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الـــــــقــــــوة اجلــــــويــــــة
الـــعــــراقــــيـــة الــــفـــرع
اجلــــوي من الـــقـــوات
ـسـؤولـة عن حـمـاية ـسـلـحـة العـراقـيـة وا ا
ســمــاء الـعــراق ومـراقــبـة احلــدود الـدولــيـة
ـمتـلـكـات الـوطنـيـة والـقـيـام بالـعـمـلـيات وا
اجلويـة يـعود تـأريخ نـشـوء القـوة اجلـوية
إلى عــام 1931 عــنــدمــا كــان الـعــراق حتت
الـنـفـوذ الـبــريـطـاني. تـأســست عـنـدمـا عـاد
مـجـمــوعـة من الــطـيـاريـ مـن الـتـدريب في
بـريـطانـيـا بطـائـرات بريـطـانيـة الـصنع إلى
ُـــثــنى مـــطــار الـــوشــاش (حــالـــيــاً مـــطــار ا
الـعــسـكـري) وكــانت هـذه انـطالقــة وبـدايـة
نشـوء القوة اجلوية الـعراقية في تاريخ 22
نيسان 1931 واعتـبر هذا اليوم عيداً للقوة
ـو الــقـوة اجلــويـة يــتـغــيـر اجلــويـة. كــان 
بالـعالقات السياسية ففي عام  1958عندما
ــلــكي في الــعــراق بـدأت اطــيح بــالــنــظـام ا
احلـــكـــومــة الـــعــراقـــيــة اجلـــديـــدة عالقــات
دبلوماسية مُضردة مع اإلحتاد السوفيتي
وقــد بـلــغت الـقــوة اجلـويـة الــعـراقــيـة أبـلغ
ذروتـــهــا وقــوتــهــا بــعــداحلــرب الــعــراقــيــة
اإليـــرانـــيــة فـــفـي عــام 1988 بـــلـغ تـــعــداد
طــائــراتـهــا قــرابـة 1050 طـائــرة لـتــصـبح
نـطقة واحدة من أكـبر الـقوى اجلويـة في ا
إلى أكـثـر من 1000 طـائرة لـكـنـهـا لم تـلـبث
طـــويالً حـــيث دُمـــرت قـــرابـــة 500 طـــائــرة
فيـحرب اخلـليج الثـانيـة حيث دُمـرت مُعظم
الـطــائــرات الـعــراقــيــة أو جلـئـت إلى إيـران
حلمـايـتهـا من الـقصـف األمريـكي أو هـنالك
مـشـاكل في الـطـيران بـسـبب حـظر الـطـيران
وعـدم تـوفـر قـطع الـغـيـار وبـعـد انـــــــتـهـاء
حــرب اخلــلــيج الــثــانــيــــــــة لم تُــعِــد إيـران
الـــطـــائـــرات إلى الـــعـــراق واعـــتــــــبـــرتـــهــا
كـــتـــــــعـــويــضـــات عن احلـــرب الـــعـــراقـــيــة
اإليرانـية والـبالغ عددهـا قرابة 160 طـائرة
وبعـد احلرب فَـرضت مناطق حـظر الـطيران
في شمـال وجـنـوبي الـعـراق ومـا تبـقى من
الطـائـرات العـراقيـة دُمـر خالل غزو الـعراق
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الـقـوة الـبــحـريـة إحـدى تـشــكـيالت الـقـوات
ـسـلـحـة الـعـراقـيـة تتـألف من 2,300 فـرد ا
من مشـاة البحريـة تأسست القـوة البحرية
الـعــراقـيـة 1937 بـعـد أن أمـتــلك الـعـارق 4
زوارق نـــهـــريــة تـــطـــورت هـــذه الـــقـــوة في
الـسـتيـنـيـات بوصـول زوارق الـطوربـيـد قد
بلـغت القوة البحرية العراقية ذروتها خالل
احلرب الـعراقية اإليرانية حيث بلغ مجموع
أفـــرادهــا 5,000 فـــرد مـــقـــر قــيـــادتـــهم في
البـصـرة وتـشكل أول أسـطـول في قـاعدة أم
قـــصــرالــبـــحــريــة الـــذي تــألف من  8زوارق
صــواريخ من نـوع أوسـا أشــتـراهم الـعـراق
من اإلحتــاد الـســوفــيـيــتي مــسـؤولــيـاتــهـا
ـيــاه الـسـاحــلـيـة الـرئــيـسـيــة هي حـمــايـة ا
ووقف عــمــلــيــات تــهــريب الــبــشـر والــنــفط
واألســلــحــة وحـمــايــة مــنــصـات الــنــفط في
البالد كـانت تـدعى في الـبـداية قـوة الـدفاع
الـســاحــلي الـعــراقــيـة  تــغـيــيــر أسـمــهـا
الــرســمي في 12 يــنــايـر 2005 إلى الــقــوة

البحرية العراقية والدفاع الساحلي.
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سلحـة العراقية إحدى تـشكيالت القـوات ا
تـــأسـس عـــام 1993 ثم أنــــحل عـــام 2003
وعـاد مـن جـديــد عـام [163]2011 مــهـمــته
تـأمــ احلـمــايـة إلجــواء الـعــراق وإلهـدافه
ومــنــشـآتـه احلـيــويــة وإعـطــاء الــتــصـاريح

ــرور خالل ســمــاء الـوطن  لــلــطــائـراتــبــا
تأسـيس القـوة بـعد هـجمـات إسرائـيل على
ــفــاعل الــنـووي الــعــراقي أمـتــلك الــدفـاع ا
اجلوي الـعراقي في الـثمانـينيـات من القرن
ــاضي مــجـمــوعــة كـبــيــرة ومـتــنــوعـة من ا
صـواريخ ارض  –جــو مـضــادة لـلــطـائـرات
وهــيــسـام  2 وســام  3 وســام  6 و ســام 8
ـــــنــــشئ وســــام  9 وســــام  13روســـــيــــة ا
وصـواريخ روالنـد الــفـرنـسـيـة واسـتـطـاعت
هـيـئـة التـصـنـيع الـعـسـكـري الـعراقـي صنع
صــاروخ مــضـاد لــلـطــائـرات أســمـته الــفـاو
وأيــضـــاً قــامت الــهــيــئـــة بــتــطــويــر بــعض
الـصواريخ منـها صاروخ سام 2 اسـتطاعت
قوات لـقوات التـحالف تـدمير مـواقع الدفاع
اجلوي الـعـراقي في حـرب اخلـليج الـثـانـية
ـا مـنح الــتـحـالف الــــــــــقــدرة بـأن يـعـبـر
احلدود الـدوليـة للـعـراقويــــــــفرض مـنطـقة
احلـظر اجلوي حُل الـدفاع اجلـوي العراقي
في سنة 2003 بعـد الغزو األمريكي للعراق
تلك العراق وإعيد تشكيله ســــــنة 2011 
منـظومـة دفاع جــــــوي مـتطـورة تتـكون من

صواريخ مضـــــــادة للطائرات ورادارات 
تسليمها إلى الدفاع اجلوي العراقي لتأم
ـهــمـة واحلـفـاظ عـلى ـنـاطق احلــيـويـة وا ا
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ــــســـلـــحـــة إحـــدى تـــشـــكــــيالت الـــقـــوات ا
الــــــــــــــعــــراقــــيــــة تـــأســــسـت عـــام 1980
روحيات مهمــــــــتها إدارة وقيادة ســالح ا
سلحة العراقية و تعد منفصلة للقــــــوات ا
تمـامـا عن الــــــــقـوة اجلـويـة العـراقـيـــــــة
كــان لــهــا أدوار مــهــمــة ومــؤثــره في أغــلب
حـروب اجلـيش الـعــــــراقي بـعد تـأسـيـسـها
مثل احلـرب الـعراقـية اإليـرانيـة وأحـــــتالل
الكـويت إضافة إلى دورهـا في حرب العراق
عـلى اإلرهـاب في أسـنـاد الـقطـاعـات الـبـرية
ــعــارك وتــوفـــيـــــــر الــغـــطــاء اجلـــوي في ا
وأستهداف حتركات االرهابيــــــــ ودورها
الــــبـــــارز في حتـــــريــــر مـــــدن الــــعـــــراق من
سـيـطـــــــرة تـنـظـيـمـداعش وصــــــــلت هـذه
الـقـــــــوة أوجـهــا نـهـايـة احلــرب الـعـراقـيـة
اإليرانـية حـيث نـاهـزت مالكاتـهـا ما يـقارب
ــلك طــيـران 900 مــروحــيـة مــخـتـــــــلــفـة 
اجلـيش حاليا 175 مروحـية عاملـة ضمنها

15 مروحية هجومية.

ووقفت بـريـطانـيـا في هذا االجتـاه وأصرت
ـاطـلـة وتـسـويف وفـضـلت أقـتـصار عـلى 
تــشـــكــيالت اجلــيش عـــلى الــوحــدات الــتي
حتفظ األمن الداخلي واالستغناء عن صنف
ـدفـعـيـة واالعـتـمـاد عـلى الـطـيـران كبـديل ا
وازنة في وكانت بـريطانيا تريد أن حتقق ا
اجلـيـش الـعـراقـي بـ بـنــاءه وتـأمـ والئه
للـنظام وعدم تهـديده مصالح بـريطانيا في
العـراق فوضعت مـفتش عام بـريطاني على
اجلـيش العراقي و25 ضـابطاً بريـطانيا في
هيـئات الركن والـتدريب وحـامية بـريطـانية
ومعـاهدة تؤمن أستمرار الـنفوذ البريطاني
في الـعـراق واقـتـنـعت احلـكـومـة الـعـراقـيـة

بأن بريطانيا لن تستمر في بناء اجليش.
وفي عـام 1930 عقـد الـعـراق مع بـريـطـانـيا
اتفـاقـية لـتـحل محل مـعـاهدة 1922 وكـانت
بريـطانيا تـريد أن تؤمن مـصاحلها بـصيغة
غير صيغة االنتداب ونصت على أستشارة
الـعــراق في ســيــاسـتـه اخلـارجــيــة وأكـدت
ــعـاهــدة عـلى حق بــريـطـانــيـا في حــمـايـة ا
مـواصالتـهـا وعـنـدمـا دخل الـعـراق عـصـبة
األ كـان اجليش يـتكون من  459ضـابطاً
و9320 ضابط صف وجندي و794 توابع
وأسـلـحـته تتـألف من  22مـدفـعـية و9299
بـــنــدقـــيــة و1553 ســيـــفــاً و111 رشــاش
فـيكرس و137 رشـاش لويس و13 طـيارة
9 من طــراز جـــيس مــوث و4 بــيس مــوث
وهـــــذا ال يــــصـل إلى مالك فـــــرقــــة مـــــشــــاة
بـــريــطـــانـــيـــة  وأوصى مـــجــلـس الــوزراء
بـتـشــكـيل فـرقـة ثــالـثـة إال أن وزارة الـدفـاع
اعتـذرت ألنها لم تـنجز مالك اجلـيش بحيث
يصـبح فرقتـ كاملـت وأرادت أن خطـتها
هي تـشـكـيل خـمـسة أفـواج وكـتـيـبـة خـيـالة
وست فـصـائـل مـدفـعـيــة مع بـطـاريــتي مـقـر
وقـطعـات فنـية أخـرى وفي عام  1927 بـدأ
تـشـكـيل الــقـوة اجلـويـة الــعـراقـيـة ووافـقت
بريـطانيـا على قـبول خمـسة طالب عـراقي
في كـلـيـة كـرانــويل لـلـتـدرب عـلى الـطـيـران
وقُـبل عـشـرون طـالـباً في مـدرسـة الـصـنـاعة
ــيــكــانـيــكي بــبــغــداد لــلــتــدريب الــفــني وا
وأســتـمـر إيــفـاد الـطـالب لـلـكــلـيـة لــلـتـدرب
وإرســـال بــعــثــات فــنــيــة لــلــتــدريب الــفــني
ـيـكــانـيـكي وفي 22 أبـريل 1932وصل وا
أول رف عراقي وبـعـد ذلك تـوافـد الـبـعـثات
رسـلة مع طـياراتـها فـتشـكل السرب األول ا
لـلــمـواصالت في22 أبـريل 1932 ثم شُــكل
سـرب تــعـاون اجلـيش وثم الـسـرب الـثـاني
لـلمواصالت في  1يـونيو 1933 وفي سـنة
1940 كـان هـنـالك سـرب مـواصالت وسـرب
تـــعــاون اجلـــيش وســـرب مــقـــاتل وســرب
قـاصف وسرب طـائـرات بـريـدا وقـد أنشت

مدرسة الطيران سنة 1933.
وفي عـــام 1937 تـــأســست نـــواة أســـطــول
نهـري في الـعراق تـكون من بـاخـرة نهـرية
وســتـة زوارق نــهــريــة صـغــيــرة مـســلــحـة
وزورقــان بــخــاريــان مـدرعــان ومــســلــحـان
وأقتـرحت وزارة الـدفاع عـلى أن تلـحق هذه
ووفي أبريل القـوة الـنـهريـة بـوزارة الـدفـاع
1937 وافق مـــجـــلس الـــوزراء عــلـى شــراء
بـاخرة سـانت بـور مقـدارها 55 ألف ديـنار
ولم يكن لـلقوة النـهرية دور سياسي واضح
مـنـذ تــأسـيـسـهـا حـتى سـنـة 1941 عـنـدمـا
الــتـــجــأ الــوصي عـــبــد اإلله إلـى الــبــارحــة

البـريطـانية بـعد هـروبه إلى البـصرة حيث
قـامت الــزوار الـتـابــعـة لألســطـول الــنـهـري
ــــراقـــبــــة عـــبـــد اإللـه وهـــو بـــالــــبـــارجـــة

البريطانية.
1936 »öI½«

انـــقالب بــكـــر صــدقـي هــو انـــقالب قــام به
الـضابط بـكر صدقي في 29 أكـتوبر 1936
ويعتبر هذا األنقالب حدث تاريخي مهم في
الـشـرق األوسط حـيث يـعد أول أنـقالب في
نـطقة الـعربيـة وقد قـوبل االنقالب بتـأييد ا
جمـاهـيري في عـمـوم أرجاء الـعـراق أنضم
بـكر صدقي إلى اجليـش العراقي وتدرج في
الـرتب حـتى وصل إلـى رتـبـة فـريق ركن في
ــلك غـازي األول وكــانت له عالقه مع عـهـد ا
وزير الـداخليـة حكـمت سليـمان وفي أواخر
عـهـد يـاسـ الـهـاشـمي شـغل مـنـصب قـائد
الفـرقة الثانيـة وتمكن من أقناع قـائد الفرقة
األولى وقائد القوة اجلوية بفكرة االنضمام
لالنقالب لـإلطاحة بحـكومة الـهاشمي وفي
ناورات العسكرية التي كانت جتري أثناء ا
فـي مــنــطــقـــة جــبل حــمــريـن بــ خــانــقــ
وبــغــداد ســافــر رئــيس أركــان اجلــيش طه
ـهمـة خارج الـعراق وأنـاب عنه الهـاشمي 
ــا سـهل الــفــريق عـبــد الــلـطــيف الــنـوري 
عمـلية االنقالب فجرى عـلى أن تُنقل الفرقة
الــثــانــيـة مـن قـرة تــبــة إلى جــلــوال عـلى أن
يـجـري تـسـلل وحـدات الـفـرقـة إلى بـعـقـوبـة
وزحفت قـوات اجليش إلى بـعقوبـة وقطعت
خطـوط األتصـال إلى بغـداد وأستـولت على
ـواقع دوائـر الــبــريـد والــهــاتف وعــدد من ا
األستـراتيجيـة ثم زحفت نحو بـغداد بقيادة
الــفــريق بــكـر صــدقي وقــد حَـلــقت طــائـرات
حـربيـة بـقـيادة الـعـقـيد الـطـيار مـحـمـد علي
ــنــشــورات تــضــمــنت جـــواد وألــقت أالف ا
الــبــيــان األول لألنــقالب وقــد حــاول وزيــر
الـدفـاع جـعـفر الـعـسـكـري إيـقاف زحف

قــوات االنــقالبــيــ نــحــو
بـغــداد إال أن بـكـر

بغداد

 —UDF « œ«uł

qÝ«u³ « UN¹√ ÂUŽ WzU

اجلـيش العـراقي تأسس في 6 كـانون األول
 1921 الذي كـان برئـاسة جـعفـر العـسكري

عند بداية تأسيسه
تـاريخ الــعــسـكــريـة فـي الـعــراق ضـارب في
الـقِــدم حــيث ظــهـر أول جــيش نــظـامي في
عـاصـر خالل األرض التـي تـشـكل الـعـراق ا
ـيالد. وعـلى مـدى عدة القـرن الـتـاسع قبل ا
قـــرون ظــهـــرت في الـــعـــراق عـــدة جـــيــوش
ت في اختـلـفت باخـتالف احلضـارة التي 
كـنـفـهـا بـدءاً من الـعـصـر اآلشـوري ومـرورًا
بالـعصر األكدي والبابلي واإلسالمي وحتى
الــعــصـــر احلــديث. يَــرجع تــاريخ تــأســيس
اجلـيش العراقي احلالي إلى عام 1921 في
ـلك ـمـلـكـة الـعراقـيـة وفي ظل حـكم ا عـهـد ا
فـيـصل األول حـيت تـأسَـست أولى وحَـدات
ـــســلــحــة خالل عـــهــد االنــتــداب الــقــوات ا
البريطاني للعراق كما تشكلت أيضا وزارة
الدفـاع العراقية التي ترأسـها الفريق جعفر
الــعـســكـري والــتي بــدأت بـتــشــكـيل الــفـرق
تطوع فشكل العـسكرية باالعتماد عـلى ا
فـوج اإلمـام مــوسى الـكـاظم. اتـخـذت قـيـادة
ـسـلـحـة مـقـرهـا الـعام فـي بـغداد الـقـوات ا
وكــذلـك شــكـــلت الــفـــرقــة األولى مـــشــاة في
الديـوانية والفرقـة الثانيـة مشاة في كركوك
تبع ذلك تـشكيل القوة اجلويـة العراقية عام
1931 ثم الــقــوة الـبــحــريـة الــعــراقـيــة عـام

.1937
خــاض اجلــيش الـــعــراقي أولى حــروبه في
الــعــصــر احلــديث ضـد ســلــطــات االنــتـداب
البريطاني سنة1941 وتبع ذلك عدة حروب
وانقالبـات عـسـكـريـة. وصل تـعـداد اجليش
الـــعــــراقي إلـى ذروته مع نــــهـــايــــة احلـــرب
الـــعــراقــيــة اإليــرانــيــة لــيــبــلغ عــدد أفــراده
ـرتـبـة الـرابـعـة 1,000,000 فــرداً واحـتل ا
يـاً في سنة 1990 من حـيث العـدد. بعد عـا
الـغـزو األمريـكـي لـلـعـراق عام 2003 أصـدر
ر قـراراً بَحل ـدني لـلبالدبـول بـر احلاكم ا
اجليش الـعراقي فـأعيـد تـشكـيله وتـسلـيَحه
من جديـد. أما اآلن فـيحتل اجلـيش العراقي
ـيـاً مـن حـيث الــقـوة حـسب ـرتــبـة 59 عــا ا
تصنيف موقع غلوبال باور لعام 2016. في
مـلكـة الـعراقـية وحـتى انقالب 1963 كان ا
االنضـمام للجيش تطـوعياً أما بَعد انقالب
1963 فأصـبح االنـضمـام إجـباريـاً ثم أعـيد
نــظـام الـتــطـوع بــعـد غـزو الــعـراق. تــتـنـوع
مـوارد تـسـلـيح اجلـيش الـعـراقي وتُـعـد كل
من أمـريكـا وروسيـا والصـ من أهم الدول
ـوردة لــلـسالح. كــان الـعـراق فـي الـسـابق ا
عدات الـعسكريـة محلياً إال يصـنع بعض ا
أنه توقف بـعد الغزو األمريكي قبل أن يُعاد

افتتاح هيئة التصنيع سنة 2016.
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على الـرغم من أن الشروع بتـشكيل اجليش
ـؤقـتة الـعـراقي  بـعد تـشـكـيل احلـكومـة ا
في سـنة 1921 إال أن عـهد الـعـراقبـاجليش
يعـود إلى قبل ذلك فـفي أواخر عهـد الدولة
العـثمانـية كـان العراق يـعتـبر مـقراً جليش
عــثــمــاني كــبــيـــر تــخــضع قــيــادته لــوزارة
احلربـية بأستنـبول مباشـرة ومقره بغداد
وقــــد لـــعـب هـــذا اجلـــيـش دوره في فـــرض
وصـل وبغداد سيـطرة الـدولة في واليـات ا
والـبـصـرة لـلـحيـلـولـة دون جنـاح احلـركات
االستـقاللية وكان لـقائد اجليش الـعثماني
في العـراق مكانة مـهمة في أستـانبول وقد
حظي الـعراق باهـتمام الـدولة فأنـشئت فيه
ــدارس الـعـسـكــريـة بـقــسـمـيــهـا الـرشـدي ا
واإلعــدادي إضــافــة إلى مــدرســة لــتــدريب
نواب الـضبـاط. وبسـبب هذا االهـتمـام قُبِل
الكـثيـر من أبنـاء الواليـات العـراقيـة الثالث
في الـكـلـيـة احلـربـيـة في أسـتـانـبول وكـانت
أعـدادهم كـثـيرة قـيـاسـاً بـالـنسـبـة لـلـواليات
الــعــربـــيــة األخــرى وعــنـــد قــيــام االنــقالب
الـعثماني في سنة 1908 جلأ االنقالب من
حـــزب االحتـــاد والــــتـــرقي إلـى اضـــطـــهـــاد
الـضـبـاط الــعـرب وتـشـريــدهم ونـقـلـهم إلى
ا أضـطر بعـضهم إلى الواليـات البـعيـدة 
تـــرك اخلــــدمــــة في اجلــــيش الـــعــــثــــمـــاني
ا وااللتـحاق بالشريف حـس في احلجاز 
ـعـارضـته كـان يـتـمـتع من نـفـوذ بـاإلضـافـة 
لالحتاديـ ومـطالـبتـه بحـقوق لـلـعرب في
الـدولـة الـعـثـمـانـيــة وقـد شـكل الـعـراقـيـون
نسـبة كـبيرة في اجلـيش العـربي وكان على
رأسهم الـفـريق جعـفـر العـسـكري الـذي ع

قائداً عاماً جليش احلجاز.
قــامت الـــثــورة في الـــعــراق في عــام 1920
وعرفت بـثورة العشـرين وجابهت بريـطانيا
وقف بعد أن بصـعوبات في السيطرة في ا
تــكــبــدت خـســائــر كـثــيــرة في األرواح وقـد
اليـ من كــلـفت اخلــزيــنـة الــبـريــطـانــيــة ا
ـا أثـار معـارضة الـبـاونات االسـتـرليـنـية 
الـرأي الـعام الـبـريطـاني لـسيـاسـة حكـومته
في الـعـراق وطـالب بـاالنـسـحـاب مـنه لـذلك
ـفـوض سـيـبـرسي كـوكس عـلـى إثر سـارع ا
إخمـاد ثورة الـعـشرين إلـى تشـكيـل حكـومة
مـؤقتـة ذات طـبيـعة انـتـقالـية بـرئـاسة عـبد
الـرحــمن الــكـيالني الــنــقـيب تــضـمن وزارة
للـدفاع أُسنِدت إلى الـفريقـجعفر الـعسكري
ــــشـــتــــتــــ في الــــذي أســــتــــدعى زمالئـه ا
سوريـاواحلجاز وأولئك الذين انسحبوا مع
اجليش الـعثماني مـع العراق أمام االحتالل
الـبـريــطـاني لـلــعـراق وأولـئك الــذين تـركـوا
اجليش الـعـثـمانـي وبقـوا في الـعـراق على
كالً قد عـزمت بريطانيـا على االنسحاب من
الـعـراق ووضـعه حتـت االنـتـداب وأن تـضع
ـحـلـها حـكـومة تـأتـمـر بـأمـرتـهـا وتـقـوم 
ألســـبــاب عـــدة وقــد  ذلـك و تــنـــصــيب

فيصل األول ملكاً على العراق.
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فــوج اإلمـــام مــوسـى الــكـــاظم أول وحــدات
لك اجليش الـعـراقي الـتي شُـكـلت أقـتـرح ا
س بيل في ح أن يُـطلق عليه اسم فوج ا
رأى نوري الـسـعيـد أن يـطـلق اسمـهـا على

أحـد اجلـحـافل الحـقـاً لـذا
ســـــمـي بـــــفـــــوج اإلمــــام
مــوسـى الــكـــاظم كـــمــا
اقــــــتـــــرحـه جـــــعــــــفـــــر

العسكري.
عــنـدمـا شـكــلت احلـكـومـة

ؤقـتة تـولى جعـفر الـعسـكري ا
وزارة الــدفــاع الـعــراقــيــة وقـد أظــهــر مــنـذ

الـبــدايـة رغـبــة شـديـدة في ألــتـحـاق
رفاقه من الـضباط الـعراقيـون للعمل
مــــعه وقــــد عــــبــــر عن رغــــبـــتـه هـــذا
للـمنـدوب الـبريـطـاني بيـرسي كوكس
الــــذي بـــدوره أبــــرق إلـى احلــــكــــومـــة
البـريطـانيـة طالبـاً إليـها تـسهـيل عودة
هؤالء الـضبـاط وبعـد تـشكـيل احلكـومة

ـندوب السـامي فكرة تـشكيل ؤقـتة طرح ا ا
جلــنــة تُــنــاط بــهـــا مــهــمــة دراســة الــوضع
الــــعـــســــكـــري فـي الـــعـــراق وكــــان من أهم
أســبـــابـــهـــا تـــرتـــيب الـــقـــوانـــ والــنـــظم
العـسكريـة أحضار اخلـطط الالزمة ولوائح
توضح احلالة العسكرية في العراق معرفة
مــا يــحــتـــاجه الــعــراق مـن الــعَــدد والــعُــدَد
الــعَــســكــريـة غــيــر أن الــتــفــكــيــر األول في

تــأســـيس جـــيش عــراقـي بــدأ في مـــؤتــمــر
الـشــرق األوسط ســنـة 1921الـذي حــضـره
ـنــدوب الـسـامـي ووزيـر الـدفــاع الـعـراقي ا
جعـفر العسكـري. ومن ضمن األسباب التي
جـعـلت بـريـطانـيـا تـفـكـر في تـشـكيـل جيش
عـراقي هـو االتـفـاق الــذي ظـهـر فـيـمـؤتـمـر
الـشــرق األوسط عــلى أسـتــخـدام الــوسـائل
صالح الـبريطـانية في السـياسيـة لتأمـ ا
الـبالد اخلـاضـعـة لـبـريـطـانـيـا وقـد ظـهرت
هـذه في الــعـراق ومن الـطـبـيـعي أن يـكـون
لـهـا جــيش وطـني خـاص يــسـنـدهـا ويـدعم
مـركـزهـا الـســيـاسي بـاإلضـافـة إلى الـقـرار
الـــبـــريـــطــانـي اخلــاص بـــخـــفض الـــقــوات
البـريطانـية في العـراق للتخـفيف عن كاهل
دافعي الـضـرائب البـريـطـانيـ وعـلى هذا
األساس بُحثت مسألة تشكيل جيش عراقي
ـؤتــمـر عن وقـد عــبـر بــيـرسي كــوكس في ا
وجـهـة النـظـر الـبريـطـانـيـة في طبـيـعـة هذا
اجلــيش عــنــدمـــا أشــار إلى أن طــمــوحه ال
يــتــعــدى فــتح بـــاب الــتــطــوع االخــتــيــاري

وتشكيل قوة من اجملندين العرب.
ـــلك فــيــصل األول وقــد شــهـــدت مــرحــلــة ا
تـــشـــكـــيـل نـــواة اجلـــيش الــــعـــراقي في 6
يــنــايـر/كــانــون الــثـاني 1921 من عــشـرة
ـن كــانـــوا في جــيش ضــبـــاط عــراقـــيــ 
احلــجــاز الـــعــربي وقـــاتــلــوا ضـــدالــدولــة
الـعـثمـانيـة بـعد أعالن الـثورة الـعـربيـة عام
1916 حتت قــــيــــادة األمـــيــــر فــــيــــصل بن
احلسـ وقـد أخدت هـذه الـنواة تـنـمو مع
قدوم بـقية الـضبـاط العراقـي الـذين كانوا
مع فــيــصل في احلــجــاز حـتـى بـلـغ عـددهم
206 ضــابط أو من الــتـحــاق أولــئك الـذين
كـانـوا ضـمن اجلـيش الـعـثـمـاني وبـقوا في
الــعــراق أو عــادو مـن األَســر وكــان عــددهم
313 ضـابــطــاً وهـكــذا أصـبـح عـدد ضــبـاط
اجلـيش العراقي 519 ضـابطاً وقد أنشئت
مدرسـة تدريب الضباط األقدم في نيسان
1921 لــــتــــؤمن حــــاجــــة اجلــــيش. في 21
ـتـطـوعـ يـونـيـو 1921 ابـتـدأ تـسـجـيل ا
وشُـكل الفوج األول من اجليش العراقي في
بـغـداد في يــولـيـو 1921 وحــمل اسم فـوج
اإلمام مـوسى الـكاظم حـيث أتـخذ مـقره في
الـكـاظـمـيـة في خـان الـكـابـولي ثم نـقل إلى
احللـة ليحل محل احلامية البريطانية التي
تقـرر سحـبـها وفق خـطة تـخـفيض الـقوات
الـبـريطـانيـة في العـراق كـما شـكلت كـتيـبة
اخلـــــيــــالـــــة األولى والـــــتـي كــــان مـن بــــ
ـلـكي. وشُـكل الـفوج تـشـكـيالتـهـا احلـرس ا

الثـاني في الفترة من تـشرين الثاني 1921
إلى نــيـسـان 1922 حــيث شـكــلت قــطـعـات
عـسـكريـة مكـونة من بـطـرية جـبلـية وسـرية
نقـلية وكتيبتـي خيالة وفوج ثالث وأرسلت
ـوصل وقـد بـلغت تـشـكيالت جمـيـعاً إلى ا
اجليش حوالي 4000 االف متطوع وهكذا
أصـبـحـت هـنـاك ثـالث حـامـيــات عـســكـريـة
ــوصل وبــغـداد لـلــجــيش الــعــراقي هـي ا
واحللة ثم احلقت بكل منها مفرزة طبابة.

wJK*« bNF « w  gO'« —uDð

شـغــرت الـقــوات الـعـراقــيـة أمــاكن اجلـيش
الـبـريـطـاني الــتي انـسـحب مـنـهـا وأصـبح
ـصالح اجلـيش العـراقي مسـؤول عن أمن ا
البـريطـانية وأرادت احلـكومـة العـراقية أن
تـزيد حـجم اجليش إلى 6000 أالف جـندي
ووافقت بـريـطانـيـا على ذلك وكـان الـسبب
لـتـأم قـوة كـافـية حلـمـايـة شمـال الـعراق
وقـــد بـــلغ تـــعـــداد اجلـــيش فـي عــام 1925
8000 أالف جـــنـــدي ولم تـــســـهم الـــقــوات
الــبـريــطــانــيــة إســهــامــاً فـعــاالً في تــدريب
اجلـيش واقــتـصــرت اخلـطـة عــلى تـشــكـيل
ـوذجــيـة يـشــرف عـلـيــهـا ضـبـاط وحـدات 

بريـطانـيون لـكن لم تسـد احلاجة إال أن 
إنـــشــاء ثـالث مــراكـــز تــدريب فـي الــعــراق
بــاإلضــافـــة إلى مــركــز تــدريـب خــيــالــة في
بــغــداد. وعـيــنـت بــريــطــانـيــا مــفــتـش عـام
بـريــطـاني لـلـجــيش الـعـراقي ووضـعت 25
ضــابـــطــاً بــريــطـــانــيــاً في هـــيــئــات الــركن
والتـدريب وكـانت بريـطانـيـا تؤكـد على أن
يـتـعـاون الـعـراق مــعـهـا وأشـعـار الـضـبـاط
العـراقـيـ بعـدم قـدرتـهم في ح أن
اجتـاه احلـكـومـة الـعـراقـيـة كـان
إلـى زيــــادة تــــشـــــكــــيالت
اجلــــيش وتــــنــــويع
صـــــــــنــــــــوفه
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الــدين طـــردوا من اجلــيش 103 ضــابــطــاً
وعــدد الـــذين ألــقي الــقـــبض عــلــيــهم 163
ضابـطاً وعدد الذين الـتجأوا إلى إيران 90
ضـابــطـاً والـذين الـتــجـأوا إلى سـوريـا 43
ضابطاً وعدد الضباط األسرى 53 ضابطاً
وعدد الـذين نقلـوا من منـاصبهم احلـساسة
إلى مـنــاصب أقل أهـمــيـة 7 ضـبــاط وعـدد
الـذين الــتــجــأوا إلى تـركــيــا ضــابط واحـد.
ويـبـلغ عـدد الضـبـاط التي تـضـرروا نتـيـجة
مـــؤازرتــهم لــثــورة مــايس مــا يــقــارب 605

ضابطاً وهذا العدد تقديري.
1958 “uLð 14 …—uŁ

في صـبــيـحــة يـوم 14 تــمـوز/يــولـيــو عـام
1958 قـــام قــاسم ومـــؤيــديه من الـــضــبــاط

األحرار بـتنـفيـذ حركـات على سـحب اخلطة
الـــتي أعــدوهـــا لـــلــســـيـــطــرة عـــلى بـــغــداد
لكي وأدت هذه الثورة واإلطاحـة بالنظام ا
أو األنقالب إلـى مَقـتل وأعـتـقـال الـعـديد من
ا ـقربـيـ منـهـا  الـكـة وا أفـراد األسـرة ا
في ذلك نـوري السـعـيد والـوصي عـبد اإلله
ومن نفـذ اخلطة بـشكل رئيـسي هما الـعقيد
عــبـد الــكـر قــاسم والـعــقـيــد عـبــد الـسالم
عـــارف قــبل قـــيـــام الــثـــورة طـــلــبت األردن
مُسـاعدة من العراق خوفاً من قيام ثورة في
لــبـــنــان قــد تـــنــتــشـــر إلى األردن وأرســلت
احلـكـومــة الـعـراقــيـة لـواء مــكـون من ثالثـة
أفـواج كـان من ضـمــنـهـا فـوج بــقـيـادة عـبـد
السالم عـارف وقد حاول خداع قـائد اللواء
بـأنه ســيـذهب إلى األردن ومن ثـم سـيـذهب
إلى بـغـداد ثـم الـفـلوجـة ومـنـهـا إلى األردن
ولكـنه ذهب إلى بغداد وسيطـر عليها وعلى
مـراكـزهـا احلـيـويـة ألسـقـاط الـنـظـام وأذاع
بـيـان الـثـورة وأعـلن اجلـمـهـوريـة الـعـراقـية
ـلكي وقـد هـاجـمت قوات ونـهـايـة النـظـام ا
ـلـكي ـلـكي وأســتـسـلم احلــرس ا الـقـصــر ا
لك وقد أصاب عبد اإلله وا الكـة والعـائلة ا
فـيـصل ومــرافـقـيـه بـجـروح وبــعـد الـثـورة
أُذيع في األذاعـة بــأن قـاسم رئــيس الـوزراء
ـســلـحــة ووزيـر والــقـائــد الـعــام لـلــقــوات ا
الــدفـاع بـالـوكــالـة وأُخـتـيـر الــعـقـيـد عـارف
نـــــائب رئــــيـس مــــجــــلـس الــــوزراء ووزيــــر
الـداخـلـيـة وأصبـح محـمـد جنـيب الـربـيعي

رئـيسـاً جملـلس الـسـيادة وفي 26 تـموز 
ـراسيم ـؤقت وألـغـاء ا اعـتـمـاد الـدستـور ا
ُــعــتـــقــلــ الـــســعــيـــديــة وأطالق ســـراح ا
والسـجنـاء السـياسـي وألـغت قرارات نزع
اجلـــنـــســـيـــة وإطالق احلـــريـــات الـــعـــامــة
والنـشاطات احلـزبيـة وأعتبـار حركة 1941
حـركـة حتــرريـة وطـنـيــة وأعـادت الـضـبـاط
الذين أحـالوا إلى التقاعد للخدمة وخفضت
مـحـكـومـيـات األكـراد بـسـبب أشـتـراكـهم في
ـسلـحـة ضـد احلكم االنـتـفـاضات الـكـرديـة ا

لكي. ا
1963 »öI½«

انـقالب 8 شــبـاط 1963 أو حـركــة رمـضـان
في 8 شـــبــاط 1963 نـــفــذت قـــطـــاعــات من
اجلـيش انــقالبـا أطــاح بـحــكم عـبــد الـكـر

قــاسم والــذي وصف بـأنـه إغـتــال ثـورة 14
تـمـوز بــقـيــادة عـبــد الـسالم عــارف وأحـمـد
حـسن الـبـكـر أخــتـار قـادة احلـركـة الـسـاعـة
التـاسـعة من صـباح يـوم اجلمـعة  8فـبراير
ا لالنطالق لـكون يوم اجلمعة يوم عطلة 
يوفر سـهولة احلـركة للقـطاعات العـسكرية
ــهـاجــمـة إلى دار تـوجــهت إحــدى الـقــطع ا
اإلذاعــة حــيث ســلــمــتــهــا الــقــوة اخلــاصـة
بـحـمايـتهـا للـمهـاجـم فـبدأت اإلذاعـة تبث
أنـاشــيـد ثــوريـة ووطـنــيـة. فـي حـ اغـارت
ـــيغ 17 والـــهـــوكـــر هـــنــتـــر من طـــائـــرات ا
الــسـربــ الــســادس والــســابع عــلى وزارة
الدفـاع العـراقـية مـحدثـة أضـراراً كبـيرةً في
مـبـنى الـوزارة وكـذلك أسـتـطـاعت الـدبـابات
ـشـاة مـحـاصـرة مـبـنى الـوزارةفي وقـوات ا
شاة مع عدد غفير ح طوقت وحدات من ا
تـطوعـ مبـنى مجـلس الوزراء فـهرب من ا
الـكـثــيـر من وزراء ومـنـاصــري عـبـد الـكـر
قــاسم وتـواروا عـن األنـظــار لم يـكن هــنـاك
مــقــاومـة كــبــيــرة لـلــحــركـة ســوى من األمن
اخلـاص بوزارة الـدفاع ولم يـبـقى مع قاسم
سـوى بـعض من كـان في وزارة الـدفـاع في
الـوقت الــذي كـان فـيه الـقـصف يـجـري عـلى
وزارة الدفـاع سجل عـبد الـكر قـاسم على
شريـط تـسـجيـل حتت أصـوات االنـفـجارات
والــــقـــصـف خـــطـــاب مــــوجه إلى الــــشـــعب
سـلـحـة العـراقـية يـدعـو فيه إلى والـقـوات ا
مـــواجه االنـــقالب وأرســلـه إلى دار اإلذاعــة
لـــكـــنه لـم يــذع بـــســـــــــبب ســـيـــطـــرة قــادة
االنــقالب عــلى اإلذاعــة غــادر عــبــد الــكـر
قـــاسم مـــبــنى الـــوزارة وحتــدث مـع عـــــبــد
السالم عـارف طلباُ منه الـتفاوض أستسلم
عبـد الكر قاسم لقـادة االنقالب وأقتيد هو

ورفـاقه إلى أسـتـوديـو الـتـلـفـزيـون حـيث 
أصـدار بـيـان عــاجـــــــل بـتــشـكـيل مــحـكـمـة
خـــاصــة أصـــدرت حـــكم اإلعـــدام بـــحــقـــهم
عــرضت صــورة فـي الــتــلـفــزيــون الــعــراقي
لـــعــمـــلـــيــة إعـــدام عـــبــد الـــكـــر قــاســــــم

ومرافقيه.
WO «dF « W¹d³ « …uI «

الـقـوة الـبـريـة الـعـراقـيـة أهم وأكـبـر
ـــســـلـــحـــة تـــشـــكـــيالت الـــقـــوات ا
جلمـهورية العراق وقد تشكلت عام
1921 وكـــان أول فــــوج هــــو فـــوج
اإلمـام موسى الكـاظم شاركت القوة
الـــــبـــــريــــة فـي حــــرب 1941 وحــــرب
فـلـسـط  1948وحـرب 1967
وحـــرب 1973 والـــتي كــان
لـها دور في حـمايـة دمشق

 W “_« Ê«eO  w  —«u(«Ë Ÿ«dB «
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بغداد

ريرة بعد عام 2003 والى اليوم  أوصـلتنا الى منحدر خـطير ينذر بأزمة جتربـة احلكم ا
اقـتـصـادية خـانـقـة ان لم نـكن دخـلـنـا بـهـا قـبل عـام من االن  وبـوادر ازمـة أمـنـيـة داخـلـية

زيد من األزمات?  اسبابها خارجية ... فهل تتحمل البالد ا
وهل تعـافينـا من تداعيـات كورونا الـصحية واالقـتصاديـة وازمة التـظاهرات الـتي استمرت
لـعام حتى نـتفـرغ لغـيرها!!! وهل اكـملـنا إعمـار البـلد وصيـانة وتـوسيع بـناه التـحتـية حتى
نـسـتعـد لـلـصدام!!! و أين ذهـبت لـغـة احلوار بـ الـفـاعلـ الـسـياسـيـ اخملـضرمـ بـعد
ـؤسسـات الدسـتوريـة ولغـة القـانون والـدولة قـراطـية ? بل اين ا 17عـاما من الـتجـربة الـد

حتى تعلو قرقعة السالح على غيرها من األدوات?. 
ـصـلـحة ان مـا جـرى ويـجري فـي البالد يـسـتـوجب تـغـليـب صوت احلـكـمـة ولـغة الـعـقل وا
صالح  فمن جاء بالـكاظمي عليه ان يتفاهم معه ويتعاون; الوطنية العـليا على غيرها من ا
حـتى تمـر الـفـتـرة االنـتقـالـيـة الى حـكـومة شـرعـيـة مـنتـخـبـة ولـكل حـادث حديـث في وقته 

فالهدنة مطلوبة اعالميا لعدة اسباب:
1. توفيـر اجواء من االستـقرار والهـدوء الستكـمال مسـتلزمـات العمـلية االنـتخابـية تمـهيدا

بكرة وجناحها. إلجراء االنتخابات ا
ـشــكالت االقـتـصـاديـة الـتي تـعـصف بـالـبالد من انـهـيـار سـعـر الـعـمـلـة 2. الـتـفـرغ حلل ا
ـان حـتى تـسـتـكـمل ـوازنــة في الـبـر الـوطـنــيـة امـام الـدوالر الى ازمـة الـرواتب ومـنـاقـشـة ا

بصورة مهنية بعيدا عن اية خالفات اخرى.
واطن بـلقاح كورونـا الذي سبـقتنا الـيه العديد 3 إفسـاح اجملال لتنـفيذ مشـروع تطعـيم ا
واطن من أية موجات وبائية اخرى. من الدول اجملاورة  على امل احلفاظ على ارواح ا
4. ازالـة اجـواء الـتــشـنج االمـني بــ احلـكـومـة والــفـصـائل وابــعـاد الـبالد عن اي صـدام

محتمل قد يلقي بظالل قاتمة على مستقبل العراق.
ـوقف والـتـهدئـة الـداخـليـة سـتـساهم بـشـكل او بـآخر في ابـعـاد الـعراق عن ان 5. وحدة ا

نطقة. يكون ساحة ألي صراع في ا
وبـيـنـما تـنـشـغل الـصـالـونـات الـسيـاسـيـة بـحـديث الـتـهـديد والـوعـيـد بـ احلـكـومـة وبعض
واجـهـة والصـراع بـ ايران نـضـوية حتت سـلـطة الـقـائد الـعـام واحتـمـاالت ا الفـصـائل ا
ـتـحـدة تـغـيب لـغـة احلــوار الـسـيـاسي اجلـاد والـبـنـاء بـ ابـنـاء الـبـلـد الـواحـد والـواليـات ا
ـاضي وبدايـة الـعام واطـن الذي تـــــــضـرر كثـيـرا خالل الـشهـر ا وتخـتـفي مـعه معـانـاة ا

ـواد الـغـذائـيـة وفـرض الـضـرائب اجلـديـد من خالل ارتـفـاع اسـعـار ا
علـى الرواتب وغـيـاب اخلدمـات االسـاسيـة مـثل الكــــــــــهـرباء
حتت ذرائع متعددة تـتحملها احلكومـة الســـــــابقة واحلالية
كـاملـة النها لم حتـسب حســــــابـا مسبـقا لهـا... ونرجو ان
ـغـامــرة عـســكـريـة ال تـذهــــب رئــاسـة احلـكــومـة بــعـيــدا: 
ـــشــــاكل اعاله.  او داخـــلـــــــــيـــة اوال; هــــربـــا من كــــافـــة ا
ارضـــــاءا ألطـراف غـربـيـة ثـانـيـا;. او حـتى كي تـظـهـر قـوية

وقـــــادرة ثالثا;.

ـاضي عنـدما كـنت طالـبا فـي اإلعداديـة ح كان شـهد الى ثـمانـينـيات الـقرن ا أعـادني ا
ظالتهم ظليون يـبدون من البعيد وكأنهم يشاركون غيوم السماء السكن وهم يهبطون  ا
ـنظـر مبـهجـا ومثـيرا ويـعصف بـخيـال الكـبار والصـغار وكـان ذلك قبل 30 عـاما فـكان ا

مرت مثل حلظة عابرة. 
عـلق أعبره من الـكرادة الى اخلضـراء كانت الصورة مـطلع 2021 وكنت على اجلـسر ا
اثلة مـظلي يحمل علم الـعراق يهبط الى سـاحة اإلحتفاالت ويـلحق به عشرات آخرون
من رفاقه وكان األمر تمرينا يحضره وزير الدفاع الفريق جمعة عناد إستعدادا لإلحتفال
الرسمي والشـعبي بذكرى تاسيس اجليش الـعراقي الذي بدأت مسيرته عام 1921 بفوج

سمي (موسى الكاظم).
تـنـفق الـدول أمـواال طائـلـة من أجل إعـداد جـيـوشهـا حلـمـايـة حـدودها ومـصـالح شـعـبـها
ـكنـا تالفي الـضرر وجتـنب الـهزائم وكـلمـا كـان اإلعداد جـيـدا واإلستـعداد عـالـيا كـان 

ريرة ولعل جتارب اجليوش في العالم كفيلة بتوضيح ذلك.  ا
يتـوقع العديد من اخلبـراء أن يشهد عام 2021 حتوال كـبيرا في قـدرات اجليش العراقي
ـزيد من وإحـكامه الـسـيـطرة عـلى كـامل األراضي الـعـراقيـة وتـمـكنه مـن احلصـول عـلى ا
عـدات واخلبـرات مع وصـول قادته وضـباطه ومـنتـسبـيه الى مسـتويـات عالـية األسـلحـة وا
من اخلـبرة والـوعي والثـقافـة العـسكـرية الـتي تلـبي ضرورات مـواجهـة التـحديـات الصـعبة
علومات فإن زيد من التركيز واليقظة واإلستعدلد وبحسب ا التي تنتظر الـبالد وتتطلب ا
وزير الدفـاع الفريق جـمعـة عناد يـشرف بنـفسه عـلى توفيـر مستـلزمـات النهـوض باجليش
ـية ـتقـدمـة ومن مـناشيء عـا ـزيد من الـتـقـنيـات الـعـسكـريـة ا الـعـراقي واحلصـول عـلى ا

زارها بنفـسه وإطلع على مـاتمكنـت دول كبرى من حتقـيقه من تطور
في مـجـال الـتـسـلـيح والـتـدريب والـتـأهـيـل الـعالـي. الـتـضـحـيات
ـائـة عـام التي الـكـبـيـرة التـي قدمـهـا اجلـيش الـعـراقي خالل ا
ــســاهـــمــات ونــوع مــضـت عــلى تـــأســيــسه تـــؤشــر حـــجم ا
الـتـحديـات الـعـسـكـريـة الـتي واجـهـهـا وتـشكـل سجـال حافال
ة والتـطور والـرغبة باإلسـتعـداد والتحـلي بالـشجاعـة والعـز
في حتــــــقــيق اجملـد الــذي يــسـتــحـقه خــاصــة عـنــدمـا تــكـون

التــــضحية من أجل العراق.

ناسبة يالدي اجلديد باإلحتفاء  من جميل الصدف والـفأل احلَسَن  أن نستهل عامنا ا
غاليـة على نفـوسنا جـميعـا  نحتـفظ لها بـكل األعتزاز والـتقديـر واإلمتنـان أال وهي العيد
ـئوي لتـأسيس اجلـيش العـراقي البـاسل  هذا اجلـيش األشم  الـذي كان وعلـى امتداد ا
تـاريخه احلافل واليزال حـصنا مـنيعـا للوطن والشـعب  مدافعـا عن مكتـسباته واجنازاته
ـساس بـها بـأي شكل من األشـكال هـذا الشـعب الذي يـتمـيز بـانه  شعب من التـجاوز وا
اء عـريق يـفـخر بـحـضـارته التـي جتاوز عـمـرها ثـمـانـية آالف سـنـة ويـستـحق ان يُـصـان 
صالح الضـيقة والشـرور اخلبيئة اكرين واصحـاب ا الـعيون من احقـاد احلاقدين ومكـر ا
في الـصـدور ! إن احلـديث عن اجلـيش الـعـراقي هـو حديث ذو شـجـون  كـمـا يـقال  النه
ـا يؤخذ في احلُـسبان  يرتـبط ببطـوالت ومواقف التـنسى ! أعطت لـلحيـاة  معنى وقـيمة 

وهو ليس كأي حديث عابر  يجيء ويروح بال أثر او تأثير ! 
فـسـيـرتـه وضـاءة وتـاريـخه مـشــهـود   وهـو حـامي احلـمـى واحلـارس الـقـوي األمـ عـلى
ارضه وسـمـائـه ومـيـاهه  إنه جـيش من طـراز خـاص يـضع مـصـلـحـة الـبالد والـعـبـاد بـ
ا تـميـيز او تـفـريق او اصطـفاف الى جـانب هذه حـدقـات العـيون وفـوق كل اعتـبـار  ودو
الفئة او تـلك  وهو يستمـد قوته من كونه جيش اجلـميع  وهدفه االسمى : ان يـهنأ الشعب
بـعـيـشه  ويـنـام قـرير الـعـ مـطـمـئن الـبـال  عـلى أرضه وعِـرضه ومـالِه !!  ولـهـذا اسـتحق
كانة الرفـيعة التي يتصـف بها  وهو ما يشـيد به الكل ويعتـرف به العدو قبل الصديق ! ا
ـطلـقـة ووقوفه عـلى أهـبة يـز جـيشـنـا البـاسل وعـلى مرّ الـعـصورهـو جـهوزيـته ا ولـعل مـا
اآلسـتعـداد لالنـطالق ح يـنـادي داعي الواجب  فـايـنمـا يكـون اجلـيش يكـون اآلطـمئـنان
والـثقة واالمـان. فح نعـيش في عالَم مـضطرب  رمـاله متحـركة على الـدوام  وتتصارع
طبّات والدهالـيز ويختلط احلق بالباطل  وح يتعرض امن صالح اخملتـلفة وتكثر ا فيه ا
واطن لألذى  السـمح الله  يـكون اجلـيش هواحلـارسَ االم فـعـّز الـعراق هو الـوطن وا

نتهى وليس في هذا مجال حلوار !!  بتدى وهو ا ا
فإنـنـا نـحتـفي بـتـاريخ ضاربٍ فـي القـِـدم فـهو اول ونحن حـ نـحـتفي بـاجلـيش الـعراقـي 
جـيش نـظـامي فـي الـتـاريخ  إبـتـداءً من الـعـصـرالـسـومـري واالكـدي والـبـابـلي واالشـوري
واإلسالمي والى العـصر احلديـث ! عندمـا أسست في عام  1921 اولى وحـدات القوات
لك فيصل االول بـلغ عديد اجليش نحو سلحـة في عهد اإلنتداب البـريطاني  وفي ظل ا ا
8000 جنـدي اما اول وزارة لـلدفاع فـكانت بـرئاسـة الفـريق جعفـر العـسكـري وكان فوج
موسى الـكـاظم  الذي اسس في حـزيران1921 هـو نقـطة الـبدايـة  ثم توالت الـتشـكيالت
الـبريـة واجلـويـة والبـحـرية!أمـا اول احلـروب الـتي خاضـهـا اجليـش في العـصـر احلديث 
فـكـانت  ضـد االنـتـداب الـبـريـطانـي عام   1941كـمـا شـارك اجلـيش مـشـاركـة نـوعيـة في
ـصرية والـسوريـة  اما اطول حربـي فلسـط عام  1948 واكـتوبر1973 على اجلبـهة ا
احلروب  الـتي شـارك فيـها في الـقـرن العـشـرين فكـانت حـرب اخللـيج االولى عام 1980

والتي استمرت ثماني سنوات
وفي 23 مـايس 2003  حـل اجلـيش وأعـيـد تــشـكـيــله من جـديـد في  23آب  من ذات

العام  باسم " قوات الدفاع الوطني العراقية " 
ـدينة نـينـوى وبعض االراضي العـراقيـة من قبل " تـنظيم داعش " وبعـد االحتالل الـغاشم 
ـدينـة وكل االراضي احملـتـلة ـقـدام من اسـتعـادة  ا االرهـابي اسـتطـاع اجلـيش الـعراقي ا
بــتـاريخ 2017/12/9 وطــرد احملـتـلــ االرهـابــيـ الى خــارج الـبالد مـن خالل عـمــلـيـة
عسكـرية نـوعية مـتمـيزة   اكـدت إقتدار وبـسالـة اجليش العـراقي  ودقة الـتنـسيق ب كل
ـيـة اخملتـلـفة واخـيـرا وليس ؤسـسـات العـسـكريـة الـعا صـنـوفه... ونالت اعـجـاب وتقـديـر ا

آخـرا  البــد من إزجـاء حتـيــات اإلجالل واالمـتــنـان لـشــهـداء جـيــشـنـا
االبـرار  جـيش االمس والـيوم والـغـد   الـذي رفع رايـة الـعراق
عالـيا  بـتضـحيـاته الغـاليـة  فاسـتحق مـعهـا  ان يكـتب اسمُه
ِـداد الذهب لـتعـانقه اشـعة شـمس بالدي وتقـتبس من نوره

مايضيء كل الدروب نحو احلرية واإلنعتاق .  
عـاش جـيـشـنـا الـعـراقـي الـبـاسل قـرة عـ الـوطن والـشـعب

واالمة  
وكل َعام والعراق بالف خير كان وسيبقى بإذن الله.  
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عقـد وزيـر الـشـبـاب والريـاضـة عـدنـان درجال اجـتـمـاعـاً مع عـدد من االحتادات
ـبـيـة الـعـراقـيـة. وصـوت خالل الـريـاضـيـة لـرسم خـارطـة الـعـمل في الـلـجـنـة االو
االجـتمـاع االحتـادات الـريـاضـيـة بـاالجـمـاع علـى اللـجـنـة الـثالثـيـة الـتي سـتـقود
بيـة. وتألفت الـلجنـة الثالثية من رحلة االنـتقالـية واجراء انـتخابـات اللجنـة االو ا
قاسم اخلـاكاني عـميـد كلـية الـتـربيـة الريـاضة بـجامـعة بـغداد وازاد حـسن قادر
استاذ بكلية التربية الرياضة بجامعة صالح الدين واكرم نعيم عطوان مدير عام

بوزارة الشباب.
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ـــنـــازعـــات تــــخـــتص مــــحـــكـــمــــة ا
الــريــاضـــيــة بــالـــنــظــر بـــالــشــؤون
ؤسسات الرياضية الرياضية ب ا
ـؤسسـات وأعـضائـها أو بـ هذه ا
ومنـتسـبيهـا أو من غيـر منـتسبـيها
وهذا مانص عـليه قانـون االحتراف
الــــريـــــاضي رقم  60لــــســــنــــة 2017
ـبـية رقم 65 وقـانون الـلـجنـة الـبارا
لسنة  2017باعتـبارها هي احملـكمة
اخملــتـــصــة بـــتــســـويــة الـــنــزاعــات
الــريـاضـيــة بـعــد إعـادة تـشــكـيــلـهـا
وجب الـبـيان رقم  77لسـنة 2020
الصـادر من مـجلس الـقضـاء األعلى
بـــالـــعـــدد  / 77ق/ أ في 17/11/2020
والـذي نص عـلى تــشـكـيل مــحـكـمـة
ـــنـــازعــات مـــخــتـــصـــة بــالـــنـــظــر ا
الـريـاضيـة تـرتـبط برئـاسـة محـكـمة
استئناف بغداد / الكرخ االحتادية.
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ــنــازعـات وقــال قــاضي مــحــكــمــة ا
الرياضـية محـمد علي مـحمود ند
ـــوجب بـــيـــان تــشـــكـــيل هــذه إنه 
احملـكــمــة أصـبــحت هي اخملــتــصـة
ــنـازعــات الــريـاضــيـة بــالـفــصل بــا
اعتبارا من تاريخ صدور البيان في
والـتي تــمــتـد واليــتــهـا 17/11/2020
إلى جـمـيع وعـمـوم أنـحـاء الـعـراق
الفــتــا إلى أنه ال يــجــوز لــلــمــحــاكم
األخـــرى في الـــعـــراق بـــعــد تـــاريخ
صدور البيان النظر بالدعاوى التي
تــــدخل ضــــمن اخــــتـــصــــاص هـــذه
احملكـمة وعلى بـقية احملـاكم إحالة
الـدعـاوى عـليـهـا الـتي تقـام أمـامـها
حــسب االخـتــصـاص الــنـوعي كـون
بــيــان تــشــكــيل احملـــكــمــة يــتــعــلق
بـالـقــوانـ االجــرائـيــة الـتي حتـدد
االخـتصـاص. وأضـاف الـقاضي في
مقابلة صـحفية نشـرتها القضاء أن
احملــكـــمـــة تــخـــتص بـــالـــنـــظــر في
ــنـازعـات الـتي تـنـشـأ بـ أطـراف ا

ـناسـبة تـنفـيذها الـعقد الـرياضي 
أو أثـــنــائــهـــا أو الــتي تـــنــشــأ بــ
ـؤسـسات واالحتـادات الـريـاضـية ا
مـــثل وزارة الـــشــبـــاب والــريـــاضــة
بيـة الوطنية العراقية واللجنة االو
واالحتادات الـرياضيـة التي تـتعلق
بـنزاع يـحـصل في ما بـيـنهـا يخص
شـــأنــا ريــاضــيــا أو بـــيــنــهــا وبــ
الرياضيـ ومنها عـقود االحتراف
ــــدربـــ الـــريــــاضـي لالعــــبــــ وا
واإلداري وعقود الرعاية والدعاية
الـريـاضـيــة وعـقـود تــمـثـيل ووكالء

الالعبـ وحقوق الـبث التلـفزيوني
لـــلــمـــبـــاريــات وحـــقـــوق الــرعـــايــة
الـريـاضـيـة وانـتـخـابـات االحتـادات
ــبــيــة الــريــاضــيــة والــلـــجــنــة االو
الـوطنـيـة العـراقيـة ومـا يتـعلق بـها
مـن امــــور ونــــزاعــــات والــــدعـــاوى
ـتـعـلـقـة بـقانـون مـنح الـريـاضـي ا

االبـطـال والرواد رقم  6لـسـنة 2013
وغيرها. 
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وطالب القاضي محمد علي محمود
نـــــد مـن االحتـــــادات واالنــــــديـــــة

الـريـاضـيـة عـند تـنـظـيم الـعـقود مع
الكوادر االداريـة والفنـية والالعب
ـسـتـشـارين قـانـونـ االسـتـعـانـة 
مـتـخـصــصـ في مـجــال الـقـوانـ
الـريــاضـيـة فـضال عن فـتح مـكـاتب
محاماة متخصصة باجملال والشأن
الريـاضي ليـتم تنـظيم الـعقـود وفقا
لقـانون االحتـراف الرياضي رقم 60
لـــســـنـــة  2017ولـــوائـح االحـــتــراف
الــدولــيـة. وأشــار قــاضي مــحــكــمـة
نازعات الرياضية إلى أن احملكمة ا
تـسـتـعــ أن تـطـلب األمــر بـخـبـراء

مـختـص في اجملـال الـرياضي من
ـدربــ الـســابـقـ أو الالعـبــ وا
الطب الرياضي وغيرهم عند النظر
في الـــدعـــاوى كــمـــا أنه فـي اغــلب
ــثـلي االحـيــان نــشـاهــد حـضــور 
اخلــصـوم في الــدعـاوى كـمــحـامـ
ـــثـــلـــ قـــانـــونـــيـــ عن وزارة و
الشباب والرياضـة للترافع والدفاع

عن موكليهم.
—«dI « cOHMð

ويـؤكـد القـاضي أن الـقـرار الـصادر
من احملكمة يكون ملزما للرياضي

ـــؤســـســـات الـــريـــاضـــيـــة داخل وا
الــعـــراق بــحـــكم الــواليـــة الــعـــامــة
لـلـقـضــاء الـعـراقي وبــحـكم سـريـان
واليـــــة الــــقـــــضــــاء عـــــلى جـــــمــــيع
ـعـنـويـة األشـخـاص الـطـبـيــعـيـة وا
الـعـامـة واخلـاصـة إال مـا اسـتـثـني
ادة 3 ـوجب ا منـها بـنص خاص 
مـن قـانـون الـتـنـظـيم الـقـضـائي رقم
وعن انــتــخــابـات .1979لــســنـة  160
ـبيـة الوطنـية العـراقية اللـجنة االو
يـرى الـقـاضي مـحـمـد عـلي مـحـمود
بـيـة الدولـية نـد بان الـلـجنـة االو
حتـتـرم حــقـوق األطـراف بــالـلـجـوء
إلى هذه احملكمة ومثال ذلك ما ورد
ــبـيـة بـرســالـتـهــا الى الـلــجـنـة االو
الوطـنيـة العـراقيـة بخـصوص أزمة
انـتــخــابــات مــكـتــبــهــا الـتــنــفــيـذي
االخيرة التي جرت في 11/2020 /14
والــتي أشــارت فـيــهـا إلى أن هــنـاك
نــزاعـــا مــطـــروحــا امـــام الــقـــضــاء

العراقي.
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ويــعــتــقــد الــقــاضي بــان الــلــجــنــة
ــــبـــيــــة الـــدولــــيـــة ال تــــتـــدخل االو
بـــالــقــوانــ واألحــكـــام الــوطــنــيــة
فاالصل ليس هنـاك إشكال في حالة
وجــود أطــراف نـزاع وطــنـيــة ألنـهم
يـخـضـعـون للـقـضـاء الـوطـني ولكن
اإلشــكـال يــطـرح في حــالـة اخـتالف
ـتنـازعة ومن ثم جنـسيـة األطراف ا
تـدخل الـقــانـون الـدولي لــلـنـظـر في
النـزاع وحله عـبر مـحكمـة التـحكيم
الـريـاضي الـدولي  CASوبـكل حـال
فـان الشـارع الـرياضي واخملـتـص
بالشـأن القانـوني الرياضـي ترقبوا
نازعات بشغف كبير قـرار محكمة ا
الـريــاضـيــة والـتي أصــدرت حـكــمـاً
ـكتب بـإيـقـاف العـمل بـانـتخـابـات ا
ــبـيـة الـتي الـتـنــفـيـذي لــلـجـنـة االو
جـرت في الـ 14من الــشـهــر اجلـاري
ـواد  51و 152و اســتـنـاداً ألحــكـام ا مجلس القضاء االعلى

ـــرافـــعــات 216و  153 من قـــانـــون ا
ـدنـيـة بـعدمـا نـظـرت في الـشـكوى ا
ـعــتـرضــ عـلى ـقــدمـة من قــبل ا ا
نـتـائج االنـتـخـابـات االخـيـرة والتي
كانت غـير مـرضيـة بحـسب الالئحة
قدمة مـن قبلهم. وتـابع أن اللجنة ا
بية الـوطنية العـراقية حصرت االو
ــنــازعـات حق الــنــظـر في جــمــيع ا
ـوجب الـريـاضـيـة بـاحملـكـمـة هذه 
رقم 1476 قرار مـكتـبهـا التـنفـيذي ا
ــتــخــذ بــجــلــســتــهـا في  2/6/2015ا
نعـقدة بتاريخ / 29 الثالـثة عشـرة ا
الـذي تـضـمن احـالـة جـميع 2015 /4
ــقــدمــة من االحتـادات الـشــكــاوى ا
ـتــعـلـقـة بـاإلجـراءات الـريـاضـيـة وا
ـــالـــيـــة الـى احملـــكـــمــة االداريـــة وا
الـريـاضـيـة لـلـبت بـهـا الفـتا إلى أن
االحتـاد الــعـراقي لـكـرة الـقـدم طـلب
عـــام  2016من مــــجـــلس الــــقـــضـــاء
االعلى تـشكيل هـذه احملكـمة وعلى
هـذا االســاس فـان احملــكــمـة تــكـون
نـازعات الرياضية مختصـة بنظر ا
جميـعها كمـا هو احلال عنـد نظرها
الـــدعــوى الـــتـي اقـــيــمـت امـــامـــهــا
ـــكــتب بـــخــصـــوص انــتـــخــابــات ا
بيـة الوطـنية التـنفـيذي للـجنـة االو

العراقية.
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وعـن وجه االخــتالف بــ مـحــكــمـة
ـنازعـات الـرياضـية وبـ مـحكـمة ا
CAS مـحـكـمـة الـتــحـكـيم الـريـاضي
والـتي مــقـرهـا فـي سـويـســرا لـفت
إلى أن األخـــيــرة مــعــنــيــة بــتــقــد
اخلـــدمــــات اخلـــاصـــة بــــتـــســـويـــة
ـــنــازعـــات الــريـــاضــيـــة من خالل ا
الـتـحـكـيم أو الــتـوفـيق (الـوسـاطـة)
مـتـبــعـة قـواعــد اجـراءات مـنــاسـبـة
لالحـتــيـاجــات اخلـاصــة لـلــريـاضـة
ـيـة وحـيـثـمـا يـتـعـذر تـسـوية الـعـا
ـنـازعـة الـقـانـونـيـة تـوفـيـقـا صار ا
حيـنها الى الـتمـاس احلال حتكـيما

من قبل محـكمة التحـكيم الرياضي.
وأ أن قـضـاء الـتـحـكـيم الـرياضي
يــتـبع لــوائح خـاصـة فـي احلـالـتـ
حـيث حتــتــوي هـذه احملــكـمــة عـلى
قـائــمــة من احملـكــمـ الــريـاضــيـ
نـاسـبة يـقـومون بـإيـجاد احلـلـول ا
لــــــفض الــــــنــــــزاعـــــات فـي اجملـــــال
الرياضي بـالتحـكيم من خالل جلان
مــكـونــة من عـضــو واحـد أو ثالثـة
كما انها تـتكون من جلنت االولى
تختص بالنظر في النزاعات كلجنة
ابـتدائـية امـا الـلجـنة االسـتئـنافـية
الـثـانـيـة فـانهـا تـتـضـمن قـائـمـة من
الـوسطـاء في الـتـحكـيم. من جـانبه
يـقــول الـصـحـفي الـريـاضي حـسـ
ـــنـــازعـــات الـــذكـــر إن مـــحـــكـــمـــة ا
الـريــاضـيــة تـعــد جـزءا من الــكـيـان
ؤسساتي احلـضاري الذي اصبح ا
ال بديل وال غـنى عنه كـون الريـاضة
هي اداة وهـويــة ثـقـافـيـة وجـزء من
ــيــة مـا اذرع الــدبــلـومــاســيــة الـعــا
يـعـطـيـهـا قـوة وتـأثـيـرا عـلى الـرأي
الـعـام وتـمـثل احـد مـلـفـات احلـيـاة.
نازعات وأضاف الذكر أن محـكمة ا
الريـاضية مـهمـة وضرورة يجب ان
ـعـنيـة حلل تـلـجـأ الـيـهـا االوسـاط ا
النـزاعات بـشكل نـهائي لتـرسيـخها
وتـوسـيع قـواعـدهـا وتـمـكـيـنـهـا من
الــعــمل حــالــهــا حــال اي مــحــكــمــة
مختصة اذا كانت في العراق وبقية
دول العالم مـشددا على عـدم البقاء
رهيني االذرع واالجندات اخلارجية
الـتي تـستـهـلك وقتـا وتـسيـر نـتائج
الـقضـاء واحملـاكـمات وفـقـا لالهواء
الـــدولــيـــة كــمـــا حــدث في قـــضــايــا
مـحـكـمـة  casالـتي غــالـبـا مـا تـصب
خـارج مـصلـحـة الريـاضـة العـراقـية
ونــبـارك لـكل اجلـهــود الـتي تـسـعى
ا يخدم اليجاد وتـرسيخ احملكمـة 

رياضتنا العراقية.
{ عن جريدة (القضاء) األلكترونية
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درب جيدا ويؤدي ما يـنتبه الى كالم ا
عـلــيه من واجب داخل الـســاحـة عـنـدمـا
ــنــتـخب الــوطــني او نـادي ـثل ا كــان 
اجلـيش او نادي الناصـرية . علي طالب
مـحمد القـامة العالـية في مضمـار السلة
يــشــكل بــتــفـــاصــيل وجــهه الــســومــري
واحملـبوب لدى ابـناء مدينـته واجلمهور
تـقنة الـعراقي الذي عـرف سحر رمـيته ا
يـظل بـعـضـا من ذاكـرة اإلجناز في وطن
ال يـتــوقف فـيه اإلجنـاز .وهـو من بـعض
نجز الرياضة السلوي الصور اجلميلة 
ـرحوم مـنذر حـيث شكـل هو والـشهـيد ا
عـلي شـنـاوه ثنـائـيـا رائـعا في تـشـكـيـلة
ـنتخب الوطني وقد أتيا من الناصرية ا
يـلعـبـان في منـتخب الـتـربيـة ثم اختـيرا
ـنتخب الشبابي الذاهب للمشاركة الى ا
في بــطـولــة شـاب أســيـا في الــعـاصــمـة
الـفــلــيــبــيــنـيــة مــانــيال وعــنــد الــرجـوع
ـا قدمنـاه من عطاء واداء رائع وتـقديرا 
ـنـتخب  اخـتـيارهـما سـويـة لتـمـثيل ا
الــســـلــوي واعـــتــزال ســويـــة في أوقــات
مـتـقـاربـة وكــلـيـهـمـا ذهب الى الـتـدريب.
لـكن منـذر علي شـناوة راح ضـحيـة عمل
إرهـابي جـبـان بـسيـارة مـفـخـخـة اركنت
الى جـانب فـنـدق بـابل حـيث كـان يـعـمل

ورفـيق ذكـريـات الـزمن اجلـمـيل يـسـكـنه
قـلق قـلـبه ولـكـنه تـغـلب عـلى هـذا الـقلق
وغــادر الى مـنــطــقـة الــضــوء والـنــشـاط
الـسلـوي ادريـا واحتاديـا تسـكـنه محـبة
الـعــمل بـذات الـذي كــان يـرمي به الـكـرة
صوب السلة فيصفق له اجلمهور . علي
طالب ذاكرة لتواريخ اجملد اجلميل لكرة
الـسلة الـعراقيـة  كان يحـمل العراق في
مـســافـة الـضـوء فـي عـيـنـيـه ولـهـذا كـان

بـاألبداع واالجناز التربوي والرياضي (
عــقــيل وهـادي ونــاجي وحــيــدر ) تــعـلم
كـيف يكـون النـبت الـطيب لـهذه الـعائـلة
كانـة والوقار في ة الـتي تمتـلك ا الـكر
ـا ابيه مـجـتمـع مديـنـة الـناصـريـة . ور
ـرحـوم السـيد طـالب من رواد تـأسيس ا
احلــركـــة الـــريــاضـــيــة مـن خالل عـــمــله
كـعـضـو هـيئـة اداريـة في نـادي اجلـزائر
الـــعــريق . الـــيـــوم عــلـي طــالـب صــديق

ريـاضـيـا سـلـويـا رائـعـا ومـنـهـا عـلى مـا
اظن فــضــيـة كــأس أســيـا لــلــشــبـاب في
اضي  الـفـلـبـ في ثمـانـيـنـات الـقـرن ا
نـتخب الوطني بكرة وكـان احد اعمدة ا
الـسلة ونادي اجليش ومن افضل العبي
الــتـاريــخي الـســلـوي فـي الـتــهـديف من
خــارج مــنــطـقــة الــزون. عــشت مع عــلي
طـالب اجمل االيام حيث كنـا معلم في
مـــــدرســــــة واحـــــدة ( بـالل احلـــــبــــــشي
االبـتدائي ) وتسرحنا سوية من اجليش
حـيث سـافـرنا مـعـا بـسيـارته الـبـرازيلي
احلـمـراء وهــنـاك اجنـزنـا مـعــا مـعـامـلـة
وتنسبنا معا هو الى النشاط الـتسريح 
ـدرسي. الــريـاضي وانــا الى الــنـشــاط ا
دائــمـا كـنت اجــد في عـلـي طـالب الـروح
ـرنــة الـتي ال تـتـأخــر في ابـداء الـعـون ا
والـنـصـيـحـة  لـهـذا كنـت قريـب اليه وال
ـديـنة دون أن ـر مـسـاء من مـسـاءات ا
امـر عـليه في مـحـله الـذي كان يـبـيع فيه
الـتجهـيزات الرياضـية في بيـتهم القد
في شـارع احلــبـوبي والـذي حتـول بـعـد
ذلك الى مـــطـــعم الـــهـــادي. عـــلي طـــالب
سـليل الـعـائلـة الهـاشمـيـة تعـلم من ابيه
الــطـيب والــوجــيه االجـتــمــاعي الـســيـد
ـوسـوي واخوانه الـذي تـمـيزوا طـالب ا

عــلي طــالب مــحــمــد أثـر رسـم خـطــواته
بـجدارة على أرضية سـاحات كرة السلة
 وقــد تــرك لـنــا لــذة أهــدافــا رائـعــة من
مـنــطـقـة الــزاويـة حـيث يــتـلـذذ ويــتـفـ
ــكــان .أبــو رسل بــالــتــهــديف من هــذا ا
الـشـخــصـيـة الـريــاضـيـة واالجـتــمـاعـيـة
وإداريـــــة والـــــقـــــريـب الي فـي مـــــواسم
الـذكريـات  مرن وطيب ومـحب لآلخرين
ـتـلك كاريـزمـا اجـتمـاعـيـة محـبـوبة  و
وجتــمــعــنـي مــعه ذكــريــات ال حتــصى 
ــة ـــســـا تـــلـــونــهـــا دفء تـــلـك الـــروح ا
والـهـادئـة والــتي قـدمت لـبـلـدهـا اجنـازا
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تـغـلب مـنـتـخب الـنـاشئـ عـلى فـريق
اجلامـعـة االول بـهـدف من دون مـقابل
باراة الودية الـتي اقيمت اليوم في ا
االثـنـ في مـلـعب الـبـرج في جـامـعة

بــغــداد حتـــضــيــراَ لالســـتــحــقــاقــات
ـنـتـخب ـدير اإلداري  ـقـبـلـة. وأكـدَ ا ا
الـــنــاشـــئــ مـــحـــمــد نـــاصــر أن أداء
ـباراة ـيـزاََ في هذه ا الالعبـ كان 
ونـــال رضى واســتـــحـــســان اجلـــهــاز

الـفـني. وأضـافَ تــمت مـشـاركـة اغـلب
ـبـاراة وتـطـبـيق اكـثـر الالعـبـ في ا
من أسـلـوب تـكـتـيـكي فـيـهـا مـبـيـناَ ان
نتـخب بات أكـثر انسـجاماَ وهـضماَ ا
لـلـواجــبـات بــفـضل االسـتــمـراريـة في
باريـات الودية التدريـبات وخـوض ا
بـطـريــقـة اسـهـمت بــزيـادة االنـسـجـام
. واوضح والـــتـــفـــاهم بـــ الالعـــبـــ
ناصـر ان الـفـوز على فـريق اجلـامـعة
الذي يخوض منافسات دوري الدرجة
يزة األولى ويقـدم مستـويات فـنيـة 
يحـسب لـلجـهـاز الفـني كـون العبـيـنا
بــاتـوا عــلى احــتــكـاك بـالعـبــ أكــثـر
خـبـرة مـنـهم ويــفـوقـوهم في األعـمـار
والـبــنـاء اجلــسـمــاني وهـو الــسـيـاق
الــذي ســنـــعــمل عــلــيـه خالل الــفــتــرة

. قبلة لتطوير قدرات الالعب ا
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ـنــتـخب الــوطـني بــكـرة الــقـدم عالء عــبـاس مــبـاراته االولى في يـخــوض جنم ا
الدوري الـبرتـغـالي مع فريـقه جـيل فيـسـنتي. وانـتـقل عبـاس رسـميـاً الى جيل
فيسنتي قبل نـحو شهر لكن اجراءات الـتأشيرة واالمور االدارية حالت دون
تسجيل مشاركـته الرسمية مع الفـريق. وذكرت صحيفة ابـوال البرتغالية انه
كن لعالء عباس أن يخوض أخيرًا أول مباراة له مع جيل فيسنتي مبينة
ان عمليـة التسجـيل لالعب العراقي الدولي اكـتملت وسيـشارك في مباراة
ـهـاجم في بالده الـيـوم. واوضـحت أن جــيل فـيـسـنــتي اسـتـغل سـمــعـة ا
واسـتـطـاع زيــادة مـتـابـعـيه عــلى شـبـكـات الــتـواصل االجـتـمــاعـيـة فـعـلى
شجـع العـراقي فيـسبـوك وحده فـاز جـيل فيـسيـنتي بـ  40.000من ا
الذين يشكلون  40.000من أصل  .87.000وسيواجه جيل فيسنتي فريق
بـيـلـيـنـيـنسـيـش ضـمن مـنـافـسـات االسـبوع الـ 12من الـدوري الـبـرتغـالي

متاز. ا
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قـام االحتاد اآلسـيوي لكـرة القـدم اليوم
بـإطالق مـجمـوعة مـتـنوعـة ومثـيرة من
رئـية اخلـاصة الـشعـارات والعالمـات ا
نتخبات الوطنية والتي ببطوالت ا
تـتضمن التصفـيات اآلسيوية كأس
آسـيا كأس آسـيا للـسيدات وكأس
آســـيــا حتت  23عـــامــاً إلى جــانب
الــبـطــولـتــ األهم لألنــديـة وهــمـا
دوري أبـطـال آسيـا وكـأس االحتاد
اآلســــــيـــــوي. وســــــيـــــتـم عـــــرض
الــــتــــصــــامــــيـم اجلــــديــــدة أمـــام
اجلــــمـــــاهــــيــــر مـن خالل كــــافــــة
ــنــصــات في بــطــوالت االحتـاد ا
ــقـبـلـة سـواء خـالل الـسـنـوات ا
باريات أو القنوات فـي مالعب ا

الــتــلــفــزيــونــيــة أو قــنــوات الــتــواصل
االجــتــمــاعي. وســيــتم الــتــركـيــز خالل
ـقــبـلـة عــلى تـوفـيــر مـحـتـوى الــفـتـرة ا
حــديث وجــذاب لــلـجــمــاهـيــر في كــافـة

أرجـاء الـقـارة وذلك من خالل الـقـنوات
الـرسمية لالحتاد اآلسـيوي لكرة القدم
ـا في ذلك حـسـابات مـواقع الـتواصل
االجــتــمــاعي مــتـعــددة الــلــغــات والـتي
ـتابـعـة كبـيرة عـلى فـيسـبوك حتـظى 
انـسـتـغـرام تـويـتر
ويــبـو ويـتـشـات
نــــوتـــيـــاو دوين
الين في كونتاكت
وتــيــلــيــغــرام إلى
ـــــــــوقع جـــــــــانب ا
االلــــــــكــــــــتــــــــروني
الــرســمي لـالحتـاد.
وســــــوف يـــــــعــــــمل
االحتـــاد اآلســـيـــوي
لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم مع

شـركـاءه الـتجـاريـ على جتـسـيد روح
هــــذه الــــعالمــــات اجلــــديــــدة من خالل
مــجـــمــوعــة من الــفــعـــالــيــات الــتي من
اخملــطط أن تـســتـقــطب اجلـمــاهـيـر من
كــافـــة أرجــاء الــقــارة خالل الــســنــوات
ـقـبلـة. و إعداد الـتصـاميم اجلـديدة ا
ـشـتـرك بـ االحتـاد مـن خالل الـعـمل ا
اآلسـيوي لكـرة القدم وشريـكه التجاري
احلــصـري شـركــة تـسـويق كــرة الـقـدم
اآلســيـويـة  FMAعــلى مـدار  15شــهـر
وذلك بـعـد التـواصل مع أطراف الـلعـبة
وإجراء دراسات مكثفة حول اهتمامات
اجلـمـاهـيـر في كافـة أرجـاء قـارة آسـيا
وبــحــيث جــاءت الــتـصــامــيم اجلــديـدة
مــــعـــبــــرة عن روح هــــذه الـــبــــطـــوالت.
واســــتـــلـــهــــمت تــــصـــامـــيـم بـــطـــوالت

ـنـتـخـبات الـوطـنـية ا
مــن مـالعـب كــــــــــــرة
الـــــــقــــــدم وألــــــوان
ـــــنـــــتـــــخـــــبــــات ا
الـوطنية في قارة

آســيــا حـيث 
الــتــركــيــز عــلى
األمـــاكن الـــتي
شــــــــــهــــــــــدت
تـــــــــتــــــــــويج
أبـــــــــطـــــــــال
آسـيا ودعم
أفــــــــــــــــضـل
ــنــتـخــبـات ا
الــــوطـــنــــيـــة
وأهـم األبــطــال
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مباراة منتخب الناشئ مع فريق اجلامعة

جانب من إحدى مباريات كرة السلة في الدوري العراقي

نتخب الوطني جنم ا
بكرة القدم عالء عباس
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دوسلدورف

مــديــرا اداريــا فــيه إضــافــة الى مــهــمــة
نتـخب الوطني تـدريبه لنـادي الكـرخ وا
وتـرك لصـديقه ورفـيق عمـره ودربه علي
طـالب رفع رايـة اإلجنـاز الـسـومـري في
عـالم كــرة الـسـلـة. كــتـبت هـذه الـرؤيـا
ـسـكــونـة بـعـاطـفــة الـتـقـديـر واحلب ا
لـصـديق عـشت مـعه أيامـا جـمـيـلة في
درجات الـوظيفـة ومحطـات السفـر وا
الـتـي كـنت أراقــبه فـيــهـا وانـا امــتـلك
الـسعادة احلنونة كـلما أشاهده يضع
كرة في السلة من اجل العراق . كتبها
سؤول في الناصرية ان فـقط ألذكر ا
ه يـؤسسـوا لعـلي يومـا خاصـا لتـكر
حتــضـر في الــنــاصـريــة الــتي تــعـرفه
جــيــدا لـــتــصــفق لـه وهــو يــرتــدي زي
ــنـتــخب الــوطــني وبــعــد ان تــنــتـهي ا
كـلمـات االحتفـاء بعلـي طالب ويسـلموه
شـهـادات الـتـقديـر والـهـدايـا يؤذن له ان
يـرمي الكـرة الى السـلة مـن ذات الزاوية

الــتي كــان يــحــقق مــنــهــا أهــدافـا
رائعة.
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{ لـندن-(أ ف ب) - أدان نادي تـوتنهام
االنـكليزي لكـرة القدم أمس خرق العبيه
االرجـنتيني إريك الميال وجيوفاني لو
سـيلسـو واالسبـاني سيرخـيو ريغـيلون
ـستـجد بـروتوكـوالت فـيروس كـورونا ا
بـعد رصدهم في حفل كـبير.و تصوير
جنــوم تـوتــنـهــام المــيال ولـو ســيـلــسـو
وريـغــيـلـون في جتـمـع خالل فـتـرة عـيـد
ـيالد. وكـان العب وست هـام يـونـايـتد ا
االرجــنـتـيــني االخـر مــانـويل النــسـيـني
حـــاضــرا أيـــضـــا في احلــفـل في خــرق
نـصوص عليها لإلرشـادات احلكومية ا
ـاضي في  19كــانـون األول/ديـسـمــبـر ا
والــتي ال تــسـمح لــلــذين يـعــيــشـون في
ـستـوى الـرابع من اخلـطورة مـنـاطق ا
ومـنهـا لنـدن باالخـتالط مع أي شخص
ــيالد.و خــارج مــنــزلـــهم في أعــيــاد ا
تـداول الـصـورة عـلى وسـائل الـتـواصل
ـــقــرر أن يـــتـــخــذ االجـــتــمـــاعـي ومن ا
تـوتنـهام إجـراءات تأديـبيـة بعـد إصدار
تــــــوبـــــــيخ غـــــــاضب عـــــــلـى ســــــلــــــوك
.وغـــاب المــيال عن تــشــكــيــلــة الالعــبــ
الـنـادي الـلـنـدني في مـبـاراته ضـد لـيدز
رحـلة الـسابـعة عـشرة من الـسبـت في ا
الــدوري فــيـمــا جــلس ريــغـيــلــون عـلى
مـقاعد البدالء وغاب لـو سيلسو بسبب
اإلصـابة.وقال تـوتنهـام في بيان "نـشعر
بـخـيـبـة أمل شـديـدة ونـدين بـشـدة هـذه

الـصورة الـتي تـظهـر بعض العـبيـنا مع
يالد الـعائلـة واألصدقاء معًـا في عيد ا
خـاصـة وأنـنا نـعـرف الـتضـحـيـات التي
قـدمـها اجلـميع في جـمـيع أنحـاء البالد
لــــــلــــــبــــــقــــــاء بــــــأمــــــان خـالل فــــــتـــــرة
األعـياد".وأضـاف "القواعـد واضحة وال
تــوجـد اســتـثــنـاءات ونــذكـر بــانـتــظـام
جــمـيع العــبــيـنــا ومــوظـفــيــنـا بــأحـدث
الـبـروتوكـوالت ومـسؤولـياتـهم لاللـتزام
ثل".وتـابع "سيتم الـتعامل مع وتـقد ا
ـرة األمـر داخــلـيـا".يـذكـر انــهـا لـيـست ا
األولى الـتي يخرق فيـها العبو تـوتنهام
قــواعــد احلــجــر الــصــحي حــيث كــانت
هــنـاك عـدة حــوادث خالل الـعــزل الـتـام
اضي.وشوهد مدربه االول في الـربيع ا
الــبـرتــغــالي جـوزيـه مـوريــنــيـو يــخـرق
ـتحدة مـلكة ا قـوان الـعزل التـام في ا
عـنـدمـا الـتـقى بالعب الـوسط الـفـرنسي
تـانغي ندومبيلي حـتى ولو حافظا على

سافة اآلمنة.  ا
كـمـا شــوهـد العـبـان آخـران من سـبـيـرز
هـمـا الـكـولـومبـي دافيـنـسـون سـانـشـيز
وراين سـيـسـيـنون يـركـضـان جـنـبًا إلى
جـنب.كمـا ونشر الـعاجي سـيرج اورييه
فـيـديو له عـلى انسـتـاغرام وهـو يركض
الى جانب زميله العب الوسط الفرنسي
مـوسى سـيسـوكـو.كمـا ذكّـر نادي وست
هــــام يـــونــــايــــتــــد العــــبه النــــســــيــــني

ـسؤولياته. وقال متحدث باسم وست
ـعـايـير هـام: "لـقـد وضع الـنادي أعـلى ا
ــــمــــكــــنــــة من خـالل بــــروتــــوكــــوالته ا
تعلقة بـ+كوفيد- +19لذلك وإجـراءاته ا
نـشــعـر بــخـيــبـة أمـل بـعــلـمــنـا بــأفـعـال
مـانويل النسيـني". واضاف " التعامل
مع االمــر داخـلــيــا و تـذكــيـر مــانـويل

سؤولياته بشدة".
كـمـا أعــلـنت رابـطـة الـدوري االنـكـلـيـزي
ــبـاراة لــكــرة الــقــدم الــسـبـت تــأجـيـل ا
ــقــررة األحـــد بــ بــيــرنـــلي وضــيــفه ا
ـرحـلة الـسـابعـة عـشرة فـولـهام ضـمن ا
متاز وذلك بـسبب ارتفاع من الـدوري ا
حـــاالت االصــابـــة بـــفــيـــروس كـــورونــا
ـستـجـد في صفـوف الضـيوف.وكـتبت ا
الـرابطة في بيـان "بعد تأجـيل مباراتهم
ضـد توتنـهام هوتـسبر األربـعاء خضع
العـبو فولهام وجهـازه الفني على الفور
لـــفــحـــوصـــات جــديـــدة و اإلعالن عن
زيــادة عــدد حـاالت اإلصــابــة بـفــيـروس
كــوفـيـد- 19اإليــجـابـيـة هــذا الـصـبـاح".
ـبـاراة هـذا وهـذا هـو الــتـأجـيل الـرابع 
ـــمــــتـــاز بــــعـــد ـــوسـم في الــــدوري ا ا
نـيــوكـاسل-أسـتـون فـيـال مـطـلع كـانـون
األول/ديـسـمـبر وإيـفـرتـون-مانـشـسـتر
سـيـتي في  28مـنه وتـوتـنـهـام-فـولـهام
ــاضي. الــتي كـــانت مــقــررة األربــعــاء ا
وأوضـحـت الـرابـطـة "مع وجـود الـقـلـيل

من االخــــتـــبــــارات اإليـــجــــابــــيـــة داخل
الـغـالبـيـة الـعظـمى من األنـديـة يواصل
تعـلقة الـدوري الثقـة في بروتوكـوالته ا
بـ"كـوفيد- 19 مـجددة التـأكيد عـلى أنها
ال تـخطط إليقاف بطولتـها مثلما تطالب
درب اجلـديد بـعض األصـوات ابرزهـا ا
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وسط تــقــاريــر عـن إمــكـانــيــة تــأجــيــله
ــتــعــلـقــة بــفــيـروس بــســبب الــقــيـود ا
"كـــــــــوفــــــــيــــــــد-."19وأفــــــــاد مـــــــــوقع
تخـصص بالـرياضات "أوتـوسبـورت" ا
ـقرر بـحسب ـيـكانـيكـية أن الـسـباق ا ا
الروزنامة في  21آذار/مارس سيؤجل
عــلى األرجح الـى وقت الحق من الــعـام
ـــوسـم من حـــلـــبــة عـــلى أن يـــفـــتـــتح ا
الــبــحـرين الــدولــيـة في  28مــنه.وغـاب
وسم الـسباق األستـرالي عن روزنامة ا
ـــاضي بـــعــد أن أصـــيب أعـــضــاء في ا
فــــريق مــــاكالرين بــــالـــفــــيـــروس خالل
تـــواجــدهم عــلـى حــلــبـــة ألــبــرت بــارك
اسـتعـدادا خلوض السـباق االفـتتاحي
ثم اتـخذ القرار بعدها بـتعليق البطولة
حــتـى تــمــوز/يــولــيــو بـــســبب تــفــشي
"كـوفـيـد- 19فـي الـعـالم بـأكـمـله.ووفـقـا
ـــوقع "أوتـــوســبـــورت" فـــإن الــقـــيــود
سافرين الى أستراليا ـفروضة على ا ا
ـدة اجملــبــرين عــلى احلــجـر الــصــحي 
أســبـوعــ تـشــكل عـائــقـا لــوجـســتـيـا

وعبئا ماديا.

مـن بطـولة  2021لـسـبـاقات الـفـورموال
واحــد أن قـرارا نــهـائـيــا بـشــأن إقـامـة
ـقبـلة" احلـدث سـيتـخـذ في "األسابـيع ا

{ مــلــبـورن (أ ف ب) - أعــلن مــنـظــمـو
جــائــزة أســتــرالــيــا الــكــبــرى الــتي من
وسم اجلديد ـفترض أن يـفتتح بهـا ا ا
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ـــاضـي في مـــبـــاراة ســـجل خاللـــهـــا ا
مـهـاجم بـاريس سـان جرمـان الـفـرنسي
الـسابق ثـنائيـة ولعب تـمريرة حـاسمة
لـكنه سـرعان مـا حذفهـا.وقالت الـرابطة
في بـيانـها االثـن إن "مـا فعـله االحتاد
اإلنــكـلـيــزي بـعـيــد كل الـبــعـد عن كـونه
عـمالً مناهـضاً للـعنصـرية بل هو عمل
تــمـيــيـزي ضـد ثــقـافــة وأسـلــوب حـيـاة
مـــــواطــــنـي أوروغــــواي".وأضـــــافت أن
"الــعـقــوبـة تــكـشف عن رؤيــة مـتــحـيـزة
ومـتــطـرفـة بـاسـتـعالء إثـني ال تـقـبل إال
قـــراءة مـــفـــروضـــة من تـــفـــســيـــر ذاتي
ــيـة وخــاص وحــصــري".وكــانت أكــاد
اآلداب فـي أوروغواي قد اتخـذت موقفاً
ـاثالً قـبل ثالثـة أيام مـتـهمـة االحتاد

اإلنكليزي بـ"اجلهل".
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- وكاالت - أحيـانا ما تـصبح قـيمة الالعب احلـقيقـية أكـثر وضوحـا عندمـا يغيب { برلـ
عن فريقه لفتـرة وهو ما حدث مع غياب جوشوا كيمـيتش عن صفوف بايرن ميونخ لفترة
دة شـهرين عن صفوف بايرن بـسبب إصابته في الركبة بسبب اإلصابة. وغـاب كيميتش 
لكـنه بات بصـدد العودة لـلتشـكيل األساسي مع بـداية العـام اجلديد لـيعزز ذلـك طموحات
بـايرن ميـونخ وجماهيـره. وشارك العب خط الوسط كيـميش لوقت قـصير من مقـعد البدالء
في آخــر مـــبــاراة لـــبــايـــرن مــيـــونخ في عــام  2020 والــتي انـــتــهت بـــالــفـــوز عــلـى بــايــر
دافع ـرمى مـانويل نـويـر وا لـيفـركــــــــــوزن  1-2. ويشـكل كـيـميـتش إلى جـانب حارس ا
هـاجم تـوماس مولـر وروبرت ليـفاندوفـسكي الـعناصـر األكثر أهـمية لدى ديفيـد أالبا وا
دير الفني لـلفريق حيث قال فليك "جوشوا مهم للغاية" وأشار إلى التأثير الفوري الذي ا
ـبـاراة عـلى ـزيـد من الـسـيـطـرة عـلى ا صـنـعه أمـام لـيـفـركـوزن. وأضـاف: "أصـبح لـديـنـا ا
ـئة ولـديه عقـلية الفـور.. جوشـوا العب يقدم دفـعة دائـما ويتـمتع بالـتركـيز بنـسبة  100 با
الـفوز". وتعززت قـدرات كيمـيتش أكثر وأكـثر مع تتـويج بايرن ميـونخ بخمـسة ألقاب خالل
ـلـعب. وقــال فـلـيك إن فــتـرة إعـادة عـام  2020 وقـد تــطـور إلى العب قــيـادي عـلـى أرض ا
التـأهيل بعـد اجلراحة الـتي خضع لـها كيـميتش أظـهرت "مـدى احترافـيته" كمـا أكد كارل
هـايـنـز رومـيـنـيـجـه الـرئـيس الـتـنـفـيـذي لـلـنـادي أن اجلـراحـة الـتي خـضع لـهـا الالعب في

فصلي لم تكن سهلة على اإلطالق. الغضروف ا
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تحدة), { لـوس اجنليس (الـواليات ا
أ ف ب) - اســتــعــاد ســتــيــفـن كـوري)
شـيـئـا من بـريق األمس والـفـتـرة التي
قـــاد بـــهــا غـــولـــدن ســـتــايـت ووريــرز
لـلوصـول الى النهـائي خمـسة مواسم
مــتــتـالــيــة بـ  2015و 2019والــفــوز
بــالـلـقب ثالث مـرات وذلك بـعـدمـا دك
ســلـــة بــورتالنــد تــرايل باليــزرز بـ62
نـقطة في لـقاء حسـمه فريقه 137-122
األحـد في دوري كـرة الـسلـة األمـيركي
.وقـدم كـوري الـذي خاض لـلـمـحـترفـ
ـــوسم خـــمـس مـــبـــاريـــات فـــقـط في ا
ـنـصرم بـسـبب كسـر في يـده أفضل ا
مـــبـــاراة فـي مـــســـيـــرته من نـــاحـــيـــة
الـتـسـجـيل وبـات أول العب يـصل الى
ــوسم هـــذا الــعــدد مـن الــنــقـــاط في ا
احلـــــالـي بـــــعـــــدمـــــا جنـح في  18مـن
مـــحـــاوالته الـ ?31بـــيـــنـــهـــا ثـــمـــاني
ثـالثيات من أصل  16مـحاولـة.وضرب
كــوري مــنـذ الــربع األول الــذي أنــهـاه
بـ 21نــقــطــة ثم واصل تــألــقه ووصل
الـى الثالث نـقطة أو أكـثر في شوط
واحـد للـمرة الـعاشـرة في مسـيرته
لـــيـــدخل فـــريـــقه الـى اســـتـــراحــة
الـشـوطـ مـتـقـدمـا  ?54-66قـبل
أن يـلعب دورا حاسما أيضا في
الــربـع األخــيــر بــتــســجــيــله 17
نـقطة.وجتاوز كيري رقمه الشخصي
الــقـيـاسي وقـدره  54نــقـطـة بـرمـيـتـ
حـرت في آخر  2,23دقـيقـة من الـلقاء
الـذي أنهاه بثالثية قبل  42ثانية على
صـافرة الـنهـاية مـؤكدا الـفوز الـثأري
لـفـريـقه عـلى مـنـافـسه الـذي اكـتـسـحه
بفارق  25نـقطة اجلمعة.ووصل كيري
الى اخلــمـسـ نـقـطـة أو أكـثـر لـلـمـرة
الــســابــعــة في مــسـيــرته لــكن كـل "مـا
أحــــاوله فــــعــــلـه هـــو اإلبــــقــــاء عــــلى
ا تواضعي واالندماج في اللحظة. طا
أنـي أواصل انـــــــدفــــــاعي وأن أكــــــون

حاسما فاألمور اجليدة ستتحقق".
وأضــــاف "أريــــد اتــــخــــاذ الــــقــــرارات
الـصحيحة. الكثـير من األمور مرتبطة
بـعـدم االستـعجـال. أريد احلـرص على
نظـار الصحيح".وبات رؤيـة األمور با
كوري أول العب من ووريرز يصل الى
الـست نـقطة أو أكـثر منذ  2016ح

ســجل حـقق ذلك كـالي تـومـسـون (60
نـقطة)الـذي يغيب عن الفـريق للموسم
الـثـاني تـوالـيـا بـسـبب تـمـزق في وتر
أخــــــيـل تــــــعــــــرض له فـي تــــــشــــــرين
الـثاني/نوفـمبر خالل الـتمارين وهي
نــفس اإلصـابـة الـتـي تـعـرض لـهـا في
نـهـائي  2019ضـد تـورونـتـو رابـتـورز

{ لـنــدن- وكـاالت - انـتـهك أحـد جنـوم فـريـق مـانـشـسـتـر سـيـتـي الـبـروتـوكـول الـصـحي
اخلـاص بــفـيــروس كــورونـا أثــنـاء احــتـفــاالت رأس الـســنــة. ووفـقًــا لـصــحـيــفـة "ذا صن"
البريـطانيـة فإن بنـجام مـيندي ظـهير مانـشستـر سيتي أقـام حفلًـا في منزلـه ليلة رأس
السنة عقب أيـام من إلغاء مباراة فـريقه ضد إيفرتـون. وكانت تقارير بـريطانية زعمت أن

عـدد إصابـات كـورونا في مـانـشسـتر سـيـتي ارتفع إلى 8
حـاالت. وأشـارت الـصــحـيـفـة إلى أن مـيـنـدي أرسل أيـضًـا
مــقـطع فـيـديـو لــرئـيس وكـالـة لـعــارضـات األزيـاء في لـنـدن

يطلب مـنه إرسال فتيات إلى احلفل. وأوضـحت أن ميندي اعتذر
عن خـرق الـبـروتـوكول الـطـبي لـكـورونـا قائـلًـا إن احلـفل حـضره
فقط صديـقته وابنة أخته وابن أخيه الذين يعيشون معه. وذكرت

أن مـيـنـدي عـاد واعـتـرف أن احلـفل شـهـد أيـضًــا حـضـور صـديق صـديـقـته وشـريـكـته
نزل ميندي باإلضافة إلى رئـيس الطهاة. وقالت "ذا صن" إن الصـور التي  التقاطهـا 
من اخلـارج أظــهـرت أن  3فـتــيـات غــادرن في الــسـادســة صـبــاحًـا يــوم رأس الـســنـة

اجلديدة. 
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ـركـز  14من أربع عــنـد أربع نـقـاط في ا
مـبـاريـات وأحـرز ثالثـة أهـداف وعـلـيه
أربعة.وأحرز الزمالك هدفيه في الشوط
األول عـن طــــريـق ضـــــربــــة جـــــزاء في
الـدقيقة الـرابعة حصل علـيها وأحرزها
أشـرف بنـشرقي وفي الدقـيقة  44جنح
يــوسف أوبــامـا في تــعــزيـز الــنــتـيــجـة
بــــرأســــيــــة قــــويــــة مــــحــــرزا الــــهـــدف
الـثاني.وفـي الدقـيقة  68اسـتطاع رامي
صـــبــري إحـــراز الــهــدف األول لـــفــريق
إنـبي بـعد كـرة عـرضيـة حـولهـا برأسه
في شـباك حارس الزمـالك أبو جبل.كما
حــقق االحتـاد الــسـكــنـدري فــوزا هـامـا
عــلى مـضـيـفه طـالئع اجلـيش بـهـدفـ
مــــقــــابـل هــــدف وحــــيــــد في اجلــــولــــة
نــفــســهــا.بــدأ الـطـالئع الــتـســجــيل في
الـشـوط األول عن طـريـق أحـمـد سـمـير
مـن ضربة جزاء في الدقيقة   30 وجنح
العـب االحتاد اإليفـواري رزاق سيـسيه q∫ أبطال الفورمال في التسلسل K ð

لــنـادي وست بـرومــيـتش الـبــيـون سـام
أالردايس. وقـال نـادي فـولهـام في بـيان
"أولــئك الـذين ثـبــتت إصـابـتــهم عـزلـوا
ـــا لــتــوصـــيــات احلـــكــومــة ذاتــيًـــا وفــقً
الــبـــريــطــانـــيــة والــدوري اإلنـــكــلــيــزي
ـمـتـاز". ولم يـتم حتـديـد مـوعـد جـديـد ا

ـؤجـلـتـ لـفـولـهـام.كـانت لـلـمـبـاراتـ ا
ــواجــهـة ــقــررة يــوم األحــد  ــبــاراة ا ا
فــريــقــ في خــطـر كــبــيــر ألن بــيـرنــلي
ــركــز  16 يــتـقـدم بــخـمس نــقـاط فـقط ا
عـلى فولهام 18 الـذي يهبط إلى الدرجة

األولى.

{ مــونــتـيــفـيــديـو) ,أ ف ب) - اتــهـمت
رابـطـة العـبي كرة الـقـدم في أوروغواي
االثــنــ االحتـــاد اإلنــكــلــيــزي لــلــعــبــة
بــالـتـمـيـيــز التـهـامه مـواطــنـهـا مـهـاجم
مـانـشـستـر يـونايـتـد إديـنسـون كـافاني
بـ"الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة".وأوقـف االحتــــاد
االنــكـلـيـزي الـدولي األوروغـويـاني (33
ـاضي ثالث مـباريات ) اخلـميس ا عـاماً
وغــرّمه  100ألـف جــنــيه اســـتــرلــيــني
الســتـخـدامه مـصـطـلــحـاً عـنـصـريـاً ردّاً
عــلى تــهــنــئــة من أحــد أصـدقــائه عــلى
مـــوقـع إنـــســـتـــاغـــرام.وكـــتب كـــافـــاني
"غـراسـيـاس نـغـريـتـو" (شـكـرًا لك أيـهـا
األسـود الـصغـير) بـعد الـفوز بـصعـوبة
عـــلى ســـاوثـــمــبـــتــون  2-3فـي الــدوري
احملـلي في  29تـشـرين الـثانـي/نوفـمـبر
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{ مدريـد- وكاالت - وضع اإلسـباني سيـرجيـو راموس قـائد ريـال مدريـد شرطًـا من أجل التـوقيع عـلى عقـد جديد مع
قبل ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى لكي في الصـيف ا لكي. وينتهي عقد راموس مع الفريق ا النادي ا
اآلن. ووفقًا لشبكة "ديفـنسا سنترال" اإلسبانـية فإن راموس وافق على عرض ريال مدريـد للتجديد حتى صيف  2023 كما

لم يعارض خفض راتبه في العقد اجلديد. وأشـارت إلى أن راموس اشترط فقط احلصول على مكـافآت بقيمة مليوني يورو إذا
وسم الـواحد. وأوضحت أن موقف راموس من التـجديد ال يزال معـقدًا لكن هناك حـالة تفاؤل لدى ريال شارك في  30 مباراة با
مدريد بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول العقد اجلديد. وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن هدف راموس هو االعتزال

مع ريال مدريد.

{ رومـا- وكـاالت - حــذر أنـدريـا بـيـرلـو مــدرب يـوفـنـتـوس العــبـيه من تـكـرار األداء
تواضع الـذي كلف حـامل اللـقب اخلسارة الـصادمة 0-3 من فيـورنتيـنا قبل عـطلة ا
يالد. وتـعرض بـطل إيطـاليـا الذي يواجه أوديـنيـزي غدا األحـد ألول خسارة عيـد ا
وسم أمام فـيورنتينا. وبعد هذه النـتيجة أصبح فريق بيرلو خلف في الدوري هذا ا
ا يـضع هيـمنـته على تـصـدر ميالن بـفارق  10 نـقاط ولـكن تتـبقى له مـبـاراة  ا
الـلقب خالل آخر  9سـنوات في خطـر. وأبلغ بيرلـو محطـة يوفنتـوس التلفـزيونية

"حتدثنا عن مبـاراة فيورنتيـنا. لعبنـا بشكل خاطئ تمـاما". وأضاف بيرلو (41
عـاما) الذي يـخوض مـوسمه األول في التـدريب "كان االجـتمـاع جيدا ومـثمرا
باريات مثل مباراة ستقبـلية. ال أريد مشاهدة مـزيد من ا وناقشنا أهـدافنا ا
ـكنـنا الـتحسن". فـيورنـتيـنا وتطـورنا في كـثيـر من األمور وأنـا مقـتنع بأنـنا 
درب وقضى أودينـيزي العـطلة بـعد اخلسارة  0-2 من بنـيفنتـو لكن فريق ا
ة. لـوكا جـوتي خـاض قـبلـهـا سلـسـلة من  6 مبـاريـات في الدوري دون هـز
قبل بـاستخفاف. وتـابع "أتوقع مواجهة ولهذا لن يتعـامل بيرلو مع الـتحدي ا
ر بفترة جيدة ويتمتع بتنظيم محكم وقوة بدنية ويبرع في صعبة وأودينـيزي 
ة رتدة". وختم بـيرلو يحـرص الفريق عـلى التخلص من آثـار الهز الـهجمـات ا

األخيرة واستعدنا كل الالعب تقريبا لذا نتطلع الستئناف الدوري بقوة.

ــــبـــاريـــات األخــــرى قـــاد تـــومـــاس ا
بـــرايــنـت واشــنـــطن ويــزاردز لـــفــوزه
وسم الـثـاني تـواليـا بـعدمـا اسـتـهل ا
بـخـمس هـزائم وذلك بـتـسجـيـله سـلة
اسـتـعراضـيـة في آخر  14,9ثـانـية من
الــلـقــاء الــذي أنـهــاء فـريــقه لــصـاحله
أمـــام مـــضـــيـــفه بـــروكـــلــ 123-122
نـتس.وكـان بـرادلي بـيل أفـضل العبي
ويـــزاردز من حــيـث الــتــســـجــيل بـ27
نــقــطــة وأضـاف  10مــتــابــعــات وكـان
صــاحب الــتــمــريــرة احلــاســمـة الــتي
سـجل منها برايـنت سلة الفوز.وكانت
باراة مثيرة جدا إذ بدا الفوز نـهاية ا
أقرب لنتس بعدما تقدم  121-122عبر
الــفـرنــسي تـيــمـوتي لــوواوو-كـابـارو
قبل  28,2 ثـانية على النهاية.لكن بعد
وقـت مـسـتـقـطـع لـويـزاردز ركـز نـتس
دفـاعه على بـيل فاسـتغل األخـير األمر
ــتـواجـد لــيـمــرر الـكـرة الى بــرايـنت ا
حتـت الـــســــلـــة.وحــــصل نـــتـس عـــلى
فــرصـتـ خلـطف الــفـوز لـكن كـايـري
إيـرفـيـنغ الـذي كـان أفـضل مسـجل في
الـلقاء بـ 30نـقطـة أخفق في مـحاولته
الثالثية مع بقاء  6ثوان على النهاية
ثـم وصــلت الــكــرة الى كــيــفن دورانت
الــذي أخــفق أيــضــا.وعــلق بــيل عــلى
الــفــوز والـدفــاع ضــد فـريـق يـضم في

ــوسم العـب طــيــلــة ا وأبـــعــدته عن ا
ـبـاراة الـتي حـقق ــاضي.وشـهـدت ا ا
فــيــهـا ووريــرز فــوزه الـثــالث في ست
ـشاركـة الثـانية مـباريـات حتى اآلن ا
ــونـد غـرين مع الـفـريق مـنـذ أن لـدرا
غـاب عـنه بعـد إصابـة تـعرض لـها في
ـاضي ضـد لوس 27 شـبـاط/فـبـرايـر ا

أجنليس ليكرز.
وبـعـدمـا شـارك ألقل من  18دقـيـقـة في
مـبـاراة اجلـمـعـة ضـد بـاليـزرز خاض
غرين  28دقـيقة في مباراة األحد التي
تــألق خاللــهــا أيـضــا الــكـنــدي أنـدرو
ويــغـيـنـز ( 21نــقـطـة مع  7مــتـابـعـات)
وكــيـلي أوبــر جـونـيـور ( 17نــطـة) من
نـاحية أصحاب األرض وحقق ثماني
تـمريـرات حاسـمة فـيمـا اكتـفى بنـقطة

واحدة.
ة ومن ناحية باليزرز الذي مني بهز
ثـالـثة في ست مـبـاريات دخل دامـيان
لــيالرد تـاريـخ الـنــادي بـعـدمــا أصـبح
ثــاني العـب فـقط يــصل الى الـ 15ألف
نـقـطـة بقـمـيـصه بعـد األسـطـورة كايل
دراكـسـلـر وذلك بتـسـجـيله  32نـقـطة
فـــيـــمـــا أضـــاف سي دجـــاي مـــاكـــولم
وبـعدمـا بدأ حمـلة الدفـاع عن لقبه.28
ــــتـــ وفـــوزين واصل لـــوس بـــهـــز
أجنـليس ليكرز استفاقته وحقق فوزه

صــــفــــوفه العــــبــــ مـــثـل إيــــرفـــيــــنغ
ودورانـت بـالـقــول "هـنــاك العـبـان في
ـقـابـلـة يــعـتـبـران أفـضل من اجلــهـة ا
ــهــمــة كــانت س الـــكــرة بــالــتــالي ا
ـهمة صـعبـة لكني أعـتقد أنـنا قـمنا 
رائـعة بـقبـول التـحدي".وبـعد أن حقق
"تـــريــــبل دابل" في مــــبـــاريـــاته األربع
األولـى بــقـــمـــيص ويـــزاردز تــوقـــفت
سـلسلة راسل وستبروك بعد تسجيله
5تـمريرات حـاسمة و 10نـقطة مع  24
مـتابعـات لكن األهم أن فريـقه اجلديد
فـاز.وعلى غرار برايـنت قاد جايسون
تـايتوم بـوسطن سلـتيكس لـلفوز على
مـضيفه ديـترويت بيـستونز 122-120
بـتــسـجـيـله سـلـة احلـسم في آخـر 2,9
ثـانية مانحا فريقه فوزا ثأريا بعد أن
ـــــلـــــعـب ذاته يـــــوم خـــــســــــر عـــــلـى ا
اجلــمـعـة.وأنـهى تـايــتـوم الـلـقـاء بـ24
نـقطة مع  12تـمريرة حـاسمة وأضاف
جــايــلـن بـراون .31وواصـل الــصــربي
نــيـكــوال يــوكـيــتش تــألـقه بــتــحـقــيـقه
وسم الـ"تـريبل دابل" الـرابع له هذا ا
بـعد تسـجيله  19نـقطة مع  12مـتابعة
ومـثـلـهـا تـمـريـرات حـاسـمـة وأضـاف
زمـيله الـكندي جـمال موراي  30نـقطة
لـيـقـودا دنـفر نـاغـتس الى الـفـوز على

مينيتسوتا تمبروولفز 124-109.

الـثـالث تـوالـيـا عـلى حـسـاب مـضـيـفه
ـفيس غريزليز وجـاء بنتيجة -108
فـي مـبــاراة أنـهى األخــيــر ربـعــهـا 94
األول مـتـقدمـا بـفارق  11نـقـطة بـعـدما
سـجل  17نــقـطـة مـتـتـالـيـة من دون رد

للضيوف.
ـــبــادرة في لـــكن لـــيــكـــرز اســتـــعــاد ا
الــدقــائق األخــيــرة من الــربع الــثــاني
ـضيفه بـتسـجيله  20نـقطـة مقابل  9
لـيدخل الى االسـتراحة مـتقدمـا بفارق
.وبقي الفارق على ما هو عليه نقطت
في نـهـايـة الـربـع الثـالـث الـذي تـعادل
فــيه الـفـريـقـان  21-21قــبل أن يـفـرض
ـلك" ليبرون جيمس نفسه في الربع "ا
األخـيـر الـذي سـجل فيه  13مـن نقـاطه
الـ 24فـي اللقاء كـما حقق  13مـتابـعة
مع  8تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة.وســـاهم
أنـتوني ديـفيس أيضـا بهذا االنـتصار
بـتـسـجـيله  17نـقـطـة مع  9مـتـابـعات.
وشهد اللقاء الذي يتجدد الثالثاء ب
الــفـريــقـ مـشــاركـة اإلســبـاني مـارك
غـاسول للـمرة األولى في ملـعب فريقه
ـفــيس مـنــذ ان غـادره الى الــسـابـق 
تـورونـتـو رابتـورز قـبل عـام بـعـدما
أمـــضى  11 مـــوســــمـــا في صـــفـــوفه.
وسجل غاسول  7نقاط مع  6متابعات
و...  4غـــرزات فــوق عــيـــنه وفي أبــرز
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فـــاز فــريق الــزمـــالك عــلى فـــريق انــبي
بـهدفـ مقـابل هدف واحـد في اجلولة
اخلــامــســة من بــطـولــة الــدوري الــعـام
ــصــري عــلى مــلـعب بــتــرو ســبـورت ا
مـسـاء الـسبـت. وارتفع رصـيـد الـزمالك
لــعــشــر نـقــاط من أربع مــبــاريــات فـقط
ويـتـبقى له مـبـاراة مؤجـلـة انتـصر في
ثـالث مبـاريات وتـعادل في واحـدة أمام
بـيرامـيدز وأحـرز سبـعة أهـداف وعليه
ركز الثالث في .ويحتل الزمالك ا هدف
جـدول الدوري بفارق األهداف فقط عن
ـركــز الـثــاني والـذي األهــلي صــاحب ا
جـمع أيضا  10نـقاط من أربع مـباريات
فقط لكنه أحرز  10أهداف وعليه هدف
واحـــد.ويـــحـــتل فـــريق اجلـــونـــة قـــمــة
الــدوري بـرصــيـد  11نــقـطــة من خـمس
مـبــاريـات وأحـرز سـتـة أهـداف وعـلـيه
ــقــابل تـوقف رصــيــد انـبي ثـالثـة.في ا

فـي إحـراز هــدف الـتــعــادل لالحتـاد في
الــدقـيـقـة 41. واســتـمـر الــتـعـادل حـتى
ـبـاراة الــدقـيـقـة  90 مـن زمن أحـداث ا
ـهـاجـم اجلـامـايــكي رومـاريـو وأحــرز ا

ويــــلــــيــــامــــز
هـدف الـفـوز

لالحتاد.

أندريا
بيرلو

إريك
الميال
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ـعـايـير تتـسم الـشـخـصـيـة االدارية الـسـيـكـوبـاتيـة بـابـتـعـادها كـل البـعـد عن ا
والـتـصرفـات اجليـدة  حـيثُ تُظـهر الـشـخصـيـة االدارية الـسيـكـوباتـية مالمح
شاذة في أعـمال وتـصرفـات صـاحبـها وفي تـعامـله مع كـافة الـعامـل وهي
من الـشـخـصـيـات الـتي تـؤثر سـلـبـاً عـلى اآلخـرين وال تـتـجـاوب مع مـقـومات
البـيئـة االداريـة فهي ال تـتـقبل الـنصح أو اإلرشـاد أو الـتوعـيـة أو التـوجيه أو
ُحـيـطة وجتـدر اإلشـارة أنَّ الـشخـصـية االتـعـاظ وال تسـتـفـيد من الـتـجـارب ا
السيـكوبـاتيـة ال تُعانـي من أمراض عقـليـة ولكن تـأثير هـذه الشـخصـية ال تقل
ــفــاهـيم تــتــكـون كــلــمـة ” خــطـورة عن األمــراض الــعـقــلــيـة. وحــسب اغــلب ا
path ومـعنـاها نـفس وكلـمةpsycho  سـيكـوباتي ”من مـقطـع هـما سـيكو
عنـى إلى انحـراف الفرد ومعـناهـا شخص مـصاب بـداء معـ ويشـير هـذا ا
ضـاد للمـجتـمع واخلارج على عن السـلوك السـوي واالنحـراف في السلـوك ا
قيـمه ومعاييره ومثـله العليا ومن ثم فـإن الشخص السيـكوباتي هو الشخص
ـريض الـنـفسي أو الـذي يـعاني من اعـتالالت واضـطرابـات عـقلـيـة ونفـسـية. ا
هذا الـشخص الـسيـكوبـاتي تضـعف عـنده وظـيفـة الضـميـر وهذا يـعني انه ال
يحـمل كـثـيرا في داخـل مكـونـات نـفسه مـن الدين أو الـضـمـير أو األخالق أو
العـرف وهو في مـيل دائم نحـو الغـرائـز ونحـو حتقـيق ما تـصبـو إليه الـنفس
دون شـعـور بـالـذنب أو الـتـأنـيب الـذي يـشـعـر به أيـة إنسـان في حـال وقع في
منـطقة اخلطأ. صاحب هذه الشخـصية يعطى وعوداً كثيراً ,دون أن يفي بأي
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ا تـنبهـر بلـطفه وقدرته عـلى استـيعاب من أمـامه و مرونته في عنـد مقابـلته ر
التـعـامل وشـهامـته الـظاهـريـة ووعوده الـبـراقة ,ولـكن ح تـتعـامل مـعه لفـترة
ـقربـ منه عن تـاريخه جتـد حيـاته شديـدة االضطراب كافـية أو تـسأل أحد ا
وملـيئة بتـجارب الفشل والـتخبط واألفعـال غير األخالقيـة . ومن خالل تسليط
االضواء عـلى السيكـوباتيه االدارية في بعض الـوظائف في العراق وباالخص
راجع تتضح السيكوباتيه االدارية الوظائف اخلدمية التي حتتك مباشرة با
ـوظـف فـي جتاهـلـهم لـلـمـعـاييـر والـقـواعـد وعـدم وجـود حدود في لـبـعض ا
عـاملة الذين يـنتهجون الـسلوك االندفـاعي والعدواني في ردود األفعال وفي ا
عـدم الـشـعـور بـالـنـدم واألذى الـذي تـسـبب فـيه لألشـخـاص وفي الـتـصـرفات
االنــدفــاعـيــة خـاصــة إذا كــان في مـوضع مــســئـولــيـة عـن اآلخـرين اضــافـة
كـاسب الشـخـصيـة دون وازع ضمـير الستـخدام الـكذب واخلـداع لـتحـقيـق ا
تلك مخاوف علـماً أن الشخص السـيكوباتى ليس لـديه صوت للضمـير وال 
أخالقـيـة على عـكس اخملـتل عقـليـا عادة مـا يـشعـر بتـأنـيب الضـميـر إذا قام
بإيـذاء أحد. وليس من السهل الـتعرف على السـيكوباتيه االداريـة للمسؤول

شـاعـر حتى انـهم يظـهرون ـيزهم الـذكـاء والبـراعة في خـداع ا ألن أهم ما 
فـي حلظـات مـعيـنـة االهـتمـام بك وهم في األسـاس ال يـهـمهم امـرك ال يـهـمهم
سوى أنـفسهم دون التفكير في تأثر اآلخرين بأفعالهم.. وضمن هذا السياق
هناك سـبل للتعـامل مع الشخصـية السيـكوباتيـة القهريـة منها الـتزام الهدوء
ـشــاعــر حـتى ال فـي اجلـدال مع شــخص ســيــكـوبــاتي وأن تــسـيــطــر عـلـى ا
يستـطيع التالعب بها وعـدم اظهار خوفك امام الـشخصية السـيكوباتية ألنه
عــادة مـا يـقـوم بـاســتـخـدام الـتــرهـيب لـلـســيـطـرة عـلى اآلخـريـن. حـيث يـعـمل
السـيكـوباتي اإلداري عـلى تركـيز كل جـهوده لـلسـيطرة ولـيس اإلنـتاجيـة تلك
دة ـوظف لـذلك فإن ا التي تـأتي باألسـاس بسبب وضع خـطة حتسّن أداء ا
الـتي يـقـضـيـها الـسـيـكـوبـاتي كـمـديـر عـادة مـا تـكـون عـدة سنـوات في أمـاكن
ــشـكـلـة تـتـفــاقم لـتـصـبح تـســاؤالت عن وجـود درجـات من تـلك الـعـمل فـإن ا
ـرجح أن يــسـتـمـد ذوو الـصـفــات كـفـائـدة ولــيس فـقط كـاضــطـراب الن من ا
الشخـصيات االداريـة السيـكوبـاتية سـلطاتـهم عبر الـهيمـنة والتـخويف وليس
عن طـريق االحـتـرام كمـا أن أصـحاب هـذه الـشخـصـيـة يتـسـببـون في ظـهور
سلـوكيات هدامـة وتخويف وصراع في مـكان العمل فـضالً عن رفاهية أقل
لـلـموظـف لـكن لـيس بـالضـرورة للـنـاس الذين يـعـملـون لـديهم أو مـعـهم. فهم
جيـدون للغاية في خلق انطباعات جيدة واحلصول على ترقيات وعالوات في
الــراتب ولــكن لــيس بــالــضــرورة جـيــدون في اإلدارة. فــهم يــســتــثــمـرون في
ال". زيد من ا الشركة فقط إذا احتاجوا لها للحصول على ترقية أو جني ا
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عـنى آخر إذا أساءوا لشخص آخـر فلن يشعـروا بالذنب مثلـما يشعر به و
ـثـال اآلخـرون ولـكـن إذا أدى وضع مـا إلى خـسـارتـهم مـالــيـاً عـلى سـبـيل ا
ـا يـشعـرون بـالنـدم. فـاإلدارة علم وفن ولـيس كل من جـلس عـلى كرسي فر
سـؤوليـة قائـداً خاصـة من هبط عـلى تلك الـكراسي بـالبـاراشوت االنـتمائي ا
سـواء كان طـائـفـيـاً او حزبـيـاً وحـتى عـائلـيـاً والـطـامة الـكـبـرى عـندمـا يـفـتـقد
ـؤسسـات إلى مخـتبر سـؤول أبجديـات العـمل اإلداري حيـنهـا تتحـول تلك ا ا
إلجراء التـجارب العشـوائية التـي تكون محـصلتهـا النهائـية هدراً للـمال العام
ـؤسسـة. مـا يـزيـد الطـ بـلـة هو واسـتنـفـاداً لـلـجهـود وتـنـاقـصاً في سـمـعـة ا
خـتـلف تـصنـيـفـاتهـا بـنـوعيـة جـديدة من تـهافـت بعض مـؤسـسـاتنـا االداريـة 
ـســؤولـ الـذين يــرتـدون ثـوب الــشـخـصــيـة (الـســيـكـوبـاتــيـة) والـتـي تـعـبـر ا
ـكن ـتــواضع الـشـريـر الــطـيب ونـتــسـأل كـيف  ـغـرور ا وبـاخـتـصــار الى ا
ثل هذه النوعيات فهي شخصية تتميز باألنانية ؤسسـاتنا االدارية أن تدار 
الشـديـدة واستـغالل من حـوله - وهـو بارع في ذلك - كـمـا أنه شديـد الـكذب
والتـلفـيق وحبـك القـصص الوهـمـية ومن مـنظـوره فهـو عـلى صواب واجلـميع
سـؤول السـيكـوباتى جمـيل الهـندام ولـبق غير أنه على خـطأ. وال نـنسى أن ا
ظهر يخفي وجـهه الشريـر ويتمـكن ببراعـة من إخفاء كل سـلبيـاته وتغلـيفهـا 
اجتـماعي ال مـثيل له مـن هنـا ظهـرت نظـريات في عالج الـسلـوكيـات اإلدارية
ـدراء وقادة األعـمـال منـها ـعـتلـة تـصحـيح احـداثيـات بـوصلـتهـا في بـعض ا ا
التـدريب السايكـولوجي والذي يـساعد الفـرد في السيطـرة على ردود األفعال
التلـقائيـة والتي تـنمي لديـة اإلدراك لطريـقة ردود أفعـاله الطـبيعـية للـتعامل مع
من حولـة في البيئـة اخلارجيـة باحترام مـدركاَ بأن النـضج اإلداري هو مهارة
سيـطرته واحتـوائه وتنـظيـمه لالنفعـاالت الدائـمة والـغير مـبررة. وإعـادة ترتيب
وصياغـة األفكار بعقالنية والنظر في األمور بإيجابية وتنص نظريات التدريب
السـيكولوجي للمدراء والقـادة على ترسيخ حقائق مـثبته بوجوب عدم تصديق
يولنا ومشاعرنا الداخلية إلى حد ما يقوله العقل فنحن نصهر ذاتنا تلقائياً 
أن تمأل علـينـا مشـاعرنا وتـصرفـاتنا لـذا يجب مـواجهـة هذا التـفكـير الـسلبي
…لذا فـأن مقالي ووضع مسـافات كافـية بيـنه وب أي ردود أفـعال تنـجم عنه 
ن يـهـمه األمر وكـل ما ارجـو له بـحـتمـيـة الـتدخل وإنـقـاذ مـؤسسـاتـنا مـوجه 
ــســؤولــ الــذيـن ســاهــمــوا وبــقــوة في تــدهــور االداريــة من تــلـك اآلفــة من ا
مؤسـساتنـا االدارية  واألخذ بـيدها قبـل ضياع كل شئ. ولـلخروج من مأزق
دير الـسيـكوباتي يـتطلـب األمر الكـثير من التعـامل االدارة السـيكوبـاتيـة أو ا
التـصرف بذكاء حتى ال يـتم الوقوع في مكامن االحـتيال لالدارة السيـكوباتية
ـوقف عـنــد الـتــعـامل حـيث ; لـلــخـروج من مــآزق ا الــتي لـيس لــهـا حـد مــعـ
ـطـيـة الئـقة وجتـنب كل ـديـر الـسـيـكـوباتي بـطـريـقـة  بـاإلمـكان الـتـحـدث مع ا
حبـائل اجلدل الذي يـقود لألخطاء. وال ضـير في تقـدير واحتـرام مجهوده مع
عـدم تـصديق روايـاته وقـصـصه; ألن أغلب الـسـيـكوبـاتـي مـفـعم بـالكـثـير من
صـيـريـة بـحسم احلـمـاس فـضلًـا عن الـقـوة في الـعمـل واتخـاذ الـقـرارات ا
ـيـزة الوحـيـدة التـي قد يـتـمتـعـون بهـا; لـكن ذلك نسج مـخـادع في ثوب وهي ا
احلمل الن سـلوك الثعلب الغادر يكمن وراءه والذي يتح الفرصة لالطاحة
هارة عـالية بالـغير حلـظة حتقـق ما يصـبو اليـه . فضالً عن ضرورة الـتمـتع 
ـاكرة والـتـصادم ـهام األمـر الـذي يـحول دون أنـيـابه ا في أداء الواجـبـات وا
مـعه فـضالً عن الـتـعـامل مـعه بـالـعـقل اكـثـر من الـعـاطـفـة ومحـاولـة إصالحه
لالفـضل دون ان يـنـتـبه لـهذا عن طـريق مـعـامـلـته باحلـسـنى وحتـسـسه بـعظم
اخطـائه وتذكيـره بحكم الـشرع فـيها وذكـر اآليات القـرانيـة اخلاصة بـتصرفه
محاولـة استـمالـة قلـبه حتى تـستـجيب لـلتـغيـير وفـعل اخليـر او على األقل مع
زيفة او طلقـة دون ان يشعر بذلك مهمـا اظهر من الوعود ا عدم مـنحه الثقة ا

اعتذارات عن اخطاء سابقة.
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حــتى األعــمـى! ولــهــذه احلــالــة (
الــتـــبــاهـي بــاحلـــزن) أســبـــابــهــا
النفسية.فالعراق يكاد يكون البلد
األكثر تعـرّضا للكوارث واحلروب
والــــــفــــــواجع واحملـن..بــــــدءا من
الطـوفان وصـوال الى ما هـو عليه
اآلن.وأظن أن أول تـراجــيــديـا في
الــعــالم كــانت في الــعــراق..أعـني
تــراجـيـديـا جـلــجـامش وأنـكـيـدو.
وأن أقـسى تـراجـيديـا كـانت عـلى
أرضه..أعـــــنـي أحـــــداث واقـــــعــــة
كــــربالء.ومــــنــــذ ذلك الــــتــــاريخ (
61هج ) وإلى اآلن حكمت العراق
أربـعة أنـظمـة( األموي والعـباسي
والـــعــثـــمـــاني والـــبـــعث ) كـــانت
قـاسـيــة جـدا في ظــلـمـهــا لـلـنـاس
حــتى أنه وبــطـشــهــا بــاخلــصـوم
مــرت أزمــان عـلى الــعــراقـيــ مـا
خال فيها بيت من كارثة.واألقسى
أن الـسـلطـة كانت تـمـنع أسرة من
تنهي حياته أن تقيم مجلس عزاء
لفقيدها..فأحدثت  اشراطا نفسيا
بـ الظلم والـقسـوة والتعـبيرعن

احلزن بانفعال أشد.
وثــمـــة مــســألـــتــ  نـــفــســـيــتــ

نوجزهما باآلتي :
ـكّـون الـســلـوكي لالنـفـعـاالت إن ا
وامـا بلغة يكون أمـا شفويا(كالم)
اجلــســد(إشـارة..حــركــة).ويــتــفق

بـالـشـكــوى من همّ أو ضـيق حـتى
يــقــاطــعه اآلخـــر قــائال :( يــا أخي
أنت زين..لـــكن لــو تــشــوف آني..)
ويروح مـسترسال يـروي بألم أكثر
وبـدراما تصور لـلمقابل ما حلّ به
وكـأن مـصائب الـدنيـا وقـعت كلـها

فوق رأسه!.
راويـــــة وفـي ( الــــــدارمي ) وهــــــو
حـــكـــايـــة تـــفي احلـــزن الـــعـــراقـي
مـفـادهـا:أن امرأة ـعنى بإيـصـال ا
ذهــبـت الى صــديـــقــتـــهــا تـــشــكــو

فقالت لها : حالها
( ما تدري  بيّ  الناس    
                   العلّة خفية

بالكلب سبع أزروف   
                وياله يخيه )

أي..إن الــنــاس لـــهــا الــظــاهــر وال
تـــدري يـــاأخــيـــتي بـــأن الـــهـــمــوم

أحدثت سبعة ثقوب في قلبي.
ــفــروض بـصــديــقـتــهـا أن وكـان ا
تـواسـيـهـا وتـهّـون عـلـيـهـا األمور

لكنها أجابتها بالدارمي أيضا:
( نيالك  بدنياك      

             بس سبعة ازروف
الكلب منخل صار    

             بيه العمى يشوف)
أي..سـعـيـدة أنـت بـدنـيـاك اذا كـان
في قـلـبك سـبعـة ثـقـوب فـقط فـأنا
قـلبي  صـار منـخال يرى من خالله

الــســيــكــولـوجــيــون عــلى أن لــغـة
اجلـسـد تـكـون أصـدق أحـيـانـا من
وأن تـعابـير الوجه هي لغـة الكالم
األكـــثـــر تــعـــبـــيــرا عـن احلــزن من
اللسان. ومع أن تعابير الوجه عن
احلزن تـكـاد تكـون مـتشـابـهة عـند
ـالحظ عـــــلى إال أن ا خـــــلـق الـــــله
الــعــراقـيــ أنــهم يــضــخّــمـون أو

يبالغون في التعبيرعنها. 
وهـذا نـاجم عن هــول مـا أصـابـهم
من فــواجع ومــحـن وكــوارث عــبـر
أكـثر من ألف سـنة..جـرى التـعبـير
ـشـاركة وجـدانـية اقـتضى عنـها 
ــــســـــتــــوى احلــــال أن تـــــكـــــون 
الــــفـــــجــــيـــــعـــــة..ثم حتـــــول هــــذا
عـبـر تكـرار الفـواجع وما التـعبـير
الى صـــــاحــــبـــــهــــا مـن تــــعـــــزيــــز
حـتى صـار من غـيـر الالئق تـقـليـد
اجتماعيا أن يكون االنفعال هادئا
أو بــــاردا فـي مــــواســــاة من كــــان

انفعاله ملتهبا.
WFO−  q UMð

وألن الـفـجـيـعـة عــنـدنـا يـتـنـاقـلـهـا
فـأن الــعـراقـيــون مـثل كـرة الــسـلـة
العـراقي كان يشـارك بانفـعال حار
لــيـس من جــانب ــفـــجــوع أخــاه ا
ـا أيـضا  –وهذا إ أنـسـاني فقط 
أهم  –ألن الفجـيعة سـتحل باآلخر
ـــقـــابل أن يـــردّ وعـــلـى ا يـــوم مـــا
الـفــضل ســاعـتــهـا.والــغـالب عــنـد
الـعــراقــيـ أنــهم يــردّون الــفـضل
بأحـسن منه.فـأن كان الفـضل بكاء
فـأن ردّ الـفـضل يـكون سـاعـة مـثال
بـــــكـــــاء ســــــاعـــــتــــــ وأن أمـــــكن
ـثل يـقـول( دين بـدين فـبـأكـثر!..وا
). والـشـائع عن حـتى دمـوع الـعـ
يعبرّن عن النـساء أنهن عـاطفيـات
انـــــفـــــعـــــاالتـــــهن بـــــشـــــكـل أشــــد
حــتى صـــارت الــعــواطف وأعـــمق
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اربيل

مــرادفــة لـ( األنـــوثــة) وحتــديــدا
االنـفـعـاالت الــرقـيـقـة واحلـزن في
فـيما االنـفعاالت اخلـشنة مقـدمها
مرادفة لـ(الرجولة ) والغضب في

مقدمها.
WIO — nÞ«uŽ

ولـو تمعّـنا في الـعواطف الرقـيقة
(األنثوية ) لوجدنا أنها مقتصرة
عـلى ( االنـفـعـاالت العـاجـزة ) من
قــــــــبــــــــيـل:احلــــــــزن والــــــــقــــــــلق
وهي انــفـعــاالت تــعـمل واخلــوف
على أن جتعل الفرد يبدو ضعيفا
ـــســألــة الــنـــفــســيــة وعــاجــزا.وا
هـي أن اإلنــســان يـتــعــاطف هــنـا
أكـــثــر مـع اإلنـــســـان الــضـــعـــيف
وأن هـذا الــعـاجـز تـدرب الـعــاجـز
عــلـى جتــســيــد انــفــعــال احلــزن
بـفــعل تـكـراره فــصـار مـاهـرا في
فـكـيف اذا كـان هـذا تـمـثـيـل دوره
ـرأة !. وألن احلزن اإلنـسان هـو ا
في اجملـتـمع الـعراقي كـان بـحجم
ــرأة فـــأنه اخـــتـــار ا فــواجـــعـــهم
لـتــكـون بــطـلــته.ولـقــد أجـادت و(
أبـدعت ) في جتـســيـد هـذا الـدور
بـــدرامــا تـــراجــيـــديـــة.فــكـــمــا في
فـأن في ــسـرحـيـة الـتــراجـيـديـة ا
مــأ احلـزن الــنـســائي الــعـراقي
تـتـصدرهـا جـوقة أكثـر من جـوقة
الـنائـحات الالتي يـجدن الـصراخ
وجـوقـة الالطـمـات على والـعـويل
وجــوقـة نـاثــرات الـشـعـر اخلـدود
وشاقات الصـدور..تقودهن قائدة
ـالّيه )في ( ا ـــأ أوركــــســـتــــرا ا
إيــقـــاع يـــجـــمع هـــذه اجلـــوقــات
في ويـوحـدهّن في مـباراة بـيـنهن
أيـهــمــا جتـيــد دور الـتــعـبــيـر عن
وأيـهـمـا كـان لـهـا انـفـعــال احلـزن
الـتــأثـيـر األكـبــر بـ احلـاضـرات
ــشـهــد. وبــعـد أن تــعــلن قــائـدة ا

في بالد كـــانت تـــســـمى مـــا بــ
الـــــنــــــهـــــريـن وأرض الـــــســـــواد
حتـــولت اآلن الى بـــلــد واخلــيـــر
وصـــــار الـــــفــــــواجـع واألحـــــزان
اســـــتــــــثــــــنـــــائــــــيــــــا في أهــــــله
وحـكّـامه.فوجـه احلاكم فـيه اكـثر
صـــــلـــــفـــــا من وجـه الـــــزاني في
ــارســـة الــزيـف عــلى الـــنــاس
وقلبه  صار بعد ان امسكت يداه
بالسـلطة والـثروة..وكأنه  قدّ من
كــانت اشالء حـــجــر..فــفي زمـــنه
الــــعــــراقـــــيــــ تــــتـــــطــــايــــر في
ارس فيـما هـو ساه اله  الهـواء
خـــداع الـــنـــاس ويـــعــــدهم بـــانه
سيجعل من العراق جنة..بعد ان

صيّره خرابا وافقر  13مليونا!
مـقـابل هـذا النـقـيض حلـكّام دول
الــــعـــــالم الــــذيـن يــــحــــتــــرمــــون
لــديـنــا بــشــر نــقـيض شــعــوبــهم
للبـشرية.فمن الشـائع لدى البشر
ا لديهم من مال أنهم يتباهون 
وحـالل أو جــمـــال أو مــكـــانــة أو
أوالد..إال الـــعــــراقـــيــــ فــــأنـــهم
مـهـووسـون بالـتـبـاهي بـالـهـموم
في حالة ينـطبق عليها واألحزان
قـــول الـــشــاعـــر نـــزار قـــبـــاني: "
وأحلى مـعتـقـلون داخل أحـزاننـا
ما بـنا..أحزانـنا". الحظ ذلك  ب
فـمـا أن يــبـدأ  أحـدهم أصـدقــائك
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ـــعــقــمـــة وغــيــرهــا واحملــالــيل ا
وبــاتت من األمـور الــبـديــهـيـة في
اجملــتــمــعــات ومـــنــهــا اجملــتــمع

العراقي.
- عـمل عـلى نـشر ثـقـافـة الـتـفاعل
والـتــعــاضـد اجملــتـمــعي وتــقـد
تعففة الدعم للعوائل الفـقيرة وا
ونظمت بعض اجملاميع الشبابية
عـــمــلــهــا عــبــر مــواقع الــتــواصل

االجتماعي.
ــواطن عـلى - عــمــلت صــحـافــة ا
تـــســلـــيط الـــضــوء عـــلى قــصص
ومـــبــادرات ايــجــابـــيــة في فــتــرة
الفايـروس وبفضـلها وصلت إلى
ــيـة كـمـا عـمـلت عـلى فـضح الـعـا
األعمال غـير األخالقيـة في الفترة
نـفسهـا كطرد الـفقراء من بـيوتهم
ستحـقات الشهرية لعدم دفعـهم ا

بسبب البطالة في فترة احلظر.
- بث فـيـديـوهـات وأفالم قـصـيرة
ورســـوم مــــتـــحــــركـــة تــــوعـــويـــة
وارشـاديـة عن الـفـايـروس وطـرق

الوقاية منه.
-اســـتـــخـــدم األطــبـــاء والـــكــوادر
الــــطـــــبــــيــــة مــــواقـع الــــتــــواصل
االجـتـماعي لـنشـر رسـائل صحـية
ـواطن وتـوعويـة تثقـيفـية إلى ا
ــرضـى بــأمـراض ــصــابــ وا وا

مزمنة.
- عمل عـلى بث االيجـابية واألمل
ـصــابــ الـذين بـنــشــر قـصـص ا

تماثلوا للشفاء من الفايروس.

ـحــاولــته امــتــصـاص مــتــمـثـالً 
األزمـــــة وتـــــغـــــلـــــيب مـــــصـــــالح
ـواطـنـ واالهتـمـام بـاجلوانب ا
االقتـصاديـة والثـقافيـة للـمجـتمع
وتــطـويــرهــا بــحــيث كــان عـامالً
مـســاعـدًا عـلى مــعـاجلـة األزمـات.

ومن أهم أدواره اإلعالمية:   
- إنَّ اإلعالم الـتقـلـيدي اتـكأ عـليه
فـي نقل احلـقـائق عـبر االنـتـرنيت
كـــوســـيــلـــة آمـــنــة كـــنـــقل صــوت
صـاب بـالـفيـروس ومـعانـاتهم ا
إلى الـعـالم وغـضَّ الـنـظـر كـثـيـراً
عن جـــودة الـــصـــورة والـــصـــوت
ــصـلـحــة الـقـدرة عــلى الـتـواصل
اآلمـن ولـــــو بـــــجـــــودة أقل.-جنح
إعـالم مــــــــــواقـع الــــــــــتــــــــــواصـل
االجـتــمـاعي في تـوعــيـة اجملـتـمع
الـــرقـــمـي بـــأهـــمـــيـــة الـــتـــبـــاعـــد
االجــتــمــاعي واتــخــاذ االجـراءات
الـوقـائـيـة كـاسـتـعـمـال الـكـمـامات

وبــــــذلـك يــــــكــــــون إعـالم مــــــواقع
الـــتــواصل االجــتــمــاعي قــد واجه
األزمـة في مـراحـلـهـا كـافـة أي في
ـرحـلـة األولى مـرحـلـة االنـتـشار ا
ـرحلـة الثـانيـة مرحـلة االتـساع وا
والـــنـــمـــو مــــنـــهـــا: كــــمـــقـــاومـــة
الـســلـوكــيـات الــسـلــبـيــة وتـأكــيـد
الـسـلوكـيـات اإليـجـابـيـة وضرورة
إعـداد الـرأي الـعــام لـتـقـبّل نـتـائج
ـرحلة األزمـة وغيـرها وانـتهـاءً با
الــثــالـثــة وهي مــرحــلـة انــحــسـار

األزمة وازالة أثارها السلبية.
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ومـن ســـلــــبــــيـــات (إعـالم) مـــواقع
التواصل االجتماعي هو :

-ســـهـــولـــة انـــتـــشـــار اإلشـــاعــات
تـنـاقضـة واألخـبار عـلـومـات ا وا
واطـن بل إنَّ غـير الـدقـيقـة إلى ا
ـعلـومات واألخـبار بـعض مراكـز ا
تداولت شـائعات مـواقع التواصل
ـلـفت في االجـتـمـاعي كـأخـبـار! وا
هـذا اجلانب وكـما تـظهـر األبحاث
علومات الكاذبة يتم تغريدها أنَّ ا
ونـشـرهـا بـشـكل أكـبـر وأسـرع من
سـتندة ـعلـومات الـصحـيحـة وا ا
َّـا ينعكس إلى العـلم واحلقائق. 
سـلــبـاً عـلى الـرأي الــعـام; فـبـعض
هـذه األخـبـار فاقـمت من  الـشـعور
بـالــهـلع والـذعـر وبـعـضـهـا سـاعـد
عـــلى االســـتـــهـــانـــة بـــاإلجـــراءات

الوقائية.
-الـــتــــشـــكـــيـك بـــصــــحـــة األرقـــام
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الـصـادرة من مـؤسـسـات صـحـيـة
بشـأن عدد االصـابات أو الـوفيات
والـــتــهــكـــــــم بــهــا وحتـــلــيـــلــهــا

ونقدها.
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-حـدوث مـا يـسـمَّى بـالـفوضى أو
الـتـخـمـة اإلعالمـيـة وهي نـاجـمة
عـن تـــدفق كــــمـــيــــة مـــفــــرطـــة من
َّا ـعلـومات بـشأن مـشكـلة مـا  ا
يجعل حلها أكـثر صعوبة بسبب
ــعـــلــومــاتي نـــشــر الــتـــضــلـــيل ا
والـشــائـعـات في أثــنـاء الـطـوار
الــــصـــحــــيــــة وهـــو مــــا يـــعــــيق
االسـتـجـابـة الـفـعـالـة ويـؤدي إلى
حالة من االرتبـاك وعدم الثقة ب
الــنـاس. وتُــظــهـر األبــحـاث أنَّ كم
ـعـلــومـات وشـدَّة تــدفـقـهــا غـيـر ا
الـقـائم عــلى األدلـة عـبـر مـنـصـات
التـواصل االجتـماعي كان سـريعاً
ومــحــمــومــاً وبـوتــيــرة أعــلى من
ــوثــوق مـــنــهـــا عــبــر انـــتــشـــار ا

نصات نفسها. ا
ــواقع من تـسـهـيل -مـكـنت هـذه ا
نـــشـــر اخلــــرافـــات واألســـاطـــيـــر

اخلاصة بالفايروس.
-ساعـدت على الـترويج ألدوية أو
أعــشــاب عــلى أنَّــهــا تــســاعــد في
الــشـــفــاء من فـــايــروس كــورونــا
كالبخور واحلرمل واحلبة البركة

والسماك.
وفي اخلــــتــــام نـــقــــول إنَّ اإلعالم
مـــارس فـي بـــعض مـــســـتـــويـــاته

ـبـالــغـة والـتــنـاقض والــتـهـويل ا
أثــنـــاء األزمــة; ألســبـــاب عــديــدة
مــنــهـــا: انَّ الــكـــثــيـــر من وســائل
اإلعالم تـهتم بـجذب أكـبر عدد من
ـتـابـعـ وبوسـائل مـخـتـلـفـة قد ا
تكـون مـنافـيـة لألعراف والـسـياق
الـعـام وكـلـمـا زادت اإلثـارة زادت
ـشـاهـدة وبـالتـبـعـية زاد نـسـبة ا
علِن علـيها. كمـا أنَّ كثيراً إقبـال ا
مـن اإلعـالمـــــــــيــــــــــ كـــــــــانـــــــــوا
ينـســــــــــــاقـون خلف الـشـائـعات
عــــــــلـى وســــــــائـل الــــــــتـــــــــواصل

االجتماعي.
ـصـداقـيـة لـكـن اتّـسم بـعـضـهـا بـا
والــتــزم بــالــضـوابـط الـتـي حتـكم
دورهـــا في إدارة األزمـــات فـــضالً
عن قيامه بالفورية في نقل أخبار
األزمــة والــتــعــريف بــهــا وإمـداد
اجلـمهـور باحلـقائق الـتفـصيـلية
والـعــمق والــشـمــول في تــغـطــيـة
جـوانـبــهـا اخملـتـلـفـة وكـان هـدف
الكثير مـنها في تناولها اإلعالمي
مـسـاعـدة اجملــتـمع في مـواجـهـته

ألزمة كورونا والتغلب عليه.
ـــواقع ـــكن الـــقـــول أنَّ هـــذه ا و
مـــارست أدوارهــــا ووظـــائــــفـــهـــا
الـتــوعـويــة والـتــثـقــيـفــيـة; فــهـذا
ي الـــذي رافق االهــــتـــمـــام الـــعـــا
ظـهور وتـطـور ومـعـاجلـة كـورونا
لم يــكن لـيـتـحـقق لـوال الـتـحـشـيـد
الـكــبــيـر مـن وســــــــــــائل اإلعالم

بكافة أنواعها.

سـجـل (إعالم) مــواقع الــتـواصل
االجـــتـــمـــاعي (فـي كلّ الـــبـــلــدان
تقـريبـاً) حضـوراً مذهالً في أزمة
كــورونـا ومــنــذ ظـهــور احلـاالت
األولـى من اإلصـابـة بـالـفـايروس
ـعـلــومـات واألخـبـار بــتـوفـيــره ا
ــواطــنــ إلى بــشــأنه ودعـــوة ا
احلـــــذر بـــــاتـــــبـــــاع اإلجـــــراءات
الوقـائـيـة بل إنَّ جائـحـة كـورونا
وصـــلت إلى مــــواقع الـــتـــواصل
االجـتـمـاعـي في الـكـثـيـر من دول
الــعــالم قــبل وصـول الــفــايـروس
إلى حـــدود الـــدول وأجـــوائـــهــا;
ليـشـهد اجملـتـمع الرقـمي حـالتي
ســلــوكــيـة ومــعــلــومــاتــيــة غــيـر

. مسبوقت
ايجابياته في أزمة كورونا:

تــعـــامل إعالم مـــواقع الـــتــوصل
االجــتـــمــاعـي في أحــد جـــوانــبه
ـــنـــهج اإليـــجـــابي مـع األزمــة

ـالّيه )عن فـــتـــرة األوركـــســـتـــرا(ا
فـأنه يـتم فـيـهـا تـقـو اسـتـراحــة
لـلــمـشــاركـات عـلـى وفق مـعــايـيـر
(مــوضـوعــيــة ) من بــيـنــهــا:شـدة
وال بـأس اذا كـان احـمـرار الــوجه
مخرمشا باألظافر أو سيالن الدم
أو تــقــطـــيع شــعــر عــلـى اخلــدود
أو شدة البس أو تمزيق ا الرأس
أو من كـــانت قــد بــحـــة الــصـــوت
أغـــــمـي عـــــلـــــيـــــهـــــا صـــــدقـــــا أو
هسـتيريـا..وحتظى الفـائزة منهن
بـاالهــتـمـام والــتـعـاطف واإلطـراء
ــديح عـلى وفــائـهـا وطـيــبـتـهـا وا
وصـــــدق مـــــشـــــاعـــــرهـــــا. حـــــتى
الــرجـــال..صــار الــنـــواح عــنــدهم
مقـبوال وصـاروا يدّربون اطـفالهم
عـلى ضـرب الــزجنـيل واسـتـقـبـال
احلـــيــاة بـــاألحـــزان..بل قل احلب
ايـضـا..الذي نـشـيـعه في اغـانـيـنا
ازوشـية..وال يعـلمون ـشبعـة با ا
أن أفـدح خـسـائـر احلـزن هـو عدم
عـنى احلـيـاة)وما االحـسـاس بـ(
يــنــجم عــنه من كــراهــيــة الـنــفس
واآلخر.ان احلزن انفـعال انساني
وعــاطـفـة بــشـريــة تـنــتـاب مــعـظم
الـنـاس في اجملتـمـعات كـافـة ح
يـتــعـرضـون الى ازمــة او فـاجـعـة
عاناة كفـقدان عزيـز او الشعـور 
دة آخـرين..وأنه يـسـتـمر عـنـدهم 
محدودة..فـيما هو عنـد العراقي
(مـكـتـوب عـلـيـهم).والـغـريب أنـهم
ماضون بالتباهي في التعبير عن
وجلدهم أحزانـهم وطول حـدادهم
لـذواتهم..بالـرغم من أنـهم جزعوا
وفي أعمـاق كلّ واحد مـنهم مـنهـا
صرخـة تصيح: أمـا لهذه األحزان

من آخر!!
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية
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االحـتـجـاج الــواسـعـة الـتي قـدّمت
أكـثـر من  600 شــهـيـد ونـحـو 20
ألف جــــريح ومــــعــــوّق? أم أنــــهـــا

ستعمّق األزمة بتدوير الزوايا?
w³Fý ŸULł«

وإذا كان هناك شبه إجماع شعبي
عـــلى ضــرورة الـــتــغــيـــيــر ســواء
بـاالنـتــخـابــات أم بـغـيــرهـا إلّـا أنّ
هـنــاك طـيـفـاً واســعـاً من اجملـتـمع
أخـذ يتـلـمّس عدم جـدوى التـعويل
عـلى االنـتـخابـات لـوحـدها في ظل
قانون انتخـابي ال يلبّي طموحها
ـــزيـــد من ألنّ ذلـك ســـيـــؤدّي إلى ا
ـــنـح "الـــشــــرعـــيّـــة" اإلخــــفـــاق و
لــلــقــائـمــ عــلى احلــكم فـي إطـار
مـنــظــومـة  9 نـيــســان تـلـك الـتي
اســتـــأثــرت بــالــســلـــطــة مــا بــعــد
االحتالل والتي مـارست نوعاً من
احلــكم أدّى إلى تــشـــويه الــفــكــرة
ـقـراطــيـة خـصـوصـاً في ظل الـد
ـكـوّنات" دسـتور قـام عـلى مـبـدأ "ا
الـتي ال تـعــني سـوى احملـاصـصـة

وخـــصــوصــاً لــفــريق مــنــهــا أّمــا
الفريق اآلخر فله وزارة اخلارجية
ــــالــــيــــة نــــاهـــــيك عن أو وزارة ا
واقع الـتوزيـعات األخـرى لبـقيّـة ا

التي يُطلق عليها السياديّة.
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إنّ ذلـك يعـني تـراجع إنـتاج طـبـقة
ســيــاســيــة جــديــدة خــارج نــطـاق
الــبـلــوكـات الــقــائـمــة واسـتــمـرار
صيغة االئتالفات احلاكمة بتدوير
طاقمها في إطار زوايا مغلقة وقد
ظلّـت التـجربـة الـلبـنانـيـة لنـحو 7
عــــقــــود من الــــزمـــان تــــدور داخل
الــدائـرة نـفــسـهـا والــتي تـكـرّست
بـــعـــد انــتـــهـــاء احلــرب األهـــلـــيــة
وتـــوقــيع اتــفــاق الـــطــائف الــعــام
 1989 حـيث تـكـرّر تدويـر الـزوايا
على نحو تستطيع كل زواية منها
ـــا أن تـــعـــطل الــــزوايـــا األخـــرى 

عطّل". يسمّى بـ"الثلث ا
 ويــبــدو أنّ الــتــجـربــة الــعــراقــيـة
اقـتـفت أثــر الـتـجـربـة الــلـبـنـانـيـة
األمــر الــذي سـيــزيــد من اإلحــبـاط
الــشــعـبـي ويـضــعف من االنــدفـاع
الذي يطالب بالتغيير ويعوّل على
االنــتـــخــابـــات كـــإحــدى وســـائــله
بــسـبب بــقــاء الــقــد عـلـى قِـدمَه
واســتـــمــرار الــطـــبــقــة احلـــاكــمــة
ـواقـعهـا عـلى الـرغم من فـشـلـها
زمن في حتقيق احلدّ األدنى من ا
ـواطـن في ظلّ اسـتـمـرار حـقـوق ا
ـالي واإلداري وانـفالت الـفـســاد ا
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بيروت

السالح واستشراء ظواهر العنف
واإلرهـاب والـتـغـوّل عـلى الـدولـة
بتـقـد مـرجـعيـات مـا دونـها إلى
ما فـوقها بـاسم الطائـفة أو الدين
نطقة أو العشيـرة أو احلزب أو ا
أو اجلـــهـــة نـــاهــيـك عن تـــدهــور
اخلـدمـات الصـحـيـة والـتعـلـيـمـيّة
والبلديّة وارتفاع معدالت البطالة
وازديـــاد مــــســــتـــويــــات الـــفــــقـــر
ة لذلك انحسرت جاذبيّة واجلر
االنـتخـابـات حـتى أن انـتـخـابات
الــعــام  2018 لم يـــشــارك فــيــهــا
ــئــة  من مــجــمــوع ســوى 20 بــا
الـنــاخـبــ فـلم يــعُـد الــصـنـدوق
االنتـخـابي أمالً في الـتـغـيـير ألنّ
ما يخـرج عنه بالـتزوير أو حسب
االصـــطـــفـــافـــات الـــتي يـــوفـــرهــا
الـقــانــون االنـتــخـابي كــان يـعــيـد

إنتاج الطبقة السياسية ذاتها.
وإذا كــــان شــــعــــار "الــــثــــورة في
صــنـدوق االقــتــراع" وهـو عــنـوان
كـــتـــاب لي عـــرضت فـــيـه جتــارب
دولية منذ التـسعينات في أمريكا
الالتـيـنـيّـة والـبـلـدان االشـتـراكـيـة
الـــســـابــقـــة إضـــافـــةً إلـى جنــاح
نـــيــلــســون مــانــديال بــالــفــوز في
ــقـراطـيـة أدّت إلى انـتــخـابـات د
وضـع حـــــدّ لــــنـــــظـــــام الـــــفـــــصل
الــعــنـصــري الــذي دام مـا يــقـارب
ثالثـة قرون من الـزمان فـإنّ األمر
يــحـتــاج إلى تــوفّـر مــســتـلــزمـات
ضــروريّــة سـيــاســيّــة وقـانــونــيّـة

وأمــنــيّــة وإجــرائــيّـة وفـي حــالـة
غــيــابــهــا سـيــتم تــدويــر الــزوايـا
احلادّة األمـر الذي سيـزيد األزمة
العراقيّـة السياسيّـة واالقتصاديّة

واالجتماعية حدّة?
لـقد حـكـمت الشـيـعيّـة الـسيـاسـية
لــثالث دورات ونــيّف في الــعـراق
مـنـذ الـعام  2005 وكـذلك حـكمت
اإلثـنـيـة الكُـرديـة إقـلـيم كـردسـتان
بالـتقاسم بـ احلزب مـنذ العام
 1992 فـهل تــغـيّــرت الـصـورة أم
ازدادت تـعـقــيـداً? إنّ نـقـطـة الـبـدء
تـــــكــــــمن فـي إصالح الــــــنـــــظـــــام
الـقانـوني والدسـتوري بـإلغاء كلّ
مــــا من شـــأنـه إعـــاقـــة تــــطـــبـــيق
ــقـراطــيــة وإزالـة ــعــايـيــر الــد ا
األلـغـام الـعــمـلـيّـة الــتي تـعـتـرض
ـعــتـمـد ذلـك وال سـيّـمــا الـعُــرف ا
حتـت عـنوان "الـتـوافـق" الـذي هو
في حـقـيقـته نـظـام لـلمـحـاصـصة
وال بدّ أن يعتـرف اجلميع بوجود
األزمة وأن يُبدوا الرغبة في حلّها
بــالــتــوصل إلى عــقــد اجــتـمــاعي
ـواطنة وتـعميق جـديد لتـأصيل ا
ـانيّ الــفــهم الــسـلــيم لــدور الــبــر
ـا فيه بـاعتـبـاره مشـرّعـاً ورقـيبـاً 
خـدمة اجملـتمع وذلك بـرفع درجة
الـــوعي احلــــقـــوقي اجملــــتـــمـــعي
بـأهمـيّـة وظيـفـة االنـتخـابـات وما
تــرتّــبه مـن نــتــائج عــلى صــعــيــد

التغيير.
{ باحث ومفكر عربي

أعـــلن رئـــيس الــوزراء الـــعــراقي
مصطفـى الكاظمي يوم  6يونيو
(حـزيـران)  2021مـوعـداً إلجـراء
االنــتـخــابـات الــتي كــانت إحـدى
ـطـالب الــتي رفـعـتـهـا سـاحـات ا
االحــتــجـاج مــنــذ شــهــر تــشـرين
األول العام 2019 وكـانت بعض
الكـتل والـكيـانـات السـيـاسيـة قد
أعـلـنت عن اسـتـعـدادهـا خلـوض
االنـتـخـابـات طـارحـة "أحـقّـيـتـها"
في تولّي منصب رئاسة الوزراء
وال سيّـمـا كـتلـة سـائرون بـقـيادة
مقـتدى الـصدر بـاعـتبـارها تـمثّل
ــان "الــكــتـــلــة األكــبــر" فـي الــبــر
احلــالـي إلّــا أنّ هــنــاك أوســاطـاً
شـعبيّـة بدأت تشـكّك في إمكـانية
إحــــداث تــــغــــيـــيــــر بــــواســــطـــة
االنـتخـابات لـوحدهـا دون إجراء
إصالحـــات جـــذريّــــة في بُـــنـــيـــة
الـنــظـام الـسـيــاسي والـقـانـوني
فــهل ســتــؤدي االنـتــخــابـات إلى
نشودة حلركة حتقيق األهداف ا

الـطـائــفـيـة اإلثــنـيـة عــلى حـسـاب
تكافئة. تساوية وا واطنة ا ا

ة عمليّة التغيير وهذا يعني هز
عبـر "خـيـار االنتـخـابات" الـقـادمة
بـــالـــصـــورة الـــتـي جـــرت فـــيـــهــا
واآللــــيـــات الــــتي اعــــتــــمـــدتــــهـــا
والـتـقـنــيّـات الـتي ســارت عـلـيـهـا
سـابــقــاً وتــبـديــداً لــلــتـضــحــيـات
اجلـسـام الـتي اجـتـرحـتـهـا حـركة
االحـــتـــجـــاج حــــيث ســـيـــصـــاب
ـواطن بخـيـبـة أمل مـريـرة تـزيد ا
انـات التي من مـعـاناته ألنّ الـبـر
أنـتـجـتـهـا االنـتـخـابـات الـسـابـقـة
تــــوزّعـت بــــ قــــوائم وحــــصص
لـلـكــتل واجلـمــاعـات الـســيـاسـيّـة
ذاتـهــا دون تـغـيـيــر يُـذكـر. وظـلّت
االئـتالفـات الـثالثـة "راسـخـة" ب
الـشـيـعــيّـة الـسـيـاســيّـة الـتي لـهـا
مــوقع رئـاســة الـوزراء والـسُــنّـيـة
السـياسيـة التي لهـا موقع رئاسة
ان والكردية السياسية التي البر
لـهــا مـوقع رئــاسـة اجلــمـهــوريـة
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احلب قيمة شعورية ال تستقيم إال ب طرف متشابه أو مختلف في النظرة إلى
احليـاة وما يـتفـرع عنـها من أحـوال. وشخـصيـات هذه الـرواية مـختـلفـ في النـظرة
رأة في احلياة العـامة واخلاصة وهو اجملـال الذي تدور حوله رواية وقع الـرجل وا
بدعـة شيخـة البرازي لـتعالج "صـدى الببـغاء" الروايـة التي التي كـرستهـا الروائيـة ا
من خاللـهـا قـضـايـا نـســويـة تـتـصل بـطـبـيــعـة األنـثى وتـكـويـنـهــا الـنـفـسي والـثـقـافي
ساواة ورفض كل واجلمالـي وفيها تتطرق إلى مـوضوع إقصاء األنثى واحلق في ا
ّ ما يـتّصل بـعملـيات الـتنمـيط اجلنـسي التي كرّسـتهـا الثقـافة األبّـوية والتي  فـيها
ـعايـيـر (تـقـالـيد) اجـتـمـاعـية إعالء جـنس الـذكور عـلى حـسـاب جـنس الـنسـاء طـبـقـاً 

وليست دينية.
صـدى الـبـبـغــاء" هي قـصـة حبّ جتـمع امـرأتـ بـرجل واحـد األولى "فـاطـمـة" امـرأة
عـرفة وتـنميـة ثقـافتـها مـعلّـمة وناشـطة نـسويـة تعـيش احلياة مثالـية سـاعيـة إلى ا
مـارسة اخلاطـئة لـلتقـاليد فاهـيم وا العـصريـة في "السوشـيال مـيديا" وثـائرة عـلى ا
ـرأة. والثـانيـة "سوسن" امـرأة لعـوب ذات غنج ودالل الـدينـية الـتي تالمس حـقوق ا

رسامة ساخرة من كل شيء ومُحِبة للحياة واحلرية.
 وعـلى الــرغم من هـذا الــتـنـاقض الـذي يــفـرّق بـ الــشـخـصـيــتـ إال أن كـلــتـاهـمـا
ـتـحـدر مـن طـبـقـة ارسـتـقـراطـيـة اجــتـمـعـتـا عـلى حب رجل واحــد "خـالـد" احملـامي ا
ؤمن بـتعدد الزوجـات يريد أن يُحب تنـاقض فكراً وسـلوكاً وا الناجح في عـمله وا

وأن يتزوج ولكن على طريقته "التملك".
 فهل سيـنجح هو في فرض إرادته? أم سـتنجح إحداهمـا أو كلتاهـما من الفكاك من
يز هذه الرواية هو ما حتتويه من جماليات السرد الروائي األنثوي أسر حبه? مـا 
والـدقـة في الـتـعـبــيـر والـرهـافـة في الـذوق والـعــمق في الـرؤيـة جتـاه اآلخـر واحلـيـاة

ومــواءمـة الــلــغـة مـع األفـكــار الـتـي تـعــبّـر
عنـها وتماهي تعـابيرها ب األنا واألنتِ
وخـاصـة أنــهـا اعــتـمـدت احلــوار والـبـوح
نـولوج واألهم مشـاركة القـار أفكار وا
الروايـة وإثارة حـفيـظته إلعـادة النـظر في

سلّمات التي تربى عليها...  ا

صـوّرة "أستريـكس" على ما أعـلن في حديث صحـافي نشر ـقبل اجلزء الـتاسع والثالثـون من سلـسلة الـكتب ا  يُتوقع ان يصدر في  21تشرين االول/أكـتوبر ا
األحد الكاتب جان إيف فيري الذي بات مع الرسام ديدييه كونراد "األبوين" اجلديدين لبطل بالد الغال. 

انش" االسبوعية الفرنسية إن اجلزء اجلديد من السلسلة يتمحور على "السفر" إذ أن البطل أستريكس وأوبيليكس وقال كاتب السيناريو جمللة "جورنال دو د
"سيذهبان إلى وجهة جديدة  الى بـلد غير موجود فعلـيا بحدّ ذاته اليوم".وكان اجلزء الثـامن والثالثون "ابنة فيرساجنيـتوريكس" لفيري وكونراد الكـتاب األكثر مبيعاً عام
 عاماً هـما ريـنيه غوسـيني وألـبير أوديـرزو وقد توفي غـوسيـني في تشرين 61 في فرنسـا.جتدر اإلشارة إلى أن مـبتـكرَي مغـامرات أستـيريـكس وأوبيلـيكس قبل  2019

الثاني  1977 فيما رحل أوديرزو في آذارالفائت. 
ـستـجد كان مـوضوعـاً مغريـاً لكـنه آثر صرف الـنظـر عنه نظـراً إلى أن "الوبـاء موضوع مـحزن ومـثير لـلكـثير من وقال فيـري إن تنـاول الكـتاب اجلديـد فيـروس كورونا ا
ـسـتـحـسن تـالـيـاً اخـتـيـار مـوضـوع آخـر لـلـضـحـك". وأضـاف أن األمـر ال يـخـلـو مع ذلك من "بـعض الـتـلـمـيـحـات" مـنـهـا مـثالً إشـارة إلى "مـشـروب يـشـبه الـقـلق ومن ا
وضوع اجلديد". وأضاف "لقد وافق اللقاح".ورداً على سؤال عما إذا كان قد تمكن من التشاور في شأن الكتاب اجلديد مع أوديرزو قبل وفاته أشار إلى أنه "كان اطلع على ا

على القصة وشجعنا".
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ة تـمثلـها الـعصـور احلجـرية الـقد
حـيـث أدهـشت هـذه الـرسـوم الـعـالم
كــروائـع إبــداعـــيـــة لــبـــدايـــات الــفن

البشري...".
وقــــــد خـــــصـص لــــــلــــــفــــــصل األول
ــوضــوعــات الــتــالــيــة: احلــضــارة ا
شرقية ترسو في اإلندلس والعصر ا
الــــذهـــبي لـألدب والـــفن اإلســــبـــاني
مهدون وعصور التنوير األوربي و ا
لـــــظــــهــــور الـــــفــــنــــون احلـــــديــــثــــة
وديغوفيالسكس واجلريكو إستبيان
مــوريــو وفــرانــثــيــســكــو ثــوربــاران
والونسو كانو وفرانـثيسكو باجيكو

وخوسيه دي ريبيرا وملحق صور.
أمـــا الــــفـــصل الــــثـــاني فــــقـــد ضم:
ـــعـــاصــر مالحـــظـــات حـــول الــفـن ا
ــشـــاهــيـــر في الـــفن الــتـــشــكـــيــلي ا
وفـرانثـيسـكو غـويا وبـابلـو بيـكاسو
ـفاهـيمي وانـتـونيـو تابـيس والـفن ا
وخوان مـيرو سـلبـادور دالي وخوان
غـريس وخـولـيـو غــونـثـالث ومـلـحق

للصور.
وقــدم في الــفـــصل الــثــالث:  فــنــاني

1957 EI جــــمـــاعــــة اخلـــطـــوة
Paso: وهم كل مـن: انـــتـــونـــيــو
سـاورا ومـارت جـيـرنـو ولويس
فيتو و مانـويل ميارس ورافائيل

كانوغار وملحق صور.
بـيـنمـا قـدم في الـفـصل الرابع كل
مـن فــنــاني طالئع الــفن احلــديث
وهم: انــتـونــيــو كالبي وخـورخي
اوتـيـثـا وادواردو جـبـيـيـدا وانـتـو
غـــــاودي وخـــــواكـــــ ســـــورويـــــا
ومــاريــانــو فــورتــوني ايــســيــدرو
نونـيل وخوسيه غـيتيـريث سوالنا

ورامون كاساس وملحق صور.
بـيــنــمـا قــدم في الــفــصل اخلـامس
بقيـة الفنـان وهم كل من: خوسيه
غـيـريـرو وانـتـونـيـو لـوبث ومـانـويل
هرناندث مامبو و وانتونيو منغوته
و لــوثـــيــو مـــونــيـــوث وبن خـــامــ
ـيـديو بـانـسيه ولـويس غـورديو ور
بـــــارو وخـــــوان بـــــاالخــــوال وادوارد
ارويـو وسوسـانا سـوالنـو والونـسو
الـبسـيط وريـكاردو سـانث و مـانويل
بــالـديس ومــغـيل بــارثـيــلـو وبــابـلـو
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عبـد الله الغـذامي مفهـوم العقل في
الـثـقـافـة اإلسالمـيــة وفي الـفـلـسـفـة
الـغـربــيـة وكــتب الـبـاحـث مـنـصف
الـوهـايـبي في نـظـريـة الـشـعـر عـنـد
الـعـرب بـ الـقـد واحملـدث فـيـمـا
كــان مـوضــوع الـدكـتــور نـادر كـاظم
هو عن (زمن األشياء ـ الوقوف على
كــتـــفي بـــروديل ومــاركـس) وكــتب
الـــدكـــتـــور عـــلـي حـــاكم صـــالح عن
(روايــة صـوت الــطـبـول من بــعـيـد ـ

البحث عن بداية). 
قاالت فقد كتب: كاظم أما في باب ا
ـــهـــرجــان) احلـــجـــاج عن (زمـــان ا
والدكـتـور سعـيد عـدنان عن (طالئع
الـتـنــويـر في الــعـراق) وكــتب عـبـد
الـقـادر احلـصــني (بـ مــهـرجـانـ
للـشعر) وتـساءل علي الـنجار  (هل

نا?).  ينقذ الفن عا
وكـتـب الـدكـتـور عـلي مـتـعب جـاسم
مــوضـوعــاً عــنــوانه (أزمــة نــقـد أم
أزمـة نــاقـد) فــيـمـا تــنـاول الــدكـتـور
إبــراهــيم خــلــيل الـعـالف عن ذاكـرة
األقـالم الــعـــراقـــيــة (1964ـ 2014)
وكــتب عــلي مــحــمــود خــضــيــر عن
(نــــــــوبـل لـــــــآلداب  2020/عـــــــودة
االعـتـبـار إلـى الـشـعـر) فـيـمـا تـناول
الكاتب جنم والي موضوعاً عنوانه
(فـيــمـا يــخص الــكـتــابـة ومــشـاغل
الــــــوقت احلــــــر).  حــــــفل الــــــعـــــدد
بــنــصــوصٍ مــتــمــيــزة لــنــخــبــةٍ من
الـشــعــراء مـنــهم : عــدنـان الــصـائغ
وعبـد الرزاق الربـيعي وعمـاد جبار
وآيـة مـنـصـور وآدم فـتـحي وإيـهاب
وقـصائـد غيـر منـشورة الـبشـبيـشي

للشاعر يوسف الصائغ.

بــاالثـــويــلـــو وخــوســـيه مـــانــويل
ميرييو وملحق صور.

وتــنـــاول في مـــلـــحق خــاص رواد
األدب والـــشــعــر احلـــديث كل من:
رافـائيل الـبرتي وفـردريكـو غارثـيا

لوركا وانتونيو غاال.
لينـهي الكتاب بـتثيت قائـمة بأكثر

من مائة مصدر إسباني.
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بغداد

صــدر فـي بــغــداد مــؤخــراً لــلــفــنــان
ــغــتــرب كــاظم شــمــهــود الــعـــراقي ا
طـــاهــر كــتــابــاً حتـت عــنــوان (الــفن
ـــعــاصــر والـــريــادة في اإلســـبــاني ا
العالم) بـ  (247) صفحة من احلجم
الكبير وقد ضـم على خمسة فصول
فـــــضـالً عن مــــــلـــــحـق بـــــرواد األدب
والـشــعـر احلـديـث في إسـبــانـيـا مع
مـصــادر بـالــلـغــة األم (اإلسـبــانـيـة)..
مـــعــززاً بـــالـــعــديـــد من (الـــلـــوحــات

لونة). ا
ـصـادر ويــعـد هـذا الـكـتـاب من أهم ا
ــتـــرجــمــة الــتـي صــدرت عن الــفن ا
اإلسـبـاني حـتى اآلن كـونه مـسـتـلهم
من عدة مصادر بلغة األم أوالً وليس

الـتـحـريــر الـشـاعـر الــدكـتـور عـارف
الساعدي وتصمـيم الفنان الدكتور
ـطـلـبي.كـان مـلـف الـعـدد هو لـبـيـد ا
أبــرز مــفــاجـأة قــدمــتــهــا اجملــلـة إذ
احـتفت بـتسـعيـنيـة الشـاعر الـكبـير
أدونــيس بــأن كــلـفـت تـســعــة نــقـاد
عــراقــيــ بــتــوجــيه ثالثــ ســؤاالً
نــقـديــاً تــسـتــقــرىء فـيه رؤيــته إلى
الشعر واحلياة وفق جتربته الثرية

الطويلة.
كم هـو مــدهش أن يـجــتـمع نــقـادنـا
الـكبـار أمـام شاعـرٍ كبـيـرٍ ليـحاوروه

عن بعدٍ مقرب إلينا آراءه. 
كـان الــســائــلــون هم :فــاضل
ثــامــر ويــاســ الــنــصــيــر
وعلي جـعـفر الـعالق وحا
الــصـــكــر وبــشـــرى مــوسى
ي صــالح وســعـيــد الــغـا
وبــاقـــر جــاسم وعـــبــد الــله
إبـــراهــــيم و حـــسـن نـــاظم.
فـأدونـيس في عـيـون الـنـقـد
العراقي ليس شـاعراً كبيراً

فحسب بل مفكراً كبيراً. 
ضم الـعـدد أيـضـاً دراسـاتٍ
مهـمةً :فكـتب النـاقد فاضل
ثــــــامـــــــر عن : الـــــــروايــــــة
بــوصـفـهــا رؤيـا ونـبـوءة ـ
قــراءة تـأويـلــيـة في روايـة
(أحــــمــــر حــــانــــة) وقــــدم
الـدكــتـور ضــيـاء خــضـيـر
قـــراءة في قـــصــة(األرنب)
ـــوسى كـــريـــدي وكـــتب
الـــدكـــتـــور لـــؤي حـــمـــزة
ـــدن الـــتي عـــبـــاس عـن ا
حتـدثــنـا وتــنـاول الــدكـتـور
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صـدر حـديـثـا عن دار سـطـور
في بـغـداد بــتـرجـمـة الـشـاعـر
رعد زامل كـتاب (كـيف تموت
ـــولــفــيه ــقــراطـــيــات)  الـــد
دانـــيــال زيـــبالت وســـتـــيــفن
لــيـفــتــسـكـي بـواقع في 275
صـــــفـــــحـــــة من الـــــقـــــطــــــع

توسط .  ا
 وقــال" زامل " بــان الــكــتـاب
يـضم تسـعة فـصول تـتناول
أمــثـلـة وشــواهـد تـأريــخـيـة
ـقراطية في حول موت الد
الـعــالم من الــداخل بــسـبب
دخالء سـيـاســـــــيـ كـانت
لـهم مـيـولـهم االسـتـبـداديـة
حــيث تـســلــمــوا الـســلــطـة
ـؤسـسات بـسـبب جتاهل ا
الـــســـيــاســـيـــة الــغـــربـــيــة
لـــعالمـــات حتـــذيـــر كـــانت
تــــؤشــــر اســــتـــبـــــــــدادهم
الى ان لــــيس مــــشــــيـــــرا 

قـراطية كـافي ان تكـون هنـاك د
ـتـحدة االمـريـكـية في الواليـات ا
مثالً  ,بل ال بد من أسوار حماية
ـــــقـــراطــيــة تــصـــون هــذه الـــد
ـومـتـهـا ـوهــا ود وتـدافع عن 
ويــــأتـي قــــلـق الــــكـــــــــثـــــيــــر من
االمريكان اليوم بسبب شعورهم
بــــــانــــــحـــــــالل هــــــذه االســـــوار

وتآكلها .
  وتــابع  " بــان الــكــتــاب تــنـاول
ايـــضـــا ضـــرورة االبــــتـــعـــاد عن
الـتعـصب احلزبي فـهنـاك الكـثير
ــواقف الـتي تــظـهــر عـداوة من ا
ــقـراطــيـ واجلــمـهــوريـ الـد
لـبـعـضـهم الـبـعض في حـ كـان
يــنــبـــغي الــنـــظــر الى بـــعــضــهم

كمنافس في السياسة وليس
كاعداء.

  واضاف " زامل " بـان الكـتاب
ســــجـل في فـــــصــــله الـــــثــــامن

العالمات االسـتبدادية التي 
تــســجـــــــيــلــهــا ضـد الــرئــيس
تـــرامـب وقــــــــيـــادتـه حلــــركـــة
ولد) ضد الرئيــــــس اوباما (ا
طــــاـــــــعـــنــــا بــــشـــــــــــرعـــيــــته
الـســيـاسـيـة لــكـونه من اصـول

افريقية .  
وجـاءت تـرجـمـة الـكـتـاب بـلـغة
رشـيــقــة وجـمــيــلـة جتــنح الى
ـــــعـــــنى الـــــوصـــــول الى لـب ا

بصورة مباشرة  .
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ـتــرشــــحـة وتـباين الـسـيــاســـيـة ا
وجــهــــات الـنــظــــر الــتي اجتــهـــت
صـــــوب الـتـنــــاول والـتـــداول  ,في
قــرائــتي لــكـتــاب " مــحــمــود صـالح
الــكـروي رؤيــة عـراقـيــة في الـشـــأن
ــؤلــفــــه ــغــــاربي "  الــســــيــاسي ا
هـشــــــام الـقــيــــسي وجــدته كــتـابـاً
نـظــور انـطالقاً جاء ضـمــن هـــذا ا
من الـتـصـور الـنظــــري والـتـحـليــل
الـســــياسـي والتـاريـخـــي لـلمـفـكــر
مـــــحـــــمـــــود صــــــالـــح الـــــكـــــــروي
ـوضـوعـات في الـشـــأن الـسـيـاسي
ـغــــاربي الـذي كـانت والــتـاريـخي ا
الكـتـابة عـنــه فــي العـــراق تواجــه
صعــوبة فـي عقــد الثمـانينـــات من
الـــقـــرن الـــعـــشـــرين وال زالـــت رغم

صـعــوبـة الـكــتـابــة فـيــه لـكــــونـهـــا
تمثّل ابتكاراً في الكـتابة السياسية
للمدرســـة العـــراقيــة نظــراً لنــدرة

الـــــوثـــــــائــق
ـــــصــــــادر وا
ـــــــراجـــع وا
ذات الـصــــلـة
بـــــالــــــشـــــــأن
الــــســـــيـــاسي
والـتــاريـخـــي
ــــــغـــــــــاربي ا
الـــبــعــيــــد عن
الـــــعــــــراق من
حــــــــــــــــــــــــــيــث
اجلـــغـــرافـــيــــا
ولـــصــــعــــوبـــة
الـــــــتـــــــواصــل
آنـــذاك وحـالـياً
ــــفـــــكـــر لـــكن ا
الــــــــــكـــــــــــــروي
واصــــــــــــــــــــــــــــل
مــــــــــشـــــــــــــواره

الـــعـــلـــمـــي في الـــقـــراءة والــبـــحث
والــتــنــقــيب والــتــقــصي وبــجــهــــد
شـــخــصي ونــفس طـويـل وثـقــــافـة
شـــــــهــــدت له بــــذلك مــــؤلــــفـــــــاتــه
وبـحــــوثــه الــعـلـمـيـة بــالـتـمـيّـز في
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قدمت مـجلة األقالم نـفسهـا بقوةٍ
في عـددهـا العـدد الـثـالث/كـانون
األول وهي تـــــكــــمل ســـــنــــتــــهــــا
اخلــامــســـة واخلــمــســ بــحــلــةٍ
جـــديـــدةٍ وبـــنـــخـــبـــةٍ من األقالم
الـرفـيـعـة وبـدراسـاتٍ ومـقـاالتٍ

ونصوصٍ متميزةٍ. 
 بـذلت أســرة الــتـحــريـر جــهـوداً
كـــبــيــرةً في تـــأصــيل الـــرصــانــة
ــثـــلــةً والـــتــجـــديــد واإلبـــداع 
برئـيس مجلس اإلدارة الـدكتورة
رهــبــة أسـودي حــســ ورئـيس

إنــــتــــــاج األفـــكـــــــار  والـــرصـــــد 
والـــتــتــبــع  وحتـــلــيل الـــظــواهــــر
الـــســــيـــاســـيـــة
بـتـجــــرد فضالً
عــن الــــنــــقـــــــد
الـــــــبــــــــنــــــــــاء
والــــــــــقــــــــــراءة
االسـتنـبـاطـيــة
لـألحــــــــــــــــداث
الــســيــاســيــــة
والـــــتـي جـــــاء
ؤلف عـليـهـا ا
بـكــتـابه هـذا 
ســــيــــمـــا وأن
ـــــــفــــــــــكــــــر ا
الــــــــكـــــــــروي
يــــــعــــــــــد من
ـــتــمــيــــزين ا
فـي حـــــــــقـــل
الـــــعـــــلـــــــوم
الســـياسـيــة
ولـــــــــــــــــــــــــــه
اســهـــامــات عــمــيــــقـــة في مــيــادين
الــبــحـث الــعــلــمي والــنــشــاط فــيــه
وهــــذا مــا مـكّنــــه مـن التـــأســيس
لتـــوجــه مـغــاربــي في الدراســـات
الــعــلــيــــا الــعـــراقــيـــــة وحتــفــيـــــز

درس فن الـكــرافــيك/ حـفــر في كـلــيـة
دة الفـنون اجلـميـلة/ جامـعة مـدريد 
ثالث ســنـوات بـاإلضــافـة إلى دراسـة
اجلـداريـات واحلـفـر الـبارز عـمل في
EL YA وABC  مــــــــــــــــــــــجــالت
اإلسبانـيت كرسام لـقصص األطفال
والـرسـوم الـفـكـاهـيـة كـمـا سـاهم في
صـــنـــاعــة أفـالم كــارتـــون في بـــعض
ـؤسـسـات اإلسـبـانـيـة. دكـتوراه في ا
تاريخ الفن اإلسالمي/ جـامعة مدريد
ـستـقـلة. أقـام أكـثر من  34معـرضاً ا
شـخـصـيـاً أصـدر تسـعـة كـتب فـنـية
أصـدر أول مجـلة عـربـية لألطـفال في

إسبانيا....
وأستهل د. شمهود مقدمة كتابه: "ان
عراقة الفن اإلسبانـي وعظمته تتمثل
ـة التي بـإمـتـدادته التـاريـخـية الـقـد
تـعـود إلى الـعـصـور الـبـدائـية األولى
وما حفلت به تلك العهود الغابرة من
مـعتـقدات وعـادات وطقـوس مخـتلـفة
مـنـذ زمن رسـوم كهـوف الـتـامـبرا في
ــمـتــــــــدة مـا بـ 53000 حـقـبـهـا ا
ـيالد والتي إلى  11000 سـنة قـبل ا

تـرجـمـة كتـاب واحـد وثانـيـاً مـترجم
من قــبـل فــنـــان مــتـــخــصص بـــالــفن
التـشكيـلي ويعيش في إسـبانيـا منذ
ـشهد أكثـر من أربعـ عاماً ومـلم با
الـتـشكـيـلـي عمـومـاً والـفن اإلسـبـاني
خـصوصـاً ولهـذا جاءت تـرجمـة هذا
الكتـاب بشكل أمـ ودقيق وصحيح
بـال شـوائب. وتـعـريف مــخـتـصـر عن
الــفــنـان د. كــاظم شــمــهـود: مــوالــيـد
الـبـصـرة/  1950بـكــالـوريـوس رسم
كليـة الفنون اجلـميلة جـامعة بغداد/
تــخـصص في رســوم األطـفـال 1975
ومن أوائـل الــعــامــلــ فـي مــجــلــتيّ
ــزمــار) كــمـــا عــمل في (مـــجــلــتـي وا
تلفزيون بغداد إنتاج أفالم الكارتون
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عن دار مـداد للثقـافة واإلعالن والنشر
صـدر حـديـثًـا لـلـقـاص أحـمـد اجلنـديل
كـتــاب بـعـنــوان (غـابـة الــوهم) يـقع في
ــتــوسط  236 صــفــحــة مـن الــقــطع ا
وصـمم غالفـه الفـنـان فـاضـل ضـامد 
وتـضـمن مـرويـات عدة من عـنـاويـنـها :
الـعالج القاتل العصافـير تموت جوعا
في الـبيـادر وصايـا كلـبي عنـد وصول
الــعـاصــفـة اجلــراد ال تــأسـفــوا عـلى
زمن ـــواجـــهـــة  الـــدنـــيـــا  صـــرخــــة ا
االنـحطاط. وفي االهداء نقرأ:الى كلبي
ـغدور كان يسـقي رأسي بالوفاء في ا
زمن ال يـعـرف غـيـر الـغدر. وفي غالف
الـكتاب االخير نقـرأ للجنديل:كنت ارى
اجلـراح تـنـكفئ عـلى اجلـراح والـدماء
تــســيـل عــلى الــدمـــاء واخلــوف يــلــوذ
بـخوف اشد منه والفجيعة تغمر االفق
الـواسـع فـتــلـتــحم بــرزيـة أكــثـر قــسـوة
مــنــهــا ومـع ثــورة الــبــراكــ وجــنــون
االعـاصـير كـنت ارى وطـنا يـنـتحب في

محراب الله اسمه العراق.
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وتنميــة ســياقات البحــث العلمــي
فـيــهـــا مـن خالل مـنــحــه عــنـــاوين
لـرســـائل وأطـــاريـــح لـلـطـلـبـــة في
اجلامعـــات العــراقـيـــة وكلـيــاتهــا
مـــؤســســاً بـــذلك أيــضـــــاً مــدرســــة
مغاربيــة واعـــدة في العــراق تضم
نــخـبــــة مــتـمــيــزة مـــن األســــاتــذة
والــبـــــاحــثــيـــن واضـــعـــــاً نــتــاجه
عـــرفي الـذي جتاوز فـيه احلــدود ا
احملــلــيــــة الـوطــنــيــــة الى احملــافل
الـفكــــرية والـثقـافيــة الـعربـيـــة من
خالل نـــشــر مــؤلـــفــاتــه وبـــحــــوثه
ـتــنـوعــــة في اجملالت الــعـربــيــــة ا
والدوليــة احملـكمـة علمـيأ لتصبـــح
مـــرجـــعــــــاً أســـاســـيـــــا لـــطـــلـــبـــــة
الدراســـات العلـيــا والبـاحثيــن في
الــشــــأن الــسـيـاســي والــتـاريـخــي
ـــغــاربــي ـــعـــاصــــر وا الـــعــــربي ا
ـفكــر بشـــكل خــاص  وبـذلك فإن ا
مـــحـــمــــود الـــكـــــروي يــــســــــتـــحق
وبجــــدارة أن يـكـــون في صـفـــوف
مفكــري احلــداثــة الســياسيـــة من
ـــرحلــة العـراقـــي والـعـــرب في ا
الراهنــة  لقــد خلصت في قراءتــي
فكّــر هي رهــن هذه الى أن قيمــة ا
ا يـفتــح آفـــاق جــديـــدة  تمكّــن
ـــتـــلّـــقي من جتـــاوز مـــوقـــعــه في ا

عـــرفة  وإن العـنــاصر تاريــخ ا
ــفــــكّــــر الـــرئــيـــســـــيــة عـــنــــــد ا
الــــــكــــــــروي فـي : أن احلـــــيـــــــاة
جتـــــربــة  وان الــــديــن يــعــــالج
جانبـــاً من قضايـا احليــاة  وان
الــعــلـم يــعــــالــج جـــانــبــاً من من
قـــضـــايـــا احلــيـــــاة  وان الـــفــن
يعــالــج جـانبــا آخــــر  توشـــح
هــذه العـنــاصر كـلهـــا األخـــالق
وتـبـقــى احملصّـلـــة أن اإلنـســـان
شـــــــريـك فــــــاعــل فـي تــــــطــــــــور
مســاراتهـــا ونتــاجهـــا ليتّضــح
من هـــنـــا إهــــتـــمـــام الـــدكـــتـــــور
مــحـــمــــود الــكــــــروي بــالــشــــأن
غــاربي  إذ تمكّــن السيــاســي ا
مـن ســــــيــــر أغـــــــواره بـــعــــمـــق
لـتكــــون كـتابـتـــه عـنهـــا بـتمـيّــز
كــبــيــــر وبــفــكـــــر مــغـــــايــر كــمـا
ـــؤلف هـــشــــــام أشــــــار الـــيـــه ا
الــقــيــســي بــفــصـــــول الــكــتـــاب
ـوثقــة بالصـــور عن الســبعة وا
الـــــــوثــــــائـــق ذات الــــــصــــــلـــــــــة
ــفـكــــر بـشـــــخـصــيـة ونــشـــاط ا

محمــــود صـــالـــح الكــــروي .
صـــفـــحـــــة 185الـــكـــتــــــاب ب  _
صـــــــــــــــــــــــــــادر عـــــن / دار أمــــل
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أن الـــغـــوص في عـــمق حـــيـــثـــيــات
الـروافـد الـسـانـدة لــبـنـيـة الـظـاهـرة
السياسية بنظامها وقيمها ومن ثم
مساراتها من بـعد لتكون أمراً الزماً
واشـتـراطـاً واجـبـاً لـلـحـيـلـولـة دون
الوقــوع بالتعـقيدات تبعاً الختالف
ــرامي واهــتــمــامــات الــنــظــريــات ا
السـياسيـة وبناهـا الفكــــرية والتي
ال تـســـــوغ لــلــكــتــابــات مــتــانــتــهـا
ورصـانـتــهــــا  من هــنـا فــقـد بـاتت
مـسألـة الـبحث في أسـبـاب وظروف
وجتــلـيــات الــظـواهــر الــسـيــاســيـة
ـاضيـة واحلـاضرة الـتـاريخـيــــة وا
واآلتـيــــة مــســـألــة تـســتـلــــزم دقـــة
وحتـــريــاً صــائـــبــاً بــســـبب تــعــــدد
االشـكاليـات الفـكــريـة وتعـبيـراتهــا
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U²J«∫ رواية عربية  « nOMBð

dAM∫ الدار العربية للعلوم ناشرون «

»*UI”∫ 21.5*14.5 سنتم

U×HB ∫224 صفحة « œbŽ

ـعرفـة الـلغـويّة فـالـتواصل يـتـطلب تـفتـرض عـملـيـة االتصـال بـ مرسِل ومـسـتقـبل ا
ـعــنى وتـمـكـيـنه في نـفـسه ـتـلـقي ا الـوعي بـعـلـوم الـبالغـة الـتـي تـهـدف إلى إبالغ ا
ـعرضٍ حـسن وصورة مـقبـولة من خالل وسـائط عدّة رسِل  كـتمـكيـنه في نـفس ا
انتظمـتها علـوم "البالغة" وساعـد في إيصالهـا علم "التداولـية" على اعتـبار أنّه ينظر
إلى اإلنـتـاج الـلـغوي بـوصـفه فـعل كالميّ مـبـني عـلى مـقـصد مـعـيّن يـوجّه بـبـوصـلة
ي ـعرفـي واألكاد وقـف االجتـمـاعي الـذي يـوضـحه ويُـفـسّـره. ضـمن هـذا الـهم ا ا
ومـواكـبــة لـعـصـر الـتـواصل واالتـصــال يـأتي الـيـوم كـتـاب "احلـيــلـة الـلـغـويـة: بالغـة
ـؤلـفه الـدكـتـور مـحـمـد كـشّـاش الذي ـقـال عـلى وجه االحـتـمـال"  االتـصـال بـضـبط ا
يتناول فـيه دراسة "التواصل اللـغوي" بكافة مـستوياته ودواعيه ومـقاماته.. بناءً على
ـسـتـويـات الـدراسـة الـلـغـويّـة الـتي تـعـتـبـر الـلـغـة ظـاهـرة لـهـا مـا تـقـدم واسـتـجـابـةً 
ـســتـوى ــســتـوى الــصـوتـي ا ــؤلف في دراســته: ا مـســتــويـات أو جــوانب تــنـاول ا
ـنهج ـستـوى الداللي كـما اسـتـند في حتـليـله على ا ـستـوى النـحوي وا الصـرفي ا
عـرفي الـوجـداني والـنـفـسـحركـي" لضـرورته في ربط الـنـفـسي في كـافـة مـجـاالته "ا
ـتكـلم ودراسـة اجلانب الـفردي ـرسِل ا إنـتـاج اللـغة بـالـعمـلـيات الـعقـلـية ومـهارات ا

لـلــغـة وفـي مـحــاولـةٍ لــتــبـريــر بـعـض الـظــواهـر
الــلـغـويّـة وربـطــهـا بـالـسـلــوك اإلنـسـاني... يـتم
تــــنـــاول عــــوامل أخــــرى في الــــدراســــة أغـــنت
ــوضـــوع وســاهـــمت فـي إبــراز أهـــمــيـــته في ا
عصـرنا احلاضر الذي أصبح الـتفاهم فيه كما

 ." ؤلف "عصيّاً ب اخملاطب يرى ا
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VðUJ∫ د. محمد كشاش « rÝ«

U²J«∫علم التواص/ كسائل لغوية « nOMBð

dAM∫ الدار العربية للعلوم ناشرون «

»*UI”∫ 24*17 سنتم

U×HB ∫240 صفحة « œbŽ
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VðUJ∫ سيث جودين « rÝ«

WLłdð∫ ربيع هندي

U²J«∫ادارة وتسويق/ كتاب مترجم « nOMBð

dAM∫ الدار العربية للعلوم ناشرون «

»*UI”∫ 24*17 سنتم

U×HB ∫160 صفحة « œbŽ

إمـا أن تـكـون بـقـرة أرجـوانـيـة وإمـا ال إمـا أن تـكـون مـرئـيـاً ورائـعاً وإمـا ال. اصـنع
نـاسـب عـنـها. لـفـتة لـلـنظـر الـتي يـبحث األشـخـاص ا ـنتـجـات ا .اصـنع ا اخـتيـارك
وكـتاب "البـقرة األرجوانـية" يوضّح سـبب وماهيـة وكيفـية لفت الـنظر. بـ طيات هذا
شـترك بـ آبل وستاربـاكس والشركـات الرائدة? الـكتـاب ستعـرف ما هو الـقاسم ا
ـعـروفـة وهي ـواً مـذهالً? وكـيف تـتـرك خــلـفـهـا الـعالمـات الـتـجـاريـة ا كـيف تُـحـقق 
ـسوقون والـتي تضم العـناصر ة التي يـستخـدمها ا تـعاني? إن قائـمة التـحقق القـد
التـاليـة: الـسعـر والتـرويج والـدعايـة لم تعـد تـنفع. انـتهى الـعـصر الـذهبي لإلعالن
وحـان الـوقت إلضـافـة عـنـصـر جـديـد: الـبـقـرة األرجـوانـيـة وهي الـتي تـصف شـيـئـاً
اسـتثـنائـيـاً شيـئـاً غيـر بـديهي ومـثـير وغـيـر معـقـول. في كتـابه اجلـديـد األكثـر مـبيـعاً
"الـبقـرة األرجوانيـة" يحـثك سيث غودون عـلى وضع بقـرة أرجوانيـة في كل ما تـبنيه
سـاعدة في وكل مـا تفـعله إلنـشاء شيء مـلـحوظ حـقاً. إنه بـيان ألي شـخص يريـد ا

قام األول. إنشاء منتجات وخدمات تستحق التسويق في ا
n R*«

ـياً غـيرت طريـقة تـفكيـر الناس سيث جـودين هو مـؤلف ثمانـية عـشر كتـاباً رائـجاً عا
حـول الـعـمـل وتـمت تـرجــمـتـهـا إلى ثــمـانـيـة وثـالثـ لـغـةً مـن بـيـنـهــا إطالق الـفـكـرة
الفيروسـية تسويق الرُّخصة بقرة أرجـوانية قبائل الغطسة مـسمار العجلة انكز
ـدونـة التـسويـقـية األكـثـر شعـبـية في ـسـوق كـاذبـون. هو كـاتب ا الـصـندوق وكل ا
الــعــالم. هـو مــؤسس ورشـة  altMBAعـلى اإلنــتـرنت ومــديـر تـنــفـيــذي سـابق في

مـوقع ? squidoo.comوالــرئـيس الـتــنـفـيـذي
yahoo ـــبـــاشـــر في الـــســـابق لـــلـــتــــســـويق ا
ومــؤسـس الــشـــركــة الـــنــاشــئـــة الــرائـــدة عــلى
ـكنك أن تـتعـرف إليه yoyodyne.  اإلنـترنت
sethgodin.comأكــثـر عـلى مــوقـعه اخلـاص
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ـاضـية حـالة من ـصريـة في االشـهر ا شـكلت الـعالقـات العـراقيـة ا
ـتـابـعـة مـســتـمـرة من قـبل مـراكـز االبـحـاث والـدراسـات  وحـظـيت ا

ايضا باهتمام شعبي في العراق ومصر. 
اتــبـاع واراقـب الـتــحـواليــات الـكــبـيــرة الـتي شــهـدتــهـا مــصـر خالل
ـاضيـة  وحـالـة االتـطـور في البـنى الـتـحتـيـة في مجالت الـسنـوات ا
ـدن الـطــرق واجلـســور وايـضــا في مــجـال الــطـاقــة الـكــهـربــائـيــة وا
ــصـريـة لـتـوفـيـر سـكن الئق الـســكـنـيـة اجلـديـدة  وجـهـود الـقـيـادة ا
بـسكـان العـشوائـيـات وبنـاء مدراس حـديثـة ومسـتـشفـيات تـضاهي
مـثــيالتــهــا في اوربــا  كــمــا الحــظت الــقـدرات الــهــائــلــة في مــجـال
االستفادة من ثروة الغاز الطبيـعي لتكون بديال مالئما لباقي انواع
الـوقـود والـذي ال يـخـلوا بـيت مـن توفـيـر الـغـاز بـاسـعـار شـبه رمـزية
قـيـاســا ال سـعــارهـا لــلـمــواطـنــ في دول الـعــالم كــمـا ان الــقـيـادة
ــواطــنـ عــلـى اســتـخــدام الــغــاز في تــشــغــيل ــصــريــة تــشـجـع ا ا

ا يساعد على احلفاظ على البيئة وصحة الناس .  السيارات  
اضي مصـر مرت بـاحـداث صعـبة ومـنعـطفـات خطـيرة في الـعقـد ا
لـكن الـله ارد لـهــا ان يـكـون لـهـا جـيش واع وامـ حـفظ الـدولـة من
السـقوط وسـعى بكل شـجاعـة الى اعادة هـيبـة مصـر كمـا ان قيادة
هــذا اجلـيش والـتي تـمــثـلت بـالـرئـيـس عـبـد الـفـتــاح الـسـيـسي وهـو
ـصـري الـطـيب " ابـن الـبـلـد" الـعـارف بـحـال اهـله والـذي خـرج من ا
عتدلة العصامية من رحم االسرة القاهرية ذات التقاليد احملـافظة ا

عز . حي " اجلمالية " اقدم احياء قاهرة ا
رجل كما نـقول بـالعراقي " مـأصل" عاش هـموم ابنـاء وطنه وعاشت
معه احالمهم  حـملها في  30 حزيران   2013 وعبر بـشعبه الى بر
ـتـجــذرة في نـفـوس شـعب االمـان واســتـلـهم روح الــبـنـاء والـتــطـور ا
مـصر ذا احلـضـارة الـضـاربة فـي اطنـاب الـتـاريخ  وخالل سـنوات
بسـيطـة استـطاع مـهدسـوا وعمـال مصـر من مواجـهة سـنوات طوال

من االهمال  وسنوات طوال من تراكمات البيرقراطية .
وخالل اقل من سـنتـ استـطيع الـقـول ان شركـات مصـر في البـناء
واجلـسور اسـتـطـاعت بـنـاء اكـثر من  15 جـسر في الـقـاهـرة خـففت
ـرورية  بـاالضـافة الى انـشـاء طرق بـشكل كـبـير من االزدحـامـات ا
خـارجـيـة تـقـدر بـنـحـو  2000 كـلم  وبـعـد ان كـان تـعـاني مـصـر من
نـقص فـي امـدادت الـطـاقــة الـكـهـربـائــيـة بـنـحـو  5 االف مـيـغـا واط 
استطاعات خالل  3 سنوات من توفير فائض يقدر ب  3 االف ميغا
تصدر جـزء كبـير منه الى االردن  والـسودان بـعد ان بنت بـسواعد
كـوادرهــا مـحـاطـات مــتـعـددة في الـعــ الـسـخـنـة "  120 كـلم شـرق
الـقاهـرة " ومـحطـة للـطـاقة الـشـمسـية هي االكـبـر في منـطـقة الـشرق
االوسط في " اسـوان " بـطـاقـة  500 مـيـغـا مـحـطـة صـنـاعـة مـصـريـة
وبـايــدي مــصـريــة  بــيـنت خـالل سـنــوات قــلـيــلــة مـشــاريع اســكـان
مجتـمعي لـلطبـقات البـسيطـة بنوح  800 الف وحدة سكـنية رخـيصة
التـكلـفة وباسـعار مـخفـضة وبتـسهـيالت بنـكية بـاالضافـة الى انهاء
ة االسالمية واخلديوية . مشكلة العشوائـيات وتطوير القاهرة الـقد
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ـا اكـون كذلـك لكـن بكل ـصـريـة  ر قـد اكـون مـتـحـيـزا  للـتـجـربـة ا
السـنوات الطـويلة الـتي عشتـها في هـذا البلـد الذي جلـته من شماله
الى الصعيد جنوبا والى سيناء بشمالها وجنوبها  والى الغرب في
سيوا وعلى طول احلدود مع ليبيا  وزرت كل محافظاته تقريبا ولي
في كل مــديــنـة من مــدنه صـديـق واهل وحـبــيب وزمــيل  واسـتــطـيع

جيدا ان اقيم حالة التطور الكبير في مجاالت يصعب حصرها.
 فنظـام البنوك اسـتطيع الـقول انه من االنظـمة العالـية الدقـيقة والتي
سـتـمسـكات ال تـقبل اي تالعب وايـضـا ميـكـنة قـطـاع اصدار كـل ا
الرسميـة وبسرعـة ويسر وعبـر نظام الكـتروني محكم ومـتطور ليس
ــكــرر ــيــاه ا هــذا وحــسب فــنـــظــام الــزراعــة والــري بــاســـتــخــدام ا
ـواجهة انـخفاض تدفـقات مياه استخـدامها من افضل انـظمة الري 
الــنــيل " وهي ذاتـمــشــكـلــة الـعــراق"  زد عــلى كل ذلك الــصـنــاعـات
ــصـريــة ذات اجلــودة الــعــالــيــة والــتي تــصــدر الـى اوربــا ووفــقـاً ا
ـتــوقع أن حتـافظ مـصــر عـلى الـزيـادة لـصــنـدوق الـنـقــد  فـإنه من ا
ـطـردة في حـجم الـنـاجت احملـلي اإلجـمـالي لـيسـجل  479.6 مـلـيار ا

دوالر خالل عام  2025 مقارنة بـ 361.9 مليار دوالر في عام 2020.
 كـما حـقق برامـج احلمـاية االجـتـماعـية "تـكـافل وكرامـة" لـلتـحويالت
ـرة واحــدة لــلــعـمــال غــيـر الــنـقــديــة وبــرنـامج تــعــويــضـات نــقــديــة 
ستويات ائة مقارنة  الرسمي سجلت زيادة بأكثر من  150 في ا
مــا قـبل جـائــحـة كـورونـا وهــو مـا سـاعـد مـن الـتـخـفــيف عـلى كـاهل
الطبقات الفقيرة وبهذه البرامج حققت مصر وهي البلد الوحيد في
ـائة في  2021-2020  ـو بواقع  3.5 في ا ـنطـقـة الـعربـيـة نسـبـة  ا
في إشــــارة واضـــحــــة إلى جنــــاح إجـــراءات اإلصـالح الـــهــــيــــكـــلي
ــســتــقـرة واالقــتـصــادي وهــذا مــاأكــدته وكــالــة مــوديــز نـظــرتــهــا ا
ـصري عـند مـستوى  2B أن حتـياطـيات الـنقد األجـنبي لالقتـصاد ا
ـستـحقـة على مـدى السـنوات تـكفي لـتغـطيـة االلتـزامات اخلـارجـية ا
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اضية سلـسلة من اللقاءات ب عود على بدء فقد شهـدت االشهر ا
ـصـريـة ـصـري وعــقـدت الـلــجـنـة الــعـراقـيــة ـ ا اجلــانب الـعــراقي وا
ـنــطـقــة الـعــربـيـة وارتــفع حـجم ــشـتــركـة وهي االقــدم بـ بــلـدان ا ا
الــلــقــاءات بــشـكـل واضح مــا بـعــد تــولي رئــيس الــوزراء مــصــطـفى
الكـاظمي رئـاسة الـوزراء عقب ثـورة تشرين   2019 والتي ولدت في

ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة يعشيها العراق. 
ـصري وهذا مـا الحظـناه سـواء من خالل تبـادل الزيارات وقف ا ا
ـصري سـئول ا لكبـار مسـئولي البـلدين أو من خالل تـصاريح ا

ـصـريـة عـلى اسـتـقرار مـسـانـدة حـكـومـة الـعـراق وحـرص الـقـيـادة ا
أوضــاعـه وأمــنه الــداخــلي ورفـــضــهــا ألي نــوع من أنــواع الــتــدخل
اخلـارجي بشـؤونه الـداخلـيـة ووقـوف على مـسـافة واحـدة من جـميع
ـصـرية بـرفع حـجم التـعاون الـكتل الـسيـاسـية و تـرحـيب احلكـومة ا

ساهمة في اعادة اعمار العراق . والتبادل التجاري وا
مـصــر تـلـمـلك خـبـرات كـبـيـرة في بـنـاء نـحـطـات الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة
ومـصـر قدراتـهـا في نـنـاء اجلسـور والـطـرق وحـفر مـتـرو االنـفاق او
علـق وهو اصبح حـاجة مـهمـة للـعراق  تـخيول تـرو ا بنـاء جسـور ا
صـرية بـبناء  10جسور في بـغداد فقط  معي لـو سمح لـلشركـات ا
ـكن ان تـبـني تـلك اجلـسور خالل ـصـريـة  لـوجـدنـا ان الـشركـات ا
شهرين فقط وانا احتدث عن جتـربة عشتها امـام منزل في القاهرة
ـصـريـة من تـطـوير تـخـيـلـوا يـاشـيـعب الـعراق لـو سـمح لـلـشـركـات ا
هدر بحدود قطاع الكهـرباء  ومن تطوير استـغالل الغاز الطبـيعي ا

 25مليون متر مكعب يوميا في العراق ? 
ــصـريـة مع كل الــتـقـديـر نــعم اقـولـهــا نـحن بـحــاجـة الى الـتــجـربـة ا
لـتـجـارب دول اخـرى فـي الـبـنـاء واالعـمـار  لـكن مـصـر ذات جتـربـة
الـتي تـبـني الـسـدود والـطرق فـريـدة مـتـفـردة وكـوادرها وشـركـاتـهـا 
واجلـسور ومـحطـات الـكهـربـاء وابراج الـربط الـكهـربائـيـة ومحـطات
ـصافي الـنفـطية وخـطوط نـقل  البـترول والتي ـياه وتطـوير ا حتلـية ا
جنـحت في تـطـوير وبـنـاء الـبنى الـتـحـتـية في الـعـديـد من دول الـعالم
جتــعـــلـــني اضـع امـــام صــانـع الـــقــرار فـي الـــعــراق
صري مسؤولية االستفـادة من فرصة التقارب ا
واهـمـية مـصـر الـتي يـتوقـع انهـا سـتـكـمون من
افـضل عـشـر اقـتـصـاديـات نـاشـئـة في الـعـقـد
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{ واشـــنــــطن -(ا ف ب):  تـــبـــدأ
ســـنـــة  2021 فـي ظل مـــؤشـــرات
قـــاتـــمـــة مع تـــخـــطي الـــواليـــات
تحدة اجلمـعة عتبة  20 مليون ا
إصـابة مـثبـتـة بفـايروس كـورونا
ـسـتــجـد فـيـمــا تـسـجل حـمالت ا
الـتـلـقـيح تـبـاطـؤا في الـعـديـد من
الــدول مــنـذرة بــتــأخــر االنــفـراج

رتقب في العام اجلديد. ا
وال يــبــدي وبـــاء كــوفــيــد- 19أي
بــوادر تـراجع في انـتــشـاره عـلى
امــتـداد أكــبــر قـــــــوة في الــعـالم
الــتي تـــســجـل أعــلى حـــصــيـــلــة
وفـــيـــات جـــــــــــراء الـــفـــايــروس

تخطت  346,400 وفاة.
تحدة وكانت حصيلـة الواليات ا
بـــلـــغت في  9 تـــشـــرين الـــثـــاني
عشـرة مالي إصـابة وتـسارعت
مـنذ ذلك احلـ وتـيرة اإلصـابات
اجلــديـدة إلـى أن تــخـطـى الــعـدد
اإلجـــمــــالي األحـــد  19مـــلــــيـــون
إصابـة أي ما يـوازي عدد سـكان

والية نيويورك برمتها.
ومـــا ســـاهم في هـــذا الـــتـــســارع
احلـــاد في تــفـــشي الــوبـــاء مــنــذ
اخلريف إقبال مالي األميركي
على الـسفـر لتمـضيـة عيد الـشكر
مـع عـائالتـهم في نــهـايـة تـشـرين
الـثــاني واحـتـفـاالت أعـيـاد رأس
الـســنــة وذلك بــالـرغـم من دعـوة
ـــواطـــنـــ مــرارا الـــســلـــطـــات ا

وتكرارا للزوم منازلهم.
من جهة أخـرى خفتت اآلمال في
رض بعدما القضاء أخيرا على ا
 الــتـوصل إلى لــقـاحـات ضـده
إزاء بطء حـــمالت الــتـــلــقـــيح في
ــــتــــحــــدة بــــســــبب الــــواليــــات ا
صـعـوبات لـوجـستـيـة واستـنـفاد

ستشفيات طاقاتها. ا
ولم تـــشـــمـل عـــمـــلـــيـــات تـــوزيع

اجلــرعـة األولـى من الــلــقــاح سـوى
مليون أميركي حتى اجلمعة 2,8
بعيدا عن الهدف الذي حددته إدارة
الـرئيس دونـالد تـرامب بـتلـقيح 20
مليون شخص بحلول نهاية العام.
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نـتـخب جـو بـايدن ونـدد الـرئـيس ا
بهذا التـأخير مبديـا تصميمه على
تـسـريع الــوتـيـرة. وأعــلن اجلـمـعـة
"لـــنــكـن واضــحـــ إدارة بـــايــدن-
هاريس لن تـوفر جـهدا لـيتم تـلقيح

الناس".
ـوقـراطي الـذي وقـال الـرئـيس الـد
سـيـتــولى مـهــمـاته رســمـيـا في 20
كانـون الثاني"إنـني أكثـر تفاؤال من
أي وقـت مـــضى... لـــديـــنـــا الـــفــرق

األكثر فعالية في العالم".
وتــــتـــعــــرض حـــمالت الــــتـــلــــقـــيح
النـتـقـادات أيـضـا في أوروبـا حـيث
ـــان بـــعـــدم إعـــطــاء نـــدد أطـــبـــاء أ
األولــويـــة في الــتــحــصــ لــلــفــرق
الطـبية فـيما تـتركز االنـتقادات في

فرنسا على بطء احلملة.
وتكمن بعض الصعوبات في العدد
ـتدني نـسبـيـا من اللـقاحـات التي ا
طـــلــبـــهــا االحتـــاد األوروبي لــدوله
األعــــضـــاء الـ 27 وتـــأخــــره حــــتى
تـشرين الـثاني لـتوقـيع العـقد فـيما

سبقته العديد من الدول األخرى.
وأوضــحـت شـــركـــة "بــايـــونـــتـــيك"
ـانيـة أنهـا تعـتزم تـكثيـف إنتاج األ
الـلقـاح الـذي طورته بـاالشـتراك مع
مـــخـــتـــبـــرات فـــايـــزر األمـــيـــركـــيــة
لـلـتـعـويض عن "الـنـقص" في غـياب
لقاحات أخرى حصلت على الضوء

األخضر.
وفي هـذه األثنـاء أسـفر الـوباء عن
وفـــــاة مـــــا ال يـــــقـل عن 1,820,970
شـخــصـا في الـعـالم من أصل أكـثـر
من  83مليون إصابة وفق حصيلة

أعدتها وكالـة فرانس برس اجلمعة
قرابة الساعة  20,30 ت غ استنادا

إلى أرقام رسمية.
وفـي ظل هــــذه األوضـــــاع بــــقــــيت
االحـتـفــاالت بـرأس الـسـنــة خـافـتـة
هـذا الـعام وتـركـزت بـشـكل أساسي
عـلى اإلنـتـرنت. وفي بـاريس كانت
جادة الشـانزيليزيـه مقفرة في ح
تــغص عــادة بــآالف احملــتــفــــــــلـ
لـيـلـة  31 كـانـون األول بـاسـتـثـنـاء
بـــعض الـــســيـــارات أو الـــدراجــات

النارية النادرة.
و االلــتــزام بــصــورة عــامــة مــنع
ـــفــروض في فـــرنــســا الـــتــجــول ا
باستثـناء بعض السـهرات السرية
وال سيـما احتـفال ضـخم شارك فيه
نـحو  2500 شـخص قـدمـوا من كل
أنـحـاء فـرنـسـا وبـعـضـهم حـتى من
اخلـارج في مــنـطــقـة بـروتــانـيه في

غرب فرنسا.
وفي نـيـويـورك حـيث تـغص سـاحة
ز سـكـوير عـادة بـالنـاس الذين تـا
يودعون العام بـشكل احتفالي كان
حيّ مانـهاتن مـقفـرا في ح ألغت
البرازيل احتفاالت ريو دي جانيرو
الـسـنويـة أضـخم احتـفـاالت برأس

السنة في العالم.
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وبـالــرغم من كل تـدابــيـر احلــيـطـة
تــــخــــشـى دول عــــديـــــدة فــــورة في

اإلصابات بعد االحتفاالت.
في روســــيــــا اعــــتــــرف الــــرئــــيس
ـيـر بـوتـ فـي خـطـاب ألـقـاه فـالد
ـوجة ـنـاسـبة الـعـام اجلـديد بـأن ا
الـثـانـيـة من الــوبـاء تـضـرب الـبالد
بشدة. وقال "لألسف لم نقض على
عركة الوباء بالكامل بعد. تستمر ا
بال هـوادة". أمـا الرئـيس الـفـرنسي
ـــانـــويل مـــاكــرون فـــســـعى إلى إ
الـطـمـأنة مـبـديا "أمـله" لـلـعام 2021

بــسـبب الـلـقــاح مـحـذرا في الـوقت
نفسه بأن األشهر األولى من السنة
ســتــكـون "صــعــبـة" وبــأن مــفــاعـيل
الوباء ستـستمر "حـتى الربيع على

أقل تقدير".
ــتـسـارع وفي مـواجــهـة الـتــفـشي ا
لــلـــفـــايــروس ســـبّــقـت احلــكـــومــة
الـفرنـسـية سـاعة بـدء مـنع التـجول
الـلــيـلي من  20,00 إلى  18,00ت غ
وأوضح الـنــاطق بــاسم احلــكــومـة
غـــابــــريـــال أتـــال "أن الــــفـــايـــروس
يـواصل الـتفـشي في فـرنـسـا... لكن

ـــعــــديـــة االمــــريـــكي األمـــراض ا
الـشـهر أنـطـوني فـاوتـشي أكد أن
هـذا "لـيس مــفـاجـئـا" وال مــقـلـقـا
مـــعــتـــبـــرا أنه وصل أيـــضــا إلى

"واليات أخرى على األرجح".
كـمـا أعـلن وزيـر الـصـحـة الـتركي
فـخـر الـدين قوجـة اجلـمـعـة رصد
تحور في تركيا لدى الفايروس ا

شخصا سافروا أخيرا إلى 15
ـتحدة. وعلقت الرحالت ملكة ا ا
اآلتيـة من بريـطانـيا حـتى إشعار

آخر.
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{ باريس - (ا ف ب):   صـارت عطـلة
نـهــايـة الـعـام مــرادفـة لـلـتــهـافت عـلى
إجراء اختبارات اإلصـابة بكوفيد-19
بي سي آر) الــــتي تــــطــــلـــبــــهـــا دول)
لـلـســمـاح بـدخـولـهــا أو بـبـسـاطـة ألنّ
البعض يفضلون إجراءها قبيل زيارة
أقـارب إال أنّ فـوضى األسـعـار تـسود
عـلى حـســاب األكـثـر فـقــراً وعـمـلـيـات
مــــكــــافــــحــــة تــــفــــشـي الــــوبــــاء وفق
.عـنـدمـا أرادت فيـثـرا اولـيا مـخـتـص
انــــصــــار الــــعــــودة إلـى ســــومــــطـــرة
بـــانـــدونـــيـــســـيـــا آتـــيـــة مـن جـــزيــرة
ســوالويـــزي حـــيـث شــاركـت بـــرفـــقــة
ابـنـتـها وزوجـهـا في حـفل زفـاف كان
تدبير جديد يـطلب إجراء االختبار قد
دخل حيز التنفيذ ما يعني مبلغ 170
دوالراً لـهـا وألسـرتـهـا. حـيـنـهـا قـررت
رأة تأجـيل عودتهـا وقالت لفرانس ا
برس "سأنتظر حتى تسحب احلكومة
ا التدبير اجلديد".في قارة أخرى وإ
فـي ظل وضع مـــشـــابه تـــبــلغ كـــلـــفــة
الـفـحص الـطبي  850 رانـد (نـحو 50
يــورو) في روزبـانك إحــدى ضـواحي
جــوهـــانــســـبــرغ الـــراقــيـــة ويــجــرى
االخــتــبــار في مــوقف ســيــارات تــابع
خملـتـبـر.إال أنّ الكـنـديـة لورين غـلـفـاند
الـتي تــعـيّن عـلــيـهـا إجــراء االخـتـبـار
للـعودة إلى مقـر إقامتهـا في نيروبي
تـساءلـت "من يقـدر عـلى دفع مـثل هذا
بلغ فـي هذا البلـد?". وللمـقارنة فإنّ ا
تـــذكـــرة رحـــلـــة جـــويـــة إلى هـــراري
ــبـابــوي اجملـاورة تــبـلغ عـاصــمـة ز
ـثّل واحدًا نحو  1500راند.وهـذا ال 
مـن أغــــلى األســــعـــار فـي الـــعــــالم إذ
بــحــسب دراســة أجـرتــهــا مـجــمــوعـة
"ابريل" للتأم الدولي تبيّن أنّ تكلفة
اختبار واحد قد تراوح ب  54 يورو
فـي فــــــرنـــــــســــــا إلى  153يـــــــورو في
ــتــحــدة و 250 يــورو في الــواليــات ا
تحدة وحتى  347 يورو في ملكة ا ا
ــديـــرة الــعــامــة الــيــابــان.وتـــوضح ا
ل"ابــــريـل" ايــــزابـــيـل مــــوان أنّ "هـــذه
االخـتالفـات تـعـود إلى الـواقع الـطبي
لـكل بـلــد. فـفي بـعض الـبــلـدان يـعـني
الـبحث عن عالج الـتـوجه إلى القـطاع

اخلــاص مـــا يــتـــيح رعــايـــة بــاهـــظــة
الــثــمن".لــكن غــالـبــاً مــا حتــوّلت هـذه
االخــتـــبـــارات إلى مـــفــتـــاح ســـحــري

للسفر. 
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فــفي تــشــرين الــثـانـي قـالت مــنــظــمـة
ية إنّ  126دولة تطلب السيـاحة العـا
اخــتــبـارات لــلــوافــدين.وفي فــرنــسـا
يــســدد الــضــمـان االجــتــمــاعي كــلــفـة
االخـتـبار مـباشـرة لـلمـخـتبـرات وهو
مــجـاني مــهـمــا كـانـت الـظــروف. لـكن
الــعــديــد من الــدول ال تــعــوّض سـوى
رضى الذين تظهر عليهم األعراض ا
وفـي أفــضل األحـــوال احلــاالت الــتي
كــانت عــلـى صــلــة مع مــصــاب. لــذلك
ـســافـرين يــتـعــ عـلـى الـعــديـد مـن ا
الـدفع من جــيـوبــهم.وهــذا هـو احلـال
ـــتــحــدة حــيث يــكــون ــمــلــكــة ا في ا
االخـتـبـار مـجـانـيـا لألشـخـاص الـذين
يـعـانـون من أعـراض أو يـعـيـشون في
مناطق تخضع ألشد القيود الوقائية.
ويــتــوجـب الــلــجــوء إلى اخملــتــبــرات
اخلـــاصــة بـــالــنـــســبـــة إلى اآلخــرين.
وتـوفّــر "بـوتس" وهي إحـدى سالسل
الصـيدليات الـرئيسـة اختبـارا بسعر
132جـنيـها إسـتـرليـنيـا (حوالي  120
يــورو). وهـــو يـــكــلّف  249جــنـــيـــهــا
إسـتـرليـنيـا في مـركز "هـارلي سـتريت
كلـينيك" اخلـاص في لنـدن.وفي كوريا
اجلنـوبية خـارج سيول وضـواحيها
تـقـدّر تـكـلـفـة االخـتـبار ب 120ألف ون
( 108 دوالرات) لـلــذين ال يـعـانـون من
أعـراض.وفي إسـبــانـيـا تـتـم تـغـطـيـة
تـكلـفة االخـتـبار إذا مـا وصفه طـبيب.
ويـــتـــوجـب عـــلى األشـــخـــاص الـــذين
يقـررون اخلضوع لالخـتبار بأنـفسهم
الــتـوجه إلـى الـقــطــاع اخلــاص حـيث
تـتــراوح الـتـكــلـفــة مـا بـ  115و180
ا ستهلك. ور يورو حسب منظمة ا
أكثر إذ عُرض على صحافي في وكالة
فـرانس بـرس إجــراء اخـتـبـار بــقـيـمـة
يــورو فـي األنـدلـس.األمــر نـفــسه 250
ـانـيـا البـلـد الذي يـتـطلع حـالـياً في أ
إلى حتــــســــ تــــوزيع اخــــتــــبــــاراته
اجملانية. وتتبـاين األسعار من منطقة

إلـى أخــــرى: بـــــدءاً من  59يـــــورو في
ـثال مـطـار فرانـكفـورت عـلى سبـيل ا
وصــــوالً إلى  190 يـــــورو في بــــادن-
فورتمبيرغ.وفي إيطاليا فإنّ األسعار
ــتـوسط تـتـراوح بـ  60 يــورو في ا
بالتسـيو إلى  105 يورو في إمـيلـيا-
رومـانـيـا.ومن الـصــعب إدراك كـيـفـيـة
حتــديـــد ســعــر اخــتـــبــار "بي سي آر"
الـــشــهـــيـــر خـــاصــة أنّ اخملـــتـــبــرات
ــصـنّـعـة الــبـيـولــوجـيـة والــشـركـات ا
تــتـحــفظ حـول ســيـاســات الـتــسـعــيـر
والـتـكــلـفـة الـفـعـلــيـة لالخـتـبـار.ووفق
دراسـة تعـود إلى تـموز 2020أجرتـها
منـظمـة "ابيسـنتـر" التي تدعم أنـشطة
مكافحة األوبئة لدى منظمة أطباء بال
حدود غيـر احلكومـية "تتراوح تـكلفة
اخـــتـــبـــار +بي سي آر+ بـــ  15و25
ــعــتــمــدة يــورو طــبــقـــاً لألســالــيـب ا
ولألحـــــجـــــام وذلـك فــــقـط ألســـــعــــار
ــواد االسـتــهالكــيـة من الـكــواشف وا
دون احـتسـاب مـعدات أخـذ الـعيـنات"
ـوظف وكـلفة ومن دون أخذ رواتب ا

األقنعة وغيرها بع االعتبار.
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ــعـــدل األســاسي لـــلــضــمــان ويــعــدّ ا
االجــتـمــاعي الــفــرنــسي وهـو 43,20
يـورو تـدفـعه الدولـة لـلـمخـتـبرات مع
زيـادات في حـالـة الـنـتـائج الـسـريـعة
.وتــشــيــر مــجــمــوعــة مــؤشــراً مــهــمــاً
" الـتي الـتـحـلـيل الـفـرنـسـيـة "اوروفـ
جتـــري أكــثــر من مــلـــيــوني اخــتــبــار
شـهـريـاً إلى أنّـه "يـتم حتـديـد الـسـعر
بشـكل عام من خالل الـتأمـ الصحي
احلــكــومي لــكل بــلــد".بــاإلضــافــة إلى
السفـر فإن الرهـان الصحي ضخم إذ
عــنـدمــا تـكــون األسـعــار مـرتــفـعــة قـد
يــــتـــخــــلى الــــبــــعض عن اخلــــضـــوع
لالختـبار أو قـد يلـجأون إلـى السوق
الـسـوداء للـحـصـول على االخـتـبارات
ن ـــزوّرة.ويــــقـــول أ الــــســـلــــبـــيــــة ا
كلّف مسـائل الصحة لدى السباعـي ا
صرية للـحقوق الشخصية بادرة ا ا
أنّ كــثــراً يــفـضــلــون "عــدم اخلــضـوع
لالخـتـبــار الفـتـقـارهـم إلى االمـكـانـات
ـــاديــة". في مـــصــر تـــبــلـغ تــكـــلــفــة ا

الـــفـــحص فـي الـــقــطـــاع اخلـــاص في
ـــتـــوسط ألـــفي جـــنـــيه (نـــحــو 104 ا
يــــورو) أي مــــتــــوسط راتب مــــوظف
حـــكـــومي مـــحـــلي.وفي مـــوزمـــبـــيق
اكـتشـفت السـلطـات منـذ شهر تـشرين
األول شـبـكـة تـتــاجـر في االخـتـبـارات
زوّرة في مـنـطقـة حـدودية الـسـلبـيـة ا
مع جـــنـــوب إفـــريــقـــيـــا. تــتـم مــعـــظم
االختـبارات في مـوزمبـيق في عيادات
ــكن أن تــكــلف مــا يــعـادل خــاصـة و

احلد األدنى لألجور هناك.
في الــغــابـون حــيث يــتــوجب حــيـازة
اخـتـبـار سـلـبي لـلـتـنـقل بـ مـقـاطـعة
وأخــرى عــبــر وســائل الــنــقـل الــعـام
تـقـول طـالبـة من لـيـبرفـيل كـانت تـريد
الـسـفـر بـاحلافـلـة لـرؤية أسـرتـهـا "أنا
أدفع  10 آالف فرنك إفريـقي (نحو 15
يـورو) ويتم ذلـك بسـرعـة إذ يقـومون

ــسـح خــتم اخملــتــبــر ويــعــطــونــني
ـــلك مـــفــتّش نــتـــيـــجــة مـــزوّرة. وال 
احلــافـلـة الـوقـت أو الـوسـائل الالزمـة
لـلـتـحـقق مـن األمـر". ويـبـدي الـبـاحث
ـن الـــســــبــــاعي أســــفه ــــصـــري أ ا
فـبسـبب عـدم وجود فـحـوص بأسـعار
مـنـاســبـة "ال تـعـكس األرقــام احلـالـيـة
(لإلصـابــة) أي شيء". تـدرك مــنـظــمـة
ـية وقـد جرى االتـصال الـصحـة العـا
بـهــا أنّ االخـتـبــارات تـتــطـلب مـوارد
وبــنــيــة حتــتــيــة. وهي أنــشــأت آلــيـة
تـسـمى "آكـت اكـسـيـلـيــرايـتـور" بـغـيـة
توفير  500مليون اختـبار تشخيصي

للبلدان النامية في عام .2021
ومـــنـــذ آذار يـــرفع مـــديـــرهـــا الـــعــام
تيدروس أدهـانوم غيبـريسوس شعار
"االخــــــتــــــبــــــارات االخــــــتــــــبــــــارات

االختبارات".
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بـــوتـــومـــاك - ( ا ف ب): عـــنـــدمــا
انفصلت كايتي ماركو عن زوجها
انـتقـلت للـعيش عـند أهـلهـا لدواع
مــالــيـة ظــنّــا مـنــهــا أن الـوضع لن
يدوم أكثر من سنة لكنها ما زالت
نـزلهم بعد  13سنة على تمكث 

نـحـوأميـركيـ كثـيـرين غيـرها من
أجــيـال مـخـتــلـفـة يــسـكـنـون حتت
سـقف واحـد.فـمـن بـ كلّ خـمـسـة
أمـيــركـيــ ثـمـةواحــد يـعـيش في
مـنــزل "مـتـعـدّد األجــيـال" بـحـسب
ركز "بيـو" البحثي.وتعزى دراسة 

هــــذه الـــــظــــاهــــرة فـي األصل إلى
موجة الهجرة في ثمانينات القرن
الـعشـريـن مع وصـول الـكثـيـر من
ــهــاجـــرين من آســيـــا وأمــيــركــا ا
الالتينية حـيث من السائد العيش
فـي مـــــــــنـــــــــزل واحـــــــــد مـع األهل

واألجداد.
ÍœUB² « œu —

ثمّ تـسـارعت وتـيـرتـها مـع الـركود
االقتصـادي سنة  2009لتـستـعيد
مــســتــويــات اخلــمـســيــنــات وهي
آخـذة في الــتـنـامي راهــنـا في ظلّ
وبـاء كــورونـا. وكــان من الــصـعب
على كايتي ماركو ( 49عاما) التي
انتقلت للعيش في منزل أهلها في
بوتوماك (مـاريلند)سنة  2007مع
ابنـتـيـها الـبـالـغتـ وقـتذاك  6و7
أعــوام تــدبّـر أمــرهـا لــوحــدهـا مع
عــــــمـــــلــــــهـــــا بــــــدوام جـــــزئـي في
ــسـاعــدة والـديــهـا مــدرسـة.لــكن 
الـلـذين كـانا يـهـتـمّـان بالـطـفـلـت

ارتـقت مـهنـيـا وباتت تـعـمل بدوام
كــامـل وتــتـــقــاضـى راتــبـــا أفــضل
بــكـثــيــر.وتــقـول والــدتــهــا جـودي
كـريـسـتـنسن ( 78عـامـا) "سـاعـدنا
فعال ابنتنا على حتس وضعها".

ـالي وتـقـرّ كـايــتي بـأن وضـعـهـا ا
حتــسّن كــثــيــرا. وابــتــسـمـت لــهـا
احلــيــاة مـــجــدّدا فـــتــزوّجت مــرّة
ثـانية.وبـالنـسبـة إلى زوجها إريك
مـاركـو ( 47عـامـا) كــان االنـتـقـال
لــــلــــعـــيـش عـــنــــد حــــمـــويـه أمـــرا
تخصّص في بديهيا.ويـؤكّد هذا ا
رسم اخلــــرائط الــــذي انــــضمّ إلى
الـــعــائـــلـــة مع كــلـــبه جـــازمــان إن
حــمـويه جـودي ودانـو لم يـجـعاله
يــومـا يـشـعـر بـالــغـربـة مـقـرّا بـأن
األمــر لم يــكن "مــثــالــيــا" في بـاد
األمـر.وتـبـاحث الـزوجـان في فـكرة
االنـتقـال إلى مـنزل خـاص لكـنّهـما
ــطــاف الــبــقـاء قــرّرا في نــهــايــة ا
ــنـزل الـعـائـلي.ويـؤكّـد وتـوسـعـة ا
ـــنـــزل غـــيّـــر إريـك إن "تـــكـــيـــيف ا
الـوضع بـرمّـته".وهـذه الـتـعـديالت
أســاسـيــة لــتــعــايش عــدّة أجــيـال
حتـت ســـقف واحـــد بـــحــسـب مــا
تقـول دانـا سكـانـلـون السـمـسارة
العقارية في منطقة واشنطن التي
شهـدت تـنـامي هـذه الظـاهـرة مـنذ
بــدء تـفــشّي الــوبــاء في آذار.وهي
تـصــرّح "بـات الـكــثـيـر من األزواج
وأطـفـالـهم الـصـغـار يـعـيـشـون مع

أهــلـهـم في بــيـوت كــبــيــرة شــبّـوا
فـــيــــهــــا وهــــو أمــــر مــــا كــــانـــوا
لـيـتــصـوّروه في الـســابق".ويـتـيح
ذلك لألجـــــداد تــــولّي حـــــضــــانــــة
األطفال وقت عـمل األهل.وتتسارع
وتــيــرة هــذه الـظــاهــرة أيــضـا من
جــــــرّاء تــــــقــــــدّم الــــــســــــكّــــــان في
الــسنّ.فــجــيل مــا يُــعــرف بــطــفـرة
اإلجنـاب ال يـزال قادرا عـلى رعـاية
األحـفاد بـانـتظـار أن يُرّد لـهم هذا
اجلــمــيل عـنــدمــا يــتـعــذّر عــلــيـهم
الــــــعــــــيـش بــــــاســـــــتــــــقـاللــــــيــــــة
لــوحـدهم.وبــالـنــسـبــة إلى جـودي
ودانو يـتـيح لـهـما هـذا الـتـعايش
حتـت ســــــقـف واحــــــد اإلفـالت من
الــوحــدة احملـــدقــة بــالـــبــعض من

أصدقائهم.
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وســــتـــعــــتـــني كــــايـــتـي بـــدورهـــا
بـوالـديهـا مع تـقـدّمهـمـا في السنّ
فـهي اتّفـقت "ضمـنا" مع شـقيـقيـها
نـطـقـة على اللـذين يـعـيـشان فـي ا
أن تــعــيـش عــنــد األهل وتـــعــتــني
بـهم.وقــد انـتـقــلت ابـنــتـهـا جــيـنـا
كــولب ( 19عــامــا) لــلــعــيـش عــنـد
ــتــابــعــة والــدهـــا في نــيــويـــورك 

دروسها.أما ابنتها البكر إيفا (20
عـــامــا) الـــتي تــدرس الـــتــصـــمــيم
الـغرافـيكي فهي ال تـستـبعـد فكرة
نوال مـواصلـة العيـش على هـذا ا
في منزل جدّيها.وهي تقول "أشعر
بــاألمــان هــنــا".ويــؤكّــد جـدّهــا من
جـانـبه عـلى العـالقة اخلـاصـة ب
الطرف مضـيفاً "نحن قريبان من
كلّ أحفـادنا" لـكن العالقـة مع إيفا
ـيّـزة فعال".أعـدّ الـباحث وجـيـنا "
في مــعـهــد "بـيــو" ريـتــشـارد فـراي
دراسـة عن الــبـيــوت ذات األجـيـال
ـتـعـدّدة سـنة2018 . وهـو يـلفت ا
إلـى أن "عــدد الـبــالــغــ الــشــبـاب
الــذين تـتــراوح أعــمــارهم بـ 25
و 29عــامـا والــذين يــعـيــشـون في
بـيـوت ذات أجـيــال مـتـعـدّدة ازداد
ازديـــادا شـــديـــدا في خـالل عـــشــر
سنوات".وارتفعت نسبتهم من 23
ـئـة ب  2007و2016 إلى  33بــا
 وهــو يــقـــول "هــذا يــعـــكس بــكلّ.
وضـوح وجود فـئة من الـبالـغ ال
ـال لـلـعيش تـكـسب مـا يـكفي من ا
بــاسـتـقاللــيـة".ويـرزح الـكــثـيـر من
األمـيــركـيـ الـشــبـاب حتت وطـأة

قروضهم الدراسية.

ـناطق". وما بوتـيرة متفـاوتة ب ا
يــــزيــــد من اخملــــاوف أن الـــسـاللـــة
اجلديدة للفايروس التي ظهرت في
بـريـطـانـيا وتـعـتـبر أسـرع انـتـشارا
من الــــفــــايــــروس األصل تــــواصل

تفشيها في العالم.
—u×²  ”Ëd¹U

ورصــــــــــدت أولـى اإلصــــــــــابــــــــــات
تـحـور هذا األسـبوع بـالفـايـروس ا
تـحـدة وحتـديدا في في الـواليـات ا
واليــات كــولــورادو وكـالــيــفــورنــيـا
وأخـــيـــرا فــلـــوريـــدا. لـــكن خـــبـــيــر

ÕUI∫ طبيب يتلقى لقاح كورونا في بريطانيا

عائلة في منزلها االمريكي
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على النقيض من هذه األيام  كانت اإلذاعة
ـاضي تـشـكل احلـلم في مـنـتــصف الـقـرن ا
الــذهــبي الــذي يــراود أذهــان الــكــثــيــر من
الـشبـاب الـطامح الى الـشهـرة والـتألق لِـما
كـانت لـهـا مـن سـطـوة بـيـنّـة عـلى اجملـتـمع
سـياسياً وإقـتصادياً وإجـتماعيـاً ولكونها
أيـضــاً الـنـافــذة الـفـريــدة الـتي يـطـلّ مـنـهـا
ـا الـنــاس عــلى مـا يــدورمن حـولــهم فـحــا
تــأســـست إذاعــة بـــغــداد فـي الــعــام 1936
(وهي الــثــانــيــة في الــشــرق األوسـط بــعـد
ـصــريـة  - هـنـا الــقـاهـرة -) فـقـد اإلذاعـة ا
ـذيــعـ الــشـبـاب إسـتــقـطــبت نـخـبــاً من ا
ـن إمـتـلـكـوا الـصـوت الـقـوي ـوهـوبـ  ا
ـمـيـز ـؤثـرة واحلــضـور ا والـشـخــصـيـة ا
فــذاعت شــهــرتـهـم وكـان مـن أوائل الـرواد
عــبــد الــســتــار فــوزي وحــســ الــكــيالني
ومـحــمـد عــبـدالــلـطــيف ثم تـوالـت أسـمـاء
الـذين أضحوا مصـدر إلهام لقـاعدة واسعة
من الـتـواقـ لـلـعـمل في الـسـاحـة اإلذاعـية
قترنة بالقدرة تـدفعهم تلك القوة القاهرة ا
ـؤهــلــة الــنـابــعــة من عــنــفـوان الــشــبـاب ا
وإنـدفاعهم أمـثال مـحمد عـلي كر وحافظ
الــقـــبــاني ونـــاظم بــطـــرس وعــادل نــورس
وقـاسم نـعـمـان الـسـعـدي وحـافظ الـدروبي
وعـبـد احلـمـيـد الـدروبي وسـعـاد الـهـرمزي
الــذي يــعــتــبــره نــهـــاد مــعــلــمه واســتــاذه

وغيرهم.
في خــــضم هــــذا الــــفـــيـض من اإلعــــجـــاب
والـدهشـة أي في نهـاية خمـسيـنيـات القرن
ـاضي كـان الـراحل نـهـاد جنـيب آوجي ال ا
توسطة رحلة الدراسية ا يـزال طالبا في ا
ـهـوس بـالـعمل وكـان واحـداً من الفـتـية ا
في اإلذاعـة لذا فقـد كرس جلّ تفكـيره نحو
تـرجمة هـذا احللم الى واقع من خالل جهد
مــثــابـر دؤوب وبــدعم ال مــتــنـاهـي ألسـرته
ــرأة الـقــويـة وذات وخــاصـة والــدته تـلك ا
الـسطـوة والـشخـصيـة الـفذة الـتي حرصت
عـلى توفير كل متطـلبات التدريب الصوتي
ارس إبـنها من أجـهزة ومسـتلزمـات لكي 

األثير هوايته ويبني عليها مستقبله.
في تـلك الفترة وكـنت تلميـذا في االبتدائية
شـاء الــقـدر أن أكــون زمـيالً لــشـقــيق نـهـاد
األصـغـر نــبـيل آوجي فـأدخـلـني الى دارهم
ـا كـنت بـعـد أن ســمـحت األسـرة بـذلك ور
الـوحــيـد الـذي نـال هــذه احلـظـوة وأتـذكـر
ــرة األولى الـتي دخــلت فـيــهـا الى الـدار ا
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االنـــســاني وإرســـاء مــبـــادىء وقــيم
ــدني في بــنــاء اإلنــسـان اجملــتــمع ا
واجملــتــمع وجــاء اخــتــيــارهــا لــهـذا
اللقب ضـمن مسابـقة اميـرات جائزة
الـعنـقاء الـذهـبيـة الـدوليـة لـلتـسامح
والـسالم والتـنـمـية الـتي سـتـقام في
اربيل مـطلع العـام اجلاري ويـتجول
دن ـهـرجـان بـعـدها فـي عدد مـن  ا ا
الــعـربــيـة هى  :الــشـارقــة . صاللـة .
نامـة. القاهرة .اخلرطوم . بيروت  ا
الـــريـــاض. وقــــال مـــؤسس ورئـــيس
جائزة الـعنقـاء األديب محمـد رشيد(
ان الفـائزة بهـذا اللـقب حاصـلة على
دبـلـوم لـغـة انـكـلـيـزيـة و مـاجـسـتـيـر
قـــانـــون وهي رئــــيـــســـة مـــؤســـســـة
الشـمـوخ للـتنـميـة الـبشـرية وحـقوق
اإلنـــســان كــذلك اخــتـــيــرت ســفــيــرة
الـسالم والــنـوايـا احلـسـنــة لـلـمـركـز
الــعــربي االوربي لــلــقــانــون الــدولي
ـتـحـدة وحـقـوق اإلنـسـان في اال ا
وتـــعــد اول ســيـــدة عــراقـــيــة دخــلت
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اخـتـار (مـهـرجـان الـعـنـقـاء الـذهـبـية
الـــــــــدولـي الــــــــــرحــــــــــال) فـي دورته
اخلامـســـة 2018- 2021  (استـراليا
- بـــيـــرث /  الـــعـــراق - مـــيـــســـان )
الـــدكـــتــورة رجـــاء الــعـــاني (امـــيــرة
العنقاء الذهبية الدولية لالنسانية )
تــثـمـيــنـا لــدورهـا الــبـارز في اجملـال

فبعد أن وجلت الباب الرئيسي الى الرواق
الحـظت بــدهـشـة بـالــغـة عـدداً من األجـهـزة
الـضـخـمـة وغـيـر الـشـائـعـة في ذلك الـزمـان
مـركونة في صدر صالة اسـتقبال الضيوف
فـإسـتـفــسـرت عـنـهـا من نــبـيل فـقـال (إنـهـا
ــصـغــرة الـتي يــتـدرب اإلذاعـة الــبـيــتــيـة ا

عليها شقيقه نهاد ليكون مذيعاً !).
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وهـكــذا أعـتـدت أن أرى نــهـاد يـومــيـاً وهـو
مــنـــهــمـك بــشـــكل كـــلي في تـــدريــبـــاته في
الـصوت واإللـقاء فيـما كـانت تقـاليـد البيت
الـصارمـة تمـنع من فيه اإلتـيان بـأية حـركة
أو جـلــبـة تـؤثــر سـلـبــاً عـلى نــهـاد في تـلك
األوقـات وهو يـقرأ نـشرة األخـبار ومـقاالت
الـصـحف واجملالت بصـوته الـرخيم الـفخم
دهش وبإصرار ونـبرته العـالية وإلقـائه ا
ـمـارسـة وثـبـات ال مــثـيل لـهـمـا وبــتـكـرار ا
مـرات ومـرات دون كـلل أو مـلل رغـم يـفـاعة
عـــمـــره الـــفـــتي وهـــذا مـــا إنـــعـــكس عـــلى
واإلدراك إخـتـيـاراتي احلـيـاتـيـة فـيـمـا بـعد
الـتـام بـأن اجلـهــد الـكـبـيـر الـذي كـان نـهـاد
يـــبـــذلـه إلجــادة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وهــو
الــتــركـــمــاني والــســـيــطــرة عـــلى مــخــارج
احلـروف والـلفظ وتـدرج الـصوت هـو الذي
مـنحني وأنا الفتى اليافع الدرس األول في
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اللـقب لعام 2021 لتـحقـيق نشـاطات
ثقافية وإنـسانية واجـتماعية كل في
دولـتـها ومـديـنـتـها لـتـسـهم في بـناء
االنــسـان لــتـنــمــيـة قــدراته).  وقـالت
الـعـاني(لم اخــتـر طـريـقي في الـعـمل
التطوعي اإلنساني لكن الصدفة هي
من جــعــلــتــني أخــوض فــيه العــيش
اإلنــســانــيــة بــكل مــعــانـيــهــا مع كل
ـرضى الـنــاس الـصـغـيـر والــكـبـيـر ا
وذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصة وذوي
ــســكـ وابن اإلعــاقــة  والـفــقــيـر وا
السـبيل  الـسعـيد واحلزيـن.. سعيت
لـهم ومـا زلت اسـعى عـلى بـركـة الله
ومــعـي أهل اخلــيــر واإلنــســانــيــة...
تـــقـــديـــري واحـــتـــرامـي إلى جلـــنـــة
العنقاء التي اختارت لي لقب  اميرة
العنقاء لالنسانيـة لنبقى على العهد

 مستمرون في طريق اإلنسانية).
ـــهـــرجــان ووجـــهت ســـكـــرتـــاريـــة ا
حلـــضــور هـــذا الــكـــرنــفـــال لــكل من
الــفـنـان الــتـونـسـي لـطـفي بــوشـنـاق

مـحـافـظـة االنـبـار بـعـد حتـريرهـا من
عـصـابـات داعش بـقـافـلـة مـسـاعدات
مـقـدمـة من الـهالل األحـمر اإلمـاراتي
كــذلـك مــســتــشـــارة الــبــورد االوربي
للـتدريب وإعداد الـقادة. هـذا وسيتم
اإلعالن عن  26اميرة في تخصصات
عـــديــدة تـــســهم فـي بــنـــاء االنــســان
واجملـــتــمـع مــنــهـــا : امــيـــرة رعــايــة
ــســنـ .امــيـرة مــكــافـحــة كـانــسـر ا
ـرأة.  امـيرة الـثـدي. اميـرة حـقـوق ا
رعايـة اطـفـال متالزمـة داون . امـيرة
رعـايـة مــرضى الـثالسـيــمـيـا .امـيـرة
رعـاية ذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصة .
.امـيرة مكـافحة ـسن اميرة رعـاية ا
الـتدخـ . امـيـرة اإلنـسانـيـة. امـيرة
الــرفق بـاحلــيـوان. امــيـرة مــكـافــحـة
اخملـدرات . امـيـرة الـرفق بـاحلـيـوان
.امـيـرة ثـقافـة الـطـفل.امـيـرة احلـفاظ
عــلى الــبـــيــئـــة . امــيــرة اإلتـــيــكــيت
ـــراسم الـــدبــلـــومـــاســيـــة)وأشــار وا
رشيد ان (جـميع االمـيرات سيـحملن

فـقــد إنـتــقل مـذيـعــاً في تـلــفـزيــون الـعـراق
وشـارك في قراءة نشـرات إخبارية رئـيسية
من تـلفزيون وإذاعـة الكويت ضمن إتـفاقية
ـذيع في  1989ثـم أسس مع عدد تـبادل ا
ـذيعـ الـعراقـي في من زمالئه جـمـعيـة ا
الـعام  1993وتـرأسهـا لـدورت مـتتـاليـت
لـيصبح فيما بعد رئيساً للمذيع في قناة
ـركـز اإلنـتـاج الـعـراق الـفـضـائـيـة ومـديـراً 
الــبـــرامــجي ومـــشــرفـــاً عــلـى الــعـــديــد من
الــدورات الــتــدريــبــيــة الــتي رفــدت االعالم
الـعـراقي بطـاقـات شـبابـيـة زاخـرة ليـخـتتم
هـذا الــســفـر الــطــويل بـإدارته لــتــلـفــزيـون
تـوركــمن إيــلي وأخــيـراً رئــيـســاً لــتـحــريـر

األخبار في قناة (الشرقية) الفضائية.
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لـقد تهـيأت لي بـعد إنتـقال نهـاد الى بغداد
ـرات فـاألولى عـنـدما أن ألـتـقـيه لـعـدد من ا
كـلفني بـإجناز معـاملة تـمليك أرض مـعقدة
ألســرته وذلـك عــنــدمــا كـــنت مــديــرا إلعالم
ـيزة احملـافـظة ثـم إلتـقـيـته ومـعه نخـبـة 
من مـذيـعي تلـفـزيون بـغـداد عنـدمـا أوفدوا
كـمذيـع طـوار الى كركـوك للـتهـيأ لـلبث
من تـلـفــزيـون كـركـوك (وكـنت آنـذاك مـديـراً
لـلمجمع اإلذاعي والتـلفزيوني في كركوك )
في حــالــة تـعــرض تــلـفــزيــون الــعـراق الى
ــــعـــادي من قـــبـل الـــطـــائـــرات الـــقـــصف ا

األمـــريـــكـــيــــة وكـــان في مــــنـــتـــهى
الــســعـــادة وهــو يــشــيــر لي
مـتباهيـاً ب زمالئه بأنني
أحــد أفــراد أســرته. بــعـد
ذلك إلـتقيته وهـو يتقلد
درع رواد الـــصــحــافــة
الـعـراقـيـة في كـركوك
مـسقط رأسه تثميناً
لـدوره الـريادي في
مـيدان الـصحـافة
واالعـالم عــــــــــلى
مــدى نـصف قـرن

من الزمان.
 في أنـــقـــرة الـــتي
هــاجـــر إلــيــهــا في
الــسـنـوات األخـيـرة
من عــمــره إلــتــقــيت
نــــــهـــــــاد عــــــدداً من
ـرات وكـان ثـالـثـنـا ا
أحـــيـــانـــاً الـــدكـــتــور
شــــمس الــــديـن كـــوزه

احلـياة فقـد أدركت بأن األهداف الـكبيرة ال
ا يجب الوصول جرد احلـلم وإ تـتحقق 
إلــيــهـا بــالــثــبــات واإلصــرار عــلى اإلتــقـان

ران. وا
وضع نـهـاد نـصب عيـنـيه هـدف اإلقـامة في
بـغداد قـريباً من اإلذاعـة التي عـشقهـا لهذا
فـقد بادر الى االنـتقال الى الـعاصمـة وتقدم
لـلعمل مذيعاً في االذاعة الـتركمانية وكانت
رهق خـبـرته الـتي امـتلـكـهـا من الـتـدريب ا
ـتــواصل كــفـيــلــة بـنــجـاحـه الـبــاهـر في وا
ـقـابلـة فـأنيـطت به قـراءة نشـرات األخـبار ا
ـــقـــررة ـــر بـــفــــتـــرة الـــتــــدريب ا دون أن 
يزة لـلمذيع اجلدد فبرهن على موهبة 
وقـدرة آسـرة على الـعـمل وهكـذا إنـتقل الى
إلـبث الرئيسي إلذاعة بغداد وأصبح مذيعا
مــنـذ الــعـام  1964الى جــانب حــرصه عـلى
إكـمال دراسته اجلـامعـية ليـتخرج من كـلية

االعالم بجامعة بغداد في العام 1973.
واصل نــهـاد مــسـيـرتـه بـدأب واضح فــيـمـا
تـلـقيـت بأسف بـالغ نـبـأ إسـتشـهـاد شـقـيقه
نــبــيـل في إحــدى جـــبــهــات الـــقــتــال خالل
احلــرب الــعـراقــيــة االيــرانــيــة وهــو يـؤدي
اخلـدمـة العـسـكـرية االلـزامـية بـعـد تـخرجه
هـو اآلخـر من كـليـة احلـقـوق وبـدأتُ أتابع
إرتـقـاء نهـاد سـلم النـجـاح محـلـياً وعـربـياً
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لتقى يـة الكويتيـة يضيفهـا مساء اليوم االربـعاء ا االكاد
الـثقـافي للـدكـتورة زيـنب عبـدالكـر اخلفـاجي في جلـسة
الـكتـرونيـة بعـنوان(االبـعاد الـفلـسفـية لـفايـروس كورونا –

رؤيا حتليلية).
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النـاقد والفنان العراقي زاره وفد
مـن االحتــــــاد الــــــعـــــــام لألدبــــــاء
والــكــتـاب فـي الـعــراق فـي بـيــته
بـبـغـداد لالطـمـئـنـان علـى وضعه
بـعـد إجــرائه عـمـلــيـتـ الـصـحـي
جـراحـيـتـ في عـيـنه مـتـمـن له

دوام العافية.
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تحدة ـغتربة في الـواليات ا االعالمية والـكاتبة الـعراقية ا
ـعـاجلـة في االمـريـكـيـة تـعـرضت حلـادث طـار الـزمـهـا ا

ستشفى أياماً عدة.. تمنياتنا لها بالشفاء العاجل. ا
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انيـا اعلن عن مسابقة رئيس مؤسـسة تقال الثقـافية في أ
لــلـفــنــانــ الــشـبــاب في ســوريــة لــعـام 2021. وتــعـرض
سابـقة في معرض جماعي يقام ـقبولة ضمن ا األعمال ا

انيا. قبل بأ في أيلول ا
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نـائب مـسـتـشار االمن الـوطـني الـسـابق يـشـارك في ندوة
ـستـقبـلـية يـقام الـسبت ـركز حـلول لـلـدراسات ا حـوارية 
قـبل افتراضيـا وبعنـوان (االمن الوطني..وعي مـجتمعي ا

ومقاربات اقليمية ودولية).
wKF « ÊULOKÝ ÕULÝ

الطبيبة السورية نالت  جائزة الدكتور رشاد مراد للبحث
تمـيز في العـلوم الطبـية لعام  2020 عن بـحثها العلـمي ا

ومة الوجوه التجميلية). (عوامل تؤثر في جناح د
 W¹dLF*« WKzU½

التشكـيلية الـعُمانية نـظمت لها  اجلـمعية الـعمانيـة للفنون
ـقـر اجلمـعـية عـنـون (مـلكـوت)  الـتـشـكيـلـيـة معـرضـهـا ا

بالصاروج و يستمر حتى  21من الشهر اجلاري.
»ułd  uÐ√ …—UÝ

عنون (واو عطف) الكاتـبة االردنية وقعت كـتابها الثـاني ا
فـي مـنـتـدى الــبـيت الـعــربي الـثـقــافي الـذي جـاء في 100
صفحـة من القطع الصغير وصدر عن دار الرواية للنشر

والتوزيع.

UN²Ðd& ÍËdð Êu² u¹uÐ

≤∞≤∞ l

الـفـنـون اجلـمـيـلـة في الـعـراق). وعن
عـمـله احلـالـي قـال (حـالـيـا اعـمل في
مؤسـسة إنـتـاجيـة مخـرجا لـعدد من

wFOÐd « vM  ≠ œ«bGÐ

ي كـــر الـــهـــدو لـــلــــفـــنـــان االكـــاد
محطـات متعـددة في مسـيرته الفـنية
نـتـعـرف عـلـيـهـا في لـقـاء سـريع مـعه
قال فيه (عـملت مخـرجا اذاعيـا الكثر
عامـا أجنـزت مـئات الـسـاعات من 15 
تنـوعة احلية من البرامج اإلذاعـية ا
ـســجـلــة مـنـهــا بـرامج مــنـوعـات وا
ــهـا في وثـقــافـيــة و أطـفــال  تـقـد
ـوجهـه وفي إذاعـة صوت اإلذاعـات ا
وحزت على جـائزة الدولة اجلماهيـر
الـــتـــشـــجـــيـــعـــيـــة عن بـــرامـــجي في
االذاعـــة).وعن تـــخـــصـــصه قـــال(انــا
متـخـصص في الـفنـون الـسيـنـمائـية
من كــــلــــيـــة الــــفــــنــــون اجلـــمــــيــــلـــة
وعـمـلت تـدريــسـيـا في قـسم بـبـغــداد
كما ـعهد الفنون اجلـميلة السينما 
شغـلت منصب رئـيس قسم الـسيـنما
في الدراسـة الصبـاحيـة ألكثر من 15
عاما كما كنت رئيسا لقسم السمعية
ـــســـائي في ـــرئـــيـــة الـــدراســـة ا  وا
عـهد وفي هـذا االطـار كنت عـضوا ا
شـكة من وزارة التـربية في اللجـنة ا
ــعــاهـد ــنــهــجي  لــتــالــيف الــكــتب ا

{ اســطــنــبــول  –وكــاالت - وجــهت
النـجـمة الـتركـية تـوبـا بويـوكسـتون
عبـر صفـحتـها علـى موقع لـلتواصل
االجتماعي رسـالة حملبيـها مع بداية
الــعــام اجلــديــد كــمــا شــاركــتــهـم مـا
ـاضي تــعـلــمـته من جتــارب الـعــام ا
الـقـاسيـة خـصـوصـاً في ظل انـتـشار
جـائــحـة فــيـروس كـورونــا .ونـشـرت
بـوبـوكـسـتون مـقـطع فـيـديـو صـغـير
ــنـشــورهـا الـذي جــاء فـيه أرفــقـته 
اضي في مـثل هذا اليوم .. :(العام ا
كانت هناك رغـبات وآمال جديدة في
كلماتنـا .. كانت الصحـة في رغباتنا
رائدة دائـمًـا .. صـحة جـيـدة .. ولكن
عام  2020جـاء إلى حيـاتـنـا بتـجـربة
جديدة تمامًا  وجعلنا أيضًا جتربة
يـة .. نـحن  اختـبـار صحـتـنا  عـا
مــخــاوفــنـا  وحــدتــنــا  أنـفــاســنـا 
عـالقــاتــنــا مـع بــعــضــنـــا الــبــعض 
تـواصـلـنــا  أمـوالـنـا حـيـاتـنـا الـتي

األعمـال الـدراميـة االذاعـية ومـخـرجا
ومــــــعــــــدا لـــــــعــــــدد من الـــــــبــــــرامج

التلفزيونية).

اخترناها ألنفسنا .. بالنسبة لي 
درسة .. ركّزتُ كان  2020 مثل ا
عـلى الـدروس الـتي احـتـاج أن
اتـعـلــمـهـا ,,سـواء كـنــا نـعـرف
بعضنـا البعض أم ال يجب أن
نــتــحـد .. لــقـد فــرقــتـنــا بــشـكل
فردي لـكن العـالم أخبـرنا كيف
أنــنـا جــزء من الــعـالم كــله. لــقـد
حتـطمـنـا  للـتعـرف عـلى أنـفسـنا
بــــشــــكل أفــــضل. اآلن هــــو الـــوقت
ـنــاسب لـنـصــبح مـجــمـوعـة أفـراد ا
أكـــثـــر قـــوة يـــعـــرفـــون أنـــفـــســـهم 
ويعـرفـون مـا يريـدون .. حـان الوقت
شـروط الذي للـشـعور بـاحلب غـيـر ا
يـــتـــدفق مـن واحـــد إلى آخـــر في كل
خاليــانـا .. حــان الـوقـت لـكي تــكـون
ًا في احلب والرعاية والرحمة  كر
.. فلتكن سنة  2021تأتي إلى حياتنا
بـاجلـمـال واحلـب واحلب والـنـفـيس

العميق بداخلنا .. مبروك).

انفراجات هـامة وتغيرات مفاجئة وحتديات كبيرة.يوم
السعد االربعاء.

qL(«

سـوف تــعـانـي من شـدة الــشـوق والــوجـد إن كــظـمت
حبك وكبحت عواطفك.

Ê«eO*«

حتـصـد ثـمرة جـهـودك وأتـعابك في  2020ومـفـاجآت
دى الطويل. سارة على ا

—u¦ «

تـعـتـبر هـذه الـفـتـرة فـترة ذروة الـنـشـاط خـاصـة على
الصعيد العملي.

»dIF «

هــو عــام االنـــتــصــارات والــتــطــورات واآلمــال 2021
لتعوض السنوات السابقة القاسية.

¡«“u'«

تعمل عـدد ساعات كبير ولدك حصيلة إجنازات هامة
تفيد العمل.

”uI «

في  2021تــتـــعــرف عــلـى أشــخــاص جـــدد وتــفــارق
معارف وأصدقاء كثر.

ÊUÞd «

رؤسائك في العـمل يحـبونك ويثـقون بك كثـيراً. بعض
الضغوط بالعالقة العاطفية.

Íb'«

ـالي بــعـمـلك قـد تـفــقـد عـمــلك لـكـنـك سـتـجــد دخـلك ا
اجلديد بالعقارات.

bÝô«

تـغـضب ســريـعـاً وإن كـان بــغـيـر قــصـد فـحـاول أال
تغضب بوجه حبيبك .

Ë«b «

يجـتـاح قـلبك حـب قوي وال خـيـار لك سـوى التـفـكـير 
باالرتباط اجلدي .

¡«—cF «

ساو بحب وود ويتحمل الطرف الـثاني يتقبل منك ا
أخطائك.

 u(«

Âu−M «Ë X½√ ULKJ «  U¼U²

ضع الكـلمـات في مـكانـها
ـــــــــــنــــــــــاسـب مـع احلـل ا
الصحيح لتكتشف الكلمة
ـــطـــلـــوبـــة: (عـــاصـــمـــة ا

اوربية):
فـــــوارس  –قـــــســـــيس –
اشــتــعــال  –بــابل- تــرام
حلم  –جــالـوت  –جــرائـد
–قـــديـــسش  –حـــريق  –
ياسم  –يونس  –قصر
–جـديـر  –دسم  –أرام  –

دوبا.
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بلجيكا
ÊUŠd  bL×

s¹dJ « Âö √
ـــاضي زارني في فـي بــدايـــة الـــتــســـعـــيـــنــات مـن الــقـــرن ا
شـركتي شركـة بغـداد لالنتاج الـسيـنمائي والـتلـفزيوني في

شارع فلسط ببغداد
مـنتج احدى الـسهرات الـدراميـة التلـفزيونـية  واسمه مـحمد
بـدوي وشـريــكه عـلى مـااعــتـقـد اسـمه فــؤاد وعـرضـوا عـلي
شـراء الــسـهــرة الـتـي كـانت من اخــراج اركـان جــهـاد بــعـد
ـيزا مـشـاهدتـهـا وجـدت فـيهـا مـوضـوعـا مـهمـا واخـراجـا 
وبـاالمكـان حتـويلـها الـى فيـلم يعـرض في دورالـسيـنـما بـعد
ـرحوم اضـافة مـشاهـد اجلذب والـبهـرجة و ذلك وكـلفـنا ا
اخملـرج عـلـي هـادي احلـسـون بــالـعـمل بــعـد ان عـجـزت عن
الـعـثـور علـى اخملرج اركـان  و اجنـاز الـفـيلـم واجزته من
الـرقابـة وحـجزت صـالـة سيـنـما الـنـجوم بـعـد ضخ اعالنات
في تــلـفــزيـون الــشـبــاب عن عــرض اول فـيــلم عــراقي وكـان
اسـمه (ضـحـايـا الـظالم) وكـوني امـلك جـهـاز عـرض الـفيـلم
الـتلفزيوني على شـاشة السينمـا  العرض وكان احلضور
مـذهال واحلــجـز مــسـبق الكـثــر من اسـبــوع واالربـاح فـاقت

اخلـيــال عـنـدهــا اشـتـريت كــافـة اجـهـزة
الــســكـــرين في الــعـــراق وحــولــته  الى
اضـخم مشروع النتاج وعرض االفالم
الــعـراقـيــة في زمن احلــصـار جتـاوزت
اخلـمــسـ فــيـلــمـا...لــلـتــاريخ البـد من

التذكير اننا صانعو االفكار.

والــفـنــان الــعــراقي جـواد
الــشـكــرجي وعــدد من

الــدبــلــومــاســيـ
وجنوم الثقافة

والفنون.

رجاء العاني

WOŽ«–≈  UD×  d Òc² ¹ ËbN «

كر الهدو داخل االستوديو

ÊU e « ≠ oA œ

كــشـفت اخملــرجـة رشــا شـربــتـجـي أنـهـا ال
ـثـلة مـشـيرةً إلى (أنـها تصـلح ألن تـكون 
اعـتـذرت عن عـدة أعـمـال عُـرضت عـلـيـهـا).
شــربــتـــجي أرجــعت ســـبب عــدم قـــيــامــهــا
بـالتـمـثـيل خالل لـقـاء إذاعي أنـهـا (لم حتلم
يــومــاً أن تُــمــثّل بــســبـب لــهــجــتــهــا وأنــهـا
شخـصية قيادية لذلك من الصعب أن تظهر
كمـمثلة).وقالت شربـتجي أنها (اعتذرت عن
تصـوير أربعة أعـمال درامية عـرضت عليها
ـسـلـسل حـارة  وذلك بـسـبب انـشـغـالـهـا 
الـــقـــبـــة من إخـــراجــهـــا وتـــألـــيف أســـامــة
كـــــوكـش) مـــــعـــــتـــــبــــــرةً أنه (يـــــســــــتـــــحق
االعــتــذار).وأضـــافت أن (مــســلــسل حــارة
القـبـة دراما اجـتـماعـيـة تتـحدث عـن مرحـلة
سفـر بـرلك وتركـز على احلـيـاة االجتـماعـية
في تلك الفترة) مشيرةً إلى أن (هذا العمل
ـتـعـة والـشـغف رغم يـشـعــرهـا بـكـثـيـر من ا
الضـغط الـكـبـيـر وخـاصـةً أن شـراكـتـها مع
نـتج هـاني الـعـشي ذكـرتـها بـنـجـاحات ا
سـابقة مثل مسلـسل زمن العار) الفتةً
إلـى أنه  تـــــصــــويــــر مـــــا يــــقــــارب
األربـــعــ حــلــقـــة من اجلــزأين األول
والـثاني للمسلسل الذي يتكون من 5
أجـزاء. واخـرجت شـربــتـجي الـعـديـد
من األعـمال الدرامية منها الوالدة من
اخلـاصرة أشـواك نـاعمـة غزالن في
غـــابـــة الـــذئــاب ابـن األرنــدلي والد
الـلـيـل بـروفــا شـرف فـتـح الـبـاب

وغيرها.

رشا شربتجي

توبا بويوكستون

جي وأتـذكـر إني رأيت الـدمـوع فـي عيـنـيه
ا كان يـتحدث في بـعض هذه الـلقاءات حـا
عن الـوطن وما آل إلـيه احلال ومـا تعرض
إلـيه هـو من ضغـوط أجـبـرته على الـتـخلي
عن ذكـرياته وداره وأهـله وأصدقـائه وكان
ــرارة وأسى عن اإلهـمـال يـلــقي أسـئــلـته 
بـدع الذي ـقصود لـلرواد وا احلـكومي ا
أفـنـوا زهرات شـبـابهـم من أجل رقي البالد
وســمـوهــا وكــان بــعض عــزائه يـكــمن في
بـادرة رئـيس مـجـمـوعة اإلعالم الـتـذكـيـر 
ـستقل األستاذ سعد البزاز بتقليده ومعه ا
ــيـــزة من مـــبـــدعي الـــعــراق في نــخـــبـــة 
مـجــاالت الـفــكـر والــثـقـافــة والـفن واالعالم
والـصحافة والرياضة قالدة اإلبداع تثميناً
ـــرئــــيس إلجنـــازاتـه في مــــيـــدان اإلعـالم ا
ـسـمــوع. وكـان األولى بـلـجــنـة الـثـقـافـة وا
ــان الــعــراقـي أو ديـوان واالعالم في الــبــر
الــرئـــاســة أو أمـــانـــة مــجـــلس الــوزراء أن
تـخـصص جـوائز تـقـديريـة لـلـرواد بدالً من
سـيـاسـة اإلقـصـاء والـتـجاهـل لهـم ودفعـهم
لـترك بـلـدهم قسـراً.  لقـد أطـلقت الـصحـافة
ــعـنــيـة ــؤســسـات ا واالعالم والــدوائـر وا
مـسميات وأوصاف وألقاب شتى على نهاد
ـاسـيـة ) جنـيب آوجي مـنـهـا ( احلـنـجـرة ا
ـــــذيـــــعـــــ ) و(رائـــــد االبــــداع و(شــــيـخ ا
الــعــراقي) إال أنه كــان يــفــضـل أن يــدعـوه
بـعاشق الوطن الذي غادر احلياة ودفن في
الــغــربـــة وهــو بــعــيــد

عنه.
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لم يـعد اخلـلـيج الـسـاخن في ملـفـاته اخملـتـلفـة يـحـتمل
اسـتمـرار االزمة اخلـلـيجـية يـوماً واحـداً أكثـر من هذه
الـســنــوات الـثالث الــتي اســتـغــرقــتـهــا وازداد فـيــهـا
الـنــفــوذان االيـرانـي والـتــركي عــبــر صـيغ االتــفــاقـات

باشر. فاجئة أو التعاون العسكري ا االقتصادية ا
القمـة اخللـيجيـة التي تـستـضيفـها الـسعوديـة منـاسبة
ـهـم من الـوضع الـعـربي بـعـيـون لـتـأمل هـذا اجلـانب ا
مـنـفــتـحـة عـلى كـل االحـتـمـاالت صــغـيـرهـا وكــبـيـرهـا
فــالــبــيت اخلــلـيــجـي لم تــرسخ أركــانه بــقــوة بـحــسب
ـبـاديء الـطـمـوحة الـتي قـام عـلـيـهـا مـجـلس الـتـعاون ا
اخللـيـجي قـبل مـا يـقرب مـن أربعـ عـامـاً وهي فـترة
مقـاربـة لـعـمـر االحتـاد االوروبي الـذي انـبـثق من اجل
تكريس ارادة وحدوية وجسدها قولًا وفعالً في ملفات
ذات مـصـيـر مـشـتـرك في االقـتـصـاد والـكـتـلـة االمـنـية
تجانسـة. لذلك فإنّ التصـدعات احملتملة والعسكـرية ا

الحتدها حدود جغرافية صارمة .
ـتـحـدة وايـران تـداعــيـات أي تـصـعــيـد بـ الـواليــات ا
ستصيب اجملال احليوي  لـعموم دول اخلليج العربية
ولن يـنـجــو أحـد بـسـبب تـمـايــز نـظـرته عن اقـرانه من
الـــدول االخــرى لـــذلك تــكـــون الــتـــوافــقـــات االســاس
ــداوالت تـعـزيــزاً لـقـوة الـدول ـشـبــعـة بـالـتــنـسـيق وا ا

منفردة في السيادة واالمن واالقتصاد.
 ولـعل دول اخللـيج غفـلت كثـيراً بـسبب اجـواء احلرب
ية في رات الطـاقة العا التي تعم اليـمن وتخيم على 
شـترك الى مـضيق هـرمـز عن اساسـيـات في االمن ا
درجة وصـلت الى حد تسـريب سيـناريوهـات انقالبات
اضي. العرب في اخلمسينات والستينات من القرن ا
ال ينبغي القـمة اخلليـجية في السـعودية فرصـة ثمينـة 
ان تمر من دون وضع النقـاط الواضحة على احلروف
من اجل ان تب معـاني الكلمـات على نحو جلي  فال
 يـلعب أحـد على مـطـاطيـة بعض الـكلـمات من اجل ليّ

عنق احلقائق .
ال يـزال عـرب اخلـليـج جمـيـعـهم في مـركب واحد وإنْ

ظنّوا بعض الوقت انّ لكلّ مركبه اخلاص .
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 {هلسنكي (أ ف ب) - توفي اليكسي اليهو
غني وعازف الغيتار في فرقة تشيلدرن أوف ا
يتال عن  41عاما وسـيقى ا بودوم الفنلـندية ا
.وذكـرت الـفـرقة وفق مـا أعلـنت الـفـرقـة االثـنـ
عـــبـــر شـــبــكـــات الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي أن
وسيـقي الذي كـان يعاني مـشكالت صـحية (ا
في الــســنــوات األخــيــرة تــوفـي في مــنــزله في
ـاضي). ولم هـلــســنـكي بــفــنـلــنـدا األســبــوع ا
تكشف عن السبب احملدد لـلوفاة.وقال أعضاء
الفـرقـة في مـنشـور عـبـر فيـسـبـوك (لقـد فـقـدنا
أخـا. الـعـالم خـسـر مـؤلـفـا غـنـائـيـا اسـتـثـنـائـيا

وأحد أكبر عازفي الغيتار على اإلطالق).
وقـد أسس ألــيــكـسي اليــهــو وعـازف الــدرامـز
ياسـكا راتـيـكايـ فـرقة تـشـيلـدرن أوف بودوم
ســنــة  .1993وهي أصــبـــحت من أهـم الــفــرق
وسـيقـية الـفنـلنـدية وأشـهرهـا في العـالم.وقد ا
باعت الـفـرقة أكـثر من  250ألف أسطـوانة في
الـبالد وفق مـوقـعـهـا اإللـكـتـروني قـبل إحـيـاء
حــــفــــلـــــتــــهــــا الــــوداعــــيـــــة في كــــانــــون األول
.2019وأسس ألـيـكـسي اليـهو الحـقـا مع ثـالثة
زمالء سابـق فـرقة بـودوم أفـتر مـيدنـايت.وقد
ـــوســيــقي في  2009أفــضل عــازف اخــتــيــر ا
ـيـتـال من جانب قـراء مـجـلة ـوسيـقى ا غيـتـار 
غيـتـار وورلـد وفق مـا ذكـرت قـناة واي ال إي

العامة.

األسـبـوع هبـوب رياح وارتـفاع في
درجــــــة احلــــــرارة تـــــصـل إلى 40 
درجـة في عاصـمة واليـة أستـراليا
الـغربـية.وشهـدت الواليـة في العام
ــاضي حــرائـق مــدمـرة عــصــفت ا
بـــأكـــبـــر واليـــتـــ من حـــيـث عــدد
الـسكان في البالد هما نيو ساوث

ويلز وفيكتوريا.

.وال احلـريق مـجهـولـة حتى االثـن
يــــزال الــــدخــــان اخلــــطــــر وكــــريه
ـــتــصـــاعـــد من مـــكب الـــرائـــحـــة ا
الـنفـايات احملـترق مـصدر قلق و

حـث الـــســـكـــان عـــلى االحـــتـــمـــاء.
وأغــلـقت عــدة طـرق ومـنع ســائـقـو
ــنـــطــقــة الـــســيـــارات من دخـــول ا
ــــتـــوقـع هـــذا ــــنــــكـــوبــــة. ومن ا ا

الـتـهم مـنـذ يـوم الـسـبت أكـثر من
 2,3 كـــيـــلـــومـــتـــر مـــربع. ورغم أن
خـــدمـــات الــطـــوار قـــد خـــفــضت
مـستـوى التـأهب إال أنهـا اعتـبرت
أن احلـريـق ال يزال يـشـكـل تـهـديدًا
ــنــازل مـــحــتــمالً عــلـى احلــيــاة وا
ويـعود ذلك بشكـل خاص إلى تغير
األحــوال اجلـويـة.وال تـزال أسـبـاب

{ بـــيـــرث (أ ف ب) - هـــدد حــريق
نازل خـرج عن السيطرة احلياة وا
االثــنـ بـالـقـرب من مــديـنـة بـيـرث
الــواقــعـــة عــلى الــســاحل الــغــربي
ألسـتراليـا. وتمت دعوة سـكان عدة
ضـواحي جـنـوب بـيـرث إلى توخي
الــيـقـظـة حـيـث يـحـاول قـرابـة 150
رجـل إطـفـاء اخــمـاد احلــريق الـذي

بـاكـسـتـان وصـمـة اجتـمـاعـيـة بـحـجة
ـــرأة والــعـــائـــلـــة مــا يـــدفع شـــرف ا
بـكثـيرات إلى الـتسـتّر عـن االعتداءات
اجلـنـسـيـة التي يـتـعـرضن لـها. ورأى
احملـامـون الـذين تـقـدمـوا بـااللـتـمـاس
الــقـضـائي في هـذا االجتـاه أن احلـكم
الـــصـــادر في الهـــور يــشـــكل خـــطــوة
ضــــروريـــة في االجتــــاه الـــصــــحـــيح
ــسـارات لــتـحــســ الـتــحـقــيــقـات وا
الـقضائية وجعلها أكثر عدال لضحايا

االغتصاب واالعتداءات اجلنسية. 

حلـقـوق اإلنـسـان. واعـتـبـرت احملـكـمة
الــعـــلــيــا في الهــور االثــنــ أن (هــذه
الـفـحـوص تـشـكل اعـتـداء عـلـى كـرامة
الـنـساء الـضـحـايا وتـتـنافى مع احلق
فـي احليـاة والـكـرامـة).وتـدافع جـهات
ــمــارســـات بــحــجـــة أنــهــا عن هـــذه ا
ـــاضي تـــســـاعـــد عـــلى الـــتـــكـــهن بـــا
ـعنـيات مـا يؤدي اجلـنـسي للـنسـاء ا
فـي أحــيـــان كــثـــيـــرة إلى الــطـــعن في
صـدقية ضحايا االغتصاب. وغالبا ما
تـواجه النساء ضحـايا االغتصاب في

{ الهور (أ ف ب) - قضت محكمة في
الــبــنــجـاب أكــثــر واليــات بـاكــســتـان
تـعدادا سـكانيـا بعـدم قانونـية إجراء
مـا يُعـرف بفـحوص الـعذريـة لضـحايا
ارسـة شائـعة في االغـتصـاب وهي 
هذا البلد احملافظ.وكان معارضو هذه
الـفـحوص قـدموا الـتمـاسات قـضائـية
لــلــمــطــالــبــة بــحــظــر قــانــوني لــهــذه
ـمـارسات. وتـعـتبـر مـنظـمـة الصـحة ا
ـيـة أال فـائـدة عــلـمـيـة في إجـراء الــعـا
هذه الفحوص التي ترى فيها انتهاكا
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