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رأى اخلــبــيــر الــقــانــوني  فــاضل
محـمد جواد عدم امكـانيـة تعديل
قـوانــ نـافـذة او تــشـريـع احـكـام
قـانـونــيـة تـنـفــد بـأنـتـهــاء الـسـنـة
ــالــيـة  فـيــمــا اوصت الــلــجــنـة ا
ــالــيــة الــنــيــابــيــة بــعــد دراســة ا
ـوازنـة الـعـامة  مـسـودة قـانـون ا
راعاة اوضـاع بالد وعدم فرض
ــــوظـــفـــ ضـــراب عــــلى رواتب ا
تقاعدين في وقت علقت وزارة وا
ـــالـــيــــة عـــلى مــــوضـــوع زيـــادة ا

ـوازنة . وقال محمد النفقات في ا
جواد فـي مداخـلـة عـلى مـجـمـوعة
واتسـاب اطـلـعت عـليـهـا (الـزمان)
امس ان (الــــعـــــديــــد من احــــكــــام
ــوازنـة الــســنــويــة لــعـام 2021 ا
تشكل تـعديالت لـقوانـ نافذه او
تـشـريع الحـكـام قـانـونـيـة جـديدة
وهــذا غــيــر جــائـــز من الــنــاحــيــة
ــوازنـة ســنـويـة الـقــانـونــيـة الن ا
وينتـهي مفـعولهـا بانـتهاء الـسنة
في حــ ان الـــقـــوانــ تـــتــصف
ـومـة وال تـنـتـهي نـفـاذيـتـها بـالد
مـشددا ـالـيـة)  بـانـتـهـاء الـسـنـة ا

عـــلى ان (الـــدولـــة اذا مـــا وجــدت
حـــاجـــة الدخـــال تـــعـــديالت عـــلى
تـــشــــريـــعــــات نـــافــــذه او ادخـــال
نصوص قـانونـية جديـده  علـيها
ســـلــــوك الـــطــــرق الـــدســــتـــوريـــة
والـــقــــانـــونــــيـــة من خـالل تـــقـــدم
ــشـروعــات لــتــعـديل احلـكــومــة 
قـــــوانــــ نـــــافـــــذه او الـــــتـــــقــــدم
ـشــروعـات قــوانـ جــديـدة الى
مجـلس الـنـواب لغـرض دراسـتـها
واعـتـمادهـا عـلـى وفق الـسـيـاقات
الدسـتوريـة والقـانـونيـة النـافذة).
ــان الى فــيـمــا دعت مــالــيــة الــبـر

الـنـظـر في حـجم االنـفـاق اخملـطط
والسيـما االنفـاق اجلاري والـعمل
عــلى تــخـفــيــضه لــغــرض تــقـلــيل
فــجــوة تــمــويل الــعــجــز. وقــدمت
ان الـلجـنـة تـوصـيـاتـهـا الى الـبـر
ـسودة بعـد االنـتـهـاء من دراسـة ا
بـ (اعادة الـنظـر بـهيـكل االيرادات
الـعـامـة لــضـمـان زيـادة االيـرادات
غـيـر الـنــفـطـيـة  واهـمـيـة ارسـال
الــقــوانــ اخلـاصــة بــالــضــرائب
والرسـوم بـصورة مـسـتقـلـة وعدم
ـوازنة) ادراجاهـا ضـمن قانـون ا
مـؤكـدة ان (اجلـدوى االقـتـصـاديـة

ـمولة ـشاريع اجلـديدة ا لبعض ا
من االقـــتـــراض بــــحـــاجـــة الى ان
ـــــــــــالـي تـــــــــــراعـي الــــــــــــواضـع ا
واالقتصـادي للبالد) مشددة على
الـية وبالتنسيق (ديوان الرقابة ا
ـــالـــيــة  ان  يـــقـــومــا مع وزارة ا
بتدقـيق الفـرق احلاصل في اعداد
الـقـوى الــعـامــلـة في الــعـراق بـ
مــوازنــتي  2019و 2020 فــضال
عـن اعـــــــادة دراســـــــة وتـــــــقــــــو
الــصـــنــاديق الـــتــابـــعــة لــوزارات
ووحـــــــدات االنـــــــفــــــــاق الـــــــذاتي
ـركزي) واشـارت الـلـجـنـة الى وا
(اهـمـيـة اسـتـيفـاء وزارة الـتـعـلـيم
الـــعــالـي والــبـــحـث الــعـــلـــمي من
ــعـاهـد اجلـامـعــات والـكــلـيـات وا
االهـــلـــيــة  رســـمـــا ســـنـــويـــا من
ـتحقق اجمالي االيـراد السـنوي ا
لــديــهـم ويــقــيـــد ايــرادا نــهـــائــيــا
حلساب اخلـزينـة العـامة لـلدولة)
واضـافت انه (يـجب اعـادة الـنـظر
بالنصوص القانونية التي تسمح
باجلـمع ب راتـبـ واكثـر وكذلك
عــدم فـــرض ضـــريـــبــة دخـل عــلى
ـتـقـاعــدين ومـراعـاة ـوظـفــ وا ا
حــالـة الــتــضــخم وارتــفــاع ســعـر
الصـرف في االسواق) مطـالـبة بـ
(فتح باب االستثمار والشراكة مع
الـــقـــطـــاع اخلـــاص فـي تـــنـــفـــيـــذ
شاريع االستـثماريـة والنظر في ا
ـقـترحـة بـشأن واد الـقـانـونيـة ا ا
بيع عقارات الدولة وحتديد مجال
ـتــوقـعـة من اسـتـثــمـار الـفــوائـد ا
الـــبــيـع وضــمـــان عـــدم صـــرفـــهــا
لالنـفــاق الـتـشــغـيـلـي اضـافـة الى
دعم مفـردات الـبـطاقـة الـتـمويـنـية
وتوجـيهـها الى الـشرائح الـفقـيرة
من ابــنــاء الـشــعب) كـمــا اوصت
الـية اللـجنـة بـ (تكـلـيف وزارتي ا
واخلـــارجـــيــــة بـــالـــتــــفـــاوض مع
ـالـيـة ـؤسـســات ا احلـكـومــات وا
العـادة هــيــكـلــة وتـأجــيل الــديـون
وترشيق دوائر الدولة من الوكالء
ديـرين الـعـام سـتـشـارين وا وا

ودمج الـدوائـر حــسب مـتــطـلـبـات
الـية احلاجـة الـفعـلـية). وعـلقـت ا
على زيادة النفقـات التي تضمنها
وازنة 2021. قائلة في مشـروع ا
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(الــوزارة عــمــلت عـــلى امــكــانــيــة
تـقلـيل الـعـقـبـات امـام الـتـهـديدات
الـيـة وتـوفـير الـسـيـولـة الالزمة ا
لــتـامــ احــتــيــاجــات الـدولــة من
ـشـاريع تـامـ الـرواتب واجنـاز ا
دون اي صـعـوبـات قــد نـواجـهـهـا
خالل السنه احلالية) مشيرا الى
ـســودة تـضــمــنت زيـادة في ان (ا
الـــتــخـــصـــيـــصـــات بــلـــغت 62.5
تــرلـــيـــون ديـــنــار عـــدا الـــقــروض

ا  االجنبـية واحملـليـة مقـارنة 
ــــاضي) تــــمـــويــــله فـي الــــعـــام ا
واضــاف ان (الـزيــادة تــركــزت في
مـــجـــال اإلنـــفـــاق عــــلى الـــرواتب
واخملصصـات ومسـاهمـة التـقاعد
ئة من اذ بلغت نـسبـتها 20.5 با
إجـمـالـي الـزيـادة) ولـفت الــبـيـان
الى ان (هذه الـزيـادة لتـلبـيـة كلف
العالوات وسـد الـشـواغر وتـعـي
ــهـن الــصــحــيــة األطــبــاء وذوي ا
لــســنــتــ ســـابــقــة وكــلف إعــادة
ــفــســوخــة عــقــودهم لــلــجــهــات ا
األمنية كافة فضال عن التطوع في
ــســـلــحــة) وتــابع انه الــقـــوات ا
(تـمت زيـادة الـرواتب الــتـقـاعـديـة
نتيجة السـتمرار تطـبيق القوان
ــتـــعــلـــقـــة بــضـــحــايـــا االرهــاب ا
والـسـجــنـاء والــشـهـداء ومــكـافـأة
نهاية اخلـدمة وقد بـلغت نسـبتها
ــئــة من اجــمــالي الــزيـادة 8.7 بـا

باألنفاق العام). 
مـضــيــفـا (ولــغـرض دعـم الـفــئـات
الفقيـرة في اجملتمـع فقد  زيادة
وازنـة بنـسبة االنفـاق العـام في ا
ــئـــة مـن اجــمـــالـي زيــادة 8.5 بـــا
االنفاق الـعام توزعت بـ الرعاية
االجتمـاعيـة والبـطاقـة التـمويـنية
ودعم احلـنـطـة والـشـلب واألدويـة

ولقاح كورونا). 

UMðU «e² SÐ UMO Ë√ ∫w½«“—U³ «

‚uI(« 5 Qð œ«bGÐ vKŽ sÒOF²¹Ë

„u d  w  n U×²K  W¹uł …—Uſ ‰öš gŽ«Ëœ ∑ q² Ë oH½ dO bð

ـطلـوب الثـالث كان واضاف ان (ا
هدف نوعي  إلقاء القبض عليه
في بـــغـــداد) وتـــابع ان (أبـــطـــال
اجلهاز نفذا واجـب في مُحافظة
كـركـوك أسـفـرا عن إلـقـاء الـقـبض
على عُنصرين من بـقايا عصابات
داعـش). واكدت وزارة الداخلية 
ــتـهــمـ الـقــبض عــلى عـدد من ا
بـقـضـايـا مـتــنـوعـة في مـحـافـظـة
صالح الـدين.وذكــرت الـوزارة في
بــيــان امس أن (مــديــريــة شــرطــة
احملــافـظــة ضــمن وكــالــة الـوزارة
لــشـؤون الــشــرطــة نـفــذت حــمــلـة
أمـنـيــة في عـمـوم أقــضـيـة صالح
الــدين)  وأضـــاف أن (احلـــمـــلــة
أسفرت عن إلقاء القبض على 31
واد قانـونية مختلفة من متهما 
ـــادة 4 ضـــمـــنـــهـم اثـــنـــ وفق ا
إرهـــاب حـــيـث  إيـــداعــــهم في
الـتـوقيـف). والقـت شـرطة ديـالى
الـقــبض عــلى  14مــطـلــوبــا وفق
مـــواد قــانـــونــيـــة مــخـــتــلـــقــة في
احملافـظة. واوضـح النـاطق باسم
قيادة الشرطة العـميد نهاد محمد
ــــهــــداوي في بــــيــــان امس أنه ا
(اوامـر الــقــبض نــفــذت بـحق 14
مــطـلــوبـا وفـق قـضــايــا ارهـابــيـة
وجــــنـــائــــيـــة مــــخـــتــــلــــفـــة خالل
مارسـات األمنـية ألقسـام شرطة ا
ــقــداديـة بــعـقــوبــة واخلــالص وا
) ولـــفت الى (إتـــخـــاذ وخــانــقـ
جميع االجـراءات القانـونيّة بحق
) وتـــابع انـه (تـــمت ــطـــلــوبــ ا
ـــتــــهـــمـــ الى مـــراكـــز إحـــالـــة ا
االحــتــجــاز لــيــتـم عــرضــهم عــلى
القضاء لينالوا جزاءهم العادل).
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اطــاحـت وكــالـــة االســتـــخــبــارات
ـتــهــمـ الــتـابــعــة لــلـداخــلــيــة 
يــنــتــمـــون لــعــصــابــة مــخــتــصــة
باالبـتزاز االلـكـتروني في  بـغداد.
واشار تالـبيان الى انه (من خالل
ورود شــــــكــــــوى من قــــــبـل احـــــد
ـــواطـــنـــ بـــأبـــتـــزازه من قـــبل ا
عــــصـــــابــــة تــــمـــــارس االبــــتــــزاز
االلـــكــتـــروني وطـــلب مـــنه مـــبــلغ

مـــــــــقـــــــــداره  20 الف دوالر  
تـشــكـيـل فـريق عــمل مــخـتص من
مــفــارز الــوكــالــة وبــعــد تــكــثــيف
اجلـهــد االسـتـخــبـاري ومـقــاطـعـة
ـعــلـومـات  الـقي الـقــبض عـلى ا
متهم و مـتهمـة من تلك العـصابة
في احـــدى مـــنــاطـق الــعـــاصـــمــة
واعــتــرفـــا بــقــيــامـــهــمــا بــاجلــرم

تهم  ذكور) واضاف أن (ا ا
وجب وصل استالم تسليمـهما 
اصـولي الى جـهـة االخـتـصاص).
قتل وأفاد مصدر في الـشرطة  
شـخص وإصــابـة آخــر بـتــفـجــيـر
مــزدوج اســـتــهـــدف مــحالً لـــبــيع
شـروبات الـكحـولـية في مـنطـقة ا
الـسـعـدون ومن ثم تــلـتـهـا عـبـوة
أخـرى اســتـهــدفت عـجــلـة تــابـعـة
لـــــصـــــاحب احملـل ذاته.وأضـــــاف
ــزدوج ــصـــدر أن (االنـــفــجـــار ا ا
أســفـر عن مــقــتل عــامل وإصــابـة
آخــر بـجــروح فــضالً عـن حـدوث

أضرار مادية بواجهة باحملال).
بــاشـــرت قــيــادة وفي الـــبــصـــرة 
عــمـلــيــات الــبــصـرة والــقــطــعـات
ـرحـلـة األولى من ا ـلـحـقـة بهـا  ا

WO u×J «  UÐËdALK  Îö×  ·bN² ¹ ÃËœe  dO−Hð

w½Ëd²J ù« “«e²Ðù« ÊUÝ—U1 5LN²0 WŠUÞù«Ë

 s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

عـقد اجملـلس االقـتـصـادي األعلى
في اقــلــيم كــردسـتــان اجــتـمــاعـاً
بإشراف رئيس احلكومة مسرور
ــنـاقــشـة اخلــطـوط الـبــارزاني  
ــشـروع مـوازنـة اإلقـلـيم الـعـامـة 
وتــــقـــــو عـــــمـــــلــــيـــــة اإلصالح
اجلـــاريـــة.وقـــال بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــبـــارزاني
تــــــرأس اجــــــتــــــمــــــاع اجملــــــلس
ــنـــاقــشــة االقـــتــصـــادي االعــلـى 
مـوازنــة االقـلـيم  حـيث  قـدم كل
ــالــيــة واالقــتــصـاد من وزيــري ا
آوات شـيخ جــنـاب والـتــخـطـيط
دارا رشيـد تقـريراً بـشأن الوضع
ـــالي الـــراهن واالســـتـــعــدادات ا
ـــســودة) اجلـــاريــة إزاء إعـــدادا
بـــحــــسب وأشــــار الـــبــــارزاني  
البـيـان ان (حكـومـة اإلقلـيم بذلت
قصارى جهدها في سبيل تنظيم
اإليـرادات وتـقلـيل الـنـفـقـات غـير
الضروريـة باإلضافـة إلى تنظيم
الكـــات وحـــذف وإبـــعــاد عـــمل ا
األسمـاء التي اسـتفـاد أصحـابها
ـــوازنـــة عــلـى نـــحـــو غـــيــر مـن ا
مـشروع سـعـيـاً لتـأمـ احلـقوق
اليـة للمسـتحق ستحـقات ا وا
ن يتـقاضـون الرواتب كـما 
تأكـيد عـلى احلد من الـروت في
ـالـيـة) ـعــامالت ا مـا يـتــعـلق بـا
مــــشـــددا عــــلى (ضــــرورة إعـــداد
مــوازنـــة مــالـــيــة تـــأخــذ بـــنــظــر
ـا االعـتــبـار اخلـيــارات كـافـة و
يجعلها شفافة وواقعية وتعتمد
عــــلى لـــغــــة األرقـــام واإليـــرادات
النفطية وغير الـنفطية والنفقات
الفعلية) واكد البارزاني (أهمية
شاكل العالقة مع احلكومة حل ا
االحتــاديــة  كــون االقــلــيم أوفى
بـــكل واجـــبـــاتـه الـــدســـتـــوريـــة
ويتع على السلطات االحتادية
ــسـتــحــقـات تــأمــ احلـقــوق وا
ـــالـــيـــة لــكـــردســـتـــان في إطــار ا

وازنة). مشروع ا
 فـــيــــمــــا عــــلق عــــضــــو احلـــزب
ـــقـــراطي الـــكـــردســـتـــاني الــــد

شيـرزاد حسن عـلى تشـكيل كـتلة
ــان كـــرديــة جــديــدة داخـل الــبــر
االحتــــادي. قـــائـال في تــــصـــريح
امس إن (احلــزب لـــيس لــديه أي
مــشـكـلــة بـتــشـكـيـل كـتـلــة كـرديـة
جــديـدة بــاسم األمـل في مــجـلس
الـنواب  لـكـنـهـا يـجب أن تراعي
ــــوحــــد في ــــوقـف الــــكــــردي ا ا
ــنع حـدوث ــان االحتــادي  الــبـر
قـرارات جـمـاعــيـة ال تـنـسـجم مع
الــواقع) واضـــاف أن (الــكـــتـــلــة
اجلــديـدة تــهــدف لـلــتــصـدي إلى
نـفـوذ احلــزبـ الـكـرديـ وهـذا
لـيس في مـصــلـحـة الـشـعب  ألن
ـوقف الـكردي اخلالف يـضـعف ا
ان وبـغداد بشكل عام داخل البر
ويــــــتـم اســـــــتــــــغـاللـه من قـــــــبل
األخـرين) مــطـالــبـا الــكـتــلـة بـأن
(يـــكـــون مــوقـــفــهـــا جــمـــاعي مع
ـشـتـركـة التـي تخص الـقـضايـا ا
زايدات السياسية الكرد وترك ا
صـلحة على حسـاب القضـايا وا
الـعامـة). وفي وقـت سابـق اعلن
عـدد من النـواب األكـراد تـشـكيل
حتـــالف كـــردي حتت تـــســـمـــيــة
حتالف األمل الكردستاني داخل
مــــجـــــلـس الـــــنـــــواب االحتــــادي
اســـتــــعـــداداً لــــلـــمــــشــــاركـــة في
ــقــبــلـة. ــبـكــرة ا االنــتــخــابــات ا
والتـقى رئيس اجلـمهـورية برهم

صـــــــالـح وفــــــــد حتــــــــالـف األمل
الــــكـــــردســــتــــانـي في مـــــجــــلس
الــنـــواب.وجــرى خالل الـــلــقــاء
سـتجـدات السيـاسية في بحث ا
قـبلة. البـلد ومـلف االنتـخابـات ا
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
انه (جــرى خـالل الــلــقــاء تــأكــيـد
أهـمـيـة ضـمـان شـروط إجنـاحـها
بــعــيــداً عن الــتــزويــر والــتالعب
والـــضــغـــوط وتـــهـــيـــئـــة كـــافــة
مــســتــلــزمــات إجــرائــهــا أمــنــيــاً
ولـوجـســتـيـاً) مـؤكـديـن (اهـمـيـة
تــعـاضــد اجلـهــود لـلــتـوصل إلى
حـلول جـذريـة للـمـسـائل العـالـقة
بـ بـغـداد واربـيل اسـتـنـاداً إلى
الــدســـتــور وأن تــكــون مــوازنــة
الـعــام اجلـاري ضــامـنــة حلـقـوق
واطنـ جميـعاً). وشدد صالح ا
 بـحـسب البـيـان عـلى (مـواصـلة
احلـوار الـبـنّـاء واجلـدي وتـوافـر
شتركة لتحقيق مصالح الرغبة ا
واطـنـ من أجل الـوصول إلى ا
حـلـول مـسـتـدامـة تـشـمل مـسـألـة
رواتب موظفي اإلقليم باعتبارها
حـــقــــاً دســــتـــوريــــاً إلى جــــانب
ـاليـة األخـرى الـعـالـقة ـسـائل ا ا
ـــا يـــحـــفظ حـــقـــوق الــشـــعب و
الــعـراقي ومن ضــمـنــهـا حــقـوق
ـــــوظـــــفـــــ ـــــواطـــــنـــــ مـن ا ا

تقاعدين في إالقليم). وا

l  q UF² « v ≈ uŽb¹ w½U²ÝœdJ « wÞ«dI1b «

bÒŠu  n u0 W d²A*« U¹UCI «

لــتـــلك الـــعــصـــابــات االجـــرامــيــة
واشتراكهُ بـعدة عمـليات ارهـابية
ضــمن اخــتــصـــاصه في الــقــنص
ضــد الــقــوات االمــنــيــة واحــالــته
لـــــلـــــقـــــضـــــاء لـــــيــــنـــــال جـــــزائه
الـــعـــادل).وافـــاد الـــنـــاطق بـــاسم
ـسـلـحـة الـقـائـد الـعــام لـلـقـوات ا
اللواء يحيـى رسول القبض على
 خــمـســة عــنــاصــر من داعش في
ثالث  مـحــافـظـات مــتـفــرقـة.وقـال
رسـول في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امس ان (جهـاز مُـكافـحـة اإلرهاب
نـــفــذ ســـلـــســلـــة من الـــواجـــبــات
إســتــهــدفت شــبــكــات عــصــابــات
داعـش في منـاطق مُـتفـرقـة حيث
باشـرت وحدات اجلـهاز بـسلـسلة
واجــبــاتــهـم  الــنــاجــحــة بــإلــقــاء
الــقـــبض عــلـى ثالثــة إرهـــابــيــ

أثنـان منـهم في قـضاء الـفلـوجة)

الضربة وقد  تدميره بالكامل)
مـؤكـدا انه ( الـعــثـور عـلى وكـر
لإلرهـابيـ يـحـتـوي عـلى أحـزمة
نـاسـفــة واجـهـزة مـوبــايل مـدمـرة
ومالبس نـسـائـيــة). كـمـا تـمـكـنت
مـــفـــارز وكـــالـــة االســـتـــخـــبــارات
ـديـريـة اسـتـخـبـارات ـتـمـثـلــة  ا
مـن الــقــاء الــشـــرطــة االحتـــاديــة 
الــقــبـض عــلى أحـــد االرهــابــيــ
ـــادة ــــطـــلــــوب وفق احــــكــــام ا ا
4ارهــاب النـــتــمـــائه لــعـــصــابــات
داعش. واوضـح بــــيـــــان امس ان
ــا يــســمى قــاطع ــتــهم عــمل  (ا
كركوك بصفة قـناص ضمن كتيبة
القـناصـ بفـرقة الـقادسـية  وقد
تمت عملية القاء القبض عليه في
مخيم ليالن للنـازح لتخفيه عن
مـؤكـدا انـظــار الـقـوات األمــنـيـة) 
ــتـهم بــأنـتــمـائه (تـدوين اقــوال ا

الصفحـة الرابعة  لتحقيق األمن
واألســــــتــــــقــــــرار ضـــــمـن قــــــاطع
ــــســــؤولــــيــــة فـي مــــحــــافــــظـــة ا
البصــــــرة. وأعلنت خـلية اإلعالم
األمـني مقـتل سـبـعـة عـنـاصر من
تنـظـيم داعش وتدمـيـر نفق خالل
غارة جـويـة للـتـحـالف الدولي في
مـحافـظـة كـركـوك. وقـالت اخلـلـية
في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس 
إنه (بــأمـر من قــيــادة الـعــمـلــيـات
ـشـتـركـة نـفـذ طـيران الـتـحـالف ا
الـدولي ضـربـتـ جـويـتـ فـجـر
يوم امس ضـد عـنـاصر عـصـابات
داعش في وادي الشاي بكركوك)
الفتـا الى ان (الـضـربتـ أسـفـرتا
عن الـعـثـور عـلى أشالء مـتـنـاثـرة
لنـحـو سـبعـة من قـتـلى العـنـاصر
اإلرهابـية فضـال عن العـثور على
نـفق يــبــعـد  10أمـتــار عن مــكـان
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فيـمـا اكد احملـلل في مـنشـور على
صـفـحـته في فــيـسـبـوك مـخـاطـبـاً
احلــلـفـي الـذي نــفى مــزاعم األول
قائالً (جيد ان تـعرف بان الساللة
اجلـديـدة او الـتـحـول اجلـديـد في
الــفــايــروس ال تــكــتـشــفـه أجــهـزة
ــوجــودة في الــعـراق) الـفــحص ا
على حـد تـعبـيـره.وكان احملـلل قد
ـتـحور اعلن اصـابـته بـكـورونا ا
وهي أول إصــــابــــة تـــــســــجل في

العراق.
وكـتب  في تـغــريـدة عـلى حـسـابه
ــتـابــعـة طــبـيـة في تـويــتـر إنه (
حــثـيــثــة آلخـر أعــراض فــايـروس
طور  ونتيجة فحوص كورونا ا
مــــخــــتــــبــــريــــة ثــــبت اصــــابــــتي
ـطـور) مـؤكـدا ان بـالــفـايــروس ا
شكلة فـي هذا الفايروس أنه ال (ا
ـسحة  بي يظـهر في كل أجـهزة ا
سي ار  الـعـراقــيـة وبـذلـك يـتـعـ

عـلى الـوزارة حتـديث أجـهـزتـها).
في غـــضـــون ذلك  اعـــلن قـــوبــاد
الــطــالــبــانـي نــائب رئــيس وزراء
اقـــلــيـم كــردســـتـــان عن اصـــابــته
بـــــفـــــايـــــروس كـــــورونـــــا. وقـــــال
الطالباني عبر تغريدة نشرها في
حسابه على موقع تويتر (أظهرت
نتائج الفحص إصابتي بكورونا
لــذلك ســأكـــون في حــجــر صــحي

حل اجتياز العدوى). 

اجلـديــدة لـكــورونـا  كـأول حــالـة
إصــابــة مـن نــوعــهــا تُـــســجل في
الـعــراق.وتـســائل احلـلــفي (كـيف
عــرف الــصــمـــيــدعي ان إصــابــته
ــتــحــور? بــفـــايــروس كــورونـــا ا
ـتلك اإلمكانية والسيما واننا ال 
لـكــشف هــذه اإلصـابــة بـالــساللـة
اجلـــديـــدة وعـــلـــيه إثـــبـــات ذلك)
وأضـاف (فــحـوصــاتـنـا ال تــعـطي
ا تـشخص فقط نوع الساللـة وا
حالـة االصابـة مـوجبـة أم سالـبة
ونأمل ان يجيب احمللل عن كيفية
مــــعـــرفــــة ذلـك وأين أجــــرى هـــذا

الفحص?). 

ـــبــــذولــــة من كــــافـــة اجلــــهــــود ا
ـؤسـسـات الـصـحـيـة لـلـسـيـطرة ا
على جـائـحـة كـورونا) مـؤكدا ان
(مــــقـــــررات االجــــتـــــمــــاع اوصت
دارس احلكومية باهمية إلتـزام ا
واالهلية بالتعليمات الصادرة من
جلنة الـصحة والـسالمة الوطـنية
وأن يكون الدوام لـيوم واحد فقط
بـاالسـبـوع ومـحـاسـبـة اخملـالـفـ
للـتعلـيمـات الوزاريـة حفـاظآ على
صحة وسـالمة الطـلبـة والهـيئات
التدريـسية والتـعليـمية بـالتعاون
مشددا مع اجلهات ذات العالقة) 
عـلى (تـكـثـيف اجلـهـود االعالمـيـة
والـتــوعـويــة لـلــوقـايــة من مـرض
نع كورونـا و تـشديـد االجـراءات 
دخــول الـــساللــة اجلـــديــدة الــتي

اجـــتــاحت دول الـــعـــالم كـــمــا 
تـــأكــــيـــد اســـتـــمــــرار الـــتـــواصل
والـتــنـسـيق مـع الـقـوات األمــنـيـة
لــتــطــبــيق االجــراءات الــصــحــيـة
حــــفـــاظــــآ عـــلـى االمن الــــصـــحي

للبالد). 
ـــتــحـــدث بــأسم الــوزارة ونــفى ا
سيف البدر تسـجيل العراق نوعا
تحور. من جديدا من الفايروس ا
جـــانـــبه  رد مـــديــــر عـــام دائـــرة
الصحة العامة في الوزارة رياض
احللـفي عـلى محـلل سـياسي بـعد
اعالنه عـن إصـــابـــته بـــالـــساللـــة
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سجـلت وزارة الـصـحة والـبـيـئة 
 810 اصابـات مـؤكـدة بـفـايروس
كـورونـا  و 1806 حـاالت شــفـاء
وبـواقع 5 وفـيــات جـديــدة. واكـد
الذي ـوقف الــوبـائي الــيـومي   ا
اطـلــعت عــلــيه (الــزمـان) امس ان
(مــــخـــــتــــبــــرات الــــوزارة اجــــرت
فــحـــوصـــات الكـــثــر من  34 الف
عــــيـــنـــة مـــشــــتـــبه اصــــابـــاتـــهـــا
بـــالـــفـــايـــروس  وســـجـــلت 810
اصــــابــــات مـــــؤكــــدة في عــــمــــوم
العراق) واضاف ان (الشـفاء بلغ
 1806حـاالت وبـواقع  5 وفـيـات
جــديــدة). وتــرأس الـوزيــر حــسن
التـميـمي أجتـماع األمر الـديواني
 217 بـحـضــور اعـضـاء الــلـجـنـة
واخملــتــصـــ في الــوزارة. وقــال
بـــــــيــــــان امـس انـه (تــــــمـت خالل
االجـتـمــاع مـنـاقــشـة مـســتـجـدات
وقف الـوبائـي جلائـحة كـورونا ا
ــنــطــقــة والــعــالم في الــعــراق وا
وعـرض مــوقف الـوزارة لــتـوفــيـر
ــضـــادة لــكــورونــا الــلـــقــاحــات ا
ومـــنــاقـــشــة مـــســتـــوى تــطـــبــيق
الـتــعــلـيــمـات الــصـحــيــة من قـبل
اجلــــهـــات احلـــكــــومـــيــــة وغـــيـــر
احلـــكـــومـــيـــة) مـــشـــيـــرا الى ان
(الــتـــمــيـــمي شــدد عـــلى اهـــمــيــة
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قـبلة سـيكون صـحوا الى غائم لـليـوم السابق) مؤكـدا ان (طقس اجلمـعة ا
نطقـت الوسطى واجلنـوبية ودرجات احلرارة تـنخفض قليال جزئـيا في ا
نطـقة الـشمـالية سـيكـون طقسـها غـائما مع نطـقة الـوسطى امـا في ا في ا
رتفـعات اجلبـلية امطار خـفيـفة الى متـوسطة الـشدة وهطـول للـثلوج فـوق ا
ودرجات احلـرارة مقـاربـة للـيـوم السـابق). فـيمـا رجح مـتنـبىء جـوي فرص
امـطـار مـتوسـطـة الـشدة في عـمـوم الـعراق وتـسـتـمر اليـام بـدءا من يـوم غد
اخلمـيس . وكـتب واثق الـسالمي في مـنشـور عـلى فيـسـبـوك ان (الكـنـترول
االوربي يشـيـر الى فـرص امـطار شـامـلـة جلمـيع مـدن شـمـال ووسط البالد
ــنـاطق مـن الـفـرات وتـسـتــمـر عــشـرة ايـام) الفــتـا الى ان (هــنـاك نــصـيب 

االوسط وبعض مدن اجلنوب). 
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توقـعت الهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل
طرا مع تساقط الثـلوج شماال. وذكرت الهيئة في طقس يـوم غد اخلميس 
بـيـان تـلـقته (الـزمـان) امس أن (طـقس الـيـوم االربـعاء سـيـكـون صـحوا مع
بـعض الـغـيـوم في عـمـوم مـنـاطق الـبالد ودرجـات احلـرارة تـرتـفع قـلـيالً)
واضـاف ان (طـقـس يـوم غـد اخلـمـيس ســيـكـون غـائم جــزئـيـا الى غـائم مع
نـطقـت الوسـطى والشمـالية مع امطار خـفيـفة الى متـوسطة الـشدة في ا
ـرتـفـعـات اجلـبـلـيـة ودرجـات احلـرارة مـقـاربـة لـلـيوم هـطـول لـلـثـلـوج فـوق ا
نطقة اجلنوبية سيكون صحوا الى غائم جزئيا يتحول السابـق اما طقس ا
الى غـائم لـيال مع زخـات مـطـر خـفـيـفـة مـتـفـرقـة ودرجـات احلـرارة مـقـاربة

حسن التميمي 

≈ŸUL²ł∫ الرئاسات االربع في اجتماع امس لبحث حماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة القانون واهمية اجراء االنتخابات

−fK∫ مسرور البارزاني يرأس اجتماع اجمللس االقتصادي االعلى

القليم كردستان
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جهاز مكافحة
االرهاب يلقي
القبض على
داعشي في
كركوك



وخالل الــلــقــاء الـذي جــمــعــهــمـا في
مـــكـــتب الـــوزيـــر اإلمـــاراتي فـي أبــو
ظبي أكـد الـبواردي( حـرص القـيادة
على تعزيـز مسيرةالـعالقات األخوية
َ دولـــة اإلمــارات والـــتــاريـــخــيـــة بــ
تحـدة وجمـهوريـةَ العراق العـربيـة ا

الشقيقة). 
ÍdJ Ž ‰U−

وأشـــار إلى (ســـعـي بالده لالرتـــقـــاء
ـشـتـرك في كـافـة اجملـاالت بـالـعـمـل ا
وخـــاصـــة في اجملــــال الـــعـــســـكـــري
والـــدفــــاعي ومـــنــــاقـــشـــة تــــطـــويـــر
الصنـاعات الدفاعـية الوطـنية) وثمن
الوزيـر اإلماراتـي (اجلهـود اخمللـصة
واحلرص عـلى توطـيد الـعالقات ب
صالح البـلدين الشـقيـق لتـحقـيق ا

شتركة).   ا
واسـتــعـرض الـوزيـران خـالل الـلـقـاء
جهود البلدين الصديق في مكافحة
اإلرهـاب وسـعي احلـكـومـة الـعـراقـية
ـته والـتـصـدي له. وفي سـابـقة لـهز
دبلوماسـية من نوعهـا  رفض سفير
امــــريــــكـي قــــرارات حــــكــــومـــــته في
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مع بداية كل عام جديد ونهاية عام مضى  ,تأخذ الناس بأعالن امنياتها
والــبــحـث عن يــوم اخــر اكـــثــر اشــراقــاً عـــسى ان يــتــفـــتح بــ االحالم

واالوهام.
وعمر مضت عـقود ونـحن نـحلم واالدق نـتوهم لـلـهروب من واقع مـلوث  ,
ضـــاع بــــ احلـــروب واحلــــصـــار واالرهــــاب والـــصــــراع الـــســــيـــاسي

واالجتماعي وغياب العدالة االجتماعية وفقدان اخلدمات.
كل ح ونحن في أزمـة تنتج أخرى  ,ونتمـنى حتقيق االمن واالسـتقرار
وسـيـادة الــقـانـون واخلالص من الــدكـتـاتـوريــة واالسـتـبـداد وهــدر قـيـمـة

االنسان  ,الذي اضحى رقما يالحقه االغتيال النفسي والسياسي . 
في بـداية كـل سنـة نـوقـد شـمـوع االمال واالحـالم وتلـك رغبـة يـنـمـاز بـها
االنسـان كي تسـتـمر احلـيـاة والقـدرة على الـعـيش فيـها  ,ودونهـا ينـعدم
ـرء  ,تـلك األمل والـوصــول الى االفــضل أو الـســعـادة الــتي يـنــشـدهــا ا

ا سعى اليها الناس  ,ولكنها ظلت شبحاً أو سراباً. فردة التي طا ا
ـاذا تـتـحــول أحالمـنـا الى أوهـام  ,رغم تـفـاؤلـنــا بـغـد أفـضل هل ولـكن 
بسـبب الطـبـقة احلـاكمـة ? أم بالـشـعب الذي أنـتج حاكـمـاً تقـوم سيـاسته
على الـتـضلـيل واخلداع ونـشـر اجلهل والـتـخلف وغـياب الـوعي لـيتـحول
بعد ح الى صنم  ,تضفي عليه هاالت من القدسية  ,االلقاب الرمزية ,
الطاقات "اخلارقة" والعقل "اجلبـار" والرغبة باخلضوع واخلنوع ألوامره
وعدم التحرش ومخالفة ما يرى وما يفكر ويقول ليتحول خالف ذلك الى

متمرد وخصم  يجب قمعه والقضاء عليه .
نعـيش على االوهـام بعـدما غـابت احلاجـات االنسـانية الـتي حددهـا سلم
ـــاديــة مـــاســلـــو قـــبل عـــقـــود من الـــزمن والـــتي تـــتـــمــثـل بــاحلـــاجـــات ا
اء والسـكن والزواج وغـيرها والـتي تراجعت والفسـيولوجـية كـالطعـام وا
كثـيرا مع ارتـفاع نـسبـة الفـقر الى  %32أو  11ملـيون و 400الف من
عدد السكـان البالغ عددهم  39مليـون نسمة  ,والعيش في الهوامش أو
في العشـوائيات الـتي بلغ عددهـا ثالثة االف عشـوائية تـتوالد سـنوياً مع
أزدياد عدد الـسكان وارتـفاع نـسبة الـفقر  ,واصدار قرارات ال تـنسجم
وفرض مع تـطــلـعـات الــشـعب كــتـخـفــيض قـيــمـة الـديــنـار إزاء الـدوالر  ,
ــا يـسم بــزيـادة نـســبـة الــفـقـر ـوظــفـ  ضـرائب جــديـدة عــلى رواتب ا

وتصدع الطبقة الوسطى .
ـســلــحـة من داعش ـفــقــود مع تــعـدد اجلــهــات ا واحلـاجــة الى االمــان ا
واخـواتــهـا الــتي اغـتــالت الـسالم وســرقت األمن الــفـردي واجملـتــمـعي ,

وأضحت أحدى مؤشرات هشاشة الدولة .
ـعـزل عن ـكن ان يــعـيش  واحلـاجـة الى االنـتـمـاء  ,إذ أن االنـسـان ال 
الناس  ,الذين فـككـتهم ايـديولـوجيـا االحزاب عـلى اسس طائـفيـة ودينـية

وقومية . 
واحلاجة الى االعتـبار والتـقدير من اآلخرين  ,باالفكار النـاضجة وحرية
ـزمع تـشـريـعه – الـتـعـبـيـر  عن الـرأي الـذي أضـحـى مـهـدداً بـالـقـانـون ا
عتقد علوماتية  –أو من اجلهات اخملتلف معها بالرأي وا قانون جرائم ا

.
واحلـاجة الى حتـقـيق الـذات بـتـطـويـر مـهاراته وامـكـانـيـاته الـذاتـيـة وعدم
اقـصـائه مـن قـبل االحـزاب  ,وتـشـريع الــقـانـون الــقـسـري لألحــالـة عـلى

التقاعد الذي أزاح معظم الكفاءات واخلبرات من مفاصل الدولة .
سـتقـبل لم يعـد امنـيات وتـنبـؤات غيـبية  ,تسطـرها الـعرافات  فاحلـلم با
ـنـجـم  ,في مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي و ـنـجـمـات وا والعـرافـ وا
ا تتمسك بـهم بعض القنـوات الفضـائية وأصبـحوا جزءاً من برامـجها 
يسهم بتسطيح العـقول مستغل حـاالت اخلوف والقلق وعدم االستقرار

التي يعيشها الفرد  .
لقد اصبح احلـلم يحظى بأهـتمام البـاحث وتقـسيمه الى ذاتيـة ووطنية ,
ودراسـته وفق أسس عــلـمـيــة تـقـوم عــلى اسـتــقـراء الـواقع واســتـشـراف
شكـلة تـكمن في الـفجوة بـ الطـبقة ستـقبل بـهدف تـطبيـقه . غيـر أن ا ا
ـشاركة في احلاكمـة واجلمـهور الـذي ظل بعـيداً عن ا
ـســتـقـبـل وعـدم االفـادة من صـنع الــقـرارات لـبــنـاء ا
وارد الـطـبـيعـيـة والـبـشريـة لـتـجسـيـد احلـلم الذي ا
أضحى وهماً لـسد النـقص وترميم الـذات ومحاولة

ضطرب . معاجلة الواقع ا
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جـرت امس مـبــاحـثـات هـاتـفـيـة بـ
رئـــيس اجلــمـــهــوريــة بـــرهم صــالح
وولي عهد ابـو ظبي  محـمد بن زايد
وقـــالت وســـائل اعـالم رســـمــيـــة في
االمـارات ان (الشـيخ مـحـمـد بن زايد
آل نـهــيـان ولي عـهـد أبــوظـبي نـائب
ــســلــحـة الــقــائــد األعــلى لــلـقــوات ا
اإلمـاراتيـة تـلقى اتـصـاالً هاتـفـياً من
الــرئــيـس الــعــراقي الــدكــتــور بــرهم

صالح).  
وتنـاول االتـصـال العالقـات األخـوية
بـ البـلـدين وسبـل تنـمـية الـتـعاون
وتـــطــويــره في مـــخــتــلـف جــوانــبه,
إضــافـة إلى تــبـادل وجــهـات الــنـظـر
بشأن الـتطورات اإلقلـيميـة والدولية
ـنـطـقـة ومـسـتـجـدات الـقـضـايـا في ا
الـعـربـيـة.  فـيـمـا بـحث وزيـر الـدفـاع
جــمـــعـــة عـــنـــاد مع وزيـــر الـــدولــة
لشـؤون الدفـاع اإلماراتي مـحمد بن
أحمـد الـبواردي جـهـود البـلدين في

مكافحة اإلرهاب.

واشنطن وطالب بـإلغائها  ورد ذلك
في تــأكـيــد الـســفـيــر االمـريــكي لـدى
العراق  ماثيو تـولر بالقول أن (على
اخلزانة األمـيركـية تصـحيح خطـئها
بحق شـخصـية حـكومـية وقـال ليس
من الـصحـيح أن تـكـون ضـمن قوائم
الــعــقــوبـات). جــاء ذلك خـالل لـقــائه
مـــســـتـــشـــار األمن الــــقـــومي قـــاسم
األعـــرجي الـــذي اكـــد بــدوره رفـــضه
لقرار اخلـزانة األمـيركيـة ضد رئيس
هـــيـــئـــة احلــــشـــد الـــشـــعــــبي فـــالح
الـفــيـاض.وقــال مـكــتب االعـرجي في
بـيــان  ان (مـســتـشـار األمـن الـقـومي
قــــاسم األعــــرجـي اســـتــــقــــبل امس
كـتبه الـسفـير األمـيركي في بـغداد
مـاثـيـو تـولـر) مـبـيـنـا ان (اجلـانـب
ـستـجـدات الـسيـاسـية تـناوال آخـر ا
ــنــطــقــة واألمــنــيــة في الــعــراق وا
وتـــعـــزيــــز الـــعالقــــات بـــ بـــغـــداد
ــا يــخـــدم مــصــلــحــة وواشـــنــطن 

البلدين).
 وأكــــد (رفــــضـه لــــقـــــرار اخلــــزانــــة
األميـركية بـحق رئيس هـيئـة احلشد

فالح الفياض). 
مـشـيـرا الـى ان الـعـراق يـسـعى حلل

األزمات وتفكيكها). 
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وتابع (نـريـد أن يكـون العـراق نقـطة
التقـاء كونه يسـتطيع أن يـلعب هذا
الــــدور) داعــــيــــا اجلــــمــــيع الى (أن
يــدركـوا بــأن مـصــلــحـة الــعـراق هي

العليا). 
وتطرّق السفـير األميركي إلى موقف
األعـــرجـي بــــشــــأن قــــرار اخلــــزانـــة
األمـريكـيـة اخلـاص بالـفـيـاض وأكد
فــيـه أن (عــلى اخلــزانــة األمــيــركــيــة
تـصـحــيح خـطـئـهـا بــحق شـخـصـيـة

حــكــومــيــة لــيس من الــصــحــيح أن
تكون ضمن قوائم العقوبات). 

وشـهـد الـلـقـاء بـحث اتـفـاق سـنـجـار
ومــلف مــخــيم الــهـول احلــدودي مع
ســـوريــا واســتــمـــرار الــتــعــاون في
مالحقـة مـاتبـقى من خاليـا إرهابـية
ـــشـــتـــرك ضـــمن اجلـــهـــد الــــدولي ا
للقضاء على اإلرهاب.ولشرح أسباب
شمول الـفياض بـالقائـمة  االمريـكية
الــــســــوداء قــــالـت وزارة اخلــــزانـــة
األمـريـكـيــة إن الـفـيـاض قـاد فـصـيال
ــتــظـاهــرين مــســلــحــا قــتل مــئــات ا
بـالـذخـيـرة احلـيـة خالل حـمـلة قـمع
ـظـاهـرات مـناهـضـة لـلـحـكـومـة عام
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واســـتـــقـــبل رئـــيـس ديـــوان رئـــاســة
اجلـمـهـوريـة مـهـند حـسـام الـدين في
مــكـتــبه وزيــر الـدولــة هــيـام نــعـمت
احلـيـدري وعـضـوي مـجـلس الـنواب
خــديـجــة عـلـي واحـمــد حـيــدر .وقـال
بيان تـلقته (الـزمان) امس انه (جرى
خالل الــلـــقـــاء الــتـــبــاحـث بــألـــشــان
الــســيــاسي الــداخــلي  واهــمــيـة ان
تــســهم جــمــيـع االطــراف الــعــراقــيـة
لتصحيح مسار العملية السياسية 
وتــوفـيــر سـبـل اجنـاح االنــتـخــابـات
ــا يــحــقق ــقــبــلـــة  ــانـــيــة ا الــبــر
طموحـات الشـعب العراقي بـالتغـيير

واالصالح). 
اكـد حــسـام الــدين (ضــرورة مـغـادرة

وظف ـوظف الـعـام تـرتـبط بـصـفـة عامـة بـالـدولـة حـيث يـعـد ا إن فـكرة ا
ــارسـة نـشـاطـهـا الـعـام أحـد الـوســائل الـتي تـسـتــخـدمـهـا الـدولـة في 
ـوظف العـام هـو القـاعـدة األساسـية وجب والقـيـام بواجـباتـهـا ولكـون ا
وظـف مجموعة من على الدولة االلـتزام بتعـهداتها جتاهه كـما أن على ا
الـواجـبـات يـتـعـ عـلـيه الـقـيـام بـهـا والـتي تـتـأثـر بـالـعوامـل االقـتـصـادية
والسياسـية واالجتمـاعية اضافـة الى طبيـعة الوظيـفة في السلم اإلداري

والتي يــــــترتب على إخالله بها توقيع اجلزاء االنضباطي بحقه. 
ـوظف مـجمـوعة مـن الواجـبات والـتي تـفرضـها حيث تـقــــع عـلى عاتق ا
علـيه التـشـريعـات الوظـيـفيـة انطالقـاً من حـقيـقة أن الـوظـيفـة العـامة هي
ــــــا هي تــشـريف وأنــهـا فـي جـوهــرهـا خــدمـة لــلـوطن تـكــلـيف أكــثــر 

واطن. وا
وألن الوظيفة العامة تقوم على التدرج الهرمي من خالل تقسيم الوظائف
رؤوس للرئـيس طبقاً لدرجات يعـلو بعضـها بعـضا والتي تتـطلب طاعـة ا
وظف للقوان الوظيفية والتي تعد واجباً اساسياً في العمل اإلداري. فا
ومـنذ الـتـحـاقه بـالـوظـيـفة الـعـامـة يـخـضع لـسـلطـة رئـاسـيـة في مـواجـهة
رؤوس لرئيسه في كل ما يتعلق بشخصه رئيسه األعلى بحيث يخضع ا
كموظف وفي كل ما يخص األفعال والـتصرفات الصادرة عنه في حدود
الـليـاقـة والـتـعـامل بـأدب الـعـمل الـوظـيـفي من خالل الـطـاعـة لـلرئـيس في
األوامر التي تصـدر منه وهنـا تنتج التـبعيـة الوظيفـية في العمل اإلداري
تبعـاً للـرابطة الـوظيفـية. ولـشمول مـوظفي الـدولة بالـتدويـر الوظيـفي وفقاً
للضوابط والـتعليـمات الوظيـفية والتي يـنتج عنهـا حترر إداري من سلطة
دير اجلديـد خللق تبعية دير والتي دائماً مـا تُسبب استغالالً حلـداثة ا ا

جديدة.
دير  وغالباً ما تعد التبعية ذنباً في نظر بعضهم والسيما اذا  تدوير ا
ـوظـف او اذا كـان الـتـدوير بـدون مـنصب او نـصب ال سـلـطة له عـلى ا
مـكــان اخـر لــيس ذات اهــمـيــة فـإن الــتـبــعـيــة ســتـكــون اجـرامــاً بـحــقـهم
دراء الـسابـق وهي مـشكـلة ازلـية بـها او وسيـتحـملـون اعبـاء واخطـاء ا
بدونهـا يصطنـعها ضـعاف النـفوس والتي جـاء ذكرها في الـقرآن الكر

بقوله تعالى (كُلما دَخلَتْ أمة لعَّنتْ أُختَها).
وظف من هذا شرع حمـاية ا لذا صار لزاماً عـلى ا
الـتـصـرفـات ألن الـعـمل اإلداري مـسـتـمـر والـتـبـعـية

الوظيفية بتجدد وبال نهاية.
{ لواء دكتور

ـصـادر الـرسـمـيـة في نـقل عـلـى ا
األخبار واالبـتعاد عن الـصفحات
ـواقع الــوهــمـيــة الـتي تــبـغي وا
اثـارة الذعـر بـ صفـوف الـطلـبة
والتأثير على مـسيرة التعليم في

العراق).
5−¹dš ‰uLý

 وقـــرر مــــحـــافظ ديــــالى مــــثـــنى
الــــتــــمــــيــــمي شــــمــــول جــــمــــيع
احملاضـرين من خريـجي الكـليات
ـعــاهـد الــتـربــويـة والــسـانـدة وا
الذين لديهم اوامر ادارية والذين
تــــنـــطـــبـق عـــلــــيـــهم الــــضـــوابط
والـتـعـلـيـمـات الـواردة في الـقـرار

59 لعام 2020.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ـخــاطــبـة ان (الــتـمــيــمي اوعــز 

التربـية بتـحويل احملاضرين الى
عــقــود وشــمــولـهـم بــاالولـيــة في
الـتــعـيــ ضـمن درجــات احلـذف

واالستحداث).
مـؤكـدا ان (الـقـرار اتـخـذ من اجل
اتــاحــــــة الــفــرصـة امــام جــمـيع
ابـــنـــاء احملـــافـــظــة وشـــمـــولـــهم

باالمر). 
وطـالـبت جلنـة التـربـية الـنـيابـية
بـرئــاسـة الــنـائـب قـصي مــحـسن
ـان بتـعديل الـياسـري مالـية الـبر
ادة 12 الـفـقــــــــرة 3/ رابـعـاً بـا
ــوازنــة من مــشــــــروع قــانــون ا
وذلك لـــــشـــــمـــــول احملــــاضـــــرين
اجملــانـيــــــــ الـذين  الـتـعـاقـد
ـــدة الــــســـابـــقـــة مـــعـــهـم خالل ا
أســــتـــنــــــاداً الى قــــرار مـــجـــلس

انـــــخــــفــــاض اعـــــداد االصــــابــــة
بكورونا. 

وقـالت الــوزارة في بــيـان تــلــقـته
(الـــــــزمــــــــان) امـس ان (الـــــــدوام
الـرسـمي لـلـطـلـبـة مـسـتـمـر لـيـوم
واحـد لــكل صف دراسي وحـسب
ـرحــلـة الــدراســيـة ابــتـدائي او ا
ثـانـوي) مـشـيرا الـى انه (لـيست

هناك أي نية إليقافه).
واضــــــاف ان (الــــــوزارة تــــــدرس
ــدارس زيــادة ايـــام الـــدوام في ا
والسيـما بـعد االنـخفـاض الكـبير
ألعــــداد االصــــابــــة في الــــعــــراق
والـتـزام الـطـلـبـة بـطـرق الـوقـايـة

والسالمة).
ودعا الـبيان وسـائل االعالم كافة
والـطـلـبـة الى (ضـرورة االعـتـمـاد
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افــتــتح وزيــر الــنــفـط احــســان عــبـد
اجلــبـار اســمـاعــيل مــشـروع تــأهـيل
وحـدة صـالح الـدين /2 في مــصـفى
الصمود في بـيجي بطاقة (70) الف

برميل باليوم 
لتـرتفع  الـطاقـة التـكريـرية الى 140

الف برميل جديدة باليوم .
وقال اسماعيل ان اجلهد الوطني قد
جنح وبـاالعـتـمـاد عـلى  االمـكـانـيات
ــتــاحـــة  من اعــادة بــنــاء وتــاهــيل ا
مـصـفى صالح الـدين /2 بـطـاقة 70
الف بـرميل بـالـيوم   بـعـد ان دمرته
عصابـات داعش االرهابي وادى الى
ايقاف  االنتاج الكـلي للمصفى الذي
كـان بــطـاقـة 280 الف بــرمـيل  وان
خــــطط الـــوزارة تــــهـــدف الى اعـــادة
صـفى الى طاقـاته السـابقـة  وهو ا
هـدف عظـيم لـنـا جمـيـعـاً فضالً  عن
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الـــوزراء رقم  340 لـــعـــام 2019
ضمن الفقرة 15 التي تنص على
ان (تـــــتــــولى الـــــتــــربــــيــــة اخــــذ
االجــــــــــراءات الالزمـة لـلــتـعـاقـد
مـع احملــــــــــــــاضــــــــــــــريـن وادراج
ـطـلـوبة ـالـية ا الـتـخـصـيصـات ا
ـوازنـة الــعـامـة ضـمن مـشــروع ا

الية 2020). ا
مــؤكــدة ان (الـلــجــنــة تــولي هـذه
ـا لهم الـشـريحـة اهـتـمامـاً كـبيـر 
مـن دور مــــهم واجلــــهــــود الــــتي
يبـذلونهـا من خالل سد الـشواغر
ة التي كانت تعاني منها الوزارة
كـمـا تـعـمل الـلـجـنـة عـلى اضـافـة
تـــخــــصـــيــــصـــات مــــالـــيــــة لـــكل
احملـــاضــريـن اجملــانـــيـــ ضــمن

وازنة). فقرات ا

  ∫»öÞ

صف دراسي
ينتظم خالل
أزمة كورونا

منـهج التـهـميش والـتزاحم  حلـصد
ــكـاسب الـســيـاســيـة عــلى حـسـاب ا
ـوحدة الهـويـة الوطـنيـة الـعراقـية ا
والـذي صــار عُـرفـاً طـيــلـة الـسـنـوات
ــــاضــــيـــة  مــــا اوصل الــــبالد الى ا
طــريق مــسـدود وخــلف انــتـكــاسـات

أمنية واقتصادية مؤسفة) .
واشار الى (أننا أزاء مرحلة جديدة
ترسم مالمح هوية االنـسان العراقي
ـا يـجـعل من الـتـنوع االثـني عـامل
قـوة وتـمـيـز لـشـعـبنـا االصـيل حـاله
كحال الـشعوب الـتي وظفت تنـوعها
الـــقــومي واالثــنـي بــشــكـل ايــجــابي
وحـقـقت جناحـات مـلـفـتة سـيـاسـية

وأقتصادية وأجتماعية).
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محمد بن زايد آل نهيان

االبتدائية والثانوية يوما واحدا
بــاالســبـوع  ,مــشــيــرة الـى انــهـا
تــدرس زيــادة ايـــام الــدوام بــعــد
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أكـدت وزارة الـتـربـيـة  اسـتـمـرار
ـــــدارس دوام الـــــطـــــلــــــبـــــة في ا

وإشـــــار احلــــمــــامـي إلى أهــــمــــيــــة
ـشـروع ودوره في تـطـويـر مـصـفى ا

البصرة.
ـشـاريع  مـنـوهــاً بـانه (يـعـتــبـر من ا
ـهـمـة لـلـبـلـد ـتـطـورة وا الـرائـدة وا
ويهدف الى زيـادة الطـاقة اإلنتـاجية
لــلــمـصــفى عــبـر حتــويل مــخـلــفـات
ـتـمـثـلـة بـالنـفط اإلنـتـاج الـفـائـضـة ا
األسود الى مـنـتجـات عالـية الـقيـمة
مثل الكازول عالي األوكتان وزيت
الــغــاز والــنــفــثــا اخملــتــلــطــة وزيت

ية). واصفات عا الوقود 
WOKOGAð  «bŠË

ـــشــروع يـــشـــتــمـل عــلى وأكـــد ان (ا
مـجمـوعـة من الـوحدات الـتـشـغيـلـية
تـطورة ومن ضـمنـها ذات التـقنـيـة ا
ساعد في وحدة التكـسير بالـعامل ا
الــبــصـرة قــرب مـصــفى الــشــعـيــبـة
والتي تعمل على حتويل مادة النفط

ـئـة األسـود الـتـي تـشـكل 40-50 بـا
مـن الــنـــفط اخلـــام الى مـــنـــتـــجــات
خــفــيـفــة عـالــيــة الـقــيــمـة). واخــتـتم
ؤمل (أن تصـريـحه بالـقـول انه من ا
شروع بطاقة 55 ألف برميل يعمل ا
في الــيـوم وسـيــشـتـمل عــلى إنـتـاج
الغاز السائل بطاقة 300 طن يومياً
وإنـــتــاج مـــادة الــكــازولـــ بــحــدود
4200 مـتــر مـكــعب يـومـيــاً وإنـتـاج
ـــهــدرج بــطــاقــة مـــادة زيت الــغــاز ا
 1200مــتــر مـكــعب يــومــيــاً وكـذلك
سـتوفـر إنـتاج زيـت الوقـود حملـطات
الكـهربـاء وبالـتالي تـقلـيل استـيراد
ـية ـنتـجـات من األسواق الـعا هذه ا
و توفير الـعملة الـصعبة لـلبلد ومن
عـروف ان الـعـراق اليزال يـسـتورد ا
ــلـيــارات الـدوالرات ســنـويــا لـسـد
حــــاجـــــة االســـــتــــهـالك احملـــــلي من

نتجات النفطية اخلفيفة) . ا

ÕU²²∫  وزير النفط خالال افتتاحه مصفى بيجي بعد تأهيلة «
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وجه رئــــــيس مـــــجــــــلس الـــــوزراء
مصطـفى الكاظمي ,بتشـكيل جلنة
تـتـولى إيـجـاد احلـلول لـلـمـعـوقات
الــتي تــتــعــلق بــإيــصــال احلــقـوق
الـقانـونيـة لـعوائل شـهداء الـقوات
ــســلــحــة واألمـــنــيــة بــالــســرعــة ا
مكـنة. وقال بـيان لالمانـة العامة ا
جملــلس الــوزراء تــلــقــته (الــزمـان)
امس ان (الـكـاظـمي وجه بـتـشـكـيل
عـوقات التي جلنـة تتـولى تذلـيل ا
تتعلق بـإيصال احلقوق الـقانونية
الســـــر الــــشــــهــــداء) ,واضــــاف ان

(الــلـجــنـة تــضم وزراء الــتـخــطـيط
والـــدفــاع والـــداخــلـــيــة واالعـــمــار
اإلســــكــــان والـــصــــحــــة والـــعــــمل
والـشــؤون االجــتـمــاعـيــة واألمـ
الــعـــام لــلـــمــجـــلس  إضـــافــة إلى
رئــيـــسي جــهــازي األمـن الــوطــني
ومــــكـــــافــــحــــة اإلرهـــــاب ورئــــيس
مــؤسـسـة الــشـهـداء و وكـيل وزارة
ديـر العام لهيـئة التقاعد الية وا ا
ــثـــلــ عن هــيــئــة الــوطــنــيــة و
احلــــشـــــد الــــشــــعــــبي والــــدائــــرة
الــقــانــونــيــة في األمــانــة الــعــامــة

للمجلس). 

والنـفط االبيض 2.300 ملـيـون لـتر
بـــالـــيــوم والـــكـــازولــ الى 1.200
مـلـيـون لــتـر بـالـيـوم  والـنـفـثـا  الى
2.500 ملـيـون لـتر والـنـفط االسود
الى 6.650 مـــلــيـــون لـــتــر والـــغــاز

السائل الى 160 طن باليوم).
واشـاد رئيس جلـنـة الـنفط والـطـاقة
النيـابية هيـبت احللبـوسي (بجهود
ـصــفى الــوزارة في اعــادة تــاهـيـل ا
باجلهـد الوطـني واالهتمـام بتـعظيم
ـــشــتـــقــات االنـــتـــاج الــوطـــني من ا

النفطية) .
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امـــا نـــائب رئـــيس جلـــنــة الـــطـــاقــة
النيـابية ريبـوار طه فقد اكـد (اهمية
زيادة الطـاقات التكـريرية لـلمصافي
الـــعــراقــيـــة  ودورهــا في تـــغــطــيــة
احلــاجـة احملـلــيـة وتـوفــيـر الـعــمـلـة

الصعبة) .
من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون
 الـتـصـفـيـة حـامـد يـونس ان (خـطط
الـــوزارة تـــهـــدف الى رفـع الـــطـــاقــة
صفى الصمود الى 280 التكريرية 
الف بـرمـيل بـالـيـوم من خالل اعـادة

تأهيل مصافي الشمال). 
مضيفاً ان (الـطاقة التكـريرية للبالد
قــد تـــضــررت كـــثــيـــراً بــعـــد تــوقف
صـفى عن االنتـاج بعـد عام 2014 ا
بـــســبب احلــرب عــلـى الــعــصــابــات
االرهـابيـة  وان الـوزارة تـعـمل على
اعــادته الى طـاقــاته الــسـابــقـة  رغم
ـالـيــة واالقـتـصـاديـة). الـتــحـديـات ا
فيـما اكد مـدير عام مـصافي الـشمال
قــاسم عــبــد الـرحــمن ان (عــمــلــيـات
ـنـشـآت النـفـطـيـة قد تـأهـيل وبنـاء ا
حتقـقت بجـهود الـعامـل في شـركة
مصافي الشـمال والشركات الـنفطية
ــشـاريع الــسـانــدة ومــنـهــا شــركـة ا
ـعـدات الـهــنـدسـيـة  الـنــفـطـيــة  وا
وشـركة خـطـوط االنـابـيب النـفـطـية

اضــافــة وحـدات حتــســ الــبــنـزين
والـتي تـهـدف الى االرتـقـاء بـنـوعـية
شتقات النفـطية .واشار اسماعيل ا
الى اهــمـيــة اعــادة تـأهــيل  مــصـفى
الصـمـود  في تغـطيـة جـزء كبـير من
ــشـــتــقــات احلـــاجــة احملـــلــيـــة من ا
النفطـية  وان اضافة طاقـة تكريرية
جـــديـــدة من خـالل اعـــادة تــشـــغـــيل
مصفى  صالح الدين /2 فانهـا تعد
خــطــوة  مــهـمــة في االعــتــمــاد عـلى
ـــصــافي احملــلــيــة والـــتــقــلــيل من ا
االســتـــيـــراد . مــشـــيـــداً بــاجلـــهــود
الوطنية اخمللصة في شركة مصافي
الشمال والشركات النفطية الساندة

في حتقيق هذا االجناز الكبير.
وتـابع ان (االنـتـاج الـكـلي لـلـمصـفى
من مشتقات النفط قد اسهم في رفع
الــطـاقـة الــتـكــريـريـة مـن زيت الـغـاز
الى 3.383 مـــلــيــون لــتـــر بــالــيــوم

ــتـابـعـة ودعم واسـنـاد وغـيـرهـا  و
وزير النفط وقيادة القطاع النفطي .
يذكـر ان مصـفى الصـمود في بـيجي
حافظة صـالح الدين يضم مصفى
صالح الــــدين / 1ومـــصــــفى صالح

الدين /2 ومصافي الشمال).
وأكد الـنائب كـاظم فنـجان احلـمامي
انـه يـــــســـــتــــــنـــــد الـى الـــــقـــــوانـــــ
والتشريعات النافذة في التعبير عن
رفـــضه الـــقــاطع لـــتــوجـــهــات وزارة
الــنـفط نــحــو جتـاوز احــكـام قــانـون

وانئ واالستغناء عن خدماتها. ا
لـكـنه أبـدى اهـتـمـامه ودعـمه الـقـوي
ــشــروع تـطــويــر مـصــفى الــبــصـرة
ساعد أ (مشروع التكسير بالعامل ا
ــالــيــة ف سي سي وطـــالب وزارة ا
ـوازنة بـكـتـاب رسمـي بإدراجـه في ا
الـعــامـة لــسـنـة 2021 واإلسـراع في

إجراءات القرض .
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أن حـيـاة مـعظـمـنـا مـزدحـمـة وبـدون أي مـعـنى وجـدوى  وكـذلك الـعـزلـة األجـتـمـاعـية
أصـبـحت ثـقـافـة دخـيـلـة عـليـنـا ومـعـظـمـنـا مـنـشـغـلـون لـكن دون فـائـدة تـذكـر  فنـحن
مـقـصرون بـحق الـقـرابة وبـحق ذويـنـا وأنـفسـنـا .... أطـفالـنـا مـنـعزلـون مع أجـهـزتهم
الذكـيـة وانعـدمت كل مـواهبـهم الـفطـرية يـضـاف لذلك عـدم حتدث األهـل مع أبنـائهم
وفي نـفس الـوقـت األبـنـاء اليـطـيـقـون احلـديث مع أهـالـيـهم  وهـمـهم االول هـو جـهـاز
تعـوا ابصارهم ـوالت واالسواق والكـوفيـات كي  جـديد وقـوام مثيـر والتـجوال ب ا

ا هو جديد  وسبب ذلك  األجهزة الذكية .    وآذانهم 
 أن تصرفات كثير من األباء التخلوا من األخطاء بحق فلذات أكبادهم  فعندما يأتي
ـصيبة  وعـندما تكون األب بجهـاز ألبنه وهو لم يتـجاوز الرابعـة من عمره هذه هي ا
فـتـاة في مـرحـلة حـرجه مـن عمـرهـا وتـمـتـلك جـهـازا ولـديـهـا جـميـع برامـج التـواصل
األجتمـاعي فقد ضاعت وانت من أجـرمت في حقها .... فـهي تكون علـى دراية كاملة

على كل ما تتخيله وماال تتخيله . 
أمـا مايـخص االمهات فـهن منـشغالت بأجـهزتـهن عن أطفـالهن وسيـأتي يوم يـشعرن
بالندم كـونهن لم يستمتعن باللعب معهم أو اعطائهم احلنان أو تعليمهم كيف يكونون
ا يزين  لألسف فقد انـعدمت هذه الصفـات في امهات هذا اجليل ور أشخاصـاً 
االجيال القادمـة .اننا عندما كنا اطفاال لدينا ذكريات وحكايات والعاب شعبية جميلة
نـحن لها دائـما  فماذا يـتذكر أطـفالنا الـيوم منا غـير اننـا كنا على األجـهزة ونصرخ
فيهم وحياتـنا فوضوية وقطيعة رحم حـتى عندما نقوم بزيارة معيـنة نأخذ ركناً معيناً
ويـنقـطع نفس اجلمـيع وتراهم سـكارى ومـاهم بسكـارى حيـاتنا مـأساويه بـسبب هذه
االجـهزة وعـدم استثـمارهـا بالشـكل الصـحيح .  أمـا الشبـاب أصبح أقـصى طموحه
هــو امــتالك جــهــاز فــاخــر ومـالبس يــقــتــنع بــهــا اصــدقــاؤه دون غــيــرهم وعــدد من
االصـحـاب االفــتـراضـيـ اليــعـرفـهم وال يـراهـم  وتـرك  من هم أحق بـالــصـحـبـة ...
الوالدين واالخوة واالخوات واجليران ... وأصدقاء الدراسة ومن علمه واالقارب .لذا
علينـا أن نفيق ونصحوا من هذه الغيبوبة التي طـالت لسن وتفاقمت عواقبها لتصل

الى أبنائنا وعوائلنا ومجتمعنا ... واصبح حلم يراودنا ان جنلس
ويـحـدث بـعـضـنـا االخـر في لـيـالي الـشـتـاء الـبـاردة ونـتـبادل

ـدافئ اخلشبيـة يالهـا من أيام رائعة . االبتسـامات حول ا
أنـا لـست ضد األجـهـزة وال اقول حـطـموهـا ولكـني اتـمنى
أن تكـون هذه االجهـزة كابـوسا ويـنتهـي  لكي نرجع الى
حياتـنا وأبنـائنا وأسـرنا لذا عـلينـا أن النحرم انفـسنا من

نعمة احلياة البسيطة اخلالية من كل تعقيد .

www.azzaman.com
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أعـــــــلــــــنـت وزارة الـــــــهـــــــجــــــرة
ـــــهـــــجـــــرين  ,عـــــودة 3261 وا
نـــــازحـــــا دفـــــعـــــة جـــــديـــــدة من
مخيمات السـالمية في محافظة
نــيـنــوى الى مــنــاطق ســكــنـاهم
االصلية  ضـمن خطة الطوار
الـتي تــنـظــمـهــا الـوزارة إلعـادة

. النازح

وقــال مــديــر عــام دائــرة شـؤون
الفـروع في الـوزارة علي عـباس
جــــهـــاكـــيـــر في بــــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــزمــــان) امس إنـه ( إعـــادة
دفـــعـــة جـــديـــدة من الـــنـــازحــ
بـــنــــحـــو  694 اســــرة وبـــواقع
3,261 نـــازحــا مـن مــخـــيـــمــات
الــسـالمــيــة الى مــنـــاطــقــهم في
ـوصل البـعاج و مركـز مديـنة ا
ربــيــعــة و تــلــعــفــر وتـل عــبــطـة

وزمار وناحية القيروان والقرى
الـــتــابـــعـــة لــهـــا في مـــحــافـــظــة
نــــيـــــنــــوى) وتـــــابع ان (عــــودة
الـــنــازحــ جــاءت بـــعــد اتــمــام
الـتدقـيق االمني لـهم بالـتنـسيق
مـع اجلـهــات االداريـة واالمــنـيـة
في احملــافــظــات و إيـصــالــهم
الـى مـنـاطق سـكــنـاهم االصـلـيـة

تمهيدا لغلق اخمليم).  
وبــحث وزيـر الــعـمـل والـشـؤون
االجــتــمـاعــيــة عـادل
الركـابي مع مـحافظ
كــــــربـالء نـــــصــــــيف
جــــاسم اخلــــطــــابي
ســبـل دعم واســنــاد
عـمل دوائـر الـوزارة
ــا في احملـــافــظـــة 
يـــــحـــــقـق فـــــضـــــلى
اخلــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــات

للمستفيدين. 
كـمــا عــقــد الــركـابي
بـــرفـــقـــة اخلــطـــابي
مــؤتــمــرا صــحــفــيـا
اعـــــلــــــنـــــا فـــــيـه عن
افـــتـــتـــاح االكـــشــاك
الـعـصـريـة لـلـشـباب
في محـافظـة كربالء
تـــســاهم في اتــاحــة
فـــــرص عـــــمـل لـــــهم

وتـــقـــلـــيل الـــبـــطـــالــة
مـــعـــبـــرا عن شـــكــره
حملــافـظ كــربالء عــلى
تـــــخــــصـــــيص قـــــطع
اراضي في احملـافـظة
النـــــشـــــاء مـــــركـــــزين
تـسـويـقـيـ لـتـشـغيل
اعـــــداد كــــبـــــيــــرة من
الـــعــاطـــلـــ وبــواقع
208مــحــال جتــاريـة,
الفتا الى ايالء دوائر
الــعـمل في احملــافـظـة
بــالغ االهــتــمـام ودعم
مـــــراكـــــز الــــــتـــــدريب
هني خللق االدوات ا
الــفـنــيــة والــنـفــســيـة

للعامل العراقي. 
وبــ الــركــابي اصــرار الـوزارة
عــلى تــشـريـع قـانــون الــضــمـان
االجتماعي للعمال الذي يضمن
حقوق العمال ويدعم العمل في
الــقـطــاع اخلــاص  مــشــيـرا الى
(قــيـام الـوزارة بــاجـراء حـمالت
تفتـيشيـة الى الشركـات للكشف
عن الـشـركـات اخملـالـفـة لـقـانـون
الـعـمل من حـيث حـجم الـعـمـالة
االجـــنـــبـــيـــة .من جـــهـــته اعـــلن
احملــافظ عـن اســتــعـــداده لــدعم
اقسام الـوزارة في احملافظة من

ال تزال حاالت الـتعدي عـلى العالمات
الـتـجــاريـة حـاضـرة فــبـاإلضـافـة الى
الـتـزيـيف والـسـرقـة ظـهـر الـتـسـويق
االلــكـتــروني الــذي يــســتـغـل عالمـات
جتــاريـة مــعـروفـة لــصـالـح مـنــتـجـات
ــنـــتــجــات مــزيـــفــة وعــنـــد وصــول ا
للمستهلك الذي يطلبها عبر االنترنت

يكتشف انه كان ضحية احتيال.
ويـقـول الـقـاضي منـجـد فـيـصل غازي
من مـحـكمـة حتـقيق الـنـزاهة وغـسيل
ـة االقــتـصــاديـة  أن األمـوال واجلــر
ـــشـــرع الــــعـــراقي عــــرف الـــعالمـــة "ا
الـــتـــجـــاريـــة فـي قـــانـــون الـــعالمـــات
لـسـنة والـبـيـانـات الـتـجـاريـة رقم  21 
1957 عـلى أنهـا (إشـارة او مجـمـوعة
ـكن أن تــشـكل عالمـة من اإلشــارات 
كن من خاللهـا التمييز ب جتارية 
سـلـع مـشــروع مــا عن ســلع مــشـاريع

أخرى).
ويــضـــيف أن "الــعالمـــة هي الــهــويــة
الـتي تـمـيز مـنـتـجا مـا وشـركـة ما عن
غــــيــــرهـــا وهـي واحـــدة مـن األصـــول
همة لـلشركة بل انه كثيراً ما الية ا ا
تـعــرف بـعض الــشـركــات بـالــعالمـات

وليس العكس".
وعن إجـــراءات  مــنح الـــعالمـــة الــتي
رسـمـهـا الـقـانون يـوضح مـنـجـد أنـها
"تـبــدأ من إيــداع الـطــلب إلى مــسـجل
الـعالمـات في وزارة الـصـنـاعـة سـواء
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كان مـقـدم الـطـلب عـراقـيـاً أم أجـنـبـيا
وبعد إكـمال إجراءات تسـجيل الطلب
وفـــحص الـــعالمــة لـــلــتــأكـــد من عــدم
وجــــود عـالمــــة ســــابــــقــــة تـــــمــــتــــلك

اخلصائص ذاتها ويؤدي قبولها إلى
إيـهام اجلـمهـور بـعد ذلك يـنشـر طلب
الـتـسجـيل في ثالث نـشـرات مـتتـالـية
سجل العالمات في النشرة الرسمية 
وفي حالة عدم وجود اعتراض يصار
إلـى تــســجــيل الــعـالمــة بــاسم مــقــدم
الـــطـــلب بـــعــد اســـتـــيــفـــاء الـــشــروط
القانونـية وتكون مدة حـماية العالمة
عشـر سـنـوات قـابلـة لـلـتـجديـد لـلـمدة

وجب طلب يقدم خالل السنة ذاتها 
األخيرة".

ويـــبـــ الــقـــاضي أن "هـــنـــاك حــاالت
شـطب للـعالمـة مثال عـنـد تقـد طلب
يثـبت من خالله مـقدمه إن الـعالمة لم

دة ثالث تسـتعـمل 
ســــــــنــــــــوات أو أن
تــســجــيل الــعالمـة
 بـــالــتـــحــايل أو
بـــشـــكـل مـــخـــالف
إلحــكــام الــقــانـون
أو أنــــــــــــــــهـــــــــــــــا
استـعملت بـقصد

التضليل".
ويـضع الـقـاضي
مـــثال بــــإصـــدار
محكـمة التـمييز

االحتـــاديـــة احــد قـــراراتـــهـــا في عــام
2010 ي هـــذا االجتـــاه وقـــد تــضـــمن
القرار (بان العالمة التجارية ال تؤدي
إلى إيهـام أو تضـليل أو إرباك إال إذا
كـانـت مـشـابـهـة إلى عالمـة أخـرى من
حـيث الـشـكل أو الـتـصـنـيف الـسـلعي
أمـا إذا كـان هـنـاك اخـتالف وعـنـاصر
تـــبــــاين فـي الـــعالمــــتــــ فال وجـــود

لإليهام).

ويـــواصل حـــديــــثه انه "إضـــافـــة إلى
أشكال الـعالمات التي ذكرت آنـفا فقد
أشـــار نـــظـــام األســـمـــاء الـــتـــجـــاريــة
والسجل التجاري رقم  6 لسنة 1985
إلـى كـيـفـية تـسـجـيل االسـم الـتـجاري
واالسم التجاري يختلف عن العالمة

الـــتــــجـــاريـــة من عـــدة جـــوانب
ـذكـور تسـجيل وأنـاط النـظام ا
االسم لرئـيس الغـرفة التـجارية
وقد رسم آليات قانونية لذلك".
ـوجودة وفي شـأن االشكـاالت ا
في الــشـــارع  يــقـــول "تــرد إلى
احملـكـمـة الـعـديـد من الـشـكـاوى
الـتي تـتـعـلق بـتزويـر أو تـقـلـيد
ـعـروفــة في الـبـلـد الــعالمـات  ا
سـواء األجــنــبـيــة أو احملـلــيـة"
ــادة الـرابــعـة مـشــيـرا إلى أن ا
الـــفــــقـــرة (2)  أشــــارت إلى انه
ــشـــهــورة يـــتــمـــتع مـــالك الـــعالمـــة ا
ــوجب هـذا ــمـنــوحــة  بــاحلــمـايــة ا
الـقـانـون حـتى لـو لم تـسـجل الـعالمة
ـــعـــنـى إن احلـــمـــايـــة في الـــعــــراق 
ــوجب الــقــانـون عــلى الــقــانــونــيــة 
ـسـجـلة نوعـ ( حـمـايـة لـلـعالمـات ا
وهي الــــعالمـــات االعــــتـــيــــاديـــة إمـــا
شـهورة كماركات العالمات الـدولية ا
الــــعـــطـــور الــــشـــهـــيــــرة أو مـــاركـــات

&u»‰∫ محافظ النجف يتجول في مدرسة جددية

مثنى التميمي

(االسـتـثــمـار في الـقــطـاع الـزراعي
ضرورة وخلق تنوع في احملاصيل
واسـتــقــطـاب اخــرى بــات ضـرورة
خـــــاصـــــة وان هـــــنـــــاك طـــــلب في
االسـواق عــلــيـهــا ســواء فـواكه او

محاصيل اخرى). 
 وفي شأن آخـر قـرر محـافظ ديالى
مـثــنى الـتــمـيــمي  شـمــول جـمـيع
ــشـمــولــ بـالــقـرار احملــاضـرين ا
59لـــســنــة  2020بـــالــتـــحــويل الى
. وقال مدير عقود واولوية الـتعي
اعالم ديوان احملافظـة ياسر بدر لـ
(الــــزمـــان)  ان  (مـــحــــافظ ديـــالى
مـثـنى التـمـيمي قـرر شـمول جـميع
احملـاضـرين من خـريـجـي الـكـلـيات
عاهد التربوية والساندة الذين وا

لديـهم اوامر اداريـة والذي يـنطبق
عــلـيــهم الــضـوابط والــتـعــلـيــمـات
الـواردة في قرار 59 لسـنة  2020)
واضــاف بـــدر ان  (الــتــمـــيــمي قــد
ــخــاطـبــة وزارة الــتــربــيـة اوعــز 
بـتـحـويـلـهـم الى عـقـود وشـمـولـهم
بـاألولـيـة بـالـتـعـيـ ضـمـن درجات
احلـذف واالسـتـحـداث). واكـد بـدر
ان  (الــقـرار اتــخـذ من اجـل اتـاحـة
الفرصة امام جميع ابناء احملافظة
وشـــمــولــهم بـــالــقــرار). وبــاشــرت
وزارة الــزراعــة ومن خالل مــعــامل
تـفـريط وجتــفـيف الــذرة الـصـفـراء
الـتــابـعــة لـشـركــة مـابـ الــنـهـرين
ـسـتـحـقات العـامـة لـلـبـذور بـدفع ا
ـســوقي مــحـصــول الـذرة ــالـيــة  ا
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أعــلـنـت مـحــافــظـة ديــالى ارتــفـاع
انـتاجـها من احلـمـضيـات للـموسم
ــئــة عن احلــالـي بــنـــســبــة 40 بـــا
ـاضيـة بفـضل االستـقرار االعوام ا
االمـني وانـتـعـاش قـطاع الـبـسـتـنة
فـي احملـــــافـــــظـــــة. وقــــــال رئـــــيس
اجلـمــعـيـات الــفالحـيــة في ديـالى
رعـد مـغامس الـتـميـمي لـ (الـزمان)
امـس  إن  (مــــــــعــــــــدل انــــــــتـــــــاج
احلـمـضـيـات في احملـافـظـة جتـاوز
44 الـف طن في عـــمــوم الــوحــدات
االداريـــة وسط اقـــبـــال كـــبــيـــر من
احملــافـظـات االخـرى نـحـو بـرتـقـال
ـكـانـة االولى ديــالى الـذي يـحــتل ا

باجلودة). 
وعزا التميمي زيادة االنتاج   الى
(االســــــتـــــقــــــرار االمـــــنـي وعـــــودة

الــنــازحــ الى مــنــاطق ســكـنــاهم
تـواصل لقـطاع الـبسـتنة والـدعم ا
من قــبل دوائـر الـزراعــة مـا اسـهم
بإعادة معدالت انتاج البرتقال الى
سـابق عـهــدهـا قـبـل سـنـوات عـدة.
(واكـد  الـتمـيـمي ان (ديـالى عادت
ـصدرة االولى الى سابـق عهـدها ا
للـحمـضيـات للمـحافـظات االخرى
مشددا على ضرورة وقف استيراد
الـــبـــرتــــقـــال مـن الـــدول اجملـــاورة
والـذي يــقــوض اجلـهــود الـرامــيـة
إلعـــــادة تـأهـيل بـسـاتـ واشـجار

احملافظة). 
ومن جـانب آخـر قـال رئـيس احتاد
اجلمعيات الفالحية في ديالى رعد
ــوز من الــفـواكه الــتـمــيــمي ان (ا
الـــنــادر زراعـــتـــهــا في ديـــالى رغم
وجــود مــحــاوالت مــتـواضــعــة في
اضـيـة اال انهـا لم حتقق الـعقـود ا
جنـــاحــا بـــاهـــرا بــســـبب االجــواء
ـنـاخيـة وانـعدام اخلـبـرة في هذا ا

اجملال ). 
واضـــاف الــتـــمـــيــمي  ان (هـــنــاك
مـحاوالت جـديـدة في اجتاه احـياء
ـــــــــوز مـن خـالل اطــــــــر زراعـــــــــة ا
احتـرافيـة في بعض مـناطق ديالى
خـــاصــة الـــتي تـــتـــمــيـــز بـــأجــواء
ثالية في متآخية تقـارب االجواء ا
وز) الدول الـتي تشـتهـر بزراعـة ا
مـبـيـنـا أن  (بيـئـة ديـالـى الـزراعـية
تتـميـز باختالف اجـوائهـا وتنوعه
وز حقيقة اذا ما ما يجعل زراعة ا

جنحت تلك اجلهود). 
واشــــــار الــــــتـــــــمــــــيــــــمـي الى ان

الـــصـــفــــراء (الـــدفـــعـــة االخـــيـــرة)
لـــلـــمــــوسم الـــزراعي 2020 -2019
وحـــسـب اســـبـــقـــيــــة الـــتـــســـويق
ــعـامالت بـالــتــواريخ وتــسـلــسل ا
اسـتـنادا الى كـتـاب وزارة الـزراعة
ــاضي ــرقم 14515 في ايـــلــول ا ا
عطوف على كتاب االمانة العامة ا
ــرقم  14750في جملــلس الــوزراء ا

.202/9/3
وقـــال بـــيـــان ان (الـــوزارة تـــهـــيب
ــــســــوقــــ حملــــصــــول الـــذرة بــــا
الـصفـراء للـمـوسم الزراعي -2019
 2020مـــراجــــعـــة مــــعــــامل الـــذرة
الـصــفـراء الســتالم مـســتـحــقـاتـهم
ــالـيـة . وبــاشـرت وزارة الـزراعـة ا
ومـن خالل مـواقع تـنـقـيـة وتـعـفـيـر

بذور احلنطة التابعة لشركة ماب
الــنــهــريـن الــعـامــة لــلــبــذور بــدفع
ـسـوقي بذور ـاليـة  ـسـتـحقـات ا ا
احلنطـة (الدفعـة الثانيـة)  للموسم
الـــــزراعي  2021 -2020 وحـــــسب
اســبــقــيــة الــتــســويق بــالـتــواريخ
ـعـامالت اسـتـنادا الى وتـسـلـسل ا
رقم 14515 كتـاب وزارة الزراعـة ا
ــــعــــطـــوف عــــلى في 2020/9/24 ا
كــتـــاب االمـــانــة الـــعـــامـــة جملــلس
رقم 14750 في 202/9/3 الـوزراء ا
.لــــذا  اهــــابت الــــوزارة بــــاالخـــوة
سـوق للـموسم الزراعي -2020 ا
2021 مــراجـــعـــة مــواقـع تــنـــقـــيــة
وتـــــعـــــفـــــيــــر الـــــبـــــذور الســـــتالم

الية . مستحقاتهم ا

محاصيل وفيرة في حقول احملافظات
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ـــســـتـــلـــزمـــات خالل تـــوفــــيـــر ا
ـالكـات الـوظــيـفــيـة الالزمـة). وا
وافــتــتح مــحــافظ الــنـجـف لـؤي
الياسري برفقـة مدير عام تربية
الـــنــــجف عــــادل الـــبـــصــــيـــصي
ان سعاد الوائلي  وعضو البر
وذجية جديدة بناية مدرسـية 
في حـي الـــــسـالم بـــــحـــــضـــــور
مسـؤول في احلـكومـة احمللـية
الك ومــــديـــريــــة الـــتــــربــــيـــة وا
درسة. االداري والتعليمي في ا
وقـــدم احملـــافظ عـــقـب أفـــتـــتــاح

ـــشــروبـــات أو األغــذيــة واأللـــبــســة ا
ــيـاً فـإنــهـا مـحــمـيـة في ــعـروفـة عـا ا
الـعراق بـدون احلاجـة إلى تـسجـيلـها

.( محلياً
ــــوجب وصــــول ويــــســــتــــدرك انـه "
اإلخـبار إلى هـذه احملـكمـة يـصار إلى
مـفـاحتـة مـسـجل الـعالمـات إلعـالمـنا
هل أن الـــعـالمــة مـــســـجـــلــة
لــديــهم ام غــيــر مــســجــلــة 
كـــذلـك مـــعـــرفـــة وكـــيل فـــرع
الـشــركـة في الـعـراق إذا كـان
ـنـتج أجــنـبـيــا وبـعـد ورود ا
اإلجــــابــــة يـــتـم اإليـــعــــاز إلى
اجلهات الـتحقـيقيـة اخملتصة
بـاالنــتـقـال إلجــراء الـتــفـتـيش
ــقــلــدة مع وضــبط الــعـالمــة ا
صـــاحــبــهــا في حـــال تــلــبــسه
ــشـــهــود وذلك وفق بــاجلـــرم ا
ـــادة 35 من قـــانـــون أحـــكـــام ا
الـعالمـات رقم 21 لـسـنـة 1957
والـــتي نـــصت عـــلى عـــقـــوبــات
تـتـراوح من احلـبس سـنـة إلى خـمس
الـية سـنوات إضـافة إلى الـغرامـات ا
حلـاالت تـزويـر الـعالمـة الـتـجـاريـة أو

تقليدها".
ادة 36 ويضيف أيضا "كذلك نصت ا
ـذكــور عــلى عـقــوبـات من الــقـانــون ا
مـشـددة ومـضـاعـفـة في حـالـة ارتـكاب

ة للمرة الثانية". اجلر
وبخصوص كـيفية التـعامل القانوني
مـع أصـــحــاب صـــفـــحـــات الــتـــواصل
ـاركات ا االجـتـمـاعي الـتي تـبـيع تـلك 
قـلدة فيتم الـتعامل مـعهم بالـطريقة ا
السـابقـة نفسـها كـما يقـول القاضي
أي اإلجـراءات القـانونـية والـعقـوبات
الــــرادعــــة لــــكن يــــتـم الــــتــــواصل مع
أصـحاب الـصفحـات (البـيجـات) التي
ـقلـدة بغـية التـمكن تـروج للـعالمات ا
من مـعـرفـة هـويــاتـهم عـبـر الـتـواصل
شـهود أو مـعهم وضـبـطهم بـاجلـرم ا
الــتـوصل إلى اسم صــاحب احلـسـاب

عبر الطريق التقنية.

 —bB « 5 Š
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-1-
ـستـقيم ال ـستـقيم يـخـلو من االنـحـناءات والـتعـاريج فـكذلك الـرجلُ ا كمـا أنّ اخلط ا
جتــد في مـســاراته احلـيـاتــيـة أيّ لــون من ألـوان االعـوجــاج فـتــراه شـديـدَ الــتـمـسك
بالعقالنـية  بعيداً عن الغلو والتطرف  وال جتده منـغمساً باية عملية تفريط او افراط

.
-2-

سلمُ انْ يـقرأَها في كُلَ يـوم مرات ومرات من هنا جـاءت الدعوة الـقرآنيـة التي يُلْـزَمُ ا
ستقيم " في قوله تعالى " اهدنا الصراط ا

ـطـلـوبُ قـراءَتُـهـا هي جـزء ال يـتـجـزأ من حـيث ال صالة االّ بـفـاحتـة الـكـتـاب  واآليـة ا
فاحتة الكتاب .

-3-
وفي مقابل االستقامة تتعدد ألوان االنحراف :

فقد يكون االنحراف في العقيدة 
سار السياسي  وقد يكون في ا

وقد يكون في التعامل االجتماعي  
وقد يكون في طريقة التعايش مع الزوجة واالوالد وهكذا .

-4-
انّ هناك من نطلق عليه وصف (االهوج) 

غـامـرات وهي تُودي وهـذه الصـفـة تعـني الـطيشَ وشـدةَ االضـطراب في الـقـرارات وا
ستويات . بصاحِبِها الى االنحدار على كل الصعد وا

-5-
والـضجّـة القـائـمة االن حـول عـزل (ترامب ) -  قـبل ان تـنتـهي رسـميـا أيـام واليته أو
مـحاكـمته فـي الكـونغـرس ما هي االّ بـسبـب كونه االهـوج الذي اجـترح من الـقرارات

غامرات ما جعله مورد تَنَدُرٍ وسخرية بدل ان يكون موردَ تقديرٍ واحترام ..!! وا
وهكذا يجني األهوج على نفسه كما يجني على غيره .

سـؤولية لـلخالص من تبـعات شذوذه ومن هنا تـتعالى األصـوات بابعـاده عن مواقع ا
وحماقته .

عاصر ح قال : ولقد صدق الشاعر ا
على نَفْسِهِ قَدْ جنى األَهْوَجُ 
َخْرَجُ  وقد ضاعَ مِنْ يَدِهِ ا

وسرُّ انتكاسَتِهِ انّه 
عنيد وَمسْلَكهُ أعوجُ

وما كان يُصغي الى ناصحٍ 
وهل طائِش بالنُهى يُبهَجُ ?

تَدَحْرَجَ للسفح بَعَدَ الصُعودِ 
كريهاً كما يُكْرَهُ العَوْسجُ

وشـتـان بـ الـبـنـفـسج والـعـوسج تـمـامـاً كـمـا هـو الـفارق
ستقيم واألهوج . الكبير ب ا

صـوت مُـقـبل من بـعـيـد عـابـر لألزمـنـة اخلـاصـة والـعـامـة أيـضـاً يـتردد فـي األمـكـنة
ويـعـيـدهـا في الـزمن الــراهن إلى عـهـود سـابـقـة حـ لـم تـكن هـنـاك حـدود وضـعـهـا

البشر منذ قيام الدول في نشأتها األولى.
ـاضي لـيـتـجاوب مـعه الـنـاس في رحـلـة الـتـكتل أسـمع صـوتـاً يـختـرق حـجب غـيْب ا
ـعنـاها الـوجودي جلـهة اخللـق كما ادي و والتـجمع قـبل ظهـور القـبيـلة بـشكـلهـا ا
ـثل ضــمـائـرنـا في حلـظـات ـقـبل مـن بـعـيـد  وردت في الـقـرآن. أحـسُّ أن الـصـوت ا
تراكمـة والتي تبدو االنكسـار واالعتراف باخلـطايا ومحـاولة التخـلص من األوزار ا
تجـاوزة في أحيان كـثيرة حاجـات ومتطلـبات اجلسد ـرجوة ا تع ا لنا أحيـاناً من ا

كونها تعصف بالعقول فنظهر كأننا يوم احلشر »سكارى وما نحن بسكارى.«
محمد جاسم
لك بيليه ا

محمد جاسم
منذ يوم

عز الدين الكالوي
مشروع صالح جديد
عز الدين الكالوي

منذ يوم
ذاك الـصـوت.. أتـسـمـعه عـزيزي الـقـار أم تـراني وحـدي مَـلْهِـيـاً بـصـداه يـتردد في

ومة بقاء البشر في هذه الدنيا? رحلة عبور مرتهنة ومرتبطة بد
ليس مهـماً أن تكون لنا اآلذان ذاتها وال حتى وجود قدرة واحدة ـ متقاربة ومتطابقة
هم أن يـجمعـنا حسن اإلصـغاء في صحـو ومعاش ـ لـدينـا على التـجاوب معه لـكن ا
النهـار وجروحه وسبات الـليل إضافـة إلى ظلمات الـبرّ والبـحر وأيضاً في رحالت
من أُخذوا من مكـان بعيد أو قريب إلى الكواكب األخرى بغية البحث عن حياة فيها
في وقت ال جتاوب مع أصـوات األرض من إِنْسِها وجِـنها اخليـريّ مع أن هناك من
ـا في تلك الغارقة في العالمات الـدالة ما يؤكد أن الصـوت يقتحم فضـاءات حياتنا 

اخلصوصية.
ـقـبل من بعـيد ا في هذا الـعـالم الفـسـيح يقضُّ مـضاجـعه ذاك الـصوت ا كل فـرد منـَّ
فيتـجاوب معه أو يصمُّ أذنيه ويـقول إن فيها وقراً.. كل يـفعل ذلك حسب موقعه في
ـياً إلى نكران احلياة ومع هذا نـرى فتنـة السياسـة جترُّ كثـيراً من صُنّاع الـقرار عا
صالح الصوت ونـتيجـة لذلك تدفع الـشعوب إلى احلـروب تبررهـا بالضـرورات وا

وأحياناً تنسب ما تقوم به من إجرام للقدر.
ـستـضعـفـ منـهم ـ في بـحر األمـنيـات لـكنـهم قبل أن إنـهـا تغـرق البـشـر ـ خاصـة ا

يُـوردوا حـوضهـا تُنْـهي حـياتـهم وقـبل ذلك وبـعده ال نـسمع إال
ذلك الصـوت الذي ذكره الشاعر والرياضي (عمر اخليام)

ح قال في إحدى رباعيّاته:
سمعتُ صوتاً هاتفاً في السَّحر
نادى من الغيبِ غفاةَ البشر
ُنى قبل هُبُّوا املؤوا كأسَ ا

أن تمألَ كأسَ العمرِ كفُّ القدَر

درسة أمس ا
(الـــــتــــــهـــــاني
ـــــــديــــــــريـــــــة
التـربـية والى
هــيـئــة أعـمـار
احملـــــافـــــظـــــة
عـــــلى إجنــــاز
ــدرسـة هـذه ا
اجلــــــــديـــــــدة
والـــــــــــــــــــــــتــي
ســـــــــتــــــــــدخل
لـــلــخــدمــة في
وقـت صــــــعب
مــــــــــــــــــــــــــلــيء
بـــــاألزمـــــات).
مـــوضــحــاً أن
ــــــــــــدرســـــــــــة (ا
ـتفـوقات خـصصت لـلطـالـبات ا

الك اإلداري والتعليمي).  وا
ـوذجية في ـدرسة  وأكد أن (ا
الــــتـــصــــمــــيم واإلنــــشــــاء وهي
مـتـكـاملـة من الـتـأثـيث احلديث
ـــوذج لــلـــمــدارس وســـتــكـــون 
اجلديـدة في النـجف) .الفتاً الى
أن (هـنـاك مشـاريع مـدارس قـيد
الــتـنــفـيــذ في مـركــز احملـافــظـة
وعــدد من االقـضــيـة والــنـواحي
ــواصـــفــات هـــنــدســـيــة وهـي 

يزة).

قاعات مدرسة جديدة

عالمات جتارية مزيفة في االنترنت
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WKLŠ∫ سجون مكتظة في الفلب بسبب احلملة على اخملدرات

{ تــونس(أ ف ب) - حتــيي تــونس
اخلـميس الـذكرى الـعاشـرة لسـقوط
نــظـام زيـن الـعــابــدين بـن عـلـي إثـر
انـتـفـاضـة شـعــبـيـة كـبـيـرة وضـعت
وقراطي البالد على سكة انتقال د
يـبدو هـشا الـيـوم بسـبب صعـوبات
حتـــــقــــيـق اإلصالح االقـــــتــــصــــادي
وإيـجـاد حـلول لـلـوضع االجـتـماعي
ــتــردي.وغـادر بـن عـلي الــبالد في ا
 14كانون الثاني 2011حتت ضغط
انــتــفــاضــة شــعــبـيــة بــدأت في 17
كـانــون األول وشـكل سـقـوط نـظـامه
شـرارة "الــربــيع الــعــربي" الــذي عمّ
دوال عـربـيـة عـدة بـعد ذلـك.وأطاحت
الثورات العربية بأنظمة دكتاتورية
لـكن بــقــيت تـونس الــبـلــد الـوحــيـد
الــذي تـــمــكن من مـــواصــلــة مــســار
ـقـراطي بـيـنـمـا عمت االنـتـقـال الـد
الـــفــوضى والـــعـــنف بـــعض الــدول

العربية األخرى.
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رغم ذلك تبدو االحتـفاالت باهتة في
تـونس بـعـد عشـر سـنـوات. ويـسود
جــو من اإلحـبـاط خــصـوصـا في مـا
طالب االجتماعية التي لم يتعلق با
تعاقبة حلوال جتد لها احلكومـات ا
منـذ عشـر سنـوات علـى وفاة مـحمد
تـجول الـبوعـزيزي بـائع اخلضـار ا
الـــذي أضــــرم الــــنــــار فـي جــــســـده
ــعـيـشي احـتـجــاجـا عــلى الـوضع ا
ومــضـايــقــات الــشـرطــة في مــديــنـة
ــهــمـــشــة في 17 ســـيــدي بــوزيـــد ا
كـانون االول.2010ولم تـتغـيـر حال
الـــبـالد كـــثـــيــــرا عـــلى الــــصـــعـــيـــد
االقتـصادي وال تـزال نسبـة البـطالة
كــبـيـرة فـي صـفـوف الــذين خـرجـوا
لالحـتــجـاج في  2011 لــلـمــطـالــبـة
بـفص عـمل.وتـرتفع نـسـبـة البـطـالة
ئـة كـما لدى الـشـباب الى  35 في ا
ـتـخـرج من ـئة من ا أن  30 في ا
اجلـامـعـات عـاطـلـون عن الـعـمل.إثر
الـثـورة جـرت انتـخـابـات تشـريـعـية
ورئـــاســــيـــة صـــعـــد نـــتـــيـــجـــتـــهـــا
اإلسالميون بـقوة ليدخـلوا بعد ذلك

في صـــراع ســـيـــاسي مـــحـــتـــدم مع
الـعلـمـانيـ وانـتهت بـحـوار وطني
في الــعـام  2014تــلــته انــتـخــابـات
أفرزت توازنا ب القـوى السياسية
في الـبالد.وترافـقت عمـليـة االنتـقال
ـــــوقــــــراطي مـع جتـــــاذبـــــات الـــــد
سياسية حادة وتـهديدات أمنية في
ظل بروز جمـاعات متشـددة مسلحة
في البالد نفذت اعتداءات دامية في
الـــعــام  2015واســـتـــهـــدفت قــوات
ــــــــدنــــــــيـــــــ األمـن واجلــــــــيـش وا
والسياح.في  ?2019توفي الرئيس
الـبــاجي قــائـد الــســبـسي وشــهـدت
الـبالد انـتخـابـات نيـابـية ورئـاسـية
مـبــكـرة وانــتـقــلت الـســلـطـة بــشـكل
ســلـس دون اضـطــرابــات. وحتــسّن
الـــــــوضع األمـــــــني فـي الــــــبـالد في
الــــســـنــــوات األخــــيــــرة لـــكـن حـــال
الــطــوار ال تــزال ســاريــة وأفـضت
انـــتــخــابــات  2019 الى انـــتــخــاب
قيس سعيد رئـيسا وقد كان أستاذا
جـامـعـيـا في الــقـانـون الـدسـتـوري.
لـــكـن أداءه عـــرضـــة لـالنـــتـــقـــاد من
ــــــان الـــــشــــــديـــــد أحـــــزاب الــــــبـــــر

االنقسامات.
وكرّست الثورة حـرية التعـبير التي
أصــبــحت مــكــســبــا مــهــمّــا تــظــهـر
مالمــــحـه في األعــــمــــال الــــفــــنــــيـــة
والـسـيــنـمـا ومن خالل أفالم تـعـالج
مواضـيع كان الكالم عـنها مـحظورا
ونـــال بـــعض هـــذه األفالم جـــوائـــز
ـيـة.وتـطوّر عـمل وسـائل اإلعالم عـا
وبــرز إعالمـيـون كـانــوا يـخـضـعـون
الى رقــابــة مــشـــددة خالل حــكم بن
عـلي والــيـوم يـنــشـطـون في مــنـابـر
ـعارض إعالمـيـة مـستـقـلـة.ويقـول ا
السـابق سـامي بن غربـية الـذي عاد
الى تــــونـس في الــــعــــام  2011من
مـنفـاه في هولـندا حـيث يديـر موقع
ـتــخـصـص في الـصــحـافـة "نـواة" ا
االسـتقـصـائيـة "أن تكـون لك مـكاتب
وفريق من الصحافي يعملون بكل
حـرية كـان حـلمـا منـذ عـشر سـنوات
وقـــد حتـــقق الـــيـــوم".كـــمـــا تــنـــشط

ـــدني في مـــؤســـســـات اجملـــتــــمع ا
الـــبالد وتــقـــدم دعــمـــا لــلـــدولــة في
الــتـــخــفــيف من صـــعــوبــة الــوضع
االجــتــمـــاعي. وتــخــوض الــطــبــقــة
الـســيـاســيـة صــراعـات مــتـواصــلـة
أضـــــعـــــفت األداء الـــــتـــــشـــــريـــــعي

واحلكومي. 
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وزادت تــداعـيـات وبــاء كـوفـيـد-19
الــــوضـع ســـوءا وفــــاقــــمـت األزمـــة
االقـتــصــاديـة.وعــادت نـتــيــجـة ذلك
الـــتــــظـــاهــــرات واالحـــتــــجـــاجـــات
ـطـالـبــة بـالـتــنـمـيـة االجـتــمـاعـيــة ا
والـــــــــتــــــــشـــــــــغــــــــيـل فـي بـــــــــعض
احملــــافـــــظــــات.ويــــقــــول الـــــكــــاتب
رّ والـصـحـافي زيـاد كـريـشـان "لم 
ـــقــــراطي الى مـن االنـــتـــقــــال الـــد
االنتقال االقتصادي" مضيفا "سعت

ــتــعــاقــبـة الـى شـراء احلــكــومـات ا
السلم االجتمـاعي دون أن تكون لها
ســيــاســات تــنـمــويــة واقــتــصــاديـة
وانـــــدمــــــاج اجـــــتـــــمـــــاعـي طـــــويل
ــدى".وزاد الــتــوظــيف احلــكــومي ا
ـئـة مـا ب 2010 بـنـسـبـة  50في ا
و 2017وارتـفـعت األجـور ولـكن "لم
ــطـالب يــكن ذلك كــافــيــا لــتـلــبــيــة ا
ـــكن من "إدمـــاج الـــكـــبـــيـــرة" ولـم 
الـطــبـقــات األكـثــر تـهـمــيـشــا" وفـقـا
لـكـريـشـان.كـمــا يـنـتـقـد كـريـشـان مـا
يـصـفه "باالقـتـصـاد الطـفـيـلي" الذي
تـــغــذيه اجملـــمــعـــات االقــتـــصــاديــة
الكبرى التي تسـتفيد من إعادة بيع
ــســتــوردة عــلى غــرار الــبــضــائع ا
ـواد الـغذائـية قـطاعـات الـنسـيج وا
وااللــكـــتــرونــيــة. ويــنــتــقــد آخــرون
"احملـسـوبـيـة" بـ الـدولـة وعـائالت

الناشطة وبينها من يدافع عن نظام
ما قبل ثورة .2011ويغذي الشعور
باإلحباط من أداء احلـكومات بعض
احلــنــ الى نـــظــام مــا قــبل 2011
الــذي تـــمـــكن من تـــســـيــيـــر نـــظــام
اقتصـادي ناجح الى حـد ما. ويدعم
هــذا الــتــوجه "احلــزب الــدســتـوري
احلرّ" بقيـادة احملامية عـبير موسي
الـتي تــنـاهض اإلسالمـيـ وحتـقق
حـالـيـا نـتـائج مـتقـدمـة في عـمـلـيات
ســـبـــر اآلراء الــتـي تــصـــنـــفـــهــا من
الــشــخــصــيــات األكــثــر قــبــوال لـدى
. ويــرى الـــعــديــد أن الـــتــونـــســيـــ
احلـريــة الــتي أتت بــهــا الــثـورة "ال
تـشـبع الـبـطـون اخلـاويـة".لـكن "رغم
الــوضع الـــصــعب جـــدا في الــبالد"
يــــقــــول كــــريــــشــــان "الــــعــــودة الى

الدكتاتورية أمر مستبعد".

تـنص معـظم دسـاتيـر الـدول حتى الـدكـتاتـورية مـنـها أن الـشـعب هو مـصدر
ـقراطيـات احلقيـقيـة والراسخـة يعـد قياس الـرأي العام الـسلطـات. وفي الد
واحـداً من أهم وسائل التواصل بـ النخب السـياسية وقـواعدها. وقد كتب
روسـو في عقـده اإلجتـمـاعي أن الرأي الـعام هـو الـسلـطة الـرابعـة ألي دولة.
ـاضـية ـئة سـنـة ا لـذلك تـطور عـلم قـيـاس الـرأي الـعام بـشـكل كـبـيـر خالل ا
وصـارت له قواعده التي تـعتمد على مـجموعة عـلوم في مقدمـتها اإلحصاء 

وعلم النفس  واالجتماع والسياسة.
كـــأحــد اخملــتــصــ في هــذا الــعــلـم ومــســؤول في واحــدة من أقــدم وأكــبــر
مـؤسسات استطالع الرأي في العالم (غالـوب الدولية)  فقد الحظتُ مؤخراً
اهـتماماً متنامياً باسـتطالعات الرأي في العراق. لكن ذلك لألسف قد ترافق
ظـاهر الـسلـبيـة التي تـؤثر في مـصداقـية قـياس الرأي الـعام في مع بـعض ا
الـعراق وفي مقدمتها نشر كثير من االسـتطالعات غير العلمية والتي حتاول
ـفاهـيم أو شـخوص أو أنـظمـة وبدون أي مـوضوعـية. لـقد أدى ذلك الـترويج 
ا يجعل إلى تـشكيك البعض في مـصداقية االستـطالعات الرصينـة أيضاً 
ثـقفـة تفقـد واحدة من أهم آلـيات صنع من مـتخذ الـقرار الـعراقي والـنخب ا

قراطيات الرصينة. القرار في الد
ابـتداءً البد من القول أن قياس الـرأي العام هو أحد العلـوم اإلجتماعية التي
ـبرر. ولفهم استطالعات الرأي في العراق قبول وا فـيها هامش من اخلطأ ا
بـطريـقة أفـضل والتـعرف عـلى الـغث من السـم فـيهـا يجب إدراك احلـقائق

اآلتية :
ـدركات 1. إن اإلسـتـطالعـات تـقـيس اإلجتـاهات   Attitudesالـنـفـسـيـة وا
الـعـقلـية   Perceptionsوال تـقـيس السـلـوك اإلنسـاني احلـقيـقي. أي أنـها
تـقيس إحتمالـية السلـوك وليس السلوك. لـذلك فهناك هـامش للخطأ. مع ذلك
فـهي أفضل وسـيلـة عرفهـا اإلنسـان (حتى اآلن عـلى األقل) لقـياس الـسلوك

اجلماهيري.
دركـات وليس الـوقائع. فكـثير 2. إن الـسلوك اإلنـساني (غـالباً) مـا حتركه ا
من الـنـاس مثالً يـرفـضون مـن اآلن أخذ لـقـاحات كـورونـا ليـس لدلـيل عـلمي
بني عـلى مصـادر مختـلفـة  أن اللقـاح غير ا لـتصـورهم ا مـتوفر لـديهم وإ
آمن. كـما أن إقتناع الرأي الـعام العراقي(مثال) أن كل السـياسي فاسدين
عـروفة في يـجعل أي سـياسي مـوضع شك حـتى لو كـان نزيـهاً. والـقاعـدة ا

الرأي العام هنا هي أنه (ال يعود للحقائق معنى عندما يتم فقدان الثقة).
ـثل الـرأي 3. لـيس مـا تـؤمن به أنـت أو احملـيـطـ بك ومـهـمـا كـان عـددهم 
يل بـطبعه لالتصال واإلختالط والـتوافق مع من يشابهوه الـعام. فاإلنسان 
فـهنـاك دوما رأي اخر ـا أن الناس تـختـلف في ارائهـا وافكـارها بـالرأي. و

يجب االنتباه له وقياسه.
ـتـعلـمـ والنـخب. فـهؤالء 4. قـياس الـرأي الـعام يـجب أن ال يـقتـصـر على ا
ولـيس كلـه. وفي االنتـخـابات مـثال فـأن صوت ـثلـون جـزء من الـرأي العـام

األمي مشابه في قوته لصوت حامل الدكتوراه.
ـخــتـلف مــسـتــويـاتــهـا ـثـل كل شـرائح اجملــتـمـع  5. إن أي اسـتــطالع ال 
وغـرافية هـو استطالع غـير صحـيح. فمثالً إذا زادت نـسبة الـتعلـيميـة والد
ـئة في أي اسـتـطالع أو قـلت نـسبـة الـنـساء عن 49-50 الـذكـور عن 51 بـا

ثالً للمجتمع العراقي. ئة فانه ال يعد  با
6. هـناك خـطـأ شائع هـو أنه كـلمـا زاد حـجم العـيـنة كـلمـا كـان ذلك أفضل.
ـا على طـريقة فجـودة العـينـة وتمـثيـلهـا للمـجتـمع ال يعـتمـد على حـجمـها وإ

اختيارها وفقاً للمعايير اإلحصائية الصحيحة.
7. االسـتـطالعـات الـصحـفـيـة وكـثـيـر من اإلسـتـطالعـات اإللـكـتـرونـية والـتي
جتـرى عبر وسائل الـتواصل اإلجتمـاعي أو مواقع إلكتـرونية معـينة  ال تعد

وبخاصة في دولة مثل العراق استطالعات علمية موثوقة بها.
ية لكن ان أن مـؤسسات استطالع الرأي مثل أي جامعة أو مؤسسة أكاد
حتـصل على الـشهـادة من هارفرد مـثال يخـتلف تـماما
عن احلـصول عليها من بـعض اجلامعات التي شرعن
ان العـراقي في قراره االخيـر معادلة شـهاداتها الـبر

وهي ال تعدو كونها (جمبر) بسوك الغزل.

d¼UEð» ∫ جانب من التظاهرات ضد الرئيس التونسي االسبق

تــــســــتــــحـــوذ عــــلـى الـــقــــطــــاعـــات
االقتـصاديـة الكـبرى في الـبالد على
حـــســــاب طـــبـــقـــات اجــــتـــمـــاعـــيـــة
أخرى.كـما أن تـغلل الـعديـد من هذه
الـعـائالت في قـطـاع الــبـنـوك يـعـقـد
ـــســــتـــثـــمــــرين الـــذين ال وصـــول ا
يــنـــتـــمــون لـــهـــذه الــشـــبـــكــات الى
الـتمـويالت. ودفع اسـتفـحـال األزمة
الـــســــيـــاســــيــــة واالجـــتــــمـــاعــــيـــة
واالقـــتـــصـــاديـــة بـــاالحتـــاد الـــعــام
ركزية النقابية) التونسي للشغل (ا
الى تـقــد مـبـادرة لــتـنــظـيم حـوار
وطـــــــنـي يـــــــجــــــــمع كـل األطـــــــراف
السيـاسية وقـبِل الرئيس الـتونسي
بـذلك واشــتـرط إشـراك الـشـبـاب من
هـمـشة.غـير أن ـناطق الـداخـليـة ا ا
ــســـألــة لـــيــسـت ســهـــلــة بـــســبب ا
التجـاذبات السـياسيـة ب األحزاب
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يـشـتغـل مـحـمـد رشـيـد ابن مـديـنـة الـعـمـارة وطـوال عـام بجـد واجـتـهـاد لـيـحـقق
أنشطته الغرائبية والتي تسكنها رغبة عجيبة من اإلصرار لتتحقق . 

انها انـشطة حضاريـة وذات صبغة ثقافـية ومجتمعـية يراد منهـا إبراز ما يتمنى
ـتـحضـر لـبالد يـعـتـقد مـحـمـد رشـيد انـهـا تـسـتحق ابـرازه .الوجـه التـأريـخي وا

ليبشر بها حاضنة للجمال والكلمة واحلرية واجملد.
هو ( مـحمـد رشيـد ) يحـاول ان يجـعل أحالما صـراعا مـريريـا ضد من يـحاول
إيـقـاف احالمه  يبـيع حـتى اثـاث بيـته لـيـنظم حـفال لـطفـولـة مـدينـته  او يـسعى
ـثـقـف في يـوم ثـقـافي يـتـمـنى فـيه جتـاوز حـدود وطـنه الى بـلدان لـيـشم شـمل ا
انه الطفولي اخرى وقد جنح في مرات كثيرة واوصل صوت بالده  واصبح بر

يحضر ندوات واجتماعات عربية .
بـعد عام  2003تنـفس محمد رشـيد الصـعداء وتخلص مـن ضغوطات الـتقارير
شروعه جائزة ادبية اسماءها قالدة العنقاء شروعه واسس  واخلوف وانـطلق 
لالبـداع ومـنحـهـا واسس لهـا جلنـة مـشرفـة ومنـحت اجلـائزة لـلـعديـد من االدباء
ي وسـافر الرجل وعلى حـسابه اخلاص ليـمنحها الى العـراقي والعرب والـعا
ـوقـف .الـدولـة صـامـتـة مــسـتـحـقـيـهــا والـدولـة واالحتـاد الـعـام بــقـيـا عـلى ذات ا
شـروع الرجل وبقي مثل ـباالة  .واالحتاد اليـقدم دعمـا واجته الى منهج عدم ا

دون كيشوت في قصة سريفانتس يحارب الطواح وحده .
وبـذات اجملـهـود اسس مـحــمـد رشـيـد رؤيـا جـديـد لالعــتـنـاء بـالـطـفل ودعى الى
ـشهـد االجتمـاعي العرقي انـيا يبـدو غريـبا على ا االهتمـام فيه عـندما اسس بـر
ـان الـطــفل .اقـام الـورش والــنـدوات ولم يــنـتـبه الــيه احـد والى هـذا واسـمـاه بــر
شـروع الفتي ولم يـقدم اليه اي دعم . وقاده جـنونه احلضـاري الذي اتخذ من ا
مـديـنـة الـعـمـارة الـتي نـأت بـجـنـوبـهـا واسـتالبـهـا واحالمـهـا الى عـمق بـعـيـد من
ـنتـشـية بـرائحـة الـقصب واالهـوار لتـكـون موطـنا جلـنونه تـواريخـا الـسومـرية وا
تسعة واحلمـاسية والتي يصر عـلى حتقيقها فـأقام مهرجانا اجلميـل واحالمه ا
سـينـمـائـيـا سمـاه مـهـرجان الـهـربـان السـيـنـمـائي واسس له مـوقعـا جـمـيال على
شبكـة االنتريت وتمنى عـلى احلكومة احملليـة دعمه لكن احلماس الـفاتر لم يظهر
ـسـتوى الـذي يحـلم فـيه وبالـرغم من هـذا تراه ويـجـسد مـشـاريع هذا الـشـاب با
شـاريعه الـثقـافية ويـطرق االبـواب ويقيـم سفاراته الـثقـافية ضي  والى اليـوم 
في الدوحـة وتونس ودمشق واسطـنبول وبيـروت وبغداد واربيل وهـنا وهناك ولم
يزل الـصمت والغيـرة وعدم االكتـراث بأحالم الرجل تمـثل عائقـا لالحالم محمد
اضي وحتديه لكل عائق وشك رشيـد وهو يؤسس حللمه منـذ تسعينات الـقرن ا
ـشروعه الذي نهض به وقت احلصار في مشاريع ثـقافية رائعة واهمها وطعن 
انه اسس دارا لـلـقـصـة الـعـراقـيـة كـنت انـا حـاضـرا في حـفل افـتـتـاحه في بـيت
تراثي اسـتأجره مـحمد رشـيد عـلى حسابه اخلـاص وكان وقتـها يـعمل مصـلحا

الجهزة التبريد على ما اتذكر..
زمع اقامته في اليوم مـحمد رشيد يـعتزم بأقـامة مؤتمر قـمة للثقـافة العراقـية وا
ـشـروع بريـادته وقـيـمته ـدة  3 ايام .طـبـعـا هذا ا  24 تـشرين االول  2001 و
ـنظـمات االدبيـة ومنـها االحتـاد العام ثل منـجزا ثـقافـيا عـجزت لتـقيـمه اعتى ا
ؤتمـر ومشاريـعه وما يريد ركـز العام .وعـندما تـقرأ محـاور ا لالدباء والـكتاب ا
ان يـحـقـقه ونـدواته االدبـيـة ومن سيـتم دعـوتـهم حـ يـتـوفر كـامل الـدعم له ومن
شـروع وطموح ـرجتاة لـهذا ا ادباء الـداخل واخلارج ستـشعر الـقيـمة الكـبيرة ا
ـشاريع التـي ينبغي ان ـستمـيت في محاولـة لتشخـيص علل الـثقافة وا الرجل ا
تـطـور الواقع الـثـقافي. وحـتـما الـقاص مـحـمد رشـيـد طرق ابـواب وزارة الـثقـافة
واحملـافظ ومـجـلس احملـافـظـة وال اعـرف من ساعـده ولم يـسـاعـده  ولـكن حـتـما
مـشـروعا بـهذا احلـجم واالهـميـة واحملـاور التي يـتنـاولـها وحـفالت تـوقيع الـكتب
اجلديـدة لكتـاب صدرت لهم وتـقد اجلـوائز ودروع االبداع لـبعض مسـتحقـيها
حتتـاج الى دعم كبـير ومـؤازرة وهو لم يحـصلـها الى االن سـوى ببـعض الوعود

اخلجــولة .
هذا نـداء موجه الى رئاسة اجلـمهورية ورئـاسة الوزراء ووزارة الثـقافة واالحتاد
الــعـام لالدبـاء الــكـتـاب وحملــافظ مـيـسـان ومــجـلس مـحــافـظـتــهـا والى كل الـذين
يـدعمـون الثـقـافة واحالمـها في عـراق يراد لـلثـقافـة فيه ان تـكون نـسيج حلـمتـها
ـشروع الـثقـافي وان تـقرأ في مـشـاريع محـمد ووحـدتـها ان تـقدم الـعـون لهـذا ا
رشـيـد امـنيـات مـبـدع عراقـي اراد ان يكـون مـجـنونـا في حتـقـيق حـلمه من اجل

انسانية ثقافة هذا العراق الكبير. 
هذه االنـسانيـة التي تـكافح الظالم لـتصل الـنور  يرفـعها
ـيسـاني شـعارا لـتحـقـيق احالمه ونداءاته  من ثـقف ا ا
بدع الـطمـوح فال يبـخل عليه ثـقف وا يسـمع نداء هـذا ا

بدعم.
كل الذي يفعله من اجل حضارة وثقافة وسمعة بالده.
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{ مـــانـــيـال (أ ف ب) - وسط أنـــ
حــاد يــغـطّى الــوشم الــذي يـنمّ عن
انـتــمـاء الـســجـ إلى عــصـابـة في
الـفـلـبـ بـرسم صلـيب كـبـيـر عـليه
في خـطوة اعـتمـدتها الـسلـطات في
مـــســــعى لــــلـــحــــدّ من الـــعــــنف في
الـسـجـون.   حتـتـدم الـنـزاعـات بـ
ـتـنـاحـرة فـي سـجون الـعـصـابـات ا
ـكـتـظّة. ويـعـدّ االنـتـماء األرخـبـيل ا
إلـى عـصـابـة ضــروريـا كي يـحـصل
سـاج عـلى الغـذاء أو الدواء أو ا
احلـمــايـة ويـتــجـلّى هـذا االنــتـمـاء

. بوشم خاص يحمله السج
…b¹bý …œU¹“

وفي الـــســنـــوات األخــيــرة تـــفــاقم
تـــدهـــور الـــظـــروف في الـــســـجــون
نــتــيـــجــة "احلــرب عــلى اخملــدّرات"
الـــتي شــنّـــهــا الــرئـــيس رودريــغــو
دوتـيـرتـيه والـتي تـسـبّـبـت بـازدياد

عدد النزالء ازديادا شديدا.  
وتهـدف السلـطات من خالل تغـطية
األوشـام الــتي تـدقّــهـا اجملــمـوعـات
اإلجـــرامـــيـــة إلى فكّ الـــروابـط بــ
أفـرادهــا وجتــنـيــبــهم االجنـرار في
حـرب عصـابات. وتـكـمن الفـكرة في
تـعـقيـد عـمل الـزعمـاء الـسـاع إلى

حشد صفوف العصابة.  
ويـــــقــــــول الـــــنـــــاطـق بـــــاسم إدارة
الـــســـجــون غـــابـــريــيـل شــاكالغ إن
ـــــســــاجـــــ يـــــنـــــضــــمّـــــون إلى "ا

العـصابات لـضمـان أمنهم" مـشيرا
إلى أن احلــمـــلــة الــتي أطـــلــقت في
تشـرين األول للتـخلّص من عالمات
االنتماء إلى العصابات جترى على

أساس طوعي.  
ويـوضح أن "االلتـحاق بـاجلمـاعات

يـجـلب ســيـئـات أيــضـا إذ يـصـبح
الفرد هدفا للعصابات األخرى".  
يـــــنــــتـــــمي الـــــســــواد األعـــــظم من
ــسـاجــ إلى عـصـابــة في سـجن ا
نيو بيليبيد في مانيال وهو األكبر
فـي الـــــبـــــلـــــد إذ تـــــبـــــلغ طـــــاقـــــته

االســتــيــعــابـــيــة نــحــو ســتــة آالف
شخص لـكن يقـبع فيه أكـثر من 28
ألفـاً.    يجـلس سجـناء عـلى كراس
بالسـتـيــكـيـة عـراة الــصـدر تـغـطي
الـكـمّـامـات وجــوهـهم بـانـتـظـار أن
يقوم زمالؤهم الـذين باتوا يـتقنون

دقّ األوشــام بــرسم صــلــيب كــبــيــر
أسـود يــغـطّى الــعالمـة الــتي تـشي

بانتمائهم إلى عصابة 
ويــشــرح مــارك احملــكــوم عــلــيه في
ــــة قــــتل إن "االنــــتـــمــــاء إلى جـــر
عصـابة يـقتضي مـساعـدة األعضاء
اآلخــريـن إذا تــورطـوا فـي شــجـار"
لكـنه يضـيف "لن يعـود احلال كذلك

بالنسبة لي".  
وانـضـمّ مـارك عـنـد دخـوله الـسـجن
قـــبل ســـنــة إلى عـــصــابــة "بـــاتــانغ

مينداناو" (أبناء مينداناو).
وبـعــد تـغـطــيـة الـوشم عــلى ظـهـره
بصـليب كبـير وحتوّله إلى "كـيرنا"
أي سـجـ غـير مـنـتم إلى عـصـابة
يعلّق قائالً  "األخوّة هي التي باتت

جتمعنا من اآلن فصاعدا".  
ويكشف سج آخـر أنه مقتنع بأن
حياته ستكون "أفضل بكثير" خارج

العصابة.  
nMF « W×H

وال يــخـفى عـلى الــسـلـطـات أن هـذا
البـرنامج لن يـطوي صـفحـة العنف
بــ لــيــلــة وضــحــاهــا. وقــد بُــذلت
ـــــاضي الحـــــتـــــواء جـــــهـــــود فـي ا
الــنــزاعـات بــ الــعــصــابــات مـثل
إبـرام "اتـفاق سـالم" لكـنـهـا لم تأت

سوى بنتائج محدودة.  
وقــد قــتل  13شــخــصــا عــلى األقلّ
وأصـــــيـب عــــــشـــــرات آخــــــرون في

اشــــتــــبــــاكــــات وقــــعت فـي اآلونـــة
األخيـرة ب جمـاعات متـناحرة في

بيليبيد.  
ـكنـنـا القـضاء ويـقول شـاكالغ "ال 
على الـعنف بـ ليـلة وضـحاها وال
الـتخـلّص من العـصـابات لـذا نحن

نتّخذ خطوات تدريجية".  
يـدرك لـيـكـس لـيديـسـمـا وهـو عـالم
نـفـس وضع كـتـابـا عن الـعـصـابـات
في بـيـلـيـبـيد أن تـغـطـيـة األوشام ال
تـــكـــفي الســـتـــئــصـــال الـــعـــنف من
السجـون إذ إن العصـابات فرضت
نفسها كبديل من السلطات الغائبة
ؤسسات.   بدرجة كبيرة عن هذه ا
كـذلك تشـكّل هـذه اجلمـاعات روابط
اجـتـمـاعيـة لـسجـنـاء مـنقـطـع عن

العالم اخلارجي.  
ويالحظ عــالم الـنـفس الـذي يـنـشط
مـــنـــذ عــــشـــر ســـنــــوات في ســـجن
ثابة عائلة بيليبيد "العصابة هي 
ـسـاج الـذين تنـاساهم تـعتـني با

األقرباء".  
شكلة وينتقد  غياب الدولة قائال "ا
الـكــبـرى هي أن ال نـيّــة لـلـســلـطـات
ـســاجـ الـســمـاح بــإعــادة دمج ا

وهي مشكلة كـانت قائمة أصال قبل
دوتيرتيه".  

ويــرى أن "الـشـخـص الـذي يـزجّ في
الــسـجن ال يــعــود إنـســانــا بـصــفـة

كاملة بل نصف إنسان".  
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يجـهزنـا أحد له".وتـعمل الـطالـبتان
تــيـريــزا وكــارولــيـنــا بــدوام جـزئي
ـسـتـشـفى عـلـمـاً كـمـتـدربـتـ في ا
أنـهــمـا بـلـغــتـا الـسـنـة الــثـالـثـة من
ســنـــوات دراســة الــطـب الــستّ في
جــامــعــة كـارلــوفــا.وتــغــطي كل من
الطالـبت شـهرياً عشـر نوبات مدة
كل مــنــهـا  12ســاعــة تــنـقــسم إلى
ـركـزة ست سـاعــات في الـعــنـايــة ا
ــــهـــام ومــــثـــلــــهــــا مـــخــــصــــصـــة 
أخرى.واعتبرت كارولـينا نيكولوفا
الــتي تــخـطط ألن تــصــبح طــبـيــبـة
ـتازة لي إذ أطـفال "إنـهـا جتربـة 
تــتــيح لي أوالً أن أســاعــد الــنــاس
ومن جـهـة ثـانـية جتـعـلـني أكـتسب
هـنية خبـرة تفيـدني في مسـيرتي ا
ـــســتـــقــبـــلــيــة كـــطــبـــيــبــة".ورأت ا
الـطـالـبتـان أن اجلـمع بـ الـدراسة
والـعمل لـيس مشـكلـة ووجدتـا فيه
فــرصــة الخـــتــبــار مــا تــتـــعــلــمــانه
" خـالفـاً لــطالب آخــرين "مــيــدانـيــاً
مضـطرين إلى االكـتفـاء بالـتعلّم مِن
بُعد بـسبب القـيود الصـحية.وقالت
تيـريزا زالسـاكوفا "كـليتـنا منـفتحة
جــــــــداً. نــــــــحـن اآلن فـي فــــــــتــــــــرة
االمــتـحــانـات لــذا قــد يـكــون األمـر
أكـثــر صـعـوبــة لـكــنـني آمل في أن
نـتــمــكن من الـتــوفــيق" بـ الــعـمل

ومتطلبات الدراسة.

وصــلـت إلى حــدودهــا الـــقــصــوى
والـسبب الـرئـيسي هـو الـنقص في
ـــوظـــفــ نـــظـــراً إلى اإلصـــابــات ا
بـكـوفـيد - 19في صـفـوفـهم".وأمـام
هذا الواقع دعت احلـكومة الطالب
ـــــــســـــــاعــــــدة وكـــــــذلـك اجلــــــيـش 
سن ستشفـيات أو دور رعاية ا ا

على مواجهة التحدي.
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ــســتـشــفى ــمــرضــة في ا وأبــدت ا
اجلـامعي الـعام بـيـترا هـافرلـيكـوفا
امتـنانها لـلطالب إذ أنهـم "يقومون
بـالـكـثـير مـن العـمل".وقـالت لـوكـالة
فرانس بـرس "إنهم يـساعـدوننا في
ــــــرضـى في أمــــــاكـــــــنــــــهم وضـع ا
وتنظـيف مراحيض غرفـهم صباحاً
وإرسـال عـيـنـات إلى اخملـتـبرات أو
تعـقيم الـغرف".وأضـافت "أعـتقد أن
كــثــراً مــنــهم رأوا مـريــضــاً لــلــمـرة
األولـى مِن قُــــــرب خـالل وجــــــودهم
هنـا".وبعـد ثالث ساعـات من العمل
ـركــزة كـانت في وحـدة الــعـنــايـة ا
طـالـبـة الـطب كـارولـيـنـا نـيـكـولـوفا
( 22عامـاً) ترتاح اسـتعـداداً جلولة
جـديـدة من خالل تـقـاسم عـلـبـة من
ـمـرضـات.والحـظت الـشـوكـوال مع ا
نـيــكــولـوفــا أن "األصــعب (في هـذه
الــتـجــربــة) هـو الــتــعـامـل مع وفـاة
مريض". وقالت "إنه أمر محزن ولم

ليـتاح لي كطـالبـة".هذه التـجربة "ال
تــقــدر بــثــمن" بــالــنــســبـة إلـى هـذه
الـشــابـة الـتـي تـأمل في أن تــصـبح
طـــــبـــــيـــــبـــــة ذات يـــــوم.اقـــــتـــــربت
ــســـتــشــفــيـــات الــتــشـــيــكــيــة من ا
الـــوصـــول إلـى احلـــدّ األقـــصى من
طـاقتـها االسـتـيعـابيـة في اخلريف
عـندمـا شهـدت هـذه الدولـة العـضو
في االحتــاد األوروبـي والـتـي يـبــلغ
عـدد سـكـانـهـا  10,7ماليـ نـسـمة
ذروة اإلصـــــابـــــات بــــــكـــــوفـــــيـــــد-
.19وسـجـلت تـشـيـكـيـا أعـلى مـعدل
وفيات يومي لـلفرد في أوروبا على
مــــدى أســـابـــيع عــــدة في تـــشـــرين
األول/أكــتــوبــر وتـــشــرين الــثــاني
وكــان مــعـدل اإلصــابــات فـي األيـام
األخــيــرة أعــلـى مــنه في الــواليــات
ـتــحــدة.وأشـارت وزارة الــصــحـة ا
الـتـشـيـكــيـة إلى أن عـدد اإلصـابـات
سـتجد ـؤكدة بـفيـروس كورونـا ا ا
جتاوز  800ألف مـنذ بـداية الـوباء
في آذار/مـارس فيـما سـجّلَت أكـثر
من  13ألف حـــالـــة وفـــاة.وجتـــاوز
عــــدد اإلصـــابــــات اجلــــديـــدة خالل
األسبوع الفائت السـبعة عشر ألفاً
وهـو رقم قــيـاسي.وأقـرّ نـائب وزيـر
ـــيــر ســـيـــرني في الـــصـــحـــة فالد
تـصـريح للـصـحافـيـ اجلمـعـة بأن
ــصـابـ "الـقــدرة عـلى اسـتــقـبـال ا

تــدرس الـطب في جـامــعـة كـارلـوفـا
في براغ بأنها بدأت العمل في هذا
ـــســتـــشــفى "فـي بــدايــة تـــشــرين ا
الثـاني/نوفمـبر بسـبب النقص في
ـســاعــد".وقـالت تــيــريـزا الــطـاقـم ا
لـوكــالــة فــرانس بـرس "إذا لـم تـكن
ـمـرضات بـحاجـة إلي فـغـالبـا ما ا
يسمح لي األطباء بـتنفيذ إجراءات
طـبـيـة مـخـتـلـفـة وهـو أمـر مـا كـان

ــريــضـة عــامــاً فــحص سـكــر الــدم 
وُضـع لــــــهــــــا جــــــهـــــــاز تــــــنــــــفس
اصــطــنــاعي.وال تــلــبث تــيــريـزا أن
تــنـتـقل إلى غــرفـة أخـرى في وحـدة
ــركــزة في مــســتــشــفى الــعــنــايــة ا
جامـعة بـراغ العـامة لـلمـساعدة في
إطــعـــام رجل مـــسن ال يــتـــوقف عن
الــســـعـــال ويــعـــاني صـــعـــوبــة في
التـنفس.وأفـادت هذه الـطالـبة التي

ــئـات { بــراغ (أ ف ب) - تــطــوع ا
ـــــــســــــــاعـــــــدة من طـالب الــــــــطـب 
ـستـشـفيـات التـشـيكـية الـتي تعج ا
ـرضى كـوفـيد - 19وتـعـاني أحد
أعــــــلـى مـــــعــــــدالت اإلصـــــابــــــة في
البس العـالم.بطـقمـها الـكامل من ا
الطبية الواقية وقفازيها وبحجاب
الوجه البالستيكي الشفاف جتري
تـيـريــزا زالـيـسـاكـوفــا الـبـالـغـة 22

طالب كلية الطب في مستشفيات التشيك
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عـنـد مـراجعـتـنـا الى مـسـيـرة وسـيّر
الــضـبــاط االحــرار جنـد أن الــعــديـد
منهـم لم يسلط الـضوء عـلى سيرهم
ودورهم في احلــــركــــة الـــوطــــنــــيـــة
بـالـشكـل الذي يـسـتـحـقـونه ألسـباب
مــخـتــلـفــة قـد تــتـعــلق بـأدوارهم في
راحل الالحـقـة من العـمل الـوطني ا

أو ألسـبـاب سـيـاسـيـة .. ومن هـؤالء
الـضـبـاط أمــيـر الـلـواء الـركن طـارق
سعـيد فـهمي الـذي شغل الـعديد من
سلحة همة في الـقوات ا ناصب ا ا
الـعـراقـيـة قـبل عـام  1958وبـعده 
وكــــــان له دور بــــــارز فـي الــــــعــــــمل
الدبـلـوماسي فـي العـهـد اجلمـهوري
ورغـم ذلك لم يـــحــــضى بـــاهـــتـــمـــام
ـؤرخ بـالـشـكل الذي الـباحـثـ وا
يــتـنــاسب ومـا قــدمه من خــدمـة الى
ـهـنـية .. فـمن الـوطن في مـسـيـرته ا
هـو (طارق سـعـيد فـهـمي) ? ومـا هو
دوره الـــعـــســـكـــري قــــبل االطـــاحـــة
لكي في 14 تموز 1958 بالنـظام ا
وما هـو دوره في العـهد اجلـمهوري

الحقا"? 
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ولـد طـارق سـعـيـد فـهـمي في بـغـداد
ســنــة 1909 من ابــوين عــربــيــ 
وكـــان ابــوه (ســعـــيــد فـــهــمي عــواد
الــــدايـــني) ضــــابـــطـــا" فـي اجلـــيش
العـثـماني خـريج الـكلـية الـعـسكـرية
في االسـتـانـة وصل الى رتـبـة مـقـدم
في سالح الهجـانة  و(سعـيد فهمي
)أسم مـركب وهــو ابن الـشـيخ عـواد
رئـيس عـشيـرة الـدايـنـيـة من رؤساء
عــشـائــر بــني زيــد في لــواء ديـالى .
وطــارق هـو االبن الــوحــيـد لــعـائــلـة
ســـعـــيـــد فـــهـــمي  بـــاإلضـــافـــة الى
شــقــيــقـتــيه وتــرتــيـبه الــثــاني بــعـد

بـالـذكـر أن أهـمـيـة مـنـصب مـتـصرف
بغداد العـاصمة تنـطلق من قرب هذا
نصب من مقرات صناعة القرار في ا
اجلـمــهـوريـة الــعـراقـيــة الـولـيـدة أي
الـقـرب من مـقـرات ودوائـر احلـكـومـة
في بغـداد وما لـهذا الـقرب من ابـعاد

أمنية وسياسية . 
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بـــعــد مــا يـــقــارب ثالث ســـنــوات من
اشــغـال الــلــواء الـركن طــارق فــهـمي
ـنـصب مـتـصـرف بـغـداد نقل سـعـيد 
الى مالك وزارة اخلـــارجــيـــة - الــتي
كان يديرها وزيرا" لـلخارجية الوزير
هـــاشـم جــــواد -  وعــــ ســــفــــيـــرا"
لــلـجــمـهــوريـة الــعــراقـيــة في تـونس
ـرقم ـرسـوم اجلـمـهـوري ا بـحـسب ا
(626) في 1961/12/6 لـــيــــحـــمل
رسـالـة مـن الـفـريق جنـيـب الـربـيـعي
رئـيس مــجـلس الـســيـادة الى رئـيس
اجلــمــهــوريــة الــتــونــســيــة الــســيــد
احلـبــيب بـورقـيـبـة . وهــذا يـعـطـيـنـا
ـيـول الــسـيــاسـيـة انــطـبــاعـا" عـلـى ا
القـومـية لـلـسيـد طارق سـعـيد فـهمي
همة واسباب اختياره للـقيام بهذه ا
فـي بـــلــــد عـــربـي كـــان يــــلـــعب دورا"
محـوريـا" في شمـال افـريقـيـا في تلك
ـرحـلـة احلـسـاسـة الـتي كـانت تـمـر ا
ـنطـقـة بـصـورة عـامـة والوطن بـهـا ا
العربي بـصورة خاصـة  حيث كانت
الـعالقـات الـتـونـسـيـة الـعـراقـيـة تـمر
ـرحـلة من الـتـوتـر بـسـبب اعـتراف
تـــونس بـــدولــة الـــكــويت الـــتي كــان
الــعـراق يـطــالب بــهـا بـاإلضــافـة الى
الــقـــيــام بــتــنــســيق الــدعم الــعــراقي
لــلـجــزائـر فـي تـلك الــفــتـرة من خالل
عالقـــــته مـع أحـــــد رمـــــوز الـــــثــــورة
اجلـزائـريـة وهو (يـوسف بـن خدة) .
وقـــد شــهــدت الـــعالقــات الـــعــراقــيــة
التونسية في عهده تطورا" ملحوظا"
. وقد ترك منصـبه كسفير في تونس
بعد احـالته عـلى التـقاعد في 30 آب
1962.وقـد شـكل تـاريخ وشـخـصـية
طارق سعـيد فهمـي واجادته واتقانه
لإلنــكـلــيـزيــة والـتــركـيـة اضــافـة الى
مـيوله الـسـيـاسيـة الـقـوميـة  دافـعا"
قــــويــــا" لـــــرئــــيـس الــــوزراء ووزيــــر
اخلـــارجــيـــة عــبـــد الــرحــمـن الــبــزاز
إلعادته الى السـلك الدبلـوماسي مرة
اخــرى فـي عــام  1965حــيـث صــدر
ـرقم (990) ــرسـوم اجلــمــهــوري ا ا
في 1965/11/22 بــإعـادة تــعــيـ
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سألـني سائل عن " الـرأي والرأي اآلخــــر " فشعـرت  باحلَـرج  ألن السؤال ذاته
سبق أن أعـيا آرسـطـو وإفالطون ومـدني صالح ! بل وأعـيـا ايضـا أساطـ الكالم
وأعــمـدة احلـكـمـة  فـمـا عـسـاني ان أقــول له وأنـا الـفـقـيـر لـله !! إن اآلخـتالف في
شكـلة تكمن الرأي أمر طـبيعي ومقـبول  واليفسـد للود قـضية كمـا يفتـرض ولكن ا
ا في عدم تقبل هذا اإلختالف والتعصب الى الرأي الفردي  كونه هو األصح ! 
يفسـد العالقات ب البشـر ويزرع  الكره واحلقد في قـلوبهم  وقد يتطور اخلالف
الى ما ال حتمـد عقباه  وقد تطور! لعدم تبادل وجـهات النظر بتجرد واريحية وألن

أمول ! بعض النفوس لم تستطع التخلص من أدرانها  واالرتقاء نحو االفضل ا
واحلق إن هنـاك ثمة مجموعة من النـاس تكره االستماع الى الرأي اآلخر والعالقة
ـا قـاله فـولـتيـر ذات يـوم : " قـد أختـلف مـعك في الـرأي  ولـكني مـسـتـعد أن لـها 
ادفـع حـيــاتي ثــمــنــا حلــقك في الــتــعــبــيـر عـن رأيك " ! ذلك الن قــلــوبــهم حتــجـرت
وضـمائـرهم اصـابهـا ما اصـابـها  من اسـبـاب الفـساد  فـراحـوا يتـخـبطـون خبط
عشواء كـما يقال !!  فعميت قلوبهم قبل عيونهم  وماتت ضمائرهم قبل أجسادهم
واسـتمـرأوا الرقص عـلى احلبـال ! وسيـلة جـديدة لالبـتزاز مـدع حـقا هـو الباطل
حـدّ النـخـاع ! غيـر مـدرك أن الـرأي والرأي اآلخـر  فـيه منـفـعة لـهم  لـو اخلـصوا
الـنـيـة حـقـا واسـتـنـدوا الى مـقاصـد شـريـفـة وحـرص حـقـيـقي عـلى مـصـلـحـة عـامة
يـنشـدهـا اجلمـيع .. متـذكرين وعـلى الـدوام أن الشـورى هي تعـميق مـبدأ اإلجـماع
كن ان تـستقيم األمور   وتنـفتح الدروب للخروج من اوال وأخيـرا ! وبها وحدها 
عنق الزجـاجة الذي يـزداد ضيقا يـوما بعد يـوم   وإال  فما جدوى ان يـتغنى الكل
بالـشـعب  واطـفاله الـيـوم يـبحـثـون عن كِـسرة خـبـز في مـكبّـات الـقُـمامـة  وشـبابه
آل الـفراغ الـقاتل يـتسـكعـون هنـا وهنـاك  اليلـوون على شيء سـوى البـحث عمـا 
الـذي يلـفـهم من اجلـهات االربع  وهم لـو اتـيحت لـهم الـفرصـة  احلـقيـقـية لـبـنوا (
ـسـؤول   عـمــا وصل الـيه احلـال ? ومَن سـور الـصــ ) في بـغـداد !  ولـكـن من ا
كن ان ينجـوا بفعلتهم يحاسب مَن يـسرقون الكحلَ من الـعيون !  متوهمـ انهم 
تلك من عـقاب لن يفلتوا منه أبـدا .. "إن الله يرى " وكل ُشيء بحساب ولن يضيع
الـظـلم  واجلـور واالضـطـهـاد سـدى !! دون ان يـنـاله عـقـاب !! هل سـالتـم انـفسـكم
اذا خـرج "شبـاب تـشرين" مـطـالبـ بـ ( وطن ) !! وهل فكـر بـاالستـماع يـومـا  
الى رأيهم اآلخـر الصريح  والـتعـرف منهم مـباشـرة  عن اسبـاب هذه االنتـفاضة
ـيـام الـعارمـة ! كـنـتم تـخـافون مـن احلوار  بـعـد ان تـورطـتم بـسفك دم االبـريـاء ا

ورفـضـتم  الـتشـاور في االمـر وهـو مـانصّ عـلـيه الـقرآن الـكـر  وتـنـاسـيتم ان "
الــشــورى " هي من األصــول االولى لــلـنــظــام الــسـيــاسي االسـالمي ! وهي مــنـهج
واضح في احلـيـاة  وهي من السـ العـظـيمـة  التي يـجب اتـباعـها إقـتـداء ً بالـنبي
ثل والقيم السامية محمد عليه افضل الصالة والسالم   ولكن اين انتم من هذه ا
  وقد ضـاعت منكم فرصة اخـرى الثبات حسن الـظن والفطن !!  وبقـيتم كما انتم
!! اختلـط لديكم حـساب احلـقل بحـساب الـبيدر وتـضاربت اقـوال النـهار مع اقوال
اللـيل  وضاع من ب ايديكم كل ماكان سيـمكث في االرض  وفقدت ابتساماتكم

امام شاشات التلفزيون  معانيها 
اذا تـخشـون " الـشورى " وهي لـيس بهـا غـضاضـة  علـيكم  بل الاعـرف تـمامـا  
لــهـا مــنـفـعــة لـكم لــو تـعـلــمـون  وهــذا بـشـار بن بــرد  يـذكــركم بـذلك فــيـقـول :  (
والحتـسبُ الـشـورى عـلـيك غـَـضـاضـة  / فـريـشُ اخلـوافي قـوة لـلـقـوادم ) ! الـيس
حراما ان تـضيع على ايديكم حضارة عمقهـا اكثر من سبعة آالف سنة  وما الذي
سـتأخـذونه مـعـكم الى آخـرتكم مـن دنيـاكم الـتي لم تـصونـوهـا  وعـثتـم بهـا فـسادا
وإفسـادا  لقد اضعـتم كل شيء   وتماديـتم  في غطرستـكم الفارغـة  وارتضيتم
ـوضـوعي الـبـناء الـعـيش في الـظالم بـعد ان ادر ظـهـوركم لـكل اسـبـاب احلوار ا
ورفـضـتم االسـتـماع الـى الرأي اآلخـر واحـتـرامه..وبـدأ تـلـعـبـون الـشـطرجن  مع

ؤمن شر القتال  ! انفسكم وكفى الله ا
سـرح سريعـا  مادامت االبواب  ال ايها الـسادة : ثـمة نصـيحـة أخيرة : غـادروا ا
ـسرحي قـارب على االنـتهاء  تزال مـشرعة ومـادام في الوقت بـقيـة !  فالـعرض ا
وفي دقـائـقه االخيـرة  وبـهـذا وحـده قـد تكـتب لـكم الـنـجـاة  خاصـة بـعـد ان فـقدت

ـلـة  تالـيـفا وتـمـثيال فـتـرض  وصارت  ـسرحـيـة بريـقـهـا ا ا
وإخراجا !! بعد استمرار عرضها الباهت على مدى سبع
عـشـرة من الـسـنـ الـعـجـاف  فـهل  سـتـسـتـمـعـون الى
صوت الـعـقل ولو مـرة واحـدة في العـمـر ! الاحد يـعرف
بعـد ان ضاع كل شيء واستوى عندكم  الليل والنهار 
واخــتـلـطت احلـقـيــقـة بـالـبـاطل   ونـســيـتم الـفـرق مـابـ
جنت براقش ! الرأي والرأي اآلخر !! وعلى نفسها 
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نعم لـقد حتررت نينوى من دواعش التـكفير والقتل واإلجرام لـكنها سقطت بأيدي
ة والـسرقات واإلتاوات  ,صـحيح ان دواعش دواعش الـسياسـة  ومافيـات اجلر
السيـاسة لم يـقطعـوا رقاب أهل نيـنوى بالـسكاكـ كما كـانت تفعل داعش لـكنهم
ثل يقول قـطع األعناق وال قطع األرزاق وهذا قطـعوا أرزاقهم وسبل مـعيشتـهم وا
ـافيـات اشـد وطأة من دواعش الـتـكفـيـر على أهل معـناه ان دواعـش السـياسـة وا
اسي والكوارث مالم يالقـه سكان أية محافظة أخرى من نيـنوى الذين القوا من ا
تـلك الـتي سـيطـرت عـلـيهـا عـصـابـات داعش فشـهـداء نـيـنوى الـذين سـقـطـوا على
أيادي الـدواعش أكثـر من شهـداء باقـي احملافـظات الـتي استـباحـها مـغول الـقرن
ـعاقـ  أكـثـر كذلك وحـجم الـتدمـيـر الذي حلق احلادي والـعـشرين واجلـرحى وا
ـواطن أكبر من أيـة محافظة أخرى تلكات ا بالبـنى التحتيـة للمحافظـة وبدور و
ـناطـق األخرى دنـسـهـا الـدواعش وجـرائم الـدواعش في سـنـجـار واحلـمـدانـيـة وا
للـمسيـحي والـشبك وأبـناء احملافـظة من كل األديـان والقومـيات والـطوائف فاقت
هـجريـن من أبنـاء احملافـظة أكـبر شـردين وا كل التـصورات وأعـداد النـازحـ وا
من أعـداد احملافـظـات التي ابـتـلت بداعش ,وبـعد ان  حتـريـر احملافـظـة من قبل
ديـنة خـسائـر بشريـة وماديـة أخرى كـبيرة الن سـلحـة الظافـرة حلقت بـا قواتنـا ا
الدواعش اسـتقتـلوا في الـدفاع عن عـاصمة دولـتهم كـما أسـموها لـكنـهم انهاروا
أمام ضـربات  أبناء اجليش العراقي وجهاز مكافحة اإلرهاب األبطال ,واستبشر
أهــالي نـيــنـوى ومـعــهم كل الــعـراقـيــ خـيــرا بـعــد ان حتـررت أم الــربـيـعــ لـكن
ـديـنـة مع عـودة أعداد ولألسف الـشـديـد  فـمـا ان بـدأت احلـيـاة تـدب في إحـيـاء ا
ـتـلـكـاتـهم حـتى بـدأت بعض كـبـيرة مـن أهلـهـا الـنـازحـ رغم تـدمـيـر منـازلـهم و
سلحة تنفذة واحملسوبة على جهات سياسية فاعلة وبعض الفصائل  ا اجلهات ا
ـديـنة من ـنـضويـة حتت احلـشـد الشـعـبي تمـارس أفـعاالً أشـد وطـأةً على أهل ا ا
أفعـال داعش فقـد عادت عـملـيات االغـتيـال واخلطف واالعـتقـال التـعسـفي بحـجة
ـبـالغ كـبـيـرة وبـالـدوالر إلطالق ـعـتـقـلـ  الـتـعـاون مع داعش ومـسـاومـة أهـالي ا
واطن نازل ا سراحهم كـما شهدت احملافظة عمليات سرقة لـلمباني احلكومية و
ــعـامل ــهـجــرين وعــادت عـمــلـيــات فـرض اإلتــاوات  عـلـى الـتــجـار وأصــحـاب ا ا
زارع قـاول وحـتى أصحاب احملالت الـصغيـرة والبـسطيـات وا والشـركات وا
ـدينـة بيد وغـيرهم كـتلك الـتي كانت تـمارسـها قـيادة عـملـيات نـينـوى قبل سـقوط ا
داعش والـتي كـانت احـد أهم أسـاب سقـوطـها يـضـاف إلـيهـا هـذه األيـام عمـلـيات
ــهــجــرين ـــواطــنــ ا ــمــيــزة ودور ا االســـتــحــواذ والــســيــطــرة عـــلى األراضي ا
ـوصل مركـز احملافـظة وحتى سـيحـي منـهم بالـذات في األحيـاء الراقـية من ا وا
تلكاتـها ناهيك عن األمالك العائـدة للوقف السني وسرقة على أراضي الـدولة و
ديـنة وللـنازح  وال زالت هـذه األعمال في تـصاعد األموال اخملـصصة ألعـمار ا
مـسـتمـر ولن تـتوقف رغم مـنـاشدات أعـيـان نيـنـوى ووجهـائـها وشـيـوخ عشـائـرها
رات عـديدة عبـر وسائل اإلعالم أو من خالل الـلقاءات مع تـعاقبـة و للـحكومـات ا
مـسـؤولي احلـكــومـة احملـلـيـة في نـيـنـوى أو مـن خالل مـقـابالت أعـداد من وجـهـاء
ـديـنـة لـرئيـس الوزراء الـكـاضـمي لـكن دون جـدوى ودون أية إجـراءات حـكـومـية ا

ارس هذه األعمال نهاراً جهاراً دون خوف أو وجل. ن  رادعة 
ربع ـمارسـات قد تـعيـد نـينـوى الى ا ولألسف الشـديد فـان اسـتمـرار مثل هـذه ا
األول كـمـا يـقـول الـبـعض أي الى مـا قـبل سـيـطـرة داعش عـلى احملـافـظـة بـعد ان
ــفـروض وجـدت خـاصم أهل نــيـنـوى قــوات اجلـيش والــقـوات األمـنــيـة الـتي من ا
مارسات طـائفية لم تـعرفها تلـكاتهم ال لسـرقتهم وإذاللـهم  حلمايـتهم وحمـاية 
ــســلـحــة من قــبل و بــعـيــدة عن ســيـاقــات وأدوار ومــهـام هــذه الــقـوات الــقـوات ا
مارستـها وفـرضتهـا عليـهم قيـادة قوات نيـنوى وتـشكيالتـها فـقد عانى أهـالنا في
ــارسـات عـدائــيـة وطـائــفـيـة نـيـنــوى قـبل احـتـاللـهـا من داعـش ويالت ومـاسي و
وفرض إتـاوات واعتقاالت تعسفية للحصول على األموال مقابل إطالق سراح من
يدفع الـورق األخضر ومن ال يدفع فمصـيره النسيان في أقـبية الظالم وكانت تلك
ـديـنـة بـيـد داعـش بـالـكـيـفـية ـمـارسـات الـتـعـسـفـيـة إحـدى أهم أسـبـاب سـقـوط ا ا
مارسات تعود ثانية وبأساليب جديدة والسرعـة التي سقطت فيها  وها هي تلك ا
ــنــهـجــة أوسع وأبــشع وأشــرس وأكــثــر إيالمــاً عــلى أهل نــيــنــوى قـبل وطــرق 
ؤسف إنـها تـنفـذ من قبل سـاسة الـفسـاد والسـرقات سقـوطهـا بيـد داعش ومن ا
ـديـنـتـهم ووطـنـهم والـتـواقـ لـبـنـاء وحـرصـا مـني ومن كل أبـنـاء نـيـنـوى احملـبـ 
مـديـنـتهم واعـادتـهـا الى سـابق عهـدهـا الـزاهـر والى حضن الـوطن نـنـاشـد رئيس
سلحة السيد الكاظمي  للتدخل بسرعة وبقوة إلنقاذ الوزراء القـائد العام للوات ا
نـيـنـوى وأهلـهـا من حـيف وظـلم وجـور وإجرام وسـرقـات حـيـتان الـفـسـاد وسراق
الـعقـارات الـعامـة واخلاصـة  وسـماسـرة الصـفقـات ومـثيـري الفـ الـطائـفيـة قبل

فوات األوان .    

يــــتـــوزع كــــتــــاب ( آل الــــنــــجـــيــــفي
وصـلـيون ) الـذي صـدر حديـثا في ا
لــنـــدن عــلى خــمــســة فــصــول حــيث
يــتــنـاول الــفــصل األول من الــكــتـاب
األصـول واجلـذور لعـائـلـة الـنـجـيفي
فهي من منـطقة ( الـنجيف ) الـقريبة
من حمص  وهم مـن شيـوخ عشـيرة
بــني خـــالــد الـــعــربــيـــة الــعـــريــقــة 
ويــتـــنــاول الــفــصـل تــاريخ مــؤسس
الـعائـلـة الشـيخ احلـاج مـحمـد بـاشا
ــولــود عـام 1862 في الــنــجــيــفي ا
واقف ـوصل  ونـشـأته والـدور وا ا
ــلــكي الـــتي اتــخــذهــا في الـــعــهــد ا
وعالقته مع النخبة احلاكمة  فضال
عـن دوره عـــنــدمـــا كـــان عـــضـــوا في
مـجلس الـنـواب الـعراقي لـلـفـترة من

1949 ولغاية 1951.
توفي بعد عمر ناهز 93 عاما . 

الـفـصل الـثـاني من الـكـتاب خـصص
للـشيخ عـبد العـزيز مـحمـد النـجيفي
وهـو والـد كـل من مـحـمـد الــنـجـيـفي

وأسامة النجيفي وأثيل النجيفي. 
ولــــد ســــنــــة 1925 وحــــصـل عــــلى
لـيـســانس احلـقـوق عـام 1950 كان
مــتــفــاعال مـع احلــيــاة الــســيــاســيـة
العـامة والعـمل لغـاية عام 1968 إذ
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انــســحب مـن احلــيــاة الــســيــاســيـة
تلكاته .   متفرغا ألعماله و

ــان عــام انـــتــخب نـــائــبـــا في الــبـــر
1951 لــــــغــــــايـــــة 1953 إذ  حل
اجملــــلـس الــــنـــــيـــــابي  والـــــدعــــوة
النـتــخـابـات جـديــدة رفض الـتـرشح
شـجـعة لـها بـسـبب األوضاع غـيـر ا

كما وصفها .  
·«uA « …—uŁ

عام 1959 أثنـاء ثورة الـشواف في
التاسع من آذار تمت محاصرة بيته
 واجتاحت جـموع تهـتف بشعارات
شيوعية الدار ونهـبته كامال  بينما

اعتقل عبد العزيز واخوانه .  
ـرحـلـة يـقـول الـسـيـد عـبـد عن تـلك ا

العزيز النجيفي : 
ــعـــتــقل فـي بــغــداد  (خـــرجت من ا
وكانت كل أموالي مـحجوزة ودوري
منهوبة  فاضطررت الستئجار بيت
في بغداد وتأثيثه بأثاث بسيط جدا
بـــقــرض وكــفــالـــة أحــد األصــدقــاء 
ولـــكـــنــــني قـــمـت بـــزراعـــة جــــمـــيع
األراضي التي أملكها في تلك السنة
ــحــصــول وفــيـر   ورزقــني الــلـه 
فـــتــــســـنى لي خـالل ثالث ســـنـــوات
ـــــوصل شـــــراء أكـــــبـــــر بـــــيت فـي ا

حينذاك). 
الـفـصل الـثـالث من الـكـتاب خـصص
للدكتور مـحمد عبد العـزيز النجيفي
: ولـــــد عـــــام  1955حــــــصل عــــــلى
الـــبـــكــــالـــوريـــوس في الــــهـــنـــدســـة
يكانـيكية عام 1982 وحصل على ا
الـدكــتــوراه عـام 1989 من جـامــعـة

اوكسفورد في بريطانيا . 
عـــــمل في الـــــقـــــطـــــاع اخلـــــاص في
الـــســــعـــوديــــة ثم عـــمـل في الــــبـــنك
اإلسالمي لـلـتـنـميـة بـعـدهـا تـفرغ
مارسة عمـله وهواياته في عالم
اخلـيــول  وبـزغ في هــذا اجملـال
فـــمن خالل مـــشـــاركــات خـــيــول
محمد النجيفي في دول مختلفة
أصــبـحت مــشـهــورة ومـعــروفـة
ع جنمهـا  وهي اآلن تشارك و
في الــسـبــاقـات عــلى مـســتـوى
الــعــالـم . وحملــمــد الــنــجــيــفي
مـــؤلــفــات تـــهــتم بـــاخلــيــول .
الـــفــصل الـــرابع من الـــكــتــاب
مخـصص لـلـسيـد أسـامة عـبد
الـعــزيـز الـنـجــيـفي  ولـد عـام
 1956تـــــخــــرج في كــــلــــيــــة
الهندسة عام 1978 عمل في
وزارة الصناعة وتسلم إدارة
مديريـة كهـرباء تلـعفر لـغاية
عام 1986 وفي عام 1992
تـــقــــدم بـــاســــتــــقـــالــــته من
الـــوظــيـــفــة عـــلى خــلـــفــيــة
خـالفـــــات وتــــــنـــــاقـض مع

الوضع العام .  
انـتـقل لـلــعـمل في الـقـطـاع
اخلـــاص فــــأسس شـــركـــة

األصالة الزراعية . 
عام 2003 رفض الـســيـد
أسامـة تـرشيـحه مـحافـظا

لنـينـوى  وهذا مـا فعلـه أخوه أثيل
هيمنة على ايضا بسبب الفوضى ا

احلياة العامة .  
عـام 2005 تــســنم الـســيــد أســامـة
منـصب وزيـر الصـنـاعة فـي حكـومة

الدكتور إبراهيم اجلعفري .  
عام  2006 فاز كنائب عن محافظة
نينوى ضمن قـائمة عراقيون  وفي
عــــام  2010 انـــــتــــخـب الــــســــيــــد
الــنـجـيــفي رئـيــسـا جملــلس الـنـواب

العراقي .   عام 2014 تولى الـسيد
الـــنـــجــيـــفي مـــنــصـب نــائـب رئــيس

اجلمهورية . 
عام 2019 قام الـسيـد الـنجـيفي مع
آخــرين بــتــشــكـيـل ( جـبــهــة اإلنــقـاذ
والــتـنــمـيــة ) الــتي تـضم  13حـزبـا
ـسـتــقـلـ ســيـاسـيــا والـكــثـيـر مـن ا
همة .   والشخصيات السياسية ا
ـــراحل كـــلـــهـــا يــتـــضح وفـي هــذه ا
للقـار أن أسامـة النجـيفي يدرك أن
ــتـقن واإلجنــاز اجلـيــد هـو الــعـمل ا
خالصــة تـــفــاصــيل جــيــدة 
ومـــنـــهــجـه قــائـم عــلى
الـعـنـايـة بـالـهـدف عـبر
الـتـفـاصـيل الـتي تـقـود
إلـيه  ووضـوح الـرؤيـة
ـــنــفــذين في أي عــنــد ا
مـــــــوقـع كــــــانـــــــوا . إنه
مـســتـمع جـيــد ال يـحـكم
ـــــــــيـل إلى بـــــــــرأي أو 
اجتـاه دون أن يــكـون كل
ذلك مـــرتــبــطــا بــثــوابــته
وقــنـاعــاته الــوطـنــيـة  ال
تـــــهـــــمـه درجـــــة رضى أو
نـــــــفــــــــور االجتـــــــاهـــــــات
ـضـطـربة في الـسيـاسـية ا
ور بالتناقضات .   بلد 
الـــــــفــــــصـل اخلــــــامـس من
الـكـتـاب مـخـصص لـلـسـيـد
أثـيل الـنـجـيـفي : ولـد أثـيل
عام 1958 تخـرج في كـلـية

الهندسة عام 1979.
بــــعـــــد أن أنــــهى اخلـــــدمــــة
العسكـرية تفرغ أثـيل لرعاية
أعمال العائـلة وبناء مشاريع
واســــتــــثـــمــــارات واســــعـــة 
فأصـبح رئـيـسـا جمللس إدارة

شركات فـندق شـيراتون في الـبصرة
عـمورة لالسـتثـمارات الـعقـارية  وا
في بغداد  والشالالت السياحية في
ــــــوصـل في ذات الــــــوقـت . شـــــرع ا
بتـشكـيل جتـمع احلدبـاء عام 2006
الــــتي حــــقــــقـت فــــوزا كــــبــــيــــرا في

االنتخابات .  
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وفي مــســيـرته كــان أثــيل مــهـنــدسـا
بــارعـا  وهـو مــحـيـط بـعـلــوم الـدين
عـلى أصـولـهـا  وهـو اقـتـصادي دار
شـركـات تـشكل عـصـبـا مـهـمـا  وهو
إداري بـــــــارز فـي أقــــــسـى األوقــــــات
وأشــدهــا تــنــاقــضـا  وأثــيــل ثــابت
صـامـد  عـنـيــد عـلى احلق  مـنـفـتح
ـر عـلـى اآلراء واألفـكــار  وكل ذلك 
عبـر منـظومة تـنقـية قـوامهـا احترام
عـمـيق جلـوهـر الـدين  ووالء مـطـلق
دينة األنبياء للعراق  وحب جارف 
واألولــيــاء والــشــواهــد احلــضــاريـة

وصل .   ا
ـوصـلـيـون إن كـتـاب آل الـنــجـيـفي ا
أكــبـر وأعــمق من مــحـاولــة سـريــعـة
لــعـــرض فـــصـــوله فـــهـــو يـــتــضـــمن
مــعــلــومـات لم تــنــشــر سـابــقــا وهـو
يسـتـعرض مـحـاوالت االغتـيـال التي
تــعــرض لــهــا كل من أســامــة وأثــيل
النجيفي  ويكفي أن نشير إلى كلمة
قـــالــهـــا بــحــقـه الــرئــيـس األمــيــركي
ـنــتـخب بـايــدن عـنـدمـا كــان نـائـبـا ا
لـلـرئـيس  إذ قـال مـا نـصه مـخـاطـبا

السيد أسامة النجيفي : 
(أنت الـزعـيم الوحـيـد عـلى مـسـتوى
العالم الذي نطلب مـنه شيئا كثيرا 
وهو يتخلى عن استحقاق مهم  وال
يــطــلب شــيــئــا لــنــفــسه  وهــذا أمـر

غريب بالنسبة لنا) .
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وصل  ا

امير اللواء الركن السفير طارق سعيد في محطات من وظيته

ج منها في 1937/12/20  ليرسل
في بــــعــــثـــة الـى بـــريــــطــــانـــيــــا في
1939/1/21 لـــيـــدخل الـى كـــلـــيــة
االركـان احلـربيـة في كـامـبـرلي. بـعد
تـخـرجه مـنــهـا وعـودته الى الـعـراق
نصب ضابط ركن في مديرية ع 
االســـتــخـــبــارات في دائـــرة االركــان
العامـة  ثم ابتـعث الى القـاهرة عام
1940لـــيـــشـــارك بـــدورات الـــشـــرق
االوسط في القاهرة  ليـتنقل بعدها
ـــنـــاصب في عـــدد من ويـــتـــدرج بـــا
الـوحدات الـعـسكـريـة وكـان من أبرز
ــنـاصب مــقــدم لـواء مــنـطــقـة تــلك ا
ــــوصل الـــــذي شــــغــــلـه بــــتــــاريخ ا
ـــنــصب 7/1/ 1942لـــيــبـــقى في ا
لــــغــــايـــة 1943/9/13 حـيـث عـ
ــنــصب آمــر فــوج تــدريـب الــلـواء
احلادي عشر وبعـد ترقيته الى رتبة
ـنـصب أمـر كـتـيـبة مـقـدم ركن ع 
الـهــاشـمي في 1945/7/3 ثم نـقل
الى آمــر كـتـيــبـة مـدرعــات خـالـد في

.1945/12/27
 —«dŠô« ◊U³C « rOEMð fOÝQð

وقـد شـاركت كــتـيـبـة مـدرعـات خـالـد
ـقــدم الــركن طـارق ســعــيـد بــإمــرة ا
فــهــمي فـي حــرب فــلــســطــ  ســنـة
1948 وكان من ضمن ضباط كتيبة
مـدرعــات خــالـد  –الــنـقــيب ســعــيـد
قدم طاهر عبد الغفور– صليبي و ا
والــرئـيس (الــنـقــيب) كــنـعــان نـايف
الّح . ويـــؤكــد االســتــاذ الــدكــتــور ا
ـوسوم عـقيل الـنـاصري فـي بحـثه ا
(نظرة مكثفة إلى  تـاريخية الضباط
األحـــــرار)  وكــــــذلك اشـــــار الـى ذلك
الـــبـــاحث في الــــشـــأن الـــســـيـــاسي
الـعـراقي االسـتــاذ جـاسم مـطـيـر في
ــوســوم (ثــورة 14 تــمــوز بــحـــثه ا
مـحـاولـة رقم 8 ) وكـذلك مـا ورد في
كــــــتــــــاب ســــــيـف الــــــدين الــــــدوري
(االنــقالبـات الــعـســكـريــة والـصـراع
ـلـكي)  عـلى الـسـلـطـة في الـعـراق ا
بأن بـداية تـنـظيم  الـضبـاط االحرار
تــعـود إلـى حـرب فــلـســطــ عـنــدمـا
أُحيل عـبد الـكر قاسم إلـى مجلس
عرفي ألنه قام خالفاً لألوامر بتقد
ــصـري في دعم مــدفــعي لـلــجــيش ا
الفالـوجة. "حيث أثـارت إحالة قاسم
لـلـمـحـاكـمـة حـنق ضـبـاطه فـأقـدمـوا
على تشكيل تكتل الضباط الوطني
وكان التنظـيم يضم كال من : العقيد
قدم الركن الركن جنيب الربـيعي ; ا
عـبــد الـكــر قـاسم ; الــرئـيس االول
الـركن طـارق سـعـيـد فـهـمي ; الـرائـد
الـــركـن عـــبـــد الـــوهـــاب األمــ ;
الــرائــد الــركن داود اجلــنــابي ;
الـرائد طـاهـر يـحـيى ; الـرئيس
الزم مـــحـــسـن الـــرفـــيـــعي ; ا
" األول خـلـيل إبــراهـيم حـسـ
...وبـــعــد انــتـــهــاء حــرب
فــلــســطــ االولى وعــلى
ضـــــوء مــــا ابــــداه  أي
ـــــقــــــدم الـــــركن ا
طـــارق فـــهـــمي

طارق سعيد فهمي

السفيـر طارق سعيد
فــــهــــمـي عــــلى مالك
وزارة اخلارجية الى
جانب كل من محسن
حــــســـــ احلــــبــــيب
وعـبـد احلـسن زلـزلة
وجـمـال عـمـر نـظـمي

 ..
وألهــمـيــة الــعالقـات
الــدبــلـــومــاســيــة مع
اجلــارة الــشــمــالــيــة
للعـراق تركـيا  كلف
السفيـر طارق سعيد
فــــــهـــــمي إلشـــــغـــــال
مـــــنــــصـب ســــفــــيــــر
اجلمهورية العراقية
لـــدى اجلـــمـــهـــوريــة
الـــــتــــــركـــــيــــــة وذلك
ــــرســـوم بــــحـــسب ا
ــــرقم (1027)  في اجلــــمـــــهــــوري ا
1965/11/29. وقــــــــد شــــــــهـــــــدت
الــعالقـات الـعــراقـيــة الـتــركـيـة خالل
فــتـــرة اشــغــاله لــلــمــنــصب تــطــورا"
مــلـحــوظــا" حـيث عــمل عــلى تـمــتـ
الـعـالقـات الـتـاريــخـيـة بــ الـبـلـدين
وكــذلك كــان له دور بــارز في ضــمـان
ــائـيــة بـعــد انـشـاء حــصـة الــعـراق ا
تركـيا لـسد كيـبان الـكهـرومائي الذي
يــقع عــلـى مـجــرى نــهــر الــفــرات في
محـافظـة االزيغ  والذي بـدأت تركـيا
بـــبـــنــائـه عــام 1966) افـــتــتـح عــام
1974) كـــمــا عــمـل عــلى عـــقــد عــدة
اتفاقيات جتارية وثقافية مع تركيا .
ـــعـــروف أن كـل احلـــكـــومـــات ومـن ا
الـــعــــراقـــيــــة كـــانـت تـــخــــتـــار ابـــرز
نصب السفير العراقي الشخصيات 
في تـــركــيـــا وذلك ألهـــمـــيــة تـــركـــيــا
بالنـسبة لـلعراق . وقـد أكمل السـفير
قررة له طارق سعـيد فهـمي الفتـرة ا
ـنــصب في انـقـرة وأمـدهـا إلشـغـال ا
ثـالث ســـنــــوات حــــيث احــــيل عــــلى

التقاعد في عام 1969.
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بعـد عودته الى الـعراق واحـالتـهالى
التقاعد ابتعد طارق سعيد فهمي عن
الـــعــمـل الــســـيــاسي وانـــصــرف الى
الــكـتـابــة والـتـألــيف في اجلـغــرافـيـة
ـارسة العـسكـرية لـلوطن الـعربي و
هوايته في الفروسية ولعبة البولو 
ولم يـردنـا أن الـسـفـيـر طـارق سـعـيد
فـهـمي صـدر عـنه تـصـريح أو مـوقف
ســيـاســيـا" يــتـعــلق بـتــطـور احلــيـاة
ـراحل الـســيـاسـيـة في الــعـراق في ا
حلـــــــــ وفـــــــــاتـه في الـالحـــــــــقــــــــة 
Æ1982/8/23 كــــــمـــــا عـــــلـــــمـت من
مصادر عائلـته التي زودتني بوثائق
مــهــمــة تــتــعــلق بــســيــرته الــذاتــيــة
قتضبة استندت اليها في دراستي ا
لهذه الشخصيـة الوطنية التي لعبت
أدوار مـهـمـة في احلـيـاة الـسـيـاسـيـة
الـــــعــــراقـــــيـــــة وعالقـــــات الـــــعــــراق
الـدبـلـومـاسـيـة ولم حتـظى بـاهـتـمـام
ن تــنـاول ــؤرخــ  الــبــاحــثــ وا
لـكي رمـوز وشـخـصـيـات الـعهـديـن ا
واجلـمـهـوري  واتــطـلع إلغـنـاء هـذه
ـشـاركـة من له مـعـلـومات الـدراسـة 
أخرى تتعلق بشخصية طارق سعيد
فهمي  ودوره العسكري والسياسي
والـدبـلـومـاسـي  ومن الـله الـتـوفـيق

وهو من وراء القصد . 

شـقــيـقـته الــكـبـرى . وقــد شـغل ابـوه
ســعــيــد فــهـمـي عـواد  مــنــاصب في
الـهـيـكل االداري الـعـراقي بـ أعـوام
1928 ولــغــايــة 1945 حــيث عــمل
مــديـــر نــاحــيــة فـي عــدد من نــواحي
الــعـراق مــثل الـقــيـارة والـفــيـصــلـيـة
شرح واحملاويل والرميثة وكميت وا
وهذا التنـقل اكسب العائـلة سعة في
االفق ومعرفـة بالطبـيعة االجتـماعية
واجلغـرافيـة الـعراقـية  ..أكـمل طارق
ــدرسـة ســعـيــد فـهــمي دراسـته في ا
ـركـزية الحـقا") الثـانـوية(االعـدادية ا
ــلـكـيـة ــدرسـة الـعـســكـريـة ا ودخل ا
بـتـاريخ 1927/6/1 وتـخـرج فـيـهـا
في 1930/8/22 بـرتــبـة مالزم ثـان
وعــ فـي كــتــيــبــة الـــهــاشــمي وهي
كـتــيـبــة اخلـيـالــة االولى في اجلـيش
العراقي   لـيبـدأ مسيـرته في السلك
الـعــسـكــري  حـيث دخل الــعـديـد من
ـنـاصب الـدورات لـيـتــدرج الحـقـا" بـا
الــعـسـكــريـة اخملــتـلـفــة .  وقـد تـزوج
طارق سعيد فـهمي من السيدة مودة
سليـمان توفيق واجنـب منها كال من
الــدكـتـور زيــاد طـارق ســعـيــد فـهـمي
ـفـاصل وهـو طــبـيب اخـصــائي في ا
ـــانــيــا حــالـــيــا وكــذلك يـــســكن في ا
االسـتــاذة الـصـيــدالنـيـة امــيـة طـارق
سعيـد فهـمي وهي زوجة  الـسياسي
ـرحـوم ـعـروف االسـتـاذ الـدكـتـور ا ا
حتس فاضل معلة. والتي تعرضت
 في عام 1980 إلى طعنـات سكاك
 في مــــحـــاولــــة ثـــانــــيـــة كــــانت في
األسـاس تـستـهـدف زوجـهـا الـدكـتور

حتس معلة .
  U¹d –Ë …dOÝ

كـــانت أبــــرز مـــحــــطـــات مـــســــيـــرته
العـسكـرية   تـرقيته الـى رتبة مالزم
نصب أول في 1934/9/8 ليعـ 
ضـــابـط اســــتــــخـــبــــارات فـي دائـــرة

احلـركـات الـعـسـكريـة في
3/27/. 1935وهو
مـنــصب حــسـاس
ومهم أهله ليكون
ضمن طالب دورة
االركــان الـــرابــعــة
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

193/1/1
6وتـخـر

ســعــيـد مـن بـطــولــة جــرى نـقــله الى
منصب آمـر القـوة اآللية بـرتبة عـقيد
ركن بــتــاريخ 1948/12/9. وبــعــد
تــرقـيــته الى رتــبـة زعــيم ركن تــسـلم
مـــــنـــــصـب آمـــــر الــــــلـــــواء االول في

.1953/5/16
ــنـاصب هــذا الـتــدرج الــســريع في ا
ــراجع الـــعــلـــيــا في أكــســبـه ثــقـــة ا
ـنصب احلـكـومـة العـراقـيـة لـيـعـ 
آمـر مـوقـع بـغـداد في 1953/11/4
وبــــقي فـي مــــنــــصــــبـه الى أن عــــ
ـنـصب آمـر مــنـطـقـة احلـبـانـيـة في
4/26/ 1955حـــــيث رقي فـي هــــذا
ـنــصب الى رتـبـة أمــيـر لـواء ركن . ا
ـنــصب وفي  1957/10/20عــ 

درعة .  قائد الفرقة الرابعة ا
 Í—uNL'« ÂUEM « ÂUO

ـلــكي في بــعــد االطـاحــة بــالـنــظــام ا
14تـــمــوز 1958 وقـــيـــام الـــنـــظـــام
اجلمـهوري  عـ أميـر اللـواء الركن
ــنـــصب طــارق فـــهـــمي ســـعـــيـــد  
مـــــــتــــــصـــــــرف لــــــواء بــــــغـــــــداد في
ـــرســـوم 7/14/  1958بـــحــــسب ا
14 اجلــــــــمــــــــهــــــــوري رقم (6)  في 
/1958/7 وهـذا دلـيل عـلى أنه كـان
عـضــوا" فـاعال في تــنـظـيم الــضـبـاط
االحرار . ثم جرى تـسويـة موقفه من
ـــســــلـــحـــة اخلـــدمــــة في الـــقــــوات ا
باعتبـاره بات يشـغل منصبـا" مدنيا"
فــصــدر أمــر بــإحـالــته
الى الــتـقــاعـد من
اخلـــــــــــــــدمــــــــــــــة
الــــعــــســــكــــريــــة
ـــــــــــرســــــــــوم
جــمــهــوري رقم
 186فـــــــــي
.1958/8/6
ومن اجلــــديــــر

السفير طارق
سعيد
مصافحاً
أوزال

غالف الكتاب
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بـــالـــفــوز فـي مــبـــاراته األولـى عــلى
فالـنـسيـا قبل أن يـهـزم أتلـتيـكو في
ـبــاراة الـنـهـائــيـة لـيـنــتـزع الـلـقب ا
بـعدمـا كـان الـفريق الـوحـيـد الذي ال

يحق له التواجد في السوبر.
wJK  u¹—UMOÝ 

رغم أن بــــرشــــلـــــونــــة يــــشــــارك في
الـنـسـخـة احلـالـيـة بـصـفـته وصـيف
بطل الدوري اإلسباني إال أنه يُمني
حاكاة سيناريو ريال مدريد نفسه 
قــلـيــلًـا. ويــشـارك الــبـارســا في هـذه
النسخة دون تـتويجه بلقـبي الليجا
ـــلك لــكــنـه قــد يــســيــر في وكــأس ا

ه. النهاية على خطى غر
 تـتــويج الـريــال بـلـقب الــسـوبـر في
ـاضيـة جاء بـعد مـوسمه النـسخـة ا
الصـفري الـذي شهد خـروجه خالي
الــوفــاض دون الــتــتــويج بــأي لــقب

محلي أو قاري.
ويتشـابه ذلك مع خروج البـلوجرانا
ــــاضي دون ألــــقــــاب ــــوسم ا مـن ا
لك مـبكرًا وخسر حيث ودع كأس ا
الـلـيـجـا لـصـالح ريـال مـدريـد فـيـمـا
تــــعــــرض إلقــــصـــاء مــــذل من دوري
أبـطال أوروبـا بـاخلـسارة (8-2) من

بايرن ميونخ في ربع النهائي.
ــوسـم الــصـــفـــري لن يـــكــون  ذلـك ا
عــائـقًــا أمــام رفـاق لــيـونــيل مــيـسي
لــلــمُـضي نــحــو رفع كــأس الـســوبـر
اإلسبـاني هذا الـعام بـذات الطـريقة
ــوسم الــتي فــعــلــهــا ريــال مــدريـد ا
اضي.قال دييجو سيميوني مدرب ا
أتـلـتـيــكـو مـدريـد إن كـيـران تـريـبـيـر
جاهز للعودة عند مـواجهة إشبيلية
في دوري الـدرجــة األولى اإلسـبـاني
لكـرة القـدم غدا الـثالثاء بـعد تـعليق
ـراهنات في إيقافـه النتهـاك لوائح ا
إجنـلـتـرا.وغـاب مـدافع إجنـلـتـرا عن
فوز أتلـتيكـو على خيـتافي وأالفيس
بعدما قرر االحتاد اإلجنليزي إيقافه
لـعــشـرة أسـابــيع لـتـداوله تــفـاصـيل

لـكن خـطط عـودة اجلـمـاهـيـر تـأثرت
بزيـادة أعداد اإلصـابـة بالـعدوى في

اضية. الفترة ا
تــنـطــلق مــنـافــسـات كــأس الـســوبـر
واجهة اإلسباني اليوم األربـعاء 
جتـــمـع بــــ ريـــال ســــوســــيــــيـــداد
وبــرشــلــونــة قــبل أن يــلــتـقـي ريـال
مـدريـد بـنـظـيـره أتـلـتـيك بـيـلبـاو في
اليوم التالي.ويشارك في السوبر 4
فـرق للـمـوسم الثـاني عـلى الـتوالي
وذلك بــــــعــــــدمـــــا أجــــــرى االحتـــــاد
اإلسـبـاني لـكرة الـقـدم تـعـديـلًـا على

اضي. الئحة البطولة منذ العام ا
وتنص الالئـحة على مـشاركـة بطلي
ــلـك إلى جــانب الـــلــيــجـــا وكــأس ا
ا منح الفرصة وصيف كل منهما 
لــظــهــور بــرشــلــونــة وصــيف بــطل
الــــدوري وكــــذلـك طــــرفي نـــــهــــائي

الكأس سوسييداد وبيلباو.
WOzUM¦²Ý« W —UA  

ـاضيـة مـشـاركة شـهـدت النـسـخـة ا
ريال مدريد رغم عدم فوزه بأي لقب
إلى جانب عدم كونه وصيفًا ألي من

. البطل
ـلـكي في وجـاءت مـشـاركـة الفـريق ا
السوبـر بعـدما تُوج بـرشلونـة بلقب
الـلــيـجـا فـضـلًــا عن تـواجـد األخـيـر

كوصيف لبطل الكأس.
 وكــان أتــلــتــيــكــو مــدريــد قـد أنــهى
موسم 2019-2018 وصـيـفًـا لـبـطل
الـلـيـجا بـيـنـمـا فـاز فالـنـسـيـا بـلقب
ــلك ريــال مــدريـد الــكــأس لـذا لم 

شاركة. أحقية في ا
شاركة وما أتاح للميـرجني فرصة ا
في البـطـولة هـو وجـود البـارسا في
نـهائي الـكـأس وفوزه بـلـقب اللـيـجا
في آن واحـــــد لــــــيـــــقـــــرر االحتـــــاد
اإلســـبـــاني إشــراك ثـــالث الـــلــيـــجــا
ـتـواجـدة في إلكـمــال مـربع الـفــرق ا
البـطـولة. واسـتـفاد فـريق الـعاصـمة
ه برشلونة اإلسبانية من هديـة غر

وأضــــاف: "حــــتـى اآلن اخلــــطــــة هي
اللعب في جميع الدول 12. بالتأكيد
هـنـاك خـطة احـتـيـاطـيـة حـال حدوث
ـسـؤول مـشـكـلـة في دولـة مـا". لـكن ا
الـسـلـوفـيــني تـقـبل إمـكـانـيـة تـغـيـيـر
ـا خــطط اسـتــضـافـة الــبـطــولـة ور
العب.وتـابع: "نـحن اخـتالف سـعـة ا
مستعـدون إلقامة الـبطولة في 11 أو
10 أو 9 مــــــدن.. وحــــــتى فـي دولـــــة
واحـدة لـو اقـتـضى األمـر. لـكـني أثق
بنسبة %99.9 إننا سـنشهـد بطولة

أوروبا في 12 مدينة كما خططنا".
 «—UOš WFÐ—«

وأكـــد الـــيــويـــفــا أنه يـــعــمـل عــلى 4
لء ـــبــاريــات  خـــيــارات بــإقـــامــة ا
العب أو -50 اجلـمـاهـيـر كل سـعـة ا
%100 أو %30-20 أو خلف أبواب
ضيفة تقد دن ا مغلقة.وطُلب من ا
خـطـت أو  3لـهــذه اخلـيـارات وأنه
مكن اتبـاع نهج مختلف في كل من ا

ملعب.
وقــال الـــيــويــفــا في بــيــان: "الــقــرار
الــنــهــائي بـــشــأن تــطـــبــيق اخلــيــار
ــــقـــتـــرح في كل دولــــة ســـيـــتم في ا

اخلامس في مارس 2021.
وبــالـنــظــر إلى عـقــود الــبث الـتي 
ــلك الــيـويــفـا إبــرامــهـا لــلـبــطــولـة 
نـافسات مصـلحـة جتاريـة لتـنظـيم ا

كما هو مخطط.
وحتى لـو أقيمـت البطـولة كـلها دون
جـمـاهـيـر فـانـهـا سـتـسـمح لـلـيـويـفا
ـتطـلـبات الـعـقود وتـفادى بـالوفـاء 

الية. شاكل ا ا
لكن أحـد األمور الـتي تـهدد الـبطـولة
هو احتمال توقف البطوالت احمللية
ــاضي; بــســبب كــمــا حـــدث الــعــام ا
ا تسبب في تأخيرها مع اجلائحة 

مسابقتي األندية في القارة.
وحــتى اآلن اســتــطــاعـت الــبــطـوالت
ـقـامة حتت قـيـود صـارمة احملـليـة ا
خـلف أبـواب مـغـلـقـة في االسـتـمـرار

 ôU Ë ≠f¹—UÐ

سـيـكون مـصـيـر بـطولـة أوروبـا لـكرة
القدم 2020 معـلقـا حتى مارس/آذار
قبل لكن االحتـاد األوروبي (يويفا) ا
يـأمل في أن تـسـمح جـهـود الـتـطـعـيم
ضـــد جــائــحــة فـــيــروس كــورونــا في
الـتــزامه بـخـطــته األصـلـيــة بـانـطالق

البطولة في يونيو/حزيران.
ـشـاركة وتـعـد البـطـولـة التـي تقـام 
 24مــنـتــخـبــا عـلى مــدار شـهــر أحـد
مـصــادر الـدخل الـرئـيـسـيــة لـلـيـويـفـا
واالحتـــادات الــوطـــنــيــة فـي الــقــارة
ــدة  12شــهــرا من الــعــام وتــأجــلت 
اضي; بسبب تفـشي عدوى كوفيد- ا
19.وكانت نسخة 2020 ستقام حول
الــــقـــــارة بــــدال من دولـــــة واحــــدة أو
مــشـاركــة بـ دولــتــ وهي الـفــكـرة
التي تبناها مـيشيل بالتيني الرئيس

السابق لليويفا.
وتـســتـضــيف مـدن جالســجـو ودبـلن
وبــيـلـبــاو وأمـسـتــردام وكـوبــنـهـاجن
ومــيــونخ ورومــا وسـان بــطــرســبـرج
وبــــوخـــارست وبـــودابــــست وبـــاكـــو
نافسات بـاإلضافة إلى إقامة الدور ا
ــبــاراة الــنــهــائــيـة قــبل الــنــهــائي وا

بلي في لندن. بستاد و
وبـنى الـيـويـفـا آمـاله عـلى أن يـسـمح
ـدة عــام بـحـضـور تـأجــيل الـبـطــولـة 
اجلــمـــاهــيــر لــكن أغــلب الــبــطــوالت
األوروبـيـة تقـام خـلف أبـواب مـغـلـقة
ويــــتـــوقـف هـــذا األمـل عـــلـى حتـــسن

الوضع.
ويــأمل ألـكـســنـدر تــشـيـفــرين رئـيس
اليويفا في أن تكون برامج التطعيم
التي تسير بوتيـرة مختلفة في الدول
ـــضـــيـــفـــة الـــعـــامـل األســـاسي في ا

االلتزام باخلطة األصلية.
وقــال تـــشـــيـــفـــرين في مـــقـــابــلـــة مع
صحيفة إنفورمر الـصربية: "التطعيم
ــكن أن ــدرجـات  بــدأ وأعــتــقــد أن ا

تلئة في الصيف". تكون 
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افتتحت اجلامعـة التكنولوجية
وسم الـريـاضي في اجلامـعة  ا
للعام الدراسي اجلديد - 2020
2021 الـــــذي يــــــقـــــيـــــمـه قـــــسم
الــــنــــشــــاطـــات الــــطـالبـــيــــة في
ــهــرجــان اجلــامــعـــة بــإقــامـــة ا
الــــــــريــــــــاضـي عــــــــلـى مــــالعب

اجلامعة .
وقـــــــال رئـــــــيـس اجلـــــــامـــــــعــــــة
الـتـكــنـولـوجـيـة احــمـد  الـغـبـان
ـنــاســبــة ان ارحب اود بــهــذه ا
ـشاركة في هذا بجمـيع الفرق ا
ـهــرجـان وأعـرب عن امـتـنـاني ا
اخلــالص وجــــزيل الــشـكــر لـكل
مـن ســـــــاهـم فـي جنـــــــاح هـــــــذا

هرجان. ا
وأشـار الــغــبـان إلى أن تــنــظـيم
هرجـانات الرياضية مثل هذه ا
خالل هذه الفترة احلرجة حتت
ظـروف انتـشار جـائـحة كـورونا
مـــا هـــو اال دلـــيـل عـــلى الـــوعي
الـــــصــــحـي الــــكـــــامل جلـــــمــــيع
ــــشــــاركـــــ عــــبـــــر االلــــتــــزام ا
بـــإجــــراءات الـــوقـــايـــة من قـــبل
الـالعـــــبـــــ  وكــــــذلك نــــــثـــــبت
لــآلخــرين ان بــلــدنــا قــادر عــلى

جتـــــــاوز األزمـــــــة بـــــــنـــــــجـــــــاح
واالســتـمــرار في إقــامــة جــمـيع
الــنـــشـــاطــات الـــطالبـــيـــة الــتي
فـارقـتـنـا بـسـبب  فـرض احلـظـر

الصحي.
ومـن جــانـــبـه قـــال مــديـــر قـــسم
الــــنــــشــــاطـــات الــــطـالبـــيــــة في
اجلــامــعــة جنــاح ســلــمــان بــان

احلــــالي ولـم يــــخـــــســــر مــــنــــذ
اخلـامس من ديــسـمـبـر/ كـانـون
ـسـابـقـات حـيث األول بـجـمـيع ا
انتصر سبع مرات في آخر تسع

مواجهات.
درب وقال سيميوني عن فريق ا
جـولـ لـوبـيـتـيـجي الـذي يـحـتل
ركـز السـادس مـتأخـرا بثـماني ا
ـــتـــصـــدر "نــعـــلم أن نـــقـــاط عن ا
(إشـــبــيــلـــيــة) ســيــأتـي إلى هــنــا
لـلـمـنافـسـة وهـو يـقـدم أداء رائـعا

في الوقت احلالي".
وتـابع "إنه يــتـحـسـن في كل مـبـاراة
ـلك وجنح في تـعـزيــز تـشـكـيـلـته و
العـبـ رائـعـ وأرى أنه سـيـنـافس

وسم". على اللقب حتى نهاية ا

العب العراقية جانب من اجلهور الرياضي في ا

بغداد- الزمان
ـــبــاراة ـــؤمل ان تـــشـــهــد ا من ا
الـوديــة بــ الـعــراق والــكـويت
حــضـور رئــيس االحتــاد الـدولي

بكرة القدم جياني انفانتينو.
ـنـتخـب ـبـاراة ب ا وسـتـقام ا
على ملعب البصرة الدولي جذع
الــنـخـلـة في الـسـابع والـعـشـرين
من شهر كانون الثاني احلالي.
وقــــــــال مـــــــديـــــــر قـــــــسـم االعالم
واالتـصال احلـكومـي موفق عـبد
الـوهـاب في حـديث صـحفي  ان
شـكلـة لتهـيئة ركـزية ا الـلجنـة ا
متـطلبات زيـارة الوفد اخلـليجي
دينة البصـرة عقدت اجتماعها
الـــيــوم لــبــحث تـــنــظــيم مــبــاراة

العراق والكويت.
واوضح ان الــــلــــجــــنـــة تــــكــــثف
باراة جهـودها من اجل اظهـار ا
ـــكن حـــيث بـــافـــضل شـــكل 
يـــــجـــــري الـــــتـــــنـــــســـــيق
الســــتــــقــــبــــال وفــــد
االحتاد اخلـلـيجي
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فضالً عن رئيس فيفا انفانتينو.
واضـــــاف ان وزيــــر الـــــشـــــبــــاب
والـريــاضـة عـدنـان درجـال وجه
دعـوة رسـمـيـة لــرئـيس فـيـفـا من
اجل حـــضـــور مـــبـــاراة الـــعــراق
والـــكــويت وانـــفــانــتـــيــنــو رحب

بــــالـــدعـــوة وحتــــمس حلـــضـــور
الــلــقـاء.وبــ عــبــد الــوهـاب ان
ـبـاراة تـعـد اخــتـبـاراً حـقـيـقـيـاً ا
العب ــــلف رفـع احلـــظــــر عـن ا
لف العراقية حيث  مناقشة ا
ب درجال وانفانتينو في قطر.

بـــطــوالت اجلـــامـــعـــة لـــلـــطالب
والــطـــالــبـــات ســتـــنــطـــلق يــوم
الثالثاء الثاني عشر من الشهر
احلالي باقامة بطولة تنس كرة
الـــقـــدم لـــلـــطـالب عـــلى مـــلـــعب

التارتان.
ــهـــرجــان بـــإقــامــة واســـتــهـل ا
مباراة بكرة القدم ب منتخبي
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فـرصة جـيدة امـام الالعبـ اجلدد
الثـبـات امــكـانـاتـهـم وكـذلك فـرصـة
لـلـتعـرف علـى مسـتويـات الالعـب

الذين لم يلعبوا لفترة طويلة.
ـــنـــتــخـب االمــاراتي واضــاف ان ا
اصـــــبـح اقــــوى االن خـــــاصـــــة مع
قــــيـــامــــهم بــــتـــجــــنـــيـس عـــدد من
الالعـــبــــ كـــنت هـــنـــا (يـــقـــصـــد
االمــارات) قــبل  10ســنــوات ولــكن

االن الفريق اختلف.
وعن سبب عـدم استدعـائه لالعب
احملــتــرفـــ اكــد كــاتــانــيــتش ان
الالعـبـ يــتـوجب عـلـيــهم مـعـرفـة
ـنــتــخب انـا عـدم تــواجــدهم مع ا
اسـتـدعي الالعـبـ الـذين يـقـدمون
ـنـتخب مـسـتـويـات جـيـدة.وتـابع ا
الــــوطـــني خــــاض مـــبـــاراة ايـــران
وكـــأس اخلــــلـــيـج والـــكـــثــــيـــر من
ـــــبــــاريـــــات من دونـــــهم ونـــــحن ا
مـــــتـــــصـــــدرون اجملـــــمـــــوعـــــة في
الـتـصـفـيــات لـذلك ال يـوجـد سـبب
الستدعـائهم.واكمل كـاتانيتش كل
العب مـن هـــــــــؤالء لـــــــــدي اعـالمي
يدعـمه علـيهم الـكف عن ذلك يجب
ان ال يسـلطـوا الضغـط على العبي

نتخب الوطني. ا
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تـــوفـي  الالعب الــــدولي الــــســـابق
الــكـابــ انـور مــراد حـارس مـرمى
ـدرعة ـنـتخب الـوطـني والـفرقـة ا ا

الثالثه .
ويعد انـور مراد سلـيم الفيلي  من
مواليد 1939 تولد باب الشيخ عكد
ــــدرســـة االكــــراد  وتــــخــــرج فـي ا

اجلـــامـــعـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة
سـتنصـرية الذي مـثله فريق وا
كـلـيـة الـتـربـيـة الـبـدنـيـة وعـلـوم
الــريــاضــة لـــلــطــالـــبــات والــتي
انـــتــهت بــفــوز الـــثــاني بــفــارق
الـركالت التـرجـيحـيـة من عالمة
اجلزاء 1-2 بـعـد انـتهـى الوقت
االصـلي بـالـتـعـادل بـهـدفـ لكل

اجلــعـــفــريـــة . مــارس لـــعــبـــة كــرة
ـــدرســة الــطـــائـــرة والــســـلـــة في ا
اجلــــعـــفـــريــــة   وفي ســـنـــة 1957
انــتــخـب لــلــعب كــرة الــطــائــرة في
الــدورة الــعــربـــيــة الــتي جــرت في
لبـنان  اال ان صغـر سنه حال دون
ذلك ولم يـــذهب  ولـــعب بـــعــد ذلك
فـي نـادي الــفــيـلــيــة بــلـعــبــتي كـرة

السلة والطائرة  وكان هناك فريق
لــكــرة الـقــدم وكــان حــارس مــرمـاه
رحوم رزاق  وكنت آنذاك زميلي ا
يــتــابع  مــبــاريـاتــهم  وفـي احـدى
تـــمــاريـن الــفـــريق اصـــيب حــارس
ــدرب ـــرمى رزاق  وطــلـب مــنه ا ا
االستاذ هادي عباس ان يحل محل
رزاق الصــابـــته  كـــونه العـب كــرة

ســلـــة وطــائــرة في نـــفس الــوقت 
ــتـاز بـاجـادته أللـعـاب الـهـواء  و
والن الـفـريق كـانت له مـبـاريات مع
فريق مـنتـخب الشـرطة  حـيث كان
يــضم العـبـ دولـيـ وأيـضـا حـاز
على بطولة اجلـمهورية اواخر عام
ـــــــــــلـك فـــــيـــــصل 1957 فـي زمن ا

الثاني .

سريتشكو كاتانيتش

كأس بطولة اال
االوربية
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ـنتـخب الـلبـناني وفـريق الـعهـد محـمـد قدوح إلى الـفريق توصل نـادي امـانة بـغداد إلى اتـفاقٍ رسـمي يـقضي بـضم مـهاجم ا
وسم احلالي في إطار تعزيز القدرة الهجومية للفريق. األول بكرة القدم لتمثيلهِ في منافسات ا

ـسعـودي في بيـان إن قدوح أصـبح العبـا في صفـوف أمانـة بغـداد بعد أن وقالَ رئـيس نادي أمـانة بـغداد فالح مـندب ا
دة خمسة أشهر. وقع عقدا رسميا 

ميزين وسيشـكل وجوده قوة حقيقية في اخلط األمامي لـ “كتيبة هـاجم ا سعودي ان قدوح يعد من ا وأضافَ ا
أسود الـعاصـمة بـعـد أن قدم مـستـويات فـنيـة عالـيـة مع فريق الـعهـد في الدوري الـلـبنـاني وحصـوله على وصـافة

الهداف برصيد 7 أهداف.
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للمنتخب النسوي
بكرة القدم في
مهرجان رياضي

باجلامعة
التكنولوجية

بشأن انتقاله إلى الفريق اإلسباني
قـادمـا من تـوتـنـهـام هـوتـسـبيـر مع

أصدقائه  للمراهنة.
وقـــرر االحتـــاد الــدولـي (الــفـــيـــفــا)
تـعـلـيق اإليــقـاف من بـدايـة الـشـهـر
احلالي بعدما تقدم أتلتيكو بطعن.
ــــفــــتــــرض أن يــــعـــود وكـــان مـن ا
تــريــبــيــر الــذي شــارك في جــمــيع
مباريات أتلتـيكو كاملة في الدوري
ودوري أبـطـال أوروبـا قبـل إيقـافه
في مـواجـهـة أتـلـتـيك بـيـلـبـاو وهي
ـــواجــهــة الـــتي تــأجــلـت بــســبب ا

العاصفة الثلجية في مدريد.
وأبلـغ سيـميـوني مـؤتمـرا صـحفـيا
"تـريـبـيـر فـي حـالـة جـيـدة ويـتـطـلع
لـــلــعب ويــنــتــظــر الــعــودة بــفــارغ

الصبر".
وواصـل: "شـــيـــمي (فـــرســـالـــيـــكـــو
ن اآلخـر) جـاهز لـلعب الظـهـير األ
ــلـك إمــكـــانـــات مـــخــتـــلـــفــة و
وســنــقــرر مـن ســيــلــعب في

الغد".
وحــافظ أتــلــتــيــكـو عــلى
صدارة الـدوري رغم عدم
خــوض مـبــاراة بــيـلــبـاو
بعدما اكـتفى ريال مدريد
ــركــز الـــثــاني صــاحـب ا
بــالـتــعــادل بــدون أهـداف
مع مــضــيـفه أوســاســونـا
ولو انتـصر عـلى إشبيـلية
سـيبـتـعـد بالـصـدارة بـفارق
أربع نـــقـــاط بـــاإلضـــافـــة إلى

. امتالكه مبارات مؤجلت
ويـقـدم إشـبـيـلـيـة أداء رائعـا في

الـــــوقت
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ـنـتخب اكـد مدرب ا
الــــوطـــــني بــــكــــرة
الـقـدم سـريـتـشـكو
كـاتـانـيـتش انه ال
يـــــــوجــــــد ســـــــبب
الســـــــــتـــــــــدعــــــــاء
الــالعــــــــــــــبـــــــــــــ
احملــتـــرفـــ كــون
ـنـتـخب الـوطني ا
لـــــــعـب جـــــــمـــــــيع
ــــــبــــــاريــــــات من ا

دونهم.
وقــال كــاتــانــيـتش
في تصـريح نشره
ــوقـع الــرســمي ا
لــــــلــــــهــــــيــــــئــــــة
التـطبيـعية ان
مــــــــبــــــــاراة
االمارات

مــنــهــمـا في الــلــقــاء الــذي قـاده
احلـكم ا.م.د مـنيـر مـحـمود وا.م
مـــؤيــد ولـــيـــد ومـــحـــمـــد هــادي

وياسر حسن .
ـهرجـان ايـضـا  تـقد وشـهـد ا
عروض لـلفـنون القـتالـية بلـعبة
درب الـكيك بـوكسـينغ بـقيـادة ا

االوغندي امبروس .
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نظـمت اللـجنـة األمنـية في الـهيأة
التطبـيعية لالحتـاد العراقي لكرة
الـقدم ورشـة للـمنـسقـ األمنـي

بـــحــــضـــور أعــــضـــاء الــــهـــيــــئـــة
الـتـطـبـيـعيـة الـدكـتـور اسـعد الزم
والدكتور رافد عـبد االمير ومقرر
الــلــجــنــة االمــنــيــة مـحــيي دواي
ـنسق األمـني االسـيـوي محـمد وا
ــوســوي وزهــيــر نــاظم مــديــر ا
إدارة اإلحتـاد وحـضـور مـلـحـوظ

ـنــســقـ االمــنــيـ في من قــبل ا
ؤتمرات اخلاصة باالحتاد قاعة ا

العراقي لكرة القدم.
بدأت الورشة بكلمة قدمها  اسعد
الزم حتدث من خاللها عن أهمية
ــنــسق األمـنـي ودوره األسـاسي ا
باريات بالتعاون مع في إجناح ا
ــنــسق ـــبــاراة ودور ا مــشــرف ا
ـلــعب وعـنــاصـر وأهـمــيـتـه في ا
وأهــمـــيــة الــدورات الـــتــدريـــبــيــة
للمنسق األمني وفوائد التنسيق

ـبـاريـات.وقـدمَ رافـد عـبـد أثــنـاء ا
االمـير نـصـائح لـلمـنـسق األمني
تـتــضـمن ضــرورة االسـتــفـادة من
ـهـمة ـعلـومـات ا هـذه الـورشـة وا

التي تطرح فيها.
نسق األمني االسيوي وأوضحَ ا

نسق وسـوي واجبات ا محمد ا
األمـني والــدور الـكــبـيــر الـذي من
ــــفــــتـــرض أن يــــقــــــوم به داخل ا
ــلـعب وخــارجه مـنــوهـا الى أن ا
ـــنـــسق من يـــكـــلف في مـــهـــمـــة ا
االمــني يــعــد جــزءا رئــيــسـيــا في
جنـــــــــــــــــــــــــــــــاح
النـشاطات
الرياضية.



{ نيويورك) ,أ ف ب) - أعـلنت رابطة دوري كرة السلة األمـيركي للمحترف عن
قررة اإلثن ب داالس مافريكس ونـيو أورليانز بيليكانز وتلك باراة ا إرجـاء ا
فـترض أن جتمع الـثالثاء شـيكاغو بـولز ببـوسطن سلـتيكس الـتي كان من ا
ستجـد.وقالت الرابطة إن "هذه الى مـوعد الحق بسبب فيـروس كورونا ا
الــقـرارات نـاجتــة عن بـروتــوكـول الــصـحـة والــسالمـة" الــذي سـيـتم
حتــديــثه اإلثـنــ خالل اجــتــمـاع بــ رابــطـة الــدوري ورابــطـة
ـبــاراتـ الى أن .ويـعــود سـبب تــأجـيـل هـاتــ ا الالعــبــ
مـافـريــكس وسـلـتـيـكس لـيس لــديـهـمـا ثـمـانـيـة العـبـ
مـتـوفـرين وهـو احلد األدنى
ـــطـــلـــوب مـن رابـــطــة ا
الـــــــدوري خلـــــــوض
ــبـاريــات.واضـطـر ا
مــــــافــــــريـــــكـس الى
إغـالق مـــــنـــــشـــــآته
األحـد بعد أن ثبتت
إصــــابـــة ثالثـــة من
العــبــيه وهم جـوش
ريــــــتــــــشــــــاردســـــون
ودوريـان فيـني-سميث
وجـــايـــلن بـــرونـــســون
بفيروس كورونا.ونظرا ألن
جــزءا كــبـيــرا من زمالئــهم كــانـوا
عـلى احتكاك وثيق بهم بات يتع عليهم أيضا الدخول في حجر
ذاتي مـا جـعل الفـريق عاجـزا عن تـأم الـعدد الالزم من الالعـب
خلـوض الـلــقـاء.ويـنـطـبق نـفس الـسـيـنــاريـو عـلى سـلـتـيـكس بـعـد
اكــتـشـاف إصـابــة جنـمه جـايـســون تـايـتـوم وجــايـلن بـراون.وكـان
ـواجــهـة مــيـامي هــيت وصـيف الــبـطل ســلـتــيـكس جــاهـزا األحــد 
ـباراة أرجـئت ألن األخـيـر لم يكن ـشـاركـة ثمـانـية العـبـ إال أن ا
قــادرا عــلى تــأمــ احلــد األدنى من الـالعـبــ وذلـك بـســبـب وجـود

الـعديد مـنهم في احلجـر الصحي.وقـالت رابطة الـدوري في بيان "
ـقررة الـليـلة (األحد) تـأجيل مـباراة الـدوري االميـركي للـمحتـرف ا
ـلعـب تي دي غاردن وفـقًـا لـبـروتـوكوالت بـ مـيـامي وبـوسـطن 
الـصحة والسالمـة في الرابطة. نظـرًا لتعقب حـاالت مخالطة في
صــفـوف مــيـامي هــيت لم يــكن لـدى الــفـريق ثــمـانــيـة العــبـ
ـوسم قـبل ثـالثة ـبـاراة".ومـنـذ انـطالق ا لـلـمـشـاركـة في هـذه ا
أسـابيع وحتديدا في  22 كـانون األول/ديسمبر أرجئت حتى
اآلن أربع مـبـاريات أولـها بـ هيـوسـ روكتس وأوكالهـوما سـيتي
.ولم ثـانـدر للـسـبب نفـسه ألنه لم يـكن لدى األول الـعـدد الكـافي من الالعـب
ـبـاريات.وقـسمت رابـطـة الدوري مـوسمـها تـتم إعـادة جدولـة أي من هذه ا
الى جــزأين حــيث كــشــفت عن اجلــدول الـزمــني لـألول حـتى الــرابع من
آذار/مــارس لــكــنــهــا لـم تــعــلن عن روزنــامــة اجلــزء الــثــاني الــذي من
ــفــتـرض أن يــبــدأ في الـعــاشــر من آذار/مــارس بـعــد راحــة لـســتـة ا
أيــام.وبـذلك أعــطت الـرابــطـة لــنـفـســهـا مــجـاال إلعــادة جـدولـة أي
وسم إلى اجلزء الثاني أو مـباريات مؤجلـة من اجلزء األول من ا
تـحدث باسم الرابـطة مايك باس حـتى أثناء االستـراحة.وقال ا
األحـد لـشبـكـة "أي أس بي أن" الريـاضـية "كـنـا نتـوقع تـأجيل
ـبـاريـات وخـطـطـنـا اجلـدول الـزمـني وفـقـا لـذلك. ال تـوجد ا
خــطط لــتــعــلــيق الــبـطــولــة وســنــواصل االعــتــمـاد عــلى
".ووفقا لوسائل اإلعالم فإن توجيهات خبرائنا الطبي
الــقـلق بـشـأن هـذا الـوضـع الـنـاجم عن الـوبـاء الـذي ال
يــــزال يـــتــــصـــاعــــد في الــــواليـــات
ــتـحــدة يـتـزايــد عـنــد األنـديـة ا
ــقـرر عـقــد اجـتـمــاع عـبـر ومن ا
ـديــرين الــهــاتف االثــنــ بــ ا

العام ورابطة الدوري.

ستجد. بفيروس كورونا ا
ـعـسـكـر الـتـدريـبي الـذي وأثـار ا
خــاضـه ســلـــتــيـك في دبي خالل
فــتــرة تــوقف الــدوري اجلـدل ال
سـيـمـا أن اسـكــتـلـنـدا في خـضم
فـترة اغالق عـلى مـستـوى البـلد
بــأكـمــله من أجل مـحــاولـة احلـد
مـن تــفــشي فــيــروس “كــوفــيــد-
 ”19بـعـد ارتـفـاع عـدد احلـاالت

اإليجابية بشكل كبير.
وجاءت نتائج الالعب اآلخرين
ســلـــبــيـــة لــكــنـــهم كــانـــوا عــلى
احتكاك وثيق بجوليان خالل
الرحلة الى ومن دبي إضافة
الـى وجــــــــــودهـم مــــــــــعـه في
احلــــــــافـالت الـــــــتـي أقــــــــلت
الفـريق.ويغـيب جولـيان عن
العب لـفتـرة قـد تصل إلى ا
أربـعة أشـهـر بسـبب إصـابة
في الركـبة إال أنه سـافر مع
الــفــريق الى دبي من أجل
مــواصــلـــة عــمــلــيــة

التعافي.
وقـــــــــــــــــــال
سلتيك في
بــــــــيــــــــان:
“في حـ
أن نــتـائج
جـــــمــــــيع
األعــضـاء
اآلخـــــرين
في الفريق
والـــطـــواقم
جــــــــــــــــــــاءت
سـلــبـيـة فـقـد
أبـــــلــــغـــــتـــــنــــا
الـســلـطـات أنه
بـــــــــــعــــــــــد أن 
اعـــتـــبـــارهم عـــلى
اتـــــــصــــــال وثـــــــيق
(باحلالة اإليجابية)
سـيـكـون عـلى مـدرب
سـلــتـيك نـيل لـيـنـون
ومــــســــاعــــده جـــون
كــيـــنـــيــدي و13 من
العبي الفريق األول
الـــدخــــول في عـــزل
ذاتـي عــــلى أســــاس
احـترازي كـمـا تنص
عـــــــلــــــــيـه الـــــــلــــــــوائح

احلالية.”
ـفــروضـة ورغـم الـقــيــود ا

AZZAMAN SPORT

سـتمرة { باريس- وكاالت  -يجهـز نادي بـاريس سان جـيرمان لـتحـقيق أكـبر استـفادة من وراء جنـمه كيلـيان مـبابي قـبل انتهـاء عقـده في ظل التـعقيـدات ا
بينهما في ملف التجديد.

قبل من أجل هدف أكبر وهو التعاقد مع ليونيل ميسي قائد برشلونة. بابي سريعا الصيف ا وينوي مسؤولو سان جيرمان التضحية 
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022 لكنه يرفض كل محاوالت النادي الفرنسي للتجديد حتى اآلن.

ووفقًا لبرنامج "الشيرجنيتو" اإلسباني فإن سان جيرمان منح أولوية حاليًا لتجديد عقد اجلناح البرازيلي نيمار دا سيلفا على مبابي.
قبل نظير  100 مليون يورو إذا استمر الالعب في رفض عروض التجديد وأشار البرنامج اإلسباني إلى أن سان جيرمان يخطط لبيع مبابي في الصيف ا

وتأكدت مغادرته مجانًا في صيف 2022.
يسي حـتى ال يخالف الـنادي قانـون اللعب وأوضح أن األموال التي سـيحصل عـليهـا باريس من بيع مـبابي سـيدفع من خاللهـا راتب عام واحد عـلى األقل 

الي النظيف. ا
زاملة صديقه نيمار مجددًا. قبل  يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ميسي سينتقل إلى سان جيرمان مجانًا في الصيف ا
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{ بــاريـس (أ ف ب) - يــبـــدو أن هـــنــاك
توجـها جـديا إلرجـاء جـائزتي أسـترالـيا
قـررت في والصـ للـفورمـوال واحد ا
21 آذار/مــارس و 11نــيـــســـان/أبــريل
تـوالـيــا وذلك بـســبب اسـتـمــرار تـفـشي
ستجد بحسب ما أفاد فيروس كورونا ا
.وعلمت وكالة نـظم مصدر مقرب من ا
ـوال فـرانـس بـرس اإلثــنـ أن حــلـبــة إ
اإليـطــالــيـة الــتي عــادت الى الـروزنــامـة
اضـي بسبب فـيروس "كـوفيد- وسم ا ا
19 وتـــســــبـــبه بــــالـــغـــاء الــــعـــديـــد من
الـسـبـاقـات بـعـدمـا أرجـأ أيـضـا انـطالق
البـطـولة ألشـهر عـدة قـد تعـوض إرجاء

السـبـاق الـصـيني الـذي سـيـصـبح على
غـرار الـســبـاق األسـتــرالي في الـنـصف
وسم بعد أن كانا اجلولت الثاني من ا
األولى والثالثـة في الروزنامة. وكان من
ـفـترض أن تـفـتـتح حـلـبـة ألـبـرت بارك ا
ـــوسم اجلـــديــد في 21 األســـتــرالـــيـــة ا
آذار/مارس لكـن هناك تـوجهـا للـتأجيل
تعلقة بفيروس "كوفيد- بسبب القيود ا
19. وأفـــــاد مــــــوقع "أوتــــــوســـــبـــــورت"
ـيــكـانـيـكـيـة ـتـخـصـص بـالـريـاضـات ا ا
اضي أن الـسباق األسـترالي األسبـوع ا
ســيـؤجـل عـلـى األرجح عــلى أن يــفـتــتح
ـوسم من حـلبـة الـبـحـرين الـدولـية في ا

28 مـنه. وغـاب الـسبـاق األسـتـرالي عن
اضي بـعـد أن أصيب ـوسم ا روزنامـة ا
أعـضـاء في فـريق مـاكالرين بـالـفـيـروس
خالل تواجـدهم عـلى حـلـبة ألـبـرت بارك
استـعـدادا خلوض الـسـباق االفـتـتاحي
ثم اتخذ الـقرار بـعدها بـتعـليق البـطولة
حـــتى تــمـــوز/يــولـــيــو بـــســبب تـــفــشي
"كـوفـيـد-19 في الـعــالم بـأكـمــله.ووفـقـا
ـــوقع "أوتـــوســـبـــورت" فـــإن الـــقـــيـــود
سـافرين الى أستـراليا فروضـة على ا ا
ــدة اجملــبــرين عــلـى احلــجــر الــصــحي 
أسبوع تشكل عائقـا لوجستيا وعبئا
ماديـا.كمـا أن مقـر غالـبيـة فرق الـبطـولة

في إنكـلـترا حـيث اإلصابـات بـالفـيروس
تـزداد يومـيـا بـوتيـرة مـخـيـفة مـا يـعـقد
ـســألـة أكــثـر.أمــا بـالـنــسـبــة لـلــسـبـاق ا
الصـيني فـتـحوم الـشكـوك حول إقـامته
في مــوعــده بــحــسب تــقــاريــر إعـالمــيـة
وبحـسب ما عـلمت فـرانس برس أيـضا
نـظـرا الزديـاد عـدد اإلصـابـات بـفـيـروس
كورونا بشكل كـبير في أوروبا بـأكملها
ما يـدفع الـص الى حـظـر السـفـر اليـها
من القـارة العـجوز.وفي حـال عدم إقـامة
جــائــزة الــصــ الــكــبـرى فـي مــوعــدهـا
احملدد قد تتجه الفورموال 1 نحو إقامة
جولة في أوروبا في 18 نيسان/أبريل
ومن ثم تتـبعهـا جولـة أخرى في أوروبا

قبل. أيضا في 2 أيار/مايو ا
وال وبـورتيـماو ويُعـتقـد بـأن حلـبتـي إ
الـبرتـغـالـيـة الـتي أدرجت عـلى روزنـامة
2020 بـسـبب الـظــروف االسـتـثـنـائـيـة
مرشـحتـان الستـضافـة هاتـ اجلولـت

واعيد. في تلك ا
وهذا الـتغـييـر على الـروزنامـة سيـسمح
للـبـطـولة بـإقـامـة السـبـاقات الـ 23التي
ـوسم 2021 بـعـد أن قُـلِصَ خُـطِطَ لـهـا 
عـدد الــسـبــاقـات في 2020 من 22 الى
17 أقـيــمت مــعــظـمــهــا في أوروبـا الى
جانب روسيـا واخللـيج العربي وتـركيا.
وأعلنت شركة رينو أن سيريل أبيتيبول
ـديـر الـعـام ومـدير الـذي شغـل منـصب ا
فــريق الـــفــورمــوال واحــد ســـيــرحل عن
ـفـعـولٍ الـصـانع الــفـرنـسي بـالــكـامل و

فوري.
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{ غـالســكــو (ا ف ب )ســيــكـون
ســلــتــيك االســكــتــلـنــدي من دون
مــــدربـه نــــيل لــــيــــنـــون و13 من
العــبي الـفـريـق األول في مـبـاراة
الـدوري اإلثـن ضـد هـيبـرنـيان
وذلـك بـعـد أن وضـعــوا أنـفـسـهم
في الــعـــزل الــذاتي عـــقب رحــلــة
مـثـيـرة لـلـجـدل إلى دبـي. وأجـبر
لـــيـــنــون و 13مـن العــبـــيه عـــلى
وضع أنفـسهم في الـعزل الذاتي
بعدما اعتبـروا بأنهم كانوا على

احـــتــكـــاك وثـــيق
ــــــــــدافـع بـــــــــــا
الــــــفـــــرنــــــسي
كــريــســتــوفــر
جــــــولــــــيـــــان
الــذي جـاءت
نـــــتـــــيـــــجــــة
اخــــتـــــبــــاره
إيـــجــــابـــيـــة

{ مـدريـد- وكـاالت - أعـلن أالفـيس وهويـسـكـا إقـالـة مـدربـيهـمـا في مـحـاولـة لـلـهروب من
الهبوط في دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم.

ــدرب مـيــشـيل فـي الـســاعـات األولى بــعـد وقــرر هـويــسـكــا فــريق الـذيل االنــفـصــال عن ا
اخلسارة 0 -2 على أرضه أمام ريال بيتيس. وحقق هويسكا فوزا واحدا في  18مباراة
ـوسم األول لـلـمـدرب مـيـشـيل الـذي ـوسم ومـنـذ صـعـوده إلى دوري األضـواء في ا هـذا ا

سبق له قيادة رايو فايكانو إلى الدرجة األولى قبل أن يفقد منصبه أيضا.
ـقابل مـدربه بابـلو مـاتشـ  عقب اخلـسارة 1-3 أمـام قادش لـيصبح وأقـال أالفيس في ا
ركز 16 وله 18 نقطة وبفـارق نقطت عن منطقة الـهبوط. وتولى ماتش قيادة أالفيس با
وسم وحـقق فوزا مفاجئا على ريال مدريد حامل اللقب كما تعادل على أرضه في بداية ا

مع برشلونة لكنه لم يقنع إدارة النادي بإمكانية استمرار النتائج اإليجابية.
درب في كرة القدم اإلسـبانية بعدما أدى عمال رائعا مع ويعد ماتـش من أبرز مواهب ا

جيرونا وانتقل إلى إشبيلية.
لـكن مــاتـشـ أقــيل ثالث مـرات في أقل من عــامـ حـيث فــقـد مـنـصــبه في إشـبــيـلـيـة في
ــاضي مع إسـبــانـيـول الــذي هـبط إلى ـوسم ا 2019 ثم اسـتــمـر أقل من ثـالثـة أشـهــر ا

درب من مهامه. الدرجة الثانية بعد إعفاء ا

الـقـطـريـ لبـطل كـمـال االجـسام
الـبـحـريـني سـامي احلـداد اثـناء
قـيـامه بـرحـلـة صـيد مـع عدد من
ــيـاه اإلقــلــيـمــيـة مــرافـقــيه في ا
لـــلـــبـــحــريـن.وقــالـت الــوزارة إنّ
نامة "تدعو السلطات القطرية ا
واطن إلى اإلفراج الـفوري عن ا
الــــبــــحــــريــــنـي ســــامي احلــــداد
ورفـاقه والـتـوقف عن الـتـعرض
لــلــصــيــاديـن الـبــحــريــنــيــ في
عــرض الــبـحــر وإلــقــاء الــقـبض
عليهم بدون وجه حق".ولم تذكر
الــوزارة مـتـى وقع احلـادث. ولم
تــرد الــدوحــة عـــلى الــفــور عــلى
ـمـلـكـة طـلب لـلـتـعــلـيق.فـرضت ا
الـعـربـية الـسـعـودية وحـلـفـاؤها
ـــتـــحــدة اإلمـــارات الــعـــربـــيـــة ا
والـــــــبـــــــحــــــريـن ومـــــــصـــــــر في
حصارًا حزيـران/يونـيو 2017 
عــلـى قـطــر شــمل إغـالق اجملـال
اجلــوي لـــلــبـالد بــســـبب مــزاعم
بــــأنـــــهـــــا تــــدعـم اجلــــمـــــاعــــات
اإلسالمـيـة وهــو مـا نـفــته قـطـر

مرارا.
واتــفـقت الــدول األربع عـلى رفع
احلـــصـــار عـــلى قـــطـــر في قـــمــة
مـــجــلـس الــتــعـــاون اخلــلـــيــجي
ـــاضي في مـــديـــنــة األســـبـــوع ا
الــعال الـســعـوديــة بــعـد جــهـود
دبلوماسيـة نشطة من قبل إدارة
ــنــتــهــيــة الـــرئــيس األمــيــركـي ا

في الـــــبـالد يـــــســـــمح لـالعـــــبي
رياضات النخـبة السفر من أجل
باريات والتمارين لكن رئيس ا
احلــكـومــة نــيــكـوال ســتــورجـون
تــسـاءل اإلثــنــ عــمــا إذا كـانت
رحلة سلتيك إلى دبي ضرورية.
ـوجـز الــيـومي حـول وقــال في ا
فيروس كورونا: “من الضروري
عـــدم إســــاءة اســــتـــخــــدام هـــذه
االمـتــيـازات. لــدي شـكــوك حـول
كـيفـيـة وصف النـادي نـفسه لـها
(احلــالــة الـــضــروريــة) ومــا إذا
كــانت رحـــلــة ســلـــتــيك الى دبي

ضرورية حقا.”
وتـابع “لــدي شـكـوك بــنـاء عـلى
بـــعض الــصـــور الــتي رأيـــتــهــا
وأتــســاءل مـــا إذا كــان االلــتــزام
بـقواعـد الفـقـاعة صـارما بـدرجة
كــافــيـة.وأكــد ســلــتـيك أنـه طـبق
الــبـروتــوكـوالت بــصـرامـة خالل
رحــلــتـه إلى دبي مـــشــددا عــلى
أنــهــا كــانت “ألســبــاب تــتــعــلق
باألداء.”وقال الـبيان “احلقـيقة
ــــــمـــــــكن أن هي أنـه كــــــان مـن ا
حتـدث احلــالـة (اإليــجـابــيـة) لـو
بـقي الفـريق في اسـكتـلـندا كـما
حـدث في حــاالت أخـرى في كـرة
الــــقــــدم االســـكــــتـــلــــنــــديـــة وفي
الـرياضـة الـبـريـطـانيـة بـأكـمـلـها

اضي.” خالل األسبوع ا
ويـــســــعى ســـلــــتـــيك الـى لـــقـــبه
الـــعـــاشـــر تـــوالـــيــا فـي الــدوري
االسكتلندي لكنه يتخلف حاليا
ه بــفــارق 22 نـــقــطـــة عن غــر
ــــتـــصــــدر مع أربع ريـــنــــجـــرز ا

مباريات مؤجلة في جعبته.
و تعـليق جـميـع مبـاريات كرة
الـقــدم احملـتـرفــة في اسـكـتــلـنـدا
ستوي األول أي باستثناء ا
مـتاز والدرجة األولى الدوري ا
بـسبب ارتـفـاع معـدالت اإلصـابة

بفيروس “كوفيد-19.
متـاز والدرجة وأعفي الـدوري ا
األولى من التعليق اجلديد الذي
ـــتـــد لــثـالثــة أســـابـــيع شــرط
اتـــبــاع بـــروتــوكــوالت اخـــتــبــار

صارمة.
وتـــكــافح بــريــطـــانــيــا الحــتــواء
ساللــة جـــديــدة أكـــثــر قـــابــلـــيــة
لالنـتـقـال من فـيروس “كـوفـيد-
19 األمر الذي زاد الضغط على

ــســتــشــفــيــات.وقـال ا
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وســــــيــــــحل بــــــدال من
أبيـتـيـبـول في مـنصب
ـــــديــــــر الـــــعــــــام في ا
الـفـريق الـذي سـيـصـبح
اســمه ألــبــ عــوضــا عن
ريــــنـــــو في 2021 لــــوران
روسي الــــذي كــــان يــــشــــغل
منـصب مديـر االستـراتيـجية
والــتـــطــويــر الـــتــجــاري في
مــجــمــوعـــة ريــنــو بــحــسب
الــــــــبــــــــيــــــــان الــــــــصــــــــادر
.وســيـــكـــون روسي اإلثـــنـــ
( 45عـــــامـــــا) مـــــســـــؤوال عن
"أنــــشــــطــــة ســــيــــارات ألــــبـــ

سابـقات" في الفـورموال واحـد وا
الـصـانع الـفـرنـسي الـذي سـيـشـارك
أيضـا في بـطولـة الـعـالم للـتـحمل في

فئة لومان "ال ام بي 1.وبعد عودته الى
الــفــورمـــوال واحــد عــام  2016كــفــريق
مـصـنع لم يــتـمـكن الـصــانع الـفـرنـسي
رغم حتقـيـقه تقـدما مـلـحوظـا من موسم
ــراكــز ــنــافـــســة عـــلى ا الى آخـــر من ا
األولى أو على الفوز بالسباقات وكانت
أفـضـل نـتــائــجه في 2020 حـ صـعـد
الى منـصة الـتتـويج ثالث مرات نـتيـجة
ظروف استثنائية في السباقات الثالثة.
انـضم أبـيـتـيـبـول الى ريـنـو عام 2001
ـهـنـيـة هـناك وقـضى مـعـظم مـسـيـرته ا
باستثناء فترة توليه منصب مدير فريق
كاترهام للفورموال واحد من 2012 الى

.2014
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لصور سائقي
الفورموال واحد
بعد الغاء جائزة
استراليا الكبرى
نتيجة تفشي
قيروس كورونا
اضي العام ا

جوش
ريتشاردسون
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مـــــــــــجــــــــــــلـس إدارة االحتـــــــــــاد
االســـكــتــلــنـــدي لــكــرة الــقــدم إن

تـــعــلـــيق الـــدوريــات الـــدنــيــا 
االتـفـاق عـلـيه بـعـد اجـتـمـاع ب
االحتـــاد االســكـــتــلـــنــدي ووزيــر
الــــريـــاضــــة وســـيــــدخل حــــيـــز
الـــتــنـــفـــيـــذ من مـــنــتـــصف لـــيل
.واتـهـمت الـبـحـرين قـطر اإلثـنـ
بــاعـــتـــقــال أحـــد أبـــطــال كـــمــال
ـملكـة خالل رحلة األجسام في ا
ـــنـــامــة صـــيـــد رغم تـــطـــبـــيع ا
لــعالقـــتــهـــا مع جـــارتــهـــا.يــأتي
اخلـالف فـــيــمـــا  اســـتـــئـــنــاف
ـبـاشـرة ب الـرحالت اجلـويـة ا
قـــطــــر والـــســـعـــوديــــة حـــلـــيف
الــبــحـرين الــوثـيـق وفي الـوقت
ـــنــامــة إنــهــا الـــذي قــالت فــيه ا
سـتــفـتح مــجـالــهـا اجلــوي أمـام
الـطـائرات الـقـطريـة بـعد انـتـهاء
األزمــة اخلــلـــيــجــيــة.وجّه وزيــر
اخلــارجـــيـــة الــبـــحــريـــني عـــبــد
الـلطـيف الزيـاني اإلثـن رسـالة
إلى نـظـيـره الـقــطـري مـحـمـد بن
عـبـد الرحـمن آل ثـاني دعا فـيـها
وفـدًا قـطـريًـا إلى الـقـيـام بـزيـارة
ـكن" رســمــيــة "في أقـرب وقـت 
إلجــراء مـحــادثــات بــحــسب مـا
ذكرت وزارة اخلارجـية.جاء ذلك
غـــداة ادانـــة الـــبـــحـــرين بـــشــدة
اعـتــقـال خـفـر
الــــــســـــــواحل كريستيانو رونالدو 

يشعر بـعض الناس بـالقلق. أريد أن
أقول إننا ال نفكر بـهذه الطريقة على
ـــــــــــقــــــــــاالت اإلطـالق وان هـــــــــــذه ا
خـــاطــئــة".وقـــلل مــوتــو مـن أهــمــيــة
استطالع نشر األحد يشير إلى مزيد
من االنــخـفـاض فـي الـدعم الــشـعـبي
بـياد.وأعـلنت الـيابان اليـاباني لألو
اضي حـالة الـطوار في األسبـوع ا
ـنـاطق اجملـاورة لـهـا في طـوكـيـو وا
مــواجــهـة تــصــاعــد حــاد في حـاالت
اإلصابـة بالـفـيروس مـا عزز شـكوك
اجلــمــهــور بــشـأن تــنــظــيم األلــعـاب
ــبـــيــة.ووفــقـــا لــوســائل اإلعالم األو
ــطـاعم واحلــانـات احملــلـيــة بـاتت ا
تـغــلق في الـســاعـة الـثـامــنـة مـسـاء
فيـمـا تشـجع الـشركـات عـلى اللـجوء
أكثر إلى العـمل عن بُعد كـما طالبت

{ طوكـيو) ,أ ف ب) - نفى مـنـظـمو
ــبـيــة "طــوكــيـو- دورة األلــعــاب األو
ــــــقــــــرر اقـــــــامــــــتــــــهــــــا في 2020 ا
تــمـــوز/يـــولـــيـــو الـــثالثـــاء إجــراء
ـقبل مـناقـشـات في شـبـاط/فبـرايـر ا

لـدراسـة احتـمـال إلـغـائهـا بـعـدما 
اضي بسبب تأجيلها صـيف العام ا
جــــــائـــــحــــــة فــــــيـــــروس كــــــورونـــــا
دير العـام للجنة ستجـد.ووصف ا ا
نـظـمة تـوشـيرو مـوتـو خالل كلـمة ا
ألـقـاهـا لـلـعـامـلـ في مـلف "طـوكـيو
2020 تــــكــــهــــنــــات وســــائل اإلعالم
اليـابـانيـة بـضرورة مـناقـشـة مصـير
ــبــيـــاد في شــبــاط/فــبــرايــر مع األو
ــبــيـــة الــدولــيــة بــأنه الــلــجــنــة األو
"مــعـلــومـات خــاطـئــة".وقـال "عــنـدمـا
ـعـلومـات قد يظـهـر هذا الـنوع من ا
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واليــته دونـــالــد تـــرامب.وذكــرت
وكـالة أنـباء الـبحـرين أن شؤون
ــدنـي الــبــحــريــنــيـة الــطــيــران ا
أعــلـنـت "االسـتــمــرار بـالــســمـاح
لـلـطائـرات الـقطـريـة في مجـالـها

اجلوي".
وبـــعـــد عـــدة حـــوادث بـــحـــريــة
حـلـقت الـبـحـرين بـأربع طـائرات
ـيــاه اإلقـلـيــمـيـة مـقــاتـلــة فـوق ا
لـــــــــقـــــــــطــــــــــر في 9 كـــــــــانـــــــــون
األول/ديـسمـبر حـسبـما اوردت
الـدوحــة في رسـالـة إلى مـجـلس

األمن
نامة في رسالة إلى األ .لكن ا
تـحدة نـفت اختـراقهـا للـمجال ا
اجلـوي الــقـطــري مـتـحــدثـة عن
تـتـدريبـات روتـينـيـة في األجواء
الـسـعوديـة والـبـحريـنـية.وخالل
األيـام األولـى لـلـنـزاع اخلـلـيـجي
في عــام 2017 اســـتــولى خــفــر
الــسـواحل الــقـطــريـون عـلى 15
قـارب صــيـد بـحــريـنـيــا قـائـلـ
أنـهــا كـانت تــنـشط بــشـكـل غـيـر

قانوني في مياه اإلمارة.
ودخــلت قـطــر في نـزاع إقــلـيـمي
طــويل األمـد مع الـبــحـرين حـول
ـيــاه واجلـزر الــصـغـيــرة الـتي ا
تـفصل شـبه اجلـزيـرة عن اجلزر
الــرئــيـــســيــة جلــارتــهــا.و حل
اخلالف من قـبـل مـحـكـمـة الـعدل

الدولية في عام 2001.

{ رومـا- وكـاالت  -حتـرك مـسـؤولـو يـوفـنـتـوس إلضـافـة العب جـديـد إلى هـجـوم الـفـريق
يركاتو الشتوي اجلاري. خالل ا

ووفـقًا لقنـاة سبورت إيطـاليا فإن أنـدريا بيـرلو مدرب يوفـنتوس طلب من اإلدارة الـتعاقد
مع مـهـاجم رابع خالل الـشـتـاء إلـى جـانب كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو وألـفـارو مـوراتـا وبـاولـو

ديباال.
وأشـارت إلى أن يوفـنتـوس قدم عـرضًا للـتعـاقد مع جـيانـلوكا سـكامـاكا مـهاجم سـاسولو
دة 18 شهـرًا مع إلزاميـة الشراء عـار إلى جنـوى من أجل ضمه عـلى سبـيل اإلعارة  ا

في صيف 2022.
وأوضحت أن يوفـنتوس سيفي بطلبات ساسولو الذي يريد من 20 إلى 25 مليون يورو

لالستغناء عن سكاماكا.
وقـالت القـنـاة اإليطـالـية إن بـارمـا وبولـونـيا يـتفـاوضـان أيضًـا لـلتـعـاقد مع سـكـاماكـا لكن

يوفنتوس حتى اآلن يتواجد في الصدارة.

- وكـاالت - ابـتــعـد مـســعـود أوزيل العب وسط آرســنـال عن حـســابـات الـفــريق مـنـذ { بـرلــ
ـاني ال يـشـعـر بـالنـدم عـلـى انضـمـامـه للـفـريق ـاضي لـكن الالعـب األ مـارس/آذار من الـعـام ا

اللندني.
تـد تعاقـده حتى يـونيو/حـزيران ويـحصل على أجـر يبلغ ـا الذي  ولم يـنضم أوزيل 32 عامً
350 ألف جـنـيه إستـرليـني في األسبـوع وفـقا لـتقـارير صـحفـيـة إلى قائـمة آرسـنال بـالدوري

وسم. اإلجنليزي أو الدوري األوروبي هذا ا
وتقول تقارير في وسـائل إعالم بريطانيـة إن أوزيل قد يغادر النادي الـلندني هذا الشهر

درب ميكل أرتيتا إنه سيسمح له بالرحيل إذا تلقى عرضًا مناسبًا. وقال ا
وقال أوزيل خالل دردشـة مع اجلمـاهير عـلى تويـتر": "كـانت هناك الـعديـد من حلظات
الـصـعـود والهـبـوط حتـى اآلن لكن في اجملـمل لم أنـدم مـطلـقًـا عـلى قرار االنـضـمام

آلرسنال".
بـاريـات األخـيـرة قبل تـفـشي فـيـروس كـورونا في وأضـاف: "كي أكـون أمـيـنـا ا
فبـراير/شباط ومارس/ أذار  2020 كانت في غـاية اإلثارة حقًـا. لكن بعد

التوقف تغيرت األمور لألسف".
ويـحق ألوزيل التـفاوض مع أنـدية أخـرى هذا الـشهر وذكـرت وسائل إعالم
مـحــلـيـة أنه أجــرى مـحـادثـات مع فــنـربـخـشــة الـتـركي ودي سي يــونـايـتـد
األمريكي. وتابع أوزيل: "فـنربخشة مـثل ريال مدريد في إسبـانيا. إنه أكبر
ـاني - تركي يـشجـع فريقًـا في تـركيا ناد في تـركيـا".وزاد: "كل شخص أ
انيا. فريقي كان فنربخشة".ومضى قائال "هناك دولتان عندما ينشـأ في أ
ـتـحدة. إذا أود أن ألـعب فـيـهـمـا قـبل اعـتـزالي وهـمـا تـركـيـا والـواليـات ا

ذهبت إلى تركيا لن أنضم سوى إلى فنربخشة".
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ـزيــد من الـنــاس سـيـوافــقـون عـلى ا
ـقــابل دعــا بـطل هــذه الـفــكــرة".في ا
التجـذيف البريـطاني السـابق ماثيو
بيـنـسيـنت االثنـ إلى تـأجيل إقـامة
األلــعــاب من خالل تــنــظــيم األلــعـاب
ـــبــيـــة في طــوكـــيــو عــام 2024 األو
وباريس عام 2028 ولوس أجنليس

عام 2032. 
حــالـة الــطــوار في الـعــاصــمـة إلى
نافسات تقليص عدد احلضور في ا
الـريـاضـيـة إلى 5 االف كـمـا ألـغـيت
ـــرحــلـــة األولى من مـــبــاراتـــان في ا
بـطــولـة الـركـبي احملـلــيـة بـاكـتـشـاف
حوالي 40 حالـة إيجـابيـة في أربعة
ـــتـــوقـع أن تـــبــدأ فـــرق.ومـن غـــيــر ا
الــيـابـان بــاسـتـخــدام الـتـلــقـيح ضـد
"كــــــوفــــــيــــــد-19 قــــــبل نــــــهــــــايــــــة

الـســلــطــات بــتــجــنب الــتــنــقل غــيـر
الـــضـــروري فـي الـــلـــيل.وفي أحـــدث
استطالع أجرته وكالـة أنباء كيودو
ن شـــــمــــلـــــهم ـــــئـــــة  أراد  45بــــا
االســتـطالع تــأجـيل األلــعـاب لــلـمـرة
ـئـة مـنهم الثـانـيـة  فيـمـا أيد  35با
اإللـغـاء الـتـام.وحـاول مـوتـو إضـفـاء
طـابع إيـجـابي عـلى هـذا االسـتطالع
"لــــقـــد زاد عـــدد األشــــخـــاص الـــذين
يطلبون تـأجيل األلعاب بـشكل كبير
لكن هـذا يـعنـي أن هؤالء األشـخاص
مـــــــا زالـــــــوا يـــــــريـــــــدون إقـــــــامـــــــة
األلـعـاب".واضاف "بـالـطـبع من أجل
أن حتــدث عـلــيــنـا الــتــأكـد من أنــنـا
نـنـظم ألـعــابـا آمـنـة مع تـدابـيـر ضـد
الفـيـروس. إذا فـكرت في األمـر بـهذه
الــطــريـقــة أعــتـقــد بــشـكل راسخ أن

شـــبــاط/فـــبـــرايــر.وبـــحــسب
وسائل إعالم يـابـانيـة حتدث
رئـيس الـوزراء يــوشـيـهـيـدي
ــــلـــيــــارديـــر ســــوغــــا إلى ا
األمــيـــركي بــيـل غــيــتس
الثالثـاء واتفـقا على
أهـــمـــيــة تـــعـــزيــز
الـــتــلـــقـــيح في
الــــــــــــــــــدول
الــنــاشــئــة
خـاصــة في
ضـــــــــــــــــــوء
ــــبــــيـــاد أو
طـــوكـــيــو. 
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ــة الــرقــمــيـة أصــبــحت إن الــعــو
الـيوم واقعـا ملمـوسا في حيـاتنا
الـيـومـيــة و في شـتي الـقـطـاعـات
اإلقـتــصـاديـة احلــيـويـة جلل دول
الــعـالم ,و لــعل أبــرزهـا إنــتــشـار
ــالــيــة الــعــديــد من الـــشــركــات ا
ــعـــروفــة بـــبـــروكــر الـــفــوركس ا
Forex Broker“ عـبـر تــطـبـيـقـة
ـــــالي اإلفـــــتــــراضي الـــــتــــداول ا
MT4, MT5, ـــــــســـــــمــــــاة ب ا
 cTraderو ذلك بــشــكل رهـيب و
غـــريب بــــحـــيث أصـــبــــحت تـــلك
الـعـمـلـيـات مـفـتـوحـة علـي جمـيع
األشـخـاص في أي مـكـان و زمان.
بـــاإلضــافــة إلـي ذلك بــرزت خالل
الــــعــــشــــريـــة األخــــيــــرة أســـواق
 Cryptocur-  شـفرة العـمالت ا
renciesالـــتي أصــبـــحت حتــظى
بـــإهــــتـــمــــام كـــبــــيـــر مـن جـــانب
ــســتـثــمــرين بــهـا ــتــداولـ وا ا
بــحـــيث زادت قــيــمـــتــهـــا بــشــكل
مــلــحـوظ و أصــبح الــرهــان عـلي
Bitcoin عـــمـــلــة الـــبـــيـــتــكـــوين
مـتــزايــدا و مــتــصـاعــدا كــعــمــلـة
ـــربـــحـــة بـــدال من ـــســـتـــقـــبل ا ا
ــالــيـة الــدوالر. فــتــلك األســواق ا
ـــنـــتــشـــرة عــلي اإلفـــتــراضـــيــة ا
صفـحات اإلنترنـت أضحت اليوم
فـي مـــتـــنــــاول اإلســـتــــخـــدامـــات
لــلـجــمـيـع و كل مـتــداول صـاحب
خــبــرة عــلـمــيــة أو مــهـنــيــة قـادر
للولوج لهـا وحتقيق أرباح مالية
طائلـة خالل وقت وجيز جدا ,إما
بــإدارة حــسـابــاتـه أو حــســابـات
ستثمرين بالعمولة. فهنا يكمن ا
مـربـط الـفــرس بـحــيث أصـبح كل
مستثمر مالي برأس مالي صغير
قــادر بــدوره عـلـي حتـصــيل دخل
مــادي إضــافي أو حـــتى تــوفــيــر
راتب شــهــري قـار مــدى احلــيـاة.

ـــقـــابل ال تـــبـــدو تـــلك لـــكـن في ا
الــصــورة ورديـة بــاحلــد الــكـافي
تزايدة للـبعض نظرا لـلمخاطـر ا
ـتـواصـلة فـي صلب و اجملـازفـة ا
ـاليـة اإلفتـراضية تـلك األسواق ا
و الــتي ال تــشــكل في حــد ذاتــهـا
ـا واقـعـيـا في تـداول األمـوال عـا
احلقـيـقيـة  بل هي أحـيانـا تـكون
ا ضـربـا من اخلــيـال الـرقـمي ,
تكثر بـصلبها عـمليات النصب و
ـعـروفــة بـالـسـكـام اإلحــتـيـال و ا

.“Scam
فالبعض من األشخاص يعتبرها
"نـعمـة" نـظـرا لتـحـقـيقـهم أربـاحا
الي مالية حقيـقية عبر التداول ا
الــيـومـي و سـحب أربــاحــهم إمـا
أسبـوعـيـا أو شهـريـا بعـد تـنزيل
ــــال و إدارة عــــمــــلــــيـــات رأس ا
الـصـفـقـات عـبـر الـبـيع و الـشراء
ـــعـــروفــة بـ  Buy/Sell ووقف ا
 Stop ــــســـمـــاة بـ اخلــــســـارة ا

.Loss
قـابل يعـتبـرها الـبعض أمـا في ا
اآلخـــر "نــقـــمــة" نــظـــرا خلــســارة
أمــوالـــهم أو ســرقــتـــهــا من قــبل
بـــعض شـــركـــات  الـــفـــوركس أو
ـشــفــرة "احملــتــالـة و الــعـمـالت ا
الوهـميـة" و الـتي تروج لـنـفسـها
بـأنـها بـورصـة الـثـراء أو غـيـرها
من بــيع األوهــام الــكــاذبــة و هي
ـراقـبة تفـتـقـر جملـمل تراخـيص ا
كن الـية الـدولـية. بـالنـتـيجـة  ا
ــوضـوع حــول مـدى طــرح هـذا ا
جـدية و واقـعـية أو وهم و خـيال
ـاليـة اإلفتـراضية تـلك األسواق ا
و التي تختـلف جذريا عن قاعات
الـبـورصات الـوطـنـيـة التـقـلـيـدية
سـتثـمرين و الـتي جتمع أغـلب ا
ــضــاربـ فـي عـقــر مــقــراتــهـا. ا
ــــكن حتــــديــــد أهم بــــالــــتــــالي 

اإليــجـابـيـات و الـســلـبـيـات لـتـلك
بـرمـجـيـات الـشـركـات الـتي تـوفـر
ـفــتـوح عــلي اجلــمـيع الــتــداول ا
ــــالـــــيــــة داخـل تــــلك األســـــواق ا

اإلفتراضية.
 UOÐU−¹ù«

نا "الصالح و يوجد دائما في عا
الـــطــــالح" وذلك وفـــقــــا لـــنـــوايـــا
اإلسـتـخـدامــات من قـبل بـعـضـهم
بـحــيث تـكــمن هـنــا اإليـجــابـيـات
واضــــــــحـــــــــة من خـالل حـــــــــسن
ــكـان ـنــاسب في ا اإلســتــثـمــار ا
ـنــاسب و حتــقـيق تــلك األربـاح ا
ــرجــوة. فـعــلـي سـبــيل ــالــيــة ا ا
ثـال نذكر في هـذا السياق رجل ا
ـضـارب األول ـال واألعـمـال و ا ا
الية "جورج يا في األسـواق ا عا
ســـورس" والـــذي حـــقق أربـــاحـــا
ــلــيــار دوالر من مــالــيــة تــفــوق ا
الي سـتثـمر ا الـتداول وأيضـا ا
"وارين بــافـيت" الــذي حــقق ثـراء
فــــــــاحـش مـن تـــــــداول األســــــــهم
ــالـيــة. بــالــنـتــيــجـة بــاألســواق ا
تـعتـبـر تـلك عـملـيـات الـتداول في
جوهـرها واقعيـة بأموال حقـيقية
مع تــســديــد أربـاح مــالــيــة وفــقـا
ــضــاربـ في إدارة جملــهـودات ا
الـصفـقـات عبـر عـمـليـات الـبيع و
الشراء داخل تـلك األسواق. كذلك
يــوجـــد عــلـي شــبـــكــة اإلنـــتــرنت
سماة بـ العديد من البـرمجيات ا
"Brokers وهي شــركــات مــالــيـة
تــشــتــري حــصـــة إســتــثــمــار من
( MetaTrader ). بــــرمـــجـــيـــات
فهذه األخيرة تصنف ضمن خانة
ـــالـــيــة بـــرمـــجـــيـــات األســـواق ا
اإلفتـراضـيـة والتي يـسـتـطيع أي
شــخص في الــعـالم الــولـوج لــهـا
بسـهولـة و فتح "حسـاب جتريبي

أو حقيقي" للتداول. 

ـستـثـمرين فـالـبعض من أولـئك ا
بـبعض الـشركـات التي تـستـخدم
تـــلك الـــتــــطـــبـــيـــقـــات يـــؤكـــدون
مـــصــداقـــيـــتــهـــا في الـــتــداول و
تسـديـد نـسب األربـاح بـعـيدا عن
دائـرة اإلحـتـيـال و الـنـصب. كـمـا
أن بـعـضـهم يـشـبـهـهـا بـعـمـلـيات
ـبـاشـر بـالـبـورصات و الـتداول ا
ذلك وفـقـا لـبـرمـجـيـات الـشـركـات
ــيـة اخملــتــصـة في ــالـيــة الــعـا ا
التداول بـاحلصص الكـبيرة علي
غرار بورصة وول ستريت. فعلي
الــرغم من إعــتـمــاد الـبــروكـورات
الي (Brokers) كـآلية الـتنـزيل ا
نخفض مع توفير أحيانا و في ا
بـعضـهـا رافعـة مـاليـة مـنخـفـضة
لــلـمــسـتــثــمـرين الــصــغـار و ذلك
بتنزيل مالي كحد أدني ب 100
و 1000 دوالر ,إال أنـهـا تـخـتـلف
في محـتواها و في تـسديد نسب
(Buy/Sell) أربــــاح عـــمــــلـــيـــات
ا يـعرف بنقـاط البيبس وجمع 
(Pip) وذلك بـالـفـارق في الـزيادة
أو الـــنــقـــصــان وفـــقـــا لــتـــذبــذب
ـعادن و مـؤشـرات الـعـمـالت أو ا

األسهم للشركات. 
كذلك كثـر اللغط مؤخـرا بالدوائر
ـــالــيـــة اإلفـــتــراضـــيـــة و حــتي ا
ــــرئـــــيــــة و بـــــوســــائـل اإلعالم ا
ـسموعـة حول مـستقـبل العـملة ا
ـشـفـرة الـرقـمــيـة الـبـيـتـكـوين ( ا
Bitcoin) بــحـــيث تـــؤكـــد أغــلب
ـاليـة الزيـادة الرهـيبة الـتقـارير ا
في الـثـقـة عـليـهـا كـعـملـة مـربـحة
ستـقبلي بها و جدا لإلستـثمار ا
ـدى الـبـعـيـد و تــخـزيـنـهـا عــلي ا
ذلك من خالل صــعــود قــيــمــتــهـا
الـــواقـــعــيـــة عـــبــر الـــتـــحــويالت
ـالـيـة. إجـماال ,تـوفر بـاألسـواق ا
تـلـك األسـواق مـجـاال إفــتـراضـيـا
ـــربح و ـــالـي ا لإلســــتـــثـــمــــار ا
إلكـتـسـاب مـهـارات قـصـد جتـاوز
اخملاطر و التقليل من اخلسائر. 

 UO³K «

إذ عــلي الــرغـم من مــصــداقــيـة و
ـالـية شفـافـيـة بعض الـشـركات ا
الــتي تـــوفــر مـــجــال إســتـــثــمــار
إفـــتــراضي نــاجـح و نــاجع عــلي
ــدى الـبــعــيـد ,إال أن بـعــضــهـا ا
يــصـنف كــشـركـات ســرقـة أمـوال
ـســتــثـمــرين أو حــتي إقـتــطـاع ا
نـسـبة أربـاحهم بـطرق مـلتـوية و
غـيـر شــرعـيـة أو قـانـونـيـة. كـذلك
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وفــقـا لـلــتـجــربـة يــؤكـد بـعــضـهم
خـسـارة أمــوالـهم بـحـيث يـعـتـبـر
تـوفر بتلك احلسـاب التجـريبي ا
الشـركات لـلـتدريب غـيـر متـطابق
في الـتداول لـلـحـسـاب احلـقـيقي.
إذ تـــــوهـم تـــــلـك احلـــــســــــابـــــات
الـتجريـبية الـبعض منـهم بالربح
السـهل لألموال لـكن عند الـتحول
حلــــســــاب الــــتــــداول بــــاألمـــوال
احلقيقـية تكثر نـسبة اخملاطرة و
الــتــذبــذب و تـســلب بــالــنـتــيــجـة
أموالهم بطرق غير شرعية. كذلك
نـذكـر مـنـهـا عـدم إمـكـانـية سـحب
الية لتظل ستثمرين أرباحهم ا ا
مــجـرد أرقــامــا رقـمــيــة عـلـي تـلك
الـبــرمـجـيـات أو أحـيـانـا تـعـطـيل
ـــال الــــســــحب الــــكــــلي لــــرأس ا

تداول.  ليخسره بالنتيجة ا
فـمن أهم سـلـبـيـات تـلك األسـواق
ــعــروفـة ــالــيــة اإلفــتــراضــيــة ا ا
بــأســواق الــفــوركس و الــعـمالت
ـئـة من ـشـفـرة جنـد بـأن 90 بـا ا
ـسـتـثـمـرين تـسـلب أمـوالـهم أو ا
يــخـســرونـهــا نـتــيـجــة الـتــذبـذب
الـسـريع و زيـادة نـسب اخملـاطرة
ـئة تـنـجح عمـلـيات و فقط 10 بـا
تداول أموالهم وكسب صفقاتهم.
فــمــجـــال الــتـــداول لــيـس دائــمــا
مربـحا كما يـعتقد الـبعض فحتي
اخلـبـراء و احملـتـرفـ يـخـسـرون
ـالـية غـير رهـانـهم ألن األسواق ا
ـعلـومات ثابـتة وتـتأثـر بـأبسط ا
السيـاسية مثل األحداث األمـنية ,
أو الطـبيعـية بحيـث تفشل بعض
حتلـيالتهـم الفـنيـة و تـوصيـاتهم
اليومـية.  كذلك هـناك البعض من
ـبـتـدئـ يـواجـهـون ـتـداولــ ا ا
صــعــوبــات فـي تــتــبع مــؤشــرات
"الـشــمـوع الـيـابــانـيـة" لـلــتـحـلـيل
الــفــني الــتي تــخـتــلف حــجــمــهـا
ا "بالـلـون األحـمـر و األخـضـر" 
" في تـشـكل لــبـعـضـهم "عـدم يـقـ
ـعادن تتـبع تـذبـذب الـعـمالت و ا
واألســهـم خــاصــة عــنــد مــرحــلــة
دخـول صــفــقـة الــبــيع و الــشـراء
ألنـهــا يـجب أن تــتـجـاوز 0.5 من
مرحـلة الـتـذبذب الـسـابق لتـشكل
مثـلث بداية الصـفقة.أمـا بالعودة
لنـظرية بـعض منظـرين اإلقتصاد
الــنـقـدي نــذكـر مــنـهـم غـريــشـهـام
الــــذي يــــذكــــرنــــا "بــــأن األمــــوال
الــــــفـــــاســــــدة تــــــقـــــتـل األمـــــوال
احلــقــيــقـيــة".نــذكــر هـنــا خــاصـة
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من بـديهيات تأسيس وقيام أي دولة  أن تـكون لهذه الدولة رسالة تسبق
الـتـشـكـيل أو تـلـحق الـتـشـكيـل (طـبعـاً مـع اختـالف توجـه الـدولة حـسب
وضـعيـتـهـا من توقـيـتـات تبّـني الـرسـالـة) وتكـون رسـالـة الدولـة واضـحة
وتـعمل وفـقهـا وتتـناغم جـميع او غـالبـية سـلوكـيات ومـجريات الـدولة مع
حــيث أن رســالــة الـدولــة تــتـضــمن اخلــطــوط الـعــريــضـة تــلك الــرســالـة
ــرجــوة من تــأسـيس او قــيــادة الـدولــة وســبب تــأسـيــســهـا واالهـداف ا

واختالفها عن بقية الدول سواء من الدول احمليطة أو الدول األخرى.
إن فـلسفـة بناء وتـشكيل اي مـجموعـة مجـتمعـية تكـون في لبنـتها االولى
رسـالـتـهـا والـتي هي تــبـدء بـأسـبـاب الـتـشـكـيـل مـروراً بـالـتـجـلـيس عـلى

انتهاءً بتعريف االخرين برسالة تشكيل اجملموعة. جغرافية معينة 
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تــخــتـلف رســالــة كل دولـة بــاخــتالف مـكــونــات تـشــكـيـل الـدولــة وكـذلك
جـغرافية وجـيوبولتـيك  الدولة ويـعد العامل الـبشري أهم محـتوى إلنتاج

الرسالة .
نـورة كانت ـدينـة ا ديـنة ) الـتي نشـاءت في ا ثـال (دولـة ا عـلى سبـيل ا
لتـستمـر هذه الـرسالة في بـقية رسـالتهـا نشـر الدين االسالمي احلنـيف
الـدول االسالمــيـة الــتي نــشـاءت عــلى طـول خط الــتــاريخ وفي مـخــتـلف
ــيـة االولى ( مـن الـوارد جـداً أن اجلـغــرافـيــة وصـولًــا الى احلـرب الــعـا
ـطـاف تـعـتـبر الـرسـالة تـكـون غـطـاء الهـداف اخرى ولـكـنـهـا في نـهـاية ا

الركن االساس لبناء الدولة ومظهرها اخلارجي ).
فدولة مثل مصر رسالتها واضحة لـنأخذ مثال اخر من العصر احلديث
ركـز احملـور الـعـربي ومـنبع صـيـاغـات الـقرارات فـهي تُـعَرف نـفـسـهـا 
نظور حول هذه الرسالة دولياً لتاخذ مصر دورها الـعربية وتعمل وفق ا
الـريادي اقلـيميـاً وعلى مـستوى الـعالم ولتـكون مصـر احدى الدول ذات
ومـثال اخـر تركيـا والتـي تنبـع رسالـتها ـنطـقة الـقرارات الـسيـادية في ا
بـالهوية القومية في اساسـها لتتحور وتتمحـور حاليا برسالة  (اسالمية
- تـكـنـولـوجـيـة) فـتـركـيـا االن حتـاول ان تـكـون لـها نـفـس رسـالـة الـدولة
نـظور حديث ومـدمج بتعريف ضـمون الديـني) لكن  الـعثمانـية ( ذات ا
تـركيا كدولـة حديثة ذات انـعكاسية تـكنولوجـية ومنتـج بذلك دولة ذات
رسـائل مــتــعــددة الــطـبــقــات واالســتـدالالت مـع بـقــاء اجلــوهــر اخلـاص

لرسالتها كدولة قومية.
رسـالة اي دولـة في مبدئـها لـيست سـيئـة لكن قـد تصـاب الرسـائل بعدة
عـاهات وتـعـقيـدات وقد تـكـون في جنـبـاتهـا مـجمـوعـة افكـار  وتـنظـيرات
ـا تصـيب الـدولة بـفـقدان الـتـوازن سيـاسـياً مع ونـظريـات غـير عـمـليـة 
ـواقف احلـكومـية داخـلـياً وخـارجيـاً وقد ضـمور دورهـا الدولـي وتغـير ا
تـصطدم احلكـومة لتـلك الدولة باحملـتوى النـظري للرسـالة وعدم امـكانية
ــا تــكـون تــطــبــيـقــهــا عـلـى االرض بـســبب تــضــادهـا مع واقـع احلـال 

احلكومة امام احتمال ال ثالث لها وهي :-
اوالً : تغيير مضمون رسالة الدولة.

ثانياً :تغيير واقع احلال .
 وحـيث ان تغـيير مـضمـون الرسـالة تـعني تـغيـير بـنيـة الدولـة وهذا شبه
ا له من تداعيات بنيوية في الدولة وكما ان تغيير واقع احلال مستحيل 
ـثل هـكـذا دولـة في صراع يـكـون مسـتـحـيـلًـا  بـالـتالـي تقـبع احلـكـومـة 
وهــواجس وجــدلــيــات بــيــزنــطــيــة ال طــائل مــنــهــا غــيــر اضـاعــة الــوقت
واسـتثماره في القفز الى االمام . (بغض الـنظر عن ما هية تلك الرسالة
وحيـث أننا لـسنا بـصدد تقـييمـها ولـكننـا بصدد حـتميـة ان تكون لـلدولة

رسالة). 
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تلك رسالة وخـاصة ابان حكم نظام عاصـر كان  الـعراق في التاريخ ا
الـبـعث فـقد تـمـركـزت رسـالـة الـدولـة العـراقـيـة في ذلك احلـ بـالـرسـالة
ـد العربي وبـذلك كان النـظام السـابق يعمل عـلى االسقاطات الـقومية وا
ـنحـنى القـومي والعـروبي. ويوم بـعد ـواضيع ضـمن ا الـسيـاسيـة لكل ا
اخـر تعمـقت هذه الرسـالة لتـتحـول الى سلوك راديـكالي متـطرف قاسي
فـقـد وصل ضـد مـواطـنـيه في الـداخل  وضـد اي طـرف خـارجي ايـضـاً
تـطـبـيق هـذه الـرسـالـة الى ادق تـفـاصـيل الـدولـة فـكـان مـثالً الـزائـر الى
ـطــار الـتـمـر والـلـ ضـمن اإلشـارات الـدالـة عـلى الـعـراق يـقـدم له في ا

عروبة الرسالة العراقية .
بـعد تـغيـير الـنظام في 2003 اخـتلـفت الصـورة فالـدولة الـعراقـية كانت
في تـعامل مباشـر مع قوى عسكـرية دولية ولـديها معـسكرات في البالد
وضوع كـليـاً في عدم وضـوح رسالـة العـراق اجلديد بـالتـالي اثر هـذا ا
والـذي بــكل االحــوال لم تــكن لـتــكــون رســالـة عــروبــيـة او قــومــيـة وذلك
كوناتية للبالد. بعد 2010 ومع خروج العـتبارات دستورية والتعدديـة ا
الـقـوات الدولـيـة كـانت هـناك مـحـاوالت النـتاج رسـالـة لـلـعراق من خالل
ـناسبـات الدوليـة واالقليـمية كـمؤتمر اسـتقطـاب واستضـافة االحداث وا
الـقــمـة الــعـربــيــة الـذي عــقـد في بــغـداد في 2012 وكــذلك الــكـثــيـر من
اال ان الـدولة الـعـراقـيـة تـعـثـرت في اصدار الـفـعـاليـات الـدولـيـة االخـرى
ـا رسـالـتـهـا مـرة اخـرى حـيث اُــشـغـلت بـنـوع اخـر من االحـداث بـدءً  
سـمي بــالـربــيع الـعــربي ( في دول جــوار الـعــراق والـدول االقــلـيــمـيـة )
وصـوال الى ارهـاب من نـوع اخـر والـتي تـمـثلـت  بداعـش ( والتـي كانت
ا تـمتـلك رسـالة واضـحـة بألـيـات متـطرفـة تـوغل في الـقتل واالرهـاب  
سـاعد في تـشـكـيل جـبهـة دولـية بـالـضـد منـهـا حـيث اسـتشـعـرت الدول
بـخـطورة داعـش من خالل رسـالتـهـا وبـأنـها اذا مـا سـنـحت لـهـا اجملال
فـســوف حتـول الــعـالم كــكل الى صــراع دامي ) وانـشــغـلت الــدولـة في
حتـرير اجزاء كبيرة من العراق من وطـئة داعش ومحاربتها منذ 2014
ولـتأتي الى 2017  حلـ انتـهاء الـتحـرير والـقضـاء عمـليـا على داعش
بـعد ذلك  انتخابات 2018 وحتـركت الدولة ايـضا الن تكون لـها رسالة
لـكن  مع وجـود حاجـات مـجتـمـعـية مـلـحة ادت الى ـنـطقـة وسـطيـة في ا
تـظاهـرات مـطـلبـيـة من جـهة ومن جـهـة اخرى دخـلت الـدولـة من حيث ال
تـعلم الى أتـون صراع دولي من نـوع اخر والـتي اتت ايضـا بالـضد من
وهـنـا يـجب عـطف الـنـظـر عـلى ظـهـور رسـالـة الـبالد الى الـوقت احلـالي
مـسألة مـهمة وهـي ان مع كل تشكـيل حكومـي تختـلف مالمح الدولة من
ا يـساهم في فقدان اكثر ـنهاج الوزاري )  ـنهاج احلكومي (ا خالل ا
للرسالة والتي تنبغي ان تكون ثابتة بثبات الدولة مع تغير احلكومات. 
ا ان الـتغيير احلـكومي تخضع الى الـتعددية والى مـتغيرات سـياسية 
يـعـني تـغـيـيـر وجـهـة نـظـر الـدولـة مع تـغـيـر احلـكـومات وهـذا يـؤثـر عـلى
اضمحالل الرسالة حيث ال بد من ثبات الرسالة في اولوياتها  مع تغير
ـا هو ـمكـن ان يكـون هـنـاك اخـتالف في الـتـفـاصـيل  احلـكـومـات (من ا

بصالح الرسالة و ليس العكس).
بـالتـالي فالـبالد الى االن لـيست لـهـا رسالـة واضحـة كـدولة ومـتبـنـياتـها
(والـتي حتـدثـنـا عنـهـا في مـقـال سـابق حتت عـنـوان "الـتـحـلـيل الـعـمري
لـلمتبـنيات الـفكريـة ")وجند البد من الذكـر بان اقلـيم كردستـان قد يكون
اجلـزء الــوحــيــد من الــبالد الــذي لــديه رســالــة فـيـه شيء من الــوضـوح

يل وااللتزام . باجتاه اجملتمع الدولي من حيث ا
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اولى اخلـطوات يجب ان يتم االتفاق على رسالـة موحدة للبالد فمن غير
ـعـقول ان تـكـون الـدولـة خالـيـة من رسـالـتهـا كـمـا  وان وجـود  رسائل ا
ـرجـو منـهـا  بالـتـالي يـحتم مـتعـددة في نـفس الـوقت لن حتـقق الهـدف ا
قـد تكـون هـذه الرسـالة عـلى العـراق ان تـكون له رسـالة سـلـيمـة مـوحدة
او ان تـكـون رسالـة نابـعة نـابعـة من الـعمق احلـضاري لـوادي الـرافدين
او رسـالة او ان تكـون رسـالـة تـعكـس تعـدديـة الـبالد من الـعـمق الـدينـي
او اي رسـالة اخرى او رسالـة صنـاعية تـعكس النـظام اجملـتمعي لـلبالد
ويـكـفي تـصـفح ديـبـاجـة الـدسـتـور الـعـراقي لـلـخـروج بـرسـالـة واضـحـة
لـلبالد.. اخلـطوة االخـرى توجب عـلى الدولـة والقـائمـ على االمـر طرح
رسـالة الـدولـة بكل وضـوح داخـليـاً وخارجـيـاً وعدم الـتـعامل بـاسـتحـياء
حـول رسـالــتـهــا وطـرح هـذه الــرسـالـة واالشــارة الـيـهــا في كل احملـافل
رور الوقت صطلح) والذي  ا يساهم فيما نسـميه ب(نحت ا الـدولية 

سوف يكون تعريف العراق من خالل رسالته.

بالنسـبة للمستـثمرين "بالعمالت
ــشــفــرة الــرقــمــيــة" و الــتي في ا
مـجـمــلـهــا تـعـد مــجـرد "رمـوزا و
ـضـمـار نـذكر خـيـاال". فـفي هـذا ا
Rippel" ـشـفرة أيـضا الـعـمـلـة ا
الـتي  إيـقـافهـا مـؤخـرا من قبل
الـية األمـريكيـة نتـيجة الـدوائر ا
ا ـستـثمـرين  إلحـتيـالهـا علي ا
جـعـلهـا تـنـهـار بسـرعـة و تـنـعدم
بـهـا الثـقة. فـالعـديد من الـعمالت
شفرة ليس لهـا صبغة قانونية ا
من جـانب إصدارهـا بحـيث تكـثر
في صـلبـها عـملـيات اإلحـتيال أو
"إبــتـالع األمــوال" وتــتــســبب في

ستثمرين.  خسارة أموال ا
أمـــــا بـــــخـــــصـــــوص نـــــظـــــريــــة
"فــــيـــبــــونــــاسي" حــــول أســـواق
Foreign Exchange الـفوركس
Markets (FOREX) والـــــــــتي
تـــــخــــتـــــلف عـن شــــراء األســـــهم
Stock Exchange ــعــروفـة بـ ا
Markets (Stocks) بـــــــحـــــــيث
تـب أن تلك الـتحـليالت لـلرسوم
البيانية في مجـملها غير واقعية
بـاحلـد الـكـافي ألن أصـال الـسوق
غــيــر ثــابــتـــة و تــتــأثــر بــأبــسط
ــكن الــتــكـهن ــعـلــومــات و ال  ا
بـصـعـودهـا أو بـنـزولـهـا بـنـسـبة
ــئــة وهي تــبــقي مــجـرد 100 بــا
"تكـهـنات إفـتـراضيـة" ال أكـثر وال
أقل. إجـمـاال تــعـتـبـر الــسـلـبـيـات
كـــبـــيــرة في مـــجـــال إســتـــثـــمــار
األمـوال داخـل تـلك الــنـوعــيـة من
ـلـحــقـة بـشـركـات الـبـرمـجــيـات ا
األســـواق مــالـــيــة اإلفــتـــراضــيــة
خاصة مـنها عملـيات اإلحتيال و
ــســتــثــمــرين أو ســرقــة أمــوال ا
ــرتـفـعــة في عـمــلـيـات اخملـاطـر ا
الية التداول ,إذا كانت الرافعة ا
ا جتعل بالنتيجة من مرتفعة ,
ــســـتــثــمـــرين ضـــحــايــا أغــلـب ا
اخلسارة ألموالهم و ال يوجد في
هــذا الــســيــاق تــشــريع قــانــوني
يـحـمـيـهم أو يـوفـر لـهم الـصـبـغة
الـــقـــانــونـــيـــة لــلـــتـــنـــزيل بـــتــلك
الــشــركــات. إذ في هــذا الــســيـاق
مـــازالـت بـــعض الـــدول تـــفـــرض
قـــيــــودا مـــشــــددة عـــلـي حتـــويل
األمـوال بالعـملة الـصعبـة خاصة
منـهـا الدول الـعـربيـة الـفقـيرة أو
التي تواجه صعـوبات إقتصادية
الية و وهشاشة في منظومتها ا

النقدية.
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طلوب اخلاصة بتوفـير الوقود ا
لتـشـغيل مـحـطات انـتـاج الطـاقة
الـكـهـربـائـيـة ,من انـشـاء مـصـاف
جديدة وشبكة خلطوط االنابيب,
واستثمار الغازالطبيعي بنوعيه
ــــكــــامن الــــغــــازيـــة  احلــــر من ا
صـاحـب من االنـتـاج النـفـطي وا
الذي يحرق بكميات كبيرة وحلد
 كـتـابة هـذه السـطور. وتـركيـزها
فـــقط عـــلى قــطـــاع االســتـــخــراج
الــــــنـــــفــــــطـي من خـالل جـــــوالت
الـــتــراخـــيص ,وال يـــزال انـــتــاج
ـشـتـقـات الـنـفــطـيـة لـلـمـصـافي ا
الــــعــــامـــلــــة التــــلــــبي احلــــاجـــة
التشغيلـية حملطات انتاج الطاقة
الـكـهربـائـية ,خـاصـة بعـد تـضرر
اكـبـر مـصافي الـعـراق في بـيجي
من قــبل زمــر داعـش االرهــابــيـة,
وال تــزال الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة
االسـتــثــمـاريــة خـاصــة في بــنـاء
ــصـــافي الــكـــبــيــرة غـــامــضــة, ا
وإنـعـكس ذلك سـلـبـا عـلى انـتـاج

الطاقة الكهربائية.
 في خــــطــــة وزارة الــــكــــهــــربـــاء
ــوسـعـة الـصـادرة في ـركـزيـة ا ا
شـهر  تـشـرين الثـاني عام 2010
ــــقــــدمـــة مـن قـــبـل الـــشــــركـــة وا
االستشارية بـارسنز برنكرهوف,
التي حتـددت سـيـاستـهـا اسـاسا
من عـــدم الــتـــوسع فـي اعــتـــمــاد
احملـــطــات الـــبـــخـــاريـــة بــســـبب
ـــائـــيــة انـــخـــفـــاض الـــواردات ا
لنهري دجلة و الفرات على ضوء
شاريع السدود في انشاء تركيا 
ولـكون جـنـوب شـرق االنـاضول ,
انـخـفـضت ـصب , الــعـراق بـلـد ا
مـنــاســيب مـيــاه نــهـري دجــلـة و
الـفـرات الى مــسـتـويـات احلـدود
الـــتــشـــغــيـــلــيـــة الــدنـــيــا ومـــنــذ

اضي.  تسعينات القرن ا
وعـلـى ضـوءه  حتــديــد مـواقع
وسعـات احملـطـات الـبـخـارية في
ـائـيـة لـوزارة الري  في اخلـطـة ا

إسـتوقـفـتني الـفقـرة ( ثانـياً ) من
رد رفـــســــنـــجــــاني. لم يــــتـــنــــبـــأ
رفـسنـجـاني وحـده هـذه الـنـبوءة
ـســتـقـبل الــعـمـلـيـة ان صـحت ,

الــســـيــاســيــة فـي الــعــراق بل 
تـبـنــيـهـا عـنـد اعـداد خـطـة وزارة
ـركـزيـة في حــيـنـهـا, الـكـهـربــاء ا
لـكـون الـنـبوءة مـنـطـقـيـة الـتوجه
واالسـتـراتــيـجـيـة ,خــاصـة فـيـمـا
يـتعـلق بـاعـتمـاد صـنـاعة الـطـاقة
بـاستخـدام الغـاز االيراني مـؤقتا
وحلــــ اســــتـــثــــمــــار مـــشــــاريع
صـاحب النتاج اسـتثمـار الغـاز ا
النفط واستثـمار احلقول الغازية
ضمن جوالت التراخيص في عام
 2014 والتي لم تكتمل لتاريخه.
علـى ضـوء مـؤشرات الـتـأخـر في
ــصـاحب  في اســتـثــمـار الــغـاز ا
جـــــولـــــة الـــــتـــــراخـــــيـص االولى
واشـكـالـيـتـهـا مع شـركـة بـريـتش
بتروليوم لتـجهيز محطات انتاج
الــطــاقــة الـكــهــربــائــيــة  وحـسب
اخلطة الوقـودية مع وزارة النفط
 , الــشــروع في عــام 2009 في
اعـداد دراســة جــدوى بــتـجــهــيـز
بـعض احملـطات الـغازيـة الـعامـلة
واجلديـدة  عـلى الـغاز الـطـبـيعي
ـــســــتـــورد من أيـــران وبـــشـــكل ا
مـــــــــؤقت ,مـن خـالل انـــــــــبــــــــوب
لـتــجـهــيــزاحملـطــات الـغــازيـة في
نـطقـة الـوسطى بـكـميـات تصل ا
الى 800 مـــلـــيـــون قـــدم مـــكـــعب
قـــيـــاسي بــالـــيــوم ,ثـم تــوســعت
الـدراسـة الحـقـا بأنـشـاء خـط ثان
لـتـجــهـيـز احملــطـات الــغـازيـة في
ـنطقـة اجلنـوبية بـكمـيات تصل ا
الى 1000 مــلــيــون قـــدم مــكــعب
قـــيــــاسـي بــــالـــيــــوم مـن الــــغـــاز
الـــطـــبـــيـــعي ولـــفـــتـــرة مـــحـــددة
التتجاوز اخلمس سنوات وحل
إيـفـاء وزارة الـنـفط بـإلـتـزامـاتـها
بـاخلـطـة الـوقـوديـة ,خـاصـة بـعد
تأخرها في إنشاء البنى التحتية

 - بوفاة رفسـنجاني فقدت إيران
ـقـال نــصف دهـائــهـا .. (عـنــوان 

منقول لم يذكر كاتبه)
عــنــدمــا زار وفــد مــجـلـس احلـكم
األنــتـقـالي في عـام  ,2003وعـنـد
لــقــاء الـوفــد رفــســنــجـانـي شـرع
رئـيس الوفـد بلقـاء خطـبة مـلؤها
الــفـراغ حتـدث فــيـهـا عن الــشـعـر
والــفــلــســفـة وشـيء من الــتـرابط
الثـقـافي بـ البـلـدين .. ومـا كان
لرفـسـنـحاني اآل ان يـكـون مـطرق
الـرأس باحـثـاً في حبـات سبـحته
الـتـي كـان يــقـلــبـهــا ذات الـيــمـ
وذات الـشـمـال والسـبب لـدهـشته
عن عـدم األســتـراتــيـجــيـة لــلـوفـد
الــــعـــراقـي في مــــبـــاحــــثــــاته مع
اجلــــانب االيـــــراني  فـــــضالً عن
ا خلو ادمغـة الوفد عن أي فكرة 
ســــتـــؤول األمـــور فـي بالدهم في
ـــســتـــقــبـل الــقـــريب  .. كــان رد ا
رفــســـنــجــاني بـــثالث تــســاؤالت

وجهها للوفد ? 
أوالً : لـلـمـنــطـقـة اخلـضـراء ثالث
بـوابات مـاذا ستـفعـلون لـو اغلق
االمـريكـان بـواباتـها وحـرمكم من

السلطة . 
ثـانـيــاً : أنـتم الـقـيـتم بـكل ثـقـلـكم
على ايـران معتـمدين علـيها حتى
في امــوركم اجلــزئـيــة الـتــافـهـة 
مــاذا لـو تـعــرضت ايـران حلــمـلـة
عسكرية من الغرب وفقدت قوتها
الــتـي تــعــتــمــدون عــلــيــهــا ? أين

ستولون وجوهكم ?
ثـالـثـاً : سـمـعت ان انـصـاركم في
الـوسط وجـنوب الـعـراق يعـانون
األمــــرين من الــــفــــقـــر وانــــعـــدام
اذا الـصحـة والتـعلـيم والعـمل  
لـم حتـدثـونـني عــمـا سـتــفـعـلـونه
ـضـحي ـســكـ وا جلـمــهـوركم ا

هذا?
غـــادر بــــعـــدهــــا رفـــســــنــــجـــاني
االجــــتــــمــــاع .. تــــاركــــا الـــــوفـــد

بذهوله.. !

حــيـنـهـا ,والـتي  ويـتم حــالـيـا
تـــنــــفـــيـــذ مــــشـــاريـع احملـــطـــات
ــعــرفــة في اخلــطـة الــبــخـاريــة ا
ـــائــيـــة. وحملــدوديـــتــهــا ,اجته ا
قطـاع الكـهربـاء ومنـذ تسـعيـنات
ــاضي الى الــتـوسع في الـقــرن ا
انـشاء احملطـات الغـازية الكـبيرة
ذات الــكـفــاءة الــعــالـيــة وســرعـة
االنـــشــاء وانـــخــفـــاض كـــلــفـــهــا
االسـتثمـارية وحـتى التـشغيـلية.
وبناءً على استـقراءات منحنيات
الـطلـب على الـطـاقـة الـكهـربـائـية
ـركـزيـة ــتـضـمـنـة في اخلــطـة ا ا
لــلــفــتـرة (2011-2030) يــكـون
حـــــمـل ذروة  الــــطـــــلب فـي عــــام
2020 بـحدود 25000 مـيـكاواط
التي يتطلب فيها تأم الوقود , 
الـــغـــازي لــــتـــشـــغـــيل الـــقـــدرات
ـــؤســـســــة حملـــطـــات االنـــتـــاج ا
الغازيـة بكمية 6000 مليون قدم
مـكـعب قـيـاسي يـومـيـا ولـيـكـون
حـــمل ذروة الــطــلب ايــضــا عــلى
الطاقة الكهربائية في عام 2030
التي بـحدود 40000 مـيـكـاواط ,
يــتــطــلب فــيــهــا تــأمــ الــوقــود
الغازي بـكمية 8000 ملـيون قدم
مــكــعب قـيــاسي في الــيـوم كــحـد
ادنى لــتــشــغـيـل كـافــة مــحــطـات

االنتاج الغازية فقط.
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ولـغـرض تــأمـ جتـهـيـز الـطـاقـة
, ـسـتــهـلـكـ الـكـهــربـائـيــة الى ا
ــــركـــزيـــة اعــــتـــمــــدت اخلـــطـــة ا
اسـتخـدام انـواع الوقـود االخرى
مـن(زيت الـــغـــاز  زيت الـــوقـــود
الـنـفط اخلـام) لـشـغـيل احملـطـات
الــغـــازيــة كـــبــدائـل ثــانـــويــة عن
استخدام الغاز الطبيعي وبشكل
مـؤقت عـنـد عـدم تـوفـره السـبـاب
اسـتــراتـيــجـيــة او اضـطــراريـة .
وإلهـــمــيـــة تـــامــيـــنه لـــتــشـــغــيل
احملــــطــــات بــــاتــــاحــــة وكــــفـــاءة
عالـيـتـ قدمت وزارة الـكـهـرباء
عــدة مــقــتــرحــات فـي عـام 2007
ـنــصــوريـة الســتــثـمــار حــقــول ا
والـسيـبة وعـكاز الـغازيـة لصالح
وزارة الكـهرباء ,لم توافق وزارة
ـقـتـرحـات في الـنـفط عـلـى هـذه ا
حـيـنـها وال عـلى غـيـرهـا بـانـشاء
مــصــاف صـغــيــرة مــتـخــصــصـة
بــــــانــــــتــــــاج انــــــواع الــــــوقـــــود
ــــتــــخــــصــــصــــة كــــونــــهــــا من ا
اخــتـصــاص عــمل وزارة الــنـفط.
ـوثوق حيث يـقـدر االحـتـيـاطي ا
ــكــامن لـــلــغــاز الــطــبــيـــعي في ا
النـفطية والـغازية حـسب بيانات
وزارة الــــــنـــــفـط بــــــحـــــدود 131
ترلـيـون قـدم مكـعب مـنـها  98.3
تـرلـيـون قـدم مـكـعب االحـتـيـاطي

صـاحب لالنتاج الـنفطي للـغاز ا
ــئــة من لـــيــمــثل نــســبــة  75 بــا
االحـــتــيــاطـي االجــمــالي لـــلــغــاز
الــطـــبـــيــعـي.  ان انــتـــاج الـــغــاز
ـقـدار 2800 ـصـاحب حـالـيـا  ا
مــلــيـون قــدم مـكــعب قــيـاسي في
الــيــوم  ,لــتــحــرق مـــنه كــمــيــات
قدار 1700 ملـيون قـدم مكعب
قــيـاسي فـي الـيــوم وهـذا يــكـافئ
انـــتـــاج طـــاقــة كـــهـــربـــائــيـــة من
مــحـطــات غــازيــة بــســعـة 6000
مـيـكا واط  ويـكـافئ ايضـا انـتاج
ـقدار كـمـيـات من الـنـفط اخلـام 
وهذا 194 الف بـرمـيل يــومـيـاً  ,
يـعني  نزفـا مسـتمـرا جراء حرق
ـــزيـــد من الـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعي ا
ـــصـــاحب  ,في ظـل ســـيـــاســـة ا
نفطـية غيـر واضحة االهداف في
الـصـنــاعـة الـنــفـطـيـة بــعـيـدا عن
سـيـاسـة رسـمت  لـقـطـاع الـطـاقة
في اجــتــمــاعــات جلــنــة الــطــاقـة
الــوزاريــة ومــثــبــتــة في اخلــطــة
ـتضـمنـة في اخلطة الـوقودية وا
االسـتراتـيجـية لـوزارة الكـهرباء,
ليـكون اهتمـامها فـقط على قطاع
االســتــخــراج الـنــفــطي من خالل
جــوالت الـــتـــراخــيص.  و يـــقــدر
ـوثوق  للـغاز احلر االحتـياطي ا
بـــحـــدود  32.7 تـــرلــــيـــون قـــدم
ـئة با ـثل نسـبة  25  مـكعب ,و
من االحـتـيـاطي االجـمـالي لـلـغاز
الـطــبــيـعـي مـوزعــة في حــقـول (
ـــنـــصــــوريـــة اخلـــشم عـــكــــاز ا
كـــورمـــور ,الـــســـيـــبـــة االحـــمـــر
عـدل انتاج يومي جمجـمال ) و
قدار 1500 ملـيون قـدم مكعب
يــومـيـا بــعـد اسـتــثـمـاره ,والـذي
يكـافئ انتاج 5000 ميكاواط من
الـطـاقــة الـكـهـربـائـيـة. و بـدال من
دعم تنـفـيـذ اخلطـة الـوقـودية مع
وزارة الـنــفط وحـسب الــبـرنـامج
الـزمني لـتجـهيـز الغـاز الطـبيعي
من مـصادره الـوطنـية كـبديل عن
اسـتيـراد الغـاز االيراني  لـغرض
تشغيل احملطات الغازية ,اضافة
الى ذلك  االنـحـراف عن تـنـفـيذ
ركزيـة لوزارة الكـهرباء اخلطـة ا
فـي االعـــــــــــــوام (2014 و 2015
و2019) بــــــــســــــــبـب تــــــــدخالت
ســـيــاســيــة فــرضـت فــيــهــا عــلى
الــوزارة أربـعـة  مــشـاريـع انـتـاج
غـــازيــة اســـتــثـــمــاريـــة  بــســـعــة
ـــــقــــدار 10000 اجـــــمــــالـــــيــــة 
مــــيــــكـــاواط النــــتــــاج الــــطــــاقـــة
الـكــهـربــائـيــة تـعــمل عـلـى الـغـاز
الــطـــبــيــعي فــقط ,ومــغــادرةً عن
الـسـيـاقـات الـفــنـيـة والـقـانـونـيـة
الــــتـي وضــــعــــتــــهــــا الــــشــــركـــة
االســـــكـــــتـــــلـــــنـــــديـــــة آي بي أي

تعاقـدة مع وزارة الكهرباء  في ا
تخصصة في بناء عام 2009 وا
ــنــهـاج  االســتــثــمـاري لــقــطـاع ا
ــا اضـطـرت الـطـاقــة الـوطـني ,
وزارة الكهـرباء بعد تـوقيع عقود
ـشـاريع االسـتـثـمـاريـة االربـعـة, ا
واللتزامات تعـاقدية مع الشركات
االســتـــثـــمـــاريــة ,تـــلـــتــزم وزارة
الــكـــهـــربــاء بـــتــوفـــيـــر كــمـــيــات
الـغـازالطـبـيعـي مرغـمـة بـتجـهـيز
ستورد من هذه احملطات بالغازا
جـــمــهـــوريـــة ايــران االسالمـــيــة,
واخملــصص اســـاســاً لــتـــشــغــيل
مـحـطـات انـتـاج الـطـاقـة الـغـازية
التي  تنفيذها من تخصيصات
الــوزارة االسـتــثــمــاريــة وحــسب
ـركزيـة واخلطة بـرنامج اخلـطة ا
ــا اضـطـرت وزارة الــوقـوديـة  ,
الـكـهـربـاء بـاالسـتـمـرار بـتـشـغـيل
مـحــطــاتـهــا عـلـى انـواع الــوقـود
الـــبــديــلــة بــكــفـــاءة مــنــخــفــضــة
وبـاتـاحـة اقل وبـكـلف تـشـغـيـلـيـة
عالية.  اذن ,فما هي اجلدوى من
تـــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريع الـــشـــركـــات
االســتــثــمــاريــة حملــطــات انــتــاج
غــازيـــة في بــيــئــة غـــيــرمــهــيــئــة
اسـتثـماريـاً و فنيـاً و غيـر مهـيئة
تـصـمـيــمـيـاً  لـتــعـمل عـلى أنـواع
وقود بـديلة عن الـغاز الطـبيعي?,
ولـتــسـتـحـوذ عـلى كـمـيـات الـغـاز
الـطــبـيــعي اخملـصــصـة حملــطـات
انــتـاج الـطـاقـة الـغـازيـة الـعـامـلـة
ـنـفـذة من تخـصـيـصات وزارة وا

الكهرباء االستثمارية.
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ونتـساءل االن هـل حتققـت نبوءة
رفسنجاني?  خاصة عندما تكون
اخلسارة مركبة متأتية من فقدان
ــقـدار 6000 قــدرات انـتــاجــيـة 
ميكاواط عند توقف جتهيز الغاز
االيـراني السبـاب فـنيـة او مالـية,
وكذلك مـن خسـارة مـالـيـة بـسبب
االجـحـاف في االلـتزام الـتـعـاقدي
مع الـــشـــركـــات االســـتـــثـــمـــاريــة
لـــتــســـديـــد قـــوائم شـــراء طـــاقــة
كـهـربـائــيـة وبـدون جتـهــيـزطـاقـة
وحـسب اسـلـوب عـقد كـهربـائـية ,
شــراء الــطــاقـة (خــذ -أو- ادفع),
مع اســـــتـــــمــــرار حـــــرق الـــــغــــاز
صـاحب بكـميات 1700 ملـيون ا
قــدم مـكــعب يـومــيـا الــذي يـكـافئ
انتاج 6000 ميكاواط من الطاقة
ـفــقـودة من جـراء الــكـهـربــائـيـة ا
تــوقف جتــهــيــز الــغــاز االيـراني.
واطن لتـستمر بسـببها مـعاناة ا
ويـستـمـر كـيل االتـهـامـات لوزارة
الكهرباء والتشكيك باجنازاتها.

{ وزير كهرباء سابق

بغداد
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(باصات أبو غريب) تلّوح أليام السجن أبان الثمانينات

ـزمـنة تـداهم االمـراض ا
ـعـتـقل فـتـنـخـره جـسـد ا
ـوت وجتـعــله يــنـتــظـر ا
بخـشـوع دون ان يسـبقه
امل اخلروج من الـسجن
 واالنـــعــتـــاق واحلـــريــة

زعومة .. ا
والتــغـيب مــنــطـقــة  ابـو
غريب وسـجنهـا الشـهير
عـن مــــجـــــمل عـــــنــــاوين
قــــــصص اجملــــــمـــــوعـــــة
باعتـباره جتسـد واقعية
يريدها الكاتب يطرز بها
قـصـصه الـعـشـر  مـوثـقا
لـتـجربـة سـابـقـة عـاشـها
ـــعــتــقل في كـــنف هــذا ا
الــذي ارتـــبط بــذكــريــات
سـيــئــة  سـواء في بــحـر
الثـمانيـنات او مـا اعقبه
ابــــان فـــــتــــرة االحــــتالل
االمـريـكـي  ومـا جـسـدته
العنـجهـية االمريـكية من
صور بـشعة مـرت علـيها
الـسنـ مـتـوالـية لـكـنـها
لم تـــســـقط مـن الـــذاكــرة
ـعــتـقـلـون عـمــا  عـاشه ا
الــعـزل  وهم يــجــسـدون

شخـوصـا  هالميـة في صـور قاسـيـة حطت
من قـيمـة االنـسـان ونزعـت عنه  انـسـانـيته
وادمــيـــته  وفق اســئــلــة طــويــلــة قــد تــمال
ـــزعــومــة مــجــلـــدات حــول  االنــســـانــيــة ا
وحـقــوق االنـسـان وكـل الـعـبــارات الـرنـانـة
الــتي بــقــيت صــامــتــة مــذهــولــة امـام تــلك
الـصور  الـسـلبـيـة  والغـامـضة فـتـبرز عـبر
الــقــصـة  الــســابـعــة (حــمـامــة ابــو غـريب)
لتـشيـر بان هـنالك ثـمة امل في ان تـشاركك
حمـامة سـيل االسئـلة الـتي  يكـتنف  راسك
ـدلـوالت وانت تـعـيش عـزلـتك الـقـسـريـة وا
ـكن ان تـطــلـقـهــا امـام مـشــهـد تـلك الــتي 
احلمـامـة وهي تنـاوب  الهـبـوط والصـعود
من شق في سقف الردهة  والعشب اجلاف
على االرض جتمع  عيدان العش اجلديد ..

WOŽ«–«  Ułu

وفي الــقـصــة الـثــامـنـة  تــلـمس احــاسـيس
ـسـاجـ في  لـيل شـتـائي عـنـبـر مـكـتـظ بـا
طـر يهـطل في اخلـارج  فتـبرز مصـحـوب 
قصـة (موجـات اذاعـية) لـتطـلق اخلوف من
ـشحـونـة ومشـاعر االخر  فـي تلك الـفتـرة ا
مـن يـعــيش  فـي تـلـك الـزنــزانــة مــســكــونـا
ـــراقـــبــة والـــتـــلــصـص عــلى بــواقـــعـــيــة ا
خصوصياته فيما تتـحدث القصة التاسعة
في ســيــاق هــذه اجملـمــوعــة  عن  انــشــطـة
تزجي الوقت بـاتظـار االبوذية وهـو عنوان
ذكـورة  ليحـاول الكاتب من خالل القصـة ا
الـــقــصــة  ابـــراز هــواجس الـــســجــ ومــا
يكتـنفه من مـشاعر  تـهبط وتصـعد في تلك
الرحلة احلياتيـة القاسية  ليخـتمها بقصة
اجملــمــوعــة االخــيــرة الــتي حتــمـل عــنـوان
(سـائق القـطـار ) ولـيـجسـد الـكـاتب بولص
ادم  فيها كل  ما عـلق  في تلك التجربة من
وت عـبر ارضية صلبة  في خوف انتظار ا
تـلك الـزنزانـة الـقاسـيـة لـيخـتم الك الـقـصة
بتـلك العـبارة  الـتي حتمل الـكثيـر من  تلك

قلقة: الهواجس  ا
وت في  ابو غريب ! -مكتوب له  ان 

ويجسـد في خاتمـة الكتـاب  الكاتب مروان
يـــاســ الــدلـــيــمي  رؤيـــته ازاء نــصــوص

قـد تـمـر عـلــيك عـبـارة  تـبـدو تـنـويـنـاً في
ـعـنـونة سـيـاق اجملـمـوعة الـقـصـصـيـة  ا
(بـــاصـــات ابـــو غــريـب ) والــتـي صــدرت
لـــلـــكــــاتب بــــولص ادم  صـــيـف  الـــعـــام
ــــاضي عن دار نـــيـــنـــوى  لـــلـــدراســـات ا
والـتـوزيع والـنـشـر بـ85 صـفـحـة  حـيث
يــقـول ادم  بــان اجملــمـوعــة الـقــصـصــيـة
ــذكـورة  تــمــثل الـكــتــاب الـثــالث له في ا
الـواقـعـية  الـوحـشـيـة حـيث يـعـد الـكاتب
ذكور رائدهـا ومطلقـها في سماء االدب ا
ا ان تلك العبارة التمثل العراقي  لكن  
شــيــئــا عــمــا يــريــده  بــولص ادم بــشـان
رغبته في تمرير رسالـة مهمة يبرزها في
سـيـاق  اجملـمـوعـة الـقـصـصـيـة اجلـديـدة
ـا تــوارى وراء قـضـبـان ومـفــادهـا نـقــله 
ســـجــون الــنــظــام الـــســابق من اصــوات
ـطالـبة مكـتومـة  سلب مـنهـا حقـها في  ا
بـــوطن يــعـــيش فــيـه الــكل حتـت ســيــادة
الــقـانــون ويــنـعــمــون بـخــيـراته  دون ان
تتلـبد سمـائهم اجواء احلـروب والقسوة
والــتــنـكــيل الــتي  اخــفـتــتــهـا الــســجـون
الســيـمـا ســجن ابـو غــريب فـبــ اروقـته
مئات احلـكايات الـتي لم يكتب لـها النور
في ان يــبـصـرهــا الـقـاريء  ويــطـلع عـلى
جــانـب اخــر مــخــفي مـن تــاريخ الــعــراق
السـيــمـا الـقــريب وعـبـره  اخــتـفت مـئـات
طالبة باحلرية واالنعتاق من االصوات ا
سـلـطـة الراي الـواحـد  وعـبـثـيـة احلروب
ـتـخـبـطـة  التـي كـانت سـمة والـقـرارات ا
عهـدعـاش من خالله نـظام دكـتـاتوري  لم
يـحـسن الـتــعـامل مع الـراي االخـر سـوى
بـايـداعه بالط الـسـجن الـبـارد اجملـرد من
كل  صوراالدامـيـة البـشريـة  واالنـسانـية
غـيـبة قـسرا في ذلـك الزمن ..فـعال نحن ا
بــحــاجـة الى مــثــلـتــلك الــنـصــوص الـتي
ضــمـتـهــا مـجـمــوعـة الـكــاتب بـولص ادم
القصصية   خـصوصا وان االدب احيانا
يــعـــمل فـي  حــضـــرة الـــتــاريـخ كــمـــوثق
ومـــؤرشف  لـــكل مـــا غــاب عـن كــتـــابــات
ؤرخـ  او غيـبته نـظرة  اخلـوف التي ا
بقيـت تسكن االفـئدة مـحاولة اسـقاط تلك
ــظــلــمـة مـن الـعــقــول البل من الــفــتــرة  ا
االعــمـاق واســتــئـنــاف حــيـاة اخــرى  قـد
ـا مر به تـبـدو صورهـا انـسـانيـة اكـثـر 
ــعـتــقل بــتـلك الــسـجــون واالقـبــيـة ذلك ا
والـدهـالـيـز  البـسبـب  مقـنع  فـحـسب بل
عـبر تـقـارير كـيـدية وافـتـراءات  واكاذيب
اسقطت  نخب لها ثـقلها في اجملتمع من
ضي اجل سلب فـرصتـها في احلـياة  وا
بكل دكتاتورية  وتعنت في سبيل احلياة
 في ذلـك الــزمن الـــذي لم يــتـــمــكن اال من
ـواصـفـات اعـدهـا الـقـسـمـة عـلى واحـد 
النظام بنفسه  ووفق اهوائه ورغباته ..

تضم هذه اجملموعة عشر قصص قصيرة
 لـكـنـهـا مع ذلك فـهي مكـثـفـة كـتـبت بـلـغة
ـيزة وجـاء تـميـزهـا النـها مـعـبقـة بـتلك
االجواء الـتي عاشهـا الكاتب لـينـقلهـا لنا
بكاميرته الـقلمية  مـصورا عنف السجان
ـســجـونــ وااللـفــاظ الـتي واســتـهــزاء ا
دائــمــا مـا تــبـرز امــام مــحـنــة كل ســجـ
ـا يجـري في الـسـجن الكـبـير ـقارنـة  وا
ـثل الـوطن في ذلك احلـ و امـام الـذي 
ما يـجري في تـلك البـقعـة السيـما حـينـما
يقرنها بالتحديد فتبرز الكثير من الصور
لتقطة في سجن ابو غريب لتعزز ذاكرة ا
السجن وما تفرزه من صورة ادبية يبشر
فــيـهــا الــنـاقــد حـســ سـرمـك حـسن  في
سـيـاق مـقـدمـته لـلـمـجـمـوعـة الـقـصـصـيـة
حـيث  يـشـيــر الى الـنـقص الـفـادح  الـذي
يعاني منـه  االدب العراقي  في حقل ادب
الـسجـون  مـستـرسال بـعدد من الـشـواهد
الـتي تـعـزز نــظـريـته بـاخـتـفـاء  مـثل هـذا
ــــــشـــــهـــــد االدبي اجلـــــنس االدبـي  من ا
الـعـراقي  خــصـوصـا حـيـنـمـا يـقـول  بـان
دورة مـعــرض الـقـاهـرة الـدولـي  لـلـكـتـاب
بــنــسـخــته ال 47والــتي اقــيـمـت في عـام
 2017كـــانت قـــد  شـــهــدت  بـــروز نـــحــو
ثالثـ روايـة في ادب الـسـجـون  دون ان
يـكـون بيـنـهـا اية روايـة عـراقـيـة  في هذا

اجملال ..
WOÝU  WM×

ومع ان الــكــثــيــر من االدبــاء الــعــراقــيـ
عـاشـوا مـثل تــلك الـتـجـربـة  وتـلـظـوا من
سـتغرب جراء مـحنـتهـا القـاسيـة اال ان ا
عـزوفــهم عن تــوثـيق مـثـل تـلك الـتــجـربـة
ــــكن ان وابــــرازهـــــا عــــبـــــر نص ادبـي 
يـؤرشف للـمـعانـاة الـتي عاشـوهـا  فضال
عــمـا  ابـرزتـه من فـتــرة قـصـيــرة نـســبـيـا
الـفـضـائـيـات الـعـراقـيـة وهي تـشـيـر عـبـر
برامج محـددة  او من خالل فاصل يـسير
ســـرعـــان مـــا يــــبـــرق  لـــتـــجـــربـــة ادبـــاء
ورياضـي وفنـان حـول جتربـتهم التي
خاضوها عبر الهـبوط في دهاليز االقبية
ـا مـر امــامـهـا مـقــدمـو الـبـرامج وهم ور
يـسـتـضـيفـون  مـحـاوريـهم لـيـمـروا مرور
الـكرام امـام جتـربة تـبـدو  كثـيـفة الـصور
ـكن اختـزالـها بـحـديث قـد يسـتـغرق وال
ا يـتـطلب مـجـلدات لـدقائق مـعـدودة  وا
ضخـمة توثق كل دقـيقـة او ثانـية ضاعت
ـشـاعر ـعتـقل  واالحـاسـيس وا في هـذا ا
ـعـتـقل وهـو يـعيش الـتي كـانت تـكتـنف ا
ازمته النـفسيـة  مقلـبا في اوراق مخـيلته
ـعـتـقل  وعـمن كان وراء عـمـا قاده لـهـذا ا
ذلك  وغــيــرهــا من االســئــلــة الــتي كــانت
تـتـقـافــز امـام  اخملـيـلـة  لـتـنـطـلق مـجـددا
بـدون اجــابـات شـافــيـة  ويـعــزز  الـكـاتب

حــسـ ســرمك حــسن في ســيـاق كــلــمـته
االسـتـهاللـيـة لـلـمـجـمـوعـة بـان مـا انـتـجه
بولص ادم في هذه اجملموعة يعد التفاتة
ـكـتـبـة مــهـمـة  تـسـد نــقـصـا  كـبـيــرا في ا

السردية العراقية  في هذا اجملال ..
يـسـتــهل الـكـاتب  بـولـص ادم مـجـمـوعـته
بقصة (العنقـرجي ) وتتكثف في تفاصيل
ـهـانـة والذل الـتي هـذه الـقـصـة مـشـاعـر ا
ــعـتــقـل  بـدءا مـن االمـراض يــتــكــبــدهــا ا
اجللـدية الـتي تثـيرهـا حشـرة قمل الراس
وهي الـتـي تـعـيش بــحـسب الــكـاتب عـلى
ــبـتـلـ بـهــا  مـرورا بـاحلـيـوانـات دمـاء ا
التي تعيش جتربة االنـعزال القسري وما
 تمـر به من جتربـة حيـاتيـة قد تـقارب في
صــورهـا وســطـورهــا  مـشــاعـر الــسـجـ
وهـو يـعـيش صـامتـا قـانـطـا مـذهـوال عـما
هينة .. ر به من مرارة تلك التجربة  ا
ــســيــر الــبـطـيء  الـذي ولــعل خــيــاالت  ا
تــنـتــجه تـلـك احلـيــاة في ظل  الـزنــزانـات
يـؤثـر لــكي يـكـتب عـنـه الـكـاتب في خـضم
قصـة اخـرى  يعـنـونهـا ب(حـدث ذات مرة
ـرات تـلك ـمــر) ولـعل  مـا شـهــدته  في ا
ـعــتــقالت يــنــذر بــالــكــثــيــر من االفــكـار ا
والـــهــواجس  الـــتي جتــعـل من مــخـــيــلــة
الـكاتب مـكـتنـزة بـالكـثيـر من الـصور ازاء
مـرات التي هي بالنهـاية مثـلما هو تلك ا
االمل باالنعـتاق  واالنـطالق خارج اسوار

السجن ..
) وهي القصة اما قصة (صـندوق بينـام
الثالثـة التي تطـالعها  في هـذه اجملموعة
ـا  يـعيـشه فـهي قـصـة تـعـبـر عن  رمـزيـة 
عتقل في تلك احلياة وما يحاول ايداعه ا
في صـندوق افـكـاره حـريـصا عـلى اغالقه
كن ان يبرزه امام االخرين متـكتما عـما 
ذلك الــصـنــدوق من رمــوز تـرسخ بــذاكـرة

السج ..
فـيـمــا يـحـاول في الـقـصــة الـتـالـيـة  الـتي
حتمل عنـوان (الطعنـة الغامضـة )تصوير
ـســجـونــ  وهـو مــشــهـد اعــتـاد عــلـيـه ا
الـقـتـال بـالـسـكاكـ لـكن مـع  ما يـبـثه من
عـتـبـة نـصـيـة في الـعـنـوان الـسـابق يـذكر
عـتقل بالـطعـنـة الغـامضـة التي  اودت بـا
ظلمة  السيـما عبر سنوات لتلك االقبيـة ا
الثمانـينات والتـقارير السـرية التي كانت
ن يستـهدف بها ان ثابة طـعنات تـريد 
ن كـتب ذلك يـنـحـو نـحــو افـسـاح اجملـال 
الــتــقــريــر بــافــتـــراءات كــيــديــة واكــاذيب
ن تلـظى بـها في الواقـعيـة لـها  لـتـودي 
جوف سجن اليـرحم وسجـان نزع عنه كل
مــشـــاعــر االنـــســانـــيــة  لـــيــنـــقل  صــورة
االنسـانـية لـشـريعـة الغـاب مـجردا من كل

ما  عززته قيم احلياة ..
في القصة اخلـامسة والتي حـملت عنوان
اجملـمـوعـة (بـاصـات ابـو غريـب ) تـتشـكل
مدلوالت االنـعتاق بـصور مخـتلفـة  يكثف
فــيــهـا الــكــاتب  جتــسـيــده لــهــا في رؤيـة
ســيـنـمــائـيـة تــنـقل لك اجـواء بــرد كـانـون
الــقـــارس    وااللــقــاب الـــتي يـــســبـــغــهــا
ـسجـونـون القـرانهم  في تـزجـيـة الوقت ا
واخـتـزال الـتـعـريف  والـتـذكـيـر بـاقرانـهم
مرورا برؤية االخر  التي تضخ اسى وذل

 جتاههم ..
امـا القـصـة السـادسـة التي حتـمل عـنوان
(عالكـات تـعـبـان ) فهـي تتـوارى مع االمل
ـمـطـول الـذي الجـدوى له  في ان يـسـهم ا
بــرؤيــة بــصــيص لالمل فـي نــهــايـة رواق
طــويل  الانــوار فـيه  خــصــوصـا حــيـنــمـا

اجملمـوعة  مـشيـرا بان مـا يحـسب للـكاتب
هـو مــخـيـلـته الـفـنــيـة  الـتي اسـتـحـضـرت
تـفـاصـيل صــغـيـرة  وهـامـشـيـة  في حـيـاة
الـسجـنـاء  معـيـدا كتـابـتهـا من جـديد دون
رتــوش تــقـلــيـديــة مــبـتــذلــة  حـيث يــؤشـر
الـدلـيـمي  بـانـسـيـاق معـتـاد من جـانب من
ثل هذه الشخصيات  فيؤكد بان يتصدى 
الـــــكــــاتب بـــــولص ادم من خـالل قــــصص
ـذكـورة الـعشـر  يـشـارك خـفة مـجـموعـته ا

الكوميديا  بقسوة التراجيديا ..
بـقي ان نـشـيـر الى ان احملـطـات الـثـقـافـية
ـنــحـدر من مـديـنـة لـلـكــاتب  بـولص ادم  ا
ــولــود فـــيــهــا عــام  1962قـد ـــوصل وا ا
تـنـوعت  بـ كـونه فنـانـا سـيـنـمـائـيا  الى
جـانب كتـابـته الشـعـر  والقـصـة القـصـيرة
والقصة القصيرة جدا  الى جانب الرواية
 والـنـقــد اضـافـة البـداعه فـي الـنـقش عـلى
ــرمــر  حــيث تــشــيــر  ســيــرته الــرخــام وا
االدبيـة  لكـونه اول سـينـمائي  في الـشرق
يعالج  ثيمة اغراق صاالت العرض بافالم
العـنف خالل فتـرة احلرب  وذلك من خالل
فــيـلـمه(مــقـالـة سـيــنـمـائـيــة ) والـذي مـثـله
الـفـنـانـان  مـروان يـاسـ  ونـاصر مـؤنس
الى جــانب قــيـامه بــاخـراج قــصــته (سـبع
عيـون ) بعد حتـويلـها الى فيـلم سيـنمائي
جـــســـده  كل من الـــفـــنـــان فـــاضل خـــلـــيل
وسميرة احلـسني  حيث حاز الـفيلم  على
هرجان الثاني جائزة الشباب االولى في ا
ـــيـــة عـــام لـالفالم  عـــلى مـــســـرح االكـــاد
1986كــمـا نــشــرت له  عـشــرات الــقـصص
والــقــصـــائــد والــدراســـات الــنـــقــديــة  في
مـــخــتــلف الـــصــحف واجملـالت  الــورقــيــة
ـواقع االلكـترونـية .. وصدر والعـديد من ا
له في الـقـاهـرة عام  2010كـتابـه (ضراوة
احلـيـاة الالمـتـوقـعـة ) بـيـنـمـا صـدر له في
الـعـراق عـام  2013كـتــابه (الـلــون  يـؤدي
الـيه ) وكالهـمـا يـنـتـمـيـان الدب الـواقـعـيـة
الـوحـشــيـة الـذي يـعــد الـكـاتب بـولص ادم

رائدها  االبرز .
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كان) للكاتب جمال العتّابي قراءة في  (داخل ا

الـغنـاء والـلـحن .  الذين اشـتـهـروا في تلك
ـرحـلـة  مـنـهم . فـاضـل عـواد في اغـنـيـته ا
ـشـهورة (ال خـبـر) سـعـدون جـابر في اول ا

براعة مـتمكنـة في التفـتيش والبحث في
ــاضي . والــتــجـول في اوراق شــجـرة  ا
محـطاتهـا عبـر قطار الـعمر  ليجـد نفسه
ــكــان . زمــنـاً ومــكــانــاً . هـذه في داخل ا
الــرحــلــة الــعــمــريــة ســافــرت في دواخل
الـزمـكـان قـرابـة اكـثـر من نـصف قـرن من
الــزمن  تــبـــدأ رحــلـــتــهـــا مــنـــذ بــدايــات
ـــاضي  في اخلــمـــســـيـــنـــيـــات الـــقــرن ا
ـتــعـة في ــشـوق بــا اســلـوبــيـة الــسـرد ا
ــاضي وعــلى عــتــبـات ســيــاحـة الــزمن ا
ــكــان والــزمــان  . احلــاضــر . بــتــوثق  ا
تاريـخياً واجـتمـاعياً وسـياسـياً وثقـافياً
ـهــا وشــخـوصــهــا  احلــاضـرة  في بــعــا
مسـاحات  الـزمكـاني . جند زمـناً عـراقياً
ــراحـله وتــنــقالته وتــقـلــبـاته شــفـافــاً  
كـان (العـراق) . والزمـكان إحدى داخل ا
وضوعات احليوية التي نالت قدراً من ا
اإلهـتــمـام في مــجـال األعـمــال اإلبـداعـيـة
وقــد جتــلّت بــشــكل واضح فـي كــتــابـات
الـعــتــابي بــصــدق ووظــفــهــا كــحــقــيــقـة

تسجيلية وثائقية. 
تــبـدأ رحـلــة الـعـمــر مـنـذ  انــهى دراسـته
االبتـدائية  ليـبدأ ركـوب قطـار العـمر في
محطاتـه اخملتلفـة. بأختصـار شديد جند

ــكــان حــاضــراً بــالــوصف روح وجــســد ا
والــتـحــلـيل واحلــكـايــة  . في الــبـحث في
تضاريس الـذاكرة العراقـية . منـذ انتقلت
عـائــلـته من قـريــة (الـغـازيــة / نـسـبـة الى
لك غازي  حتولت بعـد تموز  1958الى ا
أسم الــنـصــر) واالنــتـقــال الى بــغـداد الى
مـــديــنــة  (الــهــادي / حتـــولت بــعــد  عــام
 1958الى مديـنة احلريـة) . يضم الـكتاب
 18مـــقــالــة بـــارعــة اجلـــودة في ســردهــا
ــديـــنــته حلـــكـــايــات الـــزمن . وخــصـص 
دينة (مدينة احلرية) ثمـاني منها . هذه ا
(العمـارة االنسانيـة الشامـخة) جمعت كل
ــؤتـــلــفــة في الـــوان الــطــيف الـــعــراقي  ا

التعايش واالخاء.
WIO½« WM¹b

(مـديـنـة احلـريـة كـانت أنـيـقـة بـسـكـانـيـها
وفـي بــيــوتــهــا نــسل طــيب يــنــتــمي بــكل
االعـــراق والـــقـــومـــيــات  من عـــرب وكــرد
وطـوائف فـسـيـفـسـاء مـخـتـلـفة  عن بـقـية
أحـــيـــاء بـــغـــداد االخـــرى الـــتي وفـــد الى
بـعـضـهـا أبـناء الـريف  الذيـن وقعـت بهم
االقدار لـلـهجـرة نحـو الـعاصـمة) ص. 52
ــكـان بــحالوته ومـراراته  . تـمــدد داخل ا
تــبـــدأ رحــلـــة قـــطــار الـــعــمـــر من قـــريــته

(الــغــازيـة) الــتي تــمـلك بــســاطـة الــعـيش
ـقـهى الطـيني القـرويـة والفالحـية . الى ا
الـذي يـتـجـمع فـيه ابـنـاء الـقـريـة في عـبق
الدخـان والغـبار  الى الشـطرة ومـكتـبتـها
الوحـيدة  الـتي ساهـمت بـشـكل فـعال في
الــتـوعــيـة الــثـقــافـيــة والـســيـاســيـة . الى
ناضل (حسن العتابي) عـلم ا شخصية ا
بنـشاطاته ـؤثرة   الشـخصـيـة الشـعبـية ا
السيـاسيـة واحلزبيـة (ينـتمي الى احلزب
الشـيوعي) والـثقـافيـة والفـنية   بجـهوده
ثابـرة في توعية الـناس البـسطاء . وقد ا
برز بـعد ثورة  . 1958كوجه شـعبي على
مـسـتــوى  واسع الـنـطـاق . لــكـنه تـعـرض
ـــطــــاردات والـــســــجـــون الحـــقــــات  وا ا
واالعتقاالت . لكنه  ظل مصراً على افكاره
الـسـيـاسـيـة واحلـزبيـة حـتى وافـاه االجل
عـام  . . 2007كــمــا عـــرج عــلى الــوجــوه
الـثـقــافـيـة والـفـكـريــة الـتي بـرزت في تـلك
ــرحـــلــة . وكــذلـك الــوجــوه الـــثــقـــافــيــة ا
واالدبـيــة الـتي بــرزت في مـديـنــة احلـريـة
ـبـدع الـكـبـير ثـال : ا مـنـهم عـلى سـبيـل ا
الــقـاص والــروائي أحــمـد خــلف . حـمــيـد
اخلــاقـــاني . الـــشــاعـــر حـــا الــصـــكــر .
ـنـعـم االعـسم الـكـاتب والـصـحـفي . عـبـدا
وكذلك عـرج على الـشاعـر الذي بـرز جنمه
ـدرس الشـاعر السـاطع في تـلك الـفتـرة  ا
مــظـفــر الــنـواب  الــذي اشـتــهــر  كـشــاعـر
شهورة على نطاق الشعبي  وبقصائده ا
واسـع آنــذاك . مـــثل قـــصـــيـــدة . احلــرز .
صويـحب  الـريل وحمـد . كـمـا بـرز ناشط
سياسي وثقافي بارز في الوسط الشعبي
ـــبــدعــ في والـــثــقــافي  . وعـــرج عــلى ا

اغــنـيـته (أفــيش بـروج احلــنـيه) فــقـد كـان
عـامل بــنـاء مع (االسـطه جــلـوب) . سـامي
كـمـال في أول أغـنـية لـه (رايح وين) فـترك
مـهنـة احلالقـة لـيـتـفرغ
الى مــــشـــواره الــــفـــني
لحن طـرب وا وكذلك ا
ـطرب جـعـفـر حـسن . ا
حمـيد مـنصـور . عازف
الــكــمــان فــالح حــسن .
كاظم الساهر  وغيرهم
الــكـــثــيــر . هــذا عــطــاء
شبـاب مديـنة احلـرية .
كـمـا عـرج الـكـتاب عـلى
مـعالـم بغـداد الـتـراثـية
ـــقـــاهي واحملالت في ا
والـــــشـــــوارع . شـــــارع
تنبي الرشيد . شارع ا
جتد فيه  (معنى وعبق
 الـــتـــاريـخ) في رحـــلـــة
الـــبـــحـث عن الـــكـــنـــوز
الثـقافـية واالدبـية . في
رحلة البحث عن الكتب
وخــاصـــة أيــام اجلــمع
تنـبي) ملتقى (جمعـة ا
زوار الثقافة والكتاب .
ـــــفـــــارقـــــات بـــــ   *ا
السخـرية والتـراجيدية

. نقتطف منها هذه  .
- انـــــــهـى الــــــــكــــــــاتب
مــدرســـته االبــتـــدائــيــة
ـدرسة واالنتـقـال الى ا
ــــتـــوســـطــــة في عـــام ا

 . 1959 / 1958وسـافــر وحـده لــيالً لـكي
يــكـــون حــاضـــراً صـــبــاحـــاً في مـــدرســته
اجلـديدة  كـانت لـيــلـة مـطـر وبـرد . حـشـر
نـــفــسه مـع الــركـــاب في ســيـــارة اخلــشب
ـواصــلـة ـة  لــكـنــهـا لم تــسـتــطع ا الـقــد
الطريق  فغطست في الـط ليالً وتعطلت
وحش . يـلسعهم ـظلم وا وسط الطريق ا
طـر . ولكن بـرق من بعـيد ضوءاً البـرد وا
يقـترب الـيهم  تنـفسـوا الـصعـداء بالـفرج
بــأنـقــاذهم من ورطــتـهم  وانـكــشف االمـر
كـانت سـيـارة الـشـرطة   وراحـوا افـرادها
يـحـيـطـون  ويـفـتـشـون في وجـوه الـركـاب
بتطلع غريب  وح سألوا عن هذه غرابة
الـنـظرات   رد أفـراد الـشـرطة (نـبـحث عن
تآمر) رشيـد عالي الكيالني . الذي هرب ا
الى مــدنـنــا لـيـحــتـمي بـشــيـوخ الـعــشـائـر
ـعـادين لــلـثـورة والـزعـيم) ـوالـيـة له  وا ا
ص . 22وح رؤى خبر احلكاية الى أمه
أبوك  فـقـالت بـبسـاطـة وعـفـويـة (ولـيدي  
ايـــضــاً كــان في تــلك الــلـــيــلــة يــبــحث عن
رشيـدعالي) ص ?. 22عاصـر الكـاتب تلك
األحــداث وعـــايــشــهــا وهــو مــايــزال فــتى
صغـير وعـانت عائـلته أشـد ألوان الـعذاب
بعدانـقالب شباط عام   1963الذي احدث

مجازر دموية ضد اليسار العراقي . 
- يوم القـبض على (اخلنـافس) بعد تولي
تخلفـة خيرالله طلفاح العقلية الرجـعية ا
لـيــكـون والـيــاً عـلى بـغــداد (احملـافظ) قـام
بـالـهجـوم االرعن عـلى الـنـسـاء الـسـافرات
بـشق ثيـابهـن وتلـطيـخـها بـالـصبغ بـشكل
وحشي ومـتعـجرف . وكـذلك الهـجوم على
الـــشــبــاب في شـــعــورهم الــطـــويــلــة . في

جتــمــيـــعــهم في اقـــفــاص مــخـــصــصــة
لـلـسـجـنــاء ونـقـلـهم الى الـسـجـون جلـز
شــعـــورهم الـــطـــويـــلــة بـــكل وحـــشـــيــة
واستهتار  كأنهم سبـايا الغزوات . الن
رؤوس (اخلـنـافس) يـتـطالـون عـلى أمن
نـعون من  حتـرير فـلسـط الدولة  و
وال يتم حتريرها إال  بقص شعر الرأس
ـا حــدى بـأحـد الـضـحــايـا ان يـحـتج  
عـلى هـذه الـوحـشـيـة (تـفو عـلى يـا زمن
..... تـفــو يـا بــلـد) ص . 114وحـقـاً حل

وت والهالك العراقي . زمن ا
-في مـقــهى نـعـيس الـقــصـيـة في طـرف
ديـنـة فجـأة ينـتـقل أحد روادهـا (بائع ا
الـثـلج) إلى أعـلى مـراتب الـسـلـطـة بـعـد
إنقالب مشـبوه مـدبر عام  68بالـتعاون
مع اجهـزة مـخابـراتيـة اقلـيمـية ودولـية
فيودع (األحـمر) الـكشك نهـائياً في زمن

األقدار السياسية الهزلية. 
جــمـــال الــعـــتــابـي في كـــتــابه اجلـــديــد
تع وجميل يكاد يختصر وطناً بسرد 
يـرتقي الى مـسـتوى الـشـعر في الـعـديد
من احملــطــات(الــزمـكــانــيـة) واســتــطـاع
الــكـــاتب أن يـــوظف عــنـــاصـــر الــبـــنــاء
ـوحي تـوظيـفـاً فنـيـاً أهّله أن الـسردي ا
ــوذجــاً مــتـمــيــزاً في الــكــتــابـة يــقــدم 
تداخلت فيه السيرة واحلدث السياسي
والتـاريخ خالل حقبـة زمنـية طـويلة من
تـاريخ الـعـراق احلـديث في الـوقت ذاته
كشف هـذا العـمل عن قدرات الـكاتب في
لغته السردية وأدواته التـعبيرية فشكّل
الـكـتـاب إضــافـة نـوعـيـة مـهـمـة في هـذا

اجلنس من الكتابة

tO UF Ë œ—u*« sŽ

 UÒMŽË

œ«bŠ wKŽ

بغداد

دونة لوال كـثير السؤال  الذي أبـداه الباحثون واألصدقـاء متفضل ماكنت ألكـتب هذه ا
ورد). وحتقيقاً لرغبتهم في اإلجابة أقول: عن أسباب مغادرتي رئاسة حترير مجلة (ا

نزل ـ في مسـرحية (الواد سيد الـشغّال)  وفي حوار ب سيـد (عادل إمام) وصاحب ا
(عمر احلـريري) يخبره أن الصحون التي كسرت في احلفـلة بسببه غالية الثمن  كونها
حتمل توقـيع (نابليون بونابرت)  فيـجيبه (سيد) متعجبـاً من نابليون الذي ترك اجليوش

ماليك وانشغل بالتوقيع على الصحون!. واالنكليز وا
سـرحية يوم بعث مـعالي وزير الثقـافة على بعض مجالت دار ـشهد من ا  تذكرت ذلك ا
ورد ـ لـيطلع عليها فـفاجأنا بتمرير قـلمه على بعض بحوثها الشؤون الثـقافية ـ ومنها ا
ـفردات التي تـرد فيـها. وقد مركزاً مـعظم جـهده عـلى وضع (الهمـزات) و(التـنوين) في ا
ا ـمـاثـلـة  ـعـالـيه) ذلك الـفـعل الـذي لم يـكن هـو سبب دهـشـتي ا شـكرت ـ مـع نفـسي ـ (
انـتـاب (الـواد سـيـد) بل مـا تـهيـأ لـ (مـعـالـيه) من وقـت فائـض ليـراجـع اجملالت ويـصوب
(هـمزاتـها) و (تـنـوينـها) تـاركـاً جانـبـاً مهـام ثالث (رمانـات) وضـعت ب يـديه: (الـثقـافة)
و(اآلثـار) و(السـياحة) ومـشكالتـها وإشـكاالتهـا وواقع حال الـثقافـة العـراقية ومـكابدات
أهـلـهــا. وقـبل ذلك وبـعــده تـغـاضــيه عن أحـوال (دار الــشـؤون الـثـقــافـيـة الــعـامـة) ـ هـذه
ـؤسسـة النـبيلـة التي واصـلت تقـد (الرغـيف الثـقافي الـعراقي) سـاخنـاً منـذ أكثر من ا
نـصف قـرن ومـا تزال ـ ومـا تـعـانـيه من ظـروف ومـتاعب فـي مبـنـاهـا الـذي تـداعت بعض
راته وتـناقص الكـادر العامل فـيها إلى جدرانه وسـقوفه  وتآكـلت أرصفته وأعـمدته و
ا ـوظفـة أو اثـنـتـ  ر حـد غيـر مـعـقـول  حـتى أن كل مـجلـة من مـجالت الـدار تـدار 

تناوبتا العمل على مجلت معاً !.
ـ ولم يـكن وضع (الـهمـزات) و(الـتنـوين) لـيـثيـر الـعـجب عنـدي بـقـدر أمر آخـر تـصدى له
ورد)  فقـد وجّه بأن تـتوقف عن نـشر الـبحوث األدبـية مـكتـفية (مـعالـيه) يخصً مـجلـة (ا
ورد عن نشر وضوعـات التراثـية  وذاك أمر يثـير الغـرابة  إذ لم تنقـطع ا بغيـرها من ا
مثل تـلك البحوث منذ عـددها األول الصادر سنة 1971م  ومـا تاله من أعداد سنواتها
الـتي صورت فـهـارس بعـضـهـا وأرسلـتـها إلى (مـعـاليـه) مع الدكـتـورة مديـر عـام الدار
مبديـاً  اعتذاري عن االستـمرار برئـاسة حترير اجملـلة إذا ما أصـرّ (معاليه) عـلى قناعته

تلك .. وذلك ماكان.
ن هم في معيّـته  حتى وجدتـه ينثره ـ كنت أظن أن (مـعاليه) شـحيح في توجـيه الشكـر 
عــلى مـجــلـة (األقالم) وكل األســمـاء الــواردة في عـددهــا اجلـديــد قـبل صــدوره ورقـيـاً 
فأدركت أن يد (مـعاليه) مـبسوطة إلبـداء الشكر حـ يريد لـها ذلك و(مقبـوضة) بإصرار
سـهب في التـنويـهات (الفـيسـبوكـية) ـ عن اإلشارة إلى حـ يأبـاه. فقـد تغاضـى ـ وهو ا
مـجـلة (الـتـراث الشـعـبي) التي صـدرت في الـتوقـيت نـفسه الـذي صـدرت فيه (األقالم) 
ولم يكلف نفسه أو مكتبه بتوجيه الشكر لألستاذ (قاسم خضير عباس) رئيس حتريرها
الـذي اسـتـبـدله بـبـرود غـريب  من دون أن يـلـتـفت (مـعـالـيه) إلى الـسـنـ الـتي جتـاوزت
ثـقف النـبيل في دار الـشؤون الـثقافـية الـعامـة محرراً األربـع تـلك التي  قـضاهـا هذا ا
في مجلـة (التراث الشـعبي) ثم رئيسـاً لتحريـرها  حتى إحالـته الى التقاعـد وهو معاون
مديـر عام الـدار  ليواصـل رئاسة حتـرير مـجلـته األثيـرة من دون كلل عـلى رغم وضعه
ـتـعب وبـعـد منـزله عن الـدار. ومـا كـان استـقـبـال (معـالـيه) له أو شـكـره على الـصحي ا
سة وفـاء تأتي عـلى مقدار سـجايا من هم جـهود تـلك السنـ ليـكلفه شـيئاً  بـقدر كـونه 

أهل لها.    
ـورد) يسعى للـنهوض بـها وفاء ألرواح أساتـذة أجالء سبقوه ـ أما من جـاء إلى مجلة (ا
في رئـاســة حتـريـرهــا  مـتــحـمالً ـ خالل ســنـوات خـمس ـ أعــبـاء مــضـافـة فــوق أعـبـائه
يـة  فـبـذل جـهـده ـ وعـلى نـحـو شـخـصي ـ حـتى حـصل لـهـا عـلى رقم مـعـياري األكـاد
دولي وأحالهـا مجلة علميـة معتمدة لدى اجلامـعات العراقية والعـربية  وعمل دائباً على
ـستـواها  وانـتظـام صـدورها  وجـعل منـها (مـورداً) مالـياً تـضاف مـدخوالته االرتـقاء 
إلى الدار فإن (معاليه) عنه تلهى. وما كان (صاحبنا) بحاجة إلى إشادة أو كتاب شكر
من (معـاليه)  وليس مثله من يبحث عن ذلك من مثـله  وهو الذي وطّن نفسه على الزهد
بـهذا مـنـذ سنـ  وقد بـلغ الدرجـة األخـيرة في الـسلم الـوظيـفي  وكـان قد حـصل على

درجة (األستاذية) أيام كان (معاليه) للتو يقلب شهادة الدكتوراه ب يديه (طازجة).
ـا يــريـدك ربح ال تـقـبـله خـسـارة) . نـعم ـ أخـيـراً .. يــقـول أهـلـنـا في مـثل أمـر كـهـذا : (ا

حيطك الثقافي . خسارة لقناعاتك  وجهدك  ووقتك  وصلتك 
ي عراقي { اكاد
{ عن مجموعة واتساب

غالف الكتاب

غالف اجملموعة القصصية
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{ بـاريـس (أ ف ب) - يـثـيـر ظـهـور
نسخة متحورة من فيروس كورونا
تحدة القلق في جميع ملكة ا في ا
أنـحـاء أوروبـا بـعــد تـقـاريـر أفـادت
أنها مـعدية أكـثر من سابقـاتها لكن
ـرحـلـة عـلى أنـها ال دلـيل في هـذه ا
تــسـبـب أعـراضــاً أشــد خــطـورة أو

تقاوم اللقاحات وفق اخلبراء.
{ هل من الطبيعي أن يتحور الفيروس?
- حتــــتــــوي الـــفــــيــــروســـات مــــثل
الـكائـنات احلـيـة األخرى عـلى مادة
ـكن أن تـخـضع لـلـتـعديل جـيـنـيـة 
(تـظـهـر فـيـهـا طـفـرات أو حتـورات)
عـنـدمـا تتـكـاثـر داخل اخلاليـا التي
تـنـتشـر فيـهـا أو عن طريـق التـبادل
بـ الفـيـروسات (إعـادة انـدماج أو
تـــركـــيب). يـــحـــدث هـــذا في أغـــلب
كن لـهذه األحيـان بدون عـواقب و
الطـفرات أيـضًا أن تـمنح الـفيروس
مــــيـــزة أو عــــيـــبــــاً يـــؤثــــران عـــلى
ة ـا هـودكـروفت عـا بـقـائه.قـالت إ
األوبـئــة في جــامـعــة بـرن لــفـرانس
بـــــرس "هــــنـــــاك بـال شك اآلالف من
الطـفرات".وأضاف أسـتاذ األمراض
عدية في جامعة ليفربول جوليان ا
هــيـســكـوكس كــمـا نــقل عـنه مــركـز
اإلعالم العلمي أن "األهم هو معرفة
ما إذا كـان لهـذه الطـفرة خـصائص
لــهــا تــأثــيـر عــلى صــحــة اإلنــسـان
وعــــــــــلـى الــــــــــتــــــــــشــــــــــخــــــــــيـص
والــلـــقـــاحــات".حتـــتـــوي الـــساللــة
اجلـــديــدة الــتـي دفــعت احلـــكــومــة
البـريطانـية إلى دق ناقـوس اخلطر
عــلى وجه اخلــصـوص عـلـى طـفـرة
تـــــســـــمى أن501واي في بـــروتــ
شـوكـة فـيروس كـورونـا وهـو نـتوء
مـوجــود عـلـى سـطــحه ويــسـمح له
بــااللــتــصــاق بــاخلاليــا الــبــشــريـة
الخـتــراقـهــا ويــؤدي بـالــتـالي دوراً
رئـيـسـيـاً في الـعـدوى الـفـيـروسـية.
منذ بداية الوباء حمل النوع األكثر
انتـشارًا من سـارس-كوف- 2طفرة
تُـــســمى دي614جي في الــبــروتـ

نفسه.
{ هـل الــنـــوع اجلــديـــد أكــثـــر تــســـبــبــاً

للعدوى?
- قــال وزيـر الــصـحــة الــبـريــطـاني

مـــات هـــانـــكـــوك األحـــد أن الـــنــوع
اجلـــديــد "خـــارج عن الـــســيـــطــرة".
وحتــدث رئـيس احلــكـومــة بـوريس
جونسون عن ارتفاع معدل العدوى
ـئة وهو إعالن أدى بـنـسـبة 70 بـا
بـــالــــعـــديـــد من الـــدول في أوروبـــا
وحــول الـعــالم إلى تـعــلـيق وصـول
الـــــوافـــــدين عن طـــــريق اجلـــــو من
بـــريـــطــانـــيــا.فـي الــواقـع "واجــهت
ــتــحــدة فـي األســابــيع ــمــلــكـــة ا ا
األخــيـــرة زيــادة ســريـــعــة في عــدد
اإلصـابـات بـكـوفـيد- 19في جـنوب
شرق إنـكلترا" وأظـهرت التـحليالت
أن "نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة من احلـــاالت
تــنـــتـــمي" إلى الـــطـــفــرة اجلـــديــدة
لـلـفـيـروس وفق مــا كـتـبت الـوكـالـة
ـــكــــافـــحـــة األمـــراض األوروبـــيـــة 
األحـــد.الحـظ الــعـــديـــد مـن خـــبــراء
الـصـحـة أيـضًـا أن الـزيـادة في عدد
ـسـتـشـفـيـات حــاالت الـدخـول إلى ا
نطـقة اإلنكلـيزية تزامنت في هذه ا
مـع ظـهـور هـذا الــشـكل اجلـديـد من
الـــفــــيـــروس. ونـــقل مـــركـــز اإلعالم
الـعـلـمي عن بـيـتـر أوبـنـشـو أسـتاذ
الـــطب الـــتـــجـــريـــبي فـي جـــامـــعــة
إمـبريـال كولـيـدج في لنـدن قوله إن
"أســـبــاب تــزايـــد الــعـــدوى لــيــست
واضحة بعـد. ما زلنا نـعمل لنعرف
إن كان ذلك بـسبب تـكاثر الـفيروس
عـلـى نـحـو أسـرع أو ارتـبـاطه عـلى
نـحــو أفـضل بـاخلاليـا الـتي تـبـطن
ـــــا ".ولـــــكن إ األنـف والـــــرئـــــتـــــ
هودكروفت بدت حـذرة بشأن القول
إن "مـعــدل الـعـدوى ارتــفع بـنــسـبـة
ــبــكــرة  ?"%70ألن الــتــقــديــرات ا
ـكن مـراجـعـتـهـا و"ألنـنـا ال نـعرف
الكثير عن الكيفية التي  بفضلها
احلــصـول عــلـى هـذا الــرقـم". وقـال
مــــــارك هــــــاريـس أســــــتـــــــاذ عــــــلم
الـفــيـروســات في جـامــعـة لــيـدز إن
ثابة ذريعة هذه الطفرة قد تـكون 
تـسـتخـدمهـا احلـكومـة البـريـطانـية
جلـــعل الــــنـــاس يـــنــــســـون أن رفع
اإلغالق كـان سـريـعاً جـدًا في أوائل
كــانــون األول/ديـســمــبــر في لــنـدن
وجنوب شـرق إنكلتـرا.وفي فرضية
ــركـز أخــرى قــال مــســاعــد مــديــر ا

{ واشـــــنـــــطن (أ ف ب) - الـــــتـــــقى
ـنـتـهـيـة واليـته الـرئـيس األمـيـركي ا
دونــالــد تـرامب ونــائــبه مــايك بـنس
مساء اإلثـن في البـيت األبيض ما
يـعــكس نـيـتـهـمـا في تـشـكـيل جـبـهـة
وقـراطي موحدة فـي مواجهـة الد
الـذيـن يـطــالــبــون بــرحــيل الــرئـيس
فورا.والرجالن اللذان عقدا أول لقاء
بـيـنــهـمـا مــنـذ خالفــاتـهـمــا وأعـمـال
العنف في مبـنى الكابـيتول األربعاء
اضي أجـريا "مـحادثـة جيـدة" كما ا
أعـلن مسـؤول أمـيـركي عشـيـة توجه
تــرامب الى تـكــسـاس الــتي يـزورهـا
الثالثـاء.وجـاء هذا الـلقـاء الذي عـقد
بعيدا عن الكامـيرات بعد يوم مكثف
من الــعـــمل في الـــكــونــغـــرس حــيث
ــوقـراطــيــون في اجتـاه مــضى الــد
فـتح اجـراء عـزل ثـان بـحق الـرئـيس
ـنـتهـيـة واليته بـتـهـمة "الـتـحريض ا
على الـعنف" الذي شـهدته العـاصمة
ـسـؤول األمـيـركي الـفـدرالـيـة.وقـال ا
الـــذي رفض الـــكـــشف عن اســـمه إن
تــرامب وبـــنس "تــعـــهّــدا مـــواصــلــة
عملهما في سـبيل البالد حتى نهاية
واليـتــهـمــا".وعـمــلـيــا هـذا يــعـني ان
تــرامب ال يــعــتـــزم االســتــقــالــة قــبل
انــــتــــهــــاء واليــــته في  20كــــانــــون
الـــثـــاني/يـــنـــايـــر اجلـــاري مـــوعـــد
ـوقــراطي جـو بـايـدن تـنــصـيب الـد
تحدة.وهذا يعني رئيسا للواليـات ا
أيـضـا ان بــنس ال يـعـتـزم من جـهـته
ـوجـب الـتـعـديل تــنـحـيـة الــرئـيس 
اخلامـس والعـشرين لـلـدستـور الذي
يـجـيـز لـنـائب الـرئـيس بـاالتـفـاق مع
أغـلـبــيـة أعـضـاء احلــكـومـة تــنـحـيـة
الـرئيس إذا مـا ارتـأوا أنّه "غـير أهل
لــتـــحــمـل أعــبــاء مـــنــصــبـه".ووفــقــاً
لـلمـسـؤول نفـسه فـإنّ تـرامب وبنس
"جـدّدا التـأكـيد عـلى أنّ أولـئك الذين
انـــتــهـــكــوا الـــقــانـــون واقــتـــحــمــوا
ــاضي ال الــكـــابـــيــتـــول األســبـــوع ا
ـثّـلـون حـركـة +أمـيـركـا أوالً+ الـتي
يـدعـمـهـا  75مـلـيـون أمـيـركي".ورغم
الضغوط التي مارسها عليه ترامب
أعـــلن بــــنس في رســــالـــة األربـــعـــاء
ــــاضي أنّه لـن يـــعـــرقـل عـــمــــلـــيـــة ا
ـصــادقـة عـلى نـتــائج االنـتـخـابـات ا
الرئاسـية في الكـونغرس في موقف
أثار حفيظة الرئيس وأنصاره الذين
اقتـحموا الـكابـيتول احـتجـاجاً على
إقرار فوز بـايدن.وفيمـا كانت جموع
من أنصار ترامب تقتـحم الكابيتول
كــتب تــرامب عــلى تـويــتــر أنّ "مـايك
ـتـلك الـشـجـاعـة لـفـعـل ما بـنس لم 
كـان ينـبـغي عـليه أن يـفـعله حلـمـاية
بـلـدنـا ودسـتـورنـا".وأظـهـرت مقـاطع
فــــيـــديـــو انــــتـــشـــرت عــــلى وســـائل
التواصل االجـتماعي حشـداً صغيراً
من أنــــصــــار تــــرامب واقــــفــــاً أمـــام
الـكــابـيــتـول هــاتـفـاً "أشــنـقــوا مـايك
ن بــنس" في حــ أطــلق آخــرون 
اقـتـحـمـوا الكـونـغـرس هـتـافـات ضدّ
نائب الرئـيس من بينـها أنّه "جبان"
ز.واذا وفقـاً لصحـيفـة نيويـورك تا
كـــان هــذا الـــلـــقـــاء أدى الى خـــفض
نـتهـية واليته التـوتر بـ الرئـيس ا
ـليارديـر اجلمهوري ونائبه إال ان ا
( 74عـامـا) يبـقى مـهـددا بعـقـوبـة قد
تـطـبع مـستـقـبـله الـسـيـاسي وتدخل
ـتحـدة.فقـد يصبح تاريخ الـواليات ا
تــرامب أول رئــيس أمــيــركي يــواجه

مــرتـ نص اتــهـام فـي الـكــونـغـرس
ضـــــمن إجــــراء عـــــزل.وســــيــــنــــظــــر
الكونغـرس في نص االتهام االربعاء
عـلى أن يــجـري تـصـويـتـا في الـيـوم
ـــتــوقـع أن  تــبـــني نــفـــسـه.ومن ا
النص بـسهـولة إذ يـدعمه عـدد كبـير
ــوقـــراطـــيـــ في مـــجــلس من الـــد
النواب. وهذا يـعني فتح إجراء عزل
ثــان بــحق الــرئــيس األمــيــركي.لــكن
ـسار ونتـيجة الشك يـبقى محـيطا 
احملــاكـمــة الـتي يــفـتــرض ان جتـري
الحــقـا في مــجـلـس الـشــيـوخ والـذي
يــعــد حــالــيـا غــالــبــيــة جــمــهــوريـة.
وقـراطيون السيطرة وسيتولى الد
عـلـيه في  20كـانـون الــثـاني/يـنـايـر
لــكـنــهم ســيــكــونـوا بــحــاجــة جلـمع
أصوات العـديد من اجلمـهوري من
ـطلـوبة اجل بـلوغ غـالبـية الـثلـث ا
الدانــة الــرئــيس.وكــان الــكــونــغـرس
اســـتــــهـــدف تـــرامب الــــذي يـــتـــولى
السلطة منذ عام  2017باجراء إقالة
بـاشرته نـانـسي بيـلوسـي في نهـاية
 2019بـــتـــهـــمـــة الـــطـــلب مـن دولــة
أجـنـبـيـة أوكرانـيـا الـتـحـقـيق حول
منافسه جو بايـدن ح كان مرشحا
لـلرئـاسة. وتـمت تـبرئـته في مـجلس
الشـيـوخ مطـلع الـعام .2020ويؤدي
نـتخب جـو بايـدن اليـم الرئـيس ا
في  20كــانــون الــثــانـي/يــنــايــر في
الــكــابــيــتـــول. ومــبــاشــرة بــعــد ذلك
سيحيط بايـدن نفسه بأسالفه باراك
أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو
بوش لتوجـيه دعوة الى الوحدة في
قسومة.وقالت جلنة تنظيم أميركا ا
حفل أداء الـيمـ االثنـ إن "أميـركا
ـــوحـــدة" ســـيـــكـــون شـــعـــار حـــفل ا
تنصيب الرئيس السادس واألربع
ـتـحدة.وفـيـما عـبـر فريق لـلواليـات ا
بــايـــدن عن ثـــقــته فـي الــقـــدرة عــلى
احلفاظ على امن احلـفل حذر مكتب
الـتــحـقـيـقــات الـفـدرالي (اف بي آي)
في مذكرة داخـلية من ان مـتظاهرين
موال لترامب قد يحاولون اإلخالل

به.وتـــلـــقى مــكـــتب الـــتــحـــقــيـــقــات
الـفـدرالي ايضـا بـحـسب شـبـكة "ايه
بي سي" مـعـلـومـات حـول مـجـمـوعة
تـسـعى "القـتـحـام" مـكـاتب احلـكـومة
في كل الـواليـات اخلـمـسـ في يـوم
التنـصيب.وأعلن الـبنتـاغون اإلثن
أنه سمح بـنـشر  15ألف عنـصر من
احلــــرس الـــــوطـــــني خالل مـــــراسم
تـنـصـيب بـايدن.وتـسـعى الـسـلـطات
ـزيد من االشـخاص الذين العتـقال ا
اقتحموا مبنى الـكابيتول في اعمال
عـــــنف ادت الى مـــــقــــتـل خــــمــــســــة
أشخاص وأثـارت صدمة في أمـيركا
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ـوقع اإللكتروني لوزارة فيما أورد ا
اخلـارجـيـة األمـيـركـيـة بشـكل سـابق
ألوانه أن واليـــة الـــرئـــيس دونـــالـــد
ترامب انتـهت اإلثن ما أثـار لغطاً
كـــبــــيـــراً عـــلـى وســـائل الــــتـــواصل
االجـــتــــمـــاعي.وجـــاء فـي صـــفـــحـــة
السيرة الذاتيـة الرسمية لترامب أنّ
"واليـة دونـالـد ج. ترامـب انتـهت في
 11/1/2021الـســاعـة  ?19,49قـبل
أن تُــــحــــذف الـــصــــفــــحـــة ويُــــحـــال
مــتــصــفّــحــوهــا إلى رســالــة تــفــيــد
وقع بحصول خطأ تقني علماً أنّ ا
اإللكتروني للـبيت األبيض لم يشهد
أي تــعــديل في مــا يــتــعــلّق بــواليــة
الــرئــيس أو هــويـتـه.ولم تـدل وزارة
اخلـارجـيــة عـلى الـفـور بـأي تـعـلـيق
ردّاً على سؤال حـول ما إذا احلادثة
ناجمة عن عملـية اختراق إلكتروني
أو خــلـل في الـــنـــظــام.ونـــقل مـــوقع
"بازفـيد" عن دبلـوماسـيَّ طلـبا عدم
كـــشف هــويـــتــيــهـــمــا أنّ "مـــوظــفــاً
غـاضـبــاً" في وزارة اخلـارجـيـة عـدّل
الــسـيـرة الـذاتــيـة لـلـرئــيس ولـنـائب
الرئـيس وأنّ وزير اخلـارجيـة مايك
بـومـبـيــو طـلب فـتح حتـقـيق داخـلي
قرّر أن لتحـديد هـوية الفـاعل.ومن ا
يـؤدي جــو بـايـدن الـقــسَم الـرئـاسي

تــرامب فـي الــهـــجــوم الـــدامي عــلى
الـكابـيـتـول.وقالت بـيـلوسي زعـيـمة
ـوقـراطيـ في الـكونـغرس إنه الد
ســيــكـــون هــنــاك مـــشــروع قــرار في
مــجـلس الــنـواب اإلثــنـ يــدعـو إلى
إقـالـة تــرامب بـاعـتـبـاره غـيـر صـالح
ـوجب الــتـعـديل لــلـمـنــصب وذلك 
اخلــــــــــــامـس والــــــــــــعـــــــــــشــــــــــــريـن
لـلــدسـتـور.وأضــافت انه في حـال لم
يــوافق نــائب الــرئــيس مـايـك بـنس
"فسـنـمضي في طـرح تـشريع الـعزل"
في مجلس النواب.وشددت بيلوسي
على "أننا سـنتصرف بـصورة طارئة
ـــثـل تـــهـــديــدا ألن هـــذا الـــرئـــيس 
وشـــــــــيــــــــكــــــــا" لـــــــــلــــــــدســــــــتــــــــور
ـرور ــوقــراطــيــة.وتــابـعـت " والــد
األيـــام تـــشــتـــد فـــظــاعـــة االعـــتــداء
وقـراطـيتـنـا الذي ـستـمـر عـلى د ا
يرتكبه هذا الـرئيس وكذلك احلاجة
الــفـوريـة إلى الــتـحــرك".وفي رسـالـة
ـنـتـخـبـ مـفـتـوحـة لـلـمــسـؤولـ ا

اعتـبـرت بيـلوسي أن "من الـضروري
للغاية أن يـتحمل أولئك الذين قادوا
ـوقـراطــيـتـنـا هــذا الـهـجـوم عــلى د
سـؤولـية" في اشـارة الى الهـجوم ا
عــلى الــكــابـيــتــول. وأضـافـت "يـجب
إثــــبــــات أن هــــذا الــــتـــدنــــيـس كـــان
بـتـحـريـض من الـرئـيس".يـأخـذ نص
اتــهـام عــرض عـلى مــجـلـس الـنـواب
ـانيا عـلى األقل على ووقعه  180بر
الــــرئــــيس اجلــــمــــهــــوري أنه "أدلى
بــتـصــريـحــات عـمــدا" شـجــعت عـلى
اقـتـحــام مـبـنى الـكـونـغـرس من قـبل
أنـصـاره األربــعـاء.وبـحـسب الـنـائب
وقـراطي جيمس كاليـبورن فإن الد
ــــكـن أن تــــبـــــحث هــــذا ـــــذكــــرة  ا
األسبـوع. وقـال لشـبـكة "سي ان ان"
إن ذلك قــــد يــــحـــصـل "الـــثـالثـــاء أو
األربـــعــاء".لـــكـن هــذا إجـــراء طـــويل
ومـعـقــد وقـد عـلت أصـوات عـدة في
ـوقـراطي معـتـبرة انه ـعسـكـر الد ا
قــد يـبــطئ خـطط بــايـدن الــذي جـعل

معاجلة أزمة كوفيد- 19أولويته.
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وقـال كـاليــبــورن "لـنــمــنح الــرئــيس
نتخب  100يوم" في بـداية واليته ا
ـعاجلـة أكـثر الـقضـايا لـلسـماح له 
كننا تقد ا  إحلاحا" مضيفا "ر

ـواد (اخلــاصـة بـإجــراءات الـعـزل) ا
بعيـد ذلك".من جانـبه قال السـناتور
ــوقــراطي جــو مــانــشــ عــلى الــد
شــــبــــكـــة "سـي ان ان" إن إجـــراءات
العـزل بعد  20كانـون الثـاني/ينـاير
"لن يـكون لـهـا أي معـنى".وعـلق بات
تــومي "لــست مــتــأكــدا حــتى من أنه
ــــكن عــــزل شــــخـص لم يــــعــــد في
الــســلـطــة".لــكن إطالق اجــراء "عـزل"
لـلــمـرة الــثـانـيــة سـيــتـرك بــصـمـة ال
تـــــمــــحـى عــــلـى أداء تـــــرامب إذ لم
يـــتــعـــرض أي رئـــيس أمـــيـــركي في
الـــــســــابق لـــــهــــذه اإلهــــانــــة.وكــــان
الـكـونـغـرس اسـتـهـدف تـرامب الـذي
يــتــولى الــســلــطــة مــنــذ عــام 2017
بــاجــراء إقــالـة بــادرت الــيه نــانـسي
بـيـلــوسي في نـهـايـة  2019بـتـهـمـة
الـطلـب من دولة أجـنـبـية أوكـرانـيا
الـتـحـقيـق حول مـنـافـسه جـو بـايدن
حـ كـان مـرشـحـا لـلـرئـاسـة. وتـمت
تــبـرئـته في مــجـلس الــشـيـوخ الـذي
يــعـد غــالـبــيـة من اجلــمـهــوريـ في

مطلع العام 2020 .

الوطـني للفـيروسات الـتنفـسية في
مـعـهد بـاسـتـور في باريس فـنـسان
إيــنــوف لــفــرانس بــرس "يــجب أن
ـنطـقة نـضع في االعتـبـار أن هذه ا
في جــنــوب شــرق إنــكــلــتـرا كــانت
ـنــأى إلى حــد مـا مـن الـفــيـروس
ـناعـة اجلماعـية لدى ومن ثم فإن ا
الــســكـــان مــنــخــفـــضــة وقــد وجــد

الفيروس أرضية لالنتشار".
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تحورة? { كيف انتشرت النسخة ا
ــمـلــكـة - من الــصـعـب الـقــول إن ا
ـتـحـدة هي مـنـشـأ هـذه الـنـسـخـة ا
اجلـديـدة. فـهـذا الــبـلـد "هـو الـرائـد
ي في التـسلـسل اجليني (...) العـا
لــذلك فـــإذا كــانـت هــنـــاك نــســـخــة
ــمــلــكــة مـــتــحــورة ووصــلت إلـى ا
ــتــحــدة فــإن فــرص اكــتــشــافــهــا ا
ـا هودكـروفت التي كـبيـرة" وفق إ
قـالت إن أول تـسـلسل جـيـني لـهذه
الـــــــــنــــــــســــــــخــــــــة يــــــــعـــــــــود إلى
أيــلـول/سـبــتـمــبـر.وقــالت مـنــظـمـة
ـاثلة يـة إن أشكاالً  الصـحة العـا
رُصـدت بـأعداد مـنـخفـضـة جدًا في
أســــتـــرالــــيــــا (حـــالــــة واحـــدة) أو
ــارك ( (9أو هــولــنــدا ( (1أو الــد
جنوب إفريقيا. كـما أعلنت إيطاليا
عن أول حـالـة  اكـتـشافـهـا لـديـها
ـــا هـــودكـــروفت: األحـــد.وقـــالت إ
ــمــلــكـة "حــتى وإن لم تــنــشــأ في ا
ت فيـها. لـقد ـتحـدة يبـدو أنهـا  ا
تـطورت في إنـكـلتـرا". من جـهته لم
يـسـتـبـعـد وزير الـصـحـة الـفـرنسي
أولـيفـيـيه فيـران أن تكـون مـنتـشرة
بالفعل في فـرنسا حتى وإن لم يتم

رصدها بعد.
{ لـقاحـات أقل فـعالـيـة ونـسخـة جـديدة

أكثر فتكا?
تحورة - إن امتالك هذه النسخة ا
من فـيـروس سـارس-كـوف- 2قدرة
أكـبـر على مـقـاومة الـلقـاحـات التي
ـتحدة بدأ تـوزيعـها في الـواليات ا
ـتــوقع ــتــحــدة وا ــمــلــكــة ا وفي ا
تـوزيـعـهـا في جـمـيع أنـحـاء الـعالم
سيكون له وقع كارثي. لكن العلماء
يـرون أنهـا ليسـت الفـرضيـة األكثر
ا هودكروفت ترجيحًـا.أوضحت إ

أن فـكـرة اللـقـاح تـقوم عـلى تـعريف
ـناعي على بـروت شوكة اجلهاز ا
الـــفــيــروس بـــكــامــله ومـن ثم فــإنه
يتعلم كيف يتعرف على عدة أجزاء
مــخـتـلـفـة مـنه. وتـابـعت "حـتى وإن
تـغـيـرت بـعض األجـزاء فـسـيـتـمـكن
اجلـــــسـم مـن الـــــتــــــعــــــرف (عــــــلى
الـــــفـــــيـــــروس) مـن خالل األجـــــزاء
األخــرى".وحتـدث فـيـنـسـان إيـنـوف
من جانـبه عن "ذخيـرة من األجسام
ـــضـــادة الــــتي يـــجـب أن تـــكـــون ا
ــسـؤول الــطـبي كـافــيـة".وأضــاف ا
الــبــريـــطــاني كـــريس ويــتي أنه "ال
يـوجـد ما يـشـيـر في الـوقت احلالي
إلـى أن هــــذه الــــساللــــة اجلــــديـــدة
تـسـبب ارتـفـاع مــعـدل الـوفـيـات أو
أنـــهــــا تـــؤثــــر عـــلى الــــلـــقــــاحـــات
والـعالجــات لـكن الــعـمل جــار عـلى
نـــــحـــــو عـــــاجـل لـــــلـــــتـــــحـــــقق من
ذلـك".تــوصــلت مــنـــظــمــة الــصــحــة
ركـز األوروبي لـلوقـاية ـيـة وا الـعا
مـن األمــراض ومـــكـــافــحـــتـــهــا إلى
الـنـتـائج نـفـسـهـا ولـكـنـهـمـا أضـافا

األوروبي بــتـجــنب االعــتــمــاد عـلى
هذه الطـريقة الوحـيدة وهي ليست
األكــثـر انــتــشــارًا في رأيه عــلى أي
حــال. وأعــلن أحــد مـدراء مــخــتــبـر
انـي أوغور شاه أن بيونـتيك األ
اخملتـبر الذي طـوّر مع شركـة فايزر
األميركية أول لـقاح ضد كوفيد-19
 تــرخـيـصه في الــعـالم قـادر عـلى
تــوفــيــر لــقــاح جــديــد "خالل ســتــة
أسـابـيع" في حال حتـوّل الـفـيروس
كــمــا حــصل فـي بــريــطــانــيــا.وقـال
شـاهـ "نـحن قـادرون تــقـنـيـاً عـلى
إنــتـــاج لــقـــاح جــديـــد خالل ســـتــة
أســــابـــيع". وأضـــاف فـي مـــؤتـــمـــر
ـانيا صحـافي في مايـنز في غرب أ
غــداة إعـطـاء الـسـلـطـات األوروبـيـة
الضـوء األخضر لـتوزيع الـلقاح في
ـبـدأ جـمال االحتـاد األوروبي "في ا
تــقـنــيـة احلــمض الــريـبي الــنـووي
ــرسـال يــكــمن في أنه بــامــكـانــنـا ا
الـبــدء مــبــاشــرة بــتــصــمــيم لــقـاح
يــحـاكي تــمـامــاً الـتــحـوّل اجلــديـد"

للفيروس.
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أيـضًــا أنه من الـضـروري مـواصـلـة
ــيــر كــوك تــقــصي األمــر.وقــالت إ
ـــديــرة الــعــامـــة لــوكــالــة األدويــة ا
األوروبــيــة االثــنـ إنه "فـي الـوقت
احلالي ال يـوجد دليل يـشير إلى أن
هذا اللـقاح غيـر فعال ضد الـنسخة
اجلـــديـــدة" لـــدى إعـــطـــاء الـــضــوء
األخـضـر الســتـخـدام لــقـاح فـايـزر-

بايونتيك.
”Ëd¹UH « W uý

{ هل لــــهـــا تـــأثـــيـــر عـــلى اخـــتـــبـــارات
التشخيص?

- قـــال فـــنــســـان إيـــنـــوف إن "عــلى
مــديــري اخملـــتــبــرات الــتــحــقق من
ـــكن لــــهـــذه مـــورديــــهم إذا كــــان 
الساللـة التـأثير عـلى اختـباراتهم".
ــركـز األوروبي لـلـوقـايـة من وقـال ا
األمــراض إن الـتـغـيــيـر في بـروتـ
شـوكة الـفيـروس تـسبب في إعـطاء
نـتـائـج سـلـبــيـة خـاطــئـة في بـعض
تحدة ـملكة ا معامل االختبار في ا
التي تعتمد فقط على هذا البروت
ـــركــز في حتـــلـــيالتــهـــا. وأوصى ا
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حظـيت ما سـميت بـقمـة العال لـدول مجـلس الـتعـاون اخللـيجي بـاهتـمام إعالمي
خـلـيـجي ودولي كـبـيـر  علـى اسـاس انهـا قـمـة مـصـاحلـة بـ قـطـر والـسـعـودية
واالمارات  وعـودة لدولـة قطـر حلضـور القـمم اخلـليـجيـة بعـد إنقـطاع دام اكـثر
من دورة  وتوتـر في الـعالقات بـلغ حـد التـراشق االعالمي العـلـني  ومنع قـطر
من استـخدام األجواء اجلوية السعوديـة واالماراتية  فضالً عن تداعيات أخرى

لهذه القطيعة . 
اضي  مجـلس التعاون اخللـيجي الذي تأسس في عقـد الثمانيـنات من القرن ا
كـان وال يـزال حـلفـاً أمـنـيـاً في جـوهره  فـقـد مـثل الـنـفط ووحدة الـعـدو وتـنـاظر
ـادة الالصقة التي مـسكت االحتاد ومـاسكته  ودفعت به الى مصـادر القلق  ا
االمـتـداد الى مـجـاالت اوسع  في مـقـدمـتـهـا الـتـنـسـيق االقـتـصـادي  وإال فـإن
ـنـطـقــة وإن ظـهـرت مـتـقـاربـة في الـفــوارق عـمـيـقـة وجـوهـريــة بـ شـعـوب هـذه ا

لهجتها.
مــارست الــكــويت دوراً مــؤثــراً خــارج مــديــات حــدودهــا الــوطــنـيــة خـالل فــتـرة
السبـعيـنات والثـمانـيات حتى سـقطت بـالضربـة القـاضية عـلى اثر احـتاللها من
قـبل (صـدام)  حـيث انـكـمـشـت عـلى نـفـسـهـا واصـبـحـت مـنـشـغـلـة في شـأنـهـا
الداخـلي  وهو دور لم يـكن يـروق للـسعـودية في حـديث الـكوالـيس  والتي تـعد
سـتبـعد ان تـكون قـد اعطت ضوءاً نفسـها كـبيـرة اخللـيج وزعيـمته  ومن غـير ا
ــا حـصل لـلــكـويت  وإن ظـهـرت اخـضـر او عــلى االقل  فـرحت في اعــمـاقـهـا 
دافعـة ضمنت لها أمرين األول عودة مدافـعة عنها في احملافل الدولـية  فهذه ا
الـكـويت لـلـدخـول حتت جـنـاحهـا  والـثـاني اضـعـاف الـعـراق وخـصـوصـاً نـظام

نظومة اخلليجية. صدام الذي كان مقلقاً لكل ا
اضي وبدايات القرن احلادي والعشرين منـذ نهاية عقد التسعينات من الـقرن ا
 نشـطت قطر في ادوار فـوق وطنـية شابـهت بعض ادوار الكـويت السابـقة وقد
ؤثرة في مجال القوة الناعمة مكنـها تنامي قدراتها االقتصادية  واالمـتدادات ا
التي حـصلت علـيهـا في ظل شبكـة عالقات معـقدة مع امـريكا واروبـا واسرائيل
وتـركـيـا وايران ودول اخـرى وطـرحت االمـيـرة موزة والـدة االمـيـر تـميم نـفـسـها
كقـطب فاعل في مجـال توظـيف القوة الـناعمـة واستـخدامهـا في ادارة العالقات
الدولـية وهو دور لم يكن مرضيـاً كما هو احلال للـسعودية وال حتى لالمارات 
الـدولـة الـصـاعـدة بـسـرعـة صـاروخـيـة في قـدراتـهـا االقـتـصـاديـة وسـعـة مـديات
اسـتــقـطــابـهــا لـلــغــرب وامـريــكـا كــشـريك مــهم ونــاجح في مــجـمل الــنـشــاطـات
نـطقة ثم انـتكاسهم  سـلم في مـصر وا االقتـصادية  ومع صـعود االخوان ا
وقف العـقائدي والـديني اخملتـلف ب هذه الـدول  كمصـدر انقسام فقـد دخل ا

طاف . وصراع في نهاية ا
تزايـدت هوة اخلالف مع قـطر ووصلت حـد القـطيعـة  االمر الـذي جعلـها قـريبة
من مـحـور تـركـيـا وكـذلك نـسـبــيـاً من ايـران  فـيـمـا تـقف الـسـعـوديـة واالمـارات
ساندة امريـكية واسرائيلية في الطرف اآلخر ومصـر وبرضا خليجي وعربي و
خصوصـاً بعد التطبيع مع البحرين واالمارات ومباركة السعودية لهذا التوجه 
االمر الـذي جعل التكـهنات تذهـب بعيدا في مـستقبـل العالقات اخللـيجية إال ان
حـقــيـقــة الـهـاجـس االمـني الــذي تـأسس عــلـيه هــذا االحتـاد  اعــاد االمـور الى
نـصــابـهــا من جـديــد .بـأمـر تــرامـبي واشــراف ورعـايـة كــوشـنــريـة وبـحــسـابـات
براغـماتـية واعيـة  وصل الى اجلمـيع الى ضرورة انـهاء هذه الـقطـيعة واالعالن

عن صلح علني  يعيد قطر الى منطقة احلراك والفعل السعودي االماراتي .
ان انهـاء اخلالفات بـ اي دولتـ حالـة ايجـابيـة وتزداد قـيمتـها اذا كـانت تلك
الـدول مـسبـوقـة بعالقـات حـمـيمـة وروابط كـبيـرة إال أن مـشهـد (قـمة الـدنـا) كان
مـخجـالً ومخـزيـاً بـامـتيـاز فـقـد ظـهر الـصـبي كـوشـنيـر كـضـابط صف لـفـصيل
ـسطرة ـطلـوبة وعلى ا مشاة مـنضـبط  يتفـرج بأريحـية عـلى ادائهم للـحركات ا
الن اخملالف مـوعود بعـقاب كبـير وهكـذا اكتشف االخـوان اخلليـجيون انـفسهم
من جـديـد بفـضل تـذكـير تـرامب وكـوشنـيـر واالسـرائلـيـ لهم  ولـيـست االخوة

واجلوار كما يدعى هي منطلق هذه العودة . 
في احلـسـابـات الـتـقـلـيـديـة حملــددات االسـتـقـرار االقـلـيـمي والـدولي فـأن تـزايـد
نطقة يدعـم بشكل كبيـر حالة االمن واالستقرار إال ان التـقارب وانتهاء ازمـات ا
احلـالـة في الوضع اخلـلـيـجي اجلديـد مـخـتلـفـة فـهذا الـتـوافق هـو اندفـاع اكـبر
نطقة طرفه اآلخر ايران ومن يقف معها لذلك فإن بأجتاه تصعيد توافقي في ا
احلماس الـترامبي الكاشـونيري لم يكن منطـلقاً من القلق على االخـوة اخلليجية
نـطقـة بل هـو امر مـوجب وضروري السـتـكمـال صفـقة الـقرن ودورة ومصـالح ا

نطقة الى مناطق توتر اكبر . التطبيع او التركيع والتي تدفع با
ـؤسف ان نشـاهد شـخصـية مثل مـحمـد بن سلـمان بـضاحلة انه من اخملجل وا
ـواصفـات الـتي يحـملـهـا  يتـزعم هذه الـكـتلـة البـشـرية االقـتصـاديـة العـمالقة ا
والتي تـتصـارع عليـها الـكثـير من االطـراف الدوليـة االمر الـذي يؤشـر بوضوح

نطقة. مستقبل ا
كن ان يـغير الـكثيـر في تركة مع االقرار بـأن فوز بـايدن 
نـطـقـة  ولـكن هذا ال ترامـب بخـصـوص سـيـاساته فـي ا
يعـني ان تتبـدل مسارات هذه الـصفقة بـشكل جوهري 
ـنـطــقـة نـحـو تــوتـر اكـبـر وسـتـبـقـى الـرغـبـة فـي سـحب ا

لالستثمار فيه شغف الكثر من عگال خليجي .
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يـسـتأثـرالوضـع االمني في الـعـراق باهـتمـام عـموم مـفـاصل الدولـة الـعراقـية من
شرائح اجتـماعيـة  ومؤسسات حـكوميـة على مختـلف صنوفـها وتوجهـاتها التي
تنـشد القوة الـواعية التي من شـأنها ان تصـون وجودها    وعليـه بقدر تماسك
ـتـوخــاة من تـطـبــيـقـاتـه تـأخـذ بــعـدهـا الالزم من الــوضع االمـني فــان الـنـتــائج ا
الـصـدى الـذي يـخلـفه ان كـانت االجـراءات االمـنـية والـتـصـدي لالخـتالالت التي
ا يـشيع اسـتفحـال اخلوف    وعـندها تسـتهدف ضـرب االستـقرار  ضـعيفـة 
ـستقـبل خـاصة ح تـتراجع حتصل الـفوضى  الـنقـيض اخلطـير لـلحـاضر وا
الهـيبـة ويضـمر الـتطـلع   وبعـكس ذلك حـ يسـود االمن يجـير الـنجـاح االمني
لـلـصالح الـعـام    مؤسـسـاتً مـدنيـة ومـؤسسـات حـكومـيـة وبـذلك تكـون فـرصة

التنمية قد توفرت 
تـواضعة التي جرت انني اذ اشـير الى هذه  البديـهية استـوقفتني االحـتفاالت ا
يـوم الـتاسع من كـانون الـثـاني اجلاري الـعـيد الـسنـوي لـلشـرطة الـعـراقيـة الذي
يشـكل مناسـبة لالستذكـار وايضا لـلتبـصر ايضـا    وهذا هو االهم  الذي اود
ان اشيـر اليه من خالل جتـربتي ضـابطـاً في الشـرطة الـعراقـية عـلى مدى اكـثر
من اربعـ سنة تـنقـلت فيـها بـ جميع صـنوف الـشرطـة حتى وصـلت الى رتبة
فريق وفي سـنوات  اغـلبهـا كان قـاسيـاً زاخراً يالـتهـديدات كـان من بيـنها اربع
محـاوالت اغتيال موثقة جمـيعها في وزارة الداخليـة وستصدر في كتاب وثائقي

لي.
على اي حـال     االن وفي هذا الـظرف الذي تـضطـلع به الشرطـة العـراقية في
ـلف يتصدر اهـتماماتي حمـاية االمن الداخلي يـظل احلديث عن اسبـقيات هذا ا
بحـثاً  وحضوراً في مـؤتمرات وندوات وورش عـمل ادعى اليها    وكذلك خالل
ؤسسات امنية من اعلى القيادات الى هنة وفي زياراتي  لقـاءات مع زمالء في ا

وضوعات التي طرحتها واطرحها  مدرجاتها االخرى وفي كل ا
تـرسخ االعـتقـاد لدي ان االسـبقـية لـنجـاح الـشرطي ايـاً كان مـنتـسبـاً اوضابـطاً
يـكـمن بـالـدرجـة االولـى  في مـواظـبـة  الـتـركـيـز عـلى اداء الـواجب وبـخالف ذلك
ـعـرفـة يـحـصـل اخلـرق االمـني    ومـن جتـربـة وعـلـى وفق حتـقـيــقـات اجـريـت 
اسـبـاب خـروقـات في الـعـمل االمـني تـبـ ان نـسـبـة عـالـيـة جـداً من االخـفـاقـات
االمنـية تعـود الى االهمال واسـتسهـال االجراءات والـتعايش  مـعها  حتت تـأثير
ـكان والزمن ـلقاة عـلى الشرطي في ا سؤولـية الوظيـفية ا نقص من الـشعور بـا

احملددين  . 
همة  وهنـاك عامل اخر اليقل شاناً عن موضوع التركـيز ويتعلق باحترام وقت ا
رصود ألجناز العمل االمني   فلقد بات االهمال او التأجيل او التهاون حجر ا
عثـرة حتول دون جناح الـشرطى في واجبه الـذي قد يصل الى حـد التنصل من
فـرضـيـة احـتـرام الوقت وهـذا داء اخـر يـجب الـعـمل عـلى مـعـاجلـته مـهـمـا كانت
الذرائع اخملـالفة له  واذا كـان قد قيل الـوقت كالسـيف ان لم تقطعـه قطعك فانه
بررات  كن له ان يتخلى عنه  مهما كانت ا قياس الذي ال  بالنسبة للشرطي ا
ـهـم ايـضـا ان اشــيـر الى مــوضـوع احملــابـاة ذات الــطـابع الــسـيـاسي او ومن ا
االجتـماعي  التي تـدفع الشرطي الى اجملـاملة وغض الـنظر عن اخـطاء ومواقف
وقـف يرضـي اصـحاب تـلك يـرتـكبـهـا اصـحـاب مـنـزلـة مـعـيـنـة خـوفـا او كـسـبـا 

احلظوة 
ا يطـعن في شرف واجبه الذي هو قاعدته ارس احملاباة ا ان الشـرطي الذي 
قـدسة الـقائـمة عـلى رضا الـله ورضا الـضمـير   واخـيرا هـناك مـؤشرات البد ا
ـعـرفـيـة لـلـشـرطي واطالعه الـواجب عـلى كل من الـتـذكـيـر بـها تـتـعـلق بـالـبـنـيـة ا
هنـة االمنـية    وهـذه لن تتـاتى اال اذا كانت هـناك بـرامج تدريـبية مسـتجـدات ا

مكثفة على هذا الطريق تقوم على اجراء تمرينات وتطبيقات اخرى 
ان رصـيـد الـشـرطــة الـعـراقـيـة من االجنــازات االمـنـيـة لـيس قــلـيال في مـواجـهـة
نظمة او التصدي لالرهاب ويكفيها فخراً ة بنسختيها الفردية االنية او ا اجلر
انـهــا قــدمت شــهـداء ابــرار عــلى هـذا الــطــريق وحتــمـلت
مـشـاق امـنـيـة غـايـة في اخلـطـورة ولـذلك فـان االطـمـئـنان
على حـاضـر ومسـتقـبل الـشرطـة العـراقـية لـيس موضع
ـهـني  فـتـحـية لـهم شكٍ اصال بـعـد هـذا االرث االمـني ا

جميعا في عيدهم السنوي

في  20كــانـون الــثـاني/يــنـايــر عـنـد
الظهر ( 17,00ت غ) بعدما فاز على
تـــرامب في انــتــخــابــات الــثــالث من
تــشـريـن الـثـانـي/نـوفــمـبـر.ويــطـالب
انـيون كثر تـرامب بالتـنحّي كما بر
يـــطــــالــــبــــون نــــائــــبه مــــايك بــــنس
واحلـكــومــة بـإقــالــته والـكــونــغـرس
بـإطالق إجراءات عـزله بـعـدما حضّ
مـــنـــاصـــريـن له عـــلـى الـــتـــوجّه إلى
الـكـابـيـتـول لالحـتـجـاج عـلى جـلـسة
صادقـة على فوز بـايدن بالـرئاسة ا
وقـــد اقـــتـــحم هـــؤالء الـــكـــونـــغــرس

وعاثوا فيه خراباً.
الى ذلك قـبل عـشـرة أيـام من انـتـهاء
واليته يواجه دونالد ترامب دعوات
ـا يشمل لالستـقالـة بشـكل متـزايد 
معـسكـره اجلمـهوري لـتجـنب اجراء
عـزل صـعب في أوج أزمـة سـيـاسـيـة
وصــحــيــة واقــتــصــاديــة تــشــهــدهـا
ـتـحـدة.وأعــلـنت رئـيـسـة الــواليـات ا
مــجــلس الـنــواب األمـيــركي نــانـسي
بيـلوسي األحـد أنهـا ستـمضي قـدما
ـبذولـة إلقـالة الـرئيس في اجلـهود ا
من منـصـبه خالل األيام األخـيرة من
ؤيديه واليته بعـد الهجـوم العنـيف 
على مـبنى الـكابـيتول.فـبعـد عضوي
مــجـلس الــشـيــوخ اجلـمــهـوريـ بن
سـاس ولـيــزا مـوركـوفـسـكي اعـتـبـر
الــســنــاتـور بــات تــومي االحــد عـلى
شـــبــكـــة "سي ان ان" ان اســـتـــقـــالــة
الــــــــرئــــــــيـس "ســــــــتــــــــكــــــــون احلل
األفــــــــضـل".وأضــــــــاف أنه مــــــــنــــــــذ
االنتـخـابات الـرئاسـية في  3تشرين
الثـاني/نوفـمبر الـتي خسـرها "غرق
دونـــالـــد تـــرامب فـي مـــســـتـــوى من
كن اجلنـون (...) وارتكب أفـعاال ال 
تـصورهـا وال تـغـتفـر".من جـهـته قال
آالن كيتزينغـر عضو مجلس النواب
وأول جــمــهــوري دعـــا اعــتــبــارا من
اخلميس إلى إعالن أن الرئيس "غير
أهل" لشـغل منـصبه لـشبـكة "أي بي
سي" "أفـــضل شـيء لــوحـــدة الــبالد

ــلــيــارديـر هــو أن يـســتــقــيل".لــكن ا
ـنعزل في الـبيت األبيض األميركي ا
والذي تخـلى عنه الـعديد من وزرائه
مع فتـور عالقـته بنـائبه مـايك بنس
لم يــعط أي إشـارة الى انه مــسـتـعـد
لـالســـتـــقـــالـــة بـــحـــسـب مـــا نـــقـــلت
الـــــصـــــحـــــافـــــة األمــــيـــــركـــــيـــــة عن
مستـشاريه.وبعد حـذف حسابه على
تـويـتـر وشبـكـات تـواصل اجـتـماعي
أخـرى تـريــد جتـنب حتـريض جـديـد
على العنف باتت لدى ترامب بدائل
محـدودة للـتواصل مع اجلـمهور.في
هـــذا الـــوقت تـــواصل الـــســـلـــطــات
ــؤيـدين ــتــظــاهــرين ا الــبــحث عن ا
لــتــرامـب الـذيـن أصــدروا تــهــديـدات
بـالقـتل ضـد بـنس وبـيلـوسي وهـما
ثـاني وثـالث أكبـر مـسـؤولي الـدولة
خالل الهجـوم على مبـنى الكـابيتول
االربعـاء.ووفـقًا لـ"إن بي سي" تـلقى
مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من
 40ألف مـعلـومـة من اجلمـهـور على
موقعه خصـوصا مقاطع فـيديو يتم
حــالـيـا حتـلـيـلــهـا.و تـداول مـقـطع
فيـديو األحد عـلى تويـتر يُظـهر ما ال
ـسـكون يـقل عن خـمسـة أشـخاص 
هـــراوات وعــصي ويـــضــربــون رجل
شـرطة عـلى األرض.وقـد يـكـون األمر
مــتـــعــلّــقًــا بــأحـــد عــنــاصــر شــرطــة
الــكـابـيـتـول بـرايــان سـيـكـنـيك الـذي
تــوفي اخلــمــيـس مــتــأثــرا بــجــروح
أصــــيب بــــهـــا فـي الـــهــــجــــوم عـــلى
الــكــونـغــرس.وأقــيم حـاجــز مــعـدني
طــويل حـول الــكـابـيــتـول و زيـادة
عـــــديـــــد قـــــوات األمن حـــــتى حـــــفل
تـنـصـيب جـو بـايـدن رئـيـسـا في 20
كــانـون الـثــاني/يـنـايــر والـذي أعـلن
مــايـك بــنس أنه ســيــحــضــره.ودعت
نانسي بيلوسي الـتي تعهدت اتخاذ
ـنتـهية إجراء إذا لم يـقدم الـرئيس ا
واليته استقالته السبت النواب الى
الــعـودة لــواشــنــطـن هــذا األســبـوع
عاقبة على مسؤولية لتقرير كيفية ا
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الرئيس االمريكي
ونائبه في لقاء
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ـمــثـلــة الـســوريـة تـرف الــتـقي كـشــفت ا
أنـهـا(انــضـمت مـؤخــراً إلى مـســلـسـلـ
سوريـ جـديـدين لـتـؤدي فـيـهـما أدوار

بطولة رئيسية).
وأكدت (أنـهـا بـدأت تـصـويـر مـشـاهـدها
في مــســـــــلـــسل خــريـف الــعـــشــاق مع
اخملـرج جــود ســعـيــد بــيـنــمــا تـســتــعـد
للتصـوير في اجلزء الثـاني من مسلسل
مقـابلـة مع الـسيـد آدم مع اخملـرج فادي
ســلــيم) بــعــد ان حــلت في وقت ســابق

ضيفة على مسلسل (حارة القبة).
بيـنـمـا أدت دور الـبـطـولـة في فـيـلم آلخر
الــعـــمـــر الـــذي عـــرض مــؤخـــراً في دار

األسد للثقافة والفنون.
كـمــا شـاركـت في في بـطــولــة مـســلـسل

ا. (بورتريه) بشخصية ر
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سلسل االجتماعي اخملرج الـسوري مشغول بتصويرا
تألـيف سامـر مـحمـد إسمـاعيل (ضيـوف عـلى احلب) 
ؤسسة العامة لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني. وإنتاج ا

·—UŽ ozU  bL×

مـديـر قـسم الـتـوزيع فـي فـرع الـشـركة الـعـامـة لـتـوزيع
صدر نـتجات النفـطية في محـافظة كركوك الـعراقية  ا
أمر اداري بـتعـيينه رئـيسـاً للفـرع بدال من كـاوة رشيد
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ـية االردنـية صدر لـها عن دار الـصايل للـنشر االكاد
والـتـوزيع في عــمـان كـتـاب بـعـنـوان (الــتـعـلـيم بـوصـلـة
سـتـدامـة) يقع في 273 صـفحـة من الـقطع الـتنـمـيـة ا

توسط ويضم 11 فصال. ا
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الى ذلـك احـتـضـنت دائـرة الـفـنـون
ـركـز الـعـامـة اجـتـمــاعـاً لـتـفـعـيل ا
الـتـسـويـقي لـبيـع األعمـال الـفـنـية.

ـديــر الــعــام لـلــدائــرة عـلي وقــال ا
عـويــد  إنه ( عـقـد أول اجـتـمـاع
مـع فــــــــريـق وزارة االتــــــــصـــــــاالت

جتـنّب الغـضب وابـتعـد عـمن يثـيـرون أعصـابك والزم
رقم احلظ 9 . الكتمان
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ــشـاعــر حــانــيـة مع  الـوقت مــنــاسب لالســتــمـتــاع 
األحباب يوم السعد اخلميس.
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تـتوطـد عالقـاتك وتـقـضي أوقـاتاً رائـعـة مع األحـباب
واألصدقاء.رقم احلظ 1.
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اجتـمـاعيـاً قـد تكـون هـناك خالفـات ال تـعلن أخـبارك
وابتعد عن الزهو.
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ــنــحك كل أســبـاب لــقــاء في مـنــزل األصــدقــاء مـا 
. السعادة اجتماعياً وعائلياً
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تــوطــد عالقـــتك بــاآلخـــرين. عــلــيـك الــتــأني في إدارة
أموالك وأعمالك.
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كنك ة و هذا األسبوع تشعر أن لديك نشاطاً وعز
إجناز الكثير. 
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ال تـغـامر مـالـيـاً وانـتبه حلـقـوقك وال تـسـتسـلم لـلـعـناد
والعصبية. رقم احلظ 2.
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تـعمل بـصورة أفـضل وتشـعر بـالثـقة والوقـت مناسب
لعقد لقاءات ناجحة.
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 تـتـمـتع من االربـعــاء الى الـسـبت بـقـدرة كـبـيـرة عـلى
اإلقناع وتتفاوض بذكاء.
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عــلـيك بــالـســريـة والــصـبــر واحلـذر في خــطـواتك من
اخلميس الى االحد.
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 جتـمعك بـاألصـدقاء واألحـباب أوقـات رائـعة مـا عدا
ذلك قد تميل للتمرد.
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مـجــمــوعــة من الــكــلــمـات الــتي
كن كتابتها افقيا ورأسيا في
ذات الـوقت وهــو مـا يـظــهـر من
خالل كـتـابـة مـرادفات ومـعـاني

الكلمات االتية:
1- صوت احلصان

2- نقيض دفاع

3- يلهم

4- اسم علم مؤنث

اخملرج الـسوري عـرضت مشاهـد مسـرحية له بـعنوان
(لن تـخبو األضواء) التي هي من تأليفه واخراجه على
ديـنة احلسكـة احتفاء ركز الـثقافي الـعربي  خشـبة ا

سرح العربي. بيوم ا

ـي العـراقي حـاضـر في الـنـدوة الـتي اقـامـتـها االكاد
كـلــيــة االمــام الـكــاظم عــلــيه الــسالم - اقــســام ديـالى
بـعنـوان(دور اجلـيش الـعراقـي في القـضـايـا واحلروب

القومية والوطنية 2020-1921 ).

أم عـام مـنتـدى الـفكـر الـعربي في عـمـان ادار اللـقاء
ـنـتـدى ونـاقش فـيه حـقـوقـيـون احلـواري الـذي نــظـمه ا
ـيـون (اآلثـار الــقـانـونـيـة جلـائـحـة كـورونـا عـلى وأكـاد

أمول). العقود التجارية والصناعية ب الواقع وا

الــكــاتب الــعـــراقي صــدر له عن
دار الــورشـة لــلـطـبــاعـة والــنـشـر
اجلـزء االول من كـتـاب (حوارات
بــرسم اجلــمـال) يــقع في 264

توسط. صفحة من القطع ا
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التـدريـسي في كلـيـة االعالم باجلـامـعة الـعـراقيـة تـلقى
ـية لـتـرقـيته التـهـاني من االوسـاط الصـحـفـية واالكـاد

الى مرتبة أستاذ مساعد.

ا ستون ا

مستذكرين تعكس الفنون البـصرية 
كـــفـــاءات خــــســـرهـــا الــــعـــراق كـــان
ـفـروض ان يـكــــــون لـهـا دور مـهم ا
فـي تــطــويـــر الــعــامــلـــ في مــجــال
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بعد فراق طـويل التقى عدد من رواد
الــفـن واالعالم في دبـي وهم اخملــرج
ــمــثـل مــحــسن الــعــلي والــفــنــان وا
البـصـري قصي الـبـصري واالعالمي
وجــرى في واالذاعي جــواد الـــعــلي 
ـاضي هـذا الــلـقـاء تـداول ذكــريـات ا
وصل احلـدباء وجمال اجلميل في ا
الـبـصـرة واحلـديث عن اذاعـة بـغداد
وكــيف كـان نــشــاط  مـحــسن الــعـلي
عــنـدمــا كـان رئــيـسـا لــقـسـم الـدرامـا
االذاعــــيـــــة وكـــــيف كـــــانـت االذاعــــة
فـيـمـا ونـشــاطـهـا احملــلي والـعـربـي 
حتدث مـديـر االذاعة الـعـراقيـة انذاك
جواد العلي عن العامل وذكرياتهم
امـا الــبـصـري فــأسـتـذكــر نـشـاطـات
الــفـرقـة الــبـصـريــة ونـشــاطـهـا وهي

الــفــنــون االذاعـيــة والــتــلـفــزيــونــيـة
سـرحيـة واالن هم يـساهـمون في وا
تــــطـــــويـــر كـــوادر عـــربـــيـــة في دول

متعددة

ركز والشـركات السـاندة لـتفعـيل ا
الـتـسـويـقي لـبـيع األعـمـال الـفـنـيـة
والـــــتـــــراثـــــيـــــة الـــــكـــــتـــــرونـــــيــــاً
).وأضـاف وفـقـا وواقـعــيـاً
لــــصـــفـــحـــة الـــدائـــرة في
(فــيــســبــوك)أن (هــذا أول
مــشـــروع ضــمـن اخلــطــة
االسـتـراتيـجـية لـلـدائرة).
ـــديـــر وســـبق أن أعـــلن ا
الـــعــام لـــدائــرة الـــفــنــون
الــعــامـة خـالل مـهــرجـان
الــواســطـي الـذي انــطــلق
نــهــايــة تـــشــرين الــثــاني
ـاضي عـن (قـرب إقـامـة ا
مـركــز تـسـويـقي لألعـمـال
الفـنيـة داخل الوزارة يتم
الـــتـــرويـج لـــهـــا بــــشـــكل
الـكــتـروني ضـمن اخلـطـة
االسـتراتـيـجيـة لـلوزارة).
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»Ÿ«bÐ ∫ محطات متنوعة من مسيرة علي حمدان

واخراج حمـدان الذي حـاورته (الزمان)
فـتش العـام فاجاب وسالـناه عن فكـرة ا
سـرحية تعـالج الفساد االداري ( فكرة ا
ـسـرحـيـة تـمـثل في اجملـتـمع ومـازالت ا
وتقدم على مـسارح روسيـا بشكل يومي

وهي تشبه بفكرتها مانعيشه اليوم ).
ـسرحـية يـضيف حـمدان  وعن احداث ا
مثل االن سرحيـة تعتمـد على اداء ا ( ا
ـســرحــيـة عــصــر الــسـرعــة اخــتـزلــنــا ا
والشخصيات التي ستقسم الى وحدات
تـعتـمـد عـلى االيـقاع الـسـريع في نـهـاية
فتش العام رجل سرحية نكتشف ان ا ا
غــشــاش اسـتــطــاع ان يـســتــغل اجلـشع
والطمع في اكـمال اجلاه والسـلطة التي

لديه لتحقيق مآربه الدنيئة ).
 وعن اهـمـية الـعـمل يـقـول ( هـذا الـعمل
يثـقف ويعرف بـاهمـية االنتـقاء والـفكرة
واالختيار لـهذا النص ولهـذه الفكرة في
هـــذا الـــزمن الـــصــعـب والبــد ان يـــكــون
رافضا لـلفسـاد وداعيا الى االصالح في
ظل هـذه الـظـروف الـصـعـبـة ) ويـتـابع (
لـكـنـنا فـريق عـمل يـنـتـمي الى الـتـجـربة
اجلــديـدة قـررنــا ان نـتــعـامل مع الــعـمل
الجنـــاز عــمل مـــســرحـي وعــرض يــؤرخ
ـرحـلـة مـهـمـة ويـعـلن عن مـوقف فـكـري
واخالقي عن مــايـدور حـولـنــا واتـخـذنـا

لـــكن الــظـــروف الــصــحـــيــة حــالت دون
ها اضافة الى سفر بطلها الفنان تقد
ــســرحــيــة ســامي قــفــطــان اكــد ان (ا
ستـقـدم قريـبـا وبعـد عـودة التـمارين
مع الـفــنـان سـامي قــفـطـان من اجل
هـا للجمـهور وسيتم االعالن تقد
ـسـرح عن مـوعـد عـرضـهـا عـلى ا

الدوار) .

من اجلــمــال والــقـيـم االنـســانــيــة دلـيال
ـسرحي ومنـهجـا في صـياغـة عرضـنا ا
ــــســـرح هـــذا وهــــو لــــون جـــديــــد في ا
الــعــراقي من خالل تــنــوع االيــقـاع اداءً

وجرأة دون مغالطات او تشكيك).
ـساء) وعن مـسـرحيـته (سـامـيـكم هـذا ا
سرح ها على ا التي كان يستعد لـتقد
ـعهـد قـبل جـائـحـة كـورونا الـدوار في ا

سامي قفطان يتوسط حمدان وحس علي هارف
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ـسـرحـيـة التي كـثـيرة هـي النـصـوص ا
اتخذت من هموم الناس منطلقا لها في
خطابها االنساني وبث افـكارها النبيلة
ي اال ـــســـرحي الـــعــا ولم يـــكن االدب ا
يــنــبـوع ثــراء ومــعـرفــة يــغـرف مــنه كل
عاني متنور ومجتـهد وباحث محمال 

ـعــاصــر ويــقـدم من ومــفــاهـيـم الـزمـن ا
ــا يــنــبـغـي عـلــيه خالل رؤاه وحــلــمه 
تحضر . ومن اجل هذا يستعد العالم ا
اخملـرج والـتـدريـسي في مـعـهـد الـفـنون
اجلميلـة علي حمـدان لتقد مـسرحيته
ــسـرح ــفــتش الــعـام) وعــلى قــاعــة ا (ا
الـدوار وهي من تـالـيف نـيـقـوال كـوكـول
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وانـا احـزم امـري الى الـله واعـد حــقـيـبـتي احلـمـراء لـلـســفـر الى بالد تـتـنـاوشـهـا
االخبـار ليل نهار موجزهـا يوحي بان هناك (هـجومات) محتمـلة تصعد من سوق
احملـللـ الـسـيـاسيـ الـذي يـوصـفون بـانـهم  خـبـراء ستـراتـيـجـيون ; مـخـتـصون
سلـحة ;( مـراقبون) والـصفـوف تتعـاطى التعـليم االلـكتروني بشؤون اجلـماعـات ا
.(ياحـظي شبـيك كان يـومـيا الـقنـوات تدز عـليـك قابل زوج سـناء احـسن منك ?كل
أمون) .. تضـيف بنرة ساخرة(اقد يوم قـابض لهدة دوالرات  ومطلـع ورا برج ا
بنى الذي تظاهـر امام ا ادبي هاي وين تـصرف) تقول زوجـة الدكتور اجلامـعي ا
صممـه والتر غروبيوس في جامعـة بغداد شأنه شأن من يرفع الفتـة مكتوب عليها
(مخـصصات االستاذ اجلـامعي خط أحمر ). يـزفر نافخا الـشاي وهو يردد والله
صدق قـول الشاعر الذي الاعرف اسمه)ويُقصِيهِ النَّدِيُّ وتَْزدرِيهِ - حليلته وينهره
ـقـيم دون رجـعة في الـصـغـير).. هـذا عـراق االخـبـار .. التي يـسـمـعـها صـديـقي ا
عـود التروح جـايز مـن روحك .. سوي بـطاقـة العودة ـنجـمدة الـكنـدية.(  البـرتا ا
السبـوع واحد .. خـليـنا علـى تواصل!). يـضحك رجل كـان بعـمان يـنام بـالكـمامة
ويـشـرب الشـاي مـثل احملنـكـات اخللـيجـيـات في مطـاعم الـرابيـة  من حتت الـبرقع
واخلـمـار االسـود ... اي ساللـة ثـالـثــة? الـنـاس هـنـا يـعـرفـون الـوافـد والـقـادم الى

بغداد من كمامته!
 يدون لي صديق خالصة مايخطر على باله ح عرف عنوان هذا النص :

ـة عن العراق الـذي لم تكسـر عينه يـوما! وكيف لـلع ان تـكسر ع االخـبار كر
أين بــاتـوا و أين واالخــيـار ســادة الـقــوم? عـ الــعـراق بـاكــيـة وام الــعـراق ثــكـلى

اصبحوا?
ـتنبي وتـلك السـكة الـتي ضاقت بـالكتب من في العـراق بقيت بـاقيـة حيث شـاهد ا
ٍ تـروي زمـن االخـيـار فـوق وحتت فـي الـشـابــنـدر كـل طـابــوقـة كل عــمـود كل عــ

اخليار سادة القوم! ونحن في خجل ووجل سكوت خرس في حضرة العراق.
ــا ( خــيــار احلـويــجــة نـاعـم خـشن في الــعــراق االخـيــار اخلــيـار كــثــر! قــيل قـد

فهل تساوى اخليار مع اخلس في العراق!  هذه اخر االخبار: بدرهم)
سالت زوجـتي البقال في سـوق السلـطان بتالع الـعلي بعمـان : بيش كيـلو اخليار
عـندكم? ضحك بـ75 قـرش ..سمعـنا انه في العاللـي عندكم في الـعراق .. قالت :
شمـايكون هو ارخص ! لكن قادما على التو من بغداد يضيف من اين نبدي ? من
الـ 1980 للـيوم يـوميـأ الف قصـة وروايهـة٠وصنـدوق الطـماطة بـ 7000 به 30
طماطة طبعأ بدون خيار)! كيلوغرام ..بس اكو ناس متكدر تشتري نص كيلوغرام
هــذه االخــــبـار من الــدار.لـكـن في اسـواق وسط الــبــلـد بــعـمــان حــسب قـائـــــــمـة
االسعـار على النحـو التالي : بـاذجنان اسود عـجمي تراوح سعـر الكيـلوغرام ب

 150-400  فـلـس بـصل نـاشف  200- 300 فـلس الــبـطـاطـا  350-200 
فـلـســا الـبـنـدورة  50-200 فــلس اجلـزر  250-500 فــلس اخلـيـار  100-
400 فـلس الـزهـرة  150- 500 فـلس الـكـوسا  150- 500 فـلس الـلـيـمون

 500-750  فلسا موز بلدي 250- 700 فلس. 
عـود اشطب هذا الـكالم عيب )..تـقول لي زوجتي فـاتذكر( نق) ام خـالد التي )  

سمار في الدق  على رأس عبد الرزاق عبدالواحد   : تماثل تأثير ا
َـذبـوحُ تَـجـفـيال. نَـسِـيتُ بَـغداد نَـسِـيتَ بَـغـداد قـالَتْ لي فَـجَـفَّلَـني. سُـؤالُ زَوجَـتيَ ا
وَيْـلُـمِّي وَوَيْـلَ أبي. لَـو لَـيــلَـة بِتُّ عَن بَــغـداد مَـشــغـوال.. هل يــاتـرى مـايــزال الـنـاس
يـشـربون الـشاي وقـوفا في مـيـدان القـشلـة وهم يـضحـكون لـشـاعر طـويل الشـعر
وهو يـسخر من كل جـديد وعـدوا به? او هل مايزال شـاكر السـاعدي يجـول ماب
ا يضمن تنبي محـرفا اغنية (ابـو عيون الوسيـعة )  جامع احليـدرخانة وتمثـال ا

تصـفيق الـناس وانـضمـامهم لـكي يكـونوا خـلفه مـثل كورس في
فـرقـة االنـشـاد .  قد اليـلـقى هـذا الـنص الـنشـر هـنـا .. ولـكني
أجـد من يــنـصـحـني بـجــمع مـاتـقـدم  من امــثـاله من نـصـوص
عـبثية  –سـريالية  –لنـشرها في كتاب  يطـبع في عمان يحجز

تنبي. له رصيفا  –منذ االن -على ارض ا
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ـمثـلة الـتـركيـة مر أوزرلي أعلـنت ا
ـجــمـوعــة صُـور من خـبــر والدتـهــا 
ـســتـشــفى الـذي أجنــبت فـيه داخل ا
طــفـلــتــهــا الـثــانــيــة لي لي.وأظــهـرت
الصـور أوزرلي وهي تـرضع طـفلـتـها
ــســتـشــفى من داخل غــرفــتــهــا في ا
واعـتـبـر الـبــعض أن الـصُـور جـريـئـة
ـمـثلـة التـركيـة كان خاصـةً أن صدر ا
مـكـشـوفــاً  فـيـمـا اعــتـبـر الـبـعض أن
الصـور طـبـيعـيـة وتمـثل الـعالقـة ب
األم وطـفـلـهـا كـمــا أنـهـا تـشـجع عـلى
الرضاعة الطبيعـية وأهميتها خاصةً
ن أن هـنـالك الـكـثـير مـن الـسيـدات 

يتجنبنها.
وكانت أوزرلي شاركت صُـورًا جديدة
لــهـا عــبـر حــســابـهــا في انــسـتــغـرام
تسـتـعـرض فيـهـا حـملـهـا في األشـهر
األخـيــرة مـنــذ أيـام مــعـدودة بــعـد أن
كانت قـد انتشـرت أخبـار حمـلهـا عبر
الـصُـحف الـتــركـيـة.والـتـزمت أوزرلي

وقـــتــهـــا  الــصـــمت ولم تـــعــلـق عــلى
وضـوع بتـاتاً خـاصةً أنـها هـذا هو ا
احلـمل الـثـاني لـهـا بـعـد أن كـانت قـد
رُزقت بطفـلتهـا االولى منذ 6 سنوات
والـتي أطــلـقت عــلـيــهـا اسم الرا. ولم

تعلن اجلميلة الـتركية عن هوية والد
طـفلـتـيـهـا أو بـاألحـرى لم تـعـلن أنـها
متزوجـة وعلى الرغم من االنـتقادات
ـوضـوع إال أنهـا تـتـعامل حول هـذا ا

بشكل طبيعي من دون اكتراث.

{ لــوس اجنـــلــوس - وكــاالت - كـــشف مــوقع
ــا سـتـون تـتـمـتع بـالـنـشـاط (ايل) أن الـنـجـمـة إ
وذلك طـوال فـترة حـملـهـا بطـفـلهـا األول وحترص
نـزلها. ـشي في التالل احمليـطة  بـإستمـرار على ا
ـا ــوقع نـقالً عن مـصــدر مـقـرب من إ وأشـار ا
أنـهـا حتب أن تـكون بـجـوار احملـيط وأن تـمضي
وقـتاً طـويالً في الهـواء الطـلق لكي تـكون أكـثر

نشاطاً.
وكـانت عدسـات كاميـرات (البابـاراتزي) قد
تـمــكـنـت من إلـتــقـاط صــور لـســتـون وهي
تـتـجـول في شـوارع مـديـنـة لـوس أجنـلوس
نتفخ برفقة األمـريكية محتـضنةً بطنهـا ا
إحـدى صــديـقـاتـهــا وهـو مـا كـشف عن
حـمـلهـا بـطـفلـهـا األول من زوجـها ديف
مكاري بعد مرور عام على زواجهما
عــلـى الــرغـم من عــدم إعـالنــهـــا هــذا
األمــر وإخـفــائــهـا له طــيــلـة الــفــتـرة

اضية. ا
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صـريـة مي مصـطـفى أصداء ايـجـابيـة على تـلقت الـفـنانـة ا
أغـنيـتـها اجلـديدة بـعـنوان  فـراق احلب  من كـلمـات سالمة

علي أحلان محمد عبيه وتوزيع أدهم دهيمة.
الـعـمل صـدر عـلى طـريـقـة الـفـيـديـو كـليـب من إخـراج بـتول
عـرفـة الـتي أظـهـرت مـي بـقـوالب رومـانـسـيـة هـادئـة تـعـكس
جـمال وانسياب األغنية واهتم بتصميم الرقصات اللبناني
ـوقع الـفن (هذا أول تـعاون هـادي عواضـة الـذي قال وفـقا 
مع اخملـرجة بتول عرفـة وهو كليب غـالي على قلبي وضعت
كل احـســاسي فـيه وبــتـول لــديـهـا طــريـقــة خـاصــة تـسـكب

إحساسها اخلاص بكل صورة بكليباتها).
وأضــاف(كــان مــعــنــا 12 راقــصــاً كــلــهم مـن دار االوبـرا
ـصرية والكـليب كان عبـارة عن رقصات تأخـذنا من لوحة ا
الى لـوحة مختـلفة عن األخرى ولـكل منها تـعبير خاص عن

كلمات االغنية).
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ــلــتـــقى الــثــقــافي في يــســتــذكــر ا
االحتــــــاد الـــــــعــــــام لـإلذاعــــــيــــــ
والتـلفـزيونـي في الـساعة  11من
ـــقــبل الـــفــنــان صــبــاح الـــســبت ا
الـــراحل ضـــيــــاء الـــبـــيـــاتي وفـــاءً
ـتـدفــقـة عـطـاءً ــسـيـرته الــفـنـيــة ا
والـذي كـان مسـك ختـامـهـا اجنازه
مـوسـوعـة الـسـيـنـما الـعـراقـيـة في
ثالثـــة أجـــزاء ومـــســـودة جـــاهــزة
لـلـطـبع تـوثـق األفالم الـوثـائـقـيـة .
ــنــاسـبــة سـيــعــرض فـلم وبــهـذه ا
(بــيــوغــرافــيــا) لــلــمــخــرج جــمــال

العبيدي .. 
وســيـغــني الــلـقــاء حـديث لــلـنــاقـد
ــؤرخ مـهـدي عــبـاس واإلعالمي وا
جمال الـشرقي . بحـضور جمع من
الـــفــنـــانـــ وأصـــدقـــاء ومـــعــارف

الراحل.
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أغـنــيــة جـديــدة ســتـجــمع بــ الـفــنـان
صري مثل ا ـصري تامر حسني وا ا
. فـقـد انـتـهى حـسـني من آسـر يـاسـ
تـسـجـيل الـديـو ولم يـسـتـقـر عـلى اسم
األغــنـيــة حــتى اآلن وهي من كــلــمـات
حـمادة السـيد وأحلان مـديح محسن
ــــــوســــــيــــــقـي ألمــــــيـــــر والــــــتــــــوزيع ا
مـحروس.وكان حـسني قد طـرح فيديو
كــلــيب أغــنــيــة (خــلــيك فــوالذي) عــلى
(يـوتـيـوب) األغنـيـة هي الـرئـيـسـية من
ألـــبـــومه اجلـــديـــد وهي مـن كـــلـــمــات

وأحلـان عزيز الـشافعي وتوزيع رامي
سـمـير ومـيـكس خالـد سـند ومـاسـتر
أمـيـر مـحـروس.ومن كـلـمـات األغـنـية (
ا لـيهـا طريـقة فى الـبواخـة الدنـيا دي 
ا تقلب وشها تـصعب حاجة بتقفلها و
عـلــيك فى يـوم وتــتـعـوجــلك مـســتـحـيل
تــعـدلــهـا وبــتــبـقى حــاسس فــجـأة انك
لـوحدك وكل الـناس دي عـاملـة مؤامرة
كـبيرة ضدك بس احلقيقة أن في نفس
الـدقـيـقـة قـدامك الف فـرصـة في اكـتـر
من طـــريــقـــة خــلـــيك فــوالذي وده مش

تعبير مجازي).



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6863 Wednesday 13/1/2021الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6863 االربعاء 27 من جمادى االولى  1442 هـ 13 من كانون الثاني (يناير) 2021م

fM'«Ë ‰U*«Ë WÝUO « W Ë—√ w  rz«dł

ّ

ــرور من دون تـــأمل حتـــذيــر فـــرنـــســا من ــكـن ا ال 
امكـانيـة عودة تـنظـيم داعش الى العـراق وسوريا في
الـوقت الـذي بـدأ  نـشاط الـتـنـظـيم يـنـحـسـر في مـعظم
ـستمر بقـاع االرض بحكم التـنسيق االمـني العالي وا

ب الدول.
الـتحـذيـر ورد عـلى لـسـان وزيـرة اجليـوش الـفـرنـسـية
فـلـورنس بارلـي  من دون أن حتتـاج الى تـقـد أدلة
بـاتت مـتـاحـة لـلــجـمـيع بـفـعل مــتـابـعـة االخـبـار بـشـأن
عـملـيات تنـتمي الى حـرب العصـابات يـنفذهـا التـنظيم
ضــد قـوات نـظـامــيـة في الـبــلـدين األكـثــر تـضـرراً من
ــآسي الـتي جـرّهـا الـتــنـظـيم عـلـيــهـمـا وفـتح اجملـال ا
ـستغـلّي الفرص في الـعراق وسـوريا لتـنفيـذ اجندات
ـشــارب حتت ذرائـع وجـود ذلك مــخــتـلــفــة االلــوان وا
وصل ّ مـسح نـصف مديـنـة ا التـنـظيم الـذي بـسبـبه 
أقـدم حـواضـر الـعـراق ومـدن وبـلـدات وقـرى عـراقـية
وأخــرى مـثــلـهــا سـوريــة في غـضــون تـلك الــسـنـوات
الـسود الـتي فتـحت ابواب جـحيـمهـا على الـعراق من
ـنظـمـات الـسـريّة بـوابة احلـرب الـداخـلـية الـسـوريـة وا

العاملة في العراق.
ماذا عـسى بـلـد محـطّم االمـكـانات ومـنـخـور بالـفـساد
وعنجهيات فـارغة لسياسي طـارئ أن يفعل فيما لو
ّـا هـو مـعلن كـان الـتـحـذير الـفـرنـسي يـحـمل أكـثـر 
السيـما انَّ التـحالف الدولي حملـاربة داعش على عـتبة
واهـنـة من الــتـفـكك في حـال انـســحـبت الـقـوة اجلـويـة
ان االمـريكـيـة في ظل بنـد االنسـحـاب الذي أقـره البـر

العراقي.
هــنـاك عــامل ايـجــابي واحــد هـو وعي الــعـراقــيـ في
ـدن والــقــرى تـغــلــغل أفــكـار رفض مــجــتــمـعــاتــهم بــا
التطرف غير انَّ ذلك هو صمود مؤقت اذا لم تنهض
عـجـلـة الـبـلد فـي استـيـعـاب طـاقـات الـشـبـاب وحتـقيق
ـسـلـحة تـمثـيل عـادل لـفـئات الـشـعب كـافة فـي قواته ا
وأجهـزته االمـنـيـة وثرواتـه وقراره الـوطـني بـعـيداً عن
فـصّلة العـتبارات أكـذوبة توافـقات التـقاسم الـثالثي ا
الهيمنة والتهـميش ولعبة األرنب والغزال التي لم تعد
ـفلـس تـنطـلي عـلى أحد بـرغم تمـسك السـياسـي ا

من ثقة الشعب بها .
ثـمة صـفحة ال نـعرف مـاذا مكـتوب فيـها ال تـزال غير
مـقروءة بـات وقت تـقـلـيـبـها وشـيـكـاً في كـتـاب مآسي

العراق.
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       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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