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ـالية سادت اجـتماعـات اللـجنة ا
النيابية مع اقليم كردستان الذي
يـزور بــغـداد  لـلــتــبـاحث بــشـأن
اجواء حـصـة اقـلـيم كـردسـتـان  

ايجابيـة بعد الـتوصل الى اتفاق
اولي يـهـدف الى تــثـبـيت حـقـوق
كـــردســـتـــان في مـــوازنـــة الـــعــام
اجلــاري فـــيــــمـــا اعـــرب رئـــيس
قـراطي الكردستاني احلزب الد
مـــســعــود الـــبــارزاني عـن رغــبــة
االقــــلـــيـم في الــــتـــوصـل الى حل

دســــــتـــــــوري مع احلـــــــكــــــومــــــة
االحتــاديـــة. وقــال بــيــان تــلــقــته
(الزمان) امس ان (الـبارزاني اكد
خالل اســتـقــبــاله دبـلــومـاســيـ
خمس دول عربية  وهم القنصل
الــفـلــسـطــيــني نـظــمي احلـزوري
والقنصل الـكويتي عمـر الكندري

والــــقــــنـــصل اإلمــــاراتي أحــــمـــد
ــصــري الـــزاهــري والـــقــنــصـل ا
محـمـد وجـيه احلجـازي ومـنسق
شـــؤون قــنـــصــلــيـــة االردن عــبــد
الــرحـيـم حـسن  رغــبـة حــكــومـة
االقــــلـــيـم في الــــتـــوصـل الى حل
يــســتــنـد الـى مـبــاد الــدســتـور

العـراقي مع احلـكـومة االحتـادية
وذلـك عـــــــبـــــــر ســـــــبـل احلـــــــوار
والــسالم). وتــوصــلت اربــيل في
وقت سابـق إلى اتفـاق مع بـغداد
بــشـأن مــخــصـصــات اإلقــلـيم في
مـــوازنــة 2021 يـــتــضـــمن مـــنح
ئة كردستـان حصة 12.67 في ا

يزانية مقابل تسليم اإلقليم من ا
 250ألف برميل يوميا من النفط
ـنـتج في حـقوله لـبـغـداد. فـيـما ا
ـالية النـيابية قال مقرر الـلجنة ا
أحــمـــد الــصــفــار ان اجــتــمــاعــاً
حــاســمــاً ســـيــعــقـــد بــ الــوفــد
الــــكــــردســــتـــــاني واحلــــكــــومــــة
االحتـاديـة لتـحـديـد حـصـة اقـليم
من موازنـة الـعام اجلـاري.  واكد
الـصـفـار إن (اجــتـمـاعـات الـوفـد
كـانت تـمـهـيـديـة وأولـيـة كـونـهم
وصـلــوا مـتـأخـريـن وكـان هـنـاك
ـنــاقـشـات والـتـفـاهـمـات بـعض ا
بـــشــأن نـــفــقـــات االقــلــيـم وانــنــا
باحـثات لتـحديد سنعـاود عقـد ا
وازنة) مبيناً حصة االقليم في ا
أن (هـنـاك اجـتـمـاعـات مـسـتـمـرة
بــ الـــوفــد واحلــكــومــة لــبــحث
.( سـائل الـعـالقـة بـ اجلانـب ا
الية بدوره  اكد عضو الـلجنـة ا
النـيـابيـة شـيروان مـيـرزا أن وفد
حكـومة إالقلـيم الذي وصل امس
االول الى بـــغــداد   اجــتـــمع مع
أعـضاء الـلـجنـة لـلـتبـاحث بـشان

وازنة. لفات الي تخص ا ا
وقـال ميـرزا إن (اجـواء ايـجـابـية
سـادت االجـتـمـاع الـذي عـقـد بـ
الـــلــجـــنــة ووفــد االقـــلــيم  اذ ان
اعضاء الـلجنـة وجهوا مـجموعة
مـن االســئـــلــة تــتـــعــلـق بــأبــواب
ـــالـــيــة االنـــفـــاق والـــعـــائـــدات ا
وظف حلكومة اإلقلـيم وأعداد ا
وأبـــواب الـــصـــرف في احلـــصـــة
ـوازنـة) مـؤكـدا ان ـقــررة من ا ا
(االجـــتــمـــاعــات بــ اجلـــانــبــ
ســتــســتــمــر يــومــ إضــافــيــ

لـإلجــابـــة عــلى االســـتــفـــســارات
االخـــرى الــــتي قـــد تــــطـــرحــــهـــا

الـــلـــجـــنـــة) وأوضح مـــيـــرزا أن
(حكـومة اإلقلـيم متـجاوبـة بشكل
فـعـال مع مـجـريـات االجـتـمـاعات
فـي بـــغــــداد من أجل مــــحـــاولـــة
إقناع أعضاء اللـجنة بالتصويت
ـوازنة على احلـصـة  كون أمـر ا
وحــصــة االقـلــيم خــرجت مـن يـد
ان احلكومة وأصـبحت بيـد البر
وبالـتالي األهم لـدى اربيل إقـناع
الــلــجــنـة ومـن ثم رؤســاء الـكــتل
الـــنــيـــابــيـــة). في تـــطــور الحق 
تــــوجه نـــائب رئــــيس حـــكـــومـــة
االقــلــيم قــوبــاد الــطـالــبــاني الى
بـغـداد الجـراء مـحـادثـات بـشـان

وازنة.  ا
ـتـحـدث الـرسـمي بـأسـمه وقـال ا
سـميـر هـورامي  في بـيـان تـلـقته
(الــزمــان) امس ان (الــطــالــبــاني
تـوجه الى بـغـداد لـلـمـشـاركـة في
ـــبـــاحـــثــات اجلـــاريـــة من اجل ا
برم خالل العام تثبيت االتفـاق ا
ضاي ب بـغد واربيل لـتحديد ا
حصـة االقلـيم في مشـروع قانون
ــــوازنــــة). ووصل الــــوفــــد إلى ا
بــغـــداد من أجل خـــوض جــولــة
جـــــــديـــــــدة تــــــخـص مـــــــوازنــــــة
ــصــدر إن الــعــام2021 . وقــال ا
(وفـداً رفـيعـاً من حـكـومـة االقـليم
وصـل بـــغــــداد خلــــوض جــــولـــة
ــبــاحـثــات من أجل جــديـدة من ا
ـوازنة تأمـ حصـة اإلقـليم في ا
ان) اليـة قبل اقرارهـا في البر ا
مـــؤكــدا ان (الـــوفـــد يــضم وزراء
ــــالــــيــــة آوات شـــــيخ جــــنــــاب ا
والتخـطيط  دارا رشيـد و اإلقليم
خــالـــد شــواني ورئـــيس ديــوان
مـــجـــلس وزراء اإلقـــلـــيم أومـــيــد

صباح). 

نـاصـر احملـمـد الـصـبـاح اواصـر
الــعالقــات بــ الــبــلـديـن وسـبل
تطـويرهـا. واشار الـبيان الى ان
(الـــلـــقــــاء اســـتـــعـــرض أواصـــر
الــعالقـات الــوثـيــقـة الــتي تـربط
الـبـلــدين والـشـعـبـ الـشـقـيـقـ
وبــحث ســبل تــعــزيــز وتــطــويـر
ـشـتـرك فـيـمـا بـيـنــما الـتـعـاون ا
عـلى األصـعـدة كـافـة إضافـة إلى
مــنـاقــشــة آخـر الــتـطــورات عـلى
الـصعـيـدين االقلـيـمي والدولي).
ووصل احلـلــبـوسي امس االول
الى  الـكـويـت في زيـارة رسـمـيـة
اســتـغــرقت يــومـا واحــدا حـيث
كـــان في اســـتـــقـــبـــالـه نـــظـــيــره
الــــــكـــــويـــــتـي. وذكـــــر مــــــكـــــتب
احلــــــلـــــبــــــوسي فـي بـــــيـــــان ان
(احللبوسي التقى خالل الزيارة
 االمــيــر نــواف األحــمــد اجلــابـر
الــصـبــاح وولي الـعــهـد مــشـعل
األحمد اجلـابر الصـباح ورئيس
الـوزراء صبـاح اخلـالد الـصـباح
ـــنــــاقـــشـــة الـــعالقـــات الـــغـــا 
الثـنـائيـة والتـعاون بـ البـلدين

 .( الشقيق

وذكـــر الــبــيـــان انه (جــرى خالل
ـبـاحــثـات اسـتـعـراض عالقـات ا
الـتـعــاون بـ الـعـراق والـكـويت
وسـبل تـعزيـزهـا وتـطـويـرها في
ـتعـلقة اجملاالت كـافة والسيـما ا
اني) وأضاف انه باجلانب البر
(اجلــانــبـ نــاقــشـا الــعــديـد من
ـلفـات والـقـضايـا ذات االــتـمام ا
شترك إلى جانب تبادل وجـات ا
الـنظـر إزاء مـاتـشـده الـسـاحـت
االقليمية الـدولية من مستجدات

وتطورات).
بـاحثات ولفت الـبيـان الى ان (ا
حــضـرهــا من اجلــانب الــعـراقي
الـــنـــائب األول حــسـن الــكـــعــبي
وعــدد من الــنـواب ومـن اجلـانب
الــكـويــتي نـائـب رئـيس مــجـلس
األمـة أحـمـد الـشحـومي ورئـيس
ـرافـقــة الـنـائب بــعـثـة الــشـرف ا
أحــمــد احلــمـــد والــنــواب ـــشــام
الصـالح ومبارك الـعرو وسـلمان
احلــلـيــلـة وسـفــيـر الــعـراق لـدى
ـنـل الـصـافي). وبحث الـكويت ا
احلـــلــبــوسي خـالل الــزيــارة مع
وزير اخلـارجـية الـكـويتي أحـمد

ــواجـهـة ووقــوفـهـا مـع الـعـراق 
ـــرُّ بـــهـــا الـــتـــحـــديـــات الـــتي 
وحتـقيق الـتـنمـيـة واالستـقرار).
كـمـا اسـتـعـرض احلـلـبـوسي مع
رئــيس مــجـلـس األمـة الــكــويـتي
مرزوق عـلي الـغا مـستـجدات
االوضـاع االقــلـيـمـيــة والـدولـيـة.

(تـعـازيـه بـضـحـايـا الـتـفـجـيـرين
اللذين اسـتهدفـا ساحة الـطيران
بـبـغداد) مـعـربـا عن (اسـتـنـكـار
الكويت وإدانتها لـهذين العمل
الـلذين اسـتـهدفـا أرواح األبـرياء
اآلمـــــــــنــــــــ وزعــــــــزعــــــــة األمن
واالستـقرار) مـجدداً (دعم بالده
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الــتــقى رئــيسُ مــجــلس الــنـواب
محمد احللبوسي  أمير الكويت
نـواف األحـمـد اجلـابـر الـصـبـاح
وبحثا تـفعيل اللجـان احلكومية
شتـركة ب الـبلدين والنـيابيـة ا
مع تأكيـد اهميـة تفعـيل مشاريع
ــؤتــمــر اإلعــمــار ومــخـــرجــات ا
. وقــال بـيـان الــدولي لـلـمــانـحـ
تـلـقته (الـزمـان) امس ان (الـلـقاء
بــحث الــتـــعــاون بــ الـــبــلــدين
الـشــقــيـقــ وتــمـتــ الــعالقـات
الــثــنــائــيـة وتــعــزيــز الــعـالقـات
ـشـتركـة وتـفـعيل االقـتـصاديـة ا
الــلـجـان احلـكـومـيــة والـنـيـابـيـة
شتركـة وتأكيد ضـرورة تفعيل ا
مـــشــاريع اإلعــمـــار ومــخــرجــات
) واكد ؤتمر الدولي لـلمانح ا
احلــبـلــوسي  بــحــسب الــبــيـان
(حــرصَ الـــعــراق عـــلى تــعـــزيــز
العالقات بـ البلـدين الشقـيق

اجلــــارين في اجملــــاالت كـــافـــة)
مثـمنـاً (مواقف الـكويت الـداعمة
للعراق). من جهته قدم الصباح

احـتــيـاجـاتــنـا وانـا اتــابع دائـمـا
اعمـاله االنسـانية الـتي تعـرضها
قـنـاة الـشـرقيـة في شـهـر رمـضان
من كل عـام)  متـميـنا (كل اخلـير

للبزاز). 
مـــشــــيـــرا الـى ان (ولـــديه كــــانـــا
يـؤمـنـان القـوت الـيـومي للـعـائـلة
من مــا يــجـــنــيــاه في عـــمــلــهــمــا
ـالبس الــــــــيــــــــومـي بــــــــبــــــــيـع ا
سـتعمـلة). مشـيرا الى ان (علي ا
لديه طفلة عمـرها شهرين اسمها
مــوج وعـــمــر تــزوج قـــبل اربــعــة

اشهر و ينتظر طفال ).

عـائـلـتـي الـشـهـيــدين عـلي وعـمـر
وتـأمـ احـتيـاجـاتـهـما االن وفي
ـسـتـقـبل  قـائـال لـلعـائـلـة خالل ا
اتــصـــال مــبــاشـــر نــقــلـــته قــنــاة
اضية (الشرقية) مساء اجلمعة ا
(انـا ابـوكم ومـسـؤول عـنـكم مدى

احلياة). 
واسـتـشهـد عـلي وعمـر ايـضاً في
ـزدوج االجرامي الذي التـفجـير ا

شهدته ساحة الطيران.
ـــفــــجـــوع عـــلي وقـــال الــــوالـــد ا
النعيمي ان (الـبزاز والد اليتامى
والـــفــــقـــراء واشـــكــــره لـــتـــأمـــ

ويــتــوجه الـى االســواق لــبــيــعه
صـدر الرئيسي لقوت وهو يعد ا
الــعـائــلـة الــتي تـســكن في قـلــعـة
حـافـظـة ذي قار) ووسط سـكـر 
ـفجـوع (ما دمـوعه تسـاءل االب ا
ذنب ابـني لـيـقـتل بـهذه الـطـريـقة
في الــــــشــــــارع?). وشــــــكـــــر االب
فجوع التفاتـة البزاز متمنيا له ا
دوام الـعـافيـة.ووفـر البـزاز إعـانة
ا يعادل اربع سنوات من مالية 
ـوراد التي كـان سـيوفـرهـا علي ا

للعائلة.
وكــان الــبــزاز قـد تــكــفل بــرعــايـة

رزقه الـــوحــيــد (إبـــريق الــشــاي)
وبــدا مــتــشـبــثًــا به حــتى الــرمق

األخير في مشهد مفجع. 
واســــتــــغــــاث والــــد عـــــلي خالل
اتــصـــال مــبــاشـــر نــقــلـــته قــنــاة
(الــشــرقــيـة) بــاحلــكــومــة وبـأهل
كـونة من اخلـير العـانـة عائـلـته ا
خــمـســة افـراد بــعـد اســتـشــهـاد
ولـــــده عــــلـي مـــــشــــيـــــرا الى ان
(الـشـهـيـد عـلي الـبـالغ من الـعـمـر
 19 سنة يعيش في فندق ببغداد
لـيـسـتيـقـظ صـبـاح كل يـوم لـيـعد
الـــشـــاي ويــضـــعه فـي الــتـــرمس
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استجاب رئيس مجموعة االعالم
ــسـتــقل االسـتــاذ ســعـد الــبـزاز ا
الســتـغــائـة والــد الـشــهـيــد  عـلي
احــد ضــحــايــا عـــامــر الــركــابـي 
ـزدوج في الـتــفـجــيـر االرهــابي ا
ســــاحـــة الــــطـــيــــران اخلــــمـــيس
ــــاضي الــــذي كــــانت صــــورته ا
حلــظـــة اســـتــشـــهـــاده من أكـــثــر
الـــصــور تـــداوالً عــلى مـــنــصــات
التواصل االجتمـاعي العربية اذ
سـقط شـهـيـداً مـحـتـضـنًـا مـصـدر
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سعد البزاز  علي عامر الركابي 

ـباراة ندية قـوية عند انطـالقها منـذ اللحظات واحد على حـساب فريق القـاسم. وشهدت ا
االولى لكن الـتغييرات مـاب االشوط جعـلت الفريق الشمـالي صاحب االفضلـية في نهاية

باراة وحسم النتيجة لصاحله. ا
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صافي بـثالثة اشوط  حقق فـريق الشرطـة بكرة الـطائرة امس االثـن الـفوز على فـريق ا

مـتاز مجـموعة  A الـتي احتضـنتها مقـابل شوط واحـد وذلك ضمن منـافسات الـدوري ا
قاعـة الشعب.  وحلـساب ذات اجلـولة تغـلب فريق الـبيـشمركـة بثالثـة اشواط مـقابل شوط
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الركابي حلظة استشهاده
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رصـدت وزارة الـصــحـة والـبـيـئـة
 813 إصـابـة بـفـايـروس كـورونا
وشـــفــاء  1585 حـــالــة وبـــواقع
ســـــبع وفــــيـــــات جـــــديـــــدة اثــــر
مـضـاعـفـات الـفايـروس. واوضح
الذي ـوقف الـوبـائي الـيـومي   ا
اطـلــعت عـلـيـه (الـزمـان) امس ان
(عدد الفحوصات اخملتبرية التي
اجـرتــهـا مـخـتــبـرات الـوزارة في
عمـوم العـراق بلغـت اكثر من 34
الف عــيــنـة مــشــتــبه اصـابــاتــهـا
بالفايروس  حيث  رصد 813
اصــابــة مـؤكــدة بــكــورونـا خالل
ــاضــيـة فـي جـمــيع الــســاعــات ا
احملـافـظات) واضـاف ان (مـعدل
الشـفاء بلغ  1585 حالة وبواقع
سـبع وفـيـات جـديـدة) وتابع ان
وقف الـوبائي (بغـداد تصـدرت ا
بــرصـد 285 بــيــنــمــا تــصــدرت
مــحــافــظــة دهــوك مـوقـف حـاالت
الــشـفــاء بـتــســجـيل  361 حـالـة
رجـع الديـني جـديـدة). واجـاب ا
عـلي الـسـيـسـتـاني عن اسـتـفـتـاء
مقدّم بـشأن لـقاح كورونـا والقلق

من إمــكـانـيــة وجـود ضــرر لـهـذه
الـــلــقـــاحــات بـــســبـب إن مــراحل
اخـتبـارهـا  اجتـيـازها بـشـرعة
ـعـتـادة. ورد وخالفـا لـلـقـاحـات ا
الــسـيــسـتــاني عــلى الـتــسـاؤالت
قائال انه (في مـثل هـذه احلاالت
ينبغي االعتماد على ما يشخّصه
ــتـخـصـصـون من ذوي األطـبـاء ا
التجـربة في هذا اجملال  أما من
الــنـــاحـــيــة الـــشـــرعــيـــة فـــيــجب
اســتـخــدام الـلـقــاح احلـائــز عـلى
ــطـلــوب في مـا إذا الـتــرخـيص ا
كـان احتـمـال اإلصـابة بـفـايروس
كـورونـا والـتـعـرض خلـطـر يـهدد
حـيـاة الـشـخص أو لـضـرر كـبـيـر
غـير قـابل لـلـتدارك يـفـوق بـدرجة
مـعـتـد بــهـا عـلى احـتـمـال وجـود
مــضـاعــفـات شــديـدة الســتـخـدام
اللقاح) واشار الى انه (ال يجوز
خــــرق األولــــويـــات إذا كــــان ذلك
مخالـفًا للقـانون وانه ال مانع من
ذلك فـي احلـــاالت الـــضـــروريـــة)
مؤكدا انه (ال يـجوز ذلك في حال
وجــود خـــطــر يــهــدد احلــيــاة أو
احــتــمــال حــصــول مــضــاعــفــات
كن جتاوزها). شديدة حيث ال 

WÐu×B  WLzUſ ¡«uł√ ∫¡«u½_«

fOL)« s  Î«¡bÐ —UD QÐ
œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

توقـعت الهيئة العـامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
ـنــطــقـتــ الــوسـطى ان يـكــون طــقس الــيـوم الــثالثــاء غـائــمــا جـزئــيــا في ا
والـشـمـالـيـة مـشـيـرة الى ان الـبالد تـتـأثـر بـحـالـة جـويـة جـديـدة مـصـحـوبـة
قـبل. وقـالت الـهـيـئـة في بـيان امـس ان (طقس بـأمـطـار بـدءا من اخلـمـيس ا
ـنطـقـي الـوسـطى والشـمـاليـة غائـم جزئـيا يـتـحول الى الـيـوم الثالثـاء في ا
نـطـقـة اجلـنوبـيـة فـيـكون صـحـو مع بـعض القـطع من الـغـيـوم  امـا طـقس ا
صـحوا ودرجـات احلرارة مـستـقـرة في عمـوم البالد) واضـاف ان (طقس
ــنـطـقــتـ الـوسـطى يــوم غـد االربـعـاء يــكـون غـائــمـا جـزئـيــا الى غـائم في ا
واجلـنـوبيـة ودرجـات احلرارة مـقاربـة لـليـوم الـسابق فـيـما يـكـون غائـما مع
نطقة الشمالية) وتابع البيان ان (طقس فرصـة لتساقط امطار خفيفـة في ا
قبل يكون غـائما مصحـوبا بامطار خـفيفة ومتـوسطة الشدة يوم اخلمـيس ا
نـطقـت الـوسطى والـشمـاليـة مع فـرصة لـتسـاقط الثـلوج في االقـسام في ا
نـطقة اجلـنوبـية غائـمة جـزئيا تـتحول اجلـبلـية مـنها بينـما تـكون االجواء بـا

الى غائمة ودرجات احلرارة ترتفع قليال). 
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محليان) وتابع أنه (كانت لـدينا
معلـومات عن نيـة اإلرهاب ضرب
منـاطق بـغداد) وذكر أن (اجلـهد
االستـخبـاري أجهض الـعديد من
الهجمات االنتحارية) مضيفاً أن
ــنـاطق (داعش يــسـتــغل بـعض ا
الـــتي عــلـــيــهــا نـــزاع ســيــاسي)
وأوضح رسول أن (منطقة شمال
شــــرق ســـوريـــا مـــعــــقل لـــداعش
وتـمـثل مـصـدر تـهـديـد لـلـعـراق)
ومــضى الى الــقــول ان (مــوازنــة
وزارة الــدفــاع ال تــلــبي احلــاجــة
الــفــعـــلــيـــة لــتـــطــويـــر الــقــدرات

العسكرية). 
ونـفى مصـدر حـكـومي إلـغـاء أمر
ـــديـــر الـــعـــام الـــســـابق إقـــالـــة ا
السـتخـبـارات ومـكافـحـة اإلرهاب
بــــوزارة الـــداخـــلـــيــــة ابـــو عـــلي
ـصـدر ان (قـرار الـبـصـري.وأكـد ا
إقـالـة الـبـصـري مـازال قـائـمـا وال
تغيـير فـيه). بيـنما اكـدت مصادر
اخــرى عن اعـــادة الــبــصــري الى
ادارة خـــــــلــــــيـــــــة الــــــصـــــــقــــــور

االستخبارية. 

مــؤكــدا ان (الـتــفــجــيــر اإلرهـابي
زدوج في ساحـة الطـيران الذي ا
خلف عشرات الشهداء واجلرحى
ــر دون تــشــخــيص مــكــامن لن 
ــسـؤولــ عن اخلــلل وحتــديــد ا
اخلـــــرق األمــــني ومـــــحــــاســــبــــة
ـقــصـرين في إداء واجــبـاتـهم) ا
مـــشــددا عـــلى (اهـــمــيـــة حتــديث
ـــتــبــعــة في مــواجــهــة اخلــطط ا
ـتــطـرفــة وتـوحــيـد اجلــمـاعــات ا
اجلـهــد االسـتــخـبــاري وجتـفـيف
مــنــابع اإلرهـاب وســد الــثــغـرات
الـــتي يـــتـــســـلل مـــنـــهـــا بـــقـــايــا
الـعـصـابـات الـتـكـفـيـريـة والـقـيام
بـالعـملـيـات االستـبـاقيـة لـلحـفاظ
عـــلـى أمن واســـتــــقـــرار الـــبالد).
بدوره  قال النـاطق باسم الـقائد
ـســلـحـة الـلـواء الـعـام لــلـقـوات ا
يــحــيـى رســول إن مــا حــصل في
ســـاحـــة الـــطـــيـــران خــرق أمـــني
وتـقـصـيـر  االعـتـراف به. وقـال
رســــــول في تــــــصـــــريـح امس ان
ـتــداولـة لالنـتـحـاري (الـصـورة ا
غــيــر صـحــيــحــة واالنـتــحــاريـان

داعيا علـومات خـلية الـصقور) 
ؤسست العسكرية الى (ابعاد ا
واالمــنــيــة ومــنــظــومــة الــقــيــادة
والـســيـطــرة وتـراكم اخلــبـرة عن
الـسـيــاسـة). فـيـمــا كـشـفت جلـنـة
األمن والـــدفـــاع الــنـــيــابـــيــة عن
ــسـؤولـ عن تـضـيــيف الـقـادة ا
حفظ األمن في بغداد  مؤكدة إن
الـــتـــفـــجـــيــريـن االرهـــابــيـــ في
ــرا دون حــســاب الــطــيــران لن 
ــقــصــرة .وقــال عــضــو اجلــهــة ا
الـلـجـنـة ســعـد احلـلـفي في بـيـان
امـس ان (الـــلـــجـــنـــة اجـــتـــمـــعت
بـرئاسـة رئـيـسـها مـحـمـدرضا آل
حـيــدر لـلـتــبـاحث بـشــان أسـبـاب
وتـــداعــيـــات تــفـــجــيـــري ســاحــة
الـطـيـران) وأضـاف إن (الـلـجـنـة
قــررت تـضــيــيف قـائــد عــمـلــيـات
بــغــداد ووكــيل وزيــر الــداخــلــيـة
لــشــؤون االسـتــخــبــارات ومــديـر
االستـخـبارات الـعسـكـرية ومـدير
اسـتـخـبـارات ومـكـافـحـة االرهاب
في وزارة الـــداخــلــيـــة فــضالً عن
مـديـر األمن الـوطـني في بـغـداد)
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عــــزا اخلــــبـــيــــر االمـــني احــــمـــد
الـشـريفي خـرق تـفـجـيـري سـاحة
الطـيـران الى الـصراع الـسـياسي
نطـقة بشكل وانعكـاس انقسـام ا
سـلـبي عـلى الـعـراق بـعد مـجيء
الــرئـيـس االمـريــكي جــو بــايـدن.
وقـال الـشـريـفي في لـقـاء تـابـعـته
(الــــزمـــان) امس ان (االنــــقـــســـام
االقـــلــيـــمي بــعـــد مــجـيء بــايــدن
انعـكس على الـعراق وان داعش
يـنـتـفع من اجلـغـرافـيـة الـصـعـبـة
وعـلــيه يـجب تــكـثـيف الــطـلـعـات
اجلوية لـضرب مـعاقل التـنظيم)
مؤكـدا (ينـبـغي من القـوات حسم
عركـة ضد االرهاب) ولفت الى ا
ان (تفـجـير سـاحـة الطـيـران جاء
بــعــد ســاعــات من تــســلم بــايـدن
وسبـبه صـراع سـيـاسي وان هذا
اخلرق قادراً عـلى تأم حـصانة
)  ولـــفت الى ان لالنـــتــحـــاريــ
(الــتــحــالف الــدولي اشــاد بــدقــة
الــــضـــربــــات الــــتـي اســــتــــنـــدت
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طحنـــــة في قضاء بلد). ُفـــــوّض  ا
وتـــابع الـــبـــيـــان انه (وفـي عـــمـــلـــيــة
كتب من مُنفصلة  ,تمكُّن فريق عمل ا
ضــــبط مُــــوظَّف في مــــحــــطــــة وقـــودٍ
حــكــومـيــة لــوجــود زيــادةٍ في مــبــالغ
ُنتجات النفطية) ,مؤكدا ان مبيعات ا
(الفريق قـام بالتـنسـيق مع فريق اخر
فـني تــابعٍ لـلــشـركــة الـعــامـة لــتـوزيع
ُــنـتــجــات الــنــفــطــيَّـة  –فـرع صالح ا
الدين بـاالنتـقـال إلى إحدى احملـطات
احلـــكــــومـــيـــة فـي تـــكـــريـت وضـــبط
محاسب احملطة بعد أن اتضح وجود

اليّة للمبيعات). بالغ ا زيادةٍ في ا
الفــتـــا الى انه (بـــعـــد إجــراء تـــدقــيقٍ
ــبــالغ لــلــكــمــيــات الــتـي بــيــعت مع ا
ُودعـة في قـاصـة احملـطـة بـالـتـعاون ا
ــعــايــيـــر والــتــكــيــيل في مع وحــدة ا
َّ الـكـشف عن تلك الـزيادة الشـركة - 
َّ ـبـالغ) ,واضـاف الـبــيـان انه ( في ا
تنـظَّـيـم محـضري ضـبطٍ أصـوليّن في
العـمـليـتـ الـلتـ نُـفذَتـا وفق مُـذكرة
ُتهم قضائية وعرضهما بصحبة ا
عـــلى قـــضــاة الـــتـــحـــقـــيق في صالح
ُـتــهم الــدين الــذين قــرروا تــوقـيـف ا
ـادت  331و 341من وفقـاً ألحـكـام ا

قانون العقوبات). 
دني العامة واعلنت مديرية الـدفاع ا
انـتـشـال فـرقـهــا خـمـسـة جـثـامـ من

عـائـلـة واحـدة القـوا حــتـفـهم بـحـريق
منـزلـهم نـتيـجـة مدفـئـة كـهربـائـية في

منطقة الغزالية ببغداد. 
وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
ـنـزل ـدني اقـتـحـمت ا (فـرق الـدفـاع ا
احملـتــرق ووجـدت خــمـســة جـثــامـ
تــعــود ألســرة مـــكــونــة من االب واالم
وثالثــة أطــفــال االول عــمــره ســبــعـة
اعـوام  والـثـاني عــمـره عـشـرة اعـوام
والـثــالـثـة  12عـامـا ,فـارقــوا احلـيـاة
اختـناقاً بـسبـب نواجت احلريـق أثناء
الـنـوم) ,واضـاف ان (مــركـز الــشـرطـة
سـؤول عن الـرقعـة اجلـغرافـيـة فتح ا
حتقـيقـا باالعـتمـاد على تـقريـر خبراء
االدلة اجلنائية لتحديد اسباب اندالع
ـنـزل ليـتـضح حسب احلريق داخل ا
التقارير األولية أن سبب احلادث كان
ــدافئ تـــعــمل أثــنــاء نــتــيــجـــة تــرك ا
ـواط الـنوم) ,وشدد الـبـيان عـلى (ا
ـدافـئ تـعـمل أثــنـاء الـنـوم عـدم تـرك ا
وت لتجنب وقوع حوادث احلريق وا
خنـقـاً بـنـواجتهـا). فـيـما اكـد مـديـرية
ــدني في مــحــافــظــة أربـيل الـدفــاع ا
إصـابة 5 الجئـ سـوري غـالبـيـتهم
اطـفـال بـجـروح بـإنـدالع حـريق داخل
خـــيــــمـــتـــهـم في دار شـــكــــرانه.وقـــال
ـــديــريـــة الـــرائــد ــتـــحـــدث بـــاسم ا ا
سـركوت كـارش فـي بيـان انـه (بسـبب

قــــسم الــــتــــاجـي في دائــــرة اإلصالح
العراقية تسـبَّب باالشتراك مع مُتَّهمٍ
آخــر مُــفــرقــة دعـــواه بــهــروب ثالثــة
سجناء من سجن التاجي وعدم قيامه
ــة إال بـعـد بـاإلخــبـار عن هــذه اجلـر
مـرور مـدّة طــويـلـةٍ ,األمـر الـذي سـهَّل
عمليَّـة هروب الـسجناء وعدم القبض

عليهم).
b¹bý f³Š

وأضــاف إن (مــحــكــمــة جــنح الــكــرخ
ُختصـة بالنـظر في قضايـا النزاهة ا
ُـتـحـصـلة بـعـد اطالعـهـا عـلى األدلـة ا
في الــقـضــيــة وصــلت إلى الــقــنــاعـة
تهم وحكمت عليه قصرية ا التامة 
ُدة 4 اعوام غيابياً بـاحلبس الشديد 
ــادة 272 من قـــانــون وفق أحـــكـــام ا
الــعــقــوبــات). كــمــا تــمــكــنت مالكــات
الـهـيــئـة من ضــبط  مـتـهــمـ أضـروا
ال العـام وحققوا مـنفعة شـخصية با
في مـــحـــافـــظـــة صالح الـــديـن. وذكــر
الـبـيـان انه ( ضـبط ثالثـة مُـتَّـهـمـ
في صالح الـــدين إلحلـــاقــهم الـــضــرر
ـــنـــفـــعــة ــال الـــعـــام وحتـــقـــيق ا بـــا
الـشـخـصـيَّـة عــلى حـسـاب الـدولـة من
ُتسلمة خالل قيامهما ببيع احلـنطة ا
من صـــومـــعــة تـــكـــريت فـي األســواق
التجارية خـالفاً للضوابط) ,مبينا ان
ـــديــر ـــتـــهــمـــ هــو وكـــيل ا ُ (أحــد ا
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احــتــراق مـــدفــئــة غــازيـــة في اخملــيم
اصـيب  5الجـئـ سـوريـ بـحروق),
ـصـابـ امـرأتـان وثالثة مؤكـدا ان (ا
أطفال وهم اآلن حتت العناية الطبية
انـقـذ ـســتـشــفى).  وفي كـربالء , في ا
فريق طبي في مستشفى مدينة اإلمام
احلُــســ الـطــبــيــة طــفــلــة نــحــرتــهـا
ـدينـة الطـبية والدتهـا. واشار مـدير ا
صـبــاح احلــســيـنـي في بـيــان تــلــقـته
(الــزمـــان) امس ان (قــسـم الــطــوار
ــاضي إســتــقــبل أواخــر اإلســبــوع ا
طـفـلـة عـمـرهـا 8 اعـوام  في مـنـطـقـة
ـعـمـلـجي بـعـد إقـدام والـدتـهـا عـلى ا
ـا تــسَــبب في قـطعٍ نـحــر رقـبــتـهــا 
ـريء كـامـلٍ لـلــقــصــبــةِ الـهــوائــيــة وا
ونـزفٍ حــادٍ من الــرقــبــة  كــمــا كـانت

.( تُعاني صدمةٍ وعائية حادةْ
WÐU−²Ý« WŽdÝ

مـبيـنـا ان (الـعـنـايـة اإللـهـيـة وسـرعة
الكـات الطبيـة والصحية إستجابة ا
وخــــبــــرتــــهم اجلــــيــــدة فـي احلـــاالت
الـطـارئة كـانـت حـاضرة فـي إنـقـاذها
من مُـوتٍ مُـحـقق وإبـقــائـهـا عـلى قـيـد
احليـاة لـيضـيـفوا إجنـازاً طـبيـاً آخر
الى ســــجـــلــــهِم احلــــافـل بـــاألعــــمـــال
اإلنـسـانـيــة الـنـبـيـلــة).من جـانـبه قـال
اختصـاصي جراحة الـصدر واألوعية
وسوي إنه الدموية حسن العُكلة ا
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اضي  بـعمل إجـرامي شنـيع استـهدفت فجع الـعراقـيون يـوم اخلمـيس ا
سـتعـملة الـبائـع فـيه من الـشباب الـعاطـل عن ـواد ا سوقـاً للـباالت وا
ـهنـة مصـدرا لرزقهم ورزق العمل الـذين اتخـذوا من هذا الـسوق وهذه ا
عـوائـلـهم بـعــد ان تـرتـكـهم أحـزاب الـفـســاد والـسـرقـات الـكـبـرى ألمـوال
الشعب التي هيمنت على مقاليد األمـور في البالد منذ ثمانية عشر عاماً
ـتبضعـ في هذا السوق من ضحية لـلبطالـة والفقر واحلـرمان كما ان ا
ـستـعمل والـرخيص سـحوقـة التي ال تـقوى عـلى شراء غـير ا الطـبقـات ا
بـعـد ان أنـهـكـهـا الـفـقـر والـعـوز واجلـوع  ,لـقـد راح ضـحـيـة هـذا الـعـمل
اإلجرامي واإلهـمـال األمـني  العـشـرات من الـشهـداء واجلـرحى األبـرياء
روعة وصفت احلكومة ة ا الذين فجعت بهم عوائلهم   ,وبعد هذه اجلر
واجلهات األمنية في بـغداد تلك الفعـلة النكراء بأنـها خرق امني وهذا ما
أكده رئيس الوزراء وعـدد من القادة األمـني ومعـهم العديـد من احمللل
األمنيـ والسيـاسي  ,فيـا سادة يـا كرام ان هـذا لـيس خرقـاً أمنـياً انه
عمل مخطط له بعنايـة وال استبعد وجود متـعاون من القوات األمنية مع
ـة الـتي حتـتـاج الى اسـتـطالع ومـراقـبـة والى أمـاكن مـنـفـذي هذه اجلـر
آمـنة لالنـطالق الى الـهـدف تـكـون قـريـبه من الـهدف لـتـجـنب الـسـيـطرات
ونقاط التفتيش كما حتتاج الى متعاون وإدالء يسهلون دخول اجملرم
ـواد األخرى ـتـفـجـرة وا ـواد ا ة ويـسـهـلـون دخـول ا الى مـسـرح اجلـر

التي تستخدم في مثل هذه العمليات . 
ان الذي حدث ال يـكن تبـريره حتت عنـوان خرق امـني بل هو سوء إدارة
لـف األمني ومـلف االسـتـخـبارات فـي وزارة الداخـلـيـة وقـيادة عـمـلـيات ا
بغـداد وفي كل األجـهزة األمـنـية األخـرى والـتي  تخـضع مـناصب وزارة
ـعــلـومـات الـداخــلـيــة الـعــلـيـا كــوكالء الــوزارة لألمن واالسـتــخـبــارات وا
ستشارين للـمحاصصة احلـزبية وللمزايـدات السياسيـة وللبيع أيضاً وا
ـنـاصب القـيـادية فـيـها ومـنـاصب االستـخـبارات جـمـيعـها كمـا تـخضع ا
لـسيـطـرة أحـزاب الـسـلـطـة وتـدار اغـلب مـنـاصب االسـتـخبـارات من قـبل
ضباط الدمج التابع لألحـزاب وللميليشيـات وهذا هو اخللل الكبير في
عمل االستخبارات  ,ان العمل أالستخبـاري من أصعب األمور واعقدها
ويحتاج الى كفـاءات عالية والى مهـنية حقـيقية والى خبـرات متراكمة في
ح تسـيطر أحـزاب السلـطة على مـناصب االستـخبارات واألمن في كل
مـفـاصل وزارة الـداخـلـيـة وفي األجـهـزة األمـنـيـة األخـرى وتـسـلـمـهـا الى
ضباط الدمج الغير مهني والذين ال يعرفون ألف باء عمل االستخبارات
ـتفـجرات عـقد هم ومـراتبـهم يضـاف الى هذا كـله قلـة أجهـزة  كشف ا ا
نـطـقة اخلـضراء وهي راقـبة في مـنـطقـة مـهمـة وقريـبـة من ا وكامـيـرات ا
الـبـاب الـشـرقي قـلب الـعـاصـمـة بـغـداد وانـشـغـال اغـلب الـقـوات األمـنـية
يليشيات بالتصدي خصوصا تلك التي تسيطر عليها أحزاب السلطة وا
للـمـتـظـاهرين الـسـلـمـي ومـراقـبـتهم ومـتـابـعـتهم بـدال من مـراقـبـة  خاليا
سـتيقـظة ولـيست الـنائمـة كمـا يصـفونهـا ومراقـبة أعـداء العراق داعش ا
والعـراقـيـ من اخلونـة والـعـمالء الذيـن يريـدون شـراً بالـعـراق وشـعبه ,
روعة  على القائد العام ة ا نع تكرار مثل هذه الفاجعة األليمة واجلر و
ـنـاصب الـعـلـيـا األمـنـيـة ومـنـاصب ـسـلـحـة إعـادة الـنـظـر في ا لـلـقـوات ا
االسـتـخـبارات واألمـن  في كل األجـهـزة األمـنـيـة والـعسـكـريـة ومن أعـلى
مـنـاصب الـوزارات والـقــيـادات وحـتى مـنـاصب الــوحـدات والـتـشـكـيالت
هني وغير الـكفوئ والذين ينتمون لألحزاب والكتل نزوالً وإبعاد غير ا
ـنـاصب وإعادة الـنظـر في اخلـطط األمنـية تـنفـذة عن هذه ا السـياسـيـة ا
الـتي تعـتـمـد عـلى الـسـيطـرات ونـقـاط الـتـفـتيش ألنـهـا ال جتـدي نـفـعا وال
حتقـق األمن  واالستـفـادة من قـوات الـتـحـالف في تـدريب عـنـاصر األمن
واالستـخبـارات ضبـاطـا ومراتب وفق الـنظـريـات واألسالـيب احلديـثة في
ـراقـبـة هـذا اجملـال واحلـصـول مـنـهم عـلى أجـهـزة الـكـشف وكـامـيـرات ا
ـتـطورة لـتـعـزيز اخلـطط األمـنـية ـنـاطيـد ا احلديـثـة وأجـهزة الـرادارات وا
وبغيـر ذلك ستتـكرر مثل هذه الـعملـيات في أماكن أخـرى في بغداد وفي

احملافظات ايضا. 

ـصـانع بـضـمــان الـعـمـال وتـوفـيـر وا
الــرواتب الــتــقـــاعــديــة. وقــال عــضــو
اللـجـنـة فاضل الـفـتالوي في تـصريح
ان سـيـعمل عـلى إقرار امس ان (البـر
ـهم واجراء الـتعديالت هذا القـانون ا
عليه لضمان حقوق العمال وشمولهم
بـــقـــانـــون الــــتـــقـــاعـــد) ,واضــاف ان
(تـــعـــديالت الــــقـــانـــون ال تـــزال لـــدى
احلــكــومــة حــيث  تــضــيــيف وزيــر
وضوع) ,مبينا ان العمل بشأن هذا ا
(الــلــجــنــة حـــريــصــة عــلى ان يــكــون
الــقــانــون من ضــمـن اولــويــاتــهــا في
ـــقـــبـــلـــة) ,واشــار الى ان الـــفـــتـــرة ا
(الـقـانـون يـضـمن حـقـوق الـعـمـال من

خالل إلـــزام الــــشـــركــــات وأصـــحـــاب
ـشـاريع بـتــضـمـ حـقــوق الـعـمـالـة ا
ــوجـــودة لـــديــهم) ,وتــابـع ان (هــذا ا
القانون سيفتح ابوابا واسعة للعمال
ويــقـــلل مـن الــضـــغط عـــلى الـــقـــطــاع
احلــكـــومي) ,ومــضـى الى الـــقــول ان
(الـوزارة فـي سـعـي مـســتــمــر لــزيـادة
شــــمـــول اعــــداد اكــــثــــر بـــالــــرعــــايـــة
االجــتــمـاعــيــة والســيــمــا مع الــوضع
االقـــتــــصـــادي الـــصــــعب وجــــائـــحـــة
كورونا) ,وكشف الفـتالوي عن (زيادة
وازنة في تخصيصات وزارة العمل 
  2021 لـــهـــذا الـــغـــرض). وضـــيـــفت
الية النيابية مسؤولي البنك اللجنة ا
ــركــزي وجــهــاز مــكــافــحــة االرهـاب ا
ومـديـر شـركـة تـسـويق الـنـفط سـومـو

وازنة .  ناقشة بنود ا
وذكــرت الـــلــجـــنــة فـي بــيـــان تــلـــقــته
(الـزمـان) امس ان (الـلـجـنـــــة ضـيـفت
رئيس جهـاز مكـافحة اإلرهـاب الفريق
رافق عبد الوهاب الـساعدي والوفد ا
الـية له بشـأن تخـصيـصـات اجلهـاز ا
ــوازنـة) ,واضـاف ان ضـمـن قـانــون ا
ـشكـلة من الـلجـنة (اللـجنـة الفـرعيـة ا
الرئـيسـة ضيفـت مديـر شركة تـسويق
الـــنـــفـط ســـومـــو  ووفـــدا مـن الـــبـــنك
ــــبـــاحـــثـــات ـــركـــزي ضــــمن هـــذه ا ا

اجلارية). 
o¹u ð e d

وتــرأس وزيـر الــزراعــة مــحــمــد كـر
اخلفاجـي اجتمـاعا مـوسعـا للـمجلس
الــوطـــني لـــلــبـــذور في مــقـــر الــوزارة
ـتـعـلـقة ـواضـيع ا ـنـاقـشـة عدد مـن ا
بتجـهيـز بذور احلـنطـة ومنح اجازات
انشـاء معـامل تـنقـيـة البـذور واستالم
احملـصــول ومــلف مــراكـز الــتــسـويق
فـــضال الـــقــيـــام بـــتـــغـــطــيـــة حـــمـــلــة
الـــفـــحـــوصـــات اخلـــاصـــة بـــالـــبــذور
والــتــقــاوي لـــلــمــوسم 2021-2020.
واكـــد اخلــــفـــاجـي خالل االجـــتــــمـــاع
ـتـابـعة تـنـفـيذ (اهمـيـة تـشـكيل جلـان 
اخلـطــة الـزراعــيــة من قـبـل مـديــريـات
الزراعة وتوزيع البذور في مواعيدها
احملـــددة لــلـــمـــحـــافـــظـــات الــوســـطى
واجلـنـوبـيـة فـضال عن انـشـاء مـعـامل
لــلــذرة الـصــفــراء والــتي تــعــد ضــمن
الــتــنــمــيــة لـــلــبــلــد وان تــكــون وفــقــا
موافقات الـدوائر القطـاعية وباشراف

الدوائر ذات العالقة). 
كمـا شـدد عـلى (اهـمـية تـشـكـيل جلـنة
برئاسة شـركة ما بـ النهـرين العامة

لم يـتــــبق الـكـثـير مـن الـعمـر لـنـنـتـظـر اجلـمـال واحلـيـاة  فـالـبـؤس الذي
قـابـلـناه فـي سـنوات طـويـلـة قـتل فـي داخلـنـا كل تـلـك األحالم واألمـنـيات

والرغبات .
 نلتـقي كل يوم بـوجوه نـحبهـا وأخرى نـكره أصحـابهـا ولكنـنا مـجبورون
ضي قدما دون تراجع حتى لو كـان الطريق يؤدي بنا إلى الهاوية على ا
السـحـيقـة الـتي الخالص منـهـا  ورغم أن اليـأس يـطبع حـيـاتنـا لـكنـنا ال
نستعيض عن الصبر بشيء فهو الوحيد الذي يسلينا في زحمة اإلنتظار
ـوت واحلــزن وعــويـل الـثــكــالى ــرة في بــلــد تـعــود أهــلـه ا والــعــذابــات ا
ـتجرعات مـرارة الدموع واحلزن واألمهات الفـاقدات لفلـذات أكبادهن وا

والبكاء الثقيل في أيام مثقلة بالهم مثل غيوم سوداء . 
ـوت في الشارع أو كن أن يـنفجر ا ـوت عديدة في الـعراق و ساحات ا
عـلى مـدرسة أو مـسـجـد أو مـشـفى أو سـوق ويـقـتل أصـنـافـا من الـناس
لكنه في ساحات البؤساء يؤدي إلى نتيجة مختلفة ويترك صورا صادمة
لضحايا معذب متهـالك يقفون عند عربات بـائسة ومتكسرة  بعضهم
يبيع مالبس مـستـــعـملة يـسمونـها البـاالت وبعضهـم يبيع الـشاي ومنهم
ـهم عند من يبـيع العـلكـة وبعضـهم يبـيع أشيـاء مسـتعـملـة ورخيـصة  وا
هوالء جـمــــيـعـا أن يـحصـلـوا عـلى الـبـسيـط من الطـعـام والـنـقـود التي ال

تكفي . 
ـنـبـر رجل ديـن مـخـتل ويـقـول اقـتـلـوا هـؤالء وفي ذمـتي عـنـدمـا يـصـعـد ا
قاتلـوهم فإن قـتلـتموهـم فأنتم في اجلـنة وهم في الـنار وأن قـتلـوكم فأنتم
في اجلنة وهم في الـنار  فقـد منح اجلـنة في كل األحوال لـلقتـلة ونصب
نفسه بديال عن الرب الذي كتب على نفسه الرحمة بينما كتب أمثال هذا
شهود وبالوحشية التي ال نهاية اخملبول على أنفسهم القسوة وباجلرم ا
لـهـا وكـان قـلـوبـهـم خـلت من الـرحـمـة ومـات عــنـدهم الـضـمـيـر والـشـرف
روءة حيث يثكلون النسـاء وييتمون األطفال دون أن يرف لهم جفن أو وا

يهتز ضمير.
 فلعنة الله علـيهم في الدنيا واآلخرة وباءوا بـغضب من الله ولعنهم وأعد
لهم عذابا عـظيما ال يـخرجون منه وهم فـيه خالدون إلى ما شـاء سبحانه

وهو احلكم العدل . 
في سـاحـة الـطـيـران حـيث الـفـقـر والـبـؤس والـبـرد واحلـاجة جـاء الـقـاتل
مـتـوهــمـا أنه في عــ الـله فـيــفـجـر نــفـسه في جــمـوع الـفــقـراء واجلـيـاع
ويـحـيــلـهم إلى أشـــــــــــالء مــتـنـاثــرة ويـتـرك صـغــارهم وذويـهم لــلـبـكـاء
واحلـزن والـعـذابـات الـتي ال تــنـتـهي ويـسـيـر في دوامـة
األلم واإلنـتــــــظــار والـلـوعــة وفـراق األحـبـة فــيـطـيـر
الـكــبــار والـشــــــــــبـان الــصــغـار بال أجــنــحـة إلى
الـسـمــاء فـقـد تـالشت األحالم وأنـتــهت في سـاحـة

الطيران .
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اصـدرت مــحــكـمــة جـنــايــات الـفــسـاد
دير ركزية حكمهـا القضائي بحق ا ا
العـام السـابق لـلتـقـاعد الـعـامة أحـمد
الساعدي ومـدير شركـة كي كارد بهاء
عبـد احلـسـ عـبـد الـهـادي. واطـلعت
(الــزمـــان) عـــلى وثــيـــقـــة صــادرة عن
مجـلس الـقضـاء االعلـى تشـير الى ان
ـركـزيـة (مـحـكـمـة جـنــايـات الـفـسـاد ا
حكمت بالسجن على الساعدي مدة 6
اعـوام  وبــغـرامــة مـالــيـة قــدارهـا 10
ماليــ ديــنــار لــيــكــون عــدد االعــوام
احملـــكـــوم بـــهــا 12 عـــامــا ,وذلك عن
ـة أخـذ مـبـالغ مـالـيـة عـلى شـكل جـر
رواتب شـــهـــريــة وهـــدايـــا وعـــطـــايــا
ـتهـم عـبد ومـنـافع مـاديـة أخرى مـن ا
الـهـادي مـديـر شـركـة كي كـارد مـقـابل
تسهيل عمل الشركـة في الهيئة للمدة
من 2013 لـغـاية 2020. كـمـا حـكـمت
احملكمة بالسجن  4اعوام وغرامة 10
ماليــ ديـنــار بــحق عـبــد الــهـادي ).
فيمـا كشـفت هيـئة الـنزاهـة االحتاديَّة
عن صدور قرار حكم باحلبس الشديد
عـلى مـديــر سـابقٍ في دائـرة اإلصالح
الـعـراقـيَّـة لـتـسـبُّـبه بـهـروب سـجـنـاء.
وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان)
دان الذي كان يشغل مدير امس ان (ا
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لك غازي في الديوانية بعد تأهيله ÕU²²∫  وزير الثقافة خالل افتتاحه قصر ا «

لـلـبـذور وعــضـويـة دوائـر الــتـخـطـيط
تـابعـة والثـروة احلـيوانـية لـلنـظر وا
بــشــروط انـــشــاء مــعـــامل الــتـــنــقــيــة
ــوافـقـات واسـتالم الـبــذور واعـطـاء ا
عــلـيــهــا وفــقــا لــلــضـوابـط واجلـدوى

االقتصادية منها). 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه
(جـرى خالل االجـتـمـاع مـنـاقـشـة عدد
ــتــضــمــنـة فـي جـدول من الــفــقـرات ا
اعــمــال اجملــلس مــنــهــا االطالع عــلى
كتـاب دائـرة فحـص وتصـديق الـبذور
ـــنــاطق غـــيــر لــلـــنــظـــر في شـــمــول ا
ـضـمــونـة االمــطـار بـتــجـهــيـز بـذور ا
ـوجـب اخلـطـة الـزراعـيـة احلـنـطـة و
ـــــــقـــــــرة لــــــــلـــــــمـــــــوسـم الـــــــزراعي ا
احلـالي2020-2021 وكـتــاب شـركـة
ما بـ الـنهـرين الـعامـة لـلبـذور حول
تـمـديـد جتـهـيـز بـذور احلـنـطـة لـكـافـة

محافظـات الوسط واجلنـوب فيما 
قـدمة من منـاقشـة عدد من الـطلـبات ا
ـسـتـثـمـرين الى دوائـر الـوزارة قـبل ا
ومـديــريــات الـزراعــة النـشــاء مــعـامل
تنقية الـبذور ومراكز اسـتالم الشعير

وخزن احملاصيل االستراتيجية. 
كــمـــا نـــاقش اجملـــلس انـــشـــاء مــوقع
استالم  تنقيـة وتفغيـر بذور احلنطة
فـــضال عن انـــشـــاء مـــراكـــز تــســـويق
حملصـول الـذرة الـصـفـراء ومـحـصول

احلنطة). 
وخلص االجتمـاع الى تأكيـد مواصلة
الـعمـل وفقـا لـلـضـوابط والـتـعـلـيـمات
ــعـــمــول بــهـــا واالســتــمـــرار بــدعم ا
نتجـ الرئيـسي للـبذور ودعمهم ا
بغـية االرتـقـاء بالـعـمل الزراعي ودعم

االقتصاد الوطني. 
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وافــتــتــاح مــثل هــكــذا صـرح تــراثي
يــأتي إنــطـالقــاً من أهــمــيــة وقــيــمـة
الـــتــــراث الـــثــــقـــافي واحلــــضـــاري
وتـــأثـــيـــره اإليــــجـــابي عــــلى بـــنـــاء
الشخصية العراقية واجملتمع بشكل
ـلك غـازي عـام . مــبـيــنـاً أن (قـصــر ا
رغم بـســاطـة تـشـيــيـده  آال انه يـعـد
معـلمـاً حضـارياً تـاريخـياً قـيمـاً لدى
أبـــنــاء الـــديــوانـــيــة  إذ يـــضم هــذا
الـــقـــصــــر ثالث قـــاعــــات صـــغـــيـــرة
وملحقات من ضمنها غرف للحراس
ومطبخ واسطبل للخـيول ومتعلقات
أخـرى في بـاحــة الـقـصـر .مـضـيـفـاً :
كـمـا وضــعت مـدافع تـعــود لـلـحـقـبـة
الــعــثــمـانــيــة  وفي الــبـاحــة أيــضـاً
ـلـوك الـعـراق شـيـدت ثالث تـمـاثـيل 
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ــلك غـازي فـي نـاحــيـة يــعــد قـصــر ا
حافـظة الـقادسيـة متـحفاً الدغـارة 
تراثـيا وقد  إفـتتـاحة مؤخـرا بعد
تــأهـلـيه والــقـصـر يــضم مـقـتــنـيـات
ثـمـينـة وصـوراً بـانـوراميـة لـبـدايات

القرن العشرين .
وقـال مـصـدر لـ (الـزمـان) ان الـقـصـر
الـذي افـتتـحه وزيـر الـثـقـافـة واالثار
والـسـيــاحـة حـسن نــاظم  تـأهـيـله
بـتــمـويل من االحتــاد األوربي ضـمن
مشروع ايدو ( ? (EDUUبالتعاون
مع الـهيـئـة العـامـة لآلثـار والـتراث .
وقــال احملــافظ في تــصــريح لـه جـاء
فيه إن الصور التراثية في احملافظة
ـــلك غــازي  تـــتــجـــســد في قـــصــر ا

الـثالثـة  ويـضم مـقـتـنـيـات بـسـيـطة
لكية .وأثنى احملافظ تعود للحقبة ا
: عــلى عــمل بــعــثـة اإلحتــاد األوربي
لـتـمـويــلـهـا مـشـروع أيـدو الـذي نـفـذ
أعــمـــال الــتــطــويــر والــتــأهــيل . من
جـــانـــبــة قـــال الــوزيـــر : هـــنــاك دعم
ومـتابـعة مـن من قبـلـنا لـهـذا القـصر

التراثي  . 
ـثل هذه واشار نـاظم : أن اإللـتفـاتة 
شاريع التراثية واآلثارية  أن دلت ا
ــا تــدل عــلى الــوعي عــلى شيء فــإ
احلــضـــاري والــثــقـــافي  وتــرســيخ
الـهـويـة الـعـراقـيـة واإلعـتـزاز باإلرث
احلضـاري الوطـني لبالد الـرافدين 
بشـكل عام وحملافـظة الـقادسـية على

وجه اخلصوص .
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طـــالب فالحــــو مـــحـــافـــظـــة الـــنـــجف
تأخرة ستحقات ا احلكومة بصرف ا
ـنــتـجــات الــتي سـوقــوهـا خالل عن ا
ـاضي ,مـؤكــدين ان اغـلــبـهم الـعــام ا
تعرض خلسـائر فادحـة بعد قرار رفع
قـيـمــة الـدوالر امــام الـديــنـار احملـلي,
ان فيمـا كشف نـائب عن انتـظار الـبر
تـعـديالت مـهـمـة من احلـكـومـة بـشـأن
قـانـون الـعمـل لـلتـصـويـت علـيـه الذي
ـصانع سيـلـزم أصحـاب الـشركـات وا
بـضــمــان الـعــمــال وتـوفــيــر الـرواتب

التقاعدية لهم. 

قبل). االستعداد للموسم الزراعي ا
 فيمـا ابدى االحتاد الـعام لـلجمـعيات
الـفالحـيـة الـتـعــاونـيـة اسـتـغـرابه من
ـالـية مـا بـذمتـها عدم تـسـديد وزارة ا
للـفالحـ من مـسـتـحـقـاتـهم لـلـموسم
ـاضي الـتي تـبلغ تـرلـيوني الزراعي ا
دينـار تقـريباً قـبل ان تـبدأ برفـع سعر
الـصـرف لـلـدوالر وتـتـسـبب بـخـسـارة
ــواطـن عــلى حــد فــادحــة لـــلــفالح وا
سـواء. من جــهــة اخـرى  ,اكـد عــضـو
ـان جلـنــة الـعــمل الـنــيـابــيـة ان الــبـر
ينـتـظـر تعـديالت مـهـمة من احلـكـومة
بشـأن قـانون الـعـمل لـلتـصـويت عـليه
الــذي ســيـــلــزم أصــحـــاب الــشــركــات

وقـال عــدد من الـفـالحـ في تــصـريح
ـســتـحــقـات امس ان (تـأخــر صــرف ا
والتقسيط في تـسديدها اثـقل كاهلنا
في ظل وجود تكاليف ضاغطة وديون
للتـجار والـسائقـ والعـامل لـدينا)
مـؤكـدين (عـجـزهم عن شـراء االسـمـدة
ـبـيــدات مـا قـد يــؤثـر عـلى نــوعـيـة وا

االنتاج الزراعي).
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واشار الفالحون الى ان (تأخر صرف
الـية يـتنـافى مع خطط مسـتحـقاتنـا ا
احلــكـــومــة الـــرامــيــة لـــدعم الـــقــطــاع
الزراعي وال سيمـا ان اغلب الفالح
ـسـتـحـقـات من اجل يـنـتـظـرون تـلـك ا

ُصـابـة أوالً من ( إسـتالم الـطـفـلـة ا
قـبـل فـريـق قـسم الــطــوار يــتَــقـدمه
أالخـــتــــصــــاص  فــــاهم اجلــــبـــوري
ُـــقــــيــــمـــون ويُــــســـاعــــده األطــــبــــاء ا
الكـات الــتـمــريـضــيـة والـدوريــون وا
والــصــحـــيــة حــيـث كــانت إجــراءات
الـفـريق فـوريـة وعـاجـلـة وذلك بـعـمل
غذيات ُتمثلة با اإلسعافات األولية ا
الــوريـــديــة  وقـــنــانـي الــدم  ووضع
إنـبـوب الــقـصـبـة الــهـوائـيــة حلـمـايـة
اجملرى التـنفسي). مـؤكدا ان (الطـفلة
ُـوت وبحـالـة صـدمةٍ كانت ُتـصـارع ا
وعائية وفـاقدة للـوعي تمامـاً ونسبة

ئة حيث  االُـوكسج لديها  35با
إعـطـاء الـتـخـديـر الـتـام لـهـا في داخل
ردهـــة الـــطـــوار وغــسـل مـــنـــطـــقــة
اإلصـابـة وتـعـقـيـمـهـا كـون الـطـفـلـة 
كانت تُـعـاني قطع الـقـصبـة الـهوائـية
ـريء) ,مــشـيــرا الـى انه (اجــريــنـا وا
للطفلة عملية جراحية نادرة ومُعقَدة
إســـتــــغــــرقت نــــحــــو ثالث ســــاعـــات
مُتواصلة حتت التخدير العام حيث
ريء شهدت ايقاف الـنزف وخياطة ا
والــقــصــبــة الــهـــوائــيــة الــتي كــانت
مــقــطُـــوعــة بــصــورة تـــامــة  ومن ثُم
هـنــدمــة اجلــرح وغــلـقـه تـمــامــاً بــعـد
حتـويل إنــبـوب الــتـنَــفُس الى مــكـانه

ُعتاد).  ا
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اعـــــلـــــنـت وزارة الـــــنـــــفط عـن اطالق
الـــــبـــــطـــــاقـــــة الـــــوقـــــوديـــــة رقم 10
ــادة الـــنــفط األبــيض  واخلــاصــة 
وبواقع 50 لـتـراً وبـالـسـعر الـرسـمي

ـدعوم 150 ديـناراً وابـتـداءً من 25 ا
كانون الثاني اجلـاري وايقاف العمل

بالبطاقة رقم 9.
ـــنــــتـــجـــات ودعت شــــركـــة تــــوزيع ا
ــواطـنــ الى مــراجــعـة الــنـفــطــيــة ا
نـافـذ التـوزيـعيـة الستـالم حصـتهم ا

ـــقـــررة . وكــانـت وزارة الـــنــفـط قــد ا
بــــادرت الـى تــــوزيع وبـــــيع حــــصــــة
اضـــافـــيــــة وبـــالـــســـعـــر الـــتـــجـــاري
لــلــمـــواطــنــ الــراغـــبــ في بــغــداد

واحملافظات.
ووقــعـت شــركـــة مــصـــافي اجلـــنــوب

ـشـروع مـذكـرة اتـفـاق مـبـادى اولـيـة 
مصفى ذي قار االستثماري مع شركة
االوسـط لــــــلــــــخــــــدمــــــات احملـــــدودة
االماراتية برعاية وزير النفط احسان
عـبـداجلـبــار وحـضـور وكـيل الـوزارة

لشؤون التصفية حامد يونس . 

باد وقال يونس ان (توقـيع اتفاق ا
االوليـة هـو خطـوة مهـمـة نحـو االمام
في مجال تـطويـر نشاط الـتصـفية في
العراق  وتاتي هـذه اخلطوة تـمهيدا
لتـوقـيع الـعقـد االسـتـثمـاري الـنـهائي
ـشـروع مـصـفى ذي قـار بـطـاقـة 100

الف برميل باليوم) . واشار الى (دعم
رئــاسـة الــوزراء لــلـمــضي وتــشــجـيع
االســتــثــمـار فـي قـطــاع الــتــصــفــيـة 
شروع سوف يسهم في موضحاً ان ا
زيادة ورفع معدالت الطـاقة االنتاجية
لــلـــمــشــتــقـــات الــنــفــطـــيــة والــوقــود
لالسـتـخـدامـات اخملـتلـفـة  فـضال عن

توفيـر فرص الـعمل البـناء احملـافظة)
.من جـــانــبه قـــال مــديــر عـــام شــركــة
مـــصـــافي اجلـــنـــوب حــســـام ولي ان
شـروع يـعد حـجـر االساس النـشاء (ا
ـصـافي الـعـراقـيـة لـزيـادة وتـطـويـر ا
الطـاقـات االنـتـاجيـة) مـشـيرا الى ان
(الـتــوقـيع الــنـهــائي لــعـقــد مـشـروع
صفى سيـكون بعد االنتهاء انشاء ا
ـــوديل االقـــتـــصـــادي لــلـــعـــقــد من ا
ـؤمـل ان يـتم االسـتــثــمــاري  ومن ا
ــدة ذلك بـــعــد ثالثـــة اشــهـــر وهي ا
ــبـاد االولــيـة ـقــررة في اتــفـاق ا ا
ــديــر الــتـي  تــوقــيـــعــهــا. وقـــال ا
فوض لـشركـة االوسط للـخدماتش ا
احملـدودة االمـاراتــيـة (جـاو جـو) ان
هـمة ونعمل ـشاريع ا شروع من ا ا
عــلى الــتــعــاون مع الــوزارة النــهــاء
ـــراحـل االخـــيـــرة لــــلـــوصـــول الى ا
تــــوقــــيع الــــعــــقـــد االســــتــــثــــمـــاري
لـلـمـشــروع) مـشـيـداً (بـدور الـوزارة
ــســـؤولــ فـــيــهـــا بــالـــتــعــاون  وا
ـنـاسبـة لـلـحوار وتهـيـئـة الظـروف ا

والتوصل الى نتائج مثمرة) .
ـــتـــحـــدث بـــإسم من جـــانـــبـه قـــال ا
الـــــوزارة عـــــاصـم جـــــهـــــاد ان (هــــذا
ـشـروع يــأتي ضـمـن خـطط الـوزارة ا
لـزيـادة الــطـاقـة الــتـكـريــريـة  بـهـدف
تـغــطــيـة احلــاجـة احملــلــيـة من خالل
ـــصــافي اقـــامــة وانـــشـــاء عـــدد من ا
اجلديدة  واضافـة عدد من الوحدات
االنتاجية اجلديدة للمصافي احلالية
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أعــلـنت شــركـة الـزوراء الــعـامــة الـتــابـعـة
ـعادن عن زيـارة وفد لوزارة الـصـناعـة وا
من جامـعة الـكرخ لـلعـلوم لـبحث الـتعاون

شترك. ا
وقال بيـان تلـقته (الزمـان) امس ان (مدير
عام الـشركـة هـادي علي طه عـقد لـقاءا مع
الوفد الزائر والذي ضم كل من عميد كلية
التحـسس النـائي واجليوفـيزياء الـدكتور
ـوسـوي ومـديـر الـقسـم الـقانـوني كـمـال ا
ـعـمـوري ومــديـر قـسم الــبـعـثـات حـيــدر ا
والـعالقـات مـحـمـد اجلبـوري جـرى خالله
ـادية والـبشـرية إستـعراض اإلمـكانـيات ا
واخلــبــرات الــهــنــدســيــة والــفــنـيــة الــتي
تمتلكها شركة الزوراء في جميع اجملاالت
لـدعم قطـاعـات الـدولة ومـنـاقـشة إمـكـانـية
) فيـما أشار تبـادل اخلبـرات ب الـطرفـ
الوفد الى (أمكانيـة فتح آفاق التعاون مع
شركة الزوراء من خالل جتهـيز مختبرات
ـــواد اجلــــامـــعــــة بـــبــــعض األجــــهـــزة وا
ــســتـــخــدمــة في تــدريب اإللــكـــتــرونــيــة ا
الـطالب. كـمـا أجــرى الـوفـد الـزائـر جـولـة
ميـدانـية في أقـسـام الشـركـة لألطالع على
ـتـوفـرة وطــبـيـعـة اخلـطــوط اإلنـتـاجـيــة ا
نـتـجات ومـواصـفاتـهـا واستـخـداماتـها ا

اخملتلفة).
…œu'« …œUNý

وأعلـنت الـشركـة العـامـة لصـناعـة األدوية
ـستـلـزمات الـطـبـية في سـامـراء أحدى وا
ــعــادن عن شــركــات وزارة الــصــنــاعــة وا
ســعـيـهــا لـتــجـديــد شـهـادة اجلــودة الـتي
ـــاضي حــــصـــلت عـــلــــيـــهـــا في الــــعـــام ا
واحلصـول علـى شهـادة اجلودة اجلـديدة
في الصحة والـبيئـة وذلك خالل اإلجتماع
الذي عقده مديـر عام الشركة عـبد احلميد
ــدقق الـدولي عـبــد الـرحــمن الـســالم مع ا
ـثل اجلـمـعـيـة الـعـراقـيـة إلدارة اجلودة
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السيد طالل خـالد حسن بحـضور أعضاء
مـجــلس اإلدارة والـســادة مـدراء األقــسـام
ـناقـشة ـسـؤول في الـشركـة  وعدد من ا
آلــيــة عــمل الــتـدقــيق ومــعــاجلــة األفــعـال
الحـظــات في عـمــلـيـة الـتــصـحــيـحـيــة وا
دقق ؤشرة من قبل ا التدقيق السابقة وا
الــسـابق. وأكــد الـســالم (الـتــزام الـشــركـة
ـواصـفـة القـيـاسـية بـتـطبـيق مـتـطـلبـات ا
واستـعـدادها لـتـجديـدهـا واحلصـول على
شهادة اجلودة في الصحة والبيئة) فيما
ب مـديـر قـسم إدارة اجلودة في الـشـركة
حافظ عـزاوي (أهمـية الدورات الـتثـقيـفية

جـلــســة حـواريــة حـول االنــتـخــابـات
بـحضـور مـحـمـد الـغـزي نائـب رئيس
اجلـنــة الـقـانــونـيـة الــنـيـابــيـة وكـر
التميمي مـستشار رئـيس اجلمهورية
وعـبـد احلـسـ الـهـنـداوي مـسـتـشار
وافــتـــتح اجلـــلــســة رئــيـس الــوزراء 
محمد نعـمان الداودي رئيس االحتاد
مـرحــبـا بــاحلـضــور ورأس اجلـلــسـة
ـــــركــــز حـــــازم الـــــديـــــنـي عـــــضـــــو ا
االســـتــراتـــيـــجي حلـــقــوق االنـــســان
وحتــدث الـــهــنـــداوي عن مالحـــظــات
احلكومة على قانـون االنتخابات كما
حتدث التميـمي عن مالحظات رئاسة

اجلمهورية على القانون رقم 9 لسنة
وحتــدث اخلـبــيــر اإلنــتــخـابي 2020
سـعـد الـراوي عن تـعـديالت ضـرورية
لــقــانــون االنـــتــخــابــات كــمــا تــنــاول
الـدكـتـور عـلي بـداي عن االيـجـابـيـات
والـسـلـبـيـات في قـانـون اإلنـتـخـابـات
وقـدم الغـزي راي الـلـجـنة الـقـانـونـية
واخــيــرا قــدم ســـعــيــد يــاســ رؤيــة
نــراقب عـن الــصــعــوبــات الـــتــقــنــيــة
والــلــوجــســتــيــة في تــنــفــيــذ قــانـون
اإلنـتــخـابـات بــالـنــيـابــة عن االسـتـاذ
احـمـد جــسـام مـديـر مــؤسـسـة الـنـور
اجلـامـعــة رئـيس بــعـثـة نــراقب. كـمـا
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اعــــلــــنت نــــاحــــيــــة ابي صــــيــــدا في
انـحسـار  بنـسبة 95 محـافظـة ديالى
ـئـة لـنـزوح الــعـوائل من الـنـاحـيـة بـا

الناجتة عن نزاعات العشائر .
وقـال مديـر نـاحـيـة ابي صـيـدا وكـالة
إن  ( عبـد الـله احلـيـالي  لــ (الـزمان)
ـؤقـتـة بـ الـعـشـائر جنـاح الـهـدنـة ا
ـتـنـازعـة فـي ابي صـيـدا وسـعي كل ا
االطـــراف الـى الـــتــــهـــدئــــة واحلـــوار
وصـوال الى هــدنــة دائـمــة مع حل كل
االشكـاالت بـعـيـدا عن التـصـعـيد أدى
الى انــحــســار مــلف نــزوح الــعــوائل
ــــئــــة). واضـــاف بــــنــــســــبـــة 95 بــــا
ان (اعـداداً ليـست قـليـلة من احليـالي
االسـر نزحـت من ابي صـيـدا مـنذ 15
شـهـرا بسـبب الـنـزاعـات الـعـشـائـرية
التي تهدا قليال لـكن سرعان ما تعود
وتنـفـجر بـسـبب عدم حـسم الـقضـايا
الــــــعـــــالـــــقـــــة واســــــتـــــمـــــرار نـــــزف
مـؤكـدا بـان (انـحـسـار نـزوح الـدمـاء)
الـعوائـل عالمـة ايجـابـيـة مـهـمـة جدا
تــعــطـي بــارقــة امل فـي حــسم اطــول
نزاع عشائري في تاريخ ديالى ككل).
الى ان (جـهـود فوج واشـار احلـيالـي
الــرد الـســريع ورغــبــة الـعــشــائـر في
ــوقف االمــني كــلــهــا عــوامل حــسم ا
ســاعـدت فـي اعـطــاء رســائل طــمــأنـة
للـعوائل ودفعـتهـا الى تغـييـر قرارها
بـــالـــنــزوح خـــاصـــة وان الـــنـــزاعــات
تـــســـبــــبت في ضـــرر بــــالغ لـــلـــوضع
االقـــتــــصـــادي في نـــاحــــيـــة تـــعـــاني
بـــاألســاس من ارتـــفـــاع في مـــعــدالت
الـفــقـر احلــاد). ومن جـانـب آخـر قـال
ـقداديـة حـا عبـد جواد قائـمـمقـام ا
إن (مـنــظــمـة الــتـمــيــمي لــ (الــزمــان)
بـاشــرت بـتـوزيع اوكـســفـام الـدولــيـة
مساعـدات اغاثية لـ 344اسرة عائدة
ــقـداديـة وفـقــيـرة في قــرى شـمــالي ا

ضـمن خـطــة مـنـظـمـة إلعــادة تـطـبـيع
األوضاع االجتماعية وجتاوز مشاكل
عيـشية الـصعبة النزوح ومـخلفـاته ا
ــاضـــيـــة). واشــار طـــيــلـــة األعـــوام ا
الى أن (خطة التـوزيع تمتد التميـمي
ألياماً وفق جـدول زمني منـظم يهدف
الى مسـاعـدة النـازحـ على الـتـكيف
مـبــيـنـا ان من جـديــد حلـيــاة جـديــدة
ساعدات تضـمنت جتهيزات ومواد ا
مـنــزلـيــة مـتــنـوعــة وضـمـن أولـويـات

احلاجة االساسية). 
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أن  (ادارته ـقـدادية واكد قـائـمـمقـام ا
تــســعى جــاهـدة وبــكـل مـا تــمــلك من
نظمات امكانيـات الى تسهيل عـمل ا
الــدولـيــة وتــذلــيل جــمـيـع الـعــقــبـات
أمامهـا وإسهـامها الـفاعل في تـثبيت
ـناطق خاصـة في ا دعائم االسـتـقـرار
الـتي نـزحت جـراء تــهـديـدات تـنـظـيم
ناطق داعش االرهابي وحاجة تلك ا
للبدء بإعادة تنظيم حياتها ومعاودة

عيشية واحلياتية).  أنشطتها ا
وفي ناحـيـة العـبارة الـتـابعـة لقـضاء
بعقـوبة في محـافظة ديـالى قال مدير
لـ الـــنـــاحـــيــــة  شـــاكـــر الـــتـــمـــيـــمي 
إن  (تــربـــيــة ديــالى قــررت (الــزمــان)
إغالق شــعــبــة في ثــانــويــة  األديــبــة
لــلــبــنـات فـي نـاحــيــة الــعــبــارة بــعـد
تـــســـجـــيل إصـــابـــتـــ فـي صـــفــوف
الـطـالـبـات بـفـيـروس كـورونـا) الفـتـا
إلى أن (اإلغالق هـــو األول من نـــوعه
وهـو إجـراء وقـائي لــتـفـادي انـتـشـار
أن اإلصــابــات). وأضــاف الــتــمــيــمي
(إغالق الشـعـبة سـيـستـمـر أسبـوع
مــــــــتـــــــــتــــــــالــــــــ وفق اإلجــــــــراءات
مـــؤكــــدا بــــأن  (وضع ــــعــــتــــمــــدة) ا
اإلصـــابــــتـــ ال يـــســــتـــدعي الــــقـــلق
ـدارس حتت والـوضع الـوبــائي في ا
ـراقـبـة من قـبـل الـفـرق الـصـحـيـة) . ا
وعـقـد احتـاد احلـقـوقـيـ الـعـراقـي

شاركت في اجلـلسـة احلواريـة نخـبة
نــــوعـــيــــة من اخلــــبــــراء في مــــجـــال

. االنتخابات واخلبراء القانوني
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واكــد كـــربالئـــيــون اهـــمــيـــة ضــمــان
الــتــرشــيح الــفــردي دوائــر مــتــعــددة
رتكزات ية كونـها احدى ا ورقابة ا
ــواطــنـة. الــضــروريـة لــبــنــاء دولــة ا
ـانـية مـؤكـدين ان (االنـتـخـابـات الـبـر
ـقبـلـة يـجب ان تـكون مـقـسـمـة على ا
دوائـر عـدة فـي احملـافـظــة الـواحـدة).
واضـافــوا لـ (الــزمــان) امس (نــطـمح
الى اقــرار قــانــون انــتــخــابــات عـادل

ـتظاهـرين). مشيرين يلبي تطـلعات ا
الى ان (قـانـون االنـتــخـابـات اجلـديـد
ـتظـاهرين كـما ان سيـدعم تطـلـعات ا
ـراجـعـات والـتعـديـالت علـى قـانون ا
االنــــتـــــخــــابــــات ســــيـــــكــــون له اثــــر
مـقـــــــــــبـول عـلى شـعـبنـا وفـق رؤية
واضـحــة). الفــتـ الـى انه (يـجب ان
تـكـون حـالـة مـن اجلـديـة في اخـتـيـار
ــرشح الــقـادم وعــدم نــســيــان دمـاء ا

الشهداء).
مـبـيـنـ نـحن (نـنـتـظـر من احلـكـومة
الـقـادمـة ان تـكـون قـادرة عـلى تـلـبـيـة

طالب الشعبية). ا

½Ëb…∫ احتاد احلقوقي في ندوة عن االنتخابات
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ــنـتج  فـضـالً عن حتـســ نــوعـيــة ا
احملـــــلـي). واشـــــار الـى أن (انـــــتـــــاج
مـــــصـــــفى ذي قـــــار ســـــيــــكـــــون وفق
واصفات واجلودة االوربية يورو 5 ا
و بــطــاقـة 100الف بــرمـيـل/ يـوم مع
الــــوحـــدات اخلــــدمـــيــــة والـــوحـــدات
االنــتــاجـــيــة الــتــكــمـــيــلــيــة (وحــدات
الهـدرجـة وحتسـ البـنـزين واالزمرة
سـاعد  ووحدة والتـكسـير بـالعـامل ا
اســــفـــــلت و وحــــدة انـــــتــــاج طــــاقــــة
شـروع فضال عن تـوفيره كهربـائيـة)ا
الكثـر من 3 االف فـرصة عـمل لـاليدي
العـراقيـة العـاملـة خالل فتـرة االنشاء
والتشغيل. وحضر توقيع العقد عددا
ــــــدراء الـــــعــــــامـــــ مـن الـــــســــــادة ا

سؤول في الوزارة).  وا
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واجنــزت شــركــة مــصــافي الــوسط /
مـصـفى الـنـجـف الـدورات الـتـدريـبـيـة
الكــاتـهـا الـهــنـدسـيـة والـتـطــويـريـة 
والفـنـيـة واإلداريـة لـعام 2020. وأكد
ـهندس لـيث الغراوي ـصفى ا مدير ا
في تــصـريـح امس إن (حـرص اإلدارة
لـيا عـلى إقامـة دورات للمـنتـسب العُ
ـنــتـسـب  وتـعــزيـز لـرفـع مـســتــوى ا
ــهـنـيـة جـوانب اخلـبــرة والـكـفـاءة وا
لديه  وهذه الدورات حتماً ستنعكس
على زيادة في اإلنـتاج والتـحس في
النوع .الفتاً : الى إن اخلطة السنوية
لعام 2020 اخلاصة بتدريب وتطوير
وظف أجنزت بـالكامل رغم جائحة ا

كـورونا) .مـن جـانبـه أوضح مـسؤول
وحدة التـدريب والتطـوير علي جناح

نـتـسـبـ وتـطـويرهم  ان تـدريب ا
ــسـتـوى الــعـلـمي والــعـمـلي  لـرفع ا
لـيـكــون مـقـاربــاً من مـســتـوى الـكـادر
اصــحـــاب اخلــبــرة  بـــاإلضــافــة إلى
تـغـيـيـر الـعـنـاوين الـوظـيـفـيـة . وبـ
جنــــاح : أن هـــنــــالك تــــقــــدم كـــبــــيـــر
ـصـفى خالل ـقـامـة في ا بـالـدورات ا
عــــام 2019 و 2020 بـــــلـــــغت  (85)
شاركة  1683 منتسب من دورة  و
ـخــتـلف ــصــفى  و داخل وخـارج ا
اإلخــتــصــاصــات الــفــنــيــة واإلداريــة
واحلــاســبــة والــسالمــة واإلطــفــاء) .
مـشــيـراً إلـى أن (جـائــحـة كــورونـا لم
تـمــنـعـنــا من إجنـاز الــدورات  حـيث
أسـتــكـمـلــنـا اخلـطــة الـسـنــويـة لـعـام
2020 عن طـــــريق إعـــــداد بــــرنـــــامج
لـــلــدورات اإللـــكــتـــرونــيـــة عن بـــعــد
وتــابــعــنــا تــدريـب مــوظــفي مــصــفى
الـــســـمــاوة والـــديـــوانـــيــة وكـــربالء)
.واجلـديـر بـالـذكـر إن وحدة الـتـدريب
وتـطــويـر الــقـوى الــعـامــلـة الــتـابــعـة
صـفى الـنجف تـقيـم أكثـر من خمس
دورات شهرياً  واحملاضرين في هذه
ــصـفى الـدورات هـم من مــنـتــســبي ا
وذوي كــفـــاءة واخلــبـــرة الــعـــالــيــة 
وهـناك تـعـاون بـ جـامـعـات الـكـوفة
وبــابل وكـــربالء من خـالل الــزيــارات
تبادلة لإلطالع على آخر التطورات ا

العلمية والعملية .

تنوعة وفسائل النخيل وشتالت الزينة ا
حيث تهدف حـمالت التشجـير إلى حماية
دن من زحف الـرمال واألتـربة فضال عن ا
ـتـعــددة. كـمـا شـدد فـوائــدهـا الـصـحــيـة ا
ـشـورة الـقــانـونـيـة الـوزيــر عـلى تـقــد ا
ساعدة حملافظة بغداد ودوائرها وابداء ا
ــتــخــصــصــة بــالــتــــــنــســيق مـع دائـرة ا
االراضي الزراعية والدائـرة القانونية في

الوزارة. 
من جهته أشاد العطا بعمل الوزارة خالل
ـاضــيــة واخلـطط الــهــادفـة إلى الــفـتــرة ا
توفرة ـنتج احمللي واخلبـرات ا حماية ا
بـــشــــأن مــــلــــفــــات األراضـي الــــزراعــــيـــة
واإلجـــراءات الــقـــانــونــيـــة والــتـــعــديالت
الـطـارئة عـلـيـهـا وامكـانـيـة االسـتـفادة من
الـلقـاء مع الـسيـد الـوزيـر لتـفـعيل الـعـديد

لفات العالقة. من ا
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وعـــقــد اخلـــفــاجـي جــلـــســة حـــواريــة مع
ـزارع في مـحـافظـة ديالى الفالحـ وا
ـائية مهدي رشيد وارد ا بحضور وزير ا
ـديــرين الـعـامـ احلـمـدانـي وعـددا من ا
واخملتـص الزراعـي وذلك عـلى هامش
ـنـتجـات الـزراعـية الـذي أقـامته مـعرض ا
دائـرة االرشـاد والـتــدريب الـزراعي هـنـاك
حــيث اسـتــمع اخلـفــاجي جملــمل طـلــبـات
ـــزارعـــ ووجـه بـــتـــذلـــيل الـــفـالحـــ وا
العـقبـات  التـي تعـترض عـملـهم الزراعي
والتي تخـتص بالقـطاع الزراعي وبـشقيه
الــنــبـاتـي واحلـيــواني مــؤكــدا حل كــافـة
ـعوقـات حـسب الـضـوابط والـتعـلـيـمات ا
ائية وارد ا النافذة بالتـعاون مع وزارة ا

ومديرية زراعة ديالى.  
مـشــددا عــلى أن (الــوزارة مع الـفالح وان
الـهــدف من الـزيـارة هــو االطالع عن كـثب
عـلـى كل تـفــاصـيل الــعــمل الـزراعي ورفع

مستوى اإلنتاج).
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انـا كـنت مـعـارضـا لـصـدام حـسـ وحـمـلت الـسالح سـنـوات ضـمن تـنـظـيـمـات
ـعـامـلـة الـنـضـال او اجلـهـاد او مـا يسـمى ـعـارضـة وداخل الـعـراق ولم اروج  ا
بالفـصل السياسي بـأعتبار انني اخـترت طريقـا اتصور ان بعضـا منكم اختاره
لكـنكم انقلبتم الحقا على اعقابـكم فصدق علبكم قول علي بن ابي طالب " حليت
ـظلومة الدنيـا بأعيـنهم وراقهم زبردجـها ويبدو ان اكـثركم و ألنه يدعي الـطائفة ا
الـتي حتـرم العـرق و الـويـسكي و ال تـمـانع بالـنـهب و الـقتل ولـطـول التـعـود على
ـبجلـة فقـد رأيتم انكم لـطول ترديـدها بالـلسان جـعلتـكم ربعا تكرار الـنصوص ا

لله من دون الناس وامثالكم فيمن ذم علي من قبل كثيرون.
هربـتم من صدام كما هربت انـا بعضكم صـار الجئا ثم مواطنـا في دول اغلبها
اوربيـة وقلـيل منكم لم يـتمـكن من اخلروج فـبقي ب دمـشق و بيـروت و طهران
اقـل الـقـلـيل هـو من لم يـخـرج لـعـقـيـدة اعـتـقـدهـا صـائـبـة مـخـتـصـرهـا ان الـغـرب

اليصلح مكانا للجهاد.
ـتـفـاوتـة فقـد كـنـتم التـبـقـون لـصدام ايـنـمـا كنـتم خالل مـدد هـروبـكم و هـروبي ا
عذرا صـدام قاتل عـد وقـتلـتم ودون حق صدام مـكن عشـيرته واصـهاره من
الدولـة عد وفعـلتم مثـله صدام دمر االقـتصاد راجـعوا ميـزانياتكـم و ابوابها
واين تتـركز التـخصيـصات و ستـجدون الـدمار الذذي اتـهمتم به صـدام حاضرا
ـا يـضـمن شــركـاتـكم الـتي مـنـهـا شـركـات تـتـبع رؤوسـاء وزارات وبـأيـاديـكم و 
ووزراء اخـرهم وزيـر الـشبـاب الـذي صـار بأمـوال عـمر وعـلي الـقـتيـلـ قـبل ايام
صـاحب طـائـرات خـاصة صـدام عـمـيل وهذه ايـضـا حـاضرة فـيـكم وال شـهادة

سماعية على جرم مشهود.
بـأي حـبل بـكم يـثق الـعـراقي تـقـتـلـون و ال جتـري مـقـاضـاتـكم و تـنـهـبون كـذلك
وتكـذبـون فأن فـر الـناس مـنـكم و بأكـثـر من اسـباب فـرارهم من صـدام فال عار
يــلـحـقــهم وال كـذب فـحــتى مـا بــقي من خـمـيــرة الـعـراق دمــا وارواحـا تـســفـحـا
خالفاتكـم وتنهـبها شـهواتكـم وها هي االنتـخابات قـادمة و سـتنفـقون علـيها من
تـبـرعـات اعـضـاء احـزابـكم كـمـا تـقـولـون واذكـر ان صـهـرا لـرئـيس وزراء كـانت

تدين. ميزانية دعايته ثالثة اضعاف ميزانية حزب ابي زوجته الديني وا
قد تبـقون عـلى راس السـلطة لـكنـكم لن تكـونون ضمن دولـة قد تـتخيـلونـها دولة

لكنها دولة شوهاء لن يذكرها الناس اال كما يذكرون كرههم للغبار.
من منجزاتكم زيادة العجز في كل شيء.

من مـنـجـزاتـكم زيـادة نـسب االنـتـحـار و الـرشـوة و وتـسـريب الـعـقـود لـلـبـنـانـيـ
يـعاجلـون بعـدها مـجامـلة اسـنان مـستـشاركم الـشيخ الـذي منـحتـموه رتبـة فريق

متقاعد.
من منجزاتكم عقود اف -16 التي يعبر مجرد شرائها عن خبال سلطوي انتهى

بذهاب فريق الصيانة.
لكـنكم لم تقلدوا صدام بشيء واحد فقد كان له نواب ثالثة وتعرفون اسماءهم
فـأين نـوابـكم في احـزابـكم? من هـو نـائب الـسـيـد ومن هـو نـائب الـشـيخ ومـن هو
نـائب احلـاج ? ام انكم ال تـتـحمـلـون الـشراكـة فـقد انـشـققـتم بـدء بالـقـوي االم
ـخـروط الـبــنـطـرون ابـو بــعض"? وبـيـنـكم الـذي يــنـام االن بـبـريــطـانـيـا وانـتــهـاء "
منـشقـون اخرون ومنـشقـون الحقـون و الحقون حلـصة من الـنهب بـدل احلصول

على النصيب من احلصة ضمن الكيان او التيار.
لكـنكم سبقتم صـدام بشيء غير الذي ذكـرت سبقتمـوه بتسمية

كيـانـاتكم عـلى اسـمائـــكم وهذه تـذكـرني باالزارقـة الذين
ــا ســمــعـتم هم اتــبــاع نــافع بن االزرق اخلــارجي.. ر

عنه.
 يثـق االنسان فـيكم? االمن? الـصحة وقـضيـة نعاالت
عديـلة.. التـعليم ومطـابع الكتب عـمان بيـروت الطعام..

جماعة الرز العفن.. الكهرباء?
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-1-
مـن ايـجـابـيـات وسـائل الـتـواصـل االجـتـمـاعي تـوفـيـر فــرص الـلـقـاء بـ الـعـلـمـاء
عرفة على صفحات مـعيّنة جتمعهم وتعكس ما تدبجه واالدباء وعشـاق الثقافة وا

اقالمهم من افكار وما تخرجه قرائحُهُم من أشعار .
-2-

كتبة االدبية اخملتصة) واقع التي نعتز بها كثيرا موقع (ا ومن ا
غـيـر انّنـا جنـد أحـيـانـاً صمـتـا يـلف االحـبـة األعالم وهـذا ما يـدفـعـنـا الى تـوجيه
الـعـتـاب الـيــهم  ذلك انـنـا حـريـصــون عـلى دفع عـجـلــة احلـراك الـعـلـمي واالدبي

والثقافي الى االمام من دون توقف .
-3-

ومن هذا الباب :
كـتـبـنـا لـهم في 2021/ 1/ 16 بـيــتـيْن لالثـارة والـتـحــريض عـلى كـسـر حـواجـز

الصمت وموافاتنا بالرائق اجلديد ...
وهما :

أُحبّكمُ يا رجالَ العلمِ واألدبِ
والرائقِ العَذْبِ مِنْ ِشعْرٍ ومِنْ خُطَبِ

لكنّني حائر في أمرِ صمتكُمُ
فصمتكُم عندنا مِنْ أعجبِ العَجَبِ

فأجاب اخلطيب االديب د. الشيخ ابراهيم النصيراوي قائال :
هنا من الشعر ينبوع بال نضب
وكلُّ بيتٍ لهم أغلى مِنَ الذهبِ
( أبا عليّ ) هنا للشعر قافية

مدارُها فوقَ هاماتٍ مِنَ الشُهبِ
لكنْ اسفتُ على أنوارِ طَلْعَتِها

غطّى تواجدَها شيء من السُحب
وكتب الدكتور السيد لؤي شرع االسالم يقول :

عادت قوافِلُنا حماْلةَ احلَطَبِ
بالشعر أكثرُها أو نثرِها األدبي
لكنَّ اخوتنا هاموا بِكُمْ عَجَباً

يا سيدَ الصحبِ ال تعجبْ مِنَ العَجبِ
زنُ ما قبلها صمت يُؤطِرُها ا
دى الرَحِبِ ثم اجمليءُ بغيثٍ با

لـقـد جـاءتنـا الـبـشـرى بـانّ الـغيث قـادم ولـيس الـصـمت اال الـسـحب الـتي تـسبق
انهماره وهطوله ...

وكتب االديب اخلطيب الشيخ ماجد النصيراوي يقول :
الصمتُ أشبهُ شيءٍ بالدَمِ الكَذِبِ
إنْ غاب يوسفُ فاالهاتُ لم تَغِبِ
والصمتُ أفضلُ ما يُطوى عليه فَم
اذ استدرت قوافي الشعرِ بالََعتبِ

وهوب الدكتور السيد مهند جمال الدين يقول : وكتب الشاعر ا
حتية لفؤادٍ ضجَّ في العَتَبِ

وعالجَ الصمتَ في تَغْرِيدِهِ العَذِبِ
وبَثَّ في الصدر شكوىً كي يذوب بها

وينطفي دونها كَوْن مِنَ اللهبِ
يا سيدي لم تزل فينا مدامِعُنا
جتري وإنْ سألَتْ إالّكَ لم يَجِبِ
فقد حملنا لهيبَ الشِعْر في زَمَنٍ
عاثت به أسفاً حمّالةُ احلَطَبِ

) نلوذُ بِه فيا اخا الود يا (صدراً
ويا رجاءً وجدنا فيه صِدْقَ نبي
زُرْ حزنَنا واسِ صيحاتٍ معلقةً

فاجلرح يسمو على األشعار واخلُطبِ
وكتبت الشاعرة العلوية علياء العطار (ام صادق ) تقول :

الصمتُ أبلغُ مِنْ شِعْرٍ ومن خُطَبٍ
وانْ وجدت هموم الروح في تَعَبِ
إنْ يخفت الشعر يوماً في مرابعنا
فجذوةُ الفكر لم تَذْبُلْ ولم تَشِبِ

وهكذا :
حتـطمّـت أسوار الـصـمت  وزغـردت الـقـوافي الـعذاب

وزالت سحب العتاب ورق اجلواب وطاب ...

UI¡∫ وزير الزراعة خالل لقائه محافظ بغداد محمد جابر العطا

ـسـتـوى الـتي تـقـيـمـهـا الـشـركـة في رفع ا
ـهنـي لدى الـعـامـلـ  مـبـيـنا الـثـقـافي وا
بــأن إنــتـــشــار فــايــروس كــورونــا كــان له
الـتأثـيـر الـسلـبي عـلى سـير عـمل الـشـركة
في تـطـبـيق بـعض اإلجـراءات الـتـدقـيـقـية
منـوحة لها وقد  ابدى لتجديد الـشهادة ا
جــمــيـع احلــاضــرين اســتــعــدادهم الــتــام
لـلـتـعـاون مع قـسم إدارة اجلـودة لـتـجاوز
جمـيع الـعقـبات من اجل تـسـهيل حـصول
الــشــركــة عـلـى جتـديــد لــشــهــادة اجلـودة

الدولية).
واســتــقــبل وزيــر الــزراعــة مــحــمــد كــر

اخلـفــاجي مـحــافظ بـغــداد مـحـمــد جـابـر
ـشـترك الـعـطـا لـبـحث مـلـفـات الـتـعـاون ا
فـــيـــمـــا يـــخص الـــتـــشـــريـــعـــات اإلداريــة
شـترك. ووجه والقـوانـ ذات االهتـمـام ا
اخلفاجي بـرفد محافـظة بغـداد بالشتالت
ــسـاعــدة في الـقــيـام ــتـنــوعـة لــغـرض ا ا
بــحـمالت الــتـشــجـيـر لــلـعــاصـمــة بـغـداد
بـــالـــتـــعـــاون مع الـــدوائـــر ذات الــعـالقــة
وبالتنسيق مع دائرتي البستنة والغابات
ومكـافحة الـتصـحر بغـية حتـس البـيئة
واحلد من الـعـواصف الـترابـيـة فضال عن
ــثـمــرة كـالــزيـتـون تــعـمـيـم الـشــجـيـرات ا
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ـانــيـا { بــاريس (أ ف ب) - دانت أ
وفـرنـسـا وبـريـطـانـيـا "بـحـزم" امس
االثــنـــ "مــحــاوالت شـنّ هــجــمــات
جـويــة" الــســبت عــلى الــريـاض في
بيان مشترك لوزارات اخلارجية في
الـــدول الـــثالث.وجـــاء في الـــبـــيــان
"انــتـشــار الــصــواريخ والــطــائـرات
سيرة واستخدامها يقوّضان أمن ا
ـنـطـقة الـلـذين التـزمـنا واسـتـقرار ا
بـهمـا بشـدة".وأضـاف البـيان "نـكرر
تـمــســكــنـا بــأمن وسـالمـة األراضي
الــسـعــوديــة".وأعــلـنـت الـســعــوديـة
الــســبت أن قــواتــهــا دمّــرت "هــدفــا
جـويـا مـعـاديـا" فـوق الـرياض الـتي
تـتـعـرض بـشـكل مــنـتـظم لـهـجـمـات
ـتـمــردون احلـوثـيـون في يـشـنّـهــا ا
الــيـمن اجملــاور.ولم تـتــضح اجلـهـة
الـتي شنّت الـهجـوم بـينـما لم تـتهم
ــقـتـضب أي ـمــلـكـة فـي بـيـانــهـا ا ا
جـهـة في حـ أكـد احلـوثـيون أن ال
ــا حـــصل.وفـــرنـــســا صـــلـــة لـــهم 
ـــانـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا هي دول وأ
مــشـاركــة في االتـفــاق الـدولي حـول
برم العام 2015 النووي اإليراني ا
والــذي يــهــدف إلـى مــنع إيــران من
حيازة السالح النووي.واستمرارية
هــذا االتــفـــاق مــهــددة مــنــذ ســحب
الـرئـيس األمـيـركي الـسـابـق دونـالد
ـتحـدة منـه العام ترامب الـواليات ا
 2018وبـــدأت إيــران الــعــام 2019
بالـتخـلي عن التـزامات قـطعـتها في
إطـــاره.ووعــد الـــرئـــيس األمـــيــركي
اجلــديـد جــو بــايــدن بــالــعـودة إلى
االتــــفـــاق لــــكن بــــشــــروط في وقت
يتـزايد القـلق حول قـدرة إيران على
حـــيـــازة الـــسالح الـــنـــووي وحــول
برنامجها البالستي. ووصلت رياح
الـربـيع الـعـربي إلـى اليـمـن بـسـرعة
في الــعـام  ?2011لــكن بــعــد عــشـر
ســـنــوات عــلى هــتـــاف الــيــمــنــيــ
مـطـالـب بـإسـقاط سـلـطـة حكـمـتهم
لـعـقـود بـيـد من حديـد يـغـرق الـبـلد
الـفـقـيــر في مـسـتـنــقع حـرب دامـيـة
دفــعــته إلى حــافــة اجملــاعــة.وتــردّد
شعار "الشـعب يريد إسـقاط النظام"
عـلى لـسـان اجلـمـيع في  27كـانون
الــثــاني/يــنـــايــر من ذلك الــعــام في
جــامــعــة صـــنــعــاء مـــهــد احلــركــة
االحـــــتــــجــــاجـــــيــــة قــــبـل أن تــــعم
ـضـادة الـتـظـاهـرات والــتـحـركـات ا
البالد.وبـعد تـونس ومصـر وصلت

الـعـدوى إلـى الـيـمن أفـقـر دولـة في
شبه اجلزيرة العربية والتي عاشت
رغـم االضـطـرابـات اخملـتــلـفـة فـتـرة
طـويـلـة من االسـتـقـرار الـنـسـبي في
ظل رئــاســة عـلـي عــبـد الــله صــالح
الذي حـكم ألكـثر من  30سنـة.وكان
صـالح قـاد الـسـياسـة الـيـمنـيـة مـنذ
وصـــولـه إلى ســـدة احلــــكم الـــعـــام
 1978رغم قـوله إن حـكم هذا الـبـلد
الـذي عـرف بـاسم "الـيـمـن الـسـعـيد"
أصـــعب "مـن الـــرقـص عـــلى رؤوس

األفاعي".
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ــطـالــبـة مـع ذلك كـانت مــؤشـرات ا
بالـتغـييـر في اليـمن حاضـرة بشكل
واضح حـسـبــمـا يـرى مــديـر مـركـز
صـنـعـاء لـلـدراسات االسـتـراتـيـجـية
ذحجي الذي عايش احلركة ماجد ا
االحـتـجـاجـيـة.وقـال لـوكـالة فـرانس
ـطالـبـة بـالتـغـيـير بـرس إنّ جـذور ا
مـرتـبـطـة بـ"تـصـدعـات" مـنـذ ما قـبل
 2011و"حتديدا منذ خمس عاما
وهي متصلـة بغياب فـرص التمثيل
والـالمــــســـــاواة االجــــتـــــمــــاعـــــيــــة
والــســيــاســيــة والــفــقــر والــفــســاد
وصـراع الـهــويـات".وفـي بـدايــتـهـا
كــانت الــثــورة الــيــمــنـيــة مــشــبــعـة
بـالعفـوية والـتحـركات الـسلـمية في
بـلد يـنتـشر فـيه الـسالح على نـطاق
واسع كما يتذكـر أحد قادتها ياسر
الـريــني الــذي كـان رئــيـســا لـهــيـئـة
"تنسيق انتفاضة الشباب".وأوضح
"الـثـورة جــمـعت فـي سـاحـاتــهـا كل
ـناهـضة فـئات اجملـتـمع ومكـونـاته 
ن جديد الظلم واالسـتبداد وبـناء 
(...) في إطــــار الــــشـــراكــــة الـــتي ال
تـســتـثـني أحـدا".لـكن هـذه األهـداف
"لـم تــــتـــــحــــقـق بــــعـــــد" بـــــحــــسب
الريـني.فبـعد عقـد من الزمن يـشهد
الـيـمن صـراعـا داميـا عـلى الـسـلـطة
انـــــدلـع في  2014حــــ ســــيــــطــــر
ـقـربون من ـتمـردون احلـوثـيون ا ا
إيــران عـــلى الـــعــاصــمـــة في إطــار
حــمــلــة عـســكــريــة فــتــحت أمــامـهم
الــطـريـق لـلــســيـطــرة عــلى مــنـاطق
شـــــاســـــعـــــة فـي جـــــنـــــوب وغــــرب
الــبالد.وعـجـزت احلــكـومـة عن صـد
تمردين الـذين حتالفوا مع صالح ا
بــــعــــد حتـــيــــيــــده عن الــــرئــــاســـة
فــاســتــعــانت الــســـلــطــة بــتــحــالف
عــسـكــري تـقــوده الــسـعــوديـة مــنـذ

أمــا بعـــــد

ــــــــفــــــــرق (األردن)  (أ ف ب) - { ا
تقول الالجئة الـسورية فاطمة علي
ذات الـسـبـعـ عـامـا بـعـد أن تـلـقت
الـــلـــقـــاح ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا
ــفــرق عــلى ــســـتــجــد في بــلــدة ا ا
احلــدود مع ســـوريــا إن أخــذ هــذا
الــلـقــاح في هــذا الــوقت هــو أشـبه
ب"هـديــة من الـســمـاء" مـعــربـة عن
أملهـا بإستـعادة حياتـها الطبـيعية

داخل اخمليم.
ـتـحـدة وبــحـسب مـفـوضـيـة األ ا
لــشـؤون الالجـئــ يـعـد األردن أول
دولة في العالم تبدأ بـعملية تطعيم
ـوجـودين ــسـجـلــ وا الالجـئـ ا
عـلى اراضـيهـا بـلقـاح ضـد كوفـيد-

 19ومجانا.
وبـاإلجــمــالي  حـتى اآلن تــلــقـيح
نــــحـــو مـــئـــة الجىء والــــعـــمـــلـــيـــة
ستستمر فـي األيام القادمة وبشكل

يومي وعلى دفعات.
وفـــاطـــمـــة واحـــدة من  24الجـــئـــا
ســوريـا وصـلـوا فـي يـوم مـاطـر في
أربــعـة بــاصــات صـغــيــرة بـيــضـاء
قـادمــ من مـخــيم الـزعــتـري الـذي
يأوي نـحو  80ألف الجىء سوري
الـى مــركـــز صـــحي في مـــحــافـــظــة
ـفـرق ( 70كــلم شـمــال عـمـان) من ا
أجل تـلقـي اللـقـاح بـعـمـلـيـة يـشرف
ـفـوضـيـة الـعـلـيا عـلـيـهـا مـوظـفـو ا
لــشـؤون الالجــئــ الـتــابــعـة لال
ـتحدة  تحـدة. وبحسب األ ا ا
حـتى اآلن تــسـجـيل  1992إصـابـة
ــســتـجــد في بــفــيــروس كــورونــا ا
صـــفـــوف الالجــــئـــ الـــســـوريـــ

باالردن.
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وفـي الـــــــوقـت الـــــــذي نـــــــزل فـــــــيه
الالجـــئـــون الــــواحـــد تـــلـــو اآلخـــر
ــفـوضـيـة من ـسـاعــدة مـوظـفي ا
ــركـز ـطــعــوم داخل ا أجل تــلـقـي ا
وهم يـــضــعــون كـــمــامــات ســوداء
بـقـيت فـاطـمــة جـالـسـة في الـبـاص
ـفاصل بـسبب مـعانـاتـها من آالم ا
حــيـث حــضـــر طـــبــيـب وأعــطـــاهــا

طعوم داخل الباص. ا
ــــرأة ذات الــــعــــيــــنــــ وتـــــقــــول ا
اخلــــضـــراوين الـــتـي تـــتـــحـــدر من
محافظة درعا وتقيم في اخمليم منذ
أكــثـــر من ســبــعــة أعــوام لــوكــالــة
فــرانس بـرس بـصــوت خـافت وهي
تضع غـطاء رأس أسود "أحـمد الله
عـلى هــذه الـنـعــمـة هــذه هـديـة من
الـسـمـاء أنـا سعـيـدة أظـني سـأكون

أمن بعد أخذ هذا اللقاح".
وتضيف "كـنا خائـف داخل اخمليم
بـســبب حـصــول إصـابــات لم نـكن
نــخــرج ولم نــكن نــزور أحــدا لــقــد
حـذرونـا نـحن كـبـار الـسن بـأن هذا

الوباء قاتل". ويقـول زوجها حس
مـــحـــمـــد وقــــد أغـــرورقت عـــيـــنـــاه
بـالدمـوع وهـو يـرفع كلـتـا يديه الى
السماء وهو يردد عبارة "لك احلمد
"أنا سعيد جدا أن والشكر يا ألـله" 
يـعــامــلــنــا األردن بــهــذه الــشــاكــلـة
وبـدون أي تـفــرقـة وتـمـيــيـز وبـهـذا
الـــكـــرم وهـــذا الــســـخـــاء وكـــأنـــنــا

مواطنون أردنيون".
ويــسـتــضـيف األردن حــالــيـا نــحـو
 663ألـف الجئ سـوري مــســجــلـ
ـتــحــدة بـيــنــمـا تــقـدر لــدى األ ا
ـملكة عمان عـدد الذين جلأوا إلى ا
منذ اندالع النـزاع في سوريا بنحو

 1,3مليون.
مـلكـة إن كـلفـة إسـتضـافة وتـقـول ا
هــؤالء الالجــئــ جتــاوزت عــشــرة

مليارات دوالر.
مـن جـهـتـه يـقـول مــنـهل هالل (71
عــامـــا) ذو الــشــعـــر األبــيض الــذي
إرتـــدى ســـروال جـــيــــنـــز وســـتـــرة
خـضـراء وهــو يـتـلـمـس مـكـان أخـذ
ـطـعـوم "كم أنـا سـعـيـد بـأخـذ هذا ا
ــــطــــعــــوم ســــعـــادتـي الــــيـــوم ال ا

توصف".
وأضاف هالل الـذي يقـيم في مخيم
الـزعــتـري مع زوجــته وأبـنــته مـنـذ
نـحـو ثمـانـية أعـوام "عـندمـا أبـلغت
أثــنـ مـن أبـنــائي الــذي يـقــيــمـون
ــطــعــوم بــســـوريــا بــأني ســأخــذ ا
مـجــانــا لم يـصــدقــوني في بـادىء
األمــر ظـــنـــوا بـــأني أمـــزح مـــعـــهم

وعندما أقسمت لهم قالوا لي: +كم
أنت محظوظ إذن+".

ــتــحــدث الـــرســمي بــأسم يـــقــول ا
ـتــحـدة لــشـؤون مـفــوضـيــة األ ا
الـالجـئـ مـحـمـد حـواري لـفـرانس
ــــبــــادرة بـــــرس إن "األردن بــــادر 
سـابـقـة من نـوعهـا بـتـطعـيم كل من
ن فـــــيـــــهم يـــــقـــــيم عـــــلى أرضـه 

الالجئون ومجانا".
وأوضح "هذا أزاح هـما كبـيرا جدا
خــصــوصــا إن نـســبــة الــعــجـز في
اخلـدمــات الـطــبـيــة لـديـنــا وصـلت
ألكثر من ثمان مليون دوالر وهذا
يـــعـــطي داللـــة كم نـــحـن بـــحـــاجــة
للمساندة فـي عملنا من أجل تقد

." اخلدمات لالجئ
وسجـلت في األردن حتى اآلن أكـثر
من  315ألفا و 544إصابة مؤكدة
بــالــفــيــروس و 4153وفــاة. كــذلك
ســـجـــلت  25إصـــابـــة بـــفـــيـــروس
ــتــحـوّر الــذي رصــد في كــورونــا ا

الفترة األخيرة في بريطانيا.
وبـاشــر األردن حـمـلــة تـلــقـيح ضـد
سـتجد تستهدف فيروس كورونا ا
في مـــرحـــلـــتـــهـــا األولى الـــكـــوادر
الصـحيـة ومن يعـانون من أمراض
مـــزمــنـــة ومن جتـــاوزت أعـــمــارهم

. الست
وتسـتهدف احلـملة في الـبداية 20
مـلكة ئـة من سكـان ا الى  25في ا
الــبـالـغ عـددهم نــحـو  10,5مالي
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مـركزا لـلتـطعـيم منـتشرة فـي عموم
ـملـكة مـنهـا سبـعة في مـحافـظات ا

عمان.
وبـــــحـــــسب احلـــــواري فـــــإن األ
تـحدة بـصدد فتح مـركزي تـطعيم ا
فـي مـــخـــيـــمي الـــزعـــتـــري واألزرق

. لالجئ السوري
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وكانت وزارة الصحة أطـلقت نهاية
ـاضي مـوقـعـا الـكـتـرونـيا الشـهـر ا
لـتـســجـيل أسـمـاء الــراغـبـ بـأخـذ
اللقاح شرط أن يكونوا من الكوادر
الـصـحــيـة أو يـعــانـون من أمـراض
ن جتــاوزت أعـمـارهم مــزمـنـة أو 

. الست
ـاضـية وتـلقى األردن خـالل االيام ا
شـحــنـات من لـقــاحي "سـيــنـوفـارم"

الصيني و"فايزر" األميركي.
وتـقـول الالجـئـة الــسـوريـة شـيـخـة
احلـــــريـــــري ( 70عـــــامـــــا) وهي أم
الربــعــة أبــنـاء من مــحــافــظــة درعـا
وتـقـيم في اخمليـم منـذ نـحو سـبـعة
أعـــوام إنــــهـــا تـــشـــعـــر بـــالـــراحـــة
ـطــعـوم والــطـمــأنـيــنـة بــعـد أخــذ ا
وإنــهـا تــأمل بــإسـتــعـادة حــيـاتــهـا

الطبيعية.
وتـضـيـف وهي تـهم بـاجلـلـوس في
الــبــاص الــعــائــد الى اخملــيـم "كــنـا
خــائــفــ جــدا لم نــكن نــخــرج من
كــرفــانــاتـــنــا الــوبـــاء كــان حــديث
الساعة في اخمليم وطوال النهار".
وخـلصت "آمل أن نـستـعيـد حيـاتنا

الطبيعية وان نعيش بدون خوف".
سـيكـون العـالم عـلى "شفـير إخـفاق
أخالقي كـارثي" في حـال اسـتـأثـرت
الــدول الــغــنــيــة بـالــلــقــاحــات ضـد
ــسـتــجـد فــيـمـا فــيـروس كــورونـا ا
الـدول األكـثـر فقـرا تـعـاني عـلى ما
نـظـمـة الـصـحة ـديـر الـعـام  حـذّر ا

. ية اإلثن العا
ونـــــــدد تــــــــيـــــــدروس أدهـــــــانـــــــوم
غيبرييسوس بـسلوك الدول الغنية
الـتي تـطـبق نـهج "أنـا أوال" وهـاجم
في الـوقت نفـسه مـصنـعي لقـاحات
يـســعـون لــلـحـصــول عـلى مــوافـقـة
الهـيئات الـناظمـة في الدول الغـنية
ــنـظـمـة بـدال من تــقـد بـيــانـاتـهـا 
الــصــحــة من أجل إعــطــاء الــضـوء

يا. األخضر الستخدام اللقاح عا
وفـي خــطـــاب ألــقـــاه في اجــتـــمــاع
للـمـجـلس الـتنـفـيـذي لـلمـنـظـمة في
جــنـيـف قـال إن الــوعــود بــوصـول
مـتـسـاو عــلى مـسـتــوى الـعـالم إلى
ـستـجد لـقـاحات فـيـروس كورونـا ا

تواجه مخاطر جدية.
وقـال غيـبـرييـسوس إن  39ملـيون
جــرعـة مـن لـقــاح كــورونــا أعــطـيت
حـتى اآلن في مـا ال يـقل عن  49من

الدول األعلى دخال.
وفي تــــلك األثـــنـــاء " تـــقـــد 25
جــرعــة فــقط في واحــدة من الــدول
األقل دخال. ليس  25مليـونا ليس

 25ألفا فقط ."25
وأضاف "سـأكون بـغايـة الصـراحة.
الــعـالـم عـلـى شـفــيــر فــشل أخالقي
كارثي وثمن هذا اإلخـفاق سندفعه
بــأرواح وأرزاق فـي الــدول األكـــثــر

فقرا في العالم".
وأكــد أنه فـيـمـا تــقـدم بـعض الـدول
كــلـمــات مـطــمـئــنـة حــول الـوصـول
ـتـسـاوي لـلــقـاح إال أنـهـا تـعـطي ا
األولـويـة لـصـفــقـاتـهـا اخلـاصـة مع
ـصــنـعــ مــا يـؤدي إلى ارتــفـاع ا
األسـعار ومـحـاوالت لاللتـفـاف على

قائمة االنتظار.
وقـــــال إنه  إبـــــرام  44مـن تـــــلك
االتـفـاقـيـات في  ?2020والـتـوقـيع
عــلى  12عـــلى األقل مـــنـــذ مــطـــلع

العام.
ونــبه غــيــبــريــيــســوس إلـى أن "مـا
يــفـــاقم الـــوضع إعـــطــاء غـــالــبـــيــة
ـصنـع األولـويـة للـحصـول على ا
موافقة الـهيئات الـناظمة في الدول
الـغـنـيـة حـيث األربـاح هي األعـلى
ـنظمة بدال من تقـد ملفـات كاملة 

ية". الصحة العا
ورأى أن "هــذا الــنــهج الــذي يــضع
ــصــلــحــة الــفــرديــة أوال ال يــتــرك ا
فـــــحــــسب الـــــدول األكــــثــــر فــــقــــرا
واألشـــخـــاص األكــثـــر ضـــعـــفــا في

الــعـالم فـي خـطـر بل يــؤدي أيـضـا
إلى نتيجة عكسية".

وتـــابع "بـــنـــهـــايـــة األمـــر فـــإن ذلك
الـســلـوك ســيـطــيل الـوبــاء ويـطـيل
مـعــانــاتــنــا والــقــيــود الــضــروريـة
ــعـانــاة اإلنــســانــيـة الحــتــوائه وا

واالقتصادية".
ية فقط وافقت منظمة الصحة العا
عـــلى الـــتـــحــــقق من االســـتـــخـــدام
الـطـار لــلـقـاح فـايـزر/بــايـونـتـيك
صنّعة وحضّ تيدروس الشركات ا
األخــرى عـــلى تـــقـــد بــيـــانـــاتــهم

للمراجعة التنظيمية.
أبـــرمت كـــوفـــاكـس وهي مـــنـــصــة
ــيـة مــشــتـركــة لــشــراء وتـوزيع عــا
لـقـاحـات بـقــيـادة مـنـظـمـة الـصـحـة
ــيـــة اتــفــاقــيـــات مع خــمس الــعــا
شـركــات تـصــنـيع لــلـحــصـول عـلى

ملياري جرعة لقاح.
وهي تهـدف إلى تأمـ اللـقاحات لـ
ـئة من الـسـكـان في كل دولة  20بـا
مـشـاركـة بـحلـول نـهـايـة الـعـام مع
تـغـطـيـة الـتــمـويل لالقـتـصـادات الـ
ـــــــنـــــــخـــــــفض  92ذات الـــــــدخـل ا
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وأكّـــد تــيـــدروس "نـــهـــدف إلى بــدء
التسليم في شباط/فبراير".

تـحورات وقال إن الـظهـور األخيـر 
فـيــروس سـارس-كـوف- 2سـريــعـة
االنــتـشــار يـجــعل الــطـرح الــسـريع

والعادل للقاحات أكثر أهمية.
وتـابع أنّ "اللـقـاحات هي حـقـنة في
الــذراع نــحـتــاج إلــيـهــا جــمـيــعـا -

عنى احلرفي واجملازي". با
وأصـر تـيـدروس عـلى أنه "سـيـكون

هناك لقاح كافٍ للجميع".
وتــابع "لـكـن لـيس من الــصـواب أن
يـتم تطـعـيم البـالـغ األصـغر سـنًا
واألكـثـر صـحـة في الـبلـدان الـغـنـية
قــبل الـعــامـلــ الـصــحـيــ وكـبـار

السن في البلدان الفقيرة".
ـســتــجـدّ أودى فــيـروس كــورونــا ا
بــأكـثــر من مــلــيـوني شــخص مــنـذ
ـرض في الص في أواخر ظهور ا

عام 2019
ــرض نـشــأ في نـوع ويـعــتـقــد أن ا

غير محدد من اخلفافيش.
قــال تـيــدروس إن الـوبــاء أظـهـر أن
صحة اإلنسـان واحليوان والكوكب

متشابكة.
ــئــة من وقــال إن "أكــثــر من  70بــا
ـكـتــشـفـة في األمـراض الــنـاشـئــة ا
السنـوات األخيرة مـرتبطة بـانتقال

العدوى من حيوان إلى إنسان".
وتـابع "بــعــد مـرور عــام عـلى أكــبـر
أزمة في عصرنـا ال شك في أننا ما

زلنا نواجه خطرًا غير مسبوق".

آذار/مـــــارس  2015 مــــــا أدى إلى
تـــفـــاقم الــنـــزاع ومـــقــتل وإصـــابــة
عــشـرات آالف األشــخـاص.والــيـوم
يشهد اليمن أكبر أزمة انسانية في
ــتـــحــدة الـــعــالم بـــحـــسب اال ا
ويــواجه مـاليـ من ســكــانه خــطـر
اجملـــاعــــة وقــــد دمّـــر اقــــتــــصـــاده
وقـطــاعـاتـه الـتــربـويــة والـصــحـيـة
ـتـمردون وغـيـرهـا فـيـمـا يـواصل ا
مـحــاولـتــهم الـتــقـدم نــحـو مــنـاطق
جــديـــدة.ونــزح أكـــثــر من  3مالي
ـني عن ديارهـم وباتـوا يـعيـشون
في مـخـيـمـات فــيـمـا يـعـتـمـد نـحـو
ثـلـثي الـسـكان وعـددهم أقل من 30
ـسـاعــدات.وبـيـنـمـا مـلـيـونــا عـلى ا
كـانت أهداف احلـركة االحـتـجاجـية
طل توحـيد اليـمنيـ يبدو البـلد ا
عـلـى سـاحل الــبــحـر األحــمـر أكــثـر
انـــــــــــقــــــــــســــــــــامــــــــــا مـن أي وقـت
ـنــسـقـيـة مـضى.ويـوضح عــضـو "ا
ــطـري أنّ الـعــلــيـا لــلـثــورة" مـانع ا
"تــفـــرد نــظـــام صــالح بـــالــســـلــطــة
وتسـريع خطـاه نحـو توريث" جنله
أحـمد قـائـد احلرس الـرئـاسي وحد

الـــــــيــــــــمـــــــنـــــــيــــــــ في .2011في
شـبـاط/فـبـرايـر  2011 وعـد صـالح
بـإجــراء إصـالحــات وعـدم الــســعي
لــكن إلـى واليــة جـــديـــدة في 2013 
هــذا االمـــر لم يــؤد إال إلـى إشــعــال
االحـــتــجــاجـــات الــتي ســـرعــان مــا
امتدت إلى الشمـال حيث احتضنت
تظاهرين. القبائل الكبيرة قضية ا
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وبـدأ االعتـصام في جـامعـة صنـعاء
التي تُعتبر مهد االنـتفاضة اليمنية
ــيـدان كــمـا هــو احلــال بـالــنــسـبــة 
الــتـــحــريــر في الـــقــاهــرة أو شــارع
بورقيبـة في تونس.وتغيّر كل شيء
في  18آذار/مـــــارس حـــــ أطـــــلق
أنــــصـــــار الــــرئــــيس الـــــنــــار عــــلى
تظاهرين في صنعاء ما أسفر عن ا
مقتل  52شخصا.وبعـد بضعة أيام
انضم أحد قادة اجليـش الرئيسي
عـلي مــحـسن األحـمـر الـذي أصـبح
فيما بعد نائبـا للرئيس للمحتج
وأعــــلن انـــــشــــقــــاقـه مع عــــشــــرات
الـضـباط.ومن تـلك الـلـحظـة اقـتحم
الـــســـيـــاســـيـــون احلـــراك من بـــابه

حــيــنه واالســتــيـالء عــلــيه من قــبل
أطـــراف ســــيـــاســــيـــة (...) أدى إلى
ـســار الـثـوري ومن ثم حــرف هـذا ا
ــــرحـــلـــة االنـــتــــقـــالـــيـــة تــــقـــاسم ا
وفـسادهـا".وتـابع "كل هـذا مـهد إلى
االقــتــتــال الالحق".وفي الــســنــوات
األخـيــرة انـتــشـرت صــور األطـفـال
الــيـمـنـيـ الـذين يـعـانـون من سـوء
التـغذيـة ومن بيـنهم أحـمديـة عبده
(عـشــرة أعــوام) الـتـي يـبــلغ وزنــهـا
عــشـــرة كــيــلــوغــرامـــات وتــقــيم مع
عـائـلـتــهـا في مـخـيم لــلـنـازحـ في
حـجـة (شـمـال).وقـال أحـد أقـربـائـها
لوكـالة فرانس بـرس "الطفـلة يتـيمة
حـيث تــوفي والــدهـا مــنـذ ســنـوات
وتعيش مع أمـها وأخوهـا في منزل
مـــبــــني مـن الـــقـش" في مــــنـــطــــقـــة
عبس.وتابع "أحمدية مصابة بسوء
الـتــغـذيــة احلـاد ولـم تـتــلق الـعالج
حـــيث أن قــــسم ســــوء الـــتــــغـــذيـــة
ــســـتــشـــفى عـــبس ال يـــســتـــقــبل
االطــفـال فـوق سن خــمس سـنـوات.
لـيـس هـنــاك من مــكــان آخــر تـذهب

إليه".

وت نيون ينقلون مياه الشرب من حوضية وسط ركام ا  ∫ÂU —
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ـــتـــمــردون الــواسـع فــيـــمـــا بـــدأ ا
ـدججـون بـالسالح في احلـوثيـون ا
الـشـمـال يـشـاركـون في الـتـظـاهرات
ويـتـحـركون خـارج مـنـاطق نـفوذهم
مسـتغـل الـفوضى.وأصـيب صالح
بــجــروح خـطــيـرة في هــجـوم في 3
حــــزيـــــران/يــــونـــــيــــو وعُـــــولج في
الـسعـودية قـبل أن يـنتـهي به األمر
وافـقة في نـهايـة العام 2011 إلى ا
عــلى الـــتــنــازل عن الــســلــطــة عــلى
ـــــوجـب خـــــطــــــة سالم مـــــضـض 
صـاغـتـهـا احلـكـومـات الـعـربـيـة في
اخلليج.لكن الرئـيس السابق اغتيل
في كانون األول/ديسمبر  2017في
صـنــعــاء عـلـى يـد احلــوثــيـ وهم
حـــلــفـــاؤه الــســـابــقـــون في ضــخم
تـمردين النـزاع علـى السلـطة بـ ا
ــعــتــرف بــهــا دولــيــا والــســلــطــة ا
بــــرئـــــاســــة عــــبــــد ربه مــــنــــصــــور
ـذحـجي "هـذه الـثورة هـادي.وقـال ا
كــانت رغـــبــة من الـــنــاس في رؤيــة
شـــكل آخــر لـــلــنــظـــام الــذي كــانــوا
يــعـــيـــشـــونه. لـــكن االعـــتــداء عـــلى
الــســيــاق الــثــوري الــذي حــدث في
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مـاذا جـرى  ومـاالـذي يـجـري  والى اين سـتـؤول االمـور ?! والى مـتى سـيـبـقى
وّدة إنـتقامـا ليس له ـاذا  صار احلبُ كـرها وصـارت ا العـراق ليس عـراقا ! و
حدود ! والى اي مـدى سيـستمـر مسـلسل الـهدم والتـخريب والـتشـتيت بدال من
البنـاء والتعمير ولمّ الشمل ! هل كتب علينـا ان تنشبَ أسطورة اللعنة والكراهية
اضـفـارهـا في رقـابنـا  اطـفـاال وشبـابـا وكـهوال  نـسـاء ورجـاال !! وتـأتي   على
االخضـر واليابس  بال رحمـة او هوادة ! هل نسي اجلمـيع من يكون العراق ?!
كن ان يُنـسى  بيسر هـكذا وسهولة ! ا   وما هـو اصله وفصله ? وهل هـذا 
ـصلـحـة من يـهدر الـدم الـعراقي ـاذا يـحـصل كل هذا الـذي يـحـصل يومـيـا  و
الطـاهرعـلى  قارعـة الطريق  وبـدون ان يرفّ الحـد جفن  او حـتى نصفُ جَفن
دعومة من اذا صـار كل شيء مستبـاحا  من القوى الوحـشية الظالمـية  ا !! و
جهـات ودول  تكره الـعراق وتبغض دجـلة والفـرات وساحة الـتحرير واخلالني !
هذه الـقوى يزعجها تماما ان يعيش العراقيون بصفاء وود ومحبة واذا اشتكى
منـهم عضـو تداعى له سـائـر اجلسـد بالـسهـر واحلمّـى ! اليس هـذا مايـدعونـنا
ِـجَن  فـصار االبـيض اسود  اليه ديـننـا الـسمح الـعـظيم ? مـاالذي قـلب ظـهر ا
وصــار االســود ورديــا ! بـعــد ان تُــرك احلــبلُ عــلى الــغـارب ! وصــار الــتــخـلف
والتوحش هو البديل للتقدم والرقي  وانزوت الطيبة واحملبة والتعاضد  حفاظا

على ماء الوجه وعـفّة الضمير !
ـسؤول عن هذا الدمـار الذي اصاب بغداد الـفكر واحلضـارة والتنوير من هو ا
واودى بـحـيـاة "عـلـي وعـمـر" االخـوين  الـعـريـســ بـعـمـر الـورد  والـذين غـادرا
ساحة الـطيران على اجنحة االسـتشهاد تارك خلفـهما عروس التدريان ماذا
ة النكراء والشكوى لغير الله مذلة ! من تفعالن  والى مَن تشكوان هذه اجلر
سـؤول عن عشرات الشهداء  واجلرحى من بسطـاء الناس الذين انطلقوا نحو ا
ابـواب  الـله  بــحـثـا عن الــرزق احلالل وتـامـ لــقـمـة الـعــيش الـكـر الطــفـالـهم

وعوائلهم !
ـرة بـعـد ان سـقـطـت كل االقـنـعـة  وصـار مـاذا سـيـقـول "بــيـاعـو الـكالم" هــذه ا
مـعـروفا لـلـقـاصي والـداني  ان القـتـلـة هم انـاس يكـرهـون الـعراق حـدّ انـكـسار
وت  العـظم   ولن يقـر لهم قرار  اال بـتمزيـقه من خالل الرقص على اكـتاف ا

وحتى الرمق األخير!
ـكـابـدة  وقد أرّقه للـشـاعر بـدر شـاكـر السـيـاب  صـوالت مع احلزن وااللم وا
ـا حدث  من إنكسارات لوطنه  فوق مـابه من أرقٍ مستد  ما كان قد رآه  

الذي احبه حدّ العشق  فراح يتساءل : 
" في كل عـام يعـشب الـثرى وجنـوعُ / مـامرّ عـام والـعراق لـيس به جـوع !" وقد
اعـيـا الـسـياب مـرضُه  وهـو يـبـحث عن جـواب  الوجود لـه ! هذا  عـنـدمـا كان
ا لم يـصل الى مـاوصل اليه السـيـاب يواجه مـاافـرزته تلك االيـام اخلـوالي  و
احلـال الـيـوم ! فمـاذا كـان سـيـفعل  لـو كـان مـوجـودا  وايَ نوع  من الـقـصـائد
كان سـيـكتب ?! لـقـد انـقذه من هـذا اخلِـيـار الصـعب  ارتـقـاؤه الى " دار حقه "
ا يـحدث في هـذا الزمان  من مبـكرا  وقـبل ان يشاهـد ماتـشيب له الـولدان  

قراطيةِ جالوزة ِالزمن اجلديد ! التي أهدرت االمن واالمان ! فيوضات د
رء ان يـضع يده على اجلـرح يجد ان اجلـروح كثيـرة  واليعرف وح يـحاول ا
ـقصود فـيقعـد ملومـا محسـورا  يندب حـظه والساعـة التي ....?! فمن اجلرح ا
الـذي يـصــدق ان اول امـبــراطـوريـة في الــتـاريخ هي االمــبـراطـوريــة األكـديـة في
الـعـراق ?! يـحدث فـيـهـا هـذا الـذي يحـدث االن  وكـان كـلـما مـرّ بـكـارثـة يـنهض
ـ االوبـاش ظـلمُـهم بـعـدهـا من جـديـد ! اكثـر قـوة واعـز مـكـانـا! ولم يـنـفع الـظـا
ككـورش وهوالكو وغيـرهما ! في إطفاء جـذوة حياة العـراقي األصالء فكان ان
ـعـرفـة ســقـطـوا تـبـاعـا  وظل الـعــراق سـامـقـا ابـيـا  وقـلـعــة من قالع الـفـكـر وا
ت به كــبـوة .  ومع بـزوغ تـبـاشـيـر الـدولـة الـعـراقـيـة واحلـكـمـة  يـنـهض كـلـمـا ا
اجلـديـدة عام  1921اسـتـبـشـر الـعراقـيـون بـقـدوم  اخليـر  وانـحـسـار احلزن 
الذي كـان مقيمـا في ثنايا الـروح كالقدر !  ولم يـعرفوا ماتخـبيء لهم االيام هذه
ـرة  ولم يـتـوقف مــسـلـسل الـعـذابـات مـنـذ ذلك احلـ والى الـيـوم ! هل رايـتم ا

شعبا في الكرة االرضية  مرّ به مامرّ بالعراق وبقي يتنفس !!
وهاهم الـعراقيون اليـوم يحمدون الـله ليل نهار  فهـو الوحيد الـذي اليحمد على
مكـروه سـواه  ولـيـهنـأ  اولـئك الـذين رمـتـهم األقـدار في طريق
الـعـراق بــاخلـطـأ ! ولـيـتـذكـروا دائــمـا ان الـله  سـبـحـانه 
ـهل واليـهــمل ..والـرحـمـة اوال وانه  اليــحب اخلـائـنــ  

.. يام واخيرا لشهداء العراق الغـّر ا
وتبقى الشمسُ  اجملَ في بالدي من سواها !!ٍ

االمارات
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صـاحلها الفـئوية والـشخصيـة.. كيانات إبـتلي العـراقيون بقـوى أخضعت الـدستور 
هشـة إسـتـغـلت تـوقـيـتا إنـسـاب في غـفـلـة من حـسـابـات الزمن لـتـسـتـمـد قـوتـها من
إنـفالت الـسالح وضعـف احلكـومـة; فـتـغذي االنـفالت والـضـعف.. وهـنـاً على وهنٍ..

ن ال يطاع!". بتشكيل احلكومات وفق هوى مصاحلها... أما الشعب فـ "ال رأي 
ال لـديـهم حتى عـبَّ سيـاسـيو الـعـراق أموالً خـرافـيةً مـنذ  2003ولم تـرتوِ شـهـوة ا
ـكـفـول سـيـاديا أحلـق أضرارا فـاقت مـعـتـقالت األمن الـعـامة في اآلن.. فـسادهم ا
عهـد النظـام السابق واحلـروب التي خاضـها و"احلصار  –العـقوبات الـدولية" على
مـدى خـمـسـة وثالثـ عامـا لم يُـسـفح من الـعـراقـي دم ولـم تهـدر أمـوال بـقـدر ما

يسفح حاليا في شهر واحد.
تشظى العـراق ب دولة عميـقة تسيره لـصاحلها ودولة طـافية على السطح ال إرادة
لـها; فـالـنـاس ال تـصـلح "فوضـى ال سراة لـهم.. وال سـراة إذا جـهـالـهم سـادوا" لكن
تحكمة تهمش الدولة; كي ترسخ وجودها بحيث تنطبق قوتان على القوى احلزبية ا

إذابة العراق.. دستور كتب مخترقا وقوى تغذي اخلراب.
فـماذا تـقدم احـزاب السـلطـة سوى خـدمة نـفسهـا وإستـالب الشعـب.. ال خدمات وال
رواتـب وال أمن وهدر الثـروات.. الزراعـة والصنـاعة مـتوقـفتان وعـائدات الـنفط توزع
محاصـصة ب االحزاب وبـوصلة التـجارة تتـجه الى االستيراد حـصرا.. ماذا بقي

للعيش والتنمية!?
مشاريع وهمـية ال أحد يـفكر بإيـقافها ومـا زال احلبل سائـبا على الغـارب وسيبقى?
ـلـيارات من فـمـثال إكتـشف الـنـاس ثالثـة مسـتـشـفيـات أنـفق.. لـبنـائـهـا.. عشـرات ا
َ وال وجـود لهـا أصال صرفت لهـا مبالـغ إلستيـراد أجهزة حـديثة الدوالرات لم ت
تـكــفي لـتــجـهـيــز خـمــسـة عـشــر مـسـتــشـفى فــائـقــة الـتـخــصـصــات واحـد من هـذه
سـتشـفـيات.. الال وجـود لهـا.. تـعطـلت أجهـزته بـعد خـمسـة وعـشرين يـوما من "ال ا
نـصـبهـا" وأنـفقت عـلى "ال تـصلـيـحهـا" مبـالغ تـفوق ثـمن شـرائهـا الـوهمي إكـتـشفت
سـتشفيات الثالثة ولم يحاسب أحد بشـأنها بل ما تزال رواتب منتسبيها خدعة ا

تصرف حتى هذه اللحظة.
إلـتفـاتـا نـحـو الـتـفـاؤل; ولـكي ال أوغل في الـتـشـاؤم أرى في عـتـمة
النفق الـبادية إطباقة الظالم على جوفه ضوءاً يوقد الشباب
ـسـتـقبل وتـطـهـر الـعراق من الـفـسـاد الذي شعـلـته.. تـنـير ا
حلق به.. فالـشعـوب قد تـدخل في أزمات لـكنـها ال تـفنى..

تنبثق من رمادها كالعنقاء.. بيضاء من غير سوء.   
رأة في حركة "وعد" الشبابية { رئيسة مجلس قيادة ا

اسطنبول
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بـعــد الـتـفـجــيـرين االنـتـحــاريـ اجملـرمـ عــمت بـغـداد مـوجــة من الـغـضب واحلـزن
طالبة بحمايـة الناس من ترهل السلطـات االمنية وغيابها في وتصاعدت االصـوات ا
متـابـعة مـثل هكـذا اعمـال جملرمـ وقتـله يـعادون الـله واالنسـان  وتسـمرت الـوجوه
العراقيـة وهي تذرف الدموع على ابـنائها الذين راحـوا ضحية هذه الـتفجيرات التي
لم تـشـهدهـا بـغـداد منـذ زمن لـتـعـود اليـهـا  مع حـمى االنـتخـابـات والـتنـافس الـغـير
مشروع   حيث يتاكـد او باالحرى تتاكد وتثـبت القناعة ان مثل هـكذا تفجيرات لها
وضـوع االنتـخابـات  وراحت االتهـامات تـرمى هنـا وهناك عالقـة واضحـة واكيـدة 
ويـبر كل نـفسه من هـذا العـمل احلقـير الـذي يتـاجر بـدماء الـعراقيـ ايا كـان لونه
ومـذهـبه وعـقـيـدته فـانه يـظـل اخس االعـمـال واردأهـا حـيث يـنـعـدم الـضـمـيـر وتـغـيب
االنسانـية في عقل وضـمير من خطط ونـفذ هذا العـمل اخلسيس االجرامي  ان كل
مـانتـمـناه هـو ان ال يـكـون  من وراء هذا الـعـمل عـراقيـون رغم انـني اشك بـذلك ح
شـهد السياسي  ولهذا نحيلها اليكم ايها االشراف  من ابناء الوطن لتقولوا نقرا ا
قـولتـكم بـهـذا العـمل ومن الـذي كـان  وراءه لـتـشهـدوا بـاحلق امـام اللـه والوطن  ثم
اذا بهـذا التوقيت خابت امال من خطط وانـهزمت ارادته الشريرة وانتصرت إرادة
ثوار تـشـرين الـتي حـاصرت اجملـرمـ لـتدفع بـهم الى مـثل هـذه االعـمال االجـرامـية
عـسى ان يـحـولـوا انـظـار الـعالـم الى غـير مـا يـتـداولـوه  االن  وسـيـاتي الـيـوم الذي
تـتكـشف به احلـقـائق وتظـهـر الشـمس سـاطـعة في بـلـدي الذي
اخـتـار اخلالص واالمل واحلـرية واشـتـراهـا باغـلى االثـمان
وفي مـقـدمتـهـا وعـلى راسـهـا دمـاء الشـهـداء الـله (ابـصـبر
اهلكم ومـحبيكم) ياشهداء الطيران يامن خطفكم اجملرمون

من اهلكم واحبابك ووطنكم   

ستشفى ÃöŽ∫ مصاب بكورونا يتلقى العالج في ا
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 ∫ qšb

ـيــة بـرمـتـهـا وبـكـل عـمـقـهـا وتـنــوعـهـا مـا هي اال صـراع ان احلـروب الـعـا
اقـتـصـادي مصـلـحي وجـودي بـحت لـيـست لـه عالقـة اطالقـا بـالـشـعارات
كان وطاولة أخرى ظالمية بعيدة رفوعة فيه .. فاحلقيقة الواعيـة توجد  ا
ـتقـاتلـ والضـحايـا معـا .. فثـمة قـرصنـة عالـية اجلـودة جتري عن اع ا

على قدم وساق .. تسوق بحرفنة تامة .. 
∫ l «Ë

في حــكـمــة ديــنـيــة او فــلـســفــيــة تـشــرح الــفـارق اجلــلي بــ االسـتــثــمـار
واالسـتــحـمــار اوجــزهـا  عــلي بن ابي طــالب قـائـال : (اين مـا جتــد نـعــمـة
مـوفـورة .. جتـد جـنـبـهـا حق مـضـيع ) .. وقـد قـال بـرنـادشـو سـاخـرا في
تعريـفه االشتـراكيـة : (انهـا كشعـر حليـتي الكث فـيمـا شعـر راسي يعاني

الصلع).
 ∫ ‚UO « w

اصـبح من الـعـصي عــلـيـنـا إيـجـاد الـسـيــئـ فـضال عن عـدهم .. فـان من
ستـحمرة من الرمل ـنادين فيـها ال يحصـون في امتنـا ا ثـالية وا يدعون ا

األصفر حتى الذهب األبيض .. 
 ∫ q «uð

كنت اتـواصل مع األصدقاء فـي سوريا ولـبنـان وهم يتـحدثـون عن حصار
سـيـاسـي دولي واجـنـدات وغـالء مـعـيــشي وتـوتــر عـسـكــري وامـني احـال
الـواقع الى خـطـر مـحــدق ومـسـتـقـبل مـجـهــول .. وهـو عـ مـا نـعـانـيه في

العراق .. 
 ∫ WF œ

في الشام ال تـوجد كهـرباء اال النـزر والكاز مـستعصٍ في بـلد يعـتمد كـليا
على السـياحـة واجلمال والـتاريخ .. ويـعيش االن حتت رحـمة موجـة البرد
القارس الذي ضرب الشرق األوسط كله .. ففيما تعاني بعض البالد اثرا
اسـتـعـمـاريـا واذنابـه فـيمـا بـالد أخـرى تنـعـم بـكل مـا هـو نـفطـي .. لـدرجة
اسـتــمـراء وهـضم وقـيء الـدوالر . هـذا لـم يـات اعـتــبـاطــاً وال يـتـعــلق فـقط
ـتبعة .. لكن ثـمة تقسيمـات شبيهة جدا عيار سياسـة احلكمة والطيش ا
.. بسـايكس بـيكـو التي كـانت تقـسم وحتدد وتـوزع خلف الـستار بـضحك
ساخر .. فيمـا العرب غارقـون حد االذقان بالـتحرير والـشعار .. ما زالوا

يسألون عمن فاز بالكالسيكو وعن نوعية السيكار ..
 ∫ p×{

اتـصل بي احـد األصدقـاء يـشـكـو الـبـرد وهـو مريـضـاً : فـقـال مـسـؤولـونا
ستفيدة مجانا او يعيشون على واردات النفط هم والغرب وبعض الدول ا
(بـاإلنـابـة) .. فـيـمـا يـوزعـون عـليـنـا خـمـسـ لـتـرة كل شـهـر .. االدهى ان
الكـميـة ال تكـفي سـيمـا في ظل موجـة البـرد التـي تعـيهـا احلكـومة وأعـلنت
ــبـكي في ـضــحك ا اجلـهــات اخملــتـصــة عن ضـرورة الــتــحـسب لــهــا .. ا
ـاء وهي تـموت عـطـشا) .. ان  سـالت عـامال نـكالديشي (العـيس حـاملـة ا
عن ازمة الـنفط فـي بالده غيـر النـفطـيـة  فقـال : (نحن يـوزع عـليـنا الـنفط

بالكمية التي نريدها وتكفينا بسعر مدعوم من الدولة).!! 
 ∫ dŁ_« w

هنا تـذكرت أيامـاً  ليـست بعيـدة حينـما كانـت عربات الـنفط االهلـية جتوب
شوارع العاصمة وبـقية مدن العراق جتـرها اخليول لتبيـع النفط كما يريد

واطن بسعر زهيد صيفا وشتاء ..  ويشتهي ا
ثــمــة ســؤال لــيس األخـــيــر وال هــو األول في طــابــور الــهم

العربي .. 
(هل شـفط الــنـفط أيــضـا ..كــمـا شـفــطت مـيــزانـيـة
الـدولـة ? ..  هل ســيـأتي الــيـوم الـذي نــسـتـورد به
الـنــفط فـيــمـا يــصـدر نــفـطــنـا لــلـعــالم ويـحــرم مـنه

الشعب)..
(كان من الرائع اكتشاف أمريـكا لكن الرائع حقا لو

لم يتم استكشافها).
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ـادة يـخصص الـسـيـاسي  وبعـد تـلك ا
الـفـريـد سمـعـان احملطـة اخلـامـسة  في
احلــــديـث عن ذكــــريـــــاته كــــطـــــالب في
الــصف اخلــامـس  االدبي واســتــذكـاره
لــلـعـشــرات من االسـمــاء سـواء القـرانه
من الـطالب او لـلـمـعلـمـ الـذين تـولوا
تــدريس تـلـك الـنــخـبــة الـتي تــواصـلت
ـهـام فـيـمـا بـعـد ـنـاصب وا لـتـرتـقـي  ا
وفي احملــطـة الــسـادســة يـورد الــفـريـد
خـيـبـة امـله بـعـدم تـمـكـنه من مـواصـلة
دراسـته اجلـامـعيـة في بـغـداد ليـضـطر
لالنـتقال للـعاصمة الـسورية دمشق من
اجل مـواصلة حتـصيله العـلمي كطالب
في كـــلـــيـــة احلـــقـــوق  ومن خالل تـــلك
احملطة يورد ايضا  اقترابه من حتقيق
حـلـمه بـنـشـر اول قـصـيـدة له  ولم تـكد
تــلـك احملــطـــة  تــبــرز فـي الــكــثـــيــر من
االحـداث الـتي كـانت نـهـايـتـهـا حـزيـنـة
بــالــنـــســبــة لـــلــفــريــد الـــذي فــشل  في
مـواصـلـته تـعـلـيـمه في جـامـعـة دمـشق
فـاضـطـر لـلـعـودة الى بـغـداد حـيث قال
عـنـهـا  بانه عـاد من دمـشق حـامال معه
اذيـال اخلـيـبة ورغـم التـحـاقه في كـلـية
احلـقـوق في جامـعة بـغـداد ومواصـلته
ـظـاهـرات التي الـعـمل احلـزبي اال ان ا
ـــدن الـــعـــراقـــيــة كـــانت  تـــشـــهــدهـــا ا
بــاالضـافــة لـلــعــاصـمــة بــغـداد حــمـلت
ـاسي خـصـوصـا اللـفـريد الـكـثـيـر من ا
الـذي روى في احملـطة الـثـامنـة من تلك
احملـطـات حـادثـة حـزينـة عـاشـهـا  عـبر
ـظاهـرات  حيـث شهد واحـدة من تلك ا
ــتــظــاهــرين بــخــد ارتــطــام مـخ احــد ا
الــكـاتب  بــعـد اصـابــته بـرصــاصـة من
جــانـب قــوات الــشــرطــة  وفي احملــطــة
الـتــاسـعـة عـاد الـفـريــد لـيـروي حـكـايـة
اكـمـاله لـتـحصـيـله الـعـلـمي  ومـا كانت
تــشـهــده من صــراعـات لـالفـكــار  حـيث
خــصص لــهـا احملــطــة  الـعــاشـرة

ايـــضـــا  كـــمـــا ابـــرز في
ســــيـــاق احملــــطـــة (11)
تـــظـــاهــــرات الـــطـــلـــبـــة
ـعــاهـدة ومــعـارضــتــهم 
بــــورتـــســــمـــوث  وزحف
اجلــمـــاهــيــر الـــعــراقــيــة
ـعـاهدات لـلـتنـديـد بـتلك ا
الــتي تـرسـخ لالسـتــعـمـار
بـان يضع قدمه فـي وطننا
ويـــفـــرض شـــروطه  عـــلى
الــشـــعب  كــمــا حتــدث عن
تــظـاهـرة  نــظـمــهـا احلـزب
الـــشــــيـــوعي  فـي مـــديـــنـــة
الـكاظمية متناوال في سياق
 احملـــطــة 12 مـن ســلـــســلــة
اســــتـــــذكــــاراتـه  اجلــــوانب
اخلـفية لتلك التظاهرة  التي
جــــرت نـــهــــايــــة عـــام 1948
والــتـي اســهــمت بـــاعــتــقــاله
حـــيث خـــصـص احملـــطــة 13
لـلــحـديث عن حـادثـة اعـتـقـاله
ـعـتـقل  ابـو غـريب واقـتــيـاده 
ــــلــــفت انـه يـــروي ان تــــلك وا
احلـادثــة سـبـقت  بـنـحـو سـتـة
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الانــكـر ســعـادتـي  وانـا احــظى بـهــديـة
قـيـمـة من جـانب صـاحب مـكـتـبـة خاني
في مــديــنــة  دهــوك  حـيــنــمــا مــنـحــني
نـسخة من كتـاب كان قد اصدره الراحل
 االديب الـفـريـد سـمـعـان في عام 2015
حتـت عـــنـــوان (اخلـــطـــوات االولى  مع
ــســيــرة الــثــوريـة ) واالبــرز  من تــلك ا
الـهدية ان الكـتاب اصال كان مهدى  من
جــانب  الـكـاتب النـســة تـدعى  سـنـدس
وذلـك بتاريخ 30 كـانون الثـاني (يناير)
مـن عام 2016.. لــذلك  امـضــيت  يـومـا
في قـراءة  مواضيع الـكتاب الـتي بلغت
نــحـو 34 مــوضـوعــا سـطــرهـا الــكـاتب
لـيـروي من خاللـهـا مـسـيـرته احلـيـاتـية
ــا عــانــاه من  تــعــذيب االولى اضــافــة 
وتـنكيل جـراء السلطـات القمـعية  التي
ـنـاضـل كـانت حتـكم الـبـلـد لـتالحـق ا
وتــزج بـهم في الـســجـون لـتــكـون مـادة
الـكتـاب مادة توثـيقـية غـاية في االبداع
ـعاني من كـاتب مـرهف احلس عـمـيق ا
مـثـقـف من الـدرجـة االولى حـيث يـظـهـر
عـاناة من خالل سـطـور الكـتاب حـجم ا
الـتي عاشها  طوال حـياته السيما  تلك
الـتي ارتبـطت بفتـرة نهـاية االربعـينات
طلع الستينات  باالضافة الى امـتدادا 
مــا عــاشه في ســجـن نــقــرة الــســلــمـان
ـكابـدات التي واجـههـا ..ولعل حجم وا
عاناة  جعـلت من الكاتب يستهل تـلك ا
 مــوضــوعـه االول في ســيــاق الــكــتــاب
بـــالـــتــســـاؤل (ال ادري  من ايـن ابــدا ?)
ـؤلفه وهـو ذات العـنوان الـذي  وضعه 
ــوضــوع االول  بـــعــنــوان (مع فــكـــان ا
ــسـيـرة الـثــوريـة  اخلـطـوات االولى ) ا
الـتي تناول من خاللها الكاتب خطواته
الـدراسـيــة االولى  في مـديـنـة الـبـصـرة
فـضال عن تعـرفه برمـوز العـمل احلزبي
في تــلك الـفــتـرة  الـتي جــعـلــهـا مـدخال
ادة حلـيـاة حافـلة  وكـرر الـعنـوان مع ا
الــثـانــيـة  الــتي خـصــصـهــا السـتــذكـار
ـيـة دخـول الـعـراق اجـواء احلـرب الـعـا
الــثـانــيـة ومــاعــكـســته تــلك احلـرب من
واطن العراقي ظالل قـاتمة عـلى واقع ا
 فيما ابرز الفريد سمعان تلك السنوات
بــالـتـصــاقه بـعــنـاوين الــكـتب  وبــحـثه
الـــــدائب فـي هـــــذا الــــعـــــالـم  من خالل
تـوجهه البراز تلك الرغبة  من خالل  ما
اعـده من مكتبة خـشبية صنـعها بنفسه

لتحوي بضعة كتب.
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ـادة الـثـالثـة فـجـعـلهـا مـخـصـصة امـا ا
لــتــنـظــيــمه ضــمن تــنـظــيــمــات احلـزب
الــشـيـوعي الـعــراقي  فـضال عن اجـواء
ـدن ـظـاهـرات الـتي كـانت تـشـهـدهـا ا ا
الـعـراقـيـة  السـيمـا في مـديـنـة الـبـصرة
ــادة الــرابــعــة روى  من خاللــهـا وفي ا
الـكـاتب  رحـيـله الـى مديـنـة بـغـداد  من
اجل اكـمـال دراسـته  اجلـامـعـيـة  لـكون
الـعاصـمة كـانت من احلواضـر العـلمـية
االولى الــتي رســخت حلـيــاة جــامـعــيـة
ـدينة فـتنـاول  من خاللهـا اجواء تـلك ا
عام 1946 حـيث كانت  تغلي  بالنشاط
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يالد  اي في يوم /19 ايام حلول عيد ا
 12/1948وفي احملـطـة الـتـالـيـة يـشـير
الى مـا واجـهه وعايـنه في مـعتـقل  ابو
غـــريب  بـــاعــتـــبــار ان تـــلك  احلـــادثــة
ارتـبطت  باول اعتقـال في غمرة حياته

النضالية.
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كــمـا لــفت في سـيــاق احملـطــة الـتــالـيـة
ــعــتــقل من اضــرابه عن الــطــعــام في ا
ــطـالـبـة بـابــسط احلـقـوق الـتي اجل  ا
يـحـظى بــهـا الـسـجـنـاء  والـتي تـكـلـلت
بــحـسب مــا اورد في احملــطـة الــتـالــيـة
طالب بالرقم (16) بـتلبيـة  بعض من ا
ـــشــروعـــة  لــكـــنه في الـــوقت نـــفــسه ا
خصص تلك احملطة ليروي في سياقها
 لـيــلـة الـرعب والـتـحــدي الـتي عـاشـهـا
وهــو يــشــهـــد اعــدام عــدد من قــيــاديي
احلـزب الـشـيـوعي السيـمـا فـهـد والذي
وثق فـي تـــلك احملـــطـــة لـــقـــاءه بـــاحـــد
ــنـــتــدبـــ  من اجل  ابــراز الــقـــسس ا
الـطـقوس الـديـنيـة التـي تسـبق االعدام
فــكــان  نص مـا قــاله فــهــد لـذلـك الـقس
بـانه لم يـرتـكب اي خـطـيـئـة  تـسـتدعي
االعـتـراف كمـا انه لم يـعتـدي عـلى احد
ولم يــتــجــاوز عــلى حق حــيث في تــلك
الـسـاعـة  يـعـطي حيـاته فـداء لـلـقـضـية
ـصـلـحـة االنـسـانـيـة  الـتي امن بـهـا  و
الــشـعب الـعـراقـي  والـكـادحـ  في كل
ارجـاء العالم طالـبا من القس ان يتركه
في تـلك الـلـحـظـات الـبـاقـيـة من حـيـاته
عـتقل ان كـما ان فـهد طـلب  من ادارة ا
يـلـبـوا طــلـبه في  لـقـاء احـدى قـريـبـاته
وتــدعى امـيـنــة  الـتي تــسـكن  مـنــطـقـة
صـبـابـيغ االل  ولم تـلـبي  االدارة طـلبه
حـيـث لم يـجـدوهـا  بل جـاؤوا بـشـقـيق
ــعـــتــقل في فــهـــد الــذي يـــدعى داؤد  ا

الــقـاعـة االخـرى  حــيث انـهـار داؤد في
تـلك اللـحـظة بـينـما  واسـاه فهـد طالـبا
مــنه الــتــمـاسـك  والـصــبــر ومــواجــهـة
احلـدث اخلـطــيـر بـشـجـاعـة فـيـمـا اورد
الـكاتب في سـياق  احملطة  17 من تلك
ــعــانــاته احلــكــايــات الــتـي اقــتــرنت 
جـانـبـا من شجـون ومـحـاكمـات عـرفـية
سـواء تلك الـتي تعـرض لهـا او تعرض
لــهــا نــخب بــارزة من قــيــاديـي احلـزب
الــشــيــوعـي  والــتي الت في الــنــهــايــة
ـعـروف القــتـيـاده لــلـســجن الـشــهـيــر ا
بـنقـرة الـسلـمان حـيث خصص احملـطة
ــعـانـاة الـتي الـتــالـيـة لــلـحـديث  عن  ا
ـذكور واجـهـها في الـطـريق للـمـعتـقل ا
وواصـل في احملــطــة االخـرى  وصــوله
ـعـتـقل  كـمـا ــنـاضـلـ في ا ولـقـاءه بـا
ابـرز فـي احملـطـات الـتـالــيـة جـانـبـا من
احلـيـاة الـتي كـان يـعـيـشـهـا في اجـواء
ـعـتـقل الـكـئيب  الـذي كـان يـخـلو ذلك ا
من اي قـــسـم طـــبي حـــيث اقـــتـــصـــرت
اخلـدمـات الـطـبيـة عـلى مـا كـان مـتـاحا
جـلـبه من قبل عـوائل الـسجـناء  لـتدور
االيـام  كـدوالب بدورته االعـتـياديـة كـما
يــروي لـيـصـل الى احملـطـة الــتي انـهى
ـعتـقل لـيروي فـيـها  فـتـرة سجـنه في ا
فـي احملـطة  21حـكـايـة وداعه لـلـسـجن
وكــــــيـف  االفــــــراج عــــــنـه النــــــهــــــاء
مـحـكومـيـته لـكن مع تعـلـيمـات صـارمة
راقـبة  ومـراجعـة دائرة بـبقـائه حتت ا
الـتـحقـيقـات  لـلتـوقـيع واثبـات وجوده
بـشـكل صبـاحي ومـسائي  وفـي الفـترة
عتقل توقف الـتي اعقبت خروجه مـن ا
عـند رغـبته بـاستـكمـال حيـاته العـملـية
والـسعي لـلمـثابـرة  واستـحصـال قوت
يـومه دون انتظار اعانته من قبل والده
ه الحــد واقــربـــائه  حــيث روى  تـــقــد
مــعــاهــد احملــاســبــة بــغــيـة تــعــلم
ــبــاديء االولــيـة الــتي تــتــيح له ا
الـعمل كمحاسب لدى بعض جتار
الـعـاصــمـة  فـعـمل اوال  بـوظـيـفـة
مـــحــاسب اهـــلي  لــدى الـــتــاجــر
االرمـني هـايك طـوقـاتـلـيـان الذي
كـان مــتـخـصـصـا بــبـيع الـتـبـوغ
ــدن الــتـي كــانت  تـــنــتــجـــهــا  ا
الــشــمــالــيـــة  كــالــســلــيــمــانــيــة
وكــويــسـنــجق وكــركــوك  حـيث
عـمل براتب شهري قدره خمسة
عشر الف دينار  في تلك الفترة
لـكن  لم يهـنا بـاالستـقرار الذي
طـبع تـلك الـفـتـرة بـبـقـائه رهن
ــراقــبـة  فــضال عن اعــتــقـاله ا
وشـقـيه الـدكتـور قـسـنطـنـط
من قـبل التـحقيـقات اجلنـائية
حـيث اعقب ذلك االعتقال  انه
وجـد نـفـسه خـارج الـوظـيـفـة
بـعد استغـناء رب العمل عنه
جتـنــبـا لـلـمــشـاكل  الـتي قـد
يـتسبب بها شخص معرض
لالعـتقـال  ب اونـة واخرى
كــــمـــا روى  في مــــحـــطـــات
اخــرى عــمــله كــتــاجــر ومــا
ابـــــرزته تـــــلـك الــــفـــــتـــــرة من

ضــغـوطــات كــبـيــرة جـراء عــدم ايــفـائه
بـالتزاماته للتجار االخرين وعدم تمكنه
من الـعـمل بـصـورة انسـيـابـية  لـلـعـديد
ـؤشـرات الـتي تـنـاولـهـا كـمـا اورد من ا
في احملـــطـــة الـــتي جـــاءت بــالـــرقم 30
كـيـفيـة تـبـلور احتـاد االدبـاء العـراقـي
ومـــاهــيــة االجـــواء الــتـي عــمـــلت عــلى
تـاسـيس االحتـاد من جـانب اجلـواهري
اضـافـة لـلـجـهود الـتي بـذلـهـا  الـدكـتور
ـــقــام  لـــيــتم صالح خـــالص في هـــذا ا
تـعـييـنه كـمديـر الدارة االحتـاد وحاسب
فــيه حــيـث حـمـل  هــويــة االحتـاد  ذات
ـكـابدات الـرقم 4كـمـا ابـرز  جانـبـا من ا
الــتي عـــاشــهــا الســـيــمــا بـــعــد اكــمــال
حتـصــيـله اجلـامـعي والـتــحـاقه بـكـلـيـة
الـضــبـاط االحـتـيــاط الـدورة الـسـادسـة
عــشـرة ومــا عـاشــهـا من مــحن ومـاسي
كـابدها بـسبب وفائه لـلحزب الـشيوعي
ـلتـهبـة الـتي كان يـعـيشـها واالجـواء  ا
الــعـراق بــعـد ثــورة عـام  1958وصـوال
الى احملــطـة االخـيــرة الـتي خـصــصـهـا
لـلحديث عن شبـاط االسود وذلك اثر ما
جـرى في الثامن من هذا الشهر في عام
1963 حــيث اخــتــتم حــديـثه  لــيــشــيـر
الصـراره  على انـتصار قـضيـة  احلرية
..كل تــلـك احملــطــات الــتـي تــضــمــنــهــا
الـكـتـاب بـحـجـمه الـصـغـيـر وصـفـحـاته
الـتي تـربو  عـلى اكـثر من 140 صـفـحة
حــيث صـدر بـغالف اول يــحـمل صـورة
الـكـاتب الـفريـد سـمـعـان بيـنـمـا تـضمن
الـغالف االخـير  تـنويه من قـبل الشـاعر
الـراحل ابراهـيم اخليـاط ذكر من خالله
بــان الـكـاتب زامل  وعــاصـر  الـسـجـون
الـعـراقـيـة الـكـثـيـرة  واالحالم الـوطـنـية
الــكـثــيـرة  كــمـا واكب ســمـعــان  اشـهـر
جنـوم االدب والـفن الـعـراقي  والـعـربي
فـــضال عن مـــجــايـــلــتـه الســمـــاء نــخب
عــراقـيـة حــيث اخـتـتـم اخلـيـاط كــلـمـته
ـعـاصـرة الـوجــيـزة بـاشـارته لــفـخـره 
وزمـالـة  هذه الـشخـصيـة الـتي وصفـها
بــكـونــهــا مـعــلــمــا وشـاعــرا ومــنـاضال
وانــســانــا  مــنــسـجــمــا  مع ذاته اال ان
الــغـــريب  وخالل كل تـــلك احملــطــات لم
يـشـر الفـريد سـمـعان  الى مـسقط راسه
ــوصل حـيث عـدت  بــالـذاكـرة مــديـنـة ا
لـلـقـائي الـوحـيـد مـعه والـذي جـاء عـلى
هـامش مشـاركته في فـعالـيات مـهرجان
ـوصل ــديـنــة ا ابي تــمـام الــذي اقـيم 
فـي عام 2012 وخـالله حتـدث سـمـعـان
ـوصل  فـقال لي في سـياق عن مـديـنة ا
احلــوار  بــقـولـه في احلـقــيــقــة انـا ابن
ديـنة ـوصل واعـتز بـانتـمـائي لهـذه ا ا
الـتـاريـخيـة الـعـظـيمـة وألجـوائـهـا التي
تــزخـر  بـاحلــيـاة  واخلـضــرة  والـرفـاه
االجـتـمـاعي  والسـيـاسي  ولـقـد عاشت
ــديــنــة امــورا عــديــدة واحــداثـا هــذه ا
ضـخـمة  تـدعـوني لالعتـزاز  بـكل حرف
ــديـنــة  وقـد يــلـد في الــلـغــة  في هـذه ا
غـادرتـهـا  قـبل اكـثـر من خـمـسـ عـامـا
ولـكـنني عـدت اليـهـا في فتـرات قصـيرة
لـكنني لم استطيع  ان ارتوي من مائها
 الـعـذب وافـكـارهـا  الـنـيـرة  وسـمـائـهـا

غالف الكاب

يـنتـابـنـا شـعـور غـريب وجنـد صـعـوبة بـالـغـة في الـتـسـامح عـنـدمـا يـخطئ
جتاهنا االخرون  وعندما يسئ لنا البعض يسبب لنا جرحا لم نتمكن من

ا يكون هناك سبباً وجيها وراء تلك االساءة  جتاوزه .....ور
وفي كـثيـر من االحـيـان تـسبب األذى واالحـبـاط والـشـعور بـالـتـذمـر وعدم
قـبــول األخـر  لــذا نـرى ومع شــديـد األسـف ان من تـقع عــلـيــهم االسـاءة
ـثلـمـا وقع عـلـيه يـبـادر  في الـبـحث عن الـضـغـيـنـة وعـدم الـصفـح والـرد 

وبقسوة  .
أن معظمنا انفجاري في أطباعـه  ويرى دائما أن السبب اليتعلق به ويجد
صعـوبة بـالغـة في الصـفح عن االخرين حـتى وان أدرك تمـاما أن الـسبب
ا حصل  في حـ نرى أخرين يـتبنـون عبارة التـسامح ليس يعود الـيه 
ـتــلك في داخـله ضـعــفـا بل قــوة وارادة . أن من يـقــوى عـلى الــتـســامح 

ة والعقل . الرحمة واحلكمة وهما تمنحانه  الشجاعة والعز
قام االول أن من النادر جدا أن يدرك البعض أهمية مسامحة نفسه في ا
وقبل ان يتخذ أي مـوقف من االخرين  وعلى البـعض أن اليطلق األحكام
على نـفـسه ويـصـبح بالـالشعـور غـيـر قادر عـلى الـتـسامـح مع من حوله 
وفي نفس الوقت غير قادر  على مسامحة نفسه عندما يرتكب خطأ ما.
ـتلـكـون ثقـافـة التـسـامح والسـبب يـعود الى ن أسـاءوا ال أن الكـثـيرين 
الـشــعــور بـاخلــجل والــضـعـف  لـذا نــحن بــحـاجــة مــاسـة الـى الـشــعـور
بالتـعاطف مع أنفـسنـا قبل التـعاطف مع االخـرين  والعفـو عنهم  عـندما
زيج من الغضب واالكتئاب واللوم وان يسئ البعض لنا  حينها نـشعر 
كل من اجلاني والـضحيـة علـيهم ضـبط النفـس وعدم التـسرع بـاتخاذ أي
قـرار واليـجــعـلــون أنـفـســهم غـارقـة فـي دوامـة الـشــعـور بـالــقـلق ألن عـدم
ثـابة قـتل بطئ لـلنـفس . وقال الـله تبـارك وتعالى في مسامـحة االخـرين 
محكم كتـابه ..بسم الله الـرحمن الرحـيم (ان الشيـطان لكم عـدو فاتخذوه
عدوا) وقـال تـبارك وتـعـالى (والـكاظـمـ الغـيظ والـعـاف عن الـنـاس والله

يحب احملسني ).
ـتـبـادل والـرعـاية والـتـعـاطف مع أنـفـسـنا أوال ومن  أن احلب واالحـترام ا
االخريـن يجـعـلـنـا ايجـابـيـا وصـادقـ في كل تـعامالتـنـا  لـذا لـنـجعل من
ثقافة التسامح والعفو ب الـناس وداخل اجملمتمع هدفنا األسمى وليكن
ـاضي شـعــارنـا عــدم مـقــابـلــة أسـاءتـهـم بـاالســاءة وان نـطـوي صــفـحــة ا
بصـفـحة جـديـدة اسـمهـا الـصفح  ولـتـصبـح نفـوسـنا خـالـية من مـشـاعر

الضغينة واحلقد .  
ـتـخـاصـمـ مـن األزواج الـذين أصـبح هـمـهم وهـذه دعـوة صـادقـة لـكـل ا
الوحـيـد وشـاغلـهم األول احملـاكم واحملـام والـقـيل والـقال وأن يـراجـعوا
أنـفـسـهـم ويـعـاجلـوا أخــطـاءهم بـكل ود واحــتـرام وبـعـيــدا عن اخلـصـومـة
والـكـراهـيـة واألنـانـيـة  أن تـدخل الـكـثـيـرين في أمـور األزواج لـيس له أي
تـخاصمـة وعلـيهم ان يتـقوا الله مبرر بل يـزيد الفـجوة بـ كل األطراف ا
وال يكونوا سببا رئيسيا في التفكك األسري احلاصل وفي زرع الكراهية
أن مــايـحـصل بـ األزواج والــعـوائل واألخـوة واألخـوات من وأخـذ الـثـأر
مشاكل جـديدة على مـجتمـعنـا تنذر بـاخلطر وتـنعكس سـلبا عـلى اجملتمع

بأكمله  .
 ورحم الـله االمام الـشـافـعي وهـو يـقـول ( يخـاطـبـني الـسـفـيه بكـل قبح ×
فـأكـره أن اكـون له مـجــيـبـا ...يـزيـد سـفـاهــة فـأزيـد حـلـمـا ... كـعـود زاده
ـا عـفـوت ولم احـقـد عـلى أحـد × ارحت االحـراق طـيـبـا ) ويـقـول أيـضـا (
نفـسي من هم الـعداوات ... انـي أحيي عـدوي عـند رؤيـته ... ألدفع الـشر

عني بالتحيات)
لذا علـينا أن نـعلم جـميعـا أننـا سنكـون ذكرى فقط
وت اليـسـتـأذن أحداً مـنـا .. اذن علـيـنـا بثـقـافة وا
.قــــبل فـــوات االوان ... ابـــتـــســـمـــوا الـــتـــســـامح 
وســـامـــحــــوا من أســـاء الــــيـــكم .أن الــــــله يـــحب

احملسن .

ـمـلـؤة  عـطـرا الـصـافـيــة  والحـيـائـهـا ا
وجــمـاال وانــســا  وفـرحــا  وانـا فــخـور
ـديـنـة  قــدمت اشـيـاء عــظـيـمـة بـكــون ا
وكـبـيـرة  ومن اثـارهـا الـتـاريـخـيـة  الى
عـطاء ابـنائـها الـبارزين  ومـنهم اسـماء
كـثيرة جـدا  في مختلف االخـتصاصات
الـعـلمـية والـعـسكـريـة  وخصـوصا وان
من االخـــتـــصــاصـــات الـــعـــلــمـــيـــة  مــا
يـحضرني في الـوقت  الراهن  كـانسانا
ـعمـارية زهـا حديد مـتفـرد كشـخصـية ا
ـقام انـني اشعر كـما اسـتذكـر في هذا ا
بـالـسـعـادة  بـتـلـقـيي الـتـعـليـم  علـى يد
مـدرس اخصائي في مختلف العلوم
ـــوصل  حــــيث عـــرفـــوا  وهم ابــــنـــاء ا
بــكــونـهـم اكـثــر اجــتــهـادا  مـن سـواهم
وكـرسوا جل اوقاتهم لـلدراسة والبحث
ـتابعـة  وساهـموا مسـاهمات جـلية  وا
لكي  وفيما في بـناء العراق في عهده ا
بــعـد في عـهــده الـقــاسـمي  ولـكــنـهم لم
يستطيعوا درء الشر البعثي الذي شرد

الكثير منهم  وعبث بهم.
—u '« b¹bLð

وعن االفـكـار التي تـزاحـمت في دواخله
خالل تــــلك الـــزيــــارة افـــصح الــــكـــاتب
واالديب الـفريد سمعان بالـقول  متمنيا
 عـبر تلك االعـوام  ان تمد اجلـسور ب
ــديـنـة  ومـا يـحـيط بـهـا  من ـوصل  ا ا
قــرى ونـواحي واقــضــيـة فــالـيــوم هـذه
اجلـسور اراها معـدومة رغم انني  اجد
ـــوصل هـــو  الـــذي ان مـــا يـــحـــيـط بـــا
ــنـحــهـا أهــمـيـة  فـي مـيــدان الـزراعـة
فــضال عن امـكــانـيــة مـهــمـة فـي مـيـدان
ـوصل بحـاجة الى هوالء الـتصـنيع  وا
كـمـا ان مـا يـحيط بـهـا هـو بـحـاجة الى
وصل كمركز  محطة كبرى ـوصل  وا ا
 تـصب فيهـا كل القطـارات  ومن صميم
ـــوصـل  واتـــمـــنى من قـــلـــبـي احـــيي ا
شـرق  ابدا اعـمـاقي  ان تكـون الـوجه ا
عرفـة  وحينما في الـثقافة  والـعلوم وا
زرتـها  اليـوم  لم اشاهد مـعالم حقـيقية
وانـا اقــول انـنـا سـكـنـا فــنـدقـا ضـخـمـا
مـنـظـمـا وجـمـيال  ولـقـيـنـا حفـاوة  اهل
ــســتـــلــزمــات ــوصـل  ووجــدنــا كـل ا ا
الـضــروريـة  الحـيـاء مــنـاسـبـة ثــقـافـيـة
كـبيـرة  وشخـصيـا انا في شـوق لزيارة
بــــيــــتي الــــقــــد  في مــــحــــلــــة ســـوق
الـشـــــعـارين وبـالــتـحـديـد في  مــنـطـقـة
حـــوش الــبـــيــعـــة  حــيث غـــادرته وانــا
وصل في صـغير  واتمـنى ان اشاهد  ا
وقت افــــضل  وازور امــــاكـن  كـــثــــيـــرة
ـكان االول مـشـهـورة  فـحـــــــقـيـقـة ان ا
ــد االنــسـان بــاحلــبــور  ومـازلت ارى
واتـــابع انـــاســـاً  ســـواء في بـــغــداد او
ـوصل  ومن شـتى عـمــان  نـزحـوا من ا
اطــيـافــهـا  عـنــدمـا يــقـيــمـون افــراحـهم
واعــراســـــــــــهم يـــغــنــون ويـــرقــصــون
بــحـرارة  ويـفــخـرون بـحــرارة أنـهم من
ـــوصل  ويـــتـــمــنـــون  لـــو عــادت اهل ا
سـفنـهم  الى مـدينـتهم الـعريـقة بـعد ان
تــفـرقــوا عـنـهــا  ونـتــمـنـى ان يـرحــمـنـا
الزمن ويعود األهل  الماكنهم كما تعود

الطـــــــيور الى  أعشاشها.
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ــــشـــــكالت الـــــتي وهـي ا
تـسـتـمـد أهمـيـتـها من أنَّ
اسـتمرارهـا وتفاقـمها ال
يـــهـــدد اســـتـــمـــرار هــذه
الـــعــمــلـــيــة وجنـــاحــهــا
فـحسب بل ويهدد أيضاً
فـي النهايـة حتى وحدة
الـعراق وفـرص وجوده
واســـتـــمـــراره بـــفـــعل
الطبيعة اخلاصة لهذه
ــشـكـالت بـوصــفـهـا ا
ــسـؤولــة عن تــولـيـد ا
مــــــشــــــكـالت أخـــــرى
تــواجــهــهــا وتــعــاني
مــنـهـا أيـضــا عـمـلـيـة
إعــادة الــبــنــاء هــذه
لــعل أهـمـهـا وأولـهـا

وأخطرها:
- مـــشــكـــلــة اخلالف

حـول مـواد وفـقـرات دسـتـور سـنة
.2005

-مـــشــكـــلــة الـــصــراع عـــلى الــســـيــادة
ـــوارد بـــ احلـــكـــومـــة االحتـــاديــة وا

وحكومة إقليم كردستان.
- مـشـكـلـة الصـراع عـلى الـسـيـادة على
كـــركــــوك بـــ احلـــكـــومـــة االحتـــاديـــة

وحكومة إقليم كردستان.
- مـشـكلـة تفـاقم اخلالف بـ احلكـومة
االحتــاديـة وحـكــومـة إقـلـيـم كـردسـتـان
الـتي بـلـغت سـنة 2017 مـرحـلـة إجراء
حـــكـــومــة اإلقـــلـــيم االســـتــفـــتـــاء عــلى
االنـفــصـال والـشـروع بـخـطـوات إقـامـة

دولة كردية مستقلة.
ــنــاصب - مـــشــكــلــة الـــصــراع عــلـى ا
ــغـا بـ الـشـخـصـيـات واألحـزاب وا
ـــشـــاركـــة فـي الـــعـــمـــلـــيـــة والـــكـــتـل ا

السياسية.
- مـشـكـلـة الـتظـاهـرات واالحـتـجـاجات
ـشروعة طـالِبـة باحلـقوق ا الـشعـبيـة ا
واخلــــدمـــات واإلصـالح ومـــحــــاســـبـــة
الـفاسـدين التي بدأت ذات طـابع محلي
ومــحــدود ومــؤقت لــكــنــهــا أصــبــحت
الحـقاً ذات طابع وطني وعام ودائم إذ
امــتـد نــطـاقــهـا من احملــافـظــات الـست
الـوسـطى والـغـربـيـة والـشـمـالـيـة سـنة
2014 إلـى بــــغــــداد ثمَّ مــــحــــافــــظــــات
اجلـــنـــوب أيـــضـــا ســـنـــة 2018 وهي
ـشـكالت الـتـي تـبدو مـن وجـهـة نـظر ا
هــذه الـدراسـة من نــتـائج ومـحـصالت
ـشكالت األساسية األولـية التي يكمن ا
أصـــلــهــا األول وعــامـــلــهــا احملــرك في

مشكلة بناء الهوية الوطنية.
ـؤلف عدَّة في خـاتـمـة الكـتـاب يحـدد ا
مـسـائل يجـدهـا مهـمة فـي فهم احلـلول
ـنشودة في عمـلية إعادة بـناء الدولة ا

سائل هي: وهذه ا
ـــســــألـــة األولى: إنَّ من الــــطـــبـــيـــعي ا
ـــنـــطــقـي واحلــتـــمي أن تـــواجه أي وا
عـمـلـيـة إعـادة بـناء الـدولـة وهـيـكـلـتـها
وإدارتـهـا سـواء في الـعـراق أو في أي
ـشكالت بـلـد آخـر أيـضـاً الـكـثـيـر من ا
ـسـتـجدة ـوروثـة مـنـها وا الـداخـلـية ا
شكالت ليست معاً ولكن أياً من هذه ا
مــسـتـعـصــيـة عـلى احلل ولــكن حـلـهـا

مرهون دائما بأمور ثالثة:
ــشـــكــلــة وحتــديــد -اكــتـــشــاف أصل ا

ــضـمــون الــبــنـاء اهــتم أهل الــفــكــر 
سـواء أكان لبناء قوة الدولة في مسلة
ـديـنة حـمـورابي أم في عـصـور دولة ا
ــة وصـــوالً إلى فـي الــيـــونـــان الـــقـــد
مــفـهـوم االمـبـراطــوريـة في صـعـودهـا
وانـــهــيــارهـــا ولــكلّ مـــنــهـــمــا عــوامل
وفـواعـل رافـعـة وخـافـضـة لـكن كـتـاب
اسـتـاذنـا الـدكـتـور "عـلي عـبـاس مراد"
أســتـاذ الـفـكــر الـسـيـاسـي في جـامـعـة
بــغــداد اعــتــمــد مـنــهــجــيــة مــتــعـددة
اخلطوط في حتليل فرضيات مشكالت
بـناء الـدولة إذ انـطلـقت هذه الـدراسة
مـن فـــرضـــيـــة حتـــاول الـــتــــحـــقق من
صـحتـهـا ..في مقـدمة الـطبـعة الـثانـية
مـن كتـابه الـصادر عن دار قـنـاديل عام
ـــؤلف أنَـه اســـتـــدعى 2019 يــــؤكـــد ا

 : ها إلى القراء الكرام لسبب تقد
الــسـبب األول: اسـتـمــرار الـطـلب عـلى
الـكـتـاب ونـفـاد نـسخ الـطـبـعـة األولى
مـــنـه الـــســـبب الــــثـــاني: اســـتـــمـــرار
ــشـكالت الـتي نــاقـشـهــا الـكـتـاب في ا
طــبــعــته األولى بل وتــفــاقــمــهـا حــتى
حتــــولـت إلى كــــوارث تــــثــــقل كــــاهل
الـعراقي وتسـتنزف أيامهم بال طائل
َّــــا اقـــــتـــــضى وال بـــــصـــــيص أمـل 
اسـتمرار وتـكرار التـذكير بـها بإصدار
طبعة ثانية منه وإذ لم يُحل شيء من
شـكالت إن لم نـقل بعـضاً مـنها تـلك ا
بل ولــعــلّـهــا كــلّـهــا قــد ازدادت سـوءاً
وتـــعـــقــيـــداً حـــتى بـــات الــكـــثـــيــر من
الـعـراقـيـ ال يـرون ثـمَّـة من ضـوء في
ـظـلـم الـذي دخـلـوه آخــر هـذا الـنــفق ا
ولـم يخـرجـوا مـنه طـوال عـقـد ونصف
مـن الزمن وال يلوح في سـمائهم بارق
من نــور يـبــشـر بــخـيــر فـقــد كـان ذلك
مــسـوغـاً كـافــيـاً لـعــدم تـغـيــيـر عـنـوان
الــــطـــبــــعـــة األولـى من الـــكــــتـــاب وال
عاجلته الـسياقات العامة واألساسية 
ـشـكالت اللـهم إال إضـافـة قول لـتـلك ا
هــنـا أو هــنـاك عن بــعض مـا اســتـجـد
ــشـــكالت من تـــعــقــيــدات عـــلى هــذه ا
جـديدة حـتى نـهايـة سنة 2018 فضالً
عـن مـبـحث جـديـد ضـيف إلى مـبـاحث
الــفـصل الـثــالث يـخـتص بـ (مــشـكـلـة
اإلرهـاب) التي شاء سوء طالع العراق
وأهــله أن يـبـتــلـوا بـهــا إلى جـانب مـا
ــــشـــكالت ســــبق وابــــتـــلــــوا به من ا

ويعاجلها من منظورين:
مــنـــظــور تــطــبــيــقـي خــاص يــتــعــلق
بــاحلـالــة الـعـراقــيـة وعالقــة (مـشــكـلـة
ــشــكالت الــتي اإلرهــاب) - فـــيــهــا بــا

تــواجـهـهــا فـيــهـا عـمــلـيـة إعــادة بـنـاء
الــــدولـــة وخـــصــــوصـــاً مــــشـــكــــلـــتي
(احملـاصصة والفساد) ومنظور فكري
عـام يتعـلق باحلالة اإلنـسانيـة العامة
وعالقـــة (مــشــكــلــة اإلرهــاب) - فــيــهــا
بـعمليـة الهندسـة االجتماعـية (صناعة
اإلنـسـان لإلنـسان) بـوصـفهـا الـعمـلـية
ـــــســــؤولــــة عـن تــــزويـــــد اإلنــــســــان ا
بـخصائصه االجـتماعية وفي مـقدمتها
خــصــائص (الــتــعــصب والــتــطـرف أو

االعتدال والوسطية).
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وإذ كـانت عملية إعـادة بناء الدولة في
الـعـراق بـعـد 9 نـيـسـان/أبـريل 2003
مـختلفة عن مثيالتها من نتائج ثورات
الــربــيع الــعــربي الـعــاصف مـن حـيث
إنَـهـا كـانت إحـدى الـنـتـائج األسـاسـية
ـتـرتـبة عـلى تـدخل عـسكـري أمـريكي ا
واسـع ومباشر أسقط نظام احلكم في
الـعراق وأقام بدالً منه سلـطة أمريكية
إلدارة شـــؤونـــهـــا وهــو تـــدخل اتـــفق
األمــريـكـيـون أنـفـســهم ومـعـهم أيـضـاً
ـنــظـمـات اإلقـلـيـمـيـة والـدولـيـة عـلى ا
وصــفه أنَّه احــتالل بــقـدر مــا اتـفــقـوا
أيـضـاً عـلى وصف السـلـطـة األمريـكـية
الـــتي نـــشــأت عـــنه بـــأنَّـــهــا (ســـلـــطــة
احــتالل). فــقــد كـان من الــطــبـيــعي بل
واحلـــتــــمي أيـــضـــاً أن تــــصـــبح هـــذه
الـعملية بعد دخولـها مرحلة التأسيس
الـذاتي احملـلي لـدولـة عـراقـيـة جـديدة
عُــرضــةً لِــطــيفٍ واسع من االتــهــامـات
الـــتي فــاقـت في حــجـــمــهـــا ونــوعـــهــا
وخــطـورة نــتـائــجـهــا مـا تــعـرضت له
مــــوجـــة الــــربـــيع الــــعـــربـي وقـــواهـــا
وثـــوراتــهـــا األخـــرى من االتــهـــامــات
خــصـوصـاً أنَّ سـلـطـة االحـتالل كـانت
هـي اجلهـة الـتي تـولـت رسم اخلـطوط
شروع إعادة بناء هذه الدولة األولـى 
وخَــطَت اخلـطـوات األولـى عـلى طـريق
تــنــفــيــذه وأشــرفت عــلى مــا نُــفــذ من
ـشـروع َّـا أعــطى لـهــذا ا تــفـاصــيـله 
وتـطـبيـقاته في أذهـان الـكثـيرين داخل
الـعراق وخـارجه صورة (مـشروع دولة
االحـتالل). ولـكن هـذه االتهـامات وإذا
مـا جتاوزنا احلـقائق الواقـعية التي ال
ـكن ألحد إنـكارهـا مثـل تغـييـر نظام
احلـكم في الـعـراق سـنة 2003 بـتدخل
عــسـكـري أجــنـبي مــبـاشـر وتــخـطـيط
وإدارة ســـلـــطــــة االحـــتالل األمـــريـــكي
ـشــروع إعـادة بـنـاء الـدولـة الـعـراقـيـة
اجلـديـدة وكـامل الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية

الـتي صاحبـته وتلته كـانت وما تزال
اتـــهـــامــات تـــعـــاني من مـــشــكـــلـــتــ

: أساسيت
ــــشــــكـــلــــة األولى: إنَّ الــــعـــديــــد من ا
األطـراف الـتي تـطـلـق هـذه االتـهـامات
ضـدّ غـيرهـا تبـدو هي األخرى مـتهـمة

بها بهذا الشكل والقدر أو ذاك.
تـعذر تقد ـشكلـة الثانـية: إنَّ من ا ا
أدلـة قاطـعة وجـازمة تثـبت أنَّ عمـلية
إعادة بناء الدولة التي كانت في حالة
الـعـراق محـكومـة كلـيـاً في مقـدماتـها
ـصالح وسـياقـاتهـا األولى باإلرادة وا
األمـريكيـة ستكـون أو يجب أن تكون
مـحـكـومة فـي محـصالتـهـا ونتـائـجـها
ـصـالح بـقـدر أيــضـاً بـهـذه اإلرادة وا
تــعــذر تــقــد أدلــة قــاطــعــة وجــازمـة

تنقض ذلك وتدحضه.
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ــــشـــكـــلـــتـــ جتـــعالن ألنَّ هـــاتـــ ا
اخلـــوض في مــثـل هــذه االتـــهــامــات
ســواء بـالـنــفي أو اإلثـبــات نـوعـاً من
ـوضـوعـيـة ـفـتـقـر لــشـروط ا اجلــدل ا
والـعـقالنـيـة وحـتى اجلدوى الـعـلـمـية
والـعـملـية فـقد حـرصت هذه الـدراسة
عـلى االمتناع كلياً عن التورط في هذا
الـنـوع مـن االتـهـامـات واجلـدل الـدائر
حـــولـــهـــا وفـــضـــلت بـــدالً من ذلك أن
تــصب اهـتــمـامــهـا عـلـى مـا اعـتــقـدته
جــهـدا أكــثـر مــوضـوعــيـة وعـقـالنـيـة
وأجـدى عــلـمـيـاً وعـمـلـيـاً بـدراسـة مـا
يــكـاد يـنـعــقـد اإلجـمـاع الــوطـني عـلى
ـشــكالت الـداخــلـيــة الـتي أنَّــهـا أهـم ا
تـواجهها عملية إعادة بناء الدولة في
الـعراق بعد 2003 أمـالً في لفت أكبر
ـكن من االنتـبـاه إلى خطـر هذه قـدر 
ــــشــــكالت عــــلى حــــاضـــر الــــعـــراق ا
ن لديـهم الـقدر ومـسـتقـبـله والـدفع 
الـالزم من الوطـنيـة واجلرأة والـقُدرة
لـلعـمل على حـلهـا بأي شـكل وأسلوب
ـــكـــنـــ وخـــصـــوصــاً مـن أطــراف
الـعملـية السيـاسية قـبل غيرهم ألنهم
ــمـســكـون عــمـلــيـا وفــعـلــيـا وفي آن ا
ــفـاتـيح الــثالثـة األســاسـيـة واحــد بـا
ـشكالت الـسيـاسية ألسـباب وحـلول ا
واالجـتماعيـة واالقتصاديـة كلها وهي
مفاتيح (السلطة والثروة والسالح).
شـكالت الداخليـة األساسية وتـشمل ا
الــتي تـفـتـرض هـذه الــدراسـة انـعـقـاد
اإلجـمـاع الوطـني على مـعـاناة عـملـية
إعـادة بـنـاء الـدولـة في الـعـراق مـنـها
وتـــضــــررهـــا بـــســـبــــبـــهـــا ووجـــهت
اهــتــمــامـهــا إلــيــهـا كُـالً من مــشـكالت
مـتعددة مـثل مشكلـة الهوية الـوطنية
ـــصــاحلــة الــوطـــنــيــة ومـــشــكــلــة وا
ـقـراطيـة وتـطبـيـقـات الفـدرالـية الـد
ـوذج احملـاصـصـة من ومــا نـتج عن 
مــشـاكل أدت إلى الــفـســاد احلـكـومي

ومن ثمَّ مشكلة اإلرهاب.
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في هــذا الـسـيـاق اســتـهـدفت  فـصـول
ا يَفترض الدارس الـكتاب التعـريف 
ـــشــــكالت الــــداخـــلــــيـــة أنَّــــهـــا أهـم ا
األسـاسية التي تواجهها وتعاني منه
عـمـلـية إعـادة بـنـاء الدولـة في الـعراق
ـوذجاً تـطـبـيـقـياً 2018 بـوصـفـهـا أ
خـاصـاً عن عـمـلـية إعـادة بـنـاء الـدولة

غالف الكاب
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مصدرها. 
شكلة. -صدق النية على حل ا

شكلة.  -امتالك القدرة على حلها ا
ــسـألـة الـثـانــيـة: إنَّ األصل والـسـبب ا
ــشـكالت الــداخــلـيــة الـتي األول لــكلّ ا
تـواجــهـهـا عـمـلـيـة إعـادة بـنـاء الـدولـة
وهـيكـلتهـا وإدارتها سـواء في العراق
أو في أي بـلـد آخر أيـضـاً يكـمـنان في
واطنة مـشكلة بناء الهوية الوطنية وا
الـتي تُخـتصر عـادة في مصطـلح (بناء
األمـــة); ألنَّ مـن لـــيـــسـت لـــديه هـــويـــة
وطـنـية لـيس لـديه انتـمـاء وطني ومن
لــيس لــديه انـتــمـاء وطــني لــيس لـديه
والء وال الــتــزام وطــنــيــ وال شــعـور
ـسؤولـية الـوطنـية; لـذلك فإنَّ الـبدء بـا
بـحـل مـشـكـلـة بـنـاء الــهـويـة الـوطـنـيـة
ــدخل ـــواطــنــة فـي الــعــراق هـــو ا وا
ــنـاسب حلل مــا بـعـدهـا الــصـحـيح وا
ومــا نـتـج ويـنــتج عـنــهـا من مــشـكالت
إعـادة بناء الـدولة وهيـكلتـها وإدارتها
والــتي سـيـسـهل الــتـعـامل مـعه إذا مـا
ــســألـة فــقــدت أسـســهــا وأسـبــابــهـا.ا
الــثــالــثــة: إنَّ اشــتــراك مــجــمـوعــة من
األطــراف في حل مـشــكـلــة مـا ومــهـمـا
شـكلة مـعقدة ومـستعـصية بـدت هذه ا
ــكن لـكـنـه مـحـكـوم عــلى احلل أمـر 

دائما بتوافر سبعة شروط أساسية:
عنية الـشرط األول: اعتراف األطراف ا

شكلة.  جميعاً بوجود ا
عـنية الـشرط الـثاني: رغـبة األطـراف ا

شكلة.  جميعاً في حل ا
ـعنـية الـشـرط الثـالث: قدرة األطـراف ا

شكلة.  جميعاً على حل ا
عـنية الـشرط الـرابع: اتفاق األطـراف ا
ـشكـلة جـمـيعـاً علـى ترتـيب أولويـات ا

في احلل.
الـــشــــرط اخلـــامس: اتـــفـــاق األطـــراف
ـعـنـيـة جمـيـعـاً عـلى طبـيـعـة احلـلول ا

شكلة. واجهة ا الالزمة 
الـــشـــرط الـــســادس: اتـــفـــاق األطــراف
ـعــنـيـة جـمـيـعـاً عـلى خـطط ووسـائل ا

شكلة. وأساليب حل ا
عنية الـشرط السابع: اتفاق األطراف ا
شـكلة جـميـعاً عـلى تنـفيـذ خطط حـل ا
بــجــهــد جــمــاعي مــشــتــرك ومــتــعـاون

ومتكامل.

فـإذا عُرفت الـعلل واكـتُشـفت أسبـابها
وتـوافـرت مـتـطلـبـات عالجـهـا والـقدرة
ــكـــنــاً عـــلى عالجـــهــا بـــات الـــعالج 

. ويسيراً
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ـــان بــدور ـــســألـــة الــرابـــعــة: إنَّ اإل ا
الـــشـــعـــوب في صـــنـــاعـــة حـــاضـــرهـــا
ــنع مـن اإلقـرار أنَّ ومــســتــقــبــلــهـا ال 
ـمالك واإلمـبـراطوريـات والدول أعـظم ا
فـي تاريخ العـالم كانت مـن صنع نخب
قادت رعاياها شعوبها مواطنيها في
طــريق الــبــنــاء والــتـكــوين وذلـك حـال
الــدولــتــ اإلسـبــرطــيــة والـيــونــانــيـة
واإلمــــبــــراطـــــوريــــتــــ الــــفــــارســــيــــة
والـرومانـية واخلالفة اإلسالمـية وهو
أيـــضــاً حــال قـــادة وصــانـــعي الــثــورة
ؤسس والدولة الفرنسيت واآلباء ا
ــتــحــدة ولــيــنــ ورفــاقه لــلــواليــات ا
ؤسس في روسيا السوفيتية وماو ا
ـــؤســـســـ في تـــسـي تـــونغ ورفـــاقـه ا

الص الشعبية وغيرهم كثير.
ومن ثـمَّ فإنَّ عـملـيـة إعادة بـناء الـدولة
ومـا تواجـهه من مـشكالت بـناء الـهوية
الــوطـنــيـة وهـيــكـلــة الـدولــة وإدارتـهـا
ســواء في الــعــراق أم في أي بــلــد آخـر
أيــضـاً حتــتـاج الــيـوم إلى مــثل هـؤالء
ـــؤســـســ لـــيـــقـــومـــوا بــدور اآلبـــاء ا
الــتــأســيس والــتــكــويـن وإال فــإنَّ غــيـر
ن بــاتـوا يــســعـون الــيـوم ــؤهــلـ  ا
ـؤهـلـ لــلـقـيـام بـهـذا الــدور أو غـيـر ا
هــؤالء الـذين نـقع في خــطـأ اخـتـيـارهم
لــلـقـيـام به بـنـاء عــلى أسـبـاب خـاطـئـة
دائـــمـــاً بـــوعـي مـــنـــا أو من دون وعي
ـــخــاطــر هـــذا االخــتـــيــار ونــتـــائــجه
ـة لـيـــس الـكــارثـيـة سـيـرتـكـبـون جـر
ازاء أنــفــســهم فــحـــــــــــــسب بـل جتـاه
ـة شــعـوبــهم كــلّـهــا أيــضـاً وهي جــر
لـيـــــست تمـــــــس احلـاضر فحسب بل
سـتـقبل أيـضـاً وسيـشـاركهم وتـعـني ا
ـــــــــــــــة فـي ارتـــــكــــــاب هـــــذه اجلــــــر
ـــضــاعــفــة كلّ مـن يــخــتــارهــــــــم أو ا
يـؤيدهم ويـدافع عنـهم ويبـرر أخطاءهم
بـل خـطــايـاهم أو حــتى يــســــــــكت عن

شيء من ذلك.
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بـاشـراف وزارة الـشـبـاب والـريـاضة
والهيأة التطبيعية الحتاد كرة القدم
واحلــكــومــة احملــلـيــة في مــحــافــظـة
الـــبـــصـــرة وكـــذلـك جـــهـــود الـــفـــرق
الـــتـــطـــوعـــيـــة واالعالم.  وفـي شــأن
امكـانيـة حضـور اجلمـهور لـلمـباراة
الــوديـة قــال ان الــقـرار بــيــد خـلــيـة
االزمة وهي صاحبـة القرار في البت

وضوع. با
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واسـتطـلـعت بـعثـة االحتـاد الـعراقي
ـثل لــلــصــحــافـة الــريــاضــيــة رأي 
حــكـومــة الــبـصــرة احملـلــيـة مــعـاون
مـحــافظ الـبــصـرة لـشــؤون الـشـبـاب
والرياضة مهند السعد حول اجلديد
في ملف التـحضيـر حيث اكد ان كل
االمـور جتـري بـسالسـة فـفي جـانب
حتــضـيـر الــفـنـادق لـم جنـد مـشــكـلـة
تـذكــر فـهـنــاك الـشـيــراتـون ومـنـاوي
بـــاشــا وهـــيــرازون وفـــنــادق اخــرى
بقيت في حالة تأهب فيما لو تطلب
االمـر االسـتـعـانـة بـهـا مـضـيـفـا كـما
:"انـهـيـنـا متـابـعـتـنـا لـلمـسـتـشـفـيات
االهلية الثالث التي سبق واعلنا عن
اتـفـاقـنـا مـعـهـا لـتـكـون ضمـن جدول
تفقد اللجنة اخلليجية " الفتا الى ان
:"احلـكــومـة احملـلـيــة تـواصل تـقـد
اجلـهـود لـتــيـسـيـر االمـور وبـالـتـالي
فــان الـتــفـاؤل يــبــقى حـاضــر ونـحن
ننتظر بداية جـولة الفريق اخلليجي
واقــامــة مـبــاراة الــعــراق والــكـويت

بشغف ملؤه االيجابية.

بــعض من مــنــشـآت وزارة الــشــبـاب
للحـجر الصـحي هل اثر على عـملكم
ــــديــــنـــة ـــوســــوي: ان ا !? اوضـح ا
الرياضيـة يوجد فيـها ثمانـية فنادق
حديثة يضم كل فندق منها 64 غرفة
ــواصـــفــات و بـــنـــائــهـــا حــسـب ا
ـــيـــة ولــكـــنـــنــا النـــســـتـــطــيع الـــعــا
اســـتــــعـــمـــالـــهــــا حـــالـــيــــا بـــســـبب
تــخــصــيــصــهــا لــلــحــجــر الــصــحي
ـصابي جـائـحة كـورونـا مبـيـنا انه
بـعـد زيـادة نـسـبـة الـشـفـاء وان شـاء
الله سوف نعمل على تاثيث الفنادق
وحتضـيـرها لالسـتحـقـاق اخللـيجي
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وقـــال الـــزمــيل يـــوسف فـــعل مـــديــر
الدائرة اإلعالميـة للهيـئة التطـبيعية
ـركزي ان الـوفد الحتاد كـرة الـقدم ا
اخللـيجي اخلـاص بـلجـنة الـتفـتيش
وكـتـابـة تــقـريـر خـاص عن تـضـيـيف
العراق لبطولة كأس اخلليج العربي
بـنــسـخــتـهـا الـ 25 سـيــصل مـديــنـة
ـوافق 25 الـبـصـرة الــيـوم االثـنـ ا
كــانــون الـــثــاني اجلــاري ويــضم 7
شــخــصــيــات يــبــدأ عــمل الــلــجــنــة
ـديــنـة الــريـاضــيـة بــالـكــشف عــلى ا
ـينـاء الن االخير ومرافـقها ومـلعب ا
هــو ضـمـن مـلف تــنـظــيم الــبـطــولـة
ــــــكـــــتب اإلعـالمي واشــــــار إلى ان ا
ارسل الـى الــلـــجــنــة صـــور خــاصــة
ـديـنـة الـريـاضـيـة وفـيـديـو ـلـعب ا
ــيــنــاء اضـافــة إلى يــخص مــلــعب ا

مالعب التدريب.
وتابع فـعل ان وفد مـنتخـب الكويت
لــكـرة الـقــدم سـيــصل بـرا فـي الـيـوم
ذاته وسيتخـذ من فندق الـشيراتون
مــقــرا مـشــيــرا إلى حـضــور حــمـود
فـلـيـطـيح مـديـر عـام الـهـيـئـة الـعـامـة
للشـباب والـرياضة الـكويتـية ضمن
الــوفــد واوضح ان الــوفــد اإلعالمي
الكويـتي يتألف من 5 صحفي إلى
جانب مصورين اثن واوضح فعل
ان العـراق سيالقي شـقيـقه الكـويتي
وديـا في تـمـام الـسـاعـة  6من مـساء
ـــوافق 27 ــقـــبل ا يـــوم االربـــعـــاء ا
الـــشـــهــر اجلـــاري في مـــلـــعب جــذع
ـبـاراة سـيـقـودهـا طـاقم الـنـخـلـة وا
حتــــكـــيــــمي دولـي من دولــــة قـــطـــر
ـبـاراة هي الـبـروفة وسـتـكون هـذه ا
هـمة لـلحصـول على بـطاقـة ضمان ا
تنظـيم العراق لـبطولـة كأس اخلليج

العربي بنسخته الـ 25.
ــدرب كــاتـــانــيــتش واشــار إلـى ان ا
اسـتـدعى الالعب مـحـمـد داود بـديال
لالعب عالء عبد الزهرة الذي ابعدته
شاركة ضمن منتخبنا اإلصابة عن ا
الــوطــنـي في الــلــقــاء الــودي حــيث
بدأت تدريبـات منتخـبنا الوطني في
ملعب جذع النخلة وسط حتضيرات
واســتــعــدادات مــكــثـفــة ومــشــتــركـة
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وقال مدير عام دائرة شؤون األقاليم
ـوسـوي: انـنـا واحملـافـظـات طــالب ا
ـــبــاريــات جـــاهــزون الســتـــضــافــة ا
الــــرســــمــــيــــة
والـبـطوالت
اخللـيجية
مــــــــــــن
عــــــــــام

2017
مــــــــــــــــن
خـــــــــــالل
تـــوفــــيـــر
االمـكانيات
الـلوجسـتية
والـــفـــنـــيـــة
وكــــــــــــــــــــانـت
الـــــــســــــنــــــوات
ــاضـيــة فــرصـة ا
جــــيــــدة لالرتــــقـــاء
بــالـعــمل مــبـيــنـا ان
الـــــــــــــــعــــــــــــــــراق جنـح
بـــاســـتــضـــافـــة بــطـــولــة
الـــــصـــــداقـــــة االولـى عــــام
2018 بـحـضــور مـنـتـخـبـات
قطر وسوريا والنسخة الثانية
عام 2019 مع منـتـخـبات االردن
وسـوريـا فــضال عن لـقـاء مــنـتـخـبـنـا
نـظـيـره السـعـوديـة مـبـيـنـا انه جرى
تـشـكـيـل جلـان تـضم وزارة الـشـبـاب
والــريــاضــة والــصـحــة والــكــهــربـاء
وقيـادة عمـلـيات الـبصـرة فضال عن
ــتـوطـعـ الـعــشـرات من الــشـبـاب ا
الـــذين ابــدوا رغـــبــته في الـــتــعــاون
مـعـنـا متـوقـعـا ان الـلـقـاء الودي مع
االزرق الكويتي سيكون بروفة ضمن
ـلف الـعراقـي الستـضـافـة خـلـيجي ا
25 وهــــو اســــتـــحــــقــــاق ومــــطــــلب
ـرافق جـمــاهـيـري مـشــيـرا الى ان ا
األخـــرى  تــهــيــئــتـــهــا ابــتــداء من
ـنــظـومـة الـكـهـربــائـيـة والـبـوابـات ا

ـــصـــاعـــد وان جـــمــيـع االمــور  وا
تـامـيـنــهـا الجنـاح احلـدث الـريـاضي
وتـــقــد صـــورة مــشــرفـــة عن قــدرة
الــعـــراق عــلى تـــنــظـــيم الـــبــطــوالت

باريات الدولية. وا
وعن ضـــعف وغــيــاب االنـــتــرنت في
مـكان جـلـوس الـصحـفـيـ في اغلب
الـنـشـاطـات الـتي احـتـضـنـهـا ملـعب
ـوسوي ديـنة الـرياضـية اوضح ا ا
انه جـــــرى االتــــفـــــاق مع شـــــركــــات
متخصـصة لغرض توفـير االنترنيت
ــــقــــصـــورة بـــصــــورة جــــيــــدة في ا
ـكـان جـلـوس الصـحـفـي والسـيـما 
من اجل الـتــواصل مع مـؤســسـاتـهم
االعالمـيــة وكـذلك خـصــصـنـا مـركـزا
ات اعالميـا تـوفر فـيه جمـيع مـستـز
عـمل الـصـحـفـيـ وبـالـتـالي نـعـكس

صورة ايجابية عن مالعبنا.
بـعــد جـائـحـة كــورونـا  اسـتـخـدام
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حقق برشلونة انتـصارًا ثمينًا خارج
أرضه بــنـتــيــجـة هــدفـ من دون رد
خالل مـواجـهة إلـتـشي مـسـاء الـيوم
األحد في إطار منافسات اجلولة 20

من الليغا.
ـباراة وسجل أهـادف بـرشلـونة في ا
فــريـنــكي دي يـوجن في الــدقـيــقـة 39

Æ89 وريكي بويج في الدقيقة
بــهـــذا االنــتـــصـــار رفع بـــرشــلـــونــة
رصــيــده إلى 37 نـــقــطــة قـــفــز بــهــا
للمركز الثالث بجدول ترتيب الليجا
بينـما يتـجمد رصـيد إلتـشي عند 17

ركز قبل األخير. نقطة في ا
باراة جاء عبر ركلة أول تهديد في ا
حــرة غـيــر مـبــاشـرة نــفـذهــا عـثــمـان
بلي العب بـرشلـونة داخل منـطقة د
إلتـشي وصـلت إلى زمـيله جـريـزمان
الـذي سـدد كـرة رأسـيـة ضـعـيـفـة بـ
يـدي بـاديـا حارس مـرمى إلـتـشي في

Æ12 الدقيقة
وأتى الرد من إلتـشي في الدقـيقة 20
حيث أرسل موخيـكا تمريـرة عرضية
في عــمق مــنـطــقــة جـزاء بــرشـلــونـة
وســدد لــوكـــاس بــويي كــرة رأســيــة
لكنـها مـرت أعلى مرمـى تير شـتيجن

حارس مرمى البلوغرانا.
وكـاد جــوردي ألـبـا الــظـهـيــر األيـسـر
لـبـرشـلـونـة أن يُـسـجل هـدف الـتـقدم
في الــدقـيــقـة 29 حـيـث وصـلــته كـرة
عـرضـية عـلى حـدود مـنـطـقـة اجلزاء
وأرسل قـذيـفــة أرضـيـة مـرت بـجـانب

ن لباديا حارس إلتشي. القائم األ
ومرر الـشـاب بـيدري كـرة عـلى حدود
منطقة اجلزاء لسيرجيو بوسكيتس
الـذي سـدد كـرة ضــعـيـفـة أمـسك بـهـا
بــاديـا حــارس إلـتــشي بــسـهــولـة في

الدقيقة .34
وجنح فريـنـكي دي يوجن العب وسط
بـرشلـونـة في تـسجـيل الـهدف األول
لـفـريـقـه في الـدقـيـقـة 39 حـيث أرسل
مارتن بـرايثـوايت كرة عـرضيـة جتاه
جريـزمان لـتصطـدم الكـرة بجـونزالو
فيردو مـدافع إلتـشي لتـصل أمام قدم
دي يـــوجن الـــذي ســدد في الـــشـــبــاك

اخلالية.
وحاول جـوسان العـب إلتـشي تهـديد
مـرمى برشـلـونـة سريـعًـا حـيث سدد

كـرة قـوية لـكن تـيـر شـتـيـجن تـصدى
Æ40 لها على مرت في الدقيقة

وانتهى الـشوط األول بتقـدم البارسا
بهدف دون رد.

ومع بدايـة الشـوط الثـاني تألق تـير
ــلـــيـــانــو شــتـــيـــجن النـــفــراد مـن إ
ريــــجـــونـي الـــذي قــــطع الــــكـــرة من
مـــيــنـــجــويـــزا وانــطــلـق وســدد كــرة
ـاني ـ احلـارس األ أرضـيـة عــلى 

Æ56 في الدقيقة
ومن هجوم عكسي وصلت الكرة إلى
بلي الذي سدد كـرة قوية تصدى د
لـهـا بـاديــا حـارس مـرمى إلـتـشي في

الدقيقة 57 وحولها إلى ركنية.
وتـلـقى سـيـرجـيـو بـوسـكـيـتس العب
وسط بـرشـلـونـة الـبـطـاقـة الـصـفراء
في الدقيقة 68 بعد تدخل عنيف ضد
براجـان العب إلـتشـي ليـتأكـد غـيابه

قبلة. ضد أتلتيك بيلباو اجلولة ا
وتألق باديا حارس مرمى إلتشي في
نطقة التصدي لتسـديدة من داخل ا
عبـر البـديل تريـنكـاو في الدقـيقة 83
لـيــحــرمه مـن مـضــاعــفــة الــنــتــيــجـة

للبارسا.
وواصل احلــــارس بـــــاديــــا تـــــألــــقه
وتــصـدى مـجــددًا لـتــسـديــدة رأسـيـة

Æ86 قوية من ترينكاو في الدقيقة
وجنح الـــــبـــــديـل ريـــــكي بـــــويـج في
تـسجـيل الـهـدف الـثاني في الـدقـيـقة
89 بـعـد أقل من دقـيـقـت مـن دخوله
ــــلـــعـب حـــيـث تـــلــــقى كـــرة ألرض ا
عرضيـة من فرينـكي دي يوجن وسدد
ــ احلــارس بــاديـا رأســيــة عــلى 
لــيـؤمن االنــتــصـار والــنـقــاط الـثالث

للبلوجرانا.
حـقق مـانـشـستـر يـونـايـتـد انـتـصارًا
مـثيـرًا عـلى حـسـاب ضيـفه لـيـفـربول
ــبـــاراة الــتي بــنـــتــيــجــة (2-3© في ا
احــتــضــنــهــا مــلــعـب أولــد تــرافـورد
ضمن لـقـاءات الدور الـرابع من كأس

االحتاد اإلجنليزي.
ســجل ثالثــيــة الــيــونـايــتــد مــاسـون
جريـنوود (26© وماركـوس راشـفورد
بيـنما (48© وبرونـو فيـرنانـديز (78© 
أحرز ثـنائـيـة ليـفربـول محـمد صالح

Æ©5818و )
ـبـاراة في أتت احملـاولـة األولى في ا
الدقـيقـة العـاشرة لـصالح مـانشـستر

يونـايتـد بانـطالقة من جـرينوود من
ـن حـــــــتـى وصـل إلى اجلــــــــانـب األ
مـنــطـقـة اجلـزاء وســدد كـرة أرضـيـة

تصدى لها أليسون.
وعــاد جــريـــنــوود لــيــســدد من نــفس
ــكــان في الــدقــيــقــة 14 إال أن كـرته ا

رة. ذهبت إلى جوار القائم هذه ا
وافــتـــتح لــيــفــربــول الــتــســجــيل في
الدقيقة 18 بعدما تلـقى صالح بينية
مــتـــقــنـــة من فـــيــرمـــيــنـــو لــيـــنــفــرد
بــهـنـدرســون ويـضـعــهـا ســاقـطـة في

الشباك.
وانـفــتــحت شــهــيــة لــيــفــربــول بــعـد
الهدف حيث سدد جـونز كرة أرضية
من خارج مـنطـقة اجلـزاء في الدقـيقة

23 أمسك بها هندرسون.
وحتصل لـيفـربول عـلى مخـالفـة على
حدود منـطقـة اجلزاء في الدقـيقة 24
نفذها أرنـولد بتسديـدة مباشرة علت

العارضة.
وجنح مانشسـتر يونايـتد في معادلة

الـنـتـيـجـة في الـدقـيـقـة ?26
بعدما أرسل راشفورد بينية
ــلــعب طــولـــيــة من وسـط ا
وصلت إلـى جريـنـوود الذي
انفرد بأليـسون مسددًا كرة

أرضية سكنت الشباك.
وأرسل شـــاو عـــرضـــيـــة من
ركلـة ركـنيـة في الـدقيـقة 35
ارتـقى لــهـا بـوجــبـا مـسـددًا

رأسية علت العارضة.
ونــفـذ بــوجـبـا مــخـالــفـة من
عـلى حـدود مــنـطـقـة اجلـزاء
في الدقـيـقة 43 مسـددًا كرة
مـــبـــاشـــرة مــرت إلـى جــوار

القائم.
وفـي الـــدقــــيـــقــــة األولى من
الــوقت بــدل الـضــائع مــهـد
جــريـنــوود الــكـرة لــبـوجــبـا
عـلى حدود مـنـطـقـة اجلزاء
لـيـسـدد الـفـرنـسي كـرة مرت
إلى جــوار الـقــائم لــيـنــتـهي
الشوط األول بالتعادل 1-1.
وجنح اليـونـايتـد مبـكرًا مع
بــدايــة الــشــوط الــثــاني في
التـقـدم في النـتيـجـة بعـدما
مرر جرينوود كرة بينية من
ــلـــعب وصــلت قــبـل وسط ا

إلى راشفـورد الذي انـفرد بـأليـسون
وسدد كرة أرضية سكنت الشباك في

الدقيقة 48.
وأهــدر لــيــفــربــول فــرصــة مــحــقــقــة
لـلــتـسـجـيل فـي الـدقـيـقـة 58 بـعـدمـا
أرسل تـياجـو عـرضـية داخل مـنـطـقة
اجلـزاء أخــطـأ دفـاع الـيــونـايـتـد في
إبـعـادها لـتـتـمـهـد أمام مـيـلـنـر الذي

سدد بغرابة أعلى العارضة.
وجنح لـيفـربـول في تعـديل الـنتـيـجة
بعدها مـباشرة بعـدما مرر فيـرمينو
يلنر داخل منطقة اجلزاء الذي كرة 
يـز لـتصل إلى ترك الـكـرة بتـمـويه 
صالح الــــذي ســـــدد مــــبـــــاشــــرة في

الشباك.
وكــاد لــيــفـربــول أن يــســجل الــثـالث
سريعًا بعدمـا سدد أرنولد كرة قوية
من داخل منـطقـة اجلزاء في الـدقيـقة

61 تصدى لها هندرسون.
وأجــــرى كــــلـــــوب الــــتـــــبــــديل األول
لــلـيــفـربـول فـي الـدقــيـقـة 63 بـنـزول

لقاء: اسود الرافدين تخوض تدريباتها بالبصرة للقاء الكويت

مـاني عـلى حسـاب فـيـنـالدوم بـيـنـما
دفع سولسـكاير بـورقت في الـدقيقة
 66بـــدخــول كـل من فـــريــد وبـــرونــو
فـيــرنـانـديــز عـلى حـســاب جـريـنـوود

وفان دي بيك.
وكـــاد صالح أن يـــســجل الـــهـــاتــريك
بــانــفـراد بــهــنــدرسـون مــســددًا كـرة
أرضـــــيـــــة تــــصـــــدى لـــــهـــــا حــــارس

اليـــونايتد.
وعـاد صـالح لـلـظــهـور من جــديـد في
الدقـيقة 75 بتـسديدة مـن على حدود
منطقة اجلزاء تصدى لها هندرسون.
وسـجل يـونـايــتـد الـهـدف الـثـالث في
الدقيقة 78 بعدما نفذ برونو مخالفة
من على حدود منطقة اجلزاء سكنت

الشباك.
ـباراة في وكاد الـيـونايـتـد أن يقـتل ا
الـدقــيــقـة 80 بــعـدمــا وصــلت الــكـرة
لــراشـــفــورد داخل مــنــطــقــة اجلــزاء
لــيــســدد كــرة ضــعــيــفــة أمــسـك بــهـا

أليسون.

ودفـع كـــــلـــــوب بـــــكل من
أوريجي وشاكيري على
حـــســـاب فـــيـــرمـــيـــنـــو
وتـيـاجـو في الـدقـيـقـة
82 بــــيـــنـــمــــا أقـــحم
ســـــولـــــســــــكـــــايـــــر
مــــارســــيــــال عــــلى
حـسـاب راشـفورد

في الدقيقة 87.
وتــعـاطـف الـقــائم
مع ليفربـول بعدما
تــــصـــدى لــــرأســـيـــة
كــافـانـي في الـدقــيــقـة

.89
وتابع صالح كرة مـبعدة
من دفــاعــات الــيــونــايــتــد
داخـل مــــنــــطــــقــــة اجلــــزاء
ليسـدد كرة على الـطائر مرت
إلى جـــوار الــقــائم لـــيــنــتــهي

الــلــقـاء بــفــوز الــيـونــايــتـد 3-2
وتأهله للدور التالي.

o∫ كتيبة مانشستر تتالق من جديد بالفوز على ليفربول Qð

ـلـعب وعـلي صـعـيـد اكـمـال الـعـمل 
ــــبي اوضـــحت وزارة ــــيـــنـــاء االو ا
ـبي ـيــنـاء االو الـشــبـاب ان مـلــعب ا
ســعــة 30 الف مـــتــفــرج فـي مــديــنــة
الــبــصــرة وصل مــرحــلــة مــهــمــة من
أعمـال اإلنـهاءات فـضالً عن االعـمال
الـتــكـمـيـلـيـة الــضـروريـة بـعـد عـودة
ــنــفــذة لــلـعــمـل فـيـه مـرة الــشــركــة ا
اخرى بفـضل تواصل وزير الـشباب
والريـاضة عـدنان درجـال مع الدائرة
ـــنـــفــذة الـــهـــنـــدســيـــة والـــشـــركـــة ا
ـشروع لـلمـشـروع حـيث اكد مـديـر ا
هندس علي الـتميمي تواصل وزير ا
الـشـبـاب وحـرصه عـلى مـتـابـعـة أدق
تفاصيل الـعمل وتطوراته أسـبوعيا
مـشـيـرا إلى ان الـعـمل يـجـري بـواقع
وحـدتـ صـبـاحـيـة ومـسـائـيـة حـتى

ايام العطل الرسمية.
واسـتـطلـعت بـعـثـة االحتـاد الـعراقي
لــلــصـحــافــة الـريــاضــيــة آراء بـعض
الـوجـوه الـبـصـريـة اذ ذكـر الـدكـتور
حــــيـــــدر عــــوفـي مــــســـــؤول جلــــنــــة
ـسـابـقــات في الـهـيـأة الـتـطـبـيـعـيـة ا
لالحتـاد الــعـراقي لـكــرة ان الـبـصـرة
اكمـلت تـقريـبا كل مـتـعلـقاتـها وانـها
بــاتـت جــاهـــزة الســـتـــقــبـــال الـــوفــد
اخلـلــيـجي مـشــيـرا الى ان :"مـبـاراة
(جــذع الــنــخــلــة) االربــعــاء ســتــضع
الـنــقـاط عــلى حـروف قـدرة الــبـصـرة
عـلى احـتـضـان البـطـولـة اخلـلـيـجـية
درب بنـسـختـها 25 شاطـره الـراي ا
والـالعب الــــدولـي الــــســــابق حــــسن

مولى الذي عضد ما ذهب اليه عوفي
بـــــصـــــدد قـــــدرة الـــــبـــــصـــــرة عـــــلى
االسـتـضـافـة مـشـددا عـلى ان :"مـلف
ـرة أمـسى متـكامال" احملافـظـة هذه ا
معربـا عن تفاؤله بـان :"يقف األشقاء
في احتاد اخلليج العربي لكرة القدم
داعـــمــــ لــــرغــــبــــة الـــعــــراق في ان

حتتضن بصرته النسخة 25.
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ـشتـركة من جانـبـها عـقدت الـلجـنة ا
العليا اجـتماعها اخلـاص بالتنسيق
دينة ستويات في مقر ا على اعلى ا
الــريــاضــيــة فـي الــبــصــرة بــرئــاسـة
مــحـافظ الــبـصــرة اسـعــد الـعــيـداني
وحـضــور مـسـتـشــار وزارة الـشـبـاب
لشؤون الرياضـة الدكتور حسن علي
كر ومدير عـام دائرة االقاليم طالب
ـــــوســــوي و قــــائــــد ا
عـــــمــــلــــيــــات
الــبــصـرة
الــــــلـــــواء
الـــــــــــركـن
اكـــــــــــــــــرم

صدام ومـدير شـرطـة البـصرة الـلواء
عبـاس نـاجي ومـدير صـحـة البـصرة
عــبــاس الــتـمــيــمي ومــدراء الــدوائـر
نـافذ احلـدودية اخلدمـية االخـرى وا
مـن اجلـــانب اخلـــاص بـــاحلـــكـــومـــة
احملـــلــــيــــة وحـــضــــره عن الــــهــــيـــاة
الـتـطـبــيـعـيـة رئـيـسـهـا ايـاد بـنـيـان 

وام السر محمد فرحان.
العيداني اكد خالل االجتماع اكتمال
ـوذجـية من الـتحـضـيـرات بصـورة 
اجلـــوانب االمــــنـــيــــة والـــصــــحـــيـــة
واخلـدمـيـة واســتـعـرض تـفـصـيالت
مهـمة عن واجـبات الـدوائر اخلـدمية
فـي الــبـــصــرة واجلـــهـــد الــتـــطــوعي
ــــديـــريــــة الـــشــــبــــاب والـــريــــاضـــة
ــــشـــتـــرك مع وزارة والـــتـــنــــســـيق ا
الـشـباب والـريـاضـة والـوزيـر عـدنان
درجـال الذي
قـــــــــــــال انـه
ـــــــــــــــــــلـك
اطـالعــــــــــــا

وافيا 
عـــــــــــــــــــــــــن
جـــــــمـــــــــــيع
االستـعدادات
التي نـريد لـها
ان توصلنا الى
الـــنــتـــيــــــــــجــة
االبــــــــــــــــرز وهـي
الــظــفــر بــتــنـظــيم
بــطــولـــة خــلــيــجي
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وصل أمس االثن  الوفـد اخلليجي
اخلـاص بــلـجـنـة الـتـفــتـيش وكـتـابـة
تـقريـر عن تـضيـيف الـعـراق لبـطـولة
كأس اخلـلـيج العـربي بـنسـختـها الـ
25 وكـذلك يـشـهـد احلـضـور وصـول
وفد مـنتخب الـكويت لـكرة الـقدم برا
لـغرض مـواجـهـة منـتـخـبنـا الـوطني
فـي مــبـــاراة وديــة مـــســاء االربـــعــاء
قـبل في ملـعب جذع الـنخـلة وكان ا
الــوطـــني بــدأ وحــداته الــتــدريــبــيــة
بقيادة مدربه السلـوفيني ستريشكو

كاتانيتش.
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وقــال رئـيـس الـهــيـئــة الـتــطـبــيـعــيـة
بـاحتاد الـكـرة ايـاد بـنـيان انه
 االنــــتــــهـــــاء من وضع
الـــلـــمــســـات االخـــيــرة
بشأن اخلطط االمنية
واللـوجـستـيـة التي
ـــــــا فــــــــيـــــــهـــــــا
االســـــتـــــعـــــدادات
لدخـول اجلـمـهور
من عـــدمه والــذي
يـــــبـــــقـى حـــــسب
مــقـــررات خــلــيــة
االزمـة لـلـبت فـيه
والعــالقــــــــــــــــــــــة
لالحتــــاد بــــهـــذا
وضوع وفـيما ا
يــــــــخـص وفـــــــد
االحتــــــــــــــــــادات
اخلــــلــــيــــجــــيـــة
لـتـقـريـر احـقـيـة
الــــــــبــــــــصـــــــرة
الحــــــتــــــضــــــان
الــبــطـولــة من
عــــدمه اكــــد
بـــنــيـــان انه
ســــيــــكــــون

لـدى الـوفد مـعـايـيـر خاصـة بـتـقـييم
ـديـنـة وبـنـاها ـنـشـات وجاهـزيـة ا ا

التحتية.

سـتـريـشـكـو
كـــاتــانــيــتش

فرينكي دي
يوجن
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قبلة. لعب الشعب الثاني حتضيراَ لالستحقاقات ا يواصل منتخب الناشئ تدريباته بواقع خمس وحدات تدريبية في األسبوع 
ـردودين البدني والفني للفريق وكذلك وقالَ مدرب منـتخب الناشئ عماد محـمد إن الالعب يواصلون تدريبـاتهم بانضباط عالٍ مع ارتفاع ا

باريات. راد تطبيقه في ا زيادة االنسجام والتناغم مع االسلوب ا
مـتاز إلعطاء الك التـدريبي لديه الـرغبة الـكبيـرة في مواصلـة خوض اللـقاءات الوديـة مع فرق اخلط األول لفـرق الدوري ا وأضافَ ان ا

الالعب الدافع واحلافز لتقد االحسن وتطوير االداء واالستفادة من االحتكاك مع العب بأعمار تفوقهم.
ا يضمه من مواهب قادمة بقوة لتمثيل نتخب وبيّن إعجابه  واختتمَ محمد ان الالعب الدولي السابق نشأت أكرم زار تدريبات ا

باريات. نتخبات الوطنية وأن تواجد جنوم الكرة العراقية يزيد من حماسة الالعب لتقد األفضل في التدريبات وا ا
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يـؤكـد أهـمـيـة الالعب الـبـرتـغالي
ـدرب أولي غـونار في تـشـكـيـلـة ا
ســـولـــشــــايـــر الـــذي يــــبـــدو أنه
عـهـودة.ويواجه اسـتعـاد قـوته ا
مـانــشـســتـر يــونـايـتــد في الـدور
ـقبل فـريق ويسـتـهام يـونايـتد ا
الــذي حـقق نــتـائج إيـجــابـيـة في
الــفــتــرة األخــيــر بــقــيــادة مــدرب
يــــونــــايـــتــــد الــــســـابـق ديـــفــــيـــد
مــويــز.ولــكـن لــيــفــربــول ال
يزال يـبـحث عن مسـتواه
احلـــقـــيـــقي إذ أن فــوزه
الـــــوحــــيـــــد في ســـــبع
مـــبـــاريـــات كـــان أمـــام
فــــريق أســــتـــون فــــيال
ــنــقــوص من العــبــيه ا
. وسـيـلعب األسـاسـيـ
ـقـبـلـة أمام مـبـاراته ا
توتـنهام

AZZAMAN SPORT

{ مدريد- وكاالت - أكد تقرير صحفي إسباني أن آرسنال حسم بالفعل صفقة النرويجي مارتن أوديجارد
العب وسط ريال مدريد خالل يناير اجلاري.

يـركاتـو الشـتوي احلـالي بعـدما تـأكد من إنه خـارج حسـابات وطـلب أوديجـارد الـرحيل عن ريـال مدريـد في ا
لك. مدربه زين الدين زيدان عقب استبعاده من مباراة ديبورتيفو ألكويانو في كأس ا

دير الـفني آلرسنال خالل ة من ميكـيل أرتيتـا ا وبحسب صـحيفة "سـبورت" الكـتالونـية تلقى أوديـجارد مكـا
درب ا شعر به من اهتمام ا اضية إلقناعه بالقدوم إلى ملعب اإلمارات وهو ما رحب به الالعب  الساعات ا
اإلسـباني بـضـمه.واضـافت الـصحـيـفـة أن موافـقـة أوديجـارد سـهـلت أمـر التـفـاوض مع ريـال مدريـد وسـرعة
وسم احلالي مـبينـة أن  أوديجارد فـضّل االنتقال إلـى آرسنال على االتفاق عـلى كافة بـنود اإلعارة لـنهايـة ا
دة 6 أشـهر فقط دون قرر أن ينـتقل أوديجـارد إلى اجلانرز  اللـعب أليًا من ريال سـوسيداد أو أياكس.ومـن ا

وجود أي خيار للشراء.
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{ لــوس اجنـــلـــيس (أ ف ب) - يــوم
26 كانـون الثاني 2020 أصيب عالم
الـريــاضـة بــذهـول وألم كــبـيــرين إثـر
خــبـــر وفـــاة أســطـــورة كـــرة الــســـلــة
االمــيـركــيـة ولــوس اجنـلــيس لـيــكـرز
كـــوبي بـــرايـــنت إثـــر حتـــطم طـــائــرة
ديـنـة. وبـعد مـروحـيـة في ضواحـي ا
مـرور عــام عـلـى احلـادثــة األلـيــمـة ال
يزال وقعها قائمًا.عادة في أول شهر
من الـسـنـة حتـتــفل جـمـاهـيـر لـيـكـرز
بنـقـاط كوبي الـ81 الـتي سجـلـها في
22 كـانــون الـثـاني/يـنـايـر2006 ضد
تــورونــتــو رابــتــورز في أفــضل أداء
فردي لـنجـمهـا الذي أحـرز لقب دوري
كــرة الــسـلــة االمـيــركي لــلـمــحـتــرفـ
خـــمس مـــرات بــالــقـــمــيص الـــذهــبي
والبنفسجي.لكن كانون الثاني/يناير
بات شهرًا يحيون خالله ذكرى رحيل
اســطـــورتــهم ويـــســتـــذكــرون بـــقــلب
مـعصـور صبـاح ذاك االحـد الضـبابي
الـــذي ســـرعــــان مـــا حتـــوّل الى داكن
ــروحــيــة الـذي الــلــون بــعــد حتــطم ا
أودى بـحـياة ابن الـ41 عـامًـا وابـنته

جـيـانا (13 عـامًـا) وسبـعـة أشـخاص
آخـــرين بـــعـــد اصــطـــدامـــهـــا بــجـــبل
كــــاالبـــاســــاس شــــمـــال غــــرب لـــوس
اجنــلـــيس.مـع ذلك بــعـــد عــام 2020
الذي يُعدّ من ب االكثر اضطرابًا في
الـــتــاريخ احلـــديث بــســبـب جــائــحــة
ستجد وفي الوقت فيروس كورونا ا
الــذي ال تــبــشـر 2021 بــالــعـودة الى
ــســتــقـبل احلـيــاة الــطــبــيـعــيــة في ا
الـقريب لم يـتـمكن مـحـبوه من تـكر
ـلـقب بـ "بالك مامـبـا" تيـمـنًا الالعب ا
بــاالفـعى االفــريــقـيــة الـعــمالقـة كــمـا
ــفـروضـة أرادوا.إذ بـســبب الـقــيـود ا
لـلـحـد مـن تـفـشي الـوبــاء لن يـتـمـكن
اجلـمـاهـيـر من الـتـجـمع خـارج مـلعب
"سـتـايـبلس سـنـتـر" الذي كـان شـاهدًا
عـلى مـسـيـرته الـزاخـرة طـوال عـقدين
من الـزمن كمـا فـعلـوا لعـدة أيام بـعد
ـبـيـتـ مع وفـاة حـامل ذهـبـيــتـ او
مـنتـخب بالده.لـيبـرون جيـمس الذي
ألـقى خـطـابًـا مـؤثـرًا في ذكـرى رحـيل
ـواصـلة إرث صـديـقه ووفى بوعـده 
"شقيقه األكبر" من خالل قيادة ليكرز

الى الـلـقب االول في الـدوري مـنـذ 10
اعـــــوام مع بـــــرايـــــنـت في تـــــشـــــرين
االول/أكـتــوبــر الــفـائت ال يــرغب في
اسـتـذكار ذاك الـيـوم االلـيم.إذ اعـترف
مــؤخــرًا "احــاول أال أضع نــفــسي في
ـوقف...ال أريـد أن أجــد نـفـسي هــذا ا
في ذات احلـالـة الــذهـنـيــة الـتي كـنت
أسـاة. إنه يـراقـبـنا من عـلـيـها وقـت ا
فــوق مع جـــيــجي ويـــجب أن يــكــون
ـــا نـــحـــاول حتــقـــيـــقه في فـــخــورًا 
اضي النادي. ال أريد أن أعيش في ا
وال أريد أن أعـيش حتديـدًا ذاك اليوم
من جـديــد".أمــا سـتــيــفن كـوري جنم
غــولــدن ســتــايت ووريــرز فــقــد روى
ـروع "ســأتـذكـره كـيف تــلـقى الـنــبـأ ا

طوال حياتي. 
كنت في الـتمـارين تغيـرت لغـة جسد
اجلـميع فـجأة وتـوقـفت احلصـة. كان
هنـاك الكـثيـر من احلزن كـانت حلظة
مـفـجـعـة. لم نـرد الـتـصـديق ان الـنـبـأ
صـحيح. لـقد كـان سوريـاليًـا وال يزال
صــعــبًــا. ال نــشـــعــر أن عــامًــا قــد مــر
بــالــفـعـل".مـثــله نــشــأ كـيــفن دورانت

وكواهي لـينـارد وكايـري إيرفـينغ ب
اخملـــضــرمــ وجــايـــســون تــايــتــوم
والـكنـدي جمـال مـوراي ب الالعـب
الــصــغــار وهم يــشــاهــدون إجنــازات
ــثــابــة "مـايــكل بــرايــنت الــذي كــان 
جــــوردان اخلـــاص بـــهم" وفق وصف
بـــول جـــورج العـب لـــوس اجنـــلـــيس

كليبرز احلالي.
W¹—«bł  UŠu

وفـي لــــــوس اجنــــــلــــــيس ازدهــــــرت
الـلـوحـات اجلـداريـة في الـعـام 2020
مـع تـهــافت الــفــنــانــ لــتــكـر بــطل
ـــديـــنـــة. حـــتى أن مـــجـــمـــوعـــة من ا
الــعـــدّائــ اعـــتــادت كـل يــوم اثـــنــ
الـــركض بــــشـــكل رمــــزي عـــلى طـــول
حوالي ثالثـ لوحـة جداريـة تقع في
ضــواحي ســتــايــبــلس ســنــتــر عــلى
مـسـافـة 8,24 مـيـالً  وهـمـا الـرقـمـان
الـــلــــذان حــــمـــلــــهــــمـــا بــــرايــــنت في
مـســــــــــيـرته. ويـقـول تـيـريـل بـورتر
فنان شوارع يـرسم على جدار مصنع
ـديــنـة لــوكـالـة لـلــنـســيج في وسط ا
فـــرانس بــرس "الـــكــثــيـــر من الــنــاس
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خـرج فـريق لـيـفـربـول مـن بـطـولة
كــأس االحتــاد االجنــلــيــزي بــعــد
خسارته أمام مانشستر يونايتد
عـلى الـرغم مـن هـدفـ سـجـلـهـما
مـــحــمـــد صالح.وســـجل الـــبــديل
بــرونــو فــرنــانــديــز هــدف الــفـوز
لفريق يـونايتد بتـسديدة من كرة

ثـابـتـة ذكـيـة بـاغت بـهـا
حارس لـيفـربول
ألــــيــــســـون في
الــدقــيــقــة 78
مـــــــــــــــــــــــــــــــن
ــبـاراة.ولك ا
ن لــيــفــربـول
كـــان ســـبـــاقــا
إلى الـتـسـجـيل
عن طريق هدافه
مــــحـــــمــــد صالح
الـذي سـجل أيـضـا
هـــــدف الــــتـــــعــــادل
الــــثـــــاني.وأحــــرز
ميـسون غـرينوود
ومــــــــــــــاركـــــــــــــوس
راشـــــفــــــورد هـــــدفي
مانـشستـر يونـايتد
قــــبل أن يــــخـــطف
فـرنـانـديـز هدف
الـفــوز بـهـدف

هـاجم تيـمو فـيرنـر يشـعر { لـندن- وكـاالت - قال فـرانك المـبارد مـدرب تشـيلـسي إن ا
بـإحـبـاط شـديــد بـعـد إهـدار ركـلـة جـزاء خالل الـفـوز (1-3) عــلى لـوتـون تـاون في كـأس

االحتاد اإلجنليزي.
وصـنع فيرنـر الهدف األول لتـامي أبراهام الـذي سجل ثالثيـة لكنه أهدر ركـلة جزاء قرب

النهاية.
ـنــضم مـقـابل 50 مـلـيـون يـورو (60.85 مـلـيـون دوالر) هـذا ـاني ا ـهـاجـم األ وبـدا أن ا
الصـيف يفـتقـر للـثقـة في األسابـيع األخيـرة حيث سـجل هدفـا واحدا فـقط في آخر 16

نتمي لدوري الدرجة الرابعة في الكأس. مباراة وجاء أمام موركامب ا
: "أنا محبط من أجله ألن تيمو بذل جهدا كبيرا اليوم.. لقد صنع وقال المبارد للـصحفي
هدرة) من ب خـطورة وتعـاون مع تامي وتعـاون مع الكثـيرين من حوله لـكنهـا (الركلـة ا

األمور التي حتدث عندما ال تسير األمور بشكل جيد".
وأضـاف "لـقـد أهـدرت ركالت جـزاء وأعـرف هـذا الـشـعـور أعـرف أنـه سـيـشـعـر بـإحـباط
نـحـه دفـعـة وهو كـبـيـر.. لـكـنه ال يـجب أن يـكـون كـذلك هـذه وظـيـفـتي ودور بـاقي زمالئـه 

سيصبح على ما يرام".
ودخل كيـبا أريزابـاالجا حـارس تشيـلسي في التـشكـيلة األسـاسية بـشكل نادر ومع ذلك
ارتكب خـطـأ في هـدف لوتـون لـكن المـبـارد أشار إلى أن احلـارس اإلسـبـاني عوض ذلك

بالتصدي لفرص بعد االستراحة.

2015-2014 شــــــــــــــــارك فـي 32
مــبــاراة عــلى الـــرغم من غــيــابه
ثـالثـة أشـهــر بـسـبـب إصـابـة في
الـــركـــبــة. كـــمــا فـــاز مع الـــفــريق
بـكأس االحتـاد اإلجنلـيـزي للـعام
وسم الثاني على التوالي.وفي ا
الــــتـــــالي قــــام بـ 19تــــمـــــريــــرة
حـاسـمـة وهـو مـا يـقل بـتـمـريـرة
واحـدة عن الـرقم القـيـاسي لـعدد
الــتـمـريـرات احلـاسـمـة بـواسـطـة
العب واحــد في مـوسـم بـالـدوري
ـمـتـاز. كـمـا أصـبح اإلجنـلــيـزي ا
أول العب يــصــنع هـدفــا في ست
مـبـاريات مـتـتالـيـة وحـصل على
لقب العـب العـام في أرسنـال.لكن
فـي ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـــلــول 2017
اضـطــر لـلـدفـاع عن أدائه داعـيـا
آنـذاك الـالعـبــ الــســابــقـ إلى
"الــــــتــــــوقـف عن الـــــــكالم وبــــــدء
الدعم".وفي يناير/ كانون الثاني
2018 أصــــبح أعــــلى الالعــــبـــ
أجــرا في تــاريـخ أرســنــال حــ
وقع عـــقــــدا جـــديـــدا مـــدته ثالث
ســـــنـــــوات ونـــــصـف يـــــحـــــصل
ـــوجــبـه عـــلى نـــحــو 350 ألف
جنـيه إستـرليـني أسبـوعيـا (قبل
خــصم الــضــرائـب). لــكــنه رفض
اضي تقلـيل راتبه في الـصيف ا
ـــــنــــافـــــســــات حـــــ تــــوقـــــفت ا
الرياضية بسبب جائحة فيروس
ـدرب الـسابق كـورونا.ولم يـكن ا

بـقــيـادة جـوزيه مـوريـنـيـو.ومـنح
صالح التقدم لفريق ليفربول في
مـلــعب يــونـايــتــد ألول مـرة مــنـذ
يـــــنـــــايـــــر كـــــانــــون األول 2017
وبـــعــدهــا فـــاز لــيـــفــربــول دوري
أبــــــــطــــــــال أوروبــــــــا والـــــــدوري
االجنـلــيــزي وهــو مــا يــعـني أن
الـــصــعــوبـــات الــتي يـــواجــهــهــا
الفريق ليست عصية عليه.وظهر
هداف ليـفربول بكـامل ثقته وهو
يـســجل هــدفـ بــتــمـريــرتـ من
زمـيـله روبـرتو فـيـرميـنـو. وعـليه
فـــإن مـــا يـــنـــبـــغـي عـــلى كـــلـــوب
معاجلته هو مـشكلة خط الدفاع.
فهدف راشفورد كان بسبب خطأ
من ولـيــامـز أمــا فـابـيــنـيـو فــقـلـة
خـبـرته الدفـاعـيـة لم تصـمـد أمام

مهاجم مثل إيدسون كافاني.
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أقــصى مــانـــشــســتــر يـــونــايــتــد
منـافسه ليـفربول 10 مرات من
كأس االحتاد لم يفـز ليفربول
إال مــــــــــرة واحـــــــــــدة فـي 15
مـبـاراة األخــيـرة لــعـبــهـا في

أولد ترافورد
لـــيــــفـــربــــول هـــو بــــطل الـــدوري
الــوحـيــد الـذي أقــصي في الـدور

الرابع من كأس االحتاد
لـــيـــفـــربــول يـــخـــســـر مـــبـــارتــ
مـتـتالـيـتـ ألول مرة مـنـذ مارس

أذار 2020
فـيرمـينـو مـرر كرة الـهدف حملـمد
صالح 18 مـــــــرة فـي جــــــــمــــــــيع

نافسات ا
مــحـــمــد صالح ســجل  19هــدفــا
نـافسات هذا لفريـقه في جميع ا

وسم ا
وأكـد مـسـعـود أوزيل أنه سـيـظل
وفـيـا لفـريق أرسـنـال اإلنكـلـيزي
وذلـك بـعـد إتـمـام صـفـقـة انـتـقـال
حر إلـى فنـربخـشة الـتركي.ووقع
ـانـيـا العب خط وسط مــنـتـخب أ
الـســابق الــبــالغ من الــعــمـر 32
عـامــا عـقـدا مـدته ثالث سـنـوات
ونــــــــــــــصـف مــع الـــــــــــــفــــــــــــــريـق
الــــتـــركـي.وخالل مــــســـيــــرته مع
ُـــــلــــــقّـب بـــــفــــــريق أرســـــنــــــال ا
ـدفعـجـية" فـاز أوزيل بـبطـولة "ا
كــأس االحتــاد اإلجنــلــيـزي ثالث
مرات وسجل  44هدفا في 254
مـــبـــاراة خــــاضـــهـــا فـي جـــمـــيع
سابقات.لكنه ظل مستبعدا من ا
ـشـاركـة ضـمن صـفـوف الـفريق ا
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يـصـرخـون لي +كـوبي
إلـــى األبـــــــــــــــــــــــــــــــد!+
ويشكروني".وفق موقع
"كـــــــوبـي مـــــــورال دوت
كوم" الـذي يـعدد ويـحدد
أماكن اللوحات اجلدارية
الـتي رســمت خالل الـعـام
ًـا لـبـراينت ـاضي تـكـر ا
هـــنــاك 321 في الـــواليــات
ــا فــيــهــا 246 ــتــحــدة  ا

جــنـوب كـالـيــفـورنـيـا و113
فـي أكــــثــــر من 30 دولــــة من
أوغـــانـــدا إلى هـــايـــتـي مــرورًا
بفـرنسـا في أجمل دلـيل على أن
ذكــرى كـــوبي مــا زالت حـــيــة في
شـــــوارع الـــــعـــــالـم أجـــــمع.عـــــلى
ــقـرر مـســـــــــــتــوى الــدوري من ا
إدراج اسـم بـــرايــــنت ضـــمـن قـــاعـــة
ــــــشاهير لكرة السلة االميركية في ا
ـقــبل بــحــضـور شــهــر أيـار/مــايــو ا
بـــنـــاته الـــثالث األخــريـــات وأرمـــلــته
فــانـــــــــيـسـا الـتي عـاشت عـامًـا بـ

احلداد واإلجراءات القانونية.

 ليكرز كوبي
براينت

األول لــلـنــادي مـنــذ مـارس/ آذار
ــاضـي.وقــال أوزيل في رســالــة ا
مــفـتــوحـة: "من الـصــعب عـلي أن
أصف بـــالـــكــلـــمـــات احلب الــذي
أشـــــــــــعــــــــــر بـه لـــــــــــلــــــــــنــــــــــادي
واجلـــمـــاهـــيــر".وأضـــاف: "كـــيف
ــكـنـني وصف ثــمـاني سـنـوات
مـن االمــــــتـــــــنــــــان فـي رســــــالــــــة
واحــــــــــدة?".وتـــــــــابـع: "ســــــــــأظل
مـدفـعـجـيـا مـدى احلـياة - ال شك

في ذلك".
VFK*« ÷—«

وأضــاف: "أرســنــال نـاد يــتــمــتع
بـــالـــرقي واحلـــظـــوة وهـــو أمـــر
شــعـــرت به في كـل مــرة مـــشــيت
ـلـعب".وشـدد فــيـهـا عـلـى أرض ا
ـــبــــاد واالحـــتـــرام عـــلـى أن: "ا
والــكـرامـة يـجـب أال تُـنـسى أبـدا.
إنـــهـــا مـــســـؤولـــيــــة كل فـــرد من
الـنـادي لـلـتأكـد من قـيـامه بـعـمله
بــاسم هــذه الــقــيم".انــضم أوزيل
إلـى أرســـنــــال قــــادمـــا مـن ريـــال
مـدريــد اإلسـبـاني في عـام 2013
مــــقـــابل 42.4 مـــلــــيـــون جــــنـــيه
إسـتـرلـيـني وهـو مـا كـان مـبـلـغا
قــيــاســـيــا في صــفــقــات الــنــادي
آنـذاك.وبـدأ بـدايـة رائـعـة عـنـدمـا
فاز بكأس االحتاد اإلجنليزي في
موسمه األول مع أرسنال لينهي
انــتــظــار الــنــادي تـسـع ســنـوات
لــلــفــوز بــالــبــطــولــة.وفي مــوسم

 يورجن
كلوب

ا فـي ذلك في الـقـطاع.خالل الـعالـم 
زيـــارتـه إلى مـــســــتـــشــــفى األطـــراف
الصـنـاعيـة والـتـأهيل في شـمـال غزة
يتـحـدث علـيـوة لـوكالـة فـرانس برس
عن شــغــفه بــالــلــعــبــة.ويــقــول "بــعــد

{ غزة (االراضي الفلسطينية) (أ ف
ب) - مـســتـنــدا عــلى عـكــازيه يـقــفـز
الـشـاب مـحـمـد عـلـيـوة نـحـو حتـقـيق
حلمه بأن يـصبح محتـرفا في رياضة
باركور وهو يـتنقل برشـاقة ب كتل
إســـمـــنــــتـــيـــة خـــلـــفـــتـــهـــا احلـــروب
اإلسـرائــيـلــيـة الــثالث األخـيــرة غـرب
مــديـــنــة غـــزة في الــقـــطــاع الــفـــقــيــر
واحملـاصــر.ازداد شــغف مـحــمـد (18
عاما) بـهذه الريـاضة احلـديثة الـعهد
في القطاع بعد أن فـقد ساقه اليمنى
قــــــــــبـل عــــــــــامــــــــــ بــــــــــرصـــــــــاص
إسـرائـيـلي.وأصـيب مـحـمـد حـ كان
قاصـرا خالل مشـاركـته في "مسـيرات
الــــعــــودة" الـــــتي دأبت الـــــفــــصــــائل
الفلسـطينيـة على تنظـيمها أسـبوعيا
عـــــلـى احلـــــدود بـــــ قـــــطـــــاع غــــزة
وإســرائــيل مــنــذ عــام 2018 قـبل أن
تصـبح شهـرية لـتـتوقف بـعدهـا كلـيا

مع انتشار جائحة كوفيد-19.
وانطلقت رياضة باركور القائمة على
الوثـب من نقـطـة إلى أخـرى وتـخطي
ـــــدن في عـــــوائـق وأســـــطح داخـل ا
اضي فرنسا في تسعـينيات القرن ا
قـبـل أن تـنــتـشــر في مــخـتــلف أرجـاء
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U³—»…∫ محمد صالح في احدى مباريات فريقه

UN—» ∫ الشاب الفلسطيني محمد عليوة يعرض مهاراته في رياضة باركور
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ـــــــري ألرســـــــنــــــــال أونـــــــاي إ
مـــتـــحـــمـــســـا ألوزيـل الـــذي فــاز
انـيا بـكأس الـعالم مع مـنتـخب أ
في عــــام  2014قــــبل أن يــــعــــلن
اعــــتــــزالـه الــــلـــــعب الـــــدولي في
Æ2018 لـــكـــنه عـــاد لـــلـــعب حتت
ــؤقت فــريــدريك ــدرب ا قــيــادة ا
لـيـونــغـبـرغ.وبــعـد تـعـيــ مـيـكل
أرتـــيــتــا مـــدربــا في ديـــســمــبــر/
كانون األول 2019  شارك أوزيل
ــبـاريــات الـعــشـر أسـاســيـا في ا
ـنـافـسـات الــتـالـيـة قـبل تـوقف ا
في مـارس/ آذار بـسـبب جـائـحـة
فيروس كـورونا. ومنذ اسـتئناف
نـافسـات بعـد توقف دام ثالثة ا
أشــهــر لم يــشــارك أوزيل في أي

مباراة.
وأقــالت إدارة نــادي تـــشــيــلــسي
ـديــر الـفـني لـفـريق اإلنـكـلـيـزي ا
كرة القدم فـرانك المبارد. ويأتي
قـــرار إقــالــة الالعب الــســابق في
الـفــريق والــبــالغ من الــعــمـر 42
عـاما في وقت يـحـتل فيه الـنادي
ـركز التاسع في جدول اللندني ا
ترتـيب أنديـة الدوري اإلجنـليزي
بـعـد اخلـسارة الـتي تـعـرض لـها
عــلى يــد لــيــســتــر ســيــتـي.وكـان
المــــبـــــارد قــــد أبـــــرم عـــــقــــدا مع
تـشــيـلــسي لـتــولي مـهــام تـدريب
الـــفـــريق فـي عــام 2019 خـــلـــفـــا

لإليطالي ماوريسيو ساري.

ـدير الـفنـي ليـوفتـوس على أن تـعاقـد ناديه مع { رومـا- وكاالت  -يصـر أندريـا بيـرلو ا
مهاجم جديد "ليس أولوية" حتى لو كان باولو ديباال يعاني من مشاكل في الركبة.

وتعـلب يوفـنتوس عـلى بولـونيـا بهـدف دور رد الـيوم األحـد ضمن مـباريـات اجلولة 19
للكالتشيو.

باراة: "لسنا ؤتمر الصحفي عقب ا وقال بيـرلو في ا
هاجم جـديد.. نـراقب الوضع جـيدًا لكن في حاجـة 

هاجم اجلديد ليس أولوية". ا
وبـســؤاله عن مــوعـد عــودة ديـبــاال لـلــعب قـال: "إنه
يحـاول الـتحـسن لـديه مـشاكل في ركـبـته سنـقـيمه
يومًـا بـعـد اآلخر".ويـتـأخـر يـوفنـتـوس اآلن بـفارق 7

نـقـاط عن مـيالن مـتـصـدر الـتـرتـيب لـكـنه لـديه مـبـاراة
مؤجـلـة. وعن هـذا األمـر عـلق بيـرلـو: "يـجب أن نـركـز فقط

على أنفسـنا طريقنا يعتمد عـلى ما نفعله".وتابع: "ميالن وإنتر
يـريـدان الفـوز بـالـلـقب والـشيء نـفسه يـنـطـبق عـلى رومـا ونـابولي

ستكون مـعركة حتى النـهاية".وعن تعـاقد ميالن مع ماريـو ماندزوكيتش
مـهاجم يوفـنتوس الـسابق علـق: "من الطبـيعي أن يحـاول ميالن التـعاقد
مع العـب مـهـمـ ال أعـرف مـانـدزوكـيـتش ألنـنـا لم نـلـعب مـعًـا هنـا في

يوفنتوس لكنه مهاجم رائع وسيثبت جدارته".

- وكـاالت - فضّل مدرب لـيفـربول يـورجن كلـوب التركـيز عـلى اإليجـابيـات التي خرج { بـرل
ة أمام مضيفه مانشستر يونايتد ليودع مبكرا مسابقة كأس إجنلترا. بها فريقه من الهز

وكان األداء مـتقـاربـا ب الـفـريقـ وإن كـان ليـفربـول األكـثر سـيـطرة واسـتـحواذا عـلى مـنطـقة
ناورة لـكن يونايتـد لعب على أخطاء مـنافسه مستـغال غياباته ليـحقق نصرا ثمـينا صعد به ا

إلى ثمن نهائي الكأس حيث سيالقي وست هام يونايتد.
وقال كلوب في تصريحات نقلتها هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب انتهاء اللقاء: "كان
تعلقة بـاألهداف إذا أردت الفوز عليك هناك العديد من األمـور اجليدة وكذلك بعض األخـطاء ا
أن تكون في قـمة مسـتواك ولم نكن كـذلك بالـنسبـة للهـدف األول لم نوفر احلـماية أردنـا الفوز
بشـدة أمور كـهذه ال يـجب أن حتدث لـكنـها حـدثت كـانت هنـاك العـديد من األخـطاء عـند تـلقي
ـبـاراة نـحــاول الـتـعـلم من كل ـكـنـنــا اسـتـخالص بـعض األمــور من هـذه ا الــكـرة".وأضـاف: "
مـباراة إنـها مـباراة جـيدة بالـنسـبة إلى مـو صالح جيـدة بالـنسـبة للـثقـة كانت مـباراة صـعبة

أردنا الفوز بشدة لكن ما قدمناه الليلة لم يكن كافيا".
ـبـاراة تـكـون هنـاك بـعض الـسـلبـيـات إذا خـسـرت مبـاراة يـحـدث األمر ذاته وخـتم: "إذا فزت 
ـرتدة أيـضا لـكـني شاهـدت كم أراد الـشبـان الفـوز بـحق عانـيـنا من مـشـاكل في الهـجـمات ا

كانت مباراة تتمتع باحلدة لكنها احتوت كذلك على اإليجابيات".

إصـابــتي أصــبـحت ريــاضـة بــاركـور
حتدياً أمامي شعرت أني إذا جنحت
في هـذه الـلعـبـة اخلـطـرة والـصـعـبة
فـإن اجـتـيـاز أي أمـر آخر فـي احلـياة
قيم يصبح سـهال".ويضيف الـشاب ا

في حي الشـجاعـيـة غرب مـدينـة غزة
الـذي دمــرته إسـرائــيل خالل حــربـهـا
األخيرة عـلى القطـاع في العام 2014
شعرت باحلماسة وأنا أرى أصدقائي
يلـعـبون الـبـاركور أمـامي".ويـستـطرد
قـائال "طــلـبت مـنــهم مـســاعـدتي عـلى
السير بواسطة العكازين تدريجيا إذ
بــــــدأت بــــــالـــــتــــــأرجح ثـم الـــــقــــــفـــــز
مثـلـهم".ويـضـيف وهو يـحـجب بـيديه
أشـعة الـشـمس الـسـاطـعـة عن عـيـنيه
"أشعـر بـاإلحـبـاط أحيـانـا حـ ألعب
البـاركـور أشعـر أني قـد ال أتـمكن من
ـشي بـسـاقـ مـرة ثـانـيـة لكـنـي ما ا
زلت قادرا على الـقفـز والتحـليق هذا
ــنـــحــني طــاقـــة هــائــلـــة".ويــخــتــار
الالعبـون منـاطق تعـاني دمارا كـبيرا
كــمـــواقع لــلـــتــدريـب نــظــرا لـــتــنــوع
ـقـفرة االرتـفـاعـات في هـذه األمـاكن ا
إلى جانب توفيـرها مسـاحات واسعة
للعب بـحريـة.وبدأ الـفلسـطيـنيون في
قـــطــــاع غــــزة في آذار/مـــارس 2018
تـنــظـيم "مــسـيـرات الــعـودة الــكـبـرى"
األسـبوعـيـة مـطـالـبـ بـرفع احلـصار
فروض منذ 2006 على اإلسرائيلي ا
القطـاع وتثـبيت حق عـودة الالجئ
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الـفـلـسـطيـنـيـ الـذين نـشـأوا في ظل
نقص فـادح في فـرص الـعـمل أصبح
البـاركـور وسيـلـة للـتـعبـيـر عن الذات
والـهــروب وأســلـوب حــيــاة أحـيــانـا
الــفــكــرة في هــذه الــريــاضــة أن جتـد

طريقك اخلاص بنفسك".
‰“UM*« ÂU —

ـدرب أبــو سـلــطـان "تـعــلـمت يـقــول ا
ــارســة هــذه الـــريــاضــة مــنــذ عــام
2005 لم يــكن لـديــنـا حــيـنــهـا مــكـان
نـتـدرب فيه كـنـا نـشـاهـد فـيـديـوهات
تـعــلـيـمــيـة عـلـى يـوتـيــوب ونـقـوم
قـابر وعلى بالتـدرب عليـها في ا
ـــنــازل الــتي دمـــرتــهــا ركــام ا

إسرائيل".
بـحـسـب أبـو سـلــطـان فـإن
"الباركور رياضة يعتبرها
الــنــاس خــطــرة لـكــنــني
أراهـا ريــاضــة تــتــطـلب
تركيـز ومهارة نعـلمهم
في هذا الـنـادي كيـفـية

قهر اخلوف".
ورغم أنه يـشـير إلى
ضـــعف مــــيـــزانـــيـــة

ــيــة األكــاد

الــفــلــســطــيــنــيــ إلى ديــارهم الــتي
هجروا منها قبل سبع عاما.وتشير
ـتـحـدة إلى وجـود أكـثر أرقـام األ ا
من ثمـانـية آالف فـلـسطـيـني أصيـبوا
ـطـاطي خالل بـالـرصــاص احلي أو ا
ـسـيـرات الـتي اسـتـمرت عـامـ من ا
ـاضي في حـ حـتى مـطـلـع الـعـام ا

تقـول وزارة الـصـحـة إن أكـثر من 16
ألف فلـسـطـيني أصـيـبوا بـالـرصاص

طاطي خالل تلك الفترة. احلي أو ا
سـيرات نـحو 350 وقتل خالل تـلك ا

. فلسطينيا وستة إسرائيلي
واســتــغل جـــهــاد أبــو ســلــطــان (32
عـامـا) انـتـشـار ريـاضـة الـبـاركـور في
السنوات األخيرة في القطاع الفتتاح
يـة متـخصـصة في تـعليم "أول أكاد
" على ما يقول. الباركور في فلسط
ية التي يعمل فيها وافتتحت األكاد
ثالثـة مـدربـ والـتي تـقع في مـخـيم
الـشــاطئ لالجـئــ غـرب مـديــنـة غـزة
قبـل شهـرين بـدعم من مـؤسـسة (وال
رانــر) الــفــرنــســيــة.وعــلى مــوقــعــهــا
ــيـة الـتي اإللـكــتـروني تـقــول األكـاد
ـؤسسـة الداعـمة نـفسه حتمل اسم ا
"بـــالــــنـــســـبــــة جلـــيل مـن الـــشـــبـــاب

 تـرتـفع بـ سـكـان الـقـطـاع مـعدالت
حـــاالت االكـــتـــئـــاب واالضـــطـــرابــات
الــنــفــسـيــة.وفــاقم انــتــشــار فــيـروس
ـسـتــجـد في الـقـطـاع الـذي كـورونـا ا
اكـــتــشف أول إصـــابـــة مــحـــلـــيــة في
آب/أغــــــســـــطـس مـن الـــــضــــــغـــــوط

عيشية. ا
ودفـعت احلــالـة الـوبــائـيـة بــحـكـومـة
حــــمـــــاس إلى فـــــرض إغالق شـــــامل
اسـتـمــر نـحـو شـهــرين قـبل أن تـبـدأ
بـتــخـفــيف الـقــيـود مع اإلبــقـاء عـلى
اإلغالق في نـهــايـة األسـبــوع إضـافـة

إلى اإلغالق خالل الليل.
كــذلـك يــعــاني الـــقــطــاع مـن نــســبــة
مرتفعة في البطالة التي تزيد عن 50
ــئـة في ــئــة وتـصل إلى 65 في ا بـا
صـفـوف الـشـبــاب وفق إحـصـائـيـات
مـحـلـيـة.انضـم أحـمد أبـو حـطب (23
ية الباركور مؤخرا. عاما) إلى أكاد
ـيـة لـنا أدوات ويـقول "وفـرت األكـاد
التـعلـيم والتـدريب ووسائل احلـماية
وهـــذا ســـاعـــدنـي شـــخـــصـــيـــا عـــلى

مواجهة اخلوف".
ويضيف "أنا غير قلق على سالمتي".

الـنـاشـئـة إال أنه يـفـخـر بـأنـهـا بـاتت
تـضم سـبـعـ مـنـتـسـبا بـيـنـهم سـبع
ــدرب إلى اإلعـداد فـتــيــات.ويــشـيــر ا
لــــــتـــــنـــــظــــــيم أول بـــــطــــــولـــــة خالل

قبل. شباط/فبراير ا
ويعـيش في قـطـاع غـزة الـذي تـفرض
إسرائيل حـصارا مـشددا بـرا وبحرا
وجـوا مـنـذ نـحـو  14عـامـا وتـديـره
حركـة حـمـاس اإلسالمـيـة مـنذ 2007
نحـو ملـيوني شـخص قرابـة ثلثـيهم
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
.وبح الالجــــئـــ
سب بـرنـامج
غــــــــــــــــــــــزة
لـلــصــحـة
النفسية
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هــذا الــعـــنــوان ضــروري لــنـــفــهم مــا
يـحدث لـلـمـوظـفـ في الـعـراق.. ليس
من حـقنـا أن نـعـمم أو نـطـلق أحـكـاما
جزافـيـة كـمـا أننـا ال نـقـصـد أى سوء
جلهة بعيـنها لكنـنا نتحدث عن آالف
وظف وثـقة التى حاقت بـا ظالم ا ا
عـلى مــدى عـقــود. أولى وكــبـرى هـذه
ـظـالم نــظـام سـلم الـرواتب  »الذى ا
ـوظفـ نـوعاً من تراه األغـلـبيـة من ا
الـعـبـودية ..?«فـأنت تـعـمل بـوظـيـفـة
مـثال لـكن شـخـصـا آخـر يحـصل عـلى
جــزء من راتـــبك أو يـــفــوقه - دون أن
يعمل - مكافأة له على أنه فضائي أو
صـاحب حـظـوة عنـد مـرؤسـيه بل إن
ا ـتلك حـقوقـا علـيك ر هذا الـكائن 
تلك مـثلهـا على زوجته وأوالده.. ال 
فأنت ال تسـتطيع أن تـطالب بجزء من
حـــقـــوقك دون مـــوافـــقـــتـه وشـــكــوى
بـسـيـطة مـنه قـد تـؤدى إلى طـردك من
ا إلى إلـقائك فى السجن.. عملك ور
ويـكفى أن تـبـحث فى تـقـاريـر هـيـئات
الـنــزاهـة او ايـة جــهـة رقــابـيـة أو فى
ؤسـسات احلكـومية أضابيـر بعض ا
لـتـفـزعك آالف احلـاالت الـتى  فـيـهـا
وظف من عالوات نهب مستحـقات ا
مسـتـحقـة أو تـرفيع أو مـكـافأة مـالـية
كانت او تـقـديـرية كـكـتاب شـكـر مثالً
وظـف هذا الـظـلم البـ لـكثـيـر من ا
فى الـعـراق اسـتـمـر لـعـقـود لألسـبـاب

اآلتية:
: الـفــقــر والـبــطـالــة فى الــعـراق.. أوالً
ــوظــفـون هـم مـســتــعــدون غــالــبـا فــا
لـتـحـمل كـل شىء حـتى يـوفـروا قـوت
أوالدهم.. في حـ الفـضـائي يـشـترى
ـال فـهو ـلك ا جـهـد اآلخريـن وألنه 
يسـتطـيع أن يغـير بـضاعـته ببـضاعة
بــأخــرى كــيــفــمــا يــشــاء . مــوظــفــون
كـثــيـرون يــتـعــلـقــون بـعـمــلـهم تــعـلق
الـغريق بـالـقـشـة ويـتحـمـلـون ظـروفاً

ة ألنهم ليس لديهم اختيار آخر. ظا
: كـان الــنـظــام الـســابق نــفـسه ثـانــيــاً

ـوظـفــ ويـعـتـدى يـجـحف حــقـوق ا
ــا يـجـعل مـوقـفـهم عـلى حـقـوقـهم 
غير مـنطـقى وال مقـبول إذا تـظاهروا
باحلفاظ عـلى حقوقهم الـوظيفية فى
دوائرهم .. وألن الـتغـييـر بعد 2003
ـطــلــوب مــنه تــغــيـيــراً في فى كــان ا
الـفـكـر والـفعـل فـهل يـحق لـلـمـوازنة
ـوظف الــعـراقي احلـالــيـة أن تـهــ ا
كن للموازنة أن تصون كرامة وهل 

وظف . ا
ــوازنــة غــيـر : الــقــانــون فى ا ثــالــثــاً
ـعـاييـر الـعدالـة الـوظيـفـية.. مطـابق 
ــواطـنــ أمـام ــوظـفــ وبـقــيـة ا فـا
ــوازنــة لــيـســوا ســواســيـة قــانـون ا
ـا درجــات كل وفـقــا لـتــصـنــيـفه وإ
ونفـوذه وفي مـدى قـدرته االعتـبـارية
وثــقـله فـي الـدولــة وجــهـة انــتــسـابه
سواء كـانت القلـيم او هيـئة مـستـقلة
في مؤسـسات الـدولة اخملـتلـفة.. هذا
وازنة الذى يـنتمى فهـوم لقانـون ا ا
إلى الـــعــصــور الـــوســطى ال يـــجــعل
ـوظف يـحـصل عـلى أبـسط حـقـوقه ا

القانونية .
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: بــعــد تــراجع ازمــة جــائــحــة رابــعــاً
كــورونــا مــطــلع عــام 2021 وتــزايـد
فـترض اسعـارسعـر الـنفط كـان من ا
ان يصنع من العراق قوة إقتصادية
ولكـون االزدهار الـنفـطى جاء بـفضل
الـله  لـكن مـال الــنـفط الـوفـيـر تـدفق
الى أشـــكـــال أخــرى لـــســـنــا بـــصــدد

تناولها في مقالنا.
أن لـكل درجه وظـيـفـيـة اسـتـحـقـاقـهـا
ــرصــودة اخلــاص واخملــصــصــات ا
لهذه الـدرجة باعـتبار انه اسـتحقاق
ـوظف بـان ألدوله طبـيـعي وشـعور ا
ال تــنــكــر جــهــد احــد وأنــهــا كــفــيــله
بـإعـطــاء حـقه كـامال عــلى أسـاس مـا
ـوجــبــهـا قــضـاه مـن فـتــرة زمــنـيـه 
استحق التـرفيع والتـعديل وحتس
درجته الوظـيفـية واستـحق تدرجاته

تبع. حسب السياق ا
ن ــوظــفـ  إن هـنــاك الــعـديــد من ا
مـــضـى عـــلـــيـــهـم ســـنـــ طـــوال وهم
مغـبـونـون في ما يـتـقـاضوه من راتب
شهري بل ويسـتحقـون ترفيع درجات
مــرت عـــلــيـــهم أزمــان طـــوال وهم مــا
يزالـون في استـحقـاق بعـيد كل الـبعد

عن الدرجة الصحيحة .
الـيـة الـنـيابـيـة أوضـحت أن مـوازنة ا
ـــوظــــفـــ  2021جتـــحـف حـــقــــوق ا
بــاســتــنـزاف نــصف رواتــبــهم حــيث
ـوظف يـواجه أربعـة ضـغوط أصبح ا
في الــــوقت ذاته وهـي زيـــادة صـــرف
الــدوالر ارتــفــاع أســعــار الــبــضــائع
االستـقـطاعـات عـلى الـرواتب وفرض
الضـرائب فقـد قـامت احلكـومة والول
مرة بتخفيض اخملصصات احلكوميه
لـلـمــوظـفــ والـتي هي حق مــكـتـسب
للمـوظف والتي تـمثل الـعمود الـفقري
ثل شيء للـراتب فالـراتب االسـمي ال
ــعــيــشي فــقــد قــلــصت امــام الــغالء ا
ـئـة مـخـصـصـات الـشـهـادة الى ٥٠ بـا
مثال ومخصصـات اخلطورة واخلدمة
ا سيـولد ازمات اجلامعـيه وغيرهـا 
ـوظف مـواجـهتـهـا وسـتـفاقم يـعجـز ا
ـوظف تـنـعـكس عـلى مـقـدرته أعـبـاء ا
الشرائـية وعـلى ركود االسـواق بشكل
ــوظف من الــقـرارات عـام ان تــضـرر ا
احلـكــومــيـة األخــيــرة وصـلت إلى 50
ـــئـــة من راتـــبه فــضـالً عن فــرض بــا
ضرائب دخل وهـو أمـرا غيـر معـمول
ـــوظـــفــ هـم من يــنـــتـــجــون به الن ا
الدخل فـي دولة ريـعـية فـكـيف تـفرض
عــلى مـن يــنــتـج الــدخل ضـــريــبــة عن
إنــتــاجـه لــلــدخل ?? فـــضالً عن اوامــر
ايــــقـــاف الــــعالواة الــــســــنـــويــــة رغم
ضألتـها فالـعالوة السـنوية لـلموظف
الـتي يــحـصل عــلـيــهـا ســنـويـاً  تــبـلغ
 3000ديـنـار شــهـريـا لـلــمـوظـفـ في
الدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة
و 6000ديـنار شـهـريـا لـلـمـوظـف في

الــدرجـــات الــســـابــعـــة والــســـادســة
واخلـامـسة و 8000ديـنـار للـمـوظف
في الدرجـة الـرابـعة و 10000ديـنار
لـــلـــمـــوظف فـي الـــدرجـــة الـــثـــالـــثــة
و 17000دينار للـموظف في الدرجة
الثانية و 20000دينار لـلموظف في
الـــــــدرجـــــــة األولـى فــــــضـالً عـن انه
يـــتـــقــــاطع مع قـــانــــون ســـلم رواتب
وظـف رقم  22لسـنة  2008الذي ا
حـــدد أسـس اســـتـــحــــقـــاق وصـــرف
الـعالوات والـتــرفـيـعـات لــلـمـوظـفـ
دنية رقم  24لسنة وقانون اخلدمة ا
ــعـــدل  الـــذي حــدد حـــقــوق  1960ا
ــوظف ومـنــهـا حـقه في وواجـبـات ا
العالوة والـترفـيعـات عنـد استيـفائه
لــشــروط مــنـــحــهــا واســتــحــقــاقــهــا
وصرفـها وهـكذ تـتضح لـنا االهـمية
واخلطورة الكبيـرت لهذا االجحاف
لكـونه يـتعـلق بـضيـاع حـقوق مـالـية
واداريــة وغــيـرهــا فـي الـوقـت الـذي
ــالــيــة عن اعــطـاء جتــاهــلت وزارة ا
ـوظفـ الـذين حصـلـو على حقـوق ا
الـتـرفـيع بـأثـر رجعـي كـحق مـشروع
وحـالة طـبـيـعـيـة وهـذا سـوف يـلقي
ــــبــــاشــــر عــــلـى الــــوضع بــــأثـــــره ا

االقتصادي بشكل عام.
عـــلـــمـــا إن اجلـــمـــيـع يـــعـــلم الـــغالء
ـعــاشي الــذي يـفــرض نـفــسه عـلى أ
الواقع االجـتـماعي وتـقـلبـات أسـعار
السوق احمللية عـلى الرغم اننا نقدر
ونـــتـــفـــهـم الـــوضع الـــعـــام لـــلـــدوله

والتزاماتها ومديونياتها.
عنى أن ألدوله ستكون غير بعيدة
عـن الــــوضـع الـــــعـــــام الــــوظـــــيـــــفي
ا عاشي للمواطن  واالقتصادي وا
ـوظف يـخـلص ويـحرص سـيـجـعل ا
ـا هـو مـعـتـاد من اجل خـدمة أكـثر 

العراق .
يذكـر أن مـوازنة 2019 والتـي اقرت
واعــــتــــمـــــدت كــــواحــــدة من أكــــبــــر
مـيـزانـيـات اإلنـفـاق في الـعـراق عـلى
تـريـلـيون اإلطالق حـيث بـلـغت  133
ديـــنـــار عـــراقي لـــكـن الـــعــام 2021
جتاوزهـا مع  150تـريـلـيـون ديـنـار

توقع. عراقي في اإلنفاق ا
ــوجــبـهــا ســيــتم تــقــلـيص والــتي 
رواتب مــوظــفي الــقــطــاع الــعــام من
الـدرجات األولـى والثـانـيـة والـثـالـثة
من خالل شـمـولـهم بـضـريـبة الـدخل
ـئـة الـتــصـاعــديـة بــنـســبـة  15في ا
تـوسـطة للـمـوظـف من الـدرجـتـ ا
ـئـة من ـا يـعـادل  15بـا والـعـلـيــا 
مـجـمـوع مـدخـوالتـهم يـعـد إجـحـافا
ـفــتـرض أن تـكـون كـبـيــرا كـان من ا
تـــلك االجـــراءات مـــوجـــهـــة حـــصــراً
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لـلـدرجـات اخلـاصـة الـذين يـتـقـاضون
رواتب وامـــتـــيـــازات تـــفـــوق بـــشـــكل
مـؤسـفـا مـا تـتـقـاضاه تـلـك الـدرجات
ــاذا يـــتم اســتـــهــداف هــذه الـــفــئــة و
بشـمـولـهم بـضريـبـة الـدخل رغم أنهم
مـشمـولـ بـهـذه الضـريـبـة بـاألساس
ـوجب واعــتــبــارا من 1/1/ 2014 
كتاب الهيئة العـامة للضرائب بالعدد
8/ 1158 في 4/14 / 2015 بــشــكل
يـــجــــعل رواتـــبــــهم اقل مـن شـــاغـــلي
الــــدرجــــة الـــرابــــعــــة  وهم بــــاالصل
اكــتــسـبــوا تــلك الــدراجــات من خالل
ــعـمــول بـهــا قـانــونـاً الـتــشـريــعـات ا
والـتي طـبــقت ولم يـتــوارثـوهـا بـدون
اسـتـحـقـاق وكـأنـهم ارتـكـبـوا جـنـحة
مخـلـة بالـشـرف او بـالوطن!! لـكـونهم
اسـتـحـصـلــوا درجـاتـهم وفق الـتـدرج
الوظـيـفي واحلصـول عـلى الشـهادات
العلـيا علـماً أن هنـاك أبواب الصرف
كن تخفيضـها أو إلغائها بدال التي 
ـهينة من استهدافـهم بهذه الـطريقة ا
التي ال تـخلـو من االجحـاف وان تلك
الـنـسـب من االسـتـقــطـاعــات لم تـعـلن
عنهـا الدولة ضمـن حزمة االصالحات
ـــا جــاءت لـــتـــســـتــقـــطع من دون وا
االعالن عنـها وقـد يـسبب ذلك حـرجا
ــعـــيــشي ــســـتـــوى ا ويـــؤثــر عـــلى ا
لـلـمـوظف خـاصــة ان هـنـالك ارتـفـاعـاً
مستـمراً لـلبـضائع واحملـروقات وبدل
االيــجــار واخلــدمــات الــتي تــقــدمــهــا
الدولـة وشركـات الهاتـف النقـال التي
رفــعت من اســـعــار كــارتــات الــشــحن

بحجة فرض ضرائب جديدة عليها.
فــضالً عن تــخـفــيض قــيـمــة الــعـمــلـة
الرسمية من  1190دينارا عراقيا في
مــقـابـل الـدوالر األمــيــركي إلى 1450
ديــــنــــارا وهـي أول إجــــراء من هــــذا

النوع منذ نصف عقد.
مع تـلـمـيح مـسـؤولـ حـكـوميـ إلى
احـتمـال حـدوث تـخـفـيض كـبـيـر آخر
قـبل لـيصل في قيـمـة العـمـلة الـعـام ا
سعر الصرف إلى  1600دينار عراقي
لـكل دوالر بـعـد ضـغـوط من صـندوق

النقد الدولي.
من كل ما ذكـر يـكون لـسـان حال كـافة
وظـف في الـقطـاع العام احلـكومي ا
أن أعيدوا النظر في في اسـتقاطعتكم
ـوعـودة جتاه زعـومـة وضـرائبـكم ا ا
الـرواتب في مـسـودة مـوازنتـكم الـتي
ســلـقت ســلــقـا لــتــخـرج نــظــامـا غــيـر
ــتـــقــاعــد ـــوظف وا نــاضـج اضــر بــا
ومـــــــتــــــنـــــــاقض حـــــــتى فـي مــــــواده

التشريعية.
بدلـيل انـها تـتـنافى مع ابـسط قـواعد
الـقـوانـ الــتي تـطـرقـنــا الـيـهـا فـاذا
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ـؤرخـ واحملـلـلـ اثـارت (الـشـخـصـيـة الـعـراقـيـة) اهـتـمـام الـبـاحـثـ وا
السـياسي ونعـتوها بصفـات فيها من التنـاقض ما ال جتد في حدّته ما
وصفـت به شخصيات اخرى عربية كانـت ام اسالمية ام اجنبية. فهنالك
ا هو جميل من ا يوحي لك انها تتفرد  من يعـظّمها ويرفع من شأنها 
زايـا  وهـنـالك من يـذمّـها ويـصـفـهـا بـأقبح مـا في الـبـشـر من صـفات. ا
ولهـذا االهـتمـام بالـشخـصـية الـعراقـية والـتـناقض احلـاد في وصفـها او
ــشـكـلـة لــيـست في االسـبـاب حتـلـيــلـهـا اسـبـاب ســيـاسـيـة ومــنـهـجـيـة.وا
السـيـاسيـة ألن امرهـا معـروف فمن اراحـهـا من السـياسـي امـتدحـها
ومن اتـعبـها ذمـها فـضال" عن ان الكـتابـات من هذا الـصنف تـفتـقر الى
العـلم  وان الـغـالب علـى البـاحـثـ الذين " حـلـلـوها " كـانـوا يـكتـبـون ما
وهـذا أمر أنـتم أدرى به. لكن االشكـالية في يـرضي السلـطان أو احلاكم
اي طريقـة البحث نـهجيـة هـذا التنـاقض تكمن  —بـرأينا  —في االسـباب ا
ـوضـوعـيـة واسـتـخـدام ادوات الـبـحث الـتي تـفي الـعــلـمي الـتي تـتـطـلب ا
بشـرطي الصدق والثبات وان يكـون القائم بها متمـتعا" باخالقية البحث
يول واالهواء  وان يكون متخصصا" في العـلمي  السيما التجرد من ا
" علم نـفس الشخصـية " أو ملمّـا" بنظريـاتها واسالـيب البحث فـيها. لقد
كـشفت سنـوات ما بعـد التغـيير (2003) صـفات جديـدة عن الشخـصية
وبعـضها كـان يعد العـراقية بـعضـها ما كـان موجـودا فيهـا بنفس احلّـدة
عـيـبـا اجـتـمـاعيـا وصـار ظـاهـرة شـائـعـة جسـدتـهـا سـلـوكـيـات او مواقف
العـراقي في اهم حدث ميداني قدمت  لنا نـتائجه تشخيصا خلصائص
ألن احلدث يتعلق بالوجود الشـخصية العراقية ال تـقدمها بحوث ميدانـية
واالجتماعية والوطنية..نوجزها ومسؤولياته األسرية االنساني للفرد

هي: في هذه احللقة بثالث صفات
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ـفاهيم عـلم النـفس االجتمـاعي والسـياسي هو (اجتـاه سلبي التـعصب 
غيـر مـبـرر نـحـو فـرد قـائم عـلى اسـاس انـتـمـائه الى جـمـاعـة لهـا دين او
تدنـية جلماعـة او خفض لقيـمتها او او النـظرة ا طائـفة او عرق مخـتلف 
او اصدار حـكم غـير مـوضـوعي قائم قـدراتهـا او سلـوكـها او صـفـاتهـا 
على تـعميمات غـير دقيقة  بشـأن جماعة معـينة)..انتهى الـتعريف العلمي

له.
أخذ التعصب ثالثة أنواع: في اجملتمع العراقي قبل التغيير

أ.التعصب االجتماعي.ويحصل في محدودية التزاوج القائم على اساس
وهذا هـو الـغـالب على صـعـيد الـزواج بـشكل ـذهب الـعرق او الـدين او ا
ـن ينتـمي لـنسبـها ولن تـعطي لدرجة ان عـوائل  حتـصر الزواج  خـاص

امرأة منها (لغريب) حتى لو تبور.
 Æw ÝR*« VBF² « ∫ÎUO½UŁ

راكـز احلساسة ويقـصد به احتـكار مواقع اتـخاذ القـرار في السلـطة وا
ؤثرة في مؤسسات الدولة العراقية لطائفة معينة. وا
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وفـيه يأخـذ  شكل احلـروب التي تـصل أحيـانا إلى حـدَّ اإلبادة الـبشـرية
كالـتعـصب العـرقي ضد الـكرد الـذي مورس من قـبل السـلطـات العـربية
والتعصب الطائفي بإبادة  آالف  الشيعة التـي توالت احلكم على العراق

قابراجلماعية. التي كشفتها ا
هذا يـعني ان الـتعـصب موجود في مـجتـمعـنا قبل الـتغـييـر لكن اعراضه
مـا كـانت حـادة الى عـام 2005 حـيث انـفـجـر بـعـنـوان جـديـد هـو صراع
الـهــويـات..األمـر الـذي يــحـتـاج الى حتـديـد مــفـهـوم (الـهــويـة). فـالـشـائع
ثقف مفـردة (الهوية)كما لـو انهم يحملون اعالميـا تداول السياسيـ وا
عنـها مفهومـا مشتركا مـحددا فيما يشـير واقعهم الى انهـم يختلفون في
دالالتـهـا ومـعـانـيـهـا. ولـلـتـوضـيح فـان الـهـويـة عـلى اربـعـة انـواع: الـهـوية
الـشـخـصـية.وتـعـني االفـكـار والـقيم الـثـابـتـة نسـبـيـا الـتي يـحمـلـهـا الـفرد
بخـصوص نفسه ودوره وفـئته االجتمـاعية واالحسـاس بكينـونته وصفاته
الـفـرديـة .والـهـويـة االجـتـمـاعيـة الـفـئـويـة وتـعـني الـشـعـور بـانـتـمـاء الـفرد
وهي في اجملـتمع الـعراقي جلمـاعـة معـينـة لهـا تقـالـيد ومـشاعـر خاصـة
والهوية ذهـبية(الـطائفـية)وتتـمثل بطـائفتي الـسنّة والـشيعـة  :ا على نـوع
وتتـمثل بالـعشائـر الكـبيرة. والـهوية الـقومـية وتعـني احساس العـشائريـة
الفـرد بانـتمـائه جلماعـة كبـيرة او شعب يـشتـركون في تـاريخ واحد وقيم
الـتركـمـان..). والـهـويـة الـوطنـيـة وتـعـني احـساس الـكـرد وعادات(الـعـرب
الـفــرد الـفـرد بـانـتـمــائه الى وطن واحـد تـعــيش فـيه مـكـونــات اجـتـمـاعـيـة
مـتعـددة الـهـويات وشـعـور مـشتـرك بـاالعـتزاز بـوطن عـاشـوا على ارضه
ــيـــزهـــا بــ تـــاريـــخــا طـــويال واكـــتـــسب اسم دولـــة لــهـــا عـــلم واحـــد 
الــديـنــيـة الـدول..فــضال عن هــويـات اخــرى من قــبـيل الــهـويــة الـثــقـافــيـة
هـمـة هـنا هي ان لـلـهـويـة الدور االكـبـر في حتـديد ـسـألـة ا واجلنـدر. وا
اهداف الفرد وتوجيه سلوكه ونوع العالقة التي تربطه بجماعة اجتماعية
مـعينة او جماعات السيما في اوقات االزمات..وهذا ما حصل ب عامي
2006 و2008  في العراق في احتراب راح ضحيته عشران االالف من

العراقي وصل الى مئة قتيل في اليوم في تموز 2007.
ثانـيا. الوصوليـة:تعني الوصولـية ان الفرد يسـعى للوصول الى هدف او
غايـة باستـخدام اسالـيب غير الئـقة او غيـر اخالقية..جـسدتهـا تصرفات
ؤذي رشحـ في استـمالة الـناخـب للـتصـويت لهم. وا عدد غـفيـر من ا
مــا احـدثـته هــذه الـتـصـرفــات في الـنـاس..وأوجــعـهـا بـيع اخالقـيـا هـنــا 
نظومـة القيمية للفرد واحـداث تخلخل في ا الضـمير الوطني بثمن بخس
ـبدأيـة ورفع قـيمـة الـوصـوليـة في الـهرم بـخـفض مرتـبـة قيـمـة ا واجملتـمع
الـقـيـمي لــلـشـخـصـيـة الـعــراقـيـة..وهـذا يـعـني ان الـشــخـصـيـة الـعـراقـيـة
ستـصبح (مـيكافـيليـة) تعـتمد مـبدأ الـغاية تـبرر الـوسيلـة..وهذا من اسوأ
وأخطـر ما حـصل للـقيم  في اجملـتمع الـعراقي ويتـحمل الـسيـاسيون في
الـســلـطـة مـســوؤلـيـة تــاريـخـيـة عـن تـهـرؤ اخالق ســتـحـتـاج زمــنـا طـويال
ـراكـز الـتي يـفـتـرض فـيـهم ان ألصالح مـا افـسـده وصـولـيـون احـتـلـوا ا

يكونوا القدوة.
ثالـثا.الـتـخلي عن الـقيـم الديـنيـة: معـروف عن الـشخـصيـة الـعراقـية انـها
صوم..)لـكنـهـا ال تلـتزم بـالقـيم الـدينـية من قـبيل تلـتزم بـالـعبـادات(صالة
ـارس عـلى الـصـدق واالسـتـقـامـة مثـال.غـيـر ان عـدم االلـتزام هـذا كـان 

ارس علنا بعد التغيير.ولهذا سببان رئيسان: فيما صار  استحياء
ان اشاعا فسادا فاحشا وصيروه من فعل كان األول:ان احلـكومة والبر

يعد حراما  في القيم الدينية الى شطارة وانتهاز فرصة.
ان والسلطة كانوا يتبادلون والثاني:ان اصحاب عمائم وملتح في البر
تهـما تديـنهـا القيم الـدينـية وترتب عـليـها عقـوبات دنـيوية وتـعد مـرتكبـيها
بـحسـاب عسـيـر.وألن عامـة النـاس وجدوا (أن اولـي األمر) وشـخصـيات
دينـية لـها حـضور سـياسي واجـتمـاعي ترتـكب ما يـناقض الـقيـم الديـنية
فانـها احـلت لـنفـسهـا عـدم االلتـزام بهـا.والـذي حصل بـعد الـتـغيـير انـها
خـاصة تـخلت اكـثر عـن هذا االلـتزام..وهـذه قـضيـة خـطيـرة ألن اجملـتمع
الــذي ال تــسـوده الــقـيم الــديــنـيــة فـانه يــبــيح ألفـراده ارتــكـاب االسالمي
االفـعال الـتي تـؤذيه وتـفكـكه. ان الـسـبب الرئـيس لـعـدم االلتـزام هـذا هو
وتورط رجال تـبادل االتهامـات بالفساد بـ رجال دين صاروا مـسؤول
وتـنــاقض افـعــال مـسـؤولـ ديـن آخـرين بـاعــمـال حتـسب عــلى االرهـاب
وعـدم امـتـثـالـهم لـتـوجـيـهـات ونصـائح )في الـسـلـطـة مع اقـوالـهم (ديـنـيـ
ــرجــعــيـــات الــديــنــيــة..اوصل الـــفــرد الــعــراقي الـى حــوار داخــلي مع ا
غــيـر الــنـفـس:(اذا كـان اهل الــدين ومن يــفــتـرض بــهم ان يـكــونــوا قـدوة
مـلـتـزمـ بـالـقــيم الـديـنـيـة فـمـا الـذي يـدعـوني انـا االنـسـان الـبـسـيط الى
ان االلــتـزام بــهــا..وقــد ضـاقـت بـنــا ســبل احلــيــاة?).مــا يـعــني نــفــســيـا
تمـيت) الوازع الشـخـصيـة العـراقـية وجـدت الـتبـرير الـعـملي ألن (تـخـدّر
أدى الى شـيـوع الـديـنـي وتـبـيح لـنـفــسـهـا عـدم االلـتــزام بـالـقـيم الـديــنـيـة

والالحياء. التزلف النفاق الكذب
والتساؤل:هل ستبقى هذه الصفات الذميمة في الشخصية العراقية?.

بكـرة فان احدثت تـغييرا اجلواب..ذلـك يتوقف عـلى نتائج األنـتخابـات ا
فـان تـلـك الـصـفـات الـذمـيـمـة ايـجـابـيـا مــؤثـرا في الـعـمـلـيـة الــسـيـايـسـيـة
ستـضعف..انطالقا من حـقيقة:ان نوع الـنظام السـياسي في اجملتمع هو

الذي يحدد صفات وأخالق أفراده.
{ رئيس اجلمعية النفسية العراقية

كــــانت احلــــكـــــومــــة جــــادة في وضع
ميـزانيه مـنطقـية وجـيدة فـعلـيها اوال
تــخــفـيـض مـخــصــصــات الــرئــاسـات
نافع االجتـماعيه وتقليص الثالث وا
كــافــة الــهــيـــاكل الــزائــدة في الــدولــة
ئـة من الـعـراقـيه والـتي تـمـثل 25 بـا

وازنة العراقيه . قيمة ا
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وترتـيـباً عـلى مـا تقـدم كـلنـا نـعلم ان
ـوظـف ـسؤولـيـة الـواقـعـة ألغـلب ا ا
تـشـكل حـمال ثـقـيال الرتـفـاع مـسـتوى
االعالة لـديهم السبـاب كثيـرة منها ان
تـطــلـعــات ومـطــالب عـوائــلـهـم تـفـوق
اضــــعــــاف االمــــكــــانـــات ونــــعــــلم ان
ــســؤولــيــة الـعــامــة مــجــلــبــة لـلــهم ا
والـتوتـر الـعـصـبي والنـقـد سـيـما في
زمن الصعب وعـدم استقـرار القوان
واالنظـمة والتـعلـيمـات فقـد اصبحت
الـــدعـــوة الى تـــعــزيـــز دور الـــرقـــابــة
الي ـانـيـة عـلى اداء احلـكـومـة ا الـبر
ــان احــد الــثــوابت في خــطــاب الــبــر
ـانـ وحــتى واالعالم كـون ان والـبــر
ـوظـفـ الـذين الـنـار التـكـوي اال يـد ا
ـوازنة واحسوا بطعم تاثروا بطرح ا
الظـلم فـانـتـفضـوا مـطـالبـ بـالـتريث
ــواد بــتــطــبــيـــقه واعــادة الــنــظــر بــا
الصادرة فيـها خصوصـاً بعد صدور
رسمية تـشير الى ارتـفاع معـدل الفقر
ـــئـــة من ســـكــان الـــبالد إلى 40 في ا
البالغ عددهم  40مليون نسمة فضالً
عن مـــا  ســـيــــنـــعـــكس عن ســـيـــاســـة
الــتــقــشف في مــوازنــة  2021والـتي
ظـهـرت بــشـكل واضح ومـبــاشـر عـلى
ـــتـــوازنــة في ـــاء والــتـــنـــمــيـــة ا اإل
مــخــتـــلف مــنــاطـق الــبالد وهــذا هــو

وازنة . أخطر مؤشر في ا
وأخـــيــــراً إن من بــــ أهم واجــــبـــات
ــسـتــوى الـرواتب الـدولــة االرتـقــاء 
ــــكـــافــــآت والـــعالواة واحلـــوافــــز وا
الــســـنــويــة لـــلــمــوظـــفــ وفق أسس
وضـــوابط مـــحــددة ,بـــحــيـث يـــكــون
الـــراتب كـــافٍ لـــلـــوفـــاء بـــاحلـــاجــات
عـيشـية والـذي هو ليس الضروريـة ا
ضرورة فـقط ,بل هـو مـطلـب إنسـاني
لــتــوفــيــر الـطــمــأنــيــنــة واالســتــقـرار
ـوظف لـلـمــوظف بـحــيث يـسـتــطـيع ا
حتـقــيق الــعـيـش الـكــر واحملـافــظـة
عـلى هــيـبـته وهـيــبـة الـوظــيـفـة الـتي
يشـغلـهـا للـقيـام بواجـبـاته الوظـيفـية
بــدقــة وإتــقــان فــضـالً عن فــاعــلــيــته
وتـــــأثــــــيـــــره عـــــلـى اإلصالح اإلداري
واالجتـماعي واالقـتـصادي بـالقـضاء
ـوظـفـ عـلى اجـحـاف مـســتـحـقـات ا

وتطبيق قاعدة الثواب والعقاب .
ي عراقي { اكاد
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اضي الـذي تطلب الى تبني القرن ا
ـستـقبل سيـاسـة  جديـدة وواضحـة 
مـشـاريع انـتـاج الطـاقـة الـكـهـربـائـية
خاصة بـعد جتربـة احملطات الـغازية
ـاضي الـكـبـيـرة في نـهـايـات الـقـرن ا
ــعــرفـة من خـالل مــذكــرة الـتــفــاهـم ا
بـآليـة الـنـفط مقـابل الـغـذاء والدواء,
اضافـة الى دراسـات اجلدوى الـفنـية
واالقــتــصــاديــة لـلــوحــدات الــغــازيـة
الكبيرة عند تـوسيعها نحو الدورات
ركبة الـتي التتطلب وقـودا اضافيا ا
واعــتـمــادهــا دورات تـبــريـد مــغـلــقـة

بتكنولوجيا متطورة.
وكــمــا اســتــعــرضــتــهــا خــطـة وزارة
وسعـة الصادرة ـركزيـة ا الكـهرباء ا
في شهـر  تـشرين الـثـاني عام 2010
قدمة من قبل الشركة االستشارية وا
بـارســنـز بــرنـكــرهـوف ,الـتي حـددت
سـيـاستـهـا اسـاسـا من عـدم الـتوسع
في اعتماد احملطات البخارية بسبب
ـائـيـة لـنـهـري انـخـفـاض الــواردات ا
قلقة واحلرجة على دجلة و الفرات ا
ضوء انـشاء تـركـيا مـشاريع الـسدود

في جنوب شرق االناضول.
ــــصب,  ولــــكــــون الــــعــــراق بــــلــــد ا
ياه في حوضي ولوصول مناسيب ا
دجـــلــة والـــفـــرات الـى مـــســـتـــويــات
احلدود التشـغيليـة الدنيا لـلمحطات
ــنــطــقــتـ الــبــخــاريــة خـاصــة في ا
الــوســطى واجلــنــوبــيـة ,الـذي عــلى
ضــوءه  حتــديــد مــواقع و ســعـات
احملطات البخارية التي يتم تنفيذها
ـائيـة لوزارة الري في وفقـاً للخـطة ا

حينها. 
وأعـتـماد احملـطـات الـغـازية الـكـبـيرة
ـركبـة ذات الـكفـاءة الـعالـية للـدورة ا
وسـرعـة االنـشـاء وانـخـفـاض كـلـفـهـا
االســتـثـمــاريـة وحـتى الــتـشـغــيـلـيـة.
وبـنــاءً عـلى اسـتـقـراءات مــنـحـنـيـات
الــطــلب عــلى الــطـاقــة الــكــهـربــائــيـة
ركزيـة للفترة تضمنـة في اخلطة ا ا
(2011-2030) يـــكــــون حـــمل ذروة
الـــــطــــلـب في عــــام  2020بـــــحــــدود
25000 ميكاواط  ,الذي يتطلب فيها
تـــأمــ الــوقــود الــغـــازي لــتــشــغــيل
ـؤسـسـة حملـطـات االنـتاج الـقـدرات ا
الـغـازيــة بـكـمـيـة  6000مـلـيـون قـدم
مكعب قيـاسي يوميا  ,وليكون حمل
ذروة الـــطــلب ايـــضــا عــلى الـــطــاقــة
الـكـهــربـائـيـة في عـام 2030 بـحـدود

ـصــاحب النـتـاج اسـتــثـمـار الــغـاز ا
النـفط والذي يـحرق بـكمـيات كـبيرة
ــقـدار 1700 مــلـيــون قــدم مــكـعب
قيـاسي في اليـوم وحلد  كـتابـة هذه
الـسـطـور ,وتـاخــرهـا في اسـتــثـمـار
احلــــقـــــول الــــغـــــازيــــة فـي انــــتــــاج
الغـازالـطبـيـعي احلر ضـمن بـرنامج
جوالت الـتراخـيص اخملطط انـتاجه

في عام 2014.
والــذي لم يــكــتــمـل لـغــايــة تــاريــخه
ايضـاً. حيـث ركزت وزارة الـنفط في
سـيـاسـتـهـا عـلى قـطـاع االسـتـخـراج
الــــــــنــــــــفــــــــطـي مـن خالل جــــــــوالت
التـراخيص ,واهمـلت تـطويـر قـطاع
ـشتـقـات النـفـطيـة لـتلـبـية صـناعـة ا
احلاجـة الـتشـغيـلـية حملـطات انـتاج
الـطــاقـة الـكـهــربـائـيـة ,خـاصـة بـعـد
تــضــرر اكــبــر مــصـافـي الـعــراق في
بيجي من قبل زمر داعش االرهابية,
ــــــا اضــــــطــــــرت وزارة الـــــــنــــــفط
بـاســتـيـرادهــا من الـوقــود اخلـفـيف
ـقـدار (3-4) مـلـيـون (الـكــازاويل) 
لــــتــــر في الــــيــــوم  لــــصــــالح وزارة
الـكـهربـاء لـتـشـغـيل بـعض احملـطات
الــــغــــازيـــة اجلــــديـــدة ,وســـبب ذلك
قدار خسـارة العـراق من موازنـته 
(2) مـليـار دوالر سـنـوياً مـتـاتـية من
استيراد وقود الديزل للكهرباء ومن
االنخفاض القسري النتاج احملطات
الغازيـة بسـبب عدم كفـاءة التـشغيل
بــالــنــفط اخلـام او الــوقــود الــثــقـيل
كبدائل عن الغاز الطبيعي ,وال تزال
ــشـــتـــقــات الـــنـــفــطـــيــة صـــنــاعـــة ا
االســتـثــمـاريـة غــامـضــة ومـتــرنـحـة
بــســبب مــنــافـســات واســتــحـواذات
الكتل الـسيـاسية ,الذي إنعكس ذلك
سـلبـا عـلى توفـيـر مشـتـقات الـوقود
ــطــلــوبـة و بــانــواعه بــالــكــمــيــات ا
الـتـعـويض عـنـهـا قـسـراً بـالـتـجـهـيز
بالـنفط اخلام كـبديل غـير اقـتصادي
في انتاج الطاقة الكهربائية بدال من
تصديره وتعظـيم االيرادات النفطية
الــتي تــقــلــصـت بـســبـب انــخــفـاض

يا. اسعار النفط عا
أن ســبب الـتــوسع في الــطــلب عـلى
الـغــاز الـطـبــيـعي هـو اعـتــمـاد بـنـاء
احملـــطــات الـــغــازيـــة ذات األحــجــام
الـكــبــيـرة ,وذلك بــسـبـب انـخــفـاض
ــيــاه فـي نــهــري دجــلـة تــصــاريف ا
والفرات وروافدهما ومنذ تسعينات

إستوقفـتني نبوءة رفـسنجاني حول
مـســتـقـبل الـعـمـلــيـة الـسـيـاسـيـة في
العراق عند لقائه وفد مجلس احلكم
األنـــتــقـــالي فـي عــام  ) ,2003انــتم
الــقـــيـــتم بـــكل ثـــقـــلــكـم عــلـى ايــران
مـعـتـمـديـن عـلـيـهـا حـتى في امـوركم
اجلزئـية الـتافـهة  مـاذا لو تـعرضت
ايـران حلــمـلـة عــسـكـريــة من الـغـرب
وفقدت قـوتها الـتي تعتـمدون علـيها

? ,أين ستولون وجوهكم ?).
جــــــاءت مـــــنـــــطـــــقـــــيــــــة الـــــتـــــوجه
واالستراتـيجية ,خاصة بعـد معاناة
االعـــتـــمـــاد في صـــنـــاعـــة الـــطـــاقـــة
الـكــهـربـائــيـة عـلى اسـتــخـدام الـغـاز
االيراني والـتي  التوجـه في حينه
بـــاســـتــخـــدامه كـــبــديل اضـــطــراري
ومـــؤقت بـــعــد تـــأخــر وزارة الـــنــفط
بتنفيـذ التزاماتها بـاخلطة الوقودية
ــشـــتـــركـــة مع وزارة الـــكـــهـــربــاء, ا
ــبـاشــرة حـيــنـهــا بـاعــداد دراسـة وا
جدوى في عام 2009 لتجهيز بعض
احملطـات الغازيـة العـاملـة واجلديدة
ـسـتـورد من عـلى الـغـاز الـطـبـيـعي ا
أيــران ولــفــتــرة مــحــددة التــتــجــاوز

اخلمس سنوات.
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 ان دراســـــة اجلـــــدوى الــــــفـــــنـــــيـــــة
ـشــروع انــشـاء خط واألقــتـصــاديــة 
انــبــوب لـنــقل الــغـاز الــطــبـيــعي من
ايران الى العراق مبنية اساسا على
مـقـارنـة الــكـلف الـتـشـغـيـلـبـة النـتـاج
الطاقة على االنواع اخملـتلفة للوقود
من كلفه وكلف الصيانة ,اضافة الى
كــــلـــــفــــة االنـــــبـــــوب داخل االراضي
الـعراقـيـة لتـجـهيـزاحملـطات الـغـازية
ــنــطــقـــة الــوســطى بـــكــمــيــات في ا
غـازطـبــيـعي تـصل الى  800مـلـيـون
قـــدم مـــكـــعب قــيـــاسي بـــالـــيــوم ,ثم
توسـعت الـدراسة الحـقا ألنـشاء خط
ثـان لـتـجـهـيـز احملـطـات الـغـازيـة في
نطقـة اجلنوبـية بكمـيات من الغاز ا
الـطـبــيـعي تـصل الى  1000مـلـيـون
قـدم مــكـعب قــيـاسي بـالــيـوم وحلـ
إيـفـاء وزارة الـنفط الـتـزامـاتـهـا بـعد
التـأخر في اسـتثـمار الـغازالـطبـيعي
ــصــاحب  في جــولــة الــتـراخــيص ا
االولى واشـــكــالـــيـــتـــهـــا مع شـــركــة
بريـتش بتـروليـوم لتـجهـيز مـحطات
انتاج الطاقة بكمـيات الغازالطبيعي
طـلـوبـة.  ان تاخـروزارة الـنفط في ا

40000 ميكاواط ,التي يتطـلب فيها
تأمـ الوقـود الـغازي بـكمـية 8000
ملـيون قـدم مـكعب قـياسي في الـيوم
كـحـد ادنى لـتــشـغـيل كـافـة مـحـطـات

االنتاج الغازية فقط.
وعـلى ضــوء مـؤشــرات تـاخـر وزارة
الــنـــفط في تـــأمــ جتـــهــيـــز الــغــاز
الــطـبــيـعي حملــطـات انــتـاج الــطـاقـة
الـكهـربـائـيـة قدمت وزارة الـكـهـرباء
عــــدة مــــقـــتــــرحــــات في عـــام 2007
نصورية والسيبة الستثمار حقول ا
وعـــكـــاز الــــغـــازيـــة لــــصـــالح وزارة
الــكــهــربـاء ,لم تــوافق وزارة الــنـفط
ـقتـرحـات في حـينـها وال علـى هذه ا
عـــلى غـــيــرهـــا من انـــشــاء مـــصــاف
صـغـيـرة متـخـصـصـة بـانـتـاج انواع
تخـصصـة اخلفيـفة كـونها الوقـود ا
من اخــتـصــاص عــمل وزارة الــنـفط.
حـيث أحرجت سـيـاسـة وزارة الـنفط
الـبرنـامج الـزمني لـتـشغـيل مـشاريع
انــتـاج الـطــاقـة الـكــهـربــائـة وحـسب
اخلــطــة االلــوقــوديــة والــتــزامــاتــهـا
طـلوبـة من الغاز بتـوفيـر الكـميـات ا
الطبيعي ليكـون متزامناً مع برنامج
تنـفـيذ و تـنـصيب احملـطـات الغـازية
ا تسبب في االضـطرار بتشـغيلها
عــلى بـدائـل وقـود الــغـاز الــطـبــيـعي

وتبعاتها الفنية واالقتصادية.
 وبــــــالـــــــرغم مـن اطـالق هــــــيــــــئــــــة
ـــســتــشـــارين في رئـــاســة الــوزراء ا
ـتـكـامـلة االسـتـراتـيـجـية الـوطـنـيـة ا
لـلــطـاقـة في الــثـاني عـشــر من شـهـر
حـــــزيــــران مـن عــــام  ,2012والــــتي
هـدفهـا رسم سـيـاسة نـفـطيـة جـديدة
ولغاية عام 2030 وكذلك لتصحيح
 مــســـارات الــصـــنــاعـــة الــنـــفــطـــيــة
الـتـكـريــريـة و صـنـاعـة الـغـاز بـشـكل
ـــا يـــتـــنـــاسب مع خـــطط خـــاص و
ومشاريع شركاءهـا في قطاع الطاقة
والـصـنـاعــة. وبـالـرغم من اصـدارهـا
وتـــوجـــيه رئـــيس مـــجــلـس الــوزراء
بـــاعـــتـــمــادهـــا في ( 13مــايـس عــام
2013) لم يــتم اعــتــمــادهـا مـن قـبل
ـهـا عـند وزارة الـنـفط لـغـرض تـقـو
مـــــراجـــــعـــــة عـــــقـــــودهـــــا جلـــــوالت
الــــتــــراخــــيص لــــلــــنــــفـط والــــغـــاز.
واستعرضت االسـتراتيـجية وحسب
بيانـات وزارة النفط بـان االحتياطي
ـكامن وثـوق للـغاز الـطبـيعي في ا ا
الـنــفـطـيـة والـغـازيــة حـسب بـيـانـات
وزارة الـنــفط بـحـدود 131 تـرلــيـون
قدم مـكـعب منـها  98.3 ترلـيون قدم
ـصاحب مكـعب االحتـيـاطي  للـغاز ا
لالنـتـاج الـنــفـطي لـيـمـثل نـسـبـة 75
ئة من االحتياطي االجمالي للغاز با

الطبيعي.
ـصـاحب حـالـيـا  وان انـتـاج الـغـاز ا
ــقـدار 2800 مــلــيــون قــدم مـكــعب
قــيــاسـي في الــيــوم  ,لــتـــحــرق مــنه
ــقـدار 1700 مـلــيـون قـدم كـمــيـات 
مكعب قياسي في الـيوم وهذا يكافئ
انـتـاج طاقـة كـهـربائـيـة من مـحـطات
غـــازيــة بـــســـعــة 6000 مــيـــكــا واط
ويــكــافئ ايــضــا انــتــاج كــمـيــات من
قدار 194 الف برميل النفط اخلام 
يـومـياً  ,وهـذا يـعـني نـزف مـسـتـمـر

زيد من الغاز الطبيعي جراء حرق ا
ـصـاحب ,في ظل سـيــاسـة نـفـطـيـة ا
غيـر واضـحة االهـداف في الـصنـاعة
الـنفـطـيـة بـعيـدا عن سـيـاسـة رسمت
لقـطـاع الطـاقـة في اجتـمـاعات جلـنة
الطـاقة الـوزارية ومـثبـتة في اخلـطة
ـتــضـمــنـة في اخلــطـة الــوقـوديــة وا
االســتـراتـيــجـيــة لـوزارة الـكــهـربـاء,
لـيـكــون اهـتـمـامـهــا فـقط عـلى قـطـاع
االســــتـــخــــراج الـــنــــفـــطـي من خالل

جوالت التراخيص. 
oŁu  wÞUO²Š«

ـوثـوق  لـلـغـاز ويـقـدر االحـتــيـاطي ا
احلــر بــحــدود  32.7 تــرلــيــون قــدم
ئـة من ـثل نـسـبة 25 بـا مكـعب ,و
االحتياطي االجمالي للغاز الطبيعي
مــــــوزعــــــة في حــــــقــــــول ( عــــــكـــــاز
كورمور, نصـورية اخلشم االحـمر ا
ـعـدل انـتاج الـسـيبـة جـمـجـمال) و
ــقــدار 1500 مــلــيــون قــدم يــومي 
مكعب يـوميا بـعد استـثماره ,والذي
يــكــافئ انــتـاج 5000 مــيـكــاواط من

الطاقة الكهربائية.
 وبـــدال مـن دعم تــــنـــفــــيـــذ اخلــــطـــة
الـوقــوديـة مع وزارة الـنــفط وحـسب
الــبـرنـامج الــزمـني لـتــجـهـيــز الـغـاز
الــطــبــيـعـي من مــصـادره الــوطــنــيـة
كـبـديل عن اسـتـيـراد الـغـاز االيـراني
لـغــرض تـشـغــيل احملـطــات الـغـازيـة
الـتي انــشـأتـهـا وزارة الــكـهـربـاء من

تخـصـيصـاتـها في االسـتـثمـارية ,
ركزية االنحراف عن تنـفيذ اخلطـة ا
لوزارة الـكـهربـاء في االعوام (2014
و 2015 و2019) بـــســبـب تــدخالت
سيـاسـية فـرضت فـيهـا عـلى الوزارة
أربـــعـــة  مـــشـــاريـع انـــتـــاج غـــازيـــة
اسـتثـمـارية خـاصـة بسـعـة اجمـالـية
ــقــدار 10000 مــيــكــاواط النــتــاج
الطـاقة الكـهربـائية تـعمل عـلى الغاز
الــــطــــبـــيــــعي فــــقط ,ومـــغــــادرةً عن
الـسيـاقـات الفـنـية والـقـانونـيـة التي
وضـعـتهـا الـشـركـة االسكـتـلـنـدية آي
تعاقدة مع وزارة الكهرباء بي أي  ا
ــتــخــصــصــة في  في عـام  2009وا
ـنـهـاج  االسـتـثـمـاري لـقـطـاع بـنـاء ا
ا اضطرت وزارة الطاقـة الوطني ,
شاريع الكهـرباء بعـد توقيع عـقود ا
االسـتـثــمـاريـة االربـعـة ,واللـتـزامـات
تعـاقديـة مع الشـركات االسـتثـمارية,
الــتــزمت وزارة الــكـهــربــاء بـتــوفــيـر
كمـيات الـغاز الـطبـيعي واخملـصصة
اساسـاً لـتشـغـيل محـطاتـهـا الغـازية
مــرغــمــة بــتــجــهــيــز هــذه احملــطــات
االســـتــثـــمـــاري اخلـــاصـــة بـــالـــغــاز
ـــســـتـــورد من جـــمــهـــوريـــة ايــران ا
ـــا اضــــطـــرت وزارة االسالمـــيـــة ,
الــكــهــربــاء بــاالسـتــمــرار بــتــشـغــيل
محطاتها على انـواع الوقود البديلة
بــكــفــاءة مــنـخــفــضــة وبــاتــاحـة اقل

وبكلف تشغيلية عالية.  
اذن ,فــمــا هـي اجلــدوى من تــنــفــيــذ
مــشــاريع الــشــركـات االســتــثــمــاريـة
حملـطات انـتـاج غازيـة في بـيئـة غـير
مـهــيـئـة اسـتـثـمــاريـاً و فـنـيـاً و غـيـر
مهيئـة تصميـمياً  لتـعمل على أنواع
وقــود بـديــلـة عن الــغـاز الــطـبــيـعي?

بغداد
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ولتـستـحـوذ كذلك عـلى كمـيات الـغاز
الطـبيـعي اخملصـصة حملـطات انـتاج
ـنفذة من الطـاقة الـغازية الـعامـلة وا
تـــخــصـــيـــصـــات وزارة الـــكـــهـــربــاء
االســتــثـمــاريــة. ولــتـكــون اخلــسـارة
مــركــبــة مــتــأتــيــة من فــقــدان قـدرات
قدار  6000ميكاواط عند انتاجية 
توقف جتهيز الغاز االيراني السباب
فـنـيــة او مـالـيـة ,وكـذلك من خـسـارة
مـالـية بـسـبب االجـحـاف في االلـتزام
التـعاقدي مع الـشركـات االستثـمارية
لتسـديد قـوائم شراء طاقـة كهربـائية
وبــدون جتــهــيــز طــاقـة كــهــربــائــيـة,
وحـسب اسـلــوب عـقـد شـراء الـطـاقـة
(خذ -أو- ادفع)  ,مع استـمرار حرق
ــصــاحـب بــكــمــيــات 1700 الـــغــاز ا
مليون قـدم مكعب يومـيا الذي يكافئ
انـتـاج 6000 مـيــكــاواط من الـطــاقـة
فقـودة من جراء توقف الكهـربائيـة ا
جتــهــيـز الــغـاز االيــراني. لــتــسـتــمـر
ـواطن ويـسـتـمر بـسـبـبـهـا مـعـانـاة ا
كــيل االتــهــامــات لــوزارة الــكــهــربــاء
والـتــشـكــيك بـاجنــازاتـهـا.  ان وزارة
النفط اعتمدت في سياستها بتطوير
قطاع استخـراج النفط اخلام وزيادة
انــتـاجـه فـقـط لـغــرض الــوصـول الى
اعلى طاقات متاحة من خالل جوالت
الــتــراخـيـص الـثـالث االولى وعــقـود
شـاركة في االسـتكـشاف والـتطـوير ا
في جولـة التراخـيص الرابـعة وعدم
تــولــيــهــا االهــتــمــام في الــصــنــاعــة
ـشتقات ـتمثـلة بصـناعة ا النفـطية ا
الــنـفـطــيـة والــغـاز والـتي تــمـثل امن
الطاقة الـقومي واالستـراتيجي الذي
يـتـوقف عـلـيه اسـاسـاً انـتـاج الـطـاقة
الـــــكــــــهـــــربــــــائـــــيــــــة وصـــــنــــــاعـــــة
البـتروكـيـميـاويات واالسـمدة ,ضمن
خـطــة وقـوديـة تــبـدأ من عـام  2014
عـلى ضوء مـراحل انـتـاجه في عـقود
جـــــوالت الــــــتـــــراخــــــيص. ان هـــــذه
السيـاسة قد اجـبرت وزارة الكـهرباء
باعـتـماد تـصـاميم احملـطـات الغـازية
في عـــــقـــــودهـــــا بـــــعـــــد عــــام 2003
باشـتغـالـها عـلى كافـة أنواع الـوقود
وحـسب مـا يــتـوفـر من وقـود مـجـهـز
من وزارة الــــــنــــــفط? بــــــالــــــرغم  ان
الــتـشــغــيل عـلى الــوقــود الـثــقـيل أو
النفط اخلام غير اقتصادي و بكفاءة
اقل  ,ولـــكن ال بـــديل وحلــ إكـــمــال
ـصاحب و تـطـوير اسـتثـمـار الغـاز ا
احلــــقـــول الـــغـــازيـــة ضـــمن جـــوالت
الـــتــراخـــيص كــمـــا وعــدت به وزارة

النفط في حينه. 
ونامل خـيـرا في توجـهـاتهـا احلالـية
اليـــقــاف الــهـــدر في كــمـــيــات الــغــاز
ــصــاحـب والــعــمل عــلى تــرجــمــته ا
بانتاج طاقة كهربائية اضافية تنهي
ـــواطـن من الـــنـــقص في مـــعـــانـــاة ا
جتهـيزه بـالكـهرباء ,لتغـطي احلاجة
ـنتـجة الوطـنـية من كـامل الكـمـيات ا
من الــغـاز الــطـبــيـعي فـي الـصــنـاعـة
وانـتــاج الـكـهـربـاء لــسـنـوات قـادمـة.
ولتكـن فيهـا نبوءة رفـسنـجاني رؤيا
مسـتـقبـليـة لسـيـاسة عـراقيـة وطنـية

مستقلة في كافة قطاعاتها.
{ وزير الكهرباء االسبق
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قصص قصيرة 

تستـعد جلنة الشـعر باجمللس األعـلى للثقافـة برئاسة مـحمد ابوالفـضل بدران  إلصدار اجلزء األول من موسـوعة راهن الشعـر العربي وذلك بعدأن وافق
شروع الذي يتضمن ثالثة أجزاء: هشام عزمي األم العام للمجلس األعلى للثقافة على ا

صري الفصيح الشعر ا
صري العامي الشعر ا
الشعر العربي الراهن

شـهد الـشعـري العـربي للـتلقـي والنقـد والدراسـة وتوثـيقـا للـحركـة الشـعرية وسـوعة ورقـياً وإلـكتـرونيـاً كإسهـام ثقـافي من جلنـة الشـعر في إضـاءة ا وتصـدر ا
العربيـة في اللحـظة الراهـنة بأشـكالهـا الفنـية واجلمـالية اخملـتلفـة. وعبرت الـلجنـة عن سعادتـها لتـلقي القـصائد  الـشعريـة فيمـا ال يتجاوز 600 كلمة  مـصحوبة

بسيرة ذاتية في حدود 150 كلمة مع صورة حديثة للشاعر
egypoetry2020@gmail.com يل ترسل االعمال عبر اال

رسالة القاهرة
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خُـذي مِنّي مـباهجَ وقْـتي وأُنثـرّيها
عـلى رؤؤس اجلـبال حـتى اليـجوعُ
عــــــاشـق وعـــــــاشــــــقـــــــة فـي ديــــــار
وتــــعــــالي نــــلــــتــــقي في الــــغــــربـــة
ســـــأقـــــبّلُ ضـــــحـــــكـــــةَ بـــــهَـــــوأأللـم
وشـفــةَ جنـمـتَـكِ ودمـعـةَ قــصـيــدَتكِ

وغـــــصنَ حــــــزُنكِ ووجـعَ نـــــهــــــاركِ
أقــبلُ تُــرابَ نَـعــلــيّكِ ومـا طـفــولــتكِ
(بَسْ تـعَـالي) أقـبلُ وطِيءَ احلـصى
أنــا الــذي كالمَ شــفــاهكِ الــعــطْــشى
هـزمــتّْـنيِ قُــبْـلـة ومــا هـزمــتـنْي آلـةُ
تـلـك احلـروبُ الـتي قـاتـلتُ احلـرُوب

كَي أحـــــضـنَ قـــــامـــــتَكِ الـــــفـــــارعـــــةِ
وأموتُ ب يديّكِ ال في ساحةِ يوماً
وهـا أنا مـهـزوم كـغـيـمةٍ بال ـعـركـة ا
يـقـتلُـنُي الـلـيلُ الوحـيـدُ بـأعلى مطـرْ
وتقـتلُني شهقة كنتُ أراها القيروان
وأرى عـيـنـيكِ عـلـى شـفـاهك الـولـهّى
ثـلـمـلتـان في الـطـافـحـتـيّن بـاألنـوثـة
تـزوغـانِ من نـظـرتي وهَج الـظـهـيـرة
عيـنـاك اخلـجولـتـان كـليلٍ الـسـكـرى
عيناك الواسعتان كبحرهائج جريحْ
ذبــــيـح عــــيــــنــــاك قــــمـــــرانٍ من ولَهٍ
مــــعــــلـــقــــتــــانٍ فـي ســــمـــوات وريـحْ
تـنـاجـيـان قـمـر الـنـسـيـان أنـا ـدى ا
الذي تبـحيثنَ عنهُ في قمـرُ النسـيان
وأبـحثُ عنكِ في شَجر حقول االسى
ومـا إلـتـقى الـلـيلُ بـنـجـمةِ الـنِـسـياّن

اخلرابْ....
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..إنَّكَ وجهي كفاكَ
دامعِهِ العتيدةْ 
بسليلِ شكواهْ

بآهاتِ بلواهْ ...
القريبةِ والبعيدةْ

سرّاتِ مَنْ كان الزَّمانُ

يَسقي به الفجرَ ... ضوعاً
ويُهدي  نسائمَهُ السَّعيدةْ

 تُضيئ وهجَ  لياليهِ
 قالئدُ ...حُلَّتِهِ الفريدةْ

...ألفناهُ حبّاً فديناكَ عراقاً
أدمنّاهُ... روحاً
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غـــادرت الى مـــنـــيـــوســـوتـــا لـــتــرى
ديـنة . لم والـدتهـا في شقـة وسط ا
ـشــاركـة في تـرغـب روز بـتــفـويـت ا
احياء عيد ميالد والدتها مع اختها
وأخـــيـــهــا األصـــغـــر . بـــالـــرغم من
مـكـوثـهـا الـطـويل في فـلـندا  اال ان
ذلك لـم يـنــسـهــا هــذا الـيــوم والـذي
داومت على إحـيائه ليكـون مناسبة
رة األولى لـلم شمل الـعائـلة انـها ا
الــتـي حتــضـــر روز لــوحـــدهــا دون

تجنس بـالفلندية زوجها الـعراقي ا
وولــديـهــا االثـنــ بـسـبـب مـخـاوف
انتشار فيروس كورونا في الوالية.
ـعد لـلحـفلـة وقبل ايـقاد في اليـوم ا
شــمـعــتــهــا الــســبــعـ أغــمي عــلى
ـشــفى والــدتــهــا و نــقــلـهــا إلـى ا
حـــيث اكـــد الـــطـــبـــيب اصـــابـــتـــهــا
بــالــفــيــروس وأمــر بــحــجــزهــا . لم
تــــــصـب روز وأخــــــواهـــــــا وبــــــاقي
رض بعد قـيام الطبيب أبنـائهما بـا

بفحصهم
وبـدلًا من عـودتهـا إلى الشـقة أخذت
ـفــردهــا في شـارع وسط تــتـجــول 
ـدينة  لم تـنتبه روز وهي تـتسكع ا
إلى الفوضى التي أخذت بالتصاعد
حولها اال بعد اصطدام شخص كان
يــهـرب مـن شـرطي بــهـا وأســقـطــهـا
أرضا  ما الـذي يحصل ? تساءلت .
بـنـايـات حتـتـرق  مـتـاجـر حتـطـمت
واجــهــاتــهـا وتــتــعــرض لـلــســرقـة 
اشخـاص قاموا بـاشعال آالطارات 
اخـرون يـركـضـون ويـتـشاجـرون مع
الشرطـة  وقفت روز في حيرة حتى
شعرت بشيء دافئ في عنقها  مدت
يدها لـتتفاجأ بـدماء تسيل بغزارة 
ثم رأت شـرطـيـا يـطـلق الـنـار بـشـكل
سعفون عشوائي قبل ان يسحبها ا
ـشـفـى  كـتـبت . في طـريــقـهــا إلى ا
الى زوجـهـا تـقـول "حـبـيـبي وسـام 
اعـــتـــني بــــاالوالد  فـــانـــا في وضع

سيء" .
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كـالـفـريـســة بـ انـيـاب دهـر بـائس
ـوت في احلـلم تـطـاردنــا أبـالـســة ا
والـيـقظـة . فـلـيالي ربـيع هـذا الـعام
مخيـفة جداً يستعـرض فيها اليأس
وينـحـسر فـيهـا األمل ويـكور نـفسه
أمــام حــشــد من طــوابــيـر تــوابــيت
ــقـــابــر ـــوتى تــعـــيـــد مــشـــاهـــد ا ا
اجلـماعـية . حيـث ترى في كل زقاق
اشــتـــبــاكــا يـــتــبـــادل فــيه رصــاص

الــعــسـكــر مع دمـوع ابــاء الـشــهـداء
احلـارقة . ونـحـيب األمـهات الـثـكلى
أزقة تـسـتقـبل عامـنـا هذا بـجالبيب
الشهـداء احلمـراء بدل لـباس الـبابا
نويل االحـمر . فـليـالي رمضـان عتم
يــخـيم عــلـيــهـا الـســكـون وال صـوت
يـعـلو صـوت الـريـاح احملمـلـة بـأن
اجلـــرحى واســـتــعـــراض ســـيــارات
اإلســـعــاف اخملـــيـــفــة . نـــعم هـــكــذا

ـــشــاعــر نـــصــارع الــوقـت وبــهــذه ا
الـثـكـلى نـتـسـامـر . فال مـطـر يالشي
غـبـار هـذه االحـزان وال زقـزقه تـعـلـو
هـذا الــعـويل . وال نــزيـز مــاءً يـروي
ظــمــأنــا من شــدة الــلــهــاث. ال شيء
يـــذكـــر ســوى تـالقف  االرض لـــتــلك
الـورود لــتـلـتــهـمــا . لـيـصــبح بـاطن
ارض العـراق رواية حتكي فـصولها
حـلم وطـمـوح وامل تـلـكـم الـشـباب .
فــــمــــا آن األوان لــــتــــاريخ بــــابل ان
يــتــوقف عن ســرد هــذه احلــكــايــات
احملبـطـة ? فـأرواحـنـا تـريـد الـتـحرر
من هـــذه الـــعــشـــوائـــيــة . تـــريــد أن
يتـراجع هذا الـظالم ويبـدأ البـياض
يــنــتـشــر فـيــطل الــفـجــر عـلى قــطـار
ــؤجـلـة من ظــلم طـاغـوت أحالمـنـا ا

إلى آخر

مــــــا أن أســـــنــــــد رأسه عــــــلى يــــــديه
ـتـشـابـكـتـ خـلـفه وهـو راقـد حتت ا
شـــجـــرة الــكـــســتـــنـــاء الــتي لـم تــكن
مالمحـها متـجلـية في سـاعة مـتأخرة
من ليلة اجلـمعة  راح الرجل سارحا
وغــارقـا بــصـمــته وصـورة لــيـلى هي
ـشرقـة في ليـله  خـيم على العالمـة ا
فـكـره وقـلـبه مـتـوجـسا مـن حدس ألمَّ
ـتالطـمـة بــطـيـات أخـيـلـته بــأفـكـاره ا

ودقائق غضبه وخوفه .
رجـل بــقـلـب مــعــطـوب وروح تــشــهق
حـزنــا وقــلــقــا  نـبــضــاته تــتــصـارع
جتــدهــا كــإعــصــار تــســونــامي تــارة
وبـركـان هـجـيع  تـذكـر كـلـمـات لـيـلى
ـ الـغـيـاب حمل وهي تـرمي عـليه 
ثقيل كجبل أودعت على عاتقه الروح
لك والوجود واخللق ليتدبره  فلم 
فـرصة الـرفض سوى االذعـان بقـبوله
مـجــبـرا  يــنــتـابه الــضــعف والـوهن
وصــورة لـــيــلى الـــتي فـــرّت مــنه الى
الالمكـان والى حلظة صفـرية  حلظة
تــتــســاوى فـيــهــا األمــكـنــة واألزمــنـة

وعقارب الوقت وتالشي األحالم.
هـذا الـرجـل لم يـكن احلب شـفـيـعـا له

أمـام ليـلى ابـنـة الـكـستـنـاء وحـفـيدة
احلناء .

لـيـلى ال ذنب لـهـا سـوى كانـت حتلق
عـــلى أزاهـــيـــر صــبـــاحــاتـه وتــرطب
شــفـــاهه بـــنـــدى اجلـــوري وتـــطــرب
سـمعه بـزقزقـات الشـوق  رجل تمرد
وت عـلى ذاته في حـروب فـيـنـازعه ا
عند غياب ليلى تارة وحرب مستعرة
في أخـــرى  شــوقـه اجملـــنــون يـــأكل
أحـشـائه لـيـنل بـسمـة مـرسـومـة على

محياها .
لــيـلـى هالل عـيــد مـخــتـلف عــلـيه في
ـقـدمه  أو أنـاه  احـتـفـال وأهـازيج 
عدة مـكـملـة لصـوم غرّة أيـام ماضـية
وآتـيـة  يـخـتــلف هـو وأنـاه  فـكـيف
سـيـكـون مـحل اعـرابـهـا في أنـاته ? 
رجل حــالـم  وطــنه جـــنح مـــكــســور
وحياته ثـمة أشـجار كسـتنـاء وهدير
حــمــام  كـم هــو رفــيـف هــذا الــرجل
الــذي بــات نـــفــحــة حـب في فم نــاي

عتيق ? 
نـايًّ في مـخــاض عـسـيــر مـرتـبك في
أبـجديات العـزف ال يحسـد على حال
 عيد مختلف عليه وأمة صائمة منذ
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ح !
خـــاو هـــو مــنـك يــا لـــيــلـي  عــارٍ من
احللم  حتى أوراق الكستناء بعيدة
عــنه  جــســـده بال ســتـــر  ولم تــكن
حلكـة اللـيل محـرما جـائزا لصالته 

أية قبلة سيولّي لصالة غيابك ? .
كم يــحــزنه هــذا الــرجل مــزاج لــيـلى

عنـدمـا رآى االشـيـاء كـلـهـا فـيـها 
وعـنـدمـا تـراه كـأي قمـر سـابح في

سماوتها !!
باتت روحه وردة بنفسج تغار من
رفـيـقاتـهـا ح تـتـغنج الـفـراشات
فـوق بـتالتـهــا تـاركـة ايـاه لـلـحـزن

ولعطرها الدف .

دفعت الباب بقوة.. توسطت احلجرة
وفـي يـــــدهـــــا رزمـــــة مـن األكـــــيـــــاس

الــنــايــلــون وســكــيــنــاً وســاطًــوراً
ا وقـطـعة مـسـتـديـرة من اخلـشب ر
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القاهرة

تعثرة. لتقطيع األشياء ا
نظـر إلـيهـا مـرتعـداً. الـتـقت العـيـنان
وكأنـهـما ألول وهـلة يـلتـقيـان.. هزت
رأسها وقالت بنبرة ساخرة جامدة:
ــ ســـأمــنـــحك الـــوقت ألنك ال تـــقــوى
كثيراً قد مـللت احليـاة معك. سئمت
أتـدري.. ــتــكـرر  كالمك واعــتــذارك ا
وجـودي هـنـا عـلى الـسـريـر.. وحـدي
ارجتف أحـدق في اجلـدران واألثـاث

والليالي احلالكة تمر وكأنها دهر.
حتـدثـت وعـيـنـاهـا لم تـذرف الـدمـوع

ـــا كـــانت يـــدهــا تـــقــبـض عــلى إ
الـسـاطور بـقوة وضع يـده جانـباً
وألقى بكـوب الشاي بعد أن رشف
آخـر مـا تبـقى مـنه وبـلع مـا تـعلق
بــجـــوفه من رمق.. اِنـــبــثق مــاضٍ
بـــعــيــد يـــصــفــر فـي أذنــيه وكــرت
الــســـنــون ســراعـــاً إلــيـــة ابــتــسم
ابــتـســامـة ســاخـرة وانــزلـقت من
عيـنيه دمـعة سـاخنـة كالـقار.. كان
ــدداً عـلى الــسـريـر وحـ نـظـر
إلـيـها وجـد قـامـتـها طـويـلـة تـكاد
تالمـس ســــــقـف احلــــــجــــــرة راح
يــرمــقــهــا وهي تــنــظــر إلــيه وإلى

حلظة االنتظار.
نــظــر إلى األبــواب والــنــوافــذ قــد
أحـكـمت إغـالقـها حـ انـتهى من
تأمالته وجدها تمد يدها وكفيها
تقطـران دما.. نهض واقفاً انطلق
نـــحــو الــبــاب تــوقف بــرهــة دون
تـمدد شـعـور كـانت تـسـرع نـحوه 

أرضاً واسترخى بكله.
احـــــــتــــــــوته األرض لـم يــــــــدر كم
اســتـغـرق من الــدهـشـة لـكن يـداه
كــانت تــرفض وكل حــواسه تــأبى

وت. أن 
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رجل عالق ب جفنيَّ
سأقول له أن يخرج

كثْ أن ٠٠ 
ألغفو قليالً
لكنهُ ٠٠٠

مازال هنا عالقا
في حنجرتي

سأُفتش عن شرابٍ مقدس
عتوه  ليُهد نوبات هلعي ا

هذا٠٠
واحلن

سأبحثُ عن ورقةِ سدر ٍ
أمضغُ مرارتها بسبعِ 

وريقات
لتطرد هوسي

سأقرأ ٠٠ تبارك 
لكنهُ ٠٠

يتبارك ويتكاثر داخلي
سألفُ أغصان قلبي 

بأكياس من ورق قصائدي
التي نسجتها
بخيوط انتظاره

لكني نسيت انه الشمس
وقلبي " كرمة " 

تنتشر وترتفع جائعة
لضوء الشمس
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صالح الدين

... وفراقاً فأدمانا وجعاً
وحرقةَ نارٍ...

في مجاميرِ القصيدةْ
يا مانحَ الهَمْ

يا الذعَ الطَّعمْ ...
يا شديدَ السَّقمْ

... ما أشهاكْ
... ما أحالكْ
 ... ما أغالكْ

أنـ ... أنتَ ... 
صَدى العمرَ

... ورنيمُ سلواهْ  صوتُهُ
...  زوّادةُ  أسفارِهِ
ديدةْ وأمانيهِ ... ا
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ـدة 9 الــقــنـابل الــهــيـدروجــيــنـيــة 
أشــهــر مـــتــواصــلــة ووقــعت هــذه
األزمــة ســنــة  1953وكــانت بــهــذا
أقــرب مـــرة تــصـل فــيـــهــا عـــقــارب
الـســاعـة إلى أقل من دقــيـقــتـ من
نـصف الـلـيل والـتي إذا مـا وصـلت
العـقارب إلى نـصف اللـيل يُـفترض
يـة نووية أن تـقع حيـنهـا حرب عـا

ية ثالثة). (حرب عا
في  14كـــانــون الـــثـــاني  2012
حتـريــكـهــا إلى خــمس دقــائق قـبل
منـتصف اللـيل بسبب عـدم اجلدية
فـي مــكـــافـــحــة الـــسالح الـــنــووي
ــيـــة وأحــداث والـــنــزاعـــات الــعـــا
الــربــيع الــعــربـي وخــطــر ســقـوط
األسلـحة الـنووية بـأيدي إرهـابي
أو احـتـمــال قـيـام نــزاع مـسـلح في
الــــشـــرق األوسط بــــاإلضـــافـــة إلى

ناخي.  التغير ا
وفـي مـــــطــــــلع عـــــام  2013تــــــمت
مــراجــعـــة الــتــوقـــيت لــلـــنــظــر في
إمـــكـــانـــيــــة الـــتـــغـــيـــيـــر إال أنه لم

يغيــــــــر.
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 أمـــا الــتــعــديل األخـــيــر فــقــد كــان
بـتحـريك السـاعـة دقيـقتـ ونصف

بـحيث أصـبحت عـلى بعـد دقيـقت
ونــصف من مــنـتــصف الــلـيل وذلك
في  2017بـــســـبب فـــوز الـــرئـــيس
ــا قـد األمـريــكي دونــالـد تــرامب 

يُنذر بكـارثة كونيـة وشيكة وقد 
ــهــا مــرة أخـــرى في يــنــايــر تـــقــد
ـقـدار  30ثـانــيـة نــتـيــجـة 2018 
لـــتــهـــديـــدات كــوريـــا الــشـــمــالـــيــة
بـاإلضـافـة إلى خـطـر ارتـفـاع درجـة

حرارة األرض.
وذكــرت "مــجــلــة عــلــمــاء الــذرة" أنَّ
عـقـارب "ساعـة الـقـيامـة" بـاتت على
ها بعد  100ثانية وذلك بعد تقد
 30ثانـية; عـلى خلـفيـة مخاوف من
نـشوب حـرب نـووية وأزمـة الـتغـير

ناخي. ا
سـاعة الـقيـامة هـذه ليـست مقـياسًا
لـتـسـجيل تـقـلـبات الـصـراع الدولي
قـصـود منـها أن عـلى الطـاقـة بل ا
تــعـكس الــتـغــيــرات األسـاســيـة في
ــسـتــمــر الـذي مــســتـوى اخلــطــر ا
يـــعــيش فــيه الـــبــشــر في الــعــصــر

النووي. 
الـله يسـتـر ويبـعدنـا عن  تـوقيـتات
هـذه الـسـاعـة الـتي تـتـنـبـأ بـنـهـايـة

البشرية ويوم القيامة

الــشّــعـــر الــرومــانــسي هــو
ُترجم شعر وجداني وهو ا
لــلــعــواطِـف اخلــالِــصــة في
مـجــاالتِـهــا اخملـتــلِـفـة  وإن
أدهش الـعالم فـذلك ال يـكون
حملــــــاولــــــة قــــــمـت بــــــهـــــا 
ـــا فـــاحملـــاوالت بـــدايـــات إ
ــتـلــقي لــقــربه من روحــيــة ا
وجــــمــــال نــــســــقـه وصــــدقه
ونبضه احلي  فالشعر كائن
ـوت ــولــود ال  حي أشــبه 
شـاعر اآلنيـة ليبـقيها يوثق ا

على قيد احلياة .. 
{ الـلغة في قـصائدك  وسـيلة أم

غاية ?
- ال يـنـبـغي لـلـشّـعـر انْ يـكـون
غــــايـــــة في حـــــدّ ذاته  وال أنْ
يـكـونَ الـشّـعـر لـلـشّـعـرِ وكـفى 
فالشّـعر يجب أن يكـون وسيلة
لإلرتــقـاء بـوجــدان الـنـاس إلى
مـــا فـــيـه اخلـــيـــر والـــصّالح ..
وســـيـــلـــة تـــعـــالج الـــقـــضـــايــا
اإلجــتـمــاعـيــة لـنــصل بــهـا إلى
الغايات السامية .. حتافظ على

إنسانية اإلنسان  وتصقل جوهره
اإلنــسـاني  تـسـاعــده عـلى تـهـذيب
الذوق  فهي رسـالة إنسـانيـة عامّة
 ووسـيـلـة يـتمّ من خاللِـهـا تـنـمـيـة
لـكة الـبالغيّـة وتفـصيح الـلسان  ا
مـيّز بـحسنِ لـذا فالـشّعـرُ األصـيل ا
ســبــكِـه وبالغَــته واشـــتــمــالِه عــلى
اخلــصــائص الــبـديــعـة  يــؤثّـرُ في
ـــتــلـــقي ويــثـــيــر عـــواطِــفه نــفس ا
ـــضـي به إلـى حـــيـثُ يــــقــــصـــد و

الشاعر. 
{ مــاذا يـــعـــنـي لك اجلـــنـــوب كـــمـــكــان

وذاكرة?
- اجلنـوبُ موطـني الذي فـيه ولدتُ
وقــضـيتُ  ونــشــأت  وتــرعـرَعتُ  
حــيـاتي  وفــيه جــمــيع ذكــريـاتي 
وكلّ شيء فيه يـعنـيني  فـانا منه 
وهـو منّي  هـو قصـيـدتي ونـبضي
..  أتــغـــنّى به وبــجــمـــالِه وجــبــاله
وســهــولِه وبــحــره  فــجــغــرافــيّــته
رائعة ومناخُه رائع وطبيعته لوحة
فــنّـيـة  وإذا غــنى وديع الـصّـافي (
لـبــنـان يـاقـطــعـة سـمــا ) فـاجلـنـوبُ

سماء بال حدود .
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{ احلب كـائن طـفـولي يـسـكـنـنا دون أن
نـشعر  فـكيف تصـورين هذا الكائن في

قصائدك ?
- احلبّ هو إكسيرُ احلياة وروحُها
 وبـدونِه ال حـياة  هـو ليـس كائن
طفولي يسكـننا .. هو كلّ جمال في
هذا الـعـالم وكلّ حيـاة هذا الـعالم 
به خلق الـكون وتـماسك وبه يـسير
 وال تـسـير عـجـلةُ احلـيـاة بدونِه ..
فال أدري من الــــذي أضــــاف حـــرف

الراء إلى حب فحوله إلى حرب  .
{ هل يــولـد الــنـص الـشــعــري من رحم
هــــــذه احلـــــــزن أم من روح الـــــــفـــــــرح  
اإلشكـالـيـة كيف جتـسـديـنهـا في عـطائك

الشعري ?
   القصيدة عصارة جتربة من األلم
والسهر واإلنتـظار .. وليدة مشاعر
فـيـاضة نـابـعة من عـمق الـوجدان 
عاناة .. فالقـصيدة تولـد من رحم ا
من رحم احلـرمان .. من رحم األلم 

الّلـفظـيّة وإدراكِ أوجهِ الـشّبه
ُماثلة ب األشياء واألفكـارِ ا
 وكذلك الـرّبط ب الـتّجارب
واقِف الـرّاهنة  السّابـقة وا
فـالشـعر قـدر يتـملّـكنـا وقدرة
تلِكها .. ونـبقى نحيا معا
في جزرٍ ومـد نخـوض عباب

احلياة  .
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{ قـصيـدة النـثر  هل تـنـسجم
مع إيقاع العصر ?

- هي مـنـسـجـمـة مع إيـقاع
الـعـصـر ومـوجـودة بـقـوة 
رغم إخــــتالف الــــشــــعـــراء
والـــنــقـــاد حـــولــهـــا وعــدم
اإلعتـراف بهـا  فمـنهم من
أدخـلـهـا في بـاب الـشـعـر 
ومنـهم من أخـرجهـا منه 
غـــيــر أنـــهـــا إســتـــطــاعت
مــجــاراة إيــقــاع الــعــصـر
وتـــــمـــــاهت مـع ســـــرعــــة
الـتـطـورات احلـاصـلـة في
ـتـغـير  لـذا فهي ـنا ا عـا
قــــيـــمـــة أدبــــيـــة ذات رونق خـــاص
وحـالـة من االبـداع تـتــعـلق بـذاتـيـة
الـشــاعـر ومـا يــحـسه ويــشـعـر به 
يـتـحـرر الـشـاعـر فـيـهـا من االلـتـزام
بـالـوزن والـقـافــيـة وقـواعـد الـشـعـر
احملكمة  وتبـقى له حريـة التعـبير
عن مشاعره وفكره دون قيود ودون
أن يــلــتــزم بــوزن أو بــحــر شــعــري
مـعـ  ولـي جتــارب مــتـــعــددة في
ـا لـهـا مـن سـمات قـصـيـدة الـنثـر 
األدب اجلــمــيـل من غــائــيــة الــلــغــة
الـــشــــعـــريـــة واالنـــفــــتـــاح الـــداللي
والـــغــمـــوض الـــداللي والـــكـــثـــافــة
ا يـجعـلها واإليقـاع والقـصدية  

شعرا بالضرورة.
{ أين تـكمن لـعبـة اجلمـاليـات في كتـابة

النص الشعري ?
- مـن جـمـالـيـات الــنص الـشـعـري 
الـلـغة  اإلتـسـاع الـداللي  الـعمق 
ـغـايـرة  الـتــنـوع  والـقـدرة عـلى ا
اإلدهاش  وكـذلك تسـلـسل األبـيات
وتــرابـطــهــا بــشــكل ســلـيم  وأن ال
يــــخـــلــــو  الــــنص مـن جـــوهــــر في
مـضــمـونه  ورســالـة يـود الــشـاعـر
ــتـلـقي  ويـعــتـمـد إيــصـالــهـا إلى ا
األمــــر عــــلـى اخملــــزون الــــلــــغــــوي
والـفـكــري واالجـتـمـاعـي والـنـفـسي
لـلــكـاتب وعـلى خــلـفـيـته الــثـقـافـيـة
ومدى اطالعه وقدرته عـلى توظيف
مــــفـــرداتـه ومـــخــــزونه الــــثــــقـــافي
والـلغـوي بـشكل جـيد  فـاجلمـالـية
ــتـلـقي الــتـنـاصـيّــة تـثـيــر انـتـبـاه ا
وتـوقظ فيه اإلستنتاج واإلستنباط
والــتـأويل  وتـدفـعه لـلــمـشـاركـة في
بـناء نـسـق جـديد لـلـنصّ األصلي 
فـالصـورة الشـعريـة الغـير مـشوشة
واخلــيــال الـشــعــري واإلســقــاطـات
الــشـعــريـة كــلـهــا أمـور تــعـتــبـر من
اجلـمـالـيات وفـيـهـا داللـة على وعي
ــبـالــغـة الــشــاعـر وثــقــافـته  أمــا ا
نـفـر أو الـترهل الـفـجـة والـتقـلـيـد ا
الــسـطـحي والـركــاكـة في األسـلـوب
وعـدم الــتـسـلـسل فـهي من األشـيـاء
الـتي تــؤثـر سـلــبـاً عـلى جــمـالـيـات
النـص الشـعري بل وقـد تنـفي عنه

صفة الشعر أيضا 

وتنبثق كما تنبثق احلكمة اجلذلى
من قـلب األلم   وهي تــولــد أيــضـا
من قلب الفـرح والسكيـنة والدهشة
والــلــذة والــســعــادة .. فــمــا هي إال
أحــاســـيس يــتــرجـــمــهــا الـــشــاعــر
ويـقـدمـهــا لـلـمـتـلــقي بـقـالب حـسي
مـفـعـم بـالـنــبض احليّ فـيــؤثـر فـيه
عـاناة وبشدّة  فـإن كان مـصـدره ا
واحلــنـــ بــكى وإن كـــان مــصــدره
الـلـذة والـسـعادة شـعـر بـأنـه يـطـير
فــرحـا  وهــكــذا تـفــعل الــقــصــيـدة
ـشــاعـرهـا الــصـادقـة حــ يـكـون
الــــشــــاعــــر بــــارعــــا في تــــرجــــمــــة

أحاسيسه. 
…√d*« dFý 

ــرأة دائــمـا يــصب فـي قـالب { شــعــر ا
احلب والـوجع من الرجل كـأنه هاجـسها
ـــرأة رداء الـــســـرمــدي  مــــتى تـــخـــلع ا

الرجل وتتجه إلى منافسته بدل هذا ?
ـــرأة أن     لــــيس مـــطـــلــــوبًـــا من ا
تنافِس الرّجل وال أن تكون في إثره
أو فـي مــــواجـــــهــــته وال حـــــتى في
مجـاراته أيضاً  فهي تـختـلف عنه
اختالفاً واضـحاً من حيث تكـوينها
ووظيـفتهـا في احلياة  وتلك ميزة
جميلـة وال تعتبر نـقيصة أو تخلّف
ــرأة هي إمــرأة قــبل أن تــكـون  فـا
شـاعرة  وحتـتـاج إلى احلبّ أكـثـر
مـن الـــرّجل بـــســــبب عـــاطــــفـــتـــهـــا
وخــصـوصــيّـة تــكــويـنــهـا اخلُــلـقي
ومــشــاعــرهــا األنــثــويّـة  لــذلك من
الطـبـيعي أن تـكتبِ احلبّ والـغزل 
غير انها لم تقصر مداد قلمها عليه
ـا اقـتــحـمت مـيـدان األدب أبــداً وإ
واالجــتــمــاع والـفن  لــذا أجــد بـأن
ــرأة يُـعــد قـلـيالً الـغــزل في شـعـر ا
مـقـارنـة بـالــغـزل في شـعـر الـرجل 
ـــــرأة أصــــدق في رغـم أن شــــعــــر ا

بعض األحيان  .
{ هل الكتابة قدر يتملكنا أم نتملكه ?

- نـعم الـشّـعـر قـدَر وَالـشـعـر قُـدرة 
فالـشّـاعِـر يُـولَـدُ شـاعِـراً بـالـفِـطرة ..
يـــولَـــدُ ولــديـه مــوهـــبَـــة الـــشّـــعــر 
ـوهبـة هي الـقدرَةِ عـلى الـّتفـكـير فـا
ـــفــاهــيم واإلســتــدالل  وحتــديــدِ ا
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عـام  2004 حــدثت إنــتـفــاضـة خــجـول مـن جـانب وســائل اإلعالم األمــيـركي
ارسـات مخجلة إقترفهـا جنود وجنديات أميركان صحـفاً وفضائيات بسبب 
ـر ووزيــر الـدفـاع فـي سـجن "أبـو غــريب" الـذي مأل به احلــاكم األمـيــركي بـر
زمـنـذاك دونـالــد رامـسـفـيـلـد مــئـات الـسـجـنـاء. ونـشــرت تـلك الـوسـائل صـوراً
لسـجنـاء عراة تـمثل إحـداها جـنديـة أميـركيـة تسـتمـتع وزميـلهـا بتـعذيب أسـير
أُجبـر على التـعري فيمـا هنالك كـلب شرس أتى به اجلنـديان يهم بـاإلنقضاض

عليه.
زمـنـذاك وبـعد الـنـشـر تفـادى الـرئيس بـوش اإلبن ورامـسـفيـلـد ومـعهـمـا وزيرة
اخلـارجيـة كونـدولـيزا رايس اإلعـتـذار مِن الذي جـرى في "أبـو غريب" وإكـتفى

الثالثة بإبداء األسف.
ـشيـنة أن جـوزف بايدن منـاسبـة هذا اإلسـتحضـار من جانـبنـا لتـلك الواقـعة ا
الذي إسـتقبلْنا بشعـور احلائرين تنصيبه الرئـيس السادس واألربع للواليات
تـحدة خـلـفاً لـلرئـيس-األمبـراطـور دونالـد ترمب مـنـتصف نـهار األربـعاء 20 ا
ـشيـنة عـضواً يـنايـر/كـانون الـثاني  2021 كـان في زمن واقعـة "أبو غـريب" ا
في جلنـة الشـؤون اخلارجيـة في مجلس الـشيـوخ. ولقد هـزت وجدانه اللـقطات
صـورة لوقائع الـتعذيب في "أبـو غريب" فإقـترح أن يسـتقيـل رامسفـيلد وزير ا

الدفاع.
اآلن وبعـد ست عشرة سنة هـنالك آمال معقودة عـلى جوزف بايدن الرئيس أن
ـسـاج في تكـون مـشـاعره اإلنـسـانـية جتـاه أحـوال من الـتـعذيب لألسـرى وا
"أبو غـريبات" كثيرة بالذات في إسرائيل واليـمن وسوريا وليبيا تمثل مشاعره

إزاء الواقعة التي أشرنا إليها.
وقف الذي إتـخذه بايدن الـذي كان على الدرجة األُولى في وقـد يقال إن ذلك ا
شـيـنة أمـيـركان ـا إتـخذه إلن مـقـتـرفي الواقـعـة ا سُـلْم الـصـعود الـسـياسي إ
وأنهم وهـذا هو األهم في جيش الدولة العـظمى أميركا. وهذه حيـثية يؤخذ بها
ـا هي الالعب األكـثـر ـنــطـقـة وكـأ فـي حـال أن أمـيـركـا ال تـتـصـرف مع دول ا
فعـالية في أمن هذه الدول وسياساتها. ومثلما أنها تعطي لنفسها حق إصدار
الـعـقـوبـات وتلك سـيـاسـة إزدهـرت في سنـوات الـرئـيس تـرمب ولكـنـهـا لم تـبلغ
منـتهاها فـإن الواجب عليـها في ظل والية رئاسـية جديدة إسـتكمال الـتصحيح
الذي بـدأته في الـيوم األول لـها. ومع أن هـذا الـتصـحيح إقـتـصر عـلى قضـايا
داخلـية في معظـمها إالّ أن أميـركا التي تصـحح هي غير أميـركا التي كانت ال
ا معنـاه إنها كانـت تأخذ من اجلانب الـعربي أكثر تقـايض بشكل عـادل أي 
ا تـعـطي بل يـجوز الـقـول إنهـا غـرفت مواقف ومـسـاندات وإكـتـفت من الرد
عاقَب في نظر مجتمعه كما لو أنه مظلوم من بإصـدار عقوبات جعلت الطرف ا
عـطل لإلستـقرار واألمـن االجتـماعي. ولـنا في ظالم ولـيس مـنتـهجـاً السـلـوك ا
هذا الـذي يتـواصل حدوثه في لـبنـان وسوريا والـيمن ولـيبـيا مـا يعـكس فداحة
ـستـعاد حـدوثه في العـراق الذي ما أن وضع هذا الـسلـوك. كمـا لنـا في هذا ا
الـعـهـد الـكـاظـمي الـتـصـحـيــحي قـدمه عـلى سـكـة إعـادة الـنـظـر في تـوجـيـهـات
اإلحتواء والـتحضير إلنتـخابات تؤسس نتـائجها لسُلـطة تشريعيـة غير مرتهنة
زدوج عليه وفي وقت واحد. فالذي هو الرمز الفاعل حتى رأينا الرد السريع ا
ـالــكي يـعـتـرض عــلى رقـابـة دولــة مـحـايـدة لــعـمـلـيـة لـلـعـراق احملــتـوى نـوري ا
ان الذي أبقى العراق ثل البر اإلنتـخاب وهذا يعني أن االنتخابات إما تكون 
فـي حـال من اإلرتـهـان أو ال تـكـون. ثم يـحـدث الـشق الـثـاني من الـرد تـفـجـيـراً
ـرجأ حـدوثه فـي قلب ـا مـعـناه أن الـثـأر لـلـحـاج قـاسم ا بـنـكـهـة سـليـمـانـيـة و
كن البدء به نشآت أرامكو  أميركا وفي ديار أصدقائها على نحو ما سبق 
في عراق مـصـطـفى الكـاظـمي الذي كـان يـسعـى جاهـداً لـكي يبـدأ في الـعراق
ـباشـرة وعدم التـأجيل مـا يشبه عمـلية إعـادة النـظر التي خـطواتـها من حيث ا
الذي بـدأه الـرئـيس األمـيـركي اجلـديد وفـي اليـوم األول إلمـسـاكه قـلم الـتـوقيع

. على قرارات أُعدت له سلفاً
ـسـتـهـدفـيْن الـلـذيْن يــنـويـان بـصـدق تـصـحـيح مـا بـات أعـان الـله الـرئـيـســيْن ا
تـصـحـيـحه واجـبـاً وطـنـيـاً وإعـادة الـنـظـر في سـيـاسـات وإقـتـرافـات وخـطوات
ة. ونقـول ذلك من منـطلق كمـا أننا في الـعالم العـربي تواقون إلى وقرارات ظـا
أميـركـا الصـديقـة رداً عـلى أميـركـا التي أسـاءت إلـينـا أفـدح إساءة عـلى مدار
أربع سـنـوات. كمـا أنـنـا تـواقون إلى أن يـنـجـو الـعراق من
الشباك التي كبلت قراراته وإرادته الوطنية عل وعسى
في جنـاته ما يـؤسس لـنـجاة لـبـنان فال يـتـواصل ذبوًال
انية" في وجنـاة اليمن بحيث ال تذوب مقـولة "احلكمة 

"األسيد" احليثي.
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بيروت

حرب نـووية سـتؤدي ال سـامح الله
الى فناء البشرية

ســـــــــــاعــــــــــة الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــامــــــــــة
Dooms- :بــاإلجنــلـيــزيــــــــــــــــــة)

 (day Clockهي سـاعـة رمـزيـة 
إحداثها عام  1947من قبل مجلس
إدارة مـجـلـة عـلـمـاء الـذرة الـتـابـعة

جلامعة شيكاغو.
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ومـنـذ وقـت وضـعـها تـغـيـر تـوقـيت
الـــســـاعـــة  22مـــرة  اســـتـــجـــابـــةً
لألحداث الـدولية ووصـلت ذروتها
تحدة عندمـا بدأ كل من الواليـات ا
واالحتــاد الــســـوفــيـــتي بــتـــجــربــة

انــــا فــــوجـــئـت بــــهــــذه الــــســــاعـــة
الـعـجــيـبـة. وبـعــد بـحث  عـرفت ان
هــذه الـســاعـة تُــنــذر بـقــرب نـهــايـة
العـالم بسـبب الـسبـاق اجلاري ب
الـدول الــنــوويــة حــيث إن وصـول
عـقـارب السـاعـة إلى وقت مـنـتصف
الليل يعني قـيام حرب نووية تُفني
البشرية ويُشـير عدد الدقائق التي
قـبل مــنـتـصف الــلـيل إلى احــتـمـال

نشوب حرب نووية.
الـقـيامـة ال احـد يعـلم بـها غـيـر الله
عـز وجل لــكن بـعـض عـلــمـاء الـذرة
ارادوا تــنـــبــيه الـــبــشـــر بــاخـــطــار
الـسـبـاق بـ الـدول الـكـبـرى لـقـيام
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بغداد

غالف

شــعــر عــنــايـــة أخــضــر هــو شــعــر
الـعـذوبـة والـرقـة والـعـشق والـنـقاء
ـشـاعــر االنـسـانـيـة واالحـسـاس وا
الـــســامــيــة  مــصـــحــوبــا بـــنــضج
جتربـتها وسمـو لغتـها وشفافـيتها
وقــدرتــهـا االســلــوبـيــة والــبالغــيـة

والفنية .
صدر للشاعـرة عدة دواوين شعرية
مـــنــهــا (مـــاســة الـــشــرق) و (طــيف
شـــتـــاء)  فـــضال عـن الـــعـــديـــد من
ــؤلــفــات الــكــتـب وا
األدبـــــــــيـــــــــة

والفكرية .

ــســاحـة نــسـلط الــضـوء في هـذه ا
عـــلى جتـــربـــة الــشـــاعـــرة ورؤاهــا
األدبــيــة واالبــداعــيــة  فــكــان هــذا

احلوار :
{ هل لك أن تـعـيـدنـا إلى حـقل تـكـوينك
األول  لـنـقف ســويـا عـلـى ضـفـاف هـذا

التشكل ?
- ولـــدتُ وتـــرعـــرتُ في بـــيتٍ أدبيّ
مـتأثّـرةً بشـعـر والدي رحـمهُ الله ..
وقــــد ورِثتُ الــــشّــــعـــــر عــــنه وحبَّ
ا طالعة والبحث والتفكّر  ولطا ا
كان يحثّني ويّشجعني على ذلك .
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{ مـن اكـتـشـف نـبـوءة الــشـعــر عـنـدك 
وكـيف كانت بـدايتك مع الـكتـابة والـنشر

?
   ظـهــرت عـنــدي في سن مـبــكـرة 
فـكــنت أجـد نــفـسي عــاشـقـة لألدب
والــــنـــظـم وقـــراءة الــــروايـــة وحب
الفلـسفة  وعندي سرح شاسع من
عــالَم اخلـيـال أجتــول فـيه وأجـسّـد
من خالله أجمل اللوحات األدبية .
{ هل كــــتـــبت قــــصــــيـــدتـك أم مـــا زلت

تبحث عنها ?
- في كلّ قــصــيــدةٍ أجــدُ جـزءً مــني
ولكن ال أدري متى تكتمل قصيدتي
 فـــمــا أدريهِ حـــتى اآلن هــو أنّ بي
شوقاّ يفوقُ صبري ألنْ أفرِغ ما في
حَـنــايـا قــلـبي من فــيض مــشـاعـر 
فـإنّه أشــبه بــغـديــرٍ يــتـدفّق وإن لم

ا فيهِ يختنِق  . يفضِ 
{ الــشـعــر حـيــاة واحلـيــاة شـعـر .. أي

اذا ? العبارت األقرب إليك  و
  األقـرب إلـيّ هـو انّ الـشّـعـرَ حـيـاة
ولـيـسـت احلـيـاة شـعـرا .. فـالـشّـعر
عالَم آخَر وحياة أُخرى تُضافُ إلى
احلـيـاة الـعـاديّـة  وجـمــالُـهـا أنـهـا
تـأخـذ بـك وتـنـقـلك من عـالم الـواقِع
ــــادة واحملـــســــوس إلى وعــــالم ا
عـــــوالِم أخــــرى كــــعـــــالم األحالم
وعـــالَم اخلَـــيــال  وبـــالــرغم من
كونِهـا وليدةُ الواقع فـإنها غير
مـحـكـومـة لـنــظـامه وقـوانـيـنه
ــا يــســمى وغـــيــر مــقــيـــدة 

الزّمكان  .
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{ يـغـلب عـلى شـعـرك الـصـفة
الــوجـدانــيــة والـرومــانـســيـة 
فـــهل هـي مـــحـــاولـــة إلعــادة

الدهشة إلى العالم?
- ال أعـتـبرهـا مـحـاولة
إلعـــادة الــدهـــشـــة إلى
ـا الــشـعـر الـعـالم  إ
الـــوجــداني هـــو لـــغــة
الـوجــدان والــعــاطــفـة
واخليال  وهو تعبير
مــبــاشــر عن مــشــاعــر
اإلنسان وظهور ذاتية
الــــــشـــــــاعــــــر وبــــــوح
إحـسـاسه ومـا يـشـعر
بـه مـن أَلَـم وعــــــــــذاب
وشـوق وحــنـ وكـره
ورفض ومـــــا إلى ذلك
ــــــــــشــــــــــاعـــــــــر مـن ا
وهــو اإلنـــســـانـــيــة  
انـفعـال عاطـفي متّـقد
مـن تـــــــوهّج الـــــــذّات
ــــتــــأثّــــرة بـــكـلّ مـــا ا
حـــولـــهـــا  ومـــعـــظم

عـنــايــة أخــضـر شــاعــرة لــبـنــانــيـة
مـتـفـردة  تــمـيـزت بـوفـرة عـطـائـهـا
ا الشـعري عبـر نتاجـات نوعية  
أهـلـهـا لـتـحـتل مـكـانـة مـرمـوقـة في
شهد الـشعري والثقـافي اللبناني ا
 فـــلـــقــبـت بـــشــاعـــرة جـــبل عـــامل

وشاعرة اجلنوب .
   تنتـمي الشاعرة عـناية إلى أسرة
أدبـيـة  فــوالـدهـا الـشــاعـر حـسـون
ـا أسـهم بـشـكل كـبـيـر األخـضر  
في إثراء جتربتها الشعرية  فضال
ـــعـــرفي والـــثــقـــافــة عن الـــعــمق ا

تجددة . ا
حـلــقت عــنـايــة أخــضـر في
فــضــاءات الــشــعــر  عــبــر
قــصــائــدهــا الــتي يــفــوح
مــنـهــا صـدق االحــسـاس
واجلـــــــــــمــــــــــال واحلـب

واحلـن واالنـسـانـية 
فـضال عن لـغـة مـكـثـفة
تـعـكس عمـقـا معـرفـيا
وثراءا لغويا ودالليا
وجــمـــالــيـــا بــهــدف
الــتــحــلــيق في أفق
الصورة الشعرية.

بيروت
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كربالء

ـادة االولى مـن الـدســتــور الــعـراقـي أن نـظــام احلــكم فــيه نــيـابي جـاء فـي ا
قـراطيـة في العـراق ال تعدو ـقراطي. لـكن ومنذ سـبعـة عشـر عامـاً والد د
أن تـكون شبحاً باهتاً بال روح وأن كل ما يجـري فيه يعكس وبصورة عميقة
ـان بهـا وتـربـصـاً لفـرصـة االجـهاز ـقراطـيـة وعـدم ا احـتقـاراً لـلـثـقافـة الـد
وت بل على الباقي ترنحة على سرير ا شلولة ا الـنهائي ليس على روحها ا
من شكليتها. هذا القول ليس مجرد ادعاء يلقى على عواهنه بل له ما يدعمه
عـلى صــعـيـد الـواقـع. فـمـنـذ عـام  2003وال صـوت فـي الـعـراق يـعــلـو عـلى
قـراطية أن تـتعايش جنـباً الى جنب مع كن ألي د صـوت السالح. فكـيف 
ـقراطـية ـسلـحـ وعنـفـهم السـري أو الـعلـني. الـد سـطوة الـسالح وارادة ا
ثقـافة  تعـتمد الـتنافس احلضـاري ب متـنافسـ يؤمنون بـاالنتقـال السلمي
ـعـارضـة الـعـلـنـيـة سـواء في الـشـارع أو حتت قـمـة والـشـفـاف لـلـسـلـطـة وبـا
قراطـية ال مكان لقوة السالح وكل سالح خارج يد ان. في احلياة الد الـبر
سـلطـات الـدولـة هو سالح غـيـر شـرعي مهـمـا كـانت تسـمـيـاته كـبيـرة ورنـانة
ـسـلح خـطـراً كـبـيـراً على وتـضـرب علـى األوتار الـعـاطـفـيـة. يـشكـل العـنف ا
االنـسجـام اجملـتـمعـي بل ويهـدد كـيـان أي مجـتـمع بـالـتفـكك ثم االنـهـيار. ان
ـعـديـة الـتي ـا يــكـمن في جـرثـومــته ا اخلـطـر األكـبــر في انـفالت الـسالح ا
سـرعان ما تـنتقل من اقـتصاره عـلى جمـاعة واحدة الى جـماعات عـدة بفعل
االنــشــطــار واالنـسالخ وحتـت تـأثــيــر عـوامـل الـتــنــافس والــربـحــيــة وضـغط
تصارعة أو حتت واقع تـوزيع األدوار. عاجالً أو آجالً ستتحول األجـندات ا
ـا ستـكـون صـورتـها الـبالد الى سـاحـة معـارك لـيس بـإمـكـان أحد الـتـنـبـؤ 
الـنهـائيـة. ينـزلق العـراق الى هـذه الهـاوية كـما تـشيـر مشـاهد الـسالح الذي
يـلعلع في األزقة والـشوارع والساحـات كما وعنـد انعطافـات الطرق وال فرق
كـن أن يجتمع النـقيضان الـسالح اخلارج عن سيطرة بـ ليل أو نهار. ال 
قراطـية التي نص عليـها الدستور مـؤسسات الدولة الـرسمية من جهـة والد
دنيـة التي تـريد بنـاء دولة يكـون للـقانون فـيها وتـعمل من أجلـها القـطاعـات ا
الـيد الطولى بل الـوحيدة فأما دولـة القانون حـيث يأمن فيها
ـواطن االعزل عـلى حـياته أو غـابة تـعـلو فـيهـا أصوات ا
سـدسات والكاتـمات حيث بهـا يغلب القوي الـبنادق وا
قراطـية التي ظلت مجرد الـضعيف وعندها تـموت الد

شبح يترنح على صفحات الدستور. 

w½U¦ « Êu½U  ≤± WMF

ـا اعاد لـنا اسـتيـقـظت بغـداد على دمـاء روت سـاحة الـطـيران في مـشهـد ر
دة ـشـؤومـة الـتي عـاشـهـا العـراق فـي ا ذكـريـات الـدمـار واخلـراب وااليـام ا
ـاضية تلك االيام التي سلبت منا الكثير و دفعنا فيها الغالي و النفيس من ا
أل انـهـا دائـمـاً خلف ـصـلـحـة من? ال اجـد االجابـة عـلى وجـوه ا وراء من? و
الـكواليس هـذه الكواليـس التي لم نفـهمهـا بعد التـي لم نتعـلم منهـا بعد التي
ــشـهـد الـدامي لــكـانـون الـثـاني  2021 نـعم انه دفع الـعـراق الــكـثـيـر نـعم ا
مـشهـد بـواقع دماء عـراقيـة تـكسب لـقـمة عـيـشهـا نعم مـزيـد من االرامل نعم
مـزيد من اليتامـى نعم مزيد الشـهداء نعم مزيـد....و مزيد..... من يسمع من

يشاهد من يطالب بهذه الدماء? 
ـسلسل شـاهد ام هـناك حلـقات اخـرى لهذا ا هل انـتهت ا
ـاضية? هل يـستـمر الـعطاء ـستمـر  على مـر العـقود ا ا
دون ان نـلمس ثـمـرة هذه الـدماء الـتي سالت و سـتظل

تسيل و ال نعرف الى متى و الى اين?
ـكـر الـله والله ـكرون و  لـكن و ذكـر بقـوله تـعـالى (و

اكرين). خير ا
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qŠ«— Ÿb³∫ وجيه عبد الغني في ادوار تمثيلية

وت { اورلـيان (فرنسا) (أ ف ب) - غيّب ا
اجملـازف الــسـيــنـمـائـي الـفـرنــسي الـشــهـيـر
ي جـولـي الـذي أدى دور بـديل عدد من ر
شاهد اخلطـيرة بينهم جنوم الـسينمـا في ا
آالن ديـلـون وروجـر مـور وشـون كـونـري إذ
تـوفي مـسـاء اخلـمـيس عن عـمـر يـنـاهـز 90
عــامــاً جـــرّاء إصــابــتـه بــفــايـــروس كــورونــا
ـــســــتــــجــــد عــــلى مــــا أفــــادت مــــصـــادر ا
مـتـقـاطـعـة.وفـارق جـولـيـ احلـيـاة فـي غـرفة
ـركزة في مـستـشفى مـونتـارجيس العـنايـة ا
(وسط فـرنسـا) التي أُدخل إلـيـها مـنذ بـداية

الشهر اجلاري.
وقـال احد أقـاربه لـوكالـة فـرانس برس (لـقد
رحل في نـهــايـة مــسـاء اخلـمــيس. كـان ذلك
مـتوقعا إذ كـان حتت التنـفس االصطناعي).
واكد الـوفـاة نـائب مـنـطـقـة لـواريه جـان بـيار
دور صـديق اجملـازف الـراحل الـذي شـارك
في  1400عـمل من أبـرزها سـتة من أفالم
ي سلـسـلـة جـيمـس بونـد.وكـانت مـسـيرة ر
ـــولـــود عـــام 1930 بــــدأت في جـــولـــيــــ ا
1964  عندما عرض عليه مجازف آخر هو
ــشـاركــة في تـصــويـر فــيـلم جــيل دوالمـار ا
فـانتـوماس.وروى في مـقابالت سـابقـة (كنت
بطـل فرنـسا في سـباقـات الدراجـات النـارية
وكــان (فـريـق الـفــيـلم) بــحـاجــة إلى شـخص
لــقــيـــــادة دراجــة نــاريــة واحلـــلــول في هــذا
مثـل جان ماريه). ـشهـد مكـان ا ا
وأضـاف (لـقد وقع االخـتـيار

عليّ).
وكـان هـذا الدور بـاكورة
خـــمــــســـ عــــامـــاً من
الـــــعـــــمـل مع أعـــــظم
اخملــــــــرجـــــــــ من
أبــرزهم فـــرنــســوا
تــــروفـــو ولـــيـــوس
كـــــــــــــــــــــــاراكــس
وتـيـريـنس يـونغ
وســــــــيـــــــــدني
بــــــــــــــــــــوالك
وكــــــذلـك مع
أهـــــــــــــــــــــــم
. ــمــثــلـ ا
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ـطرب السـوري اطلق أغنـيته اجلديـدة (خط أحمر) ا
ـصريـة عبر صـفحـته على (يـوتيوب) من بـاللهـجة ا

كلمات وأحلان محمد يحيى وتوزيع عمر صباغ.
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قـيم في بلجيكـا صدرت له حديثاً الـكاتب العراقي ا
عن دار فـضــاءات لـلـنــشـر بــعـمـان روايــة (الـوقـائع
ُـربكة لسيـدة النيكروفـيليا)و تقع في 252 صـفحة ا

توسط. من القطع ا
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ي االردني صـدر له حـديثـا كـتاب(اإلصالح االكـاد
ـداخل) يـتـنـاول فـيه الـتـربـوي- أطـر الـسـيـاسـات وا
داخل إلصالح الـتربـية في الـدولة الـعربـية األطـر وا

واألردن بشكل خاص.

U¼bÒKIð w³¼Ë ¡UHO¼ WMÐ≈
ابـنـتهـا دانـيال وحـصـدت أكـثر مـن نصف
مليون مشاهـدة.وظهرت فيّاض في مقطع
الفيـديو الذي شـاركته عبـر حسابـها على
إنــسـتـغــرام وهي تـغــني وتـرقص بــرفـقـة
ابنتـها على أنـغام األغنـية الشـهيرة التي
يـرقص علـيـها بـائع اآليس كـر الـتركي
وعـلــقت قــائــلــة: (اشــتــقـتــوا لــفــقــرة أنـا
ودانـيال? شـوفـوا حــركـاتـهـا بس..نـوتـيال
ـة وكل وسـكـر مـحـلي مـحـطـوط علـى كر
شي حـــلــو بـــحــيــاتـي).وفي الــواقع رأى
ــتـابــعــ أن زيـنب فــيـاض الــعـديــد من ا
تــشــبه والــدتــهــا هـــيــفــاء وهــبي شــكــلًــا
وصوتًا كمـا أنها تتـراقص وتقوم بنفس
احلـركــات كـمـا أكــد الـكـثــيـرون أن زيـنب
تستغل اسم والدتها في الشهرة وهو ما
جـعـلـهـا أيـضًـا جتمـع أكثـر من  850ألف
متـابع علـى صفـحتـها في إنـستـغرام. في
ذات السـياق كـانت فيـاض قد ظـهرت في
لـقاء تـلـفـزيـوني في شهـر تـشـرين الـثاني
ــاضي وأشــادت وقــتـهــا لــلــمـرة األولى ا
بــوالــدتــهــا مــؤكــدة أنــهــا الــســبب وراء
شـعبـيـتهـا عـلى مواقع الـتـواصل وكانت
قـد استـخـدمت للـمـرة األولى أيـضًا خالل
حديثها لقب (أمي) لوالدتها هيفاء وهبي
وذلك بـعـد الـقـطيـعـة الـتي دامت بـيـنـهـما

لسنوات طويلة.
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أثــارت زيـــنب فـــيـــاض ابــنـــة الـــفــنـــانــة
الــلـبــنــانـيــة هـيــفـاء وهــبي اجلـدل عــبـر
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي في اآلونـة
األخــيــرة حـيث شــاركت فــيــديـو جــديـد
ظهرت وهي تـغني وتقلـد والدتهـا برفقة

œuFð Ê—uŁ

W{U¹d « v ≈ مـثل السـوري جمـال سلـيمان ومن ا
ـوسم الرمـضاني قـرر عرضه في ا ا

قبل. ا
ـمثـل ـسلـسل أيـضاً ا يشـارك في ا
سميحة أيوب وسهر الصايغ أحمد
فـــؤاد ســلــيم ومـــهــا نــصــار وفــرح
ـسـلسل في الزاهـد وتـدور أحداث ا
إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض
والـــتــشــويـق من خالل شــخـــصــيــة
ســلــيـمــان والــذي يـقــدم شــخـصــيـة
مــحــامي مــخــضــرم يـحــقق فـي أحـد
سلسل القضايا التي تقلب أحداث ا

رأسًأ على عقب.
وشــــاركت يــــاســـــ في الــــســــبــــاق
الـــرمــــضـــانـي من خالل مــــســــلـــسل
ـصـريـ ـمـثـلـ ا (فالنـتـيـنــو) مع ا
داليا الـبحيري دالل عبد عادل إمام 
فـتي الـعـزيـز عـمـرو وهـبـة هـدى ا
ـيـرغني من سـليـمـان عيـد حـمدي ا

ن بــهــجت قــمــر وإخـراج تــألــيف أ
رامي إمام.

ـــطــرب مـن جـــهـــة اخــرى أنـــتـــهـى ا
ـصـري بـهـاء سـلـطـان من تـسـجـيل ا
أول أغـنـيـة له بـعـد غـيـاب طـويل عن
الي من معجبيه الساحة الفنية وا
ومحـبـيه.وأعـلن أن (األغنـيـة من ب
 4أغنيات متبقية من ألبومه األخير
سيجارة وذلك تنفيذا حلكم قضائي
لــصـالح شــركــة فـري مــيــوزيك الـتي
ـــنـــتج الـــفـــني نـــصـــر ـــلـــكـــهـــا ا
مـــحــروس).وأشــار إلى لـــصــحــيــفــة
ـصـريـة أن (األغـنـيـة حتـمل الـوطن ا
اسـم أنـــا الـــغـــلــــطـــان) وأوضح أنه
(يــتـــبــقى له  3أغـــنــيـــات أخــرى من
قبل فترض استكمالها األسبوع ا ا
هـي رامي احلــــــمـــــول وده حب وال
وليالي طويـلة).وعن خطواته الـفنية
ــقـبــلـة بـعــد ألـبــوم سـيــجـارة أكـد ا

{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكـــاالت - نـــشــرت
مـثـلة األمـريـكيـة بـيال ثـورن صورا جـديدة ا
لـها عـلى حـسـابـهـا اخلـاص عـلى أحـد مواقع
الـتواصل االجتـماعي وهي حتـتفل بعـودتها
ـــارســــة الــــريـــاضــــة في الــــنـــادي الـى 
ثير للجدل في األمر وفقا الرياضي. وا
ــوقع الـفن هـو انـهـا ارتــدت بـنـطـلـونـاً
أحـمـر الـلون ضـيـق من اجلـلـد بـيـنـما
اخــــتـــارت عـــدم ارتــــداء اي شيء من
األعــلى.ووقــفت بــيـال أمــام الــكــامــيـرا
اللــتـقـاط صــورة لـهـا ولم يــظـهـر سـوى
ظهـرهـا وعـلّـقت عـلى الصـورة بـقـولـها:

(لقد بدأت بالتمارين مرة اخرى).
رة األولى التي تثير بيال وهذه ليست ا
ثـورن فيها اجلدل من خالل منشوراتها

وتصريحاتها.

الـتشكيلي السوري اقام في صالة منتدى الفن ارت
ـعــنــون (أمـا بــعـد) فـورم فـي الـســويـداء مــعــرضه ا

قاسات مختلفة. ويضم 34 لوحة 

الــتــدريـــسي في قـــسم االقــتـــصــاد بــكـــلــيــة االدارة
واالقـتصـاد في جـامعـة بغـداد شـارك في محـاضرة
ــردود االقـتـصـادي افـتـراضــيـة لـلــكـلـيـة بــعـنـوان (ا

واالجتماعي لتخفيض قيمة الدينار العراقي).

مـثل العـراقي تلقى اخملـرج وا
امـــنــيـــات االوســـاط الـــفـــنـــيــة
واالعالمـيــة بـالـشـفـاء الـعـاجل
بــعــد تـعــرضه الزمــة صــحــيـة

ارقدته فراش العافية.

الـبـاحث العـراقي فـاز بـجائـزة الـشـيخ زايـد للـكـتاب
ؤلف الشاب عن كـتابه(علم الكالم االسالمي فـرع ا
ان  –يـوسـف فا أس ـسـتشـرقـ األ في دراسـات ا

وذجا). أ
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الـسفيـر السابق في وزارة اخلـارجية الـعراقيـة غيبه
اضي في العاصمة االردنية عمان. وت السبت ا ا

بيال ثورن

بـــدوره رحب عــويــد بـــهــذه الــزيــارة
لـالطالع عــلى الـــثــقــافــة الـــعــراقــيــة
ــتـحــفـيـة في وبــضـمــنـهـا االعــمـال ا

الدائرة عن قرب.
ـــديـــر الـــعـــام الى (أهـــمـــيــة وأكــد ا
التعاون ثـقافيا فـضال عن مد جسور
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زار الـســفـيـر الــتـونــسي في الـعـراق
رضـا زقـيـدان دائـرة الـفـنـون الـعـامـة
ــديـر ــديــر ا وكــان في اســتــقـبــاله ا

العام للدائرة علي عويد.
ـتـحف وجتـول الــسـفـيــر في قـاعــة ا
الــوطـني لــلـفـن احلـديث الــذي يـضم
اعماالً متـحفية عـراقية.وأكد الـسفير
الــتــونــسي عــلى (ضــرورة الــتــبـادل

الثقافي ب البلدين).
 مــتــمــــــــــنــيــاً أن (تـكــون الــظـروف
جــيـدة لــيـسـتــرجع الــعـراق عـافــيـته
ـا الــثــقــافــيـــــــــــة بـصــورة كــامــلــة 
للعراق من تاريخ اصـيل في الثقافة
والــــــتــي هـي الــــــنـــــــمـــــــوذج االرقى
واالسـمى بـ احلــضـارات الـعـربـيـة

ة). القد
ـدرسة الـعـراقيـة التي وأضاف أن (ا
تمـثل الهـوية الـثقـافيـة للـعراق الذي

يصنف ضمن أعرق حضارة).

واجلــــمــــال من اكـــمــــال مــــشـــوارهم
االبداعي واحلياتي  والسعي لرسم
تفـاصيل االمـل والكـرامة)  مـترحـماً
في الوقت عـيـنه (على أرواح شـهداء
العراق االبرار الذين ما زال يخلدهم
الــــفـن الــــعــــراقي بــــاروع صــــورة) .

الــتــبــادل الــثــقــافي واخلــبــرات بـ
ستقبل).. البلدين في ا

الى ذلك قـال رئـيس ديـوان الـرئـاسـة
مـهـنـد حـسـام الـدين أن (االرهـابـيـ
والـفـاسـدين واعـداء االنـسـانـيـة  لن
يـسـتـطــيـعـوا ثـني أنـصـار الـوطـنـيـة

واضاف رئيس ديوان الرئاسة خالل
زيـارته دائــرة الـفـنـون الــعـامـة وفـقـا
للمكتب االعالمي في ديوان الرئاسة
 أن (حـقل الشـوك احملـيط بـنـا يجب
ان نــزرع فـــيه بــعض الـــزهــور الــتي
تــعـطي مـعــنىً لـلـحــيـاة ونـعــتـقـد ان

مــركــز الــفــنــون هــذا جنح في جــمع
التـنـوع الثـقـافي العـراقي في بـودقة
واحدة ورسم صورة مشـرقة للعراق

وحد). القوي ا
واطـلع حــسـام الـديـن عـلى عـدد من
ــعــارض الــفـنــيــة ومــتـحـف الـفن ا
ـعـاصر مـثـمـنـاً (دور مـديـر دائرة ا
الــفــنــون الــعــامــة عـلـي عـويــد في
اســتـــقــطــاب الــشــبــاب الــعــراقي
ووضعهم على الطريق الصحيح
لـرفـد مــدرسـة الـفن الـتــشـكـيـلي
واالبـداعي في الـعـراق بـقدرات
جــديـدة تــكـمـل مـســيـرة كــبـار

الفنان العراقي ).
ورافـــــــــــــق الــــــدكــــــتـــــور
حـسـام الــدين في زيـارته
ــســتــشــارين عــدد من ا
ـــديـــرين الـــعـــامـــ وا
بــرئــاســة جــمــهــوريـة

العراق .
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ـمثل وجـيه عـبد الـغني سجل اخملـرج وا
حضورا رائعا في ثمانينات وتسعينيات
ـنـصـرم وكـان صـديـقـا واسـتـاذا الـقـرن ا
ومحبـا لكل زمالئه واصـدقائه واسس له
جمـهـورا محـبـا كبـيـرا وعشـقـته العـائـلة
الـعــراقــيــة من خالل مــاقــدمه من اعــمـال
مسرحية وتلفزيونية ستبقى في الذاكرة
ـتـلك قدرات فـنـية اضـافة الى والراحل 
التـمـثـيل فهـو مـوسيـقي شـهـد له الكـثـير
ـوسـيـقـيـ وكــان فـنـانـا تـشـكـيـلـيـا من ا
رائـعـا بـشـهـادة رواد التـشـكـيل الـعـراقي
.وفي ذكـــرى رحــــيـــله الـ  23الـــتي حتل

نستذكر معاً محطات من حياته. اليوم 
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 ولــد عـــبــدالــغـــني في آب عــام 1933م 
والده عبدالغني مصطفى اول كاتب عدل
في الـــعـــراق  انـــهى جـــزءاً من دراســـته
ــنــطــقــة عــكـد االبــتــدائـيــة في الـالتـ 
ـتــوســطـة ـرحــلــة ا الـنــصــارى  اكــمل ا
والثانوية في االعدادية الشرقية للبن 
دخل مــعـهــد الــفـنــون اجلــمـيــلــة  وعـ
عـهد نفـسه  ثم ع مدرسا مدرسا في ا

علم .. في معهد ا
ـــعــهــد كــان دور  من ادواره االولى في ا
(قــيس) في مــســرحــيـة قــيس ولــيــلى ثم
مـسـرحـيـة ألف لـيـلـة ولـيـلة  كـمـا سـاهم
بــتــأســيس فــرقــة  14تــمــوز عـام 1958

بــدأت عالقــته بــالــتــلــفــزيــون حــيث قــام
بـأدوار  شـهـريــار في ألف لـيـلــة ولـيـلـة 
ورمضـانـيات  ومع اخلـالـدين وغيـرها 
وعمل مـديـرا لـلفـــرقـة الـقومـيـة لـلتـمـثيل
عام 1967 ثم مديـرا لالنـتـاج في االذاعة
والتـلفـزيون  ومـديرا لالنـتاج في شـركة
بابل لالنـتـاج السـيـنمـائي والـتلـفـزيوني
ـسرحـية نـذكر مثل الـعديـد من االعـمال ا
مــنــهــا : الــدبــخــانــة  وجــزة وخــروف 
والـلي يـعـوفه احلــرامي  ويـاخـذه فـتـاح
الفـال  وخان بـطـران وغيـرهـا  كمـا قدم
الـعـديــد من االدوار الـتـلــفـزيـونــيـة نـذكـر
مـنــهـا  مـســلـسل نــاديـة  وســهـرة خـيط
الــبــريـــسم  ومــســلــسـل غــاوي مــشــاكل
وغيرها .. كما عمل مقدما لبرنامج زوايا
الكـاميرا الـذي نال جنـاحا واقـباال كـبيرا
من مشاهدي التلفزيون  كما قدم العديد
من االدوار الــســيــنــمــائــيــة مــنــهــا افالم
ئة) اجلابي  وجسر االحرار  و(100 با
وله مـــواهب عـــديـــدة مـــنـــهـــا : الـــرسم 
والعـزف عـلى الـكـمان  ويـكـتب الـشـعر 
تـزوج وعــمــره كـان  17عـامــا  وله بـنت
اســمــهـا لــيــلى مــقــدمــة بــرامج اطــفـال 
وقــــيـس .. وودع احلــــيـــــاة في يــــوم 26

كانون الثاني 1998.
وعنه قالت ابنته ليلى وجيه في تصريح
ـا ألني كــنت بــيـنــهم دائــمـا سـابـق ( ر
فـيـبــدو اني كـنت في مــرمى بـصـرهم في

حـالـة حـاجـتـهم لـلـطـفلـة فـي اي دراما او
مسرحـية وهـكذا كـنت. فقـد اشتركت في
أول تمـثيـلـية تـلفـزيونـيـة ولم يكن عـمري
قـد جتــاوز األربع سـنــوات مع األسـاتـذة
العمالقة  سـليم البصري (حجي راضي)
حــمـــودي احلــارثي عـــمــانــوئـــيل رســام
وروميـو يوسـف وكانت كل الـتمـثـيلـيات

وعموم البث آنذاك مباشرا. 
 ويبـدو بعـد جناحي عـلى ما اعـتقـد فقد
اخـتـاروني مـعـهم في مـسـلـسل ألف لـيـلة
وليلة الذي كان يعرض اسبوعيا في ليلة
كل يـوم جـمــعـة حـيـنـهــا كـانت فـرقـة 14
تمـوز التي يـعمل بـها والـدي وجيه عـبد
فـضلة لـدى مؤسسة الغني هي الـفرقة ا
األذاعـة والـتــلـفـزيــون ولـعـلـي هـنـا وأنـا
أسـتــعـرض تــلك االحـداث واأليــام اتـذكـر
وجـوهــا جـمــيـلــة ورائـعــة طـبــعت احـلى
الذكريات في مخيلتي مثل مائدة نزهت
نــاظـم الــغـــزالي ســلـــيــمـــة بــاشـــا مــراد
وآخرون غـيـرهم يطـبـعون قـبالتـهم على
خدودي الـطريـة او جبـهتي الـفتـية انـها
وأذكر ايـام وأسـمـاء وذكـريات ال تـنـسـى 
في تلـك الفـتـرة أني أشـتركت فـي الكـثـير
سلـسالت ومنـها: رمضـانيات و مع من ا
اخلـالــدين وتـقــاسـمت دور الــبـطــولـة في
عـيش وشـوف لكـن من الـطريـف أن اذكر
ثل حلقات حادثة مرّت عليّ حينـما كنّا 
تـمثـيـلـيـة يـتـيـمـة وكان عـلى أبـي الراحل

تتقدم الواحدة تلو االخرى واليدين ح
حتـمل احــدهـمــا سـيــكـارة والــثـانــيـة قـد
ترتـمي داخل اجليب الـذي استـوطن تلك
الـيــد بــكل مـحــبــة واحـتــرام النــهـا الــيـد
تختـبا لداللـة درامية وتعـبير يـنتمي الى
الـذهن واجلـمـال لم يـكن يـفـعـلـهـا هـروبا
ابدا وال اسـتـراحة والمـوت بل هي حـياة
ـمتلئ نـياش من فعل مهم وداعـا ايها ا
اخــمص قـــدمه حــتى اعـــلى راسه وجــيه
ـــســـرح وال امــام الـــذي لم يـــشب عـــلى ا
ـمثل الذي يخلق لـنفسه لقطة الكاميره ا

ــكــيـاج كــبــيــرة الحتــتــاج 
وداعــــا يـــــامــــصــــدرا
لـلـطـاقـة اجلـمـالـيـة
الــــــتي يــــــفــــــوح
عـطـرهـا روعـة
وانت تراقب
هـــــــــــــــــــــذا

الوجيه).

ـشـاهد وجيه عـبـد الغـني وضـمن أحد ا
أن يـصــفــعـنـي عـلى وجــهي ـ يــضــربـني
بـعجـل ـ وقـد كان مـن القـوة أن  أدى ذلك
الى ارتبـاكي ونـسـيـاني لـدوري واحلوار
ــفـروض أن اؤديـه! فــمـا كــان من بــاقي ا
مثلـ وأثناء البث الـذي كان مباشرا ا
اال ان يــبــتــدعــوا طـــريــقــة ألخــراجي من
لـكن ــســلـسـل  ـشــهــد من اجل انــقـاذ ا ا
الــقــضــيــة لم تــنــتـه عــنــد ذلك بل كــانت
حـيــنـمــا انـتــهى الـتــمـثــيل والـتــصـويـر
ـرحــوم الـفـنـان نـوري الـراوي فـأنـبـرى ا
الذي كان حاضرا وقـال لوالدي ـ مازحا ـ
عـــبــارتـه الــشـــهـــيــرة: ( هـــذا اخلـّــــد مــا
يـنـضـرب هـذا اخلـد يـنـبـاس)  الـرحـمـة

على روحيهما الطاهرة الطيبة ).
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وكـــان فـــنـــان الـــشـــعب الـــراحل يـــوسف
العاني صديـقا مقـربا للـراحل وجيه عبد
ـتـمـيـز  الـغـني وكـتب حـ فـاته (رحل ا
ثقف والفنان لتزم  الواعـي وا رح  ا ا
وسـيقي ـمثل والـتشـكيـلي وا اخملرج وا
.الــلــطــيف الى درجــة ان الــعــ التــتــرك
سرح متابـعته وهـو يتـحرك بثـقة عـلى ا
ـيزة ان او امام الـكـامـيـرا وابتـسـامـته 
ــوقـف حــزيــنــاً او ســـعــيــداً فــهــو كــان ا
ــواقف بــابــتــســامـة يــســتـقــبل جــمــيع ا
وتعابـير مـختلـفة يصـحبـها تعـامال ذكيا
من العين والفم واالنف والساق ح

سـتقبل) سلـطان (أنه لم يـفكـر في ا
مـشـيـرا إلى أنـه (يـتـلـقى الـكـثـيـر من
العـروض الفـنـية في الـوقت احلالي

ولم يستقر على أي منها).
وتـابـع سـلـطــان (أنه يـصب تــركـيـزه
حــالـيــا عـلى االنــتـهــاء من تـســجـيل
ـتبـقية مـن ألبومه األغنـيات األربع ا
ــنـــتج نـــصــر ســيـــجــارة لـــصـــالح ا
ـــنـــتـج نـــصـــر مـــحـــروس). وكــــان ا
مــحــروس قـد فــاجــأ مـتــابــعـيـه عـلى
موقع تويـتر األربعاء بـنشره صورا
وهو بـصحـبة سـلطـان وأعلن مـعها
أنه (عـــاد مــرة أخــرى لــشــركــة فــري
مــــيـــوزيك) كـــمـــا وصـــفـه بـــأنه ابن
الـشــركـة.وغـرد مــحـروس مع صـوره
مع سلـطـان: (ابني في الـفن وأخـويا
وصـــاحـــبـي وعــشـــرة عـــمـــري الـــلي
بـتــشـرف بـيه بـهـاء ســلـطـان مـبـروك
الرجوع لبيتك).لكن يوسف إبراهيم
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قوة شخـصيتـك تساعـدك على عرض آرائك بـبراعة .
يوم السعد الثالثاء.
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ال تـــتـــردد الـــيـــوم فـي قـــبـــول دعـــوة عـــلى االفـــطـــار.
شعربالتوتر واإلرتباك.
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عـــلـــيك أن تـــتـــحـــمل أي مـــعـــارضـــة وتـــقـــاوم مــيـــلك
للغضب.رقم احلظ 2.
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الــفــلك يــطــالــبك بــالــتــمـاسـك واحلـفــاظ عــلى تــوازنك
النفسي.يوم السعد االحد.
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ال تــبــالغ فـي حــســاســيــتك وتــمــردك عــلى الــقــوانــ
العائلية.يوم السعد االربعاء.

¡«“u'«

الـوضع الــفـلــكي دقـيـق وعـلــيك أن حتـمي نــفـسك وال
تتورط بالدخول في مناقشات مستفزة.

”uI «

عـليك بـالتـحـفظ وعدم اإلعالن عن قـلقك.يـوم مشـحون
رقم احلظ 3. باألعمال

ÊUÞd «

تـسـتـفــيـد من خـبـراتك في حـل مـشـاكل الـشـريك.يـوم
السعد السبت.

Íb'«

سئـوليـة تثقل كـاهلك. تـبدو المعـا في عيون تـشعر بـا
اجلنس اآلخر.

bÝô«

ن حولك.تـكـون أكـثر تـتـمتـع بطـاقـة عـاطفـيـة تـقربـك 
إصرارا على اإلستقالل ماديا.

Ë«b «

تــشـعــر الــيـوم بــالــتـفــاؤل وتـرى األمــور من جــانـبــهـا
اإليجابي ويعدك ذلك بالسعادة.

¡«—cF «

انـتبه وال تـتهـور بقـول أوفعل.واسـتفد مـن قدرتك على
إدارة األزمات.

 u(«

Âu−M «Ë X½√W¹œuLF « WLKJ «

ضع اجوبـة التـحديـدات افقيـا واقرأ في
ـطـلـوبـة: (من الـعـمـود الــوسط الـكـلـمــة ا

مدن جنوب افريقيا):
1- من سور القرآن الكر

2- كبار القوم

3- مداد

4- صف منتظم

5- شمل

6- مراحل النمو

7- توبيخ

محامي بهاء سلطان نفى اخلميس
ــنــتج حــدوث صــلح بــ مــوكــله وا
الفني. وأوضح إبـراهيم في تصريح
(أن ما حدث حتديدا هـو التزام بهاء
ســـلــطــان بـــتــســجــيـل األربع أغــاني
ــتـبــقـيــة من ألـبــومه سـيــجـارة مع ا
نـصـر محـروس وذلك تـنـفـيـذا حلكم
قضائـي حصل األخيـر علـيه). مؤكدا
ــطــرب أنـه (ال نــيـــة لــلــصـــلح بـــ ا
ــــنـــــتج صـــــاحـب شــــركـــــة فــــري وا
مــــيـــوزيك). وواجـه ســـلـــطـــان أزمـــة
امـتـدت لـسـنـوات مع مـحـروس دون
الــوصــول حلـل مــا مــنــعه من طــرح
ألـبومـات جـديـدة لسـنـوات وتـسبب
ألبوم سيجارة في أزمة بهاء سلطان
ونـصر مـحـروس مـنـذ الـعام ?2014
ووصل الثنائي إلى ساحات القضاء
رغم مــــحــــاولــــة تـــدخـل األصــــدقـــاء

قرب إلنهاء األزمة. ا

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ــصــريــة رانــيـا ــمــثــلـة ا إنــضــمت ا
مـــحـــمـــود يــــاســـ إلى مــــســـلـــسل
(الــطـاووس) الــذي يـقـوم بــبـطــولـته
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ايـران في مــوقف خـشــيـة ورفض مــسـبـق لـلـتــلـويح األمــريـكي
بـالــتـفـاوض عــلى أسس جـديــدة كـشـرط لــلـعــودة الى االتـفـاق
الـنـووي والـقـبـول بـإزالـة الـعـقـوبـات ذلك انـهـا تـعـلم أنّ إعـادة
ـا قبل االنسـحاب األمـريكي في عـهد ترامب الـوضع اإليراني 
عطيات من االتفاق لعام 2015 لم يعد مُمكناً من خالل نفس ا
في الـتداول الـسيـاسي والبد من خـطوات عـليـها أن تـخطـوها

لكي تقطع خط التصعيد األمريكي ضدها. 
هذا يقود الى السؤال  ما الذي تملكه ايران من عناصر قوة
وهي خـاضعة لعقوبات أمريكية شديدة لكي تطلب من اإلدارة
االمـريكية اجلـديدة العـودة الى االتفاق النـووي بعد رفع فوري

للعقوبات ومن دون أن  تكون مستعدة لتقد أي تنازالت? 
ال تـزال لدى إيران قناعة ان القبضة االمريكية  ال تستطيع أن
تــذهب الى اقــصى درجــات اخلــنق بــسـبـب ورقـة الــتــصــعــيـد
اإلقـليـمي التي تـسـتطـيع طهـران اثارتـها بـسـهولـة على جـانبي
الحـة الـبـحـريـة في ـا يـنـعـكس سـلـبـاً عـلى وضع ا اخلـلـيج 
ـمر االسـتراتـيجي لـعـبور الـنفط. وهـنا مـضيق هـرمز حـيث ا
إيـران ال تدخل في مواجهة عـسكرية مبـاشرة لكن سيكون في
ـبـاشر من خالل عـمـليـات صغـيرة مـتنـاول يديـهـا االحتـكاك ا
ـا ال تظهر هي في الـصورة من خاللهـا لكنهـا ستكون ذات ر

أثر على أسعار النفط. 
من جـهة أخرى ستـذهب ايران الى استخـدام التلويح بسالح
ناورات الـتفـوق اإلقليـمي واستـعراضـاتهـا الصـاروخيـة عبـر ا
األخـيـرة في الـبـحـر ظــنّـاً مـنـهـا أنّـهـا تــقـدر أن تـصـنع قـنـاعـة
نـطقة تـدفعهم الى تحـدة في ا ضـاغطة لـدى حلفـاء الواليـات ا
خـيــار يـصب في صــالح طـهــران بـصـورة غــيـر مــبـاشـرة من
خالل طـلـبـهم من االدارة االمـريـكـيـة أن ال تـذهب الـى خـيارات
عـسكـريـة كبـيـرة قد تـسـتـغلـهـا ايران في إيـذاء الـدول احللـيـفة
ـنطـقة.  الـورقة الـثانـية بـحجج تـتعـلق بالـوجود األمـريكي في ا
قرر نـازلة االنتخـابية في العـراق التي من ا لـدى طهران هي ا
قبل والذي تسعى ايران من خالل اقامتها في شهر أكتوبر ا
ــواالة لــواشـنــطن من ــعـســكــر ا اذرعـهــا الى اقــصــاء كــامل 
الـسـاحـة الـسـيـاسـيـة الـعـراقـيـة لـتـبـدو ايـة خـطـوة   أمـريـكـيـة
ان الذي مـستقبليـة في هذا البلد صـعبة وتصطـدم بإدارة البر
سـتـتــحـكم به الــقـبـضـة اإليــرانـيـة ولــتـصـدر الــقـرارات بـاسم

الشعب العراقي. 
إنَّ جتــديــد الـدخــول اإلســرائــيــلي عــلى خط االزمــة من خالل
تـذكـيـر نـتـانـيـاهـو لـلـرئـيس جـو بـايـدن في يـوم الـتـنـصـيب بـأنّ
الـتـهـديد اإليـراني قـائم والبـدَّ  من الـتـصـدي له سـيـدفع الـبيت

األبيض الى التمسك بخيار صياغة جديدة لالتفاق النووي.

ِـربد وإصـرارهم عـلى إقـامتهِ مـتـزامنـاً مع مـعرض الـكـتاب ب حـمـاسِ القـائـم عـلى مـهرجـان ا
هـرجان إذْ تراهُ َ حتفُّـظات وزارة الـثقـافة الـعلنـيَّة عـلى ا الدولي في مـدينـة البصـرة احلبـيبـة وب
استـنفدَ (مقاصـدهُ) وأصبح رتيبـاً وبال جدوى إبداعيـة من وجهة نظرهـا النقديـة; بوصف الدكتور
حـسن ناظـم ناقـداً رصيـنـاً قبل أنْ يـكـون وزيراً لـلثـقـافة ومعَ اخـتالف وجـهات الـنـظر بـ األدباء
هرجان بنكهتهِ البصرية ركز العام من بيان رأيه الصريح في الوقوف مع ا وتردد احتاد األدباء ا
ربد ربد في العـاصمة بغداد يبقى مهرجان ا أو مع  رغبته الدفينة مـنذ سنوات في عودة إقامة ا
طـاف; وألسبـاب يعـرفـها الـقاصي غـنيـمـةً سمـينـةً لـلجـهة الـتي سـتشـرف على إقـامـتهِ في نهـايـة ا
ـربد ـتـواضعـة في مـهرجـان ا والـداني ولـسنـا بـحاجـةٍ إلى اسـتعـراضـهـا علـيـكم. ومن جتربـتـنا ا
اذا يصرُّون عـلى تكرار اخلطأ في كل مهـرجان للمربد? دعوات أتساءل ببراءةٍ متـناهيةٍ: ال أدري 
متكررة لشعـراءٍ ال رجاءَ وال حياةَ وال حياءَ وال إبداعَ في شعرهم وتنافس على منصَّة الشعر من
دعوين كمـا لو أنهم زمرة من اجلائع على وليـمة; لم يفكروا بعد خمس عشرة دورة قبل بعض ا
صالح كاشـفةٍ جريئةٍ تغيب فيها ا َربد أقيـمتْ بعد االحتالل أنْ يجلسوا مرَّةً واحدةً  هرجان ا
نـافع ويـراجعـون األخـطاء الـتي يـرتكـبـونهـا في كل دورة بـصريَّـة وحرصـاً عـلى هيـبـة الشـعر وا

العراقي وإذكاء لهب األبداع في متنه الشعري اقترح ما يلي:
ـبدع لرصد الفعاليات الشعـرية التي أنتجها الشعراء اجلدد على 1- تشكيل جلنة من األدباء ا
مـدار العـام وانـتقـاء اجملامـيع الشـعريـة التي حـقَّقـتْ أو حاولتْ في تـدوينـها اجـتراح رؤى مـبتـكرة

هرجان. عاينتها والكتابة عنها قبل افتتاح ا إلثراء النص الشعري احلديث وتهيئة نقاد 
ـقـصــود عن شـعـراء مــبـدعـ بـغـض الـنـظـر عن 2- ضــرورة إزاحـة غـبـار الــنـسـيـان واإلهــمـال ا
ـهـرجـان لالسـتمـاع إلى قـصـائدهم تـوجـهاتـهم الـسـياسـيـة وتـخـصيص نـهـار شـعري لـهم في ا

ي سلباً أم إيجاباً على نصوصهم. وتسليط أدوات النقد األكاد
3- انتـقاء نصـوص سعتْ إلى الـتحـديث الشعـري من جتربـة شعـراء السبـعيـنيـات والثمـانيـنيات
هرجان أيضاً منها على سبيل واالحتفاء بتلك النصوص مع قراءة نقدية معمَّقة بيوم خاص في ا
قـدسة لـكمـال سـبتي ومـساء كـفافي لـزاهر ـدن ا اجـدي آخر ا ثـال نص حيَّـة ودرج خلزعـل ا ا
اجلـيزاني واستغاثات لـشاكر لعيبي وغـيرهم من شعراء السـبعينيات واألمـر ينطبق على جتارب
كن الفتـة لـشعـراء الـثمـانـينـيـات أحتاشى تـسـميـتـهم حتـى ال أقع في مأزق احملـسـوبيـات ولـكن 

بسهولة االستدالل على تلك التجارب الشعرية من قبل أدباء ونقاد آخرين.
4- اختـيار كتاب إبداعي »شعر سرد نقد «من قبل جلنة مـختصة بغض النظر عن عمر كاتبه;
هرجان وإقـامة جلسة ربد) وتـتويج مبدعه بجـائزة ا ـهرجان بعنوان ( كتاب ا واإلعالن عنه في ا

نجزه.  خاصة لالحتفاء 
بـدع آخرين 5- الكف عن دعـوة شعراء بـعينـهم لقراءة نـصوصهم في كل عـام ومنح الفـرصة 
ـكن للشاعر الـذي قرأ نصَّاً في هـذه السنة مثالً ربد و يسـتحقون الوقـوف خلف منصـة شعر ا
من قـراءة نص آخـر بعـد سـنـتـ ويـسـتثـنى من ذلك الـشـاعـر الـذي جـاء بـشعـر مـغـايـر يـسـتحق

االنتباه.
هرجـان بعـنوان (حروف الـهِجـاء) لنقـد احلكـومة واألحزاب والـساسة 6- تـخصيص جـلسـة في ا
واالنتهازيـ والوصوليـ بقصـائد شعريـة إبداعيـة تنأى عن ذكر أسـماء بعـينها حـتى يكون هذا
ـربـد حلرارة ا يـصـبح من أبـرز أيـام ا الـيـوم الـصـادح بـالـشجـاعـة بـنـكـهة شـعـريـة خـالـصـة ور

التجربة الشعرية وصدقها في الهِجاء والنقد. 
تميزة علـى أنْ يتم التنسيق معهم قبل عاينـة النصوص الشعرية الـعراقية ا 7- دعوة نُقَّاد عرب 

هرجان. فترة مناسبة من انعقاد ا
ـهـجـر يكـون من جلـنـة مخـتـصة بـالـشـعر ومـحـايدة 8- دعـوة الشـعـراء الـعرب والـعـراقـي في ا
ـيـة أخـرى حتى ال تـكـون تـلك الـدعوات دعـوين إلى الـتـدقـيق من جلـنة أكـاد ويخـضع اخـتـيـار ا

شخصية أو للمجاملة.
9- إنـعــاش ذكـرى األدبـاء الـراحـلـ وذلـك بـتـخـصـيص جــلـسـة حـواريـة لألديـب الـذي يـقع عـلـيه
نجزه األدبي. وهـناك الكثير الكثير من األدباء الذين االختيار وتقد هديـة ثمينة لذويهِ اعتزازا 

رحلوا يستحقون هذه االلتفاتة واالهتمام.
10- االحتفاء بناقـد عراقي يتم اختياره وفق منجزه اإلبداعي وتخصص قراءات شعرية إبداعية

اً حلضوره اإلبداعي. تكر
ـربد من البـصرة إلى بـغداد لـتحقـيق انتـشار إعالمي أوسع مع تـخصيص 11- نقل مهـرجان ا

يوم لقراءة نصوص بعض الشعراء العرب والعراقي في بيت بدر شاكر السياب.
ـهرجـان وتدوين الـسـلبـيات لـغرض جتـاوزها مع ـراجعـة فعـالـيات ا 12- حتـقيق جـلسـة سـجال 

هرجان في عامهِ القادم. كن من خاللها إذكاء جذوة ا قترحات التي  احلرص على ا
قترحات أعاله قابلـة للنقاش من قبل اجلميع أدباء وجمهـور ومؤسسات ثقافية حتى يبقى 13- ا

اإلبداع العراقي فنار الدهشة والسحر واالبتكار. 
14- أما آنَ األوانْ لدعـوة األخضر بن يـوسف شاعـر فجيعـة ساحة الـطيران والـليالي كـلها إلى

دينته البصرة. ِربد الرجل سيقتلهُ احلن  مهرجان ا
15- حـتى ال تـذهب أفـكاركم بـعـيـداً ويـأخذكم سـوء الـظن بـكاتب
هـذه الـســطـور فـلـقـد اشـتـركتُ فـي دورته األخـيـرة والـتي كـانت
مـغـايـرة تـمــامـاً عن الـدورات الـتي سـبـقـتــهـا من حـيث الـتـنـظـيم
ـنـتـقـاة; وكـتـبتُ في زاويـتي والـضـيـافـة والـقـراءات الـشـعـريـة ا
األســبــوعـــيــة عن تــلك الــدورة في حــيــنــهــا; واإلبــداع من وراء

القصد والقاصدين.

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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