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عــاود  الــطـيــران الـتــركي ضــربـاته
ـــنــــاطق مـــتــــفـــرقـــة من اجلــــويـــة 
مـحــافـظـات اقـلـيم كـردسـتـان  جـاء
ذلك عـقب تهديـدات اطلقـها الرئيس
الــتـركي بــعـد ادائه صالة اجلــمـعـة
ـدينـة اسطـنبـول. وقال مـصدر إن
(الــطـائـرات الـتـركـيــة قـصـفت قـريـة
االنه الـتـابـعـة لـقـضـاء حـاج عـمران
فـي مــــديــــنــــة أربــــيـل مــــا أدى الى
احـتـراق غابـات ومـساحـات زراعـية
واســعــة) واضــاف أن (الــطــائــرات
حـلقت في سماء القرية ساعة كاملة
قــبل أن تـبـدأ قــصـفـهــا االمـر الـذي
اثــار حـالــة من الـهـلـع والـرعب بـ
ســكــان االقــلــيم) وتــابع أن (حــجم
اخلـــســـائــر الـــبــشـــريـــة لم يـــتــسن
مـــعــــرفـــتـــهـــا حـــتـى اآلن بـــســـبب
ــنــاطق االضــطــراب احلــاصل في ا
الــتي تــتــعــرض لــلــقــصف من قــبل
الــطـيـران الـتـركـي). وعـلق الـرئـيس
الــتــركي رجب طــيب أردوغــان عـلى
إخـراج من وصفهم بـاإلرهابي من
سـنجار.  واكـد أن (بالده قد تتدخل
بـنـفـسـهـا من أجل إخـراج إرهـابـيي
مــــنـــظـــمــــة بي كـــا كــــا من قـــضـــاء
ســنـجـار) مــضـيـفـا (قــد نـأتي عـلى
حــــ غـــــرة ذات لــــيــــلــــة). وتــــأتي
تـصـريـحـات أردوغـان بـعـد أيـام من
زيـــــارة وزيــــر الــــدفــــاع الـــــتــــركي
خـــــلــــــوصي آكـــــار الـى الـــــعـــــراق
واســتـمــرت يـومــ تـلــبـيــة لـدعـوة
رسـمـية عـقد خاللـها مـباحـثات في
بـغداد مع وزير الدفاع جمعة عناد
ورئـيس الوزراء مصطفى الكاظمي
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حـقـق فريـق الـزوراء بـكـرة الـقدم
أمـس اجلمـعـة الـفـوز عـلى فـريق
الـسـماوة بـهدف من دون رد في
إطــار اجلـولــة اخلـامـســة عـشـرة
مـن عــــمـــــر الــــدوري الـــــعــــراقي
ـبـاراة ــمـتـاز.  وســجل هـدف ا ا
الـــوحــيـــد الالعـب مــهـــنــد عـــبــد
الـرحـيم في الـدقيـقة 23 من زمن

ـــبــاراة. وحلــســـاب ذات اجلــولــة ا
تــغــلب فــريق الــنــفط عــلى نــظــيـره
ـباراة الـطـلـبـة بـهـدف دون رد في ا
الــتي جــرت عــلى مــلــعب الــتـاجي.
وجـاء هدف الـنفط  بـتوقيع الالعب
مـــحــــمـــد داود في الـــدقـــيـــقـــة 56.
وارتفع رصيد النفط إلى  23 نقطة
ــركـز اخلـامس بـيـنـمـا جتـمـد في ا
رصـيـد الـطـلـبـة عـنـد  15نـقـطـة في
ـركز الـ 14.وخـطف فريـق النجف ا

فـــوزًا قـــاتال بـــهـــدف من دون رد
عــــلى نــــظـــيــــره الــــصـــنــــاعـــات
الــكـهـربـائـيــة وسـجل هـدف فـوز
الــنـجف الالعب أحـمـد لـفـته  في
الـدقيـقة األخـيرة لـيرتـفع رصيد
ـركـز فــريـقه إلى  26نــقـطـة في ا
الــرابع بــيــنــمــا جتــمــد رصــيــد
الـصنـاعات الـكهـربائـية عـند 10

نقاط في ذيل الترتيب.
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ورئــيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
ي ووزيـر الـداخـلـيـة عـثـمـان الـغا
كــمـا الــتـقى رئــيس حـكــومـة إقــلـيم
كـــردســـتـــان مـــســـرور الـــبـــارزاني
ــــقــــراطي ورئـــــيس احلــــزب الـــــد
الـكردستـاني مسعـود البارزاني في
أربــــــيل. وقــــــال خـــــلـــــوصـي خالل
الـــلــقـــاءات ان (بالده مــصـــرة عــلى
إنــهــاء اإلرهــاب عـبــر الــتــعـاون مع
ـــركــزيـــة في بـــغــداد احلـــكـــومــة ا
وحــكـومـة اإلقـلــيم) مـشـيـرا الى أن
(األطــراف تـوصــلت إلى تــفـاهــمـات
ـرحـلـة وأضـاف أن (ا بـهـذا الـشـان)
ـقبلة سـتشهد تطـورات مهمة على ا
صــعــيـــد تــعــاون أنــقــرة مع كل من
بــــغــــداد وأربــــيـل في مــــكــــافــــحــــة
اإلرهـاب) وتــابع ان (تـركـيـا تـتـابع
عـن كــثـب إخـــراج اإلرهــابـــيـــ من
مـحيط سنـجار وأن أنقرة مـستعدة
لـــتــقــد الــدعـم في هــذا الــصــدد)
ومــضى آكــار الى الــقــول (ابــلــغــنـا
اجلـانب العراقي بأن تركيا تعارض
مــســاعـي بــعض الــقــوى لــتــحــويل
الــعــراق إلى ســاحـة لــلــمـنــافــسـة)
ولـــــفـت الى ان (أمـن حــــدودنـــــا مع
الــعـراق مــهم جــدا بـالــنـســبـة لــنـا
وأكـــدنـــا ذلـك خالل لـــقـــاءاتـــنـــا مع
ـسؤولـ العـراقيـ وسنـعمل ما ا
نطقة من بوسعنا من أجل تطهير ا

اإلرهاب). 
ووقـــعت بـــغـــداد وأربــيل اتـــفـــاقــا
يـــقـــضي بـــحــفـظ األمن في قـــضــاء
ســـــنــــجـــــار من قـــــبل قـــــوات األمن
االحتــاديــة بــالـتــنــسـيـق مع قـوات
الـبيشـمركة وإخـراج كل اجلماعات

سلحة غير القانونية. ا
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ـسلحة اجـرى القائـد العام لـلقوات ا
مـصـطـفى الـكـاظمي  حـمـلـة تـغـيـير
كـبــرى في مـفـاصل الـقـوات االمـنـيـة
عـقب اعـتـدائـ ارهابـيـ مـزدوج
سـتعملة اسـتهدفا سـوقا للمالبس ا
بـالقـرب من ساحـة الطـيران بـبغداد
خــلف عـشـرات الــشـهـداء واجلـرحى
فـي يوم وصفه البغداديون  بالدامي
واالســود  يــعـيــد لالذهــان ذكـريـات
فـخخات ومـشاهـد العـنف ومآسـي ا
ــواطـنـون نــسـيــانـهـا الــتي حـاول ا
وظـنـوا رحيـلهـا بعـد اندحـار تنـظيم
داعـش عـام 2017 وادمـت الــنــكــبـة
وسط قلوب العراقي والعالم اجمع
تــضــامن عــربي ودولي مع الــعـراق.
وقــال الـنـاطق بــاسم الـقــائـد الـعـام
الـلواء يحـيى رسول في بيان امس
ان (الـــكـــاظــــمي اقـــال وكـــيل وزيـــر
الــداخـلــيـة لــشـؤون االســتـخــبـارات
الـــفـــريـق الـــركن عـــامـــر صـــدام من
مـنصـبه وتكـليف الـفريق احـمد ابو
رغـيف بـديال عنه  وإقـالـة مديـر عام
اسـتخـبارات ومكـافحة االرهـاب عبد
الــكـــر عــبــد فــاضل مـن مــنــصــبه
وتــكـلـيـف نـائب رئـيـس جـهـاز االمن
هام ادارة الـوطني حميد الـشطري 
خـلية الصـقور وربط اخلليـة بالقائد
ـسـلـحـة) مـضـيـفـا الـعـام لـلـقـوات ا
(ونـقل قـائـد عمـلـيـات بغـداد الـفريق

قـــيس احملـــمــداوي الى وزارة الـــدفــاع
وتــكـلـيـف الـلـواء  الــركن أحـمــد سـلـيم
قـائـداً للـعـمـليـات فـضال عن إقالـة قـائد
الـشرطة االحتادية الـفريق الركن جعفر
الـبـطـاط من مـنـصـبه وتـكـلـيف الـفـريق
الـــركن رائـــد شــاكـــر جـــودت بــقـــيــادة
االحتــــاديــــة و إقـــــالــــة مــــديــــر قــــسم
االســتـخـبــارات وأمن عـمـلــيـات بـغـداد
الـلواء باسم مـجيد من مـنصبه). اال ان
تــقــاريـر تــداولــتـهــا مــواقع الــتـواصل
االجـــتــمــاعي زعـــمت ان بــعض اوامــر
الـنقل  الـعدول عـنهـا. واكد الـكاظمي
خالل اجلـلـسـة االستـثـنائـيـة للـمـجلس
الـوزاري لألمن الوطـني ان (األمن ليس
مـجرد كلمة نـتحدث بها في االعالم بل
مــســؤولــيــة فـحــيــاة الــنــاس وحــيـاة
اطـفالـنا ليـست مجـاملـة ومن ال يرتقي
الى مـــســتـــوى مــســـؤولــيـــة حــمـــايــة
ـواطنـ وأمنـهم علـيه ان يتـنحى من ا
مــوقـعه) واضــاف ان (مـا حـصل امس
االول هـو خرق ال نسمح بـتكراره ولقد
وعــدنـا شــعـبــنـا بـاألمـن وهـذا اخلـرق
دلـيل ومؤشـر على ان هنـاك خلال يجب
ــــعــــاجلــــتـه) مــــؤكـــدآ ان اإلســــراع 
(اجـهـزتـنا األمـنـية  قـامت بـجـهد كـبـير
ــاضـيــة وكـانـت هـنـاك خـالل األشـهـر ا
عـملـيات كـبيـرة ضد عـصابات داعش)
وتـــابع ان (هــنــاك مـــحــاوالت يــومــيــة

لــــداعش لــــلــــوصــــول الى بــــغـــداد 
إحـباطها بعملـيات إستباقية ولألسف
تـــمـــكـــنت مـن ذلك أمس االول وســـالت

دمـاء بريـئة) مـبيـنا ان (هنـاك حتديات
فـي األجــهـــزة االســتـــخــبـــاريـــة يــجب
مــعـاجلـتــهـا بـشـكـل عـاجل وسـأشـرف
ـوضـوع ولـذلك شـخــصـيـا عـلى هـذا ا
سـنفرض وضـعا جديـدا للعـمل وإتخاذ
تـدابـيـر عـاجـلة) الفـتـآ الى ان (الـعراق
دولــة واحــدة ويــجب ان تــتــصــرف كل
مـؤسـساته األمـنـية والـعـسكـريـة بروح
واحــدة وسـنــفـرض تــوحـيــد اجلـهـود
االســتـخــبـاريــة بـكل جــديـة فـال مـكـان
لــلـــمــجــامـــلــة عــلى حـــســاب الــعــراق
) وكـــشف الــكــاظــمي عن والــعـراقــيـ
(اجـراء سـلـسـلـة تـغـيـيـرات في الـبـنـية
األمـنية والعسـكرية ونعمل على وضع
ـواجـهة خـطـة أمـنـيـة شـاملـة وفـاعـلـة 
الــتـحـديـات الـقـادمـة). وتــبـنى تـنـظـيم
الــتـفـجـيـرين الـلـذين خـلـفـا 32 داعش 
شــــهــــيـــدا و 110 جــــرحـى . وحـــذرت
اســـتــخــبــارات وزارة الـــداخــلــيــة من
مـخطط خطر يعتزم  داعش  تنفيذه في
بـغـداد وعمـوم العـراق.وبحـسب وثيـقة
ـديــريـة االسـتـخـابـات اطـلـعت عـلـيـهـا
(الــزمـان) امس فـان (مــعـلـومـات وردت
مـن إحدى األجـهزة االمـنيـة صدرت عن
مــا يـســمى بـوالي الــعـراق الى جــمـيع
الــقـواطع لــلـواليـة آنــفـاً تــفـيـد الــقـيـام
سـاجد بـعـملـيـات نوعـيـة الستـهـداف ا
واحلـــســيـــنــيــات فـي عــمـــوم الــعــراق
وحتـــديــداً امس اجلـــمــعــة بـــواســطــة
عـــجـالت مـــفـــخـــخــــة وانـــتـــحـــاريـــ
) مـــؤكــدا (نـــيــة داعش انــغــمــاســيــ

اسـتـهداف سـاحـات التـظـاهر بـواسـطة
الـعـبـوات النـاسـفـة والالصقـة لـتـأجيج
الــوضع االمــني واســتـهــداف األسـواق
ـكتظة بالـسكان والسيما في الـشعبية ا
جـانب الرصافة بـبغداد).ووصف رئيس
مـجــلس الـنـواب  مـحـمـد احلـلـبـوسي
الـتـفـجيـرات بـأنهـا (وضع خـطر) وحث
احلـلبوسي على (اتخاذ إجراءات أمنية
اسـتباقية). وأبدى رئـيس حكومة إقليم
كـردستان مسرور الـبارزاني  تضامنه
مع ذوي ضـحايا التفـجيرين اإلرهابي
فـي بـــغــداد وأشـــار إلـى أن حـــكـــومــة
اإلقـــلـــيم مــســـتـــعـــدة لــتـــقـــد الــدعم
ـساعدة.وشدد زعيم التيار الصدري وا
مـقتدى الصدر على عـدم السماح بعود
االرهاب واالحزمة الناسفة.وقال الصدر
في تــغــريــدة عــلى تــويــتــر(لن نــســمح
ـــفــخــخــات لإلرهـــاب والــتــفـــجــيــر وا
واالحــزمــة الــنـاســفــة أن تــعـود). ودان
ـــرجع الــديـــني االعـــلى عــلي مـــكــتب ا
الـسيستاني التفـجيرات االرهابية التي
اسـتـهدفت سـاحة الـطيـران .وذكر بـيان

ـــرجع االعـــلى (مـــرة أخـــرى ـــكـــتـب ا
ـتــوحــشـون اســتــهـدف االرهــابــيــون ا
ـدنـيـ االبريـاء بـتـفـجـير جتـمـعـاً من ا
ا مزدوج في ساحة الطيران ببغداد  
أدّى الـى ســقـــوط عــشـــرات الــشـــهــداء
ـصـابـ وأضــاف ذلك من اجلـرحى وا

في مــشـهـد فـظـيـع يـؤلم كل ذي ضـمـيـر
) داعـيا األجـهزة األمـنيـة اخملتـصة حيّ
الـى أن (تــكــثّف من جــهــودهــا وتــبــذل
مـزيـداً من اجلهـد في سبـيل حفظ األمن
تـربصـ بهذا وإفـشال خـطط االعداء ا
ظلوم الذي يعاني من جوانب الشعب ا
ــرجع الـديـني شــتى). وطـالب مــكـتب ا
بــشــيــر حــســ الــنـجــفي  بــالــســعي
ـــنــفــذ لــهــذه والـــكــشف عن احملــرك وا
ـة لـنــتـمـكن من احلــيـلـولـة دون اجلــر
رجع الـديني جواد تـكرارهـا.واستنـكرا
اخلــالــصي خالل خـطــبــة اجلـمــعـة في
زدوج . مـديـنـة الكـاظـميـة  الـتـفجـيـر ا
ودان اخلالصي في بيان تلقته (الزمان)
امس (تــقـصـيـر احلـكـومـة الـقـائـمـة في
ـظـلـوم ايــقـاف نـزيف الــدم الـعـراقـي ا

وعــدم وضــوح الــرؤيــة االمــنــيــة الــتي
ـواطن العـراقي بعد 2003 م افـتقـدها ا
تـعاقبة في ظـل االحتالل واحلكـومات ا
عـلـيه بـشـكل مخـطط ومـقـصود دون أي
تـغيير في الـواقع االمني او االقتصادي
عيشي). ودان او االجـتماعي او حتى ا
الـرئـيس الفـلـسطـيني مـحـمود عـباس 
الــتـفــجـيــرات اإلرهـابــيـة الــتي ضـربت
بــغـدا. وقـال عـبــاس في بـرقـيــة تـعـزيـة
(نـتـضامن مع الـعـراق رئيـسـا وحكـومة
وشـعـبـاً جراء الـعـمل االرهـابي الـبشع
الـذي اسـتـهـدف االبـريـاء الـعـزل ونـقدم
تــعـازيـنـا احلـارة إلى أســر الـضـحـايـا
مــتـمـنـ الــشـفـاء الـعــاجل لـلـجـرحى).
وتـلقى رئيس اجلـمهوريـة برهم صالح
بـرقيـة تعزيـة من الرئـيس التركي رجب
طـــيب اردوغـــان مــعـــزيــاً بـــضــحـــايــا
الـتــفـجـيـرين الـلـذيـن اسـتـهـدفـا سـاحـة
الــطـيــران. كـمــا تـلـقـى صـالح  بــرقـيـة
تـعزية من قـداسة بابـا الفاتـيكان الـبابا
فـرنـسـيس األول الـذي اعـرب عن حزنه
لــلـحـادث ورفض هــذا الـفـعل الــشـنـيع.
ـسـاعـدة ـتــحـدة  وأدانت بــعـثـة األ ا
الـعـراق (يونـامي) والسـفارة األمـريكـية
في بـغـداد الـتـفـجـيـرين.وقـالـت الـبـعـثة
ـية في بيان مـقتضب إن (مثل هذا األ
الـعمل لن يـضعف مسـيرة العـراق نحو
االسـتقرار واالزدهار).ووصفت السفارة
األمــريـكـيـة الـهـجــوم بـأنه (عـمل جـبـان
مــشـ يـبــرز مـخـاطــر اإلرهـاب الـتي ال
يـزال ماليـ الـعـراقـي يـواجـهـونـها).

وأعــربت وزارة اخلـارجـيــة الـسـعـوديـة
عن إدانــتــهــا لــلــتـفــجــيــر االنــتــحـاري
ـــزدوج مـــؤكــدة رفـــضـــهـــا الــقـــاطع ا
لإلرهـاب بكـافة صوره وأشـكاله ومـهما
كــانت دوافـعه ومـبــرراته ونُـشـدد عـلى
وقـوفنـا وتضامـننـا مع العراق الـشقيق
ضـد ما يـهدد أمنـها واسـتقرارهـا). كما
دانـت اإلمــارات بــشـــدة الــتـــفــجـــيــرين

 . اإلرهابي

ــان الــعـربي بــدوره  اكــد رئــيس الــبـر
عــادل بن عـبــدالـرحــمن الـعــسـومي أن
(األعـمـال اإلرهـابيـة لن تـنـال من جـهود
احلــكـومـة وإرادة الـشـعب الـعـراقي في
فـرض األمن واالستـقرار ولـن تزيده إال
عـزمـا وإصرارا عـلى التـصدي بـكل قوة
خملـططات وأعـمال اجلماعـات اإلرهابية
اخلـبـيـثـة الـتي تـسـتـهـدف األبـريـاء من

أبناء الشعب)

. وأعـــــربـت مـــــصـــــر عـن خـــــالص
ـواساة حلكـومة وشعب الـتعازي وا
الــعـراق الــشـقـيـق في ضـحــايـا هـذا
الـــعــمـل اإلرهــابـي  والــتـــمــنـــيــات

. بالشفاء العاجل للمُصاب
كـما استنكر رئيس طائفة االرمن في
الـــعـــراق والـــعـــالم لـــويـس ســـاكــو
ة ودعا الى الـوحدة ومغادرة اجلـر

سياسة التفرقة واحملاصصة.
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سـجلت وزارة الـصحة والـبيـئة سبع
وفـــيــات جـــديــدة اثـــر مــضـــاعــفــات
االصــابــة بــفــايــروس كـورونــا خالل
ــاضـيــة لــيــرتــفع عـدد الــســاعــات ا
الـــوفــــيـــات اإلجـــمـــالي إلى 12984

حالة منذ ظهور اجلائحة.
وقـف الـوبائـي اليـومي   واوضـح ا
الــــذي تـــلــــقــــته (الــــزمـــان) امس ان
(مــخـتـبــرات الـصـحــة اجـرت فـحص
اكــثــر من  37 الـف عــيــنــة مــشــتــبه
اصـابـتـها بـالـفايـروس حـيث رصدت
 685 اصـابـة بـكـورونـا  فـي ما بـلغ
مـــعــدل الـــشــفــاء الف و 567 حـــالــة
وبـــواقـع  ســـبع وفـــيـــات جـــديـــدة).
وافــتــتح الــوزيــر حــسن الــتــمــيــمي
يـرافقه مديـر عام دائرة الـتفتيش في
الوزارة ومدير عام صحة ديالى علي
مـستـشـفى مـندلي حـسـ الـتمـيـمي 
سـريع اإلجناز سعة 50 سـرير لعالج
ـصابـ بكـورونا . واشار ـرضى ا ا
الـتــمـيـمي في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
ستقبل شروع في ا امـس  إلى أن (ا
سـيوفـر اخلدمات الـصحـية والطـبية
ـرضية) والـعالجيـة كافـة للـحاالت ا
سـتشـفى زود من قبل واضـاف ان (ا

الكات الـطبية والـصحية الـوزارة با
والـعالجـية واإلداريـة وجـهز بـأحدث
األجـهــزة الـطـبـيـة الـتي تـضم جـهـاز
ــريض وأجـهـزة تــخـطـيط مــراقـبـة ا
الــقـــلب وأخــرى لإلنــعــاش الــرئــوي
ـسـتـلـزمات وأالجـهـزة اخملـتـبـرية وا
الـــطـــبـــيـــة الالزمـــة خـــدمــة الهـــالي
مـنـدلي). وسـجَّـلـت مـحـافـظـة ذي قار
ارتــفـاعـاً بــعـدد اإلصـابــات اجلـديـدة
لــتـواصل ارتــفـاعـهــا مـنــذ اكـثـر من
اسـبـوعـ  فـيـمـا انـخـفـضت حاالت
ــاضــيـة الــشــفــاء خالل الــسـاعــات ا

مقارنة باإلصابات.
وقــــال مــــصــــدر طــــبي ان (نــــتــــائج
الـتـحـليل اخملـتـبـري أثبـتت تـسـجيل
 13 اصــابــة جـديــدة بــالـفــايـروس 
فـيمـا سجلت الـفحـوصات اخملتـبرية
حتـسن سـتة مـصابـ  في احملافـظة
اضـية بـينـما كان خالل الـساعـات ا
عـدد الفحوصات التي اجريت 1973
فـحـصا الشـخاص مـشتـبه اصابـتهم
بــكــورونـا) واضــاف ان (احملــافــظـة
شـهدت حالة وفاة واحدة) وتابع ان
(هـذه اإلصـابات تـوزعت بـ اقضـية
ونــــواحي احملــــافــــظــــة وبه ارتــــفع
اجملــمـوع الـتـراكــمي لإلصـابـات الى
  23946 فـي مـــا بـــلـغ عـــدد حـــاالت

الـشـفاء الـكـلي في احملافـظة 23004
حـالة شفـاء منذ ظـهور الوبـاء). فيما
أكـدت الـوزارة  أن جـمـيـع اخلـدمات
الــــصــــحــــيــــة تــــقـــدم بــــاجملــــان في
ـتحدث ـؤسسـات الصحـية. وقال ا ا
بـاسم الـوزارة سـيف الـبـدر في بـيان
تـــــلــــقــــتـه (الــــزمـــــان) امس  ان (كل
اخلـدمـات الـصـحـيـة األسـاسـية ومن
أهـمهـا الطـوار سواء فـي بغداد او
احملـافظات هي باجملـان بشكل يومي
واعـــتــيــادي) وأضـــاف أن (الــوزيــر
يـــهــتم بـــشــكل شـــخــصي بـــجــرحى
الـــتــفـــجـــيــر اإلرهـــابي  وزارهم في
ــسـتــشـفــيـات وأغــلـبـهـم خـرجـوا ا
والـبـقـيـة يـتـلـقـون الـعالج بـالـعـنـايـة
الـالزمـــة في األجــــنـــحــــة اخلـــاصـــة
لـلمـستـشفـيات الـرئيـسة في بـغداد)
داعــيــا إلـى (قــطع الــطــريق عــلى كل
شـــــخص يــــســـــعى الى اســـــتــــغالل
ـواطـنـ ويحـاول جـمع التـبـرعات ا

أو غيرها). 
في وقت  قــالـت مــنــظــمــة الــصــحـة
ـية إن جلنـتها الـفرعيـة لسالمة الـعا
الـلـقاحـات لم تعـثر عـلى ما يـثبت أن
الـتـطـعـيم بـلـقـاح فـايـزر  كـان سـبب
ـســنـ الــذين تـلــقـوا وفــاة بـعـض ا

اللقاح قبل مدة. 
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أعـلن جهـاز مُكـافحـة اإلرهاب إنطالق
عــمــلـيــة ثـأر الــشُــهـداء بــتــوجـيه من
ـسلـحة رئيس الـقائـد العـام للـقوات ا
ـالحقة الـوزراء مـصطـفى الكـاظمي  
فـــــلـــــول داعش والـــــقـــــضـــــاء عـــــلى
الــعـصـابــات االجـرامــيـة. وقـال اعالم
اجلـهاز في بيان تـلقته (الزمان) امس
ان (الـعملية تستـهدف بقايا عصابات
داعــش  حــيث تــمــكـن أبــطــالــنــا من
اإلطـاحـة بـعـدد من اإلرهـابـي في كُل
ُــعـظم من مُــحــافـظــة بـغــداد و بـاب ا
ومُـحـافظـة األنبـار وعامـرية الـفلـوجة
ومُـحافظة كركوك ومنطقة دور الفيلق
 الـذين لـهم صـلـة بـشـبـكات داعـش)
زيد ووعـد البيان (الشـعب العراقي 
من الـعمليات النوعية خالل الساعات
ُـقـبـلــة). وتـمـكـنت واأليــام الـقـلـيـلــة ا
مــــفـــارز جـــهــــاز األمن الـــوطــــني في
مـحافظة ديالى بالـتنسيق مع مديرية
أمـن صالح الـدين مـن الـقـاء الــقـبض
عــلى اداري عـام قـاطع بـغـداد وثالثـة
مـن مساعـديه بعد دخـولهم من احدى
دول اجلــــــوار واســــــتــــــقـــــرارهـم في
احملــافــظــة.وجـاء فـي بـيــان اجلــهـاز
تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (االعــتـقـال
جـاء وفق مذكرات قـضائيـة وقد جرى
تــدوين اقـوالـهم اصـولــيـاً واعـتـرفـوا
ـهـمة تـكلـيـفهم بـإعادة هـيـكلـة عمل
ـفـارز اإلرهـابـيـة واخلاليـا الـنـائـمـة ا
عالوة عـلى استقطـاب عناصر جديدة
لشن الهجمات واستهداف التجمعات

في بـغداد لزعزعـة االستقرار األمني)
طلـوب للجهات واشـار الى (احالة ا
القانونية اخملتصة التخاذ االجراءات
الالزمـة بـحـقهم). وعـ الـقائـد الـعام
ـسـلـحـة الـنـائب عـن كـتـلة لـلـقـوات ا
ـنصب عـراقـيـون يـوسف الـكالبي 
نــائب رئــيـس جـهــاز األمـن الـوطــني.
ويـأتي تـعيـ الكالبي بـعد تـغيـيرات
كــــبـــــرى أجــــراهــــا رئــــيس الــــوزراء
ـنـاصب مــصـطـفى الـكــاظـمي أمس 
أمـنيـة علـيا عـلى خلـفيـة االنفـجاري
الـدامـيـ في سـاحة الـطـيـران اسـفرا
عـن استـشهاد  32  شـخصـاً وإصابة

 110 آخرين. 
وفـي البـصرة  اكـدت قـيـادة عمـلـيات
احملـافظة انها ستـقوم بتغير اخلطط
اخلـاصـة بـعمـلـيـات الوعـد الـصادق 
ــتـــغـــيــرات الـــســـاحــة وذلك نـــظـــرا 
األمـنـية.وقـال قـائـد العـمـليـات الـلواء
الــركن أكــرم صــدام في بــيـان تــلــقـته
(الــزمــان) امس ان (الــقـوات اتــخـذت
جــمـيع اإلجــراءات األمـنـيــة اخلـاصـة
بـتأم احلـماية لـلمهـرجان الرياضي
ديـنة الريـاضية) الـذي سيقـام على ا
واضـاف ان (عمليات الـبصرة اتخذت
بـعض االجراءت والتحـوطات االمنية
كـإجراء احترازي بعد أحداث بغداد)
وتــابع (نـطـمــئن أبـنـاء الــبـصـرة بـأن
احملـافـظـة آمنـة بـأهلـهـا ومـا تنـاقـلته
بــعض مـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعي
من اخـبار غيـر صحيحـة الغايـة منها
إربـاك الوضع االمني للـمدينة). وافاد
مــصـدر امـنـي بـاسـتــهـداف رتل لـدعم

الـتـحالف الـدولي بعـبوة نـاسفـة على
طريق بابل السريع. 

وقـال ان (عبـوة ناسـفة انـفجـرت على
رتل لــلـدعم الـلـوجـسـتي تـابع لـقـوات
الــتــحـالف الــدولي عــلى طــريق بـابل
الـسـريع) الفـتـا الى ان (االنـفـجـار لم

يسفر عن أي إصابات). 
وفـي بـغداد  انـدلع حـريق في مـخزن
لـلـدراجات الـناريـة بـالقـرب من شارع

الظالل . 
وذكـر شـهـود عـيـان ان (حـريـقـا اندلع
داخـل مـخـزن لـلـدراجــات الـنـاريـة في
مـنـطـقـة شـارع الـظالل قـرب صـنـدوق
االســكــان) مــشــيــرا الـى ان (الــدفـاع
ـدني استنفر فرقه الخماد احلريق). ا
ـرور الــعـامـة فــيـمـا اكــدت مـديــريـة ا
ــطـبـوعـة. اكــمـال جـمـيـع الـلـوحـات ا
ــديـــريــة في بـــيــان تــلـــقــته وقـــالت ا
واطن (الـزمان) امس انه (بامـكان ا
الـتوجه إلى مـواقع التـسجـيل لغرض
تـثبـيت لوحـاتهم) مـؤكدا ان ( جـميع

الـلـوحـات تـمت طـبـاعـتـهـا واذا ما 
اشــعــارهـم من قــبل  الــبــعض بــعــدم
وجـود لوحـاتهم غـير مـطبـوعة يرجى

وقع مباشر).  دير ا التوجه 
نافذ مـن جهة اخرى ضـبطت هيـئة ا
احلـدودية أدويـة بشريـة ومستـلزمات
طـــبـــيــة وبـــذور زراعـــيـــة مــخـــالـــفــة

لـلضـوابط في مطـار البـصرة الدولي.
وذكـر بـيـان لـلـمنـافـذ تـلـقـته (الـزمان)
ــطــار ضــبــطت امـس ان (ســلـطــات ا
مــسـافـرين من اجلــنـسـيـة الــصـيـنـيـة
بـحـوزتـهـما 14حـقـيـبـة حتـتـوي على
أدويـة بشـرية وكـمامـات طبـية وبذور
زراعـية مـخالـفة لـلضـوابط قادمة من
الــدوحـة عـلى مـ اخلـطـوط اجلـويـة
وأضــاف انه ( تــنــظـيم الــقــطــريـة)
ا  ضبطه من قبل مديرية محضر 
طار وشرطة الكمارك وموظف مـنفذ ا
ـــركــز الـــكــمـــركي لـــغــرض اتـــخــاذ ا

اإلجراءات الالزمة بشأنها).
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تــوقــعت الــهــيــئــة الــعـامــة لـالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم
ـنـاطق كـافـة صـحوا الـسـبت في ا
الى غـائم جزئي ودرجات احلرارة

تعاود االرتفاع.
 وقــالت الــهـيــئــة في بــيــان تــلــقـته
(الــزمــان) امس ان (طــقس الــيـوم
الـسبت سـيكـون في وسط وشمال
الـبالد صـحـواً الى غـائـم جـزئـياً
ودرجـات احلرارة ترتـفع قليالً عن
ـــنـــطـــقــة الــيـــوم الـــســـابق وفي ا
اجلـــنـــوبــيـــة صـــحـــواً مع بـــعض
الـغـيـوم) واضـاف ان (طـقس يـوم
غــد األحـــد ســيـــكــون فـي الــوسط
والـــشـــمــــال صـــحـــواً الـى غـــائم
ـنــطـقــة اجلـنــوبـيـة جـزئــيـاً وفـي ا
صـــحــواً مـع بــعض الـــغـــيــوم وال

تغير في درجات احلرارة).
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أعـلن وزير اخلارجيـة اإليراني محمد
جـــواد ظـــريف أن بالده مـــســـتـــعــدة
لـلـحـوار مع دول اخلـلـيج اسـتـجـابة
لـــدعــوة قــطــر أو دعـــوة ســابــقــة من
الـــكـــويـت. وقـــال ظـــريف في حـــديث
لــلـتــلـفــزيــون اإليـراني امس (مــددنـا
دومـا يـد الـصـداقـة إلى دول اخلـليج
ـنـطـقـة مـلـك لـكـافـة دولـهـا ألن هــذه ا
وضــمــان أمــنــهــا لــصـالـح اجلـمــيع
نـطـقة ال يـخـدم سوى وزعـزعـة أمن ا
فــئـة خـاصـة) مــشـددا عـلى أن (ردنـا
كــان إيــجــابـيــا عــلى دعــوة الــكـويت
لـــلـــحــوار مع دول اخلـــلـــيج في زمن
أمــيــر الــكــويت الــراحل لــكـن بــقــيـة
الـــدول فــضــلـت أن تــصــبـــر بــســبب
مــجيء الــرئـيـس األمـريــكي الــسـابق
دونــالـد تـرامب). وعــد (دول اخلـلـيج
خـسـرت فرصـة أربع سنـوات للـحوار
مـع إيران واآلن ذهب تـرامب وبـقـيـنا
نــحن ودول اخلــلــيـج) مـضــيــفــا انه
(عـــلى دول اخلــلـــيج أن تـــدرك أنــهــا
بــاقــيـة إلـى جـانب إيــران والــرؤسـاء

األمريكيون يتغيرون).
و حـظي الرئيس االمريكي جو بايدن

بترحيب بارد في الصحف اخلليجية
امـس وسـط تــــــســـــــاؤالت حـــــــيــــــال
اسـتـراتـيـجـيـته لـلـتـعـامل مـع اجلارة
الـــلـــدودة إيـــران بـــعـــد ســنـــوات من
"الـضـغـوط الـقـصـوى" الـتي مـارسـها
عــلـيـهـا ســلـفه دونـالــد تـرامب.وهـنّـأ
زعـــمـــاء ومــســـؤولـــون في اخلـــلــيج
ــوقــراطي داعـ إلى الــرئــيس الـد
تـوطـيد الـعالقات مع حـليف تـاريخي
يــنـتـشـر آالف من جــنـوده في قـواعـد
ـوارد ـنــطـقـة الـغــنـيـة  مــهـمـة في ا
الـطـاقـة.ومـسـاء اخلـمـيس أكـد وزير
اخلـارجـيـة الـسعـودي األمـيـر فـيصل
بن فــرحــان في تــصــريــحــات لــقــنـاة
"الـعــربـيـة" الـسـعـوديـة "تـفـاؤل بالده
تحدة تـازة" مع الواليـات ا بـعالقة 
حتـت إدارة بايدن.وقال األمير فيصل
إن "الـتـعـيـينـات في إدارة بـايـدن تدل
عـلى تـفهـمه لـلمـلـفات".وحتت عـنوان
"وداعـا ترامب مرحـبا بايـدن" تساءل
الـصـحافي الـسعـودي اخملـضرم عـبد
الرحمن الراشد في مقال في صحيفة
"الــــشـــرق االوسـط" عـــمــــا إذا كـــانت
سـيـاسـات الـرئـيس اجلـديـد سـتـكون
امـتدادا لسياسات باراك اوباما الذي
اتـــســمت عالقـــته مع قـــادة اخلــلــيج

بـالـفـتـور.وكـان بـايـدن نـائـبـا ألوبـاما
خالل واليـتـيه الـلتـ شـهـدتا تـقـاربا
مع إيـران وتوقيـعا علـى اتفاق نووي
تـاريـخي انـسـحب مـنه تـرامب.وكـتب
الـراشد "بـالفـعل العـديد مـن الوجوه
التي أعلن عن ترشيحها عملت ضمن
كـوادر أوبامـا لكن وجـودهم ال يعني
أنــــهـــا ســـتــــكـــون ســــيـــاســــة طـــبق
األصـل".وتابع "لقد فشل أوباما خالل
رئـــاســـته فـي تــســـويـق ســيـــاســـته
حتـديداً فرض التعامل مع إيران على
الـدول اخلليجـية العربـية وإسرائيل.
ثـم جـاء ترامـب وحـاصـر أذرع إيران
ـاليـة واالقـتصـادية. ودمـر قـدراتهـا ا
وبـالتالي العودة إلى النـقطة نفسها
الــــتي تـــركــــهـــا أوبـــامــــا أمـــر شـــبه
ـتــوقع أن يــعـتــمـد مــسـتــحــيل".من ا
بـايدن استراتـيجية أمـيركية تـقليدية
أكــثـر وأن يـسـعى إلى جـر إيـران إلى
ـفـاوضـات مـسـدال الـسـتـار طـاولــة ا
عــلى ســيــاســات تــرامب في الــشـرق
األوسـط.وكــــان الــــرئــــيس اإليــــراني
حـسن روحاني أشاد األربعـاء بنهاية
عـهـد "طاغـيـة" معـتـبرا أن "الـكرة في
مـــلـــعب" الـــرئــيـس اجلــديـــد بـــشــأن
الــــــــعـــــــــقــــــــوبـــــــــات واالتــــــــفــــــــاق

الــنـووي.وتــنـاقـضت عـالقـات تـرامب
بــدول اخلــلـيج مع الــعالقــة الـفــاتـرة
الــتي ربـطت هــذه الـبــلـدان بــأوبـامـا
الـذي أثـار بـإبرامه االتـفـاق مع إيران
حـــول مـــلـــفــهـــا الـــنـــووي مـــخــاوف
الـسعودية وجيرانها.وفي مقال حمل
عـنـوان "شكـرا للـرئيس تـرامب" كتب
الــسـيــد زهـره في صــحـيــفـة "أخــبـار
اخلـــلــيـج" الــبـــحــريـــنـــيــة "لألمـــانــة
واالنـــصـــاف يـــجـب أن نـــســـجل من
وجــهـة نــظـرنـا أن تــرامب يـســتـحق
شــكـرا وتــقـديــرا مـنــا فـيـمــا يـتــعـلق
بـــقــضــيـــتــ كـــبــيــرتـــ عــلى وجه
الـتـحـديـد".والـقـضـيـة األولى "تـتـعلق
ــلـف اإليــرانـي" مــشـــيــرا إلى أن بـــا
ســـيـــاســــات تـــرامب "أرست واقـــعـــا
جــديــدا فـي الــتــعــامل األمــيــركي مع
إيـران سيكون من الصعب على إدارة
بــايــدن أن تــتـجــاوزه بــالــكــامل".أمـا
الـقـضـيـة "الـكـبـرى الـثـانـيـة فـتـتعـلق
ـــشـــروع الــــفـــوضى والـــتـــخـــريب
وإســقـاط الـنـظم في الــدول الـعـربـيـة
ومـــــوقف تــــرامـب مــــنـه".وشــــهــــدت
الـبحرين في  2011 تـظاهرات عارمة
فـي خـضم أحــداث "الـربــيع الــعـربي"
لــلـمــطـالــبـة بــاصالحـات مـن بـيــنـهـا

انـتـخـاب رئـيس للـوزراء سـرعـان ما
قــمـعـتـهــا الـسـلـطــات الـتي تـعـرّضت
النــــتـــقــــادات من قــــبل مــــنـــظــــمـــات
حـقـوقـيـة.وقـبل سـاعـات من مـغادرته
الـبـيت األبـيض مـنح تـرامب الـعاهل
ـلك حـمـد بن عـيسى آل الـبـحـريـني ا
خـليفـة وسام االستحـقاق من الدرجة
األولـى.وسألت "عكاظ" الـسعودية في
قراطيـون اجلدد.. معانقة مـقال "الد

احللفاء.. أم العودة لألعداء?.
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وضع محـرك البـحث غوغل شـارة سوداء أسـفل مربع الـبحـث تضامـناً مع
سـتعـملـة بالـقرب البس ا زدوج الـذي وقع في سـوق ا ضحـايا الـتفـجيـر ا
مـن ساحـة الـطيـران بـبـغداد. وتـظـهـر أسفل مـربع الـبـحث في غـوغل شارة

سوداء كتب عليها (ضحايا االعتداءات في بغداد).

محمد جواد ظريف

يوسف الكالبي

زدوج WFłU∫ شهداء ساحة الطيران محاطون برجال االمن بعد فاجعة التفجير ا
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ـــغـــذي لألحـــيــاء 3 بــالـــســـاعـــة وا
واجملــمـعـات الــسـكــنـيـة الــشـمــالـيـة
األميـرات وبـيتي والـسلـطـان و قنـبر
وحي الـنـداء وغــيـرهـا من األحـيـاء 
لـــغــرض حتــســ اخلـــدمــة وأنــهــاء
ذكـورة من شـحة ـناطـق ا مـعانـات ا
ـاء فـيـهــا) . الفـتـاً الى أن (مـديـريـة ا
ماء احملافظة استـنفرت جهودها في
جــمـيع مـراكــز الـتــشـغـيـل في مـركـز
احملـــافــظــة واألقـــضــيـــة والــنــواحي
بـعـملـيـات إسـتبـاقـيـة مـبكـرة  بـغـية
إدامـة وصــيـانـة الـشـبــكـة ومـشـاريع
ـاء .مــضـيـفــاً : فـضالً عن تــوسـعـة ا
ــشـاكل الــتي قـد عــمـلــهـا لــتـجــاوز ا
ـقبل  حتـدث اثنـاء فـصل الـصـيف ا
ولتقد أفـضل اخلدمات للـمواطن
ذكورة). الكرام من سكنة األحياء ا
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 واعلنت الـشركـة العامـة للصـناعات
الــكـهــربـائـيــة وااللـكــتـرونــيـة أحـدى
ـعـادن شـركــات وزارة الـصــنـاعــة وا
وخالل مشـاركتـهـا في معـرض صنع
ـقـام حـالـيـا عـلى أرض في الـعـراق ا
مــــــعـــــــرض بــــــغـــــــداد الــــــدولـي عن
استـمرارها بـتجهـيز الـشركة الـعامة
ــحـوالت لــتـوزيع كــهـربــاء الـوسط 
التوزيع مختلفة السعات وفق العقد

.  وذكـر مدير عام برم ب الـطرف ا
الشـركـة سفـيـان فوزي اجلـبوري في
تــــصـــريـح لـــلـــمــــكـــتب اإلعـالمي في
الـــوزارة تــلـــقــته (الـــزمــان) امس أن
(شركته قامت بـتجهيـز شركة توزيع
كـهــربـاء الـوسط بـالـدفــعـة الـعـاشـرة
واحلاديـة عشرة من الـعقـد والبـالغة
111 مـحــولـة تــوزيع سـعـة 250 كي
في و15محولة توزيع سعة 400 كي

في الفـــــــتــــــــا الى أن احملـــــــوالت 
جتـهـيـزهـا بـعـد إجـراء الـفـحـوصـات
اخملـــتـــبـــريــة الالزمـــة والـــتـــأكــد من
واصـفة وزارة الـكهـرباء مطـابقـتهـا 
ـشــتـرك وحــسب شـهــادة الـفــحص ا
ستفيدة) ثلي اجلهة ا وبحضور 
مؤكـدا أن (العـمل متـواصل لتـجهـيز
بـاقي الـدفـعات تـبـاعـا وحلـ إكـمال
ـتعاقـد علـيها جتهـيز كامـل الكمـية ا
والـبــالــغـة 600 مــحــولــة مـخــتــلــفـة
السعـات) مؤكدا أن (الـشركة تـمتلك
اإلمــكـانــيــات والـقــدرات االنــتـاجــيـة
ـؤهـلـة لـتـوفـيـر الـكـافـيـة والـكـوادر ا
ــطــلــوبــة من احملــوالت الــكــمــيــات ا
مخـتـلفـة السـعات ولـلـقطـاع الـعام

واخلاص).
ــعـادن وأجـــرى وزيـر الــصــنـاعــة وا
مــنــهــل عــزيـــز اخلـــبـــاز بــصـــحــبــة

حـــاجه الـــســوق احملـــلــيـــة من مــادة
الـــســمـــنت واحملــافـــظــة عـــلى قــرار
ـرقم  409 لـسـنـة مـجـلـس الـوزراء ا
ـــنـع أســـتـــيـــراد 2015 الــــقـــاضي 
ثابة السمنت ألن هـذا القرار يعـد 
أحــيــاء لــهــويــة صــنــاعــة الــسـمــنت

الوطنية).
عـاجلة مـشكـلة وبعـد جهـود كـبيـرة 
كــهــربــاء الــطــوار في مــجــمـع مـاء
األمام احلسن التي اثرت على عملية
تشغيلـه بصورة صحيـحة وبالتالي
واطـن القى بـظالله عـلى جتهـيـز ا
اء . وقال مدير ماء احملافظة علي با
احلـالوي فـي تـــــــصـــــــريـح امـس انه
ـتـابــعه مـبـاشـرة مـن قـبل الـنـائب )
الــثــاني حملــافـظ الــنــجف طالل بالل
وكوادر مديريتنا الهندسية والفنية
 وبـالـتعـاون مع فـرع تـوزيع كـهـرباء
النـجف وهيـئة اإلعـمار تـمت عمـلية
بـاشـرة بأيـصال كـهـرباء الـطوار ا

للمشروع) .
ـــوسم الــصــيف وبــ (إســـتــعــداداً 
باشرة باعمال توصيل قبل تمت ا ا
خط كـهـربـاء الـطـوار جـهـد 11 كي
ركزي في من مشروع مـاء النـجف ا
لـتـغـذيـة مـشـروع مـاء االمام احلـسن
والذي تبلغ طاقـة االنتاجية  3000م
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ـعـنى ـتـهن الـنـقـد االدبي (وهـنـا  اسـمع الـكـثـيـر عن ان فالن الـفالنـي 
ـارسه (أي النـقد) كـضرب من ضـروب االدب الذي يـنشد يهيـنه)وليس 
ـا تـوجيه التـقـيم وتـأشيـر مـواطن القـبح واجلـمـال في النـص االدبي ولر
صاحـبه الى وسـائل اجـمل و غـايات ارقـى الستـكـمـال جمـالـيـات تعـبـيره
ويـرشـده الى دواوين او دراسـات تــعـمق من امـكـانـيــاته ولـكن صـاحـبـنـا
الذي اخـذ من فالنة الـفالنـية كـذا مبـلغ وبالـدوالر وطبـعت له كـتابـا انيـقا
ـعـاصر والـشابـة اجلـميـلة في مدحـهـا فيـما يـسـميه هـو بـالنـقد الـعـلمي ا
ـكن وعـلى احسن افـتـراض ان تـقـبل أال في تمـهـيـدي روضة بـتـزة ال  ا
ـنـكـود احلظ (لـغف) الـشـعـر ان صح لـنـا قــول ذلك عـلـمـا بـان الـكــتـاب ا
صاحبنا عباراته من هنا عبارة ومن هناك اخرى قيلت في وصف قامات
كـبيـرة ثم جـمـعـهـا في عـمـلـيـة كوالج فـاشـلـة لـيـضـحك عـلى ذقن الـشـابة
اخملدوعـة عـلى انهـا مـبدعـة وهي لـيست كـذلك بـالتـأكـيد ولن تـكـون كذلك
ـديح ظـاهـره الـرحـمـة ـا صـــــدقت أدعـاءات مـثل هـؤالء الــنـصـابـ  طـا
وبـاطـنـه من قــــــــــــبـلـه الـعـذاب واقــول لـهـذه الــشـرذمـة من احملــسـوبـ
والطارئ بعد 2003 على عالم االدب كـفاكم خزيـا ان تمارسـوا اعمال

اخلداع هذه.
نـاسـبـة ان شابـا مـبدعـا عـلق مـرة على احـدهم وهـو يراه  واذكر بـهـذه ا
يالحق سـيـدة فـاضـلــة مـثـقـفـة ويـطـري ابـداعــهـا ( مـوضع الـشك طـبـعـا)
ويالزمـهـا مالزمـة الـظـــل ايـنـمـا وجـدهـا ويـزجى عـلى طـقـطـوقـاتهـا شـبه
ديح واالعـجـاب وعلى انـها فـلتـة او ظـاهرة مـتمـيزة من االدبيـة عبـارات ا
ظواهـر االدب خص الـباري ادبـنا بـهـا لتـحمـل راية ابـداع يفـخـربهـا كان
ــنــا سـبــة واخـرى لــغـايــات غــيـر مــفـهــومـة هـذا الـ (احــدهم) يــطـريــهـا 
عـنـدالبـعض ومـفـهـومـة عـنـد الـتـابـهـ حـتى انه احـيـانـا كـان يرى حـامال
ـبـدع (الـذي اشـرنـا الـيه من قـبل) ان يـعلق ـا دفع الـشاب ا حـقيـبـتـهـا 
بـخـبث ويـقــول لـهـا:والـله لـن تـنـال جـزاء عـلى مــاتـفـعل مـعــهـا غـيـر حـمل
حقيبـتها وحسب وبـعد فتـرة اكتشفت الـسيدة الفـاضلة زيف اطرائه وان
احـدا لم يعـر كالمه فـيـهـا ايـة اهـمـية انـسـحـبت مـنه وتـركـته يـلـعق جراح
خيـبـته فـيـما فـعل. ثم ان الـفـيسـبـوك اجنب ظـاهـرة مرضـيـة جـديدة وهي
قـيام الـكـثـيـرين من االدبـاء الـكـهـول بـاطـراء اي شيء تـكـتـبه امـرأة شـابة
كـانت ام مـتــقـدمـة فـي الـعـمــر حتت الفـتـة الــشـعـر وان كــان هـزيال حـتى
طروها بـعبارات جاهـزة مثل رائعـة أوروووووعة باطالـة الكلمـة باضافة
ـداهــنـة تـعــبـيـرا عن اعــجـابـهم عـدد من الـواواوات زيــادة في الـتــمـلق وا
ـبـدعـون اخلـادع بـابـداعــهـا الـزائف بـيــنـمـا يـكـتب الــكـثـيـر من الــرجـال ا
عـروفةخرائـد القـصائـد دون ان يتلـقوا مـايستـحقـونه بجدارة والقامـات ا
رضية كـثيرة بكل من االعجاب او االشادة واالمـثلة على هـذه الظواهـر ا

أسف ومع ما قلته من 
ـرضـيـة الطـارئـة في مـدح من التـسـتحق من شيـوع مـثل هـذه الـظواهـر ا
النسـاء الغـريبـة على اصـالة ادبـنا الـعراقي وادبائه اال ان
سـاحـتـنـا االدبـيـة الـنـســويـة الـعـراقـيـة حـفـلت مـؤخـرا
بالـعـديد مـن االبداعـات الـنسـويـة الـرائعـة في مـجال
الشـعـر والروايـةوالـقصـة..اقـول هذا اخـيـرا لكي ال

نبخس الناس اشياءهم

ستشفى vŠdł∫  اهالي  جرحى التفجيرين االرهابي يرافقون ابنائهم في ا

{ بـــغــداد (أ ف ب) - تـــنـــقل أفــراد
عــائالت الــضــحـايــا مــفــجــوعـ في
أروقـة أحـد مـســتـشـفـيـات بـغـداد من
سريـر إلى آخر في مـحاولـة للـتعرف
عــلى أحـبــائــهم الـذيـن أصـيــبـوا في
االعـتـداء الـذي حــصـد أكـبـر عـدد من
الـــقـــتـــلـى مـــنـــذ ثـالث ســـنـــوات في

العاصمة. 
في مسـتـشفى الـشـيخ زايد جتـمعت
الــعـــائالت عــلى بــعـــد أقل من ثالثــة
كيلومترات من ساحة الطيران حيث
فـجــر انــتــحــاريــان نــفــســيــهـمــا في
الصـبـاح وقد نـقـلت ست جثث و13
كان. وت الى ا جريحا يصارعون ا
ووقـــــع االعــتـداء صــبـاح اخلــمـيس
في مــوقع لــتـجــمع عــمــال مـيــاومـ
ــســتــعــمـلــة في وســوق لــلــمالبس ا
ساحة مزدحمة وسط العاصمة التي
يــبـلـغ عـدد ســكـانــهــا عـشــرة ماليـ

نسمة. 
قام انتـحاري أول بتـفجيـر نفسه في
ســــوق الـــبـــالـــة "بــــعـــد أن ادعى أنه
مريض فتجمع الناس حوله" حسب
وزارة الـداخــلــيـة الــتي أوضـحت أن
االنـتحـاري الـثاني فـجـر نفـسه "بـعد
جتمـع النـاس لنـقل الـضحـايـا الذين

أصيبوا في التفجير األول".
وأغـلب الضـحـايا الـذين سـقـطوا هم
من الــبــاعــة الــذي يــحــاولـون كــسب
ر بأسوأ أزمة لقمة العيش في بلد 

أحـيانـا تـفـجـير 15 سـيارة مـفـخـخة
في يوم واحـد وهجـمات أسـفرت عن
ســقـوط 300 قــتــيل انـتــهى. فــمــنـذ
2017 تـاريخ إعـالن االنـتـصــار عـلى
تنظيم الدولة اإلسالمية حصل نوع
مـن االســـتـــقـــرار.لـــكن عـــاد اخلـــوف
والقـلق ليـخـيمـا على اجلـميع الـيوم

اضي. ويذكرا بتجارب ا
وقـال أبـو زيـنب الـذي تـوفي شـقيـقه
في مــســتــشــفى الــشـيـخ زايـد "كــيف
تسـلل الدواعش الى قـلب بغداد? ألم
تـــعـــلـن احلـــكـــومـــة الـــنــــصـــر عـــلى
داعـش?".ولم تـــتـــ أي جـــهـــة بـــعــد
االعــــتــــداء لــــكن أســــلــــوبـه بــــذكـــر

باعتداءات تنظيم داعش. 
واعـــتــرف مــســؤول اســـتــخــبــاراتي
رفض الــكــشـف عن اســمه بــحــدوث
خرق. وقال لوكالة فرانس برس "كنا
في حــالـة تــأهب الحــتـفــاالت نـهــايـة
العـام وتوقـعنـا وقوع هـجمات وفي
الــنـــهــايــة لم يــحــدث شيء. خــذلــنــا

حذرنا".
وكـغـيـره من الـكـثـيـر من الـعـراقـيـ

ــســـؤولـــيــة إلى حـــمّل أبـــو زيــنـب ا
الــــفـــــســــاد الـــــذي يـــــنــــخـــــر في كل
ـــا فــيــهــا تـــلك الــتي ـــؤســســات  ا

يفترض أن تضمن أمن اجلميع. 
وقــــال "مــــا دام الـــفــــســــاد يــــنــــخـــر
ـؤسـسـات األمـنـية لـن يعـود األمن ا
وأصـــــبـح الـــــعــــــراقي حــــــطب نـــــار

الـعـمــلـيـة االجــرامـيـة الــتي نـفـذهــا داعش في وسط بـغــداد ال تـخـرج عن
تطرفة تشددة وا عـتمد لدى هذه اجلماعة االسالمـية ا السياق الفقهي ا

دينيا. 
ابتـداءً ال اعـتـقـد بـصـحة مـقـولـة ان االرهـاب ال دين له فـارهـاب مـحاكم
التـفتيش في اوروبـا كان ديـنيـا مسـيحـيا كاثـوليـكيـا وارهاب طـالبان في
افغانستان كان ديـنيا اسالميا سنيـا. نعم مارس العلمانـيون الفرنسيون
ارهابـا بـعد الـثـورة الفـرنـسيـة اثـناء مـا عرف بـعـهد اإلرهـاب ( من ايـلول
1793 الى تـمـوز 1794) بـسـبب الـصــراع بـ الـفـصـائل الــسـيـاسـيـة

تناحرة من اجليروندين واليعاقبة.  ا
ـتطـرفة في داعش ومثـلـها سـلسـلـة من اجلمـاعـات القـتالـيـة االسالميـة ا
لك رؤيـة معـينـة لالسالم تلـتقط اسيـا وافريـقيـا حزب ديـني  اسالمي 
االيـات واالحـاديث الـتي تــدعـو الى الـقـتل والـذبح بــطـريـقـة دمـويـة خـارج
) او سيـحي سياقـها التـاريخي وتعـتبر كل من يـخالفـها في الدين (كـا
الطائفة (كالـشيعة) او االجتـهاد الفقهي (بـقية السنـة) مشرك او كفرة
يجـوز قتـلهـم بل يجب قـتلـهم من اجل تـطبـيق الـشريـعة االسالمـية وفق
الرؤية الفقهية الـداعشية التي تمتد جذورهـا الى فقهاء قدماء عاشوا في
عصـر غيـر عصـرنا وفـهمـوا االسالم والـنصـوص الديـنيـة بطـريقـة تكـفر

االخر وجتيز قتله والذهاب الى اجلنة بهذه الطريقة.
دني االبرياء ال اشك الذي فجر نفسه وقتل وجرح عشـرات العراقي ا
حلــظـــة انه فـــعل ذلك "قـــربـــةً الى الـــله تــعـــالى" النه يـــعـــتــقـــد ان هــؤالء
ن يــحل قـتــلــهم بـامــر من "االمــيـر" النــهم شــيـعــة مـثال االشـخــاص 
مشركون كـفرة خارجـون عن الدين مخـالفون المـر الله وانهم حتى ال
يستحـقون دعوتـهم الى التوبـة وقبول االسالم كـما كان يـفعل رسول الله
َ اسْـتَجَـارَكَ فَـأَجِـرْهُ حَـتَّيـ التـزامـا بـقـوله تـعالـى: "وَإِنْ أَحَد منَ الْـمُـشْـرِكِـ
يَسْمَعَ كَلَـامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَـأْمَنَهُ ـ ذَـلِكَ بِأَنَّـهُمْ قَوْم لَّا يَعْـلَمُونَ ". والداعشي
ومن سار على فـقه االرهاب ال يـرى ان هذه االية تـنطـبق على الشـيعة او
الـنــصــارى او اخملــالـفــ له في الــفــقه. بل انه يــطــبق عــلى هــؤالء وبـكل
صرامة كما سـمعتها من احـدهم االية التاليـة:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَـنُوا قَاتِلُوا
ارِ وَلْـيَـجِــدُوا فِـيـكُمْ غِــلْـظَـةً ـ وَاعْـلَــمُـوا أَنَّ الـلَّهَ َمعَ الَّـذِينَ يَـلُــونَـكُم منَ الْـكُــفـَّ

 ." َ الْمُتَّقِ
الداعشـية تمـثل تطـبيقـا اعمى في غـاية اخلطـورة للنـصوص الـدينيـة بعد
اقتطـاعها من سـياقهـا التاريـخي. وهي تخضع افـرادها لعـمليـات غسيل

دماغ جتعل منهم ادوات صماء للقتل.
ــا تـنـاسل مــعـهـا يــتـطـلب  صـحـيـح ان الـقـضــاء عـلى داعش وغــيـرهـا 
اجراءات امنية واستـخباراتية  وعـسكرية شديدة وصـارمة وغليظة وهي
ليست متـوفرة االن لالسف اال ان القـضاء على داعش يـتطلب اجراءات
فـقــــــــهـيـة وفـكـريـة ال تـقل صـرامـة وفي مـقـدمـة هـذه االجـراءات صـدور
فتاوى من كل مـراجع الفتـوى السنـية في العـالم االسالمي وبالذات في
ملكـة العربـية السعـودية واالزهر تعـلن صراحة وبـوضوح وحسم قاطع ا
بـان الـشـيـعـة مـسـلـمـون يـصـون االسالم دمـاءهم واعـراضـهم وامـوالـهم
ـســلـمـ الـسـنـة من اتـبـاع وبـقـــــــــيـة حـقـوقـهـم  حـالـهم حـال بـقــــيـة ا
ـذاهب االخـرى لــهم مـا لــهم وعــلـيـهم مــا عـلـيـهم وان اي ا
فــتــوى خالف ذلك هي فــتــوى بــاطــلــة شــرعــا. هــذا
اضــافــة الـى ضــرورة تــعـــمــيم الــفـــهم احلــضــاري
لالسالم والـقران واشـاعـته بـ الـنـاس مـا داموا

مؤمن باالسالم.

ÍdÐU'« ÊËbFÝ≠ n−M «
أكد رئيس واعضاء جمـعية مصنعي
الــســمــنت فـي الــعــراق بــاإلجــمـاع 
خالل إجتماعهم الدوري الذي أنعقد
مــؤخـراً  عـلى الــتـزامــهم بـالـتــعـهـد
الذي قـطعـوه لألمانـة العـامة جمللس
الوزراء  بـعدم رفع أسـعار الـسمنت
عن 90 الف ديـنــار  لـلــطن الـواحـد 
مـــطــــروح في مــــعـــامـل الـــشــــركـــات
ـنـضــويـة حتت جـمـعــيـة مـصـنـعي ا
الــســمــنت في الــعــراق  بـالــرغم من
األرتـــفــاع احلـــاصل بــســـعــر صــرف

العملة األجنبية أمام الدينار. 
وب رئـيس اجلمـعيـة ناصر أدريس
ـــدني لـ ( الـــزمـــان ) يـــوم أمس أن ا
ـعـامل ـواد األســتـهالكـيـة  (مـعـظم ا
السمـنت يتم أستـيرادها من اخلارج
وبالعملـة األجنبية الـصعبة  ويأتي
ــبــدأ ــصــنــعــ  ـــانــاً من ا ذلك أ
ــسـتــهـلك ـنــتج وا الــتـكــاتف بــ ا
واطن العراقي ولعدم أثقـال كاهل ا
برفع أسعار بيع السمنت واحملافظه
ـسـتـورد عـلى قــرار مـنع أسـتــيـراد ا

منه) .
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ـــدني (من كـــافــة أعـــضــاء وطـــالب ا
اجلمـعيـة ببـذل أقصى اجلـهود لـسد
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½jH∫ احدى محطات ضخ النفط في البصرة

اقـتـصـاديــة عـلى خـلـفـيـة انـخـفـاض
أسـعــار الـنــفط والـتــراجع احلـاد في

قيمة العملة.
وقال عـبـاس سامي (25 عامـا) الذي
كان يـبحث عـن شقـيقه "أخي مـتزوج
ولـه طـــفالن وخـــرج هـــذا الـــصـــبــاح
لــيـحـضــر شـيــئًـا إلطـعــامـهــمـا. مـاذا

سيحدث ألبنائه اآلن?".
ـسـتـشـفى ضــحـايـا لم يـتم وتـسـلـم ا
الــتـعــرف عـلــيـهـم بـعــد بـســبب شـدة

إصابتهم.
dO−H² « WE(

وقـــال مـــازن الـــســـعـــدي الـــذي جنـــا
بأعجوبة من االنـفجار وقال إنه كان
مع صديقه الذي "ابتعد بضعة أمتار
عني. كنا سويـة حلظة التفـجير. بعد
حلـــظـــات اخـــتــفـى ولم أره". وبـــعــد
الـــــوقـت عـــــثـــــر عـــــلى جـــــثـــــتـه في
ــسـتــشـفـى.ومع حتـديــد احلـكــومـة ا
مـوعـدا النـتــخـابـات مـبـكـرة يـخـشى
هـــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــرجــل "عــــــــــــــــــودة
الـــتـــفـــجـــيـــرات".وحتـــول اخلـالفــات
الــســيــاســيــة دون الـبـت في اقــتـراح
بكرة. تأجيل أو إلغاء االنتخابات ا
وقــال الـســعــدي "عـادت الــصــراعـات
الـسيـاسـية" الـتي غـرقت فيـهـا البالد
من 2006 إلى 2010. يــــعــــود بــــنـــا
الزمـن إلى الوراء".وظن الـبـغـداديون
أن زمن التفجيرات الـتي كان ينفذها
ــاضي وتــخــلــلــهـا جــهــاديــون في ا
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".وقـال الـصـراعـات بـ الـسـيـاسـيـ
الـبـعــــض إنـهم جـالـوا عـلى الـعـديد
ــســتــشــفــيــات األخـرى دون أن من ا

يـــجــدوا أحـــبـــاءهـــم. وقــال عـــبــاس
ســـــامي "لم نـــــرحت طــــويال وعــــادت
الــــتـــفـــــــــــــجـــيــــرات اآلن مع تـــردي

الــــوضـع االقــــتـــــصـــــادي".وأضــــاف
سـتحيـل العيش بحـسرة "بـات من ا

في هذا البلد".

ُـدة الـسـابـقــة . مـن جـانـبـهم خالل ا
ـسـتــشـار والـنــائـبـة دعــمـهـمـا أكــد ا
وإسـنــادهـمــا جلـهــود وخـطط وزارة
الصـناعـة من أجل إنعـاش الصـناعة
احملـلـيـة وحتـقـيق شـعــار صـنـع فـي

العـراق .
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ــشـتـركـة وجـهت قـيــادة الـعـمــلـيـات ا
الـقــطــعــات االمــنـيــة في قــضــاء طـوز
خـرمـاتــو بـتـســهـيل عـودة الــنـازحـ
ــهــجـــرين الى مـــنــاطق ســـكــنــاهم وا
بهدف احلفاظ على السلم اجملتمعي.
 وشدد نـائب قـائد الـعـمـليـات الـفريق
الـــركن عـــبـــد االمـــيـــر الـــشـــمـــري في
تصـريح امس على (اهـمـية الـتنـسيق
الــــعــــالـي بــــ الــــقـــــوات االمــــنــــيــــة
ـنجزات واطنـ للمـحافـظة على ا وا
ـاســكـة الـتـي حـقــقــتـهــا الــقـطــعــات ا
لالرض والسـيــمـا الــعـمل عــلى اعـادة
الـــنــــازحــــ الى امــــاكن ســــكـــنــــاهم

االصلي).
مـثـمـنـا (دور قـوات الـتـحـالف الـدولي
من خالل الـــضــربـــات اجلــويـــة الــتي
تــوجــهــا الـى تــنــظـــيم داعش وكــذلك
االبـراج الــذكـيــة الــتي قـام الــتــحـالف
ناطق التي موجود فيها بتوزيعها با
نـشــاط لــلـتــنــظـيـم الـتي تــوفــر الـدعم
واالســـنـــادا في مــــجـــال اإلســـتـــطالع
ـعـلومـات االستـخـباراتـية). وجمع وا
ــهـجـرين وبـحـثت وزيــرة الـهـجـرة وا
ايفـان فائق جـابرو مع رئـيس حتالف
الــفــتح هــادي الــعــامــري آلــيــة عــمل
الوزارة في تـسهـيل العـودة الطـوعية
لـلــنــازحـ وغــلق اخملــيــمـات بــهـدف
انـهــاء مـلف الــنـزوح.وذكــرت الـوزارة
في بــيـــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس أن
(جـابـرو استـعـرضـت خالل الـلـقـاء ما
قـــامت بـه الـــوزارة من اعــــمـــال خالل

اضية). دة ا ا
مـؤكــدة ان (جـهـوداً كــبـيــرة بـذلت من

اجلـــمـــيع لـالرتـــقـــاء بـــواقـع الـــعـــمل
لـف علـى اساس والـتعـامل مـع هـذا ا

انساني).
بدوره  ,العـامـري خالل اللـقـاء (دعمه
الـــكـــامل لـــعـــمل الـــوزارة فـي اجنــاح
الئـمة خطـتـهـا في تـهـيئـة األرضـيـة ا
) ,داعـيـا الى لـعـودة الـنـازحـ طـوعـاً
(تكـاتف اجلمـيع في الـتعـامل مع هذه
القضية االنـسانية وتـأم حياة حرة
ة لـشريحة لـعائدين) ,مشيدا بت كر
(اجنـازات الــوزارة الــتي اصــبح لــهـا
صدى واضـحا في تـشجـيع النـازح
عــلـى الــعـــودة طـــوعــا وانـــهـــاء هــذه
ــعــانـاة) ,وتــابع ان (هــذا الــنــجـاح ا
يـسـجل لـلـحـكــومـة احلـالـيـة الـتي من
ـــؤمل أن تــــتـــمــــكن من حــــسم هـــذا ا
ـعـاناة وضـوع وإنـهاء اعـوام  من ا ا
التي عـاشهـا النـازحون منـذ االحتالل
الــداعـــشي اجملــرم الـــذي تــســـبب في
تهـجـيرهم وحـرمـانهم من االسـتـقرار
والـــيـــوم بــفـــضـل جـــهــود اخلـــيـــرين
ستعود آالف األسر إلى ديارها معززة

مكرمة). 
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وترأست جابرو اجتـماع جلنة دراسة
اسباب حاالت االنتحار التي شهدتها
بعض مـخـيمـات النـزوح في الـعراق .
وقـــــال بــــــيــــــان امس ان (الــــــوزيـــــرة
وبـحــضـور مــديــر عـام دائــرة تـمــكـ
ــرأة فـي االمــانـــة الـــعـــامــة جملـــلس ا
الــــوزراء يـــــســــرى كـــــر مـــــحــــسن
ومستشار الشـؤون االستراتيجية في
مستشارية االمن الوطني سعيد نعمة
اجلــــيـــاشـي ووكــــيل الــــوزارة كـــر

الـنـوري فـضال عن مـنـسـقـة الـشـؤون
ــثل بـعــثـة االنـســانـيــة في الــعـراق 
ساعـدة العراق ايـرينا تحـدة  اال ا
فويـاشـكـوفـاترأست اجـتـمـاع في مـقر
الوزارة لـبحث تـداعيـات االنتـحار في

مخيمات النزوح).
واكدت جـابـرو في مـستـهل اإلجـتـماع
أنه (بــــتـــوجــــيه مـن رئـــيـس الـــوزراء
مـصــطـفى الــكـاظــمي وبـحــسب االمـر
الديـواني ذي الرقم 4 لسـنة 20921
ــنــاقــشـة  تــشــكـيـل هـذه الــلــجــنــة 
ودراســة اســـبــاب حـــاالت االنــتـــحــار
وازديــادهــا ووضع احلـــلــول الالزمــة
ـعــاجلـتـهــا وحتـشــيـد الــدعم احملـلي
والـدولي لــلــحـد مــنــهـا والســيــمـا في

.( مخيمات النازح
واضافت ان (اللجنة ستباشر بعملها
من خالل زيارة 5 مخيـمات للـنازح
في اقليم كردستان وجمع تقارير عدة
عن حـاالت االنــتـحـار الــتي شـهــدتـهـا
بـــعض اخملـــيـــمـــات وتـــقـــد دراســة
ـوضـوع والـوقوف مـسـتـفـيـضة عـن ا
علـى االسبـاب احلـقـيـقـيـة الـتي تؤدي
الى هـــذه الـــظــاهـــرة ومـن ثم تـــقــد

احللـول الالزمـة وكيـفـية مـعـاجلتـها),
ـنظـمـات الـدوليـة واحملـلـية مطـالـبـة ا
العاملـة في اجملال الصـحي بـ(تكثيف
بــرامج الــتـأهــيل الــنــفــسي لــلــنــسـاء
ضحـايا الـعنف والسـيـما الـعامـلة في
مــخــيــمــات الــنــزوح  ,كــمــا دعت الى
اإلسـراع في إكــمــال إجـراءات تــأهـيل
قــضــاء ســـنــجــار في غـــرب نــيــنــوى
وإنـهـاء نـزوح هـذه الـعـوائل بـتـوفـيـر

مستلزمات العودة الطوعية). 
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مــلــيـار و 235 مــلــيــونـا و 313 الف
دوالر) ,مـــشــيــرا الى ان (الـــكــمــيــات
ـصـدرة من نفط كـركـوك عبـر ميـناء ا
جـيـهـان كـانت بـواقع  3مـلـيـون و16
الف و142 بـرمـيال  بايـرادات بـلغت
146 مـــــلــــيـــــونــــا و272 الف و112
دوالرا) ,وتــــابـع ان (مــــعــــدل ســــعـــر
الــــبــــرمـــيـل الــــواحـــد بــــلغ 48.013

.( دوالراً
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ــصــدرة  مــؤكـــدا ان (الــكــمــيــات ا
ـيـة حتـمـيـلـهـا من قـبل  31شـركـة عـا
مــخـتـلــفـة اجلـنـســيـات  من مـوانىء
الـبـصـرة وخـور الـعمـيـة والـعـوامات
االحـادية على اخلليج وميناء جيهان
الـتـركي). فـيـمـا إجـابت الـوزارة عـلى
الي انـيا بـشأن الـتالعب ا سـؤاال بـر
ــشــتــريــات في شــركــة فـي أســعــار ا

راجعة. تعبئة الغاز وحدة ا
وبــحــسب الــوثــيــقـة
الــــــــــــصـــــــــــادرة عـن
الــــــوزارة اطـــــلـــــعت
عليها (الزمان) امس
انـه (بـــــعـــــد إجنـــــاز
الـــتـــحـــقــيق اإلداري
وضوع , اخلاص با
 الــــــغــــــاء وحـــــدة
ــــراجــــعــــة لــــعـــدم ا
قـانونية اسـتحداثها
ـــــهـــــام مـن حـــــيث ا
وتــــــــوحـــــــيه اإلدارة
الــعـلـيــا في الـشـركـة
بــــــــــــااللــــــــــــتـــــــــــزام
بــــالــــتــــعــــلــــيــــمـــات

والضوابط).
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اظـهـرت بـيانـات رسـمـية بـان الـعراق
ـرتـبــة الـثـالـثــة كـأكـبـر دولـة جــاء بـا
مــصـــدرة لــلــخــام الـى الــصــ بــعــد
الـــســعــوديــة وروســـيــا خالل الــعــام

اضي 2020. ا
فـيما اعـلنت وزارة النـفط عن حتقيق
اكـــــثــــر من  4مـــــلــــيـــــارات دوالر من
الــصـادرات الــنـفــطـيــة خالل الـشــهـر

اضي .  ا
وقـــالـت الـــوزارة في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــــــزمــــــان) امـس ان (مــــــجــــــمـــــوع
الـــصــادرات الــنـــفــطـــيــة وااليــرادات
اضي ـتحـققة لـشهر كـانون االول ا ا
 بــحــسب االحــصــائــيــة الــنــهــائــيـة
الــصـادرة من شـركـة تــسـويق الـنـفط
الـعـراقـيـة سـومــو في وسط وجـنوب
الـبـالد بلـغت 88 مـلـيـوناً و211 الف
و750 بــرمــيل  بــإيــرادات بــلــغت 4

ولــفـتـت الـوثــيـقــة انه (خالل تــدقـيق
ــشـكــلـة في الــلـجــان الــتـحــقـيــقـيــة ا
ـرصودة الـشـركة بـصدد اخملـالـفات ا
ــراجــعــة اتـضح أن مـن قـبل وحــدة ا
بعض اللجان التحقيقية ال عالقة لها
بــاخملــالـفــات وان بـعـض الـلــجـان لم
ـال الـعام). يـتـرتب عـلـيـهـا هـدر في ا
واظـهرت بيـانات رسميـة بان العراق
ـرتـبــة الـثـالـثــة كـأكـبـر دولـة جــاء بـا
مــصـــدرة لــلــخــام الـى الــصــ بــعــد
الـــســعــوديــة وروســـيــا خالل الــعــام
ـــاضي 2020 ووفـــقـــا لـــبـــيـــانـــات ا
حـكـومـية فـأن (الـطلب الـصـيـني على
ـاضي حتى الـنـفط زاد خالل الـعـام ا
مـع انتـشـار كورونـا حـيث اسـتوردت
بك 542.4 مـليون طن خالل 2020
او مــا يـعـادل 10.85 مــلـيـون بـرمـيل
ـئة عن يـومـيا وبـزيادة بـلغت  7.3بـا
الــعــام الـذي ســبـقه) ,ولــفـتت الى ان
(صـادرات الـعـراق الـنفـطـيـة ارتـفعت
ـاضي  بـنسـبة لـلـص خالل الـعام ا
ــئــة اي مــا يــعــادل 60.12 16.1 بـــا
مـلـيون طن او نـحو  715الـف برميل
يــومــيـا  لــيــحـتـل ثـالث أكــبــر مـورد
) ,واضـــــافت ان لــــلــــنـــفـط لـــلــــصـــ
رتبة االولى في (الـسعودية احتلت ا
صـادرات الـنـفط لـلـصـ خالل الـعام
ــاضي حـيث بـلـغت  84.92مـلـيـون ا
طـن  أو نـحـو  1.69مــلــيـون بــرمـيل
ـئة عن الـعام يـومـيا  بـزيادة  1.9بـا
الـسـابق) ,واشـارت الـبـيـانات الى ان
ـرتــبـة الــثـانــيـة (روســيـا جــاءت بــا
بـــتــصــديــر 83.57 مـــلــيــون طن  أو
1.67 مـلـيـون برمـيل يـوميـا  بـزيادة

ئة عن 2019). 7.6 با

مستشار رئيس اجلمهورية شيروان
الـوائـلـي : والنـائـبــة ثــورة احلـلفـي
جـولــة مـيــدانـيـة في أروقــة مـعــرض
صنـع فـي الـعــراق في اليـوم الـثاني
عرض الذي يُقام النطالق فعاليـات ا
حــالـيــاً عــلى أرض مــعــرض بــغــداد

الدولـي ويـستـمر لـغاية
اخلـمـيس. وأسـتـعـرض
الـــوزيــر خالل اجلـــولــة
أبـــــرز اإلمـــــكـــــانـــــيــــات
والـقـدرات التـصـنـيـعـية
واإلنتاجـية التي تـتمتع
بـــــهــــا شـــــركــــات وزارة
ـعـادن في الـصـنـاعـة وا
شـــــــــــــتــى اجملـــــــــــــاالت
الصـنـاعيـة وقدم شـرحاً
ُـنــتـجـات احملــلـيـة عن ا
الــتي يــتم تــصـنــيــعــهـا
داخل شــركــات الــوزارة
وفــــق أحــــــــــــــــــــــــــــــــــدث
ـية الـتـكـنولـوجـيـا الـعـا
وبـقيـمـة مُـضافـة كـبـيرة
ُــنـــتــجــات اجلــديــدة وا
الــــتي  طـــرحــــهـــا في
الـــســـوق بــعـــد تـــأهــيل
وافـــــتــــــتـــــاح عــــــدد من
ــشــاريع ــصــانـع وا دنيا ناصر ادريس ا
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أراضي لــلــمــشــاريـع الـتـي يــحــتــاجــهـا
ستثمرون في مـشاريعهم مقابل بدالت ا
إيجار مشجـعة ومخفضـة نسبيا  فضالً
على إعفاءات جمـركية وضريبـية مغرية
تـشـمـل ضـمـانـات لـلـمـســتـثـمـرين بـعـدم
مصـادرة مـشـاريعـهم أو تـأميـمـها اال أن
ذلك وبكل أسف لم يتحقق منه أي شيء
ـتـكررة ـتـواصلـة ا وفـشلت مـسـاعـينـا ا
بهذا االجتاه حتى أصـابنا اإلحباط وقد
بـ الـعـتـيـبي ( كـنـا قـد وضـعـنـا  خـطة
اسـتـثمـاريـة مـسـبقـة كـان من شـأنـها أن
تـــخـــدم الـــعـــراق وجتــلـب له كـــبـــريــات
ــؤسـسـات االســتـثــمـاريـة الـشــركـات وا
شـاريع ـيـة الـقـادرة عـلى تـنـفـيـذ ا الـعـا
وبأوقات قياسية بعد التعاون معهم في
شتى مـجـاالت االستـثـمار وبـذلـنا جـهدا
ستثمر األجنبي كبيرا نحو تعزيز ثقة ا
أو الــــعـــربـي بـــالــــعـــمل عــــلى األراضي
العراقية ولـكننا  يأسـنا من عدم حتقيق
تـــلـك األهـــداف داخل الـــعـــراق بـــســـبب
ـسـاعـيـنـا جتـاهل اجلـهـات احلـكـومـيـة 
لذلك تـوجهـنـا مجـبرين نـحن ومن معـنا
ــعــروفــ الى دول ــســتــثــمــرين ا من ا
أخرى نأمن فـيهـا على حيـاتنا وأمـوالنا
ونحافظ  فيـها على سمـعتنا كـان أهمها
ـشـاريع تـركـيــا الـواعـدة بـالـكــثـيـر من ا
االستثمارية مثل قطاع الصحة كصناعة
سـتشفيات ومشاريع األدوية وانتشاء ا
ؤسسـات العلـمية  والـطرق واجلسور ا
ـواصالت وبـنــاء اجملـمـعـات والـنـقـل وا
السـكـنيـة احلديـثـة وملـحقـاتـها وإنـشاء
ـنـتجـعات ـدرسة وا السـدود واألبـنيـة ا
السـياحـيـة  وإدارة الفـنادق إضـافة الى
تـطورة وقـد فتحت شـاريع الزراعيـة ا ا
لنـا تركيـا األبواب وأتـاحت لنـا  الفرص
ــشــاريع الـــكــبــيــرة  لــلــعـــمل واجنــاز ا
العمالقة فوق أراضيها وذلك لثقتها بنا
وبـــكــفــاءتــنـــا وفي تــركــيـــا وجــدنــا كل
شاريع التسـهيالت الجنـاز العديـد من ا
التي كـنا نأمل تـنفـيذها في الـعراق لوال
رتبكة التي يعيشها منذ بدء األوضاع ا
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ــسـتــثــمــر الــعــربي ومن جــانــبـه قــال ا
مـحـمـد عـلي اسـكـندرانـي ان العـراق في
وضعه احلالي أصبح بحاجة كبيرة الى
إعـادة تـنـظـيـم بـنـاه الـتـحـتـيـة وذلك من
ــشـاريع االســتــثـمــاريـة خالل تــنــفـيــذ ا
ــخــتـــلف الــقــطــاعــات مــثل  إنــشــاء و
ـــســـتــــشـــفــــيـــات ومـــصــــانع الـــدواء ا
ـــصــــانع ــــدارس وا واجلــــامــــعــــات وا
واصالت األساسـيـة وشبـكات الـنـقل وا
واالتـصاالت مـع االستـثـمـار في الـقـطاع
الـزراعـي والـثــروة احلـيــوانـيــة وقـطـاع

ـال االســتـثــمـار هــو عِـبــارة عن رأس ا
سـتخدم في إنـتاج وتـوفيـر اخلدمات ا
ــــشـــاريع  أو الـــســـلـع اخملـــتـــلـــفـــة وا
للـمواطـن وقد يـكون اسـتثـمارا ثـابتا
كاألسهم والسندات أو استـثمار متغير
كن مـتـلكـات والـعـقارات  كـمـا  مـثل ا
تعـريف االستـثمـار بأنه  األصـول التي
ـــؤســـســات يـــشـــتــريـــهـــا األفــراد أو ا
ـشــاريع أو األعـمـال والـشـركــات مـثل ا
التجـارية والصنـاعية واالقـتصادية أو
الــعــقــاريـة  ألجـل احلـصــول عــلى ربح
مباشر وبوقت قصير أو احلصول على
مردود مالي بعد أجل بـعيد وقد أصبح
االســـتـــثــمـــار الـــداخــلـي أو اخلــارجي
الــســبــيل الــوحــيــد أمــام الــكــثــيــر من
احلـــكــومـــات احلـــريــصـــة عــلى بـــنــاء
وتطوير بلدانهـا التي التمتلك الثروات
ـهنيـة في تنـفيذ الكـافية أو اخلـبرات ا
همة والتي تتعلق في البنى شاريع ا ا
الـتـحـتـيـة واالعمـار فـي شتـى اجملاالت
الضروريـة لتلك البـلدان ومنـها العراق
الذي كـان يـتمـتع باإلمـكـانات الـبشـرية

والـعــلـمـيــة واالقـتـصــاديـة والـتــجـاريـة
واالستـثمـاريـة وغيـر ذلك من اإلمكـانات
اخملــتــلـــفــة األخــرى ولــكن مــاجــرى من
أحداث عـلى أرضه  عام   2003وما تال
 ذلك من  تطورات تـركت أثرها الـسلبي
ؤلم  في مـفـاصل حيـاة كل الـعراقـي ا
حـيــنـهــا تـوجــهت األنـظــار الى الـعـراق
مــابــ طــامح وطــامع نــحــوه مــحــلــيـا
واقـليـمـيـا ودولـيا ومـع نوايـا الـسـاع
الى خرابه وتدميره اال أن هناك تصاعد
لــوتــيــرة طــمـوحــات كــبــيــرة لـعــدد من
الية ؤسسات التجارية وا الشركات وا
واالقـــتــصـــاديــة احملــلـــيــة والــعـــربــيــة
واألجـنـبـيـة  لـغـرض العـمـل في الـعراق
والـذي أصــبح بـحــاجـة  كـبــيـرة إلعـادة
ؤلم الذي بنائه من جديد بـعد التردي ا
حلق به سـيـمـا في بـناه الـتـحـتـيـة التي
تـضــررت بـشـكل كــامل بـســبب األعـمـال
العـسكـرية واإلرهابـية الـتخـريبـية التي
ـدن الـعـراقيـة ونـظرا شـهدتـهـا مـعظم ا
ـاليـة الـصعـبة الـتي عاشـها لألوضاع ا
الــعــراق مـــؤخــرا بــســبب احلــرب ضــد

شـاريع اخملـتلـفة االسكـان وغـيرهـا من ا
ــكن أن تــعـيــد لــلــعـراق األخــرى الــتي 
ــكن أن عــافــيــته مــرة أخـرى وكـل هـذا 
ينجز بأياد عراقية خالصة بعد فتح باب
االســـتــثـــمــارات الــطـــويــلـــة األمــد امــام
ــســتــثـمــر الــعــراقي واألجــنــبي أسـوة ا
بالـدول اجملاورة مـثل ايران والـسعـودية
والــكـويـت واالردن وكـذلك تــركــيــا  الـتي
أصبـحت مالذا لـلمـستـثـمرين الـعراقـي
الـذين تـعرضـت مشـاريـعـهم سـيـمـا التي
هي قيـد التنـفيذ أو االجنـاز الى التـهديد
أو االبـــتــزاز من قـــبل جــهـــات نــافــذة أو
سلحة وهذا ماجعل يليشيـات ا بعض ا
الـــعـــراق بـــأن يـــصـــبـح بـــيـــئـــة طـــاردة
لـلمـسـتـثـمرين الـعـراقـي وكـذلك لـلـعرب
واألجـــانـب الـــذين واجــــهـــوا مـــشـــكالت
ـــالـــيــة انـــعـــدام األنـــظـــمـــة اإلداريـــة وا
عنيـة باالستثمار الرصينة في الـدوائر ا
وضـعف أســالـيب الـتـعــامل مع اجلـهـات
احلـــكــومـــيــة الـــتي عـــجــزت عن تـــذلــيل
ـستثـمرين ومنـها إيقاف العقـبات أمام ا
تنفذة في يـليشيـات ا تدخل األحزاب وا
ـشاريع االستثـمارية أو فرض تفاصيل ا
ــســتــثـــمــرين بــالــقــوة اإلتـــاوات عــلى ا
وأضـاف اسـكـنـدرانـي لـديـنـا الـكـثـيـر من
عالمات االستفـهام على احلـكومات التي
تـــوالت عـــلـى حــكـم الــعـــراق مـــنـــذ بــدء
االحـتالل وحـتى الـيـوم  كـونـها لـم تفـلح
في إعادة بنــــــاء الـبالد وفقا لـطموحات
الـشـعب الـعــراقي الـذي كـان يـتـطـلع الى
عيش كر واستـثمار الثـروات لرفاهيته
ـاضي ولـيـظـهـر بــصـورة مـخـتـلـفـة عن ا
حتى خـابت تـلك اآلمال بـسب اإلخفـاقات

الي واإلداري تكررة وتفـشي الفساد ا ا
ـــؤســـســـات بــــ مـــعـــظم الــــدوائـــر وا
احلكومية العراقـية واليوم نحن بحاجة
ماسـة العتـماد نـظام مـؤسساتـي يقضي
فسـدين وتغيير األنظمة على الفساد وا
البـيروقراطـية الـتي تسـببت في تـعطيل
ـــشــاريع االســتــثـــمــاريــة واخلــدمــيــة ا
وتـســهـيل اإلجــراءات الـتي يــحـتــاجـهـا
سـتـثمـر خللق بـيـئة صـاحلة ومالئـمة ا
لالستـثـمار إضـافـة الى ضرورة تـطـبيق
الـقانـون واحـتـرام بنـوده مـايـشجع ذلك
ــســتــثــمــرين الــعــراقــيـ عــلى جــذب ا
والـعــرب واألجـانب لــلـعـمـل في الـعـراق
دون قلق أو خـوف وأن السـبيل الـوحيد
إلعادة بناء العراق من جديد  يتمثل في
تأسـيس مـجـلس اإلعمـار الـذي يجب أن
ـســاهـمـة مع احلـاق يـكـون وفـق مـبـدأ ا
هـــيــأة  االســـتــثــمـــار به واالســتـــعــانــة
ـراقـبة اداء ـيـة  بـشـركـات محـاسـبـة عـا
الــشـركــات االسـتــثـمــاريـة الــعـامــلـة في
الـعـراق  وتـنـظيـم التـقـاريـر الـتـفـصـيـلة
الـــدوريـــة عن مـــســـتـــوى االداء ونـــسب
ــشــاريع االســتــثــمــاريـة الــنــجــاح في ا
وتــقــد هــذه الــتــقــاريــر الى اجلــهــات
عـنـية الـتي من واجـبهـا  مـحاسـبة كل ا
ــشــاريع مـهــمـا من يــعـرقـل تـقــدم تـلك ا
كـانت صــفـته ومـســمـيـاته ولـلــصـحـافـة
واإلعالم دور كــــبـــيـــر في هـــذا االجتـــاه
كـونــهـمـا األســاس في تـوعـيــة اجملـتـمع
ـــــوضــــوع واجـــــبـــــات احلـــــكـــــومــــة
ومــســؤولــيـــــــاتــهــا جتـــــــــاه الــشـعب
ــواطن من بــتــوفــيــر كـل مــايــحــتــاجه ا
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داعش مع تـقـلبـات أسـعـار الـنـفط التي
ال العام اجتهت الى التراجع  وهـدر ا
تنفذين في بسبب فساد وفشل بعض ا
الـسلـطـة العـراقـية فـقـد تـعطـلت مـعظم
اخلـطــوات الـتي كــانت مـتــجـهــة نـحـو
الـبنـاء واالعـمـار وتـغيـيـر حـال الـعراق
الى األفضل وكـان أهم تـلك الـتوجـهات
هــو الــذهـاب نــحــو االسـتــثــمــار ولـكن
لألسف الـشـديـد واجـهت تـلك اخلـطـوة
معـرقالت ومـخاطـر كـبيـرة تـعرض لـها
سـتـثـمرون سـواء كـان من العـراقـي ا

أو العرب أو األجانب .
WMO —  U ÝR

ـستـثمر وفي حديث لـ ( الـزمان ) قال ا
الـعـراقي مـاجـد الـعـتـيـبي لـقـد سـعـيـنا
ـســتـثـمـرين ــئـات من ا نـحن ومــعـنـا ا
الـــعـــراقـــيـــ الـــكــــفـــوئـــ وعـــدد من
ـؤســسـات االســتـثـمــاريـة الـرصــيـنـة ا
بــوقت مـبــكـر وبــكل جــديـة الى الــعـمل
ـشــاريع طـمــوحـة مـخــتـلــفـة كـان من
شــأنــهـا تــغــيــيـر واقـع الـعــراق الــعـام
والنهوض به  نحو األفضل وهذا وفقا
ـا تـطـلـعـنــا الـيه  نـحن كـمـسـتـثـمـرين
عراقـيـ تهـمـهم مصـلـحة الـبالد وكـما
هي طـمـوحـات الشـعب الـعـراقي في أن
يكـون البلـد بحـال يلـيق به وبإمـكاناته
الـية وقدراتـه البشـرية والـعلـمية  اال ا
ـعرقالت رغم أننـا صـدمنـا بكـثـير من ا
تشـريع قانـون االسـتثـمار الـعراقي رقم
 13لـــســـنــة   2006 الـــذي نص عـــلى
تـهـيــئـة بـيـئـة مالئـمـة  لــلـمـسـتـثـمـرين
الــعــراقــيــ واألجـانـب مـنــهــا تــوفــيـر

WHKJð —UM¹œ n « ≤∞Ë  UŽUÝ ÀöŁ
WOł—U K  w²Fł«d

l¹—UA*« ÊöÒDF¹ s _« »UOſË w U*« œU H « ∫ÊuO «dŽ ÊËdL¦²

ح ازور دائرة رسـمية الجناز مـعاملـة معطلـة افكر بـانشتاين,واقـول لنفسي لو انه
كان يعيش في بلد الرافدين ترى كيف سيتصرف,وكيف سيفكر,وما هي ردود فعله
اذا زار دائرة رسـميـة تـأخره اكـثر من ثالث سـاعات,وتـقبض مـنه رسمـا ال يقل عن

 20الف دينار.
قـاعـد احلديـدية  تخـيـلت اينـشـتاين جـالـسا امـامي في وزارة اخلـارجيـة عـلى تلـك ا
البـيضـاء الـقاسـية الـتي انحـنت قـليال لالسـفل بسـبب كـثرة اجلـالسـ من الصـباح

حتى الغروب.
اينشتـاين يجلس ويـنتظـر دوره في تصديق شـهادة حياة انـتهت صالحيـاتها.يراقب
ـئات,بعـضـهم يتـحـدث وبعـضه صامت عـالم النـسـبيـة التـفاصـيل بـدقة.مـراجعـون با

.وهناك من يقف. ينظر بعيون تعكس ملال وانزعاجا واضح
نتـظرين بـعد ان دفعت  20الف دينـار رسمـا لورقة يـسمـونها انا كـنت احد اولـئك ا
ـفروض ان يـصدر هذا االقرار اخلطـي جاءت متـاخرة عن شـهادة احلـياة.كان من ا
االقرار مع شـهادة احلـياة في وقت واحـد ال ان يرسل االقـرار اخلطي مـنفصال عن

شهادة احلياة.هذا االجراء كلفني اكثر من ثالثة ساعات وعشرين الف دينار.
ـغتـرب في فلـندا مثال ثم واطن ا هل سـيفـهم اينـشتاين مـغزى الـرسم الذي يـدفعه ا
ــغـــتـــرب هـــنــا ايـــضـــا لـــتــصـــديق ورقـــته الـــرســـمــيـــة في وزارة ــواطـن ا يـــدفــعـه ا
واطن اذا ال تتـاثر هذه الـرسوم بانخـفاظ قيـمة الديـنار ذلك الن راتب ا اخلارجيـة?و
الهـزيل لن يـتحـمل هـجـوم احليـاة عـليه. فـهـناك تـكـاليـف تواجه الـنـاس بدءا من دفع
ـراجـعـات الـرسـمـيـة وانـتـهـاء بـشـراء الـصحـة من ـاء والكـهـربـاء ورسـوم ا فـاتـورة ا
ـسـتشـفـيات االهـلـية والـصيـدلـيات الـتي تـنتـظـر النـاس الذيـن ال يجـدون الدواء في ا

مستشفيات احلكومة.
ا يدور حوله.وسيحزن ألنه قضى اكثر من ثالثة ساعات لن يفهم ايـنشتاين شيئا 

منتظرا ختم االقرار اخلطي او شهادة حياة ارسلت له.
ـا كاينشتاين.فكرت الوقت ليس مهـما عندنا لكن اضاعته بـهذا الشكل ستمرض عا
بـالـوقت الـذي هـرب عـندمـا خـرجت من الـبـيت الـسـاعـة احلاديـة عـشـرة مـتـجـها الى
وزارة اخلارجيـة.وصلت بعد الـثانيـة عشرة فـعلمت ان الـدوام انتهى.اخـبرني جندي
سائي يبداعند الثانية ظهرا.انتظرت كمشرد في الشارع,وقت احلراسة ان الدوام ا
وقعة .كانت الساعة اخلامسة والنصف بداية الدوام,ودخلت حتى اسـتلمت الورقة ا

تقريبا.
خـلـعت كــمـامـتي,وســرت في الـشــارع كـأني حـصــلت عـلى جــائـزة نـوبـل.احـسـست

بصداع مـزعج يعاودني دائما في مثل فتـرات االنتظار الطويلة
هــذه.تـــركت ايــنــشـــتــاين يـــنــتــظـــر وحــيــدا ايـــضــا ويــراقب
التفـاصيل.لكن هل كان اينشتاين يطيق هذا النوع الروتيني
من احلـياة?وهل سـيـكـون عبـقـريـا ان طحـنـته مـاكنـة انـتـظار

تسرق وقته بهذا الشكل?
  اظن ان هدر الوقت هو قتل للعبقرية...

بغداد

·u KOH « WłË“ WÝUFð
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يـقـول كُـتـاب الـتـاريخ ومـدوني فـاجـعــة كـاس الـسم وشـهـادة الـفـيـلـسـوف الـذي انـزل
احلـكمـة من السـماء واسكـنهـا في بيـوت وضمـائر الـناس دون امـتالك قدرة أحـياؤها
.. ان زانـتيب امـراة بائـسة .. ظـلت طوال دهـرها تـبخس حق زوجـها الـعظـيم سقراط
البس وتقـذفه بـاقـذع الـعبـارات وتـرمي عـلـيه الـقاذورات النه لـم يجـلب لـهـا اخلـبز وا
والـفـرح .. اذ اعـتـاد حـمـل هـمـوم الـنـاس وقـامـوس حـكم لـم تـفـقه مـنـهـا شيء .. تـلك
الـزوجة التـعيسـة .. بكت عليه اول مـرة حينـما رات السـجان يقود الـشيخ الفـيلسوف
ويـضع االصـفـاد بـ يديـه ... وقـد سؤل سـقـراط مـرة كـيف حتـمـلت ضـيم زوجـتك 
فقال بطـرافة معتادة : (لقد اعتدت عليهـا.. بالوقت تعتاد على صوت األوز فهو يقدم
لك الـبـيض والـقـاذورات من خلـفه أيـضًـا كـذلك زوجـتي فـهي أم ألوالدي) حـقا ان
زانـتيب امـراة تـعـيـسـة عـاشت ردحـا مع عظـيم من عـظـمـاء الـبـشـرية لـكـنـهـا لم تـنـظر
صـلحـة الـعمـياء ..لـكل زمان دولـة ورجال .. وتـسمع وتـرى منـه اال من ضيق زاويـة ا
تباك على مرحلـة ولت او يتمنون بقاء أخرى عليهم درت وحظوظ وعـثار .. واغلب ا
تـبـاك عـلى الفـضيـلة ـصالح .. فـا .. هي نتـاج تعـاطـيهم واحـساسـهم الـغارق في ا
ـقدوني ان احـد أصـدقائه .. بـاحث األمـنيـة تـخبـر االسـكنـدر ا نوادر .. وقـد كـتبـت ا
ـتـعـلم بـ حضـرة فـيـلـسوف - : ( يـسيء احلـديث فـيه .. فـقـال لهم  –وهـو الـقائـد ا

ا هو بحاجة الى مال او مساعدة ) ..  انظروا اليه ر
ـكن لـهـا ان حتـيي في طـريـقي حلــضـور نـدوة حـول االنـتــخـابـات كـأداة إصالحـيــة 
تـدح الواقع ويحـاول احبـاط النـاس قائال : ( يا مـصالح الـناس ..  سـمعت احـدهم 
نصب مدير عام ولم ارفع انتخابات يا بطيخ .. صار خمسة عشر سنة وانا أرواح 
الى وزيــر) .. فـيـمــا قـال اخـر  جـوابــا عـلى سـؤال اين انـت االن : ( والـله .. مـجـرد
وكـيل وزارة  مـلت روحي من تنـقلي بـ الـسفـارات والدرجـات اخلاصـة) .. في هذه
االثـنـاء جـاء مـواطن بـائس يـحـمل جـريـدة وقـلم .. جـلس بـالـقـرب مـنـا .. يـنفـث دخان

سيكارته ويرتشف مر قهوته .
واقع في خـبر طـريف لـفت انتـبـاهي  نـشرت احـدى الـصحف وكـذا تـناولـته بـعض ا
الـتواصـلية .. ان اجلـهات اخملـتصة الـقت القـبض على شـخص محتـال في العـاصمة
ـتلك الـصالحيـة وال القـدرة على .. يـوهم النـاس بالـتعـي  مـقابل أمـوال .. وهو ال 

ذلك ..
بـصراحـة ضحكت كـثيـرا من وقع اخلبـر .. وعلى مـا آلت اليه الـوعود احلكـوميـة منذ
ـنـصـرم .. وهـا قـد ابـيض شـعر راسي وعـيت عـلى الـدنـيا نـهـايـة سـبـعـيـنـات القـرن ا
شـاهد ونقض الـعهود ونـكث الوعود احلـكومية وتثاقـلت انفاسي ... من كـثر سواد ا
ـتعـاقـبـة اخملـجـلة احملـزنـة ... فـالـكثـيـر مـنـها قـد اطـلق واغـلـبه ان لم يـكن اجـمعه لم ا
يتحـقق .. فكم من ملـفات أغلـقت بال إجابات .. وكم من أحالم ظـلت طوباوية دون ان

ا امتار أخرى تعيسة .. تعبر خارطة الوسادة والفراش ور
في كشك الـبقـال او قهـوة عبـود او بائع الـفول واحلمص او
ا طـبول مسحراتي بسطت فـقير او شحاذيـة متسول .. ور
ودعاء ام .. وانـحنـاء ظهـر اب ..  ووعـاء ضمـير حي اخـتنق
في طوابيـر وعود حكـومية وجـهاالت اميـة .. لم تعد حـية منذ
رفعت من قـاموس مفرداتهـا شيء اسمه احلياء .. فضال عن

حب احلياة .
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ـؤمن علي بن ابي طالب علـيه السالم جمجمة ـدينة الكوفة عـاصمة أمير ا تبقى 
ـان  والتي يتـمازج فـيها عـبق التاريخ العرب الـتي تغـتسل بالـضوء وتـتوهج باال
بشفافية القيم الروحيه بنهضة احلاضر بكنوز احملبة والتاخي والتسامح و بطيبة
ستقبل اهلها يبقى لها طعمها ونكهتها اخلاصة  وتفتح للضوء الف نافذة نحو ا
ة وتفاؤل .ويـؤكد احلقوقي عقيل عـلوان غافل احلدراوي مسؤول بامل وثـقة وعز
قـدسـة  رداً على الـشعـبـة القـانـونيـة وشـعـبة األمالك في مـديـرية بـلـديـة الكـوفـة ا
لـفـات ونـقـلنـا الـيه مـخـتلف األسـئـلـة  حول استـفـسـارات وفـتحـنـا امـامه بـعض ا
ـوضوعي صـداقيـة وتفـاعل رسم احلدراوي االجـابات ا خدمـات بلـدية الـكوفـة و
وحـصـيلـة احلـوار .واشار احلـدراوي ان قضـاء الـكوفـة من االقـضيـة الـكبـيرة في
ا يـزيـد أهمـيـتهـا  وجـود مسـجـد الكـوفة العـراق وتـعد مـديـنة تـاريـخيـة وديـنيـة 
ـعظم ومـسجـد السـهلـة وكذلك مـرقد مـسلم بن عـقيل عـليه الـسالم وتوجه كـثافة ا

سكانية
تـقوم الـبلـدية بـتـقد خـدمات عـديدة ومـتـنوعـة مثل الـتنـظـيف في عمـوم القـضاء 
تـنزهـات وكذلك خـدمات شـاتل وا وتـعبـيـد وتأهـيل الشـوارع والزراعـة وصيـانـة ا
أخـرى مـثل اجملـزرة ووضع شـاشـات في األمـاكن الـعـامـة . وتـابـع اعـدت الـبـلـدية
خطة مـتكامـلة لتـبليط كـافة الشـوارع وتطويـر الساحـات و تطويـر كورنيش الـكوفة
الـية  وضعت الـبلـدية خطـة و تشكـيل جلنـة لغرض بعد ورود الـتخـصيصـات ا
ـشاكل الـتي تعـيق عمـلهم تـنفـيـذ  التـصمـيم االساسي  وجـهد الفت الـنظـر إلى ا
واطـن عـدم البـناء إال مـثل كـثرة الـتجـاوزين على الـتصـميـم  ونهـيب باإلخـوان ا
بـعد مـراجـعة الـبـلديـة لـتوجـيـههم الـتـوجيه الـقـانوني . واوضـح احلدراوي ان آلـية
سـائي واللـيـلي  وقلـة التـخـصيـصات عـمل البـلـدية بـثالث شفـتـات الصـباحـي وا
سـؤول وأصحـاب القرار شـاريع وناشد كـافة ا الـية سبب في تـلكأ عـدد من ا ا
ؤمـن وعـاصمـة اإلمام ـاليـة وااللتـفات إلى مـدينـة أميـر ا زيـادة التـخصـيصـات ا
ـهـدي وتــطـويـرهـا كـونـهـا تـسـتـحق  وبـخـصـوص الـتـجـاوزات واخملـالـفـات عـلى ا
الشوارع واألرصـفة  تشـكيل جلنة بـرئاسة مديـر شرطة الـنجدة وعضـوية مدير
واطـن لـلتـعاون اجلاد من ثـل عن الـبلـدية  ونـدعو االخــــــــــــوة ا القـضاء و
ظـهـر الالئق . وتمـنى مـسؤول الـشعـبـة القـانونـيـة وشعـبة اجل اظـهار مـدينـتـنا بـا
األمـالك من اهـالي الـكـوفـة العـلـويـة الـطـيـبـ الـتـعـاون مع الـبـلـديـة وكـافـة الـدوائر

اخلدمية .
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ولــكـون (الــكـمـامــة) تـشــكل عـائــقـا في
حـركـة عـملـهم. مـشـيريـن الى انه (على
الــرغم من تــوفــرهــا في الـصــيــدلــيـات
ولدى الـبـاعـة لكـنـهـا اصـبحت مـهـمـلة
ـــــرض قــــد حتت ذريـــــعـــــة ان حـــــدة ا
ـواطن ابو حـس من تالشت). وقال ا
مـــنــطـــقــة حي الـــعــامل ( (38عـــامــا لـ

رض (الزمان) انه (على الرغم من ان ا
مــا زال يـــودي بـــحــيـــاة الــكـــثـــيــر من
ــواطــنـ لــكـنــنــا ال جنـد مـن يـتــلـزم ا
بـوسـائل الـوقـايــة). واضـاف (نـحـتـاج
ــواطــنــ الـى قــرار حــكــومي يـــلــزم ا
بـوضع الــكـمــامـة خــوفـا مـن فـايـروس
ــرض وتــســجــيل كــورونــا وتـــفــشي ا
ـــا لم نــســـتــطع اصــابـــات عــالـــيــة ر
واطن السـيطـرة عليه). فـيمـا اضاف ا
عـلي سـعـيـد بالـقـول (نـحـتاج الى حث
واطنـ بالتـوعية عـلى ان استخدام ا
ـالمـسة الـوسـائل الـصـحـيـة وجتـنب ا
مع االشــخـاص امــر من شــأنه تــقــلـيل

رض).  خطورة االصابة بهذا ا
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واطن مستدركا (ولـكن البعض من ا
يـرى ان وضع الـكـمـامة واسـتـخـدامـها
ـواطن بـشــكل مـسـتـمــر يـقـيــد حـريـة ا
وهذا ما ادى الى اهمال اسـتخدامها).
قبلة وقال سعيد (نتطلع خالل االيام ا
الـى تـــــشـــــديـــــد االجـــــراءات وفـــــرض
واطنـ لكي يـتسنى الغـرامات عـلى ا
استخدامهـا خوفا من حدوث اصابات
قـد يـنـجم عـنهـا الـكـثيـر من الـوفـيات).
ـــــواطـن واثق عـــــبـــــد الى ذلـك اكـــــد ا
احملـسـن ان (فـرض حـظـر الـتـجـوال لم
يـجن اي شيئ ولـكن االلـتزام بـالوقـاية
حــالــة افــضـل مــنه بــاالضــافــة الى ان
ضعـف الثـقـافـة الصـحـيـة قـد يجـعـلـنا

ــا يـــتــســبب قــاب قـــوســ او ادنى 
واجهة مع فايروس كورونا). ضعف ا
واضاف عبد احملسن (باالمكان تخطي
رض بأعتماد التدابير الوقائية حدة ا
الــــتي من شــــأنـــهــــا ان تـــقــــلل فـــرص
االصــابـة). ومن جـهـتـه قـال الـصـيـدلي
رضــا عـبــد الـكــر صـاحب صــيـدلــيـة
ـواطن الجـراءات الـشـفـاء ان (اهـمـال ا
الوقـاية ابعـد عنه استـخدام الكـمامات
وهــذا مـــا ادى الى قــلــة الـــطــلب عــلى
شــراء تــلك الـــكــمــامـــات بــعــد ان كــان
االقــبــال عـلـى شـرائــهــا خالل الــفــتـرة

اضية واسعا).  ا
واضــاف عــبــد الــكــر (امــا االن فــقـد
ـبـيـعـات بـالـنـسـبة بـالـتـراجع اخـذت ا
وان مـا يـتم بـيعه خالل الـيـوم الـواحد
ال يـتـعدى الـعلـبـة الواحـدة الـتي يضم
 50 كـــمـــامـــة). مـــعـــربـــا عن امـــله في
(وصـول شــحـنــات من لـقــاح كـورونـا)
والـقــادم من عـدة دول اوربـيـة بـحـسب
ــصــادر الــتي اكــدت وصــوله بــعض ا
قـبلة ولكن حتى االن خالل االسابيع ا
لم يـجر اي جتـهـيز من تـلك الـشحـنات
وكـنــا نـطــمح وصـوله قــبل بــدء الـعـام
ا اصـاب بـأحـباط الـدراسي اجلـديـد 
من عــودة الـتــعـلــيم لـلــمـدارس بــشـكل
مـنـتـظم). ونـفـذ قـسم الـصـحـة الـعـامـة
والـرعـايـة الـصـحـيـة األولـيـة في دائرة
صـحـة النـجف حـمـلة صـحـية وقـائـية

وعالجــيــة الى مــجـمـع الـسـالم إليـواء
شـاركـة من جـمـيع شعب الـنـازحـ 
الـقــسم  وبـالــتـعــاون والـتـنــسـيق مع
قـطــاع الـنــجف الـشــمـالي  الــذي يـقع
اجملـمع ضـمن الـرقـــــــــعـة اجلـغـرافـية

له. 
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واوضح مــديــر الـقــسم عــبــد الــوهـاب
مـحــمــد كـامل أمس أن (احلــمــلـة وهي
ـاثلة لـتقد باكـورة حمالت صحـية 
اخلدمات الصـحية  للمـناطق البعيدة
او التي يصعب على أبـنائها الوصول
الى مـؤسـسـاتنـا الـصـحيـة) .الفـتاً الى
أن (اجملــمع يـــضم عــدداً مـن الــعــوائل
الـنازحـة مع عوائل مـتعـففـة من سكـنة
احملـافــظـة و خـالل احلـمــلـة تــقـد

زمنة  خدمات التحص واألمراض ا
وفـحص ورعــايـة األمـومــة والـطــفـولـة
ـسـتــحـقــيـهـا مع واعـطــاء الـعالجــات 
مـحـاضـرات تـوعـيـة وتـثـقـيف صـحي)
.وأوضـح كــــــــامـل ان (الــــــــعــــــــيــــــــادة
االستشارية لألمراض الصدرية قامت
بـإجــراء الـفـحـوصــات الـشـعــاعـيـة من
تنقلة  للتحري خالل سيارة األشعة ا
ـبــكـر عن وجــود إصـابـات والـكــشف ا
رض التدرن .مـضيفاً : كـما تضمنت
احلــمــلـــة أخــذ مـــســحــات والـــفــحص
الــــســــريع  لــــلــــكـــشـف عن فــــايـــروس

كورونا). dOHFð∫ احد مالكات صحة كربالء يقوم بتعفير منطقة ما ب احلرم
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أكــد مـــديــر نـــاحـــيــة بـــني ســـعــد في
محافظة ديالى جنم السعدي بأن 15
ـديـنـة الصـنـاعيـة أغـلقت مـعمال في ا
أبـوابــهـا مـرة اخـرى مــشـيـرا الى ان
ــديــنــة الــصــنــاعــيــة اعــادة احــيــاء ا
سيـوفر عـددا كبـيرا من فـرص العمل.
وقـال الـســعـدي لـ (الـزمـان) ان (بـني
سـعد تـضم أكـبر مـديـنـة صنـاعـية في
ديـالى وحتــوي أكـثـر من  400مـعـمل
ومـــصـــنع وورشـــة إلنــتـــاج عـــشــرات
واد االولية منذ عقود إال البضائع وا
إنهـا بـعد  2003انـهارت بـنـسـبة 95
ـئة ألسـبـاب مـتعـددة مـنـهـا ضعف بـا
فــــرط الدعم احلكـومي واالستيـراد ا
وعــدم وجــود دعم حــقــيــقي لـإلنــتـاج
احملـلي). واضـاف الــسـعـدي انه (في
سنـا حالة من التفاؤل اضي  العام ا
نـتوج الوطني بعد بـروز حراك دعم ا
في الـعراقي مـا دفع الى فـتح مـعامل
دينة مغلقـة منذ سـنوات طويلـة في ا
الصـناعيـة وبدء اسـتقطـاب العـاطل
عن الـــعــمل لــكن لـألسف ســرعــان مــا
عــاودت  15مـــعـــمال غـــلق ابـــوابـــهــا
بـسـبب مـشـكـلـة الـطـاقـة وعـدم وجـود
الـــــدعم احلــــكــــومـي) الفــــتــــا الى ان
ـعـامل الـتي (اجـمـالي مـا تــبـقى من ا
التزال تنتج نحو  20معمل فقط وهي
نسـبة قلـيلة جـدا قيـاسا بعـدد معامل

ديـنـة الصـنـاعيـة) واشـار السـعدي ا
ـــــديـــــنــــة الى ان (اعـــــادة احـــــيـــــاء ا
الـصـنـاعــيـة سـيـوفـر عـددا كـبـيـرا من
فرص العمل إال ان االمر مرهون بدعم
احلكـومـة ووضع ضـوابط حـازمة في
ـنــتـوج الـوطــني).  ومن جـانب دعم ا
آخـر قــال عـضــو مـجـلـس الـنـواب عن
مـحـافـظــة ديـالى مـضـر  الـكـروي انه
(عــقـــد اجــتـــمــاعـــا مـــهــمـــا مع وزيــر
الــداخـلــيـة في مــقـر الــوزارة بـبــغـداد
شهد االمني في ناقشة مسـتجدات ا
ديالـى من خالل طرح  5ملـفـات هـامة
ابرزهـا اخلـروقات في نـاحـية جـلوالء
والــتـي اســفــرت عن ســقــوط شــهــداء
وجرحـى في صفـوف الـقوات االمـنـية
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واضــــاف الـــكــــروي لــ (الـــزمـــان)  ان
(االجـتـمـاع مع وزيـر الـداخـلـيـة يـأتي
ـتكررة في لوضع حـلول لـلخـروقات ا
مــشــهــد ديــالى االمــني وســبـل اعـادة
فــوج لــلـطــواري الى مــحــيط جــلـوالء
لــســد الــفــراغــات االمــنــيــة وتــعــزيــز
االسـتــقـرار بــاإلضـافـة الى مــواجـهـة
فـلـول داعش االرهــابـيـة وانـهـاء مـلف
ـنـظــمـة بـكل عـنــاويـنـهـا  ــة ا اجلـر
الفــتــا الى ان الــوزيــر كــان مــتــفــاعال
وداعما ألمن ديالى وهناك سلسلة من
االجـراءات ســتـتـخــذ لـتـعـزيــز امـنـهـا

الـداخــلي في الــقـريب الــعـاجل) . الى
ذلـك عــلـــنت  مـــديــر دائـــرة الــهـــجــرة
ـــهـــجــرين فـي مــحـــافــظـــة ديــالى وا
ابتهال الدايني لـ (الزمان) عن ( قيام
ـسـاعدات ـيدانـيـة بـتـوزيع ا الـفـرق ا
عـــلى الــعــوائـل الــعــائـــدة في قــضــاء
اخلـالص نـاحـية الـسـد الـعـظـيم قـرية
"عــ لــيــلى " حــيث  شــمـول 245
ـساعدات االنـسانية) عائلـة عائدة با
ـسـاعـدات الـتي  مـشـيـرة الـى ان ا
توزيعها تضمـنت سلة غذائية  وسلة
صحية  وسلة مالبس وسلة مطبخية
لـــكل عـــائــله). واكـــدت مــديـــر هــجــرة
ديــــالى انه (ســــيــــســــتــــمــــر تــــوزيع
ـــســـاعــدات عـــلى االســـر الــنـــازحــة ا
والعـائدة في عـموم مـناطق احملـافظة
للتـخفيف من مـعاناتـهم  نتيـجة طول

فترة النزوح) . 
وافــتــتح مـحــافظ ديــالى مــثـنـى عـلي
مــهــدي الــتــمــيــمي بــنــايــة مـدرســتي
ـيالد ثــانــويـة الــطـاهــرة لــلـبــنــات وا
ـنـجـزة ضمن االبـتـدائـية اخملـتـلـطـة ا
مـوازنة تـنـميـة االقـاليم والـواقـعة في
ــقــداديـة. وقــال مــديـر اعالم قــضـاء ا
تـــربــيــة ديــالى عـــمــار الــعــبــيــدي  لــ
درسة اجلديدة (الزمان)  ان (بناية ا
 تـألـفت من  12صـفـا و جـنـاح اداري
عدد   2و 4مخـتبـرات ومكـتبـة وقاعة
اجـتــمـاعـات وغـرفــة ريـاضـة وسـاحـة

الى  ان خارجـيـة).  واشـار العـبـيدي 
(هــــذا االجنـــاز يــــأتي  ضـــمـن ســـعي
احملــافــظــة لـتــخــفــيف االكــتــظـاظ في
الــدوام الــواـــــــحـــد وتــوفــيـــر بــيــئــة
مدرسـيـة مالئمـة لـطلـبتـنـا وتالميـذنا

االعـــزاء). 
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ـــديــر الــعــام ومن جـــانب آخــر قــال ا
لتربـية ديالى  جـعفر مـعن الزركوشي
لــ (الزمان)  انه (  اجناز  33ثالث
وثالثون بنـاية مـدرسية في احملـافظة
اضي  بواقع   6بنايات خالل العام ا
مـدرسـيـة   اضـافـة الى اعـادة تأهـيل
وترميم  27مدرسة اعادة بناء وبناء
جديـد). واضاف الـزركوشي ان (هذه
ـدارس موزعـة عـلى عـموم االقـضـية ا
في محافظتنا و اجنازها بدعم من
ــــنـــاطق صـــنــــدوق اعـــادة اعــــمـــار ا
تـضـررة جراء الـعـملـيـات االرهابـية ا
والعـسكريـة وميزانـية تـنميـة االقاليم
ـواصـفات ومـنـظـمة UNDP ووفق ا
الفنية احلديثة). واوضح الزركوشي
عاجلة شـاريع ستسـاهم  ان (هذه ا
ـدرسـيـة في مـشـكـلـة نــقص االبـنـيـة ا
احملـافـظـة وتـهـيئـة الـبـيـئـة الـتـربـوية
ــنـــاســبــة لـــتالمــيــذنـــا وطــلــبـــتــنــا ا
هـندس انيس االعـــزاء). بدوره قـال ا
مــحـــمــد عـــبـــاس مــســـؤول االبــنـــيــة
ــدرســيــة لــ (الــزمــان) ان  (الــعــمل ا

ـشاريـع االخرى مـسـتـمـر في اجنـاز ا
ـــنــفـــذة في احملـــالـــة الى اجلـــهـــات ا
احملافظة والبالغ عددها  111مشروع
في مــــخــــتــــلف اقــــضــــيـــة ونــــواحي
احملـافظـة وبـدعم من مـحـافـظـة ديالى

ـنظـمـات الـدوليـة وصـنـدوق اعادة وا
ـــتـــضـــررة جــراء ـــنـــاطق ا اعــمـــار ا
الــعـمــلـيــات االرهـابــيـة والــعـســكـريـة
والــتي نــأمـل ان يــتم اجنــازهــا خالل

قبلة) الفترة ا
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احـجم مـواطـنون فـي محـافـظـة كربالء
عـن اســتـــخــدام وســـائل الــوقـــايــة من
ـاضيـة (الكـمامة) دة ا كورونـا خالل ا
بـحـيث سـجـلت تـراجـعـاً في صـفـوفهم
عيشي بسبب انشغالهم في وضعهم ا

تروكة في ناحية بني سعد صانع ا احد ا

مشروع معطل في بغداد

شركة اهلية تنفذ مشروعاً في البصرة
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{ بـودابست (أ ف ب) - أعـلنت احلـكومة
اجملـريـة اجلمـعـة أنهـا توصـلت إلى اتـفاق
لـشراء "كـميـات كبيـرة" من اللـقاح الروسي
"سـبوتنيك-في" رغم أن السلطات الصحية
األوروبـية لم توافق علـيه بعد.وأعلن وزير
اخلــارجـيــة اجملـري بــيـتــر سـيــارتـو الـذي
يـزور موسكو ذلك في تسجيل فيديو على
حــســـابه عــلى فـــيــســبــوك. وقـــال "ســيــتم
اإلعـالن عـن الــــــــتـــــــفــــــــاصــــــــيـل فـي وقت
الحـق".يـــأتـي اإلعالن بــــيــــنــــمـــا صــــادقت
نـظمـة على اسـتخدام الـسلـطات اجملـرية ا
الـــلــقــاح هــذا األســـبــوع في ظـل انــتــقــاد
ـوافــقــة عــلى بــودابــست لـ"بـطء" مــســار ا
الــــــلــــــقـــــاح مـن قــــــبل وكــــــالــــــة األدويـــــة
األوروبـية.ولم يتـم ترخيص سـوى لقاح
فــــــــقـط في االحتــــــــاد األوروبـي هــــــــمـــــــا
فــايـزر/بــايــونـتــيك ومـوديــرنــا فـيــمـا من
ـــوافــقـــة عــلى لـــقــاح ـــنــتـــظــر أن تـــتم ا ا
اسـترازينيكا الذي يـتم استخدامه بالفعل
في بـريـطـانـيـا قـبل نهـايـة الـشـهـر.وأعرب
رئـيس الوزراء فيكتـور أوربان اجلمعة من
جــديـد عن نــفـاد صـبــره غـداة خـتــام قـمـة
االحتـاد األوروبي عـبـر الـفيـديـو حـول هذا
ـوضــوع. وقـال خالل مـقـابـلـته اإلذاعـيـة ا
األسـبـوعـيـة الـتـقـلـيـديـة "سـيـتـعـ عـلـيـنـا
مـواجـهـة حقـيـقـة أن هنـاك شـيـئًا ال يـسـير
بـــشـــكل ســـلـــيم عـــلى مـــســـتـــوى االحتــاد
األوروبـي".وأضـــاف أوربــان الـــذي يـــتـــبع
ـفوضـية األوروبـية سـياسـة مواجـهة مع ا
"إذا لـم يـــكـن هـــنــــاك لــــقـــاح مـن االحتـــاد
وت ـكن أن  فـلنـأخذه من طـرف آخر. ال 
اجملـريـون بسـبب ذلك".وتقـدمت الـسلـطات
الـــروســيـــة إلى االحتــاد األوروبي بـــطــلب
تـسجيل لـقاح "سبـوتنيك-فـي" الذي تقول
مـوسـكـو إنه فعـال بـنـسبـة أكـثر من % 90
لـكن وكـالة األدويـة األوروبيـة لم تـبدأ بـعد
عـمـلـيـة الـتدقـيق.وواجه الـلـقـاح انـتـقادات
عــنـدمـا  طــرحه في آب/أغـسـطس 2020
لــكن  اســتـخــدامه مــنـذ ذلك احلــ لـدى

 W Ëœ ∂∞ v ≈ qBð ±π ≠bO u  s  …—u×²*« WO½UD¹d³ « W M «

ـتاحة عـلومات ا يـوجد سـوى القلـيل من ا
ــعــرفــة مــا إذا كـانـت قـابــلــيــة الــفــيـروس
لالنـــتــشــار وخــطــورتـه تــبــدلت لــدى هــذه
ـتحـورة". لـكنـهـا أشارت إلى أن األشـكـال ا
ـشابهة لـلفيروس خـصائصهـا اجلينية ا
ـتحـورين في بـريطـانيـا وجنـوب إفريـقيا ا
تحورة تـتطلب دراسات أخرى.والنـسخة ا
الـتـي سـجـلت في بـريـطـانـيـا في مـنـتـصف
كـانـون األول/ديسـمبـر قـادرة على الـعدوى
ـئة بـنـسبـة أكـبر بـخمـسـ إلى سبـعـ با
ـستـجـد األصـلي ومـوجود من الـفـيـروس ا
ـنــظــمـة ــنــاطق اجلــغـرافــيــة الــست  في ا
ـتـحور ـية. أمـا الـفـيـروس ا الـصـحـة الـعـا
جلـنوب إفـريقـيا فـموجود فـي أربع مناطق
ــنـظــمـة.والــنـســخـتـان فــقط لم حتــددهـا ا
ـتـحـورتـان من الـفيـروس أسـرع انـتـشارا ا
لـكـنــهـمـا لـيـسـتـا أكـثـر خـطـورة. إال أنـهـمـا

ــدة خــمــســة أيــام الــقـــادمــة من اإلمــارات 
لـالشـــتـــبــــاه في حــــدوث مـــخـــالــــفـــات في
ـاركي الــفــحــوص.وقـال وزيــر الــنــقل الــد
بـيني إنغـلبريـشت في بيان نـشرته الوزارة
اجلـمعـة " إلغـاء جمـيع الرحـالت اجلوية
دة تحدة  الـتجارية من اإلمارات العربية ا
خـمــسـة أيـام (...) لـلـتـأكـد من أن االخـتـبـار
طـلوب هو فحص حـقيقي يجري الـسلبي ا

بشكل صحيح".
ـاركــيـة تـلـقت وأوضح أن الــسـلـطــات الـد

إشـارة تشـكك في صحـة الفـحوص التي 
احلـصول عـليـها في دبي وتـريد الـتأكد من
ــكن أن الـــفــحص لــيس خـــاطــئــا وأنه ال 
شــراء فـــحــوص مــزورة.وبــيــنــمــا تــفــرض
الـوجهات السـياحية األخـرى قيودا شديدة
لـلسـيطرة عـلى األزمة الـصحيـة تبقي دبي
أبـوابـهــا مـفـتـوحـة عـلى مـصـراعـيـهـا أمـام

السياح.
ـاركـيـون دبي وقــد زار مـشـاهـيــر د
ـــا أثـــار انـــتـــقـــادات من مـــؤخـــرا 
رئـيسة احلكومة مـيتي فريديريكسن
الـــتي قــالت آســـفــة خالل اجـــتــمــاع
لــلـحــكـومــة الـثالثــاء إن "مـا يــحـدث
عـنـدما نـسـافر اآلن هـو أنـنا نـخـاطر
ا ارك  بـإعادة الـطفـرات إلى الـد
يـسـاهم في إضعـاف سيـطـرتنـا على
الـــــــوبـــــــاء".وتــــــفـــــــرض الـــــــدولــــــة
االســـكــنــدنـــافــيـــة الــتي يـــبــلغ عــدد
ســكـانـهـا 5,8 مـاليـ نـسـمـة قـيـودا
صــــارمــــة مــــنـــذ نــــهــــايــــة كــــانـــون
ــوجــة األول/ديـــســمــبــر حملـــاربــة ا
اجلــديــدة من الــوبــاء. وهي تــشــعـر
بـالــقـلق من انـتـشـار نـسخ مـتـحـورة

من الفيروس.
وقـــد ســـجــلـت فــيـــهــا 283 إصـــابــة
بـالنـسخـة البريـطانـية من الـفيروس
ـتحـور وإصابة واحـدة بالـفيروس ا
ـــتــحــور جلـــنــوب إفــريـــقــيــا لــدى ا

شخص قادم من دبي.

تــسـبــبــان زيـادة في الــضـغـط عـلى الــنـظم
الـصحية التي تبدو في بعض البلدان مثل
ـتـحـدة عـلى وشك بـريــطـانـيـا والـواليـات ا
االنــفـجــار.وتــطـرح تــسـاؤالت عن فــعـالــيـة
الــلـقـاحــات ضـدهـا لــكن ال شيء حـتى اآلن
ـسـتـخـدمـة حـتى ـنـتـجـات ا يـدل عـلى أن ا
اآلن أقـل فعالية.وأدى وباء كوفيد- 19 إلى
وفــــاة أكــــثـــر مـن مـــلــــيــــوني شــــخص في
ية إلى الـعالم.وتشيـر منظمـة الصحة الـعا
ئة في أن عـدد الوفيات ارتفع بنسبة  9 با
األســـبــــوع الـــذي انـــتـــهى في 17 كـــانـــون
ـقارنـة مع الـسبـوع الذي الـثـاني/ينـايـر با
سـبقه. وقـد بلـغا عددا قـياسـيا هو 93 ألف
ارك التي تـطلب إجراء وفـاة. وأعلنت الـد
فـحـوص لـلمـسـافرين إلثـبـات سالمـتهم من
ـسـتـجـد قبل أقل من 24 فـيـروس كـورونا ا
سـاعة من الـسفر تـعليق الـرحالت اجلوية

أكـثر من  1,5مـليون شـخص وفقًا لـروسيا
الـــتـي جـــعـــلت مـــنه أداة تـــأثـــيـــر جـــيـــو-
ـيتـرييـف مدير سـياسـية.ورحب كـيريل د
باشـر الروسي الذي صـندوق االسـتثمـار ا
سـاهم في تمـويل تطويـر اللقـاح اخلميس
بـالـقـرار. وقـال في بـيـان "إن اجملر هي أول
دولـــة في االحتـــاد األوروبي تــدرك فـــوائــد
سـبــوتـنـيك-في".كـمـا طــلـبت اجملـر مـلـيـون
جــرعـــة من لــقــاح ســيــنـــوفــارم الــصــيــني
ـفــتـشـ وتــنـتـظــر الـضـوء األخــضـر من ا

. ـــوجــودين حــالــيــا في بــكــ اجملــريــ ا
ـية األربـعاء وأعـلنـت منـظمـة الصـحة الـعا
ـتــحـوّرة من أنّ الــنـســخـة الــبــريـطــانـيــة ا
ستجدّ رُصدت حتى اآلن فيروس كورونا ا
في 60 دولــة عــلى األقـلّ أي أكــثــر بــعــشـر
ــــــا كــــــان عـــــلــــــيـه الــــــوضع قــــــبل دول 
ــنـــظــمــة في نـــشــرتــهــا أســبـــوع.وقــالت ا

األسـبوعـية حول وضع
الـــوبــاء إنّ الـــنــســـخــة
ـتحـوّرة الثـانيـة التي ا
ظهرت للمرة األولى في
جـنوب أفريقيـا ويعتقد
أنّــهــا أكــثــر عــدوى من
الـنــسـخـة الـبـريـطـانـيـة
رُصـدت من جـهـتـها في
23 دولـة ومنطقة لغاية
الـيوم بزيادة ثالث عن
الــعــدد الـذي ســجل في
 12كـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــون
الـثانـي/ينـاير.وأشارت
إلى أنها تراقب انتشار
نوع آخرين ظهرا في
الــبـرازيل وهــمـا "بي"1
الـــذي رصـــد فـي واليــة
أمـــازونــاس واكـــتــشف
أيـضـا في الـيـابـان لدى
أربـعة أشخاص قادم
مـن الـبرازيـل ومـتـحول
آخر.وتابعت "حاليا ال
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ـكن حُـكمـنا" الفتـات كـتب علـيـها "ال 
و"ال نــريـــد بــايـــدن نــريـــد االنــتـــقــام
لعمـليات الـقتل التي نـفذتهـا الشرطة
واحلـــروب اإلمـــبــريـــالـــيـــة واجملــازر

الفاشية".
وفي اعــقـاب ذلـك اقـدم مــتــظــاهـرون
ـــظـالت ســوداء عـــلى يـــحـــتـــمــون 
ـوقراطي تخـريب مبـاني احلـزب الد
في والية أوريغون فـحطمـوا النوافذ
ورسمـوا شـعـارات ورموزًا فـوضـوية
بـطالء بـخـاخ. وقـال احلـزب في بـيان
ـــــرة األولى الـــــتي "هـــــذه لــــيـــــست ا
ـبنى لـلـتخـريب مـنذ يتـعـرض فيـهـا ا

اضي". العام ا
Êu½UI « –UH½«

ـساء اشـتـبكت وفي وقت الحق من ا
تـظـاهـرين مع مـجـمـوعة أخـرى مـن ا
سـلـطــات إنـفـاذ الـقـانــون قـرب مـبـنى
شرطة الهجرة قبل ان يتم تفريقها.
وفـي ســــيــــاتـل بــــواليــــة واشـــــنــــطن
اجملاورة أنهت مجمـوعة صغيرة من
تظـاهرين اجملـهزين بـالكـامل أيضًا ا
بالـلـون األسود تـظـاهرتـهـا بارتـكاب
اعمال تخريب طالت قهوة ستاربكس
وحتــطـيـم نـوافــذ مــحــكـمــة احتــاديـة
مـــــــتــــــخـــــــصــــــصــــــة فـي إجــــــراءات
الـهــجـرة.وقـال شــهـود إن أشــخـاصـا
عــــدة أشــــعـــلــــوا الــــنـــار فـي الـــعــــلم
األمــيــركي.  وجـــاء في مــنــشــور وزع
خـالل الـــــــــتـــــــــظـــــــــاهــــــــرة أن "ادارة

وقراطيـة ليست انتـصارا للشعب د
ضطهـد".وقالت شرطة سـياتل إنها ا
ألـقت الـقـبـض عـلى ثالثـة اشـخـاص.
ـــتــحــدة امس ــهــمـت الــواليــات ا واتّ
خبيـرا في الشؤون اإليـرانية بـالعمل
لـــصــــالح حـــكــــومـــة اجلـــمــــهـــوريـــة
اإلسالمـــيـــة.وأعـــلـــنت وزارة الـــعــدل

الــقــومي "عــلى مــدى أكــثــر من عــقـد
طــرح كـافـه أفـراســيــابي نــفــسه أمـام
الـكـونـغـرس والـصـحـافيـ والـشـعب
األميركي خبـيرا محايـدا وموضوعيا
بـشــؤون إيـران".وتـدارك "لــكن طـوال
هـذا الـوقت كـان أفـراسـيـابي عـمـلـيـا
مـوظــفـا سـريــا لـلـحــكـومـة اإليــرانـيـة

األميركـية في بيان أن لـطف الله كافه
أفـراسـيـابي أوقف اإلثـنـ في مـنـزله
قرب بـوسطن.وجـاء في بيـان الوزارة
أن أفراسيابي متّهم بـ"العمل والتآمر
للـعمـل بصـفة مـوظف (حـكومي) غـير
ـيرز مسـجل" لـطهـران.وقـال جون د
مـسـاعـد الـنائـب الـعام لـشـؤون األمن

ولــلــبــعــثــة الــدائــمــة لــلــجــمــهــوريـة
اإلسالمــــيــــة اإليـــرانــــيــــة لـــدى األ
ـــتـــحـــدة يـــتـــلـــقى أمـــواال لـــنـــشـــر ا
دعايتها".وبحسب موقعه اإللكتروني
الذي يـحمل اسـمه درّس أفراسـيابي
في جـامــعــة بـوســطن. وتـعــاون قـبل
ثالث عـاما مع جـامعـة هارفـرد كما
تعاون مع جـامعـة بيركـلي ب عامي
 2000و2001.وألفـراسـيــابي عـدد من
ؤلفات تتناول مـواضيع عدة بينها ا
ــبــرم مع إيــران االتــفــاق الــنــووي ا
ية وغالبا مـا تنشر وسـائل إعالم عا
حتـلــيالته في تــغــطـيــتـهــا لـلــشـؤون
ــــثل ــــقــــرر أن  اإليــــرانــــيــــة.ومن ا

الثالثاء أمام محكمة في بوسطن. 
وهـو يـواجه عـقـوبـة بـاحلـبس تـصل
إلى عــشـر ســنــوات في حــال إدانـته.
وحذرت شـرطـة موسـكو اجلـمـعة من
أن أي تـــظـــاهــــرة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة
"ستقمع" عشية حتركات غير مصرح
لــــهــــا مــــقــــررة في روســــيــــا دعــــمـــاً
ـــســجـــون ألــيـــكــسي لـــلــمـــعــارض ا
نـافــالــني.وقــالت شـرطــة الــعـاصــمـة
الـروســيـة إن "كـل مـحــاوالت تـنــظـيم
حدث عـام غيـر مـصرح له وكل حـركة
استـفزازية سـتعـتبـر تهديـدا للـنظام
الــعــام وســتــقــمع دون تــأخــيــر" في
إشــــــارة إلـى "األنــــــشــــــطــــــة غــــــيــــــر
قررة) في 23 كانون الـــــــقانونـية (ا

الثاني 2021.
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نـشر الـسيـد هـشام الـذهبي قـال تغـريـدة فيـها: عـندك ثـمـان بنـات ليش بـعد تـريد
تخـلف? واجلواب معروف فـتعدد اإلجناب قضـية الجند عنـها عزوف ألن األفكار
عرفة تأخـرة مازالت تسيطـر على العقول ومازال الـناس يتساقطـون من سمو ا ا

والثقافة إلى قاع اجلهل .
عرفـة ودون ذلك تبقى اجلهل مصـيبتـنا األساسـية ألننـا نحتـاج غسل أدمغـتنا بـا

غارقة بأوساخ التخلف .
وذج الـيوم إن الـتـخلف هـو استـمراريـة التـمسك بـالـعادات الـسيـئة الـسائـدة  و
رجل مـثل كـثـيـر من رجـالـنا مـؤمن أن الـذكـر أفـضل وأعـظم وهـو فـقط من يـحمل
اإلسم ويحـافظ عـلى ساللـة الـنـسل وهـذه إحدى األفـكـار والـعـادات الـتي مازلت
للـيوم التغـادرنا  وجتـعل أحدهم يـنجب أربع أو ثـمان بـنات.. ويسـتمـر باإلجناب

نتظر . من أجل الولد ألنه ينتظر مجيء الذكر ا
تعـدد اإلجناب مشكلة كبيرة ألن هؤالء األبـناء يعيشون في فقر وعوز وذل خاصة
عـنـدما يـكـونوا فـتيـات والـوالد يـريـد الولـد.. بـإعتــــقـاده البـنت الحتـمل أو حتمي

أسمه !! .
أسمـاء العظمـاء في التأريخ من قادة ومـفكرون وفنـانون وشعراء وأدبـاء لم تتخلد

أسمائهم بأوالدهم بل بأعمالهم وهذا مااليفهمه الكثيرون .
نطقية متناس إن فهومة أو ا إن الكـثيرين من اآلباء يجرون وراء العادات غير ا
الله خـلق للذكر زوجة وهي أنثى وتنجبه لـلحياة أنثى وترعاه أنثى .. وهذه األنثى
شهورة وتبـرمجت عليها عروفـة وا ليست أقل أهـمية لكنـنا صدَّقنا هـذه الكذبة ا
عقولـنا  فعلى مدى قـرون لم نغير نظـرتنا نتكـلم بعقول متـحجرة مستـريحة غير
مستـهلـكة اعتـادت النـوم العمـيق ومازلـنا نقـول : الذكر لـه حظ االنثيـ و الرجال
ة في رأة برجل دون أن نفهم ماذا قصدت اآليات الكر هم القـومون وشهادة ا
الـكـتاب  .الـغـريب أن الـكـتاب يـذكـر آيـات تعـطي دور عـظـيم للـمـرأة.. الـيست هي

مر العذراء وأم موسى وإمرأة فرعون  ونساء كثيرات ذكرهن التأريخ .
احلقـيقة أننـا مجتمع جـاهل ونتجـاهل ماتفعـله األنثى وكيف كان
ــاً فــاعل ومـهـم في احلـيــاة والــقـيــادة واحلـروب دورهــا قـد
واحلكم واألمـومـة والعـلم واحلكـمة والـعـمل  لكـننـا جنهل
ونتـجاهل كـل ذلك  فالـبعض اليـفكـر والبعـض اليريد أن
يـفـكـر واآلخـر اليـسـتـطـيـع أن يـفــــكـر وتـبـقى مـشـكـلـتـنـا
احلـقـيــقـة هي مـشـكـلـة الـوعي فـإذا مـات اجلـهل حتـررت

العقول .

{ لــــــــوس اجنـــــــلــــــــيس) ,أ ف ب) -
تـعـرّضـت مـتـاجــر ومـبـان لـلــتـخـريب
مساء اخلميس في مـدينتَي بورتالند
وســيــاتل في شــمــال غــرب الــواليـات
ــتـــحــدة عـــلى هـــامش تــظـــاهــرات ا
نـظّمـتـهـا جمـاعـات يـسـاريّة مـتـطـرّفة
تـنـديـداً بــعـنف الـشـرطــة وبـانـتـخـاب

الرئيس جو بايدن.
اضي خرجت تظاهرات وفي العام ا
ـــديـــنــتـــ عـــلى مــدى كـــبــيـــرة في ا
أسابيع إثر وفاة جـورج فلويد وهو
رجل أســود فـي األربــعــ مـن عــمــره
فــارق احلـيــاة اخــتـنــاقــا حتت ركــبـة
شـرطي أبــيض.في بــورتالنـد بــواليـة
أوريـغـون اسـتـخـدم عـنـاصـر شـرطـة
فـيــدرالـيــون األربـعــاء عـبــوات الـغـاز
ميتة سيل للدموع والذخيرة غير ا ا
تـظـاهرين الـذين كـان كثـير لتـفـريق ا
منـهم يرتـدي مالبس سـوداء بالـكامل
مع خوذات وسـتـرات حـمايـة وأقـنـعة

واقية من الغازات. 
دينـة إن ثمانية منهم وقالت شرطة ا
على األقل اعـتُـقِلـوا.وكـان نحـو مـئتي
متظاهـر جتمعوا في بـاد االمر عند
ـنـاسـبة سـاء في وسط بـورتالنـد  ا
أداء بــايـــدن الــيـــمــ الــدســـتــوريــة
معتبرين أن عمله لن يكون أفضل من
سـلفه دونـالـد تـرامب.ووفـقًـا لـوسائل
إعالم مــحـلــيــة ادعى كـثــيــرون أنـهم
جزء من احلركـة الفـوضويـة. ورفعوا
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ـتحدة), تحـدة (الواليات ا { اال ا
ـعـاهـدة الـدولـيـة (أ ف ب) - دخـلت ا
حلظر األسلحة النوويـة حيز التنفيذ
امس اجلـمــعـة في حــدث أشـادت به
تـحدة والـبابـا فرنـسيس رغم األ ا
عـدم تـوقــيـعـهــا من قـبل دول تــمـتـلك

. سالحاً نووياً
ــتــحــدة وقــال األمــ الــعـــام لأل ا
أنــطـونــيــو غـوتــيــريش في بــيـان إنّ
ـعـاهـدة تـمـثل خـطـوة مـهـمـة نـحو "ا
الـتــهــيـئــة لـعــالم خــالٍ من األسـلــحـة
الــنـوويــة ودلــيال قــويـا عــلى تــأيــيـد
ـــتـــعـــددة األطـــراف لـــنــزع ـــهج ا الـــنُ
السالح النووي".ولفت إلى أنّها "أول
مـــــعـــــاهـــــدة مـــــتـــــعـــــددة األطــــراف"
باخلـصـوص "تـبرم مـنـذ أكـثر من 20
" داعياً "جميع الدول إلى العمل عاماً
ــشــتــرك مــعــاً (...) لــتـــعــزيــز األمن ا
والـسالمـة اجلـمـاعـيـة".ويحـظـر نص
عـاهـدة استـخدام وتـطـوير وانـتاج ا
واخـتـبـار وحـيـازة وتـخـزين أسـلـحـة
نووية.وكان البابا فرنسيس عبر عن
ارتـــيــــاحه خالل األســــبـــوع احلـــالي
عاهدة هي "أول مشيرا إلى أن هذه ا
أداة دولــيـة مــلــزمــة بــشــكل قــانـوني
حتـظر بـوضـوح هـذه األسـلـحـة التي
يكون الستخدامـها تأثير عشوائي إذ
ـهــا تـضـرب فـي وقت قـصــيـر عـددا إنّ
كبـيرا من األشـخـاص وتسـبب ضررا
طـويل األمـد لـلـبــيـئـة".وتـابع "أشـجع
بقـوة جميـع الدول واألشخـاص على
الــعــمل بــتــصـــمــيم من أجل تــعــزيــز
الـظـروف الـضـروريــة لـعـالم خـالٍ من
ــسـاهـمـة في األسـلـحــة الـنـوويـة وا
ـتــعـدد تــعـزيــز الـسـالم والـتــعــاون ا
األطــراف الــذي حتــتــاجه الــبــشــريــة
الـــيــوم بـــشــدة".بـــدوره قـــال رئــيس
اللجنة الدولية للصليب األحمر بيتر
مـاوريـر فـي بـيـان إنّ احلــدث يـشـكّل
"انــتـصــاراً النـســانـيــتــنـا" مــضـيــفـاً
"دعـــونــا نـــغـــتــنـم الــفـــرصـــة ونــدفع
عـاهدة نـحـو هدفـها: عـالم خال من ا
األسـلـحـة الـنـوويـة".وفي 24 تشـرين
األول/اكتـوبـر صـادقت الـدولة ال50

ـوافـقة عـاهـدة الـتي حـظـيت  عـلى ا
100 دولــة مــا أتــاح دخـــولــهــا حــيــز
الـــــتـــــفـــــيـــــذ بـــــعـــــد 90 يـــــومــــاً أي
ـؤيدون اجلمـعـة.ويـأمل الـناشـطـون ا
إلنهـاء األسلحـة النـووية بـأال يقـتصر
عاهدة عـلى بعدٍ رمزي رغم عدم أثر ا
الكة توقيعها من االطراف الـرئيسة ا
لــتــلك االســلــحــة.وتــمــتــلك الــواليــات
ــتــحــدة وروســيــا نــســبــة %90 من ا
األسـلـحة الـنـوويـة في الـعـالم في ظل
وجـود تـسع قـوى نـوويـة مع إضـافة
ــتـحـدة ـمــلـكـة ا الـصــ وفـرنـســا وا
والهنـد وباكسـتان وإسرائـيل وكوريا
الشـمالـية.وتـقـول غالـبيـة هذه الـقوى
إنّ تــرســانـــاتــهــا تـــهــدف إلى الــردع
ــعـاهــدة عـدم مـشــيـرة إلى االلــتـزام 
انتشار األسلحـة النووية الرامية إلى

منع زيـادة انتـشار هـذه األسلـحة ب
الدول وتعزيز االستخدامات السلمية
للـطاقـة الـنوويـة.وجرى الـتوصل إلى
ـعـاهـدة الـتي دخـلت حـيـز الـتـنـفـيذ ا
ـبادرة من "احلملـة الدولية اجلمعة 
للقضاء على األسلحة النووية" وهي
مـنظـمـة غـيـر حـكومـيـة حـازت جـائزة

نوبل للسالم في 2017.
ÍËu½ ÕöÝ

واستبـعدت اليـابان الدولـة الوحيدة
التي قـصفت بـسالح نـووي التـوقيع
ـــعــاهـــدة في الـــوقت الـــراهن عـــلى ا
مـــشـــكـــكـــة بــــجـــدواهـــا في ظل عـــدم
انــضــمــام الــقــوى الــنــوويــة إلــيــهـا.
واقترح الـرئيس األمـيركي جـو بايدن
اخلــمـيـس تـمــديــد "مــعــاهــدة خـفض
األســلــحـــة االســتــراتــيـــجــيــة" (نــيــو

عن تأيـيده لـلفـكرة من قـبل لكن إدارة
تـرامب لم تــوافق سـوى عـلـى تـمـديـد
مــشــروط ولــعـام واحــد فــقط الــوقت
الالزم للتوصل إلى اتفاق أوسع. لكن
احملـــــــادثــــــــات مع مـــــــوســــــــكـــــــو لم
عاهدة التي تعد تنجح.وحتدد هذه ا
آخــر اتــفـــاقــيــة من هـــذا الــنــوع بــ
اخلــصــمـــ الــســابـــقــ في احلــرب
الـــبـــاردة ســـقف كل من تـــرســـانـــتي
القوت النوويت ب 1550رأسا في
ـئـة تـقـريـبا عن خفض نـسـبته 30 با
احلـد الـسـابق الـذي وضع في 2002.
كــمـــا حتــدد عـــدد قــاذفـــات الــقـــنــابل
والقاذفات الـثقيلة ب800 وهذا يكفي
لـتــدمــيـر األرض عــدة مــرات.وانـتــقـد
ــفــاوض مــارشــال بــيــلـــيــنــغــســلي ا
األميركي في إدارة تـرامب على الفور
مــوقف الــبـيـت األبـيـض. وكـتـب عـلى
تــويــتـــر "احــتــاج فـــريق بــايــدن ل24
ســاعــة فــقـط إلفــســاد تــوازن الــقــوى
ـــواتي لــنـــا الـــذي كــان لـــديـــنــا مع ا
روســـيـــا". وأعـــرب عـن أســـفه قـــائال
"نحن ال نـحصل علـى أي شيء مقابل

التمديد".
WO uJŠ WKÞU2

ـوقـراطــيـون والـعـديـد من وكـان الـد
ــاطـــلــة خـــبــراء األســـلــحـــة دانـــوا 
احلكومة اجلمـهورية السابـقة بينما
كـانت واشــنـطن قــد انـســحـبت وسط
ضجـة كـبيـرة خالل الـسنـوات الثالث
اضية من االتـفاق النووي اإليراني ا
فتوحة" للمراقبة ومعاهدة "السماء ا
اجلــويـــة ودانت مـــعــاهـــدة احلــد من
ـدى ـتـوسـطـة ا األسـلـحـة الـنــوويـة ا

األميركية الروسية.
ـــوقف ورحب عـــدد من اخلـــبـــراء بـــا
األميركي اجلديد. وكتب فيب نارانغ
األسـتـاذ في مـعـهـد مـاسـاتـشـوسـتس
للتـكنولـوجيا في تـغريدة عـلى تويتر
ــتــاز. نــيــو ســتــارت تــفــيــد "خــبــر 
ـــــتـــــحـــــدة وروســـــيـــــا الـــــواليـــــات ا
والــعــالم".وأضــاف أن "مــعــارضــيــهـا
ـعـاهـدة) هم الـذين يـريـدون سـباق (ا

تسلح بال حدود ".

العالقات مـع روسيا مـتوتـرة كما هي
اآلن".ولـيــؤكـد أن األمــر لــيس "شـيــكـا
على بـيـاض" قـالت بسـاكي إن بـايدن
طـــــــــلب فـي الــــــــوقـت نـــــــــفــــــــسـه من
االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة "دراســة
شـامــلـة" حــول الـهــجـوم االلـكــتـروني
الــــهــــائل الــــذي نــــسب إلـى الـــروس
و"تدخـالت" محـتـمـلة في االنـتـخـابات
األميركية األخيرة و"استخدام أسلحة
ــعــارضــة كــيـــمــيــائـــيــة ضــد زعــيـم ا
أليكسي نافالني".ويفترض أن يتناول
ـعلـومـات التي هذا الـتـحـليل أيـضـا ا
قلـل الرئـيس اجلـمـهـوري الـسابق من
أهميتـها وتفيد أن روسـيا دفعت على
ما يبدو "مكافآت" لطالبان لقتل جنود
.وقـالت بـسـاكي "مـع العـمل أمـيـركـي
ـــصـــالح مع روســـيـــا لــــلـــدفـــاع عن ا
األمـــيـــركـــيـــة" في مـــســـائل احلـــد من
التـسـلح "نـعمل أيـضـا عـلى محـاسـبة
روســيـــا عــلى أعــمـــالــهــا الـــعــدائــيــة

تهورة". وا
وحـتى قـبل أداء الـقـسم حـمل بـايـدن
وفـــريـــقه عـــلى روســـيـــا في مـــســـعى
ـزدجـة إلدارة ــواقف ا لـقـطــيـعـة مع ا
ـزقـة بـ احلزم تـرامب الـتي كـانت 
ــلــيــارديــر في الــتــقــرب من ورغــبــة ا
ــــــيــــــر الـــــــرئــــــيـس الــــــروسـي فـالد
.وفور توقيف نافالني األحد في بوت
الـــعـــاصـــمـــة الـــروســيـــة دعـــا جـــيك
سـولـيـفـان الـذي كـان مـسـتـشـار األمن
ــقـبل لـلــبـيت األبـيض إلى الـقـومي ا
إطالق ســـراحه "فــورا" مـــعــتـــبــرا أن
ــعـارض تــشــكل "الــهــجــمــات" عـلـى ا
"إهانـة لـلشـعب الـروسي".وفي كـانون
األول/ديـــســـمــبـــر أثـــار الـــفــائـــز في
االنــتـخــابـات الــرئــاسـيــة األمــيـركــيـة
غـضب السـلـطـات الـروسـيـة ألنه وعد
بـــاالنــــتـــقـــام في أعــــقـــاب الـــهـــجـــوم
اإللـكـتـروني الـضـخم الـذي اسـتـهـدف
ألشهر أكبر قوة في العالم قلل ترامب

من خطورته أيضا.
وعـلى الـرغم من هـذا الـتـوتـر يـتـوقع
ــيـر بـوتــ بـاقـتـراح أن يـرحب فالد
تمديد "نيو سـتارت" الذي كان قد عبر
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ستارت) ب واشنـطن وموسكو التي
تــنــتــهي مــطــلع شــبــاط/فــبـرايــر ولم
يـنـجح دونـالــد تـرامب في جتـديـدهـا
لكـنه عـبر في الـوقت نـفـسه عن حزمه
حيـال "األعـمال الـعـدائـية" الـتي تـقوم
ـتـحــدثـة بـاسم بـهـا روســيـا.وقــالت ا
الـــبـــيت األبـــيـض جـــ بـــســـاكي في
مــؤتـمــر صــحـافي فـي الـيــوم الــتـالي
ـوقـراطي لـتـولـي إدارة الـرئـيس الــد
ـتـحـدة تـريـد مـهـامـهـا إن "الـواليـات ا
الـتـوصل إلى تـمـديـد +نـيـو سـتـارت+
خلـــــمس ســـــنـــــوات كــــمـــــا تــــســـــمح
ــعــاهــدة".وأضــافت أن بــايــدن "قـال ا
دائــمــا بــوضــوح إن مــعــاهــدة +نــيـو
ســتـارت+ تــصب في مــصــلــحـة األمن
ـتحـدة ومـثل هذا القـومي لـلواليـات ا
الـتمـديـد ضـروري أكـثر عـنـدمـا تـكون
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طبـتم شهداؤنا جرت الـدموع على دمـاء قد جرت.. وجرت عـلى تلك الدمـوع دماء
عـلى الـنـعـوش نـثـرنـا الـزهـور وعلى ـسك والـعنـبـر وطـاب مـثـواكم أكـفـانكـم من ا
األكفِ كـانت تُحملُ  وصالة اخلمـيس على أرواحكم وكل الـدعاء كان لكم  وفي
كل ع عـبرة مـهراقـة وفي كل صدرعبـرة وغلـيل وياعـجبـاً !! أالزال في البعض
من أطـبـاع الوحـوش بـقايـا فـيا أيـهـا احلاقـد اللـئـيم  أيـها اجلـائرعـلى األجـساد
أالتدري أن عجوزاً أرملة تستجدي لقمة طاهرة  أالتدري ضحية أكمل الطـاهرة 
اجلامعة فصار يبيع الشاي جواالً لتعتاش من جهده عائلة .أالتدري أن (بسطية)
مهـندس يبـيع بنطـلون وقمـيص ليشـتري دواء جده وأبـيه وأمه وأخيه أالتدري أن
سـطر ينـتظر لهـيب شيب في راس شيخ مـشتعـل  حنى الدهـر ظهره كـان على ا
دوره  يأكل كـسـرة خـبـز وخـضرة ذابـلـة . األتـدري أنك أزهـقت روحـاً من حـماة
تــكـادُ تـصمُ الــعـقـول والــقـلـوب الـبالد فــمـزقت ثــوبـاً شـريــفـاً مـضــرجـاً بـالــدمـاء 
صـرخـاتكـم أحبـاؤنـا أيـها اجلـرجى أيـهـا الـشهـداء  تـكـاد لهـا شمُ اجلـبـال تزولُ
بـسـطـيـاتــكم وعـربـاتـكم أغـاضت قـلـوب قـاسـيــة مُـنْـكِـرَة  مُـسْـتَـكْـبِـرُة ومـتـحـجـرة
ـون على مـخدة أغـاضـتهم فـواكـة ومالبس ثم أدوات بـسيـطة يـعـتاش مـنـها احلـا
ــ الـسـفـاكـ الــتـعب والـعـمل الــشـريف ويـداً طـاهــرة  كـانت لـهــا أحـزمـة الـظـا

ومـزقت أجـسـاد مـؤمـنـ لـربـهـا نـاظـرة  وأزهـقت أرواحـاً  فـأسـتـبـاحت شـعـبـاً 
وأفاضت عـلى النحور دمـوعا هامرة . قـسماً أيهـا الشهداء أنتم
أنـتـم اجلـذور والشـجـر وأنـتـم الثـمـر  أنـتم الـعـراق وأهـله 
دجـلـة والـفـرات ..أنـتم الـنـخـيل  وأنـتم اجلـبـال...الـرحـمة
علـى أرواح الشهـداء األبرار والـشفاء الـعاجل لـلجرحى

الشجعان...
سلـحة على خطوته شكـراً للسيد الـقائد العام لـلقوات ا

الشجاعة وينتظر منه الشعب خطوات.
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تسـتقبل محاكم األحـوال الشخصيـة في العراق يوميـا آالف احلاالت من الفتيات
بكر  وأن اللـواتي باء زواجهن بالفشل والنتيجة معروفة لدى الكل وهو الزواج ا
فشل هـذه الزيـجـات تؤدي الى مـشـاكل نفـسيـة وصـحيـة وأسـرية  ويـضاف الى
ـعـاجلة مـثـل تلـك احلاالت كـي تـواصل مـشوار ذلك عـدم وجـود مـراكـز تـأهـيـلـيـة 
شاكل األسرية سبـبها الرئيسي هو احليـاة من جديد . ويرى البعض أن معـظم ا
رور الـزمن يزداد عـمر الـزوجـة الصـغيـروعدم تـفهـمهـا حلقـوقهـا وواجبـاتهـا  و
نـضـوجهـا ووعـيـهـا فـتـصـطـدم بواقـع جديـد فـتـصـبح غـيـر راضـيـة بـالـواقع الذي
تعيـشه عنـدها تتـغير نـظرتهـا للـحياة وتـبدأ مرحـلة جـديدة من الصـطدام األسري

ينتج عنه الطالق وتشرد األطفال.
بكر فهناك حاالت كثيرة واليصح لـنا تعميم هذه النظرة على كل حاالت الـزواج ا
ـشــاكل الـنـاجـمـة في األسـرة ـوذجـيـة  وأذا أردنـا أن نـواجه ا كـانت نـاجـحــة و
سـار وكل من موقـعه  ونرفض كل بسـبب مثل هـكذا حـاالت علـينـا أن نصـحح ا
األســتـثـنــاءات الـقـانـونــيـة الـتي تــسـمح بـزواج الــقـاصـر ومن هي أقـل من الـعـمـر
رأة والـطفل ومـؤسسات اجملـتمع ان ومـؤسسـات حقـوق ا القـانوني  وعـلى البـر
دني أن يـكون لهـا دور أيجـابي بالـغاء أي أستـثنـاء شرعي أو قانـوني ومتـابعة ا
ـوضوع وأذا رجال الـدين وعدم الـسـماح لـهم باتـخاذ أي أجـراءات بصـدد هذا ا

أقتضى األمر يحالون الى القضاء لغرض محاسبة كل مقصر وغير ملتزم .
ثالي للزوج هو  20عـاما فما فوق والزوجة هو  18عاما ويجب ونـرى أن العمر ا
أن تتـوفر شروط أهلـية الزواج أي أن يكـونا الطرفـ عاقل  ويـفترض أن يكون
ـهر  وعلى القضاء اخلاطب كـفؤا للمخطـوبة من حيث القدرة عـلى النفقة ودفع ا
أيضـا أن يحيل الـطرف الى جلـنة طـبية لـلتأكـد اذا كان احـد اخلاطبـ به جنون
أو مرض مـزمن ويثبـت ذلك بتقـارير طـبيـة كي نحـمي اجيالـنا الـقادمـة من اخطاء

ارتكبوها اآلباء واألجداد ويدفعون ثمنها بدون ذنب .
ـرأة يقلل الـكثيـر من هذه الظـاهرة  وفي نفس الوقت أن انتـشار التعـليم وعمل ا
سموح لـلزواج ألننا لو تركنا احلبل عليـنا التشدد بالقوانـ واألنظمة في السن ا
قـبلة تنذرنا بـاخلطر االجتماعي واألسـري وعلينا أيضا على الغـارب فالسنوات ا
عـدم تـرك االبـواب مـفـتـوحـة لـلـزواج العـرفـي وغض الـنظـر عـنه  ألنـه  سبـب دمار

األسرة واجملتمع .
ويـرى الــبــعض من ذوي األخـتــصــاص أن تـأخــر سن الـزواج يــؤدي إلى تــفـشي
أمـراض جـنـسـيـة ونـفــسـيـة وضـعف الـنـسل ويــسـبب الـعـزوف عن الـزواج . كـمـا
ـبكـر فوائد مـختـلفة تـتمـثل في حتصـ الشبـاب والفـتيات يؤكدون  أن لـلزواج ا
وحتقق نـسـبـة حمل أعـلى كـمـا تـقلل نـسـبـة التـشـوهـات للـمـوالـيد من االنـحـراف

واالختالالت في الدورة الشهرية .
بكر فوائد ان تـمت على أسس سليمة. ومن جانب آخـر يرى البعض أن للـزواج ا
فـفــيــهـا وقــايــة لـلــشـبــاب من االنــحــراف ألنه يـحــصــنـهم ويــعــودهم عــلى حتـمل
ـسـؤوليـة ويسـهم في حتـقيق االسـتقـرار الـنفـسي للـشـباب ويـساعـد في زيادة ا
النـسل ويكـون هنـالك نوع مـن التـناسب بـ عمـر األبنـاء وعمـر اآلباء ألن الـفارق

السني اذا كان قليال يحد من الفجوة بينهم .
ولـلــدولـة دور كــبـيــر في حتــمل مـســؤلــيـاتــهـا جتــاه هـوالء
ويــنـحــصــر دورهــا في عــقـد دورات الــتــوعــيــة واالعـداد
واالرشــاد األســري  وتــوفــيــر الــرعــايــة األجــتــمــاعــيــة
للـمتـزوج ومـساعدتـهم على اجنـاح هذا الزواج وأرى
أن يـحـدد الـنــسل كي نـسـتــطـيع تـربـيــة أجـيـالـنــا تـربـيـة

وذجية لكل جوانب احلياة .

واجهة التخريب V¹d∫ قوات امنية في سياتل  ð

ركز في مستشفى سانتا كالرا في بوغوتا  ÃöŽ∫  وحدة العالج ا

جو بايدن
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تـكـاد ال تـشـخص الـرايـة الـعـراقـيــة  بـ مـجـمـوع االعالم الـتي تـمـثل
مـجـموعـات مـسـلـحـة واحـزاب وكـيـانـات سـيـاسـيـة الحـصـر لـهـا  هذا
ـواقف  تـمـثل نـوايا مـبـيـتة لـفـرض الـقوة االخـتالط في الـسـيـاسات وا
راهناً ومستقبالً على الراية العراقية التي تمثل وحدة الدولة وجوهرها
ثال ال والتفاف الشعب حولها  فلما تدخل مدينة كركوك على سبيل ا
قراطي احلصـر  جتد هنـاك علم كردسـتان الـعراق وعلم لـلحزب الـد
ثـل التـركـمان واخـر يـعبـر عن الـعرب  واخـر لالحتـاد الوطـني وعـلم 
ـذهـبـيـة والـعـرقـيـة والـقومـيـة تـشـكـل خـارطة وهـذه االعالم احلـزبـيـة وا

فرض االرادات على العلم العراقي بغية إزاحته مستقبالً .
بالتـأكيد ال حـرج وال منقـصة من أن يكـون لكل حزب أو كـتلة سـياسية
شعارهـا الذي يعبـر عن جوهر برامـجها السـياسية ولـلتعريف بـكيانها
الـسيـاسي  ولـكن يعـتـبر ذلك مـؤثراً عـنـدما تـعـتلي هـذه االعالم دوائر
ديـنة والطرقات العامـة  هنا يصبح اخللل في فهم حكومية وشوارع ا
الـعالقـة بـ الــدولـة الـعـراقـيـة اجلــامـعـة لـلـكل وبــ رغـبـة ونـوايـا هـذه
الكـيانات بـفرض اراداتها عـلى الدولة وصـوال لالنشـقاق عنهـا وتكوين

دن أخرى .  دينة لتلتحق  كياناً خاصاً بها أو باالحرى جرّ تلك ا
ـا ســيـدفع وهـذا األمــر اليـنــحـصــر بـحــدوده احملـلــيـة والــوطـنـيــة  وإ
بـاطراف ودول اقـليـميـة للـتدخل بـحجـة الدفـاع عن هذا الـطرف أو ذاك
كـونه يـنـتـمي عرقـيـاً لـهـا  الغيـة بـذلك عـراقـيته وانـتـمـاءه الـوطني  في
شـتركة النـظام الـسابق  كل الـقوى الـسياسـية والـتجـمعات االخـرى ا
في الـسـلـطـة أو الـتي مـسـتفـيـدة من ضـعف الـدولـة  كـانت تـنـتـقد ذلك
الـنـــــــظـام كـونه رسم في كـل مـديـنـة تـمـثــال  وهي االن التـنـتـقـد تـلك
الــصـور والـتـمـاثــــــــيل واالعالم الـتي اصـبــحت في كل شـارع وزقـاق

ومدينة  كأن العراق الخارطة له والعلم .
ثله من شـعار وراية  ولـكن عندما بالـتأكيد لـكل كيان سـياسي له مـا
تـتخـطى تـلك الكـيانـات الـعلم الـعـراقي وجتعـله منـزويـا في قمـاش بالي
ـزق فيـما تـرتفع تـلك االعالم فـوق بنـايات الـدولة  وهـذا األمر عـتيق 

ليس مستساغا وال مقبوالً ويستفز االنسان والشارع العراقي .
في دول العالم جتـد في الساحات الـعامة والشـوارع الرئيسـية خارطة
دن وتعرف على خطوط اجتاهات السير  البالد تدلك على اجتاهات ا
وأن اعالم تلك البلدان موجودة في مختلف االماكن اعتزازاً بها كونها
تـمـثل إرادة االنـسـان وضـمـيـره وقـوة الـدولـة وسـلـطـتـهـا  وتـكـثـر هـذه
االعالم خالل العطل  لكن في العراق اصبح العلم الوطني مختفيا أو
بـاني والساحات الـعامة باعالم باالحرى اليـرغبون برفـعه فيما تـكتظ ا

وشخصيات االحزاب والكتل والكيانات السياسية .
ـنـاسـبـة البـد من الـتـذكـيـر  بـأن شـبـاب انتـفـاضـة تـشـرين وفي هـذه ا
اجمليدة اللـذين قدموا حسب االحصـاءات الرسمية الـتي اعلنت مؤخراً
 شهيدا في ساحة التحرير والساحات االخرى هم وحدهم الذين560
الـتحـفوا بـالـعلم الـعراقي ووحـدهم الـذين استـشهـدوا دفـاعا عن الـعلم

العراقي ومستقبل الوطن .
إن الـعـلـم الـعراقـي لـدى الـشـبـاب الـعـراقي هـو عـنـوان الـصـمـود وراية
الفعل الـوطني نحو الـتغيـير  وبسبب هـذا التمسك بـالعلم الذي راحت
هـج اصبح بـيد كل الـعراقـي ســـــباب وشـابات ونـساء ورجال دونه ا
ـــرأة الــعـــراقــيــة الـــتي تـــقــدم الـــعــون لـــشــبــاب واطــفـــال  وصــارت ا
االنـتـــــــفـاضـة تزين خـصرهـا بـالعـلم الـعراقي  وهـو تعـبـير اكـيد عن
ردود الـفـعل الـشـعـبـيـة لـسيـاسـات االحـزاب والـكـتل الـتي تـريـد اخـفاء

العلـــــــم األم وابراز االعــــــــالم الفرعية مكانه .
ناسبـة البد من االشارة الى إن الشوارع والـساحات العراقية وبهذه ا
ـ الــشـارع ويـسـاره خـطـوط مـروريـة تـفـصل الـتي كـانت تـمـيـز بـ 
ركـبات اليجدون بينـهما  أما االن لم االنـسان خاصة الـذين يقودون ا
هناك عالمات مـرورية وال عالمات حتدد االجتاهـات خاصة في الطرق
الرئيـسية الـرابطة بي احملافـظات والعـاصـــــمة بغـداد  وبالتـأكيد مثل

هــذا االهـمــــــــــال يـحــمـلـوه لـلـتــخـصــــــــيـصـات
ا علبـة الصبغ حتــــــــتاج الى عملة الية وكأ ا
صـــعـــبـــة  فـــيــــــــــــمـــا بـــادر شـــبـــاب الـــثــورة
الـتشـريـنيـة بتـخـطيط االرصـفـة والسـاحات دون
ان يطلبوا من أحد مـســـــــــاعدتهم ولم يفكروا

بالدوالر . 

اجـتـمــاعـيــة لـلـمــجـتــمع لـكـسـب ثـقـته
مجـدداً من خالل مـحـاسـبـة الـفـاسدين
ــــــال الــــــعــــــام بل بــــــعض وســـــراق ا
االجـراءات الـتي اتــخـذتـهــا احلـكـومـة
ـواطن و مـست بـشـكل مـبـاشـر قـوت ا
مـصـدر رزقـه وبـهــذا خـلـقـت بـعــضـهـا
مـزيـداً من األمــتـعـاض لـلــوضع الـعـام
ــــشــــاركــــة ويــــأس تــــام من جــــدوى ا
بــاألضــافــة الى ان الــيـــة الــتــحــشــيــد
االنـتـخـابي الـتي اعــتـمـدتـهـا االحـزاب
والتيارات والـكتل الـسياسيـة أسهمت
في زيــادة الـوعـي الـســيــاسي لــكــنــهـا
ــفــهـوم اخـفــقت بــبـنــاء اســاس قـوي 
واطـنـة و الـهويـة الـوطـنيـة واهـمـية ا
شـاركـة بل كـانت دائـما تـعـتـمـد على ا
ـصلحـة الفـردية وليس ترسيخ مـبدأ ا
مبدأ الصالح العام للبلد وعليه ندعو
أن ينـتبـه اجلمـيع لـكل الثـغـرات مهـما
كانت بسيطة لتالفي ازمة العزوف عن
شاركة باالنتخابات القادمة وبالذات ا
الوضع األقتصـادي ودخل الفرد وعدم
حتـمــيــله تــبــعـات األخــفــاق وخــاصـة
الطبقـة الوسطى التـي تشكل الغـالبية
وهي شريـحـة واسعـة تـتمـتع بـالوعي
الثـقـافي والـسـياسي وفـاعـلـة ومـؤثرة

فيه جداً .
االســـتــاذ ســـعـــيـــد يـــاســـ مـــوسى :

حيثيات االنتخابات 
ـفــوضـيـة الجـراء 1. مـدى اسـتــعـداد ا
ناسبة االنتخابات وتـهيئة األرضيـة ا

الجرائها?
حـسب قـرار احلــكـومـة وبــاالتـفـاق مع
ـبـكرة فـوضـيـة موعـد االنـتـخابـات ا ا
في حزيران 2021 تعمل على حتديث
سـجـل الـنــاخــبــ واصـدار الــبــطــاقـة
راكـز الثـابتة البايـومتـرية مـن خالل ا

والفرق احلوالة.
 تـــــخـــــصـــــيـص االمـــــوال الالزمـــــة

للمفوضية بقانون خاص.
وعمـلـيات الـتـحـديث وتوزيـع البـطـاقة

البايومترية جارية على قدم وساق.
مع اصــدار الــتــعــلـــيــمــات واألنــظــمــة
رشح راقب وتسجيل ا لتسجيل ا

والدعاية االنتخابية وغيرها .
ـمـكن تـأجـيل االنـتـخـابات 2. هل من ا

الى موعد الحق?
هذا يـعتـمـد على اجلـهة الـقـطاعـية اي
ـستقلة لإلنتخابات فوضية العليا ا ا
ومــدى حتــقــيق اعــلى نــســبــة تــوزيع
البطاقة البايومترية حيث تمت توزيع
اكثر من 12ملـيون بـطـاقة بـايـوتمـرية
حلد الـيوم ومـتـبقي  2 ملـيـون بطـاقة
مع احلــاجــة الـى تــســجــيـل اكــثــر من
10ملـيون نـاخب وتزويـدهم بالـبطـاقة
الـبـايـومــتـريـة  الـتــحـدي هـنـا هل من

فوضية هذا مكن ان تسجل ا ا

ــســجــلـ الـعــدد الــكــبــيــر من غــيــر ا
وطباعة البطاقات خالل شهر واحد.
ــعــتـمــدة في كـمــا مــا هي الــنــســبــة ا
عـمــلـيــات الـتــحـديث والــتـســجـيل كي
ـفــوضــيـة مــحل اقــرار اجـراء تـكــون ا

وعد احملدد . االنتخابات في ا
من 3. تــعــديل قــانـــون االنــتــخــابــات 
الـــضــــروري تــــعــــديل الــــقــــانــــون من
اجلوانب الـفـنيـة ومن خالل الـتواصل
مع اللـجنـة القـانونـية النـيابـية هـنالك
ـواد الــتي ال تـعــديـل وحـذف بــعـض ا
تالئم االطار العام لـقانون االنـتخابات
الن الذي جرى تعديل القانون السابق
عـدل غير واد في الـقانـون ا وبعض ا
ــفــاهــيم في مالئــمــة.  كــمــا حتــديــد ا
ـــرأة وعــدم الــقـــانـــون مــثـــال كـــوتــا ا
ئة حال اختصاره على النسبة  25 با
فــــوز امــــرأة او اكــــثـــــر في الــــدوائــــر
ايـضا جعل كوتـا الفيلي االنتخابية 
دائـرة واحــدة عـلى مــســتـوى الــعـراق
وعدم اقتصاره في محافظة واسط الن
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5- عزوف أغلب اجلماهير عن حتديث
بــيــانــاتــهــا بــســبـب عــدم قــنــاعــاتــهم
بالـعـمـلـيـة األنـتـخابـيـة والـسـيـاسـية 

الذي يشوبه التزوير  والفساد .
6- احلذر واخلـوف الـشـديـد لـألحزاب
ــشـــتــركـــة في الـــعــمـــلــيــة ُ و الــكُـــتل ا
ـان حـتى ال األنـتـخـابــيـة من حل الــبـر
يـسـتــأثـر رئــيس الـوزراء عــلى الـقـرار

لوحده دون الرجوع لهذه األحزاب.
 UÐU ²½ô« bŽu

مصطـفى السـراي : استبـعد تـماما ان
تـكـون حـزيـران مـوعـدًا لالنـتـخـابـات..
ـالكي في اتذكر قـبل مدة ذكـر السـيد ا
احدى لـقاءاته ان االنـتخـابات سـتكون
ــوعــد في تــشــرين االول وأجــد هــذا ا
واقـعـيــاً نـظــراً لـلــمـتـطــلـبــات الـفــنـيـة
ـالــيــة وحـتى الــقــضـائــيــة الالزمـة وا

الجراء االنتخابات. 
وبالتـأكيد سـيكـون للدور االقـليمي مع
االسف تـــأثــــيـــره االكـــبــــر في مـــوعـــد
ا ان واجتاه وطريقة االنتخابات  ,لر
االنتـخـابات تـتـأجل اشهـر او اسـابيع

مكن إجراءها  لكن بالتأكيد من ا
االنتخـابات السـابقة والـلي قبلـها كلن
الــعــراق بـــوضع اســـوء بــكـــثــيــر و

اجرائها 
يــبــقى مـــوضــوع الــتـــزويــر وهــذا مــا
لتصور له حل حتى ولو بعد 100سنة

ما دام االنتخابات في بلد شرقي!!
األفضل هو تشـجيع ودفع كل اجملتمع
لالنتخـاب مقاطـعة االنـتخابـات تمنح
الفـرصة لـلـتزويـر واسـتخـدام اصوات

تنفذة . قاطع لصالح األحزاب ا ا
األستاذ مصطـفى ال دبي : مع فرضية
اجـراء االنــتـخــابـات في حــزيـران (وال

اعتقد ذلك) 
ــؤثــرة حــالــيـا في اوال مع الـعــوامل ا
ـشـهـد االنـتـخـابي لن تـتـغـيـر نـتـائج ا
الـتـصـويت عـن سـابـقـاتــهـا اال قـلـيال !
ــعــنـي ســيــتـم اعــادة تــدويـــر نــفس
ــادي الــوجــوه  ومع بــقـــاء الــفــاعل ا
ـســلح سـتــقـاطـع الـنــسـبـة والـفــاعل ا
الـكـبــيـرة من الــنـاخـبــ االنـتــخـابـات
ـنـتـفع مـن األحزاب وسيـصـوت فـقط ا
شتـركة بـاالنتخـابات إال اذا تـغيرت ا
الـعـوامـل (وهـو مـا اشـك فـيه كــثـيـرا )
فسـيكون فـي هذه احلـالة كـلمـة مؤثرة
للشعب الناقم على العملية السياسية

احلــــالية وجميع زعمائها .
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1- صـعـوبــة إجـراء اإلنـتــخـابـات في
ــقــبل بــسـبب حـزيــران أو تــشــرين ا
الظروف السـياسية واألمـنية واغلب
التوقعات تشير الى ان هناك تأجيل

قبل. اخر الى الـــعام ا
2- ضـعف إجــراءات احلــكــومـة في
ـنـفـلت ومـكـافـحـة حـصـر الـسالح ا

الفساد.
3- ضعـف ثقـة الـنـاخب بـالـعـمـلـية

السياسية.
4- اســـتــــمــــرار ســــطــــوة بــــعض
األحـزاب في مــركــز صــنع الــقـرار
ا يؤشر خشية من التالعب في

نتائج اإلنتخابات.
5-  إعطـاء دور أكـبـر لـلمـنـظـمات
الـــدولــــيـــة واحملــــلـــيــــة في مـــراقــــبـــة
اإلنتخابات  ,كذلك أهمية وضع آليات
ــراقــبــة ســيــر اإلنــتــخــابـات مـشــددة 

وضمان شفافيتها ونزاهتها.
6- هـــنـــاك اعــــتـــراضـــات مـن الـــكـــتل
والـكـيـانــات الـسـيـاســيـة حـول قـانـون
االنتـخابـات االخيـر ويامـلون لـتعـديلة
ـــا يـــتـــنــــاســـــب ويـــرضـي جـــمـــيع

االطراف .
ـواطن بــأهـمـيـة حتـديث 7- تـثـقـيف ا
شـاركة في البـطاقـات البـايومـتريـة وا
اإلنتخابات إلحـداث تغييـر حقيقي في

نتائجها.
ـــــشــــــاركــــــة في 8- الـــــعــــــزوف عـن ا
اإلنـتـخـابــات سـيـــــــؤدي إلى اإلخـالل
بالوضع األمني والسياسي في مرحلة

ما بعد إجراء اإلنتخابات.
9- هــنـــاك مـــخــاوف مـن قــبـل الــكـــتل
ادة  64واللتي انية من تطبيق ا البر
ـان بـحل نـفــسه بـطـلب من تـلـزم الـبــر
ثــلث أعــضــائه  ,بــذريــعــة ان التــتــرك
اجملـال لـلـحـكـومـة بـالـعـمل دون رقـابـة

انية . بر

ــاضــيــة بــالــنــســبــة لـالنــتــخــابــات ا
جتعلني امام اختبـار صعب مستقبالً
لكن مع ذلك وبعـد نتاج حـراك تشرين
اؤكد ان االنـتخـابات سـتـتم وسيـكون
هنـاك اقبـال عـليـهـا لكن من سـيـضمن

النتائج.
الدكتـور صادق عـلي حسن : ال اعـتقد
هـنـاك مـوعـد انـتـخـابـات سـيـكـون في
شـهـر الـ 6 من الـعـام 2021  بـسـبب
مـجــمــوعـة حتــديــات مــنـهــا : مــا هـو
ســيــاسـي ويــقع عـــلى عــاتـق الــقــوى
الـسيـاسـيـة الـتي ال تـرغـب بـإجـراءها
اصالً نتيجة عدم التحضير فضلًا عن
تضـيـيق خـيـارات احلـكـومـة احلـالـية
في تـــطـــبــــيق مـــبـــررات الــــبـــرنـــامج
احلــكــومي الــذي يــعــد االنــتــخــابــات

اولولية له. 
امـا مـا يـخـص الـتـحــدي االقـتـصـادي
ـالـيـة فـهـو يـقع حتـت مـظـلـة االزمــة ا
بسبب انـهيار اسـعار النفـط وجائحة
وبــاء كـــورونـــا الـــتي انـــعـــكس عـــلى
الـواقع الــعــراقي بـشــكــر شـديــد عـلى
الرغم من التـزام الدول بـدعم العمـلية
الـدمــيــقــراطـيــة في الــعــراق اال انــهـا
تـــطـــلـب ضـــمــــانـــات لـــعــــدم تـــزويـــر
االنـتــخـابــات وهـذا يــقف حــائط صـد
ـتــطـلب نــتـيــجـة امـام حتــقـيق هــذا ا
ـفوضية وعدم العشوائيـة في قيادة ا
خبراتـها الـتراكـميـة التي حتـتاج الى
خــبــرات وحـــيــاد وقــراءات واقـــعــيــة

وليست هوائية. 
اما التـحدي االجـتمـاعي فهـو يقع اما
النـاخب العـراقي هل هـو مؤمن بـهذه
االنـتـخـابــات ام انه يـتـوقع نــزاهـتـهـا
وشــفـــافــيـــتـــهــا وعـــبـــروا مــعـــوقــات
انتـخابات 2018 التي جـاءت مخـيبة
لآلمـال; وهـذا بـنـتيـجـة سـيـتـطلب من
احلكومـة احلاليـة بنـاء عقد انـتخابي
ـفـوضـيـة الـعـلـيا ب الـنـاخب وبـ ا
سـتقـلة لالنـتـخابـات وهذا لم تـعمل ا
ـفـوضـيـة مـن تـشـكـــيـلـهـا الى عـلـيه ا

االن. 
جميع ما تقـدم يقع كسلسـلة مترابطة
يـحـتـاج الى إرادة سـيــاسـيـة ودولـيـة
ـتـطـلـبـات أعاله حـقـيـقـيـة لـتـحـقـيق ا
وهذا يحـتاج الى وقت وتـنازالت على
صعيد الداخلي العراقي ويحتاج الى
ثقـة ووعـمـلـيـات مشـرقـة عـلى صـعـيد

اخلارجي الداعم .
ـوسـوي : احـترامي االعالميـة نـوال ا
ـطــروحـة والـتي لـكل االراء الـقــيـمـة ا
تعنى بالدرجة االساس باالليات التي
تعـتمـد الجراء االنـتخـابات الـقادمة و
لـكن هـنـاك امـر البـد لــنـا ان نـنـتـبه له
ـشـاركـة الـفـعـلـية بـدقـة وهـو نـسـبـة ا
والتحشيد اجلماهيري فبعد ان فقدت
االنـتــخــابــات ثـقــة الــنــاخب وفــقـد

السـيـاسي ثقـة اجلـمهـور بـعد
ان تـخـلى عـنـهم حـال وصـوله
ــــــوضع الـــــــقــــــرار وتــــــدني
ـــعـــاشي بـــشــكل ــســـتــوى ا ا
ملحوظ وبهذا مهما بلغت دقة
االجــــراءات تــــبـــــقى نـــــســــبــــة
شاركة غـير مضـمونة وبرأيي ا
ان ثـقــة الــنــاخب تــبــدأ عــنــدمـا
تعـنى احلكـومة بـكل امـكانـيتـها
العــادة كــسب ثــقــة الــنــاخب من
ــتــبــعــة فـمن خالل األجـراءات  ا
ــمـكن ان نــطـالب الــشـعب غـيـر ا
بــاالنــتــخــاب وهــو يــفــتــقــد الهم
مـقــومــات الـعــيش الــكـر و اهم
ــــقـــــومـــــات هي احلـــــالــــة تــــلـك ا
االقتصادية لـلفرد وهو غـير معني
بــضــيــاع امــوال الــدولــة نــتــيــجـة
ـارس الـفـســاد او األرهـاب فــهـو 
ـطـلـوب مـنه وهـو يـعـلم ان لدوره ا
ـــنـــظـــومــة األخــفـــاق تـــتـــحـــمـــله ا
واطن السـيـاسـيـة وشـخـوصـهـا وا
الـيـوم بـات عـلى وعـي تـام بـأهـمـيـة
صوتـه ولن يـعـطيـه دون ان يـلتـمس
تغيـير ايـجابي لـواقعـه الذي يعـيشه
وكـذلك ضـعف اجــراءات احملـاسـبـة
حــيث لم تـــخــلق احلــكـــومــة صــدمــة
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ركز العراقي األوروبي لـلتنمية نظم ا
ومن خالل منصته احلوارية ملتقــــى
ـوسـومـة: احلـوار الـفـكـــري الـنـدوة ا
بـكرة ب (مأالت موعـد االنتخـابات ا

حـتـمـيــة اإلجـراء وامـكـان الــتـغـيـيـر )
ــركـز في عـقــدت الـنــدوة في بــنـايــة ا
بــغـــداد بــحـــضــور عـــدد من الـــنــخب
الـعـراقـيـة وكـانت إدارة اجلـلـسـة من
قبل كل من السـيد حـسن طه العزاوي

واألستاذ زيد فارس آل سلمان . 
شاركون: ا

نوفل ابـو رغيف وطـالب مـحمــد كر
وصادق عـلـي حسـن وكـامل الـغـريري
وعدي خمـاس وسعـيد يـاس موسى
واحالم الالمـي واحـــمــــد اجلــــبـــوري
ومـصـطـفى الـســراي وحـيـدر الـنـصـر
الله ومـحمــد ال دبي ومـنار الـعبـيدي
ـــــــوســـــــوي وطه حــــــــسن ونــــــــوال ا
ومـــصــــطـــفـى ال دبي واحــــمـــد اوات

واالستاذ مطفى السراي
وافـــتـــتح الـــنـــدوة حـــسن الـــعـــزاوي
ــركـز بـالــتـرحــيب وبــتـعــريف أدارة ا
بــالـــضـــيــوف الـــكـــرام  كــمـــا حتــدث
األســتــاذ زيــد فــارس آل ســلــمــان عن
رجوة منها أهداف الندوة والغايـة ا
ثم ســـلط الــــضـــوء عن أهم اخملـــاوف
ــرافـــقـــة لإلنـــتـــخـــابـــات: " يــتـــرقب ا
ـتـزامـنة اجملتـمع الـعـراقي األحـداث ا
مع حتـــديــــد مـــوعــــد االنـــتــــخـــابـــات
ــانـيــة الـقــادمـة بـحــذر بـالغ  إذ الـبـر
يـتــبــادر إلى األذهــان مـدى إمــكــانــيـة
إجراء هـذه االنـتـخـابـات في مـوعـدها
من عـــدمه فـــضال عـن مــدى مـالئـــمــة
الـبــيــئـة الــســيـاســيــة واالقـتــصــاديـة
ـرافـقة لالنـتـخابـات وهذا واألمنـية ا
مـا يــخـشــاه الـغــالـبــيــة الـعــظـمى من
اجملتـمع وماهـية االحـتمـاالت الواردة
ما بـعد إجـراء اإلنتـخابـات لو سـلمـنا
عـلى إمـكــانـيـة إجــراءهـا سـواء خالل
ـــــعــــــزل عن عـــــام 2021 أو 2022 
فوضية اإلنتخابات اإلمكانية الفنيـة 

.
توقعة ما بعد إجراء إن االحتماالت ا
االنــتــخـــابــات هي الـــشــغل الـــشــاغل
للشارع الـعراقي إذ جند أنفـسنا أمام

ثالث احتماالت هي:
أوال : إعادة انـتـخابـات نـفس الطـبـقة
ا يعني السياسـية بأغلبـية مريحـة 
تشكيل حكومة أغلـبية سياسية واثر
ذلك في الـــشــارع من خـالل احــتـــمــال
ـظـاهرات وهـنـا جنـد أنفـسـنا عودة ا
أمـام وضع دســتــوري وقــانـونـي لـكن
ــا يــشــيــر لــعــودة بــرفض شــعــبي 
ـظـاهـرات وتـخـلـخل الـوضع بـشـكل ا
عام ومطالـبة القوى الـشعبـية بتدخل
ـي يــــــــــــــــــؤدي ذلــك إلــى اإلخـالل أ
بالـوضع الـسـيـاسي وإمـكـانـيـة إعادة

ي. العراق حتت اإلشراف األ
ثـانـيـا: خـسـارة األحـزاب الـسـيـاسـيـة
ـا يـعني احلاكـمـة ألغـلب مـواقـعـهـا 
ــا نــحن أمــام أزمــة أمــنـــيــة كــبــيــرة 
تـمــتـلــكه األحــزاب احلـاكــمــة من قـوة
ـسـلـحـة فضالً وتأثـيـر عـلى الـقوات ا
ــســلــحــة صــعــوبــة عن الــفــصــائل ا
تـحقـقة خالل ـكـاسب ا تخـليـها عن ا

18 عام .
»—UIð ‰uBŠ

ثالـثـا: أما االحـتـمال األخـيـر وهو في
حـــال حـــصــــول تـــقـــارب فـي نـــتـــائج
االنـتـخــابـات بــ األحـزاب احلــاكـمـة
احلـالــيـة واألحــزاب الـفــتـيــة حـديــثـة
ــا يـعــني عــدم تـشــكـيل الـتــأسـيس 
ا يـفـتح دى الـقـريـب  حكـومـة فـي ا
الـبــاب أمــام الــتــدخالت الــدولـيــة في
مـعـادلـة تـشـكـيل احلـكـومـة وبـالـتـالي
سيـزيـد ذلـك من االحـتـقـان السـيـاسي
والـذي يــنـعــكس عــلى الـوضع الــعـام
للـبلـد وخطـورة عدم إمـكـانيـة تشـكيل
نـظـور واجنرار ـدى ا احلكـومـة في ا

العراق نحو العنف ال سمح الله".
ثم بـدء الـدكــتـور طـالب مــحـمــد كـر
ــكن ان يـــنــتج من مــتــســائـالً مــاذا 
ـقـبــلـة وهل مـانـشـهـده االنـتـخـابـات ا
اليـوم يـعـتبـر مـؤشـر ايـجابي لـلـقـيام
بــاالنـــتــخـــابــات  مـع ذكــر حتـــديــات
ــال الـســيــاسي ــنــفـلـت وا الـسـالح ا
الفـاسد وقـانون االنـتخـابات اجلـديد
إذ تـعـتـبـر جـمـيـعـهـا عـوامل جتـعـلـنـا
امـام تــســاؤالت كــثـيــره واهــمــهـا هل
اسـتـطـاعت الـكـتـل الـسـيـاسـيـة اعـادة
الثـقه لـلـناخب بـالـعـملـيـة الـسيـاسـية
واطن يـعاني تراكم برمتهـا بينـما  ا
ـتـكــررة مـتـمــثـلـة من خـيـبــات االمل ا
بــفــشل في ادارة الــدولــة وصــوالً الى
فـشل تـثـقـيف اجملـتـمع واخـرهـا فـشل
ـكن لنا في توفيـر اخلدمـات وكيف 
إجــراء انـــتــخـــابــات نـــزيـــهه ومــازال

 . ركز واالقليم قائماً اخلالف ب ا
الــســـؤال الـــلــذي يـــطـــرح نــفـــسه هل
قبـلة بعيده عن ستكون االنتـخابات ا
الـــتـــدخل اخلـــارجـي وهل ســـتـــكـــون
الـنـتـائج مـهـمــا كـان نـوعـهـا مـرضـيـة

جلميع األطراف ?
ومـادور الـصــراع االمـريــكي االيـراني
ـعادلـة قبل في العـراق ولنـففـك هذه ا
قـبلة ويجب ان التكلم بـاالنتخـابات ا
نتحـرر من النـموذج اللـبنـاني ونتجه
لـنــمـوذج يــنـاسـب الـعــراق بـتــاريـخه

ومكوناته وايدلوجيته .
ـهـنـدس مـنـار الـعـبـيـدي : ان مـحور ا
مـداخـلـتي في مــوضـوع االنـتـخـابـات
كان  مـحـاولـة ايـجـاد الـصـورة االكـبر
للـحـالة الـسـياسـيـة واالجـتمـاعـية في
الــعـــراق وان وجـــهـــة الـــنـــظـــر الــذي
ابـديـتـهــا بـأن مـوضـوع االنــتـخـابـات
اكبر من كونه مشكلة سياسية بل هو
باالسـاس مـشـكـلـة اجـتمـاعـيـة مـبـنـية
عـلى تـداخـل االولـويـات والــتـبــعـيـات
واطـنة وهو االساس واختفاء مـبدأ ا

اجلامع لكل االفكار. 
ـقـراطيـة في الـعـالم لم تـنجح ان الد
في اي مكـان اال اذا كانت مـبـنيـة على
وجود قطبـ قوي تربـطهما اواصر
اولهـا وضع مـصلـحـة البـلـد واعتـماد

راقبـة فتارة يحكم احد مبدأ احلكم وا
الــقــطـــبــ ويـــراقب االخــر والـــعــكس
صـــحـــيـح وعـــلـــيـه فـــان الـــتــــجـــربـــة
ــقـراطــيــة في الـعــراق لن تــنـجح الـد
مـهـمــا تـغـيــرت وسـائل اجــرائـهـا ولن
تـنـعــكس بـحــكـومــة قـويــة اال بـوجـود
قـطـبـ مـتـصـارعـ عـلى ادارة الـبـلـد
وبـغض الـنـظـر عن عــقـيـدتـهـمـا وعـلى
اعـتــبـار ان مــبـدأ الــطـرفــ هـو وضع
الــعــراق اوال امــا مـع وجــود اقــطــاب
متعـددة بعـقائد قـوميـة ودينـية وحتى
زيد من فكريـة فانـها لن تـنتج سـوى ا
زايـدات الـسـياسـيـة الـتي تؤدي الى ا
اضعاف احلكم مهمـا كان مقدار اهلية

احلكومة على ادارة دفة البلد.
فـاحلل يـبــدأ من خالل تـقـويــة قـطـبـ
فقط يـتنـافسـون على ادارة الـبلـد تارة
من مــــوقـع احلــــكم وتــــارة مـن مــــوقع
ــراقــبـــة كــمـــا هــو احلـــال في اغــلب ا

قراطيات الناجحة . الد
الــدكــتـــور نــوفل ابـــو رغــيف : ســؤال
طـرحـة هـل سـتــتـحـقـق االنـتــخـابـات ?

االجابة نعم 
ـقـبـلـة ـكن الـتـهـيــئـة لالنـتـخــابـات ا
واالسـتـعـداد لــهـا لـكن يـجـب الـتـركـيـز
عـــلى نـــقـــاط اخلـــلل احلـــالـــيـــة  وهي
ـــنـــهـــجـــيـــة فــهـــذه مـــهـــمه االعالم وا
ـشـرفـة عـلـى االنـتـخـابات احلـكـومة ا
كما ان احلـكومـة ملـزمة بتـوفيـر غطاء
مــــالـي لــــتـــــمـــــويل االنـــــتــــخـــــابــــات
عـلومـاتي إن الغـطـاء متـوفر يـبقى و
ان اليـة االجـراء وتـمـكـ االمن في كل
ــوضــوع ــراكــز االنــتــخـــابــيه هــو ا ا
االســـاس واالصـــعب كـــون الـــقـــانـــون
اجلــديـــد وسع الــرقـــعه اجلـــغــرافـــيــة
لالنتـخابـات ومنـها مـناطق ذات نـفوذ
عسـكري ومـنهـا عـشائـري وغيـرها من
ـنـاطق الـتـسـمــيـات وقـد تـكــون هـذه ا
بنتائجها تشكل حـاله سلبية مستقبالً
بـسـبب الــفـســاد احملـكـمــة االحتـاديـة
واإلسـراع بــتــشـكــيــلــهـا وايــضــاً هـذه
ســيــتم بـــوقت قــريب لـــكن اخلــلل في
البعد الفني لـلمفوضيه واسـتقالليتها
وهذه مـايـجب ان يراقب بـدقـة واجزم
ـقبل ـان ا للـسـادة احلضـور بـأن الـبر

سيكون جديداً بنسبة 85%.
احلـــقـــوقـــيـــة احالم الالمي : الـــيـــأس
الـلـذي يـعــاني مـنه اجملـتــمع الـعـراقي
يشـكل حالـة خطـيـرة قد تـثر مـستـقبالً
عـلـى الــعـراق كــكل  ,حـالــة الــفــوضى
اللـتي نعـيشـهـا واالنقـسامـات واخللل
االمـــني وقـــلـــة اخلـــدمـــات تـــؤدي الى
ســخط شــعــبي مــرجـع ان يــنــتج عــنه
اثل حلـراك تشـرين وجميـعنا حراك 
شــاهـــدنـــا مــا هـي نــتـــائـــجه إرضــاء
الـــــشـــــعب أوالً ومـن ثم طـــــالـــــبـــــوهم

نح اصواتهم . بالذهاب 
هندس احمد مـحمـد جواد اجلبوري ا
:اتــســـائل عن مـــاهــو ســـبب االصــرار
باسـتـخـدام نـفس أجهـزة االنـتـخـابات
ــــــاضـــــــيـــــــة مـع كم الـــــــشـــــــكــــــاوى ا
واالستـفـسارات والـتـسـاؤالت التي لن
نسمع لهـا اجابة ليـومنا هذا  ,نطالب
بعملية انتخابيـة بشفافية ودقة عالية
لنقطع الطـريق عن التخويـن والتنكيل

بها .
محـمـد ال دبـي  : هل تـرون ان الـنـظام
اني الـذي جاءت به امـريكـا ينـقذ البـر
الـعــراق بــعــد أن جتــذرت الــطــائــفــيـة
واحملاصصة نحن بـحاجة اليوم ومع

انهيار اقتصادنا الى مايلي
ان واالجتـاه نحـو احلكم جتمـيد البـر
ـشـروط بـتطـبـيـق مـفردات الـرئاسـي ا
احلـكم الـرشــيـد واذا كـان الــعـراقـيـ
يـريدون االنـتـخـابـات فـأوالً يـجـب عدم

انتخاب الذين: 
1- لم يحضروا وسـجلوا غيـابهم منذ
انـتـخـابـهم ولم نـسـمع لـهم صـوت وال

مساهمة.
2- الـــذين قـــطـــعـــوا الـــشـــوارع قـــرب

بيوتهم.
3- الـذين شـخـصـهم الـنـاس بـالـفـساد

الي واستغالل مناصبهم. ا
4- الذيـن لم يـثـبـتوا جـدارة فـي الدور

الرقابي.
ثانـيا:- نـحن بـحاجـة لعـقـد اجتـماعي
ـنتـخب..حتى يـكون ...ب الـناخب وا
ـنتـخـب لـزاما صـوت النـاخـب ووعـد ا

عليه والعقود مواثيق .
النائب كامل الغريري : اسمحو لي ان
ـشـاكل الـتي تـعوق اخلص ببـسـاطه ا

االنتخابات 
ــــراكـــز الـــفــــســـاد وعــــدم مـــراقــــبـــة ا
االنـتـخـابـيـة وكـذلك مـراقـبـة احلـمالت
االنــتـــخـــابـــيــة ومـــايـــجـــري بــهـــا من
مـسـاومـات وبـيع عـلـني لالصـوات من
خالل افـــراد تــســـيـــطـــر عــلـى اطــراف
ـــنـــاطق والـــتي يـــقل بـــهـــا تـــواجـــد ا

ا يندر . احلكومه ور
احتـــدث عـن جتـــربــــة عــــشــــتـــهــــا في
االنـــتــخـــابـــات ولـي ارقـــام وتـــقـــاريــر

تواجـد الـفـيلـيـ بـكثـافـة في أكـثر من
محافـظة مـثل بـغداد وديتـلى ومـيسان
وبــشـــكل اقل فـي ذي قــار والـــبـــصــرة
والسماوة ناهيك عن اقليم كردستان.
احمد اوات : امكانية اجراء انتخابات
في ظل الــتـــحــديــات الــراهـــنــة هــنــاك
ـــكن ان الــكـــثـــيــر مـن االمــور الـــتي 

نلتفت اليها ومنها : 
1- اجراء انتخابات مبكرة في شهر 6
ــكن ان يـــتم بــشــكـل بــديــهي امــر ال 
ومنطقي السبـاب منها قـانون احملكمة
االحتــاديــة ونــحن في شــهــر الــواحــد
وسيسخر هذا الشـهر فقط للموازنة و
االمــــر الـــــثــــانـي االمــــور الـــــنــــفـــــيــــة
واللوجـستيـة للـمفوضـية الـتي تعاني
منـها الى االن وخـصـوصاً بـعد ظـهور
فوضية وهي بوادر ازمة جديدة فـي ا
ـفوضـية ـوظـف الـعـقود فـا مسـألة ا
حتـتاج فـعـلـيـاً الـى مـايـقارب 6 اشـهر
للتحضيـر لالمور اللوجستـية والفنية

الدارة العملية االنتخابية 
2- هـنـاك حتـدي كـبـيـر وهـو الـتـحـدي
االمنـي واالزمة االمـنـيـة هـذا الـعـنـصر
الــــغــــايـب الى االن وال تـــــســــتـــــطــــيع

احلكومة حله وكيفية الشروع بحله.
3- الــعــزوف وخــصـــوصــاً مع دخــول
مايقارب 3 اجيال لالنـتخاب واغـلبهم
ــشــاركــة وبـالــتــالـي قـد عــازفـ عـن ا

يتكرر سيناريو انتخابات 2018.
4- الفصل الزمني فـمايقارب من شهر
6 الى 10 االجـــواء حـــارة جـــداً وهـــو
فـصل االلـتــهـاب وفـصل االخــتـبـار فال
كن ان يتم اجـراء انتـخابات في ظل
وضع ساخن جداً ومـلتـهب وبظل عدم
توفر كهرباء والشـعب العراقي ملتهب
جداً  بـاالضـافـة الى االضـرار الـتـي قد
تــلــحق بــاجــهــزه االنــتــخــاب بــســبب
ارتــفــاع درجـــات احلــرارة وبــالـــتــالي

هناك تأثير سلبي 
5- هـنــاك ارادة الجــراء االنــتــخــابـات
النـهــا الــشــكل الــوحـيــد لــلــخـروج من
االزمـة بـسـبب انـســداد جـمـيع الـطـرق

التقليدية.
بـالـتـالي هــنـاك ارادة واتـفـاق عـلى ان
تتم انتـخابـات ولكن بـاحلقيـقيـة هناك
حتديات كبـيرة جداً البد ان يـتم النظر
فيها والـعمل على حـلها فـعالً ومسالة
ـــهم كـــون هــذه الــرقـت هــو الـــعـــالم ا
االنتخـابات سـتكون مـصيـرة ومحددة

رحلة القادمة. للعراق في ا
طه حسن : ال يُخـفى على أحد أنه رغم
أن احلـكـومـة مــاضـيـة في الـتــحـضـيـر
لألنـتـخـابـات الـتي دعــا الـيـهـا الـسـيـد
رئـــيس مــــجـــلس الــــوزراء والـــتي من

فـتـرض إجـرائـها ا
في 6 حـزيــران من هــذا الــعـام  إال أن
هُناك جُملة من العراقيل التي ما زالت
تعـتـرضـها وسـط تأكـيـد حـكـومي على
إجرائها  فـقانون األنتـخابات اجلديد
ال يـحــد من عــمــلــيـات الــتــزويــر الـذي
حصـل في أنـتـخـابـات عام 2018 ومن
خالل كُل مــا ســـبق  يــبـــدو أن هــنــاك
ـانـيـة بـأن تـأجيل قنـاعـة حـزبـيـة و بر
األنـتــخـابــات قـادم المــحـالــة  فـهُــنـاك
ترجيحات تُـشير الى أحتمـالية تأجيل
األنـتــخــابـات حــتى أكــتـوبــر/تــشـرين
األول أو ديسـمبـر/كانـون األول القادم

ولألسباب التاليه :
ـوعـد الـذي حـدده الـسـيـد رئـيس 1- ا
الــوزراء لم يــكُن بــاألتــفــاق مع الــكُــتل

السياسيه .
الي . 2- ضعف الغطاء ا

3- غالبـية جـمهور األحـزاب قد أبـتعد
ـأسويـة التي عنـها بـسبـب األوضاع ا

ر بها البلد .
4- ظــهــور حــركــات وأحــزاب جــديـده

أستحوذت على مقبولية الشارع .
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يُخيل لِـجمهـورٍ غفيـرٍ مِنْ سُكّان الـعالم الثـالث أنّ " الغرب " وصَلَ الى
قـمـة ال تُـضـاهى من حـيث االزدهـار الـعـلـمي والـتـفـوق الـتـكـنولـوجي 
والـقـدرة عـلى االخـتـراع واالبـتـكـار  ولن يـسـتـعـصي عـلـيه احلـل أَمامَ

اكْبرِ التحديات التي تواجهه أيّاً كانت طبيعتُها وأيّاً كان حجمها ...
-2-

ونـحن ال ننـكـر أبداً الـفتـوحات الـعـلمـية والـتقـدم الـكبـير الـذي أحْرَزَتْهُ
يادين  الكثير من الدول الغربية في شتى ا

ولكنـنا ال نقبل ابـداً أنْ ننظـر الى عالَمِنـا نظرةً احتـقارٍ وازدراء كما ال
ـطـلق بـقـدرة الـغـرب عـلى مـواجـهـة الـتـحـــــديات دون ـان ا نقـبـل بـاال

فـــشل ...!!
وقـد جـاءت جـائـحـة كـوفـيد - 19 لـتـضـعـنـا جـمـيـعـا أمـامَ عـجـز الدول
العظمى عن مواجهة التحدي  وهـاهي امريكا والدول الغربية بأسرها
تدفع الضرائب الباهضة باألرواح فضالً عن االنكسارات واالنهيارات
ـكـنـنــا الـقـول : بـانّ في اجلـانـبــيْن االقـتـصـادي واالجــتـمـاعي حــتى 

اجلائحة أصبحت فيصالً ب مرحلت :
مـرحـلـة الـغـرب - االسـطورة ومـرحـلـة الـفـشل الـكبـيـر أمـامَ اجلـائـحة 
وحـتى الـلقـاحـات التي لم يُـتـوصل الـيهـا اال بـعد وقت طـويل من الـغزو
الــوبــائـي لــلــعــــــالم التــزال مــحل جتــاذبــات واخــتالفــات كــثــيــرة بــ

اخملتص ..!
-3-

وها هي البشريـة جمعاء ال الغـربيون وحدهم يسـتشعرون احلاجة الى
أنْ يأتي احلل من الـقوة الـكبرى الـتي ال يُعْـجِزُها شيء في االرض وال

في السماء .
انّ قدرةَ الله سبحـانه ليس لها سقف محـدود  وهو وحده القادر على

أنْ يقول للشيء كنْ فيكون .
نـكرون  جـاءَهَمُ الـنذيـرُ متـمثالً بـكوفـيد ـكابـرون وأنكـر ا واذا كـابر ا
فقـود مُذكرَاً بـوجوب االرتباط 19 وأضرابه  ليـرجع اليهم رشـدهم ا
بـالـله تــعـالى واسـتــمـطـار شــأبـيب رحـمـتـه بـاالنـقـاذ مـن بـراثن الـوبـاء

الفتّاك ومِنْ كُلّ ما تُمنى به البشرية من ابتالءات وحتديات ...
-4-

وفي اواخر عام 1994 أَلَم بَّنـا عارض صِـحيٌّ مُـرْهِق عجـز الطبّ عن
ـرض ّـا طـالت أيـام ا عـالجه ونـحن يَـومَـهــا في عـاصـمـةِ الـضــبـاب و

أمسكتُ بالقلم وكتبتُ هذين البيت :
تعقّبَ الطبُّ دائي في مكامِنِهِ 

ولم يَجِدْ رغم بَذِلْ اجلهدِ تعليال 
تشابَهَ الداءُ في ( جسمي ) وفي ( وطني ) 

يا ربّ أسبغْ شفاءً مِنكَ مأموال 
واحلمد لله الذي من علينا بالشفاء واستجاب الدعاء .
ولم نــكن نــنـسى هــمـوم الــوطن الـرازح يــومـذاك حتت
وطــأة الــطــغــيــان واالســـتــبــداد رغم شــدة وطــأة
ـرض الذي نـعـانـيه ذلك أنَّ صـحـة الوطن هي ا

االهم ...
نـسألـه تعـالى أنْ يـصـون العـراق احلـبـيب وأهلَه

من الوباء والبالء ومِنْ كُلّ األسواء .

½Ëb…∫ جانب من الندوة

نوفل ابو رغيفصادق علي حسنطالب محمـد كر

 كامل نواف الغريري
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ادانت الهيئة التطبيعية التـفجير اإلرهابي اجملرم الذي طال ابناء شعبنا
في بغداد في محاولة لزعزعة االستقرار في ربوع الوطن.

ـؤسسـات االمـنيـة االسراع بـالـقبض عـلى اخلاليا وتطـالب التـطـبيـعيـة ا
ـواطـنـ وتـسـليـمـهم لـلـعـدالـة ألخذ الـنائـمـة الـتي تـريـد الـعـبث بحـيـاة ا

جزائهم العادل.
وقالت (انه بحجم اإلدانة نبتهل الى الله العزيز القدير أن يرحم شهداء
الوطن ويسكنهم فسـيح جناته ويلهم أهلهم وذويـهم الصبر والسلوان

ن على اجلرحى بالشفاء العاجل). و
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ــسـدد إيــقــاف لــيــونـيـل مــيـسـي ا
عتـاد. وأشاد جييرمـو فرنانديز ا
مــدرب كــورنـيــا بــحــارس فــريــقه
الــــذي تـــوقـــعـت وســـائل إعالم أن
يلعب في دوري الدرجة األولى في

طاف بعد تألقه. نهاية ا
ـلك العبـ على وقـال فرنـانـديز "
قــدر كــبــيــر من الــكــفــاءة وحـارس

مذهل".
‰uÐdHO  …—U š

واصل لـيـفـربول نـتـائجه اخملـيـبة
ليـسقط أمام ضـيفه بيـرنلي بهدف
من دون رد  عـلى مـلــعب أنـفـيـلـد
فـي مــبــاراة مــؤجــلــة عن اجلــولــة
متاز. الـ 18بالدوري اإلجنليزي ا
باراة وسجـل أشلي بـارنز هـدف ا
الـوحيـد في الـدقيـقة  83من ركـلة

جزاء.
وجتـمد رصـيد لـيفـربول بذلـك عند
ركز الرابع بفارق 34 نقطة في ا
ـتـصـدر مــانـشـسـتـر 6 نـقــاط عن ا
يـــونــايــتــد فــيـــمــا ارتــفع رصــيــد
ـركز بيـرنلي إلى  19 نـقطـة في ا

السادس عشر.
وجـاء التـهديـد احلقـيقي األول من
جـــانب لــيــفـــربــول في الـــدقــيــقــة
ـدافع الــسـابــعــة عــنـدمــا أبــعــد ا
تـاركوفـسكـي الكـرة برأسه لـتصل
ــدافع إلى مــاني الـــذي ســدد في ا
اآلخـــــر مـي قـــــبل أن تـــــرتـــــد إلى
فابـيـنـيو الـذي سـددهـا ليـتـصدى

لها احلارس نيك بوب.
وأتى رد بـيرنـلي في الـدقيـقة ?13
عندما فشل احلارس أليسون بيكر
في التـعامل مع كـرة عاليـة لتصل
إلى بـارنـز الـذي تـابـعـهـا سـريـعـا
لكن احلارس البـرازيلي قام بتصدٍ

مذهل.
n u  bO ð

 وتـقــدم أوريـجـي بـالــكـرة وسـدد
في الـزاويـة الـسفـلى الـيمـنى بـيد
ـوقف أن احلــارس بـوب تــســيــد ا

مجددا في الدقيقة 30.
ومــــــرة أخــــــرى بــــــرع بــــــوب في
الـــتـــصــدي حملـــاولـــة جــديـــدة من

أوريجي في الدقيقة 34.
ومــرر مي مــدافع بــيـرنــلي الــكـرة 
إلـى الوراء بـشـكل خـاطئ لـيـنـفرد
أوريــجي بــاحلــارس ويــســدد في

العارضة بالدقيقة 44.
وفي مــطـلع الــشــوط الـثــاني عـاد
بوب ليـتألق في إبعـاد محاولة من

أرنولد بالدقيقة 51.
وأجـرى مـدرب لـيـفـربـول يـورجن 
كـلــوب تـبــديال مـزدوجــا بـإشـراك
صالح وفـــــيــــرمـــــيـــــنــــو مـــــكــــان

تشامبرل وأوريجي.
وتـقـدم فـيـنالـدوم بـالـكـرة بـطـريـقة
ــرر إلى صالح ــيــزة قـــبل أن 
الـذي سـدد بـيـسـاره من الـنـاحـيـة
الـــيــــمـــنى لـــكـن بـــوب حـــرمه من

التسجيل في الدقيقة 61.
وواصل لـيـفربـول ضغـطه بـيد أن
ـتوهج دفـاع بـيرنـلي واحلـارس ا

وعد. بوب كانا في ا
وأوشك ليفربـول على إحراز هدف
الــتــقــدم فـي الــدقــيــقــة  ?74لــكن
مـحــاولـة فــيـرمــيـنــو ابـتــعـدت عن
ــــكـــان ــــرمى رغم وقــــوفه فـي ا ا

ناسب. ا
وفي غـــمــرة انــشــغـــال لــيــفــربــول
بالهجوم سبق بارنز فابينيو إلى

تبادال الكلمات الغاضبة في النفق
ؤدي إلى غـرف مالبس الفـريق ا
في مــلــعب "أنــفــــــــــيــلــد" لــكن لم
يـــتـــطـــور األمـــر إلـى اشـــتـــــــبـــاك

جسدي.
ــبـاراة عــمـا وســئل كـلــوب عـقب ا
حـدث لــيـرد: "إذا لـم يـتــحـدث هـو
عن ذلك فــلن أحتـدث أنــا أيــضًـا..
لـــكــنـــني لــســـــــــــت مـن بــدأ هــذا

األمر".
بــــيـــنــــمـــا صـــرح دايـك عن األمـــر:
"عـنـدما يـتم مـنحك هـذه الـوظيـفة
فـإنه يُسمح لك بـالقـتال.. مـسموح
لـنـا أن نـحــاول الـفـوز. هـذا كل مـا

حدث".
وأضـاف: "قــيـلـت بـعض األشــيـاء.
إنــنــا مــدربــان يــتــقــاتالن من أجل
فــريــقــهــمــا ويــرغــبـان فـي الــفـوز

باراة". با
: "مــســـمــوح لك أن تــقــول مــا وأ

لديك إذا كان مناسبًا..
 وأنـا فـعـلت ذلك وال يـوجـد خـطـأ

في هذا".

بفضل تعب وجهود الالعب التي
اثـــمــــرت عن الــــتـــتــــو يج بــــلـــقب
الـــبــــطـــولــــة عـــبـــر جــــهـــود ودعم
  من  الشركة   الـعاملـ الالعب
حــيث مــديــرهــا الـعــام فـي تــامـ
ـــشــاركـــة من ثـم خــطف اجـــواء ا

لقبها.

ضيول أفراح الفريق بالتتويج. 
ومن جـهـته  اشاد مـدرب الـفر يق
عـلي طـالب  بـدور الال عـبـ عـبر
خــــوض مـــبــــاريـــات الــــبـــطــــولـــة
والـتطـلع  لـتحـقيق االجنـاز حيث
احلــصــول عــلى لــقب الــبــطــولـة 
ــهـــمــة الـــتي  جــاءت اخلــطـــوة ا

وجنـح نــــفط ذي
قـــــار  مـن قـــــلب
االمـــــــــــــــــــور فـي
الـشــوط الــثــاني
عـــنــــدمـــا ســـجل
ثالثــــة اهـــداف 
عن طـريق سـيف
ســـــعـــــد وامـــــ
فــــالح مـــنــــحـــته
الــفـــو ز وبــلــقب
الـــــــبــــــطـــــــولــــــة

النفطية.  
وهـــــنــــأ مـــــديــــر
شـــركــة نــفط ذي
قـــــــــــار  عــــــــــلـي
خضير العبودي

العبي الفريق  والـكادر التدريبي
االي اثـــمـــرت عن الــــتـــتـــويج في
الـبــطــولــة وإحـراز لــقــبــهـا االول
مشـيداً بـاألداء الفني اجلـيد الذي
قــــدمه االعــــبـــ طــــوال مـــشـــوار
الــــبــــطـــولــــة وإصـــرارهـم عـــلى 
حتـقـيق اإلجنـاز و شـارك  سالم
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تـــوّج فــريـق شــركــة نـــفط ذي قــار
بـــطـالً لـــكـــــــــــأس وزيــــر الـــنـــفط
احــســان  عـــبــد الــســتــار  لــكــرة
الـصـاالت بـنسـخـتهـا األولى لـفرق
ـعـاهد ـؤسـسـات وا الـشـركـات وا
الـنـفـطــيـة الـتي اسـتـضـــــــــــافـهـا
مـدينـة البـصرة عـلى مدار أسـبوع

كامل .
 وجـاء تـتـويج الــفـريق اثـر فـوزه
ـبـاراة النـهـائيـة  عـلى فريق في ا
شـــــركـــــة خـــــطـــــوط  االنـــــابـــــيب
النـفطـية بـنـتيـجة خـمسـة أهداف
مــقــابل هــدفــ واســتـهـل ذي قـار
ــبـاراة بــالــتــســجــيل عن طــريق ا
حـــيـــدر مـــحـــمــــد وجنح  الالعب
نــفـسه بــتـسـجــيل هـدف الــتـقـدم 
وتـعزيـز النـتيـجة قـبل ان  يتـمكن
نـافس من تسجيل هدف الطرف ا
تـقلـيص الفـارق ومن ثم التـعادل 
الــنــتــيـجــة الــتي انــتـهـى عـلــيــهـا
الــشـــوط األول بـــهـــدفــ لـــكل من

. الفريق
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اختار االحتاد اآلسيوي لكرة السلة
احلـكم الـدولي الـعــراقي أحـمـد عـلي
يـــاســـ لـــقــيـــادة مـــبـــاريــات
اجملمـوعة الـثانـية ضمن
مـــنــافـــســـات الــنـــافــذة
الـــــثــــالـــــثـــــة.وتـــــضم
اجملموعة الثانية كال
من اليابـان والص
وتـايوان ومـاليـزيا
وستقام منافسات
الـنـافـذة الــثـالـثـة
في الـــعـــاصـــمــة
الـــــيــــابـــــانــــيــــة
طـوكيـو لـلفـترة

ــنـتـخـب الـوطـنـي بـكـرة ويــخـوض ا
الــسـلــة  اولى وحــداته الـتــدريـبــيـة

استعداداً للتصفيات االسيوية.
وقــال امـ ســر االحتــاد خــالـد جنم
ــنـتـخب في تـصــريح صـحـفي  إن ا
الـوطني لـكرة السـلة سـيجـري اليوم
اول وحــدة تــدريــبــيــة له فـي بــغـداد

. بقاعة الشعب بحضور  19العباً
ــــنـــــتــــخب الـــــوطــــني واوضح ان ا
ســيــجــري مــعــســكــره الــداخــلي في
باريات داخل بغداد واجراء بعض ا
العاصمة بحـضور مدربه عزيز بكير
ومـسـاعـده اتيال شـيالبي اسـتـعداداً
خلـوض مـنـافسـات الـنـافـذة الـثـالـثة

للتصفيات االسيوية.
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نـتــائج وأداء بــدلـيل تــصـدر الــفـريق
دة  13 جولة. الئحة الدوري 

يـذكــر أن مــدرب نـفط الــوسط جــمـال
علي قـدم استـقالـته بشـكل رسمي من
ـساعد هـمة وكـذلك اجلهاز الـفني ا ا
بـــعــد خالفــات في وجـــهــات الــنــظــر

الفنية مع اإلدارة.

جـمــال عـلي.وأشــار قـراري الـنــهـائي
واضح وأبـلـغت اإلدارة بـعـدم رغـبتي
ـشـوار بـعد اسـتـقـالة في اسـتـكـمال ا
ـــدرب جــمـــال عـــلي وقــرار إنـــهــاء ا
التعاقد مع نفـط الوسط يأتي بقناعة
ه بعد أن قدمنا كل مـا نستطيع تقد
واجلـــمــيع يـــثــني عـــلى الـــفــريق من
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ـسـاعـد لـلـمدرب قـرر الـطـاقم الـفـني ا
جـــمـــال عـــلي قــــيـــادة نـــفط الـــوسط
ــواجــهــة أمــانــة بــغــداد  لــتــكــون
ـبـاراة األخيـرة لـلجـهـاز الفـني بـعد ا
ـــدرب اســـتـــقــــالـــته بـــشـــكل إعالن ا
ــســاعــد لـؤي ــدرب ا رســمي.وقــال ا

صالح في تـصــريـحـات صــحـفـيـة 
ـدرب جمـال عـلي لـنـأخذ االتـصـال بـا
اإلذن مـنه لـقـيـادة الـفـريق في مـباراة
الـيـوم أمــام أمـانـة بـغــداد بـعـد طـلب
إدارة الـنــادي اإلشـراف عـلى الـفـريق
لـعدم حـسم هويـة مدرب اجلـديد بـعد
استـقالة جـمال علي. وبـ موافقـتنا
ـبـاراة عـلـى قـيـادة الـفـريق في هـذه ا
كـــمـــوقف أخالقـي مع الـــنـــادي كــون
ا الفريق محرج بعد اسـتقالتنا وطا
أن الــوقت ضـــيق واإلدارة مـــحــرجــة
وافــقـنــا عـلى قــيـادة الــفـريق بــشـرط
اسـتالمي اخملـالـصـة من الـنـادي قـبل
ـدرب ــوافــقــة ا ــبــاراة و انــطالق ا

درجـال مـواصلـة الالعـبة مـسـيرتـها
في ريــاضـــة الــتـــجـــذيف بــتـــحــدي
وإرادة كـــبــيـــرتــ لـــتــكـــون إحــدى
بـطالت الــعـراق في هــذهِ الـريــاضـة
وذجًا للمرأة العراقية الصعبة وإ

تميزة. ا
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وكــــــــان  درجـــــــال قــــــــد وصـل إلى
ــصـريـة الــقـاهـرة يـوم الـعــاصـمـة ا
ـــاضي لـــتـــســلـم رايــة اخلـــمـــيس ا
الــدورة الــعــربــيـة الــرابــعــة عــشـرة
وبـغـداد عـاصـمــة الـشـبـاب الـعـربي
الــتي سـيــنـظـمــهـمــا الـعــراق الـعـام
احلـالي.حـيث الـتـقى بـنـظـيـره وزير
صري الدكتور الشباب والرياضة ا
اشرف صبحي لبحث افاق التعاون
فـي اجملـالـ الــشـبـابـي والـريـاضي
وتـفـعـيل بـنـود مـذكـرة الـتـفـاهم ب
الـطرفـ فضالً عن تـمكـ الشـباب
ــشــاركـة في ورش و الــعــراقي من ا
ـــيـــة إعــــداد الـــقـــادة دورات أكــــاد

الشباب.

في اجتـماع مـجلس وزراء الـشباب
والــريــاضــة الـعــرب واســتالم عــلم
الـدورة الـريـاضـية الـعـربـيـة. وثمن
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قبل. ا
ويــعــد أحــمــد عــلي واحــدا مـن أبـرز
احلـكـام في الـقارة اآلسـيـويـة وسبق
وترشح إلدارة نهائـيات آسيا وكأس
الــعـالم وبـطــولـة األنـديــة اآلسـيـويـة
ـيزة وقدم من خـاللهـا مـسـتـويـات 
دفـعـت االحتـاد اآلســيـوي العــتـمـاده
ـهـمـة اجلــديـد إلدارة مـبـاريـات في ا

النافذة الثالثة للمجموعة الثانية.
يذكر أن احلكم أحمد علي ياس من
مـــوالــيــد  1983في بـــغــداد افـــتــتح
مشواره التحكيمي في  2007وتميز
بـشـكل الفت لـيـنـال الـشـارة الـدولـيـة

وحدات تدريبية لفريق نفط الوسط عام 2012.

الـكـرة لـيــحـاول تـخـطي احلـارس
ألـيــسـون الـذي أعـاقه لــيـحـتـسب
احلـكم ركـلـة جـزاء سـددهـا بـارنز
بنجاح في الدقـــــيقة  83 مسجال

فاجئ. هدف فريقه ا
وضــغط الــريــدز بـكـل قـوتــهم في
الدقـائق األخـيرة وأهـدروا فرصة
خرافـية للتـسجيل في الـدقيقة 89
عـــنــــدمـــا ســـدد أرنــــولـــد الـــكـــرة
لـيتـابـعـها فـيـرمـينـو بـكـعب قدمه
لـكنـها اصـطدمت بـاحلارس الذي
جنح في تـــأمـــ خـــروج فـــريـــقـه

فائزا (1-0).
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رفض يــــــورجن كــــــلـــــوب مـــــدرب
دير الفني ليفربول وجون دايك ا
لــبـيــرنـلـي الـكــشف عن تـفــاصـيل
دخـولـهمـا في مـشـادة لـفـظـيـة ب
شـــوطي مـــبـــاراة الـــفـــريــقـــ في
اجلولة  18من الدوري اإلجنليزي

متاز. ا
ووفــــقًـــا لـــصــــحـــيـــفــــة "مـــيـــرور"
الــبــريـطــانــيـة فــإن كــلـوب ودايك

{ مدريد- وكاالت: حـقق برشلونة
انتصارًا صعبًا بشق األنفس على
كورنـيـا بـنـتيـجـة بـهـدف من دون
رد  في إطار مـنافـسات دور الـ32
من كــأس مــلك إســبــانــيــا وحـسم

عبوره للدور التالي.
وســـجـل أهـــداف بـــرشـــلـــونـــة في
بلي في الدقيقة باراة عثمان د ا
ومارتن برايثوايت في الدقيقة 92

.(120+1 )
بـاراة بـاستـحواذ بـدأ بـرشلـونـة ا
تام على الكرة لكن دون أي تهديد
يُـــذكـــر خالل أول  30دقـــيـــقـــة من

اللقاء.
وجـاء أول تـهـديـد في الـدقـيـقة 33
عـبـر تـريـنـكـاو مـهـاجم بـرشـلـونـة
والـــذي ســـدد كــرة أرضـــيـــة بـــعــد
تـمـريرة مـن زميـله بـيانـيـتش لكن
رامون خوان حارس مرمى كورنيا

تصدى لها ببراعة.
ـبـاراة ركلـة حرة واحـتسـب حكم ا
غـيـر مـبـاشـرة لـكـورنـيـا من خـارج
ــنـطــقــة ووصـلت كــرة عـرضــيـة ا
ــنـطـقــة إللـوي جــيال الـذي داخل ا
ســــدد كــــرة رأســـيــــة مــــرت أعـــلى

رمى. ا
وتــدخل ألــبـرت إســيـتــاس بــعـنف
عـلى أراوخـو العب بــرشـلـونـة في
مـنطـقة اجلـزاء ليُـقرر حـكم اللـقاء
احـــتــســـاب ركــلـــة جــزاء انـــبــرى
لتـنفيـذها ميـرالم بيانـيتش والذي
ــ احلــارس رامـون ســدد عــلى 
خـوان الـذي تألـق وتـصـدى لـلـكرة
لـيــحــرم الــبـارســا من الــتــقـدم في

الدقيقة 39.
وانتهى الشـوط األول بالتعادل

السلبي دون أهداف.
ومع بداية الشوط الثاني أهدر
مـــارتن بــــرايـــثـــوايت مـــهـــاجم

بـــرشـــلـــونـــة فـــرصـــة
تــــســــجــــيل
هــــــــــــــــدف
الــتـــقــدم
حـــــــــيث

تــلــقى كــرة عــرضــيــة أرضــيــة من
ــنـطــقـة وسـدد جـريــزمـان داخل ا
كـرة تـصـدى لــهـا احلـارس رامـون

وخوان وحولها إلى ركنية.
وأرسل جريزمان تسـديدة مباغتة
في الـدقيـقة  54 من داخل مـنطـقة
اجلــزاء لـــكن الـــكــرة مـــرت أعــلى

مرمى كورنيا.
وأضــاع إيــلــوي مــهــاجم كــورنــيـا
فــرصــة خــطــرة لــتــســجــيل هــدف
التـقدم حيث وصـلته كرة عـرضية
نـطـقـة لكـنه سـدد بـجانب داخـل ا
ن حلــارس بـرشــلـونـة الـقــائم األ

نيتو.
بـاراة ركلة جزاء واحتسـب حكم ا
لبرشلونة إثر التدخل العنيف من
بـول العب كورنـيا عـلى ليـنجـليت
وانـبـرى لـتـنـفــــــــيـذهـا الـفـرنـسي
ــبــلي والــذي سـدد في عــثــمـان د
ــرمى لــيـتــصـدى لــهـا مـنــتـصف ا
احلـارس رامون خـوان ببـراعة في

الدقيقة 80.
وأهـــــدر بــــرايــــثـــــوايت مـــــهــــاجم
بـرشــلــونــة فـرصــة خــطــرة حـيث
تــلــقى كــرة عــرضــيــة أمــام مــرمى
كـورنـيا لـكنه سـدد بـجانب الـقائم

األيسر في الدقيقة 83.
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وأرسل بيـانـيـتش تـسـديـدة قـوية 
ــنـطــقــة تــصــدى لــهـا من خــارج ا
حـــارس مـــرمـى كـــورنـــيـــا رامـــون
خـوان لـتـصـطـدم بـالـعـارضة
األفـــقـــيــــة وتـــخـــرج إلى
الــركـــنــيــة في
الـدقيـقة 89
وانــــتـــــهى
الــــــــــــــــوقـت
األصـــــــلي

بالتعادل السلبي بدون أهداف.
بلي فـي تسجيل وجنح عثـمان د
هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة
بتسديدة صاروخية من خارج 92
نطقة على يسار احلارس رامون ا

خوان.
ــبــاراة الــبــطــاقـة وأشــهــر حــكم ا
الـصـفـراء الـثانـيـة في وجه ألـبرت
إســتــيــاس العب كــورنــيــا بـســبب
تــدخــلـه الــعــنــيـف عــلى أراوخــو

ويطرده من ملعب اللقاء.
واســتــمـرت مــحـاوالت بــرشـلــونـة
بــحـثًــا عن مــضـاعــفـة الــنــتـيــجـة
وبـالـفـعل جنح مـارتن بـرايـثـوايت
فـي تـســجــيل الــهــدف الــثــاني في
الــدقـيــقـة  ?121بــعـد تــمـريـرة من
بــيــدري أمــام الــشــبــاك اخلــالــيـة
لـــيـــواصل الـــبـــارســا رحـــلـــته في
البـطـولة بـعـد إقـصاء ريـال مـدريد

وأتلتيكو مدريد.
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عــد إنــقــاذه ركــلــتي
ـة جــزاء في الــهــز
( (0-2أمـــــــــــــــــــــــام
بـرشـلـونـة بـعد وقت
إضافي في كأس ملك
إسبانيا تلقى رامون
خــــــــــوان حــــــــــارس
كورنيا إشادة من
نـــظـــيـــره مـــارك-
أنـــــدريه تـــــيـــــر
شــــــتــــــيــــــجن.

وتصدى احلارس الـبالغ عمره 21
عــامــا لــركــلـة جــزاء مـن مـيــرالــيم
بيانـيتش في الشوط األول ثم من
بـلي قرب نـهايـة الوقت عـثمـان د

األصلي.
وأنقذ رامـون خوان عدة فرص من
فـرانـشــيـســكـو تــريـنـكــاو ومـارتن
بريـثويت وكـونراد دي ال فـوينتي
قــبل أن تــهــتــز شـبــاكه بــثــنــائــيـة
ــبـلي وبــرايــثـوايـت في الـوقت د

اإلضافي.
وشـارك نــيـتــو في حـراســة مـرمى
برشـلونـة لكن احلـارس األساسي
تــيـر شــتــيــجن كــان يــجـلـس عـلى
مــقـاعــد الــبــدالء وأظــهــر إعـجــابه
بـاحلـارس الشـاب واحـتضـنه بـعد

باراة. نهاية ا
وأبـلـغ رامـون خـوان الــصـحــفـيـ
"قـــال لي إنــنـي قــدمت أداء جـــيــدا

جدا وأنا سعيد بذلك".
وأشار حـارس كورنـيا إلى
أنه لم يـسـبق لـه الـتـصدي
لـركــلـتي جــزاء في مـبـاراة
واحــدة أو حــتى في ركالت
الـــتــــرجـــيح من قــــبل لـــكـــنه
اسـتــعــد جــيـدا لــلــمــبـاراة مع

رمى. مدرب حراس ا
وقـــال "حتــدثــنــا عن من ســيــســدد
ركـالت بــرشـــلـــــــــونـــة وكـــيــفـــيــة
تــــنـــفـــيــــذهـــا ثم وصـل األمـــر إلى

احلدس".
وتـــابـع "شـــاهـــدت ركـــلـــتي جـــزاء
نفـذهـمـا بيـانـيتـش مع يوفـنـتوس
وفــكــرت أنه ســيــســدد
ــــــــــيــــــــــنـي. إلـى 
الغـريزة هي من
ســاعـــدتـــني في

بلي". ركلة د
وقــــال رونــــالــــد
كـــومــــان مـــدرب
بـــرشــلـــونــة إن
رامـــــون خـــــوان
كـــــــــان أفـــــــــضل
العـبـي كــورنــيـا
لـــكـــنه عـــبـــر عن
غضـبه من فريقه
لـــــــفـــــــشـــــــلـه في
تسجـيل ركلة من
االثــنــتـ في ظل

قـاول العرب عباس العـبة نادي ا
ــصـري بــالــتــجــذيف اخلــمـيس ا
اثـنـاء زيـارته إلى مـصر لـلـمـشـاركة
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كرم وزير الشباب والرياضة عدنان
درجــال الــعــراقــيــة مــيــرا خــضــيـر

»UH²Š‰∫ فريق ذي قار للصاالت يحتفل بلقب البطولة

أحمد علي ياس

لعب U—… ∫تلقى فريق ليفربول خسارة اذهلت جماهير االحمر في ا š

dJð.∫ درجال يكرم العبة التجذيف بعد حتقيقها نتائج ايجابية
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ـتـحدة) { لـوس اجنـليـس (الواليـات ا
(أ ف ب) - قـاد دونـافان مـيـتـشل فـريقه
يوتا جاز لفوز سادس تواليا بتسجيله
28 نــقــطــة في لــقــاء حــســمه أصــحـاب
األرض  102-118ضــد نــيــو أورلــيــانــز
بيـليكـانز الـثالثاء في دوري كرة الـسلة
.وسجل ميتشل 15 األميركي للمحترف
نــقـطــة في الــربع األول وأنــهى الــلــقـاء
بـسـبع متـابـعـات أيضـا وأربع ثالثـيات
من أصل 21 لفـريقه لـيمـنحه انـتصاره
الـعـاشـر في 14 مـبــاراة خـاضـهـا حـتى
ـيتشل "كل مـا أفعله اآلن.لكن بـالنسـبة 
هو القـيام بواجـبي ومحاولـة إيجاد ما
ـكـن أن يـدخـل فـريــقي في الــوتــيـرة"
مـضـيـفـا "اللـيـلـة حـاولت الـوصول الى
الـسـلــة مـبـكـرا وأن أكــون مـنـدفـعـا وأن
أسجل".وسـاهم الفـرنسي رودي غـوبير
الـذي كان أول حـالة إيـجـابيـة بفـيروس
ــوسم ــســـتــجــد في دوري ا كــورونــا ا
ــاضـي مــا أدى بــعــدهــا الـى تــعــلــيق ا
ـنـافسـات ألشـهـر قبل اسـتـكمـالـها في ا
فقاعـة وورلد ديزني فـي أورالندو بهذا
االنـتصـار اجلديـد لـيوتـا بتـسجـيله 13
نقطة مع 18 متابعة وثالثة اعتراضات
دفــاعـيــة "بـلــوك".وبــرز أيـضــا جـوردان
كـالركــســـون بــتـــســجـــيــله 18 نـــقــطــة
واألســتــرالي جـو إيــنــغــلـز الــعــائـد من
إصـــابـــة فـي وتـــر أخــــيل أبـــعــــدته عن
ـاضـيـة بـتـسـجـيله بـاريـات الـثالث ا ا
15 نـقـطـة لـيسـاهـمـان أيـضا في وضع
ـسـافة ذاتـهـا من لوس فـريـقهـمـا على ا

ــركــز الــثـاني أجنــلــيس كــلــيـبــرز في ا
ـنـطـقـة الـغـربـية خـلـف لوس لـتـرتـيب ا
أجنـليس لـيـكرز حـامل الـلقب (11 فوزا
و4 هــزائم).ورغم تـفــوقه عـلى مــضـيـفه
من حتت الـسـلـة حيـث سجل 64 نـقـطة
مـقابل 42 لألخـيـر عانى بـيـليـكـانز من
خـارج الــقـوس واكـتـفى بـست ثالثـيـات
ـنـافسه.وكـان الـواعـد زيون مـقابل 21  
ولــيـــامــســون الــذي يــخــوض مــوســمه
الـــثــــانـي في الــــدوري أفــــضل العــــبي
بـيـليـكـانز وأفـضل مـسجل فـي اللـقاء بـ
32 نــقــطـة مع  5 مــتــابـعــات إال أنه لم
ـة يــتــمــكن مـن جتــنـيـب فــريــقه الــهــز
الـــثــامـــنــة في 13 مـــبــاراة.وفــرض ابن
العـشرين عـاما هـيمنـته في الربع األول
حـــــ جنح فـي مـــــحـــــاوالته اخلـــــمس
األولـى مـا سـمح لــفـريـقـه في تـعـويض
تخـلفه والـتقدم 18-20 قبل 4,09 دقيقة
عـلى نــهــايــة الـربع نــتــيــجـة تــســجـيل
الـضـيوف 7 نـقـاط متـتـالـية دون رد من
جـــاز.لـــكن مــــيـــتـــشل دخـل عـــلى اخلط
بـــنـــقـــاطه الـ15 فـي هـــذا الــربـع وأعــاد
قـدمة بـعدما جنح في ست فريـقه الى ا
من محاوالته السـبع آخرها من ثالثية
أنهى بها سـلسلة من  11نقطة مـتتالية
لـفـريـقـه مـقـابل نـقـطـتــ فـقط لـضـيـفه
لـتـصـبح الـنـتـيـجـة 22-29. وكـانت تلك
بـدايـة سـيـطـرة جــاز عـلى الـلـقـاء الـذي
أنـهى نــصـفه األول مــتـقــدمـا 49-55 ثم
جــاء احلـــسم بــشــكل كـــبــيــر في الــربع
الــــــثـــــالـث حـــــ جنـح جـــــاز فـي ثالث

ثـالثـيـات خالل أربع هـجــمـات لـيـوسع
الـــــفـــــارق الى 55-73 قـــــبل أن يـــــدخل
مـــيـــتـــشل ورفـــاقه الى الـــربـع األخـــيــر
مــتــقــدمــ بــفــارق مــريح جــدا 91-69.
وشهدت األمسية مبـاراة ثانية مشابهة
ضيف الى حد كـبير من حـيث هيمـنة ا
دنـفـر نـاغـتس عــلى ضـيـفه أوكالهـومـا
سـيــتي ثـانـدر 101-119 بـفــضل جـهـود
الـصـربي نيـكـوال يـوكيـتش الـذي سجل
 27 نقـطة مع 12 متـابعة و 6 تمريرات
حـاسـمـة.وبـعـدمـا اطـمـأن نـاغـتس عـلى
فوزه السابع في 14 مباراة قرر إراحة
يــوكــيــتـش في الــربع األخــيــر بــجــانب
األربــــعــــة األســــاســــيــــ اآلخــــرين في
الفريق.ما سمح للبديل مونتي موريس
في ترك بصمته بـ 15نقطة فيما ساهم
كل من بول ميلساب وويل بارتون بـ13
نـقطة.وأشـاد موريـس بزميـله يوكـيتش
الـذي "ال يـنال الـتـقديـر الـذي يسـتـحقه
ــــا ألنه ال يـــلـــفـت األنـــظـــار بـــسالت ر
سـة لم يسبق استعـراضية" لـكن "لديه 
لي أن رأيــتـهــا. إنه في طــريـقه من دون
ــشـــاهــيــر" شك لــلـــدخــول الى قـــاعــة ا
اخملـــصــصــة ألفــضل الـــريــاضــيــ في
ـتـحـدة.حـاول ثـانـدر تــاريخ الـواليـات ا
جاهـدا إيقـاف الصـربي العـمالق البالغ
طـــــوله 2,11 م ووزنه 129 كـــــلغ إال أن
الــفـوارق الــبـديــنــة بـيــنه وبـ إيــزيـاه
روبي ( 2,03م و 104كلغ) جعلت األخير
يــعــانـي وهــذا مــا تــطــرق الــيه مــدرب
األخـــيـــر مـــارك دايــغـــنـــولت قـــائال "من

الـواضح أنـهـا كـانت مـهـمـة دفـاعـيـة
صعبة".وكان فوز الثالثاء السادس
تــوالــيــا لــدنـفــر عــلى أرضـه ضـد
ثـاندر إال أنه مـا زال بـعـيدا في
وسم عمـا قدمه قبل مستـهل ا
أشــهــر مــعــدودة حــ وصل
درب مـايكل مـالون فريـق ا
ـــنــــطـــقـــة الى نـــهــــائي ا
الـغـربـيـة قـبل اخلـسارة
أمــام لــوس أجنــلـيس

ليكرز.
ووضـع ثــــــــانـــــــدر
لــــيس بــــأفــــضل
بكـثيـر إذ مني
ــــــة بــــــهــــــز
سـابــعـة في
13 مـباراة
رغــــــــــــــــــــم
جــــــهــــــود
الـــكـــنـــدي
لوغويـنتز
دورت

الذي أبقى
فـــــريـــــقه في
أجــواء الـلــقـاء
الـى حـــد مـــا في
الـــربــعــ األولــ

بــتــســجــيــله 15 من
نـــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاطـه
الـــــــعـــــــــــــــشــــــريـن في

الشوط األول.

أخبار النجوم
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{ مــيالنـــو (أ ف ب) - حــسم نــادي
إنــــتــــر "ديــــربي

إيــطــالــيــا"
بــــــفــــــوزه
عــــــــــــــلـى

- وكاالت - كـشف لـيـروي سـاني جـنـاح بـايـرن مـيـونخ عن الـدعم الـهـائل الذي { بـرلـ
يـتـلــقـاه من مـســؤولي الـنـادي وزمالئـه في الـفـريق مــنـذ وصـوله إلى مــلـعب ألـيــانـز أريـنـا

اضي. الصيف ا
اني انتقل إلى البايرن بعد مفاوضات طويلة مع مانشستر سيتي الذي تخلى  الدولي األ

عنه بحوالي 50 مليون يورو لكنه لم يظهر بأفضل مستوياته حتى اآلن.
 وخالل مـقـابلـة مع مـجلـة "ديـر شبـيـجل" شدد سـاني عـلى بـذله قصـارى جـهده من أجل

العــــــــب إلصابته في الرباط الصليبي. استعادة مستواه بعد غيابه الطويل عن ا
ـاني مع تصـريـحات كـارل هـاينـز رومـينـــــــــــيـجه الرئـيس الـتنـفـيذي  واتفـق اجلنـاح األ
لـلنـادي بحـتمـية تـكـيفه مع شـخصـيـة بايـرن ميـونخ حيـث قال "يـــــــــجب أن أثبت نـفسي

حقًا هنا".
ـا حتركـوا جللـبي إلى هنـا وكذلك زمالئي  وأضـاف: "أعلم أن الـنادي خـلفــــــــــي وإال 
ـثـابة حـافز الـذين يسـاعـدونني عـلى االنـدماج كـــــــما أن االنـتـقادات الـتي أتـعرض لـها 

لي".
انيـا في بطولة كأس واسـتعاد صاحب الـ25 عامًا ذكريـات استبعاده من قـائمة منـتخب أ

العالم 2018 حيث اعترف بأنها كانت ضربة قوية له.
رغم ذلـك أشار سـاني إلى مـراجـعته لـنـفسـه في الوقت ذاته قـائـلًـا "كنت ال أزال صـغـيرًا

درب بي". وأردت إثبات قدرتي على إقناع ا
 ومع ذلك شدد ساني عـلى ارتباطه بعالقة قـوية مع مدربه يواكـيم لوف الذي حتدث معه
ـانه بقدراته ـونديـال وحثه عـلى مواصـلة الـعمل بـالطريـقة نـفسـها نـظرًا إل بـعد انـتهاء ا

وهو ما جعل مسألة استبعاده في طي النسيان.

ركز الثالث على حساب روما الذي ا
خسـر اجلـمعـة دربي الـعـاصمـة أمام
التسـيو صـفر-3  وخصـمه األربـعاء
في الكـأس الـسوبـر يـوفنـتوس رغم
غياب العب وسـطه اإلسباني فـابيان
رويــز الصــابــته بــفــيــروس كــورونــا
ستجـد لينضم بـالتالي الى زميله ا
ـــهـــاجم الـــنـــيــجـــيـــري فـــيـــكـــتــور ا
.وســــيـــغـــيب رويس عن أوســـيـــمـــ
مـبـاراة الكـأس الـسـوبـر الـتي جتمع
سـنـويـا بـ بـطـلي الـدوري والـكأس
.وأحرز نـابولي لـقب الكأس احمللـي
ـاضي في الـنـهـائي ـوسم ا بـفـوزه ا
بـركـالت الـتـرجــيح عـلى يـوفــنـتـوس
ــتـــوج بـــلـــقب الـــدوري لـــلــمـــوسم ا

التاسع تواليا.
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وإذا قدم الـفـريق اجلـنوبي مـسـتوى
ـاثال للـقـاء السـبت فـسيـكـون أمام
فـرصــة جـديـة لــتـجـديـد تــفـوقه عـلى
يـوفـنــتـوس.لـكن لـورنــزو إنـسـيـنـيي
الذي سـجل ثنـائيـة ضد فـيورنـتيـنا
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{ القـدس (أ ف ب) - شـهد رالي دكـار الصـحراوي
الــــذي اخــــتــــتم اجلــــمــــعــــة في
السعودية بفوز الفرنسي
ستـيفـان بيرتـرهانسل
بـلقبه الثـامن في فئة
الـسيارات والرابع
عـشــر بـاجملـمل
مشاركة سائق
إسـرائيـلي رغم
عـــــــــدم وجـــــــــود
عــالقــــــــــــــــــــــــــات
دبـلـومـاسـيـة بـ
الـــبــــلـــدين وذلك
بـحـسب مـا كـشف
مـديـر فـريـقـهـما "أف
أن سبيد" لوكالة فرانس
.وبرعاية شركة برس اإلثن
"مـــــــاي هـــــــيـــــــريــــــــتـــــــيج"
اإلســرائـيـلـيــة لـعـلم
األنـــــســــاب

الثاني وجنح في التعزيز بعد سبع
دقــــائق مـن انـــطالقـه عـــنــــدمـــا مـــرر
أليساندرو باستوني كرة بينية على
طــبق من ذهـب من خــلف مــنــتــصف
نطلق ب قطبي لعب إلى باريال ا ا
الدفاع جورجيو كييليني وليوناردو
ــنــطــقـة بــونــوتـشـي فـتــوغل داخل ا
وســددهـا قــويــة بـيــســراه في سـقف

رمى (52).  ا
وأهــدر مــارتـيــنــيس فـرصــة اضــافـة
الــهــدف الـثــالث من تــســديـدة قــويـة
فـيـمـا ـرمى (73)   مـرت إلى جــواء ا
ـــرمى تــــألق قـــائـــد إنـــتـــر حـــارس ا
الــــدولي الــــســـلــــوفــــيـــنـي ســـمــــيـــر
هاندانوفيتش في التصدي لتسديدة
قـويـة لفـيـديـريـكـو كيـيـزا من مـسـافة
قريـبة قـبل ان يشـتتـها الـدفاع (87).
واستعد نابولي بأفضل طريقة للقاء
األربـعـاء في الــكـأس الـسـوبـر وذلك
باكتساحه ضيـفه فيورنتينا -6صفر
األحـد.وحـقق نـابـولي فـوزه احلـادي
ـوسم وصعـد موقـتا الى عشـر هذا ا

 بيب غوارديوال

U½Ë—u  ”Ëd¹UHÐ ÊUðb¹bł ÊU²ÐU ≈ ∫WŠu²H*« UO «d²Ý√ W uDÐ

r∫ إنتر يحسم ديربي إيطاليا أمام يوفنتوس ويشدد اخلناق على ميالن Š

ÂU √ wÐd¹b « r ×¹ d²½≈ ∫UO UD¹≈ W uDÐ
ÊöO  vKŽ ‚UM)« œÒbA¹Ë ”u²M u¹ 

⁄Ëe³K  w½eÒH%  «œUI²½ù« ∫w½UÝ

a½uO  Êd¹UÐ l

حــــذر من مــــبـــاراة األربــــعــــاء الـــتي
"ستكـون هامة جـدا. تراودنا مـشاعر
جـيـدة حيـالـهـا لـكنـهم (يـوفـنـتوس)
لـكون في صفـوفهم أبـطاال عـظماء
وسيقدمون أفضل ما لديهم" بحسب
ما أفاد شبكة "دازن" للبث التدفقي.
ـدرب جـينـارو غـاتوزو فـطالب أما ا
اثال األربعاء" العبيه "بتقد أداء 
معـتـبرا أن نـتـيجـة الفـوز بـسداسـية
ـبــاراة كــانت سـهــلـة "تــظـهــر بــأن ا
لـكـنـهـا لم تـكن كـذلك... لـقـد سـمـحـنا
لـهم بـاحلـصـول عـلى بـعض الـفرص
لــلـتـســجـيـل لـكن األداء كــان رائـعـا.
لـــيس من الـــســهل احملـــافــظـــة عــلى
تركـيزك حـ تـكون مـتقـدما -4صفر
في الـــشــوط األول".وحــسـم نــابــولي
لـقـاء الـســبت في شـوطه األول الـذي
أنهاه بـرباعية نـظيفـة بفضل أهداف
ه ـاني ديـيو د إنـسـينـيي (5)  واأل
ـكـسـيـكي هـرفـيـنغ لـوزنـانو (36) وا
(38) والبـولـندي بـيـوتر زيـلـينـسكي

 .(45)

{ رومـا- وكـاالت - بات فـريق مـيالن عـلى أعـتـاب إبـرام الـصـفـقـة الـثـالـثة في
نافسة على كل البطوالت. يركاتو الشتوي اجلاري لدعم حظوظه في ا ا
وقع "كـالـتشـيـو ميـركـاتو" اإليـطـالي فـإن ميالن تـوصل إلى اتـفاق ووفـقـا 
ــدافع فـيـكـايـو تــومـوري عـلى سـبـيل نـهـائي مع تـشــيـلـسي بـشـأن ضم ا

وسم مع أحقية الشراء. اإلعارة حتى نهاية ا
ـوقع اإليـطالي إلـى أن الطـرف اتـفـقا عـلى أن يـتراوح خـيار وأشار ا

الشراء ب 27 و30 مليون يورو.
  إلجـراء الــكـشف الــطـبي وأوضح أن تــومـوري يــصل إيـطــالـيــا
وتــوقــيع الــعـــقــود مع مــيالن.وكــان مــحـــمــد ســيــمــاكــان مــدافع
ـيـركـاتـو قـبل ـيالن في ا سـتـراسـبـورج الـهـدف الـرئـيـسـي 
التخلي عـنه مؤخرا عقب تعرضه إلصابـة وخضوعه لعملية
دة شهرين. العب  جراحية في الركبة ستبقيه بعيدا عن ا
يـركـاتو الـشتـوي اجلاري في الـتعـاقد وجنح مـيالن خالل ا
مع سـوالـيـهـو مـيـتي من تـوريـنـو ومـاريـو مـانـدزوكـيـتش في

صفقة انتقال حر.

{ لـندن- وكاالت تـسببت إصـابة البلـجيكي كـيف دي بـروين العب وسط مانـشستر
دير الفني للفريق اإلجنليزي. سيتي في ضربة قوية حلسابات بيب غوارديوال ا

وكـان دي بـروين تــعـرض إلصـابــة غـادر عـلى إثــرهـا مـبــاراة فـريـقه مع أســتـون فـيال
متاز قبل أقل من 60 دقيقة. بالدوري اإلجنليزي ا

ووفقًـا لـصـحـيـفـة "ذا صن" فـإن مانـشـسـتـر سـيـتي تـعـرض لضـربـة قـويـة بـعـد ثـبوت
باريات. دة 4 أسابيع عن ا إصابة دي بروين في أوتار الركبة وتوقع غيابه 

ـواجهـة فريـقه مع لـيفـربول في وأشارت إلى أنـه من الصـعب أن يكـون الالعب الئـقًا 
قبل. يرليج يوم 7 فبراير/شباط ا البر

وأوضحت أن األطباء يرون أن أفضل سيناريو إلصابة دي بروين سيكون غيابه
العب لفترة تتراوح ب أسبوع إلى 3 أسابيع. عن ا

{ ملـبورن) ,أ ف ب) - أعلـنت الـسلـطات
احملـــلــيـــة األربــعـــاء عن إصــابـــة العــبــ
ــسـتــجـد جــديــدين بـفــيــروس كـورونــا ا
ــرتـبــطـة لــتــرتـفـع احلـاالت اإليــجــابـيــة ا
ــفــتــوحــة أولى بــبــطــولــة أســتــرالــيــا ا
ضرب البطوالت األربع الكبرى في كرة ا
الى عشر ما يشكل ضربة إضافية للحدث
الذي تأجل مـوعد انطالقه لـثالثة أسابيع

بسبب اجلائحة.
وأجـــبـــرت احلـــاالت اإليـــجــــابـــيـــة الـــتي
اكتشفتـها السلطـات األسترالية  72العبا
دة أسـبوع في على الـدخول في حجـر 
غرفـهم.وقـالت وزيـرة شؤون الـشـرطة في
والية فيـكتوريـا ليزا نـيفيل إن اخـتبارات
رتبط العب واثن من غير الالعب ا

بـالـبـطــولـة جـاءت إيـجـابـيـة بـالـفـيـروس
خالل الــــســــاعــــات األربـع والــــعــــشــــرين

اضية. ا
وكـشـفت لـلــصـحـافـيـ أن أحـد الالعـبـ
"كان بالتـأكيد في حالـة حجر مشددة ألنه
جـاء في إحدى الـرحالت الـتي كـان لـديـنا

فيها حاالت إيجابيات".
ووصل أكـثر من ألف شـخص بـ العـب
والعبات وطواقم ومرافـق الى أستراليا
عـلـى مـ  17رحـــلـــة جـــويـــة األســـبـــوع
اضي ليكشف مـنذ الوصول عن حاالت ا
إيـجـابـية فـي عدد مـن هذه الـرحالت.ومن
ـقــرر أن تـنـطـلـق الـبـطـولــة األسـتـرالـيـة ا
ــــوعــــدهــــا اجلــــديــــد فـي الــــثــــامن من

شباط/فبراير.
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شـارك فـريق "أف أن سـبيـد" مع سـائـقـيه الـبـلـجـيـكـي
الـلذيـن يحـمالن أيضـا اجلـنسـيـة اإلسرائـيـليـة في هذا
الـســبـاق الـذي امــتـد ألكـثـر من 7 آالف كـيـلــومـتـر في
الـصـحراء الـسـعـودية وفق مـا أفـاد مـديره عـمـر بـيرل

وكالة فرانس برس.
وقـال بـيـرل الـذي حل فـريـقه مع الـسـائـقـ داني بـيرل
ركـز األربعـ قبل األخـير في وتشـارلي غوتـليب فـي ا
ـركـبـات اخلـفـيـفة "نـحن فـخـورون بـأن نـكـون قد فـئة ا
صـنـعـنا الـتـاريخ من خالل الـتـنـافس في هـذا الـسـباق

ملكة العربية السعودية". با
وأكد لـوكالة فـرانس برس أن بعض أعـضاء فريقه من
دون تسـميتـهم وصلوا الى الـسعـودية بجـوازات سفر
إسـرائيـليـة مـضيـفا "انـتظـرنـا اسابـيع... لكي نـحصل
على الـتصـريح من أجل دخول الـبلد بـجوازات سـفرنا
االسرائيـليـة للمـشاركـة في هذا التـجمع ونـحن سعداء
النـنـا لم نسـتـسلم".وبـحـسب وسائل إعالم إسـرائـيلـية
شــارك سـائــقـون إســرائــيـلــيـون أيــضـا فـي الـرالي مع
الـفــريق األمــيـركي "سـي آر في".أعـلــنت إســرائـيل في
األشـهـر األخيـرة عـن اتـفاقـيـات لـتـطـبـيع عالقـاتـهـا مع
غـرب بـرعـاية اإلمـارات والـبـحرين وكـذلك الـسـودان وا
ـتـحدة وإدارة دونـالـد تـرامب.ويـرى الـكـثـير الـواليـات ا
من احملـلـلـ أن السـعـوديـة قـد تـكـون الـتـالـيـة على

الئحة تطبيع العالقات مع الدولة العبرية.

ومن أجل تــنـظـيم الـبـطــولـة االسـتـرالـيـة
ــنـــظــمـــة اجــراءات وضــعت الـــلـــجــنـــة ا
لوجـستـية ضـخــــــــمـة للـسمـاح بوصول
العــبــ من اخلـــارج في بــلــد جنح حــتى
اآلن بـطــريــــــــقـة مــا في الـسـيــطـرة عـلى

الوباء.
ويـــثـــيــــر هـــذا الـــوصــــول الـــهـــائل
لألشــخــاص من مــنــاطق األكــثـر
تضـررًا من الـوبـاء في الـعالم
قلق الـرأي العـام األسترالي
ديـنة خاصـة في مـلبـورن ا
الــتي وضــعـت في تــشــرين
اضي حدا األول/أكتوبر ا
ألربـعــة أشــهـر من الــعـزل

الصارم.

احدى الالعبات
تغادر الفندق من

أجل حصة
تمرينية في

ملبورن استعدادا
لبطولة استراليا
فتوحة في كرة ا

ضرب ا

الشـباك (13). وكاد فـيـدال يـضاعف
الـنـتـيــجـة بـعـد عـرضـيـة أرضـيـة من
ــغــربي أشــرف حــكــيــمي مــرت من ا
األرجــنــتــيــني الوتــارو مــارتــيـنــيس
ووصلت إلى الـتشـيلي الـذي سددها

بيسراه فوق العارضة (15). 
والحت فـرصـة أخــرى إلنـتـر حـيـنـمـا
سدد البـلجـيكي روميـلو لوكـاكو كرة
قــويــة بــيــســراه قـويــة تــصــدى لــهـا
احلارس الدولي البولندي فويتشيخ
تـشـيـشـني فـارتـدت الى مـارتـينـيس
ـرمى مـشرع الـذي سددهـا بـعيـدا وا

امامه (22). 
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واســـتــغـل إنــتــر تـــذبــذب مـــســتــوى
يوفـنـتوس لـفـرض سيـطـرته التـامة
وهدد مرمى السيدة العجوز مرة عن
طريق مارتـينـيس بانفـراد سدد على
اثـره إلى جـوار الـقـائم األيـسـر (33)
وأخرى عن طـريق لوكـاكو بـتسـديدة
تـصـدى لــهـا تـشـيـشــني.وتـابع إنـتـر
سـيطـرته عـلى اجملـريـات في الـشوط

يـوفــنـتــوس حـامل الــلـقب 2- صـفـر
االحـــد عــــلى مــــلـــعـب "جـــوســــيـــبي
ـرحـلـة الـثـامـنـة مـيـاتـســا" في قـمـة ا
عـشـرة من الـدوري اإليـطـالي مـعززاً
وصافته وتشديـد اخلناق على جاره

تصدر. ميالن ا
وسجل التشـيلي أرتورو فيدال (13)
.ورفع ونيكولو باريال (52)  الهدف
ركز إنتر رصيده إلى  40نقطة في ا
الـثـاني وبــفـارق األهـداف عن مـيالن
ــرحــلــة االثــنـ في الــذي يــخــتـتم ا
ضـيــافـة كـالــيـاري فـيـمــا بـقي نـادي
الــســيــدة الـعــجــوز خــامــسـاً مع 33
ــبـاراة مــؤجــلــة.وهــذا هـو نــقــطــة 
الفوز األول النتر على يوفنتوس في
آخر ثماني مباريات بينهما منذ عام
2016. وقدم يوفـنتوس أسوأ
مـــبـــاراة لـه مـــنـــذ بـــدايــة
ـوسـم احلـالـي ومـني ا
بخسارته الثـانية بعد
االولى امــام ضــيـفه
فــيـــورنــتــيــنــا 3-
صـــــــفـــــــر في 22
كــــــــــــــــانــــــــــــــــون
االول/ديـســمــبـر
اضي وتراجع ا
ــــــــــركــــــــــز الـى ا
اخلـامس بـعـدمـا
جتـــمـــد رصـــيــده
عند 33 نقـطة مع
مباراة مؤجلة امام
نــابـولي.وبــدا إنــتـر
أفـــضل نـــســبـــيــاً مع
بـاراة بهـجوم بدايـة ا
ضــــــاغط أســــــفـــــر عن
الفـرصة األولى من ركـلة
حرة على مـشارف منـطقة
اجلـزاء سـددهـا الكـرواتي
مارسـيـلو بـروزوفـيتش إلى

رمى (7).  جوار ا
ــــــبـــــاراة وألــــــغى حــــــكـم ا
دانـــيــيـــلي دوفــيـــري هــدفــاً
لـبـوفـنــتـوس بـسـبب تـسـلل
لـــــلـــــدولي الـــــبـــــرتـــــغـــــالي
كريسـتيانـو رونالدو (10).
وسرعان ما رد إنـتر بهدف
مـسـتــحق عن طـريق العب
وســـطه الـــســـابق فـــيــدال
الـــذي حــول بـــرأسه كــرة
عــرضــيـــة من بــاريال في
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{ مدريد- وكـاالت ازدادت مفـاوضات اإلسـباني سـيرجيـو راموس قـائد ريـال مدريد صـعوبـة بشـأن جتديـد عقده مع
ـقـبل ولم يـصل ـلـكي.ويـنـتـهي عقـد سـيـرجـيـو رامـوس صاحب الـ 34 عـامًـا مع ريـال مدريـد فـي الصـيف ا الـفـريق ا
الطرفـان إلى اتفاق بـشأن الـتجديـد حتى اآلن.ووفـقًا لبـرنامج "الشـيرجنـيتو" اإلسـباني فـإن استمـرار راموس مع ريال
قـبل بات أصعب من أي وقت مـضى.وكانت تقـارير صحـفية زعـمت أن االختالف ب راموس وسم ا مدريـد في ا
.وأشار إلى أن راموس يريد دة عـام وريال مدريـد يدور حول الراتب السنـوي بعدما اتفق الطـرفان على عقد 
ـئة ـلكي يـطلب تـخـفيـضه بـنسـبة 10 بـا احلـصـول على نـفس راتـبه احلالي (12 ملـيون يـورو) لـكن النـادي ا

ستجد. للتكيف مع الظروف االقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا ا
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في "حـفـلة الـتـفـاهة".. ال تـأخـذوا الـعالم عـلى مِـحْـمَل اجلـدّ! هكـذا يـبدو
ـؤلف كـتـاب "نظـام الـتفـاهـة" آالن دونـو  أستـاذ الـفلـسـفة نـا الـيوم  عـا
والـعلوم السـياسيـة في جامعـة كيبـيك الكنـدية فثـمَّة سؤال مـك يتردد
ـنفـردة ويـتسـيّد ـؤهالت ا ـاذا يُـغيب الـكـفؤ وذوو ا صـداه في اآلفاق: 
ـاذا اسـتـشـرى الـفـسـاد وهُـمـشت الـقـيم ـشـهـد من هم دون ذلك? بل  ا

وتردت معايير اجلودة?!
هـذا مـا يــخـبـرنــا به الـكــتـاب الـصــادر عن دار سـؤال الــبـيـروتــيـة عـام

2020 ترجمة وتعليق الدكتورة مشاعل عبد العزيز الهاجري.
يـتمحور الكتاب حول فكرة غاية في اخلطورة واألهمية تتناول إشكالية
الـنظـام السـائـد في العـالم وسـيطـرة التـافـه عـلى مـواقع أساسـية من
احلـياة االجتمـاعية; واخـتراقهم لـكلّ اجملاالت وهو واقع يـصفه الكاتب
رء صـعوداً غـريبـاً لقـواعد تـتسم بـالرداءة واالنـحطاط بـالقـول: "يلـحظ ا
: فـتدهـورت مـتطـلـبـات اجلودة الـعـاليـة وغُـيّب األداء الـرفيع ـعيـاريـ ا
ـنــحـطـة وأُبـعـد األكـفـاء وهُـمّـشت مـنـظــومـات الـقـيم وبـرزت األذواق ا
وخـلت الـسـاحـة من الـتحـديـات فـتـسـيّـدت إثـر ذلك شـريـحـة كـاملـة من
الـتافـهـ واجلـاهلـ ذوي الـبـساطـة الـفـكريـة وكلّ ذلك خلـدمـة أغراض

السوق بالنهاية".
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قدمة التي ترجمة الدكتورة مشاعل عبد العزيز الهاجري في ا وتقول ا
عـرضت فيها أفـكار الكتـاب: "نحن نعيش مـرحلة تاريـخية غيـر مسبوقة
تـتعـلق بسـيادة نـظام أدى تـدريجـيا إلى سـيطـرة التـافهـ على جـميع

وذج الدولة احلديثة". مفاصل 
ويـستعـرض الدكتـور دونو في كتـابه عيوب ومـفاسد الـنظام الـرأسمالي
بـجمـيع أنـساقه ومـؤسـساته بـأسـلوب نـقـدي حتلـيـلي ويبـ آثـاره على
أطـياف اجملتمع كافة مـستحضراً أمثـلة وشواهد تؤكد أنَّ نـظام التفاهة
ية والثقافة ؤسسات األكاد يتمظهر من خالل السياسة واالقتصاد وا
ا يصفه بـ"الـلعبة" الـتي تقودها والـفن واإلعالم وأنَّها باتت مـحكومـة 

"سلطة خالصة مُطلقة من أي عنان وال قواعد مكتوبة لهذه اللعبة.
ؤلف ـعرفة "اخلبـرة") من الكتاب يـنتقد ا وسوم (ا في الـفصل األوَّل ا
ـعـرفـة والـثـقـافـة ـيـات وقـطـاع الـتـعـلـيم بـاعـتـبـارهـا آلـة إنـتـاج ا األكـاد
ـراكـز إلى اإلنـتـاج والـتـجـارة االجـتـمـاعـيـة فـيـكـشـف عن تـوجه هـذه  ا
الـبحتة; ألنَّ نظام الـتفاهة يجعـل الفكرة احملورية لـعمل هذه اجلامعة أو
ـعــهـد هي زيـادة اإلنــتـاج وإن أدى ذلك إلى إهــمـال غـايــة الـعـمل ذاك ا
ـعرفـة ونـقـلـهـا فـنـظام الـتـدريسـي األساسـيـة الـتي تـتـمـثل في تـكـوين ا
عرفي والنهوض الـتفاهة يُقصي أي محـاولة للعودة إلى هدف التعـليم ا
به; وبـاتت اجلامعات تخـضع للعبة وتـمتثل لسلـطة (الوسط - العادي)
سـواء في أسلوب إدارة اجلـامعة أو اجتاهـات البحث فـيها أو تـوظيفاته
أو في شـروط القبـول والتخـرج وفرض على األسـاتذة إنتـاجًا مسـتمرًا
ـة أو سرقـة جهـد طالبهم ذا جـودة مقـبولـة أو إعادة تـدويـر أبحـاث قد

ومساعديهم الذين يعملون بأجر قليل دون تثبيت وظيفي.
فـيـما سـلط الـفـصل الـثانـي الضـوء عـلى "الـتـجارة والـتـمـويل" في نـظام
الـتفاهة فيؤكد أنَّ اقتـصادنا يحركه اليوم روبـوتات وخوارزميات لسنا
قـادرين على استـيعـاب آلية عـملهـا وسرعـتها لـكننـا مجـبرين على دفع
ثـمن أخطـائهـا. في هذا الـسيـاق تُسـتخـدم برامج الـتثـقيف االقـتصـادية
لــتــشــتــيت الــنــاس ومــنــعــهم من إدراك الــفــوضى الــســائـدة فـي سـوق
الـبورصة. فبدالً من توعية الفرد بـشكل حقيقي تهدف هذه البرامج إلى
تـضـليـله. فـهـذا االقـتـصـاد الـغـبي كـمـا يـسـمـيه الـكـاتب يـغـيّب عـقـولـنا
ويطـحننا بالضرائب بيـنما يتغنى بإنـتاج الطائرات النفّاثـة فائقة التكلفة
ـال ورؤسـائه الــفـاسـدين الـذين يـنــهـبـون الـثـروات الـعـامـة. ألصـحـاب ا
تحـكم اآلن وكلّ ذلك يتم ويـعتقـد دونو أنَّ نـظام الـسوق هو الـسائـد وا
بـعنوان "احلوكمة" التي حتاول إفراغ مفهـوم السياسية من قيم مرتبطة
بـأفكـار احلقّ والواجب والـعمـل وااللتـزام والصـالح العـام واستـبدالـها
ـفــاهــيم اإلدارة والـشــراكــة واخلـصــخـصــة وحتــقـيق الــربح ومن ثمَّ

تتحول الدولة إلى محض شركة جتارية.
ـقـراطيـة خـرجت عن معـنـاها ويـنتـقل إلى الـسـياسـة مـفتـرضـا أنَّ الد
احلـقـيـقي وهـذا يـعـني أنَّه عـلى الـرغم من ادعـاء جتـمع مـا أو حزب أو
ـرور الوقت سـوف يؤدي به إلى ـثل إلرادة األغلـبيـة فإنَّ  ان أنَّه  بـر
االسـتـئـثـار بـعـمـلـيـة صــنع الـقـرارات الـكـبـرى وإن أتت عـبـر صـنـاديق
االقـتــراع (زعــمــاء أحـزاب رؤوس مــعــارضــة قــادة عـمــالــيــون نـواب
ـان). فـنـحن مـحـكـومـون من قـوى سـيـاسـيـة جتـمع مـا بـ الـتـفـاهـة بـر
تـرجـمة اصـطنع في والـكلـيـبتـوكـراسيـة وهـو مصـطلح  –كـما تـقـول ا
ُسـمى "حكم بـدايات الـقرن الـتاسع عـشر لـيصف الـنظام الـسيـاسي ا
ـال الـعـام الـلـصـوص" وهـو الــنـظـام الـذي يـســمح بـالـفـســاد وسـرقـة ا
واخلـاص من خالل تـســهـيل الـقـائــمـ عـلى مـرافق الــدولـة بـاسـتـغالل
ستـفيدين من هـذا النظام ـناصب اإلدارية والـسياسيـة ويُطلق عـلى ا ا

"كليبتوكراتس".
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ويـعرج إلى "الثـقافـة واحلضارة" في الـفصل الـثالث من الـكتاب لـيؤكد
أنَّ في نـظام التـفاهـة جند الـتافهـ يدعـمون ليـس فقط فنـاناً مـنفرداً أو
ــنــتــجــات الـثــقــافــيـة مــدرســة أو حــقال مــعـرفــيــاً بل يــدعــمـون كــذلك ا
االسـتهالكـيـة لـصـنـاعة جـمـاهـيـرية مـرتـبـطـة بشـكل عـمـيق مع قـطـاعات
أخـرى وال داعٍ بعـد اآلن لتتـظاهـر لكلّ من الـسيـنمـا واالذاعة بـكونـهما
فـناً بل هما أعـمال جتارية  حتـويلهـما إلى ايديولـوجيات بهـدف تبرير
. فـسـادت الـنـمـطـيـة والـوسط الـعـادي من الـهـراء الـذي تـنـتـجه عن عـمـدٍ
ستثمرون األفالم واألغـاني واإلعالنات ووسائل اإلعالم العامة. وبات ا
يــقــدرون عـالــيــاً الـفــنـانــ "خــالـقـي اإليـراد أو فــائض الــقـيــمــة" بـلــغـة
هم ـشـاهـير عـلى أنـَّ ـسـتـثمـرين اخلـاصـة وعـنـدمـا يـنـظـر إلى بـعض ا ا
ا ـا  ـيـة; فلـيس ذاك عـلى وفق مـعايـيـر اجلمـال وإ حـققـوا شـهـرة عا
ثقف يـتالءم مع خط العمل التجاري خاصتهم وحتمياً مارس بعض ا
"الـلعـبة" بـوصولـهم إلى قنـاعة مـفادهـا أنَّ أرباح الـشركـة الثقـافيـة التي
تـشارك في االقتصاد هي مـجدية أكثر من أفـكارها اجلمالـية وستكون
ـسـتهـدف بـعـد حـملـة دعـائـية مـصـمـمة بـعـنـاية مـقبـولـة من اجلـمهـور ا
ثقف يجبر في نظام التفاهة على مباشرة "األعمال التجارية على أن فـا
يـكون ذلك وفـقـاً للـطـريقـة الـسـليـمـة وباتـبـاع النـصـائح السـديـدة". وأما
ـكرر الـتـلفـاز فـقـال دونـو عنـه: إنه أصبـح حاويـة (لـلـكـليـشـة) لـلـكالم ا
فـارقات واحملـيط األمثل لـلمـبـاراة في صراخ أمـا األفكـار الرصـينـة وا
والــتـأمالت فــسـوف تــبـصق مـثــلـمــا تـبـصق بــذور الـفــاكـهـة; فــمـوجـات
الـتـسـطـيح وتـشـابه الـشـخـصــيـات الـضـيـفـة والـبـرامج وغـيـاب الـعـقل

ا فيها الصحافة والكتب. فردات السائدة في الثقافة  النقدي هي ا
ويـؤكد دونـو في نهـاية كـتـابه أهمـية قـيام ثـورة شـاملـة على هـذا النـظام
ـادي واالجـتـماعي الـذي يـقودنـا إلى االنـحـطـاط األخالقي والـنفـسي وا
عرفـي لكنه لـم يستـعرض تـفاصـيل كافـية عن هـذه الثورة والـثقـافي وا
بـاعتبارها اخلالص من هذا النـظام الضخم البالغ الـتعقيد الهادف إلى
تـسـطـيح كلّ شيء وتـسـفـيه الـفـكـر الـتـحـلـيـلي الـنـقـدي بـفـعل الـتـسـلـيع
الرأسمالي بشكل منهجي ومك ولم يتطرق إلى البدائل التي تتناسب
مع تـفكير الـرافض لـهذا النظـام وبالشـكل الذي يحـافظ على مسارهم
تـرجمة اإلبـداعي العقـلي والتـمثّل القـيمي اإليـجابي الـبنّاء. فـيمـا بدت ا
أكـثر يـأساً بـقـولهـا: " قد ال يـصـدق أحد مـا أقوله ولـكـنني أؤكـد لذوي
رحـلة ال ُعـلن: إلى أن تنـتهي هـذه ا الـرأي احلرّ اخملـالف/ اخملتـلف ا
ـكــنه أن يـحـمــيك من عـذابــات احلـيـاة يـوجــد دعم أيـاً مـا كــان وزنه 
الـيومية التي تتـطلَّب احتكاكاً - عـلى مستوى التفـاصيل - مع التافه
وضّـيـقي األفق. كلّ اتـصال اجـتـمـاعي كلّ اجـتـماع عـمل كلّ مـعـامـلة
رسـميـة كلّ مـشوار لـلـسوق بل وكلّ تـوقّف قـصيـر في إشـارة للـمرور
. أنـتم فـدائيـون".. هـكذا يـتكـرر الـقول في سـيحـمل مـعه حتدّيـاً حـقيـقـياً

"حفلة التفاهة".. ال تأخذوا العالم على مِحْمَل اجلدّ!
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في نــهــايـتـه الى ان من الــســذاجـة
استبعاد فكرة ان امريكا قد تضطر
في الــنــهـايــة لــلـدخــول بــحـرب مع

ايران.
∫ ‰UILK  WB K  WLłdð

ــقــال بــإنـتــقــاد مــا أســمـاه يــبــدأ ا
اإلجتاه التهمـيشي للشرق األوسط
M.E.Minimalis والــــــــــــــذي ظـل
يـتــنـامى داخل آخـر إدارتـ وسـاد
بـــشــكل واضـح خالل إدارة تــرامب
الـــذي ظـل يــردد مـــقـــولـــة " إنـــهــاء
احلــروب الـتي ال تـنــتـهي " .ويـقـدم
الـكــاتـبــان مـدخالً ســيـاســيـاً بـديًال
لـلـتعـامل مع الـشـرق األوسط يـقوم
على أن ( تـقلـيل تواجـد أمريـكا في
الــشـــرق األوسط يــتـــطــلب إحــداث
تـــوازن حـــرج مـن خالل تـــقـــلـــيص
الـتواجـد العـسـكري دون خـلق عدم
إســــتــــقــــرار  وفي نـــــفس الــــوقت
احلـفــاظ عـلى ردع ونــفـوذ كــافـيـ

صالح األمريكية) . لتحقيق ا
يــنــتــقــد الــكــاتــبــان مــدخل تــرامب
نـطـقـة الـذي تأسس لـلـتـعامـل مع ا
عـلى مــنـطق مـتــنـاقض يــقـوم عـلى
ـنطـقـة والـتـعـامل اإلنـسـحـاب مـن ا
بـشـدة مـع إيـران. فـكانـت الـنـتـيـجة
عـبـارة عن (بـازار) من خـلـيط سيء
لـنـشـاط عـسـكـري مـحـمـوم وإهـمال
دبـلــومـاسي كـبـيـر أعـطى لألطـراف
نطقة صك عـلى بياض للقيام في ا
بــسـلـوكــيـات مــعـرقــلـة لالســتـقـرار
ــنـــطــقــة عــلى حــافــة جـــعــلت كل ا

احلرب.
الـسـيـاسـة الـبـديـلـة يـجب أن تـكون
ا كانت خليطاً من طموحات أقل 
تــتــبــنــاه الــسـيــاســة الــتــقــلــيــديـة
األمـــريــكــيــة وهي إعـــادة تــشــكــيل
الـشــعــوب من الـداخـل  وسـيــاسـة
أكـثـر طـمـوحـاً تـتـضـمن اسـتـخـدام
الـدبــلـومــاســيـة والــروافع األخـرى
ــنع الـــتــصـــعــيـــد في الـــتــوتــرات
وصــوالً لـتــسـويــات رضــائـيــة بـ

ـنـطـقة. الفـاعـلـ اإلقـلـيمـيـ في ا
يــــجب الـــتــــحـــول من الــــطـــريـــقـــة
الــتــقــلـــيــديــة بــاســتــخــدام الــقــوة
الـعــسـكــريـة إلى اســتـخــدام الـقـوة

الـتـأكـيـد عـلى أولـويـة هـذا اإلتـفاق
بـالـنـسبـة لالمن الـقـومي االمـيركي
فــأنه يــجـب ان ال يــربط بــضــرورة
الـــــتـــــوصـل الـى اتـــــفـــــاق شـــــامل

نطقة.  وترتيبات اقليمية في ا
4- مـع ذلك فــــــأن الــــــســـــيــــــاســـــة
االمـيــركــيـة لـن تـغــفل او تــقـلل من
اخلـطر الـذي تشـكله انـشطـة ايران
ـــــزعــــــزعــــــة لالســــــتـــــقــــــرار في ا
ـنــطـقــة.أهـمـيــة الـقـلـق األمـريـكي ا
ـنـطقـة من الـنـشـاطات وقـلق دول ا
زعـزعـة لالسـتـقرار في اإليـرانـيـة ا

نطقة. ا
5- يـــبـــدو أن اإلدارة األمـــريـــكـــيــة
اجلديدة ستسير بخط متوازي
 يــــتــــمــــثل األول بــــاســـتــــئــــنـــاف
ــبــاحـثــات الــنــوويــة مع إيـران  ا
وبالتعاون مع دول (5+1) ويتمثل
الـثــاني بـإطالق مـبــادرة إقـلـيــمـيـة
تـســتـهــدف إلى خــفض الـتــوتـرات
نـطقـة. لكن (ولـيس إنهـائهـا) في ا
لن يـكون هـنـاك ربط (على األرجح)

سارين. ب ا
6- ســتــســتــثــمــر أمــريــكــا الــقــلق
اخلــلـيــجي وقــضــيـة خــاشــوقـجي
والعقوبات اإليرانية ووضع إيران
تدهـور للضغط على كل الداخلي ا
األطــراف وإجــبــارهم عــلى تــقــد
تـــنـــازالت لـــغـــرض الـــوصـــول إلى
تـســويـات مـقـبــولـة تـضــمن إنـهـاء
حرب اليمن وتقليل نشاطات إيران

نطقة. زعزعة لألمن في كل ا ا
7- لن يـــكـــون هـــنـــاك انـــســـحــاب
ـنطقة. عسكـري أمريكي كامل من ا
ـــقـــال لــوضع ورغم عـــدم إشــارة ا
اجليش األمريكي في الـعراق لكني

ال أتوقع أن يتم إنهاءه تماماً.
ــــنـــطــــقـــة خالل 8- ســــتـــشــــهـــد ا
الـسـنـوات األربع الـقــادمـة نـشـاطـاً
دبلومـاسياً أمـريكيـاً وإنخراطاً في
مــــبـــادرات وتــــرتـــيــــبـــات فــــرديـــة
ــصـــالح وجـــمــاعـــيـــة.  تـــضــمـن ا
االمـيــركـيـة مـن جـهـة وتــهـدىء من
ــنــطـقــة من جــهـة الــتـوتــرات في ا

اخرى.
قـال يلفت النظر 9- كان الفتاً ان ا

ـــقــــال من تــــأتي أهــــمـــيــــة هــــذا ا
حـقـيـقتـ : أولـهمـا أنه يـنـاقش ما
يــنــبـغي أن تــكــون عــلـيه ســيــاسـة
أمـــــريـــــكـــــا فـي الـــــشـــــرق األوسط
مستقبالً وهـو موضوع ال زال غير
واضح لـلــكـثــيـريـن  والـثــانـيـة أن
أحد كتابه هو جاك سوليفان الذي
أصبح مستشاراً لألمن القومي في
إدارة بـايدن مع كل مـا يـحمـله هذا
ــنـصب من أهـمــيـة لـدول الـشـرق ا
األوسط عـــــــمــــــومــــــاً والــــــعــــــراق
والــثــاني هــو واحــد من اخلــاصــة
ــقـربـ من خط كـبـار الــبـاحـثـ ا

بايدن.
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كن قال من أوضح ما  يعد هذا ا
ـعـرفـة الــسـيـاسـة االسـتـرشــاد به 
ـنـطـقـة. ـتـوقـعـة في ا األمـريـكـيـة ا
هـذه الـسـيـاسـة كمـا يـبـدو سـتـأخذ
مـــنــحــنى جــديـــد هــو خــلــيط بــ
نهج اإلنسحابي ألوباما وترامب ا
ــنــهج الــتــدخــلي الــتــقــلــيـدي  وا
لـلـسيـاسـة األمريـكـية والـقـائم على
ـؤدي الى تـغـيـير ـفرط ا الـتـدخل ا
االنظـمة. الـسيـاسة الـقادمـة ليست
فقط بـراغماتـية وواقعيـة بل ايضاً
غيـر مفرطـة بالتـوقعات وال مـفرّطة

تاحة  : بالفرص ا
ـقــال أهــمـيــة مــنـطــقـة 1- يــؤكــد ا
الـــشــرق األوسط لإلدارة اجلــديــدة
دخل الـتهمـيشي الهـمية وينـتقـد ا
نطقة والـذي تنامى في واشنطن ا

مؤخراً.
ــقــال الــســيــاســتـ 2- يــنــتــقــد ا

نـطقة. األوبامـية والـترامـبيـة في ا
مع ذلك فــهـو يـنــتـقــد بـشــكل أكـبـر
الـسيـاسة الـتـرامبـية الـتي حتولت
إلـى بـازار ســيـاسـي عـســكـري أدى
ا كانت تعلنه إلى نتائج معاكـسة 

إدارة ترامب.
ـقـال بشـكل ال لـبس فيه 3- يـؤكد ا
ــلــحــة لــلــســيــاســة أن االولــويــة ا
األمــريــكــيـة ســتــكــون الــعـودة إلى
اإلتـفـاق النـووي. لـذا نـتـوقع عودة
نـشـطـة لالتـصـاالت الـدبـلـومـاسـية
.ومع بــ امــريــكــا وايــران قــريــبــاً

فـاوضات النـووية مع إيران مع با
خــــلق فــــرص لــــطــــرح مــــوضــــوع
التحديات اإلقليمية التي تقوم بها
ـوجب هـذا ـنـطـقـة. و إيـران فـي ا
ـكن ـا  ـدخـل يـتم فـوراً الـبـدء  ا
إعادته من اإلتفاق النووي السابق
مع إيـــران ثم تـــعـــمل أمـــريـــكــا مع
مـــجــمــوعــة (5+1) لــلـــتــوصل إلى
إتــفـــاق مــلـــحق يــتـــضــمن الـــقــلق

اإلقليمي.
ولـكي نكـون واضحـ (على لـسان
)فــإن إيــقــاف الــطــمـوح الــكــاتــبــ
الـــنــووي الــعــســـكــري إليــران هــو
مصـلحة أمـريكيـة ملحـة يجب عدم
جــــعـــلـــهـــا مــــشـــروطـــة بـــاحلـــوار

اإلقليمي.
ــلح الــذي أمــا الــســؤال الـــثــاني ا
يـجب على واشـنـطن اإلجابـة عـليه
هـــــو مــــدى ارتــــبــــاط الــــتــــواجــــد
الــعـــســكـــري األمــريـــكي وحـــجــمه
بـالنـشـاط والدبـلـوماسي األمـريكي

نطقة? في ا
ــكن اتــبــاع طـريق وهــنـا أيــضــاً 
أوسط يـــشـــمل مـــثالً ربط اإلبـــقــاء
عـلى قــوات أمـريــكـيـة فـي اخلـلـيج
والــســعـوديــة مع إشــتــراط إنــهـاء
احلرب في اليمن وتقليل التصعيد

السعودي مع إيران.
إن لـدى كل من إيـران والـسـعـوديـة
حــوافــز قــويــة إلدامــة الـتــوتــر في
نطقـة ما دام يجعل أمـريكا تبقي ا
عـلى حمـايتـها الـعسـكريـة للخـليج
في ذات الــــــوقت الـــــذي يــــــعـــــطي
الـشرعـية لـلـنظـام اإليراني لـتعـزيز

نطقة. قوتها في ا
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إن هـناك أسـبـاب حقـيـقة قـد جتعل
ــبــادرة األمــريــكــيــة اإلقــلــيــمــيــة ا
نـطـقة. فـالـعقـوبات مـقـبولـة لـدى ا
األمريكية كـبلت اإلقتصاد اإليراني
ـا صـعّد وجـعـلـته يـعـاني كـثـيـراً 
من الـــغــضب الــشــعـــبي الــداخــلي
الــــذي بـــات يــــطـــالـب احلـــكــــومـــة
اإليـرانـيـة بالـتـركـيـز عـلى مـصـالح

شعبها الداخلية.

الـدبـلـومـاسـيـة في الـشرق األوسط
صالح األمريكية. لتحقيق ا

ـــلف ×عــــلى الـــرغم مـن أهـــمـــيـــة ا
الـنووي مـع إيران  إال أن سـيـاسة
أمريـكـا في الشـرق األوسط ينـبغي
أن تــــركــــز أيـــــضــــاً دفع األطــــراف
لـلـدخـول في حـوار إقـلـيـمي يـهدف
الى نـزع الـتـوتـرات ومـعـاجلـة عدم
ــسـاعـدة كل أطـراف الــثـقـة وذلك 

مجلس األمن الدولي أيضاً.
ــنــطــقـة هي إن أكــبـر قــوتــ في ا
إيــــران والــــســـعــــوديــــة والــــلـــذان
سـيـعـانـيــان كـثـيـراً في عـام 2021
نـتــيـجـة إنـخــفـاض أسـعــار الـنـفط
ـــكن لـــلـــبـــلـــدين واجلـــائـــحـــة. و
(وبــخـاصـة إذا حتــسـنت الـظـروف
الـــصـــحــــيـــة) أن يـــبـــدأ خـــطـــوات
تـــطــبـــيــعـــيـــة بــاســـتــثـــمــار احلج
لـلـسـعـوديـة وكـذلك زيـارة الـشـيـعة

السعودي إليران.
وهـذا قد يـكون فـيمـا بعـد لتـوسيع
نطاق التـعاون واحملادثات بـينهما
لـيشـمل الـيمن وسـوريـا والبـحرين
وقـد تــكـون اخلــطـوة الالحــقـة هي
إقناع إيران لوقف نشر تنكولوجيا
صــورايـــخــهـــا إلى أتـــبــاعـــهــا في
ـــنــــطــــقـــة. وعــــلى الــــرغم من أن ا
الــوصــول إلى هـذه األهــداف قـد ال
كنـاً  لكن حـتى الفشل في يبـدو 
بـــلــوغــهـــا قــد يـــوفــر صــيـــغــة مــا
(مستقـبالً ) لترتيبـات ملزمة تضع
حداً ألفعال إيران خارج حدودها.
إن أي دبـــــلــــومــــاســــيــــة جــــديــــدة
ــنـطــقــة يـجب أن لـواشــنــطن في ا
جتيب على سؤالـ مهم : األول
هــــو مــــدى شــــدة اإلرتــــبــــاط بـــ
الــتـوصل إلتــفـاق نــووي مع إيـران
والتـوصل لتـرتيـبات اقـليـمية ألمن
ـنـطقـة? وهنـا يـشيـر الـكاتـبان إن ا
ــنـــطـق إتــبـــاع مـــدخل من غـــيـــر ا
بـومـبيـو الـشمـولي الـسـابق  بربط
اإلتــفــاق الـنــووي مـع خــروج آخـر
جــنــدي إيــراني من ســوريـا ووقف
كن نـطـقـة! لـكن  انـشـطـتـها فـي ا
إيــجـاد حل وسط حـيـث يـتم الـبـدء

من جـانـب آخـر فــإن فــتـرة الــغـرام
الـــتي مــر   بـــهــا  نــظـــامي احلــكم
الـــســـعـــودي واإلمـــاراتي مع ثالث
إدارات ســــــابــــــقــــــة (بــــــوش اإلبن
وتـرامب)  لم جتـعـلـهم يتـخـلـصون
إيـــران. من جـــارتـــهـم الـــشـــرقـــيـــة
فــتــرامب ورغم أسـلــوبه الــقـوي لم
يرغب في الدخول بحرب مع إيران
ولم يــــــســــــتــــــطـع مــــــنع الــــــدرون
والصواريخ اإليرانية من الوصول

للسعودية واإلمارات.
إن كل من الــســـعــوديــة واإلمــارات
ــــكن لـــروســــيـــا يـــدركــــان أنه ال 
والـــصــــ أن يـــكــــونـــا بــــديالً عن
الضـمانـة األمريـكية ألمـنهـما وهذا
ـكن اســتـثــمـاره لــصـالح االدراك 
ــبــادرة اإلقــلــيــمــيــة األمــريــكــيــة ا

نطقة. وتقليل التوتر في ا
مع ذلـك يجـب التـأكـيـد لـلـسـعـودية
ـنطـقة أن والـشركـاء اآلخـرين في ا
كن أن تـكون متـساهلة أمريـكا ال 
مع الـتـهـديـدات اإليـرانـيـة ألمـنـهـا.
فــمــنـطــقــة الــشــرق األوسط تــبـقى
ـكن أن تـؤدي إلى حريق مـهمـة و
هــائل لــذلك فــإن تــواجــد أمــريــكي

عسكري مقبول يبدو معقوالً.
ــــــشــــــاكل عــــــلـى الـــــرغـم مـن كل ا
وروثة في الشرق األوسط ابتداءً ا
من القاعدة ثم داعش ثم الـتصعيد
ــــيـــلـــيـــشـــيـــاوي الـــعـــســـكـــري وا
والـــتــــصـــعــــيـــد الــــنـــووي  إال أن
الــرئـيس اجلــديـد قــد يــجـد أيــضـاً
ــــكن اســــتـــثــــمــــارهـــا. فــــرصــــة 
فـتـصـرفـات إدارة تـرامب قـد جتـبـر
كل من صـنـاع الـقـرار في واشـنطن
ــنــطـقــة عــلى إدراك مــحــدوديـة وا
النـهج احلالي للـتعـامل مع مشاكل
ـرء أن ال ـنــطـقــة. كــمـا أن عــلى ا ا
يـكــون ســاذجــاً بــشــأن طــبــيــعــيـة
النـظام في طهـران حتى يعـتقد أنه
لم يــعـد مـن احلـكــمــة اإلعـتــقـاد أن
ــتــحـــدة قــد ال تــواجه الــواليـــات ا

خيار يدفعها للحرب مع إيران.
{ باحث غير مقيم في مركز الدراسات
الستراتيجية الدولية بواشنطن.
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الـسـيـاسي والعـسـكـري والتـعـبوي
.بحيث بلحظـة تراجعت السعودية
واخلـليج بـسـبب خيـبـة األمل التي
أصــابـتـهـا من الـصـاعـدين اجلـدد "
الشـباب" والذين تـب ان  أعـمالهم
وبرامجهم ووعودهم  مجرد أحالم
بحيث ال يـستطيـعون حتى الولوج
عـــــــلى األرض داخـل تــــــضــــــاريس

اجملتمع العراقي !. 
…dO³  ÂUNH²Ý«  U öŽ

بــحـيـث بـدأت جــهــات عــراقــيـة من
واقع هؤالء الشباب الذين وصلوا 
مـتقـدمة  وغيـرهم من الـسيـاسي
ـغـازلة اآلخـرين الـقـدماء واجلـدد 
اســـرائــــيل عن طــــريق الــــقـــنـــوات
اخلـلـيـجـيـة لــلـحـصـول عـلى الـدعم
واحلـصـانـة واحلـمـايـة. وهـناك من
اتصل باإلسرائيلـي بشكل مباشر
.خصوصا وان  السياسة العراقية
األمــنـيــة لم حتــرك ســاكــنــا لـوضع
كـــوابح وطـــرق وقـــائـــيـــة وشــروط
قيم في جديدة على العراقي  ا
االمـارات والـبــحـرين والـســعـوديـة
ودول اخلــلـيج  وعــلى الـعــراقـيـ
سـافرين الى االمارات والـبحرين ا
خاصة والدول اخلليجية عامة بعد
تطبـيع تلك الـدول مع إسرائيل.ولم
يـلـجــأ  جـهـاز اخملـابــرات الـعـراقي
الى طـريـقـة مـا لـلـحـفاظ عـلى األمن
الـقـومـي الـعـراقي من خالل  فـرض
مـندوب مـنهـا يرافق جـميع الـوفود
الـعراقـية  مـهمـا كان نـوعهـا والتي
تزور دول اخلليج خصوصا ودول
ــلف الــغـــرب  عــمــومــا . بـل تــرك ا
ســــائـــبًــــا وهــــنـــا نــــضع عـالمـــات

واشـــنـــطن والـــريـــاض واخلـــلـــيج
واسرائيل !.
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الـــــعــــراق فـي حــــالـــــة أفـــــضل من
ـــتـــلك فـــريق الــســـابـق لــو كـــان 
سـياسي مـتـجانس ويـحب الـعراق
وتــقـوده رجــاالت دولــة  مـحــتــرفـة
ولـديـهـا مـسـاحـة وطـنـيـة مـعـقـولـة
.ألنـهــا فـرصــة ذهـبــيـة لــلـعـراق أن
يُــــمـــلي شـــروطه عــــلى واشـــنـــطن
احلـائرة لـيقـتـنص منـها اتـفاقـيات
أمـــنــيــة واقــتـــصــاديــة وتــنــازالت
مهـمة. وفي نـفس الوقـت يستـطيع
الــعـراق اعـادة هـيـكـلـة الـعالقـة مع
إيران وجـعلـها بـصورة أفضل. أي
يـنـتــقل بـهـا من ( سـيــاسـة الـسـيـد
ايـــران والــــعــــراق الــــعـــبــــد....الى

سياسة السيد مع السيد !) 
ـتـحـدة في فـلـيس أمـام الـواليـات ا
الـعراق كـضامن لـلحـفاظ عـلى عدم
فـــقـــدان الـــعــــراق والـــبـــقـــاء عـــلى
ناصـفة االيرانية مصاحلـها اال ( ا
الـــســـعــــوديـــة ) عـــلى الـــطـــريـــقـــة
الـلبـنانـيـة التي اسـتمـرت لعـشرين
عـــامــا  .أي تـــصـــبـــحـــا ســفـــارتي
الــريـاض وطـهـران العـبـ مـهـمـ
ـايـسـتـرو فـي الـعـراق وبـاشـراف ا
األمــيــركي .ولـــيس أمــام الــرئــيس
ـعـادلـة الــصـعـبـة بـايـدن اال هــذه ا
جدا .وبـالفـعل بدأوا بهـا منـذ اكثر
من ســتــة أشـهــر ولــكـنــهــا تـلــكـأت
بـــســبب ضـــعف  وخــوف حـــلــفــاء
الـســعـوديـة فـي الـعـراق. وبــسـبب
قوة وثـبات وتمـترس حلـفاء ايران
ـــــســـــتــــوى فـي الـــــعــــراق عـــــلى ا
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بال شك ان الـتـداعـيـات الـتي جـرت
والزالت جـــــاريــــــة في الـــــواليـــــات
ـــــتــــحــــدة أثـــــرت عــــلـى الــــواقع ا
السياسي في العراق. وعلى الرغم
من مـحـاولة الـسـفيـر األمـيركي في
بــغــداد الــتــحـرك  لــســد الــثــغـرات
ومـــحــاولـــة اإليــحـــاء بــأن االمــور
طبـيعيـة في العـراق .ولكن كل هذه
الـــتــحـــركـــات  مـــجـــرد مـــحــاوالت
تــطـمــيـنـيــة حلـلــفـاء واشــنـطن في

العراق لكي ال ينفرط عقدهم. 
بــــحــــيث حــــتى بــــالــــون تـــأجــــيل
األنـتـخــابـات هـوَ بــالـون من صـنع
الـسـفـارة االميـركـية نـفـسـها .وهي
الـتـي بـلـغـت ادواتـهـا الــسـيــاسـيـة
واالعـالمـــيـــة لـــتــــرويج مـــوضـــوع
التأجيل. لكي ال جترى االنتخابات
في مـــوعـــدهـــا خــوفـــا مـن فـــقــدان
جغـرافيـة االخطـبوط االمـيركي في
الـــعـــراق لـــصـــالح ايـــران او قــوى
أخـرى .ألن الرئـيس بـايدن وفـريقه
الدبلـوماسي والسيـاسي غير قادر
وفي هـذه االشـهـر الـقــلـيـلـة تـفـريغ
لفات نفسه الى ملف العراق. ألن ا
الـكـبـرى مـتـراكـمـة واخلـراب الذي
تــركه الــرئــيس تــرامب هــو اآلخــر
متراكم نـاهيك عن جائـحة كورونا
واالنهيارات  االقتـصادية واالمنية
ـتــحـدة نــفـســهـا داخل الـواليــات ا
!.الســـيـــمـــا وان خــروج ايـــران بال
ضـربــة من اجملـنـون تـرامب سـوف
تـــعـــود ايـــران قـــويـــة في الـــعــراق
وسـوف يـنـتـعش حـلـفـاء ايـران في
الـــعـــراق عـــلـى حـــســـاب حـــلـــفـــاء

األسـتـفـهـام الكـبـيـرة !  ولـكن حتى
ــراهــنـة لن تــنــجح أبـدا ألن هـذه ا
الــشــعب الــعــراقي بــقــرارة نــفــسه
مـنـاصـرا لـلقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـية.
ويــعــرف ان قــضــيــة (الــقــدس هي
قـضية نـبيـهم ورسولـهم محـمد بن
عـــبــد الــله صـــلى الــله عـــلــيه وآله
وســــلم) ولـن يــــنـــخــــدع الــــشــــعب
ــــســـتـــأجـــر الـــعـــراقـي بـــاالعالم ا
ــســـتــأجــرة والــوجـــوه واالقالم  ا
الـتي تروج لـهـا مواقع اسـرائـيلـية
عــلى مـراع الــتـواصل االجــتـمـاعي
.وان هكذا مراهنات تنعش شعبية
 أحـــزاب االسـالم الـــســـيــــاسي في
الــعـراق وتــنـعش قــوة وشــعـبــيـة

حلفاء ايران في العراق.
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جـمـيــعـنـا نـعـرف الــعـنـفـوان الـذي
تــشـعـر بـه الـقـيــادة الـتــركـيــة بـعـد
تـسجـيل انتـصارهـا األستراتـيجي
في قـره بـاغ عـنـدمـا فـرضـت تـركـيا
الـثــانــيــة" أذربـيــجــان" ســلـطــتــهـا
ونفوذهـا على اقلـيم قره باغ . وأن
هذا  الـنصـر  وفر لتـركيـا فضاءات
أسـتـراتيـجيـة واقـتصـاديـة وأمنـية
مـــهــمـــة وخـــطـــيــرة والـــتي بـــاتت
مــفــتـــوحــة لــلــوصــول  الى حــدود
. ولـكن لن تفـلح بهـا  تركـيا الـص
دون الـتــفــاهـمــات مع روســيـا أوال
وإيران ثانيا . ال سيما وان النصر
الــتـركي في قـره بـاغ كـان لـروسـيـا
وإيـران دورا فـيه والـهـدف تـطـمـ
تركيا وجرها مـن معسكر الواليات
ـــتــحــدة والــنــاتــو نــحــو احملــور ا
ـيـا  بـقـيادة اجلـديـد والـصـاعـد عـا
الــــصــــ وروســــيــــا والــــذي رأس

حربته ايران !. 
#وهـنـا أصـبـحت تــركـيـا مـضـطـرة
لـــصـــنع الـــتـــحـــالــفـــات مـع إيــران
وتــقـــويـــة الـــعالقـــة مـع روســـيــا .
ــقـابـل هـنــاك لــهـفــة صــيـنــيـة وبــا
وروسـيــة لـتــرويض تــركـيــا وفـتح
ــغـريــة أمـامـهــا لـكي الـفــضـاءات ا
تتـحالف مع ايران في الـعراق لكي
تـمـيل كـفـة الـعراق مـن خالل ايران
وتــركــيــا نــحــو احملــور الــصــيــني
الـــــروسـي وهــــنـــــا يـــــتم افـــــشــــال
ســـيـــاســـات وعـــراقـــيل وتـــرهـــيب
ـنع السـاسة واشنـطن في الـعراق 

والقـادة العراقـي من الـتقارب مع
. الص

بـحـيث أسـقـطت واشـنـطن حـكـومة
ـــهـــدي في الـــعــراق عـــادل عـــبـــد ا

. بسبب تقاربها مع الص
تـحـدة بـأسوأ ـا ان الـواليـات ا و
وهــنـاك أدارة أمــيـركــيـة حـاالتــهـا 
جديدة بقيادة الرئيس بايدن فبات
الـتحـالف " االيـراني - الـتركي" في
الـعراق هـو األقرب لـلواجـهة.وهـنا
ســوف تــتـقــهـقــر األســتـراتــيـجــيـة
الـسـعـوديـة وحلـفـاءهـا في الـعراق
من جهة  وفي نـفس الوقت سوف
تصنع مصدات بوجه اسرائيل في
الــعــراق مـن جـهــة اخــرى . واألهم
ســوف تـنــتــعش جــبـهــتي االسالم
السـيـاسي " الـشـيـعـيـة والـسـنـية "
في العـراق . أي ستـنتـعش الدعوة
وفـــروعـــهـــا وحـــلـــفـــاءهـــا وكـــذلك
ــســلــمــ ســـيــنــتــعش اآلخـــوان ا
وفروعهم وحلـفاءهم. وسوف تولد
ثـــنــائـــيــة حُـــكم بـــأســاس اسالمي
ومــثـلـمـا حـصل بـ حتـالف حـزب
الـدعـوة واحلـزب االسالمي بـفـتـرة
ـالـكي !!. وان حـصل اجلـعـفـري وا
ذلك ســوف يــتـم اجــتــثــاث جــمــيع
االســتـــراتــيـــجــيـــات الــســـعــوديــة
ـصــريـة واالردنـيـة واالمــاراتـيـة وا
في العراق وهذا سيـكون سببا في
تقـهقر احملـور السعـودي االميركي
ــصــري االردني الــذي االمـــاراتي ا
ولــــد بـــعـــد مــــا يـــســـمـى بـــحـــراك

تشرين!. 
WO dO √ …d UG  „UM¼ ÊuJð U0—
وعـــنـــد حتـــقـــيق مـــاوردَ أعاله في
الــعـــراق  يــعــني ضــربــة قــاصــمــة
لــلــمـــحــور االمـــيــركي اخلـــلــيــجي
الـــعـــربي اإلســــرائـــيـــلي. ونـــصـــر
إسـتـراتــيـجي مـتـصـاعــد لـلـمـحـور
الصيني الروسي االيراني التركي.
فــفـقــدان الــعــراق لـصــالح روســيـا
والـص وايـران يـعني كـارثـة على
واشـــنــطـن لــهـــذا ســوف تـــضــطــر
ـسـانـدة من ـتـحــدة و الــواليـات ا

اسرائيل الى :- 
1- الــتــنــازل االمـــيــركي لـــتــركــيــا
وداللـهـا تـمـامـاً لـكي تـعـود حـلـيـفـا
تحدة في يزا  للواليات ا قويا و
نـطقة والـعالم.وتـتعهـد واشنطن ا
ــــــوجب ذلـك حـــــمــــــايـــــة حـــــزب

اردوغـان وايـقاف جـمـيع االخـطار
األسرائيلية واخلليجية على تركيا
.ودعم تركـيا مالـيا .وحتى مـعاقبة
الــسـعــوديــة بـســبب مــقـتل جــمـال
خاشقجي وفتح ملف جنائي دولي
ضـد الـسـعـوديـة لـكي تـعـود تـركـيا

حليفا لواشنطن  !
تحدة 2-  أو ستضطر  الواليات ا
بــــاعــــطــــاء االيــــعــــاز الـى وكــــالـــة
ـركـزيـة CIA لـلـقـيـام اخملـابـرات ا
بـعمـليـة أنـقالب ناعـمة في الـعراق
وبال دمـاء  وعـلى طـريـقـتـهـا  الـتي
أتـبــعـتـهـا فـي الـيـونـان  والــبـانـيـا
وامـريـكا الالتـيـنيـة بـحـيث يتم من
خاللها اجتـثاث االسالم السياسي
بــنـــوعـــيه " الـــشـــيــعـي والــســـني"
وتــفــريـغ يــدي إيــران وتــركــيــا في
الـعـراق  وســيـكـون هـذا بــتـمـويل
ودعم خـلـيـجي واسـرائـيلـي.وحتى
ــا تــغــيــيــر صــيــغــة احلــكم في ر
الــعــراق لــيــكــون عـــلى الــطــريــقــة
ـصـريــة او الـفـرنـسـيــة وحـيـنـهـا ا
يـــدخل الـــعـــراق بـــعـــهـــد وتـــاريخ

جديد!.
3- أو الـقـيـام بـحــرب امـيـركـيـة او
اســرائـيــلـيــة  خـاطــفـة في ســوريـا
واخـــراج تــركــيــا وايـــران مــنــهــا 
وحــصــار الـــروس فــيــهــا. وفــرض
نظام سوري جديـد يوالي امريكا 
ويـؤمن بــالـتــطـبــيع مع اســرائـيل.
وسوف تكون ارتداداته في العراق
حـيث ستـتم عمـليـة اجتـثاث ايران
وتـركـيـا من الـعـراق ايـضـا واعـادة
العراق الى احلـضن االميركي دون
شـــريـك بـــاســــتــــثــــنــــاء الـــشــــريك

االسرائيلي السري  !. 
ولكن السؤال .. هل تستطيع ادارة
بــايـدن الــقــيـام بــذلك ? أم ســتـوكل

همة الى اسرائيل ?  ا
وهـــــنـــــا ...هل ســـــتـــــرد ايــــران ام
ســتـــصـــمت كـــعــادتـــهـــا مــادام ان
اجلـغـرافــيـة االيـرانـيـة لـم يـصـلـهـا

الرصاص والصواريخ !? 
والسؤال االخير

مَنْ ســيـسـبق مَـنْ في الـعـراق ..هل
احملـــور االمــــيـــركي االســـرائـــيـــلي
اخلــلـيـجي.... أم احملــور الـصـيـني

الروسي االيراني ?!
فـتــركـيـا إذن هي بــيـضـة الــقـبـان..

واحلصان األسود في السباق  !!
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لتقى الثقافي البغدادي على قاعة استضاف ا
ــنــعم حــمــنـدي جــواد سـلــيم الــشــاعــر عــبـد ا
لتـوقيع ديوانه اجلـديد (االدريس والـهدهد) مع
قراءة مجموعة من قصائـده في احتفالية شارك فيها
عدد مـن النـقـاد واالدبـاء مـنـهم الـروائي أمـجـد تـوفيق
والــنـاقــد عــبــداحلـســ صــنــكـور يــقــدم لــهـا األديب

الروائي صادق اجلمل. 
 وحضـرت حفل التـوقيع يوم امس اجلـمعة نـخبة من األدباء

ومحبي الشعر .

رسالة بغداد
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نتدى الثقافي البغدادي يكرّم الناقد شكيب كاظم  ا

»œ_«Ë dJH «  UOB A  WOð«c « dO « s  V½«uł ©ÂU¹_« pKðË®
ــشــاركــة فـيــهــا الســبـاب صــحــيـة ان ا
(االسـتـاذ شـكـيب طـاف مـع والـده مـدنا
عــراقـيـة شـتى مـثــلـمـا طـفت مع والـدي
قـبل ان يعود الى بغـداد ليكمل دراسته
اجلـامـعـيـة في بـغـداد عام  1975قـبـيل
ذلـك كان  اليفـارق الكتـاب في البيت او
اجلـامعة بل هـو يدلف دوما الى مـكتبة
ــكـتـبــة الـعــامـة لــيـســتـزيـد الــكـلــيـة وا
ويــــتـــعــــلم ويـــدقـق وقـــد افــــادته هـــذه
ـــتــرعــة بــأمل ــوســوســة ا احلــاســـة ا
ـضـي في تـألـيف اكــتـشـاف اجلــديـد وا
أكـــثـــر من عــشـــرين كـــتـــابــا فـي شــتى
صـــــنــــوف االدب والـــــنـــــقــــد وتـــــراجم
الـشخصيات كان كتابه عن ابي بكر بن
عـــيــاش االســدي الـــذي اعــده لــدراســة
ـاجـسـتـيـر جـزءا اسـاسـيـا في الـعـمل ا
الـنقدي االحـترافي فقد طـبع مرت لكن
االســتــاذ شــكــيب انــصــرف بــعــده الى
الــدراسـات احلـديـثـة في االدب والـنـقـد
فــكـتب عن مـجــمـوعـة كــبـيـرة من ادبـاء
وشـعـراء الـعالم الـعـربي ومـا زال يرود
الـساحة الـثقافـية مبـشرا باجلـديد غير

). وقــــال االديب مـــــتــــرفع عـن الــــقـــــد
ـتاز والـنـاقد أمـ قاسم (أن احملـتفى 
بـاعتزازه بنفسه فلم يعرف عنه انه باع
قـلمه حـتى وان عضه الفـقر بـنابه حتى
اضـطر يـوما من ايـام احلصـار الى بيع
ثـقفـ لهـا معزة كـتبه  والـكتـب عنـد ا
ومــنـزلـة في قـلـوبـهـم كـمـنـزلـة االبـنـاء 
ومــنــهــا بــيــعه كــتــاب الــنــحـو الــوافي
ـــرحــوم الـــدكــتـــور عــبــاس لالســـتــاذ ا

حسن).
WJzö*« dš«

واســتـــذكــر الــشــاعــر كـــاظم عــبــد الــله
الـعبـودي التسـمية الـتي اطلقـها رئيس
حتـرير جـريدة (الـزمان) الـدكتـور احمد
عــبـد اجملـيـد عـلـى احملـتـفى به ووصـفه
ـالئــكـــة عــلى االرض) في بـــانه (آخــر ا
احـتفالية اقامتها اجلريدة عام  2010
كــمــا اطــلق الــقــاص والــروائي حــنـون
مجيد على االستاذ شكيب بانه صاحب
مـنهج نقدي شامل يتسم بكثرة االطالع
صـادر امـا صديـقـنا ـعـرفة وتـعـدد ا وا
ــشــتـرك الــشــاعــر والـنــاقــد والــكـاتب ا
الــــــراحل رزاق ابـــــراهــــــيم حـــــسـن عن
احملـتفى به انه مثقف كبير بذاكرة حية
ــعــلــومــات وال مــتــوقــدة بــكــثــيــر من ا
ــعـطــيــات مــعــزولــة عن يــتــعــامل مـع ا
ا يشـير بدقة تـواريخهـا ومصادرهـا ا
ـصــادر امــا انـا فــمـا الـى الـتــواريخ وا
زلت مــبــتــدئــا فـي الــكــتــابــة والســيــمـا
الكتابة النقدية لكني شاعر منذ العصر
الـعـباسـي! واجد لالسـتـاذ شكـيب أكـثر
من امـتيـاز فيمـا طرحه من كتـابات لعل
ـوضوع  أهـم ذلك نبـوغه في تعـددية ا
تدفق في نقد فـقد استرسل هذا الـقلم ا
الـقصة والرواية والشعر  بل حتى نقد
ـتـاز بـوحدة الـنـقـد بـكـفـاءة عـالـيـة  و
الـنـهج إذ لم يـتـفيـأ ظالل أكـثـر من نهج
ـناهج رغم كـثـرة كـتـابـاته واسـتـدالله 
من سـبق عربياً واجنبياً ـ وميزة اخرى
هـي سالســـة االســــلـــوب اذ نـــلــــمح في
طـروحـاته الـنـقـديـة كـمـا بـقـيـة كـتـابـاته
رهــافـة االســلـوب وتــلـقــائـيــته  وكـذلك

عنى وغزارة الفكر)  عنده وضوح ا
واعـــرب الــكــاتب والــصـــحــفي حــمــدي
الـعطـار عن استـغرابه خالل مـداخلة له

عـن عدم وجود دراسـات عليا
عـن مـنــجــز االسـتــاذ شــكـيب
الــذي يـنـطــوي عـلى الــتـنـوع
والــــفــــكــــر واالدب  كــــمــــا له
اسـهـامات في تـقـو وتأديب
الـعـديـد من الكـتـاب واالدباء 
واليــــســـعـــنـي ســـوى تـــقـــد
ـنتدى الـشكر والـتقديـر لهذا ا
الـثـقـافي وهـو يـحـتـفي بـقـامة
وصـرح ادبي كبـير.  واسـتذكر
ـــواقف عن الـــعـــطــار بـــعض ا
العالقة الشخصية التي تربطه
بـاحملتـفى به خالل عملـهما في
مـكـان واحد بـجـريدة (الـزمان).
بـــعــدهـــا حتــدث احملـــتــفى به "
شـــــكـــــيـب كـــــاظم"عـن ضــــرورة
الـــــــتـــــــوثــــــيـق لـــــــدى االدبــــــاء
واســـتــمــراره في الـــبــحث وانه
مـايـزال لم يـجـد نـفـسه في شيء
من كـتابـاته الن مشـروع الكـتابة
طـــويل ومـــا يــزال هـــنـــاك مــا لم

يـكتب بعـد  ثم حتدث عن كتاب (اديب)
لـالسـتـاذ الـراحل طـه حـسـ وكـيف ان
الــكــتـاب يــعـكـس قـصــة حـيــاة كــاتـبه 
اضـــافـــة الى كـــتـــاب حـــديث االربـــعــاء
ـقـاالت الـتي تـنـشر ـشـتق اسـمه من ا ا
كـل يـوم اربـعــاء لـطه حــسـ وكـيف ان
الـقراء يحـترمون الكـتاب بيـنما الوضع
احلـالي في اخـتلف تـمامـا  كمـا حتدث
ـعوقات التي تواجه عن الـصعوبات وا
الـــكــتــاب اضــافـــة لــلــحـــديث عن امــور
الــثــقــافــة واالدب وفــتح بــاب الــنــقـاش
.×الورقة ثـقف الـعام بهموم الـثقافة وا
الــنــقـديــة لــكـتــاب وتــلك االيـام لــلــكـتب
شــكـيب كــاظم قـدمــهـا حــمـدي الــعـطـار
ـناسبة هذا االحتفاء .هناك من يخلط
بـ الـفـكـر واالدب! الفـكـر نـشـاط عـقلي
ــيـز يـعــالج قـضــايـا اجملـتــمع بـشـكل
مـبـاشـر امـا االدب والـنـقـد فـهـو نـشاط
فــكــري ذو طــابع رمــزي شــكـيـب كـاظم
ـارس الـنـوعـ في نـشـاطه الـثـقـافي
فـتـجـد في كـتـابه (وتـلـك االيـام) مـقاالت
فـــكـــريــة واخـــرى ادبــيـــة تـــنــتـــمي الى
(الـنقـد)شكيب كـاظم الهاجس عـنده هو
االثـر الـلغـوي في االبـداع ناقـد وباحث

جــاد ومــهــمـوم ومــلــتــصق مع قــضــايـا
ـفـكـرين واالدبـاء والـكتـاب.يـكـتب نـقدا ا
ـنقود! كتاباته فـيكون اقوى من النص ا
تـدعـو الى التـأمل في مقـاربـات مخـتلـفة
ـارس نقد النقد صريح ال لـلغةاحيانا 
يـــجــامـل  ويــهـــتم بل يـــقـــدس  الــلـــغــة
الـعربية  ويـعدها احلامل األكبـر للمنتج
الـثقافي وهو يـستوعب ما تـواجه اللغة
الـعربـية من حتـديات كـثيـرة ويدعو الى
تـنـميـة اللـغة مـن خالل الربط بـ اللـغة
والـثقـافة والـتقـنيـات احلديـثة والـتطور
احلـضاري.(وتلك االيام) :مفـهوم الثقافة
كـتاب (وتلك االيام ) الصادر من دار امل
لـلنشر والتوزيع  –دمـشق سنة االصدار
صفحة من احلجم  284يقع في   2020
ــتــوسط ويــضم  41مــقــاال فـي مــجـال ا

الفكر والنقد االدبي والسيرة الذاتية.
ـتـلـقي بـكـمـيـة شـكـيـب كـاظم يـحـاصـر ا
ــعـــلــومـــات والــذكـــريــات كـــبــيـــرة من ا
والـشخـصيـات واالفكار فـي كل مقال من
مــقـاالت هــذا الـكـتــاب! واخـتــار الـكـاتب
عنوانا غريبا (وتلك االيام) ويبدو هو ال
يــؤمن بـأن يــكـشـف الـعــنـوان مــضـمـون
الـــكـــتـــاب وال يــرى ضـــرورة ان تـــكــون
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اوّال :عن دار سـطـور في بـغـداد صدرت
لـــلــــكــــاتـب يــــوسف احملــــسن روايــــته
اجلـديـدة الـنـسّـاي ب  285صـفـحـة من

توسط  النوع ا
¡«b¼ô«

بـعـيـدا عن قـيـاسـات الـزمن ومـقـاسـاته
جاء االهداء فلسفيا مباغتا 

اما لوحة الغالف ففيها بالونات عديدة
اللـوحة مبـتسـمة لـغد اخر فـيمـا حلّقت

الطيور بل استقرّت في رأس البطل.
:مـثل حــصـانٍ مـتــحـفـّـز روّضـني ثـانــيـاً
يوسـف احملسن لـهـبوبـاته احلـارقة من
غفـوة الـضيـاع   بـحثت عن مالذي في
روايـتـه الـشـاسـعــة وتـمـاســكت بـلـجـام
حروفه وجـمالـها فـكان دلـيلي اجملـهول
وطـيــري الـنـهـاري بـديـعــاً مـثل حـكـايـة
عــشق روايــة الــنـسّــاي كــأفق مــفــتـوح
بـــحــاجــة ألذن صــاغــيــة وعــ ثــاقــبــة
تُـحـصي ضـجــيج الـقـرى الـتي حتـوّلت

ــربـع الــصــورة الــقــصي الــتـــخــيّـالت 
احلــسي واحملــســوس مــنـهــا  ال شيء
دن الضوء من كوّة واحدة . غير رؤية 
   اشتغال احملسن بالصحافة مكّنه من
امتالك ادوات القص وصَقَــلت موهبته
الـفـنّــيّــة كـتـابـة الـسـيـنـاريـوهـات الـتي
اشــتــغـل فــيــهــا وحــصل عــلى جــوائــز

مهمة.
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ـتــداخـلـة قــقص الـنـسّــاي الـقـصــيـرة ا
اشبه باخلـياالت و االحالم وهي تـتكلم
عن اجــيــال عـديــدة وغــرائـبــيّـه فــريـدة
ـمـيـز كـتـب الـروايـة بـلـغـة بـأسـلــوبه ا
إنَّ تلـميـحات احملسن شعـريـّة شـفيفـة 
وت وتخيالت عن النسّاي بـ حائط ا
جنـة وخيـول نون حـاء جتعـلنـا نخمّـن
الـــقــريـــة الــتي حتـــدث فــيــهـــا قــصص
احملسن ..هل هي مسقط رأسه شرقاً ام
هي حكايات البحـر التي ذكرها ماركيز
في قصـصه ربّــما هي قـرية في مـخيـلة
احملـسن لكـنّـهـا بال شك في عـالم يؤمن
بـــالـــتــــخـــيـالت واالســـاطـــيــــر رغم كل
مـرجـعـيـات بـطلـهـا الـثـقـافـيّـة لـفالسـفة
ان وغـيـرهم.تتـشـابك احداث الـرواية ا
تـلقي بل قـصصـها الـقـصيـرة وتـربك ا
ـفـتـوحة ـدورة وا في بـدايـة حواراته ا

فنهاياتها بدايتهما والعكس صحيح.
  تـسـتـمــر احـداث الـروايـة بـعـذوبـتـهـا
ــتـــلـــقّي في الـــروايــة كــلّـــمـــا تــقـــدّم ا
فـاحلكـايـة جـميـلـة حـديث عن االجـساد
الـبعـثـة والغـرائـبـية الـتي امـتلـكـها في
ــديــنــة حــواراتـه تــرسم مالمح واقـع ا
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ثنى ا

الى مــــديــــنــــة ضــــائــــعــــة وحتــــصي
ـدن الــصــحــراء الـلــصــيـقــة بــكــسل ا

همّشة. رائي ا وا
ابـطال طـفـيلـيـون يـعيـشـون التـخـم
والتخيّل واالفـكار على رمل الشواطئ
ويردّدون اهـازيج السـاقيـة وينـسلّون
بـــغـــوصــهم فـي عــادتـــهم الــســـرّيّــة 
يتـناسـلـون كعـيون عـابرة سـبحت في
المح البـؤر القـصـيـّة  تـبدو بـدوية ا
رغم شفـافيتـها اللـغويّـة منسـجمة مع
تأوهات نـون حاء وجـنّـة  متـصاحلة
مع الفطرة الغامرة في وضح النهار.
 ابــطـالـهــا الـرئــيـسـيــون مـتـخــيَّــلـون
انـــســـاهـم الـــنــــسّـــاي انّـــهـم ابـــطـــال
ـوتى حـائط فـتـوجـسوا عـلى حـائط ا
احلرب واحلـصـار الـذي يلـعـبان دوراً
هامّـاً في كلّ حـوارات جنّــة وظلـمتـها
احلالكة  رؤيتها ألشـياء مثقوبة مثل
لــــوحــــة جتــــريــــد تــــرسـم تــــنــــقّـالت
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بغداد

ـركـز الـثـقافـي البـغـدادي الـنـقاد كـرم  ا
شـكـيب كاظم .وقـدمت اوراق نقـدية من
ــنـــجـــز االدبي والـــنـــقــدي اشـــادث بـــا
لـلمحـتفى به "شكـيب كاظم" وشارك في
االحـتـفـاء  (حـنـون مـجـيـد وامـ قاسم
وبـاسم عـبـد احلـمـيـد حـمـودي  وكـاظم

العبودي وحمدي العطار)
 واشــــــار حـــــنــــــون مـــــجـــــيــــــد الى ان
(مـوضـوعات الـصـديق االستـاذ شـكيب

تـتـميـز بـالـروح التـعـليـمـية الـتـوثيـقـية
والـتـاريخـانـيـة  يزود قـارئه بـها عـلـماً
عــــلى عــــلـم  ودرايـــة فــــوق درايــــة مع
تـوثيق االحداث بأمـكنتها وأزمـنتها ما
ــكـنــنـا من الــقـول بــأن جتـربــته هـذه
الـكتابـية تنـفرد عن غيـرها هذه االيام).
وقـال االديب والـقـاص والـروائي بـاسم
عـبـد احلـمـيـد حـمـودي في بـرقـيـة بعث
ـــنــاســبــة الـــتي لم يـــســتــطع بـــهــا بــا

الــتي كــانت قــريـة مــلــيــئـة بــالــغـرائب
احملــضــة.مـزجت الــروايــة بــ الـواقع
واخليال  وألنـها في كل زمان وفي كل
مكان فهي عالم مـتداخل من الكوابيس
بــقـدر مـاهي حــالـة فـلـســفـيـة يــقـدمـهـا
احملسن لـشخصـيات ابـطاله ونـظرتهم
لـــلــمــوت واحلـــيــاة مــعـــا ورغم انــنــا
نـتـعـامل مـع حـوارات اشـبه بـالـسـراب
ؤلف من مشهد الى اخر جيت ينقلنا ا
معـاكس بعـيد عن الـواقع في منـتصف
كنك ان الرواية تضـيع البوصـلة وال 

تــــمــــيــــز هـــذا
الــــــدمـج بـــــ
الــــــــــــــــــــواقــع
واخلـــيـــال في
الـالمـــــــكـــــــان

والالزمان 
احـــــــــــــــــــداث
مــكــثـّـــفــة من
زوايــــــــــــــــــــــا
مـــخــــتـــلـــفـــة
حـــــــــــــوارات
ابـــــــــطـــــــــاله
ـشـاكـسون ا
نتهية غير ا
بحيث تدرك
انـك امــــــــام
شـــــــــــــــــــيء
عـجيـب فيه
تـــفـــاصـــيل
مــــخـــفــــيّـــة
ظــــاهـــرة ال

يـدلُّ عـلى بـاطـنه  في رقـعـة جـغـرافـيـة
ـــؤلّف واحــــدة تـــدور االحـــداث لــــكنّ ا
تـلـقي بعـيداً عن عـصره يحـلّـق بـفكـر ا
ـؤلف سـنـوات عـديدة ومـكـانه ويـقـدم ا
ــوت اجملـان في من احلــرب واالسـر وا
.   إنَّ مــشــاهــد تـعــلق فـي ذهن الــقـار
تفاصيل كل ابـطال الرواية تـعتمد على
دقّـة التـعـبـير الـذي رسـمه لـهم احملسن
واحليـز الذي يـتـفاعـلون فـيه لكـنه قـدّم
فكرة االنـساني ونظرته الـفلسـفية على

لسان بطلته جنة و نون حاء .
 يـعـتـمـد الـبـناء
الـــــــــــســـــــــــردي
لـــلــروايـــة عــلى
ـالذ وعــــــــــــلـى ا
اســـــتـــــنـــــطــــاق
االبــــــــطــــــــال من
حـــــــيـــــــوانـــــــات
واعشاب وبشر 
حـقــائق صــادمـة
وردت في الـبـنـاء
السـردي وتـغيـير
مــــــــــفـــــــــاجـئ في
التقد بواقعية 
روايــــة تّــــعَــــدُّ من
ادب الـــواقــــعـــيـــة
الـــســحــريـــة كــمــا
يـسـمــيـهـا الـنـقّــاد
الــغــربــيّــون  لــقـد
ـــــــؤلّـف اخـــــــفـى ا
انفعاالته واخطاره
وقـــدّمـــهـــا بـــرؤيـــة

خـيالـيّـة عـجائـبـيّــة شرح فـيـهـا ظروف
القرية التي هي بلدة بعد احلرب.

لقد اذهلني احملسن وهو يقدّم للمتلقّي
ـا يـزيـد من جـمـالـيّة اشـيـاء واقـعـيـة 
ـتـلـقّـي الـسـرد ويــشـغل ويـقـرب عــقل ا
ـكنني ان لالستمـرار في هذا الـنمو  
اقـــول ان روايــة الـــنــسّــاي مـن اعــمــال
ُـحبّــبة .شـخصـيات ابـطال الفـنتـازيا ا
الروايـة تّـتـسم باالنـعزالـيّـة واالغـتراب
ارسون اعـماال غـريبة مـثل الوقوف و
ـــوتى. تــزدحـم الــروايــة عـــلى حــائط ا
بتفاصيل غريبة مثل ابطال لعبوا دورا

في الرواية.
 WBI « ‰UDÐ«

لم يلتزم بوقت محدد ومنتظم لتسلسل
االحـــداث في روايــتـه بل جــعـل حــركــة
االحداث تـتكـرر لكـتابـة لسـرد بإسـلوب
ـدوّر داخل حـلـقـة يـجمـع ب احلـوار ا
االضـداد في الـزمــكـان رغم ان الـروائي
نـفسه مـثل زمـنـا يـتحـدّث عن الـنــسّاي

الذي هو ظرف ايضا حصل للقرية .
كــــمــــا جنـح الــــكــــاتب في رسـم مالمح
دينة التي كانت قـرية وجمع فيها كل ا
الـتــضـاريس واجلــغـرافـيــة وتـمـكن من
دمج االمـكـنة فـي بوتـقـة تـفـاعل ابـطاله
بــحــيث يــظــهـر لــلــمــتــلـقـي ان االمـاكن
اخليالية في الواقع هي حـقيقة مسترة

تلقي معا. في رؤية الكاتب وا
œd «

  اســتـــخــدم الــكــاتب اســلــوب الــســرد
بـاشر في مـعـظم اجزاء الـرواية لـكنّه ا
لم يترك ابطاله في حواراتهم القصيرة

غالف الكتاب

اجلــاذبــيـة في الــعــنـوان  بل هــو يـرى
تلقي الـغموض قد يخلق فـضوال لدى ا
ـعـرفة مـاذا يـعني هـذا الـعنـوان (وتلك
االيـام) وهــو يـقـول اعـتـمـدت قـول الـله
تـــعــالي  (وتـــلك االيـــام نــداولـــهــا بــ
الـناس )  يبدأ الكتاب بإهداء الى روح
 الـدكتـور عناد غـزوان  (استـذكار أليام
الـــدرس اجلـــامـــعي فـي قــسـم الـــلـــغــة
الــعــربــيـة بــكــلــيـة االداب بــاجلــامــعـة
سائي سنوات ـستنصـرية قسمهـا ا ا
قدمة فوضع لها 1975  -1970 اما ا
عـنوان اكـثر غرابـة (ب يدي الـكتاب)
يــوضح فـيــهـا اسـبــاب دفع مـثل هـذه
الــكــتب لــلــنــشــر وهي الــتـي اســاسـا
حتــتــوي عـلـى مـقــاالت ودراســات قـد

نـــشـــرت في الــصـــحف واجملالت (
ـقـاالت الـتي سـبق انـتــقـاء عـدد من ا
نــشــرهـا فـي الـصــحف خــوفـا من ان
يـطـويهـا الـنـسيـان لـتكـون بـ دفتي
ـؤلـف جـهـوده الــكـتــاب)لـقــد كـرس ا
عــلى الــنــواحي الــفــكــريـة والــثــقــافــيـة
وحرص ان يوضح بالنقد والتحليل كل
شـــخــصــيــة ومــا اخـــتــاره من كــتب او
مــقــاالت تـعــبـر عن رؤيــة الــكـاتب .ومن
مــنـهـجه ان يـســتـرجع حـيـاة االديب او
وضوع الذي الـكاتب االبداعية وكذلك ا
يــتـحــدث عـنه ومن حتــدث ايـضــا قـبـله

وبعده. 
في اجلــوانب الـنــقـديـة يـرصــد الـكـاتب
ظـواهر التجديد   من دون اهمال لدور
الـتـراث العـربي في تـأطيـر احلدثـة وما
بـعد احلـداثة.من يقـرأ هذا الكـتاب كأنه
قـرأ مـجمـوعـة كـبيـرة من الـكتب لـكـتاب
ومــفـكـرين نـذكــر مـنـهم ( الــشـاعـر عـبـد
ـفكر الفـلسطيني احملـسن الكاظمي- وا
إدوارد ســعــيــد- والــنــاقــد بــاسم عــبــد
احلـــمـــيــــد حـــمـــودي- والـــشـــيخ جالل
احلــنــفي الـبــغـدادي  –لــويس عـوض-
احـمـد مـطـلـوب- والـبـاحث قـيس كـاظم
اجلنابي- وجوزيف برودسكي- صادق
ازني- وقراءة جـالل العظم- الـعقـاد وا
فـي جتربـة الـروائي ارسـكـ كـالدويل-
ومـيـخـائـيل نعـيـمـة- وهل قـرأ اجلاحظ
(فن الـشـعـر )ألرسطـو" وتـطـول القـائـمة

لتمتد الى  41 شخصية.
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لــعل اهـم مــا في الــكــتــاب هــو مــقـال
بـــعـــنـــوان (حــديـث نــادر لـــلـــمـــفـــكــر
الــفـلــسـطــيـني إدوار ســعـيــد) ويـبـ
الـكـاتب ان إدوارد سـعـيـد اضـطر الى
مــغـادرة الــقـدس نـحــو الـقــاهـرة عـام
مع ابيه و افتتاح مخزن 1948
جتـــاري كـــبـــيــر ودراســـة إدوارد في
لـكـة فـكتـوريـا بـاالسكـنـدرية  كـلـيـة ا
ومـن ثم أرســـله أبـــوه إلى الـــواليــات
ـــتـــــــــــحـــدة عـــام  1951 لـــغـــرض ا
الــدراســة وحتـدث الــدكــتـور إدوارد
الـــذي أكـــمل دراســـــــــتـه عــام 1963
ـقارن وشـغـل منـصـب اسـتـاذ األدب ا
في جـامعة كـولومبيـا منذ تـلك السنة
وحـــــتى وفـــــاتـه في احـــــد مــــشـــــافي
نــيـويـورك  2003 ويــقـول ادوارد في
حـديـثه النـادر (ال يـكفي ان تـكون ابن
الـقــضـيـة بل يـجب ان تـكـون تـلـمـيـذا
لـهـا لـقد سـاعـدتـني الـلغـة كـثـيرا في
الـوصـول إلى اآلخر وإقـنـاعه بوجـهة
الـنـظر الـفلـسـطيـنيـة كـان هذا حتـديا
كـبــيـرا فـصـورتـنـا سـيـئـة أمـام األخـر
الــغـربي وحــاولت تـغــيـيــر الـصـورة
الـسـلـبـية إلى صـورة إيـجـابـية....وأذ
يــســأله احملــاور هل كــانت الــصـحف
األوربـيـة أو االمـريـكيـة حتـذف شـيـئا
مـن مـقــاالتك? يـجــيب إدوارد سـعــيـد
الـصحافـة هناك حـرة وال أحد يتدخل
فـيمـا تكتب لـكن األهم كيف تصل إلى
اجلـريدة ومن ثـم تقـبل اجلريـدة نشر
مـقالك إذ قبلت اجلريـدة كتاباتك فلن
تـكـون هـنـاك عـقـبـة في طـريـق الـنـشر
ـعـيــتك ونـزاهـتك ودقـتك وســتـكـون ا
هـي الشـفـيع لك في أن تـكتب وتـنـشر
ـكـتـوب  ومن ثم الـوصول إلى هـذا ا
تلقي وهو الهدف األساس القار وا
في عــــمـــلـــيـــة الـــكــــتـــابـــة وهـــذا مـــا
كـان)يــسـعى شـكـيب في هـذا الـكـتـاب
ــفـــاهــيم الى تـــنــاول الـــكــثـــيــر مـن ا
عرفية باسلوبه الـنقدية والثقافية وا
اجلـــاد وعـــلى الـــرغم مـن تــواضـــعه
الــشـديــد وانـكــار الـذات الــبـالغ فــهـو
وذج لسلوك عـزيز النفس متوازن و

ثقف العضوي. وموقف ا

قراءة نقدية في رواية النساي ليوسف احملسن 

ا يـعني انـه مسك جلـام احلوار مـنذ
الــبــدايــة.   تــعــد الــروايـة مـن روايـات
الـالزمــكــانـــيّــة رغـم انّــهــا جتـــمع بــ
الـرواية الـكالسـيكـيّــة وكتب الـتـوثيق
فالكاتب اراد ان يوثـّق ويفسّر التاريخ
لقريتـه او بلده ولو تـلميحـاً او يتعدّى
الـى كل مـــنــطـــقـــة في الـــعــالـم عــاشت
ـاثـلــة.    اعـتـمـد الـكـاتب في ظـروف 
تــداخـله الــسـردي عــلى لـغــة نـاضــجـة
تلقي ناهضه مدركا خطـورة ان ينقل ا
من اخلـــيـــال الى خــيـــال اخـــر واقــعي
وبـــذكــاء اقــحم مــرجــعـــيــته وثــقــافــته

احلاضرة في السرد.
ـوتى نـهـايـات الـراوي الـعـلــيم جـدار ا

متداولة وهروبات متكررة:
   ولـــعل الـــراوي الـــعـــلـــيم الـــذي هــو
الـسـارد هو من يـسـتـنـطق احلـيـوانات
واخملـلــوقـات االحــيـاء واالمـوات  ذلك
بدع اراد ان يكوّن بانوراما يعني ان ا
عن طــبــيـعــة اخملــلـوقــات وفــطـرتــهـا 
النسّاي الـوباء لم يقضي عـلى فطرتها
بل استـنطـقهـا  امّا الـسلـوكيـّـات فهي
مـنْ تتغير في رؤية فلسفيـّة لدستوبيا
ـــديـــنــة الـــتي كـــانت قـــريـــة  ولــعل  ا
الــنـــسّــاي هـــو انــسالخ عـن تــقـــالــيــد

والذهاب نحو التقليد.
ارهاصات ثمة شيء مـا يوقظ السكون

تدني : ا
ـوجودات شـرقـية  تـوصيـفـات غربـيـة 
كــعـصــا االوكـسـتــرا وقـطــة الـســافـانـا

وكلبته الرودفايلر 
مالحظـة:في الـثلث االخـير من الـرواية

لم يــعــد لـلــنــسّــاي مـوضع واســتــمـر
الــســارد بــنــقل احلـكــايــات الــولــيـدة
واستنطق كـل ما تبقّى من مـخلوقاته
 فــيـمـا قــدمت الــروايـة حـكــايـات من
ــســكــوت عـــنه بــلــبــاس ـــنــزوي وا ا
اسطـوري وسكلـوبيـديا اسـتندت الى
رسم ســــلـــوك الــــكـــائــــنـــات احلــــيّـــة
والــنــبــاتـــات لــبــنــاء ســـقف الــبــنــاء

السردي.
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 النساي قصّة عشق ووالدات متفردة
و (دستـوبـيـا) . االعتـزال او االنـعزال
واالغـتــراب ..اغــتـراب مــوضـوعي بل
مـــــــــادي وروحـي  مــــــــغـــــــــامــــــــرات
واسـتكـشـافات واسـتـنـطاق مـتـبادل..
نـص يـــحــتـــاج الـــنـــخب او الـــنـــخب
بـحـاجـة الـيه كـونه يـعـاكس تـنـبـؤات
تـلقّي فال زمـان وال مكـان  حوارات ا
ستشـعر ب احلياة لمـوس وا ب ا
ـوت.. رحــلـة الــنـسّـاي اســتـغـرقت وا
اسبوعاً بوعي الكتشف مواضع اللذّة
فـي طــــــيــــــاته . رغـم غــــــرائــــــبــــــهـــــا
وانـسالخــاتـهـا اخملـتـلــفـة بـ احلـلم
والكابوس رسمت حدود الرواية اما
ابـطالـهـا الثـانـويون فـكـانوا يـجارون
االبطـال الرئـيـس ..  روايـة النـسّاي
حتـصـد الف عـام من الـعـذاب وتـرسم
بخـطـوط واضحـة صـوراً عديـدة عـند
. عـمل ضـخم ونصٌّ يسـتحقُّ كل قار
ـطـاردة ..... لـقـد قـدّم احملـسن عـمالً ا
ـــكن ان تـــســـبـــر اغـــواره هـــائـالً ال 

زاجات بل الناقد احلصيف. ا
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هذا عنوان كتـاب د. فراس العتابي
ـوسـوعـة الـثـفـافـية دار صـادر عن ا
الـــشــــؤون بـــغــــداد الـــعـــام 2018م
بــحــدود ( (159صـــفــحــة يــتــنــاول
ـراة من الــكـتـاب تــاريخ تـهــمـيش ا
انسان الـكهف الى العـصر احلديث

الــغــزامي ) بــأنه : ( فــرع من فـروع
الـنـقـد الـنـصـوصي الـعـام  ,ومن ثم
فـهــو احـد عــلــوم الـلــغـة وحــقـول (
االلـسـنـيـة  ) مـعـنى بـنـقـد االنـسـاق
ــضــمــرة الــتي يــنــطــوي عــلــيــهـا ا
اخلــطـاب الــثــقــافي بــكل جتــلــيـاته
وصــــيـــغه ....) ص , 22ويــــضـــرب
الباحث امـثلة من شعـر نزار قباني

كاالتي : 
  انني اكتب حتى اتزوج العالم

      انـــا مـــصـــمـم عـــلى ان اتـــزوج
الـــعــالـم فــنـــزار لم يـــكن يـــرى كــوة
الــــــــعــــــــالـم الــــــــرحـب اال مـن خالل
السيطرة على اجلسد االنثوي فهو
( يـريــد الـعـلــو فـيــجـعل من الــعـالم
انـــثـى وهــو الـــفـــحل ) ص , 25الن
رأة موشومة بضعف العقل برأي ا
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ومن خـالل الــكــشف عن االنــســاق
ـضــمــرة في اخلــطـاب الــثــقـافي ا
ـــتـــلـــقي في ويـــحـــيـل الـــبـــاحث ا
تعـريف النقـد الثقـافي الى كتاب (
الـنقـد الـثـقافي قـراءة في االنـساق
ــضــمــرة لــعــبــدالــله الــثــقــافــيــة ا

ـرأة الــذكـورة وحــدود جـغــرافـيــة ا
لـيس هـذا العـالم الـواسع االفق بل
اجلسد الذكوري  ,يقول نزار ايضا

:
ليس لي زمان حقيقي خارج لهفتي

     انا زمانك
ليس لك ابعاد واضحة   

  خارج امتداد ذراعي   
   انا ابعادك كلها
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( وهـكـذا كـان احلـديث عن جـسـدية
ؤنث االنثـى وال عقالقـيـة اجلسـد ا
هــو الــنـــسق الــعــربـي الــثــابت في
واصفات فقط االدب النها وبهـذه ا
تـعطي لـلفـحل مـايريـد من امتـياز )
ص: , 26ويتـتـبع البـاحث الـتاريخ
االنـثـوي ابــتـداء من ( رجل الـكـهف

ـازت عالقته انسـان الغـاب الذي ا
رأة  ,النه لم يكن بـالـوحـشـية مـع ا
يحصل عليها انذاك ( اال عن طريق
الـصــيـد الـبـدائـي ولـيس عن طـريق

تبادلة ) ص 34. القناعات ا
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ثم يــتـدرج بـالـتــاريخ االنـثـوي بـعـد
انسان الـكهف فيـتطرق الى الزواج
قدس الذي كان منتشرا من الهند ا
ــتــوسط ومــاكـان في الـى الـبــحــر ا
بـابـل ااذ ان فض بـكـارة الــبـنت من
قبـل النـاس العـادي مجـلبـة للـعنه
لك ـعـبـد وا واالمـراض امـا كـهنـة ا
وخدام االلهة فهم وحدهم القادرون
عـــلـى جتـــنــيـب الـــفـــتـــاة االصـــابــة
بـــاالمـــراض وصـــد الـــلــعـــنـــات عن

دينة ) ص 36. الناس وا

ــرأة ســلــعــة وبــعــدهــا اصــبــحت ا
جــســديـــة كــمــا في بـــابل اذ تــكــون
بـحـيـازة من يرمـي اليـهـا قـطـعة من
ـعـبـد الــنـقـود وهي جـالــسـة امـام ا
وهكذا بقي الرأي السائد ان الرجل
ــرأة مـــنــذ احلـــضــارة افــضـل من ا
ـة وال سـيـمـا في الــيـونـانـيـة الــقـد
فـلـسفـة ارسـطو فـقـيمـتـها ان تـكون
ـرأة عــفـيـفــة ومـدبــرة والـواقع ان ا
عـت عبـر التـاريخ في دور االمـومة
رأة وتقوقت على الذي بزغت فيه ا
الرجل فـي القـيادة واتـخذت كـاالهة
وظـهـرت احلـركات الـنـسـويـة الـيوم
رأة في الـعالم لـلمـطالـبة بـحقـوق ا
رأة تـتـفوق في اجملـتمع ورأت ان ا
كـــلـــمـــا ازدادت مـــعـــرفـــة بـــالـــعـــلم

والثقافة.

وشوم حكاية العقل الناقص واجلسد ا

فراس العتابي

غالف الكتاب

دعوون في حفل التكر qHŠ∫ ا
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أنـــور وإحــســـان وأكــرم الـــقـــيــمـــاقــجي
...ثـالثـة أشــقـاء أطــبـاء من الــعـراق ذاع
ـــاضي صـــيـــتـــهم في عـــقـــود الـــقــرن ا
مــوهـوبــون  بـالــفن الـتــشـكـيــلي  وبـ
الـــرسم الـــنـــحت والـــتــصـــويـــر تـــألــقت
ريـشـتـهم وخـطـوطـهم وأنـتـجـت لـوحات
تـشـكيـليـة احـترافـية نـالت إعـجاب كـبار
الــنــقـــاد والــفــنــانــ في داخل الــعــراق
وخــارجــة  وتــركــوا أرثــاً فــنــيــاً زاخـراً
بـعـنـاصـر الفن واإلبـداع إلثـراء الـسـاحة
الـثـقافـية الـعراقـية  ولـتـبقى نـتاجـاتهم
الفنية مدخالً مناسباً الستقراء مشهديه
بـكر في الـفـنون الـتـشكـيلـيـة وسفـرهـا ا
الــعـراق ورمـزاً وامــتـداداً لـعـظــمـة الـفن

الرافديني األصيل .
حـالفني احلظ للتعرف عليهم واالندماج
مـعهم اجتـماعياً بـحكم صلـة القرابة مع
زوجـي مـــعن الـــقـــيـــمــــاقـــجي  وزيـــنت
رسـومـة بطـريـقـة احتـرافـية لـوحـاتـهم ا
جــدران مـنـازلـهم  والـتي رسـمت بـدافع
الـتـسـليـة في أوقـات الـفـراغ  جاءت عن
مـواهب ربانـية أسـفرت عـن هذا الـعطاء
ية نـظرا لتـفرغهم ولـيس كدراسة أكـاد
ــهــنـة الــطب  وان إحــسـاس الــطــبـيب
المـس األشــــيــــاء وبــــريق الــــفـــــنــــان 
الــعـنــاصـر وطــبـيــعـة اخلـامــات وكـذلك
اإلحـــاطـــة بـــقـــوانــ الـــتـــكـــوين وعـــلم
نظور أتاح لهم أن يعبروا الـتشريح وا
بـطالقة عن الـعالم من حولـهم  وهذا ما
يـؤكـد لـنـا أن االرتـبـاط وثـيق  بـ الـفن
س حـــيــاة والـــطب فـــكالهـــمـــا عــمـل 
الـنـاس و مـشـاعرهم فـإذا كـان الـطـبيب
يعالج اآلم الناس ومعاناتهم فأن الفنان

يعالج اآلم اإلنسانية ومعاناتها .
وهــنــا البــد مـن تــســلــيط الــضــوء عــلى
الـشخـصـيات الـطبـية الـفنـية الـبغـدادية
في بـداية تكوين الـدولة العراقية   األخ
األكـبــر  الـدكـتـور  إحـسـان  اخـتـصـاص
األشـعة الـسيـنيـة وأول من أسس مـعهد
األشـعــة الـواقع قـرب مـسـتـشـفى مـديـنـة
الـــطب واليــزال قـــائــمـــاً لــغــايـــة الــوقت
احلــاضــر وكــان شــغــوفــاً بــفن الــنــحت
والـــتـــصــويـــر الـــفــوتـــوغـــرافي في ذلك

الــعــصــر  ثم شــقــيــقه الــدكــتــور  أكـرم
اخـتصاص أمراض اجلـهاز الهضمي  
وكـان رســامـاً مـوهـوبـاً وتـلـمـيـذاً المـعـاً
ألشـهــر رواد الـفن الـتـشـكـيـلي الـعـراقي
في الــعـصــر احلـديث  الــفـنــان الـكــبـيـر
الـراحل عـبـد الـقـادر الـرسـام  الـذي كـان
صـديـقاً حـميـماً ومـقـرباً لـوالدهم احـمد
الــقــيـمــاقــجي  أمــا الـشــقــيق األصــغـر
الدكتور  أنور  اختصاص في األمراض
الـنسـائية والـتوليـد  فقـد تميـز بالرسم
عــامـة والــكـاريـكــاتـيــر خـاصــة  إضـافـة
لـلتخطيطات الطبـية الرائعة باستخدام
ـدرســة عـبـد ـائــيـة مــتـأثــراً  األلــوان ا
الـكـر مـحـمـود وعـائـلـة الـفـنـان احلاج
مـحمد سـليم من خالل صداقته الـوثيقة
بـالــفـنـان سـعـاد سـلــيم الـشـقـيق األكـبـر

للفنان والنحات  جواد سليم .
ولــدوا ألســـرة بــغــداديــة كــانت تــســكن
مــحـلـة جـديـد بـاشــا في شـارع الـرشـيـد
بـبغـداد مطـلع القـرن العـشرين  درسوا
ـهن الـطـبيـة وبـرعوا فـيـها واحـتـرفوا ا
لـكية بـعد أن تـخرجوا من كـليـة الطب ا
الـعـراقـية    أبـدعـوا في رسم دروسهم
ـقررة في منهاجهم الدراسي في سني ا
دراســـتــهـم األولــيـــة الــتي حـــازت عــلى
أعـجاب مـعلـميـهم ومدرسـيهم وتـفوقهم
فـي احلــــصص الــــتي تــــتــــضــــمن رسم
خــارطـــة كــمــا في درس اجلــغــرافــيــة و
الــطــبـــيــعــة في األطــلس والــرســومــات
الـعـلـمـيـة في مـادة األحـيـاء  مع وصف
ودراســة بـعض اجلـوانب الــتـشـكــيـلـيـة
جملـموعـة من اللوحـات الفـنية من خالل
اخلـطـوط واأللوان واألشـكال والـتغـلغل
داخـل الــلــوحــات الـــتي تــمـــثل الــزمــان
ـكان والذاكرة واألماني واألحالم في وا
جتــارب الــفـــنــانــ الــثالثــة  من خالل
تـأثـرهم بـالـتـجـارب الـفـنـيـة الرائـدة في
ــا ســاعــدهم فـي تــنــمــيـة الــعــراق  و
وصـــقل مــوهـــبــتــهـم عالقــة الـــصــداقــة
الـوثيقـة ب والدهم رحمه الـله والفنان
الـكـبـيـر عـبـد الـقـادر الـرسـام الـذي يـعـد
احــد أوائل احلــركــة الــتــشــكــيــلــيــة في
الــعـراق  فــكـان الـرســام الـنــافـذة الـتي
اطـلوا منها على  عـالم الفن التشكيلي .
وتــنــوعت رســومــاتــهـم مــابــ كــراسـة
الـرسم الـتـي وزعهـا مـحـمـد صـالح زكي
ـــدارس  مــنـــذ تــاريخ   1929الـــتي بـــا
ضـــمت عــدد مـن الــرســومـــات  ألعــمــال

نـحتيـة في كليـة الطب وقـتذاك  إضافة
لـــــعـــــدد من  رســـــوم بـــــورتـــــريـــــهــــات
لـشخصيات سياسـية  عراقية ومصرية
ثـل  مـنـهم  مصـطفى  وأجـنـبيـة  و
الـعمري  جعفر العـسكري   جعفر أبو
ألـــتــمن  جـــمــال بـــابــان  عـــلي جــودة
ـــدفــعي   مــحــمــد األيــوبـي  جــمــيل ا
الـصـدر  رشـيـد عـالي الـكيـالني  رضا
الـشـبيب   نـوري سـعيـد ثـابت صاحب
النحاس باشا جـريدة حبزبوز الهزلـية 
رئــــــيس وزراء مـــــصــــــر في حــــــقـــــبـــــة
الـثالثـيـنـيـات   وفـنـانـ وشـخـصـيات
ســيـاسـيــة مـصــريـة أخـرى  ونــسـتـون
تــشــرشل رئــيس وزراء بــريـطــانــيـا في
lord حـقبة الثالثيـنيات  لورد اسكيت
ثل أمريكي    asquthأدولف منجو 
ـاضي   لـويـد في ثـالثـيـنـيـات الــقـرن ا
جــورج    lioyd Georgeوالــســيـاسي
 Ramsay Mcdonddهريت هوفر
  Herbect H coverفضالً عن رسمه
بـورتـريـهـات إلخـوته وأقـربـائـه وصور
الـــوالة والـــبـــشـــوات والـــســـيـــاســـيــ
ـلـيئـة الصـارمة ـمـثلـ بوجـوههم ا وا
ـــتـــمـــيـــزة الـــتي زيـــنت وشـــواربـــهـم ا

صورهم .
فـي عـام   2017كــلـفت من قــبل عـقــيـلـة
الـطبيب انور القيماقجي السيدة مائدة
صــاحب اخلـضـيــري وأوالدهـا األربـعـة
مـحمـد  مؤيـد  احمـد  عالـية  بـاجناز
كـتـاب يؤرخ  الـسـيرة الـفـنيـة  لـوالدهم
وأشـــقـــائه وعـــرض لـــوحــاتـــهم  الـــتي
جتــاوزت ال   200لـــوحــة   فــشــرعت
بـإعداده حيث لم يسـبق وان كتب عنهم
من قـبل الـصحـافة والـفن  فهي جتـربة
فــريــدة واإلعالن ألول مــرة عن فــنــانـ
عـراقـيـ عـاصـروا اجلـيل األول لـلرواد
ـؤسسي الفن التشـكيلي في العراق  و
وحــيث أن الــكـتــاب مـتــخـصص بــالـفن
الـتـشــكـيـلي اتـصـلت بـالـفـنـان والـنـاقـد
صـالح عــبــاس رئــيس حتــريــر مــجــلــة
تـشـكيـل التي تـصـدر عن وزارة الثـقـافة
الــذي اخـذ عـلى عـاتــقه اإلخـراج الـفـني
وفي مطلع  2019صدر الكتاب للكتاب 
عـن دار األديـب فـي عــــــــمــــــــان / األردن
لــيـؤرخ مـسـيــرة  الـثالثي الـقــيـامـقـجي
اإلبــداعـيـة الـزاخـرة بــلـوحـات مـتـعـددة
ـواضـيع تـنـطق جـماالً وتـبـ احلـياة ا
الـبـغداديـة لتـلك الـفتـرة احملصـورة ب
نـهـايـات الـقـرن الـتـاسع عـشـر وبـدايات
الــقـرن الــعــشـرين لــتـؤرخ ذاكــرة فـنــيـة
بـلـوحـات مـخـتـلـفـة  تـسـتـحق الـدراسـة
والـتـوثـيق والتي بـقـيت طـيلـة حـيـاتهم
فـي الظل ولم ترى النور أال بعد وفاتهم
صادر الفـنية التاريخية  لـيكون احد ا
ومــرجـعـاً  لــلـمـعــرفـة الـفــنـيـة كــوثـيـقـة

رسمية مدونة بكتاب .
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وأول مـن أسس مــــعـــهــــد األشــــعـــة في
الـعراق الكائن قرب مـشفى مدينة الطب

عظم ببغداد في باب ا
 ولــد فـي مـنـطـقــة جـديــد حـسـن بـاشـا
ســنة  1907وهــو االبن الـبكــر لـلســيد

احــمــــد حــســـ الــقــيـــمــاقــجـي دخـل
الــكــتــاتـيــب لـتــعــلـم الــقــــرآن الــكـريــم
والـعـربيـــة قبـــل دخولــه إلــى مـدرســة
أمونيــة االبتدائية   وكانــت مدرســة ا
ـوذجـيـــة مــن كافـــة الـنـواحــي تطل
ـيـدان بـنـايـتـهـا الـفـخـمـة عـلى سـاحـة ا
ـمــتــازة من الـطالب وتــضم الــنـخــبــة ا
ــتــفـوقــ  وفــريـقــاً من مــخــتـاراً من ا
ــدرســـ األكــفــاء  وكــانـت مــعـــارض ا
درسـية الـرسـم مـن ابـرز النشــاطات ا
حــيــث تــأثـــر كــثــيــــرا بــصــديق والــده
ــقـرب رائـد حـركــة الـرسم في الـعـراق ا
الــفــنـان عــبـــد الــقــادر الــرســـام لــكـنـه
اتـخـذ فـناً أخـر مـن الفنــون التشـكيلية
وهــو فـن الـنـحـت وبــرع فـيـه وهـنالـك
عــدة صـور توثيـقيـة تبـيـن مـا يصنعـه
بــيـديـه مـن أعــمــال نـحــتـيــة بــحـرفـيــة
عـاليـة عمـل كـثيـر مـن التـماثيـل ولكـن
لألسـف لـم يتبقـى منهـا سـوى الصـور
الــتـي تـــدل عــلــيـهـــا فــقـط واحــتــمــال
هــنــاك تـمـثــال رأس البـن عـمـه مـحـمــد
رفيـق عـارف القيماقجـي  رئيـس أركان
لكــي اجلـيــش العـراقــي فــي العهـــد ا
وكـانــت هــذه الـتماثـيــل تزيــن بـيتهــم
الـــواقــع فـــي شـــــارع احلــريـــــري فــي
مـنطـقــة االعظـمية بـعــد انتـقالهــم مــن
مـنطـقــة جـديــد حـســن باشـــا وأكمــل
ــتــوســــطـة دراســــته لــلــمــرحـلــتــيــن ا
ــركــزيــة ـدرســــة ا والــثــانــويـــة فـــي ا
ـعظـم والتـي تقـع علـى ـنطقـة بـاب ا
نـهــر دجـلــة قــرب وزارة الـدفــاع وكـان
ـنتسـبـ لكليــة الطـب فـي بغداد أول ا
وأول دفـعـة تـتـخرج مـنـهـا ســنة 1932
ولــه صــور فـي حـفـل الــتـخــرج وبــرع
أيـضـاً في فن الـتـصـويـر الـفـوتـوغرافي
بـعـد حـصـولـه عـلـى كـامـيــرا وقــد تـرك
ــنـاطـق لــنـــا مـجــمــوعــة مــن الـصـــور 
بـغـداد واحملافظـات الـعراقيـة األخرى 
بـعد تخرجه من كلية الطب اشـتعل فـي
ـلكـي وابـتـدأ الـتـحضـيـر ـسـتشــفى ا ا
ـملـكـة لـنـيـل شـهـادة الـتخـصـص فـي ا
ــتـحــدة لــيـذهـب هـنـــاك بـعـد احلــرب ا
ـيـة الثـانيــة ليتـخصـص بـاألشعة الـعا
الـسـينية مـن جامـعـة لنـدن ليعـود إلـى
وطــنـه لــيــؤسـس مــعــهـــد األشـعــة فـي
الـــعــــراق ويـــعـــد أول مــن أسـس هـــذا
ـعهـد وظـل يعـمـل فـي مجـال األشعة ا
لـكـي وهـنالـك قـاعـة ـسـتشــفى ا فـي ا
فـي كـليـة الـطـب ببغـداد سـميت باسمه
تـثـمـينـاً لــدوره وجهــوده وخـدمتـه فـي
ـهــنـــة اإلنـســانـيــة كـان يــعـمـل هـــذه ا
لـكي  وبـعد سـتـشفـى ا صـبـاحــا في ا
الـدوام يعـمل في عيادته الـتي افتتـحها
في بـيـتـهـم الـقد بـجـادة جـديـد حـسن
بــاشــا  شـــارع الــرشـــيــد قـــرب قــهـــوة
الــزهــاوي لـتــواجــد الـشـــاعـر الـكــبـيــر
الـزهـــاوي بـهــا واحـتـلـت عـيـادتـه فـي
مــكـان مـطـبـخ بـيـتـهـم وكـانــت كـبـيـرة
وشــارك فـي أول مـؤتـمــر طـبــي عربــي
عـــقــــــد فــي الـــقـــاهـــــرة ســـــنـــة 1938
ــشــــاركـة  400طــبــيــب مــن جــمـيــع
أنـــحــــاء الــوطــن الـــعــربــي وعــــد مــن
ـــؤتـــمــــرات ظـل يـــعـــمـل فـي اجنـــح ا
مـجـال الـطـب إضافــة لهـوايتـه فـي فـن
الــنــحـت والــتـصــويـــر الـفــوتــوغـرافـي
الـــذي تــــرك أرثـــا فــنــيــــا فــيــهــا  ولـم
يـحالفـه احلـظ فـي الـزواج وظـل عازبـاً
طــوال حــيـــاته وفي مــصــاحــبــاً ألخــيه
ورفـيق دربه د. اكـرم القمـياقـجي  بقـي
الــدكـتــور إحـســان يــعـمـل فـي عـيـادتـه
ـنـيـة عـلـى اثــر حـادث إلــى أن وافتـه ا
مـؤسـف عندمــا صدمـه بـاص مـصلحـة
نـــقل الـــركــاب الــــذي أدى إلـى وقــوعـه
وارتـطـام رأسـه عـلـى الرصـيـف وفـارق
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ولـــد فـي مـنـطـقـة جــديــد حـسـن بـاشــا
ســنـة 1909البــوين  احـمــد وشــفـيـقـة
وعـــاش فـي داره الـكــائـنـــة فـي مــحـلــة
جـديــد حسـن بـاشــا فـي العـشــرينـيات
واكـمـل دراسـته االبـتـدائـيـة في مـدرسـة

ركزية ـأمونية ثم مدرسة الـغربية وا ا
ــتــفــوقـــيـن بــالــدراســـة  وكـــان مـن ا
ولـشــدة ذكـائـه وتـفوقـه عـبــر صـفـوف
عـــدة وانــهــي الــثــانــويـــة قــبـل أخــيـه
ـــعــلـــمــيـن أحـــســـان دخــل مــعـــهـــد ا
ـدة سنة واحدة  ومن ثم وتـخرج منه 
أصــبح مـدرســاً في مـدرسـة الــصـنـائع
فــي بـــغــــداد ولـه صــــور عـــديــــدة مـع
طالبـه  كـان لـلـصـداقـة الـوثـيـقــة بـيـن
والــده والـفـنــان الـكـبـيــر عـبــد الـقــادر
الـرســام األثـر الـكـبـيــر عـلـى مـوهـبـتـه
الــفــنـيـــة وكــان أكــثــر أخــوتـه  تــأثـراً
بــالــرســـام حــيـث بــانـت فـي رســـومه
ولــوحـاتـه شـــبه كـبـيـــر ألسـتـاذه ولـه
صـــورة وهـــو طــفــل صــغــيـــر وبــيــده
فـرشـاة يرسـم بلـوحة وثقت له من قبل
وسـيقى وتعلم عـائلته  وكـان يهوى ا
الـعزف على الـعود  كمـا كـان لصداقـة
ومــصـاحـبــة نــوري الــســعـيـد لـوالــده
احـمـد الـقيمـاقجـي فـي مـجلـسـهم اثـر
فـي قــبـولـه فـي الــكـلـيـــة الـعـســـكـريـة
وكـان أول اسـم يتـم قبولــه فـي الكليـة
الــعــســكــريـة الــعــراقـيـــة ولـه صــورة
تــوثـق ذلـك قـبـل مـع ابـن عـمـه رفـيـق
عــارف القيماقـجـي الـذي أصبـح فيمـا
بــعــد رئـيـس أركـان اجلـيـش الـعـراقـي
ولشـدة ذكائـه قبـل ثـورة  1958تـموز 
لـم يـــرق ألبــيه إن يـســـتـمــر بـالــكـلــيــة
الــعــســكــريـة جــاء ذلك لــشـعــور والـده
بـذكـاء ابـنه وطـمـوحـه فـارا د ان يـكون
طــبـيـبـاً يــسـتـفــاد من ذكـائه احلـاد في
ـهن إنـسـانـيـة  وكـان له مااراد أكـثـر ا
فـدخل كـلـيـة الـطب وتـخـرج فـي الدورة
الــثــالــثــة  ? 1934وكــان مـن الــطــلــبـة
ـتـفـوقـ واألول عـلى دفـعـته  فـي كل ا
ـــراحـل الـــدراســـيـــة حــيـث حـــصـــد ا
الـــكــثـــيـــر مــن اجلــوائــــز ولـه صـــور
تــــوثــق هـــــذه الــــفــــتـــــرة مـع رئــــيـس
الــــوزراء و األمـــيـــر عـــبــــد اإللـه وهـــو
يــتــســـلم مـنــهـم اجلــوائـــز وحتــتـفـظ
عـائلتـه بـصـورة زيتـيـة ضفــاف دجلـة
وقـصـر شـعشـوع لـه  رســمهـا بتاريـخ
 1929وأخـرى صـورة شـخصية
لـلـجــد حســ الـقيـمـاقجـي فـي 1930
ولـألسف الـكــثـيـــر مــنـهـــا ضــاع خالل
هــذه الـفتــرة  بعــد تخـرجـه مـن كلـيـة
الــطـب اشـــتـغـل طـبــيـبـــا جــراحــا فـي
ـلكي الـكـرخ اجلـمهـوري مـستـشـفى  ا
قبل عام  ? 1958وكان مهتماً  بشــغله
وطـــمــوحــه لــلــتــخـــصــص لــكــن ظــل
عـلــى حبــه لـلرســم والـفــن وســنحت
لـــه الــــفـــــرصـــــــة إلكـــــمــــال دراســـــــته
ــتـحــدة والــتـخــصص فـي الــواليـات ا
ــيـــة األمــريــكــيــة بــعـــد احلـــرب الــعــا
الـــثــانــيـــة ? 1946فـــطـــار مـن مــطـــار
احلـــبــانــيـــة إلـى مـــصـــر ومـن هــنـــاك
اســـــتـــقل الــــبـــاخــــرة إلــى الـــواليـــات
ــتــحــدة عـن طــريـق انــكـلــتــرا وفـي ا
واليــة فـيـالديـلــفـيــا وجـامــعـتــهــا حـط
رحـــالــه وابـــتــــدأ بـــإكـــمــــال دراســــته
لـلتخصـص فـي موضـوع رسـالته  داء
ائيـة وحصـل علـى الـكلـب واألكياس ا
ــــرتـــبـــــة األولى مــن مـــجــــمــــوع 90 ا
طــبـيــب أمـريــكـي وأجـنــبـي ولــذكـائـه
ــفــرط عــيـن أســـتـاذ مــســـاعـد لــكـنـه ا
رفــض العــرض وذلــك حلبــه وحـنيـنـه
إلــى بـلـــده  وان يـعــمـل فـي بــلــده فـي
ــارسـه وبــعـــد الــتـــخــصـص الـــذي 
رجـوعـه إلــى الـعـراق وحـصـولـه عـلـى
شــهــادته الـعـلـيــا فـي الـطـب عـاد إلى
ـلــكي  وبـعـد قـيـام ثـورة ــسـتـشـفى ا ا
 1958حاول وزير الصحة نقله إلى
ـاً بأن مـديـنة الـديـوانيـة حـيث كان حـا
يــكــون مــعـــيــداً في كــلــيــة الــطب لــكي
يــسـتـفـيــدوا من عـلـمه  فــرفض الـنـقل
وقـدم اسـتـقـالـته  وصــرح بـعــد فـتــرة
زمـــنــــيــــة أن الـــســــبـب هــــو اســـبـــاب
شـخـصـيـة  اشـتـعل بـعــد ذلـك طـبيـب
خـــــاص وظــل يــــعــــمـل عـــــمــــلــــيــــاتـه
اجلـراحـيـة  فـي مـستـشــفى الـراهـبـات
إلــى أن انـتــقـل إلـى جـــوار ربـه ســـنـة
 1979وكانـت عيادتـه فـي شـارع

األمـــ احـــد فـــروع شــــارع الــرشـــيــد
ويـذكـر بـأنـه كان لـه مـرسـم خـاص فـي
بـيـت الـعائـلـة الــذي انـتقـلـوا إلـيه قبـل
ـيــة الــثـانـيــة فـي شــارع احلـــرب الـعـا
احلـريـري وهـنـاك كان الـنصـيـب األكبر
لـرسـومه والتـي آلـت إلـى عـائلـة أخيـه
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 ولــــد فـي ســـنــة  1914فـــي مــنــطــقـــة
جــديـــد حــســن بــاشــا مــن أب عـراقـي
احـمـد القميـاقجـي  ولد في سنة 1873
بـبغداد وأم عراقيــة شــفيقة علــي ياور
ولـــــدت فـــي ســـــنــة  1883بـــبـــغــــداد
أمونيــة أكمــل دراســته فــي مدرســة ا
االبـتـدائـية مـوثـقـة دراسته هـذه بـصور
ـــــدرســــــ وصــــــورة مـع الـــــطالب وا
أخـــرى مـع صــديـق طــفـولــتـه الــرســام
ـشـهـور سعـاد سلـيم  احتـفظــت بهـا ا
عـائـلتــه لغـايــة الوقـت احلـاضــر حيـث
ارتــبـط الـصـديــقـيـن بـصـداقـــة وثـيـقــة
الـتـي أثـرت فـي تنميـة موهبتـه الفنيـة
فــي الــــرسـم ثــم أكــــمـل دراســــــته فـي
ـتـوســطـة وهـنــا ـدرســـة الـغـربـيــة ا ا
بــدأت مـوهـبـتـه فــي الرســم لـيـســاعده
عـروف عبـد الكريـم محمـود األسـتاذ ا
مـع االسـتعـانة بـكراســات الرسـم التـي
درسـة فـي  بواسـطة وزعــت لهـم فـي ا
عــروف مـحـمــد صالـح زكـي الـفـنــان ا
ابـتــدأت رحـلـتـه مـع الفــن والرسـم فـي
ســنة  1929وهــو اليـزال فتيـا ســن أل
 15حيــث ضمــت كراســة الرســم لــه
مـــا يقــارب إل 12صـــورة ورســم فــي
الـسادســة عشــر مــن عمــره صورتـان
أحــــداهـــمـــــا جلـــامــع احلـــيـــــدرخـــانـه
واألخــرى مـن احلــضــارة الــرافـديــنـيــة
تــمـثــل الـتـــراث الـبــابـلـي وحــيـن بـلـغ
عـمـره مابيـن سن   27 _ 17كـان طالباً
ـركزيـة ثـم فـي ـدرسـة الـثـانـويـة ا في ا
كـــلــيـــة الــطــب تــضــمــنــت رســـومــاته
كــايــكـاتــيــر لــشــخــصــيــات سـيــاســـيـة
عـراقيـة كمـا جسـدت رسـوماته بعـض
األمـراض التـي تـصيـب جـسـم اإلنسان
ضـــمـن مـــنــهــــاج دراســـتـه فـي كــلـــيـــة
الـطــب بـعـــد تـكـبـيرهـــا ومـشـــاهـدتـها
ــايــكــروســــكــوب ورســم فــي حتـــت ا
الــــســـــنـــوات مــــابـــيــن1939 _ 1937
رســــــوم لــــبـــعـــض األهل واألصــــدقـــاء
1937 واألقـــــــارب  شــــــــارك في عـــــــام 
عرض بـرسوم كايكاتير سياسي في ا
الــزراعـي وبــعـــد تــخــرجـه مــن كــلــيــة
ـلكي سـتـشــفى ا الـطـب واشــتـغـاله بـا
ومــن ثـم ذهـــــابــه إلـى احملـــــافـــــظـــــات
الــشــــمــالــيــة واشـــتــغـــاله طــبــيـب فـي
اجلــيـش حـصـل عـلـى مــوافـقــة إلكـمـال
دراســـته الــتـخــصـصــيــة وســـفـره إلـى
ـيــة الثـانـيـة مـصــر بعــد احلــرب الـعا
وعـمـل هنــاك وتـدرب لـفتـرة وجيزة من
ثم سـافـر من مـيـنـاء االسـكـنـدريـة بـحراً
إلــى دبلـن بايرلـنـدا وخـالل رحلته في
الــبـاخــرة رسم كــثـيــر من الـركــاب مـعه
والتــزال بعـض هـذه الرسـوم موجـودة
لــــدى عـــائـــلـــتـه وفـي ايـــرلـــنـــدا درس
وتـــخــصـص بــاألمـــراض الــنــســــائــيــة
والـتوليـد وهنـا رسـم جيرانـه وبعـض
أصــــدقـــــائـه وال تـــــزال الــــبـــــعـض مـن
لـوحـاتـه هــذه مـحتـفـظــة بهــا عـائـلتـه
فـي مـسـتـشــفى روتانـدا بـايـرلـندا رسم
أجـمل رسـومه لـلـمـرضـات والـطـبـيـبات
الــعـــامالت مــعه في ســنــة  1949بــعــد
عـودته الى الـعـراق واشـتـغـاله كـطـبيب
مـــتــخــصـص بــاإلمــراض الـــنــســـائــيــة
ـلـكـي الذي ـسـتـشـفى ا والـتـولـيـد في ا
سـمي بعد الثورة مستشفى اجلمهوري
بـــــعـــــد عـــــام 1961اصـــــبـح مــــديـــــرا
ــسـتـشــفى الــكــرادة لـلـوالدة ومـن ثـم
مـــســتــشـــفى دار الـــسالم  لــلــوالدة  ثم
مـديــر مـسـتـشـفى الـعـلـويـة والـفـردوس
ــــهـــنـــتـه والــــهالل األحـــمــــر  تـــفــــرغ 
اإلنــســانــيــة  وعــيــادتـه الــكــائــنـــة فـي
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فـاجأ سماحـة السيد حسـ محمد هادي
الــــصــــدر قــــراءه بـــثـالث حــــلـــقــــات من
مـــوســـوعـــته (الـــعـــراق اجلــديـــد) وهي
سـلسلة غير مسـبوقة تصدر بهذا احلجم
واالتــسـاع واجلـهـد خالل نــحـو عـقـد من
الـزمان. ومنذ ايـام تلقيت بـاقة مؤلفة من
ثالثــة كــتب لـلــصـدر افــتـتح بــهـا الــعـام
ا اراد االشارة الى ان سنة 2021. وكأ
حـاشـدة بـاالوجـاع واجلـوائح لم تـمـنعه
من ان تـــكــون عــامـــا لالنــتـــاج الــفــكــري
والــعـطـاء الــتـألـيــفي يـطل فــيه عـلى عـام
جــديـد يـأمـل ان تـتـحــقق فـيه االمــنـيـات
عطلـة. ولعله ينوي ـرجأة والتمنـيات ا ا
الـقول ان التحديات تزيد االقالم االصيلة
والـنـفوس الـطـيبـة اصرارا وتـعـزز فيـها
ـواصـلـة. وال نـغالي اذا طـاقـة االبـداع وا
قـلنـا ان هذه الطـاقة تمـثلت لدى سـماحة
الـسـيد الـصـدر بأبـهى الـعنـاوين بـحيث
حــمـلت الـكـتب الــتي صـدرت في جـزئـهـا
احلـادي والـستـ (اصـداء) وفي جزئـها
الـتـالي (حروف مـغـموسـة بـحب الوطن).
وبـــاجلـــزء الــثـــالث والـــســتـــ (هـــمــوم
عــراقــيــة). وكــنـت قــد قــلت في تــقــريض
ســابق ان الــصـدر واحــد من قـلــة نـادرة
يـحـمل في قـلبه اوجـاع وآمـال وتطـلـعات
ثل هذا الدفق. فهو لم يلجأ الى بـالده 
الــســلــوكــيــات الــتي دأب الــبــعض عــلى

ـنـابر ـارسـتـها عـبـر وسائل االعالم وا
الـسـيـاسـيـة وتـؤدي الى اشـاعـة الـفـرقـة
زاج العام وتـعميق اخلالفـات وتعكيـر ا
ــمـــارســة احلــضــاريــة بل هـــو اخــتــار ا
والـسلوك الـوطني الصـادق فوظف قلمه
ـعـرفـة ـا يــنـقي االجـواء ويـوسع افـاق ا
ويـنـمي مدارك احملـاجـة بحـيث ال تـخرج
عـن جـــوهـــر اهـــدافـــهـــا وال تــــســـقط في

مستنقع التحريض.
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 واذا طـالـعـنـا مـقـاالته الـتي تـضـمـنـتـها
ـوسـوعة االجـزاء الـثالثـة االخـيـرة مـن ا
فـاننـا نذهل لـروح التهـدئة والـتأني التي
ـفردة تـطـبعـها وخلـاصـية الـتـدقيق في ا
ـواضـيع الـتي يـتـصـدى لـها ومـحـتـوى ا
قــــــلـم الـــــصــــــدر كـل ذلك فـي اطــــــار من
ـسؤولية االخالقية والشرعية وااللتزام ا
ـتحفز الـعقالني. ويذكـرنا هذا الـسلوك ا
نطـلقات ـؤازر لقيم اخلـير واحملبـة  وا
احلــكــمــاء ودعــاة الــنــهــضــة واصــحـاب
الـقـضـايـا االنـسـانـيـة الـكـبـرى انه يـقـدم
نـفسه مـصلحـا اجتـماعيـا يدعـو الى عقد
سـيـاسي وطـنـي جـديد بـأمـس مـا تـكون
ر احلاجة اليه في الزمن الصعب الذي 
به الــعــراق. وبـرغم ان ســمـاحــة الـســيـد
حــســ الـصــدر انــخــرط مـنــذ مــغـادرته
الـبالد الى فضاء احلرية في اخلارج في

ـــعـــارضـــة مـــا يــــعـــرف بـــا
الـسـيـاسـيـة قبل  ?2003اال
انـه ظل محافظا على سمات
لـم تتـوافـر لـدى شـخـصـيات
جــايـلــته او حـاكت طــريـقـته
ـقارعـة وتـقـد الـدلـيل فـي ا
الـعقلي واحلجة الثابتة النه
بــاخـتـصـار نــأى بـنـفـسه عن
االعــيب الـسـيــاسـة ودهـالـيـز
ـغلـقة الـتـحالـفات والـغرف ا
واكـتـفى بـالـعـمل حتت سـماء
صافية مفتوحة تبدأ من افق
تـربيته العائلية واالجتماعية.
وال تـــنـــتـــهي اال بـــأفق اعـــلى
واكــثـر اتــسـاعـا وصــفـاء هـو
افـق احلـــمــــيــــة الــــوطــــنــــيـــة
ــبــدئـي الــذي هـو واحلــرص ا
مـــزيج من ثـــراء مـــعــلـــومــاتي
وثــقــافي وبــنـاء نــفــسي مــتـ
يـقـوم عـلى اسس ثـابـتـة يـنـظر
الــعـالم الــيـهــا فـيــدرك عـمــقـهـا
وقــدرتــهـا عــلى الــتــحـمل ورفع
ــســؤولــيـات وكــأني به اثــقل ا

يــتــمــثل قــول االمــام عـلـي عـلــيه الــسالم
(قـولوا اخلير تعرفـوا به واعملوا اخلير
تـكونـوا من اهله) ويقـينا ان الـصدر قال

اخلير وعمل به ايضا. 
ـنـصف احلـديث ـراقب ا ويـتــعـذر عـلى ا
عن الــنـتــاج الــعـقــلي لـســمـاحــة الـســيـد
وسـوعة دون الـصـدر متـمثال بـاجـزاء ا
الــتـأكـيــد عـلى خــصـوصـيــة رؤاه وتـفـرد
مــسـتــوى تـفــكـيــره واسـلــوب مـعــاجلـته
لـلـمـعـضالت. فـهـو ال يـكـتـفي كـمـا يـفـعل
مــعــظم الــكــتــاب بــتــكــرار الـكـالم او مـا
ــشـكــلـة) او يــوصف (بــالـدوران حــول ا
كــشــفـهــا بــتــردد وخـجل او احلــديث عن
بـعـض جـوانـبـهـا بل يـحـرص بـاجـتـهـاد
وسـالسـة عــلى تــقــد حـلــول واقــتـراح
بـــدائـل تـــوفـــر عـــلى اصـــحـــاب الـــشـــأن
ومـتخذي القرار مغـبة الضياع او فقدان

 Îö¹uÞ gOFð s  V¹–U _«

كربالء

s¹b « ¡UO{ wKŽ

و ما

rþU  wKŽ

 Ê«dOD « WŠUÝ

مـا هــو الـدرس الــذي يـهــديه الـتــاريخ بـاجملــان وال أحـد يــلـتــفت الـيه? أنك ال
تـستـطـيع خـداع الـنـاس الى األبـد. قـد يـطول عـمـر اخلـديـعـة وقـد تتـوغل في
تـقاتلون حياتنـا اليوميـة وترتقي الى مـصاف احلقيـقة وفي سبـيلها يـتقاتل ا
فيمـا بينـهم ويسـفحون دمـاء بعـضهم يحـسبون أنـهم يفـعلون الـصواب الذي
سيجـازون عليه يـوم الفـزع األعظم والسـعيد الـسعـيد من يكـتشف زيف هذا
األمل قبل فوات األوان. يعـتمد طول عـمر اخلديعـة أو قصره على طـبيعة كل
رء طـيلة من اخلدعة واخملـادع واخملدوع. بعض اخلـدع طويل األمـد يرافق ا
حياته فيتعامل معه عـلى أنه مسلمة ال يطالـها شك. تتعايش الشعوب واأل
ان وعلى مر التـاريخ مع مثل هكذا خـدع أو أوهام فترتـقي الى مصاف اال
ـدى القريب. هناك القاطع ويصبـح جزءاً من ثقافة يـصعب مواجهـتها على ا
قابل خدع قصيرة األمد تنطلي على الناس لبعض الوقت قبل أن تنكشف با
حـقيـقـتـهـا لكـن بعـد تـتـرك خـلـفهـا آثـاراً مـدمـرة وبعـد أن حتـفـر في الـنـفوس
ـنافـقون في حزازات وعـداوات وشكـوك. بـرع السـياسـيـون واالنتـهازيـون وا
ـعاصـر ضـلل النـازيون والـفاشـيون ـنا ا الضـرب الثـاني من اخلـدع. في عا
واالنظـمـة الـشمـولـيـة كمـا األنـظـمة الـديـنـية من قـبـلـها الـنـاس في كل مـكان
ـوعود ـتفـوق أو العـقيـدة األسـمى أو اخمللص ا وقادوهم الى أوهـام العـرق ا
رض والفقر ـوت وا أو الفئة النـاجية وكانت النـتائج في كل احلاالت الدم وا
واخلراب. في بـلدنـا العـراق فـإن جمـاهيـر النـاس لم تـفلت من شـباك الـكذب
تاجـرة على مـدى سبعـة عشر عـاماً بـأصناف مـبتكـرة ومطورة واخلديعـة وا
ولـئـيـمـة من اخلـديـعـة الـقـائـمـة علـى الـشـحن الـعـاطـفي الـذي يـسـتمـد طـاقـته
ــغـرضـ عــلى شـتى اجلـهـنــمـيــة من أكـاذيب الــتـاريخ وأوهـامـه وتـخـيالت ا
أسمـاءهم وعنـاوينـهم. لـقد الـقى جهـلة طـارئـون على الـسيـاسة أو مـأجورون
ستقبل شباك خدعهم عـلى البسطـاء من الناس وضربـوا لهم وعوداً زائفـة 
ـقدرتـهم االحـترافـية زاهر يـنـتظـرهم في الـيوم الـثاني مـن االنتـخابـات. وهم 
العـاليـة في الـنصب واالحـتـيال وفي اسـتثـمـار نقـاط الضـعف الـعاطـفي لدى
ـواطـنـ لـعـبوا عـلى األوتـار احلـسـاسـة الـتي تـمس أما جمـهـور واسع من ا
معـتقـد هؤالء أو واقع عـيشـهم البـائس ولقـد أصابـوا في هذا جنـاحاً كـبيراً.
ا غـنم وسلب بينما ال يزال اآلخـرون ينهشون في بقايا البعض منهم قسم 
فريسة اسمها ثروات العراق وثقافته وتاريخه. لكن كان البد من أن تنكشف
حقيقة األكاذيب يوما. كان البد من أن يستيقظ الناس في
طـاف فـيدركـون حـجم اخلداع الـذي أوقـعهم نهـايـة ا
فـيه الـتـافـهـون طـيـلـة هـذه الـسـنـوات الـعـجـفـاء. لـكن
لنحذر من تـدوير آخر للـزوايا ومن خدع أخرى هي
ـقـبـلة ـنـاسبـة االنـتـخـابات ا اآلن في طـور االبتـكـار 

ناسبات أخرى تليها. و

ـفـضــلـة لي ومـا اكـثـر مـعـقل الـفــقـراء لـكـسب الـرزق احلـالل ومن األمـاكن ا
الفديوات والصور التي انشرها في كل زيارة جتد البسطيات 

ـة للـبـيع  اشـرطة فـديوات عربـات الـعصـيـر والفـواكه واخلـضر  مالبس قـد
وتسجـيل بائـعي الطـعام والـچاي كل شي حتـتاجه جتـده هنـا اما عن الـباعة
فـيـعـجـز الــلـسـان والـقـلم عـلـى وصـفـهم  غـيـرة وحـمــيـة وصـدق وفـقـر سـكن
أجسـادهم لكـنـهم كرمـاء ويهـبـون الروح لـكل محـتاج كـمـا كانـوا باألمس مع
هـذا االنـتـحـاري الـنـ الـفـقـراء  يـحـبـون سـاحـة الـطـيـران  وايـضـا الـسـاحة
حتبهم  فهـي مثلهم فـقيرة ال يـوجد فيهـا خدمات  أهـملتهـا الدولة مـنذ سن
وسـنـ فــلـهــذا أصـبح  عـشــقـهم أزلي  تــوارثـوه من اآلبــاء الـذين ســبـقـوهم
باالسـتـشـهـاد  في نـفس هـذه السـاحـة قـبل سـنوات  قـبل اشـهـر كـنت هـناك
وسمعت بائع العصير  يقول شـربت بربع دينار  قلت له رخيص السعر قال
ـنصور ب خـمس تاالف ال عزيـزي انطيني من شربت الفـقراء اكو عصـير با
الشربت مالتك أطيب وألذ  شربت العصير وأعطيته الف
ديــنــار  وقــلـت له الــبــاقـي لك  رفض وأعــاد لي 750
وهو يقول احلـمد الله والـشكر. غـادرنا ابو الـعصير

ة  البس القد وأبو اجلاي  وأبو ا
وأبو الرمان والتفاح  لهم الرحمة جميعا.
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نطقة والعالم في بداية عام 2020م  دخل العراق  ودخلتْ معظم دول ا
في أزمة مخيـفة  لم يسـبق لها مـثيل في تاريخ الـكوكب إنهـا أزمة (الوباء
القاتـل كورونا)  وكـان ( اخملبـول حمـزة) حاضـرا في هذه األزمـة كعادته
األسطوريـة  فذكرني حـضوره هذا بحـضوره  قبل( 17عام) عندما دخل
العراق في أزمة احتالله من قبل أمريـكا والوباء ( بوش)  فال فرق عند (
اخملـبـول حـمـزة) بـ الـوبـاء كـورونـا  (والـوبـاء بـوش)  وال حـتى (الـغـبـاء
فـهو اليهـتم إن وقع عليه هوش ) فظـهرت هنـا شخصـية حمـزة الالابالي 
كورونا  او وقع هـو على كورونـا  وال يهتم إن هـرجوا حوله  او تـنابزوا
ضي عليه  او سخروا منه  وال يـهتم لو (عفطـوا ) او ( زكطوا)  فهو 
إلى حيث يـريد  وال ينـزعج حتى من سـفيه ألـقابه ( الـدابة)  وكـان دائما
يقول: اليوم (تـعفطون)وغدا تـندمون!  دخلتْ مـدن العراق كابوسـا مخيفا
الـنـاس خـائـفـون  كـأنهـم يـنـتـظرون أمـرا نـازال مـن الـسمـاء  حُـجـروا في
البيوت  كما يحجر الدجاج في بيوتاته الضيقة  وبدت تطفو على احلياة
تسارعة اخمليـفة مظاهر لم يألـفها الناس من قبل : الـكمامات  الكفوف ا
دن رفق الـتـباعـد االجـتـماعي  غـلق األسـواق  وا التـعـفيـر والـسالم بـا
دارس  والطـرقـات  حيـرة في الـوجوه   وتـعطـيل الـدوام القـسـري في ا
وفتور في رحالت الـطيران بـ الدول  ارتبـاك في اجلو  والبـر  والبحر
 فمن خرج من العراق اليدخـله  ومن دخل اليخرج منه  إلى متى? حتى
تأذن السـماء  أويـصرّح بـذلك( حمـزة )! وكثـير من الـناس راح يشم في
انفه رائحـة غريـبة  فـبدت الهـستـريا علـى الوجوه  وبـدا الهـلع واضحا 
ـوتون  وكـيف يُـدفـنـون !  بـدا صـراع ب وصار الـنـاس يـفـكـرون كـيف 
وهـستـريا اجملـان  بـ حمـزة من جهـة  وب مـحيطه هسـتريا الـعقالء 
الذي ينـعته (بـالدابة)  ..العالم كـله حجـر في ثقب اإلبرة  ..وحمزة لوحده
كـائن جـبـار!لـديه تـقـريـر اعـفـاء خـاص من كـورونـا كل هـذا حـدث وحـمزة
ينا وشماال  وكلما )  يتقلب  ارس ( حكمة مالذة العيش اال للمجـان
حذروه وقـالـوا له (استـر عـليـنـا ياحـمزة  واهـجع قـليـال)  وجدوه أكـثر 
ـا فكـر من فكر في المباالة  بـل ازداد معدل جـوالته التي التـنتـهي  ولر
أن يربـطه في  عروة الـبـاب !  وكان دائـما يـقـول: أنا وكـورونا وحـدنا في
الطـريق  أنـا من اللـبـائن  وهو من الـدفـائن!  لنـلـعب بهـا يـاكورونـا انا (
الفطير) وأنت ( الزحير)  أنا مخبول  وأنت مجنون  واخملبول حقه على
اجملنون  ..وفي ذات يوم رأى حمـزة احدهم يـسوق دراجـة  وقد بالغ في
الـتـوقي فـلـبس رأســا زجـاجـيـا  ثم أحـاط هـذا الــرأس الـزجـاجي بـلـفـافـة
ـا يـثــيـر حـفـيـظـة نـايـلـون بــيـضـاء كـواقـيـة  فــراحت تـتـطـايــر في الـهـواء 
الضـاحك  فاتـخذ حـمـزة اقرب حـائط مسـنـدا له  وأخذ يـضحك بـصوت
عال  وهو يـقول انـظر يـاكورونا  من اخملـبول يـاكورونـا ? أنا  ام هو?!..
ثم يـعود لـيـردد عـبـاراته : اتـركـوني لوحـدي مع كـورونـا  الـعب مـعه لـعـبة
ـنقـار انـفي  وهـكذا قـضى حـمزة الشـطـرجن  اشربه مـن فمي وادفـعه 
ذلك الشتاء وذلك الصيف  حتى إذا خفف الله تعالى موجة ذلك الوباء 
ـارة تـزاحـم حـمـزة  قـال حــمـزة: أمـا وعـدتــكم أن األبـواب الـتي وعـادت ا
غُلّقت ستفتح ثانـية  وستنتهي (غـيمة الكمامات) ? وان الـسوق للمجان

فوجدت ( أن اخملبول حمزة) مثلي?   ..أفقتُ من حلمي 
دهــســته ســيــارة وتــوفي مــنــذ زمن بــعــيــد !  وأنـا
مشـغـول في إيـجاد بـديل له  يـبـتلع مـن فرائـصـنا
ــــــاء في األســـــواق  خـــــوف األزمـــــات  يـــــرش ا
والطـرقـات  ويـجمع الـنـاس عـلى سنـة الـله تـعالى

والعفوية!

بهاء الدين نوري الشروانيأحسان القيماقجي غالف الكتاب

الــــبـــوصــــلـــة وسـط بـــحــــر من االزمـــات
عضالت. وهو ال يكتفي بان ـطالب وا وا
يــعـرضـهــا كـخالصـة الحــاطـته بـأوضـاع
الـبالد ومعايشته لـهموم الشارع حسب
بل ويـرسـم لـهـا خـارطة طـريـق لـلـوصول
ـرجوة. وكل ذلـك يتم عـبر الـى االهداف ا
مــطـالـعــة لـلـمــاضي كـتـجــربـة تـاريــخـيـة
وحــيــاتـيــة تــتـكــرر بــعض فـصــولــهـا او
تـتـشـابه بـعض اثـارها وتـداعـيـاتـها. انه
مـولع ياستقاء  حـوادث التاريخ من اكثر
عرفة صـدقا وتواترا واخالني مـصادر ا
اراه عـــاشـــقـــاً الكـــثـــر قـــصص الـــســـلف
الـصـالح تـأثـيـرا وافـادة. ولـقـلـمـه الـقدرة
عــلى تــكـثــيف اطـول الــســيّـر والــوقـائع
ـهارة يفتقـد اليها كتـاب كثيرون. ولعل
مـن يـقــرأ نـحـو  421مــقــاال او فـصال في
االجـزاء الـثالثـة الـتـي بـ ايـديـنـا يدرك

ســـعــة اطـالع الــصـــدر وعــمـق غــوره في
بـطـون الـتـراث الـزاخر لالمـتـ الـعـربـية
واالسالمــيــة. ويـدرك ايــضـا انه مــكـتــبـة
تـتمثل في رجل ومستودع غني يختصر
فـي عـقل انـسـان وكـمـا قـال احـد االخـوة
ـاثل واحة فـكـرية فـان سـمـاحة الـصـدر 
حتـــفل بــالـــزهــور الـــنــاضـــرة والــثـــمــار

الناضجة والسمات الفريدة. 
وفـعال اني غالبا ما وقفت امام التساؤل:
ـــاذا لم يــلــجـــأ الــصــدر الـى اخلــطــابــة
ـنـبـريـة لـتـسـويق قـنـاعـاته ومـعـتقـداته ا
الـفكرية? ويـأتيني اجلواب فورا النه من
مـــنـــبـع مـــخـــتـــلف يـــرى ان االهـــداف ال
تـتحقق بالشعارات واحلماسة العاطفية
واذا مـا جنـحت في بعض احلـقب فانـها
لن تـصل الـى الغـايـة دومـا وهي عـمـلـية
ـجمـلها الى قـناعـات مدركة ان حتـتاج 

احلـجج الـعـقـليـة اوقع اثـراً في الـنـفوس
النـــــهـــــا ال تـــــصـــــادر آراء االخـــــريـن بل
تـــســتـــدرجـــهــا لـــلـــمــشـــاركــة فـي صــنع
ـــســتـــقــبل وفـي بــلــورة اهـم احلــلــول ا

موضوعية.
wKIŽ —«b² «

اخـيـرا اقـول: ما احـوجـنـا الى مصـلـح
من طـراز سمـاحة الـسيـد حسـ الصدر
لـكـها وكـتـاب يتـحـلـون بالـثـقافـة الـتي 
واالقـتـدار الـعـقـلي الـراجح الـذي يـضعه
سائل او كـميـزان في قياس مـشروطيـة ا
ـا ارجـاعـهـا الى مـرجـعـيـاتـهـا سـواء ر
كـانت سياسية او اجتماعية او فكرية او
عـقائـدية بـهدف الوصـول الى مشـتركات
ـكـنا جتـعل الـعـيش حتت قـبـة واحـدة 
والـبـقـاء في اطـار الـوطن حـقيـقـة قـائـمة

بال عناوين فرعية او افتراضية.   

اغلفة الكتب الصادرة اخيراً



…dOš_« q³11

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

WKN «Ë W³FB « —«Ëœ_« ¡«œ√ vKŽ ÊUMH « …—b  w  …d³F «

 «bM d¹≈ w   WOIOÝu*«  öH(« dEŠ —«d  w  ÎsFD¹ Êu ¹—u

©≤≠±®      ∫»«dŽù« s  w½UJ  s¹√ s  ÎU öD½≈ UNðdNý oÒI% ÍbMA «

Ÿ«bÐ« …dO∫ محطات مختلفة من حياة فوزية الشندي

حتققت شهرتك احلقيقية وفي أي عمل ?
- كان ذلك في مسلسل ( أين مكاني من

اإلعراب).
{ هـل واجـهتِ صـعــوبـات في بــدايـة دخـولك

عترك الفني ? ا
- لم أكن أواجه أيــة صـعـوبـات بل كـان
احلب والــتــشــجــيع يـــحــيط بي من كل
جـانب  حـتى عـنـدمـا تـزوجت وأنـا في
مـقــتــبل شـبــابي كــان زوجي مــشـجــعـاً
النــتـمــائي لــعـالـم الـفن لــكــونه مــثـقــفـاً
وخـريجـاً إلحـدى اجلامـعـات األمريـكـية

ويتفهم قيمة الفنان في اجملتمع .
{ من كـان يقف وراء جناحاتك الفنية ويدعم

سيرة الطويلة ? هذه ا
- نعم في البـداية كان والدي ثم زوجي

كما أسلفت .
ــسـرح أم { أين جتــدين نــفــسك أكـثــر في ا

السينما أم التلفزيون ?
- إن أصعب الفنون سابـقاً والحقاً هما
ـسـرح واإلذاعــة وأنـا أجـد نـفـسي في ا
ـا أحـب عـمـلي سـهــلـهـا وصــعـبـهــا طـا
وأخــلص له  وأحــرص عــلى أن يــكـون
أدائي مــتـــمــكــنــاً مـن كل نــوع من هــذه

الفنون . 
سـرحيات { مـثلت61 عـمالً مسـرحيـاً أي ا

بقي وهجها في نفسك وذاكرتك ?
- مسـرحيـة (مسألـة شرف) ألنـها كانت
تــعـكـس صـورة حلــيـاتـي في تـلك
الـفتـرة حـيث كـانت ظـاهرة
ــتــكــافئ الــزواج غــيــر ا

شائعة .
 •ما هو أصعب دور

قمتِ به ?
لـــيـــست الـــعـــبـــرة
بـــــالـــــدور إن كــــان
سهالً أم صـعباً بل
الـــعـــبـــرة في قــدرة
الفنان على أداء كل
األدوار صــــعــــبــــهــــا

وسهلها .
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ـمـثلـة السـورية اعـلـنت انهـا ستـكون ا
قبل وسم الرمضاني ا حاضـرة في ا
بـثـالثـة مــسـلــسالت هي:(الـكــنـدوش)
و(حـــارة الـــقــبـــة) و(ســـوق احلـــريــر)

بجزئه الثاني.

WLFÞ ‰√ 5 Š —bOŠ

الـتـدريسي في قـسم االقـتصـاد بـجامـعـة كربالء يـحـاضر
وازنـة العامة ـعنونـة(مشروع ا ـقبل في الدورة ا االثن ا
لــلــعــام 2021: حتــديــات حتـــقــيق االصالح والـــتــنــمــيــة
. االقتصادية) التي تقيمها شبكة االقتصادي العراقي
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ـوت في الــعـاصــمـة االســبـانــيـة ـؤرخ الــعـراقي غــيـبـه ا ا
ـيـة واصــفـة ايــاه بـشـيخ ونـعــته االوسـاط االكــاد مــدريـد
ـحافظة قدادية  ؤرخ االنـدلسيـ وهو من مواليـد ا ا

ديالى.
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—«–¬ نسأل الله تـعالى أن يرحـمه برحمته
الــــواســــعـــــة إنــــا لــــلـه وإنــــا الــــيه
راجعون).كمـا نعته جـمعية الـفنان
التـشكـيلـي الـعراقيـ والراحل من
مـوالـيــد بـغـداد عـام 1937 درس في
معـهـد الفـنون اجلـمـيلـة وتخـرج عام
1960 فــرع الـرسـم ثم درس الــنـحت
ــيـــة الــفــنــون اجلـــمــيــلــة في أكــاد

وتخرج عام 1965.
وعمل مدرساً للتربية الفنية ومشرفاً
ـملكة تربوياً فـي معهد الـتربية في ا
العربية السعـودية كما عمل مدرساً
لــلــنــحت ورئــيــســاً لــقــسم الــفــنــون
التشكيلية في معهد الفنون اجلميلة
فـي بــغــداد وخــبــيـــراً في مــصــاهــر
وزارة الــثـقــافـة في بــغــداد.له نـصب
الشهداء في مدينة البصرة  ونصب
الــــشــــهــــداء فـي بــــغــــداد  ونــــصب
مـحــافـظـة األنــبـار في قـاعــة الـنـصـر

ببغداد.
ـعـارض الـداخـلـية شـارك في كـثـير ا
ـــســـابـــقــة فـــاز فـي ا واخلـــارجــيـــة 
يـة لـلـنـحت في الـص 2001 الـعـا
ونـــفــذ نــصــبــ هـــنــاك  حــاز عــلى
الــعــديــد من اجلــوائــز والــشــهــادات
ـسابقات  . التقـديرية في كـثير من ا

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ
نـعت دائرة الـفـنـون العـامـة االربـعاء
ـاضي الــنـحـات خــالـد عـزت الـذي ا
وت عن عـمر نـاهز  84 عاماً غيـبه ا
ـرض. وقـال بـعـد صـراع طـويل من ا
ــديــر الــعــام لــلــدائــرة عــلي عــويـد ا
(تـلــقـيـنــا بـبـالغ احلــزن واألسى نـبـأ
وفاة الفـنان النـحات خالـد عزت بعد
ـرض وفي الـوقت الذي صـراع مع ا
نـعـزي فـيه الـوسط الـفـني ومـحـبـيه

ÊU e «  ≠  ËdOÐ
ـــطـــرب الـــســوري ?جــورج نـــشـــر ا
وسوف ?عبر صفحته اخلاصة على
مـوقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي مـقـطع
فــيــديــو لـه من كــوالــيس تــســجــيــله
أغــــــنـــــيــــــتـه اجلـــــديــــــدة (صــــــاحي
اللـيل.(?وظهـر وسـوف في الفـيـديو
وهـو يــسـجل االغـنــيـة جـالــسـا عـلى
سك بـيده سيـجارة.ووفقا كرسي و
ـــوقـع الــفـن ان الـــوســـوف كـــان قــد
اخـتار اخملـرج الـلبـنـاني فـادي حداد
لـتصـويـر االغـنيـة لـكن تـأجل مـوعد
التصوير بسبب االغالق العام جراء
تــفـشي فــايـروس كــورونـا.واالغــنـيـة
كــلــمـات مـالك عـادل أحلــان مــحــمـد
يــحــيى وتــوزيـع ســلــيــمــان دمــيـان
والـــكـــلـــيـب حـــمل تــــوقـــيع اخملـــرج

رودولف جبر.
غربي من جهة اخرى  أعـلن النجم ا
سـعد جملـرد خـوضه غـناء األنـاشـيد
الــديـنــيـة وتــســجـيل األذان بــصـوته
كــصـــدقــة جــاريــة له حــتى يــتــذكــره
الـناس بـعـد رحـيـله بأشـيـاء تـقـربهم
من الـــــله بــــذكـــــر الــــلـه واألســــمــــاء

{ لنـدن - وكاالت - أعـلنت
ـــيـــة زارا الـــنـــجــــمـــة الـــعــــا
الرســون عن مــوعــد إصـدار
ألــبـــومـــهـــا (بــوســـتـــر كــرل)
اجلـــــــديــــــــد وذلـك في 5 من
ـــقــبل وقـــد عــبّــر شــهــر اذار ا

اجلـــــــمــــــــهـــــــور عـن تـــــــشـــــــوقــــــــهم
أللبومــــــــــها بعد غيابها لفترة.

و الرسون هي مـغـنيـة وكاتـبـة أغاني
ســـــــــويـديـة حـقـقـت شـهـرة كـبـيـرة
ــواهب عــقب فـــوزهــا في بــرنـــامج ا
تـــــاالنـــــــغ فـي عـــــام 2008 وهـــــو
الــنــســخــة الــســـويــديــة من بــرنــامج
ي الــشـهــيـر غـوت ـواهب الــعـــــــا ا
تـالـنـت وكـانــــــــت تــبـلغ من الــعـمـر
حــيـــنـــهــا 10 ســنـــوات فـــقط. ومن
بــعــدهــا ســـــــــــــنــة 2012 وقـعت
زارا عـــقـــداً مع احـــدى الـــشـــركــات
االنـتـاجـيـة وأصـدرت أول ألـبـوم لـها
إنتـردوسـيـنغ وبـعـدهـا كـرّت سـبـحة

جناحاتها.

ال تـضـع نـفـسك في مـوقف يـؤخـذ ضـدك عـائـلـيـاً.رقم
احلظ.9
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حـاول أن تتـفادى احلوارات الـشائـكة جتنـباً لـلصدام
على كل األصعدة.
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الـشـريك يـدعـم أعـمـالك ولـقـاءاتك وحتـصل بـسـهـولـة
على مساندة احمليط بك.
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.. تـركـز جهـودك وتـأخذ مـكـانتك  تـتـبع أسـلوبـاً نـافعـاً
. شكالً مفرحاً
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ال تدع احلدة تـسيطر على حـواراتك ومناقشاتك يوم
السعد االربعاء.
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 تـــمــهل في خـــيــاراتك من اإلثـــنــ لألربــعـــاء تــمــيل
للرومانسية.رقم احلظ.3
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حـــاول أن تـــنــظّـم جـــهــودك وال حتـــمـل نــفـــسـك فــوق
طاقتها.رقم احلظ .8
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طوال الوقت: تـعمل في صمت وال تفـتخر بنفسك.رقم
احلظ.4
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رقم فترة مـثالية للـحب.. تتواصل بحنان مع من حتب
احلظ .7
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تـنــتـبه لــعالقـاتك وال تــتـسـرع في كـالمك وفي إعـطـاء
وعود رقم احلظ.5
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ــحـبــة األصـحــاب. وتـتــمـتع بــلـيــاقـة كــبـيـرة تـشــعـر 
. وتتحمل مسؤولياتك جيداً
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ال حتكم علـى اآلخرين واعطـهم فرصـة للتـوضيح.يوم
السعد الثالثاء.
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ـقـراطـيـة تـلـقى تـعـازي الـقـائـد الـعـام لـقـوات سـوريـا الـد
رئـيس حـكـومـة اقـلـيم كـردسـتـان مـسـرور بـارزاني لـوفـاة
ـولى عــز وجل ان يــتــغــمـدهــا بــرحــمـته والـدتـه سـائـال ا

الواسعة.

ي الــعـراقي تـلــقى تـهـاني االوســاط الـتـشـكــيـلـيـة االكـاد
ــيــة لــتـــســنــمه مــنـــصب رئــيس قـــسم الــفــنــون واالكـــاد
التـشكـيـليـة في كـليـة الفـنـون اجلمـيـلة بـبغـداد. مـتمـن له

زيد من العطاء . ا

اضي في لندن  وت الثالثاء ا اإلعالمي األردني  غيبه ا
ويعـد الراحل من بـ أقدم مذيـعي القـسم العربي في بي

بي سي.وهو من مواليد عام 1939.
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اضي في الندوة الي العراقي شـارك االربعاء ا اخلبـير ا
االفـتراضـية لـقـسم الدراسـات االقتـصاديـة ببـيت احلكـمة
ــعــنــونــة (مــشــروع قــانــون مــوازنــة 2021 ب دواعي ا

االنفاق التوسعي وضرورة التقشف).

زارا الرسون
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فنانـة مقتـدرة شغلت الـشاشة الـفضية
ـسـرح عــراقـيـاً وعــربـيــاً عـلى مـدى وا
خمس عـاماً وما لم تقله سـابقاً قالته
الـيـوم بعـد أن غـادرت وطنـهـا وسـكنت
عـــاصــمـــة الـــضـــبــاب  ورغـم أن هــذه

الـسنـوات كـانت الفـاصـلة بـيـنهـا وب
ـسـرح  وآخر آخـر عـملٍ قـدمـته عـلى ا
مــســلــسلٍ مــثــلت فــيه  فــهي فــاصــلـة
طويـلـة  إال أن فوزيـة الشـندي مـا تزال
بـــكــامل عـــافــيــتـــهــا وجــمـــال روحــهــا
ـعـهـودة .وهي أول فـنـانـة وأنـاقــتـهـا ا
عـراقـيـة حتـصل عـلى
ــــاجـــــســــتــــيــــر في ا
ـــســـرحي اإلخــــراج ا
ومارست التـعليم في
ـــيــة الـــفــنــون أكــاد
اجلــمـــيــلـــة جــامـــعــة
بغداد ومعـهد الفنون
اجلــمــيــلــة وجــامــعـة
ـمـلـكة الـيـرمـوك في ا
األردنيـة وتخـصصت
فـي جـــــمــــــيـع مـــــواد
ــــســـرح كـــاإلخـــراج ا
ـسـرحي والـتـمـثـيل ا
ــسـرحي والــصـوت ا
واإللـــــقــــــاء وتـــــاريخ
ـــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــرح ا
وســيـــســيــولـــوجــيــة
سرح والبانتوماين ا
( التـمثـيل الصامت )
والـــــبـــــدي تــــكـــــنك (

ـسرحـية ) وهـندسـة خشـبة الريـاضة ا
ـسـرح.وكـانت حـصـيـلـتـهـا :61 عمالً ا
مـــســــرحــــيـــاً و فـي مـــجــــال األعــــمـــال
التـلفزيـونية و  350ساعة تـلفزيـونية
في الـعـراق و  90حــلـقـة تــلـفـزيــونـيـة
ـــســلــسل ( أين مــكــاني من اإلعــراب )
وفق مــنــهج ألـــفــيــة بن مــالك أهــداهــا
الـعـراق جلــمـيع مـحــطـات الـتــلـفـزيـون
العربـية وعرضت جـميعـها في اخلليج
ـغـرب و 7 أفالم ـشـرق وا الـعــربي و ا
للسينما العراقية .و   3600حلقة من
بـرنـامج يـومي عـنـوانه (الـشـعـر ديوان
الـعــرب ) من إعــداد كــتـاب مــخــتـلــفـ
.ومــــئــــات الـــبــــرامـج الـــصــــبــــاحــــيـــة
ــسـلـسـالت الـدرامـيــة إلذاعـة بـغـداد وا

وصوت اجلماهير .
ومع الشندي كان هذا احلوار:

سرح العراقي? { كيف ترين ابتعادك عن ا
- هــو شــعــور األم الــتي فــصل عــنــهــا
ـــســرح أجــمل ولــيــدهـــا .. عــشت مع ا
وأعـظم األدوار  وشــعـرت بـأني أنـتـمي
ا وقفـت علـيها لتـلك اخلـشبة الـتي طـا
بـشــمـوخ وكـبــريـاء الــبـطالت الــلـواتي

جسدت شخصياتهن ..
ـسـرحـيات الـتـي مـثلـتِ بـها { مـا هـي أهم ا

كبطلة ?

- في مـرحـلـة الـدراسة االبـتـدائـيـة كان
ـواهب الـتـعـلـيـم يـركـز عـلى تــنـمـيـة  ا
ــوهــوبــ في الــتــمـثــيل وتــشــجــيع ا
ــوســقى واألدب  ووجـدت والــرسم وا
معلماتي قابليتي على تقليد األصوات
والـشـخصـات الـعامـة فـكن يـشجـعـنني
وفسحن لي مجال تقد الفعاليات في
يـوم رفـع الـعـلم كل خـمــيس فـفـتح ذلك
أمامي أفـق االنتـماء لـعالم الـفن وكذلك
كـان أهـلي يـجـدون مـتـعـة فـي تـقـلـيدي
لشخصيات األقارب ويدركون موهبتي

فشـجعـني ذلك على االهـتمام
ــســتــقــبل والــتــفــكـــيــر 

مـوهبـتي مـنذ صـغري 
وكــنت أحـب الــفــنــانـة
مــديـحـة يــسـري فـقـد
كـان والــدي يـحـبـهـا
وكـــنـت أتـــمـــنى أن
أكون جنـمة مـثلـها

.
{ أيـــــــــــــــــــــن

ــســرحي - مــثــلـت من عــيـــون األدب ا
ي ألعظم كتـابها كـوليم شكـسبير العـا
(تـاجـر الـبـنـدقـيـة) البـطـلـة بـورتـشـيا 
وفي هاملت (أوفيليا) وماكبث (الليدي
مـاكــبث) وفي الـلــيـلـة الــثـانـيــة عـشـرة
إحدى بطالتها  ثم قمت بدور (احلداد
يلـيق بألكـترا) لـلكاتب يـوجيل أونيل 
كما مـثلت مسـرحية ( فـيما وراء األفق
) كمـا قمت بـتمـثيل مسـرحيـة األشباح
لـلــنـرويــجي هــنـريك أبــسن  والـبــطـة
الـبــريـة ومــسـرحــيـة لـلــكـاتب نــفـسه 
ومــصـرع كــلــيــوبـاتــرا ألحــمــد شـوقي
ـوت وشــهـرزاد لـتـوفــيق احلـكـيم  وا
والـــقــضـــيــة لــعـــادل كــاظـم  وهــوايــة
احليـوانات الـزجاجيـة لتـنسي ولـيامز
واألسـتـاذ كـلــيـنـوف لـكــارن بـرانـسـون
وأور تــاون ( مـديــنــتــنـا ) لــثــورنــتـون
وايـــلــدر  والـــنــســـر له رأســـان جلــان
كـوكـتــو  والـسـيــدة جـوردان لــلـكـاتب
الـفـرنـسي مـولـيــر ومـسـرحـيـة مـسـألـة
شــرف تـألــيف وإخـراج الــدكـتــور عـبـد
اجلبار ولي ومسرحية العودة للشاعر
الـــعــراقي الـــكــبــيـــر يــوسف الـــصــائغ

سرحيات . وغيرها من ا
{ متى اكـتـشفتِ مـوهبـتك في الـتمـثيل وفي

أي عمر ?

احلسنى مـشيرا إلى أن فـكرة تقد
األنـاشيـد الـدينـيـة تـراوده منـذ فـترة
طـويـلـة قـائـال(فـكـرة قـيـامي بـتـقـد
أناشيد دينية دائما موجودة وإحنا
بنغنى عن احلب وكل حاجة ولكن ال
نـســتـطــيع أن نـنـسـى الـله).وأضـاف
جملرد فى تـصـريح  أنه (قرر تـقد
أناشيـد دينـية واألذان صدقـة جارية
يـسـمـعـهــا الـنـاس حـتى وإن لم يـكن
مــــوجـــــودا مــــعــــهـم وحــــتـى يــــظل
سلـمون يتـذكرونه بأشـياء جيدة) ا
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خالد عزت
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واقع الـتواصل االجـتمـاعي جذبـني عنـوان اطلق عـليه خالل تـصفـحي 
) وخالل تصـفحي لتفـاصيله وجدت انه يـحمل كل ماكان (جيل الطـيب
يـقـدمه تـلفـزيـون الـعراق والـشـبـاب منـذ مـطلـع السـبـعيـنـيـات الى اواخر
وسـيقى ـنصـرم  وكـان متـخـما بـاالغانـي وا الـتـسعـينـيـات من القـرن ا
وقع ـدة وحرص ا ـواد التي كان يـقدمهـا التلـفاز في تلك ا صورة وا ا
على تقـد مشاهد تـمثيلـية عراقيـة وعربية ومـقاطع من مشاهـد يقدمها
ذيـع الراحل واالحيـاء منهم ومقاطع من برامج ذيعات وا عدد من ا
تلـفزيونـية تعـيد لنـا الذكريـات اجلميـلة كالـرياضة في اسـبوع وعشرات

البرامج.
ـوقع الى ذكريات حـقا تثيـر ويقشـعر لها بـدن من يتابعه نعم اعاد بي ا
ويشاهد اجمل االغـاني العربية والـعراقية واالجنبـية التي كانت تعرض
باسـتمرار عـلى شاشة الـتلـفزيون انـذاك وذكرتنـا تلك االغاني االصـيلة
ن نـحب ونعـشق فـكانت ـرحـلة عـنـفوان الـشـباب وكـيف كـنا نـهـديهـا 
االغـاني الـتي نـهـديهـا تـعـبرعـن ما في دواخـلـنـا من احـاسيس حتـمـلـها
قلوبنا الى من نهديهم تلك االغاني عـراقية وعربية وماحتمله من كلمات
نقـيـة وواقـعـيـة واحلـان تـغـنى بـاصـوات كـانت وسـتـبـقى حتـفـر مـشـاعر
جـيـــــــــــــــاشـة في قـلـوبـنـا  وعـلى عـكس مـانـسـمـعه الـيـوم من اغـاني
هابـطـة وكـلـمات مـخـجـلـة التنـتـمي الصـالـة الـغنـاء الـعـراقي والـعـناواين

كثيرة.
 وخالل عمـلي معـدا ومخـرجا لبـرامج اذاعيـة منـوعة مادتـها االسـاسية
ـســتـمـعــ نـهـدي االغـاني وفي مــرحـلــة الـشـبــاب وكـنت ومــعي االف ا
ـا حتمـله تـلك االغنـيات من ن نحـب ونعـشقـهـا كرسـائل حب  االغـاني 
كالم واحلـان وصوت وهي االقـرب واالسـرع لـتصل لـقـلوب من نـحـبهم
وتعبر عن مدى العشق الذي النستطيع ان نعبر عنه برسائل مكتوبة او
ة هـاتفيـة من (التـلفـون) االرضي والبعـض اليستـطيع ان يـعبر عن مكـا

عشوق خجال. مشاعره باحلديث مع احلبيب وا
 فـكانت االغـاني هي الوسـيلـة االسـرع لتـبوح مـافي قلـوبنـا من مشـاعر
جياشة واصبـحت االغنية التي نـختارها كاشفـة السرارنا بل وفاضحة

لقلوبنا جتاه من نحب ونعشق.
واليوم وبعـد ان راحت تلك االغاني مع الـزمن النقي حلت لـعنة االغاني
الهـابطة الـتي افسدت اذواق الـغالبـية الذين صـاروا يبحـثون عن اغاني

الــزمن اجلـمــيل ويـرفــضـون اغــاني ( عـشــرة بـالف ) و(
الــدفـان ) و(راح ابــيع كـلــيـاتي ) وغــيـرهــا من كـوارث
الــعـنـاوين لـيــخـتـاروا اغـاني االصــالـة واحلب والـنـقـاء

لتبقى اسرارنا باغنياتنا.
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ـطــرب اإلمـاراتي اطـلق فـيـديـو تـشـويـقي ألغـنـيـته اجلـديـدة ا
(حي هـــالــصـــوت) عــبـــر حـــســابه عـــلى مـــواقع الـــتــواصل
(جـهـزوا أنــفـسـكم اإلجـتــمـاعي وعـلّق عــلى الـفــيـديـو قــائال ً

ألحدث عمل موسيقي مع أحلان وغناء حس اجلسمي).

وقررت ايرلندا التي بدأت بعد عيد
يالد إغالقـاً ثالثـاً لستـة أسابيع ا
ـوسـيـقـيـة احلـية حـظـر احلـفالت ا

في احلانات.
ـــطـــاعم وإذا كــــانت احلـــانــــات وا
مـغـلـــــــقة حـالـيـاً فإن هـذا احلـظر
ظل ســــــاريـاً حــتى عــنــدمــا سُـمح
ـــؤســســـات بــإعـــادة فــتح لـــهــذه ا
أبــــوابـــهــــا بـــعــــد فـــتــــرتي إلغالق

. السابقت
والحـظ احملــــــامي جــــــو رايـس في
بـيـان أن (كـثـيــراً من الـعـامـلـ في
ــوســيــقـى والــفــنــون في مـــجــال ا

{ لـنـدن (أ ف ب) - يـعـتـزم الـنـجم
ـعــارض بــشـدة فــان مـوريــســون ا
لــتـدابــيــر اإلقـفــال الــعـام الحــتـواء
جــائــحــة كــوفــيــد-19 الــطــعن في
ـفــروض بــسـبب الــوبـاء احلـظــر ا
وسيقية احليّة في على احلفالت ا
حانـات إيرلـندا الـشمـاليـة على ما

اضي. أعلن محاميه الثالثاء ا
وقــال احملــامي جـو رايـس لـوكــالـة
فرانس بـرس (ال علم لـنا بـأي دليل
علمي أو طبي موثوق به يبرر هذا
احلظر وسنطـعن فيه أمام احملكمة

العليا في بلفاست)..

جــــــــــدالً في آب الــفـــائت عـــنــدمــا
انـتـقـد الـعـلم الـزائف الـذي قال إنه
يــــحـــيـــــط بـــفــــايـــروس كــــورونـــا
ـــســـتـــجــد فـي نــداء طـــالب فـــيه ا
وسيقى احلية بالسماح مجـدداً با
 مــــا لـــبـث أن حُـــذف من مــــوقـــعه

اإللكتروني.
وفـي الـــشـــهـــر الـــتـــالي أعـــلن عن
إطالق ثـالث أغــنــيــات نـــدد فــيــهــا
بـــاحلــــجـــر الـــذي فُـــرض في ذروة
ـوجة األولى من الـوبـاء في ربيع ا
عـام 2020 مــعـتــبــراً (أنه يــقــضي

على احلرية).

أيـرلـنـدا الـشمـالـيـة تضـرروا مـالـيا
واجــتــمــاعــيـــا وفــنــيــا جــرّاء هــذا
احلـظـر الـشـامل)  مـشـيرا إلى (أن
الـتــدابـيــر مــخـتــلـفــة في إنــكـلــتـرا

وويلز).
وأعــــلن أن مــــوريـــســــون يـــتــــخـــذ
اإلجـراءات الــقـانــونـيــة نـيــابـة عن
ـوسـيـقـيـ والـفـنـان اآلالف من ا
ومــــــــواقـع إقـــــــــامــــــــة احلـــــــــفالت
ـــعــنــيـــ بــقــطــاع واألشــخــاص ا

وسيقى احلية. ا
وأثـــار صـــاحب أغـــنــتـي غــلـــوريــا
وبـراون آيد غـيـرل الـبالغ 75 عـاماً

اكتب مرادف ومعاني الكلمات الرباعية
ـشـتـركـة فيـمـا بـيـنـهـا بـحـيث تـسـير وا
ـطــلـوبـة وفق اجتــاه الـســهم:الـكــلـمــة ا

(شاعر اماراتي):

1- قاتل مأجور
2- يرجو

3- قرار دولة للنقض
4- أشعل النار

5- يضرب بالسوط
6- أداة اعالمية
7- صوت احملرك
8- احد االنبياء

زيـد من وقـال إنه (يـخـطط لـتـقـد ا
األنـاشيـد وسـيـسـجل األذان بـصوته
ـــــطــــرب فـي أقـــــرب وقت).وأشـــــار ا
ـغـربي إلى أنه (سـيـرسل تـسـجيل ا
األذان بــصــوتـه إلى كــافــة اإلذاعــات
فـــور االنـــتــهـــاء مـــنه وقـــرار عــرضه

سيكون متاحا للجميع).
فـي وقت ســـــابـق احــــتـــــفـى جملــــرد
ــنــاســبــة جنــاح أحــدث كــلــيــبــاته
الــغــنــائــيــة (الــوجه الــتــانـي) الـذي
ـغـربي زهـير يـشـارك فـيـهـا الـغـنـاء ا
بـهـاوي وتـخـطت أرقـام مـشـاهـداتـها
 10مالي مشاهـدة في يوم فقط
حيث نـشر بوسـتر األغـنية من خالل
حسابه على إنسـتغرام وكتب(أشكر
ــتــابــعــ بــعــدمـا كـل جـمــهــوري وا
وصــــــلت األغــــــنـــــيـــــة لـ  10مالي
مشـاهدة في يـوم فـقط).من ناحـية
أخرى جتـاوزت أغنـية (عـدي الكالم)
لـلـنـجم جملـرد 105ماليـ مـشـاهدة
عـبـر قنـاته الـرسـمـيـة في(يـوتـيوب)
ـاضي مــنـذ طـرحــهـا شــهـر تــمـوز ا
وهي من كـــلـــمــات أمـــيـــر طــعـــيـــمــة
و?أحلـان عــزيـز الـشــافـعي وتـوزيع

توما.
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في حلـظة شـديدة الـدقة ربّـمـا تتـساوى عـيون أطـفال نـازح
ومـهــجــرين ومــشــردين أو في بــيـوت الــصــفــيح واخلــيـام في
ـترعـة بـالـنـفط والثـروات مع عـيـون حفـنـة من زعـماء بـلدانـنـا ا
الـعالم الـثالث أو الـرابع أو اخلامس وهي تـتطـلع الى مراسم
تـنـصـيب رئـيس أمـريـكي جـديـد من الـصـعب الـتـكـهـن بـالذي

ا يُفرض على وضعه في طريقه.  سيقوم به أو 
ـشـرد يــتـسـاءل مـاذا يـسـتـطـيع أن يـقـدم لي الـرجل الـفـقـيـر ا
الـرئيس اجلديد ألكبر قوة في العالم وخطابُ التنصيب مغرق
ـقراطية والـعدالة في امـريكا والعـالم. أمّا زعماء  بـتكرار الد
الـعرب فهم يعرفون اللعبة جيداً وكيف ستدور الدوائر مع كل
ـرور من إدارة أمـريـكـيـة جـديـدة حتـتـاج عـزفـاً مـغـايـراً حـ ا
أمـامـها. وهـؤالء الـزعـماء بـرغم ثـرائـهم  وجيـوشـهم وجـاههم
كـأنهم يقـبضـون على الريح حـ يرون رئيـساً أمـريكيـاً يغادر
ا تراه وآخـرَ جديداً يجلس مكانه ذلك انّ كُلّ شيء مرهون 

واشنطن حتى عندما ال ترى شيئاً .
 العرب ال يدركون انّهم اليوم في أوهن أوضاعهم وانَّ اعادة
فـتح ســفــارات بـ الــدول الــزعالنــة عـلى بــعــضـهــا الــبـعض
ـفاوضـات والصـفقات يـستـغرق من الـتفكـير واالحـتيـاطات وا

اكثر أضعافَ ما حتتاجه عملية تطبيع تاريخية.
ثـمـة ساعـات عـديـدة فـارغة يـسـودهـا الـغمـوض وربّـمـا تـكون
أيـاماً بحـكم فرق الـوقت بعد تـنصـيب رئيس أمريـكي جديد
يـبدو العرب فيها كمثل الـعُراة في أرض مكشوفة ال يشغلهم
سـوى اعادة توكيد أغطيـة البيت األبيض على أجسادهم أمام

ريح تعصف بها في الداخل واخلارج. 
صـحـيح انَّ دوالً كـبـرى أيـضـاً حتـبس أنـفـاسهـا مع كـل والية
طالبات على شاغل تختـلف وا جـديدة لرئيس أمريكي لـكن ا

ا يفكر به العرب. غايرة  درجة كبيرة من ا
ال نـستـبعـد أن تكـون التـنظـيمـات االرهابـية هي أيـضاً الزمت
اجلـلوس عـلى لهـفة وانـتظـار قبـالة الشـاشات تـرقب مراسم
صـعود رئيس من نفس فـصيلة ذاك الرئـيس الذي طمأنهم أنَّ
ال شيء سـيتغـير قبل ثالث سـنوات ح احـتلوا ثـلث العراق
وجـعلوا أهم مدنه عـاصمة لهم حتت انـظار االقمار الـصناعية
االمـريـكــيـة الـتي اشـتــغـلت فـعالً بـعــد ثالث سـنـوات وجـرت

. الي عملية ازالتهم بذلك الثمن الباهظ الذي دفعته ا
البيت االبيض اليوم  له شأن داخلي عظيم  يخص هوية االمة
االمريكية  وليس  كما كان في سائر الرئاسات السابقة. من
ـقـمـوع أو ـشــرد أو ا الـصـعـب أن يـخـطـر بــبـاله الــيـوم ذلك ا
ـسحوق حتت خط الفقر بـأميال في بلداننـا مثلما يكون من ا
ـشـاغل الـزعـمــاء الـذين يـنـتـظـرون الـعـسـيـر عـلــيه الـتـفـكـيــر 
أدوارهم ومــواعـــيــدهم في تـــقــد الــوالء وال هـمَّ لــهم ســوى

جتديد األغطية . 

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

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